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 املقدمة

َدى ُهوَ  اللَّهِ  ِعندِ  مِّن   ِبِكَتاب   فَأ ُتوا ُقل  ﴿ ُهَما َأه   لَّم   فَِإن  #َصاِدِقينَ  ُكنُتم   ِإن أَتَِّبع هُ  ِمن  
َتِجيُبوا َواءُهم   يَ تَِّبُعونَ  أَنََّما فَاع َلم   َلكَ  َيس   اللَّهِ  مِّنَ  ُهًدى ِبَغي رِ  َهَواهُ  ات ََّبعَ  ِممَّنِ  َأَضل   َوَمن   َأه 

ِدي َل  اللَّهَ  ِإنَّ  مَ  يَ ه   .( )﴾الظَّاِلِمينَ  ال َقو 
 ، واألئمة واألنبياء الرسل إرساله رمحته ومن الرمحة، نفسه على أوجب الذي هلل واحلمد

 األئمة آله وعلى ورسوله، عبده حممد على والسالم والصالة .له ويل بدون األمة يرتك ومل
 .كثريا   تسليما   وسلم واملهديني

 :دبع اأم
 يبايعونه X احلسني لإلمام( توقيع ألف عشر بثمانية) بعثوا الكوفة أهل بأن يعرف فالكل

 عمه بناو  سفريه وأرسل X فقام .(جمندة جند لك نإف إلينا، أقدم أن) ويطالبونه فيها،
 .له البيعة ألخذ ؛(X عقيل بن مسلم)

 أصحاب له تصدى ما سرعان ولكن الناس، بايعه حىت بدوره، وقام الكوفة وصل أن وما
. وقتلوه به وغدروا بيعتهم، من بالتنصل الكوفة بأهل حدى مما ،العاملني غري والعلماء السلطة
 .األمر إليه آل ملا وامللومون املسؤولون هم الكوفة وأهل اليوم هذا وإىل

 بيعة مليون عشر مثانية أرسلوا قد الكوفة، كأهل العراق فأهل باليوم، البارحة أشبه وما
 أن وما نولك .له الفرج بتعجيل 8 اهلل إىل موتضرعه أدعيتهم لخال من ،X احلجة لإلمام
 على انقلبوا البيعة، منهم ليأخذ عامة، الناس وإىل خاصة، العراق إىل ووصَيه رسوله X أرسل

 بن مسلم الكوفة أهل واجه مبا X احلسن أمحد السيد وواجهوا .بأسالفهم ا  تأسي أعقاهبم
 .X عقيل
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 البيعة ألخذ كافة الناس إىل X احلسن دأمح السيد ووصيه بنها X املهدي اإلمام أرسل
 نشرت دعواه صدق على دليال   سبعني من بأكثر استدالله رغم والرفض بالتكذيب فجوبه له،

 يف املتشاهبات - X املهدي اإلمام أسرار يف منها وأربعة بيان، ومائة كتابا   ستني من بأكثر
 .- الكرمي القرآن
مَ  أ ِويَلهُ تَ  ِإلَّ  يَنظُُرونَ  َهل  ﴿ :تعاىل قال  َقد   قَ ب لُ  ِمن َنُسوهُ  الَِّذينَ  يَ ُقولُ  تَأ ِويُلهُ  يَأ ِتي يَ و 
َفُعوا   ُشَفَعاء ِمن لََّنا فَ َهل بِال َحقِّ  رَب َِّنا ُرُسلُ  َجاءت   رَ  فَ نَ ع َملَ  نُ َرد   َأو   لََنا فَ َيش   ُكنَّا الَِّذي َغي  
هُ  َوَضلَّ  أَنُفَسُهم   َخِسُروا   َقد   نَ ع َملُ  تَ ُرونَ  َكانُوا   مَّا مَعن    .( )﴾يَ ف 
 باستدالله اإلنرتنيت، عرب املسيحيني بعض قبل من له موجهة أسئلة على جابأ أنه كما
 .للنصارى املسيح السيد ومن لليهود، إيليا من مرسل أنه وأثبت واإلجنيل، بالتوراة

 والشيخ الصرخي احلسين حممود والسيد السيستاين السيد) أطروحات على X رد وأيضا  
 السيد به دعى مما حرف أو كلمة أي تفنيد يستطيعوا أن دون ،(املهدي ماجد والسيد اليعقويب
 .X احلسن أمحد

 التيار مع مناظرات مجلة خاضوا (مكن اهلل له يف األرض) املهدي اإلمام أنصار أن   كما
 لردودا هذه وكل .الصرخي احلسين حممود السيد أتباع ومع والبصرة، بغداد يف الصدري
 عن معرضني اآلن وهم ،األخرى اجلهات طرحته ما وبطالن الدعوة صدق برزت واملناظرات
 .الدعوة
 رَبِّكَ  آيَاتِ  بَ ع ضُ  يَأ ِتيَ  َأو   رَب كَ  يَأ ِتيَ  َأو   ال َمآلِئَكةُ  تَأ تِيُهمُ  َأن ِإلَّ  يَنظُُرونَ  َهل  ﴿ :تعاىل قال

مَ  ًسا نَفعُ يَ  لَ  رَبِّكَ  آيَاتِ  بَ ع ضُ  يَأ ِتي يَ و   ِفي َكَسَبت   َأو   قَ ب لُ  ِمن آَمَنت   َتُكن   َلم   ِإيَمانُ َها نَ ف 
ًرا ِإيَماِنَها  .( )﴾ُمنَتِظُرونَ  ِإنَّا انَتِظُروا   ُقلِ  َخي  
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 سبحانه هلل هو به بشر من ولأ( احلجة اإلمام) الزمان آخر يف مجعاء للبشرية منقذ ظهور ن  إ
 دولة بظهور ، الكرمي نبينا حىت X آدم سيدنا من كافة، أنبياءه بشر حيث وتعاىل،
 .الزمان آخر يف (مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام دولة اإلهلي العدل

 واألنبياء الرسل مجيع أن طعاس بوضوح نلمس والتاريخ، الروايات كتب يف البحث وعند
 الروايات أن قلنا نإ نبالغ وال. مشائله وبعض مسها إىل وأشاروا املهدي ذكروا  األئمة وكل

 . األئمة سائر يف الواردة الروايات من أكثر الفريقني من X به الواردة
 ؟ عليه التأكيد هذا وملاذا ؟ املوعود باملهدي االهتمام اذه ملاذا ،إذن

