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 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم

 

 

مممة لولّيمم  ُكمممن اللهممم  آبائممم  َوَعلمممى َعليمم  الَحَسممن َلممملواُ َ   بمممن الُحجَّ

 نالمممممرا   وَ  َوقاِئممممم ا   َوَحافِظممممما َولّيممممما   َسممممماَعة ُكمممممّ   وفممممم  الّسممممماعة هممممم   فممممم 

 . َطِويل   فيها َوُ َمتَِع  َطوعا   أرَض  ُ سكِنَ  نا َحّتىَوَعي وَدليل  

 ِلمْ   لم  َقمَ  َ  َوَثبِّمْ  ، المُوُرودِ  َيمْو َ  الُحَسمْين َشمااَعةَ  اللُهمَّ اْرُزْقن 

 ُمَهَجُهممممممممْ  َبمممممممَ ُلوا اّلمممممممِ ينَ  الُحَسمممممممْين َوأْلمممممممحاِ   الُحَسمممممممْينِ  َمممممممم َ  ِعنْمممممممَ  َ 

 . الَسل  َعَلْي ِ  اْلُحَسْين ُدونَ 
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 لمقدمةا
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم اهللَِّ الرَّ

وَلممملى اهللُ علمممى سممميِ نا ونبِينممما أبممم  القاسمممِم محمممم   وعلمممى ، اْلَحْممممُ  هللَِِّ َر ِّ اْلَعممماَلِمينَ 

 . ألِ  الطيبيَن الطاهرينَ 

ْهممممَّ َوَلممم ِّ َعلمممى َولمممّ  أممممِرَ  القممماِئم الُمَؤَمممم ، والَعممم اِل الُمنتَظمممر، وُحّامممُ  بملئكَ  تِممم  َاللَّ

َعْلمممممُ  الممممم اِعَ   لمممممى كتابِممممم ، ، الُمَقمممممربين، وَأّيممممم ُ  بِمممممُروَ القمممممُ ِ  يممممما رَ  ْالعمممممالمينَ  ْْ ْهممممممَّ ا اللَّ

ممممن لمممم  دينمممم   ِْ كممممما اسممممَتْرَلْاَ  المممم يَن ِمممممن َقبلمممم ، َمكِّ والقمممماَئِم بمممم ِينِ ، اِْسممممَتْرلاُ  فمممم  اَر

ِرُ  بَ  شياا  ال ي ار ْضيَت  ل ، َاْبِ لُ  من َبعِ  خوف  َامنا ، َيْعُبُ َ  ال ْْ  . ُي

 : قااَل عَز من قاِئ 

 ممممة  َوَنْجَعَلُهممممُم ِْ َوَنْجَعَلُهممممْم َأِئمَّ َْر َْ ممممِ يَن اْسُتْضممممِعُاوا فِمممم  ا ُمممممنَّ َعَلممممى الَّ َوُنِريممممُ  َأن نَّ

 .( )اْلَواِرثِينَ 

والتعريمف بهما وبحثهما بحثما  علميما ، ومناقْمة   ن دراسة قضية اإلمما  المهم ي  

ة حولهمما،  عممّ  مممن أهممم المباحمما الاكريممة التمم   ْممي  اهتممما  المثقاممين الْممبهاا المثممار

 . والواعين من أ باع أه  البي  ب  ومن أه  العامة ب  ومن سائر اَديان أيضا  

ولقمممممممم  كتممممممممر العلمممممممممال والماكممممممممرون والبمممممممماحثون والمحققممممممممون الكتممممممممر وال راسمممممممماا 

  المؤلامممممممماا الجممممممممادة والمتميممممممممزة حمممممممموال همممممممم ا الموضمممممممموع الحيمممممممموي والرطيممممممممر، وال زالمممممممم

 . وال راساا القّيمة مستمرة وهلل الحم   لى أن يرث اهلل اَرْ ومن عليها

                                      
 .5قصص ال ( )
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وقممم   وزعممم  ال راسممماا والتحقيقممماا فممم  القضمممية المه ويمممة المممى دراسممماا  عق يمممة   

، ورابعمممممة أخلقيمممممة  و يمممممر  لممممم ، اَممممممر الممممم ي يعبمممممر عمممممن  ، وثالثمممممة سياسمممممية  وأخمممممري فكريمممممة 

 .   ْوانر الحياةشمولية ه   القضية واستيعابها لك

 : ب  ان  يمكن القوال

أن ْهمممود ْميممم  اَنبيمممال والمرسممملين وأ بممماعهم ممممن الممممالحين والممممؤمنين، معلقمممة  

علمممممممممى اهمممممممممور هممممممممم ا المممممممممممل  العمممممممممالم  الممممممممم ي سممممممممميم  اَرْ قسمممممممممطا  وعممممممممم ال  ورحممممممممممة  

وطمأنينمممة  بعممم  أن عممماث الماسممم ون فممم  اَرْ حتمممى اهمممر الاسممماد فممم  البمممر والبحمممر بمممما 

 . م، وما اهلل بياف   عما يعملونكسب  أي يه

فلبمممم  أن يممممأ   يممممو   علممممى اإلنسممممانية المعّ بممممة  تحقمممم  فيمممم  رسمممماالا السمممممال بميزاهمممما 

الكبيمممممممر وهممممممم فها النهمممممممائ ، و جممممممم  فيممممممم  المسممممممميرة المكممممممم ودة ل نسمممممممان علمممممممى ممممممممر التممممممماري  

 سممممتقرارها وطمأنينتهمممما ت فقمممم  أر كممممز فمممم  ضمممممير اإلنسممممانية شممممعور  قمممموي  يرممممالُ  وْمممم ان 

 نسمممان بظهمممور الممممممنق ، ويتجلمممى هممم ا الْمممعور أكثمممر عنممم ما  تعاامممممم اَممممور و تامممممماقم كممم  

المحممممن و مممم لهم الرطمممممممو ، وُيطممممممبُ  الظمممممملم، وهممممو ممممما  بْممممر بمممم  اَديممممان ويحكيمممم   مممماري  

 . الحضممماراا اإلنسانية

وممممممممن المحققممممممممين الممممممم ين  نمممممممماولوا القضمممممممية المه ويممممممممة الكبمممممممري بال راسممممممممة والتحليمممممممم  

وضمممن ( حاظم  اهلل  عمالى)يمة اهلل السمي  اَسممتا  مر ضمى الحسمين  الْمميرازي سمماحة آ

سلسممممممملة الممممممم رو  واَبحممممممماث التاسممممممميرية، التممممممم  كمممممممان يلقيهممممممما علينممممممما فممممممم  حاضمممممممرة العلمممممممم 

والعلممال م ينممة النجمف اَشمممممممرف، فقم   نمماوال سمماحت  مواضممي  فكريمة وأخممري  ربويممة 

وممممممممن  لممممممم  المواضمممممممي   المنتظمممممممر أخلقيمممممممة هاممممممممة فممممممم  زممممممممن الييبمممممممة الكبمممممممري ل مممممممما  
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 : الرئيسية

مممممر الظهمممممور المممممق  **  -  م  . اَعممجممماز ف  عمم

 (. المرابطة)المسؤولية الكبري ف  زمن الييبة ه  **  -2

 . ف  زمن الييبة( التمور والتم ي )المرابطة ف  ثيري **  -3

 . من واائانا ف  عمر الييبة**  -4

عجمممم  اهلل )علممممى الظهممممور المبممممار  ل ممممما  القممممائم المنتظممممر  (المتقمممم ماا** ) -5

 ( .  عالى فرْ  الْريف

ممممم اا والمسمممممؤولياا فممممم  زممممممن الييبمممممة **  -6 ماا والممهِّ ماا والمتقممممم ِّ المقممممم ِّ

 . الكبري

عجمممم  اهلل )أعلممممى درْمممماا التمممموا ر إلخبممممار مولمممم  اإلممممما  القممممائم المنتظممممر **  -7

 (.  عالى فرْ  الْريف

حممما ممممن المباحممما الحيويمممة التممم   ْمممي  بممماال الكثيمممر ممممن الممممؤمنين و عممم  هممم   المبا 

 (. روح  ف ا )التواقين الى الطلعة البهية، واليرة الحمي ة، إلمامنا اليائر الحاضر 

فمممم  اإلْابممممة علممممى الكثيممممر مممممن التسممممممممممممممممما الا ( حاظمممم  اهلل)وقمممم  أبمممم ع السممممي  اَسممممتا   

التم   ثمار ممن الممؤمنين او المرمالاين، ببيمان  سمل   المْروعممممممممممة، والْبهاا الميرضة،

 .هادف  ْم  بين الرطا  الجماهيري والبع  الترمم 

وقمممممم  َمممممممن اهلل  عممممممالى علمممممممّ  بممممممان وفقنمممممم  لكتابممممممة و قريمممممممر المباحمممممما التاسمممممميرية القيممممممممة 

ممممموا )، حتممى خرْمم  مجموعممة منهمما الممى النممور ككتمما  (حاظمم  اهلل)لسممماحت   م م م م م م م م م م م م م م م م م م م الممى  وبم

ممممما  الحممممسين وفروع ال ين)و ( اهلل طة ف  زمن الييبة رابالم)ليممممأ   ه   الكتممممممممممما  ( اإلمم
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( ق ماا والمتق ماا والممه اا والمسؤولياا ف  زمن الييبة الكبريالكبري الم

لقالهمممممممما فمممممممم  م ينممممممممة النجممممممممف االشممممممممرف علممممممممى سمممممممماكنها أالف التحيممممممممة أثالثمممممممما ، مكمممممممممل لممممممممما 

ت الن سماحت  كان واليزاال يلق  الكثير ممن الم رو  والمحاضمراا الهادفمة والسل  

 . ف  الع ي  من ال وال والم ن ف  مرتلف القضايا الاكرية والثقافية واَخلقية

نسمماال اهلل سممبحان  و عممالى أن يتقبمم  عملنمما همم ا بأحسممن القبمموال وان يجعلنمما  وختاممما

انممممم ، ويهمممممر لنممممما رحمتممممم  ورأفتممممم ، انممممم  ممممممن شممممميعة  مامنممممما المهممممم ي المنتظمممممر وأنممممممار  وأعو

 . حسبنا ونعم الوكي 

 ُ ِعممزه بهمما اإلسمملَ  وَأهَلمم ، وُ ممِ ال  بِهمما النِامماَ  "
اللهممُم  ِنمما َنْرَ ممُر  ليممَ  فمم  دولممة  كريمممة 

وأهَلمم ، وَ ْجَعُلنمما فيهمما مممن الممُ عاِة  لممى طاَعتِمم ، والقمماَدِة  لممى َسممبِيلِ ، و رُزُقنمما بهمما كرامممَة 

 ."ِة ال نيا واآلخر

 

 أبو الحسن هادي االسماعيل                                         

 النمممممممممجمممف االشمممممممممممرف                                        

  4 21/همم 435 رْر اَلر                                         



 

  
 
 
 
 :األول الفصل

 

 ر المقدساالعجاز في عصر الظهو
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 00  االعجاز في عصر الظهور المقدس : الفصل األول

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

َوَأْشرررررَرَاَأ اأْلَْرُن بَنُرررروَر رَبرَِّهررررا َوُوَضرررررَ  :يقمممموال اهلل سممممبحان  و عممممالى فمممم  كتابمممم  الكممممريم

نَرُهْم بَاْلَحقِّ َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ   ( ) اْلَكَتاُب َوَجيَء بَالنََّبيِّيَن َوالشَُّهَداَء َوُاَضَي بَريرْ

 الظهـــــور المــــقدس  عصـــــــرعــجـــاز في اال

فممممم  هممممم   اآليمممممة الْمممممرياة هنممممما  ممممممواطن كثيمممممرة للتوقمممممف والتممممم بر واإلستضمممممائة، وفممممم  

هنممممممما   ضمممممممالاا ع ي يمممممممة، نممممممم كر  حممممممم ي  لممممممم  اإلضمممممممالاا فممممممم  هممممممم   ( أشمممممممرق )كلممممممممة 

 .المحاضرة ثم ننطل   لى للر البحا  ن شال اهلل

 بصيغة الماضي؟( أشرقت)وردت لماذا 

ْ  وكمم ل  اَمممر فمم  سممائر اَفعمماال الممواردة ( أشممرق ) ن  كممما هممو واضمم  فعمم  ممما

 َوُقِضَ  َبْينَُهْم بِاْلَح ِّ : ف  اآلية الكريمة
ِ
َهَ ال ْه  َل بِالنَّبِيِّيَن َوال

ِْ  َوُوِضَ  اْلكَِتاُ  َو

، فا  كافة ه   اَفعاال نجم  أن الحم يا كلم  ْمري بمميية الماضم  عمن أممر مسمتقبل 

سممممر أو علممممة اسممممتر ا  القممممرآن الكممممريم فمممم  مممممواطن ع يمممم ة الاعمممم  وهنمممما  بحمممما عمممما  فمممم  

 .الماض  فيما ير بط بالمستقب 

وهمم   اآليممة الْممرياة  تحمم ث فمم  ااهرهمما وفمم  التنزيمم  عممن القيامممة، لكنهمما  تحمم ث 

                                      
 .96:الزمر(  )
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َهممما. فممم  باطنهممما وفممم  التأويممم  عمممن زممممن الظهمممور المبمممار  ُْ بِنُممموِر َربِّ  َوَأْشمممَرَقْ  اََْر

 .كظاهر وف  يو  الظهور المبار  كباطن، وكلهما من المستقب  أي ف  يو  القيامة

 : ( )هنال  وْهان ق  يعّل  بهما  ل ، أح هما بل   واآلخر فلسا 

 . ألن المجرد من الزمان محيط باألزمنة الثالثة -1

أممممما الوْمممم  الالسمممما  لتوْيمممم  اسممممتر ا  اهلل سممممبحان  و عممممالى لممممما يقمممم  فمممم  المسممممتقب  

، َأَ مى َأْممُر اهللَِّ َفمل َ ْسمَتْعِجُلو ُ ف  ه   اآلية الْرياة، وكمما فم   بميية الماض  كما

وُ  وكممما فمم   ِْ َوُهممْم ِمممْن َبْعممِ  َ َلممبِِهْم َسممَيْيلُِبونَ * ُ لَِبممْ  الممره ، فانمم  فِمم  َأْدَنممى اََْر

يْممير  لممى أن اهلل سممبحان  و عممالى حيمما أنمم  مجممرد عممن الماضمم  والحاضممر والمضممارع، 

مجرد من الزمان، فهمو المحميط باَزمنمة الثلثمة، فهمو المهميمن عليهما بأْمعهما، أي ان  

 . هو ال ي  قّي    ماريف اَفعاال( الزمان ) نما 

فكممممم  منمممممما كممكمممممن مممممممادي حيممممما انمممممم  محممممم ود اآلن فمممممم  هممممم ا الممممممزمن، أي أن وْممممممود  

متحممممممم د اآلن فممممممم  اللحظمممممممة الحاضمممممممرة، فلمممممممي  موْمممممممودا اآلن فممممممم  المممممممزمن الماضممممممم ، لممممممم ا 

  بالنسبة لك   نسان هو ماْ، وك ل  لي  كم  منما موْمودا فم  المزمن اآل م  الماض

ول ا المستقب  بالنسبة لك  فرد فرد هو مسمتقب ، ولم ا فمان اَفعماال بالقيما   لمى آحماد 

النممممما  سمممممتكون هممممم  الحاكممممممة فممممم  عمممممالم اإلثبممممماا ايضممممما، فكمممممما أن الماضممممم  والحاضمممممر 

ْمممممممال، : فعمممممممال  ايضمممممما  ثبا ممممممما، فمممممممأقوالحمممممم دن  وأّطرنمممممم  ثبو ممممممما، فانمممممم  يحممممممم د  عبيممممممري عممممممن أ

 وأقوال
 
 : يج ل، أو هو ْال

 
 . ْا ، أْ ل، أنا ْال

                                      
 .مع مناقشته وسيأتي يف البحث القادم اإلشارة إىل وجه ثالث عرفاني ( )
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 –وكممممم ل  وْمممممود آحمممممادكم  –أمممممما لمممممو فمممممرْ وْمممممودي ممتممممم ا ، يعنممممم  كمممممان وْمممممودي 

 -ممتممممم ا  علمممممى امتممممم اد المممممزمن، يعنممممم  كنممممم  أنممممما اآلن فممممم  الماضممممم  موْمممممودا فرضممممما أيضممممما  

لممممممممي  (  فممممممممان المجممممممممرد مجممممممممردأي المحمممممممماال بالنسممممممممبة للمممممممممادي، و ال) -وفممممممممرْ المحمممممممماال

 . فان اَمر يرتلف -بمحاال 

فلمممو فمممرْ وْمممودي اآلن فممم  الماضممم  وفمممم  الحاضمممر وفممم  المسمممتقب  ْميعممما ، بممممان 

كان وْودا  منبسطا  ف  وق  واح  على اَزمنة ممت ا  عليهما، كمما أنم  فم  ُبعم  المكمان 

ل  لمممو كنممما نجممم  ان وْودا نممما ممتممم ة حسمممر الرقعمممة التممم  حزناهممما ممممن دون  ممم اف ، فكممم 

 .ك ل  بالنسبة  لى الزمان، فان استر اماا الاع  ايضا كان  مطواعة بأي ينا  ماما

امممممممممما اهلل سمممممممممبحان  و عمممممممممالى فحيممممممممما أنممممممممم  محممممممممميط باَزمنمممممممممة كلهممممممممما، فمممممممممان المسمممممممممتقب  لممممممممم  

كالحاضمممممممممر وكالماضممممممممم ، بمممممممممموزان واحممممممممم ، فمممممممممممن الممكمممممممممن أن يسممممممممممتر   فعممممممممم  الماضمممممممممم  

حاضمممممممرة ل يممممممم ، وهمممممممو مهممممممميمن عليهممممممما  للمسمممممممتقب ، وفعممممممم  المسمممممممتقب  للماضممممممم ،    كلهممممممما

 .ْميعا  بنحو واح ،    كلها بوزان واح  ف  شأن 

أن اهلل َنممم  مجمممرد عمممن الزممممان ثبو ممما  فلممم   عمممالى أن يعبمممر  ثبا ممما  بممماي زممممن : والحالممم 

 .شال

وه   لاتة قرآنية ب يعة،    عمادة  جم  اإلنسمان ال يسمتر   هم   الطريقمة َنم  متمأطر 

 .أن يترلص من ه   العق ة؟ ولو  رلص فبتعم  و معنبالزمان، فكيف يستطي  

 مناقشات للوجه األول

 ..لكن ه ا الوْ   رد علي  مناقْاا ع ي ة
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أن المسمممتقب  ال شمممم  انممم  معممم و  فكيممممف يكمممون حاضمممرا  بناسمممم  قبممم  وْممممود ، : منهممما

 .ل ي اهلل  عالى فهو  ناقض ال ي فع   وهم اختلف الر بة

مممممان ال يكامممم  ممممممححا  لتجريمممم  ممممما يممممر بط بالقابمممم  ان  جممممرد الااعمممم  عممممن الز: ومنهمممما

  ير المجرد عن ، عن الزمان 

و اممممي  همممم ا . انممم  يلمممز  منمممم   حممممي  الحالممم  عنممم  وْممممود  فممم  المسمممتقب : ومنهممما

 .النقاش و ير  يتر  للمباحا الكلمية الترممية

 . ألنه مستقبل محقق الوقوع -2

مسمممتقب  المحقممم  الوقمممموع الوْممم  الثمممان  وْممم  بل ممم  معممممروف وواضممم ، وهمممو أن ال

 :َن  محق  الوقوع فان  ُينّزال منزلة الماض ، ول ل  فائ  ان مزدوْتان

همممممم  للممممممتكلمت حيمممممما أنمممممم  يريمممممم  أن يؤكمممممم  كلممممممم  بممممممأعلى درْمممممماا : الاائمممممم ة اَولممممممى

 .التأكي  ب  بما ياو  قول  ان  متيقن من وقوع ه ا الح ث

ا   ممممارة  عمممم  الْممممرص . تقروهمممم  للسممممام ت لكمممم   طمممممان ناسمممم  و سمممم: الاائمممم ة الثانيممممة

بمميية  -ملتِاتما  -بأن  ب ال ل  شياا،وهو وع  مستقبل  قم  ال  ام  بم ، لكنم  لمو لميت  

ماضمممية، فكأنمممم  قممم  وقمممم ، والماضمممم  ال ينقلمممر عممممن مممما وقمممم  عليمممم  فهممم  يمكممممن أن ينقلممممر 

 ..وك ل  ما ُنّزال منزلت . الماض  عن ما وق  علي ؟ كل

أمكمن أن يتموهم الطمرف فم   لم  الُرلمف، كمما  فلو كان المتكلم حكيما ملتاتا لما

 .ال يمكن أن يتوهم ف  الماض  االنقل 

 .وهنا  تماا له ا البحا نتركها للمستقب   ن شال اهلل
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 نظريتان حول عصر الظهور المبارك

فمممم  مبحمممما عمممممر الظهممممور هنمممما  ْوانممممر ع يمممم ة يمكممممن أن  مممم ر  و حّلمممم ،  ال ان 

بعمم  علممم  معرفمم ، : القضممية التاليممة والتمم  لهمما بعمم انمممن الزوايمما التمم  قممّ  ان  طممر  همم  

 : فنقوال. ثم بع   ربوي عمل 

 :هنا  نظريتان حوال عمر الظهور

 ممري بممأن ممما بعمم  الظهممور سمميبقى عممالم اَسممبا  والمسممبباا علممى : النظريممة اَولممى

حالمممممم  وكممممممما هممممممو، واإلعجمممممماز  نممممممما هممممممو امممممماهرة اسممممممتثنائية فمممممم  همممممم ا العممممممالم وليسمممممم  همممممم  

 .تتوس  رقعت  و تضمن مااْآا م هلة للبْريةاَل  نعم س

أن عمممممر الظهممممور أي ممممما : ولعلهمممما همممم  المر كممممزة فمممم  اَ هممممان أكثممممر: النظريممممة الثانيممممة

فهمممممو . بعممممم  الظهمممممور، همممممو عممممممر اإلعجممممماز اإللهممممم  بكممممم  المقمممممايي ، فهمممممو عمممممالم اإلعجممممماز

 عمممالم ممممن نممممط آخمممر، لمممي  مطابقممما  لهممم ا العمممالم الممم ي نمممرا ت بممم  همممو عمممالم مرتلمممف بكممم 

ناسممممميا، روحيممممما، عقليممممما، فكريممممما، ماديممممما، فيزيائيممممما، كمياويممممما، و يمممممر  لممممم ، كممممم  : المقمممممايي 

 .ش ل في  يرتلف

 :والسؤاال اآلن هو

ن اَلمممممم  هممممممو اَسمممممممبا  همممممم  اَلمممممم  فمممممم  زممممممممن ممممممما بعمممممم  الييبممممممة همممممممو اإلعجمممممماز؟ أ  ا

طّعممم  أحيانمما بلاتمماا  عجازيممة؟ أ  أن اَمممر  يممر  لمم ، فتوْمم  هنمما  قمم    والمسممبباا

 . ثالثة، أو رأي ثالا؟نظرية 

سممموف نجممم  ان لكلتممما النظمممريتين أدلمممة وشمممواه ، وسممموف نْمممير  لمممى بعمممض مممما يمكمممن 

أن ينمممر بمم  همم ا الممرأي أو  ا  الممرأي او الممرأي الثالمما، وبعمم   لمم  سمموف نبحمما اَثممر 
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 . التربوي له   النظرياا

 عصر الظهور هو عصر األسباب والمسببات، كأصل عام: النظرية األولى

ر : اَولمممممى النظريمممممة مممممر ومبمممممرَّ  قممممموال بمممممأن كممممم  مممممما يحممممم ث فممممم  عممممممر الظهمممممور فانممممم  ماسَّ

ممممم  علميممممما وان كممممم  قضمممممية يمكمممممن أن  ممممم ر  ممممممن زاويمممممة علميمممممة و بمممممرهن و وضممممم   ،ومعلَّ

بحسممر أدلتهمما ومعطيا همما، فلممما ا نلجممأ ل عجمماز؟ مممن  يممر  نكممار ل عجمماز، لكممن همم   

  عممممر الظهمممور سيمممم  القضمممايا التممم  قممم  أشمممير لهممما فممم  الروايممماا هممم  ممممما سممميح ث فممم

لها التطور العلم  الطبيع ،  نما اإلعجماز اسمتثنال، كمما كمان فم  زممن رسموال اهلل لملى 

اَسممممممبا  نظمممممما   لكممممممن القاعمممممم ة العامممممممة همممممم   ،اهلل عليمممممم  وآلمممممم ،    كممممممان اإلعجمممممماز موْممممممودا  

 .والمسبباا

   ا قممما  قائمنممما وضممم  اهلل: قممموال اإلمممما  البممماقر عليممم  المممملة وأزكمممى السمممل : فممممثل

 . (2)على ر و  العباد فجم  بها عقولهم وكمل  ب  أحلمهم ( )ي  

همممم   الروايممممة يمكممممن أن  اسممممر علممممى حسممممر التحليمممم  اَوال بالتاسممممير الطبيعمممم ، َن 

اليمم  كنايممة عممن يمم  القمم رة وليسمم  همم   اليمم  الماديممة كممما هممو واضمم ، وقمم رة اهلل سممبحان  

والمسممممممممبباا، فهنممممممما   طممممممممور  جلمممممممم  عبمممممممر اَسمممممممبا   -عمممممممادة   -و عمممممممالى فممممممم  مرلوقا مممممممم  

طبيعمممم   مممم ريج ، و كاممممم  معرفمممم   مممم ريج ، ونضمممم  عقلمممم ، وال شمممم  ان اهلل سممممبحان  

و عمممممالى بيممممم   أسمممممبا  هممممم ا التطمممممور وهمممممو المهممممميمن عليممممم  وهمممممو الممممم ي ا ن بممممم  وسمممممّبر لممممم  

                                      
. أي وضع اإلمام عجل اهلل تعاىل فرجه يده، والطولية حتل توهم اإلشكال( وضع يده)ويف بعض الروايات (  )

 .َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى: قال تعاىل

    ،  ح  5 ،  ص   الكايف الشريف، ج   ( )



 07  االعجاز في عصر الظهور المقدس : الفصل األول

لكممممممممن سممممممممنة التطممممممممور ْاريممممممممة سمممممممميالة حسممممممممر القمممممممموانين . اَسممممممممبا  مممممممممن قسممممممممرية واختياريممممممممة

 .  الكون والمجتم الطبيعية الت  أودعها اهلل ف

 عزوْم  اهلل م َّ  قا  ان قائمنا ا ا  : علي  السمل الماد  الرواية الثانية عن اإلما  

 يكلمهمممم ( )بريممم  قمممائمرهم حتمممى اليكمممون بيمممنهم وبمممين اللْممميعتنا فممم  أسمممماعهم وأبمممما

 (2)وينظرون  لي  وهو ف  مكان  فيسمعون

  العلمم الحم يا  لمى نموع ممن وق   ول، ه   الرواية يمكن أيضا  أن  اسر علميا  و

أنواع  ل ، فان اإلنسان يمكن  ان يري لاحب  وهو فم  اليمر  أو فم  الْمر  ويسمم  

 .(3)كلم  أيضا ، عبر أْهزة بحجم الكف

 –  ن همممممممم   الروايمممممممماا يمكممممممممن أن  اسممممممممر و حلمممممممم  بتاسممممممممير علممممممممم ، فهمممممممم   الروايمممممممماا 

م والمعرفمة، واإلمما   ْير  لى أن عمر الظهور هو قمة فم  العلم –حسر ه   النظرية 

سمموف يظهممر فمم  همم ا الزمممان ويكممون المهمميمن عليمم  والقائمم  واإلممما  بقمموال مطلمم ، كممما 

أن النبممم  لممملى اهلل عليممم  وآلممم  اهمممر فممم  زممممن كمممان العمممر  فيممم  القممممة فممم  البل مممة فأكمممم  

المسمميرة وأضممماف  ليهمما مممما أضممماف مممما أعجمممزهم وهمميمن علممميهم، كمممما هممو أشمممهر ممممن ان 

 .يسطر

 عصر الظهور هو عصر اإلعجاز، كأصل عام: انيةالنظرية الث

المممممممممرأي اآلخمممممممممر يمممممممممري بمممممممممأن كممممممممم   لممممممممم  المممممممممم كوراا هممممممممم  ْوانمممممممممر  عجازيمممممممممة، كبقيمممممممممة 

                                      
 .بريد يعين رسول، يعين من ُيْبَرد به وُيبعث به إلبالغ رسالة(  )

 6 9ح  42 ص  8الكايف الشريف ج  ( )

 .وب وغريهاكأجهزة اآليفون واآلي باد واحلاس (9)
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 .الجوانر، فك  ما ف  الكون سيكون باعجاز كقاع ة عامة

وهمممممم   النظريممممممة الثانيممممممة  اسممممممر مثمممممم  همممممم   الروايمممممماا كممممممما هممممممو واضمممممم  بتاسممممممير  يبمممممم ، 

اننمممما عنمممم  : ن أن  اسممممر علميمممما، وهنمممما أقمممموالو سممممت ال علممممى  لمممم  بروايمممماا أخممممري ال يمكمممم

: استعراضممنا لممبعض الروايمماا فممان مممن الحسممن ْمم ا  أن نجعمم  أناسممنا فمم   لمم  اَْمموال

اْمممممموال ْنممممممة اَرْ كمممممم  نممممممزداد  ليهمممممما شمممممموقا وبمممممم ل  سمممممموف نممممممرب  فائمممممم ة كبيممممممرة أخممممممري 

 . ضافة  لى فائ ة البحا العلم  والتربوي

 شواهد على نظرية اإلعجاز المطلق

 بم  قم  ال يمكمن فم  بعمض بنودهمما ايماا الْمرياة، ومما أكثرهما والتم  يعسمرفممن الرو

 : أن ُ اسر  اسيرا علميا الرواية التالية

اسمممممتنزال الممممممؤمُن الطيمممممر ممممممن  القمممممائم  ا قممممما  : يقممممموال اإلمممممما  المممممماد  عليممممم  السمممممل 

 حمممَ  بممما ن اهلل : ثمممم يقممموال لممم   ،  فيْممموي  ويأكممم  لحمممم  واليكسمممر عظممممالهممموال، في بحممم

 وك ل  الضبال من المحاري،  ، ويطير ىفيحي

وال يحتماْون  لمى شمم  ،  ضوَل البلد ونوَرَهما (أي االما  علي  السمل ) ويكون

ن الفسمممماد ألممممل،  اثممممم وال رْ مممممؤ   وال شممممر والوال قمممممر، وال يكممممون علممممى وْمممم  اَ

وال عممم  وال  ،وليسمم  بأرضممية، وال يكممون للْمميطان فيهمما وسوسممة ،المم عوة سممماوية

 .ش ل من الاسادحس  وال 

و ن الرْممم  ليكسمممو ابنممم  الثمممو  فيطممموال معممم  كلمممما : ثمممم يقممموال اإلمممما  عليممم  السمممل 
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 .( )طاال ويتلون بأي لون أحر وشال

، لمممي   طمممورا َوُأْحمممِ  اْلَممممْوَ ى بِممماِْ ِن اهللَِّو لممم  كلممم   عجممماز دون شممم  فمممان قولممم  

ور علمممممم االستنسممممما  علميمممما حتمممممى ياسمممممر المممممبعض مثممممم  هممممم   الروايممممة أيضممممما بأنممممم  نتيجمممممة  طممممم

