
 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

:ا ّ  

ُط  إىلٰ رُ ختتلف  املعلومة  إيصال  نفسها    ق  املعلومة  الختالف  تبعًا  اآلخر 

  الطريقة املثىلٰ   ٰى يتوخَّ   أنْ   تها ورضورهتا، ويف ذلك يعمل الكاتب عىلٰ يَّ أمهّ   ومدٰى 

  إليصال مقصوده بقالب لفظي يتناسب مع ذلك. 

، كوهنا  خرٰى ة أُ ما ال توازهيا قضيَّ   ة القصوٰى يَّ ة هلا من األمهّ ة املهدويَّ القضيَّ 

ة، وكوهنا  ة، بل والوضعيَّ ا اشرتكت يف اإليامن بكربياهتا مجيع الديانات السامويَّ ممَّ 

  ة. ة واملعارصة واملستقبليَّ لرتاثيَّ تها ايَّ أمهّ  ة، باإلضافة إىلٰ مثارًا للنقاشات احلادَّ 

دة، فبينا  دت يف طرح مفاهيمها املتعدِّ ق اختلفت وتعدَّ رُ الطُّ  من هنا نجد أنَّ 

أُ  طريقة  جتد  هلا،  الروائي  الرسد  طريقة  إىلٰ   خرٰى جتد  املوضوعي    متيل  التحليل 

، ورابعة  عةباإلجابة عن اإلشكاالت املطروحة أو املتوقَّ   ثالثة هتتمُّ   ملفاهيمها، إىلٰ 

  اجلمع املوضوعي ملا له ارتباط هبا.  تعمل عىلٰ 

تها، هو يكشف عن  يَّ ق يف الوقت الذي يكشف عن أمهّ رُ اختالف هذه الطُّ 

املستمرَّ حيويَّ  وحركتها  تطلَّ تها  الذي  األمر  عىلٰ ة،  العمل  الباحثني  من  ملئ    ب 

  فراغاهتا يف خمتلف اجلوانب. 

الطُّ  تلك  طرح  رُ ومن  طريقة  هي  املهدويَّ القضيَّ ق  عىلٰ ة  دروس    ة  شكل 

كلُّ  يعالج  كثرت طلبات    متسلسلة  وقد  موضوعًا من موضوعاهتا،  منها  درس 

الطريقة؛   هبذه  مهدوي  كتاب  إلصدار  مركزنا  من  املنتظرين  املؤمنني  اإلخوة 

وألمهّ   واستجابةً  عىلٰ يَّ هلم،  عملنا  فقد  الطريقة،  هذه  هذا    ة  يمأل  كتاب  اختيار 
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ا فوقع  أوَّ اجلانب،  عىلٰ الختيار  سامحة    الً  احلوزة  كتاب  يف  اخلارج  بحث  ُأستاذ 

  - ة  إصدار كتابه املوسوم (الثقافة املهدويَّ   د رياض احلكيم، وقد تمَّ السيِّ العلميَّة  

منهجيَّ  يف  دروس  الثاين  اإلصدار  هو  يديك  بني  الذي  والكتاب  مركزنا،  ة) عن 

الوا محيد  الفاضل  الشيخ  لسامحة  وهو  املجال،  مركزنا هذا  أعضاء  أحد    ئيل، 

، حيث أخذ يف كتابه  ورئيس حترير جملَّة املوعود العلميَّة الصادرة من مركزنا أيضاً 

متعدِّ  جوانب  ببيان  القضيَّ هذا  يف  املهدويَّ دة  العلميَّ ة  الدروس  وبطريقة  ة  ة 

  ة، وقد عالج الكثري من تلك اجلوانب، ليكون كتابًا نافعًا يف هذا املجال. املنهجيَّ 

فني والباحثني  ف، ندعو مجيع املؤلِّ ن جهود املؤلِّ ثمِّ ن يف الوقت الذي نُ ونح

بالنتاج املهدويالكتابة    إىلٰ  ، ومركزنا  يف الشأن املهدوي ورفد املكتبة اإلسالميَّة 

ة عمومًا  ة وطباعتها، رفدًا للمكتبة الشيعيَّ فات املهدويَّ دومًا لتحقيق املؤلَّ   مستعدٌّ 

  خصوصًا. ة  واملهدويَّ 

تعاىلٰ  اهللا  وإيَّ   أنْ   نسأل  املمهِّ جيعلنا  من  البيت اكم  أهل  لدولة      دين 

سالمة من    دركنا بعرص ظهور قائمهم عىلٰ يُ   هنجهم القويم، وأنْ   والسائرين عىلٰ 

  ه سميع جميب. ديننا، إنَّ 

صيَّة    مركز الدراسات التخصُّ

  ̈ يف اإلمام املهدي 

ة/  ١٩ ـ ١٤٤١/ ذو احلجَّ   ه

  

  



  

  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

:ّ  

فرع     ة أهل البيته الثاين عرش من أئمَّ وأنَّ ، ¨اإليامن باإلمام املهدي 

له  ُس ومن حكمته أرسل رُ   ،ه حكيم يف أفعالهوأنَّ   ، وتوحيده  اإليامن باهللا تعاىلٰ   عىلٰ 

وجودهم  بني اخلالق واخللق هؤالء اهلداة الناس هلدايتهم، و إىلٰ جه جَ وأنبياءه وُح 

  يوم القيامة.  رضورة منذ خلقهم إىلٰ 

النبيِّ  وفاة  املؤمنني     األكرم   وبعد  أمري  ثمّ     كان  الواسطة،    هو 

  . ¨ة بن احلسن اإلمام احلجَّ  كانت يف ولده إىلٰ 

ا    اللَُّهمَّ َبَىلٰ : « املؤمننيقال أمري   ٍة، إِمَّ َال َختُْلو األَْرُض ِمْن َقائٍِم هللاِِ بُِحجَّ

ا َخائِفًا َمْغُمورًا، لِئَالَّ َتبُْطَل ُحَجُج اهللاِ َوَبيِّنَاُته   .)١( »َظاِهرًا َمْشُهورًا َوإِمَّ

الصدوق الشيخ  أنْ   قال  أنَّ عتَ يُ   : جيب  أنَّ   اإلمامة حقٌّ   قد  اعتقادنا    كام 

هو الذي جعل إمامًا،    نبي�ا     الذي جعل النبيَّ   اهللا    قد أنَّ عتَ ، ويُ ة حقٌّ النبوَّ 

قد  عتَ يُ   وجيب أنْ ،  فضله منه  وأنَّ   ، اهللا    نصب اإلمام وإقامته واختياره إىلٰ   وأنَّ 

طاعةأنَّ  من  يلزمنا  ما  اإلمام  طاعة  من  يلزمنا  وأنَّ   يِّ النب   ه  آتا  كلَّ   ،  ه  فضل 

اإلمام نبيَّ    اهللا آتاه  فقد  النبوَّ إالَّ   ه  أنَّ عتَ ويُ   ة،   للنبوَّ   قد  كاملنكر  لإلمامة  ة  املنكر 

للنبوَّ  ويُ واملنكر  للتوحيد،  كاملنكر  أنَّ عتَ ة  إالَّ   قد  عمله  عامل  من  يقبل  ال    اهللا 

 
 ).١٤٧/ ح ٤٩٧هنج البالغة (ص  )١(
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ورُ  بأنبيائه  وكُ ُس باإلقرار  مجلةً تُ له  بنبيِّ به  وباإلقرار  حممّ ،      ة واألئمَّ   د  نا 

أتفصيالً  أنْ نَّ ،  علينا  واجب  النبيَّ   ه  بعده  واألئمَّ     نعرف  بأسامئهم    ة 

  ، عذر جاهل هبا ال يقبل اهللا   ،واجبة علينا  ،ذلك فريضة الزمة لناو  ،وأعياهنم

مقرصِّ  فيهاأو  نبيِّ   ،    قبل  كانوا  الذين  لألنبياء  يلزمنا  اإلقرار  إالَّ   نا  وال   

خالفهم    من تبعهم نجا ومن  ، وأنَّ من عند احلقِّ   وا باحلقِّ ؤم جابجملتهم، وأهنَّ 

اهللا    ضلَّ  قال  وقد  نَ  :  ه  لنبيِّ   وهلك، 
ْ

َصص
َ
ق  

ْ
د

َ
ق  

ً
ِمْن  َورُُسال  

َ
يْك

َ
َعل اُهْم 

 
َ

يْك
َ
َعل ُهْم 

ْ
ُصص

ْ
ق
َ
� ْم 

َ
�  

ً
َورُُسال  

ُ
بْل

َ
�    :أنْ ،  ]١٦٤[النساء أنَّ عتَ يُ   وجيب  املنكر    قد 

  .)١( لواحد منهم كاملنكر جلامعتهم

حيثُّ يَّ وأمهّ  اإليامن  هذا  أنْ ة  أيدي    نا  متناول  يف  مسائله  من    املنتظرين نجعل 

ة لبيان ُأمَّهات مسائل هذه  اد العلم، فجاءت هذه احللقات الدرسيَّ وخصوصًا روَّ 

ودفع   واإليضاح  باالستدالل  تفصيالهتا  من  ومجلة  حوهلا،  العقيدة  اإلثارات 

   واحدة منها عن األُخريات كام� من حلقات ثالث ختتلف كلُّ   وىلٰ وهذه احللقة األُ 

  وكيفًا. 

  . التوفيق ويلُّ  واهللا تعاىلٰ 

  يوم  االفراغ منه  تمَّ 

  ) هـ١٤٤١/ شهر رمضان/  ٢٨(

  ة  احلمد واملنَّ وهللا

  

 
 ).٢٩ - ٢٥اهلداية (ص  )١(



  

  

  

  

  

  

  ااء

  .. ة اهللا تعاىلٰ حجَّ دي يا سيِّ 

  .. هذه بضاعة مزجاة

  ..ق علينافتصدَّ 

  .. لنا الكيل وأوِف 

  . قني.وأنت خري املتصدِّ 

 *   *   *  





  

  

  

  ارس اول

ّأا  و ا   

ذلك يف   دلَّ عىلٰ  اهللا تعاىلٰ   وأنَّ   ، قبل اخللقتكون  اإلمامة    أنَّ ة  اإلماميَّ تعتقد 

تعاىلٰ  قال  كتابه،  رِض   : حمكم 
َ ْ
األ  �ِ  

ٌ
َجاِعل  

�
إِ� ِة 

َ
ئِ�

َ
َمال

ْ
�ِل  

َ
َر��ك  

َ
ال

َ
ق  

ْ
َو�ِذ

 
ً
ة

َ
ِليف

َ
،  فنيهلداية املكلَّ   ،به هو اخلليفة  ل خلق بدأ اهللا تعاىلٰ )، فأوَّ ٣٠(البقرة:    خ

العالَّ  إنَّ   مة قال  عىلٰ   :  واجب  اإلمام  ونصب  تعاىلٰ   اإلمامة  ألنَّ اهللا  اإلمام    ، 

  .)١( لطف واللطف واجب

فُ  املخلوق  َض رِ ولو  هؤالء  لكان  واإلمام  اخلليفة  قبل  اخللق  يف  ووجود  ن 

  ونقض للغرض يف اهلداية.  ، احلكيم وهو قبيح عىلٰ  ،معرض الضالل

الكليني    ٰى رو ة قبل  : «احلجَّ   عن أيب عبد اهللا  معترب بسند    الشيخ 

  .)٢( وبعد اخللق» ،ومع اخللق ،اخللق

:ا  

ة أن يكون معصومًا من الذنوب، بل من اخلطأ واالشتباه   وُيشَرتط يف احلجَّ

ة، نذكر منها اثنني:  والنسيان، وُيستَدلُّ عىلٰ  ة أدلَّ   عصمته بعدَّ

  الدليل العقيل: - ١

األُمَّ   نَّ أ هداية  اإلمام  من  ُخي الغرض  كان  فلو  إىلٰ ة،  حيتاج  فهو  من    طئ 

 
 ). ٤٩٠راجع: كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد (ص  )١(

ة ال تقوم هللا عىلٰ ١٧٧/ ص ١الكايف (ج  )٢(  ).٤خلقه إالَّ باإلمام/ ح  / باب أنَّ احلجَّ
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وهيديهصوِّ يُ  خلف    ، به  الطويسالوهذا  الشيخ  قال  لذلك  وإنَّ   فرض،  من    : 

أنْ  الرئيس  عىلٰ   رشط  مقطوعًا  اإلمام )١( عصمته  يكون  الرئيس  من  ويقصد   ، ،  

قوله   اإلمامة    قبل بقرينة  وجوب  ثبت  إذا  مع    وأنَّ   ، حالٍ   كلِّ   يف ذلك:  اخللق 

  .)٢(وقت من األوقاترئيس يف من خيلو   كوهنم غري معصومني ال جيوز أنْ 

  الدليل النقيل: - ٢

ُ�مْ   : قوله تعاىلٰ 
ْ
ِر ِمن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسول

َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
  ، ) ٥٩(النساء:    أ

  يكون املطاع معصومًا.  أنْ  بدَّ  والطاعة مطلقة، فال

ا ب طو :  

 اهللاِ  ،  الرشائعة هي خامتة  الرشيعة اإلسالميَّ   نا نعلم أنَّ إنَّ 
َ

َولِ�ْن رَُسول

ا��ِ�ي��َ  َم 
َ
ا�

َ
من    وأنَّ ،  )٤٠(األحزاب:    وَخ التكاليف  عن  عبارة  الرشيعة 

نها  بيِّ من حيافظ عليها ويُ  حتتاج إىلٰ هذه التكاليف   الوجوب واحلرمة وغريها، وأنَّ 

  رسول إىلٰ   ه  ، مع أنَّ األكرم    ة بعد رحيل النبيِّ الناس كافَّ   إىلٰ   ويوصلها

   : ة، قال تعاىلٰ الناس كافَّ 
ً
ِذيرا

َ
 َون

ً
اِس �َِش�ا

�
 �ِلن

ً
ة
�
ف

َ
� 

�
ناَك إِال

ْ
رَْسل

َ
  )، ٢٨(سبأ:    َوَما أ

هذه   به  تصل  شخص  بقاء  تقتيض  الناس  هلداية  األحكام  إيصال  فرضورة 

  الغرض من جعله.  ٰى  انتفوإالَّ  ، تكون طاعته واجبة أنْ و ، األحكام 

قال: «ذروة    ،بسند صحيح عن أيب جعفر    الشيخ الكليني    ٰى رو

الطاعة لإلمام    األمر وسنامه ومفتاحه وباب األشياء ورضا الرمحن تبارك وتعاىلٰ 

    يقول:  اهللا تبارك وتعاىلٰ   «إنَّ  قال:  ثمّ   ،بعد معرفته»
َ
َطاع

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
� 

َ
َمْن يُِطِع ا�ر�ُسول

 ٰ
�

َو�
َ
  اَهللا َوَمْن ت

ً
يِْهْم َحِفيظا

َ
نَاَك َعل

ْ
رَْسل

َ
َما أ

َ
��   :٣(  ]» ٨٠[النساء(.  

 
 ).٣(ص  للطويس الغيبة )١(

 املصدر السابق.  )٢(

ة/ ح ١٨٦و ١٨٥/ ص ١الكايف (ج  )٣(  ). ١/ باب فرض طاعة األئمَّ



ل: أّمهيَّة  ين الدرس األوَّ  ١١  ...............................................  اإلمامة وموقعها يف الدِّ

 ا : ا إ  

  إمامة اثني عرش إمامًا روايات عديدة، منها: به عىلٰ  لَّ دِ ا استُ وممَّ 

الثقلني:   النبيِّ حديث  قال: «إينِّ أنَّ     عن  أُ ه  أنْ     ،جيبفأُ   ٰى ُأدع  وشك 

وعرتيت، كتاب اهللا حبل ممدود بني السامء     تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا  وإينِّ 

و بيتي،  أهل  وعرتيت  أهنَّ   نَّ إواألرض،  أخربين  اخلبري  حتَّ اللطيف  يفرتقا  لن    ٰى ام 

املتواترة)١( يردا عيلَّ احلوض، فانظروا بامذا ختلفوين فيهام»   ، ، وهو من األحاديث 

  خمتلفة. وروي بألفاظ   ،ق عديدةرُ وله طُ 

  تقريب الداللة: 

يوم احلوض،    هذا احلديث فرض وجود شخص من العرتة مع القرآن الكريم إىلٰ   إنَّ 

  جانبه شخص من العرتة الطاهرة.   نجد الكتاب الكريم وال يوجد إىلٰ   فال يمكن أنْ 

نصَّ  عىلٰ وقد  األخبار  الطاهرة  ت  العرتة  هذه  األئمَّ وأهنَّ   ،أسامء  االثنم    ا ة 

  ا ورد يف ذلك:، وممَّ ¨وآخرهم املهدي     هلم عيلٌّ أوَّ  ،عرش

ُس  عن  روي  يتضمَّ لَ ما  طويل  حديث  يف  قيس  بن  عدَّ يم  وُ ن  أسئلة  هت  جِّ ة 

عن اخلليفة واإلمام بعده، وعن تفسري بعض اآليات، وكان الذي يسأله      للنبيِّ 

ة  هذه اآليات خاصَّ يا رسول اهللا، فقاال: فقام أبو بكر وعمر يقول:   أنْ  إىلٰ  ، ݥ سلامن  

بيِّنهم لنا، قال:    ، يوم القيامة»، قاال: يا رسول اهللا   فيه ويف أوصيائي إىلٰ  ؟ قال: «بىلٰ لعيلٍّ 

ُأ أخي ووزيري و   «عيلٌّ    مؤمن بعدي، ثمّ   كلِّ   تي وويلُّ مَّ وارثي ووصيي وخليفتي يف 

ثمّ   ي ابن  واحد ثمّ   ، احلسني   ي ابن   احلسن،  ولد احلسني  تسعة من  القرآن      واحد،  بعد 

  . ) ٢( ...» يردوا عيلَّ حويض   ٰى ال يفارقونه وال يفارقهم حتَّ   ، معهم وهم مع القرآن 

 *   *   *  

 
 . )٤٦/ ح ٢٢/ باب ٢٣٥ ص(ين كامل الدِّ  )١(

ين (ص  )٢(  ). ٢٥/ ح ٢٤/ باب ٢٧٩ - ٢٧٤كامل الدِّ





  

  

  

مرس اا  

يأدا ا إ   ̈  

أنَّ  لدينا  النبيِّ األئمَّ   ثبت  بعد  عيلٌّ   :هم  األكرم    ة    ثمّ   ،  اإلمام 

احلسن   ثمّ   ،الكاظم  ثمّ   ،الصادق  ثمّ   ،الباقر  ثمّ   ، ادالسجَّ   ثمّ   ،احلسني  ثمّ   ،ولده 

احلسن  احلجَّ   ثمّ   ،العسكري  ثمّ   ،اهلادي  ثمّ   ، اجلواد  ثمّ   ، الرضا بن    عىلٰ   ، ة 

  نحو املجموع. 

أدلَّ نتحدَّ  عن  اآلن  احلجَّ ث  إمامة  احلسنة  بن  استُ وممَّ ،  ¨  ة  عىلٰ   لَّ دِ ا    به 

  ة: ة وخاصَّ ة عامَّ إمامته أدلَّ 

داا :  را ا  :  

منهم،   ¨املهدي   وأنَّ  ، ة باثني عرش إماماً حرص األئمَّ  ت الروايات عىلٰ دلَّ 

املفيد  الشيخ  عىلٰ   قال  الدليل   ... أنَّ   :  ا نصَّ     النبيَّ   ذلك  نص� عليهم     

: «ابني هذا احلسني إمام ابن إمام أخو إمام أبو    مثل قوله  ،متواترًا باخلالفة

  .)١( »كام ُملِئَت ظلًام وجوراً  ة تسعة تاسعهم قائمهم يمأل األرض قسطًا وعدالً أئمَّ 

ه  خلقه بعد نبيِّ   عىلٰ   ج اهللا تعاىلٰ جَ ُح  : اعتقادنا أنَّ   وقال الشيخ الصدوق 

عرش...األئمَّ   د  حممّ  االثنا  أنَّ   ،ة  عىلٰ حجَّ   ونعتقد  وخليفته  أرضه  يف  اهللا    ة 

بن    د بن عيلِّ بن حممّ   د بن احلسن بن عيلِّ عباده يف زماننا هذا هو القائم املنتظر حممّ 

حممّ   ٰى موس بن  عيلِّ بن جعفر  بن  عيلِّ   د  بن  احلسني  طالب  بن  أيب  هو  وأنَّ ،  بن  ه 

 
 . )٤٣ ص( ةالنكت االعتقاديَّ  )١(
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النبيُّ  به  أخرب  اهللا      الذي  ونسبه...  عن  أنَّ   ،باسمه  أنْ ونعتقد  جيوز  ال    ه 

يف  بقي  غريه،  القائم  بقي  يكون  ما  يكن    ،غيبته  مل  الدنيا  عمر  غيبته  يف  بقي  ولو 

  ، واوبه نصُّ   ،وا عليه باسمه ونسبهدلُّ   ة  واألئمَّ     النبيَّ   القائم غريه، ألنَّ 

  .)١( )(صلوات اهللا عليه   واوبه برشَّ 

  : من الروايات  هذا االنحصار عىلٰ  ا دلَّ وممَّ 

اهللا    -   ١ رسول  عيلُّ قال  مسعود،  بن  «يا  إمامكم    :  طالب  أيب  بن 

فابني احلسن إمامكم بعده وخليفتي عليكم،   فإذا مٰىض  وخليفتي عليكم، ،بعدي

 تسعة من ولد احلسني  ثمّ  فابني احلسني إمامكم بعده وخليفتي عليكم، فإذا مٰىض 

أئمَّ   واحد واحد  أُ بعد  قائم  تاسعهم  عليكم،  وخلفائي  قسطًا    ،تيمَّ تكم  يمألها 

  .)٢( ...»وظلامً  جوراً ت ئَ لِ وعدالً كام مُ 

  اجلنِّ  إىلٰ  دًا  أرسل حممّ  اهللا تعاىلٰ  قال: «إنَّ ،   عن أيب جعفر الباقر   -   ٢

  منهم من سبقنا ومنهم من بقي، وكلُّ ، صي�ا بعده اثنا عرش و من  ة، وكان  واإلنس عامَّ 

عيسٰى  عٰىل سنة أوصياء  د واألوصياء الذين من بعد حممّ   ، ة نَّجرت به السُّ  ويصٍّ 

  . ) ٣( » ة املسيح نَّعٰىل ُس   أمري املؤمنني    عرش، وكان   ي وكانوا اثن   ، د  إٰىل حممّ 

  : -يف حديث له    -   قال رسول اهللا    : ، قالعن أيب عبد اهللا    -   ٣

األنبياء  «إنَّ  الناس  من  اختار  الرُّ   ، اهللا  األنبياء]  من  من    ، لُس [واختار  واختارين 

احلسن واحلسني، واختار من احلسني    ، واختار من عيلٍّ علي�اي  ل، واختار منِّ ُس الرُّ 

  .)٤( األوصياء، تاسعهم قائمهم، وهو ظاهرهم وباطنهم»

 
 . )٩٥ - ٩٣ صيف دين اإلماميَّة (االعتقادات  )١(

 . )٨/ ح ٢٤/ باب ٢٦٢و ٢٦١ ص(ين كامل الدِّ  )٢(

 . )١٠٥/ ح ١٤١ ص( لطويسلالغيبة  )٣(

 ). ١٠٧/ ح ١٤٣و ١٤٢(ص  لطويسلالغيبة  )٤(



 ١٥  .................................................. ¨الدرس الثاين: أدلَّة إمامة اإلمام املهدي 

 اولاا ا إ د ا : ¨:  

الروايات عىلٰ دلَّ  ،  ة رسول اهللا  يَّ غيبة ستقع يف شخص من ذرّ   أنَّ   ت 

  ، من أبناء احلسني    وفاطمة    عرش من ولد عيلٍّ ة االثني  ه آخر األئمَّ وأنَّ 

اخلاصِّ  حلديث  موردًا  الغيبة    والعامِّ   وصارت  هذه  تصدق  مل  فلو  والدته،  قبل 

  . ة  بوقوعها الستلزم تكذيب الرسول األكرم واألئمَّ 

  إمامته.   هبا قبل وقوعها دليالً عىلٰ تكون الغيبة املخَرب  أنْ  بدَّ  فال

ة  وصحَّ   إمامة ابن احلسن    أيضًا عىلٰ   ويدلُّ :    قال الشيخ الطويس

آبائه   عن  الذائعة  الشائعة  األخبار  من  وانترش  ظهر  ما  هذه    غيبته  قبل 

لصاحب هذا األمر غيبة، وصفة غيبته وما جيري    األوقات بزمان طويل من أنَّ 

االختالف من  وأنَّ   ، فيه  احلوادث،  من  فيها  إحدامها  وحيدث  غيبتان  له  يكون  ه 

ف فيها أخباره،  عرَ ف فيها خربه، والثانية ال يُ عرَ يُ   وىلٰ األُ   ، وأنَّ ٰى خرمن األُ أطول  

ة إمامته ملا وافق ذلك،  تها وصحَّ ه األخبار، ولوال صحَّ تنما تضمَّ   فوافق ذلك عىلٰ 

نبيِّ   عىلٰ    بإعالم اهللا تعاىلٰ ذلك ال يكون إالَّ   ألنَّ  طريقة  أيضًا  وهذه    ، ه  لسان 

  .)١( خ قديامً معتمدة اعتمدها الشيو

 امدة ا : ةي ووا ا  د  إ

اا   ¨:  

  ا ال شكَّ ه ال خيلو زمان من إمام، ممَّ وأنَّ  ، زمان   وجود إمام يف كلِّ   الرضورة عىلٰ 

  فراجع. ل،  م يف الدرس األوَّ ا تقدَّ ت عليها بعض الوجوه ممَّ كام ودلَّ   ، وال خالف فيها 

  ة اثنا عرش إمامًا. األئمَّ  م نقل املصادر التي روت أحاديث أنَّ كام وتقدَّ 

 
)١(  ) للطويس  عنه  ١٥٨و  ١٥٧الغيبة  عرش  )،  الثاين  اإلمام  يف  األثر   ١٠الفصل    /٢  ج(منتخب 

 حديثًا. ٣٢٥، وفيه ما يقرب من )١١و
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أنَّ  لدينا  ثبت  املؤمنني  األئمَّ   فإذا  أمري  من  احلسن    إىلٰ   ة  اإلمام 

وأنَّ   العسكري   ماتوا،  العسكري    قد  احلسن  دلَّ   اإلمام  األدلَّ قد  ة  ت 

رضورة وجود إماٍم يقوم يف    مورموته، فينتج عن جمموع هذه األُ   الواضحة عىلٰ 

  . ¨ة بن احلسن ه احلجَّ ت عليه الروايات من أنَّ  ما نصَّ وليس هو إالَّ  ، ةاألُمَّ 

  مور عديدة، منها:أُ  اإلمام العسكري   وفاة  عىلٰ  ا دلَّ وممَّ 

الكليني   أقوال من ذكر الوفاة، ومنهم:   -  ١ قال: وقُ   الشيخ    -   َض بِ ، 

ل  خلون من شهر ربيع األوَّ ليال  يوم اجلمعة لثامن    -   أي اإلمام العسكري  

  .)١( ني ومائتنيسنة ستِّ 

ة  ومن أبناء العامَّ   ،)٣(   مة احليلِّ العالَّ و  )٢( الشيخ الطويسن ذكر ذلك  وممَّ 

، )٤( ني ومائتنيعبارته: وكان موت احلسن سنة ستِّ  ونصُّ  ، ةالذهبي تلميذ ابن تيميَّ 

  .)٥( وقاله أيضًا ابن األثري

  : ن نقلهالتواتر الذي حيكي حصول الوفاة، وممَّ  -   ٢

من    ثنا قال: حدَّ   ، بسند صحيح عن سعد بن عبد اهللا  الشيخ الصدوق  

بن عيلِّ  احلسن  موت  حممّ   حرض  العسكري  بن  ممَّ   د  يُ ودفنه  ال  عىلٰ وقَ ن    ف 

  .)٦( مثلهم التواطؤ بالكذب... وال جيوز عىلٰ  ، إحصاء عددهم

  وهي كثرية، ومنها:  ،الروايات -   ٣

الطويس   الشيخ  رواه  إىلٰ   ما  اهللا    بسنده  عبد  وأيب   ...» ختم  أ: 

 
 ).باب مولد أيب حمّمد احلسن بن عيلٍّ  /٥٠٣ ص /١ ج( الكايف )١(

 . )٩٢ ص /٦ ج( هتذيب األحكام )٢(

 . )٢٦٦٠الرقم  /١٢٦ ص /٢ ج(  حترير األحكام )٣(

 ).١٢١/ ص ١٣)، وسري أعالم النبالء (ج ١٦١ ص /٢٠ ج(تاريخ اإلسالم  )٤(

 .)٢٧٤ ص /٧ ج( الكامل يف التاريخ )٥(

 .)٤٠ ص( ين كامل الدِّ  )٦(



 ١٧  .................................................. ¨الدرس الثاين: أدلَّة إمامة اإلمام املهدي 

عيلٍّ  البنه  خلقي،  وليِّ   بالسعادة  يف  والشاهد  ونارصي،  عىلٰ ي  وحيي،    وأميني 

بابنه رمحةً أُ   ثمّ   ، واخلازن لعلمي احلسن  ،سبييل  خرج منه الداعي إىلٰ أُ    كمل ذلك 

  .)١(»... وبأيُّ  ، وصرب ٰى ، وهباء عيسٰى عليه كامل موس ،للعاملني

 *   *   *  

 
 . )١٠٨ح  /١٤٦ صللطويس ( الغيبة )١(





  

  

  

رس اا  

  ̈  ا  ا اي

  ة من اإلثارات، منها: عدَّ  ̈ ثريت حول إمامته أُ 

١ -   دوا ع اياما ا  ¨:  

الثاين    ع عىلٰ ة متفرِّ إمامًا لألُمَّ   ¨اعتقادنا باإلمام املهدي    إنَّ  كونه اإلمام 

البيت   أهل  من  أنَّ عرش  فلو  ادَّ مدَّ   ،  األئمَّ   أنَّ   ٰى ععيًا  واإلمامة  سلسلة  ة 

وأنَّ  توقُّ   منقطعة  فإنَّ هناك  تقدَّ األدلَّ   ف،  التي  إمامته  ة  إثبات  يف  يف  مت  كافية 

وا بلزوم اإلمامة وخالفوا يف االنطباق، إذ  هؤالء قد أقرُّ  فإنَّ إثباهتا، لكن مع ذلك 

  عاهم. من إثبات بطالن مدَّ  بدَّ  فال ، الوا بإمامة غريهق

احلنفيَّ  ابن  بإمامة  قال  كالكيسانيَّ فمن  اإلمام    ، ةة  بإمامة  القائلون  أو 

  يرد عليهم:  ، ةكالناووسيَّ   الصادق

الصادق    نَّ أ  -   ١ اإلمام  حممّ   موت  احلنفيَّ أو  بن  اشتهر وذاع،  ة ممَّ د  ا 

  معه ادِّعاء غيبته.  فال يصحُّ 

دلَّ   نَّ أ   -   ٢ يُ األئمَّ   أنَّ   عىلٰ   ما  إماماً  عرش  اثنا  عاء،  بطِ ة  االدِّ هذا  ل 

دلَّ  الالَّ   عىلٰ   وما  اإلمام  بوصيَّ إمامة  يُ حق  عليه  السابق  اإلمام  من  له  بطِ ة 

 .   أيضاً

الصدوق الشيخ  السلف  قال  من  أحد  موت  نشاهد  مل  نحن  ام  وإنَّ   ،: 
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فإنْ   صحَّ  باخلرب،  عندنا  عىلٰ وق   موهتم  واقف  الفصل  ف  سألناه  بينه    )١( بعضهم 

  .)٢( ال حيلة هلم فيهما  سائرهم، وهذا  وبني من وقف عىلٰ 

٢ -  ا  ا   :  

بن جعفر    ٰى موس   نَّ إ   الفرقة الثانية: : وقالت    قال الشيخ النوبختي 

و  يمت  حيٌّ نَّ إ مل  حتَّٰى   ه  يموت  ويمألها    وال  وغرهبا  األرض  رشق  يملك 

لِئَت جوراً  ُم ها عدالً كام  املهدي نَّ إ و   ، كلَّ القائم  الناس نَّ إ و   ، ... ه    ه غاب عن 

حممّ   ، واختفٰى  بن  جعفر  أبيه  عن  روايات  ذلك  يف  قال أنَّ   د  ورووا    : ه 

املهدي «  القائم  ه    هو  فإنَّ قوا  تُصدِّ فال  جبل  من  عليكم  رأسه  يدهده  فإْن 

  . ) ٣( » القائم 

  واجلواب عنها: 

موس  نَّ أ   -   ١ اإلمام  جعفر    ٰى موت  كام    بن  مستفيض  مشتهر  ظاهر 

  . مه من آبائه  اشتهر موت من تقدَّ 

موته    مه، بل إنَّ موت مجيع من تقدَّ   إىلٰ   ق الشكُّ ولو شككنا يف موته لتطرَّ 

  مه. ن تقدَّ أشهر ممَّ 

ما رواه   :موته، منها  عىلٰ   ة روايات تنصُّ عدَّ     الشيخ الطويس   ٰى رو   -  ٢

عيلٍّ  بن  احلسني  حرض  قال:  الرمحن،  عبد  بن  أيب    يونس  جنازة  الروايس 

  قد أتٰى   شفري القرب إذا رسول من سندي بن شاهك   عىلٰ   عَ ِض فام وُ   ،  إبراهيم

خليفته   املضا  اجلنازة    - أبا  مع  أنْ   أنْ   - وكان  قبل  للناس  وجهه  تدفنه    اكشف 

 
 . الفرق )١(

 . )١٠٥ ص(ين كامل الدِّ  )٢(

 .)٨٠ ص(ق الشيعة رَ فِ  )٣(



 ٢١  ........................................... ̈ الدرس الثالث: التشكيك بإمامة اإلمام املهدي 

رأيته   ٰى يروه صحيحًا مل حيدث به حدث، قال: وكشف عن وجه موالي حتَّ   ٰى حتَّ 

ٰ يف قربه   َل دِخ ي وجهه وأُ طِّ غُ  وعرفته، ثمّ    .)١( )اهللا عليه (صىلَّ

٣ - ّ  نا   ُدي واَّ ن:  

النوبختي  الشيخ  فلامَّ   قال  تُ :  عيلُّ وّيف   حممّ     بن  عيلِّ [اهلادي]  بن  بن    د 

حممّ   ٰى موس ابنه  بإمامة  أصحابه  من  فرقة  قالت  عليهم)  اهللا  (صلوات  د  الرضا 

الدجيل] تُ   ،[سبع  كان  بُرسَّ وّيف وقد  أبيه  حياة  يف  رأ    أنَّ   ،ٰى من  مل    ه حيٌّ وزعموا 

، واعتلوا يف ذلك بأنَّ أباه أشار إليه وأعلمهم أنَّه اإلمام من بعده، واإلمام  يمت

ال جيوز عليه الكذب وال جيوز البداء فيه، فهو وإْن كانت ظهرت وفاته مل يمت  

  .)٢( ...وهو القائم املهدي ، يف احلقيقة، ولكن أباه خاف عليه فغيَّبه

  واجلواب عنها: 

بحقٍّ   نَّ أ  -   ١ ليسوا  كوهنم  عن  كاشف  هؤالء  إنَّ   ،انقراض  ال    احلقَّ   إذ 

  ينقرض. 

