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  ن اَنْصارِه واَعوانهجعلْين ماَللّهم ا

  ئجِهوالذَّابني عنه والْمسارِعني الَيه يف قَضاء حوا

 هترادىل اا ابِقنيالسو هنع حامنيوِالْم رِهألَوام لنيتَثمالْمو

نيين وِبيحالَ ب نا ماَللّه هيدي نيب دينهتَشسالْمالَّذي و توالْم ه

اً فَاَخرِجين من قَبري مؤتَزِرجعلْتَه على عبادكَ حتْماً مقْضياً 

رجفي ميراً سياً قَناتيداً كَفَين شاهلَبم ةوعد  

  الداعي يف الْحاضرِ والْبادي
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  بسم ا الرمحن الرحيم

ا :  

العاملني والصالة والسالم على خري خلقه حممد وآله  احلمد هللا ربّ 

  .الطاهرين

احلديث عن العقيدة املهدوية ومعطيا�ا وآثارها على املستوى 

الفردي واالجتماعي حديث يضم بني طياته الكثري من االبعاد املعرفية 

لدى اجلنس البشري جبميع أطيافه، والروحية والنفسية والعقدية 

ة طموح البشرية ومنتهى أمل االنسانية على هذه باعتباره ميثل عصار 

_ إذ هو ليس سردًا تارخييًا ال ميت إىل الواقع اإلنساين  ،األرض

وليس هو جمرد ترف فكري ال عالقة له  ،بصلة_ ه لحباضره ومستقب

وال هو حديث عن اخليال العلمي يف عامل  ،بوجدان االمة وتطلعا�ا

عرفية واالحصاءات امليدانية العد فقد أثبتت املطالعات امل ،املستقبل

التصاعدي لتجذر العقيدة املهدوية واالميان �ا يف ضمري االمة 

والوجدان االممي هلا مبقدار تزايد احملن والصعوبات اليت واجهتها 

، وهذا ما يعرب الراهنوتواجهها البشرية يف العصور املاضية وعصرنا 
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األصغر حيث أصبحت  مببشرات الظهورالرتاثية عنه يف األدبيات 

إن _ األمة أشّد اجنذاباً إىل ذلك التغيري العاملي وانقلبت من أمة قابلة 

إىل أمة للتحول الذي سوف حيصل يف املستقبل _ مل نقل رافضة 

وهذا التحول حبد ذاته ميثل خطوة عظيمة اجنز�ا عقيدة  ،فاعلة

  .عامليةاالنتظار لبناء جسور االرتباط مع عصر النهضة ال

بالرغم من اجلهود املتظافرة البناء االمة بعلمائها ومثقفيها من و 

وجتارها بانفاقهم وتربعا�م  ،القيمةومنابرهم خالل أقالمهم الشريفة 

يف هذا ا�ال والشرحية العامة من اتباع الطائفة احلقة بتفاعلها والتزامها 

  .فكراً وعمالً �ذه العقيدة

ملساعي لبناء صرح العقيدة أقول بالرغم من كل هذه اجلهود وا

هناك جوانب مل تسلط عليها زالت أنه ماواستيعاب مفردا�ا إال 

وبصورة مستقلة مع ارتباطها الصميمي االضواء بالشكل الكايف 

بل تعترب من االجزاء املقومة ملفهوم وعقيدة  ،بالعقيدة املهدوية

يف الدراسات التخصصية مركز االنتظار ومن هذه البحوث اليت سعى 

إىل تناوهلا بشكل مستقل وتسليط األضواء عليها  اإلمام املهدي 

هو البحث عن الشخصيات ذات الدور الفاعل يف عصر الظهور 

واليت تلقي بظالهلا على احلركة العاملية املظفرة بقائدها العاملي احلجة 
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سواء كانت هذه اآلثار والتداعيات على بن احلسن عجل اهللا فرجه 

وبعبارة أخرى  ،أو اجلانب السليب ايب حلركة اإلمام املستوى االجي

_ ومن وراءها احلركات اليت متثلها _ سواء كانت هذه الشخصيات 

والسائرة يف ركابه وحتت إمرته أو اليت هلا  داعمة ومؤيدة لإلمام 

أي ا�ا تعترب من  ،موقف آخر ويف اجلانب الثاين حلركة اإلمام

  .نتظرةاملعوقات للنهضة العاملية امل

وميثل اجلانب واحملور األول شخصيات مثل اليماين واخلراساين 

واحلسين كما يتشخص الطرف اآلخر بنماذج مثل الدجال والسفياين 

إذن البد من التعمق يف دراسة هذه الشخصيات  ،وآخرين

كثر تفصيًال ملا قلنا من أن هلا أومشخصا�ا ومعرفة هويتها بصورة 

املنافذ أمام من  هور أوًال مضافًا إىل سدّ الدور املهم يف عصر الظ

  .ينتحل أحد هذه الشخصيات طلباً حلطام الدنيا وركضاً وراء االهواء

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لسماحة العالمة الشيخ حممد السند 

عطاء الضابطة الكلية ملثل هذه إدامت بركاته لبيان الرؤية العامة و 

  .باملاء العكر الذي يتصيدق من املبطل ومتييز احملالشخصيات 

سس العلمية والقواعد وذلك من خالل حبث أصيل يعتمد على األ

  .السندية يف فقه احلديث ودرايته
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وإذ يتقدم املركز بالشكر اجلزيل للمجهود العلمي القيم الذي بذله 

مساحة املؤلف فان من دواعي سروره واعتزازه أن يقدم للقراء وللمكتبة 

شخصيات عصر «ة هذا الكتاب ضمن سلسلة العقائدية االسالمي

ليكون مبثابة االساس العلمي واملقدمة الكلية املعتمدة لدى » الظهور

دراستنا لتلك الشخصيات يف إطارها العام ليسهل بعد ذلك تناول  

كل مفردة حبدِّ ذا�ا ودراستها بصورة منفصلة وبشكل مستقل مع 

  .هذه الشخصياتاألخذ بنظر االعتبار هذه املقدمة يف كل من 

  

  ومن اهللا التوفيق

  السيد محمد القبانجي
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ا:  

تطرح يف اآلونة األخرية تساؤالت حول موقعّية شخصّيات 

أمسائهم، فهل _ بني الفينة واُالخرى _ الظهور، حيث ينتحل أدعياء 

صفة رمسّية من ِقبل _ وهي جنوم سنة الظهور _ لتلك الشخصيات 

فرجه، كأن يكونوا نّوابًا خاّصني له وسفراء  اإلمام املنتظر عجل اهللا

للناحية، أو غري ذلك من السمات اليت هلا طابع احلّجية والتمثيل 

القانوين، مع أنّه قد قامت الضرورة يف روايات أهل البيت عليهم 

السالم على نفي النيابة اخلاّصة والسفارة يف الغيبة الكربى لإلمام 

  .يف تسامل وإمجاع علماء اإلمامّيةاملهدي عجل اهللا فرجه، وكذلك 

وهذه النجوم ملسرح سنة الظهور ممّا قد جاءت أمساؤهم يف روايات 

، وشعيب )احلسين(اليماين، واخلراساين : عالمات الظهور، مثل

الصاحل، والنفس الزكّية، وغريهم، وذكرت هلم مالحم ممّهدة يف نفس 

ذة، أم أّن النعوت سنة الظهور، فهل يستفاد منها أي صفة معتربة ناف

الواردة فيهم ال يستفاد منها أكثر من مديح عام من دون أن يصل 

إىل درجة احلّجية الرمسّية؟ وقبل اخلوض يف داللة الروايات الواردة يف 

  :شأ�م نتعّرض إىل
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إ :  

أد رىا ا  ا ع اطا   

ا  عطرار اواوا   

  

وقد بسط علماء اإلمامّية احلديث عن االنقطاع مطّوًال يف الكتب 

املؤّلفة يف غيبته عجل اهللا فرجه من اجليل املعاصر لألئّمة السابقني 

عليهم السالم مرورًا بالذين عاصروا غيبته الصغرى، والتقوا بالنّواب 

األشعري  األربعة، كالكليين وعلّي بن بابويه وسعد بن عبد اهللا

والنوخبيت وغريهم إىل اجليل األّول من الغيبة الكربى، كالصدوق وابن 

قولويه والنعماين وحمّمد بن احلسن اخلزّاز وغريهم، ّمث املفيد واملرتضى 

العلماء يف كتبهم الكالمّية والطوسي والكراجكي، وتتابع طبقات 

يات املرويّة عن واحلديثّية الروائّية، وقد أودعوا يف ذلك من طوائف الروا

إىل بقّية  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، وعن أمري املؤمنني 

  .األئّمة املعصومني عليهم السالم

  :ونشري إىل مجلة من تلك األدّلة
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  ادل اول

التوقيع املبارك الصادر من الناحية املقّدسة منه عجل اهللا فرجه 

ي قبل وفاة النائب على يد النائب الرابع علّي بن حمّمد السمر 

أعظم اهللا أجر ! يا علّي بن محّمد السمري، اسمع«: بسّتة أيام

إخوانك فيك، فإّنك مّيت ما بينك وبين سّتة أيّام، فاجمع 

أمرك، وال توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت 

ذكره، وذلك الغيبة التاّمة، فال ظهور إّال بعد إذن اهللا تعالى 

، وقسوة القلوب، وامتالء األرض جورًا، بعد طول األمد

وسيأتي من شيعتي من يّدعي المشاهدة، أال فمن اّدعى 

المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كّذاب مفتر، وال 

فنسخنا هذا التوقيع : ، قال»حول وال قّوة إّال باهللا العلّي العظيم

و جيود وخرجنا من عنده، فلّما كان اليوم السادس عدنا إليه وه

هللا أمر هو بالغه : َمن وصّيك من بعدك؟ فقال: بنفسه، فقيل له

  .وقضى، فهذا آخر كالم مسع منه رضي اهللا عنه وأرضاه
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والطوسي يف  ١وقد روى التوقيع كّل من الصدوق يف إكمال الدين

، ٤، والطربسي يف االحتجاج٣، والنعماين يف كتابه الغيبة٢الغيبة

  .رواه عن الصدوق أيضاً  ٥رائحوالراوندي يف اخلرائج واجل

يعين مجاعة _ أخربنا مجاعة : وقد رواه الشيخ الطوسي، قال

: عن أيب جعفر حمّمد بن علّي بن احلسني بن بابويه_ مشاخيه 

  .حّدثين أبو حمّمد احلسن بن أمحد املكتب: ، قال)الصدوق(

وقد رواه الصدوق يف إكمال الدين عن أيب حمّمد احلسن بن أمحد 

، وهو من مشايخ الصدوق، وقد ترّحم عليه يف كتابه إكمال املكتب

عند تعّرضه لرتمجة _ ) الغيبة(الدين، هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي يف 

مخس روايات النقطاع _ ) السمري(وبيان حال النّواب والنائب الرابع 

وأخربين حمّمد بن حمّمد بن النعمان : قوله: السفارة خبمسة طرق منها

، عن أيب عبد اهللا حمّمد )الغضائري(حلسني بن عبيد اهللا ، وا)املفيد(

ومعاصر للنائب ) شيخ الطائفة تلميذ الكليين(بن أمحد الصفواين 

                                                
 .٢/٥١٦: الصدوق/ إكمال الدین  -١
 .٣٩٥: الطوسي/ الغیبة -٢
 .لم نجده فیھ -٣
 .٤٤٥: الطبرسي/  إعالم الورى. ٢/٤٧٨: االحتجاج -٤
 .١٢٩و ٣/١٢٨: الخرائج والجرائح -٥



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السند الشیخ محمد/ فقھ عالئم الظھور                 ١٤                           

 

