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 دهدا اإل

 .. إىل يس .. إىل طه .. إىل ن والقلم وما يسطرون

( ليهما السالمع)إىل من وهب له اهلل منه رمحته لسان الصدق علي وفاطمة  .. إىل الصادق األمني
 .. إىل املنصور املؤيد ..إىل أمحد  ..إىل حممد  ..

أهدي هذه الطرقات اليت أرجو من اهلل أن جيعل فيها إيقاظ النيام وإحياء املوتى واهلل على كل شئ 
 .واحلمد هلل رب العاملني ،قدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قدم امل
ديان  ،فالق اإلصباح ،مسخر الرياح ،جمري الفلك ،مالك امللك ،احلمد هلل رب العاملني

سررجف األرض  ، اليي من شيته  رردد السما  سكااهااحلمد هلل .رب العاملني ،الدين
 .سمتوج البحار سمن يسبح يف غمراهتا ،سدمارها

السالم دلتك يا بن يس سالياريات، السالم دلتك يا بن  ،السالم دلتك يا بن ط  ساحملامات
من  ابا  ساقت  الطور سالعاديات، السالم دلتك يا بن من دىن فهدىل فاان قاب قوكني أس أدىن دنوا  

 .العلي األدلى

لتت شعري أين اكهقرت بك النوى، بل أي أرض رقلك أس قرى، أبرضوى أس غريها أم ذي 
سال جنوى، دزيز دلّي أن حتتط  سال أمسع لك حستسا   ،دزيز دلّي أن أرى اخللق سال رُرى ،طوى

أنت  بك البلوى سال ينالك مين ضجتج سال شاوى، بنفسي أنت من مغتب مل خيل منا، بنفسي
من نازح ما نزح دنا، بنفسي أنت أمنتة شائق يهمىن من مؤمن سمؤمنة ذكرا فحنا، بنفسي أنت 

أن جيري دلتك دسهم  أن أباتك سخييلك الورى، دزيز دليّ  من دقتد دز ال يسامى، دزيز دليّ 
ما جرى، هل من معني فأطتل مع  العويل سالباا ، هل من جزسع فأكادد جزد  إذا شال، هل 

دني فساددهتا دني دلى القيى، هل إلتك يا بن أمحد كبتل فهلقى، هل يهصل يومنا منك قييت 
فنحضى، مىت نرد مناهلك الردية فنرسى، مىت ننهفع من ديب مائك فقد طال الصدى، مىت  هبعد

 .نفاديك سنراسحك فهقر دتوننا، مىت ررانا سنراك سقد نيرت لوا  النصر

 .زمان سرمحة اهلل سبركار سالسالم دلتك يا موالي يا صاحب ال

سدجز غالب الناس دن اقهفا  املطوالت من  Xلقلة ما كهب يف قضتة اإلمام املهدي  نظرا  
لال نائم  كهبنا هيه األكطر إيقاظا    ،Xكهب احلديث سقلة امليكرين بقضتة اإلمام املهدي 

ول الصريح من غري لال مؤمن فإن اليكرى رنفع املؤمنني، سادهمدنا يف هيا البحث الق سريكريا  
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مداهنة سال ردلتس، سدرضا لواقع احلال املعاش سمقارنه  ملا جا  يف سصف دصر الظهور من 
 :سيهضمن هيا البحث ،األشبار الواردة دن طريق أهل البتت 

x  شطبة ألمري املؤمننيX  سدسرهم يف رربتة األمة سقتادهتا حنو  ربني حق أهل البتت
 .الامال املنيود هلا

x  دلى بعض أجزا  اخلطبة مما يهعلق هبيا البحثرعلتق. 

x  درض لوصايا أمري املؤمننيX  للوالة سسصف ملن ينصب نفس  لوالية املسلمني، لاي
 .يعرف املسلمون احلق حىت يعرفوا أهل 

x  ذكر األشبار اليت ختص الغربلة سالهمحتص اليت متر هبا األمة قبل سشالل ظهور اإلمام
 .Xاملهدي 

x يت ختص املمهدسن لإلمام املنهظر ذكر األشبار الX. 

x  شا  اهلل رعاىل ىل دالمات الظهور بيال إمجايل سخمهصر سمفتد إنإالهطرق. 

x  ذكر األشبار اليت ربني كتفتة ظهور اإلمام سقتام  يف ماة املارمة سكرير  دند القتام سبعد
 .القتام سسصف لنهضه  اإلصالحتة

x شا  اهلل رعاىل ز سمفتد إنشامتة يف كتفتة الظهور سالقتام بيال موج. 

 أنصار اإلمام املهدي                                                                                                                                                                                           

 (مكن اهلل له يف األرض)                                                                                                                                                                                             
 ق. هـ  3414/ مجادي الثاني/11

 

 



 

: يف شطبه  امليهورة اليت رساها املوافق ساملخالف X قال أمري املؤمنني سأصدق الصادقني
أال إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى األرض وجميع ما فضلت به النبيون إلى )

خاتم النبيين، فأين يتاه بكم، بل أين تذهبون يا من نسخ من أصالب أصحاب السفينة هذا 
من هذه من ينجو، ويل لمن  مثلها فيكم، فكما نجا في هاتيك من نجا فكذلك ينجو

 .(-يعين دن األئمة  - تخلف عنهم

، ، وكباب حطة وهو باب السلمإن مثلنا فيكم كمثل الكهف ألصحاب الكهف): سقال
 .(فادخلوا في السلم كافة

ولقد عرفتم المستحفظون من أصحاب محمد ): يف شطبه  هيه Xسقال اإلمام دلي 
تسبقوهم فتضلوا، وال تخلفوا عنهم فتزلوا، وال فال  ،إني وأهل بيتي مطهرون: أنه قال

، وأعلن الناس  تخالفوهم فتجهلوا، وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم، هم أعلم الناس صغارا  
 .، فاتبعوا الحق وأهله حيث ما كان، وزايلوا الباطل وأهله حيث ما كانكبارا  

وضربوا عنهم فترك الناس من هذه صفتهم وهذا المدح فيهم، وهذا الندب غليهم، 
، فرفضوا ، وجعلوا كالمه لغوا  هزوا   ، وطووا دونهم كشحا، واتخذوا أمر الرسول صفحا  

فَاْسأَُلوْا َأْهَل ﴿ :طاعته ومسألته واالقتباس عنه بقوله من فرض اهلل تعالى على لسان نبيه 
 .( )﴾الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ 

 ودل الرسول  ،( )﴾َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ  َأِطيُعوْا الّلهَ ﴿ :وقوله تعالى
على النجاة في التمسك به والعمل بقوله، والتسليم ألمره، والتعليم منه، واالستضاءة بنوره، 

منهم، وقد أبعدهم اهلل عن  لى غيرهم، ورضوا به بدال  إفادعوا ذلك لسواهم، وعدلوا عنهم 
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فسه هواه، وزعموا أنهم استغنوا بعقولهم وقياساتهم وآرائهم عن األئمة العلم، وتأول كل لن
بمخالفتهم أمره، وعدولهم عن اختياره  8الذين نصبهم اهلل لخلقه هداة، فوكلهم اهلل  

وطاعته، وطاعة من اختار لنفسه، فوالهم إلى اختيارهم وآرائهم وعقولهم فتاهوا وضلوا 
ُقْل َهْل ﴿ :8هلكوا، وهم عند أنفسهم كما قال اهلل أ، وأضلوا، وهلكوا و بعيدا   ضالال  

نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَن َُّهْم  # نُ َنبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن َأْعَماال   الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 .( )﴾ُيْحِسُنوَن ُصْنعا  

لظالمين من هذه األمة في كتابه حكاية لقول ا 8حتى كأن الناس ما سمعوا قول اهلل 
َويَ ْوَم يَ َعضُّ ﴿ :حيث يقول ،في يزم القيامة عند ندمهم على فعلهم بعترة نبيهم وكتاب ربهم

يَا َويْ َلَتى لَْيتَِني َلْم أَتَِّخْذ ُفاَلنا   # الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل يَا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيال  
 .( )﴾َخِليال  

؟ ومن فالن هذا المكنى عن اسمه المذموم وخلته  فمن الرسول إال محمد 
َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر بَ ْعَد ِإْذ ﴿ :؟ ثم قال ومصاحبته ومرافقته في االجتماع معه على الظلم

فما هذا الذكر الذي أضله خليله عنه  ،أي بعد الدخول في اإلسالم واإلقرار به ،( )﴾َجاءِني
؟ أليس هو القرآن والعترة الذين وقع التوازر والتضافر على الظلم بهم والنبذ  ذ جاءهبعد ا

 .( )﴾رَُّسوال   # َقْد أَنَزَل اللَُّه ِإلَْيُكْم ِذْكرا  ﴿ :، فقاللهما، فقد سمى اهلل تعالى رسوله ذكرا  

الذكر ههنا إال الرسول ؟ ومن فمن  ،( )﴾فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ ﴿: سقال
 أهل الذكر إال أهل بيته الذين هم محل العلم ؟
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الذي  -فجعل مصاحبة خليله  ،( )﴾وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلْْلِنَساِن َخُذوال  ﴿ :8ثم قال 
أضله عن الذكر في دار الدنيا وخذله في اآلخرة ولم تنفعه خلته ومصاحبته إياه حين تبرأ كل 

يوم  من قائل حكاية لما يقوله النبي  8مصاحبة الشيطان، ثم قال  -واحد من صاحبه 
أي  ،( )﴾َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورا  ﴿: القيامة عند ذلك

 .اتخذوا هذا القرآن الذي أمرتهم بالتمسك به وبأهل بيتي وأال يتفرقوا عنهما مهجورا  

ذا الخطاب كله والذم بأسره للقوم الذين نزل القرآن على لسان الرسول إليهم، أليس ه
، النابذون كتاب اهلل، وإلى الخلق ممن سواهم، وهم الظالمون من هذه األمة لعترة نبيهم 

يوم القيامة بأنهم نبذوا قوله في التمسك بالقرآن والعترة  الذين يشهد عليهم رسول اهلل 
 أهوائهم، وآثروا عاجل األمر والنهي وزهرة الحياة الدنيا على دينهم شكا  وهجروهما واتبعوا 

 .لما فضلهم اهلل به ألهل بيت نبيه  وما جاء به، وحسدا   في محمد 

ما ال ينكره أصحاب الحديث مما هو موافق لما أنزله  أو ليس قد روي عن النبي 
ون دوني يوم القيامة من ذات اليمين من أصحابي يختلج إن قوما  ": اهلل من هذه اآليات قوله

: فيقال -أصحايب أصحايب : سيف بعض احلديث -يا رب أصحابي : لى ذات الشمال فأقولإ
 ."سحقا   ، سحقا  بعدا   بعدا  : يا محمد، إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول

ِمن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ﴿ :8ويصدق ذلك ويشهد به قول اهلل 
َأفَِإن مَّاَت َأْو قُِتَل انَقلَْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَ ْيِه فَ َلن َيُضرَّ الّلَه َشْيئا  

 وفي هذا القول من اهلل تبارك اسمه أدل دليل على أن قوما   ،( )﴾َوَسَيْجِزي الّلُه الشَّاِكرِينَ 
 ،على أعقابهم، وهم المخالفون أمر اهلل وأمر رسوله الكريم  لنبي ينقلبون بعد مضي ا

َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم ﴿: المفتونون الذين قال فيهم فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

                                                           

 .5 : الفرقان - 
 .10: الفرقان - 
 .11 : عمران آل -1



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..............................................  31

، حمد يضاعف اهلل العذاب والخزي لهم وأبعد وأسحق من ظلم آل م ،( )﴾َعَذاٌب أَلِيمٌ 
وقطع ما أمر اهلل به أن يوصل فيهم ويدان بهم من مودتهم، واإلقتداء بهم دون غيرهم حيث 

 .( )﴾ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرا  ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى﴿: يقول

ِإالَّ َأن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم   َأَفَمن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدِّيَ ﴿ :ويقول
 .( ) إىل آشر اخلطاب (( )﴾َكْيَف َتْحُكُمونَ 

ىل رضا اهلل رعاىل إللطريق اليي يوصل اإلنسان  يف هيه اخلطبة العظتمة روضتحا   إنّ  :أقول
، سالفوز برضاه، سفتها روجتهات إهلتة مجة ال نسهطتع اكهقصائها سلان نهعرض إىل ما نراه مهما  

 .لعبد اجلاهل املقصرسأنا ا

سأن  ،من ركبها جنا سمن ختلف دنها غرق سهوى ،كمثل كفتنة نوح  مثل أهل البتت  نّ إ
فتجب دلى مجتع املؤمنني أن ( مان اهلل ل  يف األرض)كفتنة هيا العصر هو اإلمام املهدي 

هل البتت ينظرسا بعني اهلل لاي يهوصلوا إىل هيه السفتنة من شالل السبل اليت رهصف بأشالق أ
فمن مل يصل إىل  ،سال يوصل الناس إىل املقدس إال املقدس ،مقدكني ألن أهل البتت  ؛

على محمد وآل محمد  صلِّ اللهم : )كما سرد يف الددا   ،كفتنة اإلمام يغرق يف حبر الفنت
 .( )( الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها

  :(كمثل الكهف ألصحاب الكهف  إن مثلنا فيكم: )قول 

فمن ضل دن كهف أهل  ،فإن الاهف هو اليي يعصم الناس من الفنت سالظلم ساالحنراف
من رأى الفنت قد حاطت ب  سرعدد مددوا هداية . راه يف ظلمات الفنت ساالحنراف البتت 

سهو  ،الناس سرضاربت اآلرا  سمل يعرف احلق من الباطل فعلت  أن يهحصن باهف آل حممد
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. الرجوع إىل كريهتم سأشالقهم سرفانتهم من أجل الدفاع دن الثقلني، كهاب اهلل سالعتة الطاهرة
فإذا سجد هيه الصفات موجودة يف شخص سادهقد أن هيا اليخص هو اليي ميثل إمام زمان  

  Xألن الاهف يف هيا الزمان هو صاحب الزمان  ؛فعلت  أن يهبع  Xسهو صاحب األمر 
وغياث المضطر  ،على محمد وآل محمد الكهف الحصين صلِّ اللهم ) :الددا كما جا  يف 

 .( )( وعصمة المعتصمين ،وملجأ الهاربين ،المستكين

إني وأهل بيتي مطهرون فال تسبقوهم فتضلوا، وال تخلفوا عنهم فتزلوا، وال ) :قول 
  :(تخالفوهم فتجهلوا، وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم

 ،(أرساحنا ملقدم  الفدا )ب الناس أننا نعتش زمن الظهور لإلمام املهدي من املعلوم لدى غال
هو اليي يهصرف يف العامل ملا يوصل إىل رطبتق العدالة يف  Xسإذا كان كيلك فاإلمام املهدي 

يف  بأي رصرف ياون كببا   Xفتجب دلى كل شخص مهما كان أن ال يسبق اإلمام  ،العامل
ؤمنني دامة سدلى العلما  شاصة أن ميهدسا لظهور صاحب الزمان بل جيب دلى امل ،رأشر الظهور
X  الناس إىل قضتة اإلمام  اجيمعو سأنX  سيعرفوهم كتفتة الهمهتد لإلمامX  سكتفتة ظهور

 .اإلمام سما هي املراحل اليت مير هبا الظهور

 ألن الهقصري يف ؛سجيب دلى كل الناس سشاصة العلما  أن يسريسا بسرية أهل البتت 
وال تخالفوهم ) :يقول Xساإلمام دلي  ،يعهرب خمالفة هلم رطبتق كرية أهل البتت 

سالدلتل دلى  ،ال يعطت  ي ألن فاقد الي ؛سالظالم ال يهدي إىل احلق ،ساجلهل ظالم ،(فتجهلوا
المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، والالزم لهم ) :هيا الاالم ما سرد يف الددا 

 .( )(الحق

  :(فاتبعوا الحق وأهله حيث ما كان، وزايلوا الباطل وأهله حيث ما كان) : قول
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 اعرف) :ألن  سرد يف األحاديث ؛قبل كل شئ جيب أن نهعرف دلى احلق حىت نعرف أهل 
 ما هو احلق حىت نعرف الرجال ب  ؟ف، ( )( وال تعرف الحق بالرجال ،الرجال بالحق

ُه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة ِإنََّما َولِيُُّكُم اللّ ﴿: قال رعاىل
سأهل بته  الطاهرين  فإن احلق يقهبس من الوالية اإلهلتة ساملهمثلة بالنيب  ،( )﴾َوُهْم رَاِكُعونَ 

ُف بِاْلَحقِّ َعَلى نَ ْقذِ ﴿، فاحلق جيب أن ال ياون فت  أي شائبة من الباطل حىت يدفع الباطل 
 .( )﴾اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهقٌ 

سمعرفة من يددي أن  حق ياون دن طريق درض   احلق مهمثل بأهل بتت النبوة  ،إذن
ولو شئت ) :دثمان بن حنتف إىل Xنظر إىل كهاب اإلمام دلي ادلى كرية أهل البتت، 

باب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات الهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ول
ولعل بالحجاز أو اليمامة من ال طمع  ،تخير األطعمة إلىأن يغلبن هواي ويقودني جشعي 

وحولي بطون غرثى وأكباد حرى ؟ أو  له في القرص وال عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا  
 :أكون كما قال القائل

 أكباد تحن الى القد وحسبك داء أن تبيت ببطنة       وحولك

أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين وال أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة 
فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها،  ،لهم في جشوبة العيش

 .( )( أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعالفها وتلهو عما يراد بها

ات بارت رقرأ دلى املنابر فقط سرسطر يف الاهب سلان هل جعلت كمنهاج هيه الالم إنّ 
ساحهضن أموال املسلمني لاي يضمن قوت  Xلال من نصب نفس  يف ماان اإلمام دلي 
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سآشر قويل إنا هلل  ،للغربتني يف زمان  Xالفقرا  ساملساكني سالتهامى ساألرامل، هيا كالم دتسى 
 .سإنا إلت  راجعون

فمن ال يسري دلى طريقة  ،الباطل سأهل  حتث ما كان سال يسهثىن من ذلك أحدسجيب مزايلة 
ياون دشول  يف الباطل  سدلى قدر احنراف  دن طريق أهل البتت  ،فهو باطل أهل البتت 

 .أكثر فتجب حماربة هيا الباطل سحماربة أهل  سال رأشينا يف اهلل لومة الئم

ودل  ،( )﴾ّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ َأِطيُعوْا ال﴿ :وقوله تعالى) :Xقول  
على النجاة في التمسك به والعمل بقوله، والتسليم ألمره، والتعليم منه،  الرسول 

منهم،  لى غيرهم، ورضوا به بدال  إواالستضاءة بنوره، فادعوا ذلك لسواهم، وعدلوا عنهم 
ل لنفسه هواه، وزعموا أنهم استغنوا بعقولهم وقياساتهم وقد أبعدهم اهلل عن العلم، وتأول ك

