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مقدمة املركز
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم عىل حممد واله الطاهرين.
ان تطلع اإلنسان نحو يوم موعود ينتصف فيه
املظلوم من الظامل ويسود فيه احلق والعدل؛
طموح فطري يعيشه الكثري من البرش يف خمتلف
العصور  ،وقد جاء انبياء اهلل العظام يؤكّدون هذا
الطموح ويبرشون به كواقع حتمي سوف يقع يف
املستقبلويرسمهنايةالتاريخ.
والقرآن الكريم ذكر تلك النهاية السعيدة لتاريخ
االنسانية يف عدة مواضع ،فمرة يصفه بانه إمتام
ُ ُ َ
ون ِلُ ْطفِ ُؤا نُ َ
النور وإظهار الدين﴿:ي ِريد
ور اهللِ

َْ
ْ َ ُ ُ ُّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ
بِأفواهِ ِهم واهلل متِم نورِه ِولو ك ِره الاكف ِرون 8هو الِي أرسل
َْ ّ ُ ْ َ ُ َ َ
ع ّ
ادلِين ُكِّهِ َول َ ْو َكرهَ
ول بال ْ ُهدى َ
َر ُس َ ُ
ال
ِين
د
و
ه
ر
ه
ظ
ل
ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ْ ُ َ
شكون ﴾9الصف8/ـ ،9عن ايب جعفر 
الم ِ

«ان ذلك يكون عند خروج املهدي من ال حممد
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فال يبقى احد اال اقر مبحمد».
ومرة يسميه وراثة املستضعفني لألرضَ ﴿:ونُر ُ
يد
ِ
(((

َ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً
َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ْ
أن نمن ع الِين استضعِفوا ِف األر ِض ونعلهم أئِمة
َو َنْ َعلَ ُه ُم الْوارث َ
ِني  ﴾5القصص 5/عن الباقر
ِ

عن أبيه عن جده عن عيل  قال« :هم آل حممد
يبعث اهلل مهديَّهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل
(((
عدوهم».
﴿ولَ َق ْد َك َتبْنا ف َّ
او وراثة الصاحلنيَ :
الز ُبورِ م ِْن َب ْع ِد
ِ

ّ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ
َّ
َ َّ ُ َ
اذلِك ِر أن األرض ي ِرثها عِبادِي الص ِ
الون  105إِن ِف هذا
َلَالاغ ً ل َِق ْوم اعبد َ
ِين  ﴾106األنبياء105/ـ ،106عن
ٍ ِ

القمي قال« :الكتب كلها ذكر أن األرض يرثها
عبادي الصاحلون ،قال قال القائم عليه السالم
وأصحابه قال والزبور فيه مالحم وحتميد
(((
ومتجيد ودعاء».
ِتاب ال َريْ َ
ومرة يسميه االيامن بالغيب﴿:ذل َِك الْك ُ
ب

َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
دى ل ِلْ ُم َّتق َ
فِيهِ ُه ً
يمون
ي
غ
ال
ب
ون
ِن
م
ؤ
ي
ِين
ال
2
ني
ب ويقِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ون  ﴾3البقرة2/ـ9 3
الصالة ومِما رزقناهم ينفِق

روى الصدوق بإسناده عن حييي بن أيب القاسم
قال :سألت الصادق  عن هذه اآلية؟ فقال:

((( الطربيس ،جممع البيان ،ج 5ص.45
((( الشيخ الطويس ،الغيبة ،ص.212
((( الفيض الكاشاين ،التفسري الصايف ،ج  ،٣ص .٣٥٧
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«املتقون شيعة علي  وأما الغيب فهو احلجة
ََُ ُ َ َ َ ُ َ
نزل
الغائب وشاهد ذلك قوله تعايل﴿:ويقولون لول أ ِ

ّ
َ
ٌ
َ ّ َ ُ َّ َ َ
ُ
يب ِ َّلِ فَ َ
الغ ُ
انت ِظ ُروا إ ِ ِن َم َعكم
َعليهِ آيَة مِن ربِهِ فقل إِنما
َ ُ َ
نت ِظر َ
ين﴾ .
مِنالم ِ

ان انتظار املهدي  امر غري جديد يف االديان
الساموية بل هو من مجلة االيامن بالغيب الذي
ُدعي اليه املؤمنون منذ اقدم العصور فال بد
من جميء ذلك اليوم الذي يظهر فيه املنقذ
ليخلص االنسانية من االغالل والقيود الفكرية
واالجتامعية التي انحرفت هبا عن طريق اهلدى
وصدهتا عن ان متيض ُقدما يف حركة هتذيب
النفوسوإصالحاالخالق،فاناالرشارأساؤوا
يف احلرث والنسل اىل حد ان ال يولد يف بعض
املجتمعات إال فاجرا كفارا .وصدق عزوجل
َ َ َ َْ ُ
ْ َ ّ َو ْالَ ْ
حر بما َك َس َب ْ
ت
ب
ال
ف
ساد
حيث يقول﴿ظهر الف
ِ
ِ ِ
ِ

ُ َ
َ
ِيق ُه ْم َب ْع َض َّالِي َع ِملُوا لَ َع َّل ُه ْم يَ ْ
َأيْدِي انلَّ
ِ
ج ُعون
ر
ذ
ل
اس
ِ
ِ
َ
َ َ
َ
َ ُْ
 41قُ ْل س ُ
اكن اعق َِب ُة َّال َ
ِين م ِْن
ِريوا ِف األ ْر ِض فانظ ُروا كيْف
َُْ َ َ ْ َُُ ْ ُ ْ
شك َِني ﴾42الروم41/ـ.42
قبل اكن أكثهم م ِ

قالوا :ال نظ ُّن آت! فأجاهبم التاريخ أفلم تنظروا
اىل البشارة بمحمد وبمبعثه من مكة بعد
ََْ ْ
ُ
َْ َ ُ
جاءك ْم َر ُسولا
ِتاب قد
ك
طول فرتة ويأس﴿:يا أهل ال
ِ
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َ
َُّ ُ َ ُ
جاءنا م ِْن ب َ
ك ْم َع َف ْ َ
الر ُسل أ ْن َت ُقولُوا ما َ
ت ٍة م َِن ُّ
ري
يب ِي ل
شِ
ِ
ٍ
ََ ْ َ ُ ْ َ ٌ ََ ٌ َ ُ َ ُّ َ
َ َ
ذ
ش ٍء
ك ْ
ِير فقد جاءكم بشِ ري ونذِير واهلل ع ِ
وال ن ٍ
قَد ٌِير  ﴾19املائدة.19/
َ ُ َ َ َ
ش ل ُِسليْمان
قالوا :ال نظنه يستطيع! هل نسوا﴿:وح ِ
ُ ُ ُ ُ َ ْ ّ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ ُ َ َ
ََ
وز ُعون َ 17ح َّت إِذا أت ْوا
ي فهم ي
جنوده مِن ِ
ال ِن واألِن ِس والط ِ
َّ ْ َ ْ َ َ ٌ َ
ُ ْ ُ ُ
َ
ُ
ت ن ْملة يا أ ُّي َها انلَّ ْمل ادخلوا َمساك َِنك ْم
ع وادِ انلم ِل قال
َ َ
ْ
ُ َ ُ
َْ
ُ ُ
ال ي ِط َم َّنك ْم ُسليْمان َو ُج ُنودهُ َوه ْم ال يَش ُع ُرون  18ف َتبَ َّس َم
َ َّ
ً ْ َْ َ َ َ ّ َ ْ َْ َْ ُ
ب أ ْوزِع ِن أن أشك َر ن ِْع َم َتك ال ِت
ضاحِاك مِن قول ِها وقال ر ِ
َْ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ َْ َ ْ َ
ًَ
ِ
صالا ت ْرضاهُ َوأدخِل ِن
وال َّي َوأن أع َمل
أنعمت
ع َوع ِ
َْ َ
ك ف عِباد َِك َّ
الص ِ
ال َِني  ﴾19النمل17/ـ19
ب ِ َرحت ِ ِ

***
بني يدي القارئ الكريم جمموعة مقاالت
وابحاث حول االمام املهدي  كتبها العالمة
املحقق السيد سامي البدري خالل مخسني
سنة من حركته العلمية اي منذ سنة 1970م.
وقد تنوعت جوانب الدراسة عنده حول
العقيدة املهدوية بتنوع اآلفاق القرآنية التي
توصل إليها حول حركة أنبياء اهلل العظام من
آدم اىل اخلاتم باألخص نوحا وإبراهيم 
وخط األصل (بنو إسامعيل) وخط النافلة (بنو
إرسائيل) وخصائص املسار الزمني هلذين
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اخلطني ومعامل اجلغرافيا التارخيية التي كانت
مرسحا هلذه احلركة ،كام ان النفتاح العالمة
البدري عىل املناهج واالدوات العلمية يف دراسة
املتون املقدسة ضمن بحثه عن األنبياء السابقني
والبشارة بالنبي  واهل بيته الطاهرين  أثرا
واضحا يف جتيل جوانب عديدة وجديدة يف مسار
البحث يف املوضوع املهدوي وجتديد اآلفاق فيه.
وملا كانت ابحاث العالمة البدري متناثرة عىل
شكل مقاالت وابحاث يف صحف او مؤمترات
او حمارضات جاءت فكرة مجع ما امكن مجعه
يف مكان واحد لتيسريها للباحثني واملتابعني
والقراءالكرام.
وقد مجعنا يف هذه املجموعة األبحاث التالية:
1.حول املهدي املنتظر  واألطروحة اإلهلية
آلخر الزمان .ألقي قسم من هذا البحث يف
ندوة فكرية أقامتها مؤسسة اإلمام اخلوئي 
اخلريية يف 14شعبان 1421هـ وألقي القسم
اآلخر منه يف امللتقى الفكري الثاين عرش الذي
أقامه املركز اإلسالمي يف انجلرتا بتاريخ
22شعبان1421/هـ .ونرش ه هذا البحث
يف جملة فجر عاشوراء الثقايف العدد املزدوج
12

4و.5
2.املهدي يف القرآن والتوراة واالنجيل،
القيت هذه املحارضة يف احتفال مجاعة علامء
املسسلمني يف اوربا يف املركز االسالمي يف
انكلرتا يف ليلة 15شعبان سنة .1422
3.املهدي  هو التاسع من ذرية احلسني 
نظري نوح  التاسع من ذرية آدم  ،مقال
نرش يف مناسبة الزيارة االربعينية سنة .2017
4.املهدي  هو الطالب بدم احلسني  ،نرش
يف كتاب بحوث يف النهضة احلسينية سنة
.2017
5.املهدي والغرب ،حمارضة القيت يف املجمع
البحراين يف قم املقدسة عام 1410هـ.
6.الرد عىل شبهات أمحد الكاتب حول والدة
ووجود اإلمام املهدي  نرش هذا البحث
يف كتاب شبهات وردود احللقة الرابعة .سنة
1421هـ.
7.موقع اخلامس عرش من شعبان يف املسرية
اإلهلية .كتب يف سنة 1980م وتم تعديله
عدة مرات.
ِ
ظهور املهدي  ،نرش
فجر عاشورا َء
ُ 8.
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يف كتاب بحوث يف النهضة احلسينية سنة
.2017
9.خالصة يف علم االسترشاف املهدوي،
حمارضة ألقيت يف مهرجان السفري ـ مسجد
الكوفةاالربعاءالسادسمنشوال1434هـ
املوافق2013/8/14م.
وقد اقترص عملنا يف هذه املجموعة عىل ختريج
النصوص والتصحيح االمالئي قدر االمكان
وتقويمبعضالعبارات.
واحلمد هلل اوال وآخرا والصالة والسالم عىل
حممدوآلهالطاهرين.
د .السيد حسني البدري
وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
16شعبان 1442هجرية
املوافق لـ 2021/3/30
النجف االرشف
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حول املهدي املنتظر 
(((
واألطروحة اإلهلية آلخر الزمان
ارتباط قضية املهدي  بنهاية حركة
التاريخ:

آخر الزمان هو تعبري آخر عن املرحلة النهائية
حلركةالتاريخ،وقدعنيهباالفالسفةالوضعيون
عموما واملاركسيون خصوصا يف القرن التاسع
عرش والقرن العرشين وكان افضل ما قدمته
املاركسية للفكر البرشي هو تبنيها للحتمية
التارخيية(((وحماولتها اكتشاف سنن التاريخ
((( ألقي قسم من هذا البحث يف ندوة فكرية أقامتها مؤسسة
اإلمام اخلوئي  اخلريية يف 14شعبان 1421هـ وألقي القسم
اآلخر منه يف امللتقى الفكري الثاين عرش الذي أقامه املركز
اإلسالمي يف انجلرتا بتاريخ 22شعبان1421/هـ .ونرش ه هذا
البحث يف جملة فجر عاشوراء الثقايف العدد املدوج 4و.5
((( هناك نوعان من احلتمية:
أ .احلتم ّية يف الطبيعة :ويراد هبا القول بوجود عالقات رضورية
ثابتة يف الطبيعة توجب أن تكون ّ
كل ظاهرة من ظواهرها
مرشوطة بام يتقدّ مها أو يصحبها من الظواهر األخرى .ومعنى
ذلك ّ
رضوري لتعميم نتائج االستقراء
أن القول باحلتمية
ّ
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ومراحله وتنبيهها إىل أمهية معرفة قوانني التاريخ
يف النبوءة باجتاه حركة التاريخ ونتائجها ودور
هذه املعرفة يف االرتقاء بوعي اإلنسان وتفعيل
حركته اإلجيابية باجتاه املرحلة التارخيية التي
يرتقبها ،غري ان املاركسية كانت قد تورطت يف
خطأ قاتل حني أنكرت وجود اهلل تعاىل وتعاملت
مع حركة النبوات من خالل الصيغ املحرفة
للدين اإلهلي ومن ثم فشلت يف اكتشاف املراحل
العامة حلركة التاريخ واكتشاف السنن التي تنقل
الواقع من مرحلة إىل أخرى ثم تقف به عند هنايته
املحتومة.
ولئن انفتح الفكر البرشي الوضعي من خالل
العلمي ،فلوال اعتقادنا ّ
كل
أن ظواهر الطبيعة جتري وفق نظا ٍم ّ ٍّ
نعمم نتائج االستقراء.
دائم ملا استطعنا أن ّ
ب .احلتم ّية التأرخي ّية :ونريد هبا الوقوع الرضوري للحدث
التأرخيي ،أو االجتاه التأرخيي ،بمعنى ّأنام لو تو ّفرت الرشوط
التي توجب حدوثهام حلدثا اضطرار ًا(.املعجم الفلسفي،
مصطلحاحلتمية)
األول:
ويوجد يف الفكر البرشي موقفان من احلتمية التأرخييةّ :
موقف ينادي باحلتمية التأرخيية ،ويدعو إىل استخالص األحكام
الك ّلية التي متك ّن من التن ّبؤ بام سيحدث يف املستقبلُ ( .انظر يف
فلسفة التأريخ ،حممود صبحي)36:
الثاين :موقف ينكر احلتمية التأرخيية ويرفضها ،مدّ عي ًا عدم
ثمالتن ّبؤباحلوادث
إمكانيةاستخالصقواننيك ّليةللتأريخ،ومن ّ
التأرخي ّية أو االجتاه التأرخيي عىل أساسها (انظر يف فلسفة التأريخ،
حممد صبحي.)55 - 41 :
16

الفكر املاركيس يف القرن التاسع عرش امليالدي
عىل إدراك احلتمية التارخيية ومن ثم العمل عىل
اكتشاف مراحل التاريخ احلتمية والقوانني
العامةللتاريخثماخطأيفاكتشافها(((ّ ،
فإنالفكر
النبوي منذ انطالقته األوىل قبل آالف السنني قد
بنى تصوراته عن حركة املجتمع البرشي عىل
أساس هذه احلتمية وقدم فكرة واضحة عن سنن
التاريخ و مراحله ،وقد احتفظ الرتاث الديني
لليهود والنصارى واملسلمني بنصوص مشرتكة
حول ذلك ،ويستطيع الباحث ان يقول ان هذه
القضية هي إحدى اهم القضايا األساسية
املشرتكة بني األديان الثالثة.
وهنا أود ان أؤكد ان النصوص الدينية التي حيفل
هبا تراث األديان الثالثة يقدم باإلضافة إىل ذلك
معلومات موحدة عن الشخوص التارخييني
الذين تتقوم هبم حركة التاريخ وهنايتها ،فلسنا
فقط أمام فكرة مشرتكة حول هناية حركة التاريخ
بلأمامتصوراتمشرتكةعنبدايةالتاريخوعن
((( ان انتامء ماركس إىل اليهودية قبل اإلحلاد يفرض علينا ان
نفرس إدراكه حلتمية بلوغ املجتمع البرشي مرحلة تصفى فيها
كل التناقضات االجتامعية ويسود فيها الوئام والسالم كان بتأثري
الرتاث الديني الذي دان به لفرتة غري قليلة من حياته.
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هوية أبطال كل مرحلة يمكن استفادهتا من تلك
النصوص.
نعم بلحاظ هذه النصوص التي تتحدث
عن األشخاص التارخييني وجدت قراءات
وتفسريات خمتلفة جعلتنا أمام مصاديق خمتلفة
للفكرة الواحدة والباب مفتوح حلوار علمي
هادئ بني األديان الثالثة واجتاهاهتا الداخلية
لبحث سبل الوصول إىل القراءة املوحدة لتلك
النصوص.
ويف ضوء هذه املقدمة نستطيع القول:
ان قضية املهدي املوعود احلجة بن احلسن
العسكري  من ذرية احلسني املظلوم 
ترتبط أساسا بنهاية حركة التاريخ وسننها كام
تقدمها احلركة النبوية ككل من خالل وثائقها
األساسية القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل.
واناحلركةالشيعيةتدعيمنخاللتراثهااملعترب
ان املهدي املوعود  بطل هناية التاريخ الذي
تشخصه النصوص الشيعية بمحمد بن احلسن
العسكري  من ذرية احلسني املظلوم  هو
نفسه الذي تشخصه النصوص الدينية املسيحية
واليهودية.
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دليلنا عىل هذا التصور ما يؤكده القرآن الكريم
من ان هناية التاريخ املرشقة أمر حتمه اهلل تعاىل
وبينه يف القرآن الكريم ويف كتبه التي انزهلا عىل
األنبياء السابقني ،وتأكيد القران الكريم عىل ان
خرببعثةالنبياملكيموجوديفالتوراةواإلنجيل
وتأكيد أهل البيت يف أخبارهم ان الكتب
السابقة برشت بمحمد  وأهل بيته وان
عليا واحلسني واملهدي قد ذكروا يف الكتب
السابقة كام ذكر النبي .
القدر املتفق عليه بني أهل الديانات الساموية
الثالث حول هناية التاريخ:

يتفق اتباع الديانات الساموية الثالث املسلمون
والنصارى واليهود عىل اإليامن بأن املستقبل
النهائي ملسرية احلياة عىل األرض هي انتصار
أطروحة اإليامن عىل أطروحة الكفر وسيادة
احلق والعلم والعدل االجتامعي وعبادة اهلل تعاىل
ووراثةاألرضمنقبلالصاحلنيوانتهاءاخلرافة
والضالل والظلم وكل أشكال االنحراف.
ويتفقون أيضا عىل ان الشخص الذي سيحقق
اهلل عىل يده العهد هو من ذرية إبراهيم .
وان الرشيعة التي حيكم هبا هذا الشخص ليست
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هي رشيعة موسى  وانام هي رشيعة النبي
الذي سيبعثه اهلل تعاىل إىل األزمنة األخرية(((هذا
النبـيالذيينتظرهاألميون.
الز ُ
﴿ولَ َق ْد َك َتبْ َناف َّ
ففيالقرآنالكريمقولهتعاىلَ :
ور
ب
ِ
ِ

َّ
َ ْ ّ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
مِن بع ِد اذلِك ِر أن األرض ي ِرثها عِبادِي الص ِ
الون 105إِن ِف
َ ََ ً
الغ ّل َِق ْوم َعبد َ
ِين ﴾106األنبياء106-105/
هذا ل
ٍ
ِ

ويف الكتاب املقدس املزمور السابع والثالثون
لداود:

ِ َ
أل ْشر ِ
َ
ارَ ،و َال تَ ْح ِس ْد َفا ِعلِي ا ِ
إل ْثمَِ .2 ،فإِن َّ ُه ْم
«َ 1ال ُي ْقل ْق َك أ ْم ُر ا َ
ِم ْث َل الْ َح ِش ِ
ونَ ،وكَ الْ ُع ْش ِب ا َ
ون.3.
أل ْخ َض ِر يَ ْذ ُب ُل َ
يش َس ِريع ًا يَ ْذ ُو َ
أل ْر ِ
اص َن ِع الْ َخ ْيرْ .اس ُك ْن ِفي ا َ
(م ْط َمئِنّ ًا)
تَ َو َّك ْل َعلَى َّ
ض ُ
الر ِّب َو ْ
َ
اع ا َ
.5سل ِّ ْم
َو َر ِ
أل َمانَ َةْ .4 .اب َت ِه ْج بِ َّ
الر ِّب َف َي ْم َن َح َك ُب ْغ َي َة َق ْلبِ َكَ .
َّ
.6ي ْظ ِه ُر
ل ِ َّ
لر ِّب َط ِري َق َك َوتَ َوك ْل َعلَ ْي ِه َف َي َت َولَّى أَ ْم َر َكُ .
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ
ير ِةْ .7 .اس ُك ْن
بَ َر َاءتَ َك كَ الن ُّورَ ،و َحق َك َظاهراً كَ َش ْمس الظه َ
الر ِّب َوا ْن َت ِظ ْر ُه بِ َص ْب ٍرَ ،و َال تَ َغ ْر ِم َن ال َّ ِذي يَ ْن َج ُح ِفي َم ْس َع ُاه،
أَ َم َام َّ

بِ َف ْض ِل َمكَائِ ِد ِهُ .
الس َخ َطَ ،و َال تَ َت َه َّو ْر
.8ك َّف َع ِن الْ َغ َض ِبَ ،وا ْن ُب ِذ َّ
ل ِ َئ َّ
أل َّن َفا ِعلِي َّ
ال تَ ْف َع َل َّ
الش َّرَ .9 .
ون .أَمَّا ُم ْن َت ِظ ُرو
الش ِّر ُي ْس َت ْأ َص ُل َ
ون َخير ِ
أل ْر ِ
ات ا َ
َّ ِ َّ ِ
ض)
ضَ 10 .ف َع َّما َقلِي ٍل (يَ ْن َق ِر ُ
الر ِّب َفإن ُه ْم يَر ُث َ ْ َ

((( يف إنجيل يوحنا « 14:6فلام رأى الناس اآلية التي أتى هبا
يسوع قالوا :حقا هذا هو النبي اآليت إىل العامل .وهبامش طبعة دار
املرشق يعلق املحقق عىل هذا النص قائال :كان انتظار نبي لألزمنة
األخرية منترشا يف بيئات خمتلفة».
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ون َخير ِ
َ
ِّ
ِ
ِ
الش ِّر ُ ِ
ات
ير ،إ ْذ تَ ْط ُل ُب ُه َو َال تَج ُد ُه11 .أمَّا .الْ ُو َد َع ُاء َف َير ُث َ ْ َ
ون بِ َف ْي ِ
أل ْر ِ
ا َ
يل ال َّ ِذي
ال ِم .16...الْ َخ ْي ُر الْ َقلِ ُ
الس َ
ض َّ
ض َويَ َت َمت َُّع َ

يقأَ ْف َض ُل ِم ْنثَر َو ِةأَ ْشر ٍ
ينَ 17،
اركَ ثِ ِ
أل َّن َس َوا ِع َد
يَ ْملِ ُك ُه ِّ
الص ِّد ُ
ير َ
ْ
َ
أل ْشر ِ
ار َس ُتكْ َس ُر ،أَمَّا ا َ
َ
18الر ُّب
الر ُّب يَ ْسنِ ُد ُه ْم.
َّ
ار َف َّ
أل ْب َر ُ
ا َ
ِ
يم بِأَيَّا ِم الْكَا ِملِ َ ِ
وم إِلَى ا َ
27....ح ْد َع ِن
ألبَ ِد
يرا ُث ُه ْم يَ ُد ُ
َعلِ ٌ
ينَ ،وم َ

َّ
ألبَ ِدَ 28 .
اص َن ِع الْ َخ ْيرَ ،ف َت ْس ُك َن ُم ْط َمئِنّ ًا إِلَى ا َ
الر َّب
أل َّن َّ
الش ِّر َو ْ
َ

ُي ِح ُّب الْ َع ْد َلَ ،و َال يَ َت َخلَّى َع ْن أَ ْتقِ َيائِ ِه ،بَ ْل يَ ْح َفظُ ُه ْم إِلَى ا َ
ألبَ ِد.

ون َخير ِ
َ
أل ْشر ِ
َ
29الص ِّدي ُق َ ِ
ات
ار َف َت ْف َنى.
ِّ
ون يَر ُث َ ْ َ
أمَّا ُذ ِّري َّ ُة ا َ
أل ْر ِ
يها إِلَى ا َ
ا َ
الص ِّد ِ
يق يَ ْن ِط ُق َدائِم ًا
ألبَ ِدَ 30 .ف ُم ِّ
ون ِف َ
ض َويَ ْس ُك ُن َ

31ش ِر َيع ُة إِل َ ِه ِه ثَابِ َت ٌة ِفي َق ْلبِ ِه،
بِالْ ِحكْ َم ِةَ ،ويَ َت َف َّو ُه بِ َك َ
ال ِم الْ َح ِّق َ

ال تَ َت َق ْل َق ُل َخ َط َوا ُت ُه32 .يَ َترب َّ ُ ِّ
الص ِّد ِ
يق َويَ ْس َعى
ير بِ ِّ
َف َ
ص الش ِّر ُ
َ

الر َّب َال يَ َد ُع ُه يَ َق ُع ِفي َق ْب َضتِ ِهَ ،و َال يَ ِدي ُن ُه
إِلَى َق ْتلِ ِه33 .ل َ ِك َّن َّ
الر َّب َو ْاس ُل ْك َدائِم ًا ِفي َط ِريقِ ِه،
ِع ْن َد ُم َحاكَ َمتِ ِه34 .ا ْن َت ِظ ِر َّ

أل ْشر ِ
ضَ ،وتَ ْش َه َد ا ْنقِر َ َ
َف َير َف َع َك ل ِ َت ْم َتلِ َك ا َ
ارَ 35.ق ْد
أل ْر َ
ْ
اض ا َ
َ
الش ِّرير ُم ْز َد ِهراً َو ِ
َرأَ ْي ُت ِّ
ارف ًا كَ َّ
الش َج َر ِة الْ َخ ْض َرا ِء الْ ُم َتأَ ِّصلَ ِة
َ
ِ
ِ
ِ
وج ْدَ .فت َّْش ُت َع ْن ُه
في ُت ْربَة َم ْو ِطن َهاُ 36 ،ث َّم َع َب َر َو َم َضى ،ل َ ْم ُي َ
ِ
ِ
ِ
يم،
َفلَ ْم أَ ْع ُث ْر ل َ ُه َعلَى أَثَ ٍرَ 37 .الح ِظ الْكَام َل َوا ْنظُ ِر الْ ُم ْس َتق َ
َفإِ َّن نِ َهايَ َة َذل ِ َك ا ِ
ون
ون َس َ
إل ْن َسا ِن تَ ُك ُ
الم ًا38 .أَمَّا الْ ُع َصا ُة َف ُي َب ُاد َ
ِ
ِ
أل ْبر ِ
أل ْشر ِ
ال َ َ
َ
ار
ار ُه ْم39 ،ل َ ِك َّن َخ َ
ار ا ْن ِدثَ ُ
صا َ
َجميع ًاَ .ون َهايَ ُة ا َ
الر ِّبَ ،ف ُه َو ِح ْص ُن ُه ْم ِفي َز َما ِن ِّ
الض ِ
الر ُّب
40ي ِعي ُن ُه ُم َّ
ِم ْن ِع ْن ِد َّ
يقُ .
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أل ْشر ِ
ارَ ،و ُي َخل ِّ ُص ُه ْم َ
ِ ِ َ
اح َت َم ْوا بِ ِه».
ألن َّ ُه ُم ْ
َحقّ ًاَ ،و ُي ْنق ُذ ُه ْم م َن ا َ

اختالف املسلمني عن النصارى واليهود يف
هوية القائد اإلهلي املوعود وكتابه:

وخيتلف املسلمون عن اليهود والنصارى يف
هوية الشخص الذي جيري اهلل تعاىل عىل يده هذا
احلدث العظيم املرتقب ويف األمة التي ينطلق
منها ذلك القائد اإلهلي الكبري ويف الرشيعة
اإلهلية التي يعمل هبا ويطبقها.
فيعتقد املسلمون مجيعا بأنه من ذرية إسامعيل 
من ذرية حممد  خاتم األنبياء من فاطمة بنت
النبي  .وان أمة هذا القائد هي أمة حممد 
وان رشيعته هي رشيعة حممد .
روى ابو داود وابن ماجة وابن حنبل والطرباين
واحلاكم يف املستدرك وغريهم:
قول النبي « :لو مل يبق من الدهر (الدنيا) اال
يوم واحد لبعث اهلل رجال من أهل بييت ميلؤها
(األرض) عدال كما ملئت جورا».
وقوله  أيضا« :املهدي من عتريت من ولد
فاطمة».
ويعتقد اليهود والنصارى انه من ذرية
إسحاق  من ذرية يعقوب  ومن ذرية
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. داود
ويقول النصارى بأن هذا القائد اإلرسائييل هو
املسيح عيسى بن مريم وانه قتل عىل يد اليهود
ثم أحياه اهلل تعاىل وأقامه من األموات ورفعه إىل
.السامء و سينزله يف آخر الدنيا ليحقق به وعده
.اما اليهود فيقولون انه مل يولد بعد
قال املفرس اليهودي كنعان ايل يف تعليقته عىل
 من سفر التكوين17  من اإلصحاح20 الفقرة
 التي تشري إىل وعد اهلل تعاىل يف إسامعيل
 «أما إمساعيل فقد مسعت قولك فيه ها أنا:وهي
ذا أباركه وأمنيه وأكثره جدا جدا ويلد اثين عشر
.»رئيسا واجعله أمة عظيمة

«We see from the prophecy in this verse, that 2337 years
elapsed before the Arabs, Ishmael’s descendants, became
a great nation (with the rise of Islam in 624 C.E.)...
Throughout this period, Ishmael hoped anxiously, until
finally the promise was fulfilled and they dominated the
world.
We the descendant of Isaac, for whom the fulfillment of
the promises made to us is delayed due to our sins... should
surely anticipate the fulfillment of God’s promises and not
despair».(1)
((( The stone edtion , The chumash , by R. Nosson

scherman, R.meir ziotowitz , Third edtion first impression
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وترمجته كام ييل:
«نالحظ من هذه النبوءة يف هذه اآلية ان 2337
سنة مضت قبل ان يصبح العرب /ساللة
إمساعيل /أمة عظيمة [بظهور اإلسالم سنة
624م] يف هذه الفترة انتظر إمساعيل بشوق حىت
حتقق الوعد اإلهلي أخريا وسيطر العرب على
العامل.
أما حنن ذرية اسحق فقد تأخر حتقق الوعد الذي
أعطي لنا بسبب ذنوبنا .من املؤكد ان هذا الوعد
(((
اإلهلي سيتحقق فيما بعد فال نيأس».
ويف سفر اشعيا:
« َ :1 :11و ُي ْف ِر ُخ ُب ْر ُع ٌم ِم ْن ِج ْذ ِع يَ َّسىَ ،ويَ ْن ُب ُت ُغ ْص ٌن ِم ْن
ُج ُذ ِ
ور ِه،

ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
وح
وح َّ
وح الْحكْ َمة َوالْف ْط َنةُ ،ر ُ
الر ِّبُ ،ر ُ
َ :2ويَ ْس َتق ُّر َعلَ ْيه ُر ُ
ِِ
ِ
الْم ُش ِ
ون
3وتَ ُك ُ
وح َم ْع ِر َف ِة َّ
ورة َوالْ ُق َّوةُ ،ر ُ
الر ِّب َو َم َخا َفتهَ .
َ َ
1994.p.76:

((( (كنعان ايل) ( )Chananelصاحب النص اآلنف الذكر هو
رأس علامء اليهود يف القريوان تـ (1055م) (447هجـ) مؤلف
اشهر تفسري للتلمود وتفسري لألسفار اخلمسة األوىل من التوراة،
وقد استشهد بآرائه املفرسون من بعده منهم املفرس (بكيا)
(1340-1263( )Bachyaم)(741-662م) وقد احتوى
تفسريه عىل أربعة مناهج من التفسري ،وهي املنهج الظاهري
واملنهج املدرايش واملنهج الفلسفي واملنهج الصويف واحتوى
تفسريه عىل آراء كنعان ايل.
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الر ِّبَ ،و َال يَ ْق ِضي بِ َح َس ِب َما تَ ْش َه ُد َع ْي َن ُاهَ ،و َال
َم َس َّر ُت ُه ِفي تَ ْقوى َّ

يَ ْح ُك ُم بِ ُم ْق َت َضى َما تَ ْس َم ُع ُأ ُذنَ ُاه4 ،إِن َّ َما يَ ْق ِضي بِ َع ْد ٍل ل ِ ْل َم َسا ِكي ِن،
إل ْن َص ِ
أل ْر ِ
ضَ ،و ُي َعا ِق ُب ا َ
اف ل ِ َبائِ ِسي ا َ
ض بِ َق ِض ِ
َويَ َح ُك ُم بِا ِ
يب
أل ْر َ

يت الْ ُم َنا ِف َق بِ َن ْف َخ ِة َش َف َت ْي ِهَ 5 ،
ألن َّ ُه َس َي ْرتَ ِدي الْبِ َّر
َف ِم ِهَ ،و ُي ِم ُ
َويَ َت َم ْن َط ُقبِا َ
ضالن ِّْم ُر
أل َمانَ ِةَ 6.ف َي ْس ُك ُنال ِّذ ْئ ُب َم َع الْ َح َم ِلَ ،ويَ ْربِ ُ
ِ
ألس ُد و ُك ُّل حيوا ٍن مع ُل ٍ
إِلَى ِج َو ِ
وف
ار الْ َج ْد ِيَ ،ويَ َتآل َ ُف الْع ْج ُل َوا َ َ َ َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ير7 .تَ ْر َعى الْ َب َق َر ُة َوال ُّد ُّب َمع ًا،
َمع ًاَ ،ويَ ُسو ُق َها َجميع ًا َصبِ ٌّي َصغ ٌ

ينَ ،ويَ ْأ ُك ُل ا َ
أل َس ُد الت ِّْب َن كَ الثَّ ْو ِر،
َويَ ْربِ ُ
تجا ِو ِر َ
ض أَ ْو َال ُد ُه َما ُم َ

يم
يع ِفي (أَ َما ٍن) ِع ْن َد ُج ْح ِر ِّ
8ويَ ْل َع ُب َّ
الر ِض ُ
الص ِّلَ ،ويَ ُم ُّد ال َف ِط ُ
َ
يَ َد ُه إِلَى َو ْك ِر ا َ
ون َو َال
أل ْف َعى ( َف َ
وء)َ 9 .ال ُي ْؤ ُذ َ
يب ُه ُس ٌ
ال ُي ِص ُ
ِ
أل َّن ا َ
ون ِفي ُك ِّل َج َب ِل ُق ْد ِسيَ ،
يء ِم ْن َم ْع ِر َف ِة
أل ْر َ
ُي ِسي ُئ َ
ض تَ ْم َتل ُ

الر ِّب كَ َما تَ ْغ ُم ُر الْ ِم َي ُاه الْ َب ْح َر.
َّ

ِ :10في َذل ِ َك الْي ْو ِم يَ ْن َت ِص ُب أَ ْص ُل يَ َّسى َرايَ ًة ل ِ ُ
أل َمم ِ َ ،وإِل َ ْي ِه تَ ْس َعى
َ

يع ُّ
الش ُع ِ
ون
وب (َ ،)Gentilesويَ ُك ُ
(واياه تنتظر) َج ِم ُ
َم ْس َك ُن ُه َم ِجيداً».

والقول الفصل فيام اختلف فيه املسلمون عن
النصارى واليهود بشأن القائد املوعود وهل هو
من ذرية إسحاق  او ذرية إسامعيل  يكون
من خالل التحقيق يف مسالة:
من هو النبي الذي ينتظره األميون هل هو
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عيسى  ام حممد ؟
ومسألة من هو الوارث األبدي إلمامة
إبراهيم  هل هو إسامعيل  واألصفياء من
ذريته أم إسحاق  واألصفياء من ذريته؟
وكذلك من هو القائد اإلهلي الذي سيتعرض
ملحنة الذبح بال ذنب ويكون قتله سببا هلداية
كثريين كام يكون قتله سببا حلفظ الدين ونرشه كام
يكون من ذريته نسل تطول أيامه يتحقق عىل يده
الغد املرشق يف تاريخ البرشية؟
واملسالتان األوليان بحثهام علامء املسلمني
وأدركهام الكثري من علامء اليهود والنصارى
واعلنوا اتباعهم للنبي  وأهل بيته .((( 
اما املسالة الثالثة فقد قامت املسيحية البولسية
عىل تفسري النصوص التي تتحدث عن رجل
اآلالم واملحن املذبوح كام يذبح الكبش عىل أنه
عيسى بن مريم  إال ان النص يأبى االنطباق
عليه الن عيسى  مل يكن له نسل سواء أطالت
((( قال ابـــن تيمية (729-661هـ) « :وغلط كثري ممن تشرف
باإلسالم من اليهود فظنوا اهنم (أي اإلثين عشر رئيسا) الذين
تدعوا إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم» البداية والنهاية البن كثري
ط 1ج.250/6
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أيامه ام قرصت (((.
اما لفظة (يسى) التي تشري اىل والد داود يف
النص االنف الذكر فإنه بعد استقرارا املسائل
الثالث اآلنفة الذكر يصبح من السهل اكتشاف
حتريفها،وكوهنا يف األصل تشري إىل حممد 
وولده املهدي .

اختالف الشيعة عن السنة يف قضية القائد
املوعود:

يعتقد الشيعة ان هذا القائد املوعود هو حممد
بن احلسن العسكري  الذي ولد سنة 255
هجرية وقد نص ابوه احلسن العسكري 
عىل إمامته ،ثم غاب املهدي  بإذن اهلل تعاىل
غيبتني صغرى وكربى نظري غيبتي عيسى 
األوىل وهي الغيبة الصغرى كانت حني أنجاه
اهلل تعاىل من مكر السلطة العباسية فكان يعيش
حالة االختفاء منذ والدته حيث أخفاه ابوه 
وبعد وفاة ابيه سنة 260ه صار يوجه شيعة ابيه
بواسطة وكالئه النواب األربعة الذين استمرت
نيابتهم تسعا وستني سنة (329-260ه)،
((( انظر دراستنا عن الفصل الثالث واخلمسني من سفر أشعيا
غريمطبوع.
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الثانية وهي الغيبة الكربى التي بدأت بعد موت
النائب الرابع عيل بن حممد السمري  وقد
اخرب الشيعة عند موته بعدم وجود نائب خاص
بعده حتى يظهر اهلل تعاىل وليه يف آخر الزمان.
ويرى السنة ان املهدي مل يولد بعد بل يولد يف آخر
الزمان.
والقول الفصل فيام اختلف فيه الشيعة عن السنة
بشأن القائد املوعود وهل هو مولود حقا وهو
ابن احلسن العسكري ؟ او سوف يولد يف
املستقبل؟
يكونمنخاللالتحقيقيفمسالةوجودأوصياء
معصومني للنبي  وأن شيعة هؤالء األوصياء
مصدقون يف النقل عن أئمتهم شأهنم يف ذلك
َّ
شأن اتباع املذاهب األخرى حينام ينقلون عن
ائمتهم مسائل الفقه ومسائل التاريخ اخلاص
هبم.
وقد أمجع مجهور الشيعة منذ أقدم عصورهم عىل
ان أئمتهم قد نص النبي  عليهم وبني عددهم
وان األئمة قد نص السابق منهم عىل الالحق
وان احلسن العسكري  اخرب ان له ولد وانه
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وصيه وانه املهدي املنتظر .(((
وقد استدل الشيعة عىل مسالة النص من
النبي  عىل اإلمامة اإلهلية ألهل بيته بحديث
الثقلني وحديث السفينة واستدلوا عىل عددهم
بحديثاالثنيعرشواستدلواعىلانأولاألئمة
اإلهليني هو عيل  ثم احلسن  ثم احلسني 
بحديث الغدير وحديث املنزلة وحديث الكساء
وحديث احلسن واحلسني سبطان من األسباط
وكلها مروية يف كتب احلديث السنية املعتربة.
اما إمامة التسعة من ذرية احلسني  فقد
استدلواعليها:
•بأحاديث الوصية يف كتب الشيعة املعتربة
كقول اإلمام الباقر « :يكون تسعة أئمة من
ذرية احلسني بن علي  تاسعهم قائمهم» رواه
الكليني .وقول اإلمام الصادق « أترون ان
املوصي منا يوصي إىل من يريد؛ ال واهلل ولكنه
عهد معهود من رسول اهلل  إىل رجل فرجل
حىت انتهى إىل نفسه» .ويف لفظ آخر «إىل ان

((( انظر بحثنا يف شبهات وردود ،وأيضا يف كراسة احلسني 
وارث ادم .
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ينتهي إىل صاحب هذا األمر»(((.
•وبالواقع التارخيي الذي متيزت به سرية
هؤالء التسعة من وراثة اجلامعة واجلفر التي
كتبها عيل  عن النبي  يف لقاءاهتام اخلاصة
وما جرى عىل يدهم من اإلخبار باملغيبات
والكرامات التي ال جيرهيا اهلل تعاىل اال عىل يد
أصفيائهاملؤيدينبتأييدخاصمنه.
وقد حاول األخوة من أهل السنة رد فكرة النص
من النبي  عىل األئمة  وعىل أوهلم عيل 
بمنع داللة او تضعيف أسانيد النصوص النبوية
التي يستشهد هبا الشيعة عىل دعواهم ،وقد
قابلهم علامء الشيعة بمناقشة ردودهم وبيان
خطئها.
وقد حاول البعض من فرق الشيعة وبخاصة
الزيدية رد فكرة اإلثني عرشية وقابلهم علامء
الشيعةبالردعليهمأيضا.
وحاول بعض املعارصين من الكتاب رد فكرة
والدة املهدي  بدعوى ان القائلني بذلك
هم واحد من اثني عرشة فرقة انقسمت إليها
((( الكايف ج  1ص  277الروايات  .4-1وأيضا بصائر
الدرجات للصفار ص 470الروايات .10،12-1
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شيعةاحلسنالعسكري استناداإىلكتايبفرق
الشيعة للنوبختي واملقاالت والفرق لألشعري
الشيعي وقد اجبنا عن ذلك مفصال يف كتابنا
حول إمامة أهل البيت ووجود املهدي ..(((
الغيبةالتعنيتعطيلالعملباألحكام
اإلسالمية

مل تكن الغيبة الكربى للمهدي  التي
جتاوزت األلف سنة لتعني تعطيل العمل
بأحكاماإلسالم.
كيف يكون ذلك؟
ألن أصل مسالة وجود أوصياء للنبي  إنام هي
احلفاظ عىل اإلسالم ليبقى سليام ميرسا ملن أراد
العمل به ،وقد أدى األئمة  وظيفتهم هذه عىل
أتم وجه ،وربوا محلة أمناء لعلومهم.
ومل يكن تسلم احلكم يف املجتمع اإلسالمي
ككل من قبلهم اال بعض شؤوهنم ومل يتوفر
الرشط األساس لنهوض اغلبهم فيه وهو رشط
وجود النارص الكفوء وانقياده هلم كام أشار أمري
املؤمنني « اما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة
((( انظر كتابنا شبهات وردود احللقة الرابعة او الكتاب الكبري
الذي مجع احللقات األربع.
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لوال حضور احلاضر وقيام احلجة بوجود الناصر
أللقيت حبلها على غارهبا ولسقيت آخرها بكاس
أوهلا».
ان الغيبة كانت مكرا إهليا يف قبال مكر العباسيني
الذين أرادوا قتل اإلمام  وأراد اهلل تعاىل
حفظه وادخاره لليوم املوعود.
ِ
الغيبة
ومن جانب آخر فإن من ابرز ِحكَم
ِ
وأرسارها الواضحة عىل صعيد األمة اخلاصة
ـ شيعة أهل البيت  ـ هي إتاحة الفرصة
حلملة تراث األئمة ان يامرسوا مسؤولياهتم
الفكرية والعلمية والسياسية ككل عىل أساس
فهمهم البرشي غري املعصوم للقرآن الكريم
والرتاثالفكريالذيخلفتهالتجربةاملعصومة
للنبي  واألئمة .
وتأيت فكرة عودة املعصوم الغائب يف آ خر
الدنيا وظهوره مرة ثانية عىل املرسح االجتامعي
والسيايس لتقييم التجارب السابقة للمسرية غري
املعصومة والكشف عن مستوى متثيلها وصدق
تعبريها وأمانتها من ناحية ،ومن ناحية أخرى
لتحقيق الوعد اإلهلي اآلنف الذكر.
ان مفهوم انتظار الفرج يرتبط باملهدي حممد بن
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احلسن العسكري  الذي عاش مرشدا خمتفيا
وال زالت هذه احلالة ترافق وجوده الرشيف
«اللهم عجل فرج وليك احلجة بن احلسن ،»
ليس له ربط باألمة اال من ناحية كونه قائدها
املعصوم املعد ألداء وظيفة إهلية خاصة قدر اهلل
هلا ان تكون خامتة املسرية عىل األرض كلها وان
يعينهفيهاالنبيعيسى .
ويتضح من ذلك رس انحصار هذا املفهوم ضمن
الدائرة الشيعية ،إذ ان الدائرة السنية ال تؤمن
بمهدي مولود غائب مرشد خائف طريد.
عالماتالظهور:

األخبار التي تتحدث عن عالمات ظهور
املهدي  سواء يف الكتب الشيعية ام يف
الكتب السنية تستهدف غالبا تشخيص زمن
الظهور ،ويوجد اجتاهان يف دراستها:
األول :يدرسها عىل اهنا خترب بحوادث مستقلة
عنبعضهاالبعض.
الثاين :يدرسها عىل اهنا خترب عن وضع اجتامعي
وسيايسوتكنولوجييعيشهالعاملقبيلالظهور.
وبعبارة أخرى ترسم لنا حالة العامل السياسية
واالجتامعيةوالتكنولوجيةقبيلالظهور.
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ويف ظل االجتاه الثاين يتضح ألي باحث يف
عالمات الظهور ان العامل اليوم اقرب من أي
وقت مىض إىل عهد الظهور.
فمن الناحية التكنولوجية تتحدث األخبار عن
عامل فيه طائرات تنقل املسافرين من بلد إىل بلد
وإذاعات بعدد شعوب العامل تستطيع بث اخلرب
الواحد يف ان واحد للعامل امجع وتلفون متلفز
يسمع من يف املرشق أخاه الذي يف املغرب ويرى
صورته،وكومبيوترات يدوية حتتوي عىل برامج
متنوعة تغني حاملها عن اصطحاب آالف
الكتب.
ومن الناحية االجتامعية تتحدث عن وضع
اجتامعي للنساء تظهرن فيه كاسيات عاريات
وهو كناية عن التربج والسفور ،وظهور أنواع
من املنكرات مما ال يتصوره اإلنسان قبل حدوثه.
ومن الناحية السياسية تتحدث عن كشف هيكل
سليامن  الذي يستلزم قيام دولة إرسائيل يف
قلب العامل العريب واإلسالمي .وعن قيام دولة
توطئ للمهدي  يف املرشق ،وعن ظهور
دعوات مهدوية كاذبة وغري ذلك.
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األساس املوضوعي لتمييز الصادق الذي
يدعي املهدوية من الكاذب:

األساس املوضوعي الوحيد الذي يمكننا ان
نعتمده هو املؤيدات اإلهلية واملعجزة التي جتري
عىل يد من يدعي املهدوية بعد تصديقه للنبوة
اخلامتة وحركة آبائه اوصياء النبي اخلاتم  ،كام
هو احلال مع أي مدعي للنبوة والرسالة وختتم
هذه املؤيدات بظهور عيسى بن مريم  الذي
قص القرآن علينا خربه انه حييي املوتى ويربئ اال
كمه واألبرص (((.
وهبذا األساس يقطع الطريق عىل كل حالة كاذبة
أتعمد صاحبها الكذب أم وقع ضحية
سواء ّ
حالة كشف عرفاين كاذب من قبيل ما وقع
للمهدي السوداين حني خيل إليه انه هو املهدي
املوعود بام جتسد يف خياله ان النبي  قد اخربه
مبارشة بانه هو حيث قال يف إحدى رسائله

((( كثرت األمراض املستعصية عىل العالج زمن املسيح 

وكانت من معجزاته انه عالج تلك األمراض باملسح عليها،
وسيتكرر هذا األمر بالظهور الثاين للمسيح  حيث سيكون
العامل قبيل ظهوره قد شاعت فيه ظاهرة املشوهني خلقيا بسبب
أشعة الراديوم املستخدمة يف احلروب ولعلنا نعيش إرهاصات
هذه املرحلة وبخاصة بعد ان جربت األسلحة اجلديدة يف حرب
اخلليج وينتظر اخلرباء ظهور حاالت التشوه اخللقي بسبب تلك
اإلشعاعات.
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املؤرخة يف16شعبان1299هجرية:
«اخربين سيد الوجود  باين املهدي املنتظر
وخلفنيعليه السالمباجللوسعىلكرسيه مرارا
بحرضة اخللفاء األربعة واألقطاب واخلرض 
وايدين باملالئكة املقربني واألولياء األحياء
وامليتني من لدن ادم إىل زماننا هذا وكذلك
املؤمنني من اجلن ويف ساعة احلرب حيرض معهم
أمام اجليش سيد الوجود  بذاته الكريمة
وكذلك اخللفاء األربعة واألقطاب واخلرض
وأعطاين سيف النرص من حرضته  وأعلمت
انه ال ينرص عيل معه احد ولو كان الثقلني األنس
واجلن ثم اخربين سيد الوجود ... بانه خترج
راية من نور وتكون معي يف حالة احلرب حيملها
عزرائيل  فيثبت هبا أصحايب وينزل الرعب
يف قلوب أعدائي فال يلقاين احد بعداوة اال خذله
صدق باين املهدي
اهلل .فمن له سعادة صدق ِّ
املنتظر ولكن اهلل جعل يف قلوب الذين حيبون
اجلاه النفاق فال يصدقون حرصا عىل جاههم...
وأمرين سيد الوجود  باهلجرة إىل ماسة بجبل
قدير وامرين ان أكاتب هبا مجيع املكلفني أمرا
عاما فكاتبنا بذلك األمراء ومشايخ الدين فانكر
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األشقياء وصدق الصديقون ...وقد اخربين
سيد الوجود  بانه من شك يف مهديتك فقد
كفر باهلل ورسوله كررها ثالث مرات ،ومجيع
ما أخربتكم به من خالفتي عىل املهدية الخ فقد
اخربين به سيد الوجود  يقظة يف حال الصحة
خاليا من املوانع الرشعية ال بنوم وال جذب وال
سكر وال جنون.(((»...
وقال يف رسالة أخرى «...فلوال أين عىل نور من
اهلل وتأييد من رسول اهلل  ملا قدرت عىل يشء
وال ساغ يل ان احكي شيئا ،وما أخربت عن
النبي  بام أخربت اال بأمر من رسول اهلل وقد
اخربين  بأخبار ليست عند األولياء وال عند
العلامء وليكن معلوما عندكم اين ال افعل شيئا اال
بأمر النبي  او ملك اإلهلام مأذونا من النبي 
وقد اخربين  ان األمة هتتدي يب بدون املشقة
التي حصلت له  ،واين خملوق من نور عنان
قلبه  وبرشين  ان أصحايب كأصحابه وان
عوامهم هلم رتبة عند اهلل كرتبة الشيخ عبد القادر
((( انظر اآلثار الكاملة لالمام املهدي (السوداين)يف سبع
جملدات ،املجلد األول ص  143-139وأيضا سعادة املهتدي
بسريةاإلماماملهديص01تاليفإسامعيلعبدالقادرالكردفاين
حتقيق د.حممد إبراهيم ابو سليم ط1سنة  1972بريوت.
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اجليالين»(((.
فاملالحظ عىل فقرات الرسالتني هو انحصار
األدلة عىل صدق مدعي املهدية ،الصفة الذاتية
وليس املوضوعية مضافا إىل عدم حتقق ما اخرب
به من النرص املؤزر حلركته.
ان املهدي  عىل التصور الشيعي إنسان
مشخص وهو ابن احلسن العسكري  ولد
سنة  255هجرية وعايش أهل األرض من
القرن الثالث اهلجري واىل القرن اخلامس عرش
اهلجري واىل ما شاء اهلل فال بد له ان يثبت ذلك
بطريقةموضوعيةوهي:
اما جريان املعجزات عىل يده وقد جرت
املعجزات عىل يد آصف بن برخيا وزير
سليامن  ومليكنآصفنبياوذلكحنياحرض
عرش ملكة سبأ بأقل من ملح البرص﴿ قَ َال يَا َأ ُّيهاَ

َ ُ َ ُّ ُ َ ْ
َ ْ َ َ َْ َ ْ َُْ ُ ْ َ َ َ
ْ
َ
ون مسل ِ ِمني  38قال
ِين بِعرشِها قبل أن يأت ِ
المل أيكم يأت ِ
ْ ٌ ْ ْ ّ ََ
َ ََْ َ ْ َُ َ ْ ََ َ
ال ِن أنا آتِيك بِهِ قبل أن تقوم مِن مقامِك ...
عِفريت مِن ِ
َ ْ َ َْ
َ
َ
َ
 39قَ َال َّالِي عِنْ َدهُ عِلْ ٌم م ِْن الْك َ
اب أنا آتِيك بِهِ قبل أن
ِت
ِ
َ
َ َ َ ُ َ ََ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
يَ ْرت َّد إِلْك َط ْرفك فل َّما َرآهُ ُم ْس َتقِ ًّرا عِن َدهُ قال هذا م ِْن فض ِل
َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
سهِ
ر ِب ِلبلو ِن أأشكر أم أكفر ومن شكر فإِنما يشكر لِ ف ِ
((( االثار الكاملة املجلد اخلامس ص  94نسخة معدلة من
الرسالة.40
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َ

َ

ََ ْ َ
ك َف َر فَإِ َّن َر ّ ِب غ ِ ٌّن ك ِر ٌيم  ﴾40النمل.40-38/
ومن
او يستخدم طرقا اعتيادية تكشف عن عمر
صاحبها وهويته من قبيل ان خيرب -مثال  -أهل
لندن انه مر من بالدهم يف القرن العارش امليالدي
ووضع رسالة بخط يده عىل رق غزال يف املنطقة
الفالنية وكانت يف ذلك الوقت مكتبة املدينة
ولكنها اندثرت بفعل عوامل خمتلفة ثم خياطب
االنكليز بإمكانكم احلفر عدة أمتار لتعثروا
عىل مكتبتكم املندثرة وفيها وثائق تعتزون هبا
وبإمكانكم ان تفتحوا اللفافة الفالنية لتجدوا
رسالتي إليكم وهذه نسخة ثانية منها ،وبنفس
األسلوب خياطب الروس او اإليرانيني او
العرب او الصينيني وغريهم ممن تعمر به األرض
عند ظهوره ،وال بد انه يطرح مثل هكذا طلب
بام يكشف عن درايته وعلمه باحللقات املفقودة
العزيزة يف كل بلد من اجل ان حيرك أهل كل بالد
نحوالتنقيبلكشفاحلقيقة.
ولو ظهر يف السنني أو االزمنة القادمة وأخرب
أنه حممد بن احلسن العسكري  وان عمره
1187سنة هجرية قمرية وهو بمنظر ابن
االربعني كام يف الروايات بالتأكيد سوف يتبادر
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إىل أذهان السياسيني وغريهم آنذاك ان هذا
الشخص املدعي قد ُجن او أصيب باهلذيان
ولكنهم حني يرون منه املعجزة وحتقق كلامته
سيكون األمر خمتلفامتاما.
وال مانع من اجتامع الطريقتني.
خصائصدولة املهدي  املرتقبة

ان دولة املهدي  املرتقبة ال تعني ان
اإلسالم سوف يبقى معطال حتى تقام دولته عند
ظهوره الرشيف ،بل تعني قيام دولة خاصة كان
نموذجها املصغر هو دولة النبي سليامن  فقد
كان ملكه مؤيدا بقوى اجلن والريح واحليوان
فضال عن مؤمني اإلنس وتزيد عىل دولة سليامن
بان دولة املهدي  تعم األرض كلها وال توجد
دولة بعدها وتتصل بعهد القيامة الصغرى
ثم ختتم احلياة عىل األرض وقد أشار القرآن
الكريم إىل هذه القيامة الصغرى يف آخر الزمان
َ ََ َ َْ ُْ َ َْ ْ َ ْ
خ َر ْ
ج َنا ل َ ُه ْم َدابَّ ًة مِنْ
بقوله﴿ ِإَوذا وقع القول علي ِهم أ

ْ َ ْ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ون َ 82و َي ْومَ
الر ِض تكل ِمهم أن انلاس كنوا بِآيات ِنا ل يوق ِن
َ ْ ُ ُ ْ ُ ّ ُ َّ َ ْ ً َّ ْ ُ َ ّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
ك أم ٍة فوجا مِمن يكذِب بِآيات ِنا فهم يوزعون
نش مِن ِ
َ
ْ
َ َّ َ َ ُ َ َ َ
ك َّذبْ ُت ْم بآيَات َول َ ْم ُت ُ
ِيطوا ب ِ َها عِل ًما
 83حت إِذا جاءوا قال أ
ِ ِ
َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون َ 84و َو َق َع الْ َق ْو ُل َعلَيْه ْم ب َما َظلَ ُموا َف ُهمْ
أماذا كنتم تعمل
ِ ِ
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َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُ
ك ُنوا فِيهِ َوانلَّ َه َ
ار
ل ين ِطقون  85ألم يروا أنا جعلنا الليل ل ِيس
َ
ْ َ
َ ُ
صا إ َّن ف َذل َِك َليَ
ُْ ً
ات ل ِق ْو ٍم يُؤم ُِنون َ 86و َي ْو َم يُنفخ ِف
ٍ
مب ِ ِ ِ
َ
ُّ َ َ َ
ع َم ْن ف َّ
الس َم َ
ات َو َم ْن ف ْال ْر ِض إ َّل َم ْن َش َ
اء
الصورِ فف ِز
او ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ال َب َال َتْ َس ُب َها َجام َِدةً
َّ ُ
الل َو ُ ٌّك َأتَ ْوهُ َداخِر َ
ين َ 87وتَ َ
ى
ر
ِ
ِ
ُ ْ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َّ
َ َ َ ُ ُّ َ َّ َّ َ
اب صنع اللِ الِي أتقن ك
ش ٍء إِن ُه
و ِه تمر مر السح ِ
َ َ
َْ ُ َ
َخب ٌ
ري ب ِ َما تف َعلون  ﴾88النملِ﴿ 88-82/إَوذا َوق َع
ِ
ْ َ ْ ُ َ َْ
القول علي ِهم﴾  :أي جاء الوقت املحدد إلظهار
َْ
َ َْ ْ َ َ ً
ج َنا ل ُه ْم دابَّة م ِْن ال ْر ِض
ما خفي من احلق﴿.أخر
ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ
تكل ِمهم أن انلاس كنوا بِآيات ِنا ل يوق ِن
ون﴾  :والدابة
َ
كل ماش عىل األرض كام يف قوله تعاىل َ
﴿ما م ِْن دابَّ ٍة
َّ ُ
ٌ َ
اص َيتِ َها  ﴾56هود 56/وهي هنا إنسان
إِل ه َو آخِذ بِن ِ

ميت حيييه اهلل تعاىل بقرينة قوله تعاىل (أخرجنا
هلم من األرض) وقوله (تكلمهم) ،واحلاجة
إىل هذه املعجزة واآلية هي ان الناس بعد ظهور
املهدي  واملسيح  يبقى الكثري منهم
عىل ما ألفه من دين او مذهب آبائه كام اخرب
َ
القرآن الكريم عن الناس يف زمن األنبياء﴿ِإَوذا

َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ ُ
ِإَول َّ
الر ُسو ِل قالوا َح ْسبُ َنا َما
قِيل لهم تعالوا إِل ما أنزل الل
َ
َ َ َْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ
اءنا أ َول ْو كن آبَاؤه ْم ل َي ْعل ُمون شيْ ًئا َول
وجدنا عليهِ آب
ْ ُّ ُ
ََُْ َ
ون ﴾ املائدةَ ﴿.104/و َي ْو َم َنْ ُ ُ
ِن
م
ش
ك أ َّم ٍة
يهتد
ِ
َ ْ ً َّ ْ ُ َ ّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
فوجا مِمن يكذِب بِآيات ِنا فهم يوزع
ون﴾  :أي نحرش
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َ ُ
من أمة مجاعة ممن يكذب بآياتناَ .
﴿و َي ْو َم يُنفخ ِف
َ
ُّ َ َ َ
ع َم ْن ف َّ
الس َم َ
ات َو َم ْن ف ْال ْر ِض إ َّل َم ْن َشاءَ
الصورِ فف ِز
او ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ ُ ٌّ َ َ ْ ُ َ
َ
الل وك أتوه داخ ِِرين﴾  ،إشارة إىل احلرش األكرب

والقيامةالكربى.
هذه القيامة الصغرى تقوم عىل فكرة عدم
االكتفاء بإقامة دولة العدل املطلق وأن ينعم
كل إنسان وكل فئة باألمان والعدل والكفاية
االقتصادية واالجتامعية يف ظلها كهدف
يستوعب حركة املهدي  واملسيح 
املرتقبة ،بل هناك هدف آخر وهو احلوار بني
األديان واملذاهب وحماكمتها عىل أساس وسائل
اإلثبات الواقعية والتارخيية التي تستدعي إحياء
شهودها ورجاهلا التارخييني الذين كانوا طرفا
أساسا يف تلك املذاهب او األفكار وقد ادخر
اهلل تعاىل رسوله عيسى  ليقوم بمهمة إحياء
هؤالء الشهود التارخييني بني يدي احلاكم األعىل
املهدي  من آل حممد .
ومن الطريف ان البعض يستنكر عىل الشيعة
قوهلم هبذه القيامة الصغرى والتي تسمى
بالرجعةوهويعتقدانعيسىبنمريم  سوف
يعود مرة ثانية إىل احلياة الدنيا ويقتدي بإمام
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املسلمني آنذاك كام يف رواية البخاري «كيف بكم
(((
إذا نزل فيكم عيسى بن مرمي وامامكم منكم».
أاليسائلهذاالبعضنفسهكيفسيعرفالناس
ان هذا الشخص هو عيسى بن مريم ؟ اذا مل
يامرس إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص؟
و حني حييي املوتى هل يتصور انه سيحيي
إنسانا مات لتوه ثم يعيش ساعة يموت بعدها
ام ان األبلغ يف األمر هو ان حييي ميتا مضت عليه
قرون ثم حييي بعدها سنون أخرى ،واألبلغ منه
حني حييي عيل بن ايب طالب  و قد اختلف
املسلمون عىل موقعه بعد الرسول  بني قائل
هو كالرسول يف موقعه الرسايل والسيايس اال
انه ال نبي بعد الرسول وانه ال جتوز خمالفته كام
ال جتوز خمالفة الرسول  واستند يف ذلك إىل
األحاديث النبوية الصحيحة وبني منكر لذلك
ليجعل منه الشخص الرابع يف الفضل بل ال يعد
له بعضهم فضال بعد األول والثاين.
ان املهدي  خيرج للناس الصحيفة اجلامعة
التي كتبها عيل  عىل اجللد بخط يده وإمالء
النبي  وتوارثها األئمة  بنص اهلي من
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،ج  ،٢ص .٣٣٦
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النبي  عىل واحد واحد منهم ونرشوا ما فيها
وكتب الشيعة عن ائمتهم  السنة النبوية
هبذا الطريق الوثائقي الفريد معصوم يكتب
عن النبي  ثم يروي املعصوم بنفسه كام يف
قول اإلمام الصادق « إنّا لو كنا نفيت الناس
برأينا وهوانا لكنا من اهلالكني ولكنها آثار من
رسول اهلل  أصل علم نتوارثها كابرا عن كابر
نكزنها كما يكزن هؤالء ذهبهم وفضتهم»(((.
غري ان البعض قد يبقى عىل ما عنده ملا ألفه عن
آبائهوهنامنأجلتوفريحجةحسيةتقطعالعذر
ليس لدينا اال إحياء صاحب الكتاب ليكتب بيده
عرف أنه الذي كتب الكتاب الذي أظهره
ول ُي َ
املهدي  وليحدثهم عن جمريات األمور كام
شاهدهاوجرت.
وهكذا حني يقول عيسى  للمسيحيني
ان املسيحية التي بأيديكم هي مل تكن مني بل
من بولس مثال ،وحييي هلم بولس ليحدثهم
كيف حرف املسيحية من رسالة جاءت تبرش
بمحمد  وأهل بيته  إىل رسالة جتعل من
املسيح  خاتم الرسل بل جتعله ثالث ثالثة.
((( الصفار ،بصائر الدرجات .299
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ويتضح ان دولة املهدي  ليست إلقامة العدل
املطلق يف املجتمع البرشي حسب بل لالنتقال
به إىل الوحدة الفكرية واملذهبية القائمة عىل
أساس الوثائق الواقعية والتارخيية وهي بذلك
متثل خامتة املطاف حلركة األنبياء والرسل مجيعا
وانتصار العقل والعلم والتوحيد عىل اجلهل
واخلرافة والرشك.
مرشوع انتظار القائد املوعود عند اليهود
واملسيحيني

عىل الرغم من العداوة التارخيية الشديدة بني
اليهود والنصارى وذلك بسبب دعوى اليهود
اهنم قتلوا عيسى بن مريم  ،وتصديق
النصارى بذلك فاهنم التقوا يف القرن التاسع
عرش والقرن العرشين امليالدي عىل العقيدة
بانتظار املسيح ودعم مرشوع سيايس يقوم عىل
تلك العقيدة وهو مرشوع قيام إرسائيل بصفتها
مقدمة لظهور املسيح ومن ثم جندت مئات
الكنائس واجلمعيات املسيحية يف أمريكا وأوربا
تدعو لدعم دولة إرسائيل بعد قيامها بتلك
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الصفة(((.
ففي 1980م تم إعالن تأسيس منظمة يف
القدس املحتلة باسم (السفارة املسيحية الدولية
يف القدس) وقد اخترص مؤسسها أهدافها بقوله:
«إننا صهاينة اكثر من اإلسرائيليني انفسهم ،وان
القدس هي املدينة الوحيدة اليت حتظى باهتمام
اهلل وان اهلل قد أعطى هذه األرض إلسرائيل إىل
األبد».
ويرى أعضاء هذه السفارة« :انه اذا مل تبق
إسرائيل فانه ال مكان للمسيح عند جميئه الثاين».
وبدأت السفارة فور تأسيسها باالحتفال الدويل
السنوي بالعيد اليهودي املسيحي عيد العريش
فحرضه اكثر من ألف رجل دين مسيحي ويف
عام 1982م حرضه ثالثة آالف رجل دين
مسيحي.
وصارت السفارة املسيحية الدولية إحدى
املنظامت الرئيسية التي تدعى جللسات االستامع
أمامجلانالكونغرساألمريكيعندطرحقضايا
الرصاع العريب اإلرسائييل وبخاصة مسألة
القدس.
((( انظر كتاب البعد الديني يف السياسة األمريكية جتاه الرصاع
العريب اإلرسائييل  /يوسف احلسن  /رسالة دكتوراه.
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ويف سنة 1985م أعلنت القيادات الصهيونية
املسيحية يف مؤمترها املنعقد يف بال يف سويرسا
قوهلم« :حنن الوفود املجتمعني هنا من دول خمتلفة
وممثلي كنائس متنوعة ،ويف نفس هذه القاعة
الصغرية واليت اجتمع فيها منذ  88عامًا الدكتور
تيودور هرتزل ومعه وفود املؤمتر الصهيوين
األول والذي وضع اللبنة األوىل إلعادة ميالد
دولة إسرائيل جئنا معا للصالة وإلرضاء الرب،
ولكي نعرب عن شغفنا العظيم بإسرائيل (الشعب
واألرض والعقيدة) ولكي نعرب عن التضامن
معها وتأييدنا هلا»(((.
وقد تأسست يف أمريكا كنيسة باسم الكنيسة
التدبريية ) (Indespensationalismبلغ عدد اتباعها
نحو ستني مليون شخصا تؤمن هذه الكنيسة بان
للعودةالثانيةللمسيح  رشوطامنهاقيامدولة
صهيون وجتميع هيود العامل فيها(((.
((( انظر مقال :الصهيونية املسيحية يف أمريكا حسني حداد جملة
شؤون فلسطينية العدوان92ـ.1990/9/10 93
((( املنهج التدبريي هو منهج لتفسري الكتاب املقدس ظهر يف
إنكلرتا يف القرن التاسع عرش بشكل أسايس بفضل جهود جون
نلسون داريب من كنيسة اإلخوة البليموث .تلعب التدبريية
أو القدرية كام يسميها البعض دور ًا رئيسي ًا يف الفكر الالهويت
للصهاينة املسيحيني ،فلفهم عالقة اهلل مع اجلنس البرشي
يقسمون تاريخ هذه العالقة إىل سبعة أقدار أو حقب زمنية خيضع
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وقد كان من اتباع هذه الكنيسة (جورج بوش) و
(ريغان)رئيساالوالياتاملتحدةالسابقان.
ويف ترشين األول عام 1983م قال (ريغان) امام
جلنة العالقات العامة األمريكية اإلرسائيلية:
«انين أتساءل هل اننا حنن اجليل الذي سيشهد
معركة (هرجميدون) .ان النبوءات يف العهد القدمي
تصف متاما الوقت الذي حنن فيه»(((.
وقول (ريغان) هذا يستند إىل كتاب (كوكب
فيها اهلل اإلنسان لتجارب متتحن طاعته ،فيقول سكوفيلد أحد
أهم مفكري هذا املذهب «كل قدر دور من الزمان يمتحن فيه
البرش حسبام أوحاه اهلل من وحي خمصوص».و وفق ًا للتدبرييني
فنحن نعيش اليوم يف احلقبة السادسة أو ما يسمى «دور الكنيسة
والنعمة» بانتظار حلول احلقبة السابعة واألخرية برجوع املسيح
لألرض لتأسيس حكمه األلفي .وهكذا تفصل التدبريية بني
مفهومي إرسائيل والكنيسة ،فبالنسبة للمسيحية التقليدية
الكنيسةكاميقولأوغسطينوسهيوارثةالوعودالتيأعطاهااهلل
إلرسائيل ،فهي بذلك إرسائيل اجلديدة التي تسعى بشوق لبلوغ
أورشليم الساموية ،ففي هذا املفهوم تصبح أورشليم أو أرض
املوعد للمسيحيني ذات طبيعة روحانية أزلية ال صلة مبارشة
هلا مع أرض إرسائيل التارخيية ،عىل عكس الصهاينة املسيحيني
الذين يشددون عىل الفصل بني إرسائيل كشعب هيودي أو شعب
اهلل عىل األرض والكنيسة أو شعب اهلل يف السامء ،مؤكدين عىل
التفسري احلريف للكتاب املقدس .يفيض هذا هبم إىل نتيجة حتمية
مفادها أن أرض فلسطني التارخيية هي ملك أبدي للشعب
اليهودي ،وأن نبوءات الكتاب املقدس التي أعلنت عن عودة
اليهود إىل أرضهم قد حتققت يف القرنني التاسع عرش والعرشين.
((( انظر مقال :اخلليج يف الطريق إىل هرجميدون .حممد السامك
جريدة السفري.1990/9/10
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األرض العظيم الراحل) (THE late great planet

 )Earthتأليف هال لينديس ( )Hal lindseyنرشه
ألول مرة عام 1970م وباع منه اكثر من ()15
مليون نسخة يركز فيه عىل ان اهم إشارة لنهاية
التاريخ وعودة املسيح الثانية هي عودة اليهود
إىل ارض إرسائيل بعد آالف السنني ،كام أشار فيه
إىل ان االحتاد السوفيتي هو يأجوج الذي يتعاون
معه العرب وحلفاؤهم ملهامجة إرسائيل ويؤكد
عىل ان قوة إرسائيل العسكرية ،ستنترص عىل
قوى الرش متهيدا للقدوم الثاين للمسيح املنقذ
بعد معركة (هرجميدون) (املوقع الذي ستجرى
فيه املعركة الفاصلة بني قوى اخلري وقوى الرش يف
سهل املجدل يف فلسطني)(((.
مرشوع احلوار بني املسلمني حول املهدي
املوعود:

يف ضوء القدر املشرتك بني التصورين الشيعي
والسني حول األطروحة اإلهلية يف آخر الزمان
الذي يتمثل بأن القائد املوعود هو املهدي 
من ذرية النبي  من ذرية فاطمة  وان
األمة اإلسالمية هي مادة االنطالق وان القرآن
((( مقال حسني حداد السابق.
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الكريموالسنةهياملنهجفإنأمامالسنةوالشيعة
مرشوعني للحوار مها:
أوال :مرشوع احلوار الشيعي السني هبدف بناء
القاعدةالصلبةللوحدةاإلسالميةالتيتقومعىل
وحدة القبلة ووحدة الكتاب وخامتية النبي 
ووحدة املستقبل املرشق بظهور املهدي  من
آل حممد  ثم دراسة املسائل املختلف عليها
بروح املحبة واألخوة ومنهج البحث العلمي
ولعل من اخطر املسائل التي تواجه املسلمني
مجيعا هي مسالة الضوابط املوضوعية التي
تشخص املهدي املوعود خاصة وان جتربتني
سياستني كبريتني قد حصلتا حتت هذا العنوان
ومها جتربة املهدي اإلسامعييل يف القرن الثالث
والرابع اهلجري واملهدي السوداين يف القرن
الثالث عرش اهلجري.
ثانيا :مرشوع احلوار اإلسالمي املسيحي.
مرشوع احلوار اإلسالمي املسيحي:

هناك دائرة واسعة من التصورات الدينية يشرتك
فيها املسيحيون واملسلمون سواء فيام يتعلق باهلل
تعاىل او النبوة او اخلامتة السعيدة عىل األرض
ودور املسيح  يف صناعة هذه اخلامتة وهذه
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التصورات املشرتكة جيهلها الكثري من الشعوب
املسيحية واإلسالمية ،ونرشها بينهم يقلل من
الفجوة الكبرية التي فصلت بينهم والعواطف
السلبية التي تكونت بفعل ظروف استثنائية
وسياسات خاطئة مارستها دول الطرفني تارخييا
وإذا ما ردمت تلك الفجوة وحميت تلك النظرة
العدائية وحلت حملها نظرة التقدير واالحرتام
املتبادل امكن عند ذاك بحث املسائل املختلف
عليها بروح املحبة واالحرتام واملسالة ليست
صعبة وال مستحيلة ،إذ ان ما بني املسلمني
واملسيحيني مل يكن لريقى إىل مستوى العداوة
التارخيية التي حكمت العالقة التارخيية بني
املسيحيني واليهود حيث ان اليهود ال يعرتفون
باملسيح عيسى بن مريم  بل ينعتونه وامه
بنعوت قبيحة ثم هم يعرتفون انه قتلوه وقد
صدقهم املسيحيون بذلك ومع ذلك فان جهود
اليهود الصهاينة قد أثمرت نتيجة إجيابية وصار
املعسكر املسيحي حليفا قويا إلرسائيل بل وجد
ماليني املسيحيني مؤيدين إلرسائيل أكثر من
قسم من اليهود انفسهم.
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املهدي
(((
يف القرآن والتوراة واالنجيل


اوال :املهدي  يف القرآن:

توجد يف القرآن الكريم ايات متعددة يف سور
خمتلفة ترتبط باملهدي  الويص الثاين عرش
للنبي  ،وقبل البدء بذكر نامذج منها ينبغي ان
نلتفت اىل طريقة القران يف بيان معارفه وقضاياه
وبيان ذلك كام ييل.
طريقة القرآن يف بيان معارفة:

للقرآن طريقته اخلاصة يف ايصال معارفه ،وقد
متثلت هذه الطريقة بعدة امور منها :جتنبه لذكر
االسامء سواء كانت اسامء االئمة االثني عرش بعد
النبي  او اسامء املنافقني ،واالسامن الوحيدان
اللذان ذكرمها القران فيام يرتبط بقومه مها اسم
((( القيت هذه املحارضة يف احتفال مجاعة علامء املسسلمني
يف اوربا يف املركز االسالمي يف انكلرتا يف ليلة 15شعبان سنة
.1422
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ايب هلب عم النبي  واسم زيد العبد الذي
وهبته خدجية للنبي .ومنها ايضا جتنبه لذكر كثري
مما يرتبط بتفاصيل العبادات وغريها،وهبذا
صارت كثري من االيات بحاجة اىل بيان اضايف
ملعرفة املصاديق الواقعية هلا وهذا البيان االضايف
مما تكفله الوحي ايضا ،قال تعاىل﴿فَإ َذا قَ َر ْأنَاهُ فَاتَّبعْ
ِ
ِ
َ
قُ ْرآنَ ُه ُ 18ث َّم إِ َّن َعليْ َنا َب َيانَ ُه  ﴾19القيامة ،ومعنى ذلك
ان القرآن وحي اهلي وكذلك بيانه وتفسريه،
ويف ضوء ذلك يتلقى املسلم بيان القرآن
وتفسريه عن النبي كام يتلقى النص القرآين عنه،
ََ َ َْ َْ َ ّ ْ
َ َُّ
ّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
قال تعاىل﴿وأنزلا إِلك اذلِكر لِ ب ِي ل ِلن ِ
اس ما ن ِزل
َ
إِلْ ِه ْم ﴾ النحل.44/وهكذا فان القارئ حني
يريد معرفة من املراد بأهل البيت املشار اليهم يف
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
الر ْ
ك ْم ّ
ج َس
قوله تعاىل مثال﴿إِنما ي ِريد الل ِلذهِب عن
ِ
َ ْ َ َْْ َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ
ْ
ً
أهل الي ِت ويط ِهركم تط ِهريا ﴾ األحزاب 33/او
يعرف كيفية الصالة التي امر هبا يف القران جيب
عليه ان يرجع اىل النبي  وحده ،وعند وفاته
جيب الرجوع اىل من اورثه اهلل ورسوله ذلك
البيان الكامل وتلك املهمة وهم اهل بيته.
روى الكليني يف كتابه الكايف بسنده عن ابن
مسكان:قال قلت لالمام الصادق :ان الناس
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يقولون فام له مل يسم عليا وأهل بيته  يف
كتاب اهلل عز وجل؟ .قال فقال« :قولوا هلم:إن
رسول اهلل  نزلت عليه الصالة ومل يسم اهلل
هلم ثالثا وال أربعا حىت كان رسول اهلل  هو
َسر ذلك هلم .ونزلت عليه الزكاة ومل يسم
الذي ف َّ
هلم من كل أربعني درمها درهم حىت كان رسول
َسر ذلك هلم .ونزل احلج فلم
اهلل  هو الذي ف ّ
يقل هلم طوفوا أسبوعا حىت كان رسول اهلل 
َسر ذلك هلم .ونزلت﴿أطيعوا اهلل وأطيعوا
هو الذي ف َّ
الرسول وأويل األمر منكم﴾ ونزلت يف علي واحلسن
واحلسني فقال رسول اهلل  يف علي من كنت
مواله فعلي مواله وقال :أوصيكم بكتاب اهلل
وأهل بييت فإين سألت اهلل عز وجل ان ال يفرق
بينهما حىت يوردمها على احلوض فأعطاين ذلك،
وقال:ال تعلموهم فهم اعلم منكم ،وقال :اهنم لن
خيرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم يف باب
ضاللة .فلو سكت رسول اهلل  فلم يبني من
أهل بيته الدعاها آل فالن وآل فالن لكن اهلل
َّ
عز وجل أنزله يف كتابه تصديقا لنبيه ﴿إِن َما
ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ّ ْ َ ََْ
ْ
ت ُ
وي َط ّه َر ُكمْ
َ
الرجس أهل ابلي ِ
ِ
ي ِريد اهلل ِلذهِب عنكم ِ
َت ْطه ً
ريا﴾ فكان علي واحلسن واحلسني وفاطمة 
ِ
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فادخلهم رسول اهلل  حتت الكساء يف بيت أم
سلمه مث قال اللهم ان لكل نيب أهال وثقال وهؤالء
أهل بييت وثقلي فقالت أم سلمة الست من هلك
فقال انك إىل خري ولكن هؤالء أهلي وثقلي»(((.
نامذج من االيات يف املهدي :

وعىل سبيل املثال ال احلرص نذكر نامذج من
االيات التي بني النبي برواية اهل بيته اهنا يف
املهدي ،منها:
ُ
ْ ُ
ِين َ
﴿و َع َد َّ ُ
 .1قوله تعاىل َ
الل َّال َ
آم ُنوا مِنك ْم َو َع ِملوا

َْ
َّ َ َ
َ َ َْ ْ
ْ َ
ْ
خلَ َف َّالِينَ
الص ِ
ات ل َي ْس َتخل ِف َّن ُهم ِف الر ِض كما است
ال ِ
ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ْ َ َّ
َْ َ َُ ْ َ َُ َ
ل َب ّدِلَّ ُه ْم
ِين ُه ْم الِي ارتض لهم و
مِن قبل ِ ِهم ولمكِن لهم د
ْ َْ َ ْ ْ ًَْ َ ُُْ َ َ ُْ ُ َ
ون ب َشيْ ًئا َو َمنْ
شك ِ
مِن بع ِد خوف ِ ِهم أمنا يعبدون ِن ل ي ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ََُْ َ ُ ْ َْ ُ َ
كفر بعد ذل ِك فأولئِك هم الفاسِقون ﴾ النور.55/

قال الطربيس رمحه اهلل يف تفسريه :واملروي عن
أهل البيت عليه السالم :أهنا يف املهدي من آل
حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم .وروى العيايش
بإسناده عن عيل بن احلسني عليه السالم أنه قرأ
اآلية ،وقال :هم واهلل شيعتنا أهل البيت يفعل
اهلل ذلك هبم عىل يدي رجل منا ،وهو مهدي هذه
األمة ،وهو الذي قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
((( الكايف للكليني.286/1
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وآله وسلم « :لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد
لطول اهلل ذلك اليوم ،حىت يلي رجل من عتريت،
إمسه إمسي ،ميأل األرض عدال وقسطا كما ملئت
ظلما وجورا» .وروي مثل ذلك عن أيب جعفر
عليه السالم ،وأيب عبد اهلل عليه السالم .فعىل هذا
يكون املراد ب﴿اذلين آمنوا وعملوا الصاحلات ﴾  :النبي
وأهل بيته ،صلوات الرمحن عليهم .وتضمنت
اآلية البشارة هلم باإلستخالف ،والتمكني
يف البالد ،وارتفاع اخلوف عنهم عند قيام
املهدي عليه السالم منهم ،ويكون املراد بقوله
(كام استخلف الذين من قبلهم)...مثل داود
وسليامن عليه السالم...وعىل هذا إمجاع العرتة
الطاهرة ...،وأيضا فإن التمكني يف األرض عىل
اإلطالق ،مل يتفق فيام مىض ،فهو منتظر ألن اهلل
عز اسمه ،ال خيلف وعده(((.
ُ َّ
ََْ َ َُ َ
ولُ
 .2ومنها قوله تعاىل﴿ه َو الِي أرسل رس

بال ْ ُه َدى َودِين ْ َ
ال ّ ِق
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ ْ
َ
شك
ون﴾ التوبة.33/
الم ِ

ُْ َُ ََ
ع ّ
ادلِين ُكِّهِ َول َ ْو َكرهَ
ِلظ ِهره
ِ
ِ

قال الطربيس روي عن الباقر عليه السالم يف هذه
اآلية إن ذلك يكون عند خروج املهدي من آل
((( تفسري جممع البيان  -الشيخ الطربيس ج  7ص .265
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حممد عليه وعليهم صلوات اهلل ،فال يبقى أحد
أقر بمحمد صىل اهلل عليه وآله وسلم(((.
إال َّ
ْ
َ
ْ َ َ ُ ُ
ُ
ت بِك ْم
 .3ومنها قوله تعاىل﴿أي َن ما تكونوا يَأ ِ
َّ ُ َ ً َّ َّ َ َ َ ُ ّ
ك َ ْ
ش ٍء قَد ٌِير ﴾ البقرة148/
الل جِيعا إِن الل ع ِ
روى الطربيس والعيايش عن الرضا (عليه
السالم):أن لو قام قائمنا جلمع اهلل مجيع شيعتنا
من مجيع البلدان .وروى الصدوق اكامل الدين
والعيايش عن الصادق (عليه السالم) لقد نزلت
هذه اآلية يف أصحاب القائم وإهنم املفتقدون من
فرشهم ليال فيصبحون بمكة وبعضهم يسري يف
السحاب هنارا نعرف اسمه واسم أبيه وحليته
ونسبه إن اهلل عىل كل شئ قدير عىل االماتة
واالحياءواجلمع(((.
يب ال ْ ُم َ
.4ومنها قوله تعاىل﴿ ََّم ْن ُي ُ
ضط َّر
ِ
ْ ُ
َ َ
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ك ْم ُخلَ َف َ
اء
إِذا د َعهُ َو َيكشِ ف السوء ويجعل
َْ
ْ
الر ِض﴾ النمل.62/روى عيل بن ابراهيم
الباقر 

يف تفسريه عن ايب جعفر
املهدي .(((
﴿ول َ ْو تَ َرى إذْ فَز ُعوا فَ َل فَ ْو َ
 .5ومنها قوله تعاىل َ
ت
ِ ِ

((( جممع البيان .429/1
((( التفسري الصايف  -الفيض الكاشاين ج  1ص 200
((( تفسري القمي 204/2
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اهنا يف

َُ ُ
ْ َ َ َ
َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ
يب 51وقالوا آمنا بِهِ وأن لهم اتلناوش
وأخِذوا مِن مك ٍن ق ِر ٍ
َ
َ
ََ
َ ُ ْ ُ َ
م ِْن َمك ٍن بَعِيد َ 52وق ْد كف ُروا بِهِ م ِْن قبْل َو َيقذِفون
َ
َ َ
ْ
َ
ِيل بَيْ َن ُه ْم َو َب ْ َ
بالْ َغيْ
ي َما يَش َت ُهون
ب م ِْن َمك ٍن بَعِيد  53وح
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
ُ
َ ّ
ك َما فعِل بِأش َيا ِع ِه ْم م ِْن قبْل إِن ُه ْم كنوا ِف ش ٍك ُم ِريب

 ﴾54سبأ54-51/
قالالعالمةالطباطبائي:قداستفاضتالروايات
من طرق الشيعة وأهل السنة أن االيات ناظرة إىل
خسف جيش السفياين بالبيداء((( وهذا اجليش
يقصد املهدي عند ظهوره يف مكة.
َ
َََ
﴿ولق ْد ك َتبْ َنا ِف
 .6ومنها قوله تعاىل:

ّ
َّ
اذل ِْكر أَ َّن األَ ْر َض يَر ُث َها ع َِبادِيَ
الز ُبورِ مِن َب ْع ِد
ِ
ِ
َّ ُ َ
الص ِ
ال
ون﴾ األنبياء ،105/قال الطربيس وقال

أبو جعفر عليه السالم :هم أصحاب املهدي
عليه السالم يف آخر الزمان((( .وفيام ييل بسط
اكثر هلذه االية االخرية من سورة االنبياء.
املهدي  يف سورة االنبياء:

َ ْ ّ ْ َ َّ
﴿ولَ َق ْد َك َتبْ َنا ف َّ
قال تعاىل َ
الز ُبورِ مِن بع ِد اذلِك ِر أن
ِ
َ َ َََ ً
َّ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
األرض ي ِرثها عِبادِي الص ِ
الون  105إِن ِف هذا للغ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً ْ َ َ
ُْ
َ
ل َِق ْوم َعبد َ
ِين  106وما أرسلناك إِل رحة ل ِلعال ِمني  107قل
ِ
((( (تفسري امليزان ج .391/61
((( جممع البيان 119/7
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َ َ َ َّ َ ُ َ
َ ْ َْ
َّ
َ
إِن َما يُوح إ ِ َّل أن َما إِل ُهك ْم إ ِ ٌل َواح ٌِد ف َهل أن ُت ْم ُم ْسل ُِمون 108
َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ْ َْ
ََ ٌ َْ
يب أم
فإِن ت َول ْوا فقل آذن ُتك ْم ع َس َوا ٍء ِإَون أدرِي أق ِر
َ
َْ
َ ٌ َ ُ َ ُ َ
ون  109إِنَّ ُه َي ْعلَ ُم ْ َ
ال ْه َر م ِْن الق ْو ِل َو َي ْعل ُم َما
بعِيد ما توعد
ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٌ َ ُ ْ َ َ َ ٌ َ
َ ُُْ َ
ِني
ح
ل
تكتمون ِ 110إَون أدرِي لعله ف ِتنة لكم ومتاع إ ِ
ٍ
ُ ََ
َ َ َ ّ ْ ُ ْ ْ َ ّ َ َ ُّ َ َّ ْ َ ُ ْ
حان ال ُم ْس َت َعان ع َما
ب احكم بِال ِق وربنا الر
 111قال ر ِ
َ ُ َ
ون  ﴾112األنبياء112-105/
ت ِصف

وفيام ييل رشح مفردات هذه االيات:

َ ْ ّ ْ َ َّ
﴿ولَ َق ْد َك َتبْ َنا ف َّ
قوله تعاىل َ
الز ُبورِ مِن بع ِد اذلِك ِر أن
ِ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
األرض ي ِرثها عِبادِي الص ِ
الون : ﴾105

• ِّ
كريفااليةهوالتوراة(((،وقدسمىاهللتعاىل
الذ ُ
ّ
اذلِكر﴾ كام
كل كتاب من كتبه أنزله عىل رسله بـ﴿
ْ
﴿اق َ َ
ت َب ل َِّلن ِ
اس
يف اول اية من سورة االنبياء نفسها

ْ
َ ُُ ْ َُ ْ َ َْ ُ ْ ُ َ
ون َ 1ما يَأتِيه ْم م ِْن ذ ِْكر مِنْ
حِسابهم وهم ِف غفل ٍة مع ِرض
ِ
ٍ
ُْ
َّ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون / ﴾2األنبياء،
َر ّب ِ ِه ْم م َد ٍث إِل استمعوه وهم يلعب
َّ َ ْ َ ْ ّ ْ
ِذكر كام يف قوله تعاىل﴿إِنا ن ُن ن َّزلَا اذلِك َر
فالقران ٌ
َّ َ ُ َ َ ُ َ
ون ﴾ احلجر ،9/والتوراة ِ
كر كام يف
ذ
ِإَونا ل لاف ِظ
ٌ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ً ُ
قوله تعاىل َ
﴿و َما أ ْر َسل َنا م ِْن قبْل َِك إِل رِ َجال ن ِ
وح إِلْ ِه ْم
َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ َ
فاسألوا أهل اذلِك ِر إِن كنتم ل تعلمون ﴾ النحل،43/
((( قال الطباطبائي رمحه اهلل:وقيل :املراد به القرآن ،وقيل:
مطلق الكتب املنزلة عىل االنبياء أو عىل االنبياء بعد موسى وال
دليل عىل شئ من ذلك.
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األنبياء.7/وكذلك الكتاب الذي انزل عىل
ِ
َ َّ َ ْ َ ُ
ت ث ُمود
كر كام يف قوله تعاىل﴿كذب
صالح هو ذ ٌ
َ
َّ ً َ َ َ
َ َّ
بانلُّ ُذر َ 23ف َقالُوا أب َ َ ً
شا م َِّنا َواح ًِدا نتب ِ ُع ُه إِنا إِذا ل ِف ضل ٍل
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ َ ّ
اذلِك ُر َعليْهِ م ِْن بَيْن َِنا بَ ْل ُه َو ك َّذ ٌ
اب
َو ُس ُع ٍر  24أؤل ِق
َ
أ ِ ٌ
ش  ﴾25القمر.25-23/

الزبور هو كتاب داود عليه السالم ،كام يف قوله
• َّ
َ ََْ َ ُ َ
ود َز ُب ً
ورا﴾ النساء .163/ويف
تعاىل﴿:وآتينا داو
اخلرب عن اهل البيت  قالوا عن الزبور( :فيه
توحيد ومتجيد ودعاء ،واخبار رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني و االئمة صلوات اهلل
عليهم ،واخبار الرجعة وذكر القائم صلوات اهلل
عليه)(((.
اقول :والزبور هو من اسفار العهد القديم
ويعرف باملزامري ،والذي احتمله جدا ان بعض
فصوله قد فرقت يف العهد القديم واخذت
اسامء اخرى كسفر اشعيا وسفر مالخي واسفار
اخرى.
ويف ضوء ذلك:
فان معنى االية هو :ان اهلل تعاىل قد ذكر خرب
املهدي  من آل حممد  ووراثته االرض يف

((( تفسري نور الثقلني ،الشيخ احلويزي ج  3ص .464
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اخر الزمان كوعد اهلي يف كتبه السابقة التوراة
والزبور.
وقبل ان نستعرض بعض نصوص املزامري
نواصل رشح االيات التي ذكرناها يف سورة
االنبياء.
َّ

َ َ َ ً َ

قوله تعاىل﴿:إن ف َهذا لَلغ ل ِق ْوم َعبد َ
ِين : ﴾106
ِ ِ
ِ

•قوله (هذا) اشارة اىل الوعد االهلي السابق
اجلازم بالنرص املذكور يف االية السابقة.
قوله﴿بلالاغ ﴾ أي كفاية او اعالما.
•قوله﴿لقوم اعبدين﴾ :أي عابدين هلل كام يف
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ
ون بأَ ْمرنَا َوأَ ْو َحيْ َنا إ َلْهمْ
قوله﴿وجعلناهم أئِمة يهد
ِ ِ
ِ ِ

َ َ َّ َ َ ُ َ
َّ َ
ْ َ َْ ْ
يات ِإَوقَ َ
الصلة ِ ِإَويتاء
الزكة ِ َوكنوا لَا
امةِ
ف ِعل ال َ ِ
َ َْ َ َ َ َ َ ْ
َعبد َ
جبْ َنا ُل فكشف َنا
ِين﴾ األنبياء ،73/وقوله﴿فاست
ِ
َ
ْ ُ ّ َ ََْ ُ ْ َُ َ َُْ ْ َ َ ُ ْ َ ًَْ
ْ َ
َ
حة م ِْن عِندِنا
ض وآتيناه أهله ومِثلهم معهم ر
ما بِهِ مِن ٍ
َوذ ِْك َرى ل ِلْ َعابد َ
ِين ﴾ األنبياء.84/والقوم العابدون
ِ

يف االية هم العباد الصاحلون يف االية السابقة
وهم املهدي وآباؤه .
اك إ َّل َر ْ َ
﴿و َما أَ ْر َسلْ َن َ
ح ًة ل ِلْ َعالَم َ
ني  107قُ ْل إ َّنماَ
قوله تعاىل َ
ِ
ِ
ِ

ُ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
يوح إِل أنما إِلهكم إِل واحِد فهل أنتم مسل ِمون ﴾108

•العاملون يف االية هم كل الناس الذين ارسل
﴿و َما أَ ْر َسلْ َناكَ
اليهم حممد  كام يف قوله تعاىل َ
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َ
َّ َ َّ ً
َ ً َ َ ً َ َ َّ َ ْ
كََ
ث انلَّ ِ
إِل كفة ل َِّلن ِ
اس ل
كن أ
اس بشِ ريا ونذِيرا ول ِ
َ َُْ َ
يعلم
ون﴾ سبأ .28/بل يضاف اليهم اجلن لقوله
ْ َ ََْ َْ َ ََ ً ْ ْ
َ ُْ َ
ال ِّن ي َ ْس َت ِم ُعون الق ْرآن
تعاىلِ﴿:إَوذ صفنا إِلك نفرا مِن ِ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ
ض َول ْوا إِل ق ْو ِم ِه ْم
فلما حضوه قالوا أن ِصتوا فلما ق ِ
ُمنْذِر َ
ين﴾ األحقاف.29/
ِ

•واالسالم هو الدين الذي بعث اهلل به انبياءه
َّ ّ َ ْ َ َّ ْ َ
ال ْسل ُم َو َما
مجيعا ،قال تعاىل﴿إِن ادلِين عِند اللِ ِ

ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ
اءه ْم العِل ُم
اختلف الِين أوتوا الكِتاب إِل مِن بع ِد ما ج
َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ
ُْ
ْ َْ
َ
ال َ
سيع
اب
ِس
َبغ ًيا بَين ُه ْم َوم ْن يَكف ْر بِآيَ ِ
ِ
ات اللِ فإِن الل ِ
ُْ
َّ
َّ
ت َو ْ
اج َ
 19فَإ ْن َح ُّ
وك َف ُق ْل أَ ْسلَ ْم ُ
ج ِه ِلِ َو َم ْن ات َب َع ِن َوقل
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ
ََ
اب َوال ّم ِّي َ
ِين أوتُوا الك َِت َ
ل َِّل َ
ني أأ ْسل ْم ُت ْم فإِن أ ْسل ُموا فق ْد
ِ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ
ك الَلغ َو َّ ُ
الل بَ ِص ٌ
ري بِالعِ َبادِ 20
اه َت َدوا ِإَون تولوا فإِنما علي
َّ َ َ ْ ُ ُ َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ني ب َغ ْ
ون انلَّب ّي َ
ون بآيَ
ي َح ٍّق
ل
ت
ق
ي
و
الل
ات
ِ
ِ
إِن الِين يكفر ِ
ِِ ِ ِ
ْ َّ َ َ ّ ْ ُ ْ َ َ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ون بالْق ْ
ِ
اب
ذ
ع
ب
م
ه
ش
ب
ف
اس
انل
ِن
م
ط
س
ِ
ِ
ِ
ويقتلون الِين يأمر ِ
ِ ٍ
َ
أ ِل ٍم  ﴾21آل عمران .21-19/وااليات تأمر

النبي  ان خياطب كل اهل الكتاب (املسيحيني
واليهود) ،وكل االميني (اهل مكة ونظراءهم)
اىل اخر الدنيا ،ويدعوهم اىل االسالم ثم اشارت
اىل عذاب اهلي يصيب املكذبني وقد اكدت هذا
العذاب االية  109من سورة االنبياء:
َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ْ َْ
قوله تعاىل﴿فإِن ت َول ْوا فقل آذن ُتك ْم ع َس َوا ٍء ِإَون أدرِي
62

َ

َ

َ ٌ ْ َ ٌ َ ُ َ ُ َ
ون ﴿ ﴾109فإن تولوا ﴾ أي إن
أق ِريب أم بعِيد ما توعد
أعرضوا عن دعوتك دعوة التوحيد التي جئت
هبا جتديدا لدين ابراهيم﴿.فقل آذنتكم ﴾ آذنه:
اعلمه وايضا هدده ،يقال تأذن االمري يف الناس
يكون عىل وجه التهديد أي اعلمهم عىل وجه
التهديد واالنذار ،وهي هنا هبذا املعنى االخري
َ ْ َ َْ ُ
بقرينة ما بعدها ،نظري قوله تعاىل﴿فإِن ل ْم تف َعلوا
ََُْ
َّ
فأذنوا ِبَ ْر ٍب م ِْن اللِ َو َر ُس ِ
ولِ﴾ البقرة﴿ .279/ىلع
سواء ﴾ أي ان انذاري لكم واضحا بينا ومعروفا
َ
للجميع((( .كام يف قوله تعاىل َ
﴿وقُ ْل إ ِ ّن أنَا انلَّذ ُ
ِير
ِ
ال ْ ُمب ُ
البي
الواضح
النذير
انا
أي
احلجر.89/
﴾
ني
ِ
ِّ
ُ
َ
ْ
َ َ ُ ُ
امليرس ،النه ينذر بالقران َ
﴿وأ ِ َ
وح إ ِ َّل هذا الق ْرآن
ُ ُ
َ
ِلنذ َِرك ْم بِهِ َو َم ْن بَل َغ ﴾ األنعام .19 /وهو املعجزة
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
سنا
اخلالدة الباقية وهو ميرس لكل الناس﴿ولقد ي
ُْ ْ َ ْ
ْ
آن ل ِّذلِك ِر َف َهل م ِْن ُم َّدك ٍِر ﴾ القمر.17/
القر
ويف ضوء ذلك يكون معنى قوله﴿فان تولوا فقل
آذنتكم ىلع سواء ﴾ هو :فان اعرضوا فقل انذرتكم
أعده اهلل لكم يف هذه الدنيا.
بعذاب اهلي َّ
َّ َ َ َ
اف َّن م ِْن قَ ْو ٍم خ َِيانَ ًة فَانْب ِ ْذ إ ِ ْلَ ِه ْم َ َ
ع
ت
﴿ِإَوما ْ
((( كام َّيف َّ َ َ
قوله ُ
َ
َ
ُّ
َس َوا ٍء إِن الل ل يِب الائِن ِني ﴾ األنفال ،58/ويف اللغة :ليلة
السواء هي ليلة اربع عرشة حيث يستوي فيها القمر أي يكون
باكمل استدارته واهبى هبائه.
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وهذا املعنى رصيح وواضح يف ايات اخرى من
ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ
قبيل قوله تعاىل﴿قل إِنما أعِظكم بِواحِد ٍة أن تقوموا ِلِ

ْ ُ َّ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ
ُ
ك ُروا َما ب َ
ك ْم م ْ
ج َّن ٍة إِن ه َو إِل
ِن
ب
ح
ا
ص
مثن وفرادى ثم تتف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ َ ُ ْ ََْ ََ ْ َ َ َ
ِيد ﴾ سبأ ،46/وقوله
اب شد ٍ
نذِير لكم بي يدي عذ ٍ
َ ْ َ َْ ُ َُ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ َ ً َْ َ َ
تعاىل﴿فإِن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعِقة مِثل صاعِقةِ
َ ََُ َ
الر ُس ُل م ِْن َب ْي َأيْدِيه ْم َوم ِْن َخلْفِهمْ
اءتْ ُه ْم ُّ
ود  13إذْ َج َ
ع ٍد وثم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ
ك ًة فَإنَّا بماَ
ِ ِ
أل تعبدوا إِل الل قالوا لو شاء ربنا لنزل ملئ ِ
َ
ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ٌ َ ْ َ ْ
بوا ف ْال ْر ِض ب َغيْ
كَُ
أرسِلتم بِهِ كف ِرون  14فأما عد فاست
ِ
ِ ِ
َ
الل َّالِي َخلَ َق ُهمْ
ال ّق َوقَالُوا َم ْن أَ َش ُّد م َِّنا قُ َّوةً أَ َول َ ْم يَ َر ْوا أ َّن َّ َ
َْ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ َّ ً َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ون  15فأ ْر َسل َنا َعليْهمْ
هو أشد مِنهم قوة وكنوا بِآيات ِنا يحد
ِ
ُ َُ ْ َ َ َ ْ
ً َ ْ َ ً َ َّ َ
َ
ْ
ات لِ ذِيقهم عذاب الِز ِي ِف
رِيحا صصا ِف أيا ٍم نِس ٍ
َ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
صون 16
الياة ِ ادلنيا ولعذاب الخِرة ِ أخزى وهم ل ين
َ
َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ
ع ال ْ ُه َدى فَأ َخ َذتْ ُهمْ
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العم
َ َ ُ َ ْ ُ َ
ون َّ َ َ 17
َصاع َِق ُة الْ َع َذ ْ ُ
نيْ َنا َّال َ
ِين
ون بِما كنوا يكسِب
و
اب اله ِ
ِ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ ُ ُ َ
َ
آم ُنوا َوكنوا َي َّتقون  ...18وقال الِين كفروا ل تسمعوا ل ِهذا
ََُ َ
َ َّ ُ َ ْ َ
َْ
ُْ ْ
ِيق َّن َّال َ
ِين
آن َوالغ ْوا فِيهِ ل َعلك ْم تغل ُِبون  26فلنذ
القر ِ
َ َ ُ َ َ ً َ ً َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ
كفروا عذابا شدِيدا ولج ِزينهم أسوأ الِي كنوا يعملون
َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ
اء بماَ
ل َج َز ً
 27ذل ِك جزاء أعداءِ اللِ انلار لهم فِيها دار ال ِ
ِ
َ ُ َ َ َْ َ ُ َ
ون  ﴾28فصلت.28-13/
كنوا بِآيات ِنا يحد
َ
َ
َ ٌ ْ َ ٌ َ ُ َ ُ َ
ْ َْ
•قوله﴿ِإَون أدرِي أق ِريب أم بعِيد ما توعدون﴾ ويف
ُْ ْ َْ ََ ٌ َ ُ َ ُ َ
ون أَ ْم َيْ َع ُل َلُ
آية اخرى﴿قل إِن أدرِي أق ِريب ما توعد
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َ

َر ّ ِب أ َم ًدا ﴾ اجلن  25/أي ان اهلل تعاىل جعل هلذا
العذاب املوعود وقتا معينا ،حرص معرفته به
وحده،.وهو جواب لسؤال يكرره املرشكون:
َْ َ
َ َ َ ٌ
َْ َْ ُ َ َ
اب َول ْول أ َجل
ذ
قال تعاىل﴿ويستع ِ
جلونك بِالع ِ

َ ْ
ْ ً ُ َ
اء ُه ْم الْ َع َذ ُ
ل َ
ُم َس ًّم َ َ
اب َولَأت َِي َّن ُه ْم َبغ َتة َوه ْم ل
َ ُ ُ َ
َْ ُُ َ
َ َ َْ ْ
﴿و َيقولون َم َت هذا الفت ُح
ون ﴾ العنكبوت53/
يشعر
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادِق َ
ِين كف ُروا
ِني  28قل يوم الفتحِ ل ينفع ال
ِ
َ
َ
ْ
َّ
ُ َْ َ
َ ُ
َ ْ ْ َْ
يمان ُه ْم َول ه ْم ُينظ ُرون  29فأع ِرض عن ُه ْم َوان َت ِظ ْر إِن ُه ْم
إِ
ُ َ ُ َ
منت ِظر
ون﴾ 30السجدة.30-28/

(وقد املح القرآن يف ايات اخرى ان هذا العذاب
الشامل ال يصيب الكافرين يف زمان النبي 
وال يصيب املسلمني ماداموا عىل عىل خط
َ َ
الل ِلُ َع ّذ َِب ُه ْم َو َأن ْ َ
﴿و َما َك َن َّ ُ
االستقامة َ
ت فِي ِه ْم َو َما كن
َّ ُ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
ون ﴾ األنفال،33/
الل معذِبهم وهم يستغفِر
َ
ََْ َْ ُ َ َ َْ َ
اب َول ْن
ذ
ويلمح قوله تعاىل﴿ويستع ِ
جلونك بِالع ِ

َ ََْ
ُْ َ
َّ
َّ ُ ْ
ْ
الل َوع َدهُ ِإَون يَ ْو ًما عِن َد َر ّبِك كأل ِف َس َن ٍة م َِّما
يل ِف
َ ُ ُّ َ
ون ﴾ احلج 47/ان هذا العذاب الشامل بطئ
تعد

حتققه نظري ما حصل من العذاب الذي انذر به
نوح الذي حصل بعد الف سنة تقريبا من بدء
ََْ
َ ََ ْ َْ َ َْ ُ ً َ َ ََ َ
وحا إِل ق ْو ِمهِ فلبِث فِي ِه ْم ألف
االنذار به﴿ولقد أرسلنا ن

َ
َ َ َّ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ُ ْ ُّ َ ُ ُ َ
الطوفان َوه ْم ظال ُِمون 14
سن ٍة إِل خسِني عما فأخذهم
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َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
اها آيَ ًة ل ِلْ َعالَم َ
ني ...15
فأجنيناه وأصحاب السفِينةِ وجعلن
ِ
َ
ََْ َْ ُ َ َ
اء ُه ْم الْ َع َذ ُ
ل َ
ك بالْ َع َذاب َول َ ْو َل أ َج ٌل ُم َس ًّم َ َ
اب
ويستع ِ
جلون ِ
ِ
َ ْ
ْ ً ُ َ ْ
َ
ََْ َ ْ َ ُ
اه ْم الْ َع َذ ُ
اب
َولَأت َِي َّن ُه ْم َبغ َتة َوه ْم ل يَش ُع ُرون  ...53يوم يغش
َ َ
م ِْن فَ ْوق ِ ِه ْم َوم ِْن تْ ِت أ ْر ُجلِ ِه ْم﴾ /العنكبوت.

وقد انعكست هذا املشاهبة بني نوح وبني خاتم
االنبياء من هذه الناحية عىل قضيتني:

القضيةاالوىل :وصف خاتم االنبياء بالنذير املبني
كام وصف نوح بالنذير املبني.
فقال عن نوح :
َْ
َ ََ ْ َْ َ َْ ُ ً َ َ ْ ّ َ ُ ْ َ
ُ
ٌ
ٌ
﴿.1ولقد أرسلنا نوحا إِل قو ِمهِ إ ِ ِن لكم نذِير مبِني  25أن

َ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ل تعبدوا إِل الل إ ِ ِن أخاف عليكم عذاب يو ٍم أ ِل ٍم 26
ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ً ْ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ
شا مِثل َنا
ِين كف ُروا مِن قو ِمهِ ما نراك إِل ب
فقال المل ال
ْ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ
ك إ َّل َّال َ
ِين ُه ْم أ َراذ ُِلَا بَادِي َّ
الرأ ِي َو َما ن َرى
وما ن َراك اتبع ِ
َ َ َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ
ك ْم َكذِب َ
ني  27قال يَا ق ْو ِم
لكم علينا مِن فض ٍل بل نظن
ِ
َََُْ ْ ْ ُ ُ ََ ََّ ْ َ ّ َ َ َ َْ ً
ْ
ان ر
حة م ِْن عِن ِده ِ
أرأيتم إِن كنت ع بيِن ٍة مِن ر ِب وآت ِ
َ ُ ّ َ ْ َ َْ ُ ْ َُ ْ ُ ُ ُ َ ََُْ ْ ََ َ ُ َ
ون َ 28و َيا قَو ِمْ
فع ِميت عليكم أنل ِزمكموها وأنتم لها كرِه
َ
َ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ً ْ َ
َّ َ َ َّ َ َ َ
ْ
َ
ل أسألكم عليهِ مال إِن أج ِري إِل ع اللِ وما أنا بِطارِدِ
َّ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ ّ ْ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ
الِين آمنوا إِنهم ملقو رب ِ ِهم ولك ِِن أراكم قوما تهلون29
ْ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َو َيا قَ ْو ِم َم ْن يَ ُ ُ
نص ِن مِن اللِ إِن طردتهم أفل تذكرون 30
َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ََ َُ ُ َ ُ
ْ
ول أقول لكم عِندِي خزائِن اللِ ول أعلم الغيب ول أقول
ّ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َّ
اللُ
إ ِ ِن ملك ول أقول ل ِلِين تزدرِي أعينكم لن يؤتِيهم
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ّ ً َ
َ َ ُ
َ ْ ً َّ ُ َ ْ َ
َ ُ
َّ
ني  31قالوا يَا
س ِه ْم إ ِ ِن إِذا ل ِم ْن الظال ِ ِم
خيا
الل أعل ُم ب ِ َما ِف أنف ِ
ْ
ُ ُ َ ْ َ َََْ ََ ْ
ث َ
كَْ
ت ج َد َالَا فَأت َِنا ب َما تَعِ ُدنَا إ ْن ُك َ
نوح قد جادلنا فأ
نت
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ َّ ْ ُ
م ِْن َّ
اء َو َما أن ُت ْم
ِني  32قال إِن َما يَأتِيك ْم بِهِ الل إِن ش
الصادِق
ب ُم ْعجز َ
ين  ﴾33هود33-25/
ِ ِ ِ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َْ
﴿.2إِنا أرسلنا نوحا إِل قو ِمهِ أن أنذِر قومك مِن قب ِل أن
َْ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ ِْ ّ َ ُ ْ َ ٌ ُ ٌ َ ْ
ني  2أن
يأتِيهم عذاب أ ِلم  1قال يا قوم إ ِ ِن لكم نذِير مب ِ
ْ
ُُ ُ
ْ َ ُ
الل َو َّات ُقوهُ َوأَط ُ
اع ُب ُدوا َّ َ
ون َ 3يغفِ ْر لك ْم م ِْن ذنوبِك ْم
ِيع
ِ
َ ُ َ ّ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ًّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ
اء ل يُؤخ ُر ل ْو
ويؤخِركم إِل أج ٍل مسم إِن أجل اللِ إِذا ج
ُ ُْ ََُْ َ
ون  4قَ َال َر ّب إ ّن َد َع ْو ُ
ت قَ ْو ِم َلْ ًل َو َن َه ً
ارا 5
كنتم تعلم
ِ ِِ
ْ
ّ ُ َّ َ ُ
فَلَ ْم يَز ْد ُه ْم ُد َعئي إ َّل ف َِر ً
ِإَون ك َما د َع ْوت ُه ْم لِ َغفِ َر
6
ا
ار
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
آذانِه ْم َو ْ
ل َ ُه ْم َج َعلُوا أ َصاب َع ُه ْ
اس َت ْغ َش ْوا ث َِي َاب ُه ْم َوأ َ ُّ
صوا
ف
م
ِ
ِ
ِ
ُ َّ ّ
ّ
َ َْ ْ
ْ
بوا ْ
كَُ
ارا ُ 7ث َّم إن َد َع ْو ُت ُه ْم ج َه ً
استِك َب ً
ارا  8ثم إ ِ ِن
واست
ِِ
ِ
َ
َُ ْ ُ ْ ْ
س ْر ُ
أَ ْعلَ ُ
ت ل َ ُه ْم إ ْ َ
نت ل َ ُه ْم َوأ ْ َ
اس َتغفِ ُروا
س ًارا  9فقلت
ِ
َ
ُ
َ َّ ُ
ارا  10يُ ْرس ِْل َّ
ك ْم إنَّ ُه َك َن َغ َّف ً
الس َم َ
اء َعليْك ْم م ِْد َر ًارا
رب
ِ
َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ
ج َعل
ات وي
 11ويمدِدكم بِأمو ٍال وبنِني ويجعل لكم جن ٍ
َ
َ َ ُ ْ َ َْ ُ َ
َ ُ
ون ِ َّلِ َوقَ ً
ك ْم َأنْ َه ً
ارا َ 13وق ْد
ارا  12ما لكم ل ترج
ل
َ ََ ُ
ك ْم أَ ْط َو ًارا َ 14أل َ ْم تَ َر ْوا َكيْ َف َخلَ َق َّ ُ
الل َسبْ َع َس َم َ
ات
او
خلق
ٍ
ً
َّ ُ ً َ َ َ َ َّ
َ َْ
س ً
الش ْم َس ِ َ
ط َِباقا َ 15و َج َعل الق َم َر فِي ِهن نورا وجعل
اجا16
َْ
َ ً
ُ َّ ُ ُ ُ
َ َّ ُ َ ْ ُ
ك ْم ف َ
ِيها
الل أنبَ َتك ْم م ِْن ال ْر ِض ن َباتا  17ثم يعِيد
و
َُ ْ ُ ُ ْ ْ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ
خ َر ً
ك ْم ْالَ ْر َض ب َس ً
اطا 19
اجا  18والل جعل ل
ويخ ِرجكم إ ِ
ِ
َ ْ ُ ُ
َ َ ُ ٌ َ ّ َّ
كوا مِنْ َها ُس ُب ًل ف َِج ً
ب إِن ُه ْم َع َص ْو ِن
ر
وح
ن
ال
ق
20
ا
اج
ل ِتسل
ِ
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ْ
َ
ال َو َو َ ُلهُ إ َّل َخ َس ً
َو َّات َب ُعوا َم ْن ل َ ْم يَز ْدهُ َم ُ ُ
ارا َ 21و َمك ُروا َمك ًرا
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ
ك ْم َول تَ َذ ُر َّن َو ًّدا َول ُس َو ً
ُك َّب ً
اع
ارا  22وقالوا ل تذرن آل ِهت
ََ َُ َ ََُ َ
َ َ ْ َ َ ُّ َ ً َ َ ْ
وق َون َ ْ ً
ريا َول ت ِزد
ول يغوث ويع
سا  23وقد أضلوا كث ِ
ُ ْ ُ َُْ ُ
َّ
ني إ َّل َض َل ًل  24م َِّما َخط َ
َ
يئات ِ ِه ْم أغ ِرقوا فأدخِلوا
ِ
الظال ِ ِم ِ
َّ
َ ً َ َ ْ َ ُ َُ ْ ْ ُ
ارا َ 25وقَ َال نُ ٌ
وح َر ّ
اللِ َأن ْ َص ً
ب
ون
د
يدوا لهم مِن ِ
نارا فلم ِ
ِ
َ َ َ ْ ََ
َّ َ ْ َ َ ُ
ين َديَّ ً
ع ْالَ ْر ِض م ِْن الْ َكف ِر َ
ارا  26إِنك إِن تذ ْره ْم
ل تذر
ِ
َ ّ ْ
ُ ُّ َ َ
لوا إ َّل فَاج ًرا َك َّف ً
اد َك َو َل يَ ِ ُ
ب اغفِ ْر ِل
ر
27
ا
ار
ضلوا عِب
ي ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ََ ْ ُ ْ ً ْ ْ َ ْ ْ َ
َول َِو ِ َ
ات َول
ال َّي َول َِم ْن دخل بَي ِت مؤمِنا َول ِل ُمؤ ِمن ِني َوال ُمؤمِن ِ
َّ
َ ْ َّ
الظال ِ ِم َني إِل َت َب ًارا  ﴾28نوح28-1/
ت ِزد
َ َْ ُ ٌ
َ
وقال عن خاتم االنبياءَ :
﴿وم َِّم ْن خلق َنا أ َّمة َي ْه ُدون
َْ ّ َ َ ْ ُ َ
بِال ِق وبِهِ يعدِل
ون﴾ هم االئمة من اهل البيت كام
َ َّ َ َ َّ
ِين كذبُوا بِآيَات َِنا﴾ أي باالئمة
يف اصول الكايف﴿ وال
ُ َ
َ َ
﴿سن ْس َت ْدرِ ُج ُه ْم م ِْن َحيْث ل
كام يف اصول الكايف
ُ ْ َ َّ َ
َ ٌ َ َ َ َّ
َْ َ
ني  183أ َول ْم َي َتفك ُروا َما
َيعل ُمون َ 182وأم ِل ل ُه ْم إِن كيْدِي مت ِ
َ َ
َ
ِير ُمب ٌ
حبه ْم م ِْن ج َّن ٍة إ ِ ْن ُه َو إ ِ َّل نَذ ٌ
ني نظري نوح  184أ َول ْم
ِ
ِ
بِصا ِ ِ ِ
ََ ُ
ُ
وت َّ
ات َو ْالَ ْر ِض َو َما َخلَ َق َّ ُ
الس َم َ
الل م ِْن
او ِ
يَنظ ُروا ِف ملك ِ
َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
ت َب أَ َجلُ ُه ْم فَبأَ ّي َ
ون قَ ْد ْاق َ َ
ِيث
د
ح
ش ٍء وأن عس أن يك
ٍ
ِ ِ
ْ َ
َ ْ ُ ْ ْ َّ ُ َ َ َ
َ َ ُ
الل فل هاد َِي ُل َو َيذ ُره ْم ِف
َب ْع َدهُ يُؤم ُِنون  185من يضل ِل
ْ
َ
َْ َُ َ َ
الس َ
ك َع ْن َّ
ُطغ َيان ِ ِه ْم َي ْع َم ُهون  186يسألون
اعةِ﴾ ساعة
َ َ
َ
العذاب املوعود عىل يد املهدي﴿أيَّان ُم ْر َساها
ِيها ل َِوقْت َها إ َّل ُه َو َث ُقلَ ْ
قُ ْل إ َّن َما عِلْ ُم َها عِنْ َد َر ّب َل ُيَ ّل َ
ت ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
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َْ
َ َ ْ ُ َّ ْ ً َ ُ َ َ َ َ َّ َ
َّ
الس َم َ
ات َوال ْر ِض ل تأتِيك ْم إِل َبغ َتة ي َ ْسألونك كأنك
او ِ
َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
ح ِ ٌّ
كن أكث انل ِ
اس ل
ف عنها قل إِنما عِلمها عِند اللِ ول ِ
َ َُْ َ
ون ﴾187األعراف187-181/
يعلم

وقوله تعاىل﴿ممن خلقنا امة﴾ هم االئمة من اهل
البيت ( كام يف اصول الكايف) بقرينة هيدون
باحلق وبه يعدلون،
وكذلك االيات يف قوله تعاىل﴿واذلين كذبوا
يف اياتنا﴾ :هم االئمة كام يف اصول الكايف
(((
والعيايش عن ايب عبد اهلل عليه السالم.
و(الساعة) هنا هي وقت ظهور املهدي وما
جيري عىل يديه من عقوبة اهلية شاملة عىل
ُْ
َ َ
املكذبني ،وكذلك يف قوله تعاىل﴿ قل َم ْن كن ِف

َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ُ َ ًّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
وع ُدون
الضللةِ فليمدد ل الرحان مدا...حت إِذا رأوا ما ي
َّ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ٌّ َ ً
ش َمكنا
إِما العذاب ِإَوما الساعة فسيعلمون من هو
ََ ْ
ض َع ُف ُج ً
ندا ﴾ مريم 75/روى يف الكايف عن
وأ

أيب بصري عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف تفسري
(الساعة) يف االية قال :هو خروج القائم...
فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل هبم من اهلل عىل
يدي قائمه .وكذلك يف قوله تعاىل يف سورة
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ
ْ ً
اعة أن تأت َِي ُه ْم َبغ َتة
الزخرف﴿ هل ينظ ُرون إِل الس
((( تفسري نور الثقلني  -الشيخ احلويزي ج  2ص .104
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ْ َ َّ
ُ َ ْ
َ
ْ ُ
َوه ْم ل يَش ُع ُرون  66الخِل ُء يَ ْو َمئ ِ ٍذ َبعض ُه ْم لِ َ ْع ٍض َع ُد ٌّو
َ ُ ْ
َ َ ٌ
َ َْ
إ َّل ال ْ ُم َّتق َ
ني  67يَا ع َِبادِ ل خ ْوف َعليْك ْم الَ ْو َم َول أن ُت ْم
ِ
ِ
َ
َُْ َ
ون  ﴾68الزخرف .61-57/عن زرارة قال:
تزن

سألت أبا جعفر عليه السالم قال :هي ساعة
القائمعليهالسالمتأتيهمبغتة(((.
وكذلك وصف النبي اخلاتم بالنذير املبني يف قوله
َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ً ْ َ
اجا مِن ُه ْم َول
تعاىل﴿:ل تمدن عينيك إِل ما متعنا بِهِ أزو

ُْ ّ ََ
ََْ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ
ك ل ِلْ ُم ْؤ ِمن َ
ِني َ 88وقل إ ِ ِن أنا
تزن علي ِهم واخفِض جناح
ْ
انلَّذ ُِير ال ُمبِ ُني  ﴾89احلجر89-88/
ََْ َْ ُ َ َ
ك بالْ َع َذاب َولَ ْن ُيْل َِف َّ ُ
الل
وقوله تعاىل﴿:ويستع ِ
جلون ِ
ِ
َ ََْ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َوع َدهُ ِإَون يَ ْو ًما عِن َد َر ّبِك كأل ِف َس َن ٍة م َِّما ت ُع ُّدون ...47
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ُ
ِين َ
ِير ُمب ٌ
ني  49فَ َّال َ
ك ْم نَذ ٌ
آم ُنوا
قل يا أيها انلاس إِنما أنا ل
ِ
َو َعملُوا َّ
يم َ 50و َّال َ
ات ل َ ُه ْم َم ْغفِ َرةٌ َور ْز ٌق َكر ٌ
الص ِ َ
ِين َس َع ْوا
ال ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َ َُْ َ
ك أَ ْ
ص َ
َ َ ُ َ
ح ُ
اب ْ َ
حي ِم َ 51و َما أ ْر َسل َنا
ال ِ
ِف آيات ِنا معا ِ
ج ِزين أولئ ِ
َ ْ َ َّ
ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ّ َّ َ َ
ُ
ب إِل إِذا ت َم َّن ألق الشيْ َطان
مِن قبل ِك مِن رس ٍ
ول ول ن ِ ٍ
ُ ْ َّ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ
َّ
ُ ُ ُْ
ك ُم َّ ُ
الل
ِف أمن ِيتِهِ فينسخ
الل ما يُل ِق الشيْ َطان ث َّم ي ِ
ْ
ُ ْ ً
َ ْ َ
َّ
آيَاتِهِ َو َّ ُ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ج َعل َما يُل ِق الشيْ َطان ف ِت َنة
ِيم ِ 52ل
ُ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َّ َّ
الظالِم َ
ل َِّل َ
ني
ِين ِف قلوب ِ ِهم مرض والقاسِيةِ قلوبهم ِإَون
ِ
((( بحار األنوار  -العالمة املجليس ج  42ص :164عن كنز
الفوائد :حممد بن العباس عن عيل بن عبد اهلل بن أسد عن إبراهيم
بن حممد عن إسامعيل بن بشار عن عيل بن جعفر احلرضمي عن
زرارة
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َ
َ ْ َ َ َّ َ ُ
لَف ش َِقاق بَ
ِين أوتُوا الْعِلْ َم أنَّ ُه ْ َ
يد  53و ِلَعلم ال
ال ُّق م ِْن
ع
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َّ
َ
َ
َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َّ
َ َ ْ
ِإَون َّ َ
الل ل َهادِ ال َ
ِين
َر ّبِك ف ُيؤم ُِنوا بِهِ فتخبِت ل قلوبهم
َُ َ
َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
صاط ُم ْس َ
َ
ل
ِين كف ُروا ِف
يم  54ول يزال ال
ق
ت
ِ
ِ
ٍ
آمنوا إ ِ
ٍ
ْ
الس َ
م ِْر َية مِنْ ُه َح َّت تَأْت َِي ُه ْم َّ
اع ُة َب ْغ َت ًة أَ ْو يَأت َِي ُه ْم َع َذ ُ
اب يَ ْو ٍم
ٍ
َعقِ ٍيم  ﴾55احلج55-47/
َ َ َ َ ََْ َْ َْ َ
ك الْك َِت َ
اب فَ َّال َ
ِين
وقوله تعاىل﴿:وكذل ِك أنزلا إِل
ََُ
ْ
ََْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ
اب يُؤم ُِنون بِهِ َوم ِْن هؤلء َم ْن يُؤم ُِن بِهِ َو َما
آتيناهم الكِت
َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
َ
ت تتلو م ِْن قبْلِهِ م ِْن
يحد بِآيات ِنا إِل الكف ِرون  47وما كن
َ َُ
َ ً َ َْ َ ْ ُ َ
ْ ُ
َ
اب ال ُمبْ ِطلون  48بَل ه َو
اب َول ت ُّط ُه ب ِ َي ِمين ِك إِذا لرت
كِت ٍ
َ ٌ ََّ ٌ
ِين أُوتُوا الْعلْ َم َو َما َيْ َ
ات ف ُص ُدور َّال َ
ح ُد بِآيَات َِنا
ِ
آيات بيِن ِ
ِ
ُ ْ َّ
َّ َّ ُ َ
ون َ 49وقَالُوا ل َ ْو َل ُأنْز َل َعلَيْهِ آيَ ٌ
ات م ِْن َر ّبِهِ قل إِن َما
إِل الظال ِم
ِ
ْ َ ُ ْ َ َّ َّ َ
ََْ َْ ُ َ َ
ِير ُمب ٌ
ِإَون َما أنَا نَذ ٌ
جلونك
ع
ت
س
ي
...50و
ني
اليات عِند اللِ
ِ
ِ
َ ْ
َ
اء ُه ْم الْ َع َذ ُ
ل َ
اب َو َ
بالْ َع َذاب َول َ ْو َل أ َج ٌل ُم َس ًّم َ َ
لأت َِي َّن ُه ْم
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ََْ َ ْ َ ُ
ْ ً ُ
اه ْم ال َع َذ ُ
اب م ِْن ف ْوق ِ ِه ْم
َبغ َتة َوه ْم ل يَش ُع ُرون ...53يوم يغش
َ َ
َوم ِْن تْ ِت أ ْر ُجلِ ِه ْم  ﴾55العنكبوت55-47/
ُ َ
ُْ ٌَََُ َ ٌ َْ َ ْ
يم67أن ُت ْمعن ُه ُم ْع ِرضون 68
وقولهتعاىل﴿:قلهونبأع ِظ
ْ ْ َْ َ ْ َ َْ ْ َْ
َ َ َ
َ
ْ َ
ل الع إِذ ي َت ِص ُمون  69إِن يُوح
ما كن ِل مِن عِل ٍم بِالم ِ
َ َ
َ ْ َ َ ّ
ْ َ َ
ِير ُمب ٌ
إ ِ َ َّل إ ِ َّل أ َّن َما أنَا نَذ ٌ
ني  70إِذ قال َر ُّبك ل ِل َملئِكةِ إ ِ ِن
ِ
َ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
َ ٌ ََ ً ْ
خ ُ
ت فِيهِ م ِْن ُر ِ
وح
ِني  71فإِذا سويته ونف
خال ِق بشا مِن ط ٍ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ
َف َق ُعوا َ ُل َساجد َ
ج ُعون 73
ِين  72فسجد الملئِكة كهم أ
ِ
ْ
َ
ْ
ِيس ْ
اس َتك َ َ
إ َّل إبْل َ
ين  74قَال يَا إبْل ُ
ب َو َك َن م ِْن ال َكف ِر َ
ِيس َما
ِ
ِ ِ
ِ
71

َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ
ب َ
كَْ
ت أَ ْم ُك َ
نت م ِْن
منعك أن تسجد ل ِما خلقت بِيدي أاست
الْ َعال َ
ي مِنْ ُه َخلَ ْق َتن م ِْن نَار َو َخلَ ْق َت ُه م ْ
ِني  75قَ َال َأنَا َخ ْ ٌ
ِني
ط
ِن
ٍ
ِ
ٍ
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ
ك َرج ٌ
يم ِ 77إَون عليك لعن ِت إِل
 76قال فاخرج مِنها فإِن
ِ
َ َ َ ّ ََ
َ
ُ َ َ َ َ َّ َ
َْ ّ
ب فأن ِظ ْر ِن إِل يَ ْو ِم ُيبْ َعثون  79قال فإِنك
ِين  78قال ر ِ
يو ِم ادل ِ
َ َ ْ َْ ْ ْ ُ
َ َ َ
ْ ُْ َ
َ
نظر َ
ت ال َم ْعل ِ
وم  81قال فبِعِ َّزت ِك
ين  80إِل يو ِم الوق ِ
مِن الم ِ
َّ
َ َ
َ َ ْ ْ ْ
خلَص َ
َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ
ني  83قال
لغوِين ُه ْم أجعِني  82إِل ع َِبادك مِن ُه ْم ال ُم ِ
َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ َّ
َ َ
ْ َ
فالق و
ال َّق أقول  84ل ْملن َج َه َّن َم مِنك َوم َِّم ْن تب ِ َعك
ََ
ُْ ْ َ َْ َ ُْ َ َ ْ َُ ُ
ك ْم َعلَيْه م ِْن أَ ْ
ج ٍر َو َما أنا م ِْن
مِنهم أجعِني  85قل ما أسأل
ِ
َ َ َ َ
ني  86إ ْن ُه َو إ َّل ذ ِْك ٌر ل ِلْ َعالَم َ
ال ْ ُم َت َكِّف َ
ني َ 87ولَ ْعل ُم َّن ن َبأهُ َب ْع َد
ِ
ِ
ِ
ِ

ح ٍِني / ﴾88ص.88-67/
َْ َْ َ
ُ
وقوله تعاىل﴿أَأَم ُ
ِنت ْم َم ْن ف َّ
الس َماءِ أن يسِف بِك ْم
ِ

َْ َ َ َ
َ
َْ
ور  16أَ ْم أَم ُ
ِنت ْم َم ْن ف َّ
ه َت ُم ُ
َ
الس َماءِ أن يُ ْرسِل
ا
ذ
ِ
ِ
األرض فإ ِ
َ َ َ َّ
َ َْ ُ ْ َ ً َ َ ََُْ َ ََْ َ
ِير َ 17ولق ْد كذ َب
ذ
عليكم ح ِ
اصبا فستعلمون كيف ن ِ
َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
الط ْ
كري  18أَ َول َ ْم يَ َر ْوا إ َل َّ
ي
الِين مِن قبل ِ ِهم فكيف كن ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ َّ َّ ْ َ ُ َّ
حان إِن ُه بِك ِل
ات ويقبِضن ما يمسِكهن إِل الر
فوقهم صاف ٍ
َ ْ َ ٌ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ٌ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ
نصك ْم م ِْن
ش ٍء ب ِصري  19أمن هذا الِي هو جند لكم ي
َ َ َ َّ
ْ َْ ُ َ
الر ْ َ
ُدون َّ
ون إ ِ َّل ِف ُغ ُ
ور  20أ َّم ْن هذا الِي
ر
ِر
ف
ك
ال
ن
إ
ان
ح
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ُُّ َُُ
َْ ُُ ُ ْ ْ ْ َ َ
ك ر ْزقَ ُه بَ ْل ُّ
ور  21أف َم ْن
ف
ن
و
و
ت
ع
ف
وا
ل
يرزقكم إِن أمس
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ ًّ َ َ
ُ ًّ َ َ
ع َو ْ
جههِ أَ ْه َدى أَ َّم ْن َي ْ
َ
ص
ع
ا
ي
و
س
ش
م
َي ْم ِش مكِبا
اط
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ
ُ ْ َ
ك ْم َّ
الس ْم َع
يم  22قل هو الِي أنشأكم وجعل ل
مستقِ ٍ
ُ ْ ُ َّ
َ ً
َ َْْ َ َ َْْ
َْ ُ َ
ار َوالفئ ِ َدةَ قل ِيل َما تشك ُرون  23قل ه َو الِي
والبص
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َْ
َ َ
ُ ُ َ
َْ ُْ َ ُ َ
َ َ ُ
شون َ 24و َيقولون َم َت هذا
ذ َرأك ْم ِف ال ْر ِض ِإَولهِ ت
َ ُ ْ َّ ْ ْ ْ َّ َّ َ َ
ال ْ َو ْع ُد إ ْن ُك ُ
ِني  25قل إِن َما العِل ُم عِن َد اللِ ِإَون َما أنا
نت ْم َصادِق
ِ
َ
َّ
ْ
َ
َ ََ
ِيئ ْ
ني  26فَل َّما َرأ ْوهُ ُزل َف ًة س َ
ِير ُمب ٌ
َ ٌ
ِين كف ُروا
ت ُو ُجوهُ ال
نذ ِ
َ ُْ َ َ
ْ ََْ َ
َ َ
َ
ِيل َه َذا َّالِي ُك ُ
نت ْم بِهِ ت َّد ُعون  27قل أ َرأ ْي ُت ْم إِن أهلك ِن
وق
َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ ْ َ َ
اب
ذ
ع
ِن
م
ين
ِر
ف
ك
الل ومن م ِع أو ر ِحنا فمن ِ
ٍ
يري ال ِ
َ
َ َ َّ ْ َ
َ َ
ُ ْ ُ َ َّ ْ َ ُ
ان َ
آم َّنا بِهِ َو َعليْهِ ت َوك َنا ف َس َت ْعل ُمون َم ْن
أ ِل ٍم  28قل هو الرح
ُ ُ َ
ُه َو ف َض َلل ُمبني  29قُ ْل أَ َر َأ ْي ُت ْم إ ْن أَ ْ
ص َب َح َماؤك ْم غ ْو ًرا
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ْ
َ
ُ
ِيك ْم ب ِ َما ٍء َمعِ ٍني  ﴾30امللك30-16/
ف َم ْن يَأت

القضية الثانية :ان الناجني من العذاب االهلي
الشامل الذي انذر به نوح هم الذين ركبوا
السفينة مع نوح ،وان الناجني من العذاب
الشامل الذي انذر به حممد  هم الذين اتبعوا
اهل بيته وانضووا حتت راية املهدي  عند
ظهوره ،قال  :مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح
من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق(((.

ثانياـ املهدي  يف اسفار العهد القديم:

قبل ان نستعرض بعض نصوص العهد القديم
َّ
﴿ال َ
ِين
من سفر املزامري وغريه نذكر قوله تعاىل:

َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ْ ُ ّ َّ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً ْ ُ
وبا عِن َده ْم
يدونه مكت
يتبِعون الرسول انل ِب ال ِم الِي ِ
َّ ْ َ َ ْ
َُْ ُ ُ ْ ْ
َََْ ُ
ْ
اه ْم َعنْ
َ
ُ
وف وينه
جن
ال
يل يأمرهم بِالمعر ِ
ِف اتلوراة ِ و ِ ِ ِ
((( املستدرك للحاكم النيسابوري.343/2
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ْ ُ َ َ ُ ُّ َ ُ ْ َّ ّ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ
ال َبائِث َو َيض ُع
ات ويح ِرم علي ِهم
حل لهم الطيِب ِ
المنك ِر وي ِ
ص ُه ْم َو ْالَ ْغ َل َل َّالت َكنَ ْ
ِين َ
ت َعلَيْه ْم فَ َّال َ
َعنْ ُه ْم إ ْ َ
آم ُنوا بِهِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ ُ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُّ َ
نزل َم َع ُه أ ْولئِك ه ْم
وعزروه ونصوه واتبعوا انلور الِي أ ِ
ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ ّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ
ك ْم َج ً
ِيعا
المفل ِحون  157قل يا أيها انلاس إ ِ ِن رسول اللِ إِل
َّ َ ُ ُ ْ ُ
ك َّ
ات َو ْالَ ْر ِض َل إ َ َل إ َّل ُه َو يُ ْح َو ُي ِم ُ
الس َم َ
يت
او
الِي ل مل
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ْ ُ ّ ّ َّ
َّ َ
ْ
َّ
فَآم ُ
اللِ َو َر ُ
ولِ انل ّ
ِ
س
ب
وا
ِن
م الِي يُؤم ُِن بِاللِ َوك َِماتِهِ
ب ال ِ ِ
ِ
ِِ
َ َّ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
واتبِعوه لعلكم تهتدون  ﴾158األعراف-157/

(((158

((( وورد عن عيل بن ابراهيم باسناده عن ايب عبد اهلل عليه السالم
يف قول اهلل عزوجل « :واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم
املفلحون « قال :النور يف هذا املوضع أمري املؤمنني واالئمة عليهم
السالم.
الذي انزله اهلل تعاىل َعىل النبي هو القران كام يف قوله
اقول :النور
َ ْ َ ُ ََ
ََ َ َ َْ َ َْ َْ َ ُ ً ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ
كتاب ول
تعاىل﴿وكذلِك أوحينا ِإلك روحا ِمن أم ِرنا ما كنت تد ِري ما ال ِ
َ َّ َ َ ْ
ْ َ ُ
ان َولَك ْن َج َعلْنَ ُاه نُ ً
ورا َن ْه ِدي ب ِه َم ْن ن َ َش ُ
اليم
اء ِم ْن ِعبَا ِدنا َوإِنك َله ِدي
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ص
ل
اط م ْست ِق ٍيم ﴾ الشورى ،52/والقران له بيان اهلي انزل
ِإ ِ ٍ
َ
معه﴿فَ ِإ َذاقَ َرأنَ ُاهفَاتَّ ِب ْعقُ ْرآنَ ُهُ 18ث َّمإِ َّن َعليْنَا َبيَانَ ُه ﴾19القيامة،19-18/

(قال النبي :اين اوتيت الكتاب ومثله معه) أي وبيانه وتفسريه
معه ،وهذا البيان هو نور ايضا وقد اماله النبي بتاممه عىل عيل 
وجعله مرياثا اهليا له ولالئمة من ولده الذين اصطفاهم اهلل تعاىل
كام يف قوله تعاىل ( ُثم َأور ْثنَا ا ْل ِكتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا)...
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
فاطر.32/
فاالية ذكرت قضيتني االوىل:قضية وجود خرب النبي  يف
التوراةواالنجيل،الثانية:اناملفلحنيهمالذينيصدقونبرسالة
النبي وينرصونه ويتبعون النور الذي الذي انزل معه أي يتبعون
اهل بيته من بعده ليتعلموا منهم بيان القرآن ومعامل الدين (اين
تارك فيكم ما ان متسكتم به لن تضلوا بعده ابدا كتاب اهلل وعرتيت
اهل بيتي) (ياعيل انت وشيعتك الفائزون يوم القيامة).
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ورد عن االمام الباقر يف قوله تعاىل (النبي االمي)
قال :منسوب إىل أم القرى ،وهي مكة(((.
وورد عن:ايب عبيدة احلذاء عن ايب عبد اهلل :يف
قوله تعاىل (جيدونه مكتوبا عندهم يف التورية
واالنجيل) قال:يعني النبي صىل اهلل عليه واله
والويصوالقائم(((.
واحلديث عن االمام الصادق عن جده النبي 
يبني ان املكتوب يف التوراة واالنجيل ليس
فقط خرب النبي  بل خرب وصيه عيل وخرب
املهدي .
بعد هذا التمهيد نذكر بعض نصوص العهد
القديم يف خرب النبي وعيل واملهدي تصديقا ملا
جاء يف القرآن وبيانه الذي رواه اهل البيت :
املزمور :36

جاء يف املزمور السابع والثالثني من سفر املزامري
ويف بعض النسخ يف املزمور السابع والثالثني:

« 1ال تغر من األشرار وال تحسد عمال اإلثم  2فإنهم مثل
((( تفسري جممع البيان  -الشيخ الطربيس ج  4ص 373
((( تفسري نور الثقلني  -الشيخ احلويزي ج  2ص – 99 :83
عن اصول الكايف قال عدة من اصحابنا عن امحد بن حممد بن ايب
نرص عن محاد بن عثامن عن ايب عبيدة احلذاء عن ايب عبد اهلل عليه
السالم.
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الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب األخضر يذبلون.

 3اتكل على الرب وافعل الخير .أسكن األرض وارع

األمانة 7 ...انتظر الرب واصبر له 9 .ألن عاملي الشر
يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون األرض10 .

بعد قليل ال يكون الشرير .تطلع في مكانه فال يكون11 .

أما الودعاء فيرثون األرض 18 .الرب عارف أيام الكملة

وميراثهم إلى األبد يكون 27 .حد عن الشر وافعل الخير

واسكن إلى األبد 28 .ألن الرب يحب الحق وال يتخلى عن
أتقيائه .إلى األبد يحفظون .أما نسل األشرار فينقطع29 .

الصديقون يرثون األرض ويسكنونها إلى األبد 34 .انتظر
الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث األرض .إلى انقراض

األشرار تنظر 37 .الحظ الكامل وانظر المستقيم فإن
العقب النسان السالمة 38 .أما األشرار فيبادون جميعا.

عقب األشرار ينقطع 39 .أما خالص الصديقين فمن قبل
الرب ،حصنهم في زمان الضيق 40 .ويعينهم الرب وينجيهم.

ينقذهم من األشرار ويخلصهم ألنهم احتموا به»(((.
والفقرات ال حتتاج اىل بيان فهي تؤكد بوضوح ال
مزيد عليه ان االرشار سوف يبيدهم اهلل تعاىل من
عىل االرض ويورثها للمؤمنني اما ان هذا النرص
((( العهد القديم واجلديد ج  - 1جممع الكنائس الرشقية ص
.857
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العظيم وانقراض االرشار ووراثة االرض يتم
عيل يد املهدي فيبينه النص االيت يف سفر مالخي.
سفر مالخي (سفر رسويل):

وجاء يف سفر مالخي االصحاح:

« 1هأنذا أرسل (رسولي)((( فيهيئ الطريق أمامي.

ويأتي (بغتة) إلى هيكله (السيد) الذي (تطلبونه).

و(رسول)العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي.

قال رب الجنود:

 2ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره .ألنه مثل نار
الممحص ومثل أشنان القصار .فيجلس ممحصا ومنقيا....

وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحرة

وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة
((( النص العربي األسايس
[ ]1הִ נְנִי ׁשֹ לֵחַ מַ לְ א ָכִ יּ ,ופִ נ ָּה דֶ ֶרְך לְ ָפנָי; ּופִ ְתאֹ ם יָבו ֹא אֶ ל הֵ
י ָכ לו ֹ הָ אָ ֹון אֲש ׁ ֶר אַ ת ֶּם ְמבַ קְ ש ִׁיםּ ,ומַ לְ א ְַך הַ ב ּ ְִרית אֲש ֶׁר
אַ ת ֶּם ֲחפֵצִ ים הִ נ ֵּה בָ א--אָ מַ ר ,יְהוָה צְ בָ א ֹות.
الرتمجةاإلنجليزيةللنسخةالالتينية.
[1] Behold I send my angel, and he shall prepare the way before my face. And

presently the Lord, whom you seek, and the angel of the testament, whom you
\\ desire, shall come to his temple. Behold, he cometh, saith the Lord of hosts.

Note: My angel...Viz., John the Baptist, the messenger of God, and forerunner
of Christ.

الرتمجةاإلنجليزيةللرتمجةالسبعينية

[1] Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before

me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the
messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith

the LORD of hosts.
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األجيراألرملةواليتيم».

« 1فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل
فاعلي الشر يكونون قشا ويحرقهم اليوم اآلتي قال رب

الجنود فال يبقي لهم أصال وال فرعا  2ولكم أيها المتقون

اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها فتخرجون...

 3وتدوسون األشرار ألنهم يكونون رمادا تحت بطون
أقدامكم يوم أفعل هذا.قال رب الجنود:

 5 4هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجئ يوم الرب اليوم
العظيم والمخوف 6 .فيرد قلب اآلباء على األبناء وقلب

األبناءعلىآبائهم.

لئال آتي وأضرب األرض بلعن»

قوله« :هأنذا أرسل رسولي

(((

فيهيئ الطريق

أمامي...و(رسول)العهدالذيتسرونبههوذايأتي»:يشري

((( النص العربي األسايس
[ ]1הִ נְנִי ׁשֹ לֵחַ מַ לְ א ָכִ יּ ,ופִ נ ָּה דֶ ֶרְך לְ ָפנָי; ּופִ ְתאֹ ם יָבו ֹא אֶ ל הֵ
י ָכ לו ֹ הָ אָ ֹון אֲש ׁ ֶר אַ ת ֶּם ְמבַ קְ ש ִׁיםּ ,ומַ לְ א ְַך הַ ב ּ ְִרית אֲש ֶׁר
אַ ת ֶּם ֲחפֵצִ ים הִ נ ֵּה בָ א--אָ מַ ר ,יְהוָה צְ בָ א ֹות.
الرتمجةاإلنجليزيةللنسخةالالتينية
[1] Behold I send my angel, and he shall prepare the way before my face. And

presently the Lord, whom you seek, and the angel of the testament, whom you
\\ desire, shall come to his temple. Behold, he cometh, saith the Lord of hosts.

Note: My angel...Viz., John the Baptist, the messenger of God, and forerunner
of Christ.

