


 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

:ا ّ  

د  الثمرات التي نتجت عن ثورة سيِّ   ذي ُلبٍّ أنَّ من أهمّ   ال خيفٰى عٰىل كلِّ 

اإلمام احلسني ليتمخَّ     الشهداء  املنهجي،  اخلطاب  بذور  ألقت  ا  أهنَّ ض  هي 

واألُ  للشعراء،  واسعًا  الباب  فتح  الذي  احلسيني،  املنرب  أنْ عن  واخلطباء،    دباء، 

روا الناس عمومًا والشيعة خصوصًا، بام جرٰى     عٰىل أهل البيت يعتلوه، ليُذكِّ

  ة ما هم عليه. انيَّ وا فيهم روح اإليامن بالدليل القطعي عٰىل حقَّ من مظامل، وليبثُّ 

قدرته عٰىل إيصال احلقائق    -   عٰىل طول اخلطِّ   - ولقد أثبت املنرب احلسيني  

بُط  اجلمهور  فنّرُ إٰىل  إبداعيَّ يَّ ق  خالَّ ة  مجهور  ة  ضخامة  من  اليوم  نشهده  وما  قة، 

   شاهد صدق عٰىل ذلك. هو إالَّ املنابر ما 

مشاربه،   خمتلف  وعٰىل  احلسيني،  املنرب  عٰىل  الشيعة  من  الكثري  برز  ولقد 

وللخطابة فرساهنا، ومل ينقطع مداد اجلميع بام    ،وهاده، وللرثاء خمتصُّ فللشعر روَّ 

وامللفت    ، واللطيف من األفكار  ،يرفد عاطفة اجلمهور وعقلهم بالنافع من العلم

  . والراقي من الفنِّ  ، واملبِهر من البالغة ،من النكات

أُ  جهة  الثورة  من  بني  وانسجامًا  وتفاعالً  تالمحًا  هناك  أنَّ  نجد  خرٰى، 

  ة، حيكي ذلك التفاعل العديد من اجلهات: ة، والعقيدة املهدويَّ احلسينيَّ 

، رصَّ     نَّ اإلمام احلسني أوٰىل:  اجلهة األُ  ح به  قام من أجل هدف معنيَّ

فكان موقف،  من  أكثر  لطلب    يف  خرجت  «إنَّام  ة  ا  يقول:  ُأمَّ يف  إلصالح 
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وهو بذلك عمل عٰىل مواجهة الظاملني واملنحرفني عٰىل مستوٰى    ،)١( »  يجدِّ 

  ة. مَّ القيادات العليا يف األُ 

نتيجة   فإنَّ  آخر،  ليشء  وعلًَّة  سببًا  ُيمثِّل  حيايت  كمفهوم  واإلصالح 

د من خالل دولة  (اإلصالح) هو العدل والقسط كام هو واضح، والذي يتجسَّ 

  .   د العدل اإلهلي يف ظهور مهدي آل حممّ 

قيام   ُأميَّة، وعدم  بني  ألنَّ  تقع يف اخلارج،  مل  النتيجة  أنَّ هذه  نعلم  ولكنَّنا 

ة، مثَّلت مانعًا من حتقُّ  ريق  قها، وحجر عثرة يف ط الناس آنذاك بام عليهم من مهمَّ

الً. خروجها إٰىل الوجود.    هذا أوَّ

، ومن خالل مطالعة مئات الروايات  ¨  : أنَّ هدف اإلمام املهديوثانياً 

الرشيفة يف ذلك، هو إقامة (العدل والقسط)، وال جتد رواية مترُّ عليك أو ذكرًا  

  إالَّ ويأيت هذا اهلدف يف الذهن ونصب العني. ¨  لإلمام املهدي

املهدي   ابتدأها    ¨فاإلمام  التي  اإلصالح  نتيجة  بتحقيق  سيقوم  إذن، 

احلسني مستوٰى  ،    اإلمام  عٰىل  االنحراف  مواجهة  عٰىل  أيضًا  وسيعمل 

  ة التي يقوم هبا املنحرفون. ة والفرديَّ القيادات للعامل، فضالً عن احلركات اجلزئيَّ 

ق تلك النتيجة التي رجاها الناس منذ آال    ف السنني.إنَّه سيُحقِّ

الثانية: أهمّ رصَّ   اجلهة  من  أنَّ  النصوص  بعض  اإلمام    حت  أهداف 

احلسني  ¨ املهدي  اإلمام  بثأر  الطلب  (يا    هو  شعاره  ذلك  عن  حيكي   ،

  بقتله.  ريضن ممَّ    وطلبه بدم اإلمام احلسني ، لثارات احلسني)

الصادق  اإلمام  عن  روي  اإلمام      فقد  أصحاب  بعض  صفات  يف 

ُيقتَلوا    : «وهم من خشية اهللا مشفقون، يدعون بالشهادة، ويتمنَّون أنْ ¨املهدي  

 

 ). ٣٢٩/ ص ٤٤بحار األنوار (ج  )١(
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شعارهم: يا لثارات احلسني، إذا ساروا يسري الرعب أمامهم مسرية    ، يف سبيل اهللا

«   .)١( شهر، يمشون إٰىل املوٰىل إرساالً، هبم ينرص اهللا إمام احلقِّ

وروي أنَّ عبد السالم بن صالح اهلروي، قال: قلت أليب احلسن عيلِّ بن  

الرضا  عن    موسٰى  روي  حديث  يف  تقول  ما  اهللا،  رسول  بن  يا   :

احلسني    الصادق قتلة  ذراري  قتل  القائم  خرج  «إذا  قال:  بفعال      أنَّه 

  :  : «هو كذلك»، فقلت: فقول اهللا    آبائها»؟ فقال 
َ

ِزُر وَ َوال
َ
ت ِوْزَر     

ٌ
اِزَرة

رَ 
ْ
خ

ُ
لكن  ١٦٤ [األنعام:  ىٰ أ أقواله،  مجيع  يف  اهللا  «صدق  فقال:  معناه؟  ما   ،[

آبائهم ويفتخرون هبا، ومن رٰىض  أفعال  احلسني يرضون  قتلة   شيئًا كان  ذراري 

املغرب   يف  رجل  بقتله  فريض  املرشق  يف  ُقتَِل  رجالً  أنَّ  ولو  أتاه،  كان  لكمن 

القاتل رشيك  اهللا  عند  بفعل  الرايض  لرضاهم  خرج  إذا  القائم  يقتلهم  وإنَّام   ،

  .)٢(آبائهم»

الثالثة:  النصوص بأنَّ اإلمام احلسنيرصَّ   اجلهة  سريجع      حت بعض 

عن أيب    ة إزالة الظلم واجلور، ومن ذلك ما روي مع أصحابه ليشاركوا يف عمليَّ 

الباقر  احلسني   جعفر  «أنَّ   :      ا إِنَّ َفَواهللاِ،  بِاجلَنَِّة،  وا  َأْبِرشُ ألصحابه:  قال 

اهللا   شاَء  ما  َوإِيَّ   تعاىلٰ َنْمُكُث  اهللاُ  ُخيِْرُجنَا  ُثمَّ  َعَليْنا،  َجيْري  ما  َحتَّ َبْعَد  َيْظَهَر  اُكْم  ٰى 

الظَّ  ِمَن  َفيَنْتَِقُم  ِيف  قائُِمنا،  ُنشاِهُدُهْم  َوَأْنتُْم  َوَأَنا  َواْألَ املَِني  الِسِل  َوَأْنواِع  السَّ ْغالِل 

  .)٣( الَعذاِب...»

الرابعة:  احلسني رصَّ   اجلهة  اإلمام  برجعة  النصوص  بعض      حت 

 

األنوار    )١( ح  ٣٠٨و  ٣٠٧  ص  /٥٢(ج  بحار  (ص  ٨٢/  اإليامن  أهل  رسور  عن   ،(٩٦  

 . )٩٧و

 . )١/ ح ١٦٤/ باب ٢٢٩/ ص ١(ج  علل الرشائع  )٢(

 ).٥١١/ ص ١النجم الثاقب (ج ) ٣(
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َعْن    ،َعبِْد اهللا ْبِن الَقاِسِم البََطلِ عن  بعد موته، ف  ̈ ليقوم بتجهيز اإلمام املهدي  

اهللا   َعبِْد  :َأِيب  َتَعاَىلٰ َقْولِه  ِيف   ...    م�
ُ
� 

َ
ن
ْ
د

َ
يِْهمْ رَد

َ
َعل ةَ  ر�

َ
ك

ْ
ال ُ�ُم 

َ
ل   ا 

احلَُسْنيِ ]٦ [اإلرساء:  «ُخُروُج   :      البَيُْض َعَليِْهُم  أَْصَحابِه  ِمْن  َسبِْعَني  ِيف 

ُب لُِكلِّ َبيَْضٍة َوْجَهاِن املَُؤدُّوَن إَِىلٰ النَّاِس َأنَّ َهَذا احلَُسْنيَ َقْد َخَرَج؛ َحتَّٰى َال   املَُذهَّ

بَ  الَقائُِم  ُة  واحلُجَّ َشيَْطاٍن  وَال  اٍل  بَِدجَّ َليَْس  ه  وَأنَّ فِيه  املُْؤِمنُوَن  َأْظُهِرِهْم،  َيُشكَّ  ْنيَ 

ِت املَْعِرَفُة ِيف ُقُلوِب املُْؤِمنَِني َأنَّه احلَُسْنيُ  َة املَْوُت َفيَُكوُن      َفإَِذا اْستََقرَّ َجاَء احلُجَّ

َعِيلٍّ  ْبَن  احلَُسْنيَ  ُحْفَرتِه  ِيف  وَيْلَحُده  وُحيَنُِّطه  نُه  وُيَكفِّ ُله  ُيَغسِّ ِذي  َييل    الَّ وَال   ،

» الَوِيصَّ إِالَّ    .)١( الَوِيصُّ

يرجع وحيكم األرض     ما روي من أنَّ اإلمام احلسني  اجلهة اخلامسة:

ل من يكرُّ يف   عن اإلمام الصادق ، فقد روي  ¨بعد اإلمام املهدي   : «إنَّ أوَّ

عيلٍّ  بن  احلسني  يسقط    الرجعة  حتَّٰى  سنة  أربعني  األرض  يف  ويمكث   ،

  .)٢( حاجباه عٰىل عينيه»

عبد   أيب  احلسني:    اهللاوعن  ُقتلوا      «ويقبل  الذين  أصحابه  يف 

نبي�  سبعون  ومعه  بُ معه،  كام  عمران ا  بن  موسٰى  مع  إليه    عثوا  فيدفع   ،

احلسني    القائم فيكون  وحنوطه      اخلاتم،  وكفنه  غسله  ييل  الذي  هو 

  .)٣( ويواري به يف حفرته»

التكامليَّ  العالقة  حجم  نعلم  وذلك،  هذا  سيِّ من  ثورة  بني  د  ة 

  . ¨، وثورة اإلمام املهدي  الشهداء 

زال    أنَّ املنرب احلسيني كان وال   - غري ما سبق    - ا حيكي التكامل أيضًا  وممَّ 

 

 . )٢٥٠ ح /٢٠٦ ص /٨ ج(الكايف ) ١(

 ). ١٨(ص خمترص بصائر الدرجات  )٢(

 ).٤٩و ٤٨(ص ) خمترص بصائر الدرجات ٣(



 ٧  ................................................................................مقّدمة املركز 

القضيَّ مهتام�  بطرح  املهدويَّ   يتعلَّ ة  وما  اخلطباء  ة  أخذ  حيث  تفاصيل،  من  هبا  ق 

القض هذه  بيان  عاتقهم  عٰىل  الباقني)  وحفظ  منهم  املاضني  اهللا  (رحم  ة  يَّ الكرام 

معلومات مهمَّ احليويَّ  إيصال  من  نوا  متكَّ القضيَّ ة وحموريَّ ة، وبذلك  هذه  إٰىل  ة يف  ة 

  عموم املؤمنني. 

ومن ذلك جمموعة حمارضات ألقاها اخلطيب عميد املنرب احلسيني املرحوم  

املاثلة بني يديك يف هذا الكتاب، بعد ما    ، الشيخ أمحد الوائيل (طاب ثراه) وهي 

م  مركُزنا  به  والكتاب  قام  يتناسب  بام  للبحوث  وتنظيٍم  للروايات  ختريٍج  ن 

  العلمي املنهجي. 

أنْ كلُّ  ورجاء  أمل  هذه    نا  بطرح  اهتاممهم  من  األفاضل  اخلطباء  يزيد 

وأنْ القضيَّ  حمارضاهتم،  يف  وأنْ ُخيصِّ   ة  موضوعاهتا،  لطرح  كاملة  برامج    صوا 

املتعلِّ ُيضمِّ   حمارضاهتم عٰىل طول  يف  ̈ قة باإلمام املهدي  نوا طرح املوضوعات 

  تها تقتيض هذا املعنٰى كام ال خيفٰى. يَّ السنة، إذ إنَّ أمهّ 

أنْ  تعاٰىل  اهللا  واملتمتِّ   نسأل  الكريمة  جيعلنا من أنصاره وأعوانه  بدولته  عني 

  . ¨واملستشهدين بني يديه 

  ة صيَّ مركز الدراسات التخصُّ 

  ̈ يف اإلمام املهدي 

  





  

  

  

  

  

وة اا:  

  

  

وا ا دا  

  

  ̈  ود ا اي 





  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

وتعاٰىل: سبحانه  ُ�ْم    قال 
ْ
ِمن آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� اُهللا  اِ�َ وََعَد  ا�ص� وا 

ُ
اِت  وََعِمل

ُهْم ِدينَُهُم 
َ
�  � َ

�
�
َُمك

َ
بِْلِهْم َو�

َ
ِمْن � يَن  ِ

�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
َما اْستَخ

َ
رِض ك

َ ْ
ُهْم ِ� األ

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
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 ٰ
َ

�
َ
اْرت ِي 

�
   ا�

َ
ال  �ِ

َ
بُُدون

ْ
ع

َ
�  

ً
نا

ْ
م

َ
أ ْوفِِهْم 

َ
خ ِد 

ْ
َ�ع ِمْن  �ُهْم  َ�

�
ُبَد

َ
َو� ُهْم 

َ
� �ِ  

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�  

 
ً
ئا

ْ
�

َ
  ). ٥٥(النور:   ... ش

شاء اهللا    تشتمل هذه اآلية الكريمة عٰىل جمموعة من األبحاث أعرضها إنْ 

  عٰىل التوايل: 

وا ل:ا  ءا:  

تبارك   اِ�َ   وتعاٰىل: قوله  ا�ص� وا 
ُ
وََعِمل ُ�ْم 

ْ
ِمن آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� اُهللا  اِت  وََعَد 

بِْلِهمْ 
َ
يَن ِمْن � ِ

�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
َما اْستَخ

َ
رِض ك

َ ْ
ُهْم ِ� األ

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
  .ل

اهللا    كلُّ  من  يصدر  بدَّ   وعٍد  حدوثه    ال  اهللا  حتقُّ ومن  ألنَّ  إله    قه 

التكامل أو املُ   أنْ   ر الكامالت وخالقها فال أتصوَّ  .  أبداً ل  ثُ يصدر منه يشء خيالف 

بالوعد  بدَّ  ال الوفاء  يقبح    من  األوٰىل  فبالدرجة  عقالً  اإلنسان  عٰىل  يقبح  ما  ألنَّ 

ينفرد هبا الفكر اإل بالتحسني  هو  مامي  عٰىل اهللا. ولذلك من األشياء التي  القول 

العقليَّ  احلكامء والفالسفة هل هلنيوالتقبيح  فيها  فاألشياء خيتلف  حسن وقبح    ا 

  ا وقبحها رشعي؟ هحسن ذايت أو

  توضيح الفكرة: 

اهللا  هل   قبيحًا ألنَّ  قبيح يف حدِّ   الكذب صار  ألنَّه  ذاته،    هنٰى عنه؟ أو 

  حه الشارع؟ ولوجود هذا القبح الذايت قبَّ 



 ١٢  .......................... ̈ وجود اإلمام املهدي  : األدلَّة العقليَّة والنقليَّة عىلٰ املحارضة األُوىلٰ 

  .)٢( وبني األشاعرة، )١( ة واملعتزلةماميَّ نزاع بني اإل يف ذلك

ٰى لو مل ينهني اهللا  إنَّ األفعال فيها حسن وقبح ذايت فحتَّ   :ة يقولوناإلماميَّ 

الكذب   قبيح،  ينِّ إفعن  الكذب  أنَّ  أعرف  رديئة  و  اخليانة  أنَّ  شكَّ  قبيحة  وال 

  ال.   حها أوالنظر عن أنَّ الشارع ُيقبّ  بغضِّ 

ال يوجد حسن  فل الشارع  بَ األشاعرة يقولون: احلسن والقبح يأتيان من قِ 

الشارع   الذي يقول    ه قبحبحسن واليشء الذي يقول    ه حسنبوقبح ذايت، اليشء 

  قبيح.

ه  إفإذا وعد اهللا وأخلف    : وانطالقًا من هذه القاعدة ألنَّه ال    ،ليس قبيحاً نَّ

نقول بينام نحن  ال   : يوجد حسن وقبح ذايت لألفعال،  أنْ من  اهللا  ُخيلِ   قبيح    ف 

اعتبا  وعده أنْ عٰىل  إٰىل  حيتاج  وال  ذايت  قبح  فيه  الفعل  أنَّ  الشارع  ر  هذا    : يقول 

العقليَّ   قبيح. كلُّ  بالبداهة  يعرف  اهللا  إنسان  الوعد رديء وأنَّ  ُخلف  أنَّ  ال    ة 

  .  )٣( م عٰىل يشء قبيح يف ذاتهُيقدِ   يمكن أنْ 

 

البرصة  أتباع    )١( يف  األُموي  العرص  أواخر  يف  ظهرت  كالميَّة  فرقة  عطاء  بن  واصل 

يني والسيايس، غلب    املستوىٰ   وازدهرت يف العرص العبَّايس، ولعبت دورًا رئيسًا عىلٰ  الدِّ

عىلٰ  فاعتمدوا  العقليَّة،  النزعة  عىلٰ   عليها  موه  وقدَّ عقائدهم  تأسيس  يف  النقل،    العقل 

 قرها العقل حسب وصفهم.ورفضوا األحاديث التي ال ي

ة األربعة، وال   )٢( نَّة ال خيالفون إمجاع األئمَّ أتباع أيب احلسن األشعري مدرسة من أهل السُّ

رون أحدًا من أهل القبلة، ويعترب أتباعها أنفسهم منهجًا بني دعاة العقل املطلق وبني   ُيكفِّ

 اجلامدين عند حدود النصِّ وظاهره.

احليلِّ   )٣( مة  العالَّ يف    يف    قال  املراد  جتريد  كشف  (صرشح  (٣٢٧  االعتقاد  الفصل  ): 

تعاىلٰ  أفعاله  يف  مسائل   ، الثالث  األُ :  وفيه  العقليَّ املسألة  والقبح  احلسن  إثبات  يف  ،  ني وٰىل: 

. ) أربعة واحلسن ،  ا حسن أو قبيح صف بالزائد إمَّ الفعل املتَّ  :الفصل الثالث يف أفعاله (قال: 
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  ق الوعد. من حتقُّ  إذن إذا وعد اهللا تبارك وتعاٰىل بيشء ال بدَّ 

 َ�ِا وا ا�ص�
ُ
ُ�ْم وََعِمل

ْ
يَن آَمنُوا ِمن ِ

�
آمنوا بام جاء من  أي ،  اِت وََعَد اُهللا ا�

  . اهللا تبارك وتعاىلٰ 

  الصاحلات؟   ما هيو

لكنَّ هي  الصاحلات   صاحلة  أعامل  لدينا  إذ  اخلالصة،  ليست ها  األعامل 

ينَ :  القرآن عندما يقول وخالصة.   ِ
�

ه يرضب عٰىل وتر هذه إ ف   وََعَد اُهللا ا� نَّ

ا صاحلة يف  حيث نالحظ    النظرة دائامً  عمل اخلري ك   آيات كثرية ينعت أعامالً بأهنَّ

هذا ف ق يف سبيل اهللا مثالً  أتصدَّ   كأنْ   أحياناً   ض للخري لكن عمل اخلري ال يتمحَّ 

اهللا، ومرَّ مرَّ تكون  لكن الصدقة    ،ق يشء مجيل التصدُّ  الناس ل ة  ة لوجه   :يقول 

كريإينِّ  العلم  . م   جيِّ و  ، وأطلب  ويشء  تكامل  وسيلة  العلم  فأطلب د  طلب 

مرَّ  جاهالً  العلم  به  أرشد  ولكي  اهللا  لوجه  ومرَّ و ة  اهللا  دين  به  حتَّ أخدم  ٰى ة 

ٰى يقال ة حتَّ ، ومرَّ ة هللا  جاهد مرَّ أُ و   .ة منزلة علميَّ و ذو عنوان    اً فالننَّ  إ   :يقال 

 شجاع.  :ي عنِّ 

رياء   فيه  ليس  الذي  اخلالص  عنوان  وفالعمل  وطلب  بمصلحة  ارتباط 

   عنه بالعمل الصالح. عربِّ لذاته نُ  وحتقيق يشء خاصٌّ 

اِ�َ   القرآن الكريم يقول: وا ا�ص�
ُ
ُ�ْم وََعِمل

ْ
ِمن يَن آَمنُوا  ِ

�
اِت  وََعَد اُهللا ا�

 

  حكيم ال يفعل  وأنَّه تعاىلٰ  ، فرغ من إثباته تعاٰىل وبيان صفاته رشع يف بيان عدله امَّ ـأقول: ل

يتعلَّ   القبيح وال خيلُّ  وما  املسائلبالواجب  من  بقسمة  ،ق بذلك  إٰىل احلسن    وبدأ  الفعل 

ا وأمَّ  ،املعتزلةفق عليه بني متَّ  وهذا حكم ،ان أنَّ احلسن والقبح أمران عقليَّ وبنيَّ  ،والقبيح

م ذهبوا إٰىل أنَّ احلسن والقبح إنَّام ام أمر الرشع به  فكلَّ   ،ُيستفادان من الرشع  األشاعرة فإهنَّ

ولو أمر اهللا   ،الرشع مل يكن حسن وال قبيح  ولوال  ،ام هنٰى عنه فهو قبيحوكلَّ   ،فهو حسن

إىلٰ  القبيح  النقلب  عنه  هنٰى  بام  وراجع:احلسن  تعاٰىل  احلقِّ   )؛  الصدق    هنج  وكشف 

 .)١٧٥/ ص ٣(ج رسائل املرتٰىض و، )٨٢ (ص
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رِض 
َ ْ
األ  �ِ ُهْم 

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
هلم  أمعناه:    ل األرض  خالفة  جيعل  الذين  ونَّه  هم 

ام عٰىل الناس. م ويملكون األرض ويكونون احلُ مَ خيلفون األُ    كَّ

:ا ول ام   

  فيمن نزلت هذه اآلية؟ 

  ين: دت آراء املفرسِّ تعدَّ 

  :نزوهلا يف خصوص أصحاب النبيِّ   ل: وَّ الرأي األ

املفرسِّ  من  فريق  إىلٰ يذهب  أصحاب    ين  يف  نزلت  اآلية  هذه  أنَّ 

م عندما هاجروا إٰىل املدينة عٰىل خوف من قريش التي كانت  ،  )١(   النبيِّ  ألهنَّ

املسلمني   من  األوائل  فإذا    - تالحق  بالئها،  من  خيلص  ال  ُيسلم  به    رَ فِ ظُ ومن 

استقبلهم األنصار. عبارة    - ض إٰىل العذاب  وُيعرَّ   ذ أمواله ؤَخ تُ وُيقطَّع إربًا إربًا  

واحدةاملؤرِّ  قوس  عن  العرب  رمتهم  تقول:  كلَّ و،  )٢( خني  أنَّ  الناس    تعني 

 

(ج    )١( تفسريه  يف  الطربي  ص  ١٨قال   /٢١٢) اآلية   رَ كِ ذُ ):  هذه  رسول    أنَّ  عٰىل  نزلت 

كانوا    اهللا التي  األوقات  بعض  يف  إليه  أصحابه  بعض  شكاية  أجل  من    من  فيها 

ممَّ   العدوِّ  شديد  خوف  وما  يف  واخلوف  الرعب  من  فيه  هم  من ا  ذلك  بسبب    يلقون 

واملكروه وراجع:  األذٰى  القرطبي  )؛  النزول  و ،  )٢٩٧  ص   / ١٢  (ج تفسري  أسباب 

 ). ٢٢١  (ص للواحدي

   اشتدَّ فلامَّ ) يف ذكر اخلرب عن غزوة اخلندق: (...  ٢٣٩  ص   / ٢  جيف تارخيه (   الطربي قال      )٢(

اهللا   رسول  بعث  الناس  عٰىل  حدَّ   البالء  محيد   ثنا كام  َس حدَّ   :قال ،  ابن    : قال   ، مةلَ ثنا 

قتادة   ، د بن إسحاق حممّ   ي ثنحدَّ  د بن مسلم بن شهاب  وعن حممّ ،  عن عاصم بن عمر بن 

  ، ي ومها قائدا غطفان بن أيب حارثة املرِّ   الزهري إٰىل عيينة بن حصن وإٰىل احلارث بن عوف

فجرٰى   ،وأصحابه  بمن معهام عن رسول اهللا   يرجعا  فأعطامها ثلث ثامر املدينة عٰىل أنْ 

الشهادة وال عزيمة   ٰى بينه وبينهم الصلح حتَّ  تقع  ومل  الكتاب  املراوضة الصلح إالَّ   كتبوا       
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أنَّ هؤالء  ٰىل  ٰى وصل األمر إحتَّ   ،بوا عليهم رشقها وغرهباتألَّ وهم  أصبحوا ضدَّ 

لآلخر أحدهم  ويقول  الليل  يف  ننام    :يستيقظون  ليلة  تأيت  لسنا  فيها  هل  ونحن 

نُ خائفني؟ هل   نُ ظهِ يأيت يوم ونحن  ن من    بُّ حِ ر ديننا ونعبد اهللا كام  بحيث نتمكَّ

  إبداء شعائرنا وال نخاف من أحد؟ 

ٰىل أمن،  إل  يعدكم أنَّ خوفكم سوف يتبدَّ   هم بأنَّ اهللا  اآلية نزلت تطمئنُّ

ن، ويف الوقت نفس    . خلفون يف األرضستَ سوف تُ  هودينكم سوف يتمكَّ

رِض يف  م  نَّ األلف والالَّ إهذا الوجه ف  بناًء عىلٰ 
َ ْ
ة يعني  يها عهديَّ سمِّ نُ   األ

أ هبا  املقصود  يعني  سابق  ذكر  هلا  التي  منها  نَّ  املعهودة  أخرجكم  التي  ة  مكَّ

إ نعيدكم  سوف  مطمئنُّ  ليهااملرشكون  اوأنتم  عبادتكم.  ومتارسون  أنتم  لون  يوم 

ٰى ينتهي  لكم األمر، حتَّ  ئ ن لكم، نوطِّ مكّ تعبدوا اهللا لكن غدًا سوف نُ   ختافون أنْ 

متكُّ  إٰىل  كنتم مسترتين سوف  األمر  أنتم الذين  يعني  عبادتكم برصاحة.  نكم من 

  . هاتدخلون الكعبة وتقيمون شعائركم يف قلب

النبيِّ  جميء  فلدٰى  حدث  ما  هذا  الرشيفة      وفعالً  الكعبة  إٰىل  دخل 

املؤمنني    -  بالالً نه  مؤذِّ ونادٰى   أمري  اإلمام  أصعد  األصنام    بعدما  وحطَّم 

األصنام  طهَّ و من  الكعبة  سطح  إل  أنْ ب  -ر  وهو  وُيؤذِّ   يهايصعد  بالل  صعد  ن. 

عذَّ  يعني  حيث  َموتور  ة  مكَّ أهل  ُخيرِ ميَّ أُ كان  به  خلف  بن  يف ة  الصحراء،    جه 

جاء اليوم    ، يرتفع حلمه مع السوط  ط عليه السوط إٰىل أنْ وجيعله يف حرارهتا وُيسلِّ 
 

   أراد رسول اهللا  فلامَّ  ،ففعال ، يف ذلك  ْعبادة   يفعل بعث إٰىل سعد بن معاذ وسعد بن  أن ،  

فيه  واستشارمها  هلام  ذلك  اهللا   : فقاال   ، فذكر  رسول  ُحتِ   ،يا  فنصنعه بُّ أمر  يش   ،ه  أمرك  ء  أم 

ما أصنع ذلك    بل لكم واهللا   ،ال   :قال   ؟ تصنعه لنا  ءأم يش  ،لنا من عمل به   به ال بدَّ    اهللا

أينِّ إالَّ  وكالبوكم من كلِّ     قوس واحدة  رمتكم عن  قد  العرب  أنْ   ،جانب   رأيت    فأردت 

 . ) ١٧٣  ص  /٣ ج (البداية والنهاية    ...)؛ وراجع:أكرس عنكم شوكتهم ألمر ما ساعة 
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رجليه  إودخل   ورأٰى  ة،  مكَّ أُ تٰىل  رؤوس  اجلبابرة سحق  ظهر    ولئك  عٰىل  صعد 

ليتني  الكعبة وأذَّ  أحدهم:  فقال  بأعٰىل صوته، فسمعته قريش وكانوا جالسني  ن 

ا متُّ قبل هذا اليوم إ قال اآلخر:  وأسمع صوت األذان عٰىل الكعبة.    نْ بة أمصيهنَّ

قال ثالث: ليتني كنت نسيًا  واحلمد هللا الذي أكرم أيب حيث مل يشهد هذا املشهد.  

و الكعبةمل  منسيًا  عٰىل  ينهق  احلامر  هذا  صوت  جالسوكان    ،أسمع  سفيان    ًا أبو 

قال: لو قلت شيئًا تذهب اجلدران إٰىل    ؟قالوا له: ملاذافال أقول شيئًا   :قالفمعهم  

  .)١( هِرب د وُخت حممّ 

  اهللا    أذلَّ وكان هذا استقبال قريش لإلسالم هبذا اللون دخل املسلمون  

  ، أعاد هلم إمكاناهتم  ،، وأرجع هلم أرضهم التي أخرجتهم منها باجلرباً هلم قريش

 اهللا  عت كلمة ال إله إالَّ أظهر اهللا دينه وارتف  انتهٰى األمر بأنْ  ، جعل الكعبة بأيدهيم

ن هلم دينهم الذي يرتضونه.    عٰىل سطح الكعبة، مكَّ

ل:    ردُّ الرأي األوَّ

  غري صحيح لألسباب اآلتية:  الرأي هذا 

جوِّ   الً: أوَّ  إٰىل  جو� فاآلية    التفت  لآلية  ُيعطي  الكريم  عام� القرآن  شامالً  ا  ا 

رِض يف  م  ألنَّ األلف والالَّ 
َ ْ
  جها عن اجلنس إٰىل العهد إالَّ خرِ نُ   ال نستطيع أنْ   األ

ج اللفظ عن  خرِ نُ   وال نستطيع أنْ   .وهو غري موجود  ، هلاإذا كان يوجد ذكر سابق  

  وال يوجد يف اآلية.  ،خاصٍّ   بدليلٍ عمومه إالَّ وإطالقه 

تقول  ثانياً:  ُ�مْ :  اآلية 
ْ
ِمن آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� اُهللا  كانت    ،...  وََعَد  فلو 

 

وحدَّ   ال ق   )١( هشام:  اهللا  ابن  رسول  أنَّ  العلم  أهل  بعض  الفتح    ثني  عام  الكعبة  دخل 

  ، واحلارث بن هشام   ، ن، وأبو سفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد ُيؤذِّ   فأمره أنْ ،  ومعه بالل 

ال يكون سمع هذا، فسمع منه    أنْ   فقال عتاب: لقد أكرم اهللا أسيداً   جلوس بفناء الكعبة، 

أمَ   ما يغيظه، فقال احلارث بن  أنَّه حمقٌّ هشام:  أبو سفيان: ال    بعته،التَّ   ا واهللا لو أعلم  فقال 

 ). ٣٤٧ / ص ٤(ج  البداية والنهاية . هذه احلصا   يمت ألخربت عنِّلو تكلَّ  ، أقول شيئاً 
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معنٰى   فام  ُ�مْ للصحابة 
ْ
كلُّ ِمن الصحابة  ألنَّ  مؤمنون؟  هذه  )  (من   ـف   ،هم 

يعني من بعضكم، فهل يعد اهللا بعض املسلمني دون بعض أو بعض    ،للتبعيض

كلُّ فالصحابة دون غريهم؟ ال،   مؤمنني  الصحابة  كانوا  اآلية    باهللا عندهم  نزول 

لامذا هذا التبعيض؟ لو  ف وكلمة مؤمن هنا ترادف كلمة مسلم،    ،وأعلنوا اإلسالم 

  كانت تشملهم مجيعًا. لكانت للصحابة 

بالدِّ   ثمّ  ٰ ين  التمكني 
َ

�
َ
ِي اْرت

�
ُهْم ِدينَُهُم ا�

َ
�  � َ

�
�
َُمك

َ
ُهمْ َو�

َ
�      مل حيصل يف

ينبغي كام  ة  فيها    ، مكَّ كان  ليسوا  أُ   - منها      النبيِّ خروج    ٰى حتَّ   - فقد  ناس 

ن الدِّ ،  وأجارهم    ، وبقوا عٰىل رشكهم  ،بمؤمنني   ،ين التمكني الكايف ومل يتمكَّ

  . التسليط الكايفهو  بقيت هناك مؤامرات قائمة عٰىل قدم وساق، فمعنٰى التمكني و

  نزول اآلية يف عموم املسلمني:  الرأي الثاين:

نزلت يف   اآلية  عامَّ أنَّ  (من) يف: ،  )١( ةاملسلمني  آَمنُوا   فـ  يَن  ِ
�

ا� اُهللا  وََعَد 

ُ�مْ 
ْ
يستخلفنهم    خطاب للمؤمنني من الناس املسلمني وعدهم اهللا بأنْ   ...  ِمن

األرض،   وتزيلون  ويف  حتكمون  سوف  أنَّكم  يعني  هلم،  األرض  خالفة  جيعل 

واهللا   اإلسالم،  لواء  وترفعون  وقيرص،  كرسٰى  بأمن،  سيُبدِّ   حكم  خوفكم  ل 

االستمرار لدينكم من  ن  ين  ، وُيمكِّ يعطيكم  نفسه  الوقت  يف  و  ، رشتوبكم سوف 

جاءت   التي  الوعود  يعني  لكم،  ذكرها  التي  ُحيقِّ يف  امليزات  سوف  اهللا  قهاآلية  ا 

املقداد  ها  كلَّ  يقول  ولذلك  ظهر  عٰىل  يبقٰى    «ال  قال:  الرسول  بأنَّ  لكم، 

  .)٢( ذليل» بعزِّ عزيز أو ذلِّ  أدخله اهللا كلمة اإلسالم  الَّ وال وبٍر إبيت مدٍر األرض 

 

(ج    )١( تفسريه  يف  الثعالبي  ص  ٤قال   /١٩٥) عامَّ ):  ألُ اآلية  نبيِّ مَّ ة  حممّ ة  أنْ   د  نا    يف 

أصدقُيملِّ  ما  فسبحانه  الواقع،  هو  كام  البالد  اهللا  وراجع:  وعده  كهم  امليزان  )؛  تفسري 

 . )١٥١ ص /١٥ ج(

 . )٢٣٨١٤/ ح ٢٣٦/ ص ٣٩مسند أمحد بن حنبل (ج  )٢(
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ا يدخل فيه  ه اهللا، وإمَّ ا يدخل يف اإلسالم طوعًا فيعزُّ مَّ إ  يعني أنَّ اإلنسان

من شمول اإلسالم هلذه البيوت وحتقيق النرص    فال بدَّ   ، والرعبباجلرب واخلوف  

ن للدِّ   بذلك ووٰىف به  للمسلمني. وعدهم اهللا     ين من االنتشار وأعزَّ يعني مكَّ

أنْ واملسلمني   قلَّ   بعد  النرص كانوا  لواء  هلم  ما    ة صاروا كثريين، ورفع  وأعطاهم 

  وعدهم به يف اآلية. 

  ردُّ الرأي الثاين: 

صد يف  البحثقلنا  ال  :ر  به  اهللا  وعد  ما  حتقُّ   بدَّ   إنَّ  نتساءل من  لكن  :  قه 

للمسلمني تقول  عندما  وا  :  اآلية 
ُ
وََعِمل ُ�ْم 

ْ
ِمن آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� اُهللا  وََعَد 

اِ�َ  رِض ا�ص�
َ ْ
األ ُهْم ِ� 

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
ل عامَّ إف   اِت  كان املقصود األرض بصورة   ة ذا 

الوعد  إف هذا  يتحقَّ نَّ  أ  ،إٰىل اآلنق  مل  له  جاء  ين اإلسالمي  الدِّ نَّ  صحيح  وصار 

م  مَ إٰىل اآلن عدد املسلمني قليل قياسًا إٰىل األُ   ،هاأتباع لكن مل يشمل األرض كلَّ 

ف  ،خرٰى األُ  مسلم  مليون  ألف  عندنا  أربعة إلنفرض  إٰىل  قياسًا  نسبتهم  نَّ 

إذن مل ينترش اإلسالم  نسبة قليلة  ة  مليارات من البرش عٰىل سطح الكرة األرضيَّ 

 ين اآلن ليس متمكنًا. الدِّ و  ،كام ينبغي

ه  إ  : أقول  أنْ   عيلَّ   يعزُّ  حتَّ نَّ ن  يتمكَّ املسلمنيمل  بالد  يف  عىلٰ أل  ،ٰى  اليوم  ا    هنَّ

أقسام: قسم فيه اإلسالم مكتوب يف الدستور الرسمي للدولة، لكن عندما تنزل  

اليوم  ة  ساتنا االجتامعيَّ تقوم مؤسَّ هل  دًا؟ يعني  إٰىل الشارع هل جتد اإلسالم جمسَّ 

طبعًا  اإلسالم؟  اإلفأ  ، ال  عٰىل  من  ين  مسلمة  سالم  املرأة  فيها  بالد  تدخله  ناٍد 

  ٰى فيه؟ وتتعرَّ 

َما    : القرآن الكريم يقولوة  ة بصورة عامَّ بلداننا اإلسالميَّ ُيباع اخلمر يف  
�
إِ�

َص 
ْ
ن
َ ْ
َواأل  ُ�ِ

ْ
َم�

ْ
َوا� َْمُر 

ْ
 ا�

َ
ْزال

َ ْ
َواأل تَ�ِبُوُه اُب 

ْ
اج

َ
ف يْطاِن 

�
ا�ش َمِل 

َ
� ِمْن  ٌس 

ْ
رِج   ُم 

  ين؟ إذن ما معنٰى الدِّ ، ]٩٠[املائدة:  
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  أساس اقتصاد إسالمي؟  ة عىلٰ ساتنا املاليَّ هل تقوم مؤسَّ 

ك اإلسالمي  لالقتصاد  درس  اليوم  جامعاتنا  يف  يوجد  س  ُيدرَّ   ام هل 

الرأساميل   كنظريَّ واالقتصاد  والشيوعي  ُيدرَّ   ة؟االشرتاكي  االقتصاد  وكام  س 

  ل فيه املذاهب. أي الذي تتدخَّ  ،املختلط

متخصِّ  نعتربهم  األساتذة  من  نخبة  اليوم  توجد  يف  هل  االقتصاد  صني 

  اإلسالمي؟ ال يوجد. 

ة هل توجد  ة يف خمتلف أبعاد احلياة املنهجيَّ الترشيعات اإلسالميَّ ويف جمال  

تربويَّ  مناهج  نُ   -ة  اليوم  ما  أو  العامّ سمِّ كمفردات  اهليكل  الرتب  يه    - وي  للمنهج 

  ة؟ ختضع لنمط الرتبية اإلسالميَّ 

يف عالقاته باعتباره طالبًا  يأخذ درسًا  هل  ة  يَّ عندما يدخل التلميذ إٰىل الكلّ 

ُأ  ُحت مسلًام ومن  إزاءه وواجبات  دِّ رسة مسلمة  أبيه  أبيه وواجبات  إزاء  د واجباته 

  من منظور إسالمي؟ ا  تربوي� رسة األُ هل ُتدَرس الزوج والزوجة؟ و

ال يوجد يشء من هذا القبيل يف مناهجنا أبدًا، ال عٰىل مستوٰى اجلامعات  

  ة. سالميَّ بية اإلوال عٰىل أدنٰى مستوٰى للرت

االجتامعيَّ املؤسَّ واهلياكل    إذن كلُّ  بلداننا اإلسالميَّ سات  ليست عٰىل  ة يف  ة 

  نمط إسالمي. 

إىلٰ  تأيت  ثانية حينام  ناحية  ناحية ومن  ليس    هذا من  منَّا جتده  املسلم  الفرد 

اإلسالميَّ متأدِّ  باآلداب  متخلِّ بًا  وغري  اإلسالم ة،  بأخالق  يف    .ق  مسلمون  نحن 

االسم فقط   الشارع نحن مسلمون يف  معامالتنا ويف  الكثري من  بيوتنا وليس يف 

حتفظ    ) رسول اهللا  اً د اهللا حممّ ال إله إالَّ ( جعل    ل علينا ورامحنا بأنْ متفضِّ    واهللا

أنْ  لآلخر  جيوز  طاهرين  وتعتربنا  وأعراضنا  وأموالنا  َمنْ   دماءنا  منَّا    يشاورنا. 

ُخلُ  وُيطبِّ عنده  وتربيته  اإلسالم  والديه،  أُ   مع   هق ق  أرحامه،  أصدقائه،  رسته، 
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عالية،  أخالق إسالميَّ وله  صدق يف احلديث،  وي مانة،  األ فظ  وحي مادّ وة  ة  يَّ نظافة 

  . نا نفتحها عٰىل مأساة ال حدود هلاة؟ عندما نفتح أعين ومعنويَّ 

نخرج    ا يف داخل بلداننا. إذا أردنا أنْ إذن من ناحية نحن منهزمون عقائدي� 

  ؟ اليوم  هل بأيدينا زمام األرض أي نرٰى أنَّنا مستخلفون هل إٰىل اخلارج 

اإلسالميَّ  بلداننا  بعض  أنْ يف  املسلم  يستطيع  ال  وال    ة  عقائده،  يامرس 

ٰ ُيصيلِّ   يستطيع أنْ    ب عليه عالمة استفهام! كتَ  تُ ، وإذا صىلَّ

ثانية ما هو موقعنا إزاء األُ  ا  م؟ نحن نطلب من أمريكا يومي� مَ ومن ناحية 

  . من إرسائيللكي تنقذنا ل أيدهيا قبِّ طِعمنا، ونُ تُ  أنْ 

  ! ها صنا منٰى ُخيلِّ يده حتَّ  ل قبِّ هذا الكلب ينبح فينا، ونحن نطارد وراءه لنُ 

ُهمْ ذن إأين 
�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
  ؟ ل

ن؟  أين الدِّ    ين املتمكِّ

  أين استخالفنا يف األرض؟ 

يتحقَّ  الذي نتصوَّ إذًا يف واقع األمر مل  ره بالنسبة إٰىل اإلسالم  ق هذا املعنٰى 

وا  :  إنَّ قوله تعاىلٰ 
ُ
ُ�ْم وََعِمل

ْ
يَن آَمنُوا ِمن ِ

�
اِ�َ وََعَد اُهللا ا� ُهْم ا�ص�

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
اِت ل

رِض 
َ ْ
األ  �ِ   ُاأل خالفة  نأخذ  وندير  مَ يعني  األرض  نحكم  الذين  ونحن  م 

ٰ ،  شؤوهنا
َ

�
َ
اْرت ِي 

�
ا� ِدينَُهُم  ُهْم 

َ
�  � َ

�
�
َُمك

َ
ْوفِِهْم    َو�

َ
خ ِد 

ْ
َ�ع ِمْن  �ُهْم  َ�

�
ُبَد

َ
َو� ُهْم 

َ
�

 
ً
نا

ْ
م

َ
ن له،  ق فنحن غري مستخلَ ها مل تتحقَّ وهذه كلُّ   أ فني يف األرض وديننا غري ممكَّ

كمسلمني يف رشق األرض وغرهبا، الكفر  اليوم  فأعداؤنا يالحقوننا  لنا  ال أمن  و

اليوم ال حتسب أهنَّ يالحقنا، احلروب الصليبيَّ  إذ  ة قائمة  ا تلبس أثوابًا  إا ماتت  هنَّ

الطاقة وإالَّ  من  قليالً  ألنَّ عندنا  بكلمتني  م جياملوننا  إهنَّ مل يكن يشء من  خمتلفة   

  ية عٰىل مستوٰى املسلمني. نحمل اآل ذلك إطالقًا وعليه ال نستطيع أنْ 
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  : ¨نزوهلا يف خصوص اإلمام املهدي  :الرأي الثالث

ت  قد أدَّ  ةوهذه النقطة مهمَّ ، )١( د  آل حممّ نزلت يف املهدي من نَّ اآلية أ

حسَّ  أنْ دورًا  أرغب  املسلمني.  تاريخ  يف  التفصيل،    أمرَّ   اسًا  من  بيشء  هبا 

  دًا. ٰىل املوضوع جيِّ إبه ة ليُنتَ حها بيشء من املوضوعيَّ وضِّ وأُ 

أنَّ هذه    إىلٰ   ة ة والزيديَّ ي املذاهب األربعة واإلماميَّ يذهب قسم من مفرسِّ 

:  الوعود التي جاءت يف اآلية  كلُّ ف  ¨د  اآلية تشري إٰىل جميء املهدي من آل حممّ 

ن هلم دينهم  ، )فون يف األرض(ُيستخلَ    ) (يعبدون اهللا ال يرشكون به شيئاً   ، )(ُيمكِّ

  ق بعد ظهوره. تتحقَّ 

املهدي اإلمام  إٰىل فكرة  إهنَّ ¨  نأيت  عامَّ فكرة إسالميَّ   ا: هل  أو  ة  فكرة  ة، 

  بالشيعة فقط؟  ختتصُّ 

أُ  يرغب  اإلسالميَّ من  املذاهب  من  املصادر  مئات  تُ عطيه  أنَّ    هاكلُّ   حرصِّ ة 

د، يمأل  ٰى خيرج املهدي من آل حممّ له حتَّ  يوم لطوَّ من الدنيا إالَّ ِق  لو مل ُيب   اهللا
 

ْم :   قوله  ٰى معن  يف   عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا    )١( ُ�
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وأصحابه»  قال:]،  ٥٥[النور:    ش القائم  يف  للنعامين.  «نزلت  / ٢٤٧(ص    الغيبة 

 ).٣٥/ ح ١٣ باب
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 ).١٣٣/ ح ١٧٧و ١٧٦(ص  لطويسلالغيبة . »«نزلت يف املهدي 
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مُ  كام  وعدالً  قسطًا  وجوراً ئَ لِ األرض  ظلًام  احلسن  )١( ت  ابن  وأنَّه   ،

  .)٣( ة أهل البيت والثاين عرش من أئمَّ  )٢(  العسكري
 

 من الدنيا إالَّ   «لو مل يبَق   يقول:    قال: سمعت احلسني بن عيلٍّ   ،عن عبد اهللا بن عمر  )١(

  وقسطاً   رجل من ولدي، فيمألها عدالً   خيرج   ٰى ذلك اليوم حتَّ   ل اهللا  يوم واحد لطوَّ 

 ٣١٧(ص    ينكامل الدِّ   يقول».  رسول اهللا    ، كذلك سمعتوظلامً   ت جوراً ئَ لِ كام مُ 

باب٣١٨و ح  ٣١ /  (ج  ٤/  ُسنَنه  يف  داود  أبو  ورواه  ص  ٢)؛  / ٣١٠و  ٣٠٩/ 

(ج  ٤٢٨٢ ح ُسنَنه  يف  والرتمذي  ص  ٣)،  ح  ٣٤٣/  مصادر  ٢٣٣٢/  من  وغريمها   ،(

ة الكثرية.  العامَّ

أمحد   )٢( األشعري   عن  سعد  بن  إسحاق  حممّ   ، بن  أيب  عٰىل  دخلت  بن قال:  احلسن  د 

أنْ أُ   وأنا     عيلٍّ  مبتدئاً   ريد  يل  فقال  بعده،  [من]  اخللف  عن  بن أسأله  أمحد  «يا   :

اهللا   ، إسحاق مل خيُل   إنَّ  وتعاٰىل  آدم    تبارك  خلق  منذ  أنْ   األرض  إٰىل  ُخيليها   وال 

من  الساعة  ُينزِ حجَّ   تقوم  وبه  األرض،  أهل  عن  البالء  يدفع  به  خلقه،  عٰىل  هللا  ل ة 

ُخيرج وبه  األرض»   الغيث،  اهللا ،  بركات  رسول  ابن  يا  له:  فقلت  اإل   ، قال:  مام فمن 

نَّ أ خرج وعٰىل عاتقه غالم ك   فدخل البيت، ثمّ   ، مرسعاً   واخلليفة بعدك؟ فنهض  

أبناء  من  البدر  ليلة  القمر  إسحاق ا   وجهه  بن  أمحد  «يا  فقال:  سنني،  لوال    ،لثالث 

اهللا   عٰىل  ُح   كرامتك  رسول   جه جَ وعٰىل  سمُي  إنَّه  هذا،  ابني  عليك  عرضت  ما 

يمأل األرض     اهللا  الذي  مُ   وعدالً   قسطاً   وكنيُه،  . كامل » ... وظلامً   ت جوراً ئَ لِ كام 

ين (ص     ).١/ ح  ٣٨ / باب ٣٨٤الدِّ

ين (ص    الصدوق    روٰى   )٣( عن ابن  ) بسنده  ١/ ح  ٢٣/ باب  ٢٥١و  ٢٥٠يف كامل الدِّ

  قلت:   ،ديا حممّ   أتاين النداء:    يب إٰىل ريبِّ   َج رِ  عُ امَّ ـ: «لقال: قال رسول اهللا    ،اسعبَّ 

األعٰىل؟ قلت:    فيم اختصم املأل  ،ديا حممّ   :يك، فأوحٰى اهللا تعاٰىل إيلَّ العظمة لبَّ   يك ربَّ لبَّ 

ا من بعدك؟ ووصي�   وأخاً   ني وزيراً يِّ ذت من اآلدم اختَّ هالَّ   ،د قال: يا حممّ إهلي ال علم يل، ف

  قد اخرتت لك من  ،د: يا حممّ اهللا إيلَّ   يل أنت يا إهلي، فأوحٰى ذ؟ ختريَّ فقلت: إهلي ومن أختَّ 

ابن  ني عيلَّ اآلدميِّ  إهلي  فقلت:  طالب،  أيب  إيلَّ عمِّ   بن  اهللا  فأوحى  علي�   ،د يا حممّ   :ي؟    ا إنَّ 
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نَّه من  إ  بل   ،  الثاين عرش من أهل البيت   ̈   ه ل وال يذكر أنَّ وقسم ُجيمِ 

  .)١(   اسم النبيِّ ئ وأنَّ اسمه يواط ،  أهل البيت 
 

    بعدك من  العلم  ووارث  لوائك  ،وارثك  القيامة   وصاحب  يوم  احلمد  وصاحب    ،لواء 

أُ  من مؤمني  عليه  من ورد  يسقي  ثمّ مَّ حوضك  اهللا    تك،  حممّ إيلَّ   أوحٰى  يا  قد  إينِّ   ، د :   

قسامً  نفيس  عٰىل  من حق�   أقسمت  يرشب  ال  بيتك    ا  وألهل  لك  مبغض  احلوض  ذلك 

 من أبٰى من  تك اجلنَّة إالَّ مَّ دخلنَّ مجيع أُ ألُ   ،د أقول: يا حممّ   ابني الطاهرين، حق� تك الطيِّ يَّ وذرّ 

: بٰىل، فقلت:  إيلَّ   يأبٰى من دخول اجلنَّة؟ فأوحٰى اهللا    خلقي، فقلت: إهلي (هل) واحد 

عدك،  ا من باخرتتك من خلقي، واخرتت لك وصي�  ،د : يا حممّ اهللا إيلَّ  وكيف يأبٰى؟ فأوحٰى 

منك إالَّ   وجعلته  موسٰى  من  هارون  نبيَّ بمنزلة  ال  أنَّه  حمبَّ     وألقيت  قلبك بعدك،  يف    ، ته 

ه فقد  ك عليهم يف حياتك، فمن جحد حقَّ تك كحقِّ مَّ ه بعدك عٰىل أُ فحقُّ   ، لولدك   وجعلته أباً 

أنْ حقَّ   جحد أبٰى  ومن  أنْ   ك،  أبٰى  فقد  أنْ   يواليه  أبٰى  ومن  أنْ   يواليك،  أبٰى  فقد    يواليك 

أنعم عيلَّ   شكراً   ساجداً   يدخل اجلنَّة، فخررت هللا   د  ارفع يا حممّ ي:  يناد  ، فإذا منادياً ملا 

وَس  أُ لْ رأسك،  أُ ني  أمجع  أيب طالب    عيلِّ   تي من بعدي عٰىل واليةمَّ عطك، فقلت: إهلي  بن 

مجيعاً  القيامة  لريدوا  يوم  حويض  إيلَّ   ، عٰيل  تعاٰىل  اهللا  يف    إينِّ   ،د ا حممّ ي   :فأوحٰى  قضيت  قد 

أنْ  قبل  وأُ فيهم، ألُ   أخلقهم، وقضائي ماضٍ   عبادي  أشاء  به من  أشاء   هدي هلك    ، به من 

بعدك  من  علمك  آتيته  أهلك  ، وقد  عٰىل  بعدك  من  وخليفتك  وزيرك  تك،  مَّ وُأ   وجعلته 

منِّ (ألُ عزيمة  أحبَّ ي  من  اجلنَّة  و)ال  دخل  أبغضهأُ ه  من  اجلنَّة  واليته  وعاداه    دخل  وأنكر 

فقد عاداك، ومن عاداك    بعدك، فمن أبغضه أبغضك، ومن أبغضك أبغضني، ومن عاداه 

ني، وقد جعلت له هذه الفضيلة،  أحبَّ   ك فقدك، ومن أحبَّ ه فقد أحبَّ فقد عاداين، ومن أحبَّ 

تك من البكر البتول، وآخر  يَّ هم من ذرّ كلُّ   اخرج من صلبه أحد عرش مهدي� أُ   وأعطيتك أنْ 

،  وجوراً   ت منهم ظلامً ئَ لِ كام مُ   يمأل األرض عدالً    خلفه عيسٰى بن مريم، منهم ُيصيلِّ رجل  

 . » ... شفي به املريض برئ به من العمٰى، وأُ من الضاللة، وأُ  هدي به نجي به من اهللكة، وُأ أُ 

عىلٰ    النصُّ  ورد  وقد  وتعاىلٰ   هذا،  سبحانه  اهللا  من  من   ورسوله    ذلك  ة  واألئمَّ

ين (ص  ولده  ).٣٨  - ٢٣/ الباب  ٤٠٩ - ٢٥٠، فراجع: كامل الدِّ

(ج    داود  وأب  روٰى   )١( ُسنَنه  ص  ٢يف  ح  ٣١٠و  ٣٠٩/  عن  ٤٢٨٢/  بسنده    سفيان: ) 
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باستثناء كتايب    ¨ة إٰىل اإلمام املهدي ب احلديث أشارت بصورة عامَّ تُ وكُ 

ومسلم    - إمجاليَّ   وإنْ   -البخاري  روايات  مسلم  صحيح  يف  تُ كان  ها  لفصِّ ة 

  شاء اهللا.  نْ خرٰى وسيأيت خالل البحث إالصحاح األُ 

ن ابن  نَ ن أيب داود، ُس نَمسند اإلمام أمحد بن حنبل، ُس   - ب الصحاح  تُ إنَّ كُ 

املهدي    -الرتمذي  ُسنَن    ماجة أخبار  غريمفصَّ   ̈ فيها  جانب  إٰىل    هالة، 

الفصول املهمَّ كا الشافعي،  البيان للكنجي  املحرقة البن حجر،  ة البن  لصواعق 

  ومطالب السؤول. ، اغ املالكيالصبَّ 

  .)١( »د  لسان هذه الروايات يقول: «املهدي من آل حممّ 

والطري يف اهلواء واحليتان    األرضالسامء ويفرح به أهل  : « بعضها يقولو

  .)٢( »يف البحر 
 

    تنقيض   -   تذهب   «ال ال  حتَّ   -   أو  أهل الدنيا  من  رجل  العرب  يملك  اسمه    ٰى  يواطئ  بيتي، 

) بسنده عن عبد اهللا، قال: قال رسول  ٢٣١٣/ ح  ٣٤٣/ ص  ٣والرتمذي يف ُسَننه (ج    ، اسمي» 

 . يواطئ اسمه اسمى»   ، أهل بيتي   ٰى يملك العرب رجل من «ال تذهب الدنيا حتَّ :    اهللا 

، ) بسنده عن أمري املؤمنني  ٦٤٥/ ح ٧٤/ ص ٢أمحد بن حنبل يف مسنده (ج  روٰى  )١(

اهللا   رسول  قال  ليلة«:  قال:  يف  اهللا  ُيصلِحه  البيت،  أهل  منَّا  ابن  »املهدي  ورواه  ؛ 

 ).٤٠٨٥/ ح ١٣٦٧/ ص ٢ماجة يف ُسنَنه (ج 

(ج    وروٰى    ُسنَنه  يف  داود  ص  ٢أبو  ح  ٣١٠/  َسَلمة،  ٤٢٨٤/  ُأمِّ  عن  بسنده  قالت:  ) 

؛ ورواه ابن ماجة يف  »املهدي من عرتيت من ولد فاطمة«يقول:    سمعت رسول اهللا  

 . »املهدي من ولد فاطمة«)، وفيه: ٤٠٨٦/ ح ١٣٦٨/ ص ٢ُسنَنه (ج 

)، والبيان يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن  ١٦٣وراجع: الصواعق املحرقة (ص   

الطالب (ص   ة (ج  ٤٨٦كفاية  املهمَّ والفصول  السؤول ١١٠٩ص    /٢)،  ومطالب   ،(

 ).٤٨٢(ص 

والفتن (ص      ابن طاوس  روٰى   )٢( أيب  ٤٠٧/ ح  ٢٨١و  ٢٨٠يف املالحم    صالح) عن 
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نَّه خيرج يف آخر الزمان بعد  إو  ،  «إنَّ اسمه اسم النبيِّ :  بعضها يقولو

فيُبدِّ   أنْ  وجورًا  ظلًام  األرض  بالعدلمتتلئ  آخره  )١(نَّه...»إو  ، هلا  وتذكر    ، إٰىل 

  ها. عالمات الظهور كلَّ 

املهدي اإلمام  فكرة  تكون  عامَّ   دٰى ل   ̈   عندما  بصورة  ة،  املسلمني 

الكُ و عرشات  العلامءتُ تروهيا  ومئات  فكرة    ،ب  إنَّ  الناس:  بعض  يقول  فلامذا 

  هبا الشيعة؟!  خيتصُّ   ̈  اإلمام املهدي

املهدي   :يسألك  من اإلمام  فكرة  لكم  أين  يعرف    ؟¨  من  ال  جاهل 
 

   الفتن كتاب  يف  املهدي    السلييل  فتوح  قال: بسنده    من  حراش،  بن  ربعي    عن 

اهللا   رسول  قال  يقول:  اليامن  بن  حذيفة  كانسمعت  «إذا  اخلمسني    :  رأس 

امن السامء: أَال   نادٰى منادٍ   - وذكر كلمة    - والثالثامئة   ة  الناس إنَّ اهللا قد قطع مدَّ    يا أهيُّ

ة فإنَّه املهدي،  ا د، ة حممّ مَّ أُ   كم اجلابر خريارين واملنافقني وأتباعهم، ووالَّ اجلبَّ  حلقوه بمكَّ

قال عمران بن احلصني: صف لنا يا رسول اهللا هذا الرجل  ،  مه أمحد بن عبد اهللا»واس 

إرسائيل، خيرج    : «إنَّه رجل من ولدي، كأنَّه من رجال بني   فقال النبيُّ   وما حاله،

أُ  من  جهد  اللون  يتمَّ عند  عريب  كأنَّ   ،وبالء،  سنة،  أربعني  دُ   ابن  كوكب    ، ي رِّ وجهه 

عدالً  األرض  مُ   يمأل  عرشينوجوراً   ت ظلامً ئَ لِ كام  يملك  مدائن    ،  صاحب  وهو  سنة، 

من الشام وأشباههم، كأنَّ قلوهبم    بدال ة، خيرج إليه األ ة وروميَّ ها: قسطنطينيَّ الكفر كلِّ 

بالنهار،  ليوث  بالليل،  رهبان  احلديد،  حتَّ   زبر  اليمن  بني  وأهل  فيبايعونه  يأتونه  ٰى 

متوجِّ  ة  مكَّ من  فيخرج  واملقام،  واألرض  إىل  هاً الركن  السامء  أهل  به  يفرح  الشام،   

 . البحر»  والطري يف اهلواء واحليتان يف

عن    ،د بن جعفرعن حممّ ) بسنده  ٢٣١نعيم بن محَّاد املروزي يف كتابه الفتن (ص    روٰى   )١(

طالب   عيلِّ  أيب  النبيُّ  ٰى «سمَّ :  قال،    بن      ِّسي صلبه    ،داً احلسن  من  وسيخرج 

 ». ت جوراً ئَ لِ كام مُ  يمأل األرض عدالً  ،كمنبيِّ  اسمه اسم رجالً 

(ص     السابق،  ٤٢٥ويف  بسنده  بن  :قال)  عيلُّ  طالب  قال  ولد  :  أيب  من  رجل  «خيرج 

 . واألرض» يفرح بخروجه أهل السامء ،كمحسني اسمه اسم نبيِّ 
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ًا وال علم  ال يفهم شيئًا إطالق  -سوقي بتعبرينا   - أقول بأنَّه  نْ تأرخيه. واسمح يل أ

نَّه جممع بصورة  إف  يله ومعرفة بتأرخيه ولو كان يفهم لرجع إٰىل التأريخ اإلسالم

  ولكن خيتلف باإلمجال وبالتفصيل.  ¨ٰىل فكرة اإلمام املهدي ة ععامَّ 

املصادر: أُ  بعض  اخلاصُّ   عطيك  املهدي    اجلزء  (أعيان    ¨باإلمام  من 

للسيِّ  األمنيالشيعة)  حمسن  الشافعي،  د  للكنجي  املحرقة)  ،  (البيان)  (الصواعق 

حجر ُينكِ و  ،البن  الذي  أنَّ  فتاواه  مجلة  املهدي  من  ظهور  ألنَّ  )١( كافر  ¨ر   ،

  ظهور املهدي من األحاديث املتواترة. 