 :نقاط عدة إىل نشري: وللجواب
 ياإلهل احلكم صاحب بأنه X املهدي باإلمام اخللق كل لتعريف االهتمام هذا كل - 
 من ويطيعه بالفرج له ويدعو بقلبه، يدركه مل من به فيعتقد هبا، عباده اهلل وعد اليت احلق ودولة
 .أدركه
 .غيبته يف ووجوده إمامهم يف يشكوا، وال يضلوا وال يزيغوا ال أن أجل من هذا كل - 
 النفس وتوطني لظهوره لالستعداد وذلك أكثر، X املهدي باإلمام العقيدة لرتكيز -3
 .لظهوره املانعة املوانع ولرفع يديه، بني جهادلل

 حجة تبقى لئال غيبته، يف وشيعته يصيبه وما ودولته، املهدي مسألة عظم اخللق ليعرف -4
 .العليا هي اهلل وكلمة اهلل، كلمة فيها ترفع دولة للحق أن الناس وليعرف بدعوته، يلتحق مل ملن
 األدلة دليل وهو أال املوضوع، بأصل للدخول نافذة إال هي ما البسيطة املقدمة هذه ن  إ
 العقائدية املطالب من جمموعة خالل من هبا بالتبليغ ،X احلسن أمحد السيد دعوة على

 .والسنة القرآن إىل استنادا   املوضحة
 
 



 
 

 



 لتبليغا
كتاب اهلل، وعترتي أهل بيتي، : فيكم الثقلين إني مخلف):  الكرمي الرسول يقول

 .( ) (علي الحوض، انظروا كيف تخلفوني فيهما ترقا حتى يرداوانهما لن يف
 التمسك اإلسالمية األمة على بأن وتعاىل سبحانه اهلل من املسدد  الرسول تبليغ وهذا
 خروج أي ن  إو  .املستقيم الصراط األمة هذه تضمن لكي ؛ اهلل رسول بيت وآل اهلل بكتاب
 .الضاللة طريق على النفس وضع يعين التبليغ هذا على

 عنه بلغ ما إال X املهدي اإلمام ورسول وصي بأنه X احلسن أمحد السيد دعوة وما
 . الرسول

 لكتابا ومها أال ، الرسول إليهما أشار اللذين األساسيني املصدرين على نعتمد وإلثباهتا
 إال عدوان وال عليه مأخذ فال املصدرين هبذين حجته يثبت فمن وعليه. (والرواية اآلية) والسنة
 .الظاملني على

 هبذين كافة للناس X احلجة اإلمام رسول كونه دعوته ثبت X احلسن أمحد فالسيد
مكن اهلل له يف ) املهدي اإلمام قصة ن  إ حيث. (دليل السبعني من واحد) ومها ،املصدرين
 دةوار  وال شاردة يدعوا مل  البيت أهل ن  إو  ،الروايات كثرة متكاثرة فيها تبلغ (األرض
 وقد .والرواية احلديث خالل من هبا وبلغوا إال (مكن اهلل له يف األرض) املهدي اإلمام ختص
 اآلراء إىل وجتاوزمها والسنة الكتاب على اخلروج ميكن ال وعليه معتد ون، علماء أحاديثهم نقل

 .املشمرجة واألساطري املموهة
  البيت آل وضعها اليت املنهجية هي وما، (األمر هذا صاحب يعرف مب) ،إذن

  ؟ األمر هذا صاحب على والتعرف لالستدالل
 . البيت آل عنها أجاب اليت الشيعة أسئلة هذه
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 هذا صاحب يعرف مب: X اهلل عبد أليب قلت) :قال ،لنصريا املغرية بن احلارث فعن
 .(والوصية والعلم، والوقار، بالسكينة :X قال ؟ األمر

 :بكتب مذكور هو وكما
 .046ص :الصفار جعفر أليب - جاتالدر  بصائر - 
 .31 ص  ج :للمجلسي – األنوار حبار - 
 .371ص  ج :للكليين – الكايف -3

 .والوقار السكينة وأخريا   العلم، مث بالوصية، أوال ولنبدأ
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لوصيةا
 دمآل وتعاىل سبحانه اهلل به عهد ما وأول الوصية، على مبين كله اإلهلي لدينا أن   املعلوم من
X َخِليَفةً  اأَلر ضِ  ِفي َجاِعل   ِإنِّي لِل َمالَِئَكةِ  رَب كَ  قَالَ  َوِإذ  ﴿ :تعاىل قال إذ ،لوصيةا﴾( ). 
 يف سرت وقد. حتويال   اهلل لسنة جتد وال خلقه يف وسنته X آدم إىل وعهده اهلل وصية وهذه
 . الكرمي الرسول وآخرهم ورسله أنبياءه كل

 :كتب ففي
 .67 ص :يللطوس - الغيبة - 
 .046ص 3ج :الثاين الصدر للشهيد - املوسوعة - 
 . 4 ص  ج :البحراين هاشم - املرام غاية -3
 .47 ص  2ج :اجمللسي - األنوار حبار -4
 .33ص :احللي للعالمة - الدرجات بصائر خمتصر -2
 .30ص  ج :للمياجني - الرسول مكاتيب -0
 املؤمنني أمري عن ... ،احلسني بن علي عن ،العدل املوصلي سنان بن علي البزوفري عن
X، لعلي وفاته فيها كانت التي الليلة في  اهلل رسول قال): قال X: أبا يا 

 هذا إلى انتهى حتى وصيته  اهلل رسول فأملى ودواة، صحيفة حضرا الحسن،
 .مهدياً  عشر ثنىإ بعدهم ومن إماماً  عشر ثنىإ بعدي سيكون نهإ ،علي يا: فقال ،الموضع

 المؤمنين وأمير المرتضى علياً  هئسما في اهلل سّماك ،اإلمام عشر ثنياإل أول علي يا فأنت
 ألحد األسماء هذه تصح فال والمهدي، والمأمون األعظم والفاروق األكبر والصديق

 لقيتني ثّبتها فمن نسائي وعلى وميتهم، حّيهم بيتي أهل على وصيي أنت ،علي يا .كغير 
 من أمتي على خليفتي وأنت .القيامة عرصة في رهاأ لم منها بريء فأنا طّلقتها ومن ،غداً 
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 الوفاة حضرته فإذا الوصول، البر الحسن ابني إلى فسلمها الوفاة حضرتك فإذا .بعدي
 سيد ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته فإذا المقتول، الشهيد الحسين ابني إلى فليسلمها
 فإذا الباقر، محمد ابنه لىإ فليسلمها الوفاة حضرته فإذا علي، الثفنات ذي العابدين
 ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الصادق، جعفر ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته
 الوفاة حضرته فإذا الرضا، علي ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الكاظم، موسى

 فإذا ناصح،ال علي ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته فإذا ،قةثال محمد ابنه إلى فليسلمها
 ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته فإذا الفاضل، الحسن ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته

 يكون ثم .إماماً  عشر ثنىإ فذلك .وسلم وآله عليه اهلل صلى محمد آل من المستحفظ
 ثالثة له المهديين، أول ابنه إلى فليسلمها الوفاة حضرته فإذا ،مهدياً  عشر ثنىإ بعده من