  ؟ من بقي فهو حقٌّ  هل كلُّ  قلت: إنْ 

  حقٍّ   املوجودين هم عىلٰ ا مجيع  ال ينقرض لو كان يف مجاعة، أمَّ   احلقُّ   قلت: 

  . فال نقول به

عيلٍّ حممّ   نَّ أ  -   ٢ بن  ظاهراً   العسكري    د  موتًا  أبيه  حياة  يف    ، مات 

مه  واألخبار يف ذلك ظاهرة معروفة، فمن دفع موته كان كمن دفع موت من تقدَّ 

  . من آبائه  

القمّ عن حممّ   الشيخ الطويس    ٰى رو الثقة بواسطة  د بن أيب الصهبان  ي 

 
 . )٢/ ح ٢٤و ٢٣ صللطويس (الغيبة  )١(

 .)٩٤ ص(ق الشيعة رَ فِ  )٢(
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أنَّ  لواحدة  قال:  حممّ امَّ ـه  جعفر  أبو  مات  عيلِّ   بن  حممّ   د  عيلِّ بن  بن  بن    د 

فجلس عليه، وكان    ،كريس  د  بن حممّ   أليب احلسن عيلِّ   عَ ِض وُ     ٰى موس

 فرغ من ُغسل (أيب جعفر) التفت أبو  قائًام يف ناحية، فلامَّ   د احلسن بن عيلٍّ أبو حممّ 

إىلٰ  حممّ   احلسن  بنيَّ   ،د  أيب  «يا  شكراً أ  ، فقال:  هللا  فيك    ،حدث  أحدث  فقد 

  .)١( أمرًا»

  .  د يف حياة أبيه روايات يف موت حممّ ة  ذكر عدَّ  ثمّ 

دلَّ   نَّ أ  -  ٣ ملا  باطل  القول  عىلٰ هذا  عيلٍّ   نا  بن  احلسن  أخيه    ،  إمامة 

عيلِّ ورد  ما    :ومنها النوفيل  عن  عمر  احلسن    ،بن  أيب  مع  كنت  قال: 

داره   العسكري فقال:    ، يف  صاحبنا؟  هذا  له:  فقلت  جعفر،  أبو  عليه  فمرَّ 

احلسن» صاحبكم  عدَّ )٢( «ال،  وهناك  تدلُّ ،  روايات  شيخ    عىلٰ   ة  ذكرها  ذلك 

  ، فراجع.   الطائفة

 *   *   *  

 
 . )١٧٠ح  /٢٠٣ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 . )١٦٣/ ح ١٩٩و ١٩٨ ص( لطويسلالغيبة  )٢(



  

  

  

  ااارس 

دة او ¨ او ا  

   لنا: تبنيَّ 

اإلمام    -   ١ وجود  دائامً   رضورة  اخللق  يكون    أنْ   بدَّ   وال   ، مع 

ممَّ   ة  األئمَّ   وأنَّ   ،معصوماً  إمامًا،  عرش  كلِّ اثنا  بطالن  يعني  مل  رَ الفِ   ا  التي  ق 

  بعضهم.  تؤمن هبم أو وقفت عىلٰ 

األدلَّ تقدَّ   -   ٢ الدالَّ مت بعض  احلجَّ   ة عىلٰ ة  اإلمام  احلسن  إمامة  بن    ̈ ة 

  باخلصوص. 

أدلَّ  نطلُّ وقبل الرشوع يف  الوالدة  بزمان    عىلٰ   ة  التي كانت حميطة  األجواء 

  . ¨والدته 

البيت   ما عاشه أهل  الظروف  أصعب  النبيِّ   من  من    األكرم    بعد 

حتَّ شدَّ  وألتباعهم،  هلم  وترشيد  وقتل  وتنكيل  واضطهاد  مشايعتهم    ٰى ة  صارت 

ُحي  أصحاب  اِس جريمة  عليها  عنهم  ب  احلديث  رواية  وكانت  زماهنم،  يف  السلطة 

أهل البيت    دُ عِ ب املوت، يف مثل هذه األجواء يَ قَ جريمة تصل عقوبتها يف بعض اُحل 

   َّاإلسالميَّ األُم ِق ة  ومن  كلِّ َب ة  احلسن  باحلجَّ منهم  إمام    ل  بن  يقوم    ̈ ة  الذي 

  هذه األخبار؟ للرواة نقل    ٰى كيف سيتسنَّ  ٰى بتخليص الناس من الظلم واجلور، تر 

ا روي هبذا  املولد، وممَّ   ه خفيُّ وأنَّ   ، ¨ت أخبار والدته  لَ قِ ة نُ مع هذه الشدَّ 

  الصدد: 

تكون صاحب    ا لنرجو أنْ : إنَّ قال: قلت للرضا   ، وب بن نوح عن أيُّ  -  ١
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َبت الدراهم    ، وأْن يردَّه اهللا  هذا األمر  إليك من غري سيف، فقد بويع لك، وُرضِ

منَّ] [ فقال    ، باسمك  «ما  الكُ :  إليه  اختلفت  أحد  املسائل   َل وُسِئ   ، ب ُت ا    ، عن 

إليه األصابع  األموال لَ وُمحِ   ، وأشارت  إليه  مات عىلٰ إالَّ   ، ت  أو  اغتيل    ٰى حتَّ   ، فراشه    

  . ) ١( يف نسبه»   غري خفيٍّ   ، املولد واملنشأ   هلذا األمر رجالً خفيَّ   يبعث اهللا  

الطويس    ٰى رو   -  ٢ رو،  الشيخ  الكليني  حممّ   ٰى قال:  يعقوب  بن  د 

الظلمة أهنَّ -  ة  احلجَّ   دَ لِ حني وُ   -  د  قال: قال أبو حممّ   ،رفعه م  : «زعم 

  .)٢( له املؤمَّ وسامَّ  ، »؟يقتلونني ليقطعوا هذا النسل، فكيف رأوا قدرة اهللا

،  به يف كالم شيخ الطائفة  ه املعنيُّ ولعلَّ  ا ما رواه الشيخ الكليني  وأمَّ 

روا حممّ يتفهو  بن  احلسني  عن  ٰ ه  معىلَّ عن  األشعري،  حممّ   د  بن  بن  أمحد  عن  د، 

قُ   د  قال: خرج عن أيب حممّ   ،دحممّ    ٰى الزبريي: «هذا جزاء من افرت   َل تِ حني 

أنَّ   عىلٰ  زعم  أوليائه،  يف  عقباهللا  يل  وليس  يقتلني  رأ  ، ه  اهللا  ٰى فكيف  »،  ؟قدرة 

  .)٣( ومخسني ومائتني ه (م ح م د) سنة سّت له ولد سامَّ  دَ لِ ووُ 

  اال  ادة:

  ؟   اإلمام بعد عيلٍّ  َمنْ  : قيل فإنْ :   قال الشيخ املفيد -   ١

احلسن    فاجلواب: ثمّ   ثمّ   ، ولده  املهدي   احلسني...،  القائم    اخللف 

  . (صلوات اهللا عليهم أمجعني)

  من هؤالء املذكورين؟  واحدٍ  إمامة كلِّ  ما الدليل عىلٰ قيل:  فإنْ 

ا نصَّ     النبيَّ   ذلك أنَّ   الدليل عىلٰ   فاجلواب:    . ) ٤( متواترًا باخلالفة...    عليهم نص�

 
 ، والرواية صحيحة سندًا. )١/ ح ٣٥باب  /٣٧٠ ص(ين كامل الدِّ  )١(

 . )١٨٦ ح /٢٢٣ ص( لطويسلالغيبة  )٢(

 . )١ ح /باب مولد الصاحب  /٥١٤ ص /١ ج(الكايف  )٣(

 ). ٤٣و ٤٢النكت االعتقاديَّة (ص  )٤(



 ٢٥  ................................................  وتواتر النقل ̈ الدرس الرابع: والدة اإلمام 

الطويس   -   ٢ الشيخ  احلسن    قال  ابن  بوالدة  واخلرب   :    من وارد 

  .)١( ا يثبت به األنساب يف الرشعجهات أكثر ممَّ 

:ا ا  

  ٰى تواترت غيبته مولودًا، إذ ال معن  نْ يكون مَ  أنْ   بدَّ   الغيبة فرع الوجود، فال 

  لتواتر القول بغيبة غري املوجود. 

فالتصديق باألخبار يوجب اعتقاد إمامة ابن   : ...   قال الشيخ الصدوق

الغيبةوأنَّ   ، ما رشحت  عىلٰ   احلسن   قد غاب كام جاءت األخبار يف  ا  فإهنَّ   ، ه 

  .)٢(اهاعها وترتجَّ وكانت الشيعة تتوقَّ  ،جاءت مشهورة متواترة

الطويس و الشيخ  عىلٰ   قال  لفظًا  [الغيبة]  األخبار  هذه    أنَّ   :  هبا  متواتر 

  .)٣( خرب منه...  الشيعة تواترت بكلِّ  ا اللفظ فإنَّ فأمَّ ، ًى ومعن

الطرابليس و الكراجكي  الفتح  أبو  الشيخ  الغيبة    قال  وكذلك   ...  :

صحَّ  عن  فرع  يصحُّ نفسها  ال  كان  إذ  الوجود،  َمنْ   ة  بموجود  غيبة  فمن    ، ليس 

كالمه يف ما بعد ذلك من هذه األحوال، فقد بان    جحد وجود اإلمام فال يصحُّ 

  .)٤( من تسليم الوجود واإلمامة بدَّ  ه ال أنَّ 

ا غيبته (صلوات اهللا عليه) فقد تواترت  : ... وأمَّ   قال الشيخ الطربيس و

  .)٥( األخبار هبا قبل والدته

 *   *   *  

 
 .)١٠٦ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 . )٩٤ ص(ين كامل الدِّ  )٢(

 . )١٧٤و ١٧٣ ص( لطويسلالغيبة  )٣(

 .)١٧٢ ص(كنز الفوائد  )٤(

 .)٦٥ ص(تاج املواليد  )٥(





  
  
  

  اارس 

  ادة  يا ا واد

  مات: وتقريره ضمن مقدّ 

زمان،    زمان تقتيض وجود إمام يف كلِّ   اهلداية يف كلِّ   حاجة الناس إىلٰ   -   ١

  ة من آبائه  واألئمَّ   ̈   إمامة اإلمام   الً يف االستدالل عىلٰ م بحثه مفصَّ وتقدَّ 

  م من دروس. فيام تقدَّ 

ة هم اثنا عرش إمامًا،  هذا شأهنم يف األُمَّ   نْ مَ   أنَّ   عىلٰ ة  األدلَّ ت  وقد دلَّ   -   ٢

مٰىض  فال   وقد  إمامًا،  عرش  أحد  عرش  بدَّ   منهم  الثاين  إمامة  عدَّ   ، من  ة  لتكتمل 

  االثني عرش إمامًا. 

أنْ  وإنْ   فيلزم  عرش  بالثاين  يدلّ   نعتقد  دليلمل  أو    عىلٰ   خاصٌّ   نا  وجوده 

  والدته. 

ا برهان  فأمَّ   إمامته:   : برهان العقل عىلٰ   حللبي قال الشيخ أبو الصالح ا

ة يف الظاهر  الرعيَّ   فعلمنا به وجوب الرئاسة وعصمة الرئيس وفضله عىلٰ   ، العقل

ة  من قال بذلك قال بإمامة احلجَّ   والباطن وكونه أعلمهم بام هو رئيس فيه، وكلُّ 

وكونه الرئيس ذا الصفات الواجبة، دون سائر اخللق، من وفاة    ،بن احلسن  

  .)١( يظهر... أنْ  أبيه إىلٰ 

الطربيس و الشيخ  اإلمامة،    قال  وجوب  العقيل  بالدليل  ثبت  إذا   :

أنْ  املكلَّ ُخي   واستحالة  عباده  احلكيم سبحانه  وجود  يل  من  األوقات  من  وقتًا  فني 

 
 . )٤١٥ ص(تقريب املعارف  )١(
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معصوم  رعا   إمام  عن  غني  كامل  القبائح،  بوجوده  من  ليكونوا  العلوم،  يف  ياه 

إىلٰ  الفساد  أقرب  من  النصِّ   ، الصالح وأبعد  هذ  عىلٰ   وثبت وجوب  صفته    ه من 

وعدم هذه الصفات    ،ن سواهز له عمَّ عليه املميِّ   من األنام، أو ظهور املعجز الدالِّ 

اإلمامة له  ادُّعيت  ن  العسكري ممَّ   د احلسن بن عيلٍّ أحد بعد وفاة أيب حممّ   من كلِّ 

احلال تلك  سو يف  أصحابه    ٰى ،  إمامته  أثبت  مقامه،    من  القائم  ولده،  من 

إمامته  النصُّ أنَّ   عىلٰ   ، ...  ثبت  سبق  النبيِّ   ه  من  أمري  من    ثمّ   ،  عليه 

إىلٰ   ة  األئمَّ من    ثمّ   ، املؤمنني   واحد  بعد  وإخبارهم    أبيه   واحدًا   ،

 ١( وبدولته بعد غيبته ، بغيبته قبل وجوده(.  

  الوالدة.  م ذكره وزيادة يف الداللة عىلٰ ما تقدَّ  عىلٰ  وهو دالٌّ 

 دا د :دةا  

  ة رسول اهللا يَّ من ذرّ  ̈ ة بن احلسن احلجَّ  ذكرت مجلة من الروايات أنَّ 

  . ̈ ة بن احلسن  ه احلجَّ وأنَّ   ، ة احلسني  يَّ من ذرّ     من أبناء فاطمة وعيلٍّ 

  . د من آبائه  ه مذكور بعدد حمدَّ من الروايات أنَّ  ٰى خر ت مجلة أُ كام ودلَّ 

  ومن هذه النصوص: 

ذهب  ت  ال : « فعن رسول اهللا  : من ُولد احلسني  التاسع  ̈  ه أنَّ  -   ١

  ، » ت جورًا ئَ لِ كام مُ   رجل من صلب احلسني يمألها عدًال ي  ت مَّ  يقوم بأمر أُ ٰى الدنيا حتَّ 

  .) ٢( » اإلمام التاسع من صلب احلسني  « ؟ قال:  هو يا رسول اهللا   قلنا: من 

الذي ال  من املحتوم : « فعنه  :السابع من ُولد الباقر  ̈ ه نَّ أ -  ٢

اهللا سبحانه وهو به كافر    ي فيام أقول لق  شكَّ   تبديل له عند اهللا قيام قائمنا، فمن 

 
 .)٢٢٥ ص /٢ ج( ٰى الورعالم إ )١(

 ). ٩٧كفاية األثر (ص  )٢(



 ٢٩  .......................................  الدرس اخلامس: الدليل الكالمي والعددي عٰىل الوالدة 

ثمّ  «  وله جاحد»،  ي  بأيب  قال:  من    ، بكنيتي  ٰى املكنَّوباسمي،    ٰى املسمَّ وُأمِّ السابع 

  .)١( »، بأيب من يمأل األرض عدالً وقسطًا كام ُملِئَت ظلًام وجورًا...بعدي

الغيبة ستقع    : «إنَّ فعنه   :السادس من ُولد الصادق   ̈ ه  نَّ أ  -   ٣

ولدي من  األئمَّ ،  بالسادس  من  عرش  الثاين  اهللا  وهو  رسول  بعد  اهلداة  ،  ة 

ة اهللا يف األرض  بقيَّ   وآخرهم القائم باحلقِّ   ،بن أيب طالب  هلم أمري املؤمنني عيلُّ أوَّ 

الزمان، واهللا لو بقي يف غيبته ما بقي نوح يف قومه مل خيرج من الدنيا    وصاحب 

  .)٢( »وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  ٰى يظهر فيمأل األرض قسطاً حتَّ 

:  فعنه    :بن جعفر    ىٰ اخلامس من ُولد السابع موس  ̈ ه  نَّ أ  -   ٤

  .)٣( اخلامس من ُولد السابع فاهللا اهللا يف أديانكم» دَ قِ «إذا فُ 

الرضا  الرابع    ̈ أنَّه    -  ٥ اإلمام  ولد  بن  ...    :ُسئَِل    :من  يا 

ولدي من  «الرابع  قال:  البيت؟  أهل  منكم  القائم  ومن  اهللا،  سيِّ   ، رسول  دة  ابن 

سها من كلِّ ظلم... جوركلِّ ر اهللا به األرض من طهِّ يُ   ،اإلماء   .)٤( »، وُيقدِّ

اهلادي    ¨ه  نَّ أ  -  ٦ اإلمام  بعدي    : «إنَّ فعنه    :من ولد  اإلمام 

ت  ئَ لِ كام مُ   وعدالً   الذي يمأل األرض قسطاً   وبعد احلسن ابنه القائم  ،احلسن ابني

  .)٥( »وظلامً  جورًا 

املتقدِّ  حمدَّ مة  فالنصوص  معدود  وجود  وإالَّ تفيد  ذكر  د،  من  اللغو  لزم   

  العدد. 
 *   *   *  

 
 ). ١٧/ ح ٤/ باب ٨٩و ٨٨الغيبة للنعامين (ص  )١(

ين (ص  )٢(  ). ٢٣/ ح ٣٣/ باب ٣٤٢كامل الدِّ

 ). ٢/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٦/ ص ١الكايف (ج  )٣(

 ). ٥/ ح ٣٥/ باب ٣٧٢و ٣٧١ ص(ين كامل الدِّ  )٤(

 ). ١٠/ ح ٣٧/ باب ٣٨٣(ص ين كامل الدِّ  )٥(





  

  

  

  ادسرس ا

أد  الت واواع وادةاا   

١ - ل عا  :دةا  

ة، واإلمجاع من القضايا  يَّ كانت من القضايا احلّس   الوالدة وإنْ   نَّ أ   بتقريب:

إنَّ    أنَّ ة، إالَّ احلدسيَّ  الطائفة عليها  ينقل إمجاع  رت لديه من  ام ينقله تبعًا ملا توفَّ من 

  . ة وأقوال ملن سبقه يف إثباهتادلَّ أ

  ن نقله: وممَّ  ، الوالدة اإلمجاع عىلٰ   َل قِ وكيفام كان فقد نُ 

  ، : ... ومن خالف يف إمامتهم ال يعترب هذا العدد، قال الشيخ الطويس

  إىلٰ   ٰى وما أدَّ   ، املراد غريهم خروج عن اإلمجاع  نَّ إ  :-مع اعتبار العدد    -فالقول  

بفساده القول  وجب  األئمَّ   ،)١( ذلك  إمامة  يف  ثبت  ما    وأنَّ ،  ة  فمخالفة 

  هذا خمالف لإلمجاع.  ، د باثني عرش إماماً عددهم حمدَّ 

٢ - ل تواا  :دةا  

  الوالدة بنحوين:  ت الروايات عىلٰ دلَّ 

  :ةداللة عامَّ  - ١

  عليها هبذا النحو نصوص عديدة، منها:  ا دلَّ وممَّ 

  . ) ٢( ة ألسن من األرض ساعة لساخت بأهلها، وورد بعدَّ   عَ فِ اإلمام رُ   لو أنَّ   - أ  

 
 ).١٥٧للطويس (ص الغيبة  )١(

ة/ ح  ١٤٠و   ١٣٩راجع: الغيبة للنعامين (ص   )٢(   ). ١١  -   ٨/ باب ما روي يف أنَّ اهللا ال ُخييل أرضه بغري حجَّ
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عىلٰ  داللته  اإلمام    وتقريب  والدته   ¨وجود  مل    أنَّ   ،ورضورة  األرض 

بأهلها ز   ،تسخ  اإلمام    أنْ   بدَّ   فال  ، لت موجودةاوال  موجودًا مولودًا    ¨يكون 

  كي ال تسيخ. 

املتواتر  -ب   الثقلني  عن رسوله  وممَّ   ، حديث  فيه  ورد  «إينِّ ا  تارك  :   

بيتي أهل  وعرتيت  اهللا  كتاب  الثقلني  أَال فيكم  بعدي  ،  من  اخلليفتان  لن  و  ، ومها 

  .)١( يردا عيلَّ احلوض» ٰى يفرتقا حتَّ 

يدّل   بدَّ   فال  ،والقرآن يف زماننا موجود   دليل عىلٰ   من وجود قرين له، ومل 

سو  القرين  يدَّ   ٰى هذا  الشيعة  ما  عرشيَّ اإلماميَّ عيه  االثنا  احلجَّ ة  وجود  من  بن  ة  ة 

  . ¨احلسن  

  :ةداللة خاصَّ  - ٢

  ة نصوص، منها: عليها هبذا النحو عدَّ  ا دلَّ وممَّ 

رواه    -أ   الذي  الصحيح  بن  بسنده    الكليني  الشيخ  اخلرب  أمحد  عن 

الزبريي: «هذا جزاء من افرت   حمّمد، قال: خرج عن أيب حمّمد   ُقتَِل    ٰى حني 

رأ  عىلٰ  فكيف  عقب،  يل  وليس  يقتلني  أنَّه  زعم  أوليائه،  يف  اهللا؟»،    ٰى اهللا  قدرة 

ه (م ح م د) سنة سّت ومخسني ومائتني   .)٢( وُولَِد له ولد سامَّ

الشيخ الصدوق    - ب   الذي رواه  ابن ،  اخلرب الصحيح  عن شيخه 

احلمريي   ، ل املتوكِّ  العمري   ،عن  إنَّ   ، عن  واهللا  يقول:  سمعته  صاحب    قال: 

كلَّ  املوسم  ليحرض  األمر  ويعرفهم   ٰى فري   ، سنة   هذا  وال    ، الناس  ويرونه 

  . ) ٣( يعرفونه 

 
 ). ٥٢/ ح ٢٢/ باب ٢٣٦(ص ين كامل الدِّ  )١(

 . )١ ح /باب مولد الصاحب  /٥١٤ ص /١ ج(الكايف  )٢(

 ). ٨٠ / ح٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كامل الدِّ  )٣(



 ٣٣  ................................  الدرس السادس: اإلمجاع والروايات واألقوال من أدلَّة الوالدة

٣ - ل الا  :دةا  

، ومن  ¨والدة اإلمام    عىلٰ   ذكر علامء النسب والتاريخ واحلديث ما يدلُّ 

  هذه األقوال: 

  :ةأقوال علامء اإلماميَّ  - ١

  ومنها:

الكليني  -أ   وُ   ،  الشيخ  مخس      دَ لِ قال:  سنة  شعبان  من  للنصف 

  .)١(ومخسني ومائتني

قال: ما روي يف ميالد القائم صاحب الزمان    ،  الشيخ الصدوق  -ب  

د بن  بن جعفر بن حممّ   ٰى بن موس  د بن عيلِّ بن حممّ   بن احلسن بن عيلِّ اة اهللا  حجَّ 

ذكر الروايات    ، ثمّ )٢( بن أيب طالب (صلوات اهللا عليهم)  بن احلسني بن عيلِّ   عيلِّ 

  الوالدة.  ة عىلٰ الدالَّ 

الطويس   - ج   فأمَّ   ،   الشيخ  الزمان  قال:  صاحب  والدة  يف  الكالم  ا 

ل ذلك.)٣( ةوأشياء إخباريَّ  ،ةفأشياء اعتباريَّ  ،تهاوصحَّ    ، ثم فصَّ

  :ةأقوال علامء العامَّ  - ٢

  ومنها:

د املنتظر  قال: ... واحلسن العسكري املذكور هو والد حممّ   ،أبو الفداء  -  أ

  ة االثني عرش عىلٰ د املنتظر املذكور هو ثاين عرش األئمَّ صاحب الرسداب، وحممّ 

اإلماميَّ  لهرأي  املذكور يف سنة    دَ لِ ة، ووُ القائم واملهدي واحلجَّ   : ة، ويقال  املنتظر 

  .)٤( مخس ومخسني ومائتني

 
 ). / باب مولد الصاحب ٥١٤/ ص ١(ج الكايف  )١(

 . )١٦ - ١/ ح ٤٢/ باب ٤٣٤ - ٤٢٤ ص(ين كامل الدِّ  )٢(

 .)٢٢٩ ص( لطويسلالغيبة  )٣(

 ). ٤٥ ص /٢ ج(املخترص يف أخبار البرش  )٤(
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بن    ٰى الرضا بن موس  د بن عيلٍّ بن حممّ   احلسن بن عيلِّ الذهبي، قال:    -   ب

حممّ  أبو  الصادق،  احلسينيجعفر  اهلاشمي  أئمَّ   ،د  تدَّ أحد  الذين  الشيعة  عي  ة 

ا يقال  اء، فإهنَّ لكونه سكن سامرَّ   ، احلسن العسكري  :الشيعة عصمتهم، ويقال له

تُ   :هلا الرافضة،  منتظر  والد  وهو  بسامرَّ   إىلٰ   وّيف العسكر،  اهللا  ثامن  رضوان  يف  اء 

األوَّ  ستِّ ربيع  سنة  تسع  ل  وله  ودُ وني،  سنة،  والده  إىلٰ   نَ فِ عرشون  ه  جانب  وُأمُّ  ،

  دَ لِ ة، فوُ د بن احلسن الذي يدعوه الرافضة القائم اخللف احلجَّ ا ابنه حممّ وأمَّ   ،َأَمة

  .)١( ومخسني... سنة سّت  : وقيل ، سنة ثامن ومخسني

 *   *   *  

 
 .)١١٣ ص /١٩ ج(تاريخ اإلسالم  )١(



  

  

  

  اارس 

 تإ دة ا١( ¨ و (  

احلجَّ أُ  اإلمام  احلسن  ثريت حول والدة  بن  ُش عدَّ   ̈ ة  إىلٰ بُ ة    هات هتدف 

تمَّ  التي  الواضحة  احلقيقة  األدلَّ   حجب  خالل  من  عليها  املتقدِّ االستدالل  مة  ة 

  ، ة وهمٌ ام أصل وجود هذه القضيَّ وإنَّ   ،مل تقع  ̈ والدته    أنَّ   وغريها، واإلحياء إىلٰ 

  هات: بُ ذلك، ومن بني تلكم الشُّ  وما إىلٰ 

ا وي اا :¨  د و و :  

آخر إمام للشيعة ال    : إنَّ يقول بعض من ليس له بصرية باألخبار واآلثار

هذه اخلرافة من األساطري التي ال دليل عليها    نَّ إ يف أذهان الشيعة، ووجود له إالَّ 

  .)١( ةنَّمن الكتاب والسُّ 

  واجلواب عنها: 