الرابع، وذكر حضور الشيعة عند النائب الرابع، وأنّه مل يوص إىل أحد 

  .وهذا الطريق صحيح أعالئي، بل هو قطعي الصدور. بعده

  :نقطاع يف موضعنيوداللة التوقيع الشريف على اال

فاجمع أمرك، وال توص «: قوله عجل اهللا فرجه: الموضع األّول

إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التاّمة، فال 

إىل أحد فنهاه عن الوصّية  »ظهور إّال بعد إذن اهللا تعالى ذكره

بعده، فال يقوم أحد مقام النائب الرابع، وكذلك قوله عجل اهللا 

فقد وقعت الغيبة التاّمة داللة على أّن فرتة النّواب األربعة مل  فرجه،

تكن غيبة تاّمة، وإّمنا هي صغرى ال تاّمة كربى، حيث إّن النّواب 

األربعة كانوا حلقة وصل بينه وبني شيعته، ممّا يدّل على أّن معىن 

الغيبة التاّمة، وهي الكربى اليت وقعت بعد الصغرى، هي أن ينقطع 

ام النيابة اخلاّصة، وأ�ا ممتّدة، فال ظهور حّىت الصيحة وخروج فيها مق

  .السفياين

سيأتي من شيعتي َمن «: قوله عجل اهللا فرجه: الموضع الثاني

يّدعي المشاهدة، أال فمن اّدعى المشاهدة قبل خروج السفياني 

، والظاهر من اّدعاء املشاهدة هو »كّذاب مفترفهو  والصيحة 

قرينة السياق والصدور على يد النائب الرابع، حيث السفارة والنيابة ب
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أمره بعدم الوصّية ألحد أن يقوم مقامه يف النيابة، وال سّيما وأّن اّدعاء 

ذلك هو وسيلة ألجل اّدعاء الوساطة بني اإلمام عجل اهللا فرجه 

والناس، والتحايل على اآلخرين بإمكانه القيام حبلقة وصل بني اإلمام 

  . السفارة والنيابة اخلاّصةوبينهم، وهو معىن

ّمث إّن صريح هذا التوقيع الشريف الذي تطابقت عليه الطائفة أّن 

انقطاع النيابة اخلاصة والسفارة ميتّد إىل الصيحة من السماء بصوت 

جربئيل اليت هي من عالمات الظهور احلتمّية الواقعة يف نفس سنة 

ثّم ينادي إبليس أال إّن الحّق في علّي وشيعته، «: الظهور، وهي

أال إّن الحّق في عثمان وشيعته، فعند ذلك : في آخر النهار

، ويف ١، كما جاء يف الروايات عنهم عليهم السالم»يرتاب المبطلون

أنّه يف  ٢بعضها أّن النداء هو يف شهر رمضان، ويف بعض الروايات

  .رجب، والظاهر أّ�ا نداءآت متعّددة مبضامني متعّددة

هذا التوقيع الشريف هو نفي النيابة اخلاّصة ومقتضى داللة 

والسفارة إىل حّد مساع الصيحة من السماء يف سنة الظهور، وأي مدٍّع 

للنيابة واالّتصال واالرتباط مع احلّجة عجل اهللا فرجه قبل الصيحة 

                                                
 .٥٢/٢٩٠: وبحار األنوار، ٤٢٥، ح ٤٣٥ :الطوسي/ الغیبة -١
 .٢٨ح / ١٨١: النعماني/ الغیبة -٢
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ومفرت أيّاً كان هذا املّدعي، ولو تقّمص بأي اسم وعنوان، فهو كّذاب 

  .من اليمن أو من خراسان أو من غريمهاسواء اّدعى أنّه سيظهر 

وكذلك وّقت احلّد واألمد مضافًا إىل الصيحة إىل خروج السفياين، 

واملراد من خروجه ليس جمّرد وجوده، بل قيام السفياين بتأسيس دولته 

  .يف الشام، وخوضه يف احلروب لتوسعة دولته

  

ل ادا  

إكمال الدين، والطوسي  الروايات املتواترة اليت رواها الصدوق يف

واليت مفادها وقوع يف الغيبة، والنعماين يف الغيبة، والكليين يف الكايف، 

غيبتني لإلمام عجل اهللا فرجه، وهذه الروايات قد رويت عن الرسول 

، وعن بقّية األئّمة عليهم صلى اهللا عليه وآله، وعن أمري املؤمنني 

يف _  أيب عبد اهللا فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن . السالم

واحدة : األمر فيه غيبتين أما أّن لصاحب هذا«: _حديث 

  ١.»قصيرة، واُالخرى طويلة

، وروى النعماين يف الغيبة بسنده عن أيب عبد اهللا الصادق 

تطول حّتى يقول إحداهما : إّن لصاحب هذا األمر غيبتين«: قال

                                                
 .١٢٣، ح ١٦٢: الطوسي/ الغیبة -١
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، فال ذهب: قُتل، وبعضهم يقول: مات، وبعضهم يقول: بعضهم

 هيبقى على أمره من أصحابه إّال نفر يسير، ال يطلع على موضع

  ١.»أحد من ولّي وال غيره، إالّ المولى الذي يلي أمره

وتقريب داللة هذه الطائفة على انقطاع السفارة هو ما ذكره 

 هذه األحاديث اليت يذكر فيها أّن للقائم «: النعماين، قال

وأوضح اهللا قول _ حبمد اهللا _ غيبتني أحاديث قد صّحت عندنا 

األئّمة عليهم السالم، وأظهر برهان صدقهم فيها، فأّما الغيبة االُوىل 

وبني اخللق قياماً  بني اإلمام فهي الغيبة اليت كانت السفراء فيها 

منصوبني ظاهرين موجودي األشخاص واألعيان، خيرج على أيديهم 

ما كان يسأل عنه غوامض العلم، وعويص احلكم واألجوبة عن كّل 

من املعضالت واملشكالت، وهي الغيبة القصرية اليت انقضت أيّامها، 

وتصّرمت مّد�ا، والغيبة الثانية هي اليت ارتفع فيها أشخاص السفراء 

يريده اهللا تعاىل، والتدبري الذي ميضيه يف اخللق، والوسائط لألمر الذي 

لتصفية على َمن يّدعي ولوقوع التمحيص واالمتحان والبلّية والغربلة وا

ما كان اللَّه ليذَر الْمؤمنني على ما : هذا األمر، كما قال اهللا عّز وجلّ 

 ،٢ما كان اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغَيبِو أَنْتُم علَيه حتَّى يميز الْخَبِيث من الطَّيبِ

                                                
 .٥ح / ، الباب العاشر١٧٢و ١٧١: لنعمانيا/ الغیبة -١
 .١٨٨اآلیة : سورة آل عمران -٢
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الثابتني على احلّق، وهذا زمان ذلك قد حضر، جعلنا اهللا فيه من 

، وحنن »له غيبتان«: وّممن ال خيرج يف غربال الفتنة، فهذا معىن قولنا

  ١.»أوليائه منها األخرية نسأل اهللا أن يقّرب فرج يف

وداللة تثنية الغيبة على اختالف الغيبتني القصرية عن الطويلة بّينة 

لغيبتني واضحة، وإّال لكانت معًا غيبة واحدة ال غيبتان، واختالف ا

  .ليس إالّ بوجود السفراء والنّواب األربعة يف االُوىل دون الثانية

دخلت أنا : ومن هذا القبيل ما يف صحيح عبد اهللا بن سنان، قال

كيف أنتم إذا صرتم في حال «: ، فقالوأيب على أيب عبد اهللا 

ال ترون فيها إمام هدى وال علمًا يرى، فال ينجو من تلك الحيرة 

هذا واهللا البالء، فكيف : ، فقال أيب»عا بدعاء الغريقإّال من د

_ ولن تدركه _ إذا كان ذلك «: نصنع جعلت فداك حينئٍذ؟ قال

  ٢.»فتمّسكوا بما في أيديكم حّتى يّتضح لكم األمر

ويف قوله يف «وقال النعماين يف ذيل الفصل الذي أورد احلديث فيه 

: _بن سنان  حديث عبد اهللا_ احلديث الرابع من هذا الفصل 

كيف أنتم إذا صرمت يف حال ال ترون فيها إمام هدى وال علمًا «

داللة على ما جرى، وشهادة مبا حدث من أمر السفراء الذين  » يرى

                                                
 .٩ح / ١٧٤و ١٧٣: النعماني/ الغیبة -١
 .٤ح / ١٥٩: النعماني/ الغیبة -٢
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وبني الشيعة من ارتفاع أعيا�م، وانقطاع  كانوا بني اإلمام 

نظامهم؛ ألّن السفري بني اإلمام يف حال غيبته وبني شيعته هو العلم، 

ا ّمتت احملنة على اخللق ارتفعت األعالم، وال ترى حّىت يظهر فلمّ 

، ووقعت احلرية اليت ذكرت وآذننا �ا أولياء اهللا، صاحب احلّق 

وصّح أمر الغيبة الثانية اليت يأيت شرحها وتأويلها فيما يأيت من 

  ١.»هذا الفصلاألحاديث بعد 

  

  ادل اث

ار وبالصرب واملرابطة، وعدم الروايات املستفيضة اآلمرة باالنتظ

االنزالق مع كّل مناٍد لشعار إقامة احلّق والعدل، وكذلك بروايات 

التمحيص واالمتحان، ومقتضاها انقطاع السفارة واالّتصال، كما 

  .سنبّني 

بسنده عن عبد الرمحن بن  ) الغيبة(ما رواه النعماين يف كتابه : مثل

وعنده مهزم األسدي  يوماً  كنت عند أيب عبد اهللا : كثري، قال

جعلين اهللا فداك، مىت هذا األمر الذي تنتظرونه، فقد طال : فقال

                                                
 .١٦١: النعماني/ الغیبة -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السند الشیخ محمد/ فقھ عالئم الظھور                 ٢٠                           

 

عجلون، تيا مهزم، كّذب المتمّنون، وهلك المس«: علينا؟ فقال

  ١.»ونجا المسلِّمون، وإلينا يصيرون

هلكت «: قال أبو عبد اهللا : وروى عن أيب املرهف أيضاً قال

المستعجلون، ونجا «: ضري؟ قالوما احملا: قلت: قال ،»المحاضير

يف  ، ومفادها ظاهرًا وقوع املستعجلني ألمر ظهوره ٢»المقّرون

اهللكة والضالل، وكذلك الذين يعيشون عامل التمّين لتوقيت ظهوره ممّا 

وهذه احلرية . حيدو �م إىل العفويّة يف االنسياق وراء كّل ناعق

، وهو مقتضى الصرب واالضطراب ليست إّال لالنقطاع وفقد االّتصال

واالنتظار والرتّقب؛ ألنّه يف مورد فقد االّتصال وانقطاع اخلرب وعدم 

وكذلك مفاد روايات التمحيص واالمتحان بسبب . وسيلة لالرتباط

شّدة احملنة يف غيبته بفقد واسطة االرتباط، فتزداد الريبة بوجوده حّىت 

سّيما مع كثرة الفنت يرجع أكثر القائلني بإمامته عن هذا االعتقاد، ال 

  .واحملن والبالء

قال أبو جعفر حمّمد : فقد روى النعماين بسنده عن أيب بصري، قال

_ بيدرًا : يعني_ إّنما مثل شيعتنا مثل أندر «: بن علّي الباقر 

_ فـَنـُّقي، ثّم أصابه آِكل _ أي السوس _ فيه طعام فأصابه آِكل 

                                                
 .٨ح / ١١باب / ١٩٨: النعماني/ الغیبة -١
 .٥ح / ١١باب / ١٩٦: المصدر المتقّدم -٢
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يضّره اآلِكل، وكذلك  فـَنُـقِّي حّتى بقي منه ما ال_ أي السوس 

شيعتنا يميزون ويمّحصون حّتى تبقى منهم عصابة ال تضّرها 

  ١.»الفتنة

دخلت على أيب : ويف رواية اُخرى عن منصور الصيقل، قال

وعنده مجاعة، فبينا حنن نتحّدث وهو على  جعفر الباقر 

في أي شيء أنتم، «: بعض أصحابه مقبل؛ إذ التفت إلينا وقال

ال يكون الذي تمّدون إليه أعناقكم حّتى هيهات هيهات، 

هيهات، وال يكون الذي تمّدون إليه أعناقكم حّتى . تمّحصوا

تمّيزوا، وال يكون الذي تمّدون إليه أعناقكم حّتى تغربلوا، وال 

يكون الذي تمّدون إليه أعناقكم إّال بعد إياس، وال يكون 

من  ويسعدالذي تمّدون إليه أعناقكم حّتى يشقى من شقى، 

، ويستفاد منها احلذر من اخلّفة واالجنرار وراء كّل مّدعي ٢»سعد

وذلك بسبب قّلة الصرب والضعف عن الثبات يف الفنت لقّلة 

  .البصرية

رال ادا  

                                                
 .١٨ح / ١١باب / ٢١١: انيالنعم/ الغیبة -١
 .١٦ح / ١١باب / ٢٠٨: النعماني/ الغیبة -٢
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لدى الطائفة اإلمامّية وتساملهم على انقطاع النيابة  ةقيام الضرور 