 أول وهو ،المهدي الثالث والسم ،وأحمد اهلل عبد وهو أبي سماو  كاسمي سما ،أسامي
 .(المؤمنين
 املهدي ابنه هو (مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام خيلف الذي أن   الوصية من يتضح

مكن ) احلجة اإلمام بقضية آخرين مؤمنني هنالك أن   إىل يقودنا وهذا ،املؤمنني أول وهو األول
 .األول املهدي بعد يأتون (يف األرض اهلل له

 يكون أن أهلته وهذه  حممد بالرسول املؤمنني أول هو X املؤمنني أمري كان فكما
 وهذه، املؤمنني أول هو األول املهدي يكون آخرين مؤمنني بعده من وجاء بعده من اخلليفة
 هم بعده، يأتون ينالذ املؤمنني وأما. X احلجة اإلمام أبيه خليفة يكون أن أيضا   تؤهله
 .الروايات من العديد ذلك على تدل كما ،(3 3) بدر كعدة

 املؤمنني أول هو والذي أمحد مسها الذي األول املهدي أن   وهو ،جدا   مهم مطلب وهنالك
 .وترعرع به نشأ رأس مسقط له يكون وأن البد

 :كتايب ففي
 .41 ص :لكاظميا حيدر - اإلسالم بشارة - 
 .70 ص 3ج :الثاين الصدر الشهيد - املوسوعة - 
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: قال .املؤمنني أمري يا بال: قلنا .وعددهم رجاله على أدّلكم أل) :X املؤمنني أمري قال
 .(اليمامة من وآخرهم البصرة من أولهم: قال  اهلل رسول سمعت
 .14 ص أخرى طبعة ويف  1 ص - اإلسالم بشارة :كتاب ويف
 .(أحمد ... صرةبال ومن): X الصادق اإلمام عن

 .البصرة منطقة من أمحد، مسهاو  األول املهدي أن   يتضح الروايتني هاتني على وبناءا  
* * * 
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 الغيبة أثناء X احلجة اإلمام زواج
 ،غيبته أثناء X احلجة اإلمام زواج ينكر الشديد ولألسف العاملني غري العلماء من الكثري
 هذه يتهمون أهنم أو ، البيت آل بروايات جلادا البحث دون القاصرة آرائهم إىل مستندين
 األمناء الشيعة علماء أن رغم .أصال   بالروايات يعتقدون ال أهنم أو السند، بضعف الروايات
 (.وغريهم طاووس وابن والكليين واجمللسي الطوسي الشيخ) :أمثال ،مؤلفاهتم يف ذكروها
 أنزل ما افرتاضات مأما وضعنا له إلنكارا أو الغيبة أثناء X اإلمام لزواج اإلغفال هذا ن  إ
 خالل من واهلالك الضاللة إىل يقودهم طرق مفرتق يف الناس عامة وضعت سلطان، من هبا اهلل
 . البيت آل بروايات درايتهم وعدم  اهلل رسول لوصية تصديقهم عدم

 ياملهد بنها هو X احلجة اإلمام خيلف الذي أن   على تؤكد ، حممد الرسول فوصية
 .بالغ رجل اآلن وهو الغيبة، أثناء اإلمام ظهر من املولود األول
 . البيت آل روايات إىل استنادا   هذا يدعم وما
 :كتب يف
 .3  ص :للطوسي - الغيبة - 
 .04ص  ج :الثاين الصدر للشهيد - املوسوعة - 
 .23 ص  2ج :اجمللسي للعالمة - األنوار حبار -3
 .03ص  ج :لنوريا املريزا - الثاقب النجم -4
 .  2ص  ج :البحار سفينة مستدرك -2
 األمر هذا لصاحب نّ إ: يقول X اهلل عبد أبا مسعت) :قال ،عمر بن املفضل عن

 بعضهم ويقول ،قتل بعضهم ويقول ،مات بعضهم يقول حتى تطول أحدهما غيبيتين،
 من أحد موضعه على يطّلع ل يسير، نفر إل أصحابه من أمره على يبقى ل حتى ذهب،

 .(أمره يلي الذي المولى إل غيره، ول (ولده)
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 أثناء متزوج X أنه على والتأويل واجملادلة للتسويف قابل غري قاطع وبشكل يدلل وهذا
 X أنه اعتبار على .بعده من خيلفه الذي ولده إال موضعه على يط لعون ال أوالده وأن   ،الغيبة
 أية أو( عنيزات صاحب أو تاجر أو رعمزا هبيئة) العنوان خفاء حتت واملدن القبائل بني يتنقل

 واحلفدة، األوالد من الكثري عنده ويصبح وينجب، ويتزوج ،له االنتباه تلفت ال أخرى شخصية
 .أمره يلي الذي املوىل إال أحد موضعه على يط لع ال ولكن
 :كتب يف، أيضا   هذا يسند وما
 .33 ص 1ج :للطربي - اإلمامة دالئل - 
 .2  ص :للطوسي - الغيبة - 
 .403وص  30ص :للحصني - الكربى اهلداية -3
 .36 ص :املفيد للشيخ - االختصاص -4
 . 0ص 3ج: للكوراين - املهدي اإلمام أحاديث معجم -2
 .06ص :لكاظميا حيدر - اإلسالم بشارة -0
 .74 ص  ج :للصدوق - النعمة ومتام الدين كمال -7
 .34 ص :لبدريا سامي - وردود شبهات -1
 :له فقلت األرض، يف ينكت فوجدته X املؤمنني أمري أتيت) :قال ،نباته بن األصبغ عن

 رغبت ما واهلل ل: قال ؟ فيها منك أرغبة ،األرض يف تنكت متفكرا   أراك مايل ،املؤمنني أمري يا
 ولدي من عشر الحادي ظهر من يكون مولود في تفكرت ولكني ،قط الدنيا في ول فيها
 ،وغيبة حيرة له تكون ،وجوراً  ظلماً  ملئت كما وعدلً  قسطاً  يمألها الذي المهدي هو

 ستة :قال والغيبة؟ احلرية تكون فكم ،موالي يا: قلت .آخرون فيها ويهتدي أقوام فيها تضل
 (..... سنين ست أو أشهر ستة أو أيام

 أثناء أوالد له( عشر احلادي ابنه) X احلجة اإلمام أن   على X املؤمنني أمري يؤكد وهنا
 .وعدال   قسطا   ميألها الذي ديامله هو وأحدهم الغيبة،
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 اإلمام زواج بعدم أطلقت اليت التخرصات كل لزمناأ أننا القول نستطيع الروايتني وهباتني
 الناس عامة عن أخفوه الذي وأن   شفة، ببنت تنبس وال تسكت بأن الغيبة أثناء X احلجة
 .النهار رابعة يف الشمس كقرص وبان ظهر