أنَّ   -   ١ اخلرافة واحلقيقة  والثانية    وىلٰ األُ   الفرق بني  دليل عليها،  ال 

ودال  دليل،  احلجَّ ئ عليها  والدة  احلسن  ل  بن  تقدَّ   ، عديدة   ̈ ة  ما  م  ومنها 

 .   آنفاً

فُ   -  ٢ التي  اآليات  من  العديد  توجد  الكريم  القرآن  باإلمام  رسِّ من  ت 

ثمّ وأنَّ   ،¨املهدي   والدته  بعد  يغيب  ومنها  ه  قوله    :يظهر،  تفسري  يف  ورد  ما 

ِس    :تعاىلٰ 
�
�ُ
ْ
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
)، حيث  ١٦و  ١٥(التكوير:   �ا�

 
 .)١٣ ص(بروتكوالت آيات قم  )١(
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د يف  يظهر كالشهاب يتوقَّ   ني ومائتني، ثمّ ه: «إمام خينس سنة ستِّ ذكرت الرواية أنَّ 

  .)١( الليلة الظلامء»

من قبيل    ) ٢( نصوص متواترة   ̈ ا يدعو لإليامن بوالدة اإلمام املهدي  ممَّ   -   ٣

البيت   أهل  من  آخر  ثقل  بوجود  القرآن  وجود  قرن  الذي  الثقلني    ، حديث 

  . ) ٣( ̈ ة بن احلسن  ه احلجَّ وأنَّ   ، ة هذا الثقل تشخيص هويَّ   عىلٰ   ٰى خر ة أُ ت أدلَّ ونصَّ 

ي  اا  ن  :ما ز أْن  و  

: فا  

الطويس  الشيخ  إنَّ     نقل  قائالً:  بعضهم  عن  القول  أنَّ هذا  نعلم  يكن  ا  مل  ه 

    ه مل يكن للنبيِّ وكام نعلم أنَّ ،  له عرشة بنني   ه مل يكن ابن كام نعلم أنَّ   للحسن بن عيلٍّ 

يقع   لو علمنا أحدمها كام نعلم اآلخر ملا جاز أنْ  قلتم:  فإنْ . ابن لصلبه عاش بعد موته 

  . ) ٤( كالمه   آخر   ، إىلٰ ... كام ال جيوز أْن يقع اخلالف يف اآلخر   فيه خالف 

أنَّ وحمصَّ  كالمه  احلسن  ل  لإلمام  كان  لو  أنْ   ه  جاز  ملا  فيه    ولد  يقع 

عىلٰ  بهةالقائل هبذه    أنَّ   خالف  يدَّ   الشُّ بل  بالوالدة،  العلم  بعدم  ينفي  العلم  عي 

أنَّ   ، الوالدة للنبيِّ   كام  عرشة  أبناء  وجود  بعدم  علًام  فاألكرم    لديه  بهة ،    الشُّ

  : ةعيات ثالثمدَّ  إىلٰ  تنحلُّ 

  نا ال نعلم بالوالدة. نَّ أ -   ١

  بل نعلم بالعدم.  -   ٢

  يقع فيها اخلالف.   منا وقوعها ملا جاز أنْ لو سلَّ  -   ٣

 
 . ة عن اإلمام الباقر ، والرواية مرويَّ )٢٢باب يف الغيبة/ ح  /٣٤١ ص /١ ج( الكايف )١(

 . )٩٤ ص(ين كامل الدِّ  )٢(

 راجع كلامت األعالم يف الدرس السادس. )٣(

 .)٧٦ ص( لطويسلالغيبة  )٤(



 ٣٧  .........................................  )١( ¨الدرس السابع: إشكاالت عٰىل والدة اإلمام 

  واجلواب عنها: 

أين يأيت القطع بعدم والدة ولد    -  ١ ال يوجد علم بعدم الوالدة، إذ من 

الناس والدته    عىلٰ   ٰى ه ختفيف ولده أنَّ   ، مع رواية آبائه    للحسن بن عيلٍّ 

  ، املجازفة، فادِّعاء حتصيل العلم والقطع بعدم الوالدة أمر يف غاية  )١( م ما تقدَّ   عىلٰ 

الدعو هذه  األدلَّ مدَّ   عىلٰ   ٰى وعهدة  بل  عني،  وال  منها  أثر  ال  إذ  املتقدِّ عيها،  مة  ة 

  عطي العلم هبا. تُ 

دعو أمَّ   -   ٢ عدم    ٰى ا  إذ  حصوهلا،  عدم  تساوق  ال  فهي  هبا،  العلم  عدم 

  ٰى ة إثبات الوالدة تنفي هذه الدعو أدلَّ   أنَّ   عىلٰ   ،العدم   العلم بيشء ليس دليالً عىلٰ 

  صل. من أ

   وقوع اخلالف يف الولد لدواعٍ الثالثة فاجلواب عنها بأنَّ   ٰى ا الدعوأمَّ   -  ٣

الوجدانعقالئيَّ  أمر واقع، وعليه شهادة  تدعوهم عدَّ   فإنَّ   ،ة  دواعٍ العقالء قد    ة 

  ت األخبار عىلٰ قد دلَّ   ¨لكتامن والدة أوالدهم ألغراض خمتلفة، كيف واإلمام 

  ومنها: د، ولَ مل يُ  : ه يقال فيهأنَّ 

فيقول   ،: «... انظروا من خفيت والدته ما روي عن اإلمام الباقر  -أ 

  .)٢( »، فهو صاحبكم دَ ما ُولِ  : ويقول قوم  ،دَ ُولِ  :قوم 

لون  بتَ تُ   ،وأكرب  لون بام هو أشدّ بتَ كم ستُ : «إنَّ   وعن اإلمام الرضا   - ب  

ُأمِّ  بطن  يف  حتَّ باجلنني  والرضيع،  ال    ٰى ه،  ويقولون:  ومات،  غاب  يقال: 

  .)٣(إمام...»

الكليني    ٰى ورو  - ج   عيلِّ ،  الشيخ  إبراهيم  عن  بن    ، بن  احلسن  عن 

 
م يف  )١(  الدرس اخلامس. تقدَّ

 . )١٣ ص /٢ ج(رسائل يف الغيبة  )٢(

 .)٢٧ / ح ٤/ فصل ١٠باب   /١٨٥ ص( لنعامينلالغيبة  )٣(
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موس  ،اباخلشَّ   ٰى موس بن  اهللا  عبد  بكري  ،ٰى عن  بن  اهللا  عبد  زرارة    ، عن    - عن 

للغالم   يقول: «إنَّ   سمعت أبا عبد اهللا   : قال  ، -بعض املباين   عىلٰ   والسند تامٌّ 

، ثّم  »-بطنه   وأومأ بيده إىلٰ  -خياف  « ، قال: قلت: ولِـَم؟ قال: »يقوم   غيبة قبل أنْ 

مات    : يف والدته، منهم من يقول  كُّ َش وهو الذي يُ   ، وهو املنتظر  يا زرارة، «قال:  

ه  أبوه بال خلف، ومنهم من يقول: محل، ومنهم من يقول:   قبل موت أبيه    دَ لِ وُ إنَّ

  .)١( »...نيتبسن

بعدها    ٰى عدَّ واضحة، فكيف يُ   ¨خفاء مولده    داللة األحاديث عىلٰ   فإنَّ 

والدته    أنَّ  يف  اخلالف  هو    ̈ وقوع  العكس  بل  وقوعها،  عدم  عن  يكشف 

مة  األخبار املتقدِّ   ت، ألنَّ ملا صحَّ   ̈   ه لو مل يقع خالف يف والدته فإنَّ   ،الصحيح

والدته    ٰى من ال ختف  نَّ وجب اإلذعان بأتا يوجب االطمئنان بصدورها  وغريها ممَّ 

احلجَّ  هو  اإل ليس  فيكون  اإل ة،  يف  اإلعجاز  من  نوعًا  النحو  هبذا  عنه  خبار  خبار 

  ق. الذي حتقَّ  ̈ وعن خفاء مولده 

 *   *   *  

 
 . )٥/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٧ ص /١ ج(الكايف  )١(



  

  

  

  اارس 

دة او  ت٢( ¨ إ (  

ا : رإم :ا  

ا :    قال الشيخ الطويس      صاحب الزمان   عمّ   -   إنكار جعفر بن عيلٍّ   وأمَّ

اإلماميَّ   -  بن عيلٍّ شهادة  احلسن  ألخيه  وُ ة بولد  بذلك وجوده  يف حياته،    دَ لِ ،  ودفعه 

حبس    وما كان منه يف محل سلطان الوقت عىلٰ بعده، وأخذته تركته، وحوزه مرياثه،  

د نفيه لولد أخيه،  ليتأكَّ   ، واستبداهلنَّ باالسترباء هلنَّ من احلمل   جواري احلسن  

  . ) ١( ه بمقام   وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفًا له بعده كان أحّق 

  واجلواب عنها: 

يف معرض استعراضها حيث قال:    ما أجاب به الشيخ الطويس    -  ١

  فاق الكلِّ لني، التِّ مثلها أحد املحصِّ   ا إنكار جعفر... فليس بشبهة يعتمد عىلٰ وأمَّ 

  جعفرًا مل يكن له عصمة كعصمة األنبياء، فيمتنع عليه لذلك إنكار حقٍّ   أنَّ   عىلٰ 

  .)٢( ممتنع منه باطل، بل اخلطأ جائز عليه، والغلط غري ٰى ودعو

بهة هذه    اإلجابة عىلٰ   ويواصل شيخ الطائفة    -   ٢ ا  مع أهنَّ   - منه  الً  ، تنزُّ الشُّ

مع     وقد نطق القرآن بام كان من ولد يعقوب بقوله:    - مد عليها  عَت ليست بشبهة يُ 

اه بالثمن البخس، وهم أوالد  ، وبيعهم إيَّ بِّ اه يف اُجل وطرحهم إيَّ   أخيهم يوسف 

 
 .)١٠٧و١٠٦ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 املصدر السابق.  )٢(
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مع عظم اخلطأ    جاز منهم مثل ذلك   ، فإذا ، ويف الناس من يقول: كانوا أنبياء األنبياء 

  ؟ ) ١( مع ابن أخيه   َم ال جيوز مثله من جعفر بن عيلٍّ فِل فيهم،  

ستعانته بمن  ا )٢(ه فساد أمر : ومن الدليل عىلٰ   قال الشيخ الصدوق  -  ٣

ُأمِّ استعان يف طلب     آباءه    وقد أمجعت الشيعة أنَّ     احلسن  املرياث من 

بعد  إمام    فساد أمره قوله: إينِّ   ومن الدليل عىلٰ   .األخ ال يرث مع األُمِّ   أمجعوا أنَّ 

حممّ  أخيه   ٰى د، فليت شعري متأخي  إمامة  أبيه   ثبتت  قبل  تثبت    ٰى حتَّ   وقد مات 

  ؟)٣( إمامة خليفته

ا   ا :اا  ّ    د دةو:  

احلسن    ا قد علمنا يقينًا أنَّ ا قول املعتزلة: إنَّ : وأمَّ   قال الشيخ الصدوق 

  .)٤( ومل ينّص  مٰىض     بن عيلٍّ ا

  واجلواب عنها: 

الصدوق   هذه    الشيخ  عن  بنفسه  بهةأجاب  نجعل  بعدَّ   الشُّ وجوه،  ة 

  نقاط: مضامني كالمه يف 

الدعو   نَّ أ  -  ١ إىلٰ   ٰى هذه  عليها  حتتاج  ومن    وعىلٰ   ، االستدالل  املعتزلة 

أنْ يدَّ  صحَّ ثبِ يُ   عيها  إىلٰ   ،تهات  حمتاجون  وهم  قال:  عىلٰ يدلُّ   أنْ   حيث  تها  صحَّ   وا 

ينفصلون    وبأيِّ  أهنَّ ممَّ   - يفصلون    - يشء  خمالفيهم  من  زعم  من  ن  علموا  قد  م 

  .)٥( هعلموم عوا أهنَّ ما ادَّ  ذلك ضدَّ 

 
 ).١٠٧الغيبة للطويس (ص  )١(

اب.  )٢(  أي جعفر الكذَّ

 ). ٥٨(ص ين كامل الدِّ  )٣(

 ). ٦٠(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 املصدر السابق.  )٥(



 ٤١  .........................................  )٢( ¨الدرس الثامن: إشكاالت عٰىل والدة اإلمام 

احلجَّ   عىلٰ   نصَّ   اإلمام احلسن    نَّ أ  -   ٢ احلسن  إمامة  بن  ه  وأنَّ ،  ¨ة 

ال وجه له وال   الشيعة نقلت هذه النصوص، وادِّعاء عدم النصِّ  وأنَّ   ، إليه  أوٰىص 

  . جمال لتصديقه

بهة هذه    يف معرض ردِّ   قال الشيخ الصدوق   يف كالم طويل منه:   الشُّ

 ة النصِّ ثبات إمامته، وصحَّ   قد نصَّ     احلسن بن عيلٍّ   أنَّ   ومن الدليل عىلٰ 

النبيِّ  التشيُّ   من  ونقل  االختيار،  وفساد  عمَّ ،  باألدلَّ ع  أوجبوا  قد  ة ن 

أنَّ  ينصُّ   تصديقه  أو  يميض  ال  اهللا    عىلٰ   اإلمام  فعل رسول  كام  إذ   ، إمام 

من يكون خربه ال خيتلف وال يتكاذب كام  عرص إىلٰ  كان الناس حمتاجني يف كلِّ 

األُمَّ  أخبار  وتكاذبت...اختلفت  هؤالء  خمالفينا  عند  املعتزلة:   فإنْ   ، ة  قالت 

من الدالئل   بدَّ   تها، قلنا: أجل الصحَّ   وا عىلٰ تدلُّ   أنْ   حتتاجون إىلٰ   يوا هذه دع 

من ذل صحَّ   عىلٰ  عيناه  ادَّ ما  فإنَّ ، وأنتم ك ة  يُ   ، ام سألتم عن فرع ،  ال   لُّ دَ والفرع 

ة هذه صحَّ   بنا موجودة عىلٰ تُ ة أصله، ودالئلنا يف كُ صحَّ   عىلٰ   لُّ دَ يُ   عليه دون أنْ 

ة االستدالل صول وكيفيَّ ل كالمه األُ ذكر يف مفصَّ   ...، ثمّ ري ذلك صول ونظ األُ 

 . ) ١(بنا تُ عليها من كُ 

 النصُّ   ¨ة إمامته  ويف أدلَّ   ،عليها   النصُّ   ¨ة والدته  م يف أدلَّ تقدَّ   -   ٣

آبائه   من  ا عليه  احللقة  يف  وسيأيت  كام� ،  عليه  النصوص  يف  زيادة   لقادمة 

 وكيفاً.

ي اا  ن  :ا  م ت:و    

  م يقولون بموته.  أهنَّ إالَّ  ̈ هؤالء يعرتفون بوالدة اإلمام 

م  علَ ومل يُ   ، مَ دِ عُ   ثمّ   ، : عاش بعد أبيه سنتني)تاريخ اإلسالم (قال الذهبي يف  

 
 ). ٦١(ص ين كامل الدِّ  )١(
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مات الطويس  )١( كيف  الشيخ  ونقلها  وكالذين    ،  قائالً:  مجاعة  عن  غيبته  يف 

  .)٢( يعيش ه مات ثمّ إنَّ  :قالوا

  واجلواب عنها: 

عيها.  عىلٰ  ٰى عهدة هذه الدعو  -   ١   مدَّ

خلو    -   ٢ القول  هذا  حجَّ الزم  من  تعاىلٰ الزمان  هللا  امليتة  ة  يف  والوقوع   ،

  .يف حديث الثقلنيالوارد جود قرين للقرآن ة، وعدم و اجلاهليَّ 

 *   *   *  

 
 .)١١٣ ص /١٩ ج( تاريخ اإلسالم )١(

 .)٨٢ ص( للطويس الغيبة )٢(



  

  

  

رس اا  

  تإدة ا٣( ¨ و (  

ا أن :دي اا ¨   :  

هذه   بهةومرجع  أنَّ   إىلٰ   الشُّ مالك،  بن  أنس  ماجة، عن  ابن  رواها    رواية 

هذا الغرار ألَّف    وعىلٰ   ،)١( »بن مريم  ٰى  عيسهدي إالَّ املال  «قال:    رسول اهللا  

بهةبعضهم كتابًا يف تأصيل هذه     .)٢( الشُّ

  واجلواب عنها: 

حتَّ   نَّ أ  -  ١ األحاديث  صحَّ   ٰى هذه  فإهنَّ لو  حجَّ ت  ليست  ألنَّ ا  عندنا،    ة 

النبيِّ   ة عندنا هو ما صحَّ احلجَّ  م  أهنَّ   ، عىلٰ عن طريق أهل البيت      عن 

تضعيفه، فإذا كان    فق عىلٰ ثيهم تتَّ كلمة حمدِّ   إنَّ :  )٣( قيل  ٰى حتَّ  ،فوا هذا احلديثضعَّ 

  ند إليه؟ ستَ يُ   أنْ  حاله عندهم هكذا، فكيف يصحُّ 

من وجود    األكرم    الزم هذا احلديث تكذيب ما تواتر عن النبيِّ   نَّ أ   -   ٢

  . ) ٤( وقد نقل هذا التواتر مجلة من أهل احلديث   ، ة مَّ ه يف آخر هذه اُأل وأنَّ ،  ̈ املهدي  

 
 ).٤٠٣٩/ ح ١٣٤١و ١٣٤٠/ ص ٢(ج  ن ابن ماجةنَُس  )١(

د خري البرش)،  ظر بعد الرسول حممّ نتَ ف كتاب (ال مهدي يُ عبد اهللا بن زيد آل محود الذي ألَّ وهو    )٢(

 احلديث ذلك.  عليه مجلة من أهل ، وقد ردَّ ¨أنكر فيه أحاديث اإلمام املهدي 

وقال يف موقعه الرسمي: وتكاد    ،ف احلديثنقل كلامت من ضعَّ   ،د صالح املنجدحممّ القائل هو    )٣(

 تضعيف هذا احلديث.  ثني عىلٰ فق كلمة املحدِّ تتَّ 

املهدي  ممَّ   )٤( اإلمام  أحاديث  تواتر  نقل  وامل:  ¨ن  واآلبري،  وابن زّ القرطبي،  حجر،  وابن  ي، 

العليم    : راجعم، وغريهم،  القيِّ  املنتظر يف ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة لعبد  كتاب املهدي 

 . )٤٦ - ٤٠(ص  عبد العظيم البستوي
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يتناىفٰ   نَّ أ  -   ٣ الدالَّ   هذا    وأنَّ   ، ة االثني عرشإمامة األئمَّ   ة عىلٰ واألحاديث 

  ، ل والثاينم مجلة من هذه األخبار يف الدرسني األوَّ قد تقدَّ ، و¨آخرهم املهدي  

  فراجع. 

املهدي  صيلِّ ويُ   ينزل سوف      ٰى عيس   نَّ أ  -   ٤ اإلمام  قال  ¨ خلف   ،

عيس صالة  عدَّ   ٰى السيوطي:  يف  ثابتة  املهدي  بأخباخلف  صحيحة  أحاديث  ر  ة 

اهللا  األحاديث حول صالة عيس)١(   رسول  تواتر  ابن حجر  خلف    ٰى ، ونقل 

  .)٢( ¨اإلمام املهدي 

ي  اا :ا¨ ا ا  ا  ا :  

من   مجلة  أنَّ ذكرت  آخر    ̈ املهدي    الروايات  يف  يظهر  الذي 

النبيِّ  اسم  اسمه  يواطئ  الذي  املهدي  هو  أبيه   الزمان  وهو    ، واسم 

تقولون   مرويٌّ  فكيف  الفريقني،  احلجَّ   ̈ املهدي    إنَّ   : عند  بن  هو  ة 

  ؟ ̈ احلسن  

  واجلواب عنها: 

طُ تُ الكُ   نَّ أ  -  ١ من  الرواية  هذه  روت  التي  تُ رُ ب  ال  بأنَّ ل  شكِّ قنا    إيامنًا 

وإنَّ  ممَّ الراوي هلا يعتقد هبا وبمضموهنا،  أمانة  هو  أنَّ ام  قد    ن رواها يف  املخالفني 

،  »واسم أبيه اسم أيب«  : ا رووه أحاديث فيهاوممَّ ،  ¨بهم عن املهدي  تُ رووا يف كُ 

النصُّ  كُ   فهذا  عن  العامَّ تُ منقول  أبناء  بل  ب  بمضمونه،  اإليامن  يالزمه  وال  ة، 

  نة علامء الطائفة يف النقل. كاشف عن أما

من    » يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أيب«  هذا النصَّ   ٰى ن رو ممَّ   -   ٢

 
 ).٢٠٢/ ص ٢(ج  احلاوي للفتاوي )١(

 ).١٦٧(ص  الصواعق املحرقة )٢(



 ٤٥  .........................................  )٣( ̈ الدرس التاسع: إشكاالت عٰىل والدة اإلمام  

  الشيخ الطويس   قنا رواه رُ ومن طُ   . ) ٣( وابن أيب شيبة ،  ) ٢( واحلاكم ،  ) ١( الطرباين   : ة أبناء العامَّ 

نقًال عن األربيل الذي نقله عن      مة املجليس العالَّ ، و ) ٤( بسنده عن عبد اهللا بن مسعود 

عند عاصم بن أيب النجود    ها أغلبها وأمهّ وغريه تلتقي    ، ومصادر هذا النصِّ ) ٥( اد ابن محَّ 

اظ وأهل احلديث هلذه الزيادة مع  فَّ هذه الزيادة، فيكون عدم رواية كبار اُحل   ٰى الذي رو 

ه هو من  إنَّ   : يف بعض أسانيده زائدة وقيل   أنَّ   عىلٰ   ، فيها   اً قادح   ̈ روايتهم ألخبار املهدي  

ه، ولو  ب من حملِّ طلَ تفصيل يُ   فة عند القوم عىلٰ فهي مضعَّ   خرٰى ا األسانيد األُ زادها، أمَّ 

وسلَّ تنزَّ  أنَّ لنا  صحيح   منا  ليس  فهو  صحيح  وقد    اً احلديث  بعضهم  عند  بل  عندهم، 

  . عن االعتبار   صحيح مع التضعيف ويسقط ت فه آخرون فيتعارض ال ضعَّ 

ُط   نَّ أ  عىلٰ  من  رويت  التي  احلجَّ رُ الروايات  هي  والتي  أنَّ قنا  يف  علينا    ة 

العسكري    ¨اإلمام   احلسن  ابن  اهللا  وأنَّ   ،هو  رسول  ابن    أصّح   ،ه 

تنزَّ سندًا وأرصح داللةً  فلو  الزيادة  لنا  ،  ما روي مع هذه  يُ   -وقبلنا  ل  قبَ وهو ال 

م حالٍ   بأيِّ  أي    ،أو ابني  عن نبيِّ   تصحيفه  من تأويلها من أنَّ  بدَّ   ه الفإنَّ   ، -   ملا تقدَّ

ل  بَ عيت من قِ املهدوية قد ادُّ   ، أو ألنَّ أي اسم احلسن    ، واسم أبيه اسم ابني

مها باملهحممّ   : شخصني  املعروف  املنصور  اهللا  عبد  بن  العبَّ د  بن  وحممّ   ، ايسدي  د 

  فوضع أصحاهبام األحاديث يف ذلك. ، ٰى عبد اهللا بن احلسن املثنَّ

  من ولد احلسن العسكري    ¨املهدي    فأحاديث أنَّ   حالٍ   أيِّ   وعىلٰ 

  يعارضه غريه.   ا ال يصلح أنْ ممَّ 

 
 ).١٠٢٢٤و ١٠٢٢٢و ١٠٢١٣/ ح ١٣٥و ١٣٣ ص /١٠ ج( املعجم الكبري  )١(

 .)٤٦٤ ص /٤ ج( مستدرك احلاكم )٢(

 ).١٩٣/ ح ٦٧٨/ ص ٨(ج  فاملصنَّ )٣(

 ). ١٤٠/ ح ١٨٢ - ١٨٠الغيبة للطويس (ص  )٤(

ة (ج  ٣٧/ ح  ٨٢/ ص  ٥١(ج    بحار األنوار  )٥( الغمَّ )، عن  ٢١/ ح  ٢٧١/ ص  ٣)، عن كشف 

 ).٢٢٧و ٢٢٦األربعني البن محَّاد، ورواه يف الفتن (ص 



 احللقة األُوىلٰ  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .........................................  ٤٦

ا أن :ي  اا ا  ا يا   ̈  ،

 و ، ح أمّ أ  ا  ديا ا ا  :  

  واجلواب عنها: 

أنَّ تقدَّ   -  ١ دلَّ   م  بل  تثبت جلعفر،  بالعصمة ومل  ت مجلة  اإلمامة مرشوطة 

  واملرشوط عدم عند عدم رشطه.  ، انتفائها عنه من النصوص عىلٰ 

باطلة   نَّ أ   -   ٢ جعفر  العسكري    ، إمامة  اإلمام  أخيه  قد  إلمامة  وهي   ،

  . ال تعود يف أخوين بعد احلسن واحلسني    ة  مت، واإلمامة يف عمود األئمَّ تقدَّ 

عىلٰ   -  ٣ الدليل  طلب    ومن  يف  هبم  استعان  بمن  استعانته  أمره  فساد 

األخ ال    أمجعوا أنَّ   آباءه   وقد أمجعت الشيعة أنَّ   ، احلسن   املرياث من ُأمِّ 

  .)١( يرث مع األُمِّ 

إمام    فساد أمره قوله: إينِّ   : ومن الدليل عىلٰ   قال الشيخ الصدوق  -  ٤

حممّ  أخي  متبعد  شعري  فليت  حتَّ   ٰى د،  أبيه  قبل  مات  وقد  أخيه  إمامة    ٰى ثبتت 

خليفته إمامة  حممّ   ؟ تثبت  كان  إذا  عجبًا  اهلادي    -د  ويا  اإلمام  ابن    -   أي 

  ة واإلمام، فام يصنع أبوه؟بعده وأبوه حيٌّ قائم وهو احلجَّ يستخلف ويقيم إمامًا  

السُّ   ٰى ومت هذه  األئمَّ نَّجرت  حتَّ ة يف  منكم  ٰى ة وأوالدهم  ما    ونا عىلٰ فدلُّ   ؟نقبلها 

حممّ  إمامة  حتَّ يوجب  جعل    ٰى د  الذي  هللا  واحلمد  خليفته،  إمامة  قبلنا  ثبتت  إذا 

  .)٢( دًا والباطل مهتوكًا ضعيفًا زاهقاً مؤيَّ  احلقَّ 

 *   *   *  

 
 ). ٥٨(ص ين كامل الدِّ  )١(

 املصدر السابق.  )٢(



  

  

  

رس اا  

 اوأد أ  

ووجوده يف هذه    ̈ ة أثبتنا من خالهلا والدة اإلمام  م من أدلَّ بعد ما تقدَّ 

  ج الطاهرة. جَ ه آخر احلُ وأنَّ  ،الدنيا

األدلَّ  ت  عىلٰ دلَّ أيضاً  وأنَّ   ة  أسباب   غيبته،  إىلٰ   اً هناك  أجلأته    عديدة 

  الغيبة. 