ة  ق املسلمني هو أنَّ قسًام من علامء املذاهب اإلسالميَّ رَ لكن االختالف بيننا وبني ِف 

  . د بعد يُولَ وس قسم يقول ليس موجودًا بالفعل  و ،  ) ٢( كام نقول   اآلن موجود  نَّه  إ   : يقول 
 

ن أنكر املهدي املوعود به، فأجاب  )١( نَّة رأسًا فهو كفر  السُّ   همكان إلنكار  إنْ ... ف:  ُسئَِل عمَّ

وإنَّام هو حمض عناد هلا  همإلنكاركان ال   وإنْ  ون...،لفيُقتَ  مهتوردَّ بكفرهم  عليهمُيقٰىض 

اإلسالمألئمَّ  يق  ...،ة  البليغ  تفهو  التعزير  احلاكم  وإهانتهميض  يراه  بعظيم   بام  الئقًا 

 عقيدهتم... وفساد  طريقتهموقبح جريمتهم 

الشيخ العالَّ  أفتٰى  ، فقال:    د احلنبيل بكفر من أنكر املهديحييٰى بن حممّ مة  وكذلك 

 .بكفره )عليه الصالة والسالم فقد أخرب (ب باملهدي املوعود به ا من كذَّ وأمَّ 

(ص   الزمان  آخر  مهدي  عالمات  يف  الربهان  الثالث    ١٧٩راجع:  الباب  فصاعدًا/ 

فتاوٰى  يف  آخر    عرش:  يف  املوعود  املهدي  شأن  يف  فة  املرشَّ ة  مكَّ أهل  من  العرب  علامء 

 الزمان). 

ال فقد كفر، ب بالدجَّ «من كذَّ :  وروي عن جابر بن عبد اهللا، قال: قال رسول اهللا  

كذَّ  فقد  ومن  باملهدي  املنتظر كفر»ب  املهدي  عالمات  يف  املخترص  القول  راجع:   .

الدُّ )، و٢٨٠/ ص  ١)، والروض األنف (ج  ١٥٦ (ص وتاريخ    ،)١٥٧  (ص  ررَ عقد 

 ).٢٢٩/ ح  ١٦٥والعرف الوردي (ص  )،٣١٢/ ص ١ابن خلدون (ج 

ة وافقوا الشيعة يف وجود اإلمام املهدي    )٢( اآلن ويف والدته    ¨هناك مجع من علامء العامَّ

        ، وإليك بعض أسامئهم: وأنَّه هو ابن احلسن العسكري 
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  ١   -   ) الشافعي  طلحة  بن  (ص  ٦٥٢حمّمد  السؤول  مطالب  يف  قال  -  ٤٧٩هـ)، 

د حممّ   اإلمام أيب القاسم املهدي    أيب القاسم    يف   الباب الثاين عرش ): ( ٤٨١  

ل بن حممّ   بن احلسن اخلالص بن عيلٍّ ا  بن موسٰى الكاظم   الرضا   د القانع بن عيلٍّ املتوكِّ

الصادق بن حممّ ا  الباقر بن عيلٍّ بن جعفر  بن   د  العابدين  الزكيِّ   زين   بن عيلٍّ   احلسني 

احلجَّ  املهدي  طالب،  أيب  ابن  املؤمنني  أمري  املنتظر    ة املرتٰىض  الصالح  عليهم ( اخللف 

وبركاته اهللا  ورمحة  إىلٰ السالم   ،(...   ) قال:  فبُرسَّ فأمَّ أْن  مولده:  ثالث   ا  يف  رأٰى  من 

د ا: فأبوه حممّ م� أُ و   ا نسبه أباً وأمَّ .  ومائتني للهجرة   وعرشين رمضان سنة ثامن ومخسني 

ل بن حممّ   احلسن اخلالص بن عيلٍّ  ا بن موسٰى الكاظم بن الرض   القانع بن عيلٍّ   د املتوكِّ

حممّ  بن  الصادق  عيلٍّ جعفر  بن  الباقر  الزكيِّ   د  احلسني  بن  العابدين  عيلٍّ   زين   بن 

تقدَّ  وقد  املؤمنني،  أمري  ذكر املرتٰىض  مفصَّ   م  أُ مُّ وأُ   . الً ذلك  تُ   مُّ ه:  صقيل، ٰى سمَّ ولد   

وقيل: غري ذلك  ول   د. ا اسمه: فمحمّ وأمَّ .  وقيل: حكيمة،  القاسم.  أبو  قبه: وكنيته: 

  .املنتظر)  ة، واخللف الصالح، وقيل: احلجَّ 

  ٢   -   ) ابن اجلوزي  قال يف تذكرة اخلواصِّ (ص  ٦٥٤سبط  يف   : فصل): (٣٢٥هـ)، 

املهدي ذكر احلجَّ  الرضا    د بن عيلِّ بن حممّ   د بن احلسن بن عيلِّ هو حممّ ،  ة  بن موسٰى 

أبو عبد   : ، وكنيته بن أيب طالب    بن احلسني بن عيلِّ   د بن عيلِّ بن جعفر بن حممّ ا 

صاحب الزمان، القائم واملنتظر والتايل، وهو   ، ةوهو اخللف احلجَّ   ، وأبو القاسماهللا،  

  ).ة آخر األئمَّ 

٣  -  ) الشافعي  الكنجي  يوسف  بن  صاحب  ٦٥٨حمّمد  أخبار  يف  البيان  يف  قال  هـ)، 

(ص   الطالب  كفاية  ضمن  املطبوع  ( ٥٢١الزمان  والع ):  اخلامس  يف    :رشونالباب 

املهدى   باقياً حي�   الداللة عٰىل كون  إٰىل اآلن  ا  بدليل  ،  مذ غيبته  بقائه  امتناع يف  وال 

و عيسٰى  أولياء  إ بقاء  من  واخلرض  الدجَّ   ،تعاىلٰ اهللا  لياس  امللعونني  وبقاء  وإبليس  ال 

أنكروا    فقوا عليه ثمّ نَّة، وقد اتَّ تعاٰىل، وهؤالء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسُّ اهللا  أعداء  

كلِّ  بقاء  أبني  أنا  وها  املهدي،  بقاء  إنكار  يسع  منهم، فال    واحدٍ   جواز  هذا لعاقل  بعد 

 ). جواز بقاء املهدي  

    هـ)، قال يف كتابه ٨٥٥عيلُّ بن حمّمد بن أمحد املالكي املّكي املشهور بـ (ابن الصبَّاغ) (   -   ٤
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ة عٰىل ذلك  إنَّه موجود بالفعل واألدلَّ   : هذه نقطة اخلالف فقط نحن نقول

  :ةة ونقليَّ عقليَّ 

ا ي  اا د او ¨:  

النبيِّ هو   امتداد لوجود    وال يمكن أنْ   ،   أنَّ وجود اإلمام لطف ألنَّه 

: يا بن   سألوا اإلمام الصادق  ا نراه أو ال نراه ة إمَّ من حجَّ   األرَض   ُخييل اهللاُ

مهديُّ  كان  إذا  اهللا  موجرسول  قال  دًا وكم  ُيرٰى؟  ال  ُس   : فلامذا  من  فيه  نَّة 

يوسف  إ   يوسف  ومل    خوة  معه  تعاملوا  يعرفوه،  ومل  عليه  دخلوا 

 

     ة (ج يف ذكر أيب القاسم  :  الفصل الثاين عرش): (١١٠٤  -  ١٠٩٥/ ص  ٢الفصول املهمَّ

  اإلمام الثاين   وهو،  ة اخللف الصالح ابن أيب حمّمد احلسن اخلالص  احلجَّ   حمّمد  

إمامته،  عرش ودالئل  والدته  ومدَّ   وتاريخ  وَغيبته  أخباره  من  طرف  دولته وذكر  قيام  ة 

ونسبه كنيته  ذل  وذكر  ممَّ وغري  يتَّ ك  وأرضاها  عنه  اهللا  (ريض  به  إىلٰ صل  قال:    )...)،  أْن 

من شعبان   من رأٰى ليلة النصف  ة ابن احلسن اخلالص بُرسَّ أبو القاسم حمّمد احلجَّ   دَ لِ وُ (

ة ابن فهو أبو القاسم حمّمد احلجَّ   ، اا نسبه أبًا وُأم� وأمَّ . سنة مخس ومخسني ومائتني للهجرة

الرضا ابن موسٰى الكاظم ابن    اهلادي ابن حمّمد اجلواد ابن عيلٍّ   احلسن اخلالص ابن عيلٍّ 

بن أيب طالب    زين العابدين ابن احلسني بن عيلِّ   حمّمد الباقر ابن عيلٍّ   جعفر الصادق ابن

اهللا( أمجعني  صلوات  ُأمُّ وأمَّ )،  عليهم  فُأمُّ ا  هلا  ه  يقال  أَ ،  نرجس  :ولد  وقيل:  مَ خري  ة، 

ة، واملهدي، واخللف الصالح، ا لقبه فاحلجَّ كنيته فأبو القاسم. وأمَّ ا وأمَّ . اسمها غري ذلك

 ). املهدي :املنتَظر، وصاحب الزمان، وأشهرها والقائم

) بعد ذكر  ٢٠٨هـ)، قال يف الصواعق املحرقة (ص  ٩٧٤ابن حجر اهليتمي املّكي (  -  ٥

العسكري   احلسن  اإلمام  حاالت  (بعض  ولده:  غري  خيلف  حم  ومل  القاسم  د  مّ أيب 

احلكمة  ،ةاحلجَّ  فيها  اهللا  آتاه  لكن  سنني  مخس  أبيه  وفاة  عند  القائم  وُيسمَّ   ،وعمره  ٰى 

 ). املنتظر

ل بذكرهم ففي ما أوردناه كفاية ملن أنصف. إىلٰ   غري ذلك من علامئهم ال ُنطوِّ
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لعلَّ  يعرفونه،  وال  املسلمون  يراه  أيضًا  هذا  خيتلط  يعرفوه،  بأسواقكم،  معكم  ه 

  ضح خالل البحث. ملاذا؟ سيتَّ  )١( همعكم ويشرتك معكم ولكن ال ترون

موجود بالفعل أو    ¨أنَّه  هو  خرٰى  إذن االختالف بيننا وبني املذاهب األُ 

وأنَّه خيرج آخر الزمان فيمأل األرض قسطًا    ¨ا وجوده  الزمان؟ أمَّ ق آخر  ُخيلَ 

وأنَّه ال  كذا    بدَّ   وعدالً،  يقتل ويصنع  وأنَّه  الدجَّ ومن خروجه،  يرافق  خروج  ال 

املهدي   اإلمام  وُيقتَ ¨خروج  ذلك،  بعد  لظهوره  ،ل  عالمات  ه  إف  ،وله    حملُّ نَّ

 

أبا عبد اهللا    قال:  ،عن سدير  )١( ،  »نَّة من يوسف  «إنَّ يف القائم ُس   يقول:  سمعت 

ة أشباه اخلنازير،  مَّ ر من ذلك هذه األُ نكِ فقال يل: «وما تُ ، كأنَّك تذكر خربه أو غيبته قلت:

يوسف إخوة  أسباطاً   إنَّ  وهو   كانوا  إخوته  وهم  وبايعوه  يوسف  تاجروا  أنبياء  أوالد 

   ٰى قال هلم:حتَّ   فلم يعرفوه   ،أخوهم
ُ

نَا يُوُسف
َ
  يكون اهللا    ة أنْ مَّ ر هذه األُ نكِ فام تُ ،  أ

إليه ملك مرص، وكان  لقد كان يوسف    ته؟يسرت حجَّ  يف وقت من األوقات يريد أنْ 

فه مكانه لقدر عٰىل ذلك، ُيعرِّ   أنْ   ، فلو أراد اهللا  ثامنية عرش يوماً   بينه وبني والده مسرية

ر نكِ فام تُ ، ام من بدوهم إٰىل مرصيعقوب وولده عند البشارة مسرية تسعة أيَّ  واهللا لقد سار

أنْ مَّ هذه األُ  أنْ يفعل بحجَّ   يكون اهللا    ة  أسواقهم،    ته ما فعل بيوسف  يكون يسري يف 

بُ  يعرفونه؟ حتَّ ُس ويطأ  اهللا  طهم، وهم ال  يأذن  أذن ليوسف  ُيعرِّ   أنْ   ٰى  بنفسه كام  فهم 

قال هلم:حتَّ  مَ   ٰى  تُْم  َعِلمْ  
ْ

ل   هَ
ْ
إِذ ِخيِه 

َ
َوأ  

َ
�ِيُوُسف تُْم 

ْ
َعل

َ
� تُْم جَ ا 

ْ
�
َ
  أ

َ
ون

ُ
   �اِهل

َ
  ق

َ
ك

�
إِن

َ
أ وا 

ُ
ا�

 
َ
ق  

ُ
يُوُسف َت 

ْ
ن
َ َ
 أل

َ
وَه  

ُ
يُوُسف ا 

َ
ن
َ
أ  

َ
 ال

َ
ِ� ذ

َ
أ والتبرصة  .  »] ٩٠و  ٨٩[يوسف:    ا  اإلمامة 

/ ٣٣٧و  ٣٣٦/ ص  ١يف الكايف (ج    )؛ ورواه الكليني  ١١٧/ ح  ١٢٢و  ١٢١ (ص

/  ٣/ فصل  ١٠/ باب  ١٦٧و  ١٦٦يف الغيبة (ص    )، والنعامين  ٤باب يف الغيبة/ ح  

ين (ص   )، والصدوق ٤ح  /  ٣٤١، وص ١١/ ح ٥/ باب ١٤٥و ١٤٤يف كامل الدِّ

ح  ٣٣باب   (ج  ٢١/  الرشائع  علل  ويف  ص  ١)،  باب  ٢٤٤/  ح  ١٧٩/   /٣ ،(

اإليف     والطربي ح  ٥٣٢و  ٥٣١ (صمامة  دالئل  الصالح  ١١٤/ ٥١٠/  وأبو   ،(

(ص املعارف  تقريب  يف  والطربيس  ٤٣٠ احللبي  الورٰى   )،  إعالم  /  ٢(ج    يف 

 ).٩٣٥و ٩٣٤/ ص ٢يف اخلرائج واجلرائح (ج  )، والراوندي ٢٣٧و ٢٣٦ ص
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املهدي   وأحاديث  املسلمني.  عند  هو    ،ةمتواتر  ¨إمجاع  اخلالف  نا  أومنشأ  نَّ

  ة توجب وجوده. ة العقليَّ إنَّه موجود ألنَّ األدلَّ  :نقول

ا ي  اا د او ¨:  

النبيِّ النقليَّ ة  األدلَّ و عن  واردة  أيضًا  بيته     ة  أنَّه      وأهل    ̈ يف 

بالفعل   األُ ُيفهَ وموجود  املذاهب  عند  األحاديث  إطالق  من  يضًا  أ  خرٰى م 

  بالفعل.  ̈  وجوده

  مة نرجع ونقول: بعد هذه املقدّ 

  هل أخذ الشيعة فكرة املهدي من اليهود؟  وٰىل:النقطة األُ 

وأنَّه خيرج    ¨فاق عند املسلمني يف وجود اإلمام املهدي  إذا كان هناك اتِّ 

الزمان أنْ ف  ، آخر  معنٰى  املهدي    ام  اإلمام  فكرة  إنَّ  ويقول:  شخص    ̈ يأيت 

  ! ؟أخذها الشيعة من اليهود

ومن    ،الرتمذيوابن ماجة،  ومن صحيح أيب داود،    ها إنَّنا أخذنا  نقول له: 

  هم هيود يف نظرك؟ املئات من العلامء، وليس فقط من علامء الشيعة فهل هؤالء كلُّ 

واردة   روايات  وهذه  منهم  الفكرة  النبيِّ أخذت  عن  فهل    بالتواتر   ،

  تفهم تارخيك أم ال؟ 

كنت   تتكلَّ غري  إذا  فال  لتأرخيك  يف  فاهم  تغالط  فلامذا  فامهًا  كنت  وإذا  م، 

  فامهه؟ نت يشء أ

يديك   بني  التاريخ  تفهم  هل    : سألاهذا  مل  فإذا  ال؟  أم  موجودة  الفكرة 

  وك عليها. يدلُّ 

املؤلَّ  املهدي عرشات  اإلمام  يف  ُألِّفت  و¨  فات  عامَّ ،  تذكر  بصورة  ة 

  . ة كاملة عن الروايات الواردة يف ظهورهإحصائيَّ 
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املهدي   اإلمام  هل    ̈ إذن فكرة  ثانية  ناحية  ناحية ومن  من  جممع عليها 

املهدي   خاصٌّ   ¨لإلمام  ُهيرِّ موقع  من  يأيت  قد  ألنَّه  بقول؟  علينا  هؤالء    ه: ج 

اب: عندهم رسداب  تَّ أحد الكُ يقول يعتقدون بأنَّه خيرج ويوجد عندهم رسداب.  

يا  ا:  ويصيحون  اعليه   ن يأتون بالطبول ويرضبو  -اء  ليس بسامرَّ   -ة  باحللَّ  خرج 

  !  )١( صاحب الزمان

لكن   ، ة موجودة والطبول ليست موجودة والرسداب ليس موجوداً هذه احللَّ 

  ؟ الذي ال يستحي من الكذب ماذا تفعل معه و   ، هؤالء ال يستحون من الكذب 

امل العسكري يف سامرَّ وجود  الرسداب  وكانت  ،    اء كان يف دار اإلمام 

الرسداب مثل  األرض  فأصبحت  ارتفع  البناء  بنوا  فعندما  منخفضة،    . أرضها 

دارًا لإلمام   الزوَّ   وباعتبارها  إليها  تربُّ يدخل  نتربَّ كًا  ار  ما  باألرضحة  مثل  ك 

ا إف  ،خيرج من الرسداب  ̈ مام اإل نَّ سة. وليس عندنا أاملقدَّ    خرافة. هنَّ

هذا   من  الدولة  اوأكثر  ومفتي  العراق  يف  عاش  رجل  وهو  اآللويس  نظر 

اخلاقانيَّ العليَّ  العثامنيَّ ة  سامرَّ ة  يعرف  ال  إنَّه  فهل  ليقولة  يأتون    :اء  الشيعة  إنَّ 

    !؟)٢( اءيف الرسداب الذي يف سامرَّ به س ويرمون باخلُمُ 
 

خلدونقال    )١( (  ابن  تارخيه  (...  ١٩٩  ص   /١  ج يف  عرشيَّ   وخصوصًا ):  منهم االثنا    ، ة 

أنَّ  عرش من  يزعمون  حممّ   ، تهم أئمَّ   الثاين  العسكريوهو  احلسن  بن  املهدي وُيلقِّ   ، د    ، بونه 

أُ   َل قِ ب حني اعتُ ة وتغيَّ يف احللَّ   دخل يف رسداب بدارهم  وهو خيرج    ،ه وغاب هنالك مِّ مع 

يشريون بذلك إٰىل احلديث الواقع يف كتاب الرتمذي يف    ،عدالً   آخر الزمان فيمأل األرض

إىلٰ   ، املهدي ويسمُّ   وهم  ينتظرونه  لذلك اآلن  املنتظر  كلِّ   ،ونه  بعد ص  ويقفون يف  الة  ليلة 

بباب قدَّ   املغرب  وقد  الرسداب  مركباً هذا  حتَّ   ، موا  للخروج  ويدعونه  باسمه  ٰى  فيهتفون 

 ). وهم عٰيل ذلك هلذا العهد   ،مر إٰىل الليلة اآلتية ينفضون ويرجئون األ ثمّ ،  تشتبك النجوم 

تفسريه (ج    )٢( (...  ٥و  ٤/ ص  ١٠قال يف  إٰىل ستَّ ومذهب اإلماميَّ ):  ينقسم  أنَّه  أسهم ة    ة 
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نسمةإنَّ   مليون  مائة  اليوم حوايل  باخلُمُ   )١( الشيعة  يأتون  سنة    س كلَّ فهل 

ٰى  س حتَّ ! مئات السنني يرمون باخلُمُ ؟يف الرسداب وهو صغري أمل يمتلئ  ه ويرمون

  ! ؟ويأخذه  ¨خيرج صاحب الزمان 

م ال جيعلون أيدهيم عٰىل    ا هذ  النمط من الناس كارثة يف تاريخ املسلمني، ألهنَّ

ويتاجرون   خطرة  لعبة  ويلعبون  هلم  صدق  وال  نحن  ب ضامئرهم،  املسلمني.  وحدة 

، وإذا اختلفنا  )  اهللا ال إله إالَّ ( ويصهرنا لواء    ،  اهللا) نكون حتت لواء (ال إله إالَّ   تنا أنْ مهمَّ 

قنا، فاملسائل العلميَّ متُ   تكون مدعاة ألنْ   معناه أنْ ة فليس  يف مسألة علميَّ  ة يكون فيها  زِّ

يأيت شخص ويغالط    ا أنْ ة، أمَّ قضيَّ   د يف الودِّ دائًام، واختالف الرأي ال ُيفِس   اختالف 

  إنَّ هؤالء يأتون إىلٰ   : من خياله ويقول رات  وتصوُّ ضمريه والتاريخ، ويبتدع روايات  

ه حمض افرتاء ال نصيب له  هذا كلُّ ف   ، الرسداب ويرضبون الطبول وينتظرون خروجه 

نقذ  ُيستَ   احلاجة إٰىل أنْ   عٰىل أنَّ تارخينا بأمّس   عٰىل يشء فإنَّام يدلُّ   دلَّ   وإنْ   ، ة من الصحَّ 

ألهنَّ  داخله،  يف  التي  القذائف  هذه  فمتٰى  متُ   ا من  األمر،  واقع  يف  املسلمني  وحدة  ق  زِّ

  جد فيه هذا اللون من املتناقضات؟ أ و   ؤه ثقة بالتاريخ اإلسالمي عندما أقر   تبقٰى يل 

بني    ̈ ق كام هو مفاد الروايات وعقيدتنا وهو  ُيرزَ   إذن حيٌّ   ̈ اإلمام  

  . هظهرانينا قد نراه ولكن ال نعرف

 

    َّم قالوا: إنَّ سهم اهللا تعاٰىل وسهم الرسول  أيضًا كمذهب أيب العالية إال وسهم     أهنَّ

الرسول   مقام  القائم  لإلمام  القربٰى  الصالة(ذوي  آل   )،والسالم   عليه  ليتامٰى  وسهم 

ورووا    ، وسهم ملساكينهم، وسهم ألبناء سبيلهم ال يرشكهم يف ذلك غريهم،  دحممّ 

العابدين زين  عن  عيلٍّ وحممّ   ذلك  بن  عنهم(الباقر    د  تعاٰىل  اهللا  أنَّ )ريض  والظاهر   ،

األُ  الثالثة  ُخت وَ األسهم  اليوم  ذكروها  التي  الرسداببَّ ل  قد    ،أ يف  الرسول  مقام  القائم  إذ 

 ). ٰى يرجع من غيبتهأ له حتَّ خبَّ فتُ  ،غاب عندهم

هذ  )١( تاريخ  (لعلَّ هذه اإلحصائيَّة يف  اليوم وهو سنة  ا  أمَّ املحارضة،  فإنَّ عدد  ٢٠٢١ه  م) 

 ) مليون نسمة، واحلمد هللا.٣٥٠( الشيعة يزيد عىلٰ 
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  ؟ ¨ملاذا مل يذكر البخاري ومسلم أحاديث املهدي  النقطة الثانية:

أنَّه موجود عٰىل  املسلمني  إمجاع  كان  يذكر  فلامذا    ، إذا  ومسلم  مل  البخاري 

  . ةأكثر من مرَّ  ته وهذا االعرتاض سمع؟ ¨أحاديث املهدي 

إٰىل  أُ  نظرك  كلُّ ألفت  ليس  البخاري    نَّه  ذكرها  قد  الصحيحة  األحاديث 

في  ومسلم، وليس كلُّ  أقول    هامما  وإنَّام  ذلك  صحيحًا ال  نظرنا نحن  من وجهة 

  خرٰى. ة األُ من وجهة نظر املذاهب اإلسالميَّ 

كان    -  )١( عيسٰى   اجلليليذكر كتاب (ما ال جيوز فيه اخلالف) للشيخ عبد  

األزهر التقريب  ، شيخ  بدار  كلّ   ، وعضوًا  أُ يَّ وعميد  الدِّ ة  األزهر  صول  يف  ين 

وهو: لو حلف شخص عٰىل أنَّ مجيع ما يف    ،ةرأي أحد فقهاء املالكيَّ   -الرشيف  

أمَّ  بقسمه  حينث  ال  صحيح  مالك  اإلمام  يف  موطَّأ  ما  مجيع  أنَّ  عٰىل  حلف  لو  ا 

  .)٢( صحيح هامنَّه حينث ألنَّه ليس مجيع ما فيإمسلم صحيح فوالبخاري 

إأُ و نظرك  أُ ٰىل  لفت  البخاري  نقطة  يؤاخذ  من  املسلمني  من  هناك  خرٰى: 

الروايات ُحيِ   ،عٰىل كثري من  اإلسالميَّ   أنْ   بُّ والذي  املذاهب  آراء  األُ يرٰى  خرٰى  ة 
 

ة البحرية عام    عيسٰى الشيخ عبد اجلليل    )١( أبو النرص املالكي، ُولَِد يف عزبة الرملة بمديريَّ

وتلقٰى ١٨٨٨( األُوىلٰ   م)،  عىلٰ   علومه  وحصل  طنطا،  يف  األمحدي  اجلامع  عامليَّة    يف 

شبني   معهد  س  وأسَّ طنطا،  بمعهد  سًا  مدرِّ ُعنيِّ  والعرشين،  اخلامسة  سنِّ  يف  األزهر 

 ) يف  بني  ١٩٣٧الكوم  اخلالف  فيه  جيوز  ال  ما  له:  املعهد.  هلذا  عميد  ل  أوَّ وكان  م)، 

اري، وغري ذلك، ُتويفِّ  املسلمني، تيسري التفسري، اجتهاد الرسول، صفوة صحيح البخ

 م). ١٩٨١عام ( 

(ص    )٢( اخلالف  فيه  جيوز  ال  ما  يف  املحزنة): ٧٠قال  اخلالفات  هذه  آثار  بعض  فصل:   /

بي املالكيَّة: إنَّ من حلف عىلٰ   (... أنَّ مجيع ما يف   وُيؤيِّد كالم الشاطبي قول بعض متعصِّ

عىلٰ  حلف  من  ا  أمَّ حينث،  ال  صحيح  األحاديث  من  مالك  موطَّأ  يف    كتاب  ما  مجيع  أنَّ 

 البخاري ومسلم من األحاديث صحيح فإنَّه حينث يف يمينه). 
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ه يف  وسامَّ   ،د هاشم معروفنظرات يف الكايف والصحيح) للسيِّ (رشده إٰىل كتاب  أُ 

ة  املذاهب اإلسالميَّ امء  بعض عل لينظر آراء    ) الطبعة احلديثة (دراسات يف احلديث

  .)١( خرٰى يف البخارياألُ 

يف  إذن   ما  مجيع  مسلم  البخاري  صحيح  ليس  املذاهب  وهكذا  تأخذه 

  آدمَ إنَّ اهللا خلق  ة بالقبول ففيه روايات رصحية بالتجسيم عندما يقول: «اإلسالميَّ 

  .)٢( »، وعرضه عرشة أذرع! ون ذراعاً عٰىل صورته طوله ستُّ 

  خرٰى: ٰىل نقطة أُ إلفت نظرك وأُ 

الثالثة: ومسلم    النقطة  البخاري  أحاديث  بعض  يف  املذاهب  عمل  عدم 

  :والصحاح األُخرىٰ 

األُ هنا والصحاح  ومسلم  البخاري  يف  روايات  هبا ك  تعمل  ال  خرٰى 

اإل  ةسالميَّ املذاهب اإل ة نجمع  ماميَّ ففي مسألة اجلمع بني الصالتني مثالً نحن 

الظهر   اإلبني  املذاهب  سائر  وتقول  والعشاء  املغرب  وبني  ة  سالميَّ والعرص 

إالَّ  اجلمع  يف  بتحريم  تأخري  أو  تقديم  مجع  أو  السفر  أو  كاملطر  العذر  حالة  يف   

 منٰى واملزدلفة. 

روايات اجلمع موجودة يف البخاري؟ من كان عنده صحيح  لنرٰى هل أنَّ  

كتاب   إٰىل  لريجع  العرص(البخاري  إٰىل  الظهر  و)٣( )تأخري  صحيح  ل،  إٰىل  ريجع 

 

ثني (صدراسات يف احلديث    :راجع  )١( البخاري وصحيحه    :الفصل الرابع  /١٠٩  واملحدِّ

 .)ثنيبنظر املحدِّ 

)، بسنده عن أيب هريرة، عن ٥٥٢٤/ ح  ٤٩/ ص  ١٠ري يف صحيحه (ج  البخا  روٰى   )٢(

 .»صورته، طوله ستُّون ذراعًا... خلق اهللاُ آدَم عىلٰ «، قال: النبيِّ 

(ج    روٰى   )٣( صحيحه  يف  ص  ١البخاري  ح  ٣٥٣/  أنَّ  ٤٨٧/  عبَّاس  ابن  عن  بسنده   (

ٰ   النبيِّ   والعرص، واملغرب والعشاء. باملدينة سبعًا وثامنيًا: الظهر  صىلَّ
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باب   الصالتني (مسلم يف  بني  الستَّ   )١( )اجلمع  باقي الصحاح  إٰىل  جيد    )٢( ةويرجع 

كان جيمع الظهر والعرص وجيمع      أنَّ النبيَّ وفيها  ها تذكر روايات اجلمع  كلُّ 

االع األوقات  ويف  مطر  وبدون  سفر  وبدون  عذر  بدون  والعشاء  ة  تياديَّ املغرب 

م  ٰى إحتَّ  مجع النبيُّ بني الصالتني؟ قال: بٰىل  هل :  اس سألوا عبد اهللا بن عبَّ هنَّ

قد يكون  فمثالً خيرج شخص إٰىل عمله    .)٣( تهمَّ ٰى ال حيرج أُ حتَّ   : ملاذا؟ قال  :قالوا

أنْ  عليه  والعرص  صعبًا  الظهر  بني  أنْ   ، يفرق  عليه  جيب  حملَّ   إذ  وهكذا    ، هيرتك 

كان      اجلمع والتفريق. وإنَّ النبيَّ املغرب والعشاء فهذه رخصة له فيستطيع  

الصحاح  اجيمع.   إٰىل  موجودة  نَّ  إفنظر  اجلمع  صحيح  حتَّ فيها  روايات  ٰى 

  لوها.لكن تأوَّ  البخاري ومسلم

موجوداً   سأل:أ اجلمع  هذا  كان  إف  ،إذا  املذاهب  ذن  لامذا  باقي  جتمع  ال 

  أقول.  ريد أنْ  أدري وال أُ ندري! أو لعيلِّ ة؟ ال اإلسالميَّ 

اجلمع  روايات  هي  أيدينا عٰىل    هذه  اهلواء، نحن  ديننا من  نأخذ  ونحن ال 

حممّ  آل  حممّ   ، د  فقه  الكتابِعدْ   د  وآل  الثقلني«إينِّ   : ل  فيكم  خملف    :  

  .)٤( وعرتيت أهل بيتي» ، كتاب اهللا
 

(  مسلم   روٰى   )١( صحيحه  عن  ١٥١  ص  /٢  جيف  بسنده  عبَّ )  ٰ   :قال   ،اسابن   رسول  صىلَّ

 .وال سفر يف غري خوف واملغرب والعشاء مجيعاً  الظهر والعرص مجيعاً   اهللا

ن نَُس و،  )٢٧٠  ص  /١  ج(  ن أيب داودنَُس و،  )٣٤٠  ص  /١  ج(  ن ابن ماجةنَُس راجع:    )٢(

 . )٤٩١ ص /١ ج( ن النسائينَُس و، )١٢١/ ص ١(ج الرتمذي 

صحيحه (ج    روٰى   )٣( بسنده عن  ١٥٢/ ص  ٢مسلم يف  عبَّ )  اهللا  أ اس  ابن    نَّ رسول 

تبوك غزوة  يف  سافرها  سفرة  يف  الصالة  بني  الظهر  ،مجع  بني  واملغرب    فجمع  والعرص 

 .تهمَّ ال حيرج أُ  نْ أ أراد :قال ؟ذلك ما محله عىلٰ   :اسفقلت البن عبَّ  :قال سعيد ،والعشاء

عىلٰ   )٤( راجع  خمتلفة؛  بألفاظ  ة  والعامَّ ة  اخلاصَّ رواه  متواتر  املثال:    حديث    فضائل سبيل 
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الصحيح املنبع  من  نأخذه  احلكم  نأخذ  حممّ   ، عندما  بيت  ،  د  من 

إذا   مل نحرز الصدق يف  كان  والراوي  أبدًا، إذا  روايته  نقبل  فيه خدش صغري ال 

، ولذلك ترٰى عندنا منهجًا يف اختيار الرواة وعلم الرواية  ارواية الراوي ال نقبله

  والدراية وعلم احلديث. 

اإلماميَّ ل  تأمُّ فقهاء  الدقَّ و ل  ة  السري ة يف استعراض حال الراوي يف  غاية 

إ  عندنا  تُ كُ نَّ  وبالرتاجم.  املوجودة  الرجال  تُ و ب  الدراية  كلُّ وضِّ قواعد  ها ح 

احلديث   نأخذ  سنداً  و كيف  أنْ   ه نقبلومتناً،  ونناقشه  الرشوط   بعد  يستويف 

ثمّ كافَّ  حممّ   ة،  (آل  األسايس  املنبع  عٰىل  يدنا  ِعدْ   ) د  إنَّ  الكتاب وهم   ،ل 

 فنأخذ الفقه منهم.
 

     كتاب فضائل  ٥٣  -   ٤٣/ ص  ٢(ج  من الصحاح الستَّة  اخلمسة) )، عن صحيح مسلم 

عيلِّ  فضائل  باب  طالب   الصحابة/  أيب  ( مسند  و )،    بن  ص  ٣ج  أمحد    ١٧و  ١٤/ 

و ٥٩و  ٢٦و ص  ٤ج  ،  وج  ٣٧١و  ٣٦٦/  ص  ٥،  (ج  نَُس و )،  ١٨١/  البيهقي  /  ٢ن 

الدارمي (ج  نَ ُس و)،  ٣٠/ ص  ٧ج  ، و١٤٨  ص العُ و )،  ٤٣١/ ص  ٢ن  /  ١ل (ج  امَّ كنز 

ص  ٣، وج  ٩٨  -   ٩٦و   ٤٨و  ٤٧و   ٤٥و  ٤٤ص   ص  ٦، وج  ٦١/  /  ٧ج  ، و٣٩٠/ 

(ج  و)،  ٢٢٥و   ١٠٢  ص للطحاوي  اآلثار  ص٤مشكل  الرتمذي  نَ ُس و،  ) ٣٦٨  /  ن 

يف  ( املنثور    رِّ الدُّ و)،  ١٤٧/ ص  ٣، وج  ١٢/ ص  ٢سد الغابة (ج  أُ و)،  ٣٠٨/ ص  ٢ (ج 

املودَّ  آية  تفسري  الشورىٰ ذيل  سورة  يف  املصاحف،  ) ة  يف  األنباري  ابن  أخرجه  وقال:   ،

الصواعق  و)،  ٢١خصائص النسائي (ص و)،  ١٤٨و  ١٠٩/ ص  ٣(ج احلاكم مستدرك و

تَِصُموا  :  تفسري الرازي يف ذيل تفسري قوله تعاىلٰ و)،  ١٣٦و   ٨٩و  ٧٥(ص  املحرقة  
ْ
َوا�

 
َ

َوال  
ً
ِيعا

َ
� اِهللا  وا ِ�َبِْل 

ُ
ق ر�

َ
ف
َ
�      :عمران (و،  ) ١٠٣(آل  الزوائد  ص  ٥ج  جممع   /١٩٥  ،

/  ٢/ القسم  ٢طبقات ابن سعد (ج  و  )،٣٦٣/ ص  ١٠، وج  ١٦٤و  ١٦٣/ ص  ٩  جو

للمناوي (ج  و )،  ٢ص   القدير  األولياء (ج  و)،  ١٤/ ص  ٣فيض  ،  ٣٥٥/ ص  ١حلية 

ص  ٩  وج (ج  ات و)،  ٦٤/  بغداد  ص  ٨ريخ  و) ٤٤٢/  الن ،  (ج رضالرياض  /  ٢ ة 

ة الكثرية.  ، إىلٰ ) ١٤صص األنبياء للثعلبي (ص  قَ و)، ١٧٧ ص  غري ذلك من مصادر العامَّ
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م أقواهلم طبعًا عٰىل أقوال غريهم بال اعرتاض، ألنَّ  قدِّ يف باب التعارض نُ و

م كـ: يقول    النبيَّ    : إهنَّ

  .)١( »سفينة نوح من ختلَّف عنها غرق وهوٰى «

  .)٢( »كام أنَّ النجوم أمان ألهل السامء  ،أمان ألهل األرض«

هبام لن  كتم متسَّ  نْ إ  خملف فيكم الثقلني: كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي ما «إينِّ 

  .  )٣( »وا بعدي أبداً تضلُّ 

  ، «كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي»  ة تروهيا هبذا النصِّ املذاهب اإلسالميَّ   كلُّ 

اإل  بعض  ترٰى  يعارض  لكن  وُس (ويقول:  خوان  اهللا  هل    )٤( )ينَّتكتاب  وملاذا؟ 

حممّ  آل  هم  العرتة  فيها؟  ماذا  العرتة  أفهم!  ال  العرتة؟  من  عقدة  هم  ود  عنده 

وين أنا أبدًا. كام أنَّ الصحابة للمسلمني بصورة  ة وال خيصُّ للمسلمني بصورة عامَّ 

  . هممن  واحدٍ  رة للرشوط من أيِّ ة آخذ الرواية الصادقة املتوفِّ عامَّ 
 

  سمعت أبا ذرٍّ   :قال) بسنده حنش الكناين،  ٣٤٣  ص  /٢  ج(ستدرك  احلاكم يف امل  روٰى   )١(

الكعبة بباب  آخذ  وهو  عرفن  :يقول  من  الناس  ا  عرفتمأف  يأهيُّ من  ف،  نا  أنكرين  نا أومن 

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا  «:  يقول  سمعت رسول اهللا    ،ذرٍّ  أبو

 جاه. رشط مسلم ومل ُخيرِّ  صحيح عىلٰ حديث وقال: هذا  ،»ومن ختلَّف عنها غرق

(ج    روٰى   )٢( أماليه  يف  ص  ١اجلرجاين  ح  ٢٠٠/  عن  ٧٤٢/  بسنده  إبراهيم  )  بن  موسٰى 

قال: األعور،  حممّ   يثنحدَّ   املروذي  بن  جعفر  بن  حدَّ موسٰى  قال:  بن    يثند،  جعفر  أيب 

، قال: قال  عن عيلٍّ  ،بن احلسني ، عن أبيه عن أبيه عيلِّ  ،د بن عيلٍّ عن أبيه حممّ  ،دحممّ 

، فويل  أمان ألهل األرض كام أنَّ النجوم أمان ألهل السامءأهل بيتي  : «اهللا  رسول  

 . »ملن خذهلم وعاندهم

 قد مرَّ ذكر مصادره قبل قليل، فراجع. )٣(

(ج    روٰى   )٤( املستدرك  يف  ص  ١احلاكم  عن  ٩٣/  بسنده  رسول   :قال،  هريرة  أيب)  قال 

قا  ولن يتفرَّ   ي،نَّتوُس   كتاب اهللا  :وا بعدمهاقد تركت فيكم شيئني لن تضلُّ   ينَّ إ«:   اهللا

 .احلوض»  يردا عيلَّ ٰى حتَّ 
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عندك إملام  كان  رًا. إذا  هذه الظاهرة حدثت مؤخَّ   -مع األسف    -وترٰى  

الرابع وإرجع  ا بالتاريخ   القرن  السُّ نَّ شأجتد    قبله ٰىل  الشيعة، وشيوخ  يوخ  نَّة من 

السُّ  من  اإلسالميَّ الشيعة  املذاهب  خمتلف  من  شيخ،  نَّة  مائة  عنده  هذا  هذا  وة. 

  هذا عنده ثالثون تلميذًا. وعنده مخسون شيخًا، 

.  جاءت األيادي اخلبيثة وبدأت تلعب لعبتها املنكرة، وتضع أيدهيا لتدسَّ   ثمّ 

  ة. ر فيه رشوط الصحَّ طريق تتوفَّ   من أيِّ فآخذه  األثر الصحيح    هيمني الوصول إىلٰ 

ما فيهام    ل به وليس كلُّ مسلم ُيعمَ أو  البخاري  صحيح  ما يف   إذن ليس كلُّ 

ُيعتَ   )الكايفككتاب (صحيحًا   األوَّ الذي  الصحيح  أو  تقريبًا  رب من صحاحنا،  ل 

نطرح  إف بدأت  نَّنا  وفعالً  هبا.  نأخذ  وال  رواياته  الكُ ثلث  بعض  تُ تُ اآلن  ع  طبَ ب 

وأثر   لكتاب  قداسة  عندنا  فليس  الكايف  من  الصحيح  عن  بل  وتنتخب  نبحث 

  ة. احلقيقة املوضوعيَّ 

ما يف    البخاري ومسلم أحاديث املهدي فليس معناه كلَّ   وعليه إذا مل يذكر 

ف ومسلم  البخاري  يف  موجود  الصحاح  إ الدنيا  باقي  علامء  والنَّ  من  عرشات 

اإل املذاهب   أخبار  ذكروا  املهدي  األربعة  ظهر  مفصَّ   ¨مام  يشء  وآخر  هو  لة 

ليه يف العام املايض  إ للكنجي الشافعي وقد أرشت    ) البيان (خرية لكتاب الطبعة األ 

لألُ  أنَّ  الكتاينوذكرت  دار اإل  )١( ستاذ  العربيَّ رئيس  اململكة  فيه  ة السعوديَّ فتاء يف  ة 

يذهب  مقدّ  اآلراء بحيث  أروع  من  رائعًا  بظهور  إ مة ورأيًا  يعرتف  ال  من  كفر  ٰىل 

  ع. يف بريوت وموزَّ  عَ بِ والكتاب موجود ومطبوع وطُ  ̈   مام املهدي اإل
 

)١(  ) عام  بفاس  ُولَِد  احلسني،  الكتاين  جعفر  بن  للُكتَّ ١٢٧٤حمّمد  والده  أخذه  اب  هـ)، 

ت املتون، ثّم دخل جامع القرويني، فأخذ خمتلف العلوم عىلٰ  ة    فحفظ القرآن ومهامَّ أئمَّ

العلم يف عرصه. له: نظلم املتناثر من احلديث املتواتر، سلوة األنفاس وحمادثة األكياس،  

 هـ). ١٣٤٧تعجيل البشارة للعامل باالستخارة، وغري ذلك. ُتويفِّ عام (
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ذا  ا إأمَّ  لسنا ننفرد هباوإمجاع املسلمني  حملُّ ذن إ ̈  مام املهديفكرة اإل نَّ إ

ال  و ح دماغك  صحِّ وذهب  ال له:  وقفن  ؟ من أين أخذتم هذه الفكرة  : ل جاهلاق

  م بام ال تعقل. تتكلَّ 

:ما ة  اإما ا :  

تقول عندما  الكريمة  اآلية  تتحقَّ   :إنَّ  سوف  اإلنجازات  هذه  لدٰى  إنَّ  ق 

رِض :  د  ظهور املهدي من آل حممّ 
َ ْ
ُهْم ِ� األ

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
أي تكون خالفة    ل

ُيعبَ وثن وك  ال ُيرتَ   عني أنْ فتاألرض للمسلمني     زال كلُّ د من دون اهللا، وتُ صنم 

ُيعبَ مؤسَّ  هلمسة  األرض  يف  اخلالفة  وتكون  اهللا  غري  فيها  الذين    ، د  هم  يعني 

اهللا   األرض.  حتَّ ُيمحِّ   حيكمون  النرص  ُيعطيهم  أي  هلم  زمام  ض  يملكوا  ٰى 

ُ  األرض بأمجعها، ثمّ 
َ

ٰ َو�
َ

�
َ
ِي اْرت

�
ُهْم ِدينَُهُم ا�

َ
� � َ
�

�
ُهمْ َمك

َ
� .  

قائل يقول  الزمان   ، شيخنا  :قد  صاحب  ننتظر  جالسني  نبقٰى    ¨  هل 

  فنعمل حينام خيرج؟ 

نُ الَّ ك حكم  عندنا  ليس  الزمانعطِّ ،  صاحب  بانتظار  هل  ¨  له  أرجوك   .

فقهائنا  من  أحد  عندنا  أنْ   يوجد  جيب  اإلنسان  إنَّ  وينتظر  ُيعطِّ   يقول:  عمله  ل 

  ؟ له املشكلة ليحلَّ  ̈  خروج صاحب الزمان 

ة وليس  رَّ مستم ها  ة كلَّ االجتامعيَّ وة  االقتصاديَّ وة  أعاملنا الرتبويَّ نَّ  بالعكس إ

للخطر وجب الدفاع  اليوم  ضت أرض املسلمني  قائم، إذا تعرَّ بل  اجلهاد معطَّالً  

خيرج وجياهد. هذه آراء    املسلم أنْ   رت رشوطه وجب عىلٰ توفَّ عنها. اجلهاد إذا  

  يمكن أنْ ها واضحة، ليس عندنا حكم من األحكام وال فكرة  فقهاء مذهبنا كلُّ 

  معرقلة هلا.  ̈  فكرة اإلمام املهدي تعترب

ال تفعل، انتظر خروج صاحب    : س معمالً نقول لهُيؤسِّ   فهل من يريد أنْ 

  ؟ ليُعطيك أرضًا ومصنعاً  ̈ الزمان 
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بالعكس  كالَّ  املهدي  نَّ  إ،  اإلمام  ألنَّ    ̈ فكرة  اخلري  عمل  عٰىل  حافز 

  كأنَّ املرشع اإلسالمي يريد أنْ   إذا ظهر يدحض الباطل، ويقيم احلقَّ   ̈  اإلمام 

ودفع الباطل  ونرصه    إنَّه جيب إدامة احلقِّ   : م، ويقول يليَ مع القِ   جيعلني عٰىل متاسٍّ 

الظلم والباطل ام  يومًا من األيَّ   ¨ما كانت فكرة اإلمام    . إذنوالوقوف بوجه 

يقولخمدِّ  كاتبًا  جتد  وإذا  إالَّ   : رًا.  قائمة  لنا  تقوم  لن  مهديِّ إنَّه  عند ظهور    ، ¨  نا  

 يف  كامل للمسلمني إالَّ ق النرص ال يتحقَّ   أنَّه ال يمكن أنْ هو    ) القائمةـ (فاملقصود ب 

جلسوا وال تدفعوا  افام معنٰى    ،نةق هلم نرص بنسبة معيَّ  قد يتحقَّ وإالَّ   ،آخر الزمان

الدفاع  و  هدائًام باجلهاد يف سبيل  الضيم عن أنفسكم أبدًا؟ بالعكس يأمرنا اهللا  

مقدَّ  أنْ عن  جيب  أعاملنا  قائم،  سلبيَّ   ساتنا  عالقة  وال  اإلمام  نامرسها  لفكرة  ة 

ة لألعامل مع فكرة اإلمام  ر وجود عالقة سلبيَّ بذلك. والذي يتصوَّ   ̈  املهدي 

ه إف ̈ املهدي    ا متامًا. هلليس فامهًا نَّ

اآلية تقول  ٰ :  عندما 
َ

�
َ
اْرت ِي 

�
ا� ِدينَُهُم  ُهْم 

َ
�  � َ

�
�
َُمك

َ
ُهمْ َو�

َ
�      َّأن يعني 

ا، املفروض أنَّ  اإلسالم فال يصبح إسالمًا شكلي�   ئاحلياة سوف ُتستوعب بمباد 

نظ األُ  النُّارسة يف داخلها  الشارع تسوده  اإلسالميَّ ظُ م إسالمي،  عندما  م  البنك  ة 

ها تنبثق عٰىل نمط  ة كلُّ سات االجتامعيَّ تدخل إليه يتعامل عٰىل نمط إسالمي، املؤسَّ 

  إسالمي.

  . د  عند خروج مهدي آل حممّ  ين يتمُّ كامل يف الدِّ ال التمكني إذن إنَّ 

   ثمّ 
ً
نا

ْ
م

َ
ْوفِِهْم أ

َ
ِد خ

ْ
�ُهْم ِمْن َ�ع َ�

�
ُبَد

َ
عندما تقوم دولة اإلسالم ال يبقٰى    َو�

  بنور اهللا.  خوف من غري مسلم، ألنَّ األرض تطبق يومئذٍ 

نُ  ال  الروايات  بعض  هبا  صدِّ توجد  لنا  عالقة  وال  هبا  بأنْ ق  ملزمني    وال 

إ تفصيالً  عنها  املهدي  نبحث  اإلمام  فكرة  من  نأ  ̈ نَّ  اإلمجال  عٰىل  خذها 

الصحيحة من  أمَّ   ،األحاديث  لون  فيها  يكون  فقد  التفاصيل  قد  ا  الذي  التفكري 
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بيسمِّ نُ  فمثالً:  األُ ه  أقرسطورة  تعاٰىل:  أحينام  ِمْن   قوله   
ُ

نُورِث  �ِ
�
ال  

ُ
ة
�
َن
ْ
ا�  

َ
ك

ْ
تِل

 ِعبَ 
َ
 اِدن

َ
� َمْن  ِقي�ا  ا 

َ
ت  

َ
اهللا  أُ )،  ٦٣(مريم:    �ن أنَّ  جنَّة،    ؤمن  املطيع  ُيعطي 

يأيت    كأنْ   جميعها ؤمن بأُ   ا أنْ لست مستعد� ف  وُيعطي العايص نارًا، لكن التفاصيل 

ُيعطٰى   : يقولوأحد   املؤمن  ألف    إنَّ  سبعون  مساحته  قرصًا  القيامة  يوم  اجلنَّة  يف 

عبد بيده سبعون    باب عليه سبعون ألف عبد كلُّ   ميل، له سبعون ألف باب كلُّ 

ؤمن به أنت جتد هكذا  ُأ   بأنْ   اً فمكلَّ لست  به و  هكذا حديث ال أهتمُّ   ألف مرصاع

  روايات عن اجلنَّة والنار موجودة. 