* * * 
      

 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 



 ةـلبيعا
 اليت الليلة يف  اهلل رسول وصية إىل استنادا   X احلجة اإلمام خيلف الذي أن   أثبتنا لقد
 وهو البصرة، ومن ،أمحد مسهاو  األول، املهدي ابنه هو X املؤمنني أمري إىل وفاته فيها كانت
 الغيبة أثناء متزوج ( األرضمكن اهلل له يف) احلجة اإلمام أن   باعتبار .وعدال   قسطا   ميألها الذي
 (.أيضا   أثبتناه ما وهذا) وحفدة أوالد وله

 واملقام الركن بني يبايع الذي أن   الشيعة بني فالشائع، (جدا   مهم عقائدي مطلب) لنا بقي
 أنه أم ، البيت آل عن منقولة روايات على ينب   الشائع هذا هل ،X احلجة اإلمام هو

 ؟ االستنتاج أساس على ينب   شخصي اجتهاد
 :كتب ففي
 .362ص :للطوسي - الغيبة - 
 . 3 ص  2ج :للمجلسي - األنوار حبار - 
 .423ص  ج :الكوراين - املهدي اإلمام أحاديث معجم -3
 .43  ص :للراوندي - واجلرائح اخلرائج -4
 أنه ،املهدي فذكر: يقول  اهلل رسول مسعت): قال ،اليمان بن حذيفة عن ،... عن
 .(ثالثتها أسماؤه فهذه والمهدي، اهلل وعبد أحمد سمها قام،والم الركن بين يبايع
 :كتب ويف
 .433ص :لنجفيا الدين هباء - املضيئة األنوار منتخب - 
 .423ص :لبدريا سامي - وردود شبهات - 
 .31ص :للسليلي - الفنت كتاب -3
 ظهر فإذا ،الكوفة خراسان من تقبل التي السود الرايات تنزل) :قال ، اهلل رسول عن

 .(للمهدي بالبيعة يبعث بمكة ديالمه
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 أمحد مسهاو  األول املهدي هو واملقام الركن بني يبايع الذي أن   على الروايتني هاتني من خنلص
 اإلمام أبيه إىل ويبعثها بالبيعة يأخذ يبايع أن بعد نهإ حيث ،(اليمان بن حذيفة رواية يف كما)

 .(الثانية الرواية يف كما) X احلجة
 بني يبايع الذي أن   هو عندهم الشائع كان سنة ألف من أكثر ومنذ الشيعة أن   نرى وعليه
 عدم بسبب العاملني، غري بالعلماء خاصة آراء على بناءا   ،X احلجة اإلمام واملقام الركن

 .الظن على املبين القاصر عقلهم استنتاج إىل ونتيجة  البيت آل روايات إىل رجوعهم
مكن اهلل له يف ) احلجة اإلمام ورسول وصي X احلسن دأمح السيد بل غها احلقيقة وهذه
 واملقام الركن بني يبايع الذي وهو ،وعدال   قسطا   ميألها الذي وهو، األول املهدي كونه (األرض

 .(مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام أبيه إىل بالبيعة يبعث مث
 :نقول القضية هلذه أكثر وللتوضيح

مكن اهلل ) احلجة اإلمام ورسول وصي احلسن أمحد للسيد بيعة ؛بيعتان هناك تكون أن - 
 وال تعارض وال واملقام، الركن بني (مكن اهلل له يف األرض) احلجة لإلمام وبيعة ،(له يف األرض

 .خمتلفني وقتني يف أو واحد وقت يف حصلتا سواء ذلك يف تناقض
مكن اهلل له يف ) احلجة ولإلمام باملباشرة X احلسن أمحد للسيد البيعة تكون أن - 
مكن اهلل له يف ) احلجة اإلمام ن  إ نقول أن فيصدق ،X احلسن أمحد السيد بواسطة (األرض
 .واملقام الركن بني يبايع X احلسن أمحد السيد نقول أو ،واملقام الركن بني يبايع (األرض
 X جةاحل اإلمام ورسول اليماين أنه على X احلسن أمحد للسيد البيعة تكون أن -3

 لإلمام X احلسن أمحد السيد لتابعية X احلجة لإلمام بيعة تعترب أيضا   البيعة وهذه ووصيه،
:  حممد للرسول تعاىل اهلل قول نظري وهذا اجلهات، كل من (مكن اهلل له يف األرض) احلجة
 َعَلى يَنُكثُ  فَِإنََّما نََّكثَ  َفَمن أَي ِديِهم   فَ و قَ  اللَّهِ  َيدُ  اللَّهَ  يُ َباِيُعونَ  ِإنََّما يُ َباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿

ِسهِ  َفى َوَمن   نَ ف  تِيهِ  اللَّهَ  َعَلي هُ  َعاَهدَ  ِبَما َأو  ًرا َفَسيُ ؤ   .( )﴾َعِظيًما َأج 

                                                 

 .5 : الفتح - 
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 أن   هو ،بالبيعة يرتبط جدا   مهم آخر عقائدي مطلب إىل كذلك الروايتني هاتني وحتيلنا
 مبعىن ،(مكن اهلل له يف األرض) احلجة لإلمام القيام مهيدلت قائدا   سيكون حتما   األول املهدي

 اليت للمعارك العسكري القائد وهو ،X اإلمام هبا يقوم اليت اإلهلي العدل لدولة املمهد أنه
 .التمهيد أثناء حتدث
 :كتايب ففي
 . 2ص :طاووس البن - والفنت املالحم - 
 .343ص :املضيئة األنوار منتخب - 
 حبواً  ولو فأتوها خراسان قبل من خرجت السود الرايات رأيتم إذا):  اهلل رسول قال

 .(المهدي اهلل خليفة فيها نإف الثلج على
 إلى تصير ل ثم خليفة، ابن كلهم ثالثة كنزكم عند يقتل) : اهلل رسول قال وكذلك