القائم من ولدي    بشريًا ليغيبنَّ   : «والذي بعثني باحلقِّ قال رسول اهللا  

الناس  ٰى ي حتَّ بعهد معهود إليه منِّ   د حاجة، ويشكُّ ما هللا يف آل حممّ   :يقول أكثر 

  .)١( ك بدينه»آخرون يف والدته، فمن أدرك زمانه فليتمسَّ 

  . ٰى خر إحدامها أطول من األُ  ، قسمني مت الروايات الغيبة إىلٰ قسَّ 

الطويس  الشيخ  وأنَّ   قال  من  ه  :  أطول  إحدامها  غيبتان  له  يكون 

وأنَّ ٰى خر األُ  يُ عرَ يُ   وىلٰ األُ   ،  ال  والثانية  خربه،  فيها  فوافق  عرَ ف  أخباره،  فيها  ف 

  ة إمامته ملا وافق ذلك، ألنَّ تها وصحَّ نته األخبار، ولوال صحَّ ما تضمَّ   عىلٰ ذلك  

  .)٢( ه  لسان نبيِّ  عىلٰ   بإعالم اهللا تعاىلٰ ذلك ال يكون إالَّ 

الصغر  إىلٰ ممتدَّ   ٰى والغيبة  (   ة  سنة  الرابع  السفري  أمَّ ٣٢٩وفاة  الغيبة  هـ)،  ا 

  زمان ظهوره.  فهي التي بدأت فيها إىلٰ  ٰى الكرب

 
 ). ٥١ ص(ين كامل الدِّ  )١(

 ). ١٥٨و ١٥٧ ص( لطويسلالغيبة  )٢(
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:ب اأ  

  ذكرت العديد من الروايات أسبابًا للغيبة، منها: 

  :اخلوف من القتل - ١

  بدَّ   : «الما رواه زرارة عن أيب عبد اهللا    ا ورد يف ذكر هذا السببوممَّ 

قلت: ولِ  غيبة»،  قال: «خيافـ للغالم من  إىلٰ   -  َم؟  بيده  ، ويف  )١( »-  بطنه  وأومأ 

أُ  اهللا  ٰى خر رواية  عبد  أيب  الذبح»  : «خياف عىلٰ   عن  ثالثة)٢( نفسه  عن    ، ويف 

  ، وغريها.)٣( نفسه» : «خوفًا عىلٰ  بن جعفر  اإلمام موسٰى 

  :ال تقع يف عنقه بيعة لظامل أنْ  - ٢

ووممَّ  الروايات  ا  من  السبب  هذا  ذكر  يف  زين  رد  اإلمام  عن  روي  ما 

منَّ العابدين   «القائم  يُ   ٰى الناس حتَّ   والدته عىلٰ   ٰى ا ختف:  مل  بعد،  ولَ يقولوا:  د 

  .)٤( ليخرج حني خيرج وليس ألحد يف عنقه بيعة»

  : استيفاء غيبات األنبياء - ٣

عن    عن حنان بن سدير، عن أبيه،  يف ذكر هذا السبب من الروايات: رد  ا و وممَّ 

ا غيبة يطول أمدها»، فقلت له: يا بن رسول اهللا،  للقائم منَّ قال: «إنَّ ،    أيب عبد اهللا 

ُس    أنْ إالَّ   ٰى أب   اهللا    َم ذلك؟ قال: «ألنَّ ـ ولِ    ، يف غيباهتم     ن األنبياء َنجتري فيه 

ال وأنَّ  مُ   بدَّ   ه  استيفاء  من  يا سدير  غيباهتم دَ له  تعاىلٰ د  اهللا  ْن  :  ، قال 
َ
�  

ً
َطبَقا  ��ُ

َ
ْك َ�

َ
�

  وغريها. ،  ) ٥( » ]، أي ُسنَن من كان قبلكم ١٩[االنشقاق:    �  َطبٍَق 

 
 ). ٢٩/ باب يف الغيبة/ ح ٣٤٢ ص /١ ج(الكايف  )١(

 ). ١٠/ ح ٤٤/ باب ٤٨١ ص(ين كامل الدِّ  )٢(

ين (ص  )٣(  ). ٥/ ح ٣٤/ باب ٣٦١كامل الدِّ

ين (ص  )٤(  ). ٧/ ح ٣١/ باب ٣٢٣و ٣٢٢كامل الدِّ

ين (ص  )٥(  ). ٦/ ح ٤٤/ باب ٤٨١و ٤٨٠كامل الدِّ
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  :استيفاء ودائع اإليامن - ٤

الروايات: وممَّ  من  السبب  هذا  ذكر  يف  ورد  ن    ا  عمَّ عمري،  بن أيب  حمّمد  عن 

مل يقاتل فالنًا    قال: قلت له: ما بال أمري املؤمنني    ، عن أيب عبد اهللا  ذكره،  

ُهْم  :  وفالنًا وفالنًا؟ قال: آلية يف كتاب اهللا  
ْ
ُروا ِمن

َ
ف

َ
يَن � ِ

�
ْ�َنا ا�

�
َعذ

َ
وا ل

ُ
َز��ل

َ
ْو ت

َ
�

 
َ
  َعذ

ً
ِ�ما

َ
 أ
ً
]، قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنني  ٢٥[الفتح:   �ابا

القائم     خترج ودائع اهللا   ٰى لن يظهر أبدًا حتَّ   يف أصالب قوم كافرين، وكذلك 

  . ) ١( » من ظهر من أعداء اهللا فقتلهم   ، فإذا خرجت ظهر عىلٰ تعاىلٰ 

  :من األرسار رسٌّ  - ٥

الدالَّ  الروايات  عىلٰ ومن  السبب    ة  بالسبب    صحَّ   إنْ   - هذا  ما    - تسميته 

د احلسن  أيب حممّ   : دخلت عىلٰ ، قالروي عن أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري

أُ   [العسكري]    بن عيلٍّ  أنْ وأنا  يل    ريد  فقال  بعده،  [من]  اخللف  أسأله عن 

إنَّ  إسحاق،  بن  أمحد  «يا  وتعاىلٰ   مبتدئًا:  تبارك  خلق    اهللا  منذ  األرض  خيل  مل 

البالء  ،  خلقه  ة هللا عىلٰ تقوم الساعة من حجَّ   أنْ   وال خيليها إىلٰ    آدم  يدفع  به 

فقلت له:  قال:  »،  بركات األرض  ل الغيث، وبه خيرج نزِّ عن أهل األرض، وبه يُ 

اهللا رسول  بن  فنهض    ،يا  بعدك؟  واخلليفة  اإلمام  فدخل    ، مرسعاً   فمن 

كأنَّ وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء الثالث    عاتقه غالم   خرج وعىلٰ   ثمّ   ،البيت

إسحاق«  فقال:   ،سنني بن  أمحد  كرامتك عىلٰ   ،يا  ما    جه جَ ُح   وعىلٰ   اهللا    لوال 

إنَّ  الذي يمأل األرض وكنيِّ   رسول اهللا    يُّ ه سمعرضت عليك ابني هذا،    ه، 

ة مثل  مَّ مثله يف هذه األُ   ، يا أمحد بن إسحاق  . وظلامً   ت جوراً ئَ لِ كام مُ   وعدالً   قسطاً 

اهللكة    واهللا ليغيبنَّ   ، ومثله مثل ذي القرنني، اخلرض   ينجو فيها من  غيبة ال 

ثبَّ إالَّ  من  اهللا    بإمامته   عىلٰ   ته  بتعجيل فرجه...   القول  للدعاء  أْن    إىلٰ   »، ووفَّقه 

 
 ). ٢/ ح ١٢٢/ باب ١٤٧(ص علل الرشائع  )١(
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يرجع عن    ٰى  حتَّ قال: «إي وريبِّ غيبته لتطول؟    نَّ إقلت: يا بن رسول اهللا، و  قال:

، وكتب يف  عهده لواليتنا  من أخذ اهللا  إالَّ  ٰى وال يبق  ، لني بهئهذا األمر أكثر القا

من    يا أمحد بن إسحاق، هذا أمر من أمر اهللا، ورسٌّ   قلبه اإليامن وأيَّده بروح منه.

اهللا  رسِّ  غيب  من  وغيب  تكن  ،  اهللا،  الشاكرين  من  وكن  واكتمه  آتيتك  ما  فخذ 

  .)١( »نييِّ يف علّ  معنا غدًا 

من كونه علالً وأسبابًا    رَ كِ ما ذُ   مة وغريها أنَّ والظاهر من النصوص املتقدِّ 

ة لوحدها   ة هي التي ال  العلَّ   ٰى معن ألنَّ  ،مكَ ام هي حِ للغيبة، ليست كذلك، وإنَّ تامَّ

تتخلَّ  وال  هنائي�اختتلف  اخلوف  زوال  فرضنا  فإذا  أنَّ   ،يظهر  أنْ   بدَّ   فال  ف،  ه  مع 

ي  بمقتٰىض  مل  آخر  يظهر  تمّ سبب  ال  تستوِف   ، بعد  مل  لو  بعدُ   كام  وهذا  الودائع   ،

  . يكشف عن كوهنا ليست علالً حقيقةً 

أد:ا   

  ، منها: ¨ة إلثبات وقوع الغيبة يف اإلمام الثاين عرش  ة أدلَّ ت عدَّ رَ كِ ذُ 

  :القول بالغيبةتواتر  - ١

  ن قال بتواترها:وممَّ  ،متواترة  ¨الغيبة التي وقعت يف اإلمام 

النعامين   -   أ قال  الشيخ  تشهد  ،  متواترة  جاءت  التي  الروايات  هذه   :

  .)٢( ة الغيبةبصحَّ 

الصدوق   -   ب قال  الشيخ  و،  يف  نَّ أ:  األخبار  جاءت  كام  غاب  قد  ه 

  .)٣( ا جاءت مشهورة متواترةفإهنَّ  ،الغيبة

 
 ). ١/ ح ٣٨/ باب ٣٨٥و ٣٨٤(ص ين كامل الدِّ  )١(

 . )١٦٣ ص( لنعامينلالغيبة  )٢(

 ). ٩٤(ص ين كامل الدِّ  )٣(
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  .)١( ًى : هذه األخبار متواتر هبا لفظًا ومعن، قال الشيخ الطويس  -  ج

  :الغيبة ة عىلٰ الروايات الدالَّ  - ٢

  ومنها:

اهللا    -أ   عبد  أيب  غيبتانعن  «للقائم  قصرية  ::    ٰى خر واألُ   ،إحدامها 

األُ  الغيبة  إالَّ   وىلٰ طويلة،  فيها  بمكانه  يعلم  ال يعلم    ٰى خرة شيعته، واألُ  خاصَّ ال 

  .)٢( ة مواليه» خاصَّ بمكانه فيها إالَّ 

اخلامس من ولد السابع    دَ قِ إذا فُ : «بن جعفر   ٰى عن اإلمام موس -ب  

األئمَّ  فإنَّ من  أديانكم،  يف  اهللا  فاهللا  يغيبها    بدَّ   ال  هة  غيبة  من  األمر  هذا  لصاحب 

ام هي حمنة من اهللا امتحن  إنَّ   ،يرجع عن هذا األمر من كان يقول به، يا بنيَّ   ٰى حتَّ 

  .)٣( بعوه...»ين التَّ من هذا الدِّ  هبا خلقه، لو علم آباؤكم وأجدادكم دينًا أصّح 

العابدين    - ج   زين  اإلمام  إنَّ عن   ...» غيبته  :  زمان  القائلني    ، أهل 

لظهوره  ،بإمامته كلِّ   ،واملنتظرين  أهل  من  وتعاىلٰ   نَّ أل،  زمان  أفضل  تبارك    اهللا 

صارت ما  واملعرفة  واألفهام  العقول  من  بمنزلة    أعطاهم  عندهم  الغيبة  به 

  رسول اهللا    املشاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي 

أُ  حق� بالسيف،  املخلصون  وشيعتنا صدقاً ولئك  إا  والدعاة  ا  رس�   اهللا    دين   ىلٰ ، 

  .)٤( »وجهراً 

 *   *   *  

 
 .)١٧٤ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 ). ١٩/ باب يف الغيبة/ ح ٣٤٠ ص /١ ج(الكايف  )٢(

 ). ١٢٨/ ح ١٦٧و ١٦٦(ص  لطويسلالغيبة  )٣(

 ). ٢/ ح ٣١/ باب ٣٢٠و ٣١٩ ص(ين كامل الدِّ  )٤(





  

  

  

 ديرس اا  

ل ا راتإ  

  ة من اإلشكاالت، منها: عدَّ  ¨ثريت حول غيبة اإلمام  أُ 

١ -   ق :وا ا  

وبني كونه معدومًا وغري موجود    ، ه ال فرق بني اإلمام حال غيبتهعي أنَّ ادُّ 

  .)١(، فكال احلالتني ال يمكن الوصول إليه واالستفادة منهأصالً 

  واجلواب عنها: 

فكان    ٰى ا يف زمن غيبته الصغر أحد، أمَّ   ̈ ه ال يصل إليه  م أنَّ سلِّ ال نُ   -  ١

أثبت    ٰى ا يف الغيبة الكربيتواصلون معه، وكذلك غريهم، أمَّ اب أربعة  نوَّ   ¨له  

  . ¨ م شاهدوهتكذيبهم أهنَّ  من ال يصحُّ 

، فهذا ال يعني االستواء بني الغيبة  ¨ منا عدم وجود لقاء معهلو سلَّ   -   ٢

  . ة له ليست منحرصة باهلداية الظاهريَّ  وظائف اإلمام   والعدم، فإنَّ 

مل    للقول برضورة وجوده، وإنْ   الداعي   ̈ ه يكفينا علمنا بإمامته  أنَّ   عىلٰ   -   ٣

  ا. عنَّ  ̈ نعلم بذلك تفصيالً، ويكفينا هذا العلم بوجود سبب راجح لغيبته  

٢ - م ى   ، ؟ ا و   

بهة وقد ذكر    . نقالً عن بعضهم، )٢(   الشيخ الطويس الشُّ
 

 .)٢٩٧ ص /٢ ج( يف رسائله   د املرتٰىض نقل هذا اإلشكال عن بعضهم السيِّ  )١(

 .)٨٦ ص( لطويسلالغيبة  )٢(
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  واجلواب عنها: 

عديدةً لقد    -  ١ وجوهًا  السابق  الدرس  يف  الغيبة،    ذكرنا  يف  احلكمة  من 

  فالقول بعدم وجود حكمة من الغيبة ال وجه له. 

أنْ   نَّ أ  -   ٢ السابقني  عىلٰ   به ض  نقَ يُ   هذا يلزم  األنبياء  إذ ال    غيبات   ،

  ضح وجه احلكمة منها. يتَّ 

أُ   نَّ أ  -  ٣ فرع  تقدَّ الغيبة  كاإلمامة  صول  إثباهتا  يصحُّ م  فال    والعصمة، 

  . دون اإليامن هباع عنها ما يتفرَّ  السؤال عىلٰ 

٣ - إ وا ا :ء واا  

أنَّ ادُّ  وبني  عي  إليه  ومواليه  أتباعه  وصول  عدم  مع  وجوده  بني  فرق  ال  ه 

  السامء.   إىلٰ رفعه 

  واجلواب عنها: 

وحيرض املوسم    ، مع غيبته هو يف األرض  ¨ه  أنَّ   ت األخبار عىلٰ دلَّ   -  ١

أداء  فهو غائب غيبة ال متنعه من    ، الناس ويرونه ولكن ال يعرفونه  ٰى ير  ، سنة  كلَّ 

  . بعض وظائفه بام ينسجم مع الغيبة

األرض،    وأالسامء  أْن يكون يف  بني  يف وجوده  ال فرق  أنَّه    مضافًا إىلٰ   -  ٢

عىلٰ  به ؤدِّ يُ   أنْ   املدار  مناط  هو  ما  صحَّ وليس  ،  ¨  ي  بعد  إمامته  تكليفنا    ̈ ة 

  ه. ي وظيفته ويقوم بمهامِّ ؤدِّ نعرف كيف يُ  وثبوت غيبته يف زمان إمامته أنْ 

٤ -  ع اود وا :  

ستتعطَّ   إنَّ  الغيبة  أنَّ مع  مع  احلدود،  اإلمام    ل  احلدود،    ¨وظيفة  إقامة 

  فالغيبة وإقامة احلدود متنافيان. 

  واجلواب عنها: 
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اإلمام    نَّ أ  -   ١ ليس منوطًا بوجود  احلدود  تُ   إقامة  ل غيبته  شكِّ لكي 

  مانعًا، بل منوط ببسط يده. 

واحلدَّ   احلقَّ   نَّ أ   -   ٢ غاب  تعطَّ   الذي  تسبَّ الذي  من  رقبة  يف  هو  به  ل  ب 

  . ب يف عدم بسط يد آبائه  كام هو يف رقبة من تسبَّ ، وبغيبة اإلمام  

  ادة: ا رج  - ٥

اإلمام    إنَّ  (  ̈ غيبة  إىلٰ ٢٥٥منذ  املألوف    هـ)  عن  خارج  هذا  يومنا 

  هذه الفرتة.  يغيب شخص كلَّ  والعادة، إذ ليس من املعتاد أنْ 

  واجلواب عنها: 

الصغر أمَّ   -   ١ الغيبة  يف  كام    ٰى ا  العادة،  عن  خارجة  الشيخ  فليست  قال 

  : ة تقولاإلماميَّ  ألنَّ  ،-ه خارج العادة  إنَّ  -قلتم  عٰىل ما : (ليس األمر  الطويس

حممّ   إنَّ  أيب  أصحاب  من  عيلٍّ مجاعة  بن  احلسن  يف      د  وجوده  شاهدوا  قد 

وخاصَّ ،  حياته أصحابه  شيعته  وكانوا  وبني  بينه  والوسائط  وفاته،  بعد  ته 

رجون إليهم أجوبته يف مسائلهم  ين، وُخي شيعته معامل الدِّ  ينقلون إىلٰ  ،معروفون...

  .)١( هفيه، ويقبضون منهم حقوق 

ـ  ٰى ا يف غيبته الكرب وأمَّ  -   ٢   :  ف

  ؟ هذا احلدِّ  يطول عمر شخص إىلٰ  ل أنْ عقَ قلت: وهل يُ  إنْ 

، بل   ٰى ل واخلرض موجود بيننا منذ زمان موس عقَ قلت: كيف ال يُ 

عنَّ  ببعيد  الكريم  القرآن  وليس  تُ   ، ا قبله،  نوح  رصِّ وآياته  أمر  يف  :  ح 
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إِال فقط ١٤(العنكبوت:    َسنٍَة  هذه   (

  . سنني دعوته 

 
 . )١٠٩و ١٠٨ ص( لطويسلالغيبة  )١(
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ة أمثلة لدفع استبعاد طول  الً وعدَّ جوابًا مفصَّ   وقد ذكر شيخ الطائفة  

  .)١( ، فراجع¨عمر اإلمام  

بقوله:    وأجاب   أيضًا  آبائه  وقد  عنها  عن  اخلرب    بأنَّ   سبق 

غيبتان   القائم األُ   ، له  من  أطول  فأمَّ وىلٰ أخرامها  عن  ...،  ذلك  خروج  ا 

العادة يف    ينقض اهللا تعاىلٰ   جلاز أنْ   قالوه، ولو صحَّ األمر عٰىل ما  العادات فليس  

شخص من  وُخي   ،سرت  يعرف  ملا  التدبري،  وحسن  املصلحة  من  لرضب  أمره  في 

بته ليست  تفصيالً يف أمثلة كون غي   ذكر شيخ الطائفة ثمّ   ، املانع من ظهوره...

  .)٢( خروجًا عن العادة

 *   *   *  

 
 .وما بعدها) ١٠٩ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 . )١١٣ - ١٠٩ ص( لطويسلالغيبة  )٢(



  

  

  

 مرس اا  

ا   ا  

النقص احلاصل    أفضل طريق لسدِّ ل نظام النيابة يف حتصيل األحكام  شكِّ يُ 

  . هبعد وقوع الغيبة فيبه صال املبارش االتِّ  وفقدان ، ¨بغيبة اإلمام 

رغم    - صال بإمام زماهنم  كان بإمكاهنم االتِّ   املؤمنون يف زمان آبائه  

األئمَّ   - الصعوبات   أوقات  احلجَّ ممَّ   ة  يف  سبق  احلسن  ن  بن  إالَّ ¨ة  أنَّ ،     

  . احلال اختلف بعد اإلمام العسكري  

:ا أ  

  القصرية والطويلة تقسيم روائي، وأثبته الواقع. انقسام الغيبة إىلٰ 

  اإلمام العسكري    عن الشيخ العمري ومجاعة أنَّ   الشيخ الصدوق    ٰى رو 

، وخليفتي عليكم، أطيعوه  وقال هلم: «هذا إمامكم من بعدي   ، ة عرض عليهم ولده احلجَّ 

قوا من بعدي يف أديانكم  كم ال ترونه بعد يومكم هذا»، قالوا: فخرجنا من  ا إنَّ أمَ   ، وال تتفرَّ

  . ) ١( د  أبو حممّ   مٰىض   ٰى ام قالئل حتَّ  أيَّ عنده، فام مضت إالَّ 

  اادث  اد:

الصدوق    ٰى رو بن وجناء  الشيخ  أبيه  ، عن احلسن  أنَّ عن جدِّ   ،عن  ه  ه 

  ،ابالكذَّ   جعفر بن عيلٍّ ، فكبستنا اخليل وفيهم    كان يف دار احلسن بن عيلٍّ 

 
 . )٢/ ح ٤٣/ باب ٤٣٥ ص( ينكامل الدِّ  )١(
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والغارة بالنهب  مهَّ   ، واشتغلوا  القائموكانت  موالي  يف  أنا    تي  فإذا  قال:   ،

إليه   به أنظر  وأنا  الباب  من  عليهم  وخرج  أقبل  سّت   وهو    ،قد    ابن 

  .)١( غاب ٰى ه أحد حتَّ سنني، فلم يرَ 

ادث أار وا  دثى:  

الصدوق    ٰى ورو حتَّ   الشيخ   ... عيلٍّ    ويفِّ تُ   ٰى أيضًا:  بن  [احلسن 

األوَّ أليَّ     العسكري] ربيع  شهر  من  مضت  ستِّ ام  سنة  من  ومائتني،  ل  ني 

رأ   فصارت ُرسَّ  الرضا    -ة واحدة  ضجَّ   ٰى من  ابن  إىلٰ   ،-مات  السلطان    وبعث 

يُ  من  ويُ فتِّ داره  عىلٰ جَ ُح ش  فتِّ شها  وختم  ولده،    رها،  أثر  وطلبوا  فيها،  ما  مجيع 

باحلبلؤوجا يعرفن  بنساء  دُ فلامَّ ...  وا  السلطان  وتفرَّ   نَ فِ   اضطرب  الناس  ق 

  .)٢(وأصحابه يف طلب ولده وكثر التفتيش يف املنازل والدور...

بسبب ذلك    د خملفي أيب حممّ   عىلٰ   ٰى : ... وجر  يقول الشيخ املفيد

وذلٍّ   كلُّ  واستخفاف  وتصغري  وهتديد  وحبس  اعتقال  من  يظفر  عظيمة،  ومل   ،

واجتهد يف القيام    ،د السلطان منهم بطائل، وحاز جعفر ظاهر تركة أيب حممّ 

يقبل أحد منهم ذلك وال اعتقده فيه، فصار إىلٰ  سلطان    عند الشيعة مقامه، فلم 

ب به،  تقرَّ ه يُ أنَّ   ما ظنَّ   كلِّ ب بالوقت يلتمس مرتبة أخيه، وبذل ماالً جليالً، وتقرَّ 

  .)٣( فع بيشء من ذلك...تفلم ين

إ دار ا اد: م  

نصٍّ  الصدوق    يف  الشيخ  احلجَّ فيه  يأمر    رواه  من    ¨ة  اإلمام  وفدًا 

  أنْ   بغداد: ... وأمرنا القائم    اء إىلٰ قل من سامرَّ نتَ تُ س دار الوكالة    بأنَّ الشيعة  

 
ين (ص  )١(  ). ٢٥/ ح ٤٣/ باب ٤٧٣كامل الدِّ

ين (ص  )٢(  ). ٤٣كامل الدِّ

 ).٣٣٧و ٣٣٦(ص اإلرشاد  )٣(



 ٥٩  ....................................................  الدرس الثاين عرش: النيابة يف عرص الغيبة 

إىلٰ  نحمل  رأ   ُرسَّ   ال  فإنَّ   ٰى من  املال،  من  شيئًا  رجالً  بعدها  ببغداد  لنا  ينصب  ه 

التوقيعاتوخيرج  إليه األموال    حيمل  فانرصفنا من عنده ودفع    قالوا:   . من عنده 

العبّ   إىلٰ  القمّ اس حممّ أيب  فقال    ،والكفن  من احلنوط   ي احلمريي شيئاً د بن جعفر 

نفسك«له:   يف  أجرك  اهللا  ال»أعظم  أبو  بلغ  فام  قال:  مهدان عبَّ ،  عقبة    ٰى حتَّ   اس 

إىلٰ وكنَّ  .  وّيف تُ  األموال  نحمل  ذلك  بعد  إىلٰ   ا  هبا  النوَّ   بغداد  املنصوبني  اب 

  .)١( وخيرج من عندهم التوقيعات

ا  مجلة كثرية من فقهاء الطائفة ومشاخيها وغريهم، وممَّ   ¨اإلمام  ٰى وقد رأ 

  روي يف هذا الشأن أخبار عديدة، منها: 

عند أمحد بن    قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو    ، احلمرييصحيح  

  ،أسأله عن اخللف، فقلت له: يا أبا عمرو  فغمزين أمحد بن إسحاق أنْ   ،إسحاق

أُ إينِّ  أنْ   بشاكٍّ   ريد  أنا  وما  يشء  عن  أنْ   أسألك  ُأريد  عنه...  فيام  وقد    ، أسألك 

أبو عيلٍّ  احلسن    أخربين  أيب  بن إسحاق عن  من    ،أمحد  قال: سألته وقلت: 

إليك    ٰى فقال له: «العمري ثقتي، فام أدَّ   وقول من أقبل؟   ، ن آخذأو عمَّ   ،عاملأُ 

يُ فعنِّعنِّي   لكؤدِّ ي  قال  وما  فإنَّ فعنِّعنِّي    ي،  وأطع،  له  فاسمع  يقول،  الثقة  ي  ه 

عيلٍّ  أبو  وأخربين  حممّ أنَّ   املأمون»،  أبا  سأل  له:    د  ه  فقال  ذلك،  مثل  عن 

أدَّ  فام  ثقتان،  وابنه  عنِّ«العمري  إليك  فعنِّيا  يُ ي  فعنِّؤدِّ ي  لك  قاال  وما  ي  يان، 

ام الثقتان املأمونان»، فهذا قول إمامني قد مضيا  يقوالن، فاسمع هلام وأطعهام فإهنَّ 

حاجتك، فقلت له: أنت    ْل قال: َس   ثمّ   ، ٰى أبو عمرو ساجدًا وبك  فيك، قال: فخرَّ 

بعد أيب حممّ  من  اخللف  فقال: إي واهللاد  رأيت  ذا    ،؟  مثل  وأومأ    -ورقبته 

  .)٢( ...-بيده 

 
 ). ٢٦/ ح ٤٣/ باب ٤٧٩و ٤٧٨ ص(ين كامل الدِّ  )١(

 .) ١ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٣٠و ٣٢٩ ص /١ ج(الكايف  )٢(
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العبَّ  أبو  القولفكنَّ:  احلمريي  اسقال  هذا  نتذاكر  ما  كثريًا  ونتواصف    ،ا 

  .)١( أيب عمرو جاللة حملِّ 

الصدوق   صحيح  احلمريي  ويف  حممّ   ، عن  سألت  عثامن  قال:  بن  د 

فقلت له: أرأيت صاحب هذا األمر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي    ، العمري  

  .)٢(ما وعدتني»يل أنجز  مَّ هُ به عند بيت اهللا احلرام، وهو يقول: «اللَّ 

من    منهم   دَّ فقد عُ   ،بعض معجزاته من الوكالء  أو وقف عىلٰ   ¨ن رآه  وممَّ 

وابنه،    بغداد: الكوفةوالعطَّ   ،والباليلوحاجز،  العمري  ومن  العاصمي،    :ار، 

أمحد بن إسحاق،    : د بن إبراهيم بن مهزيار، ومن أهل قمحممّ   : األهوازأهل ومن  

  .)٣( وغريهم من الوكالء ، د بن صالححممّ  : ومن أهل مهدان

 *   *   *  

 
 . )٣١٥/ ح ٣٥٥و ٣٥٤ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 ). ٩/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كامل الدِّ  )٢(

ين (ص  )٣(  ). ١٦/ ح ٤٣/ باب ٤٤٢كامل الدِّ



  

  

  

 رس اا  

ا اا    

هلذه   ¨بغداد إلدارة شؤون الشيعة نصب اإلمام  بعد نقل دار الوكالة إىلٰ 

  وهم أربعة:  ،نياب اخلاصِّ بعد ذلك بالسفراء أو النوَّ  َف رِ ة ما عُ املهمَّ 

وا ياا   ن :ل :  

هلم  ن يف زمان الغيبة فأوَّ وا السفراء املمدوح: فأمَّ   قال الشيخ الطويس 

 بن حمّمد  د احلسن بن عيلِّ د العسكري وأبو حممّ بن حممّ   من نصبه أبو احلسن عيلُّ 

  .)١(   وهو الشيخ املوثوق به أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري ، ابنه  

دلَّ وممَّ  اإلمام    عىلٰ   ا  عن  ذُ   سفارته  عديدة  حملِّ رَ كِ نصوص  يف  ها،  ت 

املقدَّ  التوقيع الصادر من الناحية  لولده حممّ منها  بوفاة والده  سة    - د عند تعزيته 

العمري   سعيد  بن  الثواب  ،-عثامن  لك  اهللا  «أجزل  فيه:  لك    ،جاء  وأحسن 

ه اهللا يف منقلبهوأوحشنافراقه  وأوحشك    ، زئنازئت ورُ العزاء، رُ  كان من  و  ، ، فرسَّ

،  ولدًا مثلك خيلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره  رزقه اهللا تعاىلٰ   كامل سعادته أنْ 

م عليه،     بة بمكانك، وما جعله اهللا  األنفس طيِّ   احلمد هللا، فإنَّ   :وأقولويرتحَّ

وقوَّ   فيك اهللا  أعانك  ووفَّ وعندك،  وعضدك  ولي� اك  لك  وكان  وحافظًا قك،    ا 

  .)٢( »وكافياً  وراعيًا 
 

 .)٣٥٣ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 ). ٣٢٣/ ح ٣٦١الغيبة للطويس (ص  )٢(
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  خترج عىلٰ   : وكانت توقيعات صاحب األمر    قال الشيخ الطويس 

أبيه أيب    شيعته وخواصِّ   إىلٰ د بن عثامن  يدي عثامن بن سعيد وابنه أيب جعفر حممّ 

عامَّ   د  حممّ  واألجوبة  والنهي  إىلٰ باألمر  احتاجت  إذا  عنه  الشيعة  يسأل     

، فلم تزل الشيعة مقيمة  الذي كان خيرج يف حياة احلسن    السؤال فيه، باخلطِّ 

له ابنه أبو  وغسَّ (رمحه اهللا وريض عنه)،   عثامن بن سعيد  ويفِّ تُ   أنْ   عدالتهام إىلٰ   عىلٰ 

ٰ   ،جعفر كلُّ   ،به  القيام   وتوىلَّ األمر  عىلٰ وحصل  جمتمعة  والشيعة  إليه،  مردودًا    ه 

عليه باألمانة والعدالة،   م له من النصِّ ملا تقدَّ   ، -أي االبن   - عدالته وثقته وأمانته  

(رمحة    وبعد موته ويف حياة أبيه عثامن  واألمر بالرجوع إليه يف حياة احلسن  

  .)١( )اهللا عليه

اإلمام   عن  سفارته  (   ¨كانت  تُ ٥قرابة  سنوات،  سنة  ويفِّ )  حدود  يف   

ه  إنَّ   : بعض من ترجم له قال   أنَّ هـ)، ومل تذكر املصادر تاريخ والدته، إالَّ ٢٦٥(

  .)٢( ف بخدمتهوترشَّ  عارص اإلمام اجلواد 

  ي. املتنبِّ شارع قرب  ، قربه يف مدينة بغداد معروف مشهور

ّ :ما ا   ن  :  

الصدوق  الشيخ  إىلٰ   قال  التوقيع  وخرج  حممّ   :  جعفر  أيب  بن  الشيخ  د 

  ، أجزل اهللا لك الثواب: « يف فصل من الكتاب T  عثامن العمري يف التعزية بأبيه

رُ  العزاء،  لك  ورُ وأحسن  فرسَّ زئت  وأوحشنا،  فراقه  وأوحشك  يف  زئنا  اهللا  ه 

ولدًا مثلك خيلفه من بعده، ويقوم   رزقه اهللا    وكان من كامل سعادته أنْ منقلبه، 

ويرتحَّ  بأمره،  هللامقامه  احلمد  وأقول:  عليه،  طيِّ   فإنَّ   ،م  وما  األنفس  بمكانك  بة 

 
 ). ٣١٨/ ح ٣٥٧و ٣٥٦الغيبة للطويس (ص  )١(

 ). ٢/ الرقم ١٨/ الباب ٢٢٠خالصة األقوال (ص  )٢(



ة يف الغيبة   ٦٣  ................................................. الدرس الثالث عرش: النيابة اخلاصَّ

قك، وكان اهللا لك  اك وعضدك ووفَّ فيك وعندك، أعانك اهللا وقوَّ   جعله اهللا  

  .)١( وحافظًا وراعيًا وكافيًا ومعينًا» ولي�ا

 ) العمري يف سنة  ٰ   ، هـ)٣٠٥أو    ٣٠٤مات  يتوىلَّ النيابة ما    وكان  يزيد  أمر 

  ) سنة. ٤٠(  عىلٰ 

  ين). باسمه (ساحة اخلالَّ   ٰى سمَّ وقربه مزار معروف يف مدينة بغداد يف منطقة تُ 

روح ا  ا :ا ا :  

عيلِّ  حممّ   عن  متيلبن  بن  عمِّ   ، د  لعن  قال:  متيل،  بن  أمحد  بن  جعفر    امَّ ـ ه 

حممّ  جعفر  أبا  العمري  حرضت  عثامن  بن  رأسه    ݤ د  عند  جالسًا  كنت  الوفاة 

  مرت أنْ قال: أُ   ثه، وأبو القاسم بن روح عند رجليه، فالتفت إيلَّ ثمّ حدِّ أسأله وأُ 

أيب القاسم احلسني بن روح، قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد    ويص إىلٰ أُ 

  .)٢( عند رجليه لت إىلٰ أيب القاسم وأجلسته يف مكاين وحتوَّ 

الطويس الشيخ  العبَّاس  :    قال  أيب  عن  إبراهيم،  بن  احلسني  وأخربين 

قال:   نوح...،  بن  عيلِّ  بن  بن  أمحد  احلسني  القاسم  أبو  مات  نرص:  أبو  يل  وقال 

  .)٣( وعرشين وثالثامئةيف شعبان سنة سّت  ݤ روح 

  وقربه معروف اآلن يف بغداد يف منطقة الشورجة. 