الرتمجةاإلنجليزيةللرتمجةالسبعينية

[1] Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before

me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the
messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith

the LORD of hosts.
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اىل النبي حممد .وهو نبي امليثاق والعهد الذي
ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
الل مِيثاق
اخذه اهلل من االنبياء واقوامهم﴿ِإَوذ أخذ

ٌ
َّ ّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ
اءك ْم َر ُسول
اب وحِكم ٍة ثم ج
انلبِيِني لما آتيتكم مِن كِت ٍ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ
ُ َ ّ ٌ َ َ َ ُ
ك ْم َلُ ْؤم ُ َّ
صن ُه قال أأق َر ْرت ْم
ِن بِهِ ولن
مصدِق ل ِما مع
َ ُ َْ َ َ َ َ ْ
ََ
ََ َ ُْ ْ ََ َ ُ
ِك ْم إ ْ
صي قالوا أق َر ْرنا قال فاش َه ُدوا َوأنا
وأخذتم ع ذل
ِ ِ
َ َ ُ ْ ْ َّ
الشاهِد َ
ِين﴾ آل عمران.81/وقد فرسه
معكم مِن

رشاح النص من املسيحيني بالنبي حييى وكونه
ممهدالبعثةعيسى.ولكنه
وقوله :ويأيت (بغتة) إىل هيكله (السيد) الذي
(تطلبونه):اهليكل معناه بيت العبادة الكبري أي
املسجد احلرام .وقد فرسه املسيحيون واليهود
ببيت املقدس .والسيد هو االمام املهدي عليه
السالم.وقد اطلقت لفظة (سيد) عىل االئمة
قال النبي  يف احلسن  :ان ابني هذا سيد
سيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتني من املسلمني.
والسيد يف اللغة الرئيس واالمام.
[ ]23הִ ּנֵה אָ נֹ כִ י ׁשֹ לֵחַ ָלכֶם ,אֵ ת אֵ לִ ּיָה הַ ּנָבִ יא-
ּנֹורא.
לִ פְ נֵיּ ,בֹוא יֹום יְהוָה ,הַ ּגָדֹול ,וְ הַ ָِ
ُ ِ
يء يَ ْو ُم َق َضا ِء
[َ ]23ها أَنَا أ ْرس ُل إِل َ ْي ُك ْم إِيليَّا النَّبِ َّي َق ْب َل أَ ْن يَ ِج َ
يم
الر ِّب َّ
َّ
الر ِه ُ
يبالْ َع ِظ ُ

[ ]24וְ הֵ ִׁשיב לֵב אָ בֹות עַל ּבָ נִים ,וְ לֵב ּבָ נִים
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ֵיתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ
עַל אֲבֹותָ םּ--פֶן אָ בֹוא ,וְ הִ ּכ ִ
חֵ ֶרם{ .ש}
[َ ]24ف َي ْع ِط ُف َق ْل َباآلبَا ِء َعلَىأَ ْب َنائِ ِه ِم َو َق ْل َبا َ
أل ْب َنا ِء َعلَىآبَائِ ِه ْم،
ل ِ َئ َّ
يب ا َ
ض بِالل َّ ْع َن ِة.
أل ْر َ
ال آتِ َي (إِ ْن ل َ ْم يَ ُت ُ
وبوا)َ ،و ُأ ِص َ

ثالثاـ املهدي  يف العهد اجلديد:

يف انجيل مرقص :األصحاح احلادي والعرشون

قال(املسيح):

« 6هذه (أي اورشليم)التي ترونها ستأتي أيام ال يترك فيها
حجر على حجر ال ينقض....

وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم
إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك ووالة ألجل اسمي.

 13فيؤول ذلك لكم شهادة 16 ....وسوف تسلمون من
الوالدين واألخوة واألقرباء واألصدقاء .ويقتلون منكم17 .

وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي...

 20ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه
قد اقترب خرابها 21 .حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى
الجبال .والذين في وسطها فليفروا خارجا .والذين في الكور

فاليدخلوها.

ألن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب».

اقول:مراده يف الفقرة  22هو:ما هو مكتوب يف
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التوراة ،حيث اشارت اىل اهنم سوف يفسدون
مرتني وسوف يعاقبهم مرتني وهذه هي العقوبة ا
لثانية انتقاماليحيىعليه السالم.

« 23وويل للحبالى والمرضعات في تلك األيام ألنه يكون
ضيق عظيم على األرض وسخط على هذا الشعب24 .

ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع األمم.

وتكون أورشليم مدوسة من األمم حتى تكمل أزمنة األمم.

 25وتكون عالمات في الشمس والقمر والنجوم..

 27وحينئذ يبصرون ابن اإلنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد

كثير».
اقول( :آتيا يف سحابة) أي يف طائرة ،وليس كام
يتصور ا لبعض انه عىل سحابة طبيعية يف السامء.
و(ابن االنسان) أي ابن احلسني وهو ا ملهدي
واالنسان اسم للحسني يف القرآن.

« 28ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم
ألن نجاتكمتقترب.

 34فاحترزوا ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم في خمار وسكر
وهموم الحيوة فيصادفكم ذلك اليوم (بغتة) 35 .ألنه كالفخ

يأتي على جميع الجالسين على وجه كل األرض.

 36اسهروا إذا ،وتضرعوا في كل حين ،لكي تحسبوا
أهال للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن
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اإلنسان».
ويف رسالة بولس االوىل اىل اهل تسالونيكي يقول:يف
االصحاحاخلامس:
« 1وأما األزمنة واألوقات فال حاجة لكم أيها اإلخوة أن

أكتب إليكم عنها 2 .ألنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب
كالسارق في الليل 3 ...فحين يقول الناس :سالم وأمان
ياخذهم الهالك (بغتة)..فال ينجون 4.وأما أنتم أيها اإلخوة

فلستم في الظلمات حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة السارق5 ،

ألنكم جميعا أبناء النور وأبناء النهار .لسنا نحن من الليل وال
منالظلمات.

ويف انجيل متي االصحاح  :24يقول املسيح:

«  36فأما ذلك اليوم وتلك الساعة ،فما من أحد يعلمهما ،ال
مالئكة السموات وال االبن إال اآلب وحده» .

َْ َُ َ َ
ُأقول :وهو عني ما ذكره القران﴿:يسألونك
َ َْ َ ْ َْ َ
َ ْ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
عن الساعةِ أيان مرساها  42فِيم أنت مِن ذِكراها
َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ
نت َهاها  44إِنما أنت منذِر من يشاها
 43إِل ربِك م
َ
َْ ُ َ َ
ك َع ْن َّ َ
 ﴾45النازعات﴿45-42/يسألون
الساعةِ
َ َّ َ ُ ْ َ َ
اها قُ ْل إ َّن َما عِلْ ُم َها عِنْ َد َر ّب َل ُيَ ّل َ
ِيها ل َِوقْت ِ َها إ َّل ُهوَ
أيان مرس
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ
ُ َّ ْ ً ُ َ َ
َث ُقلَ ْ
ت ف َّ
الس َم َ
ات َوال ْر ِض ل تأتِيك ْم إِل َبغ َتة ي َ ْسألونك
او ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ٌّ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ ََ
كن أكث
كأنك ح ِف عنها قل إِنما عِلمها عِند اللِ ول ِ
َ
َ
َ َ
ُ َ
انلَّ ِ
اس ل َي ْعل ُمون  ﴾187األعراف﴿187/ي َ ْسألك
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ْ
َ َ َّ
َّ ُ َ ْ َّ َ ُ ْ َّ
ْ َّ
اعةِ قل إِن َما عِل ُم َها عِن َد اللِ َو َما يُ ْدرِيك ل َعل
انلاس عن الس
َّ َ َ َ ُ ُ
ون قَ ِر ًيبا  ﴾63األحزاب63/
الساعة تك

ويقول 33:فاحذروا واسهروا ،ألنكم ال
تعلمون متى حيني الوقت 34 .فمثل ذلك كمثل
رجل سافر وترك بيته ،وفوض األمر إىل خدمه،
كل واحد وعمله ،وأوىص البواب بالسهر35 .
فاسهروا إذا ،ألنكم ال تعلمون متى يأيت رب
البيت :أيف املساء أم يف منتصف الليل أم عند
صياح الديك أم يف الصباح 36 ،لئال يأيت (بغتة)
فيجدكم نائمني 37 .وما أقوله لكم أقوله للناس
أمجعني :إسهروا! «.
اقول:
ويف بعض االيات القرآنية:سمي عذاب
االستئصال الشامل بالعذاب االكرب ومن قبله
من العقوبات املقطعية كالعقوبة التي اصابت
بني امية او العقوبة التي اصابت بني العباس نظري
العقوبات املقطعية التي اصابت بني ارسائيل
ََ َ
﴿ولُذِيق َّن ُه ْم م ِْن
عىل افسادهم بالعذاب االدنى:
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ِ
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املهدي 

هو التاسع من ذرية احلسني
نظري نوح  التاسع من ذرية
(((
آدم



مشهد التناظر بني آدم  و احلسني 

إن عبارة «السالم عليك يا وارث آدم صفوة
اهلل»((( حني نفرسها باملعنى الثالث من الوارثة
وهو وراثة صفة تكوينية رسالية ميزت آدم
من الناحية التارخيية عن االنبياء مجيعا نكون
امام مشهد التناظر الرائع بني صفي اهلل تعاىل
احلسني  وصفي اهلل تعاىل آدم  من خالل
تلك الصفة التكوينية الرسالية املشرتكة((( وهي
ان كليهام قد حباه هلل تعاىل بتسع ُحجج من ذريته
وجعل لتاسعهم صاحب عمر طويل ،وان

((( مقال نرش يف مناسبة الزيارة االربعينية سنة .2017
((( هذه العبارة جاءت يف زيارة االمام احلسني  املعروفة
بوارث.
((( يراجع حول فكرة التناظر يف كتابنا احلسني وارث االنبياء.
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مرسح احداث هؤالء احلجج التسعة هو عراق
السهل الرسويب ومركزها هضبته املباركة .وفيام
ييلالتفصيل:
اوصياء آدم 

إن أوصياء آدم  كام ورد يف التوراة اخلامسية
التي انزهلا اهلل عىل نبيه موسى  وهي الكتاب
املقدس املشرتك االسايس لدى طوائف اهل
الكتاب مجيعا هم :
 .1ولده شيت ׁשֵ ת ).(Seth
 .2ثم ولده أنوش אֱנֹוׁש )(Enosh
 .3ثم ولده قينان קֵ ינָן ).(Kenan
مه َل ْلئيل מַ ֲהלַלְ אֵ ל ).(Mahalalel
 .4ثم ولده َ
 .5ثم ولده يارد י ֶָרד ).(Jared
 .6ثم ولده حنوك חֲנֹוְך ) (Enochويسميه القرآن
(ادريس).
 .7ثم ولده م ِ
توش َلح ְמתּוׁשֶ לַח ).(Methuselah
ْ
 .8ثم ولده المك לָמֶ ְך ).(Lamech
 .9ثم ولده نوح נֹ חַ ) (Noahصاحب العمر
الطويل .
وقد ذكر القرآن منهم ادم وادريس ونوحا،
وذكرت الروايات االخرين وال خالف يف
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عددهم((( ،وان تاسعهم نوح وان نوحا صاحب
عمر طويل ،فقد ذكر القرآن انه لبث فيهم
يدعوهم الف سنة اال مخسني.
أوصياء احلسني  من ذريته:

أما أوصياء احلسني فهم بإمجاع الشيعة اإلمامية:
 .1ولده عيل بن احلسني امللقب بـزين
العابدين .
 .2ثم ولده حممد بن عيل امللقب بـالباقر .
 .3ثم ولده جعفر بن حممد امللقب بالصادق .
.4ثمولدهموسىبنجعفرامللقببالكاظم .
 .5ثم ولده عيل بن موسى امللقب بالرضا .
 .6ثم ولده حممد بن عيل امللقب باجلواد .
 .7ثم ولده عيل بن حممد امللقب باهلادي .
.8ثمولدهاحلسنبنعيلامللقبالعسكري .
 .9ثم ولده حممد بن احلسن امللقب باملهدي
صاحبالعمرالطويل .
ويف ضوئه يأيت التناظر التكويني بني عقيدة
الشيعة باحلسني  وانه ابو تسعة ائمة هداة
تاسعهم صاحب عمر طويل سوف يظهره اهلل
((( هذه االسامء ذكرهتا التوراة وهي املشهورة يف كتب التاريخ
ايضا.
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تعاىل اخر الزمان عىل الدين كله ويورثه االرض
كلها،واحلقيقةالدينيةالتييؤمنهبااهلالكتاب
واملسلمون قاطبة يف ادم  وانه ابو تسعة ائمة
هداة تاسعهم صاحب عمر طويل اهلك اهلل عىل
يده املنحرفني واورثه االرض كلها.
وال يمكن ان يكون هذا التناظر الذي كشف عنه
االمام الصادق  يف زيارة وارث قد حصل
صدفة مع احلسني  ، او انه حصل له من دون
ارادة اهلل تعاىل ،كام انه ال يمكن ان يكون قد
حصل باختالق الشيعة له كام ادعى البعض ذلك
فان الكذبة ال يمكن ان تتحول اىل واقع تارخيي
وواقعموضوعي.
وبذلك يكون التناظر التكويني التارخيي بني
احلسني وادم  دليال اخر عىل صدق عقيدة
الشيعة يف ائمتهم  اىل جانب االدلة القرآنية
والتوراتيةواحلديثية.
األرض التي حترك عليها آدم واوصياؤه
التسعة هي السهل الرسويب من العراق:

ذكرت قائمة امللوك السومرية عرش شخصيات
ملكوا قبل الطوفان كان عارشهم بدءا من ادم هو
نوح صاحب العمر الطويل ،وذكرت ان االول
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منهم والثاين عاش يف مدينة اريدو والثالث
والرابع واخلامس والسادس والسابع عاشوا يف
مدينة بادتبريا (بانيت بيبلوس) والثامن يف الرك
والسابع يف سبار والتاسع والعارش أي نوح وابوه
يف رشوباك.
وكل هذه املدن تقع يف السهل الرسويب عىل
جمرى الفرات القديم (هنر كوثى) بدءا بمدينة
اريدو قبل الطوفان ورشوباك وهي اخر مدينة
قبل الطوفان وهي مدينة بطل الطوفان صاحب
العمر الطويل وابيه كالمها يقع جنوب رشق
طارات النجف (جبل النجف) غرب الفرات.
مضافا اىل ذلك فان وثيقة (زيوسدرا)تذكر ان
امللوكية هبطت بعد الطوفان وسكنت يف كيش
وهي اول مدينة بعد الطوفان وهي غرب الفرات
(((
القديم.
ونجد يف تراث اهل البيت  ما يؤكد ذلك ،ففي
الرواية عن أمري املؤمنني  انه قال« :أول بقعة
عبد اهلل عليها ظهر الكوفة ملا أمر اهلل املالئكة أن
يسجدوا آلدم سجدوا على ظهر الكوفة».
وان مسجد الكوفة هو مسجد آدم ،ومسجد
((( يراجع تفصيل البحث يف مقالنا :النجف مرسى سفينة نوح،
املنشور يف جملة تراث النجف ،العدد االول.
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السهلة هو بيت إدريس ،وان قوم نوح كانوا عىل
قرية عىل متن غرب الفرات وان سفينة النجاة
نجرت يف مسجد الكوفة وانطلقت منه.
االرض التي حترك عليها احلسني  واالئمة
التسعة من ذريته هي السهل الرسويب من
العراقايضا

وال يشك احد ان حركة احلسني  والتسعة من
ذريته استهدفت سكان السهل الرسويب وكانت
الكوفة مركز تلك احلركة .وهذه هي قبورهم
شاخصة يف مدن السهل الرسويب فاحلسني  يف
كربالء ،والكاظم وحفيده اجلواد  يف بغداد
واهلادي وولده العسكري  يف سامراء.
وقد صنعت ظالمة احلسني  اوسع سفينة
للنجاة عىل ارض الكوفة حني حورص مدة عرشة
ليايل من شهر املحرم مل يسمحوا فيها الحد ان
يصل اليه من انصاره من املناطق القريبة ومل
يسمحوا له ان يتزود من املاء لعياله واصحابه ثم
قتلوه ظلام وعدوانا وقد ورد يف احلديث عن أمري
املؤمنني  « بأيب و أمي احلسني املقتول بظهر
(((
الكوفة».
((( ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.291
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التاسع من ذرية آدم  يستقر يف الكوفة
ويبنياحلياةاجلديدة:

ويزداد املشهد روعة حني نعرف ان مسرية آدم
ختمت بالويص التاسع من ذريته وهو نوح
صاحب العمر الطويل وقد نرصه اهلل تعاىل
واستوت سفينته عىل ظهر الكوفة  /النجف.
َ
قال تعاىل﴿:فَإ َذا ْ
ت َأن ْ َ
اس َت َويْ َ
ت َو َم ْن َم َعك
ِ

َّ
ََ ُْ ْ
َْ
َ َّ
ك َف ُقل ْ َ
نانا م َِن الق ْو ِم
ع الفل
ال ْم ُد ِلِ الِي
ِ
ِ
َُْ َ ّ َْ ْ ُ َْ ً
َّ
َ
باراك ً َو َأن ْ َ
ت َخ ْ ُ
ال ُم َ
ي
ب أن ِزل ِن من
الظال ِ ِمني  28وقل ر ِ
ْ
ال ُم ْنِل َِني ﴾29املؤمنون.29-28/

وانطلقاملؤمنونمعهعىلاألرضاملباركةالكوفة
وظهرها يعبدون اهلل تعاىل ال خيشون أحدا غريه.

التاسع من ذرية احلسني  صاحب العمر
الطويل يستقر يف الكوفة:

النبي 

ويعتقد الشيعة تبعا ملا روي عن
قدر للمهدي التاسع
واالئمة  ان اهلل تعاىل قد َّ
من ذرية احلسني صاحب العمر الطويل  ان
يكونمستقرهالكوفةايضا.
ففي الرواية عن النبي  انه قال« :اسعد الناس
(((
به أهل الكوفة».
((( املجليس ،بحار االنوار ،ج 52ص.390
91

وروى العالمة املجليس عن أيب عبد اهلل  قال:
«كأنين بالقائم  ،على ظهر النجف البس درع
رسول اهلل  مث ينشر راية رسول اهلل إذا نشرها
(((
أضاء هلا ما بني املشرق واملغرب».
وروى عن أمري املؤمنني  انه قال« :كأنين به
(أي املهدي) قد عرب من وادي السالم إىل مسيل
السهلة على فرس حمجل له مشراخ يزهر ،يدعو
ويقول يف دعائه:
ال اله إال اهلل حقا حقا ،ال إله إال اهلل إميانا وصدقا،
ال إله إال اهلل تعبدا ورقا ،اللهم معز كل مؤمن
وحيد ،ومذل كل جبار عنيد ،أنت كنفي حني
تعييين املذاهب ،وتضيق علي األرض مبا رحبت.
اللهم خلقتين وكنت غنيا عن خلقي ولوال نصرك
إياي لكنت من املغلوبني ،يا منشر الرمحة من
مواضعها وخمرج الربكات من معادهنا ،ويا
من خص نفسه بشموخ الرفعة ،فأولياؤه بعزه
يتعززون ،يا من وضعت له امللوك نري املذلة على
أعناقهم ،فهم من سطوته خائفون.
أسألك بامسك الذي فطرت به خلقك ،فكل لك
مذعنون ،أسألك أن تصلي على حممد وآل حممد،
((( املجليس ،بحار االنوار ،ج 52ص.391
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وأن تنجز يل أمري وتعجل يل يف الفرج ،وتكفيين
وتعافيين وتقضي حوائجي الساعة الساعة الليلة
(((
الليلة إنك على كل شيء قدير».
وروى الشيخ الطويس ايضا بسنده عن أيب
جعفر  يف حديث طويل قال« :يدخل املهدي
الكوفة ،وهبا ثالث رايات قد اضطربت بينها،
فتصفو له ...فإذا كانت اجلمعة الثانية ،قال الناس:
يا ابن رسول اهلل الصالة خلفك تضاهي الصالة
خلف رسول اهلل  واملسجد ال يسعنا فيقول:
أنا مرتاد لكم فيخرج إىل الغري فيخط مسجدا
له ألف باب يسع الناس عليه أصيص ،ويبعث
فيحفر من خلف قرب احلسني  هلم هنرا جيري إىل
الغريني ،حىت ينبذ يف النجف ،ويعمل على فوهته
قناطر وأرحاء يف السبيل ،وكأين بالعجوز وعلى
(((
رأسها مكتل فيه بر حىت تطحنه بكربالء».
وروى الشيخ الطويس عن مجاعة ،عن
التلعكربي ،عن عيل بن حبيش ،عن جعفر بن
حممدبنمالك،عنأمحدبنأيبنعيم،عنإبراهيم
بن صالح ،عن حممد بن غزال عن مفضل بن عمر
((( املصدر نفسه.
((( الشيخ الطويس ،الغيبة ،ص.468
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قال :سمعت أبا عبد اهلل  يقول« :إن قائمنا إذا
قام أشرقت األرض بنور رهبا  ،واستغىن العباد
من ضوء الشمس ،...ويبين يف ظهر الكوفة
مسجدا له ألف باب ويتصل بيوت الكوفة بنهر
كربالء وباحلرية ،حىت خيرج الرجل يوم اجلمعة،
على بغلة سفواء يريد اجلمعة فال يدركها .والبغلة
(((
السفواء :أي اخلفيفة السريعة».
وروى الشيخ املفيد قال :يف رواية املفضل قال:
سمعت أبا عبد اهلل  يقول« :إذا قام قائم
آل حممد(عليهم السالم) بىن يف ظهر الكوفة
مسجدا له ألف باب واتصلت بيوت الكوفة بنهر
(((
كربالء».
وعنه أيضا :عن احلجال ،عن ثعلبة ،عن أيب بكر
احلرضمي ،عن أيب جعفر الباقر  قال« :كأين
بالقائم  على جنف الكوفة ،وقد سار إليها من
مكة يف مخسة آالف من املالئكة ،جربائيل عن
ميينه ،وميكائيل عن مشاله ،واملؤمنون بني يديه،
(((
وهو يفرق اجلنود يف البالد».
((( املصدر نفسه.
((( الشيخ املفيد ،االرشاد ،ج ،2ص،380
((( الطربيس ،الفضل بن احلسن ،اعالم الورى باعالم اهلدى،
ص.460
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وروى العالمة املجليس عن أيب جعفر  قال:
«إذا قام القائم ودخل الكوفة مل يبق مؤمن إال
وهو هبا»((( .وروى ايضا عن عيل  قال:
إيل من دار يف
«ملوضع الرجل يف الكوفة أحب َّ
املدينة»  .وروى أيضا عن سعد بن األصبغ قال:
«مسعت أبا عبد اهلل  يقول :من كانت له دار
(((
بالكوفة فليتمسك هبا».
وروى أيضا عن أيب عبد اهلل  قال« :كأين أنظر
إىل القائم  وأصحابه يف جنف الكوفة كأن
على رؤوسهم الطري قد فنيت أزوادهم وخلقت
ثياهبم ،قد أثر السجود جبباههم ليوث بالنهار،
رهبان بالليل كأن قلوهبم زبر احلديد ،يعطى
(((
الرجل منهم قوة أربعني رجال».
وهكذا ُي َر ُّد أول الكوفة عىل آخرها.
وهكذا قدر اهلل تعاىل ان ختتم املسرية اهلادية
بمنظومة اإلمامة اهلادية نفسها عىل ذات األرض
التيانطلقتمنها.
روى عبد الكريم بن أمحد بن طاووس يف كتاب
فرحة الغري ،قال :روى أبو عبد اهلل حممد بن
((( املجليس ،بحار االنوار ،ج ،52ص.385
((( املصدر نفسه ،ص.386
((( املصدر نفسه.
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عيل بن احلسن بن عبد الرمحن العلوي احلسني
يف كتاب فضل الكوفة ،قال« :اشترى أمري
املؤمنني  أرضا ما بني النجف إىل احلرية إىل
الكوفة من الدهاقني بأربعني ألف درهم ،وأشهد
على شرائه ،قال :فقلت له :يا أمري املؤمنني
تشتري هذا هبذا املال وليس ينبت شيئا ؟ فقال:
مسعت رسول اهلل  يقول :كوفان ،كوفان يرد
أوهلا على آخرها ،حيشر من ظهرها سبعون ألفا
يدخلون اجلنة بغري حساب ،فاشتهيت أن حيشروا
(((
من ملكي».
فام أروعه من تناظر ،وما أعظمها من قدرة إهلية
وما ابلغها من حجة .


((( احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج 3ص.161
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املهدي  هو الطالب
بدم احلسني 
يفهم من مجلة روايات وردت يف تراث اهل
البيت  اهنم كانوا يربون شيعتهم عىل التطلع
لألخذ بثأر احلسني مع وليه املهدي  الذي
سيظهره اهلل تعاىل يف آخر الزمان ويمأل به االرض
قسطا وعدالًكام ملئت ظلام وجور ًا.
قال االمام الباقر  حني سألـه مالك اجلهني
عن كيفية عزاء االخ ألخيه يوم العارش من املحرم
قالتقولون:
«اعظم اهلل اجورنا مبصاب احلسني  وجعلنا
واياكم من الطالبني بثأره مع وليه االمام املهدي
((( 
من آل حممد ».
وروى عيل بن مهزيار عن االمام الباقر  ايضا
قال:
«كأين بالقائم يوم عاشورا يوم السبت قائما بني
((( الشيخ الطويس ،مصباح املتهجد ،ج 2ص.722
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الركن واملقام بني يديه جربئيل ينادي البيعة هلل
(((
فيمألها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورًا».
وعن سالم بن املستنري عن االمام الباقر 
ُ َ ْ ُ ً ََ
ايضا قال يف قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن قتِل َمظلوما فق ْد

َ َْ َ ّ ُ ْ ً َ ُْ ْ
ْ َ ْ َّ َ ْ
سف ِف القت ِل إِن ُه اكن َمن ُصورا
جعلنا ل ِو ِلِهِ سلطانا فال ي ِ

 ﴾33اإلرساء 33/قال :
«هو احلسني بن علي  قتل مظلوما وحنن
اولياؤه والقائم منا إذا قام طلب بثأر احلسني
فيقتل حىت يقال قد اسرف يف القتل ،وقال املسمى
املقتول احلسني ووليه القائم ،واالسراف يف
القتل ان يقتل غري قاتله( ،انه كان منصورا) فانه
ال يذهب من الدنيا حىت ينتصر برجل من آل
الرسول  ميأل االرض قسطا وعدال كما ملئت
جورا وظلما»(((.
وعن الـهروي قال قلت اليب احلسن عيل بن
موسىالرضا :
«يا ابن رسول اهلل ما تقول يف حديث روي عن
الصادق  انه قال:
إذا قام القائم قتل ذراري قتلة احلسني  بفعال
((( الطويس ،الغيبة.453 ،
((( تفسري العيايش ج. 291/2
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ً

آبائها ؟!
فقال  :هو كذلك.
َ َ
﴿وال ت ِز ُر وازِ َرةٌ وِ ْز َر
قلت :فقول اهلل عز وجل
ُ ْ
أخرى﴾ ما معناه؟
فقال :صدق اهلل يف مجيع اقوالـه لكن ذراري قتلة
احلسني  يرضون بفعال آبائهم يفتخرون هبا،
ومن رضي شيئا كمن اتاه ،ولو ان رجال قتل
يف املشرق فرضي بقتله رجل يف املغرب لكان
الراضي عند اهلل عز وجل شريك القاتل وامنا
يقتلهم القائم اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.
قال فقلت لـه باي شيء يبدأ القائم فيهم؟ قال
يبدأ ببين شيبة ويقطع ايديهم الهنم سراق بيت
اهلل احلرام»(((.
ورس االمر يف قتل ذراري قتلة احلسني  بفعال
آبائها انام هو يف رضاهم وافتخارهم هبا وقوله 
«ومن ريض شيئا كمن اتاه» هي القاعدة وتشمل
من ليس ذرية ،لقوله  ولو ان رجال ُقتِل
يف املرشق فريض بقتله رجل يف املغرب لكان
الرايض عند اهلل عز وجل رشيك القاتل ،ولقول
((( علل الرشائع ج ،229/1عيون اخبار الرضا 

ج. 273/1
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عيل « إنّما جيمع الناس الرضا والسخط ،فمن
رضي أمرًا فقد دخل فيه ،ومن سخطه فقد خرج
منه»(((.
والذي نفهمه من هذه الروايات وروايات اخر
تتحدث عن السفياين الشامي اخر الزمان ان
خط بني امية سوف يعود يف آخر الزمان وقد
رصحت الرواية بذلك قال يف معاين األخبار:
ابن الوليد عن حممد العطار وأمحد بن إدريس معا
عن األشعري عن السياري عن احلكم بن سامل
عمن حدثه عن أيب عبد اهلل  قال« :إنا وآل أيب
سفيان أهل بيتني تعادينا يف اهلل قلنا صدق اهلل
وقالوا كذب اهلل قاتل أبو سفيان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وقاتل معاوية علي بن أيب طالب
وقاتل يزيد بن معاوية احلسني بن علي 
والسفياين يقاتل القائم عليه السالم».
واذا اضفنا اىل ذلك ان انحراف بني العباس
وظلمهم ألهل البيت  قتال وسام وسجنا
وترشيداوادعائهماخلالفةاالهليةكانواقداقتدوا
بأسالفهم يف احلكم بني امية ومن مهد هلم.
((( الوسائل  ، 411 / 11الباب  5من أبواب األمر والنهي ،
احلديث. 9
100

وتفيد الروايات ايضا ان حكم بني العباس
سيتجدد يف اخر الزمان ويتحالفون مع السفياين
فاهنم حني ينهض احلسني واخوه وحيتالن
املسجد احلرام يقتالهنام اهل مكة ويبعثان
براسيهام اىل السفياين وهو الذي كتب عليهام،
وحني يفاجئهم املهدي  باحتالله املسجد
احلرامبعدذلكبخمسةعرشيوماوحيتلاملسجد
احلرام ويعتصم به يبعث السفياين بجيشه اىل مكة
نجدة لبني العباس فيخسف به.
يتضح من ذلك ان يف هناية التاريخ سيكون
خطانللرصاع:
األول :خط شيعة احلسني  واهل بيته الذين
عرفوا طوال تارخيهم اهنم يبكون احلسني 
ويعملون بفقه ابنائه التسعة ومعهم مستضعفون
من السنة واملسيحيني واليهود والشعوب
االخرى يقوده املهدي  التاسع من ذرية
احلسني .
الثاين :خطيقودهطاغيةبنياميةالسفياينالشامي
وحتالف معه بنو العباس يساندهم االرسائيليون
والسفياين الغريب العاملي وقد اوغلوا يف دماء
االبرياء والصلحاء من شيعة الكوفة وغريهم.
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وهنا ينرص اهلل تعاىل وليه املهدي ويأخذ بثأر
احلسني  الذي جتددت ظالمته بسفك دماء
من ذريته وبنيه ودماء اخرى سفكت من غري
حق.
هذه هي ثارات احلسني  التي يأخذها
املهدي  ممن سفكها فعال اومن ريض بسفكها
والرضا جيمع االولني واالخرين وجيمع من كان
ذرية ومن مل يكن.
فاملهدي ثائر بدم احلسني  معناه طالب
بكل تلك الدماء التي سفكت يف غري حق من
نسل احلسني  ومن شيعته ومن االبرياء
من املسلمني واحلسني  عنوان لكل ظالمة
يف البرشية واملهدي ويل الدم دم احلسني 
ودماء شيعته ودماء االبرياء قال تعاىل﴿ َوال

َّ َ َّ َ َّ َ ُ َّ
ُ َ ْ
َ ُ
ال ب َ
احل ّ ِق َو َمن قتِل َمظلوما
تقتلوا انلفس ال ِت حرم اهلل إ ِ ِ
َّ
َ
َ
لهِ ُسلطانا ً فَال ي ُ
َف َقد َج َعلنا ل َِو ِ ّ
تل إِن ُه اكن
الق
ف
ف
رس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ً
نصورا﴾ اإلرساء 33/وقد وردت الرواية ان
م

هذه الويل هو املهدي.
ِ
ب بِ َد ِم ا َمل ِ
قتول بِكَر َبال َء،
َأي َن ال ّطال ُ
بناء األَ ِ
نبياء و َأ ِ
حول األَ ِ
ِ
نبياء،
ب بِ ُذ ِ
َأي َن ال ّطال ُ
ولياء وم ِذ ُّل األَ ِ
َأين م ِعز األَ ِ
عداء،
َ ُ ُّ
ُ
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ً

تاب وح ِ
َأين ا ُمل َؤم ُل ِ ِ ِ ِ
دود ِه،
لحياء الك ِ ُ
َ َّ
جديد ال َف ِ
ِ
رائ ِ
والسن َِن،
َأي َن ا ُمل َّد َخ ُر لِ َت
ض ُّ
رتى ِ ِ ِ
ور والع ِ
دوان،
َأي َن ا ُمل َ َ
جل ِ ُ
لزا َلة ا َ
ِ ِ
ِ
قوى،
َأي َن جام ُع الكَل َمة َع َل ال َّت َ
باب اهللِ ا َّلذي ِمن ُه ُيؤ َتى.
َأي َن ُ
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املهدي  املنتظر
والغرب
هل سيستفيد مهدي آل حممد  عند ظهوره
من طرق تقدير عمر االشياء القديمة يف علم
اآلثار ) (Archaeologyومعطيات علم الشيخوخة
) (Gerontologyالثبات عمره الطويل وعدم تأثري
الزمن عىل جسمه ببقائه شابا رغم القرون
املتطاولةومنثمبلورةمعجزتهالتيميزهاهللتعاىل
هبا وهي معجزة عند ادراك الشعوب هلا سوف
تبطل انبهارهم بتكنولوجيا الغرب وعلومه هذا
االنبهار الذي صد الغرب واملتاثرين هبه عن ذكر
اهلل تعاىل واشاع فكرة العلامنية واملادية مضافا
اىل ذلك سوف تفتح املعجزة الطريق اىل اهلل من
جديد يف تلك الشعوب
متهيد:

أوال :ان تصور خامتة سعيدة لالنسانية عىل
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االرض ومستقبل عادل هلا وخالص من كل
الوان الظلم واالنحراف امل منشود وفكرة حمببة
تبنتها االديان الساموية وبرشت هبا عىل اهنا قدر
حمتوم تتحرك البرشية نحوه وتصل اليه.
ومل يقترص االيامن هبذه اخلامتة الصعيدة لالنسان
والتبشري هبا عىل املؤمنني باالديان الساموية
حسب «بل امتد اىل غريهم ايضا وانعكس حىت
على اشد االيديولوجيات واالجتاهات العقائدية
رفضًا للغيب والغيبيات كاملادية اجلدلية اليت
فسرت التاريخ على اساس التناقضات وآمنت
بيوم موعود تصفى فيه كل تلك التناقضات
ويسود فيه الوئام والسالم»(((.
والزالت املصادر الكتابية املعارصة التوراة
وكتب االنبياء واالناجيل االربعة والرسائل
امللحقة هبا وبقايا كتاب زردتشت (االوستا)
حتتفظ بعدد من النصوص التي تتحدث عن
الفكرة نعم هي قليلة اذ ال تتجاوز عىل اكثر
تقاديرها العرشين او الثالثني نص ًا(((.
((( الشهيد الصدر  بحث حول املهدي  ص 7ط دار
التعارف.
((( انظر رسول االسالم يف الكتب الساموية ص 270-223
فان مؤلفه اورد عدة نامذج.
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اما املصادر االسالمية السنية فالنصوص فيها
كثرية جدا اذ تتجاوز اخلمسامئة ومفصلة حيث
ذكرت اسم القائد الذي يتحقق االمل العظيم
عىل يديه ولقبه الذي يعرف به و البيت الذي
ينجبه والكتاب الساموي الذي يتخذه منهجا،
كام عرفت بكثري من االرهاصات العامة التي
تسبق ظهوره اضافة اىل سامت عرصه وجمتمعه
وسريتهفيه.
اما املصادر االسالمية الشيعية فالنصوص فيها
تصل اىل مخسة آالف او اكثر وما لفكرة تبلغ
درجتها النهاية يف الوضوح والتفصيل كنظرية
واطروحة خلالص االنسانية من الظلم .ومل
يعد املهدي يف ضوء املصادر الشيعية فكرة
تنتظر والدهتا ونبوئة نتطلع اىل مصداقها «بل
واقعا قائما ننتظر فاعليته وانسانا معينا يعيش
بيننا بلحمه ودمه نراه ويرانا ويعيش مع آمالنا
وآالمنا ويشاركنا احزاننا وافراحنا ويشهد كل
ما تزخر به الساحة على وجه االرض من عذاب
املؤمنني وبؤس البائسني وظلم الظاملني ويكتوي
بكل ذلك من قريب او بعيد ،وينتظر بلهفة اللحظة
اليت يتاح له فيها ان ميد يده اىل كل مظلوم وكل
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حمروم وكل بائس ويقطع دابر الظاملني»(((.
ثانيا:وهيمناجدانحنابناءهذاالكيانالذيعرف
املهدي  وآمن به وبايعه واقام بناءه الفكري
وعمله االجتامعي والسيايس عىل االيامن
باملهدي  شخص ولد وقائد ًا بارش التوجيه
والرتبية والتخطيط لشيعته وانصاره هيمنا جدا
ان نتعرف عىل اطروحة املهدي كام عرضها
اهل البيت  ،وبكل تفاصيلها وان نتعرف
عىل مسرية الكيان الذي محل هذه االطروحة
وارتبط هبا ارتباطا مصرييا وعىل املشكالت التي
تواجهه او هتدده وهو حيمل تفاصيل اعظم امل
تبتغيه البرشية وتنشده للحياة احلرة الكريمة
واخلالص من الظلم هنائيا.
وال يوم افضل من يوم اخلامس عرش من شعبان
نتخذه موسام لدراسة ذلك كله.
كيف ال يكون كذلك وهو اليوم الذي ولد فيه
املهدي سنة  256هجـ(((.
وهو ايض ًا اليوم الذي ختمت فيه املرحلة االوىل
((( الشهيد حممد باقر الصدر ،بحث حول املهدي.
((( تذكر اغلب الروايات ان والدتة  كانت يف  15شعبان
وهناك رواية يوردها الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة تذكر انه ولد
يف الثامن من شعبان.
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من عمله مع قواعده وشيعته سنة  329هجـ(((.
وهو ايضا اليوم الذي تعرضنا فيه لالختبار
الصعب واالمتحان العسري حني اصبح
املهدي  مغيبا عنا ال ندري أي ارض تقله وال
نعلم باي حال هو سوى انه طريد رشيد موتور
بابيه.
وهو ايضا اليوم الذي حتمل فيه الشيعة عرب
علامئهم مسؤولية مواصلة املسري عىل اساس
منهج املهدي وآبائه  /كتاب اهلل وسنة نبيه برواية
اهلالبيت/وكذلكمسؤوليةاملحافظةعىلهذا
املنهج والوقوف بوجه املحاوالت التحريفيه
التي حتاول احتواءه.
املهدي كامتعرضه املصادر الشيعية:

يعرض املهدي يف املصادر الشيعية كجزء من
خمطط اهلي شامل اوحاه اهلل تعاىل اىل خاتم انبياءه
حممد  كام اوحى اليه القرآن وبيانه استهدف
هذا املخطط لالرشاف عىل مسرية االسالم
بعد الرسول  وصوال هبا اىل موقعها املرشق
املستوعب للعامل امجع وفيام ييل خالصة هبذا
((( حيث كانت وفاة النائب الرابع عيل بن حممد السمري يوم
 15شعبان سنة  329انتظر غيبته الطويس.
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املخططوسريتهالواقعية.
أ.تعتربرسالةخاتماالنبياءالصيغةالشاملةلدين
اهللتعاىلالذيبعثبهانبياءهالذينكانوايبرشون
بالنبي اخلاتم ويأخذون العهد من اممهم عىل
االيامن به ونرصته ان ادركوا زمانه وايامه .واراد
اهلل تعاىل لالسالم ممثال بالقرآن الكريم والسنة
املطهرة ان يستوعب كل طموحات االنسان وان
يساير تطوره املبدع متجه ًا به اىل اخلامتة السعيدة
التي برشه هبا ودعاه اليها.
ب .مل تكن طروف تبليغ القرآن والسنة وتكوين
االمة خالية من اخطاء مستقبلية هتدد الرسالة
واالمة مع ًا .كام انه مل يكن العمر املقدر خلاتم
االنبياء /وهو قصري نسبيا /كافيا ملواكبة انفتاح
البرشية كافة عىل االسالم وحتقيق احللم الكبري
الذي برشت به حركة النبوات ومن هنا كان
البد من تكفل امر املحافظة عىل الرسالة :من
خطر التحريف الذي يتهددها من الداخل وامر
رعاية االمة املهددة بخطر االنحراف لتشق
طريقها نحو استيعاب العامل عىل اساس النبوة
اخلامتة تراثها الصحيح ،وقد ادخر اهلل تعاىل هلذه
املهمة اثني عرش وصيا من عرتة النبي  ،وبلغ
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بعدهتم قائال «االئمة
النبي  بامر اهلل تعاىل امته ّ
من بعدي اثنا عشر»(((وقال «اين تارك فيكم ما
ان متسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا .كتاب اهلل
وعتريت اهل بييت وقد اخربين اللطيف اخلبري
علي احلوض»(((.
اهنما لن يفترقا حىت يردا َّ
ج .مهد النبي  هلذه املخطط االهلي حني ركز
بصفة خاصة عىل عيل  بصفته اول االوصياء
وحجر االساس الفكري للمخطط كله ،وعىل
شهادة احلسني بصفتها حجر االساس لالطار
االجتامعي والسيايس للمخطط كله وعىل
املهدي بصفته وارث املخطط كله الذي يستويف
كل اغراضه وعىل يده تستكمل البرشية انفتاحها
عىل االسالم الصايف الذي جاء به حممد .(((
وقد كتب عيل  يف صحف من اجللد عن
رسول اهلل  مبارشة يف لقاءاهتام اخلاصة
املعروفة بني املسلمني كل السنن التي حيتاجها
الناس اىل يوم القيامة وكل املالحم والفتن التي
((( صحيح مسلم :يف كتاب اإلمارة يف باب الناس تبع لقريش
واخلالفة يف قريش (صفحة  191اجلزء  2ق  1طبعة مرص سنة
 1348هجري)
((( سنن الرتمذي . 662 / 5 :
((( تستقىص عبارة اولياء عيل كمرادف لشيعة عيل.
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سوف تقع بعدالرسول  واملوقف املناسب
منها ،وتوارث االوصياء االثنا عرش هذه الكتب
وكانت االساس لعملهم الفكري واملرشد
لعملهمالسيايس.
د .تعرضت الرسالة واالمة بعد وفاة النبي 
لالخطار املتوقفة وكانت حياة االوصياء وقفا
عىل تنفيذ املخطط االهلي املرسوم حلفظ االسالم
ورعاية االمة ورشح كيفية ذلك له مقام آخر.
هـ .افرز عمل االئمة االحد عرش خطا فكريا
واجتامعيا وسياسي ًا يف االمة حيمل االسالم كام
رواه عيل  وطبقه وقد محل هذا اخلط االسم
الذي اطلقه رسول اهلل  عىل املؤمنني بعيل
وموقعه من االسالم كام اراده اهلل ورسوله وهو
اسم شيعة عيل (او اولياء عيل  )حني قال
رسول اهلل « يا علي انت وشيعتك الفائزون
يوم القيامة» ثم عرف اخلط بالشيعة مطلق ًا.
وقد ربى االئمة  الشيعة عىل التفجع لظالمة
احلسني عند ذكره ويف ايام املحرم خاصة ويوم
العارش بشكل اخص وحثوهم عىل اقامة
جمالس العزاء حتى كانت وال تزال الصفة االوىل
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للشيعة(((وكذلك ربوهم عىل انتظار قائم آل
حممد املهدي وعبأوهم ان يكونوا جيش املهدي
وانصاره واعوانه وصارت صفة االنتظار(((وال
تزال الصفة الثانية التي يعرف هبا الشيعي.
واملهدي هو حممد بن احلسن العسكري وهو
الويص الثاين عرش الذي قال عنه النبي 
«امسه امسي»((( «من ولد فاطمة»(((ب «من
ذرية احلسني»((( «ميأل الدنيا قسطا وعدال ما
ملئت ظلما وجورًا»((( .وقد ولد سنة  256هجـ
اضطلع بمهمته الرسالية بعد وفاة االمام احلسن
العسكري سنة  260هجـ وله من العمر مخس
سنوات ((( مارس التوجيه الفكري والسيايس
والتنظيمي للشيعة ملدة سبعني سنة تقريبا عرب
السفراء االربعة املتعاقبني وعرب وكالء آخرين
اسسخاللهذهالفرتةاملعروفةبالغيبةالصغرى
عالقة حمكمة بينة وبني شيعته وشيعة ابائه غري
((( ....
((( .......
((( أ مصادر النصوص.
((( ب مصادر النصوص
((( ج مصادر النصوص
((( د مصادر النصوص
((( هـ هذا االمر من خمتصات الشيعة ،وله سابقة يف عهد االمام
اجلواد واهلادي .
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قابلة للفسخ بمرور االيام وتقادم االزمنة حسب
بل تزاداد بمرور ذلك عمقا ورسوخا وتضطرم
افئدةشيعتهحب ًاوشوقاالنظريلهبنيقائدواتباعه
فصلت بينهم الليايل وااليام والدهور كام فصلت
بني املهدي وشيعته .حب وشوق تدمع العيون
الجله وحترتق القلوب بناره كيف ال يكون ذلك
وهم يرددون اناء الليل واطراف النهار يف دعاء
الندبة املعروف «ليت شعري اين استقرت بك
النوى؟ بل أي ارض تقلك او ثرى؟ عزيز علي
ان ارى اخللق وال ترى ،وال امسع لك حسيسًا وال
جنوى؟ بنفسي انت من مغيب مل خيل منا ،بنفسي
انت من نازح ما نزح عنّا ،بنفسي انت امنية شائق
يتمىن من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا! ....هل قذيت
عني فتساعدها عين على القذى ،هل اليك يا ابن
امحد سبيل فتلقى ،هل يتصل يومنا منك بغده
فنحظى؟» .متى نفاديك ونراوحك...؟ حتى
ترانا ونراك وقد نرشت لواء النرص؟ ترى اترانا
نحف بك وانت تؤم املال ،وقد مألت االرض
عدالً ،واذقت اعدائك هوانا وعقابا ...وقطعت
دابر املتكربين واجتثثت اصول الظاملني.((()..
((( .....
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وارسى ايضا عالقة فكرية وسياسية وتنظيمية
ابدا الدهر
بني خلفاءه وشيعته لن تنفصم عراها ً
ومهام احلولكت االيام واوهلمت اخلطوب
وصارت العالقة القو ّية بني الشيعة والفقهاء
ممثلة بالتقليد والوالية الصفة الثالثة التي عرف
الشيعيهباويوصف(((.
غاب املهدي غيبة الكبرية بعد ان احكم تينك
العالقتني االصليتني يف هذا اليوم يوم اخلامس
عرش من شعبان معرضا شيعته لالمتحان
الصعب والتمحيص الكبري معرض ًا شيعته
لتجربة التكامل الذايت وفق املنهج االهلي هذه
التجربة التي اخفقت فيها كل اجلامعات البرشية
املؤمنة حني ضعفوا عن حل االمانة وانحرفت
هبم السبل وغالتهم االعداء سوف لن يكون
مصري شيعة املهدي كذلك يف هذه التجربة باذن
اهلل تعاىل.
ز .حافظ الشيعة يف عرص الغيبة الكربى عىل
الصفات الثالث التي بناها االئمة االثنا عرش
فيهم  .1احلزن عىل احلسني ومحل ظالمته
غضة طرية .2االنتظار للمهدي  والتهيئة
ّ
((( ....
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 .3والرجوع اىل الفقهاء العدول يف احلوادث
الواقعة الخذ االسالم برواية عيل وتطبيقه منهم
واالحتكام اليهم واالرتباط هبم مصرييا كام
اوىص بذلك املهدي نفسه يف الغيبة الصغرى
حيث قال «واما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها
اىل رواة احاديثنا فاهنم حجيت عليكم».
وقد خطا الشيعة بقيادة الفقهاء اىل ابعد من
املحافظة عىل هذه الصفات الثالث ارتقوا
اىل واقع اكثر تطور ًا يف قدراته وامكاناته واقع
استطاع الفقيه اجلامع للرشائط ان يتحرك به
النجاز اعامل سياسية ضخمة بدء ًا من فتوى
التنباك الشهرية ومرور ًا بقضايا املرشوطة
واملستبدة وفتوى اجلهاد يف احلرب االوىل
وثورة العرشين او اخلامس من عرش من شعبان
وفتوى تكفري الشيوعية اىل قيام االمام اخلميني
وحترير اهم منطقة نفوذ المريكا يف املنطقة ويف
كل هذه االنجازات كان الفقهاء يامرسون
عملهم بوصفهم نوابا للمهدي مرصحني
بذلك ،والعامل اليوم بغض النظر عن موقفه من
االطروحة الفكرية التي حيملها الشيعة يشهد
هلم عميق ارتباطهم بالفقهاء وشديد حزهنم عىل
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احلسني  واصيل انتظارهم للمهدي .
الغرب كام يعرض نفسه ويراه العامل:

توصل الغرب عىل اختالف بلدانه وقومياته
يف القرون االخرية اىل طريقة خاصة يف احلياة
وهي طريقة العلامنية «النهج احليايت الذي
يستبعد اي تأثري او توجيه ديين على تنظيم
املجتمع والعالقات االنسانية داخل املجتمع
والقيم اليت حتتويها هذه العالقات وترتكز
عليها» ،وقد اصبحت العلامنية «الروح العامة
واملوجهة يف احلضارة احلديثة جبانبيها الرأمسايل
واملاركسي»(((.
وحني يقترص الغرب يف موقفه وطريقة تفكريه
تلك عىل املسيحية والكنيسة أي انه يستبعد
تأثري البابا واملسيحية عىل احلياة العامة فهو عىل
حقه يف ذلك وله من املربرات ما جيعل موقفه
نتيجة طبيعية حلركة التطور البرشي اذ ال متتلك
املسيحية املعروفة املمثلة بالكتاب املقدس وال
الكنيسة املمثلة :بالبابوية القدرة عىل استيعاب
تطور االنسان ومواكبة حاجاته املستجدة،
اضافة اىل اخلطأ الذي تورطت فيه الكنيسة عندما
(((العلامنية ،حممد مهدي شمي الدين.
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وسعت من سلطتها املطلقة لتشمل النواحي
العلمية القائمة عىل اساس املالحظة والتجربة
ففرضت عىل الباحث يف العلوم الطبيعية مث ً
ال
ان ال يأيت بيشء خيالف التصورات املتبناة من
قبل الكنيسة يف حقل الطبيعة وقضية غاليلو؟
وموقف الكنيسة من رايه يف حركة االرض حول
الشمس معروفة لدى اجلميع.
ولئنكانالغربقداصابيفموقفهمناملسيحية
والكنيسة فانه قد اخطأ حني جعل موقفه ذاك هو
املوقف العام ايضا من االسالم وقد ساعده عىل
هذا التعميم عدة امور:
منها :جتربة :اخلالفة مع االسالم فقد افزرت يف
مرحلتها العثامنية وبخاصة الطور االخري حالة
من التخلف الفكري واالداري والصناعي مل
تكن معهودة من اخلالفة يف مراحلها السابقة عىل
الرغم من انحرافها وابتعادها عن االسالم.
ومنها :ان كثريا من املسلمني الذين ال يعرفون من
االسالم اال جتربته اخلالفية قد انبهروا باحلضارة
الغربية وجتاوبوا مع االساس الفكري العام
الذي قامت عليه هذه احلضارة كام حصل يف
تركيا مركز اخلالفة االسالمية العثامنية حني قام
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نظام علامين عىل انقاضها نص يف بعض مدوناته
الرسمية «على ان تأخر االمة امنا جاء من النظم
واملدونات الدينية»((( «و يرى فصل الدين عن
امور الدنيا والسياسة وسيلة رئيسية لتقدم االمة
ومسوها وجناحها»(((.
ّ
ومنها :ما بذلته الكنيسة ايام نفوذها قبل احلروب
الصليبيةواثناءهاوحتىبعدهامنتشويهللقرآن
وشخصية النبي  والزالت ماضية يف جهدها
ذاك اىل اليوم ،قال مونتغمري واط «ليس هناك
شخصية كبرية يف التاريخ حط من قدرها يف
الغرب كمحمد فقد اظهر الكتاب الغربيون ميلهم
لتصديق اسوأ االمور عن حممد»(((.
لقد كانت املشكلة :االساسية يف معاناة الغرب
هي الكنيسة وسيطرهتا املطلقة عىل شؤون احلياة
املختلفة وقد شهد الغرب الفتوحات العلمية
العظيمة والتطور الصناعي اهلائل ال يف تارخيه
حسب بل يف تاريخ االنسانية كلها يوم ثار عىل
الكنيسة وفصل الدين عن احلياة العامة واعتمد
النهج التجريبي اساس ًا لتفكريه وهتيأت االجواء
((( حممد بني العرب والرشك ص .89-88
((( دروزة .175
((( حممد يف مكة ص .94
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بعدذلكاللفصلالدينعناحلياةالعامةحسب
بل رفضه متام ًا حني ظهرت بعض االجتاهات
التي تعتمد التجربة مقياس ًا لصحة الفكر وخطأه
ومن هنا وصفت املاركسية الدين بأنه خرافة
ودعت اىل جتاوزه متام ًا(((.
وتبوأ العلم التجريبي موقف ًا خطريا يف حياة
االنسان الغريب ملا حققه من انجازات عظيمة يف
تطويقسلبياتالطبيعةعليهوختليصهمناغلب
كوارثها ،أو ىف حتريك خرياهتا خلدمة اهدافه
ومصاحله ،واستجاب انسان العرص احلديث
لسيادة العلم وخضع له خضوع ًا مطلق ًا.
ان رفض الدين املحرف الذي يكبل حركة
االنسان ويعثر مسريته ليس موقفا خاطئا
حياسب عليه بل موقف صحيح يشكر له ،اما
تأليه االنسان الذي كان البديل لرفض الدين يف
الغرب فهو موقف خاطئ وانحراف كبري ،لقد
((( يقول نديم البيطار يف كتابه االيديولوجية االنقالبية ص
« 726ان االحلاد االنقاليب احلديث يؤله االنسان بشكل ما،
كانت اللربالية والشيوعية والنازية واالشتراكية والدميقراطية
حماوالت تألية» ويقول يف ص « 728هكذا نرى ان االنقالبات
احلديثة هتاجم الدين السائد بشراسة وضراوة ...ولكن
االيديولوجيات اهلت عنصرًا انسانيا كالعقل واالمة او اجلنس او
الفرد او الربوليتاريا».
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َّفر االنسان الغريب من انحراف املسيحية ووقع
يف انحراف اشد وهو العلامنية ،وقد حاول دعاة
العلامنية ان جيعلوا من العلم غطاء ًا وقناع ًا هلذا
االنحراف فوصفوا «بدعة فصل الدين عن
الدولة وتأليه االنسان» بالعلامنية أي املوقف
القائم عىل اساس العلم ،كام وصف ماركس
اشرتاكيته باالشرتاكية العلمية أي النظام
االجتامعي الذي افرزته قوانني التاريخ التي هي
قوانني علمية خاصة بحركة االنسان السياسية
زعم ماركس انه كشفها كام يكشف العامل
الفيزيائيقواننيالفيزياء.
وبحكم العوامل التي فرضت عىل الغرب ان
ينغلق عىل االسالم الصحيح والعوامل االخرى
التي فرضت عليه ان يرفض املسيحية وحاجة
املجتمع املاسة اىل النظام االجتامعي وبحكم
احساسه بوجود نظام اجتامعي طبيعي كام هو
احلال يف الكون الذي حتكمه القوانني اخلاصة
به ،وكام ان التجربة واملالحظة كانت اساس ًا
صحيح ًا ووحيد ًا الكتشاف قوانني الكون كل
ذلك دعاه ان يعتمد التجربة اساس ًا الكتشاف يف
النظام االجتامعي االصلح ،وهكذا فرضت هذه
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العوامل جمتمعة ان يسري الغرب باجتاه منحرف
منذ اليوم االول الذي ثار فيه عىل الكنيسة
واملسيحية .وتعمق هذا االنحراف حني رفع
دعاة العلامنية شعار ان هذه االنجازات العلمية
اساسا هي من صنع العلامنية كمنهج يف احلياة،
وبحكم السيادة التي تبوأها العلم التجريب بحق
واالنبهار الكبري بانجازاته وفتوحاته اصبح
العلم التجريب وانجازاته العلمية غطاء ًا وقناع ًا
لالنحراف .وكان االمر كذلك لالنسان الغريب
فقد اصبح العلم التجريبي دلي ً
ال عىل العلامنية
وهنا يصل االنحراف قمته أي حني تتوفر للعقل
مربرات قوية جتعله ينقبل االنحراف كأمر
صحيح ويتحول جدل االنسان وفكره بسبب
ذلك اىل جدل عقيم وتسقط مع هذه احلالة فائدة
احلوار.
لقد وصل الغرب اىل هذه احلالة بعد مسرية ثالثة
قروناواكثرمناالنحرافاملغلفواملربربالعلم
التجريب .والغرب اليوم يقود عملية االنحراف
يف العامل ليس النه يمتلك كام يقال حصة االسد
من العلوم التجريبية واالنجازات العملية هلا بل
النهيمتلكاالسدوحصتهفالغربيفنظراالعامل
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مصدر العلوم التجربية وهو كذلك.
ونحن حني نتحدث عن احلالة العامة للغرب
واملتاثرين به ال يعني عدم وجود افراد احرار يف
فكرهم ادركوا حالة االنحراف هذه وخرجوا
عنها ولكنهم قالئلَ ،م َث ُلهم يف ذلك مثل ايب ذر
وعامر ومقداد قبل بعثة النبي  كان يدركون
انحراف العرب يف اجلاهلية وحترروا من
االنجراف وتطلعوا اىل منقذ يضعهم عىل اجلادة.
االنحراف الفكري و مواجهته إهليا:

يف كل حقبة زمنية تسجل حركة التطور البرشي
امتياز ًا ونضج ًا يف حقل من حقول اخلربة
االنسانية ،ثم تتفاعل البرشية معه تفاع ً
ال خاص ًا
بل تغلوا به يف كثري من االحيان ،ويف ظل غياب
االطروحة االهلية السليمة من التحريف وتوفر
اجواء االنحراف تستغل فئة خاصة يف املجتمع
ذلك االنبهار والغلو لتكريسه اوال ثم لتربير
حالة االنحراف الفكري واالبتعاد عن اهلل تعاىل
وهكذا تتحول اخلربة البرشية املمتازة يف حقل
العلوم املختلفة او يف حقل اللغة واالدب او
غريها اىل مدخل لالنحراف الفكري واساس
تربيري له.
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وما عرضناه آنفا من احلديث عن االنحراف
الفكري الغريب هو فيام نقدر آخر أشكال
االنحراف الذي حيصل يف البرشية املربر باخلربة
البرشية الناضحة يف حقل من احلقول .وقد
ادخر اهلل تعاىل املهدي ملواجهة هذا النوع من
االنحراف وانقاذ املجتمع البرشي منه( ،والعمر
الطويلللمهدي ومظهره الشاب اخلارقلقانون
التكوين البرشي وسالحه الفعال عدة املهدي يف
هذه املواجهة بل عدة اهلل سبحانه وتعاىل ).
واملهدي يف هذا االمر كمن سبقه من حجج
اهلل يف ارضه الذين هيأ اهلل هلم من املعجزات ما
يعالج به انحرافات عرصه ويفضح الطواغيت
واملستكربين دعاة االنحراف ويفتح الطريق اىل
اهلل.
وقبل الدخول يف هذا البحث نرى من الرضوري
احلديث ولو امجاال عن اخلط االهلي العام يف
مواجهةاالنحرافالفكري.
نريد باالنحراف الفكري هنا :نوع االنحراف
الفكري الغريب الذي رشحناه آنفا وهو سنخ
انحراف تتعطل معه قدرة االنسان عىل ادراك
احلق وتبطل به فائدة احلوار معامل تسرتجع القدرة
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املفقودة ويطلق الفعل من اساره وقيوده.
ويف حالة من هذا القبيل تكون املعجزة هي
الدواء ونريد باملعجزة :االمر اخلارق للقانون
الكوين الذي يبطل مقولة الطواغيت ويفضح
احدوثتهم ومن جهة اخرى يثبت مقولة الرسل
ويؤيدرسالتهم.
ففرعون مث ّ
ال طاغية كانت احدوثته هي
مدعياته بتعدد االرباب واالهلة فبزعمه هناك
رب الشمس ورب القمر ،ورب النيل ورب
مرص العليا ورب مرصا السفىل وهكذا ...وان
رب الشمس هو رب االرباب وان فرعون هو
ابن رب الشمس ويرمز لرب الشمس بالصل
والثعبانالذيحيرقاالعداءبزفريهالناري،ومن
ثم اصبح الصل هو الرمز امللكي الذي يضعه
امللك فوق جبينه اوتاجه ،والصل أي الثعبان هو
حامي مرص السفىل أي رب الدلتا ،وبسبب ذلك
البد ان تكون كلمة فرعون هي القانون السائد
يف مرص.
والسحر كخربة برشية بني عىل العقائد واملواد
الكياموية وصل يف ذلك الوقت درجته العالية يف
النضج وتفاعل الناس معها وغلوا هبا فسخرها
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فرعون خلدمة احدوثته فاضاف اليها التعاويذ
والرتاتيل التي تذكره وتذكر اهلته فيظن امللدوغ
مث ً
ال ان عالجه قد تم بالتعويذة التي تذكر فرعون
واهلته ال املرهم املوضوع عىل العضو املصاب.
وحينام خضع االنسان املرصي هلذا الوهم وقام
بناؤه العقيل عىل ذلك كان البد من انقاذه من
هذا الوهم اوال وهو االعتقاد بان قدرة الساحر
ناشئة من فرعون فتأيت املعجزة من سنخ ما يتذرع
به فرعون الثبات مدعياته ،فيجيء موسى 
بالعصا واليد البيضاء وآيات ُأخر يبطل هبا سحر
فرعون فينتهي االنبهار به ويتحول اىل موسى
ورسالته ويظهر فرعون ومدعياته عاري ًا عن
السحر الذي ابطل االنبهار به ملعجزة املسانخة له
شك ً
الاملختلفةعنهجوهر ًا.
اذن اخلط العام الثابت الذي تتحرك وفقه
حركة النبوات ملواجهة االنحراف الفكري هو
املعجزة .بصفتها االمر املوضوعي الوحيد الذي
يبطل به االنبهار باخلربة املمتازة املستغلة من
املنحرفني ،وهي ايضا االمر املوضوعي الوحيد
الذي يفضح الطاغوت النه عاجز عن االتيان
بمثله ،وهو ايضا االمر املوضوعي الوحيد الذي
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يثبتتأييدالرسول.
وقد تنوعت املعجزات تبعا لتنوع اخلربة البرشية
التيتتهيأالظروفهلالتكونمدخاللالنحراف.

علمالشيخوخة ):(Gerontology

متخضت النهضة االوربية احلديثة عن علوم
جتريبية متنوعة ازدادت من خالهلا خربة االنسان
بارسار الكون والقوانني التي تتحكم بظواهره،
وجعلته اكثر قدرة من ذي قبل عىل مواجهة
ظواهرالطبيعةوتوجيههالصاحله.
ويرتبط بموضوعنا علامن اساسيان من هذه
العلوممهاعلمالشيخوخةوعلماآلثارالقديمة،
ومها علامن ما كانا ليولدا وينشئا لوال النهضة
االوربية احلديثة حيث يقومان عىل اساس
الوسائل التجريبية املتطورة التي افرزهتا هذه
النهضة كام يتوقف نمومها وتقدمهام عىل تقدم
تلك الوسائل نفسها .اضافة اىل اهنام علامن فرضا
عىل اروبا ومن ينهج هنجها يف احلياة ان يمد يد
العون لتطوير هذين العلمني باعتبار نتائج تطور
الشيخوخة هتم كل انسان يف هذه احلياة ،كام ان
اثار االنسانية السحيقة وان كانت يف مكان حمدد
أو لقوم معينني غري ان قدمها وانقطاعها عن
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العامل املعارص جعلها مشاعة للجميع بصفتها
تعبريا عن االنسان يف مراحله االوىل واالنسانية
كمجموع هيمها ان تعرف كيف كانت يف مراحل
نشأهتا االوىل ،وال نجد هذه احلالة التعاونية
الشاملة يف علوم اخرى بل بخد االحتكار احيان ًا
يف بعضها كام هو احلال يف الصناعة وبخاصة
املرتبطةبالتفوقاالقتصاديوالعسكري.
ُيعنى علم الشيخوخة ) (Gerontologyبالدراسة
العملية لظاهرة الشيخوخة (Phenomena of
) agingومشكالهتا كام يعنى علم طب الشيوخ
) (Geriatricsباملشكالت واالمراض التي تصيب
االنساناملسن(((.
ٍ
وتتال
والشيخوخة هبوط وانحدار متعاقب
غــري قابل للعـودة اىل الوضع السابق (Progressive
) and irreversible declineحيصل يف كل فرد كجزء
طبيعي من دورة حياته يف فرتة ما بعد بلوغه
يشمل اكثر او كل خاليا االعضاء واالجهزة يف
اجلسم.
وهدف البحث يف علم الشيخوخة هو
اكتشاف العوامل املؤثرة عىل هذه التغريات ثم
((( W. N. I. Dictionary
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حماولة التخفيف من الوهن والضعف املرافق
للشيخوخة.
وللشيخوخة مظاهر متعددة ولكن االساسية
منها يمكن حرصها يف ثالث مقوالت:
 .1تغيريات حيوية وظيفيه – (Biological
)Physiological

 .2نفسية سلوكية )(Physiological - Behavioral

 .3اجتامعية اقتصادية ((( ).(Social - economic
لقد ادرك االنسان منذ املايض ظاهرة الشيخوخة
وعانى منها ،وداعبه حلم (جتديد الشباب) وال
يزال غري ان ادراكه ذاك مل يكن مقرونا بدارسة ملا
يرتكه الزمن من بصامت ال متحى عىل االنسجة
واخلاليا التي تتألف منها اعضاء واجهزة اجلسم
انه كان يدرك من الشيخوخة ظاهرها ونتائجها
ال غري ،واما باطنها وارساراها فلم يكن بامكانه
ادراك ذلك لعدم تيرس الوسائل العلمية املعقدة
التي تتألف منها خمتربات اليوم ،كان ادراكا
ساذجا اذا ما قورن بادراك االنسان احلديث
الذي علمته احلضارة االوربية احلديثة ووسائلها
الكثرية عن حقيقة الشيخوخة وتلك البصامت
((( E. B
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الباقية التي هي الرس وراء الظواهر العامة التي
يتميز هبا االنسان املسن ،ان هذا االدراك سوف
ينمو ويتسع لدى االنسان املعارص و االجيال
املقبلة ألهنا مصريه الذي سوف يالقيه حتام
وبخاصة وقد استطاع ان يقيض عىل كثري من
االمراض التي كانت هتدد حياته وحتول بينه
وبني عمره الطبيعي وحني يصل اليها سوف
تزعجه مشكالهتا التي تفرض عليه مراجعة
اطباء االختصاص )(Geriatricians؟وسوف يواجه
االطباء بيان ما علمهم العلم احلديث من ارسارا
الشيخوخة وحقائقها التي جعلت العلم يعرتف
بعجزه امامها وبخاصة حني يكون احللم من
قبيل (رجوع الشيخ إىل صباه وشبابه) عجز ًا قائام
عىل اساس التميز بني ظواهر مرضية وضعف
عام يف الصحة يقع نتيجة ميكروب او نقص
مادة غذائية معينة او مادة كياموية معينة وظواهر
الضعف العام يف الصحة واالنحدار يف املزاج
نتيجة تقدم العمر باالنسان ،النه امام النوع
االول من الظواهر ليس عاجزا بام وفره العلم له
من املضادات احليوية واالدوية املتنوعة وحتى
لو فرضنا انه ال يعرف لآلن بعض املضادات
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احليوية للقضاء عىل الفريوس مثال فهو عجز
مؤقت مصحوب بثقة الوصول اليه يف املستقبل،
اما عجزه امام عوارض الشيخوخة املزعجة فهو
عجز دائم مبني عىل عجز العلم احلديث نفسه.
وهكذا بفعل احلاجة املتزايدة ملعاجلة مشكالت
الشيخوخة والعجز الدائمي للعلم عن مواجهة
هذه املشكالت مواجهة جذرية والتأكيد املستمر
عىل عجزه عن جتاوز هذه الظاهرة من خالل
معرفته النامية بقانون الشيخوخة ليست بصفتها
قانون خاص ًا باالنسان بل بصفتها قانون كونيا
يرسي يف كل مفردات الكون والطبيعة من
الكائن وحيد اخللية اىل املجرة الكبرية اىل الكون
نفسه.
علم اآلثار القديمة ):(Archaeology

نشأ علم اآلثار القديمة او علم املاديات اواخر
القرن الثامن عرش ويعني بالدراسة العلمية
للجامعات البرشية البائدة او االطوار القديمة
للحضارة من خالل اهلياكل العظيمة املتبقية او
املتحجرات ) (Fossilsواشياء االنسان من ادوات
ومصنوعات .ونصب ونقوش .يعنى هبا وصف ًا
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وحتلي ً
ال وتقدير ًا لزمنها ((() (Datingولتقدير زمن
االشياء علم خاص هو علم التقويم )(Chronology
هيدف اىل ضبط موقع اليشء التارخيي يف املسرية
العامة لالنسان وتعبني الدور التارخيي الذي
ينتسب اليه ذلك اليشء .ويستعني عامل اآلثار
القديمة اليوم بعلوم اخرى كعلم النبات وعلم
احليوان وعلم الرتبة وعلم اجليولوجيا وعلم
االشعةوغريها.
وقد احيا علم اآلثار القديمة احلضارات املندثرة
املنسية ،كحضارة السومريني واألكديني
والبابليني واالشوريني يف العراق والفراعنة
يف مرص ،واالدغاريني والفينقيني يف سوريا،
واستطاع اىل ان يقرأ ما كتبوه عىل الطني املشوي
وما نقشوه عىل االحجار واجلبال وما كتبوه عىل
اوراق الربدي واجللود ،استطاع ان يفك رموز
الكتابة املسامرية والكتابة اهلريوغليفية وغريها
من الكتابات ،ويتوصل اىل قواعدها واصوهلا
ومتاحفالعاملاليومالتيالخيلوامنهابلدزاخرة
باآلف من هذه االلواح والنقوش كام هي زاخرة
باآلف العينات من خملفات احلضارات القديمة
((( قاموس ويبسرت دائرة املعارف الربيطانية لفظة ().
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استطاع انسان العرص احلديث من خالهلا ان
يعرفعنانسانوجمتمعتلكاحلضاراتعاداته
واعرافه وعقائد ورشائعه وادبه وامثاله وعلومه
احلياتية املختلفة .وقد كان الطريق الطبيعي
للحصول عىل تلك العينات والنقوش هو ارتياد
االطالل واملواقع االثرية واحلفر فيها )(Excavation
(وهو املظهر اجلراحي لعلم االثار)(((الذي
أمده بالكنوز بني الفينة واالخرى ،وله رجاله
وبعثاته(((.
واملواقع االثرية او االطالل االثرية كانت يف
اصلها قرى او مدن قديمة فاملعروف ان الناس
كانوا وما زالوا يعيشون يف البقعة الواحدة عدة
اجيال متعاقبة ،وسواء كانت دور سكنا هم مبنية
من الطني ام من (اللبن) ام من اآلجر فاهنا البد ان
تتداعي بمرور االزمان ،وبعد استنفاد ترميمها
((( املوسوعة الربيطانية قسم املاكروبيديا لفظة ().
((( احىص طه باقر يف كتابه مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة
ط 2سنة  1970اربع ًا وعرشين بعثة تنقيب بريطانية وأملانية
وامريكيةوفرنسيةويابانيةوسوفيتيةوايطاليةودانامركيةوعراقية
توزعوا عىل االماكن االثرية وهي كثرية جدا يف العراق واسفرت
جهودهم اىل التنقيبة عن االف االلواح الطينية يف خمتلف حقول
املعرفة باخلط املسامري واالف العينات احلضارية القديمة
لسكان العراق القدماء وهي اآلن موزعة يف متاحف العامل
املختلفة.
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عدة مرات تشبد بيوت جديدة فوق بقايا جدران
البيوتالقديمةبعدتسويتهالالفادةمنهاكاسس
للبيوت اجلديدة ،وهكذا ترتفع اماكن السكنى
بمرور االزمان وتكون تأل او مرتفع ًا اصطناعيا
يثمل ادوار ًا كثرية من السكنى املتعاقبة .ومثاله
قلعة (كركوك) القديمة التي هي يف واقع االمر
تل اصطناعي تكون من تراكم طبقات السكنى
املتعاقبة لعله منذ منتصف االلف الثالث قبل
امليالد اىل الزمن احلارض حيث دور السكنى
احلديثة فوق قمة التل وحتتها اسس جدران
بيوت من العهد العثامين وحتت هذه انقاض
سكنى من دور اقدم وهكذا اىل قعر التل حيث
بقايا اول استيطان يف املوضع وهو يقوم فوق
ما يسمى يف علم اآلثار باالرض البكر(Virgin
 soil).وهناك عوامل كثرية لرتك مواضع السكنى
القديمة واالنتقال اىل اماكن جديد .وهي ختتلف
باختالف املواضع ،فمن بني هذه العوامل ان
موضع السكنى اذا ارتفع ارتفاعا ًكبريا بسبب
تراكم بقايا السكنى بعضها فوق بعض تركه
السكان وسكنوا يف موضع جديد ،ومنها
انقطاع موارد املياه مثل جفاف اآلبار والعيون،
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واهم من ذلك تغري جماري االهنار التي شيدت
فوق ضفافها تلك املستوطنات .ويستخدم
اآلثاريون مصطلح (الطبقة االثرية) ) (Levelو
(الدور احلضاري) ) (Cultural periodويريدون
بالطبقة االثرية :الدور البنائي او الدور السكني،
) (Building levelسواء كان البناء من جدران وتباليط
) (Pavementتابعةهلا،اممنارضياتترابيةاوطينية
مدكوكة مما يبقى من سكنى االنسان يف اخليام او
االكواخ او املالجيء اجلبلية او الكهوف ،اما
الدور احلضاري فرييدون به احلقبة الزمنية التي
قد تدوم بصفة قرون تتألف يف املوضع االثري
من عدة طبقات وتتميز احلقبة الزمنية باثارها
اخلاصة وطرزها املعامرية واوانيها الفخارية.
والباحثون اآلن يف وضع يستطيعون معرفة
الدور احلاري بمجرد فحص آثار قليلة منه.
ومن البدهيي ان تكون الطبقة االثرية السفىل
وما يعثر عليه فيها من اآلثار وابنية اقدم زمنا من
الطبقة التي تليها اىل االعىل ،ويستطيع الباحث
االثري ان خيمن الزمن الذي تستغرقه كل
طبقة من هذه الطبقات و بتقدم العلوم احلديثة
يستعني علم االثار بطائفة من االخرتاعات
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التي توصلت اليها العلوم احلديثة مثل الكيمياء
والفيزياء الذرية واجليولوجيا وغريها يف حتديد
ازمان ادوار التاريخ وما قبله بالنسبة اىل عهد
ثابت مثل العهد امليالدي.
ومنالطرقالعلميةاحلديثةالتيطبقتحديثايف
حتديد ازمان املواد االثرية التي تعرف بمصطلح
النظائر )(Isotopesاو العنارص املشعة )(Radio – active
أي وجود اشكال للعنرص الواحد ذات اوزان
ذرية خمتلفة ،والعادة يف هذه النظائر اهنا غري ثابة
الن ذراهتا مشعة فتتحول اىل عنارص اخرى،
ومن هذه العنارص املشعة التي استخدمت يف
حتديد ازمان العصور التارخيية هو (الكاربون
 )140استخدمها العامل الطبيعي ) (Libbyمن
جامعة شيكاغو عام ( )1948وتبعة باحثون
آخرون ومازال البحث فيها وحتسينها جاريني.
ومنها ايضا طريقة فحص (البوتا سيوم ـ ارغون)
املرموز هلابـ ) (K – Aاملستندة اىل ظاهرة حتول
البوتاسيوم؟ املضع 1ي الوزن الذري )(K 40
بمرور الزمن اىل (ارغون).
ومن الطرق االخرى التي اعتمدها الباحثون
لتحديد تسلسل احلكام وامللوك ما خلفه
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الكتبة القدماء من اثبات او جداول مطولة
باسامء السالالت احلاكمة وترتيب تسلسلها
الزمني)(((.
وقد نشأ علم آخر هيتم بالكتابات القديمة وهو
علم الوثائق ) (Diplomaticsويعني بالتمييز بني
الوثيقةاالصليةعناملزورةوكلمايرتبطبالنص
وفكرموزهوكشفمعمياتهوتصحيحه(((.
لقد هتيأت ارضية جديدة لالنسان االوريب
وانسان العامل احلديث .من خالل علم اآلثار
والعلوم االخرى الفرعية ذات العالقة جعلته
يتذوق التعامل مع االشياء االثرية واثارت لديه
احلاجة من خالل ما جتمع لديه من هذه الوثائق
واآلثار اىل تنظيم رؤية عن حركة حضارة
االنسان منذ فجر نشأته وقد سار فع ً
ال يف هذا
االجتاه وقطع شوط ًا البأس به ظهر عرب تآليف
جيدة ومتنوعة شهدهتا الساحة العاملية سواء
عىل مستوى املوسوعات الكبرية او عىل مستوى
الدراسات التجزيئية ،وبحكم الصلة الوثيقة
بني اآلثار الكتابية القديمة سواء املنقوشة عىل
((( طه باقر مقدمة فيتاريخ احلضارات القديمة ج1ط 2ص
 .141- 134باختصار.
((( قاموس ويبسرت واملوسوعة الربيطانية.
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احلجر او املكتوبة عىل الرق واوراق الربدي وبني
تراث حركة االنبياء الصلة التي فرضتها وحدة
املوضوع بل ووحدة النص احيان ًا بحكم ذلك
اصبحت الدراسات املقارنة رضورة قائمة بني
ما متلكه الكيانات الدينية كالزردشتية واليهودية
واملسيحية واالسالم من نصوص ووثائق وما
اسفرت عنه احلفريات يف علم اآلثار من النقوش
املسامرية واهلريوغليفية واآلرامية والعربية
والرسيانية والعربية اجلنوبية وغريها ،واملنهج
املقارن يف الدراسة هو املنهج العلمي الوحيد
الذي خيدم الوثيقة واحلقيقة الكامنة فيها نفيا
واثباتا.
ان حركة التطور يف علم اآلثار بلغت مرحلة
جيدة وهي سائرة باجتاه اعطاء مزيد من الثقة
بوسائل علم اآلثار وعلم التقويم يف الكشف
عن العمر الدقيق لالشياء التارخيية .كام ان حركة
االنفتاح عىل هذا العلم وكشوفاته بلغت مرحلة
جيدة جعلت اآلثار حالة تعتز هبا الشعوب مجيعا
وجعلتها تثق بمعطيات علم اآلثار وقدرته عىل
تشخيص عمر االشياء بمستوى البداهة ،كام ان
حركة الدراسات املقارنة سائرة باجتاه ان تسلط
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االضواءعىلالكيانالدينيالذيكانتنصوصه
اكثر التقاء ًا مع حقائق علم اآلثار وكشوفاته،
التقاء ًايزيدمنايامنواعتزازمحلةتلكالنصوص
هبا ويبعث غريهم عىل مراجعة موقفهم السلبي
الذي اقاموه ازاءها وازاءهم.