بمخالفتهم أمره،  8الذين نصبهم اهلل لخلقه هداة، فوكلهم اهلل  وآرائهم عن األئمة 
وعدولهم عن اختياره وطاعته، وطاعة من اختار لنفسه، فوالهم إلى اختيارهم وآرائهم 

 .(هلكواأوا و ، وأضلوا، وهلكبعيدا   وعقولهم فتاهوا وضلوا ضالال  

، فتجب أن راون طرق النجاة من بعده سهم األئمة اإلثنا دير   الركول لقد بنّي 
ألن  ؛ألن الطادة جيب أن راون ملن هو معصوم من الزلل ساخلطأ ؛هلم الطادة بعد الركول 

طادة غري املعصوم حتهمل الوقوع يف الضالل ساالحنراف، بل هيه الطادة راون أحد مصاديق قول  
رٌ ﴿ :رعاىل فاكهبدال حجة الزمان بغريه ياون  ،( )﴾أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخي ْ

 .لطريق األشي بالرأي ضد النص لسقتفة بين كاددة، ساكهمرارا   رامتال  
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سمن يهال دلى نفس  راون داقبة أمره  ،فهاون داقبة ذلك أن يالهم اهلل إىل أنفسهم
 # ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن َأْعَماال  ﴿: لقول  رعاىل سياونون مصداقا   ،ضاللالضالل ساإل

نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَن َُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعا    .( )﴾الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ناكتة أمر اإلمام املهدي سالسؤال اليي يلح دلى أذهان كثري من الناس بأن األمة اآلن مه
X  سحىت دلى مسهوى احلوزات العلمتة ال جتد من يههم بأمر اإلمام، أس روجت  أنظار الناس حنو

. لرضا اإلمام قضتة الظهور، سالدلتل دلى ذلك أن اليي حيدث يف الواقع اخلارجي خمالف قطعا  
لهفرقة سالهناحر، سالوحدة فإن اإلمام يددو للوحدة سالهاارف، بتنما الواقع اخلارجي ييهد با

ىل من إموجودة فقط باليعارات سالالفهات، حتث حتول اجملهمع إىل راهالت مهفرقة كل يددو 
 .ألن يقهدي ب  يراه مناكبا  

ساإلمام يددو إىل االههمام بالقرآن الارمي سردريس ، بتنما اآلن يااد ياون ردريس القرآن 
 .شرفيف احلوزة العلمتة يف النجف األ معدسما  

بتنما جتد الفقرا  قد براهم الفقر سأذهلم  ،ساإلمام يددو إىل االههمام بالفقرا  سالتهامى ساألرامل
سمل  ،ساحنرفوا دن اجلادة القومية ،سفقدسا أشالقهم ،سضادوا التهامى يف األكواق ساليوارع ،العوز

سرسقط دمود  قبل أن يباي،  جيدسا يد دلي بن أيب طالب اليي كان ينحين ضلع  إذا مسع يهتما  
سبعضهم يسمع أس يقرأ بأن دلي بن أيب طالب كان ال ينام اللتل يهفقد حال . رسقط دموع التهتم

فتهمنون أهم شلقوا يف زمن دلي بن أيب  ،الفقرا  ساملساكني سالتهامى فتوصل إلتهم ما حيهاجون 
 ،هم حنان  سدطف لوصل سلو كان موجودا   ،ألهم رأكدسا من ددم سجود ممثل ل  ؛Xطالب 

 .فهيهب أنفسهم حسرات

في كتابه حكاية لقول الظالمين من  8حتى كأن الناس ما سمعوا قول اهلل ) :Xقول  
 :هذه األمة في يوم القيامة عند ندمهم على فعلهم بعترة نبيهم وكتاب ربهم حيث يقول
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يَا َويْ َلَتى لَْيَتِني َلْم  # َخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيال  يَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل يَا لَْيَتِني اتَّ ﴿
 .(( )﴾َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاءِني # أَتَِّخْذ ُفاَلنا  َخِليال  

؟ فهل اختينا مع  كبتال   ،Xإن املقصود من الركول يف زمننا هيا هو اإلمام املهدي  :أقول
 .ىل اإلمامإلما  هم السبتل سرب قائل يقول إن الع

سهيا  ،إن املرجعتات قد رعددت سرضاربت آرائها سرناحرت بعضها مع البعض اآلشر :أقول
 .الاالم ييهد ب  الواقع سال يناره إال ماابر للحقتقة

فإذا كانت املرجعتات مهناحرة فتما بعضها سكل جير النار إىل قرص ، فهل من املمان أن 
ألن احلق ساحد سال يهعدد  ؛سهيا مما يضحك الثالى ،Xمام املهدي ياون الال كبل إىل اإل

فعرب دن النور  ،( )﴾الّلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى الن ُُّورِ ﴿. خبالف الباطل
 .سدن الظلمات سهي الباطل باجلمع ،سهو احلق باملفرد

فهل ميان متتتز  ،تل إىل اإلمام املهدي سالبقتة باطلسإذا كانت إحدى املرجعتات حق سكب
 ؟ Xسهل هي كائرة حنو رضا اإلمام املهدي  ،هيه املرجعتة

سيف النهاية سدند ظهور ، Xحنو رضا اإلمام املهدي  Xسيف النهاية سدند ظهور اإلمام 
د منهم سدند طلوع اليمس رهبني احلقائق، سإذا بغالبتة اجملهمع قد اختي كل ساح Xاإلمام 
 ،شلتال   ، سيومها ال رنفع الندامة صاحبها، فتقول يا لتهين مل أختي فالنا  Xدسن اإلمام  شلتال  

َأَفَمن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن ﴿ ،بعد إذ جا ين ندا ه Xلقد أضلين دن اإلمام املهدي 
 .( )﴾ْيَف َتْحُكُمونَ يُ تََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدَِّي ِإالَّ َأن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم كَ 
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 :احلق تعرف أدهله اعرف
وال يكن لك إلى ) :إىل قثم بن العباس سهو دامل  دلى ماة Xيف كهاب بعث  اإلمام دلي 

وال تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، فإنها . الناس سفير إال لسانك، وال صاحب إال وجهك
لى ما اجتمع إائها، وانظر إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على قض

به مواضع الفاقة  عندك من مال اهلل فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا  
 .( )( لنقسمه فيمن قبلنا ليناإوالخالت، وما فضل عن ذلك فاحمله 

x   دن أمري املؤمنني من سصتة لX  ا ضرب  ابن ملّ  (دلتهما السالم)للحسن ساحلسني
ونظم أمركم، وصالح  ،وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى اهلل أوصيكما) :ملجم

صالح ذات البين أفضل من عامة الصالة ": يقول ذات بينكم، فإني سمعت جدكما 
وال  (صلوا أفواههم باإلطعام سال رقطعوه دنها)واهلل اهلل في األيتام فال تغبوا أفواههم  ،"والصيام

وإياكم والتدابر  ،(العطا )وعليكم بالتواصل والتباذل  .................يضيعوا بحضرتكم، 
ال تتركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فال . والتقاطع

 .( )( يستجاب لكم

لاي يعرف هل يوجد صالح ذات  ،أررك الهعلتق دلى هيه الوصتة للقارئ اللبتب: أقول
ن يصلحوا هيا الهقاطع أسهل حاسلوا  ،ربادل بني دلما  اليتعةسهل يوجد رواصل س  ،البني

سأما قضتة األمر باملعرسف سالنهي دن املنار فالواقع اخلارجي للمجهمع شري شاهد . سالهدابر
فالهقتة أصبحت شعار القوم سأحبوا هلم من آبائهم  ،سدلتل دلى إمهال هيه الفريضة العظتمة

الهقتة من )، سكأهم يقولون بلسان حاهلم أهل البتت  سأمهاهتم كما جا  يف الرسايات دن
 (.املهد إىل اللحد
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x   سيف كهاب لX  ر على ال يغيّ  أنعلى الوالي  فحقا   ،أما بعد) :دلى اجلتوش أمرائ إىل
 ،من عباده ن يزيده ما قسم اهلل له من نعمه دنوا  أوال قول خص به، و  ،رعيته فضل ناله

 .( ) (..... على إخوانه وعطفا  

x   سيف كهاب لX واصبروا  ،الناس من أنفسكم فأنصفوا)...  :دمال  دلى اخلراج إىل
حد عن أوال تحسموا . وسفراء األئمة ،ووكالء األمة ،فإنكم خزان الرعية ،لحوائجهم

 .( )( حاجته، وال تحبسوه عن طلبته

x   سمن دهد لX  قة ثم اهلل اهلل في الطب)......  :شتكهب  مالك ابن احلارث األ
العاهة املانعة ) السفلى من الذين ال حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البأس والزمنى

ساملعت اليي  ،القانع اليي يسأل مع اليلة) ومعترا   ن في هذه الطبقة قانعا  إف ،(دن االكهساب
من بيت المال  واحفظ هلل ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما   .(يعطى بال كؤال

وكل . ن لألقصى منهم مثل الذي لألدنىإمن غالت صوافي اإلسالم في كل بلد، ف سما  وق
نك ال تعذر بتضييعك التافه ألحكامك الكثير إقد استرعيت حقه فال يشغلنك عنهم بطر، ف

المهم فال تشخص همك عنهم، وال تصعر خدك لهم، وتفقد أمور من ال يصل إليك منهم 
جال ففرغ لذلك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع ممن تقتحمه العيون وتحقره الر 

ن هؤالء من بين الرعية أحوج إإليك أمورهم، ثم اعمل فيهم باألعذار إلى اهلل يوم تلقاه، ف
وتعهد أهل اليتيم وذوي . إلى اإلنصاف من غيرهم، وكل فاعذر إلى اهلل في تأدية حقه إليك

مسألة نفسه، وذلك على الوالة ثقيل والحق  الرقة في السن ممن ال حيلة له وال ينصب لل
وقد يخففه اهلل على أقوام طلبوا العافية فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود اهلل . كله ثقيل

 تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا   لهم، واجعل لذوي الحاجات منك حسنا  
حراسك وشرطك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أ ،فتتواضع فيه هلل الذي خلقك عاما  
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لن " :يقول في غير موطن ني سمعت رسول اهلل إحتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، ف
 .( ) (أي التدد "مة ال يأخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتعأتقدس 

كتف ميان ملن بتده أموال املسلمني أن يهجاهل هيا الاالم سهيه النصائح العظتمة   :أقول
أهل البتت سإشالصهم سرفانتهم من أجل إصالح األمة سروحتد الالمة  اليت ربني لنا كرية

 .سالعطف دلى الفقرا  ساملساكني سالتهامى اليين ال جيدسن حتلة سال ملجأ يلجأسن إلت 

كتف ينام مملو  البطن مرراح البال حمرسس العتال، سفقرا  املسلمني يبتهون بطوهم جائعة، 
كم من مريض مات بعله  بسبب العوز سددم   ،دراك ما املرضىأ يلهحفون هم املعاش، ساملرضى سما

 ،روفر العالج، سكم من مريض قضى دمره باآلالم ساحلسرات ال جيد حتلة لليفا  من مرض 
 ...... أين أنت يا كافل التهامى..... سالطامة الاربى التهامى

  سرنظر إلت ، سأنت كل هيا جيري سأنت دامل ب  ،كادد اهلل قلبك يا موالي يا صاحب الزمان
 .صاحب القلب الرؤسف العطوف

فإهم  ،من الفقرا  ساملساكني سالتهامى ساألرامل كا ؤ البمىت رأشي بثارارك سثارات هؤال  
 .كتبقون هايا حىت ظهورك كالم اهلل سصلوار  دلتك يا موالي

من ينصب  جيب أن رهوفر يف كل Xهيه الوصايا النبتلة اليت يوصي هبا أمري املؤمنني  إنّ 
، ساليتعتة شصوصا   أما إذا فقدت الوحدة اإلكالمتة دموما  . نفس  إلمامة املسلمني سإدارة شؤسهم

سرناحر دلما  امليهب الواحد فتما بتنهم، سررك األمر باملعرسف سالنهي دن املنار، سشاع اهلرج 
اخل من األمور،  ........ساملرج، سأمهل التهتم ساملساني سمل يوصل إلت  حق ، سشادت الفواحش 

حىت ينجو من جنا دن بتنة  ،فعند ذلك جيب أن رظهر كفتنة أهل البتت يف هيه اللجج الغامرة
 .سيهلك من هلك دن بتنة
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جهل كبري يف   همددنساألمر املهم اليي كهب هيا الاهتب من أجل  هو أن أغلب املؤمنني 
سفهم  ،Xصرة اإلمام املهدي سكتفتة العمل اليي يوصل إىل ن ،كتفتة الظهور سالهمهتد ل 

فليلك كوف نسرد الرسايات الدالة دلى ، Xالعالمات اليت رسبق أس رعاصر ظهر اإلمام 
 .الهمحتص قبل الظهور سحال الناس قبل الظهور من الفنت ساالشهالف

 :الغربل  والتمحيص

رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ي ُ  # الم﴿  .( )﴾ْفتَ ُنونَ َأَحِسَب النَّاُس َأن يُ ت ْ

إن من : فقتل ل  .يسير يءمن العرب ش Xمع القائم ) :أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
البد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، وسيخرج : قال. يصف هيا األمر منهم لاثري

 .( )( من الغربال خلق كثير

ويل للعرب من شر قد ) :أن  مسع  يقول Xدن أيب دبد اهلل  ،دن دبد اهلل بن أيب يعفور
ساهلل إن من : فقلت .يسير يءش: ؟ قال جعلت فداك، كم مع القائم من العرب: قلت .اقترب

البد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، ويخرج مع : فقال. يصف هيا األمر منهم لاثري
 .( )( الغربال خلق كثير

ليتعة رهحدث بأمر اإلمام املهدي هيا أكرب دلتل دلى أن الناس قبل الظهور سشاصة ا :ولقأ
X   فهسقط أكثر الناس من  ،سلان اهلل يعلم شائنة األدني سما ختفي الصدسر ،سرنهظره ظاهرا

 .شالل الغربلة سالهمحتص حىت ال يبقى إال من أشي اهلل متثاق 

ال يكون األمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من ): قال ،Xدن دلي بن احلسني 
عضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر، ويلعن بعضكم بعض، ويتفل ب
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الخير كله في ذلك : Xما يف ذلك الزمان من شري ؟ فقال دلي بن احلسني : فقلت ل  .بعضا  
 .( )( الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله

يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا ) :Xقال أمري املؤمنني : دن مالك بن ضمرة، قال
يا أمري املؤمنني، : ؟ فقلت -سشبك أصابع  سأدشل بعضها يف بعض  -فت الشيعة هكذا اختل

الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم : ما دند ذلك من شري ؟ قال
فيقتلهم، ثم يجمعهم اهلل على أمر  يكذبون على اهلل وعلى رسوله  سبعين رجال  

 .( )(واحد

ردل داللة ساضحة دلى اشهالف اليتعة قبل الظهور حىت يعادي هيه األحاديث  :أقول
ُكلُّ ِحْزٍب ﴿سهيا ما ييهد ب  ساقع احلال اليي نعتي  اآلن من الفرقة سالهناحر  ،بعضهم بعضا  

 .( )﴾ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، : )أن  قال Xدن أيب جعفر 
عين يدري متى يقع الكحل في عينه وال يعلم متى يخرج منها، وكذلك يصبح وإن صاحب ال

 .( )( الرجل على شريعة من أمرنا، ويصبح وقد خرج منها

حبتث يصبح الرجل  ،أن غالب الفنت كوف راون يف الدين ىدليدل هيا احلديث  :أقول
كافة املؤمنني أن ينظرسا دلى شريعة أهل البتت سميسي سقد شرج منها إىل غريها، سهيا حتيير إىل  

 .إىل من يهبعون ، فإذا كان ميثل أشالق أهل البتت اربعوه سإال فهم شارجني دن شريعة أهل البتت
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واهلل لتكسرن تكسر الزجاج، وأن الزجاج ليعاد فيعود كما  : )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
كان، وواهلل لتغربلن، كان، واهلل لتكسرن تكسر الفخار، وإن الفخار ليتكسر فال يعود كما  

 (. ر كفّ سصعّ  وواهلل لتميزن، وواهلل لتمحصن حتى ال يبقى منكم إال األقل،

هيه األحاديث املرسية دن أمري  -يا معير اليتعة  -فهبتنوا ) :ق اليتخ النعماينمث يعلّ 
 ، ساحيرسا ما حيرسكم، سرأملوا ما جا  دنهم رأمال  سمن بعده من األئمة  Xاملؤمنني 

إن الرجل يصبح " :أبلغ من قوهلم ي ، سفارسا فتها فارا رنعمون ، فلم يان يف الهحيير شا  شافت
على شريعة من أمرنا، ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا، ويصبح وقد 

ألتس هيا دلتل دلى اخلرسج من نظام اإلمامة سررك ما كان يعهقد منها إىل ربتان . "خرج منها
 .الطريق

وأن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، واهلل  ،واهلل لتكسرن تكسر الزجاج" :Xقول  سيف 
ملن ياون  فضرب ذلك مثال   "فإن الفخار يتكسر فال يعود كما كان ،لتكسرن تكسر الفخار

دلى ميهب اإلمامتة فتعدل دن  إىل غريه بالفهنة اليت رعرض ل ، مث رلحق  السعادة بنظرة من اهلل 
ما دشل فت  سصفا  ما شرج من ، فتبادر قبل مور  بالهوبة سالرجوع إىل احلق فتهوب فهبني ل  ظلمة 

اهلل دلت  سيعتده إىل حال  يف اهلدى كالزجاج اليي يعاد بعد راسره فتعود كما كان، سملن ياون 
دلى هيا األمر فتخرج دن ، سيهم دلى اليقا  بأن يدرك  املوت سهو دلى ما هو دلت  غري رائب 

ألن  ال روبة ل   ؛ دائد إىل احلق فتاون مثل  كمثل الفخار اليي ياسر فال يعاد إىل حال من ، سال
ل اهلل الثبات دلى ما من ب  دلتنا، سأن يزيد يف إحسان  إلتنا فإمنا أبعد املوت سال يف كاده ، نس

 .( ) انههى (حنن ل  سمن 

ر بن دبد اهلل احلمدي من  حدثنا أبو دبد اهلل جعف: أشربنا أمحد بن حممد بن كعتد، قال
دشلت : حدثنا حممد بن منصور الصقتل، دن أبت ، قال: كهاب  يف كنة مثان سكهني سمائهني، قال

سدنده مجادة، فبتنا حنن نهحدث سهو دلى بعض أصحاب  مقبل إذ  Xدلى أيب جعفر الباقر 
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يه أعناقكم ؟ هيهات هيهات ال يكون الذي تمدون إل أنتم يءفي أي ش: )الهفت إلتنا سقال
حتى تمحصوا، هيهات وال يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا، وال يكون الذي 
تمدون إليه أعناقكم حتى تغربلوا، وال يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إال بعد إياس، وال 

