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 اإلهداء

 .. حجج اهلل الذين لوال وجودهم لساخت األرض بأهلها إىل
 واألكثر مظلومية بني أهلها..  ىل معلمي البشرية وسادهتا وقادهتاإ

 Xالسيد أمحد احلسن سيدي وموالي قائم آل حممد  ىلإ
 واحلامل الوحيد لراية البيعة هلل .. ومعدن العلم .. صاحب الوصية

 عميت عني ال تراك .. سيدي
 عفواً ومغفرةً ورمحة..  روح والديّ ىلإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ملقدمةا

سيد املرسلني حممد ، وصلى اهلل على احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، ملك يوم الدين
 .ومهديني أئمة  ؛ وآله الطاهرين

جتعلنا ، و ولة كرمية تعز هبا اإلسالم وأهله، وتذل هبا النفاق وأهلهاللهم إنّا نرغب إليك يف د
 .، وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرةسبيلك إىلفيها من الدعاة اىل طاعتك، والقادة 

نَس َوَما َخلَ ﴿: قال تعاىل، سبحانه اهلل إلنسان لغاية سامية تتمثل مبعرفةا لقخ   ْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
 تقنرن العبادة مبعرفة حقيقية فما مل ،أي ليعرفون كما ورد عن أهل البيت ، ( )﴾ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ 

 الناس أدالء يرشدونو  الشريفة نصب اهلل قادة هذه الغاية وألجل حتقيق ،تكون عبادة حقيقية ال
حيىي و  ،م الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسطوأنزل معه ،مي الذي به بلوغ الغايةىل الطريق القو إ

 .من حّي عن بّينة ويهلك من هلك عن بّينة
 ،حجة اهلل على اخللق به ونعرفي قانونا   جل وعال أن وضع للناس وحكمته وكان من ألطافه

 :املشار إليه يتشكل من ثالث حلقات؛ أوهلا، والقانون الطواغيت املدعني زورا  وهبتانا  مييزونه عن و 
راية  ، أو8الدعوة اىل حاكمية اهلل  :، وثالثهاواحلكمة العلم :، وثانيهاالنص اإلهلي أو الوصية

 .تمع يف غ ر صاحبها أبدا  بيان أن هذه العناصر الثالثة ال جتولعله غين عن ال .البيعة هلل
ال ميكن أن تكون وحدها يف  -كما يشهد تأريخ الدعوات السماوية   -إن دعوة احلق 

، وهكذا منذ اليوم الذي أوصى فيه آدم تعارضها ضالة فالبد من وجود دعوات باطلة ،ةالساح
X ىل خليفته ووصيه هابيل إX  املعارضة ويدعي لنفسه ما ليس هلاكان قابيل يقود لواء .

هنم وبئس ، بل إن مص ره اىل جاهلل وحجته على خلقه وحيث أنه ال عذر أبدا  ملن ينرك إتباع ويل
، تعذر علّي متييز احملق من املبطلإين وجدت الساحة مليئة باملدعني و : ينفعه قوله املص ر، ولن

عرف به الناس خليفة ي   من وجود قانون إهلي -مبقتضى احلكمة اإلهلية  -لكل ذلك البد  :أقول
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سبحانه قد وضع منذ اليوم األول الذي جعل فيه اهلل  ، والبد أن يكون هذا القانوناهلل يف أرضه
 :له فاستمعواوإليكم هذا املثل  .له يف أرضه خليفة
فيه عمال يعملون له فيه فالبد  يءأي ش ميلك مصنعا  أو مزرعة أو سفينة، أو لو إن إنسانا  )

،  وإال ستعم الفوضى( النص)، والبد أن ينص عليه باإلسم أن يعنّي هلم شخصا  منهم يرأسهم
( احلاكمية)، والبد أن يأمرهم بطاعته (لمالع)وأفضلهم كما البد أن يكون هذا الشخص أعلمهم 

لثالثة فسيجانب احلكمة اىل من هذه األمور ا ر هذا اإلنسان يف أيّ ليحقق ما يرجو وإال فإن قصّ 
 ؟ (من هذه األمور الثالثة وهو احلكيم املطلق ّوز الناس على اهلل ترك أيّ ، فكيف ي   السفه

ديث يف كل حلقة من هذه احللقات بسط احلوسأحاول فيما يلي من صفحات هذا الكتاب 
 .إنه نعم املوىل ونعم النص ر ،راجيا  من اهلل تعاىل العون والتسديد ،الثالث مبا يتيسر

ولكن قبل الدخول يف مباحث هذا الكتاب أود التنويه اىل أن هذا البحث يستهدف خماطبة  
الديانات  جتمع مؤمين هذه ، ويتحدد يف هذا الصدد بالعقيدة اليتكل املؤمنني باألديان السماوية
يديه عدال  بعد أن مألها أو منقذ للبشرية متتلئ األرض على وهي اإلميان بوجود مهدي 

ىل مصادر الديانات الثالثة؛ إ -بالقدر املتيسر  - ، ومن هنا كانت العودةظلما  وجورا   الطواغيت
 .ه غاية البحثتقتضي أمرا   ،ملسيحيةوا ،واليهودية ،(بشقيها الشيعي والسين)اإلسالمية 

باإلطار التصوري العام أكثر من إين قد حرصت على عدم التفريط  ا  وال أريد إدعاء شيئ
، غاضا  النظر عن التفاصيل اليت املتعلق مبسألة املنقذ كما يراها كل طرف من هذه األطراف

فكرة، ال نفس ، إذ ال خيفى أن اختالف هذه األطراف يف بعض حيثياتاالختالفتشكل مادة 
هبيا  كما ، أو مذما هو احلال يف الديانات الثالثةكان ك  ،كذلك باإلطار األمشل دينيا    ختالفهاوا

 .يف حالة السنة والشيعة
ىل احلل فيما لو آمنا بأن الوصول إأن هذا اإلختالف سيجد طريقه السالكة ال خيفى  :أقول

هبا منقذ البشرية سينرتب عليه حتما  ىل نتيجة واضحة وحامسة يف ما يتعلق بالكيفية اليت حندد إ
ميثل كلمة سواء جتمع كل  فحيث أن املنقذ. ل بالنسبة جلميع املشكالت األخرىبلوغ احل
، وحيث أن اللحظة اليت حيضر فيها املنقذ بيننا متثل حلظة احلقيقة اليت ينكشف فيها األطراف



 9......................................................... قـانون معرفة احلجة 

 

 االتفاقفإن ، خالل املنقذ نفسه ، وتتحدد إرادة اهلل سبحانه يف خلقه منالدين اإلهلي الصحيح
ألنه  ؛ة حال  لكل املشكالت دون استثناءعلى الطريق الصحيحة املوصلة إليه ميثل بالنتيج
 .بالوصول إليه نكون قد وصلنا لكل ما نصبوا إليه

 تأريخ العالقة بيننا، ونركزهبا  اليت حفلعلينا إذن أن نضع جانبا  تلك التعصبات واملهاترات 
، فليس من طلب احلق فأخطأه كمن السبيل املوصل حلل مجيع خالفاتناه املرة على جهودنا هذ

 .طلب الباطل فأصابه
، فأنا يف الواقع أضع نصب حديثا  طوباويا   أنا ال أحتدث هنا حديثا  نظريا ، أو وبطبيعة احلال

هدي ومن عيسى ومن مام املالدعوة املباركة اليت رفع لواءها السيد أمحد احلسن املرسل من اإل عيينّ 
يهم فقط أن ينظروا بعني ، وأمتىن علبيننا ىل الناس البشرى حبضور املنقذإ، أي إنين أمحل إيليا 

ومن أراد مزيد إطالع  .صدق دعوتهىل الدليل الذي حيمله السيد أمحد احلسن ليتبينوا اإلنصاف إ
 .على شبكة اإلننرنيتموقع أنصار اإلمام املهدي  ىلإعلى الدعوة املباركة عليه الرجوع 

 .باحلق لقد جاءت رسل ربنا ، أن هدانا اهللواحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال
واحلمد هلل الذي خلقين فهو ) .توفين مسّلما  وأحلقين بالصاحلني؛ حممد وآله الطاهرينريب 

زين يوم يبعثون يوم ال ينفع ما ،يهديين ريب أحلقين بالصاحلني بنون إال من أتى اهلل  ل والوال ُت 
 .بقلب سليم

يا صاحب موالي  .. ريب وتقبل مين هذا العمل القليل وارض قلب صاحب الزمان عين
 ،يا أيها العزيز ،، يا حجة اهلل يف أرضه يا بقية األنبياء واألوصياء أيها املظلوم املغصوب احلقالزمان

علينا أن اهلل يزي كيل وتصدق اعة مزجاه فأوف لنا المسنا وأهلنا الضر وجئنا ببض
 .(... املتصدقني

 .واحلمد هلل وحده وحده وحده
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :بني يدي البحث

(1) 
 قانون معرفة احلجة يف التوراة واإلجنيل

مستقلة أم جمتمعة يعضد سواء  - واإلجنيل اليت تدل دت يف التوراةهذه بعض الفقرات اليت ور 
نون معرفة احلجة هو قانون إهلي موجود يف األديان السابقة ومنصوص على أن قا - بعضها بعض

 :عليه

 :ميثاق اهلل مع نوح

 : 1 جممع الكنائس الشرقية ص -  ج العهد القدمي واجلديد
. وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم 9. وبنيه معه قائال   وكلم اهلل نوحا  ... )
الطيور والبهائم وكل وحوش األرض اليت معكم من . يت معكمومع كل ذوات األنفس احلية ال 1 

أقيم ميثاقي معكم فال ينقرض كل ذي    . جني من الفلك حىت كل حيوان األرضمجيع اخلار 
وقال اهلل هذه عالمة  1 . طوفان ليخرب األرض وال يكون أيضا  . مبياه الطوفان جسد أيضا  

. احلية اليت معكم إىل أجبال الدهرذوات األنفس  امليثاق الذي أنا واضعه بيين وبينكم وبني كل
فيكون مىت أنشر  1 . كون عالمة ميثاق بيين وبني األرضوضعت قوسي يف السحاب فت 1 

كل  كر ميثاقي الذي بيين وبينكم وبنيأين أذ  1 على األرض وتظهر القوس يف السحاب  سحابا  
فمىت كانت  1 . هلك كل ذي جسدلت املياه طوفانا   ا  فال تكون أيض. نفس حية يف كل جسد

كل نفس حية يف كل جسد على   بني اهلل وبني أبديا   القوس يف السحاب أبصرها ألذكر ميثاقا  
وبني كل ذي جسد على وقال اهلل لنوح هذه عالمة امليثاق الذي أنا أقمته بنيي  1 . األرض
 . ( )مت  ...(األرض 
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 :إبراهيمميثاق اهلل مع 
 : 11جممع الكنائس الشرقية ص -  د جالعهد القدمي واجلدي

ال . الرب إىل أبرام يف الرؤيا قائال   بعد هذه األمور صار كالم  اخلامس عشر  اإلصحاح... )
فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيين وأنا  1. أجرك كث ر جدا  . أنا ترس لك. ُتف يا أبرام
وهو ذا  ين نسال  إنك مل تعط أبرام أيضا   وقال 1. عازر الدمشقيومالك بييت هو ألي ماض عقيما  

بل الذي خيرج من أحشائك هو  .ال يرثك هذا. فإذا كالم الرب إليه قائال   1. ابن بييت وارث يل
وقال . ء وعد النجوم إن استطعت أن تعدهامث أخرجه إىل خارج وقال انظر إىل السما 1. يرثك

وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور  1. من بالرب فحسبه له برا  فآ 1. له هكذا يكون نسلك
فقال له  9. السيد الرب مباذا أعلم أين أرثهافقال أيها  8. لدانيني ليعطيك هذه األرض لنرثهاالك
فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط  1 . وميامة ومحامة ثلثيا   ثلثية وكبشا  يل عجلة ثلثية وعنزة  خذ

فنزلت اجلوارح على اجلثث وكان    .  فلم يشقهوأما الط ر. د مقابل صاحبهوجعل شق كل واح
إذا رعبة مظلمة عظيمة و . س إىل املغيب وقع على أبرام سباتوملا صارت الشم 1 أبرام يزجرها 
يف أرض ليست هلم ويستعبدون  أن نسلك سيكون غريبا   فقال ألبرام اعلم يقينا   1 . واقعة عليه

وبعد ذلك خيرجون . ليت يستعبدون هلا أنا أدينهامة امث األ 1 . أربع مئة سنةفيذلوهنم . هلم
يف اجليل و  1 . م وتدفن بشيبة صاحلةوأما أنت فتمضي إىل آبائك بسال 1 . بأمالك جزيلة

مث غابت الشمس فصارت  1 . نب األموريني ليس إىل اآلن كامال  ألن ذ. الرابع يرجعون إىل ههنا
قطع الرب مع أبرام  يف ذلك اليوم 8 ك القطع وإذا تنور دخان ومصباح نار يوز بني تل. لعتمةا

القينيني  9 . مصر إىل النهر الكب ر هنر الفراتلنسلك أعطي هذه األرض من هنر . قائال   ميثاقا  
اجلرجاشيني واألموريني والكنعانيني و   1 .واحلثيني والفرزيني والرفائيني 11.والقنزيني والقدمونيني

 .( )مت ( ...واليبوسيني 
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 :إبراهيم مع عهد اهلل

 : 11جممع الكنائس الشرقية ص -  العهد القدمي واجلديدج
وملا كان أبرام ابن تسع وتسعني سنة ظهر الرب ألبرام وقال   السابع عشر  اإلصحاح ...).

 1. جدا   هدي بيين وبينك وأكثرك كث را  فأجعل ع 1. سر أمامي وكن كامال  . يرله أنا اهلل القد
أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا اجلمهور  1. وتكلم اهلل معه قائال   .فسقط أبرام على وجهه

ألين أجعلك أبا جلمهور من  .بعد أبرام بل يكون امسك إبراهيم فال يدعى امسك 1. من األمم
وأقيم عهدي بيين وبينك وبني  1. وملوك منك خيرجون. وأجعلك أمما   جدا   أمثرك كث را  و  1 .األمم
وأعطي لك  8. لك ولنسلك من بعدك ألكون إهلا  . أبديا   أجياهلم عهدا  ك من بعدك يف نسل

  .( )مت  (....وأكون إهلهم. أبديا   ض غربتك كل أرض كنعان ملكا  ولنسلك من بعدك أر 

 :عهد اهلل مع يعقوب
 : 18جممع الكنائس الشرقية ص -  يد جالعهد القدمي واجلد

وقال له اهلل امسك  1 . فدان أرام وباركهحني جاء من  يضا  وظهر اهلل ليعقوب أ 9 ....)
   . إسرائيل. فدعا امسه. كون امسك إسرائيلال يدعى امسك فيما بعد يعقوب بل ي. يعقوب

سيخرجون من  وملوك. أمة ومجاعة أمم تكون منك. أمثر وأكثر. أنا اهلل القدير وقال له اهلل
لنسلك من بعدك أعطي و .  أعطيت إبراهيم وإسحق لك أعطيهاواألرض اليت 1 . صلبك
يف  فنصب يعقوب عمودا   1 . معهمث صعد اهلل عنه يف املكان الذي فيه تكلم  1 . األرض
ودعا  1 . وصب عليه زيتا   وسكب عليه سكيبا  . من حجر الذي فيه تكلم معه عمودا   املكان

 . (1)مت ( .... كلم اهلل معه بيت إيليعقوب اسم املكان الذي فيه ت

 :سىعهد اهلل مع مو

 : 11 جممع الكنائس الشرقية ص -  العهد القدمي واجلديد ج

                                                 

 .سابع عشرال اإلصحاحسفر التكوين  - 
 .الخامس والثالثون اإلصحاحسفر التكوين  - 
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بين إسرائيل أن يأخذوا يل  كلم  1. وكلم الرب موسى قائال    والعشرون اخلامس  اإلصحاح)
ذهب . ه هي التقدمة اليت تأخذوهنا منهموهذ 1. ن كل من حيثه قلبه تأخذون تقدميتم. تقدمة

وجلود كباش حممرة وجلود ُتس  1رمز وبوص وشعر معزى وأمساجنوين وأرجوان وق 1وفضة وحناس 
وحجارة جزع وحجارة  1وزيت للمنارة وأطياب لدهن املسحة وللنجور العطر  1وخشب سنط 

حبسب مجيع ما أنا أريك  9. ألسكن يف وسطهم فيصنعون يل مقدسا   8. ترصيع للرداء والصدرة
من خشب السنط طوله  صنعون تابوتا  في 1 من مثال املسكن ومثال مجيع آنيته هكذا تصنعون 
من داخل . وتغشيه بذهب نقي   . ونصفذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع 

ن ذهب وتسبك له أربع حلقات م 1 . من ذهب حواليه وتصنع عليه إكليال  . ومن خارج تغشيه
وتصنع  1 . حلقتان حلقتان وعلى جانبه الثاينعلى جانبه الواحد . وجتعلها على قوائمه األربع

انيب وتدخل العصوين يف احللقات على ج 1 . صوين من خشب السنط وتغشيهما بذهبع
 1 . ال تنزعان منها. تبقى العصوان يف حلقات التابوت 1 . التابوت ليحمل التابوت هبما

نصف وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان و  1 وتضع يف التابوت الشهادة اليت أعطيك 
. ة خراطة تصنعهما على طريف الغطاءصنع. وتصنع كروبني من ذهب 8 . اع ونصفوعرضه ذر 

لغطاء من ا. آخر على الطرف من هناك وكروبا  . على الطرف من هنا واحدا   نع كروبا  فاص 9 
ويكون الكروبان باسطني أجنحتهما إىل فوق مظللني  11. تصنعون الكروبني على طرفيه

  1. حنو الغطاء يكون وجها الكروبني. كل واحد إىل اآلخر  غطاء ووجهامهابأجنحتهما على ال
وأنا أجتمع  11. التابوت تضع الشهادة اليت أعطيك ويف. وجتعل الغطاء على التابوت من فوق

ى تابوت الشهادة بكل ما بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بني الكروبني اللذين عل
  .( )مت ( .... إىل بين إسرائيل به أوصيك

 :عهد اهلل مع موسى
 : 11 جممع الكنائس الشرقية ص -  ديد جالعهد القدمي واجل

                                                 

 .الخامس والعشرون اإلصحاحسفر الخروج  - 
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ن الشهر يف الشهر األول يف اليوم األول م 1. وكلم الرب موسى قائال    األربعون  اإلصحاح)
 1. وتسنر التابوت باحلجاب. وتضع فيه تابوت الشهادة 1 .تقيم مسكن خيمة االجتماع

وكان يف الشهر األول  1 . هكذا فعل. حبسب كل ما أمره الرب ففعل موسى 1  .........
أقام موسى املسكن وجعل قواعده ووضع  8 . نية يف أول الشهر أن املسكن أقيممن السنة الثا

ليها ووضع غطاء اخليمة ع. وبسط اخليمة فوق املسكن 9 . ألواحه وجعل عوارضه وأقام أعمدته
ووضع العصوين على . الشهادة وجعلها يف التابوت وأخذ 11. كما أمر الرب موسى. من فوق

ووضع حجاب السجف وسنر تابوت . وأدخل التابوت إىل املسكن  1. التابوت من فوق
 . ( )مت ( ....لرب موسى كما أمر ا. الشهادة 

 . ، ميكن ملن أراد مراجعتها هناكواإلجنيلويوجد الكث ر من هذه النصوص يف التوراة 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ناألربعو اإلصحاحسفر الخروج  - 



(2) 
 املهدي كلمة سواء

، بل بالنسبة جلميع الديانات السماويةاملعزي عقيدة جوهرية  يدة املهدي أو املنقذ أومتثل عق
ىل فطرية إالذي يش ر ، األمر ىل العقائد البشرية الوضعيةإوية إن املسألة تتعدى الديانات السما

ياء قد أمثرت هذه العقيدة ىل أن اجلهود اليت بذهلا آالف األنبإويش ر كذلك  ،هذه العقيدة
، وما من نيب إال بشر قومه وأنذرهم بيوم ، فما من قرية إال خال فيها نذيرالراسخة يف النفوس

  .قيامة القائم الذي يطهر األرض من رجس الطواغيت وميلؤها عدال  وقسطا  
يقضي ، و دل والرخاء بظهوره يف آخر الزمانإن فكرة ظهور املنقذ العظيم الذي سينشر الع]

كرة آمن هبا ، فلعدل واملساواة يف دولته الكرمية، وحيقق الم واالضطهاد يف أرجاء العاملعلى الظ
، كما آمن النصارى بعودة فقد آمن اليهود هبا. معظم الشعوب واعتنقتهاأهل األديان الثالثة، 

باش مسيحيو األح عتنقهاواعودة هبرام شاه،  بانتظارهم، وصدق هبا الزرادشتيون Xعيسى 
، بعودة فيشنو اعتقدوا الذين ، وكذلك اهلنودلكهم تيودور كمهدي يف آخر الزمانبنرقبهم عودة م
 .إزاء ما يعتقدونه من حياة أوشيدرومثلهم اجملوس 

، واملغول قائدهم كما ينتظر األسبان ملكهم روذريق  ،جند البوذيني ينتظرون ظهور بوذا وهكذا
. جد يف القدمي من كتب الصينيني، كما و  املصريني ىند قدامجد هذا املعتقد عوقد و  . جنگيز خان

املصلح العظيم  نتظاراة الغرب وفالسفته بأن العامل يف وإىل جانب هذا جند التصريح من عباقر 
الفيلسوف : منهمو  ؛ميع حتت راية واحدة وشعار واحدالذي سيأخذ بزمام األمور ويوحد اجل

م ل  مصلح يوحد العامل حتت ع   نتظاراإن العامل يف " :قال الذي ،راند راسلاالجنليزي الشه ر برت
ي إن اليوم الذ: )لئقاال ،(النظرية النسبية)العالمة آينشتاين صاحب  ومنهم. "واحد وشعار واحد

واألكثر من . (ليس ببعيد ،متحابني متآخني فيه ، ويكون الناسيسود العامل كله الصلح والصفاء
املصلح يف كتابه  يءحيث بشر مبج ف االنكليزي الشه ر برناردشوهذا كله هو ما جاء به الفيلسو 
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( برناردشو) ر عباس حممود العقاد يف كتابه ويف ذلك يقول األستاذ الكب. (اإلنسان والسوبرمان)
 .( ) ["يقة ثابتةحق ، وأن دعوته إليه ال ُتلو منلنا أن سوبرمان شو ليس باملستحيلح لوّ ي  " :معلقا  

: (سفر أشعيا)، منها ما جاء يف صوص كث رة يف هذا الصددالديانات نوقد وردت يف كتب 
 .(غ رة رب اجلنود ستصنع هذا ."جبل صهيون"ن القدس بقية من ستخرج م)

هو ذا ملكك . يا بنت صهيون ابتهجي كث را  ) :(سفر زكريا)على هذا املعىن يف ورد التأكيد و 
 .(سيأيت إليك

 ،تعاىلرحية بظهور املنقذ وكيفية حكمه وارتباطه باهلل إشارات ص جند وغ ره ويف السفر نفسه
ليه روح الرب وروح احلكمة والفهم، وحيل ع)(: سفر أشعيا)ج هلذه اإلشارات من وفيما يلي منوذ 

ولذته يف خمافة الرب، وال يقضي حبسب مرأى  -. وروح املشورة والقوة، وروح املعرفة وخمافة الرب
ئسي األرض ويضرب األرض بقضيب وحيكم باإلنصاف لبا -.  حبسب مسمع أذنيه، والعينيه

ويسكن الذئب واخلروف، ويربض النمر مع اجلدي، والعجل  -. فمه، ومييت املنافق بنفخة شفتيه
، وميد الفطيم يده على سرب الصلويلعب الرضيع على  -. ، وصيب صغ ر يسوقهاوالشبل معا  

  تلئ من معرفة الربألن األرض مت. ل قدسيسيئون وال يفسدون يف كل جبال ي -. ر األفعوانحج
 .(كما تغطي املياه البحر

ويف )، (القائم)بأحد ألقابه وهو  Xفقد جاءت اإلشارة إىل اإلمام ( 1 )وأما يف الفقرة 
 .(راية للشعوب واألمم اليت تطلبه وتنتظره ويكون حمله جمدا  " القائم"ذلك اليوم س رفع 

كوش وقوط : تها اخليل وهيجي املركبات، ولتخرج األبطالصعدي أيا)(: سفر أرميا)جاء يف و 
القابضان اجملن، واللوديون القابضون القوس، فهذا اليوم للسيد رب اجلنود، يوم نقمة لالنتقام من 

ة يف أرض الشمال عند هنر ألن للسيد رب اجلنود ذبيح... ، فيأكل السيف ويشبع مبغضيه
 .(الفرات

                                                 

: الدكتور مصطفى غالب –وقائم القيامة  واإلمامة، 33 – 34ص: سعد محمد حسن – اإلسالمالمهدوية في  - 
: عباس محمد العقاد –، برناردشو 7و  5: سيد عبد الرضا الشهرستاني، المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه ال72 ص
 .6   – 3  ص
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. يف وسط السماء طائرا   رأيت مالكا   مث) :(سفر يوحنا)ء يف جاأما بالنسبة للمسيحية فقد 
بصوت  مناديا  . وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. أبدية ليبشر الساكنني على األرض معه بشارة

واسجدوا لصانع السماء واألرض . ألنه قد جاءت ساعة حكمه. وا اهلل وأعطوه جمدا  خاف: عظيم
 .(والبحر وينابيع املياه

أحاديث كث رة يف  أو النداء اليت نصت عليه ا النص إشارة واضحة للصيحةيف هذ: أقول
 . مصادر املسلمني

: عن عائشة قالت) (:1111ح 1ج :صحيح مسلم)يف ، جاء بالنسبة للمصادر اإلسالميةو 
يا  :فقلت!  والنهار حتى تعبد الالت والعزى يذهب الليل َّل: يقول مسعت رسول اهلل 

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه ﴿ :ن حني أنزل اهللإن كنت ألظ ،اهلل رسول
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ  َعَلى ، ذلك ما شاء اهلل إنه سيكون من: قال! ، أن ذلك تاما  ﴾الدِّ

، فيبقى من َّل من إيمان ثم يبعث اهلل ريحاً طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة من خردل
 .( ) (خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم

يِن ُكلِّهِ ﴿: هريرة يف قوله عن أيب (:81ص 1 ج :تفس ر الطربي)ويف  ، ﴾لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ومثله ، عن جابر بن عبد اهلل (:81 ص 9ج :البيهقي)و(. حني خروج عيسى بن مرمي): قال
 (. 11ص 1ج :الدر املنثور)

لُِيْظِهَرُه َعَلى ﴿: قوله عن جماهد يف ، عن أيب هريرة، وأبو الشيخيدعبد بن مح وأخرج: لوقا
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   (.ماإلسالإذا نزل عيسى بن مرمي مل يكن يف األرض إال ) :، قال﴾الدِّ

ِهَرُه َعَلى لُِيظْ ﴿: 8جب ر يف تفس ر قوله  عن سعيد بن (:118ص: لشافعيبيان ا)ويف 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرِهَ  وأما من قال إنه ): ، وقال(هو املهدي من عنرة فاطمة): ، قال﴾اْلُمْشرُِكونَ  الدِّ

 .(1)( إذ هو مساعد لإلمام فال تنايف بني القولني Xعيسى 

                                                 

 4ج: ، بتفاوت يسير وصححه على شرط مسلم، ومصابيح البغوي335ص 3ج: ، والحاكم 4  ح :ونحوه في - 
، وروى مسلم بعضه  44ص   ج: وعبد الرزاق األولىعن رواية مسلم  43ص   ج: األصول، وجامع 5 6ص
 .25 ص  ج: هريرة أبيعن 
 .42 ص 4ج: ، وكشف الغمة45 ص: األبصاروعنه نور  - 
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هذا وعد من اهلل بأنه ): أنه قال ،عن أيب هريرة روي (:11ص 1 ج :تفس ر الرازي)ويف 
ام هذا إمنا حيصل عند خروج ومت: مث قال الراوي ،األديان اإلسالم عاليا  على مجيع تعاىل يعل

خروج املهدي ال يبقى أحد إال دخل يف اإلسالم أو أدى  ذلك عند): ، وقال السدي(عيسى
 .( ) (اخلراج
على اختالف مذاهبهم وفرقهم يعتقدون بظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان واملسلمون ]

. خيتص هذا االعتقاد مبذهب دون آخر، وال فرقة دون أخرى، وال ما بشر به النيب  وعلى طبق
يوم بأن فكرة وما أكثر املصرحني من علماء أهل السنة ابتداء من القرن الثالث اهلجري وإىل ال

