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 كا٢بمد  رب العا٤بْب

 .كصلى ا على ٧بمد كآؿ ٧بمد األئمة كا٤بهديْب كسلم تسليمان 

 !!احملامكتات  ملاذا
كاف   األكؿ فٌ ، ال أل(البينات) ألخيو توأمان يكوف  أف( اكمات)شاء ا سبحانو لكتاب 

، كالثاين ىو Xٞبد ا٢بسن أ٧بمد كٲبانيهم السيد  آؿقائم  أحقيةكاضحة على  إ٥بيةبينات 
ه بو السيد منّب على ما تفو   كاف ردان   األكؿ فٌ ، ليس ىذا فقط، بل ألأحقيتو أيضان ٧بكمات ُب 

 كصية رسوؿ ا  رأسهاالدعوة اليمانية ا٤بباركة كعلى  أدلةعلى بعض بو كطعن ا٣بباز 
فيما قاؿ قبل أكثر  جرأتوجهلو كعظيم  إذليلتفت الرجل  أفطمع ُب أكالرؤل الصادقة، ككنت 

 .(ق ُِّْ)، أم شعباف عاـ ا١بديدةمن ٟبسة أشهر من تاريخ ٧باضرتو 

ألقاىا ُب  الٍب تو٧باضر ُب  الذم جس دهك عناده، جهلو ك على  إصراره ا٤بثّب لبلستغرابلكن، 
فيها ك ، (ٛبة بْب الرجعة كا٤بهديْبالدكلة ا٣با)، كعنونت بػ (ق ُّّْ)٧بـر ا٢براـ من ىذا العاـ 

 اثِب عشر كصيان  إلمامة كإنكاران  ٧بمد  آؿعلى ركايات  األكيدة كا١برأةمن ا١بهل الكبّب 
كالرجعة كغّبىا عقائدية خطّبة   أمورُب  فيها خوضان بل  ،رسوؿ ا ٧بمد  أكصياءمن 

 ،ا٢بقيقة لطالبهاشيئان من يوضح لعلو رد ىذا الكتابة   فكاف، كاالحتماؿالوىم كالظن إذل  استنادان 
   .ا٤بتزيْب بزم أئمة ا٢بق  ا بإنقاذ بعض ا٤بساكْب من قبضة ىؤالءإف شاء كيسهم 

 UrVXy.html-http://shiavoice.com/play :كىذا رابط ٧باضرتو

منتدل مركز الدراسات التخصصية ُب اإلماـ ا٤بهدم  ُبرابط ااضرة مكتوبة ىذا  :أيضان ك 
X التابع للسيد السيستاين : 

-mahdi.com/forum/showthread.php?16725-http://www.m
-%C8%ED%E4-7%E1%CE%C7%CA%E3%C9%C-%C7%E1%CF%E6%E1%C9

-%C7%E1%D1%CC%DA%C9
%E6%C7%E1%E3%E5%CF%ED%ED%E4&p=109393#post109393 

http://shiavoice.com/play-UrVXy.html
http://www.m-mahdi.com/forum/showthread.php?16725-%C7%E1%CF%E6%E1%C9-%C7%E1%CE%C7%CA%E3%C9-%C8%ED%E4-%C7%E1%D1%CC%DA%C9-%E6%C7%E1%E3%E5%CF%ED%ED%E4&p=109393#post109393
http://www.m-mahdi.com/forum/showthread.php?16725-%C7%E1%CF%E6%E1%C9-%C7%E1%CE%C7%CA%E3%C9-%C8%ED%E4-%C7%E1%D1%CC%DA%C9-%E6%C7%E1%E3%E5%CF%ED%ED%E4&p=109393#post109393
http://www.m-mahdi.com/forum/showthread.php?16725-%C7%E1%CF%E6%E1%C9-%C7%E1%CE%C7%CA%E3%C9-%C8%ED%E4-%C7%E1%D1%CC%DA%C9-%E6%C7%E1%E3%E5%CF%ED%ED%E4&p=109393#post109393
http://www.m-mahdi.com/forum/showthread.php?16725-%C7%E1%CF%E6%E1%C9-%C7%E1%CE%C7%CA%E3%C9-%C8%ED%E4-%C7%E1%D1%CC%DA%C9-%E6%C7%E1%E3%E5%CF%ED%ED%E4&p=109393#post109393
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  إ٭با، (Xٞبد ا٢بسن أالوصي  أحقيةاكمات ُب )ػ تسميتو ب أفٌ  إذل شّبأ أفكال يفوتِب 

ٝبيع أحكم فيها ما تشابو على  الٍبكبياناتو  ٞبد ا٢بسنألسيد ا كلماتكاف الحتوائو على  
التو فقط، بل تعداه ، فالكتاب دل يقتصر على مناقشة ا٣بباز ُب تقوٌ ا٤بسلمْب شيعة كسنة

 .ةا٤بشهود ٕبلتوو أخرجتالٍب  ستةال هاف ٗبحاكر كفمن ذلك،  لؤلكسع

تسهيل مهمة الباحثْب عن ا٢بق، كمن ص ُب يتلخٌ بعد إعبلء كلمة ا، الغرض يبقى ك 
ت فيها عظائم الٍب زل  الكاإلجابة عن ، إذ أٌف إحكاـ متشابو الكتاب Xيهدفوف نصرة القائم 

 .كالتصديق بأمرىمخلفاءه، كجعلو بابان لبلىتداء إليهم بو  أمر خص  اأقداـ أدعياء العلم 

كما  اإل٥بيفيو الركايات ا٤بتعلقة بزمن الظهور كدكلة العدؿ  ضحتكىو السبب الذم أ
، ُب بعض األحياف البعض ليصفها بالتضارب كالتناقض أ، حٌب ٘بر يرافقها متشاهبة على ا١بميع

على األدعياء، كما أنو الفرصة  ٕبكمتهم الربانية قاصدين تفويت ٧بمد  آؿ أفٌ كا٢بقيقة 
تلك النصوص  إحكاـ ينحصرفالتيو كالضبلؿ، فريسة أف يقعوا رأفتهم با٤بنتظرين من  يبْبن عظيم

هتا كإحكاـ فك شفر ىو كحده من يستطيع الذم فقط، ك بصاحب راية ا٥بدل أسرارىا كحل 
إنا نصف صاحب األمر بالصفة  Xأليب جعفر  :قلت) :قاؿ ،عن مالك ا١بهِب. تشاهبها

حتىًيكونًىوًالذيًيحتجًًالًيكونًذلكًأبداًًً،الًواهلل :فقاؿ، حد من الناسأالٍب ليس هبا 
 .(ُ)( عليكمًبذلكًويدعوكمًإليو

العلم، دل تسلم الركايات ا٤بتشاهبة من  أدعياء تأكيبلتكلكن، كما دل يسلم كتاب ا من 
ا٣بباز  جرأةكانت ف، ا٥بدل  أئمةاىم عنو ، فخاضوا ُب ما هنيضان أ كأكىامهمالظنية  آرائهم

 .منها ُب ىذا الكتاب ئان الٍب سيلحظ القارئ شي

 هأرجو با٢بفظ كالنصر كالتمكْب،  ٧بمد  آؿ ٲباين ملك سيدسبحانو ا  أدعو إذين إك 
، با٣بّب ناكٱبتم لبرٞبتو الٍب كسعت كل شيء  اف يعفو عنأك  ،ٕبقك عنده يرٞبنا أف تعاذل

 .كا٢بمد  أكالن كآخران 

ق ُّّْصفر  ِٕ

                                                           

 .ٕٕٓص: إٌؼّبٟٔغ١جخ  -ٔ



(1) 
 معارفٌ بني أيلٌ واملتربعنيوتأويل  تفسري الامكتاب

 ما ىو التأكيل ؟

 كمن ىم أىل تأكيل كتاب ا كبياف ما احتواه من معارؼ حقة، كىو تبياف لكل شيء ؟

 ؟فأفسدكا تىكل فوا ما دل ييكل فوا، فتربعوا من أنفسهم  نكمن ىم الذي

 .ىذا ما نعرفو من خبلؿ مطالعة فقرات ىذا اور

 معنىًالتأويلً؟/1ً

فهم  ،من معُب أكثريعِب عندما يكوف  ،األكذلمن  مأخوذ: بكلمة كاضحة ٨بتصرةالتأكيل 
 .تأكيبلن يسموف ىذا ك  ،األكذلٱبتاركف ا٤بعُب 

 ، تأكيبلن كليس كل بياف للمعُب ٰبتوم  ،هو بياف معُب الكبلـ الصحيحف :التفسّبكأما 
 .كالتأكيل ىو بعض التفسّب ،التأكيلعم من أالتفسّب ف

الٍب تناكلت كلمات كثّبة كاختبلؼ كاسع يعرفو ا٤بطالع كتبهم   ماعلماء ا٤بسلمْب ُب بياهنكل
 : مثاؿ ٥با٦برد كال يهمنا التعرض ٥با بعد خركجها عن غرض الكتاب، كىذا  ذلك،

 سواء عاقبتو، ىو كما الكبلـ إليو يرجع ما :القرآف بتأكيل فا٤براد.. : )قاؿ السيد ا٣بوئي
 ُب الراسخوف إال يعرفو ال خفيان  كاف أـ العربية، باللغة العارؼ يفهمو ظاىران  ذلك أكاف
 .(ُ)(العلم

 الشيء التأكيل من كيراد الرجوع، ٗبعُب ؿاألكى  من مأخوذ :التأكيل: )الطباطبائيالسيد كقاؿ 
 إذل ٰبتاج ال الذم لآلية الواضح ا٤بعُب كىو التأكيل يقابل كالتنزيل. إليو اآلية ترجع الذم

 .(ِ)( آخر شيء إذل إرجاعو

                                                           

 .ٕٕٗص: اٌج١بْ فٟ رفغ١ش اٌمشاْ -ٔ
 .3ٖص: اٌمشاْ فٟ اإلعالَ -ٕ
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ا سبحانو علم   أكرثهم بأناسقو كما يَبتب عليو من جهة، كتعلٌ الكتاب  تأكيلورة طك٣ب
كما أٌف عقوؿ الرجاؿ من جهة ثانية،  ( كىم خلفاؤه كحججو على خلقو)كخصهم بو كتابو 

عن القوؿ  األكيدكرد النهي أبعد ما تكوف عن إدراؾ حقائقو الٍب انطول عليها من جهة ثالثة، 
 .تأكيلو ككشف أسرارهتفسّبه كا٣بوض ُب ُب كتاب ا بغّب علم كاالقَباب من 

ً:بغيرًعلمفيوًًوالقولًوتأويلوالكتابًًتفسيرالنهيًعنً/2ً

ًِإنً ًِعْلمًًٌِبوًًَِلكًًَلَْيسًًََماًتَ ْقفًًَُوالًَ﴿: هنى ا سبحانو عن القوؿ بغّب علم، قاؿ سبحانو
 بن علي عن، فقد كرد ُب بياهنا (ُ)﴾َمْسُؤوالًًًَعْنوًًَُكانًًَُأول ِئكًًَُكلً ًَواْلُفَؤادًًََواْلَبَصرًًَالس ْمعًَ
ًشئتًبماًتتكلمًأنًلكًليس) :قاؿ ، آبائو عن ،X جعفر بن موسى أخيو عن جعفر

 .(ِ) ("علمًبوًلكًليسًماًتقفًوال" :يقولًوجلًعزًاهللًنأل

ًتعلمواًلمًوماًفقولوا،ًعلمتمًما): قاؿ X جعفر أيب عن رجاء، أيب بن زياد عنك 
 .(ّ)( واألرضًالسماءًبينًماًأبعدًفيهاًيخرًًّاآليةًلينتزعًالرجلًإنً،أعلمًاهلل:ًفقولوا

سبحانو على عباده، و أٌف الوقوؼ عند عدـ العلم ىو من حق بل أكضح أئمة ا٥بدل 
ًماًيقولواًأن): قاؿ ؟ العباد على ا حق ما X جعفر أبا سألت: قاؿ أعْب ابن زرارة عن

 .(ْ)( يعلمونًالًعندماًويقفواًيعلمون

، لذا من الغريب ُب ركايات ا٤بسلمْب عنو و فقد كثر النهيأكيلالكتاب كت تفسّبكٖبصوص 
رادعان عن على األقل يشٌكل لديو ك ذلك طريقو لقلب من يدعي العلم كل أف ال ٯبد   جدان 

 :كىذا بعضو .ما ىو خارج نطاؽ قدرتو كليس من شأنوا٣بوض ُب 

 :ما يلي (ٓ)نقل ا٢بر العاملي ُب كسائلو 

                                                           

 .ٖٙ: اإلعشاء -ٔ
 .ٖٓص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٕ
 .ٗػ ٖٖص ٔط: اٌىبفٟ -ٖ
 .2ػ ٖٗص ٔط: اٌىبفٟ -ٗ
 .ٖٕٓ - ٕٕٓص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -٘
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ًمنًالناسخًأتعرف)ً:فقاؿ قاض على مرٌ  X عليان  أفٌ  :السلمي الرٞبن عبد عن
 . (وجوهًعلىًالقرآنًمنًحرفًكلًتأويلً،وأىلكتًىلكت:ًفقالًال،:ًقالًالمنسوخ؟

ًيؤجر،ًلمًأصابًإنًبرأيو،ًالقرآنًرفسً ًمن): قاؿ X ا عبد أيب عن ، بصّب أيب كعن
 . (السماءًمنًأبعدًخرًأخطأًوإن

ًمنًأبعدًشيءًليس): يقوؿ X ا عبد أبا ٠بعت: قاؿ ا٢بجاج بن الرٞبن عبد كعن
 (.القرآنًعنًالرجالًعقول

 .(ُ)( بوًخوطبًمنًإالًالقرآنًيعرفًما): حديث ُب قاؿ أنو ،X جعفر أيب عنك 

ًإنًالقرآن،ًتفسيرًمنًالرجالًعقولًمنًأبعدًشيءًليسًجابرًيا..ً): قاؿ X عنك 
 .(ِ)( وجوهًعلىًمتصرفًمتصلًكالمًوىوًشيءًفيًوآخرىاًشيءًفيًأولهاًيكونًاآلية

 .كالركايات ُب ىذا اجملاؿ كثّبة جدان 

 كال الكتاب أـ ُب مضبوطة حقائق أك حقيقة ىو التأكيل إذان .. : )يقوؿ السيد الطباطبائي
ٍب كبعد استعراضو آليات من سورة  ،..( الغيب بعادل اختص ٩با كىي تعاذل ا إال يعلمها
 ةالزائد كالفائدة: )، قاؿ"ا٤بطهركف إال ٲبسو ال*  مكنوف كتاب ُب*  كرمي لقرآف إنو: "الواقعة

 إال" قولو ُب الوارد االستثناء ىي السابقة اآليات ُب ٪بدىا كدل اآليات ىذه من نستفيدىا الٍب
كسنعرؼ  .(ّ)( كتأكيلو القرآف حقائق يدرؾ أف ٲبكن من بعض ىناؾ أف على الداؿ "ا٤بطهركف

 .من ىم ُب الفقرة البلحقة

 بو، كثر ْبرده إذل أىلو العا٤بكاألمر بف كتفسّبه آعن تأكيل القر عند الشيعة مثل النهي الوارد ك 
 :(ْ)ا٤بتقي ا٥بندم  كىذا بعض ما ركم عندىم كفق ما نقلو أيضان،ذلك عند السنة 

 (. وضوءهًفليعدًوضوءًعلىًوىوًبرأيوًالقرآنًرفسً ًمن)

                                                           

 .ٖٖ٘ص 2ٔط: ِغزذسن اٌٛعبئً -ٔ
 .3ٕٔص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٕ
 .4ٗص: اٌمشاْ فٟ اإلعالَ -ٖ
 .ٕٔٙص ٔط: وٕض اٌؼّبي -ٗ
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ًغيرًعلىًويتأولونوًالقرآنًفيقرؤونًالكتابًأماً،واللبنًالكتابًفيًأمتيًىالك)

 (.تأويلو

ًفكلوًعليكًيشكلًومتشابوًفأجتنبوًوحرامًفاتبعوًحاللًأجزاءًثالثةًعلىًالقرآنًعلم)
 (.عالموًإلى

ً. (ُ)( النارًمنًمقعدهًفليتبوأًبرأيوًالقرآنًرفسً ًمن: )كقاؿ 

تركوا مساحة إال  ما مأهنٌ ٯبد ُب التفسّب كالعقائد ك٫بوىا  ا٤بسلمْبىذا، كلكن ا٤بطالع لكتب 
فيو، نعم آراء قد تصل إذل حد التناطح كالتضارب فيما  رأيهمكأبدكا كال أمران إال  ،كاقتحموىا

 .أحياف كثّبةُب بينها 

، ستندة إذل دليل ُب معارؼ الكتابغّب ا٤ببدكا التأكيبلت أ ليس ىذا فقط، بل نرل أهنم
، عامةتأكيبلت أظهرىا حٌب من ٰبصر العلم بتأكيل الكتاب با سبحانو كما عليو كثّب من ال

كحٌب من يعَبؼ با٫بصار ذلك با٤بعصـو الذم ييعٌد علمو بتأكيل الكتاب كإحكامو ٤بتشاهبو 
٤با    -دعاة العلم من الطرفْب أم  -أحد طرؽ التعرؼ عليو كما عليو ٝبهور الشيعة، كلكنهم 

 ان كاعَباف ،"ا٤بقيتة األنا"ُب خاصرة  ان طعن" علمأه ؤ ا كخلفا" أك" علمأال "كانوا يركف ُب قوؿ 
٨بالفتو رغم كبيانو كرأيو  تأكيلويربز  ا١بميع صار ،همنميل خليفة ا على كل كاحد بتفض

 .ه ىو على أقل تقديرلثوابت ما يعتقد

ً:العالمونًبتأويلًالكتابًوبيانًمعارفو/3ً

 ٧بمد ا٤بصطفى حبيبو كبياف معارفو ا٢بقة الكرمي تأكيل كتابو العلم بسبحانو ا  خصٌ 
 . ا عليهم أٝبعْب تصلوا لو الطاىرينآك 

ًَبلًْ ﴿ :قاؿ تعاذل ا،فكانت صدكرىم خاصة أكعية طاىرة آليات ا البينة فيها دكف سواى
 .(ِ)﴾الظ اِلُمونًًَِإال ًًِبآيَاتَِناًَيْجَحدًًَُوَماًاْلِعْلمًًَُأوُتواًال ِذينًًَُصُدورًًِِفيًبَ ي َِّناتًًٌآيَاتًًٌُىوًَ

                                                           

 .2ٕٔص ٔط: أطٛي اٌغشخغٟ -ٔ
 .3ٗ: اٌؼٕىجٛد -ٕ
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 .(ُ)( خاصةًًاألئمةًىم): عن اآلية، فقاؿ Xكقد سألو  الفضيل بن ٧بمد عن

ًاْلِكَتابًَ﴿: كىي الصدكر الٍب أكرثها ا سبحانو الكتاب، قاؿ تعاذل ًَأْورَثْ َنا ال ِذيَنًًثُم 
َراِتًبِِإْذِنً ُهْمًَساِبٌقًبِاْلَخي ْ ُهمًم ْقَتِصٌدًَوِمن ْ ُهْمًظَاِلٌمًلِّنَ ْفِسِوًَوِمن ْ ًَفِمن ْ َناًِمْنًِعَباِدنَا الل ِوًاْصطََفي ْ

 .(ِ)﴾َذِلَكًُىَوًاْلَفْضُلًاْلَكِبيرًُ

ًاإلمام،ًبالخيراتًالسابق) :اآلية ىذه ُب قاؿ وأن X جعفر أيب عن كليب بن سورة عن
 .(ّ)( ًوفاطمةًعليًولدًفيًفهي

َناُىمًًُال ِذينًَ﴿: التالوف للكتاب حق تبلكتو، قاؿ تعاذل كما أهنم ُلونَوًًُاْلِكَتابًًَآتَ ي ْ ًَحقً ًيَ ت ْ
 .(ْ)﴾اْلَخاِسُرونًًَُىمًًُفَُأْولَِئكًًَِبوًًَِيْكُفرًًَْومنًِبوًًِيُ ْؤِمُنونًًَُأْولَِئكًًَِتاَلَوتِوًِ

 .(ٓ)(  األئمةًىم): قاؿف ،عن اآلية X ا عبد أبا كقد سأؿ كالد أيب عن

ًُمْرَسالًًًَلْستًًََكَفُرواًًْال ِذينًًَيَ ُقولًُكى ﴿: من عندىم علم الكتاب كلو، قاؿ تعاذل كىم 
َنُكمًًْبَ ْيِنيًَشِهيداًًًبِالّلوًًَِكَفىًُقلًْ  .(ٔ)﴾اْلِكَتابًًِِعْلمًًُِعنَدهًًَُوَمنًًَْوبَ ي ْ

 عبد أيب ٦بلس ُب الرقي، كثّب بن كداكد البزاز كٰبٓب بصّب كأبو أنا كنت: قاؿ سدير، عن
ًاهللًكتابًمنًقرأتًفيماًوجدتًفهلًسدير،ًيا): X قاؿ: - قاؿ أف إذل - X ا
: قلت: قاؿ؟ "الكتابًعلمًعندهًومنًوبينكمًبينيًشهيداًًًباهللًكفىًقل" :قالًوجلًعز
ًالكتابًعلمًعندهًمنًأمًأفهم،ًالكتابًمنًعلمًعندهًفمن: قاؿ فداؾ، جعلت قرأتو قد

ًكلوًواهللًالكتابًعلمًعندنا،ًكلوًالكتابًعلمًواهلل: كقاؿ صدره، إذل بيده أكمأ ٍب ؟ًكلو
 .(ٕ)( عندنا

                                                           

 .٘ػ ٕٗٔص ٔط: اٌىبفٟ -ٔ
 .ٕٖ: فبؽش -ٕ
 .٘ٙص: ثظبئش اٌذسعبد -ٖ
 .ٕٔٔ: اٌجمشح -ٗ
 .ٗػ ٕ٘ٔص ٔط: اٌىبفٟ -٘
 .ٖٗ: اٌشػذ -ٙ
 .ٖٖٖص 2ٔط: اٌٛعبئًِغزذسن  -2
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ًالّلوًُ﴿ :قاؿ تعاذلكىم الراسخوف ُب العلم كالعا٤بوف بتأكيلو،  ًِإال  ًتَْأِويَلُو ًيَ ْعَلُم َوَما

 .(ُ)﴾.. َوالر اِسُخوَنًِفيًاْلِعْلمًِ

ًماًجميعًعلمًفقدًالعلم،ًفيًالراسخينًأفضلًاهللًرسولًإن): قاؿ X جعفر أيب نع
ًالتأويلًيعلموًلمًشيئاًًًعليوًلينزلًاهللًكانًوماًوالتنزيل،ًالتأويلًمنًعليوًاهللًأنزل

 .(ِ)( كلوًيعلمونوًبعدهًمنًوأوصياؤه

 .(ّ)( نحنًالراسخونًفيًالعلم،ًونحنًنعلمًتأويلو): قاؿ، X ا عبد أيب عنك 

ًإالًآيةًالقرآنًمنًما" الركاية ىذه عن X جعفر أبا سألت: قاؿ ،يسار بن فضيل عنك 
ًيكن،ًلمًماًومنوًمضى،ًقدًماًمنوًتأويلو،ًوبطنوًتنزيلو،ًظهره): فقاؿ ،"وبطنًظهرًولها

ًكماًاألمواتًعلىًيكونًمنوًشيءًتأويلًجاءًكلماًوالقمر،ًالشمسًيجريًكماًيجري
ًاْلِعْلمًِ﴿ :اهللًقالًاألحياء،ًعلىًيكون ًِفي ًَوالر اِسُخوَن ًالّلُو ًِإال  ًتَْأِويَلُو ًيَ ْعَلُم ًنحن ﴾َوَما
 .(ْ)( نعلمو

  كىل يشاركهم ُب علمو غّبىم من بقية الناس ؟

  :كىو أحد أدلة إمامتهم كبل، فذاؾ أمر خصهم ا بو،: ا١بواب

ًيا..ً: )أليب حنيفة ٤با ادعى علمو بالكتاب Xاإلماـ الصادؽ  قوؿالصدكؽ الشيخ ركل 
ًأنزلًالذينًالكتابًأىلًعندًإالًذلكًاهللًجعلًماًويلكًعلماً،ًادعيتًلقدً،حنيفةًأبا

 .(ٓ) (حرفاًًًكتابوًمنًاهللًورثكًماًًنبيناًذريةًمنًالخاصًعندًإالًىوًوالًويلكًعليهم،

  :ُب زمانومنهم كل إماـ كفضل  كبو ييعرؼ حق 

                                                           

 .2: آي ػّشاْ -ٔ
 .ٖٖٙص 2ٔط: ِغزذسن اٌٛعبئً -ٕ
 .ٔ، ػ(ػ١ٍُٙ اٌغالَ)، ثبة أْ اٌشاعخ١ٓ فٟ اٌؼٍُ ُ٘ األئّخ ٖٕٔص ٔط: اٌىبفٟ -ٖ
 .ٕٙٔص: ثظبئش اٌذسعبد -ٗ
 .3ٓص ٔط: ػًٍ اٌششائغ -٘
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ًماًفمنوًتأوياًل،ًللقرآنًإن): يقوؿ X ا عبد أبا ٠بعت: قاؿ عمار ابن إسحاؽ عن
ًذلكًإمامًعرفوًاألئمةًمنًإمامًزمانًفيًالتأويلًوقعًفإذاًيجئ،ًلمًماًومنوًجاءًقد

 . (ُ)( الزمان

فتكوف حاجة ا٤بسلمْب ا٤بلحة كالقاضية انطواء الكتاب الكرمي على ا٤بتشابو،  سرٌ  ذا ىوكى
 :برفع التشابو كإحكاـ كتاب رهبم ىي بنفسها قاضية ٕباجتهم إذل ا٤بعصـو من ذرية نبيهم 

وإنماًالقرآنًأمثالًلقومً..ً: )ُب رسالة Xقاؿ أبو عبد ا : ا٤بعلى بن خنيس، قاؿ عن
ونًبوًويعرفونو،ًوأماًغيرىمًيعلمونًدونًغيرىم،ًولقومًيتلونوًحقًتالوتو،ًوىمًالذينًيؤمن

ًولذلكًقالًرسولًاهللً ًمنًمذاىبًقلوبهم، ًعليهمًوأبعده ًأشدًإشكالو ًفما ليسً:
شيءًأبعدًمنًقلوبًالرجالًمنًتفسيرًالقرآن،ًوفيًذلكًتحيرًالخالئقًأجمعونًإالًمنً

وينتهواًشاءًاهلل،ًوإنماًأرادًاهللًبتعميتوًفيًذلكًأنًينتهواًإلىًبابوًوصراطوًوأنًيعبدوهً
ًإليوًمنًفيًقولوًإلىًطاعةًالقوًّ ًماًاحتاجوا امًبكتابو،ًوالناطقينًعنًأمره،ًوأنًيستنبطوا

ُهْمًَلَعِلَموًُ﴿:ًذلكًعنهمًالًعنًأنفسهم،ًثمًقال َوَلْوًَرد وُهًِإَلىًالر ُسوِلًَوِإَلىًُأْوِليًاألَْمِرًِمن ْ
ُهمًْ ًِمن ْ ًَيْسَتنِبطُونَُو والًيوجد،ًوقدًعلمتًًيسًيعلمًذلكًأبداًًفأماًعنًغيرىمًفل.ً﴾ال ِذيَن

ًكلهمًوالةًاألمرًألنهمًالًيجدونًمنًيأتمرونًعليوًومنً أنوًالًيستقيمًأنًيكونًالخلق
ًاهللً ًشاء ًإن ًذلك ًفافهم ًبهم، ًليقتدى ًخواص ًالوالة ًاهلل ًفجعل ًونهيو، ًاهلل ًأمر يبلغونو

ًفانًّ ًبرأيك، ًالقرآن ًوتالوة ًوإياك ًعًوإياك ًفي ًمشتركين ًغير ًفيماًالناس ًكاشتراكهم لمو
سواهًمنًاألمور،ًوالًقادرينًعلىًتأويلو،ًإالًمنًحدهًوباب وًالذيًجعلوًاهللًلوًفافهمًإنً

 . (ِ)( شاءًاهلل،ًواطلبًاألمرًمنًمكانوًتجدهًإنًشاءًاهلل

ُب كتاب ا (  آؿ ٧بمد)أٌف نتيجة خوض غّب عدؿ الكتاب على أحد  كغّب خاؼو 
ُىَوً﴿: الزيغ كالضبلؿ كابتغاء الفتنة كا٥ببلؾ ُب خاٛبة ا٤بطاؼ، قاؿ تعاذل ىي ،تفسّبهتأكيلو ك ك 

ًفََأم اً ًُمَتَشاِبَهاٌت ًَوُأَخُر ًاْلِكَتاِب ًأُم  ًُىن  ًم ْحَكَماٌت ًآيَاٌت ًِمْنُو ًاْلِكَتاَب ًَعَلْيَك ًأَنَزَل ال ِذَي

                                                           

 .3ٙٔص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٔ
 .3ٓٔص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٕ
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َنِةًَوابِْتَغاءًتَْأِويِلِوًَوَماًيَ ْعَلُمًتَْأِويَلُوًِإالً ال ِذيَنًفيًقُ ُلوِبِهْمًزَْيٌغًفَ يَت ِبُعوَنًَماًَتَشابََوًِمنًْ ُوًاْبِتَغاءًاْلِفت ْ

 . (ُ)﴾الّلُوًَوالر اِسُخوَنًِفيًاْلِعْلمًِ

ألنهمًً؛وإنماًىلكًالناسًفيًالمتشابو) :Xالصادؽ  اإلماـ عن جابر، بن إ٠باعيل عن
ًبآرائهم،ً ًأنفسهم ًعند ًمن ًتأوياًل ًلو ًفوضع وا ًحقيقتو، ًيعرفوا ًولم ًمعناه ًعلى ًيقفوا لم

 .(ِ) (..وراءًظهروىمًًواستغنواًبذلكًعنًمسألةًاألوصياء،ًونبذواًقولًرسولًاهللً

حده كما ا٤براد على فمن ال ٲبيز بْب ٧بكم الكتاب كمتشاهبو كيف لو معرفة تأكيلو ككضع 
نحنًالراسخونً) :كقد تقدـ قو٥بميستطيع ادعاء ذلك،  أراده منزلو، كمن غّب آؿ ٧بمد 

 (.فيًالعلم،ًونحنًنعلمًتأويلو

ً:متشابوًىمًيحكموهًفيًكالمًآلًمحمدً/4ً

ما كاف : كماك . ما اشتبو على جاىلو كاحتمل أكثر من كجو ُب تفسّبه كتأكيلو: ا٤بتشابو
ًأُم ً﴿كاحتواء الكتاب ٥بما أمر منصوص ُب القرآف نفسو  . ا٤بعُببْبن  ِمْنُوًآيَاٌتًم ْحَكَماٌتًُىن 

 . ﴾اْلِكَتاِبًَوُأَخُرًُمَتَشاِبَهاتًٌ

إٌف ُب الشبهات حكمة إ٥بية، فالذم نٌزؿ القرآف قادر على : )Xيقوؿ السيد أٞبد ا٢بسن 
جعل فيو آيات متشاهبات أم  أف ٯبعل ٝبيع آياتو ٧بكمة أم بينة ا٤بعُب، كلكنو سبحانو

 -كا العادل  -مشتبهة على جاىلها كٙبتمل أكثر من كجو ُب التفسّب كالتأكيل ٢بكمة، كلعلها
 . (ّ)( الذم يعلم تفسّب كتأكيل ا٤بتشابو Xبياف ا٢باجة إذل ا٤بعصـو 

 ،٧بكمأكضح ثانية أنو كلو كد احتوائو على اكم كا٤بتشابو، الكرمي كما أالكتاب  إفٌ ٍب 
ًِكَتابًٌ﴿: قاؿ تعاذل ٝبيعها ٗبا فيها ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أحكمت ، (ْ)﴾آيَاتُوًًُُأْحِكَمتًًْاَلر

                                                           

 .2: آي ػّشاْ -ٔ
 .ٕٔٓص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٕ
 .ٕط: اٌغ١ذ اؽّذ اٌؾغٓ –وزبة اٌؼغً  -ٖ
 .ٔ: ٘ٛد -ٗ
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ًِكَتاباًًًاْلَحِديثًًَِأْحَسنًًَنَ ز لًًَالل وًُ﴿: كبْب  ثالثة أنو كلو متشابو، قاؿ تعاذلككل الكتاب،  اآلية
 .(ُ)﴾م ثَاِنيًًَم َتَشاِبهاًً

، كمتشابو عند الناس، اإلماـالكتاب ٧بكم عند : )Xكُب ذلك يقوؿ السيد أٞبد ا٢بسن 
كىي ذاهتا ا٢بقيقة  (.اإلماـحكمو أيعرفوف كيقبلوف ما  ألهنم ؛اإلماـكمتشابو ك٧بكم عند شيعة 

 .ه الطاىركف عند مراجعة ركايتهم الٍب نقلنا بعضها فيما سبقؤ الٍب أشار إليها آبا

اكم  ٰبتوم، فهو اآلخر الطاىرين يكوف  كبلـ خلفاء االكرمي  كتاب اكمثل  
ًمحكماًًًأخبارناًفيًإنً..): قاؿ X الرضا عن الرضا، موذل حيوف أيب عنكا٤بتشابو، 

ًتتبعواًوالًمحكمهاًإلىًمتشابههاًفردواًالقرآن،ًكمتشابوًومتشابهاًالقرآن،ًكمحكم
 .(ِ) (فتضلواًمحكمهاًدونًمتشابهها

ىم ا٤بختصوف بإحكاـ ا٤بتشابو ُب الكتاب، ( ف كترٝبانوآعدؿ القر ) ككما أٌف آؿ ٧بمد 
لذا كاف الرجوع . لنفس السبب أيضان ك فكذلك ىم ا٤بختصوف بإحكاـ ا٤بتشابو من ركاياهتم، 

 :ىو سبيل النجاة ال غّب إليهم بعد جدىم ا٤بصطفى 

 بلغ إذا حٌب أبيو خطب بعض X ا عبد أيب على عرض أنو الطيار، بن ٞبزة عن
ًإالًتعلمون،ًالًمماًبكمًينزلًفيماًيسعكمًال: قاؿ ٍب واسكت،ًكف): قاؿ منها موضعان 
ًفيوًويعرفوكمًالقصد،ًعلىًفيوًيحملوكمًحتىًالهدىًأئمةًإلىًوالردًوالتثبت،ًعنوًالكف
 .(ّ) ("تعلمونًالًكنتمًإنًالذكرًأىلًفاسألوا" :تعالىًاهللًقالًالحق،

ً:فيًدينًاهللًالمتشابوًوجودًحكمة/5ً

 ا٤بتشابو سواء كاف ُب كتاب ا أـ سنة خلفائو الطاىرين ُب اختصاص ا٤بعصـو ٕبلن 
 :ا يليٗبعن اكم كا٤بتشابو  Xالسيد أٞبد ا٢بسن  ٯبيب، كا٢بكمة من كجوده

                                                           

 .ٖٕ: اٌضِش -ٔ
 .٘ٔٔص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٕ
 .ٓٔػ ٓٗص ٔط: اٌىبفٟ -ٖ
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 ىن أـ كاآليات اكمات،  كما كرد عنهم "ما اشتبو على جاىلو": ا٤بتشابو)

فاآليات ا٤بتشاهبة ليعلم ا٤براد ، األـ ىي األصل ما يولد منو كيرجع إليو، أم إفٌ : كاألـ .الكتاب
 . إذل اكم منها ٯبب أف تيردٌ 

ك٤بعرفة الفرؽ بْب اكم كا٤بتشابو ٯبب معرفة أف القرآف كاألحاديث القدسية ككبلـ األنبياء 
 :ٙبتوم على ة كاألئم

اللوح الذم ال ٰبصل ٤با كتب فيو بداء  كىو: (كتاب اكمات)كبلـ من أـ الكتاب   /ُ
علم الغيب الذم ال  كىو، كىو علم ما كاف أك يكوف إذل يـو القيامة دك٭با أم تبديل، أك تبديل

فهو سبحانو يطلعهم على بعضو ، ال األنبياء كا٤برسلْب كاألئمةإييطًلع عليو ا سبحانو أحدان 
عىادًلي اٍلغىٍيًب فىبل ييٍظًهري عىلىى ﴿. ما تقتضيو مصلحة تبليغ الرسالة أك القياـ ٗبهاـ اإلمامة ٕبسب

ٍلًفًو رىصىدان  *دان ػغىٍيًبًو أىحى  ٍيًو كىًمٍن خى لًيػىٍعلىمى أىٍف *  ًإال  مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو فىًإن وي يىٍسليكي ًمٍن بػىٍْبً يىدى
ٍيًهٍم كىأىٍحصىى كيل  شىٍيءو عىدىدان  قىٍد أىبٍػلىغيوا رًسىاالتً  ٍم كىأىحىاطى ٗبىا لىدى  .ِٖ – ِٔ: ا١بن ﴾رىهبًن

، كىو أيضان علم ما كاف أك يكوف (:كتاب ا٤بتشاهبات)كبلـ من لوح او كاإلثبات  /ِ
أـ )أحدىا سيقع كىو ا٤بوجود ُب  ،كاحتماالت عديدة لنفس الواقعة، كلكن على كجوه كثّبة

: نقوؿكللمثاؿ . رٗبا يكوف حدث معْب ٲبنع كقوعها، أما البقية فبل ٙبصل لسبب ما ،(الكتاب
مكتوب لو ُب ىذا اليـو عند الصباح أف ٲبوت بلدغة عقرب، كلكنو إذا  ةسن َٓفبلف عمره )

 كبعد مضي العشر سنوات إذا برٌ . تصدؽ سيدفع عنو ىذا الشر كيعيش عشر سنوات أخرل
 .(س سنوات أخرلعمره ٟب نو سيمدٌ إكالديو ف

فهنا ُب لوح او كاإلثبات احتماالت كثّبة ٢بياة اإلنساف، فهذا الشخص ُب ا٤بثاؿ رٗبا لن 
كرٗبا بعد ، يعيش بعد أف يلدغو العقرب، كرٗبا يتصدؽ قبل اللدغة فيعيش عشر سنوات أخرل

التقدير اإل٥بي كلوال ىذا . كرٗبا يرب كالديو فيعيش ٟبس سنوات أخرل، العشر سنوات ٲبوت
مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ُب اأٍلىٍرًض كىال ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإال  ُب  ﴿: قاؿ تعاذل ،لبطل العمل كالدعاء

 .ِِ: ا٢بديد ﴾ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا ًإف  ذىًلكى عىلىى الل ًو يىًسّب
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 ال ٰبتمل ىذه األشياءأـ الكتاب فمكتوب ٥بذا الشخص شيء كاحد فقط من  أما ُب
،  ةسن َٓ، أك ةسن َٔأك مكتوب فبلف يعيش  ، ةسن ٓٔفمثبلن مكتوب فبلف يعيش ، التغيّب

 . أـ الكتاب فقط  كاحد من ىذه االحتماالت ىو ا٤بوجود ُب لوح

كلكن من يعرؼ تفاصيل ىذه ا٤بتشاهبات  ا٤بتشاهبات،  ىو لوحاو كاإلثبات  إذف، فلوح
 فالقرآف كلو، فبل يوجد متشابو بالنسبة للمعصومْب ، تصبح لديو ٧بكمات كاألئمة 

فالقرآف ، إال من أخذ عنهم  كما ال يوجد ٧بكم بالنسبة لغّبىم. ٧بكم بالنسبة ٥بم
  .ألف غّب ا٤بعصـو ال ٲبيز اكم من ا٤بتشابو فيو؛ و متشابوبالنسبة لغّب ا٤بعصومْب كلٌ 

على أيب حنيفة أنو ال يعلم اكم من ا٤بتشابو  ٰبتجٌ  Xكمن أين لغّبىم التمييز كالصادؽ 
 !؟ إال األئمة 

إما ؛ ٰبصلونو كىي قشور كشيء من ا٤بعُب، (ُ)يعرفوف من القرآف إال األلفاظ  ٍب إٌف الناس ال
 فيو، كىي من لوحكإما من ا٤بلكوت كحقائق األشياء  .فهو باطل، من الوىم كالعوادل السفلية

 . او كاإلثبات

معُب اللفظ ا٤برتبط هبا ال يتحقق أيضان ُب  كبالتارل فإفٌ ، كاألحداث فيو إما أهنا ال تقع أصبلن 
كإما أهنا تقع كصادقة كلكنها كجوه عديدة لكلو منها أىل كزماف كمكاف  .أم زمن من األزمنة

 . Xبل ا٤بعصـو كتبْب  للناس ُب ىذا العادل السفلي من ق، تقع فيو

ٛبامان للتأكيل ُب زمن اإلماـ  مغايران تأكيبلن  Xُب زمن الصادؽ  تؤك ؿفنفس اآلية القرآنية 
لتبدؿ ا٤بتنافيات ُب عوادل نزكؿ القرآف : أك قل، الختبلؼ الزماف كا٤بكاف كالناس؛ Xا٤بهدم 

كال يعلم ، ا٤بعصـوكظيفة  حكاـ ا٤بتشاهبات ىوإ فإفٌ ، كىكذا .سواء ُب ا٤بلكوت أك ا٤بلك
  .اكم من ا٤بتشابو إال ا٤بعصـو

كالتشابو ا٤بوجود ُب اآليات يشمل ا٤بعُب ا٤براد كاألحداث الٍب ٙبققت كتتحقق مع مركر 
كينطبق كل من ىذه ا٤بعاين على ، الزمن فنفس اللفظ القرآين ٲبكن أف يراد منو معاين عديدة

                                                           

فأّب ػٍٝ إٌبط أْ ٠مشؤٚا اٌمشآْ وّب أضي، فارا .. : )لبي -فٟ والِٗ ِغ ػّشٚ ثٓ ػج١ذ  - Xػٓ أثٟ عؼفش  -ٔ
 .ٕٕٓص 2ٕط( : آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ ( اؽزبعٛا ئٌٝ رفغ١شٖ فبال٘زذاء ثٕب ٚئ١ٌٕب ٠ب ػّشٚ
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 ،عليها إطبلعوكثّبة ال يعلمها إال ا كمن أراد ا  ف ظهوران آللقر  كلذا فإفٌ . أحداث عديدة

ٲبكنو أف يكتب ُب البسملة  X ان ك٥بذا ال تستغرب أف أمّب ا٤بؤمنْب علي، كىم ا٤بعصوموف 
 :مكُب ا٤بتشاهبات ًحكى . (ُ) سبعْب بعّبان  ٞبل

 . (ِ) Xمعرفة ا٢باجة كاالضطرار إذل ا٤بعصـو  :منها
  .(ّ) إحياء الرجاء ُب النفوس :كمنها
 .كحكم كثّبة لست بصدد استقصائها. االمتحاف كالتمحيص :كمنها

أك نزكؿ لوح أـ ، كا٤بتشاهبات أمر حتمي مبلـز لنزكؿ القرآف إذل عا٤بي ا٤بلك كا٤بلكوت
 . (ْ) لييكونف لوح او كاإلثبات ،كتكثٌرهي فيها، الكتاب إذل عوادل الكثرة كا٤بتنافيات

الناس على قدر  األمثل لييكٌلم األنبياء كا٤برسلوف كاألئمة  كُب ا٤بتشاهبات ا٢بلٌ 
 .(ٓ)عقو٥بم

عبلمة كآية يعرؼ هبا  - Xالٍب ىي كظيفة اإلماـ ا٤بعصـو  -ٍب إٌف إحكاـ ا٤بتشاهبات 
إذا ادعاىا مدعو ": ما معناه ك٥بذا كرد عنهم ، Xغ عنو كمن يبلن  Xاإلماـ ا٤بهدم 

 سفينة آؿ كالعظائم اليـو تيسّبن  ،ُّٕص: غيبة النعماين "عن العظائم الٍب ٯبيب فيها مثلوفاسألوه 
، (ٔ) (هناء حكومة الطاغوت على األرضإك ، موج الفًب كاللجج الغامرة ُب خضمٌ  ٧بمد 
 .انتهى

                                                           

ِغزذسن عف١ٕخ اٌجؾبس ( ٌٛ شئذ ألٚلشد عجؼ١ٓ ثؼ١شاً ِٓ رفغ١ش فبرؾخ اٌىزبة: )أٔٗ لبي Xػٓ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ  -ٔ
 .44ٖص ٕط: ٌٍش١خ ػٍٟ إٌّبصٞ 

ٚلغّبً ال ٠ؼٍّٗ ئال هللا ِٚالئىزٗ ٚاٌشاعخْٛ فٟ .. : )فٟ ؽذ٠ش ػٓ ػٍَٛ اٌمشآْ لبي Xػٓ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ  -ٕ
ُٙ، ٚئّٔب فؼً رٌه ٌئال ٠ذػٟ أً٘ اٌجبؽً اٌّغز١ٌٛٓ ػٍٝ ١ِشاس سعٛي هللا ِٓ ػٍُ اٌىزبة ِب ٌُ ٠غؼٍٗ هللا ٌ. اٌؼٍُ

 .3ٗٔص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  (..١ٌٚمٛدُ٘ االػطشاس ئٌٝ االئزّبَ ثّٓ ٌٟٚ أِشُ٘ فبعزىجشٚا ػٓ ؽبػزٗ 
الٔزفٝ اٌجذاء، ٌُٚ ٠شُط إٌبط طالػ ؽبٌُٙ ٚص٠بدح أسصالُٙ ( اٌّزشبثٙبد)أٞ ٌٛال ٚعٛد ٌٛػ اٌّؾٛ ٚاإلصجبد  -ٖ

 .ٚثش اٌٛاٌذ٠ٓ ٚطٍخ األسؽبَ ٚغ١ش٘ب ِٓ أػّبي اٌجشٚأػّبسُ٘ ٚؽغٓ ػبلجزُٙ، ثغجت اٌذػبء ٚاٌظذلخ 
ػبٌُ اٌؼمً أٚ اٌغّبء اٌغبثؼخ ٘ٛ ػبٌُ عٛاِغ اٌىٍُ، ٚوٍّب ٔضي اٌؼٍُ ئٌٝ اٌغّبٚاد اٌغزخ اٌٍّىٛر١خ رزغغ دائشح  -ٗ

ٌٚزٌه  ،(اٌؾ١بح اٌذ١ٔب)رٌه اٌؼٍُ ٚرزشؼت ٚرضداد اٌزفبط١ً ٚاألٚعٗ، ؽزٝ رجٍغ رسٚرٙب فٟ االرغبع فٟ ػبٌُ اٌٍّه 
ّْ ٌُٙ أْ ٠زىٍّٛا فٟ عجؼ١ٓ ٚعٗ، ٌُٚٙ اٌّخشط ِٓ وً ٚعٗ، ػٓ ؽّشاْ ثٓ أػ١ٓ ػٓ  (ع)ٚسد ػٓ أً٘ اٌج١ذ  أ

 – 3ٖٗص : ثظبئش اٌذسعبد (ئٔٗ ألرىٍُ ػٍٝ عجؼ١ٓ ٚعٙبً ٌٟ فٟ وٍٙب اٌّخشط: )عّؼزٗ ٠مٛي: لبي Xأثٟ ػجذ هللا 
ٖ٘ٓ.   

فٍٛ وبْ . ٖٕص ٔط: اٌىبفٟ( ئٔب ِؼبشش األٔج١بء أِشٔب أْ ٔىٍُ إٌبط ػٍٝ لذس ػمٌُٛٙ: )ػٓ سعٛي هللا  -٘
 إٌبط ػٍٝ لذس ػمٌُٛٙ ؟ (ع)ػٍُ اٌذ٠ٓ وٍٗ ِؾىُ ٌٚٗ ٚعٗ ٚاؽذ ال غ١ش، فى١ف ٠ىٍُ األٔج١بء 

 (.3ٔ)عإاي سلُ  ٔط: اٌغ١ذ اؽّذ اٌؾغٓ –وزبة اٌّزشبثٙبد  -ٙ
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٧بمد كٲبانيهم السيد أٞبد ا٢بسن  آؿكم ا٤بتشابو ُب دين ا بنظر قائم ىذه بعض حً 
Xكم ؟؟ماذا عند دعاة العلم من حً  ، فلنرل 

ف العلماء ذكركا لوقوع إ: ) حكمة كجود ا٤بتشابو ُب كتاب اقاؿ السيوطي كىو يبْبن 
أنو يوجب ا٤بشقة ُب الوصوؿ إذل ا٤براد كزيادة ا٤بشقة توجب مزيد : منها: ا٤بتشابو فيو فوائد

٤با كاف مطابقان إال ٤بذىب كاحد ككاف بصرٰبو  أنو لو كاف القرآف كلو ٧بكمان : كمنها. الثواب
مبطبلن لكل ما سول ذلك ا٤بذىب كذلك ٩با ينفر أرباب سائر ا٤بذاىب عن قبولو كعن النظر 
فيو كاالنتفاع بو فإذا كاف مشتمبلن على اكم كا٤بتشابو طمع صاحب كل مذىب أف ٯبد فيو 

ذا كاف مشتمبلن على ا٤بتشابو افتقر إذل العلم أف القرآف إ: كمنها.. ما يؤيد مذىبو كينصر مقالتو 
م ذلك إذل ٙبصيل علـو كثّبة من بطريق التأكيبلت كترجيح بعضها على بعض كافتقر ُب تعلٌ 

علم اللغة كالنحو كا٤بعاين كالبياف كأصوؿ الفقو كلو دل يكن األمر كذلك دل ٰبتج إذل ٙبصيل 
 .(ُ)( ..الفوائد الكثّبة  ىذه العلـو الكثّبة فكاف ُب إيراد ا٤بتشابو ىذه

 :، كلنأخذ ٭بوذجان للًحكم الشيعية أيضان للمتشاهبات ىذا ٭بوذج للًحكىم السنية

 إف ؟ القرآف آيات بعض تشاهبت ٤باذا: )ناصر مكاـر الشّبازمالشيخ قاؿ ا٤بفسر الشيعي 
 كتعقيد إهباـ فيها متشاهبات آيات على احتوائو سبب فما الناس، عمـو ٥بداية نوران  جاء القرآف
 كعلى. كالتدقيق بالبحث جدير مهم موضوع ىذا ؟ الفتنة إلثارة ا٤بفسدكف يستغلها ٕبيث
 : القرآف ُب ا٤بتشاهبات كجود ُب السر ىي التالية النقاط تكوف أف ٲبكن العمـو

 ُب اليومية حاجتو لرفع ىي للحوار اإلنساف يستعملها الٍب كالكلمات األلفاظ إف: أكالن 
 الذم ا٣بالق عن نتحدث كأف كحدكدىا، ا٤بادية حياتنا نطاؽ عن ٬برج إف ما كلكن. التفاىم

 إذل فنضطر ا٤بعاين، ىذه تستوعب ال تلك ألفاظنا أف بوضوح ٪بد ا٢بدكد، من لوف أم ٰبده ال
 القصور كىذا. ا١بهات ٨بتلف من ٛبامان  بالغرض تفي ال قاصرة تكن كإف أخرل ألفاظ استخداـ

 .. القرآف متشاهبات من الكثّب منشأ ىو األلفاظ ُب

                                                           

 .ٕٖص ٕط: اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ -ٔ
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 أفق عن بعيد ىو ٩با الطبيعة كراء ما بعادل أك اآلخر، بالعادل ٚبتص ا٢بقائق من كثّب: ثانيان 

 إدراؾ على قادرين غّب - كا٤بكاف الزماف سجن حدكد ضمن كجودنا ٕبكم - كإننا تفكّبنا،
 من آخر سبب أخرل، جهة من ا٤بعاين تلك ك٠بو جهة، من تفكّبنا أفق قصور. العميق كنهها
 (.اآليات بعض ُب التشابو أسباب

إف ا سبحانو دل يطلعك على ا٢بقائق ا٤بسطرة ُب أـ الكتاب : كلكن لو سأؿ الشيخ سائل
، كإذا كانت األلفاظ قاصرة عن بياف تلك ءكالٍب خص هبا خلفا ه ُب أرضو كما ىو معلـو

إذف فيها  ملماذا خضتتفكّبكم قاصر عن إدراكها، ف أفبالراقية كالسامية الٍب تعَبفوف ا٤بعاين 
كبّبان  بابان  كجعل علمهم هباأئمتكم الذين خصهم ا بذلك دل تفعلوا ما أمركم بو  اذاك٤ب!! ؟

 !!؟ إلثبات حقهم كإمامتهمكخاصان ُب نفس الوقت 

 األفكار ُب ا٢بركة إثارة القرآف ُب ا٤بتشاهبات كجود أسرار من: ثالثان  : )يكمل الشيخ فيقوؿ
 العلماء يعا١بها الٍب ا٤بعقدة الفكرية با٤بسائل أشبو كىذا. الناس بْب فكرية هنضة كإٯباد كالعقوؿ

 .(ا٤بسائل ُب دقتهم كلتعميق أفكارىم لتقوية

كم ا٤بتشابو الٍب يقررىا الشيخ مكاـر ذكران ُب حً  غريب حقان، إذل اآلف دل نر آلؿ ٧بمد 
إلثبات كاف أٌف أساس ًحكم ا٤بتشابو  الشّبازم، رغم توافر الركايات الٍب تقدـ عرض بعضها ُب 

 !! إمامتوكبو تعرؼ  ،ُب كقتو ٧بمد كل   آؿمن  اإلماـىو كيبْبن تأكيلو ا٢بق  ومن ٰبكم فٌ أ

 كأكيدكالنهضة العلمية كما يقوؿ،  األفكارحركة  إثارةكم ذكر ضمن ا٢بً يي  أف ،كاألغرب
لكن السيوطي ا٤بتقدـ، ك  قوؿالفقو كا٤بنطق كما شابو على حد  كأصوؿمنها ٙبصيل علـو اللغة 

مثل  إذلبا٢باجة  اإلحساسا٤بتشابو  فيكم ا٢باجة إلحكاـؾ رن ٙبي  أفمن ىواف الدنيا على ا 
حرؾ فيكم تتحنيفي كال االبو  كاألصوؿكالنحو السيبويهي كالزجاجي  األرسطيعلـو ا٤بنطق 

 .ا ُب أرضو ةخليف أعِب ،م ا٢بقيقي ٤بتشابو دين احكً ػي ا٤با٢باجة إذل 

كقضيتكم سنوات طويلة من عمركم ُب  لتم بنهضتكم ما قررٛبوه من حكمةنتم حصٌ أٍب ىا 
ما كم من أعمار ٙبصيل ىذه العلـو حٌب إٌف بعض دكرات علم األصوؿ التدريسية قد تأخذ 
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ما تشابو من كتاب ربكم  إحكاـفهل استطعتم بعدىا  يناىز ا٣بمسة عشر عامان كأكثر،
 كدينكم ؟؟

 النقطة: رابعان ): ، فقاؿ٥بم با٢باجةكربط كجود ا٤بتشابو  أخّبان تذٌكر الشيخ آؿ ٧بمد ك 
 أف ىي ، البيت أىل أخبار كتؤيدىا القرآف، ُب ا٤بتشاهبات كجود بشأف ترد الٍب األخرل

 كاألكصياء،  كالنيب اإل٥بيْب القادة إذل الناس حاجة يصعد القرآف ُب اآليات ىذه كجود
 من كاالستفادة عمليان  بقيادهتم كاعَباؼ ىؤالء عن البحث إذل الناس يدعو سببان  فتكوف

 فيكم تارؾ إين: "قاؿ حْب  ا رسوؿ كصية مصداؽ أيضان  كىذا. . أيضان  األخرل علومهم
 .(ُ)( "ا٢بوض علي يردا حٌب يفَبقا لن كأهنما بيٍب كأىل ا كتاب الثقلْب

٢بديث  ان مصداق صارك  كأكدتو أيدت ىذا األخّب -كىي ا٢بق  -كانت الركايات  كإذا
٩با تقدمو من ًحكم كل ما سواه   أفٌ  فأكيدالثقلْب، مراد كغاية ا٤بهتدم ا٣بائف من الضبلؿ، 

 .ك٦برد استحساف ال قيمة لو ،بو أعبال يي سفو تكوف 

ً؟وبيانوًًالعلمًبتأويلًالكتابماذاًقالًعلماءًالمسلمينًفيً/6ً

ا٤بوضحة لعلم الشريفة الكم ا٥بائل من الركايات  إذلف و ملتفتلعلماء الشيعة، فهم  بالنسبة
ناسخو كمنسوخو، ٧بكمو كمتشاهبو، ، تأكيلو كتنزيلو ،بالكتاب كلو( ٧بمد  آؿ)خلفاء ا 

 . كالكتاب تبياف لكل شيء ،كل ما فيوبل  

، كالقارئ كبو تعرؼ إمامتهم على ا٣بلق  خاص هبمأٌف ذلك العلم  إذل أيضان ف و كملتفت
 .مع كل األسف التناقض الواضح يلحظلكتبهم يعرؼ ذلك، لكن على مستول التطبيق 

َوَماً﴿: يستدؿ بقولو تعاذل الطرفْبكبل كالعجيب أٌف   ،قولْب على فهم، السنةعلماء  كأما
الّلُوًَوالر اِسُخوَنًِفيًاْلِعْلمًِ  .(ِ)﴾.. يَ ْعَلُمًتَْأِويَلُوًِإالً 

 كالراسخوف ا إال تأكيلو يعلم كما": قولو معُب ُب العلم أىل اختلف كقد: )قاؿ ا١بصاص
 الواك كجعل ،"العلم ُب كالراسخوف": تعاذل قولو عند الكبلـ ٛباـ جعل من فمنهم ،"العلم ُب

                                                           

 .ٓٓٗ – 34ٖص ٕط: رفغ١ش األِضً -ٔ
 .2: آي ػّشاْ -ٕ
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. ٦براه جرل كما كعمرا، زيدا لقيت: القائل كقوؿ للجمع، "العلم ُب كالراسخوف": قولو ُب الٍب

 كابتداء لبلستقباؿ الواك كجعل "ا إال تأكيلو يعلم كما": قولو عند الكبلـ ٛباـ جعل من كمنهم
 .(ُ) (.. باألكؿ متعلق غّب خطاب

كضع عبلمة  حْبإذل أٌف ا٢بركة الدائرية الٍب ر٠بها مشكنل القرآف الكرمي  أف ننٌوهكال ننسى 
 .الوقف على لفظ ا١ببللة ُب اآلية، كانت إحدل دالئل ا٢بصر، كا٢بمد  على كل حاؿ

كاختلف العلماء ُب الراسخْب ُب العلم ىل يعلموف : )النوكم، قاؿ باإلٯبابكمن القائلْب 
ك ُب كالراسخوف عاطفة ، أـ ال كيكوف الوقف على كما يعلم تأكيلو تأكيل ا٤بتشابو كتكوف الوا

، ككل كاحد من القولْب ٧بتمل "كالراسخوف ُب العلم يقولوف آمنا بو"قولو تعاذل  ئا ٍب يبد إال
ف الراسخْب يعلمونو ألنو يبعد أف ٱباطب ا عباده ٗبا ال أكاألصح األكؿ ك . كاختاره طوائف

 أفسبيل ألحد من ا٣بلق إذل معرفتو كقد اتفق أصحابنا كغّبىم من اققْب على أنو يستحيل 
 .(ِ)( يتكلم ا تعاذل ٗبا ال يفيد، كا أعلم

ختلف الناس ُب ىذا كا "كما يعلم تأكيلو إال ا": )كمن القائلْب بالنفي الفخر الرازم، قاؿ
كاك االبتداء،  "كالراسخوف ُب العلم"ًب الكبلـ ىهنا، ٍب الواك ُب قولو : ا٤بوضع، فمنهم من قاؿ

ال يعلم ا٤بتشابو إال ا، كىذا قوؿ ابن عباس كعائشة كمالك بن أنس : كعلى ىذا القوؿ
 .(ّ)( ناكالكسائي كالفراء، كمن ا٤بعتزلة قوؿ أيب علي ا١ببائي، كىو ا٤بختار عند

٧بمد  آؿعلى  سبحانو كأنكرهبا الكتاب  تأكيلبعض من حصر  أفٌ  ا٤بثّب حقان  كاألمر
أف يكوف لو تفسّب لكتاب ا كآياتو فكاف مليئان  قٌدر الدىر ،أرضوسادة خلفاء ا ُب 
بل كيف فس ر الكتاب !! دراية أحد ببل ك خلسة  بتأكيلهاص خي  ىل!! بالتأكيل، سبحاف ا 

حد أٍب ىل الذم هناه عن ذلك كأمره باألخذ منو فقط ؟؟  كبْب  معناه بعيدان عن صاحبو 
 األمةكمنو تأخذ يكوف عا٤بان قولو كيناقض فعلو إذل ىذه الدرجة من يفضح نفسو  أفٌ يعتقد 

  !!؟كمعادل دينها معارؼ كتاب رهبا 

                                                           

 .ٙص ٕط: أؽىبَ اٌمشآْ -ٔ
 .4ٕٔص ٙٔط: ششػ طؾ١ؼ ِغٍُ -ٕ
 .44ٔص 2ط: رفغ١ش اٌشاصٞ -ٖ



 X .....................................13أمحد احلسن   احملكماث يف أحقيت الىصي 

الٍب  ،كالعقيدة قرآفكغّبىا ٩با ضم متشابو الكتب التفسّب ، فعينوب مفسران ىنا  خص  أ لستي 
سواء حصر أصحاهبا التأكيل با٢بق سبحانو أك قبلوا أف  ،عن أىل بيت الوحي أصحاهباابتعد 

ُب ىو  ، تأكيلو الذم يراهاهباكتٌ   تأكيل تاحتو يكوف ا عٌلم خليفتو تأكيل كتابو، ٝبيعها 
ا٤بقدسة كصفاهتا كالعرش كالكرسي كالسماكات فضبلن عما ا يتعلق بالذات ٩ب الكربل ا٤بعارؼ

شعر العشق كالغزؿ بل ُب أحسن األحواؿ إذل مقاييس اللغة أك العرؼ أك يستند تأكيلو ، ك دكهنا
منو كأكصياءه كمتلقيو سبحانو منزؿ الكتاب أٌف  كقد عرفنا، أساطّبىمحٌب إذل قصص العرب ك 

 .٠بعنا بعضو فيما مضىهنوا عن ذلك شديد النهي كما الطاىرين 

من قبل علماء  اإل٥بيةالواردة ُب ا٤بعارؼ  اآلياتمثلة لتأكيل بعض بعض األ اآلف سأعرضك 
 .، ٍب مقارنتها ٗبا بينو القائم السيد أٞبد ا٢بسنا٤بسلمْب

* * * 

 

 



(2) 

 القائم أمحدو علتاء املسلتني بياىبني  بعض معارف القرآى
ٕباجة  ففقرة البحث ىذه لوحدىا كإال، ثلة فقط للتنبيوأم بأربعة -خوؼ اإلطالة  -أكتفي 

اد ا ٗبر كمقارنتو من قبلهم ما قيل ٥با أف تضم ٝبيع إذا ما أيريد  كثّبة  أجزاءموسوعة على  إذل
 :صلوات ريب عليهم أٝبعْب الطاىركفه سبحانو الذم بي نو خلفاؤ 

ً:أوائلًالسورفيًالحروفًالمقطعةًً.1

 نقل كقد تفسّبىا ُب كا٤بتأخرين القدماء من ا٤بفسركف اختلف كقد: )قاؿ السيد الطباطبائي
 : معناىا ُب قوالن  عشر أحد البياف ٦بمع ُب الطربسي عنهم

 . ىو إال تأكيلها يعلم ال بعلمها سبحانو ا استأثر الٍب ا٤بتشاهبات من أهنا: أحدىا

 . مفتتحها ُب كقعت الٍب للسورة اسم منها كبل أف: الثاين

 . جملموعو أم القرآف أ٠باء أهنا: الثالث

" ا٤بر: "كقولو أعلم، ا أنا معناه" أدل: "فقولو تعاذل ا أ٠باء على الداللة هبا ا٤براد أف: الرابع
 الكاؼ" كهيعص: "كقولو كأفصل، أعلم ا أنا معناه" ا٤بص: "كقولو كأرل، أعلم ا أنا معناه

 كىو الصادؽ، من كالصاد العليم، من كالعْب ا٢بكيم، من كالياء ا٥بادم، من كا٥باء الكاُب، من
 ..عباس  ابن عن مركم

: تقوؿ األعظم ا اسم لعلموا تأليفها الناس أحسن لو مقطعة تعاذل  أ٠باء أهنا: ا٣بامس
 بن سعيد عن مركل كىو تأليفها على نقدر ال أنا إال سائرىا ككذلك الرٞبن يكوف كف كحم الر

 . جبّب

 كىي كبلمو القرآف أف على ا٢بركؼ هبذه أقسم ىو فكأنو هبا ا أقسم أقساـ أهنا: السادس
 على األمم لغات كأصوؿ العليا، كصفاتو ا٢بسُب كأ٠بائو ا٤بنزلة، كتبو مباين لكوهنا شريفة

 . اختبلفها
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 . كآجا٥بم كأعمارىم األقواـ كمدة كببلئو تعاذل آالئو إذل إشارات أهنا: السابع

 . ا١بمل حساب عليو يدؿ ما على األمة ىذه بقاء إذل اإلشارة هبا ا٤براد أف: الثامن

 كما الباقي ذكر عن منها ذكر ما بذكر استغُب كقد ا٤بعجم حركؼ هبا ا٤براد أف: التاسع
 . ا٢بركؼ ٝبيع بو كيراد أب: يقاؿ

 للقرآف يستمعوا ال أف بينهم فيما تواصوا كانوا ا٤بشركْب الف للكفار تسكيت أهنا: العاشر
 فرٗبا اآلية، "فيو كالغوا القرآف ٥بذا تسمعوا ال: "بقولو عنهم القرآف حكاه كما فيو يلغوا كأف

 ا٢بركؼ ىذه تعاذل ا فأنزؿ تبلكتو، ُب  النيب ليغلطوا فيو غلطوا كرٗبا صفقوا كرٗبا صفركا
 ُب القرآف فوقع شأهنم عن هبا كاشتغلوا فيها كتفكركا إليها كاستمعوا استغربوىا ٠بعوىا إذا فكانوا

 . مسامعهم

 عن عجزًب الذم القرآف ىذا أف هبا كا٤براد التهجي حركؼ تعداد قبيل من أهنا: عشر ا٢بادم
 تقدركا دل فإذا ككبلمكم خطبكم ُب هبا تتحاكركف الٍب ا٢بركؼ ىذه جنس من ىو معارضتو

 كىو ا٢بجة، ُب استظهارا مواضع ُب ا٢بركؼ كررت كإ٭با تعاذل، ا عند من أنو فاعلموا عليو
 . ا٤بتأخرين من ٝبع ٲبيل كإليو األصبهاين مسلم أبو كاختاره قطرب عن مركم

 عباس ابن عن نقل كما آخر قوالن  ٯبعل أف ٲبكن ما عنهم نقل كفيما قوالن  عشر أحد فهذه
  . ٧بمد إذل كا٤بيم جربيل إذل كالبلـ ا إذل إشارة األلف أف" أدل" ُب

 ا٤ببْب الغرض إذل إشارة هبا ا٤بفتتحة السور أكائل ُب ا٤بقطعة ا٢بركؼ أف :بعضهم عن كما
" ؽ" ك ، للنيب ا٤بوعود النصر من السورة عليو تشتمل ما إذل إشارة" ف" إف: كأف يقاؿ فيها

 ا٢بركؼ ىذه أف :بعضهم عن كما .السورة ُب ا٤بذكور اإل٥بي القهر أك القرآف إذل إشارة
 .(لئليقاظ

 ال األقواؿ ىذه من شيئان  أفٌ  كا٢بق: )فيكوف ٦بموع ما بينو ىنا أربعة عشر رأيان، ٍب قاؿ
 (...النفس  إليو تطمئن
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 سبحانو ا بْب رموز ا٢بركؼ ىذه إف.. : )كضحها بقولوأكانتهى أخّبان إذل النتيجة الٍب 

 كبْب بينها أف نستشعر أف ٗبقدار إال إليها العادية ألفهامنا سبيل ال عنا خفية  رسولو كبْب
 ا٢بركؼ ىذه مشَبكات ُب تدبر لو ا٤بتدبر كلعل. خاصان  ارتباطان  السور ُب ا٤بودعة ا٤بضامْب

 كلعل. ذلك من أزيد األمر لو تبْب بعض إذل بعضها فيها كقعت الٍب السور مضامْب كقايس
 صفوة كتاب لكل أف - اجملمع ُب ما على - X علي عن السنة أىل ركتو ما معُب ىذا

 .(ُ)( التهجي حركؼ الكتاب ىذا كصفوة

كتفي أ، لذا أيضان الطباطبائي كزيادة عليو السيد عما نقلو  كما عند السنة ال ٱبتلف كثّبان 
 : ا٢بركؼ ا٤بقطعة فيقوؿرأيو ببنقل نص ٨بتصر يوضح فيو السيوطي 

، كا٤بختار فيها أيضان أهنا من األسرار الٍب ال يعلمها إال ا تعاذل ،كمن ا٤بتشابو أكائل السور)
إف لكل كتاب سران كإف سر  :أخرج ابن ا٤بنذر كغّبه عن الشعيب أنو سئل عن فواتح السور فقاؿ

  .ىذا القرآف فواتح السور

فأخرج ابن أيب حاًب كغّبه من طريق أيب الضحى عن ابن عباس  ،كخاض ُب معناىا آخركف
أنا ا أرل  "الر"قاؿ أنا ا أفصل، كُب قولو  "ا٤بص"قاؿ أنا ا أعلم، كُب قولو  "أدل" قولو ُب
.. 

