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  إىل اإلمام العظيم
  إىل بقية ا يف األرض

  إىل املدخر لتجديد الفرائض والسنن
  Xإىل سيدي وموالي حممد بن احلسن العسكري 

يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل، وتصدق علينا، إن  ﴿
  ﴾ا جيزي املتصدقني

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
א

 حنمدك اللهم على ما مننت علينا من نور اهلدى واجنيتنا من الردى٬، مبحمد سيد املرسلني
املؤمنني وعترته األنوار الباهرة الطاهرين األئمة واملهديني صلواتك ٬، وأنعمت علينا بوالية أمري 

  .عليهم أمجعني٬، وأهلمتنا الرباءة من أعدائهم باحلجج القاهرة إىل يوم الدين
  البيت أهل أراد سرi دعوته إنّ X اليماين احلسن أمحد السيد دعوة يف الباحث جيد
 الدعوة صاحب فيها بينوا اليت فالطريقة. شك يشوبه ال ببيان عليه الداللة إرادnم عني يف إخفاءه
 لكي كثري عناء إىل حتتاج إنiها حيث الطريقة٬، yذه بيان طريقة يعهد فلم حكيمة ذكية طريقة
. الروايات من كبري كم يف مبثوثة ومفاهيمها مفرداnا ألنّ ذلك ويرجع ملعرفتها٬، اإلنسان يصل
 أدلته كون عني يف شيئاً خيفي ألحد ميكن وال واضح٬، بيان وفيها كما واضح٬، خفاء ففيها

 دليالً اليمانية الدعوة أدلة بيان طريقة تعد بل كلماته٬، يبني كيف يعرف الذي احلكيم إالّ واضحة
 زمن يف تكن مل هي وخصوصاً الروايات٬، هذه بوضع يقال أن املمكن غري من إذ صحتها٬، على

 ويف  األئمة عن والثالث ٬،X علي اإلمام عن واآلخر  الرسول عن بعضها بل واحد٬،
 تفسري وطريقة املفاهيم تنسيق يف النظام فهذا بينها٬، التعارض وعدم تناسقها مع خمتلفة٬، أزمان
  . X صاحبها أحقية على  األدلة أقوى من يعد لآلخر أحدها وشرح

 جعل مما له٬، وموضحاً وشارحاً اآلخر إىل ناظر أحدها الروايات يف املبثوثة املفاهيم وهذه
  .صاحبها إالّ إليها يصل أن ميكن ال جدا٬ً، عميقة الدعوة بيان طريقة

  . قبل من بتفاصيلها يكتشفوها مل كما احلقيقة٬، هذه اكتشفت ملا سنني الناس بقيت ولو
 هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال واهللا٬، ال: (Xالباقر جعفر أبو قال كما وصدقاً وحقاً

 إنا(: X له قال الذي اجلهين ملالك جوابه يف ٬،)١()إليه ويدعوكم بذلك عليكم حيتج الذي
  .)الناس من أحد Mا ليس اليت بالصفة األمر هذا صاحب نصف

 نسأل غامضة األمور من كثري والزالت صاحبها٬، إالّ احلقيقة هذه كشف أحد يستطع فلم
  .عليهم ريب صلوات علمهم من يعلمنا أن اهللا

                                                            
 .٣٦٦ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٣٣٧ص: غيبة النعماني -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٨ 

 أنّ يوماً أحد ذهن يف خيطر فلم أحد٬، ذهن يف الطريقة هذه ختطر مل صراحة وبكل وأقول
 الروايات٬، بعض يف X األمر وصاحب القائم هو ونفسه ٬،X األول املهدي نفسه هو اليماين
 أمحد وهو ٬،)المالس عليهما( وعيسى موسى شبيه وهو املشرق٬، طالع ونفسه األرض دابة ونفسه
 بدأ الذي الكبري املقام ذي اليماين أمحد على اهللا فصلوات هلا٬، شعاراً الطالقان كنوز ترفعه الذي
 والتشكيك اجلدال اعتادوا الذين القلوب مرضى عند إالّ غموض يعتريه ال وضوحاً واضحاً حقه
  .شيء كل يف

 ؟ التسليم وإليه X املهدي ظهور بدؤ فكيف ٬،موالي يا: X الصادق لإلمام املفضل قال
 بامسه وينادى أمره٬، ويظهر ذكره٬، فيعلو ليستبني٬، شبهة يف يظهر ٬،مفضل يا(: X قال

 احلجة لتلزمهم واملخالفني واملوافقني واملبطلني احملقني أفواه على ذلك ويكثر ونسبه وكنيته
 رسول جدmه مسي وقلنا وكنيناه٬، ومسيناه ونسبناه عليه٬، ودللنا قصصنا قد أنه على به مبعرفتهم

 به اإليضاح ليتحقق واهللا. نسباً وال كنية وال امساً له عرفنا ما: الناس يقول لئال وكنيه  اهللا
 احلجة للزوم ذلك كل لبعض٬، بعضهم ليسميه حىت ألسنتهم٬، على وكنيته ونسبه وبامسه

 بِالْه{د|ى ر|س{ولَه{ أَر�س|لَ ال�ذ~ي ه{و|﴿ :8 قوله يف جده به وعد كما اهللا يظهره مث عليهم٬،
  .)١( )﴾الْم{ش�رِكُونَ كَرِه| و|لَو� كُل�ه~ الدِّينِ ع|لَى ل~ي{ظْهِر|ه{ الْح|قِّ و|د~ينِ

 ميهد واجلميع ٬،X الصادق جدiك قال كما الناس بني أمحد موالي يا ذكرك عال قد فها
 احلجة لتلزمهم كلٍ واملبطلني احملقني ألسنة على ذكرك وجيري يشأ٬، مل أم شاء أنفه رغم لك

 عليك ريب صلوات املهديني وأبا الطاهرين يابن قلت كما بك يعثر مل ملن فطوىب بك٬، مبعرفتهم
  .)٢( أمجعني وأبنائك آبائك وعلى

 على شيعتكم تقبلون الذين الكرم أهل فأنتم كرام٬، يا وبينكم بيننا يفرق ال أن تعاىل وأساله
 واالكم من ففاز اخلطيئة٬، عنهم تتحملون من وأنتم باملعاصي٬، وجوههم سودوا أ±م من الرغم
  .عاداكم من وهلك

بني يدي القارئ الكرمي القسم الثاين من احلوار القصصي املبسط يف الدعوة  أقدم اخلتام ويف
  .اليمانية املباركة٬، راجياً أن يكون مفيداً نافعاً يقرiب املطالب العلمية

                                                            
 .٢٢١ص ٢ج: ، إلزام الناصب٣ص ٥٣ج: بحار األنوار ،١٧٩ص: مختصر بصائر الدرجات -١
 . خطابه لطلبة الحوزات العلمية) طوبى لمن ال يعثر بي: (Xقال  -٢



 ٩ ............................. القسم الثا�ي/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 
وحيتوي على عشرة حلقات كما كان القسم األول كذلك٬، وجعلت يف ±اية هذه القسم 

  .هن القارئ من التشويش٬، وللفائدة املوجودة يف هذه املالحقملحقات حفاظاً على ذ
  .أوليائه٬، فهو الغفور الرحيمأسال اهللا أن يعفو عن تقصريي يف نصرة 

* * *  
  

  
  
  
  

                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :األوىل احللقة

א

ه ينتظرون قدومه بشوق وهلفة٬، كي يسمعوا منه حديثه الذي اعتادوا ءأبناجاء األب فوجد 
على مساعه منه كل ليلة من الليايل اليت مرiت٬، فسلم األب٬، وأجابوا األبناء بالتحية والربكات٬، 

  .هل عندكم شيء أم أدخل يف املوضوع الذي أريد التحدث عنه الليلة :األبفقال 
  .تفضل يا أيب كلنا أذن صاغية :األبناءفقال 
لقد مرiت البشرية حبجج كثريين٬، من أنبياء وأوصياء ألنبياء٬، فكان لكل هؤالء حجج  :األب

 من دون أن تكون ي¿عرفون yا٬، وحاشا هللا تعاىل أن يرسل نبياً أو رسوالً أو ينصب وصياً لنيب
كيف ي¿عرiف اهللا تعاىل : حجiة عند ذلك النيب أو الرسول أو الوصي٬، ومن هنا يطرح سؤال مفاده

  .؟ لكي تكون هللا تعاىل احلجة البالغة بعد الرسل حججه للناس
رفون به٬، بل قد انفردوا yذا القانون الذي عالطاهرين هلم قانون ي¿ هو أنّ احلجج: واجلواب

  .ويرفع أي تشكيك يف أحقيتهميكشف عنهم٬، 
  :حلجة٬، وهو يتكون من ثالثة أموروهذا األمر الذي ينفرد به احلجج هو قانون معرفة ا

  .النص٬، أو الوصية: األول
  .العلم واحلكمة: الثاين
  .حاكمية اهللا: الثالث

  .وسأبني لكم هذه األمور الثالثة تباعاً بتوفيق اهللا سبحانه
  .يةالنص٬، أو الوص: األمر األول

اليت هي مفردة من مفردات ذلك  تأريخ الوصيةأريد أن أحتدث لكم يف هذه الليلة عن 
  .القانون اإلهلي٬، وسأذكر لكم تاريخ الوصية٬، فتوجهوا يل يا أبنائي

 لألنبياء أوصياء أم أنبياء كانوا سواء اإلهلي٬، بالنص خالفتهم تثبت سبحانه اهللا خلفاء إنّ
  .  حممد أوصياء هم الذين  كاألئمة

 األرض٬، يف اهللا خليفة X آدم إنّ يبيiن X آدم اهللا نيب لقصة يتعرiض حينما الكرمي القرآن
 أَت|ج�ع|لُ قَالُواْ خ|ل~يفَةً اَألر�ضِ ف~ي ج|اع~لٌ إِنِّي ل~لْم|الَئ~كَة~ ر|بُّك| قَالَ و|إِذْ﴿: تعاىل بقوله عليه اهللا ونص
 الَ م|ا أَع�لَم{ إِنِّي قَالَ لَك| و|ن{قَدِّس{ بِح|م�د~ك| ن{س|بِّح{ و|ن|ح�ن{ الدِّم|اء و|ي|س�ف~ك{ ف~يه|ا ي{فِْسد{ م|ن ف~يه|ا



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

 إِن ه|ؤ{الء بِأَس�م|اء أَنبِئُونِي فَقَالَ الْم|الَئ~كَة~ ع|لَى ع|ر|ض|ه{م� ثُمَّ كُل�ه|ا اَألس�م|اء آد|م| و|ع|ل�م| # ت|ع�لَم{ونَ
 ي|ا قَالَ # الْح|ك~يم{ الْع|ل~يم{ أَنت| إِنَّك| ع|ل�م�ت|ن|ا م|ا إِال� لَن|ا ع~لْم| الَ س{ب�ح|ان|ك| قَالُواْ # ص|اد~ق~ني| كُنت{م�
 السَّم|او|ات~ غَي�ب| أَع�لَم{ إِنِّي ل�كُم� أَقُل أَلَم� قَالَ بِأَس�م|آئ~هِم� أَنب|أَه{م� فَلَمَّا بِأَس�م|آئ~هِم� أَنبِئْه{م آد|م{

  .)١(﴾ت|كْت{م{ونَ كُنت{م� و|م|ا ت{ب�د{ونَ م|ا و|أَع�لَم{ و|اَألر�ضِ
  : األعزاء أبنائي يا متعددة نقاط عند وسأقف
  .اخلليفة معىن يف: األوىل النقطة
 جاؤوا خالئف٬، واجلمع قبله٬، ممن يستخلف الذي: واخلليفة :العرب لسان يف منظور ابن قال

 وخلفاء٬، خليفة فقال سيبويه وأما خلفاء٬، واجلمع اخلليف وهو وكرائم٬، كرمية مثل األصل على به
 ال باهلاء فعيلة: غريه وقال. سيده ابن نقل هذا للمذكر٬، إالّ يكون ال ألنiه فعيل؛ تكسري كسروه
 أبو حكاه وقد ٬،خليفاً يعرف ومل خليفة لفظ فعلى خالئف وأما: سيده ابن قال فعالء٬، على جتمع
 مبوجود وهب أيب خليف وما خليفته٬، موجودا احلي من إن: حجر بن ألوس وأنشد حامت٬،

 اهللا رضي عمر٬، حديث ويف. واخلليفى اخلالفة بني خلليفة وإنه. اخلليفى وهي اإلمارة: واخلالفة
 والقصر٬، والتشديد بالكسر اخلليفى٬، مع األذان أطقت لو: رواية ويف ألذنت٬، اخلليفى لوال: عنه

 كثرة به يريد الكثرة٬، معىن على يدل مصدر والدليلى كالرميا األبنية من وأمثاله وهو اخلالفة٬،
 لألئمة يقال أن جاز الزجاج قال: سيده ابن. أعنتها وتصريف اخلالفة أمور ضبط يف اجتهاده
 اخلليفة: غريه وقال. األرض يف خليفة جعلناك إنا داود يا: وجل عز بقوله أرضه يف اهللا خلفاء

 .)٢( يؤنث وقد. األعظم السلطان
 إذا فالناً فالن وخلف. مكانه جعله: فالن من فالنا واستخلف: املتقدمة العبارة قبل وقال

 اخلفين هارون ألخيه موسى وقال: العزيز الترتيل ويف. خالفة قومه يف خلفه: يقال. خليفته كان
 جعلته أنا واستخلفته ختليفاً أخلفه فالنا خلفت: ويقال. بعده جئت إذا أيضا وخلفته. قومي يف

  .)٣( خليفة جعله: واستخلفه. خليفيت
  .اجلعل معىن يف: الثانية النقطة

                                                            
 .٣٤ – ٣٠:البقرة -١
 .٨٣ص ٩ج: لسان العرب -٢
 .٨٣ص ٩ج: لسان العرب -٣



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

 من باملبدأ املتصفة للذات وضع الفاعل واسم فاعل٬، وزن على أي فاعل٬، أسم هو جاعل
  .)١( منه وصدوره وقوعه حيث

  :مثاالً لكم أضرب الفكرة تتضح لكي
 اضرب(: أقول وثالثة ٬،)عمراً زيد يضرب: (أقول وثانية ٬،)عمراً زيد ضرب: (أقول تارة

  ؟ األربعة اجلمل هذه يف الفرق فما ٬،)عمرو ضارب زيد: (أقول ورابعة ٬،)عمراً
 املاضي الفعل بداللة وذلك املاضي٬، الزمن يف الضرب حتقق على تدل األوىل اجلملة: اجلواب

 الزمن على تدل والثالثة ٬،)يضرب( املضارع الفعل بداللة احلال الزمن على تدل والثانية ٬،)ضرب(
  ).اضرب(األمر فعل بداللة األيت

 من الزمن وجاء استقبايل٬، أو حايل٬، أو ماضي٬، إمiا زمن٬، هناك الثالثة اجلمل هذه مجيع ففي
  .الثالثة األفعال هذه يف أخذ الزمن ألنّ الفعل؛ من مستفاد فالزمن عليه٬، الفعل داللة

 الزمن بل الزمن٬، قيد) ضارب( لفظ يف يؤخذ مل ٬،)عمرو ضارب زيد( الرابعة اجلملة يف لكن
 الزمن عن خايل فهو الفاعل اسم مفهوم أمiا اخلارجي٬، الواقع يف الضرب تشخص خالل من جاء

: يقال كأن للجملة قيداً يضيفون الزمن على الداللة أرادوا إن هنا ومن له٬، الذهين املفهوم حبسب
  ).أمس أو٬، اآلن عمرو ضارب زيد(

 الذات على للداللة وضع الفاعل اسم بل الفاعل٬، اسم يف الزمن دخالة لعدم إالّ ذلك وما
  .زيد املثال يف وهي منه٬، وصدوره وقوعه حيث من باملبدأ املتصفة

 ووقع الضرب منه صدر الذي وهو املبدأ٬، هو الذي بالضرب اتصفت اليت الذات هو فزيد
  .عمرو على

 الضرب عمرو٬، ضارب زيد قويل حال أي احلال٬، الفاعل اسم من يستفاد أيب يا لكن :واثق
  .فعالً متحقق

 الثالثة األزمنة أحد هو الذي الزماين٬، احلال: بني فرق هناك لكن ٬،صحيح اجلواب :األب
 قل أو لعمرو٬، الضرب يف زيد تلبس حال أي التلبس٬، حال وبني ٬،)االستقبال احلال٬، املاضي٬،(

 قيداً أخذ احلال أنّ ال اخلارجي العامل حبسب احلال واستفيد. املبدأ وجود حال باملبدأ متلبس زيد
  .الفاعل اسم وضع يف

                                                            
 .٢٤٩ص ٢ج: تعليقة على معالم األصول للسيد علي الموسوي القزويني -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ١٤ 

 على بإطالقه ويدل   بزمن مقيد غري أي    مطلق الفاعل اسم إنّ: نقطة إىل والتفتوا
   .)١( املثال يف كما عمرو على زيد من الضرب صدور استمرار أي االستمرار٬،
 جعل استمرار أي االستمرار٬، على يدل وهو فاعل اسم اآلية يف جاعل إنّ: أقول ذلك بعد
  .الشريفة اآلية مبقتضى ومتجدد مستمر فاجلعل األرض٬، يف اخلليفة

  .اآلية خيصص بدليل يأيت أن عليه جيب وخمتوم متوقف اجلعل أن يدعي من هنا فمن
 وغري مستمiراً اجلعل فيبقى وعليه خيصصها٬، ما وجدنا ملا اآلية خيصص خمصص عن حبثنا ولو
  .التوقّف على الدليل لعدم متوقف؛

 أليس ٬، حممد بالنيب ختمت قد والنبوة خمصص وغري مطلقاً اجلعل يكون كيف :واثق
  ؟ اآلية يف املطلق اجلعل هذا يقيد النبوة ختم دليل

                                                            
العالمة  إّن اسم الفاعل يدل على االستمرار التجددي، قال :يتضح األمر بصورة أوضح للقارئ الكريم أقول ولكي -١

: ﴾ غافرَغاِفِر الذَّنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو ِإَلْيِه اْلَمِصيُر﴿: الطباطبائي في تفسيره لقوله تعالى
التجددي فإّن المغفرة وقبول للداللة على االستمرار  -لعله  -) غافر الذنب وقابل التوب(اإلتيان بصيغة اسم الفاعل في . ٣

  .٣٠٣ص ١٧ج :تفسير الميزان. التوب من صفاته الفعلية وال يزال تعالى يغفر الذنب ثم يغفر ويقبل التوب ثم يقبل 
  .هو دائم الغفران، وقابل التوبة دائمًا: أي

  . إّن الجعل مستمر وال ينقطع: فكذا يقال بالنسبة لجاعل،أي
رُُّسًال مَُّبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل َوَآاَن الّلُه ﴿ :ه تعالىوقد ُعلل ذلك في القرآن بقول

  .١٦٥: ﴾ النساءَعِزيزًا َحِكيمًا
ُسوًال َفَنتَِّبَع آَياِتَك ِمن َقْبِل َأن َلْوَلا َأْرَسْلَت ِإَلْيَنا َر﴿: فبما أّن اإلرسال مستمر فال حجة للناس على اهللا سبحانه بحيث يقولوا

  .١٣٤: ﴾ طهنَِّذلَّ َوَنْخَزى
والغريب في األمر أن اآلية المتقدمة من سورة النساء على الرغم من وضوح داللتها على استمرار اإلرسال إّال أن أبناء 

، ومن )ون هللا على الناس حجة بعد الرسللئال يك(العامة جعلوها دالة على ختم اإلرسال، فقلبوا معنى اآلية، فأصبح هكذا 
  .هنا قالوا بعدم وجود الحجج بعد الرسل واألنبياء، وهذا أمر واضح البطالن

ُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُك﴿: وآذلك يقال بالنسبة لقوله تعالى
  .٩٥: ﴾ األنعامَفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن

اسم ] مخرج[اسم فاعل متكون من ثالث حروف، و] غافر[أيضًا اسم فاعل لكن ليس على وزن غافر، فإّن ] مخرج[فـ 
أي  -فاعل متكون من أآثر من ثالثة أحرف، فمن هنا اختلفا في الميزان والصيغة التي يأتي عليها اسم الفاعل الثالثي 

  . - أي المتكون من أربعة أحرف -  والصيغة األخرى التي يأتي عليها أسم الفاعل الرباعي - متكون من ثالثة أحرف ال
اسم فاعل يدل على االستمرار، أي أن نظام ظهور الحي من ] مخرج[لكن االثنان يدالن على االستمرار والتجدد،  فـ 

  .الخلقالميت وظهور الميت من الحي نظام دائم وعام في عالم 
، فهو اسم فاعل دال على تجدد الجعل للخليفة اإللهي في آل زمان، ومن هنا قال أمير ]جاعل[فكذلك األمر يقال بالنسبة لـ 

إّما ظاهرًا مشهورًا أو خائفًا مغمورًا لئال تبطل حجج اهللا . اللهم بلى، ال تخلو األرض من قائم هللا بحجة: (Xالمؤمنين 
  . ٣٧ص ٤ج: ح محمد عبدهنهج البالغة بشر )وبيناته

إّن األرض ال تكون إّال وفيها حجة، إنه ال يصلح الناس إّال ذلك، : (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،وعن زياد العطار
  .٢٣٤ص ١ج :المحاسن) وال يصلح األرض إّال ذلك

إنه  ،يا آدم: أآله أوحى اهللا إليهلما انقضت نبوة آدم وانقطع (: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،وعن النعمان الرازي
قد انقضت نبوتك وانقطع أآلك فانظر إلى ما عندك من العلم واإليمان وميراث النبوة وآثار العلم واالسم األعظم فاجعله 

فإني لن أدع األرض بغير عالم يعرف به ديني ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن  ،في العقب من ذريتك عند هبة اهللا
  .٢٣٥ص ١ج :المحاسن )ن قبض النبي إلى ظهور النبي اآلخريولد ما بي

قد زادوا، وإذا نقصوا عنه : لن تخلو األرض من رجل يعرف الحق فإذا زاد الناس فيه قال(: قال ،Xوعن أبي جعفر 
  .٢٣٥ص ١ج :المحاسن )قد نقصوا، وإذا جاءوا به صدقهم، ولو لم يكن ذلك آذلك لم يعرف الحق من الباطل: قال
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 ختم بني ففرق اخلليفة٬، جعل ال سبحانه٬، اهللا من النبوة إرسال هو ختم الذي إنّ :األب
 ختم فإنiه تعاىل اهللا من اإلرسال خبالف خيتم مل فاالستخالف االستخالف٬، ختم وبني النبوة
  . مبحمد

  ؟ املستخلف هو من :الثالثة النقطة
 هو فمن مستخلف٬، ويوجد خليفة يوجد االستخالف ويف االستخالف٬، على تنص اآلية إنّ

  .له خليفة X آدم جعل الذي املستخلف
  :أقواالً ذكروا هنا

 كانوا املالئكة ألنّ املالئكة؛ خلفاء وذريته آدم جعل ألنه ؛خليفة آدم تعاىل اهللا مسiى: األول
  .األرض سكان

 فاهلكوا٬، الدماء٬، وسفكوا فيها٬، فأفسدوا اجلن٬، األرض يف كان إنه: عباس ابن قال: الثاين
  . بدهلم وذريته آدم اهللا فجعل

 الذين آدم ولد من بعضاً بعضهم خيلف قوماً بذلك أراد إمنا: البصري احلسن قال: الثالث
  .األرض وعمارة احلق إقامة يف آدم أباهم خيلفون

 وهو اخللق٬، بني احلكم يف خيلفين خليفة األرض يف جاعل أين أراد: مسعود ابن قال: الرابع
  .)١( ولده من مقامه قام ومن آدم٬،

 وهذا: (... قال امليزان٬، يف الطباطبائي السيد إليه أشار ما وهذا تعاىل٬، اهللا هو فاملستخلف
 املوجود من نوع خالفة ال تعاىل٬، اهللا خالفة كانت إمنا املذكورة اخلالفة بأن: أوالً يشعر: السياق
 كما باإلنسان خيلفهم أن تعاىل اهللا أراد مث وانقرضوا اإلنسان قبل األرض يف كانوا األرضي
 األمساء آدم تعليم وهو عنهم به سبحانه أجاب الذي اجلواب نّأل وذلك املفسرين٬، بعض احتمله

  .)٢(...) ذلك٬، يناسب ال
  .التالية النقطة يف فقط منها احلق هو ما سأبني بل األقوال٬، هذه مناقشة أريد وال

  ؟ اهللا خليفة هو من :الرابعة النقطة
 خلفاء ولده من مقامه قام ومن X آدم أنّ أي لألدلة٬، املوافق هو املتقدم الرابع القول إنّ

 اآلية هذه: القرطيب يقول ولذا اإلنساين٬، النوع هو اخلليفة أن املراد وليس األرض٬، يف تعاىل اهللا

                                                            
 .١٣١ص ١ج: تفسير التبيان -١
 .١١٥ص ١ج: تفسير الميزان -٢
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 وال. اخلليفة أحكام به وتنفذ الكلمة به لتجتمع ويطاع له يسمع وخليفة إمام نصب يف أصل
  .)١( األئمة بني وال األمة بني ذلك وجوب يف خالف

  :هو الرابع القول هو احلق أنّ على يدل والذي
 كما العلمية اإلحاطة هو اإلهلية للخالفة األساس احلجر أن على يدل اآليات سياق إنّ: أوالً

 بِأَس�م|اء أَنبِئُونِي فَقَالَ الْم|الَئ~كَة~ ع|لَى ع|ر|ض|ه{م� ثُمَّ كُل�ه|ا اَألس�م|اء آد|م| و|ع|ل�م|﴿: تعاىل قوله يبينه
  .)٢(﴾ص|اد~ق~ني| كُنت{م� إِن ه|ؤ{الء

 قَالُو|اْ م|ل~كاً طَالُوت| لَكُم� ب|ع|ثَ قَد� اللّه| إِن� ن|بِيُّه{م� لَه{م� و|قَالَ﴿: طالوت قصة يف تعاىل وقوله
 اللّه| إِن� قَالَ الْم|الِ مِّن| س|ع|ةً ي{ؤ�ت| و|لَم� م~ن�ه{ بِالْم{لْك~ أَح|قُّ و|ن|ح�ن{ ع|لَي�ن|ا الْم{لْك{ لَه{ ي|كُونُ أَنَّى

 و|اس~ع¤ و|اللّه{ ي|ش|اُء م|ن م{لْكَه{ ي{ؤ�ت~ي و|اللّه{ و|الْجِس�مِ الْع~لْمِ ف~ي ب|س�طَةً و|ز|اد|ه{ ع|لَي�كُم� اص�طَفَاه{
  .)٣(﴾ع|ل~يم¤

 اإلحاطة هذه ليس املعلوم ومن علمية٬، إحاطة عنده تكون أن البد اخلليفة أنّ فالواضح
  .اإلنساين للنوع تكون اخلالفة إنّ يقال كي X آدم بين مجيع عند موجودة
  .االصطفاء آية: ثانياً
 # الْع|الَم~ني| ع|لَى ع~م�ر|انَ و|آلَ إِب�ر|اه~يم| و|آلَ و|ن{وحاً آد|م| اص�طَفَى اللّه| إِن�﴿: وعال جل قال

  .)٤(﴾ع|ل~يم¤ س|م~يع¤ و|اللّه{ ب|ع�ضٍ م~ن ب|ع�ض{ه|ا ذُرِّيَّةً
 إالّ االصطفاء هذا وما ٬،X آدم بين كل وليس خاصني أُناس اصطفاء على تدل إ±ا حيث

  .األرض يف تعاىل اهللا خلالفة
  .خلفائي اهللا رحم  النيب قول: ثالثاً
 ومن اهللا٬، رسول يا: فقيل .خلفائي اهللا رحم: (قال أنه  النيب عن واخلاص العام روى
  .)٥( )اهللا عباد ويعلمو§ا سنيت حييون الذين :قال ؟ خلفاؤك

                                                            
 .١٢٠ص: عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد لصالح الورداني -١
 .٣١: البقرة -٢
 .٢٤٧: البقرة -٣
 .٣٤ – ٣٣:آل عمران -٤
رحمة اهللا على : وفي آنز العمال. ٢٥ص ٢ج :، بحار األنوار١٠١ص :، منية المريد٥٩ص ٤ج :عوالي اللئالي -٥

 . ٢٢٩ص ١٠ج) الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس(: ومن خلفاؤك يا رسول اهللا ؟ قال: قيل. خلفائي
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 ال بفهمها السنة وإحياء للناس٬، ويعلمو±ا السنiة حييون الذين هم  الرسول فخلفاء
 يف اهللا بكتاب قر±م ولذا ؛ بيته وأهل عترته هم  النيب سنة يفهمون والذين فقط٬، بروايتها
  .)١( الثقلني حديث

 وعلم إحاطة عندهم خمصوصني أُناس بل البشر كل هم ليس  الرسول خلفاء هنا ومن
  . النيب رسالة هو الذي بالقرآن

  .منهم السابق خيلف الذي اإلمام عن سؤاهلم عند اآلية yذه  األئمة استشهاد: رابعاً
 أي    األول احلسن أليب قلت: قال ٬،عمار بن إسحاق بن حممد عن: بسنده الكليين روى

 أخذ أيب إنّ علي٬، ابين هذا(: فقال ؟ ديين عنه آخذ من إىل تدلين أال: X    الكاظم اإلمام
 اَألر�ضِ ف~ي ج|اع~لٌ إِنِّي﴿ :قال 8 اهللا إنّ ٬،بين يا: فقال ٬، اهللا سول قرب إىل فأدخلين بيدي
  .)٢( )هب وىف قوالً قال إذا 8 اهللا وإنّ ٬،﴾خ|ل~يفَةً

  .الالحقة النقطة يف سيأيت ما تقدiم ما ويؤكد
 رب هللا واحلمد سبحانه٬، اهللا بتوفيق غد× ليلة ونلتقي الليلة٬، هلذه حوارنا ننهي هنا وإىل
  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على والسالم والصالة العاملني٬،

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
المقريزي في إمتاع : حديث الثقلين حديث مشهور، وقد رواه الكثير من علماء العامة وبصيغ مختلفة، فممن رواه -١

، الهيثمي في ١١٠ص ٣ج :، الحاآم في المستدرك١٠٩ص ١ج :ي ينابيع المودة، والقندوزي ف٣٧٨ص ٥ج:اإلسماع
 .، وغيرها٦٦ص ٣ج :، الطبراني في المعجم الكبير١٦٤ص ٩ج :مجمع الزوائد

 .٦٤ص ٣ج :، آشف الغمة٢٤٩ص ٢ج :، اإلرشاد٣١٢ص ١ج: الكافي -٢



  :الثانية احللقة

אא א

 وسلم أبوهم جاء مث ومن فجلسوا أبيهم٬، هلم قاله فيما بينهم يتحاورون وهم األوالد وجاء
  ؟ أوالدي يا حالكم كيف: هلم فقال التحية٬، وتبادلوا عليهم

  .أيب يا خبري :األوالد
  ؟ احلوار أتعبكم هل :األب

  .ودعائنا شكرنا خالص ولك به٬، تتفضل مبا مستأنسني حنن أيب يا ال :األوالد
 ليلة إليها انتهينا اليت اخلامسة النقطة من لكم سأبدأ األعزاء٬، أبنائي يا اهللا وفقكم: األب
  .البارحة

 على تعاىل اهللا نص وهكذا ٬،X آدم خليفته على تعاىل اهللا نص فقد: اخلامسة النقطة
 ويوصي ينص حجة كل وهكذا خليفته٬، على X آدم فنص ٬، احلجج لسان على خلفائه
  :احلقيقة هذه لكم تبني اليت الروائية الشواهد من بعضاً وإليكم يليه٬، الذي باحلجة

أن يضع مرياث مث أوحى اهللا إىل آدم … : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا : الرواية األوىل
ألست أكرب : النبوة والعلم ويدفعه إىل هابيل٬، ففعل ذلك فلما علم قابيل غضب وقال ألبيه

إنّ األمر بيد اهللا وأن اهللا خصmه مبا فعلت فإن مل  ٬،يا بين: ؟ فقال من أخي وأحق مبا فعلت به
ذلك الوقت ترتل تصدقين فقربا قرباناً فأيكما قبل قربانه فهو أوىل بالفضل٬، وكان القربان يف 

ً رديئاً وكان هابيل صاحب غنم فقرmب . النار فتأكله وكان قابيل صاحب زرع فقرmب قمحا
لو ولد لكما وكثر نسلكما  ٬،يا قابيل: كبشاً مسيناً فأكلت النار قربان هابيل٬، فأتاه إبليس فقال

نك إن قتلته افتخر نسله على نسلك مبا خصه به أبوك ولقبول النار قربانه وتركها قربانك وإ
  .)١(...)  مل جيد أبوك بدmاً من أن خيصك مبا دفعه إليه  فوثب قابيل إىل هابيل فقتله

 ٬،يا آدم: ملا انقضت نبmوة آدم وانقطع أكله أوحى اهللا إليه: (قال ٬،Xوعنه : الرواية الثانية
أنmه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فأنظر إىل ما عندك من العلم واإلميان ومرياث النبوة 

فإين لن أدع األرض  ٬،وآثار العلم واالسم األعظم فاجعله يف العقب من ذريتك عند هبة اهللا

                                                            
 .٦٥ص: قصص األنبياء للجزائري -١
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بغري عامل يعرف به الدين ويعرف به طاعيت ويكون جناة ملن يولد ما بني قبض النيب إىل ظهور 
  . )١() اآلخر النيب

فالوصية من اهللا تعاىل والنيب أو الوصي للنيب أو الوصي لإلمام يوصل ذلك من باب التبليغ٬، 
 ب|ل�غْ الرَّس{ولُ أَيُّه|ا ي|ا﴿ :أمر اهللا تعاىل٬، فقال Xولذا حينما نصب اهللا تعاىل علي بن أيب طالب 

 الَ اللّه| إِن� النَّاسِ م~ن| ي|ع�ص~م{ك| و|اللّه{ رِس|الَت|ه{ ب|ل�غ�ت| فَم|ا ت|فْع|لْ ل�م� و|إِن رَّبِّك| م~ن إِلَي�ك| أُنزِلَ م|ا
  .)٢(﴾الْكَاف~رِين| الْقَو�م| ي|ه�د~ي

فالتنصيب والتعيني من اهللا تعاىل وال دخل للنيب أو اإلمام يف ذلك إالّ من باب التبليغ ألمر اهللا 
تعاىل وإيصاله للناس٬، فكل إمام مفترض الطاعة على الناس البدi أن يكون موصى به من قبل اهللا 

ملعصوم ال ألنّ اإلمام واحلجiة البدi أن يكون معصوما٬ً، وا ؛تعاىل عن طريق أنبيائه ورسله 
ته وكونه حجiة هو يعرفه إالّ اهللا تعاىل فال ي¿عرف إالّ بنص من اهللا تعاىل٬، فالكاشف عن عصم

  .النصi والوصية
ولكن ٬، ال واهللا! ؟ أترون املوصي منmا يوصي إىل من يريد: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
  . )٣() لرجل فرجل حىت ينتهي األمر إىل صاحبه عهد من اهللا ورسوله 

معهود لرجال مسمني ليس  8إنّ اإلمامة عهد من اهللا : (... قال ٬،Xعنه أيضاً و
أن اختذ  Xإنّ اهللا تبارك وتعاىل أوحى إىل داود  ٬،لإلمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده

وصيmاً من أهلك فإنmه قد سبق يف علمي أن ال أبعث نبيmاًً إالّ وله وصي من أهله٬، وكان 
 Xفدخل داود  ٬،أوالد عدmة وفيهم غالم كانت أمmه عند داود وكان هلا حمبmاً Xلداود

فقالت  ٬،أوحى إيلّّّّّّّّّ يأمرين أن أختذ وصياًً من أهلي 8إنّ اهللا : عليها حني أتاه الوحي فقال هلا
وكان السابق يف علم اهللا احملتوم عنده أنmه سليمان٬، . ذلك أريد: فليكن ابين٬، قال: له امرأته

  . )٤(...)  أن ال تعجل دون أن يأتيك أمري: فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إىل داود
  .لذا ذهب علماء الشيعة إىل أنّ اإلمامة إمنا تثبت بالنص

                                                            
 .٢١٤ص: ، آمال الدين١٩٥ص ١ج :، علل الشرائع١١٤ص ٨ج :الكافي -١
 .٦٧: المائدة -٢
 .٧٠ص ٢٣ج :، بحار األنوار٤٩٠ص :، مختصر بصائر الدرجات٢٧٨ص ١ج :الكافي -٣
 .٤٣٠ص :، قصص األنبياء للجزائري٤٤٢ص ٣ج :تفسير نور الثقلين ،٢٧٨ص ١ج :الكافي -٤
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ال يضرهم قطع من قطعهم  : (... يف وصف األئمة ) اهللا همحر(قال الشيخ الصدوق 
  . )١( )وال إدبار من أدبر عنهم إذ كانوا من قبل اهللا منصوصاً عليهم على لسان نيب اهللا 

دللنا على أن اإلمام ال يكون إالّ معصوماً وأرينا أنه إذا وجبت العصمة يف : (... وقال أيضاً
 ظاهر اخللقة فيعرفها اخللق ألن العصمة ليست يف ؛اإلمام مل يكن بد من أن ينص النيب 

٬، وذلك ألنّ باملشاهدة فواجب أن ينص عليها عالّم الغيوب تبارك وتعاىل على لسان نبيه 
وقد صح لنا النص مبا بيناه من احلجج ومبا رويناه من األخبار . اإلمام ال يكون إالّ منصوصاً عليه

  .)٢(... ) الصحيحة
وجيب أن يكون منصوصاً عليه ملا قدمناه من وجوب ): (... اهللا همحر(وقال الشيخ الطوسي 

وملا كانت العصمة ال تدرك حسiاً وال مشاهدة وال استدالالً وال جتربة وال يعلمها إالّ . عصمته
  .)٣(...) اهللا تعاىل وجب أن ينص عليه ويبينه من غريه على لسان نيب

ألنiا نعلم ضرورة أن كل عامل من علماء اإلمامية ): (... محه اهللار(وقال الشريف الرضي 
  .)٤(...) يذهب إىل أن اإلمام جيب أن يكون معصوماً منصوصاً عليه 

 لسان أو النيب لسان على تعاىل اهللا من بالنص إالّ تكون ال اإلمامة إنّ: (املظفر الشيخ ويقول
 ينصبوا أن شاءوا إذا هلم فليس الناس٬، من واالنتخاب باالختيار هي وليست. قبله الذي اإلمام
 ليصح تركوه٬، تعيينه يتركوا أن شاءوا ومىت عينوه٬، هلم إماما يعينوا أن شاءوا وإذا نصبوه٬، أحداً
 عن ذلك ثبت ما على) جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف ومل مات من( بل إمام٬، بال البقاء هلم

 مفروض إمام من العصور من عصر خيلو أن جيوز ال وعليه. املستفيض باحلديث األعظم الرسول
 أطاعوه يناصروه٬، مل أم ناصروه وسواء يأبوا٬، مل أم البشر أىب سواء تعاىل٬، اهللا من منصوب الطاعة

 يف كغيبته النيب يغيب أن يصح كما إذ الناس٬، أعني عن غائبا أم حاضرا كان وسواء يطيعوه٬، مل أم
  .وقصرها الغيبة طول بني العقل حكم يف فرق وال اإلمام٬، يغيب أن صح والشعب الغار

  .)٧() )٦(﴾ن|ذ~ير¤ ف~يه|ا خلَا إِل�ا أُمَّةÆ مِّن� و|إِن﴿: وقال ٬،)٥(﴾ه|ادÆ قَو�مٍ و|ل~كُل�﴿: تعاىل اهللا قال

                                                            
 .٢٤٧ص :آمال الدين -١
 .١٣٦ص :معاني األخبار -٢
 .١٩٤ص: االقتصاد -٣
 .٣٦٨ص ٢ج :رسائل المرتضى -٤
 .٨: الرعد -٥
  .٢٢: فاطر -٦
 .٦٦ص: عقائد اإلمامية -٧
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 اإلمام على ينصi إمام فكل ٬،وهذه احلقيقة باتت واضحة لكل من قرأ حياة أهل البيت 
 من يأيت فيما لكم سأذكرها اليت  اهللا رسول وصية يف حىت األمر هذا جند ولذا يليه٬، الذي
  .بعده يأيت الذي اإلمام إىل اخلالفة أو اإلمامة بتسليم إمام كل يأمر حيث ليايل٬،

فالوصية قانون اهللا تعاىل الذي يثبت به حججه سبحانه٬، ومن هنا أنفرد بالوصية احلجج 
اإلهليني٬، فال جتد حجة إالّ وكان موصى به من قبل احلجج السابقني٬، خبالف غريهم من املدعني٬، 

٬، ومن هنا كان حممد فإ±م ليس عندهم الوصية٬، أل±ا قانون اهللا الذي جعله ملعرفة حججه 
خبالف من أدعى النبوiة٬، ألنiه كان موصى به ومذكور على لسان احلجج السابقني٬، فقد  نبياً 
  .وما يتعلق مبعرفته ن حجج اهللا أوصاف حممد بيَّ

٬، ومل تصدر من اإلمام إنّ الوصية اليت تشري إليها صدرت من النيب  ٬،أيب :واثق
األئمة السابقني حيث إنّ  ٬، كما يف٬X، فلماذا مل تصدر الوصية من اإلمام املهدي Xاملهدي

  ؟ كل إمام يوصي بالذي بعده
 Xانتبهوا يا أبنائي إىل أمر مهم٬، وهو أنّ الروايات قالت بأنّ القائم أو املهدي  :األب

  :٬، وإليكم هذه الروايات اليت تؤكد هذه احلقيقةيأتيكم حمتجiاً عليكم بوصية رسول اهللا 
كال  ٬،أترون األمر إلينا أن نضعه فيمن شئنا:(قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية األوىل

رجل فرجل إىل أن ينتهى إىل  Xإىل علي بن أيب طالب  واهللا إنmه عهد من رسول اهللا 
  .)١() صاحب هذا األمر
٬، )هد من رسول اهللاع( :Xبقرينة قوله ٬، Xصاحب األمر اليماين القائم فلعل املراد ب

٬، وكان املقصود من صاحب من أتى بهتباع إوأمرت ب قد ذكرته روايات أخرىوهذا العهد 
وسيأيت أيضاً يف الرواية الثانية اليت تصرiح  م ذلك٬،كما تقدiالعهد يف تلك الروايات هو اليماين٬، 

بعد  الوصية تنتهي إليه٬، وهو الذي Xبكون صاحب العهد هو رجالً من ولد احلسني 
٬، وهذا ما مر ٬، وهذا فيه إشارة إىل كون صاحب األمر مذكور يف وصية رسول اهللا Xأبيه

  .عليكم٬، كما وستأيت اإلشارة إليه
فإنّ آلل  ٬،وإياك وشذاذ من آل حممد : (٬، قالXعن اإلمام الباقر  :الرواية الثانية

فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من  ٬،حممد وعلي راية ولغريهم رايات

                                                            
 .٤٩١ص : بصائر الدرجات -١
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ولد احلسني٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، فإنّ عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني مث 
  .)١() صار عند حممد بن علي٬، ويفعل اهللا ما يشاء

يف نفس الرواية  X ويقول ٬،وهذه الرواية تدل على أنّ اآليت معه عهد نيب حممد 
  .)٢() ورايته وسالحه ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا : (الثانية

٬، لكون املراد بالقائم أو املهدي الذي Xوالسر يف ذلك هو إتيانه قبل ظهور اإلمام املهدي 
٬،هو اليماين الذي جعل ظهوره من احلتميات اليت تسبق ظهور اإلمام حيتج بوصية رسول اهللا 

  .Xاملهدي 
  .إنiما هم مظهرين ومبلغني هلا ئمة ٬، واألفاألصل هو وصية رسول اهللا 

وألجل كون الوصية قانون اهللا الذي مييز به حججه٬، فال يسمح تعاىل أن يدعي الوصية غري 
  :سينتقم اهللا منه٬، وسأنقل لكم روايات يف ذلكصاحبها احلقيقي٬، ومن يدعيها كاذباً 

إنّ هذا األمر ال : (مسعت أبا عبد اهللا يقول: الوليد بن صبيح قالفقد روى : الرواية األوىل
  .)٣() يدعيه غري صاحبه إالّ ترب اهللا عمره

 فالحظوا يا أوالدي إنّ من يدعي الوصية كاذباً فاهللا تعاىل ال ميهله٬، بل يبتر عمره٬، حفاظاً
ومن هنا لو جاء شخص وادعى الوصية وامتد . منه تعاىل عن قانونه الذي يثبت به حججه للناس

 هذا االدعاء سنني طويلة٬، فبحسب هذا القانون يكون هو صاحب احلق٬، وإالّ ملا أمهله اهللا تعاىل
  .ولبتر عمره

ره وقطعه كل من ادعى أنiه صاحب األمر ومل يكن هو صاحبه بتر اهللا عم: قال املازندراين
  .)٤( كما وقع يف كثري
: قال ٬،٬X، وزرارة عن أيب جعفر Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن علي بن رئاب: الرواية الثانية

 ٬،يا بن أخي: فخال به مث قال له Xملا قتل احلسني أرسل حممد بن احلنفية إىل علي بن احلسني (
 Xكان قد جعل الوصية واإلمامة من بعده إىل علي بن أيب طالب قد علمت أن رسول اهللا 

٬، وقد قتل أبوك ومل يوص وأنا عمك وصنو أبيك Xمث إىل احلسني  Xمث إىل احلسن 
ووالديت من علي وأنا يف سين وقدميي أحق yا منك يف حداثتك فال تنازعين الوصية واإلمامة وال 

                                                            
 .٢٢٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .٢٢٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
 ٢٥ج :ألنوارا، بحار٢٢١ص ١ج :، مناقب آل أبي طالب١٣٦ص :، اإلمامة والتبصرة٣٧٣ص ١ج :الكافي -٣
 .١١٢ص
 .٣٤٦ص ٦ج :شرح أصول الكافي -٤



... ٢٣ 

أن تكون 
 وعهد إيلّ

 هلذا فإين 
سأله عن 

قال علي 
هللا مث دعا 

 ٬،ألجابك
ل أسألك 
ي واإلمام 
هللا بلسان 
حلسني بن 
حممد بن 

 أنه أحق 
ده وأ±ما 

مامة على 
 اإلمامة٬، 

 Xجاد 

١. 

.........
 إين أعظك أ
إىل العراق و
فال تتعرض 

 األسود ونس

يا احلجر فق
عاء وسأل اهللا
وصياً وإمام أل
ا أراد مث قال
ا من الوصي
ه مث أنطقه اهللا
ىل علي بن احل

فانصرف حم 

 ).حلال
إىل X ر

عند النيب 

نّ عطف اإلم
م السجاد يف
جه اإلمام الس

١٢ص ٤٦ج :ر

.........
يس لك حبق
ل أن يتوجه إ

عندي ف 
م إىل احلجر

 حىت إذا أتي
بتهل يف الدع
م لو كنت و
ن احلسني مبا
عني ملا أخربتنا
 عن موضعه

إىل Xعلي 
٬، اهللا عليهم

ر وتشتت احل
أشا: ة بقوله

جود سالح 

٬، إنّ)واإلمامة
ة نازع اإلمام
ص٬، فأثبت له

، بحار األنوار٦

........ �ي
ال تدع ما ليس

قبل صى إيلّ
 رسول اهللا 

كمحىت نتحا

مبكة فانطلقا
سأله حممد وا

ما إنك يا عم
ا اهللا علي بن
ق الناس أمجع

أن يزولكاد
حلسني بن عل

صلوات 

 نقص العمر
ى هذه الرواية
ية٬، والثاين وج

عل الوصية و
مد بن احلنفية
حلسني مل يوص

  .طاعة

٢ص: والتبصرة

القسم الثا�ي/ كة 
اتق اهللا وال ٬،م

 اهللا عليه أوص
وهذا سالح

حلال٬، تعال ح

الم بينهما مب
فس ٬،طق لك

أم :Xسني
فدعا ٬، وسله

صياء وميثاق
حلجر حىت ك

إلمامة بعد احل
سول اهللا

(.  
خشى عليك
 الكايف على
حدمها الوصي

قد جعل: (رة
ية؛ ولذا حمم
 فأدعى أنّ احل
م املفترض الط

، اإلمامة و٣٤٨

اليما�ية املبارك
يا عم: حلسني

أيب صلوات
د بساعة٬، و

ر وتشتت احل

وكان الكال
 وسله أن ينط
علي بن احلس
ت يا بن أخي
ألنبياء واألو

X،فتحرك احل ٬
نّ الوصية واإل

بنت رس 
١( )ن احلسني

أخ(: ه العبارة
شرح أُصول
ن يف اإلمام أ

ي هذه العبار
تقومة بالوصي
ومة بالوصية٬،

X وهو اإلمام

          
٨ص ١ج :لكافي
٢٩٠. 