بوجوب قتل : ألكثر من هذا إفتاء الفقهاء منهم، االظهور حمل اتفاقهم، بل ومن عقيدهتم أمجع
إىل  هانة حىت يعودب تأديبه بالضرب املوجع واإلبوجو : ظهور املهدي، وبعضهم قالمن أنكر 

 .على حد تعب رهم ،ق والصواب على رغم أنفهاحل
 أن املشهور بني الكافة علما: عن عقيدة املسلمني بظهور املهدي وهلذا قال ابن خلدون معربا  

ان من ظهور رجل من أهل البيت، الزمأنه ال بد يف آخر : من أهل اإلسالم على ممر األعصار
، ويستويل على املمالك اإلسالمية، ويسمى املهدي ، ويتبعه املسلمونيؤيد الدين، ويظهر العدل

وقد وافقه على ذلك األستاذ أمحد أمني األزهري  ،(11الفصل 111ص  ج :اريخ ابن خلدونت)
عن رأي أهل  قال معربا  ف -على الرغم مما عرف عنهما من تطرف إزاء هذه العقيدة  -املصري 
مث ذكر  ،( 1ص :أمحد أمني - الة املهدي واملهدويةرس)فأما أهل السنة فقد آمنوا هبا أيضا : السنة هبا

 .(1  ص: املهدي واملهدوية)نص ما ذكره ابن خلدون 
املهدي )اخلمسني  وقد أحصى ابن حجر األحاديث املروية يف املهدي فوجدها حنو: مث قال

لألستاذ أمحد  قرأت: ي فقالمث ذكر ما قرأه من كتب أهل السنة حول املهد. (18ص :واملهدوية
الوهم املكنون من كالم ابن إبراز : )مساها [رسالة] بن حممد بن الصديق يف الرد على ابن خلدون

، وقد فند كالم ابن خلدون يف طعنه على األحاديث الواردة يف املهدي وأثبت صحة (خلدون
 . (11 ص: املهدي واملهدوية)هنا بلغت التواتر إ: ث، وقالاألحادي

                                                 

 .X المهدي اإلمام ألحاديثعن المعجم الموضوعي  نقالا  - 
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اإلذاعة ملا كان وما يكون : الة أخرى يف هذا املوضوع عنواهناقرأت رس: قال يف موضع آخرو 
 .(19 ص :املهدي واملهدوية)بني يدي الساعة أليب الطيب بن أيب أمحد بن أيب احلسن احلسين 

التوضيح يف تواتر ما جاء يف : صحة ذلك مساهيف  الشوكاين كتابا   قد كتب اإلمام: وقال أيضا  
 .(1  ص :املهدي واملهدوية)املنتظر والدجال واملسيح 

ال فرق بني الشيعة وأهل السنة من حيث اإلميان بظهور املنقذ ما دام أهل السنة قد  ،إذن
ن  ، وأثبتوا بطالدوا ظهور املهدي من أشراط الساعة، وعمن طرقهم دوا يف ذلك مخسني حديثا  وج

د أو القول ، وأهنم ألفوا يف الر اردة يف ذلككالم ابن خلدون يف تضعيفه لبعض األحاديث الو 
، بل ال فرق بني مجيع املسلمني وبني غ رهم من أهل األديان والشعوب بالتواتر كتبا  ورسائل

فإذا أضفنا إىل ذلك اتفاق  ،ل الفكرة وإن اختلفوا يف مصداقهااألخرى من حيث اإلميان بأص
بظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان وأنه من أهل  عتقاداالعلى صحة  ذاهب اإلسالمية مجيعا  امل

عن إمجاع هذه األمة اليت ال جتتمع على  بد وأن يكون معربا  لم أن اتفاقهم هذا الع   Xالبيت 
 .( ) [يف حمله ضاللة على ما هو مقرر

إال وقد أخرج بعض األحاديث املبشرة ال يبعد القول بأنه ما من حمدث من حمدثي اإلسالم ]و
أوصلها "كث رة يف اإلمام املهدي خاصة   ، وقد أفردوا كتبا  هور اإلمام املهدي يف آخر الزمانبظ

إىل ثالثني  ( 111 - 119ص :Xاإلمام املهدي ): بهاألستاذ علي حممد علي دخيل يف كتا
ها العالمة ذبيح اهلل احملاليت إىل ، بينما أوصلالسنة يف اإلمام املهدي خاصة من كتب أهل كتابا  

 (. 1 - 8 ص :مهدي أهل البيت) بأمسائها وأمساء مؤلفيها يف كتابوقد أدرجها  أربعني كتابا  
ويف نفس الكتاب املذكور ذكر قائمة أخرى للكتب املؤلفة من قبل الشيعة يف اإلمام املهدي 

X مل تدرج يف هذين الكتابني ، وهناك كتب كث رة يف املهديأوصلها إىل مئة وعشرة كتبف". 
وأما عن العلماء واحملدثني الذين أخرجوا أحاديث املهدي أو أوردوها عمن تقدم عليهم على 

 : فهم -حسبما وقفنا عليه يف كتبهم  -سبيل االحتجاج هبا 

                                                 

 .مركز الرسالة – اإلسالميالمهدي المنتظر في الفكر  - 
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، وأمحد ( ه 111 :ت)، وابن أيب شيبة ( ه 111 :ت)صاحب الطبقات الكربى ابن سعد 
ذكر املهدي بالوصف دون االسم،  الذي ( ه 111 :ت)، والبخاري ( ه  11 :ت)بن حنبل 

، وابن ماجة ( ه 111 :ت)اإلسكايف ، وأبو بكر يف صحيحه ( ه  11 :ت)ومثله فعل مسلم 
 :ت)، والنرمذي ( ه 111 :ت)ري وابن قتيبة الدينو ، ( ه 111 :ت)، وأبو داود ( ه 111 :ت)

، ( ه 1 1 :ت)، والطربي ( ه 111 :ت)املوصلي ى ، وأبو يعل( ه 191 :ت)، والبزار ( ه 119
 :ت)ة يف وقته الربهباري ، وشيخ احلنابل( ه 118 :ت) ، ونعيم بن محاد( ه 111 :ت)والعقيلي 

 ،( ه 111 :ت)ملقدسي ، وا( ه 111 :ت)بسيت ، وابن حبان ال(شرح السنة)يف كتابه  ( ه 119
، ( ه 181 :ت)، والدارقطين ( ه111 :ت)، وأبو احلسن اآلبري ( ه 111 :ت)والطرباين 
 111 :ت)وأبو نعيم اإلصبهاين ، ( ه 111 :ت)النيسابوري  واحلاكم ،( ه 188 :ت)واخلطايب 

 111 :ت)، واخلطيب البغدادي ( ه 118 :ت)والبيهقي ، ( ه 111 :ت)، وأبو عمرو الداين ( ه
أو  1 1 :ت)، والبغوي ( ه 119 :ت)، والديلمي ( ه 111 :ت)عبد الرب املالكي ، وابن ( ه

، وابن عساكر ( ه 118 :ت)، واخلوارزمي احلنفي ( ه 111 :ت)، والقاضي عياض ( ه 1 1
، وابن العريب ( ه 111 :ت)وابن األث ر اجلزري ، ( ه 191 :ت)، وابن اجلوزي ( ه  11 :ت)
 111 :ت)المة سبط ابن اجلوزي ، والع( ه111ت )مد بن طلحة الشافعي ، وحم( ه118 :ت)
، والكنجي ( ه 111 :ت)، واملنذري ( ه 111 :ت)احلنفي تزيل ديد املع، وابن أيب احل( ه

، وحمب ( ه  18 :ت)، وابن خلكان ( ه  11 :ت)الكي ، والقرطيب امل( ه 118 :ت)الشافعي 
يف مادة هدي من لسان ( ) ه   1 :ت)والعالمة ابن منظور  ،( ه 191 :ت)ي الدين الطرب 

عالء الدين بن بلبان ، و ( ه 111 :ت)، واجلويين الشافعي ( ه 118 :ت)ة ، وابن تيمي(لعربا
والذهيب  ،( ه 119 :ت)، واملزي ( ه  11بعد سنة  :ت)زي ين التربي، وويل الد( ه 119 :ت)
، وابن قيم اجلوزية ( ه 111 :ت)، والزرندي احلنفي ( ه 119 :ت)، وابن الوردي ( ه 118 :ت)
ونور الدين  ،( ه 191 :ت)عد الدين التفتازاين ، وس( ه 111 :ت)ن كث ر ، واب( ه  11 :ت)

الذي صحح أربعة أحاديث من  ( ه818 :ت)وابن خلدون املغريب  ،( ه 811 :ت)اهليثمي 
وأبو بكر البوص ري  ،( ه 811 :ت)زري الدمشقي الشافعي ، والشيخ حممد اجليأحاديث املهد

والسيوطي ، ( ه 911 :ت)، والسخاوي ( ه 811 :ت)ر العسقالين وابن حج ،( ه 811ت )
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، واملتقي اهلندي ( ه 911 :ت)، وابن حجر اهليتمي ( ه 911 :ت)والشعراين ، ( ه   9ت )
حممد ، و ( ه 111  :ت)الشيخ مرعي احلنبلي إىل غ ر ذلك من املتأخرين ك ( ه 911 :ت)

سم الفقيه املالكي ا، وحممد بن ق( ه 11   :ت)والزرقاين  ،( ه 11   :ت)رسول الربزجني 
 88   :ت)والسفاريين احلنبلي ، ( ه 81   :ت)املغريب ء العراقي ، وأيب العال( ه 81   :ت)
دي، والشيخ الصبان ه: مادة( تاج العروس)يف كتاب  ( ه 111  :ت)، والزبيدي احلنفي ( ه
من ، ومؤ ( ه 111  :ت)، والشوكاين ( ه 111  :ت) السويدي وحممد أمني، ( ه 111  :ت)

، ( ه 111  :ت)يه واحملدث الشافعي ، وأمحد زيين دحالن الفق( ه  19  :ت)الشبلنجي 
 :ت)ن احللواين الشافعي ، وشهاب الدي( ه 111  :ت)يق القنوجي البخاري والسيد حممد صد

احلق  ، وأيب الطيب حممد مشس( ه 1 1  :ت)نفي كات اآللوسي احل، وأيب الرب ( ه 118 
 111  :ت)، واملباركفوري ( ه 111  :ت)والكتاين املالكي ، ( ه 119  :ت)العظيم آبادي 

اخلضر حسني  ، والشيخ حممد( ه  11 بعد سنة  :ت)ر علي ناصف ، والشيخ منصو ( ه
، وفقيه القصيم بنجد ( ه 181  :ت)يض الغماري الشافعي ، وأيب الف( ه 111  :ت)املصري 

 188  :ت)د فؤاد عبد الباقي م، والشيخ حم( ه 181  :ت)شيخ حممد بن عبد العزيز املانع ال
 .ين إىل ما شاء اهلل من املعاصرين، وناصر الدين األلبا، وأيب األعلى املودودي( ه

كما تقدمت اإلشارة إىل بعضهم   وإذا ما أضفنا إليهم أعالم املفسرين من أهل السنة أيضا  
 .( ) [اج هباواالحتج ،االتفاق على رواية أحاديث املهديفلك أن تقدر حجم 

املهدي  نتظارايف  عتقاداالأنه قد شاع ( نظرية اإلمامة)كر الدكتور أمحد صبحي يف كتابه وذ 
X عقيدهتم كما هو احلال لدى ، وإن مل يتقرر كأصل من أصول عند مجاعة من أهل السنة
 باملهدي املنتظر فريق آخر من علماء السنة بالرغم من عتقاداالوشارك يف : ومضى يقول .الشيعة

، فيعتقد ابن تيمية بصحة احلديث الذي رواه ي للشيعة وإنكارهم ألكثر عقائدهمعدائهم التقليد
، من ولدي امسه كامسي وكنيته كنييتخيرج يف آخر الزمان رجل ): وجاء فيه ابن عمر عن النيب 
 . (وذلك هو املهدي كما ملئت جورا    ميأل األرض عدال  
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ما رواه أمحد  ، كما يرى أنّ (ومن ولد فاطمةاملهدي من عنريت ):  حديث آخر لهويف
 .( ) من الصحاح Xوالنرمذي وأبو داود حول املهدي 

 :طائفة من أعالم أهل السّنة، منهم Xصرّح بصّحة أحاديث املهدي وقد 
 .(هـ 191 :ت)احلافظ النرمذي صاحب الصحيح  - 
 .(هـ 111 :ت)احلافظ أبو جعفر العقيلي  -1
 .(هـ 111 :ت)صاحب املستدرك اكم النيسابوري احل -1
 .(هـ 118 :ت)البيهقّي صاحب السنن الكربى  -1
 .(هـ 1 1 :ت)اء البغوي، صاحب مصابيح السّنة الفرّ  -1
 (.هـ 111 :ت)ن األث ر اجلزري، صاحب النهاية اب -1
 (.هـ  11 :ت)القرطيب املالكي  -1
 .(هـ 118 :ت)ابن تيمية  -8
 (.هـ 118 :ت)احلافظ مشس الدين الذهيب  -9

 (.هـ 118 :ت)احلافظ الكنجي الشافعي  -1 
 .(هـ  11 :ت)احلافظ ابن القيم  -  
 (.هـ 111 :ت)ي احلافظ ابن كث ر الدمشق -1 
 .(هـ 811 :ت)نور الدين اهليثمي  -1 
 (.هـ   9 :ت)احلافظ جالل الدين السيوطي  -1 
 (.من املعاصرين)ناصر الدين األلباين،  -1 

 

                                                 

 . ج: الحاج حسين الشاكري - Xالمهدي المنتظر: انظر - 



 :لفصل األولا

 الوصية أو النص اإلهلي
احملفوفة باملخاطر  للبشرية من دليل يقود رحلتها اهلل جل وعال البد إىليف طريق العودة 

البد للدليل املعين أن يكون مزودا  باخلربة والعلم الكافيني لتحصني البشرية من كل ، و واالختبارات
وبكلمة واحدة البد أن يكون الدليل متصال   ،راك الشيطانية اليت تعنرض طريقهااملغريات واألش

 .للبشرية وما ينبغي هلا أن تتجنبهبالسماء يعلم ما يريده اهلل 
أبعد من  ، واليت ال ميتد نظرها اىلة، الغارقة يف املاديةومثل هذا القائد الرباين ال ميكن للبشر 

ا مالحمه، ويدعوها للس ر الربنامج الذي يرسم هل، أن تشخصه أو حتدد دنيوية الضيقةمصاحلها ال
 .على وفق خطواته

ما يتحقق يف هذه  ، والربح بالنسبة هلا هوسوى منافعها املادية العاجلةفالبشرية ال تعرف 
، ومن هنا فإن دعوته أن الربح احلقيقي هو ربح اآلخرة ، أما حجة اهلل فهو يعلمالدنيا العاجلة

الدنيا العاجلة اليت  التضحية مبلذات أساس حث الناس على يف جانب مهم منها على ستقوم
رة ضرتان ال جتتمعان يف ، فالدنيا واآلخاهلل للناس من سعادة أخروية ادخرهتتعارض عادة مع ما 

 .قلب مؤمن
مع  سوف يصطدم يف الغالب من هنا فإن الربنامج الذي يعمل حجة اهلل على أساس منه

ىل ذلك من حقائق ينظر هلا الناس إلة وما توجهات الناس وفكرهتم عن احلقيقة والسعادة والعدا
بور لعامل ، بينما يراها حجة اهلل بعني ال ترى العامل املادي سوى قنطرة عملهم املاديبعني حيدها عا

اَر اْْلِخَرَة َلِهَي اْلَحيَ َوانُ ﴿حقيقي هو عامل اآلخرة   .( )﴾َوِإنَّ الدَّ
لذي تواجه به البشرية حجة اهلل هو انطالقا  من واقع الصدمة هذا سيكون اجلواب األول ا

متنا سنجد مثرة تعدنا بأننا إذا أ: الكرمي، والذي مفادهاملعىن الذي حكته الكث ر من آيات القرآن 
 .ع تريد التحكم بنا والنرؤس عليناما أنت إال كاذب مد ال يصدق، و  ، إن هذا شيءعملنا

                                                 

 .53: العنكبوت - 
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منه الناس أنه متصل بالسماء وأنه  على احلجة يعلم من هنا كانت احلكمة تستدعي نصا  إهليا  
 .( )﴾ِإْن ُهَو ِإَّلَّ َوْحٌي يُوَحى # َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى﴿ :ال يفعل سوى ما يريده اهلل جل وعال

َنا بَ ْعَض اْْلَقَاِويلِ ﴿  .(1)﴾ثُمَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُه اْلَوتِينَ  # َْلََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمينِ  # َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ
ية والنص بدأت الرحلة مع قانون الوص Xمنذ اليوم األول الذي خلق اهلل فيه آدم وهكذا 

 .اإلهلي
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَْلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن ﴿ :قال تعاىل

ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َّلَ  يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَنْحنُ 
  .(1)﴾تَ ْعَلُمونَ 

 # َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ ﴿ :وقال تعاىل
 # َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ  # وْا لَُه َساِجِدينَ فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ َقعُ 
 .(1)﴾ِإَّلَّ ِإْبِليَس أََبى َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ 

 مبحضر من املالئكة  Xيف هذه اآليات الكرمية ينص اهلل تعاىل على استخالف آدم 
وإطاعته فينجحوا يف  Xجود آلدم ، فيستجيب املالئكة لألمر اإلهلي بالس(ن اهلللع)وإبليس 

( لعنه اهلل)ىل يوم القيامة، بينما يفشل إبليس إاإلختبار الذي سيكون احملك يف حتديد املؤمنني 
ٌر مِّْنهُ ﴿سبب تكربه وشعوره الطاغي بأناه ب  .(1)﴾قَاَل أَنَْا َخي ْ

كان   ، ومثلماحجة اهلل أو خليفته املنصوص عليهفمحك النجاح والفشل يتمثل بإطاعة 
، وكما كان اجلحود ملالئكة سيكون سبب جناح املؤمننيالقبول والتسليم بتنصيب اهلل سبب جناح ا

سبة ، سيكون كذلك بالنواستحقاقه الطرد من رمحة اهلل( نه اهللعل)والكفر سبب فشل إبليس 
 (. اهلل ولن جتد لسنة اهلل تبديال   ةسن)ألتباعه من اإلنس واجلن 

                                                 

 .3 – 4: النجم - 
 .35 – 33: لحاقةا - 
 .42: البقرة -4
 . 4 – 4 : الحجر -3
 .  : األعراف -6
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، ىل من يليهإبصورة وصية يوصي هبا احلجة السابق  Xهلي بعد آدم قانون النص اإل ستمروا
 .نص من اهلل على احلجة سوى وليست هذه الوصية

 ثم أوحى اهلل إلى آدم أن يضع ميراث النبوة والعلم ...): قال ،Xعن أيب عبد اهلل ف
 ألست أكبر من أخي: ك فلما علم قابيل غضب وقال ْلبيه، ففعل ذلويدفعه إلى هابيل

ن اهلل خصه بما فعلت فإن لم إن اْلمر بيد اهلل و إ ،يا بني :؟ فقال بما فعلت به وأحق
في ذلك الوقت  وكان القربان ،تصدقني فقربا قربانًا فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل

كان هابيل صاحب غنم و  ،رديئاً ب قمحاً ل صاحب زرع فقر  وكان قابي. تنزل النار فتأكله
وكثر  ولد لكما لو ،قابيل يا: بليس فقاله إفأتا. أكلت النار قربان هابيلف اً فقر ب كبشًاسمين

 ،ول النار قربانه وتركها قربانكولقب ،ر نسله على نسلك بما خصه به أبوكفتخانسلكما 
 فوثب قابيل إلى هابيل فقتله ،دًا من أن يخصك بما دفعه إليهنك إن قتلته لم يجد أبوك بُ إو 

...) ( ) . 

فقد  ،تلميذ إبليس امللعون( نه اهلللع)هو قابيل  تنصيب اهلل تعاىل على عنرضا انإنسفأول 
بأن  Xوعندما أخربه آدم  ،ال بيد اهلل سبحانه ،Xأي بيد آدم  بيد الناس أن التنصيب ظن
لكن الوصية و  ،Xه هابيل يقتل أخ سولت له نفسه إىل أن متردهأصر على   لغ رهال هلل تياراالخ

 فأمره اهلل تعاىل X هو هبة اهلل صاحلا   ولدا   Xرزق اهلل تعاىل آدم  توقف فقدت مل تنتكس أو
 .   إليه الوصيةب

 ،يا آدم: إليه ع أكله أوحى اهللنقطاة آدم و و  لما انقضت نب: )قال ،Xعن أيب عبد اهلل 
يمان وميراث النبوة واْلنه قد انقضت نبوتك وأنقطع أكلك فأنظر إلى ما عندك من العلم إ

فإني لن أدع اْلرض  ،جعله في العقب من ذريتك عند هبة اهللاار العلم واَّلسم اْلعظم فوآث
إلى عرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد ما بين قبض النبي ويُ  يدينعرف به بغير عالم يُ 

 . (1)( ظهور النبي اْلخر

                                                 

 .66ص: للجزائري - قصص األنبياء - 
 .46 ص  ج :للبرقي -المحاسن  - 
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، وهذا طاعة اهلل عرف بطاعته، وت  األرض بغ ر عامل ي عرف به الدين ينرك اهلل جل وعال إذن ال
 .د العقيدة اإلهلية يف كيفية تنصيب احلاكم ومعرفتهيحتد يف خط الوصية كطريق ستمراراتضي يق

َوَوصَّى ِبَها ِإبْ َراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ الل َه ﴿ خط الوصية Xبعد هبة اهلل  ستمروا
يَن َفاَل َتُموُتنَّ َإَّلَّ  َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت  #َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ  اْصطََفى َلُكُم الدِّ

ْسَحا ََ ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي قَاُلوْا نَ ْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوإِ 
 .( )﴾ِإَلهاً َواِحداً َوَنْحُن َله ُمْسِلُمون

َوُمَبشِّراً ﴿: Xعيسى  على لسان منها قوله تعاىل ،الوصية حقيقة قرآنية تقررها عدة آياتو 
 .(1)﴾ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمن بَ ْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ 

ْن ُكلِّ َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَاأَي َُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيِر َوُأوتِيَنا مِ ﴿ :ه تعاىلوقول
 .(1)﴾َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبينُ 

 .(1)﴾اللَُّه َيْصطَِفي ِمْن اْلَمالَِئَكِة ُرُسالً َوِمْن النَّاِس ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيرٌ ﴿ ـفوهكذا 
، فقد ورد يف القرآن تقرر هذه احلقيقة واحلق أن مجيع األديان السماوية مبذاهبها املختلفة

، السيما ما يتعلق منها بالبشارة رمي غ ر اآليات املنصوصة أعاله، آيات كث رة تؤكد هذا املبدألكا
 . واإلشارة إليه برسول اهلل 

 يهويا وقال امللك داود ادع يل صادوق الكاهن وباثان النيب وبناياهو بن): وجاء يف التوراة 
عبيد سيدكم وأركبوا سليمان ابين على  ، فقال امللك هلم خذوا معكمأمام امللك إىلداع فدخلوا 

، وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النيب ملكا  على ىل جيحونإلة اليت يل وانزلوا به البغ
إسرائيل واضربوا بالبوق وقولوا ليحي  امللك سليمان وتصعدون وراءه فيأيت على كرسي وهو ميلك 

 .(1) (ئيل ويهوذارئيسا  على إسراعوضا  عين وإياه قد أوصيت أن يكون 

                                                 

 .44  –  4 : البقرة - 
 .5: الصف - 
 .5 : النمل -4
 .76: الحج -3
 .األول اإلصحاح - األولالملوك  -6
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األرض كلها، فتشدد أنا ذاهب يف طريق : ابنه قائال   أيام وفاة داود أوصى سليمان   وملا قـ ر بت)
 .( ) (اخل... حفظ شعائر الرب إهلك ، اوكن رجال  

 .(1) (النيب قبل جميء يوم الرب، اليوم العظيم واملخوف إلياكم أنذا أرسل إلي ها)
وهذه هي الربكة اليت بارك هبا موسى   : )اح الثالث والثالثونصحإلا -سفر التثنية  وجاء يف

جاء الرب من سيناء وأشرق هلم من سع ر وتالال من . فقال 1هلل بين إسرائيل قبل موته رجل ا
 .(جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن ميينه نار شريعة هلم

، وبرسول ساع ربعيسى الذي ي شرق من  -كما يف النص    -بشر قبل موته  Xفموسى 
 (.جبل عرفات)الذي يتألأل من جبل فاران  اهلل 

يوجد الذي  ،ال تظنوا إين أشكوكم اىل األب: )قوله Xوجاء يف اإلجنيل على لسان عيسى 
لكنتم تصدقونين ألنه  ألنكم لو كنتم تصدقون موسى. شكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكمي

 .(1) (اك فكيف تصدقون كالميب ذفإن كنتم لستم تصدقون كت. هو كتب عين
لم الذي شهد يل هو آخر وأنا أع. نت أشهد لنفسي فشهاديت ليست حقا  إن ك: )Xوقال 

 .(1) (إن شهادته اليت يشهدها يل حق
د ، وليس أحىل الذي أرسلينإا اآلن فأنا ماض وأم: )Xوخبصوص وصيته باملعزي قال 

نه إن مل أنطلق ال خ ر لكم أن أنطلق ألإنه : لكم احلق أقوللكين . منكم يسألين أين متضي
فالوصية قانون إهلي عرفته كل األديان  .(1) (يأتيكم املعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم

 . استثناءالسماوية دون 
مائة سنة بعد الطوفان ثم أتاه خمس Xعاش نوح : )قال ،Xعن أيب عبد اهلل و 

نظر اَّلسم اْلكبر وميراث ايامك فقد قضيت نبوتك واستكملت أ ،يا نوح: جبرائيل فقال

                                                 

 .الثاني اإلصحاح -الملوك األول  - 
 .رابعال اإلصحاحمالخي  - 
 .إنجيل يوحنا -4
 .إنجيل يوحنا -3
 . 5  يوحنا إصحاح -6
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فأني َّل أترك اْلرض إَّل وفيها  ،سام ابنكالعلم وآثار علم النبوة التي معك فادفعها إلى 
ويكون نجاة فيما بين مقبض النبي ومبعث النبي لم تعرف به طاعتي ويعرف به هداي عا

ني فأ ،ارف بأمريوعلي وداٍع إلي وهاٍد إلى سبيلي  ولم أكن أترك الناس بغير حجة ،اْلخر
إىل  ... ،ويكون حجة لي على اْلشقياء أهدي به السعداء قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً 

وأمرهم أن يفتحوا الوصية في   ،تباعهاوأمرهم ب ،(عليهما السالم) وبش رهم نوح بهودٍ  :أن قال
 .( ) (لهم عام  وينظروا فيها ويكون عيداً  كل
إلى يوشع بن نون وأوصى يوشع إلى  Xوسى أوصى م: )قال ،Xعن أيب عبد اهلل و 

فلما أن بعث اهلل المسيح   ،Xوبش ر موسى ويوشع بالمسيح : إىل أن قال ... ولد هارون
بتصديقي  يجئ أحمد من ولد إسماعيل اسمهي نبي بعد منيأتي  إنه سوف :قال المسيح

ا نموإ ،ده في الحواريين في المستحفظينوجرت من بع. وتصديقكم وعذري وعذركم
 يءوهو الكتاب يعلم به كل ش اْلكبر اَّلسمحفظوا ستُ أُ ْلنهم  ؛سم اهم اهلل المستحفظين

فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى : إىل أن قال ...الذي كان مع اْلنبياء 
لعقب من المستحفظين وكذ ب به بنو له ا أسلم  اهلل محمداً فلما بعث  ،محمد 
 .(1) (إسرائيل
 ،(1  ص :عبد امللك اجلويينملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلماعة )اء يف وج

فإن رسول اهلل عليه  ،أن يكون قرشيا   :أحدها ،ال يصلح لإلمامة إال من جتتمع فيه شرائط: )قوله
 .(...ن أهل الفتوى م واآلخر أن يكون جمتهدا   ،األئمة من قريش :السالم قال

يدل على أن فكرة النص كانت حاضرة يف الوعي املسلم على الرغم ذا ه وقول رسول اهلل 
ا فضال  على ما تقدم أن أبا ، ويدلك على حضورهبعدمن كل اإلختالف الذي نشب حوهلا فيما 