: كأخرج سعيد بن منصور كابن مردكيو من كجو آخر عن سعيد عن ابن عباس ُب قولو
 . كبّب ىاد أمْب عزيز صادؽ: ، قاؿ"كهيعص"

: ، قاؿ"كهيعص": من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس ُب قولو كأخرج ابن مردكيو
إنو  "ؽ"كحكى الكرماين ُب قولو .. الكاؼ الكاُب كا٥باء ا٥بادم كالعْب العادل كالصاد الصادؽ 

إنو مفتاح ا٠بو تعاذل نور كناصر، كىذه  "ف"حرؼ من ا٠بو قادر كقاىر، كحكى غّبه ُب قولو 
قوؿ كاحد كىو إهنا حركؼ مقطعة كل حرؼ منها مأخوذ من اسم من  األقواؿ كلها راجعة إذل

                                                           

 .فّب ثؼذ ٙص 4ٔط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٔ
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قلت ٥با قفي فقالت : أ٠بائو تعاذل، كاالكتفاء ببعض الكلمة معهود ُب العربية، قاؿ الشاعر
 .(ُ)(قاؼ

معاين ا٢بركؼ  التعرؼ على البعضيريد ( قلت ٥با قفي فقالت قاؼ)نعم، على طريقة 
رغم نقلهم لؤلقواؿ كميل الكثّب  -ما ٠بعناه منهم الكرمي، مع ىذا يكفينا  اا٤بقطعة ُب كتاب 
، كىو اعَباؼ منهم كلو اإل٥بيةكالرموز  األسرارمن  أهنامن اعَباؼ ُب  -منهم آلراء معينة 

الراسخوف ُب علم ذاهتم  أهنم كأكيدا علم كتابو،  أكرثوالعلم هبا ٱبتص ٗبن  فٌ أضمِب ب
على  ككاف مفركضان  .ريب أك٧بمد ببل شك  آؿم ٗبس حقائقو، كىم ٥ب أذفالكتاب كمن 

 إليو كإنا  إنا، كلكن ىم  مموىشيعتهم االبتعاد عن ا٣بوض ُب ا٤بتشاهبات كما علٌ 
 .راجعوف

٧بمد كٲبانيهم ا٤بوعود مذخور لبياف ىذه العظائم، الٍب ببياهنا يهتدم  آؿالقائم من  فٌ كأل
 X ا عبد أبا ٠بعت): قاؿ عمر، بن ا٤بفضل عن، اإل٥بية دعوتو فكيصدقو  إليوالناس 

ًىلك:ًيقالًواألخرىًأىلو،ًإلىًأحدىماًفيًيرجع:ًغيبتينًاألمرًىذاًلصاحبًإن: يقوؿ
ًعنًفاسألوهًمدعًادعىًإن: قاؿ ؟ ذلك كاف إذا نصنع كيف: قلت سلك،ًوادًأيًفي

 .(ِ)( مثلوًفيهاًيجيبًالتيًالعظائمًتلك

٩با يتعلق  Xألجل ىذا أعرض اآلف بعض ما بيٌنو ٲباين آؿ ٧بمد السيد أٞبد ا٢بسن 
 .با٢بركؼ ا٤بقطعة الواقعة ُب أكائل السور

  :فكاف جوابو ،(ما ا٤براد من ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكائل السور) :Xسئل 

 .  فاطمة(: أ) ،علي(: ؿ) ،٧بمد(: ـ) :﴾أدل﴿ُب سورة البقرة  :ا١بواب)

حرفػان، كىػذه ا٢بػركؼ  (ِٖ)نصػف عػدد أحػرؼ اللغػة ، حرفػان  (ُْ)ا٢بركؼ ُب أكائل السور 
كىػذه ا٢بػركؼ  . ال أهنػا مظلمػة، أم قليلػة النػور مقابلها ا٢بركؼ الظلمانية، ا٢بركؼ النورانية ىي

أم بعػػػد مػػػركر سػػػبعة أيػػػاـ علػػػى بدايػػػة ، كمنػػػازؿ القمػػػر األربعػػػة عشػػػر الواقعػػػة ُب نصػػػف الشػػػهر

                                                           

 .ٖٕص ٕط: اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ -ٔ
 .24ٔص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٕ
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الليلػػة الػػٍب  (أ)ػ الليلػػة الػػٍب تسػػبقها، كالػػ (ؿ)ػ كالػػ، كمنػػزؿ القمػػر ُب ليلػػة اكتمالػػو( ـ) ػكالػػ ،الشػػهر
 . كىذه ىي ليارل التشريق، تليها

: كرد ُب الػػػػػدعاء ،كعلػػػػػي كفاطمػػػػػة القمػػػػػر شػػػػػبو ا٤بكتمػػػػػل، ىػػػػػو القمػػػػػر ا٤بكتمػػػػػل ك٧بمػػػػػد 
 .ُْٗص: مصباح ا٤بتهجد "ككلماتك الٍب تفضلت هبا على العاملْب، ككلمتك التامة"

البسػملة  فٌ أككمػا ، كاأللػف مقابػل الػرحيم، كالبلـ مقابػل الػرٞبن، كا٤بيم مقابل ا ُب البسملة
ىػذه ا٢بػركؼ  كػذلك فػإفٌ ،  كمػن جهػة معينػة، ُب كل سورة ىػي عبػارة عػن صػورة لبسػملة الفاٙبػة

كُب كػل موضػع ىػي صػورة . كاألئمػة كعلي كفاطمة عليهمػا السػبلـ ىي صورة للرسوؿ ٧بمد 
، ككلمػػا زاد ا٤بعصػػـو معرفػػة بػػا ازدادت جهاتػػو كظهوراتػػو ُب القػػرآف، مػػن جهػػة معينػػة ٥بػػم 

مػػرة، كاأللػػف تكػػرر  "ُّ"مػػرة، كالػػبلـ تكػػرر  "ُٕ"فػػا٤بيم تكػػرر ، كزاد تكػػرار ا٢بػػرؼ الػػذم ٲبثلػػو
 يتكػػوف االسػػم األعظػػم، كىػػي سػػرٌ  صػػفوة القػػرآف، فمنهػػا ىػػذه ا٢بػػركؼ ىػػي فٌ أكمػػا . مػػرة "ُّ"

كلػو أذف رل أف أتكلػم فيهػا أكثػر مػن ىػذا  .(ُ) ف منها االسػم األعظػميؤلٌ  Xماـ بْب ا كاإل
 .، انتهى(ِ) (..لتكلمت 

يتعلػػػق بػػػاألحرؼ فيمػػػا  أكثػػػر َب بوعػػػده ركحػػػي فػػػداه بعػػػد إذف ا سػػػبحانو لػػػو، كبػػػْب  قػػػد ك ك 
 عػػن ، حيػػث سػػئل(ا١بػػزء السػػادس /ا١بػػواب ا٤بنػػّب )ُب كتػػاب  أخػػّبان  أكضػػحولػػيكم مػػا إا٤بقطعػػة، ك 

 :X ، فأجابا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكائل السور

 ."ادل، ا٤بر، حم، يس" :قاؿ تعاذل)

٥با كىو أكؿ ما نشأ بعد النقطة، كاأللف أصل ا٢بركؼ كأكٌ  ،أم فاطمة الزىراء : األلف
عن ا  الٍب نقل رسوؿ ا  كمنو تَبكب باقي ا٢بركؼ، كىو حرؼ فاطمة الزىراء 

أٞبد لوالؾ ٤با خلقت األفبلؾ كلوال علي ٤با خلقتك كلوال فاطمة ٤با يا ": سبحانو قولو فيها
على حرؼ ( أ)الػ  ـ حرؼ الزىراء ك٥بذا قدٌ  .ّّْص ّج :مستدرؾ سفينة البحار "خلقتكما

لوال فاطمة "، فالتقدمي ُب ىذا ا٤بقاـ لبياف أف (ـ)الػ  كعلى حرؼ ٧بمد ( ؿ)الػ  Xعلي 

                                                           

٘ٛ ؽشٚف ِٓ اعُ هللا األػظُ اٌّمطٛع، ٠إٌفٗ : )لبي" ؽّؼغك: "فٟ رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ Xػٓ أثٟ ػجذ هللا  -ٔ
ْ االعُ األػظُ اٌزٞ ئرا دػٟ هللا ثٗ أعبة ّٛ  .2ٖٙص 43ط: ثؾبس األٔٛاس( اٌشعٛي أٚ اإلِبَ طٍٝ هللا ػ١ٍّٙب، ف١ى

 (.ٔٔ)عإاي سلُ  ٔط: اٌغ١ذ اؽّذ اٌؾغٓ –اٌّزشبثٙبد  -ٕ
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فا  ،فلوال ا٤بعرفة ٤با خلق ا٣بلق ،لوال اآلخرة كالٍب فيها ا٤بعرفة ا٢بقيقية :أم ،(ُ) "٤با خلقتكما
  .ٔٓ: الذاريات ﴾كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍن  كىاإٍلًنسى ًإال  لًيػىٍعبيديكفً ﴿خلقهم ليعرفوا 

( أ)، فالتفت إذل أف الػ كإذا كاف علي ظاىر الباب، كباطنو فاطمة  Xلعلي : كالبلـ
ىو الظاىر ( ؿ)، فالػ (ؿ)ُب باطن الػ ( أ)فتكتب الػ  ،(ال: )مزجتا، فهذه صورهتماإذا ( ؿ)كالػ 

الرفض ٢باكمية الناس كالٍب افتتحت هبا كلمة التوحيد ال الو إال ( ال)، كىذه ىي (أ)ايط بالػ 
الثورة ا٢بسينية الٍب قامت على رفض حاكمية الناس كإقامة حاكمية ا، ( ال)ا، كىي نفسها 

كطلب ىداية الظا٤بْب، كظاىرىا علي ( الرٞبة)ا٢بسْب باطنها فاطمة ( ال)فبل الو إال ا أك 
نو يشّب إذل قوة ا سبحانو أكقتاؿ الظا٤بْب، ألف البلـ ىي ألف مطوم بالقوة أم ( القوة)

ىو النقمة ( ؿ)ىو الرٞبة با٤بؤمنْب كظاىرىا الػ ( أ)كأيضان باطنها الػ  .َُ:سػبأ ﴾كىأىلىن ا لىوي ا٢بٍىًديدى ﴿
على الكافرين بالقائم، كقد عرب عن القائم ُب بعض الركايات بأنو علي بن أيب طالب أك دابة 

 .األرض، كىي لقب مشَبؾ بْب القائم كعلي بن أيب طالب

كاك مرة ُب القرآف، كا٤بيم ىي قوس الصعود كىي على شكل ( ُٕ)٧بمد تكررت : كا٤بيم
 )  (. مقلوبة

 .Xا٢بسن : كالراء
                                                           

: ٌّب عئً ػٕٗ ثّب ٠ٍٟ( 4عإاي سلُ  ٔط: اٌّزشبثٙبد)ؾغٓ ِؼٕٝ ٘زا اٌؾذ٠ش فٟ أٚػؼ اٌغ١ذ اؽّذ اٌ -ٔ
فىً . ٚفبؽّخ رغٍٟ اٌشؽ١ُ فٟ اٌخٍك، ٚػٍٟ رغٍٟ اٌشؽّٓ، رغٍٟ هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌِٗؾّذ : اٌغٛاة))

ػٍٟ  :اإلٌٟٙ ّ٘بٚثبة ئفبػخ ٘زا إٌٛس ، طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚاٌٗاٌّٛعٛداد ِششلخ ثٕٛس هللا فٟ خٍمٗ ٚ٘ٛ ِؾّذ 
ُِ ": لبي رؼبٌٝ. ٚفبؽّخ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ِؽ١ ِٓ اٌشَّ َّ ْؽ َٓ اٌشَّ ِِ  ًٌ ِْٕض٠ ٚفبؽّخ ثبؽٓ ، ٚػٍٟ ظب٘ش ٘زا اٌجبة .ٕ: فظٍذ "رَ

 . ٚغ١جخ ا٢خشح ٚثطٛٔٙب ثبٌٕغجخ ٌٗ أ٠ؼبً ، وظٙٛس اٌؾ١بح اٌذ١ٔب ٚشٙٛد٘ب ثبٌٕغجخ ٌإلٔغبْ ف١ٙب، اٌجبة
اِؽَذحٍ "وبرؾبد صٚع١ٓ ِزؾبث١ٓ ، ث١ّٕٙب ارؾبد ٚافزشاق -١ُ أٚ اٌشؽّٓ اٌشؽ -ٚػٍٟ ٚفبؽّخ  َٚ ْٓ َْٔفٍظ  ِِ  ُْ : إٌغبء" َخٍَمَُى

ٚػ١ك اٌشؽّخ فٟ ، أِب افزشالّٙب؛ فّٓ عٙخ عؼخ اٌشؽّخ فٟ اٌشؽّٓ ٚشٌّٛٙب. ٚاع١ّٓ ٠ذالْ ػٍٝ ِؼٕٝ ٚاؽذ ،ٔ
فغؼخ اٌشؽّخ فٟ اٌشؽّٓ شبٍِخ ، ٌٗ عٙخ اخزظبص ِغ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌذ١ٔب - Xأٚ ػٍٟ  -فبٌشؽّٓ ، اٌشؽ١ُ ٚشذرٙب

٠ب ِٓ ٠ؼطٟ ِٓ عأٌٗ : "وّب فٟ اٌذػبء، وّب أْ اٌف١غ إٌبصي ِٓ ظب٘ش اٌجبة ٠شًّ اٌغ١ّغ اٌّإِٓ ٚاٌىبفش، ٌٍغ١ّغ
ثبػزجبس اسرجبؽ  ٚإٌبس أِب فٟ ا٢خشح فٙٛ لغ١ُ اٌغٕخ". ٠ٚب ِٓ ٠ؼطٟ ِٓ ٌُ ٠غأٌٗ ِٚٓ ٌُ ٠ؼشفٗ رؾٕٕبً ِٕٗ ٚسؽّخ

 . ال ثبػزجبس ا٢خشح، اٌّٛعٛد ثٗ ٚافزشالٗ ػٕٗ فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌذ١ٔب
أٞ أً٘ اٌؾك ٚاٌزٛؽ١ذ  -فٟٙ اٌزٟ رٍزمؾ ش١ؼزٙب ، فٍٙب عٙخ اخزظبص ِغ ا٢خشح -أٚ فبؽّخ  -أِب اٌشؽ١ُ 

، ػ١ٍُٙ اٌغالَا١ُ٘ ِٚٛعٝ ٚػ١غٝ ٚٔٛػ ٚئثش اٌؾغٓ ٚاٌؾغ١ٓ ٚاألئّخ: ُٚ٘، ٠َٛ اٌم١بِخ - ٚاإلخالص هلل عجؾبٔٗ
، "فبؽّخ أَ أث١ٙب: "طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٌٗٚزا لبي ف١ٙب سعٛي هللا ، ِٚٓ دُٚٔٙ ِٓ اٌّخٍظ١ٓ، ٚاألٔج١بء ٚاألٚط١بء

ٔؾٓ ؽغخ هللا ػٍٝ اٌخٍك ٚفبؽّخ : "ِب ِؼٕبٖ Xٌٚزا لبي ف١ٙب اٌؾغٓ اٌؼغىشٞ ، فبألَ ٟ٘ األطً اٌزٞ ٠شعغ ئ١ٌٗ
فٍٛال ، ٌٚٛال ػٍٟ ٌّب خٍك ِؾّذ، ألٔٙب خٍمذ ِٓ ٔٛسٖ؛ فٍٛال ِؾّذ ٌّب خٍمذ اٌغّٛاد ٚاألسع. "ؽغخ هللا ػ١ٍٕب

اٌف١غ اٌّؾّذٞ فٟ  -أٞ اٌجبة أٚ ػٍٟ  -فٙٛ ثبثٗ اٌزٞ ِٕٗ ٠إرٝ، ِٕٚٗ ، طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ػٍٟ ٌّب ػشف ِؾّذ
فٍٛال ا٢خشح ٌّب خٍك  ،ٌّب خٍك ِؾّذ ٚػٍٟ -أٚ ا٢خشح  ،أٚ ثبؽٓ اٌجبة -ٌٚٛال فبؽّخ  ،اٌغّٛاد ٚاألسع ٠زغٍٝ

 ((.ٌّٚب خٍمذ اٌذ١ٔب، هللا اٌخٍك
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 .X ا٢بسْب: كا٢باء

 .Xاإلماـ ا٤بهدم : كالسْب

 .، ألف الياء ىنا إشارة إذل النهاية(س)أم أف النهاية : يس

ٲبثل أصحاب  Xألف ا٤بهدم . كالسْب تكررت ٟبس مرات على عدد أصحاب الكساء
 .الكساء ا٣بمسة

فيها ثبلثة حركؼ ىي األلف كالبلـ كا٥باء، كقد ( ال الو إال ا)كانظر إذل كلمة التوحيد 
االسم ( ىو)عرفت األلف كالبلـ، أما ا٥باء فهي إلثبات الثابت، ألهنا ا٢برؼ األكؿ من 

األعظم، فا٥باء إلثبات الثابت كبياف كجوده كمعرفتو كشهوده، كالواك لبياف غيبتو كعدـ إدراكو، 
عيرؼ ا،  و سبحانو الشاىد الغائب، إذف فا٥باء دليل الشهود كا٤بعرفة، كٗبحمد فه

، فهو ا٥باء، ألف بو عيرؼ ا ﴾مبينان  إنا فتحنا لك فتحان ﴿فمحمد صاحب الفتح ا٤ببْب 
فاطمة  :كىي( أ، ؿ، ق) :فالتوحيد هبذه ا٢بركؼ الثبلثة .سبحانو كىو مدينة الكماالت اإل٥بية

 .انتهى( علي ٧بمد

 :X فأجابُب القراف، ( ص)الكتاب، سئل عن معُب  نفسكُب 

 . ُ: ص ﴾ص كىاٍلقيٍرآًف ًذم الذنٍكرً ﴿: قاؿ تعاذل)

ىو حرؼ من ا٢بركؼ ا٤بقطعة، كىو يشّب إذل أحد األئمة، كىذا أمر بٌينتو سابقان، كىو : ص
 .كل حرؼ منها يشّب إذل أحد ا٤بعصومْب   أفٌ 

ىو اسم هنر ُب ا١بنة، كىو هنر ماء ا٢بياة كالعلم الذم ٰبيي القلوب كاألركاح، كإذا : "ص"ك
شاء ا لو التجلي كالظهور كالنبع ُب ىذا العادل يكوف سببان أيضان ٢بياة األجساد ا٤بيتة، كما 

عندما نسياه بقرب العبد الصاحل، فكاف نبع ماء  ليهما السبلـحصل ٢بوت موسى كيوشع ع
ا٢بياة أك العلم الذم ظهر بقرب ا٢بوت ُب تلك اللحظة سببان ُب حياتو كاٚباذه سبيبلن ُب البحر 

يعرؼ من خبل٥با العبد الصاحل الذم ٰبيي  Xسربان، ككانت ىذه إشارة كآية أيضان ٤بوسى 
 .القلوب بنبع ا٢بياة كهنر ا٢بياة كالعلم
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با٣بصوص، كشاء ا  Xهنر العلم كا٢بياة بوضوح ُب اإلماـ الصادؽ  ؛ى ىذا النهرلٌ ك٘ب
يشّب إذل  "ص"نشر علم آؿ ٧بمد كبثو بْب الناس، فهذا ا٢برؼ  Xر من خبللو يسن أف يي 

 .Xاإلماـ الصادؽ 

أىًئم ةن يػىٍهديكفى كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم ﴿: كالعلم كا٤بعرفة ىي ٜبرة اليقْب كالصرب با٣بصوص، قاؿ تعاذل
انيوا بًآيىاتًنىا ييوًقنيوفى   .انتهى( فهذا ا٢برؼ يشّب إذل الصرب أيضان  ،ِْ: السجدة ﴾بًأىٍمرًنىا لىم ا صىبػىريكا كىكى

 X الصادؽاإلماـ  قاؿه الطاىركف، ؤ كألٌف كل ما نطق بو قائم آؿ ٧بمد صٌدقو القرآف كآبا
ًسماكًإنما: قاؿ ،جعفران  أبوؾ ٠باؾ كما: قاؿ ؟ًضريساًًًأبوكًسماكًلم): الكناين لضريس

ًعلىًبعلم،ًجعفراًًًسمانيًأبيًوإنًضريس،ًلوًيقولًابناًًًإلبليسًالنًبجهل،ًضريساًًًأبوك
  .(ُ) (الجنةًفيًنهرًاسمًأنو

 .ة، كاآلف نستعرض األمر الثاينعا٢بركؼ ا٤بقط أمما يتعلق باألمر األكؿ بعض كاف ىذا 

ًً:والكرسيًالعرشً.2

ًَعَلىًَعْرُشوًًُوََكانًًَأَي امًًٍِست ةًًِِفيًَواأَلْرضًًَالس َماَواتًًَِخَلقًال ِذيًَوُىوًَ﴿: ؿ تعاذلاق
ًُكْرِسي وًًَُوِسعًَ﴿: كقاؿ تعاذل. (ّ)﴾اْستَ َوىًاْلَعْرشًًَِعَلىًالر ْحَمنًُ﴿: كقاؿ .(ِ)﴾اْلَماء

 .(ْ)﴾َواأَلْرضًًَالس َماَواتًِ

ففي ، مكتبو مذيبلن ٖبتم قلني ُب بياف معُب العرش كالكرسي،  ىنا ٪بد للسيد السيستاين قوالن 
" ىكذا كرد ُب السؤاؿ"من كتاب االستفتاءات، سئل عن العرض ( َُّٗ)سؤاؿ رقم 

 : التارل كالكرسي، فكاف جوابو

 :يقاؿ مألوؼ تعبّب كىذا ،كا٢باكمية السلطة عن كنايتاف كٮبا كاحد شئ كالكرسي العرش)
 وكرسي كسع" تعاذل فقولو ،أيامها عرش لو يكن دل كإف حكومتو أسقطت إذا فبلف عرش اهنار

 تعاذل كقولو شئ عنو يشذ فبل الكوف أجزاء ٔبميع سلطتو أحاطت أم "كاألرض السماكات
                                                           

 .ٕٙص 2ٗط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ
 .2: ٘ٛد -ٕ
 .٘: ؽٗ -ٖ
 .ٕ٘٘: اٌجمشح -ٗ
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 شئ من إليو أقرب شئ فليس شئ كل على سلطتو استوت أم "استول العرش على الرٞبن"

 إليو كالقدرة السلطة حيث من األشياء نسب ٚبتلف كال شئ إذل بالنسبة قدرتو تتقلص كال
 .(ُ) (تعاذل

 :الذم نقلو العبلمة اجمللسي ُب البحار، قاؿ لصريح قوؿ النيب  تويقوؿ ذلك رغم ٨بالف
ًالسماواتًالسبعًفيًالكرسيًإالًً: قاؿ ُب حديث أيب ذر عن النيب ) ًما ًذر، ًأبا يا

ًالكرسيًً ًعلى ًالعرش ًوفضل ًفالة، ًأرض ًفي ًملقاة ًتلكًكحلقة ًعلى ًالفالة كفضل
 إذلالكرسي كنسبة حلقة فضل  إذلحاؿ السماكات السبع بالنسبة  أفٌ كما : أم. (ِ)( الحلقة

فضل العرش، فكيف يكونا  إذلفبلة كصحراء متمادية، فكذلك ىو حاؿ الكرسي ُب نسبتو 
 !!شيئان كاحدان ؟

ًاهللًخلقًشيءًكل: قاؿ العرش؟ أـ أكرب فالكرسي.. ): ٤با سئل X الصادؽ اإلماـ عن
 .(ّ)( الكرسيًبوًيحيطًأنًمنًأعظمًفإنوًعرشوًخالًالكرسيًجوفًفي

اإلماـ لق األكؿ من نور الثاين، قاؿ ، كقد خي شيئان كاحدان بل كيف يكوف الكرسي كالعرش 
ًإلىًفنظرًقسمين،ًقسمهاًجوىرةًًمحمدًنورًمنًخلقًاهللًإن: )Xأمّب ا٤بؤمنْب 

ًمنوًفخلقًالشفقةًبعينًالثانيًالقسمًإلىًونظرًعذباً،ًماءًفصارًالهيبةًبعينًاألولًالقسم
ًالكرسيًنورًمنًوخلقًالعرش،ًنورًمنًالكرسيًفخلقًالماء،ًوجوًعلىًفاستوىًالعرش
 .(ْ) (..ًاللوح

، كالٍب ٍب  ما دليل كوف العرش كالكرسي شيئان كاحدان، كا٤بسألة ترتبط بالعقيدة كما ىو معلـو
( = ككاف عرشو على ا٤باء: )كىل حقان سيكوف قولنا! يشَبط فيها الدليل القطعي اليقيِب ؟

 مثبلن ؟؟ ٍب ىل ضٍربي األمثاؿ اللغوية كالتعبّبات العرفية كاؼو ( ككاف كرسيو على ا٤باء: )قولنا
: ٍب! للتعرؼ على ا٢بقائق اإل٥بية الكربل ا٤بذكورة ُب كتابو الكرمي كالعرش كالكرسي كما شابو ؟

                                                           

 .2ٖ٘ – ٖٙ٘ص: اٌغ١ذ اٌغ١غزبٟٔ –وزبة اعزفزبءاد  -ٔ
 .بٟٔ األخجبس ٚاٌخظبي، ٚوزٌه اٌذس إٌّضٛس، ٔمالً ػٓ اٌؼ١بشٟ ٚاٌظذٚق فٟ ِؼ2ٔٚ ٘ص ٘٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٕ

 .ٓٓٔص ٕط: االؽزغبط -ٖ
 .4٘٘ص 4ط: ِغزذسن عف١ٕخ اٌجؾبس -ٗ
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القهار : )، ٤باذا الرٞبن دكف سائر الصفات، أك يصح أف نقوؿ"الرٞبن على العرش استول"
ال أحد يعرؼ، كال أٌف ا١بواب !! ؟مثبلن " الرٞبن"أك أم صفة أخرل غّب ( على العرش استول

 .تقدـ كشف ذلكا٤ب

 ٞبل: )نو بقولوي  ما بأك٥با كاف ، ك "العرش"يذكر السيد الطباطبائي األقواؿ ُب بياف معُب 
 على موضوع كىو قوائم لو السرير كهيئة ٨بلوؽ عندىم فالعرش معناىا، ظاىر على الكلمة
 على منا ا٤بلوؾ كاستواء عليو مستو - الظا٤بوف يقوؿ عما تعاذل - كا السابعة السماء

 ىم كىؤالء. كصفناه الذم كىو كاحد، شيء كالكرسي العرش أفٌ  على ىؤالء كأكثر عركشهم،
 ٲباثل أف العا٤بْب رب كتنزه ذلك ُب ٚباصمهم كالعقل كالسنة كالكتاب ا٤بسلمْب، من ا٤بشبهة

 .(ُ)( كتقدس تعاذل ،فعل أك صفة أك ذات ُب كيشبهو خلقو من شيئان 

العرش كالكرسي ىو ذاتو قوؿ اجملسمة كما  بوحدةالسيستاين أٌف قولو السيد  دل يلتفترٗبا 
الكثّبة كالٍب  ٨بالفتو لصريح ركايات أىل البيت  إذل عدـ التفاتو، كٱبربنا السيد الطباطبائي

نقلنا بعضها، كلكن ما ذنب من اعتقد على ضوء الفتول ا٤بتقدمة، فهل يبقى على اعتقاده أـ 
كتب ا٤برجعية التصحيح اآلف بعد أف تكفل إيصاؿ ا١بواب الفورم ل محو، كىل يتكفٌ يصح  

حٌب ا١بديدة قيقة العرش كالكرسي ٢ب ان سابقان ؟؟ كماذا سّبسل لو من تصحيح يتضمن بيان
 ٨بالفان آلؿ ٧بمد سابقان كاف اكتشاؼ أٌف ما جاء ُب ا١بواب بعد  اآلفيعتقد السائل بو 

  ؟؟ كمتحدان مع قوؿ اجملسمة

كاضحة، كسيلتجئ من يريد ا سبحانو  إجابةشيئان أك تلكوف ٲبال  مهأنفسكف ّب س بالنهاية
من كغّبه األمر ا٤بتشابو ٥بذا  بإحكامو أحقيتوكيعرؼ  ٧بمد  آؿمن  اإلماـ إذلىدايتو 
كحسرة  أسفبكل  -الكثّب اليـو  أىبالذم  Xٞبد أقوؿ القائم بعد قليل ، كسنرل العظائم

ُب  منذ سنْب أحكم مئات مثلو  كماللسائلْب،   وكمسنراه كيف ٰبي نعم ٧باربتو كتكذيبو،  إال -
 .كتبو الٍب خطها بيده الشريفة، كالٍب كاف منها أربعة أجزاء ُب متشاهبات الكتاب كالعقيدة

بالذكر ُب آية االستواء " الرٞبن"السيد الطباطبائي ُب اختصاص صفة  بي نوىذا، كأقصى ما 
 الٍب الرٞبة من مبالغة كىو" الرٞبن" أف كمعلـو: )رش من بقية صفاتو سبحانو، أف قاؿعلى الع

                                                           

 .ٖ٘ٔص 4ط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٔ
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 األ٠باء سائر من االستواء إذل بالنسبة أنسب الكثرة يفيد كىو كالتدبّب باإلٯباد اإلفاضة ىي

فالقضية بنظره رٞبو ا ال تعدك أف تكوف . (ُ)( بالذكر بينها من اختص كلذلك كالصفات
 .كذكر غّبه مناسب أيضان  أنسب فقط،

و من آيات قائم على االعَباؼ ٔبهلهم ٗبعُب العرش كما شاهب فرأيهمالسنة  أىلٝبهور كأما 
 كأىل السلف منهم السنة أىل كٝبهور: )كىو ىذا، نقل السيوطي قو٥بم الصفات كما يسموهنا

 عن لو تنزيهنا مع نفسرىا كال تعاذل ا إذل منها ا٤براد معناىا كتفويض هبا اإلٲباف على ا٢بديث
 .(ِ)( حقيقتها

 ،"استول العرش على الرٞبن" :قولو عن سئل أنو الرٞبن عبد أيب بن ربيعة عن)كأخرج 
 ا٤ببْب الببلغ الرسوؿ كعلى الرسالة ا كمن معقوؿ غّب كالكيف ٦بهوؿ غّب االستواء :فقاؿ

 .(ّ)( كعلينا التصديق

اآلية الكرٲبة معناىا ): ، فقاؿ ابن عثيمْبالعرش ُب اآلية معُبُب  رأمككاف للوىابية اجملسمة 
كاضح عند أىل السنة كا١بماعة، كقد أخرب ا سبحانو ُب ثبلثة مواضع من القرآف أنو استول 

كمعُب استول ارتفع كعبل، كىو استواء يليق ٔببلؿ ا، ال  .. على العرش، منها ىذه اآلية
و خلقو ُب استوائهم على الدابة أك على السفينة أك السيارة يشابو خلقو ُب استوائهم، ال يشاب

ا جل كعبل فوؽ العرش، كمن قاؿ إنو ُب كل مكاف فقد ك .. أك الطائرة ال، استواء يليق بو 
غلط كضل عن سواء السبيل، كىو كافر عند ٝبع من أىل العلم من أىل السنة كا١بماعة؛ ألف 

بحانو كتعاذل، فالقوؿ إنو ُب كل مكاف من قوؿ أىل ا فوؽ العرش، كعلمو ُب كل مكاف س
البدع كالضبلؿ كاإل٢باد، أما أىل السنة كا١بماعة فيقولوف إنو فوؽ العرش قد استول عليو 
استواء يليق ٔببللو كعظمتو كعلمو ُب كل مكاف ال ٱبفى عليو خافية سبحانو كتعاذل، كالعرش 

و كتعاذل، يعلم أحواؿ عباده ال ٚبفى عليو ىو سقف ا٤بخلوقات كأعبلىا، كا فوقو سبحان
   .(ْ)( فالواجب على كل مسلم أف يعتقد ذلك، كأف يؤمن بذلك. خافية جل كعبل

                                                           

 .ٕٔٔص ٗٔط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٔ
 .ٗٔص ٕط: اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ -ٕ
 .اٌّظذس ٔفغٗ -ٖ
 http://www.binbaz.org.sa/mat/8987: ٔٛس ػٍٝ اٌذسة، ٚ٘زا ساثؾ رفغ١شُ٘ فٟ ِٛلغ اثٓ ثبص اٌشعّٟ -ٗ
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جل !! يعتقد كيؤمن ٗباذا يا كىابية ؟؟ بأٌف العرش سقف فوؽ رؤكسنا كا تعاذل فوقو ؟
 .يا رب العا٤بْب ىؤالءحلمك على 

، الكرسي ٨بلوؽ "كسع كرسيو السموات كاألرض": )قاؿ ،تفسّب آية الكرسي ُب كتاب ا كعن
ىو موضع قدميو، قدـ الرب عز كجل، : عظيم، فوؽ السماء السابعة، غّب العرش، قاؿ ابن عباس

إنو العرش، ألف العرش يسمى كرسي، كا٤بشهور األكؿ أنو ٨بلوؽ عظيم فوؽ : كقاؿ بعض أىل العلم
ا سبحانو كتعاذل الذم فوقو ا عز كجل، ا٤بذكور ُب السماء السابعة، غّب العرش الذم ىو عرش 

كىو ٨بلوؽ العظيم قد أحاط ٗبخلوقاتو كىو سقفو، قاؿ  .. الرٞبن على العرش استول: قولو سبحانو
أم ال  "كال يؤكده حفظهما"كٰبمل عرش ربك فوقهم يومئذ ٜبانية، يعِب يـو القيامة، : فيو جل كعبل

، لو العلو ا٤بطلق "كىو العلي العظيم" .. ء من ٨بلوقاتو سبحانو كتعاذليثقل الرب كال يشق عليو شي
كعلو القهر كالسلطاف كعلو الشرؼ كالقدر سبحانو كتعاذل، ىذا ىو العلو  علو الذات فوؽ العرش،

الكامل سبحانو كتعاذل، ىو العارل فوؽ ٝبيع خلقو سبحانو كتعاذل، فوؽ العرش، كىو العارل من 
كصفاتو كسلطانو كقدرتو جل كعبل، كلو الشرؼ كالفضل، فهو أفضل شيء كأشرفو جهة كماؿ أ٠بائو 

سبحانو كتعاذل، فلو علو القهر كالسلطاف كعلو الشرؼ كالقدر، كعلو ا٤بكاف سبحانو كتعاذل فوؽ 
كىو العلي العظيم، ىو العلي فوؽ ٝبيع : فا٢بكم  العلي الكبّب، كقاؿ تعاذل: العرش، قاؿ تعاذل

ادر على كل شيء، العظيم السلطاف، ا٤بتصرؼ بعباده كيف يشاء، كىو العظيم الذم ال خلقو، الق
أعظم منو، ىذا ىي العظمة الكاملة سبحانو كتعاذل، فبل أعظم منو كال أكرب كال أعلم كال أقدر 
سبحانو كتعاذل، فهذه اآلية العظيمة فيها ىذه الصفات العظيمة؛ ك٥بذا صارت أفضل آية ُب كتاب 

كأعظم آية ُب كتاب ا، لكوهنا اشتملت على ىذه ا٤بعاين العظيمة كاألكصاؼ العظيمة للرب ا، 
كُب ىذا يعلم كل مؤمن ككل مؤمنة عظم شأف ىذه اآلية، كأهنا آية عظمية مشتملة على  .. عز كجل

صفات عظيمة، كهبذا صارت ٕبق أعظم آية ُب كتاب ا عز كجل بنص ا٤بصطفى ٧بمد عليو 
 .(ُ)(كالسبلـ، كا كرل التوفيقالصبلة 

أكىامكم ب كتصورًبفوقو  ان جالس كسقفان  ان مكاني ان جعلتم لو علو  أفصفات عظيمة لربكم 
لقدميو، كاعتربًب ىذه معاين عظيمة  موضعان  نو عرشو سبحانو، ٍب جعلتم لو كرسيان أا٤بريضة 

 !!؟كأٌم إلو تعبدكف  ،على من تضحكوف!! استحقت آية الكرسي ا١ببللة ألجلها ؟
                                                           

 http://www.binbaz.org.sa/mat/9101: ٔٛس ػٍٝ اٌذسة، ٚ٘زا ساثؾ رفغ١شُ٘ فٟ ِٛلغ اثٓ ثبص اٌشعّٟ -ٔ
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فعبلن يضيق الصدر من رؤية ىذا التجسيم القبيح كالتحديد لو سبحانو من قبل أدعياء علم 

مة تدعي االنتساب إذل ألال ٲبلكوف سول أكىاـ ٨بجلة يراد تصويرىا على أهنا عقائد كتوحيد 
 .، كال حوؿ كال قوة إال باسيد األنبياء كا٤برسلْب ٧بمد 

كقد نقلت عٌينة من كلماهتم ُب ، (العرش)من قوؿ ُب  ماء ا٤بسلمْبىذا ما عند عل
 .فهاا٤بصطلح الذم يناسب كصاختيار ترؾ للقارئ أك نة لكتاب ا، تفاسّبىم الٍب اعتربكىا مبين 

، ٧بمد  آؿمن  األخذفهي  ،بفضلو كمنو اٰبشرين عليه أفا  أرجو ٍبال شرعٍب كأما
ًالمخالفونًبقولنا،ًاآلخذونًألمرنا،ًالمسلمونًشيعتنا): قاؿ X الرضا اإلماـقاؿ 

إلماـ من آؿ ستمع ألذا أترؾ اآلف الكبلـ ك  .(ُ)( مناًفليسًكذلكًيكنًلمًفمنًألعدائنا،
عرشو على  ككاف"معُب سئل حيث  Xٞبد ا٢بسن السيد أ األكؿا٤بهدم أعِب  ٧Xبمد 

  :فأجاب ؟" ا٤باء

نور ا سبحانو كتعاذل، كىو ٯبرم ُب السماكات  العرش ىو القرآف، كا٤باء ىو ٧بمد )
 .(ِ)( كاألرض، كُب ا٣بلق كما ٯبرم ا٤باء ُب األهنار

ُب ما تشابو  Xٞبد أحكمو كلده القائم أكىو يشهد ٤با  Xكىذا قوؿ اإلماـ الصادؽ 
 :على علماء ا٤بسلمْب الذين خاضوا فيما ال يعنيهم كليسوا لو بأىل

ًعلىًعرشوًوكان": كجل عز قولو، عن X ا عبد أبا سألت): قاؿ الرقي، داكد عن
 فوقو، كالرب ا٤باء على كاف العرش إف يقولوف: قلت ؟ًذلكًفيًيقولونًما: رل فقاؿ "الماء
ًأنًولزموًالمخلوقينًبصفةًووصفوًمحموالًًًاهللًصي رًفقدًىذاًزعمًمنًكذبوا،: فقاؿ

ًحّملًوجلًعزًاهللًإن: فقاؿ فداؾ، جعلت رل بْب  : قلت منو،ًأقوىًيحملوًالذيًالشيء
ًفلماًقمر،ًأوًشمسًأوًإنسًأوًجنًأوًسماءًأوًأرضًتكونًأنًقبلًالماءًودينوًعلمو
ًرسولًنطقًمنًلأًوًفكان!ً؟ًربكمًمن:ًلهمًفقالًيديوًبينًنثرىمًالخلقًيخلقًأنًأراد
ًفقالواًعليهم،ًاهللًصلواتًواألئمةًالمؤمنينًوأميرًًاهلل ًالعلمًلهمفحمً ًربنا،ًأنت:

                                                           

 .2ٔٔص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٔ
 (.2ٙ)عإاي سلُ  ٕط: وزبة اٌّزشبثٙبد -ٕ
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ًالمسؤولونًوىمًخلقيًفيًوأمنائيًودينيًعلميًحملةًىؤالء:ًللمالئكةًقالًثمًوالدين،
ًفقالًأقررنا،ًربناًنعم:ًفقالواًبالطاعة،ًالنفرًولهؤالءًبالربوبيةًأقرواًهلل:ًآدمًلبنيًقيلًثم

ًأوًغافلينًىذاًعنًكناًإناًيقولواًالًأنًعلىًشهدناًالمالئكةًفقالتًاشهدوا،:ًللمالئكة
ًداودًياً.المبطلونًفعلًبماًأفتهلكناًبعدىمًمنًذريةًوكناًقبلًمنًآباؤناًأشركًإنماًيقولوا
 .(ُ)( الميثاقًفيًعليهمًمؤكدةًواليتنا

كالركاية صرٰبة ُب أٌف ا عز كجل ٌٞبل علمو كدينو ا٤باء قبل أم شيء آخر، ككاف رسوؿ ا 
= ، فحٌملهم العلم كالدين، فا٤باء ُب اآلية إذف من بعده نطق ٍب آلو الطاىركف ٨بلوؽأكؿ  

 .٧بمد 

 :  ٤با سئل عنو كالكرسي ٗبا يلي Xكلتوضيح العرش أكثر، قاؿ 

العرش أعظم من الكرسي، كالكرسي عند العرش كحلقة ُب فبلة، كالعرش ىو حجاب باب )
  ٧بمد رضْب السفلية، كىذا ا٢بجاب ىو ا٢بجاب الذم ٱبفق بْبالذات فما دكنو إذل األ

بينهما حجاب ": Xُب حديث ا٤بعراج، فقاؿ  Xكباب الذات الذم ذكره الصادؽ 
كلذا ، الظاىر منو الرٞبن كالباطن الرحيم، ىو الرٞبن الرحيم( أك ا)، كباب الذات (ِ) "ٱبفق

أفاض : أم، باب الذات على العرش استول: أم ،﴾الر ٍٞبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل﴿ :قاؿ تعاذل
على  نوره كعلمو سبحانو الذم أراد أف يواجو بو خّب خلقو ٧بمدان ( الرٞبن)ا من بابو 

 .، ىذا ىو العرش األعظمXسرادؽ العرش، أك ا٢بجاب الذم ذكره الصادؽ 

أما العرش العظيم كالذم ٲبثل السماكات السبع فما دكهنا، فهو دكف الكرسي، فالكرسي ىو 
العرش العظيم عند  كمن ىنا نفهم أفٌ . لكلية أك حجاهبا النورمسرادؽ السماء السابعة ا

كلتتضح لك الصورة . كالكرسي عند العرش األعظم كحلقة ُب فبلة، الكرسي كحلقة ُب فبلة
٥بذا العلم ٞبلة لبيٌنت حقيقة العرش  كلو أفٌ . كا٤بتشاهبات( ّ)كثر راجع تفسّب سورة الفاٙبة أ

                                                           

 .ٕٖص: اٌش١خ اٌظذٚق –اٌزٛؽ١ذ  -ٔ
 .، فّب ثؼذ 4ٗص ٘ط: عٛسح إٌغُ  -رفغ١ش اٌظبفٟ  -ٕ
 .اػبءح ػٍٝ أعّبئٗ عجؾبٔٗ، فّب ثؼذ فٟ وزبة شٟء ِٓ رفغ١ش اٌفبرؾخ ٌٍغ١ذ أؽّذ اٌؾغٓ: فٟ ثؾش -ٖ
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كليس كل ما ، فليس كل ما يعرؼ يقاؿ Xكحقيقة الكرسي الٍب بيٌنها رل اإلماـ ا٤بهدم 

 .(ُ)( كليس كل ما حضر أىلو حاف كقتو، يقاؿ حضر أىلو

 :كعن تفسّب العرش بالقرآف، قاؿ أيضان 

عبد ا، كالقرآف كجو  كالقرآف ىو نقطة النوف، كىو الفيض النازؿ من ا مد ... )
، كما كرد ُب كالقرآف ىو ا٢بجاب النورم بْب ا ك٧بمد  ،ا الذم كاجو بو ٧بمدان 

سرادؽ عرش ا األعظم،  كالقرآف ىو ."كبينهما حجاب ٱبفق.. ": Xالركاية عن الصادؽ 
: ُب عرفة X، كُب دعاء ا٢بسْب (الرٞبن)كىو عرش ا األعظم ا٤بواجو لباب ا أك الذات 

يا من استول برٞبانيتو فصار العرش غيبان ُب ذاتو ٧بقت اآلثار باآلثار ك٧بوت األغيار )
﴿الر ٍٞبىني عىلىى : كقاؿ تعاذل .(ِ) (حتجب ُب سرادقات عرشوايا من ، ٗبحيطات أفبلؾ األنوار

  .اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل﴾

بالعرش األعظم أك القرآف، كُب آنات  ى مد حتجب بالعرش، ك٘بلٌ ا( الرٞبن)فباب ا 
ى حيجيب النور أك القرآف، كتتجلٌ  ، كذلك بأف ٰبتوم ٧بمد يرفع ىذا ا٢بجاب مد 

ٍب . كالعرش األعظم كاحد كالقرآف كاحدان، أك ٧بمد  كُب ىذه اآلنات يكوف ٧بمد . فيو
فصار العرش غيبان ُب ذاتو ٧بقت اآلثار ": أك العرش األعظم أك القرآف ال يبقى ٧بمد 

 كال يبقى ُب ىذه اآلنات إال ا الواحد القهار، كىكذا فمحمد  ،"باآلثار ك٧بوت األغيار
 .(ّ)( ٱبفق مع خفق ا٢بجاب

كللميت كذلك، ذكر العرش كالكرسي ضمن  أربعْبللمولود  فٌ أ، ك األربعْب ك٤با سئل عن سرن 
 :Xالعشر، قاؿ  اإلٲبافمراتب 

، ا الرٞبن: ه سبحانو كتعاذل أربعة، ثبلثة ظاىرة ككاحد غائب، أما الظاىرة فهيؤ أ٠با)
. األعظم األعظمأك االسم األعظم ، (ىو)كيرمز لو بػ ، كأما الغائب فهو الكنو كا٢بقيقة .الرحيم

                                                           

 (.ٕٙ)عإاي سلُ  ٕط: اٌّزشبثٙبد -ٔ
 .2ٕٕص 3٘ط: ثؾبس األٔٛاس: ، ساعغXفمشح ِٓ دػبء ٠َٛ ػشفخ ٌإلِبَ اٌؾغ١ٓ  -ٕ
 (.4ٖ)عإاي سلُ  ٕط: اٌّزشبثٙبد -ٖ



 X .....................................17أمحد احلسن   احملكماث يف أحقيت الىصي 

ف دل تكن شيئان مذكوران، أكبتجلي ىذه األ٠باء ُب ٝبيع العوادل تتجلى ا٤بوجودات كتظهر بعد 
 .كسرادؽ العرش األعظم، كالعرش األعظم، كالكرسي، السماكات السبع: كىي، كالعوادل عشرة

ا اٍستػىٍيسىرى كىأىٛب وا ا٢بٍىج  كىاٍلعيٍمرىةى لً ﴿ :كسبعة إذا رجعتم، كىي ثبلثة ُب ا٢بج ل ًو فىًإٍف أيٍحًصٍرًبيٍ فىمى
ل وي فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضان أىٍك بًًو أىذلن  ًمٍن  ًمنى ا٥ٍبىٍدًم كىال ٙبىًٍلقيوا ريؤيكسىكيٍم حىٌب  يػىبػٍليغى ا٥ٍبىٍدمي ٧بًى

قىةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا أىًمٍنتيٍم فىمى  ا اٍستػىٍيسىرى ًمنى رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى ٍن ٛبىىت عى بًاٍلعيٍمرىًة ًإذلى ا٢بٍىجن فىمى
اًملىةه ذى  ٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه كى بػٍعىةو ًإذىا رىجى ـي ثىبلثىًة أىي اـو ُب ا٢بٍىجن كىسى ٍد فىًصيىا ًلكى ًلمىٍن دلىٍ ا٥ٍبىٍدًم فىمىٍن دلٍى ٯبًى

ـً   .ُٔٗ: البقرة ﴾كىاتػ قيوا الل وى كىاٍعلىميوا أىف  الل وى شىًديدي اٍلًعقىابً  يىكيٍن أىٍىليوي حىاًضرًم اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىا
كسرادؽ العرش ، كالعرش األعظم، الكرسي :ىي -أم ُب بيت ا  -كالثبلثة ُب ا٢بج 

ذلك ٤بن دل يكن أىلو حاضرم  .السماكات السبع: فهي، أما السبعة إذا رجعتم .األعظم
: (عشرة مقامات)ُب ( األنا)كالصياـ ىنا عن  .أم ٤بن ليس من آؿ ٧بمد : ا٤بسجد ا٢براـ
كُب كل ، السماكات السبع :كسبعة إذا رجعتم، الكرسي كالعرش كسرادؽ العرش: ثبلثة ُب ا٢بج

فيصبح الصياـ عن األنا ُب أربعْب ، مقاـ أربعة حاالت ىي ٘بليات كظهور األ٠باء األربعة
كالنفس ٙبتاج  ."صباحان جرت ينابيع ا٢بكمة من قلبو على لسانو من أخلص  أربعْب"حالة، 

ىذه ا٢باالت األربعْب لتنتقل من عادل إذل آخر انتقاالن كليان، فبل تستقر نفس ا٤بولود إال بعد 
كالكبلـ ُب األربعْب يطوؿ كلكن فيما تقدـ  . كال تستقر نفس ا٤بيت إال بعد األربعْب، األربعْب

 .(ُ)( كفاية

ًً:الخاتمةًالنبوةً.3

ًَوَخاَتَمًالن ِبيِّيَنًوََكاَنً﴿ :قاؿ تعاذل ًَأَحٍدًِمْنًرَِجاِلُكْمًَوَلِكْنًَرُسوَلًالل ِو ًَكاَنًُمَحم ٌدًأَبَا َما
 .(ِ)﴾الل ُوًِبُكلًَِّشْيٍءًَعِليماًً

 بو يطبع ما ٗبعُب كالقالب كالطابع بو ٱبتم ما التاء بفتح ا٣باًب: )يقوؿ السيد الطباطبائي
 عرفت كقد. بعده نيب فبل  بو اختتمت النبوة أف النبيْب خاًب بكونو كا٤براد بو، يقلب كما
 ىو كالنيب الناس إذل ا من رسالة ٰبمل الذم ىو الرسوؿ كأف كالنبوة الرسالة معُب مر فيما

                                                           

 (.3ٖ)عإاي سلُ  ٕط: اٌّزشبثٙبد -ٔ
 .ٓٗ: األؽضاة -ٕ
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 فاف ،النبوة بارتفاع الرسالة يرتفع أف ذلك كالـز كحقائقو الدين ىو الذم الغيب نبأ ٰبمل الذم

 كونو أف يظهر ىنا كمن. الرسالة انقطعت األنباء ىذه انقطعت فإذا الغيب، أنباء من الرسالة
 .(ُ)( لللرس خاٛبان  كونو يستلـز النبيْب خاًب 

 على التاء بفتح كعاصم ا٢بسن فقرأ ،"النبيْب خاًب" :قولو ُب القراء كاختلف: )كقاؿ الثعليب
 على التاء بكسر اآلخركف كقرأ. آخره أم مسك، خاٛبو: كقولو النبيْب آخر أم االسم،
 .(ِ)( بالنبوة النبيْب خاًب أنو أم الفاعل،

أف ال نبٌوة بعد تقوؿ من جهة  اأهنٌ ٯبد من نصوص كلكن ا٤براجع ٤با عند ا٤بسلمْب ىذا، 
البد أف يكوف   ها٢بجة على ا٣بلق بعد أفٌ كمن جهة أخرل تقوؿ ب، الرسوؿ ٧بمد 

بتعدم بعض أجزاء  يصرح هابعضإٌف ، أم إنٌو يينبأ من ا تعاذل، بل كمتصبلن بالسماءمسددان 
 .النبوة إذل الناس

يا رسوؿ ا، كما ا٤ببٌشرات ؟ : قيل .الًنبّوةًبعديًإالًالمبّشرات: )ًرسوؿ ا عن
ًالصالحة: قاؿ ً: )قاؿ Xعن الرضا ك ً.(ّ)( الرؤيا ًاهلل ًرسول ًقالًأّن ًالرؤياً: إّن

 .كالركايات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة جدان  .(ْ)( الصادقةًجزءًمنًسبعينًجزءاًًمنًالنبوة

 فٌ أأجزائها، كىناؾ ركايات تقوؿ بفهناؾ مستثُب منو كىو النبوة، كىناؾ مستثُب كىو بعض 
كإذا كانت النبوة ختمت بكل تفاصيلها فما معُب ، كال نيب بعده رسوؿ ا خاًب األنبياء

ركايات تقوؿ إٌف االتصاؿ بالسماء ٍب إٌف ىناؾ ! ُب ركايات كثّبة ؟كقد كرد االستثناء ا٤بتقدـ 
ال من أجزاء الوحي كالنبوة الٍب  كأهنا ،الرؤل ٗبثابة كبلـ يتكلم بو الرب عند عبده كأفٌ  ،يبقى

بل كرد عند ا١بميع أٌف  .أيضان ىي ركايات كثّبة ك  ،الزماف آخرُب كخصوصان تكاد تكذب 
كدل يقدموا لو الذم يبعثو ا،  Xكىو نيب من أكرل العـز يصلي خلف ا٤بهدم  Xعيسى 
األنبياء  آخر  ٧بمدان فهل يرفع ىذا التشابو قوؿ علماء ا٤بسلمْب إف النيب ، اخل... كجهان 

                                                           

 .ٕٖ٘ص ٙٔط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٔ
 .ٔ٘ص 4ط: رفغ١ش اٌضؼٍجٟ -ٕ
 . 3ٕٔص 4٘ط :، ثؾبس األٔٛاسٕٖٔص ٖط: اٌذس إٌّضٛس -ٖ
 .4ٖٕص 3ٗط: ، ثؾبس األٔٛاس4٘٘صٕط: ِٓ ال ٠ؾؼشٖ اٌفم١ٗ -ٗ
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كىو يؤدم بكل التاء ككسرىا، ىل ينفع ىذا بفتح ( خاًب)أك أٌف ىناؾ قراءتْب لػ  ،كا٤برسلْب
 ؟؟  تأكيد إذل رد ركايات كثّبة 

ليكم ما أكضحو كاآلف إ، آؿ ٧بمد ال شك أٌف مثل ىذا التشابو ال ٰبلو إال كصي من 
  :"النبوة"ُب فقرة قاؿ  ،(النبوة ا٣باٛبة)ُب كتاب  Xالسيد أٞبد ا٢بسن 

فكلمة نيب ُب . ؛ ىو الشخص الذم يىعرؼ األخبار من السماء"الديِب"نيب  معُب كلمة)
كا٢بقيقة أٌف كلمة . أم ظهر كارتفع" نبا"أم خرب، كليس من كلمة  "نبأ"األصل مأخوذة من 

، فالنبأ ىو الغيب الذم ظهر كارتفع لّباه الناس، كعيرؼ بعد أف  "نبا"ىي ا٤بأخوذة من  "نبأ"
كإف كاف ٯبمعها  -اء تصل إذل اإلنساف بسبل متعٌددة كأخبار السم. كاف مستوران ك٦بهوالن 

فيمكن أف يكٌلم ا اإلنساف مباشرة من كراء حجاب، أك يوحي لو  -طريق كاحد ُب األصل 
ما شاء، أم يكتب ُب صفحة كجود اإلنساف ما شاء سبحانو كتعاذل، أك يرسل مبلئكة 

: ء ا سبحانو كتعاذل، قاؿ تعاذليكلموف اإلنساف مباشرة، أك يكتبوف ُب صفحة كجوده ما شا
ٍذنًًو مىا ﴿كىمىا كىافى لًبىشىرو أىٍف ييكىلنمىوي الل وي ًإال  كىٍحيان أىٍك ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو أىٍك يػيٍرًسلى رىسيوالن فػىييوًحيى بًإً 

رٗبا كانت  أٌما طريقة ىذا الكبلـ كالوحي كالكتابة؛ فهي .ُٓ: الشورل يىشىاءي ًإن وي عىًلي  حىًكيمه﴾
 ..بالرؤيا ُب ا٤بناـ، أك بالكشف ُب اليقظة 

ىو مرسل من ا سبحانو كتعاذل، بل رٗبا كاف ىناؾ  (ُ) كليس ضركريان أف يكوف كل نيب
أكثر من نيب ُب زمن كاحد، كلكن ا سبحانو كتعاذل يرسل أحدىم كيكوف حٌجة عليهم، 

اصطفاه ا من بينهم ىو أفضلهم، كبالطبع ىذا الشخص الذم . غّبىم من الناس كعلى
. كيىعصمو ا سبحانو كتعاذل، كييطلعو على ما ٰبتاج إليو من الغيب بفضل منو سبحانو كتعاذل

ٍيًو * ﴿عىادًلي اٍلغىٍيًب فىبل ييٍظًهري عىلىى غىٍيًبًو أىحىدان  ًإال   مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو فىًإن وي يىٍسليكي ًمٍن بػىٍْبً يىدى
ٍلًفًو رىصىدان﴾كىمً   .ِٕ - ِٔ: ا١بن ٍن خى

ٍيًو كىًمٍن  :لرسمي ػكىؤالء ا٤ببلئكة الذين يسٌخرىم ا ٥بذا النيب ال ﴿لىوي ميعىقنبىاته ًمٍن بػىٍْبً يىدى
ٍلًفًو ٰبىٍفىظيونىوي ًمٍن أىٍمًر الل ًو﴾ يكونوف من بْب يديو، كمن خلفو ليحفظونو بأمر ا  ،ُُ: الرعد خى

                                                           

ّْ إٌجٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؼشف ثؼغ أخجبس اٌغّبء ف١طٍؼٗ هللا ػٍٝ اٌؾك ٚثؼغ اٌغ١ت ثبٌشؤ٠ب أٚ اٌىشف،  -ٔ وّب لّذِذ ئ
 (.Xِٕٗ ) .١ٌٚظ اٌّشاد ٕ٘ب إٌجٟ اٌّشعً اٌّؼظَٛ
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فهذا الرصد ا٤ببلئكي . من شر شياطْب اإلنس كا١بن، كمن إلقاءاهتم كباطلهمسبحانو كتعاذل 

يكوف مانعان كصادان للشياطْب من التٌدخل أك اإللقاء ُب رسالة السماء عند نزك٥با إذل ىذا العادل 
ل صحيحة كنقٌية ك٧بفوظة من رسمي ػالسفلي ا١بسماين، كبالتارل تصل رسالة السماء إذل النيب ال

يدو﴾: يطافإلقاء الش ٍلًفًو تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو ٞبًى ٍيًو كىال ًمٍن خى : فصلت ﴿ال يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى

 .ٗ: ا٢بجر ﴿ًإن ا ٫بىٍني نػىز ٍلنىا الذنٍكرى كىًإن ا لىوي ٢بىىاًفظيوفى﴾ ،ِْ

أم إهٌنم اطلعوا على  أٌما أكلئك األنبياء أك الذين حصلوا على مقاـ النبٌوة ُب فَبة من الزمن،
أخبار السماء بإذف ا سبحانو كتعاذل بعد طاعتهم كعبادهتم لو سبحانو كارتقائهم ُب ملكوت 

رسل ٥بم كلغّبىم، مي ػالسماكات ُب فَبة من الزمن، فهم أيضان داخلوف ُب االمتحاف هبذا النيب ال
طلعهم كٗبرتبة عالية على كا٤بفركض أف يكوف األمر أسهل عليهم؛ ألٌف ا سبحانو كتعاذل ي

إرسالو الرسوؿ، كلكن البد أف تبقى نسبة ضئيلة من ا١بهل بالواقع لديهم لبلمتحاف؛ ليكوف 
ال ًذينى * ذىًلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيبى ًفيًو ىيدلن لًٍلميت ًقْبى * ﴿أدل  :إٲباهنم كٗبرتبة معينة ىو إٲباف بالغيب

 .ّ - ُ: البقرة الص بلةى كى٩ب ا رىزىقػٍنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى﴾ يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى 

كطبعان، ىذا التمييز ٥بم عن باقي الناس ىو حق ٥بم بسبب ٛبٌيزىم بالطاعة كالعبادة السابقة، 
كلكن من يىكفر منهم بسبب ا٢بسد كاألنا يسقط ُب ىاكية ا١بحيم، كما حصل لبلعم بن 

، كلكٌنو  X بعض أخبار السماء، كعىًلم من ا برسالة موسىباعوراء، فقد كاف مطٌلعان على 
، كجعل الشبهات عاذران لسقطتو الٍب أردتو ُب ىاكية ا١بحيم، كدل Xكفر برسالة موسى 

رسػل ( لعنو ا)تنفعو طاعتو كعبادتو السابقة، كما دل تنفع إبليس 
ي
من قبل ٤با كفر بآدـ النػيب ا٤ب

Xد أف كاف طاككس ا٤ببلئكة، كأمسى من أقبح خلق ا بع ...) 