 .( )( يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى يشقى من شقي، ويسعد من سعد

من الطير إال وهو  يءليس ش ،كونوا كالنحل في الطير: )ن  قالأ Xدن أمري املؤمنني 
خالطوا الناس . يستضعفها، ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك

الذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون  فو ،بألسنتكم وأبدانكم، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم
كذابين، وحتى ال يبقى   عضكم بعضا  حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض، وحتى يسمي ب

 وسأضرب لكم مثال   ،إال كالكحل في العين، والملح في الطعام -أس قال من شتعيت  - منكم
وتركه فيه ما شاء اهلل، ثم عاد إليه،  وهو مثل رجل كان له طعام فنقاه وطيبه، ثم أدخله بيتا  

ى البيت فتركه ما شاء اهلل، ثم فأخرجه ونقاه وطيبه، ثم أعاده إل ،فإذا هو قد أصابه السوس
ولم يزل كذلك  ،فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده ،عاد إليه فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس

، وكذلك أنتم تميزون حتى ال يبقى حتى بقيت منه رزمة كرزمة األندر ال يضره السوس شيئا  
 .( )( منكم إال عصابة ال تضرها الفتنة شيئا  

ألنه يرجع إليهم  ؛ألنكره الناس Xلو قد قام القائم : )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
 .( )( ، ال يثبت عليه إال مؤمن قد أخذ اهلل ميثاقه في الذر األولموفقا   شابا  

إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب : قال: )قال ،Xدن أيب جعفر حممد بن دلي الباقر 
ومن أنكره فذروه، إنه البد من أن تكون  ، فمن أقر به فزيدوه،الرجال، فانبذوه إليهم نبذا  
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فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين حتى ال يبقى 
 .( )( إال نحن وشيعتنا

أي  ،ألهل البتت بقلب  سلتس بلسان  فقط ال يسلم من هيه الفهنة إال من كان موالتا  : أقول
كان من أهل البصائر سأصحاب القلوب الصافتة اليت من كار دلى هجهم سحتلى بأشالقهم س 

 (.سجعل أفئدة من الناس هتوي إلتهم)هتوي إىل أهل البتت ألسل سهلة 

سالدلتل دلى ذلك أن الناجني  ،سهيه الفنت دامة جلمتع الناس ال ينجو منها جاهل سال دامل
بالغربلة سالهمحتص سأهم سإال إذا كان العلما  غري ميمولني  ،يف ذلك االمهحان قلتل من الناس

 يعرفون اإلمام دند ظهوره سقتام  أس أن اإلمام يعرف دن طريق العلما ، فال روجد ميالة أصال  
فإن أكثر الناس مقلدسن للعلما  فإذا درف  العلما  اربعهم الناس سبالهايل فإن اليين ينصرسن اإلمام 

 .خمالف ملا جا  يف الرساياتسهيا  ماليني الناس سال روجد أي غربلة أس متحتص أصال  

إن ابني هذا سيد كما سماه رسول ): فقال Xإىل احلسني  Xنظر أمري املؤمنني دلي 
باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق، يخرج  ، وسيخرج اهلل من صلبه رجال  سيدا   اهلل 

ه، على حين غفلة من الناس، وإماتة للحق، وإظهار للجور، واهلل لو لم يخرج لضربت عنق
ضخم  ،يفرح بخروجه أهل السماوات وسكانها، وهو رجل أجلى الجبين، أقنى األنف

كما ملئت   البطن، أزيل الفخذين، بفخذه اليمنى شامة، أفلج الثنايا، ويمأل األرض عدال  
 .( )( وجورا   ظلما  

راون غفلة  Xإن يف هيا احلديث داللة ساضحة دلى أن قبل ظهور اإلمام املهدي : أقول
  سموت احلق كبب  هو اخلرسج دن كرية أهل البتت . لناس سميوت احلق سيظهر الباطلدند ا

كتك األمر باملعرسف سالنهي دن املنار، سكثرة االشهالف سالفنت يف الدين، سددم االههمام بأمور 
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املسلمني كمراداة التهتم سإطعام الفقري ساملساني سغريها كثري من االحنرافات دن كلوك أهل البتت 
. 

فعلى الناس أن ينهضوا من نوم الغفلة سأن حياكبوا أنفسهم قبل أن حياكبهم اإلمام قبل 
لتعرفوا اخلبتث من  حىت يضعوه حتت جمهر أهل البتت  حساب اهلل رعاىل، سأن ال يهبعوا أحدا  

الَِّذيَن َضلَّ  # اال  ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن َأْعمَ ﴿ :لقول  رعاىل سال ياونوا مصداقا   ،الطتب
نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَن َُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعا    .( )﴾َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 ؟ يف عصر الغيب  الكربى X دهل ميكن مشادهدة اإلمام
من  أصبحبل  ،يف هيا الزمان رااد ال ريكر Xاملهدي  باإلماملقد بارت دالقة الناس 

مات أس هلك يف ) :للههم الغريبة دن الدين سكأن الناس رقول حمطا   Xملهدي يههم بأمر اإلمام ا
 .كما سرد دن أهل البتت ( أي ساد كلك

سرؤية اإلمام موضع اكههزا  من قبل  Xصبح من يهالم بأمر اإلمام أكثر من ذلك أس 
 ههزا كاالن أغافلني دن  ،الناس، بل موضع اكههزا  لبعض من ُيسمون بطلبة احلوزة العلمتة

ساملؤمنني من قبل  ساألسلتا لألنبتا  ساملركلني ساألئمة  سالهاييب دلى مر العصور كان موجها  
 .( )﴾يَا َحْسَرة  َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهم مِّن رَُّسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئون﴿املررابني سامليااني 

ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَ ُرُوْا الضَّالََلَة  # ِفي طُْغَيانِِهْم يَ ْعَمُهونَ الّلُه َيْستَ ْهِزُئ ِبِهْم َويَُمدُُّهْم ﴿
 .( )﴾بِاْلُهَدى َفَما رَِبَحت تَِّجارَتُ ُهْم َوَما َكانُوْا ُمْهَتِدينَ 

يف  Xماان رؤية اإلمام املهدي إهم املواضتع اليت كثر فتها الاالم ساألشي سالرد هو أسمن 
 ،ر الهخبط فتها سصرح البعض بآرائهم بعدم الرؤية من غري حجة سال برهانسكث ،زمن الغتبة الاربى
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فََأمَّا الَِّذيَن في قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاء ﴿بل اربعوا ما رياب  من احلديث 
َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ ال  .( )﴾ّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ اْلِفت ْ

كهب القول الفصل أن أفقررت  ،ساختيه ابلتس دابة ميهطت  يف كل شب  سخيرج  من كل هدى
ن ال رأشيين يف اهلل لومة الئم، أيف هيا املوضوع، سالقول الصريح بدسن مداهنة سال ردلتس سدلى 

 .ساهلل املسهعان دلى ما رصفون

يف دصر الغتبة الاربى من البديهتات اليت  Xان رؤية اإلمام املهدي ماإ إثباتن إ: فأقول
ذلك، بل حىت اليين قالوا  إناارحد دلى أشادت ساشههرت بني كافة طبقات اجملهمع سال جيرؤ 

مع كثري من  X، كانوا ينقلون أس يقرأسن قصص لقا  اإلمام Xماان رؤية اإلمام إاآلن بعدم 
َوَلمَّا َجاءُهْم  ﴿: فهؤال  يصفهم اهلل رعاىل بقول  ،سال ينارسن ذلك العلما  سكثري من دامة الناس

 ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُهْم وََكانُوْا ِمن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروْا فَ َلمَّا
بِْئَسَما اْشتَ َرْوْا ِبِه أَنُفَسُهْم َأن َيْكُفُروْا  # ْلَكاِفرِينَ َجاءُهم مَّا َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِه فَ َلْعَنُة اللَّه َعَلى ا

ِبَما أنَ َزَل الّلُه بَ ْغيا  َأن يُ نَ زُِّل الّلُه ِمن َفْضِلِه َعَلى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فَ َبآُؤوْا ِبَغَضٍب َعَلى 
 .( )﴾َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب مُِّهينٌ 

يف دصر الغتبة الاربى بالرساية املنقولة دن  Xماان رؤية اإلمام إبعدم  ساكهدل اليين قالوا
السمري دلت  الرمحة  أنرسى اليتخ الصدسق سغريه ) :سهي Xالسمري سهو آشر كفرا  اإلمام 

بسم اهلل الرحمن الرحيم ": هيا نص  Xمن صاحب الزمان ( ركالة) ا  عروقتشرج إىل الناس أ
فإنك ميت ما بينك وبين ستة  ،فيك إخوانكجر أاهلل  مأعظ ،يا علي بن محمد السمري

فقد وقعة الغيبة الثانية، فال  ،حد بقوم مقامك بعد وفاتكأ، وال توصي إلى أمرك، فاجمع أيام
، وامتالء األرض جورا   ،، وذلك بعد طول األمد، وقسوة القلوب8اهلل  إذنظهور إال بعد 
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ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني  ال فمنأوسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، 
 .( ) ("والصيحة فهو كاذب مفتر، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 Xماان رؤية اإلمام إسكوف ناهفي بالرد دلى من فهم من املياهدة يف هيه الرساية ددم 
ال ) :فقد سرد دن أهل البتت  ،بأقوال العلما  األدالم العارفني باالم أهل البتت 

فايلك كالم أهل البتت ال يعرف أكراره إال من شوطب  ،( ) (يعرف القرآن إال من خوطب به
ما اليين حيرفون الالم دن مواضع ، فواهلل لن ميانهم اهلل أس  ،ب  يف قلب  قبل مسع  بنور اهلل سهدايه 

ل  كمن هأألن معطي العلم لغري  ؛رعاىل من فهم كالم اهلل رعاىل سحديث نبت  سأهل بته  
 .إلت  راجعون سإنانا هلل إس  ،يعلق قالدة من در يف رقبة شنزير

 (:صاحب كهاب بيارة اإلكالم)الستد مصطفى الااظمي  :وال  أ

فال يعارض القضايا الاثرية سالوقائع العظتمة اليت رلقاها العلما   ،الهوقتع شرب ساحد مركل إن)
ض ملا رساه الالتين سالنعماين ساليتخ الطوكي ن  معار أبالقبول سدسنوها يف كهبهم سرصانتفهم مع 

وال بد له  ،بد لصاحب هذا األمر من غيبة ال": قال ،Xبأكانتدهم املعهربة دن أيب دبد اهلل 
 Xن  أسظاهره كما صرح ب  شراح األحاديث  ،"في غيبته من عزلة وما بثالثين من وحشة

ألن  مل يقدر هلم  ؛يهبادلوا كل قرن أنال بد  سهؤال  الثالثون ،يسهأنس بثالثني من أسلتائ  يف غتبه 
 .( )( ما قدر لستدهم من العمر كما ال خيفى

 (:صاحب حبار األنوار)اليتخ حممد باقر اجمللسي  :ثانيا  

ذكر اجمللسي ) :سينقل لنا الستد مصطفى الااظمي رعلتق اليتخ اجمللسي دلى رساية املياهدة
لعل  جمعول دلى من يددي املياهدة مع النتابة سإيصال : لفظ  يف البحار بعد ذكره اخلرب املزبور ما
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سكتأيت فتمن رآه  ،األشبار من جانب  إىل اليتعة دلى مثال السفرا  لئال ينايف األشبار اليت مضت
X  دلمأساهلل )( ). 

 :دلي بن إبراهتم بن مهزيار :ثالثا  

يتخ الصدسق يف كمال سقد رساها ال ،نار دلى دلم Xفإن قصة لقا ه باإلمام املهدي 
 .سغريهم ،سالستد مصطفى الااظمي يف بيارة اإلكالم ،الدين

فدشلت دلت  صلوات اهلل دلت  : )..... سهي قصة طويلة كوف نقهصر دلى نقل اللقا  فقط
سهو جالس دلى نطع دلت  من أدمي أمحر مهائ دلى مسورة أدمي، فسلمت دلت  سرد دلّي 

سال  ،سال بالطويل اليامخ ،فلقة قمر ال باخلرق سال بالبزق سحمله  فرأيت سجه  مثل ،السالم
، كهل األنف أقىنددج العتنني، أزج احلاجبني، أممدسد القامة، صلت اجلبني،  ،بالقصري الالصق

  ،يا بن مهزيار :بصرت ب  حار دقلي يف نعه ، فقال يلأن أاخلدين، دلى شده األمين شال، فلما 
روارت دلتهم كتوف  ،يف ضنك دتش سهنات قوت :قلت ؟ في العراق إخوانككيف خلفت 
كأني بالقوم قد قُتلوا في ديارهم وأخذهم أمر   ،نى يؤفكونأقاتلهم اهلل  :فقال. بين اليتصبان

إذا حيل بينكم وبين سبيل  :؟ قال مىت ياون ذلك يا بن ركول اهلل :فقلت .ونهارا   ربهم ليال  
......  منهم براء، وظهرت الحمرة في السماء ثالثا  الكعبة بأقوام ال خالق لهم واهلل ورسوله 

 .( )( إىل آشر القصة

 (:س كرهقد)اليهتد الستد حممد صادق الصدر  :رابعا  

كرب كهاب رعرض أرعهرب ( س كرهقد)للستد الصدر ( موكودة اإلمام املهدي)ن كهاب إ
مشولتة من غريه  أسكعدهربه أس  ،يف فهم الرسايات كهاب رعمقا    سأكثر، Xلقضتة اإلمام املهدي 

 .حسب حدسد اطالدي Xلقضتة اإلمام 

                                                           

 .17 ص: اإلسالمبشارة  - 
 .11 ص: اإلسالمبشارة  - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..............................................  10

خيهلف دن االكهيهاد باالم غريه، ( س كرهقد)سليلك فإن االكهيهاد باالم الستد الصدر 
 قلتلوكل رعلتق الستد الصدر دلى رساية السمري اليت أسلوها   سمن أجل هيا كوف نسرد رقريبا  

سنهعرض ليلك من !!!  يف دصر الغتبة الاربى Xاإلطالع دلى ددم جواز رؤية اإلمام املهدي 
 :شالل ثالثة سجوه

فت ، ملا  ما كون  شرب ساحد فهو لتس نقصا  أ ،رأي الستد الصدر يف نفس الرساية :الوج  األسل
ما القول بعدم حجته  فهو شاذ ال يقول أس  .ثبت يف دلم أصول الفق  من حجتة شرب الواحد الثقة

ذ رساه اليتخ يف الغتبة إما كون  شرب مركل، فهو غري صحتح، أس . لعلما ب  إال القلتل النادر من ا
، فهو دلى رقدير رسلتم ، يافي لإلثبات الهارخيي، كما قلنا يف مقدمة ما كون  ضعتفا  أس ........ 

 .إلثبات احلام اليردي، كما حقق يف حمل  ن مل يان كافتا  إهيا الهاريخ س 

 بادهبارشاال، دن العمل ب ، فإمنا ختتل  صاحب اإل سأما إدراض اليتخ الطوكي ساألصحاب
منا إن  أسهيا مما ال شك فت ، إال  ،يف غتبه  الاربى Xاليتخ سغريه رؤية اإلمام املهدي  إثبات

مع  سأماثبات الرؤية، إناك معرضة سمنافات بني الهوقتع س دراضهم لو كانت هإدلى  يصلح دلتال  
قد الهزموا  - اليتخ الطوكي سغريه -ن ياون العلما  أان فتم -دلى ما كتأيت  -ددم املعارضة 

 .( )( سمع  ال دلتل دلى هيا اإلدراض منهم. باال الناحتهني، من دسن رااذب بتنهما

ثبات الهارخيي، سيعهربها ن الرساية شرب ساحد، سهلا احلجتة يف اإلإ: سملخص كالم الستد الصدر
 .ضعتفة سغري كافتة إلثبات احلام اليردي

مع كثري من العلما   Xبالنسبة لألشبار اليت رنقل لقا ات اإلمام املهدي  :لوج  الثاينا
يف غتبه   Xالطعن يف األشبار الناقلة ملياهدة اإلمام املهدي : )سالناس، فتقول الستد الصدر

كما ميتل إلت  املفارين . ، أي من ناحتة رساهتا، ساليطب دلتها مجلة سرفصتال  الاربى كندا  
 .دثنياحمل
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فإها طائفة ضخمة من األشبار قد يصل دددها إىل  ،ن هيا مما ال كبتل إىل رصديق أإال 
سهيا كل   ،ن بعضها مرسي بطرق معهربة سقريبة اإلكناد فال ميان رفضها حبالأدلى  ،ددة مئات

 .( ).......( جوائهاأساضح ملن اكهقرأ رلك األشبار سداش 

يي ختتل  البعض بني رساية السمري سبني أشبار سهو حل الهعارض ال :الوج  الثالث
سيفرض الستد الصدر كبعة مسهويات، الثالثة األسىل ال هتم هيا . املياهدات اليت ال رقبل الرد

سكوف ننقل . مع ددم اددا  املياهدة أمام الناس Xها ختص من رأى اإلمام أل ؛املوضوع
 :باقي املسهويات

 ن  رأى املهدي، مهعهدا  أسخيرب صراحة  Xإلمام املهدي كون الفرد يرى ا: املسهوى الرابع
بالرباهني ساألدلة اليت رورث القطع للسامع بأن اليخص املرئي  ن  ييكره مددما  أإال  ،بإثبات ذلك

 .ن يقوم بيلك شخص كواه دادةأ الكهحالة ،هو املهدي نفس 

ن  أى  هيا املسهوى، إال للهوقتع نفي املياهدة دل بهدائياالن اقهضى الفهم إففي مثل ذلك س 
يسهحتل داللة الهوقتع دلى ذلك، لفرض كوننا قاطعني باون املرئي هو اإلمام  حبسب الدقة

سمع  ياون احلام . حيهمل اخلالف أس يالف بالهاييب أن سالقاطع يسهحتل دقال   Xاملهدي 
أس  Xملهدي بصورة اليك مبا إذا كان املرئي هو ا ياون مددي املياهدة مفت كياب، خمهصا  

من روقتع  اليريف  Xفاأن املهدي  ،Xسال ييمل صورة العلم باون  هو املهدي  ،غريه
ن  كاذب، أدلى  فامحل رأى املهدي سشاات بقول   بأن شخص  أشربكن  إذا إ: يقول أنيريد 
القاددة العامة يف ددوى املياهدة هو الايب سددم املطابقة مع الواقع، إال مع القطع  أنمبعىن 

بالهوقتع كما هو  فال ياون منفتا   ،ساملفرسض دلى هيا املسهوى القطع بيلك. بالثبوت ساملطابقة
 .ساضح