 –فهما وان كانا يتطموران فم   سمري  حركمة الجينماا فيحتمم   ،وعلم الهن سة الوراثية

اال ان  ،ان ينمممو الْمم ل دفعممة واحمم ة، فيقطمم  مسممافة سممنة فمم  دقيقممة واحمم ة مممثل   -عقممل  

 ثم يقوال ل  احَ  با ن اهلل فيحيى ويطير: الرواية لريحة ف  نهايتها

فممممان همممم   المنظومممممة  ...يحتمممماْون  لممممى شممممم  وال قمممممروال  وكمممم ل  قولمممم  

ليسمممم  منظومممممة اَسممممبا  الطبيعيممممة التمممم  نعهمممم ها، َن الكممممرة اَرضممممية قائمممممة بالْممممم  

فممممممممم  ضممممممممميائها، فمممممممم  حرار هممممممممما، فممممممممم  ْا بيتهممممممممما وانجمممممممم ابها وكونهممممممممما فممممممممم  المممممممممم ار : والقمممممممممر

 .، ف  م ها وْزرها، و ير  ل (2)الطبيع 

ا فمان همم ا التعليم  أيضمم ة وليسم  بأرضمميةفممان الم عوة سممماوي وكم ل  قولم  

وانمم  عمالم آخممر، ولمي  العممالم المعهمود المم ي نعرفمم   ئ لمري  فمم  ان هم ا العممالم اسمتثنا

 .من عالم اَسبا  والمسبباا

قم    فيطوال معم  كلمما طماال ويتلمون بمأي لمون أحمر وشمال: نعم قول  علي  السل 

 طمممة اَخيمممرة بممممناعة ملبممم   تلمممونفقممم  اقتمممر  العلمممم الحممم يا لهممم   النق تاسمممر علميممماي

 .و طوال و قمر طبيعيا آليا   طبيعيا

حسممنا فلناتممرْ  لمم ، لكممن هنمما  مقمماط  اخممري ال يمكممن أن  اسممر علميمما أبمم ا  فممان 

                                      
  449ح   49دالئل االمامة ، ص (  )

 .الطاردة واجلاذبة: عرب توازن دقيق للقوتني ( )
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 :اإلما  يقوال

المو ى  (ويجتمعون م ) يماف  المؤمنون الملئكة، ويوحى  ليهم، ويحيونو

 .. ..با ن اهلل

خممممر بممممل شمممم ت فانمممم  عممممالم يتمممم اخ  فيمممم  عممممالم الييممممر وهمممم ا عممممالم  يبمممم ، وهممممو عممممالم آ

 .وعالم الْهود، وه ا العالم ال يستطي  العلم البْري أن يم   لي  مهما حلَّ 

 بمممممأن عمممممالم الظهمممممور همممممو عمممممالم اَسمممممبا  والمسمممممبباا فممممم    مممممري   ن النظريمممممة اَولمممممى

الظهممممور عممممالم ، بينممممما النظريمممة الثانيممممة  مممم هر المممى ان البعممم  العملمممم  وفمممم  البعممم  المعرفمممم 

 .هو عالم اإلعجاز المطل 

بسممنة اهلل فمم  الكممونت َن اهلل سممبحان  و عممالى ْممرا  ولممىستْممه  للنظريممة االوقمم  ي 

سممنتَّ  علممى التكاممم  الطبيعمم  التمم ريج ، ثممم علممى ضممول الكممماال البْممري كانمم   حمم ث 

ألطممممماف  لهيمممممة كبمممممري، وكمممممان كممممم  لطمممممف  لهممممم  كبيمممممر بارسممممماال نبممممم  أو نممممممر  مممممما  مر هنممممما  

 . لعا  للبْرية ف   ل  الزمنبالوض  ا

نبمممم  اهلل موسممممى عليمممم  السممممل ، بعمممما بالعمممممى و يرهمممما، أي ان  عجمممماز  كممممان : فمممممثل

العمممى التمم   أكمم  و لقممف ممما يممافكونت َن التطممور العملمم  فمم   لمم  الوقمم  أو التميممز 

كمممان فممم  حقمممم  السمممحر، فكانممم  العمممممى هممم  المعجمممزة المناسممممبة لهممم ا الجمممو والمهيمنممممة 

 . علي  بح 

  زممممممن نبمممم  اهلل عيسمممممى عليمممم  السمممممل  كممممان الطمممممر فمممم  قمتممممم ، فُبِعمممما عيسمممممى عليممممم  وفمممم

 .السل  بمعجزة  برال اَكم  واَبرص با ن اهلل و حيال المو ى با ن   عالى

وفمم  زمممن النبمم  اَعظممم لمملى اهلل عليمم  وآلمم  كممان العممر  المم ين بعمما النبمم  بليممتهم 



 20  االعجاز في عصر الظهور المقدس : الفصل األول

رآن قمممممممة فممممم  اإلعجممممماز البل مممممم  وفممممميهم، قممممممة فمممممم  البل مممممة والامممممماحة، لمممممم ل  نمممممزال القممممم

 . ضافة لسائر أنحال  عجاز 

وممممن نافلمممة القممموال ان نْمممير  لمممى انممم  حتمممى اآلن ور مممم  طمممور العلمممم الحممم يا الليممموي 

و متلئهممممممممما بالكلمممممممممماا والماممممممممممرداا  ،واَدبممممممممم ، أي  طمممممممممور الليمممممممممة االنجليزيمممممممممة و يرهممممممممما

 ممممزاال الليممممة ور ممممم  طممممور اَد  االنجليمممزي والارنسمممم  و يرهممممما، فانممم  ال ،المسمممتح ثة

 . العربية أقوي اللياا على اإلطل  ف   عجازها البل   با عان كثير منهم ايضا

والمسممممممتظهر ان الليممممممة العربيممممممة كانمممممم  وال زالمممممم  وسممممممتبقى الليممممممة الوحيمممممم ة المؤهلممممممة 

 . لك   حم  رسالة السمال، ل ا نزل  اآلياا القرآنية به   اللية

فرْمممم  الْممممريف فانمممم  سمممميكون القمممممة فمممم   اممممما زمممممان اإلممممما  المنتظممممر عجمممم  اهلل  عممممالى

التطمممممور العلمممممم  وفممممم  التطمممممور المعرفممممم ، فسممممميكون اهمممممور اإلمممممما  عليممممم  المممممملة وأزكمممممى 

ويطّعمممممم  لممممم  بالمعممممماْز بممممم ون كمممممل ،  ال ان اَلممممم  فممممم  هممممم ا  ،السمممممل  فممممم  هممممم ا الجمممممو

 .العالم سيبقى كون  عالم اَسبا  والمسبباا حسر ه   النظرية

ن عممممممالم اَسمممممبا  والمسممممممبباا يقمممممود  لممممممى عهممممم  الظهممممممور ثمممممم ان هممممم   النظريممممممة  مممممري أ

ويسمممو   ليممم ،  نمممما اَممممر فممم  التقممم يم والتمممأخير منممموث بمقممم ماا آخمممري وسممميأ   بحممما 

 .ل  با ن اهلل  عالى 

 األثر التربوي لنظرية األسباب والمسببات

؟ ثممم ممما هممو ثانيممةواضمم ، لكممن ممما ا عممن النظريممة ال ولممىان اَثممر التربمموي للنظريممة اال

 .ستظهر ف  المقا ؟الم
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واضمممممم ، فمممممما ا كممممممان العممممممالم عممممممالم  نظريممممممة االسممممممبا  و المسممممممببااالتربمممممموي لان اَثممممممر 

اَسممبا  والمسمممبباا فمممان كممم  خطممموة  قمممو  بهمما، معرفيممما أو علميممما، فانهممما  مهممم  للظهمممور 

 .( )سوال أقم ها اإلنسان أ  لم يقم 

رْ أو فممم  اَ: فعلمممى ضمممول هممم   النظريمممة فمممان كممم   طمممور علمممم  يحممم ث فممم  الكمممون

، فانم  شمال أ  أبممى، قمم  أ  لمم يقمم ، يقم  فمم  مسملم ا   يمر  فم  السممال، سموال أقما  بمم  

 .عجلة  سري  الظهور المبار ، بنحو االقتضال ال الِعّلية

نمتل  بم ل  ليممة خطمما  سمماننما همم  : وهنما  تجلممى لنما ثمممرة هاممة ْمم ا  لهمم   النظريمة

ممممن منطلممم   ر نطلممم  فممم  قضمممية الظهمممواننممما عمممادة نا  ، ْ يممم ة مممم  علممممال العممممر الحممم يا

مممممم  حمممممماْزا  ناسمممممميا  بيننمممممما وبممممممين  ، دينمممممم  أو ممممممم هب  ِْ و لمممممم  ضممممممروري والز ، لكنمممممم  قمممممم  يو

ا  يممممري ان همممم ا الْمممرص مسمممملم مممممن ديممممن  تالمسمممميحيين وكمممم ا البمممو يين و يممممرهم بعمممض

آخممممممممممر ويتحمممممممممم ث بليممممممممممة أخممممممممممري،  ال لممممممممممو همممممممممم ا  اهلل سممممممممممبحان  و عممممممممممالى للجممممممممممادة وللطريمممممممممم  

فمممم  خطممما  الطممممرف اآلخممممر  -أيضمممما   –كنا همممم ا الطريمممم  الج يممم  الممممحي ، لكممممن لممممو سمممل

، لله ايممممممةحمممممم يثا  واسممممممتطعنا أن ننضممممممج  ونبرهنمممممم ، لحقممممممّ   لمممممم  مكسممممممبا  ْ يمممممم ا  وطريقمممممما  

المؤشمممممممممراا  والبممممممممراهين علممممممممى  لمممممممم  موْممممممممودة فمممممممم  بطممممممممون الروايمممممممماا، بمعنممممممممى أن همممممممم  

 رْمة  حمم  فسمرناها بكونهما منلمو  -المم كورة فم  الروايماا عمن زممن الظهممور و بعم   

كلهمما  كْممف عممن أن المممتكلم بهمما  - التطممور العلممم  و طبمم  نظمما  االسممبا  والمسممبباا

بممم  أفضممم  ممممما  ،ويعمممرف الحاضمممر كمممما نعرفممم  نحمممن ،يعمممرف المسمممتقب  كمممما نعرفممم  نحمممن

يجممممم ها المتتبممممم  بجممممم ورها او المكتْمممممااا العلميمممممة اليريبمممممة  نعرفممممم ت  لممممم  ان كثيمممممرا  ممممممن

                                      
 . سيأتي يف البحث القادم األثر الرتبوي لنظرية اإلعجاز كقاعدة عامة(  )
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مممممما لعلمممم  سيممممم  لمممم   ،اَ ممممر  منهمممما ممممم كور فيهمممما ممممم كورة فمممم  الروايمممماا، بمممم  نتائجهمممما

العلمممم، فممما ا  سممملحنا بهممم   الليمممة ممممن الرطممما ، فانممم  خطممما  علمممم  يناممم  له ايمممة الكثيمممر 

أن اإلممما  المهمم ي لمملواا اهلل وسمملم  عليمم  سمميأ   فمم  مثمم  همم ا العمممر : مممن العلمممال

م اليربمم  او ايهمما العممال -وسمميكون قمممة القمممة فمم  التطممور العلممم  والمعرفمم  المم ي أنمم  

وان كممان  لمم  مممن حيمما ال  مم ري، فلممَم ال  كممون  ، لمم  ( )ايضمما مممن الممهمم ين -الْممرق  

مم  شممرص لظهممور شممرص آخممر أو لمجيامم ، لكنمم  يسممتقر  مممن المنتاعممين بمم ؟ فانمم  قمم  يمهِّ

لكنمممممممم  قمممممممم  يكممممممممون مممممممممن  ،فيكممممممممون هممممممممو الراسممممممممر اَكبممممممممر ،بعمممممممم   لمممممممم  فمممممممم  الجبهممممممممة المقابلممممممممة

، وهم ا البحما يحتمال  لمى مزيم  ممن البحما والتأمم  الممه ين ثم ممن المنتاعمين أيضما

 . والنقاش وسيأ   الحقا  با ن اهلل  عالى

  حيممما ان أدلتنممما علمممى  وحيممم: واالممممر شمممبي   لمممى حممم  كبيمممر باسمممت اللنا علمممى التوحيممم 

نسمل  فيهما مسمل  الاطمرة، و مارة نسمل  مسمل  العلمم فنسمتن   ق اهلل سبحان  و عالى، 

أن الممممممنظم الحمممممماكم علممممممى المممممم رة همممممم  بناسممممممها الحاكمممممممة علممممممى و ، لممممممى برهممممممان الممممممنظم مممممممثل  

فالرال  واح    ا ، وه ا طريم  علمم  وليمة خطما  ، المجرة وعلى ك  أْزال الكون 

 .أخري

 اننممما عنممم ما نراطمممر الطمممرف اآلخمممر، فتمممارة نراطبممم  بمممممطلحاا دينيمممة: والحالممم 

 .و منطلقاا علمية نراطب  بممطلحاا علمية اخري و ارة ومنطل  دين ،

فهمممم ا   ن ممممم خ  للحمممم يا ممممم  اآلخممممرين فمممم  قضممممية عمممممر الظهممممور المبممممار ، علممممى 

 .حسر الرأي الثان 

                                      
 .على تأمل يف صحة إطالق هذه الكلمة وسيأتي حبثه(  )
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 وأنواع اإلعجاز -2األسباب والمسببات  -1: كالهما األصل: النظرية الثالثة

المممممممرأي الثالممممممما يمممممممري أممممممممرا وسمممممممطا بمممممممين اَممممممممرين    يجمممممممم  هممممممم ا المممممممرأي بمممممممين المممممممرأيين 

ن سمممممنة اهلل فمممم  الكمممممون ممممممن ْهممممة، وانهممممما علمممممى فيراهممممما مجموعممممما  ألمممممليين، أي يجممممم  بمممممي

التطممممممممممممور التمممممممممممم ريج  المعرفمممممممممممم  والعلممممممممممممم ، وبممممممممممممين الامممممممممممميض اإللهمممممممممممم  واللطممممممممممممف اإللهمممممممممممم  

اإلعجازي الكبير المهيمن على مستوي  طور البْرية، فمالمجموع همو اَلم  ولمي  

 .خر استثنالا  اح هما ألل  واآل

وبممممممممين ملحظممممممممة  ،ونملحظممممممممة سممممممممنة اهلل فمممممممم  الكمممممممم وْمممممممم  ْممممممممم  بممممممممين فالنظريممممممممة الثالثممممممممة

 . الرواياا الكثيرة الت  ال ش  ف  أنها  ْير  لى اعجازاا كثيرة كبيرة ومتنوعة

و لمممممم  يعنمممممم  انهمممممما ليسمممممم  قضممممممية  طعمممممميم بممممممبعض مظمممممماهر اإلعجمممممماز، و نممممممما سممممممتكون 

 . البْرية ف  القمة العلمية والمعرفية بما يؤهلها لح وث قازاا  عجازية ال  تمور

ظهممممور المبممممار  هممممو مجممممم  االثنممممين معمممما، فمممممن ْهممممة فانمممم  سمممميكون عمممممر ال: وبكلمممممة

 مما كلهمم او النربممة : فمان البْمر سميكونون قممة القمممة فم  العلمم وقممة القممة فمم  المعرفمة

هممم  ان كممم  البْمممر سممميكونون : وهممم ا بحممما قممم  سنْمممير لممم  الحقممما  بممما ن اهلل  عمممالى ،ممممنهم

 10111 والممم  3 3يعنمم  الممم  –القمممة المعرفيممة والعلميممة والعمليممة، أ  أن نربممة النرمممممممممبة 

  سيكونون هم قمة القمة؟ ايهما؟  -

سممن كر الحقمما  أنمم  ال شمم  فمم  أن القمممة ونربممة النربممة سمميكونون هممم القمممة، لكممن و 

هنمممممممما   شمممممممماراا ع يمممممممم ة فمممممممم  الروايمممممممماا قمممممممم  يسممممممممتااد منهمممممممما أن البْممممممممر ايضمممممممما بْممممممممك  عمممممممما  

 .ح ث العظيمسيكونون كأش  ما يكونون من التهيؤ ومن النمو الستقباال ه ا ال

علمممممممى حسمممممممر ملحظمممممممة سمممممممنة اهلل سمممممممبحان  و عمممممممالى  -واهلل العمممممممالم  –ولعممممممم  اَاهمممممممر 
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أن كمممل اَممممرين سممميكون فممم  أعلمممى : ومجموعمممة الروايممماا همممو هممم ا المممرأي الثالممما وهمممو

عممممممالم االسممممممبا  والمسممممممبباا سممممميبلع أقمممممممى م يا مممممم ، وعممممممالم اإلعجمممممماز : درْا ممممم ، يعنمممممم 

 .سبباا سيبلع أقمى م يا   ايضام  عالم االسبا  والم ( )ايضا متناسبا

 كل تطور علمي وإنجاز وعمل صالح هو مقدمة

و  ا كمممان اَممممر كممم ل  فمممان المعادلمممة التربويمممة سمممتتجلى بْمممك  شمممام  عميممم  أيضممما ، 

 -وسناممممل  فممم  بحممما  قممماد   أكثمممر  ن شمممال اهلل  –وسنسمممتنت  ممممن  لممم  أن أي واحممم  منممما 

فمممممممان هممممممم   الحسمممممممينية أو  ،الريمممممممريلمممممممو أسممممممم  مكتبمممممممة أو حسمممممممينية أو لمممممممن وقا  ل قمممممممراْ 

 -أو أكثممر أو أقمم   –المكتبممة أو المممن و  يحتممم  ان  كممون خطمموة مممن مليممار أو  رليممون 

  (2)خطوة مما يقر  عمر الظهور بنحو االقتضال

  ا أسمممم  اإلنسممممان م رسممممة علميمممممة أو ميتممممما  أو مسممممج ا واحمممم ا، فممممان  لممممم  كمممم ل  و

ون خطموة مممن مليمار خطمموة ممما يقممر  الم رسمة أو  لم  الميممتم أو هم ا المسممج  قم  يكمم

 .عمر الظهور

فممان همم    ،وكم ل  لممو أسمم  ْامعممة أيضمما علممى الطريمم  المممحي  أو فضممائية ملتزمممة

فانهمما ايضمما يحتممم   ،الجامعممة أو الاضممائية التمم   سممهم فمم  رقمم  البْممرية علميمما أو معرفيمما

 .ان  كون خطوة من خطواا  قرير عمر الظهور

 يبها همم  العامم  الوحيم  المقمر  لعممر الظهممور، فليسم    ن  مماية االنام  و هم

                                      
 .بل ومهيمنا عليه ( )

على انناا يف البحاث القاادم سانناقا هاذا      . جيدًا( االقتضاء)وكلمة ...( حيتمل)ال بد من االلتفات إىل كلمة (  )

 .جيابًا ان شاء اهلل األمر سلبًا وإ
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أي  نجمماز علممم  او   ان بمم  يمم ا حقيقيمما ال شمم  فيمم ، و ن كممان عممامل أساسمميا  ْوهريمما  أك

 .عمر الظهور أكثر أيضا ( )ان يكون مما يق  ايضا  يحتم   معرف 

لممممو أننمممما فممممم  كممممم ا  ، ولمممممو أن البْممممرية  طممممورا لممممناعيا  ف،  أي  نجمممماز لممممناع  وكمممم ل 

 فممممان  لمممم  قمممم  يكممممون مممممن الممهمممم اا،  طورنمممما أو لممممناعيا  أو طبيمممما   ا  مممممثل  زراعيمممما  العممممر

 :، فلننظر للقضية   ا  من ه   الزاوية أيضا  للظهور المبار 

أن ه ا التطوير المناع ، الزراعم ، الاكمري، العلمم ، علمى مسمتوي هم ا البلم  أو  

االسممتقرار، االزدهممار، وكمم  وكمم ل  التطممور فمم  النظافممة، النظمما ، اَمممن،  ،أي بلمم  آخممر

خطممموة أخمممري فانهممما يحتمممم  ان  كمممون علمممة معممم ة ممممن سلسممملة  رليمممون خطممموة مقربمممة ممممن 

 .عمر الظهور

فممان أي عممم  نقممو  بمم  علميمما  كممان أو معرفيمما   ،اننمما   ا نظرنمما للقضممية مممن همم   الزاويممة

متلونمما  - لممو قمنمما بمم  مممن همم ا المنظممور –أو لممناعيا أو زراعيمما أو  ربويمما ، سمميكون عن ئمم  

فيممم  أعظمممم، وسمممي فعنا   عن ئممم   االْمممر ، وسممميكون بلمممون السممممال، وسممميكون عن ئممم  مباركممما  

نكممممممون نحممممممن المبممممممادرين والسممممممباّقين فممممم  كممممممل الحقلممممممين بمممممم ال أن يكممممممون اآلخممممممرون  لممممم  ل

 . السباقين ف  أح  الحقلين

ا  لممممممممموال  كممممممممم  كتممممممممما  يكتممممممممر شمممممممممرث اسمممممممممتقامت ت ،  ن كمممممممم  خطممممممممموة علميمممممممممة أو معرفيممممممممة

كممممم  محاضمممممرة  لقمممممى، كممممم  شممممممرص  ك  عقبمممممة وعثمممممرة فممممم  طريممممم  الظهمممممور،اسمممممتقامت  لْممممم

ُيربمممى، كممم  طاممم  ُينّممممى ويزكمممى، وكممم  م رسمممة او ميمممتم او حسمممينية أو مكتبمممة او لمممن و  

                                      
َوَأْوُفاوا ِبَعْهاِدي ُأوِ    اناه حببال لطاف اهلل تعااىل أو ماا قاد ره مان االساباب الظاهرياة إذ          ( يقادمم )ونقصد باا (  )

 .وإال فان هلل تعاىل األمر كله من قبل ومن بعد ِبَعْهِدُكْم
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ممممن العوامممم   -بلطمممف اهلل  عمممالى  –فانممم  يحتمممم  ان يكمممون  ،ل قمممراْ الريمممري يؤسممم 

 . الممه ة للظهور المبار 

   و عالى أو بنور ر  اَرْ ون عوسبحانوعن  اهور  ستْر  اَرْ بنور اهلل 

اهلل ْميعا ان نكون بلطف مولى الكونين أمير المؤمنين للواا اهلل وسلم  علي  

ودعائ ، من أعوان  وأنمار  والمجاه ين  ح  لوائ  والمستْه ين بين ي ي ،  ن 

 .شال اهلل

 

 

 





 

 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 

 يبة الكبرى في زمن الغ (المرابطة في الثغور)مسؤولية 





 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 
َها: يقوال اهلل سبحان  و عالى ف  كتاب  الكريم ُْ بِنُوِر َربِّ َْر َْ  ( ) َوَأْشَرَقِ  ا

ُقمممموا اهللََّ : ويقمممموال ْمممم  اسممممم  ممممِ يَن آَمنُمممموا اْلممممبُِروا َوَلممممابُِروا َوَرابُِطمممموا َوا َّ َهمممما الَّ َيمممما َأيه

ُكْم ُ ْالُِحونَ    (2)َلَعلَّ

 . (المرابطة)مسؤولية الكبرى في زمن الغيبة هي ال

الكممل  فمم  همم ا الاممم  يمم ور بحمموال اهلل  عممالى حمموال مبحثممين يتعلقممان بكلمتممين فمم  

 .ها ين اآليتين المباركتين المترابطتين

 .، ويع ه  تمة  للبحا الماض (أشرق )حوال كلمة : المبحا اَوال

ُقمممموا اهللََّ: الىحمممموال كلمممممة المرابطممممة فمممم  قولمممم   عمممم: المبحمممما الثممممان   َوَرابُِطمممموا َوا َّ

  .ف   ل  اآلية اَخري( أشرق )والت   ر بط ْوهريا بكلمة 

 حديث عن المستقبلال عندتفسيران الستخدام فعل الماضي 

 : المبحا اَوال

َهمما: أمما كلمممة أشمرق  فمم  قولم   عممالى ُْ بِنُمموِر َربِّ َْر َْ فقم  مضممى فمم   َوَأْشمَرَقِ  ا

لكممممن  أويلهمممما وباطنهمممما هممممو يممممو   ،ن همممم   اآليممممة ااهرهمممما هممممو يممممو  القيامممممةالاممممم  السمممماب  أ

                                      
 .96الزمر آية (  )

 .22 آل عمران آية (   )
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رزقنممممممممما اهلل و يممممممممماكم أن نكمممممممممون مممممممممممن يْمممممممممه  هممممممممم ا الظهمممممممممور المبمممممممممار  . )الظهمممممممممور المبمممممممممار 

الميممممممون وممممممممن يكمممممون مممممممن خّلممممممص خ مممممم  وأنمممممممار  وشمممممميعت  والمجاهممممم ين بممممممين ي يمممممم  

 (.والمستْه ين ف  سبيل  وطريق   ن شال اهلل

ية الماضمم  عنمم ما  سممتر   فمم  المسممتقب ، فممان لهمما  اسمميرين مممن وقمم   كرنمما أن لممي

  .ا ية، و اسيرا  فلسايا   لنا علي   تمة ا  بل ي ا  أدبي ا  ْملة  اسيراا اخري ت  اسير

 المتفرقات في وعاء الزمن مجتمعات في وعاء الدهر: فرضية: التفسير الثالث

 .ْ  بايجازوأما التاسير اآلخر فهو فلسا  عرفان ، نوضح  ثم نناق

فقمم  سممب  الوْمم  الالسمما  المم ي يممري بممأن اهلل سممبحان  و عممالى حيمما أنمم  مجممرد مممن 

الماضمممم   تسمممماوي بالنسممممبة لمممم  اَزمنممممة الثلثممممةولمممم ا  ت تالزمممممان ومهمممميمن عليمممم  ومحمممميط بمممم 

والحاضمممر والمسمممتقب ، فلممم ا ممممن الممكمممن أن يعبمممر عمممن كممم  زممممن بممماي فعممم  ممممن اَفعممماال 

 . و ير متأطر بها ،لزمان وعلى اَفعاالالثلثة، حيا أن  مهيمن على ا

ن بعممممض الالسمممماة العرفممممال  هبمممموا  لممممى ان المتارقمممماا فمممم  افمممم: واممممما الوْمممم  العرفممممان 

 .وعال الزمان مجتمعاا ف  وعال ال هر، لتبرير مث  ه   القضية

هممو اممرف الزمممان، : ويعنممون بمم ل  انمم  يوْمم  ههنمما ارفممان ووعممالانت الظممرف اَوال

 . ال هر هو ارف: الظرف الثان 

أن الم هر همو روَ الزممان أو هممو  اَسمااروكمما يقموال السمبزواري فم  حاشميت  علمى 

 . المحيط بالزمان، ف   عبيرين

هممممو أن اَشممممميال كلهمممما حاضمممممرة  المعلمممممم اَوال فمممم  كتممممما  أثولوْيمممما والمنسممممو   لممممى
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لمممممممممممممممم ي اهلل، فالماضمممممممممممممممم  حاضممممممممممممممممر لمممممممممممممممم ي اهلل اآلن، والحاضممممممممممممممممر حاضممممممممممممممممر لمممممممممممممممم ي اهلل اآلن، 

 .ر ل ي اهلل اآلنوالمستقب  حاض

ولكممن كيممف؟ ياسممرون  لمم  بارضممية وعممال المم هر،    مممن الواضمم  أن الماضمم  قمم  

مضممممى وقتمممم  ولممممز  أْلمممم ، فقمممم  كممممان لكنمممم  اآلن لممممي  بكممممائن، وال وْممممود لمممم  بالاعمممم  وقمممم  

انقضممممممممى، وأممممممممما المسممممممممتقب  فهممممممممو مسممممممممتقب  ولممممممممم يممممممممأِا، فكيممممممممف يكممممممممون حاضممممممممرا بالاعمممممممم ؟ 

لزممممان وهمممو المتممممّر  التممم ريج  بمممين الماضممم  بمممأن لنممما وعمممائين، وعمممال ا  لممم   ونفياسمممر

 . والحاضر والمستقب ، أما وعال ال هر فهو محيط به   اَزمنة الثلثة

ر، مسمتقب  اآلن موْمود فم  وعمال الم هفالماض  موْود اآلن فم  وعمال الم هر، وال

 .!ا  آخر ثابت ا  وْود و ا  متمرم ا  مت رْوْودا   ينتوْود  ب  يرون للحركة ايضا  

 .و يرها ااروف  اَس الاتوحاا المكيةْال  ل  ف  كما  

 الفرضيةهذه وجوه مناقشة من 

لكننمممما نْممممير  لممممى بعممممض وْممممو   ،همممم ا البحمممما كممممما هممممو واضمممم  هممممو بحمممما  رمممممم 

 .النقاش في   شارة عابرة

 : نقوال وبايجاز

 لي ؟ ه   ال عوي دعوي بمل دليم ، َن كم  ممّ ع  يحتمال  لمى دليم ، فمأين الم: أوال  

 . كرار اإلدعال بعباراا أخري سوييقيموا أي دلي  انهم لم 

ان هممم ا فممم  الواقممم  ال يعممم و ان يكمممون نوعممما  ممممن الريممماال العلمممم ، او : بممم  نقممموال: ثانيممما  

ان الب يهمة والوْم ان يْمه ان علمى أنم  لمي  لكم  واحم  فمالرياال الْمعري أو مما أشمب ت 
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ّر  ممممممم حسممممر وْممممود فمممم  وعممممال الممممزمن وهممممو متمممم رل متممممم - : منمممما وْممممودان فمممم  وعممممائين

ممممم وهمم ا التمممر  وهمم   الت ريجيممة  نممما همم  فمم  وعممال  آثولوْيمما كلممم  المنسممو   ليمم  فمم 

ووْمممود آخمممر فممم  وعمممال الممم هر ثابممم  وال يعتريممم  التييمممر والنقممممان والزيمممادة  -2الزممممان، 

 .والتحوالا

 خلف الضرورة و الوْ ان فان  ل 

زممممممان المعهمممممود المتممممممر  ال: أن هاهنممممما زممممممانين: ان نتيجمممممة كلمهمممممم هممممم : والحالممممم 

لكنممم   ،وهمممو امممرف أيضممما ،الممم هرب ىآخمممر يسمممم ا  التممم ريج  الممم ي ينقضممم  آنممما فآنممما ، وزمانممم

 !. وك  اَشيال المتمرمة في   ير متمرمة ،لي  بمعنى الزمان

لكمممممن الاطمممممرة  ْمممممه  برممممملف  لممممم ت ا  ممممممن البممممم يه  أن لممممم  وْمممممودا واحممممم ا ولمممممي  

ثابتمة بمأي معنمى حقيقم  يمراد، نعمم   ا  وان الحركمة مت رْمة متممرمة وليسم . وْودان

لكنممم  فممم  حقيقتممم  مجمممرد خيممماال علمممم  أو ، فمممل بمممأ   ،كمممان الممممراد مجمممرد معنمممى مجمممازي

اال ان كلمهممممممم بحسممممممر الظمممممماهر لمممممي  عممممممن عممممممالم الريمممممماال والتريمممممم  بمممممم  .  ممممموهم شممممممعري

 !.يرون انها حقيقة ب  ه  حقيقة أسمى من حقيقة الزمان

اقض، َن الوْمممممود المسمممممتقبل  لمممممي  متحققممممما فممممم  ثمممممم  ن  لممممم  يلمممممز  منممممم  التنممممم: ثالثممممما  