 .(المهدي خليفة فأنه فبايعوه رأيتموه إذا :وقال شاب ذكر مث ،منهم واحد أي
 واحد إلى تصير ل ثم خليفة ابن كلهم ثالثة كنزكم عند يقتل):  اهلل رسول وقال
 ذكر مث ... قوم يقاتله ل قتالً  فيقاتلوهم المشرق قبل من السود الرايات تطلع ثم منهم،
 .(المهدي خليفة نهإف فبايعوه رأيتموه إذا :وقال شاب
 .36ص :لكاظميا حيدر - اإلسالم بشارة :كتاب ويف
 ثنىإ فضة ول بذهب ليس بالطالقان كنزاً  تعالى هلل نّ إ) :قال ،X رالباق اإلمام عن
 .(أحمد .. أحمد شعارهم بخراسان ألفاً  عشر
 حتدث، اليت للمعارك العسكري القائد هو األول املهدي أن   على تؤكد الروايات هذه ن  إ
 عدة هناك توجد يعين واحد مكان يف رايات جتمع أن بدليل ،X احلجة اإلمام بتوجيه ولكن
 سالح يصحبها خراسان من خترج اليت السود الرايات فهذه ،معارك خلوض عسكريني وعدد
 وهو( اجلمع به ينادي الذي) أمحد مسها القائد وهذا احلشود، هلذه قائد وجود من والبد وبشر،
 .األول املهدي
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 يشاجل هتيئة حيث من الظهور عصر يف هو :األول ؛دورين األول للمهدي ن  إف وعليه،
 احلجة اإلمام أبيه إىل وتسليمها الناس من البيعة أخذ هو :الثاين والدور .وإعداده( األنصار)
 .X اإلمام قبل يظهر وأن البد أنه يعين وهذا. (مكن اهلل له يف األرض)

 :كتب يف نرى ،X احلجة اإلمام قبل األول املهدي ظهور على التأكيد من وللمزيد
 .34 ص :للطوسي - الغيبة - 
 .22  ص :للراوندي - واجلرائح رائجاخل - 
 .3  ص  2ج :للمجلسي - األنوار حبار -3
: X قال. املهدي خروج لنا صف :X احلسني بن لعلي قلت): قال ،بشري ابن عن
 ... سفيان أبي بن عتبة ولد من وهو اليابس الوادي من الملعون السفياني يخرج ثم ...
 .(ذلك بعد يخرج ثم المهدي اختفى السفياني ظهر إذا

 قبل المشاهدة ّدعىا من): تقول أخرى ورواية الرواية هذه على بناءا   الكثري توهم قد وهنا
 .(كّذاب مفتر فهو السفيانيو  الصيحة

 (مكن اهلل له يف األرض) املهدي اإلمام شاهد من تكذب الروايتني أن   على يؤكد فاألغلب
 .والسفياين الصيحة قبل

. األول املهدي وهو السفياين ظهور قبل يظهر األوىل الروايةب املعين املهدي أن   ،والصحيح
 .X احلجة اإلمام فهو (املشاهدة رواية) الثانية بالرواية املعين املهدي أما

 .361ص :الصدوق الشيخ - النعمة ومتام الدين كمال :كتاب يف وأيضا
 لما منكم فررت: قال X القائم قام إذا): قال ،X الباقر عن ،X صادقال عن

 .(المرسلين من وجعلني حكماً  ربي لي فوهب خفتكم
مكن اهلل له يف ) احلجة لإلمام احلكم وهب وتعاىل سبحانه اهلل بأن املقصود كان فإذا
 اهلل بأمر غاب وإمنا يفر مل X احلجة اإلمام ألن ؛صحيح غري فهذا فراره بعد (األرض
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 سن يف وهو احلكم حانهسب اهلل منحه آخر جانب ومن .جانب من هذا ،وتعاىل سبحانه
 .X العسكري احلسن اإلمام أبيه استشهاد بعد عمره من السادسة

مكن اهلل له يف ) احلجة اإلمام ورسول وصي األول املهدي هو احلكم وهبة بالفرار فاملقصود
 :الرواية هذه نقرأ أن علينا الكالم هذا يؤكد وما .X احلسن أمحد السيد كافة للناس (األرض
 .70 ص :طاووس ألبن - والفنت ملالحما :كتاب يف
 من والهارب األمر صاحب يأتي حتى كذلك يزال ول... ): قال ،X الصادق عن

 .(... عشيرته
 لديه فالذي عشرية، له ليس (مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام أن   للعيان الواضح من
 وقد. وتعاىل سبحانه اهلل رأم وينتظر وأهله عشريته من اهلارب النسب، مقطوع بنها هو عشرية
 وصي ه بإرساله (مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام وأبلغه وتعاىل، سبحانه اهلل أمر نفذ

 .X احلسن أمحد السيد كافة الناس إىل ورسوله
 وهو للمعارك، القائد وهو واملقام، الركن بني يبايع الذي هو األول املهدي أن   تقدم مما ندرك

 اإلمام دور هو فما .X احلسن أمحد مسهاو  ،X اإلمام ورسول وصي وهو البصرة، من
 ؟؟؟ (مكن اهلل له يف األرض) احلجة
 .10 ص  ج :الكوراين للشيخ - املهدي اإلمام أحاديث معجم :كتاب يف

 ومنا ،القائم منا): يقول  اهلل رسول مسعت: قال ،سعيد أيب عن ،... آخر بإسناد
 محجم فيها يهرق لم الخالفة فتأتيه القائم فأما لمهدي،ا ومنا ،السفاح ومنا ،المنصور

 .(الدم
 .24 ص :لكاظميا حيدر - اإلسالم بشارة :كتاب يف وأيضا

 .(األرض أهل خير وهو بيته في قاعد وهو الخالفة تأتيه ثم)
 إمنا واحدة، دم قطرة يريق ال (مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام أن   تقدم مما يتضح

 .(اإلمام بتوجيه) األول املهدي هو اجليش ويقود ليقات الذي
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 واملقام، الركن بني البيعة حيث من بالروايات تشابه هناك أن   السؤال، يرغب من يسأل قد
 األول، املهدي هو املعين أن   البحث خالل من ثب تنا فقد .وعدال   قسطا   وملؤها اجليش، وقيادة

 أن   هو بإشكال وقعنا وهنا .X احلجة ماإلما هو املقصود يكون عندما أيضا   وصحيح
 .حمكم وغري تشابه وهذا .واحد وجه غري هلا وليس واحد، وجه من أكثر حتمل باتت القضية
 اآلراء أساس على وليس والسنة، القرآن أساس على حكامهإ هو التشابه هذا من واخلروج
 .القاصرة
 . 1ص 1 ج :لعامليا للحر - الشيعة وسائل :كتاب ففي
 الصراط إلى هدى فقد محكمه إلى القرآن متشابه رد من): قال ،X الرضا ماماإل عن

 كمتشابه ومتشابه القرآن، كمحكم محكم أخبارنا في نإ :X قال مث .المستقيم
 .(فتضّلوا المحكم دون متشابهه تتبعوا ول محكمه إلى متشابهه فردوا ،القرآن
 القرآن يف كما ومتشابه كمحم فيها  البيت آل روايات أن   على واضح سند وهذا
 .ضال فهو احملكم دون املتشابه يتبع ومن ،الكرمي
 :كتايب ويف
 .  0ص  ج :للكليين - الكايف - 
 .12ص  ج :الناصب إلزام - 
 سوياً  ذكراً  لك واهب أني عمران إلى أوحى تعالى اهلل نإ): قال ،X الصادق عن
 إسرائيل، بني إلى رسولً  اعلهوج ،اهلل بإذن الموتى ويحي واألبرص األكم يبرئ مباركاً 