بسط يف الدعوة 
له علي بن احل

إن أ ٬،يا عم 
 أن يستشهد
 نقص العمر

:Xجعفر
بتهل إىل اهللا

به٬، فقال له ع
فادع أنت :

فيك ميثاق األ
Xن علي

اللهم إنّ: ال
بن فاطمة

توىل علي بن
 يا أبنائي هذ
زندراين يف 
ألمرين معتربين

حظوا يا أبنائي
أنّ اإلمامة مت
 اإلمامة متقو

X احلسني

                       
، ال٥٢٢ص: ات

ص ٦ج :لكافي

حوار قصصي مب
جتانبين٬، فقال ل

.ن اجلاهلني
يف ذلك قبل
خاف عليك

  .لك
قال أبو ج

وا أإبد :حملمد
حلجر فلم جيب
قال له حممد

لذي جعل في
عد احلسني بن
عريب مبني فقا

اب Xعلي 
حلنفية وهو يت
فالحظوا
وعلّق املا
إلمامة منه أل

  .)٢(ه
كما الح
وصية معناه أ
ألنه يعلم أنّ
نiه هو وصي

  

                       
بصائر الدرجا -
شرح أصول ا -

جت
من
يف
أخ
ذ

حمل
احل
فق
با
بع

عر
عل
احل

با
له

الو
و
iبأ

   
١-
٢-



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٢٤ 

إنّ أخاك  ٬،يا بين: (Xأنiه قال البنه موسى الكاظم X روي عن الصادق : الرواية الثالثة
  .)٢(٬، )١( )سيجلس جملسي ويدعي اإلمامة بعدي فال تنازعه بكلمة فإنه أول أهلي حلوقاً يب

 والسبب يف كونه أول أهل بيته حلوقاً به٬، هو جلوسه جملس أبيه الذي هو٬، وصي حممد 
  .وإماماً مفترض الطاعة

  .سبعني أو تسعني يوماً ومات Xوبقي بعد أبيه الصادق 
ومن هنا نعرف أنّ الوصية عهد اهللا تعاىل حلججه الذي يتميزون به٬، وهذا ما بينه اإلمام 

ى ورأس اجلالوت اليت رواها الكثري من مؤلفي الشيعة٬، وهي طويلة مع جاثليق النصار Xالرضا 
... (): اهللا همحر(أنقل لكم بعضاً منها٬، وسأنقل لكم نص ما جاء يف حبار األنوار للشيخ اßلسي 

لو دل اإلجنيل : قال ؟  هل دل اإلجنيل على نبوة حممد: إنّ الرضا التفت إىل اجلاثليق فقال
فإن قررتك أنه اسم حممد وذكره : Xقال الرضا : إىل أن يقول ...على ذلك ما جحدناه٬، 

إن فعلت : ؟ قال اجلاثليق وأقر عيسى به وأنه بشر بين إسرائيل مبحمد لتقر به وال تنكره
فيه ذكر السفر الثالث الذي  فخذ عليX :mأقررت فاين ال أرد اإلجنيل وال أجحد٬، قال الرضا 

يتلو ذلك السفر من اإلجنيل  Xفأقبل الرضا ! هات: قال اجلاثليق. حممد وبشارة عيسى مبحمد
ال أصفه إالّ : قال ٬،صفه :؟ قال اجلاثليق من هذا املوصوف ٬،يا جاثليق: حىت بلغ ذكر حممد فقال

عندهم يف  النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً ٬،مبا وصفه اهللا٬، هو صاحب الناقة والعصا والكساء
يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم  ٬،التوراة واإلجنيل

اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم يهدي إىل الطريق األقصد٬، واملنهاج 
حبق عيسى روح اهللا وكلمته٬، هل جتدون هذه : سألتك يا جاثليق. األعدل٬، والصراط األقوم

 ٬،نعم: فقال ٬،فأطرق اجلاثليق مليiاً وعلم أنه إن جحد اإلجنيل كفر؟  فة يف اإلجنيل هلذا النيبالص
هذه الصفة من اإلجنيل٬، وقد ذكر عيسى يف اإلجنيل هذا النيب ومل يصح عند النصارى أنه 

أما إذا مل تكفر جبحود اإلجنيل وأقررت مبا فيه من صفة حممد٬، : Xفقال الرضا  ٬،صاحبكم

                                                            
 :، اختيار معرفة الرجال٨٧ص: ، تاريخ آل زرارة٢٦١ص ٤٧ج: ، بحار األنوار٥٤٢ص ٤ج: من ال يحضره الفقيه -١
 .١٥٤ص ١١ج: رجال الحديث، معجم ٥٢٥ص ٢ج
واألئمة من بعده إلى جعفر بن  Xفرقة من الشيعة قالوا بإمامة علي أمير المؤمنين : الفطحية(: قال الشيخ الطوسي -٢

اإلمامة ال : وأن أباه قال X، وتعللوا في ذلك بأنه آان أآبر ولد أبيه X، ثم اعتقدوا إمامة عبد اهللا بن جعفر محمد 
وسّموا بالفطحية؛ ألّن عبد اهللا بن جعفر آان أفطح الرجلين ـ أي عريضهما ـ أو آان . يكون إّال في األآبر من ولد اإلمام

 ٤ج: من ال يحضره الفقيه )بسبعين أو تسعين يومًا Xمات بعد أبيه  X، مع أّن عبد اهللا بن جعفر ... أفطح الرأس، 
 .٥٤٢ص
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mيف السفر الثاين فإين أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة٬، وذكر احلسن  فخذ علي
 ٬،عامل بالتوراة واإلجنيل Xفلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن الرضا . واحلسني

واهللا قد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إالّ جبحود التوراة واإلجنيل والزبور٬، ولقد بشر به : فقاال
ى وعيسى مجيعاً ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه حممد هذا٬، فأمiا امسه فمحمد فال جيوز لنا موس

 ٬،احتججتم بالشك: Xأن نقر لكم بنبوته٬، وحنن شاكون أنه حممدكم أو غريه٬، فقال الرضا 
؟ أو جتدونه يف شيء من  فهل بعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد

ال جيوز لنا : وقالوا فأحجموا عن جوابه٬،؟  الكتب الذي أنزهلا اهللا على مجيع األنبياء غري حممد
ألنiا إن أقررنا لك مبحمد ووصيه وابنته وابنيها على ما  ؛أن نقر لك بأنّ حممداً هو حممدكم
  .)١( ).....ذكرمت أدخلتمونا يف اإلسالم كرهاً 

  :تج عليهم بأمورأح Xالحظوا يا أحبائي٬، اإلمام الرضا 
إنّ حممداً موصى به٬، ومذكور أمسه يف الكتب اإلهلية السابقة٬، ونص عليه احلجج : األول
  .السابقون 
يف التوراة واإلجنيل  إنّ الشخص املذكور واملوصوف على لسان موسى وعيسى : الثاين

  .صفاته من التوراة واإلجنيل والزبور Xجاء موصوفاً بنفس تلك الصفات املذكورة٬، وبيiن 
من جحده مع وجود هذه األوصاف فقد جحد مبا موجود يف الكتب اإلهلية٬، : الثالث

  .Xوجحد ما جاء به موسى وعيسى 
٬،  إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد  Xاهللا قبل أو بعد من ولد آدممل يبعث : الرابع

  .وموصى به يف الكتب السابقة غري حممد 
 فمحمد . تيجة األخرية هم أذعنوا لكنهم مل يؤمنوا لوجود مصاحل منعتهم من اإلميانالن

إنين : ٬، وقال٬، وجاء حممد منصوص عليه ومبينة معامل شخصيته من حجج اهللا السابقني 
  .أنا صاحب تلك الصفات املذكورة واملنصوص عليi يف التوراة واإلجنيل والزبور

ومعىن ذلك يا أيب إنّ الوصية ال يدعيها إالّ صاحبها احلق٬، وإالّ للزم أن تكون  :واثق
  .الصفات املذكورة ليس ميزاناً يعرف yا صاحبها٬، فيكون ذâكرها لغواً ال فائدة فيه

                                                            
 Xيجد فيه احتجاج اإلمام الرضا ) ١(ومن أراد االستفادة أآثر فليرجع الملحق رقم . ٧٥ص ٤٩ج :ر األنواربحا -١

  .آامًال
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وإذا صح احتجاج اإلمام . فامليزان يا أوالدي هو الوصية نعم أحسنت يا واثق٬، :األب
٬، وهذا ما نريد إثباته٬، وهو كما أنّ Xفيصح استدالل غريه   وهو صحيح قطعاً     Xالرضا

مذكور امسه ووصفه يف كتبهم  أحتج على اليهود والنصارى بأنّ حممداً  Xاإلمام الرضا 
مذكور امسه ووصفه يف كتب املسلمني  Xوجيب عليهم اإلذعان له٬، كذلك اليوم أمحد احلسن 

  .وغريهم٬، فيجب عليهم اإلذعان له
يا والدي فلم نسمع أنّ مسيلمة أو العنسي أو سجاح٬، رفع أحدهم وصية تثبت نعم  :واثق

٬، كأيب بكر وعمر وعثمان٬، فلم أنه نيب واحتج yا٬، وكذا غريه ممن أدعوا أ±م خلفاء للرسول 
  .ينص عليهم رسول اهللا 

  .لكن يا أيب إن فرعون ادعى أنه رب الناس األعلى كما يقول القرآن الكرمي :أمحد
  .)١(﴾الْأَع�لَى ر|بُّكُم{ أَن|ا فَقَالَ # فَن|اد|ى فَح|ش|ر|﴿ :تعاىلقال 

هناك دعاوى باطلة من أصلها وال تنطلي على ذوي العقول٬، وذلك لفسادها يف  :األب
نفسها٬، ومنها دعوى املخلوق أنiه رب للناس كما ادعى فرعون٬، فهذه ال حتتاج دليالً على 
بطال±ا٬، بل ادعائها مساوٍ لبطال±ا٬، فكل من يدعي أنiه رب أعلى للناس ال ميكن تصديقه يف 

  .دعواه هذه
يف نفسها٬، إذ  ةكون اإلنسان نبياً أو وصي نيب ليس كالدعوة األوىل اليت هي باطل أمiا ادعاء

ليس كل من ادعى النبوة والوصية يكون كاذبا٬ً، فنفس اإلدعاء ال يوجب تكذيب شخص 
 املدعي٬، بل البد على املدعي أن يظهر البينة على دعواه٬، والبينة اليت تثبت دعوى احلجج 

  .هي النص والوصية
اها كذباً ورد الدليل خبصوص دعوى الوصية٬، بأنiها ال يدعيها إالّ صاحبها٬، ومن ادعولذا 

  .وزوراً بتر اهللا عمره
شخص رمبا كان عمره بدون اإلدعاء  يقول ؟ فقد يعين كم يبقى ويبتر اهللا عمره ٬،أيب :أمحد

  ؟ سبعني سنة فبعد اإلدعاء يكون مخسني سنة
ال يا ولدي ليس كذلك٬، قبل قليل مرi علينا كيف أنّ عبد اهللا األفطح بعد أن جلس  :األب

  .٬، بقي بعده سبعني أو تسعني يوماً وماتXجملس أبيه الصادق 

                                                            
 .٢٤: النازعات -١
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والظاهر من بتر العمر هو عدم بقاء املدعي الكاذب فترة طويلة بعد دعوة الوصية واإلمامة٬، 
وإالّ لبقي املدعي الكاذب حيرiف دين . يف فترة قصرية   أي بتر العمر     حبيث ي¿رى فعل اهللا فيه٬،

  .اهللا بقانون اهللا الذي خص اهللا به حججه٬، وهذا ال ميكن أن يكون
  ؟ أيب هل أن الوصية والنص يثبت النيب فقط أم اإلمام أيضاً :حممود
الوصية قانون لكل احلجج سواء أنبياء أم أوصياء لألنبياء٬، ومن هنا يوجد احتاد يف  :األب

٬، وهذا ما بينه القانون بني النبوة واإلمامة٬، وهناك تشاكل ومشاyة بني األنبياء واألئمة 
  .الشيخ الصدوق يف رده على من قال بعدم املشاكلة

كان أوصياؤهم أنبياء٬، فكل وصي قام  أن الرسل الذين تقدموا قبل عصر نبينا  : (...قال
كان نبيا٬ً، وذلك مثل وصي آدم  إىل عصر نبينا  Xبوصية حجة تقدمه من وقت وفاة آدم 

كان سام  Xوكان نبيا٬ً، ومثل وصي نوح  كان شيث ابنه٬، وهو هبة اهللا يف علم آل حممد 
كان  Xكان وصيه إمساعيل ابنه و كان نبيا٬ً، ومثل موسى  Xابنه وكان نبيا٬ً، ومثل إبراهيم 

كان وصيه مشعون الصفا وكان نبيا٬ً، ومثل  Xوصيه يوشع بن نون وكان نبيا٬ً، ومثل عيسى 
نّ اهللا أل ؛مل يكونوا أنبياء وأوصياء نبينا . ابنه وكان نبياً Xكان وصيه سليمان  Xداود 
وتفضيال٬ً، فقد تشاكلت األئمة واألنبياء بالوصية كما  جعل حممداً خامتاً هلذه األمم كرامة له 8

تشاكلوا فيما قدمنا ذكره من تشاكلهم فالنيب وصي واإلمام وصي٬، والوصي إمام والنيب إمام٬، 
  .والنيب حجة واإلمام حجة٬، فليس يف اإلشكال أشبه من تشاكل األئمة واألنبياء

من تقدم وتأخر من قصة يوشع بتشاكل أفعال األوصياء في وكذلك أخربنا رسول اهللا 
وصى  Xمع صفراء بنت شعيب زوجة موسى وقصة أمري املؤمنني  Xبن نون وصي موسى 

  .)١( )مع عائشة بنت أيب بكر٬، وإجياب غسل األنبياء أوصيائهم بعد وفاnم رسول اهللا 
  ؟  ملاذا النص اإلهلي يا أيب: أمحد

  :ذكره أمحدلروايتني تبني لكم ما سأنقل لكم هاتني ا :األب
اإلمام منmا ال يكون إالّ معصوماً : (قال ٬،Xعن اإلمام علي بن احلسني : الرواية األوىل

يا ابن : فقيل له. وليست العصمة يف ظاهر اخللقة فيعرف Mا٬، ولذلك ال يكون إالّ منصوصاً
وحبل اهللا هو القرآن ال يفترقان  ٬،هو املعتصم حببل اهللا: ؟ فقال فما معىن املعصوم ٬،رسول اهللا

                                                            
 .٢٦ص: آمال الدين -١
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 إن�﴿:8واإلمام يهدي إىل القرآن والقرآن يهدي إىل اإلمام٬، وذلك قول اهللا  ٬،إىل يوم القيامة
ـذَا   .)٢() )١(﴾أَقْو|م{ ه~ي| ل~ل�ت~ي يِه�د~ي الْقُر�آنَ ه|

٬، Xعن سعد بن عبد اهللا القمي يف حديث طويل أنه سأل اإلمام املهدي : الرواية الثانية
اخربين يا موالي عن العلّة اليت متنع (: فقال ٬،Xوهو غالم صغري يف حياة أبيه احلسن العسكري 

فهل جيوز : مصلح٬، قال: قلت ؟ مصلح أم مفسد: X؟ قال  القوم من اختيار اإلمام ألنفسهم
 ؟ أن تقع خريÔم على املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو فساد

فهي العلّة اليت أوردÔا لك بربهان يثق به عقلك٬، اخربين عن الرسل الذين  :بلى٬، قال: قلت
اصطفاهم اهللا وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة٬، إذ هم أعالم األمم وأهدى إىل 

هل جيوز مع وفور عقلهما وكمال  )المالس عليهما(االختيار منهم٬، مثل موسى وعيسى 
: ال٬، قال: قلت ؟ علمهما إذا مهّا باالختيار أن تقع خريÔما على املنافق ومها يظنان أنه مؤمن

هذا موسى كليم اهللا مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه 
وإخالصهم فوقعت خريته على  ووجوه عسكره مليقات ربmه سبعني رجالً ممن ال يشك يف إميا§م

 نُّؤ�م~ن| لَن﴿ :إىل قوله ٬،)٣(﴾ل�م~يقَات~ن|ا ر|ج{الً س|ب�ع~ني| قَو�م|ه{ م{وس|ى و|اخ�ت|ار|﴿ :8املنافقني٬، قال اهللا 
بظلمهم٬، فلما وجدنا اختيار من اصطفاه  ٬،)٤(﴾الصَّاع~قَةُ فَأَخ|ذَت�كُم{ ج|ه�ر|ةً الل�ه| ن|ر|ى ح|تَّى لَك|

نه أصلح دون األفسد علمنا أن ال أاهللا للنبوة واقعاً على األفسد دون األصلح وهو يظن 
ن ال خطر إو ٬،اختيار إالّ ممن يعلم ما ختفي الصدور وما تكن الضمائر وتنصرف عليه السرائر

ذوي الفساد ملا أرادوا أهل  على الختيار املهاجرين واألنصار بعد وقوع خرية األنبياء 
  .)٥() اإلصالح

شاء اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬،  ونقف يا أبنائي األعزاء إىل هنا٬، ونكمل ليلة غد× إن
  .والصالة والسالم على أفضل اخللق حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
  

                                                            
 .٩ :اإلسراء -١
 .١٩٤ص ٢٥ج :، بحار األنوار١٢٣ص :معاني األخبار -٢
 .١٥٥ :األعراف -٣
 .٥٥ :البقرة -٤
 .٩٦ص :، بحار األنوار٥١٥ص: ، دالئل اإلمامة٤٦١ص: آمال الدين -٥



  :الثالثة احللقة

א

اليوم بعد  :اجتمع األوالد مع أبيهم يف مكا±م الذي يتحاورون فيه يوميا٬ً، فقال هلم أبوهم
محد اهللا تعاىل والصالة على نبيه آله الطاهرين األئمة واملهديني نبدأ يف األمر الثاين من قانون معرفة 

عاملاً بالشرع الذي جعله اهللا قيiماً ٬، وهو  العلم واحلكمة٬، فالبد للحجة أن يكون احلجج 
عليه٬، ذا حكمة إهلية٬، وهذا هو مقتضى احلكمة اإلهلية أيضا٬ً، وسأنقل لكم نصiاً يقرiب هذه 

أو أي شيء يعمل فيه  اًوباختصار شديد لو كان إنسان ميلك سفينة أو مصنع: (الفكرة لكم
جمموعة من الناس أليس من املفروض أن يعني رباناً للسفينة أو مديراً للمصنع أو قائداً هلؤالء 

يوصف عمله  أال؟ مث إن ترك هذا وغرقت السفينة أو تلف املصنع أو حدث ضرر ما  الناس
  .)١( ؟ هذا بالسفه أو عدم احلكمة

mلمصنع أو قائداً هلؤالء الناس ولكنه مل يكن أعلمهم يف ن رباناً للسفينة أو مديراً لمث إن عي
وحصل نقص يف إنتاج املصنع أو حدث  ٬،قيادة السفينة أو إدارة املصنع أو قيادة هؤالء الناس

طارئ ما تسبب يف ضرر معني كغرق السفينة بسبب جهل هذا القائد بقانون تشغيل املصنع 
؟ أليس من املفروض  أو جمانبة احلكمة أال يوصف عمله هذا بالسفه ٬،أو معاجلة الطارئ

علم املوجودين أو تزويد املختار بالعلم الالزم ليكون األكفأ واألقدر أومقتضى احلكمة اختيار 
٬، وكون هذا ....على قيادة السفينة وإيصاهلا إىل بر األمان وإدارة املصنع وحتقيق أفضل إنتاج 

 فَقَالَ الْم|الئ~كَة~ ع|لَى ع|ر|ض|ه{م� ثُمَّ كُل�ه|ا الْأَس�م|اَء آد|م| و|ع|ل�م|﴿ :اخلليفة هو األعلم يف قوله تعاىل
  .)٣( ))٢(﴾ص|اد~ق~ني| كُن�ت{م� إِنْ ه|ؤ{الِء بِأَس�م|اِء أَن�بِئُونِي

وهذا يعين أن يكون احلجة املختار من قبل اهللا تعاىل البد أن يكون أعلم املوجودين٬، ويكون 
املختلفة٬، وهذا هو األمر الثاين من قانون معرفة احلجج الطاهرينقوله هو الفيصل بني األقوال 

.  

                                                            
 .إلى مسألة النص على الخليفة التي تقّدمت في األمر األول، في الحلقة السابقة Xإلى هنا يشير  -١
 .٣١: البقرة -٢
، Xجاء في خطبة صالة الجمعة العالمية ألنصار اإلمام المهدي Xهذا النص للسيد أحمد الحسن اليماني  -٣

 .م ٢٠٠٨ /٣ /٢١:بتاريخ
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 يف أمرهم يزل مل إالّ ٬،منه أعلم هو من وفيهم رجالً األمة ولّت ما: ( اهللا رسول قال
 ٬،العجل على وعكفوا هارون إسرائيل بنو ترك فقد ٬،العجل عبدة ملة إىل يرجعوا حىت ٬،سفال
  .)١() السالم عليهما موسى خليفة هارون أنّ يعلمون وهم

  :مر يف كثري من اآليات املباركةولقد نص القرآن الكرمي على هذا األ
 بِأَس�م|اِء أَن�بِئُونِي فَقَالَ الْم|الَئ~كَة~ ع|لَى ع|ر|ض|ه{م� ثُمَّ كُل�ه|ا اَألس�م|اَء آد|م| و|ع|ل�م|﴿: تعاىلقال 

  .)٢(﴾ص|اد~ق~ني كُنت{م� إِنْ ه|ؤ{الَء
 ع~لْم| الَ س{ب�ح|ان|ك| قَالُواْ﴿هو معلم املالئكة٬،  اء كلها فأصبحعلمه اهللا تعاىل األمس Xفأدم 

  .)٣(﴾الْح|ك~يم{ الْع|ل~يم{ أَنت| إِنَّك| ع|ل�م�ت|ن|ا م|ا إِال� لَن|ا
  .املعىن هذا على تدل كثرية آيات وردت وقد
 لَه{ ي|كُونُ أَنَّى قَالُوا م|ل~كًا طَالُوت| لَكُم� ب|ع|ثَ قَد� الل�ه| إِن� ن|بِيُّه{م� لَه{م� و|قَالَ﴿: تعاىل قال
 ع|لَي�كُم� اص�طَفَاه{ الل�ه| إِن� قَالَ الْم|الِ م~ن� س|ع|ةً ي{ؤ�ت| و|لَم� م~ن�ه{ بِالْم{لْك~ أَح|قُّ و|ن|ح�ن{ ع|لَي�ن|ا الْم{لْك{
  .)٤(﴾ع|ل~يم¤ و|اس~ع¤ و|الل�ه{ ي|ش|اُء م|ن� لْكَه{م{ ي{ؤ�ت~ي و|الل�ه{ و|الْجِس�مِ الْع~لْمِ ف~ي ب|س�طَةً و|ز|اد|ه{

 أمور إدارة على قادراً حكيماً قائداً يكون أن أهله مما العلم٬، يف بسطة اهللا زاده X فطالوت
  .اجليش

 و|الْح~كْم|ةَ الْم{لْك| اللّه{ و|آت|اه{ ج|الُوت| د|او{ود{ و|قَت|لَ اللّه~ بِإِذْن~ فَه|ز|م{وه{م﴿: وقال تعاىل
 فَض�لٍ ذُو اللّه| و|لَك~نَّ اَألر�ض{ ل�فَس|د|ت~ بِب|ع�ضٍ ب|ع�ض|ه{م� النَّاس| اللّه~ د|فْع{ و|لَو�الَ ي|ش|اُء م~مَّا و|ع|ل�م|ه{

  . )٥(﴾ الْع|الَم~ني| ع|لَى
 الْخ|ب|ائ~ثَ ت|ع�م|لُ كَان|ت� ال�ت~ي الْقَر�ي|ة~ م~ن� و|ن|جَّي�ن|اه{ و|ع~لْمÙا ح{كْمÙا آت|ي�ن|اه{ و|لُوطًا﴿: تعاىل وقال

  .)٦(﴾فَاس~ق~ني| س|و�ٍء قَو�م| كَان{وا إِنَّه{م�
 آي|ات~ك| ع|لَي�هِم� ي|ت�لُو مِّن�ه{م� ر|س{والً ف~يهِم� و|اب�ع|ثْ ر|بَّن|ا﴿: Xوقال حاكياً دعاء نبيه إبراهيم 

  .)٧(﴾احلَك~يم{ الع|زِيز{ أَنت| إِنَّك| و|ي{ز|ك�يهِم� و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| و|ي{ع|ل�م{ه{م{

                                                            
 .٥١ص :، العدد القوية٥٠١ص: الدر النظيم -١
 .٣١ :البقرة -٢
 . ٣٢: البقرة -٣
 .٢٤٧: البقرة -٤
 .٢٥١ :البقرة -٥
 .٧٤ :األنبياء -٦
 .   ١٢٩: البقرة -٧
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 و|ي{ع|ل�م{كُم{ و|ي{ز|ك�يكُم� آي|ات~ن|ا ع|لَي�كُم� ي|ت�لُو مِّنكُم� ر|س{والً ف~يكُم� أَر�س|لْن|ا كَم|ا﴿: وقال تعاىل
  . )١(﴾ت|ع�لَم{ونَ ت|كُون{واْ لَم� مَّا و|ي{ع|ل�م{كُم و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب|

  .)٢(﴾و|اِإلجن~يلَ و|التَّو�ر|اةَ و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| و|ي{ع|ل�م{ه{﴿: وقال تعاىل
 ع|لَي�هِم� ي|ت�لُو أَنفُِسهِم� مِّن� ر|س{والً ف~يهِم� ب|ع|ثَ إِذْ الْم{ؤم~نِني| ع|لَى اللّه{ م|نَّ لَقَد�﴿: وقال تعاىل

  .)٣(﴾مُّبِنيٍ ض|اللٍ لَف~ي قَب�لُ م~ن كَان{واْ و|إِن و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| و|ي{ع|ل�م{ه{م{ و|ي{ز|ك�يهِم� آي|ات~ه~
 إِب�ر|اه~يم| آلَ آت|ي�ن|ا فَقَد� فَض�ل~ه~ م~ن اللّه{ آت|اه{م{ م|ا ع|لَى النَّاس| ي|ح�س{د{ونَ أَم�﴿: وقال تعاىل

  .)٤(﴾ع|ظ~يماً مُّلْكاً و|آت|ي�ن|اه{م و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب|
 إِب�ر|اه~يم| آلَ آت|ي�ن|ا فَقَد�﴿: يف قول اهللا تبارك وتعاىل Xعن أيب جعفر  ٬،عن بريد العجلي

فجعلنا منهم الرسل واألنبياء واألئمة فكيف (٬، ﴾ع|ظ~يماً مُّلْكاً و|آت|ي�ن|اه{م و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب|
mمُّلْكاً و|آت|ي�ن|اه{م﴿: فما معىن قوله :قلت ؟ ون يف آل إبراهيم وينكرون يف آل حممديقر 

امللك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى : ؟ قال﴾ع|ظ~يماً
  .)٥(  )فهو امللك العظيم ٬،اهللا

 فَض�لُ و|كَانَ ت|ع�لَم{ ت|كُن� لَم� م|ا و|ع|ل�م|ك| و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| ع|لَي�ك| اللّه{ و|أَنز|لَ﴿: قال تعاىل
  .)٦(﴾ع|ظ~يماً ع|لَي�ك| اللّه~

 أَيَّدتُّك| إِذْ و|ال~د|ت~ك| و|ع|لَى ع|لَي�ك| نِع�م|ت~ي اذْكُر� م|ر�ي|م| اب�ن| ع~يسى ي|ا اللّه{ قَالَ إِذْ﴿: وقال تعاىل
 و|اِإلجن~يلَ و|التَّو�ر|اةَ و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| ع|ل�م�ت{ك| و|إِذْ و|كَه�الً الْم|ه�د~ ف~ي النَّاس| ت{كَل�م{ الْقُد{سِ بِر{وحِ

 و|اَألب�ر|ص| اَألكْم|ه| و|ت{ب�رِئ{ بِإِذْنِي طَي�راً فَت|كُونُ ف~يه|ا فَت|نفُخ{ بِإِذْنِي الط�ي�رِ كَه|ي�ئَة~ الط�نيِ م~ن| ت|خ�لُق{ و|إِذْ
 ال�ذ~ين| فَقَالَ ات~بِالْب|يِّن| جِئْت|ه{م� إِذْ ع|نك| إِس�ر|ائ~يلَ ب|نِي كَفَفْت{ و|إِذْ بِإِذْنِي الْم|وت|ى ت{خ�رِج{ و|إِذْ بِإِذْنِي
ـذَا إِنْ م~ن�ه{م� كَفَر{واْ   .)٧(﴾مُّبِني¤ س~ح�ر¤ إِال� ه|

 و|ي{ع|ل�م{ه{م{ و|ي{ز|ك�يهِم� آي|ات~ه~ ع|لَي�هِم� ي|ت�لُو مِّن�ه{م� ر|س{والً الْأُمِّيِّني| ف~ي ب|ع|ثَ ال�ذ~ي ه{و|﴿: وقال تعاىل
  .)٨(﴾مُّبِنيٍ ض|لَالٍ لَف~ي قَب�لُ م~ن كَان{وا و|إِن و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب|

                                                            
 .١٥١: البقرة -١
 .٤٨ :آل عمران -٢
 .١٦٤: آل عمران -٣
  .٥٤: النساء -٤
 .٥٦ص: بصائر الدرجات -٥
  .١١٣: النساء -٦
 . ١١٠:المائدة -٧
 .٢ :الجمعة -٨
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  .)١(﴾الْخ~طَابِ و|فَص�لَ الْح~كْم|ةَ و|آت|ي�ن|اه{ م{لْكَه{ و|ش|د|د�ن|ا﴿: تعاىل وقال
 ي|ذ�ك�ر{ و|م|ا كَث~رياً خ|ي�راً أُوت~ي| فَقَد� الْح~كْم|ةَ ي{ؤ�ت| و|م|ن ي|ش|اُء م|ن الْح~كْم|ةَ ي{ؤت~ي﴿: وقال تعاىل

  .)٢(﴾اَأللْب|ابِ أُو�لُواْ إِال�
فتشاهدون يا أبنائي األعزاء اآليات تؤكد على العلم واحلكمة الذي أعطاه اهللا خللفائه يف 
األرض٬، وكذا الروايات اليت تبني أنّ العلم سبعة وعشرون حرفاً قد خصiها اهللا خبلفائه يف األرض٬، 

  .ببعض األحرف وقد فضiل اهللا تعاىل األنبياء 
كان مع عيسى بن مرمي حرفان يعمل Mما٬، وكان مع : (قال ٬،Xعن اإلمام الصادق 

موسى أربعة أحرف٬، وكان مع إبراهيم ستة٬، وكان مع آدم مخسة وعشرين حرفا٬ً، وكان مع 
نوح مثانية٬، ومجع ذلك كله لرسول اهللا٬، إنّ اسم اهللا األعظم ثالث وسبعون حرفا٬ً، وحجب 

  .)٣( )عنه واحد
إنّ اسم اهللا األعظم على ثالثة وسبعني حرفا٬ً، وإمنا : (قال ٬،Xوعن جابر٬، عن أيب جعفر 

عند آصف منها حرف واحد٬، فتكلّم به فخسف باألرض ما بينه وبني سرير بلقيس٬، مث تناول 
السرير بيده٬، مث عادت األرض كما كانت أسرع من طرفة عني٬، وعندنا حنن من االسم اثنني 

  .)٤() غيب عندهوسبعني حرفا٬ً، وحرف عند اهللا استأثر به يف علم ال
جعل امسه األعظم على ثالثاً وسبعني حرفا٬ً، فأعطى  8إنّ اهللا : (قال ٬،Xوعن الصادق 

آدم منها مخسة وعشرين حرفا٬ً، وأعطى إبراهيم منها مثانية أحرف٬، وأعطى نوحاً منها مخسة 
وعشرين حرفا٬ً، وأعطى موسى منها أربعة أحرف٬، وأعطى عيسى منها حرفني٬، وكان حييي 

اثنني وسبعني حرفا٬ً، وأحجب   Mما املوتى ويربئ Mما األكمه واألبرص٬، وأعطى حممداً
  .)٥() حرفاً لئال يعلم ما يف نفسه ويعلم ما يف نفس العباد

  .ببثها كلها بني الناس وفضiل اهللا قائم آل حممد 

                                                            
  .٢٠:ص -١
 .٢٦٩ :البقرة -٢
 .٦٨ص ١١ج :، بحار األنوار٢٢٩ص :بصائر الدرجات -٣
 .٢٥٧ص ٢ج :مستدرك سفينة البحار ،٢٢٨ص :، بصائر الدرجات٢٣٠ص ١ج :الكافي -٤
 .٢٥٧ص ٢ج :مستدرك سفينة البحار، ٦٨ص ١١ج :بحار األنوار -٥
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سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به  :قال العلم( :Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أبان
أخرج اخلمسة  Xفإذا قام القائم  ٬،الرسل حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني

  .)١() والعشرين حرفاً فبثها يف الناس وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاً
مدينة العلم اليت حتوي كل علوم التوحيد والشرائع اإلهلية٬،  ومن هنا أصبح رسول اهللا 

  .باب تلك املدينة Xوأصبح علي بن أيب طالب 
حرفاً يفتح ألف حرف٬، كل  Xعلياً  علّم رسول اهللا : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 

  . )٢() حرف منها يفتح ألف حرف
صحيفة صغرية هي األحرف  كان يف ذؤابة سيف النيب : (قال ٬،Xوعنه الصادق 

  .)٣() حرفان حىت الساعة اليت يفتح كل حرف ألف حرف٬، فما خرج منها إالّ
أنّ .... (:Xعن منتهى علم العامل٬، فقال  Xوروي أنّ املفضل سأل اإلمام الصادق 
مثل مد من خردل دققته فتضربه باملاء حىت   Xالسماوات واألرضني وغريها يف علم اإلمام 

إذا اختلط ورغا أخذت منه لعقة بإصبعك٬، وال علم العامل يف علم اهللا إالّ مثل مد من خردل 
  .)٤() دققته وضربته باملاء حىت إذا رغا أخذت منه رأس إبرة

 تفسري من ألوقرت شئت لو: (يقول العلم مدينة باب X طالب أيب بن علي نشاهد ولذا
  .)٥() بعرياً سبعني الكتاب فاحتة

 صحة عن النظر وبغض بتفسريه٬، كلٌ الفاحتة يفسiروا أن على كلها الدنيا علماء اجتمع فلو
  !! بعرياً عشرين يوقر ما جمموعها يبلغ ال التفسري وخطأ

  . X القائم ولده خيتمه والذي للعلم الفاتح هو X طالب أيب بن علي أصبح هنا ومن
 والقائم إالّ شيء من وما أفتحه٬، وأنا إالّ علم من ما ٬،كميل يا: (X املؤمنني أمري قال

  .)٦() خيتمه

                                                            
  .٢٥٧ص ٢ج :، مستدرك سفينة البحار٣٣٦ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١١٧ص :مختصر بصائر الدرجات -١

  .سبعًا وعشرين حرفًا: إّن الروايات مضطربة، فتارة تقول ثالثًا وسبعون حرفًا، وأخرى تقول: وربما يقال
عين حرفًا إنما هي باطن الثمانية في آتابه التوحيد أّن الثالث وسب Xلقد بين قائم آل محمد السيد أحمد الحسن : أقول

 ). مقدمة الكتاب ١٦ص :التوحيد.(وعشرين حرفًا في مرتبة الذات، أو اإلسم األعظم األعظم
 .٢٥٦ص ٢ج :، مستدرك سفينة البحار٣٢٨ص :بصائر الدرجات -٢
 .٢٥٦ص ٢ج :، مستدرك سفينة البحار٣١٥ص ١ج :مناقب ابن شهر آشوب -٣
 .٣٤١ص ٧ج :مستدرك سفينة البحار ،٣٨٥ص ٢٥ج :بحار األنوار -٤
 .٢٠٩ص ٢ج :إلزام الناصب -٥
 .٨٦ص ١ج :مكيال المكارم -٦
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 شيء عن تسألوين ال بيده نفسي الذي فو. تفقدوين أن قبل فاسألوين: (يقول X كان
 وقائدها بناعقها أنبأتكم إالّ مائة وتضل مائة Ôدي فئة عن وال الساعة٬، وبني بينكم فيما

 قد ولو. موتا منهم وميوت قتال٬، أهلها من يقتل ومن رحاهلا٬، وحمط ركاMا ومناخ وسائقها٬،
 كثري وفشل السائلني من كثري ألطرق اخلطوب وحوازب األمور كرائه بكم ونزلت فقدمتوين

  .)١() املسؤولني من
 بن عمر ويقول ٬،)٢()علي أقضاكم: (حقه يف يقول وكان  النيب خليفة علي كان فلذا
  .)٣() عمر هللك علي ال لو: (اخلطاب

 يعرفون ال الذين اجلهلة من غريه٬، قدمت األمة جند X علي حق وضوح من الرغم وعلى
 ملن واضح وهذا جهلهم٬، بسبب الكثري اإلسالم يف وأحدثوا اإلسالمي٬، الدين بدائيات أبسط
  .إنصاف أدىن له وكان التاريخ طالع

 هللا واحلمد تعاىل٬، اهللا بتوفيق غداً ونلتقي األعزاء٬، أوالدي يا الليلة هذه حوارنا ننهي هنا وإىل
  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة على والسالم والصالة العاملني٬، رب

* * *  
  

  

  

                                                            
 .١٨٢ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
، والقضاء هو الفقه ، فهو إذا )أقضاآم علي: (وقد روت العامة والخاصة قوله ( :قال ابن أبي الحديد المعتزلي -٢

فما شككت بعدها : قال. اللهم اهد قلبه وثبت لسانه: (قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضيا Xوروى الكل أيضًا أنه . أفقههم 
الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر، وهو الذي أفتى في الحامل الزانية، وهو  Xوهو ) في قضاء بين اثنين
وهذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرًا طويًال الستحسن منه بعد طول النظر هذا . صار ثمنها تسعًا: الذي قال في المنبرية

وقال عمر ـ آما . ١٨ص ١ج: غة البن أبي الحديدشرح نهج البال. الجواب، فما ظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجاًال
 ).أقضانا علي(ـ ١١٠٣ص ٣ج :يروي ابن عبد البر في االستيعاب

وقال في المجنونة التي أمر برجمها  ،آان عمر يتعوذ باهللا من معضلة ليس لها أبو الحسن :روى ابن عبد البر بسنده -٣
 .الحديث )إن اهللا تعالى يقول وحملة وفصاله ثالثون شهرا( :يوفى التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها فقال له عل

، ١١٠٢ص ٣ج :االستيعاب. لوال على لهلك عمر :فكان عمر يقول .الحديث )إن اهللا رفع القلم عن المجنون: (وقال له
أما ابن عباس فظاهر، . Xعمر بن الخطاب وعبد اهللا بن عباس، وآالهما أخذ عن علي : ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي

وأما عمر فقد عرف آل أحد رجوعه إليه في آثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة، وقوله غير 
 ١ج :البن أبي الحديد: شرح نهج البالغة )قيت لمعضلة ليس لها أبو الحسنال ب(: ، وقوله)لوال على لهلك عمر(: مرة
 . ١٨ص



  :الرابعة احللقة

א

 اليمانية الدعوة يف معه ويتحاوروا أبيهم من ليسمعوا ليلة كل يف األبناء جيتمع وهكذا
 مكانه فاخذ حتية٬، بأفضل فحيوه  عليهم فسلم قدومه٬، ينتظرون هءأبنا ووجد األب فجاء املباركة٬،

  ؟ سابقاًً مرi فيما سؤال عندكم هل: وقال أوالده٬، بني
  .تفضل أيب يا ال :األوالد

 عن عبارة وكان ٬، احلجج معرفة قانون من الثالث األمر إىل حديثنا وصل :األب
  .تعاىل اهللا نصبه من طاعة وجوب قولوا أو اهللا٬، حاكمية
 وتقدم كما عليهم٬، اهللا من بالنص اهللا خللفاء التنصيب وهو األول٬، األمر علينا تقدم أن فبعد

 األمر وتفصيل بيان يف ندخل واحلكمة٬، بالعلم متصف اإلهلي اخلليفة كون وهو الثاين٬، األمر
  .األرض هذه يف له خليفة تعاىل اهللا نصبه من إطاعة أي اهللا٬، حاكمية وهو الثالث٬،

 جعلها اليت والنظم القوانني من لغريها يدعو وال وتنصيبه٬، اهللا حلاكمية يدعو اإلهلي فاخلليفة
  .والقائد  احلاكم  الختيار البشر

نّ هذا أولو فرضنا : (أقول البارحة٬، ليلة عليكم تقدم الذي للمثال تتميماً لكم وسأذكر
اإلنسان عني رباناً للسفينة أو مديراً للمصنع أو قائداً هلؤالء الناس وكان أعلمهم وأقدرهم 
على قيادة السفينة وإدارة املصنع٬، ولكنه مل يأمر الناس بطاعة هذا الربان أو املدير أو القائد٬، 

وحصلت  ٬،أل§م غري مأمورين بطاعة القائد املعني ؛الناس كل حبسب هواه ورغبتهوتصرف 
أال يوصف بأنه جانب  ٬،فوضى أو أضرار بسبب عدم أمره للناس بطاعة الربان أو القائد

نّ عاقالً أال أظن ! ؟ احلكمة إىل السفه مث ما فائدة تعيينه للقائد األقدر إن مل يأمر الناس بطاعته
جيب تعيني قائد وجيب أن يكون لديه أو أن يزود بكل ما حيتاج من (غري هذا  حكيماً سيقول

٬، وهذا موجود يف القرآن فمع أول خليفة هللا )العلم وجيب أن ي{أمر الذين يقودهم بطاعته
سبحانه يف أرضه وضع هذا القانون٬، وهو قانون معرفة خليفة اهللا وحجته على عباده٬، بل هو 

مبعرفة خليفة اهللا يعرف اهللا٬، فتعيني اإلمام والقائد وخليفة اهللا يف قوله ألنّ  ؛قانون معرفة اهللا
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 ف~يه|ا ي{فِْسد{ م|ن� ف~يه|ا أَت|ج�ع|لُ قَالُوا خ|ل~يفَةً الْأَر�ضِ ف~ي ج|اع~لٌ إِنِّي ل~لْم|الئ~كَة~ ر|بُّك| قَالَ و|إِذْ﴿: تعاىل
  .)١( )﴾ت|ع�لَم{ونَ ال م|ا أَع�لَم{ إِنِّي قَالَ لَك| و|ن{قَدِّس{ بِح|م�د~ك| ن{س|بِّح{ و|ن|ح�ن{ الدِّم|اَء و|ي|س�ف~ك{

٬، أذكر Xوبعد أن اتضح املراد باملثال املتقدم الذي ساقه مياين آل حممد السيد أمحد احلسن 
  .األدلة على حاكمية اهللا من القرآن والسنة

خللفاء هللا سبحانه اختيار ن القرآن يف آيات كثرية٬، رجوع احلاكمية وافقد بيi: أمiا القرآن
  .رض طاعتهم وجعلها طاعته سبحانهوف

 مَّس�ن{ونÆ ح|م|إٍ مِّن� ص|لْص|الٍ مِّن ب|ش|راً خ|ال~ق¤ إِنِّي ل~لْم|الَئ~كَة~ ر|بُّك| قَالَ و|إِذْ﴿: تعاىل قال:  أوالً
 أَج�م|ع{ونَ كُلêه{م� الْم|آلئ~كَةُ فَس|ج|د| # س|اجِد~ين| لَه{ فَقَع{واْ رُّوح~ي م~ن ف~يه~ و|ن|فَخ�ت{ س|وَّي�ت{ه{ فَإِذَا #
  .)٢(﴾السَّاجِد~ين| م|ع| ي|كُونَ أَن أَب|ى إِب�ل~يس| إِال�  #

 من واستكرب أىب إبليس إالّ فسجدوا٬، ٬،X آدم اهللا خلليفة بالسجود املالئكة تأمر فاآلية
  .سبحانه خليفته يف تعاىل اهللا ألمر والطاعة السجود
 ت|ش|اء م~مَّن الْم{لْك| و|ت|رتِع{ ت|ش|اء م|ن الْم{لْك| ت{ؤ�ت~ي الْم{لْك~ م|ال~ك| الل�ه{مَّ قُلِ﴿: تعاىل قال: ثانياً

  .)٣(﴾قَد~ير¤ ش|ي�ٍء كُل� ع|لَى| إِنَّك| الْخ|ي�ر{ بِي|د~ك| ت|ش|اء م|ن و|ت{ذ~لê ت|ش|اء م|ن و|ت{ع~زُّ
ـار{ ي|ش|اُء م|ا ي|خ�لُق{ و|ر|بُّك|﴿: تعاىل قال: ثالثاً  و|ت|ع|الَى الل�ه~ س{ب�ح|انَ الْخ~ي|ر|ةُ لَه{م{ كَانَ م|ا و|ي|خ�ت|

  .)٤(﴾ي{ش�رِكُونَ ع|مَّا
  .باختيارهم هلم ملك تنصيب للناس وليس خيتار الذي هو اهللا بأنّ واضحتان فاآليتان
 إِذْ م{وس|ى ب|ع�د~ م~ن� إِس�رائيلَ ب|نِي م~ن� الْم|ِأل إِلَى ت|ر| أَلَم�﴿: طالوت قصة يف تعاىل قوله:  رابعاً

  .)٥(﴾الل�ه~ س|بِيلِ ف~ي ن{قَات~لْ م|ل~كاً لَن|ا اب�ع|ثْ لَه{م{ ل~ن|بِيٍّ قَالُوا
 يف هلا صالحية ال أن لعلمها ملكا٬ً، هلا تنصب مل تعاىل اهللا حباكمية املؤمنة الفئة فهذه
 األمة على جتب تنصيبه وبعد اخلليفة٬، ينصب من فهو تعاىل٬، اهللا بيد التنصيب بل التنصيب٬،
  .فيه فائدة ال لغواً تنصيبه يكون وإالّ طاعته٬،

  .)٦(﴾الْكَاف~ر{ون ه{م{ فَأُولَئ~ك| الل�ه{ أَن�ز|لَ بِم|ا ي|ح�كُم� لَم� و|م|ن�﴿: تعاىل قال: خامساً

                                                            
 .٢٠٠٨ /٣ /٢١:جاء هذا النص في خطبة الجمعة العالمية للسيد أحمد الحسن التي آانت بتاريخ. ٣٠ :البقرة -١
 .٣١ – ٢٨: الحجر -٢
 .٢٦: آل عمران -٣
 .٦٨: القصص -٤
 .٢٤٦: البقرة -٥
 .٤٤: المائدة  -٦
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  .)١(﴾الظ�ال~م{ونَ ه{م{ فَأُولَئ~ك| الل�ه{ أَن�ز|لَ بِم|ا ي|ح�كُم� لَم� و|م|ن�﴿ :تعاىل وقال
  .)٢(﴾الْفَاس~قُونَ ه{م{ فَأُولَئ~ك| الل�ه{ أَن�ز|لَ بِم|ا ي|ح�كُم� لَم� و|م|ن�﴿: تعاىل وقال
 تلك يقيم له خليفة من فالبد الزمن٬، تطور مهما حكم٬، واقعة كل يف له تعاىل اهللا أنّ ومبا
  .الناس بني األحكام
  . )٣(﴾ه|ادÆ قَو�مٍ و|ل~كُل� م{نذ~ر¤ أَنت| إِنَّم|ا﴿:  الكرمي لرسوله سبحانه لاق

 ٬،﴾ه|ادÆ قَو�مٍ و|ل~كُل�﴿: 8 اهللا قول عن X اهللا عبد أبا سألت: قال ٬،الفضيل عن
  .)٤() فيهم هو الذي للقرن هاد إمام كل:(فقال

 ٬،﴾ه|ادÆ قَو�مٍ و|ل~كُل� م{نذ~ر¤ أَنت| إِنَّم|ا﴿: 8 اهللا قول يف X جعفر أيب عن العجلي٬، بريد عن
 اهلداة مث ٬، اهللا نيب به جاء ما إىل يهديهم هاد منا زمان ولكل املنذر٬،  اهللا رسول(: فقال
  .)٥() واحد بعد واحد األوصياء مث علي بعده من

: فقال ؟ ﴾ه|ادÆ قَو�مٍ و|ل~كُل� م{نذ~ر¤ أَنت| إِنَّم|ا﴿: X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،بصري أيب وعن
 ٬،فداك جعلت بلى: قلت ؟ اليوم هاد من ٬،هل حممد أبا يا .اهلادي وعلي املنذر  اهللا رسول

 نزلت إذا كانت لو ٬،حممد أبا يا اهللا رمحك: فقال إليك٬، دفعت حىت هاد بعد هاد منكم زال ما
 بقي فيمن جيري حي ولكنه الكتاب مات اآلية٬، ماتت الرجل٬، ذلك مات مث رجل على آية

  . )٦( )مضى فيمن جرى كما
  .)٧()احلوض عليm يردا حىت يفترقا لن بأنmهما: (ويقول بالعترة يوصي  الرسول جند وهلذا

  .)٧()احلوض
 النَّاس| ي|ح�س{د{ونَ أَم�﴿: X اهللا عبد أليب قلت( :قال ٬،احلكم بن هشام عنف: السنة وأمiا

 مُّلْكاً و|آت|ي�ن|اه{م و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| إِب�ر|اه~يم| آلَ آت|ي�ن|ا فَقَد� فَض�ل~ه~ م~ن اللّه{ آت|اه{م{ م|ا ع|لَى

                                                            
 .٤٥: المائدة -١
 .٤٧: المائدة -٢
 .٧: الرعد -٣
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٤
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٥
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٦
إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أآبر من ( :قال رسول اهللا  :قال ،عن أبي سعيد:١٤ص ٣روى أحمد في المسند ج -٧

 ،)وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ،آتاب اهللا حبل ممدود من المساء إلى األرض ،اآلخر
إني تارك فيكم خليفتين (: قال رسول اهللا  :قال ،عن زيد بن ثابت: ١٦٢ص ٩جوروى الهيثمي في مجمع الزوائد 

 وأنهما لن ،وعترتي أهل بيتي ،آتاب اهللا عز وجل حبل ممدود ما بين السماء واألرض أو ما بين السماء إلى األرض
 .رواه أحمد واسناده جيد )يفترقا حتى يردا على الحوض
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 القيمة يوم هلم جهنم طاعة ذلك ومن الطاعة٬، فرض: قال ؟ العظيم امللك ذلك ما. )١(﴾ع|ظ~يماً
  .)٢( )هشام يا

 آت|اه{م{ م|ا ع|لَى النَّاس| ي|ح�س{د{ونَ أَم�﴿: تعاىل اهللا قول يف X جعفر أيب عن ٬،بصري أيب وعن
 الطاعة(: قال ٬،﴾ع|ظ~يماً مُّلْكاً و|آت|ي�ن|اه{م و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| إِب�ر|اه~يم| آلَ آت|ي�ن|ا فَقَد� فَض�ل~ه~ م~ن اللّه{

  .)٣( )املفروضة
 إِب�ر|اه~يم| آلَ آت|ي�ن|ا فَقَد�﴿: وتعاىل تبارك اهللا قول يف( :X جعفر أيب عن ٬،العجلي بريد وعن
 يقرون فكيف ٬،واألئمة واألنبياء الرسل منهم فجعلنا ٬،﴾ع|ظ~يماً مُّلْكاً و|آت|ي�ن|اه{م و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب|

: قال؟  عظيماً ملكاً واتيناهم قوله معىن فما :قلت ؟  حممد آل يف وينكرون إبراهيم آل يف
 امللك فهو اهللا عصى عصاهم ومن اهللا أطاع أطاعهم من أئمة فيهم جعل أن العظيم امللك

  .)٤( )العظيم
  خلفائه أل±م وتعاىل٬، سبحانه هللا طاعة وطاعتهم تعاىل٬، هللا عصيان  حممد آل فعصيان

 بليلة اهللا خصiهم هنا ومن القيامة٬، يوم إىل وهكذا اآلخر٬، أحدهم يستخلف عليهم نص الذين
  .القدر

 ولولده طالب أيب بن لعلي تكون إ§ا القدر بليلة آمنوا(: ألصحابه  اهللا رسول قال
  .)٥( )بعدي من عشر األحد

 كل يف القدر ليلة إنّ(: عباس البن قال X املؤمنني أمري أن :X الثاين جعفر أيب عن
 ابن فقال ٬، اهللا رسول بعد والة األمر ولذلك السنة أمر الليلة تلك يف يرتل وإنه سنة٬،
  .)٦( )حمدثون أئمة صليب من عشر وأحد أنا: قال ؟ هم من: عباس

 إىل األمة يهدي هاد× منهم زمان كل ففي ٬، حممد آل على القدر ليلة يف املالئكة فتترتل
 يسري بأنiه X املؤمنني أمري يصفه الذي املشرق طالع ومنهم ٬، حممد به جاء الذي احلق طريق
  . الرسول بسرية بالناس

                                                            
 .٥٤: النساء -١
 .٥٥ص: بصائر الدرجات -٢
 .٥٥ص :بصائر الدرجات -٣
 .٥٦ص: بصائر الدرجات -٤
 .٤٨٠ص: الخصال ،٥٣٣ص: الكافي -٥
 .٢٦١ص: ، روضة الواعظين٥٣٢ص ١ج :الكافي -٦
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  الرسول مناهج بكم سلك املشرق طالع اتبعتم إن أنكم واعلموا(: X قال
 الفادح الثقل ونبذمت ٬،والتعسف الطلب مؤونة وكفيتم ٬،والبكم والصم العمى من فتداويتم

 ال�ذ~ين| و|س|ي|ع�لَم{﴿ له ليس ما وأخذ واعتسف وظلم أىب من إالّ اهللا يبعد وال ٬،األعناق عن
  .)١( )﴾ي|نقَل~ب{ونَ م{نقَلَبٍ أَيَّ ظَلَم{وا

  .X املوعود اليماين هو املشرق بطالع املقصود بأنّ أوالدي يا عرفتم وقد
  ؟ عليه ونص تعاىل اهللا نصiبه من إطاعة تعين اهللا فحاكمية :واثق
 اهللا لقانون املطبق ويكون كما البشر٬، بيد ال اهللا باختيار القانون فيكون واثق٬، يا نعم :األب
  .تعاىل اهللا اختاره قد شخص

  ؟ املوضوعة والقوانني الدساتري بقية عن اإلهلي الدستور امتياز هو ما :أمحد
 يكون هنا ومن خلقه٬، طبيعة مع ينسجم مبا األعلم وهو اخلالق هو تعاىل اهللا إنّ :األب
 اليت الوضعية القوانني خبالف خلقها٬، اليت والكائنات احلياة تتطلبه ما كل مع منسجماً القانون
 االنسجام ميكنها ال اهللا خملوقات متام مع تنسجم جلعلها اجلهد من ب¿ذل مهما فهي البشر٬، يضعها
 على ينعكس الذي املوروث بسبب آلخر بلد من ختتلف الوضعية القوانني جتد هنا ومن أبدا٬ً، التام
 ضعيفة٬، كانت وان ما بنسبة معني بلد يف وضعي قانون ينسجم فقد القانون٬، واضع تفكري طريقة
  .آخر لبلد القانون هذا ج¿عل لو فيما النسبة بتلك النجاح حيقق ال قد لكن

 يف أن يعين وهذا املخلوقني٬، احتياجات مجيع يسد أن يستطيع وال ناقص البشري فالقانون
  .خطأ القانون

 أعلم وهو اخلالق هو القانون واضع ألنّ اجلميع؛ مع ينسجم واقعي قانون اإلهلي القانون بينما
  .اخللق حيتاجه مبا

 وهذان أيضا٬ً، معصوم للقانون واملطبق ٬،اًمعصوم القانون اهللا حاكمية يف يكون هنا ومن
  .الوضعية القوانني يف مفقودان
 اليت كالسقيفة سقيفة احلقيقة يف أل±ا االنتخابات؛ بطالن لكم يتضح أبنائي يا هنا ومن
 من ينجح ومل اختيارها٬، يف مصيبة تكون أن الناس لعوام فأنiى ٬، اهللا رسول وفاة بعد عقدت

 والذي X موسى قصة يف جاء ما الناس اختيار لبطالن ويكفي االختيار٬، يف منهم أفضل هو

                                                            
 .٦٦ص ٨ج :الكافي -١
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 قَالَ الرَّج�فَةُ أَخ|ذَت�ه{م{ فَلَمَّا ل~م~يقَات~ن|ا ر|ج{الً س|ب�ع~ني| قَو�م|ه{ م{وس|ى و|اخ�ت|ار|﴿ :تعاىل قوله إليها يشري
 بِه|ا ت{ض~لê ف~ت�ن|ت{ك| إِل�ا ه~ي| إِنْ م~نَّا السُّفَه|اُء فَع|لَ بِم|ا أَت{ه�ل~كُن|ا و|إِيَّاي| قَب�لُ م~ن� أَه�لَكْت|ه{م� ش~ئْت| لَو� ر|بِّ
  .)١(﴾الْغ|اف~رِين| خ|ي�ر{ و|أَن�ت| و|ار�ح|م�ن|ا لَن|ا فَاغْف~ر� و|ل~يُّن|ا أَن�ت| ت|ش|اُء م|ن� و|ت|ه�د~ي ت|ش|اُء م|ن�

 حىت ستة٬، سبط كل من سبطاً عشر اثين من اختار قيل): اهللا همحر( طاووس ابن السيد قال
 أجر مثل منكم قعد ملن إنّ :هلم فقال ٬،فتشاحوا رجالن منكم يتخلف فقال وسبعني٬، اثنني تنادوا
 من خيتار أن إليه اهللا فأوحى شيخاً ستني إالّ يصب مل أنه وروى ويوشع٬، كالب فقعد خرج من

 يتجاوزوا ومل العشرين عدا ما أبناء كانوا وقيل شيوخا٬ً، فأصبحوا فاختارهم عشرة الشباب
 مث ثياyم ويطهروا ويتطهروا يصوموا أن X موسى فأمرهم والصيب اجلهل ذهب قد األربعني
 فلما إسرائيل٬، بين من سبعني يف يأتيه أن ربه أمره وكان ربه مليقات) سيناء طور( إىل yم خرج
 فيه٬، ودخل X موسى ودنا كله اجلبل تغشى حىت الغمام عمود عليه وقع اجلبل عن موسى دىن
 يأمره موسى ويكلم وهو فسمعوه سجداً وقعوا الغمام يف دخلوا إذا حىت فدنوا ادنوا للقوم فقال
 وأنكر وزجرهم فوعظهم الرؤية وطلبوا إليه أقبلوا الغمام انكشف فلما تفعل٬، وال افعل وينهاه
  .)٢(﴾ج|ه�ر|ةً الل�ه| ن|ر|ى ح|تَّى لَك| نُّؤ�م~ن| لَن﴿ عليهم

 اعتماد يبقى كيف: طاووس بن موسى بن علي يقول: (بقوله طاووس ابن السيد يعلق وهنا
 فظهر قومه ليصلح الشأن عظيم نيب اختيار وهذا الربية )٣( وأماته الكلية األمور يف االختيار على
 بالفسق عليهم اهللا وشهد جهرة اهللا نرى حىت لك نؤمن لن: وقالوا اإلميان خالف منهم