 ممممم ا سيمممممممب  فمممممملن ثريمممممما، و ممممم ا ستْممممممر  شممممممم   مممممم ، : الحممممماال و نممممممما سمممممميتحق ، مممممممثل

فممان شممم   مم  ليسمم  بمْممرقة وهمم  مْممرقة  -وحسممر همم ا الكممل   -ولكممن . وهكمم ا

والزمممان لّممما يممأِا بعمم ، واممما  ، أيضمما، اممما ليسمم  بمْممرقة ف نهمما زمانيممة وهمم  فمم  الزمممان

ووعمممممممممال المممممممم هر موْمممممممممود اآلن،  ( )رقة اآلنت ف نهممممممممما فمممممممم  وعمممممممممال المممممممم هر متحققممممممممةهمممممممم  مْمممممممم

                                      
 .قق والشيئية متباوقةال خيفى ان الوجود والتح ( )
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 -اسممممتر مناها ال بمممممالمعنى الزمممممان  و نممممما بممممالمعنى الاعلممممم  ( اآلن) -ومحمممميط بالاعمممم  

 . فيلز  ْم  النقيضين، وهو محاال ب   لي  مرْ  المحاالا كلها

يوْ   ممم ا؟  مممما أنممم  يلمممز  منممم   حممممي  الحالممم ، َننممما نتسمممالال مممما الممم ي سممم: ورابعممما  

او  يمممممممر ، وعلمممممممى الثمممممممان  يلمممممممز  ان ال يكمممممممون موْمممممممودا اآلن بممممممم  الموْمممممممود  يمممممممر ،  ( )ناسممممممم 

 .وعلى اَوال يلز   حمي  الحال ، وهو محاال كما أقروا

 .وله ا الكل   تمة ب   تماا، نتركها للبحا المترمص با ن اهلل  عالى 

الماض  إلفادة القط  بم ، ان المستقب  المحق  الوقوع ينزال منزلة : الوْ  االدب 

   كمما ان الماضمم  ال يمكممن أن ينقلمر عممما وقمم  عليم ، ايضمما لممو كمان المسممتقب  مقطمموع 

الوقوع فهو يْمتر  مم  الماضم  فم  هم   الجهمة، فلم ا نعبمر عنم  بالاعم  الماضم  إلفمادة 

 .ه ا المعنى

 ...المرابطة في الثغر الديني والعلمي واالقتصادي و

 : المبحا الثان 

ار باطممما  ة، والتممم  سيتضممم  أنهممما مر بطممم(مرابطمممةال) يا هنممما يممم ور حممموال كلممممة والحممم

 .ف   ل  اآلية الكريمة اشرق ْوهريا بمكلمة 

ُقوا اهللََّ: يقوال اهلل  عالى ِ يَن آَمنُوا اْلبُِروا َوَلابُِروا َوَرابُِطوا َوا َّ َها الَّ  .َيا َأيه

                                      
 .أي نفس ما هو موجود يف عامل الدهر ( )
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 ماذا تعني المرابطة؟ 

لعمم و الثيممر، فمما ا كممان اإلنسممان فمم  الثيممر المم ي يلمم  حمم ود ا  عنمم  ملزمممة: المرابطممة

والثيممممر يعنمممم  الموضمممم  المممم ي ُيرمممماف ان يتسممممل  العمممم و  ، ممممملز  للثيممممر: فهممممو مممممرابط، أي

 .من  أو يهاْمنا من خلل 

 .فملزمة الثير  سمى المرابطة ل ي 

بمممة المواا: المرابطمممة: )وهمممو ( )وهنممما   اسمممير أخمممر للمرابطمممة مممم كور فممم  كتمممر الليمممة

 (. على اَمر

و قمو  بالمواابمة علميهم  ا ، فان اَ  مثل  عن ما   بر أمر أطاالها لميل ونهمار: وعلي 

لكمن ،  نها مرابطة ف  ثيمر المنمزال، فقم  اختلمف نموع الثيمر هاهنما : ْي ا، فان  يقاال عنها

المرابطمممممممة كجمممممممن  وْممممممموهر وْمممممممام ، موْمممممممودة متحققمممممممة فهممممممم    ن مرابِطمممممممة علمممممممى  ربيمممممممة 

 . أبنالها

ممممرابط : طالمممر العلمممم الممم ي يواامممر علمممى درسممم  ودراسمممت  نقممموال عنممم  انممم : مثممماال ثمممان

 .على طلر العلم، وهك ا وهلم ْري

ال  رمممممممتص بمممممممالثير العسمممممممكري، و نمممممممما  ْمممممممم  الثيمممممممر ( المرابطمممممممة)ان : والجمممممممام  همممممممو

فمممممممان الممممممم ين يحمممممممافظون علمممممممى اقتمممممممماد البلممممممم  ممممممممن أن . االقتممممممممادي، والثيمممممممر االْتمممممممماع 

لتْممممممممريعاا الراطاممممممممة، هممممممممم مرابطممممممممون فمممممممم  همممممممم ا الثيممممممممر، كمممممممم  ال  حطممممممممم  السياسمممممممماا أو ا

 .  عمف رياَ الاقر بالبلد، أو التضرم أو  ير  ل 

كممما انمم  قممم  يكممون اإلنسمممان مرابطمما فممم  الثيممر العلمممم ، أو فمم  الثيمممر المعرفمم ، أو فممم  

                                      
 (.لبان العرب)مثل   ( )
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 . الثير اَلول  أو الاقه  أو الكلم  أو  ير  ل 

اابمممة علمممى اَمممر، فمممان كمممان مواابمما حقممما فهمممو  عنمم  المو: فالمرابطممة بتاسممميرها الثمممان 

 .مرابط حقا، كما أنها بتاسيرها اَوال شاملة لك   ل  أيضا  لو عّممنا الثير

ممممِ يَن آَمنُممممموا اْلمممممبُِروا َهممممما الَّ كمممممل   كلمتمممم  المممممبروا ولممممابروا وفممممم  َوَلممممابُِروا َيمممما َأيه

ممممموا لمممممممي  مجممممممماال  كرهمممممممما هنممممممماطويممممممم   ملزممممممممة الثيمممممممر  عنممممممم  فالمرابطمممممممة هنممممممما ،  َوَرابُِطمم

 .بالمعنى اَعم، ال بالمعنى اَخص كما   ال علي  الرواياا ايضا

ة أمممممممر العقيممممممم ة والْمممممممريعة، وبكلمممممممم ،علمممممممى أممممممممر الممممممم ين تواابممممممموا علمممممممى اَمممممممر :و عنمممممم 

 (. للواا اهلل وسلم  عليهم)رابطوا على أمر اَئمة اَطهار  :دقيقة

 الشريفةالروايات معاني المرابطة على ضوء 

ممرا بالمممم ا  اَْلممى لهمما فمم  زمممن الييبممة، فقمم  ورد فمم  ان همم   اآل يممة الْممرياة ُفسِّ

 : بعض الرواياا

 (عليهم السالم)المرابطة على األئمة  -1

 :الرواية اَولى

وهمممممو أْمممممم  التااسمممممير للروايممممماا المتعلقمممممة بتأويممممم   -فقممممم  ْمممممال فممممم   اسمممممير البرهمممممان 

 همممم   اآليممممة الْممممرياة، قممممماال عممممن  اسممممير علمممم  بممممن  بممممراهيم القممممم ، فمممم   اسممممير - ( )اآليمممماا

الممممبروا علممممى الممممممائر، ولممممابروا علممممى الاممممرائض، : االممممما  الممممماد  عليمممم  السممممل 

                                      
 .أي بتأويلها وبشأن نزوهلا مما يرتبط باملعصومني عليهم البالم(  )
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 . ( )ورابطوا على اَئمة

وبنممالا  علممى  لمم  فممان واياتنمما اَساسممية اَولممى الكبممري الجوهريممة فمم  زمممن الييبممة 

 .  عالىبع  قلي  با ن اهلل يتبيناَئمة، ولكن كيف؟ ه ا ما س ه  أن نرابط على

 (عليهم السالم)هم المرابطة على أوامر -2

ف  هم   اآليمة الْمرياة  بمائر ال رْااعن مرتمر  ينقلها البرهان :الرواية الثانية

ممِ يَن آَمنُمموا اْلمبُِروا َوَلممابُِروا َوَرابُِطمموا َهمما الَّ  :االمما  الممماد  عليمم  السممل  قمماال َيما َأيه

 وكم، ورابطوا  مامكم فيما أمركمولابروا على ع، البروا على دينكم  ( (2  

 لمممممم  ان الروايمممممة اَولممممممى .  وضمممممم  بعمممممض أبعمممممماد  لممممم  الروايممممممة اَولمممممى روايمممممةهممممم   ال

:  قمممموال رابطمممموا علممممى اَئمممممة، لكممممن ممممما ا يعنمممم  ان نممممرابط علممممى اَئمممممة؟ يعنمممم  فيممممما يعنمممم 

لمي  واابوا على أوامر اَئمة والزموها، فان ه ا الثيمر همو الم ي يم خ  منم  علميكم  ب

ال سمممم  اهلل  –والمممنا  اَممممارة بالسمممول، كممم   تهممماونوا عنممم  و تكاسممملوا أو  عرضممموا عنممم  

 .أو  عادوا –

 ، ن الكمممممريم فممممم  مرتلمممممف الحقممممموال طابقمممممة للقمممممرآتالم وأواممممممر اَئممممممة ومممممما أكثرهممممما هممممم 

 لممممم   ، ومممممنلمممم  هممممرا  وبطنممممما  ا ،والْمممممارحة أو المأولممممة لقممممران الكممممريمالماسمممممرة ل كممممما انهمممما

فمممان الممم ي يمممأمر بمممالمعروف  توعلمممى اَممممر بممم  ،المواابمممة علمممى المعمممروفلمممزو  : االواممممر

                                      
، وقد ورد احلديث يف   25 ح   19ص   ، عنه الربهان يف تفبري القران ج 6  ص   تفبري القمي ج  ( )

اصربوا على الفرائص، وصابروا علاى  : ) اخر عن االمام الصادق عليه البالم انه قال الكايف الشريف ببند

  9ح   8ص   الكايف ج ( املصائل ، ورابطوا على االئمة عليهم البالم

 8ح   19ص   الربهان يف تفبري القران ج  (( 
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يكمممون همممو الممم ي قممم  عمممم  بهممم    ،فممم  هممم ا الثيمممر ليممم  نهمممار فممم  مرتلمممف الجهممماا مرابطممما  

 .اآلية القرآنية الْرياة

أن  مم ل  رابطموا  ممامكم فم  مما ا وكيمف؟ وب ل  يتضم  الجموا  عمن السمؤاال التما

 .فيما أمركم ب  وفرض  عليكم لمرابطةفاالْابة ه  ار اآلن؟ اإلما   ائ

 المرابطة على االقتداء بهم -3

وهمممم   الروايمممماا يكممممم  بعضممممها اآلخممممر، قمممماال االممممما  الممممماد  عليمممم   :الروايممممة الثالثممممة

ورابطموا علمى  ،علمى التقيمة همولمابرور، البروا على الممائ: السل  الب  بمير

  ( )، وا قوا اهلل لعلكم  الحون قت ون ب  نم

ئمممممة هممممم قمممم وة فممممم  كمممم  الجهمممماا مممممن الاضمممممائ  والواْبمممماا، وليسمممموا قمممم وة فممممم  فاَ

فمممم   -أ: فعممم  الواْبممماا وفممم   مممر  المحرمممماا فقمممط، بممم  همممم قممم وة فممم  الاضمممائ  ايضممما

الْمممجاعة ممممثل  فمممان الممممؤمن ينبيممم  أن يكمممون شمممجاعا  يمممر ْبمممان يامممر عنممم  أدنمممى مواْهمممة 

كممما  -أن يكممون كريممما، ل وفمم  الكممر  أيضمما  فممان المممؤمن ينبيمم  - . ممم  ْبهممة الباطمم 

وينبيمم  أن يكممون متواضممعا فيممرابط عنمم  ثيممر  -ينبيمم  أن يكممون بْوشمما حسممن الرلمم ، د

   أن التواضمم  يحتممال  لممى مرابطممة دائمممة،  لمم  ان اإلنسممان عنمم ما يترقممى فمم   ،التواضمم 

ويحمممم  علمممى مممماال أو علمممم أو ْمممماال أو كمممماال أو أي شممم ل آخمممر، فانممم  عمممادة  ،اَسمممبا 

 مممممممممم ريجا  ميممممممممممزة التواضمممممممممم ، فممممممممممل بمممممممممم  أن نممممممممممرابط علممممممممممى التواضمممممممممم  والكممممممممممر  ياقمممممممممم  دفعممممممممممة أو 

علميهم  والْجاعة وحسن الرل ، وعلى ك  ما يجر ان نقتم ي بم  فم  اَئممة اَطهمار

                                      
 996ص   معاني االخبار ج  ( )
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 . السل 

 ن الاضممممائ  كلهممممما  حتمممممال  لمممممى مرابطمممممة، فمممماللز  علمممممى اإلنسمممممان ان يمممممرابط عنممممم  قلبممممم  

تسمممل   ليممم   ال  حمم ود المممبلد، كمم كممما يمممرابط الجنمم ي فممم  الثيممر علمممى  ،ولمماا   الناسمممية

بممممممم رة  فهممممممموطبيعتممممممم  االبمممممممتلل بالحسممممممم ،  ان اإلنسمممممممان ممممممممنفمممممممحسممممممم ت كال ،ر ائممممممم  اَخمممممممل 

 .موْودة ف  النا   نمو و نمو لو اهم  المواابة عليها والمرابطة عليها

فمان اإلنسمان قم  يلقم  محاضمرة ْيم ة أو  ،الحق ، الكبريال، التكبر، العجمر ك ل 

رواْممممما واسمممممعا  أو يؤسممممم  مؤسسمممممة ضمممممرمة أو يحقممممم   نجمممممازا  كبيمممممرا  يكتمممممر كتابممممما يلقمممممى 

 . فيسم  النا  يم حون  من هنا وهنا ، فيأخ   بعض العجر، فيحبط ب ل  عمل 

وكممم ل  ممممن  ،فمممان ممممن يظلمممم زوْتممم  ممممثل  فانممم  بممم ل  يحمممبط عملممم ،  وكممم ل  الظلمممم

فيكمممممون ال فكيمممممف بممممممن يظلممممم  مامممممم  أو م هبممممم   ،يظلممممم أخممممما  أو شمممممريك  أو حتممممى منافسممممم 

 .َوَقِ ْمنَا  َِلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَم   َفَجَعْلنَاُ  َهَبال  َمنُْثورا  : سم  اهلل كما قاال  عالى

كمممممم  ال  نسمممممماها ريمممممماَ  ، قتمممممم ون بمممممم  نرابطمممممموا علممممممى لممممممال  أعمممممممالكم، وعلممممممى ممممممم:   ا  

 .نساا   من عجر و رور و كبر و الم و خيانة و يرها الر ائ  االخلقية

 في سبيل اهلل المرابطة -4

فق  ورد فم   اسمير العياشم  عمن االمما  وه   كّم  المورة أكثر،  :الرواية الرابعة

ممممبُِروا :الممممممممماد  عليمممممممم  السممممممممل  انمممممممم  قمممممممماال لمسممممممممع ة بممممممممن لمممممممم قة م م م ممممم   اْلم م م مممممن المعالم م م عم

َوَلمممممابُِروا  علمممممى الامممممرائضََُّقممممموا اهلل بمممممالمعروف وانهممممموا عمممممن  ،ممممممروا :يقممممموال َوا َّ

يقوال ف   َوَرابُِطوا يانا  وقتلهم ،أنكر من الم اَمة لنا وأي منكر: ثم قاالالمنكر 
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فمن ْاه  عنما ، ونحن الرباث اَدنى ، وخلق  بين اهللفيما ونحن السبي  ، سبي  اهلل

 ( )(وما ْال ب  من عن  اهلل ،فق  ْاه  عن النب  للى اهلل علي  وآل 

  لمم ق ، فمم  وفممال ، فمم  فمم ت هممو العاممم  بهمم ا اآليممة الْممرياةفممالمرابط فمم  سممبي  اهلل 

فمممممم  مْمممممميت ، فمممممم   أليامممممم ، فمممممم  محاضممممممرا  ، فمممممم   ،ه ايتممممم  للنمممممما ، وفمممممم  سمممممممت ، فمممممم  ه يمممممم 

 .  نظيم  و ربيت ، ف  ك   ل  يرابط ف  سبي  اهلل

فهممممممم  نحمممممممن حقممممممما مرابطمممممممون فممممممم  سمممممممبي  اهلل؟ أو أننممممممما أحيانممممممما نقمممممممو  بالوايامممممممة، ولعممممممم ة 

 ساعاا باليو  فقط؟ 

دليممم  علمممى ان المرابطمممة أعمممم مممممن  ،(  سممممبي  اهلليقممموال فممم َوَرابُِطممموا) فقولممم  

 . المرابطة العسكرية ف  الثير

الربمماث عنمم   ،يوْمم  ربمماث أبعمم  مممثل  نمم ف  (ونحممن الربمماث اَدنممى: ) اممما قولمم 

 يرهمممما وهممممو الربمممماث السمممملب ، لكممممن الربمممماث اَدنممممى وهممممو الربمممماث اإليجمممماب  هممممو او المممرو  

بمماث عنمم   عمماليمهم، وعنمم ما ينبيممى أن نتأسممى أي الر ،الربمماث عنمم  اَئمممة علمميهم السممل 

 .فه ا رباث أدنى ملل  ل  ،ورف  المتهم ،كحماية شيعتهم ،في  بهم

 المرابطة أبد الدهر -5

وبمجمممممموع همممممم    –ككممممم  الروايمممممماا  –وهممممم  روايممممممة رائعمممممة حقمممممما   :الروايمممممة الرامسممممممة

  : تض  المورة الكلية الْاملة الرواياا

كمم الربماث  :  البماقر عليهمما لملواا اهلل وسملم ْعار محم  بن علابو قاال ل  

                                      
 16 ح     ص   تفبري العياشي ج  ( )
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لكمممن رباطنممما : قممماال عليممم  السمممل . أربعمممون : قلممم  -اي الربممماث العسمممكري  -عنممم كم؟ 

  ( )(ررباث ال ه

القتمممممم ال بأهمممممم  البيمممممم  علمممممميهم  ن المممممممؤمن عليمممممم  أبمممممم  المممممم هر أن يكممممممون مرابطمممممما علممممممى ا

نكمممر فمممان اَممممر بمممالمعروف عمممن الم بمممالمعروف ناهيممما   أن يكمممون أبممم  الممم هر آممممرا   ،السمممل 

والنهمم  عممن المنكممر ال يتحمم دان بليمم  أو نهممار أو بسممّر أو بجهممار، أو بييممر  لمم ، بمم  هممما 

 .واياة دائمة ومسؤولية الزمة

 واقعي ورمزي: الرباط ولو بجواٍد -6

وفيهممما مممن اللطافمممة الْممم ل الكثيممر، كمممما انهممما  حمم د أحممم  مممممادي  : الروايممة السادسمممة

 . ا  لى المعنى اَوس  اَرحرالمرابطة لننطل  منه

، قمممممماال سممممممألن  أبممممممو الحسممممممن عليمممممم  فاممممم  الكمممممماف  باسممممممناد  عممممممن ابممممممن طياممممممور المتطبممممممر

بثلثة : قل ؟ بكم ابتعت : فقاال علي  السل . حمارا: قل ؟ أي ش ل  ركر: السل 

ان  ْمممتري حممممارا بثلثمممة عْمممر  همممو السمممرف ن هممم ا : نمممارا، فقممماال عليممم  السمممل عْمممر دي

 (3)يمما سممي ي  ن مؤونممة البممر ون أكثممر مممن مؤونممة الحمممار: قلمم  – (2) ونممادينممارا و مم ع بر

 (ال ي يمّون الحمار هو يمون البر ون: فقاال

 

                                      
 519ح   98ص  8الشريف ج الكايف  ( )

 .الربذون على حبل تفبري بعض اللغويني كمجمع البحرين يعين اخليل الرتكية ( )

 .ألن الربذون حصان حيتاج إىل رعاية خاصة وإىل طعام خاص وأكثر، عكس احلمار (9)
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 وفوائدها من أهداف المرابطة

 :فم  المرابطمة واالر بماث، اعقبهما بم كر بعمض فوائم ها ثم  كر االمما  وْم  الحكممة

  :أما  علم أن  من ار بط دابة )

  -(2)رناأم ( )ب  متوقعا  : أ

وهنمما الرمزيممة وهنمما وْهممة الحكمممة، فممان اإلنسممان ال يسممتطي  أن يقا مم  بالحمممار، اممما 

االسمممممممتع اد لنممممممممرة االمممممممما  عليمممممممم  - ، وهممممممم ا المعنمممممممى(3)الجمممممممواد فانممممممم  يمكنممممممم  ان يقا ممممممم  بممممممم 

هممو المم ي ينبيمم  أن يكممون حاضممرا نمممر العممين  ،والرمممزي (4)الممواقع : بنوعيمم  -السممل 

 . دائما  وأب ا  

وال يريممممم   ،يممممم كر بممممم ل  ممممممم اقا ممممممن مممممممادي  االسمممممتع اد للظهمممممور ا   ن اإلمممممم

 .الحمر ب  كما هو واض  فان  ثباا الْ ل ال ينا  ما ع ا 

عليم  السمل ، وممن مما  الهمادي   ان الروايمة لم را فم  زممان االوالنقطمة الهاممة هم

الواضممممممم  أن المكتمممممممو  فمممممممم  اللممممممموَ المحامممممممو  هممممممممو أن اإلمممممممما  الثمممممممان  عْممممممممر همممممممو المممممممم ي 

كممان قمم   كممر اسممم عمم د مممن  ،هر، و ن كممان فمم  عممالم البمم ال ولمموَ المحممو واالثبممااسمميظ

 .(5)اَئمة

                                      
 .أي بهذا الرباط واالرتباط ( )

 .ستأتي تتمة الرواية بعد حوالي الصفحة ( )

 .ان التدريل عليه، مينح املرأ عضالت قوية وصحة وعافية تؤهله للدفاعإضافة إىل  (9)

 الحظ بريطانيا مثاًل –واملدن  إذ ان اجلياد والرباذين ال تزال تبتفيد منها قوات اجليا خاصة يف اجلبال بل (4)

 .كاإلمام الكاظم عليه البالم( 5)
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 ( )والظاهر من كل  اإلما  ان القضية حقيقية وليس  خارْية

هم  بمأن يكمون  ،يعلم بأن زمان  لمي  زممن الظهمور  ن اإلما   ّْ لكنم  مم   لم  يو

 أو سممياا ، كممما فمم  روايممة أخممريمسممتع ا للظهممور،  لمم   ن اإلنسممان المم ي يمتلمم  ْمموادا  

 ،ويلقنممممم  ،فمممممان  لممممم  يلهمممممم  دومممممما   ،(عجممممم  اهلل فرْممممم  الْمممممريف)، متوقعممممما  اهمممممور اإلمممممما  

ممممممن المعنويمممممة  وهممممم ا االممممممر بحممممم   ا ممممم  يمنحممممم ْنممممم ي  حممممم  الطلمممممر،   أنمممممب ليممممم  ويممممموح  

 تطيمممم  مممممن االسممممتع اد اَكثممممر فمممماَكثرويع،  ويوثمممم  علقتمممم  باإلممممما   ،الْمممم ل الكثيممممر

 حمم  الطلمر فكيمف يْممي  فكمري وقلبم   يممرهم؟ وكيمف  ْمط ْمموارح   أنم  ْنم ي

وحممّر الممماال يممودي  لممى  ؟عممن االقتمم ال بأهمم  البيمم  علمميهم السممل ؟ كيممف أحممر الممماال

يترنم   فم   وقم  يمؤدي بم  حبم  للمماال عنم  اهمور االمما  عليم  السمل  المى انالمهال ، 

يمممة مهممم دة، وكممم ل  الممم ي الجبهمممة اَخمممري المعاديمممة ل مممما    ا مممما وْممم  مممممالح  المال

قممممممم  حممممممم ث  و كمممممممم ممممممممن المعمممممممار  فممممممم  العمممممممالم فيحمممممممر الْمممممممهرة أو المنممممممممر والرياسمممممممة، 

سمممممممممموالا علممممممممممى مسممممممممممتوي  والعلممممممممممو واالسممممممممممتعلل والناممممممممممو ، ْممممممممممرال حممممممممممر الرياسممممممممممة  حمممممممممم ث

 . المؤسساا أ  الْركاا أ  الحكوماا

 عجممم  اهلل  عمممالى فرْممم ) ن الممم ي وقممم  أسمممير حمممر الرياسمممة فانممم  عنممم ما يظهمممر اإلمممما  

فيترنممممممم   فممممممم  ، قممممممم  ال يسمممممممتطي  المممممممترلص ممممممممن حبهممممممما المسمممممممتمكن ممممممممن قلبممممممم  ( الْمممممممريف

 . الجبهة اَخري فيكون من أه  النار ال سم  اهلل

كسممملَ أو دابمممة أو  ممم كيريا  ا  عنممم ما يمتلممم   شمممياا  رمزيممم االنسمممان ان: وبكلممممة واحممم ة

ويتمممم كر  ،فيتمممماح  يوميممما ،المكمممار  فمممم  فوائممم  الممم عال للقمممائم مكيممماالكتممما  تممما  مثممم  ك

                                      
 .يف مباحث األصول منط القضيتني الفرق بني مساحة االستاذ يف حبثه اخلارج فصل ( )



 45  في زمن الغيبة الكبرى( المرابطة في الثغور)مسؤولية : الفصل الثاني

 

مممممن خمممملال همممم   التمممم كراا  همممم ا اإلنسممممانلمممم  لمممماحر وولمممم  ينتظممممر ، فممممان  ،بأنمممم  ْنمممم ي

 نسممممان  ملئكمممم  طممممماهر ربممممان ، ويكممممون عن ئممممم   تيتحممممموال  لممممى  نسممممان آخمممممر اليوميممممة لناسمممم 

  .با ن اهلل  عالى مرابطا حقا ف  ثير أه  البي  عليهم السل  ومرابطا ف  سبيلهم

المقممممودة والهممم ف المنْمممود  ( )ارحا  اليايمممة الثانيمممةيقممموال اإلمممما  عليممم  السمممل  شمممثمممم 

  - (:االر باث)من 

 ،أن  ييظ الع و: فه     ا  حر  ناسية – .وهو منسو   لينا ويييظ ب  ع ونا : 

مطلممممو  فمممم  حمممم   ووهمممم عنمممم ما يممممري اسممممتع اد المممممؤمن للظهممممور بكمممم  انحممممال االسممممتع اد،

 .يتنازال لهم اإلنسان اَع اَل أولي  المطلو  أن يتمل  و  ا  ، 

 من فوائد المرابطة

لهمممم ا  ثمممممرااالاوائمممم  واليجابيممممة واإلثارثممممم بمممم ا االممممما  عليمممم  السممممل  بمممم كر بعممممض اآل

 :النحو من المرابطة واالر باث

  أدّر اهلل رزق  - أ

أي ل يممان ولعّلم  وللعلمم أيضما ، وممن  لم  ان  لم  يلمّون نيتم   وشرَ ل ر  – 

الروايممماا،  وال يقمممرأ العلمممو    ل يمممتعلمفممم، فتكمممون خالممممة هلل  عمممالى ، بلمممون سمممماوي 

أننمم  أعمم  ناسمم  لكمم  أكممون مممن أعمموان اإلممما  لمملواا اهلل وسمملم   ت  ال بهمم   النيممة

 .علي  ق ر ما يمكنن  من اإلع اد واالستع اد

  -: ومنها

                                      
 (متوقعًا به أمرنا)ة األوىل كانت الغاي ( )
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ممممم  -ل م م مممم  أملمم م م م  كمممممممممون  ريتممممممممم  ممممممممممن  كمممممممممأنفمممممممممان اهلل يبليممممممممم  عن ئممممممممم   كممممممممم  مممممممممما يأملممممممممم ،  -وبّليمم

لملواا )أممرهم  لي   لم  كمأْر علمى أنم  ار مبط ولمو دابمة  متوقعما  فان اهلل يب ،المالحين

فان اهلل يجع  عن ئ   البركمة فم   ريتم  فيكونمون علممال لمالحين أو أبمرارا  ، ( اهلل عليهم

 .متقين

  (( )وكان عونا على حوائج  -د

ان الممممممم ا  اَْلممممى للمرابطمممممة المممممأمور بهممممما فمممم  اآليمممممة الْممممرياة، فممممم  : والرللممممة

ة هممممو المرابطممممة فمممم  سممممبي  اهلل وهممممو طريمممم  أهمممم  البيمممم  لمممملواا اهلل وسمممملم  زمممممن الييبمممم

   همممممممم السمممممممبي  اَقمممممممو  والممممممممراث اَوضممممممم  اَبلممممممم  كمممممممما همممممممو واضممممممم  ومبمممممممّين  تعلممممممميهم

 . ومبرهن

 األعداء األربعة لكل بشرّي

ملزمتممممم  والمرابطمممممة فيممممم ، همممممو انممممم   ثمممممم ان الرطيمممممر فممممم  هممممم ا الثيمممممر الممممم ي يجمممممر علينممممما

 .بعة أع ال أش ال أقويالهاْم  لي  نهار أر 

لكممممممن ، فاننمممممما  ممممممارة  هاْمنمممممما دولممممممة مممممممن الْممممممر  مممممممثل  فمممممماَمر قمممممم  يكممممممون سممممممهل  نسممممممبيا   

 موروا لو أن أرب  دوال من اَطمراف اَربعمة هاْمتنما فم  وقم  واحم  عسمكريا، فمان 

البليممة سمموف  كممون عظيمممة ْمم ا،  لمم  أن ال ولممة  سممتطي  عممادة أن  كمماف  دولممة أخممري 

 القوة لو نزل  بك  قواها العسكرية، لكن ما ا لو هاْمتها أرب  دوال؟ مقاربة لها ف 
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 إعالن الحرب على أربع قوى كبرى

لكننممممممما عنهمممممما  مممممممافلون، فممممممما هممممممم  هممممممم    ،أننمممممما اآلن حقيقمممممممة  فمممممم  سممممممماحة حممممممر  ماتوحمممممممة

 الحر ؟ ومن هم اَع ال والمهاْمون؟ 

 : الجوا و

َنمم   ،ي مممن كمم  دوال العممالمالْمميطان، والْمميطان قمموي ْمم ا فانمم  أقممو: العمم و اَوال

   المرلممون علمى خطمر عظميم أيضما ،  تير ع الجمي  ب  ق  ير ع حتمى المرلممين

وهمم ا العم و موْمود وممرابط علممى  ،وفم  كم  آن ،وهم   سماحة حمر  ماتوحمة ليمم  نهمار

المسمممممكين  افممممم  عمممممن  لممممم  أو  االنسمممممانبممممم  فممممم  داخلممممم  أيضمممما  لكمممممن ، أطممممراف هممممم ا الثيمممممر 

 !.متياف 

 .النا ، فان النا  َمارة بالسول  ال ما رحم رب : الع و الثان 

المممم نيا، والمممم نيا عممم و قمممموي، فهمممم  حلمممموة خ اعمممة  ممممرارة بممممما  حتضممممن  : العممم و الثالمممما