مددمة باليواهد القطعتة الدالة دلى كون  سحنن إذا اكهعرضنا أشبار املياهدة جندها مجتعا  
. كفإن هيه اليواهد هي السبتل الوحتد إىل معرفة ذل ،Xاليخص املرئي هو اإلمام املهدي 
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، إلتنابالنسبة  ظنتا   إال أننا اآلن حتث مل نعش هيه اليواهد سمل نعاصرها سكان كل شرب مسهقال  
. من الهوارر، حتث قلنا بأن هيه األشبار رفوق الهوارر الناشئهو العلم  فما دندنا من العلم فعال  

ذلك، سمع  شربسا دن مياهدة املهدي سداشوا شواهد قطعتة دن أ ن أشخاصا  أذن فنحن نعلم إ
فعلى هيه املسهويات . شبارات ميمولة للهوقتع اليريف حبالن راون مثل هيه اإلأال ميان 

سال يااد ييي منها شي  رررفع املعارضة املهختلة بني  ،ربعة اليت رنهظم فتها كائر األشباراأل
 .هلا حبار سال يااد ياون الهوقتع نافتا   ،املياهدة سأشبارالهوقتع اليريف 

يقتن شربه  أنمن دسن  Xالفرد خيرب دن مياهدة اإلمام املهدي  إن: ى اخلامساملسهو 
 .نفس  Xبدلتل يوجب القطع أس االطمئنان بأن املرئي هو املهدي 

فإها كلها أس األدم األغلب منها دلى  ،سهيا املسهوى ال يااد يوجد يف أشبار املياهدة
نعم لو فرض سجود مثل هيا اخلرب أس . لنااألقل حتهوي دلى الدالئل القطعتة دلى ذلك كما ق

فإن  ياون  ،ن  كياب مفتأفادرف  ،حد بدسن أن يقتن بدلتل ساضحأمن ذلك من  مسعت شتئا  
قل أفإن املنفي هو  ،سال ضري يف ذلك ،للهوقتع اليريف، لو اقهصرنا دلى قسم من دبارر  ميموال  

 .ساالكهغالالت اخلرافتة املهعمدةالقلتل سهو حيملنا دلى الهنزه دن الدداسى الفارغة 

سفهمنا من  الهنبت  دلى  "سكتأيت ليتعيت من يددي املياهدة": Xبقول   أشينالو  ،نعم
ن أكان ذلك قرينة دلى ..  دلى ما كتأيت دلى املسهوى اآليت ،الددوات املنحرفة باخلصوص

ياون اددا  املياهدة اجملرد سمع  . ددوى املياهدة املقتنة بالددوى املنحرفة هي الااذبة دائما  
بل يبقى  ،ن جترد دن الدلتل الواضحإس  ،دن الددوى املنحرفة غري منصوص دلى كيب  يف الهوقتع

 .قل رقديرأحمهمل الصدق دلى 

بدسن برهان ساضح   Xيددي شخص مياهدة اإلمام املهدي  أن: املسهوى السادس
نعرفها  أشتا أس أمره بهبلتغ  مورا  قد قال ل  أ Xاملهدي  أنكاملسهوى السابق سلان  يددي 

أس حركة  منحرفا   مسلاا   Xن يهزدم باكم املهدي أفتحاسل هيا الفرد  ،لاوها باطلة سمنحرفة
. االحنراف كان أنواعمن أي نوع من  Xضالة يف داشل نطاق القوادد اليعبتة املؤمنة باملهدي 
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صدسر ما هو باطل من اإلمام احلق  للعلم بعدم ساالددا  دلى هيا املسهوى كاذب سمزسر جزما  
 .امليشور لدسلة احلق

 ،ن هيا املسهوى من االددا  هو املقصود من الهاييب يف الهوقتع اليريفأساملطمئن ب  هو 
كون املراد من  اإلشارة إىل   "سكتأيت ليتعيت من يددي املياهدة": Xفإن املسهظهر من قول  

رقوم دلى  ،داشل القوادد اليعبتة اإلمامتة حدسث ددوات منحرفة سحركات غري حممودة يف
 ،مع الفات نظر املؤمنني سحتييرهم من رلك الددوات ،شالل الغتبة الاربى ،ددوى املياهدة

 .سرنبتههم دلى شطرها دلى اإلكالم ساجملهمع اإلكالمي

باطلة دن  ينقل أمورا   ذن فمددي املياهدة كاذب مزسر يف شصوص ما إذا كان منحرفا  إ
كوا  . دلى بطالن  ما فتما كوى ذلك فال ياون الهوقتع اليريف داال  أس  ،Xاملهدي  اإلمام

قل أصحتحة حبسب القوادد اإلكالمتة أس حمهملة الصحة دلى  أمورا   Xنقل الفرد دن املهدي 
 .اإلطالقدلى  أس مل ينقل شتئا   ،رقدير

حدث يف الهاريخ ن  هو املهدي املنهظر كما أن يؤمن شخص بإنسان أ: املسهوى السابع
 ؛جزما   سهيا ياون كاذبا   .ن  رأى املهديأ -إذا رآه  -فتخرب  ،شالل الددوات املهدسية املهعددة

ن  مل ير املهدي احلقتقي املعني من قبل اهلل رعاىل إلنقاذ أن كان رأى مددي املهدسية إال إألن  س 
ن ادهقد إللواقع س  ياون مطابقا   ال Xفإشباره برؤية املهدي  ،العامل من الظلم يف التوم املودود

 .فتاون املراد من الهوقتع اليريف هو الهحيير من هيه الددوات املهدسية الباطلة. املخرب صدق 

ن إف. شبار املياهدةأغري موجودة بني الهوقتع اليريف س  -دلى هيا املسهوى  -ساملعارضة 
ردسر  ها مجتعا  إف ،هدة املقصودة ال رثبهان أشبار املياأإال  ،هليه املياهدة ن كان مايبا  إالهوقتع س 

سهو . دسن غريه (دلتهما السالم)حول مياهدة املهدي الغائب حممد بن احلسن العساري 
سمع  ال  ،سدند من يعتف بصحة هيا الهوقتع اليريف سنفوذه ،مامياملهدي احلقتقي بالفهم اإل
 .......معىن هليه املعارضة املدداة 
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اليي ذكرسه غري سارد دلى الهوقتع سال دلى أشبار  اإلشاالن أذلك  فقد حتصل من كل إذن
دلى  سال جيب راييبها إال ما كان قائما   ،ب  سبأشبار املياهدة األشين  باإلماان أس  ،املياهدة

 .( )...(  االحنراف ساخلرسج دن احلق

م ن يقول حنن مأمورسن بهاييب من يددي املياهدة لإلماأفاتف ميان ليخص : أقول
 .برساية السمري ساليت هي مهياهبة سهلا ددة سجوه مسهدال   Xاملهدي 

دلى كرية أهل البتت ساإلحاطة مبصادرها  نصح هايا أشخاص بأن يطلعوا سلو قلتال  أفإين 
سالهاريخ لن يرمح   فإن املتدان العلمي ال يرحم املخطأ أبدا   ،حىت ال يقع يف سرطة النقد العلمي

َ  أ  ،(كساع إىل اهلتجا  بغري كالح)دن املعرفة ياون  ان العلم جمردا  فمن يدشل متد. يضا 
 .ن  من أهل العلمأإذا كان يددي  سشصوصا  

رقدير جعفر  ،م مهديأرألتف الستدة ( املنهظر ساملنهظرسن)سيف احلقتقة أدجبين كهاب 
نصح بعض أس  ،Xفإن هيه املرأة يدلنا كهاهبا دلى اها مههمة بقضتة اإلمام املهدي  ،السبحاين

يقهدسا هبيه الستدة يف االههمام  أنبدسن دلم سال هدى  Xالطلبة اليين يفهون بقضتة اإلمام 
أس رضتتع  ساألصولدن التكتز دلى املنطق سالفلسفة  بدال   بههبع رسايات سكرية أهل البتت 

تث نعلم نهحول إىل دلما  يونان من ح ،ناون دلما  إكالم أنفبدل  ،سرا  الدنتا الوقت ركضا  
ذكر رعلتقها أسكوف . نصحهم مبراجعة كهاهبا امليكور فإن فت  فائدة هلم بال شكأس . أس ال نعلم

ينهصر اإلمام ببعض النسا  دسن الرجال اليين نبيسا اإلمام  أنن  ال غرابة أل ؛دلى رساية السمري
ذلك بنو كما فعل ...  للعبادة حسب ما ريههت  نفس  سرا  ظهورهم ساختي كل منهم دجال  

 .Xكرائتل دندما غاب دنهم موكى إ

 :سإلتك رعلتق الستدة أم مهدي

                                                           

 .391ص: الغيبة الصغرى - 
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ملا جا   يف دصر الغتبة الاربى ؟ أم ذلك ممهنع نظرا   Xهل مياننا أن نرى اإلمام املنهظر ]
 .أي رساية السمرييف هيا الهوقتع ؟ 

، X  ال شك يف أن النتابة اخلاصة مبعىن أن ياون شخص دلى صلة مسهمرة ب: ساجلواب
، كما كان األمر يف الغتبة Xيعرض الناس مياكلهم دلت ، سيعرضها بدسره دلى اإلمام 

سكل رساية رنفي إماان الرؤية ساملياهدة يف دصر الغتبة . أمر انههى بانهها  رلك الغتبة ،الصغرى
مجع الاربى ينبغي محلها دلى نفي هيا النوع من املياهدة املقتنة بنتابة شاصة، سقد صرح هبيا 

من كبار العلما  رضوان اهلل دلتهم سردل نصوصهم بال سضوح دلى أن الهيرف بلقائ  ممان، 
 :من أقواهلم سإلتك جانبا  . بل صرح أكثرهم بوقود 

 :اليتخ الطوكي

إن األددا  سإن حالوا بتن  سبني الظهور دلى سج  الهصرف سالهدبري، فلم حيولوا بتن  سبني لقا  
 .ى كبتل االشهصاص، سهو يعهقد طاده  سيوجب ارباع أمرهمن شا ه من أسلتائ  دل

 :الستد ابن طاسسس

سمسعت من شخص ال أذكر امس  دن مواصلة بتن  سبني : يقول يف ركالة املواكعة ساملضايقة
سلو كان يسوغ نقلها لبلغت ددة كراريس، سهي ردل دلى سجوده املقدس . Xموالنا املهدي 
 .سحتار  سمعجزر 

 Xن نصوص مهعددة ل  دلت  الرمحة موجودة يف هيا الاهاب أن رؤيه  سيظهر بوضوح م
سأبرز ما يف هيا اجملال أن  ينقل قصة . سالهيرف بلقائ  أمر مفرسغ من ، سال جمال للنقاش فت  أبدا  

بل صرح الستد  ،-أي إىل الستد ابن طاسسس  -، سأركل  اإلمام إلت  Xشخص رأى اإلمام 
سكنت أنا بسر من رأى : فقال يف كهاب مهج الددوات ،Xنفس  بسماع صوت اإلمام 

سأبقهم أس : ، فحفظت من  من الددا  ملن ذكره من األحتا  ساألمواتXددائ   فسمعت كحرا  
قال سأحتهم يف دزنا سملانا، سكلطاننا سدسلهنا، سكان ذلك يف لتلة األربعا  ثالث دير ذي 

 .القعدة كنة مثان سثالثني سكهمائة
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 :يالعالمة احلل

سهي موجودة يف   Xبني قصص اللقا ، قصة ريرف العالمة احللي برؤية اإلمام املهدي 
 .كهاب قصص العلما  للهناابين العامل اجللتل

 :املقدس األردبتلي

سهو دلت  الرمحة من أئمة العلما  احملققني، سكادة الزهاد املههجدين، سقصة ريرف  بلقا  
من كبار العلما  نقلوها، سذلك شهادة منهم  ما أن دددا  املنهظر أرساحنا فداه صحتحة السند، ك

 .يف جامع الاوفة سكأل  مسائل Xسإن  كيلك رأى اإلمام . بوقوع الرؤية

 :صاحب املعامل اليتخ حسن بن اليهتد الثاين

مسعت من بعض مياخينا : دن الدر املنثور ما يلي أسرد احملدث النوري دلت  الرمحة نقال  
فإن   ،Xنرجو من اهلل كبحان  أن نرى صاحب األمر : كان يقول ألصحاب   سغريهم أن  ملا حج

خيرجوا من اخلتمة لتهفرغ ألددتة درفة سجيلسوا  أنفلما سقف بعرفة أمر أصحاب   ،حيج يف كل كنة
: قال. شارجها ميغولني بالددا ، فبتنما هو جالس إذ دشل دلت  رجل ال يعرف  فسلم سجلس

سقام، فلما قام سشرج  -نقل  سال حيضرين اآلن  -لاالم، فالمين باالم فبهت من  سمل أقدر دلى ا
دشل  ما رأينا أحدا  : فلم أره، سكألت أصحايب فقالوا شطر ببايل ما كنت رجور  سقمت مسردا  

 .دلتك

 .Xهيا النص رصريح بادهقاد صاحب املعامل بإماانتة رؤية اإلمام 

 :احلر العاملي صاحب سكائل اليتعة

بني النوم  Xهاب  إثبات اهلداة القصة اليت يهحدث فتها دن رؤيه  لصاحب األمر أسرد يف ك
سقد أشربين مجادة من ثقاة األصحاب أهم رأسا : سالتقضة، مث قال بعد إيراد ددة قصص مياهبة

صاحب األمر يف التقضة سشاهدسا من  معجزات، سأشربهم بعدة مغتبات سددا هلم، سأجناهم من 
 .ها من أسضح املعجزاتأشطار مهلاات سكل
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 :العالمة اجمللسي صاحب البحار

لقد أسرد العالمة اجمللسي يف حبار األنوار العديد من قصص اللقا  مما يايف بوضوح دن 
 .Xسرؤيه   Xرأي  يف مسألة الهيرف بلقا  اإلمام املهدي 

 :الستد حبر العلوم

ملصادر بأكانتد صحتحة رصرحي  إننا جند يف قصص الستد حبر العلوم اليت نقلت يف كثري من ا
سقد ذكر أن الستد حبر العلوم قد نزع قمتص  ساخنرط يف  ،Xبأن  هو قد ريرف بلقائ   مرارا  

يف اللطم، سدندما كئل دن كبب ذلك  صفوف املوالني يف مواكب دزا  كتد اليهدا  مياركا  
 .بتنهم فلم يان يل مما فعلت بدا   Xرأيت صاحب األمر : يقول

اجلولة يف آرا  العلما  األدالم درب القرسن ياون اجلواب الصحتح هو أن  ال جمال بعد هيه 
سمن حاسل نفي ذلك فرأي  شاذ ال يلهفت إلت ،  ،Xدلى اإلطالق نفي إماانتة الهيرف بلقائ  

 .سيبقى أن  من الضرسري رعزيز االدهقاد بإماانتة الرؤية سسقودها يف نفوكنا

: ع السمري دلت  الرمحة، مبا ال يهناىف مع قصص اللقا ساآلن حناسل فهم داللة روقت
سالقول الفصل هو ما رنب  ل  احملقق اليتخ النهاسندي يف كهاب  املوكودي : ثانتا  ............. 

ال معارضة بني روقتع السمري سقصص اللقا ات من حيهاج : قال فت  -العبقري احلسان  -القتم 
صدد منع ددوى الظهور، الظهور العلين لإلمام، سذكر املياهدة ألن الهوقتع اليريف ب ؛إىل اجلمع

 .( )﴾َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ ﴿: يف الهوقتع مبعىن الظهور ساحلضور، كما يف اآلية

 :سالقرينة دلى املعىن أمران

 .(فال ظهور إال بعد الهرج والمرج، والفتنة والفساد): Xقول   :األسل

                                                           

 .29 : البقرة - 
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قبل  - Xأي الظهور، ظهور اإلمام  - أال من ادعى المشاهدة): Xل  قو  :الثاين
فاالمها السفتاين سالصتحة من دالمات الظهور، . (خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر

 .بني الهوقتع اليريف سبني احلاايات سدلى هيا ال رعارض أبدا  

 :أمران Xاملياهدة اليت ينفتها اإلمام  ،إذن

 .شخص النتابة اخلاصة، دلى غرار ما كان األمر دلت  يف الغتبة الصغرى أن يددي: األسل

. سانهها  الغتبة الاربى اليت ال رنههي إال بالسفتاين سالصتحة Xأن يددي ظهوره : الثاين
ألها قصص دن رؤية الغائب صلوات  ؛سكل املياهدات اليت رثبهها قصص اللقا  ال رنايف ذلك

  .انههى [اهلل دلت 

سأن الصتحة  ،أحب أن أنب  الستدة أم مهدي سفقها اهلل إىل الهفريق بني الظهور سالقتام: أقول
 .سالسفتاين من دالمات القتام سهو قتام اإلمام املهدي بني الركن ساملقام يف ماة املارمة

سأما الظهور ساخلرسج فتاون بغهة كما نصف  بعض الرسايات، أن  كالسادة يأيت بغهة ال يعلم  
فاتف راون الصتحة سالسفتاين سباقي العالمات احلهمتة دالمات دلى ظهور اإلمام . إال اهلل
X ساهلل أدلم سأحام ،إذ ينهفي كون  بغهة فجأة. 