مثالً  رواية  اخل  : جتد  اهللا  بعث  ُيرِس إذا  القيامة  يوم  من  الئق  لونًا  عليهم  ل 

ه قلَّ عقرب ذَ   العقارب لكلِّ  أُ َنب كأنَّ اللون من الروايات لسحُ ة جبل    ت د! هذا 

أنْ  يلأُ   ملزمًا  قال  القرآن  به.  جنَّة    : ؤمن  أمَّ أُ فتوجد  اإلمجال  الفكر  ؤمن هبا عٰىل  ا 

أتٰى اإلرسائيليَّ وسطوري  األُ  التي  اإلسالم   ات  يف  دخلوا  الذين  اليهود  فال    هبا 

  ؤمن هبا. أُ 

 *   *   *  





  

  

  

  

  

  ام:اة 

  

  

  

  ̈  ا اي 





  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

الصِّ  حسن  من  واالتِّ دَ كان  أنْ ف  الكريمة    فاق  الليلة  هذه  يف  يكون 

حيدُّ  ال  ما  العطاء  رضوب  من  التي مجعت  نبيِّ   واملباركة  املسيح    ميالد    اهللا 

  .)١( ¨ ةوميالد منقذ اإلنسانيَّ 

يف   امليالدان  هذان  نبيَّ اجتمع  أنَّ  نعرف  ونحن  واحد  ووقت  اهللا    يوم 

األمر     عيسٰى  صاحب  ظهور  حال  يف  األرض  إٰىل  نزوله   )٢( ¨ سيكون 
 

)١(  ) يف  ُألقيت  املحارضة  هذه  أنَّ  شعبان/  ١٤الظاهر  املوافق  ١٤١٧/  هـ) 

 .  م) الذي هو يوم والدة نبيِّ اهللا عيسٰى ٢٥/١٢/١٩٩٦(

ضمن    روٰى   )٢( املطبوع  الزمان  صاحب  أخبار  يف  البيان  يف  الطالب  الكنجي  كفاية 

اخلدري، فقلت با سعيد  أ قال: أتيت    ،أيب هارون العبدي) بسنده عن  ٥٠٣و  ٥٠٢ (ص

بدراً  شهدت  هل  أَال له:  فقلت:  نعم،  فقال:  ُحت ؟  ممَّ دِّ   بيشء  رسول ثني  من  سمعته  ا 

أُ   ؟وفضله    يف عيلٍّ    اهللا مرض مرضة نقه   اهللا  نَّ رسول  أ خربك  فقال: بٰىل 

 رأت  ، فلامَّ اهللا  تعوده وأنا جالس عن يمني رسول    فدخلت عليه فاطمة    ،منها

ها، فقال هلا  ٰى بدت دموعها عٰىل خدِّ ضعف خنقتها العربة حتَّ من ال  اهللا  ما برسول  

طالعة  إطلع إٰىل األرض أ تعاٰىل  اهللا أنَّ   ا علمِت يا فاطمة؟ أمَ  «ما ُيبكيِك : اهللا رسول 

أباكِ  منها  نبي�   فاختار  ثمّ فبعثه  ثانيةً أ   ا،  بعلِك   طلع  إيلَّ فاختار  فأوحٰى  واختَّ   ،  ذته فأنكحته 

أمَ وصي�  أباكِ اهللا  بكرامة    أنَِّك   علمِت ا  ا،  علامً أ  جِك زوَّ   تعاٰىل  حلامً علمهم  وأكثرهم   ،، 

سلامً  رسول    ،»وأقدمهم  فأراد  واستبرشت،  اخلري   نْ أ  اهللا  فضحكت  مزيد  يزيدها 

  - ثامنية أرضاس    ولعيلٍّ  ،فقال هلا: «يا فاطمة،  د  د وآل حممّ ملحمّ اهللا  ه الذي قسمه  كلِّ 

مناقب إيامن  -  يعني  وزوجتهباهللا  :  وحكمته،  واحلسني  ،ورسوله،  احلسن    ،وسبطاه 
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  ا هلا صلة هبذه الليلة الكريمة: مور ممَّ هنا من بحث جمموعة من األُ  بدَّ  وال

  :¨  د ال: ا او

اإلنسانيَّ  منقذ  والدة  سنة  كانت  من  الليلة  هذه  مثل  يف  ة  هجريَّ   )٢٥٥(ة 

اجلواد   اإلمام  بنت  حكيمة  تقول  حممّ حيث  أيب  عٰىل  دخلت  احلسن  :  د 

يا عمَّ فلامَّ ،   العسكري الليلة بايت    ، ة أردت اخلروج قال:  ال خترجي يف هذه 

ه وستفرحني  برؤية وليِّ  كِ يف هذه الليلة سيرسُّ   عندنا قلت: وملاذا؟ قال: إنَّ اهللا 

ممَّ  فقلت:  نرجسبذلك  من  قال:  فيها  ،  ن؟  أَر  مل  لبطن  ظهرًا  قلبتها  إليها  أقبلت 

فيها    ة إنَّ قال: يا عمَّ   ، ال أرٰى عندها من أثر للحملفقلت: إينِّ   ، للحمل من أثر

  امَّ ـ ل  موسٰى   مَّ إنَّ أُ   : ، ألنَّ املسلمني يقولون يف تفاسريهم)١( موسٰى  مِّ نَّة من أُ ُس 

 

   .خصال مل ُيعطها   عطينا سّت نَّا أهل بيت أُ إ  ،يا فاطمة  وأمره باملعروف، وهنيه عن املنكر

ا خري األنبياء وهو  كها أحد من اآلخرين غرينا أهل البيت، نبيُنلني، وال ُيدرِ أحد من األوَّ 

،  أبيِك   ، وشهيدنا خري الشهداء وهو محزة عمُّ ووصيُنا خري األوصياء وهو بعلِك   ،أبوكِ 

رضب  ثمّ ،  عيسٰى خلفه»ة الذي ُيصيلِّ مَّ ، ومنَّا مهدي األُ ة ومها ابناكِ مَّ ومنَّا سبطا هذه األُ 

 . ة»مَّ فقال: «من هذا مهدي األُ  عٰىل منكب احلسني 

الدِّ   يف  الصدوق    روٰى   )١( باب  ٤٣٠  -   ٤٢٦(ص  ين  كامل  عن  ٢  ح  /٤٢/  بسنده   (

الطهويحممّ  اهللا  عبد  بن  حممّ ،  د  بنت  حكيمة  قصدت  ميضِّ   د  قال:  أبو    بعد 

فقالت   ،ة وما قد اختلف فيه الناس من احلرية التي هم فيهاعن احلجَّ   أسأهلا   دحممّ 

ة  إنَّ اهللا تبارك وتعاٰىل ال ُخييل األرض من حجَّ   ،دقالت: يا حممّ   ثمّ   فجلست،  ،يل: اجلس

ومل صامتة،  أو  واحلسني    ناطقة  احلسن  بعد  أخوين  يف  للحسن    تفضيالً   جيعلها 

تبارك وتعاٰىل خصَّ إالَّ   ،يكون يف األرض عديلهام  أنْ   هلام  واحلسني وتنزهياً  اهللا  أنَّ  ولد     

 وإنْ   ولد هارون عٰىل ولد موسٰى    كام خصَّ   ولد احلسن    احلسني بالفضل عىلٰ 

القيامة  ةكان موسٰى حجَّ  يوم  إٰىل  لولده  والفضل  هارون،  بد لألُ   .عٰىل    ة من حرية مَّ وال 
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   املبطلون فيها  املحقُّ ،  يرتاب  فيها  حجَّ وخيلص  اهللا  عٰىل  للخلق  يكون  كيال  وإنَّ  ون،  ة، 

بدَّ  ال  ميضِّ   احلرية  بعد  حممّ   واقعة  احلسن  أيب  مواليتد  يا  فقلت:  كان   ،،  هل 

ة من  عقب فمن احلجَّ   إذا مل يكن للحسن    قالت:  مت ثمّ ولد؟ فتبسَّ    للحسن

إمامة ألخوين أنَّه ال  يا سيِّ   ؟بعد احلسن واحلسني    بعده وقد أخربتك    ، ديتفقلت: 

وغيبته  حدِّ  موالي  بوالدة  نعم،  ثيني  نرجس  ،قالت:  هلا:  يقال  جارية  يل    ، كانت 

إليها،ف النظر  حيدق  فأقبل  أخي  ابن  سيِّ   زارين  يا  له:  فأُ لعلَّ   ،دي فقلت  هويتها  رسلها ك 

يل فقال  عمَّ إليك؟  يا  «ال  أتعجَّ ولكنِّ  ،ة:  [منها]؟    ،منها»  بي  أعجبك  وما  فقلت: 

  وقسطاً  الذي يمأل اهللا به األرض عدالً   : «سيخرج منها ولد كريم عٰىل اهللا  فقال

مُ  جوراً ئَ لِ كام  فأُ وظلامً   ت  فقلت:  يا»،  إليك  ذلك سيِّ   رسلها  يف  «استأذين  فقال:  دي؟ 

احلسن،  » أيب أيب  منزل  وأتيت  ثيايب  فلبست  وجلستفسلَّ   ،   قالت:    ، مت 

حكيمة  فبدأين   «يا  حممّ   ،وقال:  أيب  ابني  إٰىل  نرجس  يا  ،  دابعثي  فقلت:  قالت: 

إنَّ اهللا تبارك    ،مباركة  : «ياأستأذنك يف ذلك، فقال يل  عٰىل أنْ   ،عٰىل هذا قصدتك  ،ديسيِّ 

  قالت حكيمة: فلم ألبث أنْ  »،جر وجيعل لك يف اخلري نصيباً األ ُيرشكِك  أنْ  وتعاٰىل أحبَّ 

وزيَّ  منزيل  إٰىل  ووهبتها أليب حممّ رجعت  منزيل  ومجعت   دنتها  وبينها يف  فأقام    ،بينه 

 هبا معه.  هتووجَّ  مٰىض إٰىل والده  ، ثمّ اماً عندي أيَّ 

احلسن   أبو  فمىض  حكيمة:  حممّ   قالت  أبو  والده  د  وجلس    وكنت   ،مكان 

والده أزور  كنت  كام  يوماً   يفجاءتن  ،أزوره  خفِّ   نرجس  مواليتختلع  يا  فقالت:  ، ي، 

 وال  ،ي لتخلعيهخفِّ   واهللا ال أدفع إليِك   ،ديت ومواليتسيِّ   ، فقلت: بل أنِت ِك ناوليني خفَّ 

  اهللا يا   ذلك فقال: «جزاكِ   د  عٰىل برصي، فسمع أبو حممّ   خدمِك بل أنا أُ   ،لتخدميني

فصحت باجلارية وقلت: ناوليني   ،»، فجلست عنده إٰىل وقت غروب الشمسة خرياً عمَّ 

عمَّ فقال    ،نرصفأل  ثيايب يا  «ال  عندنا:  الليلة  بيتي  سيُولَ   ، تا  املولود  فإنَّه  الليلة  د 

عىلٰ  اهللا    اهللا    الكريم  ُحييى  ممَّ   الذي  فقلت:  موهتا»،  بعد  األرض  سيِّ به  يا  ؟  دين 

شيئاً  بنرجس  أرى  احلبل  ولست  أثر  قالت:  ،من  غريها»،  من  ال  نرجس  «من   فقال: 

،  فأخربته بام فعلت هبا أثر حبل، فعدت إليه   لبطن فلم أرَ   فوثبت إليها فقلبتها ظهراً 

ثمّ فتبسَّ  يظه  م  الفجر  وقت  كان  «إذا  يل:  لِك قال  احلبل   ر  أُ أل  ،هبا  مثل  مثلها    مِّ نَّ 
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    موسٰى   نَّ فرعون كان يشقُّ مل يظهر هبا احلبل ومل يعلم هبا أحد إٰىل وقت والدهتا، أل  

 .»، وهذا نظري موسٰى بطون احلباىل يف طلب موسٰى 

ما  ،  فقالت: يا مواليت  ،وسألتها عن حاهلا   ،فأخربهتا بام قال  ،قالت حكيمة: فعدت إليها 

  من هذا، قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إٰىل وقت طلوع الفجر وهي نائمة   شيئاً   أرٰى يب

جنباً  تقلب  ال  يدي  حتَّ   بني  جنب  وثبت إٰىل  الفجر  طلوع  وقت  الليل  آخر  كان  إذا  ٰى 

 يوقال: «اقرئ    د] أبو حممّ فصاح [إيلَّ   ،يت عليها فضممتها إٰىل صدري وسمَّ ،  فزعة
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أقرأ عليها،  »اهُ ِ� � قالت: وقلت هلا: ما حالِك   ،فأقبلت  ؟ 

[يب] أخربكِ األ  ظهر  الذي  موالي  مر  من    ،به  اجلنني  فأجابني  أمرين،  كام  أقرأ  فأقبلت 

 .م عيلَّ يقرأ مثل ما أقرأ وسلَّ  بطنها

ملا   ففزعت  حكيمة:  حممّ قالت  أبو  يب  فصاح  أمر :  د  سمعت،  من  تعجبي  «ال 

، »يف أرضه كباراً   ةً ، وجيعلنا حجَّ قنا باحلكمة صغاراً إنَّ اهللا تبارك وتعاٰىل ُينطِ ،    اهللا 

يستتمّ  حتَّ   فلم  غُ الكالم  عنِّ يِّ ٰى  أرَ بت  فلم  نرجس  ُرضِ ي  كأنَّه  وبينها   َب ها  بيني 

يا عمَّ وأنا    د  فعدوت نحو أيب حممّ ،  حجاب   ة فإنَِّك صارخة، فقال يل: «ارجعي 

  يف مكاهنا».  ستجدهيا 

أنْ   ،قالت: فرجعت ألبث  أنا هبا  ،الغطاء الذي كان بيني وبينها  َف ِش كُ   فلم  وعليها    وإذا 

أنا بالصبيِّ   ،ٰى برصيمن أثر النور ما غشَّ  ركبتيه،    عىلٰ   لوجهه، جاثياً   ساجداً     وإذا 

أنْ ابتيه، وهو  سبَّ   رافعاً  «أشهد  إالَّ   يقول:  إله  له]  ، اهللاال  ي  جدِّ   وأنَّ   ،[وحده ال رشيك 

قال:   ثمّ ، بلغ إٰىل نفسه إٰىل أنْ  إماماً  إماماً  عدَّ  وأنَّ أيب أمري املؤمنني»، ثمّ  ،رسول اهللا داً حممّ 

وعدتنيأ   مَّ هُ «اللَّ  ما  يل  أمري  ،نجز  يل  األرضوثبِّ   ،وأمتم  وامأل  وطأيت،  عدالً   ت    يب 

أبو حممّ ،  »وقسطاً  «يا عمَّ   د  فصاح يب  به   ،ةفقال:  وأتيت  فتناولته  تناوليه وهاتيه»، 

أبيه وهو عٰىل يدي سلَّ فلامَّ   نحوه، أبيه مثلت بني يدي  ي  منِّ  فتناوله احلسن    ،م عٰىل 

رأسه] عٰىل  ترفرف  لسانه  ،[والطري  ثمّ   ،وناوله  منه،  أُ   فرشب  إٰىل  به  «اميض  ه  مِّ قال: 

 . »ه إيلَّ وردي لرتضعه

أُ  فتناولته  حممّ   ،همُّ قالت:  أيب  إٰىل  فرددته  رأسه  د  فأرضعته،  عٰىل  ترفرف  ،  والطري 

  »، فتناوله الطري أربعني يوماً   ه إلينا يف كلِّ فقال له: «أمحله واحفظه وردَّ   ،فصاح بطري منها
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إالَّ  للحمل  أثر  عليها  يظهر  مل  بولدها  ثمّ محلت  ساعات  ولبضعة  الوالدة  ليلة     

ر أنَّ  ة التاريخ قد يتصوَّ نَّ الذي ليس عنده إملام بخلفيَّ أ، واحلقيقة  )١( اختفٰى عنها
 

    ِّد  السامء وأتبعه سائر الطري، فسمعت أبا حممّ   وطار به يف جو   يقول: «أستودعك اهللا  

أُ  أودعته  الرضاع حمرَّ   ،فبكت نرجس  ،موسٰى موسٰى»  مُّ الذي  فإنَّ  م فقال هلا: «اسكتي 

أُ   دَّ كام رُ   وسيعاد إليِك   ،  من ثديِك إالَّ   عليه إٰىل  نَ :  وذلك قول اهللا    ،همِّ موسٰى 
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باألئمَّ  ل  املوكَّ القدس  روح  «هذا  قال:  الطري؟  هذا  وما  فقلت:  حكيمة:  ،    ة قالت 

  ، الغالم  دَّ رُ   كان بعد أربعني يوماً قالت حكيمة: فلامَّ ، يهم بالعلم»دهم وُيربِّ قهم وُيسدِّ ُيوفِّ 

إيلَّ ووجَّ  أخي    ه  عليه  ابن  فدخلت  بالصبيِّ   ،فدعاين،  أنا  بني متحرِّ   فإذا  يميش  ك 

سيِّ  يا  فقلت:  فتبسَّ ،  دييديه،  سنتني؟  ابن  ثمّ م  هذا  األنبياء    ،  أوالد  «إنَّ  قال: 

منَّا إذا كان أتٰى   ينشؤون بخالف ما ينشؤ غريهم، وإنَّ الصبيَّ   ةواألوصياء إذا كانوا أئمَّ 

أتٰى  كمن  كان  شهر  الصبيَّ ع  عليه  وإنَّ  سنة،  ليتكلَّ   ليه  أُ منَّا  بطن  يف  القرآن  مِّ م  ويقرأ  ه 

 ». ومساءً  ، [و]عند الرضاع تطيعه املالئكة وتنزل عليه صباحاً ه ويعبد ربَّ 

كلِّ  يف  الصبي  ذلك  أرٰى  أزل  فلم  حكيمة:  يوماً   قالت  أنْ   أربعني  رجالً   إٰىل  قبل    رأيته 

حممّ   ميضِّ  قالئلبأيَّ   د  أيب  أخي    ،ام  البن  فقلت  أعرفه،  الذي :  فلم  هذا   من 

 وعن  ،وهذا خليفتي من بعدي  ،أجلس بني يديه؟ فقال يل: «هذا ابن نرجس  تأمرين أنْ 

 فاسمعي له وأطيعي». ،قليل تفقدوين

وواهللا  ، ام قالئل، وافرتق الناس كام ترٰى بعد ذلك بأيَّ  د  قالت حكيمة: فمٰىض أبو حممّ 

أسأله    ريد أنْ ألُ   خربكم، وواهللا إينِّ  تسألون عنه فأُ وإنَّه ليُنبئني عامَّ  ،ومساءً   ألراه صباحاً إينِّ 

اليش  به   ءعن  عيلَّ   ،فيبدأين  لريد  إيلَّ األ   وإنَّه  فيخرج  جوابه  مر  غري    منه  من  ساعته  من 

د بن عبد اهللا:  .قال حممّ خربك باحلقِّ أُ   وأمرين أنْ   وقد أخربين البارحة بمجيئك إيلَّ  ،مسألتي 

، فعلمت أنَّ ذلك صدق  اهللا    اهللا لقد أخربتني حكيمة بأشياء مل يطلع عليها أحد إالَّ فوَ 

 . من خلقه   لع عليه أحداً قد أطلعه عٰىل ما مل ُيطِ  نَّ اهللا أل، وعدل من اهللا 

(ج    )١( وامللوك  األَُمم  تاريخ  يف  املنتظم  يف  اجلوزي  ابن  ص  ١قال   /٣٣٣) علامء  ):  قال 

  د مولود يف بني إرسائيل يكون هالكك عٰىل يده، فأمر الكهنة لفرعون: ُيولَ : قالت  َري السِّ 
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كالَّ  املبالغة.  من  يشء  فيه  فهذا  تُ إ  كانت  اإلمام  دار  األعداء  كبَ نَّ  وعند  دائًام  س 

ة،  مَّ هو الذي سيكون اخللف وقائد هذه األُ  نَّ ولد اإلمام احلسن أمعلومات 

  فكانوا خيشون من ذلك. 

  (الغيبة) يف    خون وبالذات الشيخ الطويس  إذا رجعنا إٰىل ما يقوله املؤرِّ 

املادر صاحب  رشيق  عن  نقالً  يقول:  ومعي    اينجده  املعتضد  استدعاين  قوله: 

قال يل: خترج تشجُّ  ُرسَّ   اثنان  إٰىل  دار أيب    الليل والنهار وتصل  رأٰى وتدخل  من 

أقبلنا إٰىل    د العسكري بال استئذان اكبسها ومن وجدته بالدار ارضب عنقه.حممّ 

نرَ  فلم  وكبسناها  الليل  يف  فيها  الدار  أحدًا  اإلمام  أُ   فأخٰىل    خرب  بذلك 

  .)١( الدار
 

    ّمن بني   دمت عٰىل الذبح فلم يبَق   اشتكت القبط إٰىل فرعون وقالت: إنْ   بذبح أبنائهم، ثم

ويرتك سنة. يذبح سنة  يذبح    دَ لِ فوُ   إرسائيل من خيدمنا، فصار  ال  التي  السنة  هارون يف 

أنَّه ذبح   يقال وهب: بلغن  وقال قوم: بينهام ثالث سنني.  موسٰى بعده بسنة.  دَ لِ فيها، ووُ 

خته   أُ  محلها ومل تعلم بوالدهتا إالَّ موسٰى بموسٰى مل يتبنيَّ   مُّ  محلت أُ فلامَّ   .سبعني ألف وليد

 .)٣٩٢ / ص٣(ج  تفسري ابن كثري...)؛ وراجع: مريم، فكتمته ثالثة أشهر

الغيبة (ص      لطويسا  روٰى   )١( رشيق صاحب ) بسنده عن  ٢١٨/ ح  ٢٥٠  -  ٢٤٨يف 

  واحد منَّا فرسًا   يركب كّل   فأمرنا أنْ   ،قال: بعث إلينا املعتضد ونحن ثالثة نفر  ،املادراي

إالَّ خمفِّ   ونجنب آخر ونخرج كثري  قليل وال  معنا  وقال ني ال يكون   عٰىل الرسج مصٰىل، 

بسامرَّ   (لنا): حملَّ   ،ةاحلقوا  لنا  الباب   ،وداراً   ةً ووصف  عٰىل  جتدون  أتيتموها  إذا  وقال: 

مر  ة فوجدنا األفوافينا سامرَّ   فاكبسوا الدار، ومن رأيتم فيها فأتوين برأسه.  ،أسود  خادماً 

ة  ،كام وصفه، ويف الدهليز خادم أسود  ،ينسجها، فسألناه عن الدار ومن فيها  ويف يده تكَّ

فوَ فقا صاحبها،  وقلَّ ل:  إلينا  التفت  ما  أُ   اهللا  كام  الدار  فكبسنا  بنا،  فوجدنا  اكرتاثه  مرنا، 

ت عنه يف ذلك  عَ فِ األيدي رُ   إٰىل أنبل منه، كأنَّ   نظرت قطُّ   ة ومقابل الدار سرت مايَّ ّرس   داراً 

يكن يف أحد  الوقت، ومل  السرت،  الدار  كأنَّ بحراً   ،فرفعنا  كبري  بيت  ويف   فإذا  (ماء)،    فيه 
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األُ  الكبسة  ليست  عدَّ وهذه  هي  وإنَّام  هذه  وٰىل  يراقبون  وكانوا  كبسات  ة 

  ؟)١( هل له من ولد :الدار غاية املراقبة دائًام ويسألون
 

   البيت هي  أقٰىص  الناس  أحسن  من  رجل  وفوقه  املاء،  عٰىل  أنَّه  علمنا  قد  قائم    ةً أحصري 

  ، فسبق أمحد بن عبد اهللا ليتخطَّٰى البيت،  من أسبابنا  ءيلتفت إلينا وال إٰىل يش  فلم   ،ُيصيلِّ 

صته وأخرجته وغيش عليه  ٰى مددت يدي إليه فخلَّ تَّ ح  فغرق يف املاء، وما زال يضطرب

إٰىل فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلك، وبقيت مبهوتاً   وبقي ساعة، وعاد صاحبي ، الثاين 

وإليك، فوَ  اهللا  إٰىل  املعذرة  البيت:  ما علمت كيف اخلربفقلت لصاحب  من    اهللا  إٰىل  وال 

فهالنا ذلك،   ، كان فيها قلنا، وما انفتل عامَّ ممَّ   ءفام التفت إٰىل يش،  وأنا تائب إٰىل اهللا  يء،أج

ينتظرنا  وانرصفنا املعتضد  كان  وقد  تقدَّ   ،عنه،  احلُ وقد  إٰىل  أنْ جَّ م  وافيناه  إذا  ندخل   اب 

فسألنا عن اخلرب، فحكينا    ، دخلنا عليهفأُ   ،فوافيناه يف بعض الليل،  كان  وقٍت   أيِّ   عليه يف

،  فقال: وحيكم لقيكم أحد قبيل وجرٰى منكم إٰىل أحد سبب أو قول؟ قلنا: ال له ما رأينا،

جدِّ  من  نفي  أنا  بأشدّ فقال:  وحلف  إنْ   ي،  رجل  أنَّه  له  اخلرب  أيامن  هذا  ليرضبنَّ   بلغه 

 .  بعد موتهث به إالَّ حدِّ نُ  فام جرسنا أنْ  ،أعناقنا

ين (ص  الصدوق  روٰى  )١(   أيب ) بسنده عن ٢٥/ ح ٤٣/ باب  ٤٧٦ - ٤٧٣يف كامل الدِّ

وجناء بن  احلسن  قالاحلسني  حدَّ ،  عن:  أيب،  بن  جدِّ   ثنا  احلسن  دار  يف  كان  أنَّه  ه 

عيلٍّ ،   عيلٍّ  بن  جعفر  وفيهم  اخليل  والغارة  ،ابالكذَّ   فكبستنا  بالنهب    ، واشتغلوا 

قد أقبل وخرج عليهم من      نا) به قال: فإذا (أ،  تي يف موالي القائم  وكانت مهَّ 

 ٰى غاب.أحد حتَّ  هفلم يرَ  ،سنني  ابن سّت  وهو  ،الباب وأنا أنظر إليه

د بن احلسني   عن حممّ ب املصنَّفة يف التواريخ ومل أسمعه إالَّ تُ يف بعض الكُ   ووجدت مثبتًا 

الغداة، وكان    يوم مجعة مع صالة    د احلسن بن عيلٍّ اد أنَّه قال: مات أبو حممّ بن عبَّ ا

ل لثامن خلون  األوَّ   كثرية إٰىل املدينة، وذلك يف شهر ربيع  باً تُ يف تلك الليلة قد كتب بيده كُ 

ستِّ  سنة  الوقتمنه  ذلك  يف  حيرض(ه)  ومل  اهلجرة،  من  ومائتني  اجلارية،  إالَّ   ني  صقيل   

فجئنا  ،يباملصطك غيلقد أُ  غريمها، قال عقيد: فدعا بامء ومن علم اهللا  ،وعقيد اخلادم

إليه بالصالة  ،به  «أبدء  حجره  ،ئوين»هيِّ   ،فقال:  يف  وبسطنا  به  من    ،املنديل  فجئنا  فأخذ 

مرَّ  وذراعيه  وجهه  به  فغسل  املاء  مرَّ صقيل  وقدميهة  رأسه  ومسح عٰىل  ٰ   ،مسحاً   ة     وصيلَّ
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   ويده ترتعد  فأقبل القدح يرضب ثناياه  ،وأخذ القدح ليرشب  ،صالة الصبح عٰىل فراشه ،

  بُرسَّ   يف داره  نَ فِ ودُ   )صلوات اهللا عليه(ومٰىض من ساعته    ، فأخذت صقيل القدح من يده

أبيه   إٰىل جانب  إٰىل كرامة اهللا    )،صلوات اهللا عليهام(من رأٰى  عمره   وقد كمل  فصار 

 وعرشين سنة.  تسعاً 

) حديث : ( واسمها  ، من املدينة  د  أيب حممّ  مُّ ت أُ مَ دِ احلديث: قَ اد يف هذا  قال: وقال يل عبَّ 

ُرسَّ حني اتَّ  إٰىل  رأٰى   صل هبا اخلرب  أخيه جعفر  ، من  هلا أقاصيص يطول رشحها مع   فكانت 

إيَّ  أمر اهللا  ومطالبته  السلطان وكشفه ما  إٰىل  عند   عت فادَّ   ، بسرته   اها بمرياثه وسعايته هبا 

ا حامل  ق املوفَّ  فجعل نساء املعتمد وخدمه، ونساء  ،ت إٰىل دار املعتمد لَ مِ فحُ  ، ذلك صقيل أهنَّ

كلِّ  يف  أمرها  يتعاهدن  الشوارب  أيب  ابن  القايض  ونساء  ويراعون   وخدمه،  أنْ ،  وقت   إٰىل 

ُرسَّ  بغتة وخروجهم من  اهللا بن حييٰى بن خاقان  الصغار وموت عبيد  أمر  رأٰى   من   دمههم 

  .. فشغلهم ذلك عنها.  ، ذلك   وأمر صاحب الزنج بالبرصة وغري 

قال:    إىلٰ  أبو األديانوحدَّ أْن  بن عيلِّ   ،ث  أخدم احلسن  بن عيلِّ بن حممّ   قال: كنت  بن   د 

به إٰىل تُ وأمحل كُ ،  بن أيب طالب    بن احلسني بن عيلِّ   د بن عيلِّ بن حممّ   موسٰى بن جعفر

علَّ   فدخلت  ،األمصار يف  تُ عليه  التي  فيها  ويفِّ ته  اهللا  (  كُ   )،عليهصلوات  معي    بًا تُ فكتب 

إىلٰ  هبا  يوماً   ،املدائن  وقال: «امض  ُرسَّ   ،فإنَّك ستغيب مخسة عرش  إٰىل  رأٰى    وتدخل  من 

عرش اخلامس  داري،  يوم  يف  الواعية  املغتسل»  ،وتسمع  عٰىل  األديان:    ،وجتدين  أبو  قال 

قائم من  بي فهو التُ كان ذلك فمن؟ قال: «من طالبك بجوابات كُ   فإذا  ،ديفقلت: يا سيِّ 

زدين، فقلت:  ُيصيلِّ   بعدي»،  «من  عيلَّ فقال:  فقال:      زدين،  فقلت:  بعدي»،  القائم  فهو 

  يف اهلميان. أسأله عامَّ   منعتني هيبته أنْ  فهو القائم بعدي»، ثمّ  «من أخرب بام يف اهلميان

بالكُ  املدائنتُ وخرجت  إٰىل  جواباهتا  ،ب  ُرسَّ   ،وأخذت  رأٰى   ودخلت  اخلامس  من   يوم 

 وإذا أنا بجعفر بن  ،وإذا به عٰىل املغتسل  ،فإذا أنا بالواعية يف داره  ،عرش كام ذكر يل  

يعزُّ   عيلٍّ  والشيعة من حوله  الدار  بباب  وهينُّأخيه  إنْ ونه  فقلت يف نفيس:  هذا    ونه،  يكن 

أعرفه يرشب النبيذمام فقد بطلت اإلمامة، ألينِّ اإل لعب وي  ،اجلوسق  ويقامر يف  ، كنت 

فتقدَّ  فعزَّ بالطنبور،  وهنَّيتمت  يش  ،يت  عن  يسألني  ثمّ ءفلم  يا    خرج  ،  فقال:  عقيد 

كُ   ،ديسيِّ  وصلِّ فِّ قد  فقم  أخوك  عيلٍّ   ،عليه  ن  بن  جعفر  حوله    والشيعة  فدخل  من 

السامَّ  بن عيلٍّ يقدمهم  املعروف بسلمة  ن واحلسن  املعتصم  إذافلامَّ ،  قتيل  الدار      رصنا يف 
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فرفعت   ، إٰىل السجن  دخل علينا اإلمام العسكري أُ يقول أحد السجناء: 

  ل ببيتني: دي هل عندك من خلف؟ مل جيبني اإلمام ومتثَّ رأيس إليه وقلت: سيِّ 

أنْ لعلَّ  يومًا  كأنَّام   ك    تراين 

  

األُ   بنيَّ    اللوابد حوايل    سود 

قبل  إف   متيًام  احلٰىص   نْ أنَّ    يلد 

  

واحد    الناس  يف  وهو  زمانًا    أقام 
  .)١( باإلخبار مبارشةً   يواجهني أدركت أنَّ اإلمام ال يريد أنْ   

 

   ٍّعىلٰ  ليُصيلِّ  م جعفر بن عيلٍّ فتقدَّ ، ناً عٰىل نعشه مكفَّ   )صلوات اهللا عليه(  نحن باحلسن بن عيل  

بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبذ برداء   بوجهه سمرة، بالتكبري خرج صبيٌّ   همَّ أخيه، فلامَّ 

«تأخَّ   جعفر بن عيلٍّ  يا عمّ وقال:  أحّق   ، ر  أربد  أيب»، فتأخَّ   بالصالة عىلٰ   فأنا  ر جعفر، وقد 

واصفرَّ  ٰ فتقدَّ ،  وجهه  وصىلَّ الصبُي  ودُ م  عليه  أبيه  نَ فِ   قرب  جانب  «يا    ثمّ ،    إٰىل  قال: 

  نتان بقي ب التي معك»، فدفعتها إليه، فقلت يف نفيس: هذه بيِّ تُ جوابات الكُ   هات ،برصي 

ثمّ  عيلٍّ   اهلميان،  بن  إٰىل جعفر  الوشَّ   خرجت  حاجز  له  فقال  يزفر،  سيِّ وهو  يا  من اء:    دي 

 وال أعرفه.   فقال: واهللا ما رأيته قطُّ  ، ة عليهلنقيم احلجَّ  ؟الصبُي 

فقالوا: فمن    ، فعرفوا موته     من قم فسألوا عن احلسن بن عيلٍّ   نفر   مَ دِ فنحن جلوس إذ قَ 

فأشار (نُ  ي)؟  إٰىل جعفر بن عيلٍّ   عزِّ معنا كُ وه وهنُّموا عليه وعزُّ فسلَّ   ، الناس  إنَّ    باً ُت وه وقالوا: 

  نعلم الغيب،   فقام ينفض أثوابه ويقول: تريدون منَّا أنْ  ؟ وكم املال   ؟ ب ُت ن الكُ ممَّ   ، فتقول وماًال 

  ومهيان فيه ألف دينار وعرشة   ، ب فالن وفالن (وفالن) تُ فخرج اخلادم فقال: معكم كُ   قال: 

منها مطليَّ  الكُ دنانري  إليه  فدفعوا  الذي وجَّ ب  ُت ة،  اإل ه بك أل واملال وقالوا:  هو  مام،  خذ ذلك 

بخدمه فقبضوا عٰىل صقيل    ه املعتمد عٰىل املعتمد وكشف له ذلك، فوجَّ   فدخل جعفر بن عيلٍّ 

مت إٰىل ابن أيب  لِّ فُس   ، حال الصبيِّ ي  غطِّ هبا لتُ   عت حبًال فأنكرته وادَّ   ، اجلارية فطالبوها بالصبيِّ 

، وخروج صاحب الزنج  عبيد اهللا بن حييى بن خاقان فجأةً الشوارب القايض، وبغتهم موت  

 . العاملني   أيدهيم، واحلمد هللا ربِّ   فشغلوا بذلك عن اجلارية، فخرجت عن   ، بالبرصة 

عن عيسٰى  ): ١٩/ ح ٤٧٩و ٤٧٨/ ص ١ ج (اخلرائج واجلرائح  يف  الراوندي  روٰى  )١(

 ، فقال يل:علينا احلبس، وكنت به عارفاً   قال: دخل احلسن العسكري    ،بن صبيحا

  وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي،،  ون سنة، وشهر، ويومان»مخس وستُّ   «لك
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رسلن إٰىل دار اإلمام ليبحثن عن  ُأ نَّ جواري  إٰى  بالفعل هذا الذي كان حتَّ 

حامل األُ ،  )١(امرأة  نفس  يتَّ أي  كان  الذي  عن  سلوب  بالبحث  فرعون  بعه 

أنْ    موسٰى  من  وهلع  بفزع  يشعرون  ينتهي    كانوا  الذي  املولود  هذا  يكون 

  حكمهم عٰىل يديه. 

ي ِوردي من صالة الليل  ؤدِّ أت وقمت أُ تقول حكيمة: دخلت إٰىل الدار توضَّ 

  ، قرب الفجر حاك يف صدري يشء من الشكِّ سمعت صوت اإلمام: يا عمة   إٰىل أنْ 

لت: هل  فدنوت إٰىل نرجس ق  ، ينبلج   إنَّه وعد اهللا فال تشكِّي، أوشك عمود الفجر أنْ 

بضيق أخذت بيدها وأجلستها عٰىل وسادة وجلست    ني بيشء؟ قالت: بٰىل أحسُّ حتسِّ 

منها جملس القابلة من املرأة وغمزت يدها فأمسكت يدي وأنَّت أنَّة واحدة نظرت إٰىل  

تتمتامن:   ويلِّ  وشفتاه  بمساجده  األرض  مستقبالً  نزل  قد  ٰ    اهللا 
َ َ
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  ). ٥(الَقصص:    �اِرثَِ�  اْستُض

ل يف  ناوليني ولدي محلته إليه تأمَّ   ، ةيقول: عمَّ   سمعت صوت اإلمام 

ه إليه وقال: هذا  نه اليمنٰى وأقام يف اليرسٰى وضمَّ  يف ُأذُ وجهه طويالً حنَّكه وكربَّ 

  .)٢( اهللا الذي وعد به عباده ويلُّ 

 

    ِّارزقه   مَّ هُ فقال: «اللَّ ، قلت: ال ،؟»ولداً  َت قْ زِ وقال: «هل رُ ،  نظرت فيه فكان كام قالوإين

 :ل متثَّ  ثمّ  ،، فنعم العضد الولد»يكون له عضداً  ولداً 

 إنَّ الذليل الذي ليست له عضد    ك ضالمتهمن كان ذا عضد ُيدرِ 

ا اآلن  فأمَّ   ،][وعدالً   قال: «إي واهللا سيكون يل ولد يمأل األرض قسطاً   قلت: ألك ولد؟

 ل: متثَّ  ثمّ ، فال»

 اللوابد   األسود    حوايل     بنيَّ                      كأنَّام تراين    أنْ    يوماً   ك لعلَّ 

 وهو يف الناس واحد أقام زماناً                     احلٰىص  يلد   أنْ  قبل    فإنَّ متيامً 

 قد مرَّ ما روي يف ذلك قبل قليل، فراجع. )١(

 )، فراجع. ٤٩ - ٤٦يف (ص  قد مرَّ ذكر مولده   )٢(
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 :ما ياا   ̈ تواا :  

ها؟ هل تقترص عٰىل  يف الروايات؟ وما هو جوُّ   ̈ ة املهدي  أين موقع قضيَّ 

  فئة أم ال؟ 

أُ   كلُّ  د عٰىل هذه النقطأُ   ريد أنْ رواة املسلمني يذهبون إٰىل ذلك،  ألنَّ    ة، ؤكِّ

متأخِّ  من  الكُ الكثري  يمرُّ تَّ ري  عندما  ُيرِس اب  هبا  املسلَّ ون  إرسال  بأنَّ  لوهنا  امت 

  ها ضعيفة وخمتلقة ومكذوبة! روايات املهدي كلَّ 

ب أحاديثهم وال يملكون  تُ ال يعرفون تارخيهم وكُ   -مع األسف    - هؤالء  

املحقِّ  صفات  من  أقولصفة  ما  أعني  وأنا  ذلك  أقول  هذا  ع  وسيمرُّ   ،قني  لينا 

  املعنٰى خالل البحث. 

إذا رجعت إٰىل تراث املسلمني وبالذات لدٰى أساطني املسلمني جتد روايات  

ومنها التواتر    ، منها املشاهدة   ، ق رُ متواترة ونحن نعرف أنَّ العلم له طُ   ̈ املهدي  

لتواتر  رها  نكِ نُ   ن يف رشق األرض أو غرهبا لكن ال يمكن أنْ دُ نا مل نَر بعض املُ فلعلَّ 

لزم  عيه نحن فقط، وأُ ق العلم والتواتر ال ندَّ رُ احلديث عنها، والتواتر طريق من ُط 

خرٰى، ال  ة األُ  روايات املذاهب اإلسالميَّ ال أذكر لك إالَّ  نفيس يف هذا املوضوع أنْ 

هلم من ورعهم    تنا ورواتنا من أصدق من خلق اهللا  ئمَّ أ نَّ  إ إشكال يف رواياتنا ف

  لزام أذكر لك ذلك. لكن من باب اإل  ، عن البيان نيٌّ وصدقهم ما هو غ

يف    لعلَّ  جاء  ما  تواتر  يف  (التوضيح  هو  عندنا  املصادر    املنتظرأقرب 

  حيث يقول:   )،نيل األوطار (ال واملسيح) للشوكاين صاحب  والدجَّ 

اها  وتلقَّ ،  اها الصحابة من رسول اهللا  إنَّ روايات املهدي تواترت تلقَّ 

  .)١( الصحابة وهي تبلغ العرشات صحيحة ومعتربة ومعتمد عليهاالتابعون عن  
 

املنتظر قال    )١( يف  جاء  ما  تواتر  يف  (التوضيح  يف  نصُّ والدجَّ   الشوكاين  ما  واملسيح)    ه: ال 
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رواها  وممَّ  التوضيح    -ن  صاحب  عن  تفسريه  القرطبي  -فضالً  ،  ) ١( يف 

  يف   والبيهقي،  )٣( )ميزان االعتدال(والذهبي يف  ،  )٢( )نَّةمنهاج السُّ (ة يف  وابن تيميَّ 

 

  ) الوقوف أمكن  التي  املهدي  يف  الواردة  حديثاً   واألحاديث  مخسون  منها  فيها عليها:   ،

وهي  ،الصحيح املنجرب،  والضعيف  شكٍّ   واحلسن،  بال  يصدق    متواترة  بل  شبهة،  وال 

 ).صولرة يف األُ االصطالحات املحرَّ  مجيع وصف التواتر عٰىل ما دوهنا عىلٰ 

 ).٩٢٠/ ص ٣٣ (ج حقاق احلقِّ إرشح راجع: 

(   القرطبي قال    )١( تفسريه  ( ١٢٢و   ١٢١  ص   / ٨  ج يف  تعاٰىل: ):      قوله 
َ

رَْسل
َ
أ ي  ِ

�
ا� ُهَو 

ُهدَ 
ْ
بِا�  ُ

َ
    ىٰ رَُسو�

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ُم�

ْ
ا� ِرَه 

َ
ك ْو 

َ
َو� ِه 

� ُ
� يِن  ا��  ٰ

َ َ
� ِهَرُه 

ْ
ِ�ُظ َق� 

ْ
ا�   �وَِديِن 

تعاٰىل: ]،  ٣٣  [التوبة: ُ   قوله 
َ

رَُسو�  
َ

رَْسل
َ
أ ِي 

�
ا� َو  حممّ   هُ ُهدَ  .    داً يريد 

ْ
  ىٰ بِا�

ٰ ،  أي بالفرقان
َ َ

ِهَرُه �
ْ
َق� ِ�ُظ

ْ
هِ   وَِديِن ا�

� ُ
يِن � وقد أظهره    ،ة والرباهنيأي باحلجَّ   ا��

الدِّ   عىلٰ  حتَّ رشائع  يشين  عليه  خيفى  ال  عبَّ   ءٰى  ابن  عن  وقيل: منها،  وغريه.    اس 

 ِهَرُه
ْ
اك: هذا  دين. قال أبو هريرة والضحَّ  سالم عٰىل كلِّ ين دين اإل ر الدِّ أي ليُظهِ  ِ�ُظ

 دخل  ي: ذاك عند خروج املهدي، ال يبقٰى أحد إالَّ دِّ . وقال السُّ   عند نزول عيسٰى 

اإل أدَّ   سالميف  فقطأو  عيسٰى  هو  املهدي  وقيل:  اجلزية.  صحيح  ،ٰى  غري  نَّ  أل   ،وهو 

، فال جيوز محله عٰىل  خبار الصحاح تواترت عٰىل أنَّ املهدي من عرتة رسول اهللا  األ

إالَّ   عيسٰى. مهدي  (ال  أنَّه  يف  ورد  الذي  عيسٰى)واحلديث  صحيح    وراجع:  غري  )؛ 

 ). ٣٩٠و ٣٨٩ص  /١٠  ج) ( ٧٩/ ص  ٢ (ج

يف    )٢( تيميَّة  ابن  السُّ قال  رواها  ٩٥  ص  /٤  ج(نَّة  منهاج  معروفة،  املهدي  (وأحاديث   :(

والرت داود،  وأبو  أمحد،  (ج  اإلمام  يف  وقال  وغريهم)،  ص  ٨مذي،   /٢٥٤) إنَّ  ): 

عىلٰ  هبا  ُحيتَجُّ  التي  داود،    األحاديث  أبو  رواها  صحيحة،  أحاديث  املهدي  خروج 

 ). والرتمذي، وأمحد، وغريهم

:  عن ابن عمر مرفوعاً )  ١٩٩الرقم    /٦٣  ص  /١  ج(ميزان االعتدال    الذهبي يف  روٰى   )٣(

/  ٤٤٩/ ص  ١، ويف (ج  بعوه»فاتَّ   ي: هذا املهدييناد  ك لَ «خيرج املهدى وعٰىل رأسه مَ 

اهللا    عن)  ١٦٨٤الرقم   رسول  أنَّ  اهللا  من   عبد  السود  الرايات  أقبلت  «إذا  قال: 

املهد  خراسان فيها  فإنَّ  (»  يفأتوها  أُ )  ٢٩٢٧الرقم    /٨٧  ص   /٢  جويف  مة لَ َس   مِّ عن 

 . من عرتيت، من ولد فاطمة» ي: «املهدمرفوعاً 



 ٥٧  ....................................................  ¨املحارضة الثانية: مولد اإلمام املهدي 

كُ ،  )١( ُسنَنه الصحاحتُ وروهتا  اإل   )٢( ب  إالَّ عٰىل  ومسلممجال  البخاري  صحيح    )٣(  ،

  ملاذا؟ 

الروايات الصحيحة،     لك: ال يستوعب صحيح البخاري ومسلم كلَّ بنيِّ أُ 

يدَّ إٰى  حتَّ  ال  م  ويقولونهنَّ املعنٰى  هذا  الصحيح    : عون  رويا  البخاري ومسلم  إنَّ 

كلَّ  يرويا  مل  كلُّ   ولكن  ليس  يعني  غري    صحيح  ومسلم  البخاري  يروه  مل  ما 

أل أبدًا  يقولصحيح  نفسه  البخاري  أحفظ    :نَّ  حديث  ) ٢٠٠( أنا  وإذا    )٤( ألف 

ا يعني  آالف حديث ممَّ  ) ١٠( رجعت إٰىل أحاديثه يف صحيحه جتدها ال تتجاوز الـ 

  خرٰى. ة مبثوثة عٰىل الصحاح األُ أنَّ البقيَّ 

وتعمل عٰىل    )٥(ةة عٰىل حديث العرشة املبرشَّ فمثالً جتمع املذاهب اإلسالميَّ 
 

بسنده عن  ١٨٠  ص  /٩  ج(  هننَُس   البيهقي يف  روٰى   )١( عبد    أيب)  بن  أنَّه سمع جابر  الزبري 

أُ :  يقول    يَّ سمعت النب  :يقول   اهللا   يقاتلون عٰىل احلقِّ   يت مَّ «ال تزال طائفة من 

إٰىل يوم القيامة»   ، لنا  صلِّ   تعاَل   : فيقول أمريهم  ، «وينزل عيسٰى بن مريم:  قال   ،ظاهرين 

 .ة»مَّ مراء لتكرمة اهللا هذه األُ أُ إنَّ بعضكم عٰىل بعض  ،ال :فيقول

  ) ٢٣٣٣  -  ٢٣٣١  ح  /باب ما جاء يف املهدي  /٣٤٣ص    /٣  ج(ن الرتمذي  نَُس   :راجع  )٢(

ماجة  نَُس و ابن  باب    /١٣٦٨  -  ١٣٦٦  وص  ٢٧٧٩  ح  / ٩٢٩و  ٩٢٨  ص  /٢  ج(ن 

املهدي داود  أ ن  نَُس و  )٤٠٨٨  -  ٤٠٨٢  ح  /خروج   /٣١١  -  ٣٠٩  ص  /٢  ج(يب 

 ).٤٢٩٠ - ٤٢٧٩ح كتاب املهدي/ 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم  «  :وفيه،  نَّام رويا حديث نزول عيسٰى بن مريم  إو  )٣(

منكم»وإ ُيرصِّ   ،مامكم  راجعومل  به  البخاري    :حا  ص  ٥(ج  صحيح  ح  ٤٠١/   /

 . )٩٤/ ص ١ ج(صحيح مسلم )، و٣٠٨٧

عدي  اقال    )٤( (ج  بن  الكامل  ص  ١يف   /١٣١) القوميسحممّ   يثنحدَّ ):  أمحد  بن  قال: د   ،

يقول: أحفظ مائة [البخاري]  د بن إسامعيلد بن محدويه يقول: سمعت حممّ سمعت حممّ 

 .)ألف حديث غري صحيح يحفظ مائتأ ألف حديث صحيح، و

  سعيد بن زيد بن عمرو ) بسنده عن  ١٣٣/ ح  ٤٨/ ص  ١ابن ماجة يف ُسنَنه (ج    روٰى   )٥(
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وحديث    . لكنَّهم ال ينفونه   ، ولكنَّه غري موجود يف صحيحي مسلم والبخاري ته  صحَّ 

فقة عليه وهكذا مجلة  ة متَّ املذاهب اإلسالميَّ   نَّ كلَّ أ مع    ) ١( كني منكر ونكري لَ تسمية اَمل 

  ة حيث ال وجود هلا فيهام. فق عليها بني املذاهب اإلسالميَّ من األحاديث املتَّ 

كلَّ   ،هذا يعتربون  البخاري    وال  وصحيح  مسلم  صحيح  يف  جاء  ما 

نَّ هناك دراسات يف  إنَّه يروي عن الضعاف ومن يرغب يف املراجعة فصحيحًا أل

السيِّ  للمرحوم  والصحيح  املذاهب  الكايف  مصادر  عن  نقل  حيث  هاشم  د 

فتسقط    ، ة أنَّه ليس مجيع ما جاء يف صحيحي مسلم والبخاري صحيحاإلسالميَّ 

  .)٢( ة من الروايات منهمجل

 

   نفيلا قالبن  اهللا  ،  فقال  : كان رسول  «أبو بكر يف اجلنَّة، وعمر يف  :  عارش عرشة، 

وعىلٌّ   اجلنَّة، اجلنة،  يف  يف    وعثامن  وسعد  اجلنَّة،  يف  والزبري  اجلنَّة،  يف  وطلحة  اجلنَّة،  يف 

 .فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا، وعبد الرمحن يف اجلنَّة» اجلنَّة،

عبد الرمحن    عنه  ) بسند٣٨٣٢/ ح  ٣١٢و  ٣١١/ ص  ٥الرتمذي يف ُسنَنه (ج    وروٰى 

محيدا حدَّ   ،بن  زيد  بن  سعيد  أنَّ  أبيه  نفرعن  يف  اهللا    ثه  رسول  يف   أنَّ  «عرشه  قال: 

 ،وعبد الرمحن،  وطلحة  ،والزبري  ،وعثامن  ،يف اجلنَّة، وعمر يف اجلنَّة، وعىلٌّ   اجلنَّة: أبو بكر 

فقال   ،رش التسعة وسكت عن العا  هؤالء  فعدَّ   :قال  ،اص»وسعد بن أيب وقَّ   ،وأبو عبيدة

األعور  :القوم أبا  يا  اهللا  قال  ننشدك  العارش؟  اجلنَّة،   :من  يف  األعور  أبو  باهللا  نشدمتوين 

 .بن زيد بن عمرو بن نفيل هو سعيد :قال

ة أدلَّة، منها ما رواه البخاري يف صحيحه (ج  / ٦  وقد أثبت علامؤنا بطالن هذا احلديث بعدَّ

) بسنده عن عامر بن سعد بن أيب وقَّاص، عن أبيه، قال: (ما سمعت ٣٣٩٥/ ح ١٦٠ص 

 األرض: إنَّه من أهل اجلنَّة، إالَّ لعبد اهللا بن سالم).  يقول ألحد يميش عىلٰ   النبيِّ  

(اسم   : قال  ، اسعن ابن عبَّ ) بسنده  ١٣١/ ص  ٣الطرباين يف املعجم األوسط (ج    روٰى   )١(

القرب يف  يأتيان  اللذين  ونكري  :امللكني  وماروت  وكان  ،منكر  هاروت  يف   ،اسم  ومها 

 . السامء عزرا وعزيرا)

ثني (صدراسات يف احلديث    :راجع  )٢( البخاري وصحيحه    :الفصل الرابع  /١٠٩  واملحدِّ

 .)ثنيبنظر املحدِّ 
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فليس معنٰى    ¨ إذن إذا مل يرو صحيحا مسلم والبخاري أحاديث املهدي 

  ب املعتمدة بأمجعها. تُ خرٰى مل تروها فقد روهتا الكُ ذلك أنَّ الصحاح األُ 

النبيِّ  عن  واردة  رواية  عٰىل  اعتمدوا  هبا  كوا  شكَّ الذين      نعم، 

مهدي   «ال  القائل:  مريم»الَّ إواحلديث  بن  عيسٰى  تيميَّ   ،  ابن  قال  حديث  ة  وهو 

  .)١( وفنَّده ،نَّه ضعيفأعنه ب

  )ب بأحاديث املهدي عٰىل من كذَّ   الردّ (لفت نظره إٰىل كتاب  أُ ومن يرغب  

العبَّ  املحسن  عبد  مدرِّ   ،)٢( ادتأليف  اإلسالميَّ وهو  اجلامعة  يف  احلديث  يف  س  ة 

نَّ الرجل عندما  أمع العلم    )، هـ١٤٠٢( عام    عَ بِ وهو كتاب يف جزءين وطُ ،  املدينة

من    لكن مع ذلك اقرأ وانظر إٰىل رواياته إذ لعلَّ   ،نا من الشتائمبنا يعطينا حقَّ   يمرُّ 

يشتمونا ال يعنينا ذلك ما دمنا عٰىل الطريق الصحيح كام نرٰى   عالمات اإليامن بأنْ 

يشتمني أحد إذا    وال يعنيني أنْ   رجله عٰىل طريق احلقِّ   يضع  وحسب اإلنسان أنْ 

  ي كرام عشرييت. رضيت عنِّ
 

فه ومنهم نَّه موضوع ومنهم من ضعَّ إ  : قائل ة فمن  ثي العامَّ حمدِّ   هذا احلديث أورده وفنَّده جلُّ  )١(

قال  منكر  إ   : من  جمهول  أ نَّه  رجل  فيه  تفرَّ أ و  و و  رواه  من  به  فيه   قلُّ أ د  قيل  ينايف إ   : ما  ال  نَّه 

 و ال مهدي معصوماً أ   ، عيسٰى الَّ إنَّه ال مهدي عٰىل احلقيقة  أ نَّ املراد أل  ،حديث خروج املهدي 

راجع الَّ إ  السُّ   : هو  للفتنيو  ) ٢٥٦ص    /٨(ج  نَّة  منهاج  املوضوعات   )٢٢٣  (ص   تذكرة 

القدير  و  و ٣٦٢  ص  /٦  جو   ٤٢٣و   ٤٢٢  ص  / ٥  ج (فيض  القرطبي  )،   /٨  ج ( تفسري 

التهذيب  و   ) ٥٣٥  ص   / ٣  ج ( ميزان االعتدال  و   ) ١٢٢  ص   )٣٨٨  ص   / ١١  ج ( هتذيب 

ة.   )، إىلٰ ٣٢٧  ص   /١  ج (تاريخ ابن خلدون  و   غري ذلك من مصادر العامَّ

هـ) يف حمافظة الزلفي شامل مدينة الرياض،  ١٣٥٣عبد املحسن بن محد آل بدر (العبَّاد)، ُولَِد عام (   )٢(

الرياض ودخل معهد الرياض العلمي، ثّم التحق بكليَّة    درس االبتدائيَّة يف الزلفي، ثّم انتقل إىلٰ 

باملعهد   سًا  مدرِّ ُعنيِّ  ثّم  بربيدة،  العلمي  باملعهد  سًا  مدرِّ ُعنيِّ  سعود،  بن  حمّمد  بجامعة  الرشيعة 

سًا باجلامعة اإلسالميَّة. له: فضل أهل البيت وعلّو مكانتهم عند   العلمي بالرياض، ثّم ُعنيِّ مدرِّ

نَّة   نَّة واألثر يف املهدي املنتظر، فضل آل البيت، وغري ذلك. أهل السُّ  واجلامعة، عقيدة أهل السُّ
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وردَّ  اجلانب  هذا  يف  وأوعٰى  مجع  املؤلَّ   الكتاب  بعض  وثبَّ عٰىل  ت  فات 

  وجوهها.  عرشات األحاديث واستوعب املسألة من كلِّ 

التزموا  ة الذين  ماميَّ وأقالم اإل  ¨وبوسعك مراجعة من كتب يف املهدي  

قضيَّ   أنْ  ينقلوا  املهدي  ال  الكُ إالَّ ¨  ة  من  اإلسالميَّ تُ   املذاهب  عند  املعتربة  ة  ب 

  خرٰى. األُ 

ولعلَّ  إليها  الرجوع  يمكن  املصادر  عرشات  هو:    إنَّ  املصادر  أقرب  من 

مة رائعة بقلم أحد  (البيان يف أخبار صاحب الزمان) للكنجي الشافعي وفيه مقدّ 

احلوززمالئي من طالَّ  العلميَّ ب  النجفة  أنْ   )١( ة يف  فتاوٰى    بالوسع  تراها وترٰى 

  .)٢( ¨  ر أحاديث صاحب الزماننَّة بكفر من ُينكِ أهل السُّ 

األ  ينفون هذه  الذين  هؤالء  اعتمدوا عٰىل رواية    الً وَّ أحاديث جتدهم  إذن 

ا ضعيفة. أة ورفضها وقال بناقشها ابن تيميَّ    هنَّ

إىلٰ  لذلك  مضافًا  أهالً  ليسوا  رووا  الذين  بعض  فمثالً:    ، أنَّ  هنا  واملصيبة 

  نفسه يف قضايا ليست من اختصاصه وعليه ال يستطيع أنْ   )٣( يقحم ابن خلدون

املتَّ  الطريق  فكلُّ يسلك  ف  زن  فرسان  له  ختصَّ إميدان  الفقه  ذا  يف  شخص  ص 

الكيميصول فال تكون له عالقة بالكيمياء والذي يتخصَّ واألُ  اء ال تكون  ص يف 

بالفلسفة كلُّ  له خمتصُّ   له عالقة  له موقف خاصٌّ علم  الرجل  هذا  أهل    ون.  من 

يقول:  ،    البيت الذي  ابتدعوها  وشذَّ (وهو  بمذاهب  البيت  مع  )٤( )أهل   !