 .و ير  ل . الماال، والجماال والرياسة: من

 . الهوي: الع و الراب 

 السقوط الخفي والسقوط المدّوي

وقم  يسمقط سمقوطا  خايما   ،تحمانثم  ن اإلنسان أحيانا  يسمقط سمقوطا مم ويا فم  االم

 !ال يظهر للعلن
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ونحن ْميعا فم  معمرْ الرطمر وال يوْم  ضممان نهمائ  محمرز، فعلمى كم  منما أن 

لكنممم   ممم ا فممم  امتحمممان رياسمممة  قممم  اقتممم   ،أننممم   نسمممان لمممال  اآلن: يراطمممر ناسممم  دومممما  

أو  بييممر حمم ، أو فمم  امتحممان امممرأة أو شممهرة أحمم ا، أو فمم  امتحممان ممماال  قمم  ا مممر ممماال  

وقممممممم  يسمممممممقط سمممممممقوطا  ،  يمممممممر  لممممممم  فقممممممم  يسمممممممقط اإلنسمممممممان فممممممم  االمتحمممممممان سمممممممقوطا  مممممممم ويا  

 ... خايا  

فكيممف بزيممم  ممممن النمما  لمممو كمممان  ،و  ا كممان يوسمممف النبمم  احتمممال  لمممى عممممة ممممن اهلل

 ف  ْامعة او سو  أو منزال ف   ر  أو شر ؟

 شاه إيران والسقوط المدوي

شمممممما   يممممممران اَسممممممب ، : خايمممممما، مممممممثل و ممممممارة يكممممممون ، ن السممممممقوث يكممممممون أحيانمممممما ممممممم ويا

اَوال، كممممممان فمممممم  البمممممم اياا يْممممممتر  فمممممم  المواكمممممممر الحسممممممينية وكممممممان علممممممى حسممممممر قممممممموال 

 : -بالاارسية  –الْاعر 

 اولّرررررررررررررررررررر  او در ع اهررررررررررررررررررررا ميدويررررررررررررررررررررد
 

 عاشرور رررد ءعاابأ جشني به پا در ليلره 
 

لقمممم  كممممان البهلمممموي اَوال ككثيممممر مممممن النمممما  يْممممار  فمممم  المواكممممر بمممم  كممممان يهممممروال  

كض فممممم  الموكمممممر حاسمممممر المممممرأ  لكنممممم  عنممممم ما ولممممم  للسممممملطة انقلمممممر رأسممممما علمممممى ويمممممر

عقمممممممممر ،حتمممممممممى ولممممممممم  بممممممممم  اَممممممممممر أن أقممممممممما  حامممممممممل ماْنممممممممما فيممممممممم  عربممممممممم ة ومجمممممممممون فممممممممم  ليلمممممممممة 

 !!عاشورال

لقممم  انحرفممم  أيهممما الطا يمممة علمممى أيمممة حممماال وقممم   قممميم !  لمممى هممم   ال رْمممة!!  مممموروا

  ليلة مجون ال سم  اهلل، لكن لَِم ف  ليلة عاشورال؟
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 ...السقوط في امتحان الرياسة أو المال والشهرة أو

فممما هممو الضمممان المم ي يمتلكمم  أي واحمم  منمما ! هكمم ا  مممن  السمملطة باالنسممان.. نعممم

 ان ال يكون ك ل ؟ 

ونْير  لي  كحماكم طا يمة منحمرف أشم  االنحمراف،  ، ننا اآلن نتكلم عن شا   يران

فممممما المممم ي سممممنكون عليمممم  فمممم   ،لكممممن الكممممل  فمممم  حقيقتمممم  هممممو حمممموال كمممم  واحمممم  واحمممم  منمممما

المستقب ؟ فق  يسقط أح نا ممم ال سم  اهلل مم فجمأة ودون سماب   نم ار فم   متحمان رياسمة 

فممان .. أو شمهرة أو مماال أو ْمماال، او حسم  أو حقم ، أو كبريمال أو نظمرة أو  يبمة أو  هممة

وهمممممم   فمممممم  مجتمعا نمممممما، كالنممممممار فمممممم  الهْمممممميم -أعا نمممممما اهلل منهمممممما  –مممممممثل  منتْممممممرة ( الييبممممممة)

مبررة أيضا  م  اَسف، فكم  ْهمة  بمرر ا تيابهما للطمرف اآلخمر بتبريمر مما، وخالمة فم  

جمم   ياّسمم   ائم علممى قمم   وسمما ، بمم  كثيممرا  ممما حيمما نجمم  أن  بريممر الييبممة قمم ،المتمم ينين

 . م  أنها كثيرا  ما  كون على اَق  شبهة، ينبي  اْتنابها! الطرف اآلخر ثم ييتاب 

ثيممر  تن يممرابط علممى التقمموي فمم  همم ا الثيممرزمممن الييبممة الكبممري أ ن علممى اإلنسممان فمم  

، فقممممم  !الييبمممممة، ثيمممممر التهممممممة، ثيمممممر النميممممممة، فمممممان بعمممممض النممممما  هّمممممم  أن يوقممممم  بمممممين النممممما 

 وْمم  مْممكلة بممين همم   الجهممة و لمم  الجهممة، حزبمما كانمم  أ  مرْعيممة أ  عْمميرة وقبيلممة 

المبعض اآلخمر دي نم  النميممة أ  عائلتين، فبينما  ج  بعض النا  دأب  اإلللَ،  مري 

 !. فينق  خبرا  سلبيا  من ه   الجهة  لى  ل  الجهة وبالعك 

 رو اميمممر الممممؤمنين علممم  عليممم  السمممل  عمممن النبممم  االعظمممم لممملى اهلل عليممم  والمممم  لمممم يممم أ

 فسمممماد  اا : ا  انمممم  قمممماال؟ ( ) اا البممممين أفضمممم  مممممن عامممممة الممممملة والممممميا  لمممملَ :أن

                                      
 . 5ص 1ج الشريف الكايف(  )
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 . والميا ؟ البين أفض  من عامة الملة

أممممما : فلممممتكن همممم   الجهممممة همممم  الجهممممة المرطاممممة أو المجرمممممة أو ممممما شمممما  فقمممم ، لكممممن

،  كلمممممم ممممم  هممممم ا الطممممرف لكمممم  يتنمممممازال قلمممميل ومممممم  !وكمممممن مممممن المممممملحين أنمممم  فألممممل 

فيلتقيمممممان فممممم  منتممممممف الطريممممم ، أو ليتنمممممازال أحممممم هما ،  لممممم  الطمممممرف كممممم  يتنمممممازال قلممممميل  

 !.ضاع بعض حق  الْرم  أو كل ر بة ف  الملَ واإلللَ و ن  ، ماما  

ممَلِن َعَلممى اْلِهْجممَراِن  اِلَّ  َسممِمْعُ  َأَبمما َعْبممِ  اهللَِّ وفمم  الروايممة  ُْ َيُقممواُل اَل َيْاَتممِرُ  َر

َممممما اْسممممَتَح َّ َ لِممممَ  كَِلُهَممممما ْعنَممممَة َو ُربَّ َر َأَحممممُ ُهَما اْلَبممممَراَلَة َو اللَّ َْ ممممر   ،اْسممممَتْو َفَقممممااَل َلممممُ  ُمَعتِّ

َعَلنِ  الُِم َفَما َبااُل اْلَمْظُلوِ  َْ مُ  اَل َيمْ ُعو َأَخماُ   َِلمى ِلمَلتِِ  َو  :َقااَل ؟ َ  اهللَُّ فَِ اَ  َهَ ا الظَّ َنَّ
َِ

 َِ ا َ نَمممماَزَع اْثنَمممماِن َفَعممممازَّ َأَحممممُ ُهَما اآْلَخممممَر  :اَل َيَتَيمممماَمُ  َلممممُ  َعممممْن َكَلِمممممِ  َسممممِمْعُ  َأبِمممم  َيُقممممواُل 

مممِ  اْلَمْظُلممم ِْ مممى َيْقَطمممَ  َفْلَيْر مممالُِم َحتَّ مممى َيُقمممواَل لَِمممماِحبِِ  َأْي َأِخممم  َأَنممما الظَّ وُ   َِلمممى َلممماِحبِِ  َحتَّ

َفمماِنَّ اهللََّ َ َبمماَرَ  َو َ َعمماَلى َحَكممم  َعممْ ال  َيْأُخممُ  لِْلَمْظُلمموِ  ِمممَن  ،اْلِهْجممَراَن َبْينَممُ  َو َبممْيَن َلمماِحبِ ِ 

الِمِ   . ( )الظَّ

لممعر ْمم ا  بمم  هممو  ريممر حقمما  فمممن هممو المسممتع   –   نممازال المظلممو –وهمم ا اَمممر 

وال يكممممون معلوممممما  مممممن هممممو الظممممالم ومممممن هممممو ، لمممم ل ؟ فكثيممممرا ممممما يكممممون اَمممممر مرتلطمممما  

أو قمممممم  يكممممممون اَمممممممر متْممممممابكا  فهمممممم ا الممممممم  بعممممممض الظلممممممم و ا  الممممممم  بعممممممض ! المظلممممممو 

 ممممب   الظلممم، لكممن لناممرْ أنمم  مممن الثابمم  المطمماب  للواقمم  أن  ا  هممو الظممالم كممما لممو

أنممممما : مالممممم  أو ضمممممرب  عممممم وانا ،  لممممم ، فمممممما بممممماال المظلمممممو  ال يممممم هر  لمممممى الظمممممالم ويقممممموال لممممم 

 الظالم وأن  المظلو  ك  يمطلحا؟ 

                                      
 .944ص  والكايف ج  9 5حتف العقول ص(  )
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أفل يج ر بنا التنازال  ( اا البين هو أفض  من عامة الملة والميا  للَ ن )

 . عن حقوقنا الْرمية لنناال ه   المثوبة العظيمة؟

ثيممممممر  تلييبممممممة هممممممو المرابطممممممة علممممممى همممممم ا الثيممممممرفمممممم  زمممممممن ا ان الواْممممممر: ولمممممماوة القمممممموال

فمم  ْميمم  اوامممرهم ونممواهيهم ،  لمملواا اهلل وسمملم  علمميهماالقتمم ال باَئمممة اَطهممار 

  .ف  الاضائ  واْتنا  الر ائ ، فضل  عن الواْباا والمحرماا

 انتصار الشيخ االنصاري على أقوى أسلحة إبليس

حيممما رأي أحمم هم الْممميطان فممم  المنممما   كلكممم  تممم كرون قضمممية الْممي  اَنمممماريو

وبيممممم   بعممممممض الريممممموث الملونممممممة والحبممممماال اليليظممممممة وسلسممممملة مقطعممممممة سمممممب  قطمممممم ، فسممممممأال 

ألوانهمما : همم   الريمموث والحبمماال الممطاد بهمما بنمم  آد : الْمميطان عممن معنممى  لمم ، فقمماال لمم 

كثيمممممممرة منهمممممممما حمممممممر الرياسممممممممة، حمممممممر الممممممممماال، حمممممممر الجممممممممماال، حمممممممر الْممممممممهرة،  لممممممم ، وأممممممممما 

فممان ) -والعيمما  بمماهلل –اممة فمم ن بعممض النمما  ضممعاف فأسممحبهم برمميط اَحجما  المرتل

 ليهممما، ومممما ان يسمممم  بقليممم  ممممن المممماال حتمممى يمممركض   بعضمممهم مممما  ن يسمممم  برياسمممة فانممم 

!. ( )يبيم  دينم ، وقمم  حم ث قبم  فتممرة أن شرمما  قتمم  سمائ   كسم  علممى مائمة دوالر فقممط

 (.نهار –ك   نسان منا معرْ له ا االمتحان لي  

فسمأل  . وال ي همو أقموي منم  اسمحب  بحبم ، واَقموي بحبم   لميظ وهكم ا: ل فقاال 

هممم   السلسممملة رميتهمما علمممى عنممم  الْمممي  اَنمممماري سمممب  : عممن السلسممملة، فقممماال الْممميطان

 . مراا، فقطعها ف  ك  مرة

                                      
 !وقيل ان أحدهم قتل اآلخر على خال  على ما يعادل دوالرًا واحدًا ( )
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، لممممم ا بمممممار  اهلل فممممم  !ولممممم ل   جممممم ون الْمممممي  اَنمممممماري ألمممممب  الْمممممي  اَنمممممماري

يمممممممممرا  ممممممممممن النمممممممما  يكتبمممممممممون كتبممممممممما، والكثيممممممممر ممممممممممن النممممممممما  فممممممممان كث ،( )مكاسممممممممب  وفممممممممم  رسمممممممممائل 

 .ينجزون، ويؤسسون، لكن البركة اإللهية أمر آخر

  ا كممان اإلنسممان مرابطمما فمم  همم ا الثيممر، ثيممر الْمميطان، ثيممر الممنا ، ثيممر الهمموي، ثيممر 

حيمممما : الممم نيا، فعن ئمممم  يكممممون مممممم اقا لهمممم   الروايممماا الْممممرياة، ولتلمممم  اآليممممة الكريمممممة

 . بي  اهلليكون مرابطا ف  س

 

                                      
وهماا مان تاأليف الشاي      ، ألصاول   وكاذا كتااب الرساائل يف ا   ، كتاب املكاسل من الكتل الفقهية القيماة   ( )

 ( .رضوان اهلل عليه)األنصاري 



 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 المرابطة في ثغري التصور والتصديق 
 في زمن الغيبة  





 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 
َهممممما َوُوِضمممممَ  : يقممممموال اهلل سمممممبحان  و عمممممالى فممممم  كتابممممم  الكمممممريم ُْ بِنُممممموِر َربِّ َْر َْ َوَأْشمممممَرَقِ  ا

 َوُقِض 
ِ
َهَ ال ْه  َل بِالنَّبِيِّيَن َوال

ِْ   ( )َ  َبْينَُهْم بِاْلَح ِّ َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ اْلكَِتاُ  َو

ُكممْم : ويقمموال ْمم  اسممم  ُقمموا اهللََّ َلَعلَّ ممِ يَن آَمنُمموا اْلممبُِروا َوَلممابُِروا َوَرابُِطمموا َوا َّ َهمما الَّ َيمما َأيه

  (2)ُ ْالُِحونَ 

 في زمن الغيبة( والتصديق التصور)المرابطة في ثغر 

حممممموال المرابطمممممة فممممم  زممممممن الييبمممممة، وسممممميكون الكمممممل   الحممممم يا فممممم  هممممم ا الامممممم  يتمحمممممور

 :با ن   عالى حوال عنوانين

ودورهمما فم  بنمال  ،التممور والتمم ي هو العنوان المنطق  الْمهير وهو: العنوان اَوال

 . اإلنسان

ورد فممممممم  هممممممم   اآليمممممممة القرآنيمممممممة الكريممممممممة والممممممم ي ( المرابطمممممممة)همممممممو عنممممممموان : العنممممممموان الثمممممممان 

 .َوَرابُِطوابميية اَمر 

 التصور والتصديق ودورهما في بناء شخصية االنسان : العنوان األول

 حمم ي بحممموث المنطممم  الْمممهيرة همممو مبحممما التممممور والتمممم ي ، والممم ي نريممم  ان نسممملط 

                                      
 96:الزمر(  )

 .22 :آل عمران(  )
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اَضمممموال عليمممم  هممممو اننمممما نمممم ر  المنطمممم  بْممممك  عمممما  مممممن زاويممممة علميممممة بحتممممة، حيمممما نريمممم  أن 

 .ت الال والبحانحاظ الاكر عن الرطأ النا   من العلة المورية للس

لكممممممن منطقممممممة الاممممممران ونقطممممممة الضممممممعف همممممم  أننمممممما ال نمممممم ر  علممممممم المنطمممممم  مممممممن زاويممممممة علممممممم 

الممنا  االْتممماع  كممما ال نمم ر  المنطمم  مممن زاويممة علممم اَخممل ، وهمم ا ممما نريمم  أن نْممير 

 .ل  بايجاز ف  ه   الام  اَوال من الكل 

التممممرابط الجمممموهري بممممين وسممممنج  فيممممما يممممر بط باطممممار حمممم يثنا الثممممان  وهممممو المرابطممممة،  لمممم  

مبحمما التمممور والتممم ي  وبممين علممم الممنا  وعلممم الممنا  االْتممماع ، وبمم ل  سمميظهر لنمما 

فممممممممم  اآليممممممممة القرآنيمممممممممة ( الممممممممممرابطة)وبممممممممين ( التمممممممممور والتممممممممم ي  المنطقممممممممم )أيضمممممممما  الممممممممرابط بمممممممممين 

 . الكريمة

 أنواع التصور األربعة

لممممنا ،  ومممممن زاويممممة علممممم  ننمممما عنمممم ما نقممممو  ب راسممممة التمممممور والتممممم ي  مممممن زاويممممة علممممم ا

 :النا  االْتماع ، ومن زاوية علم اَخل ، فستات  لنا ناف ة معرفية ْ ي ة

 : ا  ان متعلَّ  التمورت  ن التمور م بايجاز م يتعل  بأح  أمور أربعة

 مممممممارة يكمممممممون المامممممممرداا، كمممممممما لمممممممو  ممممممممورا ْمممممممبل  أو  هبممممممما  أو  ممممممممورا اَبممممممميض أو  - 

ممممما  عّقلمممم  اإلنسممممان، وممممما حممممم  فمممم   هنمممم  مممممن الماممممرداا : أياَسممممود أو العممممادال أو الااسمممم  

 .فهو  مور

،    : و ارة يتعل  بالمركبماا الناقممة، مثم  المضماف والمضماف  ليم  مثم  -2  ملُ  زيم  

كمممممممم ل  الممممممممملة .. الرْمممممممم  العممممممممادال: انمممممممم  ال  ممممممممم ي  فيمممممممم ، كمممممممم ل  الممممممممماة والمولمممممممموف مثمممممممم 

 . .. الرْ  ال ي: والمولوال مث 
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ا همممممر، وهمممممو فعممممم  أممممممر، لمممممي  فيممممم  : يضممممما يتعلممممم  باالنْمممممائياا مثممممم كمممممما  ن التممممممور ا -3

  ،و  نْممممال و يجمممماد ممممم ي  بممممأمر موْممممود فمممم  الرممممارل يحكيمممم  همممم ا لكمممم   ممممم ِّ  بمممم ، و نممممما همممم

 مم ي ، بم  همو  نْماُل اسمتاها   عمن  حقم   فانم  ال يرلمو عمنه   هبمَ ؟  :ك ل  االستاها 

 .ه ا اَمر

، كمممما لمممو بليممم  ويتعلممم  ايضممما بالجملمممة الربريمممة المْمممك -4 و  فيهممما    ال  مممم ي  حيناممم  

فأنممم  متممممور للموضممموع والمحمممموال والنسمممبة الحكميمممة  ،خبمممر فْمممكك  فممم  لممم ق  وك بممم 

 .فان متعلق  هو النسبة الحكمية م  اإل عان بها: أما التم ي . بينهما

وه ا هو البحا المنطق  الْهير وبايجاز، و وْم  هنما  بحموث أكثمر  رممما وعمقما  

 . ا  هنا به ا المق ار لموض  الحاْةلكننا نكت

أن التمممور لمم  دور أساسمم  فمم  لممناعة شرمممية اإلنسممان، وهنمما : والمم ي نريمم  أن نضمميا 

مممممممموطن ممممممممن ممممممممواطن المرابطمممممممة الممممممممأمور بهممممممما فممممممم  اآليمممممممة القرآنيمممممممة الكريممممممممة، فانممممممم  لممممممميري ممممممممن 

 .ليريا ها

فممممم  ( تممممممورشممممميطان ال)ان أوال مممممموطن للمرابطمممممة همممممو المرابطمممممة فممممم  مقابممممم  : بممممم  قممممم  يقممممماال

 .بعض أنواع 

 التصور قد يصنع التصديق وقد ينتج العمل 

ثمم أن التمممور يمممن  التممم ي  وينتجمم  فمم  بعممض الحمماالا، ومممن المعممروف أن التمممور 

لكمممن يسمممتثنى ممممن  لممم  بعمممض العنممماوين الرئيسمممية التممم  قممم  نتحممم ث فممم   ،ال يسمممتلز  التمممم ي 

فمم  بعممض الحمماالا كممما سنْممير المسممتقب  عنهمما، وسمموف يتبممين أن التمممور يوْمم  التممم ي  

 .اآلن  لى بعض ممادي  موطن الْاه  من  ل  على ضول آية المرابطة
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 ن التمممممور قمممم  ينممممت  العممممم ، أي أن التمممممور : بمممم   ننمممما نمممم هر الممممى أبعمممم  مممممن  لمممم  فنقمممموال

و لمممممم  علمممممى عكمممممم  المعمممممروف عممممممادة مممممممن أن  ،بناسممممم  قمممممم  يثممممممر السمممممملو  والعمممممم  الرممممممارْ 

 ن لممم  فممم  أحيمممان كثيمممرة،  ال أننممما عنممم ما نممم ر  القضمممية ممممن التمممم ي  يسمممتتب  العمممم  فانممم  و

زاويمممممة علمممممم المممممنا  وعلمممممى ضمممممول التجربمممممة الواقعيمممممة والوْ انيمممممة، سنكتْمممممف أن التممممممور فممممم  

 . أحيان كثيرة أخري هو ال ي يمن  السلو ، و ن كان التم ي  على النقيض  ماما  

 التصور نماذج من شياطين

نبيمممة متبرْمممة، فمممان هممم ا التممممور همممو  ممممور شممميطان  قممم  يتممممور اإلنسمممان  ممممرأة أْ: فممممثل  

بِِ   لممممى منطقممممة الممممنا  والريمممماال فممممان همممم   أوال  ،وعلممممى اإلنسممممان  ن يممممرابط دون وْممممود  و سممممره

هممو شمميطان بعينمم  ينبيمم  أن  ،أي أن نامم  التمممور المممرأة أْنبيممة متبرْممة ،محطمماا المرابطممة

 .ُيبع  عن لاحة سريرة اإلنسان

، فيكممممون نامممم   مممممور  همممم ا شمممميطانا  ييويمممم  وييريمممم  علممممى وقمممم  يتمممممور اإلنسممممان المعمممممية

 . االقترا  منها، فيكون علي  أن يطهر ناس  وقلب  من 

 اللهممممممم طهممممممر: وقممممم  ورد فممممم  المممممم عال الممممم ي يقممممممرأ عنممممم  اال تسمممممماال أن يقممممموال اإلنسممممممان عنممممم  

 . من ما ا؟ من وساو  الْيطان ومن التموراا الْيطانية أيضا   ( )(قلب 

الممممى  مممممرأة أْنبيممممة فمممم  الْممممبكة العنكبو يممممة أو التلازيممممون، فحتممممى لممممو فلممممو أن اإلنسممممان نظممممر 

وحتممممى لممممو أن مرْمممم  التقليمممم  المممم ي  ،كانمممم  همممم   النظممممرة مجممممردة مممممن الريبممممة وخمممموف االفتتممممان

 ،قلم   اإلنسمان لممم يحمرِّ  النظممر  لمى همم   الممورة، فممان مما ينبيمم  للممؤمن هممو أن ال ينظمر  ليهمما

اإلنسممممممان  قممممممرِّ  اإلنسممممممان  لممممممى المعمممممممية عنمممممم   َن همممممم   المممممممورة عنمممممم ما  ممممممنعك  فمممممم  داخمممممم 

                                      
 4 4ح  49 ص   التهذيل ج  ( )
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 تالمحطمممممة الاارقممممممة بممممممين الحمممممم  والباطمممممم ، فتيريمممممم  بالمعممممممية حيمممممما يقمممممم  فمممممم  امتحممممممان حقيقمممممم 

و لممم  َن المممممور  بمممم أ فمممم  اللوعمممم   تممممراكم فتجمممر  للمعمممممية، فهمممم   المممممورة   ن همممم  مممممن 

 .شياطين التمور

و  مكممممرو  ومبيمممموْ، وال و لمممم  َن المكممممر! وال يقممممولّن أحمممم نا أن همممم ا أو  ا  مكممممرو 

فممان مممن المممحي  أن اهلل  عممالى أراد أن ! يممم  للحكمميم ان يتسممل  بسمملَ أنمم  مكممرو  فياعلمم 

لكمممن لمممم ال يكمممون اإلنسمممان محتاطممما  حكيمممما، َنممم   ،يسمممه  علينممما فلمممم يحمممر  كثيمممرا  ممممن اَممممور

اد وعنمم  سمماعة المممار فممان همم   المممور المتراكمممة سممتؤثر قطعمما ب رْممة أو أخممري فمم  االنْمم 

 . للمعمية

همم  أدفمم  الرممم  أ  : فممان اإلنسممان قمم  يتمممور بينمم  وبممين ناسمم : وفمم  حزمممة أمثلممة أخممري

لمممم  فهمممم  أسمممم د  فمممم  وقتمممم  ا  ال؟ ال أدفمممم ؟ أقممممو  َلممممل  لمممملة الليمممم  ا  ال؟ هنالمممم  ديممممن ع

من شياطين التمور، فان  من مقولمة اإلنْمال التم   كرنما أنهما ممن أقسما  التممور، وكمان   فه 

وأن يقمممو  لمممملة الليممم  ويممم ف  ، يممم  أن ال يتممممور وياكمممر ويتمممردد، بممم  عليممم  أن يقمممرر ينبيمم  عل

 . ما ب مت  فورا  فيرض  رب  ويقض  فرض 

لمما ا  اكمر و بقمى فم  دائمرة التمممور؟ : ال؟ أقممو( )كم ل  هم  أسترضم  فلنما حيما ا تبتم 

روحمم  انمم  هممو عممين السمممو ال واكسممر  ممرور  فممما اإلشممكاال فمم   لمم ؟ بمم  ،ا هممر واسترضمم 

 .بالارار عن معميت و  ،أن  تعزز بطاعة اهلل توالعزة

                                      
يف املباألة، ألن املباألة خالفياة، اذ لاو اغتااب       إن مل ترتتل مفبادة أكارب علاى حبال رأي البايد الوالاد       (  )

فهال جيال علياه أن يبرتضايهس املباألة خالفياة لكان الابعض          شخص شخصا أو اتهمه أو من  عليه أو غاري ذلا ،  

أنااه لااو كااان االسرتضاااء ممااا ال ترتتاال عليااه مفباادة أعظاام فيجاال وإال فااال، وذلاا  ألنااه أحيانااا يفااتح     : يفصاال

البايد  . )ةاالسرتضاء بابًا للفباد أعظم إذ قاد ال يرضاى الطار  االخار فياثري ذلا  فتناة كاربم وتبادأ مشاكلة جدياد           

 (.األستاذ
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 ن المْممكلة الكبمممري هممم  أننممما ال نمممرابط عنممم  الثيمممر اَوال الممم ي يممم خ  منممم   بلمممي ، وأوال 

ثيمممممر همممممو التمممممموراا الْممممميطانية، وثمممممان  ثيمممممر همممممو التمممممم يقاا الضمممممالة والباطلمممممة والمنحرفمممممة، 

 .وثالا ثير هو العم  والسلو  الرارْ 

 رحمانيةالتصورات ال

 ،ان سمملبا  مممن خمملال  ممموراا شمميطانية يسممهم فمم  لممناعة شرمممية اإلنسممان  ن التمممور 

 مممور اإلنسممان مممثل  أميممر المممؤمنين  او ايجابمما  فمم  ْهممة معاكسممة للتممموراا الْمميطانية ، فلممو

بتلمممم  الطلعمممة النورانيممممة و لمممم  السممميمال الملئكمممم ، لمممو انمممم   جسمممم   ( عليممم  الممممملة والسمممل )

فممان همم ا بناسمم  يوْمم  نممورا فمم  قلبمم  وْوانحمم ، ويمممون شرمممميت  ،   فقممطفمم   هنمم  و مممور

 . اإليمانية بنحو أفض 

و ممممّ كر  فمممم  ( عجمممم  اهلل  عممممالى فرْمممم  الْممممريف)ولممممو أن اإلنسممممان  مممممور اإلممممما  المنتظممممر 

بْمك  هالمة ممن  ل ، يتجس  ، ولو بممورة نورانيمةالمباَ والمسال، وحاوال أن يتريل ، يتمث

وسموف يمنعم   لم  ممن  ،س  يسهم ف  لناعة شرمية اإلنسان المعنويمةالنور، فان ه ا بنا

 . المعمية   ا كاد أن يقتر  منها

وكمم ل  لممو عممايا اإلنسممان فمم  ضمممير  ووْ انمم  وداخلمم  لممور ضممري  اإلممما  الحسممين 

  او الكعبممممممة المنممممممورة، او كتمممممما  الكمممممماف  الْممممممريف او  حممممممف العقمممممموال او نهمممممم  البل ممممممة او

وار، فمممممان ناممممم  هممممم ا التممممممور يسمممممهم فممممم  لمممممناعة شرممممممية اإلنسمممممان االحتجمممممال او بحمممممار اَنممممم

 .الروحية والمعنوية ب  والاكرية أيضا  

أن يتمممممور كتمممما  فسمممم  والعيمممما  بمممماهلل، او حتممممى فمممم  متابعممممة نْممممراا : وبممممالعك  مممممن  لمممم 

فممان لكمم   ، يممر نزيهممة أو أخبممار  يممر أخلقيممة فيممما  تضمممن مممن لقطمماا ،اَخبممار ومْمماه  ها
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 . على روحية ومعنوية اإلنسان ف  اليالر  ل   أثيرا عكسيا

 مةثالغرب لصناعة التصورات اآل من خطط

نهم ي رسمون افم ،والمتتب  يلحظ بوضوَ أن اليمر  لم  منهجيمة خطيمرة فم  هم ا الحقم 

المنطمممم  مممممن زاويممممة علممممم الممممنا ، وانممممتم  لحظممممون اآلن كيممممف أن وسممممائ  اَعممممل  مْمممممحونة 

كممما همم  ملياممة بالمْمماه  أو  ،  المؤلمممة والمروعممةبأخبممار الجممرائم وسمما  المم مال والمْمماه

 !!اَخبار  ير اَخلقية

 ن ورال  لمممم   رطيطمممما ودراسمممماا ناسممممية و حلمممميلا دقيقممممة عممممن ممممم ي  ممممأثير  لمممم  علممممى  

 .مليين المْاه ين من المسلمين و يرهم

فمممان اإلنسمممان عنممم ما يقمممرأ فممم  الجرائممم  او اإل اعممماا او الْمممبكة العنكبو يمممة او  يمممر  لمممم ، 

يتعممممّود علممممى سممممماع  لمممم  ن حمممماالا كثيممممرة مممممن ْممممرائم القتمممم ، او ْممممرائم اال تممممما ، فانمممم  عمممم

و تْممب  ناسمم  بهمم ا اللممون مممن المْمماه  واَخبممار، فممل يسممتعظم المنكممر وال يسممتقب  الظلممم، 

ب  ق   ج   شياا فْمياا ينسمل  عمن ضممير  و نسمانيت ، ثمم قم   جم   يتقبم  القموانين المتهتكمة 

 .( )و ال يبال واَسالير الْا ة وه

 ن نامم  همم ا التمممور يمممن  شرمممية ا لامم  الْممبا  أو ْوانممر منهمما، َن قممب  العممم  

 . ير ا  بالت ري  عن أ هانهم ويمب  شياا  عاديا  رو ينيا  

أمممممممممما   ا لمممممممممم يتممممممممممور اإلنسمممممممممان  ال المسمممممممممج ،  ال الحسمممممممممينية،  ال الطهمممممممممر،  ال العاممممممممماف،  ال 