 نفسها عند بها حملها كان حملت فلما مريم، أم وهي بذلك حنا امرأته عمران فحدث
 البنت تكون ل أي .كاألنثى الذكر وليس أنثى وضعتها إني رب قالت وضعتها فلما غالم،
 نكا عيسى لمريم تعالى اهلل وهب فلما .وضعت بما أعلم واهلل: 8 اهلل ويقول ،رسول

 ولد أو ولده في وكان شيء منا الرجل في قلنا فإذا .إيّاه ووعدته عمران به بشر الذي هو
 .(ذلك تنكروا فال ولده
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 .  0ص  ج :للكليين - الكايف :كتاب يف وأيضا  
 في وكان فيه يكن فلم قول الرجل في قلنا إذا): قال ،X الصادق اهلل عبد أيب عن
 .(يشاء ما يفعل اهلل إنف ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده

 امرأته وضعت عندما X عمران كذ بوا إسرائيل بين أن   تعرفون كما األوىل الرواية ففي
 اهلل وعد الذي وهذا مرمي، من X عيسى اهلل بنيب يأيت أن اهلل حكم وشاء مرمي، وهي أنثى،
 .عمران به

 أو ولده في وكان فيه يكن ولم شيء الرجل في قلنا إذا: )X الصادق اإلمام رواية ويف
 .عليه غبار وال مصداق فهذا (ولده ولد
 وميألها واملقام الركن بني يبايع الذي ن  إ الروايات تقول عندما حيث التشابه، هذا حل   هبذاو 
 ولده ولد أو ولده يف تكون بل فيه تكون وال (مكن اهلل له يف األرض) اإلمام هو وعدال   قسطا  

 .كذل تنكروا فال (األول املهدي)
* * * 

 
 
 



 األول ديامله وه احلسن أمحد السيد
 اإلمام ورسول وصي X احلسن أمحد السيد هو األول باملهدي املقصود ن  إ قلنا حنن
 القضية وأن   ،فعال   فيه القول أن   وإلثبات .كافة الناس إىل (مكن اهلل له يف األرض) احلجة
 :األدلة ذهه نستعرض الشك، يقبل ال ومبا وجزما   قطعا   به حمصورة

 :األول الدليل
 أنه أي)  اهلل رسول وصية وينتحل سيخرج شخصا   يعرف X الصادق اإلمام كان لو
 مشتتة القضية ستصبح وبالتايل ،األصلي صاحبها على تدل ال الوصية ألصبحت (زورا   يد عيها
 وأن بد ال أمر هكذا يد عي الذي أن   ثابت يقني على X اإلمام ولكن ،الضاللة إىل وتقود
 .الشرعي هو يكون

 :الثاني الدليل
 أي. ( )﴾رََمى الّلهَ  َوَلِكنَّ  رََمي تَ  ِإذ   رََمي تَ  َوَما﴿ : للرسول يقول وتعاىل سبحانه اهلل إن  
 عندما  فالرسول .بتسديدها تعهد الذي وتعاىل سبحانه اهلل رمية هي  اهلل رسول رمية أن  

 ولو الشرعي، صاحبها إال يد عيها ال أن بد ال نهسبحا اهلل من املسددة الوصية هبذه أوصى
 .بالضاللة اإلسالمية األمة ولوقعت ،عبثا   (ذلك من وحاشاه) كالمه ألصبح ذلك غري حدث

 :الثالث الدليل
 :كتب يف
 .  4ص  ج :للكليين - الكايف - 
 .1 4ص  ج :املهدي اإلمام أحاديث معجم - 
 .   ص  2ج :للمجلسي - األنوار حبار -3

                                                 

 .2 : األنفال - 
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 ل األمر هذا نّ إ): يقول X الصادق اهلل عبد أيب مسعت :بن صبيح، قالالوليد  عن
 اهلل ن  إف بالوصية املعين بأنه (زورا  ) يد عي الذي أن أي .(عمره اهلل تبر إل صاحبه غير يّدعيه
 .عمره ويترب سيقتله وتعاىل سبحانه
 صدور على يلدل خري نإ): تقول األصول عند قاعدة وهذه اهلل، وقتله دعاهاا من وهناك

 أمحد السيد كان فلو نطبقا قد الدليل هو وها. (الواقع أرض على انطباقه املعصوم من األمر
 مخس قبل من عمره اهلل لترب (ذلك من وحاشاه) الشرعي الوصية صاحب ليس X احلسن
 .مضت سنوات

 :الرابع الدليل
 :كتايب يف
 .  3ص :للنعماين - الغيبة - 
 .300ص  2ج :للمجلسي - األنوار حبار - 
 اليت بالصفة األمر هذا صاحب نصف إن ا :X الباقر جعفر أليب قلت): قال ،اجلهين عن
 يحتج الذي هو يكون حتى أبداً  ذلك يكون ل واهلل ل :X قال .الناس من أحد هبا ليس

 .(إليه ويدعوكم بذلك عليكم
 هو األمر ذاه صاحب أن   يدركوا مل (هبم قصورا   وليس) الشيعة علماء أن   نعرف هنا من
  اهلل رسول بوصية املعين ن  إف وعليه .عليه نتعرف الذي حنن وليس إليه يدعونا الذي

 دعانا أن بعد إال عليه ويتعرف يدركه أن أحد يستطع مل (احلسن أمحد السيد األول املهدي)
 الناس وعامة العلماء أذهان صرف 8 اهلل ن  إ حيث .اإلهلي الصرف باب على تأسيسا   إليه،
 .إليه ودعانا تعاىل اهلل أمر جاء أن إىل الفرتة، هذه يلةط

* * * 
 
 



 مـلـلعا
 اجلانب إىل ننتقل (الوصية) X الصادق اإلمام بقول األول اجلانب على دللنا أن بعد
 .(العلم) وهو الثاين

 :كتب ففي
 . 31ص  ج :للكليين - الكايف - 
 .304ص 3ج :املهدي اإلمام أحاديث معجم - 
 .71 ص :ينللنعما - الغيبة -3
 .207 ص  2ج :للمجلسي - األنوار حبار -4
 هذا لصاحب نّ إ): يقول X الصادق اهلل عبد أبا مسعت :املفضل بن عمر، قال عن
: قلت .سلك واد أي في هلك يقال واألخرى أهله إلى أحدهما في يرجع غيبتين األمر
 التي العظائم تلك عن فسلوه مدّع أّدعاها إن :X قال .كذلك كان إذا نصنع كيف

 .(مثله فيها يجيب
 ورسول وصي) األمر هذا د عىا الذي نسأل أن جيب أننا على يؤكد X الصادق فاإلمام