م الذين ال يفرتقون عن القر   ن كام سيأتينا احلديث هبذا الشأن. آأهنَّ

 

 د هادي األميني. مة حممّ وهو العالَّ  )١(

 ).٢٦راجع ما مرَّ يف (ص  )٢(

 .)الفصل الثاين واخلمسون / ٣١١ ص /١ ج(تاريخ ابن خلدون  :راجع )٣(

 . )٤٤٦ ص /١ ج(تاريخ ابن خلدون  )٤(
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عىلٰ  رجل  املؤمنني    دخل  أمري  سيِّ   اإلمام  قول    ،دي وقال:  معنٰى  ما 

«إينِّ   النبيِّ  الثقلني:  فيكم  خملف  هم    :   من  بيتي»،  أهل  وعرتيت  اهللا  كتاب 

م لن  ة احلسني آخرهم مهدهيُّ يَّ العرتة؟ قال: «أنا واحلسن واحلسني والتسعة من ذرّ 

القر عن  القرآ يفرتقوا  يفرتق  ولن  حتَّ آن  عنهم  اهللا    ٰى ن  رسول  عٰىل  يردا 

  هو مآل الثقلني.   ، إذن ورود احلوض عٰىل النبيِّ )١( احلوض»

،  ٰىل جانب القرآن ال يقال عنه شاذٌّ إ نحن نعرف أنَّ من يكون ِعدل الكتاب و 

م شذُّ بأهل البيت ُيعربِّ   لكن هذا الرجل عندما يمرُّ  وا بمذاهب ابتدعوها!   عنهم بأهنَّ

املرَس  الذي عنده املصالح  أين؟ واحلال نحن عٰىل عكس غرينا  لة واالستحسان  من 

د  ة للفقه املقارن) للسيِّ صول العامَّ فلرياجع (اُأل   مصدرًا للترشيع ومن أحبَّ   ) ١٧( و 

  خرٰى. ة اُأل حيث أحٰىص مصادر الترشيع عند املذاهب اإلسالميَّ   ) ٢( د تقي احلكيم حممّ 
 

الدِّ يف    الصدوق    روٰى   )١( باب  ٢٤١و  ٢٤٠(ص  ين  كامل  ح  ٢٢/  عن ٦٤/  بسنده   (

بن   ، عن أبيه عيلِّ د بن عيلٍّ د، عن أبيه حممّ جعفر بن حممّ   غياث بن إبراهيم، عن الصادق

بن عيلٍّ  أبيه احلسني  «ُس ،    احلسني، عن  املؤمنني    َل ئِ قال:  اهللا عليه(أمري  ، )صلوات 

 ؟من العرتة  ،كتاب اهللا وعرتيت  :خملف فيكم الثقلني  : إينِّ عن معنٰى قول رسول اهللا  

تاسعهم مهدُهيم وقائمهم،    ،التسعة من ولد احلسني  ةفقال: أنا واحلسن واحلسني واألئمَّ 

  ؛ ورواه  حوضه»  يردوا عٰىل رسول اهللا    ٰى ال يفارقون كتاب اهللا وال يفارقهم حتَّ 

)، ويف عيون أخبار  ٤والعرتة/ ح    الثقلني  / باب معنٰى ٩١و  ٩٠يف معاين األخبار (ص  

/ ٣٥٨يف َقصص األنبياء (ص    )، والراوندي  ٢٥/ ح  ٦٠/ ص  ١(ج    الرضا  

ة (ج  )، واإلربيل ٤٦٥ح   ). ٣١٤/ ص ٣يف كشف الغمَّ

ر وأديب وخطيب وعميد كّليَّة الفقه بجامعة الكوفة،   )٢( السيِّد حمّمد تقي احلكيم عامل ومفكِّ

ج يف مراتبها حتَّٰى ه١٣٣٩ُولَِد عام (  ـ) بمدينة النجف األرشف، درس يف النجف وتدرَّ

ة للفقه املقارن،   وصل إىلٰ  العامَّ له: األُصول  البحث اخلارج فدرس عند أعالم عرصه. 

ُتويفِّ   ذلك.  وغري  اإلسالم،  يف  التملُّك  حّريَّة  املذاهب،  بني  التقريب  عام   وفكرة 

  النجف األرشف. هـ)، وُدفَِن باملسجد اهلندي يف١٤٢٣(
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الصادق  دخل ر اإلمام  اهللا  جل عٰىل  بن رسول  يا  إذا كانت    ،وقال: 

أين أجده؟ قال: يف القرآن قال: فأمسألة    لديَّ  مل    نْ إبحث عن حكمها الرشعي 

  ، »-أو فعله أو تقريره      قول النبيِّ   -نَّة  : «يف السُّ يكن يف القرآن؟ قال  

نَّة  يشء موجود يف الكتاب والسُّ  : «ال يمكن ذلك كلُّ مل يكن؟ قال   نْ إقال: ف

 َْطنَ م ر�
َ
ِكتَ ا ف

ْ
ءٍ ا ِ� ال ْ َ

  .)١( »]٣٨[األنعام:    اِب ِمْن �

اإلمام   نُ   وكان  «نحن  بحدِّ يقول:  الناس  عن  أث  نكنزها  حاديث 

  .)٢( تهم»رسول اهللا كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضَّ 

إىلٰ  انظر  قوله:    لكن  يف  الرجل  هذا  بمذاهب    وشذَّ (جرأة  البيت  أهل 

  ! ) ابتدعوها

:ول ا ون ا  دا  

ح وخمرج أحاديث مسند اإلمام أمحد بن  وهو مصحِّ   )٣( يقول أمحد بن شاكر

 

ار    روٰى   )١( ) بسنده  ١/ ح  ٦/ باب  ٨/ ج  ٤٠٨و  ٤٠٧يف بصائر الدرجات (ص    الصفَّ

كليبعن   بن  اهللا    :قال،  سورة  عبد  أليب  : قال  ؟اإلمام  ييفت  ءيش   يِّ أب  :قلت 

الكتاب  :قلت  ،«بالكتاب» يكن يف  مل  الكتاب    :قلت  ،نَّة»«بالسُّ :  قال؟  فام  يكن يف  مل  فام 

يش:  قال  ،نَّةوالسُّ  والسُّ الَّ إ  ء«ليس  الكتاب  يف  مرَّ فكرَّ   :قال،  نَّة»  اثننيرت  أو  : قال  ،ة 

 . فال»  ا ما تظنُّ مَّ أف ،قد وُيوفَّ «ُيسدَّ 

ار    روٰى   )٢( عن  ) بسنده  ١/ ح  ١٤/ باب  ٦/ ج  ٣١٩يف بصائر الدرجات (ص    الصفَّ

أيب  ،جابر نُ إ  ،جابر«يا  :  قال،  جعفر    عن  كنَّا  لو  من  حدِّ نَّا  لكنَّا  وهوانا  برأينا  ثكم 

كام يكنز هؤالء ذهبهم   ثكم بأحاديث نكنزها عن رسول اهللا  حدِّ نُ   ولكنَّا  ،اهلالكني

املفيد  تهم»وفضَّ  ورواه  (ص    ؛  االختصاص  والطربيس  ٢٨٠يف  إعالم    )،  يف 

 ).٥٣٧/ ص ١(ج  الورٰى 

ة أبو األشبال، ُولَِد عام (   )٣( ب بشمس األئمَّ   هـ) بالقاهرة، إمام١٣٠٩أمحد حمّمد شاكر امللقَّ

                     



 ٦٣  ....................................................  ¨املحارضة الثانية: مولد اإلمام املهدي 

يمرُّ  يقول:    حنبل عندما  به علم(بابن خلدون  له  ليس  ما  هذا  واقتحم    ،قد قفا 

  .)١( )قحًام مل يكن من رجاله

مؤرِّ  إذن  ف هو  الرجال  وعلم  والدراية  باألثر  عالقة  له  وليس  له إخ  نَّ 

ه تدخَّ أل   إنَّ هذا شذَّ   :ون يقول رجال خمتصُّ  ل فيام ال يعرفه. أختطَّر كلمة البن نَّ

أو نصف   ، م أو نصف متكلِّ   ، نصف فقيه ة يقول فيها: مل خيرب األرض إالَّ تيميَّ 

نحوي   ،ب طبِّ مت  نصف  األديان  .أو  ُخيرب  فقيه  من أل   ، فنصف  عدداً  حيفظ  نَّه 

أنَّ   ، األحاديث هل  النقد  من  والسامل  واملزاحم  منها  املعارض  يعرف  وال 

وآليَّ ُر طُ  أدوات  لديه  ليست  ال؟  أم  واضحة  وداللته  صحيحة  هذا قها  ات 

متطبِّ .  الفنّ  ُيفِس ونصف  األبدان ب  تعلَّ   ،د  ه  بعض  ألنَّ الطبِّ م  يف   الكلامت 

طبّ  وصفة  يكتب  الناسيَّ وأخذ  ُيمرض  سوف  فهذا  من   ، ة  ليس  ذلك  ألنَّ 

نَّه ذو معرفة أل   ،م ُخيرب البلدان ونصف متكلِّ   .ويفقد علم الطبِّ   ،اختصاصه

نَّه سوف إ ف   ، ة بعلم الكالم قد حفظ بعض العقائد وأخذ يدور يف البلدان جزئيَّ 

العقائد حتتا إف   ، ُخيرهبا  ٰى يعرف ة أيضاً حتَّ يَّ ٰىل وسائل فنّ إ ج للعمل هبا  نَّ أخبار 
 

    كثري وبرع يف  العلوم اإلسالميَّة  العرص احلديث، درس  ة احلديث يف  أئمَّ مرصي من 

 انتهت إليه رئاسة أهل احلديث يف عرصه، كام اشتغل  منها، برز يف علم احلديث حتَّٰى 

حتَّٰى  الرشعي  وتصحيح   بالقضاء  ورشح  دراسة  له:  العليا.  حمكمته  ة  عضويَّ نال 

كتاب مسند أمحد بن حنبل، رشح وختريج أحاديث ُسنَن الرتمذي، وغري ذلك. ُتويفِّ 

 هـ).١٣٧٧عام ( 

ا ابن  ٣٥٧١/ ذيل احلديث ١٩٧/ هامش ص ٥مسند أمحد (ج  قال يف رشحه عىلٰ  )١( ): (أمَّ

خلدون، فقد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحًام مل يكن من رجاهلا، وغلبه ما شغله من 

شأن   أنَّ  فأوهم  واألُمراء،  امللوك  من  خيدم  كان  من  وخدمة  الدولة،  وُأمور  السياسة 

أومهته نفسه ذلك ، فعقد يف مقّدمته املشهورة فصالً طويالً...  املهدي عقيدة شيعيَّة، أو 

 هتافت يف هذا الفصل هتافتًا عجيبًا، وغلط فيه أغالطًا واضحة).  
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ه مل يدرس ونصف نحوي خيرب اللسان أل  .الصحيح من غري الصحيح منها  نَّ

 . ) ١(النحو دراسة كاملة 

النوع وهو شعويب إذا مرَّ أوالواقع   ابن خلدون من هذا  بتاريخ العرب    نَّ 

ذريعاً إف شتًام  يشتمهم  ف  )٢( نَّه  ذلك  ه  إومع  ألنَّ عنه  هويَّ مسكوت  حيمل  وله  نَّه  ة 

  . موقف سلبي من أهل البيت 

الكُ  أحد  تقولون  -مره  أعجيبًا    - اب  تَّ رأيت  أنتم  صاحب    :يسألونه:  إنَّ 

  . علم االجتامع هو ابن خلدون؟ يقول: نعم

ج؟  فيقولون: كيف صار كذلك والعلوم ال يكون يف تارخيها طفرة بل تدرُّ 

اٰىل أنْ موضوع من املواضيع له بدايات فيتطوَّ   وكلُّ  يبلغ كامله فكيف تعتربونه    ر 

التدفُّ   ؟صاحب علم االجتامع فجأةً  الباطني  يقول: نعم إنَّ  ق الفجائي واحلدس 

  شعوري هو الذي أوصله! واالختامر الالَّ 

حيث إنَّكم    بن أيب طالب   وعندما تقول له: ملاذا ال يأيت ذلك إٰىل عيلِّ 

  ملا فيه من قضايا كاملة فكيف حصل فجأةً  إنَّ هنج البالغة ليس له   :نتقولو

  هبذه املعلومات؟   طالب  ومن أين أتٰى عيلُّ بن أيب 

نَّ تارخينا وأفكارنا وتراثنا وآثارنا  إهذا كالم عجيب غريب ومع األسف ف

 

): (قال بعض الناس: أكثر ما  ١١٩و ١١٨/ ص ٥(ج  قال ابن تيميَّة يف جمموعة الفتاوٰى  )١(

ه، ونصف متطبِّب، ونصف نحوي. هذا ُيفِسد   ُيفِسد الدنيا: نصف متكلِّم، ونصف متفقِّ

 األديان، وهذا ُيفِسد البلدان، وهذا ُيفِسد األبدان، وهذا ُيفِسد اللسان).

(ج    )٢( تارخيه  يف  ص  ١يقول   /١٤٩) والعرشون):  السادس  إذا  :  الفصل  العرب  أنَّ  يف 

اخلرابتغلَّ  إليها  أرسع  أوطان  عٰىل  أُ ،  بوا  م  أهنَّ ذلك  يف  وحشيَّ مَّ والسبب  باستحكام ة  ة 

ملا فيه من    ،وكان عندهم ملذوذاً   ، ةً وجبلَّ   هلم خلقاً   فصار  ،سبابه فيهمش وأ عوائد التوحُّ 

وعدم احلكم  ربقة  عن  للسياسة  اخلروج  للعمران   ،االنقياد  منافية  الطبيعة  وهذه 

 آخر ما قاله.  ...)، إىلٰ ومناقضة له
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نال ويا  وهذا مطلب بعيد امل  يُّونقون املوضوعقون واملحقِّ هبا املدقِّ   هيتمَّ   جيب أنْ 

حتَّ  متواضعة  بدايات  له  تكون  لو  نعيد  ليت  األقّل   - ٰى  شبابنا    -  عٰىل  إٰىل  الثقة 

  بتارخينا وحضارتنا. 

وحتمل عليها وأنت لست من   ¨ ٰى تنفي أحاديث املهدي من أتٰى بك حتَّ 

  فرسان هذا امليدان أبدًا؟ 

  الزهراء ديت فاطمة دخلت عٰىل سيِّ  :نصارييقول جابر بن عبد اهللا األ

األئمَّ  أسامء  فيه  مكتوبًا  لوحًا  يدهيا  بني  وجدت  البيت  وانتهيت  يف  قرأهتا  ٰىل  إة 

ت  ئَ لِ ة الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ مَّ فرأيت فيه: مهدي هذه األُ  ،آخرهم

  .)١( ظلًام وجوراً 

 

د بن سنان،  حممّ ) بسنده عن ٥٦٦/١٣/ ح  ٢٩٢و ٢٩١  يف أماليه (ص    الطويس   روىٰ   )١(

بن حممّ عن سيِّ  جعفر  اهللا  عبد  أيب  قال: د  دنا  إليك    ،  يل  اهللا:  عبد  بن  أيب جلابر  «قال 

أُ  أخلو بك فيها حاجة  به يف بعضفلامَّ   ،ريد  الذي  األيَّ    خال  اللوح  أخربين عن  له:  قال  ام 

أُ  يد  فاطمة  مِّ رأيته يف  بنت رسول  ،  ي  فاطمة  لقد دخلت عٰىل  أشهد باهللا  قال جابر: 

  ، فإذا بيدها لوح أخرض من زبرجدة خرضاء، فيه ئها بولدها احلسني  هنِّ ألُ    اهللا

  فقلت: ما هذا، يا بنت رسول   ،وأطيب من رائحة املسك األذفر   ،كتاب أنور من الشمس 

األوصياء بعده    إٰىل أيب، فيه اسم أيب واسم بعيل واسم  اهللا؟ فقالت: هذا لوح أهداه اهللا  

أنْ  إيلَّ   من ولدي، فسألتها  أنْ   ، نسخه أل  تدفعه  له: فهل لك  به؟    ففعلت، فقال  تعارضني 

نعم  كاغد   ،قال:  من  بصحيفة  وأتٰى  منزله  إٰىل  انظر  ،فمٰىض جابر  له:  صحيفتك    فقال  يف 

أقرأها عليك، وكان يف صحيفته مكتوب: حتَّ  الرحيم   ٰى  هذا كتاب من  ،  بسم اهللا الرمحن 

حممّ  عٰىل  األمني  الروح  أنزله  العليم،  العزيز  خاتماهللا  حممّ .  ني النبيِّ   د  عظِّ يا  أسامئي،  د،  م 

غريي، فإنَّه من يرجو سواي    وال ختَش   واشكر نعامئي، وال جتحد آالئي، وال ترج سواي،

ُأ  غريي  عذاباً عذِّ وخيشٰى  أُ   به  أحداً عذِّ ال  حممّ   العاملني.   من   به  إينِّ يا  عٰىل  د،  اصطفيتك   

وفضَّ  وصيَّ األنبياء،  األوصياء،لت  عٰىل  علمي وجعلت    ك  عيبة  انقضاء   احلسن  بعد    من 
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 ب مأ :ا اا يا  ¨:  

البيت   أهل  أحاديث  نفي  يف  االهتامم  هذا  ملاذا  موضوع    نسأل:  يف 

كلِّ ̈   املهدي  عٰىل  أنْ   ؟  الساحة  هبذه  إملام  له  هناك    من  ملاذا  ويبحث  يراجع 

املهدي   أحاديث  نفي  يف  غريب  عجيب  الدافع    ̈ محاس  هو  وما  وتضعيفها؟ 

  ج؟ ة والكثري من التشنُّسم باحلدَّ هلذه احلملة التي تتَّ 

واإلمام    النبيُّ  ليست سهلة فهي كام عربَّ  ̈ ة املهدي نَّ قضيَّ أ السبب 

ة هلم أمر مل يطيقوه ال  فكون النبوَّ ،  )١( : «بنا فتح اهللا وبنا خيتم»  أمري املؤمنني

 

    َّاألوَّ مد أوالد  خري  واحلسني  أبيه،  عيلّ ريخواآل  لنية  تعقب  ومنه  اإلمامة،  تثبت  فيه   ن، 

وحممّ  العابدين،  لعلمي زين  الباقر  احلقِّ   د  منهاج  عٰىل  سبييل  إٰىل  وجعفر  والداعي   ،

تنشبُّ  والعمل  العقل  يف  صامَّ   من  الصادق  فتنة  كلُّ ءبعده  فالويل  للمكذب    ،  الويل 

وخرييت من خلقي موسٰى، وعيلّ  كافر  بعبدي  يقتله عفريت  التي ُيدفَ   ،الرضا  باملدينة  ن 

عن حريمي    د اهلادي إٰىل سبييل الذاّب اهللا، وحممّ   خلق  بناها العبد الصالح إٰىل جنب رشِّ 

د خيرج (واحلسن)، واخللف حممّ   خيرج منه ذو االسمني عيلّ   ،ته حسن أغرّ م يف رعيَّ والقيِّ 

عىلٰ آيف   الزمان  تظلُّ   خر  بيضاء  غاممة  يسمعه رأسه  فصيح  بلسان  ينادي  الشمس،  من  ه 

 . »ت جوراً ئَ لِ كام مُ  د، يمأل األرض عدالً وهو املهدي من آل حممّ  الثقلني واخلافقني،

   بابويه   هذا، وقد روي حديث اللوح املشهور بصيغ وألفاظ خمتلفة، فراجع: ما رواه ابن   

(ص   والتبرصة  اإلمامة  ح  ١٠٦  -   ١٠٣يف  والكليني  ٩٢/  (ج    )،  الكايف  / ١يف 

 )، واخلصيبي ٣ح  // باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم ٥٢٨و  ٥٢٧  ص 

)، ١٧٠ -  ١٦٨)، واملسعودي يف إثبات الوصيَّة (ص ٣٦٦ -   ٣٦٤(ص   يف اهلداية الكربٰى 

(ص    والنعامين   الغيبة  باب  ٧٢  -  ٦٩يف  ين   )، والصدوق  ٥/ ح  ٤/  الدِّ يف كامل 

 غري ذلك من املصادر الكثرية.  )، إىلٰ ٤  -   ١/ ح  ٢٨/ باب  ٣١٣ -   ٣٠٨  (ص 

(ص    الصدوق    روٰى   )١( ين  الدِّ كامل  باب  ٢٣١و  ٢٣٠يف  ح  ٢٢/  بسنده  ٣١/  عن ) 

أمنَّا اهلداة أم من   ،: «يا رسول اهللا لرسول اهللا   قال: قال عيلٌّ  ،احلارث بن نوفل

يوم إٰىل  اهللا)  (إٰىل  اهلداة  منَّا  «بل  قال:  اهللا    غرينا؟  استنقذهم  بنا  ضاللة  القيامة،    من 
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  . ¨ وكذلك املهدي  ،اسيُّونمويُّون وال العبَّ األُ 

ة  ينقل املسعودي يف (مروج الذهب) عن رجل يقول: دخلت عٰىل معاوي

  ما عدا أنْ   ثمّ   ، ررأيته وامجًا قلت له: ملاذا أنت واجم؟ قال: ملك أخو تيم فشمَّ 

أنْ  عدا  وما  باألمر  وقام  عدي  أخو  وملك  ذكره  هلك  ذكره    هلك  هلك  هلك 

النبيَّ  (يقصد  كبشة  أيب  ابن  مرَّ   وهذا  مخس  باسمه  ُينادٰى  املئذنة  )  عٰىل  ات 

  .)١( وهذا أمر ال نطيقه ،اهللا)دًا رسول ا: (أشهد أنَّ حممّ يومي� 
 

   بعد ضاللة الفتنة كام بنا    الفتنة، وبنا يصحبون إخواناً   ذهم من ضاللةالرشك، وبنا يستنق

 ؛ ورواه ابن بابويه  وبنا خيتم اهللا كام بنا فتح اهللا»،  بعد ضاللة الرشك  أصبحوا إخواناً 

 ). ٨١/ ح ٩٢يف اإلمامة والتبرصة (ص 

  د بن عمر بن حممّ ) بسنده عن  ٩٦/٥/ ح  ٦٧  -  ٦٥يف أماليه (ص    الطويس    وروٰى   

فقلت: يا رسول اهللا، العدل منَّا أم من غرينا؟ ...  «:  قال  ،ه  ، عن أبيه، عن جدِّ عيلٍّ 

ألَّ   فقال: بل منَّا، بنا فتح اهللا وبنا ُيؤلِّ خيتم، وبنا  بعد الرشك، وبنا  القلوب  ف  ف اهللا بني 

 احلمد هللا عٰىل ما وهب لنا من فضله». ت:فقل، بني القلوب بعد الفتنة

عن  ،  عمر بن عيلٍّ ) بسنده عن  ٥٧و  ٥٦/ ص  ١الطرباين يف املعجم األوسط (ج    وروٰى   

«بل  : قال ،»؟يا رسول اهللا «أمنَّا املهدي أم من غرينا: بن أيب طالب أنَّه قال للنبيِّ  أبيه عيلِّ 

ُيؤلِّ   ،من الرشك  نقذونوبنا ُيستَ   ،بنا خيتم اهللا كام بنا فتح  ،منَّا ف اهللا بني قلوهبم بعد وبنا 

بيِّ  ألَّ عداوة  بنا  كام  بعدنة  قلوهبم  بني  الرشك»  ف  عيلٌّ ،  عداوة  أم  :  قال  «أمؤمنون 

 . «مفتون وكافر»: فقال ،»؟كافرون

الذهب (ج    روٰى   )١( مروج  امل) عن  ٤٥٤/ ص  ٣املسعودي يف  بن  بن شعبةمطرف  ،  غرية 

يتحدَّ   :قال يأتيه  أيب  فكان  معاوية،  إٰىل  املغرية  أيب  مع  ثمّ َوَفْدُت  عنده  إيلَّ   ث  ينرصف 

ا يرٰى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء،  فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب ممَّ 

فينا أو يف عملنا، فقلت لهفرأيته مغتام�  أنَّه ليشء حدث  : ما يل  ، فانتظرته ساعة، وظننت 

 جئت من عند أخبث الناس، قلت له: وما ذاك؟  ، إينِّ  منذ الليلة؟ قال: يا بنيَّ أراك مغتام� 

  : إنَّك قد بلغت منَّا يا أمري املؤمنني، فلو أظهرت عدالً -  وقد خلوت به  -قال: قلت له  
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وقال:    ،اس عنه اخلليفة الثاين يف حواره مع عبد اهللا بن عبَّ وهذا كالم عربَّ 

أنْ  قومكم  النبوَّ   كره  لكم  واخلالفةجتتمع  النبوَّ )١( ة  كانت  فمثلام  عٰىل  ،  ثقيلة  ة 

 

      فوصلت هاشم  بني  من  إخوتك  إٰىل  نظرت  ولو  كربت،  قد  فإنَّك  خريًا  وبسطت 

هيهاَت فوَ   ،أرحامهم يل:  فقال  ختافه،  يشء  اليوم  ما عندهم  تيٍم  هيهاَت   اهللا  أخو  َملَك   !

  يقول قائل: أبو بكر، ثمّ    أنْ هلك فهلك ذكره، إالَّ   نْ أاهللا ما عدا  فعدل وفعل ما فعل، فوَ 

   أنْ هلك فهلك ذكره، إالَّ   اهللا ما عدا أنْ ر عرش سنني، فوَ وشمَّ   ملك أخو َعِدٍي، فاجتهد

فملك رجٌل مل يكن أحد يف مثل نسبه، فعمل ما   ،ملك أخونا عثامن يقول قائل: عمر، ثمّ 

به أنْ فوَ   ،عمل وعمل  ما عدا  فُ   اهللا  ما  وذكر  فهلك ذكره،  هاشم  هلك  أخا  وإنَّ  به،  ِعَل 

ُخ به يف كلِّ   مع هذا ال  ٰى عمل يبق دًا رسول اهللا، فأيُّ أشهد أنَّ حممّ يوم مخس مرات:    ُيْرصَ

 .دفناً   دفناً الَّ إواهللا ؟ مَّ لك أُ 

ا قوله: (ابن أيب كبشة)، فرواه ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة (ج       ١٢٩/ ص  ٥وأمَّ

 ). ١٣٠و

 ،اسعن ابن عبَّ ،  عكرمة) بسنده عن  ٢٩٠  -  ٢٨٨/ ص  ٣الطربي يف تارخيه (ج    روٰى   )١(

يتذاكرون  :قال أصحابه  وبعض  اخلطَّاب  بن  عمر  بعضهم  ،الشعر  بينام  فالن    :فقال 

قد جاءكم أعلم الناس  :  فقال عمر  ،فأقبلت  : قال  ،بل فالن أشعر  : وقال بعضهم  ،أشعر

فقال   ،ٰى بن أيب سلم  زهري  :فقلت  :قال  ،اسمن شاعر الشعراء يا ابن عبَّ   :فقال عمر  ،هبا

من بني عبد اهللا بن    امتدح قوماً   : فقلت  ،به عٰىل ما ذكرت  من شعره ما نستدلُّ   هلمَّ   :عمر

 فقال:  ،غطفان

  لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 

 

قعدوا   حمدهم  أو  بأوهلم    قوم 

تنسبهم   حني  سنان  أبوهم    قوم 

 

ما    األوالد  من  وطاب    ولدواطابوا 

جنٌّ   إنٌس   أمنوا  فزعوا   إذا  حشدوا   إذا  إذا  ليل  هبا    مرزءون 

نِ  من  كان  ما  عٰىل  حسدوا   م عَ حمسدون  له  ما  منهم  اهللا  ينزع    ال 

لفضل  ،  من بني هاشم  أوٰىل هبذا الشعر من هذا احليِّ   وما أعلم أحداً  ،أحسن  :فقال عمر

يا  فِّ وُ   :فقلت  ،وقرابتهم منه  رسول اهللا   يا    :فقال  ،قاً ومل تزل موفَّ ،  أمري املؤمننيقت 

  مل أكن   إنْ  :فقلت  ،جيبهأُ   فكرهت أنْ   ؟دأتدري ما منع قومكم منهم بعد حممّ   ،اسابن عبَّ 
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  خيتم اهللا هبم أيضًا ال حتسبه أمرًا سهالً أبدًا.  نْ أالبعض، ف

األئمَّ  عيلٌّ كان  اإلمام  يقول  به  يفتخرون  املهدي»:    ة  ويقول    )١( «منَّا 
 

   ُيدريني املؤمنني  فأمري  عمر  ، أدري  أنْ   : فقال  النبوَّ   جيمعوا  كرهوا  واخلالفة  لكم  ة 

بجحاً  قومكم  عٰىل  أل   ،بجحاً   فتبجحوا  قريش  ووُ ،  نفسها فاختارت    ، قت فِّ فأصابت 

م  تكلَّ   : فقال  ،مت تكلَّ   الغضب   يتأذن يل يف كالم ومتط عنِّ   إنْ   ،يا أمري املؤمنني  :فقلت

عبَّ  ابن  املؤمننيأمَّ   : فقلت  ،اسيا  أمري  يا  قولك  قريش  :ا  فأصابت  أل   اختارت  نفسها 

هلا لكان الصواب بيدها    نفسها حيث اختار اهللا  اختارت أل   فلو أنَّ قريشاً   ، قتفِّ ووُ 

حمسود وال  مردود  قولكوأمَّ   ،غري  كرهوا   :ا  م  النبوَّ   أنْ   إهنَّ لنا  واخلالفةتكون  فإنَّ    ، ة 

قوماً     اهللا فقال  وصف   :  بالكراهية 
َ
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عمر]،  ٩[حمّمد:    �ا� عبَّ   واهللا  ، هيهاَت   :فقال  ابن  تبلغني  يا  كانت  قد  اس 

أنْ  أكره  كنت  أشياء  منزلتك  عنك  فتزيل  عنها  أمري    :فقلت  ،يمنِّ   أفرك  يا  هي  وما 

فمثيل أماط    كانت باطالً   وإنْ   ،تزيل منزلتي منك   ا فام ينبغي أنْ كانت حق�  فإنْ   ؟ املؤمنني

نفسه عن  عمر  ، الباطل  تقول  يبلغن   : فقال  رصفوها  :أنَّك  حسداً عنَّ  إنَّام    ، وظلامً   ا 

املؤمننيأمَّ   :فقلت أمري  يا  قولك  تبنيَّ   ،ظلامً   :ا  واحلليمفقد  للجاهل    : قولك   اوأمَّ   ، 

واهللا    أبت   ،هيهاَت   :فقال عمر  ، فنحن ولده املحسودون  ،فإنَّ إبليس حسد آدم  ،حسداً 

  يا أمري   مهالً   :فقلت  ، ا ما يزولوغش�   وضغناً   ،ما حيول   حسداً قلوبكم يا بني هاشم إالَّ 

وطهَّ  الرجس  عنهم  اهللا  أذهب  قوم  قلوب  تصب  ال  تطهرياً املؤمنني    باحلسد   رهم 

يا ابن    يإليك عنِّ :  فقال عمر  ،من قلوب بني هاشم  فإنَّ قلب رسول اهللا    ،والغشِّ 

ألفلامَّ   ، فعلأ   : فقلت  ، اسعبَّ  ذهبت  منِّ   استحيا  عبَّ   : فقال  ي،قوم  ابن    ، مكانك   اس يا 

إينِّ فوَ  لراعٍ اهللا  املؤمنني  : فقلت  ، كملا رسَّ   حمبٌّ   ،كقِّ حل    أمري  وعٰىل    ا إنَّ يل عليك حق�   ،يا 

 . قام فمٰىض   ثمّ   ،ه أخطأومن أضاعه فحظَّ  ، ه أصابفمن حفظه فحظَّ  ، مسلم كلِّ 

(ص   وفدك  السقيفة  يف  اجلوهري  يف ١٣٢  -  ١٣٠ورواه  الكامل  يف  األثري  وابن   ،(

 ).٦٥ - ٦٢/ ص ٣التاريخ (ج 

،  ) عن أمري املؤمنني٤/ ح ٢٧٢و ٢٧١/ ص ٣القندوزي يف ينابيع املودَّة (ج  روٰى  )١(

الصاحلني،قال:   مثال  فيها عٰىل  وحيذو  منري،  الدنيا برساج  املهدي يرسي يف    ليحلَّ   «منَّا 
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  ، وقال اإلمام زين العابدين  )١( : «اإلمام املهدي من ولدي»رسول اهللا  

  . به أهل البيت   هذا موضع فخر يعتزُّ  )٢( يف جملس يزيد: «ومنَّا املهدي»

إٰىل واقعة    )٣( فيأيت ابن شهاب الزهري  ، ُينفٰى   ومقابل هذا االعتزار جيب أنْ 

 

    ًال يبرص القائف    ، يف سرتة عن الناس،، ويشعب صدعاً ا، ويصدع شعباً ، ويعتق رق� ربقا

 . أثره ولو تابع نظره»

املعجم الصغري (ج    روٰى   )١( بسنده  ٣٧/ ص  ١الطرباين يف  أيُّ )   :قال  ،وب األنصاريعن 

وشهيدنا خري الشهداء وهو    ،نا خري األنبياء وهو أبوكِ «نبيُّ :  لفاطمة  قال رسول اهللا  

عمِّ   ،محزة  أبيِك   عمُّ  بن  وهو  يشاء  حيث  اجلنَّة  يف  هبام  يطري  جناحان  له  من   أبيِك   ومنَّا 

األُ   ،جعفر هذه  سبطا  ابناكِ مَّ ومنَّا  ومها  واحلسني  احلسن  املهدي»  ،ة  ابن  ومنَّا  ورواه  ؛ 

طالب   أيب  بن  عيلِّ  مناقب  يف  ح  ١٠٦(ص    املغازيل  أهل ١٣٠/  مناقب  ويف   ،(

ح  ١٧٢  -  ١٧٠ (ص   البيت واملح١٤٦/  العقبٰى )،  ذخائر  يف  الطربي   بُّ 

َرر (ص ٤٤ (ص  غري ذلك.  )، إىلٰ ٢٥)، واملقديس يف عقد الدُّ

 )، فراجع.٤٦و ٤٥وقد مرَّ ما رواه الكنجي يف كتابه البيان بتفصيل أكثر يف (ص   

حممّ السيِّ ذكر    )٢( القزوينيد  كاظم  املهدي    د  اإلمام  كتابه  إىلٰ   ¨يف  املهد  الظهور    من 

يف ضمن  قال    ) نقالً عن (معايل السبطني) أنَّ اإلمام زين العابدين  ٨٣و  ٨٢ (ص

يزيدخطبته   جملس  أُ   : يف  الناس  ا  ست� «أهيُّ وفُ عطينا  أُ ضِّ ا،  بسبع:  واحللم،  لنا  العلم،  عطينا 

واملحبَّ  والشجاعة،  والفصاحة،  املؤمننيوالسامحة،  قلوب  يف  النبيَّ   لناضِّ وفُ   ،ة  منَّا   بأنَّ 

ة،  مَّ هذه األُ   يرسوله، ومنَّا سبط  وأسداهللا  ار، ومنَّا أسد  يق، ومنَّا الطيَّ املختار، ومنَّا الصدِّ 

 .» إٰىل آخر اخلطبة...ةمَّ ومنَّا مهدي هذه األُ 

مقتل     فراجع:  املصادر،  باقي  يف  ة)  األُمَّ هذه  مهدي  (ومنَّا  عبارة  توجد  ال  ولكن  هذا، 

)، ١٣٨/ ص  ٤٥)، وبحار األنوار (ج  ٧٧و  ٧٦/ ص  ٢للخوارزمي (ج    احلسني  

 جتدمها خاليني من هذه العبارة.

) للهجرة  ٥٨أو    ٥٢أو    ٥١أو    ٥٠ابن شهاب الزهري القريش أبو بكر املدين، ُولَِد سنة (  )٣(

يف آخر خالفة معاوية، يف السنة التي ماتت فيها عائشة، ذكره ابن سعد يف الطبقة الرابعة  

 هـ)، وُدفَِن بشغب. ١٢٤) حديث، ُتويفِّ سنة (٢٢٠٠من أهل املدينة، جمموع أحاديثه (
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بن    : فال يقول  ، دُح أُ  املسلمني    يب طالب أعيلُّ  لواء  يقول:    ، محل  ومحل  (بل 

املسلمني من  رجل  املسلمني  عيلِّ   )١( )لواء  محل  طالب    إنَّ  أيب  اللواء    بن 

  مسألة ال تطاق. 

ل  فيقولون: نعم لكنَّه أوَّ  ،ل الناس إسالماً أوَّ  وكان عيلُّ بن أيب طالب 

يكون من الصبيان أو    لة ال تفرق يف أنْ أ! يف حني إنَّ املس)٢( من أسلم من الصبيان

  ة. ة إضافيَّ ليَّ هذه أوَّ  : الكبار يقولون
 

ة (ج  البيه  روٰى   )١( ة خروج النبيِّ  ٢١٠/ ص  ٣قي يف دالئل النبوَّ   إىلٰ   / باب سياق قصَّ

لواء  حامل  وكان   ...) قال:  أنَّه  شهاب  ابن  عن  بسنده  الوقعة)  كانت  وكيف  ُأُحد 

اهللا   رسول  أصحاب  من  رجل  تفسريه  املهاجرين  يف  القرطبي  أيضًا  ورواه  ...)؛ 

 ).٤٠٩/ ص ١بويَّة (ج )، وابن سيِّد الناس يف السرية الن١٨٥ / ص٤ (ج

يف    قال  )٢( تيميَّة  السُّ ابن  ص  ٧(ج  نَّة  منهاج  األرض  ٢٧/  أهل  باتِّفاق  آمن  من  ل  (أوَّ  :(

  ، عيلٌّ الصبيان  ومن  خدجية،  النساء  ومن  بكر،  أبو  الرجال  من  به  آمن  من  ل  أوَّ أربعة: 

 ومن املوايل زيد).

املفيد     الشيخ  املختارة (ص    عىلٰ   وقد ردَّ  الفصول  الزعم يف  قال  ٢٧٥هذا   ،(   -  

أنَّه   إنكاره  إيامنه    بعد  أنَّا لو سلَّ : (-كان صبي�ا حني  عوه من  منا خلصومنا ما ادَّ عٰىل 

ة ما ذهبوا إليه من أنَّ إيامنه  ذلك عٰىل صحَّ  سبع سنني، مل يدّل  كان له عند املبعث أنَّه 

املعرفة  كان عٰىل وجه أنَّ صغر السنِّ   ،واليقني  التلقني دون  ال ينايف كامل العقل،    وذلك 

دليل باتِّ   وليس  هذا  ذلك،  فُرياعٰى  احللم  بلوغ  التكليف  النظر  وجوب  أهل  فاق 

الرشعيَّ   وإنَّام  ،والعقول األحكام  يف  احللم  بلوغ  العقليَّ ُيراعٰى  دون  اهللا  ة  قال  وقد  ة. 

قصَّ  يف  حييٰى  سبحانه   :  ة 
َ
ن
ْ
�
َ
َصبِي�ااهُ  َوآت َم 

ْ
�ُ

ْ
قصَّ ]،  ١٢[مريم:    ١٢  ا� يف  ة  وقال 

   :عيسٰى  
َ
ش

َ
أ
َ
 ف

َ
ق ِْه 

َ
إِ�  

ْ
 ارَت

َ
� َمْن  ُم 

�
نَُ�ل  

َ
يْف

َ
ك وا 

ُ
َصبِي�ا  ا� ِد 

ْ
َمه

ْ
ا�  �ِ  

َ
   �ن

َ
  ق

�
إِ�  

َ
ال

ِكتَ َ�بُْد اِهللا آتَ 
ْ
ِ�ي�ا اِ�َ ال

َ
ِ� ن

َ
ِ� ُمبَ وَ  �اَب وََجَعل

َ
َن مَ َجَعل

ْ
�
َ
 أ
ً
وَْص ا اَر�

َ
ُت َوأ

ْ
ن
ُ
 ك

َ
ال ةِ  اِ� بِا�ص�

 
َ
� ُت َحي�اةِ مَ َوا�ز�

ْ
م

ُ
كامل     نيصغر هذين النبيَّ   فلم ينِف   ]،٣١  -  ٢٩مريم:  [  ٣١  ا د

أحد   ذلك ألحالته يف كلِّ   عقلهام واحلكمة التي آتامها اهللا تعاٰىل، ولو كانت العقول حتيل

 ...). حال وعٰىل كلِّ 
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لعيلِّ  يذعن  املسلمني  تاريخ  طالب  أبن    إنَّ  السيف    :ويقول  يب  إنَّه 

  وهو   )  اهللاال إله إالَّ (والساعد الذي نرص اإلسالم وقاتل وكافح دون كلمة 

الصحابة تاريخ  من عرفه  األ  ،أشجع  هو ولكن يأيت شخص ويقول:  منه    شجع 

النبيُّ  مل يمت رسول اهللا    :والناس اختلفوا وقالوا    الذي وقف عندما مات 

    وقال: ال، وقرأ اآلية:
َ
ُهْم َمي�تُون

�
 َمي�ٌت َو�ِ�

َ
ك

�
  ، فقلبه قويٌّ   )،٣٠(الزمر:    �إِن

  !)١(   بن أيب طالب فهو أشجع من عيلِّ 

األمر عٰىل إنكارها    ة ينصبُّ بالتاريخ توجد قضايا بدهييَّ   عندما مترُّ   وهكذا

ا تُ ملجرَّ  ل فضيلة لآلخرين فقضيَّ د أهنَّ   من أهل البيت    ¨  ة كون املهدي شكِّ

الكثري  قضيَّ  بالغ  املتأخِّ   -ة  بعض  من    - رين  خصوصًا  اللون  هذا  ألنَّ  نفيها  يف 

التاريخ موقفًا سلبي�   املفخرة يمكن أنْ  التي يقف منها  املفاخر    ، اتعطفه عٰىل باقي 

البيت   أهل  كرائم  باقي  عٰىل  أهل    وتعطفه  غري  تاريخ  حياول  والتي 

ا تُ   ، ينفيها عنهم أنْ    البيت ل عالمة مضيئة. ألهنَّ   شكِّ

م :اا اا  :ا  ي نوا  

كُ  متأخِّ تَّ يوجد  املحدِ اب  خصوصًا  يف  رون  العرص  يسايرون  والذين  ثون 

ونُ  رين)عربِّ كتاباهتم  (املفكِّ عنهم  يأتون    ،  يقولون  ىلٰ إحينام  بالذات  املسألة    : هذه 
 

تيميَّة يف    )١( ابن  السُّ قال  بكر كان ٨٣و   ٨٢  ص   / ٨ج  ( نَّة  منهاج  أبا  أنَّ  هنا  واملقصود   ...)  :(

الرسول   بعد  ونزلت   أشجع منه، وهلذا لـامَّ مات النبيُّ    أشجع الناس، ومل يكن 

حتَّٰى  هبم،  نزلت  نازلة  أعظم  واضطربوا   باملسلمني  األلباب،  وطيشت  العقول،  أوهنت 

قد  وهذا  ُأقعد،  قعد  وهذا  موته،  ُينِكر  فهذا  القعر،  البعيدة  الطوي  يف  األرشية  اضطراب 

ون بالبكاء، وقد وقعوا يف  ُدِهَش، فال يعرف من يمرُّ عليه ومن ُيسلِّم عليه، وهؤالء يضجُّ

ا قيامة صغرٰى  وا عن ة الكربٰى مأخوذ من القيام   نسخة القيامة، وكأهنَّ ، وأكثر البوادي قد ارتدُّ

يق  ين، وذلَّت كامته، فقام الصدِّ بقلب ثابت، وفؤاد شجاع، فلم جيزع، ومل ينكل، قد  الدِّ

 ، وأنَّ اهللا اختار له ما عنده...). ُمجَِع له بني الصرب واليقني، فأخربهم بموت النبيِّ  
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فصارت عندهم    ،هذه عملية تعويض، وهي أنَّ الشيعة يف تارخيهم مضطهدون

يتحلَّ  الواقع  يف  يشء  عٰىل  حيصل  ال  عندما  اإلنسان  أنَّ  وهي  يقظة،  م  أحالم 

  .)١( ر أنَّه سيحصل عليه من خالل احللمويتصوَّ 

  ،كام هي عندنا نحن الشيعة  ص م لدهيا فكرة املخلِّ مَ نسأل: إنَّ كثريًا من األُ 

  .)٢( سيُحيي األرض بعد موهتا عٰىل يديه إنَّ اهللا  

  .)٣( خرج األرض أفالذ كبدهاوستُ 
 

بهة هو املسترشق دوايت رونا  )١( ) ٢٣١لدسن يف كتابه عقيدة الشيعة (ص  مبتدع هذه الشُّ

إىلٰ  املهدويَّة  فكرة  أوعز  (إ  حيث  فقال:  هلم،  األعداء  واضطهاد  الشيعة  من  فشل  نَّ 

ة يف توطيد أركان العدل سالميَّ نَّ الفشل الظاهر الذي أصاب اململكة اإلأا  املحتمل جد� 

 ).آخر الزمان يفكرة املهدني كان من األسباب لظهور مويِّ والتساوي عٰىل زمن دولة األُ 

عبد الرمحن ) بسنده عن  ٣/ ح  ٣٠/ باب  ٣١٧(ص  ين  كامل الدِّ يف    الصدوق    روٰى   )٢(

بن عيلِّ   ،بن سليطا قال احلسني  طالب  قال:  أيب  مهدي� :    بن  اثنا عرش  هلم أوَّ   ،ا«منَّا 

، باحلقِّ من ولدي، وهو اإلمام القائم    أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، وآخرهم التاسع

وُيظهِ  موهتا،  بعد  األرض  به  اهللا  بهُحييي  احلقِّ   ر  الدِّ   دين  كلِّ عٰىل  كره ين  ولو  ه 

ورواه  »...املرشكون الرضا    ؛  أخبار  عيون  ص  ١(ج    يف  ح  ٦٩/   /٣٦  ،(

ي   القمِّ از  (ص    واخلزَّ األثر  كفاية  عيَّاش  ٢٣٢يف  وابن  األثر   )،  مقتضب  يف 

 ).١٩٤/ ص ٢(ج  يف إعالم الورٰى  )، والطربيس ٢٣ (ص

(ص      الطويس   روٰى   )٣( أماليه  ح  ٥١٣و  ٥١٢يف  عن  ٢٨/ ١١٢١/  بسنده  بن  )  جرب 

من    وهو رشٌّ اخلدري: واهللا ما يأيت علينا عام إالَّ   اك، قال: قلت أليب سعيدنوف أيب الودَّ 

  فقال أبو سعيد: سمعته من رسول اهللا  ،  قبله  ن كانممَّ    وهو رشٌّ املايض، وال أمري إالَّ 

د يف  ٰى ُيولَ مر حتَّ يقول: «ال يزال بكم األ  سمعت رسول اهللا    يقول ما تقول، ولكن

 اهللا، ثمّ  :، فال يقدر أحد يقولٰى يمأل األرض جوراً من ال يعرف غريها حتَّ  الفتنة واجلور

  ، ها من كان قبله جوراً مألكام    ي ومن عرتيت، فيمأل األرض عدالً منِّ  رجالً   اهللا    يبعث

حثواً رِ وُخت  املال  وحيثو  كبدها،  أفالذ  األرض  له  يعدُّ   ج  عداً وال  يرضب ه  حني  وذلك   ، 

 .سالم بجرانه»اإل
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  .)١( واخلري سينترش

  .)٢( والنعيم سيعمُّ 

  هذا هو مفاد الروايات. ، )٣( والعدل سينترش والظلم واجلور سينتفي

نا نالحظ فكرة املخلِّ  ض إٰىل االضطهاد  شعوب مل تتعرَّ   ص موجودة لدٰى إنَّ

يتعرَّ كاملسيحيِّ  مل  الذين  لعدوٍّ ني  وقع    ضوا  ما  بينهم  وقع  قد  صحيح  خارجي 

عدوٍّ  من  لالضطهاد  يتعرضوا  مل  الدنيا    ولكنَّهم  يملكون  هم  واليوم  خارجي 

ص  ونحن عٰىل اهلامش. اليهود والصينيُّون ومجلة من الشعوب لدهيم فكرة املخلِّ 

  .)٤( ص منترشةخرٰى جتد فكرة املخلِّ  احلضارات األُ وعندما ترجع إىلٰ 

 

بسنده عن  ٩/ ح  ١٢/ باب  ٢١٣يف الغيبة (ص    النعامين    روٰى   )١( عمرية بنت نفيل، ) 

عيلٍّ   قالت: بن  احلسني  حتَّ     سمعت  تنتظرونه  الذي  األمر  يكون  ال  يربأ يقول:   ٰى 

بالكفر،    بعضكم من بعض، ويتفل بعضكم يف وجوه بعض، ويشهد بعضكم عٰىل بعض

بعضاً  بعضكم  خري؟ ،  » ويلعن  من  الزمان  ذلك  يف  ما  له:  احلسني    فقلت  :  فقال 

يف الغيبة    ؛ ورواه الطويس  ه»كلَّ   ه يف ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك«اخلري كلُّ 

ح  ٤٣٨و  ٤٣٧ (ص والراوندي  ٤٢٩/  (ج    )،  واجلرائح  اخلرائج  /  ٣يف 

َرر (ص ٥٩/ ح ١١٥٣ ص  ). ٦٤و ٦٣)، واملقديس يف عقد الدُّ

(ص    روٰى   )٢( الفتن  كتابه  يف  املروزي  محَّاد  بن  عن  ٢٢٣نعيم  بسنده  سعيد )  أيب 

النبيِّ ،   اخلدري أُ   :قال،    عن  مل  يتمَّ «تنعم  نعمة  املهدي  مثلها   يف زمن  ينعموا 

واملال  ،   أخرجتهمن النبات إالَّ   وال تزرع األرض شيئاً   ،السامء عليهم مدراراً ترسل    ،قطُّ 

؛ ورواه الطرباين يف املعجم  خذ»  :فيقول  ،يا مهدي أعطني  :يقوم الرجل فيقول  ،كدوس

(ج   ص  ٥األوسط  (ج  ٣١١/  املستدرك  يف  واحلاكم  ص  ٤)،  وامل٥٥٨/  يف )،  قديس 

َرر (ص الدُّ الزوائد (ج  ١٧٠ عقد  واهليثمي يف جممع  )، والسيوطي يف ٣١٧/ ص  ٧)، 

 ).٤٢/ ح ١٠٢و ١٠١العرف الوردي (ص 

 يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ُملِئَت ظلًام وجورًا. ¨قد مرَّ عليك كثريًا أنَّه   )٣(

السامويَّ   )٤( الديانات  اشرتكت  منقذيف  والوضعيَّة  ة  لقد  وجود  حول  الراسخة    عقيدهتا 
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تعرَّ أصحيح   نا  لالضطهادنَّ ذلك    ، ضنا  معنٰى  ليس  وأولكن  نحلم  نا  نَّ  أنَّ

  ̈ ج فكرة املهدي  خرِ ونحن مل نُ   ، املسألة حلم يقظة. إنَّ الروايات تأخذ بأعناقنا

  لزمنا الدليل. أمن جيوبنا وال من تارخينا، بل 

إىلٰ ا القرطبي  رجع  وتفسري  املسلمني  الرازي  )١( تاريخ  الفخر    ) ٢( وتفسري 

املعاين لآللويس التفاسري جتد آيات ُيفرسِّ   )٣(وتفسري روح  وهنا بخروج  وعرشات 
 

    حول اختالفها  رغم  الزمان،  آخر  يف  األرض  عٰىل  اهللا  وكلمة  العدل  ينرش  مصلح، 

املؤمَّ شخصيَّ  واملنجي  املصلح  هذا  هذا    ،لة  حول  واالطِّالع  التفصيل  من  للمزيد 

تارخييَّة مقارنة) للدكتورة نور  املوضوع عليك بمراجعة كتاب املنقذ يف األديان (دراسة  

 ناجح حسني من إصدارات مركزنا.

يَ :  ) يف تفسري قوله تعاىلٰ ٧٩/ ص  ٢يف تفسريه (ج    القرطبيقال    )١(
ْ
� ُهْم ِ� ا��

َ
 ا ِخْزيٌ �

قيام املهدي، وفتح عموريَّ دِّ السُّ ]: (...  ١١٤[البقرة:   الدنيا  ة  ة وروميَّ ي: اخلزي هلم يف 

 ). ٥٦)؛ وراجع ما مرَّ يف (ص وغري ذلك من مدهنم ة،وقسطنطينيَّ 

يف    )٢( الرازي  الفخر  تعاىلٰ ٣٣  ص  /١٦  ج(  هتفسريقال  قوله  تفسري  يف   (  : ٰ
َ َ

� ِهَرُه 
ْ
ِ�ُظ

هِ 
� ُ
يِن � هِ  قيل: ظاهر قوله:  فإنْ ]: (٣٣[التوبة:  ا��

� ُ
يِن � ٰ ا��

َ َ
ِهَرُه �

ْ
يقتيض كونه   ِ�ُظ

غالباً   لكلِّ   غالباً  يرص  مل  اإلسالم  فإنَّ  كذلك،  األمر  وليس  يف    األديان،  األديان  لسائر 

  ...)، إىلٰ أجابوا عنه من وجوه  :قلنا  أرض اهلند والصني والروم، وسائر أرايض الكفرة.

أنَّه قال: هذا وعد    نقول: روي عن أيب هريرة    الوجه الثاين يف اجلواب أنْ أْن قال: (

عٰىل مجيع األديان. ومتام هذا إنَّام حيصل عند خروج    عل اإلسالم عالياً بأنَّه تعاٰىل جياهللا من 

السُّ   .عيسٰى  أحد إالَّ دِّ وقال  يبقٰى  املهدي، ال  أو ي: ذلك عند خروج   دخل يف اإلسالم 

 .)ٰى اخلراجأدَّ 

(لويس  آلا  قال  )٣( تفسريه  تعاىلٰ ١٠٤  ص   /١٧  ج يف  قوله  تفسري  يف   (  : َن
ْ
تَ�

َ
ك  

ْ
د

َ
ق
َ
ِ� َول ا 

هَ 
ُ
يَِر� رَْض 

َ
األ  

�
ن

َ
أ ِر 

ْ
ك

�
ا� َ�ْعِد  ِمْن  �ُوِر  ِعبَ ا�ز�   ا 

َ
اِ�ُون ا�ص� ]: ١٠٥[األنبياء:    �اِدَي 

: «إنَّ اهللا تعاٰىل قال: قال رسول اهللا  ،وأخرج مسلم وأبو داود والرتمذي عن ثوبان(

ومغارهبا فرأيت مشارقها  أُ إو   ،زوٰى يل األرض  منها»  يتمَّ نَّ  ما زوٰى يل  ملكها    ، سيبلغ 
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ت ظلًام  ئَ لِ سيبعث من يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ   وبأنَّ اهللا    ¨  املهدي 

  وجورًا. 