                                      
وافق برملان اساكتلندا أماس الثالثااء بغالبياة سااحقة      (: "م4 2 / /5األربعاء )أعلنت وسائل اإلعالم هذا اليوم (  )

على مشروع قانون يبمح بزواج املثليني، ليصبح البلد الباابع عشار الاذي يعطاي الضاوء األخضار هلاذا الازواج،         

 العربي ااا املقرر ااا BBCموقع قناة : املصدر." رغم معارضة املنظمات الكنبية الرئيبية
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هممممممممممم ا اإلنسمممممممممممان يسممممممممممممو ويحّلممممممممممم  فممممممممممم  أفممممممممممم  النزاهمممممممممممة   ال التقممممممممممموي،  ال اَوليمممممممممممال، فمممممممممممان المممممممممممورع،

 .والمعنوياا طبيعيا

الثيممممممر اَوال الممممممم ي ينبيممممممم  أن ُيمممممممراَبَط عنممممممم   هممممممو شممممممميطان التممممممممور فممممممم  مقابممممممم  نزاهمممممممة :   ن

فممان اإلنسممان أحيانمما  رطممر ... التمممور، ولمم ا  جمم ون ان أوليممال اهلل ال ياكممرون فمم  المعمممية

ثمممم انممم  بعممم   لممم  ال يعمممم ، لكمممن ناممم  هممم ا  ،عمممم ببالممم  المعممممية فياكمممر أن يعمممم  بهممما او ال ي

 . ؤثر ف  نا  اإلنسان و نرر من كماال  يمان  ،التاكير هو منقمة ور يلة

ه   التموراا سوال أكان  ف  حق  اإلنْال أ  فم  المرّكمر النماقص أ   يمر  لم   فان

 .من التموراا فانها  ؤثر سلبا او  يجابا على نا  اإلنسان

 حتى في خطرات القلوب( دون بهتقت نرابطوا على م)

م: وقممم  أبممم ع  الروايمممة الْمممرياة فممم  التعبيمممر بمممم أي أن   ... قتممم ون بممم ن رابطممموا علمممى ممم

حيمممما  ، علمممميهم السممممل  باَئمممممة اَطهممممارو  يممممرابط اإلنسممممان علممممى االقتمممم ال وبرسمممموال اهلل 

وحتمممى عمممن وسممماو  النامممو ، و لممم  بالمقممم ار  ،كمممانوا منمممزهين حتمممى عمممن خطمممراا القلمممو 

 ،ي نسممتطي  فاننمما وان كنمما ال نسممتطي  أن نحّلمم   لممى مسممتوي  لمم  العليممال كممما هممو واضمم المم 

أال  ولكممن يمكممن أن نسممعى لنممم   لممى ممما يمكممن أن نممم   ليمم  كممما قمماال أميممر المممؤمنين 

 . ( )و نكم ال  ق رون على  ل  ولكن أعينون  بورع واْتهاد وعاة وس اد

قو م  المتريلمة والمتوهممة بالممور المْمرقة فعلى اإلنسمان دومما  أن يملمه  هنم  ومحميط 

اإليجابيمممة، وبالمعمممان  السمممامية الربانيمممة مثممم  الوفمممال، المممماال، المممم  ، المحبمممة فممم  اهلل وبممماهلل 

وهلل، التوسممم  والتوكممم ، فمممان هممم   المعمممان  عنممم ما يستحضمممرها اإلنسمممان فممم   هنممم  دائمممما  فانممم  

                                      
 نهج البالغة من كتاب له عليه البالم اىل عثمان بن حنيف عامله على البصرة  ( )
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ال  وفضمميلة و قمموي بمما ن اهلل ويتحمموال  لممى شممرص آخممر أكثممر كممما ،سمموف  تييممر ناسمم  و سمممو

 . عالى

 .ه  الحقيقة اَولى وه ا هو موطن المرابطة اَوال -  ن  –فه   

 التصور كثيرًا ما يستلزم التصديق

  ن التمور يسهم ف  لناعة التم ي  ف  أحيان كثيرة: الحقيقة الثانية

 ماهمو  ْبم  ممثل   ،ا ال يكون ل  أي ار بماث بالتمم ي  ن التمور كثيرا  م: و وضي   ل 

مممممن  هممممر، فهمممم  نممممم   بوْممممود  أو ال نممممم   بمممم ؟، ان همممم ا التمممممور هممممو البْممممرث بالقيمممما  

 –بممانن  موْمود كممما ال يقمموال أنمما لسمم  موْممودا ، لكممن  :لمى التممم ي  أي انمم  حيمماد فممل ينطمم  

 . فان بعض التموراا  سهم ف  لناعة التم ي  –وف  اال جا  المقاب  

 مممممممور  مسمممممماو  : فممممممة الواْبمممممماا بالمممممم اا، ولمممممم ا يقمممممماالو لمممممم  مثمممممم  كافممممممة الممتنعمممممماا وكا

فحينهما يقطم  بأنم   ،ال ور ممتنم ، فمان اإلنسمان   ا فهمم معنمى الم ور حقيقمة: فمثل. لتم يق 

 . ( )ممتن  وال يحتال م   ل   لى  ست الال

همو أنهمم ال  ،وان مْكلتنا مم  بعمض العلممانيين ومم   يمرهم مممن ينكمر بعمض البم يهاا

اهممممو  ْيمممم ا، ولمممم ا يبمممم أ ينمممماقا ويجممممادال وقمممم  يممممرفض، لكنمممم  لممممو خلممممى ممممم  يتمممممورون همممم ا الم

َ عمممن بامتناعممم  فمممورا ، والممم ور همممو  وقمممف الْممم ل ( الممم ور)وأمكنممم  ان يتممممور مممما همممو  ،ناسممم 

أسمما  فمم  نامم  الوقم  المم ي هممو فيمم   ان يكممون الْم ل  وكمم ل  قضمميةعلمى ممما يتوقممف عليم ، 

لممة لمممما همممو علمممة لمم  ممممن ْهمممة واحممم ة؟ يكمممون الْممم ل عوكمم ا قضمممية ان  فممو  ممممن ْهمممة واحممم ة؟

 .، يكا   مور  ف  الحكم بامتناع  ير معقوال فان ك   ل 

                                      
 .بل ان االستدالل على البديهيات حمال، ولو كان فهو صورة استدالل ( )
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لم ي الطمرف اآلخمر أنم  كثيمرا  مما ال يوْم   فم  المحماوراا العلميمة والمْكلة اَساسمية 

عممممممن الموضمممممموع، وبالتممممممال  فممممممل يمكنمممممم  ابمممممممار الحقيقممممممة، بينممممممما لممممممو  مممممممور الموضمممممموع   مممممممور

ونحمممن فمممم  مباحثا نممما الكلميممممة مممم  اآلخممممرين،  واعتمممرف بهمممما، لْممماه ها بوضمممموَ وخضممم  لهمممما

نجمممم  أن شمممميطان التمممممور هممممو السممممبر فمممم  ضممممملال الكثيممممرين، فحيمممما  مممممور الممممبعض أبمممما بكمممممر 

علمى  يمر لمور  ، فمان  علمى  يمر لمور  ، او  ممور أميمر الممؤمنين علم  بمن أبم  طالمر 

نالمممممعة والمحجمممممة الحقيقمممممة ال لممممم  همممممو الممممم ي ْمممممّر   لمممممى  لممممم  الممممموادي السمممممحي ، فلمممممم يممممم ر  

، ب  مرد  ل  الى ان  لم يتممور النبم  لملى اهلل عليم  والم  علمى حقيقتم  ولمور  ، الواضحة

ا  كيمممممف يمكمممممن لقائممممم  اعلمممممى ومؤسممممم  اممممممة وحضمممممارة ان يتمممممر  امتممممم  بمممممل راعممممم  وال نممممم ير وال 

  ؟؟.ول  يول  شاونهم

لتمممممور قمممم  فالمْممممكلة اَولممممى   ن همممم  فمممم  التمممممور، واممممما المْممممكلة الثانيممممة فهمممم  فمممم  أن ا

 .يمن  التم ي 

فمممممم  مطلمممممم  الاطريمممممماا واَوليمممممماا كمممممم ا  ، واالمممممممر كمممممم ل  ايضمممممما   الوْممممممود  رامممممم  الواْممممممف

فمممممممان  ممممممممور اهلل  عمممممممالى يينممممممم  عمممممممن كممممممم  شممممممم ل آخمممممممر، أي  ممممممممور الممممممم اا  والبممممممم يهياا، فممممممممثل  

فانمممم  يسممممتلز  التممممم ي  بوْممممود  ووح انيتمممم  وخالقيتمممم ،  ،المسممممتجمعة لجهمممماا الكممممماال كلهمممما

ِْ : ىولممم ا يقممموال  عمممال مممَمَواِا َواََْر انممم  ال : يريممم  أن يقممموال فانممم  َأفِممم  اهللَِّ َشمممِ  َفممماطِِر السَّ

 ،شممم  فيممم  وال مجمممماال للْممم  فيمممم ، فانممم  فطممممري وبمجمممرد الرْمممموع للاطمممرة يكْممممف لممم  اَمممممر

ْيمممم ا فانمممم  ستممممم  ، ولممممي  هنمممما  شمممم ، وال يحتممممال  لمممم  ( اهلل)وبمجممممرد  مممممور المممممراد بممممم

 .  لتم يق الست الال فان نا   مور  مستلز
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 معاصي من أفضل طرق الردع عنهالفداحة الم التصور المجّس

نجمم  أن مْممكلة الكثيممر منّمما أنمم  ال  -وكمم ل  الر ائمم  اَخلقيممة  –وعممودا   لممى المعالمم  

وال  ، مممممور حقيقمممم  لمممم  عممممن ف احممممة همممم   المعمممممية والجريمممممة، فنتمممممورها مممممثل  ك بممممة بيضممممال

ر  سمممودال، وليسممم  ك بمممة  ن الكممم   همممو عقممم تلممم ينا  ممممور واضممم  عمممن واقممم  الك بمممة يوْممم 

حينهمما يقمموال اإلنسمممان أنهمما مجممرد ك بمممة  ،عنمم ما يكمممون التمممور مْمموها  وسممما ْا   بيضممال، لكممن

 .لو كان التمور حقيقيا  الستتب  التم ي  والعم  ايضا!! عادية ال ضرر فيها 

لمممو  جّسممم  اإلنسمممان هممم ا  تممما  َأُيِحمممره َأَحمممُ ُكْم َأْن َيْأُكمممَ  َلْحمممَم َأِخيمممِ  َميْ : فاممم  قولممم   عمممالى

المعنمممى حقيقمممة  و ممممور  ْيممم ا،  ممممور قطعممما  وأْمممزال م مّيمممة ممممن لحمممم أخيممم  عنممم   وهمممو يأكممم  

منهمممما، فكممممم يتقممممزز اإلنسممممان حينهمممما   ا  مممممور  لمممم  حقيقممممة؟ كممممما انمممم  سيممممم   قطعمممما بممممأن همممم ا 

 .من أقب  اَعماال –أي الييبة  –العم  

 ،همم  أهممم مممن همم   الْرمممية الجسمم ية ،ةكمم ل  لممو  مممور بممأن شرمممية أخيمم  االعتباريمم

و مممور ناسمم  هممو يممنها مممن لحممم  ومممن سمممعت ،   ا  مممور  لمم  حقيقممة فانمم  ال يحتممال  لممى 

بمممم  سمممميكون واضممممحا  ل يمممم   ،كممممما ال يحتممممال  لممممى رادع آخممممر ،اسممممت الال علممممى انمممم  قبممممي  وحممممرا 

 .متن  طوعيا  دون ش في ،وحرا  أكي ،وضوَ الْم  بان  ل  قبي  أش  القب  

إلنسمممممممان المبتلممممممممى بالييبممممممممة ال سممممممممم  اهلل، عليمممممممم  أن يمممممممم هر  لممممممممى المقبممممممممرة ويتمممممممممور أحمممممممم  اف

اَمواا هنا  وهو ف  قبر  ثم يتمور ناس  وهو ينها من لحمم ، فكمم همو مقمزز؟ كمم همو 

 .منار؟

ممِ يَن َيممْأُكُلوَن َأْمممَوااَل اْلَيَتمماَمى ُاْلممما  : وكمم ل  الحمماال فمم   مممور حقيقممة قولمم   عممالى  ِنَّ الَّ

 . َما َيْأُكُلوَن فِ  ُبُطونِِهْم َنارا   ِنَّ 
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 ،ولكممم  يتممممور اإلنسمممان ف احمممة اَممممر فعلمممى  لممم  المبتلمممى بالربممما أن يقمممم  نمممارا  مْمممتعلة

ثمممممممم يتممممممم كر بهممممممما بالنممممممار التممممممم  ابتلعهممممممما فممممممم  بطنممممممم ،  ،ويقممممممر  يممممممم    ليهممممممما لممممممميح  بممممممبعض الحمممممممرارة

 . فيتجس  ه ا المعنى ف   هن 

ي الممممؤثر فممم  يعمممّ  نوعممما  ممممن أنمممواع اإليحمممال القمممو ،التجسمممي  الحسممم  والتممممور المجّسممم ف

وفمم  اَثمر الرممارْ  المم ي يمكممن أن  ،فمم  التمم ي  بقممب  الْمم ل تلمناعة شرمممية اإلنسممان

 .يتر ر على  ل 

لكممممم   و ،ولمممم ا فممممان مممممن اَسممممالير الناسممممية المهممممممة لكمممم  ير مممم ع اإلنسممممان عممممن المعالمممم 

بعمليمممة  ْمممبي  المعقممموال فممم   هنممم   يممما القوهمممو أوال ثيمممر، همممو أن  يكمممون مرابطممما  فممم  هممم ا الثيمممر،

 .بالمحسو  بْك  أفض 

 المرابطة في ثغر الفضائلمن أروع قصص 

 : -وه  قمتان ف  الحقيقة ف  قمة واح ة  –وهنا أنق  لكم قمة لطياة 

احمممم  العلمممممال : القمممممة اَولممممى وهمممم   مهيمممم  للقمممممة الثانيممممة ممممم  أن لهمممما الموضمممموعية أيضمممما  

لمممى مجلممم  فممم   حممم ي المممبلد المعروفمممة بأنهممما  عطممم  أممممواال وهمممو ممممن الرطبمممال ايضممما، ُدعممم   

  ال يقممممرون فممم   عطمممال الرطيمممر ْيممم ة للرطيمممر،  ضمممافة  لمممى أن أهمممال   لممم  البلممم  الكمممرا

 -كممممما أعرفمممم   –خالممممة انمممم   نسممممان ورع لممممال  ، بمممم   نهممممم أيضمممما  يه ونمممم  الهمممم ايا والنمممم وراا

ب  وممممما أشمممم، أيضمممما نمممم وراا والنمممما  يحبممممون بطممممبعهم المتقمممم  الممممورع، فيعطممممو  همممم ايا ويعطممممو 

 ( )...ومنهم من ي ف  الن وراا مسبقا

                                      
ريقاة الثانياة وهاي    إن الناس عادة يعّلقون الوفاء بالنذر على حتقق ما نذروا ألجله، ولكان الط : وبني قوسني أقول)(  )

مببقا هي أكثر فاعلية واسرع تأثريًا يف كثري من األحايني، وقد ذكارت ذلا  لابعض     -أي ما نذره  –إعطاء النذر 
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فامممم   لمممم  البلمممم  المعممممروف، يحممممم  الرطيممممر علممممى مبلممممع ْيمممم  مممممن النقممممود، و اا يممممو  

بعمممض أربممما  المجمممال  فممم   لممم  البلممم  هممم ا الرطيمممر  لمممى مجلممم  فممم  شمممهر  بالهممما ف دعمممى

لمم  أخممر فمم   حممم ي وقمماال لهممم أنمم  التزممم  قبممم  أن  تممملوا بمم  ممم  مج ،محممر   لكنمم  اعتمم ر

 -وكانم  القريمة  رممص للرطيمر مبليما  ضمايل ْمم ا   -القمري النائيمة، لم ل  اعتم ر ممنكم، 

: فقممماال ،أنممم  يمكمممن أن  بعممما نائبممما أو  تمممم  بهمممم لتعتممم ر ممممنهم و رضممميهم بنحمممو مممما :فقمممالوا لممم 

 !.وأنا عن  كلمت  ،كل، َن  أعطي  كلمة

 ، ( )لى حسر رأي المْهورالحظوا الوفال، ر م ع   وْو  الوفال بالوع  ع

عنمم  النمما ؟، وقبمم   لمم  و فكممم لهمم ا اإلنسممان مممن قيمممة؟ كممم لمم  مممن القيمممة عنمم  ناسمم ؟ 

كمممم لممم  ممممن القيممممة عنممم  اهلل سمممبحان  و عمممالى؟ وهممم ا نممممو ل واحممم  ممممن اإلنسمممان الممممرابط عنممم  

 . الوفال ت فضيلةه ا الثير، اعن  ثير ه   الاضيلة

او مهنمممم   أو رْمممم  ديممممن أو  يممممر  ُعممممرف بالوفممممال، ولممممو أن كمممم   نسممممان متمممم ين مممممن طبيممممر 

: فكممم سمميكون  لمم  عممزة للمم ين؟ وكممم سيْممك   لمم  دعمموة للمم ين؟ فهنمما   ن ممموطن مرابطممة

 . المرابطة على فضائ  اَخل 

 !في ثانية واحدة ضاعت جهود سنوات طويلة

ل، اعمممرف فلنممما ممممن العلممممال اَوليممما :يقممموال  ا العمممالم الرطيمممر ينقممم  قضمممية هاممممةن هممماثمممم 

منمممم  سممممنواا طممممواال، كممممان يجاهممممم  ناسمممم  بْممممك   ريممممر، ولمممم ا فانممممم  بعمممم  طمممموال ْهمممماد للمممممنا  

حممم  علمممى كرامممماا، لكنممم  كممان يتكمممتم عليهممما بْمممك  شمم ي  فلمممم يعرفممم   ال اَوحممم ي، وهمممو 

                                                                                                         
 (البيد االستاذ حفظه اهلل )  (املؤمنني ففعلوا وكانت احلاجة ناجعة حينئذ

 .نعم إذا كان عهدًا وجل ( )



 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى .......................................................  68

 

 . منهم

يقمممموال بممممين فتممممرة وأخممممري كنمممم  أزور ، وفمممم   حمممم ي المممممراا طلبمممم  منمممم  موعمممم ا  فممممرفض، 

رابعممة، لكنمم  كممان يممرفض، ثممم بعمم   لممرار سممم  باللقممال، وكممررا الطلممر مممرة ثانيممة، وثالثممة، و

أنمم  ال  مم ري : موالنمما ممما المم ي حممم ؟ قمماال لمم : فمم خل  عليمم  فرأيتمم  حزينمما كايبمما فقلمم  لمم 

 ن ْهمممممود سمممممنين طويلمممممة ْممممم ا  ممممممن ْهممممماد المممممنا   حطمممممم  كلهممممما فممممم  ثانيمممممة ! مممممما الممممم ي حممممم ث

سممابقة  ال أنهمما لممم كمم   عممود لمم  حممالت  ال ،واآلن مهممما بكيمم  و وسممل  و ضممرع  !!واحمم ة

 !  ع 

القضممممممية كانمممممم  همممممم  أننمممممم  لسممممممنين طممممممواال  كنمممممم  أْاهمممممم  ناسمممممم  حتمممممممى : يقمممممموال همممممم ا العممممممالم

ولمممم  ، ولممل   لمممى بعمممض المرا ممر المعنويمممة، ثمممم اننممم  فمم   حممم ي اَيممما  زرا ابنمم  فممم  بيتممم 

 خل  فممفممأراد اهلل امتحممان  واهلل محمميط بممأعم  أعممما  الممنا ،  ( )يكممن لمم ينا فمم  البيمم   لامماز

وكممان فمم  نامم  اللحظممة يبمما مْممه ا لنسممال متبرْمماا ينممزلن ، البيمم  و  ا التلامماز ماتمموَ فمم  

 : من سلم الطائرة وبعض أْزال ْس هن مكْف، فيقوال

لجمزل ممن الثانيممة نظمرا  لمميهن أكثمر مممن النظمرة اَولمى ممممم فمان النظممرة اَولمى التمم  هم   يممر 

وُسمممملِبُ  كمممم  ممممما  ،م علممممى قلبمممم خمممميفجممممأة رأيمممم  الظممممل  : اختياريممممة لممممي  فيهمممما  شممممكاال ممممممم يقمممموال

نعمم هكم ا يممتحن اهلل !!.. ْهماد سمنين طويلمة ْهمود و فم  ثانيمة واحم ة  و حطمم ،أعطي 

  عالى عبي   أفل يجر أن نكون ْميعا  على ح ر؟ 

َها َلْم  َ  :يقوال الرسوال  َْ َّ َعَلْيِ  َفاِنَّ َواَر نَِعِم اهللَِّ َعزَّ َو ِْ نِْاْر ِمْن َيا ُحَمْيَراُل َأْكِرِم  

                                      
لشيطان وبتخطيطات الشاياطني كماا منيات بهاا اآلنث حياث انتشاار وساائل        نعهد يف التاري  أن البشرية منيت با مل(  )

اإلفباد والفباد يف الشوارع واألزقاة والبياوت واملادارس واألساواق وغريهاا وعارب الشاشاات التلفازياة والشابكة          

 .العنكبوتية والفيس بوك وغري ذل 



 61 المرابطة في ثغري التصور والتصديق  في زمن الغيبة: الفصل الثالث

 

ممممْيِهمْ  مممموُد  َِلمم مممماَدْا َ ُعمم ممممْو   َفَكمم  ن النعمممممممة   ا  هبمممممم  فمممممممن النممممممادر أو المممممممعر ْمممممم ا  أن  عممممممود  ( )َقمم

 . و رْ 

فق  يكمون ل نسمان ممال وْم  فم  المجتمم ، فلمما ا يبيم  ممال وْهم  َْم  مماال  فانم  مهمما 

: بم  فقم  ال  عمودكثر فهو قلي ، أو َْم  رياسمة او َْم  أي شم ل آخمر، فمان النعممة   ا  ه

 ...المحة والماال والعلم والاضائ  و

ممممارة يجمممر علينممما   ا  أن نمممرابط فممم  الثيمممر الممم ي يلممم   بلمممي  ليممم  نهمممار وفممم  ثيمممر المممنا  اَ

 . بالسول وثير الهوي وال نيا

 َواللَِّه َلُتْكَسُرنَّ َكْسَر الزَُّجاِج 

ممممَر  :هممممم   الروايمممممة عمممممن أبممممم  عبممممم  اهلل المممممماد  ولنممممممرر معممممما  لنقمممممرأ  َواهللَِّ َلُتْكَسمممممُرنَّ َكْسم

ماَر اَل  ماِر َو ِنَّ اْلَارَّ اَل ُيَعاُد َفَيُعموُد َكَمما َكماَن َواهللَِّ َلُتْكَسمُرنَّ َكْسمَر اْلَارَّ َْ اِل َو ِنَّ الزه َْ  َيُعموُد الزه

َ انُ  ُمنَّ َواهللَِّ َلُتَيْرَبُلنَّ َكَما ُيَيْرَبُ  الزه  . (2)ِمَن اْلَقْمِ   َكَما َكاَن َواهللَِّ َلُتَمحَّ

وقممم  يكمممون  لممم  فممم  امتحمممان رياسمممة أو ،و لممم  يعنممم  أن اإليممممان فجمممأة يتاتممم  ويمممتحطم 

امتحممان شممهرة أو امتحممان  يبممة مممؤمنين أو  يمماراا مممن المممؤمنين،    قمم  يكممون لهممم عمم رهم، 

 اممما الييبممة والتهمممة والنميمممة ،وقمم  يكممون لهممم اْتهممادهم الْممرع ، فناقْممهم نقاشمما اْتهاديمما  

كممما ُيكسممر الزْممال  ،والتمم  ألممبح  سمموقا  رائجممة، فممان كمم   لمم  مممما يكسممر اإليمممان وياتتمم 

 .ويتات 

أفمممل يجمممر علمممى اإلنسمممان علمممى اَقممم   ،يقسمممم علمممى  لممم  والملحمممظ همممو أن اإلمممما  

                                      
 .922ص 9الكايف ج(  )

 .942ملعار  واألحوال عن غيبة الطوسي صوعوامل العلوم وا  2 ص  5حبار األنوار ج (  )



 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى .......................................................  71

 

 .أن يحتاث؟ وأال يجر أن  كون مرابطت  بأش  أنواع المرابطة عن  ثير المعال ؟

جي  علمممى االحتيمماث، وليسممم  للتحممريض علمممى االستسمممل  ن هممم   الروايممة  ايممم  التْمماثممم 

واهلل  ن اللموص محيطون بال ار وسميقتحمونها  م ا  ممثل ، فمان : و ل  كما لو قاال الربير

أو المحاولممممة  ، لمممم  دعمممموة ال رمممما  الحائطممممة والحمممم ر واإلعمممم اد واالسممممتع اد قمممم ر المسممممتطاع

 !امهمللترايف من الرسائر، ال للستسل  لهم وفت  الطري  أم

ويسمتيار اهلل سمبحان  و عمالى ممن  يبمة أو  هممة أو  ،ثم  ن من الممكن أن يتو  اإلنسمان

: نظممممرة أو حسمممم  أو حقمممم  ُمظَهممممر، فيعممممود كممممما كممممان  ال أن اإلممممما  يزيمممم  مممممن حمممم ة الممممو يرة بقولمممم 

فمممان الارمممار   ا كسمممر فانممم  ال .. و ن الارمممار ال يعمممود كمممما كمممان ( )واهلل لتكسمممرن كسمممر الارمممار

 ما كان، أفل يست ع   ل  أعظم المرابطة؟ يعود ك

فعلينممما   ن أن نحتممماث أشممم  االحتيممماث وأن نممم ق  كممم  ال  مممم ر منممما حتمممى معممممية واحممم ة، 

َن هممممم   المعممممممية قممممم   جمممممر  لمممممى معالممممم  أخمممممري وقممممم   حطمممممم كممممم   يممممممان اإلنسمممممان، و لممممم  

م لمليمين فقمط ثمم لنمنع –أو أقم  أو أكثمر  –االحتياث والورع هو المطلو  منا لسبعين سمنة 

 .السنين ب   لى ما ال يتناهى من السنين با ن اهلل  عالى

نتمممممور الزْممممال ونتمممممور  اتتمممم ، فممممان همممم ا التمممممور   ا كممممان واضممممحا : فلنتمممممور همممم ا حقمممما

 .قويا فان  يقود للعم ، يقود للحتياث، ويقود للنزاهة حقا

عمممممالى أن يميمممممز فمممممان سمممممنة اهلل سمممممبحان  و  ". ..واهلل لتميمممممزن... ": ثمممممم يكمممممم  اإلمممممما  

وهم ا ابمتلل  لهمم  بمأعلى درْا م ، وال يسممتثن   "...واهلل لتمحمممن..."الربيما ممن الطيمر 

. اهلل مممن  لممم  عالمممما وال ْممماهل وال مرْعممما وال مقلممم ا وال مهن سممما وال طبيبممما وال  يمممر  لممم 

                                      
 ( .مجع كوز)وهو الطني املطبوخ الذي تصنع منه الكيزان (  )
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فكما أن الممااة  يرب  الحبو  ك ل  النا  ييربلون، وبعضهم  ".. واهلل لتيربلن..."

 !!!. ون كما  سقط حباا الرم  الناعمة من اليربااليسقط

حتمممى بلعمممم بمممن بممماعورا ر مممم انممم  كمممان الممم ي آ ممما  اهلل االسمممم  االمتحمممان اإللهممم  يسمممقط  فاممم 

والتمسممم  الْممم ي  بحبممم  التوسممم   ،اَعظمممم، فليسممم  َحممم  ضممممانة  ال اإللحممماَ فممم  الممم عال

 . والمرابطة ال ائمة واالحتياث الْ ي  الْ ي 

  "...يربلن كما ييرب  الز ان من القم واهلل لت..."