 ف~ي ي|ت~يه{ونَ س|ن|ةً أَر�ب|ع~ني| ع|لَي�هِم� م{ح|رَّم|ةٌ فَإِنَّه|ا قَالَ﴿ :تعاىل فقال سنة٬، أربعني التيه واستحقاق
 أَت{ه�ل~كُن|ا﴿ :بقوله سفهاء إ±م موسى عليهم وشهد ٬،)٤(﴾الْفَاس~ق~ني| الْقَو�مِ ع|لَى ت|أْس| فَالَ اَألر�ضِ

 االختيار من فضل وما ونبوته شريعته مجلة من يسري جزئي أمر وهو ٬،)٥(﴾م~نَّا السُّفَه|اء فَع|لَ بِم|ا

                                                            
 .١٥٥ :األعراف -١
 .٥٥: البقرة  -٢
 .آذا موجود في المصدر -٣
 .٢٦: المائدة -٤
 .١٥٥: األعراف -٥
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 )١(عوضه X علياً موالنا رجالً برأيه خيتار  حممد اخلاليق سيد وهذا عاقبته٬، وسوء العدم إالّ
  .)٢( العيان على خيفى ال ما فيه ظهر وقد الشأن العظمي هاذين دون هو من اختيار يف حجة يفأ

 العلة عن موالي يا أخربين(: فقلت: يقول X املهدي اإلمام يسأل وهو القمي سعد وعن
 هل: قال. مصلح: فقلت ؟ مفسد أو مصلح: قال ؟ ألنفسهم اإلمام اختيار من القوم متنع اليت

 .فساد أو صالح من غريه ببال خيطر ما أحد يعلم ال أن بعد املفسد على خريÔم يقع أن جيوز
 عن أخربين: قال. نعم: قلت .عقلك ذلك يقبل بربهان لك أيدÔا العلة فهي: قال. بلى: قلت

 أعالم هم إذ والعصمة٬، بالوحي وأيدهم الكتب٬، عليهم وأنزل اهللا٬، اصطفاهم الذين الرسل
 وكمال عقلهما وفور مع جيوز هل وعيسى موسى ومنهم االختيار ثبت إىل فأهدى األمم٬،

: قال. ال: قلت ؟ مؤمن أنه يظنان ومها خريÔما٬، يقع أن باالختيار املنافق على مها إذ علمهما
 أعيان من اختار عليه الوحي ونزول علمه٬، وكمال عقله٬، وفور مع اهللا كليم موسى فهذا
 خريته فوقع وإخالصهم٬، إميا§م يف يشك مل ممن رجال سبعني ربه مليقات عسكره ووجوه قومه
 اختيار وجدنا فلما ٬،﴾ل�م~يقَات~ن|ا ر|ج{الً س|ب�ع~ني| قَو�م|ه{ م{وس|ى و|اخ�ت|ار|﴿ :8 اهللا قال. املنافقني على
 دون األصلح أنه يظن وهو األصلح دون األفسد على واقعا للنبوة اهللا اصطفاه قد من

 عنه وينصرف الضمائر٬، تكن وما الصدور ختفي ما يعلم ال ملن اختيار ال أن علمنا األفسد٬،
 الفساد ذوي على األنبياء خرية وقوع بعد واألنصار املهاجرين الختيار خطر ال وأن. السرائر

  .)٣( )الصالح أهل أرادوا ملا
 تعاىل٬، اهللا بتوفيق غد× ليلة بكم اللقاء أمل على الكرام أبنائي يا الليلة هلذه حديثنا وننهي

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على والسالم والصالة العاملني٬، رب هللا واحلمد
* * *  

  

  

                                                            
إذا : والمقصود.  )رحمه اهللا(آذا جاء في المصدر، والظاهر أنه تصحيف إّال أّن المعنى يبدو واضحًا من سياق آالمه  -١

فكيف يصح اختيار غيرهما الذي هو أدون منهما في المقام  ولم يصح اختيار محمد  Xلم يصح اختيار موسى 
 .وسداد الرأي

 .١٣٤ص: سعد السعود للسيد ابن طاووس -٢
 .٢٧٣ص ٢ج :االحتجاج  -٣



  :احللقة اخلامسة

אXא

كما يف كل ليلة ليستمعوا ألبيهم وهو يبيiن هلم معامل الدعوة اليمانية املباركة٬،  جاء األوالد
فبينما هم جلوس إذ دخل أبوهم وسلم عليهم فحيوiه بأفضل التحية فجلس٬، مث التفت إىل أبنائه 

  ؟  هل عندكم سؤال: وقال
  ؟ كيف لنا التعرiف على اليماين: نعم يا أيب٬، خيطر ببايل سؤال٬، وهو :واثق
نعم٬، سؤال جاء يف وقته٬، حيث أين بعد أن بينت القانون الذي ي¿عرف به احلجiة٬، وقد  :األب

تقدiم يف القسم األول بأنّ اليماين حجiة٬، فمن هنا البد أن يكون اليماين عنده قانون معرفة احلجiة؛ 
  .لكي يتميiز عن غريه من املدiعني

  :ومن هنا انظروا يا أوالدي إىل هذه الروايات
جعلت فداك٬، إذا مضى : قلت له: ٬، قالXعن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر : اية األوىلالرو

باهلدى٬، واإلطراق٬، وإقرار آل (: ؟ قال عاملكم أهل البيت٬، فبأي شيء يعرفون من جيئ بعده
  .)١( )حممد له بالفضل٬، وال يسأل عن شيء مما بني صدفيها٬، إالّ أجاب فيه

من أهل البيت  Xوهذه الرواية جاء السؤال فيها عن امليزان يف معرفة الذي يلي اإلمام 
  ؟ ٬، بأي شيء ي¿عرف

هو  ٬، بأنiه ي¿عرف باألخالق والسرية احلسنة؛ إذ اإلطراقXواجلواب يبينه اإلمام الباقر 
  .السكوت والوقار وسكون النفس

النص عليه٬، فإنّ النص عليه منهمله بالفضل٬، وهذا عبارة أخرى عن  وإقرار آل حممد 
إقرار له بالفضل الذي به استحق أن يلي الذي قبله٬، خصوصاً وأن اإلمام بصدد بيان امليزان  

 الكاشف عن احلجة٬، ال أنiه يف بيان مدح لشخص ما٬، كي يقال الكثري شهدوا هلم آل حممد 
اإلمام يف مقام بيان امليزان بالفضل لكنهم ليسوا حجج٬، فهذا مندفع بقرينة مورد السؤال وكون 

٬، ال من سائر الناس٬، أي يف بيان تعريف احلجة الذي يلي احلجة ملعرفة العامل من آل حممد 
  .السابق

                                                            
 . باختالف يسير ١٣٧ص: ، اإلمامة والتبصرة٢٠٠ص: ، الخصال٥٠٩ص: بصائر الدرجات -١
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وال يسأل عن شيء مما بني : (Xالعلم٬، حيث قال  Xوالشيء الثالث الذي بينه اإلمام 
  ).صدفيها٬، إالّ أجاب فيه

  .يرد عليه سؤال إالّ وله فيه جوابومعىن هذا أنiه عنده علم وإحاطة فال 
  :فمن هنا ذكرت الرواية ثالثة أمور

  .األخالق الفاضلة والسرية احلسنة: األول
  .له ونصiهم عليه إقرار آل حممد : الثاين
  .العلم واحلكمة: الثالث

  .ومن هنا يتعيiن ملن خيلف احلجة أن يكون فيه امليزان املتقدiم
مب يعرف صاحب هذا  :Xقلت أليب عبد اهللا  :قال ٬،املغرية عن احلرث بن: الرواية الثانية

  .)١( )بالسكينة والوقار والعلم والوصية(: ؟ قال األمر
والسؤال يف هذه الرواية عن معرفة صاحب األمر٬، وليس املراد من صاحب األمر شخص 

فال . بعينة٬، بل املقصود احلجة٬، فيكون السؤال عن معرفة احلجة٬، وإن جاء لفظ صاحب األمر
٬، فهذا وإن كان صحيحاً Xينصرف لذهن القارئ أن صاحب األمر املراد به اإلمام املهدي 

هو صاحب األمر يف زمانه٬،  ٬، فكل إمام منهم Xيس اإلمام املهدي لكن املراد بالرواية ل
وهو القائم يف زمانه٬، وهو اهلادي يف زمانه٬، والذي يدلنا على أنّ املراد هو احلجة ال شخص 

ثالثة من : (Xهي الرواية الثالثة اآلتية  حيث يقول فيها اإلمام الصادق  Xاإلمام املهدي 
  ).كان صاحب هذا األمر احلجة مل جيتمعن يف رجل إالّ

هو صاحب أمر قطعاً وجزما٬ً، وكذا اليماين٬، وسيأتينا أنّ املراد بلفظ  Xفاإلمام املهدي 
  .صاحب األمر هو اليماين يف بعض الروايات

  .لكن الرواية إنiما جاءت لبيان الضابطة وامليزان الذي ينفرد به احلجة أو قل صاحب األمر
ما احلجة على املدعي هلذا : Xقلت أليب عبد اهللا : ى٬، قالعن عبد األعل: الرواية الثالثة
أن : ثالثة من احلجة مل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر(: ؟ قال األمر بغري حق

ويكون صاحب الوصية  ٬،ويكون عنده سالح رسول اهللا  ٬،يكون أوىل الناس مبن قبله

                                                            
 . ١٣٨ص: ، اإلمامة والتبصرة٢٠٠ص: ، الخصال٥٠٩ص: بصائر الدرجات -١
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إىل : إىل من أوصى فالن؟ فيقولون: الظاهرة٬، الذي إذا قدمت املدينة سألت العامة والصبيان
  .)١( )فالن

وهذه الرواية واضحة يف بيان امليزان الذي ينفرد به احلجة٬، مبعىن عدم إمكان ختلفه٬، فكلما 
بذلك٬،  Xوجد هذه امليزان يكون من وجد عنده هو احلجة٬، وقد صرiح اإلمام الصادق 

٬، فكلما وجدت )ثالثة من احلجة مل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر: (فالحظوا قوله
  . شخص كان ذلك الشخص صاحب أمر وحجةهذه الثالثة يف

  :وقد ذكرت الرواية أموراً ثالثة
  .أوىل الناس بالذي قبله: األول
٬، واملراد به العلم٬، بقرينة اآليات و الروايات اليت نصت عنده سالح رسول اهللا : الثاين

  .على اشتراط العلم واحلكمة يف احلجة
  .أن تكون فيه الوصية: الثالث

ويكون صاحب الوصية (: ٬X، أنّ الناس تعرفه بالوصية٬، يقولXالصادق  مث يبني اإلمام
إىل : ؟ فيقولون إىل من أوصى فالن: الظاهر٬، الذي إذا قدمت املدينة سألت العامة والصبيان

  ).فالن
شف للجميع عن صاحب األمر فمن الواضح جدiاً داللة الوصية وكو±ا هي القانون الكا

  .واحلجة
: أيضاً يف حديث طويل قال Xويف معىن الرواية املتقدمة هذه الرواية عن أيب عبد اهللا 

هو أوىل الناس بالذي قبله : يعرف صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تكون يف غريه(... 
  .)٢(...)  ٬، ووصيتهوهو وصيه٬، وعنده سالح رسول اهللا 

iن أموراً ثالثة وتنفيها عن غري صاحب األمر٬، مبعىن أ±ا موجودة عند صاحب فالرواية تبي
فالحظوا أ±ا بينت أنّ صاحب األمر أوىل الناس بالذي قبله ووصيه وعنده سالح األمر حصرا٬ً، 

غري وصية اإلمام السابق٬، فوصية  ومن املعلوم أنّ وصية رسول اهللا  ....رسول اهللا٬، ووصيته
٬، وامتثاالً إلمره ألنه أمر مجيع الالحق ما هي إالّ تأكيداً لوصية الرسول  اإلمام السابق على

  .أن يوصلوا املواريث إىل من بعدهم األئمة 

                                                            
 .١٣٨ص: اإلمامة والتبصرة -١
 . ٨٨ص ١ج :، إثبات الهداة٤٢٨ص ١ج :الكافي -٢
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٬، وهذا ما حتقق فعالً فقد ومن هنا أنّ صاحب األمر البد أن ينفرد بوصية رسول اهللا 
  .وانفرد yا بوصية رسول اهللا  Xأحتج السيد أمحد احلسن 

ما : (... يف رواية طويلة إىل أن يقول Xعن جابر اجلعفي٬، عن أيب جعفر : الرواية الرابعة
وإياك وشذّاذ من  ......ورايته وسالحه  أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا 

ن آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً إف آل حممد 
ن عهد نيب اهللا صار إرجالً من ولد احلسني٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، فأبداً حىت ترى 

فألزم هؤالء أبدا٬ً، وإياك . عند علي بن احلسني مث صار عند حممد بن علي٬، ويفعل اهللا ما يشاء
ومن ذكرت لك٬، فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عشر رجال٬ً، ومعه راية رسول 

  .)١( )....... اهللا
فتالحظون يا أبنائي أن الرواية حددت ثالثة أشياء٬، وجعلتها امليزان٬، يف التعرiف عن صاحب 

ورايته  ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا : (Xاحلق٬، فيقول اإلمام الباقر 
هي الوصية٬، مث ذكر رايته وسالحه٬، وقد تقدم يف الليايل  ٬، واملراد من عهد نيب اهللا )وسالحه

  : سابقة أن احلجة ي¿عرف بثالث أمورال
  .النص أوالوصية:  أوالً
  .العلم واحلكمة: ثانياً
  .حاكمية اهللا سبحانه: ثالثاً

  .يف هذه الرواية Xوالثالثة ذكرها اإلمام الباقر 
٬، العهد Xولقد أضاف اإلمام الباقر . عن الوصية بعهد نيب اهللا  Xوعرب اإلمام الباقر 

: ٬، فقال٬، مما يدل على أنّ الشخص الذي سيأيت حيتج بوصية رسول اهللا لنيب اهللا حممد 
  ).عهد نيب اهللا(

يف هذه الرواية بصدد الكالم عن آخر  Xومن هنا يأيت سؤال٬، وهو أنّ اإلمام الباقر 
  ؟الزمان٬، فلماذا قيد العهد وخصصه بعهد نيب اهللا حممد 

أنّ أحدهم ينص على اآلخر؛  ئمة إنّ املعروف من سرية األ: ويف مقام اإلجابة أقول
حيث أنّ أحدهم يأيت بعد اآلخر٬، لكن مبا أنّ الطريقة اليت سيأيت yا صاحب احلق اليماين واملهدي 

                                                            
 .٢٢٢ص ٥٢ج :، بحار األنوار٦٥ص ١ج :تفسير العياشي -١
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؛ فلذا Xاألول ختتلف عمiا كان عليه األئمة سابقاً؛ حيث إنه يأيت قبل أبيه اإلمام املهدي 
  .ي¿عرف بعهد نيب اهللا حممد   Xأي املهدي األول واليماين    عبiرت الرواية بأنiه 

الذي ذكره  وهذا ما حتقق فعال٬ً، فاليوم جاء اليماين واملهدي األول حمتجاً بعهد نيب اهللا 
  .بامسه فيه٬، كما سأبني لكم ذلك يا أوالدي

فلله درiكم يا آل حممد ال ختطأ رميتكم صاحبها أبدا٬ً، فما أدق كالمكم٬، فرحم اهللا من مسع 
  !!فوعاها احلكمة من أهلها آل حممد 

حىت ترى : (Xهذا املعىن بعبارة أخرى يف نفس الرواية٬، فيقول  Xمث يؤكد اإلمام 
  ).٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحهXرجالً من ولد احلسني 

اسم الشخص الذي يأيت ومعه عهد نيب اهللا ورايته  Xويف هذه العبارة مل يبيiن اإلمام الباقر 
ومعىن ذلك أنّ العهد الذي معه يكشف . فقط Xوسالحه٬، بل ي¿عرiفه بأنiه من ولد احلسني 
وبل ويستفاد من ذلك أنّ اسم الرجل أيضاً موجود يف . للناس معامل شخصيته ويرفع اللبس عنها

٬، وهذا يدلنا عليه سياق الكالم والدالالت املستفادة منه؛ إذ معىن العهد هو يب اهللا عهد ن
الوصية وهي البد أن تكون بإسم الشخص املوصى به٬، ومن هنا يكون أسم الشخص مذكوراً يف 

لوجدنا فيها اسم الرجل الذي مل يسمه  ٬، ولو رجعنا لوصية الرسول وصية وعهد نيب اهللا 
فإذا : (هذه العبارة Xالذي عهده لعلي  ٬، فقد جاء يف عهد الرسول Xاإلمام الباقر 

فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة   X أي اإلمام حممد بن احلسن    حضرته الوفاة 
املهدي٬، هو أول  :الثالثاهللا٬، وأمحد٬، واالسم  عبد: اسم كامسي واسم أيب وهو :أسامي
  .)١() املؤمنني

أمحد؛ ألنّ كالم آل حممد : هو Xفمن هنا نعرف املقصود بالرجل الذي من ولد احلسني 
  .بعضه يفسر بعضاً 

سيأيت  Xبأنه من ولد احلسني  Xهي أنّ الرجل الذي وصفة اإلمام الباقر : فاخلالصة
؛ وما ذلك إالّ لكونه حجة٬، ولو حبثنا عن الشخصيات اليت معه قانون ي¿عرف به احلجج و

نصiت على وجودها الروايات يف زمن الظهور املبارك ال جند شخصية ميكن أن تتصف بكو±ا 

                                                            
 . ١٥١ص: غيبة الطوسي -١
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اليت يبني فيها  Xحجiة سوى شخصية اليماين٬، كما هو املنصوص عليه يف رواية اإلمام الباقر 
  .)١( Xحدود شخصية اليماين 

  أيب هل هذا هو امليزان الكاشف عن احلجة فقط ؟ :واثق
نعم يا ولدي كما عرضت أمامكم الروايات٬، ويف بعضها حصر بأمور ثالثة٬،  :األب

  .)ثالثة من احلجmة مل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر: (كالرواية الثالثة اليت تقول
  .أمريعين ثالثة أمور أن توفرت كان من توفرت فيه حجة وصاحب 

يا أيب لكن بناء على هذه الروايات نعرف أنّ الكثري من األمور اليت كنiا نظن  :حممود
  ؟ اشتراطها غري مشترطة

ومن تلك األمور اليت أصبحت عقبة ومهية أمام الكثري هي ما يتعلق  ٬،نعم يا ولدي :األب
بعلم النحو٬، فالكثري يظن أنّ احلجة البد أن يكون كالمه مطابقاً لقواعد علم النحو املوضوعة من 
علماء ذلك العلم٬، وهذا يف احلقيقة اشتراط اجتهادي ال ربط له بامليزان الذي ي¿عرف به احلجج٬، 

يذمون التصنع يف الكالم ومتابعة  ٬، بل جند األمر بالعكس أ±م ل البيت وإالّ الشترطه أه
األلفاظ وهجران املعاين٬، وليس األلفاظ إالّ وسيلة من خالهلا يبني اإلنسان املعىن٬، فكيف ينشغل 

  ! ؟ ينشغل بالقشور ويترك اللب! ؟ عن املعىن باأللفاظ
وتقييمهم لعلم  وايات أهل البيت الحظوا يا أبنائي هذه الرواية قبل أن أنقل لكم ر

  .Xالنحو٬، ولنأخذ احلكمة من سيدها علي بن أيب طالب 
إنّ بالالً كان يناظر اليوم  ٬،يا  أمري املؤمنني: فقال Xيروى أنiه جاء رجل إىل أمري املؤمنني 

إمنا : (Xفالنا٬ً، فجعل يلحن يف كالمه٬، وفالن يعرب ويضحك من فالن٬، فقال أمري املؤمنني 
يراد إعراب الكالم وتقوميه٬، ليقوم األعمال ويهذMا٬، ما ينفع فالناً إعرابه وتقوميه٬، إذا كانت 
أفعاله ملحونة أقبح حلن٬، وما ذا يضر بالالً حلنه٬، إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقومي٬، 

  .)٢() ومهذبة أحسن Ôذيب

                                                            
خروج السفياني واليماني  (... :إلى أن قال Xروى الشيخ النعماني في آتابه الغيبة رواية طويلة عن اإلمام الباقر  -١

والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام آنظام الخرز يتبع بعضه بعضًا فيكون البأس من آل 
ألنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا  ؛ن راية اليماني، هي راية هدىوجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدى م

خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس وآل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، وال يحل 
: مانيغيبة النع) لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

 ).٢(بيانًا لهذه الرواية في سؤال وجه إليه، فراجع الملحق رقم  Xولقد بّين السيد أحمد الحسن . ٢٦٤ – ٢٦٢ص
 .٢٧٩ص ٤ج :مستدرك الوسائل -٢
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بالل وأمثال بالل من الناس فالظاهر أنّ علم النحو وظّفه البعض يف بداية اإلسالم للسخرية ب
  .  وحاشاهم    الذين يعتربهم مأل قريش بأنiهم أراذل 

قوله  ٬،ومما يؤكد على وجود ظاهرة االستهزاء عند العرب واليت وقف ضدiها الرسول 
  .)١( )إنّ الرجل األعجمي ليقرأ القرآن على أعجميته٬، فترفعه املالئكة على عربيته: (

يستهزؤون  فصاحتهم فأخذواب نغروااوهذا يدلنا على وجود استهزاء بغري العرب الذين 
  !! باملوايل والعبيد غري العرب٬، وسبحان اهللا جند اليوم نفس الظاهرة

  :بعد ذلك امسعوا هذه الروايات اليت جاءت خبصوص علم النحو
نك رجل لك فضل٬، إ: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن حويزة بن أمساء:  الرواية األوىل

  .)٢( )ال حاجة يل يف سهككم هذا: (لو نظرت يف هذه العربية فقال
  ).من ا§مك يف طلب النحو سلب اخلشوع: (أنه قال Xوروي عنه : الرواية الثانية
: قلت ٬،ولقد نادينا نوحاً :Xقرأ أبو عبد اهللا (: قال ٬،عن حممد بن مسلم: الرواية الثالثة

  ).دعين من سهككم: لو نظرت يف هذا أعين العربية٬، فقال ٬،جعلت فداك: مث قلت! نوح
أصحاب العربية حيرفون : (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن عبد األعلى: الرواية الرابعة
  ). الكلم عن مواضعه
كره ي Xكان أبو عبد اهللا : قال ٬،وعن ابن أيب عمري٬، عن هشام بن سامل: الرواية اخلامسة

  .)٣( اهلمزة
فمع وجود الروايات اليت حتصر قانون معرفة احلجة بأمور ثالثة ليس منها النحو٬، مضافاً إىل 

بالنحو بل وذمه٬، كيف ميكن القول باشتراط  الروايات اليت دلت على عدم اعتناء األئمة 
  !؟ علم النحو يف حجية احلجة

بصلة أبدا٬ً، بل يكون هذا  ليس هذا يف احلقيقة إالّ تشريع واشتراط ال ميت إىل آل حممد 
  .من قبيل االجتهاد مقابل النص٬، وهو غري جائز بأي وجه من الوجوه

                                                            
 .٢٧٩ص ٤ج :مستدرك الوسائل -١
لسان  .سهك، وهو إنه لسهك الريح، وقد سهك سهكا: ريح آريهة تجدها من اإلنسان إذا عرق، تقول: السهك: سهك -٢

 .٤٤٥ص ١٠ج :العرب
 .٣٤ص ١٥ج: ، وجامع أحاديث الشيعة٢٨٠ – ٢٧٨ص ٤ج :راجع الروايات المتقدمة في مستدرك الوسائل -٣
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مث عالوة على ذلك كله إنّ النحو هو عبارة عن قواعد مساعية خمتلف فيها٬، فلتميم لغة ولطي 
فكيف جتعل هذه القواعد السماعية املختلف فيها يف نفسها مقياساً لغة وحلمري لغة وللحجاز لغة٬، 

  !؟ للحجج الطاهرين 
  .مث إننا جند القرآن يف موارد خالف قواعد النحو٬، فالحظوا يا أبنائي هذه اآلية

الل�ه~ و|الْي|و�مِ إِن� ال�ذ~ين| آم|ن{واْ و|ال�ذ~ين| ه|اد{واْ و|النَّص|ار|ى و|الصَّابِئ~ني| م|ن� آم|ن| بِ﴿: قال تعاىل
هذه اآلية . ﴾اآلخ~رِ و|ع|م~لَ ص|ال~حاً فَلَه{م� أَج�ر{ه{م� ع~ند| ر|بِّهِم� و|الَ خ|و�ف¤ ع|لَي�هِم� و|الَ ه{م� ي|ح�ز|ن{ونَ

٬، بينما يف اآلية التاسعة والستون من )الصابئني(الثانية والستون يف سورة البقرة٬، جاء فيها لفظ 
  ).الصابئون(اآلية وجاء فيها لفظ سورة املائدة جاءت نفس 

 م|ن� و|النَّص|ار|ى و|الصَّابِؤ{ونَ ه|اد{واْ و|ال�ذ~ين| آم|ن{واْ ال�ذ~ين| إِن�﴿: قال تعاىل يف سورة املائدة
 .﴾ي|ح�ز|ن{ونَ ه{م� و|الَ ع|لَي�هِم� خ|و�ف¤ فَالَ ص|ال~حاً وع|م~لَ اآلخ~رِ و|الْي|و�مِ بِاللّه~ آم|ن|

 م~ص�ر| م{لْك{ ل~ي أَلَي�س| قَو�مِ ي|ا قَالَ قَو�م~ه~ ف~ي ف~ر�ع|و�نُ و|ن|اد|ى﴿: مث الحظوا تفسري قوله تعاىل
 ي|كَاد{ و|لَا م|هِني¤ ه{و| ال�ذ~ي ه|ذَا مِّن� خ|ي�ر¤ أَن|ا أَم� # ت{ب�ص~ر{ونَ أَفَلَا ت|ح�ت~ي م~ن ت|ج�رِي الْأَن�ه|ار{ و|ه|ذ~ه~
 .)١(﴾ي{بِني{

وقالوا يا أيها : (فقال Xمث حكى قول فرعون وأصحابه ملوسى : (جاء يف تفسري القمي
أم أنا خري : (مث قال فرعون ٬،)ادع لنا ربك مبا عهد عندك أننا ملهتدون(أي يا أيها العامل ) الساحر

 .)٢() فقال مل يبني الكالم) وال يكاد يبني(يعين موسى ) من هذا الذي هو مهني
وال يكاد يفصح بكالمه وحججه : أي) وال يكاد ي¿بني: (لبيان للطربسيوجاء يف جممع ا
  .)٣(للعقدة اليت يف لسانه 

  .فال أعتقد بعد هذا بقاء حجة حملتج يف اشتراط النحو والتكلم طبقاً للقواعد النحوية
يف جوابه لسؤال وجه  Xالسيد أمحد احلسن  وأختم كالمي بكالم لسيدي مياين آل حممد 

حياكم القرآن  اًبأ§ا قواعد استقرائية حتتمل اخلطأ يف بعض األحيان فال ميكن اعتبارها قانون: (إليه
وكالم األنبياء واألوصياء وإالّ فإ§م يقرون للنصارى نقضهم على القرآن بواسطة قواعد اللغة 

ة ولكل على اللغة العربية ستجد أن هناك أكثر من مدرسة حنوي اًن كنت مطلعإو ٬،العربية الوضعية

                                                            
 .٥٢ – ٥١:الزخرف -١
 .٢٨٥ص ٢ج :تفسير القمي -٢
 .٨٦ص ٩ج :تفسير مجمع البيان -٣



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

ن بعض علماء أفأيها احلقيقة وأيها الوهم والباطل حىت  ٬،مدرسة قواعدها اليت ختتلف عن األخرى
الشيعة رجح حتريف القرآن بسبب خمالفته لبعض القواعد النحوية والبالغية املوضوعة وبإمكانك 

ملشكيين على حيث علّق ا ٬،االطالع على كفاية األصول لألخوند اخلراساين وتعليق املشكيين عليها
واالعتبار ) كما يدل عليه االعتبار وكثري من األخبار: (ترجيح األخوند حتريف القرآن مبا معنا

يقصد به خمالفة القرآن الذي بني أيدي الناس للقواعد النحوية والبالغية والكالم طويل يف قواعد 
  .عربيةاللغة ال

واعلم إنّ العرب كانوا يتكلمون بأكثر من لغة فصحى منها لغة تعامل األفعال اخلمسة يف حال 
أمر  Xالنصب واجلزم والرفع خبالف ما عليه قواعد اللغة املوضوعة متاما٬ً، أما إنّ أمري املؤمنني 

عتقدون إنّ ن كنتم تإبكتابة قواعد اللغة العربية فهذا الكالم غري صحيح وال عالقة له باحلقيقة و
  .)١( )فعلي يف غىن عن هذا Xهذا مدح لعلي 

إىل هنا ننهي كالمنا يف هذه الليلة على أمل أن نلتقي غداً بإذن اهللا تعاىل ومشيئته سبحانه٬، 
  .واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

  

  

  

  
  

                                           
  
  
  

                                                            
 .٤٥ص ٣ج :الجواب المنير -١



  :السادسةاحللقة 

א

جلس األبناء ينتظرون أبيهم٬، وأخذوا يتحاورون بينهم فيما ذكره أبوهم٬، ومن هنا تولدت 
عندهم عدiة أسئلة٬، فاتفقوا أن خيربوا أباهم yا٬، فجاء األب وسلّم على أوالده بتحية اإلسالم٬، 

  ؟ أراكم تتحدثون فهل يوجد سؤال :األبفردiوا السالم والتحية٬، فقال 
  .دiة أسئلةنعم يا أيب توجد ع :واثق
  .تفضل يا واثق :األب
يف الوقت الذي كثرت  Xواملهدي األول  ف اإلنسان على اليماينكيف يتعرi ٬،أيب :واثق

  .كاذبة تظهر إثنا عشر راية: قالوا الدعاوى الكاذبة٬، وحىت أهل البيت 
: يف جملسه ومعي غريي فقال لنا Xكنت عند أيب عبد اهللا (: قال ٬،فعن املفضل بن عمر

إياكم  ٬،يا أبا عبد اهللا: وكنت أراه يريد غريي فقال يل .Xإياكم والتنويه يعين باسم القائم 
 ٬،بأي واد سلك ٬،هلك ٬،مات: والتنويه واهللا ليغينب سنيناً من الدهر وليخملن حىت يقال

وليكفأن كتكفؤ السفينة يف أمواج البحر حىت ال ينجو إالّ من  ٬،ولتفيضن عليه أعني املؤمنني
ولترفعن اثنا عشر رأيه مشتبهة ال  ٬،هللا ميثاقه وكتب اإلميان يف قلبه وأيده بروح منهأخذ ا

كيف ال أبكي  ٬،جعلت فداك: قلت ؟ ما يبكيك: فقال يل ٬،فبكيت: قال .يعرف أي من أي
يف البيت  )١(فنظر إىل كوة : قال ٬،وأنت تقول ترفع اثنا عشر راية مشتبهة ال يعرف أي من أي

واهللا : نعم٬، قال: قلت ؟ أهذه الشمس مضيئة: Xاليت تطلع فيها الشمس يف جملسه فقال 
  )٢( )ألمرنا أضوء منها

ها أهل هذه الرايات املشتبهة٬، واليت وصففكيف ميكن التعرiف على صاحب احلق مع وجود 
ميكن التعرiف ٬، ومعه فكيف عن شدiة االشتباه ٬، وهذا تعبري)ال يعرف أي من أي: (البيت 

  ؟ على راية احلق
  .نعم سأبني لك يا ولدي كيفية الوصول إىل احلق والتعرiف على راية احلق :األب

                                                            
 .هي مخترق بين شيئين يصل من خاللها الضوء إلى الداخل -١
 .١٤٧ص ٥١ج :، بحار األنوار١٥٣ص: غيبة النعماني -٢
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الوصول إنiما يكون عرب الطريق٬، والطريق ملعرفة اليماين هو انفراده بقانون معرفة احلجة٬، 
يف العبارة  Xفيكون أمره أوضح من مشس يف رابعة النهار٬، ومن هنا تعرف السر يف تعبري اإلمام 

يت فبك: -أي املفضل  -قال : ( والعبارة هياليت تأيت بعد ذكره للرايات االثين عشر املنحرفة٬، 
كيف ال أبكي وأنت تقول ترفع اثنا عشر راية  ٬،جعلت فداك: قلت ؟ ما يبكيك: فقال يل

 ٬،فنظر إىل كوة يف البيت اليت تطلع فيها الشمس يف جملسه: قال ٬،مشتبهة ال يعرف أي من أي
  ).واهللا ألمرنا أضوء منها: نعم٬، قال: قلت ؟ أهذه الشمس مضيئة: Xفقال 

 يشاركها ال حبيث احلجة٬، بقانون رايتهم إنفراد هو الشمس من أضوء أمرهم أنّ يف والسر
 حججه٬، به اهللا اختص الذي  احلجج بقانون النفراده ومعلوماً؛ واضحاً احلجة فيكون أحد٬،
  .النهار رابعة يف كالشمس يكون هنا ومن

  :كما جاء أيضاً هذا املعىن يف رواية أخرى
واهللا ليغينب إمامكم سنينا من دهركم٬، أما : (Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن املفضل بن عمر

؟ ولتدمعن عليه عيون املؤمنني  مات أو قتل وهلك٬، بأي واد سلك: وليمحصن حىت يقال
ولتكفأن كما تكفأ السفن يف أمواج البحر٬، فال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه وكتب يف قلبه 

فبكيت مث : قال .أي من أياإلميان وأيده بروح منه ولترفعن اثنا عشر راية مشتبهة ال يدري 
ترى هذه  ٬،يا أبا عبد اهللا: قال ٬،فنظر إىل مشس داخلة يف الصفة: ؟ قال فكيف نصنع: قلت

  .)١( )واهللا ألمرنا أبني من هذه الشمس: نعم٬، فقال: قلت ؟ الشمس
نّ مجيع البشرية أمجعت على الدميقراطية٬، وهي اليت أولكي تتجلى لكم الفكرة تالحظون 

تعين حاكمية الناس وتنصيبهم ملن يقودهم ويدبر أمورهم٬، والدميقراطية تعين حكم األكثرية على 
األقلية٬، وهذه هي أفضل طريق للحكم وصله البشر اليوم٬، وتراهم يفتخرون yا٬، وهو افتخار 

يف كتابه  Xمراجعة ما كتبه السيد أمحد احلسن  ومهي؛ إذ هي دكتاتورية بثوب آخر٬، وميكنكم
  .حاكمية اهللا

الوحيد الذي  Xفاجلميع اليوم ينادي بالدميقراطية واالنتخابات والشورى إالّ أمحد احلسن 
ن له قلب يفقه به  انفرد بنداء حاكمية اهللا وتنصيبه٬، فأنفرد احلق بصورة واضحة وجلية لكل م

  .ويعي احلقائق

                                                            
 .٢٤١ص ١ج :إلزام الناصب -١
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  ؟ يا واثقهل اتضحت الفكرة 
  .نعم يا أيب :واثق

ملاذا ليس من حق الناس أن تنصب احلجiة٬، بل التنصيب حمصور بيد اهللا تعاىل٬،  ٬،أيب :حممود
  ؟ ينص على احلجiة

 :لك حقيقة األمر سأجيبك يا حممود yاتني الروايتني لكي تتضح :األب
 هل(: قال طويل حديث يف X الرضا عن مسلم٬، بن العزيز عبد عن :األوىل الرواية

 وأعظم قدرا٬ً، أجل اإلمامة إنّ ؟ اختيارهم فيها فيجوز األمة من وحملها اإلمامة قدر يعرفون
 بآرائهم ينالوها أو بعقوهلم الناس تبلغها أن من غوراً وأبعد جانبا٬ً، وأمنع مكانا٬ً، وأعلى شأنا٬ً،

  ؟ اجلهmال هؤالء خيتار أين فمن باختيارهم٬، إماماً يقيموا أو
 الرسول وخالفة اهللا خالفة اإلمامة إنّ األوصياء٬، وإرث األنبياء مرتلة هي اإلمامة إنّ
 املسلمني ونظام الدين زمام اإلمامة إنّ ٬، واحلسني احلسن ومرياث املؤمنني أمري ومقام

 هيهات ؟ اختياره ميكنه أو اإلمام معرفة يبلغ الذي ذا فمن املؤمنني٬، وعز الدنيا وصالح
 من شأن وصف عن العيون وخسئت األلباب وحارت احللوم وتاهت العقول ضلت ٬،هيهات

 أو بكنهه ينعت أو بكله يوصف وكيف والتقصري٬، بالعجز وأقرت فضائله من فضيلة أو شأنه
 النجم حبيث وهو وأىن كيف ال٬، ؟ غناه ويغين مقامه يقوم من يوجد أو أمره من شيء يفهم
 يوجد وأين هذا من العقول وأين هذا من االختيار وأين الواصفني ووصف املتناولني يد من
 إالّ منه يزدادوا فلم مضلة٬، وآراء ناقصة بايرة حايرة بعقول اإلمام إقامة راموا ؟ هذا مثل

 م|ا ي|خ�لُق{ و|ر|بُّك|﴿ :يناديهم والقرآن اختيارهم٬، إىل رسوله واختيار اهللا اختيار عن رغبوا بعدا٬ّ،
  .)١(﴾ي{ش�رِكُونَ ع|مَّا و|ت|ع|الَى الل�ه~ س{ب�ح|انَ الْخ~ي|ر|ةُ لَه{م{ كَانَ م|ا و|ي|خ�ت|ار{ ي|ش|اُء

 الْخ~ي|ر|ةُ لَه{م{ ي|كُونَ أَن أَم�راً و|ر|س{ولُه{ الل�ه{ قَض|ى إِذَا م{ؤ�م~ن|ةÆ و|لَا ل~م{ؤ�م~نٍ كَانَ و|م|ا﴿ :8 وقال
  .﴾أَم�رِه~م� م~ن�

 م~ن� الْخ~ي|ر|ةُ لَه{م{ ي|كُونَ أَن أَم�راً و|ر|س{ولُه{ الل�ه{ قَض|ى إِذَا م{ؤ�م~ن|ةÆ و|لَا ل~م{ؤ�م~نٍ كَانَ و|م|ا﴿
  .)٢(﴾أَم�رِه~م�

                                                            
 .٦٨ :القصص -١
 . ٣٦:األحزاب -٢
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 والطهارة٬، القدس معدن ينكل٬، ال راع جيهل٬، ال عامل واإلمام! ؟ اإلمام باختيار هلم فكيف
  .)١( )والعبادة والعلم والزهادة٬، والنسك

 X املهدي اإلمام سأل أنه ٬،طويل حديث يف القمي اهللا عبد بن سعد عن: الثانية الرواية
 متنع اليت العلّة عن موالي يا أخربين(: فقال X العسكري احلسن أبيه حياة يف صغري غالم وهو
 جيوز فهل: قال. مصلح: قلت ؟ مفسد أم مصلح: X قال ؟ ألنفسهم اإلمام اختيار من القوم

 ؟ فساد أو صالح من غريه ببال خيطر ما أحد يعلم ال أن بعد املفسد على خريÔم تقع أن
 الذين الرسل عن أخربين عقلك٬، به يثق بربهان لك أوردÔا اليت العلّة فهي: قال. بلى: قلت

 إىل وأهدى األمم أعالم هم إذ والعصمة٬، بالوحي وأيدهم عليهم الكتب وأنزل اهللا اصطفاهم
 وكمال عقلهما وفور مع جيوز هل )السالم عليهما( وعيسى موسى مثل منهم٬، االختيار
: قال ٬،ال: قلت ؟ مؤمن أنه يظنان ومها املنافق على خريÔما تقع أن باالختيار مهّا إذا علمهما

 قومه أعيان من اختار عليه الوحي ونزول علمه وكمال عقله وفور مع اهللا كليم موسى هذا
 على خريته فوقعت وإخالصهم إميا§م يف يشك ال ممن رجالً سبعني ربه مليقات عسكره ووجوه

 نُّؤ�م~ن| لَن﴿: قوله إىل ٬،)٢(﴾ل�م~يقَات~ن|ا ر|ج{الً س|ب�ع~ني| قَو�م|ه{ م{وس|ى و|اخ�ت|ار|﴿ :8 اهللا قال املنافقني٬،
 من اختيار وجدنا فلما ٬،)٣(﴾ت|نظُر{ونَ و|أَنت{م� الصَّاع~قَةُ فَأَخ|ذَت�كُم{ ج|ه�ر|ةً الل�ه| ن|ر|ى ح|تَّى لَك|

 علمنا األفسد دون األصلح أنه يظن وهو األصلح دون األفسد على واقعاً للنبوة اهللا اصطفاه
 .)٤( ...) الضمائر تكن وما الصدور ختفي ما يعلم ممن إالّ اختيار ال أن

 ع|لَى الْقُر�آنُ ه|ذَا ن{زِّلَ لَو�لَا و|قَالُوا﴿ ٬، للرسول اهللا اختيار على قريش اعترضت ولقد
  .)٥(﴾ع|ظ~يمٍ الْقَر�ي|ت|ي�نِ مِّن| ر|ج{لٍ

 مسعود وأيب الصلت٬، أيب ابن أمية: مها والرجالن والطائف٬، مكة بالقريتني واملقصود
  .كثرية أموال وذوي قومهما عظيمي كانا الرجلني ألنّ ذلك؛ قالوا وإمنا. )٦(الثقفي

                                                            
 .  ٣٨٤ص ١ج :الفصول المهمة في أصول األئمة -١
 .١٥٥: األعراف -٢
 .٥٥: البقرة -٣
 .١١٥ص ١ج: إثبات الهداة -٤
  .٣١ – ٣٠: الزخرف -٥
: الوليد ابنه، وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف وقيل: الرجالن أحدهما المغيرة من مكة، وقيل: وقيل -٦

 .حبيب بن عمر والثقفي من الطائف
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 نبيهم على إسرائيل بين مأل اعترض كما املال٬، كثرة هو لالختيار املقوiم أنّ يرون فكانوا
 يكن مل طالوت بأنّ عليه فاعترضوا ملكا٬ً، طالوت عليهم ينصب أن تعاىل اهللا أمره حينما امشوئيل

  .األموال أهل من
 لَه{ ي|كُونُ أَنَّى قَالُو|اْ م|ل~كاً طَالُوت| لَكُم� ب|ع|ثَ قَد� اللّه| إِن� ن|بِيُّه{م� لَه{م� و|قَالَ﴿ :تعاىل قال
 ع|لَي�كُم� اص�طَفَاه{ اللّه| إِن� قَالَ الْم|الِ مِّن| س|ع|ةً ي{ؤ�ت| و|لَم� م~ن�ه{ بِالْم{لْك~ أَح|قُّ و|ن|ح�ن{ ع|لَي�ن|ا الْم{لْك{
 اهللا فردiهم ٬،)١(﴾ع|ل~يم¤ و|اس~ع¤ و|اللّه{ ي|ش|اُء م|ن م{لْكَه{ ي{ؤ�ت~ي و|اللّه{ و|الْجِس�مِ الْع~لْمِ ف~ي ب|س�طَةً و|ز|اد|ه{
 م|ن م{لْكَه{ ي{ؤ�ت~ي و|اللّه{ و|الْجِس�مِ الْع~لْمِ ف~ي ب|س�طَةً و|ز|اد|ه{ ع|لَي�كُم� اص�طَفَاه{ اللّه| إِن�﴿: بقوله تعاىل
  .﴾ع|ل~يم¤ و|اس~ع¤ و|اللّه{ ي|ش|اُء

 ن|ح�ن{ ر|بِّك| ر|ح�م|ةَ ي|قِْسم{ونَ أَه{م�﴿: اآلية هذه بعد بقوله قريش اختيار أبطل سبحانه فاهللا
 ب|ع�ض{ه{م ل~ي|تَّخ~ذَ د|ر|ج|اتÆ ب|ع�ضٍ فَو�ق| ب|ع�ض|ه{م� و|ر|فَع�ن|ا الدُّن�ي|ا الْح|ي|اة~ ف~ي مَّع~يش|ت|ه{م� ب|ي�ن|ه{م قَس|م�ن|ا
  .)٣(٬،)٢(﴾ي|ج�م|ع{ونَ مِّمَّا خ|ي�ر¤ ر|بِّك| و|ر|ح�م|ت{ س{خ�رِيmاً ب|ع�ضاً

 مسعود وأيب الصلت أيب بن أمية اختيار لقريش ألجاز عباده إىل أمره اختيار فوض فلو
  . حممد من أفضل عندهم كانا إذ الثقفي؛

 ع|مَّا و|ت|ع|الَى الل�ه~ س{ب�ح|انَ الْخ~ي|ر|ةُ لَه{م{ كَانَ م|ا و|ي|خ�ت|ار{ ي|ش|اُء م|ا ي|خ�لُق{ و|ر|بُّك|﴿: تعاىل وقال
  .)٤(﴾ي{ش�رِكُونَ

  .املوضوع yذا مرتبط كالم الوصية٬، تاريخ يف أبنائي يا وسيأتينا
 يقول فكيف النص٬، من اهللا اختيار ويستكشف تعاىل٬، اهللا بيد االختيار كان إذا ٬،أيب :أمحد
 ر|ز|قْن|اه{م� و|م~مَّا ب|ي�ن|ه{م� ش{ور|ى و|أَم�ر{ه{م� الصَّلَاةَ و|أَقَام{وا ل~ر|بِّهِم� اس�ت|ج|اب{وا و|ال�ذ~ين|﴿ :الكرمي القرآن
 ي{ح~بُّ اللّه| إِن� اللّه~ ع|لَى فَت|و|ك�لْ ع|ز|م�ت| فَإِذَا اَألم�رِ ف~ي و|ش|اوِر�ه{م�﴿: سبحانه ويقول ٬،)٥(﴾ي{نف~قُونَ
  .)٦(﴾الْم{ت|و|ك�ل~ني| ي{ح~بُّ

                                                            
 .٢٤٧: البقرة -١
 .٣٢: الزخرف -٢
وبين مشرآي قريش، فيه اإلجابات عما  ، حيث أوردت فيه احتجاجًا طويًال بين رسول اهللا )٣(الحظ الملحق رقم  -٣

 .تقّدم وغيره بالتفصيل
 .٦٨: القصص -٤
 .٣٨: الشورى -٥
 .١٥٩: آل عمران -٦
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 وجهه سؤال جواب يف ٬،X احلسن أمحد اليماين السيد قاله مبا ولدي يا سأجيبك :األب

 ٬،﴾ب|ي�ن|ه{م� ش{ور|ى و|أَم�ر{ه{م�﴿: تعاىل قوله وهي األوىل؛ اآلية عن يسأله وهو األنصار٬، بعض إليه

  ؟ سبحانه بيده للحجج التنصيب وكون تعاىل اهللا حباكمية القول مع تتناقض اآلية هذه وهل

 العاملني٬، رب هللا واحلمد...  الرحيم الرمحن اهللا بسم: (X احلسن أمحد السيد فأجابه
  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا وصلى

 و|م~مَّا ب|ي�ن|ه{م� ش{ور|ى و|أَم�ر{ه{م� الصَّالةَ و|أَقَام{وا ل~ر|بِّهِم� اس�ت|ج|اب{وا و|ال�ذ~ين|﴿: اآلية هذه
 واحلاكم احلكم يف كانت فلو ٬، حممد حياة ويف  حممد على نزلت ﴾ي{ن�ف~قُونَ ر|ز|قْن|اه{م�

 واحلاكم احلكم يف كانت ولو!! عليهم وينصبوه  حممد غري خيتاروا أن للمسلمني لكان
 يف بعده X طالب أيب بن علي تنصيب يعلن أن قبل األمر يف املسلمني  حممد لشاور
 رسول لشاور الكفار٬، لقتال خيرج جيش على أمري تنصيب يف حىت كانت ولو!! خم غدير

 التنصيب٬، Mذا راضني غري منهم كثري كان بل زيد٬، بن أسامة ينصب أن قبل املسلمني اهللا
 مأموراً كان إذا زيد بن أسامة سن صغر على واعتراضهم مشورÔم اهللا رسول يقبل مل فلماذا
 أهله للقرآن إنّ!!!! ؟؟ وحاشاه القرآن خيالف  أتراه!! ؟؟ احلكم أمور يف مشورÔم بأخذ
  .)١() فأذعن حقاً ومسع نفسه قدر عرف مرءاًإ اهللا فرحم

  .تعاىل اهللا أمر من بل أمرهم٬، من ليس له والتنصيب اإلمام فاختيار
 الصَّلَاة~ و|إِقَام| الْخ|ي�ر|ات~ ف~ع�لَ إِلَي�هِم� و|أَو�ح|ي�ن|ا بِأَم�رِن|ا ي|ه�د{ونَ أَئ~مَّةً و|ج|ع|لْن|اه{م�﴿: تعاىل قال

  .)٢(﴾ع|ابِد~ين| لَن|ا و|كَان{وا الزَّكَاة~ و|إِيت|اء
  .)٣(﴾ي{وق~ن{ونَ بِآي|ات~ن|ا و|كَان{وا ص|ب|ر{وا لَمَّا بِأَم�رِن|ا ي|ه�د{ونَ أَئ~مَّةً م~ن�ه{م� و|ج|ع|لْن|ا﴿: تعاىل وقال
 ومن هلم راجعاً األمر كان لو إذ صالحياnم؛ عن خارجاً االختيار يكون هنا ومن
 اهللا أمر ال أي ٬،)أمرهم( تقول الشورى آية بينما ٬،)أمرنا( بلفظ اآليتان عنه عبiرت ملا صالحياnم

  .تنصيبه على باعتراضهم يأخذ ال  الرسول جند ولذا تعاىل؛
 أمور إىل ناظرة بل أبدا٬ً، بصلة اإلهلي بالتنصيب ترتبط ال أخرى ألمور ناظرة اآلية بل
  .والشرع الدين حدود ضمن تكون أن شريطة اليومية احلياتية املسلمني

                                                            
 .السؤال الخامس عشر ٢٥ص٢ج: الجواب المنير -١
 .٧٣: األنبياء -٢
 .٢٤: السجدة -٣
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 إِن� اللّه~ ع|لَى فَت|و|ك�لْ ع|ز|م�ت| فَإِذَا اَألم�رِ ف~ي و|ش|اوِر�ه{م�﴿: تعاىل قوله وهي الثانية؛ اآلية وأمiا
 عنها٬، اجلواب فأتضح أمرهم من ليس احلجج تنصيب كون معرفة فبعد ٬،﴾الْم{ت|و|ك�ل~ني| ي{ح~بُّ اللّه|
 يف واردة هذه بل ٬، حممد الرسول بعد يأتون الذين واخللفاء  احلجج لتنصيب ناظرة غري فهي
  .متعددة بتوجيهات اآلية هذه وجiهت هنا ومن احلرب٬، أمور

 عن بالوحي استغنائه مع إياهم  النيب مشاورة وجه يف وقيل: (الطوسي الشيخ قال
  :أقوال ثالثة العباد من الرأي صواب تعرف

 والتأليف لنفوسهم٬، التطييب وجه على ذلك أن إسحاق وابن والربيع٬، قتادة٬، قال: أحدها
  ).رأيه إىل ويرجع: (بقوله يوثق ممن كانوا إذ أقدارهم من والرفع هلم٬،

 نقيصة مرتلة يرو±ا وال املشاورة يف أمته به لتقتدي ذلك وجه: عيينة بن سفيان قال: والثاين
  .بينهم شورى أمرهم بأن مدحوا كما

. ذلك يف به األمة واقتداء الصحابة إلجالل لألمرين٬، إنiه: والضحاك احلسن قال: الثالث
 أن ذلك وجه: قوم وقال. الدنيا أمور بعض يف برأيهم يستعني أن: اجلبائي علي أبو وأجاز
 ﴾اللّه~ ع|لَى فَت|و|ك�لْ ع|ز|م�ت| فَإِذَا﴿: وقوله. النية الغاش من مشورته يف الناصح فيتميز ميتحنهم
 يف االكتفاء وهو االتكال٬، وأصله تدبريه٬، حبسن للثقة إليه األمر تفويض هو اهللا على فالتوكل

  . )١() إليه يسند مبن إليه حيتاج ما فعل
 أصحابه يشاور  اهللا رسول وكان: قال: عمر أبو قول االستذكار يف الرب عبد ابن ونقل

  .)٢( به ليقتدى احلروب يف
:  بيده والنهائي األخري القرار أنّ علماً احلرب٬، يف ملشورnم ناظرة أيضاً اآلية فهذه

  .﴾اللّه~ ع|لَى فَت|و|ك�لْ ع|ز|م�ت| فَإِذَا﴿
 مل وأنت دعوnم٬، تثبت معاجز عندهم  واألئمة األنبياء أنّ أيب يا مسعت لقد :حممود

  ؟ اإلمام إمامة أو النيب نبوة إلثبات اًطريق املعجزة أليس الطريق٬، هذا تذكر
 يف لكم قوله أريد ما وسأبني سأقوله٬، ملا االنتباه أرجو لكن ولدي٬، يا خبدمتك :األب
  :نقطتني

                                                            
 .٣٢ص ٣ج: تفسير التبيان -١
 .١٨ص  ٥ج:االستذآار  -٢
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 معجزة عن يتحدiث مل فالقرآن وإالّ أبدا٬ً، النبوة دليل هي تكن مل املعجزة إنّ: األوىل النقطة
 خالهلا من يثبتا لكي ٬،X إلبراهيم معجزة عن يتحدiث مل وكذلك ٬،X نوح اهللا نيب yا جاء

 yا جاء اليت الدعوة لصحة التأييد دور دورها إنiما املعجزة أنّ هو ذلك يف والسر صدقهما؛
  .الدعوى صحة على الداللة دور دورها وليس ٬، األنبياء

 أعطى علة ألي X اهللا عبد أليب قلت(: قال بصري أيب عن: بسنده العلل يف الصدوق روى
 واملعجزة ٬،به أتى من صدق على دليالً ليكون: فقال ؟ املعجزة وأعطاكم ورسله أنبيائه 8 اهللا

  )الكاذب كذب من الصادق صدق به ليعرف وحججه ورسله أنبيائه إالّ يعطيها ال هللا عالمة
)١(.  