تف من  أو  تارخينا  من  نأخذها  مل  املسألة  عليه  إذن  ما  هي  بل  وحده  سرينا 

أنْ  يمكن  املسلمني وعليه ال  اليقظة    : تقول  مجهور  لديكم من أحالم  نشأت  ا  إهنَّ

  ده يقوله اجلميع. ردِّ إنَّه كالم ال يصمد أمام النقد وما أُ 

وهو    ، ٰىل هذا املعنٰى إها تشري  هبذه املسألة جتدها كلَّ    مترُّ امَّ ـإنَّ كتابات القوم ل 

أل الشيعة)  (أي  هؤالء  تعرَّ أنَّ  م  فكرة  إضوا  هنَّ لدهيم  نشأت  االضطهاد  ٰىل 

املهدي أساساً وإالَّ   ¨ املهدي  كلُّ   ،  ال يوجد  الزمان  آخر  خيرج  أحاديث  وال  ها 

  ٰىل آخر احلمالت. إفيها دجل وخرافة، وهكذا 

ي  ر أحاديث املهد ه ترٰى ابن حجر يقول: إنَّ من ُينكِ واألغرب من هذا كلِّ 

ُينكِ   ،كافر رضوريَّ ألنَّه  من  رضورة  الدِّ ر  إرصاراً  )١( ينات  جتد  ذلك  مع  ولكن   ،

رصار هو الذي أرشت  اإل   وأحاديثه. إنَّ رسَّ   ̈ عجيبًا غريبًا عٰىل إنكار املهدي  

  خرٰى. رصار يف مسائل أُ إليه وقد رأينا مثل هذا النوع من اإل

القر  إىلٰ  ينسبون لنا قرآنًا غري هذا  ن يقول  آاآلن ومنذ ألف وأربعامئة سنة 

  إنَّكم يف هذه األلف واألربعامئة سنة مل تستطيعوا أنْ (:  )٢( د الغزايلهلم الشيخ حممّ 

 

    ِّين وإعزاز أهله واستيالئهم عٰىل أكثر املعمورة التي يكثر  وهذا وعد منه تعاٰىل بإظهار الد

إليهاتردُّ  املسافرين  يطأهاوإالَّ   ،د  مل  ما  فمن األرض  بالدنيا     الشهرية  املؤمنون كاألرض 

الغريب وباهلند  أيَّ   وإنْ   .اجلديدة  املؤمنني  حوزة  يف  يكون  ذلك  مجيع  بأنَّ  املهدي  قلنا  ام 

 ). رَ كِ فال حاجة إٰىل ما ذُ  ونزول عيسٰى  )ريض اهللا تعاٰىل عنه(

 ).٢٦راجع ما مرَّ يف (ص  )١(

ُولَِد عام (  )٢( ر إسالمي مرصي،  هـ) يف قرية ن١٣٣٥حمّمد الغزايل،  كال العنب، عامل ومفكِّ

الفكر  يف  جتديده  عنه  ُعِرَف  احلديث،  العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  دعاة  أحد  ُيَعدُّ 

) عام  ُتويفِّ  ين،  الدِّ يف  والغلوِّ  د  للتشدُّ املناهضني  من  وكونه  يف  ١٤١٦اإلسالمي  هـ) 

رة.   الرياض، وُدفَِن بمقربة البقيع باملدينة املنوَّ
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  أرونا نسخة منه. ، )١( )جتدوا نسخة من هذا القرآن الذي تنسبونه إٰىل الشيعة

عىلٰ فالقصَّ  قائمة  ليست  حقٍّ   ة  نشدان  وال  حقيقة  عٰىل    طلب  قائمة  وإنَّام 

  ج. ُهيرِّ  د أنَّ هناك من يريد أنْ جمرَّ 

الصحيح   املنبع  عٰىل  أيدينا  وضعنا  وإنَّام  يقظة  أحالم  ليست  املسألة  إذن 

الزمان  صاحب  بوجود  والروايات  اآليات  آخر  ،  ¨  وألزمتنا  يف  يظهر  وأنَّه 

اهللا   وأنَّ  العد  الدنيا  يديه  عٰىل  الرايات  يقيم  رأيتم  وإذا  الباطل،  ويطرد  ل 

  .)٣( هذا خليفة اهللا :ومناٍد ينادي )٢( نَّ فيها خليفة اهللاإجاءت من خراسان فأتوها ف
 

كتابه قال    )١( والرشيعة   يف  العقيدة  عن  من  ٢٢٠و   ٢١٩(ص    دفاع  بعض  ألنَّ  آسف  (إنَّني   :(

عىلٰ  الكالم  ال   ُيرِسلون  بعواقبها    عواهنه،  مبالغني  غري  جزافاً  التَُّهم  يسوقون  من  بعض  بل 

.  إساءة   ته رشَّ مَّ ا إٰىل اإلسالم وأُ و هبذه األخالق املعلولة فأساؤ دخلوا يف ميدان الفكر اإلسالمي  

يزيد  سمع  قرآنًا آخر  إنَّ للشيعة  يقول يف جملس علم:  واحدًا من هؤالء  ينقص  ت  عن  [أو] 

ت رقعته يف ثالث  فقلت له: أين هذا القرآن؟ إنَّ العامل اإلسالمي الذي امتدَّ   ! قرآننا املعروف 

أربعة عرش قرنًا ال    عمر الزمن سلخ من    إٰىل يومنا هذا بعد أنْ     د من بعثة حممّ   ات ظلَّ قارَّ 

والنهاية يعرف إالَّ  البداية  واحدًا مضبوط  فأين    ،  مصحفًا  واأللفاظ،  واآليات  السور  معدود 

عٰىل نسخة منه من خالل هذا الدهر الطويل؟   هذا القرآن اآلخر؟! وملاذا مل يطَّلع اإلنس واجلنُّ 

هم   بني األغرار ليسوء ظنُّٰى ق ل عل هذه اإلشاعات وتُ فَت وحلساب من تُ ملاذا ُيساق هذا االفرتاء؟!  

يسوء ظنُّ واحد ُيطبَ بإخواهنم وقد  إنَّ املصحف  فُيقدِّ هم بكتاهبم.  القاهرة  الشيعة يف  ع يف  سه 

  ة إالَّ خيطر بباهلم يشء بتَّ  خه بني أيدهيم ويف بيوهتم دون أنْ َس النجف أو يف طهران ويتداولون نُ 

 .) الكذب عٰىل الناس وعٰىل الوحي؟   مَ فلِ ،  غه  بلِّ ومُ   ) شأنه   جلَّ ومنزله ( توقري الكتاب  

قال  ٢٢٣٨٦/ ح  ٧٠/ ص  ٣٧أمحد بن حنبل يف مسنده (ج    روٰى   )٢( قال:  ) بسنده عن ثوبان، 

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من ِقَبل خراسان فأتوها فإنَّ فيها خليفة اهللا  « :  رسول اهللا  

يف  » املهدي  املروزي  محَّاد  بن  نعيم  ورواه  (ص  ؛  (ج  ١٨٨الفتن  املستدرك  يف  واحلاكم   ،(٤  /

ة (ج  ٥٠٢  ص  َرر (ص  ٥١٦/ ص  ٦)، والبيهقي يف دالئل النبوَّ  ). ١٢٥)، واملقديس يف عقد الدُّ

:    قال: قال رسول اهللا  ، عبد اهللا بن عمر ) عن ٣٤٧الشبلنجي يف نور األبصار (ص  روٰى   )٣(

 .بعوه» املهدي فاتَّ خليفة اهللا هذا    : ينادي ك  لَ مَ غاممة فيها  «خيرج املهدي وعٰىل رأسه  
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ءات ا :ا ا :وا  

  ٰى حيمل علينا البعض هبا؟ حتَّ   ¨ات يف فكرة املهدي ما هي السلبيَّ 

الفقه عند  تُ رجع إٰىل كُ ا إنَّ اجلهاد جيب    : الشيعة هل يوجد كتاب يقولب 

حتَّ عطِّ نُ   أنْ  موقوف  ألنَّه  الزمان له  صاحب  هذا،  ̈   ٰى خيرج  عندنا  يوجد  ال  ؟ 

تنا  هذه أدلَّ   .نَّنا نقف لنجاهدإفحكم اجلهاد قائم إذا وقف املسلمون ليجاهدوا ف

ض بلدكم  عرَّ دليل يقول: إذا ت  نحمل لواء اجلهاد. ليس عندنا أبدًا   تدفعنا إٰىل أنْ 

  رموا السالح واتركوا اجلهاد أو القتال. ا ي أو املسلمون إٰىل التعدِّ 

  . ؟ كالَّ ̈   هل توجد روايات تأمرنا برتك اجلهاد والقتال من أجل فكرة املهدي 

  . ؟ كالَّ ل العمران مثالً عطِّ نُ  أنْ  ̈ هل تأمرنا فكرة املهدي 

أنْ  اليوم  علينا  فكرة    إنَّ  متنعنا  فهل  ونعمل،  ونزرع  ونبني  نستثمر 

  .عن العمل والعطاء؟ كالَّ  ¨ املهدي 

رجع  اودعم للفضيلة    بل العكس إنَّ الفكرة فيها مثل أعٰىل ونشدان حقٍّ 

املهدي   روايات  ينرش  جت إٰىل  العدل  ينرش  الظلم  يمنع  الظاملني  يقتل  تقول:  ا  أهنَّ د 

  ا؟ ٰى نقف منها موقفًا سلبي� فام عيبها حتَّ  ، اهللاق كلمة اخلري بني الناس ُحيقِّ 

نا نحلم هذا احللم ة  وهذه فكرة ضارَّ   ،هؤالء الذين يرموننا به ويقولون بأنَّ

  ما هو رضرها؟ 

   إن اة او رة ب؟

ا ُخت  :يقولون   !)١( حركتهم رهم وتشلُّ دِّ إنَّ رضرها هو أهنَّ
 

:  املردود السلبي يف عقيدة املهدي): (١٨٤يف هوية التشيُّع (ص    قال الشيخ الوائيل    )١(

 اإلنسان ومتنعه عن القيام  ة أنَّ هذه الفكرة تشلُّ ل املردودات السلبيَّ نَّ أوَّ إ ل:املردود األوَّ 

ليأخذ له بحقِّ   ذليالً   وترتكه خائفاً ر اإلنسان  دِّ بواجباته وُخت    وقد   ه،بانتظار ظهور اإلمام 
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م    ؟ هل نحن ال نعمل وال نزرع  ؟ حركتنا  كيف تشلُّ  ولكن ماذا نقول إهنَّ

  موا ما يشاؤون. يتكلَّ   يريدون أنْ 

ا أو  ا عمراني� سواء كان خط�   ، مل تقف يف طريق املسلمني  ̈ إنَّ فكرة املهدي  

أو  فكري�  فإا  نتاجي� إا  العكس  بل  تبنِّإ طالقًا  إٰىل  وتدفع  حافز  فيها  الفكرة  املُ نَّ  ل  ثُ ي 

ام عائقًا يف  األعٰىل ونشدان العدل والوقوف بوجه الباطل فام كانت يف يوم من األيَّ 

  عليها.  م املسلمني ومن أجل ذلك نالحظ األحاديث الصحيحة حتثُّ طريق تقدُّ 

توجد روايات   ¨  مات التي بحثناها يف فكرة اإلمام املهديبعد هذه املقدّ 

 ومن  ل عمل هو أنَّه ُيصيلِّ وأوَّ   ، نةإذا خرج صاحب األمر يقوم بأعامل معيَّ   :تقول

املسيح  النبيِّ   ،   ورائه  عن  الوارد  احلديث  يف  كُ     ألنَّ  روته  ب  تُ والذي 

البخاري    - الصحاح   صحيح  أو  مسلم  صحيح  عدا  من    :-ما  طائفة  تزال  ال 

  : فيقول أمريهم لعيسٰى   ، فينزل عيسٰى بن مريم  ، ظاهرين  تي يقاتلون عٰىل احلقِّ مَّ أُ 

أُ   فصلِّ   هلمَّ  إنَّ  ال  يقول:  األُ بنا  هلذه  تكرمة  منكم  صلِّ مَّ مراءكم    صيلِّ ونُ   ة 

األمر فيُصيلِّ   ،بصالتك صاحب  هبم  يأتمُّ ¨    من  مجلة  ومن  بن    ،  عيسٰى  به 

أصحابه)١(  مريم عدد  تروي  التي  الكثرية  الروايات  من  هذه  وتوجد    ، ، 
 

    َّشدَّ صو بعضهم  قسامً ر  بأنَّ  اإلمام  ظهور  النتظار  الشيعة  هلفة  ال   ة  الشيعة  ون  لُّ ُيَص   من 

ر  وهذا التصوُّ ،  خيرج اإلمام وهم مشغولون بالصالة فال يستطيعون اللحاق به  خمافة أنْ 

مجلةً  فيه  ،وتفصيالً   مردود  القول  إكثار  إٰىل  أحتاج  أُ   ،فال  النظربل  كُ   لفت  فقه  تُ إٰىل  ب 

الدفاع عن النفس قائم  ة فإنَّ اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ووجوباإلماميَّ 

بعيد  أو  قريب  من  باملهدي  يرتبط  وال  ادَّ   ،بالفعل  فليدلَّ   ٰى عومن  ذلك  عٰىل خالف  نا 

 ...). عٰىل القائل وهو به أوىلٰ  فمردود يء الفارغة والقول البذا الدعاوٰى املصدر، أمَّ 

صحيحه (ج    روٰى   )١( بسنده عن  ٩٥/ ص  ١مسلم يف  يقول)  اهللا  عبد  بن  سمعت    :جابر 

  ، ظاهرين إٰىل يوم القيامة»  يقاتلون عٰىل احلقِّ   يتمَّ «ال تزال طائفة من أُ :  يقول   النبيَّ 
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  نا. ضافات ال هتمُّ إ

اآللويس أالغريب   واتَّ   نَّ  بغداد  يف  الشيعة  بني ظهراين  نشأ  هبم  الذي  صل 

ُمخُ   :يقول يأخذون  م  بسامرَّ إهنَّ الرسداب  يف  وجيعلونه  به  ويأتون  حتَّ سهم  ٰى  اء 

  ! )١( خيرج صاحب الزمان ويشرتي به األسلحة ويقاتل

سه بحمد اهللا فكم  إنَّ الشيعة هلم ألف وأربعامئة سنة والكثري منهم يدفع ُمخُ 

  ٰى يسع ذلك؟ لرسداب حتَّ هو حجم هذا ا

الرتبة  : يقولون عٰىل  يسجدون  الشيعة  احلسني   ، إنَّ  دم  فيها  !    ألنَّ 

  طنان من الرتاب؟ أمل ينته هذا اليوم حيث يقاع آالف األ  : نسأهلم

أُ  القولال  ليُنكِ   :ريد  القوم  يف  عقالء  يوجد  ولكنَّهم  ال  الفكر  هذا  روا 

أنْ ولعلَّ   ،قليلون يستطيعون  ال  أنْ   هم  ونأمل  بقوهلم  إٰىل    جيهروا  الدنيا  متيل 

  ة وتبتعد عن التهريج.  املوضوعيَّ 

الرواية   ه  أويف     إذا خرج يأيت إٰىل كربالء يقف عٰىل قرب احلسني   ̈ نَّ

  .)٢( بعوههذا خليفة اهللا فاتَّ  :صحابه واملنادي يناديأومن ورائه رعيل من 

أوَّ  الرواية:  يمدُّ تقول  به  يبدأ  يستخرج طفالً للحسني    ل يشء    يديه 

  مذبوحًا من الوريد إٰىل الوريد.   رضيعاً 

 *   *   *  

 

   عيسٰى بن مريم    «فينزل:  قال  نَّ بعضكمإ ،ال  :فيقول  ،لنا  صلِّ   تعاَل   :فيقول أمريهم 

بعض   األُ أُ عٰىل  هذه  اهللا  تكرمة  (ج  ة»مَّ مراء  مسنده  يف  حنبل  بن  أمحد  ورواه  / ٢٣؛ 

)،  ٢٣٢و  ٢٣١/ ص  ١٥)، وابن حبَّان يف صحيحه (ج  ١٥١٢٧/ ح  ٣٣٥و  ٣٣٤ص

ة.  )، إىلٰ ١٨٠/ ص ٩والبيهقي يف ُسنَنه (ج   غري ذلك من مصادر العامَّ

 )، فراجع. ٣٢و ٣١قد مرَّ كالمه يف (ص  )١(

 )، فراجع.٧٧قد مرَّ يف (ص  )٢(
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  شعبان املعظم) ثالث مناسبات:  ١٥تزدحم يف هذه الليلة الكريمة (ليلة  

ا د إ :وا ا ¨:  

العرصت  هلَّ  إمام  األُ   ، طلعة  املسلمني  ، ةمَّ ومنقذ  يف  وبقيَّ   ،وأمل  اهللا  ة 

  . )هـ٢٥٥( األرض عٰىل هذا الوجود يف ليلة النصف من شعبان سنة  

اجلواد   اإلمام  بنت  حكيمة  اإلمام    تقول  دار  يف  الليلة  تلك  وكانت 

بايت عندنا هذه الليلة فقلت: ما    ، ةفقال: يا عمَّ   ، وأرادت اخلروج  العسكري  

من نرجس؟    ي خأيا ابن    ممَّن  : ة هذه الليلة قلتمَّ اخلرب؟ قال: إنَّ والدة منقذ األُ 

يا عمَّ  أُ   ،ةوال أرٰى عليها أثرًا للحمل قال:  موسٰى سوف ال    مِّ إنَّ فيها شبهًا من 

بتها ظهرًا   يف حلظات الوالدة، ارجعي إٰىل داخل الدار. جئت وقلَّ  محلها إالَّ يتبنيَّ 

  ت بالطلق.  قرب الفجر فأحسَّ  لبطن فلم أَر للحمل أثرًا عليها إٰىل أنْ 

منها وتولَّ  فدنوت  النساء  من  إٰىل جانبها ومعي جمموعة  ما  كنت  منها  يت 

فاستقبل األرض    ̈ وضعت صاحب األمر    تيل النساء من النساء فلم تلبث أنْ 

 بكلتا يديه رافعًا رأسه يقرأ هذه اآلية الكريمة: 
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  :¨ا ا دة ا اي 

وحجَّ أالواقع   العرص  صاحب  والدة  مسألة  باهتامم  نَّ  تستأثر  الدهر  ة 

  : ة نواٍح املسلمني من عدَّ 

حدود    ̈ ة الروايات يف موضوع صاحب الزمان  يَّ ٰى كمّ تكاد تتعدَّ   وٰىل: اُأل 

يعني  اال  األُ أ ستفاضة،  من  املسلمني  عند  املسألة  الرضوريَّ نَّ  أمر  مور  وصل  بل  ة 

ة رصحية بكفر من  الكفر. يعني توجد فتاوٰى عند املذاهب اإلسالميَّ  إنكارها إٰىل حدِّ 

  . ) ٢( من كتب يف ذلك أشبع هذا املوضوع كتابةً   ، ولعلَّ ) ١( ̈   ر صاحب الزمان ُينِك 

الزمان  صاحب  والدة  فكرة  أصل  من    ̈   إنَّ  الثاين عرش  وأنَّه  ووجوده 

البيت  أئمَّ  أهل  النبيِّ ،  ة  عن  الواردة  بالنصوص  عنه  مفروغ    :   أمر 

اثنا عرش خليفة كلُّ  اثنا  أو:  ،  هم من قريش»«يكون من بعدي  «يكون من بعدي 

  .)٣( هم من ولدي» عٰىل اختالف الرواياتعرش خليفة كلُّ 

ت  ئَ لِ «آخرهم يواطئ اسمه اسمي يمأل اهللا به األرض قسطًا وعدالً كام مُ 

  .)٤( »ظلًام وجوراً 

 

 ).٢٦راجع ما مرَّ يف (ص  )١(

املرعيش    راجع  )٢( السيِّد  نقله  أنكر   /٢١٣  ص  /١٣  ج(  احلقِّ حقاق  إرشح    يف   ما  من 

 )، فراجع.٢٦فقد كفر)، وقد مرَّ أيضًا يف (ص  خروج املهدي 

رواه    )٣( فقد  خمتلفة،  بألفاظ  ة  والعامَّ ة  اخلاصَّ رواه  متواتر  صحيحه البخاري  حديث  يف 

ص  ١١ (ج ح  ٧٠/  النبيِّ  ٦٤٥٧/  سمعت  قال:  سمرة،  بن  جابر  عن  بسنده   ( 

عرش  «يقول:   اثنا  قال:  »أمرياً يكون  إنَّه  أيب:  فقال  أسمعها،  مل  كلمة  فقال  من  «،  كلُّهم 

) بألفاظ خمتلفة، وأبو داود يف ُسنَنه ٤و  ٣/ ص  ٦؛ ورواه مسلم يف صحيحه (ج  »قريش

ص  ٢(ج   ح  ٣٠٩/  (ج  ٤٢٨٠و  ٤٢٧٩/  ُسنَنه  يف  والرتمذي  ص  ٣)،   /٣٤٠  /

ة. )، إىلٰ ٢٣٢٣ ح  غري ذلك من مصادر العامَّ

(ج    داود  وأب  روٰى   )٤( ُسنَنه  ص  ٢يف  ح  ٣١٠و  ٣٠٩/  عن  ٤٢٨٢/  بسنده    سفيان: ) 
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النبيُّ   خدِّ   صفاته:   وُيعطي  خال عٰىل  األيمن  الشعر   ) ١( ه    )٢( قطط 

الوجه  ُخت ) ٣( أزهر  إذا خرج  يعدُّ   ) ٤( األرض كنوزها ج  رِ ،  املال حثواً وال   ه حيثو 
 

    »  بيتي، يواطئ اسمه   ٰى يملك العرب رجل من أهلالدنيا حتَّ   -  أو ال تنقيض  -  تذهبال

ُسنَنه (ج    ،اسمي» قال: ٢٣١٣/ ح  ٣٤٣/ ص  ٣والرتمذي يف  اهللا،  عبد  بسنده عن   (

يواطئ    ،أهل بيتي  ٰى يملك العرب رجل من«ال تذهب الدنيا حتَّ :   قال رسول اهللا

 .اسمه اسمى»

  ،سليامن بن حبيب ) بسنده عن  ١٠٢و  ١٠١/ ص  ٨الطرباين يف املعجم الكبري (ج    روٰى   )١(

  ، ن دَ «سيكون بينكم وبني الروم أربع هُ : قال رسول اهللا   : يقول   مامة سمعت أبا أُ   : قال 

عبد القيس   فقال له رجل من ،يدوم سبع سنني»   ،يد رجل من أهل هرقل  الرابعة عىلٰ  تقوم

«من ولد أربعني  :  قال   ؟ يومئذٍ   من إمام الناس   ، يا رسول اهللا   : املستورد بن خيالن  : يقال له

دُ   ، سنة  أسود   هيف خدِّ   ،ي رِّ كأنَّ وجهه كوكب  قعوايتان   ،األيمن خال  كأنَّه    ، عليه عباءتان 

إرسائيل  بني  رجال  سنة ،  من  عرشين  الكنوز   ،يملك  الرشك»   ، يستخرج  مدائن  ؛  ويفتح 

  ٥١٤ورواه الكنجي يف البيان يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص  

َرر (ص  ٥١٥و   ٣١٨/ ص  ٧)، واهليثمي يف جممع الزوائد (ج  ٣٦)، واملقديس يف عقد الدُّ

)، والسيوطي يف  ٧٩٤٥/ ح  ٧١/ ص  ٦ين يف اإلصابة (ج  )، وابن حجر العسقال٣١٩و

ة.  )، إىلٰ ٧٨/ ح ١١٦العرف الوردي (ص   غري ذلك من مصادر العامَّ

بذلك يف املصادر التي بأيدينا، بل وصفه بذلك   ¨يصفه    مل نجد رواية عن النبيِّ    )٢(

ت الرواية يف (ص أبيه  أبو األديان حينام خرج للصالة عىلٰ   )، فراجع.٥٢، وقد مرَّ

النبيِّ    )٣( وصف  نجد  روٰى   ̈ له    مل  وقد  هذا  بأيدينا؛  التي  املصادر  إلزام   يف  صاحب 

املؤمنني  ١٧٤/ ص  ٢ج  الناصب يف (  املنسوبة ألمري  البيان  نقله خلطبة  بعد   (  ، :قال

صف لنا هذا املهدي  ، املؤمننيأصحابه وقالوا: يا أمري   فقامت إليه الفضالء والعلامء ووجوه 

ذكره؟  إٰىل  اشتاقت  قلوبنا  األزهر فقال    فإنَّ  واجلبني  األقمر  الوجه  صاحب  «هو   :، 

 آخره.  إىلٰ   » ... م علَ تُ   واملخرب بالكائنات قبل أنْ   ، م املعلَّ   وصاحب العالمة والشامة، العامل غري 

ثّم إنَّ املسيح يأخذ إبليس، ويقول لإلمام:  ): (...  ١٠٥ذكر ابن املنادي يف املالحم (ص    )٤(

فيُضجِ  اإلمام  فيأخذه  فاذبحه،  هذا  ويموتخذ  املقدس،  بيت  صخرة  عٰىل  فيذبحه    عه 
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  إٰىل آخر ما ورد يف نعته من الروايات.   ، يمأل اهللا به األرض قسطًا وعدالً...   ) ١( ا عد� 

 

   ٍيف   حينئذ وملوكها  الدنيا  مجيع  من  الناس  مجيع  ويدخل  الشياطني،  من  أصحابه  مجيع 

كلُّ اإلسالم،   ويموت  العدل،  وحييٰى  اجلور  واهلوامِّ   ويذهب  السباع  من  ٰى  حتَّ   مؤذي 

،  ها، وال يبقٰى عاقٌّ مؤذي، وتفشو األمنة يف األرض كلِّ   الذباب والنمل والبعوض وكلُّ 

يكون يف األرض   الناس فال  الرمحة، وختصب  وتنزل  كنوزها وبركاهتا،  وتظهر األرض 

 ...).  والسفهة، ويذهب من الناس التجربُّ يَّ فقري وال مسكني، ويقسم املال بالسو

) بسنده عن أيب سعيد، ١١٠١٢/ ح  ٥٥و   ٥٤/ ص  ١٧أمحد بن حنبل يف مسنده (ج    روٰى   )١(

ا « :  قال: قال رسول اهللا   ه عد� ، ويف » يكون يف آخر الزمان خليفة ُيعطي املال، وال يعدُّ

يكون بعدي خليفة حيثي املال حثيًا، « :  ) عنه، عن النبيِّ  ١١٤٥٦/ ح ٣٩/ ص  ١٨  (ج 

ا  ه عد� من خلفائكم « :    ) عنه، عن النبيِّ ١١٥٨١/ ح  ١٢٨و   ١٢٧، ويف (ص  » وال يعدُّ

ا  ه عد�  ) عنه أنَّ رسول اهللا ١١٩١٤  / ح ٤٠٧، ويف (ص  » خليفة حيثي املال حثيًا، ال يعدُّ

ا يف   ليبعثنَّ اهللا  « قال:   ه عد� ة خليفة حيثي املال حثيًا، وال يعدُّ  ٤٢٢، ويف (ص  »  هذه اُألمَّ

أمري إالَّ وهو رشٌّ من اك، قال: قلت: واهللا ما يأيت علينا  أيب الودَّ ) عن  ١١٩٤٠/ ح  ٤٢٣و 

لقلت  سمعته من رسول اهللا لوال يشء  من املايض، قال:   وهو رشٌّ عام إالَّ املايض، وال 

ُأمرائكم أمريًا حيثي املال حثيًا يقول: «    سمعت رسول اهللا   ، ولكن مثل ما تقول  إنَّ من 

فيه  فيحثي  ثوبه  الرجل  فيبسط  خذ،  فيقول:  يساله  الرجل  يأتيه  ا،  عد� ه  يعدُّ ويف »   وال   ،

 :قال   ،قال كنَّا عند جابر بن عبد اهللا  ، عن أيب نرضة ) بسنده  ١٤٤٠٦/ ح ٢٩٨/ ص  ٢٢  (ج 

العراق  ُيوَش  أهل  ُجيب   نْ أ ك  درهم   ٰى ال  وال  قفيز  ذاك  : قلنا   ، إليهم  أين  قِ   : قال   ؟ من  ل بَ من 

من   : قلنا   ، ال ُجيبٰى إليهم دينار وال مدّ   نْ أ ك أهل الشام  ُيوَش   : قال   ثمّ   ، يمنعون ذلك   ، العجم 

قِ   : قال   ؟ أين ذاك الروم َب من  ذاك   ، ل  رسول   قال   : قال   ثمّ   ، هنيهةسكت    ثمّ   : قال   ، يمنعون 

  .ا» ه عد� ال يعدُّ  خليفة حيثو املال حثواً   يت مَّ «يكون يف آخر أُ :    اهللا 

/ ٢يف مسنده (ج    )، وأبو يعىلٰ ٢٢٢وراجع ما رواه نعيم بن محَّاد املروزي يف الفتن (ص  

)، والدارقطني  ٧٥/ ص ١٥)، وابن حبَّان يف صحيحه (ج ٣٢٠/١٢٩٤/ ح ٤٧٠ص 

املستدرك (ج  ٣٢٩/ ص  ١١يف علله (ج   والبيهقي يف ٤٥٤/ ص  ٤)، واحلاكم يف   ،(  

ة (ج   ة؛ وقد مرَّ يف (ص    )، إىلٰ ٣٣٠/ ص  ٦دالئل النبوَّ )  ٧٣غري ذلك من مصادر العامَّ

 عن أمايل الطويس، فراجع.
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ة أهل  وعن أئمَّ    وعن أمري املؤمنني   تكاثرت الروايات عن النبيِّ 

كلُّ     البيت  أنَّه  وتشري  إٰىل  أمري املؤمنني   احلادي ها  اإلمام      عرش من ولد 

  ،سم وهذه اإلضافة «يواطيء اسم أبيه اسم أيب» ليست موجودةعليه باال وتنصُّ 

ت بعد  عَ ِض ا هذه اإلضافة فقد وُ نَّ يف الرواية: «يواطيء اسمه اسمي» فقط أمَّ أل

  .)١(ذلك
 

أ ا ال ريب  ممَّ   )١( حد  أ ني لتطبيق احلديث عٰىل  اسيِّ ني والعبَّ مويِّ نَّ هذه الزيادة من وضع األُ فيه 

امهم كعمر بن عبد العزيز من بني أُ ُح  اس ساعدهم ايس من بني العبَّ واملهدي العبَّ ة  ميَّ كَّ

 اعو احلديث.عٰىل ذلك فقهاء السوء ووضَّ 

هذه   أنتجوا  الذين  هم  احلسن  بن  اهللا  عبد  بن  حمّمد  أتباع  يكون  أْن  البعض  واحتمل 

ج املنصور وأتباعه هذه الصيغة، الصيغة، وأضافوا عبارة: (واسم أبيه اسم أيب)،   ثم روَّ

وكان  ،  عيًا أنَّه هو املهدي عٰىل احلقيقةبه باملهدي، مدَّ ق ابنه الذي لقَّ ألنَّه كان حياول تسوي

 .د بن عبد اهللا أيضاً اسمه حممّ 

  ٤٨١يف البيان يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص    قال الكنجي  

-  ٤٨٥) أيب):  اسم  أبيه  (واسم  قوله:  دون  من  للرواية  نقله  بعد  حديث  )  هذا  قلت: 

أبو داود: أخربنا عثامن بن  ،  نه كام أخرجناهنَُس   خرجه أبو داود يفأ حسن صحيح،   وقال 

قطر، عن القاسم بن أيب بزة، عن أيب الطفيل،   ثناثنا الفضل بن دكني، حدَّ أيب شيبة، حدَّ 

النبيِّ عن عيلٍّ  يبَق   ، عن  مل  «لو  قال:  إالَّ   ،  الدهر  لبعث  من  يوم  أهل   رجالً اهللا    من 

عدالً  يمألها  مُ   بيتي  جوراً ئَ لِ كام  هكذا  ت  قلت:  ُس أ »،  يف  داود  أبو  وأخربنا  .  نهنَخرجه 

بن حممّ  إبراهيم  بن األزهر  احلافظ  حممّ د  الواحد الرصيفيني بدمشق واحلافظ  عبد  بن  د 

قاسيون الفتح نرص    ،املقديس بجامع جبل  أبو  أخربنا  عبد  اهللا  قاال:  بن  عبد اجلامع  بن 

ثنا عيسٰى بن شعيب  بن حممود الطائي، حدَّ اهللا د بن عبد الرمحن الفامي هبراة، أخربنا حممّ 

ي، أخربنا احلافظ أبو احلسن حممّ ا د بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم بن إسحاق السجزِّ

وقال فيه: وزاد زائدة يف روايته: «لو   ،األبري يف كتاب مناقب الشافعي ذكر هذا احلديث

يبَق  إالَّ   مل  الدنيا  لطوَّ من  يوم  حتَّ اهللا  ل    اليوم  يبعث  ذلك  من  -ي  منِّ  رجالً اهللا  ٰى    أو 
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اإلمام  تناولت موضوع  وأملَّ   ̈   املصادر  بالبحث  أطرافه    ت بكلِّ أشبعته 

ا أو كونه ينتمي إٰىل أهل  اإلشكاالت الواردة تكون حول طول العمر وبقائه حي� و

األئمَّ     البيت إٰىل  بالنسبة  تسلسله  وردَّ أو  الروايات  مئات  أشبعتها  قد  ت  ة 

  أقرب املصادر هو:  عليها ولعلَّ 

 

      كام    وعدالً   أبيه اسم أيب، يمأل األرض قسطاً يواطئ اسمه اسمي، واسم    - بيتي  أهل

«واسم أبيه اسم   قلت: وقد ذكر الرتمذي احلديث ومل يذكر قوله: ،  »وظلامً  ت جوراً ئَ لِ مُ 

داود،  أيب» أبو  احلُ   ،وذكره  روايات  معظم  «اسمه  فَّ ويف  األخبار  نقلة  من  والثقات  اظ 

  و يزيد يف احلديث، وإنْ وه  ، والذي رواه «واسم أبيه اسم أيب» فهو زائدة ، » فقطاسمي

أيب  صحَّ  أبيه اسم  أبو عبد    ،فمعناه واسم  وكنيته  الكنية اسامً اهللا،  احلسني    كنايةً   فجعل 

أي احلسن،    ،اسم أبيه اسم ابني  :وحيتمل أنَّه قال  .نَّه من ولد احلسني دون احلسنأعنه  

توهَّ  قد  الراوي  فيكون  اسمه حسن،  املهدي  قولهووالد  أيبف فصحَّ   ، ابني  :م  فقال:  ،  ه 

ف يف تأويل هذه الرواية، والقول  وهذا تكلُّ   .بني الروايات  فوجب محله عٰىل هذا مجعاً 

ذلك عدَّ إ   :الفصل يف  مسنده  احلديث يف  هذا  روٰى  وإتقانه  أمحد مع ضبطه  اإلمام  ة  نَّ 

بذلك العالَّ ،  مه اسمي»مواضع «واس  أبو حممّ مة حجَّ أخربنا  الشيوخ  د  ة العرب شيخ 

حممّ  بن  العزيز  األنصاريعبد  املحسن  عبد  بن  حممّ   :قال  ،د  أبو  عبد  أخربنا  بن  اهللا  د 

أخربنا    ،أخربنا ابن املذهب  ،أخربنا أبو القاسم بن احلصني  ،بن أيب املجد احلريباأمحد  

محدان عبد  حدَّ   ، ابن  بن حنبلبن  اهللا  ثنا  سعيد حدَّ   ، أمحد  بن    ، ثنا سفيان حدَّ   ،ثنا حييٰى 

عاصم زرٍّ   ، عن  عبد    ، عن  النبيِّ اهللا،  عن  الدنيا     عن  تذهب  «ال  ال    -قال:  أو 

الدنيا   اسمي»حتَّ   -تنقيض  اسمه  يواطئ  بيتي  أهل  من  العرب رجل  يملك  ومجع  .  ٰى 

طُ  نعيم  أبو  اجلمِّ رُ احلافظ  عن  احلديث  هذا  كلُّ   ق  املهدي،  مناقب  يف  عن  الغفري  هم 

فمنهم سفيان بن عيينة،  ،    عن النبيِّ اهللا،  ، عن عبد  عاصم بن أيب النجود، عن زرٍّ 

أخرجناه بطُ رُ وطُ   ، كام  عنه  شتَّ رُ قه  إىلٰ ٰى ق   ،(...   ) قال:  زرٍّ أْن  عن  عاصم  غري    ، ورواه 

بن  اهللا  ما كان من عبيد    هؤالء رووا «اسمه اسمي» إالَّ   ، كلُّ ة عن زرٍّ وهو عمرو بن مرَّ 

قال فيه  ،موسٰى عن زائدة عن عاصم اللبيب  :  فإنَّه  يرتاب  أيب»، وال  أبيه اسم  «واسم 

 ). علمواهللا أة عٰىل خالفها،  نَّ هذه الزيادة ال اعتبار هبا مع اجتامع هؤالء األئمَّ أ
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  كتاب (البيان) للكنجي الشافعي. 

  ين العسكري. (املهدي املوعود) للشيخ نجم الدِّ 

  (الغيبة) للشيخ الطويس. 

  .)١(للشيخ املجليس )بحار األنوار (من   ̈  باملهدي اجلزء اخلاصُّ 

    د  أو  د؟

اإلسالميَّ  املذاهب  بني  اإلماميَّ الفرق  ومذهب  صاحب  ة  موضوع  يف  ة 

ُخيلَ  ا ظهوره وإذا خرج يفتح  ق بعد ذلك؟ أمَّ األمر هو: هل هو موجود فعالً أو 

عٰىل ذلك    فقد نصَّ   ،قها يف سبيل اهللاة ويستويل عٰىل كنوز الروم وُينفِ القسطنطنيَّ 

املؤرِّ حتَّ  أكثر  بُ ٰى  يف  خني  خلدون  ابن  ومنهم  الفكر  من  اللون  هذا  عن  عدًا 

بعد  د  إنَّه ُيولَ   : ة ولكن قالوان كتب من علامء املذاهب اإلسالميَّ ومجلة ممَّ   )٢( مةاملقدَّ 

  استبعادهم هو:  ذلك ورسُّ 

  ما الفائدة فيه وهو خمفي الوجود؟  الً: أوَّ 

ال    ل العمر عادةً ألنَّ معدِّ   ،نَّ بقاءه هلذه الفرتة خيرق الوضع العاديأ  ثانياً:

   سبعني أو ثامنني عامًا. إالَّ  يستمرُّ 

  ما هي دوافع اختفائه؟  ثالثاً: 

    نَّ ظاهر األحاديث حيملنا عٰىل اجلزم بأنَّ اهللا إ اجلواب عن فائدة وجوده ف 

  ام؟ يومًا من األيَّ   ختلو األرض من نبيٍّ   فهل يمكن أنْ   ) ٣( ة ال ُخييل األرض من حجَّ 
 

بحار    )٥٣و  ٥٢و  ٥١(اجلزء    :راجع  )١( امل للاألنوار  من  مة  يف    جليسعالَّ ُطبَِع  وقد   ،

 يف بحار األنوار). ¨جملَّدين ضخمني حتت عنوان (اإلمام املهدي 

 / الفصل الثاين واخلمسون).٣١١/ ص ١(ج ابن خلدون تاريخ  راجع: )٢(

ار    روٰى   )٣( الدرجات (ص    الصفَّ باب  ١٠/ ج  ٥٠٦يف بصائر  بسنده١٥/ ح  ١٠/   (  
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اهللا   ترك  نبي�   ما  فيه  يبعث  مل  العصور  من  ذلك  عرصًا  ترك  إذا  ألنَّه  ا 

نبيٍّ  بدون  حجَّ   العرص  بدون  الناس  ترك  حيتجُّ فكأنَّه  فعندما  ة  اهللا  عند  هبا  ون 

أيِّ  عن  أقول:  تكاليفي  عن  غدًا  الباري  كلَّ   يسألني  كلَّ طريق  يقول:  فتك  فتني؟ 

النبيِّ  ُيرِس من وجود حجَّ   بدَّ   والكتاب، فال  عن طريق  مل  فإذا  فال    ل يل رسوالً ة 

  بني. ُيعذِّ   أنْ  يصحُّ 

 ََوم 
ً
 رَُسوال

َ
بَْعث

َ
� ٰ بَِ� َح��

�
ا ُمَعذ

�
ن
ُ
  ).١٥(اإلرساء:    �ا ك

النبيِّ  بعثة  من  الغاية  هي  اإلمام  ألنَّه عندما      والغاية من نصب  نفسها 

 ٰ أنْ يتوىفَّ يمكن  ال  أنبياءه  اهللا  حجَّ     من  خالية  األرض  إنَّ  يرتك  قائل:  يقول  قد  ة، 

الذي عند عيسٰى   الكتاب  الكتاب وحده كافيًا لكان  الكتاب كاٍف فنقول: لو كان 

ا بعده، ولكان الكتاب الذي عند موسٰى كافيًا فال يبعث اهللا  كافيًا فال يبعث اهللا نبي� 

أنْ  وينبغي  بعده  أئمَّ   أنبياء  ينصب  مع  ال  القرآن  وجود  مع  اُأل أ ة  عىلٰ مَّ نَّ  جممعة    ة 

  .) ١( وجوب نصب اإلمام ولكن هل هذا الوجوب عقيل أو رشعي؟ فيه اختالف 

 

  إسحاق أيب  أصحابنا  حدَّ :  قال   ،اهلمداين  عن  من  الثقة  املؤمنني  أ ثني  أمري  سمع   نَّه 

ُخت   مَّ هُ «اللَّ :  يقول حجَّ ال  من  األرض  مغمورىل  خايف  أو  ظاهر  خلقك  عٰىل  لك   لئالَّ   ،ة 

عن صدق ) بسنده  ١٧/ ح  ١٠/ باب  ١٠/ ج  ٥٠٧، ويف (ص  تك وبنيانك»تبطل حجَّ 

ة عامل حييٰى  من حجَّ   «لن ختلو األرض:  يقول  سمعت أبا عبد اهللا    :قال  ة،بن صدق ا

 ِ�ُْطفِ :  تال هذه اآلية  ثمّ   ،»فيها ما يميتون من احلقِّ 
َ
وَ   ئُوايُِر�ُدون

ْ
ف
َ
اِهِهْم َواُهللا  نُوَر اِهللا بِأ

 ُمتِم� نُورِِه  
َ

�
ْ
ِرَه ال

َ
ْو ك

َ
  َو�

َ
/  ١٢/ باب  ١٠/ ج  ٥٠٩، ويف (ص  »]٨[الصّف:    �فُِرون

بسنده  ٨ح   اجلعفري)  سليامن  الرضا  :قال  ،عن  احلسن  أبا  ختلو   :قلت،    سألت 

 . هلها»أب ة لساخت«لو خلت األرض طرفة عني من حجَّ : قال  ؟ة اهللاألرض من حجَّ 

ة)،  ١٧٨/ ص  ١يف الكايف (ج    وراجع ما رواه الكليني     / باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ

ة). ١٣٦يف الغيبة (ص    والنعامين    / باب ما روي يف أنَّ اهللا ال ُخييل أرضه بغري حجَّ

يف    )١( جرب  ابن  اإليامن  قال  (٣٥و  ٣٤(ص  هنج  أربعة ):  عٰىل  اإلمامة  يف  الناس    واختلف 
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العلَّ  العلَّ إذن  هي  اإلمام  نصب  يف  النبيِّ ة  إرسال  من  نفسها     ة 

متعذِّ  ليس  إليه  تنصُّ والوصول  فالروايات  قد   رًا  إليه  يصل  الناس  بعض  أنَّ 

نَّ اختفاءه واحتجابه ليس عن الوجود بل عن النظر، أي إيشعر أو ال يشعر أي  

 ف. نَّه ال ُيعرَ إ

ه   إنَّ الوجود  العيون ال  هي كونه خمتفيًا عن  حتَّ   ̈ فاملسألة  ٰى  يطرح رأيه 

األُ  علامء  بعض  حجَّ يذهب  يكون  إنَّام  العلامء  إمجاع  أنَّ  إٰىل  ألنَّ صول  رأي    ة 

ُيسدِّ   ̈   اإلمام  يعني  به  يشعرون  ال  حيث  من  آرائهم  ضمن  بطرح  يكون  دهم 

  .)١( رأي من آرائه
 

   :ومنهم: من ...،  من املعتزلة  ، وهم اخلوارج واألصمّ يوجبها أصالً منهم: من مل    أقوال

لدفع   ومنهم: من أوجبها عقالً ..،  ومن وافقهام.  ، مثل أيب هاشم وأيب عيلٍّ يوجبها سمعاً 

عىلٰ  اإلمام  نصب  وأوجب  النظَّ املكلَّ   الرضر،  وهم  االعتبار،  هبذا  واخليَّ فني  وأبو  ام  اط 

ومن البرصي  عقالً   ومنهم:  وافقهم.  احلسن  أوجبها  لطفاً وسمعاً   من  لكوهنا  أداء    ،  يف 

املقبّ   الواجبات  وهم واجتناب  وتعاىل،  سبحانه  اهللا  عٰىل  اإلمام  نصب  وأوجب    حات، 

 /٢  ج(  وراجع: رسائل املرتٰىض  ...)؛ة. وهذا هو املذهب الصحيحة االثنا عرشيَّ اإلماميَّ 

 ابعة). املسألة الر /١٠٢ ص /٤ ج(رازي فخر الاملحصول لل)، و٢٩٣ ص

املرتٰىض   )١( إىلٰ     قال  الذريعة  (ج    يف  الرشيعة  ص  ٢ُأصول   /٦٠٥  -  ٦٠٣) باب  ): 

ومجيع الفقهاء: إنَّ  منياختلف الناس يف هذه املسألة: فقال أكثر املتكلِّ : الكالم يف اإلمجاع

أُ  النبيِّ مَّ إمجاع  أنْ حجَّ     ة  م ال جيوز  باطل  ة، وإهنَّ النظَّ   .جيمعوا عٰىل  ومن  وخالف  ام 

  ي كعن قوم من اخلوارج مثل ذلك، وحُ وُحكي ة  كون اإلمجاع حجَّ ٰى تابعه يف ذلك، ونف

أحال كون اإلمجاع حجَّ   أيضاً  أنَّه  أنَّه ال جيوز يف مجاعة جيوز  عن بعضهم  إٰىل  ة، وذهب 

 قالوا: إنْ   بأنْ ة  وآخرون نفوا كونه حجَّ   . ينتفي عن مجاعتها  واحد منها أنْ   اخلطأ عٰىل كلِّ 

اتِّ   أمجعوا عٰىل اليشء تبخيتاً  فيجب ظهور    عن نصٍّ   كان توقيفاً   باعه، وإنْ فذلك ال جيوز 

وُيغناحلجَّ  بذلك  اإلمجاع  ية  اهلمم    وإنْ   ،عن  اختالف  مع  جيوز  فلن  قياس  عن  كان 

  اإلمجاعٰى فقوا عٰىل ذلك. ويف الناس من نفيتَّ   وتباين اآلراء واختالف وجوه القياس أنْ 

ا غري معروفة عٰىل مذهب من املذاهب. مَّ فاق األُ ر العلم باتِّ لتعذُّ         ة، مع أهنَّ
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ال مسدَّ   بدَّ   إذن  إمام  ومعصوم حتَّ من  يصحَّ د  ال  أنْ   ٰى  احلكم    عليه  ينقل 

والردِّ  لألخذ  جمال  ال  وفيه  حتَّ   بدَّ   يعني  العصمة  يتطرَّ من  ال  إىلٰ ٰى  اخللل    ق 

  مضمون األحكام. 

يفعله اهللا باملكلَّ  إٰىل ترك الطاعة    ف ال يكون معها داعٍ العصمة هي لطف 

أنْ  يستطيع  أي  عليهام،  القدرة  مع  املعصية  الطاعة    وفعل  ويرتك  املعصية  يفعل 

  لكن ال يفعل ذلك المتالكه نوعًا من الرتبية العالية ال أكثر. 

القهم هتذيبهم استقامتهم  وهكذا أخ  ،ناس سريهتم سرية املعصوم عندنا أُ 

 فال فضيلة فيها إنَّام  ورعهم وتقواهم. هذه هي العصمة وال تفرض فرضًا وإالَّ 

  .)١( هي نوع من التهذيب العايل

ُيريبِّ ُيريبِّ  كام  عباده  اهللا  فمهمَّ   ابنه،  أحدنا  املعصوم   اإلمام  هي      ة 

نفسها ال      النبيِّ التسديد يف األحكام والغاية من وجوده هي الغاية من بعثة  

  هبا الناس غدًا عٰىل اهللا.  ة حيتجُّ ُخييل اهللا األرض من حجَّ 

 

   ة، أو عٰىل  مَّ عٰىل مجيع األُ   يكون واقعاً   ا أنْ إمَّ   ،إمجاع  :والصحيح الذي نذهب إليه أنَّ قولنا

إمجاعهم فيه  ُيراعٰى  فيام  العلامء  أو عٰىل  منهم،  بدَّ   وعٰىل كلِّ .  املؤمنني  ال  أنْ   األقسام    من 

داخالً  املعصوم  اإلمام  قول  األُ   يكون  من  ألنَّه  وأفضل مَّ فيه،  املؤمنني،  أجّل  ومن  ة، 

إالَّ  يكون  ال  املعصوم  به  يقول  وما  عليه،  مشتمل  فاالسم  حجَّ العلامء،  فصار  وحق�   ةً   ا، 

موافقاً  حجَّ   قولنا  اإلمجاع  أنَّ  إٰىل  ذهب  من  وإنَّاملقول  الفتوٰى،  يف  يف    ة  بيننا  اخلالف 

أو الداللة، ألنَّا نُ إمَّ   ،موضعني ة فيه اشتامله  ة بأنَّ العلَّ ل كون اإلمجاع حجَّ علِّ ا يف التعليل 

علم   قد  معصوم  قول  منفرداً اهللا  عٰىل  القبيح  يفعل  ال  أنَّه  جمتمعاً   سبحانه  لو  وال  وأنَّه   ،

احلجَّ  قوله  لكان  نُ انفرد  وإنَّام  اجلامعة  ة،  قول  بأنَّ  حجَّ فتي  هلا  وموافق  فيها  قوله  ة التي 

 ...).ق هبم.ألجل قوله، ال ليشء يرجع إٰىل االجتامع معهم، وال يتعلَّ 

املفيد    )١( النكت االعتقاديَّة (ص    قال  ما حدُّ   فإنْ ): (٣٧يف  فاجلواب:   العصمة؟  قيل: 

الطاعة مع منه وقوع املعصية وترك    ف بحث يمتنعالعصمة لطف يفعله اهللا تعاٰىل باملكلَّ 

 ). قدرته عليهام
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أنَّ    ثمّ  يعتقدون  أحياء  األشخاص  بعض  بوجود  يعتقدون  املسلمني  إنَّ 

السامء:  عَ فِ رُ   حيٌّ     عيسٰى  َومَ َومَ   إٰىل  وهُ 
ُ
تَل

َ
�  ا 

َ
َول بُوهُ 

َ
َصل ُهمْ ا 

َ
� ب�َه 

ُ
ش  ِ�ْن 

  ). ١٥٧(النساء:  

اخلرض بحياة  املعمَّ )١( ويعتقدون  أخبار  إٰىل  رجعنا  وإذا  أنَّ  ،  نالحظ  رين 

عمَّ  من  و  )٣٠٠(ر  منهم  نوح    )٢( سنة  )٤٠٠( سنة  عن  أنَّه    والقرآن حيكي 
 

(ج    القرطبي قال    )١( تفسريه  ص  ١١يف   /٤٣) كتاب ):  يف  الثعلبي  إسحاق  أبو  ذكر  قد 

نب اخلرض  أنَّ  والصحيح  له:  األ  رمعمَّ   يٌّ (العرائس)  عن  حممّ   . بصار حمجوب  بن وروٰى  د 

ربيعة]  بن  [ضمرة  عن  ل  اهللا  ، املتوكِّ عبد  [شوذب]   عن  اخلرض    ،بن  ولد   قال:  من 

قال: إنَّ   ، عام يف املوسم. وعن عمرو بن دينار   فارس، وإلياس من بني إرسائيل يلتقيان كلَّ 

القرآن عٰىل األرض، فإذا رُ   ني يف األرض اخلرض وإلياس ال يزاالن حيَّ  ماتا. وقد   عَ فِ ما دام 

لرسالة اللخمي يف رشح ا  ي بن حممود بن عبد املعط ي  د عبد املعطذكر شيخنا اإلمام أبو حممّ 

م رأوا اخلرض    له للقشريي حكايات كثرية عن مجاعة من الصاحلني  بأهنَّ  والصاحلات 

  ). اش والثعلبي وغريمها النقَّ   بحياته مع ما ذكره ولقوه، يفيد جمموعها غلبة الظنِّ 

ين البغدادي يف تفسري اخلازن (ج  واختلف العلامء يف أنَّ  ): (١٧٥/ ص ٣وقال عالء الدِّ

،إنَّه ح :فقيل ،تميِّ أم  اخلرض حيٌّ  فق عليه عند وهو متَّ  ،وهو قول األكثرين من العلامء  يٌّ

واحلكايات يف رؤيته واالجتامع به ووجوده يف    ،ة وأهل الصالح واملعرفةمشايخ الصوفيَّ 

، قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح يف  َرص ُحت   املواضع الرشيفة ومواطن اخلري أكثر من أنْ 

حيٌّ  هو  والعامَّ   فتاواه:  والصاحلني  العلامء  مجاهري  كالمهعند  آخر  هذا  إنَّ   :وقيل  .ة. 

يلتقيان كلَّ اخلرض وإلياس حيَّ   ي كالسبب يف حياة اخلرض فيام حُ   وكان  . سنة باملوسم  ان 

احلياة، وكان   ،أنَّه رشب من عني احلياة الظلمة لطلب عني  القرنني دخل  ذو  أنَّ  وذلك 

ٰ   ، متهاخلرض عٰىل مقدّ    ، تعاىلٰ هللا     شكراً فوقع اخلرض عٰىل العني فاغتسل ورشب منها وصىلَّ

 ...). وأخطأ ذو القرنني الطريق فرجع

حاتم السجستاين    )٢( أبو  رين (ص  قال  املعمَّ بعد  ٣يف  الناس عمرًا  أطول  (قالوا: وكان   :(

(ص   يف  وقال  سنة)،  وستِّني  سنة  مخسامئة  عاش  الكبري،  عاديا  بن  لقامن    ):٦اخلرض 
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َ� ر قدر زمن الدعوة  عمَّ  ِْسَ� 
َ

� 
�

ٍة إِال
 َسنَ

َ
ف

ْ
ل
َ
 أ

ً
  ومتٰى   )، ١٤(العنكبوت:    ما

يكون ألف سنة    ما عربنا عمر اإلنسان العادي إٰىل العمر غري العادي فال فرق أنْ 

  أو ألفي سنة. 

القائل املهدي   :إذن  اإلمام  يقول  ¨  إنَّ  ال  بشكل    : موجود  موجود  إنَّه 

وال   إعجازي  بشكل  بل  عادي  بأطبيعي  نقاش  بوجود  يمدُّ أعتقد  قد  اهللا  يف    نَّ 

 قطع حبل احلياة، نعم  الَّ إ نَّ املوت ما هو  عًا ألفهذا ليس ممتن  عمر اإلنسان معجزةً 

ُيعّمر اإلنسان عادةً  التي مترُّ ال  عٰىل    . الروايات تأخذ بأعناقنا يعني هذه اخلواطر 

لكن الدليل هو الذي يأخذ بأعناقنا فعندما أسمع من    علينا أيضًا   أفكار غرينا مترُّ 

له اهللا   يوم واحد من الدنيا لطوَّ وجه األرض إالَّ   عىلٰ   «لو مل يبَق   يقول:     النبيِّ 

نا أهل البيت»حتَّ    .)١( ٰى خيرج مهديُّ

  ة. نَّ اهللا ال ُخييل األرض من حجَّ أ ،نَّ هذا يأخذ بعنقيأبطبيعة احلال 

واألدلَّ  الروايات  عيلَّ هذه  توجب  ألنْ   واضطرُّ   ة  بقاءه  أُ   معها  بأنَّ  ؤمن 

  يكون عٰىل نحو املعجزة. 

العسكري  ويفِّ وتُ   )، هـ٢٥٥( سنة    ¨  دَ لِ وُ   حالٍ   عٰىل أيِّ  وله     والده 

يلتقي ببعض أصحابه ويطرح   من العمر مخس سنوات وكان خالل تلك الفرتة 

  م. ويقبلون منه الكالم ويأخذون منه األحكام عٰىل تكتُّ  ، إليهم الرأي

  أمام أنظار الناس ملاذا؟  غاب الغيبة الصغرٰى ومل يبَق  ثمّ 

 

    قالوا: وكان من أطول من كان قبل اإلسالم عمرًا ُربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن)

يف   وقال  يسلم)،  ومل  سنة  وثالثامئة  أربعني  عاش  فزارة،  بن  عدي  بن  سعد  بن  مالك 

  ): (قالوا: وعاش املستوغر بن ربيعة بن كعب ثالثًا وثالثني وثالثامئة سنة)، إىلٰ ٩ (ص

رين  . آخر من ذكر من املعمَّ

 )، فراجع.٢٢قد مرَّ يف (ص  )١(
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أمرُّ  عندما  من  أة  بنظريَّ   كنت  نحو  عٰىل  أراها  القتل  عن  ابتعادًا  اختفٰى  نَّه 

رأينا فيها ليس وجود اإلمام ُيرِعب األعداء فحسب    الضعف لكن عشنا ظروفًا 

  .)١( ون لقصفهُيرِعب األعداء فيضطرُّ     وإنَّام وجود قربه كقرب احلسني

  كونه خمتفيًا عن األنظار؟ ة يف ما هي العلَّ 

ه ابتعد عن األعني أمَّ أظاهر الروايات   الدوافع فقد تكون ما علَّ نَّ لوه أو  ا 

علَّ  ما  املهمُّ غري  اإلمام أ  لوه.  وكالء    ̈   نَّ  فيها  وترك  الصغرٰى  الغيبة  غاب 

هم: عثامن بن سعيد العمري، وابنه، ومن بعده احلسني بن روح،    ،اب أربعةونوَّ 

  د السمري. بن حممّ  والرابع عيلُّ 

هؤالء أيدي  عٰىل  التواقيع خترج  وتقول  فمثالً:  ، وكانت  امرأة    ويفِّ تُ   :تأيت 

  عوه؟عه فيمن ُيشيِّ شيِّ أخرج مع الناس وأُ  زوجي هل يسعني أنْ 

  فيخرج التوقيع: ال مانع من ذلك. 