 ا أ :اا ا ّ يا  :  

املنصوبو  السفراء األربعة  آخر  الغيبة    ̈ ة  ن عن اإلمام احلجَّ وهو  يف 

نيابته ما نقله الشيخ    عىلٰ   ا دلَّ ت نيابته ثالث سنوات، وممَّ ، واستمرَّ ٰى صغر ال 

 
 ). ٤١/ ح ٤٥/ باب ٥١٠(ص ين كامل الدِّ  )١(

 ). ٣٣٩/ ح ٣٧٠(ص  لطويسلالغيبة  )٢(

 ). ٣٥٠/ ح ٣٨٧و ٣٨٦الغيبة للطويس (ص  )٣(
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وأوٰىص   الطويس  إىلٰ   :  القاسم  عيلِّ   أبو  احلسن  حممّ   أيب  د بن 

  . ) ١(  مري س ال 

ل بعده وملن   حرضته الوفاة حرضت الشيعة عنده، وسألته عن املوكَّ امَّ ـول

  أحٍد بعده.  يويص إىلٰ  ر أنْ ؤمَ ه مل يُ يقوم مقامه، فقال: إنَّ 

ب،  د احلسن بن أمحد املكتَّ ثنا أبو حممّ ، قال: حدَّ   الشيخ الصدوق   ٰى رو

التي تُ  الشيخ عيلِّ ويفِّ قال: كنت بمدينة السالم يف السنة  د السمري  بن حممّ    فيها 

س اهللا روحه)،   الناس توقيعًا نسخته:    ام، فأخرج إىلٰ فحرضته قبل وفاته بأيَّ (قدَّ

عيلَّ  يا  الرحيم،  الرمحن  اهللا  حممّ   «بسم  إخوانك  بن  أجر  اهللا  أعظم  السمري،  د 

ميِّ فيك، فإنَّ  أيَّ ت ما بينك وبني ستَّ ك  تُ ة  أحٍد يقوم    ويص إىلٰ ام، فامجع أمرك وال 

إالَّ  فال ظهور  الثانية،  الغيبة  وقعت  فقد  وفاتك،  بعد  اهللا  مقامك  إذن  بعد   ،  

وقسوة القلوب، وامتالء األرض جورًا، وسيأيت شيعتي من    ، طول األمد   وذلك بعد 

عي املشاهدة، أَال  املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب   ٰى  فمن ادَّع يدَّ

فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا    : العظيم»، قال    باهللا العيلِّ ة إالَّ مفرت، وال حول وال قوَّ 

ك  س عدنا إليه وهو جيود بنفسه، فقيل له: من وصيُّ  كان اليوم الساد من عنده، فلامَّ 

  . ) ٢( منه   عَ مِ ، فهذا آخر كالم ُس ݤ   من بعدك؟ فقال: هللا أمر هو بالغه، ومٰىض 

املتقدِّ  كالسفراء  والدته  تاريخ  إلينا  يصل  وتُ ومل  سنة    ݥ   ويفِّ مني، 

وقربه معروف مشهور يف مدينة بغداد يف شارع النهر قرب قرب الشيخ   ، هـ)٣٢٩(

  . ݥالكليني 

 *   *   *  

 
 ). ٣٦٢/ ح ٣٩٣الغيبة للطويس (ص  )١(

ين (ص  )٢(  ). ٤٤/ ح ٤٥/ باب ٥١٦كامل الدِّ



  

  

  

 ارس اا  

أدا  ا   

أد ا ا  ىا:  

  ة، منها: ة أدلَّ عدَّ   ٰى نيابة السفراء األربعة يف الغيبة الصغر به عىلٰ  لَّ دِ ا استُ ممَّ 

  عىلٰ   م منها ما يدلُّ وتقدَّ   ،واحد منهم  نيابة كلِّ   ة عىلٰ النصوص الدالَّ   -  ١

  سفارهتم. 

الطربيس   املعجزة،  -   ٢ الشيخ  قال  بياهنا  مدَّ   ويف  وكان   ... غيب:    ة ة 

السفارة    -  وىلٰ األُ  زمان  مع    - وهي  سنني  مخس  منها  سنة،  وسبعني  أربعًا 

وستُّ   ،  أبيه يُ وتسع  كان  قد  أبيه،  بعد  أخبارهعرَ ون  فيها    ، آثاره  ٰى قتفويُ   ، ف 

بينه وبينهم  ٰى تد وُهي  دلَّ   ، إليه بوجود سفري  قد  صدقه    الدليل القاطع عىلٰ   وباب 

بابيَّ وصحَّ  عىلٰ ة  تظهر  كانت  التي  املعجزة  وهي  وسفارته،  كلِّ   ته  من    واحدٍ   يد 

  .)١( األبواب، وعدد األبواب وهم السفراء أربعة

أدا ا  ا ى:  

ذُ األدلَّ ب ثبت   التي  حملِّ رَ كِ ة  يف  أنَّ ت  املقدَّ   ها  عىلٰ للشارع  والية    ، الناس  س 

النبيِّ تفرَّ  والية  عنها  وتفرَّ األكرم    ع  األئمَّ ،  والية  عنها  أهل  ع  من  ة 

النوَّ تفرَّ   ¨ة  ، ومن والية اإلمام احلجَّ   البيت   ، ݑاب األربعة  عت والية 

تقدَّ   عىلٰ  مدَّ ما  وبانتهاء  دلَّ م،  وقد  واليتهم،  تنتهي  األدلَّ هتم  اآلتية  ت    أنَّ عٰىل  ة 
 

 ).٦٦و ٦٥(ص تاج املواليد  )١(
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ه يف مقدار هذه  تفصيل مذكور يف حملِّ  عىلٰ  ،للفقهاء ٰى الوالية يف زمان الغيبة الكرب 

  وضيقًا.  الوالية سعةً 

  : ¨ة  الفقهاء عن اإلمام احلجَّ  نيابة عىلٰ  ا دلَّ وممَّ 

  ة:السرية العقالئيَّ  - ١

عىلٰ فإهنَّ  قائمة  استقرَّ   ا  حيث  للعامل،  اجلاهل  مجيع  رجوع  يف  سريهتم  ت 

األُمَ  للخبري    م واملذاهب عىلٰ األعصار واألمصار من مجيع  يرجعون  فهم  ذلك، 

  املوثوق األمني.   املختصِّ 

  س ومل يردع عنها. وهذه السرية أمضاها الشارع املقدَّ 

ر داللتها يف  غرا  عىلٰ  ٰى الفقهاء يف زمن الغيبة الكرب  وداللتها يف الرجوع إىلٰ 

  وما قبلها.  ٰى الرجوع إليهم يف الصغر 

  : ةبعض الفقهاء يف زمن األئمَّ  روايات اإلرجاع إىلٰ  - ٢

  وهي عديدة، ومنها: 

األمر    ، فإنَّ )١( «خذ عن يونس بن عبد الرمحن»قال:    ،عن الرضا    -أ  

يأخذ منه يف   فله أنْ  ،لف غري مؤهَّ وكان املكلَّ  اً مأمون  دام ثقةً  باألخذ به مطلق، فام

  ما يرتبط بمعرفة أحكامه. 

له: «اجلس يف      الباقر   وقول اإلمام   ،وما ورد يف أبان بن تغلب  -   ب

  .)٢( يف شيعتي مثلك» ٰى ر يُ  أنْ  بُّ حِ  أُ الناس، فإينِّ   مسجد املدينة وافِت 

أبان،    يف املدينة ووجوده فيها، أرجع الناس إىلٰ   فمع حضور اإلمام  

  ؟ ¨فكيف واحلال يف زمان غيبة اإلمام 

 
 ). ٣٣٤٤٩/٣٤/ ح ١٤٨/ ص ٢٧(ج وسائل الشيعة  )١(

 ). ٧الرقم  /١٠ ص(رجال النجايش  )٢(



 ٦٧  ............................................ الدرس الرابع عرش: أدلَّة النيابة يف الغيبة الصغرىٰ 

  :عمر بن حنظلة مقبولة - ٣

]  وجاء فيها: «... ينظران [إىلٰ   ، عن أيب عبد اهللا  عن عمر بن حنظلة،  

وعرف أحكامنا،    ، ونظر يف حاللنا وحرامنا  ، حديثنا  ٰى ن قد رومن كان منكم ممَّ 

  .)١( »... قد جعلته عليكم حاكامً فإينِّ  ،امً كَ فلريضوا به َح 

حاكامً   اإلمام    أنَّ   بتقريب:  الفقيه  جعل  زمن  أسواء    ، قد  يف  كان 

  الغيبة.  م احلضور أ

  :توقيع إسحاق بن يعقوب - ٤

العمري املقدَّ   ،عن  الناحية  وأمَّ   سة: عن  فارجعوا  «...  الواقعة  احلوادث  ا 

  .)٢(ة اهللا عليهم»وأنا حجَّ  ،تي عليكمم حجَّ رواة حديثنا، فإهنَّ   فيها إىلٰ 

معن   فإنَّ  نقلة احلديث، فال  الرواة ليس رصف  من  إليهم    ٰى املراد  للرجوع 

  د سامع احلديث ونقله.ملجرَّ  ة التي لإلمام يَّ وإعطائهم احلجّ 

  ة عليكم. رواياهتم حجَّ   :ومل يقل ، تي»: «هم حجَّ قد عربَّ  ̈ اإلمام  فإنَّ 

  االرتكاز: - ٥

الذهنيَّ   فإنَّ  الناس    ة  ة من زمان األئمَّ عيَّ ة املترشِّ من املركوز يف  رجوع 

الرشعيَّ  مسائلهم  إىلٰ يف  حضورهم الفقهاء    ة  زمان  التي    يف  والبلدان   ،

فيها الدالَّ   عىلٰ   ،يتواجدون  الروايات  من  يأيت  عىلٰ ما  حتتمل    ة  وال  ذلك، 

  ة لذلك الزمان. اخلصوصيَّ 

 *   *   *  

 
 ). ١٠/ باب اختالف احلديث/ ح ٦٧ ص /١ ج(الكايف  )١(

  ). ٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٤(ص ين كامل الدِّ  )٢(





  

  

  

 رس اا  

د ار وآ  ̈   ا  

أنَّ  الرشيفة  الروايات  اإلمام    ذكرت  وأنَّ   وإنْ موجودة    ̈ آثار  مجلة    غاب، 

  متنعها الغيبة:   التي ال تلك اآلثار الباقية    عىلٰ   ا دلَّ وممَّ  ما متنعه الغيبة،  وظائفه باقية إالَّ 

  رشط يف قبول األعامل: ¨ معرفته - ١

اهللا   عبد  أيب  اهللا    فعن  قول  ْسمَ   :يف 
َ ْ
األ ُْسَ�ٰ َوِهللاِ 

ْ
ا� ُعوهُ    اُء 

ْ
اد

َ
ف

ال يقبل اهللا من    التي   نحن واهللا األسامء احلسنٰى : «]، قال١٨٠[األعراف:    ابِهَ 

  .)١(  بمعرفتنا»العباد عمالً إالَّ 

الرضا   اإلمام  والصيام  وعن  والزكاة  الصالة  متام  باإلمام   ...»  :

  .)٢( واجلهاد...» واحلجِّ 

  أعامل الناس: للشهادة عىل ¨ وجوده - ٢

جعفر   أيب  عىلٰ فعن  الشهداء  ونحن   ...» صدَّ   :  فمن  ق  الناس، 

قناه    . )٣(»يوم القيامة   بناهب كذَّ يوم القيامة، ومن كذَّ صدَّ

  ألجل هداية الناس: ¨ وجوده - ٣

، ولو بنحو )٤( »مإمام هاٍد للقرن الذي هو فيه  : «كلُّ فعن أيب عبد اهللا  

  . اهلداية التكوينيَّة لإلمام  

 
 ). ٤/ باب النوادر/ ح ١٤٤و ١٤٣/ ص ١(ج الكايف  )١(

 ). ٢اإلمام املبني/ ح   / باب معنٰى ٩٨و ٩٧(ص معاين األخبار  )٢(

ة شهداء اهللا ١٩٠/ ص ١الكايف (ج  )٣(  ).٢خلقه/ ح  عىلٰ   / باب يف أنَّ األئمَّ

ة ١٩١/ ص ١الكايف (ج  )٤(  ). ١هم اهلداة/ ح  ̈ / باب أنَّ األئمَّ
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  لدفع البالء وخروج الربكات: ¨ وجوده - ٤

حممّ  أيب  عيلٍّ فعن  بن  إسحاق،    د احلسن  بن  أمحد  «يا  تبارك    نَّ إ:  اهللا 

آدم    وتعاىلٰ  خلق  منذ  األرض  خيل  إىلٰ   ،مل  من    أنْ   وال خيليها  الساعة  تقوم 

رج  ُخي نزل الغيث، وبه وبه يُ   ،خلقه، به يدفع البالء عن أهل األرض  ة هللا عىلٰ حجَّ 

  .)١( بركات األرض»

ا وظه ا  ¨ :ا    

هي هي يف زمن احلضور أو    ة  فني جتاه األنبياء واألئمَّ وظيفة املكلَّ   إنَّ 

  الغيبة، ومن هذه الوظائف: 

  :زمان يف كلِّ   رضورة معرفة اإلمام - ١

دلَّ وممَّ  أيب عبد اهللا   عليه  ا  إمامك    ، ما رواه زرارة عن  «اعرف  قال: 

  .)٢( ر»م هذا األمر أو تأخَّ ك تقدَّ ك إذا عرفت مل يّرض فإنَّ 

  :بعد معرفته الطاعة لإلمام  - ٢

دلَّ وممَّ  ورد  ا  ما  عليه  جعفر    أيب  وسنامه    ، عن  األمر  «ذروة  قال: 

،  »، الطاعة لإلمام بعد معرفتهومفتاحه وباب األشياء ورضا الرمحن تبارك وتعاىلٰ 

طَ  يقول:  اهللا تبارك وتعاىلٰ  إنَّ «ثّم قال:  
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
� 

َ
ٰ َمْن يُِطِع ا�ر�ُسول

�
َو�

َ
 اَهللا َوَمْن ت

َ
 اع

مَ 
َ
نَ �

ْ
رَْسل

َ
 ا أ

ً
يِْهْم َحِفيظا

َ
  .)٣( »]٨٠[النساء:   �اَك َعل

  :¨ القول بإمامته الثبات عىلٰ  - ٣

دلَّ وممَّ  روي  ا  ما  عليه  اهللا    رسول  قال  عن  «أنَّه  أيب    عيلَّ   إنَّ :  بن 

أُ     طالب ولده   ، تيمَّ إمام  ومن  بعدي،  من  عليها  املنتظر    وخليفتي  القائم 

 
 ). ١ / ح٣٨/ باب ٣٨٤(ص ين كامل الدِّ  )١(

ر/ ح ٣٧١ ص /١ ج(الكايف  )٢( م هذا األمر أو تأخَّ  ).١/ باب أنَّه من عرف إمامه مل يّرضه تقدَّ

ة/ ح ١٨٦و ١٨٥/ ص ١الكايف (ج  )٣(  ). ١/ باب فرض طاعة األئمَّ



 ٧١  ...................................  يف عرص الغيبة  ̈ الدرس اخلامس عرش: آثار وجود اإلمام 

عدالً  األرض  به  اهللا  يمأل  مُ   وقسطاً   الذي  جوراً ئَ لِ كام  والذي وظلامً   ت  بعثني    ، 

  ، »القول به يف زمان غيبته ألعّز من الكربيت األمحر  الثابتني عىلٰ   نَّ إبشريًا،    باحلقِّ 

األنصاري اهللا  عبد  بن  إليه جابر  اهللا  ، فقام  يا رسول  ولدك   ،فقال:  من    وللقائم 

َص اُهللا  ،  إي وريبِّ «غيبة؟ قال:    َوِ�َُمح�
َ

�
ْ
يَن آَمنُوا َو�َْمَحَق ال ِ

�
[آل    �فِِر�َن  ا�

  اهللا، مطويٌّ  من رسِّ  مر (أمر) من أمر اهللا ورسٌّ هذا األ إنَّ  ،يا جابر  ].١٤١عمران:  

  .)١( »كفر يف أمر اهللا   الشكَّ  فإنَّ  فيه  اك والشكَّ عن عباد اهللا، فإيَّ 

  :¨ انتظاره - ٤

دلَّ وممَّ  عليه  ا  الرضا    اإلمام  عن  روي  خروجه  ما  فينتظر   ...»  :

ويُ  فيها  نكِ املخلصون،  ويكذب  اجلاحدون،  بذكره  ويستهزئ  املرتابون،  ره 

  .)٢(مون»اتون، وهيلك فيها املستعجلون، وينجو فيها املسلِّ الوقَّ 

  :¨ الدعاء له - ٥

إسحاق بن يعقوب:    إىلٰ   ¨يف التوقيع الصادر عنه   عليه ما ورد  ا دلَّ وممَّ 

  .)٣( ذلك فرجكم» «... وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإنَّ 

  : ىٰ يف زمان غيبته الكرب  ¨  لظهوره املوقِّتنيتكذيب  -   ٦

ا توقيتًا فال  : «من أخربك عنَّ وما ورد يف التوقيت ما قاله أبو عبد اهللا  

  .)٤( ت ألحٍد وقتًا»وقِّ ال نُ ا به، فإنَّ كذِّ تُ  هتابنَّ أنْ 

القيام هبا كوظائف جتاه اإلمام   التي ينبغي  الكثري من اآلداب    ̈ وهناك 

لتها الكُ    ب. تُ فصَّ

 
 ). ٧/ ح ٢٥/ باب ٢٨٨(ص ين كامل الدِّ  )١(

ين (ص  )٢(  ). ٣/ ح ٣٦/ باب ٣٧٨كامل الدِّ

ين (ص  )٣(  ). ٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٥كامل الدِّ

 ). ٣/ ح ١٦/ باب ٣٠٠(ص  لنعامينلالغيبة  )٤(
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ذُ وممَّ  اسمه الرشيف، وهذه    كأدب مهمٍّ   رَ كِ ا  عدم ذكر  هو  الصدد  هذا  يف 

فقهيَّ  من  مسألة  باحلرمة ومنهم  قال  باجلواز ومنهم من  قال  من  ل،  ة، فمنهم  فصَّ

  ف آخرون. فيام توقَّ 

  الفقيه وأخذ احلكم فيها منه.  وهذه من مسائل الرجوع إىلٰ 

  ذلك:  عىلٰ  ا دلَّ وممَّ 

بن حممّ  الصادق جعفر  مهران، عن  بن  قال:  أنَّ   د  عن صفوان  من  «ه 

األئمَّ   أقرَّ  أقرَّ بجميع  كمن  كان  املهدي  وجحد  األنبياء  ة  وجحد    بجميع 

فقيل  نبوَّ     داً حممّ  اهللاته،  رسول  ابن  يا  قال:  ،له:  ولدك؟  من  املهدي    فمن 

  .)١( لكم تسميته» اخلامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه وال حيلُّ «

اإلمام موس ختفبن جعفر    ٰى وعن   ...» والدته  عىلٰ   ٰى :  وال    ،الناس 

حتَّ   حيلُّ  تسميته  مُ ظهِ يُ   ٰى هلم  كام  قسطًا وعدالً  األرض  فيمأل  اهللا،  جورًا  ت  ئَ لِ ره 

  .)٢(وظلًام»

ذكره   عند  القيام  اآلداب  والتصدُّ ¨ومن  حلفظه  ،  واإلتيان  ¨ق   ،

  .)٣( ¨عنه  نيابةً  بأعامل اخلري والربِّ 

 *   *   *  

 
 ). ١/ ح ٣٣/ باب ٣٣٣(ص ين كامل الدِّ  )١(

ين (ص  )٢(  ). ٦/ ح ٣٤/ باب ٣٦٩كامل الدِّ

  ة املؤلِّف)./ مقّدم ٢٠ - ١٠(ص  راجع: وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام  )٣(



  

  

  

  ادس ارس 

  ت ار

اإلمام   ظهور  البيت    ̈ ملعرفة  أهل  وقد  عدَّ   جعل  عالمات،  ة 

ما هو حتمي وغري    إىلٰ تقسيمها  ها  من أمهّ   ، ة تقسيامتعدَّ   مت يف الروايات إىلٰ سِّ قُ 

  ذلك:  عىلٰ  ا دلَّ حتمي، وممَّ 

م�    : يف قوله تعاىلٰ     حمّمد بن عيلٍّ   عن أيب جعفر   ، عن محران بن أعني
ُ
�

 ٰ
َ

�
َ
 ُ�َس��  ق

ٌ
َجل

َ
 َوأ

ً
َجال

َ
َدهُ  أ

ْ
ام أجالن: أجل حمتوم،  «إهنَّ فقال:  ]،٢[األنعام:    ِعن

، قال  وأجل موقوف»، فقال له محران: ما املحتوم؟ قال: «الذي هللا فيه املشيئة...»

املوقوف، فقال أبو جعفر     ألرجو أنْ محران: إينِّ  :  يكون أجل السفياين من 

  .)١( ن املحتوم»مله «ال واهللا إنَّ 

  ا  ات:

الروايات   بعض  وهناك  حمتومة،  عالمات  مخس  ذكرت  الروايات  أغلب 

  ذكر أكثر من ذلك: 

اهللا    -  ١ عبد  أيب  السفياين،  عن  ظهور  عالمات:  مخس  «للقائم   :

  .)٢( ة، واخلسف بالبيداء»والصيحة من السامء، وقتل النفس الزكيَّ واليامين، 

: «النداء من املحتوم، والسفياين من املحتوم، واليامين من  وعنه    -   ٢

 
 ). ٥/ ح ١٨/ باب ٣١٣و ٣١٢الغيبة للنعامين (ص  )١(

 ). ٩/ ح ١٤/ باب ٢٦١الغيبة للنعامين (ص  )٢(
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الزكيَّ  النفس  السامء من املحتوم»،  املحتوم، وقتل  ة من املحتوم، وكف يطلع من 

«و اليقظانفقال:  وتفزع  النائم،  توقظ  رمضان  شهر  يف  من  وُخت   ،زعة  الفتاة  رج 

  .)١( خدرها»

   ا  ات:

واملراد من غري احلتمي من العالمات هو ما يمكن أْن يقع وما يمكن أْن ال  

  يقع، بخالف احلتمي الذي ال بدَّ منه. 

يف حديث طويل    عن اإلمام الباقر  تامٍّ  الشيخ النعامين بسندٍ  ٰى رو  -  ١

ومناٍد ينادي من   ،هلا اختالف بني العباس...أوَّ ... جاء فيه: «  ،ذكر فيه العالمات

ثمّ فأوَّ   ، السامء... الشام،  أرض  خترب  أرض  عىلٰ   ل  ذلك  عند  ثالث    خيتلفون 

باألبقع   السفياين  فيلتقي  السفياين،  وراية  األبقع،  وراية  األصهب،  راية  رايات: 

  ة إالَّ ال يكون له مهَّ   يقتل األصهب، ثمّ   اين ومن تبعه، ثمّ فيقتله السفي  ، لونتفيقت

ارين  فيقتل هبا من اجلبَّ   ، فيقتلون هبا  ءجيشه بقرقيسيا  يمرُّ واإلقبال نحو العراق،  

فيصيبون من أهل الكوفة قتالً    ،الكوفة...  ويبعث السفياين جيشًا إىلٰ   ، مائة ألف

ومعهم نفر    ، ل خراسان...بَ وصلبًا وسبيًا، فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من قِ 

القائم... إىلٰ   ، من أصحاب  بعثًا  السفياين  إىلٰ   ، املدينة  ويبعث  منها  املهدي    فينفر 

مكَّ   ٰى حتَّ   ،ة...مكَّ  يرتقَّ يدخل  خائفًا  عىلٰ ة  موس نَّ ُس   ب  عمران    ٰى ة    ، ...بن 

بيدي القوم،    ، فينادي مناٍد من السامء: يا بيداء  ، جيش السفياين البيداء  فينزل أمري 

إىلٰ خَس فيُ  بمكَّ   أنْ   ف هبم...»،  اهللا عليه    ،ة...يقول: «... والقائم يومئٍذ  فيجمع 

  .)٢( أصحابه ثالثامئة وثالث عرش رجالً...»

 

 ). ١١/ ح ١٤/ باب ٢٦٢الغيبة للنعامين (ص  )١(

 ). ٦٧/ ح ١٤/ باب ٢٩١ -  ٢٨٨الغيبة للنعامين (ص  )٢(



 ٧٥  .....................................................  الدرس السادس عرش: عالمات الظهور 

  العالمات.ا هو حمتوم من قد ذكر بعضًا ممَّ  ٰى كام ال خيف والنصُّ 

: «... الصيحة ال    د بن عيلٍّ ويف غيبة النعامين عن أيب جعفر حممّ   -   ٢

إالَّ  رمضان...تكون  شهر  يف  إىلٰ فيه  والصيحة    ،   جربائيل  صيحة  هذا    هي 

ينادياخللق... القائم    ،  باسم  السامء  من  ومن    ،مناٍد  باملرشق  من  فيسمع 

يبق  ،باملغرب إالَّ   ٰى ال  قائم  راقد  وال  استيقظ،  إالَّ إالَّ   قاعد  وال  قعد،  عىلٰ   قام     

الصوت... ذلك  من  فزعًا  األوَّ   ،رجليه  الروح  الصوت  جربئيل  صوت  هو  ل 

ثالث    ، ...  األمني  ليلة  مجعة  ليلة  يف  رمضان  شهر  يف  الصوت  يكون 

تشكُّ  فال  ذلكوعرشين،  يف  صوت    ،وا  النهار  آخر  ويف  وأطيعوا،  واسمعوا 

أَال  ينادي:  اللعني  إبليس  قُ   نَّ إ  امللعون  الناس  شكِّ ليُ   ،مظلوماً   َل تِ فالنًا  ك 

القائم    ،ويفتنهم... يقوم  عىلٰ إالَّ   ال  شديد     وفتن  ،خوف  وبالء    ةوزالزل 

الناس العرب، واختالف شديد    ، يصيب  وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بني 

وت  يف وتغيري  شتُّ الناس،  دينهم،  يف  حتَّ من  ت  املوت  املتمنِّ  ٰى يتمنَّ  ٰى حاهلم،  ي 

حتَّٰى    ، ب الناس وأكلهم بعضهم بعضًا...كلمن    ٰى صباحًا ومساًء من عظم ما ير

ستبقان  ي  ، وهذا من املغرب  ،خيرج عليهم اخلراساين والسفياين، هذا من املرشق

خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة    ، الكوفة كفريس رهان...  إىلٰ 

يتبع بعضه بعضًا... اخلرز  نظام كنظام  وليس يف    ، يف شهر واحد يف يوم واحد، 

  .)١( ...»ٰى من اليامين، هي راية هد  ٰى الرايات راية أهد

متعدِّ   أنَّ   ة  األئمَّ   َل وُسئِ   -   ٣ كانت  إذا  صائبة    وإحدامها دة  الصيحة 

  : ميِّز؟ فكان اجلواب منهم  باطلة، فكيف نعرف ونُ  ٰى خرواألُ 

  : ويقولون  ،: «... يعرفه الذين كانوا يروون حديثناعن أيب عبد اهللا  

 
 ). ١٣/ ح ١٤/ باب ٢٦٥ -  ٢٦٢(ص  لنعامينل الغيبة )١(
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أنْ إنَّ  قبل  يكون  أهنَّ   ، يكون   ه  املحقُّ ويعلمون  هم  الصادقون» م  بعض  ) ١( ون  ويف   ،

  . ) ٢( ...»   ل هو صوت جربئيل الروح األمني الصوت األوَّ   النصوص: «... فإنَّ 

   بقوم قد خرجوا باملرشق يطلبون احلقَّ : «كأينِّ وعن أيب جعفر    -   ٤

يُ  ثمّ عطَ فال  يُ   ونه،  فال  عىلٰ عطَ يطلبونه  سيوفهم  وضعوا  ذلك  رأوا  فإذا    ونه، 

فيُ  حتَّ عطَ عواتقهم  يقبلونه  فال  سألوه،  ما  إالَّ   ٰى ون  يدفعوهنا  وال  إىلٰ يقوموا،     

أمَ  شهداء،  قتالهم  إينِّ صاحبكم،  لصاحب  ا  نفيس  ذلك الستبقيت  أدركت  لو   

  .)٣( هذا األمر»

عىلٰ  داللة  النفس    وفيها  احلقِّ   ٰى حتَّ   - إبقاء  وجود  لصاحب    -   مع 

ات يف عرص  للتعامل مع الشخصيَّ   ، وهذه طريقة من أهل البيت  ¨ األمر

مع كون    ٰى م األرجح دائًام حتَّ قدِّ يُ   املكلف ينبغي أنْ   الظهور وترجيح العمل، وأنَّ 

  . نين صحيح ي األمر

 *   *   *  

 
 ). ٢٨/ ح ١٤/ باب ٢٧٣و ٢٧٢الغيبة للنعامين (ص  )١(

 ). ١٣/ ح ١٤/ باب ٢٦٣للنعامين (ص الغيبة  )٢(

 ). ٥٠/ ح ١٤/ باب ٢٨٢و ٢٨١للنعامين (ص الغيبة  )٣(



  

  

  

 رس اا  

وا ا  ا  

:ا  

حمدَّ  وقت  ذكر  معيَّ د  هو  سنة  من  شهر  أو  األلفاظ  بيوم  من  غريمها  أو  نة 

  ه حتديد. أو ما يفهم العرف أنَّ  ، كالعقد والقرن ، ة عليهامالدالَّ 

:ا  

التطبيق   ا  تطبيق  وأمَّ والصيحة  شخصيَّ فهو  اليامين  من  الظهور  عرص  ات 

حمدَّ   عىلٰ وغريها   البيت    يتناىفٰ دة  مصاديق  أهل  الواردة عن  الروايات  وما ذكرته 

  ،اهللا  ف «يا مهزم عن أيب عبد  الوقَّ   ، :  املستعجلون  ،اتون كذب    ،وهلك 

  .)١( مون»ونجا املسلِّ 

الباقر   الكابيل يسأل اإلمام  التوقيت   وعن أيب خالد  :  جيبه  فيُ   ، عن 

ثًا  سألتني عن أمر ما كنت حمدِّ عن سؤال جمهد، ولقد    - يا أبا خالد    - «... سألتني واهللا  