ثله فعل عمر حني نص على وم ،سلف له غ ر النص على عمر ختيارالمل يد صيغة أخرى  بكر
ل إن األمر األكثر داللة يف هذا الصدد هو أن النظرية ، باخلليفة من بينهم اختيارستة يتم 

                                                 

 .54ص  ج: إثبات الهداة - 
 . 6 ج ص: إثبات الهداة، 6 4ص  ج: الكافي - 
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أو أهل احلل )األمة  ، وهي نظرية الشورى واختيارنظرية النصاألخرى اليت وضعت مبواجهة 
، بل مل جند هلا بعمل أيب بكر وعمر ، هذه النظرية فضال  على أهنا قد ن قضتللحاكم( والعقد

 .سالميواحدا  على مر التأريخ اإل مثاال  تطبيقا  
كرمي ، ال يف القرآن الا  قانونية أو تشريعية تعرب عنهافضال  عن كل ذلك ال جند نصوص :أقول

بني املسلمني فيما يتعلق مبسألة ، وغياب النصوص هذا يوضحه غياب الثقافة وال يف السنة النبوية
فية ربنا بالكي، فحىت على مستوى املتكلمني والفقهاء ال جند من خياحلاكم من قبل األمة اختيار

، وكم نرشيح والتصويتىل آلية الإ؛ فعلى سبيل املثال هل تلجأ األمة اليت ُتتار هبا األمة احلاكم
 . اخل... عدد أهل احلل والعقد وكيف حتسم األمور فيما بينهم 

، إذ يكفيين يف هذا ألة اخلالفية بأكثر من هذا القدربصدد اخلوض يف هذه املس اآلن لست
، النسبة للنص على مهدي آخر الزمانّكر بأن اإلمجاع بني املسلمني متحقق بالبحث أن أذ 

، وأحاطت وحددت العالمات املقنرنة بظهوره ،والنسب والصفة باالسمقد ذكرته  فالنصوص
 .، فمن هذه الناحية ال يسع أحد التشكيك مبسألة النص اإلهلي على املهديتقريبا  بكامل حركته

 :حاديث املتفق عليها بشأن املهديألوبودي اآلن تسط ر بعض ا
َّل تنقضي اْليام وَّل يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من : )قال رسول اهلل  - 

 .( )( أهل بيتي

لو لم يبق من الدهر إَّل يوم لبعث اهلل رجل من أهل بيتي : )قال رسول اهلل  -1
 . (1) (كما ملئت جوراً   يملؤها عدَّلً 

 
 

                                                 

،  4 3ح 27 ص 3ج: داود أبي، وسنن 334و  44 ص 342و 477 – 475ص  ج: مسند أحمد: راجع - 
: ، والطبراني الكبير42  ح 626ص 3ج: ترمذي، على ما في هامش الطبراني وصحيح ال 4 ص  ج: والبزار

 .54 ص 3 ج: ، وكنز العمالاألولياء، وحلية 56  – 53 ص 2 ج
، 23 ص  ج: ، والبزار44 3ح 27 ص 3ج: داود وأبو، 5353 ح 54 ص 6 ج: شيبة أبيابن : راجع - 

، وفتن ابن 34 ص: ، ومقدمة ابن خلدون 34ص: ، وبيان الشافعي4 ص: ، وعقد الدرر453ص: وتذكرة الخواص
 .54 ص: ، والصواعق المحرقة57 ص 3 ج: ، وكنز العمال344ص  ج: ، والجامع الصغير47ص  ج: كثير
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 .( )(من الدنيا إَّل ليلة لملك فيها رجل من أهل بيتي لو لم يبق: )قال رسول اهلل  -1

 . (1) (المهدي حق وهو من ولد فاطمة): قال رسول اهلل -1

ليوم حتى يأتيهم رجل فلو لم يبق من الدنيا إَّل يوم واحد لطول اهلل ذلك ا: )قال  -1
 . (1) (، ويظهر اْلسالممن أهل بيتي، تكون المالئكة بين يديه

الساعة حتى يخرج عليهم رجل من أهل بيتي فيضربهم حتى َّل تقوم : )قال  -1
  .(1)( يرجعوا إلى الحق

لو لم يبق من الدنيا إَّل يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى  ،يا علي: )قوله  -1
 . (1) (ويهتدي به العرب 8يملك رجل من عترتك يقال له المهدي يهدي إلى اهلل 

 . (1) ...( من أهل بيتي  رجالً َّل تذهب الدنيا حتى يبعث اهلل: )قوله  -8

ثم يخرج رجل من . عة حتى تمتلئ اْلرض ظلمًا وعدواناً َّل تقوم السا: )قوله  -9
 .(1) (اً نوعدوا كما ملئت ظلماً   وعدَّلً  عترتي أو أهل بيتي يملؤها قسطاً 

ننه، والطرباين يف املعجم ى أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سن نه، والنرمذي يف سرو  -1 
واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، والبـ غ وي يف مصابيح السّنة وسواهم، عن ابن مسعود،  ،الكب ر

                                                 
: ، والطبراني في الصغير53 و  5 ص 2 ج: ، والطبراني في الكبير  65ح 675ص 7ج: ابن حبان: راجع - 
، والصواعق 65ص  ج: ي، والحاوي للسيوط4 ص: ، وعقد الدرر76ص 6ج: األولياء، وحلية 34 ص  ج

 .داود والترمذي وأبينقالا عن أحمد بن حنبل  54 ص: المحرقة البن حجر
، 43 3ح27 ص 3ج: وأبو داودالراغبين،  إسعاففي  ، وصحيح مسلم على ما35ص 4ج: تاريخ الطبري: راجع - 

: عقد الدرر، و35ص  ج: ، والنسائي على ما في إسعاف الراغبين، وجامع األصول454 ص ج: وابن ماجة
، وصواعق 335ص 5ج: والدر المنثور ، 57ص  ج: ، والجامع الصغير3 ص 4ج: ، ومشكاة المصابيح6 ص

ومن ذلك ما أخرجه أبو داود، وابن ماجة، ومسلم، والنسائي، والبيهقي وآخرون، راجع : ، وقال54 ص: ابن حجر
 .عاا تجد أكثر من ستين مرج 36  – 47 ص  ج: معجم أحاديث اإلمام المهدي

، 722ص: صحيح الترمذي على ما في تحفة األشراف، والديلمي على ما في كنز العمال، وتذكرة القرطبي :راجع -4
 .6  – 65 ص  ج :، ومعجم أحاديث اإلمام المهدي5 ص3 ج: ، وكنز العمال4 3ص 5ج: وتحفة األشراف

 . 5 ص  ج: اإلمام المهدي ،6 ص 7ج: ، مجمع الزوائد5556ح5 ص   ج: يعلي أبو -3
، ومعجم 62 ص: اإلمامة، ودالئل 673ص  ج: ثبات الهداةإو،  ج 6ب  ض 45 ص: للرازي األثرمنتخب  -6

 .56 ص  ج: المهدي اإلمام أحاديث
، 54 ص 2 ج: براني الكبيرط، وال27 ص  ج: واألسماء، والكنى 54 ص 6 ج: شيبة أبيابن : راجع -5

 .55  – 54 ص  ج: المهدي يثأحاد، ومعجم  33ص 3ج: والدارقطني، والحاكم
،  5  – 52 ص 4ج: ، وابن حبان45ص 4ج: حمدأ، ومسند 23 ص  ج: المهدي أحاديثمعجم  :راجع -7

 .667ص 3ج: والحاكم



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

 

َّل تنقضي اْلي ام، وَّل يذهب الدهر، حت ى يَمِلَك العرَب رجٌل من ): الق أن رسول اهلل 
 .(أهل  بيتي يُواطئ اسُمه اسمي

سننه، عن علّي  روى ابن أيب شيبة يف املصّنف، وأمحد يف املسند، وأبو داود يف و  -  
X (َلو َلم يَبَق من الدنيا إَّل  يوم، لَبعَث اهللُ فيه رُجالً من أهل  بيتي): قال ،، عن النيّب. 

روى أمحد يف مسنده، وأبو يعلى املوصلي يف مسنده، وأبو نعيم  اإلصفهاين يف حلية  -1 
تمتلئ اْلرض ظلماً َّل تقوم الساعة حت ى ): قال، األولياء، عن أيب سعيد اخل دري، عن النيّب 

 .(يمألها ِقسطاً وعدَّلً  -أو من أهل بيتي  -وَجورًا، ثم  يخرج رجٌل من  عترتي 

روى البخاري يف تارخيه، وابن محّاد يف الفنت، واملتقي اهلندي يف  الربهان، عن علّي  -1 
X (المهدي  من ا أهل البيت): ، قال، عن النيّب. 

عليهما )فاطمة ، ومن ولد علي و هل البيتيث يتحصل أن املهدي من أمن هذه األحاد
 .، وإن امسه يواطئ اسم رسول اهلل (السالم

لى فع. الشيعي والسين خالفا  يف حتديده فقد شهد الوعي اإلسالمي بشقيه االسموخبصوص 
مما : )111اء على السنة احملمدية صأضو  يف كتابه أبو رية املستوى السين يقول الشيخ حممود

الرواية تلك األحاديث املختلفة اليت جاءت يف كتب السنة املشهورة عند يبدو من مشكالت 
كما ملئت   - واليت تذكر أنه خيرج يف آخر الزمان ليمأل الدنيا عدال  " املهدي املنتظر"اجلمهور عن 

 .(ويف رواية أمحد بن عبد اهلل" حممد بن عبد اهلل"، وهو عند أهل السنة جورا  
، فجملة السنية يف حتديد اسم املهدي األحاديث ىل اضطرابإيخ يف هذا الصدد يش ر والش

ه أبو صاحل السليلي يف كتاب الفنت من ما أورد ؛ من هذه(أمحد)ـ من هذه األحاديث حددته ب
صام بن رواد بن اجلراح أخربنا ع: حدثنا حممد بن جرير، قال: ، قالXفتوح املهدي 
نصور بن حدثنا امل: ن بن سعيد الثوري، قالنا سفياأخرب : أخربنا أيب، قال: العسقالين، قال

إذا كان : )قال رسول اهلل : مسعت حذيفة بن اليمان يقول: عن ربعي بن حراش، قال ،املعتمر
أَّل يا أيها الناس إن اهلل : نادى مناد من السماء -وذكر كلمة  - رأس الخمسين والثالثمائة
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لحقوه بمكة االجابر خير أمة محمد،  ارين والمنافقين وأتباعهم، ووَّلكمقد قطع مدة الجب
 (.، واسمه أحمد بن عبد اهللفإنه المهدي

إنه : )، فقال النيب يا رسول اهلل هذا الرجل وما حالهصف لنا : قال عمران بن احلصني
 ،عند جهد من أمتي وبالء، عربي اللون، يخرج رجل من ولدي، كأنه من رجال بني إسرائيل

، يملك وجوراً  كما ملئت ظلماً   يمأل اْلرض عدَّلً  ،كوكب دري، كأن وجهه  ابن أربعين سنة
إليه اْلبدال من  ، يخرجقسطنطينية ورومية: عشرين سنة، وهو صاحب مدائن الكفر كلها

، وأهل اليمن حتى النهار، ليوث بالشام وأشباههم، كأن قلوبهم زبر الحديد، رهبان بالليل
، يفرح به أهل السماء إلى الشام من مكة متوجهاً ونه فيبايعونه بين الركن والمقام، فيخرج يأت

 . ( )( البحر واْلرض والطير في الهواء والحيتان في
أخربنا قيس عن : قال ...): صاحل السليلي يف كتاب الفنت من فتوح املهدي أيضا   وعن أيب

َّل تذهب الدنيا حتى " :رسول اهلل قال : عن أيب هريرة، قال ،عن أيب صاحل ،احلصنيأيب 
ى يفتح لم يبق من الدنيا إَّل يوم واحد لطول اهلل تعالى ذلك اليوم حت يخرج رجل مني، ولو
 ."القسطنطينية والديلم

، حدثنا احلسن بن علي: ، فقالآخر وذكر حديثا   .ر بظهوره ومبايعته وفتوحهآخ وروى حديثا  
ن ع ،سفيان بن سعيدأخربنا : أخربنا داود العسقالين، قال: قال ،أخربنا سليمان بن داود: الق

 ،بن اليمان يف حديث قد تقدم مسعت حذيفة: راش، قالعن ربعي بن ح ،منصور بن املعتمر
 َ من فر إلى بلد فيضرب أعنا":  ذكر السفياين وذكر خروجه وقصصه، إىل أن يبل مث: قال

أَّل أيها الناس إن اهلل قد قطع : ى مناد من السماء، فإذا كان ذلك نادالروم بباب دمشق

                                                 

، سنن 2  2 ح 43 ص2 ج: للطبراني –المعجم الكبير : وفي هامش هذا الحديث وضع المحقق المصادر اآلتية - 
 4654ح   5ص  ج: ، مسند أحمد 4 3ح 27  – 25 ص 3ج: داود، سنن أبي 42  ح 626ص 3ج: الترمذي
( مخطوط)، سنن الداني 44566ح 54 ص 3 ج: ، كنز العمال76ص 6ج: ، حلية األولياء3247ح 2 7و ص

. الجزء الخامس، باب ما روي في الوقيعة التي تكون بالزوراء أو ما يتصل بها من الوقائع والمالحم واآليات والطوام
 .45552ح 645ص 3 ج: ، وكنز العمال257 ح 456ص  ج: البن حماد -تن وبعضه في الف
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لمنافقين وأشياعهم ووَّلكم خير أمة محمد، فألحقوه بمكة فإنه عنكم مدة الجبارين وا
 .( ) (، واسمه أحمد بن عبد اهللالمهدي

 :لظاهر من قبيل األحاديث اآلتيةحبسب ا ،(حممد)ـ ومثة أحاديث أخرى حتدد اسم املهدي ب
طريق عاصم بن أيب احلديث الذي أخرجه ابن أيب شيبة، والطرباين، واحلاكم، كلهم من  - 

َّل تذهب الدنيا ): أنه قال النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد اهلل بن مسعود، عن النيب 
 . (يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي حتى يبعث اهلل رجالً 

مها من طريق عاصم بن ، واخلطيب البغدادي كالديث الذي أخرجه أبو عمرو الدايناحل -1
 َّل تقوم الساعة): أنه قال عن النيب  ،، عن عبد اهلل بن مسعودحبيش أيب النجود، عن زر بن

 . (، واسم أبيه اسم أبيحتى يملك الناس رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي

احلديث الذي أخرجه نعيم بن محاد، واخلطيب، وابن حجر، كلهم من طريق عاصم  -1
المهدي يواطئ اسمه اسمي، واسم ): أنه قال ، عن ابن مسعود ، عن النيب ، عن زرأيضا  

 . (أبيه اسم أبي

: قال رسول اهلل : قال ،بن محاد بسنده عن أيب الطفيلاحلديث الذي أخرجه نعيم  -1
 .(المهدي اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي)

، أي املهدي موافقا  ألسم رسول اهلل  سماسب الظاهر من هذه األحاديث يكون فبح
قوا على كلمة ولكنهم كما تدل نصوصهم واألحاديث اليت نقلوها مل يتف. (اهلل عبدحممد بن )

 هم اسمديتردىل إتش ر  ، فقد مسعت  فيما تقدم كلمة الشيخ أبو رية اليتواحدة يف هذا الصدد
 أبيه، أي عبد باسمىل توافق فيما يتعلق إ ، وإن كانت نفس الكلمة تش راملهدي بني أمحد وحممد

عة يف حتديد شخص دا  ال ميكنه الشطب على أحاديث مغايرة تتفق مع الشي، ولكن أحاهلل
، فقد صرّح مجع كب ر يءاحلقيقة املوضوعية بش هال هتمّ ، إال أن يكون مدفوعا  بالتعصب املهدي

املوعود ظهور ه يف آخر الزمان إمّنا هو  من أهل السّنة خبصوص كون املهدي من العلماء واحملّدثني

                                                 

 .وما بعدها 42 ص: السيد ابن طاووس –نقالا عن المالحم والفتن  - 
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، وهو اإلمام الثاين عشر من أئّمة أهل البيت  ،(عليهما الّسالم)العسكري  حممد بن احلسن
 : ومن  أشهرهم

 (.هـ 119 :ت)أمحد بن حممد بن هاشم البالذري  - 
 .(البعث والنشور) :، يف(هـ 118 :ت)أبو بكر البيهقي  -1
 .(تاريخ مواليد األئّمة) :، يف(هـ 111 :ت)ابن اخلّشاب  -1
 .(الفتوحات املّكّية) :، يف(هـ 118 :ت)عريب  حميي الدين بن -1
 .(مطالب السَّؤول) :، يف(هـ 111 :ت)حممد بن طلحة الشافعي  -1
 .(تذكرة اخلواصّ ) :، يف(هـ 111 :ت)سبط ابن اجلوزي احلنبلي  -1
 .(البيان) :، يف(هـ 118 :ت)حممد بن يوسف الكنجي الشافعي  -1
 .(تاريخ ابن الوردي) :، يف(هـ 119 :ت)عمر بن الوردي املؤرّخ  -8
 .(شرح الدائرة) :، يف(هـ 111 :ت)صالح الدين الصفدي  -9

 (.هـ 811: ت)مشس الدين ابن اجلزري  -1 
 .(الفصول املهّمة) :، يف(هـ 811 :ت)ابن الصّباغ املالكي  -  
 .(الع رف الوردي) :، يف(هـ   9 :ت)جالل الدين السيوطي  -1 
ثنا األئّمة اإل) :، يف(هـ 911 :ت) طولون احلنفي مؤرّخ دمشقمشس الدين حممد بن  -1 
 .(عشر

 .(اليواقيت واجلواهر) :، يف(هـ 911 :ت)الوهاب الشعراين  عبد -1 
 .(الصواعق احملرقة) :، يف(هـ 911 :ت)ن حجر اهليثمي اب -1 
 .(املشرب الوردي يف مذهب  املهدي) :، يف(هـ 1 1  :ت)علي القاري اهلروي  -1 
 .(تاريخ الدول) :، يف(هـ 9 1  :ت)أمحد بن يوسف القرماين احلنفي  -1 
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األنساب اليت تنص على والدة اإلمام املهدي التأريخ و  هؤالء شهادات علماء إىلوإذا أضفنا 
 :، فمن علماء التأريخيتضح حجم اإلرتباك يف التصور السين للمهدي Xحممد بن احلسن 

 .(الكامل يف  التاريخ) :يف كتابه( هـ 111 :ت) الدين ابن األث ر اجلزري، عزّ  - 

 .(تاريخ مواليد األئّمة) :يف( هـ 111 :ت)ابن اخلّشاب البغدادي املؤرّخ  -1

 .(مطالب السَّؤول يف مناقب آل الرسول) :يف( هـ 111 :ت)حمّمد بن طلحة الشافعي  -1

بار صاحب البيان يف أخ) :يف( هـ 118 :ت)حمّمد بن يوسف الكنجي الشافعي  -1
 .(الزمان

 .(وفيات األعيان) :يف( هـ  18 :ت)ابن خلِّكان  -1

س ر )، و (تاريخ دول  اإلسالم)، و (العرب  ): يف كتبه( هـ 118 :ت)مشس الدين الذهيب  -1
 .(أعالم النبالء

 .(تاريخ  ابن الوردي)يف ذيل تتّمة املختصر، املعروف بـ ( هـ 119 :ت)ابن الوردي  -1

 .(الفصول املهّمة) :يف( هـ 811 :ت)اغ املالكي ابن الصبّ  -8

 .(اليواقيت واجلواهر) :يف( هـ 911ت )الوّهاب الشعراين  عبد -9

 .(الصواعق احملرقة) :يف( هـ 911 :ت)ابن حجر اهليثمي الشافعي  -1 

 .(اإلحتاف حبّب األشراف) :يف( هـ  1   :ت)الشرباوي الشافعي  -  

 .(ينابيع املوّدة) :يف( هـ 191  :ت)القندوزي احلنفي  -1 

 .(نور األبصار) :يف (هـ 118  :ت)مؤمن بن حسن الشبلنجي  -1 

 .(األعالم) :يف كتابه( هـ 191  :ت)خ ر الدين الزركلي  -1 

فقد وردت مجلة من اعنرافات  Xأما شهادات علماء األنساب بوالدة اإلمام املهدي 
 :ورد بعضها فيما يأيت، نXنساب بوالدة اإلمام املهدّي علماء األ
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النّسابة الشه ر أبو نصر الب خاري، من أعالم القرن الرابع اهلجري، وهو من أشهر علماء  - 
 .هـ 119األنساب املعاصرين لغيبة اإلمام املهدي الصغرى اليت انتهت سنة 

 .السّيد العمري النّسابة، من أعالم القرن اخلامس اهلجري -1

 (.هـ 111 :ت)الفخر الرازي الشافعي  -1

روزي األزورقاين  -1
 
 (.هـ 1 1املتوىف بعد سنة )امل

 (.هـ 818 :ت) "ابن عنبة"بن علّي احلسيين  السّيد مجال الدين أمحد -1

، وهو نّسابة    الصَّنعاين، من أعالم القرن السّيد أبو احلسن حممد احلسيين اليماين -1
 .زيدي

 (.هـ 111  :ت)حمّمد أمني السُّو يدي  -1

 (.معاصر)حمّمد ويس احليدري السوري  -8
عن عبد  ،عن عاصم ،حدثنا ابن عيينة]: لعامل السين القندوزي قائال  ويف الشأن نفسه كتب ا

ومسعته غ ر مرة ال  ،"المهدي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي" :قال ،عن النيب  ،اهلل
ن يوسف بن حممد الكنجي  حممد ب، قال الشيخ احملدث الفقيه أبو عبد اهلليذكر اسم أبيه

، يف آخر الباب اخلامس والعشرين" البيان يف أخبار صاحب الزمان"يف كتابه ( اهلل همحر )الشافعي 
، موجود باق منذ غيبته إىل اآلن، فهو حي إن املهدي ولد احلسن العسكري: وهو آخر األبواب

  .(هما السالمعلي)وال امتناع يف بقائه بدليل بقاء عيسى واخلضر وإلياس 
إن : "الفصول املهمة"الكي يف كتابه وقال الشيخ احملدث الفقيه نور الدين علي بن حممد امل

 .(همرضي اهلل عن)مد احلسن العسكري بن علي النقي املهدي املوعود ابن أيب حم
فرائد "افعي يف كتابه وقال الشيخ احملدث الفقيه حممد بن إبراهيم اجلويين احلمويين الش

من بعدي  اْلمامإن ": قال ،عن علي الرضا بن موسى الكاظم، عن دعبل اخلزاعي": نيالسمط
 من بعده ابنه اْلمام، ثم من بعده ابنه علي الهادي النقي اْلمام، ثم ابني الجواد التقي
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د الحجة المهدي المنتظر في غيبته، من بعده ابنه محم اْلمام، ثم الحسن العسكري
 .م يف الباب الثماننيكما تقد  "رهالمطاع في ظهو 

أمحد اجلامي النامقي، والشيخ عطار  اإلسالمشيخ وأما شيخ املشايخ العظام أعين حضرة 
ا الرومي، والسيد نعمة اهلل الويل، والسيد ، وجالل الدين موالنالنيشابوري، ومشس الدين التربيزي

يف مدائح ا يف أشعارهم ذكرو ( رارهم ووهب لنا عرفاهنم وبركاهتمقدس اهلل أس)النسيمي، وغ رهم 
دلة على أن فهذه أ ،هبم مدح املهدي يف آخرهم متصال  ( رضي اهلل عنهم)من أهل البيت الطيبني 

 .( ) [ارفني يد االمر واضحا  عيانا  ومن تتبع آثار هؤالء الكاملني الع املهدي ولد أوال  
أن اسم أيب املهدي الروايات اليت تنص على ىل تضعيف إهذا وقد مال الكث ر من الباحثني 

ويظهر أن أصل هذه الزيادة ]: كتب الشيخ علي الكوراين ، فقدهو نفسه اسم أيب رسول اهلل 
من الدنيا إال يوم  لو مل يبق": قال رسول اهلل : ىل عبد اهلل بن مسعودإنسبه الراوي  من نص

، ميأل سم أيباأبيه ، واسم امسيث رجال  من أهلي، يواطئ امسه لطوَّل اهلل ذلك اليوم حىت يبع
 :ابن أيب شيبة)و ،(111ص  ج :محاد ابن)ورواه . "وعدال  كما ملئت ظلما  وجورا   األرض قسطا  

 :املتناهية العلل)و ،(91ص: الداين)و ،(11 ص 1ج :الطرباين يف األوسط)و ،(98 ص 1 ج
 واسم: بتفاوت يف رواياهتم لكن فيها كلها ،( 19ص 1ج :تاريخ البغدادي)و ،( 811ص 1ج

 .ورواها غ رهم وغ رهم. أبيه إسم أيب
بروايتني ( 111ص  ج :مسند أمحد)ففي ! معتمدة عندهم  لكنها مل ترد يف مصادر أساسية

حىت  يذهب الدهر تنقضي األيام وال ال": اهلل  قال رسول: عن زر بن حبيش، عن عبد اهلل
 1ج :داين على املعجم الصغ رالروض ال)ويف . واسم أبيه إسم أيب: فيه وليس "...ميلك العرب

تذهب الدنيا حىت ميلك رجل  ال": قال رسول اهلل : قال ،بن مسعود عن عبد اهلل ،(191ص
 ."ميأل األرض عدال  وقسطا  كما ملئت جورا  وظلما   امسي،أهل بييت يواطئ امسه  من

، بروايتني عن أبن مسعود أيضا   ،(111ص 1ج :جامع األحاديث للسيوطي) ومثله
". الدنيا وال تنقضي حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطئ امسه إمسي تذهب ال": ظهماولف

                                                 

 .434 – 437ص 4ج: ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي - 
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 ،(11 ص 1ج :أبو داود)و ،(181ص  ج :زين الفىت)و ،(111ص 1ج :البزار مسند)و
 .أيب اسمأبيه  اسم: ، وليس فيهاابن مسعود بثالثة أسانيد أخرى عن عبد اهلل

 ،(11 ص 1 ج :الطرباين الكب ر)و ،لثانيةكرواية أمحد ا  ،(111ص 1ج :النرمذي)و
 .اهلل بن مسعودكأيب داود بتفاوت، عن عبد   ،(98ص: الداين)و

أبيه  اسم: بدون ،(18ص   ج :جامع األصول)و ،(191ص 1ج :مصابيح البغوي)و
 .أيب اسم
ورواه عاصم بن أيب النجود : ، مث قالرواه عن علي بدوهنا ،(11 ص: للبيهقي االعتقاد)و

واسم  امسييواطئ امسه : وذكر فيه: عن النيب  ،بن حبيش، عن عبد اهلل بن مسعودعن زر 
  .أيب اسمأبيه 

أخربنا : )قال ،(181ص: البيان)الزيادة كالشافعي يف  وقد نقد بعض كبار علمائهم هذه
إبراهيم بن عاصم اآلبري يف كتاب مناقب الشافعي ذكر  احلافظ أبو احلسن حممد بن احلسني بن

مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهلل ذلك اليوم  لو": يف روايته وزاد زائدة: حلديث وقال فيههذا ا
، ميأل األرض سم أيباواسم أبيه  امسياطئ امسه مين، أو من أهل بييت يو  حىت يبعث اهلل رجال  

يه وذكر النرمذي احلديث ومل يذكر قوله واسم أب: قلت. "كما ملئت جورا  وظلما   قسطا  وعدال  
رواه النرمذي وأبو داود وليس فيه واسم أبيه  (:11ص 1ج :مشكاة املصابيح)وقال يف  .سم أيبا
 ، والذي رواه إسمفقط امسيت من نقلة األخبار امسه سم أيب، ويف معظم روايات احلفاظ والثقاا

 .يب فهو زائدة وهو يزيد يف احلديثأبيه إسم أ
بطه وإتقانه روى هذا احلديث يف مسنده يف مع ض والقول الفصل يف ذلك أن اإلمام أمحد

 .امسي عدة مواضع وامسه

منهم  ،أخرجه مجاعة من أئمة احلديث يف كتبهم (:11ص: عقد الدرر)وقال السلمي يف 
، والشيخ واإلمام أبو داود يف سننه، واحلافظ أبو بكر البيهق اإلمام أبو عيسى النرمذي يف جامعه،

 .انتهى (.سم أيباواسم أبيه : فيهليس هكذا، و  أبو عمرو الداين، كلهم
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، ومل منهم زائدة وبعضهم ابن أيب زائدة كل  اسميوجد عدة رواة  -والقول للكوراين  - :أقول
ينطبق عليه   وأشهرهم زائدة بن قدامة وال( إسم أيب واسم أبيه)حتديد زائدة الذي زاد  إىلأصل 