 كونه يثبت أن ميكن بل yا٬، املدعي صدق ينحصر وال صدق٬، وشاهد عالمة فاملعجزة
 بنص الالحق باإلمام آمنوا  األئمة أصحاب من الكثري ونجتد هنا ومن أخرى٬، بأمور اًصادق
  .باملعجزات ال   احلق وهو    عليه السابق اإلمام

 الدين نصري للخواجة االعتقاد جتريد شرح يف املراد كشف يف احللي العالمة قال هنا ومن
 فإن الدعوى صدق على تدل بل ابتداء٬، النبوiة على تدل ال املعجزة إنّ فاحلاصل(: الطوسي
 ثبوت ذلك ويستلزم دعواه يف املدعي تصديق على املعجزة دلت النبوة الدعوى تضمنت
  .)٢()النبوة

. عليه منصوصاً يكون أن جيب اإلمام أنّ إىل خاصة اإلمامية ذهبت: أقول(: أيضاً وقال
 بالنص اإلمام تعيني: الزيدية وقالت. املرياث أو النص اإلمام تعيني إىل الطريق إنّ: العباسية وقالت

  .والعقد احلل أهل اختيار أو النص هو أمنا الطريق: املسلمني باقي وقال. نفسه إىل بالدعوة أو
  :وجهان إليه ذهبنا ما على والدليل
 اهللا إال يعلمها ال خفي أمر والعصمة معصوما اإلمام يكون أن جيب أنه بينا قد أنا: األول

  .غريه دون بالشرط العامل ألنه ؛تعاىل قâبïلâه من نïصîب¿ه¿ يكون أن فيجب تعاىل٬،
 إىل أرشدهم X أنه حىت ٬،ولده على الوالد من الناس على أشفق كان  النيب إنّ: الثاين

 وغريها مندوبة كثرية أمور إىل احلاجة قضاء يف أرشدهم كما بعده اخلليفة إىل هلا نسبة ال أشياء
 بأمر يقوم من فيها استخلف يومني أو يوما املدينة عن سافر إذا X وكان الوقائع٬، من

                                                            
 .١٢٢ص ١ج :علل الشرائع -١
 .٣٧٩ص): تحقيق الزنجاني(آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  -٢
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 وأسناها األشياء أجل يف إرشادهم وعدم أمته إمهال إليه ينسب كيف حاله هذه ومن املسلمني٬،
 من فوجب بعده ألمورهم املتويل وهو إليها٬، حاجة وأشدهم فائدة وأكثرها قدراً وأعظمها
  .)١() ...... إياه٬، وتعريفهم عليه والنص بعده إمام نصب Xسريته

 اإلمامية به امتازت الذي األصل هو هذا أنّ أنبأناك قد اإلمامة؛(: الغطاء كاشف الشيخ وقال
 عرضية فرعية الفروق من عداه وما أصلي٬، جوهري فرق وهو املسلمني٬، فرق سائر عن وافترقت
 مرادهم أنّ وعرفت. وغريمها والشافعي كاحلنفي عندهم االجتهاد أئمة بني تقع اليت كالفروق
 يدل بأن النيب ويأمر النيب٬، خيتار كما بعباده٬، علمه بسابق اهللا خيتاره إهليا منصباً كو±ا: باإلمامة
 وينصبه X علي على ينص بأن نبيه رأم سبحانه اهللا أن: ويعتقدون. بإتباعه ويأمرهم عليه٬، األمة
  .)٢( )بعده من للناس علماً

 فنبوة بأنبياء٬، ليسوا أنiهم يعين ال وهذا معاجز٬، هلم ليس  األنبياء بعض أنّ جتد هنا ومن
  .باملعجزة اإلتيان على متوقفة غري النيب

  .عنه الكالم تقدم الذي احلجة معرفة بقانون األنبياء ي¿عرف بل
 اليماين احلسن أمحد للسيد اإلضاءات كتاب يف جاء الذي النص هذا لكم وسأذكر

 ولكن التدبري وحسن واحلكمة العلم هو املرسلني لدعوات مائز أهم ولعل: (قال ٬،Xاملوعود
  يعارضهم اليت السفسطة وبني املرسلون Mا ينطق اليت اإلهلية احلكمة بني مييزون ال الناس أكثر

 متييز صعوبة بسبب ليس التمييز وعدم. وتعاىل سبحانه اهللا طريق قطاع الضاللة علماء Mا
 لوثوا الناس أنّ هو اخللط هذا أسباب أهم إن بل الناس بعض يتوهم أو يدعي كما احلكمة
 اهللا وحكمة الشيطان سفه بني أو واللنب اخلمر بني مييزون ال كاألعمى وأصبحوا فطرÔم
 اليت احلال لتوضيح وكمثال زمان كل يف الناس معظم حال فهذا لألسف ويا وتعاىل سبحانه
 القول هذا على مجيعاً واملسلمون كمعجزة بالقران جاء  اًحممد أن املسلمون إليها وصل
 إىل ونزل  اهللا عبد بن حممد اليوم جاء فلو معجزة؟ آية القرآن أن مييز الذي من ولكن

 أن املسلمون يستطيع فهل وتعاىل سبحانه اهللا من Mا جاء جديدة قرآنية سورة ومعه األرض

                                                            
 . ٤٩٥ص): تحقيق اآلملي(آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  -١
  .٢٢١ص: أصل الشيعة وأصولها -٢
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 الشخص هذا أنّ عندهم يثبت وبالتايل وتعاىل سبحانه اهللا من أ§ا ويقطعون السورة هذه مييزوا
  ؟ حممد هو Mا جاء الذي

 أم العلماء منهم وسواء التمييز على قادرين غري املسلمني معظم أنّ تردد وبال أقول
 السورة هذه مييزوا أن يستطيعون فطرÔم يلوثوا مل مسلمون هناك كان إذا بال اجلهالء

  .ادياًتعا شخصاً ليس Mا جاء الذي فان وبالتايل سبحانه اهللا من آية أ§ا ويعرفون
 معظم به لكفر اليوم بالقرآن جاء لو  اهللا عبد بن حممداً إنّ: املتحصلة فالنتيجة إذن
  .)١( )ابوكذّ ساحر ولقالوا به يؤمنوا ومل املسلمني

ـار  فتجد yم٬، الكفار هم  األنبياء من املعاجز طلب من يف املالحظ: الثانية النقطة  الكف
 التصديق على جمبولني كو±م من ناتج وهذا املادية؛ املعاجز طلب على يؤكدون ٬، اهللا بأنبياء
 طريق عن به اإلميان يريد تعاىل واهللا بالغيب٬، اإلميان من شيء نفوسهم يف يوجد وال فقط٬، باملادة
  .الغيب

ـونَ  بِالْغ|ي�بِ ي{ؤ�م~ن{ونَ ال�ذ~ين| # ل�لْم{تَّق~ني| ه{دÙى ف~يه~ ر|ي�ب| الَ الْك~ت|اب{ ذَل~ك|﴿: تعاىل قال  و|ي{ق~يم{
  .)٢(﴾ي{نف~قُونَ ر|ز|قْن|اه{م� و|م~مَّا الصَّالةَ

ـر|ةÆ  فَب|شِّر�ه{ بِالْغ|ي�بِ الرَّح�م|ن و|خ|ش~ي| الذ�كْر| اتَّب|ع| م|نِ ت{نذ~ر{ إِنَّم|ا﴿: تعاىل وقال ـرٍ  بِم|غ�ف~  و|أَج
  .)٣(﴾كَرِميٍ

  .)٤(﴾كَبِري¤ و|أَج�ر¤ مَّغ�ف~ر|ةٌ لَه{م بِالْغ|ي�بِ ر|بَّه{م ي|خ�ش|و�نَ ال�ذ~ين| إِن�﴿: سبحانه وقال
ـض  ولذا اإلميان٬، على القاهرة املادية املعجزة طريق عن ال الغيب طريق عن فاإلميان  اهللا رف

 للتوضيح الصدد هذا يف اليماين كالم لكم وألنقل القاهرة٬، املعجزة نزول بعد فرعون إميان تعاىل
  .بدiقة املوضوع على وللوقوف
ا املعجزة املادية فهي ال ميكن أن تكون وحدها أمX :)m اليماين احلسن أمحد السيد قال

طريقاً إلميان الناس٬، بل اهللا ال يرضى Mكذا إميان مادي حمض٬، ولو كان ي|قبل لقَبل إميان 
فرعون بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة ال تؤول٬، وهي انشقاق البحر٬، ورأى كل شق 

                                                            
 .المعجزة والعذابإضاءة من  ١٣ص ٢ج: اإلضاءات -١
 .٣ – ٢: البقرة -٢
 .١١: يس -٣
 .١٢: الملك -٤
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لَه| إِل�ا ال�ذ~ي آم|ن|ت� بِه~ ب|ن{و إِس�رائيلَ و|أَن|ا م~ن| آم|ن�ت{ أَنَّه{ ال إِ﴿: كالطود العظيم٬، وملسه بيده فقال
  .)١(﴾الْم{س�ل~م~ني|

  .)٢(﴾آلْآنَ و|قَد� ع|ص|ي�ت| قَب�لُ و|كُن�ت| م~ن| الْم{فِْسد~ين|﴿ :ولكن اهللا ال يرضى هذا اإلميان
ـد|نِك| ﴿ :وقد ترك اهللا بدن فرعون آية للناس ليتفكروا ـن�    فَالْي|و�م| ن{ن|جِّيك| بِب| ـونَ ل~م| ل~ت|كُ
  .)٣(﴾خ|لْفَك| آي|ةً و|إِن� كَث~رياً م~ن| النَّاسِ ع|ن� آي|ات~ن|ا لَغ|اف~لُونَ

  .﴾كَث~رياً م~ن| النَّاسِ ع|ن� آي|ات~ن|ا لَغ|اف~لُونَ﴿ و اآليةولكن قليل من انتفعوا Mذه 
كما أن املعجزة ال ميكن أن تكون لكل من يطلبها٬، و إال آلمن الناس مجيعاً إمياناً قهرياً 
اجربوا عليه مبا يرون من قدرة قاهرة ال طاقة هلم على مواجهتها٬، ولن يكون هذا إال 
استسالماً لألمر الواقع وليس إسالماً وتسليماً للغيب٬، واهللا سبحانه هو الغيب٬، ولعل من تدبر 

جزات األنبياء جيدها مجيعاً جاءت مشاMة ملا انتشر يف زما§م٬، فموسى يأيت بالعصا اليت يف مع
تصبح أفعى يف زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كما خييل للناس٬، وكذا عيسى 

يأيت بالقرآن لقوم اشتهروا بالكالم  جاء ليشفي املرضى يف زمن انتشر فيه الطب٬، وحممد 
و|لَو� ج|ع|لْن|اه{ م|لَكاً لَج|ع|لْن|اه{ ر|ج{الً ﴿ :ر وما فيه أ§ا جاءت كذلك لل�بس٬، قال تعاىلوالشعر٬، فاألم

  .)٤(﴾و|لَلَب|س�ن|ا ع|لَي�هِم� م|ا ي|لْبِس{ونَ
وما هذا اللبس واملشاMة إال لتكون هناك مساحة لتأول املتأولني الذين ال يؤمنون بالغيب٬، 

إال فاإلميان املادي احملض ليس إميانا٬ً، وال إسالما٬ً، وال يقبله ولتبقى مساحة لإلميان بالغيب٬، و 
  .اهللا

  .)٥(﴾قُلْ ي|و�م| الْفَت�حِ ال ي|ن�فَع{ ال�ذ~ين| كَفَر{وا إِمي|ان{ه{م� و|ال ه{م� ي{ن�ظَر{ونَ﴿ :قال تعاىل
كان  فاإلميان الكامل هو اإلميان بالغيب مائة باملائة٬، وهو إميان األنبياء واألوصياء٬، وكلما

اإلميان مشوباً بآية أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية٬، كان أدىن وأقل٬، حىت إذا كانت 
املعجزة قاهرة وتامة وال ميكن تأويلها٬، عندها ال يقبل اإلميان واإلسالم٬، كما مل يقبل إميان 

  .دي مائة باملائةألن هكذا إميان هو إميان ما ؛وإسالم فرعون

                                                            
  .٩٠ :يونس -١
  .٩١ :يونس -٢
  .٩٢ :يونس -٣
  .٩ :األنعام -٤
  .٢٩ :السجدة -٥
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ـاه{م�    ﴿: واهللا وصف املؤمنني بأ§م ـا ر|ز|قْن| ـالةَ و|م~مَّ ال�ذ~ين| ي{ؤ�م~ن{ونَ بِالْغ|ي�بِ و|ي{ق~يم{ونَ الصَّ

  .)١(﴾ي{ن�ف~قُونَ

  .)٢(﴾ال�ذ~ين| ي|خ�ش|و�نَ ر|بَّه{م� بِالْغ|ي�بِ و|ه{م� م~ن| السَّاع|ة~ م{ش�ف~قُونَ﴿

ـه~  إِنَّم|ا ت{ن�ذ~ر{ ال�ذ~ين| ي|خ�ش|و�نَ ر|بَّه{م� بِالْغ|ي�بِ ﴿ و|أَقَام{وا الصَّالةَ و|م|ن� ت|ز|ك�ى فَإِنَّم|ا ي|ت|ز|ك�ى ل~ن|فِْس

  .)٣(﴾و|إِلَى الل�ه~ الْم|ص~ري{

  .)٤(﴾إِنَّم|ا ت{ن�ذ~ر{ م|نِ اتَّب|ع| الذ�كْر| و|خ|ش~ي| الرَّح�م|ن| بِالْغ|ي�بِ فَب|شِّر�ه{ بِم|غ�ف~ر|ةÆ و|أَج�رٍ كَرِميٍ﴿

  .)٥(﴾بِالْغ|ي�بِ و|ج|اَء بِقَلْبٍ م{نِيبٍم|ن� خ|ش~ي| الرَّح�م|ن| ﴿
أَن�ز|لْن|ا لَقَد� أَر�س|لْن|ا ر{س{لَن|ا بِالْب|يِّن|ات~ و|أَن�ز|لْن|ا م|ع|ه{م{ الْك~ت|اب| و|الْم~يز|انَ ل~ي|قُوم| النَّاس{ بِالْق~س�ط~ و|﴿

ـوِيٌّ   الْح|د~يد| ف~يه~ ب|أْس¤ ش|د~يد¤ و|م|ن|اف~ع{ ل~لنَّاسِ و|ل~ي|ع�لَم| الل�ه{  ـه| قَ م|ن� ي|ن�ص{ر{ه{ و|ر{س{لَه{ بِالْغ|ي�بِ إِن� الل�
  .)٦(﴾ع|زِيز¤

  .)٧()﴾إِن� ال�ذ~ين| ي|خ�ش|و�نَ ر|بَّه{م� بِالْغ|ي�بِ لَه{م� م|غ�ف~ر|ةٌ و|أَج�ر¤ كَبِري¤﴿
 شاء إن غد× ليلة يف بكم اللقاء أمل على األعزاء٬، أوالدي الليلة هذه يف كالمنا ننهي هنا وإىل

 وسلم واملهديني األئمة وآله حممد على والسالم والصالة العاملني٬، رب هللا واحلمد. تعاىل اهللا
  .تسليماً

* * *  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣ :البقرة -١
  .٤٩ :األنبياء -٢
  .١٨: فاطر -٣
  .١١ :ّيـس -٤
  .٣٣ :ّق -٥
  .٢٥ :الحديد -٦
 .٢٨ص ٢ق ٣ج: االضاءات.  ١٢ :الملك -٧



  :السابعة حللقةا

؟Xא

 يدور عما اهمأب يسألون أخذوا هنا فمن األوالد٬، أذهان على ترد اإلشكاالت بدأت وهكذا
 فسأهلم السالم٬، معه وتبادلوا عليهم فسلم قدومه٬، ينتظرون أوالده فوجد األب وجاء خلدهم٬، يف

  ؟ سؤال عندكم يوجد هل: قائالً
 الوقوف أريد احلقيقة يف لكين األمر بصاحب تتعلق روايات قرأت إين والدي٬، يا نعم :واثق

 املقصود أفهم مل لكين األمر بصاحب تتعلق روايات قرأت فلقد أفهمه٬، لكي املوضوع هذا عند
 تقدiم٬، فيما  األئمة كل على يطلق األمر صاحب أن أيب يا منك فهمت أن بعد خصوصاً yا٬،
  .أيضاً آخر شخصاً به ويراد X املهدي اإلمام منه ويراد يطلق كما

نعم يا واثق فهمتك يا ولدي٬، وسيقع كالمنا يف هذه الليلة عن حتديد املراد بصاحب  :األب
ألنّ ذلك تقدم فيما  ؛األمر٬، ومبا أننا ال نريد إثبات أنّ هذا اللفظ يطلق على كل األئمة 

  .سبق٬، فمن هنا سيكون كالمنا يف لفظ صاحب األمر وحتديد املراد منه يف زمن الظهور
وأبدأ بتقدمي روايات لندرس داللتها واحدة تلو األخرى٬، إىل أن ننتهي إىل ما نريد الوصول 

  . إليه
دخلت على أيب ( :قالعن علي بن أيب محزة٬، : روى الشيخ الكليين بسنده: الرواية األوىل

: ٬، فقلتال: فولدك ؟ فقال: ٬، فقلتال: أنت صاحب هذا األمر؟ فقال: فقلت له Xعبد اهللا 
الذي ميالها : ؟ قال من هو: ٬، قلتال: ؟ فقال فولد ولد ولدك: ٬، فقلتال: ؟ قال ولدك هوفولد 

بعث على فترة  عدالً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، على فترة من األئمة٬، كما أنّ رسول اهللا 
  .)١(  )من الرسل

: أيإنّ السؤال يف الرواية ليس عن مطلق صاحب األمر٬، وإالّ فاإلمام الصادق صاحب أمر٬، 
: أيضاً يف رواية عن عبد األعلى٬، قال ٬X، فقد تقدم عن اإلمام الصادق إمام مفترض الطاعة
ثالثة من احلجة مل : ؟ قال ما احلجة على املدعي هلذا األمر بغري حق(: Xقلت أليب عبد اهللا 

                                                            
أحمد بن إدريس، عن محمد بن : ورواه الكليني والنعماني بهذا السند. ١٩٢ص: ، غيبة النعماني٣٤١ص ١ج :الكافي -١

أحمد، عن جعفر بن القاسم، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن الوليد بن عقبة، عن الحارث بن زياد، عن شعيب، عن أبي 
 .حمزة
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ن ٬، فلو كان السؤال يف الرواية األوىل ع)١() ..... جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر
 Xمطلق صاحب األمر ألجاب اإلمام بنعم٬، لكن مبا أنّ السؤال ليس كذلك كما فهم اإلمام 

 .بصاحب األمر يف سؤال السائل من املقصود Xذلك فأجاب السائل باملعىن الذي فهمه اإلمام 
٬، ال :؟ قال فولد ولدك هو: ٬، فقلتال: ؟ فقال فولدك:   السائل    ٬، فقلت ال(: Xفقال 
الذي ميالها عدالً كما ملئت ظلماً : ؟ قال من هو: ٬، قلتال: ؟ فقال ولد ولدكفولد : فقلت

  ).بعث على فترة من الرسل وجورا٬ً، على فترة من األئمة٬، كما أنّ رسول اهللا 
على فترة من األئمة٬، كما أنّ رسول اهللا : (وامللفت للنظر يف هذه الرواية هذه الفقرة

  ).بعث على فترة من الرسل
  :يتضح األمر أقولولكي 
ال ينطبق على اإلمام حممد بن احلسن ) على فترة من األئمة: (Xقوله : أوالً
  .ألنiه ليس على فترة من األئمة٬، بل هو استلم اإلمامة من أبيه مباشرةً ؛Xالعسكري
  :٬، وسأذكر لكما موردينالقرآن يبيiن جميء رسول يف أمة النيب : ثانياً

 األَْر�ضِ ف~ي ما و| السَّماوات~ ف~ي ما ل~ل�ه~ ي{س|بِّح{﴿ :يف سورة اجلمعة بقوله تعاىل :املورد األول
ـه~  ع|لَي�هِم� ي|ت�لُوا م~ن�ه{م� ر|س{والً األُْمِّيِّني| ف~ي ب|ع|ثَ ال�ذ~ي ه{و| # الْح|ك~يمِ الْع|زِيزِ الْقُدُّوسِ الْم|ل~ك~  آيات~

ـن�ه{م�  و|آخ|رِين| # م{بِنيٍ ض|اللٍ لَف~ي قَب�لُ م~ن� كان{وا و|إِنْ و|الْح~كْم|ةَ الْك~تاب| و|ي{ع|ل�م{ه{م{ و|ي{ز|ك�يهِم�  م~
ـاءُ  م|ن� ي{ؤ�ت~يه~ الل�ه~ فَض�لُ ذل~ك| # الْح|ك~يم{ الْع|زِيز{ و|ه{و| بِهِم� ي|لْح|قُوا لَمَّا ـه{  ي|ش ـلِ  ذُو و|الل�  الْفَض�

  .)٢(﴾الْع|ظ~يمِ
 ٬، زمانه يف القرى أم يف أي األميني٬، يف سبحانه اهللا بعثه الذي الرسول نتبيi أن بعد فاآلية

 ي|شاُء م|ن� ي{ؤ�ت~يه~ الل�ه~ فَض�لُ ذل~ك|  # الْح|ك~يم{ الْع|زِيز{ و|ه{و| بِهِم� ي|لْح|قُوا لَمَّا م~ن�ه{م� و|آخ|رِين|﴿: قال
ـذا  أيضا٬ً، رسوالً فيهم تعاىل اهللا سيبعث األميني من وآخرين أي ٬،﴾الْع|ظ~يمِ الْفَض�لِ ذُو و|الل�ه{  فه

  .الرسل من فترة على بأنiه املوصوف هو الرسول
 ومن ؟ حممد الرسول بعد األميني يف سيبعث الذي الرسول هو من: سؤال يأيت هنا فمن

  ؟ غريها أم مكة هي فهل الرسول٬، ذلك زمن يف القرى أم هي

                                                            
 .١٣٨ص :اإلمامة والتبصرة -١
 .٤ – ٢ :الجمعة -٢



 ٦٥ ............................. القسم الثا�ي/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

 هذا النَّاس| ي|غ�ش|ى # م{بِنيٍ بِد{خانÆ السَّماُء ت|أْت~ي ي|و�م| فَار�ت|ق~ب�﴿: تعاىل قال: الثاين املورد
 ر|س{ولٌ جاَءه{م� و|قَد� الذ�كْرى لَه{م{ أَنَّى # م{ؤ�م~ن{ونَ إِنَّا الْع|ذاب| ع|نَّا اكْش~ف� ر|بَّن|ا # أَل~يم¤ ع|ذاب¤

 ي|و�م| # عائ~د{ونَ إِنَّكُم� قَل~يالً الْع|ذابِ كاش~فُوا إِنَّا # م|ج�ن{ونٌ م{ع|ل�م¤ و|قالُوا ع|ن�ه{ ت|و|ل�و�ا ثُمَّ # م{بِني¤
  . )١(﴾م{ن�ت|ق~م{ونَ إِنَّا الْكُب�رى الْب|طْش|ةَ ن|ب�ط~ش{

 قابل يف البشرية ستمر أم عذاب٬، بأنه القرآن يصفه الذي الدخان yذا البشرية مرiت فهل
  ؟ أيامها
 ٬،X القائم قيام قبيل يكون اآلية يف املذكور الدخان أنّ جدنا لو الروايات إىل رجعنا لو
 قبل عشر(:  اهللا رسول قال :قال ٬،X املؤمنني أمري عن بسنده الطوسي الشيخ روى فقد

 الشمس وطلوع القائم٬، وخروج والدابة والدخان٬، والدجال٬، السفياين٬،: منها البد الساعة
 قعر من خترج ونار العرب٬، جبزيرة وخسف باملشرق وخسف ٬،X عيسى ونزول مغرMا٬، من

  .)٢( )احملشر إىل الناس تسوق عدن
 على حجته بواسطة تعاىل اهللا فيها حيكم اليت الصغرى القيامة هي الساعة٬، من واملراد
  .X القائم هو احلاكم ويكون األرض٬،

 هلذا تكذيبها بسبب الدخان ويغشاها أيامها٬، قابل يف به ستمر بل البشرية٬، به متر مل فالدخان
  .الناس ينذر الذي الرسول وبعث احلجة إلقاء بعد إالّ يعذب ال تعاىل أنiه إذ الرسول٬،
  .)٣(﴾ر|س{والً ن|ب�ع|ثَ ح|تَّى م{ع|ذ�بِني| كُنَّا و|م|ا﴿: تعاىل قال
 هذا هو من: السؤال يأيت هنا ومن رسول٬، هو إمنا الرسل من فترة على يأيت الذي هنا ومن
  ؟ أرسله الذي ومن ؟ الرسول

  ؟ بنبوته ختمت قد والنبوة ٬، حممد النيب غري يأيت رسول أيب يا كيف لكن :واثق
 حممد من اإلرسال بدأ لكن ٬، مبحمد ختم فقد تعاىل اهللا من لإلرسال بالنسبة أمiا :األب

  :الروايات عليه نصiت ما وهذا ٬،
ـن اهللا : وتقول(.... : X املؤمنني أمري جلده X الصادق اإلمام زيارة يف جاء  السالم م

اخلامت ملا سبق والفاتح ملا  على حممد أمني اهللا على رسالته وعزامي أمره ومعدن الوحي والترتيل٬،

                                                            
 .١٦ – ١٠ :الدخان -١
 .٤٣٦ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .١٥: اإلسراء -٣
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ـة   استقبل٬، واملهيمن على ذلك كله٬، الشاهد على اخللق٬، السراج املنري٬، والسالم عليه و رمح
  .)١() اهللا وبركاته
السالم على : فقل Xفإذا استقبلت قرب احلسني (... : قال ٬،X اهللا عبد أيب وعن

٬، أمني اهللا على رسله وعزائم أمره٬، اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل٬، واملهيمن رسول اهللا 
  .)٢() على ذلك كلّه٬، والسالم عليه ورمحة اهللا وبركاته

ـهادة  (.... : X علي املؤمنني أمري وقال وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له٬، ش
ذاكرها ويؤمن من العذاب يوم احلساب ذاخرها٬، وأشهد أنّ حممداً عبده اخلامت يؤدي اإلسالم 

  .)٣(....)  ملا سبق من الرسالة وفاخرها٬، ورسوله الفاتح ملا استقبل من الدعوة وناشرها
 وليس مفتوحا٬ً، حممد من اإلرسال وباب ٬، مبحمد خمتوماً اإلهلي اإلرسال يكون هنا ومن

  .استقبل ملا وفاحتا سبق٬، ملا خامتاً حممد صار هنا ومن أرضه٬، يف اهللا خليفة إالّ  حممد
ـطة  لكن تعاىل اهللا إرسال هو  حممد إرسال أنّ أيب يا كالمك من أفهم هل :واثق  بواس

  ؟ حممد نبيه
 القَر�ي|ة~ أَصح|اب| مَّثَالً لَه{م و|اضرِِب﴿: تعاىل قوله ذلك على يدل ومما ولدي٬، يا نعم :األب

 إِلَي�كُم� إِنَّا فَقَالُوا بِثَال~ثÆ فَع|زَّز�ن|ا فَكَذ�ب{وه{م|ا اثْن|ي�نِ إِلَي�هِم{ أَر�س|لْن|ا إِذْ # املُر�س|لُونَ ج|آَءه|ا إذْ
 أرسلهم فقد ٬،X عيسى هو الثالثة هلؤالء املُرسل لوجدنا الروايات إىل رجعنا فلو.)٤(﴾م{ر�س|لُونَ

 .)٥( أنطاكية إىل
 .)٦() حواريه من عيسى رسويل كانا: قوم وقال( :الطوسي الشيخ يقول
ـثالً  X عيسى لكون إالّ ذلك وليس سبحانه٬، إليه اإلرسال ينسب تعاىل أنه واحلال  هللا مم

  .)٧(﴾ي|ع�م|لُونَ بِأَم�رِه~ و|ه{م� بِالْقَو�لِ ي|س�بِقُون|ه{ ال﴿ الذين عباده ومن خلقه٬، يف تعاىل
                                                            

ه  -١ ره الفقي ن ال يحض ام ٥٨٨ص ٢ج :م ذيب األحك ي ٢٥ص ٦ج :، ته باح الكفعم ري ٤٧٤ص: ، مص ة الغ : ، فرح
، باختالف مع وجود نفس العبارة محل الشاهد، ١٠٤وص ٧٧ص: ، المزار للمفيد ١٤٨ص ٩٧ج: ، بحار األنوار١٠٧ص

اس الصالة     )الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل: (وأعني م الن ، وجاء هذا التعبير باختالف يسير عن أمير المؤمنين وهو يعل
ده   نهج البالغة ب  ) الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق : (، حيث قالعلى النبي  د عب ، و بحار  ١٢٠ص ١ج :شرح محم
وار هدي .٢٩٧ص ٧٤ج: األن زار للمش ي الم ارة ف ذه العب اءت ه ا ج اب   ٥٧ص: آم ي نفس الكت ى ف ارة األول اءت العب وج

 . ٢٦٤ص
 .٣٧ص: ، المزار للشهيد األول ٣٦٨ص: آامل الزيارات -٢
 .٨٠ص ١٢ج :، نفحات األزهار١٥٧ص ٢ج :، إلزام الناصب٢٠٦ص ٣ج :ينابيع الموّدة -٣
  .١٤ – ١٣: ّيـس -٤
 ).٣(راجع الملحق رقم  -٥
 .٤٤٨ص ٨ج :التبيان -٦
 ٢٧ :األنبياء -٧
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   ؟ حممد من رسل هم  األئمة مجيع أنّ أيب يا كالمك من أفهم وهل :حممود
ـول  من رسول طالب ايب بن علي بأنّ تصرiح رواية توجد بل ولدي٬، يا نعم :األب  اهللا رس

  . حممد
 عبد أبا مسعت: قال ذريح عن صاحل٬، بن مجيل عن: بسنده الكايف يف الكليين الشيخ روى

عزمت عليك يا ريح ويا وجع٬، كائناً ما كنت٬، بالعزمية اليت (: ويقول ولده بعض يعوذ Xاهللا
على جن وادي الصربة  رسول رسول اهللا  Xعزم Mا علي بن أيب طالب أمري املؤمنني 

فأجابوا وأطاعوا ملا أجبت وأطعت وخرجت عن ابين فالن ابن ابنيت فالنة٬، الساعة 
  .)١()الساعة

  . منه رسل هم  حممد أوصياء فجميع
  ؟ الزمان آخر يف رسوالً يرسل الذي هو من اآلن

 أنّ كما الشيعي٬، الفهم حسب X املهدي اإلمام هو املُرسل كون يف ينحصر: اجلواب
  .)٢( رسوالً لقومه سريسل أنiه على تدل X عيسى عن نصوصا هناك

 السبب يكون أن املرجح ولكن: الظهور عصر كتابه يف الكوراين علي الشيخ قال هنا ومن
 وأ±ا ٬،X املهدي من املباشر التوجيه بشرف حتضى أ±ا أهدى اليماين ثورة أنّ يف األساسي

 ذلك ويؤيد. منه توجيهه ويأخذ بلقائه يتشرف اليماين وأن ٬،X حركته خطة من مباشر جزء
 ٬،)احلق إىل يهدي( وأنه الثورة قائد اليماين شخص مدح على تركز اليمانيني ثورة أحاديث أن
  .)٣() النار إىل فهو ذلك فعل فمن عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل ال( وأنiه) صاحبكم إىل ويدعو(

 من املباشر بالتوجيه وحيضى X املهدي اإلمام من رسول اليماين أنّ ذلك فمعىن
  :الغيبة يف النعماين الشيخ رواه ما ذلك يؤكد كما به٬، ويلتقي ٬،Xاإلمام

إحدامها تطول حىت : األمر غيبتنيإنّ لصاحب هذا : (قال ٬،X الصادق اهللا عبد أيب عن
ذهب٬، فال يبقى على أمره من : قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: يقول بعضهم

                                                            
 .٨ص ٩٢ج :، بحار األنوار٤٠ص: ، طب األئمة٨٥ص ٨ج :الكافي -١
ولكن ألني قلت لكم هذا قد  ،وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي: (Xقال عيسى  -٢

ألنه إن لم انطلق ال يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت ُأرسله  ؛نه خير لكم أن انطلقإمأل  الحزن قلوبكم لكن أقول لكم الحق 
وأما على بر  ،أما على خطيئة فألنهم ال يؤمنون بي ،إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة

إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس ) وأما على دينونة فألن رئيس هذا العالم قد دين ،ب إلى أبي وال ترونني أيضًافألني ذاه
  .عشر

 .Xبأّنه سيرسل المعّزي لهم، والمقصود بالمعّزي هو القائم  Xفينص عيسى 
 .١٤٧ص: عصر الظهور -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٦٨ 

نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ويل وال غريه٬، إالّ املوىل الذي يلي  أصحابه إالّ
  .)١()أمره

 عن إدريس٬، بن أمحد قال اللفظ٬، وyذا السند yذا الغيبة٬، يف الطوسي الشيخ ذلك وروى
 املفضل عن املستنري٬، بن اهللا عبد عن جبلة٬، بن اهللا عبد عن شاذان٬، بن الفضل عن حممد٬، بن علي
إحدامها تطول : إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال عمر بن

قى على ذهب٬، حىت ال يب: قتل٬، ويقول بعضهم: مات٬، ويقول بعضهم: حىت يقول بعضهم
أمره من أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إالّ املوىل الذي 

  .)٢( )يلي أمره
 هو يكون أن فيتعني X املهدي اإلمام من املباشر التوجيه بشرف حيضى اليماين كان فإذا
 أحد كل من X احلسن بن حممد اإلمام على االطالع تنفي الرواية إذ أمره٬، يلي الذي املوىل
 اليماين شخصية بوحدة القول الكوراين على يتعني هنا ومن أمره٬، يلي الذي للموىل وتثبته

 وصية يف املذكور أمحد إالّ البيعة٬، يلي الذي املوىل وليس ٬، البيعة يلي الذي املوىل وشخصية
  . اهللا رسول

 اإلمام على االطالع فائدة ما وإالّ للناس٬، رسوله يكون الذي هو البيعة يلي الذي فاملوىل
  .أمره يلي الذي املوىل yذا وحصره الغيبة زمن يف X املهدي

كأين برايات من مصر مقبالت٬، : (Xمث مما يؤكد ذلك ما روي عن أيب احلسن الرضا 
  .)٣() خضر مصبغات٬، حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

العبائر اليت جاءت يف  كما يدل على ذلك بعض Xوصاحب الوصيات هو اإلمام املهدي 
  .الروايات

  :روى السيد ابن طاووس يف كتاب اإلقبال
اهللا أجل وأكرم وأعظم من أن يترك : قال(: قال Xعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 

 ٬،يا أبا حممد :فأخربين مبا أستريح إليه٬، قال ٬،جعلت فداك: قلت له: قال األرض بال إمام عادل٬،

                                                            
حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم من آتابه، : وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: رواه النعماني بهذا السند -١
حدثنا عبيس بن هشام، عن عبد اهللا بن جبلة، عن إبراهيم بن المستنير، عن المفضل بن عمر الجعفي، عن اإلمام : قال

: غيبة النعماني .ى في الغيبة إال هذا الحديث لكان فيه آفاية لمن تأملهولو لم يكن يرو: وعلق عليه بقوله. Xالصادق 
 .١٧٦ص
 .١٦١ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .١٥٨ص: ، بشارة اإلسالم٢٥٠ص: اإلرشاد للمفيد -٣
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أبداً ما دام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهم٬، فإذا  فرجاً ليس يرى أمة حممد 
انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد رجالً منا أهل البيت٬، يشري بالتقى ويعمل باهلدى وال يأخذ 
يف حكمه الرشا٬، واهللا إين ال عرفه بامسه واسم أبيه٬، مث يأتينا الغليظ القصرة ذو اخلال 

ني٬، القائم العادل احلافظ ملا استودع ميألها قسطاً وعدالً كما مألها الفجار جوراً والشامت
  .)١() وظلماً

بأنiه احلافظ ملا استودع٬، أي هو روحي  Xاإلمام املهدي  Xفوصف اإلمام الصادق 
  .فداه مستودع للوصيات

قال .ما جاء يف رواية الوصية Xكما ويؤكد كون صاحب الوصيات هو اإلمام املهدي 
فليسلمها إىل ابنه حممد    Xأي احلسن العسكري    فإذا حضرته الوفاة.... : (

  ...)..فذلك اثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً .املستحفظ من آل حممد 
  .فوصفته الرواية بأنه حافظ ملا استودع٬، أي هو صاحب الودائع والوصايا

صاحب الوصيات والذي nدى له الرايات هو عني  ى بكل وضوح أنّ ابنومن هنا يتجلّ
املوىل الذي يلي البيعة٬، وهو ابن اإلمام يف الوصية املباركة٬، وهو اليماين كما تقدم يف القسم 

  .األول
فهذه الشخصية هي املقصودة بصاحب األمر واليت ت¿بعث ويكون بعثها على فترة من األئمة

  .كما تقدiم يف الرواية 
قلت : قال ٬،عن عيسى اخلشاب: روى الصدوق يف كمال الدين بسنده :الثانيةالرواية 

ولكن صاحب األمر  ٬،ال(: ؟ قال أنت صاحب هذا األمر: )عليهما السالم(للحسني بن علي 
  .)٢( )الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، املكنmى بعمه٬، يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر

فهذه الرواية أيضاً السؤال فيها عن صاحب األمر٬، وليس املقصود به اإلمام املهدي حممد بن 
  .؛ إذ هو ليس مكىن بعمه٬، وال أنه يضع السيف على عاتقه مثانية أشهرXاحلسن 

عن : كمال الدين بسندهروى الصدوق يف ٬، كين رسول اهللا  Xبل اإلمام املهدي 
: قال رسول اهللا : عن أبيه عن جده قال Xحممد  هشام بن سامل عن الصادق جعفر بن

                                                            
 .٤٧٧ص ٣ج :X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٦٩ص ٥٢ج :، بحار األنوار١١٦ص ٣ج :إقبال األعمال -١
 ،حدثنا محمد بن يحيى العطار: قال ،حدثنا أبي رضي اهللا عنه: ، ورواها بهذا السند٣١٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
قلت : قال ،حدثني حمدان بن منصور، عن سعد بن محمد، عن عيسى الخشاب: قال ،حدثنا جعفر بن محمد بن مالك: قال

 .)عليهما السالم(للحسين بن علي 
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يقيم الناس على مليت . القائم من ولدي امسه امسي وكنيته كنييت ومشائله مشائلي وسنته سنيت(
وشريعيت ويدعوهم إىل الكتاب اهللا٬، من أطاعه أطاعين ومن عصاه عصاين ومن أنكره يف غيبته 

إىل اهللا أشكو املكذبني يل يف أمره . صدقين فقد أنكرين ومن كذبه فقد كذبين ومن صدقه فقد
واجلاحدين لقويل يف شأنه واملضلني ألميت عن طريقته٬، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

  .)١( )ينقلبون
  ؟ من املقصود بعمه يا أيب :أمحد

 خطبة يف ٬X، وهذا ما بينه أمري املؤمنني Xاملراد بعمه هو أبو الفضل العباس  :األب
 السموات بديع هللا احلمد الرحيم٬، الرمحن اهللا بسم: (X فقال الكوفة يف خطبها طويلة

 ٬،..... بعرياً سبعني الكتاب فاحتة تفسري من ألوقرت شئت لو :قال مث.............  وفاطرها
 حييي من سبحان الناس٬، إمام أنت العباس أبا يا اجلواب٬، ويقرأ الكتاب يفتح القدمي٬، سبحان
 العزيز تقدير ذلك الصور بناء إىل تقدم منصور يا. بيوÔا إىل الواليات وترد موÔا بعد األرض
  .)٢( )العليم

 ؛عمiه يكون والعباس العباس٬، بأيب يكنiى بأنiه األمر صاحب كنية X املؤمنني أمري فبيiن
 أي بأبيه موتوراً كونه من املقصود فيكون ٬،X احلسني ذرية من األمر صاحب ألنّ

 فيكون وأبيه٬،    X علي بن العباس وهو   بعمه املقصود بني املقابلة بقرينة ٬،Xاحلسني
  .األول القسم من السابعة احللقة يف ذلك مر وقد. X احلسني هو بأبيه املقصود
  :منها أُخرى٬، روايات يف املتقدمة الثانية الرواية معىن جاء ولقد

 X علي بن حممد جعفر أبا لقيت: قال ٬،أبيه عن الثعليب٬، حصني بن األعلى عبد عن   أ
 ال أم لقاؤك يل يقضى أدرى فلست عظمي ودق سين٬، كربت: له فقلت عمرة٬، أو حج يف

 من املفرد الوحيد٬، الفريد الطريد الشريد إنّ: (فقال ؟ الفرج مىت وأخربين عهداً إيل فاعهد
   .)٣( )نيب اسم وامسه الرايات٬، صاحب هو بعمه املكنmى بوالده٬، املوتور أهله٬،

 هو األمر هذا صاحب: (قال أنه X علي بن حممد جعفر أيب عن ٬،اجلارود أيب وعن  ب
  .)٤() نيب اسم امسه ٬، أهله من املفرد بعمه٬، املكىن بأبيه٬، املوتور الشريد الطريد

                                                            
 .٤١١ص :آمال الدين -١
 . ٢٠٩ص ٢ج :إلزام الناصب -٢
 .١٧٨ص: غيبة النعماني -٣
 .١٧٩ص: غيبة النعماني -٤
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٬، وقد )يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر: (فلو تأملنا يف هذه الروايات لوجدناها تقول
٬، بل هو الرجل Xتقدiم أنّ الذي حيمل السيف مثانية أشهر ليس هو اإلمام حممد بن احلسن 

املمهد له يف املشرق٬، وهو صاحب الرايات السود املشرقية٬، كما تبني ذلك الرواية املتقدمة اليت 
 ٬، كما وقد ثبت فيما تقدم أنّ صاحب الرايات)الرايات صاحب هو بعمه املكىن( :جاء فيها

املشرقية وطالع املشرق هو اليماين٬، وثبت أيضاً أنّ اليماين رسول اإلمام املهدي حممد بن 
٬، )على فترة من الرسل(تعرفون يا أبنائي ملاذا عبiرت الرواية األوىل هنا ٬، ومن Xاحلسن

٬، فجاءت Xفصاحب هذا األمر املكىن بعمه هو اليماين املوعود وهو رسول اإلمام املهدي 
  .دم٬، الذي هو اليماين كما تقXظ الرسول لتشري إىل رسول اإلمام املهدي الرواية بلف

: Xقلت أليب جعفر الباقر : روى النعماين بسنده عن محران بن أعني٬، قال :الرواية الثالثة
جعلت فداك٬، إين قد دخلت املدينة ويف حقوي مهيان فيه ألف دينار٬، وقد أعطيت اهللا عهداً أنين (

يا محران٬، سل جتب٬، وال تنفقن : فقال. أنفقها ببابك ديناراً دينارا٬ً، أو جتيبين فيما أسألك عنه
: ؟ قال أنت صاحب هذا األمر والقائم به سألتك بقرابتك من رسول اهللا : فقلت .دنانريك

ذاك املشرب محرة٬، الغائر العينني٬، املشرف : ؟ فقال فمن هو٬، بأيب أنت وأمي: قلت .ال
  .)١() احلاجبني٬، العريض ما بني املنكبني٬، برأسه حزاز٬، وبوجهه أثر٬، رحم اهللا موسى

ال يعطي امساً لصاحب األمر٬، بل يصفه بأوصاف جسدية٬، وهذا ما  Xوهنا اإلمام الباقر 
٬، وهذا ما مرi علينا  Xأخفوا اسم املهدي األول يؤكد ما تقدم سابقاً من أنّ أهل البيت 

  .Xبروايات حرمة تسميته 
صاحب األمر ال تنطبق على اإلمام املهدي  Xمث إنّ األوصاف اليت يصف اإلمام الباقر 

٬، فقد مر علينا يف الرواية اليت ينقلها السيد ابن طاووس يف اإلقبال أنّ Xحممد بن احلسن 
أوصاف اإلمام ختتلف عما يف هذه الرواية٬، وسيأتينا يف دراستنا ألخبار األوصاف أنّ األوصاف 

  .Xاملذكورة عائدة للمهدي األول أمحد اليماين 
غد×٬، واحلمد هللا رب العاملني وننهي حديثنا يف هذه الليلة على أمل أن نلتقي بكم ليلة 
  .والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، : حدثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة، قال: رواها بهذا السند. ٢٢٣ص: غيبة النعماني -١
  .حدثنا عبد اهللا بن بكير، عن حمران بن أعين: حدثنا عبد اهللا بن حماد األنصاري، قال: قال

 



  :احللقة الثامنة

א א

وأقبل األوالد كما يف كل ليلة ليسمعوا من أبيهم حواراً مفيداً يتعرفوا من خالله على 
ه ينتظرون قدومه٬، فسلم عليهم فتبادلوا ءاملباركة٬، وجاء األب فوجد أبناصاحب الدعوة اليمانية 

  ؟ هل أصبح عندكم ملل من احلوار يا أوالدي: معه التحية والسالم٬، فقال هلم
  .حبوارك معنا٬، وقد استفدنا كثرياً وهللا احلمد ونمستأنسكال يا أيب حنن  :األوالد

  .التوفيق للجميع داعني منه على بركة اهللا سبحانهإذن نكمل حوارنا : األب
سأحتدث لكم الليلة يا أوالدي عن روايات األوصاف الفارقة اليت جاءت عن أهل البيت

٬، كما ومتيز املهدي األول واليماين ٬X، واليت متيز اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
  .Xاملوعود

اعلموا  يا أوالدي أنّ روايات . وأود أن أنبهكم على شيء قبل عرض روايات األوصاف
٬، وثالثة تذكر صاحب األمر٬، Xالقائم  ٬، وتارة أخرى تذكرXاألوصاف٬، إمنا تذكر املهدي 

٬، وتارة Xومبا أننا تقدم عندنا أنّ هذه األلفاظ تطلق ويراد yا اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
y ا املهدي األول واليماين املوعودأخرى يراد.  