  . ) ٢( ثتك...» ثًا به أحد حلدَّ به أحد، ولو كنت حمدِّ 

نصٍّ  عنَّ  ويف  أخربك  من   ...» هتابنَّ آخر:  فال  توقيتًا  فإنَّ كذِّ تُ   أنْ   ا  ال  به،  ا 

  .)٣( ت ألحٍد وقتًا»وقِّ نُ 

 
 ). ٢/ باب كراهيَّة التوقيت/ ح ٣٦٨/ ص ١(ج الكايف  )١(

 ). ٢/ ح ١٦/ باب ٣٠٠و ٢٩٩للنعامين (ص الغيبة  )٢(

 ). ٣/ ح ١٦/ باب ٣٠٠للنعامين (ص الغيبة  )٣(
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ُسئِ  ذلك  ̈ ة  اإلمام احلجَّ   َل وعندما  توقيع إسحاق    ¨أجاب    ،عن  يف 

  .)١( اتون»ذكره، وكذب الوقَّ  اهللا تعاىلٰ   ه إىلٰ ا ظهور الفرج فإنَّ بن يعقوب: «... وأمَّ 

أنْ  التوقيت من وجوه من غري ما روي    به عىلٰ   دلَّ ستَ يُ   وما يمكن  بطالن 

  منها:  ، مورأعاله أُ 

املستقبل عىلٰ   -   ١ اجلزم واليقني ممنوعة  األصل يف معرفة  من  ألنَّ   ،نحو  ه 

 ا��اُس َعِن   :أحد، قال تعاىلٰ   ًا لكلِّ الع عليه ليس متيرسِّ الغيب، واالطِّ 
َ
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اَعةِ  :)، وقال تعاىلٰ ٦٣األحزاب:  ( ُم ا�س�
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ْ
 اَهللا ِعن
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  . )٣٤لقامن:  ( إِن

  ̈ ه فقد روي يف أنَّ  ،وظهوره ¨ويف خصوص اإلمام احلجة بن احلسن  

، فإخبار  ٰى ا مت: «... وأمَّ الساعة، فعن اإلمام الرضا  ك  ¨ه  وأنَّ   ، من الغيب

يا    : قيل له    النبيَّ   ، أنَّ عن آبائه    ، عن أبيه  ، ثني أيبعن الوقت، فقد حدَّ 

  : مثله مثل الساعة التي  تك؟ فقال يَّ خيرج القائم من ذرّ   ٰى مت   ،رسول اهللا
َ
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  .)٢( »]١٨٧[األعراف:  

البيت    نَّ أ   -   ٢ أهل  عند  معلومًا  كان  أشاعته    ، الوقت  الناس  ولكن 

  ة نصوص، منها: ه كان موجودًا عندهم عدَّ أنَّ   عىلٰ   ا دلَّ ، وممَّ وكشفته فرفعه اهللا تعاىلٰ 

يقول:    ر الصرييف، قال: سمعت أبا عبد اهللا  عن إسحاق بن عامَّ   - أ  

وقت األمر  هلذا  كان  أربعني  ،«قد  سنة  يف  فحدَّ ومائة  وكان  وأذعتموه،  ،  به  ثتم 

  .)٣( »ره اهللا  فأخَّ 

 
 ). ٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٥ - ٤٨٣(ص ين كامل الدِّ  )١(

 ). ٦/ ح ٣٥/ باب ٣٧٣و ٣٧٢(ص  ينكامل الدِّ  )٢(

 ). ٨/ ح ١٦/ باب ٣٠٣للنعامين (ص الغيبة  )٣(



 ٧٩  .............................................  الدرس السابع عرش: املنع من التوقيت والتطبيق 

قلت له: ما هلذا األمر أمد    ، قال:عن أيب عبد اهللا عن أيب بصري،  -ب 

ره اهللا» ، كم أذعتمولكنَّ ،ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال: «بىلٰ    .)١( فأخَّ

الباقر    ، عن أيب محزة  - ج   «قال: سمعت  ثابت، :  تعاىلٰ   إنَّ   يا  قد    اهللا 

فلامَّ  السبعني،  سنة  يف  األمر  هذا  وقَّت  قُ كان  اهللا    اشتدَّ   احلسني    َل تِ   غضب 

إىلٰ فأخَّ  فحدَّ   ره  ومائة،  بذلكأربعني  فلم    ،ثناكم  السرت،  قناع  وكشفتم  فأذعتم 

ْمُحوا اهللاُ   جيعل اهللا هلذا األمر بعد ذلك وقتًا عندنا، 
َ
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  .)٢( ]»٣٩[الرعد:    �ال

ل اهللا تعاىلٰ ه لو مل يبَق من الدنيا إالَّ أنَّ   عىلٰ   ما دلَّ   -  ٣ ذلك     يوم واحد لطوَّ

  . ¨ ر التوقيت له تعذُّ  عىلٰ  ، وهو يدلُّ ¨  خيرج املهدي ٰى اليوم حتَّ 

الصدوق  وممَّ  الشيخ  نقله  ما  الوصيَّ   ا روي يف ذلك  باب  من  يف  ة 

آدم   الصحيحة    لدن  األخبار  وردت  وقد   ... قال:  باألسانيد  حيث 

  يقول: وأوٰىص   أنْ   إىلٰ   ، ... بأمر اهللا تعاىلٰ   أوٰىص   رسول اهللا    ة أنَّ القويَّ 

  الذي لو مل يبَق من الدنيا إالَّ   القائم باحلقِّ اهللا  ة  ابنه حجَّ   إىلٰ   احلسن بن عيلٍّ 

حتَّ  اليوم  ذلك  اهللا  ل  لطوَّ واحد  كام    ٰى يوم  وقسطاً  عدالً  فيمألها  خيرج 

  . ) ٣( ت جوراً وظلامً ئَ لِ مُ 

  خيرج حتًام ولو يف آخر يوم كاشف أيضًا عن عدم القدرة عىلٰ   ¨فكونه  

  حتديد هذا اليوم بنحو اجلزم والعلم.

ادَّ  ا   ٰى ع وقد  ظن� مجاعة،  أنَّ   االنطباق  أو    منهم  األسامء  يف  التطابق 

يف إثبات ذلك،    الصفات أو األلقاب كاليامين أو اخلراساين أو غريمها كاٍف 

 
 ). ١/ ح ١٦/ باب ٢٩٩للنعامين (ص الغيبة  )١(

 ). ١٠/ ح ١٦/ باب ٣٠٤و ٣٠٣للنعامين (ص الغيبة  )٢(

 ). ٥٤٠٢/ ح ١٧٧/ ص ٤من ال حيرضه الفقيه (ج  )٣(
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ة غري كافية، إذ  املشاهبة يف االسم أو اللقب أو بعض الصفات اجلسديَّ   فإنَّ 

منها املئات بل أكثر، فيكون اجلزم هبا لبعضهم دون    واحٍد   يوجد يف زمانٍ 

  ح. غريهم ترجيح بال مرجِّ 

 *   *   *  



  

  

  

 رس اا  

ا ء ااد  دوا  

النيابة   اإلمام  ة  اخلاصَّ ادُّعيت  إىلٰ   ،راً مبكّ   ¨عن  زالت  وممَّ   وال  ا  يومنا، 

 مور، منها: يستند إليه األدعياء مجلة أُ 

تها  يَّ تهم، ويف مقام تقريبهم حلجّ أدلَّ   وهو من أهمّ الرؤٰى واألحالم:    -  ١

:  ، قال تعاىلٰ ة الرؤيا كرؤيا إبراهيم  يَّ حجّ  عىلٰ   القرآن الكريم دلَّ   يقولون: إنَّ 

 َٰرى
َ
ا ت

َ
ُظْر َما ذ

ْ
ا�

َ
 ف

َ
ُك َ�

ْ
ذ
َ
أ  

�
�

َ
َمنَاِم أ

ْ
َرٰى ِ� ا�

َ
 أ

�
)، وكرؤيا  ١٠٢ات:  (الصافَّ   إِ�

   :، قال تعاىلٰ   يوسف 
ً
با

َ
ْوك

َ
َ ك

َ
َحَد َع�

َ
يُْت أ

َ
 َرأ

�
)، وكرؤيا  ٤(يوسف:    إِ�

  : ك، قال تعاىلٰ لِ املَ 
�

َراٍت ِسَمانٍ إِ�
َ
َرٰى َسبَْع َ�ق

َ
  . )٤٣(يوسف:  أ

، أو  ة  ة باملعصومني من األنبياء واألئمَّ خاصَّ   ٰى هذه الرؤ  أنَّ   ها:ويردُّ 

  لهم، فال تشمل غريهم. بَ ة من قِ مفرسَّ 

عي أنَّ  ولعلَّ    ة الرؤيا ذات الرؤيا ال الرائي. يَّ املالك يف حجّ   بعضهم يدَّ

التي    ،ة هو العصمةيَّ املالك يف احلجّ   ألنَّ   ، هذا الكالم مردود   أنَّ إالَّ  وهي 

  . ٰى ة تلك الرؤيَّ اقتضت حجّ 

املقام ال نريد إنكار أصل وجود الرؤيا بل  تها،  يَّ حجّ   إنكار  ونحن يف هذا 

ة فقط للعلم، أو  ة الذاتيَّ يَّ ة هو املطالب بإقامة الدليل، فاحلجّ ا حجَّ عي أهنَّ ومن يدَّ 

ة، والرؤيا ال تفيد العلم كام هو ظاهر وواضح  ه حجَّ ثبت أنَّ عليه الدليل وأُ ملا قام  

حتت عنوان   ٰى الدليل يبق تها من دليل، وما مل يتمّ يَّ يف إثبات حجّ   بدَّ   أحد، فال  لكلِّ 

  ة. يَّ عدم احلجّ 
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احلجّ ومدَّ  إنْ يَّ عي  يدَّ   ة  أهنَّ كان  الدِّ عيها  فروع  يف  حجة  أحكام  ا  من  ين 

و والصوم  الدِّ   ،وغريها  احلجِّ الصالة  للرضورة  خمالف  فإنَّ ينيَّ فهذا  تثبت  ة،  مل  ه 

  واألحالم. ٰى ة وتفاصيلها بالرؤاألحكام الرشعيَّ 

يدَّ   وإنْ  أُ كان  يف  الدِّ عيها  أوىلٰ ين،  صول  إىلٰ   صولاألُ   ألنَّ   ،فعدمها    حتتاج 

  الرؤيا ال تفيد علًام. م آنفًا أنَّ وتقدَّ  ، هاتثبِ تُ  ٰى العلم واليقني حتَّ 

إىلٰ   ٰى الرؤ  أنَّ   عىلٰ  تنقسم  اجلميع  إىلٰ   عند    صادقة وكاذبة، ومجيعها حتتاج 

املطابق للواقع    ا من الصادقة، وأنَّ تفسري، فكيف نجزم أهنَّ  الكذائي هو  التفسري 

  دون التفسري اآلخر؟ 

ذمُّ  الروايات  من  مجلة  يف  ورد  عىلٰ   وقد  ين  الدِّ يف  ،  الرؤيا   االعتامد 

  ومنها: 

عن ابن    ، عن أبيه  ، بن إبراهيم  عن عيلِّ ،  ما رواه الشيخ الكليني    -   ١

أعّز    دين اهللا فإنَّ  كذبوا،  : «...  عن أيب عبد اهللا   ،عن ابن أذينة  ،أيب عمري

  .)١( يف النوم» ٰى ر يُ  من أنْ 

املفضَّ   -   ٢ حديث  الصادق  يف  اإلمام  مع  « ل  فكِّ :  يا  ...  ر 

يف  مفضَّ  بكاذهبا   األحالم ل  صادقها  فمزج  فيها  األمر  ر  دبَّ لو  فإهنَّ   ، كيف  ا 

كلُّ  كلُّ كانت  الناس  لكان  تصدق  كلُّ ها  كانت  ولو  أنبياء،  مل  هم  تكذب  ها 

معن  ال  فضالً  كانت  بل  منفعة،  فيها  أحياناً    ٰى يكن  تصدق  فصارت  له، 

الناس  هبا  ُهيتدٰى   فينتفع  مصلحة  منها   يف  ر  ُيتحذَّ ة  مرضَّ أو  وتكذب    ، هلا 

  . ) ٢( » ... االعتامد   مد عليها كلُّ عتَ  يُ كثرياً لئالَّ 

احلرُّ  الشيخ  املفضَّ     وقال  رواية  ذكره  بأنَّ بعد  الروايات  وتواترت    ل: 

 
 ).١/ باب النوادر/ ح ٤٨٢/ ص ٣(ج الكايف  )١(

ل (ص  )٢(  ). ٤٤و ٤٣التوحيد للمفضَّ



ة والردُّ عليها الدرس الثامن عرش:   ٨٣  .........................................ادِّعاء النيابة اخلاصَّ

الرؤيا صادق وبعضها كاذب الرجوع يف مجيع    ،بعض  أيضًا بوجوب  وتواترت 

  .)١( أهل العصمة   ة إىلٰ األحكام الرشعيَّ 

ة  -  ٢ اخلاصَّ بالعلوم  املعرفة  التوسُّ   ،ادِّعاء  احلروف  ،مكعلم    ، وعلم 

  . وغريها من العلوم الغريبة ،واجلفر

تتوفَّ   نَّ أ  ها:ويردُّ  ال  العلوم  نُ هذه  كي  بأيدينا  أدواهتا  من  الكاذب  ز  ميِّ ر 

ل أفراد أو مجاعة ال  بَ عاء امتالكه من قِ علم ال نمتلك أدواته فادِّ   الصادق، وكلُّ 

دعو  رصف  كونه  جمر مدَّ   عىلٰ عهدهتا    ٰى يعدو  جيري  وكذلك  مثل    ردِّ   ٰى عيها، 

من عوامل    ٰى خر واالرتباط بالعوامل األُ   ، ادِّعاء امتالك العلم احلقيقي  ٰى هكذا دعاو

  وغريها.  ،ن علم النجوم ن م أو التمكُّ  ،املالئكة واجلنِّ 

وأنَّ   -  ٣ والكرامات،  اخلوارق  ببعض  واإلتيان  املعجزات  إقامة    ادِّعاء 

االتِّ  باإلمام  لدهيم  املبارش  وأهنَّ ¨صال  املعرفة،  نور  وامتالك  مؤيَّ ،  دون  م 

  باملالئكة وجربائيل وميكائيل. 

الدعاو   أنَّ   ها: ويردُّ  صدَّ   ٰى هذه  قد  كان  لو  مع  الكبرية  لبانت  الواقع  قها 

نون من تدبري أبسط  عني قديًام وحديثًا، فهم ال يتمكَّ طول فرتة االدِّعاء وكثرة املدَّ 

  ؟! فكيف يمكن تصديقهم يف مثل هكذا ادِّعاءات ، ةة أو الدنيويَّ ينيَّ مورهم الدِّ أُ 

دعو أمَّ   -   ٤ أهنَّ   ٰى ا  مسدَّ بعضهم  ومؤيَّ م  فإنَّ دون  الدعو   دون،  ال    ٰى هذه 

يكون وجهًا    دين، وهذا ال يصلح أنْ بزمان دون زمان وال بأشخاٍص حمدَّ   ختتصُّ 

  يف عرص الغيبة.  ̈ إلثبات النيابة عن اإلمام 

ربَّ  يقالبل  مسدَّ   كلَّ   إنَّ   : ام  قِ وداملؤمنني  من  تعاىلٰ بَ ن  اهللا  اختلفت    وإنْ   ل 

  درجات التسديد. 

 *   *   *  
 

ة (ج  )١(  ). ١٠٩٤/٤/ ذيل احلديث ٦٩٠/ ص ١الفصول املهمَّ





  

  

  

 رس اا  

ا  ء اأد  ̈  

١ - : ء اأد  

  ة أشخاص، منهم: قديًام عدَّ  ¨النيابة عن اإلمام   ٰى عادَّ 

  الرشيعي: احلسن - ١

املدَّ أوَّ  الرشيعيل  احلسن  حممّ   ٰى كنَّويُ   ، عني  أصحاب  وكان  ،  ...دبأيب  من 

مقامًا   ٰى عل من ادَّ وهو أوَّ  ، احلسن بن عيلٍّ بعده   ثمّ  أيب احلسن عيلِّ بن حمّمد، 

فيه اهللا  جيعله  له  ، مل  أهالً  يكن  عىلٰ   ، ومل  تعاىلٰ   وكذب  ،    جه جَ ُح   وعىلٰ   اهللا 

وخرج    ، أت منهفلعنته الشيعة وتربَّ   ، يليق هبم وما هم منه براءونسب إليهم ما ال  

  .)١( بلعنه والرباءة منه توقيع اإلمام  

  الشلمغاين:حمّمد بن عيلٍّ  - ٢

احلسد أليب القاسم احلسني     أنَّ إالَّ   ، مًا يف أصحابناكان مستقيًام فقيهًا متقدِّ 

روح  ا عىلٰ   ݥبن  توقيعات    محله  املذهب، فخرجت  «...  ذمِّ يف  ترك  ومنها:  ه، 

وادَّع  ارتدَّ  اهللا  دين  يف  وأحلد  وفارقه،  اإلسالم  باخلالق    ٰى عن    جلَّ (ما كفر معه 

وزورًا...  ٰى وافرت   )وتعاىلٰ  وعىلٰ   ،اهولعنَّ  ،كذبًا  اهللا...  لعائن  شايعه    عليه  من 

  .)٢( عده...»يه بتولِّ  ا وأقام عىلٰ وتابعه أو بلغه هذا القول منَّ

 
 . )٣٦٨ح  /٣٩٧ ص( لطويسلالغيبة  )١(

 ). ٣٨٤/ ح ٤١١الغيبة للطويس (ص  )٢(
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  أمحد بن هالل الكرخي: - ٣

والعسكري   اهلادي  اإلمامني  أصحاب  ومخسني  من  أربعًا  حجَّ   ،

 خرج توقيع يف  امَّ ـة تأثريه يف األصحاب لقدميه، ولشدَّ   ة، عرشون منها عىلٰ حجَّ 

املراجعة يف أمره، فخرج   ه أنكروا ذلك، فحملوا الوكيل القاسم بن العالء عىلٰ ذمِّ 

بام قد علمت، مل    ) ال رمحه اهللا ( ع ابن هالل  إليه: «قد كان أمرنا نفذ إليك يف املتصنِّ

أقال( يزل   وال  ذنبه  له  اهللا  غفر  منَّ  ) عثرته  هال  إذن  بال  أمرنا،  يف  وال  يداخل  ا 

  .)١( رضا...»

  ج:احلسني بن منصور احلالَّ  - ٤

الزمان  أنَّ   ٰى ع ادَّ  صاحب  وكيل  و ̈ ه  يُ ،  باجلُ غرِّ كان  ال  هَّ ر 

الشيعة  من  إسامعيل  وممَّ   ، والبسطاء  سهل  أبا  ويراسلهم  يصانعهم  كان  ن 

عيلٍّ  إينِّ   ݤ النوبختي    بن  سهل:  أبو  له  فقال  بذلك،  الناس    ليستميل 

عيه عظيم وما  ما تدَّ   يريد بذلك أنَّ   - مثله عليك    أسألك أمراً يسرياً خيفُّ 

فإينِّ و   ...، - سأطلبه سهل   حليتي سوداء،  أمرك جتعل  فلامَّ ...  طوع   سمع  ، 

، وكان هذا  يف مراسلته... أخطأ  قد  ه  علم أنَّ من قوله وجوابه  ج  احلالَّ ذلك  

  . ) ٢( الفعل سبباً لكشف أمره وتنفر اجلامعة عنه 

وكاتب مجاعة، منهم فقيه زمانه ابن بابويه، فاجتمعوا    ، قم  ه صار إىلٰ إنَّ   ثمّ 

من  قفاه، فخرج  بفقال له: يا غالم برجله و  ،وكان البن بابويه غالم   ،يف السوق

أتدَّ   ثمّ   ،هللا ولرسوله  العدوُّ الدار   له:  اهللاقال  لعنة  املعجزات عليك  يُ   ؟عي  َر  ومل 

  .)٣( بعدها بقم

 
 ). ١٠٢٠/ ٨١٦/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج  )١(

 ). ٣٧٦/ ح ٤٠٢و ٤٠١الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ). ٣٧٧/ ح ٤٠٣و ٤٠٢راجع: الغيبة للطويس (ص  )٣(



 ٨٧  ............................................ ̈ الدرس التاسع عرش: أدعياء النيابة عن اإلمام  

٢ - : ء اأد  

  ، منهم: يف زماننا مجاعاتالنيابة  ٰى ع ادَّ ن وممَّ 

ة وهماملولويَّ االتِّ   ،  عون  يدَّ الدول  وبعض  العراق  يف  برزت  صال  مجاعة 

باإلمام   املوىلٰ ومنهم  ،  ¨املبارش  باب  السفارة   مجاعة  البحرين  أو  حيث  ،  يف 

أنَّ   ٰى عادَّ  يتَّ شخص  باإلمام  ه  اإلمام  ه  وأنَّ   ¨صل  تُ   -  ¨سفري    ٰى سمَّ لذلك 

أيضًا   السفارة  الوهَّ   ،-بجامعة  عبد  ووهو  البحراين،  أمحد  حسن  ه  أنَّ ادَّعٰى  اب 

  .األوامر والنواهي ̈ منه  ٰى ، ويتلقَّ ٰى عن طريق الرؤ ̈ يلتقي به 

والقحطاينومنهم   مشتَّ ،  حيدر  يدَّ املدعو  أنَّ ت  اليامينعي  وزير  وأنَّ   ،ه  ه 

قُ ¨اإلمام   (   َل تِ ،  بدا  ، م)٢٠٠٦يف بغداد سنة  يُ كان يف  عي  ل مع املدَّ شكِّ ية أمره 

إسامعيل ولكنَّگ   أمحد  واحدة،  جمموعة  انشقَّ اطع  اجلامعة    ه  مته  فاهتَّ عنه، 

وتقاذف  ، باالرتداد شديد  تنازع  بينهام  إنَّ   ، وحصل  يدَّ   كال�   إذ  كان  أنَّ منهام  ه  عي 

  .اليامين

بـ  ومنهم املعروف  السلمي  صالح  إسامعيل  عدَّ ،  )اطعگ(ابن    أمحد  ة  له 

واليامين املوعود، والقائم قبل    ، ووزيره،  ¨ه ابن اإلمام املهدي  منها أنَّ   ، دعاوي

املهديِّ وأوَّ   ،القائم عرشل  االثني  املهدي    ووّيص   ، ني  اإلمام    إىلٰ   ̈ ورسول 

  . الناس

ة،  ة روايات عمدهتا رواية الوصيَّ دعاواه رغم كثرهتا، عدَّ   به عىلٰ   ا حيتجُّ وممَّ 

أبناء املهدي  ، ني االثني عرشواملهديِّ    ، ، والرؤيا¨  وبعض األدعية التي ذكرت 

تعرَّ   ،وغريها  ،واالستخارة إىلٰ وقد  داللة    ضنا  عىلٰ إبطال  هكذا    الرؤيا  أمثال 

القادمة    ،عياتمدَّ  احللقة  يف  وجوه    ، ٰى خراألُ   عياته مدَّ   عىلٰ   الردُّ ويأيت  وبيان 

  وسقم االستدالل فيها.  ،املغالطات

 *   *   *  





  

  

  

  ارس اون

ر ااث ̈  ظوأ ا    

ف ا  ¨ ن؟ أن  را و  

حيث ورد    ،ر بذلكؤمَ ظهوره قد حان عندما يُ   أنَّ   ¨يعرف اإلمام    -   ١

  .)١( يا فالن بن فالن، قم» : باسم القائم ٰى ناد : «يُ عن أيب عبد اهللا 

ا نُِقَر ِ�   :كام جاء يف تفسري قوله تعاىلٰ   ،ينقر يف قلبه  اهللا تعاىلٰ   نَّ أ  -  ٢
َ
إِذ

َ
ف

وِر  
ُ
رًا  ا إمامًا مظفَّ منَّ  : «... إنَّ )، إذ ورد عن أيب عبد اهللا  ٨ر:  ثِّ (املدَّ   �ا��اق

فظهر فقام بأمر    ،إظهار أمره، نكت يف قلبه نكتة  ) ذكره  عزَّ (مسترتًا، فإذا أراد اهللا  

  .)٢( »اهللا تبارك وتعاىلٰ 

بالراية، وممَّ   ٰى ؤتيُ   نْ أ  -   ٣ دلَّ إليه  منها  ذلك عدَّ   عىلٰ   ا  ما ورد  ة نصوص، 

يُ عن أيب جعفر  عن أيب محزة الثاميل،   هبا»، قلت: ومن يأتيه هبا؟    ٰى ؤت: «... 

  .)٣( »قال: «جربئيل 

: «... وهكذا  م، عن اإلمام الصادق  لَ نداء السيف وانتشار العَ   -  ٤

القائم   عَ   ، يكون سبيل  العَ لَ له  ذلك  انترش  إذا حان وقت خروجه  من  لَ م  م 

اهللا، فاقتل أعداء اهللا، وله سيف مغمد   خرج يا ويلَّ افناداه:   ،نفسه، وأنطقه اهللا  

اقتُ  خروجه  وقت  حان  غمده  عَ لِ إذا  من  السيف  اهللا    ،ذلك  فناداه    ،وأنطقه 
 

 ). ٦٤/ ح ١٤/ باب ٢٨٧(ص  لنعامينلالغيبة  )١(

 ). ٣٠/ باب يف الغيبة/ ح ٣٤٣/ ص ١(ج الكايف  )٢(

 ). ٣/ ح ٢٠/ باب ٣٢١ة للنعامين (ص الغيب )٣(
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ويلَّ االسيف:   يا  حيلُّ   ، اهللا  خرج  أنْ   فال  اهللا  لك  أعداء  عن    ، تقعد 

  .)١( ...» فيخرج

كيفيَّة معرفته   يدلُّ عٰىل  بيدنا نصٌّ  يكن  مل  لو  أنَّه  لظهوره وزمان    ̈ عٰىل 

بالغيب أنَّه سيعلم بزمان   خروجه، فإنَّا نجزم بمقتٰىض عصمته وإمامته واتِّصاله 

  خروجه إذا حان املوعد. 

 ف ام ¨ ج؟ إذا  

، وكذلك  ¨ة بن احلسن  ه هو احلجَّ أنَّ   ة عىلٰ من خالل إقامة املعجزة الدالَّ 

عن  حتقُّ   عند  يكشف  الذي  بالنحو  العالمات  عىلٰ ق  ال  التخمني    ظهوره  نحو 

  .والظنِّ 

:اث اأ  

اإلمام   إىلٰ   ¨بعد خروج  املدينة  إثر  مكَّ   من  السفياين جيشًا يف  ة، وبعث 

اهللا  ¨اإلمام   عبد  أيب  عن  روي  فيام  كام  الروايات  تقول   ،  ...» ظهر  : 

من املدينة إٰىل  خرج صاحب هذا األمر    ، ك احلسنيالسفياين، وأقبل اليامين، وحترَّ 

ة   اهللا  مكَّ رسول  اهللا  برتاث  رسول  تراث  وما  له:  فقيل   ،«  :فقال ؟ 

  .)٢( ورسجه» ،والمته ،وفرسه  ، وقضيبه ، ورايته ، وبرده ، وعاممته ،ودرعه ، «سيفه

نصٍّ  حتَّ   ويف   ...» بأعىلٰ   ٰى آخر:  فيُ مكَّ   ينزل  غمده،  ة،  من  السيف  خرج 

الدرع،   ويعتمُّ ويلبس  والربدة،  الراية  بيده،    وينرش  القضيب  ويتناول  بالعاممة، 

  .)٣( ...»هويستأذن اهللا يف ظهور

 
 ). ١٧/ ح ٧/ باب ١٥٦و ١٥٥(ص ين كامل الدِّ  )١(

 ). ٤٢/ ح ١٤/ باب ٢٧٨للنعامين (ص الغيبة  )٢(

 ). ٤٣/ ح ١٤/ باب ٢٧٩الغيبة للنعامين (ص  )٣(
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ة أهل بدر،  يف عدَّ   ٰى هيبط من ثنية ذي طو  القائم  ويف نفس املصدر: «... إنَّ 

  .)١( احلجر األسود...»  يسند ظهره إىلٰ  ٰى عرش رجالً حتَّ  ةثالثامئة وثالث

الباقر   اإلمام  فيُ وعن  واملقام  الركن  بني  القائم  فيقوم   ...»   صيلِّ : 

وجييء واهللا ثالثامئة وبضعة عرش رجالً فيهم مخسون    ، وينرصف ومعه وزيره...

  ، غري ميعاد، قزعًا كقزع اخلريف، يتبع بعضهم بعضًا...  ة عىلٰ امرأة جيتمعون بمكَّ 

  .)٢( يبايعونه بني الركن واملقام...»

   و: أاث 

الباقر   اإلمام  «يُ عن  بمكَّ بايَ :  القائم  عىلٰ ع  وُس   ة  اهللا  ة  نَّ كتاب 

املدينة، فيبلغه أنَّ   ثمّ   ، ة مكَّ   رسوله، ويستعمل عىلٰ  قُ   يسري نحو  ،  َل تِ عامله 

يزيد عىلٰ  املقاتلة، وال  فيقتل  إليهم  ثمّ   فريجع  الناس    ذلك،  فيدعو  ينطلق 

إىلٰ  املسجدين  وُس   بني  اهللا  لعيلِّ نَّ كتاب  والوالية  رسوله  طالب    ة  أيب  بن 

  . ) ٣( ه...» والرباءة من عدوِّ 

الكوفة    خيرج إىلٰ   املدينة فيقيم هبا ما شاء، ثمّ   ويف خرب آخر: «... خيرج إىلٰ 

  إنْ   :فإذا نزل الشفرة جاءهم كتاب السفياين  ،ويستعمل عليها رجالً من أصحابه

عامله فيقتلونه، فيأتيه   وألسبنيَّ ذراريكم، فيقبلون عىلٰ مقاتليكم  مل تقتلوه ألقتلنَّ 

  .)٤( الكوفة...» خيرج إىلٰ   ثمّ  ، اخلرب، فريجع إليهم فيقتلهم...