اء الطائفة اخلاّصة والسفارة، فهو من ضرورة املذهب، حّىت إّن علم

عن  محكموا بضالل املّدعني للسفارة ولعنهم والتربّي منهم، والطرد هل

الطائفة، وهذا املوقف تبعاً ملا صدر من التوقيعات من الناحية املقّدسة 

  :وإليك بعض أقواهلم. حول بعضهم

وقد كان _ قال الشيخ سعد بن عبد اهللا األشعري القّمي : األّول

يف كتابه _ وكان شيخ الطائفة وفقيهها  معاصرًا لإلمام العسكري،

املقاالت والِفرق بعد أّن بّني لزوم االعتقاد بغيبة اإلمام عجل اهللا 

فهذه سبيل اإلمامة، وهذا املنهج «: فرجه، وانقطاع االرتباط به

الواجب الالزم الذي مل يزل عليه اإلمجاع من الواضح، والغرض 

ليها، وعلى ذلك إمجاعنا إىل يوم الشيعة اإلمامّية املهتدية رمحة اهللا ع

  ١.»مضى احلسن بن علّي رضوان اهللا عليه

وفيلسوفها احلسن بن وقريب من هذه العبارة ذكر متكّلم الطائفة 

  ٢.موسى النوخبيت

وحكى الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة عن الشيخ أيب القاسم : الثاني

ستاذ الشيخ صاحب كتاب كامل الزيارات، وهو اُ _ بن حمّمد بن قولويه 

                                                
 .األشعري/ المقاالت والفرق -١
 .١٠٩: كتاب فِرق الشیعة -٢
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املفيد، وكان زعيم الطائفة يف وقته معاصرًا للصدوق يف أوائل الغيبة 

وهو _ إّن عندنا أّن كّل من اّدعى األمر بعد السمري «: قال_ الكربى 

  ١.»فهو كافر منمس، ضاّل مضلّ _ النائب الرابع 

يف الباب الثاين ) إكمال الدين(الشيخ الصدوق يف كتابه : الثالث

وبعد ما ذكر نّوابه األربعة، قال _ ما روي يف ميالد القائم  _واألربعني 

  ٢.»فالغيبة التاّمة هي اليت وقعت بعد مضّي السمري رضي اهللا عنه«

ّمث روى يف الباب الالحق توقيع الناحية بانقطاع السفارة والنيابة 

وقد صرّح يف أّول كتابه أّن الذي دعاه إىل تأليف الكتاب . اخلاّصة

ض الشيعة بسبب الغيبة، ووجدهم قد عدلوا عن طريق هو حرية بع

  .ردة إىل اآلراء واملقاييسالتسليم والتمّسك باألخبار الوا

وهو معاصر _ وقد صرّح الشيخ النعماين صاحب كتاب الغيبة 

يف عّدة مواضع منه بانقطاع السفارة يف _ للصدوق وتلميذ الكليين 

  ٣.»واستدالله بالرواياتالغيبة الكربى، وقد تقّدم نبذة من كلماته 

وقال الشيخ املفيد يف كتاب اإلرشاد يف باب ذكر القائم : الرابع

إحدامها أطول من اُالخرى،  : وله قبل قيامه غيبتان«: عجل اهللا فرجه

كما جاءت بذلك األخبار، فأّما القصرى منهما منذ وقت مولده إىل 

                                                
 .٣٨٥، ح ٤١٢: الطوسي/ الغیبة -١
 .٤٣٣ – ٤٢٣: الصدوق/ كمال الدین -٢
 .١٦١ – ١٥٨: النعماني/ الغیبة -٣
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وأّما الطوىل . ةانقطاع السفارة بينه وبني شيعته وعدم السفراء بالوفا

صرّح ونظري هذا التعبري  ١،»فهي بعد اُالوىل ويف آخرها يقوم بالسيف

  ٢.به الطوسي يف الغيبة

وقد تظافرت كلمات علماء اإلمامّية يف كتبهم ممّا جيدها املتتّبع يف 

  .مظاّ�ا

بل إّن علماء سنة اخلالفة ومجاعة السلطان قد اشتهر بينهم عن 

يصيغون اإلشكاالت بإنعدام اإلمام عجل اهللا اإلمامّية ذلك، وأخذوا 

فرجه مع انقطاعه عن شيعته يف أكثر كتبهم الكالمّية واملؤّلفة يف امللل 

  .واملذاهب

وهذه الضرورة القائمة عند الطائفة اإلمامّية توالت عليها أجياهلا 

قرنًا بعد قرن، ودأبت الطائفة يف إقصاء وطرد مجاعات االحنراف 

  .كّلما ظهر هلم رايةأدعياء السفارة  

هذا ومقتضى األدّلة السابقة هو بطالن مّدعي النيابة اخلاّصة 

وأدعياء السفارة، ومن يزعم أي صفة رمسّية خاّصة للتمثيل عن اإلمام 

إىل مساع النداء والصيحة من السماء، واستيالء السفياين  املنتظر 

                                                
 .٣٤٠: ٢المفید، ج / اإلرشاد -١
 .٦٠، ح ٦١: الطوسي /الغیبة -٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥                        »١«سلسلة شخصیات عصر الظھور     

 

 إبطال السفارة على الشام، فيقع الكالم حينئٍذ فيما يتوّهم أنّه ينايف

  :يف خصوص بعض األمساء الواردة يف الروايات لسنة الظهور

  

مّول واا:  

وا ا  

ما رواه النعماين بسنده عن : فقد ورد يف مجلة من الروايات منها

أيب بصري عن أيب جعفر حمّمد بن علّي عليهما السالم أنّه قال يف 

تمّية، كالصيحة جلربئيل فيه عالمات الظهور احل حديث يذكر 

يف شهر رمضان، ّمث صوت إبليس اللعني، وخروج السفياين واخلراساين  

خروج السفياني «: كفرسي رهان يستبقان إىل الكوفة، ّمث قال

واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم 

واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً، فيكون البأس من كّل 

ه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، وج

هي راية هدى؛ ألنّه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم 

بيع السالح على الّناس وكّل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض 

إليه، فإّن رايته راية هدى، وال يحّل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن 
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؛ ألنّه يدعو إلى الحّق وإلى صراط فعل ذلك فهو من أهل الّنار

  ١.احلديث_  »مستقيم

  ٢.ندي يف اخلرائجو ورواه الرا

  :ويف الرواية مجلة نقاط

أّ�ا حتّدد عالمة اليماين بعالمة الظهور احلتمّية، وهي : األوىل

الصيحة السماوية، وقد ذكر يف أوصاف تلك الصيحة، واليت هي 

األرض، كّل أهل لغة  نداء جربئيل من السماء أنّه يسمعه أهل

، واستيالء السفياين على الشام، وهكذا التحديد للخراساين ٣بلغتهم

  .الذي قد يعّرب عنه يف روايات اُخرى باحلسين

وهذا التحديد يقطع الطريق على أدعياء هذين االمسني قبل 

  .الصيحة والنداء من السماء، وقبل استيالء السفياين على الشام

ديد هلما هو بسنة الظهور وعالما�ا من التح: وبعبارة اُخرى

  .الصيحة واخلسف بالبيداء وخروج السفياين

أّن مقتضى تعليل الرواية لراية اليماين بأّ�ا راية هدى؛ ألنّه : الثانية

يدعو إىل صاحبكم، هو إبداء التحّفظ على راية احلسين، وعدم 

                                                
 .١٣ح / ١٤باب / ٢٥٦: النعماني/ الغیبة -١
 .٣/١١٦٣: الخرائج والجرائح -٢
 .٢٢١/ ٥٢: بحار األنوار -٣
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خرى خلوص دعوته إىل املهدي عجل اهللا فرجه، ويظهر من روايات اُ 

أّن ذلك لتضّمن جيشه مجاعة تقول إّن اإلمام واإلمامة هي ملن 

يتصّدى علنًا بقيادة اُمور املسلمني وإصالحها ال أّ�ا بالنّص اإلهلي، 

اصطلحت الروايات عليهم بالزيديّة، واملراد باللفظة املعىن النعيت وقد 

  .م علمواإلشارة إىل ذلك املقال واملعتقد ال املسّمني بالزيديّة كاس

أّن احلسين واخلراساين يتبّىن اإلمامة بالتصّدي : وبعبارة اُخرى

لالُمور واإلصالح العلين، بينما يتبّىن اليماين أّن اإلمامة بالنّص اإلهلي 

  .على االثين عشر آخرهم املهدي عجل اهللا فرجه

أّن الرواية تعّلل حرمة االلتواء على اليماين بأنّه يدعو إىل : الثالثة

والصراط املستقيم وإىل املهدي عجل اهللا فرجه، فاملدار يف احلق 

  .مناصرته على توّفر امليزان واحلدود الشرعّية

الرواية تدّل على حرمة العمل املضاّد حلركته إلفشاهلا، : وبعبارة أدقّ 

تفيد » عليه«ففرق بني التعبري باإللتواء عليه وااللتواء عنه، فكلمة 

، »عنه«ف املتاركة حلركته خبالف كلمة السعي املضاد حلركته ال صر 

نعم األمر بالنهوض إليه . فإّ�ا تفيد االنصراف واالبتعاد عن حركته

يفيد املناصرة، والظاهر أّن مورده ملن كان يف معرض اللقاء به 

واملصادفة ملسريه؛ إذ سيأيت استعراض طوائف من الروايات حتّث على 
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الخنراط يف اإلعداد لبيعة احلّجة يف النهوض والتوّجه إىل مّكة املكّرمة ل

  .املسجد احلرام

أّن الرواية كما حتّدد استعالم عالمته بأنّه يدعو إىل : وبعبارة اُخرى

املهدي عجل اهللا فرجه بنحو واضح وشّفاف، أي أّن برناجمه الذي يدعو 

إليه متمّحض يف إعالء ذكر اإلمام املنتظر والنداء بامسه والدعوة إىل والية 

، وااللتزام مبنهاج أهل البيت عليهم السالم، كما أّن هناك هدي امل

عالمة اُخرى تشري إليها الرواية، وهي كون خروجه من بالد اليمن، وهو 

أّن استعمال الروايات لليمن بنحو يشمل كّل وجه تسميته باليماين، كما 

كن يف �امة من بالد احلجاز، أي بنحو شامل ملّكة دون املدينة املنّورة، ل

ويتحّصل أّن . إىل خروجه من صنعاء، كما سيأيتبعض الروايات اإلشارة 

الرواية ال يستفاد منها أّن اليماين من النّواب اخلاّصني والسفراء لإلمام 

املنتظر عجل اهللا فرجه، وال تشري إىل ذلك من قريب وال بعيد، وال داللة 

ا جتعل املدار على ، وإمنّ هلا على وجود ارتباط واّتصال له مع احلّجة 

كون الربنامج الذي يدعو هو على امليزان احلّق ألهل البيت عليهم 

السالم، وأنّه ال ينادي إىل تشكيل دولة هو يرتّأسها، بل يواكب خروجه 

زمان الصيحة والنداء من السماء الذي يدعو إىل نصرة املهدي عجل اهللا 

حة السماويّة ونداء فيكون خروج اليماين على ضوء برنامج الصيفرجه، 

  .جربئيل
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كما أّن ظاهر الرواية داّل على كون خروج اخلراساين من خراسان، 

وهو وجه تسميته تارة باخلراساين، واُخرى باحلسين، كما يف هذه 

حّتى يخرج عليهم الخراساني «: الرواية قبيل القطعة اليت نقلناها

لى والسفياني، هذا من المشرق وهذا من الغرب، يستبقان إ

هذا من هنا وهذا من هنا حّتى يكون هالك : الكوفة كفرسي رهان

  ١.»بني فالن على أيديهما

: ، قالوروى الشيخ يف الغيبة بسنده عن جابر عن أيب جعفر 

تنـزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا «

  ٢.»ظهر المهدي بعث إليه بالبيعة

ن بسنده عن حمّمد بن مسلم، وقد روى الصدوق يف إكمال الدي

يف حديث عن القائم عجل اهللا فرجه، وأنّه  عن أيب جعفر 

وخرج السفياني من «: منصور بالرعب، وعالمات ظهوره القريبة

الشام واليماني من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل 

وهي صرحية  ٣،»...محّمد صلى اهللا عليه وآله بين الركن والمقام

  .اليماين من اليمن يف خروج

                                                
 .٥٢/١٩٢: بحار األنوار -١
 .٤٥٧، ح ٤٢٥: الطوسي/ الغیبة -٢
 .١٦، ح ٣٢، باب ٣٣١: الصدوق/ كمال الدین -٣
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ذكر عند : وكذلك روى النعماين بسنده عن عبيد بن زرارة، قال