فه     ن ه  نقطة مرابطة ْوهريمة، نقطمة مرابطمة حقيقيمة، وهم  أن يمرابط اإلنسمان عنم  

ثير الْيطان، ثيمر المنا ، ثيمر اَهموال، ثيمر الْمهواا، ثيمر التممور الم ي : ك   ل  الثيور

رممميت  مهمم دة فمم  وعلممى اإلنسممان دائممما  أن يتمممور بتمممور واضمم  أن ش ،يجمر  لممى التممم ي 

 !!ك  لحظة من أربعة أع ال أقويال ْ ا  

 





 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 من هو  رب األرض؟
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 َها ُْ بِنُوِر َربِّ َْر َْ  َوَأْشَرَقِ  ا

ِ
َهَ ال ْه  َل بِالنَّبِيِّيَن َوال

ِْ َها َوُوِضَ  اْلكَِتاُ  َو َربِّ

 ُقِضَ  َبيْنَُهْم بِاْلَح ِّ َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ وَ 

 من هو  رب األرض؟ 

َها): يقوال اهلل  عالى ف  كتاب  الكريم ُْ بِنُوِر َربِّ َْر َْ  . (َوَأْشَرَقِ  ا

 ه  المراد بالر ، ف  ه   اآلية الْرياة، هو اهلل  عالى؟

وممممممما فمممممميهن وممممممما ال شمممممم  فمممممم  أن اهلل سممممممبحان  و عممممممالى هممممممو الممممممر  لمممممم رْ والسمممممممال 

فلمممَم : بيمممنهن، فمممان اهلل سمممبحان  و عمممالى همممو ر  العمممالمين ولمممي  ر  اَرْ فقمممط،   ن

 ه ا الترميص؟ 

و لممممم  انممممم  ال يمممممم   طمممممل  المممممر  بقممممموال : هنممممما نكتممممم  دقيقمممممة وهنممممما وْممممم  مهمممممم: نقممممموال

كممممما ال يممممم   طممممل  الممممر  المضمممماف  لممممى كمممم  اَشمممميال  ال . مطلمممم   ال علممممى اهلل  عممممالى

ر  البيمم ، يعنم  الممزول : أمما  يممر  لم  فمماالطل  لمحي  فمممثل يقماال علمى اهلل  عممالى،

  .للية العربية  ل  دارل وكثيرأو اَ ، وف  ا
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كممما نجمم  فممم  اآليمماا القرآنيممة الكريممممة انمم  قممم  اسممتر م  همم   المامممردة علممى لسمممان 

ا: يوسممف النبمم  ممُ  َخْمممر  مما َأَحممُ ُكَما َفَيْسممِق  َربَّ ممْجِن َأمَّ ومعنممى  لمم  . ( )َيمما َلمماِحَبِ  السِّ

أن المممر  المضممماف لْممم ل خممماص يطلممم  علمممى  يمممر اهلل  عمممالى أيضممما ، والسمممبر فممم   لممم  

ممن همو سمي  اَرْ؟ فمل : عن ما نسمأالف، (السي )ف  اللية ق  يراد بها  (ر ) ن   :هو

لم رْ بما ن اهلل، أي فم  طموال  ا  ش  أن السمي  المطلم  همو اهلل  عمالى، لكمن هنما  سمي 

 و عالى وبا ن ، فمن هو؟ ربوبية اهلل سبحان 

ممن همو الممنعم وواسمطة : وهنا نسأال ايضما( المنعم: )كما أن من معان  الر  ايضا  

الاممممميض علمممممى البْمممممرية؟ الممممممنعم بالممممم اا هممممممو اهلل بمممممل شممممم ، لكمممممن الممممممنعم بممممممالعرْ أي 

 بمنحة  من اهلل سبحان  و عالى ل  وبما أعطا  ْ  اسم  وحبا ، من هو؟

: فيكممممممون معنممممممى اآليممممممة علممممممى همممممم   المعممممممان ( لممممممماحرا: )كممممممما أن مممممممن معممممممان  الممممممر 

 َِْرْ بِنُور َْ  .  (ولاحبها)  (المنعم عليها)و( وسي ها. )َرّبَها َوَأْشَرَقْ  ا

مممممممن هممممممو لمممممماحر اَرْ وسممممممي ها وواسممممممطة الاممممممميض : وهنمممممما يممممممأ   السممممممؤاال المهممممممم

 عليها؟

وال  ثم أميمر الممؤمنين ثمم اَئممة واحم ا  بعم  آخمر ولم هو رسوال اهلل  :الجوا 

 لممممى اإلممممما  الحجممممة المنتظممممر عجمممم  اهلل  عممممالى فرْمممم  الْممممريف زمنمممما   ثممممر آخممممر، حيمممما ان 

عجممم  اهلل  عمممالى )همممو اإلمممما  الثمممان  عْمممر  –زممممن الييبمممة  –ر  اَرْ فممم  هممم ا المممزمن 

 .   ْعل  اهلل سي ا ل رْ( بنور )ال ي  ْر  اَرْ ( فرْ  الْريف

يممماا التممم   اسمممر الممممراد ممممن هممم   فممما ا عرفنممما  لممم  فمممل وْممم  السمممتيرا  بعمممض الروا

                                      
 . 4:يوسف ( )
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اآلية الْرياة، ومنهما مما فم   اسمير القمم  م المعمروف بوثاقتم  وْللتم  ومنزلتم  ومكانتم  

ر  اَرْ  مما   :فم  هم   اآليمة، قماال( عليم  السمل ) فق  روي عن اإلما  المماد . م

  ن يستين  النا  عن ضول الْم  ونور : ؟ قاالاَرْ قي  فا ا خرل يكون ما ا 

 . ( )القمر ويجتزئون بنور اإلما 

وآخمرون ايضمما ممن علمالنمما  ،وقم  نقم  همم   الروايمة ايضما  الْممي  المايم  فمم  اإلرشماد

 .(2)اَبرار

 التأويل مكّمل للتفسير وال تضاد بينهما 

 اآلية الْرياة؟ من الظاهر المعنى م  المعنى ولكن ه  يتنافى ه ا

 الحجممم  عمممالم ممممن همممو الروايمممة فممم  ورالمممم ك المعنمممى هممم ا كمممل و لممم  َن: الجممموا 

الظماهر،  ورال مما وبيمان البطمون وطريقمة التوريمة عمالم ممن أو الكل ، الراية ومعاريض

 يمممممممو  عممممممن اآليممممممة هممممممو سمممممميا  السمممممميا  بمممممم عوي ان قرينممممممة خمممممملف  لمممممم  أن: يستْممممممك  فممممممل

 :القيامة ا  ُيجا 

                                      
 59 ص   تفبري القمي ج (  )

ث امااا لوثاقااة الصااادر أو لوثاقااة حجااة ماان الروايااات يااراه الباايد االسااتاذيف هااذا الكتاااب اعتماااد مااا  املاانهج ( )

اد وحجيتااه بااني صااحيح وموثااق وحباان، او العتضاااده بااالقرائن الاا  تفيااد    الصاادور، امااا لتماميااة اإلساان 

االطمئنان النوعي بالصادر أو الصدور ومنها مطابقة املضمون لألدلة األربعة وملا استفيد منها مان األصاول   

والقواعد، أو لقوة املضمون، واما ملبنى حجية مراسيل الثقاة ال  اعتمدوا عليها وكماا ذهال إلياه الشاي      

 وآخرون، وقاد فصال   لشريازيهائي واحلر العاملي والبيد االطوسي يف العدة، والشهيد الثاني، والشي  الب

وحيث ان هاذا الكتااب عباارة    . فلرياجع( حجية مراسيل الثقات)احلديث عن ذل  يف كتاب  مساحة البيد 

ول كال رواياة رواياة    تناا يولايس حبثاًا صصصايًا لاذل  مل      ال  القاه مساحتاه  عن جمموعة من احملاضرات

 .بالبحث البندي وشبهه
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 ..  يقي وان  ال يرمص وال حجة لي  السيا  أن من محل  ف  مقرر ما هو: أوال  

 فيقيمم  ،الظاهريمة الحجمم  عمالم فمم  حجمة فانم ، حجممة السميا  أن فممرْ علمى: وثانيما  

 الحجممم  بعمممالم لممم  شمممأن ال المطلقممماا والعمومممماا ممممثل ، لكنممم  ممممن الممممراد يرممممص أو

 ال  ن الظمممممماهر: اَخمممممري، فانممممم  لمممممي  مممممممن عالمهممممما وال همممممو فممممم  ممممممم ارها، وبعبمممممارة أخمممممري

)التورية والمعاريض بحا ف  أوضحنا  ل  كما الباطن م  يتنافى
 
). 

و لممم  ممممن البممم يهياا ، علمممى الظممماهر والبطمممون معممما   الكمممريم القمممرآن مبنمممى أن: وثالثممما  

 هم  (سمبعة) َن أكثمر، بم  أحمرف أو أوْم  سبعة على كما ان  أح  أوْ  المراد من أن 

 . للحمر وليس  الكثرة عن كناية

التأويمم   لمحي ، لكمن وفهمم الموح  منبم  مممن لم ر ان كم  بطممن و أويم : والحالم 

لمممي   التأويممم  علمممم و لممم  َن تحممممرا  ( لممملواا اهلل  عمممالى علممميهم) ال ممممنهم  يؤخممم  ال

أنبيمممممال ، وانممممما سمممممم   و عممممالى سمممممبحان  اهلل يلهممممم  علمممممم هممممو شممممرص، و نمممممما لكممممم  متاحمممما

بالييممممر، وهكمممم ا اولمممميا   بممممالح  كممممما ثبمممم   لمممم  بالمممم لي  العقلمممم   ُينَبممممأ َنمممم  نبيمممما النبمممم 

)حل والنقل  ف  م
 
 .المق ار به ا  ل  من نكتا   امي  ل  البحا ، وه ا(

َْرْ َوَأْشمممَرَقْ     ن َْ  فاممم   أويلهممما وأمممما القياممممة، يمممو  فممم   اسممميرها َرّبَهممما بِنُمممورِ  ا

 . (الْريف فرْ   عالى اهلل عج ) المنتظر المه ي اإلما  اهور يو 

                                      
يف الفقه يف حاضارة العلام واملعرفاة يف النجاف     ( حفظه اهلل)ميكن  مراجعة مباحث اخلارج للبيد األستاذ (  )

 ( .m-alshirazi.com: )على املوقع الرمسي ملؤسبة التقى الثقافية. االشر 

 .لبحار، وكفاية املوحدين للطربسي وغريهاللبيد شرب وكتاب اإلمامة من ا( حق اليقني)يراجع  ( )
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 (0)وظائفنا في عصر الغيبةمن 

 بعضممممها  لممممىاآلن  نْمممميروقمممم  سممممب  بعضممممها و ري كثيممممرةفمممم  زمممممن الييبممممة الكبمممم واائانمممما

 :الْرياة الرواياا ضول علىو

 . التمسك باألمر األول: أواًل

اَوال، فقممم   بممماَمر التمسممم  :هممم  الْمممرياة الروايممماا حسمممر علمممى اَولمممى الوايامممة

 فتمسممممممكوا  لمممممم  كممممممان   ا): قمممممماال ،  الممممممماد  اإلممممممما  عممممممن النعمممممممان ،  يبممممممة ورد فمممممم 

 . اَولى الواياة ه  ه    ن  (2)(اَوال باَمر

 األول؟ األمر يعني فماذا

 ن اَممممممممر اَوال همممممممو أممممممممرهم  :نقممممممموال كاشمممممممارة لكمممممممن طويممممممم  حممممممم يا لممممممم  اَوال اَممممممممر

 أن عليممم  واإلنسمممان بممم ع، وفيهممما محممم ثاا فيهممما فمممان اَممممور ،(علممميهم المممملة والسمممل )

                                      
اليااوم التاسااع ماان ربيااع األول هااو يااوم عظاايم حيتضاان مناساابات مهمااة يف التااااولي ويف التااربي معااًا، وماان   ( )

حياث اناه هاو إمامناا     ( عجال اهلل تعااىل فرجاه الشاريف    ) جتديد العهاد ماع اإلماام املنتظار    : مناسبات التولي

أحياء عند اهلل يرزقون لكن اإلمام احلاي الغائال النااظر هاو إمامناا      ( البالمعليهم )احلي، مع أن كل األئمة 

يف الياوم الثاامن   (علياه الباالم   )، فبعد استشهاد اإلماام احلبان العباكري    (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)

ىل عجال اهلل تعاا  ) من ربيع األول، فان والية الكاون انتقلات لاولي اهلل األعظام احلجاة ابان احلبان املنتظار        

 ( . فرجه الشريف

بهذه املناسبة ألقيت هذه احملاضرة عن موضوع مهم من املواضيع ال  تارتبط بقضاية األماام املهادي صالوات      

 :اهلل تعاىل عليه

  ح   9 غيبة النعماني ص  ( )
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)اَوال بممممممماَمر يتمسممممممم 
 
 قممممممم  كممممممماراَف و جممممممم د اَحممممممم اث و ممممممموال  الزممممممممان فمممممممان  طمممممممور ،(

عن ئممم    فيجمممر الم هبيمممة ل فمممراد، أو ال ينيمممة اَساسمممية والاكريمممة العق يمممة الُبنمممى زعمممزع 

 أن للممممممممممؤمن فانمممممممم  اليمممممممممل  ،رْعيمممممممما أسممممممممممو  و ن اَوال، بمممممممماَمر اإلنسممممممممان يتمسمممممممم  أن

 عنم  وليقولموا !بم  أو فلُيسمتهز  !رْعيما   فلُيَسممَّ  المتهم، ممن  هممة ب   لم  أن من يراف

ال عليممم  بكممم   لممم  بممم  عليممم  أن . وكممم ا متحجمممر أو كممم ا انممم  أو وازي قطممماع  او برْممم أنممم 

 . اَوال باَمر يتمس 

 اإلْممماع خممالف بأنمم  يتممبج  قمم  الممبعض ممما نْممه   مممن أن  لمم  ممممادي  ولعمم  مممن

  !وكأّن لمرالاتهم الموضوعية والقيمة ال ا ية المْهور أو

  مرالامة المْمهور خطأ كبير فان العقلل بما هم عقلل ال يرون ممن الممحي وه ا

ان : لمجممممرد انمممم  مْممممهور أو لمجممممرد الر بممممة فمممم  المرالاممممة واكتسمممما  الْممممهرة، بمممم  نقمممموال

حيمممة)بنممالهم علممى  ّْ ، كمممما (أو العمم وال)الْممهرة   ا كانممم  مممن أهممم  الربممرة الثقممماا ( مر

فتأمم ، كمما ورد  اْلُممْؤِمنِينَ  َسبِي ِ  َ ْيرَ  َوَيتَّبِ ْ است ال البعض على  ل  بقول   عالى 

 المجم  فان النادر الْا  ودع ألحاب  بين أشتهر بما خ ( : عليهم السل )نهم ع

بنمال علمى ان المولموال يمراد بم  اَعمم ممن الحكمم والاتموي والروايمة . في  الرير علي 

للجممممممن  ال للعهمممممم ، علممممممى كممممممل  ماممممممم  فمممممم  ( المجممممممم )بقرينممممممة التعليمممممم  وان الممممممل  فمممممم  

 . ل 

المْمممهور، أمممما  ن  رأي خممملف علمممى قطعيمممة دلمممةأ قامممم  مممما لمممو  لممم  ممممن نعمممم يسمممتثنى

                                      
فاان كااان علااى األماار األول إطااالق الاادليل أو عموماه، فانااه احلجااة وال تبااقطها عاان احلجيااة االحتماااالت    ( )

ارئة والشبهات، وإن وصلت النوبة لألصل العملي فالبقااء علاى األمار األول هاو مقتضاى االستصاحاب       الط

 .الذي دل عليه العقل والنقل كما قرر يف حمله
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ويمممممري الكراممممممة فممممم  أن يْمممممتهر بانممممم   يا ،فممممم  مرالامممممة المْمممممهور سمممممبقا  لمممممحا المممممبعض يمممممري

 يكممممممون أن الاضمممممميلة كمممممم  الاضمممممميلة فضيمممممممممملة، و نممممممما ليسمممممم  فهمممممم   المممممممول، خمممممملف يسممممممب 

 و لقممممممموا اَئمممممممة  زمممممممن فمممممم  كممممممانوا المممممم ين مممممممن المعهممممممود اَوال اَمممممممر علممممممى اإلنسممممممان

  .منهم و العل

واممممما عممممروْ االحتممممماالا فانهمممما  يممممر  ،همممم ا ممممم  قيمممما  المممم لي  مممممن  طممممل  أو عمممممو 

واممما ممم  فقمم  اَدلممة، فاالستمممحا  محكممم ممما لممم يمم ال  ،مسممقطة للحجمم  عممن الحجيممة

 .دلي  على الرلف، ولع  الرواية  ْير  لي 

 حسممممر أو للمْممممهور  حمممم يا أو الْممممهرة فمممم  ر بممممة ان مرالاممممة المْممممهور: والحالمممم 

)الممممنمية لهممم   انممم  لمجمممرد كسمممر: المممبعض بيمممر ع
 
فممم ل  همممو الرطمممأ الاممماحا  لممم  أن . (

 فمممم  والتلممممون التلمممموث احتممممماال فممممان المممممافية النبمممم  همممم  همممم   و نممممما لممممنمية، ليسمممم  همممم  

 يتْمبا مممن بكثيمر أقم  المى المحيطمين بتلم  النبم  الممافية ولمل  التم  المعرفمة  ل 

 . ل   ير أو هرمنيوطيق  او ح اثوي مح ث بك 

 نممممادرة مممممواطن فمممم  لممممم  نقلممممر  ال التمممماري  مممممر الاتوائيممممة علممممى الْممممهرة أن  ممممرون ولمممم ا

 ممما ثممم عليمم  كانمم  الق مائيممة الْممهرة أن ماثبمم : وأقممم  اَلمماب  علممى  عمم  لعلهمما، ْمم ا

 ،ان هممم   قليلمممة ْممم ا   ن لمممم  كمممن نمممادرةفممم عكسممم ، علمممى كانممم  المتاخريمممة الْمممهرة أن ثبممم 

او أن الْمممممهرة حقممممما  علمممممى الرممممملف لمممممم  شمممممهرة الممممم هن  كمممممن انممممم  لمممممم فامممممما  لممممم  عممممم ا ومممممما

 .  نعق 

أن  نقمممموال وال كألمممم ، اَوال بمممماَمر نتمسمممم  وهممممو أن اَوالت اَلمممم  هممممو همممم ا   ن

                                      
 .أي صنمية الشهرة الفتوائية أو الروائية ( )
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ان االسممممتثنال يحتممممال الممممى :  نمممما نقمممموال لهمممما، اسممممتثنال ال الماممممة فممم  سمممميالة ماممممة القاعمممم ة هممم  

م  أممممم  و مممم بر  ثّبمممم  واحتيمممماث ومراْعممممة ثممممم مراْعممممة و امممماوْ ممممم  العلمممممال و ْمممماور ثمممم

 ...و اكر

 الح اثويمممممة الريممممماَ  ميلممممم  ال أن ينبيممممم  اإلنسمممممان وعلمممممى،اَوال  بممممماَمر  مسمممممكوا   ن

 .  ربية أو شرقية من

)اإلنسمممممممان حقمممممممو فلقممممممم  المممممممبح  : ضمممممممر  لممممممم ل  ممممممممثل  آخمممممممرولن
 
ان  !ممممممممثل  لمممممممنما   (

 فحقوقمم  فانمم  هممو الرممال  والممراز  والمممنعم، ،الموضمموعية لهمما الرممال  همم  التمم  حقممو 

 بمممالماهو  اليربممم  أو الْمممرق  هممم  (حقمممو  اإلنسمممان)أن  كمممون  أمممما المحمممور، هممم  لينممماع

 المتمأثر أو المثقمف فم ل  خطمأ، واليريمر ان  جم  هم ا ،اإلسمل   لم  بعم  ثم المحور

 ومسممممممماحاا حقمممممممو  حممممممم ود فممممممم  مسمممممممّلما  سممممممملميا مبممممممم لا   يمممممممزي  أن يحممممممماوال ،الحممممممم اثوي

، الموضممممممموعية مممممممن لهممممممما بممممممما البْممممممر حقمممممممو   لممممممى  مممممم عو العالميمممممممة الموْممممممة َن ،اإلنسممممممان

 . للتْري  اَوال المنب  ه  وكأنها

 ممممن البْمممر علمممى أفممماْ فمممما اسمممم ، ْممم  الرمممال  همممو للتْمممري  اَوال كمممل بممم  المنبممم 

 فِمم  َممما َلُكمممْ  َخَلممَ  : قمماال  عممالى ،فعلمميهم  كمماليف مممن علمميهم وضمم  وممما فلهممم، حقممو 

 ِْ ِميعا   اََْر َْ وقاال : ْْسؤوُلونَ مَ   ِنَُّهمْ  َوِقُاوُهم  

 التجديد في اآلليات

مبماد   فم  الوسائ  لكننا نمرفض التج يم  وف  اآللياا ف  التج ي  ننكر ثم  ننا ال

                                      
 .املقتببة من دساتري الغرب ومنظماته ( )
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أو التج يمممممم  فمممممم  الاطريمممممماا والمسممممممتقلا  القمممممميم واَخممممممل  فمممممم  او التج يمممممم  العقيمممممم ة،

ال هلل ال للمممممم ين ال ل خممممممل  ال (: الممممممللاا الرمسممممممة)الْمممممميوعيون بممممممم قمممممماال كممممممما ،العقليممممممة

 اا  أن اَخمممل  هممم  اَخمممل  كمممما كانممم ت لمممرأ  المممماال ال للعائلمممة، مممم  أن الممممحي 

 العمممممالم  ييمممممر و ن، حسمممممنا  ا ممممم  حممممم  فممممم  ممممممثل يبقمممممى القيممممممة الجوهريمممممة العليممممما، فالتواضممممم 

 مما ثحم  و ن مم مو  و يرها، والتكبمر ال رية والقناب  والمواري  بالطائراا و طور

 ..إلحسان وال ين واإللحادح ث، وك ل  البر  والكر  والع ال وا

 فممم  ال القممميم، فممم  ال المبممماد ، فممم  ال والسمممب ، اآلليممماا فممم  همممو فالتج يممم  وبالتمممال 

 .لة، ي ور ف  فلكها ويتمحور حولهااَلا باطار مؤطر فالتج ي  اَس ،

 (صلوات اهلل عليه)الدعوة والداللة والذّب عنه : ثانيًا

والمممم ّ  عممممن  والمممم عوة ال اللممممة واياممممة :ايضمممما الروايمممماا ضممممول علممممى الثانيممممة الواياممممة 

 وسمملم  اهلل لمملواا الهممادي اإلممما  يقمموال. ( لمملواا اهلل  عممالى عليمم )االممما  المنتظممر 

 : السل  م علي  اإلما   اسير ف  م كما علي 

 ْقمممائمكم َ ْيَبممةِ  َبْعممم َ  َيْبَقمممى َممممنْ  اَل  َلممو   َِممممن  
ِ
اِعينَ  اْلُعَلَممممال ينَ   َِلْيممم ِ  المم َّ الِّ  َعَلْيممم ِ  َوالممم َّ

ينَ  ابِّ   َواْلُمنِْقمِ ينَ  اهللَِّ، بُِحَجمِ   ِدينِ ِ  َعنْ  َوال َّ
ِ
 َوَمَرَد ِم ِ   ِْبلِميَ   ِشمَبا ِ  ِممنْ  اهللَِّ ِعَبمادِ  لُِضمَعَاال

ممنَُّهمُ  اهللَِّ، ِديممنِ  َعممنْ  اْرَ مم َّ   اِلَّ  َأَحمم    َبِقممَ   َلَممما النََّواِلممِر  فَِرمما ِ  َوِمممنْ  ممِ ينَ  َوَلكِ  ُيْمِسممُكونَ  الَّ

ممممةَ  م مم ممممموِ   َأِزمَّ   ُقُلمم
ِ
ممممَعَاال م مممميَعةِ  ُضمم م مم ِّْ مممما ال م ممممُ   َكَممم م مممماِحُر  ُيْمِسمم م ممممِاينَةِ  َلمم م مم اَنَها السَّ مممممكَّ ممممَ   ُسمم م ممممممُ  ُأوَلِامم م  ُهم

َْفَضُلونَ  َْ ) َْ َّ  وَ  َعزَّ  اهللَِّ ِعنْ َ  ا
0

) 

                                      
 . 6 ص  جوعوالي الآللي  455ص  وج 8 ص   االحتجاج ج ( )
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 والمممم الين  ليمممم ، المممم اعين العلمممممال: يجممممر ان نتمممم بر فيهمممما ْيمممم ا   الثلثممممة العنمممماوين همممم  

 والم   آخمر، عليم  أممر وال اللمة، للْم ل أممر أن الم عوة دين ت  لم  عن وال ابين علي ،

 .ثالا عن  أمر

 بيتممم  همممو أممممر طريممم  علمممى   لممم  ان لكمممن دعممموة، هممم   شرمممما، بيتممم   لمممى  ممم عو فمممأن

 .  لي    عو  ال لكن المكان على اي   ل :  عك  وق    ال، وال   عو فق  آخر،

 . وال   وال فاع ثالثا   ،ةثاني ْهة من وال اللة ،ْهة من ال عوة   ا  ه  فالواياة

 أطبممممممال كنممممما أ  خطبممممممال كنممممما أ  علمممممممال أكنممممما سمممممموال عممممما  بْممممممك  نحمممممن همممممم : وهنممممما نسممممماال

 أ  الْمممريف فرْممم   عمممالى اهلل عجممم  اَعظمممم اهلل ولممم  نممم عو  لمممى نحمممن هممم  ومهن سمممين،

أناسممنا؟ وهمم  نمم ال عليمم  أ  نمم ال علممى أناسممنا؟ وهمم  نمم اف  عنمم  أو نمم اف  عممن  نمم عو  لممى

 أناسنا؟

 ألممب  هممو  ا الطريمم  الميممزان يوميمما ، فهمم  بهمم ا عملمم  كمم  واحمم  منمما أن يممزن  ن علممى

 مممن اَمممر، ويمما ل سممف، فقمم  ييممر  اإلنسممان فمم  يوميا مم  يكممون هكمم ا ممما كثيممرا الطريمم ؟

ممممن  قلممميل وقلممميل  لممم ،  يمممر أو سياسممم  أو اْتمممماع  عمممم  أو  ربيمممة أو بحممما او در 

 ال الموضممممممممموعية لهممممممممما فتكمممممممممون ر،المحمممممممممو  لمممممممممى ناسممممممممم  حيممممممممما يْمممممممممعر أو ال يْمممممممممعر  تحممممممممموال

فلمممو لمممم يراقبهممما لتحولممم    ا ممم  يحمممر ب ا ممم  اإلنسمممان َن حقيقممم  خطمممر وهممم ا الطريقيمممة،

لناسممم  فمممان  اإلنسمممان اي حمممر: ل نسمممان اهلل ابمممتللاا أعظمممم ممممن  ا ممم   لمممى لمممنم، و لممم 

مممما :  قمممموال اآليمممة لكممممن شمممم ل، عممممادة يضممممارع  ال حبممم  لناسمممم  ممممِ يَن آَمنُمممموا َأَشمممم ه ُحب   هللََِِّوالَّ

                                                                                                   
تلمياذ العالماة اسلباي، وامتااز العاوامل عان       .. كما نقله عنه كتااب عاوامل العلاوم واملعاار  واألحاوال وهاو      

 . البحار بأنه أفضل تنظيما وتهذيبا وتصنيفا وللبحار عليه امتيازات كما هو واضح
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 . الحقيق  هو المؤمن وه ا

 تممممو ر بمممم   أعمممماب  فسممممتري براحتمممم  شممم ل الراحمممة فمممما ا أخمممم  يحممممر عممممادة  ن اإلنسمممان

، الممم ار والمقتنيممماا يحممر المممماال، يحمممر الرياسممة، يحمممر الْمممهرة، كممم ل  يحممر  رتمم ،

 !دار  لم ة عْرين سنة مثل   على ا  ان   عر

 لكممم  لمممما ا؟ هممم  أدر ، عنممم ما ميممما،يو أعيننممما أمممما  المقيممما  هممم ا نضممم  ان علينممما أن

او ال، بممم   نمممما أدر  وأطمممال   يقممم مون، مممما لممم  ويقممم مون علمممّ   ويثنمممون النممما  يمممم حن 

اَعظممم ولكمم  أرشمم هم  لممى  اهلل لممول  أدعممو لكمم  ،وأ سمم  وأكتممر وأ مماْر وأ ممم ي

  السبي  اَقو ؟

 ولَممممممممممارة بالسممممممممم المممممممممناَ   َن دائممممممممممة، ناسمممممممممية رقابمممممممممة  لمممممممممى يحتمممممممممال المقيممممممممما  ان هممممممممم ا

 ََّرِحَم َربِّ  َما  اِل.  

عجمممم  اهلل )عليمممم   وال اللممممة ،أوال  ( لمممملواا اهلل عليمممم ) ليمممم   واْبنمممما هممممو المممم عوة: ا ن

والمم فاع ايضمما  قمم    ،المم فاع يعنمم  والمم   عنمم  ثالثمما  والمم ّ   ثانيمما، ( عممالى فرْمم  الْممريف

ا باَعممممماال واَنْممممطة والبممممرام  والمؤسسمممما يقرنهمممما ، بمممم ال بممممالحج  فحسممممر يكممممون 

 .ال ينية والاكرية و يرها

 للجانمممر فاشمممارة اَممممران وأمممما  انممم  السممملب ، للجانمممر لعلممم   شمممارة( الممم ّ  )ثمممم ان 

 .اإليجاب 

 أن نبقى سّباقين: ثالثًا

 .سّباقين بقىن أن وه : ألعر فه  الثالثة الواياة وأما
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 رة مممممما لكنمممممم ، اهلل بحجمممممم  هلل ديممممممن عممممممن و ابمممممما وداال داعيممممممة، يكممممممون  ممممممارة فممممممان اإلنسممممممان 

 المنتظِممممممممر واممممممممائف مممممممممن ان  لمممممممم  ايضمممممممما  ، فمممممممم لمممممممم  فمممممممم  القمممممممممة قمممممممممة ويكممممممممون سممممممممباقا يكممممممممون

 .الحقيق 

 ب ايممممممة فمممممم  المممممممؤمنين أو الطممممممل  بعممممممض  ممممممرون ممممممما انكممممممم كثيممممممرا: ومممممممما يلامممممم  النظممممممر

 كم  ال يرالطهما حقيقمة، ناسم  يراقمر ناسم ،  هم ير ف  مجاه ا   مجته ا   مّج ا   الطري 

 بممممممرور لكنممممم   لممممم ،  يمممممر أو والكبريمممممال الكبمممممر أو اليمممممرور أو العجمممممر أو الريمممممال ممممممن نممممموع

 . يتضالال  ل  حتى ينسى أو يكاد الزمن

وان  أمسممممم ، ممممممن أفضممممم   يومممممم  سمممممّباقا، وان يكمممممون يكمممممون أن عليممممم  يجمممممر  ن اإلنسمممممان

الريممراا   لممى سممباقا  كممون أن واياممةت أيضمما همم  يوممم  وهكمم ا، ف مممن أفضمم  يكممون  مم  

  .النا  و للحها  ه ير والمالحاا و لى

 م اإلمممما  أميمممر الممممؤمنين  يقممموال الروايممماا بعمممض عليممم   ممم ال ممممما السمممباقية وهممم  

 يََّتُكمْ   ِنَّ  َأاَل
مِ ي ، َنبِيَّم ُ  اهللَُّ َبَعمَا  َيمْو َ  َكَهْيَاتَِهما َعاَدْا  َق ْ  َبلِ  َلُتَبْلمَبُلنَّ  بِماْلَح ِّ  َبَعَثم ُ  َوالَّ

، ممممى َ ْرَبَلممممة   َوَلُتَيممممْرَبُلنَّ  َبْلَبَلممممة   َوَلَيْسممممبَِقنَّ  َأْسممممَاَلُكْم، َوَأْعَلُكمممممْ  َأْعَلُكمممممْ  َأْسممممَاُلُكمْ  ُعممممودَ يَ  َحتَّ

مممُروا، َكممماُنوا َسمممبَّاُقونَ  مممَرنَّ  َقمَّ  َواَل  َوْسمممَمة   َكَتْممممُ   َمممما َواهللَِّ َسمممَبُقوا، َكممماُنوا َسمممبَّاُقونَ  َوَلُيَقمِّ

، َكَ ْبُ   )اْلَيْو ِ  َوَهَ ا اْلَمَقا ِ  بَِهَ ا ُنبِّْاُ   َوَلَق ْ  َكِ َبة 
0
)  

فمممممان اإلنسمممممان قممممم  ينقلمممممر علمممممى  ْميعممممما،  لينممممما موْممممم  ان هممممم ا االنممممم ار وهممممم ا التحممممم ير

 امتحممممان المممممرأة، امتحممممان الممممماال، امتحممممان الرياسممممة، امتحممممان الْممممهرة، عقبيمممم  فمممم  امتحممممان

اهلل  سمم  مممم ال يقم  ناسم  لرمسمين سمنة ممثل   ْاهم  فتجم   بعم  أن.  ل  و ير المنمر

                                      
 .996ص  الكايف الشريف ج ( )
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 .ناس  وَهوال ل  مطية فيمب   ، بلي شبا  ممم ف 

مممممبقن: فقولمممممم  لمممممملواا اهلل  عمممممممالى عليمممممم  مممممباقون وليسمم مممممانوا سم مممممروا، كمم مممممرن قمم  وليقممم

ممممماقون م م م قمم  يكممون مقمممرا،  الب ايممة فمم  النمما  يكْممف عممن أن بعممض . ..سممبقوا كممانوا سبم

 همممممو فيكممممون، ناسمممم  وواعممممظ مممممن و عممممالى سمممممبحان  اهلل مممممن لطممممف يْمممممل   لمممم  بعمممم  لكنمممم 

 .لريرااا  لى السبا 

 وفمممم  والتربيممممة والتوعيممممة اإلرشمممماد ميممممادين فمممم  بقمممموة قمممم  ينطلمممم  النمممما  كممممما أن بعممممض

يقّممممر ويتراْممم  ال سمممم    لممم  بعممم  ولكنممم  ،و زكيتهممما و طويرهممما ناسممم   هممم ير ميمممادين

 . اهلل  عالى

ُْ  َوَأْشَرَقِ  : الكريم كتاب  ف  و عالى سبحان  اهلل يقوال َْر َْ َها بِنُورِ  ا   .َربِّ

 سمممبحان  ان نكمممون مممممن يتمممنعم بتلممم  اإلشمممراقة الربانيمممة ومممممن ينتممممر بهمممم نسمممأال اهلل

 .ل ين  ان  سمي  مجير

 





 

 
 

 

 
 الفصل الخامس

 