أحد     ال حيملنَّ أَال   : ة ينادي مناديه: «إذا خرج القائم من مكَّ ثالثويف خرب  

فال ينزل    ، وهو وقر بعري  بن عمران   ٰى طعامًا وال رشابًا، وحيمل معه حجر موس

 
 ). ٩/ ح ٢٠/ باب ٣٢٩الغيبة للنعامين (ص  )١(

 ). ١١٧/ ح ٦٥/ ص ١تفسري العيَّايش (ج  )٢(

 ).٩٩و ٩٨)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٨٣/ ح ٣٠٨/ ص ٥٢(ج  بحار األنوار  )٣(

 املصدر السابق.  )٤(
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إالَّ  شبع  ه مننبعت    منزالً  جائعًا  كان  فمن  روي،  عيون،  ظمآنًا  كان  ومن   ،

م   .)١( ينزلوا النجف من ظهر الكوفة» ٰى حتَّ  ،ودواهبُّ

  .)٢( نجفكم...»  بقائم أهل بيتي قد أرشف عىلٰ ويف غيبة النعامين: «... كأينِّ 

مسجد    به قد عرب من وادي السالم إىلٰ   ي ن: «... كأنَّ )دالئل اإلمامة (ويف  

  .)٣( السهلة»

 ولم  ه  و:  

دلَّ ممَّ و اهللا  ما ورد      ٰى نزول عيس  عىلٰ   ا  فينزل  عن رسول   ...»  :

عيس اهللا  فيُ   ٰى روح  مريم  خلفهصيلِّ بن  بنوره  ،   األرض  سلطانه    ،وترشق  ويبلغ 

  .)٤( املرشق واملغرب»

  فتح العامل:  عىلٰ  ا دلَّ وممَّ 

الصادق  -  ١ اإلمام  أبيه    ،عن  أقاليم  عن  يف  بعث  القائم  قام  «إذا   :

ك، فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه  عهدك يف كفِّ  :يقول ،إقليم رجالً  األرض يف كلِّ 

  ك واعمل بام فيها»، قال: «ويبعث جندًا إىلٰ كفِّ   وال تعرف القضاء فيه فانظر إىلٰ 

عىلٰ القسطنطينيَّ  كتبوا  اخلليج  بلغوا  فإذا  عىلٰ   ة،  ومشوا  شيئًا  فإذا    أقدامهم  املاء، 

عىلٰ  يمشون  الروم  إليهم  عىلٰ   نظر  يمشون  أصحابه  هؤالء  قالوا:  املاء،    املاء، 

فيحكمون فيها ما    ،فيدخلوهنا  ،فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون هلم أبواب املدينة

  .)٥( يريدون»

 
 ). ٢٩/ ح ١٣/ باب ٢٤٤للنعامين (ص الغيبة  )١(

 ). ٣/ ح ٢٠/ باب ٣٢١الغيبة للنعامين (ص  )٢(

 ).٤٣٨/٤٢/ ح ٤٥٨(ص دالئل اإلمامة  )٣(

 ). ٢٧/ ح ٢٤/ باب ٢٨٠(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 ). ٨/ ح ٢١/ باب ٣٣٥و ٣٣٤للنعامين (ص  الغيبة )٥(
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يف    )١( تهنَّسيجري ُس   اهللا تبارك وتعاىلٰ   نَّ إ: «... وعن رسول اهللا    -  ٢

يبق  ٰى فيبلغه رشق األرض وغرهبا حتَّ   ، القائم من ولدي منهالً وال موضعًا    ٰى ال 

القرنني إالَّ  له كنوز األرض    ر اهللا  ظهِ  وطئه، ويُ من سهل وال جبل وطئه ذو 

بالرعب وينرصه  مُ   ، ومعادهنا،  كام  وقسطًا  عدالً  به  األرض  جورًا  ئَ لِ فيمأل  ت 

  .)٢(وظلًام»

 *   *   *  

 
 ُسنَّة ذي القرنني. )١(

 ). ٤/ ح ٣٨/ باب ٣٩٤(ص ين كامل الدِّ  )٢(





  

  

  

  ارس ادي واون

ُرات وإُت  

ا :وا  

الكثري من الدماء عندما    ¨الشيعة  مهدي    أنَّ   )١( البعض  ٰى ادَّع سيسفك 

  ين اإلسالمي وإقامته للعدل. مع مبادئ الدِّ   وهو ما يتناىفٰ  ،يظهر

  واجلواب عنها: 

القتىلٰ   نَّ أ  -   ١ وعدد  احلرب  كلِّ   حدود  العامل  فتح  مع  تمَّ مقارنة  ما  إذا    ه 

)  ٨(ة التي ال تتجاوز  حرب سابقة عليه من حيث قرص الفرتة الزمنيَّ   قياسه أليِّ 

اه قياس مع الفارق  ، ومن حيث عدد الضحايا، فإنَّ أشهر ر لشخص  دِّ ، فلو قُ جد�

  ؟ماذا تراه سيواجه من جماميع الظلم والطغيان  ،يفتح العامل ويقيم العدل فيه  أنْ 

ل  ُس ته؟ وهل كان ذلك لألنبياء والرُّ هل تراهم يفسحون له املجال للقيام بمهمَّ 

عىلٰ  أنَّ   مرِّ   واملصلحني  نسمع  فلم  أو    الزمان؟  لألنبياء  أتاحوا  والظلمة  الطغاة 

  ذلك.  الصلحاء

ماذا   : ، ونحن نسأهلميعتقدون بمنقذ، وينتظرون مهدي�ان  ممَّ هؤالء من  -   ٢

  . جيب به نحنيبون به نُ فام ُجي  ؟ سيفعل إذا خرج مع  املعاندين له

  ا سيقوم به. ة أضعاف مضاعفة ممَّ يف جماميع هؤالء الروائيَّ  أنَّ  عىلٰ 

 هلم صلته باهللا  بنيِّ ويُ   ،ة خيطب بالناسعندما يقوم بمكَّ   ̈ اإلمام    نَّ أ  - ٣

  ، ويقيم عىلٰ ه جاء ألجل دفع الظلم عن الناس وإقامة احلقِّ وأنَّ   ،وباألنبياء  تعاىلٰ 
 

ة (ج ة صول مذهب الشيعة اإلماميَّ أُ وهو نارص القفاري يف كتابه  )١(  ).٨٧٦/ ص ٢االثني عرشيَّ
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ل السامء، فامذا عساه يفعل مع من يعاند  مثِّ ه يُ ة والربهان القاطع يف أنَّ ذلك احلجَّ 

وضوحه   احلقَّ  ة    ويبقٰى   بعد  فهوكالغدَّ اإلهلي؟  العدل  لدولة  الدسائس  يكيد 

  لرسطانيَّة ال بدَّ من اقتالعها لكي يسلم اجلسد. ا

ا :ما  

أُ  إثارة  نفسه  تلك  أخّص   ٰى خروأثار  قال:  من  حيث  يكتِف ،  ومل   ...  

للجنس العريب واستئصال وجوده،     شاملٍ عامٍّ   ه يقوم بقتلٍ منتظرهم هبذا، بل إنَّ 

العرب بملحمة عىلٰ   ولذلك فإنَّ  بيننا وبني    ،يد غائبهم...  أخبارهم تعد  ما بقي 

إالَّ  الذبح...العرب  خيف  ،   االجتِّ   ٰى وال  لد تغلغل  الشعويب  هذه    ٰى اه  واضعي 

  .)١( يس الرفض...مؤسِّ  ٰى العداوة للجنس العريب لد  ٰى  مدبنيِّ الروايات، وهي تُ 

  واجلواب عنها: 

مجلة من قادة جيشه    وأنَّ   ، عريب  ¨ة املهدي  احلجَّ   فيه أنَّ   ا ال شكَّ ممَّ   -  ١

بن   وشعيب  كاليامين  العرب  من  قادته  أبرز  من  وبعضًا  العرب،  من  وجنوده 

وغريهم الـ  ، صالح  وخصوص  جيشه  قادة  الشام ٣١٣(  ومن  أبدال  ونجباء    ، ) 

  وأخيار العراق.  ،مرص

يقت  ̈ اإلمام املهدي    نَّ أ   -  ٢ إذا  ، وي أثر رسول اهللا  فعندما خيرج 

أكثر حروبه مع قريش    يف تعامله مع أعدائه نجد أنَّ     طريقة النبيِّ   رجعنا إىلٰ 

تشفّ  ذلك  وليس  وإنَّ والعرب،  احلقَّ يًا  لعنادهم  فهل    ام  وجحودهم،  وعصياهنم 

أنْ   يصحُّ  هؤالء  أمثال  باهللا    - وا  يذمُّ   من  وفق     األكرم    النبيَّ   - والعياذ 

اُ�مْ بـ  ح  رصِّ اآليات الكريمة تُ   مع أنَّ   ؟منهجهم
َ
ق
ْ
�
َ
َد اِهللا أ

ْ
َرَمُ�ْم ِعن

ْ
�

َ
 أ

�
  إِن

  ين والعقيدة. الوالءات تذوب أمام والء الدِّ  )، فكلُّ ١٣(احلجرات: 

 

 املصدر السابق.  )١(



 ٩٧  ................................................  الدرس احلادي والعرشون: إثارات وُشبُهات

العرب عند ظهور اإلمام    -  ٣ بحسب روايات هؤالء؟    ¨ما هو حال 

  نالحظ بعضًا منها: 

  ويل للعرب من رشٍّ : «  من قول النبيِّ ومسلم  ما رواه البخاري    - أ  

  .)١( قد اقرتب»

: «... يبايع لرجل ما بني الركن  -  ة مواضعيف عدَّ   -يف مسند أمحد    -ب  

يستحلَّ   ،واملقام  إالَّ   ولن  هلكة  البيت  عن  تسأل  فال  استحلوه  فإذا  أهله،   

  .)٢( العرب»

تتحدَّ  التي  النصوص  من  ملكَّ وغريها  وتركهم  العرب  هروب  عن  ة  ث 

أنَّ  حتَّ   األكرم    النبيَّ   واملدينة، مع  آمنة  الدجَّ   ٰى جعلها  ال، وحسب  من فتنة 

  رواياهتم. 

 *   *   *  

 
/  ٨)، وصحيح مسلم (ج  ١٠٤و  ٨٨/ ص  ٨، وج  ١٧٦و  ١٠٩/ ص  ٤(ج    صحيح البخاري   )١(

 ).١٦٦و ١٦٥ص 

 ). ٣٥١و ٣٢٨و ٣١٢و ٢٩١/ ص ٢(ج  مسند أمحد )٢(





  

  

  

  ارس ام واون

وء ا و اوأ  

املهدويَّ  الدولة  بناء  مرحلة  تبدأ  احلرب  أثناء  يف  أو  املرتقبةبعد  ودلَّت    ، ة 

  نها، ومنها: معاملها واآلثار واألحكام التي ستتضمَّ  األخبار عىلٰ 

  :ُوا   ادن ، وا  ،ال - ١

م بالسويَّ : «... إذا قام  فعن اإلمام الباقر  ة، وعدل  قائم أهل البيت قسَّ

الرعيَّ  أطاع،  ةيف  عٰىص فمن  فقد  عصاه  ومن  اهللا  أطاع  فقد  ُس وإنَّ   اهللا،  ه    يمّ ام 

من   ب اهللا  تُ كُ  أمر خفي، ويستخرج التوراة وسائر ه هيدي إىلٰ ا ألنَّ املهدي مهدي� 

بأنطاكيَّ  أهل  وة،  غار  وبني  بالتوراة،  التوراة  أهل  بني  باإلنجيل،  حيكم  اإلنجيل 

  .)١( وبني أهل القرآن بالقرآن...» ،أهل الزبور بالزبور بنيو

  بهم يكون يف البداية دونام بعد ذلك. تُ احلكم بني هؤالء بكُ  أنَّ  عىلٰ 

  :ن اء    أْن - ٢

ة احلديث السابق: «... وجتمع إليه أموال الدنيا  يف تتمَّ   فعن اإلمام الباقر  

ما قطعتم فيه األرحام، وسفكتم    وا إىلٰ بطن األرض وظهرها، فيقول للناس: تعالَ من 

احلرام،   الدماء  فيه ما حرَّ فيه  اهللا  وركبتم  يُ   ي عط فيُ ،  م  مل  قبله،  عطِ شيئًا  ه أحد كان 

  . ) ٢( ا» ت ظلًام وجورًا ورش� َئ ِل ويمأل األرض عدالً وقسطًا ونورًا كام مُ 
 

 ). ٢٦/ ح ١٣/ باب ٢٤٣و ٢٤٢للنعامين (ص الغيبة  )١(

 املصدر السابق.  )٢(
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  :وال ا ،اع ال - ٣

  ، رؤوس العباد  : «إذا قام قائمنا وضع اهللا يده عىلٰ فعن اإلمام الباقر  

  .)١( وكملت به أحالمهم» ،فجمع هبا عقوهلم

دالٌّ  والفكري  الرقيِّ   عىلٰ   وهو  األُ   ،العلمي  التي  فُ وسعة  واحلكمة  ق 

  . ̈ سيكون عليها الناس يف زمانه 

٤ -  رضاج اإ، ا  ندا ل أود:  

املفيد    ٰى رو  القائم  عمَّ   الشيخ  قام  «إذا  رواه:  حكم    ن 

أيَّ  يف  وارتفع  و بالعدل،  اجلور،  السُّ أ امه  به  األرض  بُ منت  وأخرجت  ل، 

وردَّ  يبَق    إىلٰ   حقٍّ   كلَّ   بركاهتا،  ومل  حتَّ أ أهله،  دين  اإلسالم  يُ   ٰى هل  ظهروا 

  . ) ٢( ويعرتفوا باإليامن...» 

  :وطل ا ،اء اس  اة - ٥

اهللا   عبد  أيب  «إ فعن  قام  قائمنا    نَّ :  بنور  إذا  األرض  أرشقت 

الظلمة   ، واستغنٰى ا رهبِّ  الشمس، وذهب  الرجل  عمِّ ويُ   ، الناس عن ضوء  ر 

حتَّ  ملكه  ذَ ولَ يُ   ٰى يف  ألف  له  نثٰى   ر كَ د  أُ فيهم  يولد  األرض  ظهِ وتُ   ، ال  ر 

حتَّ  عىلٰ   ٰى كنوزها  الناس  يصله    يراها  من  منكم  الرجل  ويطلب  وجهها، 

استغن  ذلك،  منه  يقبل  أحداً  جيد  فال  زكاته  منه  ويأخذ  بام    ٰى بامله  الناس 

  . ) ٣( رزقهم اهللا من فضله» 

  رشح.   ال حتتاج إىلٰ ا  هنَّ إ ٰى وهذه النصوص واضحة يف مضامينها حتَّ 

 
 ). ٢١/ كتاب العقل واجلهل/ ح ٢٥/ ص ١(ج  الكايف )١(

 ). ٣٨٤/ ص ٢(ج اإلرشاد  )٢(

 ). ٣٨١/ ص ٢اإلرشاد (ج  )٣(



 ١٠١ .....................................  الدرس الثاين والعرشون: بناء الدولة وأهدافها ومعاملها

  : اس اآن  مل - ٦

جعفر   أيب  حممّ فعن  آل  قائم  قام  «إذا  ملن    د  :  فساطيط  رضب 

  .)١( »ما أنزل اهللا   م الناس القرآن عىلٰ علِّ يُ 

أمهّ  من  الكريم  للقرآن  بام  رصيح  اإلمام  يَّ وهو  دولة  يف  وإزالة    ، ¨ة 

  التحريف والفهم اخلاطئ عنه. 

٧ - ا  وج:  

: «العلم سبعة وعرشون جزءًا، فجميع ما جاءت به  فعن أيب عبد اهللا 

ين، فإذا قام القائم أخرج  ءاليوم غري اجلز   ٰى ل جزءان، فلم يعرف الناس حتَّ ُس الرُّ 

ها سبعة  يبثَّ   ٰى ين، حتَّ ءإليها اجلز  ها يف الناس، وضمَّ اخلمسة والعرشين جزءًا فبثَّ 

  .)٢( وعرشين جزءًا»

٨ - ا ح دوام ¨  ا او ىا ا 

،   نو ا  أ  :  

  ، املؤمنني  : «إذا قام القائم، يأمر اهللا املالئكة بالسالم عىلٰ فعن اإلمام الرضا 

  واجللوس معهم يف جمالسهم، فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض املالئكة أنْ 

ه، ومن املؤمنني من يسري  يردُّ  ثمّ  ، يأيت القائم، فيقيض حاجته  ٰى ك حتَّ لَ حيمله، فيحمله اَمل 

ومنهم من يطري مع املالئكة، ومنهم من يميش مع املالئكة مشيًا، ومنهم    ، يف السحاب 

عىلٰ من   أكرم  واملؤمنون  إليه،  املالئكة  تتحاكم  من  ومنهم  املالئكة،  من    يسبق  اهللا 

  . ) ٣( ه القائم قاضيًا بني مائة ألف من املالئكة» صريِّ املالئكة، ومنهم من يُ 

 
 ). ٣٨٦/ ص ٢اإلرشاد (ج  )١(

 ).٥٩/ ح ٨٤١/ ص ٢(ج اخلرائج واجلرائح  )٢(

 ). ٤٣٤/٣٨/ ح ٤٥٥و ٤٥٤(ص دالئل اإلمامة  )٣(
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أحكامه   من  الروايات  تناولتها  التي  التفاصيل  من  الكثري  يف    ̈ وهناك 

  . إْن شاء اهللا تعاىلٰ  ق إليها يف احللقة القادمة سنتطرَّ  ،دولته

 *   *   *  



  

  

  

  ارس ا واون

ُرات وإُ ا ل دو ت¨ )١ (  

املهدي  أُ  اإلمام  دولة  نصوص  حول  عدَّ   ̈ ثريت  إثارات  وقيامه  ة 

  من بينها:  ،وإشكاالت

  إذا ج   ا؟ - ١

بعضهم بعمليَّ )١( يقول  فيقوم   ... الرشيفني:  احلرمني  يف  وختريب  هدم    ، ة 

تنصُّ  «أنَّ   حيث  حتَّ   أخبارهم  احلرام  املسجد  هيدم  إىلٰ يردَّ   ٰى القائم  أساسه،    ه 

أساسه»،    موضعه وإقامته عىلٰ   البيت إىلٰ   ويردَّ   ،أساسه  إىلٰ   ومسجد الرسول 

ه  نفوسهم وما تكنُّدخائل عن  ام تنمُّ هذه الوعود بصنائع املنتظر... إنَّ  أنَّ  ٰى وال خيف

  ة لدين اإلسالم... . أصدورهم يف مناو

  واجلواب عنها: 

، فهو  )٢( يف نصوص هؤالء  ٰى هو خليفة اهللا حتَّ   ̈ اإلمام املهدي    نَّ أ  -   ١

وال تضعيف مكانتها    ،وليس اهلدم لالنتقاص منها   بام يقوم به من وظيفة،   ٰى أدر

يدَّ  كام  املسلمني  إنَّ يف قلوب  هؤالء،  إىلٰ عي  إرجاعها  هو ألجل  الذي    ام  أساسها 

بذلك، فقد رووا هم بأنفسهم عن    نيت عليه، وهو يسري بسرية رسول اهللا  بُ 

أصّح   األكرم    النبيِّ  أنَّ تُ الكُ   يف  عندهم  أنْ ب  يريد  كان  إىلٰ رجِ يُ   ه  الكعبة    ع 
 

ة (  مذهب الشيعة اإلماميَّةصول أُ وهو نارص القفاري يف  )١(  . )٨٧٦و ٨٧٥ ص /٢ جاالثني عرشيَّ

 ). ٢٧٧/ ص ٥(ج  مسند أمحد بن حنبل )٢(
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حداثة القوم باإلسالم، فالحظ ما ينقله    ٰى ه كان خيشلكنَّ  ، أساس إبراهيم  

ا  عائشة  عن  البخاري   قال  أهنَّ اهللا  قالت:  رسول  «لوال  يل  قومك  حداثة  : 

لنقضت  الب لبنيته  كفر  ثّم  إبراهيم  عىلٰ البيت،  والسالم)  أساس  الصالة  ،  (عليه 

  .)١( »بناءه، وجعلت له خلفاً  قريشًا استقرصت  فإنَّ 

النصِّ   بمقتٰىض   األكرم    فالنبيُّ  إىلٰ   هذا  واإلرجاع  اهلدم  أساس    أراد 

التقيَّ   إبراهيم   م لوال  املهدي  ة  اإلمام  ما سيفعله  القوم، وهذا  خليفة    ¨ن 

بهةالذي نقله صاحب    ، كام هو النصُّ اهللا     ه إىلٰ يردَّ   ٰى حتَّ «حيث جاء فيه:    الشُّ

  . »أساسه

مناو أو  انتقامي  بدافع  اهلدم  هذا  للدِّ أفليس  اتِّباع  ة  هو  بل  ين اإلسالمي، 

  . ة رسول اهللا  نَّلُس 

  :و ة إد، م ا  ¨ اي - ٢

يقول البعض  هذا  عىلٰ :  )٢( نفس  املنتظر  دولة  كلِّ   تقوم  ألهل  دين    احلكم 

إىلٰ   ،بكتاهبم... يطمح  الذي  القانون  الروايات  وهذا  هذه  واضعو    ، تطبيقه 

بتنفيذه عىلٰ  ة  العامليَّ بفكرة الديانة    -كبري    حدٍّ   إىلٰ   -ه  ييد املنتظر هو شب   ويعدون 

إنكار األديان    ًا عىلٰ وهي فكرة إحلادية تقوم أساس  ، ةالتي ترفع شعارها املاسونيَّ 

  ة الفكر والعقيدة. يَّ حرّ  ٰى ة حتت دعو السامويَّ 

  واجلواب عنها: 

شكَّ   -   ١ يُ   ¨اإلمام    أنَّ   ال  العامليَّ ظهِ سوف  الديانة  ديانة  ر  وهي  ة، 

مجيع   تستوعب  التي  عاملي�ااإلسالم  دينًا  كونه  وليس  وال  أنَّ   األديان،  ماسوين،  ه 

 
 ). ١٥٥/ ص ٢(ج صحيح البخاري  )١(

ة ( الشيعةصول مذهب أُ وهو نارص القفاري يف كتابه  )٢(  .)٨٧٣ ص /٢ جاإلماميَّة االثني عرشيَّ



 ١٠٥ ......................)١( ̈ الدرس الثالث والعرشون: إثارات وُشبُهات حول دولة اإلمام  

صاحب   فهم  كيف  بهةندري  عامليَّ   الشُّ كوهنا  أهنَّ من  ماسونيَّ ة  إنكار  وأنَّ   ،ةا  ه 

  ؟! ةلألديان اإلهليَّ 

لألديان    -  ٢ ة  بالنسبة  ال  ٰى خر األُ السامويَّ الظهور  بداية  م  اكَ ُحت   أنْ   بدَّ   يف 

أنَّ   ̈ الوضع لإلمام    يستتبَّ   أنْ   بها وقوانينها إىلٰ تُ حسب كُ  الناس  ه هو  ويعرف 

  اإليامن باإلسالم إىلٰ   به هو العدل والقسط، فيقبل الناس عىلٰ   ٰى ما أت  وأنَّ   ،احلقُّ 

اهللا    أنْ  رسول  حال  ذلك  يف  حاله  األرض،  ربوع  يف  ظهر    ينترش  عندما 

  س دولته. وأسَّ 

٣ - :    

أنَّ يدَّ  البعض  املهدي    عي  جديد  ̈ اإلمام  بدين  جديد  ،يأيت    ، وأمٍر 

  ، عن اإلمام الباقر  رواية رواها الشيخ النعامين  وقضاء جديد، استنادًا إىلٰ 

بأمر جديد القائم  فيها: «يقوم  العرب    عىلٰ   ، وقضاء جديد  ،وكتاب جديد  ، جاء 

التشنيع من خالهلا عىلٰ )١( شديد» البعض  املهدي    أنَّ   ، فحاول  الذي    ̈ اإلمام 

  وف يأيت بدين جديد وقرآن جديد... يعتقد به الشيعة عندما يظهر س

  واجلواب عنها: 

إىلٰ   ¨املهدي  اإلمام    نَّ أ  -  ١ استنادًا  هؤالء  ُخي   عند  رج  رواياهتم سوف 

أنْ  بعد  غربته  من  يبق  اإلسالم  إالَّ   ٰى ال  االسمله  رواياهتم  ،   يف  ورد  «بدأ    :فقد 

  .)٢( غريبًا» وسيعود كام بدأ  ،اإلسالم غريباً 

الرواية مل    رغم أنَّ   -  ¨اليشء اجلديد الذي سيأيت به اإلمام املهدي    -  ٢

عىلٰ   -دين    :تقل جديد  الدِّ   هو  يف  ابتداعًا  ليس  وهذا  به،  يسمع  مل  فإنَّ من    ين، 

 
 ). ١٩/ ح ١٣/ باب ٢٣٨للنعامين (ص  الغيبة )١(

 ). ٩٠/ ص ١(ج  صحيح مسلم )٢(
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املهدي   ُس   ̈ اإلمام  اهللا  نَّيتبع  ما    ، ة رسول  هو  به  فام يأيت  تعاليمه،  وينرش 

اهللا   رسول  به  يُ   ، جاء  ومل  تركوه  الناس  يف  طبِّ ولكن  موجود  فأصله  قوه، 

  دل القرآن. عِ  ¨وهو   ،القرآن الكريم

 *   *   *  



  

  

  

  ارس اا واون

ُرات وإُ ا ل دو ت¨ )٢ (  

٥ - ا  أ  ّ   ء اموا:  

بهةتقول   النبيِّ   ̈ القائم    نَّ إ  :الشُّ خاتم  من  عىلٰ   ، نيأكمل  حتقيق    وأقدر 

  .)١( ...للعاملني ةً ورسل قدن ُأ دين اهللا ممَّ 

  واجلواب عنها: 

النبيِّ   -   ١ تفضيل  أخبار  عندنا  احلديث  مصادر    عىلٰ   األكرم    روت 

ا، ُطر� األئمَّ   اخللق  األنبياء  سواء  أو  الشيخ    ة  رواه  ما  ومنها:  غريهم،  أو 

معاوية  الكليني   بن  بريد  عن  صحيح  جعفر    ،بسند  أليب  قلت    : قال: 

  ِكتَاِب
ْ
ال ُم 

ْ
ِعل َدهُ 

ْ
ِعن َوَمْن  نَُ�ْم 

ْ
َو�َ� َ�يِْ�   

ً
ِهيدا

َ
بِاِهللا ش  ٰ َ

�
َ
 ك

ْ
ل

ُ
[الرعد:    �ق

  .)٢( »النبيِّ  وخرينا بعد   ،وأفضلنالنا، أوَّ  ، وعيلٌّ انا عنٰى ]، قال: «إيَّ ٤٣

الصدوق    ٰى ورو اهللا    الشيخ  رسول  قال  اهللا  بسنده،  خلق  «ما   :

  .)٣( ي»وال أكرم عليه منِّ ، يخلقًا أفضل منِّ

عىلٰ   -  ٢ الكون  يف  العدالة  حتقيق  بني  مالزمة  املهدي    ال  اإلمام    ¨يد 

، وبني كونه أفضل وأكمل  ¨والتي يعرتف هبا مجيع من يؤمن باإلمام املهدي  

  . من رسول اهللا  

 
ة (ج ة صول مذهب الشيعة اإلماميَّ أُ  )١(  ). ٥١٨/ ص ٢االثني عرشيَّ

ة  ٢٢٩/ ص ١(ج الكايف  )٢(  ). ٦.../ ح / باب أنَّه مل جيمع القرآن كلُّه إالَّ عند األئمَّ

 ). ٤/ ح ٢٣/ باب ٢٥٤(ص ين كامل الدِّ  )٣(
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     ا: ¨ اي - ٦

بهةتقول   غري رشيعة    احلكم والقضاء يف دولة املنتظر يقام عىلٰ   إنَّ   ...  :الشُّ

  .)١( بحكم داود وسليامن... مَ كَ َح   ،...ٰى املصطف

  واجلواب عنها: 

أنَّ ممَّ   -  ١ املسلمون  أنْ   ا أمجع عليه  له  بعلمه  القايض  ا ورد يف  وممَّ   ،حيكم 

  قهم: رُ ذلك من ُط 

  .)٢(القايض يقيض بعلمه أنَّ  العلامء أمجعوا عىلٰ  قال ابن رشد: إنَّ  - أ 

بعلمه فيام قد علمه  ر  : ... ففي هذا اخلرب قضاء عم قال ابن عبد الربِّ   - ب  

  .)٣( قبل واليته

القايض أنْ    ̈ َم ال جيوز خلليفة اهللا املهدي  حيكم بعلمه، فلِ   فإذا جاز يف 

  حيكم أيضًا بعلمه؟  أنْ 

أنَّ   نَّ أ  -   ٢ التي ذكرت  ام حيكم كام حكم  إنَّ   ̈ اإلمام املهدي    الروايات 

  ال يسأل الناس بيِّنةً   ه كان حيكم بعلمه، فوجه الشبه ذلك، فهو كانألنَّ   داود 

  . ¨وكذلك اإلمام  

  ٰى : «ال تذهب الدنيا حتَّ بسنده عن أيب عبد اهللا   الشيخ الكليني  ٰى رو 

  . ) ٤( ها» نفس حقَّ   عطي كلَّ ي حيكم بحكومة آل داود وال يسأل بيِّنة، يُ خيرج رجل منِّ

ه يريد  البيِّنة، ألنَّ ه ال يسأل  الوجه يف ذلك ألنَّ   والتعليل يف الرواية يفيد أنَّ 

  ها. نفس حقَّ  كلَّ  ي عطيُ  أنْ 

 *   *   *  

 
 ).٨٧٢ ص /٢ ج(: اإلماميَّة االثني عرشيَّةصول مذهب الشيعة أُ  )١(

 ).٣٨٥/ ص ٢(ج بداية املجتهد وهناية املقتصد  )٢(

 ).٩٥/ ص ٧(ج  االستذكار )٣(

ة  ٣٩٨و   ٣٩٧/ ص  ١الكايف (ج   )٤( م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود.../ ح    / باب يف األئمَّ  ). ٢أهنَّ



  

  

  

  ارس ا واون

ات ا  ا  

نصوص  دلَّ  عىلٰ ت  األئمَّ   عديدة  مجيع  وأنَّ ة  رجعة  آخر    ،  دولتهم 

ا    وقوله:...  : «عن أيب عبد اهللا  فم حيكمون فيها بأمجعهم،  الدول، وأهنَّ 
�
إِن

يَا
ْ
� ا�� َيَاةِ 

ْ
ا�  �ِ آَمنُوا  يَن  ِ

�
َوا� نَا 

َ
رُُسل  ُ�ُ

ْ
َن

َ
�    :إذا    ]،٥١[غافر الرجعة  يف  وهو 

  .)١( »ة  واألئمَّ  رجع رسول اهللا  

ا    :في تفسري قوله تعاىلٰ ف،  األكرم   بل ورجوع األنبياء لنرصة النبيِّ 
�
إِن

يَا
ْ
� َيَاةِ ا��

ْ
يَن آَمنُوا ِ� ا� ِ

�
نَا َوا�

َ
ُ�ُ رُُسل

ْ
َن

َ
�   :قال أبو عبد اهللا  ، )٥١(غافر  :

تلوا  وا يف الدنيا وقُ نَرص أنبياء كثرية مل يُ   أنَّ   ا علمَت الرجعة، أمَ «... ذلك واهللا يف  

  .)٢( ...»؟ وانَرص تلوا ومل يُ ة بعدهم قُ ئمَّ األو

هم  ربوا ُأَمم ُخي  وأنْ   ،هبنرصة نبيِّ  األنبياء   أخذ امليثاق عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  بل إنَّ 

  ، وسريجع رسول اهللا   ، هم بذلكوينرصونه، فقد نرصوه بالقول، وأمروا ُأَمم 

الدنيا يف  وينرصونه  إىلٰ ،  )٣( ويرجعون  رجعتهم  يف  رصيح  لنرصة    وهو  الدنيا 

  . رسول اهللا  

إنَّ  دلَّ   بل  النصوص  عىلٰ بعض  كأمري  تعدُّ   ت  بعضهم  رجعات  د 

ة مع احلسني  يف األرض كرَّ     لعيلٍّ   : «إنَّ ، فعن أيب عبد اهللا   املؤمنني
 

 ).٢٥٨/ ص ٢(ج ي تفسري القمّ  )١(

 ).٢٥٩/ ص ٢تفسري القّمي (ج  )٢(

 ).١٠٦/ ص ١(ج ي تفسري القمّ  )٣(
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اهللا   (صلوات  أُ كرَّ   ثمّ   ، عليهام)...ابنه  اهللا    ٰى خرة  رسول  يكون    ٰى حتَّ   مع 

لك مجيع  مُ   ه عطي اهللا نبيَّ يُ   ،له...امَّ عُ   ة وتكون األئمَّ   ، خليفته يف األرض

منذ   الدنيا  إىلٰ يوم  أهل  الدنيا  اهللا  يُ   خلق  دالَّ )١( فنيها»يوم  وهي  عىلٰ ،  د  تعدُّ   ة 

ة.  ات وطول فرتة احلكم يف كلِّ الكرَّ    كرَّ

جعفر   أيب  املؤمنني    ،وعن  أمري  وإنَّ عن   ...» الكرَّ   :  بعد  يل  ة 

ات ة، والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات الكرَّ    .)٢( »والكرَّ

إبراز  :  قلَت   إنْ  هي  الرجعة  من  الغاية  تعاىلٰ   عدالة إذا كانت  الدنيا    اهللا  يف 

أنَّ  املظلوم  إراءة  خالل  فلِ من  ظامله،  من  ينترص  اإلمام    مَ ه  ظهور  يكون    ̈ ال 

  ستعاض بظهوره عنها؟ ال يُ  مَ قًا للفائدة من الرجعة، فلِ وإظهاره للعدل حمقِّ 

  : قلُت 

يكون السري يف عامل الكامل من خالل    ة كام اقتضت أنْ احلكمة اإلهليَّ   -   ١

أنْ  اقتضت  الكيفيَّ تك  التكليف، كذلك  العوامل هبذه  ثَ ون  فلو كان  ة يف  ة لغويَّ مَّ ة، 

  احلكيم العليم القيام هبا.  البني المتنع عىلٰ 

الدنيا أهنَّ   -   ٢ ا مملوءة باملزامحات، فالرجعة فرصة ثانية لكي  طبيعة احلياة 

  اآلخرة.  ئق به قبل االنتقال إىلٰ كامله الالَّ  - وهو يف عامل الدنيا  - ق اإلنسان  قِّ ُحي 

  ا ّ   َا  و :ا   

َموِْت   : قال تعاىلٰ 
ْ
َر ا�

َ
 َحذ

ٌ
وف

ُ
�
ُ
رَُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم أ

َ
يَن خ ِ

�
ٰ ا�

َ
َر إِ�

َ
ْم ت

َ
�
َ
أ

يَاُهمْ 
ْ
ح

َ
أ م� 

ُ
� ُ�وتُوا  اُهللا  ُهُم 

َ
�  

َ
ال

َ
ق

َ
�    :اآلية من دالئل وقوع  ٢٤٣(البقرة )، فهذه 

األُمَ  يف  رو الرجعة  فقد  السابقة،  الكليني    ٰى م  أيب    الشيخ  عن  بسنده 

 
 ).٢٩(ص خمترص بصائر الدرجات  )١(

 ).٣٣الدرجات (ص خمترص بصائر  )٢(



 ١١١ ..................................  الدرس اخلامس والعرشون: الرجعة من معتقدات اإلماميَّة

بيت  جعفر ألف  سبعني  وكانوا   ...» فيهم    ، :  يقع  الطاعون    كلِّ يف  وكان 

، فنزلوا  وأفناهم الطاعون  وا بمدينة خربة قد جال أهلها عنها م مرُّ هنَّ إ  ثمّ   ،أوان...