أّنى يخرج ذلك ولم يخرج  «: السفياين فقال أيب عبد اهللا 

  ١.»كاسر عينه بصنعاء

وروى الشيخ الطوسي يف أماليه بإسناده عن هشام، عن أيب عبد 

ا خرج طالب احلّق قيل أليب عبد اهللا«: ، قالاهللا 
ّ
ترجو :  مل

ال، اليماني يتوالي علّياً، وهذا يبرأ «: أن يكون هذا اليماين؟ فقال

، ومفاد الرواية هو ما سبق من التزام اليماين والية أهل البيت ٢»منه

كما قد يظهر منها أّن يف زمنهم عليهم . عليهم السالم، ومنهاجهم

السالم حصلت حركات قام �ا أدعياء بأمساء مسرح الظهور،  

كما حفل التاريخ اإلسالمي باملنتحلني ص اسم اليماين،  كتقمّ 

  .للمهدويّة

ما أخرجه يف حبار األنوار عن بعض مؤّلفات اإلمامّية : ومنها

يف حديث _  بسنده عن املفّضل بن عمر، عن أيب عبد اهللا 

! ثّم يخرج الحسني الفتى الصبيح الذي نحو الديلم«_ الظهور 

مد، أجيبوا الملهوف والمنادي يا آل أح: يصيح بصوت له فصيح

كنوز وأي كنوز،   ،من حول الضريح، فتجيبه كنوز اهللا بالطالقان

                                                
 .٥٢/٢٤٥: األنوار بحار، ٦٠، ح ١٤، باب ٢٧٧: النعماني/ الغیبة -١
 .٥٢/٢٧٥: بحار األنوار، ١٩/ ١٣٧٥، ح ٦٦١: الطوسي/ ياألمال -٢
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ليست من فّضة وال ذهب، بل هي رجال كزبر الحديد، على 

َحّتى البراذين الشهب، بأيديهم الحراب، ولم يزل يقتل الظلمة 

يرد الكوفة وقد صفا أكثر األرض، فيجعلها له معقًال، فيّتصل به 

يا بن رسول اهللا، َمن هذا : ، ويقولونأصحابه خبر المهدي وب

اخرجوا بنا إليه حّتى ننظر َمن : الذي قد نزل بساحتنا؟ فيقول

هو؟ وما يريد؟ وهو واهللا يعلم أنّه المهدي، وأّنه ليعرفه، ولم يرد 

: بذلك األمر إّال ليعّرف أصحابه من هو، فيخرج الحسني فيقول

أين هراوة جّدك رسول اهللا صلى اهللا مهدي آل محّمد فإن كنت 

عليه وآله، وخاتمه، وبردته، ودرعه الفاضل، وعمامته السحاب، 

وفرسه اليربوع، وناقته العضباء، وبغلته الدلدل، وحماره اليعفور، 

فيخرج له ذلك، ثّم ونجيبه البراق، ومصحف أمير المؤمنين؟ 

د ذلك إّال الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد وتورق، ولم ير يأخذ 

فيقول . حّتى يبايعوه أن يرى أصحابه فضل المهدي 

اهللا أكبر، مّد يدك يا بن رسول اهللا حّتى نبايعك فيمّد : الحسني

يده فيبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني إّال أربعين 

ما : ألفًا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيديّة، فإنّهم يقولون

على  فيختلط العسكر فيقبل المهدي . عظيمهذا إّال سحر 
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الطائفة المنحرفة، فيعظهم ويدعوهم ثالثة أيّام، فال يزدادون إّال 

: طغيانًا وكفرًا، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعاً، ثّم يقول ألصحابه

ال تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بّدلوها «

  ١.»وغّيروها وحّرفوها ولم يعملوا بما فيها

  :ظهر من هذه الرواية مجلة من النقاط تعّزز ما تقّدموي

أّن ظاهر دعوة احلسين ليس متمّحضة يف الدعوة إىل  :االُولى

املهدي عجل اهللا فرجه، بل شعاره عاّم يف رفع الظلم، ومن ّمث يشاهد 

املعىن _ كما مّر _ مجلة من قاعدته وأتباعه من الزيديّة، واملراد منهم 

لعلمي، أي من يرى أّن اإلمامة هي بالتصّدي النعيت الوصفي ال ا

  .العلين لتدبري االُمور السياسّية االجتماعّية وتغيريها

أنّه مع كون الشعار واملنهاج املعلن للحسين ليس بتلك  :الثانية

الدرجة من االستقامة، إّال أّن ذلك بسبب األجواء والوسط الذي 

عن احلسين يف االنقياد  يقوم فيه، ومع ذلك فال تغيب البصرية بتمامها

  .واالتّباع لإلمام عجل اهللا فرجه

وإىل ذلك تشري رواية النعماين يف الغيبة، بإسناده عن أيب خالد 

كأّني بقوم قد خرجوا «: ، قالالكابلي، عن أيب جعفر 

                                                
 .٥٣/١٥: بحار األنوار -١
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بالمشرق يطلبون الحّق فال يعطونه، ثّم يطلبونه فال يعطونه، فإذا 

تقهم فيعطون ما سألوا فال وضعوا سيوفهم على عوارأوا ذلك 

يقبلونه حّتى يقوموا، وال يدفعونها إّال إلى صاحبكم، قتالهم 

ذلك ألبقيت نفسي لصاحب هذا  تشهداء، أما أّني لو أدرك

  ١.»األمر

فإرشاده إىل التحّفظ على النفس حّىت يظهر احلّجة عجل اهللا 

 التيارات فرجه، واّدخار النفس لنصرته مؤّشر عاّم على اّختاذ احليطة يف

والرايات اليت تظهر قبيل املهدي عجل اهللا فرجه يف سنة ظهوره، 

وعدم خلوص تلك اجلماعات عن شوب االختالط يف األوراق 

اّدخار النفس والنصرة إىل خروج والبصرية، كما أنّه داّل على أرجحّية 

املهدي عجل اهللا فرجه من مّكة على االلتحاق براية اليماين، فضالً 

  .ا من الراياتعن غريه

ويف رواية اُخرى للنعماين يف الغيبة بإسناده عن جابر، عن أيب 

يف حديث يف الظهور، وجميء جيش السفياين إىل الكوفة  جعفر 

فبينا هم كذلك إذ أقبلت «: وقتله ألهل الكوفة وتنكيله �م، قال

                                                
 .٥٢/٢٤٣: بحار األنوار، ٥٠، ح ١٤، باب ٢٧٣: النعماني/ ةالغیب -١
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رايات من ِقبل خراسان تطوي المنازل طّياً حثيثَاً◌، ومعهم نفر من 

  ١.»...القائم، ثّم يخرج أصحاب

ويظهر منها وجود بعض ذوي البصائر يف جيش اخلراساين يف حني 

  .وجود مجاعات اُخرى غري متوّفرة على بصرية مستقيمة

أّن أهّم ما ورد يف اليماين ال يرقى إىل إثبات نيابته : واحلاصل

ن اخلاّصة عن احلّجة، وكونه سفريًا لناحيته املقّدسة، بل غاية األمر كو 

دعوته هي إىل احلّق، وهو منهاج أهل البيت عليهم السالم وواليتهم 

ووالية املهدي عجل اهللا فرجه، وال يدعو إىل برنامج إصالحي يرتّأس 

هذا مع كون عالمات خروجه هو . هو فيه، ويعّني فيه نفسه للقيادة

، أي مواكبًا للصيحة السماوية، واستيالء يف سنة ظهور احلّجة 

لى الشام، واخلسف جليش السفياين بالبيداء حوايل املدينة السفياين ع

وأّن خروجه من اليمن باّجتاه . املنّورة يف الطريق باّجتاه مّكة املكّرمة

الكوفة، وأّن من كان يف معرض لقياه ومسريه فال يسعى ملعارضته 

وإضعافه بعد التحّقق من العالمات اآلنفة، والتأّكد من توفّر 

وضوح برنامج دعوته إىل والية أهل البيت عليهم العالمات فيه، و 

السالم، والرباءة من أعدائهم، والوالية إلمامة املهدي عجل اهللا فرجه، 

                                                
 .٥٢/٢٣٨: بحار األنوار، ٦٧، ح ١٤، باب ٢٨٠: النعماني/ الغیبة -١
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وأّما مناصرته وااللتحاق به فهو وإن كان بلحاظ انطباق ميزان 

والصواب يف دعوته من منهاج أهل البيت عليهم وضابطة احلّق 

نتظر، إّال أنّه يظهر من روايات اُخرى السالم وواليتهم ووالية اإلمام امل

أّن الدعوة العاّمة _ واحدة منها سبق اإلشارة إليها، وسيأيت الباقي _ 

الشاملة الالزمة على مجيع شيعة أهل البيت عليهم السالم هو النفر 

  .إىل مّكة املكرمة لالخنراط يف بيعة املهدي عجل اهللا فرجه ويف جيشه

عّما ورد يف احلسين اخلراساين الذي خيرج  هذا كّله يف اليماين فضالً 

من خراسان، فإنّه قد مّر ورود التعريض برايته من حيث شعارها 

وبرناجمها ووسط القاعدة الشعبّية الذي يتشّكل منه جيشه، وإن انضّم 

ذلك إىل مديح لبعض الفئات املشاركة يف �ضته ولشخصه عندما 

وباعتبار مقاومته للظاملني،  يسّلم األمر إىل املهدي عجل اهللا فرجه،

ولكن ليس فيها إعطاء أيّة صفة رمسّية للحسين ال كنائب خاّص، وال  

  .كسفري للناحية املقّدسة

هذا مع حتديد الروايات خلروجه بنفس سنة الظهور وعالما�ا احلتمّية 

من الصيحة السماويّة، واستيالء السفياين على بالد الشام، وخسف فرقة 

  .ء املدينة املنّورةمن جيشه ببيدا

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السند الشیخ محمد/ فقھ عالئم الظھور                 ٣٦                           

 

 وا اوا ا:  

رو  ن بو ،زس اذو ا  

ورودًا يف وهي األقّل _ إحدامها : ورد التعبري به عن شخصّيتني

الذي يُقتل : يقتل بظهر الكوفة، وثانيها على شخصّية_ الروايات 

دة عنهم إطالق الوار  ١بني الركن واملقام، بل يف بعض روايات األدعية

  .النفس الزكّية على املهدي عجل اهللا فرجه

وقد روى الشيخ املفيد يف اإلرشاد يف عالمات الظهور ممّا قد 

وقتل نفس زكّية بظهر الكوفة في سبعين من «: جاءت به اآلثار

  ٢.»الصالحين، وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام

الروايات، ويف مجلة  فذكر كّل منهما، ولكّن الثاين أكثر ورودًا يف

ّن امسه حمّمد امنها أّن قتله بني الركن واملقام من العالمات احلتمّية، و 

، وأنّه من خواص أصحاب بن احلسن، وأنّه من ذّريّة احلسني 

املهدي عجل اهللا فرجه، لكّن خروجه يف مّكة مرتبط بفاصل أيّام 

كن مخسة عشرة وبينه وبني ظهور احلّجة عجل اهللا فرجه للبيعة عند الر 

 مسعت أبا عبد اهللا : ليلة، ففي صحيح عمر بن حنظلة، قال

الصيحة، والسفياني، : خمس عالمات قبل قيام القائم«: يقول

                                                
 .٩٨/٣٧١: ربحار األنوا. ٥٨: مھج الدعوات -١
 .٥٢/٢٢٠: ، بحار األنوار٢/٣٧١: اإلرشاد -٢
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جعلت فداك، : ، فقلت»والخسف، وقتل النفس الزكّية، واليماني

: إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العالمات أخنرج معه؟ قال

إِن نَشأْ نُنزلْ علَيهِم من : تلوت هذه اآلية ، فلّما كان من الغد»ال«

نيعلَها خاض مناقُهأَع ةً فَظَلَّتآي ماءالسأهي الصيحة؟ : فقلت له ،١

فيظهر  ،٢»أما لو كانت خضعت أعناق أعداء اهللا عّز وجلّ «: فقال

بني من الصيحة أّن قتل النفس الزكية، واملراد به الذي يقتل يف الكعبة 

الركن واملقام، من العالمات احلتمّية للظهور، كما أّن يف الصيحة 

حتذيرًا أكيداً، وتنبيهًا بالغًا على عدم االخنداع وراء أدعياء أمساء 

الظهور قبل حتّقق العالمات احلتمّية من الصيحة والسفياين واخلسف 

املدينة املنّورة، وإّن من أهّم عالمات الظهور  ءجليشه يف صحرا

  .لصيحة والنداء من السماءا

، وروى النعماين بإسناده عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

يا أبا «: ؟ فقالجعلت فداك، مىت خروج القائم : قلت له: قال

كذب : محّمد، إنّا أهل البيت ال نوّقت، وقد قال محّمد 

: الوقّاتون يا أبا محّمد، إّن قّدام هذا األمر خمس عالمات، أّولهنّ 

                                                
 .٤اآلیة : سورة الشعراء -١
 .٨/٣١٠: الكافي -٢
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نداء في شهر رمضان، وخروج السفياني، وخروج الخراساني، ال

  ١.احلديث »وقتل النفس الزكّية، وخسف بالبيداء

وروى الصدوق يف إكمال الدين بإسناده عن حمّمد بن مسلم، 

القائم منصور بالرعب، مؤيّد «: يقول مسعت أبا جعفر : قال

مىت  يا بن رسول اهللا،: ، فقلت له»...بالنصر، تطوى له األرض

وخرج السفياني من الشام، واليماني ... إذا«: خيرج قائمكم؟ قال

من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل محّمد صلى اهللا 

عليه وآله بين الركن والمقام، اسمه محّمد بن الحسن النفس 

الزكّية، وجاءت الصيحة من السماء بان الحّق فيه وفي شيعته، 

  .احلديث _ ٢»فعند ذلك خروج قائمنا

بإسناده عن صاحل موىل وروى الصدوق أيضًا يف إكمال الدين، 

ليس «: يقول مسعت أبا عبد اهللا الصادق : بين العذارء، قال

بين قيام آل محّمد وبين قتل النفس الزكّية إّال خمس عشرة 

  ٣.»ليلة

  .ورواه الشيخ يف الغيبة، واملفيد يف اإلرشاد

                                                
 .٥٢/١١٩: بحار األنوار، ٦، ح ١٦، باب ٢٩٠: النعماني/ الغیبة -١
 .٥٢/١٩١: بحار األنوار، ١٦، ح ٣٢، باب ٣٣١: الصدوق/ كمال الدین -٢
 .٥٢/٢٠٣: ، بحار األنوار٢ح  ،٥٧، باب ٦٤٩: الصدوق/ كمال الدین -٣
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بة بإسناده عن عّمار بن ياسر أنّه ويف رواية الشيخ الطوسي يف الغي

إّن دولة أهل بيت نبّيكم في آخر الزمان، ولها أمارات، «: قال

ثّم يسير ... فإذا رأيتم فالزموا األرض، وكّفوا حّتى تجيئ أماراتها،

إلى الكوفة، فيقتل _ أي السفياني بعد استيالءه على الشام _ 

ًال من مسّميهم، أعوان آل محّمد صلى اهللا عليه وآله، ويقتل رج

ثّم يخرج المهدي على لوائه شعيب بن صالح، فإذا رأى أهل 

الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان التحقوا بمّكة، فعند 

ذلك يقتل النفس الزكّية وأخوه بمّكة ضيعة، فينادي منادي من 

أيّها الّناس، إّن أميركم فالن، وذلك هو المهدي الذي : السماء

  ١.»سطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً قيمأل األرض 

ويظهر من هذه الرواية أّن النفس الزكّية يقتل مع أخيه، وأّن شعيب 

بن صاحل من رؤساء وقّواد جيش املهدي، وعالمته ظهوره يف جيشه 

  .معه

يف حديث  ويف رواية العّياشي عن جابر، عن أيب جعفر 

ثّم يخرج من مّكة هو ومن معه الثالثمائة وبضعة ...«: الظهور

عشر يبايعونه بين الركن والمقام، معه عهد نبّي اهللا صلى اهللا عليه 

                                                
 .٢٠٨و ٥٢/٢٠٧: بحار األنوار، ٤٧٩، ح ٤٦٣: الطوسي/ الغیبة -١
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وآله ورايته وسالحه ووزيره معه، فينادي المنادي بمّكة باسمه 

يسمعه أهل األرض كّلهم، اسمه اسم وأمره من السماء، حّتى 

عهد نبّي اهللا صلى اهللا نبّي، ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم 

عليه وآله ورايته وسالحه، والنفس الزكّية من ولد الحسين، فإن 

أشكل عليكم هذا فال يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه 

وأمره، وإيّاك وشذاذ من آل محّمد عليهم السالم، فإّن آلل 

محّمد وعلّي راية، ولغيرهم رايات، فالزم األرض وال تّتبع منهم 

بدًا، حّتى ترى رجًال من ولد الحسين معه عهد نبّي اهللا رجًال أ

ورايته وسالحه، فإن عهد نبّي اهللا صار عند علّي بن الحسين، ثّم 

. صار عند محّمد بن علّي، ويفعل اهللا ما يشاء، فالزم هؤالء أبداً 

وإيّاك ومن ذكرت لك، فإذا خرج رجل منهم معه ثالثمائة وبضعة 

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله عامدًا على عشر رجًال، ومعه راية رس

  ١.احلديث_  »...المدينة

ومفاد الرواية أّن قتل النفس الزكّية يف املسجد احلرام من العالمات 

على _ كما مّر يف غريها _ البارزة اجللّية الظهور، كما تؤّكد الرواية 

 احلذر الشديد، واليقظة البالغة من االجنرار واالجنراف وراء أدعياء

                                                
 .٢٢٤ – ٥٢/٢٢٢: بحار األنوار، ١١٧/ ١: تفسیر العیاشي -١
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رايات الظهور، وشعارات اإلصالح، وقد جعل العالمات الفاصلة بني 

  .هو الصيحة السماويّةامللتبس املشتبه وبني الظهور احلقيقي 

وروى السّيد علّي بن عبد احلميد يرفعه إىل أيب بصري، عن أيب 

: ألصحابه يقول القائم «: قال_ يف حديث _  جعفر 

، ولكّني مرسل إليهم ألحتّج يا قوم، إّن أهل مّكة ال يريدونني

لمثلي أن يحتّج عليهم، فيدعو رجالً من أصحابه عليهم بما ينبغي 

يا أهل مّكة، أنا رسول فالن : امض إلى أهل مّكة فقل: فيقول له

إنّا أهل بيت الرحمة، ومعدن الرسالة : إليكم، وهو يقول لكم

ظلمنا  والخالفة، ونحن ذرّيّة محّمد، وساللة النبّيين، وإنّا قد

وابتّز مّنا حّقنا منذ قبض نبّينا إلى يومنا هذا، واضطهدنا وقهرنا 

فنحن نستنصركم فانصرونا، فإذا تكّلم هذا الفتى بهذا الكالم أتوا 

بلغ إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكّية، فإذا 

خبرتكم أّن أهل مّكة ال يريدوننا أال أ: حابهقال ألصذلك اإلمام 

يدعونه حّتى يخرج فيهبط من عقبة طوى في ثالثمائة وثالثة  فال

  ١.»...عشر رجالً 

                                                
 .٥٢/٣٠٧: بحار األنوار -١
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) حمّمد بن احلسن(ويظهر من هذه الرواية أّن ذا النفس الزكّية 

احلسيين له نيابة خاّصة من احلّجة عجل اهللا فرجه إلبالغ رسالته إىل 

 أهل مّكة، ولكّن ذلك بعد الصيحة السماويّة، أي يف الظهور األّول

األصغر الذي يبتدأ بعد الصيحة السماويّة يف رجب، أو يف شهر 

وأّما الظهور األكرب فهو يبتدأ . رمضان حبسب تعّدد لسان الروايات

عندما يسند ظهره الشريف إىل الركن من الكعبة ألخذ البيعة يف ابتداء 

  .دولته العاملّية

بن قلت لعلّي  :وروى الطوسي يف الغيبة عن حذمل بن بشري، قال

: صف يل خروج املهدي، وعّرفين دالئله وعالماته؟ فقال: احلسني

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض «

ويكون مأواه تكريت، وقتله بمسجد دمشق، ثّم يكون الجزيرة، 

خروج شعيب بن صالح من سمرقند، ثّم يخرج السفياني الملعون 

  ١.»من الوادي اليابس

واية أّن بدء طلوع اسم شعيب بن صاحل هو من ويظهر من هذه الر 

وأّما عوف السلمي فيحتمل من الرواية أنّه من غري . مدينة مسرقند

                                                
 .٥٢/٢١٣: بحار األنوار، ٤٣٧/ ٤٤٤: الطوسي/ الغیبة -١
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املوالني ألهل البيت عليهم السالم، حيث يكون مأواه تكريت وساحة 

  .حركته يف املدن غري املوالية

 وروى النعماين يف الغيبة معتربة البزنطي عن أيب احلسن الرضا 

قبل هذا األمر السفياني واليماني والمرواني وشعيب بن «: قال أنّه

  ١.»صالح، فكيف يقول هذا هذا

وهذه الرواية . إىل َمن خرج يف زمانه واّدعى أنّه القائم ويشري 

تعضد مفاد الرواية السابقة من أّن شأن شعيب بن صاحل اخلروج حبركة 

حيث يكون قبل حركة املهدي عجل اهللا فرجه من مّكة املكرمة 

  .شعيب أحد قّواد جيشه حينئذٍ 

وروي يف خمتصر بصائر الدرجات يف حديث الظهور عن احلسني 

عند  يب عبد اهللا أبن محدان بإسناده عن املفّضل بن عمر، عن 

ذكره خلروج احلسين الفىت الصبيح من الديلم، وأنّه جتيبه كنوز اهللا 

أّني أنظر إليهم على لك«: بالطالقان، وهي الرجال كزبر احلديد، وفيه

البراذين الشهب، بأيديهم الحراب، يتعاوون شوقًا إلى الحرب  

كما تتعاوى الذئاب، أميرهم رجل من بني تميم يقال له شعيب 

بتلك الرايات كّلها حّتى _ أي الحسني _ ثّم يسير ... بن صالح

                                                
 .٥٢/٢٣٣: بحار األنوار، ١٢، ح ١٤، باب ٢٥٣: النعماني/ الغیبة -١
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 »...يرد الكوفة، وقد جمع بها أكثر أهل األرض يجعلها له معقالً 

  ١.احلديث

وهذه الرواية ترسم أن حركة شعيب بن صاحل من مسرقند و�ضته 

تلتحم حبركة احلسين ويكون ) الديلم(حينما تقبل إىل مشال إيران 

شعيب بن صاحل أمريًا جليش احلسين، وال بّد أّن شعيب بن صاحل ال 

ة السماويّة وحنوها من يًال مع احلسين بعدما تقع الصيحيبقى طو 

جبيش املهدي بل يلتحق مبّكة املكّرمة لاللتحاق  العالمات احلتمّية،

عجل اهللا فرجه مجعًا مع رواية عّمار بن ياسر املتقّدمة، وعلى أي 

تقدير، فالرواية هذه تفصح عن نسب شعيب بن صاحل أنّه من بين 

بدأ حركته منها، كما هو الديلم حيث يكون متيم، ولعّله من مواليد 

من ليد مسرقند بعد كون بدأ حركته احلال يف احلسين، لعّله من موا

الديلم، وهي مشال ايران هذا، ولعّل شعيب بن صاحل الذي يكون 

خيرج من مسرقند، ويكون أمرياً على لواء جيش املهدي يغاير الذي 

، )اخلرائج واجلرائح(الراوندي يف جليش احلسين، كما احتمل ذلك 

دخلت : ، قالحيث روى عن ابن بابويه بإسناده عن احلسني 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وعنده ُأيب بن كعب، فقال يل 

                                                
 .٥٣/٣٥: بحار األنوار، ١٩٢ – ١٧٧: الحلي/ مختصر بصائر الدرجات -١
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مرحبًا بك يا أبا عبد اهللا، يا زين «: اهللا صلى اهللا عليه وآلهرسول 