هل سيستخدم املهدي وسائل االثباث
االركيولوجيةالثباتعمرهالطويل؟

ان املهدي  يف ضوء العقيدة الشيعية انسان
تارخيي ولد سنة 256هـ ويكون عمره اىل وقت
حترير هذا البحث قرابة اثني عرش قرنا وعند
ما يطالعه الناس عند ظهوره سوف يواجهون
انسانا يفيض بحيوية الشباب حيث خيلو وجهه
ويداه من جتاعيد الزمن مهام كانت بسيطة،
ومن هنا تربز قضية اساسية امامه وهي كيف
سيثبت للعامل انه ذلك الرجل التارخيي املولود
سنة 256هـ ،هل سيستخدم وسائل االثبات
االركيولوجية لتحقيق اليقني بظاهرته الفريدة
عند املشاهدين ام سيكتفي بتاييد اهلل تعاىل يف
انتصاراته ويقول من شاء ان يؤمن فليؤمن ومن
شاء ان يكذب فليكذب.
فهناكاذنمنهجان:
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االول :استخدام وسائل االثبات االركيولوجية.
الثاين :االعتامد عىل التاييد االهلي ثم التسليم
بكل ما يقوله عن نفسه.
ويف ظل املنهج الثاين سوف يكون االعتقاد
الشيعي بعمر طويل وشباب دائم للمهدي جمرد
اعتقاد ليس له اثر خاص عند الظهور.
واليرتقب ان يكون االمر كذلك اذ ان عمرا
بمستوى االلف ومائتني سنة مع شباب دائم
ليس من شك هو خرق للقوانني الطبيعية التي
تقيض ان يتاثر اجلسم أي جسم حي كان بمرور
الزمنعليهوكلامطالالزمنكلامكانتالبصامت
اكثروضوحا،
أرايت لو كنت امام شجرة عمرت الف سنة
كيف سيكون مظهرها كافيا حلكاية القدم
واثباته.
وهكذا لو كنا امام انسان عمر الف سنة فاننا
سنكون امام ظهره منحن واسنان متهدمة
وجتاعيد متأل الوجه وحاجب متهدل يكاد خيفي
العني خلفه ،اما ان ال نجد كل تلك االمور بل
عىل العكس نجد حيوية الشباب طافحة عىل
الوجه وبرشة اجلسم فان ذلك سوف جيعلنا امام
139

ظاهرة خرق لقانون من قوانني الطبيعة يف جسم
االنسان.
ان اعتقاد الشيعة بالعمر الطويل للمهدي مع
الشباب الدائم معناه االعتقاد بمعجزة للمهدي
سلفا يتقدم هبا للعامل هلا اثرها اخلاص نظري أي
معجزة من معجزات االنبياء الذين قص القرآن
عليناخربهم.
وهكذا يتعني علينا ان نفكر يف وسائل اثبات
جتعل الناس مجيعا يدركون ظاهرة االعجاز هذه
لتحقق فيهم االثر املطلوب وليس غري وسائل
االثبات االركيوجلية التي حتدثنا عنها انفا.
وعيل سبيل املثال لو ظهر املهدي يف عرصنا
وبرز رئيسا يف يوم وليلة الهم بلد يف الرشق
االوسط عىل مستوى النفط واملوقع املعنوي /
احلجاز /وجن جنون القوى الكربى وهم يرون
البلد قد خرج من ساحة نفوذهم ،وشاهدوا
البيان االول للنظام اجلديد يعرف برئيس ال
يشبهه رئيس فيام يدعيه لنفسه حني يقول انه
رجل من القرن الثالث اهلجري والقرن التاسع
امليالدي ولد يف  15شعبان سنة 256هـ يف
سامراء وان اباه احلسن العسكري وجده عيل
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اهلادي  املدفونان يف القبة التي فجرت سنة
2006ميالدية ظلام وعدوانا وان عمره الف
ومائتني سنة وانه وارث مواريث االنبياء 
ومواريث حممد  ومواريث عىل واهل بيته 
وانه املوعود لتخليص البرشية من جبارهيا ويقيم
دولة العدل املطلق.
•وان اهلل تعاىل ايده بتعطيل كل القوى
الصاروخية واجلوية االخرى بل سوف لن تطري
طائرة يف اجواء الدنيا اال بعد اذنه.
•وانه كانت له جولة (مثال) قبل الف سنة تقريبا
يف العامل وحني مر من ساحة اهلايد بارك يف لندن
وكانت انذاك دارا للوثائق والكتب واستخرج
نسخة الكتاب املقدس بالالتينية ترمجة جريوم
وفتح فصل اشعيا الفصل الثالث واخلمسني
وانه علق عليها بقوله (ان هذا الفصل الذي يتفق
عليه اليهود واملسيحيون انه يشري اىل احد اولياء
اهلل يذبح كام يذبح الكبش ظلام وعدوانا ولكن
اهلل تعاىل يكون معه حني يشيد قربه ويصبح
علام للهداية وحني جيعل من ذريته رجال طويل
العمر تكون مرسة الرب عىل يده ،ويقول اليهود
ان هذا الرجل مل يولد بعد ،ويقول املسيحيون انه
141

عيسى بن مريم ،بينام النص يتحدث عن مصيبة
جدي احلسني وتتحدث الفقرة العارشة منه عن
شخيص انا حممد بن احلسن العسكري التاسع
من ذرية احلسني وتشري اىل عمري الطويل واىل
تاييد اهلل تعاىل يل بالنرص وسوف ياذن اهلل يل
بالظهور يوم كذا يف شهر كذا سنة كذا ويصلح
امري يف يوم وليلة يف مكة واعلن عن هويتي وقد
تساقطت دموعي عىل خط يدي النني تذكرت
مصيبة جدي احلسني ثم كتبت نسخة من الكالم
يف قطعة من اجللد وهي عندي اليوم) ثم يطلب
من موسسات الدولة يف لندن ان تنقب يف الزاوية
الفالنية من الساحة وحتفر بعمق كذا مرتا عىل
طريقة املنقبني وسيكتشفون اثارا ووثائق متال
نقاط الفراغ يف تاريخ بريطانيا الوثائق واشرتط
ان تدعى الفضائيات العاملية وتنقل التنقيب
ونتائجه وواقعه بشكل مبارش فاذا وجدتم
كام اخربهتم فسوف تعلمون اين صادق واذا مل
جتدوا شيئا فسوف يعلم اجلميع ومنهم شعبي يف
احلجاز اين كاذب.
•وانه مر يف موسكو ساحة كذا وكانت دارا
للوثائق ايضا وقد استخرج نسخة كذا وعلق
142

عليها كذا واهنم لو حفروا يف الزاوية الفالنية
لوجدوا ذلك مع اثار ووثائق هتمهم...
•وانه مر باالزهر يف مرص واخفى نسخة من
كتاب اهلل يف احد جدرانه يف اجلهة الفالنية وعلق
عىل االية ( )51من سورة سبأ بقوله :اين حممد
بن احلسن العسكري التاسع من ذرية احلسني
ان هذه االية كام تذكر ا لروايات عن جدي النبي
تشري اىل جيش خيسف به يف البيداء يتحرك نحو
املدينة ضدي يوم كذا وشهر كذا وسنة كذا.
•وانه مر بمدينة قم والنجف ووضع يف مكان
كذا وكذا نسخة من كتاب الشيخ الصدوق
املفقود الذي حيمل اسم مدينة العلم ،والذي
يعرف خربه كل علامء الشيعة وانه كتب يف
مواضع معينة تعليقات يشري اليها ومنها قوله:
اين ....سوف ياذن يل اهلل بالظهور يوم كذا وشهر
كذا وسنة كذا.
ويف كل ذلك يطلب ان ينقل التنقيب ونتائجه
مبارشة من قبل وسائل االعالم والفضائيات
وانه حني يتبني صدق ما اخرب به فعليهم اين
يتبعوه وان تبني خالف ذلك فانه كاف لسقوطه
من اعني شعبه يف احلجاز ويف الدنيا.
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ليس من شك ان خطابا كهذا سوف يثري كل
من سمعه وسوف يثري الفكر والفضول باعىل
مستوياته.
وليس من شك ان اوىل القضايا التي يتابعها
الناس هي اخباره عن تعطيل الطائرات
والصواريخ يف الدنيا ،وحني جيد الناس صدق
ذلك يدرك الناس اهنم امام انسان خارق تنهار
عنده اسطورة تكنولوجيا الغرب يف القوة
العسكريةوتكونالصدمةاالوىلللعقلالبرشي
وليس من شك ان الطلب بالتنقيبات اسلوب
علمييدركعلميتهوحقانيتهكلانسانمهامكان
مستواه الثقايف فضال عن اخلرباء باالثار.وحني
تبدأ التنقيبات يف االماكن التي حددها البيان
وجيدون ما اخرب عنه تفصيال فان صدمة حقيقية
اخرى سوف تكون وليست الصدمة فقط بنتائج
التنقيب املذهلة بل الصدمة ايضا بيقينهم ان
الرجل الذي خياطبهم وهو يفيض حيوية هو
انسان ابن الف ومائتني سنة.
وهكذا سوف يبطل انبهار االنسان بتكنوجليا
الغربوعلومهويستقطباملهديالشاباملعمر
كل انسان ليبهره بظاهرته الفريدة هذه الظاهرة
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التي سوف توقظ لديه الفطرة واالحساس بعامل
الغيب وماوراء الطبيعة ال عىل اساس اخبار
مشوهة بل عىل اساس واقع حيس ملموس
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ
ح ع ْن
﴿لهل ِك من هلك عن بيِن ٍة ويحىي من
وبعدها ِ
بَ ّي ِ َن ٍة﴾ األنفال.42/
وهكذا يتضح ان لعقيدة الشيعة بالعمر الطويل
مع الشباب الدائم للمهدي  موضوعية يف
حركته الرسالية فهي حترر العقل البرشي من
االنبهار بالتكنولوجيا املقرونة بالباطل نظري
معجزات االنبياء  ليتخذ االنسان بعد ذلك
موقفه بحرية.وحتقيق هذا االثر العظيم لعمر
املهدي الطويل وشبابه الدائم يتوقف عىل يقني
الغرب والعامل املغرتب بحقيقة عمر املهدي .
قد يقول قائل ان وسائل االثبات مرتوكة لطبيعة
الواقع يف عرص الظهور ونحن ال نملك ان نقدر
ما هي الوسائل املستخدمة يف ذلك الزمن ملعرفة
عمر االشياء قد يظهر علم جديد ليس من سنخ
علم اآلثار وعلم التقويم ويستخدمه املهدي
آنذاك .او يتوصل علم اآلثار وعلم التقويم اىل
وسائل جديدة غري ما نعلمه فعالً.
اما بالنسبة للقول االخري فان تطور الوسائل
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ال خيرجها عن العلم نفسه ،وسؤالنا كان هل
سيستخدم وسائل اثبات عمر االشياء يف علم
االثار و علم التقويم.
اما احتامل ان ينشأ علم آخر ليس من سنخ علم
االثار وعلم التقويم ،وهو ما نستبعده لالمور
التالية:
 .1ان املطلوب هو اثبات عمر املهدي بالوسائل
املادية التي يثق هبا الناس وهي مهمة علم اآلثار
وعلمالتقويم.
 .2ان املهدي  كام ورد يف االخبار يظهر مجلة
من اثار االئمة واالنبياء  فهو يظهر كتب
عيل التي كتبها عيل بخطه وامالها رسول اهلل،
كاجلامعةوغريهاكاميظهرسالحالرسولاهلل 
وعصا موسى  وتوراته باخلط املسامري
واسفار االنبياء من بعده باخلط العربي وانجيل
عيسى  باخلط العربي واللسان االرامي،
وصحف ابراهيم  باللسان االكدي واخلط
املسامري ،وصحف زردتشت باخلط املسامري
او باخلط االوستائي واللغة الفارسية القديمة.
وهذه اآلثار سوف تواجه املشكلة نفسها وهي
اثبات كوهنا الوثيقة االصلية التي ترجع اىل ذلك
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الزمن ،وهي من مهمة علم اآلثار وعلم التقويم.
اضف اىل ذلك ان النسخ االصلية بعضها
كصحف ابراهيم  تنحرص قراءهتا عن طريق
ما انجزه فرع املسامريات من علم اآلثار وتوراة
موسى  تنحرص قراءهتا بفرع الوثائق اليهودية
القديمة من علم اآلثار وهكذا.
اذن من الطبيعي جد ًا ان يلجأ املهدي  اىل
وسائل علم اآلثار وعلم التقويم وغريها من
العلوم ذات العالقة التي تكون قد بلغت النضج
الكامل يف عرص الظهور مضافا اىل انتشار
حقائقهاوتيرسهالدىالناس.
واذا كان املهدي خيتط هذه الطريق الثبات
عمره فالبد ان يستفيد من الزمن املبكر لغيبته
وبخاصة وقد ورث عن ابائه التخطيط الكامل
حلركة االئمة  و دوره التفصييل فيها وعلم
ما كان وما يكون اىل قيام الساعة مضاف ًا عىل علم
االحكام.
فليس من املستبعد ان يسافر املهدي  يف فرتات
زمنية قديمة اىل انحاء خمتلفة من العامل ويكتب
امور ًامعينةباخلطالعريباوخطوطاخرىيعرفها
ويضعها يف ذلك املكان الذي يقدر انه سيكون يف
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املستقبل من االطالل االثرية املهمة .ثم خيرب عند
ظهوره عن هذه االماكن وحيفز اآلثاريني للحفر
مر يف ذلك
يف تلك االطالل .ليعلموا صدقة بأنه َّ
املكان بالوقت الذي اخرب عنه ،وقد يضف اليه
انه مر به يف عدة ادوار حضارية وطبقات بنائية.
بحيث لو كان يف املوقع االثري عرشة ادوار مثال
وكان قد وضع يف دورين متفاوتني اثر ًا من آثاره
اخلاصة التي حتمل بصامته.
أ .ان ابرز نتائج هذه الصدمة هو زوال االنبهار
بالعلوم التجريبية .وانكسار هيبتها املصطنعة
وزعزعة الثقة املطلقة هبا ويعني هذا حترير العقل
الغريب من طاغوت سيطر عليه افقده احلرية يف
التفكري.
ب .جتريد العلامنية من قناعها الذي قنعها هبا
دعاهتا واملروجون هلا .واذا هي ال تعدو عن كوهنا
افكار ًا وتصورات مرجعها يف افضل حاالهتا
ما جربه االنسان وخربه من االعتبارات ،واين
هذا من حقائق العلم ومع ذلك كانت عاجزة
امام املهدي .ان العلامنية كانت يف حقيقتها
تأليه االنسان وكان االنسان يقنع ألوهية العلم
واالنجازات العلمية ،فلام سقط ا لقناع بدا
148

االنسانعىلحقيقتهضعيفاعاجز ًا.
ج .حتول الثقة املطلقة باملهدي نفسه فيام خيرب عن
قضايا الواقع التارخيية التي عارصها ،او القضايا
التي يملك وثائقها االصلية ،بل وحتى اراءه
الشخصيةوتقديراتهلالمور.
وهنا سوف يفكر العامل بحرية حقيقية فيام يدعيه
املهدي  وفيام يطرحه من تصورات عن حركة
النبوات ووثائقها االصلية منذ زمن نوح مرورا
بابراهيموموسىوعيسى  وحممد .
وحينئذ من شاء ان يتبع املهدي  تبعه عىل بينة،
ومن شاء ان ال يصدقه ويبقى عىل علامنيته وتأليه
االنسان فسيتبعطرفاحمط ًام ضعيفاعاجز ًا.
ونحن نحتمل جد ًا ان يصدقه عدد كبري من
الغربينياملستضعفنيالذينجيدونيفاملهدي 
منقذ ًا هلم وحمرر ًا ،جيدون فيام يقدمه عن املسيح
معلومات جديدة جتعلهم يتشوقون اىل لقيا
املسيح  الذي شوهت تعاليمه وحياته الكلية
بام افتعلته من حوادث مل تقع واحاديث مل يقلها
املسيح ،املسيح الذي جىل صورته املهدي 
وحببه للناس من جديد.
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كيف تصون العقيدة باملهدي  الشيعة يف
عرص الغيبة من االنبهار بالغرب؟

االنبهارحالةاعجابمتزايدحتصللدىاالنسان
عند مواجهته امر ًا جديد ًا معنوي ًا كان ام ماديا
له ارتباط وثيق بناحية او اكثر من نواحي احلياة
االنسانية تنتهي بالغلو التي هي حالة االعجاب
املستحكمة يف االنسان املقرتنة باالنحراف يف
التقييماملبهور،يتعرضاالنسانيفحالةاالنبهار
لفقدان احلرية يف التفكري لغلبة االمر اجلديد عىل
مشاعره واحساساته ،اما يف حالة الغلو فيفقدها
متام ًا أي يصبح فكره اسري ًا لذلك اليشء اجلديد
ال ينظر وال يعقل اال من خالله ،هنا يتعطل
قلب االنسان وسمعه وبرصه عن ادراك االمور
َ
االخرى املخالفة لليشء املبهر واملغايل به﴿ل ُه ْم
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هذه احلالة يفقد احلوار الفكري فائدته املرجوة
وهي تغيري القناعات الن االنسان املبهور او
ُ
املغايل ال يدرك ما يقوله الطرف املخالف له﴿قالوا
ُ
َ ً
يا ُش َعيْ ُب ما َن ْف َق ُه كثِريا م َِّما َت ُقول﴾ ومن املفيد جد ًا
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ان نتوسع يف رشح هذه املسألة املهمة يف حياة
االنسان مسألة تعطل جهازه املعريف (الدماغ
واحلواس) عن االدراك احليادي للواقع و ادراك
الواقع كام هو دون هتذيبه وتعديله.
يف االصل حني يولد االنسان سوي ًا يف تكوينه
اجلسمي وينمو سوي ًا تعمل اجهزته بصورة
طبيعيةومنهاجهازاملعرفةفيه(الدماغواحلواس)
وتكونوظيفتهالطبيعيةادراكالواقعاملوضوعي
كام هو مع مالحظة حمدودية احلواس يف استقبال
كل ما ينطوي عليه الواقع من مثريات ومنبهات.
فاالذن كاداة الستقبال االصوات قارصة عن
استقبالاملوجةالصوتيةالتييقلترددهاعن20
ذبذبة يف الثانية وتزيد عن عرشين الف ذبذبة يف
الثانية وهكذا العني قارصة عن استقبال الصور
التي تبعد عن االنسان بمسافات كبرية او حني
يكون اليشء صغري ًا جد ًا ،وقد استطاع االنسان
بفضل التطور الصناعي ان يوسع من مدى
السمع واالبصار من خالل االجهزة السمعية
والبرصيةاجلديدة.
ويف االنسان استعداد الن يفقد هذه احليادية
واملوضوعية لالدراك بسبب االلفة التي تفرضها
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عليه املدركات نفسها وهذا ما اثبتته التجارب
العلمية احلديثة وحتدث عنه الغربيون انفسهم.
يقول جان فوراستيه املفر الفرنيس يف كتابه معايري
التفكري العلمي ص:81
«يف املرة االوىل التي سافرت فيها اىل امريكا
وجدت اهنم يبيعون احلليب يف زوايا الشوارع
وكنت ادخل اىل البقاليات واسأل طالبا (حليب
من فضلك) فلم يكن البائع ليفهمني كان يعطني
تارة عصري البندورة واخرى يش آخر فكنت
ارص واكرر (حليب) (حليب) ) (Milkeجاهد ًا
ان احسن اللفظ ،وكان الرجل بعد ان يمعن يف
النظر بانتباه واستخفاف خيلص اىل اجلواب (آه.
حليب) ويأتيني اخريا بالقدح املطلوب ...ومل
استخلص من هذه التجربة أي داللة عامة حتى
الفرتة التي رويت يل فيها القصة التالية يف باريس
من قبل امريكي ،اهنا معكوسة عن االوىل قال
يل( :احلال جيدة بالنسبة ايل هنا وانا اتعلم قليال
اللغة الفرنسية ،لكن هناك شيئ ًا ال اتوصل اىل
فهمه ،فانا اقطن يف (غاش) (وكان يريدان يقول)
(غارش) يف ضاحية باريس ،وغالبا جد ًا اضطر
اىل العودة اىل بيتي بسيارة اجرة وعندئذ اطلب اىل
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السائق قائال(اىل غاش) لكنه ال يفهمني ،واكرر
الطلب بكل طبقات الصوت والنربات :غاش،
غاش ...لكنه يستغرق وقت ًا طوي ً
ال يف الفهم..
وغالبا ،اضطر اىل حتديد غاش عىل اخلريطة..
واخريا عند ما ينتهي االمر بالسائق اىل فهمي
جييبني( :آه ،غاش! كان جيب ان تقول ذلك من
قبل!) (من الطبيعي ان السائق قال غارش وليس
غاش لكن االمريكي مل يسمع الراء تلفظ)
فهناك اذن اصوات يف العامل املحسوس ال
يستطيع بعض الناس سامعها ،وهناك كذلك
اشياء يف العامل املحسوس ال يستطيع الناس
رؤيتها .ان هذا يبدو غريب ًا .النه يف الكثري الغالب
ما يفكر االنسان عند ما يكون عىل خالف يف
الرأي مع آخر حول حتديد واقعة ما( :ان خمالفي
ليس حسن النية) لكن حسن النية ليست موضع
بحث يف قضية (احلليب) و (غارش) هذه ان
االمر اكثر خطورة.
فالدماغ البرشي وجهازه يف مركز احلواس يتخري
االصوات وهناك اصوات يتقبلها ،اصوات
من العامل الواقعي ،لكن هناك اصواتا اخرى ال
يتوصل اىل ادراكها ،وهذه االصوات االخرى
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حقائق من العامل املحسوس ،ان االحداث كلها
مادية حمسوسة ،لكن الدماغ البرشي يتخري بينه ,ا
وهناك بعضها ال يدخل مركز احلواس .فسائق
السيارة يقول (غارش) لكن االمريكي يسمع
(غاش) ،واالمريكي يقول (حليب) () وفق
نربة معينة لكنني ال اسمع تلك النربة املعينة،
وسواء قلت (غاش) ام (غارش) فان االمريكي
سيسمع (غاش) مع انه يعرف جيد ًا ان (غارش)
تكتب بالراء ،لكن الراء االمريكية هلا صوت
اكثر مجود ًا من الراء الفرنسية .واالمريكي الذي
مل يسمع قط صوتا مماث ً
ال للراء الفرنسية ال يسمع
صوت الراء الفرنسية حتى ولو حركت امامه
بوضوح ،كذلك ال اسمع انا الياء االمريكية يف
(حليب) حتى والريب لو حركها عامل البقالة
امامي»(((.
واذاكانهذاالقانونمثبت ًافياميتعلقباالحاسيس
االولية فهو باحلري مثبت يف االنشاءات العقلية،
واهنا لتجربة مدرسية ان تقريء نصا واحد ًا يف
علم السياسة مثال ماركسيا ممارس ًا ورجال اخر ال
((( يشري املؤلف يف هامش ص  83اىل مذكرات املواصالت
السلكية متوز -آب  1954أللفرد تومائيس ودراسته (العالقة
بني احداث الصوت والسامع).
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هيتم باملاركسية وان تسأهلام تلخيص النص كتابي ًا
(تلخيصه موضوعيا دون تعليق) ،ستلمس ان
امللخصني خمتلفني جد االختالف ،فاالفكار
التي بدت وجيهة ليست نفسها لدى الرجلني
ثم تباغت ك ً
ال منهام بعدئذ بأن فكرة مغفلة
يف ملخصة موجودة فعال يف النص .وعندما
نمر عىل صعيد الرتكيبات واالحكام العامة
واملذاهب فان ظاهرة انتقاء الواقع تتسع ،وهي
ت َّفرس التباعدات املزمنة عند الناس يف االراء ويف
االفعال سواء فيام يتعلق باحلياة اليومية اخلاصة
(((
لالفراد او بالتوجيه السيايس لالمم.
اقول :ولئن كانت حالة الدماغ واحلواس كذلك
يف االحوال الطبيعية فان ظاهرة االنتقاء او
االغفال لدى الدماغ واحلواس تبلغ ذروهتا فيام
يكون االنسان مبهور ًا ومغالي ًا بفكرة ما او بيشء
ما.
ويف النصوص االسالمية ما يشري اىل احلقيقة
االنفة الذكر :ففي القرآن غري ما ارشنا اليه
َ َ ْ ٌَ َْ َ ْ ََ ُ ْ
ُ ُ
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(((معايريالتفكريالعلمي.84
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ُمبِ ٍني   ﴾30يوسف.30/
ويف التفسري عن االمام الباقر  يف قوله
تعاىل﴿ قَ ْد َش َغ َفها ُح ًّبا ﴾ يقول« :قد حجبها حبه عن
الناس فال تعقل غريه»(((.
ويف احلديث املنسوب اىل النبي « حبك للشيء
يعمي ويصم»(((.
وعن االمام عيل « :من عشق شيئًا اعشى
بصره ومرض قلبه فهو ينظر بعني غري صحيحة
ويسمع باذن غري مسيعة»(((.
وعنه  ايضا«:االماين تعمي اعني البصائر»(((.
ان االنبهار باليشء اجلديد حالة طبيعية يف كثري
من االحيان وهي رسعان ماتزول بسبب األلفة
والعادة ،وعدم ارتباطه بالسياسة واحلكم ،ويف
احيان اخرى يتعمق ويتحول اىل (غلو) بجهد
يبذل وختطيط يوضع من قبل احلاكم واجهزته
او فئة سياسية تريد ان تصل اىل احلكم جتد يف
االنبهار مدخ ً
ال جيد ًا لنرش افكارها ويف الغلو
احكام ًا هلذا املدخل.
((( نور الثقلني ج2ص.423
((( بحار ج 77ص .164
((( هنج البالغة خطبة .109
((( هنج البالغة قصار احلكم .275
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ونحن حني ندرس احلالة النفسية والعلمية
للغرب قبل انفتاحه عىل النهج التجريبي
وانبهاره بنتائجه نجده مهيئ ًا لذلك من خالل
االجواء الفكرية املنحرفة والعقائد السقيمة التي
فرضتها الكنيسة عىل املجتمع انذاك واملفارقات
االجتامعية الضخمة من غنى فاحش اىل جنب
فقر مدقع وقسوة بالغة اىل جنب بساطة وسذاجة
متناهية ومكر و خداع حماط بتقوى وورع ظاهر
بنيهذهاالجواءاملخالفةللفطرةالتيتأبىالظلم
واالنحراف كحالة دائمة وسنة ثابتة .ان وضع ًا
كهذا عاش انسانه لقرون طويلة حالة التخلف
الفكري املقصود من حاكمية وتوجيه يتوقع له
انينفلتمناطارالكنيسةاملسيحيةالباليةويثور
عليهاموانينبهربدرجةعاليةاملعلوماتاجلديدة
عن الطبيعة التي كشف عنها النهج اجلديد النهج
التجريبي وباالخرتاعات التي نقلته اىل اجواء
حياتية جديدة ،ويتوقع له ايضا.
ان يقع ضحية مرة اخرى لدعاة االنحراف
واالهواء حني خططوا ان يستغلوا حالة االنبهار
والغلو لتربير حالة االنحراف اجلديد حالة تأليه
االنسان يف املجتمع عرب شعارات الوطينة واالمة
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والطبقة العاملة وغري ذلك.
ان غياب الفكر الديني الصحيح واستغالل
علامء السوء بساطة الناس وجهلهم باحلقائق
ونزوعهم الفطري نحو االيامن والتدين لتربير
حالة الظلم من احلكام والوقوف بشدة امام
حرية الفكر لدى االنسان كل ذلك كان وراء
االنبهار والغلو واالنحراف لدى الغرب .كام ان
سالح الغرب اليوم لرتويج افكاره هو االنبهار
بمعلومه وصناعاته ،والشعوب املتخلفة يف
الفكر والصناعة مهيأة لالنبهار ومن ثم مهيأة
للتآثرباالنحرافالغريب.
اما الكيان الشيعي الذي قام عىل اساس ما ذكرناه
يف بدء احلديث وكونه حيمل ليس فقط الفكر
الديني الصحيح ،بل الفكر الديني الوارث
حلركة النبوة من خالل القرآن وعىل االحاديث
النبوية الصحيحة الوارثة حلركة االئمة الفكرية
الكيان الذي آمن باالئمة الذين كانوا متفردين
ومتميزين يف مواقفهم ونشاطاهتم الذين ختموا
مسريهتم املتميزة بظاهرة االمامة املبكرة الظاهرة
املحسوسة اخلارقة للعادة الظاهرة التي تفرض
عىلالناسالذينانفتحواعليهاانيدومانبهارهم
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هبا ،وهذا الكيان سيكون يف مأمن من االنبهار
باحلضارةالغربيةوكشوفاهتاوانجازاهتا.
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الرد عىل شبهات أمحد الكاتب حول
(((
والدة ووجود اإلمام املهدي
املقدمة

بني يديك قارئي الكريم احللقة الرابعة من نرشة
شبهات وردود رددنا فيها عىل ما أثاره أمحد
الكاتب من شبهات حول وجود احلجة املهدي
حممد بن احلسن العسكري .
وكانت بعض دعاواه املهمة يف هذا العدد قوله:
«اذا استثنينا رشذمة قليلة ،فان امجاع الشيعة يف
القرن الثالث والقرن الرابع كان قائ ًام عىل عدم
االيامن بوجود (حممد بن احلسن العسكري)
وقد ذكر ذلك عامة مؤرخي الشيعة كالنوبختي
واالشعري والكليني والنعامين والصدوق
واملفيد والطويس ،الذي اطلقوا عىل ذلك العرص
اسم (عرص احلرية).»)235-234( .
((( نرش هذا البحث يف كتاب شبهات وردود احللقة الرابعة .سنة
1421هـ
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وقد ب َّينا خطأ هذا القول وعدم واقعيته وأثبتنا
يف ضوء املصادر الشيعية والسنية ان مجهور
اصحاب احلسن العسكري وثقاته وهم مجهور
الشيعة آنذاك كانوا يقولون بوجود ولد للحسن
العسكري  قد نص عىل إمامته ابوه  وانه
املهدي املوعود وبالتايل فان الرأي الشيعي
العام يف القرن الثالث اهلجري والرابع اهلجري
كان يقوم عىل اإليامن باملهدي بن احلسن
العسكري .
وأجبنا عىل اسئلته حول العقيدة باملهدي كقوله:
ماهي املشكلة يف اإليامن بوالدة االمام املهدي يف
املستقبل وعندما يأذن اهلل؟ وملاذا اإلرصار عىل
والدته يف املايض السحيق وبقائه عىل قيد احلياة
بصورة غري طبيعية؟ وغري ذلك.
لقد اقترص ردنا يف هذه احللقة عىل بعض املسائل
وتركنا بعضها اآلخر لعلمنا ان هناك أكثر من أخ
كريم وباحث نيقد تصدى للرد((( واحلمد للهومل
نجد مربرا لتكرار اجلهد فيها.
((( منهم اإلستاذ الشيخ خالد العطية يف جملة املنهاج العدد
اخلامس عرش واألستاذ السيد ثامر العميدي يف كتاب مستقل
تصف حروفه فعال واالستاذ السيد نذير احلسني وكتابه حتت
املراجعة والعالمة الشيخ حممد منصور البحراين وغريه يف
حوارهم مع أمحد الكاتب عىل شبكة هجر يف شهر رمضان سنة
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وهبذه احللقة نكون قد استوفينا ردنا عىل أهم
الشبهات التي أثارها أمحد الكاتب يف نرشته
(الشورى) وكتابه (تطورالفكر السيايس
الشيعي) حول إمامة أهل البيت ووجود
املهدي  وأساس نظرية احلكم لدى الشيعة.
اللهم اجعله ذخرا يوم ال ينفع مال وال بنون اال
من أتى اهلل بقلب سليم انك سميع جميب.
ساميالبدري
احلوزة العلمية قم املرشفة
آخر شهر رمضان املبارك  1420/هجرية

 1420وقد انسحب األستاذ أمحد الكاتب أخريا من مواصلة
احلوار بعذر عدم تفرغه!!!.
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الفصل األول :عقيدة مجهور الشيعة بعد
وفاة اإلمام احلسن العسكري 
قوله :اذا استثنينا رشذمة قليلة ،ان امجاع الشيعة يف
القرن الثالث والقرن الرابع كان قائ ًام عىل عدم االيامن
بوجود (حممد بن احلسن العسكري).

أقول :هذه دعوى غري صحيحة والعكس هو

الصحيح فإن القائلني بوجود ووالدة ومهدوية
حممد بن احلسن  هم مجهور أصحاب احلسن
العسكري وقد نقل هذه احلقيقة األشعري السني

(ت )324يف كتابه مقاالت اإلسالميني الذي
انتهى من تأليفه سنة  297هجرية وكذلك ابن

حزم (ت )548يف كتابه (الفصل يف امللل واألهواء
والنحل) وكالمها من علامء السنة املعنيني بالفرق
اإلسالمية وكان الثاين ممن ُعني بالر ّد عىل الشيعة
هذا باإلضافة اىل ما ذكره الشيخ ابو سهل النوبختي

والشيخالصدوقوالشيخاملفيد.

نصالشبهة

قوله :انقسم الشيعة بعد وفاة احلسن العسكري
اىل أربعة عرشة فرقة ...ومل يقل بوجود ووالدة
وإمامة ومهدوية (حممد بن احلسن) إال فرقة
واحدة (رشذمة قليلة) من تلك الفرق األربعة
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عرش (ص.)235-234
وقوله :وقد كان القول بوجود ولد (للحسن
العسكري) قوال رسيا باطنيا قال به بعض
اصحاب االمام العسكري بعد وفاته .ومل يكن
االمر واضح ًا وبدهييا وجممع ًا عليه بني الشيعة
يف ذلك الوقت ،حيث كان جو من احلرية
والغموض حول مسألة اخللف يلف الشيعة،
ويعصف هبم بشدة.
وقوله:وقدكتبعددمنالعلامءاملعارصينلتلك
الفرتة كتبا تناقش موضوع احلرية وسبل اخلروج
منها،ومنهمالشيخعيلبنبابويهالصدوقالذي
كتب كتابا اسامه (االمامة والتبرصة من احلرية).
وقد امتدت هذه احلرية اىل منتصف القرن الرابع
اهلجريحيثاشارالشيخحممدبنعيلالصدوق
يف مقدمة كتابه (اكامل الدين) اىل حالة احلرية التي
عصفت بالشيعة وقال (وجدت اكثر املختلفني
ايل من الشيعة قد حريهتم الغيبة ،ودخلت عليهم
يف امر القائم الشبهة) ...وقال حممد بن ايب زينب
النعامين يف كتابه (الغيبة) يصف حالة احلرية التي
عمت الشيعة يف ذلك الوقت (ان اجلمهور منهم
يقول يف (اخللف) اين هو؟ واين يكون واين
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يكون هذا؟ واىل متى
يغيب؟ وكم يعيش؟ هذا وله اآلن نيف وثامنون
سنة؟ فمنهم من يذهب اىل انه ميت ومنهم من
ينكر والدته وجيحد وجوده ويستهزئ باملصدق
به،ومنهممنيستبعداملدةويستطيلاالمد)يقول
(أي حرية اعظم من هذه احلرية التي اخرجت من
هذا االمر اخللق الكثري واجلم الغفري؟ ومل يبق ممن
كان فيه اال النزر اليسري ،وذلك لشك الناس)...
ان دعاوى االمجاع والتواتر واالستفاضة التي
يدعيها البعض عىل احاديث وجود ووالدة
ومهدوية االمام الثاين عرش (حممد بن احلسن
العسكري) مل يكن هلا وجود يف ذلك الزمان...
من هنا يمكننا القول ،اذا استثنينا رشذمة قليلة،
ان امجاع الشيعة يف القرن الثالث والقرن الرابع
كان قائ ًام عىل عدم االيامن بوجود (حممد بن
احلسن العسكري) ،وقد ذكر ذلك عامة مؤرخي
الشيعة كالنوبختي واالشعري والكليني
والنعامين والصدوق واملفيد والطويس ،الذي
اطلقوا عىل ذلك العرص اسم (عرص احلرية).
(.)235-234
الرد عىل الشبهة
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أقول :هناك قضيتان خلط االستاذ الكاتب يف
احلديث عنهام وذكر املصادر فيهام عىل اهنام قضية
واحدة:
األوىل :قضية تفرق أصحاب اإلمام احلسن
العسكري من بعد وفاته اىل أربع عرشة فرقة
أحداها الفرقة اإلمامية .ومستنده يف ذلك هو ما
جاء يف كتاب فرق الشيعة للنوبختي واملقاالت
والفرقلألشعريالقمي.
الثانية :قضية احلرية التي أصابت الشيعة بسبب
انقطاع السفارة اخلاصة وبدء الغيبة الكربى.
وقد اشار اليها بعبارات رصحية ،النعامين وعيل
بن بابويه وابنه حممد بن عيل بن بابويه والطويس
والشيخ املفيد ،غري أن األستاذ الكاتب لوى
عنق هذه الكلامت زورا وهبتانا ليجعلها تصب
يف القضية األوىل تضليال للقارئ وزيادة يف
التعتيم عىل احلقيقة ،وفيام ييل خالصة عن هلاتني
القضيتني.
القضية األوىل :قضية تفرق أصحاب اإلمام احلسن
العسكري

أقول من املفيد جدا ان نستعرض ما جاء يف كتاب
(فرق الشيعة) للنوبختي وكتاب (املقاالت
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والفرق)لألشعريالقمي.
قال النوبختي يف فرق الشيعة:

«ولد احلسن بن عيل  يف شهر ربيع اآلخر
اثنتني وثالثني ومأتني وتويف برس من رأى يوم
اجلمعة لثامن ليال خلون من شهر ربيع االول
سنة ستني ومأتني ودفن يف داره البيت الذي دفن
فيه ابوه وهو ابن ثامن وعرشين سنة وصىل عليه
ابو عيسى بن املتوكل وكانت امامته مخس سنني
وثامنية اشهر ومخسة ايام وتويف ومل ُي َر له اثر ومل
يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من مرياثه
اخوه جعفر وامه وهي ام ولد يقال ها عسفان ثم
سامها ابو احلسن حديث ًا.
فافرتق اصحابه بعده اربع عرشة فرقة
فرقة منها قالت :ان (احلسن بن عيل) حي مل يمت
وانام غاب وهو القائم وال جيوز ان يموت وال
ولد له ظاهرا ألن االرض ال ختلو من امام وقد
ثبتت امامته والرواية قائمة ان للقائم غيبتني...
وقالت الفرقة الثانية :ان احلسن بن عيل مات
وعاش بعد موته وهو القائم املهدي .ألنا روينا
ان معنى القائم هو ان يقوم من بعد املوت ويقوم
وال ولد له ولو كان لصح موته وال رجوع الن
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االمامةكانتتثبت خللفه...
وقالت الفرقة الثالثة :ان (احلسن بن عيل) تويف
واالمام بعده اخوه (جعفر) واليه اوىص احلسن
ومنه قبل االمامة وعنه صارت اليه...
وقالت الفرقة الرابعة :ان االمام بعد احلسن
(جعفر) وان االمامة صارت اليه من قبل ابيه ال
من قبل اخيه حممد وال من قبل احلسن ومل يكن
امام ًا وال احلسن ايضا...
واما الفرقة اخلامسة :فاهنا رجعت اىل القول
بامامة(حممدبنعيل)املتوىفيفحياةابيهوزعمت
ان احلسن وجعفر ًا ادعيا ما مل يكن هلام...
وقالت الفرقة السادسة :ان للحسن بن عيل ابن ًا
سامه حممد ًا ولد قبل وفاته
بسنني وانه مستور ال يرى...
وقالت الفرقة السابعة :بل ولد للحسن ولد بعده
بثامنيةاشهر...
وقالت الفرقة الثامنة :انه ال ولد للحسن اص ً
ال
ألنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم
نجده ...ولكن هناك حبل قائم قد صح يف رسية
له وستلد ذكر ًا اماما متى ما ولدت فانه الجيوز ان
يميض االماموالخلف له فتبطل االمامةوختلو
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االرض من احلجة.
وقالت الفرقة التاسعة :ان احلسن بن عيل قد
صحت وفاة ابيه وجده وسائر آبائه  فكام
صحت وفاته باخلرب الذي ال يكذب مثله
فكذلك صح انه ال امام بعد احلسن وذلك جائز
يف العقول والتعارف كام جاز ان تنقطع النبوة...
واالرض اليوم بال حجة اال ان يشاء اهلل فيبعث
القائم من آل حممد  فيحي االرض بعد موهتا
كام بعث حممد ُا  عىل حني فرتة من الرسل...
وقالت الفرقة العاشرة :ان ابا جعفر حممد بن
عيل امليت يف حياة ابيه كان االمام بوصية من ابيه
اليه واشارته وداللته ونصه عىل اسمه وعينه.
اوىص اىل غالم ألبيه صغري كان يف خدمته يقال
له (نفيس) وكان ثقة امينا عنده ودفع اليه الكتب
والعلوم والسالح وما حتتاج اليه االمة واوصاه
اذا حدث بأبيه حدث املوت يؤدي ذلك كله اىل
اخيهجعفر.
وقالت الفرقة احلادية عشرة :ملا سئلوا عن ذلك
وقيل هلم ما تقولون يف االمام اهو جعفر ام غريه
قالواالندريمانقوليفذلكاهومنولداحلسن
ام من اخوته فقد اشتبه علينا االمر انا نقول ان
169

احلسن بن عيل كان امام ًا وقد تويف وان االرض
ال ختلوا من حجة ونتوقف وال نقدم عىل شىء
حتى يصح لنا االمر ويتبني.
وقالت الفرقة الثانية عشرة :وهم (االمامية)
ليس القول كام قال هؤالء كلهم بل هلل عز وجل
يف االرض حجة من ولد احلسن بن عيل وامر اهلل
بالغ وهو ويص ألبيه عىل املنهاج االول والسنن
املاضية.
وال تكون االمامة يف اخوين بعد احلسن
واحلسني .
وال جيوز ذلك وال تكون اال يف عقب احلسن بن
عيل اىل ان ينقيض اخللق متصال ذلك ما اتصلت
امور اهلل تعاىل.
ولو كان يف االرض رجالن لكان احدمها احلجة
ولو مات احدمها لكان اآلخر احلجة ما دام امر
اهلل وهنيه قائمني يف خلقه.
وال جيوز ان تكون االمامة يف عقب من مل تثبت له
امامة ومل تلزم العباد به حجة ممن مات يف حياة ابيه
وال يف ولده...،
وهذا الذي ذكرناه هو املأثور عن الصادقني الذي
ال تدافع له بني هذه العصابة وال شك فيه لصحة
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خمرجه وقوة اسبابه وجودة اسناده.
وال جيوز ان ختلو االرض من حجة ولو خلت
ساعة لساخت االرض ومن عليها وال جيوز
شىء من مقاالت هذه الفرق كلها.
فنحن مستسلمون باملايض وامامته مقرون
بوفاته معرتفون بأن له خلف ًا قائ ًام من صلبه وان
خلفه هو االمام من بعده حتى يظهر ويعلن امره
كام ظهر وعلن امر من مىض قبله من آبائه ويأذن
اهلل يف ذلك ،اذ األمر هلل يفعل ما يشاء ويأمر بام
يريد من ظهوره وخفائه كام قال امري املؤمنني 
(اللهم انك ال ختيل االرض من حجة لك عىل
خلقك ظاهرا معروفا او خائفا مغمورا كيال
تبطلحجتكوبيناتك).
وبذلك ُأ ِمرنا ،وبه جاءت االخبار الصحيحة
عن االئمة املاضني ألنه ليس للعباد ان يبحثوا
عن امور اهلل ويقضوا بال علم هلم ويطلبوا آثار
ما سرت عنهم وال جيوز ذكر اسمه وال السؤال عن
مكانه حتى يؤمر بذلك اذ هو  مغمور خائف
مستور بسرت اهلل تعاىل وليس علينا البحث عن
امره بل البحث عن ذلك وطلبه حمرم ال حيل وال
جيوز الن يف اظهار ما سرت عنا وكشفه اباحة دمه
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ودمائنا ويف سرت ذلك والسكوت عنه حقنهام
وصيانتهام وال جيوز لنا وال ألحد من املؤمنني
ان خيتاروا اماما برأي واختيار وانام يقيمه اهلل لنا
وخيتارهويظهرهاذاشاءالنهاعلمبتدبريهيفخلقه
واعرف بمصلحتهم واالمام  اعرف بنفسه
وزمانه منا ،وقد قال ابو عبد اهلل الصادق 
وهو ظاهر االمر معروف املكان ال ينكر نسبه
وال ختفى والدته وذكره شايع مشهور يف اخلاص
والعام من سامين باسمي فعليه لعنة اهلل ،ولقد
كان الرجل من شيعته يتلقاه فيحيد عنه وروي
عنه ان رجال من شيعته لقيه يف الطريق فحاد عنه
وترك السالم عليه فشكره عىل ذلك ومحده وقال
له لكن فالن ًا لقيني فسلم عيل ما احسن وذمه عىل
ذلك
واقدم عليه باملكروه ...فكيف جيوز يف زماننا
هذا مع شدة الطلب وجور السلطان وقلة رعايته
حلقوق امثاهلم مع ما لقي  من صالح بن
وصيف وحبسه ...وقد رويت اخبار كثرية( :ان
القائم ختفى عىل الناس والدته) و (خيمل ذكره
وال يعرف) اال انه ال يقوم حتى يظهر ويعرف
انه امام ابن امام وويص ابن ويص يؤتم به قبل
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ان يقوم ومع ذلك فانه البد من ان يعلم امره
ثقاته وثقات ابيه وان قلوا ...فهذا سبيل االمامة
واملنهاج الواضح الالحب الذي مل تزل الشيعة
االماميةالصحيحةالتشيععليه.
وقالت الفرقة الثالثة عشرة :مثل مقالة الفطحية
الفقهاء منهم واهل الورع والعبادة مثل (عبد اهلل
بن بكري بن اعني) ونظرائه فزعموا ان (احلسن بن
عيل) تويف وانه كان االمام بعد ابيه وان (جعفر بن
عيل) االمام بعده ...فهؤالء (الفطحية اخللص)
الذي جييزون االمامة يف اخوين اذا مل يكن لالكرب
منهام خلف ولدا»(((.
وقال األشعري القمي يف (املقاالت والفرق):

(و لد احلسن بن عيل يف شهر ربيع اآلخر سنة
اثنتني وثلثني ومائتني ،وتويف برس من رأى يوم
اجلعمعة لثامن ليال خلون من شهر ربيع اآلخر
سنة ستني ومائتني ،ودفن يف داره يف البيت الذي
دفن فيه ابوه ،وهو ابن ثامن و عرشين سنة ،وصىل
عليه ابو عيسى بن املتوكل ،وكانت امامته مخس
سنني وثامنية اشهر ومخسة ايام ،وتويف ومل ير له
خلف ومل يعرفله ولد ظاهر ،فاقتسم ما ظهر من
((( فرق الشيعة للنوبختي ص .112-108
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مرياثه اخوه جعفر وامه وهي ام ولد كان يقال هلا
عسفان ثم سامها ابوه (حديثا) ،فافرتق اصحابه
من بعده مخس عرشة فرقة.
ففرقة منها وهي املعروفة باالمامية قالت :هلل يف
ارضه بعد ميض احلسن بن عيل حجة عىل عباده
وخليفة يف بالده ،قائم بامره من ولد احلسن بن
آمر ناه مبلغ عن
عيل بن حممد بن عيل الرضاٌ ،
آبائه مو َدع عن اسالفه ما استودعوه من علوم
اهلل وكتبه واحكامه وفرائضه وسننه ،عامل بام
حيتاج اليه اخللق من امر دينهم ومصالح دنياهم
خلف ألبيه ،وويص له ،قائم باألمر بعده ،هاد
لالمة مهدي عىل املنهاج االول والسنن املاضية
من االئمة اجلارية ،فيمن مىض منهم القائمة
فيمن بقى منهم ،اىل ان تقوم الساعة من وترية
االعقاب ،ونظام الوالدة ،وال ينتقل وال يزول
عن حاهلا ،وال يكون االمامة وال يعود يف اخوين
بعد احلسن واحلسني ،وال جيوز ذلك وال يكون
اال يف عقب احلسن بن عيل بن حممد اىل فناء اخللق
وانقطاع امر اهلل وهنيه ورفعه التكليف عن عباده،
متصل ذلك ما اتصلت امور اهلل ،ولو كان يف
االرض رجالن كان احدمها احلجة ،ولو مات
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احدمها لكان الباقي منهام احلجة ،ما اتصل امر
اهلل ودام هنيه يف عباده ،وما كان تكليفه قائ ًام يف
خلقه.
و ال جيوز ان تكون االمامة يف عقب من يموت
وىص له من اخ وال غريه ،اذا
يف حياة ابيه ،وال يف ّ
مل تثبت للميت يف حياه ابيه يف نفسه امامةومل يلزم
العباد به حجة...
وذلك ان املأثور عن االئمة الصادقني مما ال دفع
بني هذه العصابة من الشيعة االمامية ،وال شك
فيه عندهم وال ارتياب ،ومل يزل امجاعهم عليه
لصحة خمرج االخبار املروية فيه وقوة اسباهبا،
وجودةاسانيدهاوثقةناقليها.
ان االمامة ال تعود يف اخوين إىل قيام الساعة بعد
حسنوحسني.
وال يكون ذلك وال جيوز ان ختلو االرض من
حجة من عقب االمام املايض قبله ولو خلت
ساعة لساخت االرض ومن عليها.
فنحن متمسكون بامامة احلسن بن عيل ،مقرون
بوفاته موقنون مؤمنون بأن له خلفا من صلبه،
متدينون بذلك ،وانه االمام من بعد ابيه احلسن
بن عيل ،وانه يف هذه احلالة مسترت خائف مغمور
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مأمور بذلك ،حتى يأذن اهلل عز وجل له فيظهر
ويعلن امره ،كظهور من مىض قبله من آبائه اذ
االمر هلل تبارك وتعاىل يفعل ما يشاء ويأمر بام يريد
من ظهور وخفاء ونطق وصموت ...هذا مع
القول املشهور من امري املؤمنني (ان اهلل ال
خيىل االرض من حجة له عىل خلقه ظاهر ًا
معروفا او خافيا مغمور ًا لكي ال يبطل حجته
وبيناته).
وبذلك جاءت االخبار الصحيحة املشهورة عن
االئمة  ،وليس عىل العباد ان يبحثوا عن امور
اهلل ويقفوا اثر ماال علم هلم به ويطلبوا اظهار ما
سرته اهلل عليهم وغيبه عنهم ...وال البحث عن
اسمه وموضعه ،وال السؤال عن امره ومكانه
حتى يؤمروا بذلك اذ هو  غائب خائف
مغمور مستور بسرت اهلل ...بل البحث عن امره
وطلب مكانه والسؤال عن حاله وامره حمرم ال
حيل وال يسع الن يف طلب ذلك واظهار ما سرته
اهلل عنا و كشفه واعالن امره والتنويه باسمه
معصية هلل ،والعون عىل سفك دمه  ودماء
شيعته وانتهاك حرمته ،اعاذ اهلل من ذلك كل
مؤمن ومؤمنة برمحته ويف سرت امره والسكوت
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عن ذكره ...وال جيوز لنا وال ال حد من اخللق ان
خيتار امام ًا برأيه ...وانام اختيار احلجج واالئمة
اىل اهلل عز وجل واقامتهم اليه فهو يقيمهم
وخيتارهم وخيفيهم واذا شاء اقامتهم فيظهرهم
ويعلن امرهم اذا اراد ،ويسرته اذا شاء فال يبديه،
النه تبارك وتعاىل اعلم بتدبريه يف خلقه واعرف
بمصلحتهم واالمام اعلم بامور نفسه وزمانه
وحوادث امور اهلل منا ،وقد قال ابو عبد اهلل جعفر
بن حممد وهو ظاهر االمر معروف املكان مشهور
الوالدة والذكر الينكر نسبه شائع اسمه وذكره
امره يف اخلاص والعام من سامين باسمي فعليه
لعنةاهلل،وقدكانالرجلمناوليائهوشيعتهيلقاه
يف الطريق فيحيد عنه وال يسلم عليه تقية ،فإذا
لقيه ابو عبد اهلل شكره عىل فعله وصوب له ما كان
منه ،ومحده عليه وذم من تعرف اليه وسلم عليه،
واقدم عليه باملكروه من الكالم ...هذا كله لشدة
التسرت من االعداء ولوجوب فرض استعامل
التقيةفكيفجيوزيفزمانناهذاتركاستعاملذلك
مع شدة الطلب وضيق االمر وجور السلطان
عليهم ،وقلة رعايته حلقوق امثاهلم ومع ما لقى
يف املايض ابو احلسن من املتوكل وشدته عليه
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وما حل بايب حممد وهذه ا لعصابة من صالح بن
وصيف لعنه اهلل وحبسه اياه ،وامره بقتله وحبسه
له والهل بيته ،وطلب الشيعة وما ناهلم منه من
االذى والتعنت ،تسمية من مل يظهر له خرب ومل
يعرف له اسم مشهور وخفيت والدته.
وقدرويتاالخبارالكثريةالصحيحة(انالقائم
ختفى عىل الناس والدته) و (خيمل ذكره) و (ال
يعرف اسمه) و (ال يعلم مكانه) (حتى يظهر)
ويؤتم به قبل قيامه .وال بد مع هذا الذي ذكرناه
ووصفنا استتاره وخفاء من ان يعلم امره وثقاته
وثقاة ابيه وان قلوا ...فهذه سبيل االمامة وهذا
املنهاج الواضح ،والغرض الواجب الالزم
الذي مل يزل عليه االمجاع من الشيعة االمامية
املهتدية رمحة اهلل عليها ،وعىل ذلك كان امجاعنا
اىل يوم مىض احلسن بن عيل رضوان اهلل عليه.
وقالت الفرقة الثانية :ان احلسن بن عيل حي
مل يمت ،وانام غاب وهو القائم .وال جيوز ان
يموت االمام وال ولد له ،وال خلف معروف
ظاهرواالرض ال ختلو من امام وال حجة هلل ،وال
يلزم اخللق اال امامة من ثبتت له الوصية واحلسن
بن عيل فقد ثبتت وصيته باالمامة واشار ابوه اليه
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باالمامة وال حيوز ان ختلو االرض ساعة من
حجة وامام عىل اخللق فهذه غيبة له وسيظهر
حتى يعرف ظهوره ثم يغيبه غيبة اخرى وهو
القائم.
وقالت الفرقة الثالثة :ان احلسن بن عيل مات
وحي بعد موته و هو القائم...
وقالتالفرقةالرابعة:اناحلسنبنعيلقدصحت
وفاته كام صحت وفاة آبائه بتواطؤ االخبار التي
ال جيوز تكذيب مثلها ،وكثرة املشاهدين ملوته
وتواتر ذلك عن املوايل له والعدو ،وهذا ما ال
جيب االرتياب فيه ،وصح بمثل هذه االسباب
انه الخلف له ،فلام صح عندنا الوجهان ثبت انه
ال امام بعد احلسن بن عيل ،وان االمامة انقطعت
وذلك جائز يف املعقول والقياس والتعارف،
كام جاز ان تنقطع النبوة بعد حممد  ...و هذه
الفرقة ال توجب قيام القائم وال خروج مهدي،
وتذهب يف ذلك اىل بعض معاين البداء.
وقالت الفرقة اخلامسة :ان احلسن بن عيل قد مات
وصح موته وانقطعت االمامة اىل وقت يبعث اهلل
فيه قائام من آل حممد ممن قد مىض ،ان شاء بعث
احلسن بن عيل وان شاء بعث غريه من آبائه.
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وقالت الفرقة السادسة :ان احلسن وجعفرا مل
يكونا امامني فان االمام كان حممد امليت يف حياة
ابيه ،وان ابامها مل يوص اىل واحد منهام وال اشار
اليه بامامة ،وانام ادعيا ما مل يكن هلام بحق...،
وادعوا ان ملحمد بن عيل خلفا ذكر ًا .وقال
بعضهمانه
حي مل يمت وان اباه غيبه وسرته خوفا عليه.
وقالت الفرقة السابعة :ان احلسن بن عيل تويف
وال عقب له واالمام بعده جعفر بن عيل اخوه
واليه اوىص احلسن ومنه قبل جعفر الوصية
وعنه صارت اليه االمامة ،وذهبوا يف ذلك اىل
بعض مذاهب الفطحية يف عبد اهلل وموسى ابنى
جعفر...
وقالت الفرقة الثامنة :ان االمام جعفر بن عيل
وان امامته افضت اليه من قبل ابيه عىل بن حممد
وان القول بامامة احلسن كان غلط ًا وخطأ...
وقالت الفرقة التاسعة :بمثل مقال الفطحية
الفقهاء منهم واهل النظر ،ان احلسن بن عيل
تويف وهو امام بوصية ابيه اليه ...،فاالمام بعد
احلسن بن عيل جعفر اخوه ال جيوز غريه ،اذ ال
ولدللحسنمعروف...
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وقالت الفرقة العاشرة :ان االمام كان حممد بن
عيل باشارة ابيه اليه ونصبه له اماما ونصه عىل
اسمه وعينه ...ثم بدا هلل يف قبضه اليه يف حياة
ابيه فاوىص حممد اىل جعفر اخيه بأمر ابيه ووصاه
ودفع الوصية والعلوم والسالح اىل غالم له يقال
له نفيس كان يف خدمة ايب احلسن ،وكان عنده ثقة
امينا ودفع اليه الكتب والوصية ،وامره اذا حدث
به حدث املوت ،ان يكون ذلك عنده حتى حيدث
عىل ابيه ايب احلسن حدث املوت ،فيدفع ذلك
كله حينئذ اىل اخيه جعفر.
وقالت الفرقة احلادية عشرة :ان احلسن بن عيل
قد تويف وهو امام وخلف ابنا بالغا يقال له حممد،
وهواالماممنبعدهواناحلسنبنعيلاشاراليه،
ودل عليه وامره باالستتار يف حياته خمافة عليه،
فهو مسترت خائف يف تقية من عمه جعفر...
وقالت الفرقة الثانية عشرة :بمثل هذه املقالة يف
امامة احلسن بن عيل وان له خلف ًا ذكرا يقال له
عىل ،وكذبوا القائلني بمحمد ،وزعموا انه ال
ولد للحسن غري عيل ،انه قد عرفه خاصة ابيه
وشاهدوه ،وهي فرقة قليلة بناحية سواد الكوفة.
وقالت الفرقة الثالثة عشرة :ان للحسن بن عيل
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ولد ولد بعده بثامنية اشهر وانه مسترت ال يعرف
اسمه وال مكانه...
وقالت الفرقة الرابعة عشرة :ال ولد للحسن بن
عيل اصال النا تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه
رسا وعالنية ،وبحثنا عن خربه يف حياة احلسن
بكل سبب فلم نجده ...ولكن هاهنا حبل قائم
مشهور قد صح يف رسية له وقد وقف عىل ذلك
السلطان والعامة ،وصح عندهم ذلك وسيلد
ذكرا اماما ،واحتجوا باخلرب الذي روى عن
جعفر ان القائم خيفى عىل الناس محله ووالدته.
وقالت الفرقة اخلامسة عشرة :نحن ال ندري ما
نقوليفذلكوقداشتبهعلينااالمرفلسنانعلمان
للحسن بن عيل ولد ام ال ،ام أن االمامة صحت
جلعفر ام ملحمد ،وقد كثر االختالف .اال انا نقول
ان احلسن بن عيل كان اماما مفرتض الطاعة ثابت
االمامة ،وقد توىف  وصحت وفاته ،واالرض
ال ختلو من حجة فنحن نتوقف وال نقدم عىل
القول بامامة احد بعده ،اذ مل يصح عندنا ان له
خلف ًا وخفي علينا امره ،حتى يصح لنا االمر
ويتبني ،ونتمسك باالول كام امرنا ،انه اذا هلك
االمام ومل يعرف الذي بعده فتمسكوا باالول
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حتى يتبني لكم اآلخر)(((.
أقول ويتضح من القراءة الرسيعة:

ان النصني يتفقان عىل مسألة تفرق أصحاب
احلسن العسكري اىل اربع عرشة فرقة وعدم ذكر
حجم كل فرقة منها االمر الذي جيعل القارئ
حمقا أن يفرتض ان هذه الفرق متكافئة عدديا،
وبالتايلحيكمببساطةاننسبةالفرقةاإلماميةهي
نسبة واحد من اربعة عرش(((.
وتزداد أمهية وخطورة النتيجة حني نعلم ان
النوبختيواألشعريالقميمهامنعلامءالشيعة
املعارصين لفرتة الغيبة الصغرى فاالشعري
القمي تويف سنة  301هجرية والنوبختي تويف يف
حدود سنة  320هجرية .واملسألة هبذه احلدود
قد يكون القارئ البسيط فيها معذور ًا ،غري إنه إذا
كان قارئا مثقفا له رأي فيام يقرأ أو كان باحثا يريد
لبحثه ان يكتسب صفة العلمية واملوضوعية أو
كان جمددا يريد ان يواجه املاليني ليخطئها يف ما
لدهيا ويقدم هلا معلومات جديدة ينبغي له القيام
بعدة أمور قبل التصديق بالتصور اآلنف الذكر
((( ()املقاالت والفرق لالشعري القمي.115-101 :
((( ومع ان احلق ال يقاس بالكثرة العددية اال إن الكثرة هنا هلا
حسابخاصعليناان نوليه أمهيةونتحققمنه.
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وهي:
 .1عليه ان يفرس ظاهرة التشابه بني الكتابني
وهل مها كتابان حقا ام مها كتاب واحد بعضهام
اصل واآلخر مهذب بشكل طفيف؟.
 .2ان يقوم بتوثيق النسختني فهل املطبوع هو
نسخة املؤلف او نسخة عنها او نسخة متأخرة
جدا ال يعرف األصل الذي استنسخت عنه؟
 .3أن يقوم بتوثيق النص فيقارن بني النسخة التي
بني يديه واملنقول عن األصل يف كتب أخرى يف
فرتات أقدم من النسخة اخلطية.
 .4ان يبحث عن مصادر أخرى يف املوضوع
نفسه فقد جيد ما يؤيد أو ما يعارض وعليه ان
يعالج التعارض أو يرجح مصدرا عىل آخر
بمرجحاتمقبولةعلميا.
ومن املؤسف ان األستاذ الكاتب مل يقم بواحدة
من تلك األمور يف هذا املورد اخلطري وبقي يف
إطارنسختيالنوبختيواألشعريليقرراحلقيقة
فيقول( :ان الفرقة اإلمامية هي رشذمة قليلة من
بني اربع عرشة فرقة) ثم يتدرج يف احلكم اىل ما
نقلناهعنهآنفا.
لقد نبهناه يف احللقة األوىل يوم كتبنا ردا عىل ما
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نرشه يف نرشة الشورى اىل قيام الباحثني ببحوث
حول نسختي األشعري والنوبختي وكوهنام
كتابا واحدا ملؤلف واحد هو النوبختي او
األشعري القمي .ومع ذلك مل يستفد من التنبيه
ومل يتعرض ألبحاث الباحثني سلب ًا أو إحياب ًا
وضمنه ما نرشه يف نرشته الشورى
وطبع كتابه
َّ
مكثر ًا من اإلستشهاد ىف كتابه بعبارات فرق
الشيعة للنوبختي واملقاالت والفرق لألشعري
القمي إذ جاء فيه مايقرب من ( )76إحالة اىل
هذين املصدرين من أصل ( )627إحالة اىل
مصادر أخرى يف القسم األول والثاين من كتابه.
ما نقله الشيخ املفيد عن كتاب فرق الشيعة:

مضافا اىل ذلك مل يقارن بني ما نقله الشيخ املفيد
عن النوبختي يف كتابه الفصول املختارة من
انقسام اصحاب احلسن العسكري اىل اربع
عرشة فرقة والنص عند الشيخ املفيد كام ييل:
قال الشيخ املفيد ت 413يف كتابه الفصول
املختارة (وملا تويف أبو حممد احلسن بن عيل بن
حممد  إفرتق أصحابه بعده عىل ما حكاه
أبو حممد احلسن بن موسى النوبختي بأربع
عرشة فرقة ،فقال اجلمهور منهم بإمامة القائم
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املنتظر وأثبتوا والدته وصححوا النص
عليه وقالوا هو سمي رسول اهلل  ومهدي
األنام)(((.
ويتضح من هذا النص ان نسخة النوبختي
املطبوعة قد أصاهبا التحريف حني مل يذكر فيها
عبارة(اجلمهورمنهم)(((.
ما ذكره الشيخ ابو سهل النوبختي:

أقول :ويؤكد وقوع هذا التحريف يف النسخة
املطبوعة لكتاب فرق الشيعة للنوبختي ما ذكره
(((
الشيخ ابو سهل اسامعيل بن عيل النوبختي

((( ثم ذكرالشيخ املفيد تلك الفرق وما نسب اليهامن قول
وناقشه ثم عقب عليه بقوله( :وليس من هؤالء الفرق التي
ذكرناها فرقة موجودة يف زماننا هذه وهو سنة ثالث وسبعبن
وثالثامئة اال اإلمامية اإلثنا عرشية القائلة بإمامة ابن احلسن
املسمى باسم رسول اهلل  القاطعة عىل حياته وبقائه اىل وقت
قيامه بالسيف حسبام رشحناه فام تقدم عنهم وهم أكثر فرق
الشيعةعدداوعلامءومتكلمونونظاروصاحلونوعبادومتفقهة
وأصحاب حديث وأدباء وشعراء ،وهم وجه اإلمامية ورؤساء
مجاعتهم واملعتمد عليهم يف الديانة ومن سواهم منقرضون وال
يعلم أحد من مجلة االربع عرشة فرقة التي قدمنا ذكرها ظاهرا
بمقالة وال موجودا عىل هذا الوصف من ديانته وإنام احلاصل
منهم حكاية عمن سلف وأراجيف بوجود قوم منهم ال تثبت).
((( نبهنا اىل وقوع التحريف يف نسخة فرق الشيعة باملقارنة بني
نصها ونص الشيخ املفيد عن النوبختي أخونا احلجة الشيخ عبد
اهلل الدشتي جزاه اهلل خري اجلزاء.
((( كان وجها من وجوه علامء الشيعة سنة 305وحرض وفاة
السفريالثاين ووصيته اىل احلسني بن روح ،وكان يرتقب قسم من
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وهو خال احلسن بن عيل النوبختي صاحب فرق
الشيعة.
قال أبو سهل يف كتابه (التنبيه يف اإلمامة) :ان
احلسن خلف مجاعة من ثقاته ممن يروي عنه
احلالل واحلرام ويؤدي كتب شيعته وامواهلم
وخيرجون اجلوابات وكانوا بموضع من السرت
والعدالةبتعديلهاياهميفحياته،فلاممىضامجعوا
مجيع ًا عىل انه قد خ َّلف ولدا هو االمام وامروا
الناس ان ال يسألوا عن اسمه وان يسرتوا ذلك
من اعدائه ،و طلبه السلطان اشد طلب ووكل
بالدور واحلباىل من جواري احلسن .(((
أقول :ومن البعيد جد ًا ان يكون ابن األخت
وهو معني باالمر غري مطلع عىل كتا ب خاله يف
املوضوع نفسه وهو شيخ متكلمي الشيعة يف
بغداد يف وقته وإذا اطلع عليه وكان خمالفا له فمن
البعيد ان ال يذكر رأيه.
ما ذكره الشيخ الصدوق:

وقد اشار اىل هذه احلقيقة ايضا الشيخ الصدوق
يف كتابه اكامل الدين ص  ،45قال :كل من سألنا

الشيعة ان يكون هو النائب بعد وفاة السفري الثاين لوجاهته وشدة
اتصاله واختصاصه به وستأيت مجلة أخرى من ترمجته.
((( أنظر إكامل الدين للشيخ الصدوق ص .93
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من املخالفني عن القائم  ،مل خيل من ان يكون
قائ ً
ال بامامة االئمة االحد عرش من آبائه  او
غريقائلبامامتهم.
فان كان قائال بامامتهم لزمه القول بامامة االمام
الثاين عرش لنصوص آبائه االئمة  عليه باسمه
ونسبه وامجاع شيعتهم عىل القول بامامته وانه
القائم الذي يظهر بعد غيبة طويلة فيمأل االرض
قسط ًا وعدال كام ملئت جور ًا وظل ًام.
ما ذكره الذهبي:

مضافا اىل ذلك فقد نص عىل حقيقة( :ان
املعتقدين باملهدي بن احلسن العسكري هم
مجهور أصحاب األمام احلسن العسكري
وليس رشذمة) الذهبي يف كتابه (سري اعالم
النبالء) وابن حزم األندليس يف كتابه (الفصل)
واألشعري السني يف كتابه مقاالت اإلسالميني.
قال الذهبي (ت )748يف سري أعالم النبالء
ج  119/ 13ـ  122نقل أبو حممد بن حزم أن
احلسن (بن عيل بن حممد) مات عن غري عقب.
قال وثبت مجهور الرافضة عىل أن للحسن ابنا
أخفاه.
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ما ذكره ابن حزم ت  548هجرية:

وقال ابن حزم (548-484هجرية) يف كتابه
(الفصل يف امللل) ج( 77/4وقالت الروافض
اإلمامة يف عيل وحده بالنص عليه ثم يف احلسن ثم
يف احلسني وادعوا نصا آخر من النبي  عليهام
بعد أبيهام ثم عيل ابن احلسني لقول اهلل عز وجل
(وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب
اهلل) .قالوا فولد احلسني أحق من أخيه ثم حممد
بن عيل بن احلسني ثم جعفر بن عيل ابن احلسني.
وهذا مذهب مجيع متكلميهم كهشام بن احلكم
وهشام اجلواليقي وداود احلواري وداود الرقي
وعيل بن منصور وعيل بن هيثم وأيب عيل السكاك
تلميذهشامبناحلكموحممدبنجعفربنالنعامن
شيطان الطاق وأيب ملك احلرضمي وغريهم.
ثم افرتقت الرافضة بعد موت هؤالء املذكورين
وموت جعفر بن حممد فقالت
طائفة بإمامة حممد بن إسامعيل بن جعفر .وقالت
طائفة بإمامة ابنه حممد بن جعفر وهم قليلوقالت
طائفة جعفر حي مل يمت .وقال مجهور الرافضة
بإمامة ابنه موسى بن جعفر ثم عيل ابن موسى
ثم حممد بن عيل بن موسى ثم عيل بن حممد بن
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موسى ثم احلسن بن عيل .ثم مات احلسن غري
معقب فافرتقوا فرقا وثبت مجهورهم عىل أنه ولد
للحسن بن عيل ولد فأخفاه وقيل بل ولد له بعد
موته من جارية له اسمها صقيل وهو األشهر
وقال بعضهم بل من جارية له اسمها نرجس
وقال بعضهم من جارية له اسمها سوسن).
وقال يف ج( 138/4وقالت القطعية من
االمامية الرافضة كلهم وهم مجهور الشيعة
ومنهم املتكلمون والنظارون والعدد العظيم
بان حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل ابن
موسى بن جعفر بن عيل بن احلسني بن عيل بن
ايب طالب حي مل يمت وال يموت حتى خيرج
فيمألاألرض عدال كام ملئت جورا وهو عندهم
املهدي املنتظر ،وبقول طائفة منهم ان مولد
هذا الذي مل خيلق قط يف سنة ستني ومائتني سنة
موت ابيه وقالت طائفة منهم بل بعد موت ابيه
بمدة وقالت طائفة منهم بل يف حياة ابيه ...وكل
هذا هوس ومل يعقب احلسن املذكور ذكر ًا وال
انثى فهذا اول ُنوك((( الشيعة ومفتاح عظيامهتم
((( النُّوك بالضم ُ
احلمق ،واألنْوك :األمحق.
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واخفها وان كانت مهلكة((().
أقول:ذكرالسيدهبةالدينالشهرستاينيفمقدمة
كتاب فرق الشيعة للنوبختي ان نسخة من فرق
الشيعة للنوبختي كانت عند ابن حزم((( وهو
قرينة ثالثة عىل ان النسخة املتداولة من كتاب
فرق الشيعة حمرفة يف هذا املوضع.