بْب النبوة كإرساؿ من ا سبحانو، كبْب مقاـ  Xؽ فيو قائم آؿ ٧بمد كىو بياف كاضح فر  
  .بدان أينقطع كلن دل ىو ك  ،النبوة كاإلطبلع على أخبار السماء

 : تعليقان على اآلية ا٤بتقدمةيقوؿ من الكتاب " خاًب النبيْب"كُب فقرة 

، أم انتهاء النبٌوة كتوٌقفها أمره (االنتهاء)أٌف ختم النبٌوة، كأقصد با٣بتم ىنا   ٩با تقٌدـتبْب  )
كبالتارل معرفة بعض أخبار  ،غّب صحيح إذا كاف ا٤براد بالنبٌوة ىي الوصوؿ إذل مقاـ النبٌوة
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السماء من ا٢بق كالغيب؛ ألٌف طريق االرتقاء إذل ملكوت السماكات مفتوح، كدل يغلق كلن 
أكد ُب أكثر من ركاية ركاىا الشيعة كالسنة، ككذا أىل بيتو  أٌف النيب ٧بمد كما  .يغلق

من ا ( الرؤيا الصادقة)أٌف طريقان من طرؽ الوحي اإل٥بي سيبقى مفتوحان، كلن يغلق كىو  
 (... سبحانو كتعاذل

، كأهنا من أجزاء النبوة ككلمات ا لعباده كبعد أف ذكر ركايات عديدة عن الرؤيا كقدرىا
، كالذم تأٌكد إذف، فالرؤيا طريق لوحي ا سبحانو، كىو مفتوح بعد ٧بمد : )قاؿ

كال يوجد مانع أف يصل بعض ا٤بؤمنْب ..  بالركايات كبالواقع ا٤بلموس أنٌو ال يزاؿ مفتوحان للناس
ة، كٲبكن أف يوحي ٥بم ا سبحانو كتعاذل هبذا ا٤بخلصْب ُب عبادهتم  سبحانو إذل مقاـ النبوٌ 

كا٤بؤٌكد أٌف  .، فيطلعهم ا على بعض ا٢بق كالغيب بفضل منو سبحانو كتعاذل(الرؤيا)الطريق 
قد كصلوا إذل مقاـ النبٌوة، ككاف ا٢بق كالغيب يصلهم بالرؤيا كالكشف، كالركايات  األئمة 

 .(ُ)ة ا٤بتقٌدمة الٍب تؤٌكد ذلك كثّبة جٌدان، منها الركاي

إذف، فوجود مؤمنْب ٨بلصْب كصلوا إذل مقاـ النبٌوة، كأكحى ٥بم ا سبحانو كتعاذل بطريق 
 أٌما ما كرد عنهم  .على أقل تقدير  الرؤيا أمره ٩بكن، بل ىو حاصل مع األئمة 

كيفهم منو نفيهم أهنم أنبياء، فا٤براد منو نفي أهنم أنبياء ميرسىلوف من ا سبحانو كتعاذل، كإال 
 ؟ كما معُب أنٌو معهم ال يفارقهم ،فما معُب أف يتلقاىم ركح القدس باألخبار

؟ (أم آخرىم)خاًًب النبيْب،  فما ا٤براد من كوف الرسوؿ ٧بمد : كإذا كاف األمر كذلك
من أ٠باء (  كخاًبى خاًبً )؟ فكبلٮبا أم (أم أكسطهم)خاًبى النبيْب  ٤براد من كونو ككذا ما ا
 .(..  النيب ٧بمد

كبعض ما ٛبيز بو عن بقية كلد آدـ كاألنبياء  بْب  شيئان عن مقاـ جده كبعد أف 
هم"خصوصان، قاؿ ُب فقرة   :من كتاب النبوة ا٣باٛبة" ٧بمد خاًًب النبيْب كخاٛبى

                                                           

ّْ والثبً رٕٙشٗ ٚ Xسؤ٠ب اإلِبَ اٌؾغ١ٓ : ِٕٚٙب -ٔ وبْ ف١ٙب وٍجبً أثمغ ٘ٛ أشذ٘ٓ ػ١ٍٗ، فمبي ٌشّش ثٓ رٞ وأ
٠ّٚىٓ ٌّٓ ؽٍت  (.2ٕٗص: Xاٌؼٛاٌُ؛ اإلِبَ اٌؾغ١ٓ ). ٚوبْ اٌشّش ٌؼٕٗ هللا أثشطبً . اٌغٛشٓ ٌؼٕٗ هللا، ٚ٘ٛ أٔذ

 .اٌّض٠ذ ِشاعؼخ اٌىبفٟ ٚداس اٌغالَ ٚغ١شّ٘ب ِٓ وزت اٌؾذ٠ش
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خاتًػم النبيْب كخاتػىمهم، فهو صلوات ريب عليو آخر األنبياء  كاآلف نعود إذل كوف ٧بمد )

كا٤برسلْب من ا سبحانو كتعػاذل، كرسالتو ككتابو القرآف كشريعتو باقية إذل يـو القيامة، فبل 
ٍنوي كىىيوى ُب اآٍلًخرىًة ًمنى ﴿كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإٍلٍسبلـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى مً : يوجد بعد اإلسبلـ دين

كلكن بقي مقاـ النبٌوة مفتوحان لبِب آدـ، فمن أخلص من ا٤بؤمنْب   .ُٖ: آؿ عمراف ا٣ٍبىاًسرًينى﴾
سبحانو كتعاذل ُب عبادتو كعملو ٲبكن أف يصل إذل مقاـ النبٌوة، كما بقي طريق كحي ا 

 .حان كموجودان كملموسان ُب الواقع ا٤بعاشمفتو ( الرؤيا الصادقة)سبحانو كتعاذل لبِب آدـ بػ 

أٌما إرساؿ أنبياء ٩بن كصلوا إذل مقاـ النبٌوة من ا سبحانو كتعاذل، سواء كانوا ٰبافظوف على 
اإلسبلـ، أـ إهٌنم ٯبٌددكف دينان جديدان، فهو غّب موجود كىو الذم ختمو ا  شريعة ٧بمد 

اإلنساف الكامل ) د بعد بىعث النيب ٧بمد كلكن ٘بدٌ  .سبحانو كتعاذل ببعثو ٧بمدان 
، فجميع أمر اإلرساؿ من ٧بمد ( كخليفة ا حقان، كظهور ا ُب فاراف كصورة البلىوت

﴿كىًلكيلن أيم ةو : قاؿ تعاذل .. ىم مرسلوف إذل ىذه األمة، كلكن من ٧بمد  األئمة 
نػىهيٍم    .ْٕ: يونس بًاٍلًقٍسًط كىىيٍم ال ييٍظلىميوفى﴾رىسيوؿه فىًإذىا جىاءى رىسيو٥بييٍم قيًضيى بػىيػٍ

تفسّبىا : )Xقاؿ  ،قاؿ سألتو عن تفسّب ىذه اآلية Xعن جابر عن أيب جعفر  
بالباطن؛ إٌف لكل قرف من ىذه األمة رسوالن من آؿ ٧بمد ٱبرج إذل القرف الذم ىو إليهم 

نػىهيٍم بًاٍلًقٍسًط﴾، قاؿ: رسوؿ، كىم األكلياء كىم الرسل، كأٌما قولو : ﴿فىًإذا جاءى رىسيو٥بييٍم قيًضيى بػىيػٍ
 .(ُ)( معناه إٌف الرسل يقضوف بالقسط كىم ال يظلموف كما قاؿ ا

  ... ٕ: الرعد ﴿ًإ٭ب ىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلن قػىٍوـو ىىادو﴾: كقاؿ تعاذل

ٍعػفىرو  ا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلن قػىٍوـو ىادو﴾، فػىقىػاؿى : 8ُب قػىٍوًؿ الل ًو  Xعىٍن أىيب جى رىسيوؿي : )﴿ًإ٭ب 
، كىًلكيلن زىمىافو ًمن ا ىىادو يػىٍهًديًهٍم ًإذلى مىا جىاءى بًًو نىيب  الل ًو  الل ًو  اةي ًمٍن بػىٍعًدًه اٍلميٍنًذري ، ٍبي  ا٥ٍبيدى

 ... (ِ)( عىًلي  ٍبي  اأٍلىٍكًصيىاءي كىاًحده بػىٍعدى كىاًحدو 

                                                           

 .ٖٙٓص ٕٗط: ، ثؾبس األٔٛاسٖ٘ٓص ٕط :، رفغ١ش ٔٛس اٌضم١ٍٖٕٓٔص ٕط: رفغ١ش اٌؼ١بشٟ -ٔ
 .4ٖ٘ص ٙٔط: ، ثؾبس األٔٛاس3ٔٔص ٔط: اٌىبفٟ -ٕ



 X .....................................41أمحد احلسن   احملكماث يف أحقيت الىصي 

ريب  ، كأيضان ىم ٝبيعان عليهم صلوات ، كإذل ٧بمدرسل ىداة من ٧بمد  فهم 
، فبل بد من الوصوؿ إذل (ٛباـ العقل: )بل إٌف شرط اإلرساؿ الذم ال يتبٌدؿ ىو. ٥بم مقاـ النبٌوة

 (.٠باء العقل)مقاـ السماء السابعة الكلية 

كل من يزكر أٌكؿ رسوؿ من   -سواء كاف يفقهو أـ ال يفقهو  -كىذا األمر الذم ٘بٌدد يقرأه 
 X، بل ال يدخل إذل ا٢بـر ا٤بطهر ألمّب ا٤بؤمنْب Xكىو علي بن أيب طالب  ٧بمد 

 .إال بعد قراءتو، كىو ٗبثابة زيارة للنيب ٧بمد 

السبلـ من ا على ٧بمد : كتقوؿ.. ": Xعن الصادؽ  Xُب زيارة أمّب ا٤بؤمنْب علي 
قبل، أمْب ا على رسالتو كعزامي أمره كمعدف الوحي كالتنزيل، ا٣باًب ٤با سبق كالفاتح ٤با است
 .(ُ) "كا٤بهيمن على ذلك كلو، الشاىد على ا٣بلق السراج ا٤بنّب، كالسبلـ عليو كرٞبة ا كبركاتو

فإذا استقبلت .. ": ، قاؿXعن أيب عبد ا  :Xككردت نفس العبارة ُب زيارة ا٢بسْب 
٤با ، أمْب ا على رسلو كعزائم أمره، ا٣باًب السبلـ على رسوؿ ا : فقل Xقرب ا٢بسْب 

  ...(ِ) "سبق كالفاتح ٤با استقبل، كا٤بهيمن على ذلك كٌلو، كالسبلـ عليو كرٞبة ا كبركاتو

ا٣باًب ٤با سبق ) ختم اإلرساؿ من ا سبحانو كتعاذل، كفتح اإلرساؿ منو  فمحمد 
( ا٣باًبً )أم الوسط بْب أمرين، ككذا كونو ( ا٣باًبى ) كهبذا تبٌْب كونو  (.كالفاتح ٤با استقبل

تم بو رساالهتم، أم إف رساالهتم ( خاًبى النبيػْب)كتبٌْب أيضان أنٌو . أم األخػّب ٗبعُب أنٌو ما ٚبي
؛ كذلك ألٌف إرساؿ األنبياء السابقْب كإف كاف من ا سبحانو كتعاذل، موقعة ك٨بتومة با٠بو 

ا٢بجاب بْب ا سبحانو كبْب األنبياء، فالرساالت منو تَبشح، كمن ىو  كلكن أيضان ٧بمػد 
ىو صاحب رساالت األنبياء السابقْب، كوهنا تنػزلت  فمحمد . خبللو تتنػزؿ إذل األنبياء

من خبللو، كىو ا٢بجاب األقرب إذل ا سبحانو، فاإلرساؿ السابق من ا كمن خبلؿ ٧بمد 
كبأمر ا كونو  ، كاإلرساؿ البلحق من ٧بمػد ييبعث ؛ لكونو دل (ا٢بجاب األقرب) 
 .بيعث 

                                                           

 .ٕ٘ص ٙط: ، رٙز٠ت األؽىب44َ٘ص ٕط: ِٓ ال ٠ؾؼشٖ اٌفم١ٗ -ٔ
 .2ٖص: ، اٌّضاس ٌٍش١ٙذ األٚي4ٖٙص: وبًِ اٌض٠بساد -ٕ
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عن ٝبيل بن ، (رسوؿ رسوؿ ا : )ىو  Xكاسم من أ٠باء علي بن أيب طالب 

عزمت عليك يا ": يعوذ بعض كلده، كيقوؿ ٠Xبعت أبا عبد ا : صاحل، عن ذريح، قاؿ
رسوؿ  Xي بن أيب طالب أمّب ا٤بؤمنْب ريح كيا كجع، كائنان ما كنت، بالعزٲبة الٍب عـز هبا عل

على جن كادم الصربة فأجابوا كأطاعوا ٤با أجبت كأطعت كخرجت عن ابِب   رسوؿ ا
 .انتهى (.. (ُ) "فبلف ابن ابنٍب فبلنة، الساعة الساعة

كىل بياف ٥بذا ا٤بتشابو أركع كأحكم من ىذا، كىل يعقل أف تعمى البصائر إذل ىذا ا٢بد 
تستطيع فيو التفريق بْب ا٢بق كالنور الذم يتضمنو بياف السيد أٞبد ا٢بسن، كبْب ما الذم ال 

 !!عليو علماء ا٤بسلمْب من فهم ؟

 :صبغةًاآلكلين.4ً

َناءًطُورًًِِمنًَتْخُرجًًَُوَشَجَرةًً﴿ :قاؿ تعاذل  .(ِ)﴾لِّْْلِكِلينًًََوِصْبغًًٍبِالد ْىنًًِتَنُبتًًَُسي ْ

الصبغة الٍب يصطبغ هبا اآلكل الشجرة ا٣بارجة من طور سيناء، كما ىي ما ىي : كالسؤاؿ
ا٤بفسركف بأٌف الشجرة ىي الزيتوف ٍب يذكركف فوائد ؟؟ ٯبيب  تلك الشجرةنتيجة أخذه من 

أما كيف تنبت تلك الشجرة . اخل..زيت الزيتوف كما ٰبتويو من معادف كفيتامينات كفوسفات 
 . نبت با٤باء ؟؟ ال أحد يعلم بذلكبالدىن كا٤بعركؼ أٌف األشجار ت

( ا٤برؽ)كبّب مفسرم الشيعة ُب العصر الراىن الشيخ مكاـر الشّبازم كأما الصبغة، فهي عند  
أهنا إشارة : األكؿ: طور سيناء ؟ ذكر ا٤بفسركف ٥بذه الكلمة احتمالْب ماذا يقصد ب): إذ يقوؿ

طور سيناء ذات جانب كصفي : كاالحتماؿ الثاين. . إذل جبل الطور ا٤بعركؼ ُب صحراء سيناء
يعِب " الطور"ألف )يعِب ا١ببل ذم ا٣بّبات، أك ا١ببل ذم األشجار الكثّبة، أك ا١ببل ا١بميل 

 (. تعِب ذات الربكة كا١بماؿ كالشجر" سيناء"ا١ببل، ك

لق على تعِب ُب األصل اللوف، كٗبا أف اإلنساف يلوف خبزه مع ا٤برؽ، ٥بذا أط" صبغ"ككلمة 
رٗبا تكوف إشارة إذل زيت الزيتوف " الصبغ"كعلى كل حاؿ فكلمة . ٝبيع أنواع ا٤برؽ اسم الصبغ

                                                           

 .4ص 3ٕط: ، ثؾبس األٔٛاس4٘ص 4ط: اٌىبفٟ -ٔ
 .ٕٓ: اٌّإِْٕٛ -ٕ
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كىنا يواجهنا . الذم يؤكل مع ا٣ببز، أك أنواع ا٣ببز مع ا٤برؽ الذم ٰبضر من أشجار أخرل
 التمر كالعنب كالزيتوف ؟ ُب ا١بواب على ذلك البد: ٤باذا أكد على ثبلث فواكو ىي: سؤاؿ

من االىتماـ ٗبسألة علمية، ىي أف علماء التغذية أكدكا أنو من النادر أف ٪بد فاكهة مفيدة 
  .١بسم اإلنساف بقدر فائدة ىذه الفواكو الثبلثة

لزيت الزيتوف أٮبية فائقة ُب إنتاج الطاقة كبناء ا١بسم، ألف ا٢برارة النا٘بة عن تناكلو كبّبة، 
الكلية كٰبميها، كيقوم األعصاب، كأخّبا يعترب إكسّب كىو صديق ٞبيم للكبد، كيزيل أمراض 

أما التمور فقد كصفت بدرجة ال يسعها ىذا ا٤بوجز، فسكرىا من أفضل أنواع السكر . السبلمة
كأسلمها، كيرل عدد كبّب من خرباء التغذية أف التمور من األسباب الٍب ٙبوؿ دكف اإلصابة 

لتمور ثبلث عشرة مادة حيوية، كٟبسة أنواع باألمراض السرطانية، حيث كشف العلماء ُب ا
أما األعناب فتعرب كما يراه بعض . من الفيتامينات، كهبذا تعترب مصدرا غنيا با٤بواد الغذائية

، كتولد طاقة حرارية ُب ا١بسم تعادؿ األـالعلماء صيدلية طبيعية، فخواصها تشبو حليب 
، كتصفي الدـ، كتدفع السمـو عن البدف، كٛبنح فيتاميناتو اإلنساف قوة  ضعف ما تولده اللحـو

 .(ُ)( كطاقة مثلي

ما  أك ٢بمان  أككاف   داـ مرقان مطلق اإلىي  "الصبغة"كأما ا٤بفسر السِب السمعاين فّبل أف 
 ُب: أم فيو غمس إذا ا٣ببز فإف لآلكلْب، كإداـ: كمعناه .. "لآلكلْب كصبغ"): شابو، يقوؿ

 دل أك ا٣برب بو انصبغ سواء عادة، ا٣برب مع يؤكل ما كل كاإلداـ تلوف، ٗبعُب بو انصبغ الزيت
 أىل إداـ سيد: قاؿ أنو كعنو. ىذه إداـ ىذه: كقاؿ كٛبرة لقمة أخذ أنو النيب عن ركم ينصبغ،

 .(ِ)( اللحم ا١بنة

إذل  من كتاب ىداية كمعرفة إ٥بيةو يتحوؿ تفسّب كتاب ا بك ىذا مبلغهم من العلم، 
 .كا٢بمد  على كل حاؿ ،موسوعة لفوائد ا٤بواد الغذائية

 :عن اآلية ٤با سئل عنها، إذ يقوؿ Xجواب السيد أٞبد ا٢بسن  كإليكم

                                                           

 .ٓٗٗ – 3ٖٗص ٓٔط: رفغ١ش األِضً -ٔ
 .2ٓٗص ٖط: رفغ١ش اٌغّؼبٟٔ -ٕ
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ن اهي ُب اأٍلىٍرًض كىًإن ا عىلىى ذىىىابو بًوً ﴿ :قاؿ تعاذل: ا١بواب) اًء مىاءن ًبقىدىرو فىأىٍسكى  كىأىنٍػزىٍلنىا ًمنى الس مى

يلو ﴿ كىو العلم، ىو نور ٧بمد : كا٤باء .ُٖ: ا٤بؤمنوف ﴾لىقىاًدريكفى  ٍأنىا لىكيٍم ًبًو جىن اتو ًمٍن ٬بًى فىأىٍنشى
ا فػىوىاًكوي كىًثّبىةه كىًمنػٍهىا تىٍأكيليوفى  ، ىم آؿ ٧بمد : ا١بنات ،ُٗ: ا٤بؤمنوف ﴾كىأىٍعنىابو لىكيٍم ًفيهى

 .ا٤بخلصوفىم ؤ كأكليا كأشجار النخيل كاألعناب كالفواكو ىم شيعتهم 

نىاءى تػىٍنبيتي بًالد ٍىًن كىًصٍبغو ًلآٍلًكًلْبى ﴿ : كىذه الشجرة ،َِ: ا٤بؤمنوف ﴾كىشىجىرىةن ٚبىٍريجي ًمٍن طيوًر سىيػٍ
طور سيناء نقلتو  إفٌ ):  كقد كرد ُب الركاية عنهم، النجف: ، كالطورXقائم آؿ ٧بمد 

 . (ُ) (ا٤ببلئكة إذل النجف

األشجار عادة تنبت با٤باء كىو سائل خفيف، أما الدىن فهو سائل : ﴾تػىٍنبيتي بًالد ٍىنً ﴿
عادة، كلكن ىذه شجرة خاصة ك٥با خصوصية أهنا تسقى  ثقيل كثيف ال تنبت األشجار بو

كىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو يى ﴿ بالدىن ال ا٤باء، فهي تشرب الدىن كىو العلم الثقيل كالنور ا٣بالص،
 . ّٓ: النور ﴾دلٍى ٛبىٍسىٍسوي نىاره ن وره عىلىى نيورو 

الذم يأكل يقدـ لو الطعاـ ال الصبغ، إذف فهذا الصبغ ىو نتيجة  :﴾كىًصٍبغو ًلآٍلًكًلْبى ﴿
الذين يأكلوف من ىذه الشجرة كيأخذكف علومها كينتفعوف  فٌ إلؤلكل من ىذه الشجرة، حيث 

ًصبػٍغىةى الٌلًو كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى الٌلًو ﴿ يصبغوف بصبغة ا سبحانو، Xبعلم اإلماـ ا٤بهدم 
 .(ِ)( ُّٖ: البقرة ﴾ًصبػٍغىةن 

كم، كعرضنا لكم بعض ما عند إمامنا ُب ئما عند علمالكم بعض قد ظهر  ،فيا مسلمْب
 .اإلنساف على نفسو بصّبة، كلو رب ٰباسبو كيبقى أفٌ  ،ا٤بتشابو٭باذج من 

* * * 

                                                           

ّْ ؽٛس ع١ٕبء لذ أؽبسٖ هللا، لبي ؽبٚٚط Xاٌظبدق  اإلِبَأعبة  -ٔ فأخجشٟٔ ػٓ ؽبئش : )... ؽبٚٚط ا١ٌّبٟٔ ثأ
هللا ػض ٚعً  ؽٛس ع١ٕبء أؽبسٖ: Xؽبس ِشح ٌُٚ ٠طش لجٍٙب ٚال ثؼذ٘ب روشٖ هللا ػض ٚعً فٟ اٌمشآْ ِب ٘ٛ؟ فمبي 

ٚئر ٔزمٕب اٌغجً : ػٍٝ ثٕٟ ئعشائ١ً ؽ١ٓ أظٍُٙ ثغٕبػ ِٕٗ، ف١ٗ أٌٛاْ اٌؼزاة، ؽزٝ لجٍٛا اٌزٛساح، ٚرٌه لٌٛٗ ػض ٚعً
ٚأِب أ٠ٓ وبْ ِٛػؼٗ ثؼذ اٌط١شاْ  .٘ٙص ٕط: االؽزغبط ٌٍطجشعٟ( ا٠٢خ ..فٛلُٙ وأٔٗ ظٍخ ٚظٕٛا أٔٗ ٚالغ ثُٙ 
وبْ فٟ ٚط١خ أ١ِش : )فٟ ؽذ٠ش ؽذصٕٟ ثٗ أٔٗ Xٌضّبٌٟ، ػٓ أثٟ عؼفش ٚاالٔزمبي؟ اٌغٛاة أٔٗ إٌغف، فؼٓ ا

أْ أخشعٟٛٔ ئٌٝ اٌظٙش فارا رظٛثذ ألذاِىُ ٚاعزمجٍىُ س٠ؼ فبدفٕٟٛٔ، فٙٛ أٚي ؽٛس ع١ٕبء، ففؼٍٛا  Xاٌّإ١ِٕٓ 
 .22ٖص ٗٔط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ ( رٌه

 (.3ٗ)عإاي سلُ  ٖط: اٌّزشبثٙبد -ٕ



(3) 

 علم البالوصية والقائم عرف ُي
 ىذا صاحب يعرؼ مب: X ا عبد أليب قلت: قاؿ ،النصرم ا٤بغّبة بن ا٢بارث عن
 Xكسأعرض ركاية لئلماـ الصادؽ  .(ُ)( والوصيةًوالعلمًوالوقارًبالسكينة): قاؿ األمر؟

 :تتعلق بالقائم، تكوف ىي ٧بور الكبلـ ُب نقطة البحث ىذه

ًونفاقًكفرًفبيعةًالقائمًظهورًقبلًبيعةًكلًمفضلًيا: )للمفضل بن عمر X قاؿ
ًالحرمًإلىًظهرهXًًالقائمًيسندًمفضلًياًبلًلو،ًوالمبايعًلهاًالمبايعًاهللًلعنًوخديعة

ًىذهًيتلوًثمًاهللًويأمرًاهللًوعنًاهللًيدًىذهً:ويقولًسوءًغيرًمنًبيضاءًفترىًيدهًويمد
ًينكثًفإنماًنكثًفمنًأيديهمًفوقًاهللًيدًاهللًيبايعونًإنماًيبايعونكًالذينًإن"ً:اآلية
ًالمالئكةًوتبايعوًيبايعوًثمXًًجبرئيلًيدهًيقبلًمنًأولًفيكونًاآلية،ً"نفسوًعلى

ًبجانبًالذيًالرجلًىذاًمنًفيقولونًبمكةًالناسًويصبحًالنقباء،ًثمًالجنًونجباء
ً؟ًفيقولًمثلهاًنرًولمًالليلةًرأيناىاًالتيًاآليةًىذهًوماًمعوًالذينًالخلقًىذاًوماًالكعبة،
ًىلًانظرواً:لبعضًبعضهمًفيقولًالعنيزات،ًصاحبًىوًالرجلًىذاً:لبعضًبعضهم
ًمنًوأربعةًمكةًأىلًمنًأربعةًإالًمنهمًأحداًًًنعرفًالً:؟ًفيقولونًمعوًممنًأحداًًًتعرفون

ًفيًالشمسًطلوعًأولًىذاًويكونً،بأسمائهمًويعدونهمًوفالنًفالنًوىمًالمدينةًأىل
ًً.ليوماذلكً

ًعربيًبلسانًالشمسًعينًمنًقئبالخالًصائحًصاحًوأضاءتًالشمسًطلعتًفإذا
ًمحمدًآلًمهديًىذاًقئالخالًمعشرًياًواألرضين،ًالسماواتًفيًمنًيسمعًمبين

ًإلىً،عشرًالحاديًالحسنًأبيوًإلىًوينسبوًويكنيوًًاهللًرسولًجدهًباسمًويسميو
ًفتضلوا،ًأمرهًتخالفواًوالًتهتدواًبايعوهً،أجمعينًعليهمًاهللًصلواتًعليًبنًالحسين

ًأذنًذوًيبقيًوالًوأطعناًسمعناًويقولونًالنقباءًثمًالجنًثمًالمالئكةًيدهًيقبلًمنًفأول

                                                           

 .ٕٓٓص: اٌخظبي ٌٍظذٚق -ٔ



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...........................................  48
ًوالبحرًوالبرًوالحضرًالبدوًمنًقئالخالًويقبلً،النداءًذلكًسمعًإالًقئالخالًمن

ًً.بآذانهمًسمعواًماًبعضاًًًبعضهمًويستفهمًبعضاًًًبعضهمًيحدث

ًربكمًظهرًقدًقئالخالًمشعرًياًمغربها،ًمنًصارخًصرخًللغروبًالشمسًدنتًفإذا
ًمعاويةًبنًيزيدًولدًمنًاألمويًعنبسةًبنًعثمانًوىوًفلسطينًارضًمنًاليابسًبوادي
ًوالنقباءًوالجنًالمالئكةًعليوًفيردً،فتضلواًعليوًتخالفواًوالًتهتدواًفبايعوهًاهللًلعنهم
ًوالًمنافقًوالًمرتابًوالًشكًذوًيبقىًوالً،وعصيناًسمعناًلوًويقولونًويكذبونوًقولو

ًالكعبةًإلىًظهرهًاًًمسندًعليوًاهللًصلواتًالقائمًوسيدناًاألخيرًبالنداءًضلًإالًكافر
ًأالً،وشيثًآدمًذاأنًفهاًوشيثًآدمًإلىًينظرًأنًأرادًومنًأالًقئالخالًمعشرًياًويقول،

ًإلىًينظرًأنًأرادًومنًأالً،وسامًنوحًأنذاًفهاًسامًوولدهًنوحًإلىًينظرًأنًأرادًومن
ًويوشعًموسىًإلىًينظرًأنًأرادًومنًأالً،وإسماعيلًإبراىيمًأنذاًفهاًوإسماعيلًإبراىيم

ًينظرًأرادًومنًأالً،ويوشعًموسىًأنذاًفها ًعيسىًأنذاًفهاًوشمعونًعيسىًإلىًأن
ًأنذاًفهاًعليوًاهللًصلواتًالمؤمنينًوأميرًًمحمدًإلىًينظرًأنًأرادًومنًأالً،وشمعون

ًعليهماًوالحسينًالحسنًإلىًينظرًأنًأرادًومنًأالً،Xًالمؤمنينًوأميرًًمحمد
ًمنًاألئمةًإلىًينظرًأنًأرادًومنًأالً،السالمًعليهماًوالحسينًالحسنًأنذاًفهاًالسالم

ًً.ًالحسينًولدًمنًاألئمةًأنذاًفهاًًالحسينًولد

ًالكتبًيقرأًكانًومنً،بوًتنبئواًلمًوماًبوًتمئنبًبماًأنبئكمًفانيًمسألتيًإلىًأجيبوا
ًوشيثًآدمًعلىًوجلًعزًاهللًأنزلهاًالتيًبالصحفًئيبتدًثمً،منيًفليسمعًوالصحف

ًماًأراناًولقدًحقاًًًالصحفًىيًواهللًىذهًاهللًىبةًوشيثًآدمًأمةًوتقولًالسالمًعليهما
ًاًًُوماًينالعًيخفًكانًوماًفيهاًنعلموًنكنًلم ًيقرأًثمً.وحرفًوبدلًمنهاًسقطكان

ًالتوريةًأىلًفيقولً،والزبورًواإلنجيلًوالتوريةًالسالمًعليهماًإبراىيمًوصحفًنوحًصحف
ًمنهاًسقطُاًًوماًحقاًًًالسالمًعليهماًوإبراىيمًنوحًصحفًواهللًىذهًوالزبورًواإلنجيل

ًأضعافًوإنهاًالكاملًواإلنجيلًالتامًوالزبورًالجامعةًالتوريةًواهللًىذهً،منهاًوحرفًوبدل
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ًاهللًأنزلوًالذيًحقاًًًالقرآنًواهللًىذاً:المسلمونًفيقولًالقرآنًيتلوًثمً.منهاًناءقًرًما
 .(ُ)( ..ًًمحمدًعلىًتعالى

لكفت ابنو أٞبد ا٢بسن اليـو دليبلن  Xمن صادؽ آؿ ٧بمد  شريفةكلو كانت ىذه الدرة ال
 على صدؽ دعوتو اإل٥بية الكربل، أما كيف ؟

فؤلٌف الركاية بكل كضوح تتحدث عن القائم كمهدم آؿ ٧بمد الذم يتزامن ظهوره مع 
ظهوره ال يكوف  أفٌ ، ذلك Xا٤بهدم ٧بمد بن ا٢بسن  اإلماـ، كليس ىو ظهور السفياين

كعبلمة حتمية لو، ىذا  قبل ٦بيء اإلماـيكوف  األخّبظهور  إفٌ مع ظهور السفياين بل  متزامنان 
 .أوالًً

يعِب بطبلف راية اليماين  Xا٤بهدم  اإلماـالركاية على ُب ( القائم)ٞبل  إفٌ  :وثانياًً
اإلماـ خرب أرايتو كما لكن للناس، ك  Xا٤بهدم  اإلماـراية ترفع قبل ظهور  ألهناكحاشاه، 

فكيف تكوف بيعتو بيعة طاغوت  ،النار أىلا٤بلتوم عليو من  إفبل ىي راية ىدل  Xالباقر 
 !؟ إذف

ً: )Xالباقر  اإلماـقاؿ  ًىيًرايةً.. ًاليماني، ًأىدىًمنًراية وليسًفيًالراياتًراية
ًإلىً ًيدعو ًألنو ًخرجًاليمانيًحًَىدى؛ ًفإذا ًبيعًالسالحًعلىًالناسًوكلًرًُصاحبكم، م

مسلم،ًوإذاًخرجًاليمانيًفانهضًإليوًفإنًرايتوًرايةًىدى،ًوالًيحلًلمسلمًأنًيلتويً
 .(ِ) (عليو،ًفمنًفعلًذلكًفهوًمنًأىلًالنار؛ًألنوًيدعوًإلىًالحقًوإلىًطريقًمستقيم

  :Xٞبد ا٢بسن أد ييقوؿ السو كُب بيان، اليماين ىو القائم أفٌ الركاية ىذه بل كاضح من 

هنا تكوف عند ظهور أ، ك حرمة بيع السبلح على ا٤بخالفْب قضية بي نها آؿ ٧بمد  إفٌ )
ُب ركاية اليماين بيانان ٤بن يفقهوف   "حىريـى بيع السبلح"، كهبذا يكوف ىذا القيد القائم منهم 

ُب أحاديث حصركا حرمة البيع ٕبدث  ألهنم  ؛اليماين ىو نفسو القائم بأفٌ  كبلمهم 

                                                           

 .4ٖٔص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٔ
 .ٕٗٙص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٕ
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 بوضوح إذف تبْب   ،"إذا خرج اليماين حـر بيع السبلح"كاآلف يقولوف  ،ا٤بباينة عند خركج القائم

  .اليماين ىو نفسو القائم أفٌ 

 أفيريد  "فإذا خرج اليماين حـر بيع السبلح على الناس ككل مسلم" :Xفاإلماـ ُب قولو 
اليماين ىو نفسو القائم الذم ٰبـر بيع السبلح عند ظهوره كحصوؿ ا٤بباينة، إضافة إذل   أفٌ يبْب  

 .(ُ) اليماين ىو القائم كحجة من حجج ا كما بي نت سابقان  ما ُب الركاية من بياف يوضح أفٌ 

حرمة بيع السبلح إ٭با تكوف عند خركج القائم كعند   أفٌ كىذه بعض الركايات الٍب تبْب  
 :ينة كا٢برب بينو كبْب أعدائوا٤ببا

حى ًإذلى أىٍىًل الش اـً : عٍن ًىٍندو الس ر اًج قىاؿى قػيٍلتي أًلىيب جىٍعفىرو  أىٍصلىحىكى الل وي ًإينن كيٍنتي أىٞبًٍلي السنبلى
ا اأٍلىٍمرى ًضٍقتي ًبذىًلكى كىقػيٍلتي الى  اًء الل وً فىأىبًيعيوي ًمنػٍهيٍم فػىلىم ا أىٍف عىر فىًِبى الل وي ىىذى : فػىقىاؿى .  أىٞبًٍلي ًإذلى أىٍعدى

انىًت ا٢بٍى  ٍل إًلىٍيًهٍم فىًإف  الل وى يىٍدفىعي هًبًٍم عىديك نىا كىعىديك كيٍم يػىٍعًِب الر كـى كىًبٍعهيٍم فىًإذىا كى نػىنىا فىبلى اٞبًٍ ٍربي بػىيػٍ
حان يىٍستىًعينيوفى  نىا فػىهيوى ميٍشرًؾه  ٙبىًٍمليوا فىمىٍن ٞبىىلى ًإذلى عىديكننىا ًسبلى  .ُُِص ٓج: الكاُب( ًبًو عىلىيػٍ

ٍلنىا عىلىى أىيب عىٍبًد الل ًو : كعىٍن أىيب بىٍكرو ا٢بٍىٍضرىًمين قىاؿى  مىا تػىرىل : لىوي حىكىمه الس ر اجي  فػىقىاؿى  Xدىخى
الى بىٍأسى أىنٍػتيمي اٍليػىٍوـى ٗبىٍنزًلىًة أىٍصحىاًب رىسيوًؿ الل ًو : ًفيمىٍن ٰبىًٍملي الس ريكجى ًإذلى الش اـً كىأىدىاتػىهىا؟ فػىقىاؿى 

انىًت اٍلميبىايػىنىةي حىريـى عىلىٍيكيٍم أىٍف ٙبىٍمً   حى ًإن كيٍم ُب ىيٍدنىةو فىًإذىا كى  .انتهى (ليوا إًلىٍيًهمي الس ريكجى كىالسنبلى

  :Xقائمان غّب اإلماـ ا٤بهدم  كىذه ركايات أخرل أكضحت أٌف آلؿ ٧بمد 

قلت : )عن أيب ٞبزة الثمارل قاؿ ،Xا٤بهدم  لئلماـعبلمة حتمية كصفتو بعضها أنو فقد 
 .منًاألمرًالمحتومًإنًخروجًالسفياني: كاف يقوؿ  Xإف أبا جعفر : Xأليب عبد ا 

نعم،ًواختالفًولدًالعباسًمنًالمحتوم،ًوقتلًالنفسًالزكيةًمنًالمحتوم،ًوخروجً: قاؿ رل
 .(ِ) (.. منًالمحتومXًالقائمً

..ً)": القائم"كىو يذكر  Xعن أيب جعفر ، عن الناس و٨بفي ا٠بككصفتو أخرل أنو قائم 
اسمًيخفىًواسمًيعلن،ًفأماًالذيًيخفىًفأحمدًوأماًالذيًيعلنًفمحمد،ًإذاً:ًلوًاسمان

                                                           

 (.ٗٗٔ)عإاي سلُ  ٗط: ٕٗ فٟ وزبة اٌّزشبثٙبدث١َّ  -ٔ
 .ٕ٘ٙص: وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ -ٕ
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ىزًرايتوًأضاءًلهاًماًبينًالمشرقًوالمغرب،ًووضعًيدهًعلىًرؤوسًالعبادًفالًيبقىًمؤمنً
 .(ُ) (..إالًصارًقلبوًأشدًمنًزبرًالحديدً

كىو ا٤بهدم األكؿ من ا٤بهديْب االثِب  ىو كصي من أكصياء ٧بمد ( القائم أٞبد)إٌف 
 :ا٤بقدسة، كىذا نصها عشر كما نصت كصية رسوؿ ا 

عن ، عن أبيو ذم الثفنات سيد العابدين، عن أبيو الباقر، عن أيب عبد ا جعفر بن ٧بمد
فيًالليلةًًقالًرسولًاهللً): قاؿ ،عن أبيو أمّب ا٤بؤمنْب ، أبيو ا٢بسْب الزكي الشهيد

ًكانتًفيهاًوفاتوًلعليً فأمالًرسولًاهللًً،أحضرًصحيفةًودواة،ًياًأباًالحسن:Xًالتي
ًالموضعً ًحتىًانتهىًإلىًىذا ًفقالً،وصيتو ًعلي: ًعشرًإً،يا ًسيكونًبعديًإثنا نو

سّماكًاهللًتعالىً،ًفأنتًياًعليًأولًاإلثنيًعشرًإمامً،إمامًاًومنًبعدىمًإثناًعشرًمهدياًً
ً ًسمائو ًوالمأمونًفي ًاألعظم ًوالفاروق ًاألكبر ًوالصديق ًالمؤمنين ًوأمير ًالمرتضى عليًا

ً.والمهديًفالًتصحًىذهًاألسماءًألحدًغيرك

ًأنتًوصييًعلىًأىلًبيتيًحّيهمًوميتهمًوعلىًنسائيًفمنًثبتهاًلقيتنيًغداًً،ًعليياً
وأنتًخليفتيًعلىًأمتيًً،ومنًطلقتهاًفأناًبرئًمنهاًلمًترنيًولمًأرىاًفيًعرصةًالقيامة

ًبعدي ًً،من ًابني ًإلى ًفسّلمها ًالوفاة ًحضرتك ًالوصولًالحسنفإذا ًحضرتوًً،البر فإذا
فإذاًحضرتوًالوفاةًفليسّلمهاً،ًالشهيدًالزكيًالمقتولًالحسينالوفاةًفليسّلمهاًإلىًابنيً

ًً،عليإلىًابنوًسيدًالعابدينًذيًالثفناتً ًإلىًابنو ًفليسّلمها ًالوفاة ًحضرتو مدًمحفإذا
ًً،الباقر ًابنو ًإلى ًفليسّلمها ًالوفاة ًحضرتو ًالصادقفإذا ًجعفر ًالوفاةً، ًحضرتو فإذا

فإذاً،ًعليًالرضافإذاًحضرتوًالوفاةًفليسّلمهاًإلىًابنوً،ًموسىًالكاظمفليسّلمهاًإلىًابنوً
فإذاًحضرتوًالوفاةًفليسّلمهاًإلىًابنوً،ًالثقةًالتقيًمحمدحضرتوًالوفاةًفليسّلمهاًإلىًابنوً

فإذاًحضرتوًالوفاةً،ًالفاضلًالحسنفإذاًحضرتوًالوفاةًفليسّلمهاًإلىًابنوًً،الناصحًعلي
ً.فذلكًإثناًعشرًإماماًًً،المستحفظًمنًآلًمحمدًمحمدفليسّلمهاًإلىًابنوً

                                                           

 .ٖ٘ٙص: وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ -ٔ
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فإذاًحضرتوًالوفاةًفليسّلمهاًإلىًإبنوًأولًالمقربينًً،عشرًمهدياًًًثمًيكونًمنًبعدهًإثنا

ًكاسميًوأسمًأبيًوىوًعبدًاهللأ:ًلوًثالثةًأسامي(ًالمهديين) واالسمًالثالثً،ًوأحمدًسم
 .(ُ) (وىوًأولًالمؤمنين،ًالمهدي

 كأكؿ إليومقرب  كأكؿا٤بهدم  اإلماـابن  ىو (ٞبدالوصي أ) أفٌ انظركا الوصية تعرفوف 
، لذا صار كصيو؛ ألٌف الوصي ال عند بدء دعوتو اإلماـبيو مؤمن بأ كأكؿ ،ا٤بهديْب االثِب عشر

يسبقو باإلٲباف أحد من الناس، كىذا يعِب أٌف لو دكران ُب زمن الظهور ا٤بقدس، كىذا ما يؤكده 
 :ُب ركاية أخرل رسوؿ ا 

إنوًيبايعًبينً: )- كذكر ا٤بهدم -يقوؿ   ٠بعت رسوؿ ا: عن حذيفة بن اليماف قاؿ
 .(ِ) (هًثالثتهاًؤفهذهًأسماً،والمهديًوعبدًاهللًأحمدالركنًوالمقامًاسموً

كأٌف ا٠بو اسم جده الناس، البيعة من  يأخذن ٞبد ىو مى أا٤بهدم  أفٌ ح توضٌ  أف، كبعد اآلف
أطلب من ا١بميع إعادة  ،(أٞبد ..كىو  ..سم كا٠بي ا)بنص الوصية ( أٞبد) رسوؿ ا 

الحاديً)تنسبوه إذل الوصي ٍب ( الثالثًعشر)النظر إذل الوصية ا٤بقدسة لتحديد اسم الوصي 
  ؟ (نسبتوك االسم )، فماذا سيكوف الناتج اجملموع من (عشر

 ؟؟يا أمة ٧بمد أليس كذلك ( أحمدًالحسن)إنو 

تو، الٍب تتحدث عن القائم كبيعا٤بتقدمة،  Xٍب أعيدكا النظر إذل درة اإلماـ الصادؽ 
ًرسولًجدهًباسمًويسميوًمحمدًآلًمهديًىذا): صيحة الصائحفيو كٙبديدان ا٤بقطع الذم 

ًصلواتًعليًبنًالحسينًإلىً،عشرًالحاديًالحسنًأبيوًإلىًينسبوًوً،ويكنيوًًاهلل
كإذا قرأًب ىذا كأنصفتم ، (فتضلواًأمرهًتخالفواًوالًتهتدواًبايعوهًأجمعين،ًعليهمًاهلل

ًالحسن)أنو أنفسكم كأىل بيت نبيكم تعرفوف  ، كدل يسمن أحدان من الشيعة اإلماـ (أحمد
شرنا ٥بما أ، باإلضافة إذل األمرين ا٤بتقدمْب اللذين بنسبتو إذل أبيو( ٧بمد ا٢بسن) Xا٤بهدم 

 .Xا٤بهدم كاتضح من خبل٥بما أٌف الركاية تتحدث عن قائم آلؿ ٧بمد غّب اإلماـ 

                                                           

 .، رؾم١ك ػجبد هللا اٌطٙشأٟ، ِإعغخ اٌّؼبسف اإلعال١ِخٔٔٔػ: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٔ
 .ٖٙٗػ ٗ٘ٗص: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٕ
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٤با أراد تعريفو  القائملرأيناه يصف كلده نفسها  Xالصادؽ اإلماـ  تػأملنا ركايةٍب لو 
 ،(..ًالكعبةًإلىًظهرهًمسنداًًًعليوًاهللًصلواتًالقائمًوسيدنا) :، قاؿبالسيدألنصاره 

ً:ىو التارل Xالصادؽ  أبيو، كا٠بو الكامل عند نو يتحدث عن ابنوأعندىا نعرؼ 

ً(((ً...ًالسيد أمحد احلسو...ً)))ً

، مثل لو آ٧بمد ك  أرضوعِب سادة خلفاء ا ُب أا٢بكماء، ا ٤باذا استعمل عباد  أما
، خصوصان ك٦بيئو يكوف امتحانان كغربلة ٞبد ا٢بسنأالسيد ُب التعريف بابنهم  سبيلال اىذ

 ؟؟ يسقط فيها الكثّب، كال يبقى إال األندر فاألندر كما كرد ُب كبلمهم ركحي فداىم

الفرصة على كل  واتفون يء، فلكي سادة ا٢بكما جوابو فيو، فإهنم  ىذا سؤاالن  عتقد أفٌ أ
ل سبيل التصريح عمً ا٤بنتظرة فيما لو استي  اإل٥بيةىذه الشخصية ؿ لو نفسو ادعاء من تسوٌ 
من يستطيع بياف حقو بكبلـ آبائو  -نعم كحده كا  -كيبقى صاحب ا٢بق كحده ا٤بباشر، 

 .كيكوف بيانو كحل و لذلك السر دليل صدقوالطاىرين، 

إنا نصف صاحب األمر بالصفة الٍب ليس  Xأليب جعفر  :قلت) :قاؿ ،ا١بهِبعن مالك 
حتىًيكونًىوًالذيًيحتجًعليكمًًالًيكونًذلكًأبداًًً،الًواهلل :فقاؿ، حد من الناسأهبا 

 .(ُ)( بذلكًويدعوكمًإليو

عند بعثو حْب احتجاجو  إذلكصاحب األمر ىنا ىو نفسو اليماين كالقائم ا٤بخفي االسم 
 : ، كىذه بعض الركايات ا٤بوضحة لذلكXمن قبل أبيو اإلماـ ا٤بهدم 

إنًصاحبًىذاًاألمرًفيوًسنةً: )يقوؿ ٠Xبعت أبا جعفر : عن ضريس الكناسي، قاؿ
كىل السيدة نرجس عليها . (ِ) (يصلحًاهللًأمرهًفيًليلةًواحدةً،منًيوسف،ًابنًأمةًسوداء

 !! مشعوف ؟ Xالسبلـ أمة سوداء كىي بنت قيصر الرـك كحفيدة كصي عيسى 

فيًصاحبًاألمرًسنةًمنًموسىً: )يقوؿ ٠Xبعت أبا جعفر : عن أيب بصّب، قاؿك 
،ًفأماًمنًموسىًفخائفًيترقب،ًوسنةًمنًعيسىًوسنةًمنًيوسفًوسنةًمنًمحمدً

                                                           

 .ٕٕٓص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٔ
 .ٗٙٔص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٕ
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وأماًمنًمحمدًً،فيًعيسى،ًوأماًمنًيوسفًفالسجنوأماًمنًعيسىًفيقالًفيوًماًقيلً

ًأشهرًوالًيزالًيقتلًً ًثمانية ًعلىًعاتقو ًثمًيضعًسيفو ًوتبيينًآثاره، ًبسيرتو فالقيام
 .ال يسجن أبدان  Xكا١بميع يعرؼ أٌف اإلماـ ا٤بهدم . (ُ)( أعداءًاهللًحتىًيرضىًاهلل

بقرابتك من رسوؿ سألتك : Xقلت أليب جعفر ): راف قاؿٞبكُب كصفو ا١بسدم، عن 
ذاكًً:فمن ىو بأيب أنت كأمي؟ فقاؿ: قلتال،ًً:بو؟ قاؿ ا أنت صاحب ىذا األمر كالقائم

ًبرأسوً ًالمنكبين، ًبين ًما ًعريض ًالحاجبين، ًالمشرف ًالعينين، ًالغائر ًحمرة، المشرب
ىو شبيو رسوؿ ا  Xا٤بهدم  اإلماـ أفٌ كمعلـو . (ِ) (ح زاز،ًوبوجه وًأثر،ًرحمًاهللًموس ى

 .ٞبدأغّب ابنو  Xشبيو موسى كما نصت عليو الركايات، فمن ىو القائم   

ٱبرج قبلو  X ا٤بهدم من أىل بيت اإلماـ رجبلن ىناؾ  أفٌ  Xلذا كرد عن أمّب ا٤بؤمنْب 
يخرجًرجلًقبلًالمهديًمنًأىلً..ً: )قاؿبا٤بشرؽ كٰبمل السيف على عاتقو ٛبهيدان ألبيو، 

ًمنً ًأشهربيتو ًثمانية ًإلىًبيتًً،المشرقًيحملًالسيفًعلىًعاتقو يقتلًويقتلًويتوجو
أكؿ مقرب إليو )، كمىن من أىل بيت اإلماـ موجود ُب زمن الظهور غّب ابنو (ّ)( ..المقدسً

 .، كىو أٞبد بكل تأكيد(كأكؿ مؤمن بو

ًبالطالقانً: )قاؿشعار ا١بيش ا٤بشرقي، ف Xالباقر اإلماـ  بْب   كما ًكنزًا ًتعالى ًهلل إن
يقودىمًشابًمنًً،"أحمدًأحمد:ً"ليسًبذىبًوالًفضة،ًاثناًعشرًألفاًًبخراسانًشعارىم

ًفإذاً ًالفرات، ًعابر ًإليو ًأنظر ًكأني ًحمراء، ًعصابة ًعليو ًشهباء، ًبغلة ًعلى ًىاشم بني
 .إذفا٢بسن ٞبد أإنو . (ْ) (سمعتمًبذلكًفسارعواًإليوًولوًحبواًًعلىًالثلج

صدقان كحقان، كيف كقد خص ا هبا آؿ ٧بمد  تولكففقط لوصية ا٤بقدسة ا حجتوكلو كاف 
ًاألمةًىذهًمنًًمحمدًبآلًيقاسًال): ، فقاؿأبنائو Xأمّب ا٤بؤمنْب  كصفكما   

                                                           

 .ٗٙٔص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٔ
 .ٕ٘ٔص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٕ
 .ٓٔٔص: اٌّّٙذْٚ ٌٍىٛسأٟ -ٖ
 .ٖٖٗص: ِٕزخت األٔٛاس اٌّؼ١ئخ -ٗ
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ًإليهمًاليقين،ًوعمادًالدين،ًأساسًىمً،أبداًًًعليوًنعمتهمًجرتًمنًبهمًىسوً ُيًًوالًأحد،
 .(ُ) (والوراثةًالوصيةًوفيهمًالوالية،ًحقًخصائصًولهمًالتالي،ًيلحقًوبهمًالغالي،ًيءيف

هم أيضان بالوصية، ٗبعُب أهنا ، خص  كأكرثهم إياه هم ا سبحانو بعلم الكتاب كلنوفكما خص  
خاصة هبم كمعرنفة ٕبقهم كال يرفعها ٧بتجان هبا إال كصي منهم، فبل يأٌب إماـ منهم إال كىي 

عرؼ هبا، يي منهم رجل ليس منهم، كلذا بْب  الطاىركف أٌف اإلماـ قبل رفع من دليلو، كال أهنا تي 
بالعلم  يعرؼ األمر ىذا صاحب للحارث بن ا٤بغّبة أفٌ  Xقد مر  جواب اإلماـ الصادؽ ك 

 .كالوصية

ًالظاىرةً: )بأم شيء يعرؼ اإلماـ ؟ قاؿ: Xقيل أليب عبد ا : كأيضان  بالوصية
ً ًال ًاإلمام ًإن ًفيقالوبالفضل، ًفرج ًوال ًبطن ًوال ًفم ًفي ًعليو ًيطعن ًأن ًأحد :ًيستطيع

 .(ِ) (كذابًويأكلًأموالًالناسًوماًأشبوًذلك

كقد حاكؿ بعض أدعياء العلم كمنّب ا٣بباز كغّبه التشكيك هبذه الوصية ا٤بقدسة كالطعن 
البينات على )، فكاف كتاب اإل٥بية الٍب خص ا هبا خلفاءه غّبىا من األدلةبا ك هبكاالستهزاء 

 .على ٚبرصاتو ردان ( أحقية الوصي أٞبد ا٢بسن

أيشكل على الوصية بالنسخ بآية ا٤بواريث مرة، كبأٌف كتابتها ال داعي لو بعد حادثة  كما
كجوب  آيةدل يَبؾ ماالن ليوصي بو كبالتارل ال تشملو  الغدير كغّبىا أخرل، كبأٌف النيب 

ا٤بنكركف  أعدىاالسندم رابعة كأمثاؿ ىذه التقوالت الٍب يصاء ُب كتاب ا ثالثة، كبضعفها اإل
  .اإل٥بيةُب ٦باهبة الدعوات  كىي ليست غريبة عن عادة ا٤بؤل ،يْبمن متشيعة كمتسننة ككىاب

كمن  "البينات"بكل كضوح ُب كتاب  إجابتوٛبت قد الضعف السندم ف إشكاؿ أما :أقوؿ
من اكمات الٍب كىو  ان نص اآلفنقل أا٤بشككْب، فس كأما بقية سفاسف. فلّباجعو ىناؾ أراد

ُكِتَبًَعَلْيُكْمًِإَذاً﴿ :ُب بياف اآلية الكرٲبة إذ يقوؿ ركحي فداه، أكضحها السيد أٞبد ا٢بسن
ًَعلًَ ًَحّقًا ًبِاْلَمْعُروِف ًَواألقْ َربِيَن ًلِْلَواِلَدْيِن ًاْلَوِصي ُة ًَخْيرًا ًتَ َرَك ًِإن ًاْلَمْوُت ًَأَحدَُكُم ىًَحَضَر

 :ما يلي ﴾اْلُمت ِقينًَ
                                                           

 .ٕخطجخ سلُ : ٔٙظ اٌجالغخ -ٔ
 .ٖػ: Xاألِٛس اٌزٟ رٛعت ؽغخ اإلِبَ ، ثبة 4ٕٗص ٔط: اٌىبفٟ -ٕ
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منسوخة ٤با تعدل النسخ حكمها  اآليةكا٤بمتلكات فلو كانت  باألمواؿا٣بّب غّب ٧بصور )

 باألمواؿكوف الوصية   أمالٍب ىي موضوع القسمة بْب الورثة  كاألمبلؾ األمواؿفيما ٱبص 
غّب كاجبة بالثلثْب  أما٤بواريث  آياتا٤بادية الٍب تقسم بْب الورثة غّب كاجبة بعد نزكؿ  كاألمبلؾ

   .ا٤بواريث ناسخة لو آيات أفٌ ٲبكن ادعاء  فيما عدا ىذا فهو سار كجار كال اآليةحكم  أما

 .٘بىيوزي  :فػىقىاؿى  ،سىأىٍلتيوي عىًن اٍلوىًصي ًة لًٍلوىاًرثً ) :قىاؿى  ،Xعىٍن ٧بيىم ًد ٍبًن ميٍسًلمو عىٍن أىيب جىٍعفىرو  
ًذًه اآٍليىةى  :قىاؿى  ٍيًن كىاأٍلىقػٍرىًبْبى "ٍبي  تىبلى ىى    .َُص ٕج: الكاُب( "ًإٍف تػىرىؾى خىٍّبان اٍلوىًصي ةي لًٍلواًلدى

 أكيوصي بو  أفنو ٯبب أيوصي بو ك  أفللمؤمن حاؿ الثلث الذم ٰبق لو  أيضان  تبْبن  كاآلية
يسقط ىذا  أفٰبق ٣بليفة ا  ،نعم .ُب زمانو كما كرد عنهم  أرضوببعضو ٣بليفة ا ُب 
يعيل  أمواؿفهي  ،مٌب شاء إسقاطهاٚبصو فلو  أمواؿ ألهنا ؛ا٣بمس إسقاطالفرض كما ٰبق لو 

   .أرضوـ هبا حكم خليفة ا ُب كفقراءىا كيتقو   األمةهبا 

ٍيًن " :كىجىل  ُب قػىٍوًؿ الل ًو عىز   Xعىٍن ٠بىىاعىةى ٍبًن ًمٍهرىافى عىٍن أىيب عىٍبًد الل ًو  اٍلوىًصي ةي لًٍلواًلدى
ءه جىعىلىوي الل وي عىز  كىجىل  ًلصىاًحًب ىىذىا  ىيوى شىيٍ ) :قىاؿى   "كىاأٍلىقػٍرىًبْبى بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقًّا عىلىى اٍلميت ًقْبى 

أىٍدَنى مىا يىكيوفي ثػيليثي  :قىاؿى ؟ كىمىا ىيوى  :قىاؿى قػيٍلتي  .نػىعىمٍ  :قىاؿى ؟ فػىهىٍل ًلذىًلكى حىد   :قػيٍلتي  .اأٍلىٍمرً 
       .ِّٓص ْج :الفقيو  ٰبضره ال من( الثػ ليثً 

  "ًإٍف تػىرىؾى خىٍّبان اٍلوىًصي ةي " :سىأىٍلتيوي عىٍن قػىٍوًؿ الل وً  :قىاؿى  Xعىٍن عىم اًر ٍبًن مىٍركىافى عىٍن أىيب عىٍبًد الل ًو 
ا اأٍلىٍمرً  حىق  جىعىلىوي الل وي ُب أىٍموىاؿً  :قىاؿى   :قىاؿى ؟ ًلذىًلكى حىد  ٧بىٍديكده  :قىاؿى قػيٍلتي  .الن اًس ًلصىاًحًب ىىذى
    .ُّْص ُْج: الوسائل  مستدرؾ (أىٍدنىاهي الس ديسي كىأىٍكثػىريهي الثػ ليثي  :قىاؿى ؟ كىٍم   :قػيٍلتي  .نػىعىمٍ 

  ،"ًإٍف تػىرىؾى خىٍّبان اٍلوىًصي ةي " :ُب ًكتىاًب التػ ٍنزًيًل كىالت ٍحرًيًف، ُب قػىٍولًًو تػىعىاذلى  أىٍٞبىدي ٍبني ٧بيىم دو الس ي ارًم  
ا اأٍلىٍمًر ًمنى الثػ ليثً ) :Xقىاؿى الص اًدؽي  :قىاؿى  ًقيلى  .كىىيوى حىق  فػىرىضىوي الل وي عىز  كىجىل  ًلصىاًحًب ىىذى
      .ُّْص ُْج: الوسائل  مستدرؾ( ثػيليثي اٍلمىاًؿ كىاٍلبىاًقي ًفيمىا أىحىب  اٍلمىينتي  أىٍدنىاهي  :قىاؿى ؟ كىٍم ىيوى   :لىوي 

 أفٌ ٤بن يظن  خصوصان  أرضوالوصية بتقول ا كحث الناس على نصرة خليفة ا ُب  :أيضان 
 ، فأمّبىا بعد موتو ُب معرفة ا٢بق كنصرة خليفة اأعلى بعض من يقر  أثران كصيتو  أكلكبلمو 
ن مق ان دل يأمر شخص Xا٤بؤمنْب     .يَبكها كيوصي بتقول ا ال أف أمرهيَبؾ الوصية بل  أف بلن
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 :أىن وي حىضىرىهي رىجيله ميًقل  فػىقىاؿى ) :Xعىٍن أىيب عىٍبًد الل ًو عىٍن أىبًيًو عىٍن آبىائًًو عىٍن أىًمًّب اٍلميٍؤًمًنْبى 
ٍعوي ًلوىرىثىًتكى فىًإن وي طىًفيفه  :فػىقىاؿى ؟ أىالى أيكًصي يىا أىًمّبى اٍلميٍؤًمًنْبى  أىٍكًص بًتػىٍقوىل الل ًو كىأىم ا اٍلمىاؿي فىدى

 :الوسائل  مستدرؾ( كىأىٍنتى دلٍى تػىتػٍريٍؾ خىٍّبان تيوًصي ًفيوً   "ًإٍف تػىرىؾى خىٍّبان "يىًسّبه كىًإ٭ب ىا قىاؿى الل وي عىز  كىجىل  
    .ُُْص ُْج

 كثّبان   نو يَبؾ خّبان أبا٣بصوص فواضح  أك رسوؿ ا  أرضوة ا ُب فيما ٱبص خليف أما
 إيصاؿكخليفة ا ىو طريق  األعلى،الرفيق  إذلبعد انتقالو  أرضوكىو منصب خبلفة ا ُب 

 !؟فكيف يَبؾ الوصية ٗبن ٱبلفو  ،التكليف للناس

ب، تى كى ) :ا٤بوت الوصية فرض كاجب عند حضور أفٌ ُب  لفظاف كاضحاففيها  كاآلية ،ىذا
فكيف  ،قبيح أمرعنها  اإلعراض فٌ أل ؛يعرض عنها صاحب الشريعة أفيصح  فبل ،(على كحقان 

 أفنو كاف لديو الوقت الكاُب لكتابتها حٌب بعد أعن الوصية عند ا٤بوت مع  يعرض ٧بمد 
عدـ رسوؿ ا شاىدين عدلْب من أي فهل  .يـو ا٣بميس األشهادس ك نع من كتابتها على رؤ مي 

ذر كا٤بقداد كعمار كغّبىم ٩بن كانوا يؤيدكف   كأيبكسلماف  Xمع كجود علي  األصحاب
 !؟بلياليها  أياـعدـ الوقت ككاف عنده قرابة ثبلثة أي ىل  أـ !؟ كتابة الكتاب

كصفو ىو ( الوصية)نو ترؾ كتابة كتاب إسيقوؿ  ٰبَـب رسوؿ ا  ان شخص أفٌ عتقد أ ال
  .يـو القيامة إذلعاصم لؤلمة من الضبلؿ  بأنو 

راجح  إف ترؾ كتابة الوصية مطلقان ): بعض من يدعوف العلم من الشيعةكغّب صحيح قوؿ 
غلبو  أكُب رزية ا٣بميس على كتابتها كقالوا يهجر  -عمر كٝباعتو  أم -من اعَبضوا  فٌ أل

الوجع لن يتورعوا بعد كفاة رسوؿ ا عن الطعن بسبلمة قواه العقلية عند كتابتو للوصية كما 
  (.فعلوا ُب رزية ا٣بميس

 كأيظهرت كأيبرزتٰبصل فيما لو كتبت الوصية  أفىذا ٲبكن  ألفٌ  ؛كقو٥بم ىذا غّب صحيح
تربز ٥بؤالء  أفدكف  األصحابشهد عليها من قبلها من أي تبت لعلي ك أما لو كي  ،٥بؤالء ا٤بعَبضْب

كُب نفس الوقت ٰبقق الغرض من كتابة الوصية  ،ا٤بعَبضْب فلن يكوف ىناؾ طعن بالرسوؿ 
 ،نعم .يـو القيامة إذل األمةكتنفي الضبلؿ عن ىذه  األمةف من ىذه لى ا٣بى  إذلتصل  أفكىو 
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على كتابة  رسوؿ ا  إصرارق لتعليل عدـ يسوقوا الكبلـ الساب أفٯبوز ٤بن يدعوف الفقو 
 .مطلقان  ُب حادثة ا٣بميس ال أم ،الوصية ُب نفس ا٤بوقف

عرض عن صياـ ىذا عليو صياـ يـو من شهر رمضاف يي  فهل من يشقٌ  ،بديهي أمركىذا 
الصبلة ُب  أداءيتمكن من  ؟ كىل من ال ٲبكنو صيامو فيو آخريصومو ُب يـو  أـ اليـو مطلقان 

 ؟ آخر يصليها ُب مكاف  أـمكاف لوجود النجاسة فيو ٲبتنع عن الصبلة 

و ا ضى من الصـو كالصبلة فرى  أعظمعظيم  أمر( الوصية)ككتاب رسوؿ ا عند االحتضار 
من الضبلؿ  األمةيعصم  بأنوككصفو رسوؿ ا  ،(على ب كحقان تى كى ) :على الرسوؿ بقولو تعاذل

اعَبض عليو ٝباعة ُب يـو  أفٗبجرد  مطلقان  فكيف يَبكو رسوؿ ا  ،يـو القيامة إذل
 ؟  ا٣بميس

 ؛بَبؾ كتابة الوصية عند االحتضار ييتهم رسوؿ ا  أفعظيم كخطّب  أمرنو أُب ا٢بقيقة 
فا يوجب   ،كالقياـ بو أدائوا بو مع ٛبكنو من  أمرهللرسوؿ بأنو ترؾ ما  ان ل اهتامنو ٲبثن إحيث 

 "على كتب، حقان ": كتابة الوصية على سيد كإماـ ا٤بتقْب ٧بمد مرتْب بآية كاحدة بقولو
ٍيًن كىاألقػٍرىًبْبى بًاٍلمىٍعري ﴿ كًؼ كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإف تػىرىؾى خىٍّبان اٍلوىًصي ةي لًٍلوىاًلدى

ترؾ الوصية الٍب  ان ٧بمد إفٌ  :فبلف اليـو ليقوؿ أكفبلف  كيأٌب ،َُٖ: البقرة ﴾عىلىى اٍلميت ًقْبى  حىٌقان 
 !!ص الثقلْبشخن تي 

توافق ىواه  الوصية الوحيدة ا٤بركية ال يعصي ا ألفٌ  بأنوكىكذا بكل بساطة يتهم رسوؿ ا 
دل  رسوؿ ا  إفٌ تعجبو يقوؿ  ال ألهناىكذا فقط . أك٥بمفيها ذكر ا٤بهديْب كاسم  فٌ كأل

 ! من ىذا ؟ أبْبللهول  إتباعىل ىناؾ  ،يوصً 

ُب كصية رسوؿ ا الٍب دل يكتبها حسب  يعلموف ما أهنمعوف بعضهم يدٌ  أفٌ كا٤بصيبة 
دل يهتم لكتابتها  ك٥بذا فهو  ،لبيعة الغدير ك٢بديث الثقلْب اجململ تأكيدزعمهم كبأهنا ٦برد 

ذر  كأيبيقبلوهنا كعمار  نكدل يكتبها بعد حادثة الرزية ٕبسب زعمهم كلو للمساكْب الذي
يضيع كيضل كل من ُب  كدل يكتبها حٌب لعلي لتصل ٤بن يقبلوهنا بعده لكي ال ،كا٤بقداد
 .من الضبلؿ األمةالرجاؿ كتعصم  أصبلب
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غّبىا من ا٢بوادث  أك٢بادثة الغدير  تأكيد أكالوصية ٦برد تكرار  أفٌ علموا  أيندرم من أ كال
نيب كرسوؿ من ا  نو أمع  ،كحديث الثقلْب اجململ  السابقة لرسوؿ ا  كاألقواؿ

خربىم أا  أفٌ فهل  ،٢بظة من حياتو آخركالوحي مستمر لو كرسالتو ٥بداية الناس مستمرة حٌب 
كتفاصيل جديدة  ان جديد ئان بشهرين شيأك بشهر  أكاحتضاره بيـو مد قبل  نو دل يوحً أ مثبلن 

 األمةكصفات بعضهم ٗبا يضمن عدـ ضبلؿ  كأ٠باءمن بعده  األكصياءحد الثقلْب كىو أ ٚبصٌ 
ا ٥بؤالء ا٤بدعْب  أكحىكإذا دل يكن قد ! ؟موافق للحكمة  األمرىذا  أفٌ مع  ،يـو القيامة إذل

ترؾ كتابتها بعد رزية  األفضلالوصية كانت ٦برد تكرار ٤با سبق ك٥بذا كاف  أفٌ فلماذا ا١بـز  ،شيئان 
  !!؟ ا٣بميس ٕبسب زعمهم

عدـ كتابة الوصية ُب يـو ا٣بميس كما  األفضل أفعمر يقرر لرسوؿ ا  أفٌ ىل ىذا يعِب 
وؿ نتم تقرركف لرسأك ، اعَباض عمر على كتابة الكتاب كاف بتوفيق كتسديد أفيزعم من اعتربكا 

تيعدموف القش إليقاد ناركم، فمن  عدـ كتابة الوصية بعد يـو ا٣بميس كال األفضل أفٌ ا 
 ؟ من تسميتم بالتشيع انتم يا أـ ،عمر كٝباعتو أـ الرسوؿ بربكم ٧بمد بن عبد ا 

  .كانوا ٱبافوف ا  إفالتوبة كاالستغفار  إذلمن يقولوف ىذا القوؿ  أدعو أنا

الوحي كالتبليغ مستمر ٣بليفة ا  فٌ االحتضار ٣بليفة ا كا٢بكمة منها ألة الوصية عند فعلٌ 
 أكخليفة  أمريوحى لو فيما ٱبص  فوصيتو تكوف بآخر ما ،٢بظة من حياتو آخرحٌب  أرضوُب 

كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى ﴿: ك٥بذا قاؿ ا٢بكيم ا٤بطلق سبحانو ،أكصيائوخلفاء ا من بعده أك 
 ك٥بذا بْب   ،كدل يقل كتب عليكم الوصية فحسب ،﴾..مي اٍلمىٍوتي ًإف تػىرىؾى خىٍّبان اٍلوىًصي ةي أىحىدىكي 