: ، ّمث ذكر املهدي من ولده وخروجه»...السماوات واألرض

يساره، وشعيب بن يخرج وجبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن «

  ١.»صالح على مقّدمته

وأّما شعيب بن «: ال قطب الدين الراوندي يف ذيل احلديثوق

صاحل فقد ذكر ابن بابويه يف كتاب النبّوة بإسناده عن سهيل بن 

سعيد، ّمث ذكر رواية أمر هشام بن عبد امللك حلفر بئر يف الرصافة، 

وأنّه بدت هلم مججمة رجل عليه ثياب بيض، ويف ثوبه مكتوب أنا 

، إىل قومه، هللا شعيب النّيب شعيب بن صاحل رسول رسول ا

  ٢.»فضربوين وأضّروا يب وطرحوين يف هذا اجلبّ 

بن يقطر وقد روى الراوندي قبل هذه الرواية أيضًا عن عبد اهللا 

شعرًا يف املهدي عجل اهللا فرجه أربعة أبيات  رضيع احلسني 

  :منها

  وقام بنو ليث بنصر ابن أمحد

  تعرفتهم شعث النواصي يقودها

  

  أطراف القنا والصفائحيهّزون   

  ٣من املنـزل األقصى شعيب بن صاحل

  

                                                
 .١١، ح ٢/٥٥١: الخرائج والجرائح -١
 .١٢، ح ٢/٥٥٢: الخرائج والجرائح -٢
 .١٠، ح ٥٥٢/ ٢: الخرائج والجرائح -٣
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فال موجب حلمل اسم شعيب بن _ لو صّحت _ وهذه الرواية 

صاحل الذي على مقّدمة جيش اإلمام املنتظر عجل اهللا فرجه على 

ال موجب حلمل امسه على الذي خيرج من مسرقند، ويكون إرادته، كما 

، فلعّله شعيب بن صاحل النّيب أمريًا على جيش احلسين عند خروجه

   ،املذكور يف القرآن، حيث إنّه خيرج مع املهدي اخلضر وإلياس

كما قد تشري إليه بعض الروايات، كما ينـزل عيسى بن مرمي ويصّلي 

يف شعيب بن صاحل ليس خلفه، وعلى أي تقدير، فالروايات الواردة 

خروج  قبل فيها إشارة إىل صفة متثيل رمسي له عن احلّجة 

هذا مع أّن خروجه هو يف نفس سنة الظهور . املهدي عجل اهللا فرجه

إن كان و املشتملة على العالمات احلتمّية، وأّما ذو النفس الزكية فهو 

الروايات يف  بله متثيل رمسي عن احلّجة عجل اهللا فرجه إّال أنّه حبس

 قل أخذ اإلمام املهدي خصوص أيّام ال تعدو اخلمسة عشر 

  .عند الركن يف البيت يف تلك املهّمة املذكورة يف الروايات البيعة

وقد مّر استعراض مجلة من بعض الروايات احملّذرة والناهية عن 

االغرتار بأدعياء الظهور، واملّدعني لتقّمص األمساء الالمعة لسنة 

الظهور، كاليماين واحلسين وذي النفس الزكّية، وحنوهم، بل وقد 

واالنتحاالت يف زمن األئّمة السابقني عليهم  وقعت هذه االّدعاءات
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السالم، باّدعا اسم النفس الزكّية، كما وقع من بعض احلركات الثوريّة 

حمّمد بن عبد : ، وهو)السادة احلسنّيني(اليت قام �ا بعض بين احلسن 

الطوسي اهللا، كما وقع انتحال اسم اليماين أيضاً، كما تشري إليه رواية 

  .، اليت مّر نقلها١ادق عن هشام، عن الص

  :وأّن الروايات توصي وتشّدد وتؤّكد على

ا واو  

أّن احلاسم للشبهة والقاطع للريب يف صيحات أدعياء حركة الظهور 

هو الصيحة السماويّة والنداء من السماء باسم املهدي عجل اهللا فرجه، 

  .لشامواألنباء بأنّه قد ظهر، وخروج السفياين واستيالءه على ا

  

ا وا  

عدم ترشيح الروايات الواردة عنهم عليهم السالم يف اليماين أو 

احلسين أو شعيب بن صاحل؛ لكو�م حيملون صفة نيابة خاّصة أو 

متثيل رمسي من ِقبل اإلمام عجل اهللا فرجه، عدا ذو النفس الزكّية 

سفياين، ومتثيله عن احلّجة عجل اهللا فرجه هو بعد الصيحة وخروج ال

فهذه توصيتان بالغتان يف األمهّية، . ويف غضون مخس عشرة ليلة

                                                
 .٥٢/٢٧٥: بحار األنوار، ١٩/ ١٣٧٥ح / ٦٦١: الطوسي/ األمالي -١
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وهناك توصيات اُخر يف جمال الظهور تشري إليها الروايات الواردة 

  .عنهم عليهم السالم

  

ا وا  

أّن هناك سلسلة وجمموعات سوف تنتحل وتتقّمص اسم املهدوّية 

اهر الروايات أّن االنتحال تارة واألمساء املشاركة يف حدث الظهور، وظ

  :بنحو االسم العلمي، واُخرى االسم النعيت والوصفي، منها

ما رواه الصدوق يف إكمال الدين بسند معترب عن املفّضل بن عمر 

إيّاكم والتنويه، «: مسعته يقول: ، قالاجلعفي، عن أيب عبد اهللا 

حّتى يقال مامكم سنينًا من دهركم، وليمّحص إأما واهللا ليغيبّن 

عليه عيون المؤمنين،  مات أو هلك، بأّي واٍد سلك، ولتدمعنّ 

ولتكفأّن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فال ينجو إّال من أخذ 

اهللا ميثاقه، وكتب في قلبه اإليمان، وأيّده بروح منه، ولترفعّن اثنتا 

: فبكيت، فقال يل: ، قال»عشرة راية مشتبهة، ال يدري أّي من أيّ 

: وكيف ال أبكي وأنت تقول: فقلت، ١»؟ا يبكيك يا أبا عبد اهللام«

ترفع اثنتا عشر راية مشتبهة ال يدري أّي من أي، فكيف نصنع؟ 

                                                
 .یة للمفّضل بن عمر الجعفي أیضاً وھي كن -١
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يا أبا عبد اهللا، ترى «: فنظر إىل مشس داخلة يف الصُّّفة، فقال: قال

ألمرنا أبين من هذه ! واهللا«: نعم، قال: ، قلت»هذه الشمس؟

  ١.»الشمس

، ٣والنعماين بطريقني آخرين ٢يف الغيبة بسنده أيضاً، ورواه الطوسي

ومفاد الرواية ظاهر بّني يف نشوء حركات ترفع شعار اإلصالح، 

وتتقّمص مشروع املهدويّة امسًا أو وصفاً، ومن ّمث يشتبه احلال واألمر 

حّدد ضابطة يف استعالم �ضتهم عليهم السالم،  فيها، إّال أنّه 

اهللا فرجه هو وضوحها وعدم حصول وهو ظهور املهدي عجل 

االلتباس فيها، وذلك لتقار�ا مع العالمات اإلهلّية واآليات، كالصيحة 

السماويّة، واخلسف بالبيداء جليش السفياين بعدما يستويل السفياين 

على الشام، كما أّن الرواية تنذر بوقوع االمتحان والتمحيص يف أتباع 

وأنّه لن يبقى على واليتهم لغيبة، أهل البيت عليهم السالم يف عصر ا

  .عليهم السالم إالّ من كتب اهللا تعاىل له االستقامة

                                                
 .٢٨٢و ٥٢/٢٨١: بحار األنوار، ٣٥ح / ٣٣باب / ٣٤٧: الصدوق/ كمال الدین -١
 .٢٨٥/ ٣٣٨: الطوسي/ الغیبة -٢
 .١٠ح / ١٠باب / ١٥٢: النعماني/ الغیبة -٣
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ما رواه الشيخ الطوسي يف الغيبة يف املعترب عن أيب خدجية، : ومنها

ال يخرج القائم حّتى يخرج اثنى «: قال أبو عبد اهللا : قال

  ١.»عشر من بني هاشم، كّلهم يدعو إلى نفسه

  ٢. اإلرشاد أيضاً ورواه املفيد يف

وال غرابة يف �وض حركات يقودها إصالحيون منتسبون إىل بين 

هاشم، إّال أّن واقع مسري�م هي للقبضة والسيطرة على احلكم، كما 

حصل من قبل من بين العّباس، فإّ�م منتسبون إىل بين هاشم، وكان 

شعارهم هو الرضا من آل حمّمد عليهم السالم، أي مقاومة الظلم 

ا سيطروا ا
ّ
جلاري على أهل البيت عليهم السالم وأتباعهم، إّال أّ�م مل

على احلكم أصبحت حاكمّيتهم ونظام حكمهم هو احملور واملدار 

ومن . واهلدف األقصى، وال يتقّدم على أمهّيته أّي شيء آخر

_ املفارقات العجيبة أن يشاهد أّن املنصور الدوانيقي العّباسي 

طش بالعلوّيني وبأهل البيت عليهم السالم خلوفه املعروف بالفتك والب

بشعار ينادي _ من نفوذهم الذي يضعف حكومته ونظامه السياسي 

نصرة املهدي من أهل البيت عليهم السالم، ويقوم بنشر عالئم 

ظهوره، فقد روى الطوسي يف الغيبة، واملفيد يف اإلرشاد، والكليين يف 

                                                
 .٥٢/٢٠٩: بحار األنوار، ٤٢٨/ ٤٣٧: الطوسي/ الغیبة -١
 .٣٧٢/ ٢: المفید/ اإلرشاد -٢
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مسعت شيخنا يذكره : ، قالالكايف بطرقهم عن إمساعيل بن الصباح

كنت عند أيب جعفر املنصور، فسمعته : عن سيف بن عمرية، قال

يا سيف بن عميرة، ال بّد من مناٍد ينادي «: يقول ابتداًء من نفسه

يرويه أحد من  :، فقلت»باسم رجل من ولد أبي طالب من السماء

  الّناس؟

من ال بّد : والذي نفسي بيده، لسمع اُذني منه يقول«: قال

يا أمري املؤمنني، إّن هذا : ، قلت»مناٍد ينادي باسم رجل من السماء

يا سيف، إذا كان ذلك فنحن «: احلديث ما مسعت مبثله قّط، فقال

أي بين عّمكم؟ : ، قلت»أّول من يجيبه، أما إّنه أحد بني عّمنا

يا سيف، «: ، ّمث قال»رجل من ولد فاطمة عليها السالم«: قال

با جعفر محّمد بن علّي يحّدثني به ثّم حّدثني به لوال أّني سمعت أ

  ١.»أهل الدنيا ما قبلت منهم، ولكّنه محّمد بن عليّ 

فرتى املنصور العّباسي مع استبداده يف حكمه السياسي يتقّمص 

  .شعار أنصار الظهور

وروى الكليين بسند معترب عن احلسني بن أيب العالء، قال مسعت 

: قلت: ، قال»عندي الجفر األبيضإّن «: يقول أبا عبد اهللا 

                                                
/ ٨: الكلیني/ ، الكافي٣٧٠/ ٢: المفید/ ، اإلرشاد٤٢٣/ ٤٣٣: الطوسي/ بةالغی -١

 .٣٠٠و ٥٢/٢٨٨: بحار األنوار، ٢٥٥
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زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، «: فأّي شيء فيه؟ قال

، والحالل والحرام، ومصحف فاطمة، ما وصحف إبراهيم 

أزعم أّن فيه قرآناً، وفيه ما يحتاج الّناس إلينا، وال نحتاج إلى أحد 

حّتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة، وأرش الخدش، 

وأي شيء يف اجلفر األمحر؟ : قلت: ، قال»وعندي الجفر األحمر

السالح؛ وذلك إّنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف «: قال

أصلحك اهللا، أيعرف هذا : ، فقال له عبد اهللا بن أيب يعفور»تلللق

كما يعرفون الليل إنّه ليل، والنهار ! واهللاإي «: بنو احلسن؟ فقال

هم الحسد، وطلب الدنيا على الجحود إنّه نهار، ولكّنهم يحمل

  ١.»واإلنكار ولو طلبوا الحّق بالحّق لكان خيراً لهم

، »أيعرف هذا بنو احلسن«: والظاهر أّن املراد من قول السائل

اإلشارة إىل أّن املهدي عجل اهللا فرجه هو صاحب النهضة املسّلحة 

صون العسكريّة لإلصالح، وأّ�م إذا كانوا يعرفون، فلماذا يتقمّ 

ويرفعون شعار املهدوّية كما اّدعى ذلك بعضهم يف ثورته املسّلحة اليت 

حكومة العّباسّيني، واّدعى بعضهم أنّه ذو النفس الزكّية قام �ا ضّد 

للمصلح املوعود الذي ميأل األرض بالظهور  أيضاً، وهو ممّا يرتبط

                                                
 .٣ح / ١/٢٤٠: الكافي -١
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البيت  قسطاً وعدالً، مع أّن بين احلسن أقرب رمحاً يف بين هاشم ألهل