 : سأيضا رقول الستدة أم مهدي

سأما إناار إماانتة الرؤية سالهيرف بلقائ  سشاصة مع سجود اليبهة اليت أثارها فتهم روقتع ]
إلناار يبقى حلسن احلظ ضمن الدسائر اليت رزدم أن املنهج العقلي يهناىف سإن هيا ا... السمري 

 .مع املنهج الغتيب، سليلك ررفض املغتبات بهعال سازدرا 

سليلك يأيت املوقف  ،رلحق بالغتبتات Xسبديهي أن قصص الهيرف بلقا  اإلمام املهدي 
كب اليي يقع فت  من يّددون أهم سالواقع أن هؤال  ابهلوا باجلهل املر . دند هؤال  منها كلبتا  



 11................................................... إيقاظ النائم الستقبال القائم 

يف حني أن القرآن الارمي حيدثنا بوضوح دن اإلميان . ينهصرسن للعقل، فتفصلون بتن  سبني الغتب
 .( ) [بالغتب بادهباره احلقتقة اليت يقود إلتها العقل

دسا فإهم زا ،الستدة أم مهدي رمبا مل رطلع دلى آرا  بعض أهل العلم سالهدين حالتا   إنّ : أقول
دلى أهل العقل اليين ال يؤمنون بالغتب، حتث صدرت فهاسى دن بعض املراجع بعدم إماان 

بل اررقى أحدهم فأفىت بعدم إماان رؤية اإلمام  ،رؤية اإلمام املهدي يف دصر الغتبة الاربى
املهدي حىت يف دامل املنام، سشالف بيلك أبده البديهتات، سال أدلق دلى هايا فهوى سأكهفي 

 (.قلة العلم سكثرة اجلهل)سهي  Xأحد دالمات قرب قتام اإلمام  بيكر

 .سلن جتد لسنة اهلل حتويال   إن هيه كنة اهلل سلن جتد لسنة اهلل ربديال   :أقول سأشريا  

بْ ُتْم وَ ﴿: قال رعاىل َفرِيقا  َأَفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَما ال تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرُتْم فَ َفرِيقا  َكذَّ
 .( )﴾تَ ْقتُ ُلونَ 

: حتث قال ،حىت متىن املوت سددم البقا  معهم Xأهل الاوفة شيلوا اإلمام دلي  فقدميا  
أَم واهلل الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ليظهرن هؤالء القوم عليكم، ليس بأنهم أولى بالحق )

 .منكم، ولكن لطاعتهم معاوية ومعصيتكم لي

لقد . ا تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أنا أخاف ظلم رعيتيواهلل لقد أصبحت األمم كله
فخانوا وغدروا ولقد جمع بعضهم ما ائتمنته عليه من فيء المسلمين  استعملت منكم رجاال  

اللهم إني قد سئمت : مث رفع يده فقال.........  فحمله إلى معاوية وآخر حمله إلى منزله
فأتح لي صاحبي حتى أستريح منهم  ،الحياة بين ظهراني هؤالء القوم، وتبرمت األمل

 .( )( ويستريحوا مني، ولن يفلحوا بعدي

                                                           

 .9  ص: المنتظر والمنتظرون - 
 .27: البقرة - 
 .09 ص: فيدللم - اإلرشاد -1
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يطلبون من  القدسم سيؤكدسن ل   Xأهل الاوفة بعثوا باهبهم أليب دبد اهلل احلسني  سكابقا  
 .فلما جا هم غدرسا ب  ساكلموه بتد أرذل شلق اهلل ،البتعة سالنصرة باملال سالولد سالنفس

سنقرأ ددا   Xنبعث بالبتعة لإلمام املهدي  ، فنحن يومتا  عادة أيضا  سأما التوم فالسنة م
أس من ميهد ل  فإننا كوف  X، سلان إذا جا نا اإلمام Xالعهد سددا  الفرج لإلمام املهدي 

نسهقبل  باملهياهبات أمثال رساية السمري اليت هلا ددة سجوه، سنهأسل دلت  القرآن كما سرد دن أهل 
 .سهيا دهد معهود سكنة مهبعة ،ل  دلى رأسيل بل سنقار ،البتت 

سقولنا بعدم إماان رؤية اإلمام املهدي يف دصر الغتبة الاربى هو بعتن  قول من يقول بعدم 
ألن  ؛(هلك يف أي ساد كلك)إىل األبد سلن يظهر  انهها  الغتبة الاربى سأن اإلمام كتبقى غائبا  

ببعض املخلصني الناجحني يف الهمحتص اإلهلي  رصالاالالبد ل  من  Xيف بداية ظهور اإلمام 
، سهيا ما أشارت إلت  ديرات Xيف دصر الغتبة الاربى، سيرشدهم إىل الهمهتد لقتام  

 .ساألئمة األطهار  األحاديث الواردة دن الركول حممد 

َبْل يُرِيُد   # رَّْت ِمن َقْسَورَةٍ ف َ  # َكأَن َُّهْم ُحُمٌر مُّْسَتنِفَرةٌ   # َما َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضينَ فَ ﴿
ُهْم َأن يُ ْؤَتى ُصُحفا  مَُّنشََّرة    # َكالَّ ِإنَُّه َتْذِكَرةٌ   # َكالَّ َبل اَل َيَخاُفوَن اآْلِخَرةَ   # ُكلُّ اْمِرٍئ مِّن ْ

 .( )﴾ْهُل اْلَمْغِفَرةِ َوَما َيْذُكُروَن ِإالَّ َأن َيَشاَء اللَُّه ُهَو َأْهُل الت َّْقَوى َوأَ  # َفَمن َشاء ذََكَرهُ 
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 :املمهدون للمهدي
السفياني، واليماني،  ظهور :للقائم خمس عالمات: )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 

 .( )( والصيحة من السماء، وقتل النفس الزكية، والخسف بالبيداء

 النداء من المحتوم، والسفياني من المحتوم، وكف يطلع: )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم، وتفزع اليقظان، وتخرج : قال .من السماء من المحتوم

 .( )( الفتاة من خدرها

من المشرق شبه الهردي  إذا رأيتم نارا  : )أن  قال Xدن أيب جعفر حممد بن دلي 
إن اهلل عزيز  8إن شاء اهلل  العظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد 

ألن شهر رمضان شهر اهلل، والصيحة  ؛الصيحة ال تكون إال في شهر رمضان: مث قال .حكيم
 Xينادي منادي من السماء باسم القائم : مث قال .فيه هي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق

فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، ال يبقى راقد إال استيقظ، وال قائم إال قعد، وال قاعد 
من ذلك الصوت، فرحم اهلل من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإن  ه فزعا  إال قام على رجلي

يكون الصوت في شهر : Xمث قال  .Xالصوت األول هو صوت جبرائيل الروح األمين 
رمضان في ليلة جمعة ليلة ثالث وعشرون فال تشكوا في ذلك، واسمعوا وأطيعوا، وفي 

ليشكك الناس  ،قتل مظلوما   أال إن فالنا  : اللعين ينادي إبليسآخر النهار صوت الملعون 
ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار، فإذا سمعتم الصوت في 
شهر رمضان فال تشكوا فيه إنه صوت جبرائيل، وعالمة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم 

 إىل ......... أخاها على الخروج،حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها و  Xأبيه 
إال على خوف شديد من الناس وزلزال وفتنة،  Xال يقوم القائم : Xسقال : أن يقول

وبالء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختالف شديد في 
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 ،ومساءا   الناس، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا  
إذا خرج يكون اليأس  X، فخروجه من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا  

طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه  ، فياوالقنوط من أن يروا فرحا  
 .وخالفه، وخالف أمره، وكان من أعدائه

ديد على إذا خرج يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء ج: Xسقال 
 ، وال تأخذه في اهلل لومة الئمالعرب شديد، وليس شأنه إال القتل، ال يستبقي أحدا  

البد لبني فالن من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق : إىل أن يقول ...........
ملكهم، وتشتت أمرهم، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا 

بقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا، وهذا من هنا، حتى يكون من المغرب، يست
 .هالك بني فالن على أيديهما، أما أنهم ال يبقون منهم أحدا  

خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في : Xمث قال 
جه، ويل لمن ناواهم، فيكون البأس من كل و  ،يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا  

ألنه يدعو إلى صاحبكم،  ؛وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى
فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه 

 ؛فإن رايته راية هدى، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
 ......... . لى طريق مستقيمإألنه يدعو إلى الحق و 

فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث اهلل  ،البد من رحى تطحن: Xسقال 
أصله، يكون النصر معه، أصحابه الطويلة شعورهم، أصحاب  خامال   عنيفا   عليها عبدا  

، واهلل لكأني نهم هرجا  السبال، سود ثيابهم، أصحاب رايات سود، ويل لمن ناواهم، فيقتلو 
يسلطهم اهلل عليهم بال  ،لى أفعالهم، وما يلقى الفجار منهم واألعراب الجفاةإأنظر إليهم و 
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على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية، جزاء بما عملوا وما  رحمة فيقتلونهم هرجا  
 .( )( ربك بظالم للعبيد

إذا : مىت فرج شتعهام ؟ فقال): Xقلت أليب دبد اهلل : دن يعقوب بن السراج، قال
اختلف ولد العباس، ووهى سلطانهم، وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب 
أعنتها، ورفع كل ذي صيصة صيصته، وظهر السفياني، وأقبل اليماني، وتحرك الحسني، 

سما رراث ركول : قلت .خرج صاحب هذا األمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول اهلل 
 .( )( سيفه ودرعه وعمامته وبرده ورايته وقضيبه وفرسه والمته وسرجه: ؟ فقال  اهلل

كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فال يعطونه، : )أن  قال Xدن أيب جعفر 
ثم يطلبونه فال يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فال 

أما إني لو أدركت ذلك  ،قتالهم شهداء ،دفعونها إال إلى صاحبكميقبلونه حتى يقوموا وال ي
 .( )( الستبقيت نفسي لصاحب هذا األمر

كلهم يجمع على   ال يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجال  : )ن  قالأ Xدن أيب دبد اهلل 
 .( )( قول أنهم قد رأوه فيكذبونهم

 ألزميا جابر، : )Xبن دلي الباقر  قال أبو جعفر حممد : دن جابر بن يزيد اجلعفي، قال
فتيكر حديث . حتى ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها وال رجال   األرض وال تحرك يدا  

، إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألفا   ويبعث السفياني جيشا   ،طويل إىل أن يصل ذكر السفتاين
لت رايات من قبل ، فبينا هم كذلك إذ أقبوسبيا   وصلبا   فيصيبون من أهل الكوفة قتال  

 .( )( ومعهم نفر من أصحاب القائم حثيثا   خراسان وتطوي المنازل طيا  
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يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه : )أن  قال Xدن أيب جعفر حممد بن دلي 
حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي   -بتده إىل ناحتة ذي طوى  سأسمئ – الشعاب

نحن نحو من أربعين  :هنا ؟ فيقولون كم أنتم ها  :به، فيقولكان معه حتى يلقى بعض أصحا
واهلل لو ناوى بنا الجبال لناويناها : كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون: فيقول. رجال  

و أخياركم عشرة، فيشيرون له إليهم أأشيروا إلى رؤسائكم : معه، ثم يأتيهم من القابلة ويقول
 .( )( احلديث........ عدهم الليلة التي تليهافينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم وي

بني شرسج الراية السودا  من شراكان سشعتب بن : )قال ،دن دبد الارمي دن ابن احلنفتة
 .( )( صاحل سشرسج املهدي سبني أن يسلم األمر للمهدي اثنان سكبعون شهرا  

 ،شراكان أشرى كودا  خترج راية كودا  لبين العباس مث خترج من: )قال ،دن حممد بن احلنفتة
 ،دلى مقدمههم رجل يقال ل  شعتب بن صاحل أس صاحل بن شعتب ،سثتاهبم بتض ،قالنسهم كود

ميد إلت   ،يهزمون أصحاب السفتاين حىت ينزل بتت املقدس يوطئ للمهدي كلطان  ،من متتم
 .( )( ا  ياون بني شرسج  سبني أن يسلم األمر للمهدي اثنان سكبعون شهر  ،ثالمثائة من اليام

ويأتي من  ،يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال: )قال Xدن أيب جعفر 
 .( )( يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم ،بين يديه شعيب بن صالح ،خراسان برايات سود

 ،بالء يلقاه أهل بيته حتى يبعث اهلل راية من المشرق سوداء) :ن  ذكرأ دن ركول اهلل 
فيولوه أمرهم فيؤيده  ،سميااسمه ك يأتوا رجال   ،ن خذلها خذله اهللوم ،من نصرها نصره اهلل

 .( )( اهلل وينصره
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 ،تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة: )قال ،Xدن أيب جعفر 
 .( )( فإذا ظهر المهدي بمكة بعثت إليه بالبيعة

 ل شراكان فأروها سلو حبوا  إذا رأيهم الرايات السود شرجت من قب: )دن أيب قالبة دن ثوبان
 .( )( دلى الثلج فإن فتها شلتفة اهلل املهدي

رجل من قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم : )قال ،Xدن أيب احلسن الرضا 
قلوبهم كزبر الحديد ال تزلهم الرياح والعواصف، وال يملون من الحرب وال يجبنون، وعلى 

 .( )( اهلل يتوكلون، والعاقبة للمتقين

اهلل آلل محمد برجل منا  أتاحفإذا انقضى ملك بني فالن، : )أن  قال  Xدن دلي 
ني ألعرفه إ، واهلل الرشاويعمل بالهدى، وال يأخذ في حكمه  ،أهل البيت، يسير بالتقى

ثم يأتينا ذو الخال والشامتين العادل الحافظ لما استودع فيمألها  .....باسمه واسم أبيه 
 .( ) (وعدال   قسطا  

يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته ) :1  سنقل اليتخ الاوراين يف كهاب  املمهدسن ص
 ،من المشرق، يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر، يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس

 (.فال يموت حتى يبلغه)سلعل األصح  :أقول ،(فال يبلغه حتى يموت

 ،ال يعطيهم إال السيف ،ل منا يسومهم خسفا  يفرج اهلل الفتن برج: )Xدن اإلمام دلي 
لو   حتى يقولوا واهلل ما هذا من ولد فاطمة  يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجا  

 .( )( يعري بني العباس وبني أمية ،كان من ولدها لرحمنا
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 Xسغري هيه األحاديث الاثري سربني كتفتة ظهور سقتام ممهدسن قبل قتام اإلمام املهدي 
طئون ل  كلطان ، دلى شالف ما هو مرراز يف أذهان دامة الناس، إذ أن أغلب الناس يو 

 .يظهر فجأة من غري متهتد سال يهصل ب  أحد قبل ظهوره Xيعهقدسن أن اإلمام املهدي 

الرايات السود من شراكان سفتها نفر من أصحاب  ي بتنما هيه األشبار ردل سرؤكد دلى جم
التماين  ي دلى جم دلى أن فتها حجة اهلل املهدي، سرؤكد أيضا   القائم، سرساية أشرى رؤكد

سميهد لإلمام املهدي، سأن  مهصل باإلمام املهدي مباشرة  ،سأن التماين أهدى راية ،ساخلراكاين
كما رجح  . Xسحركة التماين جز  من حركة اإلمام املهدي  ،Xسيعمل بهوجت  اإلمام 

 .ظهوراليتخ دلي الاوراين يف كهاب  دصر ال

 Xفعلى الناس أن ينهبهوا من نوم الغفلة سيفهحوا قلوهبم الكهقبال سنصرة اإلمام املهدي 
سأن ينظرسا بعني البصرية إىل ما حيتطهم من فنت ساحنرافات دن الدين ، Xساملمهدين لإلمام 

الهفات  القومي، سأن ال ينجرفوا مع الهتارات سالهجمعات اليت كل منها جير النار إىل قرص ، من غري
إىل إمام دصرهم سحجة اهلل دلتهم، فقهلوا بيلك دينهم سدمرسا دنتاهم سهدموا آشرهتم كما قال 

 : Xأيب جعفر 

يفحص بدمه، ثم ال يرده عليكم إال رجل منا  كأني بدينكم هذا ال يزال متخضخضا  )
ي فيعطيكم في السنة عطائين، ويرزقكم في الشهر رزقين، وتؤتون الحكمة ف ،أهل البيت

 .( ) (زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب اهلل تعالى وسنة رسول اهلل
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 (:مكن اهلل له يف األرض) عالمات اإلمام املهدي
 .العالمات احملهومة، العالمات غري احملهومة :رنقسم العالمات إىل قسمني

  :العالمات غري احملتومة
 .سرد دن أهل البتت  نهعرض إىل قسم منها من شالل ما ،سهي كثرية

يأتيكم بعد الخمسين والمائة أمراء كفرة، وأمناء خونة، وعرفاء : )أن  قال Xدن دلي 
فسقة، فتكثر التجار، وتقل األرباح، ويفشو الربا، ويكثر أوالد الزنا، وتغمر السفاح، وتتناكر 

جل دن دلي فحدث ر  .، والرجال بالرجال، وتكتفي النساء بالنساءالمعارف، وتعظم األهلة
يا أمري املؤمنني، سكتف : أن  قام إلت  رجل حني حتدث هبيا احلديث، فقال ل  Xبن أيب طالب 

على هذه  الهرب، الهرب، فإنه ال يزال عدل اهلل مبسوطا  : X؟ فقال  نصنع يف ذلك الزمان
ا ثم األمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، فإن لم يفعلو 

 .( )(كذبتم لستم بها صادقين: ال إله إال اهلل، قال اهلل في عرشه: استنفروا فقالوا

ال بد أن يكون قدام القائم سنة يجوع فيها ): Xقال أبو دبد اهلل : دن أيب بصري، قال
الناس، ويصيبهم خوف شديد من القتل، ونقص من األموال واألنفس والثمرات، فإن ذلك 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف َواْلُجوِع َونَ ْقٍص مَِّن ﴿: مث رال هيه اآلية ،في كتاب اهلل لبين َولََنب ْ
 .( )( ( )﴾اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ 

البد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا : )أن  قال Xدن أيب جعفر الباقر 
وهذا من المغرب،  ،ليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرقوتشتت أمرهم خرج ع
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حتى يكون هالكهم  ،هنا هنا، وهذا من ها يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من ها
 .( ) (أبدا   إنهما ال يبقون منهم أحدا   أماعلى أيديهما، 

قمر إن بين يدي هذا األمر انكساف ال: )أن  قال Xدن أيب جعفر حممد بن دلي 
والشمس لخمس عشرة وذلك في شهر رمضان، وعنده يسقط حساب  ،لخمس تبقى

 .( )( المنجمين

إن بين يدي القائم سنين خداعة، : )يقول X مسعت دلتا  : دن األصبغ بن نبارة، قال
 .( )( ُيكّذب فيها الصادق، ُويصّدق فيها الكاذب، ويقرب فيها الماحل

 يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة جابر، ال يا: )أن  قال Xدن أيب جعفر 
، وينادي بين الكوفة والحيرة قتالهم سواء يطلبون المخرج منها فال يجدونه، ويكون قتل

 .( )( مناد من السماء

أّنى يكون ذلك ولم : )القائم، فقال Xذكر دند أيب دبد اهلل : دن دبد الارمي، قال
سما اكهدارة الفلك ؟ : فقلت ي واد سلك ؟مات أو هلك، في أ: يستدر الفلك حتى يقال

 .( )( اختالف الشيعة بينهم: فقال

إياكم : )يقول -دبد اهلل  أبايعين  -مسعت اليتخ : دن املفضل بن دمر اجلعفي، قال
مات، هلك، بأي واد سلك؟ : من دهركم، وليخملن حتى يقال والتنويه، أما واهلل ليغيبن سبتا  

، وليكفأن تكفؤ السفينة في أمواج البحر، فال ينجو إال من ولتدمعن عليه عيون المؤمنين
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أخذ اهلل ميثاقه، وكتب في قلبه اإليمان، وأيده بروح منه، ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة ال 
 .( ) (يدرى أي من أي

سجننا من أمواج حبر الفنت، ساكهب  ،Xاللهم اجعلنا من الثابهني دلى سالية صاحب األمر 
سأيدنا برسح منك، سجنبنا كل راية ميهبهة، ساجعلنا من أنصار حممد سآل حممد  ،إلميانيف قلوبنا ا