 كصيتو عند ا٤بوت ىي العاصم من الضبلؿ ال فٌ أفيما ٠بي برزية ا٣بميس ب الرسوؿ ٧بمد 
ٲبكن  باالسم كالصفة الذم ال( خلىف العاصم من الضبلؿػي ا٤ب)ُب تشخيص الثقلْب  ألهنا ؛غّب

  .يـو القيامة إذلٰبصل الضبلؿ ٤بن التـز هبذه الوصية  أفمعو 

 - كما ٠باه ابن عباس  -قوؿ الرسوؿ ُب يـو الرزية  أفٌ للتنبيو كلفت االنتباه  أعيدكىنا 
ق من التبليغ الذم جاء سب ما أفٌ  :معناه( لن تضلوا بعده أبدان  ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابان  )

الذم بلغ بوصايتو مرات عديدة بل كا٢بسن كا٢بسْب  Xٗبا فيو القرآف كعلي  بو الرسوؿ
يـو  إذليعصم األمة من الضبلؿ  ال ،شخصا ٕبديث الكساء كغّبه اللذاف ليهما السبلـع
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 أيكحيمن الضبلؿ ىو ىذا التشخيص الدقيق للثقلْب الذم  األمةبل الذم يعصم  ،القيامة

كأمره ا بتبليغو للناس بوصيتو ا٤بباركة عند االحتضار كُب ختاـ حياتو كرسالتو  لرسوؿ ا 
 .ا٤بباركة

توجب كتابة الوصية عند االحتضار كبكلمتْب دالتْب على الوجوب  آيةلدينا  :ُب ا٣بتاـ
ؾى خىٍّبان اٍلوىًصي ةي كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإف تػىرى ﴿: قاؿ تعاذل ،"على كتب كحقان "

ٍيًن كىاألقػٍرىًبْبى بًاٍلمىٍعريكًؼ حىٌقان عىلىى اٍلميت ًقْبى  فمن ينكر كتابة الوصية يتهم  ،َُٖ: البقرة ﴾لًٍلوىاًلدى
 .الرسوؿ با٤بعصية

ىم الرسوؿ بكتابة الوصية عند االحتضار كرزية  أككلدينا ركايات تدؿ على كتابة الوصية 
 .ركاه سليم بن قيس ُب كتابو ا٣بميس ا٤بركية ُب البخارم كما

كىي موجودة ُب    ،عشر كلدينا ركايات موافقة تول الوصية كىي ركايات ا٤بهديْب االثِب
ركاه الطوسي عنهم  ما كأيضان  ،مصادرىا عند الشيعة كالسنة إذلكٲبكن الرجوع  األنصاركتب 
اسم ا٤بهدم يواطئ  أفٌ ركاه السنة من  كما ،(ٞبد كعبد ا كا٤بهدمأ)اسم ا٤بهدم  أفٌ ُب  

  .اٞبد كما كرد ُب الوصية أماسم النيب 

يوجد لدينا  كال، كلدينا نص الوصية ا٤بكتوبة عند االحتضار كىي مركية ُب غيبة الطوسي
 .لرد الوصية ًب رده كبياف بطبلنو بو أتوا إشكاؿككل  .معارض لنص الوصية

يرد  أف اآلخرةككيف ٤بن ٱباؼ  ،يرد الوصية أفلعاقل  -بعد كل ىذا  -فكيف ٲبكن 
 .انتهى( !!؟ يرد الوصية أفككيف ٤بن يتقي ا  ،الوصية

اليماين كبنص حديث اإلماـ  أفٌ ( ا١بزء الرابع -ا٤بتشاهبات )قد أكضح ُب كتابو  Xككاف 
 Xخليفة من خلفاء ا كمعصـو منصوص العصمة بشكل كاضح، كلكن سئل  Xالباقر 

أيضان عن طاعة اليماين مرة أخرل، كألٌف بياف اليماين منشور بكثرة ُب كتب األنصار كفقهم ا 
ُب حوار مع الشيخ صادؽ بنقل ما بي نو ىنا اكتفيت بنقل مصدره لّباجعو من يريد، كأكتفي 

 : امدم
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 :كاآلف أضيف لك أدلة ،على كل حاؿ لديك بياف اليماين.. : )Xقاؿ 

فهل كاجب  ،اليماين كاجب الطاعة مهما كانت ىذه الطاعة الواجبة ككيفما فهموىا: أكالن 
ىو كاجب  .اخل.. كال .. كال .. ال اسم كال صفة كمكاف ظهور كال  ،الطاعة يَبؾ ببل بياف

ببل بياف ىويتو ؟ ىذا التكليف فهل يصح أف يَبؾ  ،الطاعة ٕبيث ا٤بلتوم عليو ٨بلد بالنار
ن ي٨بلد اعلى ىذا األساس كيف سيحدد الناس اليماين عند االدعاء ليتجنبوا االلتواء كال يكونو ك 

  ؟ بالنار

 ،السبيل الوحيد ا٤بتوفر ىو اٙباد اليماين مع شخصية أخرل موصوفة بدقة ،ال يوجد سبيل
و  فحلٌ  ،لليماين ا٢بقيقي أيضان  ىذا األمر دليبلن  حل  ليكوف  جعلوه ىكذا  أهنمكالسبب 

   .ككلمة السر أك كلمة ا٤بركر الٍب ٛبر هبا إذل السر

ن يعرؼ  كلكن مى  ،كتوفر ا٢بركؼ كاألرقاـ للجميع  ٛبامان  ،فالركايات موجودة كمتوفرة للجميع
ك إدخاؿ كلمة فلو طلب منو البن ؟إذل خزنة ُب بنك غّب صاحبها  كلمة السر ليمر هبا مثبلن 

كلمة   كمع أفٌ . السر ليفتح ا٣بزنة كيأخذ ما فيها سيتضح إف كاف ىو صاحب ا٣بزنة أك كاذب
حد أكلكن ليس بوسع  ،السر متكونة من حركؼ كأرقاـ كىي متوفرة للجميع كُب متناكؿ ا١بميع

كذا . لفتح ا٣بزنة ان غّب صاحب ا٣بزنة ترتيب ىذه ا٢بركؼ كاألرقاـ ٕبيث يكوف الَبتيب مبلئم
ال  ،فمن يرتبها بالصورة الصحيحة الٍب تفتح السر ىو صاحبها ال غّب ،ا٢باؿ بالنسبة للنصوص

 .ٲبكن أف يفتحها غّب صاحبها

  إذا؟  ظهر السرأي ؟ ىل  عليو أف ينظر ىل فتحت ا٣بزنة ،فمن يشكك ال ينفعو التشكيك
 !؟ رؼ كلمة السر غّب صاحبهان يعمى  ،الذم فتحها صاحبهاك  ،كانت فتحت انتهى األمر

األدلة دامغة كقوية يقولوف لؤلنصار ىو شخص ذكي  أفٌ  فىم حٌب كثّب منهم ٤با ٯبدك 
 ،ا٣بزنة فتحت كالسر ظهر أم أهنم باختصار عندما يطلعوف يقركف بأفٌ  و،ف النص لصا٢بككظٌ 

 .نو فتحها كانتهى األمرأك  ،نو صاحبهاأاإلقرار ٤بن أظهرىا  اكلكن ال يريدك 

، أليس ىذا اليماين فبلف كانتهى األمر فٌ إيقولوا بصراحة دل ٤باذا   ٧بمد كآؿ ٧بمد
  ،إذف. االحتجاج بالنصوص الٍب بينتها لكىذا النتفت حجية  لو فعلوا لكن ؟ أفضل
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كوف األمر ىكذا ٯبعل صاحب األمر صاحب حجة ٗبجرد االحتجاج بالنصوص بالصورة الٍب 

 .كما قلت لك يأٌب بكلمة ا٤بركر أك كلمة السر كما ُب الركاية  أكالسر  ل حل  ٛبثن 

إنا نصف صاحب األمر بالصفة الٍب  Xأليب جعفر  :قلت) :قاؿ ،عن مالك ا١بهِب 
حٌب يكوف ىو الذم ٰبتج عليكم  ال يكوف ذلك أبدان  ،ال كا :فقاؿ، حد من الناسأليس هبا 

 .َِِص: غيبة النعماين( بذلك كيدعوكم إليو

كألنو  ،كيف يكوف الحتجاجو حجية على الناس؟ ألنو ٰبل السر كيبْب ا٢بق من الركايات
 هبا على ليحتجواالشيعة ٕباجة للوصية  كم أفٌ . ىا ا لو ُب كتب القـوأٰبتج بالوصية الٍب خب

ىي  ؟ ؟ كأهنا اليتيمة ؟ ٤باذا دل ٰبتجوا هبا طيلة ىذه السنْب الطويلة على ٨بالفيهم غّبىم
مع أهنم علماء  ،ىذه ىي الوصية عند الوفاة دل يلتفتوا إذل أفٌ  كلكنهم أبدان  ،عندىم كيرككهنا

؟ ٤باذا  أليس ىذه مشيئة ا أف صرؼ عن الوصية حٌب من يركيها. كيعرفوف األمر جيدان 
الوصية  فٌ صرفهم أل؟  االستدالؿ هبا يقوم دين ا٢بق صرفهم عنها كعن االستدالؿ هبا مع أفٌ 

 .انتهى (.. تج هبا غّب صاحبهاال ٰب

، ىذا ما يتعٌلق بالوصية ا٤بقدسة ككتابتها كاحتجاج القائم أٞبد هبا كما كعد آؿ ٧بمد 
عليو  تنطومفماذا بقي بيد ا٣بباز كمن ىو على شاكلتو ؟ نعم، رٗبا بقي الشك الذم 

 صدكرىم، كلكن ىل يقابل الدليل القطعي البْبن بشك ؟

٤بن رفع شكو بوجو خليفة ا عند احتجاجو  Xانظركا اآلف ٤با أجاب بو اإلماـ الرضا 
بالنص الذم ال يدعيو غّب صاحبو، ٍب اعملوا ٔبوابو، كإال فعدـ أخذكم بو يعِب بكل كضوح 
أٌف مشكلتكم اليـو ليست مع أٞبد ا٢بسن بل مع األئمة من آبائو، مشكلتكم مع الرضا 

ألنكم ال تقبلوف ٗبوازينهم الٍب حددكىا لشيعتهم  بل مع رسوؿ ا  كالباقر كالصادؽ 
كاحتجاجو بنصوص  حق جده ٧بمد  X اإلماـ الرضا فلما بْب  . ُب معرفة اإلماـ منهم

بالشك، ركا موجودة عندىم تعذ   ثابتة عند أىل الكتاب، كىم ٤با رأكا أٌف تلك النصوص فعبلن 
 :أجاهبم ليكوف ىو ذاتو جوابنا ٤بنّب كغّبه من ا٤بشككْب فلنرل اإلماـ ٗباذا
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بنتوًاعلّيًفيًالسفرًالثانيًفأنيًأوجدكًذكرهًوذكرًوصيوًوذكرًًذفخ: X فقاؿ).. 
ً ًوالحسين ًالحسن ًوذكر  فلما ٠بع ا١باثليق كرأس ا١بالوت ذلك علما أفٌ ، فاطمة

كا لقد أتى ٗبا ال ٲبكننا رده كال دفعو إال ٔبحود : فقاال ،عادل بالتوراة كاإل٪بيل  Xالرضا
كلكن دل يتقرر  ،ٝبيعان  (عليهما السبلـ)كقد بٌشر بو موسى كعيسى  ،اإل٪بيل كالتوراة كالزبور

٠بو ٧بمد فبل يصح لنا أف نقر لكم بنبوتو ك٫بن شاكوف إنو افأما  ،عندنا بالصحة إنو ٧بمد ىذا
فهلًبعثًاهللًمنًقبلًأوًمنًبعدًمنًآدمًً،حتججتمًبالشكا: Xفقاؿ الرضا . ٧بمدكم

ًنبياًً ًىذا ًيومنا ًًاسموًإلى ًفي ًوتجدونو ًمحمد ًجميعًشيء ًعلى ًأنزلها ًالتي ًالكتب من
 .(ُ) (.. ؟ فأحجموا عن جوابواألنبياءًغيرًمحمدً

، كلكن ما يدرينا انو ُب كصية ٧بمد ( أٞبد)نعم كرد ذكر : ككثّبكف اليـو يقولوف
احتججتم : )كنقوؿ ٥بم Xأٞبدكم يا ٲبانيْب ؟ كجوابنا ىو ما أجاب بو إمامنا الرضا 
ا٠بو أٞبد ك٘بدكنو ُب شيء من  بالشك، فهل بعث ا من قبل أك من بعد إذل يومنا ىذا كصيان 

وصية ال كإذا دل ٘بدكا كلن ٘بدكا فاعلموا أٌف ال! غّب أٞبد ا٢بسن ؟ ركايات آؿ ٧بمد 
يدعيها إال صاحبها كما بْب  آؿ ٧بمد، كأٌف أٞبد ا٢بسن كصي اإلماـ ا٤بهدم كرسولو كاليماين 

 .ا٤بوعود

 كإحكاـبعلم الكتاب  ٧بمد  آؿا سبحانو خص  أفٌ كأما العلم، فقد تقدـ بياف 
 كأماـكاضح  أمرٞبد بالعلم أمتشاهبو بنصوص كثّبة سبق عرض بعضها، كاحتجاج القائم 

كالنبوة  كإضاءات من دعوات ا٤برسلْبحكمو ُب كتبو الشريفة كالتوحيد كا٤بتشاهبات أا١بميع ما 
كغّبىا، بل كا١بواب ا٤بنّب ٦بمع البحرين كالعجل  إذلا٣باٛبة كا١بهاد باب ا١بنة كرحلة موسى 

ف آر الق أىلكعلى  بإ٪بيلهم اإل٪بيل أىلالتوراة بتوراهتم كعلى  أىلعلى كبرىانو حكم حجتو أ
نات كاكمات الربانية كبوسع ت كتبو تلك االحتجاجات كالبيٌ هنم كبركاياهتم، كقد ضمٌ آبقر 

 .عليها اإلطبلعا١بميع 

ًأجيبوا: )للناس Xتو السابقة عن قوؿ القائم ُب درٌ  Xه الصادؽ كما قاؿ جدٌ   ٛبامان 
ًوالصحفًالكتبًيقرأًكانًومنًبو،ًتنبئواًلمًوماًبوًنبئتمًبماًأنبئكمًفانيًمسألتيًإلى

                                                           

 .3٘ٔ – 3ٗٔص ٔط: ئصجبد اٌٙذاح -ٔ
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ًعليهماًوشيثًآدمًعلىًوجلًعزًاهللًأنزلهاًالتيًبالصحفًيبتدئًثمًمني،ًفليسمع
ًنكنًلمًماًأراناًولقدًحقاًًًالصحفًىيًواهللًىذهًاهللًىبةًوشيثًآدمًأمةًوتقولًالسالم
ًنوحًصحفًيقرأًثمً.وحرفًوبدلًمنهاًكانًُاسقطًوماًعليناًخفيًكانًوماًفيهاًنعلمو

ًواإلنجيلًالتوريةًأىلًفيقولًوالزبور،ًواإلنجيلًوالتوريةًالسالمًعليهماًإبراىيمًوصحف
ًوحرفًوبدلًمنهاًُاسقطًوماًحقاًًًالسالمًعليهماًوإبراىيمًنوحًصحفًواهللًىذهًوالزبور
ًقرءناًماًأضعافًوإنهاًالكاملًواإلنجيلًالتامًوالزبورًالجامعةًالتوريةًواهللًىذهًمنها،
ًعلىًتعالىًاهللًأنزلوًالذيًحقاًًًالقرآنًواهللًىذاً:المسلمونًفيقولًالقرآنًيتلوًثمً.منها

 (.ًمحمد

ليس بالطعاـ كحده ٰبٓب ابن آدـ كلكن : "Xقاؿ عيسى : )Xٞبد ا٢بسن أقاؿ السيد 
فدعوٌب كدعوة  .بالطعاـ ٲبوت ابن آدـ كبكلمة ا ٰبٓب :، كأنا عبد ا أقوؿ لكم"بكلمة ا

ككدعوة ٧بمد  Xككدعوة عيسى  Xككدعوة موسى  Xككدعوة إبراىيم  Xنوح 
أف ينتشر التوحيد على كل بقعة ُب ىذه األرض، ىدؼ األنبياء كاألكصياء ىو ىدُب، كأبٌْب . 

التوراة كاإل٪بيل كالقرآف كما اختلفتم فيو، كأبٌْب ا٫براؼ علماء اليهود كالنصارل كا٤بسلمْب 
 .Xا األنبياء كخركجهم عن الشريعة اإل٥بية ك٨بالفتهم لوصاي

إرادٌب ىي إرادة ا سبحانو كتعاذل كمشيئتو، أف ال يريد أىل األرض إال ما يريده ا 
سبحانو كتعاذل، أف ٛبتلئ األرض قسطان كعدالن كما ملئت ظلمان كجوران، أف يشبع ا١بياع كال 

يسد حاجتها ا٤بادية يبقى الفقراء ُب العراء، أف يفرح األيتاـ بعد حزهنم الطويل ك٘بد األرامل ما 
 .(ُ) (، أف يطبق أىم ما ُب الشريعة العدؿ كالرٞبة كالصدؽ..، كأف ..بعز ككرامة، أف 

كصي كرسوؿ اإلماـ ا٤بهدم ُب التوراة )بوسعو قراءة كتاب التعرؼ على ذلك كمن أراد 
 (.نأٞبد ا٤بوعود ملتقى رساالت السماء كسفينة ٪باة ا٤بختاري)أك كتاب ( كاإل٪بيل كالقرآف

كلئلطبلع على الدعوة ا٤بباركة ٲبكن للباحثْب باإلضافة إذل قراءة ما كتبو ٲباين آؿ ٧بمد السيد 
ٞبد أالوصية كالوصية )كتاب : قراءة ما كتبو أنصاره أيضان كىي كثّبة منها ،ٞبد ا٢بسنأ

                                                           

 (.ٕ)عإاي سلُ  ٔط: اٌغٛاة ا١ٌّٕش ػجش األص١ش -ٔ
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تبياف كغّبىا ُب ( ا٢بوار القصصي)، ك(جامع األدلة)، ك(اليماين حجة ا)، ككتاب (ا٢بسن
 .X، كىي منشورة ُب ا٤بوقع الر٠بي ألنصار اإلماـ ا٤بهدم أحقية الدعوة ا٤بباركة كبياف أدلتها

ًوجميعًاألرضًإلىًالسماءًمنًآدمًبوًىبطًالذيًالعلمًإنًًّأال): X ا٤بؤمنْب أمّب قاؿ
ًبلً،بكمًيتاهًفأينً،النبيينًخاتمًعترةًوعندًعندي،ًالنبيينًخاتمًإلىًالنبيونًبوًفضلتًما

 .(ُ)( تذىبونًأين

* * * 

                                                           

 .4ٓص 43ط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ



(4) 

 الامكتاب مهري اخلباز ُيطلُّ برأسٌ يف متشابٌ
كالوجو كاجمليء كاليد كالعْب ا٤بعركؼ اتصاؼ األجساـ هبا  بعض الصفات  القرآف الكرمي فى قرى 

 :، كىذه بعض اآليات ُب ذلك(أك الرب ا)بػ كا١بهة كما شابو 

 .(ُ)﴾اْليَ ُهوُدًَيُدًالّلِوًَمْغُلوَلٌةًُغل ْتًأَْيِديِهْمًَولُِعُنوْاًِبَماًقَاُلوْاًَبْلًَيَداُهًَمْبُسوطََتانًَِوقَاَلِتً﴿

 .(ِ)﴾ِإن ًال ِذيَنًيُ َباِيُعوَنَكًِإن َماًيُ َباِيُعوَنًالل َوًَيُدًالل ِوًفَ ْوَقًأَْيِديِهمًْ﴿

ًَأْنًيَْأتِيَ ُهمًُ﴿   .(ّ)﴾الل ُوًِفيًظَُلٍلًِمَنًاْلَغَماِمًَواْلَماَلِئَكةًًَُىْلًيَ ْنظُُروَنًِإال 

 .(ْ)﴾َوَجاَءًرَب َكًَواْلَمَلُكًَصفًّاًَصفًّا﴿

 .(ٓ)﴾ِإَلىًرَب َِّهاًنَاِظَرةًٌ*ًُوُجوٌهًيَ ْوَمِئٍذًن اِضَرٌةً﴿

 .(ٔ)﴾َواْصَنِعًاْلُفْلَكًبَِأْعيُِنَناًَوَوْحِيَنا﴿

بشٌٌب مذاىبهم الكبلمية  -من بْب مواضع االتفاؽ النادرة  -كقد اتفقت كلمة ا٤بسلمْب 
  .هاُب ٙبديد ا٤بوقف منعلى أٌف ا٤بوصوؼ هبذه الصفات ىو ا٢بق سبحانو، ٍب عادكا ليختلفوا 

ً:فيًالصفاتعلماءًالمسلمينًًءراآ.1ً

من أقواؿ كفتاكل  ٭باذج من خبلؿ عرض  ،الصفات أعبله ُبا٤بسلمْب ىذه أىم آراء 
 :كبارىم

التأكيل كٞبل اللفظ على غّب ظاىره ُب بعضها، كتقدير ص ُب الشيعة، كموقفهم يتلخٌ  -ُ 
 .سبحانو إليويعِب نسبة النقص  ترؾ التأكيل أك التقدير فٌ ألأمر ٧بذكؼ ُب أخرل؛ 

                                                           

 .ٗٙ: اٌّبئذح -ٔ
 .ٓٔ: اٌفزؼ -ٕ
 .ٕٓٔ: اٌجمشح -ٖ
 .ٕٕ: اٌفغش -ٗ
 .ٖٕ – ٕٕ: اٌم١بِخ -٘
 .2ٖ: ٘ٛد -ٙ
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عن ( َُّٗ)برقم سئل السيد السيستاين ، (القدرة) ُب اآلية األكذل كتأكيلها بػعن اليد ف
فاليد كناية عن القدرة كالقوؿ بأهنا مغلولة يعِب أنو ال يستطيع مواجهة نظاـ .. : )اآلية فأجاب

 (...الطبيعة فردىم ا تعاذل بقولو بل يداه مبسوطتاف كىذا كناية عن كماؿ القدرة 

اآلية الكرٲبة اعتربت البيعة مع .. ): ، أجابُب نفس السؤاؿ كعن اليد ُب اآلية الثانية
يده تعاذل ككأٌف الناس بايعوا ا تعاذل  بيعة مع ا تعاذل فاعترب يد الرسوؿ  الرسوؿ 

 (.ببيعتهم لرسولو

ىذا دل يوضحو ُب  ! إليو سبحانو ؟ ة اليدأما ىل جملرد كوف ا٤ببايىع ىو خليفة ا يصح نسب
 ذلك و سبحانو يأكل كيشرب كيناـ كما شابو، فهل ننسبخليفت: فمثبلن . كبلمو كدل يتعرض لو

  .تعاذل ا عن ذلك علوان كبّبان  !! ؟ إليو أيضان باعتبار انتساهبا ٣بليفتو

 تعاذل قاؿ كما الغطاء يكشف القيامة فيـو بالعْب ٱبتص ال النظر: )كعن آية النظر، أجاب
 ذلك فوؽ أمر ىو بل العْب حدة يعِب ال كىذا. "حديد اليـو فبصرؾ غطاءؾ عنك فكشفنا"

 يـو ربو يلقى إنساف ككل. كحاسة آلة توسط دكف من با٢بقائق باالتصاؿ اإلنساف ٛبكن كىو
 ٰبظوف ا٣بواص ا٤بؤمنوف كلكن ،"فمبلقيو كدحان  ربك إذل كادح إنك اإلنساف أيها يا" القيامة
 (.كجوىهم كتنظر عيوهنم بذلك فتقر هبم كعنايتو تعاذل رٞبتو فيو تغمرىم خاص بلقاء

 :ا٤ببلحظة التالية تٍب بعد األجوبة ا٤بتقدمة كرد

 مد السيستاين السيد العظمى ا آية ٠باحة مكتب ختم ٙبمل األجوبة ٝبيع: مبلحظة)
 .(ُ)( ا٤بقدسة قم/  ظلو

 -الفاقد للدليل أيضان  -، كإليكم اآلف ٭بوذج للتقدير الفاقد للدليل ىذا ٭بوذج للتأكيلكاف 
 :الوارد ُب اآليات" اجمليء"استعملوه ُب الذم ك 

ًاْلَغَمامًِ﴿ً:ففي آية ًِمَن ًِفيًظَُلٍل ًالل ُو ًيَْأتِيَ ُهُم ًَأْن ًِإال  ًيَ ْنظُُروَن  :قاؿ الطربسي ،﴾ .. َىْل
 توعدىم كما ا، عذاب أك ا، أمر يأتيهم أف إال ا بآيات ا٤بكذبوف ىؤالء ينتظر ىل: أم)

                                                           

 .2ٖ٘ – ٖٙ٘ص: اٌغ١ذ اٌغ١غزبٟٔ –وزبة اعزفزبءاد  -ٔ
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 األمّب قتل: يقاؿ كما كىذا السحاب، من قطع: كقيل. السحاب من سَب ُب معصيتو على بو

. بو ألمره إليو فأسند بأمره، فعل بل بنفسو، ذلك من شيئان  يتوؿى  دل كإف كأعطاه كضربو ،فبلنان 
 لآليات، تفخيمان  نفسو ذكر أنو غّب ا، آيات جبلئل يأتيهم أف إال ينتظركف ما معناه: كقيل
 .(ُ)( أىوؿ ليكوف الغماـ ذكر كإ٭با. جنده بذلك كيراد البلد، األمّب دخل: يقاؿ كما

إٌف اجمليء يصح نسبتو إذل ا : فقالوا، التجريدأ٠بوىا بأخرل طريقة  لوا أخّبان إذلتوصٌ ٍب 
ليكوف ده من نواقصو ير بعد ٘ب، لكن ا٤بستلـز جملازية اللفظ سبحانو حقيقة كال حاجة إذل التأكيل

  .بساحتو سبحانو الئقان 

 : ، قاؿ السيد الطباطبائي"التقدير"فعن طريقة 

ا سبحانو كتعاذل ال يوصف  أفٌ ٍب إف من الضركرم الثابت بالضركرة من الكتاب كالسنة )
بصفة األجساـ كال ينعت بنعوت ا٤بمكنات ٩با يقضي با٢بدكث، كيبلـز الفقر كا٢باجة كالنقص 

يراد فيها معُب يبلئم ساحة .. إليو تعاذل  اإلتيافأك  يءفاآليات ا٤بشتملة على نسبة اجمل.. 
أف ": ُب قولو تعاذل باإلتياف، كعلى ىذا فا٤براد قدسو تقدست أ٠بائو كاإلحاطة ك٫بوىا كلو ٦بازان 

ُب موارد  األمركىذا يوجب صحة تقدير .... اإلحاطة هبم للقضاء ُب حقهم  "يأتيهم ا
 :جاء ربك، كيأتيهم ا، فالتقدير: ياء ذاتو تعاذل نظّبتشتمل على نسبة أمور إليو ال تبلئم كرب 

فهذا ىو الذم يوجبو البحث الساذج ُب معُب ىذه النسب . جاء أمر ربك كيأتيهم أمر ا
 (.على ما يراه ٝبهور ا٤بفسرين

 : قائبلن  "التجريد"طريقة  ٍب يكمل موضحان 

 يءفاجمل...  ألطف من ذلكلكن التدبر ُب كبلمو تعاذل يعطي ٥بذه النسب معُب أرؽ ك )
كاآلتياف الذم ىو عندنا قطع ا١بسم مسافة بينو كبْب جسم آخر با٢بركة كاقَبابو منو إذا جرد 
عن خصوصية ا٤بادة كاف ىو حصوؿ القرب، كارتفاع ا٤بانع كا٢باجز بْب شيئْب من جهة من 

فإتيانو تعاذل إليهم ارتفاع ا٤بوانع  ،ا١بهات، كحينئذ صح إسناده إليو تعاذل حقيقة من غّب ٦باز

                                                           

 .ٓٙص ٕط: رفغ١ش ِغّغ اٌج١بْ -ٔ
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بينهم كبْب قضائو فيهم، كىذه من ا٢بقائق القرآنية الٍب دل يوفق األٕباث الربىانية لنيلو إال بعد 
 .(ُ)( إمعاف ُب السّب، كركوهبا كل سهل ككعر، كإثبات التشكيك ُب ا٢بقيقة الوجودية األصيلة

قاؿ ً،ٕبسب ما يليق با على حدن تعبّبىم ؿفهم بْب من تأكٌ ، (شاعرةاأل)السنة  -ِ
أحاديث الصفات كفيو مذىباف كإف  ىذا ا٢بديث من): عن حديث ُب الصفاتالنوكم 

 . (ِ)( على ما يليق ٕبسب مواطنها مذىب أكثر ا٤بتكلمْب كٝباعات من السلف أهنا تتأكؿ

قاطبة فقيههم بْب ا٤بسلمْب  ال خبلؼ: قاؿ القاضي عياض: )، قاؿمثبلن  عن ا١بهةك 
ليست على ظاىرىا، بل متأكلة عند  ك٧بدثهم أف الظواىر الواردة بذكر ا تعاذل ُب السماء

ً.(3)( ٝبيعهم

كبنينا السماء : ا٤بعُب "كالسماء بنيناىا"): كعن تأكيل اليد بالقوة كالقدرة، قاؿ ابن ا١بوزم
 .(ْ) (بقوة، ككذلك قاؿ ابن عباس ك٦باىد كقتادة كسائر ا٤بفسرين كاللغويْب: أم "بأيد" بنيناىا

، قاؿ عندىم" ببل كيف"الشيعي، ككثر قوؿ بالتجريد شبيو  موقفكُب نفس الوقت كاف ٥بم 
ال  ،كلهم يقوؿ ينزؿ كيتجلى كٯبيء ببل كيف  "صفا كجاء ربك كا٤بلك صفان )": ابن عبد الرب

يقولوف كيف ٯبيء ككيف يتجلى ككيف ينزؿ كال من أين جاء كال من أين ٘بلى كال من أين 
 .(ٓ)( ينزؿ ألنو ليس كشيء من خلقو كتعاذل عن األشياء كال شريك لو

. أم أمره كقضاؤه؛ قالو ا٢بسن "كىجىآءى رىب كى ": قولو تعاذل: )القرطيب، كفيو قاؿ "التقدير"بقي 
 :أم جاءىم الرٌب باآليات العظيمة؛ كىو كقولو تعاذل: كقيل. كىو من باب حذؼ ا٤بضاؼ

اـً " جعل ٦بيء اآليات ٦بيئان لو، تفخيمان : كقيل. أم بظلل" ًإال  أىف يىٍأتًيػىهيمي ٱلل وي ُب ظيلىلو مننى ٱٍلغىمى
 .(ٔ)( لشأف تلك اآليات

                                                           

 .ٗٓٔ – ٖٓٔص ٕط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٔ
 .2ٗص ٔط: عبِغ األؽبد٠ش اٌمذع١خ -ٕ
 .2ٔٔص 3ط ِ٘غٍذ : ششػ ِغٍُ -ٖ
 .ٕٕٔص 2ط: صاد اٌّغ١ش -ٗ
 .ٖ٘ٔص 2ط: اٌز١ّٙذ -٘
 : رفغ١ش اٌمشؽجٟ -ٙ
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ىل ": قولو تعاذل): ا٢بنبلي، قاؿعبد الرٞبن بن حنبل كفق ما نقلو عنو أٞبد  قوؿكمثلو 

 ،"كجاء ربك": ككذلك قولو تعاذل. أم بظلل" ينظركف إال أف يأتيهم ا ُب ظلل من الغماـ
: قاؿ ا٤براد بو "يأتيهم": ُب قولو تعاذل: قاؿ القاضي أبو يعلى عن أٞبد بن حنبل إنو قاؿ: قلت

 .(قدرتو كأمره

اإلٝبارل  االعتقادب كاكتفىبالو من البداية  أراح من بعضا٢بنبلي أيضان نقل لنا قوؿ  إفٌ ٍب 
 ،ىكذا ببل دراية ،ىار ك٭بر  بالصفات ا٤بذكورة٫بن نعتقد : فقاؿ، ا٣بارل عن ا٤بعرفة التفصيلية

خلقو عن السؤاؿ عن  ا كف  : "قل الركح من أمر ريب": قاؿ ابن عقيل ُب قولو تعاذل: )قاؿ
 .(ُ)( ٨بلوؽ، فكفهم عن ا٣بالق كصفاتو أكذل

مران أالصفات ُب كتاب ا ككذا بدايات السور  آيات أف إتقانونقل السيوطي ُب كما 
كالبن اللباف فيها  ،من ا٤بتشابو آيات الصفات: )الصفات آياتمتشاهبان، فقاؿ ٖبصوص 

كيبقى كجو "، "كل شيء ىالك إال كجهو"، "الرٞبن على العرش استول": تصنيف مفرد ٫بو
كٝبهور . "كالسماكات مطويات بيمينو"، "يد ا فوؽ أيديهم"، "كلتصنع على عيِب"، "ربك

أىل السنة منهم السلف كأىل ا٢بديث على اإلٲباف هبا كتفويض معناىا ا٤براد منها إذل ا تعاذل 
 .(ِ)( كال نفسرىا مع تنزيهنا لو عن حقيقتها

 من ظلل ُب ا يأتيهم أف إال ينظركف ىل"): ، إذ يقوؿأيضان  الشنقيطي مذىب ا٤بفسنرىو ك 
 هبا كيؤمن جاء كما ٲبر نفسو هبا كصف الٍب تعاذل ا صفات من ىذا كمثل":كا٤ببلئكة الغماـ
 .(ّ) (ا٤بخلوقْب صفات من شيئان  يشبو ال كأنو حق أنو كيعتقد

كبقي نصف كتاب ربك لغزان ٦بهوالن، كأمرره كلو كانت ا٤بعرفة  رتٍ كلو كثي ٗبا فيها  اآلياتأمرر 
 كمفسركىمالشيعة  متكلمولو صنع  ،لكنك !! كقد ضيعتها بتضييع باهبا ا٢بقيقي غاية خلقتك 

حقائق الدين  كقلب من ا٣بوض فيما ال يعنيهم لكاف أفضل ٥بمو يكما صنع ابن عقيل كصاحب
كلو بشكل غّب  -ضمِب العَباؼ ُب القوؿ رائحة االييشٌم ، فبل أقل الكربل رأسان على عقب

                                                           

 .ٔٗٔص: دفغ شجٗ اٌزشج١ٗ ثبوف اٌزٕض٠ٗ -ٔ
 .ٖٔص ٕط: اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشاْ -ٕ
 .3ٗ٘ص ٔط: أػٛاء اٌج١بْ -ٖ
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أك يكوف إذل مىن خص هم ا تعاذل بإحكاـ متشابو كتابو كدينو،  كا٢باجةهل ا١بب -صريح 
 .مدعاة للبحث عنهم كالتعرؼ عليهم

يتلخص ُب قبوؿ اتصاؼ ا سبحانو هبا على  ، كموقفهم منها(السلفية)الوىابية  -ّ
" ٲبْب كمشاؿ"أثبتوا  الوجو كالعْب كاليدين ٌٍب كمن  كزندقة،كفر   التأكيلكا ا٢بقيقة، كعدٌ 

على   كقدموفوقنا ُب السماء تعاذل كل ذلك على ٫بو ا٢بقيقة، كأنو كالقدـ كغّبىا،  صابع كاأل
 .اخل، من ٘بسيد قبيح تعاذل عنو علوان كبّبان .. كرسيو كيأٌب كينزؿ كيرل بالعْب الباصرة ُب اآلخرة

 :قلت بعض نصوصهم فيما سبق، كىذه ٭باذج أخرل منهاكقد ن

ٍم كىاٍلميٍؤًمنيوفى يػىرىٍكفى فىصٍ : )قاؿ ابن قدامة ا٤بقدسي ُب كتابو ٤بعة االعتقاد له ريٍؤيىةي اٍلميٍؤًمًنْبى لًرىهبًن
كىو من كبار  (ُ)جربين ابن ، كعٌلق عليو (رىبػ هيٍم بًأىٍبصىارًًىٍم كىيػىزيكريكنىوي، كىييكىلنميهيٍم، كىييكىلنميونىوي 

كأما الرؤية ُب اآلخرة فأثبتها أىل السنة رؤيػة صرٰبة، أف : )قائبلن  ْبالوىابيلدل علماء العقائد 
عرفنا بذلك مذىب أىل .... كيزكركنو، كيكلمهم كيكلمونو " تعاذل"ا٤بؤمنػْب ُب ا١بنػة يركف ا 

إهنم يركنو ُب جهة ؟ ال شك أهنم يركنو من فوقهم، كأهنم يركنو رؤية : السنة، كىل نقوؿ
 (.فحقيقية كرؤية مقابلة كما يشاءك 

 قلبية، كاف البن جربين قوالن  بأهناتفسر الرؤية  -معظم أىل السنة  -شاعرة ك٤با كانت األ
منهم : أما األشاعرة يتظاىركف بأهنم من أىل السنة، كبأهنم من أتباع األئمة األربعة) :فيهم

شافعية، كمنهم مالكية، كمنهم حنفية، كمنهم حنابلة كثّبكف، كال يقدركف على أف يصرحوا 
 .اإلنكار، أكثرىم الشافعية قد اشتهر عن إمامهم أنو أثبت الرؤية فبل يقدركف على اإلنكارب

يثبتوف الرؤية كلكن ما ا٤براد بالرؤية عندىم ؟ ليس الرؤية الٍب ىي رؤية األبصار، إ٭با يفسركهنا 
بالتجليات الٍب تتجلى للقلوب، كمن ا٤بكاشفات الٍب تنكشف ٥بم، كيظهر ٥بم منها يقْب 

علم ٗبا كانوا جاىلْب بو، ٛبحلوا كىذا ببل شك قوؿ باطل، كإنكار للحقائق، فتجدىم يثبتوف ك 
كالرازم، كأيب السعود، كالبيضاكم، : الرؤية كيقرركهنا ُب كتب تفاسّبىم حٌب أكابر األشاعرة

( ييرل نفي ا١بهة: )، قالوا﴾كيجيوهه يػىٍومىًئذو نىاًضرىةه ﴿: كلكن عندما تكلموا عن ىذه اآلية. ك٫بوىم

                                                           

 .رؼ١ٍك اثٓ عجش٠ٓ ػٍٝ وزبة ٌّؼخ االػزمبد الثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ -ٔ

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=37&t=book13&pid=1&f=lma0041.htm
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الرؤية ما ىي الرؤية ببل مقابلة؟ الرؤية ٘بليات، ! كيف يرل ببل جهة، يرل ببل مقابلة

 .(مكاشفات، فأثبتوا االسم كلكن دل يثبتوا ا٢بقيقة

ال يلـز من إتياف أمر ا ُب آيات امتناع إتياف ا : ك٫بن نقوؿ: )، قاؿعن اإلتياف ُب اآليةك 
 .(ٯبيء كما يشاء: ُب آية أخرل، كإذا أثبتنا  اإلتياف قلنا تعاذل

 :عليها كىي ملحقة بتعليقو على نفس الكتاب كىذه بعض األسئلة كإجابة ابن جربين

التساؤؿ ُب إثبات لفظ الشماؿ  كيف ٲبكن ا١بمع بينو كبْب : )أجاب قائبلن فعن اليدين، 
، يعِب أف "ن، ككلتا يديو ٲبْبا٤بقسطوف على منابر من نور عن ٲبْب الرٞب": الراكية كبْب حديث

١بمع يظهر رل ا. "يطويهن بشمالو": كُب ا٢بديث الثاين، "كلتا يديو ٲبْب": ُب ىذا ا٢بديث
: بينهما أف ا٤براد بالشماؿ ما تقابل اليمْب، فإف ما يقابل اليمْب ا٠بو مشاؿ، كيظهر من قولو

 .(ك مشاؿ تقابل اليمْب، كليس ُب ذلك نقص .. أف ا٤براد أهنا ٲبْب ُب الربكة "ككلتا يديو ٲبْب"

ىل يصح أف : ىذا السائل يقوؿ: س) :نص السؤاؿ ا٤بوجو إليو كجوابو ىذاكعن العْب، 
دل : ج يقاؿ إف العينْب ُب الوجو  تعاذل كأف األصابع ُب اليد، كىكذا أـ ىذا من التشبيو ؟

د ا٢بديث الذم فيو أف ذلك اليهودم يرد ُب ذلك ما يعتمد عليو، كلكن بالنسبة لؤلصابع كر 
إنا كجدنا ُب كتبنا أف ": جاء إذل النيب صلى ا عليو كسلم كأشار بيده، أشار بأصابعو، كقاؿ
كا٤بياه كالبحار على ذه  ا يضع السماكات على ذه كاألراضْب على ذه كا١بباؿ على ذه

كا٤بخلوقات على ذه ككل ذلك يشّب إذل أصابعو، كأف النيب صلى ا عليو كسلم قرأ بعد ذلك 
يعنا قػىٍبضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  كىمىا قىدىريكا الل وى حىق  قىٍدرًهً ﴿: اآلية كضحك تصديقان لقوؿ  ﴾كىاأٍلىٍرضي ٝبًى
فإذا أقره على ذلك أفاد بأف األصابع ُب اليد، كلكن مع ذلك ال يلـز أف تكوف مثل  "ا٢برب

أصابع ا٤بخلوقْب ُب أناملها كُب طو٥با كُب كذا ككذا، بل إ٭با فيو إثبات اليد كفيو إثبات 
  .(األصابع فيها

صفة من صفاتو كجزء  كجو ا تعاذل ..) :منها، قاؿ ب الذات ككوف الوجو جزاءان كعن تركٌ  
 .(.. من ذاتو ككل صفاتو ال يأٌب عليها التغّب، فبل يقاؿ إهنا تفُب
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أين ا ؟ فأجيب بأنو ُب : السائل يسأؿ) :كىذا سؤاؿ كجو إذل ابن عثيمْب كجوابو عليو
الر ٍٞبىني عىلىى ﴿: السماء، كاستشهد اجمليب على ذلك بآيات من القرآف الكرمي منها قولو تعاذل

اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل﴾، كلكن يبدك أف ىذا األخ قد استشكل ىذه اإلجابة كدل تطابق مفهومو الذم  
 توضحوف لو ا٢بقيقة حوؿ ىذا ا٤بوضوع ؟كاف يعتقده فأرسل يستفسر حوؿ ذلك أليس 

ا٢بقيقة حوؿ ىذا ا٤بوضوع أنو ٯبب على ا٤بؤمن أف يعتقد أف ا تعاذل ُب : الشيخ: ا١بواب
 أمنتم من ُب السماء": السماء كما ذكر ا ذلك عن نفسو ُب كتابو حيث قاؿ سبحانو كتعاذل

...) (ُ). 

 :قد قاؿ الشافعي: )قاؿ السبكيكاف شيخهم عرؼ منو ذلك،   أفمنهم بعد  كليس غريبان  
كدل يعلمهم  االستنجاء٧باؿ أف نظن بالنيب أنو علم أمتو : سألت مالكان عن التوحيد فقاؿ

كيقصد مالك أنو . انتهى. أف ا تعاذل ُب جهة العلو اعتقادمن التوحيد : كدل يقل.. التوحيد 
 .(ِ)( ابن تيمية لعلم النيب ذلك لؤلمة لى العرش كما قاؿلو كاف ا تعاذل كجودان ماديان ع

 إليومن اختبلؼ كضياع، كىو مشهد متيقن كصو٥بم ٗبذاىبهم ىذا ما عند علماء ا٤بسلمْب 
األمة ُب ٙبديد معادل الفرقة ٥بذه  بيتو  كأىلككصاياه  بعد تركهم التمسك بعَبة نبيهم 

  .الناجية

ًفيهاً؟ًماذاًقالًآلًمحمدً.2ً

  : ُب بعض اآليات ا٤بتقدمة سأعرض اآلف بعض ما قالو آؿ ٧بمد 

 لو: فقلت ،"مبسوطتانًيداهًبل" يقوؿ ٠بعتو): قاؿ X الرضا ىشاـ بن ا٤بشرقي عن عن
 .(ّ) (مخلوقاًًًكانًىكذاًكانًلوً،ال: فقاؿ ؟ يديو إذل بيدم كأشرت ،ىكذا يداف

ًوضعًفقالواًبالرجلينًوصفوهًوقوم): X فيو يقوؿ طويل حديث X ا عبد أيب عن
ًفقالواًباألناملًووصفوهً،السماءًإلىًارتقىًفمنهاًالمقدسًبيتًصخرةًعلىًرجلو ًإن:

ًقالًمحمداًً ًالعرشًرب" :قالًالصفاتًىذهًفلمثلًقلبيًعلىًأناملوًبردًوجدتًينإ:
                                                           

 (.فزبٜٚ ٔٛس ػٍٝ اٌذسة)ِٓ والَ اثٓ ػض١ّ١ٓ فٟ  -ٔ
 .ٔٗ – ٓٗص 3ط: ؽجمبد اٌشبفؼ١خ -ٕ
 .٘ٗٔػ ٖٖٓص ٔط: رفغ١ش اٌؼ١بشٟ -ٖ
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ًيشبوًالًالذيً"األعلىًالمثلًوهلل"ًمثلوهًبوًعماًاألعلىًالمثلًرب:ًيقول "يصفونًعما

 .(ُ) (األعلىًالمثلًفذلكًيتوىمًوالًيوصفًوالًيءش

ًعينوًوجعلناًصورنا،ًفأحسنًوصورناًخلقناًفأحسنًخلقناًوجلًعزًاهللًإنًّ): X كعنو
ًووجهو والرحمةًبالرأفةًعبادهًعلىًالمبسوطةًويدهًخلقوًفيًالناطقًولسانوًعبادهًفي

 .(ِ) (..وأرضوًًسمائوًفيًوخزانوًعليوًيدلًالذيًوبابوًمنوًيؤتىًالذي

 :ؿأسيي  أف غّب من ابتداءن  يقوؿ فأنشأ X جعفر أيب عند كنت :قاؿ ،سعيد بن سودأ عن
ًفيًاهللًعينًونحنًاهلل،ًوجوًونحنًاهلل،ًلسانًونحنًاهلل،ًبابًونحنًاهلل،ًحجةًنحن

 .(ّ)( عبادهًفيًاهللًأمرًوالةًونحنًخلقو،

ًونحنًاهلل،ًخيرةًونحنًاهلل،ًصفوةًونحنًاهلل،ًجنبًنحن): قاؿ أنو X جعفر أيب عن
ًونحنًاهلل،ًحبلًونحنًاهلل،ًحججًونحنًاهلل،ًأمناءًونحنًاألنبياء،ًمواريثًمستودع

ًومصابيحًالهدىًأئمةًونحنًيختم،ًوبناًيفتحًبناًالذينًونحنًخلقو،ًعلىًاهللًرحمة
ًالمرفوعًالعلمًونحنًاآلخرون،ًونحنًالسابقونًونحنًالهدى،ًمنارًونحنًالدجى،
ًونحنًالمحجلين،ًالغرًقادةًونحنًغرق،ًعناًتخلفًومنًلحقًبناًتمسكًمنًللخلق،
ًخلقو،ًعلىًاهللًنعمةًونحنًالقويم،ًالمنهاجًونحنًاهلل،ًإلىًالمستقيمًوالصراطًالطريق
ًالسراجًونحنًإلينا،ًالمالئكةًتختلفًالذينًونحنًالرسالة،ًوموضعًالنبوةًمعدنًونحن

ًعزًونحنًالجنة،ًإلىًالهداةًونحنًبنا،ًاقتدىًلمنًالسبيلًونحنًبنا،ًاستضاءًلمن
ًونحنًمحق،ًعنهاًتخلفًومنًسبقًعليهاًمضىًفمن؛ًوالقناطرًالجسورًونحنًاإلسالم،

ًبناًالذينًونحنًالغيث،ًتسقونًوبناًالرحمةًتنالونًبناًالذينًونحنًاألعظم،ًالسنام
 .(ْ)( مناًفهوًبأمرناًوأخذًحقناًوعرفًوعرفناًأبصرناًفمن؛ًالعذابًعنكمًاهللًيصرف

                                                           

 .ٖٓص ٘٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ
 .٘ػ ٗٗٔص ٔط: اٌىبفٟ -ٕ
 .2ػ ٘ٗٔص ٔط: اٌىبفٟ -ٖ
 . 2ٕٕص: ؽغٓ ثٓ ع١ٍّبْ اٌؾٍٟ –اٌّؾزؼش  -ٗ
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ًاهللًرحمةًإلىًأيً،اهللًوجوًإلىًينظرون :قاؿ ،"ناظرة رهبا إذل: )"كُب تفسّب القمي
 .كرٞبتو ، كقد تبْب  من ىم كجو ا(ُ)(ونعمتو

أدعياء العلم  كلكن ييصرٌ . ُب معُب كجو ا كيده كعينو ٧بمد  آؿىذا بعض ما قالو 
 بعيدان  عندهمن  كيف يبْبأعجب ٩بن يدعي كاليتهم  ك نة، ة كبيٌ على القوؿ فيها بآرائهم ببل حجٌ 

، كما كاف لو قوؿ قباؿ ٥بم الستحىان مأمومنفسو، كحقان لو كاف ككأنو إماـ  عن آؿ ٧بمد 
 .قو٥بم

 بن علي بن ا٢بسن بن عليفورد ، ﴾َوَجاَءًرَب َكًَواْلَمَلُكًَصفًّاًَصفًّا﴿كأما آية ٦بيء الرب 
 كجل عز ا قوؿ عن السبلـ، عليهما موسى بن علي الرضا سألت): قاؿ أبيو، عن فضاؿ،

ًوالذىابًبالمجيءًيوصفًالًوجلًعزًاهللًإن: فقاؿ "صفاًصفاًوالملكًربكًوجاء"
 .(ِ) (صفاًصفاًوالملكًربكًأمرًوجاءًبذلكًيعنيًإنماًاالنتقال،ًعنًتعالى

ًَأْنًيَْأتِيَ ُهُمً﴿كأما آية إتياف ا  ، فهي ما ﴾ .. الل ُوًِفيًظَُلٍلًِمَنًاْلَغَمامًَِىْلًيَ ْنظُُروَنًِإال 
نطرحو اآلف عرب مناقشة السيد ا٣بباز الذم تطر ؽ إذل بياهنا ُب ٧باضرتو الٍب نفى ُب أثنائها اثِب 

 . عشر كصيان مد 

ًً:عًبرأسوًفيًزوبعةًاآلراءطلًِالخبازًيًُ.3ً

ما  اآلف كسأنقل، أ٠بوىاالصفات كما  آياتعلماء ا٤بسلمْب ُب  آراءبعض  نقلت سابقان 
كتفسّب، فالرجل ال  رأمصاحب  ألنوال كنقلي لكبلمو ، (إتياف ا)ُب آية قالو السيد ا٣بباز 

، أكلياءه يعدك ٦برد ناقل ٤با قالو السيد الطباطبائي غفر ا رل كلو ُب تفسّب ما خص ا بو
، كألٌف النزاؿ ٧بمد  آؿدعوة قائم ف نفسو ٢برب كظٌ  ألنو ؛كلكن خصصت ا٣بباز بالذكر

 .الكفؤ لكفئو، فلنرل إذف حاؿ الرجل كمقدار علمو مبارزةالعلمي مبِب على 

ٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف يىٍأتًيػىهيمي الل وي ُب ظيلىلو ًمنى } بسم ا الرٞبن الرحيم: )قاؿ ُب بداية ٧باضرتو ىى
ًئكىةي كىقيًضيى  اـً كىاٍلمىبلى  .(آمنا با صدؽ ا العلي العظيم ...{اأٍلىٍمري كىًإذلى الل ًو تػيٍرجىعي اأٍليميوري اٍلغىمى

                                                           

 .32ٖص ٕط: رفغ١ش اٌمّٟ -ٔ
 .ٕٙٔص: رٛؽ١ذ اٌظذٚق -ٕ
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ئل عن ٤با سي البسملة، فقد أحكمها القائم أٞبد ا٢بسن كبْب  ا٤براد منها  آليةبالنسبة  :أقول

 : بسملة الفاٙبة كاختبلفها عن البسملة ُب بقية السور، فأجاب

كالبسملة ُب ٝبيع السور ُب القرآف ىي صورة ١بزء من ، (ُ)بسملة الفاٙبة ىي األصل )
فكل بسملة ُب القرآف ىي ، كالفاٙبة ُب بسملة الفاٙبة، فالقرآف كلو ُب الفاٙبة ،بسملة الفاٙبة

ُب بقية السور فالبسملة جزء من  ماأ، كالبسملة آية من آيات سورة الفاٙبة، ُب بسملة الفاٙبة
  .آيات السورةكلكنها ليست آية من ، السورة

ُب البلىوت أك الذات اإل٥بية ىي أركاف االسم  (ِ)( ا، الرٞبن، الرحيم: )كاأل٠باء الثبلثة
باهبا الظاىر ، (ا)كاأل٠باء الثبلثة ىي مدينة الكماالت اإل٥بية  (.ىو)األعظم األعظم األعظم 

٧بمد كعلي كفاطمة، أك مدينة  :كىذه األ٠باء الثبلثة ُب ا٣بلق ىي. (الرٞبن الرحيم): كالباطن
 .علي كفاطمة: ٧بمد، كباهبا الظاىر كالباطن: العلم

قيًل اٍدعيوا ﴿( ا، الرٞبن، الرحيم)أركاف االسم األعظم األعظم : كىذه األ٠باء الثبلثة ىي
 .َُُ :اإلسراء ﴾الل وى أىًك اٍدعيوا الر ٍٞبىنى أىيٌان مىا تىٍدعيوا فػىلىوي اأٍلى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى 

ىي االسم األعظم، فمحمد من ا، فهو ، (٧بمد كعلي كفاطمة)كىذه األ٠باء الثبلثة أم 
نىا ﴿كعلي كفاطمة من رٞبة ا، فهم الرٞبن الرحيم، . (ّ) بل ىو ا ُب ا٣بلق، كتاب ا بػٍ كىكىىى

 .َٓ: مرمي ﴾٥بىيٍم ًمٍن رىٍٞبىًتنىا كىجىعىٍلنىا ٥بىيٍم ًلسىافى ًصٍدؽو عىًلٌيان 

بل تعكس ، كالبسملة ُب ٝبيع السور صورة غّب كاملة ٥بذه البسملة، كبسملة الفاٙبة حقيقة
كل كاحدة منها ،  بسملة الفاٙبة تقع ُب مركز ٙبيطو ٦بموعة من ا٤برايا ككأفٌ . جهة من جهاهتا

كُب نفس الوقت تشَبؾ ٝبيع السور بأهنا ، تعكس صورة من جهة معينة ٚبتلف عن األخرل
 .ألهنا تعكسها من جهة معينة؛ هنا تشَبؾ مع ا٢بقيقةأكما ،  كاحدة٢بقيقة 

                                                           
ٚػٍُ اٌمشآْ فٟ عٛسح اٌفبرؾخ، ٚػٍُ اٌفبرؾخ فٟ ئْ ػٍُ ِب وبْ ٠ٚىْٛ وٍٗ فٟ اٌمشآْ، : )Xػٓ ع١ذ اٌّٛؽذ٠ٓ  -ٔ

 .ٖ٘ٔص ٔط: ٔٛس اٌجشا١٘ٓ ٌٍغ١ذ ٔؼّخ هللا اٌغضائشٞ ( ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ
األػظُ، األػظُ، )أسوبْ االعُ ( هللا، اٌشؽّٓ، اٌشؽ١ُ: )أػطٝ اٌغ١ذ طٛسح ٚاػؾخ ػٓ األعّبء اٌضالصخ  -ٕ

 .فٟ رفغ١ش عٛسح اٌفبرؾخ، فشاعغ ( األػظُ
فٟ خٍمٗ، ... اٌزٟ أٚػؾٛا ف١ٙب أُٔٙ ٚعٗ هللا ٚػ١ٕٗ ٠ٚذٖ ٚٔٛسٖ ٚ  ٚ٘زا ِب ٔظذ ػ١ٍٗ سٚا٠بد اٌطب٘ش٠ٓ  -ٖ

د٠ٕٗ، : لبي( وً شٟء ٘بٌه ئال ٚعٙٗ)ػٓ لٛي هللا ػض ٚعً  Xعأٌذ أثب ػجذ هللا : ػٓ خ١ضّخ، لبي: ٚ٘زا ِضبي ِٕٙب
د٠ٓ هللا، ٚٚعٙٗ ٚػ١ٕٗ فٟ ػجبدٖ، ٌٚغبٔٗ اٌزٞ ٠ٕطك ثٗ، ٠ٚذٖ ػٍٝ  Xٚأ١ِش اٌّإ١ِٕٓ  ٚوبْ سعٛي هللا 

 .ٔ٘ٔص: اٌزٛؽ١ذ ٌٍظذٚق( .. خٍمٗ، ٚٔؾٓ ٚعٗ هللا اٌزٞ ٠إرٝ ِٕٗ، ٌٓ ٔضاي فٟ ػجبدٖ ِب داِذ هلل ف١ُٙ س٠ٚخ
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بل ، ة نقطة تدكر حو٥با ٝبيع السور القرآنيةػفلو مثلت لعقلك القرآف لوجدت بسملة الفاٙب
فبسملة الفاٙبة ىي الرسالة كالوالية ، كٝبيع ما جاء بو األنبياء كا٤برسلْب ، كالتوراة كاإل٪بيل
 .(ُ)( كالبداية كالنهاية

: البسملة باب الكتاب، فلها ظاىر كباطن، قاؿ تعاذل: )كعن بسملة سورة التوحيد، قاؿ
نػىٍقتىًبٍس ًمٍن نيورًكيٍم ًقيلى اٍرًجعيوا كىرىاءىكيٍم  يػىٍوـى يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي لًل ًذينى آمىنيوا اٍنظيريكنىا﴿

نػىهيٍم ًبسيورو لىوي بىابه بىاًطنيوي ًفيًو الر ٍٞبىةي كىظىاًىريهي ًمٍن ًقبىًلًو اٍلعىذىابي  : ا٢بديد ﴾فىاٍلتىًمسيوا نيوران فىضيًربى بػىيػٍ

ب مشلو باطن كىذا السور أك الباب ىو سور التوحيد فمن دخل من البسملة إذل الكتا .ُّ
، كمن بقي ُب ا٣بارج حيث الظبلـ كاجهو ظاىر البسملة (الرٞبن الرحيم)البسملة كىو الرٞبة 

بسم ا )كظاىره ( بسم ا الرٞبن الرحيم)فالبسملة سور باطنو  (.الواحد القهار)كىو النقمة 
سم ا الواحد القهار كذيكر بسم ا الرٞبن الرحيم ُب أكائل السىور كدل يذكر ب(. الواحد القهار

 - من اختاركا معاداة ك٧باربة الرسوؿ  إذلالٍب ىي خطاب موجو  -ُب أكؿ سورة التوبة 
الظلم  اختار ضده؛ كألنو سبحانو يواجو خلقو بالرٞبة إال من  شيئان فقد بْب  من بْب   ذلك أفٌ 

صل با٤بواجهة كا٤بواجهة كالفساد كا١بور؛ فإنو سبحانو يواجهو بالقهر كالنقمة، فالرٞبة ىي األ
 .بالقهر استثناء

كبسملة كل سورة مرتبطة ارتباطان كثيقان بالسورة من جهة، كمرتبطة ببسملة سورة الفاٙبة من 
كل بسملة ٙبكي جهة من جهات بسملة الفاٙبة، فهذه البسملة ُب ىذه   كٗبا أفٌ  .جهة أخرل

: حوؿ التوحيد، كىنا ثبلثة أ٠باء فالبحث ُب بسملة ىذه السورة يدكر. السورة ٙبكي التوحيد
 .(ا الرٞبن الرحيم)

باب الذات، كتَبشح من ىذا  :"الرٞبن الرحيم"سم الذات أك الكماالت اإل٥بية، كا :"ا"
الباب أبواب ىي بعدد أ٠بائو سبحانو كتعاذل، كإ٭با جعل الرٞبن الباب الذم تَبشح منو أ٠باء 
ا سبحانو كتعاذل؛ ألنو يتعامل بالرٞبة كلئبل تشتد ا٤بثبلت با٣بلق الذاكر لنفسو كالغافل عن 

 .ربو

                                                           

 (.4)عإاي سلُ  ٔط: اٌّزشبثٙبد -ٔ
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ا رٞبن  أل٠باء ُب الذات اإل٥بية، أم أفٌ معرفة انطواء ٝبيع ىذه ا: فالتوحيد با٤برتبة األكذل

ٝبيع ىذه األ٠باء مَبشحة من باب الرٞبة  كمعرفة أفٌ  .رحيم كالرٞبة ذاتو، كقادر كالقدرة ذاتو
ٝبيع ىذه األ٠باء غّب منفكة عن الذات بل ىي  فٌ أكمعرفة  .باطنو الرحيم كظاىره الرٞبن

فات ىي ١بهة حاجة ا٣بلق إليها، فوجودىا ٝبيع ىذه األ٠باء كالص كمعرفة أفٌ  .الذات عينها
ى من جهة افتقار ا٣بلق ال من جهة متعلقة بو سبحانو كتعاذل، بل إنو سبحانو كتعػاذل ٘بلٌ 

كمعرفتو سبحانو كتعاذل  -كاف سبحانو كنػزان فخلق ا٣بلق ليعرؼ   -ؼ عرى بالذات للخلق ليي 
ل من الباب أك الرٞبن الرحيم، كلتحصيل كمعرفة الذات أك ا إ٭با ٙبص .. ٗبعرفة الذات أك ا

، فنجد كتاب ا (ا الرٞبن الرحيم): ىذه ا٤بعرفة افتتحت ٝبيع العوادل هبذه األ٠باء الثبلثة
بسم ا الرٞبن "ػقد افتتح ب( ا٣بلق)كالكونية ( القرآف)سبحانو كتعاذل بنسختيو ا٤بقركءة 

افتتح ٖبلق ٧بمد كعلي  -الكوف  -، كا٣بلق "لرحيمبسم ا الرٞبن ا"ػ، فالقرآف افتتح ب"الرحيم
 .(ُ)( كفاطمة

شيء من )ك( التوحيد)كتاب   فليقرأا٤بزيد  أراد، كمن ُب البسملةالقائم أٞبد  أكضحوىذا ما 
ُب يقولو شيء ا٣بباز  لفهل لد ،أكسعكيرل ىناؾ ا٢بقيقة بتفصيل  ،(تفسّب سورة الفاٙبة

 .فليقدمو، إف كاف ٲبتلك شيء البسملة

  :ُب البسملةقولو أنقل لو سكألين أعلم أنو ٦برد مقلند للسيد الطباطبائي فيما يقوؿ، ف

 السور من لةاص   كا٤بقاصد األغراض أفٌ  نعلم ىنا كمن: )عن البسملة ُب ٝبيع السور، قاؿف
 بتمامو، إال السورة تتم ال ٧بصل كلغرض خاص معُب لبياف مسوقة منها كاحدة كل كأفٌ  ٨بتلفة،

 .(ِ)( السورة تلك من ا٣باص الغرض إذل راجعة سورة كل مبتدأ ُب فالبسملة ىذا ىكعل

كدل يشر ال من قريب كال من بعيد عن ارتباط بسملة كل سورة ببسملة الفاٙبة، بل عبارتو 
غرض السور ٱبتلف كالبسملة ُب كل سورة  أفٌ  بْب   ألنو، أصبلن عدـ االرتباط  فهم إذلقرب أ

، فبل أصالة السور كبْب بسملة الفاٙبةباقي  بسملةيرتبط بغرضها، كبالتارل ال ارتباط بْب 
ًكانً): Xا٤بؤمنْب  أمّب٨بالف لقوؿ  تأكيد، كىو بكل للفاٙبة كال لبسملتها ًما ًعلم إن

                                                           

 .اٌغ١ذ اؽّذ اٌؾغٓ –وزبة اٌزٛؽ١ذ  -ٔ
 .ٙٔص ٔط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٕ
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ًا ًوعلم ًالفاتحة، ًسورة ًفي ًالقرآن ًوعلم ًالقرآن، ًفي ًكلو ًاهللًويكون ًبسم ًفي لفاتحة
 . (الرحمنًالرحيم

٤با  بكل كضوح Xٞبد ا٤بوافق لقوؿ جده أمّب ا٤بؤمنْب أُب حْب أننا رأينا كبلـ القائم 
و ُب الفاٙبة ف كلٌ آالقر  فٌ أك  ،البسملة ُب ٝبيع السور ىي صورة ١بزء من بسملة الفاٙبة اعترب أفٌ 

  .بالتوضيح الذم مر  ُب كبلمو كبالتارل فبسملة السور فيها ،كىي ُب بسملتها

ُب ( ا، الرٞبن، الرحيم)ُب بياف األ٠باء الثبلثة  Xكقد عرفنا قوؿ السيد أٞبد ا٢بسن 
 : فيها الطباطبائي السيد فلنرل ماذا قاؿالبسملة، 

 ألو من كإلو االستعماؿ، لكثرة ا٥بمزة حذفت ،اإللو أصلو :فا ا١ببللة لفظ كأما): قاؿ
 ٗبعُب الفاء بكسر عاؿفً  فهو ،ٙبّب   أم الرجل كلو أك الرجل لوأ من أك عبد، ٗبعُب يألو الرجل

 العقوؿ، ذاتو ُب ٙبّبت ٩با ألنو أك معبود ألنو إ٥بان  ٠بي ،ا٤بكتوب ٗبعُب ككتاب ا٤بفعوؿ
 انفعارل كصف كىي الرٞبة، من فهما الرحيم، الرٞبن: الوصفاف كأما ..بالغلبة  ملى عى  أنو كالظاىر

 اإلنساف فيبعث أمره بو يتم ما إذل ٰبتاج أك يفقد من مشاىدة عند بالقلب يلم خاص كتأثر
 كاإلفاضة اإلعطاء إذل التحليل ٕبسب يرجع ا٤بعُب ىذا أف إال حاجتو، كرفع نقصو تتميم إذل

 .(ُ)( بالرٞبة سبحانو يتصف ا٤بعُب كهبذا ا٢باجة لرفع

الذات فا٤براد بو ا٤بطلقة  اإللوىيةبو  كأريد أطلق إذا( ا)اسم  أفٌ  أكيد: كىا ىنا سؤاؿ مهم
 اإللوىيةبو  ىل ٲبكن إطبلقو على غّب الذات ا٤بقدسة فيما لو دل يردا٤بقدسة، كلكن  اإل٥بية