٬، والراجع منها Xفمن هنا احتجنا لفرز الصفات وبيان الراجع منها لإلمام املهدي 
  .Xللمهدي األول 

وهل أنّ أخبار الصفات متتنع االنطباق على شخص واحد حىت نرجع كل صفة إىل  :واثق
  صاحبها ؟
ذلك للزوم التناقض فيها نعم يا ولدي ميتنع انطباقها على شخص واحد٬، و :األب

  .٬، فكالمهم متقن؛ ألنiهم سادة احلكمةواالضطراب٬، وهو غري ممكن بكالم أهل البيت 
  ؟وملاذا ال نقول بالتعارض بينها يا أيب٬، مث نرد علمها إليهم  :حممود
؟  ال ميكننا ذلك يا ولدي٬، ألنّ الروايات غري متعارضة فكيف جنعلها متعارضة :األب

وكانوا يريدونه جدا٬ً، خبالف األخبار اليت  والتعارض غري متصور فيما بينوه أهل البيت 
٬، صدرت منهم على وجه التقية٬، فهذه األخبار إذا علم منها أ±ا صدرت بداعي التقية منهم 
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فهي ال تعارض الروايات الصادرة منهم ومرادة هلم٬، فال ميكن التعارض بني ما أرادوه جدا٬ً، كما 
 ميكن التعارض بني ما أرادوه جداً وبني ما صدر منهم على وجه التقية٬، والسبب يف ذلك ال

٬، كما أنّ التعارض ال يكون يف حالة صدور اخلرب امتناع التعارض يف كلمات املعصومني 
عنهم للتقية٬، بل يقدم اخلرب الذي على خالفه٬، أي خالف اخلرب الذي صدر للتقية٬، بعد إحراز 

  .در منهم بداعي التقيةكون اخلرب ص
فمن هنا القول بالتعارض هو توهم حمض ناشئ من الفهم الشخصي لكل فرد من روايات 

٬، ومن هنا قد يقول شخص بالتعارض يف مورد ما بينما ال يقول آخر به٬، وما أهل البيت 
  .٬، بل من فهم الناس لكالمهمذلك إالّ أن التعارض ليس ناشئاً من كلماnم 

توهم املشهور أنّ روايات املهديني تتعارض مع : لفكرة أضرب لكم مثاالًولكي تتضح ا
واحلال أنiها ال تعارض بينها أصال٬ً، بل بدون روايات املهديني حيصل كثري من . روايات الرجعة

٬، وألجل تومههم التعارض جند روايات املهديني االضطراب يف فهم روايات أهل البيت 
ن قبوهلا٬، كل ذلك لكي جيعلوها متوافقة مع روايات الرجعة٬، تؤول بتأويالت بعيدة ال ميك

  .ذه التأويالت إن شاء اهللا تعاىلوسوف نتعرiض هل
لشيعة٬، ال أنّ الروايات فمنشأ التعارض هو االرتكاز يف الفهم الذي عند مجهور علماء ا

  .متعارضة
يف ضمن  Xهدي ومما ينبغي االلتفات إليه أنّ الروايات قد تذكر صفات ترجع لإلمام امل

  .٬، وكذا العكسXذكرها لصفات املهدي األول 
ن إوبعد هذه املقدمة اعرض لكم روايات األوصاف لكي ندرسها وخنرج منها بنتائج جيدة 

شاء اهللا تعاىل٬، وسأذكر الروايات يف ضمن موارد لكي تسهل املقارنة بينها٬، ويف كل مورد أذكر 
مع شواهد من روايات أخرى لكي تتضح الصورة لكم يا رواية أو روايتني أو أكثر لنقارن بينها 

  .أوالدي األعزاء
  .وسنقارن يف هذا املورد أربع صفات فقط  :املورد األول

 هو وإذا(....  :قال X املهدي اإلمام التقى عندما ٬،)١( مهزيار بن علي :األوىل الرواية
 بالقصري وال الشامخ٬، بالطويل ليس نقي٬، تقي سخي مسح رحيان٬، قضيب أو )٢( بان كغصن

                                                            
 ).٥(لتتميم الفائدة تجد الرواية آاملة في الملحق رقم  -١
 .شجر معتدل القوام لين: بانأل -٢
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 أقىن العينني٬، ٬،أدعج احلاجبني أزج ٬،)١( اجلبني صلت اهلامة٬، مدور القامة٬، مربوع بل الالزق٬،
  .)٢() عنرب رضراضة على مسك فتات كأنiه خال األمين خدiه على اخلدين٬، سهل األنف٬،
  :الصفات هذه فيها وردت الرواية هذه
: Xاملؤمنني أمري وعن. )٣( القامة مربوع بل الالزق بالقصري وال الشامخ بالطويل ليس •

 أجلى األنف٬، أقىن منكبيه٬، على يسيل والشعر ٬،الوجه حسن القامة مربوع شاب إنه(
  .)٤()اجلبهة
 حاجباه قل أو وامتداد٬، طرفه يف طول مع احلاجب طرف يف تقوس أي احلاجبني٬، أزج •
 مسنون احلاجب أبلج اجلبني واضح اللون ناصع(: مهزيار بن إبراهيم خرب ويف. مقرونان

 .)٥()اخلد
 مع العني سواد شدة: وقيل العني٬، سواد هو الدعج ٬،)٦( اجلاجبني العينني٬،مقرون أدعج •
 . بياضها شدiة

 أجلى(: X املؤمنني أمري وعن. أرنبته رقّة مع األنف حمدiب طويل أي األنف؛ أقىن •
 .)٧( )الثنايا أفلج شامة اليمىن بفخذه ٬،... البطن٬، ضخم األنف أقىن اجلبني
 .مرتفعتان غري فتكونا كثري حلم فيهما ليس خديه أي ٬،)٨( اخلدين سهل •
 خدmه على كالدينار٬، وجهه(:  النيب عن. الشامة وهي ٬،)٩( خال األمين خدiه على •
  .)١٠( )دري كوكب كأنه خال األمين
  .)١١( )محرة مشرب أبيض(: X علي فعن محرة٬، مشرب الوجه أبيض •
 الثنايا أفلج(: X املؤمنني أمري عن روي كما منكبيه٬، على يسيل وشعره الثنايا أفلج •
 .)١٢( )منكبيه على شعره يسيل الشعر٬، حسن

                                                            
 .٥٣ص ٢ج: لسان العرب.أي الجبين الواسع األبيض الواضح: صلت الجبين -١
 . ٢٦٥: غيبة الطوسي -٢
 .٢٦٦ص :غيبة الطوسي -٣
 .٤٤ص ٢ج :، أعيان الشيعة٤٤ص ٥١ج :بحار األنوار -٤
 .٤١٩ص ١ج :، إلزام الناصب٣٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -٥
 .٤٤٣ص ١ج :الكافي -٦
 .١٣١ص ٥١ج :بحار األنوار -٧
 .٤٦٨ص :آمال الدين -٨
 .٤٦٨ص: آمال الدين -٩
 .٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب -١٠
 .٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب -١١
 .٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب -١٢
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 كأنه وفرتني بني فرق رأسه وعلى(: اهللا عبد بن سعد خرب يف جاء كما فرق٬، رأسه على •
  .)١( )واوين بني ألف

 yا وصف اليت األوصاف نفس لوجدناها مهزيار ابن ذكرها اليت األوصاف يف تأملنا ولو
  .بذلك الروايات تصرiح كما ٬، حممد األكرم النيب

 كأين حممداً يل صف ٬،شاب يا(: له قال: يقول أن إىل طويالً خرباً اخلصال يف الصدوق روى
 ٬،أحزاين هيجت ٬،يهودي يا: قال مث X املؤمنني أمري فبكى الساعة٬، به من أو حىت إليه أنظر
 أقىن اخلدين٬، سهل العينني٬، أدعج احلاجبني٬، مقرون اجلبني٬، صلت  اهللا رسول حبييب كان

 من شعريات له كان فضة٬، إبريق عنقه كان الثنايا٬، براق اللحية كث املسربة٬، دقيق األنف٬،
 بالطويل يكن مل غريها٬، شعريات بدنه يف يكن مل كافور٬، قضيب كأنه ملفوفة سرته٬، إىل لبته

 يتقلع كأنه مشى إذا وكان نوره٬، غمرهم الناس مع مشى إذا كان الرتر٬، بالقصري وال الذاهب
 عمامته اخلصر دقيق القدمني لطيف الكعبني٬، مدور كان صبب٬، من ينحدر أو صخر من

 لزاز٬، وفرسه العضباء٬، وناقته اليعفور٬، ومحاره دلدل٬، وبغلته الفقار٬، ذو وسيفه السحاب٬،
 كتفيه بني كان بالناس٬، الناس وأرأف الناس٬، على الناس أشفق X وكان املمشوق٬، وقضيبه

 رسول فمحمد الثاين وأما اهللا إال إله فال سطر أول أما سطران اخلامت على مكتوب النبوة خامت
  .)٢( )يهودي يا صفته هذه  اهللا

  . حممد اهللا رسول جدiه كشمائل مشائله X املهدي اإلمام كان هنا ومن
 بن جعفر الصادق عن ٬،سامل بن هشام عن: بسنده الدين كمال يف الصدوق روى

 وكنيته امسي امسه ولدى من القائم: ( اهللا رسول قال: قال ٬،جده عن ٬،أبيه عن ٬،Xحممد
 اهللا٬، الكتاب إىل ويدعوهم شريعيت و مليت على الناس يقيم. سنيت وسنته مشائلي ومشائله كنييت

 كذبين فقد كذبه ومن أنكرين فقد غيبته يف أنكره ومن عصاين عصاه ومن أطاعين أطاعه من
 شأنه يف لقويل واجلاحدين أمره يف يل املكذبني اشكوا اهللا إىل. صدقين فقد صدقه ومن

  .)٣() ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم طريقته٬، عن ألميت واملضلني

                                                            
 .٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب -١
 .٥٩٨ص: الخصال -٢
  .٤١١ص :آمال الدين -٣
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 كأنه خال األمين خدmه على. واخللق اخللق يف نبيكم يشبه أنه: (X املؤمنني أمري وعن
  .)١() دري كوكب

 قد إين ٬،فداك جعلت( :Xالباقر جعفر أليب قلت :قال ٬،أعني بن محران عن: الثانية الرواية
 ديناراً ببابك أنفقها أنين عهداً اهللا أعطيت قد و دينار ألف فيه مهيان حقوي ويف املدينة دخلت
 سألتك: فقلت .دنانريك تنفقن وال جتب سل ٬،محران يا: فقال عنه٬، أسألك فيما جتيبين أو ديناراً

 بأيب هو فمن: قلت ٬،ال: قال ؟ به والقائم األمر هذا صاحب أنت  اهللا رسول من بقرابتك
 املنكبني بني ما العريض احلاجبني املشرف العينني الغائر محرة املشرب ذاك: فقال ؟ وأمي أنت

  . )٢( )موسى اهللا رحم أثر بوجهه و حزاز برأسه
 األمر٬، لصاحب املذكورة األوصاف منها اآلن يهمنا ما لكن سابقاً بنا مرiت قد الرواية وهذه

  .أيضاً اليماين على ويطلق األئمة٬، كل على يطلق األمر صاحب أنّ عرفتم أن بعد
 للسائل٬، األمر صاحب تسمية اإلمام رفض أن بعد الرواية هذه يف جاءت اليت واألوصاف

  :هي
 . محرة مشرب •

 .انخارجمبعىن أن عينه داخلة وحاجباه  العينني؛ غائر •
 لكونه ه مرتفعة عن عينيه٬، وهذا مالزمعايل احلاجبني٬، فحواجب مشرف احلاجبني؛ أي •

ن غائرتان يف الرأس يكون احلاجبان مرتفعان عنهما ومشرفان اغائر العينني٬، فكلما كانت العين
منهما وغري  اًجب قريبن فيكون احلاان طافحتاخبالف ما لو كانت العينان جاحظت عليهما٬،

 .مشرف عليهما

الدال على ) شرف(مشتق من املصدر هو معىن مشرف الذي اىل وهذا واضح إذا رجعنا 
  . واالرتفاع فيقال جبل مشرف أي عال العلو

 ما عريض املنكبني مترسل الصدر واسع(: X الباقر وعن. املنكبني بني ما عريض •
 .)٥( ٬،)٤() املنكبني بني ما بعيد(: X الصادق وعن ٬،)٣( )بينهما

                                                            
 .٤٤ص ٢ج :أعيان الشيعة -١
 .٢١٥ص :الغيبة للنعماني -٢
 .٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب -٣
أيضًا آما تبينه روايات آثيرة، فليس آل رواية فيها  Xالمهدي  اإلمامصفة تصدق على ) عريض ما بين المنكبين( -٤

  .بل يعرف ذلك من خالل القرائن الموجودة في متن الرواية...  X هذه الصفة تنصرف إلى المهدي األول
 .٤١٨ص ١ج :إلزام الناصب -٥
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هو قشرة الرأس اليت  قل أو كالنخالة٬، أبيض ويكون بالشعر يتعلق ما وهو. حزاز برأسه •
 .الرأس فروة بسبب داء يف تسقط عند احلك

هو ما يبقى من اجلروح والقروح بعد برئها٬، ويف  فاألثر؛ .اخلال غري وهو أثر٬، بوجهه •
٬، بينما اخلال هو الوجه عادة ما يكون كحفر يف البشرة٬، أي منخفض عن مستوى اجللد ولو قليالً

د لون ال ±ا جمرiإ: أي ٬،والشامة ما كانت مبستوى البشرة .مرتفعاً :يعن البشرة٬، أ ما كان ناتئاً
  .ان العربفاده ابن منظور يف لسأتشخص له٬، كما 

 أوهو ما بقي يف اجلسم  ثراأل نّإوغري الشامة كذلك٬، بل املتعارف  ثر غري اخلال جزماًفاأل
ثر كمنخفض يف رض وما شابه بعد تأثري شيء معني فيها٬، وعادة ما يكون هذا األاجلماد كاأل

 .فوق اجلسم ومتشخصاً الذي يكون بارزاً جساد٬، فهو أكيد خالف اخلالاأل
 لون لونه: (أن ورد ولذا اجلسدية٬، الصفات يف شبيهه أي. X عمران بن موسى شبيه •
 مع يعتوره أمسر(: X الصادق وعن ٬،)١()إسرائيلي وجسم إسرائيلي جسم وجسمه عريب٬،
  .)٢() الليل سهر من صفرة مسرته

  :ةـمقارن
  .ومن هنا لنقارن بني بعض ما جاء يف الروايتني وملحقاnما من الروايات األخرى

٬، بينما الرواية الثانية أنّ الرواية األوىل تصف املهدي بأنiه شبيه رسول اهللا : النقطة األوىل
معتدل القامة ليس  ٬، فرسول اهللا Xتصف صاحب األمر بأنiه شبيه موسى بن عمران 

  .طويل Xبالطويل وال بالقصري بل مربوع٬، بينما موسى 
٬، فيكون مربوعاً ليس طويالً  ومن هنا كيف يتصف شخص واحد بأنه شبيه رسول اهللا

هذا املعروف عن  املعروف عنه أنiه طويل٬، إذ ٬،Xوال قصريا٬ً، وهو عينه يكون شبيه موسى 
  !؟ )إسرائيلي وجسم إسرائيلي جسم وجسمه(: أجسام بين إسرائيل٬، لذا جاء يف الروايات

يكون رجل وهنا حصل التعارض إن محلت الروايتان على شخص واحد٬، إذ معىن ذلك أن 
  !!واحد طويل و ليس طويال٬ً، ويكون معتدل القامة وليس معتدل القامة

فمن هنا البد أن يكون الوصف عائداً لشخصني٬، ومما يؤكد ذلك  األوصاف البقية اآلتية 
  .حيث إنiها أيضاً ال ميكن أن تنطبق على شخص واحد

                                                            
 .٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب -١
 .٤١٧ص ١ج :إلزام الناصب -٢
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اء يف روايات تصف ج إسرائيليأنبهكم على شيء بأنّ كون املهدي جسمه جسم وأود أن 
  .كما يف دالئل اإلمامة Xاإلمام املهدي 

 كالكوكب وجهه ولدي٬، من املهدي(:  اهللا رسول قال: قال اليمان٬، بن حذيفة عن
 ٬،جوراً ملئت كما عدال األرض ميأل إسرائيلي٬، جسم واجلسم عريب٬، لون واللون الدري٬،
  .)١( )سنة عشرين وميلك اجلو٬، يف والطري السماء أهل خبالفته يرضى

بكون جسمه جسم  Xومن هنا قد يكون املقصود yذه الرواية اليت تصف املهدي 
٬، إالّ أنه يف نفس الوقت ال يوجد قطع بأنّ Xال املهدي األول Xإلمام املهدي ا إسرائيلي

٬، خصوصاً إذا أخذنا Xيف هذه الرواية ناظرة لإلمام املهدي  إسرائيليالوصف بكونه ذا جسم 
بنظر االعتبار أنّ الروايات اليت ذكرت األوصاف قد جاء يف الرواية الواحدة أوصافاً راجعة لإلمام 

  .Xومنها ما هو راجع للمهدي األول  Xاملهدي 
ومل يكن إذا قلنا لكم يف الرجل منiا شيء : مبراجعتنا للروايات اليت تقولال إشكال يف ذلك و

ة ٬، فقد ذكر الشيخ الكليين باباً يف ذلك وأورد فيه عدiلد ولده فال تكذبواو أوفيه وكان يف ولده 
  .روايات
اهللا تعاىل أوحى إىل عمران أين واهب  إنّ(: قال Xعن أيب بصري ٬، عن أيب عبد اهللا : منها
إىل بين  ٬، يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا٬، وجاعله رسوال٬ً، مباركاًسوياً لك ذكراً

إسرائيل٬، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي٬، فلما محلت كان محلها Mا عند نفسها 
رب إين وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى٬، أي ال يكون البنت : غالم٬، فلما وضعتها قالت

واهللا أعلم مبا وضعت٬، فلما وهب اهللا تعاىل ملرمي عيسى كان هو الذي  8يقول اهللا  ٬،رسوالً
وكان يف ولده أو ولد ولده فال  بشر به عمران ووعده إياه٬، فإذا قلنا يف الرجل منا شيئاً

  ).تنكروا ذلك
٬، فلم يكن فيه وكان يف ولده أو إذا قلنا يف رجل قوالً(: لقا Xعن أيب عبد اهللا  :ومنها

 .)ولد ولده فال تنكروا ذلك ٬، فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء
جيور  قد يقوم الرجل بعدل أو(: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن أيب خدجية :ومنها

  .)٢() ٬، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده٬، فهو هووينسب إليه ومل يكن قام به

                                                            
 .٤٤١ص: دالئل االمامة -١
 .١١٩ص ٥٢ج :، بحار األنوار٥٣٥ص ١ج :الكافي -٢
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ال تكذبونا  يعين(: وقد علق املازندراين على الروايات املتقدمة يف شرح اصول الكايف قائالً
وال تنسبوا اخلطأ إلينا٬، وذكر اآلية أوال والتفريع بعده لإلشعار بأنه إذا جاز ذلك يف كالم اخلالق 

  .)١( )جاز ذلك يف كالم اخللق بطريق أوىل
الرواية األوىل تقول يف خده خال٬، بينما الرواية الثانية تقول خبده أثر٬، ومن : النقطة الثانية

  .ألثر٬، فمن هنا يكون اخلال راجعاً لشخص واألثر راجعاً لشخص آخرالواضح أنّ اخلال غري ا
ملاذا ال يكون كالمها راجع لشخص واحد٬، فقد يكون شخص واحد يف خده خال  :واثق

  ؟ وأثر
ميكن ذلك٬، لكن لو كنا حنن وهذه الصفة لقلنا ذلك٬، لكن حىت لو قلنا مبا قلت يا : األب

لو محلت كل األوصاف على شخص واحد٬، فبقرينة كون واثق٬، ال يرتفع التعارض املوجود فيما 
إنّ األثر راجع لشخص٬، واخلال : األوصاف األخرى راجعة لشخصني وإالّ يقع التعارض نقول

  .راجع لشخص آخر
مث ال يوجد شيء أقوى داللة على صحة الرواية أو التوجيه من وقوع مفادمها وحتققهما يف 

كما وهو أيضاً شبيه موسى بن  ٬،وليس خاالًمين أثر خبده األ Xاخلارج٬، فالسيد أمحد احلسن 
  .عمران يف بنية اجلسم
٬، بينما محرة مشرب الوجه٬، أبيض: نهإجاء يف الروايات امللحقة بالرواية األوىل : النقطة الثالثة

 تعلوه صفره٬، وهذا اللون األمسر هو اللون العريب نiه أمسرإ: جاء يف الروايات امللحقة بالرواية الثانية
  .الذي ذكرته الروايات املتقدمة

  !ومن هنا كيف يتصف شخص واحد بأنiه أبيض مشرب محرة٬، وأمسر تعلوه صفره ؟
 طرف يف تقوس أي احلاجبني٬، أزجتصف الرواية األوىل رجالً بكونه : النقطة الرابعة

الثانية بينما تصف الرواية . مقرونان حاجباه قل أو ودقة٬، وامتداد طرفه يف طول مع احلاجب
  .عن العينني املشرفان عليهما ٬، ومها املرتفعانشخصاً يكون مشرف احلاجبني

  !؟ ومشرف احلاجبني فكيف يتصف رجل واحد بكونه أزج احلاجبني٬،
إىل هنا نكتفي yذه األربعة نقاط يف املقارنة٬، وأتضح من خالهلا فروق مثانية٬، وهي 

  .مبجموعها ال ميكن أن يتصف yا رجل واحد

                                                            
 .٣٨٣ص ٧ج :شرح أصول الكافي  -١
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اللهم هذه املسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة : (ويقول املصلي فيما لو كان امليت امرأة
  .ر املصلي عنها باألمة وهي غري مملوكة ألحد من الناس٬، ففي هذا املورد عبi..). أمتك

ـ    ).أمة اهللا(وكذا من املعروف أ±م سابقاً خياطبون املرأة ب
اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك من مظامل كثرية ( :يف دعائهXول اإلمام السجاد يق

لعبادك عندي٬، فأميا عبد من عبادك٬، أو أمة من إمائك٬، كانت له قبلي مظلمة ظلمته إياها٬، يف 
ماله أو بدنه أو عرضه٬، ال أستطيع أداء ذلك إليه٬، وال أحتللها منه٬، فصل على حممد وآل حممد 

  .)١() عين مبا شئت٬، وكيف شئت٬، وهبها يلوأرضه أنت 
  .فدعوى االنصراف ممنوعة يا حممودوعليه 

  ؟ Xأمة سوداء كي تكون فيه سنة من يوسف  Xوهل أن أم يوسف  :أمحد
  .لوجدناها تبني تلك السنة وتنص عليها لو رجعنا لروايات أهل البيت  :األب
صاحب هذا األمر سنن من أربعة يف : (يقول X جعفر أبا مسعت: قال ٬،بصري أيب نفع

mأنبياء؛ سنmة من موسى٬، وسنmة من عيسى٬، وسنmة من حممد صلوات اهللا عليهم ة من يوسف٬، وسن
يقال فيه ما  :؟ فقال ة عيسىوما سنi: قلت .خائف يترقب :؟ قال ة موسىما سنi: فقلت .أمجعني

  .)٢(...) السجن والغيبة :؟ قال ة يوسفوما سنi: قلت .يقال يف عيسى
 ومن والغيبة٬، السجن هي األمر هذا صاحب  يف اليت يوسف سنة أنّ على تنص فالرواية

 بن حممد املهدي اإلمام أبيه دون X األول املهدي شخصية يف يفترض مناإ السجن أنّ املعلوم
 الغيبة زمن يف يسجن أن وافتراض املاضي٬، يف سجن أنiه التاريخ يذكر مل نهإ حيث ٬،X احلسن
  .متعقل غري بل جدا٬ً، بعيد الكربى

 يف اليت السنiة لبيان وليس مستأنفة مجلة) سوداء أمة ابن( :كلمة تكون هنا ومن
  .والغيبة السجن هي الرواية هذه بينتها اليت السنةو ٬،Xيوسف

سنiة أخرى مضافاً إىل السجن والغيبة وهي كونه ابن  Xكما وحيتمل أيضاً أنّ يف القائم 
  .أمة سوداء٬، ويبدو أنّ أم نيب اهللا يوسف كانت مسراء  اللون

مجلة مستأنفة٬، بل تكون لبيان سنiة يف ) ابن أمة سوداء(وبناًء على هذا االحتمال ال تكون 
  . أمة سوداءعالوة على السجن والغيبة٬، وهي كونه ابن  Xمن نيب اهللا يوسف  Xالقائم 

                                                            
 .١٢١ص ١ج: إقبال األعمال -١
 .١٦٨ص: غيبة النعماني -٢
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  :روايتني لكم أذكر ٬، واياتالر هلا أشارت قد الغيبة أنّ كما
  .X املؤمنني أمري عن األصبغ رواية: األوىل الرواية
 يا: له فقلت األرض٬، يف ينكت فوجدته X املؤمنني أمري أتيت: قال نباتة٬، بن األصبغ عن

 رغبت ما واهللا ال: قال ؟ فيها منك أرغبة ؟ األرض يف تنكت مفكراً أراك يل ما ٬،املؤمنني أمري
 هو ولدي من عشر احلادي ظهر من يكون مولود يف تفكرت ولكين قط٬، الدنيا يف وال فيها

 فيها تضل وغيبة حرية له يكون ٬،وجوراً ظلماً ملئت كما وقسطاً عدالً ميالها الذي املهدي
 أو أيام٬، ستة: قال ؟ والغيبة احلرية تكون فكم ٬،موالي يا: قلت. آخرون فيها ويهتدي أقوام
 لك وأىن خملوق٬، أنه كما نعم: فقال ؟ لكائن األمر هذا وإنّ: فقلت. سنني ست أو أشهر٬، ستة
 بعد يكون ما مث: قلت: قال ٬،العترة هذه أبرار مع األمة هذه خيار أولئك أصبغ٬، يا مراأل Mذا
  .)٢( ٬،)١( )و§ايات وغايات وإرادات بداءات له فإنّ يشاء ما اهللا يفعل مث: قال ؟ ذلك

 على ينطبق ال) سنني ست أو أشهر ستة أو أيام ستة: (الغيبة فترة حتديد يف X فقوله
  .بالضرورة X احلسن بن حممد املهدي اإلمام

 عليهما( الباقر علي بن حممد جعفر أيب على دخلت: قال ٬،الطحان الثقفي عن: الثانية الرواية
 إنّ ٬،مسلم بن حممد يا(: مبتدئاً يل فقال ٬، حممد آل من القائم عن أسأله أن أريد وأنا )السالم

 يعقوب٬، بن ويوسف مىت٬، بن يونس: الرسل من مخسة من شبهاً  حممد آل من القائم يف
 من فرجوعه: مىت بن يونس من شبهه فأمmا. عليهم اهللا صلوات وحممد٬، وعيسى٬، وموسى٬،

                                                            
 ١ج :، مكيال المكارم٤٦٤ص ٧ج :، نهج السعادة٢٠٩ص: االختصاص للشيخ المفيد، ١٦٥ص: الغيبة للشيخ الطوسي -١

 .١١٣ص
 Xأتيت أمير المؤمنين (: قال ،عن األصبغ بن نباتة: من الغيبة بهذا المتن ٣٣٦وقد روى الشيخ الطوسي في ص -٢

 :ما لي أراك متفكرًا تنكت في األرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ فقال ،يا أمير المؤمنين: فوجدته متفكرًا ينكت في األرض فقلت
هو المهدي  ،ال واهللا ما رغبت فيها وال في الدنيا يوما قط، ولكن فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي

  .)فيها آخرون، تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي وجورًا آما ملئت ظلمًا وعدًال الذي يمالها قسطًا
فوجدته  Xدخلت على أمير المؤمنين  :عن األصبغ بن نباتة، قال :وروى هذه الرواية الخصيبي في الهداية  بهذا المتن

في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي وهو : قال ؟ مالي أراك مفكرًا ،يا موالي: قلت ،مفكرا ينكت في األرض
أولئك خيار  ،ويهدي بها آخرين يكون له غيبة يضل بها أقوامًا ،وظلمًا ما ملئت جورًاآ وقسطًا المهدي الذي يمألها عدًال

 وإحضاريفعل اهللا ما يشاء، من الرجعة البيضاء والكرة الزهراء، : قال ؟ثم ماذا : فقلت .هذه األمة مع أبرار هذه العترة
  .٣٦٢ص: الهداية الكبرى )بالحق والمجازاة بكل ما سلف ثم يغفر اهللا لمن يشاء واألخذاألنفس الشح والقصاص 

فوجدته ) صلوات اهللا عليه(أتيت أمير المؤمنين (: عن األصبغ بن نباتة، قال: آما ورواها في دالئل اإلمامة بهذا المتن
ال واهللا، : ألرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ فقاليا أمير المؤمنين، ما لي أراك مفكرًا تنكت في ا: مفكرًا ينكت في األرض، فقلت

آما ملئت جورًا  ما رغبت في الدنيا قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر، هو المهدي، يمألها عدًال
يا أمير المؤمنين، وآم تكون تلك الحيرة، وتلك : فقلت. وظلمًا، تكون له حيرة وغيبة، يضل فيها قوم، ويهتدي بها آخرون

دالئل  )أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة! لك ذلك، وآيف لك العلم بهذا األمر يا أصبغ  ىوأن: Xلغيبة ؟ قال ا
 .٥٢٩ص: االمامة
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 فالغيبة: )السالم عليهما( يعقوب بن يوسف من شبهه أمmا و السن٬، كرب بعد شاب وهو غيبته
 مع )السالم عليهما( يعقوب أبيه على أمره وإشكال إخوته٬، من واختفاؤه وعامته٬، خاصته من

 وطول خوفه٬، فدوام X موسى من شبهه اوأمm. وشيعته وأهله أبيه وبني بينه املسافة قرب
 يف 8 اهللا أذن أن إىل واهلوان األذى من لقوا مما بعده من شيعته وتعب والدته٬، وخفاء غيبته٬،
 حىت فيه٬، اختلف من فاختالف: X عيسى من شبهه وأما. عدوه على وأيده ونصره ظهوره
 من شبهه وأما. وصلب قتل: طائفة وقالت مات٬،: طائفة وقالت ولد٬، ما: منهم طائفة قالت
 واجلبارين ٬، رسوله وأعداء اهللا أعداء وقتله بالسيف٬، فخروجه  املصطفى جده

: خروجه عالمات من وإنّ. راية له ترد ال وأنه والرعب٬، بالسيف ينصر وأنه والطواغيت٬،
 رمضان٬، شهر يف السماء من وصحية) اليمن من( اليماين وخروج الشام٬، من السفياين خروج
  .)١( )أبيه اسم و بامسه السماء من ينادي ومناد

 اإلمام على ينطبق ال) إخوته من واختفاؤه وعامته٬، خاصته من فالغيبة( :X فقوله
 من املفرد الطريد بالشريد عنه تعرب اليت الروايات مع يلتقي هذا بل واضح٬، هو كما Xاملهدي
 للمهدي ناظرة أ±ا    اآلتية الليلة يف أيضاً وسيأيت    تقدم كما الروايات وهذه بأبيه٬، املوتور أهله
  .X األول

 اهللا شاء إن غد× ليلة تبقى ما ونكمل األعزاء٬، أوالدي يا الليلة هلذه حديثنا ينتهي هنا وإىل
 األئمة حممد وآل حممد على والسالم والصالة العاملني٬، رب هللا واحلمد. وتوفيقه بإذنه تعاىل

  .تسليماً وسلم واملهديني
* * *  

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٢٧ص: آمال الدين -١



  :التاسعة احللقة

אאאא

 وجاء ليلة٬، كل يف وأدyم دأyم هو كما مكتبه إىل اهمأب األوالد فسبق احلوار وقت وجاء
 أوالدي يا حالكم كيف: فقال التحية٬، بأفضل فحيوه عليهم فسلم ينتظرونه٬، أبنائه فوجد األب
  ؟ الكرام

  .سبحانه اهللا حبمد :األوالد
  ؟ سؤال عندكم أم أبدأ هل :األب

  .أبانا يا تفضل :األوالد
 الثاين لإلمام الراجعة األوصاف بني فيه ميiزنا الذي الثاين املورد من البارحة ليلة انتهينا :األب

  .كالمنا ونكمل الثالث املورد أذكر والليلة ٬،X األول للمهدي الراجعة وبني ٬،X عشر
  .التسمية حرمة روايات: الثالث املورد
 أمري يصرiح كما كافرا٬ً، مسiاه من وعدiت األمر٬، صاحب تسمية بتحرمي الروايات جاءت

 الشريازي مكارم الشيخ قال حىت ٬، اهللا رسول إليه عهده عهد تسميته عدم أنّ X املؤمنني
 بامسه الفداء أرواحنا تسميته حرمة احملدثني من مجع بني املشهور: (الفقهية القواعد كتابه يف

 نقله كما الكربى دون الصغرى غيبته بزمان خيتص حكم هذا فهل املعروفة٬، ألقابه دون اخلاص٬،
 ومكان زمان لكل عام أنiه أو ؟ بعض عن األنوار حبار من عشر الثالث اßلد يف اßلسي العالمة
 التقية مدار دائرة حرمتها أنّ أو ؟ وجوراً ظلماً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض وميال يظهر أن إىل

 وجيرى فداه٬، أرواحنا به ذلك خيتص ال بل حرام٬، وجوده وعند جائز اخلوف عدم فعند واخلوف٬،
 الباب هذا مفتتح يف الوسائل يف العاملي احلر الشيخ شيخنا ذلك اختار ٬، األئمة من غريه يف

i١( )ختامه يف أيضاً به حوصر(.  
 حرمة على تدل واليت تسميته على تدل اليت الروايات هذه توجيه يف الكثري احتار هنا ومن
  .التسمية

 أبواب من) ٣٣( الباب آخر يف قال. التسمية جبواز القول هو الوسائل صاحب من ويظهر
 X احلسن بن حممد املهدي باسم التصريح يف واألحاديث: (املنكر عن والنهى باملعروف األمر

                                                            
 .٤٩٤ص ١ج :القواعد الفقهية -١
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 والزيارات النصوص يف وتقريراً فعالً وتلوحيا٬ً، تصرحياً وخصوصاً عموماً بتسميته األمر ويف
 صرح قد: (آخر موضع يف وقال ٬،)١()جدiاً كثرية ذلك وغري والتلقني والتعقيبات والدعوات

 واحملقق العالمة منهم وغريها والكالم واألصول احلديث كتب يف علمائنا من مجاعة Xبامسه
  . )٢() مفردة رسالة يف حققناه وقد نادر واملنع هم٬، وغري طاووس وابن واملرتضى واملقداد

 صرiح حيث التعبiد٬، باب من وغريها الصغرى الغيبة يف مطلقاً التسمية حبرمة اßلسي وقال
 تعويالً الصغرى الغيبة بزمان ذلك خص من قول نفي يف مصرحة التحديدات هذا: (فقال بذلك
  .)٣() الومهية واالستبعادات املستنبطة العلل بعض على

 مقتضى بأنه ذلك معلالً وعدمها٬، التقية وجود مدار يدور وعدمه اجلواز بأنّ: أخر وقال
  .األخبار بني اجلمع

 وهي الروايات٬، هذه لكم سأعرض الكرام أوالدي يا باملوضوع دراية على تكونوا ولكي
  :أقسام على

  .املكان وال الزمان فيه يالحظ ومل مطلقاً بامسه التسمية حيرiم ما: األول القسم
 هذا صاحب: (قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،رئاب بن علي عن الكليين روى: األوىل الرواية

  .)٤() كافر إالّ بامسه يسميه ال األمر
 وسئل X الرضا احلسن أبا سئلت: قال ٬،الصلت بن الريان عن أيضاً وروى: الثانية الرواية

  .)٥() امسه يسمmى وال جسمه يرى ال: (قال ٬،X القائم عن
ـه  قيل أنiه X الصادق عن ٬،مهران بن صفوان عن الصدوق روى: الثالثة الرواية ـن  :ل  م

ـه  عنكم يغيب ٬،السابع ولد من اخلامس(: قال ؟ ولدك من املهدي ـل  وال شخص ـم  حي  لك
  . )٦()تسميته

 من: (اعرفه خبط توقيع خرج :قال ي٬،العمر عثمان بن حممد عن أيضاً وروى: الرابعة الرواية
  . )٧() اهللا لعنة فعليه الناس من جممع يف مساين

  .معني لزمان حتديد فيها ليس والرواية
                                                            

 .٢٤٦ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .٢٤٦ص امشه ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
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 يف X موسى بن علي بن حممد عن ٬،احلسين العظيم عبد عن أيضاً وروى: اخلامسة الرواية
 تسميته عليهم وحترم شخصه عنهم ويغيب والدته الناس على  خيفى: (قال ٬،X القائم ذكر
  .)١() وكنيه اهللا رسول مسي وهو

  :األول القسم روايات توجيه
 خاص وقت يف كانت إنiما X احلسن بن حممد املهدي لإلمام التسمية حرمة إنّ يقال بأن
 فتكون الثالث٬، القسم روايات بعض به حتصرi ما وهذا عليه٬، اخلوف زمن وهو معني٬، وزمن
 إمجايل بشكل هذا احلمل٬، هذا على قرينة الثالث والقسم اخلوف على حممولة الروايات هذه

  :يقال أن فيمكن التفصيل أمiا القسم٬، هذا لروايات
فيمكن أن تكون ناظرة لإلمام حممد بن احلسن يف زمن معني  ٬،والثانية األوىل الرواية أمiا

يف فترة معينة٬، وميكن أن يكون املقصود yما املهدي  Xبقرينة الروايات اليت تنهى عن تسميته 
  .X األول

 اخلوف على فتحمل ٬،X احلسن بن حممد املهدي لإلمام ناظرة فهي الثالثة٬، الرواية وأمiا
  .قليل قبل باإلمجال بيناه ما حتت داخلة وتكون الثالث٬، القسم يف كما

 يف امسه ذكر جواز بعدم يصرiح X أنه حيث yا٬، املقصود يف واضحة فهي الرابعة٬، وأمiا
 دون من احملافل يف له التسمية وحترم X املهدي لإلمام ناظرة أيضاً فتكون الناس٬، من حمفل
 باحملافل املنع خصصت حيث املكان؛ جهة من خاصة الرواية هذه فتكون والزمان٬، للوقت حتديد
  .خاص زمن يف املنع حتدد مل إذ الزمان؛ جهة من وعامة فقط٬،

 اخلوف على حممولة تكون: أي م٬،املتقدi اإلمجايل البيان فيها جيري أن ميكن هنا ومن
  .اآليت الثالث القسم روايات مبفاد فتكون ٬، Xعليه

 رسول مسي أنiه حيث الكنية بقرينة ؛X احلسن بن حممد لإلمام ناظرة فهي ٬،اخلامسة وأمiا
  .الرابعة يف قيل ما عني فيها والقول. وكنيه  اهللا

 ملئت كما عدال األرض وميال يقوم أن إىل تسمية بترك التصريح فيه ورد ما: الثاين القسم
  .وجوراً ظلما

                                                            
 .٢٤٣ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
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 أيب عن ٬،اجلعفري القاسم بن داود هاشم أيب عن بسنده الكليين روى: األوىل الرواية
 حىت يكنmى وال يسمmى ال احلسن ولد من رجل على واشهد(: قال أنه حديث يف Xجعفر
  .)١( )علي بن احلسن بأمر القائم أنmه جورا٬ً، ملئت كما عدالً فيمالها أمره يظهر

 X حممد بن علي سيدنا عن ٬،احلسىن العظيم عبد عن بسنده الصدوق روى: الثانية الرواية
 : Xله فقال موالي٬، يا أنت مث :   قال أن إىل     باألئمة وإقراره اعتقاده عليه عرض إنه
 ال ألنه :قال ؟ ذلك فكيف :قلت ؟ بعده من باخللف للناس فكيف احلسن٬، ابين بعدي ومن(

:    قال أن إىل    وعدالً قسطاً األرض فيمأل خيرج حىت بامسه ذكره حيل وال شخصه٬، يرى
  .)٢() آبائي ودين ديين هذا

 X جعفر بن موسى عن ٬،األزدي زياد بن حممد عن اßلسي العالمة روى: الثالثة الرواية
 فيمال 8 يظهره حىت تسميته هلم حيل وال والدته الناس على ختفى: (القائم ذكر عند قال أنه
  .)٣() وجوراً ظلماً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض به

 يف قال أنه X الثالث احلسن أيب عن ٬،احلسىن العظيم عبد عن أيضاً روى: الرابعة الرواية
 ظلما ملئت كما وعدالً قسطاً األرض فيمأل خيرج حىت بامسه ذكره حيل ال: (X القائم

  .)٤() وجوراً
  :الثاين القسم روايات توجيه
 للزم وإالّ ٬،X العسكري احلسن بن حممد لإلمام ناظرة تكن مل فهي األوىل؛ الرواية أمiا
 ذكر حترiم الرواية إنّ حيث باإلمجال٬، بيناه ملا طبقاً األول القسم روايات وبني بينها التعارض
 ظهوره٬، حلني ثابتة فاحلرمة توجد مل أم تقية وجدت سواء: أي ظهوره٬، حلني والكنية االسم
  .األقسام من غريه عن فضالً الثالث القسم لروايات معارضة فتكون

 البيت أهل تقصiد الذي X األول للمهدي ناظرة الرواية هذه تكون أن يتعني هنا ومن
  .أمره اهللا يظهر حىت شخصيته إخفاء

 احلسن اإلمام بعد يأيت الذي وهو ٬،X األول للمهدي ناظرة فأيضاً الثانية؛ الرواية وأمiا
  .X العسكري

                                                            
 .٢٣٨ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .٢٤١ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢

 .٣٦٩ص :آمال الدين ٣-
 .٣٢ص ٥١ج :بحار األنوار -٤
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 ٨٩ ............................. القسم الثا�ي/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

 حىت أفضل أي أفضلهم٬، وهو X املهدي اإلمام أي تاسعهم ٬،)١()قائمهم وهو أفضلهم٬، وهو
 الذي إذ ؛X األول املهدي هو منه أفضل قبله يكون الذي X املهدي يكون وعليه أبيه من
  .إشكال بال منه أفضل وهو احلسن بن حممد اإلمام أبوه قبله

 املهدي قبل الذي أي ٬،)منه أفضل قبله والذي: (الصورة yذه الرواية تفسري فيكون وعليه
  .الترتيب ويف املقام ويف اإلمامة يف قبله فهو X املهدي اإلمام هو قبله والذي منه٬، أفضل األول
 اآلخر من واملراد ٬،X املهدي اإلمام هو باألول املراد ٬،)إمامه ألنه ؛اآلخر من خري األول(
 وصي واآلخر. (اآلخر إمام األول أن اآلخر من أفضل األول كون ووجه األول٬، املهدي هو

 هو األول فاملهدي ٬،X املهدي اإلمام هو واألول X األول املهدي هو اآلخر ٬،...)األول
  .X املهدي اإلمام وصي

  .X األول للمهدي ناظرة الرواية بأنّ القول ميكن هنا ومن
 التسمية حرمة بقرينة X األول املهدي إىل ناظرة السابقة كالرواية فهي الثالثة٬، الرواية وأمiا

 أن قبل له التسمية لوقوع ٬،X املهدي ماماإل على محله ميكن ال وهذا تعاىل٬، اهللا يظهره حىت
  .سبحانه اهللا يظهره

  .الثالثة يف قيل ما عني فيها فيقال الرابعة٬، الرواية وأمiا
 أو ظهوره حلني وتقول االسم ذكر حبرمة قولت اليت الروايات أنّ أيب يا هنا ومن :حممود
  .X األول املهدي إىل ناظرة تكون خروجه

  .ولدي يا نعم :األب
  .باخلوف معلال التسمية جواز عدم على دل ما: الثالث القسم
 مضى بعد أصحابنا سألين: قال ٬،الصاحلي اهللا عبد أيب عن ٬،حممد بن علي عن: األوىل الرواية

 نإو أذاعوه االسم على دللتم إن(: اجلواب فخرج ٬،واملكان االسم عن اسأل أن X حممد أىب
  .)٢( )عليه دلوا املكان عرفوا

 باخلوف النهى اختصاص على دال هذا: احلديث هذا نقل بعد العاملي احلر الشيخ قال
  .املفسدة وترتب

                                                            
 . ٧٣ص: غيبة النعماني -١
 .٢٤٠ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٩٠ 

 أنه ٬،العمري عثمان بن حممد عن ٬،احلمريي جعفر بن اهللا عبد عن أيضاً وروى: الثانية الرواية
 أن عليكم حمرم :قال ؟ فاالسم:     قال أن إىل   واهللا أي: قال ؟ اخللف رأيت أنت(: له قال

 فإنّ X عنه ولكن أحرم٬، وال أحلل أن يل فليس عندي من ذلك أقول وال ذلك عن تسألوا
 وقع االسم وقع وإذا:    قال أن إىل   ولداً خيلف ومل مضى حممد أبا إن السلطان عند األمر
  .)١( )ذلك عن وامسكوا اهللا فاتقوا الطلب

 التقية النهي وجه أن يف داللة أوضح هذا: احلديث نقل بعد العاملي احلر الشيخ وقال
  .واخلوف

 صاحب توقيعات يف خرج: يقول الكويف عاصم بن علي عن الصدوق روى: الثالثة الرواية
  .)٢() الناس من حمفل يف مساين من ملعون ملعون:(الزمان

 خرج :قال ٬،العمري عثمان بن حممد عن ٬،مهام بن حممد عن أيضاً وروى: الرابعة الرواية
  .)٣() اهللا لعنة فعليه الناس من جممع يف مساين من: (اعرفه خبط توقيع

 بن علي مضى ملا(: قال ٬،الكابلي خالد أيب عن اßلسي العالمة روى: اخلامسة الرواية
 انقطاعي عرفت قد ٬،فداك جعلت :فقلت X الباقر علي بن حممد على دخلت ٬،Xاحلسني

 جعلت: قلت ؟ ماذا تريد ٬،خالد أبا يا صدقت: قال. الناس من ووحشيت به وأنسي أبيك إىل
: قال ٬،بيده ألخذت الطرق بعض يف رأيته لو بصفة األمر هذا صاحب أبوك يل وصف قد ٬،فداك
 خالد أبا يا واهللا سألتين: فقال. بامسه اعرفه حىت يل تسميه أن أريد: قال ؟ خالد أبا يا ماذا فتريد

 لو أمر عن سألتين ولقد ٬،حلدثتك اًأحد به حمدثاً كنت ما بأمر سألتين ولقد ٬،جمهد سؤال عن
  .)٤( )بضعة يقطعوه أن على حرصوا عرفوه فاطمة بين أن

  :الثالث القسم روايات توجيه
 فمىت عليه٬، باخلوف معلل التسمية عن والنهي ٬،X املهدي اإلمام إىل منصرف القسم وهذا

  .التسمية عن النهي يزول اخلوف زال
 التسمية من امتنع الباقر ماماإل نّإ حيث ٬،X األول املهدي إىل ناظرة األخرية الرواية ٬،نعم
  .تعاىل اهللا خيرجه أو يظهره أن إىل حمظورة التسمية أنّ من تقدم ما قبيل من يكون وهذا مطلقا٬ً،

                                                            
 .٢٤٠ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .٤٨٢ص :آمال الدين -٢
 .٤٨٣ص :آمال الدين -٣
 .٣٠٠ص: غيبة النعماني -٤
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 عهدت لو: فقلت X الصادق على دخلت: قال ٬،عمر بن املفضل عن: السادسة الرواية
 بن حممد املنتظر املأمول واخللف موسى ابين بعدي اإلمام(: فقال. بعدك من اخللف يف إلينا

  .)١( )موسى بن علي بن حممد بن علي بن احلسن
  :الرابع القسم روايات مفاد بيان
 فلو أصحاyم٬، من أو ٬، منهم املهدي لإلمام التسمية وقوع على تدل الروايات وهذه

 من األخري الرواية يف األمر صاحب الباقر ماماإل يسم مل كما  هم مسوiه ملا مطلقاً النهي كان
  .السابق القسم

 إىل ناظرة واخلروج بالظهور املغياة التسمية حرمة أنّ وهو أبنائي٬، يا الفرق عرفتم هنا ومن
 بن حممد اإلمام إىل ناظرة X اإلمام على اخلوف ظرف يف التسمية وحرمة ٬،X األول املهدي
  .خاص زمن يف كانت وهي ٬،X احلسن

  جده عن أبيه٬، عن الباقر٬، علي بن حممد جعفر أيب عن الرواية هذه جاءت هنا ومن
 أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج(:   املنرب على وهو    X املؤمنني أمري قال: قال

: شامتان بظهره املنكبني مشاش عظيم الفخذين٬، عريض البطن مبدح باحلمرة٬، مشرب اللون٬،
 فأما يعلن٬، واسم خيفى اسم: امسان له ٬، النيب شامة شبه على وشامة جلده لون على شامة
  .)٢(...)  فمحمد يعلن الذي وأمmا فأمحد خيفى الذي

 وليس االسم: أقول: ()فقال اهللا حفظه( الزيادي حيدر الشيخ الرواية هذه على علق وقد
 معلوم اسم وهو العسكري احلسن بن حممد اإلمام اسم أي يعلن اسم: فقوله جبسمه٬، الشخص
 يف به يظهر الذي االسم فهو خيفى الذي أما خيفوه٬، ومل  البيت أهل إليه أشار وقد للجميع
 مر كما محدأ وهو ظهوره٬، أمر أول يف بوصيه يظهر اإلمام إنّ أي وصيه٬، اسم وهو ظهوره٬، أول
 أهل إنّ علماً ٬،X املهدي اإلمام ابن أمحد أي ٬،)املؤمنني أول وهو( ٬، اهللا رسول وصية يف

  .)٣() ذلك إنكار ينبغي فال ولده يف أو الرجل يف يظهر األمر نأ إىل أشاروا البيت
  .الكنية يف االختالف: الرابع املورد
 الكنية٬، هو X األول املهدي ولده عن X املهدي اإلمام فيها يفترق اليت األمور من
 أمسه املهدي فاإلمام ٬، البيت أهل روايات يف الشخصيتني بني الفارقة العالمات من تعد وهذه

                                                            
 .٢٤٥ص ١٦ج :وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 . ٦٥٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
 .٨٠ص :اليماني حجة اهللا -٣
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 كنيته X األول املهدي بينما الروايات٬، ذلك يف وجاءت كنيته٬، وكنيته  اهللا رسول اسم
  .األمر هذا لكم تبني اليت الروايات وإليكم ٬، اهللا رسول ككنية ليس

 قال(: قال ٬، آبائه عن حممد٬، بن جعفر الصادق عن بصري٬، أيب عن: األوىل الرواية
 وخلقا٬ً، خلقاً يب الناس أشبه كنييت٬، وكنيته امسي٬، امسه ولدي٬، من املهدي:  اهللا رسول
 فيمألها الثاقب٬، كالشهاب يقبل ذلك فعند أديا§م٬، عن اخللق تضل حىت وحرية غيبة له تكون
  .)١( )وجوراً ظلماً ملئت كما وعدالً قسطاً

 اهللا عبد بن جابر عن اجلعفي٬، يزيد بن جابر عن بسنده الصدوق روى: الثانية الرواية
 أشبه كنييت٬، وكنيته امسي٬، امسه ولدي٬، من املهدي(:  اهللا رسول قال: قال ٬،األنصاري

 الثاقب كالشهاب يقبل مث األمم٬، فيها تضل وحرية غيبة به تكون خلقا٬، و خلقاً يب الناس
  .)٢( )وظلماً جوراً ملئت كما وقسطاً عدالً ميألها

 عن حممد٬، بن جعفر الصادق عن سامل٬، بن هشام عن بسنده الصدوق روى: الثالثة الرواية
 كنييت٬، وكنيته امسي٬، امسه ولدي من القائم(:  اهللا رسول قال: قال ٬، جده عن أبيه٬،

 8،٬ ريب كتاب إىل ويدعوهم وشريعيت٬، مليت على الناس يقيم سنيت٬، وسنته مشائلي٬، ومشائله
 كذبه ومن أنكرين٬، فقد غيبته يف أنكره ومن عصاين٬، فقد عصاه ومن أطاعين٬، فقد أطاعه من
 يف لقويل واجلاحدين أمره٬، يف يل املكذبني أشكو اهللا إىل صدقين٬، فقد صدقه ومن كذبين٬، فقد

  .)٣( )﴾ي|نقَل~ب{ونَ م{نقَلَبٍ أَيَّ ظَلَم{وا ال�ذ~ين| و|س|ي|ع�لَم{﴿ طريقته عن ألميت واملضلني شأنه٬،
 اإلمام كنيه أنّ على ينص  الرسول أنّ الروايات مجيع يف أبنائي يا فتالحظون

 بنا مرiت اليت الروايات هذه وإليكم بعمه٬، مكىن األمر صاحب أنّ عندنا تقدم بينما ٬،Xاملهدي
  .yا لتذكريكم أعرضها

أنت : )عليهما السالم(قلت للحسني بن علي : قال ٬،عن عيسى اخلشاب: الرواية األوىل
ولكن صاحب األمر الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، املكنmى بعمه٬،  ٬،ال(: صاحب هذا األمر؟ قال

  .)٤( )يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر
                                                            

 .١١٩ص: اإلمامة والتبصرة -١
 .٢٨٦ص: آمال الدين -٢
 .٤١١ص: آمال الدين -٣
حدثنا : قال ،حدثنا محمد بن يحيى العطار: قال ،حدثنا أبي رضي اهللا عنه: ، ورواها بهذا السند٣١٨ص: آمال الدين -٤

قلت للحسين بن : حدثني حمدان بن منصور، عن سعد بن محمد، عن عيسى الخشاب قال: قال ،جعفر بن محمد بن مالك
 .)عليهما السالم(علي 
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 بن حممد جعفر أبا لقيت: قال ٬،أبيه عن الثعليب٬، حصني بن األعلى عبد عن: الثانية الرواية
 لقاؤك يل يقضى أدرى فلست عظمي ودق سين٬، كربت: له فقلت عمرة٬، أو حج يف X علي
 املفرد الوحيد٬، الفريد الطريد الشريد إنّ(: فقال ؟ الفرج مىت وأخربين عهداً إيل فاعهد ال أم

  .)١( )نيب اسم وامسه الرايات٬، صاحب هو بعمه املكنmى بوالده٬، املوتور أهله٬، من
 هذا صاحب(: قال أنه X علي بن حممد جعفر أيب عن ٬،اجلارود أيب وعن: الثالثة الرواية

  .)٢( )نيب اسم امسه أهله٬، من املفرد بعمه٬، املكىن بأبيه٬، املوتور الشريد الطريد هو األمر
 أمري اإلمام ذلك على نص كما X العباس هو عمiه من املراد بأنّ سابقاً لكم أتضح وقد
 هللا احلمد الرحيم؛ الرمحن اهللا بسم: (X فقال الكوفة يف خطبها طويلة خطبة يف X املؤمنني

 بعرياً سبعني الكتاب فاحتة تفسري من ألوقرت شئت لو :قال مث .....وفاطرها السموات بديع
 من سبحان الناس٬، إمام أنت العباس أبا يا اجلواب٬، ويقرأ الكتاب يفتح القدمي٬، سبحان ٬،.....
 تقدير ذلك الصور بناء إىل تقدم منصور يا. بيوÔا إىل الواليات وترد موÔا بعد األرض حييي

  .)٣( )العليم العزيز
 اهللا بتوفيق غد× ليلة ونكمل األعزاء٬، أوالدي يا الليلة هذه يف النقطة هذه عند كالمنا وننهي

 وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على والسالم والصالة العاملني رب هللا واحلمد تعاىل٬،
  .تسليماً

* * *  
    
  
  

  
  
  
  

                                                            
 .١٧٨ص: غيبة النعماني -١
 .١٧٩ص: غيبة النعماني -٢
 . ٢٠٩ص ٢ج :إلزام الناصب -٣



  :العاشرة احللقة

؟אאא

 جاء مث مجيعاً األخوة فاجتمع والده٬، على ليعرضها yا فجاء ذهنه٬، شغلت رواية واثق قرأ لقد
 واثق إىل فالتفت وجوهم٬، يف ونظر والربكات٬، بالرمحة سالمة وردiوا أوالده على فسلم أبوهم٬،
  ؟ كالم عنده واثق أرى: وقال

 أن فأرجو أفهمهما٬، فلم كثرياً واحترت منهما تفاجئت اليوم روايتني أيب يا قرأت لقد :واثق
  .كرمي أبٍ من دمت لنا تبينهما

  :الروايتان هاتان النعماين غيبة كتاب يف جاء
 إذا: (يقول X حممد بن جعفر اهللا عبد أبا مسعت: قال تغلب٬، بن أبان عن: األوىل الرواية

 للذي: قال. ال: قلت ؟ ذلك مل أتدري املغرب٬، وأهل املشرق أهل لعنها احلق راية ظهرت
  .)١() خروجه قبل بيته أهل من الناس يلقى

 احلق راية رفعت إذا: (قال أنه X اهللا عبد أيب عن حازم٬، بن منصور عن: الثانية الرواية
  .)٢() هاشم بين من يلقون مما :قال ؟ ذلك ممَّ: له قلت .واملغرب املشرق أهل لعنها

  ؟ حق راية كو±ا مع املغرب وأهل املشرق أهل لعنهاي ملاذا: أيب يا والسؤال
 جهلوا٬، ما أعداء الناس أنّ أبنائي يا اعلموا ولدي٬، يا كالمك فهمت واثق يا نعم :األب

 به يبلغ قد فاجلاهل اجلاهلني٬، جهل من وآله حممد اخللق سادة عانوا ولطاملا اجلهل٬، من ذلك وكل
 عامل٬، أنiه يعتقد بل جاهل٬، أنه وجيهل جاهل٬، احلقيقة يف وهو عامل٬، أنه بنفسه يعتقد وجيعله جهله
  .كربى طامة وهذه

 تعقلون٬، ألمره ال: (منه صدرت الذي التواقيع أحد بداية يف X املهدي اإلمام يقول ولذا
  .)٣() يؤمنون ال قوم عن النذر تغن فما بالغة حكمة تقبلون٬، أوليائه من وال

  :نقاط لكم أبني أوالدي يا املقدiمة هذه وبعد
 واغتصب علينا إنسان اعتدى لو فيه٬، تقضوا أن وأريدكم شيئاً لكم سأذكر: األوىل النقطة

  ؟ له القرآن أيكون القرآن منا
                                                            

 .٣٠٨ص: غيبة النعماني -١
 .٣٠٨ص: غيبة  النعماني -٢
 .٢ص ٩١ج :بحار األنوار -٣
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  .أيب يا ال :األوالد
  ؟ منا غصبه الذي للقرآن ينتقل هل الغاصب هلذا كرهنا :األب

  .أيب يا ال :األوالد
 أنه أفعاله من واحدة لكن وأفعاله٬، صدام من نربأ إننا احلقيقة مستوى وعلى اآلن :األب

 هذه نكره أن لنا حيق فهل ٬،)أكرب اهللا( كلمة وهي العراقي٬، العلم على عظيمة كلمة كتب
  ؟ العراقي العلم على كتبها صدام ألنّ ؛الكلمة

  ؟ ذلك لنا حيق ال احلال بطبيعة: األوالد
 يكره عاقل يوجد فال األوىل٬، املسلمني قبلة واغتصبوا الغاصبون الصهاينة جاء لو :األب

  .هلا الصهاينة اغتصاب بسبب األوىل القبلة
 النجمة وهي علمهم٬، على وضعوها اليت النجمة هي الصهاينة اغتصبها اليت األمور ومن
  .السداسية
 من هل السؤال لكن سيأيت٬، مما عظمتها لكم تتضح وجليلة عظيمة مرتلة هلا النجمة وهذه
  .كال وألف كال ؟ هلم شعاراً رفعوها الصهاينة ألنّ النجمة؛ هذه ن¿حارب أن املنطقي

 شعاراً الصهاينة جنمة يرفع اليماين ملاذا هي املهرجون يسوقها اليت الشبهات من وواحدة
 لنيب انتقلت مثX  داوiد اهللا نيب جنمة هي بل للصهاينة ليست النجمة هذه أنّ متناسني له٬، وختماً
 إهلي رمز هي: (الودود الرد كتابه يف اهللا حفظه األسدي جهاد الشيخ يقول ٬،X سليمان اهللا

 ٬، املعصومني رواية عن ورد ما وهذا سليمان٬، خبامت أيضاً وتسمى X داوiد بنجمة يسمى
 اليت الربانية الرموز أهم من وتعترب ٬،)داوiد درع( بالعربية وتعين) داويد ماجني( بالعربية وتسمى
  .X داوiد اهللا نيب حيملها كان

 هذا بأنّ مقتنع اإلمامية الشيعة من تيار فهناك الرمز هذا دمقâ حول اجلدل من الكثري وهناك
 الشرعية األدلة ولديهم X داوiد النيب إىل أصله يعود هلم رمزاً اليهود اختذه الذي الشعار

 اليت اخلفية للعلوم كرمز اليهودية الديانة قبل كذلك أستخدم الرمز هذا أنّ إىل تشري اليت والتارخيية
  .والروحانيات الفلك تشمل كانت

 القرون يف اليهودي للشعب رمزاً أصبحت X داوiد جنمة نّأ يعتقد ممن البعض وهناك
 بين رموز أقدم من يعترب الذي السباعي بالشمعدان مقارنة حديث الرمز هذا وإن الوسطى
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 الشعار لتكون X داوiد جنمة اختيار مت إسرائيل دولة إنشاء ومع ١٩٤٨،٬ عام يف. إسرائيل
  .)١() اإلسرائيلي العلم على األساسي
 ٬،X للقائم وختماً شعاراً تعاىل اهللا اختارها وقد  األنبياء مواريث من النجمة فهذه

 اختياري٬، وليس اهللا اختيار هي(: فأجاب اخلصوص اyذ X احلسن أمحد السيد سئُل وقد
  .)٢( )األنبياء ورثة وحنن اهللا من مرسل نيب وهو ٬،X داود جنمة هي السداسية والنجمة
 بن حممد القائم ورثها اليت األنبياء مواريث من فهي: السداسية النجمة أمmا(: X وقال