 القائم المنتظر  لإلمامعلى الظهور المبارك ( ماتلمتقدِّا)
 (عجل اهلل فرجه الشريف)

 محذرات ومنبهات
 





 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

َها: كتاب  الكريميقوال اهلل سبحان  و عالى ف   ُْ بِنُوِر َربِّ َْر َْ  ( ) َوَأْشَرَقِ  ا

ُقمممموا اهللََّ : ويقمممموال ْمممم  اسممممم  ممممِ يَن آَمنُمممموا اْلممممبُِروا َوَلممممابُِروا َوَرابُِطمممموا َوا َّ َهمممما الَّ َيمممما َأيه

ُكْم ُ ْالُِحونَ    (2)َلَعلَّ

 على الظهور المبارك محذِّرات ومنبِّهات( المتقدمات)

 : هلل سبحان  و عالى حوال العناوين التاليةالبحا ي ور با ن ا

ماا) -أ   (. المتق ِّ

ماا) -   (. المق ِّ

 ( المممهِّ اا) -ا

وبعمممممض العنمممممماوين االخممممممري المْممممممابهة لمممممم ل  فممممم   طممممممار العنمممممموان الرئيسمممممم  وهممممممو 

 . المرابطة

 داتمات والممهِّمات والمقدِّالمتقدِّ

لمملواا اهلل وسممملم  ) ان مممن المعممروف أن لظهمممور سممي  الكائنمماا الحجمممة المنتظممر

                                      
 96:الزمر(  )

 22 :آل عمران(  )
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علماا ع ي ة بين حتمية و يرها، وان مبحا العلمماا يحتمال المى بسمط ممن ( علي 

الكمممممممل  النممممممم خ  فيممممممم  االن، لكمممممممن سممممممموف نتحممممممم ث بايجممممممماز عمممممممن ثلثمممممممة عنممممممماوين اخمممممممري 

المممطلحنا فممم  بعضمممها علممممى  لممم  العنممموان كمممم   كمممون هممم   العنمممماوين حاكيمممة عمممن الواقمممم  

 . كما هو

لمقممممممممممممممم ماا والمقّ ميمممممممممممممممة، عنممممممممممممممموان معمممممممممممممممروف، أمممممممممممممممما عنممممممممممممممموان  ن عنممممممممممممممموان المق ممممممممممممممممة وا

فهو عنوان آخمر نجم  ان ممن الضمروري ان ننحم  لم  هم ا المممطل  المى ( المتق ماا)

فمماهو الاممر  بممين ( الممهمم اا)ْموار عنمموان المقمم ماا، ثمم ان هنمما  عنوانمما اخمر وهممو 

 ؟ وما ه  الثمار الت   تر ر على  ل  ؟(المتق مة)و( المق مة)و( الممه ة)

 . ه   العناوين الثلثة ستكون المحور ف  ه ا البحا ان شال اهلل  عالى

 (الممهدة)و( المقدمة)و( المتقدمة)الفرق بين 

هنممممممما  أممممممممور كثيمممممممرة ينطبممممممم  عليهممممممما عنممممممموان المق ممممممممة، ا ا ان الكثيمممممممر ممممممممن االشممممممميال هممممممم  

مق ممممة للولممموال الشممميال اخمممري، كمممما فممم  المْممم  المممى المسمممج  أو  لمممى السمممو ، حيممما 

( المق ممممة)وليسممم  بمممم( متق ممممة)لكمممن هنممما  أشممميال أخمممري هممم ،  ممممة للولممموال  ليممم انممم  مق

 وال عّليمممممة وال 
 
والامممممر  بينهمممممما كبيمممممرت ا   مممممارة يكمممممون بمممممين الْمممممياين  عاقمممممر بممممم ون اقتضمممممال

مق ممممممممة ( المتقممممممم  )، بحيممممممما اليكمممممممون ( قممممممم ه )سمممممممببية او مسمممممممببية، وعنممممممم ها يكمممممممون ههنممممممما 

ظيممممممممممر المتقممممممممممارنين ا  قمممممممممم  يكونممممممممممان للمتممممممممممأخر منهممممممممممما، بمممممممممم  هممممممممممو ِلممممممممممرف التقمممممممممم  ، و لمممممممممم  ن

 . متلزمين، وق   كون المقارنة ا ااقية

همممممممممما، وقممممممممم  يكمممممممممون فممممممممم  المتقممممممممم   يقممممممممم  يكمممممممممون زمانيممممممممما او مكانيممممممممما او كل ثمممممممممم أن التقممممممممم  
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 . ه ا من ْهة. وق  اليكون ك ل  فهو المتقّ  ، للخر فهو المق مة  االقتضال

مممممممم ة) رتلممممممممف عممممممممن ( المق مممممممممة)ومممممممممن ْهممممممممة أخممممممممري فممممممممان    االولممممممممى همممممممم  ممممممممما ا( الممهِّ

فهم  مما    وْمود ، امما الثانيمة م الممهم ة  ولل  الى الْمه ممن  يمر ان يكمون لهما دور فم

 .  من  الْه ويكون لها التأثير ولو بنحو ْزل العلة ف  وْود  و حقق 

ا ا خممممرْتم مممممن داركممممم قالمممم ين المسممممج ، فأعترضممممكم : كمثمممماال لتوضممممي  الاكممممرة

وليسمممم   ،علمممى ولمممولكم المممى المسمممج ( مممممةمتق ّ )فمممان هممم   المممماعة  ،ّْبمممار ولممماعكم

لمممم ل ، أي ان مْمممميكم علممممة معمممم ة ( مق مممممة)، بينممممما مْمممميكم نحممممو المسممممج  ( )بمق مممممة لمممم 

 . للولوال الى المسج 

ممممممم ة)للولممممممموال فانممممممم  يرتلمممممممف عمممممممن ( مق ممممممممة)ثمممممممم ان مْممممممميكم لمممممممما كمممممممان  وهممممممم  ( الممهِّ

لمهنم   العوام  واَشراص والعل  الت  سمبب  وْمود المسمج  و نْمال  كالبنّمال وا

 . والعماال وحار االرْ و عبي ها و ير  ل 

علممممى الظهممممور المبممممار  لممممول  اهلل ( المتقمممم ماا)بعمممم  همممم ا التوضممممي  يقمممم  كلمنمممما فمممم  

كمممما قممم  ( مقممم ماا)وهممم  كثيمممرة ْممم ا لكنهممما ليسممم  ( لممملواا اهلل  عمممالى عليممم )االعظمممم 

 .للظهور المبار ( ممه اا)يتمور البعض خطأ ، كما أنها ليس  بم

والتممم  ليسممم  بمقممم ماا أو ممهممم اا للظهمممور او لمممم يممم ال ( المتقممم ماا)وممممن هممم   

الكممماف  الْمممريف بسمممن ين، ومممم  : دليممم  علمممى  لممم  فممم  بعضمممها علمممى اَقممم ، مممما ْمممال فممم 

، فمان هم   الروايماا بعضمها (2)قط  النظر عن القوال بحجية رواياا الكاف  بْمك  عما 

                                      
عاابر عان مباألة أو شااهدظ منظارًا يف الطرياق فانهاا متقادمات علاى الوصاول للمباجد             وكذل  لو سألكم ( )

 .وليبت مقدمات له

 .إال النادر مما خرج بالدليل للمعارضة ( )
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 . معتبر  سنادا  بْك  خاص

 مباركال على الظهور (المتقدمات)من 

م  حممران  (2)ح يا اإلما  الماد    طا  ثرا   ( )فق  روي الْي  الكلين 

 : وق  ْال في  قول  

 ( فا ا رأي  الحّ  ق  ماا و هر أهل ، ورأي  الجور ق  شم  البلد)

لكنمم  فمم  أحيممان اخممري يمم خ  فمم  كمم   ،فانمم  أحيانمما ييممزو الجممور بعممض أرْممال الممبلد

  كمممممممم  عْممممممميرة وأسممممممممرة وشمممممممرص، وهمممممممم   مممممممممن بيممممممم  بيمممممممم  وفممممممم  كمممممممم  حجمممممممر حجممممممممر، وفممممممم

المتقمم ماا ال المقمم ماا، وسممموف نْممير المممى الثمممرة فممم  فرقهمما عمممن المقمم ماا ان شمممال 

 . اللمم   عالى

ِّْ  علمى اَهموال، ورأيم  )  ورأي  القرآن ق  خل ، وُاح ث في  ما لي  في ، وُو

 ( ال ين ق  انكاأ كما ينكاىل المال

لكنممممم  أحيانممممما اخمممممري يقلمممممر اإلنمممممال علمممممى  ،ْمممممياافمممممان االنسمممممان قممممم  يممممممر الممممممال شمممممياا ف

فهمممممم  يبقممممممى مممممممن المممممم ين عن ئمممممم   شمممممم ل؟ وأال يحيمممممم  بكمممممم  واحمممممم  منمممممما همممممم ا  ،وْهمممممم   ماممممممما

 الرطر؟ 

 : ثم يقوال االما 

                                      
  4-99ص  8راجع متام الرواية الشريفة يف الكايف الشريف ج   (  )

لى مقاطع منهاا وهاي الا  عّلاق عليهاا فقاط،       الرواية بطوهلا بل اقتصر ع( حفظه اهلل)مل يورد البيد األستاذ (  )

 ثم أضا  البيد األستاذ بعض التعليقات على بعاض فقارات الرواياة كتاباةً     إال اننا أوردنا أكثرها تتمة للفائدة

 (.املقرر)
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وه ا مما نجم   االن كم ل ،من  (ورأي  أه  الباط  ق  استعلوا على أه  الح )

 . الْر  الى الير  ومن العا  الى الراص

را  ال ُينهممممى عنمممم ، وُيعمممم ر ألممممحاب ، ورأيمممم  الاسمممم  قمممم  اهممممر، ورأيمممم  الْممممّر امممماه)

 (واكتاى الرْاال بالرْاال والنسال بالنسال

ورأيم  الااسم  يكم   وال ُيمرّد عليم  ك بم  ،ورأي  المؤمن لامتا  ال ُيقَب  قولم  )

 (وفريت 

ورأي  الميير يستحقر الكبير، ورأي  اَرحا  ق   قطع ، ورأي  من ُيمت َ )

منممممم  وال يممممرّد عليممممم  قولمممم ، ورأيمممم  اليمممممل  يعطمممم  مممممما  عطمممم  الممممممرأة، بالاسمممم  يضممممح  

 (ورأي  النسال يتزوّْن بالنسال

كممممممما  جمممممم ون اآلن ان كثيممممممرا  مممممممن النمممممما  يتينَّممممممون بامجمممممماد ( ورأيمممممم  الثنممممممال قمممممم  كثممممممر)

، ممممممممم  ان الثنممممممممال عممممممممائلتهم أو سياسممممممممييهم أو عممممممممالم منطقممممممممتهم أو مممممممممرْعيتهم او  يممممممممر  لمممممممم 

الثنمممال بالباطممم  عمممادة،  ال أن  -بمناسمممباا الحكمممم والموضممموع ولمممو  - المممم مو  يمممراد بممم  

بينمممما فضممميلة الممممتكلم او ممممن يحبممم   ،اَ لمممر لعلممم  ْمممري علمممى ان فضممميلة الييمممر  طمممم 

ل لها اكثر مما ينبي   .ُيروَّ

( ورأي  الرْ  ينا  الماال ف   ير طاعة اهلل فل ُينهى عن  وال يؤخم  علمى ي يم )

اا  نا  فم   ْميي  السمينمالاا الااسم ة او المرمامر او فان   ري المليين ب  المليار

المقممممامر او الاضمممممائياا او مممممم ار  الضممممملال او االحممممزا  الضمممممالة المضممممملة، وال يوْممممم  

م  أن المطلو  النه  عن المنكمر باسمتمرار ودون كلم  أو ملم ،  ،اح  ينهى عن  ل 

لمنكممممممر بمممممم  المطلممممممو  ان يؤخمممممم  علممممممى ي يمممممم  ويمنمممممم  بممممممالقوة حسممممممر مرا ممممممر النهمممممم  عممممممن ا
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 . وحسر شروط  وضوابط ، درلأ للاساد واالفساد

  (ورأي  الجار يؤ ي ْار  ولي  ل  مان )

يْمممم  ال ولممممة الجممممارة التممم   ممممؤ ي ال ولممممة  ،   طممممل  هممم ا الكممممل  و ال فملكمممم ولعممم

و ممممممممؤوي اإلرهمممممممابيين و قمممممممود التاجيمممممممراا اإلرهابيممممممممة، أو ،الثانيمممممممة فتتممممممم خ  فممممممم  شمممممممؤونها 

 . دي أو االْتماع  و ير  ل  حاوال زعزعة وضعها االقتما

ورأيممممم  الكمممممافر فرحممممما  لِمممممما ُيمممممري فممممم  الممممممؤمن، َمِرحممممما  لِمممممما يمممممري فممممم  اَرْ ممممممن )

ممممماد ممممممممن  توممممممممن المْمممممممهود ْليممممممما  اآلن ان الكامممممممار فرحمممممممون بمممممممما يجمممممممري فممممممم  بلدنممممممما ،(الاسمم

حرو  داخلية وسا  دممال والمم الحكما  لْمعوبهم وثمورة الْمعو  علمى حكمامهم، 

ويكامممممممم  فممممممممرحهم بممممممممما  ..َثممممممممرة و حطممممممممم الزراعممممممممة والمممممممممناعةواواالسممممممممتب اد والترلممممممممف 

 !يجري ف  دوال الرريف العرب 

 ( ورأي  الرمور  ْر  علنية ويجتم  عليها من ال يراف اهلل  عالى)

فممممممن يسمممممتطي  ان يتجمممممرأ ويراطمممممر الحممممماكم او ( ورأيممممم  اآلممممممر بمممممالمعروف  لممممميل  )

ون بمرتلممممممف الطممممممر  الممممممرئي  او  يرهممممممما ويممممممأمر  بممممممالمعروف؟ وان  جممممممرأ فممممممانهم يسممممممع

 . إل الل  أو  حطيم  أو  حجيم 

ممممماا ) مممممحا  اآليم ممممم  ألم مممممودا ، ورأيم مممما  محمم مممممر اهلل قويمم مممما ال يحم م ممممم  فيمم ورأيمممممم  الااسم

 ( يحتقرون ويحتقر من يحّبهم، ورأي  سبي  الرير منقطعا ، وسبي  الْر مسلوكا

 ،    جمم  بعضممهم يممتكلم ممم  النمما  عممن المممبر( ورأيمم  الرْمم  يقمموال ممما ال ياعلمم )

او يمممتكلم عمممن المممورع او الحلمممم فمممل  جممم   فممم  مظمممان  ،جممم   ْازعممما فممم  أدنمممى ممممميبةثمممم  

 .الْبهة أو  يرها ورعا وال حليما
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ورأيم  الرْمماال يتسممّمنون للرْمماال، والنسممال للنسممال، ورأيمم  الرْمم  معيْممت  مممن )

ورأيممممم  النسمممممال يّترممممم ن المجمممممال  كمممممما يّترممممم ها ،دبمممممر ، ومعيْمممممة الممممممرأة ممممممن فرْهممممما 

 ( ف  الرْ  وييار علي  الرْاال الرْاال، وُ نُوف 

وكمممان الزنممما ، وكمممان لممماحر المممماال أعمممّز ممممن الممممؤمن، وكمممان الربممما اممماهرا  ال يعّيمممر)

ُ متممم َ بممم  النسمممال، ورأيممم  الممممؤمن محزونممما  محتقمممرا   لممميل ، ورأيممم  البممم ع والزنممما قممم  

 ( اهر، ورأي  النا  يعت ون بْهادة الزور، ورأي  الحرا  يحّل 

 ،كممممممما نجمممممم   فمممممم  القيمممممما  المممممم ي أضممممممحى سممممممي  المواقممممممف( يورأيمممممم  المممممم ين بممممممالرأ)

ا  سممبية النممموص ن)و(  اريريممة اَحكمما : )والمم ي الممطلحوا عليمم  اآلن بممممطل  بممرَّ

 .و ير  ل ( والمعرفة

مبعنمماوين شممتى ومنهمما عنمموان اَهممم والمهممم المتممو( وعّطمم  الكتمما  وأحكاممم ) ! هَّ

 . و يرها ، ومنها عنوان  ع د القرالاا

مممم  مممممممن الجمممممرأة علممممممى اهللورأيممممم  الليممممم) فقممممم  ألممممممب  الليممممم  الوقمممممم   (  ال ُيسممممممتراى بم

كممممما  جمممم  اَفممممل  الااسمممم ة  بمممما لمممميل بعمممم   ،الماضمممم  للاسمممماد واإلفسمممماد فمممم  كمممم  العممممالم

منتمممما  بممم  وفممم  كممم  اَوقممماا، وممممن اليريمممر ان بعمممض الممم وال االسممملمية  عتبمممر شمممهر 

  .حلال وميوعةا بما  تضمن  من انموسم اَفل  والمسلسل ،رمضان وليالي 

ورأي  المؤمن ال يستطي  أن ينكر  ال بقلب ، ورأي  العظيم من الماال ينا  ف  )

فتجمم   (سمرط اهلل عّزوْممّ ، ورأيمم  الموالة يقّربممون أهمم  الكاممر ويباعم ون أهمم  الريممر

أبمممممممممرز مستْمممممممممماري حكومممممممممماا المممممممممم وال االسممممممممملمية وشممممممممممركا ها همممممممممم مممممممممممن المؤسسمممممممممماا أو 

 !لف االختمالااالْرمياا اليربية الكافرة وف  مرت
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وقمم   عممارف  (ورأيمم  المموالة ير ْممون فمم  الحكممم، ورأيمم  الواليممة قبالممة لمممن زاد)

  .ال المنالر ف  الماقاا السياسيةمؤخرا بي  وشر

ورأيم   واا اَرحمما  يمنكحن ويكتاممى بهمّن، ورأيمم  الرْم  ُيقتمم  علمى التهمممة )

، ويأكممم  الرْممم  ممممن وعلمممى الظنّمممة، وُيتيممماير علمممى الرْممم  الممم كر فيبممم ال لممم  ناسممم  ومالممم 

كسر امرأ   من الاجور، يعلم  ل  ويقيم علي ، ورأي  المرأة  قهر زوْها و عم  

 (ما ال يْته  و نا  على زوْها

ورأي  اََيمان باهلل كثيرة على الزور، ورأي  القمار ق  اهمر، ورأيم  الْمرا  )

 ( يباع ااهرا  لي  ل  مان 

، ورأي  المله  قم  اهمرا ُيممّر بهما ورأي  النسال يب لن أناسهّن َه  الكار)

 ( ال يجتري أح  على منعها

ورأيم  الْممريف يسممت ّل  المم ي ُيرمماف سمملطان ، ورأيمم  أقممر  النمما  مممن المموالة )

ممممن يمتممم َ بْمممتمنا أهممم  البيممم ، ورأيممم  ممممن يحّبنممما يمممزّور وال  قبممم  شمممهاد  ، ورأيممم  

 ( الزور من القوال ُيتناف  في 

 ( ا  استماع ، وخّف على النا  استماع الباط ورأي  القرآن ق  ثق  على الن)

 (ورأي  الجار يكر  ْار  خوفا  من لسان )

ورأي  الح ود ق  ُعطِّل  وعم  فيها باَهوال، ورأي  المساْ  ق  زخرف ، )

ورأيمم  ألمم   النمما  عنمم  النمما  الماتممري الكمم  ، ورأيمم  الْممّر قمم  اهممر والسممع  

  ( )(بالنميمة، ورأي  البي  ق  فْا

                                      
 .42ص 8الكايف الشريف ج ( )



 11 محذرات ومنبهات ،ور المباركعلى الظه( المتقدِّمات): الفصل الخامس

 

فممممم  اَسممممموا  والعْمممممائر والجامعممممماا اال ممممممن : ي البيممممم  منتْمممممرا فممممم  كممممم  مكمممممانفتمممممر

ثمممم ان البيممم   مممارة يكمممون ممممن اَعلمممى ل دنمممى، وأخمممري ممممن اَدنمممى ل علمممى، . عممممم اهلل

 !والثالثة من المساوي للمساوي

مممر بهممما النممما  بعضمممهم بعضممما ، ورأيممم  طلمممر الحممم  ) ّْ ورأيممم  الييبمممة ُ سمممَتمَل  ويب

أي ي ال المؤمن َْ  رضا ( رأي  السلطان ُيِ اّل للكافر المؤمنَ والجهاد ليير اهلل، و

 !وما أكثر  ل  ف  حكوماا بلد اإلسل  اليو ! الكافر

أال  ري كثرة اَراض  اليبا  البائرة ف   ،(ورأي  الررا  ق  ُاِديَ  من العمران)

 ؟بلد اإلسل  وألم  كن العرا  مثل  أرْ السواد سابقا ؟ فما بالها اليو 

 ( ورأي  الرْ  معيْت  من بر  المكياال والميزان)

 (ورأي  سا  ال مال ُيسترّف بها)

وهممم ا ممممما نْمممماه   بوضممموَ فمممم  عمممممرنا الحاضمممر، بمممم  لعلمممم  ال يوْممم  لمممم  فمممم  التمممماري  

نظيممممر، فتجمممم  أمممممرال الحممممرو  وملممممو  التاجيممممراا ومممممن ورائهممممم المممم يمقراطياا الزائاممممة 

لتمممم  بسمممما  المممم مال أيَّ التمممم ا  خمولمممما يقتلممممون اَلمممموف ومامممماا اَلمممموف بمممم  بعضممممهم ي

: دمممال أ بمماع اهمم  البيمم  علمميهم السممل ، ومممن  لمم  ممما ينقمم  عممن  لمم  االرهمماب  الهممار 

ان شهيت  كان  مس ودة عن الطعا  لم ة ثلثة أيا  فلمما بليم  نجماَ العمليمة اإلرهابيمة 

! ت أالن اناتحمممم  شممممهي: التاجيريممممة التمممم  اعمممم  لهمممما وقتمممم  ْماعممممة وْممممرَ العْممممراا قمممماال

 !!!هلموا بالطعا 

فعلممى االنسممان ان يراقممر  ا مم  فمم  ( ورأيمم  الرْمم  يطلممر الرئاسممة ليممرْ المم نيا)

  ك   ل 
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ويْمممممهر ناسممممم  بربممممما اللسمممممان لُيّتقمممممى، وُ سمممممنَ   ليممممم  االُممممممور، ورأيممممم  المممممملة قممممم  )

 ( اسُتِرّف بها

 (. ورأي  الرْ  عن   الماال الكثير لم يزّك  من  ملك )

 ماليينيبخل بألفين فيخسر ال

فقم  زار أحم  العلممال  ماْرا  فم   حم ي المبلد اإلسمملمية  :وفم  الحادثمة التاليمة ِعبمرة

وطلممممر منمممم  المسمممماهمة فمممم  مْممممروع خيممممري فوعمممم  بممممما يعممممادال حمممموال  ألامممم  دوالر، ثممممم 

فممما قيممممة ألامم  دوالر فممم  بحممر أموالممم ، ، اخمم  يماطمم  المممى سممتة أشمممهر ممم  انممم   مماْر كبيمممر 

وا ا بممممم  بعممممم  مممممم ة يرسمممممر فممممم  لممممماقة  جاريمممممة ضمممممرمة بمممممما ! لكمممممن اهلل يمهممممم  وال يهمممممم ؟

 . المعال   جر البليا والرسائرف ،يعادال اربعة وعْرين مليون دوالر

مَواَن َوُيْممبُِ  َسمْكَراَن اَل َيْهمَتمه بَِمما ) ْْ مَ  ُيْمِسم  َن ُْ َرَأْيَ  اْلَهْرَل َقْ  َكُثَر، َوَرَأْيمَ  الرَّ

اِئَم ُ نَْكُ ، َوَرَأْيَ  اْلَبَهاِئَم َيْاِرُ  َبْعُضَها َبْعضا ، َوَرَأْيَ  ُقُلوَ  النَّاُ  فِيِ ، َوَرَأْيَ  اْلَبهَ 

َمَ ْا َأْعُينُُهمْ  َْ  ( النَّاِ  َقْ  َقَسْ  َو 

، وفمم  السممماب  كنمما ا ا سمممعنا عمممن !وممما أكثممر مممن يمممري المعالمم  فممل يهمممتم وال يبممال 

اَلمممممم، لكنهمممممما أالن نسممممممم   سمممممرقة او المممممممة فمممممان قلوبنمممممما كانممممم   نكسممممممر وكمممممان يعتمممممممرها

ونممممممممممممري أمواْمممممممممممما  مممممممممممممن المعالمممممممممممم  والجممممممممممممرائم المهولممممممممممممة خالممممممممممممة  اجيممممممممممممراا اإلرهممممممممممممابيين 

، فمممممالقلو  أضمممممح  قاسمممممية بْمممممك  وْمممممرائمهم فمممممل نبمممممال  بممممم  نممممممر عليهممممما ممممممرور الكمممممرا 

 .عجير
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 :وق  قاال أمير المؤمنين للواا اهلل  عالى علي 

ممممَ  ِمممممنُْهمْ ...( ُْ َكمممماَن َيممممْ ُخُ  َعَلممممى الَمممممْرَأِة الُمْسمممملَِمِة، َواالْْخممممَري  َوَلَقممممْ  َبَلَينِمممم  َأنَّ الرَّ

اِع  َْ ْر
الُمَعاَهممَ ِة، فَينَْتممِزُع ِحْجَلَهمما َوُقْلَبَهمما َوَقَلِئممَ َها، َوِرَعاَثَهمما، ممما َ ْمَتنِممُ  ِمنْممُ   اِلَّ بِاالْسممتِ

ل  ِمنْهُ  ُْ ، َفَلْو َأنَّ َوااِلْستِْرَحاِ ، ُثمَّ اْنَمَرُفوا َوافِِريَن، َما َنااَل َر ، َوالَ ُأِريَ  َلُهْم َد   ْم َكْلم 

ِ يرا   َْ  ( ) )اْمَرأ  ُمْسلِما  َماَا ِمن َبْعِ  َه ا َأَساا  َما َكاَن بِِ  َمُلوما ، َبْ  َكاَن بِِ  ِعنِْ ي 

 ن القلممممممممو  ألممممممممبح  أالن قاسمممممممممية حقمممممممما  فكيمممممممممف يرحمنمممممممما اهلل  عمممممممممالى؟ وهمممممممم  نحمممممممممن 

   أيمممممممن مظهمممممممر النمممممممور ومعممممممم ن الق اسمممممممة والطهمممممممارة ؟ كمممممممل، ممممممممأّهلون لظهمممممممور اإلمممممممما  

 من ه ا البْر نازال المستوي ف  اق  التعابير؟  ،والكماال

ا كممر اهلل وأنمم  فمم  الطريمم  أو السممو  أو :  قمموال لهمم ا أو  ا ( وثقمم  المم كر علمميهم)

  !!الجامعة أو الوزارة، فيثق  علي   ل 

 (ّنما ُيمّل  ليرا  النا ورأي  الُسحَ  ق  اهر ُيتناف  في ، ورأي  الممّل   )

ورأيمم  الاقيمم  يتاّقمم  لييممر المم ين يطلممر المم نيا والرئاسممة، ورأيمم  النمما  ممم  مممن )

 . اال من عمم  اهلل ،فا  ك  مكان  ج  النا  م  من  لر(  لر

ورأيممممم  طالمممممر الحممممملال ُيممممم ّ  وُيعّيمممممر، وطالمممممر الحمممممرا  يمممممم َ ويعّظمممممم، ورأيممممم  )

 يمنعهم مان ، وال يحوال بينهم وبين العم  الحرمين يعم  فيهما بما ال يحر اهلل ال

 (القبي  أح 

ورأي  الرْ  يتكّلم بْ ل من الح  ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقو  )

همم ا عنمم  موضمموع، ورأيمم  النمما  ينظممر بعضممهم :  ليمم  مممن ينمممح  فمم  ناسمم ، فيقمموال

                                      
 .6 نهج البالغة ص (  )
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 ( لى بعض ويقت ون بأه  الْرور

 (... سلك  أح ورأي  مسل  الرير وطريق  خاليا  ال ي)

 ( ورأي  كّ  عا  يح ث في  من الّْر والب عة أكثر مّما كان)

ورأي  الرل  والمجال  ال يتابعون  اّل اَ نيال، ورأي  المحتال ُيعطى على )

الضممممح  بمممم  ويممممرحم لييممممر وْمممم  اهلل، ورأيمممم  اآليمممماا فمممم  السمممممال ال ياممممزع لهمممما أحمممم ، 

ينكممر أحمم  منكممرا   رّوفمما  مممن النمما ، ورأيمم  النمما  يتسمماف ون كممما يتسمماف  البهممائم ال 

 ( ورأي  الرْ  ينا  الكثير ف   ير طاعة اهلل، ويمن  اليسير ف  طاعة اهلل

ورأي  العقو  ق  اهمر واسمُتِرّف بالوالم ين، وكانما ممن أسمول النما  حماال  عنم  )

 ( الول ، ويارَ بأن ُياتري عليهما

أمر  ال يؤ ى  اّل مالهّن في  ورأي  النسال ق   لبن على المل ، و لبن على كّ  )

 ( هوي

 ( ورأي  ابن الرْ  ياتري على أبي  وي عو على وال ي  ويارَ بمو هما)

ورأي  الرْ    ا مّر ب  يو  ولم يكتسر في  ال نر العظيم من فجور أو بر  )

مكياال أو ميزان أو  ْيان حرا  أو شر  مسمكر، كايبما  حزينما  يحسمر أّن  لم  اليمو  

 ( ر وضيعة من عم

 ( ورأي  السلطان يحتكر الطعا )

م ف  الزور وُيتقاَمر بها و ْر  بها الرمور)  ( ورأي  أمواال  وي القربى ُ قسَّ

 ( ورأي  الرمر يت اوي بها و ولف للمريض ويستْاى بها)

ورأيمم  النمما  قمم  اسممَتَووا فمم   ممر  اَمممر بممالمعروف والنهمم  عممن المنكممر و ممر  )
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 ( الت ين ب 

 ( نافقين وأه  الناا  قائمة ورياَ أه  الح  ال  حّر ورأي  رياَ الم)

 ( ورأي  اَ ان باَْر والملة باَْر)

ورأي  المساْ  محتْية مّمن ال يراف اهلل، يجتمعون فيها للييبة وأك  لحو  )

أه  الح ، ويتوالماون فيهما شمرا  المسمكر، ورأيم  السمكران يممّل  بالنما  وهمو 

قمم  وِخيممف وُ ممر ، ال يعاقممر ويعمم ر ال يعقمم  وال ُيْممان بالسممكر، و   ا سممكر ُاكممر  وا ه

 ( بسكر 

 ( ورأي  من يأك  أمواال اليتامى ُيحم  بملح )

ورأيممممم  القضممممماة يقضمممممون برممممملف مممممما أممممممر اهلل، ورأيممممم  الممممموالة يمممممأ منون الرونمممممة )

 ( للطم 

ورأيمممم  الميممممراث قمممم  وضممممعت  المممموالة َهمممم  الاسمممم  والجممممرأة علممممى اهلل، يأخمممم ون )

 ( هم وما يْتهونمنهم ويرّلون

 ( ورأي  المنابر ُيؤَمر عليها بالتقوي وال يعم  القائ  بما يأمر)

 ( ورأي  الملة ق  اسُتِرّف بأوقا ها)

 ( ورأي  الم قة بالْااعة ال يراد بها وْ  اهلل، وُ عطى لطلر النا )