بن أيب وقاص وروى عنه روى عن سعد ، عثمان بن عفان زائدة موىل: ، ولعلهم يقصدونكالمهم
وكامل ابن  ،  1ص 1ج :اجلرح والتعديل للرازي) .حديثه منكر :عنه أمحدأبو الزناد، وقال 

ب حلساهبم  معرفة حاله وصلته مبدعي املهدية الذين كذ وفائدة تعيينه. (118ص 1ج :عدي
 .بعدمها من العباسيني واحلسنيني ، ومنكمعاوية وموسى بن طلحة

ادهتم بأن الزيادة موضوعة، ال تبقى حاجة حملاولة بعضهم تأويلها كالشبلنجي ومع شه
، أو واسم أبيه إسم نيب: كان أصلها  ، حيث قالوا رمباوغ رهم واألربلي واهلروي والنوري واجمللسي

، ولكن ذلك كله تكلف بعد طعنهم ، مث صحفت كلمة نيب أو ابين بأيبابين أي احلسن اسم
 .( ) [اهتديابز 

: ما يأيت( 11 - 11ص :مركز الرسالة - اإلسالمياملهدي املنتظر يف الفكر )اء يف كتاب وج
نود اإلشارة قبل ... ؟  حلسنا عبد اهلل، أو: أيب املهدي أهو اسموألجل معرفة الصحيح يف ]

، ملخالفتها ألصول هبا ، ال إميانا  اديث إىل أن بعض علماء الشيعة أوردوا بعضهادراسة هذه األح
يلها تأو  ، إما إلمكانحذف ا من كتب أهل السنة دون حتريف أوبهم، وإمنا ألمانتهم يف نقلهمذه

يقاف املسلمني على ، وإنة يف النقل، وإما للربهنة على األمامبا ال يتعارض وأصول املذهب
 :مناقشاهتم هلا، وهي

صم بن أيب كلهم من طريق عا،  أيب شيبة، والطرباين، واحلاكم ابناحلديث الذي أخرجه  - 
َّل تذهب الدنيا ): أنه قال ، عن النيب عن زر بن حبيش، عن عبد اهلل بن مسعود ،النجود

 .(أبيه اسم أبي سموا، سميا اسمهيواطئ  حتى يبعث اهلل رجالً 
مها من طريق عاصم بن ، واخلطيب البغدادي كالالداين ديث الذي أخرجه أبو عمرواحل -1

َّل تقوم ): أنه قال ،عن النيب  ،عبد اهلل بن مسعود، عن أيب النجود، عن زر بن حبيش
 .(أبي سماأبيه  واسم، سميا اسمه، يواطئ أهل بيتي الساعة حتى يملك الناس رجل من

                                                 

 .وما بعدها    ص: هديالمعجم الموضوعي ألحاديث األمام الم - 
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احلديث الذي أخرجه نعيم بن محاد، واخلطيب، وابن حجر، كلهم من طريق عاصم  -1
 واسم، سميا اسمهاطئ المهدي يو ): أنه قال :، عن النيب ، عن زر، عن ابن مسعودأيضا  
 .(أبي سماأبيه 
: قال رسول اهلل : قال ،بن محاد بسنده عن أيب الطفيلاحلديث الذي أخرجه نعيم  -1

 .(أبي سماأبيه  واسم، سميا سمهاالمهدي )
، كمهدي يف آخر الزمان( حممد بن عبد اهلل) ختيارال هذه هي األحاديث اليت جعلت مربرا  

وقد علمت أن الثالثة األوىل منها كلها تنتهي إىل ابن . هلذا االختيار وكلها ال تصح حجة ومربرا  
 .وهو طريق عاصم بن أيب النجودمسعود من طريق واحد 

رشدين : وقع فيه رشدين بن سعد املهري وهوإذ  تفاقباالوأما احلديث الرابع، فسنده ضعيف 
 .سنة أرباب علم الرجال من أهل البن أيب رشدين املتفق على ضعفه بني

سألت أمحد بن : أنه ليس يبايل عمن روى، وقال حرب بن إمساعيل: بلفعن أمحد بن حن
ضعيف احلديث، : وعن أيب زرعة. ال يكتب حديثه: حنبل عنه، فضعفه، وعن حيىي بن معني

: عنده معاضيل، ومناك ر كث رة، وقال النسائي: منكر احلديث، وقال اجلوزجاين: وقال أبو حامت
وثقه قط إال هيثم بن ناجة فقد  وباجلملة فإين مل أجد أحدا  . كتب حديثهال يمنروك احلديث 

، وهذا يدلك على تساملهم على ، فتبسم ضاحكا  يف اجمللس وثقه وكان أمحد بن حنبل حاضرا  
 . يؤخذ عنه مثل هذا األمر اخلط رما عرفت فال، أن من كان حاله كوال شك .عفهض

ا يوجب وهنها وردها هو ، وممهي ليست حبجة من كل وجه، فوأما األحاديث الثالثة األوىل
وامسه : )مل يروها كبار احلفاظ واحملدثني، بل الثابت عنهم رواية (واسم أبيه اسم أيب: )أن عبارة

، هذا مع تصريح بعض العلماء من أهل السنة الذين تتبعوا طرق دون هذه العبارة فقط من( امسي
الثالثة ، فإن إسناد هذه األحاديث ومن مث ،ادة ليست فيهايعاصم بن أيب النجود بأن هذه الز 

ويف عدة  - مسند أمحد ، بينما املروي عن ابن مسعود نفسه كما يفينتهي إىل ابن مسعود فقط
ى هذا احلديث من دون هذه ، وكذلك احلال عند النرمذي فقد رو فقط( وامسه امسي) -مواضع 
، وأيب هريرة هو هبذا وأيب سعيد اخلدري، وأم سلمة ،Xإىل أن املروي عن علي  ، مش را  العبارة



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..............................................  41

 

عن : ويف الباب: احلديث عن ابن مسعود هبذا اللفظبعد رواية  -مث قال ( وامسه امسي)اللفظ 
، حسن صحيح وهكذا عند أكثر احلفاظ وهذا حديث .علي، وأيب سعيد، وأم سلمة، وأيب هريرة

،  (امسه امسي: )ه من طرق أخرى كث رة، وبلفظبن مسعود نفسأخرج احلديث عن ا فالطرباين مثال  
و  8 11 و  1 11 و  1 11 و  1 11 : يف أحاديث معجمه الكب ر املرقمة كما

و  1111 و  1111 و  1111 و  1111 و   111 و  1111 و  9 11 
 .1111 و  1119 

، فقط( يواطئ امسه امسي: )حلديث عن ابن مسعود بلفظوكذلك احلاكم يف مستدركه أخرج ا
، وكذلك صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وتابعه على ذلك الذهيبهذا حديث : مث قال

الزيادة مع التصريح  جند البغوي يف مصابيح السنة يروي احلديث عن ابن مسعود من دون هذه
 .حبسن احلديث

بعد أن أورد  -لك الزيادة مل يروها أئمة احلديث، فقالوقد صرح املقدسي الشافعي بأن ت
، منهم ه مجاعة من أئمة احلديث يف كتبهمأخرج: عن ابن مسعود بدون هذه الزيادةاحلديث 

، إلمام أبو عيسى النرمذي يف جامعه، واإلمام أبو داود يف سننه، واحلافظ أبو بكر البيهقيا
مث أخرج مجلة من ( واسم أبيه اسم أيب: )ليس فيه ، أيم هكذا، كلهأبو عمرو الداينوالشيخ 

 ،رجها من األئمة احلفاظ كالطرباين، وأمحد بن حنبلإىل من أخ املؤيدة لذلك مش را   األحاديث
والنرمذي، وأيب داود، واحلافظ أيب داود، والبيهقي، عن عبد اهلل بن مسعود، وعبد اهلل بن عمر، 

 .وحذيفة
، وأيب سعيد اخلدري، وأم Xهذا زيادة على ما مر من إشارة النرمذي إىل ُتريها عن علي 

هؤالء األئمة احلفاظ  تفاقاوال ميكن تعقل . فقط( وامسه امسي: )سلمة، وأيب هريرة، كلهم بلفظ
ووها من عن ابن مسعود مع أهنم ر  لو كانت مروية حقا  ( واسم أبيه اسم أيب)بإسقاط هذه الزيادة 

لنقض ا ، بل ويستحيل تصور إسقاطهم هلا ملا فيها من أمهية بالغة يفطريق عاصم بن أيب النجود
 .على ما يدعيه الطرف اآلخر
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ومن هنا يتضح أن تلك الزيادة قد زيدت على حديث ابن مسعود من طريق عاصم إما من 
، أو من قبل أتباع د اهلل بن احلسن املثىنملهدوية حممد بن عب احلسنيني وأنصارهم ترويا   تباعأقبل 

 .املنصور العباسي -أيب جعفر  - العباسيني ومؤيديهم يف ما زعموا مبهدوية حممد بن عبد اهلل
أنصاره  ، مما اضطرن األول منهما كانت رتة يف لسانهوقد يتأكد هذا الوضع فيما لو علمنا بأ

ه حممد بن عبد اهلل يف لسانه إن املهدي امس: ال، فحدثوا عنه أنه قعلى الكذب على أيب هريرة
 .رتة

عن  ،زر بن حبيش، عن أيب النجود وىل من رواية عاصم بنوملا كانت األحاديث الثالثة األ
، -كما مر   - فاظ عن عاصم من أحاديث يف املهدي، خمالفة ملا أخرجه احلعبد اهلل بن مسعود

طرق هذا احلديث ( مناقب املهدي)يف كتابه  ( ه 111 :ت)أبو نعيم اإلصبهاين  فقد تابع احلافظ
واسم أبيه اسم )احد منها عبارة ، ومل يرو يف و  أوصلها إىل واحد وثالثني طريقا  عن عاصم حىت

 .فقط( وامسه امسي)كلها على رواية   تفقتابل ( أيب
واه غ ر ور : مث عقب عليه بقوله ( ه 118 :ت)المه الكنجي الشافعي وقد نقل نص ك

إال ما كان من عبيد اهلل ( امسه امسي) :، عن زر كل هؤالء روواعاصم، عن زر، وهو عمرو بن حرة
 .(واسم أبيه اسم أيب: )عن عاصم، فإنه قال فيهبن موسى، عن زائدة، 

إىل  -هؤالء األئمة على خالفها  جتماعاهبا مع  اعتباريرتاب اللبيب أن هذه الزيادة ال وال 
احلديث يف  ذاروى ه -مع ضبطه وإتقانه  -إن اإلمام أمحد : والقول الفصل يف ذلك -ن قال أ

 .وامسه امسي: عدة مواضع[ يف]مسنده 
عليه  االعتمادفيه من الوهن ما ال ميكن ( واسم أبيه اسم أيب.. : )علم أن حديثومن هنا ي
إمنا ( حممد بن عبد اهلل) باسم ، فإن من ينتظر مهديا  وعليه. والد املهدي املباشر اسميف تشخيص 
 .حيسبه الضمآن ماء ينتظر سرابا   -وعلى طبق ما يف النراث اإلسالمي من أخبار  -هو يف الواقع 

( اسم أبيه اسم أيب)سعد حممد حسن يصرح بأن أحاديث  ا جند األستاذ األزهريوهلذ
، ولكن الطريف يف تصرحيه أنه نسب الوضع إىل الشيعة اإلمامية لتؤيد هبا أحاديث موضوعة

 .[!!تعب ره  وجهة نظرها على حد
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إن ، بل والتمسك بهمعني  سمبامن القطع  ترديدهم بني أكثر من اسم مينعهملعل : أقول
اهلل على حنو اخلصوص وهو اإلسم الذي يتمسك به السواد األعظم من  اسم حممد بن عبد

أي إهنم فهموا  ،، وإمنا هو وليد فهم للروايات على األرجحةعلمائهم وعامتهم مل تنص عليه رواي
ن املراد هو حممد بن أ -ده و على فرض صحة ور  -( امسه امسي واسم أبيه اسم أيب): من قوله 

مبا  كث را  ما كان يؤثر عنه قوله  بالقول إن رسول اهلل  عارضوهو فهم ميكن أن ي   ،اهلل عبد
يف مناسبات كث رة  ، أو ما ورد عنه (اهلل وإمساعيل  ؛ أي عبدأنا ابن الذبيحين: )مضمونه

ارد يف بعض الروايات ويقوي هذا الطرح النرديد الو  ،أبوه وه Xمن قول بأن ابراهيم اخلليل 
نيب،  اسمأبيه  اسمأي ( اسم نبي :، أو قالاسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي): ي صورتهوالذ
اليت تنص على أن اإلسم  بالروايات ن معارضته كذلكوميك.  هو إمساعيل أو إبراهيمالنيب سموا

، وينحل مع عليه كل ما ورد من روايات، بل إن اسم أمحد هو وحده الذي ميكن أن جنهو أمحد
هو أمحد كما إنه  رسول اهلل إن  ، فمن املعلوم(إن يف ذلك آليات للمتومسني)به التعارض 
 .حممد أيضا  

يعي كما يؤكد ذلك الفهم الش  Xولكن هذا ال يعين أن املهدي ليس هو حممد بن احلسن 
ىل مسألة إ، غاية ما يف األمر إن الفهمني الشيعي والسين مل يلتفتا ومن يتفق معه من علماء السنة

 .ئم الذي ميأل األرض عدال  وقسطا  تتعلق حبقيقة املهدي أو القا جوهرية
فإن مثة نصوصا   Xن احلسن بنصوص كث رة تدل على أن املهدي هو حممد فإذا كانت مثة 

من قبيل ما ورد  أخرى كث رة نصت على أن املهدي أو القائم الذي ميأل األرض عدال  هو أمحد
اهلل والمهدي  سمه أحمد وعبدابين الركن والمقام  المهدي الذي يبايع: )عن رسول اهلل 

 .( ) (لهوهذه اْلسماء ثالثتها 

                                                 

 األنوار، منتخب  5 ص  6ج: األنوارحار ب، 354الباب الثاني عشر ص: األثر، منتخب 55 ص: غيبة الطوسي - 
: المهدي اإلمام أحاديث، معجم 426ص: ، غيبة الطوسي35  ص: للراوندي -، الخرائج والحوائج 62ص: المضيئة

 .364ص  ج
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أي املهدي األول من اإلثين  -( اهلل والمهدي اسمه أحمد وعبد) :قارن قوله  :أقول
، فال خيفى إن كوهنم Xعشر مهديا  الذين حيكمون بعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

 .-هو مهدي مهديني يعين إن كال  منهم 
 أول المقربين ابنه إلى: )حيث جاء يف ختامها قارنه مبا ورد يف وصية رسول اهلل  :أقول

 واَّلسماهلل وأحمد  وهو عبد ،أبي واسم كاسمي اسمالثة أسامي له ث ،(المهديين :ويف رواية)
 (.الثالث المهدي

عن أبيه ذي الثفنات  ،عن أبيه الباقر ،عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد: )وإليكم نص الوصية
قال رسول اهلل ) :قال ،عن أبيه أم ر املؤمنني  ،عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ،سيد العابدين

فأمال  .أحضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن :Xالتي كانت فيها وفاته لعلي  في الليلة 
عدي إثنا نه سيكون بإ ،يا علي: ه حتى انتهي إلى هذا الموضع فقالوصيت Xرسول اهلل 
سم اك اهلل  ،اً ثني عشر إمامفأنت يا علي أول اْل، ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً  عشر إماماً 

 ،والفارو َ اْلعظم ،والصديق اْلكبر ،وأمير المؤمنين ،تعالى في سمائه عليًا المرتضى
 .فال تصح هذه اْلسماء ْلحد غيرك ،والمهدي ،والمأمون

 لى نسائي فمن ثبتها لقيتني غداً م وميتهم وعأنت وصيي على أهل بيتي حي ه ،يا علي
وأنت خليفتي على أمتي من  ،ترني ولم أرها في عرصة القيامة ومن طلقتها فأنا برئ منها لم

فإذا حضرته الوفاة  ،بني الحسن البر الوصولامها إلى فإذا حضرتك الوفاة فسل   ،بعدي
بنه احضرته الوفاة فليسل مها إلى فإذا  ،الحسين الشهيد الزكي المقتول ابنيفليسل مها إلى 

فإذا  ،محمد الباقر ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى  ،سيد العابدين ذي الثفنات علي
 ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى  ،جعفر الصاد َ ابنهفليسل مها إلى حضرته الوفاة 
فإذا حضرته الوفاة  ،اعلي الرض ابنهة فليسل مها إلى فإذا حضرته الوفا ،موسى الكاظم

 ،علي الناصح ابنهحضرته الوفاة فليسل مها إلى  فإذا ،محمد الثقة التقي ابنهمها إلى فليسل  
ى حضرته الوفاة فليسل مها إلفإذا  ،الحسن الفاضل ابنهمها إلى فإذا حضرته الوفاة فليسل  

عشر  ه إثناثم يكون من بعدفذلك إثنا عشر إمامًا  ،محمد المستحفظ من آل محمد ابنه
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له ثالثة أسامي أسم  ( المهديين)أول المقربين  ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى  ،مهدياً 
 .( ) (وهو أول المؤمنين ،الثالث المهديواَّلسم  ،وهو عبد اهلل وأحمد ،يكاسمي وأسم أب

 X األرض عدال  وقسطا  هو أمحد ابن اإلمام املهدي حممد بن احلسن فاملهدي الذي ميأل
واملهدي األول من اإلثين عشر مهديا  ( 1 1)ـ والذي هو أول املؤمنني أي أول األصحاب ال

 .Xالذين حيكمون بعد اإلمام حممد بن احلسن 
عن أيب جعفر حممد بن  ،روى الشيخ الصدوق يف كمال الدين عن أيب اجلارود زياد بن املنذر

له اسمان؛ اسم ... : )نه قاليف حديث طويل عن القائم إ ،عن أبيه، عن جده ،Xعلي 
 .(1) (علن فمحمدفأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يُ  .يخفى، واسم يعلن

ى كل منهما إنه املهدي أو ميكن أن نستفيد من هذه الرواية أن مثة شخصني ينطبق عل :أقول
 .  ألن املراد من اإلسم لو كان هو اللفظ فهو مذكور يف نفس الرواية وليس خمفيا   ؛القائم

إن هلل كنوزًا بالطالقان، ليس بذهب وَّل فضة؛ إثنا عشر ) :، قالXوعن اإلمام الباقر 
أحمد، يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء، عليه ..  أحمد: ألفاً بخراسان شعارهم

عصابة حمراء، كأني أنظر إليه عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوًا على 
 .(1) (الثلج

 .ألن أمحد هو قائدهم ؛(أمحد .. أمحد ) إهنم يرفعون شعار  :أقول
 Xأي كون املهدي أو القائم شخصني مها اإلمام حممد بن احلسن  - ولتعزيز هذه النتيجة

  :لنقرأ الروايات اآلتية  -وولده أمحد الذي يباشر املالحم 
إن صاحب هذا اْلمر : يقول Xمسعت أبا جعفر الباقر ): ورد عن يزيد الكناسي، قال

 .(1) (ة سوداء، يصلح اهلل أمره في ليلةفيه شبه من يوسف؛ ابن أم

                                                 

 .24  – 27 ص: الغيبة للطوسي - 
 .564ص  ج: للشيخ الصدوق - مال الدين وتمام النعمةك - 
 .434ص: منتخب األنوار المضيئة -4
 .55 ص: غيبة النعماني -3
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مر الذي يعين أن قيصر الروم، وهي بيضاء، األ ابنة السيدة نرجس معروف إن :أقول
املهدي األول ) ، وإمنا هو وصيه وولده أمحدX األمر ليس هو اإلمام املهديالقائم أو صاحب 
علما  أن ما سنسوقه من أحاديث ال  - (ر املذكورين يف وصية رسول اهللعش من املهديني اإلثين

يتناقض مع حقيقة أن أحاديث أخرى كث رة تدل على أن القائم أو صاحب األمر هو اإلمام 
أن بناء البحث يقوم على أساس أن هذه  إىل، بل لعلكم تلتفتون Xاملهدي حممد بن احلسن 

 .-سبق القول ، كما شخصني إىلأللقاب تنصرف ا
يقول، في  سمعت رسول اهلل : )Xقال أم ر املؤمنني : عن حممد بن احلنفية، قالف 

وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل : حديث طويل في فضل أهل البيت 
 .( ) (شيعتك الخامس من السابع من ولدك وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان

وصية رسول اهلل آنفة هو أمحد املذكور يف  Xؤمنني واخلامس من السابع من ولد أم ر امل
 .هو السادس من ولد السابع من ولد أم ر املؤمنني X، فاإلمام املهدي حممد بن احلسن الذكر

... في بيت أم سلمة كنت عند النبي ) :X الرمحن بن أيب ليلى، قال علي وعن عبد
الحذر إذا فقد الخامس : ًا صوتهفقال رافع ثم التفت إلينا رسول اهلل : Xاىل أن قال 

: ؟ قال يارسول اهلل، فما تكون هذه الغيبة: فقلت: قال علي. من ولد السابع من ولدي
 .(1) (...الصمت حتى يأذن اهلل له بالخروج

، وفيه Xيراد منهم أوالد علي  ، فأوالد رسول اهلل م فيه مثل الكالم يف سابقهوالكال
  .االختفاءال  محد بالصمتقرينة إضافية هي حتديد غيبة أ

أكثر أنقل لكم الرواية اآلتية عن الكايف، قال إن اإلمام  الوارد يف الرواية السابقة وليتأكد املعىن
إذا فقد الخامس من ولد السابع فاهلل اهلل في أديانكم، ) :قال ألوالده وأرحامه Xالكاظم 

من غيبة حتى يرجع عن هذا اْلمر إنه َّلبد لصاحب هذا اْلمر  ،يا بني. َّليزيلنكم عنها أحد
وأجدادكم  آباؤكمامتحن بها خلقه، لو علم  8إنما هي محنة من اهلل  !؟ من كان يقول به

                                                 

 . 5 ص: المعجم الموضوعي ألحاديث األمام المهدي للكوراني - 
 .53  – 54 ص: المعجم الموضوعي ألحاديث اإلمام المهدي للكوراني - 
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 ،يا بني :؟ فقال يا سيدي من اخلامس من ولد السابع: قال، فقلت. ديناً أصح من هذا َّلتبعوه
  .( )(ف تدركونهعقولكم تصغر عن هذا، وأحالمكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسو 

والده وأرحامه، وهم من أقرب الناس إليه، والبد أن يكونوا أحيدث هنا  Xاإلمام الكاظم 
اإلمام  سماميكن ألحد أن يتصور أهنم يهلون ، وهل Xقد مسعوا وعرفوا غيبة اإلمام املهدي 

ام الكاظم ؟ وكيف نفهم جواب اإلم (االسمأي )؟ إذن ملاذا يسألون عنه حممد بن احلسن املهدي
X( :عقولكم تصغر عن هذا وأحالمكم تضيق عن حمله ،يا بني)عقول أوالد  ، هل تصغر

ن األمر متعلق عن معرفة اسم اإلمام املهدي، أم إاإلمام الكاظم وأرحامه، وتضيق أحالمهم 
 ؟ بشخص آخر

فوجدته  Xأتيت أم ر املؤمنني ): قال ،عن األصب  بن نباتة ،ولنقرأ اآلن هذا احلديث
 :؟ فقال ما يل أراك متفكرا  تنكت يف األرض، أرغبة منك فيها: متفكرا  ينكت يف األرض، فقلت

 كني فكرت في مولود يكون من ظهرَّل واهلل ما رغبت فيها وَّل في الدنيا يومًا قط، ول
الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يمأل اْلرض عدًَّل وقسطاً، كما ملئت جوراً 

وكم تكون احل رة : فقلت. بة وحيرة، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرونوظلماً، تكون له غي
نعم،  : ؟ فقال وإن هذا لكائن: فقلت!  ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين: ؟ قال والغيبة

. أصبغ، أولئك خيار هذه اْلمة مع أبرار هذه العترة كما أنه مخلو َ، وأنى لك بهذا اْلمر يا
ثم يفعل اهلل ما يشاء، فإن له بداءات وإرادات وغايات : ؟ فقال كمث ما يكون بعد ذل: فقلت

 .(1) (ونهايات
الذي  واملولود ،هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن Xن ولد علي احلادي عشر م :أقول

ستة أيام أو ستة أشهر ، وغيبته اليت هي الصمت كما عرفنا تستمر يأيت من ظهره هو ولده أمحد
 .ل أقوام ويهتدي آخرون، وفيها يضأو ست سنني

                                                 

 .445ص  ج: الكافي - 
 .475ص  ج: الكافي - 
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وبني يديها لوح فيه أمساء  Xدخلت على فاطمة ): اهلل األنصاري، قال عن جابر بن عبدو 
؛ ثالثة منهم حممد، وثالثة منهم Xاألوصياء من ولدها، فعددت أثين عشر آخرهم القائم 

 .( ) (علي
بعد قبوال ، أوهي ( ليوأربعة منهم ع: )بصورة( حيضره الفقيه من ال)وقد وردت هذه الرواية يف 

    .وليس ولدها Xزوج فاطمة  Xحلقيقة كون علي 

أنت يا علي إني وإثني عشر من ولدي و : قال رسول اهلل : )، قالXوعن أيب جعفر 
 فإذا ذهب اْلثنا عشر ،ن تسيخ بأهلهاأزر اْلرض، يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد اْلرض 

 .(1)  (من ولدي ساخت بأهلها ولم ينظروا
، ذلك أن األوصياء أبناء علي (دأمح)واضح من احلديث األول أن الوصي الثاين عشر هو 

وصيا  بعد استثناء اإلمام أحد عشر  Xاء مبحمد بن احلسن وانته Xفاطمة بدءا  باحلسن و 
استحضرت أمساء ، وعلى أية حال لو أنك (أمحد)ون ، فالثاين عشر البد أن يكXعلي 

علي ال ثالثة كما  سمبايكون أربعة منهم  Xمع أم ر املؤمنني لوجدت أنه  Xاألوصياء 
تنص الرواية، األمر الذي يعين أن القائم الذي تش ر له الرواية ليس هو اإلمام املهدي، وإمنا ولده 

 (.أمحد)
واألمر نفسه يقال بالنسبة للرواية الثانية، فعلي ليس من أوالد رسول اهلل، وإمنا هو أخوه وابن 

 (.وأنت يا علي) :بعبارة أن الرواية قد استثنته من اإلثين عشر أوالد رسول اهلل  عمه، كما
من ولدي إثنا عشر نقيبًا نجباء مفهمون محدثون آخرهم : )رسول اهلل  ومثله ما ورد عن

 .(1) (القائم بالحق ليمألها عدَّلً كما ملئت جوراً 
كانوا ) :فقال  Xيسى عن حواري ع لت رسول اهلل سأ: قال ،عن أنس أبن مالكو 

 ئمة بعدي إثنااْل: ن قال وساق احلديث إىل إ...  من صفوته وخيرته وكانوا إثني عشر
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 .وغيرها من المصادر ،665ص 3 ج: الشيعة للسيد البروجردي أحاديثجامع 

 .643ص  ج: الكافي - 
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وهم حواري وأنصاري عليهم من اهلل التحية  وفاطمة  Xعشر من صلب علي 
 .( ) (والسالم

كلهم محدث من   من آل محمد  اً عشر إمام اْلثنا) :قال ،X عن أيب جعفر الباقر
 .(1) (هما الوالدان X وعلي فرسول اهلل  ،Xوولد علي  سول اهلل ولد ر 
كأني برايات، من مصر مقبالت، خضر مصبغات، حتى : )، قالXعن اإلمام الرضا و 

 .(1) (لى ابن صاحب الوصياتإمات، فتؤدى تأتي الشا
 .هو أمحد بنهواو اإلمام املهدي حممد بن احلسن وصاحب الوصيات ه

وصفا  ينطبق على ، أي كون املهدي أو القائم الذي ميأل األرض عدال  ملعىنواحلقيقة إن هذا ا
قال ): الرواية اآلتية فقد ورد عن ثوبان ،يف كتب السنة كذلك، جند له إشارات كث رة شخصني

لى الثلج حبوًا ع د قد أقبلت من خراسان فأتوها ولوإذا رأيتم الرايات السو  :رسول اهلل 
 .وخليفة املهدي هو ولده أمحد ،(يفإن فيها خليفة المهد

يُقتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن : )قال رسول اهلل : وجاء يف عقد الدرر عن ثوبان، قال
ثم تطلع الرايات السود من قبل المشر َ فيقاتلونهم  ،لى واحد منهمإثم َّل تصير  ،خليفة