 واليهود .واملنصور املنتصر: وتعين) ريب صلوات عليه( إليه ترمز وهي ٬،X املهدي احلسن
 ٬،املوعود العاملي للمصلح النتظارهم ورمزاً هلم شعاراً واختذوها ٬،النجمة هذه سرقوا الصهاينة

  .X النيب إيليا قدمت كما عندهم وهو
 صدام وضعها اليت) أكرب اهللا( كلمة يلعن كمن يكون ويلعنها النجمة هذه يهني والذي

  .  األنبياء مواريث يلعن ممن ويكون ٬،العراق علم يف اهللا لعنه
 لعنها ظهرت إذا احلق راية إن:  عنهم ورد وقد ٬،X املهدي جنمة هي النجمة فهذه

  .املغرب وأهل املشرق أهل
 عن ورد كما صاحبها٬، إىل عادت موضعاً هلا جتد مل إذا فاللعنة املؤمنون أيها فاحذروا

  . اهللا رسول
ـل  ال ٬،املسلمون حنن هيكلنا واهليكل سليماننا٬، X وسليمان داودنا٬، X وداود  هيك

 راية ورفع ٬،وفتحها حتريرها من والبد ٬،أرضنا املقدسة واألرض األنبياء٬، قتلة الصهاينة اليهود
  .عليها اهللا ويل علي اهللا رسول حممد اهللا إالّ إله ال

ـذَا  اتَّب|ع{وه{ لَل�ذ~ين| بِإِب�ر|اه~يم| النَّاسِ أَو�لَى إِن�﴿ ـنَّيبُّ  و|ه| ـذ~ين|  ال ـوا  و|ال� ـه{  آم|ن ـيُّ  و|الل�  و|ل~
  .)٤())٣(﴾الْم{ؤ�م~نِني|

  .األنبياء مواريث عنده X القائم أنّ يف  البيت أهل عن جاء ما: الثانية النقطة
 حديث يف سربة بن الرتال عن :بسنده الدين كمال يف الصدوق الشيخ روى: األوىل الرواية

ـا  الصفا٬، عند من األرض) من( دابة خروج(: يقول أن إىل X املؤمنني أمري عن ٬،طويل  معه
                                                            

 .١ص :الرد الودود في إثبات نجمة نبي اهللا داود للشيخ جهاد األسدي -١
 .٨٦ص ٢ج: الجواب المنير -٢
 .٦٨ :آل عمران -٣
 .١٢٣ص ١ج :المتشابهات -٤
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ـه  فينطبع مؤمن كل وجه على اخلامت يضع  ٬، موسى وعصى داود٬، بن سليمان خامت : في
: لينادي املؤمن أن حىت حقا٬ً، كافر هذا فينكتب كافر كل وجه على ويضعه ٬،حقاً مؤمن هذا

 فأفوز مثلك كنت اليوم أين وددت مؤمن٬، يا لك طوىب ينادي الكافر وإن كافر٬، يا لك الويل
ـك  جالله جل اهللا بإذن اخلافقني بني من فرياها رأسها الدابة ترفع مث. عظيما فوزا ـد  وذل  بع

ـع  عمل وال تقبل توبة فال التوبة٬، ترفع ذلك فعند مغرMا من الشمس طلوع ـع{  الَ﴿ :يرف  ي|نفَ
  .﴾خ|ي�راً إِمي|انِه|ا ف~ي كَس|ب|ت� أَو� قَب�لُ م~ن آم|ن|ت� ت|كُن� لَم� إِمي|ان{ه|ا ن|فْساً
 أن  اهللا رسول حبييب إيل عهده عهد فإنه هذا بعد يكون عما تسألوين ال: X قال مث

  .)عتريت غري به أخرب ال
ـؤمنني  أمري عىن ما ٬،صعصعة يا: صوحان بن لصعصعة فقلت: سربة بن الرتال قال  X امل

 من عشر الثاين هو X مرمي بن عيسى خلفه يصلي الذي إن ٬،سربة ابن يا: صعصعة فقال ؟ yذا
ـر  مغرyا من الطالعة الشمس وهو ٬،)السالم عليهما( علي بن احلسني ولد من التاسع العترة٬،  يظه
  .)١(  أحداً أحد يظلم فال العدل ميزان ويضع األرض٬، فيطهر واملقام الركن عند

  .Xداود بن سليمان خامت معه X القائم أنّ على تنص فالرواية
 ٬،املازيار بن براهيمإ بن لعلي X املهدي اإلمام مالقاة الطوسي الشيخ یرو: الثانية الرواية

 وقت أي   مراأل هذا يكون مىت ٬،سيدي يا(..  :طويل حديث يف لإلمام املازيار ابن قال
 واستدار والقمر الشمس واجتمع الكعبة٬، سبيل وبني بينكم حيل إذا: X فقال ؟  اخلروج

 دابة خترج وكذا كذا سنة يف :يل فقال ؟ اهللا رسول بن يا مىت :فقلت والنجوم٬، الكواكب Mما
  .)٢() احملشر إىل الناس يسوق ٬،سليمان وخامت موسى عصا ومعه واملروة٬، الصفا بني األرض

 حديث يف X املهدي عن كالمه يف اجلفر كتاب يف X املؤمنني أمري عن: الثالثة الرواية
 مخسني جنوم يف حتنف ومن بالل يظهر حممد٬، شأن اهللا وي{علي(: قوله إىل يصل أن إىل طويل

 خطوط يف املرسومة إسرائيل بين جنمة لكن العظيمة٬، باألرض هي إنmما السماء٬، يف ليست

                                                            
 .٥٢٧ص: آمال الدين -١
 .٢٦٦ص: الغيبة للطوسي -٢
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 أمة وتبكي العرب٬، كل وجوه فيه يسوؤن الذي ٬،هلم اآلخرة وعد زمان مجيعاً تبلعهم الدرع
  .)١( )مصباحها بيدها وأطفأت رسوهلا خالف

ـتكلم  بل ٬،X القائم عن تتكلم ال والثانية األوىل الروايتني أنّ ٬،أيب :حممود ـن  ت ـة  ع  داب
  .X داود بن سليمان خامت معها وهي األرض٬،

ـول  األرض بدابة املقصود ملعرفة باباً سينفتح هنا من حممود٬، يا أحسنت :األب ـكل  أق  بش
ـا  ويراد تطلق أخرى وتارة ٬،X طالب أيب بن علي على تطلق تارة األرض دابة إنّ: موجز y 
ـة  ٬،X طالب أيب بن علي اإلمام yا ويقصد الرجعة يف األرض دابة لنقل أو ٬،X القائم  وداب
  .X القائم yا املقصود فيكون الصغرى٬، القيامة وقبيل الظهور زمن يف األرض

  :بسيط ببيان املقام يف روايات لكم أبني الفكرة تتضح ولكي
 نائم وهو X املؤمنني أمري إىل  اهللا رسول أتى: (X اهللا عبد أيب عن: األوىل الرواية

 رجل فقال, اهللا دابة يا: قال مث ٬،برجله فحركه عليه رأسه ووضع رمالً مجع وقد املسجد يف
 خاصة له إال هو ما واهللا ال: فقال, االسم Mذا بعضا بعضنا أيسمي ٬،اهللا رسول يا :صحبه من

 مِّن| د|ابَّةً لَه{م� أَخ�ر|ج�ن|ا ع|لَي�هِم� الْقَو�لُ و|قَع| و|إِذَا﴿ كتابه يف اهللا ذكر الذي األرض دابة وهو
 اهللا أخرجك الزمان آخر كان إذا: قال مث ٬،﴾ي{وق~ن{ونَ لَا بِآي|ات~ن|ا كَان{وا النَّاس| أَن� ت{كَل�م{ه{م� الْأَر�ضِ

 العامة إنّ :X اهللا عبد أليب الرجل فقال ٬،.... أعدائك به تسم ميسم ومعك صورة أحسن يف
  .القيامة يف عىن ﴾فَو�جاً أُمَّةÆ كُل� م~ن ن|ح�ش{ر{ و|ي|و�م|﴿ :تعاىل قوله إنّ تزعم

 ٬،ال ؟ الباقني منهم ويدع فوجاً مةأ كل من القيامة يوم اهللا حيشر: X اهللا عبد أبو فقال
  .)٢( )﴾أَح|داً م~ن�ه{م� ن{غ|اد~ر� فَلَم� و|ح|ش|ر�ن|اه{م�﴿ :القيامة آية وأمmا الرجعة٬، يف ولكنه

 .X طالب أيب بن علي األرض بدابة املقصود فيكون الرجعة٬، عن تتكلم أ±ا مبا والرواية
 والداعي لوليك وأجنز: (.... طويل حديث يف X اهللا عبد أيب عن: الثانية الرواية

 له من شاء إذا: X قال ؟ فداك اهللا جعلين خروجه يكون مىت: اجلالسني أحد قال ...إليك
 األرض دابة خروج شىت٬، عالمات نعم: X قال ؟ ذلك قبل عالمة فله: قال .واألمر اخللق

                                                            
ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفي  َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني ِإْسرائيَل ﴿ :لقوله تعالى Xويشير  .٣٨٥ص:  ماذا قال علي عن آخر الزمان -١

َفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدَِّياِر  *اْلَأْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا َآِبيرًا 
 .٥ – ٤:اإلسراء ﴾َوَآاَن َوْعدًا َمْفُعوًال

 .٢٤٣ص ٣٩ج: بحار األنوار -٢
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 زيد عمي ولد من رجل وخروج الزوراء٬، أهل تضل وفتنة املغرب٬، من ودابة املشرق من
  .)١( )يشاء ما اهللا ويفعل البيت٬، ستارة وانتهاب باليمن٬،

ـدي  اإلمام قبل األرض دابة خروج على ونصiت الظهور زمن عن تتكلم فالرواية  ٬،X امله
  .)٢( X القائم اليماين هو هنا األرض بدابة واملقصود
  .)السالم عليهما( سليمان وخامت داود جنمة أسرار من: الثالثة النقطة
 الرد( كتاب إىل دراستها وحنيل اآلن٬، عنها البحث يسعنا ال األسرار من كثري النجمة هلذه
  ).حممد آل قائم جنمة أسرار من شيء( وكتاب ٬،)داود جنمة إثبات يف الودود

 عن سئل حيث ٬،X احلسن أمحد للسيد املتشاyات كتاب يف جاء ما لكم سأذكر
 م~ن| لَكُم� و|أَن�ز|لَ ز|و�ج|ه|ا م~ن�ه|ا ج|ع|لَ ثُمَّ و|اح~د|ةÆ ن|فْسٍ م~ن� خ|لَقَكُم�﴿ :اآلية هذه يف الثالثة الظلمات

 ذَل~كُم{ ثَالثÆ ظُلُم|اتÆ ف~ي خ|لْقٍ ب|ع�د~ م~ن� خ|لْقاً أُمَّه|ات~كُم� ب{طُون~ ف~ي ي|خ�لُقُكُم� أَز�و|اجٍ ثَم|انِي|ةَ الْأَن�ع|امِ
  .)٣(﴾ت{ص�ر|فُونَ فَأَنَّى ه{و| إِل�ا إِلَه| ال الْم{لْك{ لَه{ ر|بُّكُم� الل�ه{

بسم اهللا الرمحن الرحيم ٬،واحلمد هللا رب العاملني ٬، وصلى اهللا على حممد :  (Xفأجاب 
  .ل حممد األئمة واملهدينيآو

  .عوامل قوس الرتولوهي  ٬،)ظلمة الرجعة(و )ظلمة الدنيا(٬، و)ظلمة الذر(وهي 
بعد العودة (و )الفناء(و )قبل الفناء(هي األنوار الثالثة وهي : وعوامل قوس الصعود

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

٬، وجتلي النور يف الظلمة٬، وهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والرتول متثل كل الوجود
الصعود تشري إىل الستة أيام و واو ٬، وهي واو الرتول٬، وظهور املوجودات بالنور يف الظلمات

  :مراتب ستالو
  .واو الصعود) و(٬،واو الرتول )  ( 

                                                            
 . ٦٢ص ٨٣ج: بحار األنوار -١
 .راجع ما آتبه األستاذ أحمد حطاب في آتابه طالع المشرق ودابة األرض -٢
 .٦ :الزمر -٣
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والدائرة يف رأس الواو تدل على احلرية؛ يف قوس الصعود هي احلرية يف النور لعدم إدراك 
فتكون . اهللا سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكامل: وهو٬، الذي ال ظلمة فيه٬، ومعرفة النور التام

العودة إىل األنا : (والثالثة هي )الفناء(و )بعد الفتح(و )قبل الفتح: (مراتب قوس الصعود هي
  ).والشخصية بعد الفناء

ظلمة  بل هي٬، درك وال ي{حصَّل منها شيءأل§ا يف أدىن مراتبها ال ت{: أمmا احلرية يف الظلمة
ال ٬، ظلمة وعدم: وهذه هي حقيقة املادة. إال قابليتها للوجود٬، وعدم ليس هلا حظ من الوجود

  .وإظهارها هلا٬، لوال جتلي الصورة امللكوتية فيها٬، عرف منها  شيءوال ي{٬، ي{حصَّل منها شيء
هي عامل الذر مث الرتول إىل ظلمة املادة مث الصعود يف قيامه  :فتكون مراتب قوس الرتول
  .وهي املرتبة الثالثة٬، وهذه هي صورة قوس الرتول والصعود٬، القائم حىت الوصول إىل الرجعة

  
  
  
    
  
  
  

  .)وهو حممد ٬، ل كل الوجود من بدايته إىل §ايتهوباجتماعهما وتداخلهما يتحصَّ
  
  
  
 

  .)١( X كالمه انتهى
 اسم يكون كيف الرسم هذا الحظوا ٬، حممد إىل تشري السداسية النجمة تكون هنا ومن

  .واضحاً  النيب
  

                                                            
 .١١٠ص ٤ج: المتشابهات -١
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  :)٢٣٠ ١٩٩ص ٢ج: االحتجاج كتاب يف الطربسي الشيخ روى(
 عليه اهللا صلوات الرضا موسى بن علي قدم ملا(: قال أنه النوفلي حممد بن احلسن عن روي

 اجلالوت٬، ورأس اجلاثليق٬،: مثل املقاالت٬، أصحاب له جيمع أن سهل بن الفضل أمر املأمون٬، على
 ليسمع واملتكلمني٬، الرومي٬، ونسطاس زردشت وأصحاب األكرب٬، واهلربذ الصابئني٬، ورؤساء
 عليi أدخلهم: فقال باجتماعهم املأمون أعلم مث سهل٬، بن الفضل فجمعهم وكالمهم٬، كالمه
 املدين هذا عمي ابن تناظروا أن وأحببت خلري٬، مجعتكم إمنا: هلم قال مث ٬،املأمون yم فرحب ففعل٬،
 أمري يا والطاعة السمع: فقالوا. أحد منكم يتخلف وال عليi فاغدوا بكرة كان فإذا ٬،عليi القادم

  .اهللا شاء إن مبكرون حنن املؤمنني٬،
 دخل إذ X الرضا احلسن أيب عند لنا حديث يف حنن فبينا: النوفلي حممد بن احلسن قال
 يقرؤك املؤمنني أمري أن ٬،سيدي يا: فقال   X احلسن أيب أمر يتوىل وكان   اخلادم ياسر علينا
 مجيع من واملتكلمون األديان وأهل املقاالت أصحاب إلينا اجتمع أنه أخوك٬، فداك: ويقول السالم
 أحببت وإن تتجشم٬، فال ذلك كرهت وإن كالمهم٬، أحببت إن علينا البكور يف فرأيك امللل أهل
 ما علمت قد: وقل السالم أبلغه(: X احلسن أبو فقال.  علينا ذلك خف إليك نصري أن

 ياسر مضى فلما: النوفلي حممد بن احلسن قال .)اهللا شاء إن بكرة إليك صائر وأنا أردت٬،
 ابن مجع يف عندك فما غليظة٬، غري العراقي ورقة عراقي أنت ٬،نوفلي يا(: يل قال مث إلينا التفت
 أن وحيب االمتحان٬، يريد فداك جعلت: فقلت )؟ املقاالت وأصحاب الشرك أهل علينا عمي
 بناؤه وما(: يل فقال. بىن ما واهللا وبئس البنيان٬، وثيق غري أساس على بىن ولقد عندك٬، ما يعرف

 غري ينكر ال العامل أن: وذلك العلماء٬، خالف والبدع الكالم أصحاب إن: قلت )؟ الباب هذا يف
 عليهم احتججت إن ومباهتة إنكار أصحاب الشرك وأهل واملتكلمون املقاالت وأصحاب املنكر٬،
 مث رسالته٬، ثبت: قالوا ٬، رسول  حممداً أن: قلت وإن وحدانيته٬، صحح: قالوا واحد اهللا بأن

! فداك جعلت فاحذرهم قوله٬، يترك حىت ويغالطونه    حبجته عليهم مبطل وهو    الرجل يباهتون
 خفته ما واهللا. ال: قلت )!؟ حجيت علي يقطعوا أن أختاف ٬،نوفلي يا(: يل قال مث فتبسم: قال
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 مىت تعلم أن أحتب ٬،نوفلي يا(: يل فقال. اهللا شاء إن yم اهللا يظفرك أن ألرجو وأين قط٬، عليك
 أهل وعلى بتوراÔم٬، التوراة أهل على احتجاجي مسع إذا: قال. نعم: قلت ؟ املأمون يندم

 اهلرابذة وعلى بعربانيتهم٬، الصابئني وعلى بزبورهم٬، الزبور أهل وعلى بإجنيلهم٬، اإلجنيل
 صنف٬، كل قطعت فإذا بلغاÔم٬، املقاالت أهل وعلى بروميتهم٬، الروم أهل وعلى بفارسيتهم٬،
 ليس بسبيله هو الذي أن املأمون علم قويل٬، إىل ورجع مقالته٬، وترك حجته٬، ودحضت
  .)العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول وال منه٬، الندامة تكون ذلك فعند له٬، مبستحق
 اجتمع ينتظرك٬، عمك ابن أن ٬،فداك جعلت: له فقال سهل بن الفضل أتانا أصبحنا فلما

 ٬،)اهللا شاء إن ناحيتكم إىل صائر فإين ٬،تقدمين(: X الرضا له فقال ؟ إتيانه يف رأيك فما القوم
 على دخل حىت معه٬، وخرجنا خرج مث وسقانا٬، سويق شربة وشرب الصالة٬، وضوء توضأ مث

  .حضور والقواد واهلامشيني الطالبيني مجاعة يف جعفر بن وحممد بأهله٬، غاص اßلس وإذا املأمون٬،
 وقوفاً زالوا فما هاشم٬، بين ومجع جعفر بن حممد وقام املأمون قام X الرضا دخل فلما
 حيدثه عليه مقبالً املأمون يزل فلم فجلسوا باجللوس٬، أمرهم حىت املأمون مع جالس X والرضا
 من وهو جعفر بن موسى بن علي عمي ابن هذا! جاثليق يا: فقال اجلاثليق إىل التفت مث ساعة٬،
. وتنصفه وحتاجه تكلمه أن فأحب ٬،X طالب أيب بن علي وابن ٬، نبينا بنت فاطمة ولد
 بت أؤمن ال ونيب منكره٬، أنا بكتاب علي حياج رجالً أحاج كيف ٬،املؤمنني أمري يا: اجلاثليق فقال
 وهل: اجلاثليق قال )؟ به أتقر بإجنيلك عليك احتججت فإن ٬،نصراين يا( :X الرضا فقال ؟

 سل(: X الرضا له فقال. أنفي رغم على به أقر واهللا نعم اإلجنيل٬، به نطق ما دفع على أقدر
 منهما تنكر هل وكتابه عيسى نبوة يف تقول ما: اجلاثليق قال .)اجلواب وامسع لك بدا عما
 احلواريون٬، به وأقرت أمته٬، به بشر وما وكتابه٬، عيسى بنبوة مقر أنا( :X الرضا قال ؟شيئاً

 إمنا أليس: اجلاثليق قال )!أمته به يبشر ومل وكتابه٬، حممد بنبوة يقر مل عيسى كل بنبوة وكافر
 نبوة على ملتك أهل غري من شاهدين فأقم: قال. بلى: قال ؟ عدل بشاهدي األحكام تقطع
 جئت اآلن(: X الرضا قال. ملتنا أهل غري من ذلك مثل وسلنا النصرانية تنكره ال ممن حممد٬،

 قال )؟ X مرمي بن عيسى املسيح عند واملقدم العدل مين تقبل أال! نصراين يا بالنصفة
 ذكرت ٬،بخ بخ: قال )؟ الديلمي) يوحنا( يف تقول ما(: قال ؟ يل مسه العدل هذا ومن: اجلاثليق
 املسيح أن: قال يوحنا أن اإلجنيل نطق هل عليك أقسمت(: قال. املسيح إىل الناس أحب
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 )؟ به فآمنوا احلواريني به فبشرت بعدي٬، من يكون أنه به وبشرين العريب حممد بدين أخربين
 ومل بيته٬، وأهل ووصيه بيته وأهل رجل بنبوة وبشر املسيح٬، عن يوحنا ذلك ذكر قد: اجلاثليق قال

 يقرأ مبن جئناك فإن( :X الرضا قال. فنعرفهم القوم لنا يسم ومل ذلك٬، يكون مىت يلخص
 الرضا قال. سديد أمر: قال )؟ به أتؤمن وأمته بيته وأهل حممد ذكر عليك فتال اإلجنيل
 مث له٬، أحفظين ما: قال )؟ اإلجنيل من الثالث للسفر حفظك يكون كيف(: الرومي لفسطاس
 عليÙ فخذ(: قال. لعمري بلى: قال )؟ اإلجنيل تقرأ ألست(: X فقال اجلالوت رأس إىل التفت
 ذكره فيه يكن مل وإن يل٬، فاشهدوا وأمته بيته وأهل حممد ذكر فيه كان فإن الثالث٬، السفر

  .)يل تشهدوا فال
 حبق أسألك أين ٬،نصراين يا(: قال مث وقف  النيب ذكر بلغ حىت الثالث السفر قرأ مث
 مث وأمته٬، بيته وأهل حممد ذكر علينا تال مث. نعم: قال )؟ باإلجنيل عامل أين أتعلم وأمه املسيح
 فقد اإلجنيل به نطق ما كذبت فإن مرمي٬، بن عيسى قول هذا ؟ نصراين يا تقول ما(: قال

 ألنك ؛القتل عليك وجب الذكر هذا أنكرت ومىت ٬،)السالم عليهما( وعيسى موسى كذبت
 وأين اإلجنيل٬، من يل بان قد ما أنكر ال: اجلاثليق قال. )وبكتابك ونبيك بربك كفرت قد تكون
 قال ٬،)لك بدا عما سل ٬،جاثليق يا(: قال مث ٬،)إقراره على اشهدوا(: X الرضا قال. به ملقر

 ؟ كانوا كم اإلجنيل علماء وعن عدnم٬، كان كم مرمي٬، بن عيسى حواري عن أخربين: اجلاثليق
 أفضلهم وكان ٬،رجالً عشر اثين فكانوا احلواريون أما. سقطت اخلبري على(: Xالرضا قال

   حي يا    األكرب) يوحنا( رجال ثالثة فكانوا النصارى علماء وأما) لوقا( وأعلمهم
 وهو بيته٬، أهل وذكر  النيب ذكر كان وعنده بزخار الديلمي) يوحنا(و بقرقيسيا) يوحنا(و

 آمن الذي بعيسى لنؤمن إنا واهللا ٬،نصراين يا(: قال مث. )به إسرائيل وبين عيسى أمة بشر الذي
  .)وصالته صيامه وقلة ضعفه إال شيئاً عيسى على ننقم وما.  مبحمد
 أهل أعلم أنك إال ظننت كنت وما أمرك٬، وضعفت علمك٬، واهللا أفسدت: اجلاثليق قال
 ٬،ضعيفاً كان عيسى أن قولك من: اجلاثليق قال )!؟ ذلك وكيف(: X الرضا قال. اإلسالم
 قائم الدهر صائم زال وما قط٬، بليل نام وما قط٬، يوماً عيسى أفطر وما والصالة٬، الصيام قليل
: X الرضا قال. وانقطع اجلاثليق فخرس )؟ ويصلي يصوم كان فلمن(: X الرضا قال. الليل

  .أجبتك علمها عندي كان فإن ٬،سل: قال ٬،)مسألة عن أسألك أين ٬،نصراين يا(
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 أنكرت: اجلاثليق قال. )اهللا بإذن املوتى حييي كان عيسى أن أنكرت ما(: X الرضا قال
 قال. يعبد ألن ؛مستحق) رب( فهو واألبرص األكمه وأبرأ املوتى أحىي من أن قبل٬، من ذلك
 املاء٬، على مشى ٬،X عيسى صنع ما مثل صنع قد اليسع فإن(: عليه اهللا صلوات الرضا
 اهللا دون من أحد يعبده ومل رب أمته تتخذه ال فلم واألبرص٬، األكمه وأبرأ املوتى٬، وأحىي
 رجل ألف وثالثني مخسة فأحىي مرمي٬، ابن عيسى صنع ما مثل النيب حزقيل صنع ولقد ٬،8
  .)سنة بستني موÔم بعد من

 يف إسرائيل بين شباب يف هؤالء أجتد ٬،اجلالوت رأس يا(: فقال اجلالوت رأس إىل التفت مث
 إىل Mم انصرف مث املقدس٬، بيت غزا حني إسرائيل بين سيب من) نصر خبت( اختارهم التوراة٬،

 رأس قال )؟ منكم كافر إال يدفعه ال التوراة يف هذا فأحياهم٬، إليهم 8 اهللا فأرسله بابل٬،
 من السفر هذا عليm خذ ٬،يهودي يا(: قال مث. )صدقت(: قال. وعرفناه به مسعنا قد: اجلالوت
 على أقبل مث ويتعجب لقراءته٬، يترجح اليهودي فأقبل آيات٬، التوراة من عليه فتال ٬،)التوراة
 كانوا بل: قال )؟ قبلهم كان عيسى أم عيسى قبل كانوا أفهؤالء ٬،نصراين يا(: فقال النصراين

  .قبله
 فوجه موتاهم٬، هلم حييي أن فسألوه اهللا رسول إىل قريش اجتمعت لقد(:  Xالرضا قال

 الذين الرهط هؤالء بأمساء فناد اجلبانة٬، إىل اذهب: (له فقال X طالب أيب بن علي معهم
 قوموا حممد اهللا رسول لكم يقول فالن ويا فالن٬، ويا فالن٬، يا صوتك٬، بأعلى عنهم يسألون

 أمورهم٬، عن تسأهلم قريش فأقبلت رؤوسهم٬، عن التراب ينفضون فقاموا ٬،فناداهم) اهللا بإذن
 األكمه أبرأ ولقد به٬، فنؤمن أدركناه أن وددنا: فقالوا نبياً بعث قد حممداً أن أخربوهم مث

 ومل اهللا٬، دون من رباً نتخذه ومل والشياطني٬، واجلن والطري البهائم وكلمته واüانني٬، واألبرص
 وحزقيل اليسع تتخذوا أن لكم جاز رباً عيسى اختذمت فإن فضلهم٬، هؤالء من ألحد ننكر
 بين من قوماً إن مث وغريه٬، املوتى إحياء من مرمي بن عيسى صنع ما مثل صنعا قد أل§ما ؛ربني

 واحدة٬، ساعة يف اهللا فأماÔم املوت حذر ألوف وهم الطاعون من بالدهم من خرجوا إسرائيل
 ٬،رميماً وصاروا عظامهم خنرت حىت فيها يزالوا فلم حظرية٬، عليهم فحظروا القرية أهل فعمد
 إليه اهللا فأوحى البالية٬، العظام كثرة ومن منهم فتعجب إسرائيل بين أنبياء من نيب Mم فمر
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 البالية العظام أيتها: فقال نادهم أن إليه اهللا فأوحى. نعم: قال ؟ فتنذرهم لك أحييهم أن أحتب
  .رؤوسهم عن التراب ينفضون أمجعون أحياء فقاموا!  اهللا بإذن قومي

 منهن جبل كل على وضع مث ٬،قطعاً فقطعهن الطري اختذ حني X اهللا خليل إبراهيم مث
 اختارهم الذين السبعون وأصحابه عمران بن موسى مث إليه٬، سعياً فأقبلن ناداهن مث ٬،جزءاً

 لن: فقالوا. أره مل إين: هلم فقال! فأرناه اهللا رأيت قد إنك: له فقالوا اجلبل إىل معه صاروا
. وحيداً موسى فبقي آخرهم عن فاحترقوا الصاعقة فأخذÔم جهرة اهللا نرى حىت لك نؤمن
 فكيف وحدي٬، أنا فأرجع Mم٬، فجئت إسرائيل بين من رجالً سبعني اخترت رب يا: فقال

 منا؟ السفهاء فعل مبا أفتهلكنا وإياي قبل من أهلكتهم شئت فلو به٬، أخربهم مبا قومي يصدقين
 ألن ؛دفعه على تقدر ال هذا من لك ذكرته يءش وكل موÔم٬، بعد من X اهللا فأحياهم
 األكمه وأبرأ املوتى أحىي من كل كان فإن به٬، نطقت قد والفرقان والزبور واإلجنيل التوراة

  )!؟ نصراين يا تقول ما! أرباباً كلهم هؤالء فاختذ اهللا دون من رباً يتخذ واüانني واألبرص٬،
 ٬،يهودي يا(: فقال ٬،اجلالوت رأس إىل التفت مث. اهللا إال إله وال قولك٬، القول: اجلاثليق فقال

 التوراة يف جتد هل ٬،عمران بن موسى على أنزلت اليت اآليات بالعشر أسألك عليm أقبل
 جداً الرب يسبحون البعري٬، راكب أتباع األخرية األمة جاءت إذا وأمته  حممد نبأ مكتوباً

 لتطمئن ملكهم وإىل إليهم إسرائيل بنو فليفزع اجلدد الكنايس يف ٬،جديداً تسبيحاً ٬،جداً
 التوراة يف هو هكذا األرض٬، أقطار يف الكافرة األمم من Mا ينتقمون سيوفاً بأيديهم فإن قلوMم

  .كذلك ذلك لنجد أنا ٬،نعم: اجلالوت رأس قال )؟مكتوب
 قال. حرفاً حرفاً أعرفه: قال )؟ شعيا بكتاب علمك كيف ٬،نصراين يا(: للجاثليق قال مث
 النور٬، جالبيب البساً احلمار راكب صورة رأيت أين قوم يا: كالمه من هذا أتعرفان(: هلما

 يا(: X الرضا قال. شعيا ذلك قال قد: فقاال )؟ القمر ضوء ضوءه البعري راكب ورأيت
 جائي) الفارقليطا(و وريب٬، ربكم إىل ذاهب أين: عيسى قول اإلجنيل يف تعرف أهل ٬،نصراين

 يبدي الذي وهو ٬،يءش كل لكم يفسر الذي وهو له٬، شهدت كما باحلق يل يشهد الذي هو
 إال اإلجنيل من شيئاً ذكرت ما: اجلاثليق فقال )؟ الكفر عمود يكسر الذي وهو األمم٬، فضايح
  .نعم: قال )؟ ثابتاً اإلجنيل يف هذا أجتد(: فقال. به مقرون وحنن
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 من عند افتقدمتوه حني األول اإلجنيل عن ختربين أال ٬،جاثليق يا(: X الرضا قال
 حىت واحداً يوماً إال اإلجنيل افتقدنا ما: له قال )؟ اإلجنيل هذا لكم وضع ومن ؟ وجدمتوه
 اإلجنيل بسنن معرفتك أقل ما(: X الرضا فقال. ومىت يوحنا إلينا فأخرجه طرياً غضاً وجدناه

 الذي اإلجنيل هذا يف االختالف وإمنا ؟ اإلجنيل يف اختلفتم فلم تزعم كما كان فإن وعلمائه٬،
: إعلم ذلك٬، علم مفيدك ولكين فيه٬، ختتلفوا مل األول العهد على كان فإن اليوم٬، أيديكم يف
 مرمي ابن عيسى قتل: هلم فقالوا علمائهم إىل النصارى اجتمعت األول اإلجنيل افتقد ملا أنه

 أن: ومىت ويوحنا ومرقانوس ألوقا هلم فقال ؟ عندكم فما العلماء وأنتم اإلجنيل٬، وافتقدنا
 الكنايس٬، ختلوا وال عليه حتزنوا فال أحد٬، كل يف ٬،سفراً سفراً إليكم خنرجه صدورنا يف اإلجنيل

  .)كله جنمعه حىت سفراً سفراً أحد كل يف عليكم سنتلوه فإنا
 ما بعد اإلجنيل هذا لكم وضعوا ومىت ويوحنا ومرقانوس ألوقا أن(: X الرضا فقال

 قال )؟ ذلك أعلمت. األولني تالميذ تالميذ األربعة هؤالء كان وإمنا األول٬، اإلجنيل افتقدمت
 وقد باإلجنيل علمك فضل من يل بان وقد اآلن٬، علمته وقد أعلمه فلم هذا قبل أما: اجلاثليق
 فكيف(: X الرضا فقال. الفهم من كثرياً واستزدت حق٬، أ±ا قليب شهد علمته مما أشياء مسعت
 قال. حق فهو به شهدوا ما وكل اإلجنيل٬، علماء هؤالء. جائزة: قال )؟ عندك هؤالء شهادة
  .شهدنا: قالوا ٬،)عليه اشهدوا(:     وغريهم بيته أهل من حضره ومن للمأمون    X الرضا
 بن املسيح أن: عيسى نسبة يف قال) مىت( أن تعلم هل وأمه٬، االبن قحب(: للجاثليق قال مث
 نسبة يف) مرقانوس( وقال ؟ خضرون بن يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن داود

 عيسى أن): ألوقا( وقال ؟ إنساناً فصارت اآلدمي اجلسد يف أحلها اهللا كلمة أنه: X عيسى
 شهادة يف تقول إنك مث ؟ القدس روح فيهما فدخل ودم حلم من إنسانني كانا وأمه مرمي بن

 البعري راكب إال منها نزل من إال السماء إىل يصعد ال أنه لكم أقول حقاً نفسه على عيسى
 قول هذا: اجلاثليق قال )؟ القول هذا يف تقول فما ويرتل السماء إىل يصعد فإنه األنبياء٬، خامت
 وما عيسى على ومىت ومرقانوس ألوقا شهادة يف تقول فما(: X الرضا قال. ننكره ال عيسى
 زكاهم قد أليس قوم يا(: X الرضا قال. عيسى على كذبوا: اجلاثليق قال )؟ إليه نسبوا
 من تعفيين أن أحب ٬،املسلمني عامل يا: اجلاثليق فقال. )حق وقوهلم اإلجنيل علماء أ§م وشهد
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 ليسألك: اجلاثليق قال )!لك بدا عما نصراين يا سل. فعلنا قد(: X الرضا قال. هؤالء أمر
  .مثلك املسلمني علماء يف أن ظننت ما اهللا فو غريي٬،

. أسألك بل: قال )؟ أسألك أو تسألين(: له فقال ٬،اجلالوت رأس إىل X الرضا فالتفت
 إبراهيم صحف يف ما أو داود٬، زبور من أو اإلجنيل من أو التوراة٬، من إال حجة منك أقبل ولست
 بن موسى لسان على التوراة به تنطق مبا إال حجة مين تقبل ال(: X الرضا قال. وموسى
 قال. )X داود لسان على والزبور ٬،X مرمي بن عيسى لسان على واإلجنيل ٬،X عمران
 عمران٬، بن موسى بنبوته شهد(: X الرضا قال ؟ حممد نبوة تثبت أين من: اجلالوت رأس

 قال! عمران بن موسى قول ثبت: له فقال. )األرض يف اهللا خليفة وداود مرمي٬، بن وعيسى
 من نيب سيأتيكم أنه: هلم فقال إسرائيل بين أوصى موسى أن ٬،يهودي يا تعلم(: Xالرضا

 إن إمساعيل٬، ولد غري أخوة إسرائيل لبين أن تعلم فهل فامسعوا٬، ومنه فصدقوا٬، فيه إخوانكم
 فقال )؟ X إبراهيم قبل من بينهما الذي والنسب إمساعيل من إسرائيل قرابة تعرف كنت
 بين أخوة من جاءكم هل(: X الرضا له فقال. ندفعه ال موسى قول هذا: اجلالوت رأس

 عندكم هذا صح قد أفليس(: X الرضا فقال العيون ويف. ال: قال )؟ حممد غري إسرائيل
 تنكرون هل(: X الرضا له فقال. التوراة من يل تصححه أن أحب ولكين. نعم: قال )؟

 واستعلن ساعري٬، جبل من للناس وأضاء سيناء٬، طور قبل من النور جاء: لكم تقول التوراة
  .تفسريها أعرف وما الكلمات هذه أعرف: اجلالوت رأس قال )؟ فاران جبل من علينا

 اهللا وحي فذلك: سيناء طور قبل من النور جاء: قوله أما ٬،به أخربك أنا(: X الرضا قال
 جبل يف للناس وأضاء: قوله وأما سيناء٬، طور جبل على موسى على أنزله الذي وتعاىل تبارك

: قوله وأما عليه٬، وهو X مرمي بن عيسى إىل 8 اهللا أوحى الذي اجلبل: فهو ساعري٬،
 قال. يوم أو يومان وبينها وبينه مكة٬، جبال من جبل فذاك: فاران جبل من علينا واستعلن

 األرض٬، هلما أضاء راكبني رأيت   التوراة يف وأصحابك أنت تقول فيما    النيب شعيا
 رأس قال )؟ اجلمل راكب ومن احلمار راكب فمن مجل٬، على واآلخر محار٬، على أحدمها
 فمحمد اجلمل راكب وأما فعيسى٬، احلمار راكب أما(: قال! yما فخربين أعرفهما ال: اجلالوت

 حيقوق تعرف هل(: X الرضا قال. أنكره ما ال: قال )؟التوراة من هذا أتنكر ٬،
 تعاىل اهللا جاء:     به ينطق وكتابكم   قال فإنه: قال! لعارف به أين ٬،نعم: قال ؟ Xالنيب
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 كما البحر يف خيله حيمل وأمته٬، أمحد تسبيح من السماوات وامتألت فاران٬، جبل من بالبيان
 أتعرف. القرآن: بالكتاب يعين املقدس٬، بيت خراب بعد جديد بكتاب يأتينا الرب٬، يف حيمل
  .قوله ننكر وال X النيب حيقوق ذلك قال قد: اجلالوت رأس قال )؟ به وتؤمن هذا

 مقيم ابعث اللهم:     تقرأه وأنت   زبوره يف X داود قال فقد(: X الرضا قال
: اجلالوت رأس قال )؟  حممد غري الفترة بعد السنة أقام نبيا تعرف فهل الفترة٬، بعد السنة
  .الفترة هي وأمامه عيسى بذلك عىن ولكن ننكره٬، وال نعرفه داود قول هذا

 حىت التوراة لسنة موافقاً وكان السنة٬، خيالف مل عيسى أن ٬،جهلت(: X الرضا قال
 هو بعدي٬، من جائي) الفارقليطا(و ذاهب الربة ابن أن: مكتوب اإلجنيل ويف إليه٬، اهللا رفعه

 وهو باألمثال جئتكم أنا له٬، شهدت كما يل ويشهد ٬،يءش كل لكم ويفسر اآلصار٬، خيفف
  .أنكره ال ٬،نعم: قال )؟ اإلجنيل يف Mذا أتؤمن بالتأويل٬، يأتيكم
 احلجة ما(: قال ٬،سل: فقال. )X عمران بن موسى نبيك عن أسألك(: X الرضا قال

 قال. قبله األنبياء من أحد جيئ مل مبا جاء أنه: اليهودي قال )؟ نبوته ثبتت موسى أن على
 منه فانفجر احلجر وضربه تسعى٬، حية العصا وقلبه البحر٬، فلق مثل: قال )؟ ماذا مثل(: Xله

  .مثلها على اخللق يقدر ال وعالمات للناظرين٬، بيضاء يده وإخراجه ٬،العيون
 اخللق يقدر ال مبا جاء إنه نبوته٬، على حجته كانت أ§ا يف صدقت(: X الرضا له قال

 عليكم وجب مثله على اخللق يقدر ال مبا وجاء نيب أنه ادعى من كل أفليس مثله٬، على
 اإلقرار علينا جيب وال منه٬، وقربه ربه من ملكانه نظري له يكن مل موسى ألن ؛ال: قال )؟ تصديقه
  .جاء ما مبثل األعالم من يأيت حىت ادعاها من بنبوة

 ومل البحر يفلقوا ومل موسى٬، قبل كانوا الذين باألنبياء أقررمت فكيف(: X الرضا قال
 ومل بيضاء٬، يده موسى إخراج مثل أيديهم خيرجوا ومل عينا٬، عشر اثنيت احلجر من يفجروا
 اآليات من نبوnم على جاءوا مىت أنه خربتك قد: اليهودي له قال )!؟ تسعى حية العصا يقلبوا
 موسى به جاء ما على كانوا أو موسى٬، به جيئ مل ما مبثل جاءوا ولو مثله على اخللق يقدر ال مبا

  .تصديقهم وجب
 حييي وكان مرمي٬، بن بعيسى اإلقرار من مينعك فما ٬،اجلالوت رأس يا(: X الرضا قال
 بإذن طائراً فيكون فيه ينفخ مث الطري كهيئة الطني من وخيلق واألبرص٬، األكمه ويربئ املوتى٬،
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 به جاء ما أرأيت(: X الرضا قال. نشهده ومل ذلك٬، فعل أنه يقال: اجلالوت رأس قال )!؟ اهللا
 )؟ذلك فعل أنه موسى أصحاب ثقات من األخبار جاء إمنا أليس! وشاهدته اآليات من موسى
 صدقتم فكيف. مرمي بن عيسى فعل مبا املتواترة األخبار أتتكم أيضاً كذلك(: قال. بلى: قال

  .جواباً حير فلم )!؟ بعيسى تصدقوا ومل مبوسى
 آياته ومن اهللا٬، بعثه نيب كل وأمر به٬، جاء وما  حممد أمر وكذلك(: X الرضا فقال

 فيه الذي بالقرآن جاء مث. معلم إىل خيتلف ومل يتعلم٬، ومل ٬،أجرياً راعياً فقرياً يتيماً كان أنه
 مث القيامة٬، يوم إىل بقي ومن مضى من وأخبار ٬،حرفاً حرفاً وأخبارهم  األنبياء قصص

 مل: اجلالوت رأس قال. )حتصى ال كثرية بآيات بيوÔم٬، يف يعملون وما بأسرارهم خيربهم كان
  .عندنا يصح ال مبا هلما نقر أن لنا جيوز وال حممد٬، خرب وال عيسى٬، خرب عندنا يصح

. جواباً حير فلم )؟ زور شاهد  وحممد لعيسى يشهد الذي فالشاهد(: X الرضا قال
 ما ٬،نيب أنه تزعم الذي زردشت عن أخربين(: X الرضا له فقال. األكرب باهلربذ دعا مث

 من األخبار ولكن. نشهده ومل قبله٬، أحد به يأتنا مل مبا أتى إنه: قال )؟ نبوته على حجتك
 األخبار أتتكم إمنا أفليس(: قال. فاتبعناه غريه لنا حيله مل ما لنا أحل: بأنه علينا وردت أسالفنا

 النبيون٬، به أتى مبا األخبار أتتهم السالفة٬، األمم سائر فكذلك(: قال. بلى: قال )؟ فاتبعتموه
 أقررمت إمنا كنتم إذ Mم٬، اإلقرار ترك يف عذركم فما ٬، وحممد وعيسى موسى به وأتى

  .مكانه اهلربذ فانقطع )؟ غريه به جيئ مل مبا جاء بأنه الواردة األخبار قبل من بزردشت
 فليسأل يسأل أن وأراد اإلسالم خيالف أحد فيكم كان إن ٬،قوم يا(: X الرضا فقال

 لوال ٬،الناس عامل يا: فقال    املتكلمني من واحداً وكان    الصايب عمران إليه فقام .)حمتشم غري
 واجلزيرة٬، والشام والبصرة الكوفة دخلت ولقد باملسائل٬، عليك أقدم مل مسألتك إىل دعوت أنك

 أسألك أن أفتأذن بوحدانيته٬، قائماً غريه ليس واحداً يل يثبت أحد على أقع فلم املتكلمني ولقيت
 يا سل: قال. هو أنا: قال !هو فأنت الصايب عمران اجلماعة يف كان إن(: X الرضا قال ؟

 يل تثبت أن إال أريد ما سيدي يا واهللا: قال )!واجلور واخلطل إياك بالنصفة٬، وعليك عمران
  .بعض إىل بعضهم وضم الناس فازدحم ٬،)لك بدا عما سل(: قال! أجوزه فال. به أتعلق شيئاً

 فلم الواحد أما ٬،اجلواب فافهم سألت(: قال ؟ خلق وعما األول الكائن عن أخربين: فقال
 مبتدعاً خلقاً خلق مث. كذلك يزال وال أعراض وال حدود بال معه يءش ال واحداً كائناً يزل
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 حذاه يءش على وال حده٬، يءش يف وال أقامه٬، شئ يف ال خمتلفة٬، وحدود بأعراض خمتلفاً
 وذوقاً وألواناً وايتالفاً واختالفاً هللا٬، صفوة وغري صفوة ذلك بعد من اخللق فجعل ومثله٬،
 فيما لنفسه رأى وال به٬، إال يبلغها مل مرتلة لفضل وال ذلك٬، إىل منه كانت حلاجة ال ٬،وطعماً

 يا واعلم(: قال. سيدي يا واهللا نعم: قال )؟ عمران يا هذا تعقل نقصانا٬، وال زيادة خلق
 ينبغي ولكان حاجته٬، على به يستعني من إال خيلق مل حلاجة٬، خلق ما خلق كان لو أنه ٬،عمران

  .)أقوى صاحبهم كان كثروا كلما األعوان ألن ؛خلق ما أضعاف خيلق أن
 مسائله٬، أكثر يف X وألزمه الصايب٬، عمران وبني X الرضا بني واجلواب السؤال طال مث
 سل(: قال ٬،مسألة بقيت ولكن وصفت٬، كما سيدي يا أنه أشهد: قال أن إىل احلال انتهت حىت
 من يتحول وهل ٬،يءش به حييط وهل ٬،يءش أي يف) احلكيم( عن أسألك: قال ٬،)أردت عما
  ؟ يءش إىل حاجة به هل أو ٬،يءش إىل يءش

 على يرد ما أغمض من فإنه عنه٬، سألت ما فاعقل عمران يا أخربك(: X الرضا قال
 أولو فهمه عن يعجز وال حلمه٬، العازب عقله املتقارب يفهمه وليس مسائلهم٬، يف املخلوقني

 يتحول: يقول أن لقائل جلاز منه حلاجة خلق ما خلق كان فلو ذلك أول أما. املنصفون العقل
 أن إال ٬،يءش يف ال ثابتاً يزل ومل حلاجة٬، شيئاً خيلق مل 8 ولكنه ذلك٬، إىل حلاجته خلق ما إىل

 بقدرته وتقدس جل واهللا. منه وخيرج بعض٬، يف بعضه ويدخل ٬،بعضاً بعضه ميسك اخللق
 عن يعجز وال حفظه٬، يؤده وال منه خيرج وال ٬،يءش يف يدخل وليس كله٬، ذلك ميسك

 وأهل رسله من عليه أطلعه ومن 8،٬ اهللا إال ذلك كيف اخللق من أحد يعرف وال إمساكه٬،
 أقرب٬، هو أو البصر كلمح أمره وإمنا بشريعته٬، القائمني وخزانه ألمره٬، واملستحفظني سره٬،

 من إليه أقرب خلقه من يءش وليس وإرادته٬، مبشيته فيكون) كن: (له يقول فإمنا شيئاً شاء إذا
 وأشهد فهمت٬، سيدي يا نعم: قال )؟ عمران يا أفهمت ٬،يءش من منه أبعد يءش وال ٬،يءش
 حنو ساجداً خر مث احلق٬، ودين باهلدى املبعوث عبده حممداً وأن ووحدت٬، وصفت ما على اهللا أن

  .وأسلم القبلة
 مل جدالً وكان    الصايب عمران كالم إىل املتكلمون نظر فلما: النوفلي حممد بن احلسن قال
 فنهض وأمسينا ٬،يءش عن يسألوه ومل أحد٬، X الرضا من يدن مل    قط أحد حجته عن يقطعه
:    مرتله إىل عاد أن بعد   X الرضا قال مث. الناس وانصرف فدخال X والرضا املأمون
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 عند هو موضعه أعرف أنا ٬،فداك جعلت: فقلت ٬،)بت فأتين الصايب عمران إىل صر ٬،غالم يا(
 فرحب به٬، فأتيته عمران إىل فصرت. )دابة إليه قربوا بأس فال(: قال. الشيعة من إخواننا بعض
 حكيت ٬،فداك جعلت: قلت. به فوصله درهم آالف بعشرة ودعا عليه٬، فخلعها بكسوة ودعا به٬،
 ميينه٬، عن فأجلسين بالعشاء X دعا مث. )جيب هكذا(: قال. X املؤمنني أمري جدك فعل

 نطعمك علينا وبكر مصاحباً انصرف(: لعمران قال فرغنا إذا حىت يساره٬، عن عمران وأجلس
 عليهم فيبطل املقاالت أصحاب من املتكلمون إليه جيتمع ذلك بعد عمران فكان. )املدينة طعام
 وواله ٬،جزيالً ماالً الفضل وأعطاه درهم٬، آالف بعشرة املأمون ووصله. اجتنبوه حىت أمرهم
  .الرغائب فأصاب البلخ صدقات X الرضا

 له فقال X الرضا وعنده املأمون جملس حضرت: قال أنه اجلهم بن علي عن وروي
 معىن فما: قال ٬،)بلى(: قال). معصومون األنبياء أن: (قولك من أليس ٬،اهللا رسول بن يا: املأمون
  ؟﴾فَغ|و|ى ر|بَّه{ آد|م{ و|ع|ص|ى﴿: 8 اهللا قول

 الْج|نَّةَ و|ز|و�ج{ك| أَنت| اس�كُن� آد|م{ ي|ا و|قُلْن|ا﴿ :X آلدم قال وتعاىل تبارك اهللا إن(: فقال
 ال هلما يقل ومل ﴾الْظ�ال~م~ني| م~ن| فَت|كُون|ا الشَّج|ر|ةَ ه|ذ~ه~ ت|قْر|ب|ا و|الَ ش~ئْت{م|ا ح|ي�ثُ ر|غَداً م~ن�ه|ا و|كُالَ
 من أكال وإمنا الشجرة٬، تلك يقربا فلم جنسها٬، من كان مما وال الشجرة٬، هذه من تأكال
 §اكما وإمنا ﴾الشَّج|ر|ة~ ه|ذ~ه~ ع|ن� ر|بُّكُم|ا ن|ه|اكُم|ا م|ا﴿ :وقال إليهما الشيطان وسوس إذ غريها

  .﴾الْخ|ال~د~ين| م~ن| ت|كُون|ا أَو� م|لَكَي�نِ ت|كُون|ا أَن إِال�﴿ :منها األكل عن ينهكما ومل غريها٬، تقربا أن
 حيلف من ذلك قبل شاهدا وحوا آدم يكن ومل ﴾النَّاص~ح~ني| لَم~ن| لَكُم|ا إِنِّي و|قَاس|م|ه{م|ا﴿

 ومل النبوة٬، قبل آدم من ذلك وكان باهللا٬، بيمينه ثقة منها فأكال ﴾بِغ{ر{ورٍ فَد|ال�ه{م|ا﴿ ٬،كاذباً باهللا
 على جتوز اليت املوهوبة الصغائر من كان وإمنا النار٬، دخول استحق كبري بذنب ذلك يكن

 يذنب ال معصوماً كان نبياً وجعله تعاىل اهللا اجتباه فلما عليهم٬، الوحي نزول قبل األنبياء
  .كبرية وال صغرية

  .﴾و|ه|د|ى ع|لَي�ه~ فَت|اب| ر|بُّه{ اج�ت|ب|اه{ ثُمَّ # فَغ|و|ى ر|بَّه{ آد|م{ و|ع|ص|ى﴿ :تعاىل اهللا قال
  .)﴾الْع|الَم~ني| ع|لَى ع~م�ر|انَ و|آلَ إِب�ر|اه~يم| و|آلَ و|ن{وحاً آد|م| اص�طَفَى اللّه| إِن�﴿: 8 وقال
 املندوب ترك): املوهوبة بالصغائر( أراد عليه اهللا صلوات الرضا لعل): اهللا همحر( املصنف قال
 القتضاء ؛منه أعظم هو ما إىل باإلضافة الصغري القبيح الفعل دون الفعل٬، من املكروه وارتكاب
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 قول معىن فما: املأمون قال مث. احلديث سياق إىل ورجعنا لذلك٬، املنقول واألثر العقول أدلة
  .﴾آت|اه{م|ا ف~يم|ا ش{ر|كَاء لَه{ ج|ع|الَ ص|ال~حاً آت|اه{م|ا َلَمَّا﴿: 8اهللا

 آدم وأن ٬،وأنثى ذكر بطن كل يف بطن٬، مخسمائة ولدت حوا أن(: X الرضا فقال
 آتامها فلما ٬،﴾الشَّاك~رِين| م~ن| ل�ن|كُون|نَّ ص|ال~حاً آت|ي�ت|ن|ا لَئ~ن�﴿ :قاال ودعواه اهللا عاهدا وحوا

 ذكراناً صنفاً: صنفني آتامها ما كان والعاهة٬، الزمانة من بريئاً سوياً خلقاً النسل٬، من صاحلني
  .8 له أبويهما شكر يشكراه ومل آتامها فيما شركاء تعاىل هللا الصنفان جعل ٬،إناثاً وصنفاً

  .)﴾ي{ش�رِكُونَ ع|مَّا اللّه{ فَت|ع|الَى﴿ :تعاىل اهللا قال
: إبراهيم يف 8 اهللا قول عن فأخربين ٬،حقاً  اهللا رسول ابن أنك أشهد: املأمون فقال