 ؟الذات ا٤بقدسة  إذل (ا)اسم  قرينة ال ٲبكن معها صرؼ إليوكما لو انضمت   ا٤بطلقة،

صل أأم ليس لو )علم جامد كىل ىو  ،(ا)اسم  منا١بواب يبتِب على ٙبديد ا٤بوقف إٌف 
معُب ُب  األصلصل اشتق منو ٕبيث كلما توفر ذلك أأم لو )ىو مشتق  أـ، (منو شتق اللفظا

 ؟( عليو ىذا اللفظ ما أطلق

، (..لو ٗبعُب عبد أالرجل ي لوى أكالو من : )، قاؿكالسيد الطباطبائي ُب بادئ كبلمو يراه مشتقان 
ف كاف ٕبسب إنو ك أ، أم (م بالغلبةلى نو عى أكالظاىر : )تراجع فيما بعد كقاؿنو أكلكن يبدك 

                                                           

 .4ٔص ٔط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٔ
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 كثرة كغلبة  أفٌ  كال ٱبفى .غالبان فيها  الستعمالوللذات ا٤بقدسة  ان كلكنو صار علم مشتقان حقيقتو 

ك٤با كاف الرجل . فقطكعىلىمان فيو لو  يكوف موضوعان  أفللفظ ُب معُب معْب ال يوجب ااستعماؿ 
  (.كالظاىر)عرب  بلفظ مَبددان ُب حسم القضية 

 للذات ملى عى : ا: )علم جامد، قاؿ( ا)الذم جـز بأٌف اسم  ا٣بوئيبلؼ السيد ٖب
*  باطل ا خبل ما شئ كل أال: لبيد قاؿ ا١باىلية، ُب حٌب بو العرب عرفها كقد ا٤بقدسة،

 .(ُ)( ..أمور ذلك على كدليلنا أخطأ، فقد جنس اسم أنو توىم كمن.. زائل ٧بالة ال نعيم ككل

ٞبد ا٢بسن أالسيد  ، ٲبكن مراجعتها كردٌ قولوعلى دليبلن ظنية استحسانية  أمور أربعةٍب ذكر 
كما ذكره السيد ا٣بوئي ليس فقط دل  .الشريف( التوحيد)من كتاب ( ُ)عليها ُب ا٤بلحق رقم 

( ا)الٍب أكضحت أٌف اسم بل نراه ٨بالفان ٛبامان لصريح ركاياهتم  Xيسنده بقوؿ آلؿ ٧بمد 
  :٭بوذج منها هشتقاؽ، كىذاالنوا حٌب مصدر بل بي   ،مشتق

٩ب ا ىيوى  (الل وي ) ،عىٍن أى٠ٍبىاًء الل ًو كىاٍشًتقىاًقهىا Xعىٍن ًىشىاـً ٍبًن ا٢بٍىكىًم أىن وي سىأىؿى أىبىا عىٍبًد الل ًو 
ُرًاْلُمَسم ى،ً: Xميٍشتىق  فػىقىاؿى  يَاًِىَشاُم،ًالل ُوًُمْشَتقًٌِّمْنًِإلٍَوًَوِإَلٌوًيَ ْقَتِضيًَمْأُلوىًاًَوااِلْسُمًَغي ْ

ًفَ قًَ ًَواْلَمْعَنى ًااِلْسَم ًَعَبَد ًَوَمْن ًَشْيئاً، ًيَ ْعُبْد ًَوَلْم ًَكَفَر ًفَ َقْد ًاْلَمْعَنى ًُدوَن ًااِلْسَم ًَعَبَد ْدًَفَمْن
 .(ِ)( ..َأْشَرَكًَوَعَبَدًاثْ نَ ْيِن،ًَوَمْنًَعَبَدًاْلَمْعَنىًُدوَنًااِلْسِمًَفَذاَكًالت  ْوِحيُد،ًَأَفِهْمَتًيَاًِىَشاُمً

ُب ا٣بلق لسادة ا٤بقيدة  اإللوىيةكتعليقان على ىذه الركاية، كتوضيح ما يتعلق بإثبات صفة 
فىمىٍن عىبىدى ااًلٍسمى ديكفى اٍلمىٍعُبى فػىقىٍد كىفىرى كىدلٍى يػىٍعبيٍد ).. " :خلفاء ا، قاؿ السيد أٞبد ا٢بسن

ٍيئان  كال ٯبعلو فقط داالن على ا٤بعُب ا٢بقيقي  -أم اسم ا  -أم الذم يعبد االسم ": شى
كالصحيح أم البلىوت ا٤بطلق الغِب بنفسو يكوف كافران؛ ألنو ُب ا٢بقيقة يعبد ا٠بان أك لفظان 

لو ا٤بقتضي مألوىان، أم أنو يعبد ا٠بان ٲبكن أف ينطبق على غّبه سبحانو؛ ألف ىناؾ إمشتقان من 
من خلقو سبحانو من يؤلو ٥بم لسد النقص فيكونوف مصداقان لبلسم العاـ دكف قيد، ككما تبْب  
ُب مسألة الربوبية كبوضوح تاـ فمن يعبد اسم الرب فهو أيضان كافر؛ ألف ىناؾ من خلقو من 

لى غّبىم كيربوهنم سواء ُب ىذا العادل ا١بسماين أـ ُب العوادل األخرل، كغّب بعيد ما يفيضوف ع
                                                           

 .ٕ٘ٗص: اٌج١بْ ٚرفغ١ش اٌمشآْ -ٔ
 .ٕػ 42ص ٔط: اٌىبفٟ  -ٕ
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تقدـ من أٌف ا٤بلك كعزيز مصر بل كاألب يسموف أربابان كال إشكاؿ ُب تسميتهم هبذا كما تبْب  
ًضي كىإًلىوه يػىٍقتى "ُب ا١بوىرة النفيسة الٍب تقدمت  Xمن القرآف، فاألمر كما قاؿ اإلماـ الصادؽ 

 ".مىٍأليوىان كىااًلٍسمي غىيػٍري اٍلميسىم ى فىمىٍن عىبىدى ااًلٍسمى ديكفى اٍلمىٍعُبى فػىقىٍد كىفىرى كىدلٍى يػىٍعبيٍد شىٍيئان 

أم من اعترب أٌف االسم ميظهر للمعُب ": مىٍن عىبىدى ااًلٍسمى كىاٍلمىٍعُبى فػىقىٍد أىٍشرىؾى كىعىبىدى اثٍػنػىٍْبً "أما 
االسم مشتق كعاـ كال يتعدل كونو إشارة إذل ا٤بعُب ا٤بوصل إذل ا٢بقيقة  كا٢بقيقة ُب حْب أفٌ 

ا٤بطلوب الوصوؿ إليها لتتحقق العبادة ا٢بقيقية لئلنساف، باعتباره إنسانان قد أيكدعت فيو قابلية 
 ... عبادة ا٢بقيقة كمعرفتها

لو غّبه ليكملو كيسد نقصو  أم كوهنا تعِب الكامل الذم يألو -با٤بعُب العاـ  فاإللوىيةإذف 
تشمل خاصة من خلقو سبحانو كتعاذل حصل ٥بم الكماؿ ُب أعلى الدرجات ا٤بمكنة  -

السبلـ عليكم يا أىل بيت النبوة كموضع )للخلق، كأمر ا٣بلق مفوض إليهم بدرجة معينة 
ليكم كإياب ا٣بلق إ... كنوره ... كبقية ا ... الرسالة ك٨بتلف ا٤ببلئكة كمهبط الوحي 

 .(ُ)( كبكم ٲبسك السماء أف تقع على األرض إال بإذنو... كحساهبم عليكم 

، فكما كرد رب األرباب كرد إلو اآل٥بة، ككرد اإللو األكرب ُب كىم ٧بمد كآؿ ٧بمد 
يا رب [ يا رحيم]يا ا يا رٞبن : قل كأنت ساجد: )X، قاؿ الدعاء ا٤بركم عنهم 

  .(ِ)...( األرباب كإلو اآل٥بة 

قل  يا رب األرباب، كيا ملك ا٤بلوؾ، كياسيد السادات، : ).. ، قاؿXكعن أيب عبد ا 
كُب  .(ّ)..( كيا جبار ا١ببابرة، كيا إلو اآل٥بػة، صل على ٧بمد كآؿ ٧بمد كافعػل يب كذا ككذا 

 ..(ْ)..( توكلت على اإللو األكرب، توكل مفوض إليو..  يبسم ا ٨برج: ).. الدعاء القدسي

٥با من الكماؿ أك من ألٌو نفسو من ا٣بلق  حظ   كقطعان ليس ا٤بقصود اآل٥بة الباطلة الٍب ال
بالباطل، بل ا٤بقصود ىنا من اتصفوا بصفة البلىوت أم إهنم على درجة عالية من الكماؿ 

 أفٌ : ٥بم بقية ا٣بلق ليسدكا نقصهم فهم صورة ا سبحانو، فإلو اآل٥بة، كاإللو األكرب تعِب فيألو
                                                           

 .اٌض٠بسح اٌغبِؼخ -ٔ
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ىناؾ من اتصفوا بصفة البلىوت من حيث إهنم على درجة من الكماؿ تؤىلهم أف يألو ٥بم 

قرف هبم ألنو غِب كىم فقراء ٧بتاجوف إليو يي  بقية ا٣بلق لطلب الكماؿ، كلكنو سبحانو ال
 ... تعاذلسبحانو ك 

ُب تفسّب قولو   Xالقائم خركج كرد ُب تفسّب القمي حوؿ ،كىذا ا٤بعُب موجود ُب القرآف
 زعم من: )Xقاؿ  ،ِٗ: األنبياء ﴾جىهىن مى  ٪بىٍزًيوً  فىذًلكى  ديكنًوً  ًمنٍ  إًلوه  ًإينن  ًمنػٍهيمٍ  يػىقيلٍ  كىمىنٍ ﴿: تعاذل

 . (ُ)( بإماـ ىو كليس إماـ أنو

ا خلق آدـ على صورتو،  عما يرككف أفٌ  Xسألت أبا جعفر : كعن ٧بمد بن مسلم قاؿ
صورة، ٧بدثة، ٨بلوقة كاصطفاىا ا كاختارىا على سائر الصور ا٤بختلفة، فأضافها : ىي: )فقاؿ

  .(ِ)( ﴾كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي﴿إذل نفسو كما أضاؼ الكعبة إذل نفسو كالركح إذل نفسو 

؛ ألنو ا٤بخلوؽ األكؿ كالتجلي األكؿ كالظهور كصورة ا الٍب خلق عليها آدـ ىو ٧بمد 
، كمعُب أنو صورة ا أم إنو ظهور ك٘بلي البلىوت ُب (ّ)األكؿ ُب ا٣بلق كخليفة ا ا٢بقيقي 

فمن أراد معرفة البلىوت ا٤بطلق  ،ىو صورة البلىوت ا٤بطلق ُب ا٣بلق ا٣بلق، فمحمد 
 ."٧بمد "صورتو ُب ا٣بلق أك ا ُب ا٣بلق يعرفو ب

فىًإ٭ب ىا ًحسىابيوي ًعٍندى رىبنًو ًإن وي ال يػيٍفًلحي  ال بػيٍرىىافى لىوي بًوً كىمىٍن يىدٍعي مىعى الل ًو ًإ٥بىان آخىرى ﴿: كقاؿ تعاذل
اًفريكفى  اـً  يىٍأتًيػىهيمي الل وي ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف ﴿: كقاؿ تعاذل ،ُُٕ: ا٤بؤمنوف ﴾اٍلكى ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى

 .َُِ: البقرة ﴾كىاٍلمىبلًئكىةي كىقيًضيى اأٍلىٍمري كىًإذلى الل ًو تػيٍرجىعي اأٍليميوري 

ُب الرجعة كبيده حربة من نور ( ا ُب ا٣بلق) كالذم يأٌب ُب ظل من الغماـ ىو ٧بمد 
اإلتياف كاجمليء كالذىاب أك ا٢بركة كىي من ، فتعاذل سبحانو عن (لعنو ا)فيقتل إبليس 
 .صفات ا٣بلق

: إف إبليس قاؿ: )يقوؿ ٠Xبعت أبا عبد ا : عن عبد الكرمي بن عمرك ا٣بثعمي، قاؿ
، : أىٍنًظٍرين ًإذل يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى، فأىب ا ذلك عليو، قاؿى  ٍعليوـً فىًإن كى ًمنى اٍلميٍنظىرًينى ًإذل يػىٍوـً اٍلوىٍقًت اٍلمى

                                                           

 .4ٙص ٕط: رفغ١ش اٌمّٟ -ٔ
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فإذا كاف يـو الوقت ا٤بعلـو ظهر إبليس لعنو ا ُب ٝبيع أشياعو منذ خلق ا آدـ إذل يـو 
، كىي  . Xآخر كرة يكرىا أمّب ا٤بؤمنْب  الوقت ا٤بعلـو

نعم إهنا لكرات ككرات، ما من إماـ ُب قرف إال كيكر معو الرب : كإهنا لكرات؟ قاؿ: فقلت
كالفاجر ُب دىره حٌب يديل ا ا٤بؤمن من الكافر، فإذا كاف يـو الوقت ا٤بعلـو كر أمّب ا٤بؤمنْب 

X أرض من أراضي الفرات يقاؿ لو ُب أصحابو كجاء إبليس ُب أصحابو، كيكوف ميقاهتم ُب 
الركحا قريب من كوفتكم، فيقتتلوف قتاالن دل يقتتل مثلو منذ خلق ا عز كجل العا٤بْب، فكأين 

قد رجعوا إذل خلفهم القهقرل مائة قدـ، ككأين  Xأنظر إذل أصحاب علي أمّب ا٤بؤمنْب 
ُب ظيلىلو ﴿بار عز كجل أنظر إليهم كقد كقعت بعض أرجلهم ُب الفرات، فعند ذلك يهبط ا١ب

بيده حربة من نور، فإذا نظر إليو إبليس  رسوؿ ا  ﴾ًمنى اٍلغىماـً كىاٍلمىبلًئكىةي كىقيًضيى اأٍلىٍمري 
ًإينن أىرل : أين تريد كقد ظفرت؟ فيقوؿ: رجع القهقرل ناكصان على عقبيو، فيقولوف لو أصحابو

، فيلحقو النيب ما ال تػىرىٍكفى ًإينن أىخاؼي الل وى رىب  الٍ  فيطعنو طعنة بْب كتفيو فيكوف  عالىًمْبى
ىبلكو كىبلؾ ٝبيع أشياعو، فعند ذلك يعبد ا عز كجل كال يشرؾ بو شيئان، كٲبلك أمّب 

ألف كلد من صلبو  Xأربعان كأربعْب ألف سنة حٌب يلد الرجل من شيعة علي  Xا٤بؤمنْب 
 . (ُ) (د مسجد الكوفة كما حولو ٗبا شاء اذكران، كعند ذلك تظهر ا١بنتاف ا٤بدىامتاف عن

ىو ىبوط ا سبحانو كتعاذل  ىبوط كنزكؿ كإتياف ٧بمد   بوضوح أفٌ أم إف الركاية تبْبن 
اـً ﴿: عن اإلتياف كا٥ببوط فا٤براد من قولو تعاذل ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف يىٍأتًيػىهيمي الل وي ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى

 أم ىل ينظركف إال أف يأتيهم ٧بمد  ،﴾كىاٍلمىبلًئكىةي كىقيًضيى اأٍلىٍمري كىًإذلى الل ًو تػيٍرجىعي اأٍليميوري 
 Xكمنهم أمّب ا٤بؤمنْب علي  ،كآؿ ٧بمد  فاآلية ُب ٧بمد  ،ا٤بظلل بالغماـ

 . Xكالقائم

أنا أؤدم من : )X( علي بن أيب طالب)قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب : عن عبد الواحد بن علي، قاؿ
النبيْب إذل الوصيْب، كمن الوصيْب إذل النبيْب، كما بعث ا نبيان إال كأنا أقضي دينو كأ٪بز 
عداتو، كلقد اصطفاين ريب بالعلم كالظفر، كلقد كفدت إذل ريب اثنٍب عشرة كفادة فعٌرفِب نفسو، 

ما  -ميثم التمار : قاؿ؟ ( بالباب)يا قنرب من على الباب : ٍب قاؿ -كأعطاين مفاتيح الغيب 
                                                           

 .2ٕص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٔ
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أنا الفاركؽ الذم : قاؿ( ٍب)تقوؿ أف أحدثك فإف أخذتو كنت مؤمنان كإف تركتو كنت كافران، 

ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  ﴿: أفرؽ بْب ا٢بق كالباطل، أنا أدخل أكليائي ا١بنة ك أعدائي النار، أنا قاؿ ا
 . (ُ)( ﴾ـً كىاٍلمىبلًئكىةي كىقيًضيى اأٍلىٍمري كىًإذلى الل ًو تػيٍرجىعي اأٍليميوري أىٍف يىٍأتًيػىهيمي الل وي ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىما

كأيضان قائم آؿ ٧بمد يأٌب ُب ظل من الغماـ أم العذاب الذم يرافق ا٤بهدم األكؿ كيغطي 
ا  يػىٍغشىى* فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأٌب الس مىاء ًبديخىافو م ًبْبو ﴿األرض بالغماـ كبسحب الدخاف  الن اسى ىىذى

* أىَن  ٥بىيمي الذنٍكرىل كىقىٍد جىاءىيٍم رىسيوؿه م ًبْبه * رىبػ نىا اٍكًشٍف عىن ا اٍلعىذىابى ًإن ا ميٍؤًمنيوفى * عىذىابه أىلًيمه 
اًب قىًليبلن ًإن كيٍم عىا* ٍبي  تػىوىل ٍوا عىٍنوي كىقىاليوا ميعىل مه ٦ب ٍنيوفه  يػىٍوـى نػىٍبًطشي اٍلبىٍطشىةى * ًئديكفى ًإن ا كىاًشفيو اٍلعىذى

 .ُٔ - َُ: الدخاف  ﴾اٍلكيبػٍرىل ًإن ا مينتىًقميوفى 

ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف يىٍأتًيػىهيمي الل وي ﴿: ُب قوؿ ا تعاذل Xقاؿ أبو جعفر : كعن جابر، قاؿ
ينزؿ ُب سبع قباب من نور ال يعلم ُب : )، قاؿ﴾ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىماـً كى اٍلمىبلًئكىةي كى قيًضيى اأٍلىٍمري 

 .(ِ)( أيها، ىو حْب ينزؿ ُب ظهر الكوفة فهذا حْب ينزؿ

إنو نازؿ ُب قباب من نور حْب ينزؿ بظهر الكوفة على الفاركؽ : )Xكقاؿ أبو جعفر 
 .(ّ)( فهو الوسم على ا٣برطـو يـو يوسم الكافر ﴾قيًضيى اأٍلىٍمري ﴿كأما  ،فهذا حْب ينزؿ

كىًإذىا كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍم ﴿كالوسم على ا٣برطـو ا٤بقصود بو ما يفعلو القائم أك دابة األرض 
انيوا بًآيىاتًنىا الى ييوًقنيوفى   .ِٖ: النمل ﴾أىٍخرىٍجنىا ٥بىيٍم دىاب ةن مننى اأٍلىٍرًض تيكىلنميهيٍم أىف  الن اسى كى

، كباعتباره آية ترافق ا٤بهدم لرسوؿ ا ٧بمد كالغماـ أك السحاب كالدخاف باعتباره آية 
األكؿ كقائم آؿ ٧بمد أك ا٤بنقذ العا٤بي، ليس ُب القرآف فقط بل ىو موجود ُب األدياف السابقة 

 ...(ْ)كبشر بو األنبياء السابقوف، كىناؾ شواىد كثّبة ُب التوراة كاإل٪بيل عليو 

عى الٌلوي قػىٍوؿى ﴿: كقاؿ تعاذل ال ًذينى قىاليوٍا ًإف  الٌلوى فىًقّبه كى٫بىٍني أىٍغًنيىاء سىنىٍكتيبي مىا قىاليواٍ ل قىٍد ٠بًى
ىؤالء ُب ىذه اآلية ىم  ،ُُٖ: آؿ عمراف ﴾كىقػىتػٍلىهيمي األىنًبيىاءى ًبغىٍّبً حىقٍّ كىنػىقيوؿي ذيكقيوٍا عىذىابى ا٢بٍىرًيقً 

                                                           

 .2ٙص: رفغ١ش فشاد اٌىٛفٟ -ٔ
 .ٖٓٔص ٔط: رفغ١ش اٌؼ١بشٟ -ٕ
 .اٌّظذس اٌغبثك -ٖ
 .ِٓ وزبة اٌزٛؽ١ذ( ٗ)٠ّٚىٓ لشاءح ػذد ِٓ إٌظٛص ثٙزا اٌخظٛص فٟ اٌٍّؾك سلُ  -ٗ
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ولوا عن ا الذم يعتقدكف بو أىل كتاب كيدعوف أهنم مؤمنوف با، فكيف يتصور أحد أف يق
 . إنو فقّب ىكذا بألسنتهم

ا فقّب، بل قالوا عن األنبياء كالرسل إهنم فقراء كعّبكىم هبذا، فقاؿ  كا، إهنم ما قالوا إفٌ 
العلماء غّب العاملْب كمقلدكىم بألسنتهم أك بأفعا٥بم ُب كل زماف عن األنبياء كاألكصياء لو  
كانوا مع ا ألغناىم ا، ك٤با كانوا ٰبتاجوف ألنصار كألمواؿ كألسلحة للدفاع عن عقيدهتم، 

كثرة أمواؿ كأنصار العلماء غّب العاملْب تأييدان كدليبلن أهنم على ا٢بق، فحكى ا   فٌ كاعتربكا أ
عى الٌلوي قػىٍوؿى ال ًذينى قىاليوٍا ًإف  الٌلوى فىًقّبه كى٫بىٍني أىٍغًنيىاء﴿: سبحانو كتعاذل قو٥بم ىكذا فجعل  ﴾ل قىٍد ٠بًى

قالػوا إف ٧بمدان  ، كُب زمن الرسوؿ ٧بمد قو٥بم عن أنبيائو إهنم فقراء أهنم قالوا إف ا فقّب
ـى كىٲبىًٍشي ُب اأٍلىٍسوىاًؽ لىٍوالى أينزًؿى إًلىٍيًو مىلىكه فػىيىكيوفى ﴿فقّب   ا الر سيوًؿ يىٍأكيلي الط عىا كىقىاليوا مىاًؿ ىىذى

ن ةه يىٍأكيلي * مىعىوي نىًذيران  ا أىٍك يػيٍلقىى إًلىٍيًو كىنزه أىٍك تىكيوفي لىوي جى ا  ُب حْب أفٌ  ،ٖ - ٕ: الفرقاف ﴾...ًمنػٍهى
ا فقّب؛  فقّب ىو نفسو قوؿ إفٌ  ٧بمدان  قو٥بم إفٌ  نقل قو٥بم إهنم قالوا إف ا فقّب، أم إفٌ 

 . ألف ٧بمدان ىو كجو ا سبحانو كىو ا ُب ا٣بلق

عى الل وي قػىٍوؿى ال ًذينى ﴿: ُب قولو تعاذل Xعن الباقر  ، ﴾قاليوا ًإف  الل وى فىًقّبه كى ٫بىٍني أىٍغًنياءي لىقىٍد ٠بًى
 .(ُ)( ىم يزعموف أف اإلماـ ٰبتاج منهم إذل ما ٰبملوف إليو: )Xقاؿ 

عى الل وي قػىٍوؿى ال ًذينى قاليوا ًإف  الل وى فىًقّبه كى٫بىٍني أىٍغًنياءي ﴿: ُب قولو Xكعن الصادؽ   ﴾لىقىٍد ٠بًى
 .(ِ)(  فيعلموا أنو فقّب كلكنهم رأكا أكلياء ا فقراءكا ما رأكا ا تعاذل: قاؿ

ـى فىسىجىديكا﴿: كقاؿ تعاذل ًة اٍسجيديكا آًلدى كىذا السجود كما ىو  ،ّْ: البقرة ﴾كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىبلًئكى
، ككوهنم مقصودين بالسجود باعتبارىم فهو أيضان مد كعلي كالزىراء كاألئمة  Xآلدـ 

قبلة ا سبحانو كتعاذل فبهم يعرؼ ا كىم كجو ا كىم أ٠باؤه ا٢بسُب، فهم ا ُب ا٣بلق  
فأنشأ يقوؿ ابتداء  Xكنت عند أيب جعفر : كما كرد ُب ا٢بديث عن أسود بن سعيد، قاؿ

                                                           

 .4ٗص ٗط: إٌّبلت -ٔ
 .2ٕٔص ٔط: رفغ١ش اٌمّٟ -ٕ
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ا ك٫بن كجو ا ك٫بن عْب ا ٫بن حجة ا ك٫بن باب ا ك٫بن لساف : )ؿأمن غّب أف ييس

 .(ُ)( ُب خلقو ك٫بن كالة أمر ا ُب عباده

: عن قوؿ ا تبارؾ كتعػاذل Xسيئل أبو عبد ا ): كعن ا٢بارث بن ا٤بغّبة النصرم، قاؿ
إال  يقولوف يهلك كل شئ: ما يقولوف فيو ؟ قلت: X، فقاؿ ﴾كيل  شىٍيءو ىىاًلكه ًإال  كىٍجهىوي ﴿

 . (ِ) (سبحاف ا لقد قالوا قوالن عظيمان إ٭با عِب بذلك كجو ا الذم يؤتى منو: كجو ا، فقاؿ

، ك٫بن كجو ا ٫بن ا٤بثاين الذم أعطاه ا نبينا ٧بمدان : )، قاؿXكعن أيب جعفر 
اده، عرفنا نتقلب ُب األرض بْب أظهركم، ك٫بن عْب ا ُب خلقو كيده ا٤ببسوطة بالرٞبة على عب

 .(ّ)...( من عرفنا كجهلنا من جهلنا 

من زارين ُب حياٌب أك : قاؿ النيب : )، قاؿXعن أيب الصلت ا٥بركم عن اإلماـ الرضا 
ُب ا١بنة أرفع الدرجات، فمن زاره ُب درجتو ُب  بعد موٌب فقد زار ا تعاذل، كدرجة النيب 

فما معُب ا٣برب  يا ابن رسوؿ ا : فقلت لو: ا١بنة من منزلو فقد زار ا تبارؾ كتعاذل، قاؿ
يا أبا الصلت، من : Xإف ثواب ال إلو إال ا النظر إذل كجو ا تعاذل ؟ فقاؿ : الذم رككه

ر، كلكن كجو ا تعاذل أنبياؤه كرسلو كحججو صلوات كصف ا تعاذل بوجو كالوجوه فقد كف
كيل  مىٍن ﴿: ا عليهم، ىم الذين هبم يتوجو إذل ا عز كجل كإذل دينو كمعرفتو، كقاؿ ا تعاذل

ًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً * عىلىيػٍهىا فىافو  كيل  ﴿: كقاؿ عز كجل ،ِٕ - ِٔ: الرٞبن ﴾كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبنكى ذيك ا١بٍىبلى
 .(ْ)( ﴾ٍيءو ىىاًلكه ًإال  كىٍجهىوي شى 

: األعراؼ ﴾كىلًل ًو اأٍلى٠ٍباءي ا٢بٍيٍسُب فىاٍدعيوهي هًبا﴿: ُب قػىٍوًؿ الل ًو عىز  كىجىل   Xكعىٍن أىيب عىٍبًد الل ًو 

 (ٓ)( ٫بىٍني كىالل ًو اأٍلى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى ال ًٍب الى يػىٍقبىلي الل وي ًمنى اٍلًعبىاًد عىمىبلن ًإال  ٗبىٍعرًفىًتنىا: )Xقىاؿى  ،َُٖ
... 

                                                           

 .4ٔص: ثظبئش اٌذسعبد -ٔ
 .، ثبة إٌٛداس ٔػ ٖٗٔص ٔط: اٌىبفٟ -ٕ
 .، ثبة إٌٛادس ٖػ ٖٗٔص ٔط: اٌىبفٟ -ٖ
 .ٙٓٔص ٕط: Xػ١ْٛ أخجبس اٌشػب  -ٗ
 .، ثبة إٌٛادس ٗػ ٖٗٔص ٔط: اٌىبفٟ -٘
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ُب ا٣بلق أم أهنم عباد ا سبحانو كتعاذل كبأمره يعملوف  اإللوىيةكىذا ىو االتصاؼ بصفة 
ٍيئىًة ﴿ ا فػىتىكيوفي طىٍّبان بًًإٍذين ٚبىٍليقي ًمنى الطنًْب كىهى كىقىاليوا اٚب ىذى ﴿ ،َُُ: ا٤بائدة ﴾الط ٍّبً بًًإٍذين فػىتػىنػٍفيخي ًفيهى

انىوي بىٍل ًعبىاده ميٍكرىميوفى   - ِٔ: األنبياء ﴾ال يىٍسًبقيونىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىىيٍم بًأىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى * الر ٍٞبىني كىلىدان سيٍبحى
ِٕ. 

هنم يقوموف ٖببلفة ا سبحانو كتعاذل إدرجة عالية من الكماؿ ٕبيث  كىؤالء العباد على
حق خبلفتو، فإذا ًب بعثهم كاستخبلفهم ُب ىذا العادل فهم يقوموف مقاـ ا سبحانو كتعاذل 
ٕبولو كقوتو كبإذنو، فهم يدبركف ىذا العادل بقوة ا ككفق ما علمهم ا فهم ال يشاؤكف إال ما 

صلوات ا )وهبم أكعية ٤بشيئتو سبحانو كتعاذل، فاإلرساؿ بعد بعثهم منهم يشاء ا، كقل
، فمحمد خاًب األنبياء كا٤برسلْب من ا سبحانو كتعاذل أما بعد بعثو فاإلرساؿ منو (عليهم

صلوات ا عليو باعتباره ا ُب ا٣بلق، فهو صورة ا التامة كأ٠باء ا ا٢بسُب ككجو ا ككلمتو 
... كبشأف الكلمة التامة ...  كاألرضكبكلمتك الٍب خلقت هبا السماكات )... امة الت

، كىو صلوات ا عليو ظهور ا ُب فاراف (ُ)...( كأسألك بكلمتك الٍب غلبت كل شيء 
طلعة  X، كما كاف عيسى (ِ)...( كبطلعتك ُب ساعّب كظهورؾ ُب جبل فاراف ( )... مكة)

 .٩بهدان مد  X، كالطلعة ىي اإلطبللة كالظهور ا١بزئي، فكاف عيسى ا ُب ساعّب

ك٥بذا كاف  Xىو نفس إرساؿ ا سبحانو كتعاذل ٤بوسى  لؤلئمة  فإرساؿ ٧بمد 
خاًب األنبياء كا٤برسلْب أم من ا، فهو صلوات ا عليو ا٣باًب ٤با سبق كالفاتح ٤با  ٧بمد 

وة الٍب ٚببط ُب سر ختمها علماء ا٤بسلمْب كإال فبل معُب ٣بتم استقبل، كىذا ىو سر ختم النب
، بل رٗبا كانت ا٢باجة ىي ىي دل تتبدؿ بعد بعث الرسوؿ ٧بمد  اإلرساؿ كالنبوة مع أفٌ 

كأكثر فسادان كظلمان  أأعظم، فا٢بالة أسو  ا٢باجة ُب بعض ا٤بواطن بعد بعث الرسوؿ ٧بمد 
إال على شرار خلق ا، كقد نبأ الرسػوؿ  -أم قياـ القائم -كظبلمان كجاىلية، كال تقـو الساعة 

كانوا يقوموف مقاـ أنبياء   ، إذف فاألئمة اإلثنا عشر ا٢بالة ستسوء من بعده  أفٌ  
أيم ةو رىسيوؿه فىًإذىا  كىًلكيلن ﴿ ُب ىذه األمة كلكن مرسلهم ىو ٧بمد  ا كرسلو ا٤باضْب 

نػىهيٍم بًاٍلًقٍسًط كىىيٍم ال ييٍظلىميوفى   .ْٕ: يونس ﴾جىاءى رىسيو٥بييٍم قيًضيى بػىيػٍ

                                                           

 .دػبء اٌغّبد -ٔ
 .اٌّظذس اٌغبثك -ٕ
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ًلكيلن أيم ةو رىسيوؿه فىًإذا ﴿: سألتو عن تفسّب ىذه اآلية: ، قاؿXعن جابر عن أيب جعفر 

نػىهيٍم بًاٍلًقٍسًط كىىيٍم ال ييٍظلى  تفسّبىا بالباطن، أف لكل : )X، قاؿ ﴾ميوفى جاءى رىسيو٥بييٍم قيًضيى بػىيػٍ
قرف من ىذه األمة رسوالن من آؿ ٧بمد ٱبرج إذل القرف الذم ىو إليهم رسوؿ، كىم األكلياء 

نػىهيٍم بًاٍلًقٍسطً ﴿: كىم الرسل، كأما قولو معناه إف الرسل : ، قاؿ﴾فىًإذا جاءى رىسيو٥بييٍم قيًضيى بػىيػٍ
 .(ُ)( ا يقضوف بالقسط كىم ال يظلموف كما قاؿ

أيضان قاموا مقاـ ا ُب ا٣بلق فهم رسل كىم ميرًسلْب،  كاألئمة  فالرسوؿ ٧بمد 
أيضان، كاإلمػاـ ا٤بهدم  ميرًسل لؤلئمػة  رسوؿ ا سبحانو كتعاذل، ك٧بمد  فمحمد 
X  كاإلماـ ا٤بهدم "كجو ا"أك  "ا ُب ا٣بلق" رسوؿ من ٧بمد ،X  ميرًسل

 "ا ُب ا٣بلق"أم  اإلثُب عشر من كلده، كىو هبذا يكوف أيضان ُب مقاـ ٧بمد للمهديْب 
  .سبحانو كتعاذل "كجو ا"أك 

ا سبحانو  إلوىيةىي بعينها  إلوىيةكأىل بيتو بصفة  اتصاؼ ٧بمد  كال تتوىم أفٌ 
 كإلوىيتوهبا، ال ٱبرجهم عن كوهنم خلقان فقراء ٥بم حدكد مقيدكف  األمرىذا  كتعاذل، بل إفٌ 

كإف كاف الفقر ال  اإللوىيةبصفة  مطلقة، فاتصاؼ ٧بمد كآؿ ٧بمد  إلوىيةسبحانو كتعاذل 
يكاد ٲبيز فيها كلكنها ٧بتاجة كفقّبة لو سبحانو كتعاذل، فهم صلوات ا عليهم يكادكف أف 

ًضيءي كىلىٍو دلٍى ٛبىٍسىٍسوي يىكىادي زىيٍػتػيهىا يي ﴿يكونوا أغنياء كلكنهم فقراء كمساكْب ا سبحانو كتعاذل 
  .انتهى (ِ) (ّٓ: النور ﴾نىاره نيوره عىلىى نيورو 

بتصديق كتاب ا كركايات الطاىرين الشاىدة  ا٤بليءكقد ظهر من ىذا البياف الرباين 
كآلو صلوات ريب عليهم ٛبامان   ُب ا٣بلق على ٧بمد اإللوىيةصفة  إطبلؽ إمكاف بعظمتو،

ٗبا يوجب صرفو عن الذات ا٤بقدسة كاجمليء كاليد كما ( ا)كبالتارل فإٌف اقَباف اسم  كالربوبية،
أم ( ا ُب ا٣بلق)شابو ٩با يتنزه ا٢بق سبحانو عن نسبتو إليو يوجب القوؿ إٌف ا٤بقصود بو 

تًيػىهيمي الل وي ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف يىأٍ ﴿ :معُب قولو تعاذل فٌ أ خليفتو الكامل، لذا بْب  آؿ ٧بمد 
اـً  إذف ا٤بظلل بالغماـ، فاآلية  ىل ينظركف إال أف يأتيهم ٧بمد  :ىو ﴾..ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى

                                                           

 .، ٚسٚاٖ اٌّغٍغٟ فٟ اٌجؾبسٖٕػ ٖٕٔص ٕط: اٌؼ١بشٟ رفغ١ش  -ٔ
 .وزبة اٌزٛؽ١ذ ٌٍغ١ذ أؽّذ اٌؾغٓ -ٕ
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الركايات الشريفة بنص  Xكالقائم  X، كمنهم أمّب ا٤بؤمنْب كآؿ ٧بمد  ُب ٧بمد 
  .كبلـ ابنهم القائم أٞبدالٍب تقدمت ُب  

كٚبرصات تدؿ على  أىواءال يعدك ٦برد بكل تأكيد يقوؿ، كقولو  أفاذا بقي بوسع ا٣بباز فم
فهو بعد أف يعرض ا٘باىْب ُب تفسّب اآلية الكرٲبة،  .جهل صاحبها بكتاب ا ككبلـ خلفائو

كٮبا ذاهتما اللذاف عرضتهما عن السيد الطباطبائي سابقان، أم تقدير كلمة ٧بذكفة ُب اآلية، أك 
 : ادم ٍب نسبتو إذل ا سبحانو٘بريد اجمليء عن معناه ا٤ب

يأٌب ا يعِب يأٌب أمر ا، أك : إٌما أٍف يأخذ باال٘باه األكؿ ؟ كيف يعِب يأٌب ا..): يقوؿ
كاإلتياف ، فعبلن يأٌب ا، لكن ليس إتياننا مادينا كإ٭با إتياننا ٘بريدينا: نأخذ باال٘باه الثاين

فهذه حاصلة من األكؿ كبنسبةو متساكيةو ١بميع  التجريدم ليس معناه القيمومة كاإلحاطة،
اـً }العباد، إ٭با إتيانو ك٦بيئو جٌل كعبل  ىو ما يقع من الٌرعب كالٌرىبة ُب آخر { ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى

الزماف عندما يصدر األمري اإل٥بيي من ا تبارؾ كتعاذل بالٌصيحة ُب آخر الزماف الٍب تأخذ ٦با٥با 
 .(ُب نفوس العباد من الٌرعب كالرىبة

 :جدان  جواب ىذه التخرصات كاضحان  أصبح ،عرفنا ما تقدـ إذاك 

اختصاص إحكاـ ا٣بوض فيها بعد  السيد ا٣بباز أجازمن ف ،من ا٤بتشابو اآلية إفٌ  :فأوالًً
 !؟ كهني شيعتهم عن ا٣بوض فيو متشابو الكتاب بآؿ ٧بمد 

، كبالتارل كيف بركاياهتم الشريفة ا٤بتشاهبة اآليةىذه  أمرحكموا أ ٧بمد  آؿ إف: وثانياًً
قباؿ  لو قوالن  أفٌ هل يرل فاختيار ما يراه ىو، على  اإلصرارك  إحكامهم ا٣بباز على ترؾ أ٘بر 

جربه على أعرؼ هبا فمن يف دل يكن إ، ك أصبلن كاف يعرؼ بالركايات   إفىذا  !؟ مثبلن   قو٥بم
 !؟ فيو ٛبامان كال يعرؼ حٌب ما قاؿ آؿ ٧بمد  وض ُب أمر ىو جاىل بوا٣ب

أسألو عن ، (ا)قبل اسم ( أمر)كتقدير كلمة اآلية ُب تفسّب  األكؿٖبصوص ا٘باىو  :وثالثاًً
، ... أكىبلؾ  أكعذاب : كلمةبعض ا٤بفسرين ٱبتار تقدير  : ضابط ىذا التقدير بنظره، فمثبلن 

 !دكف سواىا ؟ (أمر)كلمة اختيار  على  وكقعتأفهل القرعة 
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ذلك فعبلن بعد كقد قاؿ  ،"أمر"كلمو  فيهاأخرل ألجل كركد آية " أمر"إف اختيار  :كإذا قاؿ

ىىٍل ": يأٌب أمري ا، خصوصنا ُب آية أخرل قاؿ: يعِب): اآلية، كىذا نص قولو بعد اآلية
ًئكىةي أىٍك يىٍأٌبى أىٍمري  كىو أسلوب غريب حقان ُب التعامل مع  ، "(رىبنكى يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف تىٍأتًيػىهيمي اٍلمىبلى

ًشيءًليسً،جابرًيا: )Xه، قاؿ اإلماـ الباقر أخطورتو كخط  آؿ ٧بمد كتاب ا، بْب  
ًشيءًفيًوآخرىاًشيءًفيًأولهاًيكونًاآليةًإنًالقرآن،ًتفسيرًمنًالرجالًعقولًمنًأبعد
بالنسبة إذل اآلية الواحدة، فما كإذا كاف ىذا . (ُ)( وجوهًعلىًمتصرفًمتصلًكالمًوىو

 !بالك إذا كانت اآليات متعددة كما ىو ا٢باؿ ُب ا٤بقاـ ؟

ر  ى من قدٌ نقض بو السيد أٞبد ا٢بسن علما على ىل ٲبتلك السيد ا٣بباز جوابان  :ورابعاًً
 :ُب اآلية "أمر"كلمة 

كيكفي القوؿ بأف ىناؾ مضافان ٧بذكفان غّب صحيح، ): ُب ىامش كتاب التوحيد Xقاؿ 
فهل يصح عندىم رفع ا٤بضاؼ إليو كما ىو  ،أف نسأؿ عن ا٤بضاؼ إليو ا٤برفوع ُب ىذه اآلية

ا مضاؼ إليو ٦بركر كا٤بضاؼ  ا٢باؿ ُب اآلية أعبله ؟ كىل ىم يقولوف عند إعراب اآلية بأفٌ 
 ؟ "أتى" غّب أهنا فاعل فعل  "ا"؟ كٗباذا يعللوف رفع كلمة  مثبلن  "أمر"٧بذكؼ تقديره 

ىل يصح من حكيم أف ٰبذؼ ا٤بضاؼ إذا كاف ُب موضع : كأيضان يكفي فقط أف نسأؿ
؟ كىل العرب ٰبذفوف ُب مواضع الشبو؟ ُب ا٢بقيقة  متشابو كيسبب ا٫برافان ُب عقيدة التوحيد

أسئلة كثّبة ك٧برجة ٤بن يقوؿ بأٌف ىناؾ ٧بذكفان ٘بعلو ُب زاكية ضيقة، كال ٲبكنو حٌب تعليل قولو 
دكد ما ىو ملتـز بو من قواعد النحو فضبلن عن أٌف ىذه القواعد ُب أحسن أحوا٥با ضمن ح

كبشرية، كىو ٰباكؿ أف ٱبضع القرآف كىو كبلـ ا سبحانو ٥با،  استقرائيةسنقوؿ عنها إهنا 
كلعل من ا٤بناسب أيضان نقل قوؿ إماـ فقهاء السنة كالشيعة ا٢باليْب ُب ىذا األمر كىو ا١برجاين 

؟ فقد فقاؿ  ليقاؿ إف ىناؾ ٧بذكفان  اآليةكالنظر فيو، كىل ٲبكن انطباقو على ا٢باؿ ىنا ُب ىذه 
ُب ا٢بذؼ ىو باب دقيق ا٤بسلك لطيف ا٤بأخذ عجيب األمر شبيو بالسحر، القوؿ ": ا١برجاين

فإنك ترل بو ترؾ الذكر أفصح من الذكر، كالصمت عن اإلفادة أزيد لئلفادة، ك٘بدؾ أنطق ما 
 .دالئل اإلعجاز لعبد القاىر ا١برجاين "تكوف إذا دل تنطق، كأًب ما تكوف بيانان إذا دل تنب

                                                           

 .3ٕٔص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٔ
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ىناؾ ٧بذكفان، فيأٌب السؤاؿ  أحد إٌف ا ىنا ٗبعُب أمر ا كليس أفٌ  أما التأكيل، أم أف يقوؿ
؟  كىل ٯبوز إطبلؽ كلمة ا على غّبه سبحانو كتعاذل حٌب أهنا ىنا أطلقت على أمره: ىنا

فإذا كاف ىذا األمر ٩بكنان ُب اللغة فلماذا ال يكوف ا٤براد بكلمػة ا ىنا عبد ا كليس أمر ا، 
؟ كمن ىو أمر  ، فالسػؤاؿ يكوف ما ىو أمر ا أك عبد اكوف ا٤براد ىو ٧بمػد أم أف ي

؟ كىذا ىو ما  ؟ ك٤باذا ٞبل ىذا االسم ؟ كٞبل اسم ا ا أك عبد ا الذم ٠بي با
 .انتهى (سأحاكؿ أف أبْب بعضو ُب ىذا الكتاب

على  إطبلقواجمليء يصح  فٌ أك  اآليةُب تفسّب الذم ذكره ٘باه الثاين االٖبصوص  :وخامساًً
نتساءؿ عن مستنده ُب ذلك، لوازمو ا٤بادية من انتقاؿ كما شابو، عن ا سبحانو بعد ٘بريده 

بي نوا قو٥بم الصريح ُب أٌف اجمليء ال يصح نسبتو إذل ا٢بق  خصوصان كأٌف أئمة ا٥بدل 
 ،"صفا صفا كا٤بلك ربك كجاء" :كجل عز ا قوؿ عن Xسئل اإلماـ الرضا  .سبحانو

ًبذلكًيعنيًإنماًاالنتقال،ًعنًتعالىًوالذىابًبالمجيءًيوصفًالًوجلًعزًاهللًإن): فقاؿ
    .(ُ)( صفاًصفاًوالملكًربكًأمرًوجاء

بعد ٘بريدىا لتشمل غّب اجمليء ا٤بنسوبات للحق سبحانو ىل ستطوؿ قائمة  :وسادساًً
ما فرؽ قوؿ السيد ا٣بباز عن ك  !؟أك أٌف للمجيء خصوصية معينة  ،أيضان عن لواـز ا٤بادة ا٤بزعـو 

كمعُب : )ر هبا درب الوىابيْب، قاؿعن االستواء ُب فتاكاه الٍب نو   -ا٤بتقدـ  -قوؿ ابن عثيمْب 
استول ارتفع كعبل، كىو استواء يليق ٔببلؿ ا، ال يشابو خلقو ُب استوائهم، ال يشابو خلقو 

ما الفرؽ بْب استواء يليق با  .(بة أك على السفينة أك السيارة أك الطائرةُب استوائهم على الدا
تعاذل ا عما يقولو ىؤالء علوان  بنظر ابن عثيمْب كبْب إتياف ا اجملرد عن ا٤بادة بنظر ا٣بباز ؟؟ 

 .كبّبان 

الٌرعب  ىو ما يقع من: )ُب اآلية بالقوؿ" إتياف ا"بياف  دإٌف ا٣بباز انتهى عن :وأخيراًً
كالٌرىبة ُب آخر الزماف عندما يصدر األمري اإل٥بيي من ا تبارؾ كتعاذل بالٌصيحة ُب آخر الزماف 

ربط ا٣بباز أف ييف استطاع ك: ، كالسؤاؿ(الٍب تأخذ ٦با٥با من الٌرعب كالرىبة ُب نفوس العباد
  ؟ اآليةبْب الصيحة كبْب إتياف ا ُب 

                                                           

 .ٖٙٔص: رٛؽ١ذ اٌظذٚق -ٔ
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كما تقدمت ُب كبلـ   -ُب بياف اآلية  ىا آؿ ٧بمد الركايات الٍب ذكر سبب إف كاف ب
، كلكنها دل تتطرؽ ال إذل Xكالقائم  فالركايات كإف ذكرت رسوؿ ا  -القائم أٞبد 
الٍب رآىا ا٣بباز قد حذفت من اآلية كتربع بتقديرىا، كال إذل الصيحة ليتربع " أمر"تقدير كلمة 

ف كاف قد ربط إك . من الغماـ ٕبسب ما يفهمو ىو أيضان بالربط بينها كبْب إتياف ا ُب ظلل
 .فهو ال يعدك أف يكوف رٝبان كٚبرصان ال قيمة لو ،بقطع النظر عن الركايات األمرينبْب 

 من حالو بأفضلتكلم فيها ا٣بباز كحالو ليس  أخرلعلى قضية متشاهبة  أكثر، نقف كاآلف
 .ُب اآلية "إتياف ا"ُب بياف 

* * * 



(5) 

 ودابة األرض الرجعـــة
 األرضىي الرجعة كدابة  ٧بمد  آؿمن األمور ا٤بتشاهبة الواردة ُب كتاب ا كركايات 

سلم طريق، أ، كرغم أٌف الكثّب من العلماء هنوا عن ا٣بوض ُب ذلك كاعتربكه كارتباطهما بالظهور
السيد ا٣بباز على ا٣بوض فيو  أصر  ،  ا٥بدل بأئمةفيها ٨بتص ما تشابو  إحكاـ أفٌ ذلك 

  .أقوالوكسنرل 

علم أنو كرد عن ا): ا٤بتقدمة، قاؿ السيد الطباطبائي "ا ُب ظلل من الغماـ إتياف" آيةفعن 
كتفسّبىا  ،Xأىل البيت تفسّب اآلية بيـو القيامة كما ُب تفسّب العياشي عن الباقر  ةأئم

كما ركاه   Xتفسّبىا بظهور ا٤بهدم ك ، Xبالرجعة كما ركاه الصدكؽ عن الصادؽ 
 كثّبان   كنظائره كثّبة فإذا تصفحت كجدت شيئان . بطريقْب Xالعياشي ُب تفسّبه عن الباقر 
 .كثالثة بالظهور ،كأخرل بالرجعة ،أىل البيت تارة بالقيامة أئمةمن اآليات كرد تفسّبىا عن 

إال لوحدة كسنخية بْب ىذه ا٤بعاين، كالناس ٤با دل يبحثوا عن حقيقة يـو القيامة كدل  كليس ذلك
ُب الكشف عما يعطيو القرآف من ىوية ىذا اليـو العظيم تفرقوا ُب أمر ىذه  يستفرغوا الوسع

ة ركاية ُب أبواب ائت كرٗبا زادت على ٟبسمئاالركايات، فمنهم من طرح ىذه الركايات، كىي م
من ينقلها  -كىم أمثل طريقة  -على ظهورىا كصراحتها، كمنهم  أٌك٥باكمنهم من  متفرقة،

 .(ُ)(كيقف عليها من غّب ٕبث

عرض ما قالو ا٣بباز، أشّب إذل نقطة مهمة ترتبط بكيفية تناكؿ بعض أدعياء العلم كقبل 
 .الركايات ا٤بتعلقة بالظهور كاألحداث ا٤بزامنة لو

ً:الناسًعنًنصرةًالقائمًساذجًوأوىامًلتخذيلًمًٌفهًْ.1ً

فيما سبق السر ُب التشابو ا٤بوجود ُب الركايات ا٤بتعلقة بالظهور ا٤بقدس بصورة عامة،  ابينٌ 
  :الركاية التاليةو تكىو ما أكضح
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إنا نصف صاحب األمر بالصفة الٍب ليس  Xأليب جعفر  :قلت) :قاؿ ،ن مالك ا١بهِبع
حتىًيكونًىوًالذيًيحتجًعليكمًًالًيكونًذلكًأبداًًً،الًواهلل :فقاؿ، حد من الناسأهبا 

 .(ُ)( بذلكًويدعوكمًإليو

قاؿ بالطريقة ا٤بتشاهبة الٍب يدركها كل باحث،  كعن سبب كركد ركايات آؿ ٧بمد 
 أيضان  ىذا األمر دليبلن  ليكوف حل   جعلوه ىكذا أهنمكالسبب ): Xٞبد ا٢بسن أالسيد 

فالركايات موجودة . و ككلمة السر أك كلمة ا٤بركر الٍب ٛبر هبا إذل السرفحلٌ  ،لليماين ا٢بقيقي
ن يعرؼ كلمة السر ليمر هبا كلكن مى  ،كتوفر ا٢بركؼ كاألرقاـ للجميع  ٛبامان  ،كمتوفرة للجميع

فلو طلب منو البنك إدخاؿ كلمة السر ليفتح ا٣بزنة  ؟إذل خزنة ُب بنك غّب صاحبها  مثبلن 
كلمة السر متكونة من   كمع أفٌ . إف كاف ىو صاحب ا٣بزنة أك كاذبكيأخذ ما فيها سيتضح 

حد غّب صاحب أكلكن ليس بوسع  ،حركؼ كأرقاـ كىي متوفرة للجميع كُب متناكؿ ا١بميع
كذا ا٢باؿ بالنسبة . لفتح ا٣بزنة ان ا٣بزنة ترتيب ىذه ا٢بركؼ كاألرقاـ ٕبيث يكوف الَبتيب مبلئم

ال ٲبكن أف  ،يحة الٍب تفتح السر ىو صاحبها ال غّبفمن يرتبها بالصورة الصح ،للنصوص
 (.يفتحها غّب صاحبها

العلم عن ا٣بوض ُب تلك ا٤بساحة ا٣بطرة من  أدعياءلبعض  دعان اذلك ر  ، دل يكفً كلكن
 .كصاحب رايتهم ٧بمد  آؿا٤بتشابو كاقتحامها، لتغييب حق قائم 

ككيف أهنم  Xضوف للركايات الٍب تتحدث عن أصحاب ا٤بهدم يتعر  : فَباىم مثبلن 
إهنم ٯبتمعوف ببل أم مقدمات كببل : ييفتىقدكف من فرشهم كاجتماعهم لنصرتو ُب مكة، فيقولوف

بالعلم، فقط ىكذا يطّبكف با٥بواء كٯبتمعوف ٗبكة  إمامهميسلحهم  أفأم هتيئة عقائدية كببل 
لوىابيْب، كا٤بهدم كمعو ثبلٜبائة كثبلثة عشر ينطلقوف الٍب ٰبيطها اليـو مئات اآلالؼ من ا

 أفالناس فليس عليها أم تكليف كمسؤكلية فقط عليها  كأما، اإل٥بية الكربل بينهم بالدعوة
، ٍب بعد ذلك يفكركا بااللت  اإلماـاالنتظار حٌب يصل  أكاؽ هبم حتنتظر ىذا ا٢بدث اتـو

 !!الكوفة  كأنصاره
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نو سيظهر ىو إٔبجة  Xركف الناس كٲبنعوهنم عن نصرة ا٤بهدم ٱبدٌ هبذا الفهم السفيو 
كأما كيف سينتصر على أىل ! ؟ نتم انتظركا كال تفعلوا أم شيءأُب مكة ك  ُّّ ػال كأصحابو

 !؟ مكة، ككيف سيسطر على ا٢بجاز، ىل يكوف ذلك ببضع مئات فقط أـ با٤بعجزات القاىرة

 Xقاىرة كإىبلؾ الناس فقط، فبل داعي إذل ا٤بهدم  كإذا كانت ا٤بسألة مسألة معاجز
هلك ا سبحانو الناس كينتصر عليهم با٤بعجزات فضبلن عن أصحابو كأنصاره، فيكفي أف يي 

 !! األمركٯبعلهم يؤمنوف بالقهر كينتهي 

 فٌ خطوة ٞباره ميل، كأ Xاتلو القائم الدجاؿ الذم يق أفٌ  الركايات تبْبن : آخركىذا مثاؿ 
على العلم  أدعياءمعو جبل من نار كجبل من طعاـ، كيصر بعض  فٌ أٞباره ميل، ك  أذينبْب 

ىل : ٰبسب نفسو ضمن دائرة العقبلء أكشخص، كخطايب لكل من لديو عقل  أنوتصويره 
يكوف  أفببل بالفهم البدائي، تؤخذ كما ىي  األحاديثمثل ىذه  أفٌ السوم  اإلنسافيقبل 

، كيكوف كعرؼ سرىا رجل خوطب بتلك الركايات ٰبلو٢بديث ك يشّب لو اشفرة  كأفيها رمز 
 !؟ للتعرؼ على صدقو عند ابتدائو بدعوتو إحكامو ٤بتشاهبها طريقان 

كبكثرة الذم ٲبارسو البعض مثل ىذا الطرح ىذا الفهم الساذج للقضية ا٤بهدكية كضحالة  إفٌ 
٥بو جرٲبة كربل ترتكب  إلعبلميةاعرب الفضائيات كا٤بنابر  أصواهتم٩بن تسمع كتركيز ىذه األياـ 

ما  كإذا، قائمهم كٲبانيهملتخذيل الناس عن نصرة ان سعي ،٧بمد  آؿٕبق  إصراربسبق 
  .أكربا١برٲبة كقع  أفٌ ذلك يتم باسم الدين فعندىا نعرؼ  أفٌ عرفنا 

كىكذا، تبقى الناس ا٤بساكْب تعيش ُب خياؿ كأكىاـ بعيدة عن الواقع، بوحي ٩بن يدعي 
اهبا بكتاب ا حصأا٣بطب الرنانة ا٤بليئة ٔبهل  أصحابالتخصص ُب القضية ا٤بهدكية، ك 
 .كركايات عدلو كترٝبانو الطاىرين 

ما ، أما ٤Xبهدم ٗبثل ىذا الفهم، حاكؿ السيد ا٣بباز بياف معُب الرجعة كعقب اإلماـ ا
ا يتعلق بالرجعة كدابة األرض كأما م. فهو ما يتم التحدث فيو ُب النقطة القادمةيتعلق بالعقب 

 .فهو ما نتحدث عنو اآلف ،أشار ٥بما ا٣بباز ُب ٧بور ٧باضرتو الثاين اللتْب
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ً:وفقًتصّورًالخبازًالرجعة.2ًً

اآلية ا٤بباركة كعدة آيات ترتبط  :الثايناور ): أيضان ا٤بتقدمة  "إتياف ا"يقوؿ عن آية 
ُب تفسّب ىذه اآلية ( عليو الٌسبلـ)ٗبسألة الٌرجعة، ركل الشيخ الصدكؽ عن اإلماـ الصادؽ 

ًئكىةي كىقيًضيى اأٍلىٍمري }: ا٤بباركة اـً كىاٍلمىبلى : قاؿ .{ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإال  أىٍف يىٍأتًيػىهيمي الل وي ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى
الرجعة عندما ٙبدث تسبقها صيحة من السماء، صيحة ُب شكل غمائم تغطي  ،"ي الرجعةى"

األرض كلها، ىذه الصيحة الٍب تتجلى للعباد ُب آخر الزماف بشكل غمائم كسحاب تغطي 
 (.األرض كلها ىي تكوف جرس اإلنذار كبداية مسألة الرجعة

 :عرب النقاط التالية نو آؿ ٧بمد ىذا فهمو، كسنقـو بعرضو اآلف على ما بي  

 :، كقد تقدمت كأعيدىا اآلفُب اآلية الكرٲبة ىذه بعض الركايات :أوالًً

 :إنًإبليسًقال: )يقوؿ ٠Xبعت أبا عبد ا : عن عبد الكرمي بن عمرك ا٣بثعمي، قاؿ
َعُثونًَ ًيُ ب ْ ًاْلُمْنَظرِينًَ :فأبىًاهللًذلكًعليو،ًقالًَ، أَْنِظْرِنيًِإلىًيَ ْوِم ًاْلَوْقِتًًفَِإن َكًِمَن ِإلىًيَ ْوِم

ًكرًأميرًالمؤمنينًً... اْلَمْعُلومًِ ًكانًيومًالوقتًالمعلوم فيًأصحابوًوجاءًإبليسXًًفإذا
ًمنًً ًقريب ًالروحا ًلو ًيقال ًالفرات ًأراضي ًمن ًأرض ًفي ًميقاتهم ًويكون ًأصحابو، في

إلىًًكوفتكم،ًفيقتتلونًقتااًلًلمًيقتتلًمثلوًمنذًخلقًاهللًعزًوجلًالعالمين،ًفكأنيًأنظر
قدًرجعواًإلىًخلفهمًالقهقرىًمائةًقدم،ًوكأنيًأنظرXًًأصحابًعليًأميرًالمؤمنينً

ِفيًظَُلٍلً﴿إليهمًوقدًوقعتًبعضًأرجلهمًفيًالفرات،ًفعندًذلكًيهبطًالجبارًعزًوجلً
ًاأْلَْمرًُ ًَوُقِضَي ًَواْلَمالِئَكُة ًاْلَغماِم ًاهللً ﴾ِمَن ًإليوًًرسول ًنظر ًفإذا ًنور، ًمن ًحربة بيده

ًأصحابوًإبليس ًلو ًفيقولون ًعقبيو، ًعلى ًناكصًا ًالقهقرى ًرجع ًظفرت؟ً: ًوقد ًتريد أين
ًاْلعاَلِمينًَ﴿:ًفيقول فيطعنوًً،ًفيلحقوًالنبيً﴾ِإنِّيًَأرىًماًالًتَ َرْوَنًِإنِّيًَأخاُفًالل َوًَرب 

ًفعندًذلكًيعبدًاهللًعزًوجلًوالً ًوىالكًجميعًأشياعو، ًفيكونًىالكو ًكتفيو ًبين طعنة
ًويملكًأميرًالمؤمنينًًيشركًبو ًوأربعينًألفًسنةًحتىًيلدًالرجلًمنXًًشيئاً، أربعًا
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ً ًعلي ًعندXًًشيعة ًالمدىامتان ًالجنتان ًتظهر ًذلك ًوعند ًذكرًا، ًصلبو ًمن ًولد ألف
  .(ُ) (مسجدًالكوفةًوماًحولوًبماًشاءًاهلل

  .ُب الرجعة الغماـ ُب الركاية ىو رسوؿ ا ُب ظلل من اآلٌب  ككاضح أفٌ 

ًإلىً: )Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب : عن عبد الواحد بن علي، قاؿ ًالنبيين ًمن ًأؤدي أنا
،ًالوصيين،ًومنًالوصيينًإلىًالنبيين،ًوماًبعثًاهللًنبيًاًإالًوأناًأقضيًدينوًوأنجزًعداتو

ولقدًاصطفانيًربيًبالعلمًوالظفر،ًولقدًوفدتًإلىًربيًاثنتيًعشرةًوفادةًفعّرفنيًنفسو،ً
ً-ًميثم التمار: قاؿ؟ً(ًبالباب)ياًقنبرًمنًعلىًالبابًً:ٍب قاؿً-وأعطانيًمفاتيحًالغيبً

ًكافراً،ً ًكنت ًكنتًمؤمنًاًوإنًتركتو أناًالفاروقً:ًقال(ًثم)ماًتقولًأنًأحدثكًفإنًأخذتو
َىْلً﴿ :بينًالحقًوالباطل،ًأناًأدخلًأوليائيًالجنةًوأعدائيًالنار،ًأناًقالًاهللًالذيًأفرق

ًتُ رًْ ًَوِإَلىًالل ِو ًاأْلَْمُر ًَوُقِضَي ًَواْلَمالِئَكُة ًاْلَغماِم ًِمَن ًِفيًظَُلٍل ًالل ُو ًيَْأتِيَ ُهُم ًَأْن ًِإال  َجُعًيَ ْنظُُروَن
 .(ِ) (﴾اأْلُُمورًُ

  .Xي بن أيب طالب كاآلٌب ُب الركاية ىو اإلماـ عل

ًَأْنًيَْأتِيَ ُهُمًالل وًُ﴿ :ُب قوؿ ا تعاذل Xقاؿ أبو جعفر : عن جابر، قاؿ َىْلًيَ ْنظُُروَنًِإال 
ينزلًفيًسبعًقبابًمنًنورًالًيعلمً: )، قاؿ﴾ِفيًظَُلٍلًِمَنًاْلَغماِمًَواْلَمالِئَكُةًَوُقِضَيًاأْلَْمرًُ

 .(ّ) (فهذاًحينًينزلفيًأيها،ًىوًحينًينزلًفيًظهرًالكوفةً

إنوًنازلًفيًقبابًمنًنورًحينًينزلًبظهرًالكوفةًعلىًالفاروقً: )Xكقاؿ أبو جعفر 
 .(ْ) (فهوًالوسمًعلىًالخرطومًيومًيوسمًالكافر ﴾ُقِضَيًاأْلَْمرًُ﴿وأماًً،فهذاًحينًينزل

 .Xكاآلٌب مظلبلن بالغماـ ُب الركايتْب ىو القائم 

  :كاحدة ترجعتْب كليس إذل أشارتالركايات  إف :وثانياًً

                                                           

 .2ٕص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٔ
 .2ٙص: رفغ١ش فشاد اٌىٛفٟ -ٕ
 .ٖٓٔص ٔط: رفغ١ش اٌؼ١بشٟ -ٖ
 .اٌّظذس اٌغبثك -ٗ
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رجعة ُب : كالرجعة رجعتاف.. : )عٌمن ذكر ُب ركايات الرجعة Xٞبد ا٢بسن أقاؿ السيد 

بأنفسهم كبأجساد تناسب ذلك العادل بعد " األكذل"قياـ القائم ٗبىثىلهم، كرجعة ُب عادل الرجعة 
 .(ُ) (أف ينسيهم ا حا٥بم كاالمتحاف األكؿ كالثاين

عوادل النزكؿ كما يأٌب بياهنا )كاالمتحاف فيهما  عد عا٤بي الذر كالدنياتكوف بالٍب الرجعة ف
لعادل الذر  أفٌ كما ىي عادل ثالث بعد عا٤بي الذر كالدنيا كلو قانونو ا٣باص بو،  ، (رثبتوضيح أك

، كقد ا٣باص بوقانونو  اآلفقانونو ا٣باص بو قبل ىذا العادل، كلعادل الدنيا الذم ٫بن فيو 
الرجل  أفٌ ، كما ٧بض الكفر ٧بضان  منك  ٧بضان  اإلٲبافتضمنت بعض الركايات رجوع من ٧بض 

مثل ىذا ال ٲبكن  أفٌ ككاضح  كما أشارت لو الركاية األكذل أعبله،  كلد من صلبو ألفيكوف لو 
 .ا٤بلحوظةيكوف ُب عادل الدنيا ٕبدكده  أف

ًُىَوًَلُوًاْلَحْمُدًِفيً﴿ :تعاذلقولو عن معُب  Xك٤با سئل القائم أٞبد  َوُىَوًالل ُوًالًِإَلَوًِإال 
  :أجاب ،(ِ) ﴾اأْلُوَلىًَواآْلِخَرِةًَوَلُوًاْلُحْكُمًَوِإلَْيِوًتُ ْرَجُعونًَ

كىو الثناء عليو بشكل أكمل كأًب ٕبسب ا٤بعرفة ، ٌف ا٢بمد ا٢بقيقي  سبحانو كتعاذلأأم )
كىذه ا٤بعرفة ، أم يعرفوف ،ٔٓ: الذاريات ﴾كىاأٍلًٍنسى ًإال  لًيػىٍعبيديكفً كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍن  ﴿: ٗبرتبة عالية

، كقبلها (٠باء الرجعة)تتحقق ُب األكذل كىي السماء األكذل  العالية كالٍب ٛبثل الغرض من ا٣بلق
حيث تبدأ مرحلة ، Xُب ظهور اإلماـ ا٤بهدم  (بداية األكذل)، كبدايتها أم (٠باء الذر)ىي 