 .(1)( إنه خليفة المهديإذا رأيتموه فبايعوه ف :مث ذكر شابا  فقال ،يقاتله قوم قتاَّلً َّل
ومن الواضح إن السياق ( ا  شاب)بدل كلمة ( شيئا  )وردت يف بعض الروايات كلمة  :قولأ

 . يرفض رواية شيئا  
عن  ،حدثنا عبد اهلل بن مروان: )، قوله98 م بن محاد املروزي صوجاء يف كتاب الفنت لنعي

يخرج رجل " :قال ،(ي اهلل عنهرض)عن علي بن أيب طالب  ،عمن حدثه ،اهليثم بن عبد الرمحن

                                                 

 . 2  ص :كتاب لمحات للشيخ الصافي: مالك عما جاء عن أنس بن كفاية األثر - 
 .524ص  ج: الكافي - 
 . 36ص: المعجم الموضوعي -4
الحاكم وقال ذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم  أخرجه: وقال في ذيله اإلسالمنقالا عن بشارة  -3

 .نعيم بمعناه أبوالحافظ  وأخرجهيخرجاه، 
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يقتل ويمثل  ،قبل المهدي من أهل بيته بالمشر َ يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر
 .("المقدس فال يبلغه حتى يموتويتوجه إلى بيت 

، وهو نفسه ماين الذي تكون على يديه املالحموالشاب من أهل بيت املهدي هذا هو الي
 .من أبيه املهدي حممد بن احلسناملهدي أمحد القائم بالسيف بأمر 

خروج السفياني واليماني والخراساني في : )لقا ،X، عن أيب جعفر الباقر فعن أيب بص ر
نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً، فيكون  ،سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد

ماني، هي البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرابات راية أهدى من راية الي
فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس، وكل . لى صاحبكمإْلنه يدعو  ؛راية هدى

مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، وَّل يحل لمسلم أن يلتوي 
 .( ) (لى طريق مستقيمإلى الحق، و إْلنه يدعو  ؛عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

كان مسلما  يؤدي فروضه العبادية،   ، وإنعليه، واستحقاقه دخول النار لتواءاالحرمة  إنّ 
، كل ذلك يدل بالشك ىل طريق مستقيمإىل احلق و إ، وكونه يدعو واألمر الواضح بالنهوض إليه

 .ج اهلل وال يسع الناس سوى إتباعهعلى أن اليماين هو حجة من حج
هو من ينهض بعبء القيام بالسيف،  -ة وكما سنرى يف روايات الحق -وحيث إن اليماين 

، فالبد إذن أن وأنه حجة على الناس يف هذا الوقتوهذا يعين أنه موجود يف عصر الظهور، 
تضحت هذه النتيجة يتضح إن وإذا ا .ن احلجة يف كل عصر واحد ال يتعددأل ؛يكون هو أمحد

 .Xهدي ىل أبيه اإلمام املإهو أنه يدعو ( صاحبكم إلىْلنه يدعو ) :معىن
حدثنا ) (: 11الفنت ص)روي نعيم بن محاد يف  ،هذه الروايات من املصادر السنية ولنسمع

ما املهدي إال من قريش  :قال ،عن كعب ،عن شريح بن عبيد ،عن صفوان ،بقية وعبد القدوس
ن إذ( له أصل ونسب يف اليمن)فاليماين ، ( ر أن له أصال  ونسبا  يف اليمنوما اخلالفة إال فيهم غ

 .خليفة، أي حجة

                                                 

 .53 ص: لنعمانيلغيبة ال - 
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عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر  ،حدثنا ابن هليعة(: )118ص: الفنت)يف أيضا   وروى نعيم
كما ملئت   سيكون من أهل بيتي رجل يمأل اْلرض عدَّلً  :قال أن رسول اهلل  ،الصديف

 (.ني والذي بعثني بالحق ما هو دونهثم من بعده القحطا ،جوراً 
هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن، والذي يأيت من بعده، أي  ناوالذي ميأل األرض عدال  ه

 .ال إنه يوجد من بعده، هو اليماين أو القحطاين ،اخلالفة يتسلم زمام اإلمامة أو
وأهل  ، والرسول أن مكة من هتامة وهتامة من اليمن، فمكة إذن من هتامةمعلوم  :أقول

 .( )ة هم ميانيون بيته بالنتيج
على يدي  :قال ،عن أرطاة ،عن جراح ،حدثنا الوليد :قولهر ونفس الصفحة ويف نفس املصد

 فاليماين أو القحطاين هو خليفة املهدي وعلى يديه .ة اليماين ويف واليته تفتح روميةذلك اخلليف
 .كما سبقت اإلشارة  جتري املالحم

 ،الصديفعن عبد الرمحن بن قيس بن جابر  ،عن ابن هليعة ،حدثنا الوليد: )111ص وعنه
 .(ما القحطاني بدون المهدي) :قال رسول اهلل  :قال

عن أيب  ،عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ،عن ابن أيب ذئب ،عن معمر ،حدثنا عبد الرزاق
 .ايل حىت يسوق الناس رجل من قحطانال تذهب األيام واللي :قال ،هريرة رضي اهلل عنه

عن أيب هريرة  ،عن أيب الغيث ،بن زيد الدئلي عن ثور ،حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي
ل من قحطان يسو َ َّل تقوم الساعة حتى يخرج رج: )قال ،عن النيب  ،رضي اهلل عنه
 (.الناس بعصاه

عن   ،عن تبيع ،عن حكيم بن عم ر ،عن أرطاة بن املنذر ،عن معاوية بن حيىي ،حدثنا الوليد
وذلك إذا ملك اخلامس من ا الصغرى على يدي ذلك اليماين تكون ملحمة عك :قال ،كعب

 .أهل هرقل

                                                 

 .X المهدي اإلمام أنصار إصداراتحد أاليماني حجة هللا، : ع في هذا الشأنراج - 
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فيظهر اليماين  :قال ،كعبعن   ،عن يزيد بن أيب عطاء ،بن سعيد عن يزيد ،حدثنا الوليد
 .(ويقتل قريش ببيت املقدس وعلى يديه تكون املالحم

وأهل بيته  أن رسول اهلل  عتبارباعلى لقب القحطاين  اعنراضناجيل البد من تس :أقول
ولكننا رغم ذلك نقول أن ورود لقب القحطاين يف روايات أبناء السنة ، ال من قحطان عدنان من

موجود لديهم وإن كان  -وهو وجود اليماين أو أمحد الذي يباشر املالحم  -يفيد يف أن املفهوم 
 .ميكن تنتج عنه أخطاء يف حتديد املصداق

حدثنا : )لسماء، فعن كتاب الفنتمن ا مسهابوهذا اخلليفة اليماين أو أمحد هو الذي ي نادى 
ذو ولكنهم  أم ر العصب ليس من ذي وال :لقا ،عن أرطاة ،عن جراح ،الوليد بن مسلم
ليس من ذي وال ذو ولكنه خليفة  مسهبا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنا   يسمعون صوتا  

 :وقوله .Xي ومعلوم أن الصيحة أو النداء السماوي هو من عالمات قيام املهد .( )(مياين
 .يف هلجتهم( ذي وذو)يستعملون الذين الد اليمن يعين إنه ليس من ب (ليس من ذي وال ذو)

حدثنا : )هو القائم الرواية اآلتية Xمن أهل بيت املهدي  الذي ومما يدل على أن الشاب
: يقول مسع عليا   إنه ،عن زر بن حبيش ،عن املنهال ،عن عمرو بن قيس املالئي ،أبو هارون

تقه ، يضع السيف على عايفرج اهلل الفتن برجل منا، يسومهم خسفاً، َّل يعطيهم إَّل السيف)
، يغريه من ولدها لرحمنا ، لو كانواهلل ما هذا من ولد فاطمة: حتى يقولوا ثمانية أشهر هرجاً 

 .(1) (اهلل ببني العباس وبني أمية
أي حممد ) تسبق ظهور املهدي ، والفنت هذهالفنت من أهل البيت يفرج اهلل به الذي فالرجل
العباس هم  من بينو  ، أمية هو السفياين وجيشهينباملراد من و ، كما هو معلوم  (Xبن احلسن 
هو من يقاتل ( وهو هنا أمحد) أن املهديومعلوم  .اليت حتكم العراق وعاصمتها بغداداحلكومة 
 .السفياين

                                                 

 .55ص: نعيم بن حماد المروزي - كتاب الفتن - 
 .32 ص: طاووس ابنللسيد  - المالحم والفتن - 
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، أبناء املهدي يلون احلكم من بعدهومثة روايات كث رة من طريق الشيعة والسنة تنص على أن 
  ج :تيبةبن قال عيون األخبار)، منها ما جاء يف وهي تعزز املعىن الذي يدور حوله هذا املبحث

زائدة، عن مساك، عن سعيد بن  حدثنا أبو أسامة، عن: قال ،حدثين حممد بن عبيد) (:111ص
ما : مة إثنا عشر خليفة، قالاأل يف هذه يكون: جب ر، عن ابن عباس، أنه كان إذا مسعهم يقولون

قال "واملنصور، واملهدي، يسلمها إىل الدجال  السفاح،: إن بعد االثين عشر ثالثة منا. أمحقكم
 .(خروج الدجال يكونون بعده إىل تأويل هذا عندنا أن ولد املهدي :"أبو أسامة

ث طويل يف حدي Xعن أيب محزة، عن أيب عبد اهلل  (:181ص :غيبة الطوسي)وجاء يف 
 (.Xولد الحسين القائم أحد عشر مهدياً من  ، إن منا بعديا أبا حمزة) :أنه قال

: اإليقاظ)و ،(19و 18ص: خمتصر البصائر) وعنه ،( 11ص: منتخب األنوار)ومثله 
 (.18 و 11 ص 11ج :األنوار حبار)و ،(191ص

عليهما )صادق جعفر بن حممد قلت لل: قال ،عن أيب بص ر (:118ص 1ج :كمال الدين)
يكون بعد القائم اثنا عشر : أنه قال X ، إين مسعت من أبيكيا ابن رسول اهلل: (السالم
، ولكنهم قوم من شيعتنا مهديًا ولم يقل اثنا عشر إماماً  اثنا عشر :إنما قال: فقال ؟ مهديا  

  .( ) (ومعرفة حقنا يدعون الناس إلى مواَّلتنا

 .(إثنا عشر مهدياً من ولد الحسين إن منا بعد القائم) (:81 ص املختصر)ويف 
يعين " يقوم القائم منا): Xعن علي بن احلسني  (:111ص 1ج :شرح األخبار)ويف 
  . "(األئمة من ذريته يعين من" ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً  "املهدي

 :ويف املصادر السنية

احلسني بن املنادي يف اجلزء  فقال أبو) (:81 ص 1 ج :الباري فتح)قال ابن حجر يف 
أن يكون هذا بعد  ،معىن حديث يكون اثنا عشر خليفة حيتمل يف :الذي مجعه يف املهدي

فقد وجدت يف كتاب دانيال إذا مات املهدي ملك بعده  ،املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان

                                                 

 .36 و  6  ص 64ج: األنوار، وعنهما بحار    ص: ومثله مختصر البصائر - 
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خلالفة هم با، مث يوصي آخر مخسة من ولد السبط األصغر مث ،مخسة رجال من ولد السبط األكرب
ميلك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا  كل واحد منهم إمام  ، مثلرجل من ولد السبط األكرب

 ... مهدي
وهو رجل ربعة مشرب  ،مسه حممد بن عبد اهللااملهدي : عن ابن عباس ،صاحل ويف رواية أيب
ألمر بعده اثنا عشر ، مث يلي ااألمة كل كرب ويصرف بعدله كل جوربه عن هذه  حبمرة يفرج اهلل

( ! ، مث ميوت فيفسد الزمانسة من ولد احلسني وآخر من غ رهممن ولد احلسن ومخ رجال  ستة
 .انتهى

ومحل بعضهم احلديث على من يأيت بعد ) (:181ص 1ج :القدير فيض)وقال املناوي يف 
ولد احلسني سة من بعده اثنا عشر رجال  ستة من ولد احلسن ومخ مث يلي األمر: املهدي لرواية

 (.181ص 11ج :عمدة القاري للعيين) ويف. الرواية ضعيفة جد ، لكن هذهوآخر من غ رهم
 وجد يف: ، وقيلاملهدي الذي خيرج يف آخر الزمان حيتمل أن يكون اثنا عشر بعد: وقيل

ولد  ، مث مخسة منه مخسة رجال من ولد السبط األكربإذا مات املهدي ملك بعد: كتاب دانيال
بعده ولده فيتم  ، مث ميلكخلالفة لرجل من ولد السبط األكرب، مث يوصي آخرهم باألصغرالسبط ا

 .شر ملكا  كل واحد منهم إمام مهديبذلك اثنا ع
املراد من : وقيل .اليكون اثنا عشر مهديا  مث ينزل روح اهلل فيقتل الدج) :وعن كعب األحبار

 ،يعملون باحلق وأن تتواىل أيامهم القيامةعشر خليفة يف مجيع مدة اإلسالم إىل يوم  وجود اثين
يهلك  ويؤيد هذا ما أخرجه مسدد يف مسنده الكب ر من طريق أيب حبران أبا اجللد حدثه أنه ال

رجالن من  ، منهماحلقهذه األمة حىت يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل باهلدى ودين 
 .( ) (سنة ، واآلخر ثالثنيأهل بيت حممد، يعيش أحدمها أربعني سنة

 ، مع إهنمي ال يهريق حمجمة دمويعزز ما تقدم ما رواه ابن محاد وغ ره من أن املهد :أقول
ومثة دالئل   .ألن املهدي هنا إثنان ال واحد ؛ذا، وال تعارض يف هرووا أنه جتري على يديه املالحم

 .Xهدي كث رة ال يسعها املقام ميكن للقارئ التعرف عليها يف كتب أنصار اإلمام امل

                                                 

 .X المهدي اإلمام ألحاديثنقالا عن المعجم الموضوعي  - 
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هو الوحيد من بني  أمحد فإن السيد Xوبقدر تعلق األمر بدعوة السيد أمحد احلسن 
فقد احتج على  ،ثبات حقه على مبدأ الوصيةالرايات املرفوعة يف هذا الزمن الذي يعتمد يف إ

، وإنه أمحد الناس بأنه رسول من اإلمام املهدي حممد بن احلسن ومن عيسى ومن إيليا 
 . صية رسول اهلل املذكور يف و 

ميكن لطالب احلق أن يعّضد النتيجة اليت ذكرهتا خبصوص أن املعين من أمحد يف وصية رسول و 
مئات الصاحلة الكث رة اليت رآها  من خالل الرؤى Xهو السيد أمحد احلسن  اهلل 

هو وصي ورسول اإلمام  Xوكلها تصب يف خانة اإلخبار بأن السيد أمحد احلسن  ،األشخاص
 .Xهدي امل

بدأ اإلسالم ": كما يف احلديث  ،ن املؤمن يف ذلك الوقت يكون غريبا  إ) :وقد ورد يف احلديث
: ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة، وقيلفيقل أنس املؤمن ومعينه يف  .( ) "وسيعود غريبا   غريبا  

لرزق، وقال ل وكثرة األمن وبسط اخل ر وااملراد بالزمان املذكور زمان املهدي عند بسط العد
بن ث زمان الطائفة الباقية مع عيسى املراد واهلل أعلم بآخر الزمان املذكور يف هذا احلدي: القرطيب

  (.، صلوات اهلل عليهما وسالمه، بعد قتله الدجالمرمي
ه إن ، أو يباهلو ل الديانات السماوية بأن يناظروهحتدى علماء ك X والسيد أمحد احلسن

 .دليلأصروا على التكذيب دون 
عن  دعوته من القرآن والتوراة واإلجنيل، وإليكم جوابه Xهذا وقد أثبت السيد أمحد احلسن 

  :سؤال و جه له يف هذا الصدد
لدليل فكيف تثبت با. بعدها السفارة وانقطعتنتم الشيعة تقولون بأن السفراء أربعة، أ /س]

 ؟( 1)رقم بأنك سف ر ( ، واإلجنيلوالتوراة ،نآالقر )النقلي والعقلي من 
reta . jorj 

  1111/ امرأة مسيحية

                                                 

 .مسلم أخرجه - 
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وكان عند إصعاد الرب إيليا يف العاصفة : )امللوك الثاين اإلصحاح الثاين يف التوراة سفر /ج
اليبس ، فعرب كالمها يف وضرب املاء فانفلق إىل هنا وهناكخذ إيليا رداءه ولفه أو  .....إىل السماء 

فقال اليشع ليكن نصيب . ا افعل لك قبل أن أوخذ منكلب ماذاط: وملا عربا قال إيليا لليشع
اثنني من روحك علي فقال صعبت السؤال فان رأيتين أوخذ منك يكون لك كذلك وإال فال 
يكون وفيما مها يس ران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل نزلت ففصلت بينهما فصعد إيليا يف 

أيب يا أيب مركبة إسرائيل وفرساهنا ومل يره بعد العاصفة إىل السماء وكان اليشع يرى وهو يصرخ يا 
).... 

ض وهو مرفوع ومل ميت إىل اآلن ويعمل يف األر  Xهذا هو حال نيب اهلل ورسوله إيليا 
ن كانت عيوهنم إألهنم عميان، و  ؛ن ال يراه أهل األرض، ولكأعمال كث رة هلل سبحانه وتعاىل

أعمال بأمر اهلل سبحانه يف ، وله مرفوع ا  وهو أيض Xاخلضر  Xنظ ر إيليا  ، وأيضا  مفتوحة
واإلمام املهدي . أعمال بأمر اهلل سبحانه يف األرض، وله كذلك مرفوع  Xوعيسى  .األرض

 .أعمال بأمر اهلل سبحانه يف األرضكذلك وله   Xحممد بن احلسن 
أرسل أوصياءه ورسال  من عنده لتثبيت احلق الذي جاء به من  Xويف بداية رفع عيسى 

يف اإلجنيل  امسهكما هو  ء مشعون الصفا أو، ومن هؤال سبحانه ونشر دين اهلل يف أرضهاهلل عند
مث إن الرسالة من  ،كما هو يف اإلجنيل يوحنا الالهويت وكذلك يوحنا الرببري أو ،(مسعان بطرس)

 فال يوجد دليل عقلي ،إىل األبد انقطاعهافنرة من الزمن  انقطاعهاوال يعين  انقطعت Xعيسى 
من ميثله إذا حان وقت  Xالدليل على عكسه وهو إرسال عيسى نقلي يؤيد هذا الغرض بل  أو

 .ورد الدليل فيما يأيت إنشاء اهللوسأ ،القيامة الصغرى واقنربتعودته 
ما  استمرته األربعة يف غيبته الصغرى اليت فقد أرسل سفراء Xأما بالنسبة لإلمام املهدي 
ال يدل  ، وأيضا  Xطعت السفارة واإلرسال من اإلمام املهدي يقارب السبعني عاما  مث انق
ميثله إذا  X، بل الدليل على إرساله رسوال  عنه إىل األبد انقطاعهاانقطاعها فنرة من الزمن 

 .رد الدليل فيما يأيت إن شاء اهللوسأو  ،قيامه وحان وقت القيامة الصغرى اقنرب
رسول عنهم ميثلهم لنبحث أمر هؤالء األربعة لة الدليل على إرساهلم واآلن وقبل حبث مسأ

 هنم مفنرقني؟أهل هو واحد أم  ،أي اخلضر وإيليا وعيسى وحممد بن احلسن املهدي  ،
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ن رهبم واحد ودينهم أل ؛غ ر مفنرقني وال اختالف بينهمواحلق إن أمرهم واحد وهم متحدين و 
واحلق الذي يدعون إليه واحد  ،عملونواحد وهو التسليم هلل سبحانه ومجيعهم يدعون هلل وبأمره ي

وهدفهم وغرضهم واحد وهو نشر القسط والعدل والتوحيد  ،وغايتهم واحدة وهي القيامة الصغرى
فهم متحدين ال اختالف بينهم  ،وعبادة اهلل يف هذه األرض من حيث يريد سبحانه وتعاىل

ن الرسول منهم مجيعا  واحد واحد فال بد أن يكو  وإهلهمويطلبون غاية واحدة وهدف واحد ورهبم 
فمن ميثلهم ميثل اهلل ومن خيلفهم يف األرض  ،ألهنم بأمر اهلل يعملون ؛رسول من اهلل وهو أيضا  
 .ألهنم خلفاء اهلل يف أرضه ؛سبحانهخيلف اهلل 

قيامة الصغرى ودولة إذا حان وقت ال هنم يرسلون رسوال  عنهم أواآلن لنورد األدلة على 
 :ض األدلة لضيق املقام عن التفصيللنكتفي ببعو . العدل اإلهلي

 :وأحاديث األئمة   يف القرآن وأحاديث الرسول حممد: لاألو 
  :في القرآن( أ
يَ ْغَشى النَّاَس هذا َعذاٌب أَلِيٌم #  فَاْرَتِقْب يَ ْوَم تَْأِتي السَّماُء ِبُدخاٍن ُمِبينٍ ﴿ :قال تعاىل - 

ُثمَّ  # أَنَّى َلُهُم الذِّْكرى َوَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبينٌ  # ِإنَّا ُمْؤِمُنونَ  رَب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعذابَ # 
يَ ْوَم نَ ْبِطُش  # ِإنَّا كاِشُفوا اْلَعذاِب َقِلياًل ِإنَُّكْم عاِئُدونَ #  تَ َولَّْوا َعْنُه َوقاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ 

  .( )﴾اْلَبْطَشَة اْلُكْبرى ِإنَّا ُمْنَتِقُمونَ 
َعَث ﴿ :قال تعاىل ،وهذا الدخان عذاب والعذاب يسبق برسالة بِيَن َحتَّى نَ ب ْ َوما ُكنَّا ُمَعذِّ

 .(1)﴾َرُسوَّلً 
هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة على تكذيب رسول أرسل للمعذبني وهو بني  وأيضا  

 .﴾ْجُنونٌ ثُمَّ تَ َولَّْوا َعْنُه َو قاُلوا ُمَعلٌَّم مَ ﴿ أظهرهم كما هو واضح من اآليات
هذا الدخان أو العذاب يكشف إلميان أهل األرض هبذا الرسول بعد أن أظلهم كما  وأيضا  

 .أو يونان X أظل العذاب قوم يونس
                                                 

 .5  –  : الدخان - 
 .6 : اإلسراء - 
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وأيضا  هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغرى بل هو البطشة الصغرى كما هو واضح 
 .ظاملنيمن ال واالنتقامفليس بعده إال البطشة الكربى  ،يف اآلية

وهو مقنرن برسول بل هو  وهذا ورد عن األئمة  ،إذن فالدخان من عالمات قيام القائم
أَنَّى َلُهُم الذِّْكرى َوَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ﴿بسبب تكذيب أهل األرض هلذا الرسول فهو عقوبة هلم 

 .﴾ُمِبينٌ 
 ؟ ؟ ومن مرسل هذا الرسول ذا الرسولفمن هو ه

ْرِض  ِبْسمِ ﴿ :وقال تعاىل -1 ََ اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم ُيَسبُِّح لِلَِّه ما ِفي السَّماواِت َوما ِفي اْْل
ُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه  # اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز اْلَحِكيمِ  ُهْم يَ ت ْ ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اْْلمِّيِّيَن َرُسوًَّل ِمن ْ

يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكتابَ  ُهْم  # َواْلِحْكَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبينٍ  َويُ زَكِّ َوآَخرِيَن ِمن ْ
ذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل  # َلمَّا يَ ْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 

 .( )﴾اْلَعِظيمِ 
ويزكيهم ويعلمهم منهم يتلو عليهم آياته  سل فيهم رسوال  أي وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم س ر 

 .... الكتاب واحلكمة 
على اآلخرين الذين يأتون بعد رجوعه إىل  هو أيضا  يتلو وقطعا  ال ميكن أن يكون حممد 

 :فال بد أن يكون هناك رسول وأيضا  يف األميني أي يف أم القرى يف زمانه وله هذه الصفات ،اهلل
ويعلمهم الكتاب  ،أي يطهرهم فينظرون يف ملكوت السماوات ،ويزكي الناس ،تيتلو اآليا
  ...واحلكمة 

نَ ُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم َّل ﴿ :قال تعاىل -1 َوِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسوٌل فَِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ
  .(1)﴾ُيْظَلُمونَ 

ِلُكلِّ أُمٍَّة ﴿فس ر هذه اآلية سألته عن ت :قال ،Xعن أيب جعفر  ،ويف احلديث عن جابر
نَ ُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم َّل يُْظَلُمونَ  تفس رها : )Xقال  ﴾َرُسوٌل فَِإذا جاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ
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رسول،  من آل حممد خيرج إىل القرن الذي هو إليهم بالباطن أن لكل قرن من هذه األمة رسوال  
 .وهم األولياء و هم الرسل

نَ ُهْم بِاْلِقْسطِ فَ ﴿ :وأما قوله معناه إن الرسل يقضون  :قال ﴾ِإذا جاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ
 .( ) (بالقسط وهم ال يظلمون كما قال اهلل

 .األدلة القرآنية استعرضناول إذا ن األمر سيطإوإال ف لالختصاروهذا يكفي 
وجود مهدي وردت أحاديث كث رة نقلها الشيعة والسنة تدل على  عن الرسول حممد  (ب

 .وهو ميينه ووصيه Xوهو متصل به ورسول منه  Xوقائم يسبق اإلمام املهدي 
 وامسه ،نه املهدي األولإو  ،وصفته بامسه،دالة على هذا الشخص  ووصية رسول اهلل 

 .Xومن ذرية اإلمام املهدي  ،محدأ
ومسكنه  بامسه Xأيضا  هذا الشخص الذي يرسله اإلمام املهدي  ووصف األئمة 

وملزيد من  لالختصار،وأعتذر عن نقل األحاديث ... و... محد ومن البصرة وأ وامسه ،وصفاته
ومنها البالغ املبني، والرد  Xاملعلومات راجعي الكتب الصادرة عن أنصار اإلمام املهدي 

، وبعض البيانات اليت تعرضت فيها لبعض هذه الروايات اليت نقلها كبار احلاسم، والرد القاصم
 .نقل بعضها علماء السنة يف كتبهم الشيعة منذ مئات السنني عن الرسول واألئمة كما علماء

 في التوراة :ثانياً 
ف رفع راية لألمم من بعيد ويصفر هلم من أقصى األرض فإذا هم بالعجلة ) .سفر إشعيا ( 

ال تنقطع يأتون سريعا  ليس فيهم رازح وال عاثر ال ينعسون وال ينامون وال تنحل حزم أحقائهم و 
حتسب كالصوان سيور أحذيتهم الذين سهامهم مسنونة ومجيع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم 

هلم زجمرة كاللبوة ويزجمرون كالشبل ويهرون وميسكون الفريسة ويستخلصوهنا وال وبكراهتم كالزوبعة 
 . (1)( ...البحر  منقذ يهرون عليهم يف ذلك اليوم كهدير
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كما يف   Xهي صفات أصحاب القائم .. و... و.. .وهذه الصفات أي ال ينامون 
 ! ؟( ف رفع راية لألمم)فمن هو رافع الراية  الروايات عن آل حممد 

 .وعيسى وإيليا واخلضر  Xأي الذي يطلب البيعة ويمع األنصار لإلمام املهدي 
وخيرج قضيب من جذع يّسى وينبت غصن من أصوله وحيل عليه ) :اإلصحاح احلادي عشر

الرب روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب ولذته تكون يف خمافة روح 
الرب فال يقظي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسع أ ذنيه بل يقظي بالعدل للمساكني 
وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه 

فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع . متنيه واألمانة منطقة حقويه نطقةويكون الرب م
ال يسوئون وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض متتلئ من ... اجلدي والعجل مع الشبل 

صل يّسى القائم راية للشعوب إياه ويكون يف ذلك اليوم أن أ .معرفة الرب كما تغطي املياه البحر
 . ( )...(  ه جمدا  تطلب األمم ويكون حمل

 حتدث إال يف دولة وهذه األحداث كلها مالئمة للقيامة الصغرى ومل حتدث فيما مضى وال
 .العدل اإلهلي

 .Xنه والد نيب اهلل داوود أأما يّسى وهو يف التوراة معروف 
 .Xمن ذرية داوود  Xوأم اإلمام املهدي 

 Xأت يف املنام نيب اهلل عيسى إهنا أم رة جدها قيصر الروم ر ) :شديد باختصاروقصتها 
لولده اإلمام  Xمن عيسى  وخطبها الرسول حممد  ووصيه مشعون الصفا والرسول حممد 