 .قدير سباإلجابة جدير ي ، إنك دلى كل ش

 : العالمات احملتومة
السفتاين،  :، سهيمخسة رقريبا   Xأمجعت الرسايات دلى أن العالمات احملهومة لإلمام 

 .النفس الزكتةالتماين، سالصتحة، ساخلسف بالبتدا ، سقهل 

ظهور السفياني، واليماني، : للقائم خمس عالمات: )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
 .( )( والصيحة من السماء، وقتل النفس الزكية، والخسف بالبيداء

النداء من المحتوم، والسفياني من المحتوم، واليماني من : )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
وفزعة : قال .المحتوم، وكف يطلع من السماء من المحتوم المحتوم، وقتل النفس الزكية من

 .( )( في شهر رمضان توقظ النائم، وتفزع اليقظان، وتخرج الفتاة من خدرها

خروج : )يف شرب طويل أن  قال (دلتهما السالم)دن أيب بصري، دن أيب جعفر حممد بن دلي 
في يوم واحد، نظام كنظام  ، في شهر واحد،ةالسفياني واليماني والخراساني في سنة واحد

 .( ) ....( فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم ،الخرز يتبع بعضه بعضا  
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نعم، وقتل النفس : السفتاين من احملهوم ؟ فقال :قلنا ل : )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
الزكية من المحتوم، والقائم من المحتوم، وخسف البيداء من المحتوم، وكف تطلع من 

مناد : ياون الندا  ؟ فقال ي سأي ش: فقلت .سماء من المحتوم، والنداء من المحتومال
 .( )( ينادي باسم القائم واسم أبيه عليهما السالم

إنه ال يكون حتى ينادي مناد من : )، فقالXسقد كأله  دن القائم  Xدن أيب جعفر 
 .( ) (السماء يسمع أهل المشرق والمغرب، حتى تسمعه الفتاة في خدرها

: سقد كأل  دمارة اهلمداين، فقال ل  (دلتهما السالم)دن أيب دبد اهلل جعفر بن حممد 
: يعريسنا سيقولون إنام رزدمون أن  كتاون صوت من السما ، فقال ل  أصلحك اهلل، إن أناكا  )

م مِّن ِإن نََّشْأ نُ نَ زِّْل َعَلْيهِ ﴿ هو في كتاب اهلل: عني واروه عن أبي، كان أبي يقول اال ترو 
للصوت األول،  فيؤمن أهل األرض جميعا   ،( )﴾السََّماء آيَة  َفظَلَّْت َأْعَناقُ ُهْم َلَها َخاِضِعينَ 

: فإذا كان من الغد صعد إبليس اللعين حتى يتوارى من األرض في جو السماء، ثم ينادي
هذا : يقولون، و بهم سوءا   8فيرجع من أراد اهلل  ،فاطلبوا بدمه أال إن عثمان قتل مظلوما  

َوِإن يَ َرْوا آيَة  ﴿ :8هو من سحرهم، وهو قول اهلل : سحر الشيعة وحتى يتناولونا، ويقولون
 .( )( ( )﴾يُ ْعِرُضوا َويَ ُقوُلوا ِسْحٌر مُّْسَتِمر  

يكون صوت في شهر رمضان في ليلة  : ).....أن  قال Xسيف شرب طويل دن أيب جعفر 
 .( )( في ذلك، واسمعوا وأطيعواجمعة ليلة ثالث وعشرون فال تشكوا 

ويبعث  : )....يف حديث طويل، يقول فت  (دلتهما السالم)دن أيب جعفر حممد بن دلي 
فيبلغ أمير جيش السفياني  ،منها إلى مكة Xإلى المدينة، فينفر المهدي  السفياني بعثا  
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 ة خائفا  على أثره، فال يدركه حتى يدخل مك فيبعث جيشا   ،أن المهدي قد خرج إلى مكة
، فينادي مناد وينزل أمير جيش السفياني البيداء: قال .يترقب على سنة موسى بن عمران

 .( ).....(  يا بيداء أبيدي القوم، فيخسف بهم، فال يفلت منهم إال ثالثة نفر: من السماء

وقتل  Xليس بين قيام القائم : )بلفظ مهقارب أن  قال Xدن أيب دبد اهلل الصادق 
 .( )( ية أكثر من خمس عشرة ليلةالنفس الزك

سهو حممد بن احلسن اليي يقهل بني الركن ساملقام يف الاعبة، حتث يركل  اإلمام املهدي 
X  إىل أهل ماة بركالة يبلغهم فتها بقرب ظهور اإلمام سسجوب مناصرر  سإدطائ  حق ، سحق

 .آبائ  اليي غصب منهم طوال هيه السنني

وقتل نفس زكية : )، قالXثار من العالمات لزمان قتام القائم يف اإلرشاد مما جا ت ب  اآل
 .( )( بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين، وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام

هناك نفس زكتة رقهل يف ظهر الاوفة غري اليت رقهل بني الركن  سهيا احلديث يدل دلى أنّ 
 .ساملقام
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 :اليوم املوعود
 :قالوا .منكم يومئذ أنتم اليوم أرخى باال  : )، فقالXيب احلسن الرضا ذكر القائم دند أ

لم يكن إال العلق والعرق والنوم على السروج، وما  Xلو قد خرج قائمنا : سكتف ؟ قال
 .( )( إال الغليظ، وما طعامه إال الجشب Xلباس القائم 

يكون تكملة حتى  Xال يخرج القائم : )Xقال أبو دبد اهلل : دن أيب بصري، قال
جبرائيل عن يمينه، وميكائيل عن  ،عشرة آالف: سكم راملة احللقة ؟ قال: قلت .الحلقة

يساره، ثم يهز الراية ويسير بها فال يبقى أحد في المشرق وال المغرب إال لعنها، وهي راية 
وال  يا أبا محمد، ما هي واهلل قطن وال كتان: مث قال .نزل بها جبرائيل يوم بدر رسول اهلل 

يوم  من ورق الجنة، نشرها رسول اهلل : هي ؟ قال ي فمن أي ش: قلت .قز وال حرير
، فلم تزل عند علي حتى إذا كان يوم البصرة نشرها أمير Xبدر، ثم لفها ودفعها إلى علي 

ففتح اهلل عليه، ثم لفها وهي عندنا هناك ال ينشرها أحد حتى يقوم القائم  Xالمؤمنين 
X نشرها فلم يبق أحد في المشرق والمغرب إال لعنها، ويسير الرعب ، فإذا هو قام

إنه  ،يا أبا محمد: مث قال .وعن يسارها شهرا   وعن يمينها شهرا   وورائها شهرا   قدامها شهرا  
 .( )......(  لغضب اهلل على هذا الخلق غضبان أسفا   يخرج موتورا  

إذا خرج القائم ): يقول Xدبد اهلل  أشربين من مسع أبا: قال ،براهتم بن دبد احلمتدإدن 
X  خرج من هذا األمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس

أي خيرج لنصرة اإلمام من كان يظن أن  من أهلها سينصر اإلمام شب  دبدة اليمس ، ( )(والقمر
 .سالقمر
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د كما دعا إليه إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جدي: )أن  قال Xدن أيب جعفر 
 .( )( كما بدأ، فطوبى للغرباء  وسيعود غريبا   وإن اإلسالم بدأ غريبا   ،رسول اهلل 

جيب دلى مجتع املؤمنني أن يهدبرسا يف هيا احلديث سيهأملوا فت ، حتث يؤكد دلى أن : أقول
يب هم ألن  يددو إىل أمر جديد، سأرباع الغر  ؛دلى الناس كتاون غريبا   Xأمر اإلمام املهدي 

نَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم إ﴿القلة، سأرباع امليهور سكثرة األنصار ساألدوان هم غالب الناس 
 . ﴾يَ ْعِقُلونَ 

إن القائم يهبط من ثنية ذي طوى في عدة أهل بدر : )أن  قال Xدن أيب جعفر الباقر 
 .( )( الراية الغالبة، حتى يسند ظهره إلى الحجر األسود، ويهز ثالثمائة وثالثة عشر رجال  

شباب الشيعة  بينا: )Xقال أبو دبد اهلل جعفر بن حممد : دن دلي بن أيب محزة، قال
على ظهور سطوحهم نيام إذ توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد، فيصبحون 

 .( )( بمكة

اسمه العبراني إذا أذن اإلمام دعا اهلل ب: )Xقال أبو دبد اهلل : دن املفضل بن دمر، قال
فأتيحت له صحابته الثالثمائة والثالثة عشر قزع كقزع الخريف، فهم أصحاب األلوية، 

يعرف  ،فيصبح بمكة، ومنهم من يرى يسير في السحاب نهارا   منهم من يفقد من فراشه ليال  
الذي يسير : ؟ قال جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا  : قلت .باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه

أَْيَن َما َتُكونُوْا يَْأِت ِبُكُم الّلُه ﴿ :، وهم المفقودون، وفيهم نزلت هذه اآليةالسحاب نهارا  في 
 .( ) (( )﴾َجِميعا  
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بأي كرية  Xإذا قام القائم : Xكألت أبا جعفر الباقر ): دن دبد اهلل بن دطا ، قال
 .( ) (اإلسالم جديدا  ، ويستأنف يهدم ما قبله كما صنع رسول اهلل : يسري يف الناس ؟ فقال

 ؛يلقى في حربه ما لم يلق رسول اهلل  Xإن القائم : )، قالXدن أيب دبد اهلل 
أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، وإن القائم  ألن رسول اهلل 

 .( )( يخرجون عليه فيتأولون عليه الكتاب ويقاتلون عليه

يا مالك بن ظمرة، كيف أنت إذا : )Xاملؤمنني  قال أمري: دن مالك بن ظمرة، قال
يا أمري املؤمنني، ما دند : ؟ فقلت -دشل بعضها يف بعض أسشبك أصابع  س  -اختلفت الشيعة 

الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين : ؟ قال ذلك من شري
 .( )( اهلل على أمر واحدفيقتلهم، ثم يجمعهم  يكذبون على اهلل وعلى رسوله  رجال  

يف هيا احلديث ساليي قبل  رأكتد دلى أن دند ظهور اإلمام خيرجون إلت  دلما   إنّ : أقول
 :ذلك الزمن سيعارضون ، سالدلتل دلى ذلك ددة أمور

ن رأسيل القرآن ال ياون إال من إف ،(يتأولون عليه القرآن ويقاتلون عليه: )Xقول  
سيقارلون   Xن يهأسلوا القرآن دلى اإلمام املهدي أكتف يسهطتعون   ال فأن دوام الناسإدلما ، س 

 .دلت  سهم دلى جهل بعلوم القرآن

امليار إلت  يف الدين،  شهالفاالن إف ،(اختلفت الشيعة إذاكيف أنت : )Xقول  
الشهالف  ذا اشهلف العلما  فتما بتنهم، فتخهلف الناس ربعا  إساالشهالف يف الدين ال ياون إال 

فإذا كان دلما   ،(سإذا فسد العاملم فسد العامل   ،ذا صلح العاملم صلح العامل  إ) :سرد فإن لما ، الع
 .اليتعة مهحدين غري خمهلفني فتاتف ياون اشهالف اليتعة
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 القائم ال يقوم حىت متأل األرض ظلما   أنن الثابت إف ،(عند ذلك يقوم قائمنا: )Xقول  
ن ذلك إمهفقة دلى رأي ساحد سيعملون من أجل هدف ساحد ف، سإذا كانت دلما  اليتعة سجورا  

الجهماع العلما  كوف جيهمع اجملهمع  جيعل من العامل اإلكالمي دامل صالح سقسط سددل، سربعا  
سالواقع املعاش ييهد خبالف . حتت راية ساحدة املؤمن سيعمل كالبنتان املرصوص ييد بعض  بعضا  

كلتم إىل أي حد سصل االشهالف سالهناحر حىت بني إذ ال خيفى دلى كل صاحب قلب  ،ذلك
 .سأما أربادهم من الناس فحدث سال حرج ،دلما  الدين

فهؤال  السبعني  ،(يكذبون على اهلل وعلى رسوله فيقتلهم فيقدم سبعين رجال  : )Xقول  
سالايب دلى اهلل  ،يايبون دلى اهلل سدلى ركول  أهميصفهم  Xاليين يقهلهم اإلمام  رجال  

. ياون من دلما  الدين من شالل فهاساهم ساحنرافهم دن كرية أهل البتت  إمناسدلى ركول  
يدل إمنا يايبون دلى اهلل سركول  سقهل اإلمام هلم،  أهمدلى  Xرأكتد اإلمام  أنضافة إىل إ

كان صادر ممن   إذاإال  أثرهسهيا الايب ال يأثر  ،دلى شطر هيا الايب دلى اليريعة احملمدية
كان ذلك الايب صادر من دامة الناس فال يؤشي ب  سال   إذا سإالبالعلم سالدين،  ن مهصفا  كا

 .Xباجملهمع سال يسهحق كل هيا االههمام حبتث يصبح جزائ  القهل من قبل اإلمام  يؤثر

 إشارةففت   ،(ثم يجمعهم اهلل على أمر واحد) بعد ذكر قهل السبعني رجال  : Xقول  
 ،ف بني اليتعة منيأه هؤال  اليين يايبون دلى اهلل سدلى ركول  االشال أنساضحة دلى 

 .Xفبعد قهلهم جيمع اهلل رعاىل الناس دلى أمر ساحد سهو أمر اإلمام املهدي 

شري جند ررابط ساضح بني اشهالف اليتعة سقهل العلما  من شالل الهدبر يف هيا احلديث األ
 .سمجع اهلل الناس دلى أمر ساحد

: Xمث بعد ذلك يقول  ،(اختلفت الشيعة إذا أنتكيف : )Xديث قول  ففي بداية احل
مث بعد ذلك  ،(فيقتلهم يكذبون على اهلل وعلى رسوله  يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجال  )

  :(ثم يجمعهم اهلل على أمر واحد: )Xبقول   أردف



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..............................................  11

ل اإلمام هلم سبعد قه ،ن اشهالف اليتعة ناشئ من اشهالف العلما أفت  داللة ساضحة دلى 
 .من الوجود Xاإلمام  أزال ن كبب االشهالف قد أل ؛جيهمع الناس حتت أمر ساحد

سرب قائل يقول أن هؤال  العلما  امليكورين يف الرسايات هم دلما  مزيفون ظاهر زيفهم 
 .للناس سلتس من دلما  الدين اليين ظاهرهم الصالح

ا  املزيفني الظاهر زيفهم مسعههم دند الناس ألن العلم ؛إن هيا الوج  بعتد كل البعد :أقولك
غري طتبة سال يسمع هلم قول، بل هم حماربني من قبل الناس سأرباع هؤال  العلما  املزيفني هم قلة 

 .من اليين بادوا ضمائرهم سأشلدسا للحتاة الدنتا

 سالعلما  امليكورسن يف. فإن  ال رأي ملن ال يطاع مةاألالشهالف  فاتف ياونون كببا  
الرسايات هم كبب االشهالف بني األمة سكبب الهناحر بني فئات اجملهمع اإلكالمي دامة 

سهيا أكرب دلتل دلى أن كالمهم مسموع سأهم بل أن معظمهم مراجع ذلك  ،ساليتعي شاصة
 .الزمان

سأسد أن أشري إىل أن هؤال  العلما  دند دامة الناس ممن شفتت دلتهم احلقائق معرسفني 
سلان دن أصحاب البصائر سأصحاب احلق معرسفني بالباطل سالفساد، فإن احلقتقة ال  ،بالصالح

 .ختفى إال دن األدمى

 .سأما من يقول أن هؤال  العلما  امليكورين يف الرسايات هم دلما  السنة سلتس دلما  اليتعة

ثري من سلان ك ،Xسحماربة اإلمام املهدي  دتاضاالأنا ال أنزه كل دلما  السنة من : أقول
األحاديث ريكر دلما  اليتعة باخلصوص، بدلتل أها ريكر اشهالف اليتعة سالفنت اليت حتدث يف 

 .اجملهمع اليتعي
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أنى يكون ذلك ولم : )القائم، فقال Xذكر دند أيب دبد اهلل : قال ،دن دبد الارمي
؟  سما اكهدارة الفلك: فقلت ؟ مات أو هلك في أي واد سلك: يستدر الفلك حتى يقال

 .( )( اختالف الشيعة بينهم: فقال

سكثري من  ،سحديث مالك بن ضمرة حيدد أن االشهالف ياون بني اليتعة سبني دلمائهم
يبدأ  Xسدلى أن اإلمام  ،Xالرسايات رنص دلى رفع اثنا دير راية يف سج  اإلمام املهدي 

 .يف قهل قريش سهم السادة طبعا  

. سهيا الاالم ساضح ال حيهاج إىل بتان ،اليتعة غالبا  فإن العلما  امليكورين هم من  أشريا  
َأَفَمن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدَِّي ِإالَّ َأن يُ ْهَدى َفَما ﴿ :سأذكركم بقول  رعاىل
 .( )﴾َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ 

بأي  Xقام القائم  إذا: لتفق Xجعفر الباقر  أباكألت ): دن دبد اهلل بن دطا ، قال
، ويستأنف اإلسالم يهدم ما قبله كما صنع رسول اهلل : فقال ؟ كرية يسري يف الناس

 .( )( جديدا  

لو يعلم الناس ما يصنع القائم : )يقول Xمسعت أبا جعفر : دن حممد بن مسلم، قال
 يأخذال بقريش فال يروه، مما يقتل من الناس، أما أنه ال يبدأ إ ذا خرج ألحب أكثرهم أاّل إ

ليس هذا من آل : منها إال السيف، وال يعطيها إال السيف، حتى يقول كثير من الناس
 .( )( محمد، ولو كان من آل محمد لرحم
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يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء : )Xقال أبو جعفر : دن أيب بصري، قال
، وال تأخذه في اهلل يب أحدا  جديد، على العرب شديد، ليس شأنه إال السيف، وال يستت

 .( )( لومة الئم

ما تستعجلون بخروج القائم، فواهلل ما : )أن  قال Xدن أيب بصري، دن أيب دبد اهلل 
لباسه إال الغليظ، وال طعامه إال الجشب، وما هو إال السيف، والموت تحت ظل 

 .( )(السيف

بشر، ما  يا: )(هما السالمدلت)قال يل احلسني بن دلي : قال ،دن بير بن غالب األكدي
، ثم قّدم بقاء قريش إذا قّدم القائم المهدي منهم خمسمائة رجل فضرب أعناقهم صبرا  

: فقلت ل : قال .، ثم خمسمائة فضرب أعناقهم صبرا  خمسمائة فضرب أعناقهم صبرا  
 إن مولى القوم منهم: (دلتهما السالم)؟ فقال احلسني بن دلي  أصلحك اهلل، أيبلغون ذلك

)....... ( ). 