: موتوا مجيعًا، فامتوا من ساعتهم،  وا هبا قال اهللا  وا رحاهلم واطمأنُّ  حطُّ فلامَّ  هبا،

وهم ومجعوهم يف  ة فنحَّ ة، فكنستهم املارَّ طريق املارَّ   وكانوا عىلٰ   ، وصاروا رميًام...

نبيٌّ   موضع، فمرَّ  له  هبم  يقال  بني إرسائيل  أنبياء  فلامَّ   : من  تلك    ٰى  رأ(حزقيل)، 

بك ربِّ   ٰى العظام  يا  وقال:  أمتَّهم،    ،واستعرب،  كام  الساعة  ألحييتهم  شئت  لو 

بالدك عبادك  ،فعمروا  يعبدك...  ،وولدوا  من  مع  تعاٰىل  اهللا    ٰى فأوح  ،وعبدوك 

أفتُ  نعم...  ّب حِ إليه:  قال:  إىلٰ   ، ذلك؟  ينظر بعضهم  أحياًء  ، )١( بعض...»  فعادوا 

  م السابقة. مل الدنيا، ويف األُمَ وقوع الرجعة يف عا  ة عىلٰ وهي دالَّ 

إذ مل نسمع   ،تنام السابقة دون وقوعها يف ُأمَّ م وقوعها يف األُمَ سلِّ نُ : قلَت  إنْ 

  برجعة من رجع منها. 

  : قلُت 

النبيِّ   -   ١ عن  «كلُّ األكرم    ورد  األُمَ   :  يف  كان  السالفة  ما  م 

األُمَّ ي  هذه  بالنعل والقذَّ كون يف  النعل  تقع  ) ٢( ة» بالقذَّ ة  ة مثله حذو  ، فهي 

  فينا حتًام. 

تقدَّ   -   ٢ دالَّ ما  أخبار  من  األُمَّ   عىلٰ   ة م  هذه  يف  أقوامًا    وأنَّ   ،ةوقوعها 

  . ة  بل مجيع األنبياء واألئمَّ ، ¨ظهور اإلمام بعد سريجعون 

مادّ  الدنيا  عامل  يف  ستكون  التي  ال روحيَّ يَّ والرجعة  يدَّ ة  كام  البعض،  ة  عيه 

ستكون  فإهنَّ  األُمَ ا  يف  كانت  مادّ كام  وهي  السابقة  النصوص  يَّ م  بعض  بل  عن  ة، 

فيها    النبيِّ  اهللا  ورد  رسول  قال   ، ُّعيل «يا  ريبِّ   ،:  مخس    سألت  فيك 

 
 ). ٢٣٧/ ح ١٩٩و ١٩٨/ ص ٨(ج  الكايف )١(

 ).٥٧٦و ٥٣٠(ص ين كامل الدِّ  )٢(
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ريبِّ   فسألت  هلا  أوَّ ا  أمَّ فأعطاين،  أوَّ   أنْ خصال  من  أكون  األرض    تنشقُّ ل  عنه 

  .)١( »وأنت معي، فأعطاين... وأنفض الرتاب عن رأيس

  . قرينة وغريه حيتاج إىلٰ  ، املتبادر منها هو هذا أنَّ  عىلٰ 

 *   *   *  

 
 برجعته.   رب علي�اُخي   واحلديث عن رسول اهللا )، ٩٣/ ح ٣١٤(ص اخلصال  )١(



  

  

  

ادر واا  

  القرآن الكريم.  -   ١

الرجال:    -  ٢ معرفة  الطويس/  اختيار  آل  مؤسَّ هـ/  ١٤٠٤الشيخ  سة 

  . بعثت/ قم بعةمط  /  البيت

املفيد/  اإلرشاد:    -   ٣ البيت مؤسَّ حتقيق:  الشيخ  آل  /  ٢ط    /   سة 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

الربِّ   االستذكار:  -   ٤ عبد  عّيل    /ابن  وحمّمد  عطا  حمّمد  سامل  حتقيق: 

  ب العلميَّة/ بريوت. تُ م/ دار الكُ ٢٠٠٠/  ١ط   / معوض

  نارص القفاري.  ُأصول مذهب الشيعة اإلماميَّة االثني عرشيَّة: -   ٥

اإلماميَّة  االعتقادات   -  ٦ دين  حت  :يف  الصدوق/  عبد    قيق:الشيخ  عصام 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/  ٢  د/ ط السيِّ 

    سة آل البيتهـ/ مؤسَّ ١٤١٧/  ١  الطربيس/ ط عالم الورٰى:  إ  -  ٧

  قم.  /ه ستار  بعةمط  /

األنوار:    -  ٨ ط  العالَّ بحار  املجليس/  حة/    ٢مة  هـ/  ١٤٠٣املصحَّ

  سة الوفاء/ بريوت.مؤسَّ 

املقتصد:   -   ٩ وهناية  املجتهد  العطَّار/    بداية  خالد  حتقيق:  رشد/  ابن 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٥

  نارص القفاري.  بروتكوالت آيات قم:  -  ١٠

املواليد:    -   ١١ الطربيس/  تاج  املرعيش/  ١٤٠٦الشيخ  آية  مكتبة  هـ/ 

  مطبعة الصدر/ قم. 
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هـ/ دار  ١٤٠٧/  ١  تدمري/ ط   قيق: الذهبي/ حتتاريخ اإلسالم:    -   ١٢

  الكتاب العريب/ بريوت. 

/  ١  إبراهيم البهادري/ ط   قيق: مة احلّيل/ حت العالَّ   حترير األحكام:   -   ١٣

  . اعتامد بعةمط /   سة اإلمام الصادقهـ/ مؤسَّ ١٤٢٠

يت/ املكتبة  هاشم الرسويل املحالَّ   قيق: ايش/ حتالعيَّ ايش:  تفسري العيَّ   -  ١٤

  ة/ طهران. ة اإلسالميَّ العلميَّ 

القمّ   -  ١٥ القمّ   عيلُّ   ي:تفسري  إبراهيم  حت بن  اجلزائري/  طيِّ   قيق:ي/  ب 

  سة دار الكتاب/ قم. هـ/ مؤسَّ ١٤٠٤/  ٣ ط

ون/ ط  فارس احلسُّ   قيق:أبو الصالح احللبي/ حتتقريب املعارف:    -  ١٦

  هـ. ١٤١٧

/  ٣حسن اخلرسان/ ط   قيق: الشيخ الطويس/ حتهتذيب األحكام:  - ١٧

  طهران. ة/ ب اإلسالميَّ تُ خورشيد/ دار الكُ   بعةش/ مط١٣٦٤

حت   التوحيد:   -  ١٨ عمر/  بن  ل  ط    قيق:املفضَّ ر/  املظفَّ /  ٢كاظم 

  سة الوفاء/ بريوت. هـ/ مؤسَّ ١٤٠٤

ين  احلاوي للفتاوي: -  ١٩   السيوطي.  جالل الدِّ

واجلرائح:   -   ٢٠ الدِّ   اخلرائج  ط قطب  الراوندي/  حمقَّ   ١  ين  قة/  كاملة 

  قم.   /̈  سة اإلمام املهدي هـ/ مؤسَّ ١٤٠٩

هـ/  ١٤٠٣اري/ غفعيل أكرب ال  قيق: الشيخ الصدوق/ حت اخلصال:    -  ٢١

  سني/ قم. مجاعة املدرِّ 

األقوال:  -  ٢٢ احلّيل/ طالعالَّ   خالصة  سة نرش  هـ/ مؤسَّ ١٤١٧/  ١  مة 

  الفقاهة. 

اإلمامة:    -   ٢٣ جرير دالئل  بن  ط   حمّمد  (الشيعي)/  /  ١  الطربي 

  سة البعثة/ قم. هـ/ مؤسَّ ١٤١٣



 ١١٥ .........................................................................  املصادر واملراجع 

ط  النجايش:رجال    -  ٢٤ مؤسَّ ١٤١٦/  ٥  النجايش/  النرش  هـ/  سة 

  اإلسالمي/ قم. 

الغيبة:    -   ٢٥ يف  جعفر/  رسائل  آل  عالء  حتقيق:  املفيد/  الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

املرتٰىض الرسائل:    -   ٢٦ احلسيني/    / الرشيف  أمحد  السيِّد  حتقيق: 

  الشهداء/ قم.هـ/ دار القرآن الكريم/ مطبعة سيِّد ١٤٠٥

ماجة:  نَ ُس   -   ٢٧ ابن  حتن  القزويني/  ماجة  عبد    قيق: ابن  فؤاد  حمّمد 

  الباقي/ دار الفكر/ بريوت.

النبالء:   -   ٢٨ أعالم  حت  سري  ط   قيق: الذهبي/  األسد/  /  ٩  حسني 

  سة الرسالة/ بريوت. هـ/ مؤسَّ ١٤١٣

  هـ/ دار الفكر/ بريوت.١٤٠١البخاري/  صحيح البخاري:  -  ٢٩

  مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بريوت. مسلم: صحيح  -  ٣٠

املحرقة:  -   ٣١ اهليتمي/ ط  الصواعق  سة  م/ مؤسَّ ١٩٩٧/  ١  ابن حجر 

  الرسالة/ بريوت.

حمّمد صادق بحر العلوم/   قيق: الشيخ الصدوق/ حت  علل الرشائع: - ٣٢

  ة ومطبعتها/ النجف األرشف. هـ/ منشورات املكتبة احليدريَّ ١٣٨٥

حت الشيخ  الغيبة:    -  ٣٣ الطهراين  قيق: الطويس/  اهللا  أمحد    عيلّ و  عبد 

  قم. هبمن/  بعةمطة/  سة املعارف اإلسالميَّ هـ/ مؤسَّ ١٤١١/  ١  ناصح/ ط 

هـ/  ١٤٢٢/  ١  ون كريم/ طفارس حسُّ   قيق: النعامين/ حت  الغيبة:  -  ٣٤

  . مهر  بعةمط  /أنوار اهلدٰى 

محَّ الفتن:    -   ٣٥ بن  حتنعيم  املروزي/  زكار/    قيق: اد  هـ/  ١٤١٤سهيل 

  دار الفكر/ بريوت.
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  النوبختي.  احلسن بن موسٰى  فَِرق الشيعة:  -  ٣٦

ة:    -   ٣٧ األئمَّ ُأصول  يف  ة  املهمَّ حمّمد  الفصول  حتقيق:  العاميل/  احلرُّ 

سة معارف إسالمي إمام رضا  ١٤١٨/  ١القائيني/ ط   مطبعة    /هـ/ مؤسَّ

  نگني/ قم. 

حت  الكايف:   -  ٣٨ الكليني/  ا  قيق:الشيخ  أكرب  ط لغفعيل  /  ٥  اري/ 

  طهران. حيدري/  بعة مطة/  ب اإلسالميَّ تُ ش/ دار الكُ ١٣٦٣

  هـ/ دار الصادر/ بريوت. ١٣٨٦ابن األثري/   الكامل يف التاريخ:  -  ٣٩

الغمَّ   -   ٤٠ ط ة:  كشف  األربيل/  الفتح  أيب  دار  ١٤٠٥/  ٢  ابن  هـ/ 

  األضواء/ بريوت. 

الزنجاين/    قيق: مة احلّيل/ حتالعالَّ   املراد:كشف    -   ٤١ املوسوي  إبراهيم 

  قم. ان/ إسامعيليَّ  بعة مطش/ انتشارات شكوري/ ١٣٧٣/ ٤ ط

األثر:   -   ٤٢ القمّ اخلزَّ   كفاية  حتاز  الكوه  قيق:ي/  اللطيف    كمري عبد 

  . ام اخليَّ  بعة مط / هـ/ انتشارات بيدار ١٤٠١اخلوئي/  

الدِّ   -  ٤٣ حت  ين: كامل  الصدوق/  أكرب    قيق:الشيخ  اري/  الغفعيل 

  سة النرش اإلسالمي/ قم. هـ/ مؤسَّ ١٤٠٥

الفوائد:   -  ٤٤ ط  كنز  الكراجكي/  الفتح  مكتبة  ١٣٦٩/  ٢  أبو  ش/ 

  قم. غدير/  بعة مطاملصطفوي/ 

الدرجات:    -  ٤٥ بصائر  طخمترص  احلّيل/  سليامن  بن  /  ١  احلسن 

  النجف األرشف.ة/ هـ/ منشورات املطبعة احليدريَّ ١٣٧٠

  أبو الفداء/ دار املعرفة/ بريوت.املخترص يف أخبار البرش:  -  ٤٦

إرشافاملستدرك:    -   ٤٧ النيسابوري/  الرمحن    : احلاكم  عبد  يوسف 

  املرعشيل. 



 ١١٧ .........................................................................  املصادر واملراجع 

  أمحد بن حنبل/ دار الصادر/ بريوت. مسند أمحد:  -  ٤٨

هـ/  ١٤٠٩/  ١  ام/ ط سعيد اللحَّ   قيق: ابن أيب شيبة/ حت  ف: املصنَّ   -   ٤٩

  دار الفكر/ بريوت.

األخبار:  -   ٥٠ حت  معاين  الصدوق/  أكرب    قيق: الشيخ  اري/  الغفعيل 

  سة النرش اإلسالمي/ قم. هـ/ مؤسَّ ١٣٧٩

  ٢  محدي عبد املجيد السلفي/ ط   قيق: الطرباين/ حت   املعجم الكبري:   -   ٥١

حة/ دار إحياء الرتاث العريب.    مزيَّدة ومنقَّ

اري/  الغفعيل أكرب    قيق:شيخ الصدوق/ حتال من ال حيرضه الفقيه:  -  ٥٢

  سة النرش اإلسالمي/ قم. / مؤسَّ ٢ ط

الصحيحة:    -   ٥٣ واآلثار  األحاديث  ضوء  يف  املنتظر  العليم  املهدي  عبد 

البستوي  العظيم  ابن  ١٤٢٠/  ١ط    /عبد  مة، دار  املكرَّ ة  املّكيَّة/ مكَّ هـ/ املكتبة 

  حزم/ بريوت. 

ة:    -  ٥٤ االعتقاديَّ املفيد/ حتقيق: رضا املختاري/ ط  النكت  /  ٢الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

ط  اهلداية:  -  ٥٥ الصدوق/  مؤسَّ ١٤١٨/  ١  الشيخ  اإلمام  هـ/  سة 

  . اعتامد بعة مط /   اهلادي

الشيعة:   -   ٥٦ ط   احلرُّ   وسائل  مؤسَّ ١٤١٤/  ٢  العاميل/  آل  هـ/  سة 

  قم. مهر/  بعةمط /   البيت

اإلمام    -   ٥٧ غيبة  األنام يف زمن  املوسوي    : وظيفة  تقي  مريزا حمّمد 

ط   اإلمام  ١٤٢٥/  ١األصفهاين/  يف  صيَّة  التخصُّ الدراسات  مركز  هـ/ 

  النجف األرشف.  / ¨ املهدي 

 *   *   *  





  

  

  

  اس

  ٣ ...............................................................  مقّدمة املركز 

  ٥ ......................................................................  مقّدمة 

 ٧  ..............................................................................  اإلهداء

ل  ين: الدرس األوَّ   ٩ .....................................  أّمهيَّة اإلمامة وموقعها يف الدِّ

 ٩  ..........................................................  الدليل العقيل  - ١ /العصمة

 ١٠  ........................................  وجوب طاعة اإلمام   /الدليل النقيل - ٢

  ١١  ................................................. الدليل عٰىل إمامة االثني عرش 

  ١٣  ..................................... ̈ أدلَّة إمامة اإلمام املهدي : الدرس الثاين

ة االثني عرش   ة: االنحصار باألئمَّ   ١٣  ............................... األدلَّة العامَّ

ة احلجَّ اإلمام  إمامة  دليل  الغيبة  ل:  األوَّ اإلمام   /¨  الدليل  ووفاة  شهادة  الثاين:  الدليل 

ة بن احلسن العسكري    ١٥  ............................  ̈  دليل عٰىل إمامة احلجَّ

  ١٩  ..............................  ¨ التشكيك بإمامة اإلمام املهدي: الدرس الثالث

  ١٩  .......................  ¨ انقطاع السلسلة واالعتقاد بغيبة غري اإلمام املهدي - ١

  ٢٠  ..................................  : الوقف عٰىل اإلمام موسٰى بن جعفر  - ٢

ون باملحمّ  - ٣   ٢١  .......................  ديَّة القائلون بإمامة حمّمد بن عيلٍّ اهلادي وُيَسمَّ

  ٢٣  ...................................  وتواتر النقل ¨ والدة اإلمام: الدرس الرابع 

  ٢٤  ..........................................................  األقوال يف الوالدة 

  ٢٥  ................................................................  تواتر الغيبة 

  ٢٧  ...........................  الوالدة الدليل الكالمي والعددي عٰىل : الدرس اخلامس

  ٢٨  ......................................................  داللة العدد عٰىل الوالدة 



 احللقة األُوىلٰ  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ١٢٠

  ٣١  ..................... اإلمجاع والروايات واألقوال من أدلَّة الوالدة : الدرس السادس

ة   -   ١  / الروايات تدلُّ عٰىل الوالدة   -   ٢ /اإلمجاع يدلُّ عٰىل الوالدة   -   ١   ٣١  .............  داللة عامَّ

ة  - ٢  ٣٢  ....................................................................  داللة خاصَّ

ة - ٢ /أقوال علامء اإلماميَّة  - ١ /األقوال تدلُّ عٰىل الوالدة - ٣   ٣٣  ....  أقوال علامء العامَّ

  ٣٥  .............................  ) ١( ¨ إشكاالت عٰىل والدة اإلمام: الدرس السابع 

بهة األُ    ٣٥  ........................  غري مولود وهو شخصيَّة ومهيَّة ¨وٰىل: املهدي الشُّ

بهة الثانية: لو كان لإلمام العسكري     ٣٦  ..............  ولد ملا جاز أْن يقع اخلالف فيه   الشُّ

  ٣٩  .............................  )٢( ¨إشكاالت عٰىل والدة اإلمام : الدرس الثامن

بهة الثالثة: إنكار جعفر    ٣٩  ...................................................  الشُّ

بهة الرابعة: احلسن بن عيلٍّ    ٤٠  ....................  مل ينّص عٰىل والدة مولود له   الشُّ

بهة اخلامسة: لو كان لإلمام العسكري    ٤١  ...................  ولد فإنَّه قد مات  الشُّ

  ٤٣  .............................  ) ٣( ¨إشكاالت عٰىل والدة اإلمام : الدرس التاسع 

بهة السادسة: أنَّ املهدي    ٤٣  .................................هو عيسٰى  ¨الشُّ

بهة السابعة: املهدي    ٤٤  .......................  ابن عبد اهللا ال ابن احلسن  ¨الشُّ

بهة الثامنة: أنَّ اإلمام بعد احلسن العسكري   ح أنَّه  ̈ ليس املهدي    الشُّ ، بل جعفر، وهو قد رصَّ

  ٤٦  ........................................  اإلمام بعد أخيه حمّمد ابن اإلمام اهلادي  

  ٤٧  ..........................................  الغيبة أسباهبا وأدلَّتها : الدرس العارش

الغيبة القتل  -  ١  /أسباب  من  لظامل  -  ٢  / اخلوف  بيعة  عنقه  يف  تقع  ال  استيفاء   -  ٣  /أْن 

  ٤٨  .........................................................  غيبات األنبياء 

 ٤٩  ......................................  رسٌّ من األرسار  - ٥ /استيفاء ودائع اإليامن - ٤

  ٥٠  ...........................................  تواتر القول بالغيبة  - ١ /أدلَّة الغيبة

 ٥١  .......................................................  الدالَّة عٰىل الغيبة الروايات  - ٢

  ٥٣  .......................................  إثارات حول الغيبة: الدرس احلادي عرش

والعدم   -   ١ الغيبة  بني  فرق  وجه    -   ٢  / ال  فأين  للغيبة،  تدعو  حكمة  نرٰى  ال 

  ٥٣  ...................... ................................   احلكمة منها؟ 



 ١٢١ .................................................................................الفهرس

  ٥٤  ..............  بغيبته تعطَّلت احلدود وضاع احلقُّ   -   ٤  /الغيبة والرفع إٰىل السامء واحد   -   ٣

  ٥٥  ..................................................  الغيبة خارج عن العادة  - ٥

  ٥٧  .......................................  النيابة يف عرص الغيبة : الدرس الثاين عرش

  ٥٧  ........................................  احلوادث بعد االستشهاد /أقسام الغيبة

  ٥٨  ...................  ة إٰىل بغداد نقل دار الوكال /حادث تفتيش الدار وحوادث ُأخرٰى 

ة يف الغيبة: الدرس الثالث عرش   ٦١  ....................................  النيابة اخلاصَّ

ل: عثامن بن سعيد العمري    ٦١  .....................................  السفري األوَّ

  ٦٢  ......................................  السفري الثاين: حمّمد بن عثامن بن سعيد 

النوبختي   روح  بن  احلسني  الثالث:  عيلُّ    /السفري  احلسن  أبو  الرابع:  حمّمد  االسفري  بن 

  ٦٣  ...............................................................  السمري 

  ٦٥  ...................................... أدلَّة النيابة يف الغيبتني: الدرس الرابع عرش

  ٦٥  ........................  أدلَّة النيابة يف الغيبة الكربٰى  /أدلَّة النيابة يف الغيبة الصغرٰى 

ة    -   ٢  / السرية العقالئيَّة   -   ١   ٦٦  ....................   روايات اإلرجاع إٰىل بعض الفقهاء يف زمن األئمَّ

  ٦٧  ...........................   االرتكاز   -   ٥  / توقيع إسحاق بن يعقوب   -   ٤  / مقبولة عمر بن حنظلة   -   ٣

  ٦٩  .......................  يف عرص الغيبة  ¨آثار وجود اإلمام : الدرس اخلامس عرش

 -   ٣  /للشهادة عٰىل أعامل الناس  ¨وجوده    -  ٢  /رشط يف قبول األعامل  ¨معرفته    -  ١

 ٦٩  ...................................................... ألجل هداية الناس  ¨وجوده 

الربكات  ¨وجوده    -  ٤ وخروج  البالء  اإلمام    /لدفع  جتاه  املكلَّفني  عرص    ¨وظيفة  يف 

  / بعد معرفته  الطاعة لإلمام    -  ٢  /يف كلِّ زمان  رضورة معرفة اإلمام    -  ١  /الغيبة

 ٧٠  ....................................................¨الثبات عٰىل القول بإمامته  - ٣

له    -  ٥  /¨انتظاره    -  ٤ لظهوره    -  ٦  /¨الدعاء  املوقِّتني  غيبته    ¨تكذيب  زمان  يف 

 ٧١  ............................................................................. الكربٰى 

  ٧٣  ........................................  عالمات الظهور : الدرس السادس عرش

  ٧٣  .......................................................  املحتوم من العالمات 



 احللقة األُوىلٰ  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ١٢٢

  ٧٤  ....................................................  غري املحتوم من العالمات 

  ٧٧  .................................  املنع من التوقيت والتطبيق : بع عرشالدرس السا

 ٧٧  ...................................................................  التطبيق  /التوقيت

ة والردُّ عليها: الدرس الثامن عرش   ٨١  .............................  ادِّعاء النيابة اخلاصَّ

  ٨٥  ................................ ̈ أدعياء النيابة عن اإلمام : الدرس التاسع عرش

  ٨٥  .................  حمّمد بن عيلٍّ الشلمغاين   -   ٢  / احلسن الرشيعي   -   ١  / أدعياء النيابة قديامً   -   ١

ج   - ٤ /أمحد بن هالل الكرخي - ٣  ٨٦  ..........................  احلسني بن منصور احلالَّ

  ٨٧  .....................................................  أدعياء النيابة حديثاً  - ٢

ة  ¨ظهور اإلمام : الدرس العرشون   ٨٩  ........................  وأحداث البيعة يف مكَّ

  ٨٩  ...............................  أنَّ وقت الظهور قد حان؟  ¨كيف يعرف اإلمام 

  ٩٠  ...............................  أحداث البيعة  /إذا خرج؟ ¨كيف نعرف اإلمام 

ة وما بعدها    ٩١  ......................................................  أحداث مكَّ

  ٩٢  ............................................  وما حيصل بعده نزول عيسٰى 

  ٩٥  ....................................  إثارات وُشبُهات : الدرس احلادي والعرشون

بهة األُ    ٩٥  ..............................................................  وىلٰ الشُّ

بهة الثانية    ٩٦  ...............................................................  الشُّ

  ٩٩  ...........................  بناء الدولة وأهدافها ومعاملها : الدرس الثاين والعرشون

ة، واحلكم بني مجيع األديان بُكتُبهم   -  ١ العطاء فيها مل يسبق    -  ٢  /العدل، والقسمة بالسويَّ

  ٩٩  ....................................................................  أْن كان 

إخراج األرض بركاهتا، ودخول أهل األديان يف   - ٤ /اجتامع العقول، واكتامل األحالم - ٣

  ١٠٠  ..........................  ستغناء الناس عن الزكاة، وطول العمر ا - ٥ /اإلسالم

عٰىل العوامل    ̈ انفتاح دولة اإلمام    -   ٨  / خروج مجيع العلم   -   ٧  /تعليم الناس القرآن كام نزل   -   ٦

  ١٠١  .........  األخرٰى وجمالسة املؤمنني للمالئكة، ويكون بعضهم قاضيًا بني مائة ألف من املالئكة 

  ١٠٣  ............  )١( ¨إثارات وُشبُهات حول دولة اإلمام : الدرس الثالث والعرشون



 ١٢٣ .................................................................................الفهرس

  ١٠٣  ............................................ إذا خرج هل سيهدم الكعبة؟  - ١

  ١٠٤  ....................... حيكم بالديانة العامليَّة، وهي فكرة إحلاديَّة:  ¨املهدي  - ٢

  ١٠٥  .......................................................  يأيت بدين جديد  - ٣

  ١٠٧  .............  )٢( ¨إثارات وُشبُهات حول دولة اإلمام : الدرس الرابع والعرشون

م أفضل من النبيِّ حمّمد  - ٥   ١٠٧  ..................  واألنبياء اآلخرين  مهدهيُّ

  ١٠٨  ....................................  حيكم بغري رشيعة اإلسالم  ¨املهدي  - ٦

  ١٠٩  .......................  الرجعة من معتقدات اإلماميَّة : الدرس اخلامس والعرشون

ة حمّمد   ة بُأمَّ   ١١٠  ......................  فقد وقعت يف اُألَمم السابقة   الرجعة ليست خمتصَّ

  ١١٣  ..........................................................  املصادر واملراجع

  ١١٩  ..................................................................  الفهرس

 *   *   *  

  