 عنه جييب ال أي) مثله هو من إال فيه جييب ال علم عن (مكن اهلل له يف األرض احلجة اإلمام
 .(فقط املعصوم إال

 ؛والرياضيات والطب والفيزياء ءالكيميا علوم هي ليس مثله فيه جييب الذي العلم ن  إف وعليه
 والفلك والتنجيم السحر علم ليس وكذلك .عنها باإلجابة املعصوم مع يشرتك من فيها ألن

 أن ميكن ال وكذلك .عنها باإلجابة املعصوم مع يشرتك من فيها أيضا   القلوب، يف ما ومعرفة
 .(راجعامل) به املعصوم مع يشرتك من لوجود األصول، علم هو العلم هذا يكون
 املنتشرين العلماء من عامل كأي ألصبح علوم هبكذا ي سأل األمر هذا صاحب كان فلو
 الشرتاك األمر هذا صاحب أنه على يدلل ال حيمله الذي العلم وألصبح العصور، مر على

 .العلوم هبذه معه اآلالف
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: X الصادق اإلمام بقول املشمول أو املعين هو ليس العلوم هذه صاحب ن  إف وعليه
 .(مثله فيها يجيب التي العظائم تلك عن سلوه)

 :نقرأ أن علينا العلم، هذا وملعرفة
 .2  ص  ج :للطربسي - االحتجاج - 
 .233ص :احلسن اهلل عبد - اإلمامة يف مناظرة - 
 .حنيفة أبو: قال ؟ أنت من): عليه دخل عندما حنيفة أليب قال ،X الصادق اإلمام عن
: X قال .اهلل بكتاب: قال ؟ تفتيهم بم: X قال .عمن: قال ؟ العراق مفتي: X قال

 ستمراو  ... نعم: قال ؟ ومتشابهه ومحكمه ومنسوخه ناسخه ،اهلل بكتاب عالم وأنك
 ولست اهلل بكتاب تفتي أنك تزعم: X قال أن إىل جييب، حنيفة وأبو يسأل X اإلمام
 .(ورثه ممن

 اهلل كتاب علم هو  النبوة بيت آلل إال ي ور ث ال الذي الوحيد العلم أن   يوضح وهذا
 .معرفته يف أحد معهم يشرتك أن املستحيل ومن (ومنسوخه وناسخه ومتشاهبه حمكمه)

 .13ص  ج :للصدوق - الشرائع علل :كتاب ويف
 حنيفة، أبا يا): X قال حنيفة، أيب مع طويل حديث يف X الصادق اهلل عبد أيب عن
 أبا يا: X قال .نعم: قال ؟ المنسوخ من خالناس وتعرف ،معرفته حق اهلل كتاب تعرف

 نزل الذي الكتاب أهل عند إل العلم ذلك اهلل جعل ما ويلك، .اً علم أدعيت لقد حنيفة،
 فإن حرف، كتابه من اهلل ورثك ما .نبينا ذرية من الخاصة عند إل هو ول ويلك، .عليهم
 .(تقول كما ولست نقول كما كنت

 بالقرآن موعودون نناإ حيث املعصوم، إال علمه يبلغ ال نالقرآ أن   على آخر دليل وهذا
َم يَأ ِتي تَأ ِويُله﴿  بالقرآن حمكم هو ما لكل فالتفسري ،وتفسري تأويل فيه ن  إ حيث. ( )﴾يَ و 

 .به متشابه لكل فهو التأويل أما الكرمي،
                                                 

 .05: األعراف - 
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َم يَأ ِتي تَأ ِويُله﴿ فإن ولذا  وهذا .احملكم إىل إحالتهب املتشابه بتأويل املعصوم يقوم يوم أي ﴾يَ و 
 الكرمي القرآن متشابه بتأويل يأتينا فالذي ،(الظهور عصر) الزمان آخر يف به موعودون حنن ما
 .(مثله فيها يجيب) X الصادق اإلمام بقول املقصود الشخص هو
 من أن للعلماء أكد وقد املتشابه، من أجزاء بأربعة جاءنا X احلسن أمحد السيد هو هذاو 

 القرآن من حيكمها أن ويستطيع بتأويلها، صحيحة غري واحدة مسألة على يشكل نأ يستطيع
 .احلسن أمحد السيد بدعوة يصدق ال أن فله القاصر، رأيه من وليس والسنة
 يستطع مل القارئ، يدي بني املتشاهبات من األربعة األجزاء هذه أصبحت أن ومنذ ونرى

 هذه حكامإب X قام حيث .فيها رفح أي على يشكل أن (يكون من كائنا  ) شخص أي
 وضحنا وقد الروايات، متشابه من  البيت آل عن نقل ما وكذلك القرآن، يف املتشاهبات

 .سابق مكان يف ذلك
 :كتب يف نقرأ أكثر، ذلك على ولالستدالل

 .23 ص :للنعماين - الغيبة - 
 .77 ص :للطوسي - الغيبة - 

 ضعيف أنه أي (رحيان وقضيب بان كغصن هلو): القائم عن يقول غيبته يف فالطوسي
 صلد اهلامة، مدور القامة مربوع بل الالصق، بالقصري وال الشامخ بالطويل ليس نقي،) ،اللمة
 .(خال األمين خده على اخلدين، سهل األنف أقىن العينني، أزج اجلبني
 X الصادق اإلمام األشخاص أحد سأل): X القائم عن فيقول غيبته يف النعماين أما
 هو فمن: الشخص ذلك قال .ل :X قال ؟ به وقائم األمر هذا صاحب أنت: قال حيث
 الحاجبين، المشرف العينين، الغائر بحمرة، المشرب ذلك: X قال ؟ وأمي أنت بأيب

 .(موسى اهلل رحم أثر، بوجهه المنكبين، العريض
. (رضمكن اهلل له يف األ) احلجة اإلمام أوصاف هي الطوسي عند األوصاف ن  إف وعليه

 خال خده على أن   كما (الناصب إلزام يف كما) بصفار أمسر وإمنا حبمرة مشرب ليس فهو
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 اللمة ضعيف وهو ،(احلز من) حزاز وليس (قشرة أي) خزاز برأسه أن   إىل باإلضافة ،أثر وليس
 .املنكبني عريض وليس
 هي (أثر خده وعلى املنكبني وعريض احلاجبني ومشرف العينني غائر) أوصاف ن  إ ،إذن
 السيد األول املهدي أوصاف هي بل ،(مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام أوصاف ليست
 .X احلسن أمحد

 الذي) عمران آل قائم X فموسى. (موسى اهلل رحم) :X الصادق اإلمام قال وكما
 .X حممد آل قائم هو X احلسن أمحد السيد األول واملهدي (عمران به بشر