شرف قد جاءك  :لشمعون الصفا أو مسعان بطرس Xفقال عيسى  ،Xاحلسن العسكري 
ورأت بعد ذلك رؤى   ،Xوصي عيسى  (مسعان بطرس)من ذرية مشعون الصفا ألهنا  ؛عظيم

 وحصلت هلا معجزات كث رة حىت وصلت إىل دار اإلمام علي اهلادي يبسعرضت نفسها للكث رة و 
X،  فزوجها من ابنه اإلمام احلسن العسكريX  ولدت له اإلمام حممد بن احلسن املهدي و
X). 
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من جهة ( Xيعقوب )من ذرية إسرائيل  Xفاإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 
 .األب من جهة األم ومن ذرية حممد 
 .نه قضيب من جذع يّسىأفيصدق عليه 

نه غصن خيرج من ذاك القضيب أكما يصدق على املهدي األول من املهديني األثين عشر 
 .Xألنه من ذرية اإلمام املهدي  ؛من جذع يّسى

هو  واألئمة  محد كما يف الروايات عن الرسول حممد أ امسههدي األول والذي وامل
 ،امه بالسيفووصيه وميينه وأول مؤمن به عند بداية ظهوره قبل قي Xرسول اإلمام املهدي 
وإذا أردِت املزيد إقرائي يف التوراة يف سفر إشعيا اإلصحاح الثالث  لالختصارواكتفي هبذا القدر 

والثالث  ،والتاسع واألربعون ،والرابع األربعون ،والثالث واألربعون ،والثاين واألربعون ،عشر
 .وتدبريها جيدا   ،والسادس والستون ،والستونواخلامس  ،والستون
 :سفر دانيال (1

ىل إكنت تنظر ......أنت أيها امللك كنت تنتظر وإذا بتمثال عظيم  : )...اإلصحاح الثاين
نه قطع حجر بغ ر يدين فضرب التمثال على قدميه اليت من حديد وخزف فسحقهما فانسحق أ

هب معا  وصارت كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها حينئذ احلديد واخلزف والنحاس والفضة والذ
صار جبال  كب را  ومأل األرض كلها كان أما احلجر الذي ضرب التمثال الريح فلم يوجد هلا م

 )......( ) . 
فهذا احلجر الذي يقضي على مملكة الطاغوت والشيطان يف هذه األرض هو رسول من 

 .ومن عيسى وإيليا واخلضر  Xاإلمام املهدي 
أجاب دانيال وقال كنت أرى يف رؤياي ليال  وإذا بأربع رياح السماء : )اإلصحاح السابع

  األول *وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا خمالف ذاك  *هجمت على البحر الكب ر 
وكنت انظر حىت أ نتتف جناحاه وانتصب على األرض وأوقف على  *كاألسد وله جناحا نسر 
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وإذا حبيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد  *ي قلب إنسان رجلني كانسان وأعط
وبعد هذا كنت أرى وإذا  * ويف فمه ثالث أ ضل ع بني أسنانه فقالوا له هكذا قم كل حلما  كث را  

 *وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانا  . ر وله على ظهره أربعة أجنحة طائربآخر مثل النم
يف رؤى الليل وإذا حبيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا  وله أسنان من حديد  بعد هذا كنت أرى 

وله عشرة قرون  .خمالف لكل احليوانات الذين قبلهوكان . أكل وسحق وداس الباقي برجليه. ةكب ر 
كنت متأمال  بالقرون وإذا بقرن آخر صغ ر طلع بينها وقلعت ثالثة من القرون األوىل من قدامه   *

نه وضعت عروش أكنت آري   *كعيون اإلنسان يف هذا القرن وفم متكلم بعظائم وإذا بعيون  
وجلس القدمي األيام لباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه هليب نار وبكراته نار 

فجلس . ألوف ألوف ُتدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. هنر نار جرى وخرج من قدامه *متقدة 
جل صوت الكلمات العظيمة  اليت تكلم هبا أنظر حني أذن من أكنت   *الدين وفتحت األسفار 

أما باقي احليوانات فنزع  *كنت أرى إىل أن قتل احليوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار . القرن
كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع   *عنهم سلطاهنم ولكن أعطوا طول حياة إىل زمان ووقت 

فأعطي سلطانا  وجمدا   *جاء إىل القدمي األيام فقربوه قدامه سحب السماء مثل ابن إنسان أتى و 
بدي ما لن يزول وملكوته ما ال أسلطانه سلطان . وملكوتا  لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة

فاقنربت إىل  *أما أنا دانيال فحزنت روحي يف وسط جسمي وأفزعتين رؤى رأسي  *ينقرض 
هؤالء  *فاخربين وعرفين تفس ر األمور . ة يف كل هذاقوف وطلبت منه احلقيقواحد من الو 

العلي فيأخذون اململكة  أما قديسو *وك يقومون على األرض احليوانات العظيمة اليت هي أربع مل
حينئذ رمت احلقيقة من جهة احليوان الرابع الذي   *ىل ابد اآلبدين إوميتلكون اململكة إىل األبد و 

وأسنانه من حديد وأظفاره من حناس وقد أكل وسحق وداس  كان خمالفا  لكلها وهائال  جدا  
وعن القرون العشرة اليت برأسه وعن اآلخر الذي طلع فسقطت قدامه ثالثة وهذا  *الباقي برجليه 

نظر وإذا هذا القرن حيارب أوكنت  *القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره اشد من رفاقه 
يام وأعطي الدين لقديسي العلي وبل  الوقت فأمتلك القديسني فغلبهم حىت جاء القدمي األ

فقال هكذا أما احليوان الرابع فتكون مملكة رابعة على األرض خمالفة لسائر  *القديسون اململكة 
والقرون العشرة من هذه اململكة هي عشرة  *املمالك فتأكل األرض كلها وتدوسها وتسحقها 
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األولني ويذل ثالثة ملوك ويتكلم بكالم ضد العلي ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو خمالف 
ويبلي قديسي العلي ويظن انه يغ ر األوقات والسنة ويسلمون ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان 

واململكة والسلطان وعظمة  *فيجلس الدين وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إىل املنتهى  *
بدي ومجيع السالطني أملكوته ملكوت . العلياململكة حتت كل السماء تعطى لشعب قديسي 

  .( ) (إىل هنا هناية األمر *ويطيعون  إياه يعبدون
واألسد وله جناحان يرمز إىل اإلمرباطورية اإلجنليزية اليت قامت يف أوربا وشعارها هو األسد 

أما ..... .من الناس ا  كل حلما  كث را  أي قتل كث ر وأما الدب فهو شعار السوفيت وأ ،انوله جناح
احليوان الرابع الذي من احلديد فهو اإلمرباطورية األمريكية اليت داست اآلن كل األرض وهيمنت 

 .على كل األرض بالسالح واملال
ال تدفع لوقيد النار إن وهناية أمريكا كما قال داني ،Xأما قدمي األيام فهو اإلمام املهدي 

 .شاء اهلل
يأتون يف القيامة الصغرى وهي حساب  وعيسى وإيليا واخلضر  Xام املهدي واإلم

 فمن املنذر ؟  ،فهل يصح العذاب والنقمة قبل اإلنذار ،وعذاب ونقمة على الظاملني
 .الناس بني أيديهم أي قبل ظهورهم يبشر وينذر البد أن يكون هناك رسول منهم 
 .ويكفي هذا من التوراة لالختصار

 ي اْلنجيلف: ثالثاً 
وسوف تسمعون حبروب وأخبار  (1): )......... إجنيل مىت اإلصحاح الرابع والعشرين

فمىت نظرمت رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال النيب قائمة يف املكان  (1 ) ..........حروب 
ن ألنه كما إن الربق خيرج م... ولكن ألجل املختارين تقصر تلك األيام  (11)....... املقدس 

وللوقت بعد ضيق تلك .... املشارق ويظهر إىل املغارب هكذا يكون أيضا  جميء ابن اإلنسان 
 ....(.األيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضوءه 
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كما ذكرها الرسول حممد   Xويف هذا اإلصحاح عالمات القيامة الصغرى يذكرها عيسى 
نه عرب عن أواملهم ( .... كاأمري)ورجسة اخلراب ...... حروب وكسوف وخسوف  واألئمة 

يف ذلك الزمان يكون  Xواملشرق نسبة  إىل مكان عيسى  ،بداية ظهوره من املشرق إىل املغرب
براهيم حيث خرج من العراق وظهر إ، والربق الذي خرج من املشرق وظهر يف املغرب هو العراق

 .يف األرض املقدسة
ولكين أقول لكم أن إيليا قد ) :مثل إيليابأنه إيليا أي ( حيىي)عن يوحنا  Xوقد قال عيسى 

، حينئذ أمل منهميت كذلك ابن اإلنسان أيضا  سوف. يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادواجاء ومل 
 . ( )( نه قال هلم عن يوحنا املعمدانفهم التالميذ أ

ع يأيت من له أذنان ن أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيليا املزمإو ) :Xوقال عيسى عن يوحنا 
 . (1)( للسمع فليسمع

ومن معه وهم عيسى وإيليا واخلضر وخروجه  Xن الرسول الذي يرسله اإلمام املهدي إلذا ف
كما إن خروج يوحنا كان ميثل   ،هبذا املعىن Xنه خروج عيسى أمن العراق ميكن أن يقال عنه 

ك كما قال وميكن أن يكون هذا الرسول من أمة أخرى بل هو كذل ،خروج إيليا يف مرحلة معينة
  .(1) (تعمل أمثارهمة إن ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطي أللذلك أقول لكم ) :Xعيسى 

نتم أيضا  مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن ألذلك كونوا ) X:وقال عيسى 
 أي العلم)فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام اإلنسان 

  .(1) (يف حينه طويب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يده يفعل هكذا( واملعرفة واحلكمة
؟ إال أن يكون رسول من اإلمام املهدي ومن عيسى وإيليا  فمن هو هذا العبد األمني احلكيم

 . واخلضر

                                                 

 .السابع عشر اإلصحاحمتي  إنجيل - 
 .الحادي عشر اإلصحاحفي  - 
 .الحادي والعشرون اإلصحاحمتي  -4
 .الرابع والعشرون اإلصحاحفي  -3
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وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلين وليس أحد منكم يسألين أين متضي ولكن : )وقال عيسى
نه خ ر لكم أن انطلق ألنه إن مل احلزن قلوبكم لكن أقول لكم احلق إين قلت لكم هذا قد مأل أل

انطلق ال يأتيكم املعزي ولكن إن ذهبت أ رسله إليكم ومىت جاء ذاك يبكت العامل على خطيئة 
ال وعلى بر وعلى دينونة أما على خطيئة فألهنم ال يؤمنون يب وأما على بر فألين ذاهب إىل أيب و 

 . ( )( ونة فألن رئيس هذا العامل قد دينترونين أيضا  وأما على دين
؟ ومن هذا الذي يبكت العامل على خطاياهم وتكذيبهم األنبياء  فمن هذا املعزي الذي يرسل

والرسل وقتلهم وعلى تركهم حق األنبياء ووصاياهم وعلى تضيعهم حظهم يف القيامة الصغرى 
 .Xهو اإلمام املهدي وخذالهنم رئيس هذا العامل و 

كث رة أيضا  ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن حتملوا اآلن  إن يل أمور) X:وقال عيسى 
وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما 

  .(1)( ميسمع يتكلم به وخيربكم بأمور كث رة ذلك ميجدين ألنه يأخذ مما يل وخيربك
فجميع ما جاءت به الرسل  ،العلم سبعة وعشرون حرفا  ) :قال ،Xوعن أيب عبد اهلل 

فبثها  فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفا   ،حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم غ ر احلرفني
  .(1) (فني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفا  يف الناس وضم إليها احلر 

وإذا أردِت املزيد ففي رؤيا  ،را  يكفي ملن يطلب احلق واحلقيقةن كان خمتصإوأظن ما تقدم و 
 .لالختصارملن يطلب احلقيقة مل أتعرض له يوحنا الالهويت الكث ر 

 :وقالوا  ،(أ من الناصرة خيرج شيء صاحل: )قالوا Xوأذكرك إن اليهود ملا بعث اهلل عيسى 
نه أملسيح من اجلليل يأيت أمل يقل الكتاب وهل ا) :وقالوا ،(نه مل يقم نيب من اجلليلأفتش وانظر )

 (.من نسل داوود من بيت حلم القرية اليت كان داوود فيها يأيت املسيح

                                                 

 .السادس عشر اإلصحاحيوحنا  إنجيل - 
 .السادس عشر اإلصحاحيوحنا  إنجيل - 
 .445ص  6ج: بحار األنوار -4
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بكل قلبك  توكل عليّ )يف التوراة مكتوب ... الكلمات  وأخ را  نصيحيت لكي أن تتدبري هذه
كيما ، أكرمين ريق اعرفين وأنا أقوم سبيلك، وال حتسب نفسك حوال تعتمد على فهمك يف كل ط

 (.وأدب نفسك بقويل
 .[أمحد احلسن

* * * 

   .كتب األخوة األنصار يد املزيد  ىلإوهذا غيض من فيض ومن يرجع  :أقول
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَ ْوٌم َأْن يَ ْبُسطُوا ِإلَْيُكْم ﴿: قال تعاىل

َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّه   #َفَكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعْنُكْم َوات َُّقوا اللََّه َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّْل اْلُمْؤِمُنونأَْيِديَ ُهْم 
ُهْم اثْ َنْي َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل اللَُّه ِإنِّي َمَعُكْم لَِئْن َأَقْمُتْم ال صَّاَلَة ِميثَا ََ بَِني ِإْسَرائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ

َحَسًنا َْلَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَأقْ َرْضُتْم اللََّه قَ ْرًضا  آتَ ْيُتْم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهمْ وَ 
َواَء َوَْلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَنْ َهاُر َفَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ سَ 

فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه #  السَِّبيل
ُهْم فَاْعفُ  َوَنُسوا ُهْم ِإَّلَّ َقِلياًل ِمن ْ ُهْم  َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه َوََّل تَ َزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ َعن ْ

َوِمْن الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاقَ ُهْم فَ َنُسوا َحظًّا #  َواْصَفْح ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
نَ ُهْم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يُ َنبِّ  ئُ ُهْم اللَُّه ِبَما َكانُوا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ

يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ يُِّن َلُكْم َكِثيًرا ِممَّا ُكْنُتْم ُتْخُفوَن ِمْن اْلِكَتاِب  # َيْصنَ ُعونَ 
َمْن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل  يَ ْهِدي ِبِه اللَّهُ   #َويَ ْعُفو َعْن َكِثيٍر َقْد َجاءَُكْم ِمْن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبينٌ 

 .( )﴾السَّاَلِم َوُيْخرُِجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
* * * 

 
 

                                                 

 .5  –   : المائدة - 



 :الفصل الثاني

 واحلكمة العلم
ج بالبشرية من يف أن السالح الفعال الذي يباشر به حجة اهلل عملية اخلرو  اثنانال خيتلف 

 .علم اإلهلي الذي تزوده به السماءىل النور هو الإالظلمات 
واحلق إن النص اإلهلي على حجة اهلل ليس يف احلقيقة سوى نص على العامل الذي ميلك من 

خليفة له يف  Xبعد أن نص اهلل تعاىل على آدم ، وهكذا فة ما يؤهله لقيادة الركب البشرياملعرف
املالئكة  عنرضا ﴾َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَْلْرِض َخِليَفةً ﴿ :األرض بقوله تعاىل

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك ﴿بأن  قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َوَعلََّم آَدَم اَْلْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل  # قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ََّل تَ ْعَلُمونَ 

 .( )﴾أَْنِبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤََّلء ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقين
ميلك من العلم  Xاهلل تعاىل بأن آدم  مأجاهب على هذا التنصيب املالئكة عنرضا وبعد أن
ه العلم الذي منح هذا املائز وهو خالفة اهلل يف أرضه بسبب ستحقاقد  X، فهو ما ال متلكون

 .، فالعلم الذي يتميز به حجة اهلل دليل ي عرف من خالله هذا احلجة بكل تأكيداهلل له
أََلْم تَ َر ِإَلى اْلَمََل ِمْن بَِني ﴿: منها قوله تعاىل ،على هذا املعىن وقد وردت آيات كث رة تدل

ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهْم ابْ َعْث لََنا َمِلًكا نُ َقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه قَاَل َهْل  ِإْسَرائِيَل ِمْن بَ ْعدِ 
ْد ُأْخرِْجَنا َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َأَّلَّ تُ َقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأَّلَّ نُ َقاِتَل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوقَ 

ُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ  ِمْن ِديَارِنَا   #َوأَبْ َنائَِنا فَ َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهْم اْلِقَتاُل تَ َولَّْوا ِإَّلَّ َقِلياًل ِمن ْ
َنا َوَنحْ  اً ْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكَوقَاَل َلُهْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ اللََّه قَ  ُن قَاُلوا أَنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ

ي َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يُ ْؤَت َسَعًة ِمْن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اللََّه اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة فِ 
 . (1)﴾اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه يُ ْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

                                                 

 . 4 – 42: ةالبقر - 
 .37  – 35 : البقرة - 
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أي إهنم يؤمنون بالتنصيب  -نبيهم أن يبعث هلم ملكا  إذن هؤالء القوم الذين طلبوا من 
اهلل قد بعث لكم طالوت ملكا ،  إن: ؤالء القوم بعد أن قال هلم نبيهمه :أقول، - إلهلي للحاكما
 ، بأن األمر ال يتعلق باملال بل بالعلمبأن طالوت ال ميلك ماال  وف را ، وهنا أجاهبم نبيهم عنرضواا

ُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوالل ُه يُ ْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُء َوالل ُه ِإنَّ الل َه اْصطََفا﴿
 .﴾َواِسٌع َعِليمٌ 

الالزم لرحلة العودة إليه تعاىل،  ، فاهلل جل وعال يسلح حججه بالسالحفاملسألة مسألة علم
 . سوى العلم ليس هذا السالحو 

َناُه ِمْن اْلَقْريَِة الَِّتي َكاَنْت تَ ْعَمُل اْلَخَباِئَث َوُلوطً ﴿: وقال تعاىل ي ْ َناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَنجَّ ا آتَ ي ْ
 .( )﴾ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوَم َسْوٍء فَاِسِقينَ 

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ ﴿ َنا ِمْن بَ ْعِدِه بِالرُُّسِل َوآتَ ي ْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَ فَّي ْ اْلبَ ي َِّناِت  َوَلَقْد آتَ ي ْ
بْ ُتْم َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس َأ َفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَما ََّل تَ ْهَوى أَنُفُسُكْم اْسَتْكبَ ْرُتْم فَ َفرِيًقا َكذَّ 

 .(1)﴾َوَفرِيًقا تَ ْقتُ ُلون
وروح  ليه روح الرب وروح احلكمة والفهم، وروح املشورة والقوة،وحيل ع): شعياإ وجاء يف سفر
، وال حبسب مسمع ولذته يف خمافة الرب، وال يقضي حبسب مرأى عينيه. املعرفة وخمافة الرب

 (.أذنيه
أعطاه من وردت الكث ر من األحاديث اليت تدل على أن اهلل قد  Xوخبصوص املهدي 
هو : قال ،النيب  عن ،عن عائشة) (:119ص  ج :ابن محاد)، فعن العلم ما مييزه عن غ ره

 (.الوحي ، يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا علىعترتيرجل من 
القول )و ،(11 ص :صواعق ابن حجر)و ،(11ص 1ج :احلاوي)و ،(1 ص :الدرر)وعنه 
وكذا ورد اخلرب يف صفة ) (:111ص 1ج: فتوحات ابن عريب)ويف (. 1 و 1ص :املختصر

 (.يقفو أثري َّل يخطئ: املهدي أنه قال 

                                                 

 .73: األنبياء - 
 .45: البقرة - 
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وال معىن للمعصوم يف احلكم، إال أنه ال  ال متبوع وأنه معصومفعرفنا أنه متبع : )111ص ويف
 (.نطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىفإنه ال ي ، فإن حكم الرسول ال ينسب إليه خطأخيطئ

، خيطئ، له ملك يسدده من حيث ال يراه ال يقفو أثر رسول اهلل : )111ص وقال يف
ف ويعني على نوائب احلق، يفعل ما يقول قري الضعي، وياحلق حيمل الكل ويقوي الضعيف يف

 (.يشهد ، ويعلم ماويقول ما يعلم
عن  ،حدثنا أبو يوسف املقدسي) (:111ص :نعيم بن محاد املروزي -الفنت )ب كتاويف  

املهدي يبعث بقتال الروم  :قال ،عن كعب ،عن عبد اهلل بن بشر اخلثعمي ،صفوان بن عمرو
ة من غار بأنطاكية فيه التوراة اليت أنزل اهلل تعاىل على يعطي فقه عشرة يستخرج تابوت السكين

حيكم بني أهل التوراة بتوراهتم وبني  Xعلى عيسى  8واإلجنيل الذي أنزله اهلل  Xموسى 
 .(أهل اإلجنيل بإجنيلهم

إمنا مسي  :قال ،عن كعب ،عن مطر ،عن ابن شوذب ،حدثنا ضمرة: ) 11ص وفيه
أسفار التوراة يستخرجها من جبال الشام يدعو إليها اليهود ألنه يهدى إىل أسفار من  ؛املهدي

ألنه بعلم  ؛هو يهدي إليهاو  .(فيسلم على تلك الكتب مجاعة كث رة مث ذكر حنوا من ثالثني ألفا  
 .من اهلل
ثم يظهر المهدي  :قال ،عن أيب جعفر ،عن جابر ،حدثنا سعيد أبو عثمان: )1 1ص وفيه

فإذا صلى  ،وقميصه وسيفه وعالمات ونور وبيان ول اهلل بمكة عند العشاء ومعه راية رس
فقد اتخذ  ،أذكركم اهلل أيها الناس ومقامكم بين يدي ربكم :العشاء نادى بأعلى صوته يقول

وأن تحافظوا على  ،وأمركم أن َّل تشركوا به شيئاً  ،وأنزل الكتاب ،وبعث اْلنبياء ،الحجة
على  وتكونوا أعواناً  ،قرآن وتميتوا ما أماتوأن تحيوا ما أحيا ال ،طاعته وطاعة رسوله

فإني أدعوكم  ،فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها وأذنت بالوداع ،على التقوى ووزراً  ،الهدى
   (.تابه وإماتة الباطل وإحياء سنتهإلى اهلل وإلى رسوله والعمل بك

 ،رسول اهلل ابنا ي) :، إذ سأل أحدهم(نه اهلللع)يف جملس املأمون  Xاإلمام الرضا  وعن
؟ فداللة اإلمام فيما هي: ، قال لهبالنص والدليل: Xبأي شيء تصح اإلمامة ملّدعيها ؟ قال 
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ينص يف هذا احلديث على  Xفاإلمام الرضا  .( ) (في العلم واستجابة الد عوة: Xقال 
 .النص أي الوصية اإلهلية والعلم
ا  بعد صية ووراثته العلماء أي األئمة إمامف بالو عر  عند قيامه ي   Xبل ورد أن اإلمام املهدي 

، ومعه عهد من فيبايعونه بين الركن والمقام ...) :يف حديث طويل Xفعن الباقر  ،إمام
د الحسين يصلح جابر رجل من ول والقائم يا .قد توارثته اْلبناء عن اْلباء ،رسول اهلل 

ال يشكلن عليهم وَّلدته من ، فما أشكل على الناس من ذلك يا جابر فاهلل أمره في ليلة
 .(1) (بعد عالم اً ووراثته العلماء عالم رسول اهلل 
صية عهد ، فالنص اإلهلي أو الو يريد به الوصية( ومعه عهد من رسول اهلل ) :Xوقوله 

 .يريد اإلمامة كما هو معروف (1)﴾َّلَ يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ ﴿: من اهلل تعاىل، كما قال تعاىل
البحث، حيث قال يف  ما يناسب ه، نقتطف منالم طويليف ك Xمام الرضا وعن اإل
 ،المخصوص بالعلم ،المبرأ عن العيوب ،اْلمام المطهر من الذنوب... ): وصف اإلمام

 .وبوار الكافرين ،وغيظ المنافقين ،وعز المسلمين ،نظام الدين ،الموسوم بالحلم
وَّل يوجد منه بدل وَّل له مثل وَّل  ،عالم وَّل يعادله ،َّل يدانيه أحد ،اْلمام واحد دهره

من المفضل  اختصاصبل  ،اكتسابمخصوص بالفضل كله من غير طلب منه وَّل  ،نظير
وراع َّل  ،واْلمام عالم َّل يجهل! اْلمام ؟ باختيارفكيف لهم : Xإىل أن يقول  ... الوهاب

كامل   ،ي العلمنام ..معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة  ،ينكل
ن اْلنبياء واْلئمة صلوات إ ...مفروض الطاعة  ،عالم بالسياسة ،مضطلع باْلمامة ،الحلم

اهلل عليهم يوفقهم اهلل ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه وَّل يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم 
َي َأَفَمن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن يُ تَّ ﴿: فو َ علم أهل الزمان في قوله تعالى َبَع َأمَّن َّلَّ َيِهدِّ

 8وأن العبد إذا اختاره اهلل : إىل أن يقول....  (1)﴾ِإَّلَّ َأن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ 

                                                 

 .5  ص  ج :عيون أخبار األمام الرضا - 
 .45 ص: لنعمانيلغيبة ال - 
 .3  : البقرة -4
 .46: يونس -3
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فلم يعي  ،وألهمه العلم إلهاماً  ،وأودع قلبه ينابيع الحكمة ،ْلمور عباده شرح صدره لذلك
قد أمن من الخطايا والزلل  ،وفق مسددبجواب وَّل يحير فيه عن صواب فهو معصوم مؤيد م

َذِلَك ﴿ على عباده وشاهده على خلقه و (البالغة)يكون حجته يخصه اهلل بذلك ل ،والعثار
 يكون مختارهم درون على مثل هذا فيختارونه ؟ أوفهل يق ،( )﴾َفْضُل الل ِه يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاءُ 

كتاب اهلل وراء ظهورهم كأنهم َّل   نبذواالحق و  -وبيت اهلل  -؟ تعدوا  بهذه الصفة فيقدمونه
 .(1) (.. يعلمون
، فقد أودع ، وي عرف بالوصية والعلم، وإمنا خيتاره اهلل تعاىلباالنتخاباتمام ال يتم اختياره فاإل
ك يا ولكن أ نبئ. فيه عن الصواب دفال يعي جبواب وال حيي ،لبه احلكمة وأهلمه العلم إهلاما  اهلل ق

والناس قادرة على وقالوا إهنم يقدرون  وقول آبائك زمان كذبوا قولك سيدي إن فقهاء هذا ال
ا  وضعيا  وقالوا هو من عند اهلل، ونبذوا كتاب به دستور  ستبدلواااختيار احلاكم، أما علمكم فقد 

 . ، فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيماهلل وراء ظهورهم

 أرضه ُيسأل عن شيء فيقول َّل إن اهلل َّل يجعل حجة في ...) :Xعن الصادق و 
 .(1) (أدري
 من أين أثبتَّ : أنه قال للزنديق الذي سأله Xعن أيب عبداهلل  ،عن هشام بن احلكمو 

لكيال : Xىل قوله إ...  إن ا لما أثبتنا أن لنا خالقًا صانعًا متعالياً : )؟ قال األنبياء والرسل
 .(1) (الته وجواز عدالتهتخلو أرض اهلل من حجة يكون معه علم يدل على صد َ مق

إذا مضى اإلمام القائم من أهل البيت، : Xقلت أليب جعفر ) :عن أيب اجلارود، قالو 
بالهدى واْلطرا َ، وإقرار آل محمد له بالفضل، وَّل : ؟ قال فبأي شئ يعرف من يئ بعده

 .(1) (بين صدفيها إَّل أجاب يءسأل عن شيُ 

                                                 

 .63: المائدة - 
 .   ص  ج: الكافي - 
 .7  ص  ج: الكافي -4
 .45 ص  ج: الكافي  -3
 .47 ص: األمامة والتبصرة -6
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ي عرف اإلمام ؟  يءبأي ش: Xاهلل  ت أليب عبدقل: )وعن احلارث بن املغ رة النصري، قال
وتعرفه بالحالل والحرام، وبحاجة الناس : ؟ قال يءوبأي ش: قلت. بالسكينة والوقار: قال