ولكّنهم مع معرفتهم : عليهم السالم من بين العّباس، وقال 

بذلك طلبوا احلّق، وهو مقاومة ظلم بين العّباس، وطلبوا اإلصالح 

خاطئ بغري اُالسلوب الذي رمسه أهل البيت بغري احلّق، أي بطريق 

  .عليهم السالم هلم، بل أخذوا يتقّمصون دور املهدي عجل اهللا فرجه

اية املتقّدمة اليت رواها الطوسي يف الغيبة واملفيد يف ونظري الرو 

اإلرشاد ما رواه املفيد يف اإلرشاد أيضًا يف موضع آخر يف عالئم 

وخروج سّتين كّذاباً كّلهم يّدعي النبّوة، وخروج اثنا عشر «: الظهور

  ١.»من آل أبي طالب، كّلهم يّدعي اإلمامة لنفسه

ال يقوم «: أنّه قال بد اهللا وروى النعماين يف الغيبة عن أيب ع

حّتى يقوم اثنا عشر رجًال كّلهم يجمع على قول إنّهم  القائم 

أي يكّذ�م القائم عجل اهللا فرجه بعد قيامه،  ،٢»قد رأوه، فيكذِّبهم

، أي ينهضون حبركات إصالحّية »يقوم اثنا عشر رجالً «والتعبري بـ 

نعم يف . عجل اهللا فرجهمتقّمصة لدعوة التنسيق واالرتباط مع املهدي 

، أي »فيكذِّبوهم«روى ا�لسي الرواية عن النعماين بلفظ  ٣البحار

                                                
 .٥٢/٢٢٠: بحار األنوار، ٣٦٨/ ٢: المفید/ اإلرشاد -١
 .٥٨ح / ١٤باب / ٢٧٧: النعماني/ الغیبة -٢
 .٥٢/٢٤٤: بحار األنوار -٣
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فيكّذب الّناس دعوى هؤالء الرجال االثىن عشر الذين يقومون 

 حبركات أّ�م مرتبطون يف برنامج حركتهم بنهوض املهدي 

  .اإلصالحي للعامل البشري

يف حديث _ لكابلي، قال ويف رواية النعماين معتربة عن أيب خالد ا

قال له حمّمد بن علّي _ سؤاله عن أوصاف املهدي عجل اهللا فرجه 

ُأريد أن تسّميه لي : قلت »؟فتريد ماذا يا أبا خالد«:  الباقر

سألتني يا أبا خالد سؤال مجهد، «: فقال حتى أعرفه بإسمه؟

ه ولقد سألتني عن أمر ما كنت محّدثاً به أحدًا، ولو كنت محّدثاً ب

أحدًا لحّدثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أّن بني فاطمة عرفوه 

  ١.»حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة

  

راا وا  

النهي عن التوقيت، وتكذيب من يوّقت، : الواردة يف روايات الظهور

وأّن وقت الظهور هو من الغيب املستور، بل إّن يف مجلة من الروايات 

احلتمّية أيضًا ممّا قد يقع فيها البداء، أي وإن وقعت اُالخرى أّن العالمات 

فقد ال تكون عالمة موقتة لظهوره خبالف أصل ظهور املهدي عجل اهللا 

  .فرجه، فإنّه ال بداء فيه ألنّه من امليعاد

                                                
 .٢ح / ١٦باب / ٢٨٩: النعماني/ الغیبة -١
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وهذا ممّا يبطل شعار أدعياء فرسان الظهور، وحيبط دجل 

وعد من املتقّمصني ألمساء مسرح الظهور؛ إذ التوقيت وضرب امل

االُمور احملرجة ملن يّدعي تلك األمساء؛ إذ بتوّسط فّخ التوقيت يصطاد 

السّذج، ويطلي احليلة على املغّفلني، وبذلك يوقع املّدعي نفسه يف 

  .الفخّ 

: قال: ما رواه النعماين بسند معترب عن حمّمد بن مسلم، قال: منها

فال تهابّن أن يا محّمد، من أخبرك عّنا توقيتًا «: أبو عبد اهللا 

  ١.»ُتكّذبه، فإنّا ال نوّقت ألحد وقتاً 

وروي عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حمّمد 

  ٢.»أبى اهللا إالّ أن يُغلق وقت الموقّتين«: عليهما السالم أنّه قال

: يقول مسعت أبا عبد اهللا : وعن ابن أيب بكر احلضرمي قال

  ٣.»إنّا ال نوّقت هذا األمر«

: ، قالما رواه أيضًا عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا : ومنها

يا أبا «: فقال؟ جعلت فداك، مىت خروج القائم : قلت له

محّمد، إنّا أهل بيت ال نوّقت، وقد قال محّمد صلى اهللا عليه 
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كّذب الوقّاتون، يا أبا محّمد، إّن قّدام هذا األمر خمس : وآله

رمضان، وخروج السفياني، أوالهن النداء في شهر : عالمات

وال ... وخروج الخراساني، وقتل النفس الزكّية، وخسف بالبيداء،

يخرج القائم حّتى ينادى باسمه من جوف السماء في ليلة ثالث 

: ِمبَ ينادى؟ قال: قلت، »وعشرين في شهر رمضان ليلة جمعة

باسمه واسم أبيه، أال إّن فالن ابن فالن قائم آل محّمد، «

ه وأطيعوه، فال يبقى شيء خلق اهللا فيه الروح إّال يسمع فاسمعوا ل

الدار، وتخرج العذراء  نالصيحة، فتوقظ النائم ويخرج إلى صح

القائم مّما يسمع، وهي صيحة جبرئيل من خدرها، ويخرج 

«.١  

وصريح هذه الرواية كما هو صريح الروايات املستفيضة بأّن عدم 

من االُمور الثابتة يف مذهب  التوقيت لظهور املهدي عجل اهللا فرجه

أهل البيت عليهم السالم، وأّن حتديد الظهور منحصر بالعالمات 

احلتمّية للظهور فقط، وأبرزها الصيحة السماويّة، وخروج السفياين يف 

  .الشام
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وروى النعماين عن اُستاذه الكليين يف املعترب عن عبد الرمحن بن  

دخل عليه مهزم فقال إذ  كنت عند أيب عبد اهللا : كثري، قال

: جعلت فداك، أخربين عن هذا األمر الذي ننتظره مىت هو؟ فقال: له

يا مهزم، كّذب الوقّاتون، وهلك المستعجلون، ونجا «

  ١.»المسلمون

: قلت له: ، قالأيب جعفر وعن الفضيل بن يسار، عن 

 إنّ . كذب الوّقاتون، كذب الوقّاتون«: هلذا األمر وقت؟ فقال

خرج وافدًا إلى ربّه واعدهم ثالثين يومًا، فلّما  لّما موسى 

قد أخلفنا موسى، : زاده اهللا على الثالثين عشرًا قال قومه

فصنعوا ما صنعوا، فإذا حّدثناكم بحديث فجاء على ما 

صدق اهللا، وإذا حّدثناكم بحديث فجاء : حّدثناكم به فقولوا

صدق اهللا، تؤجروا : على خالف ما حّدثناكم به فقولوا

  ٢.»مّرتين

وذيل الرواية ظاهر يف إمكان حصول البداء يف العالمات 

احلتمّية كوقت للظهور، ونظري هذه الرواية ما رواه النعماين أيضًا 
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عند أيب كّنا : يف الغيبة بسنده عن داود بن أيب القاسم، قال

فجرى ذكر السفياين وما جاء  جعفر حمّمد بن علّي الرضا 

هل : من احملتوم، فقلت أليب جعفر  يف الرواية من أّن أمره

فنخاف أن يبدو هللا يف : ، قلنا له»نعم«: يبدو هللا يف احملتوم؟ قال

  ١.»القائم من الميعاد«: القائم، قال

ا وا  

: االمتحان يف الغيبةو لزوم الثبات واالستقامة يف أدوار التمحيص 

مسعت أبا جعفر  :ما رواه النعماين بسنده عن أيب بصري، قال: منها

لتمّيزّن، واهللا لتمّحصّن، واهللا ! واهللا«: يقول حمّمد بن علّي 

والّزؤان هو احلّب الذي  ،٢»لتغربلّن كما يغربل الزؤان من القمح

  .يشبه احلنطة ويصغر عنه حجماً ينبت بني احلنطة

أنّه مسعه  وروي عن عبد اهللا بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللا 

جعلت : ، قلت»اة العرب من شّر قد اقتربويل لطغ«: يقول

واهللا : ، فقلت»شيء يسري«: فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال
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ال بّد للّناس من أن «: إّن من يصف هذا األمر منهم لكثري، فقال

  ١.»ويغربلوا ويخرج من الغربال خلق كثيريمّحصوا ويمّيزوا 

ا قيل لهويف رواية ُاخرى 
ّ
قال أبو عبد اهللا إّن شيعته كثري، ف: مل

 :» أما لو كملت العّدة الموصوفة ثالثمائة وبضعة عشر كان

الذي تريدون، ولكّن شيعتنا من ال يعدو صوته سمعه، وال 

شحناؤه بدنه، وال يمدح بنا معلناً، وال يخاصم بنا قالياً، وال 

يجالس لنا عايباً، وال ُيحدِّث لنا ثالباً، وال يحّب لنا مبغضاً، وال 

فكيف أصنع �ذه الشيعة املختلفة الذين : ، فقلت»لنا محّباً يبغض 

فيهم التمييز، وفيهم التمحيص، «: يقولون إّ�م يتشّيعون؟ فقال

وفيهم التبديل، يأتي عليهم سنون تفنيهم، وسيف يقتلهم، 

واختالف يبّددهم، إّنما شيعتنا من ال يهّر هرير الكلب، وال يطمع 

_  »بكّفه، وإن مات جوعاً  طمع الغراب، وال يسأل الّناس

  ٢.احلديث

وهذه الرواية حامسة يف بيان عالمة االستقامة على والية أهل 

البيت عليهم السالم، والرواية تنبأ عن مروق كثري من الشيعة من 
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التشّيع لتولّيهم املخالفني ومعادا�م للموالني حتت شعارات 

تبصر خّداعة، وعناوين ملتبسة تنطوي على شرائح كثرية ال 

  .احلقيقة من الدجل

  

دا وا  

التحذير عن اخلّفة واالنزالق وراء أدعياء اإلصالح املواكب 

  .لإلصالح الشامل املهدوي

 فقد مّرت رواية العّياشي عن جابر اجلعفي عن أيب جعفر 

إلزم األرض ال تحرّكّن يدك وال رجلك أبدًا حّتى ترى «: يقول

ّمث ذكر العالمات احملتومة مع _  »عالمات أذكرها لك في سنة

وإيّاك وشذاذ من آل محمد عليهم «_ : تفاصيل كّل منها، وقال

السالم، وال تّتبع منهم رجًال أبدًا حّتى ترى رجًال من ولد الحسين 

  ١.»...معه عهد نبّي اهللا ورايته وسالحه

قال أمري املؤمنني : ، قالوروى النعماين بإسناده عن عمر بن سعد

 :» عين الدنيا، وتظهر الحمرة في  أيقوم القائم حّتى تفقال

السماء، وتلك دموع حملة العرش على أهل األرض، وحّتى يظهر 
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فيهم قوم ال خالق لهم، يدعون لولدي وهم براء من ولدي تلك 

ة، وللجبابرة عصابة رديئة ال خالق لهم، على األشرار مسّلط

  ١.احلديث_  »ةمفتنة، وللملوك مبير 

: قال أبو جعفر : عماين أيضاً بسنده عن جابر، قالوروى الن

يا جابر، إلزم األرض وال تحّرك يدًا وال رجًال حّتى ترى عالمات «

  ٢.العالمات احلتمّية للظهور ، مثّ ذكر »أذكرها لك إن أدركتها

 وروى النعماين بسنده عن أيب خالد الكابلي، عن أيب جعفر 

مشرق، يطلبون الحّق فال يعطونه، كأّني بقوم خرجوا بال«: أنّه قال

ثّم يطلبونه فال يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على 

يقبلونه حّتى يقوموا، وال يدفعونها عواتقهم، فيعطون ما سألوا فال 

إّال إلى صاحبكم، قتالهم شهداء، أما إّني لو أدركت ذلك 

  ٣.»ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر

انطباقها على خروج احلسين اخلراساين والظاهر من هذه الرواية 

حيث إنّه يظهر من املشرق من خراسان أو الديلم، كما يف ألسنة 

الروايات املختلفة، وهو الذي يسّلم الراية، أي راية وقيادة جيشه، إىل 
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يف وأّن  يف الكوفة، كما يف روايات اُخرى، املهدي عجل اهللا فرجه