  .كمقدمات ٛبهيد لعادل الرجعةاألكذل 

، ٍب الرجعة كا٤بهديْب ، Xأم ا٢باكمية  ٕبكم اإلماـ ا٤بهدم : ﴾كلو ا٢بكم﴿
إذل ا سبحانو كتعاذل ُب : ﴾كإليو ترجعوف﴿ .كا٢بكم لؤلنبياء كا٤برسلْب كاألئمة كاألكصياء

من ٧بض اإلٲباف )كالظا٤بْب بظلمهم ُب الرجعة ، الصا٢بْب بصبلحهم مأم ليجاز ، الرجعة
، فيكاؿ لكل ظادل كيلو، كيكاؿ لكل كما كرد عنهم   (ّ)( ٧بضان كمن ٧بض الكفر ٧بضان 

 .صاحل كيلو، فينتقم ا لؤلنبياء كا٤برسلْب كاألئمة من الظا٤بْب الذين ٧بضوا الكفر ٧بضان 

                                                           

 .وزبة ِغ اٌؼجذ اٌظبٌؼ -ٔ
 .2ٓ: اٌمظض  -ٕ
 .ٕٗص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٖ
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اًب اأٍلىٍكربىً لىعىل هيٍم يػىٍرًجعيوفى  كىلىنيًذيقىنػ هيمٍ ﴿ اًب اأٍلىٍدَنى ديكفى اٍلعىذى  ،ُِ: السجدة ﴾ًمنى اٍلعىذى
أما اآلخرة فا٢بمد فيها أكمل كأًب كأعظم؛ ألهنا  . (ُب الرجعة)كلنذيقنهم من العذاب األدَن 
  .(ُ)( .. كشف تاـ للحقائق ككل ٕبسبو

كدعوتو اإل٥بية الكربل، كىذه بعض  Xكأما الرجعة با٤بثل، فهي الٍب تكوف ُب أياـ القائم 
 :الركايات ا٤بؤكدة ذلك

ًفَ َرَضً﴿:عن قوؿ ا عز كجل Xسألت أبا عبد ا : عن أيب مركاف قاؿ ًال ِذي ِإن 
الًواهللًالًتنقضيًالدنياًوالًتذىبًحتىً): فقاؿ رل: ﴾، قاؿَعَلْيَكًاْلُقْرآَنًَلَراد َكًِإَلىًَمَعادًٍ

ًعشرًألفًًيجتمعًرسولًاهللً ًاثنا ًلو ًفيلتقيانًويبنيانًبالثويةًمسجدًا وعليًبالثوية،
 .(ِ) (يعِب موضعان بالكوفة ،باب

ًيسعنا،ً.. : )ُب أيامو، إذ يقوؿ الناس لو Xكىو مسجد يبنيو القائم  ًال المسجد
ًلوًألفًبابًيسعًالناسأناًمرتادًلكمًفيخرجًإلىً:ًفيقول بنص ( الغريًفيخطًمسجدًا
: ُب ا٢بديث السابق" رسوؿ ا كعلي"كمن ٍب يكوف ا٤بقصود بػ. (ّ) Xاإلماـ الباقر قوؿ 

 .نظّبيهما ٕبيث يكوف ٦بيئهما ٗبثابة ٦بيء النيب كعلي عليهما كآ٥بما السبلـ

ُيخرجًالقائمًمنً: )Xكالرجعة با٤بٍثل ُب زمن القائم نراىا أيضان ُب قوؿ اإلماـ الصادؽ 
ًكانواًيهدونًبالحقً ظهرًالكوفةًسبعةًوعشرينًرجاًل،ًخمسةًعشرًمنًقومًموسىًالذين
ًاألنصاريً ًدجانة ًوأبا ًوسلمان ًنون، ًبن ًويوشع ًالكهف ًأىل ًمن ًوسبعة ًيعدلون، وبو

يكوف من أنصاره من  أم .(ْ)( يديوًأنصارًاًوحكاماًً يكونونًبينوالمقدادًومالكًاًاألشتر،ًف
 .ىو نظّب كمثيل ىؤالء ا٤بذكورين ال أهنم يأتوف بأنفسهم

قراءة الركاية  إعادة كٲبكن( يـو القائم كيـو الرجعة)ىذين اليومْب  من أكثر تتأكدكلكي 
لعنو ا ٕبربة من نور ُب اليـو  إبليسىو من يقـو بقتل  النيب  أفٌ  أكضحتكالٍب  أعبله

                                                           

 (.2ٔٔ)عإاي سلُ  ٗط: اٌّزشبثٙبد -ٔ
 .ٗٔٔ – ٖٔٔص ٖ٘ط: ثؾبس األٔٛاس  -ٕ
 .ٖٖٔص ٕ٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٖ
 .4ٖٙص ٕط: اإلسشبد ٌٍّف١ذ -ٗ



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...........................................  300
 ، ُب مسجد الكوفة،  Xمن يقتلو ىو القائم  إفٌ تقوؿ  أخرلركايات  أفٌ ما عرفت  كإذاا٤بعلـو

القائم  فٌ أُب اليـو ا٤بعلـو ُب عادل الرجعة، ك  إبليسىو من يقتل  النيب  أفٌ تعرؼ حينها 
X  كىو يـو الرجعة با٢بق، امو ُب ىذا العادل ُب مسجد الكوفة عند قي إبليسىو من يقتل

 .أكضحنابا٤بثل كما 

: عن قوؿ إبليس Xسألت أبا عبد ا : عن كىب بن ٝبيع موذل إسحاؽ بن عمار، قاؿ
، قاؿ ﴾قالًفانكًمنًالمنظرينًإلىًيومًالوقتًالمعلوم*ًإلىًيومًيبعثونًًربًفأنظرني﴿

؟ًًيبعثًاهللًفيوًالناسياًوىبًأتحسبًأنوًيومً: )؟ قاؿ جعلت فداؾ أم يـو ىو: لو كىب
ًكانًفيًمسجدًالكوفة،ًوجاءً إنًاهللًأنظرهًإلىًيومًيبعثًفيوًقائمنا،ًفإذاًبعثًاهللًقائمنا

ًفيقول ًركبتيو ًعلى ًيديو ًبين ًيجثو ًحتى ًإبليس ًبناصيتوً: ًفيأخذ ًاليوم ًىذا ًمن ًويلو يا
 .(ُ)( فيضربًعنقو،ًفذلكًيومًالوقتًالمعلوم

الٍب ا٤بتقدمة ىذه الركاية كركاية ا٣بثعمي ا١بمع بْب عن  Xٞبد ا٢بسن ألذا ٯبيب السيد 
 :لعنو ا ُب اليـو ا٤بعلـو ٗبا يلي إلبليس تتضمن قتل النيب 

حيث يقتلو القائم ، كالقيامة الصغرل ُب ىذه الدنيا، Xُب ظهور القائم : القتلة األكذل)
ُب )ُب الرجعة  :كالقتلة الثانية. كيلقيو ُب ىاكية ا١بحيم ،ُب مسجد الكوفة عند ظهور ا٢بق

الٍب تبدأ بعد انقضاء ملك ا٤بهدم الثاين عشر حيث يرجع عليو ا٢بسْب بن علي ( األكذل
X كيرجع علي بن أيب طالب ،X  ككل من ٧بض اإلٲباف ٧بضان ككل من ٧بض الكفر

كما ُب   فر ٧بضان كيقتلو رسوؿ ا أيضان ألنو ٩بن ٧بض الك "لعنو ا"٧بضان كيرجع إبليس 
 .(2) (الركاية الثانية

، أياـالكربل ثبلثة  اإل٥بية األياـالقيامة، صارت يـو  "يـو القائم كالرجعة" إذل أضفناما  كإذا
ًثالثة: )Xقاؿ اإلماـ الصادؽ لذا  ًاهلل ًأيام :ً ًالقائم ًيقوم ًويومXًيوم ًالكرة، ًويوم ،

 .(ّ)( القيامة

                                                           

 .ٕٗ٘ص ٓٙط: ثؾبس األٔٛاس  -ٔ
 (.22ٔ)عإاي سلُ  ٗط: اٌّزشبثٙبد -ٕ
 .4ٔص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٖ
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كأهنا حياة أٌف الرجعة عادل آخر كتكوف بعد ىذا العادل،  على تدؿ بوضوحالركايات  ،إذف
ًاثْ َنتَ ْينًًَِأَمت  َناًرَب  َنا﴿ :ا قوؿ ُب X جعفر أيب عن سبلـ بن ٧بمد عنأخرل بعد موت، 

َناًاثْ َنتَ ْينًًَِوَأْحيَ ْيتَ َنا ًألقوامًخاصًىو) :قاؿ ،(ُ)﴾َسِبيلًًٍمِّنًُخُروجًًٍِإَلىًفَ َهلًًِْبُذنُوبَِناًفَاْعتَ َرف ْ
 .(ِ) (الظالمينًللقومًفبعداًًً،القيامةًفيًويجريً،الموتًبعدًالرجعةًفي

يف بل ك ،نفس ىذا العادللفهم منّب ا٣بباز كغّبه أٌف الرجعة جزء من بعد ىذا معُب  فبل
أماـ أعينهم كما  من القبور وفٱبرج ىناؾ منكالناس ترل أٌف ىناؾ من يولدكف، ك كوف ا٢باؿ يس

تمرد بعض يك٤باذا  ،لو كاف كل ذلك ٰبصل ىنا فأين االمتحافكرد ُب بعض ركايات الرجعة، 
 !!كىم يركف ما يركف ؟ الناس

  :أقولاتضح ذلك،  إذا

كال ، ىذا العادلكعادل آخر يأٌب بعد   عن الرجعة ئان شيا٣بباز ال يعرؼ السيد  كاضح جدان أفٌ 
كال يبدك انو مطلع على ركاياهتا الٍب عرضت ، Xعن الرجعة با٤بثل الٍب تكوف ُب زمن القائم 

عادل ، فهو يتصور أٌف للواقع ٛبامان  ةك٦بانب بعيدة عن ا٢بقيقة أكىاـما ٲبلكو كل بل  بعضها، 
يتصور كما سيصرح بذلك أكثر،   الرجعة أمر سيحصل ضمن ىذا العادل ا٤بادم ا١بسماين،

أربعاXًًًويملكًأميرًالمؤمنينً: )فيو ضمن ركايات الرجعة أقر يذلك ُب ذات الوقت الذم 
هل ف، (ألفًولدًمنًصلبوًذكراXًًًوأربعينًألفًسنةًحتىًيلدًالرجلًمنًشيعةًعليً

يلد للرجل  أف فيقببلىل  الذم يعيش فيو بالقوانْب كالسنن الٍب ٙبكمو، واقعالعقل ك يقبل ال
 !أك يقببلف أف ٰبكم إماـ عشرات آالؼ السنْب ؟! ؟كلد ذكر كمن صلبو  ألف

ف ُب يـو  آل عن اليـو الذم ذكر ا مقداره ُب القر ئأنو قاؿ حْب س Xعن أيب عبد ا 
ًكرةًرسولًاهللً: )كاف مقداره ٟبسْب ألف سنة ًكرتوًخمسينًًوىي فيكونًملكوًفي

 .(ّ) (فيًكرتوًأربعاًوأربعينًألفًسنةXًألفًسنةًويملكًأميرًالمؤمنينً

                                                           

 .ٔٔ: غبفش -ٔ
 .3٘ٔ – 3ٗٔص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٕ
 .3ٗص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٖ
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 أصحاب ُب اجتماعأغلبهم صورىا يالٍب  ٤بعجزةكا  ،با٤بعجزةحصوؿ ذلك ا٣بباز  يدعي أك

عبارة عن بنظرىم كتصبح دنيا االمتحاف كاالختبار ، كما يتعلق بو ُب حركتوك  Xا٤بهدم 
 ! ؟كلو دامت عشرات آالؼ السنْب ٦بموعة معاجز 

ُب ٕبثو غّب ا٤بسبوؽ  النتيجة ا٤بخجلة الٍب انتهى إليها ا٣ببازنظر من ليس ىذا فقط، كلكن 
الرجعة عندما ٙبدث تسبقها صيحة من : )قولوعن الرجعة، لرأل العجب العجاب، كىي 

السماء، صيحة ُب شكل غمائم تغطي األرض كلها، ىذه الصيحة الٍب تتجلى للعباد ُب آخر 
كلها ىي تكوف جرس اإلنذار كبداية مسألة الزماف بشكل غمائم كسحاب تغطي األرض  

 (.الرجعة

با٤برة، كما كدكلتو  ألياموك٘باىل  Xا٤بهدم  لئلماـ إنكارإما بل فيو  ،ٚببط عجيبكىذا 
، أيضان  صرٰبة لركايات أىل البيت الخالفة ا٤ب أكو، يظهر ُب فلتات لسان ا٤برء أضمره

   :ذلككإليكم بياف 

كقد  ٕبسب رأيو، على ىذه األرضُب آخر الزماف عن الرجعة شك أدَن ببل ىو يتحدث 
كلكنا استعرضنا فيما سبق الركايات الشريفة استفاد ذلك من آية إتياف ا ُب ظلل من الغماـ، 

كدل تشر إذل الصيحة مطلقان، فكيف فهم  ُب اآلية فرأيناىا تربط اآلية ٗبحمد كآؿ ٧بمد 
 !!ناس أهنا ُب شكل غمائم تغطي األرض كلها ؟ا٣بباز الصيحة منها كصار يصورىا لل

أين سيكوف اإلماـ : جرس اإلنذار لبداية الرجعة، كالسؤاؿ صيحة من السماءالجعل إنو ٍب 
 كدكلتو، ىل قبل الصيحة أـ بعدىا ؟؟ Xا٤بهدم 

 اإلنذارجرس الصيحة ىي  أفٌ افَبض  باطل جزمان، ألنوفهو  ،بعدىا كاف يرل أنو إفٍ 
كالعياذ با  -فحصوؿ الصيحة يعِب بداية الرجعة كال مهدم  كبالتارل كبدايتها،٢بصوؿ الرجعة 

كدكلتو،  Xتكوف بعد حكم اإلماـ  ف الصيحةإفبل يبقى لو إال قوؿ  .على ىذا الفرض -
لركايات الٍب أكضحت أٌف الصيحة ُب السماء تكوف قبل ظهور اكلكنو هبذا يكوف قد خالف 

 :ا٣بمس ا٢بتمية، كىذا مثاؿ منها ، كىي من العبلماتXاإلماـ 
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 من القائم عن أسألو أف أريد كأنا X جعفر أيب على دخلت): قاؿ مسلم بن ٧بمد عن
ًشبهاًًًًمحمدًآلًمنًالقائمًفيًإنًمسلم،ًبنًمحمدًيا: مبتدئان  رل فقاؿ  ٧بمد آؿ
ًمنًالسفيانيًخروجًخروجوًعالماتًمنًوأنًّ: إذل أف يقوؿ...  الرسلًمنًخمسةًمن

ًواسمًباسموًيناديًومنادًرمضان،ًشهرًفيًالسماءًمنًوصيحةًاليماني،ًوخروجًالشام،
 .(ُ)( أبيو

ًعالماتًخمسًللقائم): قاؿ أنو X ا عبد أيب عن حنظلة، بن عمر عن ًظهور:
 .(ِ)( بالبيداءًوالخسفًالزكية،ًالنفسًوقتلًالسماء،ًمنًوالصيحةًواليماني،ًالسفياني،

لفت نظره إذل أٌف  أي ، فقط يشاء للسيد ا٣بباز اختيار أم من االحتمالْبترؾ أكباتضاح ىذا، 
 .كبٌلن منهما يسٌود كجو القائل بو، نستجّب با من سوء العاقبة

ىذا ىو الفكر الساذج الذم كنت أٙبدث عنو فيما سبق، كالذم ٰباكؿ أدعياء العلم زرعو 
كانتظار إمامهم ا٤بغي ب على ، عتناقهاكتصويره على أساس أنو عقيدة عليهم اُب أذىاف الناس 

حاؿ من تتبعوف كمقدار جهلهم، فإذل مٌب تبقوف  -أيها الناس  -كقد ظهر لكم ضوئها، 
تسّبكف كراء ىؤالء كتَبكوف آؿ بيت نبيكم الذين شهدكا كلهم اليـو بركاياهتم كبآالؼ الرؤل 

ٞبد ا٢بسن ركحي أابنهم كٲبانيهم الصادقة الٍب رآىا ا٤بؤمنوف هبم كىم ٰبثوف الناس على إتباع 
 .لو الفداء

كلو كاف ا٣بباز امتثل للسيد الطباطبائي رٞبو ا ُب قولو إٌف الطريق األسلم ُب مثل الركايات 
 الٍب تتحدث عن الظهور كالرجعة كما شابو ىو التوقف فيها كرد علمها إذل آؿ ٧بمد 

 .شيئان كٰباسبو عليو ا عرؼ عنولكاف أسلم لو عاقبةن من ا٣بوض ُب أمر ال ي

، تناكؿ فيو إمكاف (ّ) بصدد نقل ٕبث فلسفي أشار إليو الطباطبائي ُب تفسّبهصار  وإنٌ ٍب 
، من ىنا نتحدث عن مسألة إمكاف الرجعة كعدـ إمكاهنا: )الرجعة من عدمها، يقوؿ ا٣بباز

، ىل ٲبكن أف يرجع العبدي إذل ا٢بياة الدنيا ال إذل ا٢بياة ا٤بادية: ؟ يعِب ىل الرجعة أمره ٩بكنه 

                                                           

 .4ٕٔص ٔ٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ
 .ٕٔٙص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٕ
 .2ٓٔص ٕط: رفغ١ش ا١ٌّضاْ -ٖ
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ا٢بياة ا٤بادية ٲبكن أف يرجع، يـو القيامة يػيبػٍعىث من جديد ٔبسمو ا٤بادم، ىذه ليست ىي 

ىل ٲبكن أف يرجع العبدي إذل ا٢بياة الدنيا بأٍف يعيش ُب الدنيا ، ا٢بياة الدنيا، ىذه حياة أخركيٌة
الٌرجعة أصبلن ىذا أمره : ىناؾ بعض الفبلسفة قاؿ، ىذه مسألة إمكاف الرجعة رل أـ ال؟مرٌة أخ

؟ ألٌف الزمها  ٤باذا، مستحيله، أصبلن أمره غّبي معقوؿو أف يرجع اإلنساف إذل ا٢بياة الدنيا
 (... االنقبلب كاللغو

كتصوير بو ٤بناقشتو  أتىالفلسفي، فرٗبا السيد ا٣بباز نقل اللغو  إذلٕباجة  نناأعتقد أكال 
كلكِب قصدت نقلو ألؤكد ما قلتو . لتغطية على جهلونو ا٤بدافع عن ا٢بقائق القرآنية لأنفسو 
جعة تكوف ضمن ىذا العادل كليست ىي عادل يأٌب بعد عادل ر ال فٌ أنو يتوىم من أ سابقان عنو 
 .الدنيا

 .يقوؿ، فلنرل ما ىي اعرض نظرية لعلماء العرفاف كمالفلسفي  للرأمبيانو  أثناءنو إٍب 

ً:قوساًالصعودًوالنزولًبنظرًالخباز.3ً

قوس  .قوس نزكؿ. قوس صعود :اإلنساف ٲبر بقوسْب: علماء العرفاف يقولوف.. : )يقوؿ
الصعود من أكؿ يـو إذل يـو أربعْب سنة، إذل أف يكمل أربعْب سنة ىو ُب قوس صعودو، ٗبعُب 

يتغٌّب، يتبٌدؿ من نطفةو إذل علقةو إذل مضغةو إذل أٌف ا١بسد ُب كل فَبة صحيحه ىو ىذا ا١بسد 
مىا لىكيٍم الى تػىٍرجيوفى }ا١بسد ٲبر بأطوار، ..  إذل..  جسدو كامل إذل جنْب إذل طفل إذل شاب إذل

، ىذه األطوار الٍب ٲبٌر هبا ا١بسدي ىي حركة، كىذه ا٢بركة {كىقىٍد خىلىقىكيٍم أىٍطوىارنا* لًل ًو كىقىارنا 
، ىذه ا٢بركة ٚبرج الطاقاًت ا٤بكنونة ُب داخل ىذا اإلنساف  ليست نقصنا، ىي استكماؿه

كتربزىا، فإذا كصل أربعْب سنة برزت كلي طاقاتو ا٤بكنونة، كبدت كل مواىبو ا٤بخبوءة، كانتقل 
من مرحلة الوجود اإلٝبارل إذل مرحلة الوجود التفصيلي، فكاف ُب ىذه ا٤بدة منذ أكؿ يـو إذل 

عْب سنة كاف ُب حركة استكمالٌية كخركج من الوجود اإلٝبارل إذل الوجود أف صار عمره أرب
التفصيلي، بلغ أربعْب سنة بدأ ُب قوس النزكؿ، بدأ اإلنساف بعد األربعْب ينحدر ٫بو ا٥بواية، 

 .(ينحدر ٫بو النزكؿ
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أف  ، كليس غريبان العادل ا١بسماين فالصعود كالنزكؿ بنظره متقـو ببدف اإلنساف كقواه ُب ىذا
 . مبلغو من العلمكالبدف يصدر ىذا منو بعد أف كانت الدنيا 

 ٧بمد السيد اٞبد ا٢بسن كىو يبْبن  آؿليماين  ستمع ٝبيعان كاآلف نعلق أكثر من ىذا، أال 
الظلمات ، حيث سئل عن منتهاه إذلمن مبدئو  اإلنسافقوسي الصعود كالنزكؿ ُب حركة 

ً﴿ :الثبلث ُب قولو تعاذل ًِمَنًَخَلَقُكْم ًَلُكْم ًَوأَنْ َزَل ًَزْوَجَها َها ًِمن ْ ًَجَعَل ًثُم  ًَواِحَدٍة ًنَ ْفٍس ِمْن
ًَثالٍثً ًِفيًظُُلَماٍت ًَخْلٍق ًبَ ْعِد ًِمْن ًَخْلقًا ًأُم َهاِتُكْم ًِفيًُبطُوِن ًَيْخُلُقُكْم ًَأْزَواٍج ًَثَمانَِيَة اأْلَنْ َعاِم

   :، فأجاب(ُ)﴾ًُىَوًفَأَن ىًُتْصَرُفونًََذِلُكُمًالل ُوًرَب ُكْمًَلُوًاْلُمْلُكًالًِإَلَوًِإال ً

  .عوادل قوس النػزكؿكىي  ظلمة الرجعة،، ك ظلمة الدنياظلمة الذر، ك : ىي)

 .(العودة بعد الفناءك الفناء، ك قبل الفناء، ): ىي األنوار الثبلثة كىيكعوادل قوس الصعود 
. بعد عودة ا٢بجابك بعد فتح ا٢بجاب، ، ك فتح ا٢بجابالثبلثة قبل  كىي مراتب ٧بمد 

كبْب عودتو إذل األنا ، فهو ٱبفق بْب الفناء ُب الذات اإل٥بية فبل يبقى إال ا الواحد القهار
 .الشخصيةك 

كظهور  ك٘بلي النور ُب الظلمة، كىذه ا٤براتب الستة ُب قوس الصعود كالنزكؿ ٛبثل كل الوجود
تشّب إذل الستة أياـ كالست  (صعودك كاك ال كاك النزكؿ)ا٤بوجودات بالنور ُب الظلمات، كىي 

  .مراتب

 . كاك النػزكؿ(   ) 

 .كاك الصعود(  و) 

كالدائرة ُب رأس الواك تدؿ على ا٢بّبة ُب قوس الصعود كىي ا٢بّبة ُب النور؛ لعدـ إدراؾ 
كىو ا سبحانو كتعاذل معرفة تامة ككاملة، فتكوف مراتب ، الذم ال ظلمة فيو كمعرفة النور التاـ

العودة إذل األنا كالشخصية بعد ، كالثالثة ىي الفناءك بعد الفتح ك ، قبل الفتح: الصعود ىي قوس
ص ل منها شيءألهنا ُب أدَن مراتبها ال تي  ؛أما ا٢بّبة ُب الظلمة .الفناء بل ىي ظلمة ، درؾ كال ٰبي

                                                           

 .ٙ: اٌضِش  -ٔ
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ال  ـظلمة كعد إال قابليتها للوجود، كىذه ىي حقيقة ا٤بادة  كعدـ ليس ٥با حظ من الوجود

ص ل منها شيء . لوال ٘بلي الصورة ا٤بلكوتية فيها كإظهارىا ٥با، عرؼ منها شيء كال يي ، ٰبي
عادل الذر، ٍب النزكؿ إذل ظلمة ا٤بادة، ٍب الصعود ُب قيامة : فتكوف مراتب قوس النزكؿ ىي
 :دكىي ا٤برتبة الثالثة، كىذه ىي صورة قوس النػزكؿ كالصعو ، القائم حٌب الوصوؿ إذل الرجعة

 

 

 

 

 

 .              كىو ٧بمد ، ل كل الوجود من بدايتو إذل هنايتوكباجتماعهما كتداخلهما يتحص  

 

 

 

 .انتهى

  :ا٠بو الشريف بعد تداخل قوسي الصعود كالنزكؿ اكىذ
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، كىو "الرجعةعادل "يبدأ  "قوس النزكؿ"كعند بداية صعود .. : )كيقوؿ القائم أٞبد أيضان 
عادل آخر كامتحاف آخر ٤بن ٧بض اإلٲباف ك٤بن ٧بض الكفر، كعادل الرجعة يبدأ مع هناية ملك 

 .(ُ)( Xكىو القائم الذم ٱبرج عليو ا٢بسْب ، Xا٤بهدم الثاين عشر 

فبآخرىم ٱبتم ىذا العادل ، أف ا٤بهديْب ىم عبلمات الساعة كميقاهتا كاعلم أيضان .. ): كيقوؿ
  .(ِ) (ٍب القيامة ،كيبدأ عادل الرجعة، ا١بسماين

ً:ومجيئهاًفيًالرجعةًفقطفيًدابةًاألرضًًوللخبازًقولًٌ.4ً

لذلك رٌكز القرآفي كالنصوصي على مسألة الرجعة، : )بْب الرجعة كدابة األرض يقوؿ رابطان 
دىاب ةن ًمنى اأٍلىٍرًض تيكىلنميهيٍم أىف  كىًإذىا كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍم أىٍخرىٍجنىا ٥بىيٍم }: الحظوا مثبلن قولو عٌز كجلٌ 

{ كىيػىٍوـى ٫بىٍشيري ًمٍن كيلن أيم ةو فػىٍوجنا ٩ب ٍن ييكىذنبي بًآيىاتًنىا فػىهيٍم ييوزىعيوفى * الن اسى كىانيوا بًآيىاتًنىا الى ييوًقنيوفى 
ما ىو : فٌسر رل :نأٌب إذل الركايات الٍب تفٌسر ىذه اآليات، يعِب أنت ٙبٌدل أم مفٌسر، قل لو

يفٌسر ما دل يرجع إذل الركاية ال يقدر أف  !؟ ؟ كيف دابة تتكلم معُب دابة من األرض تكلم
كىًإذىا } :ة بالتفسّب اسألو عن ىذه اآليةأك جاىبلن، أم إنسافو لو خرب  ااآلية، أم إنساف جاء عا٤ب

ال  !؟ ما ىي الدابة الٍب تكلم الناس{ ٍرًض تيكىلنميهيمٍ كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍم أىٍخرىٍجنىا ٥بىيٍم دىاب ةن ًمنى اأٍلى 
يقدر أف يصل إليو من دكف الركاية، ىنا يتبٌْب لنا حاجة تفسّب القرآف إذل ركاياتو ًعٍدؿ القرآف 

 (.كىم آؿ بيت ٧بٌمدو صلى ا عليو كآلو

، كرأينا ا١بهل الذم (الرجعة)ك (إتياف ا)ُب تفسّب  السيد ا٣بباز بعد أف خاض :أقول
فهل يعقل ! هم ا بعلم الكتاب ؟ىدل خص   أئمةىناؾ  أفٌ اآلف ر تذكٌ انطول عليو الرجل، 

كالعياذ  ٧بمد  آؿعن ُب بياهنا االستغناء كن ٲبكالعقائد  اآلياتتلك  أفٌ يرل  أكمنو ىذا، 
 !! وى برأيواالكتفاء ك با 

كالسبب أنو يعرفو من خوطب ف كاالقَباب منو، آالقر ينصح غّبه بعدـ تفسّب العجيب أنو ٍب 
يا قتادة بلغِب أٌنك تفٌسر  : ، قاؿ(عليو السبلـ)قتادة دخل على اإلماـ الباقر : )يقوؿبو فقط، 

، كإف كنتى : "بلى، قاؿ: كتابى ا، قاؿ إٍف كنتى تفٌسره من عندؾ فقد ىلكتى كأىلكتى
                                                           

 (.2٘ٔ)عإاي سلُ  ٗط: اٌّزشبثٙبد -ٔ
 (.4ٓٔ)عإاي سلُ  ٗط: اٌّزشبثٙبد -ٕ
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، إ٭ٌبا يعرؼ القرآفى من خوطب بو، كما ىو إال تفٌسره من ًقبىًل الرجاؿ فقد ىلكتى كأىلكتى 

، ىناؾ أموره "عند ا٣باصة من ذرية نبينا ٧بٌمدو صلى ا عليو كآلو، كما كرثك اي من كتابو حرفنا
 .(ُب القرآف ال ٲبكن معرفتها إال من خبلؿ أىل القرآف أىلها

ف من آيعرؼ القر  إ٭با)الركاية الٍب نقلتها يا سيد خباز تقوؿ ! ؟ "فآُب القر  أمورىناؾ "
! فقط ؟ أمورأصبحت ، فلماذا ف كلوآ، أم القر (فآالقر )فهي تقوؿ  جيدان  اقرأىا، (خوطب بو

بلى كا فعلت ! اس إنك دل تفعل ما فعلو قتادة ؟لكي ٚبرج نفسك عن الركاية كتقوؿ للنأ
عن ٝبيع  فضبلن  -كدل تستند ُب تفسّبؾ كبيانك ُب ٕبثك ىذا نت رت كبي  مثلو، كيف كأنت فس  

إال إذل رجاؿ دل يأمرؾ ا باألخذ منهم، ككاف ُب أحسن أحوالك  – ك٧باضراتك ٕبوثك
أم آؿ ( كما ىو إال عند ا٣باص من ذرية نبينا) Xاألحرل بك بعد أف قرأت قوؿ اإلماـ 

 .غّبؾ كأنت ٚبوض فيما هناؾ عنو آؿ ٧بمد  ةحينصتَبؾ أف  حرل، كاف األ٧بمد 

ًِعندًًََمْقتاًًًَكبُ رًَ*ًتَ ْفَعُلوَنًًاَلًًَماًتَ ُقوُلونًًَِلمًًََآَمُنواًال ِذينًًَأَي  َهاًيَا﴿: رؾ بقولو تعاذلٍب أذكٌ 
 . (ُ)﴾تَ ْفَعُلونًًَاَلًًَماًتَ ُقوُلواًَأنًالل وًِ

مٌر الٌرسوؿي  (:عليو السبلـ)الصادؽ ركاية أيب بصّب عن : نرجع إذل الركايات: )ٍب يقوؿ
قم يا دابة ا، فاستغرب الصحابة،  :بأمّب ا٤بؤمنْب كىو ُب ا٤بسجد كقاؿ( صلى ا عليو كآلو)

يا !  يا دابة :كاحد يقوؿ للثاين: يعِب! ؟ يا رسوؿ ا أيسٌمي بعضينا بعضنا هبذا االسم: كقالوا
إنٌو اسمه لو كخاصه بو ألٌف ا عٌز كجٌل " :فقاؿ! ؟ سمبعضينا بعضنا هبذا االأيسٌمي !  دابة ا

انيوا بًآيىاتًنى } :يقوؿ ا الى كىًإذىا كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍم أىٍخرىٍجنىا ٥بىيٍم دىاب ةن ًمنى اأٍلىٍرًض تيكىلنميهيٍم أىف  الن اسى كى
 ".ْب من ا٤بنافقْبفإنٌو ٱبرج آخر الزماف كبيده مىٍيسىمه يسم بو ا٤بؤمن{ ييوًقنيوفى 

مٌب { كىيػىٍوـى ٫بىٍشيري ًمٍن كيلن أيم ةو فػىٍوجنا ٩ب ٍن ييكىذنبي بًآيىاتًنىا فػىهيٍم ييوزىعيوفى } :نأٌب لآلية الٍب بعدىا
عليو )اإلماـ الصادؽ !  ىذا يـو القيامة: كثّبه من ا٤بفٌسرين عندما يأٌب يقوؿ ؟ ىذا ا٢بشر

كىيػىٍوـى ٫بىٍشيري ًمٍن كيلن أيم ةو }: ا ٞبٌاد ما يقوؿ الناس ُب ىذه اآليةي: ُب ركاية ٞبٌاد يقوؿ( السبلـ
يـو القيامة ٰبيٍشىر الناسي كلهم ألٌف : يـو القيامة، قاؿ: يقولوف: قاؿ ؟{فػىٍوجنا ٩ب ٍن ييكىذنبي بًآيىاتًنىا

أٌما ىذه اآلية  ا يـو القيامة،ىذ{ كىحىشىٍرنىاىيٍم فػىلىٍم نػيغىاًدٍر ًمنػٍهيٍم أىحىدنا} :ا عٌز كجٌل يقوؿ
                                                           

 .ٖ – ٕ: اٌظف -ٔ
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 ؟ إذف مٌب سيدم: حشرناىم كلهم، قاؿ: ، ما قالت{كىيػىٍوـى ٫بىٍشيري ًمٍن كيلن أيم ةو فػىٍوجنا}: قالت
، (إنٌو آخر الزماف حيث يرجع إذل الدنيا من ٧بض اإلٲباف ٧بضنا أك ٧بض الكفرى ٧بضنا: )قاؿ

 .(ىذا القوؿ بالرجعة

، كقد نصت عليو أكيد أمرهبذا الوصف فهو  Xا٤بؤمنْب  أمّب اإلماـاتصاؼ  ماأً:أقول
 :كىذا نصها، Xالصادؽ  اإلماـبصّب عن  أيبالركايات منها ما نقلو ا٣بباز با٤بعُب ُب ركاية 

Xًًالمؤمنينًأميرًإلىًًاهللًرسولًانتهى) :قاؿ X ا عبد أيب عن بصّب أيب عن
ًثمًبرجلوًًاهللًرسولًكوفحرًًّعليو،ًرأسوًووضعًرمالًًًجمعًقدًالمسجدًفيًنائمًوىو
ًاالسمً؟ًبهذاًبعضاًًًبعضناًأيسمىًاهللًرسولًياً:أصحابوًمنًرجلًفقالًاهلل،ًدابةًياً:قال

ًوقعًوإذا" :كتابوًفيًتعالىًاهللًذكرًالتيًالدابةًوىوًخاصة،ًإالًلوًىوًماًواهللًالً:فقال
  ."يوقنونًالًبآياتناًكانواًالناسًإنًتكلمهمًاألرضًمنًدابةًلهمًأخرجناًعليهمًالقول

ًصورةًأحسنًفيًاهللًأخرجكًالزمانًآخرًكانًإذاً،عليًياً:ًاهللًرسولًقالًثم
 اآلية ىذه يقولوف العامة إف :X ا عبد أليب الرجل فقاؿ .أعدائكًبوًتسمًميسمًومعك

ًمنًتكلمهمًىوًإنماًجهنم،ًنارًفيًاهللًكلمهم :X ا عبد أبو فقاؿ ،تكلمهم إ٭با
 .أيضان كىناؾ غّبىا  .(ُ)( الكالم

أطلق عليها  كاألمر األكيد اآلخر، أٌف ىناؾ شخصية ُب زمن الظهور من آؿ ٧بمد 
ىذا الوصف أيضان، فلنطرح بعض الركايات ُب ذلك كنستخلص النتيجة بعد ذلك، كالركايات 

أحد إصدارات أنصار ( دابة األرض كطالع ا٤بشرؽ)نقلتو من كتاب مع التعليق ا٤بختصر ٙبتها، 
 :Xاإلماـ ا٤بهدم 

ًقبلً: فقاؿ Xدخلت على أمّب ا٤بؤمنْب : )عن عبد ا ا١برين، قاؿ) أالًأحدثكًثالثًا
أناًعبدًاهلل،ًوأناًدابةًاألرض،ًصدقهاًوعدلهاً: فقاؿ. بلى: ؟ قلت أنًيدخلًعلّيًداخل

                                                           

 .ٕٗص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٔ
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: فضرب بيده على صدره كقاؿ. بلى: ؟ قلت بأنفًالمهديًوعينووأخوًنبيها،ًأالًأخبركً

 .(ُ) (أنا

فإين أزعم أف عليان : قلت: )، قاؿXعن صاحل بن ميثم كىو يسأؿ اإلماـ أبو جعفر 
X  دابة األرض كسكت، فقاؿ أبو جعفرX :ً،راجعًإلينا أراكًواهللًأنكًتقولًإنًعلياًً

ًال ِذيًفَ َرَضًَعَلْيَكً﴿وتقرأً قد جعلتها فيما أريد : قلت: ، قاؿ﴾اْلُقْرآَنًَلَراد َكًِإَلىًَمَعادًٍِإن 
ًقولوً :Xأف أسألك عنو فنسيتها، فقاؿ أبو جعفر  ًىوًأعظمًمنًىذا، أفالًأخبركًبما

ًَكاف ًةًلِّلن اِسًَبِشيرًاًَوَنِذيراًً﴿: 8 وذلكًأنوًالًيبقىًأرضًإالًويؤذنً، (ِ)﴾َوَماًَأْرَسْلَناَكًِإال 
 .(ّ)( ، كأشار بيده إذل آفاؽ األرضبشهادةًأنًالًإلوًإالًاهللًوأنًمحمداًًرسولًاهللفيهاً

من السائل أنو سأؿ عن مصداؽ دابة األرض كمن ا٤بقصود هبا، ككاف يعتقد مَبددان الواضح 
، كقد استدؿ باآلية الٍب نسيها من شدة تردده كالٍب Xا٤بقصود هبا ىو أمّب ا٤بؤمنْب  فٌ أ

عن مصداؽ آخر للدابة كىو  Xفأخربه اإلماـ أيب جعفر ، Xٚبص رجعة أمّب ا٤بؤمنْب 
، كىذا الوعد ال ...( الًيبقىًأرضًإالًويؤذنًفيها) بقرينة أنو( كا أعلم)ُب زمن الظهور 

و أم دابة األرض يأٌب متزامنان مع دكلة ، ٩با يعِب أنXيتحقق إال ُب دكلة اإلماـ ا٤بهدم 
 .العدؿ اإل٥بي

خروجًدابةًاألرضًمنًعندًالصفا،ًمعهاًخاتمًسليمانًوعصاً: )Xقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
ًكلًً ًكلًمؤمنًفينطبعًفيوًىذاًمؤمنًحقاً،ًويضعوًعلىًوجو موسى،ًيضعًالخاتمًعلىًوجو

ًكافرًحقاً،ًحتىًأنًالمؤمنًليناديًال ًكافر،ًوأنًالكافرًكافرًفينطبعًفيوًىذا ويلًلكًيا
ًالدابةً ًترفع ًثم ًعظيماً، ًفوزًا ًفأفوز ًمثلك ًاليوم ًأني ًوددت ًمؤمن، ًلكًيا ًطوبى لينادي
رأسهاًفيراىاًمنًبينًالخافقينًبإذنًاهللًبعدًطلوعًالشمسًمنًمغربها،ًفعندًذلكًترفعً

ًمن ًآمنت ًتكن ًلم ًإيمانها ًنفسًا ًينفع ًوال ًيرفع ًعمل ًوال ًتقبل ًتوبة ًفال ًأوًًًالتوبة قبل
 .(ْ)( .. كسبتًفيًإيمانهاًخيراًً

                                                           

 .ٖٕٗص 3ٖط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ
 .4ٕ: عجأ -ٕ
 .٘ٔٗص: رأ٠ًٚ ا٠٢بد -ٖ
 .ٖٙٔٔص: اٌخشائظ ٚاٌغشائؼ -ٗ
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فأناًفيًالتقيةًإلىًيومًيؤذنً: )Xعن علي بن إبراىيم بن مهزيار، عن اإلماـ ا٤بهدم 
ًحيلًبينكمًوبينًسبيلً: يا سيدم، مٌب يكوف ىذا األمر ؟ فقاؿ: ، فقلتليًفاخرج إذا

مٌب يابن رسوؿ : ، فقلتالكعبة،ًواجتمعًالشمسًوالقمر،ًواستدارًبهماًالكواكبًوالنجوم
ًوالمروةًومعوًعصاً: ا ؟ فقاؿ رل ًتخرجًدابةًاألرضًمنًبينًالصفا ًوكذا ًكذا فيًسنة

 .(ُ) ...( موسىًوخاتمًسليمانًلتسوقًالناسًإلىًالمحشر

قاؿ أحد ...  وأنجزًلوليكًوالداعيًإليك: )... ُب حديث طويل Xعن أيب عبد ا 
. إذاًشاءًمنًلوًالخلقًواألمر: Xا فداؾ ؟ قاؿ مٌب يكوف خركجو جعلِب : ا١بالسْب

ةًياًرنعم،ًعالماتًشتى،ًخروجًدابةًمنًالمشرقًًو: Xفلو عبلمة قبل ذلك ؟ قاؿ : قاؿ
ًوانتهابً ًوفتنةًتضلًأىلًالزوراء،ًوخروجًرجلًمنًولدًعميًزيدًباليمن، منًالمغرب،

 .(ِ)( ستارةًالبيت،ًويفعلًاهللًماًيشاء

ًيُ نَ زٍِّلً﴿: ُب قولو تعاذل X، عن أيب جعفر عن أيب ا١باركد ًَأن ًَعَلى ًقَاِدٌر ًالّلَو ِإن 
وسيريكمًفيًآخرًالزمانًآيات،ًمنهاًدابةًاألرض،ًوالدجال،ًونزولًعيسىًبنً: )(ّ)﴾آيَةًً

 .(ْ)( مريم،ًوطلوعًالشمسًمنًمغربها

ً﴿: ُب قولو تعاذل Xعن أمّب ا٤بؤمنْب  ًاْلَقْوُل ًَوَقَع ًمَِّنًَوِإَذا ًَداب ًة ًَلُهْم ًَأْخَرْجَنا َعَلْيِهْم
ًيُوِقُنونًَ ًاَل ًِبآيَاتَِنا ًَكانُوا ًالن اَس ًَأن  ًُتَكلُِّمُهْم ًأالً: )(ٓ)﴾اأْلَْرِض ًتدبرىا، ًحق ًيتدبرونها وما

قتلًنفسًحرامًفيًيومًحرامً: بلى يا أمّب ا٤بؤمنْب، قاؿ: ، قلناأخبركمًبآخرًملكًبنيًفالن
ًلهمًملكًبعدهًغيرًًفيًبلدًحرامًمنًقوم ًالنسمةًما منًقريش،ًوالذيًفلقًالحبةًوبرأ

ًيوم ًعشرة خركج الدابة ٖبركج القائم على بِب  Xكىنا يربط أمّب ا٤بؤمنْب . (ٔ)( خمس
 .عباس عندما يقتلوف النفس الزكية

                                                           

 .ٖٕٙص: ثشبسح اإلعالَ -ٔ
 .ٕٙص 4ٖط: ثؾبس األٔٛاس -ٕ
 .2ٖ: األٔؼبَ -ٖ
 .34ٔص ٔط: رفغ١ش اٌمّٟ -ٗ
 .4ٕ: إًٌّ -٘
 .3ٕ٘ص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ -ٙ
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ثمًتظهرًدابةًاألرضًبينًالركنًوالمقامً: ).. ُب كبلـ طويل Xعن اإلماـ الصادؽ 

ًكافر،ًثمًيظهرًالسفيانيًويسيرًبجيشوً فتكتبًفيًوجوًالمؤمنًمؤمن،ًوفيًوجوًالكافر
ثمًيخرجًإلىً..ًويخربًالزوراءًويتركهاًحمماً،ًويخربًالكوفةًوالمدينةً..ًإلىًالعراقً

الدابة تظهر  أفٌ  Xكىنا أيضان يعلن اإلماـ الصادؽ  .(ُ)..( ًفتبتلعهمًاألرض...ًالبيداءً
  .قبل السفياين، أم ٗبعُب أهنا كانت سابقة لظهور اإلماـ بصورة قطعية ال شك فيها

 Xدابة األرض تظهر قبل ظهور اإلماـ ا٤بهدم  فٌ أنستنتج من تلك الركايات  ،إذف
 .(ِ)( كبصورة كاضحة ال لبس فيها

كبْب  األرضيربط بْب دابة  X أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ أفٌ ىذه الركايات لوجد  تأملكمن 
، ذلك أٌف Xسن ا٤بهدم ٧بمد بن ا٢ب اإلماـ، كليس ىو األكذلُب الركاية  Xا٤بهدم 

، حٌب إٌف اإلماـ Xضمن عبلمات ظهور اإلماـ " دابة األرض" ذكرتالركايات األخرل 
ٌب، خركج دابة من نعم، عبلمات ش): ٤با سئل عن عبلمات خركجو، أجاب Xالصادؽ 

ُب  X اإلماـذكر لو اسم ا٤بهدم غّب  ٧بمد  آؿ من نٍ مى : عندىا نتساءؿ ،..( ا٤بشرؽ
 زمن الظهور ؟؟

 أكؿابنو غّب ُب زمن الظهور  ٧بمد  آؿمن أخرل شخصية  الركاياتُب  ال توجد
كاآلخذ البيعة من الناس، ا٤بقدسة،  ا٤بؤمنْب بو بنص كصية رسوؿ ا  كأكؿ إليوا٤بقربْب 

كالقائم ا٤بخفي بيتو، كقائد الرايات السود ا٤بشرقية،  أىل، كالرجل من أمرهكا٤بوذل الذم يلي 
صلوات ريب ( أٞبدا٤بهدم )إنو ابنو االسم كالذم عيد  ضمن العبلمات ا٢بتمية لظهور اإلماـ، 

 .عليو

إنوًيبايعًبينً: ) -كذكر ا٤بهدم -يقوؿ   ٠بعت رسوؿ ا: عن حذيفة بن اليماف قاؿ
كما   كاأل٠باء .(ّ) (هًثالثتهاًؤفهذهًأسماً،أحمدًوعبدًاهللًوالمهديً:الركنًوالمقامًاسمو

 .ضح ىي ألكؿ ا٤بهديْب، يتضح ذلك بالعرض على الوصية ا٤بقدسةىو كا

                                                           

 .ٓٓٔص: ٌألعزشآثبدٞ -اٌشعؼخ  -ٔ
 .فظً داثخ األسع: داثخ األسع ٚؽبٌغ اٌّششق ٌألعزبر أؽّذ ؽطبة -ٕ
 .ٖٙٗػ ٗ٘ٗص: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٖ



 X .....................................331أمحد احلسن   احملكماث يف أحقيت الىصي 

ًاألمرً): يقوؿ ٠Xبعت أبا عبد ا : قاؿ ،عن ا٤بفضل بن عمر ًىذا ًلصاحب إن
ًتطولًحتىًيقولًبعضهم ًغيبتينًإحداىما ًويقولًبعضهم: :ًقتل،ًويقولًبعضهم:ًمات،

ذىب،ًحتىًالًيبقىًعلىًأمرهًمنًأصحابوًإالًنفرًيسيرًالًيطلعًعلىًموضعوًأحدًمنً
كىو أمر ا  -كا٤بوذل الذم يلي أمر اإلماـ  .(ُ) (إالًالمولىًالذيًيليًأمرهً،ولدهًوالًغيره

 .ىو ابنو أٞبد، كمرة أخرل يتضح ذلك بالعرض على الوصية ا٤بقدسة -بكل تأكيد 

عن أمّب كيقود جيشو،  Xكمن الوصية كذلك يتضح من ىو الرجل من أىل بيت اإلماـ 
ً..: )نو قاؿأ Xا٤بؤمنْب  ًمنًالمشرقً. يحملًيخرجًرجلًقبلًالمهديًمنًأىلًبيتو

 .(ِ)( ...يقتلًويقتلًويتوجوًإلىًبيتًالمقدسًً،السيفًعلىًعاتقوًثمانيةًأشهر

إنًهللًتعالىًكنزاًًبالطالقانًليسًبذىبًوالًفضة،ًاثناًعشرً: )قاؿ Xالباقر اإلماـ عن 
ًبخراسانًشعارىم ً"ألفًا ًشهباء،ًً،"أحمدًأحمد: يقودىمًشابًمنًبنيًىاشمًعلىًبغلة

ًولوً ًإليو ًسمعتمًبذلكًفسارعوا ًفإذا ًعابرًالفرات، ًإليو ًكأنيًأنظر عليوًعصابةًحمراء،
 .(ّ) (حبواًًعلىًالثلج

اسمًيخفىًواسمًيعلن،ًفأماًالذيًيخفىً:ًلوًاسمان..ً": )القائم"كىو يذكر  X كعنو
 . (ْ) (..ًأضاءًلهاًماًبينًالمشرقًوالمغربًفأحمدًوأماًالذيًيعلنًفمحمد،ًإذاًىزًرايتو

اختالفًبنيًالعباسًمنً: )يقوؿ ٠Xبعت أبا عبد ا : قاؿ ،عن ٧بمد بن علي ا٢بليبك 
 .(ٓ)( ...ًالمحتوم،ًوالنداءًمنًالمحتوم،ًوخروجًالقائمًمنًالمحتوم

ُب زمن الظهور  تأٌب أفا٤بزمع  األرضالربط بْب دابة  نعرؼ سر   أف، صار بوسعنا كاآلف
كالقائم ا٤بتزامن مع بِب كبْب ا٤بهدم كالكافر بالكفر،  باإلٲبافلتطبع جبهة ا٤بؤمن ا٤بقدس 

 .العباس

                                                           

 .ٕٓٔػ ٕٙٔص: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٔ
 .ٓٔٔص: اٌّّٙذْٚ ٌٍىٛسأٟ -ٕ
 .ٖٖٗص: ِٕزخت األٔٛاس اٌّؼ١ئخ -ٖ
 .ٖ٘ٙص: وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ -ٗ
 .4ٗٗػ ٖٓٔص ٔط: اٌىبفٟ -٘



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...........................................  334
ًال ِذيًفَ َرَضًَعَلْيَكًاْلُقْرآَنًَلَراد َكً﴿: كبْب قولو تعاذل األرضبل نعرؼ الربط بْب دابة  ِإن 

الًواهللًالًتنقضيً): ، فقاؿعنها Xفقد تقدـ سؤاؿ أيب مركاف لئلماـ الصادؽ  ﴾ِإَلىًَمَعادًٍ
ً ًاهلل ًرسول ًيجتمع ًحتى ًتذىب ًوال ًبالثويةًًالدنيا ًويبنيان ًفيلتقيان ًبالثوية، وعلي

 .(ُ) (يعِب موضعان بالكوفة ،مسجداًًلوًاثناًعشرًألفًباب

٧بمد بن  اإلماـكاف   كإذاالركاية تتحدث عن زمن القائم كدكلتو العا٤بية،  أفٌ  كقد عرفنا سابقان 
 أفٌ  تأكيدلو ُب زمن الظهور، فبكل ثى فهو مى  ىو من يعد ٦بيئو ٦بيء رسوؿ ا  Xا٢بسن 

لو ثى مى  ألنو Xا٤بؤمنْب  أمّبىو من يعد ٦بيئو ٦بيء جده  (ٞبدأ)الناس  إذلكصيو كرسولو 
 .أيضان 

، كأٌف دابة Xكهبذا نكوف قد عرفنا أٌف دابة األرض الٍب تأٌب ُب الرجعة ىو اإلماـ علي 
  .Xاألرض الٍب تأٌب ُب زمن الظهور كٛبيز ا٤بؤمن عن غّبه ىو الوصي أٞبد ا٢بسن 

َوِإَذاًَوَقَعًاْلَقْوُلًَعَلْيِهْمًَأْخَرْجَناًَلُهْمً﴿ :تعاذل ولو ق عن معُب Xٞبد ا٢بسن أسئل السيد 
ًَكانُواًبِآياتَِناًالًيُوِقُنونًَ  :، فأجاب(ِ) ﴾َداب ًةًِمَنًاأْلَْرِضًُتَكلُِّمُهْمًَأن ًالن اَس

أم ( كلمهمتى : )كف ىذه اآلية ىكذاؤ العامة يقر  أفبلغِب : Xو قاؿ رجل أليب عبد اللٌ )
  .(ّ) (كلمهم من الكبلـكلمهم ا ُب نار جهنم ما نزلت إال تي : )Xفقاؿ ، ٘برحهم

: Xقاؿ  ،﴾أىٍخرىٍجنىا ٥بىيٍم دىاب ةن ًمنى اأٍلىٍرًض تيكىلنميهيمٍ ﴿: اذلػُب قولو تع Xكعن الرضا 
علي بن أيب طالب  نوأإنساف كتوجد ركايات بي نت  فالدابة ُب ىذه اآلية. (ْ) (Xعلي )
X ،فعلي ، كىذا ُب الرجعةX كيبْب ا٤بؤمن من ، ُب الرجعة يكلم الناس دابة األرض ىو

، (ٓ) (دابة تكلم الناس)يضان لو أك ، Xكقبل الرجعة قياـ القائم  .الكافر بآيات ا سبحانو
الرؤيا كالكشف ُب  كىي،  ٥بم ضعف إٲباهنم بآيات ا ا٢بقة ُب ملكوت السماكاتكتبْبن 

                                                           

 .ٗٔٔ – ٖٔٔص ٖ٘ط: ثؾبس األٔٛاس  -ٔ
 .4ٕ: إًٌّ  -ٕ
 .ٖ٘ص ٖ٘ط: ثؾبس األٔٛاس   -ٖ
ٚفٟ اٌشعؼخ، فشاعغ ٌٍٛلٛف ػٍٝ  Xاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌشٚا٠بد رش١ش ئٌٝ أْ داثخ األسع ٘ٛ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت  -ٗ

 .ِٚب ثؼذ٘ب، ٚغ١ش رٌه 3ٓص ٖط: ، ِٚذ٠ٕخ اٌّؼبعض ٌٍجؾشأٟ ٖ٘ص ٖ٘ثؾبس األٔٛاس ط: ٘زٖ اٌشٚا٠بد
 .، فشاعغ(ؽبٌغ اٌّششق ٚداثخ األسع)ٚلذ فظً األعزبر أؽّذ ؽطبة اٌمٛي فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ فٟ وزبة  -٘
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يوقنوف  الناس على طوؿ مسّبة اإلنسانية على ىذه األرض أكثرىم ال أف ٥بم اليقظة، كتبْبن 
كالكشف ُب ملكوت السماكات، ألهنم قصركا نظرىم ، يؤمنوف بالرؤيا بآيات ا ا٤بلكوتية كال

ذىًلكى مىبػٍلىغيهيٍم ﴿ ،كىي مبلغهم من العلم ال يعدكهنا إذل سواىا، كعلى ا٤بادة، على ىذه األرض
ًبيًلًو كى   .(ُ).( . ،َّ: النجم ﴾ىيوى أىٍعلىمي ٗبىًن اٍىتىدىلًمنى اٍلًعٍلًم ًإف  رىب كى ىيوى أىٍعلىمي ٗبىٍن ضىل  عىٍن سى

الكثّب من طرفو عن  بالرجعة فقط، غاضان  األرضىذا، كلكن السيد ا٣بباز ٰباكؿ ربط دابة 
ا٤بهدم  اإلماـمن عبلمات  أٌف ىناؾ دابة لؤلرض كصفت بأهناالركايات الٍب تتحدث عن 

X  أصر  ف إُب بعض الركايات ا٤بتقدمة، ك  رأيناهالناس كما  إذل٦بيئها يكوف قبل ظهوره  فٌ أك 
قولو ىذا  فٌ أفليعلم جيدان بالرجعة الٍب تتحدث عن دابة األرض ا٣بباز على تفسّب كل الركايات 

كما انتهى فيما سبق من ربط   ٛبامان  كالعياذ با، كدكلتو Xا٤بهدم  اإلماـ إنكاريعِب 
 .الصيحة بالرجعة كما بيناه سابقان 

كىيػىٍوـى  :عن قولو تعاذل Xما ركاه ٞباد عن اإلماـ الصادؽ ُب آخر كبلمو يبقى أنو بْب  
تفسّب اآلية بالقيامة،  X، كبعد أف رد اإلماـ (٫بىٍشيري ًمٍن كيلن أيم ةو فػىٍوجنا ٩ب ٍن ييكىذنبي بًآيىاتًنىا

حيث يرجع إذل الدنيا من إنٌو آخر الزماف : قاؿ) :بالشكل التارل Xاإلماـ ؿ و قنقل ا٣بباز 
 .(، ىذا القوؿ بالرجعة"٧بض اإلٲباف ٧بضنا أك ٧بض الكفرى ٧بضنا

ًيقولًما :قاؿ X ا عبد أيب عن ٞباد عن: )كىذا نص الركاية كما كردت ُب مصادرىا
 :قاؿ .القيامة ُب إهنا يقولوف :قلت ؟ "فوجاًًًأمةًكلًمنًنحشرًويوم" :اآليةًىذهًفيًالناس
ًويدعًفوجاًًًأمةًكلًمنًالقيامةًفيًاهللًأيحشرً،الرجعةًذلكًإنً،يقولونًكماًليس

ًقريةًعلىًوحرام"ً:وقولوً،"أحداًًًمنهمًنغادرًفلمًوحشرناىم" :القيامةًآيةًإنماً،الباقين
ًالًبالعذابًأىلهاًاهللًأىلكًقريةًكل :X الصادؽ فقاؿ ،"يرجعونًالًأنهمًأىلكناىا
ًممنًوغيرىمًمحضاًًًاإليمانًمحضواًالذينًفيرجعونًالقيامةًيومًوأماً،الرجعةًفيًيرجعون

 .(ِ) (يرجعونًمحضاًًًالكفرًومحضواًبالعذابًيهلكواًلم

                                                           

 (.٘ٗٔ)عإاي سلُ  ٗط: اٌّزشبثٙبد -ٔ
 .ٔٗص: ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد -ٕ
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ًأمةًكلًمنًنحشرًويوم" :قولو ُب X ا عبد أيب عن ا٤بفضل، عنكمثلو ما كرد 

ًمحضًمنًإالًيرجعًوالًيموت،ًحتىًيرجعًإالًقتلًالمؤمنينًمنًأحدًليس): قاؿ ،"فوجاًً
 .(ُ)( محضاًًًالكفرًمحضًأوًمحضاًًًاإليمان

من عنده، تأييدان لفهمو السقيم عن ( آخر الزماف)السيد ا٣بباز يضيف كلمة ىذا، كلكن 
الرجعة كأهنا عبارة عن مقطع زمِب ٰبصل ُب ىذا العادل ا١بسماين، لينتهي بعد ذلك إذل حصر 

دابة ٚبرج قبلو  Xفقط كإنكار أف يكوف لئلماـ ا٤بهدم  Xركايات الدابة باإلماـ علي 
 .منها فيما تقدـ بعضان كتكلم الناس، كما أشارت ركايات كثّبة نقلنا 

* * * 

                                                           

 .ٖ٘ص ٖ٘ط: ، ثؾبس األٔٛاسٖٔٔص ٕط: رفغ١ش اٌمّٟ -ٔ



(6) 

 يف دولتٌ Xمو يعقب اإلمام املًدي 
 Xأف يكوف أبناء اإلماـ ا٤بهدم السيد منّب ا٣بباز ٧بور ٧باضرتو األخّب ُب رد س كرن يي 

يزعم ىذا ، أرضوكخلفاء  ُب  أكصياء( ا٤بهديْب الوارد ذكرىم ُب كصية جدىم ا٤بصطفى )
كحجيتهم رغم كركد النصوص الواضحة كالبينة عن ٧بمد كآلو الطاىرين ا٤بوضحة إلمامتهم ب

ا٤بهدم الثاين عشر  إذل إماـبعد  إماـ Xا٤بهدم  اإلماـ أبيهمكعصمتهم ككوهنم ٱبلفوف 
X  ا٢بسْب  اإلماـالذم ال عقب لو كالذم ٱبرج عليوX  الرجعة بدأتك. 