  .﴾ر|بِّي ه|ذَا قَالَ كَو�كَباً ر|أَى الل�ي�لُ ع|لَي�ه~ ج|نَّ فَلَمَّا﴿
 وصنف ٬،)الزهرة( يعبد صنف: أصناف ثالثة على وقع إبراهيم نإ(: X الرضا فقال

 جن فلما. فيه أخفى الذي السرب من خرج حني ذلك) الشمس( يعبد وصنف ٬،)القمر( يعبد
) الكوكب( أفل فلما. (واالستخبار اإلنكار على!) ؟ ريب هذا: (قال) الزهرة( رأى الليل عليه
 القمر رأى فلما. (القدمي صفات من وال احملدث صفات من األفول ألن ؛)اآلفلني أحب ال قال

 ألكُون|نَّ ر|بِّي ي|ه�د~نِي ل�م� لَئ~ن قَالَ أَفَلَ فَلَمَّا﴿ .واالستخبار اإلنكار على!) ؟ ريب هذا قال بازغاً
  .الضالني القوم من لكنت ريب يهدين مل لو: يقول ﴾الضَّال�ني| الْقَو�مِ م~ن|

 اإلنكار على! ؟ والقمر الزهر من ﴾أَكْب|ر{ ه|ذَا ر|بِّي ه|ذَا قَالَ ب|ازِغَةً الشَّم�س| ر|أَى فَلَمَّا﴿
 عبدة: من الثالثة لألصناف    قال أفلت فلما. (واإلقرار اإلخبار سبيل على ال واالستخبار٬،

 ل~ل�ذ~ي و|ج�هِي| و|جَّه�ت{ إِنِّي # ت{ش�رِكُونَ مِّمَّا ب|رِيٌء إِنِّي قَو�مِ ي|ا﴿   والشمس والقمر٬، الزهرة٬،
 أن: قال مبا X إبراهيم أراد فإمنا ﴾الْم{ش�رِك~ني| م~ن| أَن|اْ و|م|ا ح|نِيفاً و|اَألر�ض| السَّم|او|ات~ فَطَر|
 والقمر الزهرة بصفة كان ملن حتق ال العبادة أن: عندهم ويثبت دينهم٬، بطالن هلم يبني

 قومه على به احتج مما وكان. واألرض السماوات خالق خلالقها العبادة حتق وإمنا والشمس٬،
  .)﴾إِب�ر|اه~يم| آت|ي�ن|اه|ا ح{جَّت{ن|ا و|ت~لْك|﴿: 8 اهللا قال كما وآتاه٬، 8 اهللا أهلمه مما

 ت{ح�يِي كَي�ف| أَرِنِي ر|بِّ﴿: إبراهيم قول عن فأخربين ٬،اهللا رسول بن يا درك هللا: املأمون فقال
  .﴾قَلْبِي ل�ي|طْم|ئ~نَّ و|لَك~ن ب|لَى قَالَ ت{ؤ�م~ن أَو|لَم� قَالَ الْم|و�ت|ى
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 من متخذ إين: (X إبراهيم إىل أوحى كان وتعاىل تبارك اهللا إن(: X الرضا قال
: فقال اخلليل ذلك أنه إبراهيم نفس يف فوقع( له أحييت املوتى إحياء سألين إن خليالً عبادي

 :اخللة على ﴾قَلْبِي ل�ي|طْم|ئ~نَّ و|لَك~ن ب|لَى قَالَ ت{ؤ�م~ن أَو|لَم� قَالَ الْم|و�ت|ى ت{ح�يِي كَي�ف| أَرِنِي ر|بِّ﴿
 اد�ع{ه{نَّ ثُمَّ ج{ز�ءاً مِّن�ه{نَّ ج|ب|لٍ كُل� ع|لَى اج�ع|لْ ثُمَّ إِلَي�ك| فَص{ر�ه{نَّ الط�ي�رِ مِّن| أَر�ب|ع|ةً فَخ{ذْ قَالَ﴿

 كل على جعل مث وخلطهن فقطعهن ٬،وديكاً وطاووساً وبطاًَ نسراً إبراهيم فأخذ ﴾س|ع�ياً ي|أْت~ين|ك|
 مث أصابعه٬، بني مناقريهن وجعل ٬،جزءاً منهن    عشرة وكانت   حوله اليت اجلبال من جبل

 حىت بعض إىل بعضها األجزاء تلك فتطايرت وماء٬، حباً عنده ووضع بأمسائهن٬، دعاهن
 عن X إبراهيم فخلى ورأسه رقبته إىل انضم حىت بدن كل وجاء األبدان٬، استوت

 ٬،اهللا نيب يا: وقلن ٬، احلب ذلك من والتقطن املاء ذلك من فشربن وقعن مث فطرن مناقريهن٬،
  .اهللا أحياك أحييتنا

  .)قدير يءش كل على وهو ومييت حييي اهللا بل :إبراهيم فقال
 فَقَض|ى م{وس|ى فَو|كَز|ه{﴿: اهللا قول عن فأخربين ٬،احلسن أبا يا فيك اهللا بارك: املأمون فقال

  .﴾الشَّي�طَان~ ع|م|لِ م~ن� ه|ذَا قَالَ ع|لَي�ه~
    أهلها من غفلة حني على فرعون مدائن من مدينة دخل موسى إن(: X الرضا قال

 ع|د{وِّه~ م~ن� و|ه|ذَا ش~يع|ت~ه~ م~ن ه|ذَا ي|قْت|ت~لَان~ ر|ج{لَي�نِ ف~يه|ا و|ج|د|﴿   والعشاء املغرب بني وذلك
 حبكم العدو على موسى فقضى ﴾م{وس|ى فَو|كَز|ه{ ع|د{وِّه~ م~ن� ال�ذ~ي ع|لَى ش~يع|ت~ه~ م~ن ال�ذ~ي فَاس�ت|غ|اثَه{

  .فمات ذكره تعاىل اهللا
 موسى فعله ما ال الرجلني٬، بني وقع الذي االقتتال يعين ﴾الشَّي�طَان~ ع|م|لِ م~ن� ه|ذَا﴿: قال

  ).مبني مضل عدو    الشيطان: يعين   أنه( إياه قتله من
 إين: يقول: قال ؟﴾ل~ي فَاغْف~ر� ن|فِْسي ظَلَم�ت{ إِنِّي ر|بِّ﴿: موسى قول معىن فما املأمون قال
 لئال. أعدائك من استرين: أي ٬،يل فاغفر املدينة٬، هذه بدخويل موضعها٬، غري نفسي وضعت
  .﴾الرَّح~يم{ الْغ|فُور{ ه{و| إِنَّه{﴿ عدوه٬، من ستره: أي) له فغفر( فيقتلوين يب يظفروا

 ظَهِرياً أَكُونَ فَلَن�﴿ بوكزة٬، رجال قتلت حىت القوة من ﴾ع|لَيَّ أَن�ع|م�ت| بِم|ا ر|بِّ﴿ :قال
 ي|ت|ر|ق�ب{ خ|ائ~فاً الْم|د~ين|ة~ ف~ي فَأَص�ب|ح|﴿ .ترضى حىت القوة Mذه سبيلك يف أجاهد بل ﴾ل�لْم{ج�رِم~ني|

 باألمس٬، رجالً قاتلت ﴾مُّبِني¤ لَغ|وِيٌّ إِنَّك| م{وس|ى لَه{ قَالَ ي|س�ت|ص�رِخ{ه{ بِالْأَم�سِ اس�ت|نص|ر|ه{ ال�ذ~ي فَإِذَا
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 شيعته من هو الذي ظن هلما عدو هو بالذي يبطش أن أراد فلما ألؤدبنك٬، اليوم هذا وتقاتل
 ت|كُونَ أَن إِل�ا ت{رِيد{ إِن بِالْأَم�سِ ن|فْساً قَت|لْت| كَم|ا ت|قْت{لَنِي أَن أَت{رِيد{﴿   موسى يا  :قال( يريده أنه

  .)﴾الْم{ص�ل~ح~ني| م~ن| ت|كُونَ أَن ت{رِيد{ و|م|ا الْأَر�ضِ ف~ي ج|بَّاراً
: لفرعون موسى قول معىن فما ٬،احلسن أبا يا خرياً أنبيائه عن اهللا جزاك: املأمون قال

  ؟﴾الضَّال�ني| م~ن| و|أَن|ا إِذاً فَع|لْت{ه|ا﴿
 م~ن| و|أَنت| فَع|لْت| ال�ت~ي فَع�لَت|ك| و|فَع|لْت|﴿ :أتاه ملا ملوسى قال فرعون إن(: X الرضا قال
  .﴾الْكَاف~رِين|
 فَفَر|ر�ت{﴿ مدائنك٬، من مدينة إىل بوقوعي الطريق عن ﴾الضَّال�ني| م~ن| و|أَن|ا إِذاً فَع|لْت{ه|ا قَالَ﴿
 : حممد لنبيه اهللا قال وقد ﴾الْم{ر�س|ل~ني| م~ن| و|ج|ع|لَنِي ح{كْماً ر|بِّي ل~ي فَو|ه|ب| خ~فْت{كُم� لَمَّا م~نكُم�
 ﴾ض|الّاً و|و|ج|د|ك|﴿ ؟ الناس إليك فآوى وحيداً جيدك أمل: يقول ﴾فَآو|ى ي|ت~يماً ي|جِد�ك| أَلَم�﴿

 أغناك: يقول ﴾فَأَغْن|ى ع|ائ~الً و|و|ج|د|ك|﴿ .معرفتك إىل هداهم: أي ﴾فَه|د|ى﴿ قومك عند: يعين
  .)مستجاباً دعاءك جعل بأن

 ل~م~يقَات~ن|ا م{وس|ى ج|اء و|لَمَّا﴿: اهللا قول معىن فما ٬،اهللا رسول بن يا فيك اهللا بارك: املأمون قال
 بن موسى اهللا كليم يكون كيف ٬،اآلية ﴾ت|ر|انِي لَن قَالَ إِلَي�ك| أَنظُر� أَرِنِي ر|بِّ قَالَ ر|بُّه{ و|كَل�م|ه{
  !؟ السؤال هذا يسأله حىت الرؤية عليه جيوز ال ذكره تعاىل اهللا أن يعلم ال عمران

 باألبصار٬، يرى أن عن جل اهللا أن علم عمران بن موسى اهللا كليم إن(: X الرضا فقال
: فقالوا وقربه٬، كلمه 8 اهللا أن: فأخربهم قومه إىل رجع ٬،جنياً وقربه تعاىل اهللا كلمه ملا ولكنه

 منهم فاختار رجل٬، ألف سبعمائة القوم وكان مسعت٬، كما كالمه نسمع حىت لك نؤمن لن
 رجالً سبعني منهم اختار مث سبعمائة٬، منهم اختار مث آالف٬، سبعة منهم اختار مث ٬،ألفاً سبعني
 الطور٬، إىل موسى وصعد اجلبل سفح يف فأقامهم سيناء٬، طور إىل Mم فخرج ربه٬، مليقات
 وأسفل فوق من كالمه ومسعوا تعاىل اهللا فكلمه كالمه٬، ويسمعهم يكلمه أن 8 اهللا وسأل
 من مسعوه حىت منها منبعثاً جعله مث الشجرة٬، يف أحدثه 8 اهللا ألن ؛وأمام ووراء ومشال٬، وميني
 فلما جهرة٬، اهللا نرى حىت اهللا كالم مسعناه الذي هذا بأن لك نؤمن لن: فقالوا. الوجوه مجيع
  .فماتوا بظلمهم فأخذÔم صاعقة عليهم اهللا بعث وعتوا٬، واستكربوا العظيم القول هذا قالوا



 ١١٧ ............................. القسم الثا�ي/ حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

 Mم ذهبت إنك وقالوا إليهم رجعت إذا إسرائيل لبين أقول ما رب يا: موسى فقال
 معه٬، وبعثهم اهللا فأحياهم ٬،إياك اهللا مناجاة من ادعيت فيما صادقاً تكن مل ألنك ؛فقتلتهم
 حق فنعرفه هو كيف ختربنا وكنت ألجابك٬، إليه تنظر يريك أن اهللا سألت لو إنك: فقالوا
  .معرفته

 ويعلم بآياته يعرف وإمنا له٬، كيفية وال باألبصار يرى ال اهللا إن ٬،قوم يا: موسى فقال
 بين مقالة مسعت قد إنك رب: موسى فقال. تسأله حىت لك نؤمن لن: فقالوا. بعالماته
 فلن سألوك ما سلين ٬،موسى يا :إليه جالله جل اهللا فأوحى بصالحهم٬، أعلم وأنت إسرائيل
 أنظر ولكن تراين لن قال( ٬،)إليك أنظر أرين رب: (موسى قال ذلك فعند جبهلهم٬، أؤاخذك

 من بآية    للجبل ربه جتلى فلما تراين فسوف    يهوى وهو   مكانه استقر فإن اجلبل إىل
 إىل رجعت: يقول) إليك تبت سبحانك قال أفاق فلما صعقاً موسى وخر دكاً جعله   آياته

  .)ترى ال بأنك منهم) املؤمنني أول وأنا( قومي٬، جهل عن ؟ بك معرفيت
 بِه|ا و|ه|مَّ بِه~ ه|مَّت� و|لَقَد�﴿: 8 اهللا قول عن فأخربين ٬،احلسن أبا يا درك هللا: املأمون فقال

   ؟﴾ر|بِّه~ ب{ر�ه|انَ رَّأَى أَن لَو�ال
 كان لكنه به مهت كما Mا هلم ربه برهان رأى أن ولوال به مهت( :X الرضا فقال
 مهت: قال أنه الصادق أبيه عن أيب حدثين ولقد يأتيه٬، وال بذنب يهم ال واملعصوم معصوماً

  .)يفعل ال بأن وهم تفعل بأن
 ذ�ه|ب| إِذ النُّون~ و|ذَا﴿: 8 اهللا قول عن فأخربين ٬،احلسن أبا يا درك هللا: املأمون فقال

  ؟﴾ع|لَي�ه~ نَّقْد~ر| ل�ن أَن فَظَنَّ م{غ|اض~باً
 لن أن استيقن مبعىن فظن لقومه٬، مغاضباً ذهب مىت٬، بن يونس ذلك(: X الرضا فقال

: أي ﴾رِز�قَه{ ع|لَي�ه~ فَقَد|ر| اب�ت|لَاه{ م|ا إِذَا و|أَمَّا﴿ :8 قوله ومنه رزقه٬، عليه نضيق: أي عليه٬، نقدر
 ل�ا أَن﴿ احلوت٬، بطن وظلمة البحر٬، وظلمة الليل٬، ظلمة ﴾الظêلُم|ات~ ف~ي فَن|اد|ى﴿ وقتر٬، ضيق

 بطن يف Mا عيين قرت قد اليت العبادة بتركي ﴾الظ�ال~م~ني| م~ن| كُنت{ إِنِّي س{ب�ح|ان|ك| أَنت| إِل�ا إِلَه|
 ي|و�مِ إِلَى ب|طْنِه~ ف~ي لَلَبِثَ الْم{س|بِّح~ني| م~ن� كَانَ أَنَّه{ فَلَو�لَا﴿: 8 وقال. له اهللا فاستجاب. احلوت
  .)﴾ي{ب�ع|ثُونَ
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 الرُّس{لُ اس�ت|ي�أَس| إِذَا ح|تَّى﴿: 8 اهللا قول عن أخربين ٬،احلسن أبا يا درك هللا: املأمون فقال
  ؟﴾ن|ص�ر{ن|ا ج|اءه{م� كُذ~ب{واْ قَد� أَنَّه{م� و|ظَنُّواْ

 الرسل أن قومهم وظن قومهم٬، من الرسل استيأس إذا حىت :اهللا يقول(: X الرضا قال
  .)نصرنا الرسل جاء كذبوا٬، قد

 م~ن ت|قَدَّم| م|ا الل�ه{ لَك| ل~ي|غ�ف~ر|﴿:  8اهللا قول عن فأخربين ٬،احلسن أبا يا درك هللا: املأمون فقال
  ؟﴾ت|أَخَّر| و|م|ا ذَنبِك|

 ؛ اهللا رسول من ذنبا أعظم مكة أهل مشركي عند أحد يكن مل(: X الرضا قال
 كلمة إىل بالدعوة جاءهم فلما ٬،صنماً وستني ثالمثائة اهللا دون من يعبدون كانوا أل§م

 ع{ج|اب¤ لَش|ي�ٌء ه|ذَا إِن� و|اح~داً إِلَهاً الْآل~ه|ةَ أَج|ع|لَ﴿ :وقالوا وعظم٬، عليهم ذلك كرب اإلخالص
 بِه|ذَا س|م~ع�ن|ا م|ا # ي{ر|اد{ لَش|ي�ٌء ه|ذَا إِن� آل~ه|ت~كُم� ع|لَى و|اص�بِر{وا ام�ش{وا أَن~ م~ن�ه{م� الْم|لَأُ و|انطَلَق| #
 إِنَّا﴿ حممد يا: له قال مكة نبيه على 8 اهللا فتح فلما ﴾اخ�ت~لَاق¤ إِل�ا ه|ذَا إِنْ الْآخ~ر|ة~ الْم~ل�ة~ ف~ي

 مكة أهل مشركي عند ﴾ت|أَخَّر| و|م|ا ذَنبِك| م~ن ت|قَدَّم| م|ا الل�ه{ لَك| ل~ي|غ�ف~ر| مُّبِيناً فَت�حاً لَك| فَت|ح�ن|ا
 وخرج بعضهم أسلم مكة مشركي ألن ؛تأخر وما تقدم فيما اهللا توحيد إىل إياهم بدعائك
 فصار إليه٬، الناس دعى إذا عليه التوحيد إنكار على يقدر ال منهم بقي ومن مكة٬، عن بعضهم

  .)عليهم بظهوره مغفورا عندهم ذنبه
 أَذ~نت| ل~م| ع|نك| اللّه{ ع|فَا﴿: 8 اهللا قول عن فأخربين ٬،احلسن أبا يا درك هللا: املأمون فقال

  .﴾لَه{م�
  نبيه بذلك اهللا خاطب) جارة يا وامسعي أعين بإياك( نزل مما هذا(: X الرضا فقال

  .أمته به وأراد
  .﴾الْخ|اس~رِين| م~ن| و|لَت|كُون|نَّ ع|م|لُك| لَي|ح�ب|طَنَّ أَش�ر|كْت| لَئ~ن�﴿ :تعاىل قوله وكذلك

  .)﴾قَل~يالً ش|ي�ئاً إِلَي�هِم� ت|ر�كَن{ ك~دتَّ لَقَد� ثَبَّت�ن|اك| أَن و|لَو�الَ﴿: 8 وقوله
 أَن�ع|م| ل~ل�ذ~ي ت|قُولُ و|إِذْ﴿: 8 اهللا قول عن فأخربين ٬،اهللا رسول بن يا صدقت: املأمون قال

 م{ب�د~يه~ الل�ه{ م|ا ن|فِْسك| ف~ي و|ت{خ�ف~ي الل�ه| و|اتَّقِ ز|و�ج|ك| ع|لَي�ك| أَم�ِسك� ع|لَي�ه~ و|أَن�ع|م�ت| ع|لَي�ه~ الل�ه{
  .﴾ت|خ�ش|اه{ أَن أَح|قُّ و|الل�ه{ النَّاس| و|ت|خ�ش|ى
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 أمر يف الكليب شراحيل بن حارثة بن زيد دار قصد  اهللا رسول أن(: X الرضا قال
 قول عن اهللا ترتيه بذلك أراد وإمنا) خلقك الذي سبحان: (هلا فقال تغتسل امرأته فرأى أراده٬،

 الْم|آلئ~كَة~ م~ن| و|اتَّخ|ذَ بِالْب|نِني| ر|بُّكُم أَفَأَص�فَاكُم�﴿ :8 اهللا فقال اهللا٬، بنات املالئكة أن: زعم من
 أن) خلقك الذي سبحان: (تغتسل رآها ملا  النيب فقال ﴾ع|ظ~يما قَو�الً لَت|قُولُونَ إِنَّكُم� إِن|اثاً

 مبجئ امرأته أخربته مرتله إىل زيد عاد فلما واالغتسال٬، التطهري هذا إىل حيتاج ولداً يتخذ
 قال أنه وظن بذلك أراد ما زيد يعلم فلم خلقك٬، الذي سبحان هلا وقوله ٬، اهللا رسول
 سوء٬، خلقها يف امرأيت إن ٬،اهللا رسول يا: فقال  النيب إىل فجاء حسنها٬، من أعجبه ملا ذلك
 عدد عرفه اهللا كان وقد) اهللا واتق زوجك عليك أمسك: (النيب له فقال. طالقها أريد وإين

: يقولوا أن الناس وخشي لزيد٬، يبده ومل نفسه يف ذلك فأخفى منهن٬، املرأة تلك وأن أزواجه
 و|إِذْ﴿ :8 اهللا فأنزل بذلك٬، فيعيبوه زوجة٬، يل ستكون امرأتك أن ملواله يقول حممداً أن

 ع|لَي�ك| أَم�ِسك�﴿ بالعتق: يعين) عليه وأنعمت( باإلسالم: يعين ﴾ع|لَي�ه~ الل�ه{ أَن�ع|م| ل~ل�ذ~ي ت|قُولُ
  .﴾ت|خ�ش|اه{ أَن أَح|قُّ و|الل�ه{ النَّاس| و|ت|خ�ش|ى م{ب�د~يه~ الل�ه{ م|ا ن|فِْسك| ف~ي و|ت{خ�ف~ي الل�ه| و|اتَّقِ ز|و�ج|ك|
 بذلك وأنزل ٬، حممد نبيه من 8 اهللا فزوجها منه واعتدت طلقها حارثة بن زيد إن مث
 ف~ي ح|ر|ج¤ الْم{ؤ�م~نِني| ع|لَى ي|كُونَ لَا ل~كَي� ز|وَّج�ن|اكَه|ا و|طَراً مِّن�ه|ا ز|ي�د¤ قَض|ى فَلَمَّا﴿: 8 فقال قرآنا

 املنافقني أن 8 علم مث ﴾م|فْع{والً الل�ه~ أَم�ر{ و|كَانَ و|طَراً م~ن�ه{نَّ قَض|و�ا إِذَا أَد�ع~ي|ائ~هِم� أَز�و|اجِ
  .)﴾الل�ه{ فَر|ض| ف~يم|ا ح|ر|جٍ م~ن� النَّبِيِّ ع|لَى كَانَ مَّا﴿: اهللا فأنزل بتزوجيها سيعيبوه
 اهللا فجزاك ملتبساً كان ما يل وأوضحت اهللا٬، رسول بن يا صدري شفيت لقد: املأمون فقال

  .خرياً اإلسالم وعن أنبيائه عن
 وكان   حممد ابن جعفر بن حممد بيد وأخذ الصالة٬، إىل املأمون فقام: اجلهم بن علي قال
 خيتلف نره ومل. عامل: فقال ؟ أخيك ابن رأيت كيف: املأمون له فقال وتبعتهما    اßلس حاضر
 النيب فيهم قال الذين النبوة بيت أهل من أخيك ابن إن: املأمون فقال .العلم أهل من أحد إىل
 تعلموهم فال كباراً الناس وأعلم ٬،صغاراً الناس أحلم أروميت٬، وأطايب عتريت٬، أبرار إن أال( :

 وانصرف). ضاللة باب يف يدخلونكم وال هدى باب من خيرجونكم ال منكم٬، أعلم فإ§م
 وجواب املأمون قول من كان ما وأعلمته إليه٬، غدوت الغد من كان فلما مرتله٬، إىل X الرضا
 فإنه منه٬، مسعته ما يغرنك ال ٬،اجلهم بن يا(: قال مث X الرضا فضحك له٬، جعفر بن حممد عمه
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 خصه من وصفات باإلمامة يتعلق فيما عليه اهللا صلوات احتجاجه. )منه يل ينتقم واهللا سيغتالين
 وأمر فيه غال من ولؤم اإلمام اختيار جيوز من وذم عليها كان من إىل الطريق وبيان yا تعاىل اهللا

  .التأدب وحسن إليهما احلاجة عند والتقية بالتورية الشيعة
 اهللا بعث ملاذا:    X الرضا احلسن أليب   قال السكيت ابن إن: قال البغدادي يعقوب أبو
  حممدا وبعث الطلب٬، بآية عيسى وبعث السحر٬، وبآية البيضاء٬، بيده عمران بن موسى
 على الغالب كان X موسى بعث ملا اهللا أن(: X احلسن أبو له فقال ؟ واخلطب بالكالم

 سحرهم٬، به أبطل ومبا مثله٬، القوم وسع يف يكن مل مبا اهللا عند من فأتاهم السحر عصره أهل
  .عليهم احلجة به وأثبت

 الطلب٬، إىل الناس واحتاج الزمانات٬، فيه ظهرت قد وقت يف X عيسى بعث اهللا وأن
 بإذن واألبرص األكمه وأبرأ املوتى هلم أحيا ومبا مثله٬، عندهم يكن مل مبا اهللا عند من فأتاهم

  .عليهم احلجة به وأثبت اهللا٬،
    والكالم اخلطب عصره أهل على األغلب كان وقت يف  حممداً بعث اهللا وأن

 به وأثبت قوهلم به أبطل ما وأحكامه مواعظه من اهللا عند من فأتاهم   والشعر قال وأظنه
 على احلجة فما ٬،قط مثلك رأيت ما واهللا: له يقول السكيت ابن زال فما: قال. )عليهم احلجة
 اهللا على والكاذب فيصدقه٬، اهللا على الصادق به يعرف العقل( :X فقال ؟ اليوم اخللق

 أن هذا كالمه يف X الرضا ضمن قد اجلواب٬، هو واهللا هذا: السكيت ابن فقال. )فيكذبه
 أمر من عليه اشتبه فيما إليه املكلف يلتجئ قبل من صادق من التكليف زمان يف خيلو ال العامل

 ملا ولواله بالعقل٬، معرفته إىل املكلف يتوصل تعاىل٬، عليه صدقه على تدل داللة صاحب الشريعة٬،
  .أوال اخللق على تعاىل اهللا حجة فهو الكاذب٬، من الصادق عرف

 موسى بن علي أيام يف كنا: قال ٬،مسلم بن العزيز عبد أخيه عن ٬،مسلم بن القسم وعن
 اإلمامة أمر الناس فأدار قدومنا٬، بدو يف مجعة يوم يف جامعها يف فاجتمعنا مبرو٬، X الرضا

 خاض ما فأعلمتهX  الرضا وموالي سيدي على فدخلت فيها الناس اختالف كثرة وذكروا
 وتعاىل تبارك اهللا إن أديا§م٬، عن وخدعوا القوم جهل ٬،العزيز عبد يا(: قال مث فتبسم فيه٬، الناس

 فيه بني شئ٬، كل تفصيل فيه القرآن عليه وأنزل الدين٬، له أكمل حىت  نبيه يقبض مل
 ف~ي فَرَّطْن|ا مَّا﴿: 8 فقال. كمال إليه حيتاج ما ومجيع واألحكام٬، واحلدود واحلرام٬، احلالل
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 د~ين|كُم� لَكُم� أَكْم|لْت{ الْي|و�م|﴿: عمره آخر وهو الوداع حجة يف وأنزل ﴾ش|ي�ٍء م~ن الك~ت|ابِ
  ميض ومل الدين٬، متام من اإلمامة فأمر ﴾د~يناً اِإلس�الَم| لَكُم{ و|ر|ض~يت{ نِع�م|ت~ي ع|لَي�كُم� و|أَت�م|م�ت{

 X علياً هلم وأقام احلق٬، قصد على وتركهم سبيله٬، هلم وأوضح دينه معامل ألمته بني حىت
 رد فقد دينه يكمل مل 8 اهللا أن زعم فمن بينه٬، إال األمة إليه حيتاج شيئاً ترك وما وإماماً علماً

 فيجوز األمة من وحملها اإلمامة قدر تعرفون هل. كافر فهو اهللا كتاب رد ومن 8،٬ اهللا كتاب
  .اختيارهم فيها

 يبلغها أن من غوراً وأبعد جانباً وأمنع مكاناً وأعلى شأناً وأعظم قدراً أجلّ اإلمامة إن
  .باختيارهم فيقيموها بآرائهم٬، ينالو§ا أو بعقوهلم٬، الناس

 فهشرm وفضيلة ثالثة مرتبة واخللة٬، النبوة بعد اخلليل إبراهيم Mا 8 اهللا خص اإلمامة إن
 :  Mا سروراً    اخلليل فقال ﴾إِم|اماً ل~لنَّاسِ ج|اع~لُك| إِنِّي﴿ :8 فقال ذكره Mا فأشاد Mا٬، اهللا
 ظامل كل إمامة اآلية هذه فأبطلت ﴾الظ�ال~م~ني| ع|ه�د~ي ي|ن|الُ الَ﴿: 8 اهللا قال ٬،﴾ذُرِّيَّت~ي و|م~ن﴿
 الصفوة أهل ذريته يف جعل بأن 8 اهللا أكرمه مث الصفوة٬، يف وصارت القيامة٬، يوم إىل

 و|ج|ع|لْن|اه{م� # ص|ال~ح~ني| ج|ع|لْن|ا و|كُلّاً ن|اف~لَةً و|ي|ع�قُوب| إِس�ح|اق| لَه{ و|و|ه|ب�ن|ا﴿ :تعاىل فقال والطهارة٬،
 لَن|ا و|كَان{وا الزَّكَاة~ و|إِيت|اء الصَّلَاة~ و|إِقَام| الْخ|ي�ر|ات~ ف~ع�لَ إِلَي�هِم� و|أَو�ح|ي�ن|ا بِأَم�رِن|ا ي|ه�د{ونَ أَئ~مَّةً

 اهللا فقال  النيب ورثها حىت ٬،فقرناً قرناً بعض عن بعض يرثها ذريته يف تزل: فلم ﴾ع|ابِد~ين|
 ﴾الْم{ؤ�م~نِني| و|ل~يُّ و|اللّه{ آم|ن{واْ و|ال�ذ~ين| النَّبِيُّ و|ه|ذَا اتَّب|ع{وه{ لَل�ذ~ين| بِإِب�ر|اه~يم| النَّاسِ أَو�لَى إِن�﴿ :8

 يف فصارت اهللا٬، فرض ما رسم على اهللا بأمر X علياً  النيب فقلدها خاصة٬، له فكانت
 و|الْإِمي|انَ الْع~لْم| أُوت{وا ال�ذ~ين| و|قَالَ﴿ :8 بقوله واإلميان العلم اهللا آتاهم الذين األصفياء ذريته
 ال إذ القيامة يوم إىل خاصة X علي ولد يف فهي ﴾الْب|ع�ث~ ي|و�مِ إِلَى الل�ه~ ك~ت|ابِ ف~ي لَبِثْت{م� لَقَد�
  ؟ اجلهال هؤالء خيتار أين فمن ٬، حممد بعد نيب

 الرسول٬، وخالفة 8،٬ اهللا خالفة اإلمامة إن. األوصياء وإرث األنبياء مرتلة اإلمامة إن
  .واحلسني احلسن ومرياث املؤمنني٬، أمري ومقام

  .املؤمنني وعز الدنيا وصالح املسلمني٬، ونظام الدين٬، زمام اإلمامة إن
 والصيام٬، والزكاة الصالة متام باإلمام. السامي وفرعه النامي٬، اإلسالم رأس اإلمامة إن
. واألطراف الثغور ومنع واألحكام٬، احلدود وإمضاء والصدقات الفئ وتوفري واجلهاد٬، واحلج
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 إىل ويدعو اهللا٬، دين عن ويذب اهللا٬، حدود ويقيم اهللا٬، حرام وحيرم اهللا٬، حالل حيل اإلمام
  .البالغة واحلجة احلسنة واملوعظة باحلكمة ربه سبيل

: اإلمام. واألبصار األيدي تناله ال حبيث األفق٬، يف وهي للعامل الطالعة كالشمس اإلمام
 والبيداء الدجى غياهب يف اهلادي والنجم الساطع٬، والنور الزاهر٬، والسراج املنري٬، البدر
 من واملنجي اهلدى٬، على والدال الظلماء٬، على العذب املاء: اإلمام. البحار وجلج القفار
. فهالك فارقه من املسالك٬، على والدليل اصطلى٬، ملن احلارة البقاع على النار: اإلمام. الردى
 الغزيرة٬، والعني البسيطة واألرض املضيئة٬، والشمس اهلاطل٬، والغيث املاطر٬، السحاب: اإلمام

 يف العباد ومفزع الشقيق٬، واألخ الشفيق٬، والوالد الرفيق٬، األمني: اإلمام. والروضة والغدير
  .الداهية

 اهللا٬، إىل الداعي بالده٬، يف وخليفته عباده٬، على وحجته أرضه٬، يف اهللا أمني: اإلمام
 موسوم بالعلم٬، خمصوص العيوب٬، من املربأ الذنوب٬، من املطهر: اإلمام. اهللا حرمي عن والذاب
  .الكافرين وبوار املارقني٬، وغيظ املسلمني٬، وعز الدين٬، نظام باحللم٬،

 وال مثيل له وال بديل له يوجد وال عدل٬، يعادله وال أحد٬، يدانيه ال دهره٬، واحد: اإلمام
 املتفضل من اختصاص بل اكتساب٬، وال منه طلب غري من كله بالفضل خمصوص نظري٬،

 وتاهت العقول٬، ضلت! هيهات هيهات ؟ اختياره وميكنه اإلمام معرفة يبلغ ذا فمن الوهاب
 وتقاصرت احلكماء٬، وحتريت العظماء وتصاغرت العيون٬، وحسرت األلباب٬، وحارت احللوم٬،
 وعيت األدباء٬، وعجزت الشعراء٬، وكلت األلباب وجهلت اخلطباء٬، وحصرت احللماء٬،
 وكيف والتقصري٬، بالعجز فأقرت فضائله من فضيلة أو شأنه٬، من شأن وصف عن البلغاء٬،
 ال غناه٬، ويغين مقامه٬، يقوم من يوجد أو أمره٬، من شئ يفهم أو بكنهه٬، ينعت أو يوصف
 هذا٬، من االختيار فأين! الواصفني ووصف املتناولني٬، أيدي من النجم حبيث وهو وأىن وكيف

 ؟ اهللا رسول آل غري يف يوجد دخل أن ظنوا هذا٬، مثل يوجد وأين هذا٬، عن العقول وأين
 احلضيض إىل عنه تزل دحضاً صعباً مرتقاً فارتقوا الباطل٬، ومنتهم أنفسهم واهللا كذبتهم

 إال منه يزدادوا فلم مضلة٬، وآراء ناقصة٬، بائرة حائرة بعقول اإلمام إقامة راموا أقدامهم٬،
  .بعداً
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 يف ووقعوا بعيداً ضالالً وضلوا ٬،إفكاً وقالوا ٬،صعباً راموا لقد! يؤفكون أىن اهللا قاتلهم
 السبيل٬، عن فصدهم أعماهلم الشيطان هلم وزين بصرية٬، غري من اإلمام تركوا إذ احلرية٬،
: يناديهم والقرآن اختيارهم إىل رسوله٬، واختيار اهللا اختيار عن رغبوا مستبصرين٬، وكانوا

  .﴾ي{ش�رِكُونَ ع|مَّا و|ت|ع|الَى الل�ه~ س{ب�ح|انَ الْخ~ي|ر|ةُ لَه{م{ كَانَ م|ا و|ي|خ�ت|ار{ ي|ش|اُء م|ا ي|خ�لُق{ و|ر|بُّك|﴿
 الْخ~ي|ر|ةُ لَه{م{ ي|كُونَ أَن أَم�راً و|ر|س{ولُه{ الل�ه{ قَض|ى إِذَا م{ؤ�م~ن|ةÆ و|لَا ل~م{ؤ�م~نٍ كَانَ و|م|ا﴿ :8 وقال

  .﴾أَم�رِه~م� م~ن�
 لَم|ا ف~يه~ لَكُم� إِن� # ت|د�ر{س{ونَ ف~يه~ ك~ت|اب¤ لَكُم� أَم� # ت|ح�كُم{ونَ كَي�ف| لَكُم� م|ا﴿ :8 وقال
 أَيُّه{م س|لْه{م # ت|ح�كُم{ونَ لَم|ا لَكُم� إِن� الْق~ي|ام|ة~ ي|و�مِ إِلَى ب|ال~غ|ةٌ ع|لَي�ن|ا أَي�م|انٌ لَكُم� أَم� # ت|خ|يَّر{ونَ

  .﴾ص|اد~ق~ني| كَان{وا إِن بِش{ر|كَائ~هِم� فَلْي|أْت{وا ش{ر|كَاء لَه{م� أَم� # ز|ع~يم¤ بِذَل~ك|
  .﴾أَقْفَالُه|ا قُلُوبٍ ع|لَى أَم� الْقُر�آنَ ي|ت|د|بَّر{ونَ أَفَلَا﴿ :8 وقال
  .﴾ي|فْقَه{ونَ الَ فَه{م� قُلُوبِهِم� ع|لَى طُبِع| أم﴿
 ي|ع�ق~لُونَ الَ ال�ذ~ين| الْب{كْم{ الصُّمُّ اللّه~ ع~ند| الدَّو|ابِّ ش|رَّ إِن� # ي|س�م|ع{ونَ الَ و|ه{م� س|م~ع�ن|ا قَالُوا﴿
  .﴾مُّع�رِض{ونَ وَّه{م لَت|و|ل�واْ أَس�م|ع|ه{م� و|لَو� ل�أس�م|ع|ه{م� خ|ي�راً ف~يهِم� اللّه{ ع|ل~م| و|لَو� #

 هلم فكيف. العظيم الفضل ذو واهللا يشاء من يؤتيه اهللا فضل هو بل وعصينا مسعنا وقالوا
 والنسك والطهارة٬، القدس معدن ينكل٬، ال راع جيهل٬، ال عامل واإلمام! ؟ اإلمام باختيار

 فيه مغمز ال البتول٬، مطهرة نسل وهم الرسول بدعوة وخمصوص والعبادة٬، والعلم والزهادة٬،
 آل من والعترة هاشم٬، من والذروة قريش٬، من البيت يف حسب٬، ذو يدانيه وال نسب٬، يف

 احللم٬، كامل العلم٬، نامي مناف٬، عبد من والفرع األشراف٬، شرف اهللا٬، من والرضا الرسول٬،
 لدين حافظ اهللا٬، لعباد ناصح اهللا٬، بأمر قائم الطاعة٬، مفروض بالسياسة٬، عامل باإلمامة مضطلع

  .اهللا
 غريهم٬، يؤتيه ال ما وحكمه علمه خمزون من ويؤتيهم اهللا٬، يوفقهم واألئمة األنبياء إن
 أَمَّن ي{تَّب|ع| أَن أَح|قُّ الْح|قِّ إِلَى ي|ه�د~ي أَفَم|ن﴿: 8 قوله يف زما§م أهل علم فوق علمهم فيكون

  .﴾ت|ح�كُم{ونَ كَي�ف| لَكُم� فَم|ا ي{ه�د|ى أَن إِال� ي|هِدِّي| ال�
  .﴾كَث~رياً خ|ي�راً أُوت~ي| فَقَد� الْح~كْم|ةَ ي{ؤ�ت| و|م|ن﴿ :8 وقوله
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 و|الْجِس�مِ الْع~لْمِ ف~ي ب|س�طَةً و|ز|اد|ه{ ع|لَي�كُم� اص�طَفَاه{ اللّه| إِن�﴿ :   طالوت يف    8 وقوله
  .﴾ع|ل~يم¤ و|اس~ع¤ و|اللّه{ ي|ش|اُء م|ن م{لْكَه{ ي{ؤ�ت~ي و|اللّه{

  .﴾ع|ظ~يماً ع|لَي�ك| اللّه~ فَض�لُ و|كَانَ﴿ :لنبيه 8 وقال
 اللّه{ آت|اه{م{ م|ا ع|لَى النَّاس| ي|ح�س{د{ونَ أَم�﴿ :   وعترته بيته أهل من األئمة يف  8 وقال

 بِه~ آم|ن| مَّن� فَم~ن�ه{م # ع|ظ~يماً مُّلْكاً و|آت|ي�ن|اه{م و|الْح~كْم|ةَ الْك~ت|اب| إِب�ر|اه~يم| آلَ آت|ي�ن|ا فَقَد� فَض�ل~ه~ م~ن
  .﴾س|ع~رياً بِج|ه|نَّم| و|كَفَى ع|ن�ه{ ص|دَّ مَّن و|م~ن�ه{م

 احلكمة٬، ينابيع قلبه وأودع لذلك٬، صدره شرح عباده ألمور اهللا اختاره إذا العبد وأن
 مؤيد٬، معصوم وهو الصواب عن فيه حيري وال اجلواب٬، بعده يعي فلم إهلاما٬، العلم وأهلمه
 عباده٬، على حجته ليكون بذلك اهللا فخصه والعثار٬، والزلل اخلطايا أمن قد مسدد٬، موفق

 يقدرون فهل العظيم٬، الفضل ذو واهللا يشاء من يؤتيه اهللا فضل وذلك خلقه٬، على وشاهده
 احلق٬، اهللا وبيت تعدوا فيقدموه٬، الصفة Mذه خمتارهم يكون أو فيختاروه هذا٬، مثل على

 ظهورهم وراء فنبذوه اهللا كتاب ويف يعلمون٬، ال كأ§م ظهورهم وراء اهللا كتاب ونبذوا
 ه{دÙى بِغ|ي�رِ ه|و|اه{ اتَّب|ع| م~مَّنِ أَض|لê و|م|ن�﴿: 8 فقال أنفسهم ومقتهم اهللا فذمهم أهواءهم واتبعوا

  .﴾الظ�ال~م~ني| الْقَو�م| ي|ه�د~ي لَا الل�ه| إِن� الل�ه~ مِّن|
  .﴾أَع�م|الَه{م� و|أَض|ل� ل�ه{م� فَت|ع�ساً﴿ :8 وقال
 م{ت|كَبِّرٍ قَلْبِ كُل� ع|لَى الل�ه{ ي|طْب|ع{ كَذَل~ك| آم|ن{وا ال�ذ~ين| و|ع~ند| الل�ه~ ع~ند| م|قْتاً َكب{ر|﴿ :8 وقال

  . )﴾ج|بَّارٍ
* * *  

  

  

  

  

  



F٢Eא

  :X املهدي اإلمام ورسول وصي احلسن محدأ السيد / س
   ؟ اليماين هو من
  ؟ صاحبها yا يعرف الشخصية هلذه حدود هناك وهل
  ؟ اليمن من هو وهل
 الرواية يف ورد وكما حق من خيرجهم وال باطل يف الناس يدخل ال حبيث معصوم هو وهل

 من فهو ذلك فعل فمن عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته إن( :X الباقر عن
  ؟ )مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه النار٬، أهل

   / ج
  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  واملهديني األئمة حممد وال حممد على اهللا وصلى العاملني٬، رب هللا واحلمد
 كلهم(  حممد لآو فمحمد. اليمن من وnامة nامة٬، من مكة نأ معرفة: أوالً جيب

 اإلثنا واملهديون ٬،)مياين( X املهدي واإلمام) مياين( X وعلي ٬،)مياين(  فمحمد). ميانية
 )اهللا رمحهم( األوائل نوالعامل العلماء يعرفه كان ما وهذا ٬،)مياين( األول واملهدي ٬،)ميانية( عشر
 وقد٬، )١(﴾فَخ|لَف| م~ن� ب|ع�د~ه~م� خ|لْف¤ أَض|اع{وا الصَّالةَ و|اتَّب|ع{وا الشَّه|و|ات~ فَس|و�ف| ي|لْقَو�نَ غَيmاً﴿
 ورد بل ٬،)٢()اليمانية باحلكمة(  البيت أهل كالم البحار يف) اهللا رمحه( اßلسي العالمة مسى
  .)٣( اليمانية بالكعبة احلرام البيت X املطلب عبد ومسى كما ٬، اهللا رسول عن هذا

iا بالنسبة حلدود شخصية اليماينأم:  
 هي اليماين٬، راية من أهدى راية الرايات يف وليس(: X الباقر عن الرواية يف ورد فقد

 وكل الناس على السالح بيع حرم اليماين خرج فإذا صاحبكم٬، إىل يدعو ألنه ؛هدى راية
 عليه٬، يلتوي أن ملسلم حيل وال هدى٬، راية رايته فإن إليه فا§ض اليماين خرج وإذا مسلم٬،

  .)٤( )مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه النار٬، أهل من فهو ذلك فعل فمن

                                                            
 .٥٩ :مريم -١
 .١ص ١ج: راجع بحار األنوار -٢
 .١ص ٢٢ج: راجع بحار األنوار -٣
 .٢٦٤ص: غيبة النعماني -٤
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  : وفيها
 أن يعين وهذا): النار أهل من فهو ذلك فعل فمن عليه يلتوي أن ملسلم حيل ال( :أوالً
 عنه إعراضهم إن حبيث الناس٬، على حجة شخص يكون فال ٬،)إهلية والية صاحب: (اليماين
 أصحاب وهم ٬،)أرضه يف اهللا خلفاء: (من كان إذا إال وصاموا٬، صلوا وإن جهنم٬، يدخلهم
  .واملهديني واألئمة واملرسلني األنبياء من اإلهلية الوالية

 أو املستقيم٬، والطريق احلق٬، إىل والدعوة): مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو أنه( :ثانياً
 ٬،)حق من خيرجهم أو باطل يف الناس في¿دخل خيطأ ال الشخص هذا أن( :تعين املستقيم الصراط

 حتديد يف فائدة احلد أو القيد هلذا يصبح املعىن وyذا ٬،)العصمة منصوص معصوم: (نهإ أي
 فانه) مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو( الكالم هلذا آخر معىن أي افتراض أما اليماين٬، شخصية
  وحاشاهم اليماين لشخصية حداً وال قيداً يكون فال فائدة٬، بال  منهم الكالم هذا جيعل
  .ذلك من

  :وثانياً أوالً يف تقدم مما النتيجة
 بالروايات ثبت وقد ٬،)العصمة منصوص ومعصوم أرضه يف اهللا حجج من حجة: (اليماين إنّ
  عشر اإلثين األئمة: هم  حممد الرسول بعد احلجج إن الداللة القطعية والنصوص املتواترة
 وكمال النعمة٬، متام وyم غريهم٬، معصوم األرض يف هللا حجة وال عشر٬، اإلثين املهديني وبعدهم
 X املهدي اإلمام وبقي ٬،اًإمام عشر أحد  منهم مضى وقد. السماء رساالت وختم الدين٬،
 املهديني٬، أول اليماين يكون أن فالبد X املهدي اإلمام إىل يدعو واليماين مهديا٬ً، عشر اواإلثن
 ٬،)١(﴾ع|ل~يم¤ س|م~يع¤ و|الل�ه{ ب|ع�ضٍ م~ن� ب|ع�ض{ه|ا ذُرِّيَّةً﴿: ولده من هم بعده مهدياً عشر األحد نأل

 أن والثابت اإلهلي٬، العدل دولة يف هم بل ٬،X املهدي اإلمام ظهور زمن عن متأخرين ويأتون
 باإلمام املؤمنني أول وهو ٬،X املهدي اإلمام ظهور زمن يف املوجود: (هو املهديني أول

.  اهللا رسول وصية يف ورد كما ٬،)للقيام القاعدة لتهيئة وحتركه٬، ظهوره بداية يف Xاملهدي
  .مهدياً عشر اإلثين من األول باملهدي اليماين شخص ينحصر هنا ومن

 محدأ فامسه بالتفصيل٬، ومسكنه وصفاته امسه  البيت أهل روايات بيَّنت األول واملهدي
  . أنوفهم ورغم عليهم٬، قهراً إسرائيلي عنه يقولون الناس أن أي    إسرائيل أي    اهللا عبد وكنيته

                                                            
 .٣٤ :آل عمران -١
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 عناه وما أمرين فقد أمره فما إسرائيل أمسي اهللا عبد وأنا أمحد أمسي( : اهللا رسول وقال
  .)١( )عناين فقد

) اثر األمين خده يف( و) البصرة من: (وهو عشر٬، وثالثة مائة الثالث أول هو األول واملهدي
 فيه( و) النبوة ختم ظهره يف(  و )X عمران بن موسى كجسم جسمه( و) حزاز رأسه يف(و

 أول عند( و) واإلجنيل والتوراة بالقرآن األئمة بعد اخللق علمأ هو( و ) اهللا رسول وصية
 نهإف فبايعوه رأيتموه إذا :فقال شاباً ذكر مث… ( : اهللا رسول قال) شاباً يكون ظهوره
  .)٢( )املهدي خليفة

 يف  اهللا رسول قال(: قال ٬،X املؤمنني أمري عن ٬،آبائه عن ٬،X اهللا عبد أيب عن
 اهللا رسول فأملى ٬،ودواة صحيفة حضرأ احلسن أبا يا :X لعلي وفاته فيها كانت اليت الليلة
 ومن إماماً عشر اثنا بعدي سيكون نهإ ٬،علي يا :فقال ٬،املوضع هذا إىل انتهى حىت وصيته 

 :قال آن إىل احلديث وساق إمام٬، عشر اإلثين أول علي يا فأنت ٬،مهدياً عشر اثنا بعدهم
 إماماً عشر اثنا فذلك  حممد آل من املستحفظ د م ح م ابنه إىل X احلسن وليسلمها

 ثالثة له املهديني أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا ٬،مهدياً عشر اثنا بعده من يكون مث
  . )٣()املؤمنني أول وهو املهدي الثالث واالسم محدأو اهللا عبد وهو أيب واسم كامسي اسم أسامي

  . )٤( )X احلسني ولد من مهدياً عشر اثنا القائم بعد منا إن( :قال نهأ X الصادق وعن
  .)٥( )X احلسني ولد من مهدياً عشر أحد القائم بعد منا إن( :قال ٬،X الصادق وعن
 بعده X اإلمام نأل ؛X املهدي اإلمام وليس األول املهدي هو القائم الرواية هذه ويف

 الغائر محرة٬، املشرب ذاك… : (األول املهدي وصف يف X الباقر وقال مهديا٬ً، عشر إثىن
 اهللا رحم أثر بوجهه و حزاز برأسه املنكبني بني ما العريض احلاجبني املشرف العينني
  .)٦()موسى

                                                            
 . ٩٥ص ١ج: ، البرهان٤٤ص ١ج: تفسير العياشي -١
 .٣٠ص: بشارة اإلسالم -٢
 .٢٤١ص ٢ج: ، غاية المرام١٥٠ص: والغيبة للطوسي ،١٤٧ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣
 . ٣٨٥ص: ، الغيبة للطوسي٣١٠ص ٣ج: ، البرهان١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -٤
 .١٤٥ص ٥٣ج: بحار األنوار -٥
 .٢١٥ص: غيبة النعماني -٦
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ن أوهلم من البصرة إأال و :Xفقال … : (طويل خرب يف X املؤمنني أمري وعن
  .)١( )… وأخرهم من األبدال
…  ومن البصرة… : (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 

  .)٢( )… محدأ
امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذي    أي للقائم     له: (نه قالأ Xوعن اإلمام الباقر 

 اإلمام اسم وحممد األول املهدي اسم هو محدأو. )٣( )فمحمدخيفى فأمحد وأما الذي يعلن 
  . اهللا رسول وصية من تبني كما X املهدي

 ألفاً عشر اثنا فضة٬، وال بذهب ليس بالطالقان كرتاً تعاىل هللا إنّ: (X الباقر وعن
 عصابة عليه شهباء٬، بغلة على هاشم بين من شاب يقودهم) أمحد أمحد: (شعارهم خبراسان
 ٬،)٤()الثلج على حبوا ولو إليه فسارعوا بذلك مسعتم فإذا. الفرات عابر إليه أنظر كأين محراء٬،

  :والفنت املالحم كتاب ويف ٬،)٥( األول املهدي اسم هو محدأو
 جان وال إنس قاله ما صوتاً يسمعون لكنهم ذهو وال ذي من ليس الغضب أمري( :قال

  .)٦( )مياين خليفة ولكنه ذهو وال ذي من ليس بامسه فالناً بايعوا
 فبيناهم يبايعونه ملن وينظرون فيجتمعون: (احلسين طاووس بن للسيد والفنت املالحم ويف
 ولكنه ذه وال ذي من ليس بامسه فالناً بايعوا جان وال إنس قال ما صوتاً مسعوا إذا كذلك
 ما: (X املهدي اإلمام أحاديث معجم كتاب يف الكوراين علي الشيخ وروى ٬،)مياين خليفة
  .)٧( )اليمن يف ونسباً أصالً له أن غري فيهم إال اخلالفة وما قريش٬، من إال املهدي
 نأل ؛النسب مقطوع يكون أن فالبد X املهدي اإلمام ذرية من األول املهدي أن ومبا

 املهدي وصفات املنصور اليماين صفات هي الصفات وهذه جمهولون٬، X املهدي اإلمام ذرية
  .سبق مما تبني كما واحد شخص ألنه األول

                                                            
 .١٤٨ص: بشارة اإلسالم  -١
 .١٨١ص: بشارة اإلسالم -٢
 .٦٥٣ص ٢ج: آمال الدين  -٣
 .٣٤٣ص: منتخب األنوار المضيئة -٤
 .٢٧ص:  المالحم والفتن للسيد بن طاووس الحسني -٥
 .٨٠ص :المالحم والفتن -٦
 . ٢٩٩ص ١ج: Xآتاب معجم أحاديث اإلمام المهدي  -٧
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 ةوثالث مائة الثالث ومن املقدس الظهور زمن يف ممهد اليماين إن: فأقول املزيد أردتï نإو
 وأول املقدس الظهور زمن يف موجود أيضاً األول واملهدي املهدي٬، لإلمام الراية ويسلم عشر
 على حجة أحدمها يكون أن بد فال قيامه٬، وقبل ظهوره بداية يف X املهدي باإلمام مؤمن
 على حجة فهو منهم األول واملهدي اخللق مجيع على اهللا حجج واملهديني األئمة أن ومبا ٬،اآلخر
 فيصبح التمهيد ثورة قائد هو األول املهدي يكون وبالتايل ٬،اًواحد اًشخص يكونا مل إذا اليماين
 وقائد الرئيسي املمهد هو اليماين نأل ؛صحيح غري وهذا للقائد مساعد بل ثانوي اليماين دور