مكن ) اإلمام عمر يف القول اختالف هو  البيت آل روايات يف تاملتشاهبا من وكذلك
 تقول وثالثة ،(سنة 26) تقول وأخرى ،(سنة 33) تقول فرواية .الظهور عند (اهلل له يف األرض

 .(سنة 46)
 وأخرى خراسان، من تقول فرواية .أيضا   تعارض فيها ،(اإلمام قيام) X حتركاته وكذلك

 .الكوفة ظهر من تقول وثالثة ،واملقام الركن بني ما تقول
 ومشل ،(مكن اهلل له يف األرض) اإلمام أصحاب ومدن وأوصاف أمساء أيضا   مشل والتعارض

 حمجم يهرق ال تقول وأخرى يَقِتل، اإلمام تقول فواحدة .قتايل فعل من اإلمام به يقوم ما أيضا  
 .الدم

 تقول وأخرى ،(سنوات تسع) تقول فواحدة .اإلمام حكم فرتة أيضا   مشل التعارض وكذلك
 يف املتشاهبات) يسمى التعارض هذا وكل. (سنة عشر تسعة) تقول وثالثة ،(سنوات سبع)

 .(السنة
 وهي  اهلل رسول وصية بأن املتشاهبات، هذه حكامإب X احلسن أمحد السيد فقام
 ،مهديا   عشر ثالثة هم وأوالده (مكن اهلل له يف األرض) احلجة اإلمام أن   على تنص حمكمة
 يف  األئمة عنه حتدث الذي والقيام احلكم وفرتة العمر يف هذا والتفاوت التعارض وأن

 سر هو وهذا .بعده من مهديا   عشر واإلثين هو وإمنا وحده، X اإلمام عن ليس رواياهتم،
 .املهديني أحد تقصد رواية كل أن نرى ولذلك التعارض،
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 سبحانه اهلل ن  إ: X احلسن أمحد السيد يقول فمثال   القرآن، من تشابه ملا بالنسبة أما
 َوِإذ  ﴿: الكرمية اآلية بداللة X آلدم سجوده لعدم اجلنة من( اهلل لعنه) إبليس طرد وتعاىل

ُجُدوا   لِل َمالَِئَكةِ  قُ ل َنا بَ رَ  أََبى ِإب ِليسَ  ِإلَّ  َفَسَجُدوا   آلَدمَ  اس  َتك  . ( )﴾ال َكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواس 
 آلدم ويوسوس أخرى مرة يعود أن إبليس استطاع فكيف .اجلنة من وتعاىل سبحانه اهلل هفطرد
بعضكم لبعض  اهبطا منها مجيعا  ) :سبحانه اهلل خاطبهما حيث ؟ الشجرة من يأكل أن

 .التشابه هذا حكامإب X احلسن أمحد السيد فقام .(عدو
 (والرواية اآلية) خالل من الكرمي والقرآن بالسنة تشابه ما لنا أحكم X نهإف وعليه
ِتاَلفًا ِفيهِ  َلَوَجُدوا   الّلهِ  َغي رِ  ِعندِ  ِمن   َكانَ  َوَلو  ﴿ :وتعاىل سبحانه اهلل قال وكما .احملكمة  اخ 

 هو ليس X احلسن أمحد السيد كان لو أنه نرى الكرمية، اآلية هذه وبداللة .( )﴾َكِثيًرا
 وألقمنا كثريا   اختالفا   تأويله يف لوجدنا ،X الصادق اإلمام وبقول ، الرسول بوصية املعين
 إعجاز ألن ؛األلسن كل أسكت وتعاىل سبحانه اهلل من وبتسديد ولكنه .نقعدها ومل الدنيا
 القرآن متشابه إحكام فإن وكذلك .عجز هو عليه الرد عدم وأن ،القرآن هو  الكرمي الرسول
 .عجز عليه الرد وعدم إعجاز هو X احلسن أمحد السيد قبل من والسنة

* * * 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .59: البقرة - 
 . 1: النساء - 



 والوقار لسكينةا
 أن بعد ،(والوقار لسكينةا) وهو أال الثالث اجلانب ،X الصادق اإلمام قول من لنا وبقي

 .عليهما ودللنا والعلم الوصية قرأنا
 غري التصرف أدان) بأنه األشرف بالنجف العلمية باحلوزة معروف X احلسن أمحد فالسيد

 طالب وقد وقتها، يف الطلبة من وثالثني مخس حنو بذلك وأيده ،(العلمية زةاحلو  بأموال النزيه
 X ميلكه ملا تصد ي) وهذا .بصلة اإلسالم إىل ميت ال الذي الوضع هذا بإصالح (املراجع)
 .(ووقار سكينة من

 لصدام الشديدة معارضته) X احلسن أمحد السيد ووقار سكينة على يدل ما وكذلك
 العلمية احلوزة وطلبة املراجع وحث ،(بدمه كتابته) الكرمي القرآن بتنجيس قام عندما (امللعون

 لرسول وإيفاء اهلل كتاب عن دفاعا   منهم واحد أعدم ولو حىت صدام، ومواجهة ذلك باستنكار
نهم لع) العباس وبنو أمية بنو قتل عندما نعلم فنحن .الطاهرة والعرتة اهلل كتاب حبماية  اهلل
 قام عندما( نه اهلللع) صدام وكذلك .شخص أي بدمهم يطالب مل ، لطاهرةا العرتة( اهلل

 أن من وبدال   .مومتعلميه مبعلمائه الصمت الناس لف اهلل، كتاب وبتنجيس املراجع بتقتيل
 مما النظام أزالم عند ووشاه بعضهم قام باملعارضة، X احلسن أمحد السيد لنداء يستجيبوا
 .النظام همن لنال اإلهلي اللطف ولوال .مكان كل يف مبطاردته النظام ذلك حدى

 ورباطة وهدوئه سكينته هي احلسن أمحد السيد وجالس شاهد من كل الحظها اليت والصفة
 ظهره أجلأ قد النفس مطمئن جتده بل ،الشدائد أصعب يف االرتباك أو االستعجال وعدم اجلأش
 .وثيق ركن إىل

 من وكل له، اهلل منحها اليت واهليبة البهاء X سناحل أمحد السيد وقار عالمات من وأيضا  
 ويزيد الشمر أمثال من هو من إال ،همن واهليبة الرهبة تأخذه X احلسن أمحد بالسيد التقى

 .(نهم اهلللع) ومعاوية
 نضع أن واستطعنا (األمر هذا صاحب) عر فنا أن توفيقه على اهلل حنمد هذا حبثنا وبنهاية
 .X احلسن أمحد السيد بإتباع املستقيم الصراط طريق مسونلت احلروف على النقاط
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 .بل غت أين أشهد اللهم، بل غت أين أشهد اللهم، بل غت أين أشهد اللهم
 .واحلمد هلل رب العاملني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