سإال إذا كان املراد كل  ،إن املراد من قريش يف هيا احلديث هم العلما  منهم سالوجها : أقول
قريش فإن دددهم اآلن ديرات اآلالف مع إن السائل اكهغرب من العدد اليي ذكره اإلمام سهو 

 .منهم سمن موالتهم: هل يبلغون ذلك ؟ فقال ل  اإلمام: ألف سمخسمائة سقال ل 

كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة : )Xقال الصادق : دن املفضل بن دمر، قال
وهم أصحاب األلوية وهم حكام  ،عدة أهل بدر وحوله أصحابه ثالثمائة وثالثة عشر رجال  

بخاتم من ذهب، عهد معهود من  مختوما   حتى يستخرج من قبائه كتابا   ،اهلل على خلقه
، كما فال يبقى منهم إال الوزير وأحد عشر نقيبا   ،إجفال الغنم ، فيجفلون عنهرسول اهلل 
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 .، فيرجعون إليهفيجولون في األرض فال يجدون عنه مذهبا   ،Xبقوا مع موسى بن عمران 
 .( )( وأني أعرف الكالم الذي يقوله لهم، فيكفرون به

به يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحا: )قال ،Xدن أيب بصري، دن أيب جعفر 
ثم يقضي  ،فيقدمهم فيضرب أعناقهم ،Xممن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء آدم 

، Xالثانية، فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف، وهو قضاء داود 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثالثة، فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه 

ثم يقضي الرابعة، وهو  ،يضرب أعناقهم، فيقدمهم فX إبراهيمبالسيف، وهو قضاء 
 .( )( فال ينكرها أحد عليه قضاء محمد 

إن االحهجاج دلتها شاص : 5  ص( س كرهقد)مث يعلق الستد اليهتد حممد الصدر 
سأما دوام الناس فال معرفة هلم بصحة ذلك . بالفقها  العارفني باليريعة، سمن يقرب من مسهواهم

سشارك يف الفهح العاملي  Xاحملهجني من كان قد ادهقد باملهدي  سمن هنا ياون يف. أس فساده
 .ممن ل  ثقافة إكالمتة ساكعة

ال تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني : )يقول Xمسعت أبا دبد اهلل : قال ،دن أبان
 .( )( يحكم بحكومة آل داود وال يسأل بينة، يعطي كل نفس حقها

ني بني يدي ، طائعني غري كارهني، سارزقنا ساجعلنا من جنده اليابّ  ،اللهم دجل ظهوره
 .االكهيهاد دلى كنه ، برمحهك يا أرحم الرامحني
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 :أين اإلمام املهدي يف الروايات
جيد ( احلجة)س ( صاحب األمر)س ( القائم)س ( املهدي)إن املههبع للرسايات اليت ختهص بيكر 

ام اجلسدية أس مسرير  سكتفتة قتام  أن كثري من الرسايات رهعارض فتما بتنها بيكر أسصاف اإلم
مما يدل دلى ( املهدي)أس ( القائم)سجتد رعارض كبري يف ذكر . سمقدار دمره دند ظهوره سقتادر 

بل ردل دلى أشخاص ميهدسن لإلمام  ،Xرعدد هيه اليخصتة سأها ال ردل كلها دلى اإلمام 
 .قبل قتام 

سيراد منها غري  .......أس ( املهدي)أس ( ائمالق)ساملهم اآلن أن نبني هل ميان أن يطلق لفظ 
سال ميان أن رنطبق دلى  Xأم إن هيه األلقاب شاصة باإلمام املهدي  ،Xاإلمام املهدي 

سبعد ذلك نهعرض حلل بعض الهعارض يف الرسايات بعون اهلل رعاىل سنطرح ذلك دلى  ؟غريه 
 :شال أطرسحة

 :القائم
حدث عن أشياء تكون  Xن أمير المؤمنين إ: )Xدن أيب دبد اهلل جعفر بن حممد 
يا أمير المؤمنين، متى يطهر اهلل األرض من الظالمين، : بعده إلى قيام القائم، فقال الحسين

وغلب على أرض   ،إذا قام القائم بخراسان: ثم قال: ........Xفقال أمير المؤمنين 
وأجابته اآلبر والديلمان  ،وجاز جزيرة بني كاوان، وقام منا قائم بجيالن ،كوفان والملتان

وهو من ولدك يا  ،ثم يقوم القائم المأمول، واالمام المجهول، له الشرف والفضل.........
 .( ).........(  حسين ال ابن مثله، يظهر بين الركنين في دريسين باليين،

(. القائم)فإن هيه الرساية رنص دلى شخصني يقومان قبل القائم يوصف كل ساحد منهم بـ 
، Xهيه الرساية ال مهرب من داللهها دلى إماان إطالق اكم القائم دلى غري اإلمام املهدي س 

أما القائم اليي يقوم جبتالن  ،فالقائم اليي يقوم خبراكان هو املمهد اليي ينهض من شراكان
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سبعد قتامهما ريكر الرساية  .يقوم من منطقة جتالن يف إيران Xمن املمهدين لإلمام  فهو أيضا  
ل  اليرف  ،اإلمام اجملهول ،القائم املأمول ،Xدة أحداث، مث ريكر قتام اإلمام املهدي د

 .Xسهو من سلد احلسني  ،سالفضل

 :املهدي

: قال ،دن ثوبان ،دن أيب قالبة ،دن شالد ،حدثنا أبو نصر احلباب: قال ،دن نعتم بن محاد
فإن فيها  ،على الثلج بوا  إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو ح)

 .( )( خليفة اهلل المهدي

يعرف السرسر يف  فخرج إلتنا مسهبيرا   أرتنا ركول اهلل ): قال ،دن دبد اهلل بن مسعود
حىت مرت فهتة من بين .... إال أشربنا ب ، سال كاهنا إال ابهدأنا  ي سجه ، فما كألناه دن ش

يا : فقلنا.. فلما رآهم الهزمهم ساهملت دتناه (دلتهما السالم)هاشم فتهم احلسن ساحلسني 
إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة على : فقال! ناره   ي ما نزال نرى يف سجهك ش ،ركول اهلل

حتى ترفع رايات سود  ،في البالد وتشريدا   الدنيا، وأنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا  
ونه فال يعطونه، ثم يسألونه فال يعطونه، في المشرق فيسألون الحق فال يعطونه، ثم يسأل

على  فمن أدركه منكم ومن أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبوا  ... فيقاتلون فينصرون 
واسم أبيه  ،يواطئ اسمه اسمي ،يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي ،الثلج، فإنها رايات هدى

 .( )( وظلما   ا  كما ملئت جور   وعدال   فيملك األرض فيملؤها قسطا   ،اسم أبي

سرقبل رايات من شرق األرض غري معلمة ) :1  سنقل الاوراين يف كهاب  املمهدسن صفحة 
لتست بقطن سال كهان سال حرير، خمهومة يف رأس القناة خبامت الستد األكرب، يسوقها رجل من آل 

ر حىت ينزلوا حممد، رظهر بامليرق سروجد رحيها باملغرب كاملسك األذفر، يسري الردب أمامها بيه
 (.الاوفة طالبني بدما  آبائهم
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وبدى لكم  ،وانقضت المدة ،وقرب الوعد : )...قال Xيف شطبة طويلة ألمري املؤمنني 
 ،فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة ،والح لكم القمر المنير ،النجم ذو الذنب من قبل المشرق

وتداويتم من العمى  ،واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج الرسول 
وال يبعد  ،ونبذتم الثقل الفادح من األعناق ،وكفيتم مؤنة الطلب والتعسف ،والصم والبكم

َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب ﴿ اهلل إال من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له
 .( )( ( )﴾يَنَقِلُبونَ 

سأما طالع امليرق فهو صاحب  ،Xم املهدي فإن القمر املنري هو أحد املمهدين لإلما
 ؛Xيغين الناس مؤنة الطلب دن اإلمام املهدي  سأرباد الرايات السود اليي يأيت من امليرق 

سيقود الناس ل ، سبعض الرسايات  Xألن صاحب الرايات السود ميهد األمر لإلمام املهدي 
 .Xرصف  بأن  يسلم الراية لإلمام املهدي 

قبل، جعد، بخده خال، يكون من قبل أالمهدي : )أن  قال X دن أمري املؤمنني
 .( )...(  وإذا كان ذلك خرج السفياني، فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر ،المشرق

سهو  Xهيه الرساية الوصف الوحتد فتها اليي ينطبق دلى اإلمام حممد بن احلسن  فإنّ 
، سجعد اليعر ال رنطبق دلى اإلمام X سإال فأقبل العتنني ال رنطبق دلى اإلمام ،(خبده شال)

 .ألن شعر اإلمام كبل سلتس أجعد ؛أيضا  

يسيل شعره على  ،حسن الشعر : )....Xيصف اإلمام املهدي  Xدن أمري املؤمنني 
 .( )...(  منكبيه
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ياون من قبل امليرق، فإن  خمالف ملا هو ثابت يف الرسايات من أن اإلمام  Xسإن اإلمام 
X سهيا احلديث ييري إىل أن السفتاين يأيت بعد ظهور اإلمام . ملارمةيأيت من ماة اX ،

 Xمن أن السفتاين يأيت قبل اإلمام  خمالف ملا هو ثابت دن طريق أهل البتت  سهو أيضا  
 .سلتس بعده

سكثرية هي الرسايات املهعارضة اليت ريكر أن اإلمام يأيت من قبل امليرق، ساليت هي معارضة ملا 
فإما أن نأشي بظاهر . يقوم بني الركن ساملقام يف ماة املارمة Xقتين من أن اإلمام هو ثابت سي

هيه الرسايات سنسلم بأن اإلمام يأيت من قبل امليرق سنغض النظر دن كل الهعارض يف الرسايات 
ما أن نهبع هيه إس  ،سدن ما هو خمالف ملا روارر ساكهفاض من األحاديث دن أهل البتت 

 (.اإلمام القائم) س( القائم)سبني ( اإلمام املهدي)س ( املهدي)الهفريق بني األطرسحة سهي 

 Xما الطريق الثالث فهو طرح كل الرسايات اليت ختالف الرسايات اليت رؤكد دلى أن اإلمام أس 
يأيت من ماة املارمة، سهيا ظلم كبري سشسارة دظتمة هليه الرسايات الصحتحة ساملسهفتضة ساليت 

ساليت ال يسهطتع حلها أس فك رموزها إال أهل البتت  Xرار اإلمام املهدي انطوت دلى أك
 .Xأس من ارصل هبم، ساليت ربني سروضح كتفتة ظهور اإلمام سقتام   

ألن سجودها فت   ؛سسجود هايا رسايات جمملة املعاين سمهعارضة الظاهر هو دني احلامة
 .ألددا  مث حماربهها سالقضا  دلتهاحفاظ دلى شطة اإلمام سثورر  من االكهياف من قبل ا

برقبة صاحب  خذأُ لكم و  و أعطيناكم كلما تريدون كان شرا  ل) :فقد سرد دن األئمة 
فالقائد اليي يريد أن يغزس سيصلح كل العامل ال ينبغي أن يوضح حركه  سشطة . ( ) (هذا االمر

اون شططها يف غاية السرية بل حىت أصغر القادة سأصغر املعارك ر ،سللناس دامة ثورر  مسبقا  
 .( )﴾َوَما ُأوتِيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليال  ﴿سالاهمان، 
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لان املهم هي  ،سهناك كثري من هيه الرسايات اليت رصف الرايات السود اآلرتة من امليرق
فتها شلتفة اهلل  Xالرساية اليت رنص دلى أن الرايات اليت رأيت من امليرق قبل قتام القائم 

جهاده املسلح ضد كل  من ماة املارمة باديا   يأيت Xسالثابت يف الرسايات أن اإلمام . ملهديا
! يأيت مع الرايات السود من امليرق  Xفاتف رنص هيه الرساية دلى أن املهدي  ،االحنرافات

سمل أقرأ ألحد ذكر هيه الرساية ساكهطاع من حل الهعارض املوجود مع ما هو ثابت دند اليتعة 
 .أسل قتام  من ماة املارمة Xسنة من أن اإلمام سال

شلتفة اهلل )إن بعض الرسايات رصف هيا الرجل اليي يأيت من امليرق بأن  : فإن قلهم
فإذا كلمنا أن املهدي يصح أن يطلق دلى غري اإلمام، سميان الهمتتز من شالل منت  ،(املهدي
 ؟ بأن  شلتفة اهلل Xفاتف يوصف غري اإلمام  ،الرساية

ال كتما إذا صح أن يسمى ذلك  ،(شلتفة اهلل)ال مانع من رسمتة شخص بـ : أقول
من اكهخلف يف : فإن اخللتفة يطلق لغة سيراد ب  ددة معان، األسل) .اليخص بالقائم أس املهدي

اإلمام اليي لتس : سالثاين. األمر ماان من كان قبل ، فهو مأشوذ من أن  شلف غريه سقام مقام 
 .( )( السلطان األدظم: الثالثس . فوق  إمام

 Xل   فاملعىن األسل ميان أن يصدق دلى شخص يعتن  اإلمام قبل قتام  ياون ممهدا  
 ،إضافة إىل كثري من الرسايات اليت ريري إىل ذلك ،Xسيأشي اإلرشادات ساألسامر من اإلمام 

 :منها

يبين  ،أل األرض ددال  مي ،ينزل شلتفة من بين هاشم بتت املقدس: )قال ،دن حممد بن احلنفتة
ياون هدنة الرسم دلى يدي  يف كبع كنني بقني  ،ربعني كنةأميلك  ،بتت املقدس بنا  مل ينب مثل 

 ،مث يلي بعده رجل من بين هاشم ،من شالفه  مث يغدرسن ب ، مث جيهمعون ل  بالعمق فتموت غما  
فتفهحها سيسهخرج كنوزها  مث راون هزميههم سفهح القسطنطتنتة دلى يدي ، مث يسري إىل رسمتة
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مث يرجع إىل بتت املقدس فتنزهلا سخيرج الدجال يف زمان  سينزل دتسى  ،سمائدة كلتمان بن داسد
 .( )( بن مرمي فتصلي شلف 

مسع ابن دباس  ،دن الولتد بن هاشم املعتطي ،دن أيب دبد اهلل موىل بين أمتة ،دن الولتد
راون املالحم كبع كنني  ،الزمان ميلك أربعني كنةيلي رجل منا يف آشر : )حيدث معاسية يقول

فعلى يدي  ياون  ،مث يلتها رجل منهم ذس شامهني ،فتموت باألدماق غما   ،بقني من شالفه 
 .( )( -يعين الرسم باألدماق  -الفهح 

لو اجتمع عليهم  ،ملك بني العباس يسر ال عسر فيه: )أن  قال Xدن أمري املؤمنني 
ند والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوه، وال يزالون في غضارة من ملكهم الترك والديلم والس

ويسلط اهلل عليهم علجا يخرج من حيث بدأ  ،حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم
ملكهم، ال يمر بمدينة إال فتحها، وال ترفع راية إال هدها، وال نعمة إال أزالها، الويل لمن 

ظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترتي، يقول بالحق ويعمل ناواه، فال يزال كذلك حتى ي
 .( )(به

فبغض النظر دن صحة أس شطأ بعض مضامني هيه الرسايات إال أها رنص دلى شرسج 
ال رقصد ( شلتفة)دندما رقول الرسايات  يوطئ ل  كلطان ، سطبعا   Xشلتفة قبل اإلمام املهدي 

هو اإلمام املأمول ذس اليرف  Xإلمام فا ،Xلإلمام حممد بن احلسن  أن ياون نظريا  
. سهو سج  اهلل يف األرض كالم اهلل رعاىل دلت  ،سالفضل الستد األكرب ال يدانت  أحد يف مقام 

سدن أهل بته  يف مدح أصحاب  سمما يعضد صحة هيه الرسايات النصوص الواردة دن النيب 
 .سدلو شأن  دند اهلل رعاىل Xالقائم حممد بن احلسن 

اللهم  :ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه قال رسول اهلل : )قال ،Xباقر دن ال
ال : أما نحن أصحابك يا رسول اهلل ؟ فقال: خواني مرتين، فقال من حوله من أصحابهإلقني 
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لقد عرفنيهم اهلل بأسمائهم  ،خواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم يرونيإو  ،إنكم أصحابي
أمهاتهم، ألحدهم أشد بقية  وأرحامخرجهم من أصالب آبائهم وأسماء آبائهم من قبل أن ي

في الليلة الظلماء، أو كالقابض على جمر الغظا، ( أي اليوك) على دينه من خرط القتاد
 .( )( ينجيهم اهلل من كل فتنة غبراء مظلمة ،أولئك مصابيح الدجى

لهعصب سنظرنا بعني البصرية، سإذا رجعنا إىل كالم اهلل رعاىل كفانا كل هيا احلديث إذا رركنا ا
َونُرِيُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم أَِئمَّة  َوَنْجَعَلُهُم ﴿: قال رعاىل

 .( )﴾اْلَوارِثِينَ 

كتمن اهلل دلتهم سجيعلهم أئمة سيورثهم  Xفإن املسهضعفني هم أنصار اإلمام املهدي 
 .يف هيه أدمى فهو يف اآلشرة أدمى سأضل كبتال   سمن كان. األرض

، فاتف سددال   إن الثابت يف الرسايات أن اإلمام هو اليي ميأل األرض قسطا  : سإن قلهم
 ؟ سددال   بأن  ميأل األرض قسطا   Xيوصف من يأيت من املمهدين قبل اإلمام 

ن الارمي سالسنة اليريفة هيا االكهعمال شائع يف اللغة العربتة سيؤيد صحه  القرآ إنّ : أقول
 .سالعرف السائد

اللَُّه ﴿: ففي قبض األرساح فمرة يسندها اهلل رعاىل إىل نفس ، قال رعاىل ،يف القرآن فأما
قل يتوفاكم ﴿سمرة ثانتة يسندها اهلل رعاىل إىل ملك املوت  ،( )﴾يَ تَ َوفَّى اأْلَنُفَس ِحيَن َمْوِتَها

: الثة يسندها اهلل رعاىل إىل املالئاة، قال رعاىلسمرة ث ،( )﴾ملك الموت الذي وكل بكم
ُهْم اْلَماَلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَُهمْ ﴿  .( )﴾َفَكْيَف ِإَذا تَ َوف َّت ْ
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ألن ملك املوت ساملالئاة دباد مارمون ال  ؛فإن  ال رعارض يف كل هيه االكهعماالت
يعهرب دمل  Xة اليين يعملون بأمر ملك املوت فعمل املالئا. يسبقون  بالقول سبأمره يعملون

ألن دملهم ال ياون  ؛هلل رعاىل مللك املوت نفس ، سكيلك دمل ملك املوت ساملالئاة يعهرب دمال  
أس  ،أس ملك املوت يهوىف األنفس ،اهلل يهوىف األنفس: فال رعارض دندما نقول ،إال بأمره رعاىل