عه أُ   ريد أنْ املال الفالين أُ  عه أو ال؟ خيرج التوقيع عٰىل أيدهيم. أُ   هل يل أنْ   ، وزِّ   وزِّ

النوَّ   ثمّ  من  األخري  زمن  املقدَّ يف  الناحية  التوقيع من  األربعة خرج  سة  اب 

  .)٢( نَّه قد وقعت الغيبة الكربٰى أ
 

 .)م١٩٩١( كام فعل النظام البعثي البائد يف العراق يف انتفاضة شعبان عام  )١(

ين (ص    الصدوق    روٰى   )٢( د احلسن حممّ ) عن أيب  ٤٤/ ح  ٤٥/ باب  ٥١٦يف كامل الدِّ

د   فيها الشيخ عيلُّ بن حممّ ويفِّ التي تُ   قال: كنت بمدينة السالم يف السنة  ،ببن أمحد املكتِّ ا

 نسخته:  فأخرج إٰىل الناس توقيعاً ، امفحرضته قبل وفاته بأيَّ  )،س اهللا روحهقدَّ (السمري 

الرحيم اهللا أجر إخوانك فيكيا عيلُّ بن حممّ   ،«بسم اهللا الرمحن  فإنَّك    د السمري أعظم 

وفاتك،   إٰىل أحد يقوم مقامك بعد  فامجع أمرك وال توصِ   ،امة أيَّ ستَّ   ت ما بينك وبنيميِّ 

ة]، فقد وقعت الغيبة الثانية ، وذلك بعد طول األمد ، بعد إذن اهللا فال ظهور إالَّ  [التامَّ

وامتالء األرض جوراً  القلوب،  يدَّ وقسوة  من  أَال ، وسيأيت شيعتي  املشاهدة،  فمنعي     

                     



 ٩٦  ..........................................  املحارضة الثالثة: أّمهيَّة ليلة اخلامس عرش من شعبان 

  متٰى ظهوره ومتٰى يكون الفرج عٰىل يديه؟ 

  ̈   عٰىل أنَّه   ذلك يف علم اهللا ال نعلم به، ومجلة كبرية من الروايات تنصُّ 

أذكرها    ، هذه الفكرة أردت أنْ )١( بالظهور   ساعة الفرج متٰى يأمره اهللا  يتحنيَّ 

فت أبعادها بطلوع  الليلة املباركة التي ترشَّ   ¨هذه الليلة ألنَّ فيها والدة اإلمام  

  . ¨جبني اإلمام 

  :ا ام : ارزاق

ُيعربِّ  الليلة  بـ  هذه  القرآن  عنها    ََحِكيٍم  ِ�يه ٍر 
ْ
�

َ
أ  

� ُ
�  

ُ
َرق

ْ
ف

ُ
�   �ا 

الليلةدَّ فاآلجال ُحت )،  ٤  (الدخان: الرواية تقول  وإنْ   ، د يف هذه  ا ُحت   : كانت  د  دَّ إهنَّ

القدر ليلة  ليلة    )٢( يف  من  اإلنسان  بأنَّ  وتقول  الرأيني  جتمع  رواية  توجد  لكن 

 

    َّقوَّ   عٰى اد والصيحة فهو كاذب مفرت، وال حول وال  السفياين  قبل خروج  إالَّ املشاهدة   ة 

 كان اليوم السادس قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلامَّ ، العظيم» العيلِّ  باهللا

إليه وصيُّ   عدنا  من  له:  فقيل  بنفسه،  جيود  بالغه. وهو  هو  أمر  هللا  فقال:  بعدك؟  من  ك 

 .منه عَ مِ فهذا آخر كالم ُس ،  ومٰىض 

/  ٢(ج    يف إعالم الورٰى   )، والطربيس  ٣٦٥/ ح  ٣٩٥يف الغيبة (ص    ورواه الطويس    

)، وأمحد بن  ٤٦/ ح  ١١٢٩و   ١١٢٨/ ص ٣)، والراوندي يف اخلرائج واجلرائح (ج  ٢٦٠ص  

ة (ج  ٢٩٧/ ص  ٢عيلٍّ الطربيس يف االحتجاج (ج    ). ٣٣٨/ ص  ٣)، واإلربيل يف كشف الغمَّ

) بسنده عن  ١١٧/ ح ١٢٢و ١٢١ (صاإلمامة والتبرصة ) عن ٢٩راجع ما مرَّ يف (ص  )١(

ة  مَّ ر هذه األُ نكِ فام تُ ...  «، حيث جاء فيه:  سدير الصرييف، عن أيب عبد اهللا الصادق  

اهللا    أنْ  بحجَّ   يكون  أنْ يفعل  بيوسف  فعل  ما  ويطأ   ته  أسواقهم،  يف  يسري  يكون 

يعرفونه؟ حتَّ ُس بُ  اهللا  طهم، وهم ال  يأذن  ليوسف حتَّ ُيعرِّ   أنْ   ٰى  أذن  كام  بنفسه  ٰى  فهم 

 َعِلْمتُْم مَ   قال هلم:
ْ

تُْم جَ َهل
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َ
 أ

ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ِ� ذ

َ
 . »]٩٠و ٨٩[يوسف:  ا أ

ار    روٰى   )٢(   عن ) بسنده  ١١/ ح  ٣/ باب  ٥/ ج  ٢٤٢يف بصائر الدرجات (ص    الصفَّ
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يعيش أو    ب أجله بأنْ ليلة النصف من شعبان القادمة ُيكتَ   النصف من شعبان إىلٰ 

ز ويشرتي ويبيع وال يدري إنَّه يف  إنَّ أحدكم ليتجهَّ  : ٰى تقولب أجله، حتَّ ال وُيكتَ 

  .)١( األموات

ة رزق اإلنسان وحتصيله هذه  يَّ ر األرزاق يف هذه السنة ما هي كمّ قدَّ فيها تُ  ثمّ 

  حيجَّ   بأنَّ هذا اإلنسان مكتوب له أنْ   د أمر احلجِّ دَّ د نسبة الرزق كام ُحي حدَّ فتُ   ؟ السنة

  ب حتته: هللا البداء. د هذه الليلة وُيكتَ أو ال؟ جممل ما جيري عٰىل اإلنسان ُحيدَّ 

:ا  اءا   

  هللا البداء؟  :ما معنٰى 

م مل يفهموا هذه املسألة وُهيرِّ أالواقع   إنَّ هؤالء    :جون هبا علينا ويقولونهنَّ

م يقولون   يعلم.  إنَّ علم اهللا مستحدث أي إنَّه ال يعلم ثمّ  : يكفرون ألهنَّ
 

    ّعن أيب عبد اهللا    ،د بن محرانحمم ،  النصف    إنَّ ليلة  :نَّ الناس يقولونإ :قلت له  :قال

تُ  شعبان  اآلجالكتَ من  فيه  األرزاق  ،ب  فيه  احلاجِّ   ،وتقسم  صكاك  «ما :  فقال  ،وخترج 

 ،ب فيها اآلجالولكن إذا كانت ليلة تسع عرش من شهر رمضان ُيكتَ  ء،يف هذا يش عندنا

يبقٰى مؤمن    ،ويطلع اهللا عٰىل خلقه   ،وخيرج صكاك احلاجِّ   ،األرزاق  ويقسم فيها  الَّ إفال 

له   شاربالَّ إغفر  ثال  ،مسكر    ليلة  كانت  كلُّ فإذا  يفرق  فيها  وعرشين  حكيم  أ   ث  مر 

ولوال ذلك مل   ،صاحبكم  «إىلٰ :  فقال  ؟جعلت فداك  إٰىل من   قلت  :قال   ،أهناه»  أمضاه ثمّ 

 . السنة» يعلم ما يكون يف تلك

د بن  عن عثامن بن حممّ ) بسنده ٢٤٠٠٩/ ح ١٤١/ ص ٢٥الطربي يف تفسريه (ج  روٰى  )١(

قال قال:  األخنس،  بن  اهللا    املغرية  «تُ رسول  شعبان قطَ :  إٰىل  شعبان  من  اآلجال  ع 

لينكح وُيولَ   ٰى حتَّ  تفسريه  »ٰى خرج اسمه يف املوت   د له وقدإنَّ الرجل  ؛ ورواه الثعلبي يف 

ص  ٨(ج   (ج  ٣٤٩/  تفسريه  يف  والبغوي  ص  ٤)،  تفسريه  ١٤٩/  يف  والقرطبي   ،(

ص١٦ (ج (ج  ١٢٧و  ١٢٦ /  تفسريه  يف  كثري  وابن  ص  ٤)،  يف ١٤٨/  والثعالبي   ،(

 )، وغري ذلك.١٩٥/ ص ٥تفسريه (ج 
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بنا لكن مع األسف مل يفهموها  تُ فهذه كُ   ،  فنحن ال نقول هبذا معاذ اهللاكالَّ 

ض   ويتعرَّ ب علم الكالم عندنا إالَّ تُ يفهموها، وال جتد كتابًا من كُ   أو مل يريدوا أنْ 

  البداء.  إىلٰ 

اآلية:   هذه  من  أتٰى  البداء؟  أتٰى  أين  مَ من  اُهللا  ْمُحوا 
َ
� 

َ
�َش بُِت  ا 

ْ
َو�ُ� اُء 

ِكتَ 
ْ
م� ال

ُ
َدهُ أ

ْ
  ). ٣٩(الرعد:   �اِب وَِعن

ر ما أخفٰى يف لوح  نَّه يعيش هذه السنة لكن اهللا ُيظهِ أ ب له يف الظاهر  كمن ُيكَت 

العباد ملصلحة كنسخ القبلة التي كانت إٰىل بيت املقدس مثل هذا النوع    القضاء عىلٰ 

  ات. من البداء ال يعني أنَّ اهللا ال يعلم فذلك نسخ يف األزمان وهذا نسخ يف التكوينيَّ 

نَّ املقدر له أكثر من هذا  أيظهر    لإلنسان عمر عرشين سنة ثمّ   ر اهللا ُيقدِّ 

مْ : يصل رمحه هذا معنٰى   برشط أنْ 
َ
 ُحوا اُهللا مَ �

َ
بُِت ا �َش

ْ
  .اُء َو�ُ�

ع فيه أكثر من هذا وبوسع اإلنسان  وموضوع البداء موضوع دقيق ال نتوسَّ 

ُكتِ   أنْ  البداء عند اإلماميَّ   َب يقرأ ما    ة، نحن أبعد غورًا وفكرًا من أنْ يف موضوع 

  .)١( ب إلينا فنحن منه براءا ما ُينَس ننزلق إٰىل هذا اللون من التفكري وأمَّ 
 

املفيد   )١( تصحيح      قال  (ص  اعتقادات  يف  ( ٦٦و   ٦٥اإلماميَّة  اإلماميَّ ):  البداء قول  يف  ة 

واألصل يف البداء ،  ة اهلدٰى  طريقه السمع دون العقل، وقد جاءت األخبار به عن أئمَّ 

ُهْم ِمَن اِهللا مَ َوَ�دَ  قال اهللا تعاٰىل: ، هو الظهور 
َ
 ا �

َ
َ�ِسُبون

ْ َ
ْم يَُ�ونُوا �

َ
]، ٤٧  [الزمر:  �ا �

أفعال اهللا تعاٰىل هبم ما مل يكن يف حسباهنم وتقديرهم، وقال:   يعني به:  ا  َوَ�دَ   ظهر هلم من 

َئ 
�
َس� ُهْم 

َ
مَ � وَحَ اُت  َسُبوا 

َ
ِبِهمْ ا ك  

َ
جزاء كسبهم ]،  ٤٨[الزمر:    اق ظهر هلم  هلم  يعني:   وبان 

كام يقولون: بدا من   بدا لفالن عمل حسن، وبدا له كالم فصيح، ذلك، وتقول العرب: قد  

أي ظهر له   ، هللا يف كذا   بدا   :ة يف قول اإلماميَّ   م قائمة مقامه، فاملعنٰى فالن كذا، فيجعلون الالَّ 

ب الرأي ووضوح أمر كان قد خفي منه، وليس املراد منه تعقُّ  أي ظهر ، ومعنٰى ظهر فيه  ، فيه 

الظاهرة يف خلقه   ومجيع   ، عنه  تعاٰىل  أنْ   أفعاله  وإنَّام   بعد  يزل،  مل  فيام  له  معلومة  مل تكن فهي 

فأمَّ   يف االحتساب ظهوره، وال يف غالب الظنِّ   مل يكن  ف منها بالبداء ما ُيوَص  ا ما وقوعه، 

 ). عمل فيه لفظ البداءحصوله فال ُيسَت   وغلب يف الظنِّ   كونه   مَ ِل عُ 
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الدعاء   من  اإلكثار  فيها  يستحسن  فلامذا  الليلة،  هذه  هذا  عرفنا  إذا 

ما يف   ألنَّه ال يدري  البالء  العافية ودفع  اهللا  يريد طبعًا من  واإلنسان  والصالة؟ 

  الدنيا والدعاء يقول: 

رشِّ إينِّ   مَّ هُ «اللَّ  من  بك  أعوذ  ما      خري  من  وأسألك  أعلمه  وال  تعلمه  ما 

  .)١( تعلمه وال أعلمه»

األُ ك من  اهللا  ثري  إٰىل  هبا  فننقطع  نعلمها  ال  نحن  أمرنا  ،  مور  قد  واهللا 

ُ�مْ  بالدعاء: 
َ
ْستَِجْب ل

َ
ُعوِ� أ

ْ
  ). ٦٠(غافر:  اد

  ألنَّه ورد يف الرواية أنَّ يف هذه الليلة يصدر النداء: 

  هل من مستغفر فأغفر له؟ 

  هل من طالب حاجة فأقيض له حاجته؟ 

  ؟)٢( هل من مستشفع فأشفع له
 

(ج    الكليني    روٰى   )١( الكايف  ص  ٢يف  أدبار  ٥٤٩  -  ٥٤٧/  يف  الدعاء  باب   /

إيلَّ ) بسنده عن حمّمد بن الفرج  ٦الصلوات/ ح     أبو جعفر ابن الرضا    قال: كتب 

 ،ت له تيرسَّ ر صالة الفجر مل يلتمس حاجة إالَّ بُ يف دُ  منيه وقال: «من قالهبذا الدعاء وعلَّ 

ٰ هوكفاه اهللا ما أمهَّ  «وأسألك يا أْن قال:    ، إىلٰ » حمّمد وآله...  اهللا عىلٰ   : بسم اهللا وباهللا وصىلَّ

ملا تعلم  ،ولسانا صادقاً   ،سليامً   قلباً   ربِّ  وأعوذ بك    ،وأسألك خري ما تعلم  ،وأستغفرك 

تعلم  من رشِّ  نعلم،  ما  تعلم وال  الغيوب»وأنت عالَّ   ،فإنَّك  يف    ؛ ورواه الصدوق  م 

 .)٩٦٠/ ح ٣٢٨و ٣٢٧/ ص ١من ال حيرضه الفقيه (ج 

عن معاوية بن عبد اهللا بن  ) بسنده  ١٣٨٨/ ح  ٤٤٤/ ص  ١ابن ماجة يف ُسنَنه (ج    روٰى   )٢(

عيلِّ  عن  أبيه،  عن  طالب،  جعفر،  أيب  اهللا    بن  رسول  قال  ليلة :  قال:  كانت  «إذا 

ليلها وصوموا فقوموا  ينزل فيها لغروب الشمس   ،هنارها  النصف من شعبان،  اهللا  فإنَّ 

الدنيا أَال   ،إٰىل سامء  مستغفر يل فيقول:  له   من  أَال ؟فأغفر  فأرزقه !  أَال ؟ مسرتزق  مبتٰىل  !   

 . الفجر» ٰى يطلع كذا، حتَّ  كذا أَال ! أَال ؟عافيهفأُ 



 ١٠٠ ........................................  املحارضة الثالثة: أّمهيَّة ليلة اخلامس عرش من شعبان 

أنْ إطبعًا   لعباده  يريد  وتعاٰىل  تبارك  فاهللا  بذاته  لذاته  يشفع  سبحانه    نَّه 

ل عليهم من منطلق  ة ويتفضَّ قوا معنٰى العبوديَّ ٰى ُحيقِّ ينقطعوا إليه يف هذه الليلة حتَّ 

  ألنَّه مالك األشياء وواهبها وخالقها.   ،ةالربوبيَّ 

الليلة هذه  يف  قيمته  يتذرَّ   ،للدعاء  اهللا  واإلنسان  إٰىل  أمواج  ا  ع  دفعوا 

ه إليه بيشء  البالء بالدعاء هذه الليلة. ينقطع اإلنسان إٰىل اهللا تبارك وتعاٰىل ويتوجَّ 

نصَّ  كام  كريمة  ليلة  ا  ألهنَّ الصالة  من  وبركعات  اإلخالص  مفرسِّ   من  من    أكثر 

ٍر َحكِ ِ�يهَ   عند قوله تبارك وتعاٰىل:
ْ
�

َ
 أ

� ُ
� 

ُ
َرق

ْ
ف

ُ
نَّ  إأي  )،  ٤(الدخان:    �يٍم  ا �

تُ  الليلة  أيَّ فرَّ هذه  عٰىل  املهمَّ ق  واألشياء  السنة  يبتُّ ام  وُيكتَ   ة  حتتهافيها  «وهللا    : ب 

اهللا بالدعاء إليه ليظهر لكم    انقطعوا إىلٰ   ،نَّ هذا اليشء ترونه ظاهراً إأي    ، البداء»

  بعد ذلك ما خيفيه لكم يف علمه. 

رة از :ا ا  :  

الشهداء أيب  هتبط     زيارة  التي  الكريمة  الليايل  من  ا  إهنَّ الليلة  هذه 

الطفِّ  لتحيي شهداء  املالئكة  من  املؤمنني   ل اهللا  ُينزِ   فيها كلل  رمحاته عٰىل 

أحياناً   وعىلٰ  وينزهلا  تتوجَّ   الشهداء  بأفواج  مالئكته  أيدي  لزيارة عٰىل  ه 

 .) ١(  احلسني
 

إقبال األعامل (ج    ابن طاوس    روٰى   )١( بسنده عن  ٣٣٩و  ٣٣٨/ ص  ٣يف    أيب محزة ) 

  يصافحه مائة ألف نبيٍّ   نْ أ   يقول: «من أحبَّ   بن احلسني    قال: سمعت عيلَّ   ،الثاميل

نبيٍّ  ألف  وعرشون  فليزر احلسني  وأربعة   ،  ف النصف من شعبان،  املالئكة  إ ليلة  نَّ 

النبيِّ  زيارتهوأرواح  يف  اهللا  يستأذنون  وصافحوه،   ني  صافحهم  ملن  فطوبٰى  هلم،  فيأذن 

أُ  مخسة  العزم  منهم  املرَس ولو  نوحمن  وحممّ إو  لني:  وعيسٰى  وموسٰى  ٰ (د  برهيم  اهللا  صىلَّ  

أمجعني وعليهم  لِ )عليه  قلت:  أُ سمُّ   مَ ـ»،  بُ   ولووا  م  «ألهنَّ قال:  رشقها  ِعثُ العزم؟  إٰىل  وا 

 . نسها»إها ووجنِّ ،وغرهبا
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زيارة احلسني   اإلماميَّ   إنَّ  تاريخ  باخلصوص  موضوع حرص عليه  ة 

إىلٰ  تأيت  فعندما  شديدًا  فاإلمام    حرصًا  كبرية  بدرجة  عجيبة  جتدها  الروايات 

  .)١( ة»«ُمروا شيعتنا بزيارة قبورنا بالغارضيَّ  يقول ألحد أصحابه:     الباقر

ه ومل يزر احلسني  دهره كلَّ   : «لو أنَّ أحدكم حجَّ   وعن اإلمام الصادق

  .)٢( ا من حقوق رسول اهللا»لكان تاركًا حق� 

وهذا املكان الذي ُيزار  ،  ظ يف ولده وهذا ابن رسول اهللا ألنَّ املرء ُحيفَ 

ه رسول  متداد الطبيعي جلدِّ ه يعني كان االد فيه أهداف جدِّ جسَّ   به احلسني  

  . اهللا  

احلسني   جاء  إالَّ   ما  هنضته  ليُجدِّ يف  األُ   أخلقه  ما  فأوَّ د  ما  مويُّون  ل 

هو حرّ أصَّ  اإلسالم  وجاء  يَّ له  وكرامته  اإلنسان  اإلنساناألُ ة  ليستعبدوا    ، مويُّون 

  وا الناس عٰىل البيعة. ة ليُجِرب رَّ جاؤوا يف واقعة احلَ 

جاء اإلسالم حلفظ األعراض والدماء والكرامات ورفع مستوٰى اإلنسان  

ة الذين  ميَّ ة من بني أُ لَّ ضت للهدر عٰىل أيدي ثُ م تعرَّ يَ هذه القِ  وتكريم اآلدمي وكلُّ 
 

،  ر  جعف  أيب) عن  ٧/ ٦٨٠/ ح  ٤٥٢يف كامل الزيارات (ص    ابن قولويه    روٰى   )١(

«الغارضيَّ قال كلَّ :  التي  البقعة  هي  عمران    مة  بن  موسٰى  فيها  نوحاً اهللا  وناجٰي   ،  

أكرم   وهي  اهللاأفيها،  نبيِّ   رض  وأبناء  أولياءه  فيها  اهللا  استودع  ما  ذلك  ولوال  ه،  عليه، 

 .ةبالغارضيَّ  فزوروا قبورنا

قولويه    روٰى   )٢( الزياراتيف    ابن  ح  ٢٣٨و  ٢٣٧(ص    كامل  بسنده  ٣٥٥/٥/  عن ) 

أيب جعفر   أحدكم أيب عبد اهللا    ، عنعبد الرمحن بن كثري موٰىل  ، قال: «لو أنَّ 

،   ا من حقوق رسول اهللاحق�   لكان تاركاً     مل يزر احلسني بن عيلٍّ   دهره ثمّ   حجَّ 

يف املزار   ؛ ورواه املفيد  مسلم»   واجبة عٰىل كلِّ   فريضة من اهللا  احلسني    نَّ حقَّ أل

ح  ٢٧(ص   والطويس  ٢/  (ج    )،  األحكام  هتذيب  ص  ٦يف  ح  ٤٢/   /٨٧/٢  ،(

 ).٣/ ح ٣٤١يف املزار (ص   وابن املشهدي
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  .)١( م ينزون عٰىل منربي نزو القردة عنهم رسول اهللا بأهنَّ عربَّ 

ق  ليطرد هذه الوافدات عٰىل تاريخ الرسالة الناصع وُحيقِّ   جاء احلسني  

أنْ  نريد  النهضة فعندما  لنُ  نزور احلسني    أهداف  ي  ؤدِّ نذهب يف واقع األمر 

:    وهذا معنٰى قول النبيِّ   ، برسالته ومحلها  نزور من امتدَّ   ا لرسول اهللا حق� 

  . )٢( ي وأنا من حسني»«حسني منِّ 

زيارته  إيعني   إذن  لرسالتي،  امتداد  وهو  رسالة  حامل  أنا  سنخي  من  نَّه 

ثمّ   ق صلة رسول اهللاقِّ ُحت  ليقول:  ،  يرفع عقريته     القرآن 
َ

ال  
ْ

ل
ُ
ُ�ْم  ق

ُ
ْسئَل

َ
أ  

 ٰ
َ

ْر�
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
َموَد

ْ
 ا�

�
 إِال

ً
را

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
  ). ٢٣:  (الشورٰى  َعل

  ة ذوي القربٰى؟ ما هي ظواهر مودَّ 

أنْ  قرب    هي  إٰىل  أذهب  وعندما  حلزهنم،  ونحزن  لفرحهم  نفرح 

التي تقتضيها  ؤدِّ  أُ ينِّ إوأقف عنده وأزوره ف   احلسني ي له نوعًا من اآلداب 

وأُ ة  املودَّ  مظاهرها  من  منهجدِّ ومظهرًا  وأستلهم  به  عهدي  زيارة    ثمّ   . د  يف  إنَّ 

التي    احلسني   األصوات  من  صوت  فكأنَّه  للمنكر  وإنكارًا  باملعروف  أمرًا 
 

يعىلٰ   روٰى   )١( أنَّ رسول  ) بسنده عن  ٦٤٦١/ ح  ٣٤٨/ ص  ١١يف مسنده (ج    أبو  هريرة  أيب 

«ما  : وقال   ، ظ فأصبح كاملتغيِّ   ، م ينزون عٰىل منربه وينزلون كَ بني احلَ   رأٰى يف املنام كأنَّ     اهللا 

  مستجمعًا   رسول اهللا    َي ِئ فام رُ  : قال ،  » ؟ م ينزون عٰىل منربي نزو القردة كَ احلَ   ي يل رأيت بن 

)، وقال:  ٤٨٠  / ص ٤؛ ورواه احلاكم يف املستدرك (ج  »  مات  ٰى ك حتَّ ذل   بعد   ضاحكاً 

جاه، ورواه أيضًا الثعلبي يف تفسريه (ج    هذا حديث صحيح عىلٰ  /  ٦رشط الشيخني، ومل ُخيرِّ

ة (ج  ١١١ص   ة.   )، إىلٰ ٥١١/ ص  ٦)، والبيهقي يف دالئل النبوَّ  غري ذلك من مصادر العامَّ

ة، فراجع ما رواه ابن أيب شيبة يف املصنَّف (ج    )٢( ة والعامَّ /  ٧حديث مستفيض رواه اخلاصَّ

ح  ٥١٥ص   (ج  ٢٢/  مسنده  يف  حنبل  بن  وأمحد  ص  ٢٩)،  ح  ١٠٣/   /١٧٥٦١ ،(

(ص   املفرد  األدب  يف  ح  ٨٥والبخاري  (ج  ٣٦٩/  مسنده  يف  ماجة  وابن   ،(١  /

)، وابن حبَّان يف ٣٨٦٤  / ح٣٢٤/ ص  ٥)، والرتمذي يف ُسنَنه (ج  ١٤٤/ ح  ٥١ ص

ة. )، إىلٰ ٤٢٨/ ص ١٥ صحيحه (ج  غري ذلك من مصادر العامَّ
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 ما معنٰى ما  ، وإالَّ ريقت بدون حقٍّ ترتفع لتُشِعر الناس بظالمة هذه الدماء التي أُ 

  ؟)١( ة اخلالئق»ة العرش مع أظلَّ لَّ ت لدمائكم أظ«أشهد لقد اقشعرَّ  يف الزيارة: 

آمر باملعروف وأهنٰى عن منكر وهلذا    أنا بالواقع عندما أزور احلسني  

  من زيارته.  أهمّ  ه احلسني زيارة جدِّ     جيعل اإلمام الصادق

مت الطريق  جتشَّ دي إينِّ دخلت عليه قلت له: سيِّ   : يقول أحد أصحابه 

قال  السفر  ربَّ   : ووعثاء  تشكو  هالَّ «ال  حق� ك  عليك  أعظم  هو  من  زرت  ا   

  ». ؟ ي منِّ 

عيلَّ  عيلَّ   صعبت  أعظم  هو  فمن  اإلمام  حق�   الكلمة  زيارة  من  ا 

  ؟  الصادق

  .)٢(»ا عيلَّ ي احلسني هو أعظم حق�  زرت جدِّ وقال: «هالَّ  التفت إيلَّ 

  ا؟ ملاذا هو أعظم حق� 

رسُّ  هو  احلسني    هذا  كأنَّ  للرسالة  ُأتيح    محله  ما  بأشياء  قام 

ب  أنْ     ةئمَّ لأل له  يقول  لذلك  هبا  احلسني  أ يقوموا  زيارة  من    أهمّ   نَّ 

  زياريت. 

فيسأله: «أتزورون احلسني يف      أحدهم عٰىل اإلمام الصادق   يدخل أيضاً 
 

زيارته  )١( أوَّ     راجع  والنصف من شعبان  يف  يوم من رجب  الزائر البن  ل  يف مصباح 

 ). ٢٩٢طاوس (ص 

عن ابن  ) بسنده ٥٣٤/٨/ ح  ٣١٥و ٣١٤يف كامل الزيارات (ص  ابن قولويه  روٰى  )٢(

قال يعفور،  اهللا  :  أيب  عبد  أليب  إليك  قلت  الشوق  دعاين  إليكجتشَّ   نْ أ :  عٰيل    مت 

فقال يل: ال تشُك مشقَّ  فهالَّ ربَّ   ة،  أعظم حق� ك،  من كان  أتيت  ي»، فكان من منِّ  ا عليك 

ك»،  ربَّ   من قوله: «ال تشُك   عيلَّ   ي» أشدّ ا عليك منِّ أتيت من كان أعظم حق� قوله: «فهالَّ 

أتيت احلسني  َال أ ،    بن عيلٍّ   قال: «احلسني؟  منك  احق�   قلت: ومن أعظم عيلَّ     

 .»؟حوائجك  فدعوت اهللا عنده وشكوت إليه
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نعم  ، سنة؟»  «يف كلِّ ، ال ،  شهر؟»  «يف كلِّ  دي ال نستطيع. سيِّ  ، ال  فيقول:  ، يوم؟»  كلِّ 

  . ) ١( ل العهد بينك وبني احلسني» طوِّ «ما أجفاكم باحلسني ال تُ ،  هذه قد تكون 

الصادق اإلمام  أحبَّ :    ويقول  يوم    أنْ   «من  النور  موائد  عٰىل  يكون 

  .)٢( القيامة فليزر احلسني»
 

عن حنان، عن ) بسنده  ٨/ باب النوادر/ ح  ٥٨٩/ ص  ٤يف الكايف (ج    الكليني    روٰى   )١(

اهللا    قال: قال،  أبيه  قلت:   ، يوم؟»   يف كلِّ   تزور قرب احلسني    ،: «يا سدير أبو عبد 

كلِّ   جعلت  يف  «فتزورونه  قال:  أجفاكم»،  «فام  قال:  ال،  قال:   : قلت   ، مجعة؟»   فداك  ال، 

 قلت: قد يكون ذلك،  ، سنة؟»   قلت: ال، قال: «فتزورونه يف كلِّ   ، شهر؟»   يف كلِّ   «فتزورونه 

ك شعث غرب لَ مَ  ألفي ألف  ا علمت أنَّ هللا أمَ  ،ما أجفاكم للحسني   ، قال: «يا سدير 

ويزور  يفرتون يبكون  ال  أنْ   ؟ون  سدير  يا  عليك  قرب احلسني   وما  مجعة   يف كلِّ     تزور 

فقال يل:   ، فراسخ كثرية   قلت: جعلت فداك إنَّ بيننا وبينه   ، ة؟» يوم مرَّ   ويف كلِّ   ، ات مخس مرَّ 

فوق سطحك  يمنةً   ثمّ   ، «اصعد  إىلٰ   ثمّ   ، ويرسةً   تلتفت  رأسك  نحو   ثمّ   ، السامء   ترفع  انحو 

اهللا  عبد  أبا  يا  عليك  السالم  وتقول:  اهللا   ، القرب  ورمحة  عليك  لك كَت تُ   ، وبركاته   السالم  ب 

  .ة أكثر من عرشين مرَّ   ام فعلت يف الشهرفربَّ   : ة وعمرة»، قال سدير والزورة حجَّ   ، زورة 

الفضيل ) بسنده عن  ٧٤٥/٦/ ح  ٤٨٨يف كامل الزيارات (ص    ابن قولويه    وروٰى 

قاا أبو عبد اهللا  بن يسار،  يا فضيلل: قال  ، ال تزورون احلسني    : «ما أجفاكم 

مَ أ ا علمتم  مَ أ  أربعة آالف  القيامة  يبكونه  غرباً   ك شعثاً لَ نَّ  يوم  ويف (ص  »؟إٰىل   ،٤٨٨ /

عن  ٧٤٦/٧ ح بسنده  جعفر  )  أيب  عن  «كمزرارة،  قال:  قرب    ،  وبني  بينكم 

ستَّ ؟ احلسني قلت:  قال:  فرسخاً »،  عرش  سبعة  ة  فرسخاً   أو  «ما  عرش  قال:   ،

أيب  ) بسنده عن  ٧٤٩/١٠/ ح  ٤٨٩، ويف (ص  »، قلت: ال، قال: «ما أجفاكم» ؟تأتونه

قلت: ،  »؟قال يل: «كم بينك وبني قرب احلسني    ، قال:اجلارود، عن أيب جعفر  

يف    الَّ إتيه  آ قلت: ال ما    ،»؟مجعة  وبعض يوم للاميش، قال: «أفتأتيه كلَّ   يوم للراكب ويوم 

 .»ذناه هجرةً منَّا الختَّ  ا لو كان قريباً مَ أ قال: «ما أجفاكم،  حني،

  صالح بن ) بسنده عن  ٣٨٩/٢/ ح  ٢٥٨يف كامل الزيارات (ص    ابن قولويه    روٰى   )٢(

القيامة فليكن   يكون عٰىل موائد النور يوم  ه أنْ ، قال: «من رسَّ عن أيب عبد اهللا    ميثم،

 . » ار احلسني بن عيلٍّ من زوَّ 
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يتصوَّ  لنقف عىلٰ أ رون  الذين  إٰىل كربالء  نذهب  عٰىل    نَّنا  هم  أو تراب  عظام 

 أقف عٰىل موقف وليس عٰىل تراب أقف عٰىل رصخة دوت وما تزال مدوية  خطأ، إينِّ 

ل  ما احتواها الرتاب وما تزال مرفرفة عٰىل هذا املكان، أنا أقف عٰىل جمموعة من اُملُث 

   مل أزر عظامًا بالية. ينِّ إ ففي واقع األمر    دها أبو الشهداء عٰىل صعيد الطفِّ جسَّ 

بالية أو قطعة تراب ألنَّه لوال هذا ما نشط  إذن إينِّ  مل أقف ألزور عظامًا   

احلسني   كان  لو  زيارته  منع  عٰىل  عروش    الظاملون  خافته  ما  بالية  عظامًا 

كان احلسني  األُ  لو  هذا  إٰىل يومك  أذياهلم  ل وال عروش  املتوكِّ   مويُّون وال 

م بالقضاء عٰىل قرب  هؤالء لكنَّهم ظنُّذلك النمط من العظام البالية ملا أرعب   وا أهنَّ

كالَّ    احلسني عليه  فاحلسني  يقضون     واحلسني  أ   ، مضمون  كرب 

  واملضمون ال يموت، وال يقوٰى اهلدم عٰىل القضاء عليه. 

أُ    إذن أقف عٰىل رصخة اسمعها مدوية:إينِّ  بيدي إعطاء  «واهللا ال  عطيكم 

  .)١( فرار العبيد» وال أفرُّ  ،الذليل

العاطفي د تلك الدماء  جمِّ  أقف ألُ إينِّ   ، هذا جانب وإٰىل جانبه يأيت اجلانب 

ُسفِ  ثرٰى كَ التي  بذكر    ت عٰىل  الذي كان مشغوالً  الثغر  أقف ألُكرم ذلك  كربالء 

اجلعفي احلتوف  أيب  حجر  عليه  وقع  الذي  اجلبني  وذلك  عندما  )٢( اهللا  لذلك   ،
 

املفيد    )١( (ج    رواه  اإلرشاد  ص  ٢يف  الورٰى ٩٨/  إعالم  يف  والطربيس  /  ١(ج    )، 

شهرآشوب  ٤٥٩ ص وابن  (ج    )،  طالب  أيب  آل  مناقب  ص  ٣يف  وابن  ٢٢٤/   ،(

)،  ١٨٨/ ص  ٣)، والبالذري يف أنساب األرشاف (ج  ٣٧يف مثري األحزان (ص     نام

 ).٣٥٨/ ص  ١(ج  واخلوارزمي يف مقتل احلسني 

دعا الناس إٰىل    إنَّه    ثمّ ): (...  ٣٨/ ص  ٢(ج    قال اخلوارزمي يف مقتل احلسني    )٢(

يقتل كلَّ  يزل  فلم  الرجال حتَّ   الرباز،  من عيون  إليه  دنا  مقتلة عظيمة،  من  منهم  قتل  ٰى 

رحله وبني  بينه  سفيان  ،فحالوا  أيب  آل  شيعة  يا  «وحيكم،  هبم:  لكم   إنْ   ،فصاح  يكن    مل 
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  حتضن تلك السامت الكريمة واملواقف اجلليلة.أحتضن قربه أ

الزوَّ  وقف  هنا  وأوَّ من  منه  ذلك  ينتجعون  قربه  عٰىل  عليه  ار  وقف  من  ل 

رِّ اهللا بن احلُ  ينتجع ذلك هو عبيد 
 )١(.  

 

     ،كنتم    يف دنياكم هذه، وارجعوا إٰىل أحسابكم إنْ   وكنتم ال ختافون املعاد، فكونوا أحرارًا دين

قاتلكم وتقاتلوين،  أنا الذي أُ  : فناداه شمر: ما تقول يا حسني؟ فقال: «أقول ، كام تزعمون»  عرباً 

ا دمت  م  ي ض حلرم الكم عن التعرُّ هَّ والنساء ليس عليهم جناح، فامنعوا عتاتكم وطغاتكم وجُ 

صاح شمر بأصحابه: إليكم عن حرم الرجل،   ثمّ  ، فقال له شمر: لك ذلك يا ابن فاطمة  ، ا» حي� 

جانب، فجعل حيمل   فقصده القوم باحلرب من كلِّ  ، واقصدوه بنفسه، فلعمري هلو كفو كريم 

فكلَّ  رشبة،  منه  ليرشب  املاء  يطلب  ذلك  يف  وهو  عليه،  وحيملون  عٰىل  عليهم  بفرسه  محل  ام 

رماه رجل يقال له: أبو احلتوف اجلعفي بسهم فوقع    ثمّ   ى أجلوه عنه، الفرات محلوا عليه، حتَّ 

  مَّ هُ السهم يف جبهته، فنزع احلسني السهم، ورمٰى به، فسال الدم عٰىل وجهه وحليته، فقال: «اللَّ 

أنا فيه من عبادك هؤالء العصاة العتاة، اللَّ  ، وال  ، واقتلهم بدداً احصهم عدداً ف   مَّ هُ قد ترٰى ما 

 ...). » ، وال تغفر هلم أبداً تذر عٰىل وجه األرض منهم أحداً 

ل اهلجري، وُتويفِّ سنة (  )١( ـ) غرقًا ه٦٨عبيد اهللا بن احلرِّ اجلعفي، ُولَِد يف أوائل القرن األوَّ

وهو يف طريقه    باإلمام احلسني    يف الفرات، شارك يف الفتوحات اإلسالميَّة، التقٰى 

إىلٰ   إىلٰ  االنضام  عليه  وعرض  فأبٰى   كربالء،  ونرصته،  لإلمام    جنبه  وفرسه  سيفه  م  وقدَّ

له:  احلسني   وقال  أخذمها  لنا باملك« ، فرفض  بنفسك فال حاجة  عنَّا  ، »إذا بخلت 

عىلٰ  احلسني    ندم  اإلمام  نرصة  فأتٰى تركه  زياد  ابن  من  هرب  إىلٰ   ،  فنظر    كربالء 

 مصارع احلسني ومن ُقتَِل معه، فاستغفر هلم، وقال يف ذلك: 

غادر  وابن  غادر  أمري  بن    يقول  احلسني  قاتلت  كنت  أَال 

عىلٰ  واعتزاله   ونفيس    خذالنه 

 

الئمه  العهد  الناكث  هذا    وبيعة 

أك  ال  ندمي  نرصته فيا    ون 

 

نادمه  تشّدد  ال  نفس  كلُّ    أَال 

محاته   من  أكن  مل  ألينِّ  الزمه   وإينِّ  تفارق  ال  أْن  حرسة    لذو 

تبادروا اهللا    ٰى سق الذين    أرواح 

 

  ها من الغيث دائمإٰىل نرصه سح�  

وحماهلم   أجداثهم  عٰىل    وقفت 

 

ينقضُّ   احلشا  والعني   فكاد 

 / ذكر خرب عبيد اهللا بن احلرِّ ومقتله).٢٨٧/ ص ٤آخره، راجع: الكامل يف التاريخ (ج   إىلٰ   سامجه
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  .)١(سليامن بن قبة ثمّ 

األنصاري  ثمّ  اهللا  عبد  بن  معه:  امَّ ـ ل  ،جابر  الذي  قال  القرب  إٰىل  وصل   

  ثمّ   ،يا حسني  ،يا حسني  بربد تراب القرب صاح:  وضعت يده عٰىل القرب ملا أحسَّ 

وأنَّٰى  حبيبه  جييب  ال  حبيب  عٰىل    قال:  أوداجك  شخبت  وقد  باجلواب  لك 

  ؟)٢( ق بني رأسك وبدنكأثباجك وُفرِّ 

 *   *   *  

 

موىلٰ   )١( العدوي،  القريش  التيمي  قتة  بن  أهل    سليامن  شعراء  من  ة،  مرَّ بن  تيم  بني 

سنة   البيت بدمشق  وُتويفِّ  اهلجري،  ل  األوَّ القرن  من  ل  األوَّ النصف  يف  ُولَِد   ،

قتل احلسني    هـ)، مرَّ بكربالء١٢٦( إىلٰ بعد  له    مصارعهم فاتَّكأ عىلٰ   ، فنظر  فرس 

 عربيَّة وأنشأ: 

عىلٰ  حمّمد  مررت  آل    أبيات 

 

حلَّت  يوم  أمثاهلا  أَرها    فلم 

أضحت    الشمس  أنَّ  تَر  ت أمل  اقشعرَّ والبالد  حسني    لفقد 

رزيَّة أضحوا  ثّم  أجراًء  الرزايا    وكانوا  تلك  عظمت  لقد 

وجلَّت  ).٨٨آخره، راجع: مثري األحزان (ص  إىلٰ   

احلسني    روٰى   )٢( مقتل  يف  ص  ٢(ج    اخلوارزمي  ح  ١٩٠/  عن  ٢/  بسنده  ة  عطيَّ ) 

عبد   بن  جابر  مع  خرجت  قال:  زائراً اهللا  العويف،  عيلٍّ   األنصاري  بن  احلسني   فلامَّ   ،قرب 

فتح    زر بإزار وارتدٰى بآخر، ثمّ اتَّ   وردنا كربالء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل، ثمّ 

ٰى إذا دنا تعاٰىل، حتَّ اهللا   ذكر فيها  خطوة إالَّ   فيها سعد فنثره عٰىل بدنه، ثم إنَّه مل خيطُ   ةً ُرصَّ 

 ا عليه، فرششت عليه شيئاً عٰىل القرب مغشي�   فأملسته، فخرَّ ،  ةيا عطيَّ   هملسنيأ من القرب قال:  

يا حسني يمن املاء، فلامَّ  قال:  أفاق  ثّم قال: حبيب ال جييب حبيبه،    ،-  ثالثاً   -ا حسني   

وقد  ٰى وأنَّ  باجلواب  لك  وفُ شخبت    أثباجك،  عٰىل  وبدنك؟  رِّ أوداجك  رأسك  بني  ق 

النبيِّ  خاتم  ابن  أنَّك  سيِّ فأشهد  وابن  الوصيِّ ني،  اهلدٰى، د  وسليل  التقٰى،  وحليف  ني، 

 ... دة النساءد النقباء، وابن فاطمة سيِّ وخامس أصحاب الكساء، وابن سيِّ 
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َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ُم�

ْ
ِرهَ ا�

َ
ْو ك

َ
ِه َو�

� ُ
يِن � ٰ ا��

َ َ
��   :٣٣(التوبة .(  

  مة. شاء اهللا بعد مقدَّ   أبحاثًا أعرض هلا إنْ نت اآلية الكريمة تضمَّ 

:ّ  

ل الكريم  العربيَّ امَّ ـالقرآن  باجلزيرة  نزل  اال  بعني  أخذ  املواضعات  ة  عتبار 

ة السائدة باجلزيرة فأنت عندما حتمل رسالة إٰىل مجاعة جيب بطبيعة احلال  العرفيَّ 

مجاعة    وأخالقها ومواضعاهتا ألنَّ كلَّ عتبار تقاليد تلك اجلامعة  تأخذ بنظر اال  أنْ 

  م. يَ هلا قِ 

األُ  بعض  عندنا  اجتامعيَّ فمثالً  قيمة  نعتربها  يعتربها سبَّ مور  قد  وغرينا  ة  ة 

مثالً عندما يأتيني ضيف قد يكفيه إناء واحد فيه طعام وفاكهة ولكن هذا عندنا  

أنْ  فاملفروض  وعار  ُيكرَّ ُيكرَّ   عيب  مل  فإذا  حضارتنا  يف  الضيف  القضيَّ إف  م م  ة  نَّ 

بينام يف مكان آخر قد يستعيبون ذلك ويعتربونه لونًا من ألوان  رب سبَّ عتَ تُ  ة علينا، 

  ة ختتلف من بلد إٰىل بلد. السفه، فاملواضعات العرفيَّ 

ا نعتربه رجالً غري جدير  إانسحب عن وعده ف  وهكذا إذا وعد الرجل ثمّ  نَّ

  ة). باالحرتام، ولكن قد تعتربه بعض الشعوب (شطار

أُ  إٰىل  إذا محل شخص رسالة  أنْ مَّ وعليه  إملام بخلفيَّ   ة جيب  تها  يكون عنده 

كلَّ احلضاريَّ  جتد  ولذلك  ُيبعَ   نبيٍّ   ة  أجنبي� ال  وغريبًا ث  تعاٰىل:   ا  ِي    قال 
�

ا� ُهَو 
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ُ ْ
األ  �ِ  

َ
ُهمْ َ�َعث

ْ
ِمن  

ً
رَُسوال ي�َ�  واملستعاب حتَّ )،  ٢(اجلمعة:    م� الفضلة  يعرف    ٰى 

  اهتم. ٰى يكون عٰىل إملام بخلفيَّ د عندهم حتَّ واجليِّ 

حتَّ  االحرتام  كثري  العرب  عند  اعتدٰى  الرسول  فإذا  إليهم،  أساء  لو  ٰى 

ه ُيمثِّ إوعارًا فمن حيمل رسالة ف  ةً ذلك االعتداء سبَّ   ِربَ شخص عليه اعتُ  ل  ل املرِس نَّ

الدبلوماسيَّ  احلصانة  فكرة  نشأت  هنا  من  يُ وأعتقد  فالسفري  آخر  مثِّ ة  شعبًا  ل 

ُيمثِّ  رسوالً  ُيمثِّ ويعترب  جاء  التي  واجلهة  دولته  وحيظٰى  ل  حصانة  فيمتلك  لها 

  ا. ٰى لو كان عدو� اعتداء حتَّ  ض إٰىل أيِّ يتعرَّ  فال يمكن أنْ  ،باالحرتام 

    اسة وقال: القرآن الكريم وضع يده عٰىل هذه النقطة احلسَّ 
َ

رَْسل
َ
ِي أ

�
ُهَو ا�

 ُ
َ

عندكم    ،رَُسو� عليه  ُيعتدٰى  فال  كثريًا  الرسول  حترتمون  أنتم  هلم:  يقول  أي 

بالتكريم أنْ   ، وحيظٰى  أرسلناه  ُيؤَخ   فيجب  الذي  مع  االعتبار  بعني  املعنٰى  هذا  ذ 

أنْ  جيب  أي  وتُ تُ   إليكم  روه  القِ وقِّ عزِّ من  قيمة  إٰىل  إيامء  فيها  اآلية  كأنَّ  م  يَ روه، 

حتثُّ االجتامعيَّ  عندهم  بُعدَ هم  ة  وهؤالء  الرسول،  احرتام  الشقَّ   ْت عٰىل  عن  فيهم  ة 

  الذي سبق رسول اهللا    رساالت السامء، حيث كانت الفرتة بينهم وبني النبيِّ 

أكثر)مدَّ  أو  جيعلهم    ، ة طويلة (مخسامئة سنة  الذي  العرف  ذاك  يوجد عندهم  فال 

الوتر  هذا  عٰىل  الكريم  القرآن  فرضب  السامء  من  رسول  رسالة  ٰى  حتَّ   حيرتمون 

  ة وهي احرتام الرسول موجودة بينكم. ُيشِعرهم أنَّ هذه العادة والقيمة االجتامعيَّ 

املقدَّ  هذه  تقول:بعد  حيث  اآلية  إٰىل  لنرجع  ُ    مة 
َ

رَُسو�  
َ

رَْسل
َ
أ ِي 

�
ا� ُهَو 

ُهدَ 
ْ
  .... ىٰ بِا�

: ي واا ا  

  هذا املجتمع ومحل رسالة ذات وجهني: إىلٰ  جاء النبيُّ  

  وهو القرآن.  الوجه النظري: 

  ة. وهو املامرسات العمليَّ والوجه التطبيقي: 
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جيمع بني رسالة السامء وبني الرشيعة   فقد كان نمط حكم رسول اهللا 

ين والدنيا فالدستور الذي جاء به هو القرآن  والنظام، وبتعبري آخر جيمع زمام الدِّ 

وتطبيقاته يف الوقت نفسه أي وسيلة تنفيذ حكم السامء ونمط معاملته مع الناس  

يف احلياة ليشمل البيع والرشاء وعقود الزواج    صاله ونظامه الذي يمتدُّ وطريقة اتِّ 

  ها تطبيقات للرشيعة. ة فهذه كلُّ صاالت والعقود االجتامعيَّ واالتِّ 

فالرضائب    وبأيِّ  التطبيقات؟  هذه  تكون  طريقة    بأيِّ   -مثالً    - طريقة 

  تأخذها الدولة من املجتمع؟ 

أنْ  القرآن  هلمُيوضِّ   أراد  فقال  النقطة  هذه  ُ :  ح 
َ

رَُسو�  
َ

رَْسل
َ
أ ِي 

�
ا� ُهَو 

ُهدَ 
ْ
، بل      يعني جاء النبيُّ   ىٰ بِا� حيمل رسالة ليس فيها خداع أو جرب أو تعدٍّ

اهلدٰى  هي  ورسالته  باهلدٰى  آخر  . جاء  يعتم  : وبتعبري  الرادع  إنَّه  خلق  عٰىل  د 

  الداخيل وليس اخلارجي. 

  توضيح الفكرة: 

سًا باجلريمة وخمالفة بند   إذا رآين متلبِّ إالَّ   يقبض عيلَّ   القانون ال يستطيع أنْ 

الدِّ  لكن  القانون،  بنود  نفسي� من  رادعًا  عندي  خيلق  أي  ين  من  إا  ليس  الردع  نَّ 

يعتقل   القانون  يعني  الداخل  من  بل  متلبِّ اخلارج  كان  إذا  باجلريمة  السارق  سًا 

يده ليرسق فإذا مل يكن له    ن ال يمدُّ ين ال جيعله يرسق هذا هو الفرق فاملتديِّ والدِّ 

  دين ورسق فسوف يأتيه القانون. 

هو   النفيس  فالرادع  كبري  اخلارجي  والرادع  النفيس  الرادع  بني  الفرق  إنَّ 

ف وهلذا  دوره  يلعب  الإالذي  من  شعب  استغناء  الدِّ نَّ  عن  وتأسيس  شعوب  ين 

أنْ  يمكن  ال  قانوين  نظام  عٰىل  أبدًا ُحيقِّ   وضعه  املطلوب  بالشكل  العدل  ألنَّ    ق 

  يشء وحيمل يف داخله وحشًا   ته قبل كلِّ اإلنسان حيوان ذو غرائز يعيش حيوانيَّ 

ه يبقٰى يعمل يف داخل نفسه وإالَّ إين وخيلص من أنيابه وخمالبه فبه الدِّ إذا مل ُهيذِّ    نَّ
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الدِّ إف فدور  أبدًا  سهلة  ليست  املسألة  حسَّ نَّ  دور  جد� ين  خلق  اس  عٰىل  يعتمد  ا 

  الرادع الداخيل وبه يكون له أثره الكبري. 

يف هذا اجلانب تقول اآلية الكريمة: إنَّ هذا الذي محل لكم الرسالة محلها  

الوضعيَّ  الرساالت  محلة  يستعملها  التي  األساليب  يستعمل  ومل  الذي باهلدٰى  ن  ة 

يدعو   الذي  أو  بالقانون  الشعوب  ليحكموا  تطبيق  إيأتون  طريق  عن  دعواه  ٰىل 

  ين. نَّه يستعمل وسائل ملتوية ال يستعملها الدِّ إقانونه ف

قائل  يقول  الدِّ   : قد  طبَّ هل  مثَّ ين  الذين  بالشكل  قه  اإلسالم  حكم  لوا 

  م بالواقع وتقول:تتكلَّ   بل جيب أنْ   ، ب تتهرَّ   الصحيح؟ املصيبة أنَّك ال تستطيع أنْ 

نَّ الذين تناولوا بنود رسالة السامء ما محلوا معها اهلدٰى  إإذ    ،ذلك صحيح

نا لسنا أُ    بن أيب طالب   ك بعيلِّ ة جتعلنا نتمسَّ ناسًا ذوي رغبة أو طفولة عقليَّ إنَّ

صدفةً  وال  اعتباطًا  هذا  ليس  معاوية  عن  قرآن    ونبتعد  الرجل  هذا  أنَّ  نرٰى  بل 

وإالَّ د  جمسَّ  آخر  شكالً  الثاين  اجلانب  عمِّ ونرٰى  ابن  فهذا  بينهام؟  الفرق  هو  ما     

ة وذاك أيضًا لكن يوجد  وذاك أيضًا من أُ   رسول اهللا  رسته وهذا عاش يف مكَّ

  ل وبني اجلانب الثاين. فرق كبري بني هذا األوَّ 

ٰى  سلوب الذي وصل به هذا الرجل إٰىل احلكم حتَّ نرضب مثاالً لنرٰى األُ 

  رف أين اهلدٰى وأين عدمها؟ نع

لقد جاء إٰىل احلكم عن طريق قميص عثامن وبعنوان اإلنسان الذي يطالب  

الذي بعث أوالده ليدافعوا عنه هو    بن أيب طالب    وكأنَّ عيلَّ   ،بدم اخلليفة

حشَّ  كلَّ املسؤول وفعالً  الشعراء واألقالم  لتُ دوا  بني  س مسؤوليَّ كرِّ ها ودفعوها  ة 

الواقعة عن  أمري    هاشم  اإلمام  ألنَّ  متامًا  كذب  هذا  أنَّ  يعرفون  م  أهنَّ واحلال 

أنْ     املؤمنني ُيقتَ   كان عنده حرص كبري عٰىل  أنَّ  ال  يعلم  ألنَّه  الرجل  هذا  ل 

  قتله سوف خيلق مشكلة للمسلمني. 
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  ، - ة  وكان الشاعر آنذاك كالصحيفة السياسيَّ  - جمموعة من الشعراء    ؤوا لقد هيَّ 

  فتسمع من طرف يصيح أحدهم: 

ردُّ   يبن   ختكم أُ ابن    سالحوا  هاشم 

  

حتلُّ    ال  تنهبوه    مناهبه   وال 

بيننا   يبن   اهلوادة  كيف    هاشم 

  

ونجائبه    درعه  عيلٍّ    وعند 

منكم    التودُّد  كيف  هاشم    بني 

  

أروٰى  وبز     وحرائبه ابن    فيكم 

مكانه    تكونوا  كيام  أخي    قتلتم 

  

بكرسٰى    يومًا  غدرت    )١( مرازبه  كام 

  وآخر يصيح:   

ديارهم  يف  وشيكًا    لتسمعنَّ 

  

عثامنا   ثارات  يا  أكرب    )٢( اهللا 

خ سادس لقد جاء عن هذا  وهكذا شاعر ثالث ورابع وقلم خامس ومؤرِّ   

  صحيح. الطريق وهو يعرف أنَّ هذا الطريق مفتعل غري 

وكلَّ  املعارضني  بتصفية  بدأ  الكريس  غارب  تسنَّم  ما  يف    وبعد  خيالفه  من 

ذا شعبيَّ  كان  الذي  الوليد  بن  بن خالد  الرمحن  إٰىل  الرأي كعبد  أرسل  الشام  ة يف 
 

بن عقبة    اقاهل  )١( أُ   -الوليد  من  أخو عثامن  عيلٍّ   -ه  مِّ وهو  قبض  عثامن  نجائب      يذكر 

أبيات طويلة  بوسيفه وسالحه، فأجابه عبد اهللا بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطَّلب 

 من مجلتها: 

سيفكم إنَّ  سيفكم  تسألونا  لدٰى    فال  وألقاه  الروع   ُأضيع 

كرسٰى  مثله   وشبهته  كان  بكرسٰى    وقد  ورضائبه   شبيهًا    هديه 

 ). ٢٧١و ٢٧٠/ ص ١(ج  رشح هنج البالغة البن أيب احلديد :راجع

أبياتًا ال  (عثامن، قال ابن األثري:    يان بن ثابت يرثقاله حسَّ   )٢( وزاد فيها بعض أهل الشام 

 ومنها:  ،حاجة إٰىل ذكرها 

الطري  وليت  شعري  ليت  يا 

ُختربين 

انا   عفَّ وابن  عيلٍّ  بني  كان    ما 

 .)هم أنَّه هو قتلهليقوٰى ظنُّ وإنَّام زادوا فيها حتريضًا ألهل الشام عٰىل قتال عيلٍّ 

 ).٣٨٤و ٣٨٣/ ص ٣(ج  سد الغابةأُ  :راجع
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(ابن   دبِّ أطبيبه  املسيحي) وقال:  فيها السمَّ   ، تهر قضيَّ ثال  له رشبة ووضع    فصنع 

ة ومتوارثة ويف مقابل هذا  ة بل قديمة وتارخييَّ ليست جديد  فتناوهلا ومسألة السمِّ 

  .)١(أعطٰى الطبيب والية محص وأعفاه من اخلراج طيلة واليته 

أُ  إٰىل  بالسمِّ وجاء  ليس  قتلهم  السمَّ   ناس  وضع  فمثالً  مالك    برصاحة  إٰىل 

  .)٣( يف طريقه (إٰىل مرص) )٢( األشرت

مثل حجر بن عدي وابنه  ة رصحية  اها تصفية جسديَّ وجاء إٰىل مجاعة وصفَّ 

هيَّ  عرش  األحد  شقُّ ومجاعته  هؤالء  بأنَّ  مجاعة  عليهم  املسلمني  ج  عصا  وا 

 

(ج  قال    )١( تارخيه  يف  ص  ٤الطربي   /١٧١) وأربعني:  ستٍّ  سنة  أحداث  ذكر  يف  وفيها  ) 

محص إٰىل  الروم  بالد  من  الوليد  بن  خالد  بن  الرمحن  عبد  أثال  فدسَّ   ،انرصف   ابن 

فقتلته فرشهبا  قيل  فيام  مسمومة  رشبة  إليه  حدَّ .  النرصاين  ما  ذلك  يف  السبب    ي ثنوكان 

عبد الرمحن بن خالد بن الوليد كان قد    عن مسلمة بن حمارب أنَّ   ،ثنا عىلٌّ حدَّ   :قال  ،عمر

ملا كان إليه أهلها  أبيه خالد بن الوليد  عظم شأنه بالشام ومال  ولغنائه   ،عندهم من آثار 

ٰى خافه معاوية وخٰيش عٰىل نفسه منه مليل الناس  حتَّ ،  عن املسلمني يف أرض الروم وبأسه

يضع عنه خراجه ما   هو فعل ذلك أنْ   وضمن له إنْ   ، قتلهحيتال يف  أنْ   فأمر ابن أثال  ،إليه

قَ فلامَّ   ،يه جباية خراج محصُيولِّ   وأنْ ،  عاش من    عبد الرمحن بن خالد محص منرصفاً   مَ دِ  

دسَّ  الروم  فرشهبا  بالد  مماليكه  بعض  مع  مسمومة  رشبة  أثال  ابن  بحمص  إليه    ، فامت 

 ). ضع عنه خراجه ه خراج محص ووفوٰىف له معاوية بام ضمن له ووالَّ 

فارسًا شجاعًا رئيسًا من   )٢( باألشرت، تابعي كويف، كان  النخعي املشهور  مالك بن احلارث 

املؤمنني   أمري  بوالء  ق  التحقُّ شديد  وعظامئها،  الشيعة  ُتويفِّ   أكابر  سنة   ونرصه، 

والياً   هاً متوجِّ هـ)  ٣٧( لعىلٍّ   إٰىل مرص  إىلٰ خرج حتَّ ،    عليها  فبعث   ،القلزم  ٰى وصل 

ليه رشبة من عسل فرشهبا إم   نزل به قدَّ فلامَّ   ،يغتال األشرت  نْ أمعاوية إٰىل صاحب القلزم ب

ألصحابه  ،فامت فقال  معاوية  عسل  جنوداً هللا  نَّ  إ   :فبلغ  املؤمنني    .من  أمري    رثاه 

 .»رحم اهللا مالكًا، فلقد كان يل كام كنت لرسول اهللا «بقوله: 

 ). ١٠١)، وتذكرة اخلواصِّ (ص ٣٠٤/ ص ٣اللباب يف هتذيب األنساب (ج  راجع:  )٣(
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مكبَّ  أنْ وأخرجوهم  بعد  هناك  وقتلوهم  عذراء  مرج  إٰىل  الغروب  قبيل    لني 

  .)١(  عرضت عليهم الرباءة من أمري املؤمنني 

جيتاز ما مل يمر عٰىل    ا وال يستطيع طبعًا أنْ يف تلك السنة جاء معاوية حاج� 

مرَّ   مِّ أُ  عائشة  اهللا    ، عليها  املؤمنني  رسول  من  سمعت  له:  يقول:    فقالت 

ل بمرج عذراء قوم يغضب اهللا لقتلهم» أين عزب عنك حلمك عن حجر  «سيُقتَ 

الليل؟  ينصحني    هذا من رهبان  مل أجد عاقالً  أفعل؟  ماذا  تباكٰى معاوية وقال: 

  .)٢( ه هيزأ يف داخله طبعًا واعتذر وأظهر الندم نَّ إولست بحليم بعد قتل حجر! 