 أعظمكما يرتبط هبا متشاهبة كما ىو معركؼ بل من  Xا٤بهدم  اإلماـقضية  فٌ كأل
ذلك عرفناه فيما  حكمةبالرمزية كالسرية، ك  أيحيطت أخرلا٤بتشاهبات من جهة، كمن جهة 

كالرموز كالتشابو ُب الركايات منحصر  األسرارحل تلك يكوف  فأ :تقدـ من ٕبوث كملخصو
 كأمثالوم ا٣بباز سلن يي  أفكبدؿ  .للتعرؼ على صدقو بصاحب راية ا٢بق كا٥بدل ليكوف طريقان 

الٍب تتحدث عن تلك الشريفة  مركاياهت اكما ر٠بوه من حكمة ربانية صاغوا هب ٧بمد  آلؿ
، كحاكلوا خاضوا ُب كل متشابو ا٣بوض فيها كما إذلالعلم  أدعياءسارع  ،القضية كما يرتبط هبا

 كدكلتو مسرحان  باإلماـا٤بسائل ا٤برتبطة  كأصبحت ان كاختبلف ان بْب الركايات تناقض أفٌ يصوركا  أف
 . ا٤بتضاربة آلراءل

من )ك  (ُب ا٤بسألة آراء: )سنسمع من ا٣بباز ُب نقطة البحث ىذه مفردات، مثلبل 
، مع العلم أنو يتحدث كيثقف كيفٍب ٤بستمعيو عن أمر عقائدم كما شاهبها( لعل) ك( اتمل

الذين هنوا شيعتهم عن  خطّب، كىو هبذا يكشف عن جهلو كابتعاده عن هنج آؿ ٧بمد 
 :منهم صلوات ريب عليهم، كىذا ٭بوذج لنهيهم صادران االقَباب عن كل ما ال ٲبلكوف فيو علمان 

ًتفتواًوالًاهللًاتقواً،الناسًأيهاًيا): يقوؿ X عليان  ٠بعت: قاؿ السلماين عبيدة عن
ًمنًقوالًًًقالًوقدًغيره،ًإلىًمنوًآلًقوالًًًقالًقدًًاهللًرسولًفانًًّتعلمونًالًبماًالناس
 أمّب يا: فقالوا معهم كأناس كاألسود كعلقمة عبيدة فقاـ عليو،ًكذبًموضعوًغيرًوضعو
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ًآلًعلماءًذلكًعنًيسأل: فقاؿ ؟ ا٤بصحف ُب بو خربنا قد ٗبا نصنع فما ،ا٤بؤمنْب
 .(ُ)(محمد

 :قاؿ - حديث ُب -  آبائو عن ،X جعفر بن موسى أخيو عن جعفر بن علي عن
ًبوًلكًليسًماًتقفًوال" :يقولًوجلًعزًاهللًنألًشئتًبماًتتكلمًأنًلكًليس)

 .(ِ)("علم

 بلغ إذا حٌب أبيو خطب بعض X ا عبد أيب على عرض أنو الطيار، بن ٞبزة عن
ًإالًتعلمون،ًالًمماًبكمًينزلًفيماًيسعكمًال: قاؿ ٍب واسكت،ًكف): قاؿ منها موضعان 
ًفيوًويعرفوكمًالقصد،ًعلىًفيوًيحملوكمًحتىًالهدىًأئمةًإلىًوالردًوالتثبت،ًعنوًالكف
   .(ّ) ("تعلمونًالًكنتمًإنًالذكرًأىلًفاسألوا" :تعالىًاهللًقالًالحق،

ً:Xازًفيمنًيخلفًاإلمامًالمهديًالخبًاختالفًالرواياتًبنظر.1ً

ىناؾ خبلؼه ُب بعض الٌركايات بْب الدكلة التالية لدكلة اإلماـ  :اور األخّب: )يقوؿ 
  .(ا٤بهدم عٌجل ا فرجو الشريف

، عِب آؿ ٧بمد أ؟؟ ىل ىو بنظر قائليها  نٍ ا٣ببلؼ ا٤بزعـو بنظر مى : كالسؤاؿ ا٤بهم ىنا
رجع ا٣بباز األمر إليهم ركحي فداىم كدل ٰبكموه أكىل أـ بنظر ا٣بباز كمن ىو على شاكلتو ؟؟ 

عليو ٦برد كوف األمر متشابو أما ك !! لو كيرفعوا ا٤بخالفة ا٤بوجودة ُب كٮبو ليتهم ركاياهتم ٗبا اهتم ؟
منهم ؟؟ ا٣بباز فهل  ،لواألمر يعرفو أى الركايات الواردة فيو متخالفة، لكنو يعِب أفٌ  بل يعِب أفٌ ف

إذف ٤باذا . أك كبلـ خلفائو ؟؟ ال أيضان سبحانو متشاهبات كبلمو  ا حل   وفكىل كل  . أكيد ال
ٗبخالفة بعضها  تهم ركايات آؿ ٧بمد يس لو بأىل ك يُب أمر ل وشر نفسٰبك  يكوف فضوليان 

 !! ؟يراه ٨بالفان لوىم آخر ُب رأسو كىو ال يعلم شيئان عنها سول كٮبان  بعضان 

من ا٤بعلـو أٌف الدكلة ا٣باٛبة الٍب ٛبؤل األرضى قسطنا كعدالن كما ملئت ظلمنا : )ٍب يكمل قائبلن 
ا٤بهدم سيموت، ىو إنسافه  ؟ من يعقب ا٤بهدمى  ن، لك(عٌجل ا فرجو)كجورنا دكلة ا٤بهدم 

                                                           

 .ٕٙص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٔ
 .ٖٓص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٕ
 .ٓٔػ ٓٗص ٔط: اٌىبفٟ -ٖ
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ىنا ثبلثة  ؟ ا٤بباركة إذل أف تقـو الساعةسيموت يومنا من األياـ، من يعقب ا٤بهدمى ُب دكلتو 
 (.آراء

كما يأٌب ُب عرض كبلمو، كيرد األكؿ  Xفيمن يعقب ا٤بهدم ٍب يستعرض اآلراء الثبلثة 
بالدليل  إليوتوصل  ألنوكاختياره لو ال  .ٍب ينتهي إذل الثالث كٱبتاره ،كيناقش الثاين ،منها

 .على غّبهبنظره  اإلشكاؿعقائدية، بل جملرد ال األمورُب  ىو مشَبطالقطعي اليقيِب كفق ما 

 كجو ا٢بصر بْبن كأكيد أٌف ا٣بباز يؤمن ٗبنهج ا٤بنطق األرسطي، فكاف عليو ال أقل أف يي 
 أفٌ  أكقبل القيامة بأربعْب يومان،  Xموت اإلماـ : )بنظره كىيالعقلي باالحتماالت الثبلث 

كليس من بينها جهلو ىو ، (بفهم ا٣بباز أيضان ، أك الرجعة هديْب كلهم ٲبوتوف ُب زمن أبيهما٤ب
ىذا كاحتماؿ رابع ال أقل، بل دل ٱبطر ُب بالو   كاختصاص إحكاـ ىذا التشابو بآؿ ٧بمد 

 .بنظر ا٣ببازأصبلن، فسبلـ ا على ا٤بنسيْب 

كطرح  لآلراءىو عرضو  يتحدث عنوفيما  كيقينان  الرجل ال ٲبتلك قطعان  أفٌ ك على كما يدلٌ 
، ُب مسألة عقائدية ترتبط باإلمامة ٤بن ا٤بخجل حقان النهج  كانتهاج مثل ىذا، اإلشكاالت

  .كما عرضناه سابقان   يفقو الرجل فيها حرفان الرجعة الٍب ال  إذلحق كقد انتهى  إذل وصلككيف يت

 :األكؿبعرض ما ٱبص االحتماؿ  كىذه ىي االحتماالت الثبلث بنص كبلمو، مبتدئان 

الذم يقوؿ بأنٌو ٲبوت ا٤بهدمي قبل القيامة بأربعْب يومنا، كٰبصل ا٥برجي  :الرأم األكؿ): يقوؿ
كا٤برجي، كتعيش الناسي فوضى، إذل أف تقـو الساعة، فكأنٌو ال دكلة بعده، كىو آخر الدكؿ، كىذا 

عليو )كليس بعد دكلة القائم : قاؿ( اإلرشاد)ُب كتاب ( عليو الرٞبة)ما أشار إليو الشيخ ا٤بفيد 
ألحدو دكلة إال ما كردت بو بعضي الركايات من قياـ ًكلده إف شاء اي ذلك، كلكن دل ( السبلـ

، كأكثر الركايات أنٌو لن ٲبضي مهدمي (ليس ركاياتو مقطوعة: يعِب)ترد على القطع كالثبات 
ة خركج إال قبل القيامة بأربعْب يومنا يكوف فيها ا٥برجي، كعبلم( عليو السبلـ)ىذه األٌمة 

 .(األموات، كقياـ الساعة للحساب كا١بزاء، كا أعلم ٗبا يكوف

 فٌ أك  كيكفيِب ىذا منو خصوصان  ،ا٣بباز يراه باطبلن  ذلك أفٌ  ؛كسوؼ ال أقف عند ىذا القوؿ
 .النقاش معو ىو دكف غّبه
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أٌف ىذا الرأم طبعنا ال يتفق مع ما ىو ا٤بعركؼ من عقيدة اإلمامٌية : )يقوؿ ُب رده كإبطالو

األرض ال ٚبلو من حٌجةو، ما يصّب، حٌب ىذه األربعْب يومنا، حٌب ساعة كاحدة، حٌب يـو 
 .(.. كاحد، األرض ال ٚبلو من حجة

دل ترد  كأهناالتعليق على ما قالو الشيخ ا٤بفيد رٞبو ا ٖبصوص ركايات ا٤بهديْب  أكدفقط 
 : فأقوؿبنظره على كجو القطع كالثبات، 

٧بمد  آؿكمن  أكصياءمن كوهنم  بأكثرا٤بهديْب دل تتضح ىويتهم  أفٌ كاف يقصد   إف
بالظهور كالربكز  يبدأ كأمرىمدل ٰبن كقتهم بعد   أهنم، فلقولو كجو باعتبار الطاىرين 

 .X األكؿبدعوتو كبعثتو البنو ا٤بهدم  Xا٤بهدم  اإلماـعند ابتداء 

التالية  فقرة٦برد بضع ركايات ال يعلم ثبوهتا من عدمو فسأقـو ُب ال أهناكاف يقصد   إف كأما
الذم  األمرّبل ا٤بنصف حقيقة سك  ،ٗبصادرىا للجميع بعرض بعض ركايات ا٤بهديْب 

 لعادل الذر الواضح ثبوتو كتابان  إنكارهُب  األمراشتبو على الشيخ ا٤بفيد حالو كما اشتبو عليو 
 .حد يدعي ذلك لوأكركاية، كالرجل ال ىو يدعي عصمة نفسو من الزلل كال 

الٍب  Xالقائم أبيهم دكلة ا٤بهديْب ليست بدكلة مباينة لدكلة  أفٌ االلتفات إذل  أيضان كفاتو 
الٍب كعدكا  ٧بمد  آؿ، بل ىي ذاهتا دكلة كامتداد ٥با َبضها آخر الدكؿ، كإ٭با ىي نفسهااف

بل دكلة العدؿ  ،بل دكلة ٝبيع األنبياء كا٤برسلْب ،٧بمد جدىم لة ، بل دك شيعتهم هبا
إماـ  Xبعد أبيهم  ا٤بهديوففالدكلة اإل٥بية كاحدة كيتعاقب على قيادهتا األكصياء . اإل٥بي

 .بعد إماـ إذل آخر يـو على ىذه األرض

ًقبلناًملكواًإالًدولةًلهمًبيتًأىلًيبقًولنًالدول،ًآخرًدولتنا: )Xقاؿ اإلماـ الباقر 
ًسيرتناًرأواًإذاًيقولواًلئال ًوجلًعزًاهللًقولًوىوًىؤالء،ًسيرةًمثلًسرناًملكناًإذا:

 .(ُ)( للمتقينًوالعاقبة

كأكثر الركايات أنٌو لن : كأٌما قولو: )السيد ٧بمد الصدر رٞبو ا ُب جواب الشيخ ا٤بفيد قاؿ
فهذه الركايات سنسمعها، كمؤداىا أف ا٢بٌجة ...  ٲبضي من الدنيا إال قبل القيامة بأربعْب يومان 

                                                           

 .2ٖٗص: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٔ
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كسنرل أنو ليس ا٤براد با٢بجة شخص اإلماـ . قبل القيامة بأربعْب يومان  -أم ٲبوت  -سّبفع 
 .(ُ)( بدىر طويل Xا٤بهدم بل شخص آخر، قد يوجد بعد زمن ا٤بهدم 

 .كسيتضح األمر أكثر اآلف

ً:ماذاًيقولًالخبازًفيًالمهديينًاألوصياءً.2ً

آؿ ٧بمد الواجب على األمة  أفٌ من خبل٥با ا٤بقدسة كاتضح  مرت بنا كصية رسوؿ ا 
ا٣بباز  كبرغم أفٌ  .كاثنا عشر مهديان  طاعتهم كاالنقياد ٥بم كالتسليم ألمرىم ىم اثنا عشر إمامان 

ٕبثو ىذا حاكؿ  إلقاءشهر من أُب القطيف قبل ما يزيد عن ا٣بمسة ُب ٧باضرة لو سابقة ألقاىا 
النهج مع  كمن تو نفسو أف يتحدكاالستهزاء هبا،  أكصيائوُب  االستخفاؼ بوصية ٧بمد ٔبرأة 

فبل تسمعوا ىجر ٧بمد ) :فذاؾ قالو قولو ا٤بعركؼا٤ببتغاة من رفض الوصية، ُب النتيجة العمرم 
كىذا ، كأكؿ األئمة االثِب عشر كصي ٧بمد بن عبد ا  Xرفضان ألمّب ا٤بؤمنْب علي  (لو

كصي ( أٞبد)رفضان ألمّب جيش الغضب  (قوؿ ٧بمد ضعيف فبل تسمعوا لو) :يقوؿ اليـو
 .أكؿ ا٤بهديْب االثِب عشرك  Xاإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن 

جهلو كشطط قولو كابتعاده عن بو  تبْب  ٗبا " البينات"ُب كتاب  ا٣بباز ككنت قد أجبت
ُب جوابو، أراه ىنا يعيد  نتي على ما بي  الصواب، كبدؿ أف أ٠بع منو توبة كإنابة أك ال أقل ردان 

آبائهم الطاىرين ُب ك  همفي ُب رد كصية رسوؿ ا  ان إمعان الكرة كينكر كصاية ا٤بهديْب
من ىذا  ثالثةصلوات ا عليهم أٝبعْب، كقد قدمت ما يرتبط بالوصية ا٤بقدسة ُب النقطة ال

 .الكتاب كال أعيد

 :ا٤بهديْبأبنائهم دة خلفاء ا الكراـ ُب ٭باذج من ركايات سااآلف ، أعرض لكن

نوًسيكونًبعديًإثناًعشرًإمامًاًومنًإً،ياًعلي: )ُب كصيتو ا٤بقدسة رسوؿ ا  /ُ
ًعشرًمهدياًً ًإمامً،بعدىمًإثنا ًعليًأولًاإلثنيًعشر إذل أف يصل إذل اإلماـ ً..ًفأنتًيا

ً،المستحفظًمنًآلًمحمدلوفاةًفليسّلمهاًإلىًابنوًمحمدًفإذاًحضرتوًاً:Xالعسكرم 
فإذاًحضرتوًالوفاةًفليسّلمهاًً،عشرًمهدياًًًثمًيكونًمنًبعدهًإثنا.ًفذلكًإثناًعشرًإماماًً

                                                           

 .٘ٔٗص: ربس٠خ ِب ثؼذ اٌظٙٛس -ٔ
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ًكاسميًوأسمًأبيًوىوًعبدًاهلل:ًلوًثالثةًأسامي(ًالمهديين)إلىًإبنوًأولًالمقربينً ًأسم

 .(ُ) (وىوًأولًالمؤمنين،ًواالسمًالثالثًالمهدي،ًوأحمد

 رسوؿ ابن يا(: السبلـ عليهما) ٧بمد بن جعفر للصادؽ قلت): قاؿ بصّب، أيب عن /ِ
:ًقالًإنما: إمامان، فقاؿ عشر اثنا القائم بعد يكوف: قاؿ أنو X أبيك من ٠بعت إين ا،
ًولمًعشرًاثنا ًيقلًمهديًا ًإلىًالناسًيدعونًشيعتناًمنًقومًولكنهمًإماماً،ًعشرًإثنا:

 .(ِ) (حقناًومعرفةًمواالتنا

 .(ّ)( يقومًالقائمًمناًثمًيكونًبعدهًاثناًعشرًمهدياًً: )قاؿ ،Xعن اإلماـ السجاد  /ّ
ًالحسينًولدًمنًمهدياًًًعشرًاثناXًًالقائمًبعدًمناًإن) :X ا عبد أيب عنك 
X)(ْ). 

ياًأباًحمزة،ًإنًمناً: )ُب حديث طويل أنو قاؿ Xعن أيب ٞبزة، عن أيب عبد ا  /ْ
  .(ٓ) (Xبعدًالقائمًأحدًعشرًمهدياًًمنًولدًالحسينً

كلو تركنا ىذه الركاية كسابقتيها بيد منّب كمن ىو على شاكلتو لقالوا إهنا ركايات متضاربة 
ٝبيعان، فالقائم الذم بعده اثنا عشر  ال أعرؼ أين بنظرىم، كلكنا بفضل ا نأخذ هبا ،ترمى

، كالقائم الذم بعده أحد عشر مهديان ىو ابنو أٞبد، ككبلٮبا Xمهديان ىو اإلماـ ا٤بهدم 
 .يطلق عليو ُب ركايات زمن الظهور قائم كما مر بنا سابقان 

 - لتصلنًىذهًبهذه: )فقاؿ ،إذل ا٢بّبة Xخرج أمّب ا٤بؤمنْب : قاؿ ،عن حبة العرين /ٓ
ًبدنانير - بيده إذل الكوفة كا٢بّبة أكأكم ًبينهما ًفيما ًالذراع ًيباع ًبالحيرةًً،حتى وليبنين

ًخم ًلو ًالقائممسجد ًخليفة ًفيو ًيصلي ًباب ًعنهم،ًً؛سمائة ًليضيق ًالكوفة ًمسجد ألن
كيسع مسجد الكوفة ىذا الذم  ،يا أمّب ا٤بؤمنْب: قلتوليصلينًفيوًإثناًعشرًإمامًاًعداًل،ً

                                                           

 .، رؾم١ك ػجبد هللا اٌطٙشأٟ، ِإعغخ اٌّؼبسف اإلعال١ِخٔٔٔػ: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٔ
 .4ٖ٘ص: وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ -ٕ
 .ٓٓٗص ٖط: ششػ األخجبس -ٖ
 .4ٗٔص ٖ٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٗ
 . ، رؾم١ك ػجبد هللا اٌطٙشأٟ، ِإعغخ اٌّؼبسف اإلعال١ِخٗٓ٘ػ: غ١جخ اٌطٛعٟ -٘
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تبنىًلوًأربعًمساجدًمسجدًالكوفةًأصغرىاًوىذاًومسجدانًفيً: تصف الناس يومئذ؟ قاؿ
 .(ُ) (بيده ٫بو البصريْب كالغريْب أكأكم، طرفيًالكوفةًمنًىذاًالجانبًوىذاًالجانب

ًاللهم: )، كفيهاXعن أيب ا٢بسن الضراب ُب الصبلة الٍب ركاىا عن اإلماـ ا٤بهدم  /ٔ
ًبوًتقرًماًالدنياًأىلًوجميعًوعدوهًوعامتوًوخاصتوًورعيتوًوشيعتوًوذريتوًنفسوًفيًأعطو
...ًًقديرًشيءًكلًعلىًإنكًواآلخرةًالدنياًفيًأملوًماًأفضلًوبلغوً،نفسوًبوًوتسرًعينو

ًآجالهمًفيًوزدًأعمارىمًفيًومدً،ولدهًمنًواألئمةًعهدكًووالةًوليكًعلىًوصل
 .(ِ) (قديرًشيءًكلًعلىًإنكًوآخرةًودنياًديناًًًآمالهمًأقصىًوبلغهم

 أنو ،(السبلـ عليهما) الرضا موسى بن علي ا٢بسن أيب عن ،الرٞبن عبد بن عن يونس /ٕ
: عليهما ا صلوات لو دعائو من فكاف ،X الزماف صاحب للحجة بالدعاء يأمر كاف

أعطوًفيًنفسوًوأىلوًً،اللهم.ً..اللهمًادفعًعنًوليكًوخليفتكًوحجتكًعلىًخلقكً)
َوَوَلِدِهًوذريتوًوأمتوًوجميعًرعيتوًماًتقرًبوًعينوًوتسرًبوًنفسوًوتجمعًلوًملكًالمملكاتًً

ًوبلغهمًآمالهمًوزدًفيًآجالهمًً،اللهم..ًًكلها ًمنًبعده ًواألئمة ًعهده صلًعلىًوالة
واناًًوأعزًنصرىمًوتممًلهمًماًأسندتًإليهمًمنًأمركًلهمًوثبتًدعائمهمًواجعلناًلهمًأع

ًكلماتكًوخزانًعلمكًوأركانًتوحيدكًودعائمًدينكً ًفإنهمًمعادن وعلىًدينكًأنصارًا
ووالةًأمركًوخالصتكًمنًعبادكًوصفوتكًمنًخلقكًوأولياؤكًوسالئلًأوليائكًوصفوةً

 .(ّ) (أوالدًنبيكًوالسالمًعليوًوعليهمًورحمةًاهللًوبركاتو

ًمسجدً: )قاال ُب ذكر الكوفة، (عليهما السبلـ)عن أيب جعفر كأيب عبد ا  /ٖ فيها
سهيلًالذيًلمًيبعثًاهللًنبياًًإالًوقدًصلىًفيو،ًومنهاًيظهرًعدلًاهلل،ًوفيهاًيكونًقائموً

 .(ْ) (والقوامًمنًبعده،ًوىيًمنازلًالنبيينًواألوصياءًوالصالحين

لكفتو ىذه  كإالالرجل يرسل كال يستقبل  أف، كيبدك "البينات"ىذا بعض ما نقلتو ُب كتاب 
ببل أم  أئمة٧بمد  أكصياءفكل ) كمن آؿ ٧بمد، كأئمة أكصياء،ا٤بهديْب  فٌ لئلٲباف بأالركايات 

                                                           

 .ٖٕ٘ص ٖط : رٙز٠ت األؽىبَ ٌٍش١خ اٌطٛعٟ -ٔ
 .، رؾم١ك ػجبد هللا اٌطٙشأٟ ، ِإعغخ اٌّؼبسف اإلعال١ِخ 4ٖٕػ: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٕ
 . ٖٓٔص: عّبي األعجٛع -ٖ
 .4ٗٔص ٖ٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٗ
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معصومْب، كىل يكوف اإلماـ الوصي من آؿ ٧بمد  إ٥بيْبكحجج  أرضو،خلفاء  ُب ك  ،(شك

  .إال معصومان 

 :كأضيف ىنا أيضان 

ًكنًلوليكًً..ً)ً:عن ٧بمد بن عيسى بن عبيد، بإسناده عن الصا٢بْب  /ٗ اللهم
ًفيً ًوالسالم، القائمًبأمرك،ًمحمدًبنًالحسنًالمهديًعليوًوعلىًآبائوًأفضلًالصالة
ًتسكنوً ًحتى ًومؤيدًا، ًودلياًل ًوناصرًا ًوقائدًا ًوحافظًا ًوليًا ًساعة، ًكل ًوفي ًالساعة ىذه

ً.(ُ)...( ًوتجعلوًوذريتوًمنًاألئمةًالوارثينأرضكًطوعاًًوتمتعوًفيهاًطوالًًوعرضاً،ً

كىذا ٩با نداـك بو ٫بن : الدعاء ُب الوتر كما يقاؿ فيو: Xُب كتاب فقو الرضا / َُ
ًواخصصًً...: )معاشر أىل البيت  ًويس، ًطو ًآل ًمن ًآلو ًوعلى ًعليو ًصل اللهم

ًالمتقين،ًوخاتمًالوصيينً ًإمام ًرسولك،ًووزيره،ًووليًعهده، وليك،ًووصيًنبيك،ًوأخا
ً ًمحمد ًالنبيين ًلخاتم ًوابنتو ًاألولينً، ًمن ًالجنة ًأىل ًشباب ًسيدي ًوعلى البتول،

ًاألتقياءً ًالنقباء ًوعلى ًالماضين، ًالسالفين ًالمهديين ًالراشدين ًاألئمة ًوعلى واآلخرين،
البررةًاألئمةًالفاضلينًالباقين،ًوعلىًبقيتكًفيًأرضك،ًالقائمًبالحقًفيًاليومًالموعود،ً

ً.(ِ)( وعلىًالفاضلينًالمهديينًاألمناءًالخزنة

 8، كما ٯبريو ا X، أنو ذكر ا٤بهدم القاضي النعماف ا٤بغريب عن النيب  خرجأ/ ُُ
وماًً،نعم: )يا رسوؿ ا كل ىذا ٯبمعو ا لو ؟ قاؿ: فقيل لو. من ا٣بّبات كالفتح على يديو

ًكائنًفيًأيامًاألئمةًمنًبعدهًمنًذريتو  .(ّ) (لمًيكنًمنوًفيًحياتوًوأياموًىو

أف موالنا  Xخرج إذل القاسم بن العبلء ا٥بمداين ككيل أيب ٧بمد : الشيخ الطوسي /ُِ
اللهمً: )كلد يـو ا٣بميس لثبلث خلوف من شعباف فصمو كادع فيو هبذا الدعاء Xا٢بسْب 

ًاليوم ًىذا ًفي ًالمولود ًبحق ًأسألك ًووالدتوً،إني ًاستهاللو ًقبل ًبشهادتو ً..ًالموعود
واألوصياءًً،والفوزًمعوًفيًأوبتوً،والشفاءًفيًتربتوً،نسلوالمعوضًمنًقتلوًأنًاألئمةًمنً

                                                           

 .4ٖص ٕط: ، ِى١بي اٌّىبسَ ٌألطفٙب3ٟٖٔٗص 3ٗط: ، ثؾبس األٔٛاس3ٔٔص ٔط: ئلجبي األػّبي -ٔ
 .ٕٓٗص: ٌؼٍٟ ثٓ ثبث٠ٛٗ -فمٗ اٌشػب  -ٕ
 .ٕٗص ٕط: ششػ األخجبس -ٖ
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ويكونواًً،ويرضواًالجبارً،ويثأرواًالثارً،حتىًيدركواًاألوتارً،منًعترتوًبعدًقائمهمًوغيبتو
ً.(ُ)( .. صلىًاهللًعليهمًمعًاختالفًالليلًوالنهارً،خيرًأنصار

8ًقالًاهللً): قاؿ ،Xعن ا٤بفضل، عن أيب عبد ا  /ُّ افترضتًعلىًعباديً:
ًجناني ًوأبحتهم ًملكوتي ًأسكنتهم ًعرفوىا ًإذا ًفرائض، ًأولهاً.عشرة :ًوالثانيةً.معرفتي:

معرفةًأوليائيًوأنهمًالحججً:ًوالثالثةً.معرفةًرسوليًإلىًخلقي،ًواإلقرارًبو،ًوالتصديقًلو
ينًعلىًخلقي،ًمنًواالىمًفقدًواالني،ًومنًعاداىمًفقدًعاداني،ًوىمًالعلمًفيماًبينيًوب

ً ًأصليتو ًأنكرىم ًومن ًأدخلتو]خلقي، ًعذابي[ ًعليو ًوضاعفت ًوالرابعةً.ناري معرفةً:
ًقسطي ًقوام ًوىم ًقدسي، ًضياء ًمن ًأقيموا ًالذين ًوالخامسةً.األشخاص ًالقوامً: معرفة

 .(ِ) (..ًبفضلهمًوالتصديقًلهم

عشر ٍب ا٤بهديْب االثِب  القدسي ابتدأ ٗبعرفة ا سبحانو ٍب رسولو ٍب األئمة االثِبكا٢بديث 
، كبالرغم من كوهنم أئمة أيضان كما نصت الركايات ا٤بتقدمة كلكنهم (قواـ قسطي)عشر 

يسموف با٤بهديْب عند االقَباف باألئمة االثِب عشر؛ ألهنم أقل مقامان منهم صلوات ا عليهم 
 .أٝبعْب

ركايات  أفٌ تتضح قيمة ا٤بقولة ا٤بتقدمة ُب كبو ، كثّبة  كاألحاديث ُب ذكر ا٤بهديْب 
 .ليست بثابتة على كجو القطع ا٤بهديْب 

االحتماؿ الثاين فيمن ٱبلف  للسيد ا٣بباز قوؿ فيهم نراه اآلف، يقوؿ مستعرضان لكن، ك 
ٰبكم مهديٌوف، اثنا عشر ( عليو السبلـ)ٌف بعد ا٤بهدم إ :القوؿ الثاين: )Xاإلماـ ا٤بهدم 

بعد ا٤بهدم من ًكلد ا٤بهدم، ىناؾ اثنا عشر مهدينا كما ُب بعض الركايات مهدينا ٰبكموف 
ىو موجوده ُب  ... ٰبكموف دكلة اإلماـ بعد كفاتو، اثنا عشر مهدينا، طبعنا بناءن على ىذا القوؿ

بعض الٌركايات ىذا القوؿ، أٌف ىناؾ اثِب عشر مهدينا بعد اثِب عشر إمامنا، بناءن على ىذا القوؿ 
، فإذا كاف ىؤالء ا٤بهديٌوف  البٌد أف يكوف ا٤بهديٌوف أئمة؛ ألٌف األرض ال ٚبلو عن إماـ معصـو

                                                           

، 3٘ – 3ٗص ٖ٘ط: ، ثؾبس األٔٛاسٖ٘ – ٖٗص: ، ِخزظش ثظبئش اٌذسعبد4ٕٙص: ِظجبػ اٌّزٙغذ -ٔ
 .2ٖٗص 34ٚط
 .ٖٔص ٙٙط: ، ثؾبس األٔٛاس3ٙص: ٌّؾّذ ثٓ ّ٘بَ اإلعىبفٟ -وزبة اٌزّؾ١ض  -ٕ
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ة معصومْب، كإال ٣بلت ىم ا٢باكمْب بعد اإلماـ ا٤بهدم إذف ال ٧بالة البٌد كأف يكونوا أئم

 (.األرضي من ا٢بجة، كبالتارل ىذا القوؿ عليو عٌدة مبلحظات

 كما أفٌ ،  كثّبةإٌف الركايات الواردة ُب ا٤بهديْب  : أقوؿسنعرض مبلحظاتو بعد قليل، لكِب 
خطورة رد الركاية الواحدة جملرد عدـ فهمها يستوجب الطرد من رٞبة ا كالعياذ با، فما بالك 

 .أوالًًيرد عشرات الركايات، ىذا ٗبن 

إذل زيغ كضبلؿ ناشئ من ا٣بوض  مستندةٯبب أف ال تكوف الٍب تقدـ ا٤ببلحظة  فٌ إ :وثانياًً
كثّبة، ُب نصوص متشاهبة، أك قلة إدراؾ كجهل يستدعي من صاحبو اإلعراض عن ركايات  

كا٢باؿ  -ظ على ا١بمع بينها كبْب ركايات أخرل، كعليو فمقدـ ا٤ببلحظة كعدـ قدرة ا٤ببلحً 
 .قل من أف يبدم مبلحظتو ُب أمر عقائدم خطّبأ -ىذه 

ًإليًًّأصحابيًأحبًإنًواهلل: يقوؿ X جعفر أبا ٠بعت): قاؿ ا٢بذاء عبيدة أيب عن
ًسمعًإذاًللذيًوأمقتهمًحاالًًًعنديًأسوأىمًوإنًلحديثنا،ًوأكتمهمًوأفقههمًأورعهم

ًالًوىوًبوًدانًمنًوكفرًوجحدهًمنوًاشمأزًيقبلوًفلمًعناًويروىًإليناًينسبًالحديث
 .(ُ)( واليتناًعنًخارجاًًًبذلكًفيكونًأسند،ًوإليناًخرجًعندناًمنًالحديثًلعلًيدري

يقوؿ ُب بياف ، مبلحظات ا٣بباز لنرل قيمتها كقدرىاعرض  إذل نأٌبإذا توضح ىذا، 
أنٌو مناؼو للٌضركرة ا٤بتسادل عليها بْب  :ا٤ببلحظة األكذل: )على ا٤بهديْب  األكذلمبلحظتو 

اإلمامٌية أٌف األئمة اثنا عشر فقط، األحاديث ا٤بستفيضة كالضركرة القائمة على أٌف األئمة اثنا 
ال " (:صلى ا عليو كآلو)من ىم أئمة معصوموف ىم اثنا عشر كما كرد عن النيب : عشر، يعِب

 :أك" لديني قائمنا حٌب تقـو الساعة أك يكوف فيكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريشيزاؿ ا
  (.، األئمة اثنا عشر كليس أكثر من ذلك"كلهم من ىاشم"

 :ىذا قولو، كفيو

                                                           

 .2ػ ٖٕٕص ٔط: اٌىبفٟ -ٔ
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، كىو  بعد األئمة االثِب عشر( فقط)الضركرة الٍب ادعاىا مستندة إذل كلمة  إفٌ  -ُ
نا معو أا٢بصر باألئمة االثِب عشر، لكننا قر  االستشهاد على يريد بوف استشهد ٕبديث إك 

  .فيو( فقط)كلمة   ا٢بديث كدل نرى 

ا٣بباز، كىذا مثاؿ  على خبلؼ ا٢بصر الذم يدعيو ٧بمد  آؿكردت ركايات عن  -ِ
 :عند طلبو الكتف كالدكاة رسوؿ ا يكتبو يتعلق ٗبا أراد أف  منها

بعد ما قاؿ ذلك  - X ٠بعت عليان : سلماف يقوؿ٠بعت : )عن سليم بن قيس، قاؿ
عنًالذيًًًأالًنسألًرسولًاهللً:  -كدفع الكتف  الرجل ما قاؿ كغضب رسوؿ ا 

ًكتبوًلمًيضلًأحدًولمًيختلفًاثنانً؟ ًلو فسكت  كانًأرادًأنًيكتبًفيًالكتفًمما
كذىبنا نقـو أنا كصاحيب  حٌب إذا قاـ من ُب البيت كبقي علي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب 

ك٫بن نسمع،  فأراد أف يسأؿ رسوؿ ا  .جلسواا: Xأبو ذر كا٤بقداد، قاؿ لنا علي 
ًأتانيًجبرئيلًقبلًُ: فقاؿ فابتدأه رسوؿ ا  ًقالًعدوًاهللً؟ ًسمعتًما ًأما ًأخي، ًيا

فًفأخبرنيًأنوًسامريًىذهًاألمةًوأنًصاحبوًعجلها،ًوأنًاهللًقدًقضىًالفرقةًواالختال
علىًأمتيًمنًبعدي،ًفأمرنيًأنًأكتبًذلكًالكتابًالذيًأردتًأنًأكتبوًفيًالكتفً

فأتى هبا، فأملى عليو أ٠باء األئمة ا٥بداة  .لكًوأشهدًىؤالءًالثالثةًعليو،ًادعًليًبصحيفة
ًووزيريً: كقاؿ . ٱبطو بيده Xكعلي  رجبلن  من بعده رجبلن  ًأخي ًإن ًأشهدكم إني

بنًأبيًطالب،ًثمًالحسنًثمًالحسينًثمًمنًبعدىمًتسعةًًووارثيًوخليفتيًفيًأمتيًعلي
ٍب دل أحفظ منهم غّب رجلْب علي ك٧بمد، ٍب اشتبو اآلخركف من أ٠باء  .منًولدًالحسين

كما   ، غّب أين ٠بعت صفة ا٤بهدم كعدلو كعملو كأف ا ٲبؤل بو األرض عدالن األئمة 
إنيًأردتًأنًأكتبًىذاًثمًأخرجًبوًإلىًالمسجدً: ٍب قاؿ النيب . كجوران  ملئت ظلمان 

ًعليو ًوأشهدىم ًعليهم ًفأقرأه ًالعامة ًأدعو ًأرادً،ثم ًما ًوقضى ًاهلل : ٍب قاؿ سليم .فأبى
بالكوفة كا٢بسن كا٢بسْب  X ٍب لقيت عليان . فلقيت أبا ذر كا٤بقداد ُب إمارة عثماف فحدثاين

 .(ُ) (كأ٭با ينطقوف بلساف كاحدما زادكا كال نقصوا   عليهما السبلـ فحدثاين بو سران 
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ا٢بسن كا٢بسْب )على سلماف بعد  (أ٠باؤىمالذين اشتبهت  كاألئمةعلي ك٧بمد )فمن ىم 

الذين  ا٤بهديْب الطاىرين  بعض األكصياء أ٠باءغّب (  كالتسعة من كلد ا٢بسْب
ذر  أبوُب كصيتو ليلة كفاتو كالٍب شهد عليها سلماف كصاحبيو  حددىم رسوؿ ا 

 .كا٤بقداد

االثنا )إذل يـو القيامة كىم  أما الوصية ا٤بقدسة الٍب تضمنت أكصياء رسوؿ ا ٧بمد 
فقد تقدمت اإلشارة ٥با كا٢بمد ، كأما شهادة الرىط الطاىر ( عشر إمامان كاالثنا عشر مهديان 

 : عليها فهو ما أكضحو ا٢بديث التارل أيضان 

ألستًقدًشهدتًرسولًاهللً): لطلحة Xقاؿ اإلماـ علي ، ا٥ببلرل عن سليم بن قيسك 
:ًليكتبًفيهاًماالًتضلًاألمةًوالًتختلف،ًفقالًصاحبكًماًقال حينًدعاًبالكتفً

ً:قاؿ. قد شهدت ذلك ،بلى: قاؿ؟ ًثمًتركهاًفغضبًرسولًاهللً ،إنًنبيًاهللًيهجر
ًخرجتمًاخبرني ًوأنًيشهدًًبذلكًرسولًاهللً فإنكمًلما بالذيًأرادًأنًيكتبًفيها

ًجبرئيل ًفأخبره ًالعامة ًعليها ًاالختالفًوالفرقة8ًإنًاهللً: ًقدًعلمًمنًاألمة ثمًدعاً،
سلمانً:ًأرادًأنًيكتبًفيًالكتفًوأشهدًعلىًذلكًثالثًرىطًبصحيفةًفأملىًعلّيًما

ًوالمقداد ًذر ًمنً،وأبا ً وسمى ًبطاعتهم ًاهلل ًأمر ًالذين ًالهدى ًأئمة ًمن ًيومًيكون إلى
 .(ُ) (..ًالقيامة

هم ا الذين خص   - فهل يعتقد ا٣بباز أٌف مثل ىؤالء ا٣بلنص من شيعة آؿ ٧بمد 
دل يعرفوا ا٢بصر بػ  -بفضل الشهادة على الكتاب العاصم من الضبلؿ لكل من ٛبسك بو 

 !!الٍب التفت ٥با ىو ؟( فقط)أك دل يلتفتوا إذل كصيان ( ُِ)

كالرادين  أرضونو ٢بسد قدمي انطوت عليو صدكر ا٤بتكربين على خلفاء ا ُب إبلى كا، 
يصرحوا هبذه ا٢بقيقة الكبّبة  أفلنصوصهم الربانية الشريفة، كالذم استوجب من سادة ا٣بلق 

 . ٣باصة شيعتهم دكف ا١بميع
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رسولًالوصيةًنزلتًمنًالسماءًعلىً): أنو قاؿ ،Xا  عبد عن معاذ بن كثّب، عن أيب
ًينزلًعلىًرسولًاهللمختوماًًًكتاباًًًًاهلل ًولم ًفقالًًً، ًإالًالوصية، كتابًمختوم

أيً:ًًفقالًرسولًاهللً،إلىًأىلًبيتكًأمتكىذهًوصيتكًفيًً،ياًمحمد:Xًًجبرئيل
وكانًً،نجيبًاهللًمنهمًوذريتوًليورثكًعلمًالنبوةًقبلًإبراىيم:ً؟ًفقالًياًجبرئيلًيأىلًبيت

ًًاألولالخاتمXًًيًعلففتحًًعليهاًخواتيم Xًًثمًفتحًالحسنً،فيوًأمرومضىًلما
الخاتمًالثالثًفوجدًفيوًأنًقاتلXًًًبو،ًثمًفتحًالحسينًأمرومضىًلماًًيالخاتمًالثان

بنًًياًإلىًعلهثمًدفع،ًشهادةًلهمًإالًمعكًففعلًوأقتلًوتقتلًواخرجًبقومًللشهادة،ًال
ًفوجدًفيوًأنًأطرقًواصمتًبنًالحسينًالخاتمًالرابعًيففتحًعل.ًومضىXًًالحسين

ففتحًالخاتمًالخامسً(ًعليهماًالسالم)يًلماًحجبًالعلم،ًثمًدفعهاًإلىًمحمدًبنًعل
ًكتابًاهللًتعالىًوصدقًأباكًوورثًابنكًالعلمًواصطنعً ،ًوقلًاألمةفوجدًفيوًأنًفسر

فقاؿ معاذ بن   .يليوًيثمًدفعهاًإلىًالذًوالًتخشًإالًاهلل،ًففعلًواألمنالحقًفيًالخوفً
نعمًً،ماًبكًفيًىذاًإالًأنًتذىبًياًمعاذًفترويوًعني: كأنت ىو؟ فقاؿ: فقلت لو: كثّب

 .(ُ)( حسبك: ٍب من؟ فقاؿ: ، حٌب عدد علي اثِب عشر ا٠بان ٍب سكت، فقلتأناًىو
ال ينفع منّب  (حسبك)كقولو ٤بعاذ  Xالثاين  اإلماـعما بعد  X اإلماـسكوت  إفٌ 
 !إذف؟( فقط)ا٢بصر أك استفاد ا٣بباز أين ، فمن اآلف، فحسبك يعِب يكفيك ىذا تأكيدبكل 

من ركل كصاية ا٤بهديْب  فٌ أل ؛العمـو أقوؿ -كوف ا٤بعركؼ لدل عمـو الشيعة   أفيبقى 
سلماف كا٤بقداد : مثل ٧بمد  آؿكثّب من خاصة شيعة  Xاإلماـ ا٤بهدم  أبيهمبعد 
بصّب كا٤بفضل كيونس بن عبد الرٞبن  كأيبكزرارة الثمارل ك كاالصبغ كجابر األنصارم ذر  كأيب

 ،كأكصياء بأئمةليسوا  االثنا عشر مهديان  فٌ أيعِب ال  إمامان ىم االثنا عشر  -الضراب كغّبىم ك 
 ااالثن كأما ،صار أمرىم معركفان لدل ا١بميع إمامان يومذاؾ ٩بتحنة باالثِب عشر  األمة فٌ بل أل

 .كىو موكوؿ إليو، Xا٤بهدم  اإلماـببدء دعوة  يبدأ فظهور أمرىم عشر مهديان 
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 من يكوف ٗبا أخربين ا٤بؤمنْب أمّب يا: X لعلي قلت): قاؿ ا٢بارث بن ا عبد عن

ًاهللًرسولًوإنًإليو،ًموكولًذكرهًشيءًذلكًالحارثًابنًيا: قاؿ ؟ قائمكم بعد األحداث
 .(ُ)( السالمًعليهماًوالحسينًالحسنًإالًبوًأخبرًالًأنًإليًعهدً

كقد تقدـ  كثّبةالركايات الدالة على ا٤بهديْب   إفٌ قلنا  إننا: أيضان ك٩با يرد على ا٣بباز  -ّ
كالٍب نقل ا٣بباز ٭بوذجان منها ، إمامان عشر  االثِبتذكر  ركايات كثّبة أيضان  كما أفٌ  ،بعضها

من كلد علي كفاطمة  األئمة أفٌ ركايات تذكر  إذل باإلضافة، كجعلو دليبلن على حصره ا٤بزعـو
يصبح اجملموع ثبلثة عشر  Xا٤بؤمنْب  أمّب أبيهم إذل كبإضافتهم ،اثنا عشرعليهما السبلـ 

 :، كىذا مثاؿ لوإمامان 

ًدخلتًعلىًفاطمةً: )قاؿ ،عن جابر بن عبد ا األنصارم ،Xعن أيب جعفر 
،Xًوبينًيديهاًلوحًفيوًأسماءًاألوصياءًمنًولدىا،ًفعددتًاثنيًعشرًآخرىمًالقائمً

، كما ليس من كلد فاطمة  Xكأمّب ا٤بؤمنْب  .(ِ) (ثالثةًمنهمًمحمدًوثالثةًمنهمًعلي
أربعة أئمة ال ثبلثة، كلكنا إذا " علي"عشر ألصبح من ا٠بهم  أنو لو كاف من ضمن االثِب

( أٞبد)تذكرنا ما مر بنا سابقان من أحاديث ُب ا٤بهدم األكؿ كقائم آؿ ٧بمد ا٤بخفي االسم 
 . األئمةكالثالث عشر ُب عدد  عرفنا أنو اإلماـ الثاين عشر من كلد السيدة فاطمة 

االثناًعشرًاالمامًمنًآلًمحمدً: )يقوؿ  Xعفر٠بعت أبا ج: قاؿ ،زرارةمثلو ما ركاه ك 
ورسولًاهللًوعليًعليهماًالسالمًً،ومنًولدًعليًكلهمًمحدثًمنًرسولًاهللًًً

 .(ّ) (ىماًالوالدان

ككلها  ،ما ىو ا٢بل ا٤برضي عند ا كخلفائو ُب التعامل مع ىذه النصوص: اآلف كالسؤاؿ
 الكفر با العظيم كما بْب   كاحدة منها جملرد عدـ التعقل ىو على حدن  كرد   ،ركايات شريفة

 !الطاىركف ؟
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ً: )Xقاؿ أبو جعفر : عن جابر، قاؿ ًاهلل ًرسول ًقال ًمحمدً: ًآل ًحديث إن
ًإالًملكًمقرب ًنبيًمرسلً،صعبًمستصعبًالًيؤمنًبو أوًعبدًامتحنًاهللًقلبوًً،أو

ًقلوبكمً ًعليكمًمنًحديثًآلًمحمدًصلواتًاهللًعليهمًفالنتًلو ًورد ًفما لإليمان،
وعرفتموهًفاقبلوهًوماًاشمأزتًقلوبكمًوأنكرتموهًفردوهًإلىًاهللًوإلىًالرسولًوإلىًالعالمً

ًالهالكًأنًيحدثًبشمنًآلًمحمدً ًفيقولًيءوإنما ًمنوًالًيحتملو ًكانً: واهللًما
 .(ُ) (واإلنكارًىوًالكفرً،شيئاًًىذاً

بعد ا١بمع الركايات أٌف األخذ ب كل عاقل منصف يرلأٌف   إذلأكالن  إلشارةاينبغي : كا١بواب
، هامن طرح كذلأض البدكم الذم يراه بعض ا١بهاؿ، ر بينها بوجو عقبلئي مقبوؿ كيرفع التعا

 باإلتباع ٢بقيق بالنحو ا٤بذكور كعليو فمن يقدـ كجهان خصوصان عند االلتفات إذل عاقبة الرد، 
 .الٍب تكفي إحداىا لطرده من الرٞبة اإل٥بيةركايات التكذيب  إذليؤدم  ٩بن يقدـ تصوران 

 عليو كساعد عرفان  أمكن فيما الدليلْب داللة بْب ا١بمع إف.. ) :قاؿ الشيخ علي ا٤بشكيِب
 العقبلء بْب هبا معموؿ مطردة قاعدة كىذه التعارض، باب ُب داخبلن  ا٤بورد فليس ،الـز نظرىم

 . (ِ)( أيضان  الدالرل با١بمع العمل من النحو ىذا يسموف كا٤بتشرعة

 ئوسبحانو على نعمة االىتداء إذل كالية سادة خلفا كنوشكر يإذ  Xكأنصار اإلماـ ا٤بهدم 
ُب كصيتو  ٧بمد  ا٤بصطفىاألئمة كا٤بهديْب صلوات ا عليهم أٝبعْب بربكة تصديق 

، فإننا نعلن للجميع إٲباننا بإتباعو ا٣بباز كغّبه زاغا٤بقدسة، كرفع ابنو القائم أٞبد التشابو الذم 
كال تعارض بْب الركايات أصبلن كما  .فيها بكل تلك الركايات الشريفة كنصدؽ آؿ ٧بمد 

 ثنا عشر كصيان يذكركف فيو ا ا٥بدل مرة نصان  أئمة يبْبن  أفتعارض بْب  فأمٌ ادعاه بعضهم، 
مثل مشاركتو أبيو ُب التمهيد فيو  ىم بينوىافيو كصيان آخر ٣بصوصية  ، كبْب نص يضموفمنهم

يرل ا٣بباز أٌف كىل  !يـو القيامة ؟ إذل األكصياءٯبمع كل ثالث ، كنص لقياـ دكلة العدؿ اإل٥بي
 !ذكر الشيء ينفي ما عداه ؟
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، كعا٤بنا الذم ٫بن فيو Xدـ آ أبوناكم ىو عدد الركايات الٍب تذكر : للتوضيح كىذا مثاؿ

دـ آمن  أكثرىناؾ  أفٌ نت بي   أخرللو ضممنا لتلك النصوص نصوص  اآلفكثّبة،   أهنا أكيد
  :من عادل كالركاية التالية كأكثر

ًخلقًاهللًإن: يقوؿ السبلـ عليهما ا٢بسْب بن علي ٠بعت): قاؿ الثمارل ٞبزة أيب عن
ًأنًأتظن: قاؿ ٍب .المخلوقاتًقبلًأشباحاًًًوأقامهمًعظمتو،ًنورًمنًوالطيبينًوعلياًًًمحمداًً

ًعالم،ًألفًوألفًآدمًألفًألفًاهللًخلقًلقدً،واهللًبلىً؟ًسواكمًخلقاًًًيخلقًلمًاهلل
 .(ُ)( العوالمًتلكًآخرًفيًواهللًوأنت

عرض ا١بدار كما يعرب  هبايضرب ىل  ؟؟ و ا٣بباز كمن ينهج هنجو ىذه الركاياتٗباذا يوجٌ 
ال يعرفوف  بأهنم ٧بمد  آؿيتهموف  أك !كركايات ا٤بهديْب ؟ عن كصية ٧بمد بعضهم 

الذم نص ال ناُبدـ ُب ىذا العادل ال يآذكر  إفٌ  يقولوف أك! عن ماذا يتحدثوف كحاشاىم ؟
السائل ٕبكمتهم  فٯبيبو  ٧بمد  آؿ أفٌ ، يبقى أخرلكعوادل  أخر آدميْبىناؾ  أفٌ يثبت 
  .الٍب جزء منها يربط ٗبدل قابليتو كٙبملو كما ىو معلـوك  اإل٥بية

٧بمد  آؿ نصوص أفٌ  - إخفاءىا العلم اليـو أدعياءبعض  الٍب يتعمد -فا٢بقيقة ا١بلية 
 ي٘بلن مصاديق  ألكضحكأك٥بم بالتحديد، صلوات ريب عليهم فيما يرتبط با٤بهديْب  
من يكلموا الناس على قدر عقو٥بم كمقامهم كقرهبم منهم،  أفثركا فيها آالٍب  تهم الربانيةحكم
ا٢بديث عن قضية خطّبة ترتبط بقادة دكلة العدؿ اإل٥بي الٍب دل ٰبن كقتها ك  خصوصان  .جهة
 .بعد

متشاهبة  تأكيدالٍب كصلت، كىي بكل بالطريقة النصوص جعلوا  ، إهنم ثانيةكمن جهة 
اللذين  –حد، حٌب مثل ا٢بر العاملي كاجمللسي رٞبهما ا أأك بياهنا ا١بمع بينها  كال يعرؼ سر  

توا الفرصة على ا٤بَببصْب لكي يفون  –ركايات ا٤بهديْب  إنكارهاستشهد بكبلمهما ا٣بباز مؤيدان 
ببعضها  هاكربطُب الركايات كفتح رموزىا التشابو  حل  كاألدعياء ُب زمن الظهور ا٤بقدس، كيبقى 

                                                           

 .ٕ٘ص ٕ٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ



 X .....................................311أمحد احلسن   احملكماث يف أحقيت الىصي 

 ا٢بق بصاحب ان ٨بصوص ان بنظر البعض، أمر البدكم ىم التعارض أك التضارب بشكل يرفع تو 
 .أكثر من مرة أشرت إليو، كما ، كبو يعرؼ حقو عند احتجاجو كبدء دعوتوا٤بوعود

حقيقة ا٤بقصود ال يعرنؼ بصاحب ا٢بق فقط، بل يسهم بكشف ذلك التشابو  أفٌ  على
ذلك التشابو كرده  خوضو ُبا٤بؤمنْب، فيمسي  نصحع على سدة يَببٌ ع الدين ك بعض من يتصنٌ 

كىذا  كيبغي طلب سبيل ا٢بق، ا آياتمن يعي كل  أماـلو  فاضحان  للحق عند ٦بيء صاحبو
   .ما ٰبصل اليـو ٛبامان 

إمامان كرفض الركايات الٍب ذكرت االثنا عشر فقط  لى قبً ا٣بباز ماذا فعل ؟؟  إذل، انظركا كاآلف
شخص يدعي العلم  أم ىا،يرد  حق كجو  فبأمٌ  كىي كثّبة، من داف هبا ربقية الركايات ككف  

 !!يفعل ىذا ؟

 اتركاي حاشا ،مثبلن  ٦برد قصص كحكاياتليست ركايات بنظره كيراىا  ألهناىل ٍب ٤باذا ؟؟ 
 أنفسهمىم  ،اثنا عشر األئمة إفٌ قالوا  نٍ مى كيف، ك ؟  مثل ىذه النظرة ا٤بزرية ٥با الطاىرين عن 

 . كعشرين أربعة إهنمقالوا ىم من ك  ،ثبلثة عشر إٌف األئمةقالوا  من

كتب الشيعة   أمهاتُب ك  كردتكا  بلىدل ترد ُب مصادر الشيعة ؟؟  ألهنا هانو رفضأ أك
كقد ركاىا الكليِب كالصدكؽ كالطوسي كا٢بر العاملي كاجمللسي كغّبىم كمصادرىا األساسية، 

 .رٞبهم ا تعاذل كا٤بتأخرينمن كبار علماء الشيعة ا٤بتقدمْب 

كتصوره أٌف العلم ما  الفظيع،جهلو  إاللكل تلك الركايات السيد ا٣بباز كجو لرفض يبقى كال 
كحذ ركا شيعتهم عن  كىذا بالذات ما هنى عنو أىل البيت  ،كال يعزب عنو شيء يعرفو ىو
سند كثيق فتاه  إذلركن فيو ي كدل عنو شيئان، متشابو ال يعلم أمرنو خاض ُب أ كأكيد ،انتهاجو
 .غّبه بإضبلؿكساىم 

صحيحه ٫بن  :ثانينا: )يقوؿ Xكُب بياف مبلحظتو الثانية على إمامة ا٤بهديْب بعد أبيهم 
، عندنا ركايات تدٌؿ على أٌف بعد ا٤بهدم اثنا عشر مهدينا، يػيٍعتىربى ُب قبوؿ الركاية الوثوؽ هبا

كالعلماء إذا أعرضوا عن ركايةو كىجركىا كدل يعملوا هبا كاف ىجراهنم للٌركاية مانعنا من الوثوؽ هبا، 
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فبل يؤخذ هبا إذا ىجرىا العلماءي كدل يعملوا هبا، ىنا نبلحظ أٌف العلماء دل يعملوا هبذه الركايات 

 .(رجو الشريفالٍب تتحٌدث عن كجود مهديْب اثِب عشر بعد ا٤بهدم عٌجل ا تعاذل ف

إذف العلماء دل يعملوا هبذه الركايات، ىجركىا، ) :، ٍب قاؿكا٢بر العامليٍب نقل قوؿ اجمللسي 
 .(كىجراهنم ٥با مانعه من الوثوؽ هبا كالتعويل عليها

ىجركا ركايات ا٤بهديْب  -ٔبنسهم أم كلهم  -ىكذا زعم ا٣بباز أٌف علماء الشيعة  :أقول
 :البحث لنرل قيمتومائدة نطرح زعمو على  كاآلفعرضوا عنها، أك 

 يبقى أف ٯبوز بل ،X ا٤بهدم موت عند التكليف بزكاؿ يقطع ال: )قاؿ السيد ا٤برتضى
 ألنا عشرية، باالثِب التسمية عن ذلك ٱبرجنا كال أىلو، كمصاحل الدين ٕبفظ يقوموف أئمة بعده
 .(ُ)( غّبنا عن بذلك فانفردنا شافيان، بيانان  ذلك بينٌا كقد إمامتهم، نعلم أف كلفنا

 قاؿ ،كالعبلمة اجمللسي حسب ما نقلو عنو ا٤بّبزا النورم (ا٤بصباح)الشيخ الكفعمي ُب 
انو   Xركل يونس بن عبد الرٞبن عن الرضا ": قاؿ الشيخ الكفعمي ُب مصباحو: )النورم

نو أك  ،"آخره إذل ..اللهم ادفع عن كليك : هبذا الدعاء Xكاف يأمر بالدعاء لصاحب األمر 
 .آخر ما تقدـ قريب منو إذل "..على كالة عهده كاألئمة من بعده  اللهم صلن ": ذكر ُب آخره

 ،من بعد أف تصلي عليو عليهم ثانيان  ٍب صلن  عليو أكالن  أم صلن : ُب ا٢باشية( الكفعمي)كقاؿ 
كيدؿ عليو  ،بوعلماء أشراؼ كالعادل إماـ من اقتدل  ألهنمأكالده  :من بعده باألئمةكيريد 

 .(ِ)( Xُب الدعاء ا٤بركم عن ا٤بهدم  "كاألئمة من كلده": قولو

كالذم عن ا٤بهديْب ( اجملتمع الفرعوين)السيد ٧بمد باقر الصدر رٞبو ا ُب كتاب كيقوؿ 
سوؼ يدمر كل أسباب  Xفا٤بهدم .. : )ما يليىو عبارة عن تقرير ٧باضرات ألقاىا 

الفساد كاال٫براؼ كعلى رأسها الظلم كا١بور كيؤسس ٦بتمع القسط كالعدؿ كيرسم لو مناىجو 
ٍب يأٌب بعده أثِب عشر خليفة  يسّبكف ُب الناس كفق تلك  ،ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة اإلنسانية

عشر خليفة  ثِبكخبلؿ فَبة كالية اإل Xا٢بجة ا٤بهدم  إشراؼا٤بناىج الٍب كضعت ٙبت 
يكوف اجملتمع ُب سّب حثيث ٫بو التكامل كالرقي كيكوف اإلنساف ٗبستول من العلم كاألخبلؽ 

                                                           

 .4ٖٙص: ِٓ اٌٙغؼخ ثبٌجش٘بْ ػٍٝ اٌشعؼخ اإل٠مبظػٕٗ اٌؾش اٌؼبٍِٟ فٟ  -ٔ
 .ٕ٘ٔص 33ط: ، ثؾبس األٔٛاس2ٕص ٕط: إٌغُ اٌضبلت -ٕ
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قاؿ  ،كعند ذلك يتحقق الببلغ بوراثة الصا٢بْب األرض ،ما ال ٰبتاج إذل رقيب غّب ا تعاذل
نىا ُب الز بيوًر ًمن بػىٍعًد الذنٍكًر أىف  اأٍلىرٍ " :تعاذل تىبػٍ ضى يىرًثػيهىا ًعبىاًدمى الص ا٢ًبيوفى ًإف  ُب ىىذىا كىلىقىٍد كى

غان لنقىٍوـو عىاًبًدينى   .(ُ) ("لىبىبلى

كأٌما ما ذكر ) :ركايات ا٤بهديْب بركايات األكلياء، يقوؿ السيد ٧بمد الصدر رٞبو اكصف ك 
من أنٌو ليس بعد دكلة القائم دكلة ألحد، فهو أمر صحيح؛ ألنو إف أيريد بدكلة القائم نظاـ 
حكمو فهو نظاـ مستمر إذل هناية البشرية تقريبان أك ٙبقيقان على ما سنسمع، كليس كراءه حكم 

فهو أمر غّب  كإف أيريد بو حكمو ما داـ ُب ا٢بياة، ٕبيث تنتهي البشرية بعده مباشرة،. آخر
إذف  ..٧بتمل، ألنو أمر تدؿ كثّب من الركايات على نفيو كركايات الرجعة، كركايات األكلياء 

إنو ليس : كالنظاـ سوؼ يستمر، كإ٭با يراد من ذلك القوؿ Xفالبشرية ستبقى بعد ا٤بهدم 
 .(ِ) (بعد دكلة القائم دكلة ألحد من ا٤بنحرفْب كالكافرين على الشكل الذم قبل ظهوره

كأكضح ما : )صرٰبة ُب ذلك، يقوؿ Xكاعترب ركايات حكمهم بعد أبيهم اإلماـ ا٤بهدم 
ركايات األكلياء صرٰبة ٗبباشرهتم للحكم على أعلى مستول ٕبيث  أفٌ يرد على ىذا الوجو ىو 

: كقولو ،"ليملكن منا أىل البيت رجل": كقولو  ،يكوف التنازؿ عن ىذه الداللة تأكيبلن باطبلن 
 :كقولو ،"أكؿ ا٤بهديْب ابنوإذل  -يعِب اإلمامة أك ا٣ببلفة  -رتو الوفاة فليسٌلمها فإذا حض"
 .(ّ)( ك٫بوه ُب الدعاء اآلخر "اللهم صل على كالة عهده كاألئمة من بعده"

على ركايات  اح ركاياهتكرج   ،بعده Xقد استدؿ على ثبوت حكم ذرية اإلماـ ا٤بهدم ك 
حكم ا٤بهديْب بعد  على دلت الركايات ألف ؛أصبلن  تعارضكجود عدـ  ا٢بق كلكن ،الرجعة

رٞبو كقد ذكر السيد الصدر ، تكوف الرجعةالذم ال عقب لو  آخرىم كبعد Xاإلماـ ا٤بهدم 
  :كبلمان طويبلن ُب ىذا ا٤بوضوع ننقل جزءان منو  ا

بتعيْب كرل عهده أك خليفتو خبلؿ حياتو  Xكمن ىنا سيقـو اإلماـ ا٤بهدم .. ): قاؿ
كرٗبا ُب العاـ األخّب، ليكوف ىو الرئيس األعلى للدكلة العا٤بية العادلة بعده كا٢باكم األكؿ لفَبة 

كبالرغم من أف ىذا ا٢باكم األكؿ قد يكوف ىو أفضل من األحد . حكم األكلياء الصا٢بْب
                                                           

 .اٌفظً اٌضبٌش –، اٌجبة اٌشاثغ 2٘ٔص: اٌّغزّغ اٌفشػٟٛٔ -ٔ
 .٘ٔٗص: ربس٠خ ِب ثؼذ اٌظٙٛس -ٕ
 .ٕٗٙص: اٌّظذس اٌّزمذَ -ٖ



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...........................................  316
شخصيان كا٤بعاصر ألقوالو كأفعالو  Xاـ ا٤بهدم نو نتيجة تربية اإلمأ باعتبارعشر اآلتْب بعده 

بالرغم من ذلك فإنو سيفرؽ فرقان كبّبان عن  ،كأساليبو ٖببلؼ من يأٌب بعده من ا٢باكمْب
  (... "إنو ال خّب ُب ا٢بياة بعده"نفسو إذل حد يصدؽ  Xا٤بهدم 

إعبلنات قبل كفاتو قد أكد كشدد ب Xشك أف اإلماـ ا٤بهدم  ال ،نعم.. ): إذل أف يقوؿ
ُب األذىاف  "الصا٢بْب األكلياءحكم "عا٤بية متكررة على ضركرة إطاعة خليفتو كعلى ترسيخ 

ترسيخان عميقان إال أف البشرية حيث ال تكوف بالغة درجة الكماؿ ا٤بطلوب فإهنا ستكوف مظنة 
 .(ُ)( ..العصياف كالتمرد ُب أكثر من ٦باؿ 

: ٕبثان ُب معجمو ا٤بوضوعي للمهدين كعنونو بالتارل كما خص ص الشيخ علي الكوراين
 :كىذا نص اعَبافو على ىذا الرابط .(ِ)( ٰبكم بعد ا٤بهدم اثنا عشر مهديان من كلده)

http://www.aaa102.com/view_window.aspx?art_no=374&file_no=1 

كيقر ، Xبعد أبيهم اإلماـ ا٤بهدم كما أٌف السيد كاظم ا٢بائرم يقوؿ ٕبجية ا٤بهديْب 
و على نليلة كفاتو ا٤بركية ُب كتاب غيبة الطوسي، كاعَبافو با٤بهديْب ٘بدك  بوصية رسوؿ ا 

 mehdyoon.org/t7654.html-http://vb.al :الرابط التارل

ليس بوسع ا٣بباز التنكر للسيد  تأكيدكبكل  ،بعض علماء الشيعة أقواؿىذه ٭باذج من 
ا٣بباز  بإمكافليس  األخّبمن علماء الشيعة ُب العصر  أ٠باءىم أكردتمن  أفٌ ، كما ا٤برتضى
 أككعدـ حسابو ٥بم من زمرة العلماء بعد خوضهم ُب ٕبوث عقائدية كثّبة، ٖببلفو ىو  إٮبا٥بم
 ،ال قيمة ٥بارنٌانة خطب ك ليس ٥بم شيء يذكر ُب غمار البحث العقائدم سول ٚببط  نغّبه ٩ب

كل   إٮباؿ ادعىالعناف للسانو ك  طلقأ ٤با من ا٣بباز هرأيناكفيها من التدليس الشيء الكثّب كما 
 .على خبلؼ ا٢بقيقة الٍب عرضنا بعضهاأنو  كقد اتضح ،العلماء لركايات ا٤بهديْب

كالعبلمة  ،كقلتهاركايات ا٤بهديْب  الشيخ ا٢بر العاملي بزعمو ندرة عذرأأحدان  أفٌ لو ٍب 
 البيت  أىلف كاف خوضهما ُب متشابو ركايات إك  –بزعمو ٨بالفتها للمشهور  اجمللسي
 كجهة نظر فيها قبل فهم ا٢بقيقة منهم ليس بصحيح على كل حاؿ، غفر ا لنا ٝبيعان  كإبداء

                                                           

 .ٙٗٙص: اٌّظذس اٌّزمذَ -ٔ
 .ٖٔٓص: X اٌّؼغُ اٌّٛػٛػٟ ألؽبد٠ش اإلِبَ اٌّٙذٞ -ٕ
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 ٥بما بْب  تالركايات كدل ي تلكدل تنكشف ٥بما حقيقة  بأهنمااالعتذار ٥بما  أيريدلكن لو  –
كعناد ا٣بباز على تنكب ذات ا٤بنكب  إصرارو ، فبماذا يوج  رموزىا فك تشاهبها كال إحكاـ

  !!تلك الركايات ؟ ألسرارا٤بعوج بعد ٦بيء داعي ا اليـو كبيانو كحلو 

من  اثِب عشر مهديان  بإمامةلة عقائدية ترتبط أُب مس ا٢بديث أفٌ عن ا٣بباز رٗبا غفل ك 
منهم إلنكار دين ا كلو كبالتارل ا٣بلود ُب جهنم  كصيو كيكفي إنكار ، أكصياء ٧بمد 

كالعياذ با، كما نصت عليو ركاياهتم كأٌف ا٤بنكر آلخرىم منكر ألك٥بم بل منكر ٥بم ٝبيعان، 
كركاية اليماين كافية ُب توضيح أٌف ا٤بلتوم عليو من أىل النار مطلقان كلو كاف يزعم أنو على 

  .صمتي أكدليل قطعي يقيِب  ُب كبلمو إذل ستندي فإما ،كعليو. كالية آبائو

على من يدعي علمان ٛبسكو بقاعدة ظنية أسسها بعض األصوليْب بعقو٥بم  حقان كمن العار 
بعد رفع  ،تبي نتالكثرة الٍب ب ٧بمد  آؿكتركو لركايات  ،كىي مثار جدؿ كاختبلؼ بينهم

 .من قبل صاحبها اإلهباـ كالتشابو فيها

كٱبتار أف  ،ا٣بوئي خبلفهم ُب القاعدة ا٤بزعومة ُب بعض مباحث ا٢بجٰبكي لنا السيد 
 الركاية عن ا٤بشهور إعراض بأف التزمنا فإ: )فيقوؿإعراض ا٤بشهور ال يوجب ترؾ الركاية، 

 دل كإف .ٗبضموهنا يلتزموا دل ا٤بشهور ألف ،ساقطة الطائفة فهذه ا٢بجية عن لسقوطها موجب
 .(ُ)( .. عندنا الصحيح ىو كما بذلك نقل

 أف مراران  عرفت قد حيث هبا العمل فيتعْب كإال.. : )كيقوؿ ُب بعض مباحث النكاح، أيضان 
 .(ِ)( ا٢بجية عن كسقوطها كىنها يوجب ال ا٤بعتربة الركاية عن ا٤بشهور إعراض

كغّبه، فكيف استساغ ا٣بوئي كىو أمر يعرفو حٌب طالب ا٤بقدمات ُب ا٢بوزة عن السيد 
! مة عند علماء الشيعة ؟التدليس على الناس كإيهامهم بأٌف ىناؾ قاعدة مسل   ا٣بباز ىذا

ككصايتهم  ة ا٤بهديْبإمام علىالدالة   أىل البيتركايات صد الناس عن االعتقاد ب أألجل
 أبيهمبعد  اإل٥بيدكلة العدؿ لكخبلفتهم اإل٥بية كمقاماهتم الربانية كدرجاهتم الرفيعة كقيادهتم 

  .ليو كعليهم أٝبعْبصلوات ريب ع
                                                           

 .3ٖٕص ٖط: اٌغ١ذ اٌخٛئٟ –وزبة اٌؾظ  -ٔ
 .24ٕص ٕط: اٌغ١ذ اٌخٛئٟ –وزبة إٌىبػ  -ٕ
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، "إتياف ا ُب ظلل من الغماـ"ة ىذه بتفسّب آي وافتتح ٧باضرت السيد ا٣بباز ٍب ىا ٫بن رأينا 

كجدناىا تتحدث عن  ها من كتب التفسّب، ُب حْب أٌف ركايات آؿ ٧بمد ه نقلككجدنا
 كصبغة ا كغّبىا شيء آخر غّب ما صو ر، كما رأينا ُب ما تقدـ تفاسّب للعرش كالكرسي

عدلو بعيدة عن ركايات ُب كتاب ا ظنية  كآراء٦برد استحسانات  األخرلككانت ىي  ولعلمائ
عوؿ عليها كما ىو يكال  ساقطة أيضان عترب مثل ىذه الركايات يالواردة ُب بياهنا، فهل كترٝبانو 

  !!؟ ُب ركايات ا٤بهديْب  ورأي

ىذا النهج ا٣بياين لعَبة النيب أدعياء العلم  رااخت ذإلو السبلـ آ٧بمد ك  إسبلـعلى  إذف
فرقوف يالٍب ال  مآرائهٙبكيم ك كاالستخفاؼ هبا الشريفة  مركاياهت مىبنبذاليـو الطاىرة كا٤بتمثل 

 . عرفوف ماذا قالواي انواىذا إف ك، بد٥با فيها بْب ناقة كٝبل ُب دين ا

 بعد عشر االثِب أحاديث كأما: )ا٣بباز إنكاره أي د بوالذم  قوؿ ا٢بر العامليكىذا نص 
 كما معارضتها ككثرة كقلتها، لندكرىا كاليقْب للقطع موجبة غّب أهنا ٱبفى فبل عشر، االثِب
 يـو إذل ٩بدكدة دكلتهم كأف عشر، اثِب األئمة بأف األحاديث تواترت كقد بعضو، إذل أشرنا

 يـو إذل ا٢بسْب كلد من األئمة كأف كا٣بلف، كاألئمة األكصياء خاًب عشر الثاين كأف القيامة،
 .(ُ)( القيامة

كقد تبْب  أف ال تعارض بْب ركايات االثِب عشر إمامان كبْب ركايات ا٤بهديْب، كما أٌف دكلة 
كاحدان بعد كاحد، فالقوؿ هبم  كاحدة يتعاقبها بعد اإلماـ ا٤بهدم أبناؤه ا٤بهديوف آؿ ٧بمد 

كما أٌف اإلٲباف با٤بهديْب ال يعِب . ال يعِب تكثر الدكؿ بعد دكلة القائم كقد أكضحنا ذلك أيضان 
بنص الركايات ىم من ذرية اإلماـ   فا٤بهديوف، Xأٌف اإلمامة خرجت من كلد ا٢بسْب 

 .Xكأكيد أٌف جدىم ا٢بسْب ىو اإلماـ ا٢بسْب  Xا٤بهدم 

ىو  Xاإلماـ ا٤بهدم  علينا فقط توضيح معُب ما كرد ُب بعض الركايات من أفٌ يبقى 
 .خاًب األكصياء، كىذا بيانو

 

                                                           