ما ذكر ه األشعري السني يف كتابه املؤ َّلف سنة 297
هجرية:

أقول :وهناك من هو أقدم من ابن حزم ممن قرر
حقيقة ان مجهور اصحاب احلسن العسكري
كانوا يؤمنون بان احلسن العسكري له ولد هو
االمام الثاين عرش وهو املهدي املنتظر ،وهو
مصدر مهم جدا الينبغي لباحث أن يغفله
((( اقول :لئن مل يثق ابن حزم ونظراؤه بنقل مجهور الشيعة ان
امامهم احلسن العسكري قد ولد له ولد نص عليه باالمامة .فقد
وثق بقوهلم آخرون من علامء السنة وأثبتوا أن للحسن العسكري
َخ َلف سامه حممدا ولقبه املهدي ومن هؤالء :سبط بن اجلوزي
احلنبيل ت 645يف كتابه تذكرة اخلواص  ،363 /وحممد بن
طلحة الشافعي ت  652يف مطالب السؤول  79 /2وابن
الصباغ املالكي يف الفصول املهمة  287/وابن طولون ت953
يف كتابه األئمة اإلثني عرش وغريهم وقد عد املرجع املعارص
الشيخ الصايف يف كتابه منتخب األثر مخسا وستني عاملا من علامء
السنة ممن ذكر ذلك (انظر هامش ص 322فام بعدها).
((( فرق الشيعة للنوبختي ،مقدمة السيد هبة الدين الشهرستاين
 /زي.
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وهو كتاب (مقاالت اإلسالميني) اليب احلسن
األشعري السني (ت  324هجرية) وقد انتهى
من تأليفه سنة  297هجرية (أي بعد مخس
وثالثني سنة من وفاة احلسن العسكري).
قال أبو احلسن األشعري السني «فالفرقة االوىل
منهم وهم القطعية وانام سموا قطعية الهنم
قطعوا عىل موت موسى بن جعفر بن حممد بن
عيل وهم مجهور الشيعة يزعمون ان النبي نص
عىل امامة عىل بن أيب طالب واستخلفه بعده
بعينه واسمه وان عليا نص عىل امامة ابنه احلسن
بن عىل وان احلسن بن عىل نص عىل امامة اخيه
احلسني بن عىل وان احلسني بن عىل نص عىل
امامة ابنه عىل بن احلسني وان عىل بن احلسني نص
عىل امامة ابنه حممد بن عىل وان حممد بن عىل نص
عىل امامة ابنه جعفر بن حممد وان جعفر بن حممد
نص عىل امامة ابنه موسى بن جعفر وان موسى
بن جعفر نص عىل امامة ابنه عىل بن موسى وان
عىل بن موسى نص عىل امامة ابنه حممد بن عىل
بن موسى وان حممد بن عىل بن موسى نص عىل
امامة ابنه احلسن بن عىل بن حممد بن عىل بن
موسى وهو الذي كان بسامرا وان احلسن بن عىل
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نص عىل امامة ابنه حممد بن احلسن بن عىل وهو
الغائب املنتظر عندهم الذي يدعون انه يظهر
فيمأل االرض عدال بعد ان ملئت ظلام وجورا».
ويتضح من ذلك كله يف ضوء املصادر الشيعية
والسنية القدمية :ان مجهور اصحاب احلسن
العسكري وثُقاته وهم مجهور الشيعة آنذاك
كانوا يقولون بالولد وكون ابيه احلسن  قد
نص على إمامته وانه املهدي املوعود طوال
الغيبة الصغرى (أي القرن الثالث اهلجري والربع
األول من القرن الرابع اهلجري).
القضية الثانية :قضية احلرية يف بدء الغيبة الكربى

مماالشكفيهانقسامكبريامنالشيعةعاشواحرية
شاملة حني بلغهم خربانقطاع النيابة اخلاصة بعد
وفاة النائب الرابع ،حيث ال يوجد مرجع معني
من اإلمام املهدي  ينهض بأمورهم ،مع كثرة
الشبهات التي أثارها الزيدية واملعتزلة وغريهم،
وتصدى علامء الشيعة يف تلك الفرتة لرفع احلرية
التي نشأت بسبب ذلك وكتبوا كتبا خالدة منها:
ـ كتاب (الغيبة) ملحمد بن ابراهيم النعامين (ألفه
بني سنة  333هجرية وسنة 342هجرية).
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ـ و (اإلمامة والتبرصة من احلرية) لعيل بن بابويه
(ت )329
ـ و (إكامل الدين و إ متام النعمة يف إثبات الغيبة
وكشف احلرية) ملحمد بن عيل بن بابويه (ت
.)386
ـ و (الغيبة) للشيخ الطويس (ت .)460
ـ وغريها.
قال علي بن بابويه يف االمامة والتبصرة ص:9
«رأيت كثريا ممن صح عقده ،وثبتت عىل دين اهلل
وطأته ،وظهرت يف اهلل خشيته ،قد أحادته الغيبة،
وطال عليه االمد حتى دخلته الوحشة...،
فجمعتأخباراتكشف احلرية»...
وقال النعماين يف كتاب الغيبة ص « :20أما بعد
فإنا رأينا طوائف من العصابة املنسوبة إىل التشيع
املنتمية إىل نبيهاحممد وآله صىل اهلل عليهم ـ ممن
يقولباالمامة
التي جعلها اهلل برمحته دين احلق ولسان الصدق
وزينا ملن دخل فيها ونجاة ومجاال ملن كان من
أهلها وفاز بذمتها ومتسك بعقدهتا ووىف هلا
برشوطها من املواظبة عىل الصلوات وإيتاء
الزكوات واملسابقة إىل اخلريات ،واجتناب
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الفواحش واملنكرات ،والتنزه عن سائر
املحظورات ،ومراقبة اهلل تقدس ذكره يف املال
واخللوات ،وتشغل القلوب وإتعاب االنفس
واالبدان يف حيازة القربات ـ قد تفرقت كلمها،
وتشعبت
مذاهبها ،واستهانت بفرائض اهلل عز وجل،
وحنت إىل حمارم اهلل تعاىل ،فطار بعضها علوا،
وانخفض بعضها تقصريا ،وشكوا مجيعا إال
القليل يف إمام زماهنم ووىل أمرهم وحجة
رهبم ...للمحنة الواقعة هبذه الغيبة التي سبق
من رسول اهلل  ذكرها ،وتقدم من أمري
املؤمنني  خربها ،ونطق يف املأثور من خطبه
واملروي عنه من كالمه وحديثه بالتحذير من
فتنتها ،ومحل أهل العلم والرواية عن االئمة من
ولده :واحدا بعد واحد أخبارها حتى ما منهم
أحد إال وقد قدم القول فيها ...،ووجدنا الرواية
قد أتت عن الصادقني  بام أمروا به من وهب
اهلل عزوجل له حظا من العلم وأوصله منه إىل ما
مل يوصل إليه غريه من تبيني ما اشتبه عىل إخواهنم
يف الدين ،وإرشادهم يف احلرية إىل سواء السبيل،
وإخراجهم عن منزلة الشك إىل نور اليقني.
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فقصدت القربة إىل اهلل عزوجل بذكر ما جاء عن
االئمة الصادقني الطاهرين  من لدن أمري
املؤمنني إىل آخر من روي عنه منهم يف هذه
الغيبة التي عمى عن حقيتها ونورها من أبعده
اهلل عن العلم هبا واهلداية إىل ما اويت عنهم 
فيها ما يصحح الهل احلق حقيقة ما رووه ودانوا
به ،وتؤكد حجتهم بوقوعها وبصدق ما آذنوا به
منها.
وإذا تأمل من وهب اهلل تعاىل له حسن الصورة
وفتح مسامع قلبه ،ومنحه جودة القرحية
وأحتفه بالفهم وصحة الرواية بام جاء عن اهلداة
الطاهرين صلوات اهلل عليهم عىل قديم االيام
وحديثها من الروايات املتصلة فيهاَ ...ع ِل َم أن
هذه الغيبة لو مل تكن
ومل حتدث مع ذلك ومع ما روي عىل مر الدهور
فيها لكان مذهب االمامة باطال(((لكن اهلل تبارك
صدق إنذار االئمة  هبا ،وصحح
وتعاىل َّ
قوهلم فيها يف عرص بعد عرص».
وقال حممد بن علي بن بابويه يف كتابه «إكامل
((( مراده ان خرب الغيبة متواتر عن األئمة  فإذا مل تقع فإن
معنى ذلك ختلف األخبار عن الواقع وبالتايل يؤدي اىل هدم
التصديقاملطلقباألخبارالثابتةعناألئمة .
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الدين و إ متام النعمة يف إثبات الغيبة وكشف
احلرية) ص  :2إن الذي دعاين إىل تأليف كتايب
هذا أنى ملا قضيت وطري من زيارة عيل بن
موسى الرضا صلوات اهلل عليه رجعت إىل
نيسابور وأقمت هبا ،فوجدت أكثر املختلفني إ َّىل
من الشيعة قد حريهتم الغيبة ،ودخلت عليهم يف
أمر
القائم  الشبهة ،وعدلوا عن طريق التسليم
إىل االراء واملقائيس ،فجعلت أبذل جمهودي يف
إرشادهم إىل احلق وردهم إىل الصواب باالخبار
الواردة يف ذلك عن النبي واالئمة صلوات اهلل
عليهم ،حتى ورد إلينا من بخارا شيخ من أهل
الفضل والعلم والنباهة ببلد قم ،طال ما متنيت
لقاءه و اشتقت إىل مشاهدته لدينه وسديد رأيه
واستقامة طريقته ،وهو الشيخ نجم الدين
أبوسعيد حممد بن احلسن بن حممد بن أمحد بن
عىل بن الصلت القمي ...فبينا هو حيدثني ذات
يوم إذ ذكر يل عن رجل قد لقيه ببخارا من كبار
الفالسفة واملنطقيني كالما يف القائم  قد حريه
وشككه يف أمره لطول غيبته وانقطاع أخباره،
فذكرت له فصوال يف إثبات كونه  ورويت
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له أخبارا يف غيبته عن النبي و االئمة  سكنت
إليها نفسه ،وزال هبا عن قلبه ما كان دخل عليه
من الشك واالرتياب والشبهة ،وتلقى ما سمعه
من االثار الصحيحة بالسمع والطاعة والقبول
والتسليم ،وسألني أن أصنف (له) يف هذا املعنى
كتابا،فأجبتهإىلملتمسهووعدتهمجعماابتغىإذا
سهل اهلل يل العود إىل مستقري ووطني بالري.
فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيام خلفت ورائي من أهل
وولد وإخوان ونعمة إذ غلبني النوم فرأيت كأين
بمكة أطوف حول بيت اهلل احلرام وأنا يف الشوط
السابع عند احلجر االسود أستلمه وأقبله،
وأقول «أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد
يل باملوافاة» فأرى موالنا القائم صاحب الزمان
ـ صلوات اهلل عليه ـ واقفا بباب الكعبة ،فأدنو
منه عىل شغل قلب وتقسم فكر ،فعلم  ما يف
نفيس بتفرسه يف وجهي ،فسلمت عليه فرد عيل
السالم ،ثم قال يل مل ال تصنف كتابا يف الغيبة حتى
تكفي ما قد مهك؟ فقلت له يا ابن رسول اهلل قد
صنفت يف الغيبة أشياء ،فقال  ليس عىل ذلك
السبيلآمركأنتصنف االنكتابايف الغيبة واذكر
فيه غيبات االنبياء  .ثم مىض صلوات اهلل
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عليه.
فانتبهت فزعا إىل الدعاء والبكاء والبث
والشكوى إىل وقت طلوع الفجر ،فلام أصبحت
ابتدأت يف تأليف هذا الكتاب ممتثال المر ويل اهلل
وحجته ،مستعينا باهلل ومتوكال عليه ومستغفرا
من التقصري ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت
وإليهأنيب».
أقول:

أن السر يف هذه احلرية هو انقضاء اجليل الذي
شاهد اإلمام  وتعامل معه حسيا ونشر أخباره
بني الشيعة بشكل خاص ،وكون الغيبة ظاهرة
جديدة مل يسبق هلا مثيل يف املجتمع اإلسالمي مع
وجود شبهات وتساؤالت من اخلصوم.
وقد وفق العلماء املذكورون ونظراؤهم رمحهم
اهلل مجيعا يف اإلجابة على كل شبهة اثريت حول
الغيبة وما يرتبط هبا حىت عادت الغيبة لدى
الشيعة مبزنلة املشاهدة وصارت دليال آخر على
صدق إمامة أهل البيت  وآية من آياهتم كما
أشار النعماين اىل ذلك.
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ويف ضوء ما بيناه يتضح:

ان قول االستاذ الكاتب« :اذا استثنينا رشذمة
قليلة ،ان امجاع الشيعة يف القرن الثالث والقرن
الرابع كان قائ ًام عىل عدم االيامن بوجود (حممد بن
احلسن العسكري) وقد ذكر ذلك عامة مؤرخي
الشيعة كالنوبختي واالشعري والكليني
والنعامين والصدوق واملفيد والطويس ،الذي
اطلقوا عىل ذلك العرص اسم (عرص احلرية).
(»)235-234
مل يكن قد حترّى فيه االمانة والدقة العلمية ،وال
استوعب املصادر األساسية يف مثل هذه القضية
اخلطرية.
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الفصل الثاين :اإلمامة بعد احلسن
واحلسني  ال تكون يف أخوين
قوله :وكان الدافع الرئييس هلذا القول (أي ان
للحسن العسكري ولد) هو التمسك بقانون

(الوراثة العمودية) و(عدم جواز انتقال اإلمامة اىل

أخوين بعد احلسن واحلسني) وبالرغم من أنه (أي
القانون املذكور) كان قوال ضعيفا ومل جيمع الشيعة

اإلمامية عليه يف ذلك الوقت خالفا ملا ادعى الطويس
بعد ذلك بمأيت عام.

أقول :ان قانون الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال
اإلمامة اىل أخوين بعد احلسن واحلسني مما اتفق عليه

مجهورالشيعة اإلمامية بعد االمام الصادق  يف
القرنالثاينوالثالثوقدنقلهذهاحلقيقةالنوبختيان
اخلال وابن اخته واألشعري القمي يف كتبهم قبل

الشيخ الطويس بأكثرمن مأة عام ،هذا مضاف ًا اىل

الروايات الصحيحة الواردة بذلك.

نصالشبهة

قال :أن القول بـ (عدم جواز انتقال اإلمامة
اىل أخوين بعد احلسن واحلسني ووجوب
استمرارها يف االعقاب) قول ضعيف ومل جيمع
الشيعة اإلمامية عليه يف ذلك الوقت خالفا ملا
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ادعى الطويس بعد ذلك بمأيت عام( .ص.)189
الرد عىل الشبهة

أقول :بل هو قول مجهور الشيعة اإلمامية
واملشهور بل املتواتر بينهم قبل والدة املهدي 
كام نقله اسامعيل بن عيل النوبختي يف كتابه
(التنبيه يف اإلمامة) وابن أخته احلسن بن موسى
النوبختي يف كتابه فرق الشيعة واالشعري
القمي يف كتابه املقاالت والفرق عىل فرض تعدد
الكتابنياملتداولني.
قول أيب سهل النوبختي:

قال اسامعيل بن عيل النوبختي يف كتاب التنبيه:
«وعلمنا باالخبار املتواترة عن االئمة
الصادقني  ان االمامة ال تكون بعد كوهنا يف
احلسن واحلسني  اال يف ولد االمام وال يكون
يف اخ وال قرابة»(((.
قول االشعري القمي:
وقال االشعري القمي يف املقاالت والفرق:
(ففرقة منها وهي املعروفة باالمامية قالت هلل يف
ارضه بعد ميض احلسن بن عيل
((( إكامل الدين للصدوق .92/
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حجة عىل عباده وخليفة يف بالده ،قائم بامره من
ولد احلسن بن عيل بن حممد بن عيل الرضا...،
عىل املنهاج االول والسنن املاضية من االئمة
اجلارية ،فيمن مىض منهم القائمة فيمن بقى
منهم ،اىل ان تقوم الساعة من وترية االعقاب،
ونظام الوالدة ،وال ينتقل وال يزول عن حاهلا،
وال يكون االمامة وال يعود يف اخوين بعد احلسن
واحلسني ،وال جيوز ذلك وال يكون اال يف عقب
احلسن بن عيل بن حممد اىل فناء اخللق وانقطاع
امر اهلل وهنيه ورفعه التكليف عن عباده ،متصل
ذلك ما اتصلت امور اهلل ،ولو كان يف االرض
رجالن كان احدمها احلجة ،ولو مات احدمها
لكان الباقي منهام احلجة ،ما اتصل امر اهلل ودام
هنيه يف عباده ،وما كان تكليفه قائ ًام يف خلقه،
و ال جيوز ان تكون االمامة يف عقب من يموت
وىص له من اخ وال غريه ،اذا
يف حياة ابيه ،وال يف ّ
مل تثبت للميت يف حياه ابيه يف نفسه امامةومل يلزم
العباد به حجة...
وذلك ان املأثور عن االئمة الصادقني مما ال دفع
بني هذه العصابة من الشيعة االمامية ،وال شك
فيه عندهم وال ارتياب ،ومل يزل امجاعهم عليه
203

لصحة خمرج االخبار املروية فيه وقوة اسباهبا،
وجودةاسانيدهاوثقةناقليها)(((.
قول عيل بن احلسن النوبختي:

وقال عيل بن احلسن النوبختي يف فرق الشيعة:
«قالت الفرقة الثانية عرشة وهم (االمامية) ليس
القول كام قال هؤالء كلهم بل هلل عز وجل يف
االرض حجة من ولد احلسن بن عيل وامر اهلل
بالغ وهو ويص ألبيه عىل املنهاج االول والسنن
املاضية وال تكون االمامة يف اخوين بعد احلسن
واحلسني  .وال جيوز ذلك وال تكون اال يف
عقب احلسن بن عيل اىل ان ينقيض اخللق متصال
ذلك ما اتصلت امور اهلل تعاىل .ولو كان يف
االرض رجالن لكان احدمها احلجة ولو مات
احدمها لكان اآلخر احلجة ما دام امر اهلل وهنيه
قائمني يف خلقه .وال جيوز ان تكون االمامة يف
عقب من مل تثبت له امامة ومل تلزم العباد به حجة
ممن مات يف حياة ابيه وال يف ولده...
وهذا الذي ذكرناه هو املأثور عن الصادقني الذي
ال تدافع له بني هذه العصابة وال شك فيه لصحة
((( املقاالت والفرق .103/
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خمرجه وقوة اسبابه وجودة اسناده(((.
ويف ضوء ذلك فان الشيخ الطويس كان قوله
مؤكدا ملا نقله النوبختي واألشعري القمي
وليسمؤسسا».
نموذج من الروايات:

أما األخبار يف ذلك فكثرية نذكر منها ما رواه
الكلينييفالكايفبأسانيدصحيحة.
عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن
يونس ،عن احلسني بن ثوير بن أيب فاختة ،عن
أبى عبد اهلل  قال ال تعود االمامة يف أخوين
بعد احلسن واحلسني أبدا ،إنام جرت يف عيل بن
احلسني كام قال اهلل تبارك وتعاىل «واولوا األرحام
بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل» فال تكون بعد
عيل بن احلسني  إال يف االعقاب وأعقاب
االعقاب(((.
وعن حممد بن حييى ،عن حممد بن احلسني ،عن
عبد الرمحن بن ايب نجران ،عن سليامن بن جفعر
اجلعفري ،عن محاد بن عيسى ،عن أيب عبد
اهلل  أنه قال ال جتتمع االمامة يف أخوين بعد
((( فرق الشيعة  ،111/أوردناه إىل جنب كتاب املقاالت
والفرق عىل فرض تعددمها.
((( الكايف ج  1ص .285
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احلسن واحلسني إنام هي يف األعقاب وأعقاب
االعقاب(((.
وعن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد بن
عيسى ،عن حممد بن إسامعيل بن بزيع ،عن أيب
احلسن الرضا  أنه سئل أتكون االمامة يف عم
أو خال؟ فقال ال ،فقلت ففي أخ؟ قال ال ،قلت
ففي من؟ قال يف ولدي ،وهو يومئذ ال ولد له(((.
الفصل الثالث :روايات اهل البيت  يف
تشخيص هوية اإلمام املهدي 

قوله :اما الروايات الواردة حول الغيبة والغائب
فهي ال تتحدث عن غائب بالتحديد ...وهي ال
تتحدث عن أمر قبل وقوعه حتى يكون ذلك
إعجازا ودليال عىل صحة الغيبة كام قال الشيخ
الصدوق.
أقول :إن روايات أهل البيت املتداولة عند
الشيعة يف القرن الثاين اهلجري تتحدث عن
غائب بالتحديد وهو اإلمام الثاين عرش من أئمة
أهل البيت واخلامس من ولد الصادق  ،وانه
يغيب غيبتني إحدامها طويلة ثم يقوم بعدها،
((( الكايف ج  1ص .286
((( الكايف ج  1ص .286
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وبالتايل فهي تتحدث عن أمر قبل وقوعه ،وفيام
الرساد
ييل طرف مما رواه احلسن بن حمبوب ّ
(149ـ  224هجرية) يف كتابه املشيخة وغريه
من كتبه وكتب غريه التي كانت متداولة عند
الشيعة قبل والدة املهدي بنصف قرن تقريبا.
نصالشبهة

قال( :اما الروايات الواردة حول الغيبة والغائب
فهي ال تتحدث عن غائب بالتحديد ...وهي ال
تتحدث عن أمر قبل وقوعه حتى يكون ذلك
إعجازا ودليال عىل صحة الغيبة كام قال الشيخ
الصدوق)ص 197بريوتية.
(إن حتديد هوية اإلمام املهدي بالثاين عرش من
إئمة أهل البيت قد حدث يف وقت متأخر بعد
وفاة اإلمام احلسن العسكري بفرتة طويلة إي يف
بداية القرن الرابع اهلجري).
ولو كانت هوية املهدي قد حتددت من قبل
منذ زمان رسول اهلل  أو األئمة األحد عرش
السابقني ملا اختلف املسلمون وال الشيعة وال
اإلمامية وال شيعة احلسن العسكري يف حتديد
هوية املهدي (.)182
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الرد عىل الشبهة

أقول :إن روايات أهل البيت  املتداولة عند
الشيعة يف القرن الثاين اهلجري والربع األول
من القرن الثالث اهلجرري تتحدث عن غائب
بالتحديد وبالتايل فهي قد أخربت عن أمر قبل
وقوعه.
وقد ذكرت هذه الروايات ان القائم املهدي الذي
يصيل خلفه عيسى بن مريم هو الثاين عرش من
أهل البيت وهو التاسع من ذرية احلسني ويف
بعضها هو السابع من ذرية الباقر ويف بعضها
هو السادس من ذرية الصادق ويف بعض هذه
الرواياتهواخلامسمنولدالكاظمهذامضافا
اىل روايــات كثرية جدا تشري اىل أن هذا القائم له
غيبة طويلة ،ويف روايات اخرى ان له غيبتني
إحدامها طويلة يقال له فيها مات أو هلك ،ويف
بعضها انه ختفى والدته عىل الناس ،ويف بعضها
هو الذي يقول الناس عنه مل يولد بعد ويف بعضها
انه اصغر األئمة سنا وأمخلهم ذكرا.
وليس بعد هذه األوصاف من غموض كام يدعي
األستاذ الكاتب مضافا اىل ذلك العالمات التي
ذكرت كمقدمة لظهوره من قبيل زوال ملك
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بني العباس وخروج السفياين والصيحة يف شهر
رمضان وانه ال يقوم حتى يذهب ثلثا الناس وانه
التبقى فئة من الناس ال جترب حظها من احلكم
والسرية بني الناس وانه يظهر يف زمانه عيسى
ويصيلخلفه.
ان هذه الصفات و العالمات التبقي جماال للقول
ان الروايات الواردة يف املهدي غامضة ومل حتدد
هويته كام ادعى ذلك األستاذ الكاتب.
وقد ذكر تلك الروايات علامء الشيعة األقدمني
وقدموها كظاهرة ملفتة للنظر وعالمة من
عالمات صدق إمامة أهل البيت .
تعليق الشيخ ايب سهل النوبختي عىل أخبار
الغيبتني:

قالالشيخأيبسهلالنوبختي «:وصحةغيبته
باالخبار املشهورة يف غيبة االمام  وان له
غيبتني إحدامها اشد من االخرى.
ومذهبنا يف غيبة االمام يف هذا الوقت ال يشبه
مذهب املمطورة يف موسى(((بن جعفر الن
موسى مات ظاهر ًا ورآه الناس ميت ًا ودفن دفن ًا
مكشوفا ومىض ملوته اكثر من مائة سنة ومخسني
((( هم الواقفية وهو لقب غلب عليها.
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سنة ال يدعي احد انه يراه وال يكاتبه وال يراسله،
ودعواهم انه حي فيه اكذاب احلواس التي
شاهدته ميت ًا وقد قام بعده عدة ائمة فأتوا من
العلوم بمثل ما أتى به موسى وليس يف دعوانا
هذه غيبة االمام اكذاب للحس وال حمال وال
دعوى تنكرها العقول وال خترج من العادات
يدعي من شيعته الثقات
وله اىل هذا الوقت من َّ
املستورين انه باب اليه وسبب يؤدي عنه اىل
شيعته امره وهنيه ومل تطل املدة يف الغيبة طوالً
خيرج من عادات من غاب.
فالتصديق باالخبار يوجب :اعتقاد امامة ابن
احلسن  عىل ما رشحت.
وانه قد غاب كام جاءت االخبار يف الغيبة فاهنا
جاءت مشهورة متواترة وكانت الشيعة تتوقعها
وترتجاها كام ترجوا بعد هذا من قيام القائم 
باحلق واظهار العدل.
ونسأل اهلل عز وجل توفيقا وصرب ًا مجي ً
ال
برمحته»(((.
تعليقالنعامينعىلاخبارالغيبتني:

وقال النعامين  معلقا عىل أخبار الغيبتني:
((( اكامل الدين للشيخ الصدوق .92/
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للقائم 

«هذه االحاديث التى يذكر فيها أن
غيبتني أحاديث قد صحت عندنا بحمد اهلل،
وأوضح اهلل قول االئمة  وأظهر برهان
صدقهمفيها.
فأما الغيبة االوىل :فهي الغيبة التى كانت السفراء
فيها بني االمام  وبني اخللق قياما منصوبني
ظاهرين موجودي االشخاص واالعيان،
خيرج عىل أيدهيم غوامض العلم ،و عويص
احلكم ،واالجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من
املعضالت واملشكالت ،و هى الغيبة القصرية
التى انقضت أيامها وترصمت مدهتا(((.
والغيبة الثانية :هي التى ارتفع فيها أشخاص
السفراء والوسائط لالمر الذي يريده اهلل
تعاىل ،والتدبري الذى يمضيه يف اخللق ،ولوقوع
التمحيص واالمتحان و البلبلة والغربلة
والتصفية عىل من يدعي هذا االمر كام قال اهلل
عزوجل «ما كان اهلل ليذر املؤمنني عىل ما أنتم
عليه حتى يميز اخلبيث من الطيب .وما كان
اهلل ليطلعكم عىل الغيب» وهذا زمان ذلك قد
حرض ،جعلنا اهلل فيه من الثابتني عىل احلق ،وممن

((( يدل كالمه هذا انه ألف كتابه (الغيبة) بعد وفاة النائب الرابع
عيل بن حممد السمري أي بعد سنة 329هجرية.
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ال خيرج يف غربال الفتنة.
فهذا معنى قولنا «له غيبتان» ونحن يف االخرية
نسأل اهلل أن يقرب فرج أوليائه منها وجيعلنا يف
حيز خريته ومجلة التابعني لصفوته ،ومن خيار
من ارتضاه وانتجبه لنرصة وليه وخليفته فإنه ويل
االحسان ،جواد منان».
وقال  معقبا عىل اخبار عالمات الظهور
وبعضصفاتالقائم :
«العالمات التي ذكرها االئمة :مع كثرهتا
واتصال الروايات هبا وتواترها واتفاقها موجبة
أال يظهر القائم إال بعد جميئها وكوهنا ،إذ كانوا
قد أخربوا أن البد منها وهم الصادقون ،حتى
إنه قيل هلم «نرجو أن يكون ما نؤمل من أمر
القائم  وال يكون قبله السفياين» فقالوا «بىل
واهلل إنه ملن املحتوم الذي البد منه» .ثم حققوا
كون العالمات اخلمس التي أعظم الدالئل
والرباهني عىل ظهور احلق بعدها ،كام أبطلوا
أمر التوقيت وقالوا «من روى لكم عنا توقيتا
فال هتابوا أن تكذبوه كائنا من كان فإنا ال نوقت»
وهذا من أعدل الشواهد عىل بطالن أمر كل من
ادعى أو ادعي له مرتبة القائم ومنزلتهوظهر
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قبل جميء هذه العالمات ،ال سيام وأحواله كلها
شاهدة ببطالن دعوى من يدعى له ،ونسأل
اهلل أن ال جيعلنا ممن يطلب الدنيا بالزخارف يف
الدينوالتمويه عىل ضعفاء املرتدين ،وال يسلبنا
ما منحنا به من نور اهلدى وضيائه ،ومجال احلق
وهبائهبمنهوطوله.
انظروا رمحكم اهلل ـ يا معرش الشيعة إىل ما جاء عن
الصادقني  يف ذكر سن القائم  وقوهلم إنه
وقت إفضاء أمر االمامة إليه أصغر االئمة سنا
وأحدثهم ،وإن أحدا ممن قبله مل يفض إليه االمر
يف مثل سنه ،وإىل قوهلم «وامخلنا ذكرا» يشريون
بخمول ذكره إىل غيبة شخصه واستتاره ،وإذا
جاءت الروايات متصلة متواترة بمثل هذه
االشياء قبل كوهنا ،وبحدوث هذه احلوادث قبل
حدوثها ،ثم حققها العيان والوجود ،وجب أن
تزول الشكوك عمن فتح اهلل قلبه ونوره وهداه،
وأضاء له برصه.
واحلمد هلل الذي خيتص برمحته من يشاء من عباده
بتسليمهم المره وأمر أوليائه ،وإيقاهنم بحقيقة
كل ما قاله ،واثقا بحقيقة كل ما يقول االئمة من
غري شك فيه وال ارتياب ،إذ كان اهلل عزوجل قد
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رفع منزلة حججه ...وجعل اجلزاء عىل التسليم
لقوهلم والرد إليهم اهلدى والثواب وعىل الشك
واالرتياب فيه العمى وأليم العذاب ،وإياه نسأل
الثواب عىل ما من به ،واملزيد فيام أواله وحسن
البصرية فيام هدى إليه فإنام نحن به وله».
تعليق الشيخ الصدوق عىل أخبار الغيبة:

قال الشيخ الصدوق « :أن االئمة  قد
أخربوا بغيبتة ووصفوا كوهنا لشيعتهم فيام ُن ِقل
عنهم واس ُت ِ
حفظ يف الصحف و ُد ِّون يف الكتب
املؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بامئتي سنة أو أقل أو
أكثر.
فليس أحد من أتباع االئمة  إال وقد ذكر
ذلك يف كثري من كتبه ورواياته ودونه يف مصنفاته
مدونة
وهي الكتب((( التي تعرف باالصول َّ
مستحفظة عند شيعة آل حممد  من قبل الغيبة
بام ذكرنا من السنني ،وقد أخرجت ما حرضين
من االخبار املسندة يف الغيبة يف هذا الكتاب يف
مواضعها.
فال خيلو حال هؤالء االتباع املؤلفني للكتب أن

((( أقول ستأيت طرف من أحاديث هذه الكتب يف الغيبة مما أشار
اليه الشيخ الصدوق وحياة اصحاهبا بني السنوات (-145
 )160ـ والسنوات (210ـ .)230
214

يكونوا علموا الغيب بام وقع االن من الغيبة،
فألفواذلكيفكتبهمودونوهيفمصنفاهتممنقبل
كوهنا ،وهذا حمال عند أهل اللب والتحصيل.
أو أن يكونوا (قد) أسسوا يف كتبهم الكذب
فاتفق االمر هلم كام ذكروا وحتقق كام وضعوا من
كذهبم عىل بعد ديارهم واختالف آرائهم وتباين
أقطارهم وحماهلم ،وهذا أيضا حمال كسبيل
الوجه االول.
فلم يبق يف ذلك إال أهنم حفظوا عن أئمتهم
املستحفظني للوصية  عن رسول اهلل  من
ذكر الغيبة وصفة كوهنا يف مقام بعد مقام إىل آخر
املقامات مادونوه يف كتبهم وألفوه يف اصوهلم.
وبذلك وشبهه فلج احلق وزهق الباطل .إن
الباطل كان زهوقا»(((.
تعليق الطربيس يف إعالم الورى عىل أخبار الغيبة:
إمامته 

قال الطربيس  مما يدل عىل صحة
النص عليه بذكر غيبته ،و صفتها التي خيتصها
ووقوعها عىل احلد املذكور من غري اختالف
حتى مل خيرم منه شيئا وليس جيوز يف العادات
أن تولد مجاعة كثرية كذبا يكون خربا عن كائن
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص .19
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فيتفق ذلك عىل حسب ما وصفوه.
وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان
احلجة  بل زمان أبيه وجده حتى تعلقت
الكيسانية والناووسية واملمطورة((( هبا وأثبتها
املحدثون من الشيعة يف اصوهلم املؤلفة يف أيام
ِّ
السيدين الباقر والصادق  (((وأثروها عن
النبي و االئمة واحد بعد واحد صح بذلك
القول يف إمامة صاحب الزمان بوجود هذه
الصفة له والغيبة املذكورة ،يف دالئله وأعالم
إمامته ،وليس يمكن أحدا دفع ذلك.
ومن مجلة ثقات املحدثني واملصنفني من الشيعة
احلسن بن حمبوب الرساد وقد صنف كتاب
املشيخة الذي هو يف اصول الشيعة أشهر من
كتاب املزين و أمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من
مائة سنة فذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار
الغيبة فوافق املخرب ،وحصل كام تضمنه اخلرب بال
اختالف(((.
((( هم الواقفية.
((( من قبيل أصل زرارة وأصل حممد بن مسلم وابراهيم بن
عمر وايب محزة الثاميل وعبد اهلل بن بكري وأبان بن عثامن وغريهم.
((( بحار االنوار ج  51ص  364عن إعالم الورى للطربيس.
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أقول:

وفيام ييل طرف مما رواه احلسن بن حمبوب الرساد
(149ـ  224هجرية) يف كتاب مشيخته املشهور
املتداول عند الشيعة قبل والدة املهدي بنصف
قرن تقريبا وطرف مما رواه ايضا معارصو
احلسن بن حمبوب يف كتبهم أمثال حممد بن ايب
عمري (ت ،)217و صفوان بن حييى (ت)210
وحممد بن اسامعيل بن بزيع ،وعبد اهلل بن سنان
(ت ،)220وحممد بن سنان ،واحلسن بن ايوب،
وعبد اهلل بن محاد األنصاري ،وأمحد بن احلسن
امليثمي ،والعباس بن عامر القصباين ،وعثامن بن
عيسى ،واحلسن بن عيل بن فضال (ت،)224
وعبد اهلل بن جبلة (ت ،)219وعيل بن حسان.
الساد ومعارصيه يف
روايات احلسن بن حمبوب ّ ّ
املهدي

الغيبةالكربى:

احلسن بن حمبوب((( عن هشام بن سامل ،عن أيب
((( يكنى أبا عيل ،موىل بجيلة كويف يعد ابرز أربعة وجوه
شيعية إمامية يف عرصه ،روى عن ستني رجال من أصحاب أيب
عبداهلل  ،وروى عن األمام الكاظم والرضا  ،وكان
جليل القدر ،،وعدَّ ه الكيش من الفقهاء الذين أمجع الشيعة عىل
تصحيح ما يصح عنهم عند تسمية الفقهاء من أصحاب أيب
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محزةالثاميل،عنأيبإسحاقالسبيعىقالسمعت
من يوثق به من أصحاب أمري املؤمنني  يقول
قال أمري ـ املؤمنني  يف خطبة خطبها بالكوفة
طويلة ذكرها «اللهم البد لك من حجج يف
أرضك حجة بعد حجة عىل خلقك ،هيدوهنم
إىل دينك ،ويعلموهنم علمك لكيال يتفرق أتباع
أوليائك ،ظاهر غري مطاع ،أو مكتتم خائف
يرتقب.(((...
وعنه عن عيل بن رئاب ،عن زرارة قال سمعت
أبا جعفر  يقول إن للقائم غيبة قبل ظهوره،
قلت ومل؟ قال خياف ـ وأومأ بيده إىل بطنه .ـ قال
زرارة يعني القتل(((.
إبراهيم وأيب احلسن الرضا  ،له كتب كثرية ،منها :كتاب
املشيخة ،كتاب احلدود ،كتاب الديات ،كتاب الفرائض ،كتاب
النكاح ،كتاب الطالق ،كتاب النوادر ،نحو ألف ورقة ،وزاد
ابن النديم :كتاب التفسري ،وله كتاب العتق .جاءت أخباره يف
املهدي  ضمن كتابه (املشيخة) الذي يقول عنه الطربيس
يف كتابه (إعالم الورى)( :هو يف اصول الشيعة أشهر من كتاب
املزين).
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  136قال أخربنا
أمحد بن حممد بن سعيد ابن عقدة قال :حدثنا حممد بن املفضل ؛ و
سعدان بن إسحاق ؛ وأمحد بن احلسني بن عبد امللك ؛ وحممد بن
أمحد القطواين قالوا :حدثنا احلسن بن حمبوب.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :481عبد
الواحد بن حممد بن عبدوس العطار  قال :حدثنا عيل ابن
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حممد بن أيب عمري((( عن مجيل بن دراج ،عن
زرارة قال قال أبو عبد اهلل يأيت عىل الناس
زمان يغيب عنهم إمامهم ،فقلت له ما يصنع
الناس يف ذلك الزمان؟ قال يتمسكون باالمر
حممد بن قتيبة ،عن محدان بن سليامن ،عن حممد بن احلسني ،عن
ابن حمبوب.
((( قال النجايش« :حممد بن أيب عمري زياد بن عيسى ،أبوأمحد
االزدي ،بغدادي االصل واملقام ،لقي أبا احلسن موسى ،
وسمع منه أحاديث ،وروى عن الرضا  .جليل القدر ،عظيم
املنزلة فينا وعند املخالفني ،اجلاحظ حيكي عنه يف كتبه ،وقد ذكره
يف املفاخرة بني العدنانية والقحطانية ،وقال يف البيان والتبيني:
حدثني إبراهيم بن داجة ،عن ابن أيب عمريوكان وجها من وجوه
الرافضة .وكان حبس يف أيام الرشيد فقيل لييل القضاء ،وقيل إنه
ويل بعد ذلك ،وقيل بل ليدل عىل مواضع الشيعة ،وأصحاب
موسى بن جعفر  ،وروي أنه رضب أسواطا بلغت منه فكاد
أن يقر لعظيم االمل ،فسمع حممد بن يونس بن عبدالرمحان وهو
يقول :إتق اهلل يا حممد بن أيب عمري ،فصرب ففرج اهلل .وروي أنه
حبسه املأمون حتى واله قضاء بعض البالد ،وقيل إن اخته دفنت
كتبه يف حالة استتارها وكونه يف احلبس أربع سنني ،فهلكت
الكتب ،وقيل بل تركتها يف غرفة فسال عليها املطر ،فهلكت،
فحدث من حفظه ،ومما كان سلف له يف أيدي الناس ،فلهذا
أصحابنا يسكنون إىل مراسيله ،وقد صنف كتبا كثرية .صنف
أربعة وتسعني كتابا ،منها :كتاب املالحم ،املغازي وكتاب الكفر
وااليامن ،وكتاب البداء ،كتاب االحتجاج يف االمامة ،كتاب
احلج،كتابفضائلاحلج.كتاباملتعة،كتاباالستطاعة،كتاب
يوم وليلة ،كتاب الصالة ،كتاب مناسك احلج ،كتاب الصيام،
كتاب اختالف احلديث ،كتاب املعارف ،كتاب التوحيد ،كتاب
النكاح ،كتاب الطالق ،كتاب الرضاع ،النوادر وغريها .مات
حممد بن أيب عمري سنة (.»)217
219

الذي هم عليه حتى يتبني هلم(((.
وعنه عن صفوان بن مهران اجلامل قال قال
الصادق جعفر بن حممد  أما واهلل ليغيبن
عنكم مهديكم حتى يقول اجلاهل منكم ما هلل
يف آل حممد ،ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيمالها
عدال وقسطا كام ملئت جورا وظلام(((.
صفوان بن حييى((( عن ابن بكري ،عن زرارة قال
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :350حدثنا
أيب  قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن أيوب بن
نوح ،عن حممد بن أيب عمري.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :341حدثنا
أمحد بن حممد بن حييى العطار  قال :حدثنا أيب ،عن إبراهيم
بن هاشم ،عن حممد بن أيب عمري.
((( قال النجايش« :صفوان بن حييى أبوحممد البجيل بياع
السايري ،كويف ،ثقة ثقة ،عني ،روى أبوه عن أيب عبداهلل ،
وروى هو عن الرضا  ،وكانت له عنده منزلة رشيفة ،ذكره
الكيش يف رجال أيب احلسن موسى  ،وقد توكل للرضا وأيب
جعفر  وسلم مذهبه من الوقف ،وكانت له منزلة من الزهد
والعبادة ،وكان مجاعة الواقفة بذلوا له ماال كثريا ،وكان رشيكا
لعبد اهلل بن جندب وعيل بن النعامن ،وروي أهنم تعاقدوا يف بيت
اهللاحلرامأنهمنماتمنهمصىلمنبقيصالتهوصامعنهصيامه
وزكى عنه زكاته ،فامتا وبقى صفوان ،فكان يصيل يف كل يوم مائة
ومخسني ركعة ،ويصوم يف السنة ثالثة أشهر ويزكي زكاته ثالث
دفعات ،وكل ما يتربع به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه تربع عنهام
مثله .وحكى بعض أصحابنا أن إنسانا كلفه محل دينارين إىل أهله
إىل الكوفة ،فقال :إن مجايل مكراة وأنا أستأذن االجراء ،وكان من
الورع والعبادة عىل مامل يكن عليه أحد من طبقته  ،وصنف
ثالثني كتابا ،كام ذكر أصحابنايعرف منها اآلن :كتاب الوضوء،
كتاب الصالة ،كتاب الصوم ،كتاب احلج ،كتاب الزكاة ،كتاب
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سمعت أبا جعفر  يقول إن للقائم غيبة قبل أن
يقوم ،قال قلت ومل؟ قال خياف ـ وأومأ بيده إىل
بطنه .(((-
عثامن بن عيسى الكاليب((( عن خالد بن نجيح،
عن زرارة بن أعني قال سمعت أبا عبد اهلل 
يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم ،قلت له ومل؟
قال خياف ـ وأومأ بيده إىل بطنه  .-ثم قال يا
زرارة وهو املنتظر ،وهو الذي يشك الناس يف
والدته ،منهم من يقول هو محل ،ومنهم من
النكاح ،كتاب الطالق ،كتاب الفرائض ،كتاب الوصايا ،كتاب
الرشاء والبيع ،كتاب العتق والتدبري ،كتاب البشارات ،نوادر،
مات صفوان بن حييى  سنة عرشة ومائتني».
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :481ـ وهبذا
االسناد ،عن حممد بن مسعود قال :حدثني حممد بن إبراهيم
الوراق قال :حدثنا محدان بن أمحد القالنيس ،عن أيوب بن نوح،
عن صفوان بن حييى.
((( قال النجايش« :عثامن بن عيسى أبو عمرو العامري
الكاليب ،ثم من ولد عبيد بن رؤاس ،فتارة يقال الكاليب وتارة
العامري وتارة الرؤايس ،والصحيح :أنه موىل بني رؤاس وكان
شيخ الواقفة ووجهها ،وأحد الوكالء املستبدين بامل موسى بن
جعفر  ،روى عن أبى احلسن  ،ذكره الكيش يف رجاله
وذكرنرصبنالصباح،قال:كانله(يعنيالرضا )يفيدهمال
فمنعه فسخط عليه ،وقال :ثم تاب وبعث إليه باملال ،وكان يروى
عن أيب محزة ،وكان رأى يف املنام أنه بموت باحلائر عىل صاحبه
السالم ،فرتك منزله بالكوفة واقام باحلائر حتى مات ،ودفن
هناك صنف كتبا ،منها :كتاب املياه .وكتاب القضايا واالحكام،
وكتاب الوصايا ،وكتاب الصالة.
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يقول هو غائب ،ومنهم من يقول ما ولد ،ومنهم
من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنتني .غري أن اهلل
تبارك وتعاىل حيب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك
يرتاب املبطلون .قال زرارة فقلت جعلت فداك
فإن أدركت ذلك الزمان فأي يشء أعمل قال يا
زرارة إن أدركت ذلك الزمان فأدم هذا الدعاء
«اللهم عرفني نفسك ،فإنك إن مل تعرفني نفسك
مل أعرف نبيك ،اللهم عرفني رسولك فانك إن مل
تعرفني رسولك مل أعرف حجتك ،اللهم عرفني
حجتك فإنك إن مل تعرفني حجتك ضللت عن
ديني.
احلسن بن عيل بن فضال((( عن عبد اهلل بن
((( قال النجايش« :احلسن بن عيل بن فضال ،كويف يكنى أبا
حممد .ابن عمرو ابن أيمن موىل تيم اهلل ،مل يذكره أبوعمرو الكيش
يف رجال أيب احلسن االول  .قال أبوعمرو :قال الفضل بن
شاذان :كنت يف قطيعة الربيع يف مسجد الربيع أقرأ عىل مقريء
يقال له :إسامعيل بن عباد ،فرأيت قوما يتناجون ،فقال أحدهم:
باجلبل رجل يقال له ابن فضال أعبد من رأينا أو سمعنا به ،قال:
فإنه ليخرج إىل الصحراء فيسجد السجدة ،فيجيء الطري فيقع
عليه فام يظن إال أنه ثوب أو خرقة ،وإن الوحش لرتعى حوله فام
تنفر منه ملا قد أنست به ،وإن عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون
الغارة أو قتال قوم فاذا رأوا شخصه طاروا يف الدنيا فذهبوا.
قال أبوحممد (هو الفضل بن شاذان) :فظننت أن هذا رجل كان
يف الزمان االول ،فبينام أنا بعد ذلك بيسري قاعد يف قطيعة الربيع
مع أيب  ،إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشامئل عليه قميص
نريس ورداء نريس ويف رجله نعل خمرض فسلم عىل أيب ،فقام إليه
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أيب فرحب به وبجله ،فلام أن مىض يريد ابن أيب عمري قلت :من
هذا الشيخ؟ فقال :هذا احلسن بن عيل بن فضال ،قلت :هذا ذاك
العابد الفاضل؟ قال :هو ذاك ،قلت :ليس هو ذلك ،ذاك باجلبل،
قال :هو ذاك كان يكون باجلبل قال :ما أغفل (أقل) عقلك من
غالم ،فأخربته بام سمعت من القوم فيه ،قال :هو ذلك .فكان بعد
ذلك خيتلف إىل أيب ثم خرجت إليه بعد إىل الكوفة فسمعت منه
كتاب ابن بكري وغريه من االحاديث ،وكان حيمل كتابه وجييء
إىل احلجرة فيقرأه عيل ،فلام حج ختن طاهر بن احلسني وعظمه
الناس لقدره وماله ومكانه من السلطان ،وقد كان وصف له فلم
يرص إليه احلسن فأرسل إليه :أحب أن تصري إيل فإنه ال يمكنني
املصري إليك فأبى ،وكلمه أصحابنا يف ذلك ،فقال :مايل ولطاهر
ال أقرهبم ليس بيني وبينهم عمل ،فعلمت بعد هذا أن جميئه إيل
كان لدينه ،وكان مصاله بالكوفة يف اجلامع عند االسطوانة التي
يقال هلا السابعة ويقال هلا اسطوانة إبراهيم  ،وكان جيتمع هو
وأبوحممد احلجال وعيل بن أسباط ،وكان احلجال يدعي الكالم
فكان من أجدل الناس ،فكان ابن فضال يغري بيني وبينه يف
الكالم يف املعرفة وكان حيبني حبا شديدا .وكان احلسن عمره كله
فطحيا مشهورا بذلك حتى حرضه املوت فامت وقد قال باحلق
.
أخربنا حممد بن حممد ،قال :حدثنا أبواحلسن بن داود ،قال:
حدثنا أيب عن حممد بن جعفر املؤدب ،عن حممد بن أمحد بن حييى،
عن عيل بن الريان ،قال :كنا يف جنازة احلسن ،فالتفت حممد بن
عبداهلل بن زرارة إيل وإىل حممد بن اهليثم التميمي فقال لنا أال
أبرشكام؟ فقلنا له :وما ذاك؟ فقال :حرضت احلسن بن عيل قبل
وفاته وهو يف تلك الغمرات وعنده حممد بن احلسن بن اجلهم،
قال :فسمعته يقول له :يا أبا حممد تشهد ،فقال :فتشهد احلسن
فعرب عبداهلل ،وصار إىل أيب احلسن  ،فقال له حممد بن احلسن:
وأين عبداهلل؟! فسكت ثم عاد فقال له :تشهد فتشهد وصار إىل
أيب احلسن  ،فقال هلوأين عبداهلل؟! يردد ذلك ثالث مرات.
فقال احلسن :قد نظرنا يف الكتب فام رأينا لعبد اهلل شيئا .قال
أبوعمرو الكيش :كان احلسن بن عيل فطحيا يقول بإمامة عبداهلل
ابن جعفر فرجع ،قال ابن داود يف متام احلديث :فدخل عيل بن
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بكري ،عن زرارة بن أعني ،عن الصادق جعفر
بن حممد  أنه قال إن للقائم غيبة قبل أن يقوم
ـ وذكر احلديث مثله سواء(((.
و عنه عن مروان بن مسلم ،عن أيب بصري قال
قال الصادق جعفر بن حممد طوبى ملن
متسك بأمرنا يف غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد
اهلداية.(((...
و عنه عن ثعلبة بن ميمون ،عن مالك اجلهني،
عن االصبغ بن نباتة قال أتيت أمري املؤمنني 
أسباط ،فأخربه حممد بن احلسن بن اجلهم اخلرب ،قال :فأقبل
عيل بن أسباط يلومه ،قال :فأخربت أمحد بن احلسن بن عيل بن
فضال ،بقول حممد بن عبداهلل ،فقال :حرف حممد ابن عبداهلل عىل
أيب ،قال :وكان واهلل حممد بن عبداهلل أصدق عندي هلجة من أمحد
بن احلسن فإنه رجل فاضل دين .وذكره أبوعمرو يف أصحاب
الرضا  خاصة ،قال :احلسن بن عيل بن فضال موىل بني تيم
اهلل بن ثعلبة كويف وله كتب الزيارات ،البشارات ،النوادر ،الرد
عىل الغالية ،الشواهد من كتاب اهلل ،املتعة ،الناسخ واملنسوخ،
املالحم ،الصالة ،كتاب يرويه القميون خاصة عن أبيه عيل،
عن الرضا  فيه نظروكتاب الرجال مات احلسن سنة أربع
وعرشينومائتني».
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص 342وحدثنا
حممد بن احلسن  قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن
عيل بن حممد احلجال ،عن احلسن بن عيل بن فضال.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص :358املظفر بن
جعفر بن املظفر العلوي السمرقندي  قال :حدثنا جعفر بن
حممد بن مسعود ،عن أبيه حممد بن مسعود العيايش ،عن جعفر
ابن أمحد ،عن العمركي بن عيل البوفكي ،عن احلسن بن عيل بن
فضال.
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فوجدته متفكرا ينكت يف االرض فقلت يا أمري
املؤمنني ما يل أراك
متفكرا تنكت يف االرض؟ أرغبة منك فيها؟.
فقال ال واهلل ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوما قط،
ولكن فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي
عرش من ولدي هو املهدي ،الذي يمالها قسطا
وعدال كام ملئت ظلام وجورا ،تكون له حرية
وغيبة يضل فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون(((.
حممد ابن إسامعيل بزيع((( عن صالح بن عقبة،
((( الشيخ الطوسيـ الغيبة ص  :336سعد بن عبد اهلل االشعري،
عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عن احلسن بن عيل بن
فضال .الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :288أيب،
وحممد بن احلسن  ما قاال :حدثنا سعد بن عبد اهلل ،وعبد اهلل
بن جعفر احلمريي ،وحممد بن حييى العطار ،وأمحد بن إدريس
مجيعا ،عن حممد ابن احلسني بن أيب اخلطاب ،وأمحد بن حممد
بن عيسى ،وأمحد بن حممد بن خالد الربقي وإبراهيم بن هاشم
مجيعا ،عن احلسن بن عيل بن فضال.
((( قال النجايش« :حممد بن إسامعيل بن بزيع :أبوجعفر :موىل
املنصور أيب جعفر .وولد بزيع بيت ،منهم محزة بن بزيع ،كان من
صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم ،كثري العمل ،له كتب ،منهاكتاب
ثواب احلج ،وكتاب احلج .قال حممد بن عمر الكيش :كان حممد
بن إسامعيل بن بزيع من رجال أيب احلسن موسى  ،وأدرك
أبا جعفر الثاين  .وقال محدويه عن أشياخه :إن حممد بن
إسامعيل بن بزيع ،وأمحد بن محزة كانا يف عداد الوزراء ،وكان عيل
بن النعامن وىص بكبه ملحمد بن إسامعيل .وقال أبوالعباس بن
سعيد يف تأرخيه :إن حممد بن إسامعيل بن بزيع سمع منصور بن
يونس ،ومحاد بن عيسى ،ويونس بن عبدالرمحان ،وهذه الطبقة
كلها ،وقال :سألت عنه عيل بن احلسن ،فقال :ثقة ،ثقة عني.
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عن أبيه ،عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر ،عن
أبيه سيد العابدين عيل بن احلسني ،عن أبيه سيد
الشهداء احلسني بن عيل ،عن أبيه سيد االوصياء
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  قال قال
رسول
اهلل  املهدي من ولدي ،تكون له غيبة وحرية
تضل فيها االمم ،يأيت بذخرية االنبياء 
فيمالها عدال وقسطا كام ملئت جورا وظلام(((.
احلسن بن أيوب((( عن عبد الكريم بن عمرو
اخلثعمي ،عن حممد بن عصام ،قال حدثني
املفضل بن عمر قال «كنت عند أيب عبد اهلل  يف
جملسهومعيغريي،فقاللناإياكموالتنويهـيعني
باسم القائم  ـ وكنت أراه يريد غريي ،فقال يل
يا أبا عبد اهلل إياكم والتنويه ،واهلل ليغيبن سبتا من
الدهر ،وليخملن حتى يقال مات ،أو هلك؟
بأي واد سلك؟ ولتفيضن عليه أعني املؤمنني
وليكفأن كتكفئ السفينة يف أمواج البحر حتى
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :287حدثنا
عبد الواحد بن حممد بن عبدوس العطار النيسابوري قال :حدثنا
عيل بن حممد بن قتيبة النيسابوري قال :حدثنا محدان بن سليامن
النيسابوري ،عن حممد بن اسامعيل بن بزيع.
((( من أصحاب الكاظم  قال النجايش« :احلسن بن أيوب،
له كتاب أصيل.
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ال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه ،وكتب االيامن
يف قلبه ،وأيده بروح منه ،ولرتفعن اثنتا عرشة
راية مشتبهة ال يعرف أي من أي قال املفضل،
فبكيت ،فقال يل ما يبكيك؟ قلت جعلت فداك
كيف ال أبكى وأنت تقول ترفع اثنتا عرشة راية
مشتبهة ال يعرف أي من أي ،قال فنظر إىل كوة
يف البيت التى تطلع فيها الشمس يف جملسه فقال
أهذه الشمس مضيئة ،قلت نعم ،فقال واهلل
المرنا أضوء منها»(((.
عبد اهلل بن محاد االنصاري((( عن أيب اجلارود،
عن أيب جعفر  قال قال يل «يا أبا ـ اجلارود
إذا دار الفلك وقالوا مات أو هلك ،وبأي واد
سلك ،وقال الطالب له أنى يكون ذلك وقد
((( حممد بن ابراهيم النعامين كتاب الغيبة ص  :151عبد الواحد
بن عبد اهلل بن يونس قال حدثنا أمحد بن حممد بن رباح الزهري،
عن أمحد بن عىل احلمريي عن احلسن بن ايوب.
((( قال النجايش« :عبداهلل بن محاد االنصاري :من شيوخ
أصحابنا ،له كتابان أحدمها أصغر من اآلخر» .وقال الشيخ:
«عبداهلل بن محاد ،له كتاب ،أخربنا به عدة من أصحابنا ،عن
أيب املفضل ،عن ابن بطة ،عن أمحد بن أيب عبداهلل ،عنه»  .وعده
يف رجاله من أصحاب الكاظم  ،قائال« :عبداهلل ابن
محاد االنصاري ،له كتاب» .وعده الربقي أيضا من أصحاب
الكاظم  .وقال ابن الغضائري« :عبداهلل بن محاد أبوحممد
االنصاري نزل قم ،مل يرو عن أحد من االئمة  ،وحديثه
يعرف تارة وينكر أخرى وخيرج شاهدا».
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بليت عظامه فعند ذلك فارجتوه ،وإذا سمعتم به
فأتوه ولو حبوا عىل الثلج(((».
وعنه عن أبان بن تغلب ،عن أيب عبد اهلل 
أنه قال «يا أبان يصيب العلم سبطة ...قلت فام
السبطة؟ قال دون الفرتة ،فبينامهم كذلك إذ طلع
هلم نجمهم ،فقلت جعلت فداك فكيف نصنع
وكيف يكون ما بني ذلك؟ فقال يل (كونوا عىل)
ما أنتم عليه حتى يأتيكم اهلل بصاحبها»(((.
أمحد بن احلسن امليثمي((( عن زائدة بن قدامة،
عن بعض رجاله عن أيب عبد
اهلل  قال «إن القائم إذا قام يقول الناس أ ّنى
ذلك؟ وقد بليت عظامه»(((.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :154أخربنا
أبوسليامن أمحد بن هوذة الباهيل قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي سنة ثالث وسبعني ومائتني قال :حدثنا عبد اهلل بن
محاد االنصاري سنة تسع وعرشين ومائتني.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :160حدثنا أمحد
بن هوذة الباهيل أبوسليامن ،قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي ،قال :حدثنا عبد اهلل بن محاد االنصاري.
((( قال النجايش« :أمحد بن احلسن بن إسامعيل بن شعيب بن
ميثم التامر ،موىل بني أسد ،قال أبوعمرو الكيش :كان واقفا،
وذكر هذا عن محدويه ،عن احلسن بن موسى اخلشاب ،قال أمحد
بن احلسن واقف ،وقد روى عن الرضا  ،وهو عىل كل حال
ثقة ،صحيح احلديث ،معتمد عليه ،له كتاب النوادر.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص :154أخربنا حممد
بن مهام  قال :حدثنا محيد بن زياد ،عن احلسن ابن حممد بن
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وعنه عن زائدة بن قدامة ،عن عبد الكريم قال
«ذكر عند أيب عبد اهلل  القائم ،فقال أنى يكون
ذلك ومل يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك
يف أي واد سلك ،فقلت وما استدارة الفلك؟
فقالاختالفالشيعةبينهم»(((.
سامعة ،عن أمحد بن احلسن امليثمي.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :157حممد بن
مهام قال :حدثنا محيد بن زياد الكويف ،قال :حدثنا احلسن بن حممد
بن سامعة ،عن أمحد بن احلسن امليثمي .أقول وقد عقب النعامين
عىل هذا احلديث بقوله :ـ حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة
ص 157االحاديث دالة عىل ما قد آلت إليه أحوال الطوائف
املنتسبة إىل التشيع ممن خالف الرشذمة املستقيمة عىل إمامة
اخللف بن احلسن بن عىل  الن اجلمهور منهم من يقول
يف اخللف :أين هو؟ وأنى يكون هذا؟ وإىل متى يغيب؟ وكم
يعيش هذا؟ وله اآلن نيف وثامنون سنة فمنهم من يذهب إىل أنه
ميت؟ ومنهم من ينكر والدته وجيحد وجوده بواحدة ويستهزء
باملصدق به ،ومنهم من يستبعد املدة ويستطيل االمد واليري أن
اهلل يف قدرته ونافذ سلطانه ومايض أمره وتدبريه قادر عىل أن يمد
لوليه يف العمر كأفضل ما مده ويمده الحد من أهل عرصه وغري
أهل عرصه ،ويظهر بعد ميض هذه املدة وأكثر منها ،فقد رأيناكثريا
من أهل زماننا ممن عمر مائة سنة وزيادة عليها وهو تام القوة،
جمتمع العقل فكيف ينكر حلجة اهلل أن يعمره أكثر من ذلك ،وأن
جيعل ذلك من أكرب آياته التي أفرده هبا من بني أهله النه حجته
الكربى التى يظهر دينه عىل كل االديان ،و يغسل هبا االرجاس
واالدران .كأنه مل يقرأ يف هذا القرآن قصة موسى يف والدته وما
جرى عىل النساء والصبيان بسببه من القتل والذبح حتى هلك
يف ذلك اخللق الكثري حترزا من واقع قضاء اهلل ونافذ أمره ،حتى
كونه اهلل عزوجل عىل رغم أعدائه وجعل الطالب له املفني
المثاله من االطفال بالقتل والذبح بسببه هو الكافل له واملريب،
وكان من قصته يف نشوئه وبلوغه وهربه يف ذلك الزمان الطويل
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العباس بن عامر القصباين((( عن ابن بكري ،عن
زرارة قال سمعت أبا جعفر الباقر  يقول
«إن للغالم غيبة قبل أن يقوم ،وهو املطلوب
تراثه قلت ومل ذلك؟ قال خياف ـ وأومأ بيده إىل
بطنه ـ يعني القتل»(((.
وعنه عن موسى بن هالل ،عن عبد اهلل بن عطاء
املكي قال خرجت حاجا من واسط ،فدخلت
عىل أيب جعفر حممد بن عيل  فسألني عن
الناس واالسعار ،فقلت تركت الناس مادين
أعناقهم إليك لو خرجت ال تبعك اخللق ،فقال يا
ابنعطاقدأخذتتفرشأذنيكللنوكى،الواهلل
ما قد نبأ نااهلل يف كتابه ،حتى حرض الوقت الذي أذن اهلل عزوجل
يف ظهوره ،فظهرت سنة اهلل التي قد خلت من قبل ولن جتد لسنته
تبديال ،فاعتربوا يا أوىل االبصار و اثبتوا أهيا الشيعة االخيار عىل
ما دلكم اهلل عليه وأرشدكم إليه ،واشكروه عىل ما أنعم به عليكم
وأفردكم باحلظوة فيه فإنه أهل احلمد والشكر.
((( قال النجايش« :العباس بن عامر بن رياح أبوالفضل الثقفي
القصباين ،الشيخ الصدوق الثقة كثري احلديث ،له كتب» .وقال
الشيخ« :عباس بن عامر القصباين ،له كتاب أخربنا به أبو عبداهلل
املفيد  ،عن حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ،عن أبيه ،عن
عبداهلل بن جعفر احلمريي ،عن احلسن بن عيل الكويف ،وأيوب
بن نوح ،عنه» .وعده يف رجاله (تارة) من أصحاب الكاظم ،
قائال« :العباس بن عامر».
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :177وأخربنا
أمحد بن حممد بن سعيد قال حدثنا عيل بن احلسن التيميل ،عن
العباس بن عامر بن رباح.
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ما أنا بصاحبكم وال يشار إىل رجل منا باالصابع
ويمط إليه باحلواجب((( إال مات قتيال أو حتف
أنفه ،قلت وما حتف أنفه؟ قال يموت بغيظه عىل
فراشه حتى يبعث اهلل من ال يؤبه لوالدته ،قلت
ومن ال يؤبه لوالدته؟ فقال انظر من ال يدري
الناس أنه ولد أم ال ،فذاك صاحبكم «(((.
وعنه قال :سمعت أبا احلسن موسى ابن
جعفر  يقول صاحب هذا االمر من يقول
الناس مل يولد بعد(((.
وعنه عن عمر بن أبان الكلبي ،عن أبان بن تغلب
قال قال يل أبو عبد اهلل  يأيت عىل الناس زمان
((( مطه يمطه أى مده ،ومط حاجبيه أى مدمها.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :168عيل بن
أمحد ،عن عبيد اهلل بن موسى العلوي قال :حدثني حممد ابن
أمحد القالنيس بمكة سنة سبع وستني ومائتني قال :حدثنا عيل
بن احلسن [التيمىل] ،عن العباس بن عامر .الشيخ الصدوقـ
كامل الدين ومتام النعمة ص  :325حدثنا أمحد بن هارون
الفامي ،وعيل بن احلسني بن شاذويه املؤدب ،وجعفر بن حممد
بن مرسور ،وجعفر بن احلسني ريض اهلل عنهم قالوا :حدثنا حممد
بن عبد اهلل ابن جعفر احلمريي ،عن أبيه ،عن أيوب بن نوح ،عن
العباسبنعامر القصباين.
وحدثنا جعفر بن عيل بن احلسن بن عيل عبد اهلل بن املغرية الكويف
قال :حدثني جدي احلسن بن عيل بن عبد اهلل ،عن العباس بن
عامرالقصباين.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :360أيب
 قال :حدثنا سعد بن عبد اهلل قال :حدثنا احلسن ابن موسى
اخلشاب ،عن العباس بن عامر القصباين.
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يصيبهمفيهسبطة((( يأرزالعلمفيها...
فبينامهمكذلكإذأطلعاهللعزوجلهلمنجمهم،
قال قلت وما السبطة؟ قال الفرتة والغيبة
المامكم ،قال قلت فكيف نصنع فيام بني ذلك؟
فقال كونوا عىل ما أنتم عليه
حتى يطلع اهلل لكم نجمكم(((.
حممد بن سنان((( عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر
((( اسبط :سكت فرقا .ويأرز العلم أي ينقبض.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :349حدثنا
جعفر بن عيل بن احلسن بن عيل بن عبد اهلل بن املغرية الكويف
 قال :حدثني جدي احلسن بن عىل ،عن العباس بن عامر
القصباين.
((( قال النجايش« :حممد بن سنان أبوجعفر الزاهري :من ولد
زاهر ،موىل عمرو بن احلمق اخلزاعي ،كان أبوعبداهلل بن عياش
يقول :حدثنا أبوعيسى حممد بن أمحد بن حممد بن سنان ،قال:
هو حممد بن احلسن بن سنان موىل زاهر ،تويف أبوه احلسن وهو
طفل وكفله جده سنان فنسب إليه .وقال أبوالعباس أمحد بن
حممد بن سعيد ،إنه روى عن الرضا  ،قال :وله مسائل عنه
معروفة ،وهو رجل ضعيف جدا ال يعول عليه ،وال يلتفت إىل ما
تفرد به .وقد ذكر أبوعمرو يف رجاله :أبواحلسن عيل بن حممد بن
قتيبة النيشابوري ،قال :قال أبوحممد الفضل بن شاذان :ال أحل
لكم أن ترووا أحاديث حممد بن سنان ،وذكر أيضا أنه وجد بخط
أيب عبداهلل الشاذاين :إين سمعت القايض (العاصمي) يقول :إن
عبداهلل بن حممد بن عيسى امللقب ببنان قال :كنت مع صفوان بن
حييىبالكوفةيفمنزلإذدخلعليناحممدبنسنان،فقالصفوان:
إن هذا ابن سنان ،لقد هم أن يطري غري مرة ،فقصصناه حتى ثبت
معنا .وهذا يدل عىل اضطراب كان وزال .وقد صنف كتبا منها:
كتاب الطرائف أخربناه احلسني ،عن أيب غالب ،عن جده أيب
طاهر حممد بن سليامن ،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب،
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الباقر ؟ أنه سمعه يقول «االمر يف أصغرنا
سنا ،وامخلنا ذكرا((( «.
عبد اهلل بن جبلة((( عن إبراهيم بن خلف بن عباد
االنامطي ،عن مفضل بن عمر