 

كان حجر بن عدي الكندي وعمرو بن احلمق اخلزاعي وأصحاهبام  قال اليعقويب يف تارخيه: (   )١(

ا  يلعنون علي�  بن أيب طالب، إذا سمعوا املغرية وغريه من أصحاب معاوية، وهم   شيعة عيلِّ   من 

يقومون فري  املنرب،  ويتكلَّ دُّ عٰىل  اللعن عليهم،  قَ فلامَّ   مون يف ذلك. ون  الكوفة خطب    مَ دِ   زياد 

ُيصلِّ  ومل  فيها  له مشهورة مل حيمد اهللا  قال: (   ]...) إىلٰ [ د  حممّ   عىلٰ   خطبة  وأخذ زياد  أْن 

معاوية، فكتب فيهم    من أصحابه فأشخصهم إىلٰ   الكندي وثالثة عرش رجًال   حجر بن عدي 

م  وأنفذ    خالفوا اجلامعة يف لعن أيب تراب، وزروا عٰىل الوالة، فخرجوا بذلك من الطاعة،   أهنَّ

  صاروا بمرج عذراء من دمشق عٰىل أميال أمر معاوية بإيقافهم هناك، ثمّ  ، فلامَّ .. . شهادات قوم 

  سبعة: حجر بن   َل ِت هم، فقُ ة منهم فوقف عن مه قوم يف ستَّ من يرضب أعناقهم، فكلَّ  ه إليهم وجَّ 

الكندي  وكُ بَ ُرضِ   ثمّ ،  ... عدي  القوم،  وأعناق  عنقه  ودُ فِّ ت  سنة    فنوا، نوا  يف  ذلك  وكان 

 ). ٢٥٢/ ص  ٦(ج  البداية والنهاية  و ،  ) ٢٢٣  (ص األخبار الطوال    : راجع ؛ و ) هـ) ٥٢( 

معاوية فاستأذن   وحجَّ ): (٢٤٨و  ٢٤٧/ ص  ١١قال الصفدي يف الوايف بالوفيات (ج    )٢(

فحجبته  عىلٰ  له  ثمّ   ،عائشة  له  ،أذنت  حجر   :فقالت  عذراء  أهل  قتل  عٰىل  محلك  ما 

 ، ةمَّ ة وإنَّ بقاءهم فساد لألُ مَّ لألُ    رأيت قتلهم صالحاً إينِّ   ،املؤمنني  مَّ يا أُ   :قال  ؟وأصحابه

رسول  :فقالت أُ «سيُقتَ :  يقول  اهللا    سمعت  بعذراء  وأهل  ل  هلم  اهللا  يغضب  ناس 

وكان يقول  . يف بيت أمانال إينِّ  :فقال ؟ فيقتلك لك رجالً   ئخبأُ   ا خشيت أنْ أمَّ  ،السامء»

موته لطويل  :عند  األدبر  ابن  من  يومي  ل  ،إنَّ  عمر  ابن  قتلهامَّ ـوانتحب  بلغه  وندم   ، 

قتله املوت  َف رِ وعُ   ،معاوية عٰىل  عند  الندم واخلوف  أحداً   :وقال  ،منه  قتلت  وأنا إالَّ   ما   

 ).أعرف فيم قتلته وما أردت به ما خال حجراً 
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منرب   عٰىل  يرقٰى  كان  فقد  اجلدل  يف  أساليب  إٰىل  عمد  هذا  من  وأكثر 

املدينة ثمّ     النبيِّ  املنرب إٰىل الشام وأحدث ذلك ضجَّ   يف  وهدفه هو    ،ةجلب 

  .   يقول الناس بأنَّه يملك تراث رسول اهللا  أنْ 

ة عبد اهللا بن عمر حينام دخل عليه أحد يستفتيه عن دم  وهذا أشبه يشء بقضيَّ 

  رب طاهرًا أم ال يزال دم إنسان ونجسًا؟ البعوضة: هل يستحيل ويصبح من جسمها فُيعَت 

الكوفة  ا  من  قال:  أين؟  من  أنت  بن عمر وقال:  اهللا  إليه عبد  ذبحتم  لتفت  أنتم  قال: 

  . ) ١( خرج ا ل  ومل تستشكلوا وجئت تسألني عن دم البعوضة؟ تفضَّ     احلسني 

من املدينة إٰىل الشام وهو قد    فمعاوية من هذا النوع يأيت وينقل منرب النبيِّ 

النبيِّ  أضالع  ول    حطَّم  املنرب  عٰىل  أبناءه  الضجَّ امَّ ـ وذبح  حدثت  قال:    ة 

  !)٢( للرتميم ألنَّ األرضة قد أصابتهرجعوه وأعلن: أتينا به ا

تني ليوجد التناحر  ة بني كلب مرَّ ج من القبيلة اليامنيَّ جاء إٰىل القبائل وتزوَّ 

قيس قبيلة  وبني  وسيلة    )٣( بينها  ترك  وما  بعضًا،  بعضهم  يرضب  العرب  ويبقٰى 

  .  واستعملهاملتوية إالَّ 
 

ح  ٢١٨و  ٢١٧/ ص  ٩ه (ج  صحيحالبخاري يف    روٰى   )١( بسنده عن  ٥٢٩٩/  أيب  )  ابن 

  : فقال  ؟ن أنتممَّ   :فقال  ،البن عمر وسأله رجل عن دم البعوض  كنت شاهداً  :قال  ،معْ نُ 

العراق أهل  ابن    :قال،  من  قتلوا  وقد  البعوض  دم  عن  يسألني  هذا  إٰىل  انظروا 

النبيَّ ،   النبيِّ  الدنيا»:  يقول    وسمعت  من  ؛ ورواه الرتمذي يف  «مها رحيانتاي 

)،  ٨٥٣٠ /ح١٥٠/ ص ٥)، والنسائي يف ُسنَنه (ج ٣٨٥٩ / ح٣٢٢/ ص ٥ُسنَنه (ج 

ة. إىلٰ   غري ذلك من مصادر العامَّ

  قالوا: فلامَّ ): ( ١٠/ ص  ٢(ج      قال السمهودي يف وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفٰى   )٢(

إٰىل الشام، فكُ   ك املنرب، وأراد أنْ حرَّ   معاوية عام حجَّ   مَ دِ قَ  ،  ت الشمس يومئذٍ فَ ِس ُخيرجه 

إٰىل ما حتته، وخشيت  حتَّ  أنظر  إٰىل الناس، وقال: أردت  ٰى بدت النجوم، فاعتذر معاوية 

من تارخيه (ج  األرضة  عليه  اليعقويب يف  أيضًا  )، واحللبي يف  ٦٨/ ص  ٢)، وذكر ذلك 

 ).٣٧٢و ٣٧١/ ص ٢سريته (ج 

امها (ص  )٣(  ).١٥٤راجع: ُأمراء الكوفة وُحكَّ
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املؤمنني  أمري  اإلمام  نالحظ  «َحتَّٰى     بينام  اْحلََسنَانِ   يقول:  ُوطَِئ    ،َلَقْد 

  .)١( »مِ ُجمْتَِمِعَني َحْوِيل َكَربِيَضِة اْلَغنَ ، ُشقَّ ِعْطَفاَي وَ 

  إٰىل أنْ   ،)٢(س غريي»أ عصبوها براي  عزبوا عنِّاام يالحقونه يقول هلم: «كلَّ 

وَ  «َأَما  ُحُضوُر  قال:  َال  َلْو  النََّسَمَة،  وَبَرَأ  اْحلَبََّة  َفَلَق  ِذي  ِة  وَ   ،اْحلَاِرضِ الَّ اْحلُجَّ يَاُم 
قِ

وَ   ، النَّاِرصِ َأَخَذ  بُِوُجوِد  وَ اهللاُ  َما  َظاِملٍ  كِظَِّة  َعَىلٰ  وا  ُيَقارُّ َأالَّ  اْلُعَلَامِء  َسَغِب  َعَىلٰ  َال 

ِهلَا»وَ  ، ْلَقيُْت َحبَْلَها َعَىلٰ َغاِرِهبَاَمْظُلوٍم، َألَ    .)٣( َلَسَقيُْت آِخَرَها بَِكْأِس َأوَّ

بل  يوجد فر  إلتواء  ليس فيه  بني املنهجني، فهذا منهج اهلدٰى الذي  ق كبري 

اهللا   إنَّ  هلم:  تقول  الكريمة  فاآلية  الوضوح  يعني    فيه  باهلدٰى  رسوله  أرسل 

يعرض اإلسالم فإذا    بمنهج واضح ال يعتمد عٰىل القرس وبالفعل كان النبيُّ  

لكن   عليهم،  ما  وعليهم  للمسلمني  ما  هلم  كان  قبوله  اعتنقوه  عن  امتنعوا  إذا 

ليميل منهجًا من عنده بل    مل يأِت     يقاتلهم ألنَّ اإلسالم رسالة السامء والنبيُّ 

السامء أرادت تطبيقه وهو يقول: أنا واحد منكم وليس عندي امتيازات فال يمكن  
 

الشقشقيَّة:    قال    )١( اخلطبة  وَ ...  « يف  إِالَّ  َراَعنِي  إَِيلَّ َفَام  بُِع  الضَّ َكُعْرِف  َينْثَاُلوَن    ،النَّاُس 

اْحلََسنَانِ  ُوطَِئ  َلَقْد  َحتَّٰى  َجانٍِب،  ُكلِّ  ِمْن  ِعْطَفاَي وَ   ،َعَيلَّ  َكَربِيَضِة   ،ُشقَّ  َحْوِيل  ُجمْتَِمِعَني 

 . »...َقَسَط آَخُرونَ وَ  ،َمَرَقْت ُأْخَرٰى اْلَغنَِم، َفَلامَّ َهنَْضُت بِاألَْمِر َنَكثَْت َطائَِفٌة، وَ 

 ).٣طبة / اخل٤٩ هنج البالغة (ص

ي «َدُعوِين وَ :  أراده الناس عٰىل البيعة بعد قتل عثامنامَّ ـ ل  من كالم له   )٢(   ، اْلتَِمُسوا َغْريِ

وَ  ُوُجوه  َله  َأْمرًا  ُمْستَْقبُِلوَن  اْلُقُلوُب   ،َأْلَوانٌ َفإِنَّا  َله  َتُقوُم  اْلُعُقوُل وَ   ، َال  ه  َعَليْ َتثْبُُت    ، َال 

َقْد  وَ  َرْت وَ   ،َأَغاَمْت إِنَّ اآلَفاَق  َتنَكَّ َقْد  َة  َما  وَ   ،املََحجَّ بُِكْم  بُْت 
َركِ َأَجبْتُُكْم  َأينِّ إِْن  اْعَلُموا 

وَ  وَ َأْعَلُم  اْلَقائِِل  َقْوِل  إَِىلٰ  ُأْصِغ  اْلَعاتِِب َملْ  َكَأَحِدُكمْ وَ   ،َعتِْب  َفَأَنا  َتَرْكتُُموِين  َلَعيلِّ  وَ   ، إِْن 

يْتُُموه َأْمَرُكمْ َأْطَوُعُكْم ملَِ َأْسَمُعُكْم وَ   . َأَنا َلُكْم َوِزيرًا َخْريٌ َلُكْم ِمنِّي َأِمريًا»وَ  ، ْن َولَّ

 ). ٩٢/ ح  ١٣٦ هنج البالغة (ص 

 ).٣/ اخلطبة ٥٠(ص  هنج البالغة )٣(
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ة أو منصب تقول   سوف آخذ من وراء احلكم شيئًا أو أصل إٰىل لذَّ ينِّ أهموين بتتَّ   أنْ 

  . )١(  األسودان: التمر واملاءعلينا أربعني يومًا وليس عندنا طعام إالَّ   مرَّ   : زوجته

ة من الطني التي  بذلك اللباس البسيط يف تلك الُعليَّ   عاش رسول اهللا 

أنْ  إٰىل  يسكنها  أنْ   كان  يمكن  الدنيا فال  الشكُّ يتطرَّ   خرج من  بأنَّه طلب    ق  إليه 

شخصيَّ  ألهداف  الرسالة  محل  أو  لغاية  إالَّ األمر  جاء  ما  بالعكس  بل  باهلدٰى  ة   

حتَّ  الناس  تعاٰىل: هلداية  قال  ملاذا تعمل؟  له:  انتقدوه وقالوا  �ِهَ مَ   ٰى  ا�ر�ُسوِل  ا  ا 
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بع ما  بل أتَّ   ، قك؟ قال هلم: ال أسأل هذا كًا ُيصدِّ لَ ملاذا ال يعطيك اهللا كنزًا أو مَ 

ُهدَ ،  ؤمر به فاآلية تقول هلم: املنهج عندكم واضح أُ 
ْ
ُ ِبا�

َ
 رَُسو�

َ
رَْسل

َ
َق�   ىٰ أ

ْ
  . وَِديِن ا�

بحقٍّ  ليس  دين  يوجد  قائل:  يقول  أنَّ    قد  هو  أذهاننا  يف  املركوز  ألنَّ 

ين أشمل  ين فقط، فالدِّ ين هو رساالت السامء، وليست هي الدِّ املقصود من الدِّ 

وكلُّ  والعقيدة  الدينونة  من  مأخوذ  حقٍّ   ألنَّه  عقيدة  هي  آخر  بتعبري    عقيدة 

حقَّ  غري  عقائد  فيها  يوجد  وحتَّ واألرض  احلقِّ ة  غري  دخلها  السامء  عقائد    ٰى 

تعرَّ  واإلنجيل  موادٌّ فالتوراة  فيهام  توجد  حيث  عبث  إٰىل  أنْ   ضا  يمكن  ل  قبَ تُ   ال 

أُ     اهللا داود  كيف أقبل أنَّ نبيَّ  وريا وعشقها وأرسل زوجها إٰىل  رأٰى زوجة 

ُيقتَ املعركة حتَّ  هذا يتحدَّ )٢( ل ويأخذ زوجتهٰى  نبيٍّ ؟ فهل  ابن شارع؟    ث عن  أو 
 

) بسنده عن هشام بن  ٢٤٧٦٨/ ح  ٢٨٥/ ص  ٤١أمحد بن حنبل يف مسنده (ج    روٰى   )١(

أبيه، عن   قالتأ عائشة  عروة، عن  ا  (... هنَّ أُ   :  ابن  يا  اهللا  ليمرَّ   إنْ   ي ختوأيم  آل    كان  عٰىل 

وما هو    ،يكون اللحيم   أنْ الَّ إمن نار    الشهر ما يوقد يف بيت رسول اهللا     دحممّ 

 ...). املاء والتمر : األسودانالَّ إ

أنَّ داود ( :اسابن عبَّ ) بسنده عن ٨/ ح ٤٦٥/ ص ٧ابن أيب شيبة يف املصنَّف (ج  روٰى  )٢(

   فيه فخذبتىلٰ  وتعلم اليوم الذي تُ بتىلٰ يعتصم، فقيل له: إنَّك ستُ   أنْ   يل ابتُ   إنْ   ث نفسهحدَّ 
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الكُ  هذه  يف  النوع  هذا  من  ممَّ تُ وجتد  ُيؤيِّ ب  هذه  ا  بأنَّ  الظنَّ  أو  الشكَّ  يدعم  أو  د 

لهتُ الكُ  حدود  ال  عبث  فيها  حصل  نِ   - القرآُين    النصُّ   . ب  اهللا  عَ من  مل    -   م 

 ل اهللا قد جعله بَ نَّه حمفوظ من قِ إحيصل فيه عبث ف
َ
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ْ
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َ
لت:     ِمْن خ   نعم حدث العبث يف التفسري.  ).٤٢(ُفصِّ

وليس فيها زور    التي تنشد الصواب واهلدٰى   يعني عقيدة احلقِّ   دين احلقِّ 

وال منافرة للواقع يعني أنَّ الواقع العلمي الذي تعيشونه ال يتنافر مع هذا املنهج  

ة شيئًا  جتد يف العقيدة اإلسالميَّ   ولذلك ال يمكن أنْ     الذي جاء به رسول اهللا 

  علم؟   يصطدم بالعلم ولكن أيَّ 

الدِّ يتصوَّ  أنَّ  الناس  بعض  ُيسمِّ ر  ألنَّه  بالعلم  يصطدم  التي  ي  ين  األشياء 

هي عبارة عن نفايات الذهن علًام فيقول مثالً: أصبح اإلسالم اليوم ال يتالءم مع  

يضع املرأة يف البيت وهي نصف املجتمع فإذا جلست املرأة    نَّه يريد أنْ إالواقع ف

 

   فيه، فأخذ الزبور فوضعه يف حجره وأغلق باب  بتىلٰ له: هذا اليوم الذي تُ   حذرك، فقيل 

اليوم، فبينام هو يقرأ الزبور    حد عيلَّ وقال: ال تأذن أل  ،عٰىل الباب  منصفاً   املحراب وأقعد

  ، لون، فجعل يدرج بني يديه  ب كأحسن ما يكون الطري، فيه من كلِّ مذهَّ   إذ جاء طائر

منه،  أنْ   فدنا  الزبور  يأخذ  فأمكن  فأطبق  خلفه،  من  فاستوفزه  ليأخذه،  بيده  فتناوله  ه، 

 ،ليأخذه فوقع عٰىل حصن ليأخذه، فطار فوقع عٰىل كوة املحراب، فدنا منه أيضاً  وقام إليه

أين وقع، فإذا هو باملرأة عند بركتها تغتسل من املحيض، فلامَّ   فأرشف  رأت  عليه لينظر 

فغطَّت جسدها بشعرهحرَّ   هظلَّ  رأسها  فقل لفالنة  كت  اذهب  للمنصف:  داود  فقال  ا، 

نبيء،  جت إنَّ  فقال:  يدعوكِ   يَّ فأتاها  مااهللا  فقالت:  ولنبيِّ   ،  حاجة   إنْ   ؟اهللا   يل  له  كانت 

أمَّ يفليأتن فأتاها   ا،  بقوهلا،  فأخربه  املنصف  فأتاه  آتيه،  فال  دونه،   ،أنا  الباب  وأغلقت 

ما يا  فقالت:  أمَ   لك  فعل  داود؟  من  أنَّه  تعلم  رمجتمومهاا  وكان    ،هذا  فرجع،  ووعظته 

وريا فاجعله يف محلة  إٰىل أمري املغزٰى: انظر أُ   اهللا، فكتب داود    يف سبيل  زوجها غازياً 

/  ١(ج    تاريخ الطربي)، و٥٢/ ص  ١...)؛ وراجع: تاريخ اليعقويب (ج  َل تِ فقُ   التابوت،

ة. ٣٣٩ص   )، وغري ذلك من مصادر العامَّ
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ه، تقول له: إنَّ البحوث تفيد أنَّ الطفل  االقتصاد كلِّ  نَّ ذلك يعني شلُّ إيف البيت ف

ل حصل  يتحوَّ إذا  احلنان  يف  نقص  عرضة  ديه  ويكون  جريمة  مرشوع  إٰىل  ل 

أنْ لال ففي سبيل  أطفال يف    نحراف،  دراهم ترتك ثالثة  عٰىل عرشة  املرأة  حتصل 

هنديَّ  امرأة  لدٰى  فليبينيَّ البيت  أو  ُخت ة  احلنان  رِّ ة  عٰىل  حيصلون  وال  أخالقهم  ب 

وأخالقه وينشأ وهو    ة وينشأ الطفل وهو ال يعرف لغته وعقيدتهوالعطف واملودَّ 

  ؟ ل إٰىل مرشوع جريمة فأين احلقُّ كتلة فراغ من احلنان يعني يتحوَّ 

نَّ املرأة تصنع الذهن واإلنسان الولد مدين يف صنعه  إاد آلة فإذا صنع احلدَّ 

وبقي الطفل سائبًا خايل    إٰىل هذا املعرتك املنحلِّ   مُّ فإذا خرجت األُ   مِّ إٰىل حجر األُ 

  م؟ ؟ وأين التقدُّ فأين هو احلقُّ  ، ةن والعطف واملودَّ الذهن وناقص احلنا

ت  مل يقسوا عٰىل املرأة ومع ذلك إذا اضطرَّ   وكتاب اهللا    إنَّ رشعة احلقِّ 

ف العمل  إٰىل  وعدم  إاملرأة  فطرهتا  عٰىل  املحافظة  برشط  هلا  يسمح  اإلسالم  نَّ 

ساته  إنسانًا ذا إيامن بوطنه ومقدَّ ة أثمن يشء إذا أردت  نَّ العفَّ ضها إٰىل فساد ألتعرُّ 

نَّه ال يبني إنسانًا ذا  إث فا احلضن امللوَّ  احلضن النظيف، أمَّ نَّه ال يبنيه إالَّ إوشعبه ف

  م. يَ قِ 

ُهدَ   إذن تكون   إنَّ رشعة احلقِّ 
ْ
ُ بِا�

َ
 رَُسو�

َ
رَْسل

َ
ٰ  أ

َ َ
ِهَرهُ �

ْ
َق� ِ�ُظ

ْ
ٰى وَِديِن ا�

هِ 
� ُ
يِن �   يعني ليجعل دينه ظاهرًا عٰىل األديان وعٰىل الرشائع. ا��

  ومتٰى يكون هذا؟ 

ة مثالً ومل يأخذها  نعرف أنَّ اإلسالم فيام مٰىض قد أخذ ربع الكرة األرضيَّ 

كام� كلَّ  تنقص  املسلمني  بالد  أخذت  يعني  الربع  هذا  انحرس  ذلك  بعد  وكيفاً ها     

البلدان وأص  بدالً من أنْ  ة مثل األندلس  بحت مسيحيَّ تزداد، كام رجعت بعض 

سلطان غريهم   إٰىل  وذهبت  املسلمني  سلطان  من  خرجت  التي  املناطق  وبعض 

كام�  وأمَّ هذا  والذي عربَّ ،  األخطر  وهو  كيفًا  النبيُّ  ا  عنه     له قالوا  يا    :حينام 



 ١٢٣ ..............................................األديان املحارضة الرابعة: انتصار اإلسالم عىلٰ 

، )١( أنتم لستم قليلون ولكنَّكم غثاء كغثاء الليل»  ، «ال  : ة؟ قالقلَّ   أِمنْ   ،رسول اهللا

ال إله    ا متسك الفرد املسلم جتد ليس فيه حمتوٰى صحيح فهو يقول: أشهد أنْ عندم

أنَّ حممّ إالَّ  اهللا وأشهد  اهللا ويعني القرش، وأمَّ   فيه  دًا رسول  يوجد  املضمون فال  ا 

ونحن   دينه،  عن  فكرة  وال  مضامني  عنده  ليس  فارغة  ومعلوماته  عقيدته  ألنَّ 

اإلسالميَّ  األجيال  أنَّ  اإلسالم  ة  نعرف  مضامني  من  شيئًا  تستوعب  كانت 

وهكذا    ،رستنا وجدنا ليس عليها الطابع اإلسالميوأخالقه وتطبيقاته لو بدأنا بأُ 

  صاالتنا هذه مظاهرنا وهذا واقعنا. تعاملنا واتِّ 

ا  د  إذن  ؟  

املفرسِّ  من  كثري  عيسٰى  يميل  املسيح  نزول  عند  يكون  أنَّه  إٰىل  بن  ين 

املهدي    الذي   )٢(  مريم اإلمام  خروج  مع  مل    ̈ يقرتن  نحن  اآلن  إٰىل  ألنَّه 
 

ثوبان، قال: قال رسول ) بسنده عن  ٤٢٩٧/ ح  ٣١٣/ ص  ٢ه (ج  نَنُس أبو داود يف    روٰى   )١(

فقال قائل: ومن  ، كلة إٰىل قصعتها»  األ ٰى عليكم كام تداع   تداعٰى  م أنْ مَ : «يوشك اُأل   اهللا 

يومئذٍ قلَّ  نحن  أنتم ة  «بل  قال:  ولينزعنَّ اهللا من   ؟  السيل،  ولكنَّكم غثاء كغثاء  يومئذ كثري، 

فقال قائل: يا رسول اهللا، وما  ، وليقذفنَّ اهللا يف قلوبكم الوهن» ، كم املهابة منكم صدور عدوِّ 

«حبُّ   الوهن؟ وكراهيَّ   قال:  املوت» الدنيا  املصنَّف ة  يف  شيبة  أيب  ابن  ورواه  ؛ 

)، ٢٢٣٩٧/ ح ٨٢/ ص ٣٧)، وأمحد بن حنبل يف مسنده (ج ١٣٩/ ح ٦١٣  /ص ٨  (ج 

أنساب األرشاف (ج   املنادي  ٤٨١/ ص  ١والبالذري يف  وابن   ١٤٩يف املالحم (ص  )، 

ح  ١٥٠و  (ج  ٧٤/٢و   ١/ ٧٣/  الشاميِّني  مسند  يف  والطرباين  ص  ١)،  / ٣٤٥و   ٣٤٤/ 

ة. )، إىلٰ ١٨٢/ ص ١)، وأبو نعيم يف حلية األولياء (ج ٦٠٠  ح   غري ذلك من مصادر العامَّ

ابن اجلوزي يف    )٢( املسري  قال  تعاىلٰ ٢٩٠/ ص  ٣(ج  زاد  قوله    :  ) يف تفسري 
َ
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[تعاٰىل]:  (  قوله  ِهَرُه ويف 
ْ
فاملعنٰى:  قوالن:   ِ�ُظ اهللا،  رسول  عٰىل  عائدة  اهلاء  أنَّ    أحدمها: 
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ليأتمَّ  ينزل  املهدي    ننترص وعيسٰى  الروايات واألحاديث    ̈ باإلمام  وعرشات 

من الدنيا    «لو مل يبَق   : منها قوله ،     باملهدي برشِّ تُ    الواردة عن النبيِّ 

اب الذين  تَّ فإذا أتٰى أحد الكُ ،  )١( خيرج املهدي من ولدي»  ٰى له اهللا حتَّ  يوم لطوَّ إالَّ 

املهدي فكرة هيوديَّ  إنَّ فكرة  ليقول:  بتأرخينا وعقائدنا  ف)٢( ةليسوا عٰىل صلة  نَّه  إ! 

  هل تعرف تارخيك كمسلم؟  : كالم رخيص ألنَّه هو رخيص. نقول له

ا    هل راجعت الروايات؟ هل ذهبت إىلٰ  صحاح املسلمني وتوارخيهم؟ إهنَّ

اهللا  كلَّ  أنَّ  عٰىل  جتمع  املهدي    ها  اإلمام  احلقِّ   ¨سيُعطي  إقامة  عٰىل    القدرة 

  ت ظلًام وجورًا. ئَ لِ ويمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ 

ف هذا  من  املهدينَّ قضيَّ إوأكثر  اإلمام  أفتٰى  ات حتَّ من الرضوريَّ   ̈   ة  ٰى 

يعتقد  ال  من  بكفر  موجود    )٣( بذلك  املسلمون  أنَّه  هو  املسلمني  بني  واخلالف 

  بالفعل أو يوجد بعد ذلك؟ 

 

    ِّا راجعة  اس.، قاله ابن عبَّ ءعليه منها يش  ها، فال خيفٰى ين كلّ مه رشائع الدِّ ليُعل والثاين: أهنَّ

ين عٰىل سائر امللل. ومتٰى ر هذا الدِّ أحدمها: ليُظهِ   يف معنٰى الكالم قوالن:  ين. ثمّ إٰىل الدِّ 

قوالن: فيه  ذلك؟  عيسٰى    يكون  نزول  عند  كلِّ أحدمها:  أهل  يتبعه  فإنَّه  دين،   ، 

أهل دين إالَّ   وتصري امللل واحدة، فال أدَّ يبقٰى  أو  أبو   دخلوا يف اإلسالم  قاله  وا اجلزية، 

والضحَّ  السُّ   اك.هريرة  قاله  املهدي،  خروج  عند  أنَّه  أنَّ   ي.دِّ والثاين:  الثاين:  والقول 

 ).مل يدخل الناس فيه ج الواضحة، وإنْ جَ ين إنَّام هو باحلُ إظهار الدِّ 

 )، فراجع.٢٢قد مرَّ يف (ص  )١(

اإلسالم    )٢( فجر  كتابه  يف  املرصي  أمني  أمحد  كتبه  ما  الثاين: ٢٧٠(ص  الحظ  الفصل   /

أنَّ النبيَّ أخذها ابن سبأ من اليهوديَّ هذه  وفكرة الرجعة  (...  ، قال:  الشيعة)   ة، فعندهم 

الدِّ  فيعيد  وسيعود  السامء  إٰىل  صعد  الفكر  ينإلياس  وُوِجَدت  النرصانيَّة  والقانون،  يف  ة 

ة،    إىلٰ   وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة،  أيضًا يف عصورها األُوىلٰ  العقيدة باختفاء األئمَّ

 . )ومنها نبعت فكرة املهدي املنتظر وأنَّ اإلمام املختفي سيعود فيمأل األرض عدالً،

 ).٢٦راجع ما مرَّ يف (ص  )٣(
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يقولون الذين  «  : دليل  هو  بالفعل  من  أإنَّه موجود  األرض  ُخييل  ال  اهللا  نَّ 

  وكيف حيتجُّ   ،)٢(ة»و«من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليَّ   ،)١( ة»حجَّ 

  ة قائمة يف األرض؟ عباده إذا مل تكن عنده حجَّ   عىلٰ   اهللا

واالختفاء الذي نذهب إليه ليس االختفاء عن النظر بل عن املعرفة أي قد  

  يعيش بني ظهرانينا وال نعرفه. 

وال يوجد حوهلا    ،عليها إمجاع املسلمني  ̈   أنَّ فكرة اإلمام املهدي  املهمُّ 

 وحيمل أكثر  مور إالَّ ب ذات العالقة ببحث هذه األُ تُ نقاش وال جتد كتابًا من الكُ 

  . ¨  عٰىل وجود اإلمام املهدي من نصٍّ 

ُيظأ  املهمُّ  اهللا  الدِّ هِ نَّ  وُخت ر  يديه  عٰىل  النِّرِ ين  وتكثر  أفالذها  األرض  م  عَ ج 

  .)٣( د الباطلوُيقام العدل وُيطرَ 

الروا أكثر  عاماً   :ياتتقول  سبعني  حكمه  عن    )٤( إنَّ  الناس  يستغني  وفيه 

  .)٥(ألنَّه ال حيتاج إليه،  أخذ األموال يعرض املال وال يأخذه أحد
 

 )، فراجع.٨٩مرَّ يف (ص  )١(

ين (ص )٢(  ). ٩/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩ كامل الدِّ

 )، فراجع.٧٤و ٧٣قد مرَّ كلُّ ذلك يف (ص  )٣(

قال: قلت أليب   ي،عبد الكريم اخلثعم) عن ٣٨١/ ص ٢يف اإلرشاد (ج  املفيد  روٰى  )٤(

  ٰى والليايل حتَّ   ام؟ قال: «سبع سنني، تطول له األيَّ كم يملك القائم    :عبد اهللا  

ملكه سبعني سنة من    تكون السنة من سنيه مقدار عرش سنني من سنيكم، فيكون سنو 

الطويس  »...سنيكم هذه الغيبة (ص    ؛ ورواه  والفتَّال  ٤٩٧/ ح  ٤٧٤يف  يف    )، 

(ص   الواعظني  والطربيس  ٢٦٤روضة  الورٰى   )،  إعالم  ص  ٢(ج    يف   /٢٩٠  ،(

ة (ج  واإلربيل   ). ٢٦٢/ ص ٣يف كشف الغمَّ

عن أيب سعيد   ) بسنده ١١٤٨٤/ ح  ٦٢و   ٦١/ ص  ١٨أمحد بن حنبل يف مسنده (ج    روٰى   )٥(

اهللا    ، ري د اخل  رسول  قال  «أُ قال:  ُيبعَ برشِّ :  باملهدي  أُ كم  يف  من  عىلٰ   تي مَّ ث    اختالف 

                     



 ١٢٦ ..............................................األديان املحارضة الرابعة: انتصار اإلسالم عىلٰ 

  ب املسلمني عٰىل اختالف مذاهبهم. تُ هذا جممل الصورة التي تعطيها كُ 

  من أين يكون خروجه؟ 

ة :تقول رواية   .)١( إنَّه من مكَّ

  .)٢( إنَّه من املدينة :وتقول رواية

 

    ،عنه ساكن السامء  يرٰىض  كام ُمِلَئت جورًا وظلًام،  فيمأل األرض قسطًا وعدالً الناس وزالزل

 . أحد...»   إىلٰ فال حيتاج أحد  ،  ى غًن د  ة حممّ مَّ قلوب أُ اهللا ويمأل  وساكن األرض،  

،    عن عيلٍّ   ،عن أيب رومان ) بسنده  ٢١٣نعيم بن محَّاد املروزي يف الفتن (ص    روٰى   )١(

الناس:  قال  متنَّٰي  صالح  بن  شعيب  فيها  التي  السفياين  خيل  السود  الرايات  هزمت   «إذا 

النبيِّ   ، فيطلبونه   ، املهدي  راية  ومعه  ة  مكَّ من  أنْ فُيصيلِّ   ،   فيخرج  بعد  ركعتني  يئس    

ا الناس   : فإذا فرغ من صالته انرصف فقال   ، من خروجه ملا طال عليهم من البالء   الناس  أهيُّ

بأُ   ألحَّ  حممّ مَّ البالء  خاصَّ   د  ة  بيته  وبُ قُ   ، ة وبأهل  يف علينا»  َي غِ هرنا  السيوطي  ورواه  ؛ 

)، وابن حجر يف القول املخترص يف عالمات املهدي ١٧١/ ح  ١٤٧العرف الوردي (ص  

ل (ج  ١٤٧  (ص   املنتظر   ).٣٩٦٧٣/ ح  ٥٩٠/ ص ١٤)، واملتَّقي اهلندي يف كنز الُعامَّ

ُسَننه (ج    روٰى   )٢( زوج لَ َس   مِّ أُ ) بسنده عن  ٤٢٨٦/ ح  ٣١١و   ٣١٠/ ص  ٢أبو داود يف  مة 

فيخرج رجل من أهل   ، قال: «يكون اختالف عند موت خليفة ،  ، عن النبيِّ   النبيِّ 

ة   املدينة هارباً  كاره  فيأتيه   ، إٰىل مكَّ ة فُيخرجونه وهو  أهل مكَّ الركن   ، ناس من  فيبايعونه بني 

ة واملدينة، فإذا رأٰى الناس الشام فُيخَس   ث إليه بعث من واملقام، وُيبعَ  ف هبم بالبيداء بني مكَّ

ينشأ رجل من   ثمّ   ، أهل العراق فيبايعونه بني الركن واملقام   ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب 

أخواله كلب  إليهم   ، قريش  كلب، واخليبة ملن مل وذلك بعث    ، فيظهرون عليهم   بعثاً   فيبعث 

سالم بجرانه ويلقٰى اإل،  هم  نَّة نبيِّ ويعمل يف الناس بُس   يشهد غنيمة كلب، فيقسم املال 

األرض  ثمّ   ، يف  سنني،  سبع  ٰ   فيلبث  وُيصيلِّ يتوىفَّ املسلمون»    يف عليه  الصنعاين  ورواه  ؛ 

(ج   ص  ١١املصنَّف  ح  ٣٧١/  (ج  ٢٠٧٦٩/  مسنده  يف  راهويه  وابن  ص  ٤)،   /١٧٠ 

(ج  ١٤١/١٩٥٤ح    / ١٧١و  مسنده  يف  حنبل  بن  وأمحد  ص  ٤٤)،  / ٢٨٧و   ٢٨٦/ 

)، وابن حبَّان يف ٦٩٤٠/ ح  ٣٧٠و   ٣٦٩/ ص  ١٢يف مسنده (ج    )، وأبو يعىلٰ ٢٦٦٨٩  ح 

ة.  )، إىلٰ ١٥٩و   ١٥٨/ ص  ١٥صحيحه (ج   غري ذلك من مصادر العامَّ
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  .)١( إنَّه من مكان آخر :خرٰى وتقول روايات أُ 

عٰىل قرب   ويمرُّ  ، شخصًا بعدد أصحاب بدر إٰىل ظهر الكوفة  ) ٣١٣( يأيت ومعه 

  .) ٢( كربالء   ه يف الكوفة ثّم يأيت إىلٰ ويأيت إٰىل حمراب جدِّ ،    اإلمام أمري املؤمنني 
 

ي    روٰى   )١( از القمِّ عبد الرمحن بن أيب ) بسنده عن  ١٥١  -  ١٤٧يف كفاية األثر (ص    اخلزَّ

أُ     يِّ : «كنت عند النب  قال: قال عيلٌّ   ،ليىلٰ  إذ دخل علينا مجاعة    مة لَ َس   مِّ يف بيت 

منهم أصحابه  ذرٍّ   :من  وأبو  يا   واملقداد  سلامن  سلامن:  فقال  عوف،  بن  الرمحن  وعبد 

اهللا لكلِّ   ،رسول  وصيُّ   ،وسبطنيا  وصي�   نبيٍّ   إنَّ  وسبطيك؟فمن  ساعة  ك   ثمّ   ،فأطرق 

سلامن يا  نبيٍّ ،  قال:  ألف  أربعة  بعث  اهللا  ويصٍّ   إنَّ  ألف  أربعة  هلم  ألف   وكان    وثامنية 

فوَ  األنبياءسبط،  خري  ألنا  بيده  نفيس  األوصياءووصيِّ   ،الذي  خري  خري  ،  ي  وسبطاي 

صوته: احلذر إذا    فقال رافعاً   التفت إلينا رسول اهللا    «ثمّ أْن قال:    ، إىلٰ »...األسباط

من ولدي»  دَ قِ فُ  السابع  ولد  من  يا رسول اهللا] [عيلٌّ   قال  ،اخلامس  «فقلت:  فام    ،: 

قال: أصبت حتَّ  له باخلروج، فيخرج من اليمن من قرية تكون هذه الغيبة؟  ٰى يأذن اهللا 

هلا عاممة:  يقال  رأسه  عٰىل  بدرعيمتدرِّ   ،كرعة،  ذي  متقلِّ   ،ع  بسيفي  ومنادي    الفقار،د 

فاتَّ  اهللا  خليفة  املهدي  هذا  األرضينادي:  يمأل  مُ   وعدالً   قسطاً   بعوه،  جوراً ئَ لِ كام    ت 

هرجاً وظلامً  الدنيا  يصري  عندما  وذلك  الكبري ومرجاً   ،  فال  بعض،  عٰىل  بعضهم  ويغار   ،

 .يأذن اهللا له باخلروج» يرحم الضعيف، فحينئذٍ  وال القويُّ  ،يرحم الصغري

(ج    ليني  الك  روٰى   )٢( الكايف  ص  ١يف  آيات  ٢٣١/  من  ة  األئمَّ عند  ما  باب   /

قال: قال أبو  ،  أيب سعيد اخلراساين، عن أيب عبد اهللا  ) بسنده عن  ٢ح   / األنبياء 

ة وأراد أنْ   :جعفر      ال حيمل ه إٰىل الكوفة نادٰى مناديه: أَال يتوجَّ  «إنَّ القائم إذا قام بمكَّ

طعامًا  منكم  رشاباً   أحد  عمران وال  بن  وحيمل حجر موسٰى  ينزل   ،،  فال  وقر بعري،    وهو 

منه، فمن كان جائعاً إالَّ   منزالً  انبعث عني    ٰى ، فهو زادهم حتَّ ي رو  شبع ومن كان ظامئاً    

الكوفة»  ظهر  من  النجف  النعامين  ينزلوا  ورواه  (ص    ؛  الغيبة  باب  ٢٤٤يف   /١٣  /

ين (ص  )، والصدوق ٢٩ ح  ). ١٧/ ح  ٥٨/ باب ٦٧١و  ٦٧٠يف كامل الدِّ

عن عمرو بن ثابت،  ) بسنده  ٤٨٥/ ح  ٤٦٩و  ٤٦٨يف الغيبة (ص    الطويس    وروٰى 

أبيه، عن أيب جعفر   قال: «يدخل املهدي الكوفة وهبا  ،-يف حديث طويل    -    عن 
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نَّ اإلمام يف غيبته ال يرفض ما أراده اهللا لكن ليس األمر  إ  : أقول  ريد أنْ أُ 

حتَّ  أنْ بيده  يمكن  إالَّ   ٰى  باخلروج  املبادرة  منه  الطفِّ نطلب  واقعة  أنَّ    تقضُّ    

للحسني   يقول  «َفلَ   مضجعه  إليه:  املنسوبة  الزيارة  ُهوُر،  ئِ يف  الدُّ َرْتنِي  َأخَّ ْن 

َك املَْقُدوُر، َوَملْ َأُكْن ملَِْن َحاَرَبَك ُحمَاِربًا، َوملَِْن َنَصَب َلَك اْلَعَداَوَة  ْرصِ َوَعاَقنِي َعْن نَ 

ُموِع َدمًا»   .)١( ُمنَاِصبًا، َفَألَْنُدَبنََّك َصبَاحًا َوَمَساًء، َوَألَْبكَِنيَّ َعَليَْك َبَدَل الدُّ

 *   *   *  

 

   يأيت املنرب وخيطب، وال يدري   ٰى فيدخل حتَّ   ،قد اضطربت بينها، فتصفو له  ثالث رايات  

اهللا   رسول  قول  وهو  البكاء،  من  يقول  ما  كأينِّ الناس  وقد   :  واحلسيني  باحلسني 

فإذا كانت اجلمعة الثانية قال الناس: يا بن رسول . مها إٰىل احلسيني فيبايعونهقاداها فيُسلِّ 

فيقول:   واملسجد ال يسعنا،  ،تضاهي الصالة خلف رسول اهللا    الصالة خلفك   ،اهللا

الغريِّ  إٰىل  فيخرج  لكم،  مرتاد  مسجداً   ،أنا  يسع  فيخط  باب  ألف  عليه    له  الناس، 

ى ينبذ  ني حتَّ جيري إٰىل الغريَّ   هنراً  هلم  ر من خلف قرب احلسني  ويبعث فيُحفَ   ،أصيص

النجف قناطر  ،يف  فوهته  عٰىل  الس  ويعمل  يف  وكأينِّ وأرحاء  رأسها  بيل،  وعٰىل  بالعجوز   

 . بكربالء» ٰى تطحنهحتَّ  مكتل فيه برٌّ 

سة).٥٠١ (ص املزار البن املشهدي )١(  / زيارة الناحية املقدَّ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ̈ أ وأ ل اي 





  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  آله الطاهرين.   وعىلٰ   د  والصالة والسالم عٰىل أرشف اخللق أمجعني حممّ 

األُ   لعلَّ  تُ مور املهمَّ من  التي  الكُ شغِ ة  من  الكثري  بال  املسلمني ودار  تَّ ل  اب 

حادٌّ  نقاش  قضيَّ   ، حوهلا  املهدي  هي  اإلمام  اآلراء  ¨ة  فيها  وكثر    ،واختلفت 

  ويمكن تلخيص النزاع عٰىل الشكل التايل:  حوهلا األخذ والردُّ 

األوَّ  روايات اإلمام املهدي    ل: السؤال  أنَّ  كتابات    ¨هل  كام توحي هبا 

  ة؟ ب إٰىل املسلمني كافَّ نَس ة بالشيعة أم تُ اب املسلمني خمتصَّ تَّ بعض كُ 

الثاين:  قضيَّ   السؤال  ثبوت  فرض  أنَّه  عٰىل  أم  بالفعل  موجود  هو  هل  ته 

  يوجد بعد ذلك؟ 

الثالث: ا  السؤال  هذه  اإلنسان كلَّ  أْن يطول عمر  ُيعَقل  هي  ال  ة، وما  ملدَّ

  الفائدة منه؟ 

الرابع: املهدي   السؤال  مردود فكرة وجود اإلمام  هو  هلا    ¨  ما  هل  أي 

  مردود إجيايب ينتفع به املجتمع اإلسالمي أم ال؟ 

أنْ  نحاول  األسئلة  مطوَّ   ، عليها  نمرَّ   هذه  ألنَّه  النزاع  تلخيص  ل  ونحاول 

يعني من      ةخريات عصور األئمَّ ب كثرية وتزامن تقريبًا مع أُ عَ قطعًا وفيه ُش 

ة وضعف أي يف  بأدوار قوَّ   وكان يمرُّ   ، الكربٰى بدأ التساؤل  ̈   بعد غيبة اإلمام 

اجلدال حوله يعنف  العصور  حدٍّ   ، بعض  إٰىل  معتدلة  يأخذ صفة  بعضها  ما    ويف 

  بني املسلمني.  أخذ وردٍّ  لكن يبقٰى أصل الفكرة حملُّ 
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  أَُ  إ اال اول:  روات اي 

  ا ؟

  اجلواب: 

األوَّ  السؤال  عن  وتنصُّ لإلجابة  تروي  التي  الروايات  إٰىل  نأيت  عٰىل    ل 

اإلمام  اختصَّ   ̈   وجود  هل  كُ   لنالحظ  يف  وردت  ا  أهنَّ أم  بإيرادها  ب  تُ الشيعة 

  املسلمني من خمتلف املذاهب؟ 

إىلٰ أُ  نظرك  املهدي  لفت  اإلمام  روايات  اإلسالميَّ   ¨  أنَّ  املذاهب  ة  عند 

وا هبا فليس له يف الواقع  ر أنَّ الشيعة اختصُّ ا عند الشيعة والذي يتصوَّ هي أكثر ممَّ 

  إملام وال علم باملوضوع. 

أنْ  كُ   بوسعك  النبيِّ تُ تالحظ  أحاديث  تناولت  التي  احلديث      ب 

كُ  أي  السُّ تُ واملوسوعات  بروايات    ، والصحاحن  نَ ب  حفلت  قد  بأمجعها  ا  فإهنَّ

ام  «ال متيض األيَّ   ة: فتقول مرَّ   ، ولكن خيتلف لسان الروايات،  ¨  اإلمام املهدي 

ة يمأل األرض قسطًا  مَّ مهدي هذه األُ   د  ٰى يبعث اهللا من آل حممّ والليايل حتَّ 

  ». ت ظلًام وجوراً ئَ لِ وعدالً كام مُ 

  . ة: «املهدي منَّا أهل البيت»ومرَّ 

  ة: «املهدي من ولدي اسمه اسمي». ومرَّ 

كلُّ  تدور  املهدي  أي  اإلمام  وجود  فكرة  حول  الصِّ   )١( ¨ها  غ  يَ بمختلف 

ب املذاهب  تُ ن وال جدال فيه وقد حفلت هبا كُ وهذا هو القدر املتيقَّ   ، واألساليب

  . ة بأمجعهااإلسالميَّ 

ألنَّه    ، املهدي كافرنَّ هلجة ابن حجر هي أنَّ منكر اإلمام  إوأكثر من هذا ف

 

 قد مرَّ ذلك عليك يف طيَّات البحث. )١(
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رضوريَّ ُينكِ  من  رضورة  الدِّ ر  رضورة)١( ينات  وجوده  يعترب  أي  لتواتر    ،، 

  . الروايات وكثرة الروايات التي عاجلت هذا املوضوع

املهدي  اإلمام  روايات  بذكر  نحن  ننفرد  ال  كُ ،  ¨  إذن  تتناوهلا  ب  تُ وإنَّام 

  ة. املسلمني عامَّ 

  ض  :مال اد ا    ا

   أ ُ  ا؟

فأمَّ  الثاين  السؤال  اإلماميَّ إا  بني  الواقع  اخلالف  هو  املذاهب  نَّه  وبني  ة 

األُ اإلسالميَّ  املهدي  ة  يبعث  اهللا  بأنَّ  تسليمنا  مع  تقول:  املذاهب  فهذه  خرٰى، 

وبصحَّ  وعدالً  قسطًا  األرض  األحاد فيمأل  وهذه  الروايات  ليس    ، يثة  لكنَّه 

  ة إشكاالت: ث عدَّ د بعد ذلك ألنَّ وجوده بالفعل ُحيدِ موجودًا بالفعل وإنَّام ُيوجَ 

ل األعامر سبعني  ٰى معدِّ طول العمر فاإلنسان عمره الطبيعي ال يتعدَّ   الً: أوَّ 

ل أمر غري  أو ثامنني سنة عٰىل أكثر الفروض فمن يعيش خارج هذا النطاق واملعدِّ 

إ خصوصًا  بكمّ طبيعي  املعدل  خارج  كان  جد� يَّ ذا  كبرية  ( ة  مثالً)  ١٢٠٠ا    ، سنة 

  .  اهللا  قٰىض وال يعلم هبا إالَّ ة التي سوف تُ إٰىل املدَّ  إضافةً 

د  ٰى ُيقَص ف حتَّ ب عن األبصار ملاذا ال ُيعرَ بالفعل فلامذا ُحيجَ  دَ جِ إذا وُ  ثانياً:

  وُيستفاد من وجوده؟ 

القدرة عٰىل الوصول إليه؟ ألنَّه إذا كان   الفائدة من وجوده وعدم  ما هي 

ا ال نستطيع أنْ إحمجوبًا ف نَّ  نصل إليه وإذا مل نصل إليه فام هي فائدة وجوده؟ أل  نَّ

به    يكون عٰىل متاسٍّ   املفروض يف اإلمام هو أنْ  بالناس ومصدر هدايتهم يلتقون 

  ويأخذون منه اهلداية. 
 