 .4ٖٙص: اإل٠مبظ ِٓ اٌٙغؼخ ثبٌجش٘بْ ػٍٝ اٌشعؼخ -ٔ
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ًًخاتمًاألوصياءً؟Xًاإلمامًالمهديًًماًمعنىًأنًّ.3ً

 :ىو خاًب األكصياء، منها Xكرد ُب بعض الركايات أٌف اإلماـ ا٤بهدم 

ًعليوًاهللًصلواتًعليًقال): قاؿ X ا٢بسْبعن اإلماـ  ًًاهللًرسولًقال: ًمن:
ًبنيكًوليتولًفليتولك،ًاألكبرًالفزعًيحزنوًالًمطهراًًًآمناًوجلًعزًاهللًيلقىًأنًسره

ًبنًوموسىًمحمد،ًبنًوجعفرًعلي،ًبنًومحمدًالحسين،ًبنًوعليًوالحسين،ًالحسن
 .(ُ)( خاتمهمًوىوًالمهدي،ًثمًوالحسن،ًوعلياًًًومحمداًًًموسى،ًبنًوعليًجعفر،

إف اإلماـ ا٤بهدم ىو خاًب األكصياء كآخرىم فبل : كاإلشكاؿ الذم يثّبه البَبيوف اليـو ىو
رغم كركد ذكرىم ُب  Xكصي بعده، كيربركف هبذا إنكار ا٤بهديْب من كلد اإلماـ ا٤بهدم 

 .عشرات الركايات

ا٢بسن كىم ال يعرفوف أهنم بتفسّبىم ىذا للخاًب ينكركف إمامة أحد عشر إمامان من اإلماـ 
ىو خاًب  X؛ ذلك أٌف ركايات كثّبة بينت أف أمّب ا٤بؤمنْب اجملتىب إذل اإلماـ ا٤بهدم 
 :األكصياء أيضان، ىذا منها

أناًخاتمًالنبيين،ًوأنتًياًعليًخاتمًالوصيينً: )قاؿ رسوؿ ا : قاؿ ،عن أيب ذر
 .(ِ)( إلىًيومًالدين

 .(ّ)( وعليًخاتمًالوصيينً،أناًخاتمًالنبيين: )عن رسوؿ ا ك 

: قاؿ ،Xعن علي بن أيب طالب  ،عن آبائو ،عن علي بن موسى بن جعفر، عن أبيوك 
ًقالًرسولً) ًعلي: ًإالًسألتً،يا ًسألتًربيًشيئًا مثلوًغيرًإنوًقالًالًنبوةًًلكًما

 .(ْ)( بعدك،ًأنتًخاتمًالنبيينًوعليًخاتمًالوصيين

                                                           

 .ٖٙٔص: غ١جخ اٌطٛعٟ -ٔ
 .3ٕٗص: ٌٍش١خ آلب ِغزجٟ اٌؼشالٝ -أ١ّ٘خ اٌؾذ٠ش ػٕذ اٌش١ؼخ  -ٕ
 .23ص ٔط: Xػ١ْٛ أخجبس اٌشػب  -ٖ
 .ٖٙص 3ٖط: ، ثؾبس األٔٛاس24ص ٔط: Xػ١ْٛ أخجبس اٌشػب  -ٗ
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كذكر  Xبعد كفاة علي ( عليهما السبلـ)خطب ا٢بسن بن علي : ، قاؿكعن أيب الطفيل

خاتمًالوصيين،ًوصيًخاتمًاألنبياء،ًوأميرًالصديقينًوالشهداءً: )فقاؿ Xأمّب ا٤بؤمنْب 
 .(ُ)( والصالحين

أناًعبدًاهلل،ًوأخوً: )فقاؿ ُب أثناء خطبتو Xخطب علي : كعن حكيم بن جبّب، قاؿ
ًكذاب،ًورثتًنبيًالرحمة،ًونكحتًسيدةًنساءًرسولو،ًالًيقولهاًأحدًقبليً والًبعديًإال

 .(ِ)( ىذهًاألمة،ًوأناًخاتمًالوصيين

 إفٌ يقولوف  أهنم أكيدفهل يفسركف ا٣باًب ىنا ٗبعُب اآلخر الذم ال كصي بعده، أك ماذا ؟ 
من كلده؛ كالسبب الذم دعاىم لذلك  إمامان عشر  األحدللخاًب ىنا معُب ينسجم مع كصاية 

 (خاًب)كىو ذاتو الذم نقولو ُب معُب . كإمامتهمىو كركد عشرات الركايات ا٤بؤكدة كصايتهم 
لنفس السبب كىو كركد عشرات الركايات ا٤بؤكدة لوصاية  كأيضان  ،Xا٤بهدم  اإلماـُب 

 .كإمامتهما٤بهديْب 

كلكن  كاحدان ف كاف نورىم إك   آؿ ٧بمدإٌف : ٗببلحظة التارل معُب ا٣باًب فيتضح كأما
 عليان  أباىم أفٌ كما   ،من البقية أفضلالكساء  أصحاب أفٌ كال يشك اثناف  ،مقاماهتم ٚبتلف

، فمعُب Xمن كلد ا٢بسْب  األئمة أفضل Xا٤بهدم  اإلماـ فٌ إمن كلده، ككذلك ف أفضل
من ٧بمد  خاٛبهم با٤بقاـ الذم ىو فيو ككونو رسوالن  أم األكصياءخاًب  Xعلي  اإلماـكوف 
ُب ٧بور الكتاب الثاين، كلكن ىذا ال  (خاًب األنبياء)معُب مباشرة كما تقدـ ُب توضيح  
كىو دليلهم  Xمن قبلو  كمرسلوفمنو  مقامان قل أمن كلده  أكصياءال يوجد بعده  أفيعِب 

 عظمىال ا آية Xنو أ أك، من شيعتو السبلـليهما ا٢بسن كا٢بسْب ع أفٌ كىاديهم، لذا كرد 
 .(ّ) من كلده األئمةبالنسبة لبقية 

فقد نصت الوصية ا٤بقدسة ، Xا٤بهدم  اإلماـاتضح ىذا، فهو ذاتو الذم نقولو ُب  إذا
خاًب العدة  X، كاإلماـ ا٤بهدم (اثنا عشر إمامان كاثنا عشر مهديان : )أٌف آؿ ٧بمد عدتاف

                                                           

 .2ٕٓ – 3ٕٙص: ٌٍش١خ اٌطٛعٟ -األِبٌٟ  -ٔ
 .ٙٙص: ٌّؾّذ ؽب٘ش اٌمّٟ اٌش١شاصٞ -وزبة األسثؼ١ٓ  -ٕ
٠ٚؾىُ، ئّٔب ش١ؼزٗ اٌؾغٓ ٚاٌؾغ١ٓ ٚأثٛ رس : )Xألشخبص ادػٛا أُٔٙ ِٓ ش١ؼخ ػٍٟ  Xلبي اإلِبَ اٌشػب  -ٖ

 .4٘ٔص ٘ٙط: ثؾبس األٔٛاس( ...ٚعٍّبْ ٚاٌّمذاد 



 X .....................................343أمحد احلسن   احملكماث يف أحقيت الىصي 

ككصايتهم با٤بعُب كا٤بقاـ  إمامتهمخاًب ٤بقاـ  ٥بم أم، كمعُب خاٛبيتو آؿ ٧بمد من  األكذل
كلكن ىذا ال  ،Xا٤بؤمنْب  كأمّب رسوؿ ا من جده فيو  اإلرساؿا٣باص هبم كالذم كاف 

كىم العدة الثانية الذين ذكرهتم  العدة األكذل من قل مقامان أبعده من كلده  أكصياءال  أفيعِب 
عنو ٥بداية  يرسل رسوالن  Xنو على أ، كما نصت الركايات بإرسا٥بمكىو من يقـو الركايات، 

 .النار أىلككصف ا٤بلتوم عليو من  أمتو

بل ىو شبيهو ُب زمن  ة من جده ٧بمد فيو سن   Xا٤بهدم  اإلماـ أفٌ ٍب ال ٱبفى 
جده ىو ا٣باًب ٤با سبق كالفاتح ٤با استقبل  أفٌ فيما سبق، كقد توضح  إليوشرنا أالظهور كما 

ا٤بهدم فهو خاًب للعدة  اإلماـ، فكذلك كلده (منو لئلرساؿمن ا كفاتح  لئلرساؿخاًب  أم)
 .منو لئلرساؿ، كفاتح Xا٤بؤمنْب  كأمّب السابقة ا٤برسلة من رسوؿ ا 

كعلى كأقبلمهم  العلم دعياءأ أقداـت فيو ا٤بتشابو الذم زل   األمرىذا  ل  كهبذا يكوف قد حي 
  .الربانية، كا٢بمد  رب العا٤بْب كحكمتهمضوئو ردكا الكثّب من ركايات آؿ ٧بمد 

ً:وحججاًًعلىًالخلقًأئمةًالخبازًالًيرىًالمهديينً.4ً

ا٤ببلحظة الثالثة على ىذا : )يقوؿ ا٣بباز ُب مبلحظتو الثالثة على إمامة ا٤بهديْب 
عندنا ركايات توٌضح من ىم ا٤بهديٌوف، ا٤بهديٌوف ليسوا حٌكامنا ٰبكموف بعد اإلماـ : القوؿ

عن أيب ( كماؿ الدين كٛباـ النعمة)ركل الشيخ الصدكؽ ُب  :ا٤بهدم، ال، الحظوا ىذه الركاية
ؿ ا إيٌن ٠بعتي من يا ابن رسو  (:عليو السبلـ)قلتي للصادؽ جعفر بن ٧بٌمد : قاؿ بصّب

اثنا : إ٭ٌبا قاؿ" :يكوف بعد القائم اثنا عشر مهدينا، قاؿ :أنٌو قاؿ –أبيك الباقر : يعِب –أبيك 
ليسوا أئمة معصومْب  -:يعِب –اثنا عشر مهدينا، لكٌنهم قوـه من شيعتنا : عشر مهدينا، كدل يقل

فهم ليسوا حٌكامنا، كال أهٌنم أئمة،  ،"قوـه من شيعتنا يدعوف الناس إذل مواالتنا كمعرفة حقنا –
 .(كال أهٌنم معصوموف، إ٭ٌبا ىم قوـه من شيعتنا يدعوف الناس إذل مواالتنا كمعرفة حقنا

 :ور ثبلثةأما٤بهديْب قائم على  إمامةا٣بباز على  إشكاؿ إفٌ  :أقول

 .ا٤بهديْب إمامةُب الركاية نفى  اإلماـ فٌ أنو فهم إ: األكؿ



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...........................................  341
 .إمامتهم يعِب نفي حجيتهم على ا٣بلقإف نفي : الثاين

 .أكثرال  ٧بمد  آلؿ٦برد شيعة  إهنم: لثالثا

 :على جهل الرجل، كىذا توضيحو كاألمور ثبلثتها تدؿ  

كاف   إ٭بايتهم، اا٤بهديْب ككص إمامةليس بصدد نفي  Xالصادؽ  اإلماـ فٌ ؤل، فاألكؿ أما
يكوف ) :نو قاؿأ إليو، فهو نسب Xنقبلن عن اإلماـ الباقر  بصّب أبوبصدد تصحيح ما قالو 

كدل  قاؿ اثنا عشر مهديان  إ٭با) :فقاؿ لو أبيوقوؿ  اإلماـح لو ، فصح  (إمامان بعد القائم اثنا عشر 
 : لتو ركايات كثّبةا٤بهديْب فقد تكف   إمامةالنص على  كأما. (إمامان يقل اثنا عشر 

كلهم ، كأكصياء رسوؿ ا  مد  أكصياء ا٤بهديْب فٌ أنت الوصية ا٤بقدسة فهي بي  : منها
كليصلْب فيو  .. كليبنْب با٢بّبة مسجد لو ٟبسمائة باب يصلي فيو خليفة القائم) :منهاك  .أئمة

اللهم صل على : )منها، ك (ك٘بعلو كذريتو من األئمة الوارثْب): ، كمنها(ثنا عشر إمامان عدالن ا
 ككالة كليك على كصل): كمنها، (بعده كبلغهم آما٥بم كزد ُب آجا٥بمكالة عهده كاألئمة من 

كقد تقدمت ىذه الركايات كاألدعية فيما  ،(.. أعمارىم ُب كمد، كلده من كاألئمة عهدؾ
 .سبق

كغّبه مثلو  معِب صّبكرهتا٤بهديْب كنقضها ي إمامةنفي  أفٌ فإٌف ا٣بباز يعتقد كأما األمر الثاين، 
كا٢باؿ أٌف ا٢بجة على ا٣بلق ، كحاشاىم صلوات ا عليهم  على خلقو جان حج كادو كدل يع

كىي ال تنفي كما  – إمامتهمالركاية الٍب طرحها تنفي  أفٌ فهب ليس ضركريان أف يكوف إمامان، 
ال يعِب نفي حجيتهم على  إمامتهمكلكن نفي  –كثّبة   أخرلثابتة بركايات  إمامتهمبل  ،قلنا

، فقد يكوف حجة  على خلقو كلكنو ليس إمامان عم من كونو أى ا٣بلق ا٣بلق، فحجة ا عل
، فهم خلفاء  كحجج على خلقو ك٘بب طاعتهم كيونس كٰبٓب كزكريا  كآدـ إمامان 

 .كاإلمامة مقاـ يتصف بو بعض خلفاء ا .أئمةكلكنهم ليسوا 

ما طرحو ا٣بباز من  إذلالواضح ُب دين ا ال يتعرض  األمرىذا  إذلمن يلتفت  أفٌ  كأكيد
ىذا ال ينفع ا٣بباز  أفٌ ، كا٢باؿ إمامتهمبنفي إ٥بيْب  ان كحجج ان امنفي كوف ا٤بهديْب حكٌ  إرادتو
ككجوب على ا٣بلق اإل٥بية ال ينفي حجيتهم  -وىم كما ت - إمامتهمنفي  فٌ أل ؛مطلقان 
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االثِب  األئمةد حجج  بع ا٤بهديْب  أفٌ الركايات الٍب نصت على  أثبتتهاالٍب طاعتهم 
اخل ٩با تقدـ .. كخزنة لعلم ا كمعادف ٢بكمة ا كقٌواـ بالقسط كالعدؿ  أكصياء كأهنمعشر 

 .نقلو

ال ينسجم مع كوف ا٤بهديْب أئمة، ككأنو غفل  (ةالشيع)كصف  ، فؤلنو يعتقد أفٌ لثكأما الثا
  .Xا٢بسن كا٢بسْب عليهما السبلـ إماماف كقد كصفا أهنما من شيعة علي  عن أفٌ 

إنماًشيعتوًً،ويحكم: )Xألشخاص ادعوا أهنم من شيعة علي  Xقاؿ اإلماـ الرضا 
الحسنًوالحسينًوأبوًذرًوسلمانًوالمقدادًوعمارًومحمدًبنًأبيًبكرًالذينًلمًيخالفواً

نًزواجره،ًفأماًأنتمًإذاًقلتمًإنكمًشيعتو،ًوأنتمًشيئًاًمنًأوامره،ًولمًيركبواًشيئًاًمنًفنًو
ًمتهاونونًبعظيمًحقوقً ًكثيرًمنًالفرائض، فيًأكثرًأعمالكمًلوًمخالفونًمقصرونًفي
إخوانكمًفيًاهلل،ًوتتقونًحيثًالًيجبًالتقية،ًوتتركونًالتقيةًحيثًالبدًمنًالتقية،ًفلوً

نًألعدائو،ًلمًأنكرهًمنًقولكمًقلتمًإنكمًموالوهًومحبوه،ًوالموالونًألوليائو،ًوالمعادًو
ولكنًىذهًمرتبةًشريفةًادعيتموىاًإنًلمًتصدقواًقولكمًبفعلكمًىلكتمًإالًأنًتتدارككمً

 .(ُ) (منًربكمًةرحم

 X، كىو مع إمامتو يعد  من شيعة علي Xبل ىل يشك ا٣بباز كغّبه ُب إمامة إبراىيم 
ًِشيَعِتوًًِِمنًَوِإنً ﴿ :8قولو ): نو قاؿأ X الصادؽاإلماـ عن ، كآؿ ٧بمد 

بْ َراِىيمًَ ًكانًً،فهوًمنًشيعةًعليً،منًشيعةًالنبيXًًأيًإنًإبراىيمً ،(ِ)﴾إَلِ وكلًمن
 .(ّ)( منًشيعةًعليًفهوًمنًشيعةًالنبيًصلىًاهللًعليهماًوعلىًذريتهماًالطيبين

كبالتارل  ،٧بمد  ٧بمد كآؿبوالية باإلقرار  إال قط ا سبحانو دل يبعث نبيان  إفٌ بل 
 عن: (ْ)ركل ا٢بسن الصفار ُب بصائر الدرجات فجميع األنبياء كا٤برسلْب ىم من شيعتهم، 

ًعمنًوبفضلناًحقناًبمعرفةًإالًقطًنبيًنبئًما) :X ا عبد أبو قاؿ :قاؿ األعلى عبد
 (.بهاًإالًقطًنبياًًًيبعثًلمًالتيًاهللًواليةًواليتنا) :X جعفر أبو قاؿ جابر عنك  .(سوانا

                                                           

 .4٘ٔص ٘ٙط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ
 .4ٖ: اٌظبفبد -ٕ
 .3٘ٗص ٕط: ٌششف اٌذ٠ٓ اٌؾغ١ٕٟ -رأ٠ًٚ ا٠٢بد   -ٖ
 .3٘ – 3ٗص: ثظبئش اٌذسعبد -ٗ



 Xإصداراث أنصار اإلمام املهدي ...........................................  344
بعد  أكصياء النيب ٧بمد  ليكم ىذه الركاية الٍب توضح مقاـ ا٤بهديْب الطاىرين إك 

يكفي نور كاحد  (قـو من شيعتنا)ىؤالء الػ  آبائهم األئمة االثِب عشر، كقد كصفت الركاية أف
 :منهم لو قيسنم على كل أىل األرض

ًالخلقًمنًشيعتناًمنًقومًالكروبيينًإنًّ) :قاؿ X الصادؽ ا عبد أيباإلماـ عن 
 ٍب .لكفاىمًاألرضًأىلًعلىًمنهمًواحدًنورًُقسِّمًلوًالعرشًخلفًاهللًجعلهمًاألول

ًفجعلوًللجبلًفتجّلىًالكروبيينًمنًواحداًًًرًَأمًًَسألًماًربوًسألًلماًموسىًإنًّ :قاؿ
 .(ُ)(دكاًً

ًفعندً..): كىو يذكر عبلمات الظهور Xمكلم موسى، قاؿ اإلماـ علي كٖبصوص 
ًبواديًالعثمانيةًالرايةًوظهرتًببصرى،ًالنارًأنارتًإذاً،عجائبًوأيًعجائبًذلك

ًالرايةًوعقدتً..ًقومًإلىًقومًكلًوصباً،بعضاًًًبعضهمًوغلبًالبصرةًواضطربتًسوداء،
ًممكلًِّظهورًفتوقعواً..ًوالسقالبًاألرمنًبالدًعلىًالعربًوتغلبتًكردان،ًلعماليق
نو أكؿ إ .(ِ)( موصوفًومعاينًمكشوف،ًظاىرًىذاًفيظهرًالطور،ًعلىًالشجرةًمنًموسى

  .Xٞبد أا٤بهديْب 

َونَاَديْ َناُهًِمْنًَجاِنِبًالط وِرًاأْلَْيَمِنًَوقَ ر بْ َناُهً﴿ً:ٞبد ا٢بسن عن قولو تعاذلأك٤با سئل السيد 
ً﴿ً:كقولوً،(ّ)﴾َنِجّياًً ًِفي ًاأْلَْيَمِن ًاْلَواِد ًَشاِطِئ ًِمْن ًنُوِدَي ًأَتَاَىا ًِمَنًفَ َلم ا ًاْلُمَبارََكِة اْلبُ ْقَعِة

ًاْلَعاَلِمينًَ الشجرة ا٤بباركة ": الشجرة ىي) :أجاب ،(ْ) ﴾الش َجَرِةًَأْنًيَاًُموَسىًِإنِّيًأَنَاًالل ُوًَرب 
أىدلٍى تػىرى كىٍيفى ضىرىبى الل وي ﴿: وفكفركعها األئمة كا٤بهدي، كىي شجرة آؿ ٧بمد  ،"ُب القرآف

 . (ٓ) ﴾طىينبىةن كىشىجىرىةو طىينبىةو أىٍصليهىا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ُب الس مىاءً مىثىبلن كىًلمىةن 
                                                           

 .43ص: ثظبئش اٌذسعبد -ٔ
 .2ٕص ٖط: ِؼغُ أؽبد٠ش اإلِبَ اٌّٙذٞ -ٕ
 .ٕ٘: ِش٠ُ -ٖ
 .ٖٓ: اٌمظض -ٗ
شغشح ؽ١جخ أطٍٙب صبثذ و: )ػٓ لٛي هللا رؼبٌٝ Xٌذ أثب عؼفش أع: ٓ عالَ ثٓ اٌّغز١ٕش، لبيػ. ٕٗ: ئثشا١ُ٘ -٘

اٌشغشح سعٛي هللا ٔغجٗ صبثذ فٟ ثٕٟ ٘بشُ ٚفشع : )، فمبي(سثٙب ثارْٚفشػٙب فٟ اٌغّبء رإرٟ أوٍٙب وً ؽ١ٓ 
اٌشغشح ػٍٝ ٚػٕظش اٌشغشح فبؽّخ ٚأغظبٔٙب األئّخ ٚسلٙب اٌش١ؼخ ٚاْ اٌشعً ُِٕٙ ١ٌّٛد فزغمؾ ِٕٙب ٚسلخ ٚاْ 

٘ٛ ِب : لبي( سثٙب ثارْوً ؽ١ٓ  أوٍٙبرإرٝ : )عؼٍذ فذان لٌٛٗ رؼبٌٝ: لبي لٍذ ٌٗ .ٌذ فزٛسق ٚسلخاٌٌّٛذ ُِٕٙ ١ٌٛ
 .ٕػ 23ص: ثظبئش اٌذسعبد (ِٓ اٌؾالي ٚاٌؾشاَ فٟ وً عٕخ ئٌٝ ش١ؼزٗ اإلِب٠َخشط ِٓ 
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: كالبقعة ا٤بباركة ىو، (ا٤بهدم األكؿ من ا٤بهديْب)اليماين : األٲبن ىو مكالواد، كالطور األٲبن
األٲبن  م، كالواد(ا٤بهدم األكؿ)أم اليماين ، األٲبن م، فالكبلـ من الطور الوادXا٢بسْب 

ألنو  ؛من كلد ا٢بسْب( اليماين)الطور األٲبن من البقعة ا٤بباركة أم من ا٢بسْب، فا٤بهدم األكؿ 
 ،(عليهما السبلـأم ٧بمد كعلي )، كالبقعة ا٤بباركة من الشجرة Xمن ذرية اإلماـ ا٤بهدم 

  .عليهما السبلـفا٢بسْب من  ٧بمد كعلي 
الذم ذكره ا تعاذل ُب كتابو ىو الفرات  ﴾اأٍلىٲٍبىنً شىاًطًئ اٍلوىاًد ﴿": Xعن الصادؽ 

  .(ُ) "كالشجرة ىي ٧بمد، ىي كرببلء ﴾كاٍلبػيٍقعىًة اٍلميبىارىكىةً ﴿
هنر من ا١بنة، تلقى فيو أعماؿ العباد كما كرد عن  كاليماين أيضان ، كالفرات هنر من ا١بنة

كفيو هنر من ا١بنة تلقى فيو أعماؿ دخل منو ا١بنة، الركن اليماين بابنا الذم يي ": Xالصادؽ 
  .(ِ) "العباد

 .أبوا العَبة األهنمعليهما السبلـ؛ ، كالشجرة ىي ٧بمد كعلي Xككرببلء ىي ا٢بسْب 
ٌيان ﴿: (اليماين) م ا٤بباشر ىو ا٤بهدم األكؿكلن فا٤ب اًنًب الط وًر اأٍلىٲٍبىًن كىقػىر بٍػنىاهي ٪بًى  . ﴾كىنىادىيٍػنىاهي ًمٍن جى

ألف الشجرة كلها علي بن أيب  ؛﴾ًمنى الش جىرىةً ﴿ Xعلي بن أيب طالب  م ىوا٤بكلن كقائد 
فمكلم موسى ىو ا، كمكلم  .٧بمد  أبو العَبة، أما أصل الشجرة فهو فهو، Xطالب 

   (.اليماين)كمكلم موسى ىو ا٤بهدم األكؿ ، Xكىو علي ، موسى ىو ٧بمد 
إذا صاح الناقوس، ": كبْب  عبلمات ظهوره، مكلم موسى Xكقد ٠باه أمّب ا٤بؤمنْب 

 ،((ّ) الصامت الساكت: كا٤براد ىنا، ا١باموس ىو ا١بامد) ككبس الكابوس، كتكلم ا١باموس
فعند ذلك عجائب كأم عجائب إذا أنارت النار ببصرل، كظهرت الراية العثمانية بوادم 

، كٙبركت عساكر سوداء، كاضطربت البصرة كغلب بعضهم بعضان  ، كصبا كل قـو إذل قـو
خراساف، كنبع شعيب بن صاحل التميمي من بطن الطالقاف، كبويع لسعيد السوسي ٖبوزستاف، 

                                                           

 .3ٗص ٖٔط: ثؾبس األٔٛاس -ٔ
 .3ٖٖص ٖٔط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٕ
ئٞ ٚاٌزٞ  :ٚئْ ٘زا ٌىبئٓ ٠ب سعٛي هللا؟ لبي : ).. ِغ عٍّبْ ٚفٟ ٘زا اٌّؼٕٝ ِب عبء ػٓ سعٛي هللا  -ٖ

٠زىٍُ فٟ : ِٚب اٌش٠ٚجؼخ ٠ب سعٛي هللا فذان أثٟ ٚأِٟ؟ لبي : فمبئفغٟ ث١ذٖ، ٠ب عٍّبْ ػٕذ٘ب ٠زىٍُ اٌش٠ٚجؼخ، 
، فٍُ ٠ٍجضٛا ئال ل١ٍال ؽزٝ رخٛس األسع خٛسح، فال ٠ظٓ وً لَٛ ئال أٔٙب خبسد فٟ أِش اٌؼبِخ ِٓ ٌُ ٠ىٓ ٠زىٍُ

صُ أِٚأ ث١ذٖ ئٌٝ ، ر٘ت ٚفؼخ: لبي .ٔبؽ١زُٙ ف١ّىضْٛ ِب شبء هللا صُ ٠ٕىزْٛ فٟ ِىضُٙ فزٍمٟ ٌُٙ األسع أفالر وجذ٘ب
 .3ٖٓص ٙط: ثؾبس األٔٛاس (عبء أششاؽٙبفمذ : ِضً ٘زا، ف١ِٛئز ال ٠ٕفغ ر٘ت ٚال فؼخ، فٙزا ِؼٕٝ لٌٛٗ: األعبؽ١ٓ فمبي
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كعقدت الراية لعماليق كرداف، كتغلبت العرب على ببلد األرمن كالسقبلب، كأذعن ىرقل 

كعلى الطور )ى الطور فتوقعوا ظهور ميكًلم موسى من الشجرة علبقسطنطينة لبطارقة سيناف، 
فيظهر ىذا ظاىر  ،(ف الطور نقل إذل كادم السبلـ كما ركم عنهم أل؛ أم ُب النجف

 .(ُ) "..لؤلمم  كاىان : ٍب بكى صلوات ا عليو كقاؿ.. مكشوؼ، كمعاين موصوؼ 
 .  جند عزرائيل كأيضان ، عزرائيل كأيضان ، فا يتوَب األنفس، كىذا موجود ُب القرآف

قيٍل ﴿ .َٕ: النحل ﴾كىالل وي خىلىقىكيٍم ٍبي  يػىتػىوىف اكيمٍ ﴿ .ِْ: الزمر ﴾يػىتػىوىَب  اأٍلىنٍػفيسى ًحْبى مىٍوهًتىا الل وي ﴿
ٍوًت ال ًذم كيكنلى ًبكيٍم ٍبي  ًإذلى رىبنكيٍم تػيٍرجىعيوفى  كىلىٍو تػىرىل ًإٍذ يػىتػىوىَب  ﴿ .ُُ: السجدة ﴾يػىتػىوىف اكيٍم مىلىكي اٍلمى

  .َٓ: االنفاؿ ﴾كىفىريكا اٍلمىبلًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيٍم كىذيكقيوا عىذىابى ا٢بٍىرًيقً ال ًذينى  
ا٢بقيقي ىو ا،  فا٤بتوُب، أك ملك ا٤بوت، كُب كل األحواؿ إذا توَب األنفس ا٤ببلئكة

فا٤بكلم ا٢بقيقي ، أك ا٤بهدم األكؿ، Xككذلك ا٢باؿ ىنا فإذا كاف مكلم موسى ىو علي 
  .انتهى ،(ِ)( ٤بوسى ىو ا سبحانو

اللهم "، "الٌسبلـ عليو كعلى األئمة من كلده" :بعض األدعية الٍب نقرؤىا: )ٍب يقوؿ ا٣بباز
ىذا الدعاء كاضحه أنٌو بعد اإلماـ ىناؾ أئمة : ، قد يقوؿ اإلنساف"بلغهم آما٥بم كزد ُب آجا٥بم

األدعية ال تعِب ما بعد دكلتو، تعِب أثناء دكلتو، إذا خرج كىم من كلده كىم ا٤بهديٌوف، ىذه 
يكوف معو من كلده اثنا عشر يسٌموف مهدٌيْب، أك يسٌموف كالة، إال أهٌنم كزراؤه ككالة دكلتو 

 .(كأركاف حكومتو ال أهٌنم أئمة معصوموف يقوموف بعده على ا٢بكم كما ذيًكرى 

كالدليل القطعي اليقيِب ية ترتبط باألكصياء، الكبلـ كما ال ٱبفى ُب قضية عقائد إفٌ  :أقول
دفعة  ا٤بهديْب  تواجدا٣بباز ب حكمفبأٌم حجة كدليل ، م ُب مثل ىذه ا٤بسائلىو اك  
 .أوالًًىذا  !قبلو  كما سيصرح بذلك الحقان أيضان ؟ مكموهت ُب دكلة أبيهمكاحدة 

سيكونًبعديًاثناً: )Xإٌف الركايات كاألدعية صرحت بأهنم بعد اإلماـ ا٤بهدم  :وثانياًً
ًمهدياًً ًعشر ًاثنا ًومنًبعدىم ًإمامًا ًمنًولدً)، (عشر ًمهديًا ًعشر ًاثنا ًالقائم ًبعد ًمنا إّن

اخل، فلماذا ا٢بسد يا خباز كرلن ..  (اللهمًصلًعلىًوالةًعهدهًواألئمةًمنًبعده)، (الحسين
 !!؟ النصوص بطريقة تربز فيها حقدؾ على اثِب عشر كصيان من أكصياء ٧بمد 

                                                           

 .2ٕص ٖط: Xِؼغُ أؽبد٠ش اإلِبَ اٌّٙذٞ  -ٔ
 (.4ٔٔ)عإاي سلُ  ٗط: اٌّزشبثٙبد -ٕ
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، الطاىرين  آبائهمكركايات  بنص كصية جدىم ٧بمد  أكصياءا٤بهديْب  إفٌ  :اًًلثوثا
 !٧بمد ٯبتمعوف ُب مقطع زمِب كاحد ؟ آؿمن  ثبلثة عشر كصيان  أففهل يعتقد ا٣بباز 

ُب مقطع زمِب كاحد، بعد  إخوةا٤بهديْب كلهم  أفٌ تصور بكيف ٠بح ا٣بباز لنفسو  :رابعاًًًو
خوين بعد ا٢بسن كا٢بسْب عليهما أال ٘بتمع ُب  اإلمامة أفٌ الصريح ُب  ٧بمد  آؿقوؿ 

ًأخوينًفيًاإلمامةًتجتمعًال): قاؿ أنو X ا عبد أيب عن عيسى، بن ٞباد عنالسبلـ، 
 .(ُ)( األعقابًوأعقابًاألعقابًفيًىيًإنماً،والحسينًالحسنًبعد

ابنو  إذل األب ُب األعقاب كتنتقل من Xكإذا كانت اإلمامة إذل زمن اإلماـ ا٤بهدم 
، فهو ليس االبن ا٤بباشر (أٞبد)ا٤بباشر، فإٌف دكر أعقاب األعقاب يأٌب ُب ا٤بهدم األكؿ 

 . كإ٭با ىو من ذريتو Xلئلماـ ا٤بهدم 

، اآلف (كٛبتعو فيها طويبلن ) Xا٣بباز بالدعاء لئلماـ ا٤بهدم يلقلق لساف رٗبا  :وخامساًً
بنظره كم سيعيش اإلماـ ُب دكلة العدؿ اإل٥بي ؟ سيجيب ُب أحسن أحوالو رٗبا بأٌف الركايات 

طبعان، ال يوجد تضارب كال اختبلؼ ُب الركايات . ُب ٙبديد مدة ملك القائم ٨بتلفة كمتضاربة
كلة العدؿ اإل٥بي، فإٌف اإلماـ قٌواـ ُب دالبعض نظرىا إذل أبدان كلكن تعددىا إ٭با ىو بلحاظ 

X عن أيب جعفر كأيب عبد ا ، (القائم)ا٤بهديْب كل كاحد منهم تطلق عليو صفة  كأبناءه
فيهاًمسجدًسهيلًالذيًلمًيبعثًاهللًنبيًاًإالًوقدً: )، قاال ُب ذكر الكوفة(عليهما السبلـ)

بعده،ًوىيًمنازلًالنبيينًصلىًفيو،ًومنهاًيظهرًعدلًاهلل،ًوفيهاًيكونًقائموًوالقوامًمنً
 .(ِ) (واألوصياءًوالصالحين

 أننامائتْب  كما يشاء، فقط لينتبو سنة الركايات فَبة، مائة  أكثرنو اختار أ، لو فرضنا كاآلف
 أفٌ ركايات  فٌ بأبعضهم  أك يظن كما ظنسنة  بألفكالدنيا كال ٰبسب اليـو  األجساـُب عادل 

نو ال يخَب ما يريد فإليلتفت إذل ىذا كلُب ىذا العادل ا١بسماين، ىي ذكر  ألفالرجل يلد لو 
ت ع فيها ، كلكن ٲبي (كٛبتعو فيها طويبلن )يصل إذل ما يقرأه ُب الدعاء الذم اعتاد عليو لسانو، أعِب 

حتىً)اإلماـ طويبلن ببقاء حاكمية ا ُب أرضو كبقاء دكلة العدؿ اإل٥بي بعده بأبنائو ا٤بهديْب 
                                                           

 .ٗػ 4ٕٙص ٔط: اٌىبفٟ -ٔ
 .4ٗٔص ٖ٘ط: ثؾبس األٔٛاس -ٕ
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ًوتمتعوًفيهاًطواًلًوعرضاً،ًتسكنوًأًر ، إماـ (وتجعلوًوذريتوًمنًاألئمةًالوارثينضكًطوعًا

ٗبوتو عادل الرجعة يبدأ الذم ال عقب لو، كالذم ( ا٤بهدم الثاين عشر)بعد إماـ إذل آخرىم 
 .عليو X، كيكوف برجوع جده ا٢بسْب التارل لعا٤بنا ىذا

ً:بنظرًالخبازًمباشرةXًالرجعةًتقعًبعدًاإلمامًالمهديً.5ً 

تقدـ بياف قورل ا٣بباز ُب من يعقب اإلماـ ا٤بهدم، كاآلف نرل قولو الثالث ُب تصوير ما 
ٗبعُب أٌف اإلماـ ا٤بهدم  .القوؿ بالرجعة :القوؿ الثالث ىو: )، يقوؿXيعقب اإلماـ ا٤بهدم 

ـه  عٌجل ا تعاذل فرجو الشريف إذا قضى ٰبكم بعده أحدي األئمة من آبائو، ال أنٌو يأٌب إما
جديده، ال، ٰبكم بعده بعضي األئمة ٩بٌن يرجعوف إذل ا٢بياة، كىنا ركاياته تدٌؿ على ىذه 

 .(النقطة

 ٤باذا بعض األئمة كالركايات الٍب تتحدث عن الرجعة تقوؿ برجوع من ٧بض اإلٲباف ٧بضان 
 وٍب إن!! ؟ليس ٩بن ٧بض اإلٲباف  بعض األئمة  ؟؟ فهل يرل ا٣بباز أفٌ  ك٧بض الكفر ٧بضان 

  .كا٢بقيقة ليست كذلك كما تقدـ ،يتحدث عن الرجعة كمقطع زمِب تابع لعا٤بنا ىذا

ركل عبد الكرمي (: اإلرشاد)الحظوا ما ركاه الشيخ ا٤بفيد ُب كتاب : )يكمل فيقوؿ
 ؟(عليو السبلـ)كم ٲبلك القائم (: عليو السبلـ)قلتي أليب عبد ا الصادؽ : ا٣بثعمي، قاؿ

ـي كالليارل، حٌب تكوف السنة من سنيو مقدار عشر سنْب من سبع : "قاؿ سنْب، تطوؿ لو األيا
 –قبل قيامو : يعِب –سنيكم، فتكوف سنْب ملكو سبعْب سنة من سنيكم ىذه، كإذا آف قياميو 

ٲبطر الناسي ُب ٝبادل اآلخرة كعشرة أياـ من رجب مطرنا دل يرى ا٣ببلئقي مثلىو، فينبت اي بو 
م ُب قبورىم ٢بوـى ا٤بؤم فكأيٌن أنظر إليهم مقبلْب  –يشّب إذل قضٌية الٌرجعة : يعِب –نْب كأبداهنى

القائم، لفظ : كاضح أٌف الركايات عندما تقوؿ ".من ًقبىًل جهينة ينفضوف شعورىىم من الَباب
 (.القائم ينصرؼ إذل ا٤بهدم عٌجل ا تعاذل فرجو الشريف

( القائم)على ٞبلو لفظ  مبِب Xا٤بهدم  اإلماـبوقوع الرجعة بعد  ا٣بباز قوؿ أفٌ  كال ٱبفى
، كلكنو دل يبْبن لنا إطبلقو، كادعاء انصرافو لو عند Xا٤بهدم ٧بمد بن ا٢بسن  اإلماـعلى 
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ىو قوؿ باطل ك ؟؟ مثبلن كضعوه لو با٣بصوص  ا٥بدل  أئمة أفٌ كجو االنصراؼ، فهل سببو 
 .(ُ) قواـ ٧بمد  آؿكل   أفٌ نت ركايات بي  ال أفٌ ، ذلك تأكيدبكل 

 ألننا كغّبىا ؟؟ كىو اآلخر باطل؛ُب ركايات الظهور  Xسببو كثرة االستعماؿ فيو  أفٌ  أك
 آؿه كعد   Xغّب اإلماـ ا٤بهدم ٨بفي االسم ُب زمن الظهور  ىناؾ قائمان  أفٌ  سابقان  أكضحنا
أيضان الركايات  أفٌ كما كنقلت بعض الركايات ُب ذلك،  ، هعبلمة حتمية لظهور  ٧بمد 

 .كصفت ٝبيع ا٤بهديْب بالقواـ، تقدمت اإلشارة إذل بعضها

 يا ترل ؟؟ بنظره فما كجو االنصراؼ 

، كلكن (كما يعرفو ومبلغ علمأٌف ىذا )ىو بنظر ا٣بباز كجو االنصراؼ يكوف  إال أفال يبقى 
يبِب عليها  أفلة عقائدية يريد أصحيح لبلنصراؼ كيراد ٙبكيمو ُب مس منشأىل ىذا بربكم 

 !!؟ ٧بمد  أكصياءمن  ثِب عشر كصيان ال إنكاره

كما ال يعرفوه فهو باطل ليس من  ،أك غّبها٣بباز  منّب كمنذ مٌب صار الدين كا٢بق ما يعرفو
    .يتم من أئمتكميلو كنتم مأمومْب الستح! نتم أئمة أـ مأمومْب ؟أىل ! دين ا ؟

: كمنها ىذه الركاية: )الركايات التالية Xكقوع الرجعة بعد اإلماـ ا٤بهدم  ذكر مؤيدان ٍب 
 سألتو عن الرجعة أحقه ىي؟ صحيحة الرجعة؟: ركاية أٞبد بن عقبة عن أبيو عن أيب عبد ا

عليو )ا٢بسْب : "قاؿ من أكؿ من يرجع من القبور؟ من أكؿ من ٱبرج؟: نعم، فقيل لو: قاؿ
 كمعو الناس كلهم؟: بعد خركج القائم ىو ٱبرج، قلتي : يعِب" لقائمٱبرج على إثر ا( السبلـ

 .قوـه بعد قـو{ يػىٍوـى يػينػٍفىخي ُب الص وًر فػىتىٍأتيوفى أىفػٍوىاجنا}: ال، بل كما ذكر اي تعاذل ُب كتابو: قاؿ
رضي أٌكؿ من تنشٌق األ: "يقوؿ( عليو السبلـ)٠بعتي أبا عبد ا  :كأيضنا ركاية ٞبراف بن أعْب

، كإٌف الرجعة ليست بعامةو، كىي خاصة، (عليو السبلـ)عنو كيرجع إذل الدنيا ا٢بسْبي بن علي 
 .("ال يرجع إال من ٧بض اإلٲبافى ٧بضنا أك ٧بض الشرؾ ٧بضنا

                                                           

عً : أعأٌه؟ فمبي: Xلٍذ ألثٟ اٌؾغٓ ِٛعٝ: )ػٓ ِؾّذ ثٓ عٕبْ، ػٓ اٌؾغٓ ثٓ اٌؾغٓ فٟ ؽذ٠ش ٌٗ، لبي -ٔ
ع١ذٞ أٔمزٟٔ ِٓ : ، لٍذ٘ٛ ػٍٟ اثٕٟ لذ ٔؾٍزٗ و١ٕزٟ: ِٓ رؼٕٟ، فبٟٔ ال أػشف ئِبِبً غ١شن؟ لبي: ، فمٍذئِبِه

٠ب ؽغٓ، ِب ِٓ ئِبَ ٠ىْٛ لبئّبً فٟ أِخ : ؟ لبيأٚ ٌُ أوٓ لبئّبً : لبي! ئٔه اٌمبئُ ثٙزا األِش: إٌبس، فاْ أثب ػجذ هللا لبي
١ٍٗ ٘ٛ اٌمبئُ ٚاٌؾغخ ؽزٝ ٠غ١ت ػُٕٙ، فىٍٕب لبئُ فبطشف ع١ّغ ِب وٕذ ئال ٚ٘ٛ لبئُّٙ، فارا ِؼٝ ػُٕٙ فبٌزٞ ٠

، رؾم١ك ػجبد هللا ٕٓػ: غ١جخ اٌطٛعٟ (رؼبٍِٕٟ ثٗ ئٌٝ اثٕٟ ػٍٟ، ٚهللا ٚهللا ِب أٔب فؼٍذ ران ثٗ، ثً هللا فؼً ثٗ ران ؽجبً 
 .اٌطٙشأٟ، ِإعغخ اٌّؼبسف اإلعال١ِخ
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كال ينكره حق  وفهكال ُب أكؿ من يرجع، الرجعة،  إثباتالكبلـ ليس ُب  أفٌ ال شك  :أقول
 أفٌ  إثباتالكبلـ ُب  إ٭باكقد تقدـ الكبلـ عنها ُب اور ا٣بامس من ىذا الكتاب، مؤمن، 

الرجعة ىي ما  أفٌ ا٣بباز ُب  تصوير، ليصح Xا٤بهدم  اإلماـيرجع على  Xا٢بسْب  اإلماـ
كأما كٮبو  .ىكذا بإرسالومباشرة، كىذا ما دل يثبتو ا٣بباز كاكتفى  Xا٤بهدم  اإلماـتلي 

ىذا بالنسبة إذل الركاية األكذل كأما األخّبة . فقد تقدمت اإلجابة عنو( القائم)الناشئ من لفظ 
 .فلم تذكر القائم أصبلن 

 ََٓكعندما نبلحظ الركاياًت نرل أكثر من : )نسمع قولو التارل أف لذا من العجيب حقان 
الرجعة كإف ركاية تتحٌدث عن الرجعة، ٗبا ال يدع لئلنساف ٦باالن للشك أك الريب ُب ٙبقق ىذه 

 .(اختلفت الٌركاياتي ُب بعض التفاصيل

، كلكنها أكثر أكقل أ أكحق سواء كانت ركاياهتا كما ذكر كىي  ،الرجعة فإٌف كبلمنا ليس ُب
 نتو فيما سبق، كركايات ا٤بهديْب يتلو عا٤بنا ىذا، كلو قانونو ا٣باص بو كما بي   برأسوعادل 

أنصار اإلماـ ك ، ىذا العادل ُب دكلة العدؿ اإل٥بي ُب األئمة  آلبائهمتتحدث عن خبلفتهم 
وف بالرجعة منؤ يؤمنوف بوصاية ا٤بهديْب كركايات آبائهم فيهم كيعليهم بفضل ا  Xا٤بهدم 

كركايات آؿ ٧بمد فيها، كليس حا٥بم كحاؿ من يؤمن ببعض الكتاب كيكفر ببعض، على أٌف 
 .رؼ عنو شيئان كما تقدـ توضيحو، فراجعال يع -أعِب الرجعة  -ما يدعي ا٣بباز إٲبانو بو 

ً:اإلمامًالذيًالًعقبًلو.6ً

ىو اإلماـ الذم ال عقب كالذم ٱبرج عليو اإلماـ  Xاإلماـ ا٤بهدم  يرل ا٣بباز أفٌ 
، يقوؿ ذلك ُب ذات الوقت الذم طالعنا فيو الركايات الكثّبة الٍب ذكرت Xا٢بسْب 
 :قولو، فلنسمعو ماذا يقوؿ ُب تربير ا٤بهديْب 

أٌف بعض الٌركايات تتحٌدث أٌف ا٢بسْب ٱبرج بعد اإلماـ الذم ال عقب لو، دعِب أقرأ  )..
بسنده عن ( الغيبة)ذكر الشيخ الطوسي ُب كتاب  :لك ىذه الٌركاية قبل أف أهني ا٤بوضوعى 

 دخل علي بن أيب ٞبزة، علي بن أيب ٞبزة كاف رأس الفرقة الواقفٌية :ا٢بسن بن علي ا٣بزاز، قاؿ
، دخل على أيب (عليو السبلـ)الذين كقفوا على اإلماـ الكاظم كدل يقولوا بإمامة اإلماـ الرضا 
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ـه ؟ :ا٢بسن الرضا، فقاؿ لو عليو )إيٌن ٠بعتي جدؾ جعفر بن ٧بمد : نعم، قاؿ: قاؿ !أنت إما
ـي إال كلو عقبه " :يقوؿ( السبلـ ـه يعقبو، فقاؿ" ال يكوف اإلما يا أنسيتى " :كل إماـ لو إما

ـي إال كلو عقبه إال اإلماـ : ليس ىكذا قاؿ جعفر، إ٭ٌبا قاؿ !شيخ أك تناسيتى ؟ ال يكوف اإلما
إال "اإلماـ الذم ٱبرج بعد ا٢بسْب بن علي للحكم،  :يعِب" الذم ٱبرج عليو ا٢بسْبي بن علي

ؾ صدقتى جيًعلتي فدا: ، فقاؿ لو"اإلماـ الذم ٱبرج عليو ا٢بسْبي بن علي فإنٌو ال عقب لو
 .ىكذا ٠بعتي جٌدؾ يقوؿ

إذف عندنا إماـه ال عقب لو ٱبرج بعده ا٢بسْبي بن علي كىو الذم ٰبكم بعده، من ىو ىذا 
إذف كيف إماـ ال عقب لو ٱبرج بعده ! اإلماـ كقد صٌرحت الٌركاياتي بأٌف اإلماـ القائم لو ذرية؟

  (.!ا٢بسْب بن علي؟

 الركايات إذلضمها بعد  Xا٤بهدم  اإلماـليس ىو  اإلماـىذا  أفٌ كاضحة ُب  الركايةفعبلن 
يـو على ىذه  آخر إذلبعده  اإل٥بيا٤بهديْب من كلده كقيادهتم لدكلة العدؿ  بإمامة الصرٰبة
 :أمور، كيطرح ثبلثة Xا٤بهدم  اإلماـا٤بقصود ىو  أفٌ كلكن ا٣بباز يصر على . األرض

علماؤنا ١بهالة علي بن سليماف بن رشيد ىذا ا٣برب ضعيف السند  كما يقوؿ : أٌكالن : )يقوؿ
 .(الواقع ُب سنده

: مور ثبلثةأ إالكىو دل يتضمن  ،للخرب ونتهي بتضعيفي أفريد ي أين إذلٍب ماذا ؟؟ ٗبعُب 
 .، ال عقب لوإماـ، على Xا٢بسْب  اإلماـ خركج

ركايات  أكدتو أمر ألنوال؛  أكيد ؛Xا٢بسْب  اإلماـنفي خركج  إذلاالنتهاء  فهل غرضو
 .بعضها فيما ٠بعناه عنو سابقان نقل ا٣بباز نفسو ، ك الركايةعديدة غّب ىذه 

ركايات  فٌ أل أيضان؛باطل الذم ال عقب لو ؟؟ كىو  (اإلماـ)نفي  إذل االنتهاءريد ي ونأ أك
 .أياموتنتهي  إماـعلى ال شيء بل على  رجال ٱب X، فا٢بسْب أكدتو أيضان  أخرل

نو أ: ؟؟ ٗبعُب Xعليو ا٢بسْب  ٱبرجالذم  اإلماـعن  (عدـ العقب)ينفي  أفنو يريد أ أك
ليصحح ما ُب  ٩بكن أف يكوف لو عقب Xاإلماـ الذم ٱبرج عليو ا٢بسْب  إفٌ  يقوؿ أفيريد 
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كقد نصت الركايات أٌف ىناؾ أئمة  يصح ىذا،كلكن كيف  .Xاإلماـ ا٤بهدم  كٮبو من أنو

فعاد التناقض إذل ا٣بباز من جديد، فتضعيف الركاية ال ينفعو بشيء ُب ! من ذريتو كعقبو ؟
 .الوصوؿ إذل مرامو

سيصل ؟  أين فإذلال كجود ٥بذه الركاية،  أف -غّبه  أكا٣بباز  -حد ألو فرض : كبعبارة ثانية
ألنو مفاد ٧بمد  آؿمن  إماـلى ع Xا٢بسْب  اإلماـ خركجال يتغّب موقفو من  تأكيدبكل 

 إذل أشارتالركايات  فٌ تأكيد أيضان، ألبكل  Xا٤بهدم  اإلماـليس ىو ك  ركايات أخرل،
٧بمد ذرية بعضها من  آؿ فٌ كأل. اإل٥بيمن كلده يكونوف بعده كيقودكف دكلة العدؿ  أئمةكجود 

 إماـٱبلفو  فاإلماـخوين بعد ا٢بسن كا٢بسْب كما نصوا على ذلك، أُب  اإلمامةبعض كال تعود 
نو أ فأكيدالذم بو ٱبتم االمتحاف ُب ىذا العادل  األرضعلى ىذه  األخّب اإلماـ إالمن كلده، 

 . لو ٱبلفو ابنال 

: كلمة العقب غّب الولد، لغة يقاؿ: ثانينا: )تقدمي تصور ثافو لوٮبو، فقاؿا٣بباز لذا حاكؿ 
، العقب ىو الوًلد الباقوف بعده، لو إنساف أ٪بب أكالدنا ٍب : ًكلده، كيقاؿ لفبلفو  لفبلفو عقبه

 فبلفه ال عقب لو لكن لو ًكلده، ىو أ٪بب لكنو ال عقب لو، دًلى ؟ :مات كلهم ُب حياتو يقاؿ
كأبو ىبلؿ ( لساف العرب)ألٌف أكالده دل يبقوا إذل ما بعده كفاتو، كذا ذكر ابن منظور ُب 

أٌف من لو عقبه غّب من لو كلده، فمن (: تاج العركس)كالزبيدم ُب ( فركؽ اللغة)سكرم ُب الع
، كإف كاف لو كلده  اتمل أٌف ا٤بهدم عٌجل ا تعاذل فرجو الشريف عند كفاتو ال يبقى لو عقبه

 .(كذرية يديركف شؤكف دكلتو ماداـ حينا

ىذا قولو، ىل العقيدة تؤخذ ( .. كفاتو ال يبقى لو عقب دا٤بهدم عن من اتمل أفٌ )
نتم تتحدثوف عن سادة خلفاء أمكم انتهاج هنج االحتماالت ك من عل  ! باالحتماالت بربكم ؟

 !أين الدليل القطعي عند الكبلـ ُب العقيدة كالتأسيس ٥با كما اشَبطتموه أنتم؟! ؟ أرضوا ُب 

، كٝبيعها Xمن ذرية اإلماـ ا٤بهدم نة لبلئمة تقدـ بياف الركايات الشريفة ا٤ببين : كثانيان 
، ىل ىو (بعده)كالركايات تقوؿ ىم ( قبلو)فمن أين احتمل ا٣بباز أهنم ٲبوتوف  ،(بعده)يقوؿ 

سيكوف بعدم اثنا عشر إمامان كمن بعدىم اثنا عشر )!! كالعياذ با ؟ عناد آلؿ ٧بمد 
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اللهم صل على كالة عهده )، (ا٢بسْبإٌف منا بعد القائم اثنا عشر مهديان من كلد )، (مهديان 
 .(كاألئمة من بعده

سيسلم اإلمامة كا٣ببلفة  Xاإلماـ ا٤بهدم  أفٌ على بوضوح ركاية الوصية تنص  فٌ إ: كثالثان 
سيستلموف ( ا٤بهديْب) Xف أكصياء اإلماـ ا٤بهدم أعندما ٙبضره الوفاة، أم ( أٞبد)ابنو  إذل

  !!ٲبوتوف قبلو ؟ أهنم، فكيف احتمل ا٣بباز X ة اإلماـاإلمامة كا٣ببلفة بعد كفا

بو  رد  ٦برد ظنوف كأكىاـ يكوف  أفما تفلسف بو ا٣بباز ال يعدك  أفحد ُب أكال يشك 
، كىي نتيجة طبيعية ٤بن ينتهج االحتماؿ كالظن كالتخرص ُب ٧بمد  آلؿركايات كثّبة 

 . دين ا

لعل ا٤بقصود باإلماـ الذم ال عقب لو  :كثالثنا: )أيضان، يقوؿ خّبان بو يظهر فساد ما ذكره أك 
ال عقب لو ُب اإلمامة، ال أنٌو ال عقب لو من الذرٌية، اإلماـ ا٤بهدم لعٌل لو ذرية يبقوف  :يعِب

ال عقب لو ُب اإلمامة، ال أنٌو ال  :يعِب" ال عقب لو: "بعد كفاتو لكنهم ليسوا أئمة، فا٤بقصود
كاية الٍب قرأناىا ال تنفي ما ذكرنا من خركج ا٢بسْب بن علي عقب لو ُب الذرٌية، لذلك ىذه الرٌ 

كأنٌو ٰبكم األرضى بعد موت ا٤بهدم عٌجل ا تعاذل فرجو الشريف كأٌف األرضى ( عليو السبلـ)
 (.ال ٚبلو من حٌجةو إذل يـو القيامة كما نطقت بو النصوصي ا٤بتظافرة

من كلد  أكصياء ا٤بهديْب  أفٌ نت الٍب بي   على كصية رسوؿ ا  أيضان كىو رد صريح 
 ٧بمد  آؿ، كىو ما بينتو ركايات أئمة كاألكصياءكيكونوف بعده،  Xا٤بهدم  اإلماـ
 .بعضها قبل قليل إذل اإلشارةكتقدمت . أيضان 

فهو  Xا٤بهدم  اإلماـبعد Xا٢بسْب  اإلماـمن حكم  إليهاالنتيجة الٍب انتهى  كأما
كىو ( الذم ٱبرج عليو ا٢بسْب بن علي اإلماـ إال) :ركاية قالتالف ،ىو فهمو كإ٭باليس ركاية 

٧بمد  آؿرد ركايات  إذل، كقد بينت انو ٦برد كىم مغلوط يؤدم Xا٤بهدم  اإلماـنو أفهم 
 .كتكذيبها كالعياذ با 

اإلماـ ا٤بهدم لعٌل لو ذرية يبقوف بعد كفاتو : )نو تارة ٰبتمل كيقوؿأ كيكفي الرجل ٚبطبان 
من اتمل أٌف ا٤بهدم عند كفاتو ال يبقى لو : )كأخرل ٰبتمل كيقوؿ ،(ليسوا أئمةلكنهم 
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إذا خرج يكوف : )Xنو بقولو عن اإلماـ ا٤بهدم ، ككاف قد احتمل قبل ىذين ما بي  (عقبه 

لها كك . كقد نقلناه عنو فيما سبق (معو من كلده اثنا عشر يسٌموف مهدٌيْب أك يسٌموف كالة
 .ُب ركاياهتم  ا٥بدلنو أئمة باطلة كال قيمة ٥با بعد مناقضتها ٤با بي  احتماالت كأكىاـ 

ختم أه هبا ُب ٕبثو ىذا، من البسملة الٍب تفو   ة ا٣ببازناقشٗبابتدأت بفضل ا علٌي كألين 
كآخر دعوانا أف ا٢بمد  رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على : )بنقل قولو الذم ختم بو، فقاؿ

 (.الطيبْب الطاىرين٧بٌمدو كآلو 

بكل ! ا٤بعتاد لسانو على قو٥با ؟ (ؿ ٧بمدآالصبلة على ٧بمد ك )ىل يفقو ا٣بباز معُب  :أقول
من  رأيناكما   ٧بمد  آؿ أقواؿكظنونو البعيدة عن  برأيوؿ ُب كتاب ا من يتقو   أفٌ  تأكيد

الظنية ُب مواضيع  آراءهمن يبدم  فٌ أك  ."ا ُب ظلل من الغماـ إتياف" آليةا٣بباز تفسّبه 
كيبدم فيها ( ا٤بهديْب)من آؿ ٧بمد  بوصاية اثِب عشر كصيان عقائدية خطّبة تتعلق 

أٌف من ك . االحتماالت ا٤بتضاربة كاآلراء ا٤بتناقضة ككل ٮبو ردىا بأم صورة كلو كانت ٨بجلة
يفقو فيو ناقة من  كىو الالرجعة كدابة األرض كغّبىا ٩با تطرؽ لو ُب ٕبثو يربز فهمان ساذجان ُب 

  .ٝبل

ليلة كفاتو كىي الكتاب العاصم من الضبلؿ كيستخف  بل أف من يرد كصية رسوؿ ا 
ابنهم كٲبانيهم أٞبد ا٢بسن ق نة ٢بالكثّبة ا٤ببين  هبا، كيعطف عليو رده لركايات آؿ ٧بمد 

 .رهبا٠بو كصفتو كمسكنو كعلمو كسّبتو كحجتو كأنصاره كأعدائو ككل ما يتعلق بأم

بعد احتجاجو بقانوف ا ُب  Xكأٌف من يعلن حربان غّب شريفة لرد دعوة قائم آؿ ٧بمد 
، كال يرل كفاية كصية جده كال نصوص آبائو فيو، كما ال (النص كالعلم كراية البيعة )خلفائو 

كالعجل  يرل علمو الذم سطره بيمينو ا٤بباركة فكاف التوحيد كا٤بتشاهبات بأجزائو كاالضاءات
كالنبوة ا٣باٛبة كرحلة موسى إذل ٦بمع البحرين كا١بهاد باب ا١بنة كغّبىا من الكتب الٍب أحكم 
فيها ما تشابو على ا٤بسلمْب ُب كتاب رهبم كدينهم كعقيدهتم، كما ال يرل انفراده اليـو بْب 

ا١بميع ُب قبوؿ أىل األرض ٝبيعان ُب الدعوة إذل ا كرفع حاكميتو هنجان كشعاران بعد أف سقط 
 . حاكمية الناس
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الصبلة على ٧بمد كآؿ )من حالو بعض ما كصفت ألقل شأنان من أف يعرؼ معُب  إفٌ 
 !!، بل كيف ٱبتار لنفسو ٧باربة القائم كىو ا٤بدعو لو ُب الصبلة ؟تأكيدبكل ( ٧بمد

ئل ن ٥با ليكوف مسك ختاـ ىذا الكتاب ٤با سٞبد ا٢بسأ٧بمد السيد  آؿكىذا بياف ٲباين 
معناىا الدعاء كالتضرع كالتوسل إذل ا بطلب شيء منو سبحانو كتعاذل،  الصبلة) :عن معناىا

اللهم صلن على ٧بمد، يعِب نطلب من ا : أك التقرب إليو كىو أيضان طلب، فعندما نقوؿ
ىو ا٤بقاـ  مقاـ ٧بمد  كمن ا٤بؤكد أفٌ  .كيعلي مقامو سبحانو كتعاذل أف يرفع شأف ٧بمد 

األقرب الذم ما بعده مقاـ، فمقامو ثابت كىو صاحب مقاـ ألقاب قوسْب صلوات ا عليو 
 ىو أف يرفع شأف ٧بمد كيعلي مقاـ ٧بمد  كآلو، فيكوف الطلب من ا بالصبلة على ٧بمد

، كىذا ٰبصل عند ظهور اإلماـ ا٤بهدم عند الناس، أم أف يعٌرؼ الناس بعظيم شأف ٧بمد 
X كيعرٌفهم بالرسل، نو ينشر ٟبسة كعشرين حرفان من العلم، فيعٌرؼ الناس بالتوحيدأل؛ ،

  .كيعرفهم ٗبحمد ، كيعرٌفهم ٖبلق ا سبحانو كتعاذل، كيعرٌفهم با٤ببلئكة، كيعرٌفهم بالكتب

ظهر حق ٧بمد كآؿ أيا ا : اللهم صلن على ٧بمد كآؿ ٧بمد، أم إننا نقوؿ: فعندما نقوؿ
يا ا عٌجل فرج ٧بمد كآؿ ٧بمد، : ظهر عظيم مقاـ ٧بمد كآؿ ٧بمد، أم كأننا نقوؿأ٧بمد، ك 

ظهر العدؿ كا٢بق كالقسط كأمت ا١بور كالفساد كالظلم، ك٥بذا كاف ىذا أيا ا : ككأننا نقوؿ
ىو أفضل الذكر كثوابو عظيم، كما علمتو من  (اللهم صلن على ٧بمد كآؿ ٧بمد: )الذكر أم

بسم ا الرٞبن الرحيم كال حوؿ كال قوة إال : )أفضل الذكر ىو قوؿ أفٌ  X اإلماـ ا٤بهدم
 (.با العلي العظيم اللهم صلن على ٧بمد كآؿ ٧بمد كسلم تسليمان 

، ك  ف قا٥با مائة مرة كتب من إكمن قا٥با ٟبسْب مرة دل يكتب من الغافلْب ُب ذلك اليـو
، ك  ف من الفائزين عند ا كعند اإلماـ ا٤بهدم ف قا٥با ألف مرة كاإالذاكرين ُب ذلك اليـو

X. 

ا ال ًذينى آمىنيوا صىل وا عىلىٍيًو كىسىلنميوا ﴿: قاؿ تعاذل تىوي ييصىل وفى عىلىى الن يبن يىا أىيػ هى ًإف  الل وى كىمىبلًئكى
اللهم ): أم أف يطلب ا٤بؤمنوف من ا أف يصلي على ٧بمد، فيقولوا ،ٔٓ: األحزاب ﴾تىٍسًليمان 

أم أعطهم األمن كاألماف،  :م تسليمان ، كمعُب كسلٌ (م تسليمان صلن على ٧بمد كآؿ ٧بمد كسلٌ 
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كىمىٍن دىخىلىوي  ﴿: ، قاؿ تعاذل(ُ) X، كاألماف يكوف ُب دكلة القائم Xكاألمن ىو بيعة القائم 

ا لىيىارلى كىأىي امان ﴿: كقاؿ تعاذل ،ٕٗ: آؿ عمراف ﴾كىافى آًمنان    .(ِ)( ُٖ: سبأ ﴾آًمًنْبى  ًسّبيكا ًفيهى

عسى  ،زياد بن لكميل كصيتو ُب X ا٤بؤمنْب أمّباإلماـ كأضع بْب يدم ا١بميع ما قالو 
ًعادل،ًإمامًمعًإالًغزوًالً،كميلًيا) :قاؿأف يلتفت ا١بميع من سباهتم قبل فوات األكاف، 

ًموالينًإالًذلكًبعدًوليسًوإمامة،ًورسالةًنبوةًىيً،كميلًياً.فاضلًإمامًمنًإالًنفلًوال
 .(ّ)( مناًتكنًعناًإالًتأخذًالً،كميلًياً.المتقينًمنًاهللًيتقبلًإنماًمبتدعين،ًأوًمتبعين

 ،نصفوىم فيما أرشدككم إليوأك  ،ثوكم بوفيما حد   اتبعوا آؿ ٧بمد .. إذف أيها الناس 
، كاتركوا (ٞبد ا٢بسنأ)نوه لكم ُب أمر ابنهم ا٤بهدم األكؿ كاليماين ا٤بوعود قوىم فيما بي  كصدن 

 .ا٣بسارة ُب اآلخرة كالدنياالندـ يـو ال ينفع الندـ ك  يوصلوكم إال إذلعنكم ما سواىم فلن 
 .ؿ ٧بمد األئمة كا٤بهديْب كسلم تسليمان آد ك كا٢بمد  رب العا٤بْب، كصلى ا على ٧بم

                                                           

فمبي أثٛ ثىش اٌؾؼشِٟ عؼٍذ فذان اٌغٛاة : )... ِغ أثٟ ؽ١ٕفخ عبء فٟ آخش٘ب  Xفٟ ِؾبٚسح االِبَ اٌظبدق  -ٔ
ِغ لبئّٕب أً٘ اٌج١ذ، ٚأِب لٌٛٗ ِٚٓ دخٍٗ وبْ : ٠ب أثب ثىش ع١شٚا ف١ٙب ١ٌبٌٟ ٚأ٠بِب آ١ِٕٓ، فمبي :فٟ اٌّغأٌز١ٓ فمبي

 .3ٔ – 43ص ٔط: ٌششائغػًٍ ا( إِٓب، فّٓ ثب٠ؼٗ ٚدخً ِؼٗ ِٚغؼ ػٍٝ ٠ذٖ ٚدخً فٟ ػمذ أطؾبثٗ وبْ إِٓبً 
 (.ٙٔٔ)عإاي سلُ  ٖط: اٌّزشبثٙبد -ٕ
 .ٖٓص 2ٕط(: آي اٌج١ذ)ٚعبئً اٌش١ؼخ  -ٖ
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