عنه ،هبوكتاب االظلة ،وكتاب املكاسب ،وكتاب احلج ،وكتاب
الصيدوالذبائح،وكتابالرشاءوالبيع،وكتابالوصية،وكتاب
النوادر .أخربنا مجاعة شيوخنا ،عن أيب غالب أمحد بن حممد ،عن
عم أبيه عيل بن سليامن عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عنه،
هبا .ومات حممد بن سنان سنة عرشين ومائتني».
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :322نا عيل بن
أمحد ،عن عبيد اهلل بن موسى ،قال :حدثني حممد بن احلسني عن
أبى اخلطاب ،عن حممد بن سنان .وروى أيضا يف ص  :322عن
حممد بن مهام قال :حدثنا أمحد بن ما بنداذ ،قال :حدثنا أمحد بن
هالل ،عن أيب مالك احلرضمي ،عن أيب السفاتج ،عن أيب بصري،
قال« :قلت هلام ـ اليب عبد اهلل أو اليب جعفر ـ  :أيكون أن
يفيض هذا االمر إىل من مل يبلغ؟ قال :سيكون ذلك ،قلت :فام
يصنع؟ قال :يورثه علام وكتبا وال يكله إىل نفسه».
((( قال النجايش« :عبداهلل بن جبلة بن حنان بن احلر (أبجر)
الكناين أبو حممد .عريب صليب ،ثقة ،روى عن أبيه ،عن جده
حنان بن احلر ،كان احلر أدرك اجلاهلية ،وبيت جبلة بيت مشهور
بالكوفة ،وكان عبداهلل واقفا ،وكان فقيها ،ثقة ،مشهورا .له كتب
منها :كتاب الرجال ،وكتاب الصفة يف الغيبة عىل مذهب الواقفة،
كتاب الصالة ،كتاب الزكاة ،كتاب الفطرة ،كتاب الطالق،
كتاب مواريث الصلب ،كتاب النوادر ،أخربنا بجميعها احلسني
بن عبيد اهلل ،عن أمحد ابن جعفر ،عن محيد ـ وأمحد بن عبدالواحد،
عن عيل بن حبيش بن قوين ،عن محيد ـ قال :حدثنا أمحد بن احلسن
البرصي ،عن عبداهلل بن جبلة ،ومات عبداهلل بن جبلة سنة تسع
عرشة ومائتني ،أخربنا هبا أمحد بن حممد ،عن أمحد ابن حممد بن
سعيد» .وتقدم عنه يف ترمجة جعفر بن عبداهلل رأس املذري عد ابن
جبلة من أجلة أصحابنا .وقال الشيخ (« :)454عبداهلل بن جبلة،
له روايات رويناها باالسناد االول ،عن محيد ،عن أمحد بن ميثم
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قال كنت عند أيب عبد اهلل  وعنده يف البيت
أناس فظننت أنه إنام أراد بذلك غريي ،فقال أما
واهلل ليغيبن عنكم صاحب هذا االمر وليخملن
هذا حتى يقال مات ،هلك ،يف أي واد سلك؟
ولتكفأن كام تكفأ السفينة يف أمواج البحر ،ال
ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه ،وكتب االيامن يف
قلبه ،وأيده بروح منه ولرتفعن اثنتا عرشة راية
مشتبهة ال يدري أي من أي ،قال فبكيت ،فقال
ما يبكيك يا ابا عبد اهلل؟ فقلت جعلت فداك
كيف ال ابكي وأنت تقول اثنتا عرشة راية مشتبة
ال يدري أي من أي!؟ قال ويف جملسه كوة تدخل
فيها الشمس فقال أبينة هذه؟ فقلت نعم ،قال
أمرنا أبني من هذه الشمس(((.
وعنه عن عبد اهلل بن بكري ،عن زرارة ،قال
سمعت أبا عبد اهلل  يقول «إن للقائم  غيبة
قبل أن يقوم ،قلت ومل ذلك؟ قال إنه خياف ـ وأوما
بن أيب نعيم الفضل بن دكني،عنهوأخربنا هبا ابن أيب جيد،عن
ابن الوليد،عن الصفار،عنحممدبناحلسني،عنه».
وأراد باالسناد االول :مجاعة ،عن أيب املفضل ،عن محيد .وعده
يف رجاله من أصحاب الكاظم  .وعده الربقي أيضا ،يف
أصحاب الكاظم  ،قائال« :عبداهلل بن جبلة الكناين».
((( الشيخ الكليني ـ الكايف ج  1ص  :338احلسني بن حممد
وحممد بن حييى ،عن جعفر بن حممد ،عن احلسن بن معاوية عن
عبد اهلل بن جبلة.
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بيده إىل بطنه ـ يعنى القتل»(((.
الغيبتان:

احلسن بن حمبوب عن إسحاق بن عامرالصرييف
قال قال أبو عبد اهلل « للقائم غيبتان إحدامها
قصرية ،واالخرى طويلة(((...
وعنه عن إبراهيم بن زياد اخلارقي ،عن أبى بصري
قال «قلت البى عبد اهلل كان أبوجعفر 
يقول لقائم آل حممد غيبتان إحدامها أطول من
االخرى؟ فقال نعم(((...
عبد الرمحن بن أيب نجران((( عن محاد بن عيسى
((( غيبة النعامين  177أخربنا حممد بن يعقوب الكليني ،عن
حممد بن حييى ،عن جعفر بن حممد ،عن احلسن بن معاوية (،)2
عن عبد اهلل بن جبلة.
((( غيبة النعامين ص  170حدثنا حممد بن يعقوب ،عن حممد
بن حييى ،عن حممد بن احلسني ،عن احلسن بن حمبوب .حممد بن
ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :170حدثنا أمحد بن حممد بن
سعيد ابن عقدة قال :حدثنا عيل بن احلسن التيميل ،عن عمر بن
عثامن ،عن احلسن بن حمبوب.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :172أمحد بن
حممد بن سعيد ابن عقدة قال حدثنا حممد بن املفضل بن إبراهيم
ابن قيس ؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد :وأمحد بن احلسني بن
عبد امللك ؛ وحممد بن أمحد بن احلسن القطواين قالوا مجيعا :حدثنا
احلسن بن حمبوب.
((( قال النجايش« :عبدالرمحان بن أيب نجران واسمه عمرو بن
مسلم التميمي ،موىل ،كويف ،أبوالفضل ،روى عن الرضا ،
وروى أبوه أبونجران ،عن أيب عبداهلل  ،وروى عن أيب نجران
حنان ،وكان عبدالرمحان ثقة ثقة ،معتمدا عىل ما يرويه ،له كتب
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عن ابراهيم بن عمر اليامين قال سمعت أن
لصاحب هذا ألمر غيبتني(((.
كثرية ،قال أبوالعباس :مل أر منها إال كتابه يف البيع والرشاء .أخربنا
القايض أبوعبداهلل وغريه ،عن أمحد بن حممد ،قال :حدثنا عبداهلل
بن حممد بن خالد ،عن عبدالرمحان ،بكتبه ،وأخربنا أبوعبداهلل بن
شاذان ،قال :حدثنا عيل بن حاتم ،عن حممد بن جعفر الرزاز ،عن
عبداهلل بن حممد بن خالد ،عن عبدالرمحان بن أيب نجران ،بكتابه
القضايا ،وهو كتاب حممد بن قيس ،ورواه عن عاصم بن محيد،
عن حممد وزاد عبدالرمحان فيه زيادات ،وأخربنا بكتابه املطعم
واملرشب حممد بن عيل الكاتب ،قال :حدثنا هارون بن موسى،
قال :حدثنا حممد بن عيل بن معمر الكويف ،قال :حدثنا محدان
ابن املعاىف أبوجعفر الصبيحي ،عن عبدالرمحان به ،وكتاب يوم
وليلة ،وكتاب النوادر ،أخربنا حممد بن عثامن ،عن جعفر بن
حممد،عنعبيداهللبنأمحد،عنعبدالرمحانبنأيبنجران،بكتابه
النوادر» .وقال الشيخ (« :)476عبدالرمحان بن أيب نجران ،له
كتب ،أخربنا هبا مجاعة ،عن أيب املفضل ،عن ابن بطة ،عن أمحد بن
أيب عبداهلل ،عن أبيه ،عنه» .وعده يف رجاله (تارة) من أصحاب
الرضا  ،قائال« :عبدالرمحان بن أيب نجران التميمي :موىل
كويف» .و (أخرى) من أصحاب اجلواد  .وعده الربقي يف
أصحاب الرضا  ،ويف نسخة من أصحاب اجلواد أيضا.
ولكن الظاهر عدم صحة هذه النسخة ،وإال كان عليه أن يذكره يف
أصحاب اجلوادممن أدرك الرضا  ،ال يف أصحابه املختصني
به ،ويف التهذيب :اجلزء  ،2باب أحكام السهو من الزيادات،
احلديث  ،1440رواية سعد بن عبداهلل ،عن ابن أيب نجران.
والزم ذلك بقاء ابن أيب نجران إىل زمان العسكري  ال حمالة،
ولعله متسامل عىل عدمه ،واهلل العامل .قال السيد اخلوئي :
وكيف كان ،فالظاهر صحة ما ذكره الشيخ من كونه من أصحاب
اجلواد  وإن كان ظاهر كالم النجايش يعطي اختصاص
روايته بالرضا  ،وذلك لكثرة روايته عن اجلواد ( معجم
رجال احلديث).
((( غيبة النعامين .171ح دثنا أمحد بن حممد سعيد قال حدثنا عيل
بن احلسني قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب نجران.
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احلسن بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو
عن أبى حنيفة السايق عن حازم بن حبيب قال
«قلت البى عبد اهلل  إن أبى هلك وهو رجل
أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فام
ترى يف ذلك؟ فقال افعل فإنه يصل إليه ،ثم قال
يل يا حازم إن لصاحب هذا االمر غيبتني ـ و ذكر
مثل ما ذكر يف احلديث الذى قبله سواء .»(((-
وعنه عن عبد الكريم بن عمرو ،عن العالء بن
رزين ،عن حممد بن مسلم الثقفي ،عن الباقر
أبى جعفر  أنه سمعه يقول «إن للقائم غيبتني
يقال له يف إحدهيام هلك وال يدرى يف أي واد
سلك»(((.
عبد اهلل بن جبلة عن إبراهيم بن املستنري عن
املفضل بن عمر اجلعفي ،عن أيب عبد اهلل
الصادق  قال «إن لصاحب االمر غيبتني
إحدامها تطول حتى يقول بعضهم مات،
وبعضهم يقول قتل ،وبعضهم يقول ذهب ،فال
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :172عبد الواحد
بن عبد اهلل قال :حدثنا أمحد بن حممد بن رباح الزهري قال :حدثنا
أمحد بن عىل احلمريي ،عن احلسن بن أيوب.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :173الواحد بن
عبد اهلل قال :حدثنا أمحد بن حممد بن رباح قال حدثنا أمحد بن عىل
احلمريي قال حدثنا احلسن بن أيوب.
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يبقى عىل أمره من أصحابه إال نفر يسري ،ال يطلع
عىل موضعه أحد من ويل وال غريه إال املوىل الذي
يىل أمره»(((.
وعنه عن سلمة بن جناح ،عن حازم بن حبيب
قال دخلت عىل أيب عبد اهلل فقلت له
«أصلحك اهلل إن أبوي هلكا ومل حيجا و إن اهلل قد
رزق وأحسن فام تقول يف احلج عنهام؟ فقال افعل
فإنه يربد هلام ،ثم قال يل يا حازم إن لصاحب هذا
االمر غيبتني يظهر يف الثانية ،فمن جاءك يقول إنه
نفض يده من تراب قربه فال تصدقه»(((.
املهدي هو الثاين عرش من اإلئمة:

احلسن بن حمبوب عن أيب اجلارود عن أيب
جعفر  ،عن جابر بن عبد اهلل االنصاري
قال دخلت عىل فاطمة  وبني يدهيا لوح
(مكتوب) فيه أسامء االوصياء فعددت اثني
عرش آخرهم القائم ،ثالثة منهم حممد وأربعة
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :171وأخربنا
أمحد بن حممد بن سعيد قال حدثنا القاسم بن حممد بن احلسن بن
حازم من كتابه قال :حدثنا عبيس بن هشام ،عن عبد اهلل بن جبلة.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :172أمحد بن
حممد بن سعيد قال :حدثنا القاسم بن حممد بن احلسن بن حازم
من كتابه قال :حدثنا عبيس بن هشام عن عبد اهلل بن جبلة.
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منهمعيل .(((
عبد اهلل بن محاد االنصاري قال حدثنا عمرو
بن شمر ،عن املبارك بن فضالة ،عن احلسن بن
أيب احلسن البرصي يرفعه قال «أتى جربئيل
النبي  فقال يا حممد إن اهلل عزوجل يأمرك
أن تزوج فاطمة من عىل أخيك فأرسل رسول
اهلل  إىل عيل  فقال له يا عيل إنى مزوجك
فاطمة ابنتي سيدة نساء العاملني وأحبهن إىل
بعدك ،وكائن منكام سيدا شباب أهل اجلنة،
والشهداء املرض جون املقهورون يف االرض
من بعدي ،والنجباء الزهر الذين يطفيء اهلل هبم
الظلم ،وحييى هبم احلق ،ويميت هبم الباطل،
عدهتم عدة أشهر السنة ،آخرهم يصيل عيسى بن
مريم خلفه»(((.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :311أمحد بن
حممد بن حييى العطار  قال :حدثني أيب ،عن حممد بن احلسني
بن أيب اخلطاب ،عن احلسن بن حمبوب الشيخ الصدوقـ كامل
الدين ومتام النعمة ص  :313احلسني بن أمحد بن إدريس 
قال :حدثنا أيب ،عن أمحد ابن حممد بن عيسى ،وإبراهيم بن هاشم
مجيعا ،عن احلسن بن حمبوب.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :57أخربنا
أبوسليامن أمحد بن هوذة أيب هراسة الباهيل(ت )333ص70
قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي سنة ثالث وسبعني
ومائتني قال :حدثنا أبوحممد عبد اهلل بن محاد االنصاري سنة تسع
وعرشينومائتني.
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املهدي من ذرية احلسني :

احلسن بن حمبوب عن عيل بن رئاب قال قال أبو
عبد اهلل  ملا أن محلت فاطمة  باحلسني 
قال هلا رسول اهلل  إن اهلل عزوجل قد وهب
لك غالما اسمه احلسني ،تقتله امتي ،قالت فال
حاجة يل فيه ،فقال إن اهلل عزوجل قد وعدين فيه
عدة ،قالت وما وعدك؟ قال وعدين أن جيعل
االمامة من بعده يف ولده ،فقالت رضيت(((.
حممد بن أيب عمري عن غياث بن إبراهيم ،عن
الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل،
عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن
عيل  قال سئل أمري املؤمنني صلوات اهلل
عليه ،عن معنى قول رسول اهلل  إين خملف
فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت ،من العرتة؟ فقال
أنا واحلسن واحلسني واالئمة التسعة من ولد
احلسني تاسعهم مهدهيم وقائمهم ،ال يفارقون
كتاب اهلل وال يفارقهم حتى يردوا عىل رسول
اهلل  حوضه(((.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :416حممد بن
موسى بن املتوكل  قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي
قال:حدثناأمحدبنحممدبنعيسىقال حدثنااحلسنبنحمبوب.
((( كامل الدين ومتام النعمة ص  :240حممد بن زياد بن جعفر
اهلمداين  قال حدثنا عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه عن
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وعنه عن غياث بن إبراهيم ،عن الصادق جعفر
بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن
احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل  قال سئل
أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه ،عن معنى قول
رسول اهلل  إين خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل
وعرتيت ،من العرتة ،فقال أنا واحلسن واحلسني
واالئمة التسعة من ولد احلسني تاسعهم مهدهيم
وقائمهم ،ال يفارقون كتاب اهلل وال يفارقهم
حتى يردوا عىل رسول اهلل  حوضه(((.
وعنه عن عبد الرمحن بن احلجاج ،عن الصادق
جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه
عيل بن احلسني  قال قال احلسني بن عيل 
يف التاسع من ولدي سنة من يوسف ،وسنة من
موسى بن عمران  وهو قائمنا أهل البيت،
يصلح اهلل تبارك وتعاىل أمره يف ليلة واحدة(((.
حممد بن سنان عن فضيل الرسان ،عن أبى محزة
ابن ايب عمري.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :240حممد
بن زياد بن جعفر اهلمداين  قال :حدثنا عيل بن ـ إبراهيم بن
هاشم ،عن أبيه ،عن حممد بن أيب عمري.
((( روى الشيخ الصدوق يف كامل الدين ومتام النعمة ص 316
قال حدثنا عبد الواحد بن حممد بن عبدوس العطار قال :حدثنا
أبوعمرو الكيش قال :حدثنا حممد بن مسعود (العيايش) قال:
حدثنا عيل بن حممد بن شجاع ،عن حممد بن عيسى ،عن.،
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الثاميل قال «كنت عند أبى جعفر حممد بن عىل
الباقر  ذات يوم فلام تفرق من كان عنده قال
يل يا أبا محزة من املحتوم الذي ال تبديل له عند اهلل
قيام قائمنا ...السابع من بعدي ،بأيب من يمال
االرض عدال وقسطا كام ملئت ظلام وجورا(((.
عبد اهلل بن محاد االنصاري عن أبان بن عثامن قال
قال أبو عبد اهلل جعفر بن حممد « بينا رسول
اهلل ذاتيوميفالبقيعحتىأقبلعيل فسأل
عن رسول اهلل  فقيل إنه بالبقيع ،فأتاه عيل 
فسلم عليه فقال رسول اهلل  اجلس فأجلسه
عن يمينه ،ثم جاء جعفر بن أبى طالب فسأل
عن رسول اهلل  فقيل له هو بالبقيع فأتاه فسلم
عليه فأجلسه عن يساره ،ثم جاء العباس فسأل
عن رسول اهلل فقيل له هو بالبقيع فأتاه فسلم
عليه فأجلسه أمامه ،ثم التفت رسول اهلل  إىل
عيل  فقال أال أبرشك؟ أال اخربك يا عيل ،فقال
بىل يا رسول اهلل ،فقال كان جربئيل عندي
آنفا وأخربين أن القائم الذي خيرج يف أخر الزمان
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :86أخربنا عيل بن
احلسني ،قال :حدثنا حممد بن حييى العطار قال :حدثنا حممد بن
حسان الرازي ،عن حممد بن عىل الكويف ،عن إبراهيم بن حممد
بن يوسف ،عن حممد بن عيسى ،عن عبد الرزاق ،عن حممد بن
سنان.
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فيمال االرض عدال (كام ملئت ظلام وجورا)
من ذريتك من ولد احلسني ...ثم التفت إىل
العباس فقال يا عم النبى أال اخربك بام أخربين
به جربئيل ؟ فقال بيل يا رسول اهلل قال قال يل
جربئيل ويل لذريتك من ولد العباس ،فقال يا
رسول اهلل أفال أجتنب النساء؟ فقال له (قد) فرغ
اهلل مما هو كائن»(((.
وعنه عن إبراهيم بن عبيد اهلل بن العالء ،قال
حدثني أبى ،عن أبى عبد اهلل جعفر بن حممد 
«أن أمري املؤمنني  سئل عن أشياء تكون بعده
إىل قيام القائم ،فقال احلسني يا أمري املؤمنني
متى يطهر اهلل االرض من الظاملني؟ فقال أمري
املؤمنني اليطهراهلل االرض من الظاملني
حتى يسفك الدم احلرام .ثم ذكر أمر بني أمية
وبني العباس ...ثم يقوم القائم املأمول ،واالمام
املجهول ،له الرشف والفضل وهو من ولدك يا

((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :247حدثنا
أبوسليامن أمحد بن هوذة الباهيل ،قال :حدثنا أبوإسحاق إبراهيم
بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثالث وتسعني ومائتني،
قال :حدثنا عبد اهلل بن محاد االنصاري يف شهر رمضان سنة تسع
وعرشينومائتني.
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حسني ،ال ابن مثله.(((...
املهدي هو الثاين عرش من األئمة وهو من ذرية
الصادق

حممد بن إسامعيل بن بزيع عن حيان الرساج
قال سمعت السيد بن حممد احلمريي يقول
كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة حممد بن عيل ـ
ابن احلنفية ـ قد ضللت يف ذلك زمانا ،فم َّن اهلل
عيل بالصادق جعفر بن حممد  وأنقذين به من
النار ،وهداين إىل سواء الرصاط ،فسألته بعد ما
صح عندي بالدالئل التي شاهدهتا منه أنه حجة
اهلل عيل وعىل مجيع أهل زمانه وأنه االمام الذي
فرضاهللطاعتهوأوجباالقتداءبه،فقلتله،يا
ابن رسول اهلل قد روي لنا أخبار عن آبائك  يف
الغيبة وصحة كوهنا فأخربين بمن تقع؟ فقال 
إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي وهوالثاين
عرش من االئمة اهلداة بعد رسول اهلل  أوهلم
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وآخرهم القائم
باحلق بقية اهلل يف االرض و صاحب الزمان ،واهلل
لو بقي يف غيبته ما بقي نوح يف قومه مل خيرج من
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :274أخربنا عيل
بن أمحد قال :حدثنا عبيد اهلل بن موسى العلوي ،قال :حدثنا عبد
اهلل بن محاد االنصاري.
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الدنيا حتى يظهر فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام
ملئت جور ًا وظلام .قال السيد فلام سمعت ذلك
من موالي الصادق جعفر بن حممد  تبت إىل
اهلل تعاىل ذكره عىل يديه ،وقلت قصيديت التي
أوهلا:
فلــا رأيــت النــاس يف الديــن قــد غــووا

جتعفــرت باســم اهلل فيمــن جتعفــروا

وناديــت باســم اهلل واهلل اكــر

وأيقنــت أن يعفــو ويغفــر

ودنــت بديــن اهلل ماكنــت دينــا

بــه وهنــاين ســيد النــاس جعفــر

فقلــت فهبنــي قــد هتــودت برهــة

وإال فدينــي ديــن مــن يتنــر

وإين إىل الرمحــن مــن ذاك تائــب

إين قــد أســلمت واهلل أكــر

فلســت بغــال مــا حييــت وراجــع

إىل مــا عليــه كنــت اخفــي واظهــر

وال قائــل حــي برضــوى حممــد

وإن عــاب جهــال مقــايل وأكثــروا

ولكنــه ممــن مــى لســبيله

عــى أفضــل احلــاالت يقفــي وخيــر
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و مــع الطيبــن الطاهريــن االوىل هلــم

مــن املصطفــى فــرع زكــي وعنــر

إىل آخر القصيدة( ،وهي طويلة).
وقلت بعد ذلك قصيدة اخرى:

أيــا راكبــا نحــو املدينــة جــرة

عذافــرة يطــوى هبــا كل سبســب

(((

إذا مــا هــداك اهلل عاينــت جعفــرا

فقــل لــويل اهلل وابــن املهــذب

أال يــا أمــن اهلل وابــن أمينــه

أتــوب إىل الرمحــن ثــم تــأويب

إليــك مــن االمــر الــذي كنــت مبطنــا

أحــارب فيــه جاهــدا كل معــرب

ومــاكان قــويل يف ابــن خولــة مطنبــا

معانــدة منــي لنســل املطيــب

ولكــن روينــا عــن ويص حممــد

ومــا كان فيــا قــال باملتكــذب

بــأن ويل االمــر يفقــد اليــرى

ســتريا كفعــل اخلائــف املرتقــب

((( اجلرسة :البعري الذى أعيا وغلظ من السري .والعذافرة:
العظمة الشديدة من االبل ،والناقة الصلبة القوية .والسبب:
املفازة ،أو االرض املستوية البعيدة.
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فتقســم أمــوال الفقيــد كأنــا

تغيبــه بــن الصفيــح املنصــب

فيمكــث حينــا ثــم ينبــع نبعــة

كنبعــة جــدي مــن االفــق كوكــب

يســر بنــر اهلل مــن بيــت ربــه
يســر

إىل

عــى ســؤدد منــه وأمــر مســبب
أعدائــه

بلوائــه

فيقتلهــم قتــا كحــران مغضــب

(((

فلــا روي أن ابــن خولــة غائــب

رصفنــا إليــه قولنــا مل نكــذب

وقلنــا هــو املهــدي والقائــم الــذي

يعيــش بــه مــن عدلــه كل جمــدب

فــان قلــت الفاحلــق قولــك والــذي

أمــرت فحتــم غــر مــا متعصــب

واشــهد ريب أن قولــك حجــة

عــى النــاس طــرا مــن مطيــع ومذنــب

بــأن ويل االمــر والقائــم الــذي

تطلــع نفــي نحــوه بتطــرب

لــه غيبــة البــد مــن أن يغيبهــا

فصــى عليــه اهلل مــن متغيــب

((( فرس حرون :الذى الينقاد.
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فيمكــث حينــا ثــم يظهــر حينــه

فيملــك مــن يف رشقهــا واملغــرب

بــذاك أديــن اهلل رسا وجهــرة

ولســت وإن عوتبــت فيــه بمعتــب

(((

املهدي هوالثاين عرشمن األئمة  وهو من ذرية
الكاظم :

احلسنبنحمبوبعنعبدالعزيزالعبديعنعبد
اهلل بن أيب يعفور قال قال أبوعبد اهلل الصادق 
من أقر باالئمة من آبائي وولدي وجحد املهدي
من ولدي كان كمن أقر بجميع االنبياء وجحد
حممدا  نبوته .فقلت يا سيدي ومن املهدي من
ولدك؟ قال اخلامس من ولد السابع يغيب عنكم
شخصه ،وال حيل لكم تسميته(((.
وعنه عن إبراهيم الكرخي قال «دخلت عىل أيب
عبد اهلل جعفر بن حممد فإين عنده جالس إذ
دخل أبواحلسن موسى وهو غالم فقمت إليه
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :33عبد
الواحد بن حممد العطار النيسابوري  قال :حدثنا عيل بن
حممد قتيبة النيسابورى ،عن محدان بن سليامن ،عن حممد بن
إسامعيل بن بزيع.
((( الشيخ الصدوق كامل الدين ومتام النعمة ص  :338عيل بن
أمحد الدقاق  قال :حدثنا حممد بن أيب عبد اهلل الكويف ،عن
سهل بن زياد االدمي ،عن احلسن بن حمبوب.
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فقبلتهوجلستفقال
يل أبو عبد اهلل  يا إبراهيم أما إنه صاحبك من
بعدي ،أما ليهلكن فيه أقوام ويسعد آخرون،
فلعن اهلل قاتله وضاعف عىل روحه العذاب ،أما
ليخرجناهللعزوجلمنصلبهخريأهلاالرض
يف زمانه ،سمى جده ووارث علمه وأحكامه و
قضاياه ،ومعدن االمامة ورأس احلكمة يقتله
جبار بني فالن بعد عجائب طريفة حسدا له،
ولكن اهلل بالغ أمره ولو كره املرشكون ،خيرج اهلل
من صلبه تكملة اثنى عرش إماما مهديا اختصهم
اهلل بكرامته ،وأحلهم دار قدسه ،املنتظر للثاين
عرش (الشاهر سيفه بني يديه) كان كالشاهر سيفه
بني يدى رسول اهلل  يذب عنهودخل رجل
من موايل بني امية فانقطع الكالم ،فعدت إىل
أبى عبد اهلل  احدى عرشة مرة أريد أن يستتم
الكالم فام قدرت عىل ذلك ،فلام كان قابل السنة
الثانية دخلت عليه وهو جالس ،فقال يا إبراهيم
هو املفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد
وبالء طويل ،وجور وخوف ،فطوبى ملن أدرك
ذلك الزمان حسبك يا إبراهيم ،قال فام رجعت
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بيشء أرس إىل من هذا لقلبى وال أقر لعيني(((.
حممدبنسنانعنصفوانبنمهرانعنالصادق
جعفر بن حممد  أنه قال من أقر بجميع االئمة
وجحد املهدي كان كمن أقر بجميع االنبياء
وجحد حممدا نبوته ،فقيل له يا ابن رسول
اهلل فمن املهدي من ولدك؟ قال اخلامس من
ولد السابع ،يغيب عنكم شخصه وال حيل لكم
تسميته(((.
املهدي من ذرية الرضا :

احلسن بن حمبوب قال قال يل الرضا  ستكون
فتنة صامء صيلم((( يذهب فيها كل وليجة وبطانة
ـ ويف رواية «يسقط فيها كل وليجة وبطانة» ـ
وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي(((...
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :90حدثنا أبوعيل
أمحد بن حممد بن يعقوب بن عامر الكوىف ( )82قال :حدثني أيب،
قال :حدثنا القاسم بن هشام اللؤلؤي ،عن احلسن بن حمبوب،
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :333حدثنا
احلسني بن أمحد بن إدريس  ،قال :حدثنا أيب ،عن أيوب بن
نوح ،عن حممد بن سنان.
((( الفتنة الصامء هى التى ال سبيل إىل تسكينها لتناهيها يف دهائها
الن االصم ال يسمع االستغاثة والصيلم :الداهية.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :180وحدثنا
حممد بن مهام قال :حدثنا أمحد بن ما بنداذ ؛ وعبد اهلل بن جعفر
احلمريى قاال :حدثنا أمحد بن هالل ،قال :حدثنا احلسن بن
حمبوب الزراد قال :قال يل الرضا .
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أقول :ورواه غري احلسن بن حمبوب :قال حممد بن ابراهيم النعامنيـ
كتاب الغيبة ص  :168حدثنا حممد بن يعقوب قال :حدثنا عدة
من أصحابنا ،عن سعد بن عبد اهلل عن أيوب بن نوح قال :قلت
البى احلسن الرضا « إنا نرجو أن تكون صاحب هذا االمر،
وأن يسوقه اهلل إليك عفوا بغري سيف ( ،)85فقد بويع لك ،وقد
رضبت الدراهم باسمك ،فقال :ما منا أحد اختلفت الكتب إليه
واشري إليه باالصابع وسئل عن املسائل ومحلت إليه االموال إال
اغتيل أو مات عىل فراشه حتى يبعث اهلل هلذا االمر غالما منا
خفى املولد واملنشأ ،غري خفى يف نسبه».
وقال الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :260حدثنا
حممد بن عيل ماجيلويه  قال :حدثنا عيل بن إبراهيم عن
أبيه ،عن عيل بن معبد ،عن احلسني بن خالد ،عن عيل بن موسى
الرضا ،عن أبيه ،عن آبائه  ،قال :قال رسول اهلل من ولد
احلسني تسعة أئمة ،تاسعهم القائم من ولدي ،طاعتهم طاعتي
ومعصيتهممعصيتي.
وقال يف إكامل اكامل الدين  260حدثنا أمحد بن زياد بن جعفر
قال :حدثنا عيل بن أبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،أيض ًا عن
احلسني بن خالد ،عن أيب احلسن عيل بن موسى الرضاعن أبيه،
عن آبائه قال :قال رسول اهلل  :من ولد احلسني تسعة
أئمة طاعتهم طاعتي ،ومعصيتهم معصيتي ،تاسعهم قائمهم
ومهدهيم.
وقال الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :304حدثنا
أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين  قال :حدثنا عيل ابن إبراهيم
بن هاشم ،عن أبيه ،عن عيل بن معبدعن احلسني بن خالد ،عن
عيل بن موسى الرضا ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر
بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه
احلسني بن عيل ،عن أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :إنه
قال :التاسع من ولدك يا حسني هو القائم باحلق ،املظهر للدين،
والباسطللعدل.
وقال الشيخ الصدوق كامل الدين ومتام النعمة ص  :371أمحد
بن زياد بن جعفر اهلمداين  قال :حدثنا عيل ابن إبراهيم بن
هاشم ،عن أبيه ،عن عيل بن معبد ،عن احلسني بن خالد قال :قال
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احلسن بن عيل بن فضال عن أبى احلسن عيل

عيل بن موسى الرضا  :قيل له :يا ابن رسول اهلل من القائم
منكم أهل البيت؟ قال الرابع من ولدي ابن ـ سيدة االماء ،يطهر
اهلل به االرض من كل جور ،ويقدسها من كل ظلم ،وهو الذي
يشك الناس يف والدته ،وهو صاحب الغيبة قبل خروجه...،
وهوالذي ينادي مناد من السامء يسمعه مجيع أهل االرض
بالدعاء إليه يقول :أال إن حجة اهلل قد ظهر عند بيت اهلل فاتبعوه،
فإن احلق معه وفيه.
وقال الشيخ الصدوق كامل الدين ومتام النعمة ص  :51حممد بن
موسى بن املتوكل  قال :حدثنا عىل بن ـ إبراهيم ،عن أبيه،
عن عبد السالم بن صالح اهلروي عن أيب احلسن عيل بن موسى
الرضا ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل  قال :قال النبي :
والذي بعثني باحلق بشريا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود
إليه مني حتى يقول أكثر الناس :ما هلل يف آل حممد حاجة ،ويشك
آخرون يف والدته ،فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ،وال جيعل
للشيطانإليهسبيالبشكه.
الشيخ الصدوق ـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :372حدثنا أمحد
بن زياد بن جعفر اهلمداين قال :حدثنا عيل ابن إبراهيم ،عن
أبيه ،عن عبد السالم بن صالح اهلروي قال سمعت دعبل بن
عيل اخلزاعي يقول :أنشدت موالي الرضا عيل بن موسى 
فصيديت التي أوهلا:
مــدارس آيــات خلــت مــن تــاوة
مقفــر
وحــي
ومنــزل

فلام انتهيت إىل قويل:

العرصــات

خــروج إمــام ال حمالــة خــارج
يقــوم عــى اســم اهلل والــركات
يميــز فينــا كل حــق وباطــل
والنقــات
النعــاء
عــى
وجيــزي
بكى الرضا  بكاء شديدا ،ثم رفع رأسه إيل فقال يل :يا خزاعي

نطق روح القدس عىل لسانك هبذين البيتني ،فهل تدري من هذا
االمام ومتى يقوم؟ فقلت :ال يا موالي إال أين سمعت بخروج
إمام منكم يطهر االرض من الفساد و يمالها عدال كام ملئت
جورا .فقال :يا دعبل االمام بعدي حممد ابني ،وبعد حممد ابنه
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بن موسى الرضا  أنه قال كأين بالشيعه عند
فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون املرعى
فال جيدونه ،قلت له ومل ذاك يا ابن رسول اهلل؟
قال الن إمامهم يغيب عنهم ،فقلت ومل؟ قال لئال
يكون الحد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيف(((.
عالمات ظهوره و سريته :

احلسن بن حمبوب حدثنا عبد اهلل بن جبلة ،عن
عيل ،وبعد عيل ابنه احلسن ،وبعد احلسن ابنه احلجة القائم املنتظر
يف غيبته ،املطاع يف ظهوره ،لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول
اهلل عزوجل ذلك اليوم حتى خيرج فيمال االرض عدال كام ملئت
جورا وأما «متى» فإخبار عن الوقت ،فقد حدثني أيب ،عن أبيه
عن آبائه  أن النبي  قيل له :يا رسول اهلل متى خيرج القائم
من ذريتك؟ فقال  :مثله مثل الساعة التي «ال جيليها لوقتها
إال هو ثقلت يف السموات واالرض ال تأتيكم إال بغتة».
الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :376حدثنا أمحد
بن زياد بن جعفر اهلمداين قال :حدثنا عيل ابن إبراهيم ،عن
أبيه ،عن الريان بن الصلت قال :قلت للرضا  :أنت صاحب
هذا االمر؟ فقال :أنا صاحب هذا االمر ولكني لست بالذي
أمالها عدال كام ملئت جورا ،وكيف أكون ذلك عىل ما ترى من
ضعف بدين ،وإن القائم هو الذي إذا خرج كان يف سن الشيوخ
ومنظر الشبان ،قويا يف بدنه حتى لو مد يده إىل أعظم شجرة عىل
وجهاالرضلقلعها،ولوصاحبنياجلباللتدكدكتصخورها،
يكون معه عصا موسى ،وخاتم سليامن  .ذاك الرابع من
ولدي ،يغيبه اهلل يف سرته ما شاء ،ثم يظهره فيمال (به) االرض
قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :480حممد بن
إبراهيم بن إسحاق  قال :حدثنا أمحد بن حممد اهلمداين قال:
حدثنا عيل بن احلسن بن عيل بن فضال ،عن أبيه.
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عيل بن أيب محزة ،عن أبى عبد اهلل  أنه قال «لو
قد قام القائم  النكره الناس النه يرجع إليهم
شابا موفقا ال يثبت عليه إال مؤمن قد أخذ اهلل
ميثاقه يف الذر االول»(((.
وعنه عن عمرو بن شمر ،عن جابر قال «دخل
رجل عىل أيب جعفر الباقر فقال له عافاك
اهلل اقبض مني هذه اخلمسامئة درهم فإهنا زكاة
مايل ،فقال له أبوجعفر  خذها أنت فضعها
يف جريانك من أهل االسالم واملساكني من
إخوانك املؤمنني ثم قال إذا قام قائم أهل البيت
قسم بالسوية وعدل يف الرعية ،فمن أطاعه فقد
أطاع اهلل ومن عصاه فقد عىص اهلل ،وإنام سمي
املهديمهدياالنههيديإىلأمرخفي،ويستخرج
التوراة وسائر كتب اهلل عزوجل من غار بأنطاكية
وحيكم بني أهل التوراه بالتوراة وبني أهل
االنجيل باالنجيل ،وبني أهل الزبور بالزبور،
وبني أهل القرآن بالقرآن وجتمع اليه أموال الدنيا
من بطن االرض وظهرها ،فيقول للناس تعالوا
إىل ما قطعتم فيه االرحام ،وسفكتم فيه الدماء
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :211عيل بن
احلسني قال :حدثنا حممد بن حييى العطار ،قال :حدثنا حممد بن
حسان الرازي ،عن حممد بن عىل الكويف ،عن احلسن بن حمبوب.
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احلرام ،وركبتم فيه ما حرم اهلل عزوجل فيعطي
شيئا مل يعطه أحد كان قبله ،ويمال االرض عدال
وقسطا ونورا كام ملئت ظلام وجورا ورشا»(((.
وعنه عن أيب أيوب اخلزاز ،عن حممد بن مسلم
قال سمعت أبا جعفر الباقر يقول «اتقوا اهلل
واستعينوا عىل ما أنتم عليه بالورع واالجتهاد
يف طاعة اهلل ،فإن أشد ما يكون أحدكم أغتباطا
بام هو فيه من الدين لو قد صار يف حد اآلخرة،
وانقطعت الدنيا عنه ،فإذا صار يف ذلك احلد
عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من اهلل
والبرشى باجلنة ،وأمن مما كان خياف ،وأيقن
أن الذي كان عليه هو احلق ،وأن من خالف
دينه عىل باطل ،وأنه هالك فأبرشوا ،ثم أبرشوا
بالذى تريدون ،ألستم ترون أعداءكم يقتتلون
يف معايص اهلل ،ويقتل بعضهم بعضا عىل الدنيا
دونكم وأنتم يف بيوتكم آمنون يف عزلة عنهم،
وكفى بالسفياين نقمة لكم من عدوكم ،وهو من
العالمات لكم ،مع أن الفاسق لو قد خرج ملكثتم
شهرا أو شهرين بعد خروجه مل يكن عليكم بأس
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :237أخربنا عيل
بن احلسني قال :حدثنا حممد بن حييى ،قال :حدثنا حممد بن حسان
الرازي قال :حدثنا حممد بن عيل الصرييف ،عن احلسن بن حمبوب،
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حتى يقتل خلقا كثريا دونكم .فقال له بعض
أصحابه فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال
يتغيب الرجال منكم عنه ،فإن حنقه ورشهه إنام
هو عىل شيعتنا ،وأما النساء فليس عليهن بأس
إن شاء اهلل تعاىل ،قيل فإىل أين خمرج الرجال
وهيربون منه؟ فقال من أراد منهم أن خيرج خيرج
إىل املدينة أو إىل مكة أو إىل بعض البلدان ،ثم قال
ما تصنعون باملدينة وإنام يقصد جيش الفاسق
إليها ،ولكن عليكم بمكة ،فأهنا جممعكم ،وإنام
فتنته محل أمرأة تسعة أشهر ،وال جيوزها إن شاء
اهلل»(((.
وعنه عن عيل بن رئاب ،عن أيب عبد اهلل  أنه
قال يف قول اهلل عز وجل ﴿يوم يأيت بعض آيات ربك ال
ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾ ،فقال :
االيات هم االئمة ،واالية املنتظرة القائم .(((

((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :300أمحد بن
حممد بن سعيد ابن عقدة قال حدثنا عيل بن احلسن التيميل يف
صفر سنة أربع وسبعني ومائتني ،قال :حدثنا احلسن بن حمبوب.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :336أيب 
قال :حدثنا سعد بن عبد اهلل قال :حدثنا حممد بن احلسني بن أيب
اخلطاب ،عن احلسن بن حمبوب.
الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :641جعفر بن
حممد بن مرسور  قال :حدثنا احلسني ابن حممد بن عامر ،عن
عمه عبد اهلل بن عامر ،عن حممد بن أيب عمري ،عمن ذكره ،عن
أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له :ما بال أمري املؤمنني عليه
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وعنه عن إبراهيم الكرخي قال قلت اليب عبد
اهلل  ـ أو قال له رجل ـ أصلحك اهلل أمل يكن
عيل  قويا يف دين اهلل عزوجل؟ قال بىل؟ قال
فكيف ظهر عليه القوم ،وكيف مل يدفعهم وما
يمنعه من ذلك؟ قال آية يف كتاب اهلل عزوجل
منعته؟ قال قلت وأية آية هي؟ قال قوله عزوجل
﴿لو تزيلوا لعذبنا اذلين كفروا منهم عذابا أيلما﴾ إنه
كان هلل عزوجل ودائع مؤمنون يف أصالب قوم
كافرين ومنافقني فلم يكن عيل  ليقتل اآلباء
حتى خيرج الودائع فلام خرجت الودائع ظهر
عىل من ظهر فقاتله .وكذلك قائمنا أهل البيت
لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع اهلل عزوجل فاذا
ظهرت ظهر عىل من يظهر فقتله(((.

السالم مل يقاتل خمالفيه يف االول؟ قال :آلية يف كتاب اهلل تعاىل:
﴿لو تزيلوا لعذبنا اذلين كفروا منهم عذابا أيلما﴾ ،قال :قلت :وما يعني
بتزايلهم؟ قال :ودائع مؤمنون يف أصالب قوم كافرين .وكذلك
القائم عليه السالم مل يظهر أبدا حتى خترج ودائع اهلل عزوجل فإذا
خرجت ظهر عىل من ظهر من أعداء اهلل عزوجل فقتلهم.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :641املظفر
بن جعفر بن املظفر العلوي  قال :حدثنا جعفر بن حممد
بن مسعود ،عن أبيه ،عن عيل بن حممد ،عن أمحد بن حممد ،عن
احلسن بن حمبوب.
الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  641حدثنا املظفر
بن جعفر بن املظفر السمرقندي العلوي قال :حدثنا جعفر
بن حممد بن مسعود ،عن أبيه قال :حدثنا جربئيل ابن أمحد قال:
حدثني حممد بن عيسى بن عبيد ،عن يونس بن عبد الرمحن عن
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وعنه عن أيب محزة الثاميل قال قلت اليب عبد اهلل 

إن أبا جعفر  كان يقول إن خروج السفياين من
االمر املحتوم؟ قال (يل) نعم ،واختالف ولد
العباس من املحتوم ،وقتل النفس الزكية من
املحتوم ،وخروج القائم  من املحتوم ،فقلت
له كيف يكون (ذلك) النداء؟ قال ينادي مناد من
السامء أول النهار أال إن احلق يف عيل وشيعته ،ثم
ينادي إبليس لعنه اهلل يف آخر النهار أال إن احلق يف
السفياينوشيعته فريتابعندذلكاملبطلون(((.
وعنه عن عمرو بن أيب املقدام ،عن جابر بن يزيد
اجلعفي ،عن أيب جعفر قال «الزم االرض
وال حترك يدا وال رجال حتى ترى عالمات
أذكرها لك ،وما أراك تدرك (ذلك) اختالف
بني العباس ،ومناد ينادي من السامء ،وخسف
قرية من قرى الشام تسمى اجلابية ،ونزول
الرتك اجلزيرة ،ونزول الروم الرملة ،واختالف
منصور بن حازم ،عن أيب عبد اهلل  يف قول اهلل عزوجل﴿:لو
تزيلوا لعذبنا اذلين كفروا منهم عذابا أيلما﴾ ،لو أخرج اهلل عزوجل ما

يف أصالب املؤمنني من الكافرين وما يف أصالب الكافرين من
املؤمنني لعذب الذين كفروا.
((( الشيخ الصدوقـ كامل الدين ومتام النعمة ص  :652حدثنا
حممد بن موسى بن املتوكل  قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر
احلمريي ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب.
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كثري عند ذلك يف كل أرض حتى خترب الشام،
ويكون سبب خراهبا اجتامع ثالث رايات فيها
راية االصهبوراية االبقع ،وراية السفياين»(((.
وعنه عن يعقوب الرساج ،قال قلت اليب ـ عبد
اهلل  متى فرج شيعتكم؟ فقال «إذا اختلف
ولد العباس ،ووهى سلطاهنم وطمع فيهم من
مل يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها ،ورفع كل
ذى صيصية صيصيته ،وظهر السفياين ،وأقبل
اليامين ،وحترك احلسني ،خرج صاحب هذا االمر
من املدينة إى مكة برتاث رسول اهلل  ،قلت
وما تراث رسول اهلل ؟ فقال سيفه ،ودرعه،
وعاممته ،وبرده ،ورايته ،وقضيبه ،وفرسه،
والمته ورسجه»(((...
حممد بن أبى عمري عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد
اهلل  أنه قال «ما يكون هذا االمر حتى ال يبقى
صنف من الناس إال وقد ولوا عىل الناس حتى
ال يقول قائل»إنا لو ولينا لعدلنا ،ثم يقوم القائم
((( الشيخ الطربيس ـ إعالم الورى بأعالم اهلدى ج  2ص :281
احلسن بن حمبوب،
((( النعامين  /الغيبة ص 270حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد قال:
حدثنا حممد بن املفضل ؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ وأمحد
بن احلسني بن عبد امللك ،وحممد بن أمحد بن احلسن القطواين
قالوا مجيعا :حدثنا احلسن بن حمبوب،
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باحلقوالعدل»(((.
وعنه عن هشام بن سامل ،عن زرارة قال «قلت
البى عبد اهلل  النداء حق؟ قال إي واهلل حتى
يسمعه كل قوم بلساهنم .وقال  ال يكون هذا
االمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس(((».
احلسن بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو قال
حدثنا أمحد بن احلسن بن أبان قال حدثنا عبد اهلل
بن عطاء املكى ،عن شيخ من الفقهاء ـ يعنى أبا
عبد اهلل  ـ قال «سألته عن سرية املهدي كيف
سريته؟ فقال يصنع كما صنع رسول اهلل ،
يهدم ما كان قبله كما هدم رسول اهلل  أمر
اجلاهلية ،ويستأنف االسالم جديدا»(((.
احلسن بن عيل بن فضال قال حدثنا ثعلبة بن
ميمون عن معمر بن حييى ،عن داود الدجاجي،
عن أيب جعفر حممد بن عيل  ،قال« :سئل أمري
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :274حدثنا أمحد
بن حممد بن سعيد قال حدثنا عيل بن احلسن ،قال :حدثنا حممد بن
عبد اهلل ،عن حممد بن أبى عمري.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :274ـ أمحد بن
حممد بن سعيد عنا عيل بن احلسن ،قال :حدثنا حممد بن عبد اهلل،
عن حممد بن أبى عمري.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :230أخربنا
عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس قال :حدثنا أمحد بن حممد بن
رباح ،قال :حدثني أمحد بن عيل احلمريي قال :حدثني احلسن بن
أيوب.
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املؤمنني  عن قوله تعاىل ﴿فاختلف االحزاب من

بينهم﴾ فقال :أنتظروا الفرج من ثالث ،فقيل يا
أمري املؤمنني وما هن؟ فقال اختالف أهل الشام
بينهم ،والرايات السود من خراسان ،والفزعة يف
شهر رمضان .فقيل وما الفزعة يف شهر رمضان؟
فقال أو ما سمعتم قول اهلل عزوجل يف القرآن
﴿إن نشأ نزنل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها

خاضعني﴾ هي آية خترج الفتاة من خدرها ،وتوقظ
النائم،وتفزعاليقظان»(((.
وعنه عن املثنى احلناط ،عن احلسن بن زياد
الصيقل قال سمعت أبا عبد اهلل جعفر بن
حممد  يقول إن القائم ال يقوم حتى ينادي
مناد من السامء تسمع الفتاة يف خدرها ويسمع
أهل املرشق واملغرب .وفيه نزلت هذه اآلية

﴿إن نشأ نزنل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها

خاضعني﴾(((.

((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :251أخربنا أمحد
بن حممد بن سعيد ،قال حدثنا حممد بن املفضل بن إبراهيم ابن
قيس ،قال :حدثنا احلسن بن عيل بن فضال.
((( الشيخ الطويس الغيبة ص  :177وأخربنا احلسني بن
عبيداهلل ،عن أيب جعفر حممد بن سفيان البزوفري ،عن أمحد بن
ادريس ،عن عيل بن حممد بن قتيبة النيشابوري ،عن الفضل بن
شاذان النيشابوري ،عن احلسن بن عيل بن فضال.
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وعنهعن ثعلبة،عنشعيب احلداد،عن صالح
قال سمعت أبا عبد اهلل يقول ليس بني قيام
القائم وبني قتل النفس الزكية إال مخس عرشه
ليلة(((.
عبد اهلل بن محاد االنصاري قال حدثنا أبواجلارود
زياد بن املنذر ،قال قال أبوجعفر حممد بن
عيل « إذا ظهر القائم  ظهر براية رسول
اهلل  ،وخاتم سليامن ،وحجر موسى وعصاه،
ثم يأمر مناديه فينادي أال ال حيملن رجل منكم
طعاما وال رشابا وال علفافيقول أصحابه إنه
يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من اجلوع والعطش،
فيسري ويسريون معه ،فأول منزل ينزله يرضب
احلجر فينبع منه طعام ورشاب وعلف فيأكلون
ويرشبون ،ودواهبم حتى ينزلوا النجف بظهر
الكوفة»(((.
وعنه عن عبد اهلل بن بكري ،عن محران بن أعني عن
أبى جعفر  أنه قال «كأننى بدينكم هذا ال يزال

(((

((( هو صالح بن ميثم التامر.
((( الشيخ الطوسيـ الغيبة ص  :445الفضل ،عن احلسن بن عيل
بن فضال.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :238أبوسليامن
أمحد بن هوذة قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال:
حدثنا عبد اهلل بن محاد االنصاري.
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متخضخضا يفحص بدمه ثم ال يرده عليكم إال
رجلمناأهلالبيت،فيعطيكميفالسنةعطاءين،
ويرزقكم يف الشهر رزقني ،وتؤتون احلكمة يف
زمانه حتى أن املرأة لتقيض يف بيتها بكتاب اهلل
تعاىل وسنة رسول اهلل .(((»
وعنه عن عبد اهلل بن سنان ،قال سمعت أبا عبد
اهلل  يقول «ال يكون هذا االمر الذي متدون
إليه أعناقكم حتى ينادي مناد من السامء أال إن
فالنا صاحب االمر ،فعىل م القتال؟»(((.
وعنه عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل  أنه قال
يقوم القائم يوم عاشوراء «(((.
وعنه عن عمرو بن شمر عن جابر اجلعفي قال
«سألت أبا جعفر الباقر  عن السفياين ،فقال
وأنى لكم بالسفياين حتى خيرج قبله الشيصبانى
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :238أخربنا أمحد
بن هوذة الباهيل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي /
صفحة  / 239قال :حدثنا عبد اهلل بن محاد االنصاري.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :266أخربنا أمحد
بن حممد بن سعيد قال حدثنا أبوسليامن أمحد بن هوذة الباهيل،
قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثالث
وسبعني ومائتني ،قال :حدثنا عبد اهلل بن محاد االنصاري يف شهر
رمضان سنة تسع وعرشين ومائتني.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :282أبوسليامن
أمحد بن هوذة الباهيل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي
قال :حدثنا عبد اهلل بن محاد االنصاري.
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خيرج من أرض كوفان ينبع كام ينبع املاء ،فيقتل
وفدكم ،فتوقعوا بعد ذلك السفياين ،وخروج
القائم .(((»
وعنهعنهعبداهللبنبكري،عنأبانبنتغلب،قال
«كنت مع جعفر بن حممد  يف مسجد بمكة،
وهو آخذ بيدي ،فقال يا أبان سيأيت اهلل بثالثامئة
وثالثة عرش رجال يف مسجد كم هذا ،يعلم أهل
مكة أنه مل خيلق آباؤهم وال أجدادهم بعد ،عليهم
السيوف ،مكتوب عىل كل سيف اسم الرجل
واسم أبيه وحليته ونسبه ،ثم يأمر مناديا فينادي
هذا املهدي يقىض بقضاء داود وسليامن ،ال يسأل
عىل ذلك بينة»(((.
وعنه عن حممد بن جعفر بن حممد  عن
أبيه  قال «إذا قام القائم بعث يف أقاليم
االرض ،يف كل إقليم رجال ،يقول عهدك يف
كفك فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه وال تعرف
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :302أبوسليامن
أمحد بن هوذة الباهيل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي
بنهاوند سنة ثالث وسبعني ومائتني ،قال :حدثنا أبوحممد عبد اهلل
بن محاد االنصاري سنة تسع وعرشين ومائتني،
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :313أبوسليامن
أمحد بن هوذة الباهيل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي
بنهاوند سنة ثالث وسبعني ومائتني ،قال :حدثنا عبد اهلل بن محاد
االنصاري سنة تسع وعرشين ومائتني.
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القضاء فيه فانظر إىل كفك((( واعمل بام فيها ،قال
ويبعث جندا إىل القسطنطينية ،فإذا بلغوا اخلليج
كتبوا عىل أقدامهم شيئا ومشوا عىل املاء ،فإذا
نظر إليهم الروم يمشون عىل املاء ،قالوا هؤالء
أصحابه يمشون عىل املاء ،فكيف هو؟! فعند
ذلك يفتحون هلم أبواب املدينة ،فيدخلوهنا،
فيحكمونفيهامايشاؤون «(((.
وعنه عن عمرو بن شمر ،عن جابر اجلعفي قال
«سألت أبا جعفر الباقر  عن السفياين ،فقال
وأنى لكم بالسفياين حتى خيرج قبله الشيصبانى
خيرج من أرض كوفان ينبع كام ينبع املاء ،فيقتل
وفدكم ،فتو قعوا بعد ذلك السفيانى ،وخروج
القائم .»(((
((( يف بعض النسخ «يف كنفك» .أقول وهو الصحيح وذلك
الن العلم يف عهد املهدي  سيكون يف كومبيرت صغري حيمل
يف املحفظة الصغرية ،راجع لفظة كنف يف لسان العرب .وهذه
الرواية نظري ما اورده العالمة املجليس يف البحار ج 52ض390
عن ابن مسكان عن ايب عبد اهلل انه قال :ان املؤمن يف زمان
القائم وهو باملرشق لريى اخاه الذي يف املغرب وكذا الذي يف
املغرب يرى اخاه الذي يف املرشق.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :319حدثنا
أبوسليامن أمحد بن هوذة ،قال حدثنا أبوإسحاق إبراهيم بن
إسحاق النهاوندي ،قال :حدثني عبد اهلل بن محاد االنصاري.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :302حدثنا
أبوسليامن أمحد بن هوذة الباهيل قال :حدثنا إبراهيم بن إسحاق
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العباس بن عامر قال حدثني حممد بن الربيع
االقرع ،عن هشام بن سامل ،عن أبى عبد اهلل
جعفر بن حممد  أنه قال «إذا استوىل السفياين
عىل الكور اخلمس فعدوا له تسعة أشهر .ـ وزعم
هشام أن الكور اخلمس دمشق ،وفلسطني،
واالردن ،ومحص وحلب(((».
عبد اهلل بن جبلة عن حممد بن سليامن ،عن
العالء ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر حممد
بن عيل  أنه قال «السفياين والقائم يف سنة
واحدة»(((.
املهدي  يف روايات اهل السنة:

إن الروايات التي اوردها اهل السنة يف كتبهم
حول املهدي أقل تشخيصا بمقارنتها مع
روايات الشيعة ولكنها مع ذلك قد ذكرت هذه
ـ الروايات السنية ـ انه من ذرية فاطمة  وأنه
النهاوندي بنهاوند سنة ثالث وسبعني ومائتني ،قال :حدثنا
أبوحممد عبد اهلل بن محاد االنصاري سنة تسع وعرشين ومائتني.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :304أمحد بن
حممد بن سعيد قال :حدثنا عيل بن احلسن التيميل من كتابه يف
صفر سنة أربع وسبعني ومائتني ،قال :حدثنا العباس بن عامر بن
رباحالثقفي.
((( حممد بن ابراهيم النعامنيـ كتاب الغيبة ص  :267أمحد بن
حممد بن سعيد قال :حدثنا القاسم بن حممد بن احلسن بن حازم،
قال :حدثنا عبيس بن هشام ،عن عبد اهلل بن جبلة.
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الذي يصيل خلفه عيسى بن مريم ،ونص
كثري منها انه من ذرية احلسني .
وذكرت ايضا كثريا من املالحم التي تسبق
ظهوره.
ومن املفيد جدا ان نقترص عىل ذكر طرف من
الروايات التي وردت يف كتاب نعيم بن محاد
البغدادي املروزي السني الذي كان معارصا
للحسن بن حمبوب وغريه من مؤلفي الشيعة
الذين أوردنا طرفا من أحاديثهم لتكون املقارنة
اكثر وضوحا وإدراكا ونفعا.
طرف من كتاب املالحم لنعيم بن محاد
املهدي من أهل البيت :

نعيم بن محاد املروزي((( قال حدثنا الوليد عن
((( قال الرازي يف اجلرح والتعديل  :463/8نعيم بن محاد
وكنيته أبو عبد اهلل املروزي اخلزاعي األعور املعروف بالفارض
سكن مرص ،مات سنة ثامن وعرشين روى عنه أبى قال اخربنا
عبد الرمحن قال سمعت أبى يقول ذلك وسألته عنه فقال حمله
الصدق قلت له نعيم بن محاد وعبدة بن سليامن أهيام أحب إليك
قال ما أقرهبام .وقال ابن عدي يف الكامل  16/7نعيم بن محاد
املروزي خزاعى يعرف بالفارض سكن مرص محل اىل العراق
ومات يف احلبس قال لنا بن محاد يروى عن بن املبارك ضعيف
قاله أمحد بن شعيب قال بن محاد قال غريه كان يضع احلديث يف
تقوية السنة وحكايات عن العلامء يف ثلب أيب حنيفة مزورة كذب
أخربنا احلسن بن سفيان حدثني عبد العزيز بن سالم حدثني
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ابن هليعة واخربين عياش بن عباس عن ابن زرير
عن عيل  عن النبي  قال (هو رجل من أهل
بيتي)(((.
نعيم بن محاد املروزي وعنه قال حدثنا القاسم
بن مالك املزين عن ياسني بن سيار قال سمعت
إبراهيم بن حممد بن احلنفية قال حدثني أيب
حدثني عيل بن أيب طالب  قال قال رسول
اهلل ( املهدي منا أهل البيت)(((.
وعنه عن الوليد عن عيل بن حوشب سمع
مكحوال حيدث عن عيل بن أيب طالب  قال
قلت يا رسول اهلل املهدي منا أئمة اهلدى أم من
غرينا؟ قال (بل منا ،بنا خيتم الدين كام بنا فتح وبنا
يستنقذون من ضاللة الفتنة كام استنقذوا من
ضاللة الرشك وبنا يؤلف اهلل بني قلوهبم يف الدين
بعد عداوة الفتنة كام ألف اهلل بني قلوهبم ودينهم
بعد عداوة الرشك)(((.
أمحد بن ثابت أبو حييى قال سمعت أمحد وحييى يقوالن نعيم بن
محاد معروف بالطلب ثم ذمه حييى فقال انه يروى عن غري الثقات
سمعت أبا عروبة يقول كان نعيم بن محاد مظلم األمر سمعت
زكريا بن حييى البستي يقول ثنا يوسف بن عبد اهلل اخلوارزمي قال
سألت أمحد بن حنبل عن نعيم بن محاد فقال لقد كان من الثقات.
((( كتاب الفتن ص .229
((( كتاب الفتن ص .231
((( كتاب الفتن ص 229
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وعنه عن الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن
إرسائيل بن عباد عن ميمون القداح عن أيب
الطفى4ل  النبي  وابن هليعة عن أيب زرعة
عن عمر بن عيل عن عيل عن النبي  قال (بنا
خيتم الدين كام بنا فتح وبنا يستنقذون من الرشك)
وقال أحدمها من الضاللة وبنا يؤلف اهلل بني
قلوهبم بعد عداوة الرشك وقال أحدمها الضاللة
والفتنة(((.
املهدي من ذرية فاطمة :

نعيم بن محاد املروزي عن أيب هارون عن عمرو
بن قيس املالئي عن املنهال بن عمرو عن زر بن
حبيش سمع عليا  يقول املهدي رجل منا من
ولد فاطمة رىض اهلل عنها(((.
وعنه عن سعيد أبو عثامن عن جابر عن أيب جعفر
قال هو من بني هاشم من ولد فاطمة(((.
املهدي من ذرية احلسني :

نعيم بن محاد املروزي عن الوليد ورشدين عن
ابن هليعة عن أيب قبيل عن عبد اهلل بن عمرو رىض
((( كتاب الفتن ص 229
((( كتاب الفتن ص 231
((( كتاب الفتن ص 230
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اهلل عنهام قال خيرج رجل من ولد احلسني من قبل
املرشق ولو استقبلته اجلبال هلدمها واختذ فيها
طرقا(((.
وعنه عن ابن عياش وأخربين بعض أهل العلم
عن حممد بن جعفر قال قال عيل بن أيب 8طالب
خيرج رجل من ولد حسني اسمه اسم نبيكم
يفرح بخروجه أهل السامء(((.
رواياته عن عيل  يف املالحم:

نعيم بن محاد املروزي عن أيب بكر حممد بن عبد
اهلل بن أمحد بن ريذة أنا أبو
القاسم سليامن بن أمحد الطرباين أنا أبو زيد
عبد الرمحن بن حاتم املرادي بمرص سنة ثامنني
ومائتني ثنا نعيم بن محاد ثنا الوليد ورشدين عن
ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان عن عيل 
قال يلتقي السفياين والرايات السود فيهم شاب
من بني هاشم يف كفه اليرسى خال وعىل مقدمته
رجل من بني متيم يقال له شعيب بن صالح بباب
اصطخر فتكون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر
الرايات السود وهترب خيل السفياين فعند ذلك
((( كتاب الفتن ص .229
((( كتاب الفتن ص .425
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يتمنىالناساملهديويطلبونه(((.
وعنه عن عبد اهلل بن مروان عن اهليثم بن عبد
الرمحن عمن حدثه عن عيل بن أيب طالب 
قال خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته باملرشق
حيمل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر يقتل
ويمثل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حتى
يموت(((.
وعنه بسنده عن ابن عباس قال سمعت عليا 
يقول ال خيرج املهدي حتى يقتل ثلث ويموت
ثلثويبقىثلث(((.
وعنه قال حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة
عن أيب قبيل عن أيب رومان عن عيل  قال بعد
اخلسف ينادي مناد من السامء إن احلق يف آل حممد
يف أول النهار ثم ينادي مناد يف آخر النهار إن احلق
يف ولد عيسى وذلك نحوه من الشيطان(((.
وعنه عن الوليد بن مسلم عن عنبسة القريش
عن مسلمة بن أيب سلمة عن شهر بن حوشب
قال قال رسول اهلل ( يف املحرم ينادي مناد من
((( كتاب الفتن ص .197
((( كتاب الفتن ص .198
((( كتاب الفتن ص .206
((( كتاب الفتن ص .209
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السامء أال إن صفوة اهلل من خلقه فالن فاسمعوا
له وأطيعوا يف سنة الصوت واملعمعة)(((.
وعنه قال حدثنا رشدين عن ابن هليعة قال
حدثني أبو زرعة عن عبد اهلل بن زرير عن عامر
ابن يارس  قال إذا قتل النفس الزكية وأخوه
يقتل بمكة ضيعة نادى مناد من السامء إن أمريكم
فالن وذلك املهدي الذي يمأل األرض حقا
وعدال(((.
روياته عن ابن عباس يف املالحم:

نعيم بن محاد املروزي عن أيب املغرية عن أرطاة بن
املنذر عمن حدثه عن ابن
عباس ريض اهلل عنهام أنه أتاه رجل وعنده حذيفة
فقال يا بن عباس قوله تعاىل (حم عسق) فأطرق
ساعة وأعرض ساعة ثم كررها فلم جيبه بيشء
فقال حذيفة أنا أنبئك قد عرفت مل كرهها إنام
نزلت يف رجل من أهل بيته يقال له عبد اإلله أو
عبد اهلل(((ينزل عىل هنر من أهنار املرشق يبنى عليه
مدينتان يشق النهر بينهام شقا مجع فيها كل جبار
عنيد .قال أرطاة إذا بنيت مدينة عىل شاطيء
((( كتاب الفتن ص .209
((( كتاب الفتن ص .209
((( يف هذا إشارة إىل أيب جعفر املنصور وبناء مدينة بغداد.
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الفراتثمأتتكمالفواصلوالقواصموانفرجتم
عن دينكم كام تنفرج املرأة عن قبلها حتى ال
متتنعوا عن ذل ينزل بكم وإذا بنيت مدينة بني
النهرين بأرض منقطعة من أرض العراق أتتكم
الدهيامء(((.
رواياته عن الباقر  يف املالحم:

نعيم بن محاد املروزي عن سعيد أبو عثامن حدثنا
جابر اجلعفي عن أيب جعفر قال إذا بلغت سنة
تسع وعرشين مائة واختلفت سيوف بني أمية
ووثب محار اجلزيرة فغلب عىل الشام ظهرت
الرايات السود يف سنة عرشين ومائة ويظهر
األكبش مع قوم ال يؤبه هلم قلوهبم كزبر احلديد
شعورهم إىل املناكب ليست هلم رأفة وال رمحة
عىل عدوهم أسامؤهم الكنى وقبائلهم القرى
عليهم ثياب كلون الليل املظلم يقود هبم إىل آل
العباسوهيدولتهمفيقتلونأعالمذلكالزمان
حتى هيربوا منهم إىل الربية فال تزال دولتهم حتى
يظهر النجم ذو الذناب وخيتلفون فيام بينهم(((.
وعنه عن سعيد أبو عثامن عن جابر عن أيب جعفر
((( كتاب الفتن ص .119
((( كتاب الفتن ص .118
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قال إذا ظهر السفياين عىل األبقع واملنصور اليامين
خرج الرتك والروم فظهر عليهم السفياين(((.
وعنه عن سعيد أبو عثامن عن جابر عن أيب جعفر
قال يملك السفياين محل امرأة(((.
وعنه عن عبد القدوس وغريه عن ابن عياش
عمن حدثه عن حممد بن جعفر عن عيل قال
السفياين من ولد خالد بن يزيد بن أيب سفيان
رجل ضخم اهلامة بوجهه آثار جدري وبعينه
نكتة بياض خيرج من ناحية مدينة دمشق يف واد
يقال له وادي اليابس خيرج يف سبعة نفر مع رجل
منهم لواء معقود يعرفون يف لوائه النرص يسريون
بني يديه عىل ثالثني ميال ال يرى ذلك العلم أحد
يريده إال اهنزم(((.
وعنه عن الوليد حدثني شيخ عن جابر عن أيب
جعفر حممد بن عيل قال يقتل أربعة نفر بالشام
كلهم ولد خليفة رجل من بني مروان ورجل من
آل أيب سفيان قال فيظهر السفياين عىل املروانيني
فيقتلهم ثم يتبع بني مروان فيقتلهم ثم يقبل عىل
((( كتاب الفتن ص .129
((( كتاب الفتن ص .165
((( كتاب الفتن ص .166
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أهلاملرشقوبنيالعباسحتىيدخلالكوفة(((.
وعنه عن سعيد أيب عثامن عن جابر عن أيب جعفر
قال إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون
بينهمملحمةعظيمةثميظهراألخوصالسفياين
امللعونفيقاتلهامجيعافيظهرعليهاممجيعاثميسري
إليهم منصور اليامين من صنعاء بجنوده وله فورة
شديدة يستقتل الناس قتل اجلاهلية فيلتقي هو
واألخوص وراياهتم صفر وثياهبم ملونة فيكون
بينهام قتال شديد ثم يظهر األخوص السفياين
عليه ثم يظهر الروم وخروج إىل الشام ثم يظهر
األخوص ثم يظهر الكندي يف شارة حسنة فإذا
بلغ تل سام فأقبل ثم يسري إىل العراق وترفع قبل
ذلك ثنتا عرشة راية بالكوفة معروفة منسوبة
ويقتل بالكوفة رجل من ولد احلسن أو احلسني
يدعو إىل أبيه ويظهر رجل من املوايل فإذا استبان
أمره وأرسف يف القتل قتله السفياين(((.
وعنه سعيد أيب عثامن عن جابر عن أيب جعفر قال
خيرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال من
خراسان برايات سود بني يديه شعيب بن صالح
((( كتاب الفتن ص .171
((( كتاب الفتن ص .174
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يقاتلأصحابالسفياينفيهزمهم(((.
وعنه عن سعيد أيب عثامن عن جابر عن أيب
جعفر قال تنزل الرايات السود التي خترج من
خراسان الكوفة فإذا ظهر املهدي بمكة بعث إليه
بالبيعة(((.
وعنه قال حدثنا سعيد أبو عثامن عن جابر عن
أيب جعفر قال يبث السفياين جنوده يف أآلفاق
بعد دخوله الكوفة وبغداد فيبلغه فرعه من وراء
النهر((( من أهل خراسان فتقبل أهل املرشق
عليهم قتال ويذهب نجيهم فإذا بلغه ذلك
بعث جيشا عظيام إىل اصطخر((( عليهم رجل
من بني أمية فتكون هلم وقعة بقومس ووقعة
بدوالت(((الري ووقعة بتخوم زرنج((( فعند
ذلكيأمرالسفياينبقتلأهلالكوفةوأهلاملدينة
عند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان عىل
مجيع الناس شاب من بني هاشم بكفه اليمنى
خال يسهل اهلل أمره وطريقه ثم تكون له وقعة

((( كتاب الفتن ص .174
((( كتاب الفتن ص .190
((( كورة واسعة تشتمل عىل مدن وقرى ومزارع وهي يف ذيل
جبال طربستان .معجم البدان.
((( من أقدم مدن الفرس وأول دار مللكهم .معجم البلدان.
((( يف (بدوالب) والري اآلن ضاحية ملدينة طهران.
((( زربخ هي قصبة سجستان .معجم البلدان.
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بتخوم خراسان ويسري اهلاشمي يف طريق الري
فيرسح رجل من بني متيم من املوال يقال له
شعيب بن صالح إىل أصطخر إىل األموي فيلتقي
هو واملهدي واهلاشمي ببيضاء اصطخر فتكون
بينهام ملحمة عظيمة عليهم رجل من بني عدي
فيظهراهللأنصارهوجنودهثمتكونوقعةباملدائن
بعد وقعتي الري ويف عاقرقوفا وقعة صيلمية
خيرب عنها كل ناج ثم يكون بعدها ذبح عظيم
ببابل ووقعة يف أرض من أرض نصيبني ثم خيرج
عىل األخوص قوم من سوادهم وهم العصب
عامتهم من الكوفة والبرصة حتى يستنقذوا ما يف
أيديه من سبي كوفان(((.
وعنه سعيد أبو عثامن عن جابر عن أيب جعفر
قال تنزل الرايات السود التي تقبل من خراسان
الكوفة فإذا ظهر املهدي بمكة بعث بالبيعة إىل
املهدي(((.
خروج املهدي يف مكة:

نعيم بن محاد املروزي عن سعيد أبو أيب عثامن عن
جابر عن أيب جعفر قال ثم يظهر املهدي بمكة
((( كتاب الفتن ص .192
((( كتاب الفتن ص .198
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عند العشاء ومعه راية رسول اهلل  وقميصه
وسيفه وعالمات ونور وبيان فإذا صىل العشاء
نادى بأعىل صوته يقول أذكركم اهلل أهيا الناس
ومقامكم بني يدي ربكم فقد اختذ احلجة وبعث
األنبياء وأنزل الكتاب وأمركم أن ال ترشكوا به
شيئا وأن حتافظوا عىل طاعته وطاعة رسوله وأن
حتيوا ما أحيا القرآن ومتيتوا ما أمات وتكونوا
أعوانا عىل اهلدى ووزرا عىل التقوى فإن الدنيا قد
دنا فناؤها وزواهلا وأذنت بالوداع فإين أدعوكم
إىل اهلل وإىل رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل
وإحياء سنته فيظهر يف ثالثامئة وثالثة عرش رجال
عدة أهل بدر عىل غري ميعاد قزعا كقزع اخلريف
رهبان بالليل أسد بالنهار فيفتح اهلل للمهدي
أرض احلجاز ويستخرج من كان يف السجن من
بني هاشم وتنزل الرايات السود الكوفة فيبعث
بالبيعة إىل املهدي ويبعث املهدي جنوده يف
اآلفاق ويميت اجلور وأهله وتستقيم له البلدان
ويفتحاهللعىليديهالقسطنطينية(((.
وعنه عن غري واحد عن محاد بن سلمة عن عيل
بن زيد عن رجل عن عبد اهلل بن عمر رىض اهلل
((( ()كتاب الفتن ص .213
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عنهام قال املهدي الذي ينزل عليه عيسى بن مريم
ويصيلخلفه(((.
الدجال:

نعيم بن محاد املروزي عن ضمرة ثنا عبد اهلل بن
شوذب عن أيب التياح عن خالد بن سبيع عن
حذيفة بن اليامن  قال سمعت رسول اهلل 
يقول (خيرج الدجال ثم عيسى بن مريم .((()
وعنه عن سفيان عن واصل األحدب عن أيب
وائل قال أكثر تبع الدجال اليهود(((.
الباقر  خيرب بعذاب القذف واخلسف:

نعيم بن محاد املروزي عن عبد اهلل بن موسى عن
أيب جعفر عن الربيع بن أنس عن أيب العاليه عن
أيب بن كعب  يف قوله تعاىل (هو القادر عىل أن
يبعث عليكم عذابا من فوقكم) اآلية قال هي
أربع وكلهن عذاب فجاء بمستقر اثنتني بعد وفاة
رسول اهلل  بخمس وعرشين سنة فألبسوا
شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض وبقيت إثنتان
ومها ال بد واقعتان اخلسف والقذف(((.
((( كتاب الفتن ص .230
((( كتاب الفتن ص .325
((( كتاب الفتن ص .333
((( كتاب الفتن ص .375
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أقول:

ومن خالل املقارنة بني الرتاث الروائي املهدوي
الشيعي السائد يف القرن الثاين اهلجري والربع
األول من القرن الثالث مع الرتاث الروائي
املهدوي السني يف الفرتة نفسها نالحظ أمرين:
أوال:

يؤكد كال الرتاثني عىل ان املهدي هو من ذرية
النبي من فاطمة من ذرية احلسني .وان عيسى
يصيل خلف املهدي وانه آخر األئمة اإلثني عرش
الذي برش هبم النبي مع أختالفهم يف تشخيص
بقية األئمة .ويذكر كالمها مالحم مشرتكة تسبق
الظهور كظهور السفياين واخلراساين وشعيب
بن صالح وحرب عاملية تطيح بثلثي الناس وغري
ذلك.
ثانيا:
املهدي