 ).٢٦راجع ما مرَّ يف (ص  )١(
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نا إذا  أمع هذا املدٰى الطويل قد يعني    ¨وجود اإلمام املهدي    أنَّ ثالثاً:   نَّ

يمأل األرض قسطًا وعدالً تعلَّ  إمام  بوجود  أفكارنا  ننيط هذه    قت  فكأنَّه سوف 

الشاذَّ املهمَّ  األوضاع  تعديل  عن  املسؤول  هو  أي  به  يعني  ة  وهذا  األرض  يف  ة 

ة تنتظر الفرج عٰىل  مَّ تبقٰى األُ   املفروض أنْ نَّ  ة ألمَّ حركة األُ   إلغاء التكاليف وشلُّ 

أيَّ  تعمل  وال  ممَّ   يديه  األُ يشء  وجود  أنَّ  يعني  سيَّ مَّ ا  وعدمها  اإلة  تنتظر  مام  ان 

   واقعها ويمأل األرض عدالً وقسطًا ويقيض عٰىل الظلم.ليُغريِّ 

أُ  التي  اإلشكاالت  املهدي ومن  اإلمام  وجود  عٰىل  وعدم    ̈   وردت 

الوص عٰىل  إليهالقدرة  يصحُّ   ، ول  كيف  ال    اهللا    حيتجَّ   أنْ   هو  بإمام  العباد  عٰىل 

  ُيرٰى؟ 

  : اجلواب

  : والدليل هو ،ة يذهبون إٰىل وجودهاإلماميَّ 

من    بدَّ   أي ال ،  ) ١( ة» «إنَّ اهللا ال ُخييل األرض من حجَّ   :   قول النبيِّ   الً: أوَّ 

ة  وامتداده ألنَّه إذا خال خلت األرض من احلجَّ     ل النبيَّ وجود قائم باألمر ُيمثِّ 

ة غري اإلمام فإذا افرتضناه غري اإلمام املعصوم  يكون احلجَّ   إذ ليس من املفروض أنْ 

أنْ  نستطيع  ال  حجَّ   فإنَّنا  اهللا   ةً نجعله  وبني  حال    ، بيننا  ويف  املعصية  منه  حيتمل  إذ 

ال نعترب قول الفقيه يف ذاته  ة ولذلك  نعتربه حجَّ   صدور املعصية منه ال نستطيع أنْ 

  أو اإلمام إنَّه قناة لنقل احلكم لنا.   الرشعي ورأي النبيِّ   ة بل ألنَّه ينقل لنا النصَّ حجَّ 

  عٰى له العصمة إالَّ بوجود املعصوم وال يوجد إنسان ُيدَّ   ة إنَّام تتمُّ إذن احلجَّ 

اهللاُ ُخييل  ال  إذن  حجَّ   األرَض     اإلمام،  أنْ من  جيب  وعليه  احلجَّ   ة  ة  يكون 

   ما معنٰى أنَّه ال خيلو األرض منه مع أنَّه غري موجود؟ موجودًا وإالَّ 
 

 )، فراجع.٨٩قد مرَّ يف (ص  )١(
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النبيِّ   :ثانياً  ميتة    :   قول  مات  زمانه  إمام  يعرف  ومل  مات  «من 

  .)١( ة»جاهليَّ 

هذا احلديث يرويه مجهور املسلمني، فإذا مل يكن إمام زماين موجودًا فكيف  

ة،  ٰى أعرفه وال أموت ميتة جاهليَّ حتَّ   ة عيلَّ ويكون حجَّ  التقي به  أعرفه املفروض أينِّ 

ال  ال    أنْ   بدَّ   إذن  فلامذا  إذا كان موجودًا  يأيت إشكال:  بالفعل، لكن  يكون موجودًا 

  وما الفائدة منه إذا كان موجودًا وال نراه؟ وكيف نصل إليه؟   ؟ ُيرٰى 

  : ̈ ود ا اي 

هذه   إنَّ  نقول:  العلامءهنا  يقول  نظائر  هلا  الواقع  يف  وجود    :املسألة  إنَّ 

  ؟ فني، وكيف يكون لطفاً اإلمام لطف للمكلَّ 

املسلمني يعتقدون بوجود اجلنَّة والنار فعالً أليس    كلُّ   أرضب لك مثاالً:

يقول الكريم  ِعبَ :  القرآن  ِمْن   
ُ
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ُ
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ْ
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َ
ك

ْ
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َ
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َ
ت  

َ
  �ن

يصل إٰىل النار أو    وهكذا النار وال يوجد يف املسلمني من يقدر أنْ )،  ٦٣(مريم:  

  اجلنَّة، فهل معنٰى هذا أنَّ وجودمها عبث؟ ملاذا اهللا خلقهام إذن؟

الدار حالي� أاجلواب:   دار عقاب أو ثواب وجزاء  نَّ  دار تكليف وليست  ا 

أنْ  اهللا  أراد  فإمَّ   فإذا  ذلك  بعد  اخللق  إٰىل  حيرش  وإمَّ ا  أحد  جنَّة  ال  وفعالً  نار  إٰىل  ا 

املسلمني   مجهور  إنَّ  مع  وجودمها  من  الفائدة  فام  النار،  وإٰىل  اجلنَّة  إٰىل  يدخل 

بالفعل  : يقولون موجودة  النار  اجلنَّة  ، إنَّ  أنْ   ، وهكذا  نستطيع  ال  نصل    ونحن 

  إليهام أليس وجودمها عبثًا؟ 

ف املسلم إذا  ف فالفرد املكلَّ مكلَّ جييبون بأنَّ يف وجود اجلنَّة والنار لطفًا لل

نَّه خيشٰى من  إعلم بوجود جنَّة ونار فبطبيعة احلال يكون لذلك تأثري عٰىل سلوكه ف

  بعد املوت.  هذه ويرجو هذه ويأمل الوصول إليها مبارشةً 
 

 )، فراجع.١٢٥قد مرَّ يف (ص  )١(
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للهداية  التقريب  يعني  للمكلَّ   ، اللطف  لطف  فيهام  يوجد  فني،  إذن 

مل   ف وإنْ ففيه لطف للمكلَّ ،  ̈ إلمام  واجلواب ذاته يكون بالنسبة لوجود ا 

  ه. يَر 

ال   لكن  ُيرٰى  ه  إنَّ نراه؟  ال  نحن  قال  من  ثانية  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 

إٰىل السامء ومل يمت    عَ ُرفِ     ن أنَّ عيسٰى ونعرفه. أليس املسلمون بأمجعهم يرو

اخلرض حيٌّ  أنَّ  إٰىل  قِ   ويذهبون  من  وُيرٰى  املسلمني  فئة  بَ بإمجاع  إذن  )١( ةخاصَّ ل   ،

يقول ُيعرَ إ  : من  ال  ولكن  نراه  نراه؟  ال  أو  موجود  غري  اهللا  نَّه  طرحه  بني    ف 

أنْ  ويمكن  أنْ   عباده  دون  من  العلامء  آراء  مع  أو  آرائهم  مع  رأيه  ف،  ُيعرَ   ُيلقي 

وهو أنَّه موجود لكن نحن    ، لذلك يذهب مجهور املسلمني تقريبًا إٰىل هذا الرأي

  ال نعرفه. 

  ار اا ا   أْن   :ال اا

  ا؟ و  و  ؟

 اجلواب: 

حيٌّ أ  اخلرض  أنَّ  هو  املسلمني  إمجاع  وفعالً  ممكن،  العمر  طول  وال نَّ   ،

طبعاً  حيٌّ إ  : يقولون  اخلرض  نتكلَّ   نَّ  ال  نحن  يعني  طبيعي،  نطاق بشكل  يف  م 

فال يوجد إشكال فعندما نأيت إٰىل بعض املعاجز   ،بل يف نطاق املعجزة   ،طبيعي 

ظر من اجلذع أو مثالً النطق الذي هو من سامت اإلنسان وال ُينتَ   ، التي حدثت

أنْ  كاتتكلَّ   الشجرة  الكالم  أنَّ  القرآن  يف  نقرأ  بينام  الكالم،  منها  وخيرج  ن م 

النبيِّ  إٰىل  الشجرة     موسٰى   خيرج  كلُّ ) ٢(عن  املسلمون  حنني .  يروون  هم 

 

 )، فراجع.٩٣قد مرَّ يف (ص  )١(

تعاىلٰ   )٢( قوله  إٰىل  (الَقصص:    إشارة  سورة  تَ   :)٣٠يف 
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النبيِّ  لوفاة  فقطكلُّ   ، ) ١(  اجلذع  نحن  نروهيا  ال  يروون  املذاهب    ، هم  بل 

  ها تروهيا. ة كلُّ اإلسالميَّ 

يطول   لكن أنْ   ، م ال تعتربه إشكاالً ألنَّه معجزةاجلذع ويتكلَّ   حينام حينُّ 

ونحن ال   ، نَّ طول العمر غري طبيعي أ عمر إنسان تعتربه إشكاالً ملاذا؟ صحيح  

طبيعي إ   :نقول  اإلمام   ،نَّه  بوجود  تلزمنا  التي  األحاديث  كثرة  إنَّ  معجز.  بل 

نا نشتهي ونأيت برواية خياليَّ وجِّ نُ   تلزمنا بأنْ   ¨  املهدي ة ونبحث هها وليس أنَّ

حلوالً  كالَّ هلا  إنَّ  .  النبيِّ ،  عن  عٰىل     الروايات  وجتربين  بعنقي  تأخذ 

املهدي  اال  اإلمام  بوجود  إالَّ   ، وتوجيهها   ̈ عرتاف  توجيه  هلا  هذا وليس   ، 

أنْ  إالَّ   وهو  ليس  اإلعجاز  عٰىل  العمر  طول  اإلنسان يكون  ُيعّمر  ال  وعادًة   ،

الطبيعي  العمر  من  فال   ، أكثر  منه  أكثر  عّمر  غري   أنْ   بدَّ   فإذا  وضعه  يكون 

هي خروج   املألوف وكلُّ   يعي ومعجزة ويعني خروج عن احلدِّ طب  املعجزات 

فإمَّ  الطبيعي  الوضع  أنْ عن  كلَّ نكِ نُ   ا  املعجزات  وإمَّ ر  أنْ ها  بالبعض   ا  نعرتف 

 ًام.دون البعض اآلخر فيصبح حتكُّ 

ا فإذا كان معجزة  إنَّ طول العمر بالنسبة لإلمام إذن معجزة وليس أمرًا طبيعي� 

  عَ فِ وأنَّه رُ    فال يوجد إشكال إطالقًا كام اعتقد املسلمون بوجود اخلرض وعيسٰى 

  . ̈   فكذلك اإلمام املهدي   ، إٰىل اهللا ومل يمت 
 

سطوانة يف املسجد، وكان يستند  أُ إٰىل املنرب، وكان اجلذع    ل   حتوَّ امَّ ـأي حنني اجلذع ل  )١(

إٰىل املنرب صدر عنه حنني، فلامَّ  حتوَّ امَّ ـول  ، إليه إذا خطب وهو    ،لتزمه سكنا جاء إليه ول 

معاجزه راجع  ؛ من  املسلمني،  مصادر  روته  البخاري  :وقد  /  ٦(ج    صحيح 

/ باب ما جاء يف بدء  ٤٥٥و  ٤٥٤/ ص  ١(ج    ن ابن ماجةنَُس )، و٣٢٠٧ / ح٤٤ ص

)،  ٣٧٠٦/ ح  ٢٥٤/ ص  ٥، وج  ٥٠٣/ ح  ٨/ ص  ٢(ج    ن الرتمذينَُس شأن املنرب)، و

 غري ذلك من املصادر. إىلٰ 
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عٰىل   ¨  ولإلجابة عن التساؤل اآلخر عن مردود فكرة اإلمام املهدي 

تشلُّ مَّ األُ  وكوهنا  األُ   ة  كالَّ مَّ حركة  نقول:  بل  ة  جاءت   ،العكس ،  الذي  ألنَّ 

وقالت  والنهي إ  : الروايات  باملعروف  األمر  اترك  تقل:  مل  موجود  املهدي  نَّ 

ة يرون أنَّ األمر باجلهاد عن املنكر أبداً واترك اجلهاد. إنَّ املسلمني بصورة عامَّ 

جياهدوا وهكذا رشوط األمر    عليهم أنْ رت رشوط اجلهاد يتعنيَّ قائم فإذا توفَّ 

يتعنيَّ النهي عن املنكر إذا توفَّ باملعروف و   عليهم األمر باملعروف والنهي رت 

املهدي   اإلمام  فكرة  إذن  املنكر،  تشلُّ   ̈ عن  يل   ال  تقول  وال  إذا   :حركتي 

أنْ  مصنعاً   أردت  أنْ   تبني  أردت  إذا  وال  تبني  أو   ال  حترثها  ال  أرض  حترث 

عدوٌّ  دامهك  إذا  وال  أنْ   تزرعها  إٰىل  أبد  انتظره  بلدك  يأمرين يدخل  القرآن   ، اً

سايت يأمرين باألمر باستثامر الطاقات ويأمرين يف الوقت نفسه بالدفاع عن مقدَّ 

 باملعروف والنهي عن املنكر.

املهدي  اإلمام  فكرة  األُ   ̈   إذن  حلركة  إشالل  فيها  كام  مَّ ليس  ة 

كُ يتصوَّ  هذه  أبداً.  البعض  اإلماميَّ تُ ر  نُ ا ة  ب  هل  اجلهاد،  باب  باب    َخ ِس نظر 

نَّ  أ إنَّ اجلهاد معطَّل أو    : ة؟ هل يقول فقهاؤنا اليوم ب اإلماميَّ تُ اجلهاد من كُ 

يظلمك   شخص  هناك  كان  إذا  يعني  قائم،  حكمه  إنَّ  طبعاً  قائم؟  حكمه 

رواياتنا  تقول  حقَّ   : فهل  لك  يأخذ  الزمان  صاحب  خرج  يقول  إذا  ك؟ 

الكريم  تَدَ :  القرآن 
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املهدي   اإلمام  فكرة  أنَّ  دعوٰى  األُ   تشلُّ   ¨إذن  وُحت مَّ طاقات  إٰىل  وِّ ة  هلا 

له مشاكله مغالطة رصحية وال    يأيت شخص فيحلَّ   كيان مسلوب اإلرادة ينتظر أنْ 

  ا. توجد هذه الفكرة عندنا هنائي� 
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  ؟¨اال اا  : ادود ا ة اي 

  اجلواب: 

أساسًا تعني    ¨نَّ فكرة وجود اإلمام املهدي  إف  ، نأيت إٰىل املردود اإلجيايب

ا  هم إٰىل العدل شد� ُيشِعر العباد ويشدَّ   يريد أنْ   فكرة وجود العدل يعني أنَّ اهللا 

ما يقع    ُيشِعرهم أنَّ الظلم أمر غري مراد وغري طبيعي يف األرض وأنَّ كلَّ  يريد أنْ 

  نا إىلٰ يف الواقع يشدُّ   ¨عرتاف بوجود املهدي  من تعديله. إنَّ اال  بدَّ   من ظلم ال

العدل واال «يمأل األرض قسطًا  فكرة  إنَّ معنٰى  الظلم.  بوجه  ستقامة والوقوف 

 عٰىل املسلمني دفع الظلم.  وعدالً» هو أنَّ األرض ال تستقيم بدون عدل ويتعنيَّ 

  خصوصًا بعد أنْ ،  ¨مردود سلبي يف فكرة اإلمام املهدي    إذن ليس عندنا أيُّ 

  التواتر.  بلغت أحاديثها حدَّ 

ملة أحببت إيرادها وأنَّ مردودها مردود إجيايب وليس فيه أيُّ  هذه فكرة جم

ا ال تتعارض مع إطالق طاقات األُ   ة أبدًا لون من ألوان السلبيَّ  ة ونسأل اهللا  مَّ وأهنَّ

  ل والعمل. دنا بالقوَّ ُيسدِّ  أنْ 

  ؟¨ ك  رآه 

  ا؟ شخصي�  ̈ هل هناك من رأٰى اإلمام املهدي  سؤال:

ال  توجد    اجلواب: صحيحة؟  أم  وهم  الدعاوٰى  هذه  ولكن  دعاوٰى 

  فيها اهللا العامل ممكن يوجد ممكن ال يوجد.  أبتَّ  أستطيع أنْ 

    إ  إ   ا؟

؟ وكيف  ¨  ة قبل ظهور اإلمام املهديهل تقوم حكومة إسالميَّ سؤال:  

،  ¨ة قبل اإلمام املهدي يَّ نقيض عٰىل الشبهة القائلة باستحالة قيام حكومة إسالم 

  ؟ ألنَّه يظهر واألرض مملوءة ظلًام وجورًا 

إسالميَّ   اجلواب: قيام حكومة  بني  تعارض  يوجد  ظلمال  وجود  وبني    ، ة 



 ١٤٠ ...........................................................¨أسئلة وأجوبة حول املهدي 

بقلَّ  نفسه  يظلم  قد  اإلنسان  لآلخرين،  ألنَّ  ظلًام  يكون  وقد  واحرتامها  عبادته  ة 

اإلمام   بأنَّ  نقول  أمَّ   ̈ فإذا  للناس  الناس  ظلم  يعني  الظلم  عٰىل  ظلم  يقيض  ا 

ة ال متلك  ثّم إنَّ احلكومة اإلسالميَّ   .نَّ اإلنسان يظلم نفسه دائامً إاإلنسان لنفسه ف

كلَّ  وهذ  ، هااألرض  املناطق  باقي  دون  منطقة  يف  تكون  ا  إهنَّ تكون  إذ  املناطق  ه 

اإلمام   يقول  فعندما  ظلًام  إ¨مملوءة  إالَّ :  يظهر  ال  ظلامً نَّه  مملوءة  واألرض    )١ (  

أنْ  ليس  أي  االستيعاب  نحو  عٰىل  ليس  أنَّه  كلِّ   فيعني  يف  يف    يكون  سنتيمرت 

األيَّ  أحد  دخلت  مسلمة  امرأة  أنَّ  قبيل  من  وهذا  ظلم  النبيِّ األرض  عٰىل    ام 

يا رسول اهللا  صىل أنْ أُ   ،فقالت:  «هذا ال يصلح  أتزوَّ   ريد  قال هلا:  ج فالنًا، 

يعني  لِك  عاتقه»  «إنَّه ال يضع عصاه عن  قال:  ملاذا؟  قالت:  دائًام،  إ»  نَّه يف سفر 

 )٢( نَّه حينام ينام يضعها لكن هذه مبالغةإإذ    ،ضع عصاه دائامً فليس معناه أنَّه ال ي

  يعني أغلب أقسام األرض.  ، األرض :  يقولفلامَّ 
 

 ).٢٢راجع ما مرَّ يف (ص  )١(

نَّ أبا عمرو بن  أ فاطمة بنت قيس  ) بسنده عن  ١٩٥/ ص  ٤مسلم يف صحيحه (ج    روٰى   )٢(

 لِك   واهللا ما :فقال  ،فسخطته  ،فأرسل إليها وكيله بشعري  ،ة وهو غائبالبتَّ   قهاحفص طلَّ 

 ،نفقة»  عليه  «ليس لِك :  فقال  ،فذكرت ذلك له  فجاءت رسول اهللا    ء،يش  علينا من

أُ   تعتدَّ   نْ أ فأمرها   بيت  أصحايب:  قال  ثمّ   ،رشيك  مِّ يف  يغشاها  امرأة  عند  ،  «تلك  اعتدي 

 حللت  فلامَّ   :قالت،  »ي فإذا حللت فآذنين  ،مكتوم فإنَّه رجل أعمٰى تضعني ثيابِك   مِّ ابن أُ 

له   جهم خطباينأذكرت  وأبا  أيب سفيان  بن  معاوية  اهللا    فقال  ،نَّ  أبو  مَّ أ «:  رسول  ا 

عاتقه عن  عصاه  يضع  فال  معاويةمَّ أ و  ،جهم  له  ا  مال  ال  بن  أُ   يانكح  ،فصعلوك  سامة 

 . واغتبطت به ،فجعل اهللا فيه خرياً  ،فنكحته ، سامة»«انكحي أُ  :قال ثمّ  ،فكرهته ،زيد»

(ج     ُسنَنه  يف  داود  أبو  ص  ١ورواه  ح  ٥١٠/  (ج  ٢٢٨٤/  ُسنَنه  يف  والنسائي   ،(٣  /

 ).٦٠٣٢/ ح ٤٩٥ ص

أبا جهم  ): (٧٦/ ص  ٦النسائي (ج  قال السيوطي يف رشح ُسنَنه     وقد علم الرسول أنَّ 

ويسرتيح  وينام  يأكل  أنَّه    ،كان  والسالم(فعلمنا  الصالة  بقولهٰى عن  )عليه  يضع  :    «ال 

 ). عصاه عن عاتقه» عٰىل تفسري أنَّ األغلب من أحواله ذلك
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 روا  )أ ا أ ؟)ا  

  يشابه اسم الرسول    ¨هناك رواية بأنَّ اسم اإلمام املهدي  سؤال:  

ة ما مدٰى   ،واسم أبيه يشابه اسم أيب الرسول   ؟ هذه الروايةصحَّ

مفتعلة  اجلواب: الرواية  يقول  ، هذه  احلديث  فقط:  ألنَّ  اسمي»    ، «اسمه 

  .)١( الفقهاء ة عند كلِّ عاة وليس أساسيَّ فهذه زيادة مدَّ  ، وليس اسم أبيه اسم أيب

 *   *   *  

 

 ).٨٨و ٨٧مرَّ يف (ص راجع ما  )١(





  

  

  

ادر واا  

  القرآن الكريم.  -   ١

طالب:    -  ٢ أيب  بن  عيلِّ  لإلمام  الوصيَّة  عيلٍّ  إثبات  بن  احلسني  بن  عيلُّ 

  هـ/ أنصاريان/ قم. ١٤٢٦/  ٣اهلذيل املسعودي/ ط  

أمحد بن عيلٍّ الطربيس/ تعليق ومالحظات: السيِّد حمّمد  االحتجاج:    -  ٣

  هـ/ دار النعامن/ النجف األرشف.١٣٨٦باقر اخلرسان/  

الطوال:    -   ٤ عامر/  األخبار  املنعم  عبد  حتقيق:  الدينوري/  قتيبة  ابن 

  م/ دار إحياء الُكتُب العريب. ١٩٦٠/  ١ ط

والسيِّد حممود    الشيخ املفيد/ حتقيق: عّيل أكرب الغفاري  االختصاص:   -  ٥

  هـ/ دار املفيد للطباعة والنرش/ بريوت.١٤١٤/  ٢الزرندي/ ط  

املفرد:  -  ٦ ط    األدب  الُكتُب  ١٤٠٦/  ١البخاري/  سة  مؤسَّ هـ/ 

  الثقافيَّة/ بريوت. 

البيت  اإلرشاد:    -   ٧ آل  سة  مؤسَّ حتقيق:  املفيد/  /  ٢ط    / الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

اآليات:    -  ٨ نزول  ط  أسباب  النيسابوري/  هـ/  ١٣٨٨الواحدي 

سة احللبي/ القاهرة.    مؤسَّ

ين ابن األثري/ دار الكتاب العريب/ بريوت. ُأسد الغابة: -   ٩   عزُّ الدِّ

حجر اإلصابة:    -  ١٠ الُكتُب  ١٤١٥/  ١ط    /العسقالين   ابن  دار  هـ/ 

  العلميَّة/ بريوت. 
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اهلدٰى:   -  ١١ بأعالم  الورٰى  احلسن الطربيس/ ط    إعالم  بن  /  ١الفضل 

سة آل البيت  ١٤١٧   إلحياء الرتاث/ قم.   هـ/ مؤسَّ

األعامل:   -   ١٢ القيُّ   إقبال  جواد  حتقيق:  طاوس/  بن  عيلُّ  ومي  السيِّد 

  هـ/ مكتب اإلعالم اإلسالمي.١٤١٤/  ١األصفهاين/ ط  

اخلميسيَّة:   -   ١٣ حتقيق    األمايل  اجلرجاين/  احلسني  حسني  بن  حييٰى 

ط  وتصحيح إسامعيل/  حسن  حمّمد  حسن  حمّمد  الُكتُب  ١٤٢٢/  ١:  دار  هـ/ 

  العلميَّة/ بريوت. 

ط    األمايل:  -   ١٤ البعثة/  سة  مؤسَّ حتقيق:  الطويس/  /  ١الشيخ 

  هـ/ دار الثقافة/ قم. ١٤١٤

املهدي  -   ١٥ الظهور  ¨  اإلمام  إٰىل  املهد  كاظم  :  من  حمّمد  السيِّد 

  هـ/ دار األنصار/ قم. ١٤٢٧/  ١القزويني/ ط  

والتبرصة:   -   ١٦ ط    اإلمامة  بابويه/  اإلمام  ١٤٠٤/  ١ابن  مدرسة  هـ/ 

  قم.  /اهلادي  

امها  -   ١٧ وُحكَّ الكوفة  وتصحيح:    : ُأمراء  حتقيق  خليفة/  آل  عّيل  حمّمد 

سة الصادق  ١٤٢٥/ ١ياسني صلوايت/ ط    طهران.  / هـ/ مؤسَّ

األرشاف:    -  ١٨ حتقيق:  أنساب  (البالذري)/  جابر  بن  حييٰى  بن  أمحد 

اهللا/   محيد  حمّمد  العربيَّة  ١٩٥٩الدكتور  الدول  بجامعة  املخطوطات  معهد  م/ 

  باالشرتاك مع دار املعارف بمرص. 

األطهار:  -  ١٩ ة  األئمَّ أخبار  لُدَرر  اجلامعة  األنوار  مة    بحار  العالَّ

الشريازي/   الربَّاين  الرحيم  وعبد  الزنجاين  العابدي  حييٰى  حتقيق:  املجليس/ 

سة الوفاء/ بريوت. ١٤٠٣/  ٢ ط  هـ/ مؤسَّ

والنهاية:   -   ٢٠ شريي/    البداية  عّيل  وتعليق:  وتدقيق  حتقيق  كثري/  ابن 

 دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت. هـ/ ١٤٠٨/  ١ ط
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يف    -  ٢١ آخر الربهان  مهدي  حتقيق    :الزمان  عالمات  اهلندي/  املتَّقي 

  هـ/ مطبعة اخليام/ قم.١٣٩٩وتعليق: عّيل أكرب الغفاري/  

حمّمد بن احلسن  :  بصائر الدرجات الكربٰى يف فضائل آل حمّمد   -  ٢٢

ا وتقديم:  وتعليق  تصحيح  ار)/  (الصفَّ وخ  فرُّ كوجه  ابن  حسن  مريزا  حلاج 

  هـ/ منشورات األعلمي/ طهران. ١٤٠٤باغي/  

الزمان:  -  ٢٣ صاحب  أخبار  يف  الكنجي    البيان  يوسف  بن  حمّمد 

ط    /الشافعي الطالب/  كفاية  ضمن  تراث  ١٤٠٤/  ٢مطبوع  إحياء  دار  هـ/ 

  طهران.  /   أهل البيت

العريب/  / دار إحياء الرتاث  ٤ابن خلدون/ ط تاريخ ابن خلدون:    - ٢٤

  بريوت.

وامللوك):    -  ٢٥ األَُمم  (تاريخ  الطربي  الطربي/  تاريخ  جرير  بن  حمّمد 

سة األعلمي/ بريوت.١٤٠٣/  ٤ ط   هـ/ مؤسَّ

اليعقويب:  -  ٢٦ املعروف    تاريخ  العبَّايس  الكاتب  يعقوب  أيب  بن  أمحد 

  باليعقويب/ دار صادر/ بريوت.

٢٧   -    : هـ/ منشورات  ١٤١٨/  ١سبط ابن اجلوزي/ ط  تذكرة اخلواصِّ

  الرشيف الريض/ قم. 

اإلماميَّة:  -  ٢٨ اعتقادات  حسني    تصحيح  حتقيق:  املفيد/  الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/ ٢دركاهي/ ط 

هـ/  ١٤١٢ابن كثري/ تقديم: يوسف املرعشيل/  تفسري ابن كثري:    -   ٢٩

  دار املعرفة/ بريوت. 

املعاين):    -  ٣٠ (روح  اآللويس  بن  تفسري  حممود  الثناء  أبو  ين  الدِّ شهاب 

  عبد اهللا اآللويس البغدادي. 
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القرآن):    -  ٣١ تفسري  يف  التنزيل  (معامل  البغوي  حتقيق:  تفسري  البغوي/ 

  دار املعرفة.  / خالد عبد الرمحن العك

القرآن):  -   ٣٢ تفسري  يف  احلسان  (جواهر  الثعالبي  الثعالبي/    تفسري 

املوجود/   عبد  أمحد  وعادل  معوض  حمّمد  وعّيل  سنة  أبو  الفتَّاح  عبد  حتقيق: 

سة التاريخ العريب/ بريوت. ١٤١٨/  ١ ط   هـ/ دار إحياء الرتاث العريب، مؤسَّ

تفسري   -  ٣٣ عن  والبيان  (الكشف  الثعلبي  القرآن):تفسري  الثعلبي/     

ط   الساعدي/  نظري  وتدقيق:  مراجعة  عاشور/  بن  حمّمد  أبو  /  ١حتقيق: 

  هـ/ دار إحياء الرتاث العريب. ١٤٢٢

ين عّيل بن    تفسري اخلازن (لباب التأويل يف معاين التنزيل):   -   ٣٤ عالء الدِّ

ط   حمّمد عّيل شاهني/  السالم  عبد  البغدادي/ تصحيح:  هـ/  ١٤١٥/  ١حمّمد 

  لُكتُب العلميَّة/ بريوت. دار ا

ين حمّمد بن عمر التميمي    تفسري الرازي (مفاتيح الغيب):  -  ٣٥ فخر الدِّ

  . ٣البكري الرازي الشافعي/ ط  

حمّمد بن جرير    تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن):  -   ٣٦

مجيل   صدقي  وختريج:  وتوثيق  ضبط  امليس/  خليل  الشيخ  تقديم:  الطربي/ 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٥  / العطَّار

أبو عبد اهللا حمّمد بن أمحد  تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن):   - ٣٧

الرتاث   إحياء  دار  الربدوين/  العليم  عبد  أمحد  تصحيح:  القرطبي/  األنصاري 

  العريب/ بريوت. 

القرآن):    -  ٣٨ تفسري  يف  (امليزان  امليزان  الطباطبائي/  تفسري  مة  العالَّ

سة  فة. مؤسَّ سني بقم املرشَّ   النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ

املعارف:    -  ٣٩ ون/  تقريب  احلسُّ فارس  حتقيق:  احللبي/  الصالح  أبو 

  هـ. ١٤١٧ ط
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األحكام:  -   ٤٠ حسن    هتذيب  السيِّد  وتعليق:  حتقيق  الطويس/  الشيخ 

  هـ/ دار الكتب اإلسالميَّة/ طهران. ١٣٦٤/  ٣املوسوي اخلرسان/ ط  

التهذيب:  -   ٤١ ط    هتذيب  العسقالين/  حجر  دار  ١٤٠٤/  ١ابن  هـ/ 

  الفكر/ بريوت. 

/ دار  ١أبو نعيم األصفهاين/ ط   حلية األولياء وطبقات األصفياء: -  ٤٢

  . ُأّم القرٰى/ القاهرة

السيِّد حمّمد    اخلرائج واجلرائح:   -   ٤٣ ين الراوندي/ بإرشاف:  الدِّ قطب 

د األبطحي/ ط   سة اإلمام املهدي ١٤٠٩/  ١باقر املوحِّ   قم.  /̈ هـ/ مؤسَّ

ثني  -   ٤٤ واملحدِّ احلديث  يف  ط  :  دراسات  معروف احلسني/  /  ٢هاشم 

  هـ/ دار التعارف/ بريوت. ١٣٩٨

  / حمّمد الغزايل :  ضّد مطاعن املسترشقني   والرشيعة دفاع عن العقيدة    -  ٤٥

  م/ دار النهضة/ مرص. ١٩٩٩/ ٣ط 

هـ/  ١٤١٣/ ١حمّمد بن جرير الطربي الشيعي/ ط  دالئل اإلمامة:   -  ٤٦

سة البعثة/ قم.    مؤسَّ

الرشيعة:   -  ٤٧ صاحب  أحوال  ومعرفة  ة  النبوَّ احلسني    دالئل  بن  أمحد 

ج حديثه وع املعطي قلعجي/ ط  البيهقي/ وثَّق ُأصوله وخرَّ /  ١لَّق عليه: عبد 

  هـ/ دار الكتب العلميَّة/ بريوت. ١٤٠٥

القربٰى:    -  ٤٨ ذوي  مناقب  يف  العقبٰى  الطربي  ذخائر  اهللا  عبد  بن  أمحد 

القديس/  ١٣٥٦(املحبُّ الطربي)/   ين  هـ/ مكتبة القديس لصاحبها حسام الدِّ

  القاهرة. 

تصحيح: أبو القاسم    /رتٰىض السيِّد امل :  الذريعة إٰىل ُأصول الرشيعة  -   ٤٩

  ش/ طهران. ١٣٧٦/  ١رجي/ ط گال
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الرشيف املرتٰىض/ تقديم: السيِّد أمحد احلسيني/  رسائل املرتٰىض:    -  ٥٠

  هـ/ دار القرآن الكريم/ قم. ١٤٠٥إعداد: السيِّد مهدي الرجائي/  

هشام:  -   ٥١ البن  النبويَّة  السرية  رشح  يف  األنف  الرمحن    الروض  عبد 

ط   الوكيل/  الرمحن  عبد  ورشح:  وتعليق  حتقيق  دار  ١٤١٢/  ١السهييل/  هـ/ 

  إحياء الرتاث العريب/ بريوت. 

حمّمد بن الفتَّال النيسابوري/ تقديم: السيِّد حمّمد   روضة الواعظني:  -  ٥٢

  مهدي السيِّد حسن اخلرسان/ منشورات الرشيف الريض/ قم. 

التفسري  -  ٥٣ املسري يف علم  حمّمد اجلوزي    :زاد  بن  بن عيلِّ  الرمحن  عبد 

/  ١القريش البغدادي (ابن اجلوزي)/ حتقيق: حمّمد بن عبد الرمحن عبد اهللا/ ط  

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤٠٧

الزمان    -   ٥٤ صاحب  عالمات  يف  اإليامن  أهل  هباء    :¨رسور  السيِّد 

ين عّيل النييل النجفي/ ط    هـ/ دليل ما/ قم.١٤٢٦/ ١الدِّ

أمحد بن عبد العزيز اجلوهري البرصي البغدادي/    السقيفة وفدك:  -   ٥٥

ط   األميني/  هادي  حمّمد  الشيخ  وحتقيق:  ومجع  رشكة  ١٤١٣/  ٢تقديم  هـ/ 

  الكتبي/ بريوت. 

القزويني (ابن ماجة)/    أبو عبد اهللا حمّمد بن يزيد   ُسنَن ابن ماجة:   -   ٥٦

  حتقيق وترقيم وتعليق: حمّمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر. 

داود:  -  ٥٧ أيب  حتقيق    ُسنَن  السجستاين/  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو 

ام/ ط   هـ/ دار الفكر. ١٤١٠/ ١وتعليق: سعيد حمّمد اللحَّ

  البيهقي/ دار الفكر/ بريوت.  ُسنَن البيهقي:  -  ٥٨

أبو عيسٰى حمّمد بن عيسٰى بن سورة الرتمذي/ حتقيق    ُسنَن الرتمذي:   -  ٥٩

هاب عبد اللطيف/ ط     هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤٠٣/  ٢وتصحيح: عبد الوَّ
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النسائي:   -  ٦٠ بحر    ُسنَن  بن  عّيل  بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو 

ط   حسن/  كرسوي  وسيِّد  البنداري  سليامن  ار  الغفَّ عبد  حتقيق:  /  ١النسائي/ 

  هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. ١٤١١

ين عيلُّ بن    السرية احللبيَّة يف سرية األمني املأمون:  -   ٦١ أبو الفرج نور الدِّ

  هـ/ دار املعرفة.١٤٠٠ي/  إبراهيم بن أمحد احللبي الشافع

ة (عيون األثر):   -   ٦٢ سة  ١٤٠٦ابن سيِّد الناس/    السرية النبويَّ هـ/ مؤسَّ

ين للطباعة والنرش/ بريوت.    عزِّ الدِّ

٦٣  -  : احلقِّ إحقاق  النجفي/    رشح  املرعيش  ين  الدِّ شهاب  السيِّد 

  . تصحيح: السيِّد إبراهيم امليانجي/ منشورات مكتبة آية اهللا املرعيش/ قم 

ين  :رشح ُسنَن النسائي  -  ٦٤ دار الُكتُب العلميَّة/    /السيوطي   جالل الدِّ

  بريوت.

ابن أيب احلديد املعتزيل/ حتقيق: حمّمد أبو الفضل   رشح هنج البالغة:  -  ٦٥

  هـ/ دار إحياء الُكتُب العربيَّة. ١٣٧٨/ ١إبراهيم/ ط 

بلبان:   -   ٦٦ ابن  برتتيب  حبَّان  ابن  حتقيق:   صحيح  حبَّان/  شعيب    ابن 

سة الرسالة. ١٤١٤/  ٢األرنؤوط/ ط     هـ/ مؤسَّ

البخاري:    -   ٦٧ اجلعفي صحيح  البخاري  إسامعيل  بن  /  ٢ط    /حمّمد 

  . أوقاف مرصهـ/ ١٤١٠

اج بن مسلم القشريي النيسابوري/  صحيح مسلم:    -  ٦٨ مسلم بن احلجَّ

  دار الفكر/ بريوت.

والزندقة:   -   ٦٩ البدع  أهل  عٰىل  الردِّ  يف  املحرقة  حجر    الصواعق  بن  أمحد 

اب عبد اللطيف/   م له: عبد الوهَّ ج أحاديثه وعلَّق حواشيه وقدَّ اهليتمي املّكي/ خرَّ

  هـ/ مكتبة القاهرة لصاحبها عّيل يوسف سليامن/ القاهرة. ١٣٨٥/  ٢ط  
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ين السيوطي/ ط    يف أخبار املهدي:العرف الوردي    -  ٧٠ الدِّ /  ١جالل 

  هـ/ املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميَّة/ طهران. ١٤٢٧

َرر:  -  ٧١   يوسف بن حييٰى املقديس/ انتشارات نصائح. عقد الدُّ

الشيعة:    -   ٧٢ رونالدسن عقيدة  عّيل    /دوايت  وتصحيح:  حتقيق 

سة املفيد/ بريوت. ٢دهبايش/ ط    / مؤسَّ

الدارقطني:    -   ٧٣ اهللا  علل  زين  الرمحن  حمفوظ  حتقيق:  الدارقطني/ 

  هـ/ دار طيبة/ الرياض. ١٤٠٥/ ١السلفي/ ط 

الرشائع:  -  ٧٤ السيِّد حمّمد صادق بحر    علل  تقديم:  الصدوق/  الشيخ 

ة ومطبعتها/ النجف األرشف. ١٣٨٥العلوم/    هـ/ منشورات املكتبة احليدريَّ

الرضا    -   ٧٥ أخبار  ال  :عيون  وتعليق  الشيخ  تصحيح  صدوق/ 

سة األعلمي/ بريوت. ١٤٠٤وتقديم: الشيخ حسني األعلمي/     هـ/ مؤسَّ

ون كريم/ ط   الغيبة:   - ٧٦ /  ١ابن أيب زينب النعامين/ حتقيق: فارس حسُّ

  هـ/ أنوار اهلدٰى. ١٤٢٢

أمحد  الغيبة:    -  ٧٧ وعّيل  الطهراين  اهللا  عبد  حتقيق:  الطويس/  الشيخ 

سة املعارف اإلسالميَّة/ قم. هـ/ مطبعة هب١٤١١/  ١ناصح/ ط     من/ مؤسَّ

حتقيق وتقديم: سهيل    الفتن:  -   ٧٨ املروزي/  محَّاد  بن  نعيم  أبو عبد اهللا 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٤زكار/  

م/ دار الكتاب العريب/  ١٩٦٩/ ١٠أمحد أمني/ ط   :فجر اإلسالم  -   ٧٩

  بريوت.

املختارة:    -   ٨٠ ط  الفصول  املفيد/  املفيد/  ١٤١٤/  ٢الشيخ  دار  هـ/ 

  بريوت.

ة:   -   ٨١ األئمَّ معرفة  ة يف  املهمَّ املّكي    الفصول  املالكي  بن حمّمد أمحد  عيلُّ 

  هـ/ دار احلديث/ قم. ١٤٢٢/  ١(ابن الصبَّاغ)/ حتقيق: سامي الغريري/ ط  
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الستَّة:    -   ٨٢ الصحاح  من  اخلمسة  احلسيني  فضائل  مرتٰىض  السيِّد 

سة األعلمي/ بريوت.١٣٩٣/ ٣الفريوزآبادي/ ط    هـ/ مؤسَّ

الصغري:  -  ٨٣ اجلامع  رشح  القدير  املناوي/    فيض  الرؤوف  عبد  حمّمد 

  هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. ١٤١٥/ ١تصحيح: أمحد عبد السالم/ ط 

ين الراوندي/ حتقيق: املريزا غالم رضا    َقصص األنبياء:  -  ٨٤ قطب الدِّ

  هـ/ انتشارات اهلادي. ١٤١٨/ ١يزدي اخلراساين/ ط عرفانيان ال

املنتظر    -   ٨٥ املهدي  عالمات  يف  املخترص  حجر    : ¨القول  بن  أمحد 

  هـ/ دار التقوٰى/ دمشق. ١٤٢٨/  ١اهليتمي املّكي/ ط  

ط    الكايف:   -  ٨٦ الغفاري/  أكرب  عّيل  حتقيق:  الكليني/  /  ٥الشيخ 

 اإلسالميَّة/ طهران. ش/ مطبعة حيدري/ دار الُكتُب ١٣٦٣

الزيارات:  -  ٨٧ جعفر بن حمّمد بن قولويه/ حتقيق: الشيخ جواد    كامل 

سة نرش الفقاهة. ١٤١٧/  ١ومي/ ط القيُّ    هـ/ مؤسَّ

ين أبو احلسن عيلُّ بن أيب الكرم حمّمد بن  الكامل يف التاريخ:    -   ٨٨ عزُّ الدِّ

  هـ/ دار الصادر/ بريوت.١٣٨٥حمّمد الشيباين (ابن األثري)/  

الرجال:    -   ٨٩ حييٰى خمتار  الكامل يف ضعفاء  بن عدي/ حتقيق:  اهللا  عبد 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤٠٩/ ٣غزاوي/ ط  

ة:    -   ٩٠ األئمَّ معرفة  ة يف  الغمَّ أكشف  بن  الفتح اإلربيل/ ط  عيلُّ  /  ٢يب 

  هـ/ دار األضواء/ بريوت. ١٤٠٥

املراد  -  ٩١ االعتقاد  كشف  جتريد  رشح  احليلِّ العالَّ   :يف  حتمة    قيق:/ 

الزنجاين/ ط  انتشارات  إسامعيليَّ   بعة ش/ مط١٣٧٣/  ٤  إبراهيم املوسوي  ان/ 

  شكوري/ قم. 

عىلٰ   -   ٩٢ النصِّ  يف  األثر  عرش:   كفاية  االثني  ة  بن    األئمَّ عيلُّ  القاسم  أبو 
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اللطيف احلسيني الكوهكمري   عبد  السيِّد  حتقيق:  الرازي/  القّمي  از  اخلزَّ حمّمد 

  هـ/ انتشارات بيدار. ١٤٠١اخلوئي/  

ين ومتام النعمة:  -   ٩٣ الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عّيل   كامل الدِّ

سة النرش اإلسالم١٤٠٥أكرب الغفاري/  سني بقم  هـ/ مؤسَّ ي التابعة جلامعة املدرِّ

فة.   املرشَّ

واألفعال:    -   ٩٤ األقوال  ُسنَن  يف  ل  الُعامَّ بن  كنز  املتَّقي  عّيل  ين  الدِّ عالء 

الشيخ   وتفسري:  ضبط  اهلندي)/  (املتَّقي  فوري  الربهان  اهلندي  ين  الدِّ حسام 

ا/   السقَّ صفوة  الشيخ  وفهرسة:  تصحيح  حيَّاين/  سة  ١٤٠٩بكري  مؤسَّ هـ/ 

  سالة/ بريوت.الر

األنساب  -  ٩٥ هتذيب  يف  دار    :اللباب  اجلزري/  األثري  ابن  ين  الدِّ عزُّ 

  صادر/ بريوت. 

/    مثري األحزان:  -  ٩٦ نام احليلِّ بن  اهللا  هبة  البقاء  بن أيب  حمّمد بن جعفر 

  هـ/ املطبعة احليدريَّة/ النجف األرشف. ١٣٦٩

  عبد الرمحن بن قاسم. طبعة الشيخ   /ابن تيميَّة  :جمموعة الفتاوىٰ   -  ٩٧

ين الرازي/ حتقيق: طه جابر فيَّاض العلواين/    املحصول:  -  ٩٨ فخر الدِّ

سة الرسالة/ بريوت. ١٤١٢/ ٢ط    هـ/ مؤسَّ

الدرجات:    -  ٩٩ بصائر  ط  خمترص   / احليلِّ سليامن  بن  /  ١احلسن 

  هـ/ منشورات املطبعة احليدريَّة/ النجف األرشف.١٣٧٠

الذهب    -  ١٠٠ اجلوهر:مروج  عيلٍّ    ومعادن  بن  احلسني  بن  عيلُّ 

  هـ/ منشورات دار اهلجرة/ قم.١٤٠٤/  ٢املسعودي/ ط  

الكبري:   -  ١٠١ القيُّ   املزار  جواد  حتقيق:  املشهدي/  جعفر  بن  ومي  حمّمد 

  وم/ قم. هـ/ نرش القيُّ ١٩١٩/  ١األصفهاين/ ط  
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ط    املزار:  -  ١٠٢ األبطحي/  باقر  حمّمد  حتقيق:  املفيد/  /  ٢الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

الصحيحني:  -   ١٠٣ عٰىل  النيسابوري/    املستدرك  احلاكم  اهللا  عبد  أبو 

  إرشاف: يوسف عبد الرمحن املرعشيل. 

إسحاق بن راهويه/ حتقيق: عبد الغفور عبد    مسند ابن راهويه:  -  ١٠٤

رة. ١٤١٢/ ١ط احلقِّ حسني برد البلويس/    هـ/ مكتبة اإليامن/ املدينة املنوَّ

يعٰىل    مسند أيب يعٰىل:  -  ١٠٥ التميمي (أبو  إسامعيل بن حمّمد بن الفضل 

  املوصيل)/ حتقيق: حسني سليم أسد/ دار املأمون للرتاث.

أمحد:    -   ١٠٦ ط  مسند  قني/  حمقِّ ة  عدَّ حتقيق  حنبل/  بن  /  ١أمحد 

الرسالة/ بريوت١٤١٦ سة  رشحه وصنع فهارسه:  هـ/  ١٣٧٧وط  ،  هـ/ مؤسَّ

  أمحد حمّمد شاكر/ دار املعارف/ مرص. 

سليامن بن أمحد اللخمي الطرباين/ حتقيق: محدي    مسند الشاميِّني:   -  ١٠٧

سة الرسالة/ بريوت. ١٤١٧/  ٢عبد املجيد السلفي/ ط     هـ/ مؤسَّ

الزائر:   -   ١٠٨ ط    مصباح  طاوس/  بن  موسٰى  بن  عيلِّ  /  ١السيِّد 

سة آل البيت  ه ١٤١٧  إلحياء الرتاث/ قم.   ـ/ مؤسَّ

ط    املصنَّف:   -   ١٠٩ ام/  اللحَّ سعيد  وتعليق:  حتقيق  شيبة/  أيب  /  ١ابن 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤٠٩

بتحقيق    املصنَّف:   -   ١١٠ ُعني  الصنعاين/  ام  بن مهَّ اق  الرزَّ عبد  بكر  أبو 

  نصوصه وختريج أحاديثه والتعليق عليه: حبيب الرمحن األعظمي. 

ين حمّمد بن  :  مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول   - ١١١ كامل الدِّ

  طلحة الشافعي/ حتقيق: ماجد بن أمحد العطيَّة. 

األخبار:   -  ١١٢ أكرب    معاين  عّيل  وتعليق:  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 
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بقم  ١٣٧٩الغفاري/   سني  املدرِّ جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة.   املرشَّ

األوسط:امل   -   ١١٣ الطرباين/    عجم  أمحد  بن  دار  ١٤١٥سليامن  هـ/ 

  احلرمني. 

  الطرباين/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. املعجم الصغري:  -  ١١٤

سليامن بن أمحد الطرباين/ حتقيق وختريج: محدي    املعجم الكبري:   -   ١١٥

  / دار إحياء الرتاث العريب. ٢عبد املجيد السلفي/ ط  

هـ/  ١٣٢٣/  ١ط    / أبو حاتم السجستاين  من العرب:  رينملعمَّ ا  -   ١١٦

  مطبعة السعادة/ مرص. 

األثر:  -  ١١٧ مكتبة    مقتضب  العلميَّة/  مطبعة  اجلوهري/  عيَّاش  ابن 

  الطباطبائي/ قم. 

املوفَّق بن أمحد اخلوارزمي/ حتقيق: الشيخ     : مقتل احلسني    -   ١١٨

  هـ/ أنوار اهلدٰى/ قم. ١٤٢٣/  ٢حمّمد الساموي/ ط  

والفتن:  -  ١١٩ ط    املالحم  طاوس/  سة  ١٤١٦/  ١ابن  مؤسَّ هـ/ 

  صاحب األمر/ أصفهان. 

(  : املالحم  -   ١٢٠ بـ  املعروف  حمّمد  بن  جعفر  بن  املناديأمحد  )/  ابن 

  هـ/ مطبعة أمري/ دار السرية/ قم. ١٤١٨/  ١حتقيق: عبد الكريم العقييل/ ط  

الفقيه:  -  ١٢١ حيرضه  ال  عّيل   من  وتعليق:  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 

ط   الغفاري/  بقم  ٢أكرب  سني  املدرِّ جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  سة  مؤسَّ  /

فة.  املرشَّ

طالب:   -  ١٢٢ أيب  آل  شهرآشوب/    مناقب  املكتبة  ١٣٧٦ابن  هـ/ 

  احليدريَّة/ النجف األرشف. 
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يب  عيلُّ بن حمّمد بن حمّمد الواسطي اجلُ   :مناقب أهل البيت   -   ١٢٣ الَّ

ط   املحمودي/  كاظم  حمّمد  حتقيق:  املغازيل)/  (ابن  بـ  الشهري  /  ١الشافعي 

  هـ/ املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميَّة/ طهران. ١٤٢٧

عيلُّ بن حمّمد بن حمّمد الواسطي  :  مناقب عيلِّ بن أيب طالب    -   ١٢٤

يب الشافعي الشهري بـ (ابن املغازيل) هـ/ مطبعة سبحان/  ١٤٢٦/  ١ط    /اجلُالَّ

  . انشارات سبط النبيِّ  

عبد الرمحن بن عيلِّ بن حمّمد ابن  املنتظم يف تاريخ األَُمم وامللوك:    -   ١٢٥

ال عبد  ومصطفٰى  عطا  القادر  عبد  حمّمد  وحتقيق:  دراسة  عطا/  اجلوزي/  قادر 

ط   زرزور/  نعيم  حه:  وصحَّ العلميَّة/  ١٤١٢/  ١راجعه  الُكتُب  دار  هـ/ 

  بريوت.

ة يف نقض كالم الشيعة القدريَّة:  -  ١٢٦ النبويَّ نَّة  أمحد بن عبد    منهاج السُّ

ط   سامل/  رشاد  حمّمد  حتقيق:  الدمشقي/  احلنبيل  اين  احلرَّ تيميَّة  ابن  /  ١احلليم 

  بن سعود اإلسالميَّة. هـ/ جامعة اإلمام حمّمد ١٤٠٦

الرجال:  -   ١٢٧ نقد  يف  االعتدال  بن    ميزان  أمحد  بن  حمّمد  اهللا  عبد  أبو 

ط   البجاوي/  حمّمد  عّيل  حتقيق:  الذهبي/  املعرفة/  ١٣٨٢/  ١عثامن  دار  هـ/ 

  بريوت.

ة الغائب    -   ١٢٨ مريزا حسني    :¨النجم الثاقب يف أحوال اإلمام احلجَّ

املوسوي/    الطربيس ياسني  السيِّد  وتعليق:  وحتقيق  وترمجة  تقديم  النوري/ 

  هـ/ أنوار اهلدٰى. ١٤١٥/  ١ ط

هـ/ مؤمتر الشيخ  ١٤١٣/ ١الشيخ املفيد/ ط   النكت االعتقاديَّة:   -  ١٢٩

  املفيد/ قم. 

اإليامن:  -  ١٣٠ السيِّد    هنج  بن جرب/ حتقيق:  بن يوسف  ين عيلُّ  الدِّ زين 

  مشهد.   /هـ/ جمتمع إمام هادي ١٤١٨/  ١أمحد احلسيني/ ط  



 ١٥٦ .........................................................................  املصادر واملراجع 

البالغة:  -  ١٣١ املؤمنني    هنج  أمري  ومجعه:    /ُخَطب  اختاره  ما 

ط   صالح/  صبحي  الدكتور  حتقيق:  الريض/  وبرشح  ١٣٨٧/  ١الرشيف  هـ، 

  قم.  /هـ/ دار الذخائر ١٤١٢/  ١حمّمد عبدة/ ط  

الصدق:  -   ١٣٢ وكشف  احلقِّ  رضا    هنج  السيِّد  تقديم:   / احليلِّ مة  العالَّ

  هـ/ دار اهلجرة/ قم. ١٤٢١الصدر/ تعليق: الشيخ عني اهللا احلسني األرموي/  

املختار    -   ١٣٣ النبيِّ  بيت  آل  مناقب  يف  األبصار  بن    : نور  مؤمن 

  حسن مؤمن الشبلنجي/ الريض/ قم. 

هـ/  ١٤١١/  ٤احلسني بن محدان اخلصيبي/ ط  اهلداية الكربٰى:    -  ١٣٤

سة البالغ/ بريوت.    مؤسَّ

التشيُّ   -   ١٣٥ ة  دار  ١٤١٤/  ٣ط    / الوائيلأمحد  الشيخ  ع:  هويَّ هـ/ 

  الصفوة/ بريوت. 

بالوفيات:    -  ١٣٦ وتركي  الوايف  األرنؤوط  أمحد  حتقيق:  الصفدي/ 

  هـ/ دار إحياء الرتاث. ١٤٢٠مصطفٰى/  

املصطفٰى    -  ١٣٧ دار  بأخبار  الوفاء  بن أمحد    :وفاء  ين عيلُّ  الدِّ نور 

  هـ/ دارالُكتُب العلميَّة/ بريوت.١٤٢٦/ ١السمهودي/ ط  

ة لذوي القربٰى: -  ١٣٨ سليامن بن إبراهيم القندوزي احلنفي/   ينابيع املودَّ

  هـ/ دار األُسوة. ١٤١٦/  ١حتقيق: السيِّد عّيل مجال أرشف احلسيني/ ط  

  *   *   *  



  

  

  

  اس

  ٣ ...............................................................  مقّدمة املركز 

  ٩ ........  ̈  عٰىل وجود اإلمام املهدي  األدلَّة العقليَّة والنقليَّة  وٰىل:املحارضة األُ 

ل:   ١١  .......................................... الوفاء بالوعد  البحث األوَّ

  ١١  ....................................................  توضيح الفكرة 

  ١٤  ..........................................  سبب نزول اآلية الكريمة 

ل: نزوهلا يف خصوص أصحاب النبيِّ  الرأي األ   ١٤  ..............  وَّ

ل   ١٦  ....................................................  ردُّ الرأي األوَّ

  ١٧  ..........................  الرأي الثاين: نزول اآلية يف عموم املسلمني 

  ١٨  .....................................................  ردُّ الرأي الثاين 

  ٢١  ................  ̈  : نزوهلا يف خصوص اإلمام املهدي الرأي الثالث

  ٢٨  .........................  ̈  الدليل العقيل عٰىل وجود اإلمام املهدي 

  ٣٠  .........................  ̈  الدليل النقيل عٰىل وجود اإلمام املهدي 

  ٣٠  ............  النقطة األُوٰىل: هل أخذ الشيعة فكرة املهدي من اليهود؟ 

  ٣٣  ...  ؟ ̈  النقطة الثانية: ملاذا مل يذكر البخاري ومسلم أحاديث املهدي

ومسلم   البخاري  أحاديث  بعض  يف  املذاهب  عمل  عدم  الثالثة:  النقطة 

  ٣٤  ................................................ والصحاح األُخرٰى 

  ٣٩  ................................  نظرة إٰىل العامل اإلسالمي  البحث الثاين:



 ١٥٨ .................................................................................الفهرس

  ٤٣  ..................................  ̈  مولد اإلمام املهدي  املحارضة الثانية: 

  ٤٦  ...................................  ̈  ل: كيفيَّة ميالد اإلمام األمر األوَّ 

  ٥٥  ............................  الروايات  يف  ¨األمر الثاين: قضيَّة املهدي  

ة    ٦٢  ....................................  الردُّ عٰىل ابن خلدون حول املهدويَّ

  ٦٦  .....................  ̈  األمر الثالث: أسباب نفي قضيَّة اإلمام املهدي

  ٧٢  .............  األمر الرابع: نظريَّة التعويض واإليامن باملهدي عند الشيعة

ة    ٧٨  ...............................  األمر اخلامس: عطاءات القضيَّة املهدويَّ

رة للشعوب؟  ة خمدِّ   ٧٨  ..............................  هل إنَّ العقيدة املهدويَّ

  ٨١  .......................  من شعبان اخلامس عرش  أّمهيَّة ليلة  املحارضة الثالثة: 

  ٨٣  ..................................  ̈   وٰىل: ميالد إمام العرصاملناسبة األُ 

  ٨٤  ...........................  ̈  اهتامم املسلمني بوالدة اإلمام املهدي

  ٨٩  .............................  هل هو موجود بالفعل أو غري موجود؟ 

  ٩٦  .........................................  املناسبة الثانية: تقدير األرزاق 

  ٩٧  ...........................................  مفهوم البداء يف اإلسالم 

  ١٠٠  ....................................  املناسبة الثالثة: زيارة احلسني  

ة ذوي القربٰى؟    ١٠٢  .................................  ما هي ظواهر مودَّ

  ١٠٩  ............................  انتصار اإلسالم عٰىل األديان  املحارضة الرابعة: 

  ١١١  ...............................................................  مقّدمة 

  ١١٢  ....................................  الوجه النظري والتطبيقي للرسالة 

  ١١٣  .......................................................  توضيح الفكرة 

ين كلِّه؟    ١٢٣  ................................... متٰى إذن يظهر دينه عىل الدِّ

  ١٢٩  ..........................................  ̈  أسئلة وأجوبة حول املهدي



 ١٥٩ .................................................................................الفهرس

املسلمني   إىل  ُتنَسب  أم  بالشيعة  ة  خمتصَّ املهدي  روايات  هل  ل:  األوَّ السؤال 

  ١٣٢  ...............................................................  مجيعًا؟ 

ة لكن هل هو موجود فعالً أم سيُوَلد   ة النظريَّ السؤال الثاين: عىل فرض صحَّ

  ١٣٣  ......................................................... يف املستقبل؟ 

  ١٣٥  .......................................  لطف  ¨وجود اإلمام املهدي  

السؤال الثالث: هل يمكن أْن يتمتَّع برش هبذا املقدار الطويل من العمر؟ وما  

  ١٣٦  ...............................................  فائدته وهو غائب عنَّا؟ 

  ١٣٩  ................  ؟ ¨السؤال الرابع: ما هو املردود اإلجيايب لفكرة املهدي 

  ١٣٩  ...............................................  ؟ ¨هل هناك من رآه 

  ١٣٩  .....................  هل يمكن إقامة حكومة إسالميَّة يف عرص الغيبة؟ 

  ١٤١  .................................  هل توجد رواية (اسم أبيه اسم أيب)؟ 

  ١٤٣  .....................................................  املصادر واملراجع 

  ١٥٧  .............................................................  الفهرس 

 *   *   *  
 