أيكون وصيا  ابن وصي؟ : قلت. ، ويكون عنده سالح رسول اهلل لى أحدإإليه، وَّل يحتاج 
 .( ) (َّل يكون إَّل وصياً وابن وصي: قال

ففي خطبته بني الركن واملقام،  ،، أي العلمحيتج على  الناس بالقرآن Xوورد إن القائم 
 .(1) (أَّل ومن حاجني في كتاب اهلل، فأنا أولى الناس بكتاب اهلل... : )Xيقول 

إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم التي يجيب فيها : )Xوورد عن اإلمام الصادق 
 .ئمفاحلجة ميتاز عن سواه مبعرفة العظا. (1) (مثله

يف القرآن من الباء أول  سألوينايرفع شعار  ، فالسيدXوخبصوص علم السيد أمحد احلسن 
وإن  ،بأن يناظروه املسلمني عموما  علماء  حتدى وقد. آخر سورة الناسىل السني إبسملة الفاحتة 

 .معه غ ر القرآن الكرمي ، وليس، وحيضر هو وحدهوهلم أن حيضروا ما شاءوا من مصادر، جتمعواا
 كما إن السيد أمحد احلسن  ،ده لإلجابة عن أي سؤال يف القرآن؛ ظاهرا  وباطنا  وأبدى استعدا

X وطلب منهم أن  ،حتدى علماء الديانات السماوية بأنه أعلم اجلميع بالكتب السماوية
 .يناظروه كل بكتابه

من تفس ر  يءش)من مناظرته أصدر جمموعة من الكتب، منها وحني رأى فرار اجلميع 
 نه مفاتيحوهو كتاب أحكم فيه بعض اآليات املتشاهبة وضمّ ( أجزاء 1املتشاهبات )و  ،(الفاحتة

اء املسلمني بالرد على هذه الكتب، أو حىت إياد حتدى كل علم، و بعض أسرار القرآن والعقيدة
 .ثغرة فيها، والتحدي ما زال قائما  

 .(1)﴾َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثيراً  َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَّهِ ﴿: قال تعاىل

                                                 

 .35 ص: لنعمانيلغيبة ال - 
 .5 6 – 4 6ص: المعجم الموضوعي - 
 .74 ص: لنعمانيلغيبة ال -4
 . 4: النساء -3
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كثر أن السيد قد أتى فيها حبلول أل يد بوضوح Xمن يقرأ كتب السيد أمحد احلسن و 
وفوق هذا  ،كان يراعي فيه مستوى املتلقني  ، علما  أن ما كتبهسائل العقائدية والفكرية تعقيدا  امل

وإليكم منوذجا   ،والقرآن، فعميت عني ال تراه وته من التوراة واإلجنيلوذاك أثبت السيد أمحد دع
 : Xمن علمه 

فكيف  ،Xمن املعلوم أن إبليس طرد من اجلنة بسبب عدم سجوده آلدم  -أ /1س]
حيث  ،أن يدخل إىل اجلنة حىت يوسوس آلدم ويعله يأكل من الشجرة اليت هناه اهلل عنها ستطاعا

ضم ر  (هذا)ة من إشارته إىل الشجرة بـ نه كان معه يف اجلنأأن كالم إبليس مع آدم يدل على 
 !املخاطبة الذي يدل على مباشرة املتكلم للمخاطب احلاضر ؟

 !؟ Xما هي الشجرة اليت أكل منها آدم  /ب
هل أن آدم وحواء كانت سوأهتما ظاهره من غ ر لباس وعندما أكال من الشجرة بدت  /ج

 !لك الورق الذي تسنروا به ؟وما هو ذ ؟ خذوا يتسنرون بورق اجلنةفأ هلما سوأهتما
 :وهي ة،على هذه األسئلة حنتاج مقدملإلجابة 
األرض فقط وإمنا  ه مل يبق على هذه ولكن ،خلق من طني أي من هذه األرض Xأن آدم 

أو قل إىل باب السماء الثانية وهي اجلنة  ،رفع إىل أقصى السماء الدنيا أي السماء األوىل
تطأه  (أي اجلنة امللكوتية)اجلنة  وضع يف باب لروايات عنهم أو على تعب ر ا ،امللكوتية
ا بث اهلل فيه بنور رهبا ولطافتها وبالتايل ملّ  Xوهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينته  .املالئكة

باجلنة املادية اجلسمانية ومل يكن يف هذه اجلنة من الظلمة  متنعما   الروح أول مرة كان جسمه لطيفا  
فقد كانت تتنعم باجلنة  Xوأما روح آدم  ،Xخروج فضالت من جسم آدم  ما يستوجب
واجلنة اجلسمانية واجلنة  ،(جنات جتري من حتتها األهنار)ألهنا كث رة  ؛اجلنان امللكوتية امللكوتية أو

َنانٍ  اتَاَذوَ   #َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتانِ ﴿امللكوتية مها اللتان ذكرتا يف سورة الرمحان  ومها  ﴾َأف ْ
   .﴾َوِمْن ُدوِنِهَما َجنََّتاِن ُمْدَهامََّتانِ ﴿ ا  أيض

وبالتايل فإن آدم ليس مبعدوم يف  ،(أي مكاين)وليس رفع جتايف ( ظهور)والرفع هو رفع جتلي 
 .فيها لكان ميتا   ولو كان معدوما   ،األرض اجلسمانية اليت نعيش فيها بل موجود فيها
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 عيش يف هذه احلياة الدنيا جبسم لطيف يف البداية ولكنه عاد كثيفا  ي Xوبالتايل كان آدم 
 .ليت رفع منها ملا عصى ربه سبحانهإىل األرض ا
وهي ، ...والتني و  هي احلنطة والتفاح والتمر X الشجرة اليت أكل منها آدم /1ج س

لشجرة املباركة وهذه ا ،فهذه الفواكه يف العوامل العلوية ترمز إىل العلم ، شجرة علم آل حممد
 .ل حممد املذكورة يف القرآن كانت حتمل العلم اخلاص مبحمد وآ

رٌ ﴿ :قال تعاىل /1ج س اللباس الذي نزع عن آدم وحواء هو  ﴾َولَِباُس الت َّْقَوَى َذِلَك َخي ْ
 ألهنا تصبح لباسا   ؛العورة بالتقوى وية اليت كانا يعيشان فيها تسنرففي العوامل العل ،لباس التقوى

باألكل من الشجرة  وحواء  Xفلما عصى آدم  ،سنر جسم اإلنسان يف تلك العواملي
على من أكلها بدون أذن اهلل سبحانه وتعاىل  اليت تصبح نقمة ة علم آل حممد املباركة شجر 

 .فقدا لباس التقوى فبدت هلما عوراهتما
وامل العلوية يرمز إىل حيث الورق األخضر يف الع ،أما ورق اجلنة الذي تسنروا به فهو الدين

وطلب املغفرة  االستغفارهو  وتسنرت به حواء  Xوهذا الورق الذي تسنر به آدم  ،الدين
 .هم مكتوبة على ساق العرشأمساء Xالذي قرأ آدم  من اهلل حبق أصحاب الكساء 

ية وأيضا  اجلنة امللك ،مللكوتيةهي اجلنة ا (لعنه اهلل)اجلنة اليت طرد منها إبليس  / ج س
وبالتايل فأن وسوسة إبليس ( الدنيوية)ل العوامل امللكية موجود يف ك Xولكن آدم  ،(الدنيوية)
 .(الدنيوية)هي دون اجلنة امللكية  كانت آلدم املوجود يف العوامل الدنيوية اليت  (لعنه اهلل)

ض إمنا فألن مثار األشجار على هذه األر  (لعنه اهلل)للشجرة وكأهنا حاضرة عنده  إشارتهأما 
إمنا هي بركات علم آل حممد ... واحلنطة والتني  فالتفاحة ،هي ظهور وجتلي لعلم آل حممد 

 .كما ورد يف الدعاء يف الرواية عنهم  (هبم ترزقون) 
إذا كان اهلل موجود يف كل مكان وزمان ومتجلي يف املوجودات فكيف ميكن دفع شبهة  /1س

 ت؟ وجوده وجتليه سبحانه بالنسبة للنجاسا
نه ال أبل يعين  ،نه جزء منها أو أنه فيهاإ يعين يب معرفة إن جتلي اهلل يف املوجودات ال /ج

بعد املوجودات عنه سبحانه سواء بذلك أقرب أو أ. بنور اهلل يقوم موجود إال باهلل وال يظهر إال
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على  فكون نور الشمس موجود على األرض ال يعين إن الشمس موجودة ،واهلل ليس كمثله شيء
وكوننا نرى األشياء على األرض بنور الشمس ال يعين أن نور الشمس مستقر على  ،األرض
بلى الشمس متجلية يف األرض بشكل أو بآخر ومؤثرة باألرض بشكل أو بآخر مع أن  ،األرض

يعين أن نور  وإظهار نور الشمس النجاسة لنا لنراها بأعيننا ال ،نورها وتأث رها يسع األرض وغ رها
 . مبسها انفعلشمس تنجس هبا أو ال

وأما ظلمة  ،أن املوجودات املخلوقة أما نور مشوب بالظلمة :ولتوضيح الصورة أكثر أقول
ولكل موجود خملوق مقام ثابت ال يتغ ر إال  ،مشوبة بالنور حبسب الغالب عليها الظلمة أو النور

النور بالطاعة هلل سبحانه حىت  فلكل واحد منهم االختيار أن يقنرب من ،املكلفني كاألنس واجلن
مبعصية اهلل سبحانه حىت يصبح أو أن يقنرب من الظلمة  ،بالظلمة وكل حبسبه ا  مشوب ا  يصبح نور 

يف النور حىت ال يدانيه  االرتقاءويتميز اإلنسان بأن له قابلية  ،مشوبة بالنور وكل حبسبه ظلمة
سافل يف الظلمات حىت ال يدانيه إبليس وأيضا  له قابلية الت ،ملك مقرب ويصبح فوق املالئكة

ثُمَّ َرَدْدنَاُه َأْسَفَل   #َلَقْد َخَلْقَنا اْْلْنَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيمٍ ﴿ وجنده األرجاس (لعنه اهلل)
 .( )﴾ِلينَ َسافِ 

 ،ألولأو العقل ا ن أرقى موجود خملوق يف عوامل النور هو إنسان وهو حممد ومن املعلوم إ
فقد أدبر ومل يقبل   ،وهو اجلهلإنسان وهو الثاين  هو أيضا   لوق يف عوامل الظلمةوأسفل موجود خم

 . كما يف احلديث عنهم 
إىل الدنيا وغفلة عن اهلل  التفاتةيتسافل اإلنسان املؤمن بل وبكل  ن بكل معصيةإومما تقدم ف

وقد ورد  ،الغسلجعل الوضوء و وهلذا  ،جس ونار جهنمينغمس يف الظلمة وميس النجاسة والر 
أن املؤمن ال ينجس ويكفيه يف الوضوء مثل الدهن مما يفهم منه الفطن إن الدنيا كلها  عنهم 
 ،عاىلنه ال يتنجس بكرامة منه سبحانه وتكرم اهلل املؤمن أوإمنا أ ،ن الذي يواقعها يتنجسة وإجناس

بأهنا عراق خنزير يف  Xووصفها  ن الدنيا جيفة وطالهبا كالبإ Xوقد صرح أم ر املؤمنني 
 .يبال  بل هذه هي احلقيقة يكشفها اهلل ألوليائه X ا  وال تتوهم أن علي ،يد جمذوم

                                                 

 .6 – 3: ينتال - 
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وهل البسملة جزء من  هل ُتتلف بسملة الفاحتة عن بسملة بقية سور القرآن ؟ /1س
 !السورة؟
جلزء من بسملة  والبسملة يف مجيع السور يف القرآن هي صوره ،بسملة الفاحتة هي األصل /ج
فكل بسملة يف القرآن هي يف بسملة  ،فالقرآن كله يف الفاحتة والفاحتة يف بسملة الفاحتة ،الفاحتة
أو يف بقية السور فالبسملة جزء من السورة ولكنها بسملة آية من آيات سورة الفاحتة وال ،الفاحتة

 .ليست آية من آيات السورة
ان االسم األعظم يف الالهوت أو الذات اإلهلية هي أرك واألمساء الثالثة اهلل الرمحن الرحيم

اهلل باهبا الظاهر والباطن  ،الثة هي مدينة الكماالت اإلهليةواألمساء الث ،(هو)األعظم األعظم 
، ثة يف اخللق هي حممد وعلي وفاطمة، أو مدينة العلم حممدوهذه األمساء الثال ،الرمحن الرحيم

اهلل )هي أركان االسم األعظم األعظم  ، وهذه األمساء الثالثةاطمةباهبا الظاهر والباطن علي وفو 
 .( )﴾ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَي ًا َما َتْدُعوا فَ َلُه اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنى﴿( الرمحن الرحيم

كتاب اهلل فمحمد من اهلل فهو   ،وهذه األمساء الثالثة أي حممد وعلي وفاطمة هي االسم األعظم
َنا َلُهْم ِمْن رَْحَمِتَنا ﴿وعلي وفاطمة من رمحة اهلل فهم الرمحن الرحيم  ،بل هو اهلل يف اخللق َوَوَهب ْ

 .(1)﴾َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْد ٍَ َعِلي اً 
والبسملة يف مجيع السور صورة غ ر كاملة هلذه البسملة بل تعكس  ،وبسملة الفاحتة حقيقة

كأن بسملة الفاحتة تقع يف مركز حتيطه جمموعة من املرايا كل واحدة منها و  ،جهة من جهاهتا
ويف نفس الوقت تشنرك مجيع السور بأهنا  ،تعكس صورة من جهة معينة ُتتلف عن األخرى

فلو مثلت لعقلك  ،ألهنا تعكسها من جهة معينة ؛حلقيقة واحدة كما إهنا تشنرك مع احلقيقة
بل والتوراة واإلجنيل ومجيع  ،طة تدور حوهلا مجيع السور القرآنيةالقرآن لوجدت بسملة الفاحتة نق

   .(1) [الة والوالية والبداية والنهايةفبسملة الفاحتة هي الرس ،Xما جاء به األنبياء واملرسلني 

                                                 

 .2  : اإلسراء - 
 .62: مريم - 
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 :الفصل الثالث

 البيعة هلل راية حاكمية اهلل أو

باع من نصبه اهلل ، وإطاعة وإتية اهللىل حاكمإ الدعوةاحللقة الثالثة يف قانون معرفة احلجة هي 
 .تعاىل دون غ ره
 # َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ ﴿: قال تعاىل

 # آلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ َفَسَجَد اْلمَ  # فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ َقُعوْا َلُه َساِجِدينَ 

اآليات سجود طاعة ال سجود  والسجود يف .( )﴾ِإَّلَّ ِإْبِليَس أََبى َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ 
 .عبادة

اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن ُقِل ﴿ :وقال تعاىل
 .(1)﴾َتَشاء

َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوتَ َعاَلى َعمَّا ﴿: عاىلوقال ت
 .(1)﴾ُيْشرُِكونَ 
َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اَْلْرِض فَاْحُكْم بَ ْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوََّل تَ تَِّبْع اْلَهَوى  يَا﴿
َك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يَ ْوَم فَ ُيِضلَّ 

 . (1)﴾اْلِحَسابِ 
ك بيد اهلل ، أي إطاعته ولزومه، فامللالسجود حلجة اهلل تعاىل معىن هذه اآليات تؤكد على

من  احلاكم ختيارفاوليس للناس أن خيتاروا احلاكم، سبحانه يؤتيه من يشاء، وينزعه ممن يشاء، 
تتفق  وحاكمية اهلل مسألة. (سبحان اهلل وتعاىل عما ي شركون)أو حاكمية الناس شرك  قبل الناس

، وقد مرت بك اآليات اليت حتدثت عن طلب بين إسرائيل من ملكهم عليها كل األديان السماوية
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، ومرت بك النصوص من التوراة واإلجنيل يف الفصل ل عليهم ملكا  يقاتلون حتت رايتهأن يع
 . األول وفيها داللة واضحة على حاكمية اهلل

، وأن الدستور هو الدين الذي أراده اليت تعين أن احلاكم يعينه اهلل -واحلقيقة إن حاكمية اهلل 
هذه احلاكمية ، ولعل ضرورة نرتبة على النص والعلم اإلهلينيهي الثمرة امل -وأمر به  وأنزله اهلل

، تتأكد إذا ما وضعنا باإلعتبار أن املسألة الوجودية الواقعية تتجاوز كث را  حدود العامل املادي
لق هلذه الدنيا الفانيةفاإلنس أشرف ، بل إن هذه احلياة الدنيا ليست سوى معرب حلياة ان مل خي 

اَر اْْلِخَرَة َلِهَي الْ ﴿ وأبقى هي احلياة األخروية ِإنَّ الدَّ  .( )﴾َحيَ َوانُ ََ
الظلم والفساد  نتشارواالذي تعيشه البشرية كما ميكن تأكيد ضرورهتا من مالحظة التخبط 

، األمر الذي يدل حتما  على قصور يف املستوياتد و الص ع   العامل وعلى خمتلف أرجاء يف كل
عة للمشكالت وعدم قدرهتا على حتديد احللول الناج واملفاسد احلقيقيةالبشرية عن إدراك املصاحل 

ة املتمردة على على أن التجارب الكث رة واملريرة اليت مرت هبا البشري كذلك  ، ويدلاليت تواجهها
 .تنتج سوى مزيد من األمل والنردي ملإرادة اهلل تعاىل 

زل تصر على أن ة اليت تدعي العلم واملعرفة ملا ت، أو قل النخبة املثقفوالعجيب أن هذه البشرية
لذي تبل  أمام البشرية هو التجريب ورحلة اخلطأ والصواب حىت يأيت اليوم ا( كذا) الطريق الوحيد

كأن اإلنسان ميلك من البشرية جمموعة من فئران التجارب، أو ، وكأن به غايتها وحتقق ضالتها
رين الذين ال ميلكون ضمانا  العمر املديد ما ميكنه من التضحية بنصف منه لتجارب هؤالء املفك

 .دى القريب وال على املدى البعيد، ليتمتع بالنصف اآلخرتائج ال على املق النبتحق
ء القاصرين عن ، ومن أين هلؤالملسألة ليست مسألة حياة دنيا فقط، ولكنها آخرة أيضا  مث إن ا

 البشرية يف طريق اآلخرة ؟ الدنيا أن يقودوا قشور معرفة
أن حجج اهلل ال يرضون هبذه ، و اديث كث رة تؤكد على حاكمية اهللوقد وردت أح ،هذا

 .احلاكمية بدال  
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أني مخلف فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي : )قوله رسول اهلل  فقد ورد عن
 .( ) (نهما لن يفترقا حتى يردا علي  الحوضإو  ،تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً  ما أن

 بطرق متواترةعلى حد سواء و  نةالشيعة والس رواه الذي حيدد احلاكم والدستور وهذا احلديث
، والعنرة هنم شيعة إن رسول اهلل يقول كتاب اهلل وعنريت، فليسمع من يدعون اليوم ألدى الفريقني

 .، ومل يق ل دستور أمريكا وخزعبالت فقهاء آخر الزمانXاليوم هي املهدي 
 .َّل هلكإياك والرئاسة فما طلبها أحد إ ،سفيان يا: )قوله Xاهلل  عبد عن أيب وردو 

. قصد ويؤخذ عنهذكر وي  ليس أحد منا إال وهو حيب أن ي   ذا  إجعلت فداك قد هلكنا  :فقلت له
يقول  دون الحجة فتصدقه بكل ما تنصب رجالً  ليس حيث تذهب إنما ذلك أن :فقال

 . (1) (الناس إلى قوله وتدعو
ج ِعْلت  ِفد اك  أ مَّا الرِّئ اس ة   :قـ ْلت   ،َب الرَِّجالِ ِإيَّاَك َوالرِّئَاَسَة َوِإيَّاَك َأْن َتطََأ َأْعَقا: )Xوق ال  

ا ثـ ل  اأ  أ ْعق اب  فـ ق ْد ع ر فـْتـ ه ا و أ مَّا أ ْن أ ط   فـ ق ال   .ث ا م ا يف ي ِدي ِإالَّ ممَّا و ِطْئت  أ ْعق اب  الرِّج الِ لرِّج اِل ف م 
َقُه ِفي ُكلِّ َما قَالَ  ُجالً ، ِإيَّاَك َأْن تَ ْنِصَب رَ لَْيَس َحْيُث َتْذَهبُ  :يل   .(1) (ُدوَن اْلُحجَِّة فَ ُتَصدِّ

فإن الحكومة إنما هي لَلمام  ،تقوا الحكومةا) :قال ،Xاهلل الصادق  وعن أيب عبد
 .(1) (العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي

؟  مان أوثقأي عرى اْلي :صحابهْل قال رسول اهلل ) :قال ،Xاهلل  عن أيب عبدو 
وقال بعضهم الصيام،  ،بعضهم الصالة، وقال بعضهم الزكاة وقال ،اهلل ورسوله أعلم :فقالوا

قلتم  لكل ما :فقال رسول اهلل  ،، وقال بعضهم الجهادوقال بعضهم الحج والعمرة
في اهلل والبغض في اهلل وتولي أولياء  ولكن ليس به ولكن أوثق عرى اْليمان الحب ،فضل

 .(1) (تبري من أعداء اهللاهلل وال
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ر الدينية والدنيوية على يف كل األمو  وإتباعهموال يكون تويل أولياء اهلل إال بالطاعة هلم : أقول
ممن يتهدون آراءهم  ، وال يسمع لقول من خالفهمأن ال يتخذ املرء من دوهنم وليجة، و حد سواء
، فنراهم يركنون للحكام الطواغيت رع اهللاء بينما هم ال يلتزمون شون أهنم فقه، ويزعميف دين اهلل

 ،ون بالقوانني العلمانية الوضعية، هؤالء الطواغيت الذين حيكمبالد املسلمني املتسلطني على
 .وينقادون ألمريكا كما تنقاد اخلراف لراعيها

يف حديث له عن ( 81ص :سعيد أيوب - Xالطريق إىل املهدي املنتظر )جاء يف كتاب 
سياسي ، وتعىن يف جانبها المة احلياة على غ ر الدينالعلمانية وهي دعوة إىل إقا) :العلمانية قوله

ومن ، واملذهب العلمي، هي اصطالح ال صلة له بكلمة العلم، و بالذات الالدينية يف احلكم
، ، أن بعضهم ينكر وجود اهلل أصال، والبعض اآلخر يؤمن بوجودهأفكار هذا التيار ومعتقداته

ياة تقوم على ، ويعتقدون أن احل اهلل وبني حياة اإلنسانبعدم وجود أي عالقة بنيلكنهم يعتقدون 
أساس العلم املطلق، وحتت سلطان العقل والتجريب، ويقولون بفصل الدين عن السياسة، وإقامة 

مبدأ  واعتمادبدأ النفعية على كل شئ يف احلياة، ، وينادون بتطبيق ماحلياة على أساس مادي
هذا التيار على العامل  ، ولقد رشحيف الفلسفة، واحلكم، والسياسة واألخالق( امليكيافيلية)

 سالمي بالطعن يف، وقام دعاته يف العامل العريب واإلوانتشر بفضل االستعمار والتبش ر ،اإلسالمي
وهو عبارة عن طقوس  ،أغراضه ستنفداحقيقة اإلسالم والقرآن والنبوة، وزعموا بأن اإلسالم 

 (.، وزعموا بأن اإلسالم ال يتالءم مع احلضارة ويدعو إىل التخلفةوشعائر روحي
معشر شيعتنا المنتحلين  يا) :قال ،Xلب سيد املوحدين علي بن أيب طاعن رد و و 

 ،فظوهات منهم اْلحاديث أن يحتلثفإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن  ،مودتنا
وأطاعهم  ،فذلت لهم الرقاب ،وماله دوَّلً  ،تخذوا عباد اهلل خوَّلً فا ،وأعيتهم السن ة أن يعوها
ئمة الصادقين وهم من الكفار اْلوتمثلوا ب ،ونازعوا الحق أهله ،الخلق أشباه الكالب

فعارضوا الدين بآرائهم  ،نيعلمو  نهم َّلما َّل يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأفسئلوا ع ،المالعين
 .( ) (ضلوافضلوا وأ
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صاب بالعقول الناقصة يُ  ن دين اهلل َّلإ) :قال ،Xورد عن اإلمام علي بن احلسني و 
 اهتدىومن  ،فمن سل م لنا سلم ،يصاب إَّل بالتسليم راء الباطلة والمقاييس الفاسدة وَّلواْل

و نقضي به ومن وجد في نفسه شيئًا مما نقوله أ ،والرأي هلكومن دان بالقياس  ،ديبنا هُ 
 .( ) (لعظيمكفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن ا  حرجاً 

 َّل ينتقم من أهل الفتوى بما Xإذا خرج القائم : )Xقال اإلمام الصادق و 
أم هم  الناس بالخالف  ،أم كان به عوجًا فقوموه ،فتمموه كان الدين ناقصاً   أوَ  ...يعلمون

 .(1) (؟ تبعوهاأم جاء نبي بعده ف ،أم الدين لم يكتمل على عهده فكملوه ،فأطاعوه
 من من فقهاء آخر الزمان الدين ناقصا  حىت يزعم الشيخ اليعقويب وأضرابهكان أ ،سبحان اهلل

 ، والقبول بالدسات ربة الدميقراطيةأن املرحلة تتطلب الدخول يف لع السنة على حد سواءو الشيعة 
 ؟  العلمانية

 شكاناب فينا      ولو نطق الزمان إذن نعيب زماننا والعي

 رسول اهلل وما يا :، قيللم يدخلوا في الدنيا الرسل ما الفقهاء أمناء: )وقال رسول اهلل 
 .(1) (دينكم فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على ،إتباع السلطان :قال  ؟  دخوهلم يف الدنيا

وهو غالم صغ ر  Xعن سعد بن عبد اهلل القمي يف حديث طويل إنه سأل اإلمام املهدي و 
 اختيارا موالي عن العّلة اليت متنع القوم من خربين يأ) :فقال Xأبيه احلسن العسكري يف حياة 

فهل يجوز أن تقع : قال .مصلح :؟ قلت مصلح أم مفسد: Xاإلمام ألنفسهم ؟ قال 
: ؟ قلت ره من صالح أو فسادخيرتهم على المفسد بعد أن َّل يعلم أحد ما يخطر ببال غي

عن الرسل الذين  خبرنيأ. وردتها لك ببرهان يثق به عقلكفهي العل ة التي أ: قال .بلى
إذ هم أعالم اْلمم وأهدى  ،كتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمةاصطفاهم اهلل وأنزل ال

هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال  ،(عليهما السالم)، مثل موسى وعيسى منهم اَّلختيارإلى 
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 .ال: ؟ قلتوهما يظنان أنه مؤمن ن تقع خيرتهما على المنافق أ باَّلختيارعلمهما إذا هم ا 
ختار من أعيان اله وكمال علمه ونزول الوحي عليه هذا موسى كليم اهلل مع وفور عق: قال

الصهم فوقعت قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجاًل ممن َّل يشك في إيمانهم وإخ
لن : سبعين رجاًل لميقاتنا، إلى قولهختار موسى قومه او : 8، قال اهلل خيرته على المنافقين

فلما وجدنا اختيار من اصطفاه  ،هلل جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهمنرى انؤمن لك حتى 
ن َّل أصلح دون اْلفسد علمنا اْلنه أعلى اْلفسد دون اْلصلح وهو يظن اهلل للنبوة واقعا ً 

 .( ) (... يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر ممن اختيار إَّل
ودفعوا الناس إليها  وسواه من بالد املسلمني يف العراق هل قرأ الذين أفتوا باإلنتخابات :أقول

فبأي دين أحلوا ، وإذا كانوا قد قرأوها دفعا  هذه اجلوهرة الثمينة من جواهر آل حممد 
، ولكنهم االنتخاباتلسماوية كلها ال ت قر واهلل ما بدين أفتوا فاألديان ا ؟ وال للناس االنتخابات
 .ريكاهم يف فتنة الدجال األكرب أمأوقعوا أنفس

هذا حال  ،(1)﴾َوَّل تَ رَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَ َتَمسَُّكُم النَّارُ ﴿: أمل يسمعوا قول اهلل تعاىل
، وتراه نو وإمعة يف أيديهم يوجهونه حيث يشاؤ هلم بل  إليهم فكيف حال من هو مطيع من ركن

اقصا  غافال  كان دين اهلل نأ ل يف الدميقراطية، سبحان اهلليتذرع بأن طبيعة املرحلة تقتضي الدخو 
  ؟  ات لتستكملهاإلمع عن طبيعة املرحلة لتأيت هذه