ينفرد الرتاث الشيعي بتشخيص
بكونه السادس من ذرية الصادق ثم اخلامس
من ذرية الكاظم ثم الرابع من ذرية الرضا ،
وينفردايضابذكرالغيبتني.
ويتضح من البحث ان إدعاء األستاذ الكاتب:
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«الروايات الواردة حول الغيبة والغائب ال
تتحدث عن غائب بالتحديد ...وال تتحدث عن
أمر قبل وقوعه حىت يكون ذلك إعجازا ودليال
على صحة الغيبة ...وإن حتديد هوية اإلمام
املهدي بالثاين عشر من إئمة أهل البيت قد حدث
يف وقت متأخر بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري
بفترة طويلة إي يف بداية القرن الرابع اهلجري».
مل يكن مطابقا ملا عليه واقع تراث أهل البيت 
الذي رواه عنهم شيعتهم قبل والدة املهدي 
وغيبته وقد عرضنا للقاريء الكرمي طرفا من
كتاب احلسن بن حمبوب املتوىف سنة  224وكتب
ثالثة عشر مصنفًا ممن عاصره من مصنفي الشيعة
وقاربه يف تاريخ وفاته إذ ذكرت هذه الكتب
خصوصيات عن املهدي املوعود جتعل من هويته
واضحة مضافا اىل ما أخربت به من وقوع غيبته
الصغرى والكربى.
أما قوله( :ان كانت هوية املهدي قد حتددت
من قبل منذ زمان رسول اهلل (ص) أو األئمة
األحد عرش السابقني ملا اختلف املسلمون وال
الشيعة وال اإلمامية وال شيعة احلسن العسكري
يف حتديد هوية املهدي)
281

فجوابه :ان النصوص ووضوح مطلبها غري
مانعة من اإلختالف أو اإلنحراف ،وال يوجد
أوضح من وجود اهلل تعاىل وقد اختلف الناس
فيه تعاىل بني ملحد ومؤمن ،وال أوضح من
معجزة عيسى يف اتباع موسى  وامته وقد
اختلفوا فمنهم من آمن بعيسى ومنهم من كذب
رو حديث عن النبي
به بل سعى لقتلهوهكذا مل ُي َ
كامرويحديثالغديريفتواترهووضوحداللته
ومع ذلك قوتل عيل  من قبل املسلمني الذين
سمعوا حديث الغدير ولعن من قبل الكثري
منهم.
الفصل الرابع :استدالل متكلمي الشيعة يف
الغيبة الصغرى عىل وجود اإلمام املهدي 

سلك متكلمو الشيعة يف فرتة الغيبة الصغرى
طريقني الثبات وجود اإلمام املهدي :
الطريقاألول:طريقاإلستداللبحديثالثقلني
وحديث األئمة من بعدي إثنا عرش وغريمها
من االحاديث واالصول الثابتة عن النبي
واألئمة حيث يفرض اإليامن هبا اإليامن ان
ال يموت اإلمام احلسن العسكري  دون ان
خيلف ولدا يكون هو االمام من بعده وهو املهدي
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املوعود ويكون صاحب عمر طويل جدا .وهذا
الدليل يسمى تساحما بالدليل العقيل وسامه
الكاتببالدليلالفلسفي!.
الطريق الثاين :إعتامد إخبار مجهور أصحاب
اإلمام احلسن العسكري بوجود ولد لإلمام
احلسن العسكري  وانه  نص عىل ولده
باإلمامة واخرب أنه املهدي املوعود .وهذا الدليل
هو الدليل التارخيي وهو الدليل املعتمد عادة
الثبات أي قضية تارخيية.
وفيام ييل نموذج لثالثة منهم ننقلها من كتاب
إكامل الدين للشيخ الصدوق:
استدالل أيب سهل النوبختي(((:

قال ابو سهل اسامعيل بن عيل النوبختي يف آخر
كتابالتنبيه:
«وقد سألونا فقالوا :ابن احلسن مل يظهر ظهور ًا
تام ًا للخاصة والعامة فمن اين علمتم وجوده
يف العامل؟ وهل رأيتموه او اخربتكم مجاعة قد

((( قال ابن النديم يف الفهرست :أبو سهل إسامعيل بن عيل بن
نوبخت من كبار الشيعةوقال ابن حجر يف لسان امليزان كان من
وجوه املتكلمني ثم ذكر كتبه ،وقال :أخذ عنه أبو عبد اهلل بن
النعامن املعروف باملفيد شيخ الشيعة يف زمانه وغريه .أقول وهو
خال النوبختي صاحب فرق الشيعة وقد مر يشء من ترمجته
سابق ًا.
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تواترت اخبارها اهنا شاهدته وعاينته؟
فيقالهلم:

ان امر الدين كله باالستدالل يعلم ،فنحن عرفنا
اهلل عز وجل باالدلة ومل نشاهده ،وعرفنا نبوته
وصدقه باالستدالل ،وعرفنا انه استخلف
عيل بن ايب طالب باالستدالل وعرفنا أن
النبي  وسائراالئمة  بعدهعاملونبالكتاب
والسنة وال جيوز عليهم يف شىء من ذلك الغلط
وال النسيان وال تعمد الكذب باالستدالل،
وكذلك عرفنا ان احلسن بن عيل  امام
مفرتضالطاعة.
وعلمنا باالخبار املتواترة عن االئمة
الصادقني  ان االمامة ال تكون بعد كوهنا يف
احلسن واحلسني  اال يف ولد االمام وال يكون
يف اخ وال قرابة،
فوجب من ذلك ان االمام ال يميض اال ان خيلف
من ولده اماما.
فلام صحت امامة احلسن  وصحت وفاته
ثبت انه قد خلف من ولده امام ًا،
هذا وجه الداللة عليه.
ووجه آخر وهو:
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ان احلسن خلف مجاعة من ثقاته ممن يروي
عنهاحلاللواحلرامويؤديكتبشيعتهوامواهلم
وخيرجون اجلوابات وكانوا بموضع من السرت
والعدالة بتعديله اياهم يف حياته ،فلام مىض
امجعوا مجيع ًا عىل انه قد خ ّلف ولد ًا هو االمام
وامروا الناس ان ال يسألوا عن اسمه وان يسرتوا
ذلك من اعدائه ،و طلبه السلطان اشد طلب
ووكل بالدور واحلباىل من جواري احلسن .
ثم كانت كتب ابنه اخللف بعده خترج اىل الشيعة
باالمر والنهي عىل ايدي رجال ابيه الثقات اكثر
من عرشين سنة.
ثمانقطعتاملكاتبةومىضاكثررجالاحلسن 
الذين كانوا شهدوا بأمر االمام بعده وبقي منهم
رجل واحد قد امجعوا عىل عدالته وثقته فأمر
الناسبالكتامنواناليذيعواشيئامنامراالمام،
وانقطعتاملكاتبة.
فصح لنا ثبات عني االمام بام ذكرت من الدليل،
وصفت عن اصحاب احلسن  ورجاله
وبام
ُ
ونقلهمخربه،
وصحة غيبته باالخبار املشهورة يف غيبة
االمام  وان له غيبتني احدهيام اشد من
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االخرى.
ومذهبنا يف غيبة االمام يف هذا الوقت ال يشبه
مذهب املمطورة يف موسى(((بن جعفر الن
موسى مات ظاهر ًا ورآه الناس ميت ًا ودفن دفن ًا
مكشوفا ومىض ملوته اكثر من مائة سنة ومخسني
سنة ال يدعي احد انه يراه وال يكاتبه وال يراسله،
ودعواهم انه حي فيه اكذاب احلواس التي
شاهدته ميت ًا وقد قام بعده عدة ائمة فأتوا من
العلوم بمثل ما اتى به موسى وليس يف دعوانا
هذه غيبة االمام اكذاب للحس وال حمال وال
دعوى تنكرها العقول وال خترج من العادات
يدعي من شيعته الثقات
وله اىل هذا الوقت من َّ
املستورين انه باب اليه وسبب يؤدي عنه اىل
شيعته امره وهنيه ومل تطل املدة يف الغيبة طوالً
خيرج من عادات من غاب،
فالتصديق باالخبار يوجب:
اعتقاد امامة ابن احلسن  عىل ما رشحت.
وانه قد غاب كام جاءت االخبار يف الغيبة فاهنا
جاءت مشهورة متواترة وكانت الشيعة تتوقعها
وترتجاها كام ترجو بعد هذا من قيام القائم 
((( هم الواقفية وهو لقب غلب عليها.
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باحلق واظهار العدل.
ونسأل اهلل عز وجل توفيقا وصربا مجي ً
ال
برمحته(((.
رد ابن قبة (ت قبل سنة  )319عىل ابن بشار:

قال الشيخ الصدوق  :وقد تكلم علينا
أبواحلسن عيل بن أمحد بن بشار يف الغيبة وأجابه
(((
أبوجعفر حممد بن عبد الرمحن بن قبة الرازي
وكان من كالم عىل بن أمحد بن بشار علينا يف ذلك
أن قال يف كتابه:

((( كامل الدين للصدوق ص .92
((( حممد بن عبد الرمحن بن قبة أبو جعفر الرازي ـ بالقاف
املكسورة وفتح الباء املوحدة من متكلمي اإلمامية وحذاقهم
وكان أوال معتزليا ثم انتقل اىل القول باإلمامة وحسنت بصريته
وله كتب يف اإلمامة ،قال ابواحلسني السوسنجردي مضيت اىل
ايب القاسم البلخي ببلخ بعد زيارة الرضا  بطوس فسلمت
عليه وكان عارفا يب ومعي كتاب ايب جعفر بن قبة يف اإلمامة
املعروف باإلنصاف فوقف عليه ونقضه بـ (املسرتشد يف اإلمامة)
فعدت اىل الري فدفعت الكتاب اىل ابن قبة فنقضه بـ (املستثبت يف
اإلمامة)فحملتهاىلايبالقاسمفنقضهبنقضاملستثبتفعدتاىل
الري فوجدت ابا جعفر قد مات (.قاموس الرجال للعالمة
التسرتي.)أقول تويف ابو القاسم البلخي سنة  319هجرية.
ويف فهرست النجايش برتمجة احلسن بن موسى النوبختي ذكر
للنوبختي هذا كتابني باسم (جواباته اليب حعفر بن قبة) والظاهر
ذلك منه عىل ابن قبة قبل ان يستبرص.
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كالم ابن بشار:

قال ابن بشار( :أقول :إن كل املبطلني أغنياء عن
تثبيت إنية من يدعون له ،وبه يتمسكون ،وعليه
يعكفون ،ويعطفون لوجود أعياهنم وثبات
إنياهتم وهؤالء (يعني أصحابنا) فقراء إىل ما
قد غني عنه كل مبطل سلف من تثبيت إنية من
يدعون له وجوب الطاعة ،فقد افتقروا إىل ما قد
غني عنه سائر املبطلني واختلفوا بخاصة ازدادوا
هبا بطالنا وانحطوا هبا عن سائر املبطلني ،الن
الزيادة من الباطل حتط والزيادة من اخلري تعلو،
واحلمد هلل رب العاملني.
وأقول قوال تعلم فيه الزيادة عىل االنصاف منا
وإن كان ذلك غري واجب علينا.
وأقول :إنه معلوم أنه ليس كل مدع ومدعى
له بمحق ،وإن كل سائل ملدع تصحيح دعواه
بمنصف وهؤالء القوم ادعوا أن هلم من قد
صح عندهم أمره ووجب له عىل الناس االنقياد
والتسليم وقد قدمنا أنه ليس كل مدع ومدعى له
بواجب له التسليم ،ونحن نسلم هلؤالء القوم
الدعوى ونقر عىل أنفسنا باالبطال ـ وإن كان
ذلك يف غاية املحال ـ بعد أن يوجدونا إنية املدعى
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له والنسأهلم تثبيت الدعوى ،فان كان معلوما
أن يف هذا أكثر من االنصاف فقد وفينا بام قلنا(((،
فان قدروا عليه فقد أبطلوا ،و إن عجزوا عنه فقد
وضح ما قلناه من زيادة عجزهم عن تثبيت ما
يدعون عىل عجز كل مبطل عن تثبيت دعواه.
وأهنم خمتصون من كل نوع من الباطل بخاصة
يزدادون هبا انحطاطا عن املبطلني أمجعني
لقدرة كل مبطل سلف عىل تثبيت دعواه إنية من
يدعون له وعجز هؤالء عام قدر عليه كل مبطل
إال ما يرجعون إليه من قوهلم «إنه البد ممن جتب
به حجة اهلل عزوجل» وأجل البد من وجوده
فضال عن كونه ،فأوجدونا االنية من دون إجياد
الدعوى.
ولقد خربت عن أيب جعفر بن أبى غانم أنه قال
لبعض من سأله فقال :بم حتاج الذين كنت تقول
ويقولون :إنه البد من شخص قائم من أهل هذا
البيت؟ قال له :أقول هلم :هذا جعفر.
فيا عجبا أخيصم الناس بمن ليس هو

((( هو غري عيل بن أبى غانم الذى عنونه منتجب الدين بل هو
رجل آخر مل أعثر عىل عنوانه يف كتب الرجال.
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بمخصوم(((.
وقد كان شيخ يف هذه الناحية  يقول :قد
وسمت هؤالء بالالبدية أي أنه المرجع هلم
وال معتمد إال إىل أنه البد من أن يكون هذا الذي
(ليس) يف الكاينات ،فوسمهم من أجل ذلك،
و نحن نسميهم هبا أي أهنم دون كل من له بد
يعكف عليه إذ كان أهل االصنام التى أحدها
البد قد عكفوا عىل موجود وإن كان باطال ،وهم
قد تعلقوا بعدم ليس وباطل حمض وهم الالبدية
حقا ،أي البد هلم يعكفون عليه إذ كان كل مطاع
معبود ،وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم من
كل نوع الباطل بخاصة يزدادون هبا انحطاطا و
احلمد هلل.
ثم قال :نختم االن هذا الكتاب بأن نقول :إنام
نناظر ونخاطب من قد سبق منه االمجاع عىل
أنه البد من إمام قائم من أهل هذا البيت جتب
به حجة اهلل ويسد به فقر اخللق وفاقتهم ومن مل
جيتمع معنا عىل ذلك فقد خرج من النظر يف كتابنا
فضال عن مطالبتنا به ونقول لكل من اجتمع معنا
((( ملا كان جواب أيب جعفر ابن أيب غانم للمعرتض« :أقول انه
جعفر» .تعجب منه ابن بشار الن جعفر ليس بقابل أن خياصم فيه
أو مل يكن موردا هلا.
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عىل هذا االصل من الذي قدمنا يف هذا املوضع:
كنا وإياكم قد أمجعنا عىل أنه الخيلو أحد من بيوت
هذه الدار من رساج زاهر ،فدخلنا الدار فلم نجد
فيها إال بيتا واحدا فقد وجب وصح أن يف ذلك
البيت رساجا .واحلمد هلل رب العاملني) .انتهى
كالم ابن بشار.
رد ابن قبة:

فأجابه أبو جعفر حممد بن عبد الرمحن بن قبة
الرازي بأن قال:
(إنا نقول :ـ وباهلل التوفيق :ـ ليس االرساف
يف االدعاء والتقول عىل اخلصوم مما يثبت هبام
حجة ،ولو كان ذلك كذلك الرتفع احلجاج بني
املختلفني واعتمد كل واحد عىل إضافة ماخيطر
بباله من سوء القول إىل خمالفه وعىل ضد هذا
بني احلجاج ووضع النظر واالنصاف أوىل ما
يعامل به أهل الدين وليس قول أيب احلسن ليس
لنا ملجأ نرجع إليه وال قيام نعطف عليه وال سندا
نتمسك بقوله حجة الن دعواه هذا جمرد من
الربهانوالدعوى إذا انفردت عن الربهان كانت
غري مقبول عند ذوي العقول وااللباب.
ولسنا نعجز عن أن نقول:
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بىل ،لنا ـ واحلمد هلل ـ من نرجع إليه ونقف عند
أمره ومن كان ثبتت حجته وظهرت أدلته،
فان قلت :فأين ذلك؟ دلونا عليه.
قلنا :كيف حتبون أن ندلكم عليه؟ أتسألوننا أن
نأمره أن يركب ويصري إليكم ويعرض نفسه
عليكم؟ أو تسألونا أن نبني له دارا ونحوله إليها
ونعلم بذلك أهل الرشق والغرب؟ فان رمتم
ذلك فلسنا نقدر عليه وال ذلك بواجب عليه.
فان قلتم :من أي وجه تلزمنا حجته وجتب علينا
طاعته؟
قلنا :إنا نقر أنه ال بد من رجل من ولد أيب احلسن
عيل بن حممد العسكرى جتب به حجة اهلل
دللناكم عىل ذلك حتى نضطركم إليه إن أنصفتم
منأنفسكم،
وأول ما جيب علينا وعليكم أن ال نتجاوز ما قد
ريض به أهل النظر واستعملوه ورأوا أن من حاد
عن ذلك فقد ترك سبيل العلامء ،وهو أنا ال نتكلم
يف فرع مل يثبت أصله وهذا الرجل الذي جتحدون
وجوده فانام يثبت له احلق بعد أبيه وأنتم قوم ال
ختالفونا يف وجود أبيه فال معنى لرتك النظر يف
حق أبيه واالشتغال بالنظر معكم يف
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وجوده فانه إذا ثبت احلق البيه ،فهذا ثابت
رضورة عند ذلك باقراركم ،وإن بطل أن يكون
احلق البيه فقد آل االمر إىل ما تقولون وقد أبطلنا،
وهيهات لن يزداد احلق إال قوة وال الباطل إال
وهنا ،وإن زخرفه املبطلون.
الدليل على صحة امر اإلمام احلسن
العسكري :
والدليل عىل صحة أمر أبيه أنا وإياكم جممعون
عىل أنه ال بد من رجل من ولد أيب احلسن (عيل
اهلادي ع) تثبت به حجة اهلل وينقطع به عذر اخللق
وإن ذلك الرجل تلزم حجته من نأى عنه من أهل
االسالم كام تلزم من شاهده وعاينه ونحن وأكثر
اخللق ممن قد لزمتنا احلجة من غري مشاهدة فننظر
يف الوجه الذي لزمتنا منه احلجة ما هي؟
ثم ننظر من أوىل من الرجلني اللذين ال َع ِقب
اليب ـ احلسن غريمها فأهيام كان أوىل فهو احلجة
واالمام وال حاجة بنا إىل التطويل،
ثم نظرنا من أي وجه تلزم احلجة من نأى عن
الرسل واالئمة  فاذا ذلك باالخبار التي
توجب احلجة وتزول عن ناقليها هتمة التواطؤ
عليها واالمجاع عىل خترصها ووضعها.
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ثم فحصنا عن احلال فوجدنا فريقني ناقلني:
يزعم أحدمها أن املايض  نص عىل احلسن 
وأشار إليه ويروون مع الوصية وما له من خاصة
الكرب أدلة يذكروهنا وعلام يثبتونه.
ووجدنا الفريق االخر يروون مثل ذلك جلعفر ال
يقولغريهذا
(ثم) نظرنا:
فاذا الناقل الخبار جعفر مجاعة يسرية واجلامعة
اليسرية جيوز عليها التواطؤ والتالقي والرتاسل
فوقع نقلهم موقع شبهة ال موقع حجة وحجج
اهلل ال تثبت بالشبهات.
ونظرنا يف نقل الفريق االخر فوجدناهم مجاعات
متباعدي الديار واالقطار ،خمتلفي اهلمم واالراء
متغايرين ،فالكذب ال جيوز عليهم لنأي بعضهم
عن بعض وال التواطؤ وال الرتاسل واالجتامع
عىل خترص خرب ووضعه ،فعلمنا أن النقل
الصحيح هو نقلهم وأن املحق هؤالء ،والنه إن
بطل ما قد نقله هؤالء عىل ما وصفنا من شأهنم مل
يصح خرب يف االرض وبطلت االخبار كلها.
فتأمل ـ وفقك اهلل ـ يف الفريقني فانك جتدهم كام
وصفت ،ويف بطالن االخبار هدم االسالم ويف
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تصحيحها تصحيح خربنا ،ويف ذلك دليل عىل
صحة أمرنا ،واحلمد هلل رب العاملني.
ثم رأيت اجلعفرية (أي الذي يقولون بإمامة
جعفر الكذاب) ختتلف يف إمامة جعفر من أي
وجه جتب؟ فقال قوم :بعد أخيه حممد ،وقال
قوم :بعد أخيه احلسن ،وقال قوم :بعد أبيه.
ال بد من رجل من ولد اإلمام احلسن
العسكري :
ورأيناهم ال يتجاوزون ذلك ورأينا أسالفهم
وأسالفنا قدرووا قبل احلادث ما يدل عىل إمامة
احلسن وهو ما روي عن أيب عبد اهلل  قال« :إذا
توالت ثالثة أسامء :حممد وعيل واحلسن فالرابع
القائم» وغري ذلك من الروايات وهذه وحدها
توجب االمامة للحسن ،وليس إال احلسن
وجعفر .فاذا مل تثبت جلعفر حجة عىل من شاهده
يف أيام احلسن واالمام ثابت احلجة عىل من
رآه ومن مل يره فهو احلسن اضطرارا ،وإذا ثبت
احلسن  وجعفر عندكم مربء تربأ منه واالمام
ال يتربأ من االمام واحلسن قد مىض وال بد عندنا
وعندكم من رجل من ولد احلسن  تثبت به
حجة اهلل ،فقد وجب باالضطرار للحسن ولد
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قائم .
وقل يا أبا جعفر ـ أسعدك اهلل ـ اليب احلسن أعزه
اهلل (أي ابن بشار) :يقول حممد بن عبد الرمحن
قد أوجدناك إنية املدعى له فأين املهرب؟ هل
تقر عىل نفسك باالبطال كام ضمنت أو يمنعك
اهلوى من ذلك فتكون كام قال اهلل تعاىل« :وإن
كثرياليضلونبأهوائهمبغريعلم».
فأما ما وسم به أهل احلق من الالبدية لقوهلم« :ال
بد ممن جتب به حجة اهلل»:
فيا عجبا فال يقول أبو احلسن ال بد ممن جتب به
حجة اهلل؟ وكيف ال يقول وقد قال عند حكايته
عنا وتعيريه إيانا« :أجل ال بد من وجوده فضال
عن كونه» فان كان يقول ذلك فهو وأصحابه
من الالبدية وإنام وسم نفسه وعاب ،وإن كان ال
يقول ذلك فقد كفينا مؤونة تنظريه ومثله بالبيت
والرساجوكذا يكون حال من عاند أولياء اهلل
يعيب نفسه من حيث يرى أنه يعيب خصمه،
واحلمد هلل املؤيد للحق بأدلته.
ونحن نسمي هؤالء بال ُب ِّدية إذ كانوا عبدة ال ُب ّد قد
عكفوا عىل ما ال يسمع وال يبرص واليغني عنهم
شيئا .وهكذا هؤالء.
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كالم ابن قبة يف الغيبة:

ونقول :يا أبا احلسن ـ هداك اهلل ـ هذا حجة اهلل
عىل اجلن واالنس ومن ال تثبت
حجته عىل اخللق إال بعد الدعاء والبيان حممد
وآله قد أخفى شخصه يف الغار حتى مل يعلم
بمكانه ممن احتج اهلل عليهم به إال مخسة نفر(((.
فان قلت :إن تلك غيبة بعد ظهوره وبعد أن قام
عىل فراشه من يقوم مقامه.
قلت لك :لسنا نحتج عليك يف حال ظهوره وال
استخالفه ملن يقوم مقامه من هذا يف قبيل وال
((( املراد باخلمسة :عىل بن أيب طالب ،وأبوبكر ،وعبد اهلل بن
اريقط الليثى ،واسامء بنت أيب بكر ،وعامر بن فهرية .والقصة
كام يف اعالم الورى هكذا :بقى رسول  يف الغار ثالثة أيام،
ثم اذن اهلل له يف اهلجرة وقال :يا حممد اخرج عن مكة فليس لك
هبا نارص بعد أبى طالب .فخرج رسول اهلل  وأقبل راع لبعض
قريش يقال له ابن اريقط فدعا رسول اهلل  وقال :يا ابن اريقط
أئتمنك عىل دمى؟ قال إذ ًا احرسك وأحفظك وال أدل عليك،
فأين تريد يا حممد؟ قال :يثرب ،قالواهلل السلكن بك مسلكا
الهيتدى اليه أحد ،قال له رسول اهلل  :ائت عليا وبرشه بان
اهلل قد أذن ىل يف اهلجرة فيهيء يل زادا وراحلة .وقال أبوبكر :ائت
اسامء بنتي وقل هلا :هتيء يل زادا وراحلتني ،وأعلم عامر بن فهرية
أمرنا ـ وكان من مواىل أبى بكر وقد كان أسلم ـ قل له :ائتنا بالزاد
والراحلتني ،فجاء ابن اريقط إىل عىل وأخربه بذلك فبعث عىل
بن أيب طالب  إىل رسول اهلل  بزاد و راحلة ،وبعث ابن
فهرية بزاد وراحلتني .وخرج رسول اهلل  من الغار وأخذ به
ابن اريقط عىل طريق نخلة بني اجلبال فلم يرجعوا إىل الطريق اال
بقديد.
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دبري((( وإنام نقول لك :أليس تثبت حجته يف
نفسه يف حال غيبته عىل من مل يعلم بمكانه لعلة
من العلل فال بد من أن تقول :نعم ،قلنا :ونثبت
حجة االمام وإن كان غائبا لعلة اخرى وإال فام
الفرق؟
ثم نقول :وهذا أيضا مل يغب حتى مأل آباؤه 
وعرفوهم كيف
آذان شيعتهم بأن غيبته تكونَّ ،
يعملونعندغيبته.
فان قلت يف والدته ،فهذا موسى  مع شدة
طلب فرعون إياه وما فعل بالنساء واالوالد
ملكانه حتى أذن اهلل يف ظهوره ،وقد قال الرضا 
يف وصفه« :بأبى و امي شبيهي وسمي جدي
وشبيه موسى بن عمران.
وحجة اخرى نقول لك :يا أبا احلسن أتقر أن
الشيعة قدروت يف الغيبة أخبارا؟ فان قال :ال،
أوجدناه االخبار ،وإن قال :نعم ،قلنا له فكيف
تكون حالة الناس إذا غاب إمامهم فكيف
تلزمهم احلجة يف وقت غيبته ،فان قال :يقيم من
((( القبيل ما اقبلت به إىل صدرك .والدبري ما أدبرت به عن
صدرك ،ويقال :فالن ما يعرف قبيال وال دبريا .واملراد ما أقبلت به
املرأة من غزهلا وما أدبرت .وهذا الكالم تعريض البن بشار يعنى
أنه ال يدرى ما يقول ولسنا نحتج عليه يف هذا االمر.
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يقوم مقامه ،فليس يقوم عندنا وعندكم مقام
االمام إال االمام ،وإذا كان إماما قائام فالغيبة وإن
احتج بيشء آخر يف تلك الغيبة فهو بعينه حجتنا
يف وقتنا ال فرق فيه والفصل.
كالم ابن قبة يف فساد امر جعفر:

ومنالدليلعىلفسادأمرجعفر:مواالتهوتزكيته
فارس بن حاتم ـ لعنه اهلل  (((-وقد برىء منه أبوه،
وشاع ذلك يف االمصار حتى وقف عليه االعداء
فضال عن االولياء.
ومن الدليل عىل فساد أمره استعانته بمن استعان
يف طلب املرياث من أم احلسن  وقد أمجعت
الشيعة أن آباءه  أمجعوا أن االخ ال يرث مع
االم.
ومن الدليل عىل فساد أمره قوله :إنى إمام بعد
أخي حممد ،فليت شعري متى تثبت إمامة أخيه
وقد مات قبل أبيه حتى تثبت إمامة خليفته ،ويا
عجبا إذا كان حممد يستخلف ويقيم إماما بعده
وأبوه حي قائم وهو احلجة واالمام فام يصنع
((( هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينى نزيل العسكر
من اصحاب الرضا  غال ملعون أهدر أبواحلسن
العسكري  دمه وضمن ملن يقتله اجلنة فقتله جنيد .راجع
منهج املقال ص .257
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أبوه ،و متى جرت هذه السنة يف االئمة وأوالدهم
حتى نقبلها منكم ،فدلونا عىل ما يوجب إمامة
حممد حتى إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته .واحلمد
هلل الذي جعل احلق مؤيدا والباطل مهتوكا
ضعيفازاهقا.
فأما ما حكى عن ابن أبى غانم  فلم يرد الرجل
بقوله عندنا يثبت إمامة جعفر ،وإنام أراد أن يعلم
السائل أن أهل هذه البيت مل يفنوا حتى ال يوجد
منهمأحدا.
رد عىل كلامته األخرى:
قوله« :وكل مطاع معبود» فهو خطأ عظيم النا ال
نعرف معبود ًا إال اهلل ونحن نطيع رسول اهلل 
وال نعبده.
رد ابن قبة عىل خامتة كتاب ابن بشار:

وأما قوله :نختم االن هذا الكتاب بأن نقول :إنام
نناظر ونخاطب من قد سبق منه االمجاع بأنه ال بد
من إمام قائم من أهل هذا البيت جتب به حجة اهلل
ـ إىل قوله ـ وصح أن يف ذلك البيت رساجا ،وال
حاجة بنا إىل دخوله.
فنحن ـ وفقك اهلل ـ ال نخالفه وأنه ال بد من إمام
قائم من أهل هذا البيت جتب به حجة اهلل وإنام
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نخالفهيفكيفيةقيامهوظهورهوغيبته.
وأما ما م َّثل به من البيت والرساج فهو ُمنى ،وقد
قيل :إن املنى رأس أموال املفاليس.
ولكنا نرضب مثال عىل احلقيقة ال نميل فيه عىل
خصم وال نحيف فيه عىل ضد ،بل نقصد فيه
الصواب.
فنقول :كنا ومن خالفنا قد أمجعنا عىل أن فالنا
مىض 8وله ولدان وله دار وأن الدار يستحقها
منهام من قدر عىل أن حيمل باحدى يديه ألف
(((
رطل وأن الدار ال تزال يف يدي عقب احلامل
إىل يوم القيامة ،ونعلم أن أحدهم8ا حيمل
واالخريعجز،
ثم احتجنا أن نعلم من احلامل منهام فقصدنا
مكاهنام ملعرفة ذلك فعاق عنهام عائق منع عن
مشاهدهتام،
غري أنا رأينا مجاعات كثرية يف بلدان نائية متباعدة
بعضها عن بعض يشهدون أهنم رأوا أن االكرب
منهام قد محل ذلك،
ووجدنا مجاعة يسرية يف موضع واحد يشهدون
أن االصغر منهام فعل ذلك ،ومل نجد هلذه اجلامعة
((( يعنى اوالده وأحفاده.
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خاصة يأتوا هبا،
فلم جيز يف حكم النظر وحفيظة االنصاف وما
جرت به العادة وصحت به التجربة رد شهادة
تلك اجلامعات وقبول شهادة هذه اجلامعة و
التهمة تلحق هؤالء وتبعد عن أولئك.
فان قال خصومنا :فام تقولون يف شهادة سلامن
وأبى ذر وعامر واملقداد المري املؤمنني ،
وشهادة تلك اجلامعات وأولئك اخللق لغريه
أهيام كان أصوب؟
قلنا هلم :المري املؤمنني  وأصحابه امور خص
هبا وخصوا هبا دون من بازائهم ،فان أوجدمتونا
مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم املحقون :أو هلا
أن أعداءه كانوا يقرون بفضله وطهارته وعلمه،
وقد روينا ورووا له معنا أنه  خرب «أن اهلل يوايل
منيواليهويعاديمنيعاديه»فوجبهلذاأنيتبع
دون غريه ،والثاين أن أعداءه مل يقولوا له :نحن
نشهد أن النبي  أشار إىل فالن باالمامة ونصبه
حجة للخلق وإنام نصبوه هلم عىل جهة االختيار
كام قد بلغك ،والثالث أن أعداءه كانوا يشهدون
عىل أحد أصحاب أمري املؤمنني  أنه ال يكذب
لقوله « :ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء
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عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر» فكانت شهادته
وحده أفضل من شهادهتم ،والرابع أن أعداءه
قد نقلوا ما نقله أولياؤه مما جتب به احلجة وذهبوا
عنه بفساد التأويل ،واخلامس أن أعداءه رووا
يف احلسن واحلسني أهنام سيدا شباب أهل اجلنة،
ورووا أيضا أنه  قال« :من كذب عيل متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار» فلام شهدا ألبيهام بذلك
وصح أهنام من أهل اجلنة بشهادة الرسول وجب
تصديقهام الهنام لو كذبا يف هذا مل يكونا من أهل
اجلنة وكانا من أهل النار وحاشا هلام الزكيني
الطيبني الصادقني ،فليوجدنا أصحاب جعفر
خاصة هي هلم دون خصومهم حتى يقبل ذلك،
وإال فال معنى لرتك خرب متواتر ال هتمة يف نقله
وال عىل ناقليه وقبول خرب ال يؤمن عىل ناقليه
هتمة التواطؤ عليه ،وال خاصة معهم يثبتون هبا
ولن يفعل ذلك إال تائه حريان) انتهى كالم ابن
قبة يف رده عىل ابن بشار.
دعاؤهللخصمباهلداية:

فتأمل ـ أسعدك اهلل ـ يف النظر فيام كتبت به إليك مما
ينظر به الناظر لدينه ،املفكر يف معاده املتأمل بعني
اخليفة واحلذار إىل عواقب الكفر واجلحود موفقا
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إن شاء اهلل تعاىل أطال اهلل بقاءك وأعزك وأيدك
وثبتك و جعلك من أهل احلق وهداك له وأعاذك
من أن تكون من الذين ضل سعيهم يف احليوة
الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا .ومن
الذينيستزهلمالشيطانبخدعهوغرورهوإمالئه
وتسويله وأجرى لك أمجل ما عودك.
استدالل آخر:

قال الشيخ الصدوق :وقال غريه (أي غري ابن
قبة) من مشايخ اإلمامية:
إن عامة خمالفينا قد سألونا يف هذا الباب عن
مسائل وجيب عليهم أن يعلموا أن القول بغيبة
صاحب الزمان  مبني عىل القول بإمامة
آبائه  ،والقول بأمامة آبائه  مبني عىل
القول بتصديق حممد  وإمامته ،وذلك أن
هذا باب رشعي وليس بعقيل حمض والكالم
يف الرشعيات مبني عىل الكتاب والسنة كام قال
اهلل عزوجل« :فإن تنازعتم يف يشء (يعني يف
الرشعيات) فردوه إىل اهلل وإىل الرسول» فمتى
شهد لنا الكتاب والسنة وحجة العقل فقولنا هو
املجتبى.
ونقول :إن مجيع طبقات الزيدية و االمامية قد
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اتفقوا عىل أن رسول اهلل  قال« :إين تارك
فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ومها
اخلليفتان من بعدي وإهنام لن يفرتقا حتى يردا
عيل احلوض» وتلقوا هذا احلديث بالقبول.
فوجب :أن الكتاب ال يزال معه من العرتة من
يعرف التنزيل والتأويل علام يقينيا خيرب عن مراد
اهلل عزوجل كام كان رسول اهلل  خيرب عن املراد
وال يكون معرفته بتأويل الكتاب استنباطا وال
استخراجا كام مل تكن معرفة الرسول  بذلك
استخراجا وال استنباطا وال استدالال وال عىل
ما جتوز عليه اللغة وجتري عليه املخاطبة ،بل خيرب
عن مراد اهلل ويبني عن اهلل بيانا تقوم بقوله احلجة
عىل الناس كذلك جيب أن يكون معرفة عرتة
الرسول  بالكتاب عىل يقني ومعرفة وبصرية.
قال اهلل عزوجل يف صفة رسول اهلل « :قل
هذه سبييل أدعوا إىل اهلل عىل بصرية أنا ومن
اتبعني» فأتباعه من أهله وذريته وعرتته هم
الذين خيربون عن اهلل عزوجل مراده من كتابه
عىل يقني ومعرفة وبصرية ،ومتى مل يكن املخرب
عن اهلل عزوجل مراده ظاهرا مكشوفا فانه جيب
علينا أن نعتقد أن الكتاب ال خيلو من مقرون به
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من عرتة الرسول  يعرف التأويل والتنزيل إذ
احلديث يوجب ذلك(((.
كلمتنا حول منهج اثبات وجود االمام املهدي :

أقول :إن االيامن بوجود ولد للحسن العسكري
هو املهدي الذي برش به النبي وأنه غاب
غيبة صغرى بارش فيها توجيه شيعته من خالل
النواب األربعة دامت سبعبن سنة تقريبا ثم غيبة
كربى استمرت اىل اليوم وفيها أرجع شيعته اىل
الفقهاء العدول رواة حديث آبائه  يتوقف
عىلالتصديقبقضيتني:
القضيةاالوىل:

أصل معتقد اإلمامة اإلهلية عند الشيعة ويتمثل
بش به
بالوصية والعصمة وأن املهدي الذي َّ
النبي هو من أهل البيت ومن ولد فاطمة  وأن
عرفون بالنص
األئمة بعد النبي  اثنا عرش ُي َ
والوصية من النبي ثم نص السابق عىل الالحق،
وأن اإلمامة بعد احلسن هي للحسني ثم يف تسعة
من ذريته واهنا ال تعود بعد احلسن واحلسني يف
أخوين بل هي يف ولد االمام السابق بوصية
((( كامل الدين ومتام النعمة ص .63
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وتعريفمنه.
القضيةالثانية:

اإليامن بأن الشيعة اإلثني عرشية هم الذين
محلواعن األئمة األحد عرش فقههم وأحاديثهم
وتارخيهم اخلاص ومن ثم قبول تشخيص علامء
الشيعة االثني عرشية حلواريي أئمتهم ومحلة
علومهم وثقاة الرواةعنهم.
ورس اإلحتياج للقضية األوىل هو :أن اإليامن
بكون حممد بن احلسن العسكري الغائب هو
اإلمام الثاين عرش بنص من ابيه انام هو فرع هلا
وليس قضية مستقلة عنها أو يف عرضها.
ورس اإلحتياج للقضية الثانية هو :أن الشيعة
رووا عن األئمة كثريا من األمور التي انفردوا
هبا عن غريهم ومنها ما رووه عنهم  :بأن
الثاين عرش منهم سيغيب غيبة كربى وتطول
أيامه ومنها ما أخرب به احلسن العسكري خواصه
وحوارييه بوجود ولد له
هو األمام من بعده وهو املهدي املوعود وغري
ذلك ،ثم إن الشيعة اجتمعت كلمة مجهورهم
وغالبيتهم يف عرص الغيبة الصغرى عىل اإليامن
بمحمد بن احلسن العسكري وبغيبته وانتظار
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ظهوره والوقوف عند امامته.
ويف ضوء هاتني القضيتني يصبح البحث حول
وجود ولد للحسن العسكري وكونه االمام
الثاين عرش وهو الغائب املنتظر موضوعيا
ومنتجا ،أما إذا ألغينا التصديق
بالقضيتني اآلنفتي الذكر فإن الطريق إلثبات
الغائب املنتظر حممد بن احلسن العسكري
سيكون مسدودا متام ًا وذلك الن احلسن
العسكري  اخفى والدة ابنه حممد ًا االّ عن
خاصةاصحابه.
والذي صنعه األستاذ الكاتب الالري يف كتابه
هو ر ُّده لكال القضيتني:
أما القضية األوىل( :وهي أصل املعتقد الشيعي
بالوصية والعصمة واإلثني عرشية) فانتهى فيها
بزعمه اىل:
ـ أن الوصية التي يقول هبا الشيعة فكرة ادخلها
اىل التشيع عبد اهلل بن سبأ يف النصف األول من
القرن األول اهلجري.
ـ وأن العصمة فكرة مستحدثة يف الفكر الشيعي
ظهرت يف القرن الثاين اهلجري تأثرا بالفكر
االموي.
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ـ وانتهى بزعمه أيضا اىل ضعف األحاديث التي
حتدد األئمة بعد النبي بإثني عرش ،فضال عن
تضعيف روايات النص عىل اإلمام الالحق من
اإلمامالسابق.
وأما القضية الثانية( :وهي وثاقة الشيعة فيام
يروون عن أئمتهم) فانتهى فيها اىل:
ـ اهتام الشيعة األوائل القائلني بالوصية املشاهبة
لوصية موسى هلارون أو وصية موسى ليوشع
باهنم تلقوا الفكرة من عبد اهلل بن سبأ اليهودي
الذي أسلم عىل عهد عثامن.
ـ واهتام متكلمي الشيعة األوائل أمثال أيب بصري
ليث بن البخرتي املرادي الكويف((( ومحران بن
(((
أعني الشيباين الكويف((( و هشام بن احلكم
(((
وعيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم التامر
وحممد بن اخلليل السكاك صاحب هشام
ومؤمن الطاق وهشام بن سامل وغريهم بأهنم
أدخلوا فكرة العصمة والنص إىل التشيع.
ـ ثم اهتم مراجعهم االوائل النواب االربعة يف
((( من خواص االمام الباقر والصادق .
((( من خواص االمام الباقر واالمام الصادق .
((( تلميذ االمام الصادق وأحد خواص االمام الكاظم.
((( قال النجايش :كويف سكن البرصة من أصحاب الكاظم
والرضا من وجوه املتكلمني من أصحابنا كلم أبا اهلذيل والنظام.
309

عرص الغيبة الصغرى بانتحال ولد للحسن
العسكريكذباوالقولبغيبتهوانتظاره.
ـ ثم اهتم الذين جاءوا بعدهم أمثال ابن شاذان
والشيخ الكليني والشيخ الصدوق وابو سهل
النوبختي وابن قبة و الشيخ املفيد والرشيف
املرتىض والطويس وغريهم من أعالم الشيعة
كرسوا النهج التحريفي
االثني عرشية اىل اليوم َّ
للتشيع املتمثل بالوصية والعصمة والقول
بوجود ولد للحسن العسكري وحرص األئمة
بإثنيعرشوالقولبالغيبة.
أقول:

واملنهج العلمي يقتيض البحث يف القضية االوىل
و اإلستدالل عىل مفرداهتا األساسية (الوصية و
النصوالعصمةواإلثنيعرشية)،فإذاتمالدليل
عليها من الكتاب والسنة يرتفع اإلهتام عن
قدماء الشيعة بكوهنم استوردوا فكرة الوصية
من عبد اهلل بن سبأ او أدخلوا فكرة العصمة
وغريها ،وتعود لروايتهم عن أخبار أئمتهم
وخصوصيات تارخيهم احلجية واإلعتبار كام
هو احلال يف إعتبار رواية قدماء مذهب املالكي
أو احلنبيل والشافعي أو احلنفي عن خصوصيات
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ائمتهموأخبارهم(((.
ومن اجلدير ذكره ان اهتام الشيخ الكاتب الالري
لقدماء الشيعة شبيه باهتام عامر الشعبي وخلفائه
خلواص أصحاب عيل  وصفوهتم كاألصبغ
بن نباتة((( واحلارث األعور اهلمداين((( ورشيد
اهلجري وحبة العرين ونظراءهم حني قالوا عنهم
اهنم ليسوا يساوون شيئا فيام ينفردون به من
رواية ومن ثم امهلوا جل تراثهم الذي رووه عن
عيل  ودونوه يف صحف.

((( وقد مر علينا يف البحوث السابقة ان مجهور شيعة احلسن
العسكري قد اثبتوا له الولد والوصية هلذا الولد من ابيه باالمامة
وكونه املهدي املوعود.
((( قال ابن سعد :روى عن عيل وكان من أصحابه وكان
صاحب رشط عيل .وقا ل نرص بن مزاحم :كان األصبغ بن نباتة
شيخا عابدا وكان من ذخائر عيل ممن بايعه عىل املوت وكان عيل
يضن به عن احلرب والقتال (وقعة صفني  .)503/قال البزار
أكثر أحاديثه عن عيل ال يروي عن غريه .قال بن عدي :واألصبغ
أخرج له ها هنا شيئا الن عامة ما يروي عن عيل ال يتابعه
بن نباتة مل ِّ
عليهأحد.
((( فال ابن عبد الرب :وأظن الشعبي عوقب لقوله يف احلارث
اهلمداين (حدثني احلارث وكان أحد الكذابني) ومل يبن من
احلارث كذب وإنام نقم عليه إفراطه يف حب عيل وتفضيله عىل
غريه ومن هاهنا واهلل أعلم كذبه الشعبي الن الشعبي يذهب
اىل تفضيل ايب بكر واىل انه اول من اسلم (جامع بيان العلم ص
.445
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الفصل اخلامس :الرضورة التي تفرض
بأن املهدي املوعود هو ابن اإلمام
اإليامن َّ
احلسنالعسكري 
سؤاله:

ماهي املشكلة يف اإليامن بوالدة االمام املهدي
يف املستقبل وعندما يأذن اهلل؟ ملاذا اإلرصار عىل
والدته يف املايض السحيق وبقائه عىل قيد احلياة
بصورةغريطبيعية؟(((.
جوابنا:

إن األمر الذي يفرض اإليامن بوالدة املهدي
املوعود يف املايض السحيق وكونه الثاين عرش
من األئمة والتاسع من ذرية احلسني هو صحة
اطروحة التشيع اإلمامي اإلثني عرشي وصحة
إمامة آباء املهدي  فلو مل تصح إمامة آبائه 
مل تصح إمامته ،ثم الدليل القاطع تارخييا عىل
والدته ونص ابيه عليه وممارسته وظيفته كإمام
بعد وفاة ابيه كام مرت اإلشارة اىل ذلك من خالل
البحوثالسابقة.
أما األمر الذي يفرض اإليامن ببقاء املهدي عىل

((( كان هذا السؤال ضمن اسئلته التي عرضها يف موقع اسالم
 21عىل اإلنرتنيت.
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قيد احلياة بصورة غري طبييعة فهو النقل املتواتر
للشيعة عن األئمة  بان الثاين عرش منهم له
غيبة طويلة ،مضافا اىل سبق جتارب مماثلة يف
األمم السابقة قص القرآن علينا خربها كقصة
غيبة عيسى وقصة طول عمر نوح وقد شاء اهلل
تعاىل ان يتكرر ما جرى يف األمم السابقة يف امة
النبي اخلاتم ان يكون عمره كعمر نوح وغيبة
كغيبةعيسى(((.
((( نبه القرآن عىل ظواهر خاصة مضت يف األمم السابقة اهنا
سيجري نظريها يف اآلخرين ،ونموذج ذلك ما جاء يف سورة
الصافات حيث ذكر اهلل تعاىل اربعة انبياء بظواهر متميزة يف
سريهتم وهم  .1نوح وأبطاء نزول العذاب الذي أنذر به وطول
عمره.2،رجعةارميا.3.قصةابراهيمواسامعيل.3قصةموسى
وهارون .ثم ذكر عنهم القرآن انه ابقى ذكرهم يف أمة حممد 
﴿و َج َعلْ َنا ُذ ّر َّي َت ُه ُه ْم ْالَاق َ
كام يف قوله تعاىلَ :
ِني َ 77وتَ َر ْك َنا َعلَيْهِ ف اآلخِر َ
ين
ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ
َ
َ 78سال ٌم َع نُوح ِف ال َعال ِم َني  ﴾79الصافات .79-77/وقوله
َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ون َ ...114وتَ َر ْك َنا َعلَيْه َما ف اآلخِر َ
ين 119
تعاىل﴿ :ولقد مننا ع موس وهار
ِ ِ
ِ
َ ٌ ََ ُ َ َ َ ُ َ
ون  ﴾120الصافات .120-114/وقال تعاىل
سالم ع موس وهار
َ ٌ ََ
َ
﴿وفَ َد ْي َناهُ بذِبْح َع ِظيم َ 107وتَ َر ْك َنا َعلَيْهِ ف اآلخِر َ
ع إب ْ َراه َ
ِيم﴾
ين  108سالم
ِ
ِ
ِ
ِ

ني ...123
اس َلِ ْن ا ُْل ْر َس ِل َ
 109الصافاتَ .109-107/وإِ َّن إِ ْل َي َ
وتَر ْكنَا َع َلي ِه ِف ِ
اآلخ ِري َن  )129الصافات .129-123/و
ْ
َ َ
ِ
(اآلخرين) مصطلح قرآين اراد به القرآن األمم املحجوجة
بالقرآن ،وقوله تركنا عليه أي ابقينا ذكره وإذا كان املراد هو
الذكر العام فإن غري هؤالء األنبياء قد ذكر ايضا إذن مراده الذكر
اخلاص وهو ان يكون لذكرهم خصوصية يف هذه األمة إلثبات
أمر مشابه حيصل يستنكره البعض أو يستغربه ،فتجيء التجربة
النبوية السابقة لرتفع الغرابة او لتثبت األمر الذي يستنكر ،من
قبيل االستغراب من العمر الطويل للمهدي وبطء نزول العذاب
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وإضافة اىل هذا النقل املتواتر عن املعصومني
الذي يفرض علينا اإليامن بوالدة املهدي فهناك
أمر مهم متفق عىل وقوعه يف آخر الزمان ينبه
عىل صحة اإلطروحة الشيعية للمهدي املوعود
وكفاءهتا يف حتقيق األهداف املرجوة وعدم كفاءة
األطروحة السنية للمهدي املوعود يف حتقيق
ذلكويتمثل هذا األمر بظهور عيسى يف آخر
الزمان وفيام ييل عرض موجز هلذه القضية:
إن التصور القرآين عن عيسى يفيد ان اهلل تعاىل
بعثه مبرشا بالنبي املوعود ﴿ِإَوذْ قَ َال ع َ
ِيس ابْ ُن َم ْر َي َم

َ َ ْ َ َ ّ
ُ
َْ ُ
ك ْم ُم َص ّدِقًا ل َِما َب ْ َ
ي يَ َد َّى
سائِيل إ ِ ِن َر ُسول اهلل إِل
يا ب ِن إ ِ
ْ
َ
ْ ُُ َْ ََ
م َِن َّ
اتل ْو َراة ِ َو ُمبَ ّ ِ ً
ح ُد فل َّما
شا ب ِ َر ُسول يَأ ِت م ِْن َب ْعدِي اسمه أ
ُ
َ َ ُ
ْ َّ
ات قَالوا َه َذا س ِْح ٌر ُمبِ ٌني﴾الصف،6/
ج
اءه ْم بِالَيِن ِ
ويؤكدالتصورالقرآينانالتبشريبالنبيحممد 

الذي أنذر به النبي فتأيت قصة نوح شاهدا ،أو من قبيل حرص
اإلمامة بعد النبي يف إثني عرش من أهل بيته فتأيت قصة ابراهيم
واسامعيل ورفع القواعد من البيت وابتالئه بذبح ولده وابتالء
الولد بطاعة ابيه ثم مكافأة الولد بان جعل اهلل يف ذريته النبي
حممد وإثني عرش إماما وتكون القصة خري شاهد عىل صحة أمر
اإلثني عرشية ،أو من قبيل منزلة عيل من النبي وجعل اإلمامة فيه
ويف ذريته فتجيء قصة منزلة هارون من موسى وجعل اإلمامة
يف هارون وذريته .أو من قبيل االعتقاد برجعة عيل  يف آخر
الزمان فتجيء قصة رجعة ارميا حيث اماته اهلل مأة عام ثم بعثه
وهو ايليا املذكور هنا وقد فصلنا ذلك يف كتابنا (امامة أهل البيت
يف القرآن الكريم) نرجو ان نوفق النجازه ونرشه.
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مل يبدأ بعيسى بل مارسه األنبياء مجيعا.
ومما ال شك فيه هو ان احد ابرز األهداف من
املجيء الثاين لعيسى هو إقامة الشهادة للنبي
املكي ودعوة املسيحيني والنصارى لإلسالم.
وسواء افرتضنا ان عيسى سوف يظهر قبل
املهدي للتمهيد لظهوره أو يظهر بعد ظهوره
مؤيدا للمهدي يف مواجهته للمسيحيني واليهود
المتام احلجة عليهم قبل وقوع العذاب اإلهلي
الشامل املوعود عىل املكذبني منهم فإن ظهور
عيسى سوف يكون بحاجة اىل استيعاب علمي
وقيادي من قبل املهدي املوعود باعتباره يقوم
شاهدا له وللرسالة التي يرفع شعارها وكتاهبا
وتابعا  له.
واملهدي عىل التصور السني لن يكون قادرا عىل
استيعاب املسيح بل هو غري قادر عىل استيعاب
طوائفاملسلمني.
لن يكون قادرا عىل استيعاب املسيح الن املسيح
نبي ورسول معصوم ومؤيد اهليا باملعجزات
ومثله ال يمكن ان يستوعبه انسان غري مؤيد
باملعجزاتوالعصمةوالعلمالتام.
ولن يكون قادرا عىل استيعاب األمة املسلمة
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بال تأييد اهلي باملعجزة والعصمة والعلم التام
لوجودمشكالتاساسية:
منها :مشكلة إثبات كونه املهدي املوعود،
فهو من دون التأييد االهلي اخلاص لن يكون
قادرا عىل كسب القناعة املوضوعية التامة من
اآلخرين.
ومنها :مشكلة إقناع علامء زمانه باخلضوع آلرائه
يف اجلرح والتعديل وختريج احلديث واإلستنباط
منه فهو عىل أكثر تقدير جمتهد كباقي املجتهدين
جيوز للعوام ان يرجعوا اليه وخيضعوا ألفكاره
اما املجتهدون اآلخرون فال يوجد أي مربر
للخضوع لفهمه اما خترجيه للحديث وأراؤه يف
اجلرح والتعديل فستكون املشكلة فيها أعظم
لو جتاوز فيها ائمة اجلرح واحلديث التارخييني
كالبخاري وأمحد بن حنبل وحييى بن معني
وغريهم.
ومنها :مشكلة النظام السيايس الذي يسمح له
ان يشكل جتمعه احلركي إذ األنبياء
مع التأييد اإلهلي مل يسلموا من اإلستضعاف
فكيف باملهدي غري املؤيد.
ومنها :مشكلة الشيعة الذين لن يؤمنوا بمثل
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مهدي غري معصوم وغري منصوص عليه ومل
يكن ابنا للحسن العسكري  وليس هو اال
مهدهيم.
وقد يقول قائل :بأننا نفرتض ان املهدي بالتصور
السنيمؤيدباملعجزةوالعلمالتاموالعصمة.
قلنا :ان هذا اإلفرتاض سيجعل من املهدي عىل
األطروحةالسنيةنبياالننا
افرتضنا ان علمه علم تام مل يستمد من معلم
برشي ،وليس من شك ان هذا الفرض سوف
يكون خالف القرآن الذي نص عىل ان حممدا
خاتمالنبيني.
وهذا بخالف املهدي عىل التصور الشيعي
فهو ليس نبيا بل هو عامل مطهر معصوم وارث
لرتاث جده عن طريق آبائه ملهم بذلك العلم
املعرف
معرف بالنص عليه من قبل ابيه َّ
املوروث َّ
من قبل آبائه املعصومني حتى ينتهي األمر اىل
عرف هبم مجيعا وبعيل يف الغدير
النبي  الذي َّ
خاصة وقد وجدت مثل هذه احلالة /أي حالة
عامل مطهر وارث للعلم ملهم به وليس بني /يف
األمم السابقة وقص القرآن علينا خربها(((.

((( من قبيل قصة طالوت فهو عامل اصطفاه اهلل تعاىل وجعله
وارثا لرتاث آل هارون العلمي بالوصية من النبي السابق ثم كان
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إذن البد من مهدي مؤيد بالعلم والعصمة
واملعجزة وليس بنبي وليس هو إال املهدي عىل
الطرح الشيعي الذي يستوعب ما عجز عنه
املهدي عىل الطرح السني.
يستوعب املهدي عىل التصور الشيعي ظاهرة
املسيح الن هذا املهدي كان قد برش به عيسى
كام برش بجده النبي و ابيه عيل  ،(((وهو
معصوم وارث لرتاث النبوة اخلامتة الذي كتبه
عيل بيده وأماله النبي عليه ووارث ايض ًا
لرتاث النبوات اإلرسائيلية الذي اجتمع عند
عيسى ومنه انتقل عرب آخر اوصيائه اىل آباء النبي
ثم اىل ايب طالب ثم اىل النبي ثم اىل عيل واألئمة
علام اهلاميا وليس جمرد قراءة من الكتب التي بني
علمه بالرتاث
ََْ ََ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ
يل م ِْن َب ْعد ُم َ
وس إِذْ قَالُوا لِ َبّ
ِ
يديه قال تعاىل ﴿ألم تر إِل الم ِ
ل مِن ب ِن إِسائ ِ
ِ

ْ َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ
ً َُ ْ
ب َعليْك ْم القِ َتال
ل ُه ْم ابْ َعث لَا َمل ِك نقات ِل ِف َسب
يل اهلل قال هل عسيتم إِن كت ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ
َ
ََْ ْ
خر ْ
ال ُن َقات َِل ف َ
ج َنا م ِْن دِيَارِنا َوأبْ َنائ ِ َنا
أ
د
ق
و
اهلل
يل
ب
س
أال تقات ِلوا قالوا وما لا أ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ٌ َّ
َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َّ َ ً ْ
الظالِم َ
ني َ 246وقَ َال ل َ ُهمْ
ْ
ُ
َ
ِ
فلما كتِب علي ِهم القِتال تولوا إِال قل ِيال مِنهم واهلل عل ِيم ب ِ
َّ
َ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ً َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ
ك َعلَيْ َنا َو َنْنُ
نب ِ ُّي ُه ْم إِن اهلل قد بعث لكم طالوت مل ِك قالوا أن يكون ل المل
ْ
ْ
ْ
ً
َ َ َّ
ْ َ َ ُ َ َْ ُ
أَ َح ُّق بال ُملك مِنْ ُه َول َ ْم يُ ْؤ َ
ك ْم َو َز َادهُ
ت َس َعة م ِْن ال َما ِل قال إِن اهلل اصطفاه علي
ِ
ِ
َْ َ ً ْ ْ َ ْ ْ َ ُْ ُ ْ َ
ِيم َ 247وقَ َال ل َ ُهمْ
اء َواهلل َواس ٌِع َعل ٌ
ك ُه َم ْن ي َ َش ُ
الس ِم واهلل يؤ ِت مل
بسطة ِف العِل ِم و ِ
َ ٌَ ْ َّ ُ
َ ُّ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ُ
ك ْم َو َبق َّي ٌة م َِّما تَ َركَ
ُ
ْ
َّ
نبِيهم إِن آية مل ِ
ِ
كهِ أن يأتِيكم اتلابوت فِيهِ سكِينة مِن رب ِ
ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َْ ُُ ْ
َ ُ َّ َ َ َ ً َ ُ
ك ْم إ ْن ُك ُ
نت ْم ُم ْؤ ِمن ِنيَ
َ
آل موس وآل هارون ت ِمله المالئِكة إِن ِف ذل ِك آلية ل
ِ
 ﴾248البقرة.248-246/

((( بحثنا ذلك يف كتابنا امامة اهل البيت يف الكتب املقدسة نرجو
ان نوفق الكامله ونرشه.
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ملهم هبذا العلم
من ذريته((( .مضافا اىل ذلك هو َ
كام ُأ ِهلم آباؤه من قبل ،مضافا اىل ذلك هو مؤيد
باخلوارق التكوينية كام كان ويص سليامن آصف
مؤيد هبا((( ومل يكن نبيا بل كان وصيا وارثا للعلم
وكذلك املهدي بن احلسن العسكري.
وإذا كان املهدي عىل التصور الشيعي قادرا عىل
استيعاب ظاهرة عيسى  وهو نبي ورسول
وصار من جنوده وانصاره ومؤيديه فهو عىل
استيعاب طوائف امة جده اقدر.
ان املهدي عىل التصور الشيعي يظهر عىل
جيش ُم َع ّد وهم الشيعة وفيهم العلامء والفقهاء
واملفكرون والسياسيون والعسكريون وخمتلف
((( انظر كتابنا السرية النبوية مطبوع .66/

ُ َ ُّ ُ َ ْ
ْ
َ َ َ َ ُّ َ َ
ِين ب ِ َع ْرش َِها
((( َ هوْ املذكور يف قوله َتعاىل﴿ :قال يا أْيها َالمأل أيكم يأت َ ِ
َ
َ
ِيك بهِ َقبْ َل أ ْن َت ُق َ
َقبْ َل أ ْن يَأتُون ُم ْسلِم َ
ني  38قَال ع ِْف ٌ
وم م ِْن
ال ِّن أنا آت
ريت م ِْن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ٌّ َ ٌ َ َ َّ
َْ ُ ٌْ ْ ْ َ ََ
َ
ِت
ك
ال
ِن
م
م
ِل
ع
ه
د
ِن
ع
ِي
ال
ال
ق
39
ِني
م
أ
ى
و
ق
ل
ه
ي
ل
ع
ِإَون
اب أنا آتِيك بِهِ
ِ
مقامِك ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ًّ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َُ
قبل أن يرتد إِلك طرفك فلما رآه مستقِرا عِنده قال هذا مِن فض ِل ر ِب ِلبلو ِن
َ َ َ َّ َ ْ ُ
ْ
ََ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
ََ ْ َ
ك َف َر فَإ ِ َّن َر ّب َغ ٌّ
ن
سهِ ومن
أأشك ُر أم أكف ُر َو َم ْن شك َر فإِن َما يشك ُر لِ َف ِ
ِ ِ
َ
ك ِر ٌيم  ﴾40النمل ،40-38/قال القرطبي يف تفسريه ج  13ص

( :204قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد
إليك طرفك) أكثر املفرسين عىل أن الذي عنده علم من الكتاب
آصف بن برخيا وهو من بنى إرسائيل ،وكان صدّ يقا حيفظ اسم
اهلل االعظم الذى إذا سئل به أعطى ،وإذا دعى به أجاب ...وقال
السهيىل :الذى عنده علم من الكتاب هو آصف ابن برخيا ابن
خالة سليامن ،قال القرطبي وقيل :هو سليامن نفسه ،وال يصح يف
سياق الكالم مثل هذا التأويل).
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املواقع اإلحتامعية بل هلم دولة قائمة قبل ظهوره
َبنَت وجودها السيايس الفكري عىل اإلعتقاد به.
ان علامء الشيعة ومراجعهم معلنون سلف ًا منذ
ان تبوءوا مواقعهم كموجهني للشيعة يف عرص
الغيبة اهنم بإزاء املهدي بن احلسن العسكري
متبعون لقوله ومؤمترون ألمره كام هو شأهنم
مع آبائه من قبل ،نعم هم بحاجة اىل ان يثبت هلم
ان الشخص الذي خياطبهم هو حممد بن احلسن
العسكري الذيولدسنة 255هجريةوحني
يثبت هلم ذلك فهم أطوع له من األمة لسيدها.
وهكذا املسلمون السنة فإهنم حني يواجهون
انسانا مسلام مؤيدا باخلوارق عاملا بالقرآن
والسنة علام ال يدع ألحد معه مقاال ،عاملا بآراء
املذاهب اإلسالمية القائمة والبائدة وخترجيات
احلديث وأدلتها ونقاط ضعفها وهو فوق ذلك
بيده صحيفة ابيه عيل التي كتبها بيده عن
النبي مبارشة وهي خاضعة للفحص العلمي
األركيولوجي ،ليس من شك فإن مثل هذا
األنسان سيكون قادرا عىل استيعاب كل طوائف
األمة.
قد يقول قائل ملاذا مل جيعل اهلل تعاىل عدد األئمة
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عىل الطرح الشيعي مفتوح ًا وغري مقيد باثني
عرش ليكون آخرهم حيا باحلياة الطبيعية عند
ظهورعيسى ؟
واجلواب هو ان حرص عدد األئمة املعصومني
بعد النبي بإثني عرش او إبقاءه مفتوحا حتى
قدر
تنقيض الدنيا امر مرتبط بتقدير اهلل تعاىل وقد َّ
ان يكون عدد األئمة اثني عرش ومن ثم يطيل
عمر الثاين عرش ليحقق به وعده الدي وعده
النبيائه .
وخالصةالكالم:

ان التصور القرآين الذي يفيد بظهور عيسى يف
آخر الزمان مؤيدا للمهدي أو ممهدا لظهوره
يقتيض ان تكون إمامة املهدي مستوعبة لعيسى
النبي الرسول املعصوم املؤيد اهليا ولن تستوعبه
هذه االمامة إذا مل تكن معصومة ،اال إذا افرتضنا
ان يكون صاحبها نبيا أو قبلنا بالتصور الشيعي
للمهدي وان اهلل تعاىل أطال عمره الستيعاب
ظاهرة عيسى وحتقيق امور أخر من قبيل امتحان
املؤمنني ومتحيصهم وغري ذلك.
و ليس من شك ان فرضية نبوة املهدي املوعود
باطلة بالرضورة ،فلم يبق لنا اال املهدي عىل
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التصور الشيعي الذي حيفظ لنا اطروحة النبوة
اخلامتة ويفرتض قدرا أدنى من خرق القانون
وهو ان يطيل اهلل تعاىل عمر انسان كام أطال عمر
نوح وكام أطال عمر عيسى.