  .األول املهدي هو واليماين اليماين هو األول املهدي يكون أن فتحتم املقدس٬، الظهور حركة
 يكون ظهوره بداية ويف ٬،ثرأ األمين خده ويف ٬،البصرة ومن ٬،محدأ امسه( اليماين يكون وyذا

 ٬،النسب ومقطوع ٬،األئمة بعد واإلجنيل وبالتوراة نآبالقر الناس علمأو ٬،حزاز رأسه ويف ٬،شاباً
 ذلك فعل فمن عليه يلتوي أن ملسلم حيل وال ٬،اهللا من الطاعة مفترض إمام وهو ٬،باملهدي ويلقب
 و … و X املهدي اإلمام إىل ويدعو ٬،مستقيم طريق وإىل احلق إىل ويدعو ٬،النار أهل من فهو
فراجع الروايات  ل حممد آاملهدي األول يف روايات حممد و أوصاف من ورد ما وكل) …
  .احلديث كتب من وغريها ٬،)١( والبحار الدين وإكمال الطوسي وغيبة النعماين غيبة كتابيف 

 هم: (X اإلمام أصحاب عشر والثالثة مائة الثالث من) اليماين أتباع( كل نأ ويبقى
  ). العراق مياين(و) صنعاء مياين( ومنهم ٬،)اليماين لقائدâهم( انتساyم باعتبار ٬،)ميانيون
 ن|ذ~يراً # الْكُب|رِ إلَِح�د|ى إِنَّها # أَس�فَر| إِذا و|الصُّب�حِ#  أَد�ب|ر| إِذْ و|الل�ي�لِ#  و|الْقَم|رِ كَال�﴿
 أَص�حاب| إِال�  #ر|ه~ين|ةٌ كَس|ب|ت� بِما ن|فْسٍ كُلê # ي|ت|أَخَّر| أَو� ي|ت|قَدَّم| أَنْ م~ن�كُم� شاَء ل~م|ن�#  ل~لْب|ش|رِ
 ن|ك{ لَم� قالُوا   # س|قَر| ف~ي س|لَكَكُم� ما # الْم{ج�رِم~ني| ع|نِ  #ي|ت|ساَءلُونَ ج|نَّاتÆ ف~ي#  الْي|م~نيِ

 بِي|و�مِ ن{كَذ�ب{ و|كُنَّا # الْخائ~ض~ني| م|ع| ن|خ{وض{ و|كُنَّا  #الْم~س�ك~ني| ن{طْع~م{ ن|ك{ و|لَم�#  الْم{ص|ل�ني| م~ن|
 م{ع�رِض~ني| التَّذْك~ر|ة~ ع|نِ لَه{م� فَما#  الشَّاف~ع~ني| ش|فاع|ةُ ت|ن�فَع{ه{م� فَما # الْي|ق~ني{ أَتان|ا ح|تَّى # الدِّينِ
 ي{ؤ�تى ص{ح{فاً أَنْ م~ن�ه{م� ام�رِئٍ كُلê ي{رِيد{ ب|لْ # قَس�و|ر|ةÆ م~ن� فَرَّت� # م{س�ت|ن�ف~ر|ةٌ ح{م{ر¤ كَأَنَّه{م� #

 ي|ذْكُر{ونَ و|ما # ذَكَر|ه{ شاَء فَم|ن�  #ت|ذْك~ر|ةٌ إِنَّه{ كَال�  #اْآلخ~ر|ةَ ي|خافُونَ ال ب|لْ كَال� # م{ن|شَّر|ةً
 .)٢(﴾الْم|غ�ف~ر|ة~ و|أَه�لُ التَّقْوى أَه�لُ ه{و| الل�ه{ ي|شاَء أَنْ إِال�

                                                            
 . ٥٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .المدثر -٢
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 وبداية ٬،X )املهدي اإلمام فجر: (والصبح ٬،)الظاملني دولة: (والليل ٬،)الوصي: (والقمر
 القيامة( أي: ﴾الْكُب|رِ إلَِح�د|ى إِنَّها﴿٬، الشمس هو ألنه ؛الشمس شروق كبداية بوصيه ظهوره
  ).الصغرى

  :هي ثالث الكربى اإلهلية والوقعات
  .الصغرى القيامة
  .والرجعة
  .الكربى والقيامة

 اإلمام يرسله) اليماين) (األول واملهدي الوصي وهو منذر( أي: ﴾ل~لْب|ش|رِ ن|ذ~يراً﴿
 أن شاء من ويتأخر يتقدم٬، أن شاء من ليتقدم شديد٬، عذاب يدي بني ونذيراً بشرياً Xاملهدي
 فكل واضح وهذا. ﴾ر|ه~ين|ةٌ كَس|ب|ت� بِما ن|فْسٍ كُلê﴿ ٬،)X املهدي اإلمام ركب: (عن يتأخر
 املقربون: (وهم احلساب من مستثنون وهؤالء٬، ﴾الْي|م~نيِ أَص�حاب| إِال�﴿ عمله على حياسب إنسان
 بغري اجلنة يدخلون ٬،)X املهدي اإلمام أصحاب عشر وثالثة مائة الثالث اليماين أصحاب وهم

  .حساب
  .)١(﴾فَر|و�ح¤ و|ر|ي�ح|انٌ و|ج|نَّت{ ن|ع~يمٍ #فَأَمَّا إِنْ كَانَ م~ن| الْم{قَرَّبِني| ﴿ :تعاىل قال
 م~ن| ن|ك{ لَم� قالُوا#  س|قَر| ف~ي س|لَكَكُم� ما  #الْم{ج�رِم~ني| ع|نِ#  ي|ت|ساَءلُونَ ج|نَّاتÆ ف~ي﴿

 األول واملهدي X املهدي اإلمام ووصي وخليفته اهللا٬، لويل املوالني من نك مل أي ﴾الْم{ص|ل�ني
) النار أهل من فهو ذلك فعل فمن عليه يلتوي أن ملسلم حيل ال( فاليماين ٬،)املوعود اليماين(

  .الوكيل ونعم اهللا٬، فحسيب
 بني يفرقون ال بقوم وجاءه ٬،)نه اهللالع( هند بن مبعاوية X علي املؤمنني أمري بتليأ لقد
 معاوية بسبعني ولكن ٬،)X طالب أيب بن علي( أيب ابتلي كما اليوم بتليتأ وقد واجلمل٬، الناقة

  .يصفون ما على املستعان واهللا٬، واجلمل الناقة بني يفرقون ال قوم ويتبعهم ٬،)نه اهللالع(
 بدقة٬، فوصفوين بينوه٬، إال أمري من ئاًشي  األئمة وآبائي ٬، اهللا رسول أبقى ما واهللا
  .البيان هذا بعد حايل٬، يف شبهة وال أمري٬، يف لبس يبق فلم ٬، مسكين وبينوا ومسوين٬،

  .املوعود واليماين املهديني أول وأين النهار رابعة يف مشس من أبني وأمري
  ٤٣ص ٤ج: املتشاyات

                                                            
 .٨٩ – ٨٨ :الواقعة -١



F٣Eא
אא

  .املشركني من مجاعة على  النيب احتجاج االحتجاج٬، يف الطربسي الشيخ روى
 :X حممد بن علي أليب قلت(: قال أنه )السالم عليهما( العسكري احلسن حممد أيب عن

 كثرية٬، مراراً بلى: قال ؟ وحياجهم عاتبوه إذا واملشركني اليهود يناظر  اهللا رسول كان هل
 لَو�لَا الْأَس�و|اقِ ف~ي و|ي|م�ش~ي الط�ع|ام| ي|أْكُلُ الرَّس{ولِ ه|ذَا م|الِ و|قَالُوا﴿ :قوهلم من اهللا حكى ما منها
 مِّن| ر|ج{لٍ ع|لَى الْقُر�آنُ ه|ذَا ن{زِّلَ لَو�لَا﴿: وقالوا ٬،﴾مَّس�ح{وراً ر|ج{الً﴿ :قوله إىل ﴾م|لَك¤ إِلَي�ه~ أُنزِلَ

  .﴾ع|ظ~يمٍ الْقَر�ي|ت|ي�نِ
 ك~ت|اباً﴿ :قوله إىل ﴾ي|نب{وعاً اَألر�ضِ م~ن| لَن|ا ت|فْج{ر| ح|تَّى لَك| نُّؤ�م~ن| لَن و|قَالُواْ﴿ :8 وقوله

 السماء من كسفاً علينا أنزلت كموسى نبياً كنت لو: ذلك آخر يف له قيل مث ٬،﴾نَّقْر|ؤ{ه{
  .X ملوسى موسى قوم مسائل من أشد مسألتنا ألن ٬،إليك مسألتنا يف الصاعقة علينا ونزلت

 مجاعة اجتمع إذ ٬،الكعبة بفناء مبكة يوم ذات قاعداً كان  اهللا رسول أن وذلك: قال
 جهل وأبو هشام ابن البختري وأبو املخزومي املغرية بن الوليد منهم قريش رؤساء من

 كثري يليهم ممن مجع معهم وكان املخزومي٬، أمية أيب بن اهللا وعبد السهمي وائل بن والعاص
  .و§يه أمره اهللا عن إليهم ويؤدي اهللا كتاب عليهم يقرأ أصحابه من نفر يف  اهللا ورسول

 بتقريعه نبدأ فتعالوا خطبه٬، وعظم حممد أمر استفحل لقد: لبعض بعضهم املشركون فقال
 قدره ويصغر أصحابه على خطبه ليهون به جاء ما وإبطال عليه واالحتجاج وتوبيخه وتبكيته
 عاملناه وإال انتهى فإن وطغيانه٬، ومترده وباطله غيه من فيه هو عما يرتع فلعله عندهم٬،
 أمية أيب بن اهللا عبد قال ؟ وجمادلته كالمه يلي الذي ذا فمن: جهل أبو قال. الباتر بالسيف

 فأتوه بلى٬، :جهل أبو قال ؟ كفياً وجمادالً حسيباً قرناً له ترضاين أفما ذلك٬، إىل أنا: املخزومي
 عظيمة دعوى ادعيت لقد ٬،حممد يا: فقال ٬،املخزومي أمية أيب بن اهللا عبد فابتدأ بأمجعهم
 اخللق وخالق العاملني لرب ينبغي وما العاملني٬، رب اهللا رسول أنك زعمت ٬،هائالً مقاالً وقلت
 يف ومتشي نشرب كما وتشرب نأكل كما تأكل مثلنا بشر رسوله مثلك يكون أن أمجعني

 عظيم املال كثري إال رسوالً يبعثان ال الفرس ملك وهذا الروم ملك فهذا منشي٬، كما األسواق
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 فهم كلهم هؤالء فوق العاملني ورب وخدام٬، وعبيد وخيام وفساطيط ودور قصور له احلال
 نبياً إلينا يبعث أن اهللا أراد لو بل ونشاهده٬، يصدقك ملك معك لكان نبياً كنت ولو عبيده٬،
  .بنيب ولست مسحوراً رجل إال حممد يا أنت ما مثلنا٬، بشراً ال ملكاً إلينا يبعث إمنا لكان

 إلينا يبعث أن اهللا أراد لو بلى٬،: قال ؟يء ش كالمك من بقي هل:  اهللا رسول فقال
 تزعم الذي القرآن هذا أنزل فهال ٬،حاالً وأحسنه ماالً أكثره بيننا فيما من أجل لبعث رسوالً

 مبكة املغرية بن الوليد أما عظيم القريتني من رجل على رسوالً به وابتعثك عليك أنزله اهللا أن
mبالطائف الثقفي مسعود بن عروة اوأم.  

 لك نؤمن لن ٬،بلى: فقال ؟ اهللا عبد يا يءش كالمك من بقي هل:  اهللا رسول فقال
 أرضها تكسح وجبال٬، وعروة أحجار ذات فإ§ا هذه٬، مبكة ينبوعاً األرض من لنا تفجر حىت

 فتأكل وعنب خنيل من جنة لك تكون أو حمتاجون ذلك إىل فإننا العيون٬، فيها وجترى وحتفرها
 السماء تسقط أو ٬،تفجرياً واألعناب النخيل تلك خالل خالهلا األ§ار فتفجر وتطعمنا منها
 س|ح|اب¤ ي|قُولُوا س|اق~طاً السَّم|اِء مِّن| ك~س�فاً ي|ر|و�ا و|إِن﴿ :لنا قلت فإنك كسفاً علينا زعمت كما

 لنا وهم وMم به تأيت ٬،قبيالً واملالئكة باهللا تأيت أو: قال مث. ذلك نقول فلعلنا ﴾مَّر�كُوم¤
 :لنا قلت وأنك نطغى٬، فلعلنا به وتغنينا منه تعطينا زخرف من بيت لك يكون أو مقابلون٬،

  .﴾اس�ت|غ�ن|ى رَّآه{ أَن # لَي|طْغ|ى الْإِنس|انَ إِن� كَل�ا﴿
 حىت لصعودك أي لرقيك نؤمن ولن السماء يف تصعد أي السماء يف ترقى أو: قال مث

 بأن معه ومن املخزومي أمية أيب بن اهللا عبد إىل احلكيم العزيز اهللا من نقرؤه كتاباً علينا ترتل
 ال مث عندي٬، من أنه مقالة يف وصدقوه رسويل فإنه املطلب عبد بن اهللا عبد بن مبحمد آمنوا
 وفتحت السماء إىل رفعتنا لو بل بك٬، أؤمن ال أو بك أؤمن كله هذا فعلت إذا حممد يا أدري
  .وسحرتنا أبصارنا سكرت إمنا لقلنا وأدخلتناها أبواMا

 فيما أوليس ٬،حممد يا: قال ؟ كالمك من يءش أبقي ٬،اهللا عبد يا:  اهللا رسول فقال
 لك كان إن نفسك عن وأفصح لك بدا ما فقل يءش بقي ما وبالغ٬، كفاية عليك أوردته
  .به سألناك مبا وأتنا حجة

 قاله ما تعلم يءش بكل والعامل صوت لكل السامع أنت اللهم:  اهللا رسول فقال
 ر|ج{الً﴿ :قوله إىل ﴾الط�ع|ام| ي|أْكُلُ الرَّس{ولِ ه|ذَا م|الِ و|قَالُوا﴿ حممد يا: عليه اهللا فأنزل عبادك٬،
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 ﴾س|بِيالً ي|س�ت|ط~يع�ونَ فَالَ فَض|لêواْ اَألم�ثَالَ لَك| ض|ر|ب{واْ كَي�ف| انظُر� ﴿: تعاىل اهللا قال مث ٬،﴾مَّس�ح{وراً
 ت|ح�ت~ه|ا م~ن ت|ج�رِي ج|نَّاتÆ ذَل~ك| مِّن خ|ي�راً لَك| ج|ع|لَ ش|اء إِن ال�ذ~ي ت|ب|ار|ك|﴿ حممد يا: قال مث

 إِلَي�ك| ي{وح|ى م|ا ب|ع�ض| ت|ارِك¤ فَلَع|ل�ك|﴿ حممد يا: عليه نزلأو ٬،﴾قُص{وراً ل�ك| و|ي|ج�ع|ل الْأَن�ه|ار{
 أَنز|لْن|ا و|لَو� م|لَك¤ ع|لَي�ه~ أُنزِلَ لَو�ال و|قَالُواْ﴿ حممد يا: عليه اهللا وأنزل ٬،اآلية ﴾ص|د�ر{ك| بِه~ و|ض|آئ~ق¤

  .﴾ي|لْبِس{ونَ مَّا ع|لَي�هِم و|لَلَب|س�ن|ا﴿ :قوله إىل ﴾األم�ر{ ل�قُض~ي| م|لَكاً
 تأكلون كما الطعام آكل أين من ذكرت أما ٬،اهللا عبد يا:  اهللا رسول له فقال
 ما وحيكم يشاء ما يفعل تعاىل هللا األمر فإمنا رسوالً هللا أكون أن هذا ألجل جيوز ال أنه وزعمت

 أفقر كيف اهللا أن ترى أال وكيف٬، بلم عليه االعتراض ألحد وال لك وليس حممود وهو يريد٬،
 ووضع بعضاً وشرف بعضاً وأسقم بعضاً وأصح بعضاً وأذل بعضاً وأعز بعضاً وأغىن بعضاً
 للوضعاء وال" وأغنيتهم أفقرتنا مل" يقولوا أن للفقراء ليس مث الطعام٬، يأكل ممن وكلهم ٬،بعضاً

 وأضعفتنا أزمنتنا مل" يقولوا أن والضعفاء للزمين وال" وشرفتهم وضعتنا مل" يقولوا أن
 مل" يقولوا أن الصور لقباح وال" وأعززÔم أذللتنا مل" يقولوا أن لألذالء وال" وصححتهم

 كافرين٬، وبه منازعني أحكامه يف وله رادين رMم على كانوا ذلك قالوا إن بل" ومجلتهم قبحتنا
 وأنتم املسقم املصحح املذل املعز املفقر املغين الرافع اخلافض امللك أنا: هلم جوابه ولكان
 أبيتم وإن مؤمنني عباداً كنتم سلمتم فإن حلكمي٬، واالنقياد يل التسليم إال لكم ليس العبيد
  .اهلالكني من وبعقوبايت كافرين يب كنتم

 أَنَّم|ا إِلَيَّ ي{وح|ى﴿ الطعام آكل يعين ﴾مِّثْلُكُم� ب|ش|ر¤ أَن|ا إِنَّم|ا قُلْ﴿ حممد يا: عليه اهللا أنزل مث
 كما دونكم بالنبوة خصين ريب ولكن مثلكم البشرية يف أنا هلم قل يعين ﴾و|اح~د¤ إِلَه¤ إِلَه{كُم�
 أيضا خيصين أن تنكروا فال البشر٬، من بعض دون واجلمال والصحة بالغىن البشر بعض خيص

  ].دونكم[ بالنبوة
 إال رسوال يبعثان ال الفرس وملك الروم ملك هذا" قولك وأما:  اهللا رسول قال مث

 فوق العاملني ورب وخدام وعبيد وخيام وفساطيط ودور قصور له احلال عظيم املال كثري
 وال وحسبانك ظنك على يفعل ال واحلكم التدبري له اهللا فإن" عبيده فهم كلهم هؤالء

  .حممود وهو يريد ما وحيكم يشاء ما يفعل بل باقتراحك
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 ذلك يف نفسه ويكد رMم إىل ويدعوهم دينهم الناس ليعلم نبيه اهللا بعث إمنا ٬،اهللا عبد يا
 الناس عن يسترونه وخدم وعبيد فيها حيتجب قصور صاحب كان فلو و§اره٬، الليل آناء

 الفساد جيري كيف احتجوا إذا امللوك ترى ما أو تتباطأ٬، واألمور تضيع الرسالة كانت أليس
  .يشعرون وال به يعلمون ال حيث من والقبائح

 وال لرسوله الناصر هو وأنه وقوته قدرته ليعرفكم يل مال وال اهللا بعثين إمنا ٬،اهللا عبد يا
 اهللا يظفرين وسوف عجزكم ويف قدرته يف بني فهذا رساالته٬، يف منعه وال قتله على تقدرون

 ودون دونكم من املؤمنون عليها ويستويل ببالدكم اهللا يظفرين مث ٬،وأسراً قتالً فأسعكم بكم
  .دينكم على يوافقكم من

 ونشاهده٬، صدقك ملك معك لكان نبياً كنت لو: "يل قولك وأما:  اهللا رسول قال مث
 تشاهده ال فامللك" مثلنا بشراً ال ملكاً يبعث إمنا لكان نبياً إلينا يبعث أن اهللا أراد لو بل

 أبصاركم قوى يف يزاد بأن    شاهدمتوه ولو منه٬، ألعيان اهلواء هذا جنس من ألنه ؛حواسكم
 ألفتموه الذي البشر صورة لكم يظهر كان إمنا ألنه ؛بشر هذا بل ملكا هذا ليس لقلتم   

 يقوله ما وأن امللك صدق تعلمون كنتم فكيف ومراده٬، خطابه وتعرفوا مقالته عنه لتفهموا
 قد الذين البشر طبائع يف ليست اليت املعجزات يده على وأظهر بشرا اهللا بعث إمنا بل حق٬،

 اهللا من شهادة ذلك وأن معجزة أنه به جاء عما بعجزكم فتعلمون قلوMم ضمائر علمتم
] مجيع[ عنه يعجز] و عنه تعجزون[ ما يده على وظهر ملك لكم ظهر ولو له٬، بالصدق

 يصري حىت املالئكة من أجناسه سائر طبائع يف ليس ذلك أن يدلكم ما ذلك يف يكن مل البشر
 منها يقع أجناساً هلا ألن ؛مبعجز منها ذلك ليس تطري اليت الطيور أن ترون أال ٬،معجزاً ذلك
 األمر عليكم سهل 8 اهللا فإن ٬،معجزاً ذلك كان كطريا§ا طار آدمياً أن ولو طريا§ا٬، مثل

  .فيه حجة ال الذي الصعب عمل تقترحون وأنتم حجته عليكم تقوم حبيث وجعله
 وقد كذلك أكون فكيف "مسحور رجل إالّ أنت ما" قولك وأما:  اهللا رسول قال مث
 استكملت أن إىل نشأت منذ علي جربتم فهل فوقكم٬، والعقل التميز صحة يف أين تعلمون
 أن أتظنون الرأي٬، من سفها أو القول من خطأ أو خيانة أو كذبة أو زلة أو خزية سنة أربعني
 انظُر�﴿ اهللا قال ما وذلك وقوته٬، اهللا حبول أو وقوÔا نفسه حبول املدة هذه طول يعتصم رجالً
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 أكثر حبجة عمى عليك يثبتوا أن إىل ﴾س|بِيالً ي|س�ت|ط~يع�ونَ فَالَ فَض|لêواْ اَألم�ثَالَ لَك| ض|ر|ب{واْ كَي�ف|
  .بطال§ا حتصيل عليك تبني اليت الباطلة دعاويهم من

 عظيم القريتني من رجل على القرآن هذا نزل لوال" قولك وأما:  اهللا رسول قال مث
 مال يستعظم ليس اهللا فإن٬، "بالطائف] الثقفي مسعود بن[ عروة أو مبكة املغرية بن الوليد
 تعدل عنده الدنيا كانت لو بل ٬،عندك له كما عنده له خطر وال أنت تستعظمه كما الدنيا
 القاسم هو اهللا بل ٬،إليك اهللا قسمة وليس ماء شربة له خمالفاً به كافراً سقى ملا بعوضة جناح

 له ملا أنت ختافه كما أحد خياف ممن 8 هو وليس وإمائه عبيده يف يشاء ملا والفاعل للرمحات
 فتخصه أنت تطمع كما حاله يف أو ماله يف أحد يف يطمع ممن وال لذلك بالنبوة فعرفته وحاله
 وإمنا التقدمي يستحق ال من فتقدم أنت حتب كما اهلواء حمبة أحداً حيب ممن وال لذلك٬، بالنبوة
 طاعته يف األفضل إال وجالله الدين مراتب ألفضل بالعدل إال يؤثر فال بالعدل٬، معاملته
 طاعته٬، عن تباطأ أشدهم إال وجالله الدين مراتب يف يؤخر ال وكذلك خدمته٬، يف واألجد

 وليس تفضله٬، من واحلال املال هذا بل حال إىل وال مال إىل ينظر مل صفته هذا كان وإذا
 تتفضل أن بد فال عبد على باملال تفضلت إذا له يقال فال الزب٬، ضريبة عليه عباده من ألحد
 تفضل ألنه ؛تفضالً إلزامه وال مراده خالف على إكراهه ألحد ليس ألنه أيضا بالنبوة عليه
  .بنعمه قبله

 وأفقره٬، واحد صورة حسن وكيف صورته٬، وقبح واحداً أغين كيف اهللا عبد يا تري أال
 هال" يقول أن الغين هلذا ليس مث. ووضعه واحداً أغىن وكيف وأفقره٬، واحداً شرف وكيف
 وال ٬،"فالن مال مجايل إىل أضيف هال" يقول أن للجميل وال" فالن مجال يساري إىل أضيف

 إىل أضيف هال" يقول أن للوضيع وال" فالن مال شريف إىل أضيف هال" يقول أن للشريف
 يف حكيم وهو يشاء٬، كما ويفعل يشاء كيف يقسم هللا احلكم ولكن ٬،"فالن شرف ضعيت
 مِّن| ر|ج{لٍ ع|لَى الْقُر�آنُ ه|ذَا ن{زِّلَ لَو�لَا و|قَالُوا﴿ :تعاىل قوله وذلك أعماله يف حممود أفعاله

  .﴾ع|ظ~يمٍ الْقَر�ي|ت|ي�نِ
 ف~ي مَّع~يش|ت|ه{م� ب|ي�ن|ه{م قَس|م�ن|ا َح�ن{﴿ حممد يا ٬،﴾ر|بِّك| ر|ح�م|ةَ ي|قِْسم{ونَ أَه{م�﴿ :تعاىل اهللا قال

 سلعة إىل ذلك وأحوج ذلك٬، مال إىل هذا أحوج بعض٬، إىل بعضاً فأحوجنا ﴾الدُّن�ي|ا الْح|ي|اة~
 من ضرب يف الفقراء أفقر إىل حمتاجاً األغنياء وأغىن امللوك أجل فترى. خدمته وإىل هذا
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 إال يستغين أن امللك لذلك يتهيأ ال هلا يصلح خدمة وإما معه٬، ليست معه سلعة إما: الضروب
 حيتاج الفقري فهذا الفقري٬، هذا من يستفيدها أن إىل فقري هو واحلكم العلوم من باب وإما به٬،
  .معرفته أو رأيه أو الفقري هذا علم إىل حيتاج امللك وذلك الغين٬، امللك ذلك مال إىل

 هال يقول أن للفقري وال الفقري٬، هذا علم مايل إىل اجتمع هال يقول أن للملك ليس مث
 :اهللا قال مث. الغين امللك هذا مال احلكمة فنون من فيه أتصرف وما وعلمي رأيي على اجتمع

 هلم قل حممد يا: قال مث ﴾س{خ�رِيmاً ب|ع�ضاً ب|ع�ض{ه{م ل~ي|تَّخ~ذَ د|ر|ج|اتÆ ب|ع�ضٍ فَو�ق| ب|ع�ض|ه{م� و|ر|فَع�ن|ا﴿
  .الدنيا أموال من هؤالء جيمعه ما أي ﴾ي|ج�م|ع{ونَ مِّمَّا خ|ي�ر¤ ر|بِّك| و|ر|ح�م|ت{﴿

 إىل" ينبوعاً األرض من لنا تفجر حىت لك نؤمن لن" قولك وأما:  اهللا رسول قال مث
 برهاناً يكن مل به جاءك لو ما منها: أشياء اهللا رسول حممد على اقترحت قد فإنك قلته٬، آخر

 ومنها فيه٬، حجة ال مبا عليهم وحيتج اجلاهلني جهل يغتنم أن عن يرتفع  اهللا ورسول لنبوته
 ال Mا اإلميان اهللا عباد ليلزم والرباهني باحلجج يؤتى وإمنا هالكك٬، معه كان به جاءك لو ما

 يهلكهم أن من مبصاحلهم وأعلم بعباده أرحم العاملني ورب هالكك اقترحت فإمنا Mا٬، ليهلكوا
 ذلك يعرفك العاملني رب ورسول كونه جيوز وال يصح ال الذي احملال ومنها تقترحون٬، كما

 يكون ال حىت تصديقه إىل اهللا حبجج ويلجئك خمالفته٬، سبيل عليك ويضيق معاذيرك ويقطع
 تقبل ال متمرد معاند فيه أنك نفسك على اعترفت قد ما ومنها حميص٬، وال حميد عنه لك

 يف أو مسائه من النازل اهللا عذاب فدواؤه كذلك كان ومن برهان٬، إىل تصغي وال حجة
  .أوليائه بسيوف أو جحيمه

 ذات فإ§ا هذه مبكة ينبوعاً األرض من لنا تفجر حىت لك نؤمن لن" اهللا عبد يا قولك فأما
 "حمتاجون ذلك إىل فإننا العيون فيها وجتري وحتفرها أرضها تكسح وجبال وصخور أحجار
  .اهللا بدالئل جاهل وأنت هذا سألت فإنك

  .ال: قال ؟ نبيا هذا أجل من أكنت هذا فعلت لو أرأيت ٬،اهللا عبد يا
 صعبة فاسدة مواضع هناك كان أما بساتني فيها لك اليت الطائف أرأيت: اهللا رسول قال
  .بلى: قال ؟ استنبطتها عيونا فيها وأجريت وكسحتها وذللتها أصلحتها
  .بلى: قال ؟ نظراء هذا يف لك وهل: قال
  .ال: قال ؟ أنبياء بذلك وهم أنت فصرت: قال
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 نؤمن لن: كقولك إال هو فما نبوته٬، على فعله لو حملمد حجة هذا يصري ال فكذلك: قال
  .الناس يأكل كما الطعام تأكل حىت أو الناس ميشي كما األرض على ومتشي تقوم حىت لك

 وتفجر وتطعمنا منها فتأكل وعنب خنيل من جنة لك تكون أو" اهللا عبد يا قولك وأما
 تأكلون بالطائف وعنب خنيل من جنات وألصحابك لك أوليس" تفجرياً خالهلا األ§ار

  .ال: قال ؟ Mذا أنبياء أفصرمت ٬،تفجرياً خالهلا األ§ار وتفجرون منها وتطعمون
 على دلت ملا تقترحون كما كانت لو أشياء  اهللا رسول على اقتراحكم بال فما: قال
 عن الضعفاء وخيتدع فيه حجة ال مبا حيتج ألنه ؛كذبه على تعاطيها لدل تعاطاها لو بل صدقه٬،
  .هذا عن ويرتفع جيل العاملني رب ورسول وأديا§م٬، عقوهلم
 علينا زعمت كما السماء تسقط أو" قولك وأما ٬،اهللا عبد يا:  اهللا رسول قال مث
 سقوط يف فإن مركوم٬، سحاب يقولوا ساقطاً السماء من كسفاً يروا وإن قلت فإنك" كسفاً

 رب ورسول يهلكك أن  اهللا رسول من Mذا تريد فإمنا وموتكم٬، هالككم عليكم السماء
 وحده لنبيه اهللا حجج وليس اهللا٬، حجج عليك يقيم ولكنه يهلكك ال ذلك٬، من أرحم العاملني

 الفساد٬، من منه جيوز ال وما الصالح من جيوز مبا جهال العباد ألن ؛عباده اقتراح حسب على
 ما على تدبريه جيري ال طبيبكم 8 واهللا وقوعه٬، يستحيل حىت ويتضاد اقتراحهم خيتلف وقد
  .احملال به يلزم

 حسب على للمرضى دواؤه كان طبيباً اهللا عبد يا رأيت وهل:  اهللا رسول قال مث
 واهللا املرضى فأنتم كرهه٬، أو العليل أحبه فيه صالحه يعلم ما به يفعل وإمنا اقتراحهم٬،
 اهللا عبد يا رأيت فمىت وبعد. أسقمكم عليه متردمت وإن شفاكم لدوائه انقدمت فإن طبيبكم٬،

 على دعواه على بينة مضى فيما حكامهم من حاكم عليه أوجب رجل قبل من حق مدعي
 بني كان وال والحق٬، دعوى أحد على ألحد يثبت كان ما إذا عليه٬، املدعى اقتراح حسب

  .فرق وكاذب صادق بني وال ومظلوم ظامل
 "ونعاينهم يقابلوننا قبيال واملالئكة باهللا تأيت أو" قولك وأما ٬،اهللا عبد يا: اهللا رسول قال مث

 ويتحرك ويذهب جييء كاملخلوقني ليس 8 ربنا وأن به٬، خفاء ال الذي احملال من هذا فإن
 أصنامكم صفة إليه دعوت الذي هذا وإمنا احملال٬، Mذا سألتم فقد به٬، يؤتى حىت شيئاً ويقابل

  .أحد عن وال شيئاً عنكم تغين وال تعلم وال تبصر وال تسمع ال اليت املنقوصة الضعيفة
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  .بلى: قال ؟ عليها وقوام مبكة وعقار بالطائف وجنان ضياع لك أوليس ٬،اهللا عبد يا
  .بسفراء: قال ؟ معامليك وبني بينك بسفراء أو بنفسك أحواهلا مجيع أفتشاهد :قال
 السفارة هذه يف نصدقكم ال لسفرائك وخدمك وأكرتك معاملوك قال لو أرأيت: قال

 هذا تسوغهم كنت شفاها٬، عنه تقولون ما فنسمع لنشاهده أمية أيب بن اهللا بعبد تأتونا أن إال
  .ال: قال ؟ ذلك عندك هلم جيوز كان أو

 على تدهلم صحيحة بعالمة عنك يأتوهم أن أليس سفرائك على جيب الذي فما: قال
  .بلى: قال ؟ يصدقوهم أن عليهم جيب صدقهم
 فإ§م معي قم لك وقال إليك عاد هذا منهم مسع ملا أنه لو سفريك أرأيت ٬،اهللا عبد يا: قال

 مشري ال رسول أنت إمنا له وتقول خمالفاً لك هذا يكون أليس معي جميئك على اقترحوا قد
  .بلى: قال ؟ آمر وال

 أن ومعامليك ألكرتك تسوغ ال ما العاملني رب رسول على تقترح صرت فكيف: قال
 يأمر بأن ربه إىل يستذم أن العاملني رب رسول من أردت وكيف إليهم٬، رسولك على يقترحوه

 قاطعة حجة هذه وقوامك٬، أكرتك إىل رسولك على هذا مثل تسوغ ال وأنت وينهى عليه
  .اهللا عبد يا اقترحته ما كل يف ذكرته ما مجيع إلبطال

 أن بلغك أما"     الذهب وهو   زخرف من بيت لك يكون أو" اهللا عبد يا قولك وأما
 ال فكذلك: قال. ال: قال ؟ نبياً بذلك أفصار: قال. بلى: قال ؟ زخرف من بيوتا مصر لعظيم
  .اهللا حبجج جهلك يغتنم ال وحممد بيوت٬، له كان لو نبوة  حملمد يوجب

 علينا ترتل حىت لرقيك نؤمن ولن" قلت مث" السماء يف ترقى أو" اهللا عبد يا قولك وأما
 على اعترفت وإذا عنها٬، الرتول من أصعب السماء إىل الصعود ٬،اهللا عبد يا" نقرؤه كتاباً

 نقرؤه كتاباً علينا ترتل حىت" قلت مث الرتول٬، حكم فكذلك صعدت إذا تؤمن ال أنك نفسك
 اهللا حجة تعاند بأنك مقر اهللا عبد يا فأنت" بك أؤمن ال أو بك أؤمن أدري ال مث ذلك بعد من

 أنزل وقد الزبانية٬، مالئكته أو البشر من أوليائه يد على لك تأديبه إال لك دواء فال عليك٬،
 ر|بِّي س{ب�ح|انَ﴿ حممد يا" قل: "8 فقال اقترحته ما كل لبطالن جامعة بالغة حكمة عليm اهللا
 جيوز مما اجلهال يقترحه ما على األشياء يفعل أن عن ريب أبعد ما ﴾رَّس{والً ب|ش|راً إَال� كُنت{ ه|لْ
 يل وليس أعطاين٬، اليت اهللا حجة إقامة إال يلزمين ال رسوالً بشراً إال كنت وهل جيوز٬، ال ومما
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 خمالفيه من قوم إىل ملك بعثه الذي كالرسول فأكون أشري وال أ§ى وال ريب على آمر أن
 ألست واحدة هاهنا ٬،حممد يا: جهل أبو فقال. عليه اقترحوه ما Mم يفعل أن يأمره إليه فرجع

 فلو: قال. بلى: قال ؟ جهرة اهللا يريهم أن سألوه ملا بالصاعقة احترقوا موسى قوم أن زعمت
 :قالوا زعمت كما أل§م ؛موسى قوم سأل مما أشد سألنا فقد ٬،أيضاً حنن الحترقنا نبياً كنت
  .نعاينهم قبيالً واملالئكة باهللا تأيت حىت لك نؤمن لن: نقول وحنن ﴾ج|ه�ر|ةً اللّه~ أَرِن|ا﴿

 امللكوت٬، يف رفع ملا اخلليل إبراهيم قصة علمت أما ٬،جهل أبا يا:  اهللا رسول فقال
"  املوقنني من وليكون واألرض السماوات ملكوت إبراهيم نري وكذلك. "ريب قول وذلك
 فرأى ومستترين٬، ظاهرين عليها ومن األرض أبصر حىت السماء دون رفعه ملا بصره اهللا قوي
 باهلالك عليهما فدعا آخرين رأى مث فهلكا٬، باهلالك عليهما فدعا فاحشة على وامرأة رجالً

 عليهما بالدعاء فهم آخرين رأى مث فهلكا٬، باهلالك عليهما فدعا آخرين رأى مث فهلكا٬،
 اجلبار الرحيم الغفور أنا فإين وإمائي عبادي عن دعوتك اكفف ٬،إبراهيم يا: إليه اهللا فأوحى
 الغيظ بشفاء أسوسهم ولست طاعتهم٬، تنفعين ال كما عبادي ذنوب يضرين ال احلليم

 وال امللك يف شريك ال نذير عبد أنت فإمنا وإمائي عبادي عن دعوتك فاكفف كسياستك٬،
 وغفرت عليهم فتبت إيل تابوا إما: ثالث خالل بني معي وعبادي عبادي٬، وال علي مهيمن
 ذريات أصالMم من سيخرج بأنه لعلمي عذايب عنهم كففت وإما عيوMم٬، وسترت ذنوMم

 ذلك ليخرج عذايب عنهم رفعأو الكافرات باألمهات وأتأين الكافرين باآلباء فارفق مؤمنون
 فإن هذا وال هذا يكن مل وإن بالئي٬، Mم وحاق عذايب Mم حل تزايلوا فإذا أصالMم من املؤمن
 جاليل حسب على لعبادي عذايب فإن Mم٬، تريده مما أعظم عذايب من هلم أعددته الذي

  .وكربيائي
 أنا فإين عبادي وبني بيين وخل منك٬، Mم أرحم فأنا عبادي وبني بيين خل ٬،إبراهيم يا
  .وقدري قضائي فيهم وأنفذ بعلمي أدبرهم احلكيم العالم احلليم اجلبار

 صلبك من سيخرج بأنه لعلمه العذاب عنك دفع إمنا ٬،جهل أبا يا:  اهللا رسول قال مث
 اهللا عند كان فيه ورسوله اهللا أطاع إن ما املسلمني أمور من وسيلي ابنك٬، عكرمة طيبة ذرية

 أمهلوا إمنا هذا من سألوا ملا السائلني قريش سائر وكذلك عليك٬، نازل فالعذاب وإال جليال
 وال السعادة تلك عن يقطعه ال فهو السعادة٬، به وينال مبحمد سيؤمن بعضهم أن علم اهللا ألن
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 ذلك ولوال السعادة٬، إىل ابنه إليصال أباه ينظر فهو مؤمن منه يولد من أو عليه٬، Mا يبخل
 منها نازلة النريان وإذا مفتحة أبواMا فإذا فنظر السماء٬، إىل فانظر. بكافتكم العذاب لرتل

 جهل أيب فرائص فارتعدت أكتافهم٬، بني حرها وجدوا حىت منهم تدنو القوم لرؤوس مسامتة
 مث. عربة أظهرها وإمنا Mا يهلككم ال اهللا فإن ٬،التروعنكم:  اهللا رسول فقال واجلماعة٬،

 أعادÔا حىت ودفعتها ورفعتها قابلتها أنوار اجلماعة ظهور من خرج قد وإذا السماء إىل نظروا
 اهللا علم قد من أنوار األنوار هذه بعض إن:  اهللا رسول فقال منها٬، جاءت كما السماء يف
 ال ممن بعضكم من ستخرج طيبة ذرية أنوار وبعضها بعد٬، من منكم يب باإلميان سيسعده أنه

  .٢٦ص ١ج: االحتجاج.)يؤمنون وهم يؤمن
* * *  
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 تفسري عن سألته(: قال ٬،X جعفر أيب عن ٬،الثمايل محزة أيب عن: القمي تفسري يف جاء
 عليهما فغلظوا يعرفون ال مبا فجاءهم أنطاكية مدينة أهل إىل رجلني اهللا بعث: فقال ٬،اآلية هذه

 إىل أرشدوين: فقال ٬،املدينة فدخل الثالث اهللا فبعث األصنام٬، بيت يف وحبسومها فأخذومها
 األرض من فالة يف أتعبد كنت رجل أنا: قال ٬،امللك باب على وقف فلما: قال امللك٬، باب
 فأدخلوه ٬،اآلهلة بيت إىل أدخلوه: فقال امللك٬، كالمه فأبلغوا امللك إله عبدأ أن أحببت وقد

 قال مث ٬،رفقتما أفال باحلذق دين إىل دين من قوم ينقل Mذا :فقال صاحبيه٬، مع سنة فمكث
 فلم إهلي تعبد كنت نكأ بلغين :امللك له فقال امللك٬، على دخلأ مث مبعرفيت تقران ال: هلما
 بيت يف رجلني رأيت ولكن امللك أيها حاجة يل ما: قال ٬،حاجتك فاسألين أخي وأنت أزل

 :فقال مساوي٬، إله إىل ويدعواين ديين ببطالن آتياين رجالن هذان: امللك قال ؟ باهلما فما اآلهلة
 ديننا٬، يف معنا دخال لنا احلق يكن نإو اتبعنامها هلما احلق يكن نإف مجيلة فمناظرة ٬،امللك أيها

  .علينا ما عليهما وما لنا ما هلما فكان
 :قاال ؟ به جئتما الذي ما :صاحبهما هلما قال إليه دخال فلما إليهما امللك فبعث :قال

 ويصور يشاء ما األرحام يف وخيلق واألرض السماوات خلق الذي اهللا عبادة إىل ندعو جئنا
 هذا أإهلكما :هلما فقال :قال. السماء من القطر نزلأو واألمثار األشجار وأنبت يشاء كيف
 أن سألناه إن :قاال ؟ صحيحاً يرده أن يقدر بأعمى جئنا إن عبادته واىل إليه تدعوان الذي
 ادعوا :هلما فقال به٬، فأيت :قال ٬،قط يبصر مل بأعمى عليm ٬،امللك أيها :قال شاء٬، إن فعل يفعل

 السماء٬، إىل ينظر وهو مفتوحتان عيناه فإذا ركعتني وصليا فقاما هذا٬، بصر يرد أن إهلكما
 فإذا رأسه رفع مث سجدة فسجد :قال ٬،به فأيت :قال آخر٬، بأعمى علي ٬،امللك أيها :فقال

 ذلك مثل هلما فقال ٬،به فأيت مبقعد٬، علي حبجة حجة ٬،امللك أيها :فقال بصري٬، اآلخر األعمى
 آخر مبقعد علي ٬،امللك أيها :فقال ميشي٬، وقام رجاله أطلقت قد املقعد فإذا اهللا ودعوا فصليا

 وأتينا حبجتني أوتينا قد ٬،امللك أيها :فقال املقعد٬، فانطلق مرة أول صنع كما به فصنع به فأيت
 بلغين ٬،امللك أيها: قال مث ٬،دينهما يف معهما دخلت فعاله مها نإف واحد يءش بقي ولكن مبثله

: امللك له فقال دينهما٬، يف معهما دخلت إهلهما أحياه نإف ومات واحد ابن للملك كان نهأ
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 إهلكما فادعوا امللك ابن مات قد الواحدة اخلصلة هذه بقيت قد :هلما قال مث معك٬، أيضاً وأنا
 :للملك وقاال رأسيهما رفعا مث السجود وأطاال هللا ساجدين األرض إىل فخرا قال فيحييه٬،

 قد فوجدوه ينظرون الناس فخرج :قال اهللا٬، شاء إن قربه من قام قد جتده ابنك قرب إىل ابعث
 حالك ما :له فقال ابنه٬، نهأ فعرف امللك به فأيت :قال التراب٬، من رأسه ينفض قربه من خرج

 حيييين أن يسأالنه ساجدين الساعة ريب يدي بني من رجلني فرأيت ميتاً كنت :قال ؟ بين يا
 فكان الصحراء إىل مجلة الناس فأخرج: قال نعم٬، :قال ؟ رأيتهما إذا تعرفهما :قال فأحياين٬،

  .ال ٬،ال :فيقول ٬،انظر :أبوه له فيقول رجل رجل عليه مير
 أيضاً مروا مث إليه بيده وأشار ٬،أحدمها هذا :فقال كثري٬، مجع بعد بأحدمها عليه مروا مث

 :الرجلني صاحب النيب فقال :قال اآلخر٬، وهذا :فقال اآلخر صاحبه رأى حىت كثريين بقوم
 آمنت أيضاً وأنا :امللك فقال :قال ٬،احلق هو به جئتما ما أن وعلمت بإهلكما آمنت فقد أنا أما

  .٢١٤ – ٢١٢ص ٢ج: القمي تفسري. )كلهم مملكته أهل وآمن ذلك بإهلكما
* * * 
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  :٤٧٠ ٤٦٥ص النعمة ومتام الدين كمال يف الصدوق روى
 بن موسى بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن موسى بن علي احلسن أبو حدثنا

 أيب كتاب يف وجدت: قال ٬، طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن حممد ابن جعفر
 عن الطربي٬، علي    بن احلسن عن أبيه٬، عن الطوال٬، أمحد بن حممد حدثنا: قال عنه اهللا رضي
 جدي مسعت: يقول أيب مسعت: قال ٬،مهزيار بن إبراهيم بن علي بن احلسن بن حممد جعفر أيب
 يقول قائالً النائم يرى ما يف رأيت إذ مرقدي يف نائماً كنت: يقول ٬،مهزيار بن إبراهيم بن علي
  .زمانك صاحب تلقى فإنك ٬،حج: يل

 عمود انفجر حىت الصالة يف زلت فما مسرور٬، فرح وأنا فانتبهت: إبراهيم ابن علي قال
 مع فبادرت اخلروج٬، تريد فرقة فوجدت احلاج عن أسأل وخرجت صاليت من وفرغت الصبح
 وافيتها فلما الكوفة٬، أريد خبروجهم وخرجت خرجوا حىت كذلك زلت فما خرج٬، من أول
 فما ٬،X حممد أيب آل عن أسأل وخرجت إخواين ثقات إىل متاعي وسلمت راحليت عن نزلت
 فلما املدينة٬، أريد خرج من أول يف وخرجت ٬،خرباً مسعت وال ٬،أثراً أجد فلم كذلك زلت

 عن أسأل وخرجت إخواين ثقات إىل رحلي وسلمت راحليت عن نزلت أن أمتالك مل دخلتها
 مكة٬، إىل الناس نفر أن إىل كذلك أزل فلم وجدت٬، أثراً وال مسعت٬، خرباً فال األثر٬، وأقفوا اخلرب

 آل عن أسأل وخرجت رحلي من فاستوثقت ونزلت مكة٬، وافيت حىت خرج٬، من مع وخرجت
 أمري يف متفكراً والرجاء ياساإل بني زلت فما ٬،أثراً وجدت وال خرباً أمسع فلم X حممد أيب

  .الليل جن وقد نفسي٬، على وعائباً
 ٬،فيها أملي يعرفين أن 8 اهللا وأسأل yا ألطوف الكعبة وجه يل خيلو أن إىل أرقب: فقلت

 طيب الوجه٬، مليح بفىت أنا فإذا الطواف٬، إىل قمت إذ الكعبة وجه خاليل وقد كذلك أنا فبينما
 ممن: فقال إيل فالتفت فرعته٬، عاتقه على بردائه عطف وقد بأخرى٬، متشح بربدة٬، متزر الرائحة٬،
 فأجاب٬، دعي اهللا رمحه: فقلت !اخلصيب ابن yا أتعرف: فقال األهواز٬، من: فقلت ؟ الرجل
 yا أتعرف: فقال ٬،موالياً ولنا تالياً وللقرآن قائماً وبالليل صائماً بالنهار كان لقد اهللا رمحه: فقال
 أتعرف. احلسن أبا يا بك وسهالً أهالً: فقال علي٬، أنا: فقلت ؟ مهزيار بن إبراهيم بن علي

  .وموسى حممد: قلت ؟ مها ومن: قال ٬،نعم: قلت ؟ الصرحيني
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 ٬،إيل أخرجها :فقال معي٬،: فقلت ؟ X حممد أيب وبني بينك اليت العالمة فعلت ما: قال مث
 فأقبل ٬،شجياً ورن ملياً( بكى ذلك رأى فلما" وعلي حممد" فصه على حسناً خامتاً إليه فأخرجتها

 وأبا أئمة ابن ٬،عادالً إماماً كنت فلقد ٬،حممد أبا يا اهللا رمحك: يقول وهو طويالً) بكاء يبكي
  . آبائك مع األعلى الفردوس اهللا أسكنك إمام٬،
 من الثلث ذهب إذا حىت كفايتك من أهبة على وكن رحلك إىل صر ٬،احلسن أبا يا: قال مث
  .)اهللا شاء إن( مناك ترى فإنك بنا فاحلق الثلثان وبقي الليل

 رحلي إىل فقمت الوقت٬، هجم إذا حىت التفكر أطيل ليحر إىل فصرت: مهزيار ابن قال
 هناك بالفىت أنا فإذا الشعب حلقت حىت متنها يف وصرت ومحلتها راحليت وقدمت وأصلحته٬،

 يب جاز حىت بسريه وسرت فسار ٬،لك أذن فقد لك طوىب احلسن أبا يا بك وسهالً أهالً: يقول
 أهبة يف وخذ نزلأ ٬،احلسن أبا يا: يل فقال الطائف٬، جبل ذروة أسفل يف وصرت ومىن٬، عرفات
 فيها فأوجزت ٬،وأوجز الفجر صالة يف خذ: يل قال مث وفرغت٬، فرغ حىت ونزلت فرتل ٬،الصالة
 حىت بسريه وسرت سار مث فركبت٬، بالركوب وأمرين ركب مث التراب٬، يف وجهه وعفر وسلم
: فقلت والكالء٬، العشب كثرية نزهة بقعة فرأيت فلمحت ؟ شيئاً ترى هل ملحأ: فقال الذروة عال
 فلمحت ؟ شيئاً أعالها يف ترى هل: يل فقال والكالء٬، العشب كثرية نزهة بقعة أرى ٬،سيدي يا

 أرى: فقلت ؟ شيئاً رأيت هل: يل فقال ٬،نوراً يتوقد شعر من بيت فوق رمل من بكثيب أنا فإذا
: يل قال مث ٬،مؤمل كل أمل هناك فإن عيناً وقر نفساً طب ٬،مهزيار ابن يا: يل فقال وكذا٬، كذا
  .الذروة أسفل يف صار حىت وسرت فسار ٬،بنا انطلق
 عن خل ٬،مهزيار ابن يا: يل قال حىت ونزلت فرتل ٬،صعب كل لك يذل فههنا انزل٬،: قال مث
 ويل٬، إال يدخله ال حرم هذا إن: فقال ؟ أحد ههنا وليس أخلفها من على: فقلت ٬،الراحلة زمام
: يل وقال سبقين اخلباء من دنا فلما وسرت فسار الراحلة٬، عن فخليت ٬،ويل إال منه خيرج وال
 أعطيت قد لك طوىب: يقول وهو إيلّ فخرج هنيئة إال كان فما ٬،لك يؤذن أن إىل هناك قف

 متكئ أمحر أدمي نطع عليه منط على جالس وهو عليه اهللا صلوات عليه دخلتف: قال ٬،سؤلك
 باخلرق ال قمر٬، فلقة مثل وجهه فرأيت وحملته السالم عليi ورد عليه فسلمت أدمي٬، مسورة على
 أزج اجلبني٬، صلت القامة٬، ممدود الالصق٬، بالقصري وال الشامخ٬، بالطويل وال بالبزق٬، وال

 حار به بصرت أن فلما. خال األمين خده على اخلدين٬، سهل األنف أقىن العينني٬، أدعج احلاجبني٬،
 يف: قلت )؟ العراق يف إخوانك خلفت كيف ٬،مهزيار ابن يا(: يل فقال وصفته٬، نعته يف عقلي
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 يؤفكون٬، أىن اهللا قاتلهم(: فقال الشيصبان بين سيوف عليهم تواترت قد وهناة٬، عيش ضنك
 ابن يا ذلك يكون مىت: فقلت ٬،)و§اراً ليالً رMم أمر وأخذهم ديارهم يف قتلوا قد بالقوم كأين
 منهم ورسوله واهللا هلم خالقال بأقوام الكعبة سبيل وبني بينكم حيل إذا(: قال ؟ اهللا رسول

 وخيرج ٬،نوراً تتألأل اللجني كأعمدة أعمدة فيها ثالثاً السماء يف احلمرة وظهرت ٬،براء
 لزيق األمحر٬، باجلبل املتالحم األسود اجلبل الري وراء يريد وأذربيجان إرمينية من السروسي

 منها ويهرم الصغري٬، فيها يشيب صيلمانية٬، وقعة املروزي وبني بينه فيكون طالقان٬، جبل
 يوايف حىت Mا يلبث فال الزوراء٬، إىل خروجه توقعوا فعندها. بينهما القتل ويظهر الكبري٬،
 وقعة بينهم فيكون كوفان إىل خيرج مث دو§ا٬، أو سنة Mا فيقيم العراق٬، واسط يوايف مث ٬،بآهات

 الفئتني٬، بوار يكون فعندها العقول٬، منها تذهل شديدة وقعة الغري إىل احلرية إىل النجف من
  .)الباقني حصاد اهللا وعلى
 كَأَن ح|ص~يداً فَج|ع|لْن|اه|ا ن|ه|اراً أَو� لَي�الً أَم�ر{ن|ا أَت|اه|ا﴿ الرَّحâيمِ الرَّحîمنِ اِهللا بِسîمِ :تعاىل قوله تال مث

 ٬،)وجنوده اهللا أمر حنن(: قال ؟ مراأل ما ٬،اهللا رسول ابن يا سيدي: فقلت ٬،﴾بِاَألم�سِ ت|غ�ن| ل�م�
  .﴾الْقَم|ر{ و|انش|قَّ السَّاع|ةُ اقْت|ر|ب|ت~﴿: قال ؟ الوقت حان اهللا رسول ابن يا سيدي: قلت
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