َوما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإَّلَّ َوُهْم ﴿ :8يف قـ ْوِل اللَِّه  Xع ْن أ يب ع ْبِد اللَِّه  ،ع ْن ض ر ْيس  و 
 .(1) (َدةٍ ِشْرُك طَاَعٍة َولَْيَس ِشْرَك ِعَبا) :ق ال   ،(1)﴾ُمْشرُِكونَ 

َعْن  ،َأْخبَ َرِني أَِبي: )يف ح ِديث  ط وِيل  ق ال   Xع ِن الرِّض ا  ،ع ْن ِإبـْر اِهيم  ْبِن أ يب حم ْم ود  و 
فَِإْن َكاَن النَّاِطُق َعِن اللَِّه  ،َمْن َأْصَغى ِإَلى نَاِطٍق فَ َقْد َعَبَدهُ  :قَالَ  ،َعْن َرُسوِل اللَِّه  ،آبَائِهِ 

يَا اْبَن أَِبي  :ِإىل  أ ْن ق ال   ... َوِإْن َكاَن النَّاِطُق َعْن ِإْبِليَس فَ َقْد َعَبَد ِإْبِليسَ  ،اللَّهَ فَ َقْد َعَبَد 
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َناهُ  ،فَاْلَزْم َطرِيَقتَ َنا َخَذ النَّاُس يَِميناً َوِشَماَّلً ِإَذا أَ  ،َمْحُمودٍ   ،فَِإنَُّه َمْن َلزَِمَنا َلزِْمَناُه َوَمْن فَارَقَ َنا فَارَق ْ
يَماِن َأْن يَ ُقوَل لِْلَحَصاِة َهِذِه نَ َواٌة ثُمَّ َيِديَن ِبَذِلَك وَ  َرأَ فَِإنَّ َأْدَنى َما َيْخُرُج ِبِه الرَُّجُل ِمَن اْْلِ يَ ب ْ

نْ َيا  ،يَا اْبَن أَِبي َمْحُمودٍ  .ِممَّْن َخاَلَفهُ  َر الدُّ ثْ ُتَك ِبِه فَ َقْد َجَمْعُت َلَك ِفيِه َخي ْ اْحَفْظ َما َحدَّ
 .بدين الدميقراطية اجلديد ليهنئوا ،إذن .( ) (اْْلِخَرةِ وَ 

َواِه الرَِّجاِل َأزَالَْتُه الرَِّجالُ : )Xق ال  أ ِم ر  اْلم ْؤِمِنني   َوَمْن َأَخَذ ِديَنُه  ،َمْن َأَخَذ ِديَنُه ِمْن َأف ْ
 .(1)( ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة زَاَلِت اْلِجَباُل َوَلْم يَ ُزلْ 

 ،َمْن َداَن اللََّه ِبَغْيِر َسَماٍع َعْن َصاِد ٍَ أَْلَزَمُه اللَُّه التِّيَه ِإَلى اْلَفَناءِ : )Xب و ع ْبِد اللَِّه ق ال  أ  و 
َوَمِن ادََّعى َسَماعًا ِمْن َغْيِر اْلَباِب الَِّذي فَ َتَحُه اللَُّه فَ ُهَو ُمْشِرٌك َوَذِلَك اْلَباُب اْلَمْأُموُن َعَلى 

دثوا قد حت ، أم إهنم فهل مسعتم بالدميقراطية من أحد الصادقني  .(1) (اْلَمْكُنونِ ِسرِّ اللَِّه 
 خبالفها ؟

فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ ﴿ :يف قـ ْولِِه تـ ع اىل   Xع ْن أ يب حم  مَّد  اْلع ْسك رِيِّ 
َوقَاَل رَُجٌل  :ِإىل  أ ْن ق ال   ... َهِذِه ِلَقْوٍم ِمَن اْليَ ُهودِ : )ال  ق   ،(1)﴾يَ ُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اللَّهِ 

ِإَذا َكاَن َهُؤََّلِء اْلَعَوامُّ ِمَن اْليَ ُهوِد ََّل يَ ْعرُِفوَن اْلِكَتاَب ِإَّلَّ ِبَما َيْسَمُعونَُه ِمْن  :Xلِلصَّاِد َِ 
َوَهْل َعَوامُّ اْليَ ُهوِد ِإَّلَّ َكَعَوامَِّنا يُ َقلُِّدوَن  ،ُبوِل ِمْن ُعَلَمائِِهمْ ُعَلَماِئِهْم َفَكْيَف َذمَُّهْم بِتَ ْقِليِدِهْم َواْلقَ 

بَ ْيَن َعَوامَِّنا َوَعَوامِّ اْليَ ُهوِد فَ ْر ٌَ ِمْن ِجَهٍة َوَتْسوِيٌَة ِمْن  :Xفَ َقاَل  :ِإىل  أ ْن ق ال  ...  ُعَلَماَءُهمْ 
َوَأمَّا  ،نَّ اللََّه َذمَّ َعَوامََّنا بِتَ ْقِليِدِهْم ُعَلَماَءُهْم َكَما َذمَّ َعَوامَُّهمْ َأمَّا ِمْن َحْيُث اَِّلْسِتَواِء فَإِ  ،ِجَهةٍ 

تَ َرُقوا فَِإنَّ َعَوامَّ اْليَ ُهوِد َكانُوا َقْد َعَرُفوا ُعَلَماَءُهْم بِاْلَكِذِب الصَُّراِح َوَأْكِل اْلحَ  َراِم ِمْن َحْيُث اف ْ
َكاِم َواْضطُرُّوا ِبُقُلوِبِهْم ِإَلى َأنَّ َمْن فَ َعَل َذِلَك فَ ُهَو فَاِسٌق ََّل َيُجوُز َأْن َوالرَِّشا َوتَ ْغِييِر اْْلَحْ 

وََكَذِلَك َعَوامَُّنا ِإَذا  ،ُيَصدَّ ََ َعَلى اللَِّه وََّل َعَلى اْلَوَساِئِط بَ ْيَن اْلَخْلِق َوبَ ْيَن اللَِّه فَِلَذِلَك َذمَُّهمْ 
نْ َيا َوَحَراِمَها َفَمْن  َعَرُفوا ِمْن ُعَلَماِئِهمُ  اْلِفْسَق الظَّاِهَر َواْلَعَصِبيََّة الشَِّديَدَة َوالتََّكاُلَب َعَلى الدُّ
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فََأمَّا َمْن َكاَن ِمَن  ،قَ لََّد ِمْثَل َهُؤََّلِء فَ ُهَو ِمْثُل اْليَ ُهوِد الَِّذيَن َذمَُّهُم اللَُّه بِالت َّْقِليِد ِلَفَسَقِة ُعَلَماِئِهمْ 
فَِلْلَعَوامِّ َأْن  ،ُمِطيعًا ِْلَْمِر َمْوََّلهُ  ،ُمَخاِلفًا َعَلى َهَواهُ  ،َحاِفظًا ِلِديِنهِ  ،َهاِء َصائِنًا لِنَ ْفِسهِ اْلُفقَ 

فَِإنَّ َمْن رَِكَب ِمَن اْلَقَباِئِح  ،َوَذِلَك ََّل َيُكوُن ِإَّلَّ بَ ْعَض فُ َقَهاِء الشِّيَعِة ََّل ُكلَُّهمْ  ،يُ َقلُِّدوهُ 
ُهْم َعنَّا َشْيئاً َوََّل َكَراَمَة َوِإنََّما َكثُ َر التَّْخِليُط فِ َواْلَفَواحِ  يَما ِش َمَراِكَب ُعَلَماِء اْلَعامَِّة َفاَل تَ ْقبَ ُلوا ِمن ْ

ْم َوَيَضُعوَن ِْلَنَّ اْلَفَسَقَة يَ َتَحمَُّلوَن َعنَّا فَ ُيَحرُِّفونَُه بَِأْسرِِه ِلَجْهِلهِ  ؛يُ َتَحمَُّل َعنَّا َأْهَل اْلبَ ْيِت ِلَذِلكَ 
َنا  اْْلَْشَياَء َعَلى َغْيِر َوْجِهَها لِِقلَِّة َمْعرِفَِتِهْم َوآَخُروَن يَ تَ َعمَُّدونَ   .( ) (...اْلَكِذَب َعَلي ْ

 - حكمواوان ُتطئوا حقيقة فقهاء آخر الزمان ووجهوا أمساعكم فلأبصاركم  فتحواا :أقول
 ؟ أو إتباعهوز تقليده الفقهاء ممن يهل ترون هؤالء  -وسيسألكم اهلل 

اتََّخُذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَاباً ﴿ :قلت له: )قال ،Xاهلل  عن أيب عبد ،وعن أيب بص ر
ولو دعوهم ما  ،أما واهلل ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم: Xفقال  ،(1)﴾مِّن ُدوِن الل هِ 

أطاعوهم فعبدوهم من حيث َّل أجابوهم ولكن أحلوا لهم حرامًا وحرموا عليهم حالًَّل ف
 .(1) (يشعرون

، فإن كنتم ال واحلرام ، وال تقولوا من أين لنا أن نعرف احلاللا أمر اهلل شركفالطاعة خبالف م
 .تعرفوهنا فإنكم تعرفون حال فقهائكم على األقل

ود غريبا  كما بدأ فطوىب اإلسالم بدأ غريبا  وسيع: )Xقال الصادق : قال ،وعن أيب بص ر
يستأنف الداعي منا دعاًء جديدًا كما : X، فقال اشرح يل هذا أصلحك اهلل :فقلت ،غرباءلل

 .(1) (دعا رسول اهلل 
؟ أ ليس ذلك ألن ؟ وكيف يكون غريبا   إلسالم غريبا  فأين جهود فقهائكمإذا كان ا :قولأ

 فقهاءكم قد فرطوا به ؟
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ر فيكم وأنتم وَّلته ما لم اَّلم َّل يزال هذا: )قال رسول اهلل : عن أيب مسعود، قالو 
 .( ) (، فالتحوكم كما يلتحى القضيبفعلتم سلط اهلل عليكم شرار خلقه ، فإذاتحدثوا

عن أيب سعيد  : املهديباب ما جاء يف ،(1 1ص 1ج :اهليثمي -ع الزوائد جمم)جاء يف 
 ،زلأبشركم بالمهدي يبعث على اختالف من الناس وزَّل) :قال رسول اهلل : قال ،اخلدري

يرضى عنه ساكن السماء وساكن اْلرض  ،وظلماً  كما ملئت جوراً   وعدَّلً  فيمأل اْلرض قسطاً 
 .(يقسم المال صحاحاً 

اتََّخُذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَابًا مِّن ﴿ :يف تفس ر هذه اآلية Xوورد عن اإلمام الصادق 
، ولو ما واهلل ما دعوهم إلى عبادة أنفسهمأ) :ا مضمونهم .﴾ُدوِن الل ِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيمَ 

، وحرموا عليهم حالَّل فعبدوهم من حيث َّل ، ولكن أحلوا لهم حراماً ما أجابوهم دعوهم
 .(1) (يشعرون

 :السيد أمحد احلسن مياين آل حممد ،، راية البيعة هللمسعوا ما يقوله صاحب راية اهلدىا
 ،اهلل سبحانه وتعاىل وهو اخلالق هلذه األرض ومن عليها الذي يضع القانون هو :القانون - )

ويعلم ما يصلح أهلها وسكاهنا من إنس وجن وحيوانات ونباتات وغ رهم من املخلوقات اليت 
ويعلم املاضي واحلاضر واملستقبل وما يصلح اجلسم والنفس اإلنسانية وما  ،نعلمها وال نعلمها

ب أن يراعي املاضي واحلاضر واملستقبل واجلسم والنفس فالقانون ي ،يصلح اجلنس اإلنساين ككل
بل يب أن يراعي حىت  ،اإلنسانية ومصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة ومصلحة باقي املخلوقات

ومن أين لغ ر اهلل سبحانه وتعاىل أن يعرف تفاصيل كل  ،اخل ...اجلماد كاألرض واملاء والبيئة 
أي ال ميكن العلم به ومعرفة صفاته  ،التحصيل واإلدراك منها غائب عند ا  هذه األمور مع أن كث ر 

  .اخل ..
مث لو فرضنا أن أحد ما عرف كل هذه التفاصيل فمن أين له أن يضع قانون يراعي كل هذه 

من املؤكد  ؟ فأين تكون املصلحة ويف أي تشريع ،التفاصيل مع أن بعضها يتناقض يف أرض الواقع

                                                 

 . 473ص: طاووسالبن  -المالحم والفتن  - 
 .64ص  ج: الكافي - 
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ألن واضعها خالق اخللق وهو يعلم السر  ؛ي والشريعة السماويةأهنا لن تكون إال يف القانون اإلهل
 . وهو قادر أن يري األمور كيف يشاء سبحانه وتعاىل عما يشركون ،وأخفى

شك إن القيادة كيفما كانت ضمن نطاق حاكمية الناس دكتاتورية  ال :امللك أو احلاكم -1
يف اجملتمع  ا  مباشر  ا  هي تؤثر تأث ر أو دميقراطية أم ضمن نطاق حاكمية اهلل سبحانه وتعاىل ف

ألن اإلنسان مفطور على  ؛على األقل فطريا   ،ألن اجملتمع مقهور على مساع هذه القيادة ؛اإلنساين
َها ََّل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه ﴿إتباع قائد معني من اهلل سبحانه وتعاىل  ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

فإذا د فع ويل اهلل عن  ،رضه وخليفته يف أوهذا القائد هو ويل اهلل ،11: الروم ﴾يُن اْلَقيِّمُ َذِلَك الدِّ 
بش هذه احلياة الدنيا قبل اإلنسان بأي قيادة بديلة عن اإلنسانية بغحقه وتشوشت مرآة الفطرة 

 ن كانت هذه القيادة البديلة منكوسةإو  ،ويل اهلل وحجته على عباده ليسد النقص الواقع يف نفسه
ولن  ،يستمع للقيادة املتمثلة باحلاكم ومعادية لويل اهلل يف أرضه وحجته على عباده فاإلنسان عادة

املعني من اهلل سبحانه  ما ويل اهلل وحجته على عباده وهو احلاكمإ :تكون القيادة إال أحد أمرين
 .تخابات دميقراطية حرةمنتخبا  ان ما غ ره سواء كان دكتاتورا  متسلطا  بالقوة الغامشة أمإو  ،وتعاىل

يقدم وال ألنه ال يتكلم إال بأمر اهلل وال  ؛واحلاكم املعني من اهلل سبحانه وتعاىل ينطق عن اهلل
نطق عن اهلل أما احلاكم املعني من الناس أو املتسلط عليهم فهو ال ي ،يؤخر شيء إال بأمر اهلل

ن  إف ،إىل ناطق فقد عبده استمع من: )ما معناه ال رسول اهلل وقد ق ،سبحانه وتعاىل قطعا  
 ،(طان فقد عبد الشيطانن كان الناطق ينطق عن الشيإو  ،كان الناطق ينطق عن اهلل فقد عبد اهلل

وكل حاكم غ ر ويل اهلل وحجته  ،ال ناطق عن اهلل وناطق عن الشيطان ال ثالث هلمافال يوجد إ
 .ر الباطل الذي حيملهل حبسبه وبقدوك ،على عباده ناطق عن الشيطان بشكل أو بآخر

أي كل راية ( إن كل راية قبل القائم هي راية طاغوت) :هذا املعىن وقد ورد عنهم 
فاحلاكم املعني من اهلل سبحانه وتعاىل ينطق عن اهلل  ،إذن. Xصاحبها غ ر مرتبط بالقائم 

ق عن اهلل ومن املؤكد أن الناط ،ن اهلل سبحانه وتعاىل ينطق عن الشيطانمواحلاكم غ ر املعني 
 .يصلح الدين والدنيا والناطق عن الشيطان يفسد الدين والدنيا
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بقي إن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم ما يف النفوس ويعلم الصاحل من الطاحل فهو خيتار وليه 
وأصلحهم وأحكمهم  ألرضإال خ رته من خلقه وأفضل من يف ا وخليفته ويصطفيه وال يكون

أما الناس فإذا عارضوا ، صالحاإلواخلطأ ويسدده للصالح و  اهلل من الزلل ، ويعصمهوأعلمهم
بل إن يف اختيار موسى  ،إال على شرار خلق اهلل اختيارهميني اهلل سبحانه وتعاىل فلن يقع تع
X  عتقد صالحهم مث ظهر وبان له فسادهم عربة اوهو نيب معصوم لسبعني رجال  من قومه

   .وهو شهيدملعترب وذكرى ملدكر وآية ملن ألقى السمع 
فعلى هذا  ،ن القانون واحلاكم يف حاكمية اهلل سبحانه يتمتعان بالكمال والعصمةمبا أ -1

وهذا ألن مجيع هذه اجلوانب يف  ،الجتماعيةواالقتصادية وا ينرتب صالح أحوال الناس السياسية
 ،لذي ينفذألن القانون هو الذي ينظمها واحلاكم هو ا ؛حياة الناس تعتمد على القانون واحلاكم

وإذا كان  ،ألكمللتنظيم هلذه اجلوانب هو األفضل وافإذا كان القانون من اهلل سبحانه كان ا
 ا  وتام إلهلي كامال  ته من خلقه كان التطبيق للقانون ااحلاكم هو ويل اهلل وخليفته يف أرضه وخ ر 

 .ويف أحسن صورة
 ر الدين والدنيا وسعد أبناءها يف ألمة إذا قبلت حاكمية اهلل يف أرضه فازت خبفإن ا ،وبالنتيجة

كمية اهلل يف أرضه يرتفع من أبنائها خ ر ما يرتفع من ألمة اليت تقبل حا اومبا أن  ،خرةواآل الدنيا
لى غليها خ ر ما ينزل من السماء خالص له فإنه ينزل عىل السماء وهو تويل ويل اهلل واإلإ ألرضا
ألمم اليت أخرجت وتكون هذه األمة من خ ر ا ،اهلل سبحانه وتعاىل ألرض وهو التوفيق منا

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم ﴿ .وخليفته يف أرضهألهنا قبلت ويل اهلل  ؛للناس
بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ   .91: عرافاأل ﴾بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

ومن  هنا كانـت األمـة  ،ألوامره واالنصياع قبوهلا خلليفة اهلل يف أرضه ألمم على قدروتتفاضل ا
ُكْن ُتْم َخي ْ َر أُمَّ ٍة ُأْخرَِج ْت لِلنَّ  اِس ﴿ :هـي خـ ر أمـة أخرجــت للنـاس Xالـيت تقبـل اإلمـام املهـدي 

َه  ْوَن َع  ِن اْلُمْنَك  ر ثــة عشــر وهــؤالء هــم الــثالث مائــة وثال ،1  : آل عمــران ﴾تَ  ْأُمُروَن بِ  اْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
  .أصحاب القائم ومن يتبعهم
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محاقة وخسرت الدنيا أكرب  ارتكبتألمة ويل اهلل وخليفته يف أرضه فإهنا تكون أما إذا رفضت ا
 .بئس املهادخرة جهنم و يا ذل وهوان ويف اآلففي الدن ،واآلخرة

أنه يوجد من يؤمن باهلل سبحانه وتعاىل مث إنه  عتقدأ اليد أن أؤكد عليه أخ را  هو أين وما أر 
يعتقد أن القانون الذي يضعه الناس أفضل من قانون اهلل سبحانه وتعاىل وإن احلاكم الذي يعينه 

 .( ) (واحلمد هلل وحده. انه وتعاىلالناس أفضل من احلاكم الذي يعينه اهلل سبح
يام األخ رة هذه هي األ) :(حاكمية اهلل ال حاكمية الناس)قال السيد يف مقدمة كتاب و 

خذوا يتسافلون حىت استقر بعضهم يف قوم أ ،ة وأيام الواقعة وهي خافضة رافعةواللحظات احلامس
ىل إوقوم سكارى حيارى ال  ،اجلبال على قلل استقرواهنم وقوم بدءوا يرتقون حىت كأ ،هوة الوادي
ويف هذه اللحظات احلامسة حلظات االمتحان  ،ؤالء مهج رعاع مييلون مع كل ناعقىل هإهؤالء وال 

و ميثلون اإلسالم بشكل أو أ سالميونم الذين كانوا يدعون أهنم إظاإلهلي ألهل األرض سقط مع
 .بآخر

خذوا يرددون ماء غ ر العاملني حيث أهم العل أول الساقطني يف اهلاوية نّ إف ،ومع األسف
ولكن  ،ني واألئمة واليت طاملا رددها أعداء األنبياء واملرسل ،(حاكميه الناس)املقولة الشيطانية 

أو ( الدميقراطية)نهم ومساها هلم عيهذه املرة جاء هبا الشيطان األكرب فراقهم زبرجها وحليت يف أ
من هذه املسميات اليت عجزوا عن ردها وأصابتهم يف ي مسمى احلرية أو االنتخابات احلرة أو أ
غ ر العاملني ومن اتبعهم ليسوا  الء العلماءوذلك ألن هؤ  ،ا ألهلهامقاتلهم فخضعوا هلا واستسلمو 

 .لسنتهم ليس إالفالدين لعق على أ ،الدين ولب فارغ ال قشور منإ
رسوها يف قلب أم ر املؤمنني كرب وغاء غ ر العاملني حربة الشيطان األوهكذا محل هؤالء العلم

حاكمية  قرحنى خليفة اهلل عن حقه وأالذي  ،وفتحوا جرح الشورى والسقيفة القدمي Xعلي 
ء العلماء غ ر قر هؤالوهكذا أ ، سبحانه وتعاىل وال رسوله وال األئمة يقبلها اهلل الناس اليت ال

 .Xظلمة قتل احلسني بن علي قر هؤالء الوأ العاملني تنحية األنبياء واملرسلني واألئمة 

                                                 

 .X نصار االمام المهديأصدارات إحد أ، Xحمد الحسن أالسيد  -حاكمية هللا ال حاكمية الناس  - 
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حىت ، رضهن حاكمية اهلل سبحانه وتعاىل يف أحدا  يدافع عوالذي آملين كث را  هو أين ال أجد أ
هنم وجدوا يف الدفاع عنها وذلك أل ،ة تنازلوا عن الدفاع عنهاالذين يقرون هذه احلاكمية احلق

ها ل يقر حاكمية الناس ويقبلن الكواألنكى واألعظم أ ،س التيار اجلارف الذي ال يرحمعك ا  وقوف
ُقِل اللَُّهمَّ ﴿ هنم يقرأون فيه، مع إوىف بعهد اهللال القليل ممن ، إحىت أهل القرآن ولألسف الشديد

 .11: آل عمران ﴾َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء

ة اهلل حاكمي وهو :هلياملرتكز األساسي يف الدين اإلوهكذا نقض هؤالء العلماء غ ر العاملني 
رضه وبقيتهم االمام خلفاء اهلل يف أ فلم يبقى ألهل البيت  ، اهلل سبحانه وتعاىلوخالفة ويل

و الدميقراطية اليت سار يف ركبها هؤالء العلماء غ ر وجود حبسب االنتخابات أ Xدي امله
حانه يف فاهلل سب ،بل نقض هؤالء العلماء غ ر العاملني القرآن الكرمي مجلة وتفصيال   ،العاملني

لقانون يف القرآن نزل الدستور واوأ ،11: البقرة ﴾ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَْلْرِض َخِليَفةً ﴿ :القرآن يقول
وهكذا ، و اخلليفة يعينه الناس باالنتخابات والدستور يضعه الناساكم أن احلوهؤالء يقولون إ

 إىلنه ووقفوا بل عارضوا اهلل سبحا ،عارض هؤالء العلماء غ ر العاملني دين اهلل سبحانه وتعاىل
 .(لعنه اهلل)رجيم صف الشيطان ال

يني وليسفر الصبح لذي عين ،تبقى حجة حملتج كتب هذه الكلمات لكي الولذا ارتأيت أن أ
ن يعل هذه الكلمات حجة من وأرجو من اهلل سبحانه وتعاىل أ ،يه ال لبس فن احلق بنّي مع أ

لعاملني ومقلديهم ومن سار يف ركبهم حججه يف عرصات يوم القيامة على هؤالء العلماء غ ر ا
تباعهم اجلبت والطاغوت وتنحية قر بإوأ حانه وتعاىل وحارب آل حممد وحارب اهلل سب

  .( ئمة من ولدهواأل Xبن أيب طالب  الوصي علي
ون الفرق الكب ر والبون الشاسع  إنّ : أقول أصحاب القلوب احلية والضمائر اليقظة البد س  ر 

 .وموقف فقهاء آخر الزمان Xمحد احلسن بني موقف السيد أ
أيها القارئ الكرمي إن الصرخات املنكرة اليت ي طلقها هؤالء الفقهاء ويزعمون من خالهلا  علموا

مل يكن هلا من سبب  رجل فتنة يريد متزيق مذهب أهل البيت  Xأن السيد أمحد احلسن 
صوت بالتذك ر والنهي مد رفع الخيانة هؤالء القوم لدين حممد وآل حمسوى أن السيد حني رأى 
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ال يريدون من ي نكر عليهم وفتنوا الناس  ين باعوا دين اهلل مبصاحل دنيوية، ولكن القوم الذعن املنكر
ُسنََّة اللَِّه ِفي ﴿بائث اليت انطوت عليها أنفسهم ىل وصمه بكل اخلإ، وتراهم يبادرون فعلتهم

سالفهم أعداء فقدميا  فعل أقراهنم وأ ،( )﴾ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبِديالً الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبُل َوَلن َتِجَد 
 .، وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبوناألنبياء واألوصياء

* * * 
 
 

                                                 

 . 5: األحزاب - 



 كلمة أخرية
لقانون هو ما ، وقد أثبت لك بأن هذا اهلي ملعرفة احلجة وضعته بني يديكهذا هو القانون اإل
أكد عليه آل ، وهو القانون الذي ، وما جاءت به الكتب السماويةآن الكرمينطقت به آيات القر 

، وأ ذكرك بأن هذا القانون هو دليل كل ، ونصت عليه الروايات الواردة عنهم حممد 
، أحدهم يستلزم اإلميان هبم مجيعا  ميان ب، وإن اإلألوصياء صلوات اهلل عليهم أمجعنياألنبياء وا

 . م مجيعا ، بل كفر مبن أرسلهم جل وعالكفر بأحدهم كفر هبوال
فدعويت كدعوة نوح : )Xيقول  وهذا السيد أمحد احلسن حيتج عليك هبذا الدليل عينه

X  وكدعوة إبراهيمX وكدعوة موسى X وكدعوة عيسىX  أن  ،وكدعوة حممد
 .لتوحيد على كل بقعة يف هذه األرضينتشر ا

ني ، وأبلتوراة واإلجنيل والقرآن، وما اختلفتم فيهوأبني ا ،ياء واألوصياء هو هديفهدف األنب
، وخمالفتهم لوصايا لمني وخروجهم عن الشريعة اإلهليةعلماء اليهود والنصارى واملس احنراف
 .األنبياء 

ه اهلل سبحانه ، أن ال يريد أهل األرض إال ما يريدرادة اهلل سبحانه وتعاىل ومشيئتهإراديت هي إ
يبقى الفقراء ، أن يشبع اجلياع وال ا  وعدال  كما ملئت ظلما  وجورا  قسط ، أن متتلئ األرضوتعاىل

، وجتد األرامل ما يسد حاجتها املادية بعز وكرامة ن يفرح األيتام بعد حزهنم الطويل، أيف العراء
 (.ة والصدق؛ العدل والرمحأن يطبق أهم ما يف الشريعة ......أن و  ......أن ...... 

وإذا كنت ممن ميلك قلبا  سليما  فيكفيك أن تالحظ أن دعوة . لنفسكفانظر ما أنت صانع 
بأساسيات الدين؛  ر املسلمني عموما  تذك Xالسيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 

بلغته الذي  االحنراف، وميكنك أن تستدل مدى الثقلني إىلمن قبيل مبدأ حاكمية اهلل، والعودة 
 ،األمة
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. اْلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء: )X اإلمام الصادقورد عن 
مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدًا، كما دعا : ؟ فقال إشرح يل هذا أصلحك اهلل: فقلت

 .( ) (رسول اهلل 
عين وارمحين  اعف  ذنويب و كثرة ين بذختأ، وال لوجهكلصة اللهم اجعل هذه الكلمات خا

نا اهلل ، واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا ونعم النص رنت موالي نعم املوىلأ
 .لقد جاءت رسل ربنا باحلق

 .مع الشاهدين فاكتبناطعنا الرسول اللهم أ
 .واحلمد هلل وحده وحده وحده
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