الفصل السادس :اجلواب عىل اسئلة أمحد
الكاتب حول اإلمام املهدي 

اثار األستاذ الكاتب عىل اإلنرتنيت يف موقع
اسالم  21جمموعة من األسئة حول اإلمام
املهدي  نوردها فيام ييل مع إجابتنا عليها.
سؤال:1

هل يعترب االيامن بوالدة املهدي قبل الف ومائة
وسبعني عاما ،واستمرار حياته اىل اليوم واىل ان
يظهر يف املستقبل بعد آالف السنني ،رضورة من
رضورات اإليامن باهلل تعاىل ورسله وكتبه؟ وملاذا
مل يرش اليها القرآن الكريم برصاحة ويطالب
الناس باالعتقاد هبا؟ وما هو حكم من ال يؤمن
بذلك من فرق الشيعة كالزيدية واإلسامعيلية
فضال عن سائر فرق املسلمني؟ هل جيوز ان
نحكم عليهم بالكفر ونمنعهم من الصالة يف
املساجد؟
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جوابه:

إن اإليامن بان املهدي املوعود هو ابن احلسن
العسكري وقد ولد سنة  255هجرية رضورة
من رضورات التشيع اإلثني عرشي تفرضها
األحاديث النبوية الصحيحة نظريا اما تارخييا
فيفرضها نقل مجهور الشيعة جيال بعد جيل حتى
مجهور
أصحاب احلسن العسكري الذين نقلوا امر
والدته عن ابيه ونصه عىل إمامته من بعده وأنه
املهدي املوعود وقد شاهده عدة منهم وهذا
اجلمهور عاش مؤمنا بذلك فرتة الغيبة الصغرى
مع تعامل حيس مع هذا اإليامن من خالل النواب
األربعة الذين كانت تظهر عىل ايدهيم إخبارات
خاصة ببعض املغيبات وإجابة للدعاء يف موارد
خاصة يطلبها أصحاهبا وخيرج اجلواب باهنا
إجيبتويتحققذلكومليدعالنواباهنابفعلهم
بل هي بإخبار اإلمام هلم او بدعائه.
أما ملاذا مل يرش القرآن الكريم رصحيا اىل هذا
املوضوع ،فنقول ان القرآن مل يرش اىل رضورات
اسالمية أخرى من قبيل عدد ركعات
الصالةورمي سبع حصيات يف ايام احلج بمنى
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ثالثة أيام وغريها بل اكتفى باإلشارة اىل أصل
الصالةثمأحالاىلالنبيليبنيتفاصيلهاوكذلك
األمر يف إمامة أهل البيت أو قضية املهدي حيث
حتدث القرآن عنهام بإسلوب خاص نبه اليه
األئمة  وتفادى ذكر األسامء حلكمة.
نعم اشار القرآن رصحيا اىل العهد املرشق الذي
سيتحقق آخرالزمان عىل يد املهدي ثم ترك امر
التشخيص الرصيح للبيت الذي ينجبه اىل النبي
وقد اشار  ان املهدي من ذريته من فاطمة وانه
من احلسني.
أما ما هو حكم من مل يؤمن باملهدي بالتصور
الشيعي فليس يف املسألة خالف بني علامء الشيعة
ان منكرها خيرج من التشيع اإلثني عرشي مع
بقائه عىل اإلسالم.
سؤال:2

هل جيوز ان خيفي االمام العسكري ولده عن
الناس ويطالبهم باإليامن به ،لو كان حقا قد ولد
له ولد يف الرس؟ واذا كان الشيعة يف ذلك الزمان
قد بحثوا ومل جيدوا أثرا ـ كام يقول املؤرخ الشيعي
النوبختيـ فكيف يمكن ان نؤمن نحن بعد مئات
السنني بدون دليل علمي ثابت؟
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جوابه:

إذا كان اعالن اإلمام عن ولده بشكل عام
يعرضه للخطر األكيد فلم ال جيوز له ان خيفي
امر والدته عن عامة الناس؟ وقد كان مجهور
اصحاب احلسن عىل يقني من وجود الولد فقد
رآه الكثري منهم واكتفى القسم اآلخر بإخبار
اإلمام املعصوم احلسن العسكرى عنه.
ونسخة املؤرخ النوبختي املتداولة بمقارنتها
مع ما نقل الشيخ املفيد عنها يتضح اهنا حمرفة
كام مر احلديث مفصال عن ذلك .وايامننا اليوم
باملهدي بن احلسن العسكري يقوم عىل النقل
الشفوي املتواتر جلمهور الشيعة جيال بعد جيل
اىل عرص األمام احلسن العسكري .كام يقوم
إيامن املسلمني عىل ان القرآن الذي بني ايدينا هو
الذي أماله النبي عىل األمة ،ويسند كال القضتني
مئات الروايات املدونة منها الصحيحة ومنها
الضعيفة.
سؤال:3

إذا كان موضوع اإليامن باملهدي أصال من أصول
الدين فلامذا ال ُيبحث يف احلوزة بصورة علمية
منهجية كام يبحث الفقه واألصول؟ وملاذا مل يتم
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التحقق من صحة الروايات والقصص التارخيية
التي تتهم بالوضع واالختالق يف وقت متأخر؟
جوابه:

األيامن باملهدي رضورة من رضورات الفكر
الشيعي اإلثني عرشي ،وقد كتبت احلوزة
العلمية يف التاريخ الغابر والعرص احلارض
عرب وجوهها البارزة كتبا خالدة أمثال كتاب
(التنبيه يف اإلمامة) للنوبختي ايب سهل و كتاب
(إكامل الدين) للشيخ الصدوق وكتاب (الغيبة)
للنعامين و كتاب(الغيبة) للشيخ الطويس وكتاب
(املهدي)للسيدمهديالصدر(((و(تاريخالغيبة
الصغرى وتاريخ الغيبة الكربى واليوم املوعود)
للسيد حممد الصدر((( و (منتخب األثر)
للشيخ(((الصايفوغريها،اماملاذامليبحثمؤلفو
هذهالكتبيفأسانيدالرواياتوقصصالوالدة
فاجلواب واضح وهو اهنم مل يبنوا ايامهنم بوجود
((( والد السيد موسى الصدر رح كان احد املراجع يف مدينة قم
املرشفة.
((( استشهد  يف النجف برصاصات الغدر العفلقي وله
موسوعة متميزة يف املهدي وقد نقل عنه  اهنا تبلغ اثني عرش
جملدا صدر منها اربعة جمدات.
((( احد مراجع الشيعة يف مدينة قم وقد نيف عىل التسعني اطال
اهلل عمره بخري وعافية.
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املهدي عىل اساس تلك الروايات بل بنوه عىل
اساس النقل الشفوي املتواتر من أجيال الشيعة
خلرب والدة املهدي وممارسته توجيه شيعته عرب
النواب األربعة يف فرتة الغيبة الصغرى .ويبقى
البحث يف أسانيد تلك الروايات مفيد ًا ونافع ًا ال
ألجل تأسيس اإليامن بأصل الوالدة بل لتقديم
شواهد تارخيية مدونة مروية بأسانيد صحيحة
عىل مسألة التعامل احليس مع األمام املهدي ،
عىل أن الباحث املنصف يف هذه الروايات
يستطيع ان خيرج منها بنتيجة إحيابية قطعية أيضا
وذلك الن قدرا مشرتكا من الواقع تتحدث
عنه هذه الروايات وهو وجود ولد للحسن
العسكري تبوأ بعد ابيه مقام اإلمامة واختالف
الروايات يف التفاصيل اإلخرى ال يعني اسقاط
القدراملشرتك مع تنوع املصادر والرواة األوائل.
سؤال:4

إذا كان من الواضح والثابت ،لدى الشيعة من
قبل ،مهدوية االمام حممد بن احلسن العسكري؟
فلامذا قال بعض الشيعة إذن بمهدوية االمام عيل
ومهدوية ابنه حممد بن احلنفية ومهدوية النفس
الزكية ومهدوية الصادق ومهدوية الكاظم
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ومهدوية السيد حممد بن عيل اهلادي ومهدوية
االمامالعسكري؟
هل األحاديث الواردة عن الرسول األعظم 
حول خروج مهدي يف آخر الزمان حتدد اسم
املهدي وهويته وانه ابن االمام العسكري؟ أم
تكتفي باالشارة اليه بصورة عامة غامضة؟
جوابه:

مهدوية غري ابن احلسن العسكري  أقوال
مدعاة من قبل فرق أو أشخاص مل يكتب هلا
البقاء الهنا مل تصب احلق و الواقع فيام ادعته من
قول .وهل يرض احلق وجود قائلني بالباطل
ولو كانوا كُثر ًا اليوم ،فكيف ونحن النجد أثرا
للقائلني بمهدوية من ذكرت اال يف بطون التاريخ
منذ ألف سنة!
ان الواضح يف املسألة املهدوية يف املجتمع
اإلسالمي هو فكرهتا القائمة عىل النص القرآين
واحلديث النبوي الصحيح وكذلك البيت الذي
خيرج منه املهدي وهو كونه من آل النبي من
احلسني  وكونه الثاين عرش من األئمة ،
ومن الطبيعي ان تتضيق بعد ذلك بتضيق
الوسط الذي يؤمن باألئمة بعد احلسني مضافا
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اىل ان املسألة األساسية التي كان يعيشها الشيعة
هي معرفة إمام زماهنم أما األئمة بعده فهي
مسألة يتحكم فيها الظرف ومستوى الشخص
وقد وردت روايات رواها الثقاة قبل والدة
تعرف بكون املهدي
املهدي  بعرشات السنني ِّ
هو التاسع من ذرية احلسني او السابع من ذرية
الباقر أو اخلامس من ذرية الكاظم وقد ذكرنا
طرفا منها فيام مىض.
سؤال:5

هل كان املسلمون والشيعة واإلمامية يف القرون
الثالثة األوىل يعرفون ويؤمنون باإلمام (حممد
بن احلسن العسكري)؟ وملاذا كان حيدث البداء
إذن؟ وملاذا كان كبار أصحاب األئمة جيهلون
أسامءهم؟ وال يعرفون من بعدهم؟
جوابه:

حتدثنا عن ذلك يف احللقة األوىل .وقلنا هناك ان
روايات البداء التي تفيد ان اإلمام قد اوىص اىل
أحد اوالده باإلمامة ثم يغري االمر بعد ذلك هي
روايات غري صحيحة إذ ال بداء يف أمراألمامة.
وقلنا ان خواص اصحاب األئمة كانوا يعلمون
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من هو الويص بتسمية من اإلمام السابق وعدم
معرفة بعض اخلواص بذلك له ظروفه اخلاصة
وأهدافه اخلاصة بيناها يف احللقة الثانية عند
أجوبتناعىل اسئلة البغدادي يف نرشة الشورى.
سؤال:6

هل يعترب اإليامن باإلمام املهدي جزء من اإليامن
بالغيب؟ علام بأن القرآن الكريم قد ذكر املالئكة
واجلن واليوم اآلخر ومل يذكر املهدي فكيف يتم
اإليامن به
بصورة غيبية أي بدون دليل؟
جوابه:

لقد ذكر القرآن عنوان الغيب وبعض مصاديقه
ومل حيرص كل أفراده ومصاديقه ،وبني النبي
واألئمة قضية املهدي كمصداق آخر من
مصاديق الغيب إن إخبار القرآن بأن هناك يوم ًا
يعم فيه اإلسالم يف العامل ويرث الصاحلون
األرض هو وعد غيبي ،فهو
غيب ،وإخبار النبي ان الشخص الذي يتحقق
عىل يده هذا العهد هو من ذريته هو غيب أيضا،
ثم أن خيرب األئمة ان الثاين عرش يغيب غيبتني
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احدامها قصرية واألخرى طويلة هو غيب
وقد حتقق ذلك ومرت كلامت الشيخ ايب سهل
النوبختي والشيخ النعامين والشيخ الصدوق يف
ذلك وعده من آيات األئمة .
سؤال:7

ماهو الدليل عىل وجود ووالدة االمام حممد بن
احلسن العسكري؟ هل هو حقيقة ام فرضية
فلسفية ومهية؟ وهل يمكن ان نثبت والدة
انسان ووجوده يف اخلارج عن طريق األستدالل
الفلسفي؟
جوابه:

الدليل عىل وجود املهدي هو النقل الشفوي
املتواتر من أجيال الشيعة جيال بعد جيل إىل
عرص احلسن العسكري  حيث راى اصحابه
ولده املهدي  وسمعوا منه النص عليه .وهذا
هوالنقل التارخيي املتواتر وكان يستدل به قدماء
الشيعة كايب سهل النوبختي والشيخ الصدوق
مضافا اىل ذلك الروايات الكثرية جدا التي دوهنا
علامء الشيعة يف العديد من كتبهم عىل مر القرون.
واستدل قدماء الشيعة بدليل عقيل عىل وجود
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املهدي يبتني عىل مقدمات ينتج التسليم هبا ان
احلسن العسكري ال يمكن ان يموت وليس له
عقب منه يكون إماما بعده سواء راينا هذا اإلمام
ام مل نره .وسمي هذا الدليل تساحما بالدليل
العقيل او الدليل
الفلسفي .ومرادهم ان األصول السابقة للتشيع
وهي األحاديث النبوية وأحاديث األئمة 
الصحيحة التي تفرض ان ال يموت احلسن
العسكري وليس له ولد يكون هو املهدي
املوعود.
وما الغرابة يف هذا النوع من اإلستدالل إذا
كانت املقدمات واخلطوات مرتابطة وصحيحة
منطقي ًا؟ ثم أليس يستخدم املسلمون وغريهم
الدليل الفلسفي إلثبات وجود اهلل تعاىل؟ ان
املسالة يف هذا اإلستدالل هي صحة املقدمات
وترابطاخلطوات
منطقيا .ثم ملاذا هذا الرتكيز عىل هذا املنهج من
اإلستدالل والشيعة األقدمون ال يقفون عنده
بل يقرنونه بالدليل التارخيي القاطع وقد مر
احلديث عن ذلك.
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سؤال:8

هل اعرتف االمام احلسن العسكري بوجود
ولد له؟ وهل يعرف ذلك أهل البيت والشيعة
اصحاب االمام العسكري؟ أم ان جمموعة
انتهازية اختلقت القصة يف الرس وغلفتها
بالكتامنلتستفيدمنهامالياوسياسيا؟
جوابه:

الذي نقله مجهور اصحاب احلسن العسكري
شفاها هو ان احلسن العسكريأخربهم بان
لهولدوقدشاهدهثلةمنهموقدسمعوامنهالنص
عىل إمامته وأنه املهدي املوعود ،ويوجد اىل جنب
هذا النقل الشفوي املتواتر روايات صحيحة
السند عىل ذلك من وجوه الشيعة واصحاب
األمامني اهلادي واحلسن العسكري .
ودعوى إختالق القصة من قبل جمموعة انتهازية
دعوى عارية عن الدليل بل هي جمرد افرتاء قام
اساسا عىل الوقوع ضحية البحث الناقص بنَ َفس
ُم ِ
غرض كام اتضح ذلك من البحوث السابقة.
سؤال:9

تقول الرواية املنسوبة اىل خدجية بنت االمام
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اهلادي ان نرجس مل تكن تعرف اهنا حامل
ليلة الوالدة املزعومة ومل يكن عليها أي أثر
للحملواهنا مل جتد أي طفل يف الصباح .فهل رأت
الوالدة يف املنام؟ وهل الرواية صحيحة؟ وما هو
سندها؟
جوابه:

أقول :من املفيد ان نأيت بنص رواية الشيخ
الطويس يف كتابه الغيبة ص.234
قال  :أخربين ابن أيب جيد ،عن حممد بن احلسن
بن الوليد ،عن الصفار حممد
بن احلسن القمي ،عن أيب عبد اهلل املطهري ،عن
حكيمة بنت حممد بن عيل الرضا قالت بعث
إيل أبوحممد  سنة مخس ومخسني ومائتني يف
النصف من شعبان وقال يا عمة اجعيل الليلة
إفطارك عندي فإن اهلل عزوجل سيرسك بوليه
وحجته عىل خلقه خليفتي من بعدي .قالت
حكيمة فتداخلني لذلك رسور شديد وأخذت
ثيايب عيل وخرجت من ساعتي حتى انتهيت
إىل أيب حممد  ،وهو جالس يف صحن داره،
وجواريه حوله فقلت جعلت فداك يا سيدي!
اخللف ممن هو؟ قال من سوسن فأدرت طريف
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فيهن فلم أر جارية عليها أثر غري سوسن.
قالت حكيمة فلام أن صليت املغرب والعشاء
اآلخرة أتيت باملائدة ،فأفطرت أنا وسوسن
وبايتها يف بيت واحد ،فغفوت غفوة ثم
استيقظت ،فلم أزل مفكرة فيام وعدين
أبوحممد منأمرويلاهلل فقمتقبلالوقت
الذي كنت أقوم يف كل ليلة للصالة ،فصليت
صالةالليلحتىبلغتإىلالوتر،فوثبتسوسن
فزعة وخرجت فزعة وخرجت وأسبغت
الوضوء ثم عادت فصلت صالة الليل وبلغت
إىل الوتر ،فوقع يف قلبي أن الفجر قد قرب فقمت
النظر فإذا بالفجر االول قد طلع ،فتداخل قلبي
الشك من وعد أيب حممد  ،فناداين من حجرته
ال تشكي وكأنك باالمر الساعة قد رأيته إن شاء
اهلل تعاىل.
قالت حكيمة فاستحييت من أيب حممد  ومما
وقع يف قليب ،ورجعت إىل البيت وأنا خجلة فإذا
هي قد قطعت الصالة وخرجت فزعة فلقيتها
على باب البيت فقلت بأيب أنت وأمي هل حتسني
شيئا؟ قالت نعم يا عمة! إين الجد أمرا شديدا
قلت ال خوف عليك إن شاء اهلل تعاىلوأخذت
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وسادة فألقيتها يف وسط البيت ،وأجلستها
عليها وجلست منها حيث تقعد املرأة من املرأة
للوالدة ،فقبضت عىل كفي وغمزت غمزة
شديدة ثم أنت أنة وتشهدت ونظرت حتتها،
فإذا أنا بويل اهلل صلوات اهلل عليه متلقيا االرض
بمساجده.فأخذتبكتفيهفأجلستهيفحجري،
فإذا هو نظيف مفروغ منه ،فناداين أبو حممد  يا
عمة هلمي فأتيني بابني فأتيته به ،فتناوله وأخرج
لسانه فمسحه عىل عينيه ففتحها ثم أدخله يف
فيه فحنكه ثم أدخله يف أذنيه وأجلسه يف راحته
اليرسى ،فاستوى ويل اهلل جالسا ،فمسح يده
عىل رأسه وقال له يا بني انطق
بقدرةاهللفاستعاذويلاهلل منالشيطانالرجيم
واستفتح (بسم اهلل الرمحن الرحيم ونريد أن نمن
عىل الذين استضعفوا يف االرض ونجعلهم أئمة
ونجعلهم الوارثني ونمكن هلم يف االرض ونري
فرعونوهامانوجنودمهامنهمماكانواحيذرون
وصىل عىل رسول اهلل  وسلم وعىل أمري
املؤمنني واالئمة  واحدا واحدا حتى انتهى
إىل أبيه ،فناولنيه أبوحممد  وقال يا عمة رديه
إىل أمه (حتى تقر عينها وال حتزن ولتعلم أن وعد
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اهلل حق ولكن أكثر الناس ال يعلمون) فرددته إىل
أمه وقد انفجر الفجر الثاين ،فصليت الفريضة
وعقبت إىل أن طلعت الشمس .ثم ودعت أبا
حممد  وانرصفت إىل منزيل .فلام كان بعد
ثالث اشتقت إىل ويل اهلل ،فرصت إليهم فبدأت
باحلجرة التي كانت سوسن فيها ،فلم أر أثرا وال
سمعت ذكرا فكرهت أن أسأل ،فدخلت عىل أيب
حممد  فاستحييت أن أبدأه بالسؤال ،فبدأين
فقال يا عمة يف كنف اهلل وحرزه وسرته وغيبه
حتى يأذن اهلل له ،فإذا غيب اهلل شخيص وتوفاين
ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخربي الثقات
منهم ،وليكن عندك وعندهم مكتوما ،فإن ويل
اهلل يغيبه اهلل عن خلقه وحيجبه عن عباده فال يراه
أحد حتى يقدم له جربئيل  فرسه (ليقيض اهلل
أمرا كان مفعوال).
وروى الشيخ الصدوق روايتني عن حكيمة جاء
يف األوىل ان حكيمة سألت نرجس ما انتبهت
فزعة وقت الوالدة فسألتها حكيمة احتسني
شيئا قالت نعم ياعمة فقالت هلا حكيمة أمجعي
عليك نفسك وامجعي قلبك ...ثم أخذهتام افرتة
وإذا بحس املولود فأخذته حكيمة اىل اإلمام ثم
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ارجعته اىل امه ثم ارجعته اىل ابيه ...ويف الثانية
ان نرجس غيبت عن حكيمة ثم كشف هلا عنها
ومعهاالطفلفأخذتهوناولته
ألبيه  ...الروايتان تذكران عن الوالدة بعض
األمور اخلارقة وسندها فيه جمهول مع متهم
بالغلووبالتايلالروايتانضعيفتان.
ويتضح من ذلك:
مدى علمية الكاتب وأمانته مع القارىء حني
يغفل هذه الروايات ويعرض رواية واحدة
رواهاالصدوقيفمجلةرواياتهترصحانحكيمة
مل تر بنرجس أثر حبل ...الخ .هذا اوالً.
وثاني ًا:لنفرتضانناملنحصلعىلروايةصحيحة
السند تبني لنا كيفية والدته فام هو تأثريها عىل
اإليامن بوالدته بعد ان توفر لنا الطريق القطعي
عىل معرفتها مجلة من خالل النقل الشفهي
املتواتر جلمهور اصحاب احلسن العسكري ،مع
روايات صحيحة السند مدونة يف الكايف وغريه
تذكر ان احلسن العسكري قد أخرب بوجود ولد
له ونص عليه؟وتذكر ان الثقاة رأوه وصاروا
واسطة بينه وبني شيعته تسعا وستني سنة.
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سؤال:10

ما ذا يعني التواتر واإلمجاع؟ وهل يوجد امجاع
أو تواتر حول والدة االمام الثاين عرش مع القول
ان ذلك تم رسا وخفية واختالف شيعة االمام
احلسن العسكري حول ذلك اىل أربع عرشة فرقة
فضال عن رفض بقية فرق الشيعة التي جاوزت
السبعني وبقية الفرق اإلسالمية التي ال تؤمن
بوالدته يف القرن الثالث اهلجري؟
جوابه:

التواتر هو إخبار مجاعة كثريين يمتنع تؤاطؤهم
عن الكذب.
ووالدة املهدي  رسا ال متنع من حصول خرب
التواتر عىل والدته الن املطلوب هو نقل خرب
أبيه عىل وجوده و ال يشرتط رؤيته بشخصه
هذا مع ان عددا البأس به من اصحاب احلسن
العسكري قد رآه.
و اختالف شيعة احلسن بعد وفاة احلسن اليرض
يف امر التواتر إذا عرفنا ان مجهور أصحاب
احلسن العسكري قد نقلوا عنه انه قال له ولد
وهو املهدي املوعود
وانه سيغيبه اهلل غيبة طويلة ثم يظهره يف آخر
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الزمانليحققعىليدهوعدهالذيوعدهألنبيائه،
وقد نصت املصادر املعتربة ان مجهور أصحاب
احلسن نقلوا القول بوجود الولد ووصية ابيه له
كام مر يف البحوث السابقة كام ذكرت املصادر
احلديثية الشيعية أخبار األئمة السابقني بأن
املهدي املوعود هو اخلامس من ولد السابع.
و إنكار بقية فرق الشيعة كالزيدية وبقية الفرق
اإلسالمية السنية وجود ولد للحسن العسكري
ال يرض هبذا التواتر ،الن املطلوب يف هذا التواتر
هو نقل مجهور شيعة احلسن العكرسي عن
احلسن خرب ولده الذي كتمه عن عامة الناس اال
عنشيعته.
سؤال:11

هل صحيح ان الشيعة يف القرون السابقة قبل
اقامة اجلمهورية اإلسالمية يف ايران ،كانوا
حيرمون اقامة الدولة وتطبيق الرشيعة اإلسالمية
يف عرص (غيبة االمام املهدي) وال يزال بعض
العلامء حيرم اقامة صالة اجلمعة اال بعد ظهور
االمام؟
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جوابه:

اقول:
يعتقد الشيعة يف مسألة احلكم انه للنبي  ومن
بعده لألئمة اإلثني عرش ومل يرتاجع عن هذا
القول أحد إال أن يرتاجع عن أصل التشيع.
أما يف عرص الغيبة الكربى فإن علامء الشيعة
كانوا بني اجتاهني اجتاه يقول بتعطيل احلدود
بعذر إن أمر إقامتها خاص باملعصومني فقط،
واجتاه يقول بجواز قيامها من قبل الفقهاء مع
القدرة واملسألة مسألة علمية وال ربط هلا بمسألة
اإلعتقادباملهديوغيبتهفكالالفريقنيمشرتكان
يف املعتقد باملهدي وغيبته وانتظار ظهوره.
سؤال:12

ملاذا ال خيرج االمام املهدي الغائب ،إذا كان
موجودا ،وقد امتألت الدنيا ظلام وجورا
وأصبح املسلمون فريسة للطغاة واملستبدين
الذين أهلكوا احلرث والنسل؟ وإذا
كان االمام املهدي موجودا فلامذا ال يستفيد من
التكنولوجيا املعارصة ويستخدم املحطات
التلفزيونية الفضائية وشبكة اإلنرتنت لالتصال
باملؤمنني واإلجابة عىل أسئلتهم وتوجيهم
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وقيادهتماستعداداليومالظهور؟
جوابه:

إن غيبة املهدي تعني تعطله عن ممارسة
النشاطات املذكورة بالسؤال وقد تعطل
بأمر اهلل تعاىل وليس بتقدير و ترصف شخيص
منه ،وكذلك يكون ظهوره ومعاودة نشاطه
الفكري والسيايس حني يأذن اهلل له بذلك .واهلل
َ َ َ
﴿و َما كن
تعاىل أعرف بالزمن الصالح لظهوره

َ َ َ َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ال بإذْن اهلل فإذا ج َ
اء أ ْم ُر اهلل قُ ِضَ
ل ِرسول أن يأ ِت بآية إ ِ ِ ِ ِ
ِ
َْ ّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
بِال ِق وخ ِس هنال ِك المب ِطل
ون﴾ غافر .78/ان اهلل

تعاىل سوف يظهره يف زمان وظرف يكون فيه
التشيع اإلثني عرشي قد استنفد كل اغراضه
يف إقامة احلجة عىل البرشية امجع مع اقرتان ذلك
باستضعاف احلق وأهله ،وذلك الن هلدف من
ظهوره هو رفع اإلستضعاف عن احلق وأهله
وإقامة دولة النبي  وأهل بيته  العاملية.
سؤال:13

ما هو الضري يف عقد ندوة علمية لبحث موضوع
والدة املهدي ودعوة أمحد الكاتب ومناقشته
أمام املأل ويف اإلذاعة والتلفزيون؟ خاصة وانه
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يقول انه مستعد لتغيري رأيه لو قدم له أحد أدلة
تارخيية علمية عىل والدة االمام (حممد بن احلسن
العسكري)؟
جوابه:

السؤال الذي ينبغي ان يسأل هو هل هناك
رضورة تستوجب عقد مثل هذه الندوة مع أمحد
الكاتب؟ اجلوا ب ال توجد هناك اية رضورة،
الن أمحد الكاتب ليس هو أول من أنكر والدة
املهديوالآخرمنسينكرهيفاملستقبلوليسهو
أول من انكر داللة حديث الغدير عىل إمامة عيل
وال أول من انكر عصمة األئمة أو أثار شبهات
حول حتديد األئمة بإثني عرش ،بل هو واحد من
آالف وماليني فإذا كان كل واحد من هؤالء
بحاحة أن تعقد معه ندوة فإنه اليبقى وقت الي
عمل آخرنعم اإلستعداد للحوار ينبغي ان يبقى
مفتوحا الستقبال أي شبهة او سؤال حول هذا
املوضوع او أي موضوع آخر هذا مضاف ًا اىل ان
عقد ندوة بل ندوات الجل عرض ادلة الشيعة
عىل وجود وامامة املهدي  واستقبال أي
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سؤال حوهلا ال مانع منه(((.
ثم اننا لسنا حريصني عىل ان يغري أمحد الكاتب
وال أي شخص آخر رأيه إذ هي مسألة ختص
الشخصنفسه.

َ َ ّ ْ َّ َ َ ْ َ ُ َ ّ ٌ َ ْ َ َ َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
﴿فذكِر إِنما أنت مذكِر * لست علي ِهم بِمسي ِطر﴾

الغاشية22-21/

ََ َ ُ َ ُ َ
َْ
ك َّن اهلل َي ْهدِي َم ْن ي َ َش ُ
اء﴾
﴿لي َس عليْك هداه ْم َول ِ

البقرة،272/
نعم نحن حريصون ان ال تبقى شبهاته وإثاراته
وأسئلته وأسئلة غريه من دون جواب ،ومن
اجلدير ذكره ان هذه الشبهات ليست جديدة
وبامكان أي شخص يرجع اىل ماكتبه الشيخ
الصدوق (ت )381يف مقدمة كتابه (اكامل
الدين) قبل الف سنة ليكتشف ان جل أسئلة
الكاتب وشبهاته قد اثريت منذ ذلك الوقت
وأجاب عليها علامؤنا ،وإذا قرأها امحد الكاتب
ومل يقتنع هبا ليس معناه ان هذه االجوبة غري
صحيحة إذ ما أكثر من مل يقتنع بأدلة األنبياء بل

((( وقد عقدت شبكة هجر الثقافية عىل اإلنرتنيت ندوة حوار
وطلب األستاذ امحد الكاتب اإلشرتاك فيها وبعد ان سار احلوار
معه شوطا جديا وأجيب عىل الكثري من مقوالته اعتذر عن
مواصلة احلوار بحجة انه غري متفرغ!!! وانه كتب كتابا فمن عنده
رد فلريد عىل كتابه!!!.
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ما أكثر من مل يقتنع بوجود اهلل الذي اتفق عىل
وجوده املسلمون واملسيحيون واليهود وكثري
ممن مل يؤمن باألنبياء.
صحيح ان امحد الكاتب كان شيعيا اثني عرشيا
ثم ختىل عن التشيع اإلثني عرشي وصار سنيا يف
مفهومه للتشيع ويف موقفه منه وكتب ما توصل
اليه ونرشه وأخذ يدعو إىل أفكاره ويف املقابل كان
هناك العرشات من السنة وصاروا شيعة وكتبوا
ما توصلوا اليه وأخذوا يدعون الناس اىل التشيع
اهنا عملية قائمة عىل قدم ساق وتبقى كذلك اىل
ما شاء اهلل وليس لنا ان نقف يف قباهلا فقد خلق اهلل
تعاىل البرش أحرارا يف
الفكر وكل إنسان مسؤول عن فكره ومواقفه.
سؤال:14

ما هو أثر االيامن باملهدي عىل العالقة بني السنة
والشيعة؟ وهل ذلك يوحد املسلمني؟ أم يفرق
بينهم؟
جوابه:

اإليامن بإمامة املهدي عىل التصور الشيعي فرع
لإليامن باإلمامة اإلهلية اخلاصة ألهل البيت 
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القائمة عىل النص والعصمة والتحديد بإثني
عرش ،وأدلة الشيعة يف هذه القضية الكتاب
والسنة وهم يرحبون بأي حوار حول املسالة
يستهدف معرفة واقع القضية وهم اىل جنب
ذلك ال يك ِّفرون أحدا من أهل القبلة ويرون
املسلم من شهد الشهادتني فإذا قاهلام عصم ماله
ودمه ،فاملسلمون إذن يف أمان من الشيعة بل هم
أمة واحدة عندهم ماداموا يف دائرة الشهادتني،
إناحليفتارخيياواىلاليومواقععىلالشيعةحني
يكفرهم البعض بسبب عقيدهتم التي تقوم عىل
الكتاب والسنة .ولست أدري هل الذي ي ِّفرق
املسلمني هو من يك ِّفرهم ويبيح قتلهم وماهلم او
من يرى ان املسلم من شهد الشهادتني فإذا قاهلا
عصم ماله ودمه؟
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موقع اخلامس عرش من شعبان
(((
يف املسرية اإلهلية

تتبوأ ليلة وهنار اخلامس عرش من شهر شعبان
املعظم موقعا أصيال يف حركة السري إىل اهلل تعاىل
بقيادةأنبيائهوأوصيائهم.
فقد ورد يف فضـل ليلته أهنا افضل ليلة بعد ليلة
القـدر.
أما يف هناره سنة  255هجـ فقد ولد بقية احلجة
بن احلسن الذي برشت به األنبياء ومتنت عهده
أممهم وفيه ايضا سنة  329هجـ كانت وفاة
السفري الرابع عيل بن حممد السمري وانتهاء فرتة
الغيبة الصغرى وبــدء مرحلة الغيبة الكربى
مرحلة حتمل الفقهاء مسئولية حفظ الرشيعة
وتبليغهاونرشها.
هدفالغيبةالصغرى:

إن يوم اخلامس عرش من شعبان يذكرنا بظروف
((( كتب يف سنة 1980م وتم تعديله عدة مرات.
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و أهداف الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكربى
معا ،واجلهاد الفريد لفقهاء مدرسة أهل
البيت  يف تثبيت الوجود الشيعي يف قبال هزة
فقدان وغيبة اإلمام  ومواصلة نرش سنة
النبي  برواية أهل البيت .
إن ابرز ظاهرة يف الغيبة الصغرى هي بروز
الفقهاء من تالميذ األئمة  حمور ًا للشيعة
وقيادة هلم عرب نظام الوكالء الذي يربط القواعد
الشعبية لإلمام  بسفريه ويضبط حركتهم
ككيان واحد إزاء القضايا اخلطرية.
وقد مهد هلذه الظاهرة اإلمام اهلادي واإلمام
احلسن العسكري  ثم أرسى دعائمها وعمق
أصوهلا املهدي نفسه .
لقد كانت هذه الفرتة املبكرة من عمل بقية اهلل 
األساس الضابط حلركة الفقهاء التنظيمية يف
الكيان الشيعي كام أن عمل آبائه  من قبل كان
يشكلاألساسحلركةالفقهاءالفكريةوالرتبوية
والسياسية يف األمة.

االمتحانالصعبللشيعة:

وبالغيبة الكربى تعرض شيعة أهل البيت 

إىل اصعب امتحان تعرضت له األمم وهو إن
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تكون حركتهم كقواعد شعبية أو مواقع قيادية
قائمة عىل اإليامن باملهدي  حيا يف غيبته
التي ال يعلم مداها إال اهلل  ووليا لألمر يستمد
منه الفقهاء رشعية موقعهم كمبينيني حلكم اهلل يف
الوقائع اجلديدة .وتستمد منه القواعد الشعبية
رشعية رجوعها إليهم يف ذلك.
وقد نجح واحلمد هلل الشيعة يف هذا االبتالء املبني
وهو امتحان املحافظة عىل ما اخرب به األنبياء من
كون املنقذ من ذرية خاتم األنبياء  ووصيه
عيل  ومن َو َل ِده احلسني  وان مستقره
النجف ظهر الكوفة ،بينام سقط غريهم بامتحان
ابسط منه ،فقد سقط اليهود حينام مل يؤمنوا
بخاتم األنبياء عند بعثته وحني جعلوا املنقذ
من ذرية داود وقالوا انه مل يولد بعد وان مستقره
جبل القدس يف فلسطني وسقط النصارى
حيث مل يؤمنوا بخاتم األنبياء وجعلوا املنقذ هو
عيسى  كام سقط غريهم حني قالوا :انه مل يولد
بعد ،هذا مع بقاء اغلب النصوص التي تتحدث
عن صفات املنقد وعهده الزاهرـ واضحة وغري
حمرفة يف التوراة واإلنجيل وكتب احلديث عند
املسلمني.
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اخلصائصاألربعةللشيعة:

إن تنامي شيعة أهل البيت  وتوسعهم
وانتشارهم قرنا بعد قرن حقيقة واضحة ال
خيفى عىل أحد ،و أوضح منها واهم هو ثبات
هؤالء الشيعة عىل النهج الفكري والعلمي
الذي رسمـه أهل البيت  هلـم ويتمثل ذلك
بالظواهرالتاليـة:
 .1متسكهم بالثقلني كتاب اهلل و عترة النيب ،
الزهراء و أوصيائه االثني عرش ذلك التمسك
الذي يرتمجونه عمليا بأخذ معامل الدين عنهم
واعتبار روايتهم للسنة النبوية هي الرواية
الصحيحة إذا تعارضت مع رواية غريهم،
واعتبار سريهتم هي سرية النبي .
 .2رجوعهم يف عصر الغيبة إىل الفقهاء العدول
محلة علوم أهل البيت  يأخذون عنهم معامل
دينهموحيتكمونإليهميفقضاياهم.
 .3حزهنم العميق على احلسني  واقامة املآتم
عليه بالشكل الذي بقيت معه ظالمة احلسني 
غضة طرية ،وبراءهتم من قاتليه والسائرين عىل
خطهمومنيتوالهموأشباههم.
 .4إمياهنم باملهدي  حيا غائبا وانتظارهم
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لظهوره ،وكون هذا اإليامن هو أساس التعامل
اليومي للفقهاء حتى يتحركون بصفتهم مبلغني
عن األئمة  أحكام اإلسالم وللقواعد حني
يرجعون إليهم هلذه الصفة.
وتترابط هذه الظواهر فيما بينها وتتعانق بشكل
جيعل فصلها عن البعض اآلخر احنرافا وحتريفا.
فالثقـالن :الكتاب والعرتة اصل التشيع
ومضمـونه.
وظاهرة احلزن وجمالس العزاء عىل احلسني 
وانتظار ابن احلسن العسكري املهدي 
يشكالن إطار حركة التشيع العامة نحو اهلدف
من وراء إنزال الكتاب اإلهلي وهو إقامة احلياة
احلرة الكريمة والعدل املطلق يف البرشية كافة
وذلك الهنم محلة أطروحة ذلك املدافعون عنها
العاملونعىلنرشها.
أما الفقهاء فيمثلون قلب التشيع يف عرص الغيبة
وبدوهنم تصبح الظواهر األخرى شعارات
مفرغة عن حمتواها األصيل وأوعية خالية تتقبل
كل اجتاه.
واحلزن عىل احلسني  إذا مل يدفع صاحبه نحو
أهل البيت  ليأخذ معامل دينه عنهم ال قيمة له
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مهام كانت درجته عالية.
وانتظار الفرج والتمهيد إذا مل يكن قائام عىل
أساس الرجوع إىل نواب املهدي  الفقهاء
العدول ملعرفة املوقف من احلوادث الواقعة التي
تتشكل هبا حركة التمهيد التفصيلية ويربطها
باملحور الوارث يفقد مضامينه األساسية التي
جتعل منه متهيدا صحيحا لألمام .
وكذلك ال يبقى معنى للتمسك بالثقلني إذا
جردناه من اخذ معامل الدين عن أهل البيت 
واإلقتداء بنهجهم يف احلياة.
وعىل هذا فكل اجتاه لتجريد التشيع من مضامينه
الفكرية اآلنفة الذكر والشيعة من خصائصهم
األصيلةاملنبثقةعنهاوحماولةالفصلبينهاوطرح
التشيع ككيان برشي يأخذ من الزمان مضامينه
ويتلون ويتشكل بحسب الظروف بحيث ال
جيمع أبناءه إال وراثة اسم هذا الكيان وال يربط
بينهم إال العنوان الطائفي خمالف ملضمون
التشيع األصيل كل حماولة من هذا القبيل تعترب
اجتاهاحتريفياينبغيالوقوفبوجهه.
الفقهاءموضعثقة األئمة :

لقد كان الفقهاء العدول من أصحاب األئمة 
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موضع ثقة األئمة واحرتامهم هبم يشيدون
واليهم يشريون ،وكذلك كانوا موضع ثقة
وعناية بقية اهلل األعظم أرواحنا فداه يف الغيبة
الصغرى و أوجب الرجوع إليهم.

الفقهاء عامد حركة التشيع يف الغيبة الكربى:

ويف الغيبة الكربى كان الفقهاء العدول ريض
اهلل تعاىل عنهم عامد حركة التشيع وعامل ثباته
واستقامته عىل خط أهل البيت  وقدرته عىل
مواجهة املشكالت الفكرية والسياسية ،فكانوا
بذلك أساس نجاح الشيعة يف االمتحان العسري
بالغيبةبينامكاناألحباروالرهبانيفبنيإرسائيل
وعلامء البالط وأتباعهم يف املسلمني أساس
االنحراف حني ركنوا إىل الدنيا وكتموا احلقائق
وحرفوها وحرموا حالل اهلل وحللوا حرامه
وا ّتبعهم الناس عىل ذلك.
إنجازات الفقهاء يف الغيبة الكربى:

أن اعظم إنجازات الفقهاء خالل أحد عرش
قرنا هو املحافظة عىل الكيان الذي أوجده أهل
البيت  بنفس اخلصائص التي بنوه عليها،
وكانت وسيلتهم يف ذلك اإلرصار عىل التدريس
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وتربية الفقهاء ليواصلوا محل األمانة و إرشاد
الناس مهام صعبت األحوال عليهم و بفضل
اهلل مل ختل هذه احلقبة الزمنية الطويلة من اكثر من
فقيه ينهض بالعبأ كلام خبا نجم بزغ نجم وقد
افرز اجلهاد العلمي لفقهائنا ريض اهلل تعاىل عنهم
وتالمذهتم آالف الكتب العلمية يتبوأ عدد منها
موقع القمة يف الرتاث البرشي ككل.
إن اإليامن بالغيبة الكربى والظهور مفردة كبرية
من مفردات اإليامن بالغيب التي بإمكاهنا أن
تستوعب حقيقة عيش اإلنسان الشيعي بحيث
تطبع كل شئ يف حياته الفردية واالجتامعية
والسياسية بعنواهنا وتفرض عليه أن يتشكل
ويتحركبحسبمتطلباهتا.
كام أن هلذا األيامن الغيببي آثاره العبادية اليومية
التي ال ينبغي أن يغفل عنها يوما واحدا أفضلها
وأعالهاانتظارالفرج.
إن بإمكان املؤمن البصري أن يقوي مفهوم
االنتظار وواقعه يف حياته بتصعيد ذكره
لإلمام  وذلك بأن يسعى الن جيعل كل
عمل يقوم به إعانة ووسيلة لتحقق االنتظار يف
حياته وان يوظف كل األعامل واألهداف خلدمة
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هذا اهلدف الكبري.
اللهم إنا نسألك أن جتعلنا ممن َث َب َت يف طريق
الوالء الهل البيت  وطريق االنتظار
والتمهيد حلجتك  وممن تنترص به لدينك وال
تستبدلبناغرينا.
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تبوأ فجر عاشوراء يف تاريخ البرشية مرات
عديدة موقعا مفصليا يف مسرية اهلدى والضالل
هيمنا منها ثالث هي:
األوىل ـ فجر عاشوراء آل إبراهيم  يف ذي
احلجة سنة 2180ق.م:

وقد كشف عن اعىل درجات التسليم هلل تعاىل
من عباده األصفياء ،جاء احلدث فيها لتوضيح
املوقف من املامرسة اخلاطئة التي ابتكرها أئمة
الضاللة وضعاف النفوس بتقديم اطفاهلم
وبناهتم قرابني لألصنام فقدم النموذج الفريد
بشابيستطيعانهيربمنأبيةومنيعرفبأمره
((( مقال نرش يف جملة فجر عاشواء العدد املزدوج 4و 5سنة
1438هـ.
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يعذره يف اهلرب ان أرص االب عىل األمر ولكن
التجربة الفريدة هي ان الوالد الذي أراه ربه يف
النوم كانه يذبح ولده وفهم منها انه تكليف اهلي
وطلب من ولده ان ينظر هل يستجيب أم يرفض
وإذا رفض فال سلطان له عليه ،اهنا املامرسة
العبادية الواعية ،بخالف عادة تقديم اآلباء
اطفاهلم أو بناهتم فاهنا ممارسة عبادية جاهلية
الن االطفال والبنات ال حول هلم وال قوة إزاء
ولده
األب َ
آبائهم .ومل يرد اهللُ تعاىل ان يذبح ُ
املطيع حقيق ًة ،بل كان اختبارا من اهلل تعاىل هلام
معا ليكشف عن أهليتهام لإلمامة اهلادية وقيادة
الناس إىل اهلل تعاىل ،وفدى اهلل تعاىل إسامعيل
ٍ
بكبش عظي ٍم يف اروع مشهد يكشف عن التدخل
اإلهلي املحسوس ومنع تكوينيا من وقوع الذبح
بمشهد كبش وحيش عظيم ينزل من اعىل اجلبل
يقصد التجمع البرشي املحيط بإبراهيم 
وإسامعيل وينام إىل جنب إسامعيل  ليكون
بدال عنه ،مشهد يقطع العذر عىل اي منافق خيطر
بباله ان مشهد الذبح كان صوريا ،وحتول مشهد
احلزن هبذا التدخل اإلهلي إىل الرسور وأعلنت
إمامة إبراهيم  وإمامة ولده إسامعيل 
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كيم  ﴾129البقرة،129-127/
إِن

ثم رزق اهلل إبراهيم إسحاق نبيا ومن وراء
إسحاق يعقوب  ثم آل يعقوب يرثون
اإلمامةاملؤقتةانتهتبنبوةعيسىلتتواصلإمامة
األمة املسلمة يف ذرية إسامعيل  التي انتهت إىل
حممد  وأهل بيته  أئمة ابد الدهر.

الثاين ـ فجر عاشوراء آل حممد  يف حمرم
سنة60هجرية:

وقد كشف عن اعىل درجات الثقة بوعد اهلل له
بالفتح بعد الشهادة ،كام يف كتاب احلسني 
يوم العارش إىل بني هاشم «أما بعد فمن حلق
يب منكم استشهد ومن ختلف مل يدرك الفتح»،
لقد فتح اهلل تعاىل عىل احلسني  وحقق له كل
أهداف هنضته بعد شهادته .كلف اهلل تعاىل
احلسني  بواسطة جده النبي  يف رؤيا أراه
اهلل تعاىل إياها إذ أراه بني أميه ينزون عىل منربه
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يبينونللناسدين ٍ
حممد  مقلوبا،دينامبنياعىل
والية بني أميه وهي الشجرة امللعونة يف القرآن/
ولعن عيل  /وهو إمام اهلدى بنص من اهلل
ورسوله ،/واسندوا ذلك إىل النبي  كذبا،
وصدقت نبوءة عيل  فيهم:
زمان ليس فيه
َيكم مِن بعدي ٌ
«وِإنَّه َسيأيت َعل ُ
الباطل وال
ِ
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أظهر م َ
احلق وال َ
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شي ٌء أخفى م َ
ورسوله وليس عند
ِ
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الكذب على ِ
ِ
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أكثر م َ
َ
ِن
َق بيعا وال أغلى مثنا م َ
أهل ذلك الزمان أنف ُ
ِّف عَن مواضعِه ،وال يف البال ِد
الكتاب إذا ُحر َ
ِ
املنكر...
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املعروف ،وال َ
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أنكر م َ
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يبق عندهم منه إال امسُه وال ِ
فلم َ
(((
وز َبره».
َ
فكان تكليف اهلل تعاىل للحسني  بواسطة
جده النبي  هو القيام ضد بني أميه حتى
الشهادة «اخرج بقوم إىل الشهادة ال شهادة هلم
َ
ََ
ُ
ُ
اال معك»((( قال تعاىل﴿فإِن يكفر بِها هؤالءِ فقد
َّ
وكنا بها قَوما لَيسوا بها بكاف َ
ِرين﴾ األنعام.89/
ِ ِ
ِ
فكانت فجر عاشوراء آل حممد  حزنا ابد
((( الكليني ،الكايف ،ج 8ص.387
(((كاملالدينومتامالنعمة،ابنبابويهالصدوق،ج 2ص.232
يف خرب الصحيفة من السامء التي جاء هبا جربئيل.
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الدهر وفتحا ابد الدهر  ،لقد تم حترير دين
النبي  من ضالالت بني أميه ملن أراد ان يتدين
بدين النبي  ،وحتررت الكوفة مركز مرشوع
عيل  يف إحياء السنة النبوية من سيطرة بني
أميه وحتطمت أصنامهم املعنوية فيها ورجعت
تصدر لالمة والية أهل البيت  ولعن بني أميه
ابد الدهر.
الثالث ـ فجر عاشوراء ظهور املهدي 

التاسع من ذرية احلسني  الثاين عرش من
أوصياء حممد : 

ويكشف عن حتقق وعد اهلل بوراثة األرض
َ
ََ
ألصفيائه ودينهم ،قال تعاىل﴿ولقد ك َتبنا

ّ
ُ
َ َّ َ َ
يف َّ
يرثها عِبادي
رض
األ
ن
أ
ِكر
اذل
الزبورِ مِن بَع ِد
ِ
ِ
َ
ون﴾ األنبياءَ 105/
ّ
ين َ
ُ
اهلل َّال َ
الص ِ
ال
آمنوا
﴿وع َد
َ
َ
َ َ َ
ُ َ
وعملوا ّ
الص ِ
يستخل ِف َّن ُهم يف األ ِ
رض كما
ات ل
ال ِ
مِنكم ِ
َ َ ّ َ َّ َ ُ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ
َ
دين ُه ُم الي ارتىض
ين مِن قبل ِ ِهم ولمكِن لهم
استخلف ال
َ
َُ َ
َ
ُ َ
َ َ
ول َب ّد َِلَّ ُ
يرشكون
ال
ين
دون
يعب
منا
أ
م
ه
ف
و
خ
د
ع
ب
ِن
م
م
ه
لهم
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َشيئا﴾ النور 55/وقال رسول اهلل « :لو مل

يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم
حىت يبعث فيه رجال من ولدى يواطئ امسه امسى
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ميألها عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما».
فجر
ان فجر عاشوراء ظهور املهدي  هو ُ
ٍ
ايذان باحلرب عىل أئمة الضاللة وأهل اجلور
الراضني بقتل احلسني  وشيعته ،احلرب
عليهم لكرس الطوق عن أهل احلق واجتثاث
أهل الباطل من عىل وجه األرض وختليص
وج ِ
ورهم« .أين الطالب
البرشية من ضاللتهم َ
املعد لقطع
بذحول األنبياء وأوالد األنبياء ،أين ُّ
املرتقب إلزالة األمت والعِوج».
ُ
دابر الظلمة ،اين
وهو يوم رسور باملهدي  يف جو من احلزن عىل
احلسني .(((
(((

(((الصحاحواملسانيد،
((( روى الشيخ الطويس يف كتاب التهذيب عن ابن زرارة
السالم
عن البزنطي عن أبان عن كثري النواء عن أيب جعفر عليه ّ
قال« :لزقت السفينة يوم عاشوراء على اجلودي فأمر نوح عليه
السالم من معه من اجلن واإلنس أن يصوموا ذلك اليوم ،وقال
ّ
السالم أتدرون ما هذا اليوم ؟هذا اليوم الذي
أبو جعفر عليه ّ
السالم ،وهذا اليوم الذي فلق
تاب اهلل فيه على آدم وحواء عليه ّ
اهلل فيه البحر لبين إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه وهذا اليوم
الذي غلب فيه موسى فرعون وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم
السالم وهذا اليوم الذي تاب اهلل فيه على قوم يونس عليه
عليه ّ
السالم
السالم وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مرمي عليه ّ
ّ
السالم» .ويف كتب الفقه
وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عليه ّ
تفصيل ملسالة الصوم يف يوم عاشوراء.
ويف ضوء الرواية يتضح ان يوم عاشوراء يوم احلوادث املفصلية
يف تاريخ النبوات والبرش:
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وقد أشار اهلل تعاىل اىل الفجر األول والليايل
التي سبقته ،وشفعه املوتور ،وفجره الثالث يوم
الظهور:
•ففي قوله تعاىل﴿:والفجر ويلال عرش﴾ اشارة إىل
الفجر األول فجر آل إبراهيم .
•ويف قوله تعاىل﴿والشفع والوتر﴾ هي الفجر الثاين
فجر عاشوراء آل حممد .
•وقوله تعاىل﴿والليل اذا يرس﴾ اي والليل اذا
ذهب ،وهو الفجر الثالث فجر ظهور املهدي 
يف مكة.
لقد اقرتن فجر عاشوراء آل إبراهيم وفجر
عاشوراء آل حممد  بالعبادة اخلاصة يف الليايل
العرش وكانت قمة العبادة ليلة العارش فيهام معا
 .1فجر عاشوراء األول يوم توبة اهلل عىل ادم واصطفائه نبيا.
 .2فجر عاشوراء الثاين يوم قتل هابيل.
 .3فجر عاشوراء الثالث يوم األخذ بتأر هابيل يوم استواء سفينة
نوح عىل اجلودي.
 .4فجر عاشوراء الرابع يوم أقدام إبراهيم عىل ذبح ولده إسامعيل
لرؤيا رآها ففداه اهلل بذبح عظيم.
 .5فجر عاشوراء اخلامس يوم رضب موسى البحر بعصاه
فانجى بني إرسائيل واغرق فرعون وجنوده.
 .6فجر عاشوراء السادس يوم والدة عيسى .
 .7فجر عاشوراء السابع يوم عاشوراء آل حممد . 
 .8فجر عاشوراء الثامن يوم عاشوراء املهدي ابن احلسني لألخذ
بثأراحلسني .
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لتعبئة النفس بالطاقة الروحية ملواجهة احلدث
العظيم ،وكذلك الفجر الثالث فجر عاشوراء
ظهور املهدي سيقرتن بالعبادة يف الليايل العرش
وقمتهاليلةالعارشلتعبئةالنفسبالطاقةالروحية
ملواجهة العامل امجع مع املهدي .
كانت ليلة عاشوراء فجر آل إبراهيم مشحونة
بالعبادة لتعبئة إبراهيم وإسامعيل وامه انفسهم
ملواجهة االبتالء العظيمَ ،أن يذبح االب الشيخ
الذي رزق الولد عىل كرب وقد تعلق به لصالحه،
وان يستجيب الولد الصالح يف ريعان شبابه ألمر
َّ
اهلل فيسلم نفسه للذبح بيد والده احلنون﴿ إِن هذا
الم ُ
الء ُ
لَهو ابلَ ُ
بني﴾ الصافات. 106/
وكانت ليلة عاشوراء فجر آل حممد  مشحونة
بالعبادة /قراءة القرآن والدعاء واالستغفار
والصالة/لتعبئة احلسني  وأهل بيته
وأصحابه والنساء ملواجهة حوادث الشهادة
والصرب عىل ٍ
بالء ال يقل عن بالء إبراهيم
وإسامعيل بل هو اكثر ترويعا وإيالما« .أوحى
اهلل عز وجل إليه يا إبراهيم :من أحب خلقي إليك
؟ فقال :يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إيل من
حبيبك حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم فأوحى
363

اهلل إليه :أفهو أحب إليك أو نفسك ؟ قال :بل هو
أحب إيل من نفسي ،قال :فولده أحب إليك أم
ولدك ؟ قال :بل ولده ،قال :فذبح ولده ظلما على
أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك يف
طاعيت ؟ .قال :يا رب ،بل ذحبه على أيدي أعدائه
أوجع لقليب ،قال :يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أهنا
من أمة حممد صلى اهلل عليه وآله ستقتل احلسني
ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش
ويستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم عليه
السالم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي ،فأوحى
اهلل عز وجل إليه :يا إبراهيم قد فديت جزعك
على ابنك إمساعيل لو ذحبته بيدك جبزعك على
احلسني عليهما السالم وقتله ،وأوجبت لك أرفع
(((
درجات أهل الثواب على املصائب».
وستكون ليلة ظهور املهدي  وهي ليست
جمهولة من الشيعة يف وقته الن الروايات أكدت
امر
أمره يكون ُ
ان السفياين حني يظهر ويعرف ُ
املهدي معلوما عند الشيعة رسا ،وان ظهوره
سيكون يوم العارش من املحرم يوم السبت
فتكونليلةالعارشتلكليلةسهروعبادةخاصة،
((( الشيخ الصدوق ،اخلصال  ،ج 1ص.59
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إذ هليب الشوق املضطرم يف نفوس املنتظرين
لرؤية الطلعة الرشيدة وسامع البيان األول سوف
هليب ٍ
شوق
يؤرقهم ولن يسمح هلم بالنوم فيهاُ ،
يستدر الدموع بعد الدموع موصوال باحلزن
والبكاء عىل احلسني  حبيب رسول اهلل 
وحبيباملؤمنني.
وطــال امــراء ّ
الشــوق عينــي ك َّلــا

دمــوع
نزفــت دموعــا تســتجدّ
ُ

(((



((( امرتاء معناه استدرار ،والبيت من قصيدة لـ قيس بن امللوح
وامللقب بمجنون ليىل ،راجع :ابو الفرج االصفهاين ،االغاين،
ج 2ص12ط .دار إحياء الرتاث العريب.
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خالصة
(((
يف علم االسترشاف املهدوي
معنى علم االسترشاف املهدوي

االسترشاف لغة من قوهلم استرشف فالن ،أي:
رفع رأسه ينظر إىل يشء(((.
واالسترشاف املهدوي معناه توقع ظهور
املهدي  احلجة بن احلسن العسكري املولود
سنة 256هـ الذي يعتقد به الشيعة االثنا عرشية
وظهوره يؤذن بمرحلة جديدة يف تاريخ البرش
بل يؤذن باملرحلة النهائية للتاريخ ،وهي مرحلة
سيادة احلق وتصفية احلساب مع أمم األنبياء
ووضع حد للظلم واجلور واالنحراف الذي
يمألالدنيا.
والعلم :هو احلقائق والقوانني والقواعد العامة
((( حمارضة يف مهرجان السفري مسجد الكوفة االربعاء السادس
من شوال 1434هـ املوافق2013/8/14م.
((( معاجم اللغة العربية.
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التي تعتمد يف تفسري الظواهر والتنبؤ هبا وليس
الرغبة أو العشوائية ،كام يف علم األنواء الذي يتنبأ
بحالةالطقسوفقمعطياتعلمية(((.
وهكذا يكون علم االسترشاف املهدوي
هو جمموعة من احلقائق والقوانني والقواعد
االسالمية العامة التي تشخص لنا الفرتة الزمنية
املناسبة لظهور املهدي  وهذه احلقائق
والقوانني تنهض هبا عدة علوم.
العلوم التي يتألف منها علم االسترشاف
املهدوي:

يتألف علم االسترشاف املهدوي من مخسة علوم
هي:
.1علم العقائد االسالمية :علم تشخيص مفردات
((( علم األنواء هو علم دراسة اجلو هبدف التنبؤ بظواهره،
ويتألف هذا العلم من جمموعة من التخصصات العلمية التي
تعنى بدراسة الغالف اجلوي التي تركز عىل أحوال الطقس
والتنبؤات اجلوية) .والدراسات يف هذا املجال تعود آلالف
السنني ،وقد شهد القرن التاسع عرش تقدما رسيعا يف علم
األرصاد اجلوية بعد تطور شبكة مراقبة حالة الطقس (حمطات
األرصاد اجلوية ،وغريها) عرب العديد من البلدان .ويف النصف
األخري من القرن العرشين حتقق التقدم الكبري يف التنبؤ بأحوال
الطقس ،وذلك بعد تطور جهاز احلاسب االلكرتوين ،للتفصيل
انظر(ويكيبيديا).
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الوجود وروابطها مع بعضها وهي :الوجود
الواجب :اهلل اخلالق الرب ،والوجود املمكن:
ومفردات عامل اخللقة االنس واجلن واحليوان
وهدف اخللقة وكتب اهلل ومالئكته واألنبياء
وأوصياؤهم وأتباعهم ،والشيطان وأولياؤه،
واليوم ِ
اآلخر واجلنة والنار ،ومراحل سريها
اىل اهلل وإن القوة املؤثرة أوال واخريا يف الوجود
هو اهلل تعاىل وإن الغلبة النهائية يف املسرية عىل
َََ َ
﴿ولق ْد ك َتبْنا ِف
االرض ألولياء اهلل تعاىل قال تعاىل
ْ َ ْ ّ ْ َ َّ ْ ْ َ َ ُ
َ َّ ُ َ
َّ
الز ُبورِ مِن بع ِد اذلِك ِر أن األرض ي ِرثها عِبادِي الص ِ
الون﴾.
األنبياء.105/
.2علم املراحل املقدرة املحتومة ملسرية البرشية

التي أخربت عنها كتب االنبياء ،وقد ذكرت هذه
الكتب أن مراحل التاريخ البرشي منذ اصطفاء
اهلل آدم  اىل يوم احلساب واستحقاق ذريته
عرش مراحل قدرها اهلل تعاىل
اجلنة والنار انام هي ُ
وحتمها قبل اخللق وهي:
األوىل :مرحلة آدم  اىل وفاة إدريس 
الثانية :مرحلة األوصياء بعد إدريس  إىل وفاة
نوح .
الثالثة :مرحلة أوصياء نوح  إىل وفاة
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إبراهيم .
الرابعة :مرحلة إسحاق ويعقوب ويوسف
وموسى وال هارون .
اخلامسة :مرحلة داود وسليامن  وبناء بيت
املقدس ووفاة سليامن .
السادسة :مرحلة عيسى  وانشقاق بني
ارسائيل إزاء دعوته إىل فريقني فريق مكذب
وفريق مصدق مستضعف ،ثم اهنيار دولة بني
ارسائيل عىل يد الرومان وتشتت بني ارسائيل.
السابعة :تنتهي باصطفاء األبرار من ذرية
إبراهيم حممد وأهلبيته .
الثامنة :تبدأ بإعطاء سيف لألبرار (حممد 
واهل بيته  بعد اهلجرة) لقتال مجيع الكفار
ويف آخرها يتم انتصارهم ويبنى البيت األكرب هلل
تعاىل.
التاسعة :ينكشف احلق جلميع الناس وتنتهي
احلياة بالنفخة األوىلللصور.
العارشة :تبدأ بالنفخة الثانية وقيام الناس
للحساب إىل اجلنة أو النار.
.3علم املالحم والفتن (علم روايات عالمات

الظهور) :وهي املالحم والفتن التي أخرب
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عنها خاتم األنبياء حممد  والتي ستكون من
بعده إىل آخر الدنيا ،وقد شخص هذا العلم أن
(املرحلة الثامنة) من مراحل التاريخ سوف
متلؤها سبع فتن متعاقبة ،سادستها فتنة الغرب،
وسابعتها فتنة السفياين ،وكالمها سينتهي عىل يد
املهدي من آل حممد  ويرث املؤمنون يف زمنه
األرض .
إن معطيات تلك العلوم الثالثة يقينية غيبية تقوم
عىلأساسنقدالوثيقةالغيبيةوالقرآنيفوزبأعىل
درجاتاليقنيبصدورهومعطياتهالعقائديةيليه
املتواتر من السنة النبوية وتراث اهل البيت .
.4علم التاريخ :هو العلم الذي يعنى باحلوادث
التارخيية منذ بدء احلركة النبوية زمن آدم 
وإىل الواقع السيايس املعارص ،ومصادرنا فيه
هي كتب األنبياء وتراث األمم القديمة والقرآن
واآلثار املادية والنقوش ،والقرآن والثابت من
رواياتأهلالبيتحاكمةعليهاعىلتفصيل
يذكر يف حمله .ومعطيات هذا العلم يقينية بقدر ما
تستند إىل املعلومات التارخيية الثابتة يف القرآن
وروايات اهل البيت والوثيقة املكتوبة املوثوق
هباوالنقلاملتواتر.
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.5علم االسترشاف السيايس :هو العلم الذي
يعنىبدراسةالواقعالسيايساملعارصلتشخيص
ظواهره وحوادثه املستقبلية املحتملة القريبة
(أي خالل السنوات اخلمس القادمة التي ختيم
عىل الواقع السايس موضوع االستـرشاف).
ومعطيات هذا العلم حدسية ختطئ وتصيب
وتنطويعىلمفاجئاتليستباحلساب.
آلية االرتباط بني العلوم املكونة لعلم
االسترشاف املهدوي :

يؤدي (علم العقائد) إىل اإليامن بكتب األنبياء
وتراثهم ،ويمتلك القرآن الكريم والثابت من
روايات أهل البيت  من بينها أعىل درجات
اإليامنالتفصييل.
ويؤدي (علم مراحل التاريخ املقدرة احلتمية)
املستفادة من كتب األنبياء والقرآن الكريم،
وعلم املالحم والفتن عن النبوة اخلامتة برواية
أهل بيت النبوة  إىل تشخيص املحتوم املقدار
من حوادث التاريخ.
ويؤدي(علم التاريخ) اىل تشخيص املنجز من
املقدر املحتوم من بدء املسرية إىل يومنا الراهن
وواقعنا املعارص وهو أواخر ذي احلجة من سنة
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1437هـ ،ويفيد  :أننا نعيش شوطا متقدما من
املرحلة الثامنة فقد مىض عليها الف وأربعامئة
وسبع وثالثون سنة  ،ومن حوادثها غيبة املهدي
احلجة بن احلسن العسكري  املولود سنة
255هـ وقد مىض عليها ألف ومائة وست
سنني ،ومن حوادثها الفتنة السادسة التي حتدث
عنها النبي ص التي جاءتنا من الغرب وهي
قيام دولة االرسائيليني اجلدد ،وبالربط بني
املنجز من احلوادث الواقعة واحلوادث املقدرة
املحتومة نعرف الباقي وهو (الفتنة السابعة من
الشام وظهور املسيح الكاذب يف بيت املقدس)،
وظهور املسيح الصادق يف بيت املقدس ايضا
وظهور املهدي الصادق ع يف مكة وانتهاء
الفتنتني (السادسة والسابعة) ومن تسبب فيهام
عىل يد املهدي  وقيام دولة العدل بقيادته
وانتهاء املرحلة الثامنة من التاريخ املقدر املحتوم
 ،واالنفتاح عىل املرحلة التاسعة منه برجعة عيل
بن ايب طالب  وولده االئمة  وهبم ينتهي
التاريخ البرشي عىل االرض.
وجيئ دور (علم االستشراف السياسي) فيثري
لنا من خالل دراسته للواقع السيايس العاملي
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املعارص ويف الرشق األوسط بعد مرور مائة
عام عىل (معاهدة سايس بيكو) وتطلع (الرشق
االوسط) اىل (خريطة جديدة) ،إذ ستنتهى
دول وختتفي حدود وتنشا دول جديدة بحدود
جديدة ،وأخطر هذه الدول اجلديدة املحتمل
وقوعها هي دولة اخلالفة االسالمية الكربى يف
الشام سنة 2020م ،ومن نافلة القول االشارة
اىل أن معطيات علم االسترشاف السيايس جهد
برشي يقوم عىل احلدس والتحليل.
ويايت أخريا (علم االستشراف املهدوي) ليدرس
تلكاملعطياتويشخصانسجامهامععالمات
روايات عالمات الظهور واملرحلة التي نمر
هبا ،فيزيد من قوة االحتامل وتشتد متابعة حركة
احلوادث يف الواقع السيايس او يضعفه فيزول
االحتامل اساسا .ويف ضوء ذلك فإن نتائج علم
االستشراف املهدوي احتمالية وليست يقينية.
فائدة علم االسترشاف املهدوي :

قد يقول قائل :ما الفائدة من هذا العلم إذا مل تكن
نتائجهقطعية؟
اجلواب :ليس امليزان يف احلياة البرشية العملية
(القطعيات) دائام ،فعىل سبيل املثال قد يلتقي
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شخص مع الطبيب مصادفة ثم يفحصه
فيحتمل الطبيب من خالل معطيات حمسوسة
أن الشخص مصاب بالرسطان بدرجة ثالثني
باملائة ،فهل سيهمل املريض هذا االحتامل؟ بل
هل سيهمل الطبيب نفسه هذا االحتامل؟ أم
سيبعثه اىل املخترب للفحص؟ ليس من شك أن
اجلواب املعقول هو الثاين فيذهب الشخص
إىل املخترب للفحص إلزالة االحتامل ويطمئن
املريض والطبيب كالمها أو تقوى درجة
االحتامل فتشتد املتابعة والفحص عىل مستوى
أكثر دقة وتفصيال ومن ثم تبدأ خطط العالج
الوقائياواالستئصايل.
ومن احلقائق التي ينبغي االلتفات إليها هو أن
عامل الواقع هو عامل التدرج ،بخالف عامل الفكر
فهو عامل الدفعة والفجأة .فعىل سبيل املثال إن
الكريس الذي يريد النجار املاهر اخلبري أن يصنعه
يربز يف ذهنه بشكله الكامل دفعة واحدة ،أما
عىل مستوى الواقع فإن صناعته تستغرق مدة
من الزمن ،ويتكامل بالدريج لدى النجار صنع
الكريسواقعيا.
كذلك يف نطفة االنسان ،قد يكون صاحبها
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املستقبيل هو السفياين الشامي أخبث خلق اهلل
يف آخر الزمان ،فإنه يف مرحلته اجلنينية املبكرة ال
يتميزيفالظاهرعنذلكاجلننياملقدرلهأنيكون
انسانا عاملا نافعا ،بل احيانا ال يتميز حتى عن
احليوان إال بالفحص املختربي الدقيق .وحني
يولد هذا اجلنني البد أن يولد يف أرسة شامية
(((
حاقدة عىل الشيعة بل عىل أهل البيت
وكذلك يف اجواء اجتامعية وسياسية يسوء فيه
ذلك املعتقد فتربز شامئله اخلبيثة تدرجييا حتى

((( مثاله ما رواه احلموي يف معجم االدباء ج:128/14عن
شخص زار الشام يف عرص املامون قال املدائني :قال أمر
املأمون أمحد بن يوسف بإدخايل عليه فلام دخلت ذكر عيل بن
أيب طالب  فحدثته فيه بأحاديث إىل أن ذكر لعن بني أمية
له فقلت حدثني أبو سلمة املثنى بن عبد اهلل أخو حممد بن عبد
اهلل األنصاري قال قال يل رجل كنت بالشام فجعلت ال أسمع
أحدا يسمي عليا وال حسنا وال حسينا وإنام أسمع معاوية ويزيد
والوليد قال فمررت برجل جالس عىل باب داره وقد عطشت
فاستسقيته فقال يا حسن اسقه فقلت له أسميت حسنا فقال إي
واهلل إن يل أوالدا أسامؤهم حسن وحسني وجعفر فإن أهل الشام
يسمون أوالدهم بأسامء خلفاء اهلل وال يزال أحدنا يلعن ولده
ويشتمه وإنام سميت أوالدي بأسامء أعداء اهلل فإذا لعنت إنام
ألعن أعداء اهلل فقلت له ظننتك خري أهل الشام وإذا جهنم ليس
فيها رش منك فقال املأمون ال جرم قد ابتعث اهلل عليهم من يلعن
أحياءهم وأمواهتم ويلعن من يف أصالب الرجال وأرحام النساء
يعنيالشيعة.
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يتأكد يف صورته النهائية الواردة يف الروايات(((.
ويف ضوء هذا املثال اذا ما ّ
شخص املتخصص
بعلم االسترشاف املهدوي حني يدرس الواقع
الراهن يف ضوء العلوم آنفة الذكر َّ
أن احتامل
الظهور قائم بنسبة األربعني باملائة فليس عليه
إال متابعة احلوادث عمليا حتى يزول االحتامل
فيسكن القلب ويبقى عىل حالة االنتظار العامة
التي تدعو إليها الروايات أو ينمو فيقوى
االنتظار وتشتد املتابعة ألن املوضوع أخطر من
حالة اإلصابة بمرض الرسطان ،فالروايات
تقول :إن السفياين حني يظهر يف سوريا خيرج يف
رجب ثم يغزو جيشه الكوفة وكربالء ،وليس
عىل الشيعة منه خطر يف شعبان وال يف شهر
رمضان وتشتد اخلطورة بعد ذلك((( ،والقطع أو
((( روى الشيخ الصدوق عن محاد بن عثامن عن عمر بن يزيد
قال :قال يل أبو عبد اهلل الصادق  :إنك لو رأيت السفياين
لرأيت أخبث الناس ،أشقر أمحر أزرق ،يقول :يا رب ثاري ثاري
ثم النار وقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية خمافة أن
تدل عليه( .اكامل الدين .)651/
((( الغيبة النعامين 313 :حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة،
قال :حدثنا عيل بن احلسن التيميل يف صفر سنة أربع وسبعني
ومائتني ،قال :حدثنا احلسن بن حمبوب ،عن أيب أيوب اخلزاز،
عن حممد بن مسلم ،قال « :سمعت أبا جعفر الباقر  يقول. .:
 .كفى بالسفياين نقمة لكم من عدوكم ،وهو من العالمات لكم
مع أن الفاسق لو قد خرج ملكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه
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االطمئنان أن الشامي اخلارج يف رجب يف سوريا
هو السفياين املوعود حيتاج إىل متابعة مفصلة
لوضع سوريا واحلركات السياسية فيها ومعرفة
قادهتا ومنهجهم الفكري قبل ذلك بسنوات
حتىيتكونتوقععلميلظهورالسفياين،كذلك
التأكدمنانالشخصالذيبدايتحدثكثريمن
الشيعة اهنم رأوه يف موسم احلج بعد ظهور امر
السفياين والصيحة هو املهدي حممد بن احلسن
العسكري  فإنه يتضح شيئا فشيئا لوجود
رايات مشتبهة قبله ومعارصة له  ،وقد ورد يف
الرواية عن املفضل عن اإلمام الصادق :
«قال :يا موالي فكيف يُدرى ظهور املهدي 
وإن إليه التسليم ،قال  يا مفضل يظهر يف شبهة
ليستبني ،فيعلو ذكره ويظهر أمره ،وينادي بامسه
مل يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثريا دونكم .فقال له بعض
أصحابه :فكيف نصنع بالعيال إذاكان ذلك؟قال :يتغيب الرجل
منكم عنه ،فإن حنقه ورشهه فإنام هي عىل شيعتنا ،وأما النساء
فليس عليهن بأس إن شاء اهلل تعاىل .قيل :فإىل أين خيرج الرجال
وهيربون منه ؟ فقال :من أراد منهم أن خيرج ،خيرج إىل املدينة أو إىل
مكة أو إىل بعض البلدان ،ثم قال :ما تصنعون باملدينة ،وإنام يقصد
جيشالفاسقإليها،ولكنعليكمبمكةفإهناجممعكم،وإنامفتنته
محل امرأة :تسعة أشهر ،وال جيوزها إن شاء اهلل «).
خمترص بصائر الدرجات -حسن بن سليامن احليل  -ص  179ـ
.180
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وكنيته ونسبه ويكثر ذلك على أفواه املحقني
واملبطلني ،واملوافقني لتلزمهم احلجة مبعرفتهم
به»(((.ويكون ظهوره يوم العارش من املحرم يوم
السبت اي بعد ستة شهور من ظهور السفياين
وتالوته للبيان االول وانتظاره اخلسف بجيش
السفياين املرسل اليه من الشام هي العالمة
الفارقةالنهائية.
وخالصة الكالم يف علم االسترشاف املهدوي:

إنه علم يربط بني روايات عالمات الظهور
ونتائج علم االسترشاف السيايس القريب
للواقع املعارص يف العراق وايران وسوريا
وفلسطني واحلجاز والعامل  ،بعد تشخيص
املرحلة التارخيية الراهنة من املسرية التارخيية يف
ضوء املراحل احلتمية للتاريخ التي افرزهتا كتب
االنبياء  ،ويبدأ الربط بدرجة احتاملية بسيطة ثم
يزداد بالشواهد وفائدة هذا العلم للمؤمنني
املنتظرين يف عرص الغيبة كفائدة الفحص الطبي
من الطبيب قبل الفحص املختربي  ،فهو الذي
يشخص احلاجة إىل الفحص املختربي ومفرداته
ومستوياته وهي ابسط الفوائد املرجوة من

((( املجليس ،بحار االنوار ،ج 53ص.7
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روايات عالمات الظهور واعالها زيادة االيامن
برتاث امامة اهل البيت ومن ثم زيادة االيامن هبم
إذ اخربوا عن امور تفصيلية لواقع يفصل بينهم
وبينه اكثر من الف من السنني.
أهيا القارئ الكريم بني يديك حماولة أوىل يف
عرضت
تأسيس علم االسترشاف املهدوي
ُ
تسميتها سنة 1434هـ وكانت مسبوقة بتفكري
عميق يف موضوعها وقراءة ملا كتب فيه ومتابعة
وحوارا وإلقاء ملحارضات كثرية استغرقت نيفا
ومخسني سنة خلت ،أي :منذ 1962م ،أسال اهلل
تعاىل أن يتقبل مني ومن كل املشتغلني يف العلوم
املمهدة هلذا العلم الذين كتبوا جتارهبم يف تطبيق
الروايات عىل واقعها ،وأن يرينا الطلعة الرشيدة
والغرة احلميدة وجيعلنا ممن ينترص به لدينه إنه
سميعجميب.
بدأت بكتابة هذه اخلالصة يف النجف االرشف
(الكوفة الكبرية) بلد حوزة االمام الصادق 
(األصل) يف يوم االحد املوافق  17ذي
القعدة1437/هـ ،وانتهيت منها مساء اخلميس
املوافق  21ذي القعدة1437/هـ يف قم (الكوفة
الصغرية) بلد حوزة االمام الصادق 
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(الفرع) محامها اهلل من رش احلوادث إىل ظهور ويل
أمره املهدي  وألقيتها عىل جمموعة من املعنيني
يف املجمع العاملي ألهل البيت  يف مدينة قم
ثم جددت النظر فيها يف  16ذي احلجة 1437هـ
يف النجف األرشف ظهر الكوفة الكبرية وال زلنا
نعيش أجواء فتوى املرجع الديني األعىل السيد
عيل السيستاين يف النجف األرشف باجلهاد
الدفاعي وانتصاراهتا ضد الدواعش الذين
كان يقول ناطقهم((( إهنم يستهدفون النجف
وكربالء محامها اهلل وكل بالد العراق من رشهم
ورد كيدهم إىل نحورهم ،اللهم أرنا نرصك الذي
وعدت واجعلنا ممن تنترص به لدينك إنك سميع
َ
((( املدعو ابو حممد العدناين أبو حممد العدناين هو «طه صبحي
فالحة» املتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة االسالمية  ،ولد
عام  1977يف بلدة بنش قرب مدينة رساقب يف حمافظة إدلب
السورية ،سكن يف قضاء حديثة يف حمافظة األنبار يف
غرب العراق .ويف  30أغسطس  2016أعلنت وكالة أعامق
اإلخبارية مقتله أثناء مشاركته يف أحد املعارك بحلب .وقد قال
هذا الناصبي الشامي الناطق باسم (داعش) يف كلمة بثتها مواقع
تواصل اجتامعي يستخدمها تنظيم (داعش) الوهايب يف رسالة
مفتوحة وجهها اىل رئيس الوزراء املالكي« :لقد أضعت عىل
قومك فرصة تارخيية بالسيطرة عىل العراق ولتلعنك الروافض
ما بقيت هلم باقية ،حقا إن بيننا تصفية للحساب صدقت وانت
الكذوب حساب ثقيل طويل ولكن تصفية احلساب لن يكون
يف سامراء أو بغداد وإنام يف كربالء املنجسة والنجف األرشك
وانتظروا».
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جميب.

خمططالبحث

يتألف البحث من ثالثة أبواب:
الباب األول :علم احلوادث املقدرة املحتومة =
علمحتمياتالتاريخ
تعريفات ،التاريخ ،احلوادث البرشية ،احلوادث
اإلهلية ،أربعة علوم
الفصل األول :دين اهلل يؤخذ من أهل بيت النبي
بعدهعليهالسالم.
الفصل الثاين :علم العقيدة وطرق االستدالل.
الفصل الثالث :وثائق علم حتميات التاريخ
وفيهمباحث:
املبحث األول :نبوءات كتاب َأخنوخ.
املبحث الثالث :نبوءات القرآن كتاب حممد 
املبحث الرابع :نبوءات حممد ص يف احاديثه عن
املالحموالفتن.
الباب الثاين :علم احلوادث الواقعة من بعثة آدم
عليه السالم إىل زماننا = علم التاريخ
الفصل االول :علم التاريخ القديم :موضوعه
تاريخ النبوات األوىل والنبوات االرسائيلية.
الفصل الثاين :علم التاريخ اإلسالمي:
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موضوعه تاريخ الدولة اإلسالمية التي أسسها
خاتم األنبياء إىل سقوط آخر دولتني اسالميتني
سنة 1914م ـ 1924م عىل يد أوروبا العلامنية).
الفصل الثالث :علم التاريخ احلديث :موضوعه
تاريخ أوروبا والغرب وغزوها للعامل االسالمي
وقياماألنظمةاملواليةهلاوقيامدولةإرسائيل(من
احلرب العاملية األوىل وسقوط ممالك الدولة
العثامنية1914موالقاجارية1918مبيدأوروبا
العلامنية واإلحلادية منذ 1914م ـ1917م).
الفصل الرابع :علم التاريخ املعارص :موضوعه
تاريخ دولة الفقيه من قم من سنة 1979م التي
حررت ايران من النفوذ الغريب االورويب الدولة
التي شن الغرب عليها من خالل العراق ودعم
الدول العربية أطول وأعنف حرب بعد احلرب
العاملية الثانية ،وفتح قيام دولة الفقيه من قم
الباب ملرحلة جديدة يف تاريخ األمة اإلسالمية،
يليها دولة العراق املعارص من سنة 2003م
الذي حتكمه القوى الثالث ألول مرة يف تارخيه
احلديث،يليهدولالعاملالعريبوالعاملاالسالمي
املعارص.
الباب الثالث :علم احلوادث املتوقعة = علم
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املستقبل
الفصل األول :علم املستقبل القريب (علم
االسترشاف السيايس) :موضوعه احلوادث
املحتملةللسنواتاخلمسالقادمة.
الفصل الثاين :علم املستقبل النهائي حلركة
التاريخ (علم االسترشاف املهدوي) :موضوعه
احلوادث املحتومة املتوقعة التي تشكل هناية
التاريخ وتعرف هذه احلوادث بالربط بني علم
حتميات التاريخ وعلم التاريخ ،وفيه عدة
مباحث:
املبحثاألول:نبوءاتالنبواتاالوىلوحتققها.
املبحث الثاين :نبوءات النبوات االرسائيلية
وحتققها.
املبحث الثالث :نبوءات النبوة اخلامتة للقرون
اهلجريةالسبعةاالوىل.
املبحث الرابع :نبوءات النبوة اخلامتة لعالمات
الظهورالقريبة.
املبحث اخلامس :نبوءات النبوة اخلامتة حلوادث
سنةالظهوروتسلسلها.
الفصل الثالث :تطبيقات روايات عالمات
الظهور عىل الواقع السيايس وحمتمالته التي
383

يقدمهاعلماالسترشافالسيايس.
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