الروايات، وأنّه يصّفي  ضعجيش اخلراساين بعض أصحاب القائم يف ب

األرض اليت ميّر �ا من الظلم إىل أن يصل إىل الكوفة، كما يف روايات 

باإلبقاء على  اُخرى مّرت اإلشارة إليها، لكن مع ذلك يوصي 

النفس واحملافظة عليها لنصرة املهدي عجل اهللا فرجه نفسه، أي جتّنب 

بعض الروايات يف جيش احلسين اخلراساين، وقد بّينت املشاركة 

اُالخرى أّن يف جيشه شرحية من الزيديّة وصفًا وسلوكًا ال امسًا، 

يستعصون عليه يف التسليم واالنقياد للمهدي عجل اهللا فرجه ممّا 

يدّلل على أّن املسار العام جليش احلسين هو تبّين اإلمامة ملن يتصّدى 

مّر يف بعض االُمور وإصالحها، ويدّل على ذلك أيضًا ما علنًا لتدبري 

الروايات أّن راية اليماين أهدى؛ ألّن اليماين يدعو إىل صاحبكم، أي 

املهدي عجل اهللا فرجه، أي أّن اليماين تبّىن أّن اإلمامة بالنّص 

احملدودة باالثىن عشر، خبالف مسار ومرام احلسين فإنّه يتبّىن أّن 

كّين عن اإلمامة بالتصّدي إلصالح االُمور والوضع العاّم، ومن ّمث  

ذلك بوجود الزيديّة يف جيشه أي مرام وسلوك الزيديّة ال التسّمي 

  .بذلك االسم



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦٣                        »١«سلسلة شخصیات عصر الظھور     

 

مسعت أبا عبد : وروى النعماين بسنده عن يونس بن يعقوب، قال

إذا خرج السفياني يبعث جيشًا إلينا وجيشاً «: يقول اهللا 

ومفاد الرواية كاليت  ١،»إليكم، فإذا كان فائتونا على صعب وذلول

ت يف حصر النهوض املسّلح واّدخار النصرة العسكريّة لشخص سبق

  .املهدي عجل اهللا فرجه

ومثل الروايتني ما رواه أيضًا عن خّالد الصائغ، عن أيب عبد اهللا 

 السفياني ال بّد منه، وال يخرج إّال في رجب«: أنّه قال« ،

ن إذا كا«: يا أبا عبد اهللا، إذا خرج فما حالنا؟ قال: فقال له رجل

  ٢.»ذلك فإلينا

وروي يف البحار عن كتاب سرور أهل اإلميان بإسناده عن أمحد 

يا «: ، قالبن حمّمد األيادي، رفعه إىل بريد، عن أيب جعفر 

، »األبقع«: قال وما األصهب؟: ، قلت»بريد، اّتق جمع األصهب

الشريدين  األبرص، واّتق السفياني، واّتق«: وما األبقع؟ قال: قلت

موال، يتشّبهان بالقائم ن يأتيان مّكة، يقسمان بها األمن ولد فال

 ،٣.»واّتق الشذاذ من آل محّمد  
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ويريد بالشذاذ الزيديّة؛ لضعف : قلت: قال ا�لسي يف ذيلها

  .مقالتهم، وأّما كو�م من آل حمّمد ألّ�م من بين فاطمة

وعلى أي تقدير، فيظهر من الروايات أّن احلركات اليت تقوم بالشام 

من األصهب والسفياين حتمل وترفع شعارات برّاقة منادية لإلصالح 

والرشاد يف ظاهر حاهلا ممّا يوجب االخنداع واالغرتار �ا، هذا فضالً 

عّمن يقوم باحلركات اُالخرى اليت تضّمن يف شعارا�ا مزاعم الصلة 

  .حبركة املهدي عجل اهللا فرجه اإلصالحّية

 قال يل أبو عبد اهللا : الوروي أيضًا بإسناده عن سدير، ق

حالسه، واسكن ما سكن أيا سدير، إلزم بيتك، وكن حلسًا من «

الليل والنهار، فإذا بلغ أّن السفياني قد خرج فارحل لينا ولو على 

  ١.»رجلك

: ويف ذيله_  ومثلها ما رواه عن احلضرمي عن أيب عبد اهللا 

ني كور يع_ أي السفياين _ فإذا ظهر على األكوار الخمس «_ 

  ٢.»الشام، فانفروا إلى صاحبكم

كنت عند أيب : وروى الكليين بسنده عن الفضل الكاتب، قال

ليس لكتابك «: ، فأتاه كتاب أيب مسلم، فقالعبد اهللا 

                                                
 .٥٢/٢٧١: بحار االنوار -١
 .٥٢/٢٧٢: بحار األنوار -٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦٥                        »١«سلسلة شخصیات عصر الظھور     

 

أي شيء «: ، فجعلنا يساّر بعضنا بعضًا، فقال»جواب، اخرج عّنا

إلزالة تساّرون يا فضيل؟ إّن اهللا عّز ذكره ال يعجل لعجلة العباد، و 

: ، ّمث قال»جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله

: قلت_ حّىت بلغ السابع من ولد فالن _  »إّن فالن ابن فالن«

ال تبرح األرض يا «: فما العالمة فيما بيننا وبينه جعلت فداك؟ قال

_ فضيل حّتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا 

والرواية تستعرض مسرح أحداث ، ١»وهو من المحتوم_ يقوهلا ثالثاً 

حركة أيب مسلم اخلراساين املروزي الذي قاد الثورة على األموّيني 

وبين احلسن، فآيس  وتوافق مع العّباسّيني بعد أن راسل الصادق 

  .من إجابتهم لدعوته

: ، قالوروى النعماين بسنده عن أيب اجلارود عن أيب جعفر 

اُوصيك بتقوى اهللا، وأن تلزم «: ؟ فقالأوصين: قلت له 

بيتك، وتقعد في دهماء هؤالء الّناس، وإيّاك والخوارج مّنا، فإنّهم 

ليسوا على شيء وال إلى شيء، واعلم أّن لبني اُمّية ملكًا ال 

يستطيع الّناس أّن تردعه، وأّن ألهل الحّق دولة إذا جاءت وّالها 

دركها منكم كان عندنا في اهللا لمن يشاء مّنا أهل البيت، فمن أ

                                                
 .٤١٢ح / ٨/٢٧٤: روضة الكافي -١
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واعلم أنّه ال . السنام األعلى، وإن قبضه اهللا قبل ذلك خار له

صرعتهم المنية والبلّية تقوم عصابة تدفع ضيمًا أو تعّز دينًا إّال 

حّتى تقوم عصابة شهدوا بدرًا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

: ، قلت»مال يوارى قتيلهم، وال يرفع صريعهم، وال يداوى جريحه

  ١.»المالئكة«: َمن هم؟ قال

وروى النعماين بسنده عن جابر، عن أيب جعفر حمّمد بن علّي 

مثل خروج القائم مّنا أهل البيت كخروج «: ، قالالباقر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، ومثل َمْن خرج مّنا أهل البيت 

قبل قيام القائم مثل فرخ طار فوقع من وكره فتالعبت به 

  ٢.»صبيانال

ومن جمموع هذه الوصايا اليت أمروا عليهم السالم �ا، يتبّني 

تأكيدهم عليهم السالم على عدم االغرتار وراء احلركات والنهضات 

املتشّدقة بشعارات اإلصالح اليت هي شعار اإلصالح املهدوي عند 

  .ظهوره، وأنّه ال نيابة خاّصة لألمساء الالمعة يف سنة الظهور

ة األكيدة احلتمّية النقطاع الغيبة وملبدأ ظهوره يف املدينة وأّن العالم

املنّورة، ومن ّمث ظهوره األكرب العلين العاملي يف مّكة املكّرمة هو 

                                                
 .٢ح / ١١باب / ١٩٤: النعماني/ الغیبة -١
 .١٤ح / ١١باب / ١٩٩: النعماني/ الغیبة -٢
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الصيحة السماويّة جلربئيل، وهو النداء من السماء، وقد حّدد يف 

الروايات يف شهر رجب ويف بعضها يف شهر رمضان، وأنّه بعبارات 

  .متعّددة

واستيالئه مة الثانية احملّتمة هي حتّرك السفياين يف بالد الشام والعال

عليها، وإرساله سّرية من جيشه إىل العراق، واُخرى إىل املدينة املنّورة 

ملواجهة املهدي عجل اهللا فرجه، فيخسف بذلك اجليش يف بيداء 

  .املدينة

وإّن توقيت ظهور املهدي عجل اهللا فرجه بغري ذلك من التحديد 

زماين ما هو إّال خداع وحتايل على السّذج والبسطاء تغريرًا �م ال

الستمالتهم ولتسخريهم حطبًا ووقودًا إلجناز مآرب األدعياء 

  .املتقّمصني يصلون �م إىل رئاستهم الباطلة

وإّن الالزم على املوالني املؤمنني يف عصر الغيبة املتطاولة حّىت 

االثىن عشر، أي إمامة مة األئّمة الظهور هو الثبات على االعتقاد بإما

املهدي احلّي احلاضر الشاهد ألحداث البشريّة والتدين بواليته الفعلّية 

وتوّيل املوالني ألهل البيت عليهم السالم، والتربّي القليب، ويف النموذج 

من أحكام أهل  تالسلوكي العملي من أعداءهم، والتمّسك بالثواب

فتتان بالشعارات الربّاقة اخلّداعة املؤّدية البيت عليهم السالم، وعدم اال
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إىل التخّلي عن التوّيل والتربّي وللمروق من معامل أحكام فقه أهل 

  .البيت عليهم السالم ومعارفهم

  واحلمد  رب العاملني
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در ا  

  القرآن الكريم_  ١

  طهران/ دار الكتب اإلسالمية / الكليين الشيخ : الكافي_  ٢

  قم/ مؤسسة املعارف اإلسالمية /  الشيخ الطوسي: يبةالغ_  ٣

  طهران/ مكتبة الصدوق / الشيخ النعماين : الغيبة_  ٤

  بريوت/ مؤسسة الوفاء / ا�لسي : بحار األنوار_  ٥

  قم/  املهدياإلمام مؤسسة / الراوندي: الخرائج والجرائح_  ٦

  بريوت/ دار املفيد / الشيخ املفيد : اإلرشاد_  ٧

مؤسسة النشر / الشيخ الصدوق : كمال الدين وتمام النعمة_  ٨

  قم / اإلسالمي 

  النجف األشرف/ مطبعة النعمان / الطربسي : اإلحتجاج_  ٩

  النوخبيت: فرق الشيعة_  ١٠

  قم/ مؤسسة البعثة / الطوسي : األمالي_  ١١

  الكفعمي: مهج الدعوات_  ١٢

  ريسعد بن عبد اهللا األشع: المقاالت والفرق_  ١٣

  املكتبة العلمية اإلسالمية/ حممد العياشي: تفسير العياشي_  ١٤

  النجف/ املطبعة احليدرية/ احللي: مختصر بصائر الدرجات_  ١٥
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ا  

  ٥................................................مقدمة المركز

......................................................المـدخل

٩  

يف أدلــــــــــــــــــــــــــــة انقطــــــــــــــــــــــــــــاع النيابــــــــــــــــــــــــــــة : لمحــــــــــــــــــــــــــــة إجماليــــــــــــــــــــــــــــة

  ١١.....................اخلاّصة

  ١٢...............................................الدليل األول

  ١٦................................................الدليل الثاين

  ١٩...............................................الدليل الثالث

  ٢٢...............................................الدليل الرابع

  ٢٥..............................حلسيناليماين وا :األول والثاني

ــــة، وشــــعيب بــــن صــــاحل  :الثالــــث والرابــــع والخــــامس ذو الــــنفس الزكّي

  ٣٦...................................................وغريمها

  ٤٨.............................................ألوىلالتوصية ا
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  ٤٨..............................................التوصية الثانية

  ٤٨..............................................التوصية الثالثة

  ٥٥.............................................التوصية الرابعة

  ٥٩............................................مسةالتوصية اخلا

  ٦٠...........................................التوصية السادسة

  ٦٩............................................مصادر التحقيق

  ٧١.................................................الفهرست

  

  