 .فهأمل يف ذلك ،املالئاة يهوفون األنفس

فهيا االكهعمال شائع سال حيهاج إىل بتان، فإن أغلب األحاديث اليت رهحدث  ،يف السنة سأما
أن أكثر األدمال ساإلجنازات يقوم هبا  رسندها إلت ، دلما   Xدن إجنازات اإلمام املهدي 

فهعهرب  ،ألها بإشراف  سبأمره ؛Xأصحاب  سأنصاره سجتي  سمع ذلك رسند لإلمام املهدي 
 .فافهم ذلك سردبر ،سألصحاب  سجلتي  سدمال  سال رعارض يف املقام ل  أدماال  

أن امللك الفالين : دندما رقول فإن هيا االكهعمال ميهور بني الناس، فمثال   ،سأما يف العرف
بىن املدينة الفالنتة أس غزا البلد الفالين، فإن امللك مل ينب املدينة بتده سمل يغز البلد مبفرده، سإمنا 

جتي  هم اليين فعلوا ذلك، سلان ما دام هيا العمل بأمر سإشراف امللك نسب إلت ، دمال  س 
 .فهمعن يف ذلك

 :املخرج من التعارض
رغنتنا دن كل  Xاليت ختص قضتة اإلمام املهدي  الرسايات اليت سردت دن األئمة  إنّ 
َوَمن لَّْم َيْجَعِل اللَُّه ﴿ا  سذلك إذا نظرنا إلتها بعني البصرية اليت هي نور يعطت  اهلل ملن يي ،رأسيل

 .( )﴾َلُه نُورا  َفَما َلُه ِمن نُّورٍ 

ريكر اإلمام بقرينة ردل  Xأكثر الرسايات اليت رعين اإلمام املهدي حممد بن احلسن  فإنّ 
فإن ذلك  ،دلت  سمتتزه دن غريه، سإلتك بعض هيه الرسايات سأدهير دن اإلحاطة بال الهفاصتل
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ل سلان ال يسقط املتسور باملعسور، سكثرية هي القرائن اليت متتز شخص حيهاج إىل حبث مسهق
 :منها ،Xاإلمام املهدي 

اإلمام، يصلي شلف  دتسى بن مرمي، حممد بن احلسن العساري، صاحب الغتبة الطويلة، ابن 
، الثاين دير من Xكبتة، ابن كتدة اإلما ، ذس اخلال ساليامهني، الهاكع من سلد احلسني 

، اليي يقوم بني الركن ساملقام، سغريها من القرائن يقهل الدجال، يف كهف  دالمة النيب  األئمة،
سأما ما رياب  من هيه الرسايات . سال ميان أن رنطبق دلى غريه Xاخلاصة باإلمام املهدي 

 .فتمان أن نرجع  إىل احملام من الرسايات سمعرفة املراد منها

: يا رسول اهلل، ومن األربعة عشر؟ فقال: قيل لهف : )..Xقال الصادق جعفر بن حممد 
 .( )...(  محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة من ولد الحسين، وآخرهم القائم

بأيب ابن شرية : Xقول أمري املؤمنني  Xقلت أليب جعفر ): قال ،دن دبد الرحتم القصري
بطنه، المشرب  دحذاك المبر، ئخيرة الحرا إن فاطمة : ؟ فقال ، أهي فاطمة  اإلما

 .( )( حمرة، رحم اهلل فالنا  

: -اليك من ابن دصام  - Xأس أبو دبد اهلل  Xقال أبو جعفر : دن أيب بصري، قال
وشامة بين كتفيه من  ،في رأسه ازحز الوداء  ،شامة في رأسه: يا أبا محمد، بالقائم عالمتان)

 .( )( سبية، وابن خيرة اإلماء ابن. جانبه األيسر تحت كتفه، ورقة مثل ورقة اآلس

يعرف اإلمام ؟  ي بأي ش: Xقلت أليب دبد اهلل ): دن احلارث بن املغرية النصري، قال
اليكون إال وصي وابن : أياون سصي ابن سصي ؟ قال: قلت ..... بالسكينة والوقار: قال

 .( )( وصي
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من أهل البتت فبأي  إذا مضى اإلمام القائم): Xقلت أليب جعفر : دن أيب اجلارسد، قال
بالهدى واإلطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل، وال ُيسأل : يعرف من جيئ بعده ؟ قال ي ش

 .( )( بين صدفيها إال أجاب يءعن ش

...... ) :يف حديث طويل Xقال أبو دبد اهلل جعفر بن حممد : قال ،دن أبان بن دثمان
بلى، : أال أخبرك، يا علي ؟ فقال ،أال أبشرك: فقال Xإلى علي  ثم التفت رسول اهلل 

وأخبرني أن القائم الذي يخرج في آخر  عندي آنفا   Xكان جبرائيل : فقال .يا رسول اهلل
ثم  .......من ذريتك من ولد الحسين  وجورا   كما ملئت ظلما    الزمان فيمأل األرض عدال  

أال أخبرك ؟  ،ركيا جعفر، إال أبش: إلى جعفر بن أبي طالب، فقال التفت رسول اهلل 
فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم  كان جبرائيل عندي آنفا  : فقال. بلى يا رسول اهلل: قال

ذاك الذي وجهه كالدينار، وأسنانه كالمنشار، : قال. ال: هو من ذريتك أتدري من هو ؟ قال
أي  - يكائيل، يكتنفه جبرائيل ومويخرج منه عزيزا   وسيفه كحريق النار، يدخل الجبل ذليال  

يا عم : ثم التفت إلى العباس، فقال. -أن هيا املمهد لإلمام حمفوظ سمؤيد جبربائتل سمتاائتل 
: قال لي جبرائيل: قال. بلى يا رسول اهلل: ؟ فقال النبي، أال أخبرك بما أخبرني به جبرائيل

قد فرغ : لهيا رسول اهلل، أفال أجتنب النساء ؟ فقال : فقال. ويل لذريتك من ولد العباس
 .( )( اهلل مما هو كائن
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 :التعارض بني احملتوم والبدا 
السفتاين، : دالمات حمهومة منها Xمما رضافرت ب  األشبار أن لقتام اإلمام املهدي 

 سسرد دن أهل البتت  .ساخلراكاين أس التماين، سالصتحة، ساخلسف بالبتدا ، سقهل النفس الزكتة
هل يبدس هلل رعاىل يف احملهوم ؟ فأجاب بأن احملهوم  :حتث ُكئل أحدهم ،ا أن احملهوم يهعلق ب  البد

إن القائم من املتعاد ساهلل ال خيلف : هل يبدس هلل رعاىل يف القائم ؟ فقالوا :سُكئلوا .ميان فت  البدا 
  .املتعاد

للبدا   سهو أن الرسايات اليت رؤكد أن احملهوم شاضع ،سلان يوجد رعارض بني احملهوم سالبدا 
سهيه الالبدية رعارض اخلضوع للبدا  سهو جواز  ،رقابلها رسايات رؤكد دلى أن  ال بد من احملهوم

 .ختلف هيه العالمات

: من المحتوم الذي البد أن يكون من قبل قيام القائم: )أن  قال Xدن أيب دبد اهلل 
 .( )( سماءخروج السفياني، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية، والمنادي من ال

: ، فقلت ل Xفجرى ذكر القائم  Xكنت دند أيب جعفر : دن دبد امللك بن امين، قال
 .( )(ال واهلل إنه لمن المحتوم الذي البد منه: فقال. سال ياون كفتاين أرجو أن ياون داجال  )

بتنما سرد دن أهل  .سغري هيه األحاديث الاثري مما يؤكد دلى أن احملهوم البد من سقود 
أن احملهوم يهعلق ب  البدا ، فما هو املخرج من هيا الهعارض ؟ سمل أجد أحد رعرض  بتت ال

 .هليا املوضوع حسب حدسد اطالدي

 :سهي ،سحلل هيا الهعارض جيب فرض هيه األطرسحة

إن الرسايات اليت رؤكد دلى أن احملهوم مما البد من سقود ، فهي رقصد احملهوم مبا هو مفهوم 
إن السفتاين أس التماين أس اخلراكاين يف اللوح : فمثال  . ألشخاص سالهفاصتلبغض النظر دن ا
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أس  سلان هؤال  األشخاص إذا غريسا مسرية حتاهتم كلبا   ،هم زيد سحسن سدلي احملفوظ مثال  
رمبا حدث فتهم البدا  يف لوح احملو ساإلثبات سأبدهلم اهلل رعاىل بأشخاص غريهم ميثلون هيه  إجيابا  

 .أي السفتاين سالتماين ساخلراكاين اليخصتات

أس أن . فمفهوم السفتاين سالتماين ساخلراكاين موجود سلان حدث البدا  يف املصاديق فقط
إذا ثبت أن السفتاين كوف خيوض معركة قرقتستا ، مث  فمثال  . حيدث البدا  يف الهفاصتل الثانوية

ا سيسيب نسائها سييبح أطفاهلا سينهب سأن  يقهل رجاهل ،ىل الاوفة شصوصا  إيهوج  إىل العراق س 
فتمان أن حيدث البدا  يف بعض أس كل هيه الهفاصتل سلان  ،شرياهتا سغريها من الهفاصتل

 .فهو البد من  Xالسفتاين اليي يظهر قبل اإلمام 

الرسايات اليت رؤكد دلى أن احملهوم شاضع للبدا ، فارضح مما رقدم أها رقصد املصاديق  سأما
 .فهأمل يف ذلك ،ص سالهفاصتل دسن املفاهتمأس األشخا

 :املسودة األوىل واملسودة الثاني 
إن الرايات السود ساليت رأيت من شراكان قبل اإلمام  من الثابت دن طريق أهل البتت  إنّ 

هي رايات هدى روطئ للمهدي كلطار ، سلقد نقلنا كثري من هيه الرسايات اليت  Xاملهدي 
من هيا البحث، سلان نيكر هنا رسايهني للهمتتز بني ( املمهدسن)نوان ختص هيا املوضوع حتت د
 .الرايات السود األسىل سالثانتة

فتى من قبل المشرق يدعوهم إلى أهل ( أي دلى السفتاين) فيبعث اهلل عليهم) :يف رساية
فال  ،بيت النبي، هم أصحاب الرايات السود المستضعفون يعزهم اهلل وينزل عليهم النصر

 .( )( تلهم أحد إال يهزموهيقا

 .( ) (حتى تنصب في إيليا يءتخرج من خراسان رايات سود فال يردها ش) :سيف رساية
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سلان هناك رسايات كثرية ريكر أن قبل هيه الرايات خترج رايات كود من امليرق متهاز بأها  
ات اليت ريكر سكوف ننقل الرساي ،كبرية سضالة رددي اإلكالم سرددو ل  سهي برا  من اإلكالم

 . 1 سص  1 هيه الرايات من كهاب املمهدسن للاوراين ص

مث خترج من شراكان أشرى  ،خترج رايات كود لبين العباس) :سيف رساية دن حممد بن احلنفتة
دلى مقدمههم رجل يقال ل  شعتب بن صاحل من متتم  ،كود، قالنسهم كود، سثتاهبم بتض

 .( )( األمر إىل املهدي اثنان سكبعون شهرا   ياون بني شرسج  سبني أن يسلم....... 

تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة ) :سيف رساية أشرى
ترفع عنهم  ،وأسماؤهم الكنى، يفتحون مدينة دمشق ،أصحاب شعور، أنسابهم القرى

 .( )( الرحمة ثالث ساعات

وعليهم ثياب كلون الليل  ،هم القرىوقبائل ،أسماؤهم الكنى) :سيف رساية أشرى أيضا  
 .( )( .. بهم إلى آل العباس يقودالمظلم 

يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم  ،ال يفون بعهد وال ميثاق) :سيف رساية أشرى
 .( )( ونسبهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء ،الكنى

ثم يمكثون ما شاء اهلل، ثم تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس، ) :سيف رساية
من ولد أبي سفيان وأصحابه، ويؤدون الطاعة  تخرج رايات سود صغار تقاتل رجال  

 .( )(للمهدي

سكوف رأيت بعدها  ،الرايات السود األسىل هي رايات أبو مسلم اخلراكاين إنّ  :فإن قلتم
 .رايات اهلدى اخلراكانتة
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 : فأقول

يت ذكرهتا الرسايات ال رنطبق دلى رايات أيب مسلم أسصاف املسودة األسىل ال إنّ  :أسال  
 .اخلراكاين متاما  

بتنما  ،إن بوار سهالك املسودة األسىل دلى يد املسودة الثانتة كما جا  يف الرسايات :سثانتا  
رايات أبو مسلم اخلراكاين قد هلات سمل رأت إىل اآلن الرايات اليت متهد لإلمام املهدي سرؤدي 

 .الطادة ل 

البد أن رأيت الرايات السود األسىل الضالة مث ياون هالكها مبجئ الرايات السود  ،نإذ
 .Xاخلراكانتة املمهدة لإلمام املهدي 

كنت دند ): قال ،دن ابن شوذب ،فتما ذكره نعتم من هالك املسودة األسىل باملسودة الثانتة
: لناس باملسودة الثانتة، قالهم أكعد الناس باملسودة األسىل سأشقى ا: احلسن فيكرنا محص، فقال

حميوة  أسل الظهور خيرج من امليرق مثانون ألفا  : سمن املسودة الثانتة يا أبا كعتد، قال: قلت
 .( )( سبوار املسودة األسىل دلى أيديهم ،حيو الرمانة من احلب قلوهبم إميانا  

رى سوداء ثم تخرج من خراسان أخ ،تخرج راية سوداء لبني العباس) :سيف رساية أشرى
 .( )( ... يوطئ للمهدي سلطانه ...على مقدمتهم شعيب بن صالح  ...

أبو دلي، أبو )أي مثل  ،سالرايات السود األسىل الضالة ريري الرسايات دلى أن أمسائهم الاىن
 ...(. الناصري، البصري، النجفي، الاربالئي)سألقاهبم القرى مثل  ،...(حسن، أبو حممد 

 .هظاهرسن ب  سهم برا  من الدين سالدين منهم برا يددون إىل الدين سي
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 :كيفي  الظهور والقيام
حيسن بنا أن خنهم هيا البحث بالهطرق إىل كتفتة الظهور سالقتام بيال موجز لاي يصبح 

 .لدى اليخص فارة إمجالتة مرربة دن الظهور سالقتام

 :بأربعة مراحل Xسجنمل هضة اإلمام املهدي 

  :املرحلة األوىل
حتث يلهقي  ،Xصغر لإلمام أسهي مبثابة ظهور  ،Xهي مرحلة الهمهتد بقتام اإلمام س 

ساألشي  ،لاي يوجههم إىل طريقة الهمهتد ،اإلمام مبجمودة من املؤمنني املخلصني املمحصني
سهيا  ،Xسإنقاذهم من الفنت اليت رسبق ظهور اإلمام املهدي  ،بأيدي الناس إىل مناصرة احلق

جيمعون دلى أهم رأسا  حتث سرد أن  يأيت اثنا دير رجال   ،بعض األحاديثاملعىن ساضح من 
 .اإلمام املهدي فتايهبم الناس

سمنها ما سرد يف ذكر راية التماين ساخلراكاين سظهور احلسين اليي يقهل يف ظهر الاوفة يف 
 صاحب ألها هتدي إىل ؛سأكدت الرسايات دلى أن راية التماين أهدى راية ،كبعني من أصحاب 

سمن كان  ،سألها راية حق سهتدي إىل صراط مسهقتم ساملهخلف دنها يف نار جهنم ،Xالزمان 
هبيه الصفات البد أن ياون دلى ارصال باإلمام املهدي حىت ياون املهخلف دن  كاملهخلف دن 

 .Xاإلمام 

فتها نفر من  يضا  سأ ،أن الرايات السود اليت رأيت من امليرق فتها شلتفة اهلل املهدي سسرد أيضا  
، سهيا دلتل دلى أن X، سالرايات السود رأيت قبل قتام اإلمام املهدي Xأصحاب القائم 

 .Xاإلمام يهصل ببعض أصحاب  يف ماة، سمهمة ذلك االرصال هو الهمهتد لظهور اإلمام 
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  :املرحلة الثانية
حتث جيهمع  ،ارمةبالستف من ماة امل Xسهي مرحلة الظهور األكرب سقتام اإلمام املهدي 

مث جتهمع  ،Xسأسل من يبايع  جربائتل  ،إلت  أصحاب  الثالمثائة سالثالثة دير فتبايعون  يف ماة
سبعد رطهري املدينة من أددا   ،دلت  أنصاره من خمهلف البالد حىت يهم العدد ديرة آالف مقارل

لرايات السود يهج  بعدها حنو العراق سباخلصوص الاوفة، حتث يسلم صاحب ا آل حممد 
 .Xاليت رأيت من امليرق الراية إىل اإلمام املهدي 

السفتاين قد احهل الاور اخلمس سكتطر دلى العراق سقهل شتعة آل  Xسكيلك جيد اإلمام 
فتنهصر اإلمام  ،Xحممد يف الاوفة سشردهم، فهحدث معركة بني جتش السفتاين سجتش اإلمام 

إن  كل املناطق اليت كتطر دلتها السفتاين، سسرد أيضا  دلى   Xسيستطر اإلمام  ،سيقهل السفتاين
اإلمام سأصحاب  يضعون الستف يف العرب مثانتة أشهر ال يعطوها إال الستف سال يأشيسن منها 

 .سلو كان من آل حممد لرحم ،حىت يقول دن  أكثر الناس إن هيا لتس من آل حممد ،إال الستف

  :املرحلة الثالثة
 ،سياون ذلك بعد الستطرة دلى كل األقطار العربتة ساإلكالمتة ،ل سهي فهح العامل بأكم

جتوش  إىل أقطار العامل بقتادة أصحاب  املخلصني، لاي يبسط العدل  Xفبعدها يبعث اإلمام 
 .ساإلميان دلى كل بقاع العامل

 .سهيه املرحلة يطول فتها الاالم فنحتل القارئ الارمي إىل مراجعة املطوالت

  :بعةاملرحلة الرا
سهي رربتة الناس سالسري هبم إىل  ،سهي مرحلة ممهدة من املرحلة األسىل سراهمل باملرحلة الرابعة

بل هو  ،اهلل رعاىل، سرربتة الناس دلى الهوحتد احلقتقي هلل سهو اهلدف املنيود من كل هيه املراحل
 .اهلدف املنيود من اخللق كل 
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ساهلل العامل حبقائق األمور سهو  Xمام املهدي هيا موجز اإلجياز دن كتفتة ظهور سقتام اإل
 .ميحو ما ييا  سيثبت، سكل يوم هو يف شأن

 .سصلى اهلل دلى حممد سآل  الطتبني الطاهرين ،ساحلمد هلل رب العاملني

 إعداد أنصار اإلمام املهدي 
 (ن اهلل له يف األرضمكّ)

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                                                                                                   
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