ورأي  النا  هّمهم بطونهم وفروْهم ال يبالون بما أكلوا وما نكحوا، ورأي  )

 ( يا مقبلة عليهم، ورأي  أعل  الح  ق  ُدِرس ال ن

فكمن علمى حم ر، واطلممْر  لمى اهلل  عمالى النجماة، واعلممم أّن النما  فم  سممرط اهلل )

 عالى، و ّنما ُيمهلهم َمر ُيراد بهم، فكن مترّقبا ، واْته  ليرا  اهلل  عالى ف  خلف 
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اهلل، و ن أّخممرا  ممما هممم عليمم ، فممان نممزال بهممم العمم ا  وكنمم  فمميهم عّجلمم   لممى رحمممة

واعلمم أّن اهلل ال . ابتلوا وق  كنم  قم  خرْم  مّمما همم فيم  ممن الجمرأة علمى اهلل  عمالى

 (.يضي  أْر المحسنين، وأّن رحمة اهلل قرير من المحسنين

وُلمبِ  اإلسمل  لمب   ) :ما  علي  السل  ف  نهم  البل مةوف  رواية أخري عن اال

 ( )(الارو مقلوبا

وهممم   هممم  !! فممما ا أنكمممرا عليممم  بمممادر   ن هممم ا همممو المعمممروف ،كرفتمممرا  يعمممم  بمممالمن

 . ك با وزورا!! الْريعة وه   ه  اَدلة

مممما ": ولممممم ا يقممممموال االمممممما  عليممممم  السمممممل  كمممممما فممممم   كمممممماال الممممم ين  ن اإلسمممممل  بممممم أ  ريبم

 (2)"وسيعود  ريبا كما ب أ

سمميأ   مممن بعمم ي أقمموا  يممأكلون طيبمماا ": وفمم  روايممة أخممري فمم  مكممار  اَخممل 

لطعا  و ألوانها و يركبون الم وا  و يتزينمون بزينمة الممرأة لزوْهما و يتبرْمون  بمرل ا

النسال وزيهم مث  زي الملو  الجبابرة هم منافقوا ه   اَمة ف  آخر الزمان شاربوا 

القهممممممواا العبممممممون بالكعمممممما  راكبممممممون الْممممممهواا  مممممماركون الجماعمممممماا راقمممممم ون عممممممن 

َفَرَلَف ِمْن َبْعِ ِهْم َخْلف  َأَضاُعوا : عالىالعتماا مارطون ف  الي واا يقوال اهلل  

ممممَهَواِا َفَسممممْوَف َيْلَقممممْوَن َ ّيمممما   َّْ َبُعمممموا ال مممملَة َوا َّ يمممما ابممممن مسممممعود مممممثلهم مثمممم  المممم فلى  المَّ

  (3)"زهر ها حسنة و طعمها مر، كلمهم الحكمة و أعمالهم دال ال  قب  ال وال

عمم  الحاسم  الحاقم  الظمالم وكم  ج  اآلن من أشراص الم  متسلطين عملهمم 

                                      
 28 نهج البالغة اخلطبة   ( )

 .9 9ص   الوسائل ج ومبتدرك 22 ص  كمال الدين ج(  )

 .448مكارم األخالق ص( 9)
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 !الجائر، لكن كلمهم معسوال منّم ؟

ممممميَن َو ": وفمممم  روايممممة اخممممري مممموُ  اآْلَدِميِّ ُْ مممموُهُهْم ُو ُْ َممممماِن َأْقممممَوا   ُو َيْظَهممممُر فِمممم  آِخممممِر الزَّ

َياطِين َّْ   ( )"...ُقُلوُبُهْم ُقُلوُ  ال

يممممممتعلم  فتجمممممم   أسممممممتا ا فمممممم  المكممممممر والتمممممم لي  والحيلممممممة، الممممممى درْممممممة ان الْمممممميطان قمممممم 

 !!. من 

 !حاكم إسالمي معاصر يستنسخ تجربة معاوية

وق  نق  ل  بعض أهم  الربمرة والتتبم  واإلطملع عمن احم  حكما  بملد اإلسمل  انم  

قبممممممم  فتمممممممرة شمممممممك  لجنمممممممة ل راسمممممممة كيايمممممممة سممممممميطرة معاويمممممممة بمممممممن ابممممممم  سمممممممايان علمممممممى البلممممممم ان 

ها معاويممممة فمممم  اإلسمممملمية  لمممم  الممممم ة الطويلممممة؟ وممممماه  الحيمممم  السياسممممية التمممم  اسممممتعمل

 لممممم ؟ ومممممما هممممم  أسممممماليب  فممممم  القتممممم   يلمممممة؟ وكيمممممف أدار المممممبلد بمممممالمكر والر يعمممممة حتمممممى 

 خضع  لحكم  وْور ؟ 

فرأيممممم  أن  ،وقمممم   تبعممممم  شرمممممميا سياسمممممة  لممممم  الحمممماكم ومنهجيتممممم  وأنمممممواع قرارا ممممم 

نامم  اَسمملو  : بعممض أسمماليب  اآلن مقتبسممة بالاعمم  مممن سياسممة معاويممة بممن ابمم  سممايان

 !. !ونا  المنه 

 انها محذِّرات: الثمرة في المتقدمات

وليسممممممممممممممم  مممممممممممممممممن  ،(المتقممممممممممممممم ماا)هممممممممممممممم  مممممممممممممممممن  (2) ن همممممممممممممممم   اَممممممممممممممممور: ولممممممممممممممماوة القممممممممممممممموال

                                      
 911ص   مبتدرك الوسائل ج(  )

 .الكثري منها على األقل ( )
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 ، فما هو الار ؟ وما ه  الثمرة من ه ا التاري ؟ (المق ماا)

يممم  للظهمممور المبمممار  بممم  ولمممي  لهممما اقتضمممال وال ( المتقممم ماا) ن همم    ليسممم  لهممما ِعلِّ

  علمممممممممة مولممممممممملة وال هممممممممم  ممممممممممن الممهممممممممم اا، بممممممممم  هممممممممم  أيمممممممممة ْهمممممممممة  ع اديمممممممممة أبممممممممم ا ، فمممممممممل هممممممممم

 .أمر يح ث قب  أمر أخر فهو كالتق   المكان : فقط، أي( متق ماا)

راا)و ظهمممر الاائممم ة فممم   كرهممما انهممما  فعلمممى االنسمممان ان يحممم ر ممممما  كمممر فيهممما ( محممم ِّ

مممن اَهاويمم  والامم ائ  والمعالمم ، والملامم  ان مممن يطالعهمما فانمم  يْممعر فمم  عمقمم  ان 

بم  يْمعر انهما  حمّ ر  ،   السل  لم يمأِا بهما لمجمرد اَخبمار الييبم  الممرف اإلما  علي

ان : الممممممى انمممممم  يجممممممر ان ال يكممممممون كمممممم ل  -ب اللممممممة اإليمممممممال والتنبيمممممم  أو  يرهمممممما  -و ْممممممير 

يحممممم ر ممممممن ان يكمممممون قلبممممم  قاسممممميا، او كقلمممممو  الْمممممياطين او ان يممممممر علمممممى المعممممممية وال 

 !ينقل  قلب  لها

أو نقمممممممرأ فممممممم  الجرائممممممم  والمجممممممملا الكثيمممممممر الكثيمممممممر ممممممممن اننممممممما نسمممممممم  فممممممم  الاضمممممممائياا 

مممن قبيمم  هتمم  حرمممة بعممض أهمم  البيمم  سممل  اهلل علمميهم،  ،ممممادي  هتمم  المق سمماا

 .ولكننا نمر على  ل  مرور الكرا 

و ننمممممم  شرممممممميا  اعممممممرف احمممممم  العلمممممممال سممممممم   اا مممممممرة أن احمممممم هم قمممممماال كلمممممممة  يممممممر 

عمممممالم المممممموال  أيامممممما متألمممممما َقلِقمممممما مه بمممممة عمممممن أميمممممر الممممممؤمنين عليممممم  السمممممل  فبقمممممم  هممممم ا ال

بهممممممممممم ا ( لممممممممممملواا اهلل  عممممممممممالى عليمممممممممم )مضممممممممممطربا ، كيممممممممممف أن شرممممممممممما يمممممممممممتكلم عممممممممممن اَميممممممممممر 

ثممممممممم ا رمممممممم  سلسمممممممملة مممممممممن االْممممممممرالاا والرطممممممممواا لمنمممممممم   كممممممممرار مثمممممممم   لمممممممم  !! الكممممممممل ؟

 ...االسالاا

 ن الكثيمممر منممما قممم  يسمممم  شرمممما يمممتكلم بكمممل  يجتمممر  بممم  علمممى مق سممما نا وحرما نممما 
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والعيممممما   ( )ومممممما  لممممم   ال لقسممممموة القلمممممو ... لكمممممن يممممممّر عليهممممما ممممممرورا  عمممممابرا   ،ومحرما نممممما

 . باهلل

راا  ن ه  : والحال   !. فه  من معتبر؟... المتق ماا مح ِّ

 !يرى اإلفساد مقدمة لتعجيل الظهور بأنههام احد العلماء العاملين إت

علممممممال كمممممما ان بعمممممض الميرضمممممين ا همممممموا بعمممممض ال، ثمممممم ان بعمممممض الجهلمممممة  مممممموروا 

 .مبار  متوقف على ه   العلماابأن الظهور ال: العاملين 

كمممممما  ،للظهمممممور (ممهممممم اا)بممممم  ( مقممممم ماا) هممممم ( المتقممممم ماا) فتممممممور المممممبعض ان

ا هم زورا البعض اآلخر بعَض العلمال العاملين بان  ممن يم هر المى هم ا المراي اعنم  

 .ان المتق ماا ه  مق ماا وممه اا

أن علمميهم ان  :بممانهم يقولممون تا هممموا أولامم  العلمممال فهممؤالل الجهلممة والميرضممون 

يكثممممممروا ممممممممن المعالممممممم  والموبقممممممماا والظلمممممممم وكممممممم  مممممممما  كمممممممر فممممممم   لممممممم  الروايممممممماا حتمممممممى 

خطممممممأ مممممممنهم أو عممممممم ا   -وبمممممم ل  فقمممممم  لممممموروا  !!لممممموا الظهممممممور للممممممما  عليممممم  السممممممل يعج

ماا ب  كممهِّ اا -وعنادا   ماا كمق ِّ  .المتق ِّ

الْمممممممي  محمممممممممود الحلبممممممم  وهمممممممو احممممممم  كبمممممممار العلمممممممممال  ومممممممممن ُأّ همممممممم بممممممم ل  المرحمممممممو 

العممماملين اَبمممرار الممم ين ربممموا عْمممراا اآلالف ممممن خيمممرة الْمممبا  الجمممامعيين و يمممرهم، 

وق  رأي  الكثير ممن ربماهم هم ا الْمي  الربمان  الكبيمر فم  دوال ع يم ة وقم  وْم  هم 

 . من خيرة المت ينين

                                      
 .أي يف غري املعذور حقًا ( )
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د والظلممم والر يلممة، وكممالوا لكمن بعممض الميرضممين ا همممو  انم  يمم عو  لممى نْممر الاسما

لم  نظممائر  لمم  مممن الكمم   واال همما  وانمم  يم عو للاسمماد، لكمم  يكممون  لمم  سممببا  لتعجيمم  

 !. الظهور المبار 

وان كان  حقما  الحم  والم فاع عمن المظلمو   -وكلمنا فعل لي  عن  ل  العالم 

قمممف علمممى نْمممر  ن الظهمممور يتو:  ال أن كلمنممما عمممن ألممم  الْمممبهة القائلمممة -مطلوبممما الزمممما  

وممممممن البممممم يه  أنهممممما شمممممبهة !! الاسممممماد واإلفسممممماد فعلينممممما أن نقمممممو  بممممم ل  لتعجيلممممم  و قريبممممم 

 .. باطلة واهية مرالاة لضرورياا ال ين ومعارضة لمسلماا الكتا  والسنة

، فالمتقممممم ماا ( المقمممم ماا)و ( المتقمممم ماا)فممممل مجمممماال ابمممم ا  للرلممممط بممممين : وعليمممم 

 !.  كن معوقااليس  مق ماا وال ه  ممه اا ان لم 

 في زمن الغيبة ( المرابطة)مسؤولية 

ان عمممالم مممما قبممم  الظهمممور فيممم  متقممم ماا، لكمممن السمممؤاال المهمممم : لقممم  اهمممر   ن بجممملل

 ما ه  المسؤولية الملقاة على عوا قنا ف  عمر الييبة وعالم ما قب  الظهور؟: هو

 امنهممْزة مموْوانمر  ، وقم   ناولنما الحم يا عممن( المرابطممة)المسمؤولية هم  : نقموال

 :لكننا نْير هنا الى قاع ة مهمة  ،ف  ه ا الكتا 

 وضوح الرؤية يضاعف الحافز

كممممان ، كلممممما كانمممم  الر يممممة  جمممما  خطممممر مممممن اَخطممممار أوضمممم ": وهممم   القاعمممم ة  قمممموال

  "الحافز للتم ي ل  اكبر
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وهمممممم ا أمممممممر فطمممممممري وْمممممم ان ، فلممممممو أن اإلنسمممممممان كانمممممم  رويتمممممم  واضمممممممحة ا جمممممما  خطمممممممر 

مها قا ممم  لممم  علمممى الامممور فانممم  سممموف يحممم رها ويتجنبهممما بكممم  مممما اَفعمممى الرقطمممال وان سممم

 . يستطي 

والمْممممكلة اَساسممممية همممم  أننمممما ال نمممم ر  مرمممماطر عمممممر الييبممممة ْيمممم ا، نعممممم قمممم  نمممم ر  

بعض المرماطر أو بعمض أبعادهما ثمم نتناسماها فم  زحممة العمم  وااللتهمال الرو ينم  فم  

ان يطلم  االنسمان علمى مرتلمف مْا   الحياة اليوميمة، لم ا فمان ممن النماف  والضمروري 

المتقممم ماا التمممم  اشمممرنا اليهمممما و يرهممما، وبْممممك  مسمممتوعر وان يقممممرأ علمممى االقمممم  روايممممة 

 . واح ة عن  ل  ك  يو ، فان استع اد  عن ئ   سوف يكون اكثر واكبر

فقمممممم  أورد لمممممماحر : وسمممممموف نمممممم كر روايممممممة مممممممن همممممم   الروايمممممماا ونرممممممتم بهمممممما الكممممممل 

 : حواالكتا  عوالم العلو  والمعارف واَ

قاال رسوال اهلل للى اهلل علي  وال  َ اَا َيْو   َو : عن االما  الباقر علي  السل  قاال

َماَعة  ِمْن َأْلَحابِ ِ  َْ َ ْيِن َفَقااَل َمْن َحْوَلُ  ِمْن َأْلَحابِ ِ : ِعنَْ ُ   نِ   ِْخَوانِ  َمرَّ َأَما : اللَُّهمَّ َلقِّ

َماِن : ؟ َفَقااَل َنْحُن  ِْخَواَنَ  َيا َرُسواَل اهللَِّ ُكْم َأْلَحابِ ، َو ِْخَوانِ  َقْو   فِ  آِخِر الزَّ اَل،  ِنَّ

ُهمْ  َْ  آَبماِئِهْم ِممْن َقْبمِ  َأْن ُيْرمِر
ِ
َفنِيِهُم اهللَُّ بَِأْسمَماِئِهْم َوَأْسمَمال  آَمنُوا ب  َوَلْم َيَرْونِ  َلَقْ  َعرَّ

َها ِهِ  ََحُ ُهْم َأَش ه َبِقيَّة  َعَلى ِدينِِ  ِمْن َخْرِث اْلَقَتاِد فِ  ِمْن َأْلَلِ  آَباِئِهْم َوَأْرَحاِ  ُأمَّ ََ ْم، 

 
ِ
ْلَمممال ْيَلممِة الظَّ ْمممِر اْلَيَضمما، اللَّ َْ ى ُينِْجمميِهُم اهللَُّ ، َأْو َكاْلَقممابِِض َعَلممى  َْ ُأوَلِاممَ  َمَمممابِيُ  المم ه

 . ( )(ِمْن ُك ِّ فِْتنَة  َ ْبَراَل ُمْظلَِمة  

مث  يضر  لْ ة مقاساة اَلم ف  مواْهمة المرماطر الكبيمرة فمان  (خرث القتاد)و

                                      
 24 بصائر الدرجات ص  ( )
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فكيمممف بمممان يمسممم  اإلنسمممان بيممم   ، دخممموال الْممموكة الواحممم ة فممم  يممم  اإلنسمممان ممممؤلم ْممم ا  

كممم  لمم  مممؤلم؟ !  مممنا  مليامما  باَشمموا  الم ّببممة ثممم يررطهمما بقمموة مممن أعلممى  لممى أسمما 

مجمممم  )وقممم  ْمممال فممم  ! أكملهممماوكمممم انممم  يحتمممال  لمممى لمممبر د و  حتمممى انتهمممال العمليمممة ب

 .القتاد كسحا  شجر للر شوك  كاَبر  ضر  في  اَمثاال(: البحرين

وال شمممم  أن مواْهمممممة االبمممممتللاا ال نيويممممة التممممم   نمممممازع المممممؤمن علمممممى دينممممم  كمممممالظلم 

وحمر الم نيا والرياسمة واَممواال و يمر  لم  ممن الرطمورة بمكمان بحيما كأنهما كرممرث 

  القتاد

ْمممِر اْلَيَضمما)و حطبمم  يسممتمر كثيممرا فمم  االشممتعاال واالسممتعار  ،و نمموع مممن الْممجرهمم( َْ

 . حتى ينطاه

بهمم    نسماال اهلل سمبحان  و عمالى ان يجعلنمما وايماكم مممن اشممار الميهم رسموال اهلل 

الكلمممماا بمممان نكممممون مممممن يتممممماون بهممم   الموالمممااا كمممم  نكمممون ممممممن يرقمممى بجمممم ارة 

 .  لى مقا  أخّوة رسوال اهلل للى اهلل علي  وال 

همممممم ارنممممم  الطلعمممممة الرشمممممي ة واليمممممرة الحميممممم ة، وأكحممممم  نمممممااري بنظمممممرة منممممم  اليمممممم ، الل

آممممممممممين ر  .. وعجممممممممم  فرْممممممممم  وسمممممممممه  مررْممممممممم  وأوسممممممممم  منهجممممممممم  واسمممممممممل  بممممممممم  محجتممممممممم 

 . العالمين

وأخر دعوانا أن الحم  هلل ر  العالمين وللى اهلل على محم  وال  الطيبين 

 .الطاهرين
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 والمسؤوليات  مات والممهِّداتالمقدِّمات والمتقدِّ
 في زمن الغيبة الكبرى

 





 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المقدِّمات والمتقدِّمات والممهِّدات والمسؤوليات في زمن الغيبة الكبرى

التممم   سمممب  الظهمممور المبمممار  (( الميمممماا اَربممم ))سممموف يتمحمممور الحممم يا حممموال 

 :ف  زمن الييبة الكبري

ماا (   . المق ِّ

مااا (2  . لمتق ِّ

 . الممهِّ اا (3

 . المسؤولياا والواائف (4

وهمممم   اَمممممور اَربعممممة التمممم  وردا حمممموال مضممممامينها روايمممماا كثيممممرة والتمممم  يلممممز  ان 

 .نكون مرابطين عن  ثيرها دائما

 : المقــــــــــدِّمــات( 1

، لكنهمممممممما ال  رقممممممممى الممممممممى مسممممممممتوي (المتقممممممم ماا)همممممممم  أعلممممممممى ر بممممممممة مممممممممن ( المقممممممم ماا) 

مممم ) : بمممم   بقممممى مقمممم ماا فمممم  المر بممممة المتوسممممطة، وقمممم  بينمممما سممممابقا أن المق مممممة( ااالممهِّ

 . ه  الت   ول  الى الْ ل لكنها ال  من  الْ ل وال  سهم ف   كوين 

 :والمستااد من الرواياا 

مممم م م م م م م مم م م ان هنممممممممممما  اشممممممممممميالا   سمممممممممممهم فممممممممممم   عجيممممممممممم  الظهمممممممممممور المبمممممممممممار  والتممممممممممم  عبرنممممممممممما عنهممممممممممما  أ م
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 . ة المطاف ان شال اهلل  عالىكما سيأ   ف  نهاي( الممهِّ اا)بم

ممممم م م يممممة أو  ،وان هنمممما  اشمممميالا  همممم  متق مممممة علممممى الظهممممور المبممممار    م لكممممن مممممن دون علِّ

فممل هممم   ،اقتضممال فيهمما لليمممماال وال  ممأثير لهمما فممم  لممناعة  لممم  الحممادث العظمميم القممماد 

وهم  مما أسممينا  ، ْزل العلة وال شرث  أثيرها وال ه  حلقة من حلقماا العلمة المعم ة

 (. المتق ماا)بم

مممم م مم م م وهنمممممما  أمممممممور  ولمممممم  اإلنسممممممان َدرا  عهمممممم  الظهممممممور وان لممممممم  كممممممن مممممممن لممممممنّاع  ل م

 عجيمممممممم  الظهممممممممور وأسممممممممباب ، بمعنممممممممى أن الْممممممممرص ا ا أراد ان يكممممممممون مممممممممن أنمممممممممار االممممممممما  

او ان ُيحيمممممممممى بعممممممممم  المممممممممموا ليْمممممممممه  زممممممممممن ، ، او ان يحيمممممممممى المممممممممى ان يظهمممممممممرالمنتظمممممممممر

 ولممممم  االنسمممممان العامممممم  بهممممما المممممى عممممممر ، يمممممااالظهمممممور، فمممممان هنممممما  طرقممممما  كر هممممما الروا

انممممممممم  اليظهمممممممممر ممممممممممن : وعلمممممممممى اَقممممممممم  يمكمممممممممن القممممممممموال، الظهمممممممممور، لكنهممممممممما ال  عجممممممممم  بمممممممممالظهور

 . الرواياا أنها من الممه اا

 قراءة المسبِّحات: (0)من المقدمات

 :والمق ماا ع ي ة، ومنها 

ن سمببا  لكم  ك  ليلة قب  المنا  فان  لم  سميكو( 2)التزا  االنسان بقرالة المسبحاا

 –وهممممو أممممممر همممما  ْممممم ا   -بنحممممو االقتضمممممال  يمممم ر  الْممممرُص االمممممما  المهمممم ي المنتظمممممر

 :و ن لم يكن بنحو العلية التامة، وسيتض   ل  عن ما نقرأ الرواية الْرياة

                                      
 .أي املقدمات إلدراك اإلمام عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، ال لنفس الظهور املبارك ( )

ومشتقاتها وهي سورة اإلسراء واحلديد  واحلشار والصاف  واجلمعاة     ( س ب ح)دة وهي سور سبع تبدأ مبا(  )

 .والتغابن واالعلى 
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سمممع  أبممما : )فقمم  نقمم  كتمما  العمموالم عممن الكمماف  الْمممريف باسممناد  الممى ْممابر قمماال

مممن قممرأ المسممبحاا كلهمما قبمم  أن ينمما  لممم : يقمموال( لمملواا اهلل وسمملم  عليمم )ْعاممر 

 ( )(و ن ماا كان ف  ْوار محم  النب   يم  حتى ي ر  القائم 

فهممم   وسممميلة و طريقمممة مهممممة ْممم ا  عرّفنمممما عليهممما اَئممممة اَطهمممار، فلمممما ا نياممم  عنهمممما 

 وعن أمثالها ؟؟ 

ان كمممم  مممممؤمن ال ريممممر انمممم  يتمنممممى ان يتْممممرف بر يممممة وخ مممممة االممممما  المعمممممو  ولممممو 

 ! لحظة واح ة، فكيف بان ي رك  ويكون من ْنود  وأعوان ؟

نعممم يظهممر مممن الروايممة ان  لمم  بنحممو المقتضمم  ولممي  بنحممو العلممة التامممة، فقمم  يقممو  

 ال أن اهلل ، (لمممممممملواا اهلل وسمممممممملم  عليمممممممم )بممممممممالقرالة بعممممممممض اَفممممممممراد لكممممممممنهم الي ركونمممممممم  

َ بم   تممة الروايمة ا   عالى يعوضهم بْ  آخر ل  أهميت  القموي ب ور ، وهو مما  ممر

و ن )نعممممم يحتممممم  ان يكممممون . (2)(وان ممممماا كممممان فمممم  ْمممموار محممممم  النبممم  : ) قممموال

 تممممممممة ال بممممممم يل  فمممممممل بممممممم  ان يكمممممممون الممممممممراد ممممممممن اإلدرا  اإلدرا  الْرمممممممم  ال ...( مممممممماا

 فتأم .  درا  عه  الظهور مطلقا  

 تأثير االلتزام بالمسبحات ونظائرها في البركة والتسديد

 ممممة وسمممائر المقممم ماا علينممما ان نتعمممرف عليهممما باْمعهممما فممم  عهممم  الييبمممة وهممم   المق

ا  كمممم لهمممما ممممن االثمممر فممم   همممم ير  ،بهممما ايضممما  فامممم   لممم  سمممعادة الممم ارينْيممم ا  وان نلتمممز  

                                      
 2 9ص   الكايف ج(  )

 2 9ص   الكايف ج(  )
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فاننمما ، الممنا ، وكممم لهمما مممن االثممر فمم  البركممة والتسمم ي  للفكممار والتمممرفاا واالعممماال

ر لنما او انهمم يعيْمون فم  ضممن دائممرة عمادة نعميا فم  ضممن دائمرة  اكيمر و رطميط الييم

 رطيطنمما، وهمم ا الترطمميط هممو المم ي يحيمم  االمممم و ينقمم ها او يمم مرها سمملبا  او ايجابمما  ، 

ممن البْمر % 89ممن البْمر يرططمون فم  مسمتوياا عليما او دنيما، بينمما % 2ان : وق  قيم 

 . يعيْون ف  دائرة  رطيط اآلخرين

مممممط لمممممم ،  مممممط واممممممما مرطَّ يرطممممممط ممممممن ْهممممممة لجماعممممممة : او هممممممو ممممممزي فاالنسمممممان اممممممما مرطِّ

ممط لمم  فممالتز   وهنمما  ْماعممة  رطممط لمم ، فمما ا اردا التسمم ي  فمم   رطيطمم  وفيممما ُيَرطَّ

، فمان  لم  ممؤثر بمل شم  الن اَممور كلهما بيم  (قمرالة المسمبِّحاا)بمث   ل  المق مة 

فمممممما ا التجممممممأا اليمممممم  أنجمممممم   وأعانمممممم  وسمممممم د  فمممممم  أفكممممممار  وفمممممم  . اهلل سممممممبحان  و عممممممالى

 .   وأعمال خطوا

ا ن هنمممممممما  مقمممممممم ماا إلدرا  الظهممممممممور المبممممممممار  بممممممممالمعنى المممممممم ي شممممممممرحنا ، ولمممممممم ل  

 . ح يا طوي  نوكل  الى وق  اخر ان شال اهلل  عالى

 المتقدِّمات ( 2

وهنمما  متقممم ماا علمممى الظهممور المبمممار  وقممم  سمممب  ان التقمم   يعنممم  التعاقمممر ولمممي  

مممممممم  والمعلممممممممول  او االقتضممممممممائ ، فالمتقمممممممم مجممممممممرُد َحممممممممَ ث  يسممممممممب  الظهممممممممور :   التممممممممرابط العلِّ

المبار  من  يمر  ماثير لم  فيم  بمالمرة،  ال أنهما قضمايا مهممة َنهما  تضممن طماب  التحم ير، 

 :ومنها ما ورد ف  بعض الرواياا وه  كثيرة ينبي  ان يلتا  لها ومنها
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 من المتقدمات على الظهور المبارك ( اختالف الشيعة)

بعضممهم فمم  وْمم   تامم  مبحسر  عبيممر الروايممة ف الْمميعة الممى حمم  ان يبممم  وياخممتل

 . بعض

حتممى يتمموهم الممبعض ( مق مممة)وليسمم   ،همم  ر يلممة فمم  حمم   ا همما( المتق مممة)وهمم   

 . ان القيا  بها مما يقر  الظهور المبار 

 مناشئ االختالف والنزاع األربعة

 :ومناشه االختلف والنزاع ه  أربعة أمور 

لتنممممازع وليمممَ  اخممممتلف الممممممال  و ضمممماربها، أ ممممم فقمممم  يكممممون الرممملف واالخممممتلف وا

 .  وه ا النوع ل  طر  معينة لمعالجت

  مم وق  يكون النزاع ناشاا من اختلف االْتهاداا، وهم ا ايضما لم  طمر  معالجمة 

 .من نوع اخر

ل ممممم وقممم  يكمممون التنمممازع ناشممماا عمممن اخمممتلف اَ وا  والسممملئ  والطبمممائ  والعممماداا 

 . حو  من المعالجةوالتقالي ، وه ا ايضا ل  ن

د ممممممممم وقممممممم  يكمممممممون االخممممممممتلف ناْمممممممما ومتولممممممم ا ممممممممن االخممممممممتلف فممممممم  القممممممميم والمبمممممممماد  

 . كال ين والم هر، وه ا ايضا ل  طر  علل اخري

وهمم ا البحمما بحمم   ا مم  يسممت ع  أياممما مممن الحمم يا، لكممن كلمنمما أالن لممي  حممموال 

 : االختلف، وما هو موقانا ال ي يجر ان يكون من

 . ف ناس االختل مممم 
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 . المترالاين كْرمين او ْهتينمممم 2

 . ماهية القضية المرتلف فيها، و ير  ل  مما يست ع  بحثا مامل مممم 3

أي اخممتلف الْمميعة ( االخممتلف)انممما كلمنمما يمم ور حمموال ألمم   قمم   همم   الظمماهرة 

 .بْك  ش ي ، على الظهور المبار 

يقمممموال : )ولكممممم اْممممر وثمممموا  وسممموف نعلمممم  بكلمممممة واحمممم ة مهمممممة ْمممم ا هلل فيهمممما رضمممما

بممممين  ( )كيممممف أنمممم  ا ا وقعمممم  السممممبطة: كممممما فمممم  الكمممماف  الْممممريف اإلممممما  الممممماد 

العلمممم كمممما  مممأرز الحيمممة فممم  ْحرهممما، واختلاممم  الْممميعة وسمممّمى ( 3)فيمممأِرز (2)المسمممج ين

بعضهم بعضا  ك ابين و ا  بعضهم ف  وْو  بعض  قلم  ْعلم  فم ا  ماعنم   لم  

 (4)(   عن   ل  ثلثا  ل  الرير كل: من خير فقاال

يسممت ع  ( أخلقيمماا االخممتلف)و( فقمم  االخممتلف) ن الكممل  حمموال : وهنمما نقمموال

مباحمممما مسممممتوعبة، واالوال يرْمممم  الممممى المسممممائ  الْممممرعية الاقهيممممة، اممممما الثممممان  فهممممو مممممن 

  . .خانة المسائ  اَخلقية

 !ال تزعزعّن االختالفاُت إيمانكم مهما اشتدت

وال ُبعممممممم   الكلمممممممم  أي فممممممم  ْهمممممممة اإليممممممممان ومممممممما يتعلممممممم  لكمممممممن كلمنممممممما االن يممممممم ور حممممممم

 . بآخر نا

                                      
 .وكالهما صحيح وكل له معنى  ، ويف نبخة البطشة (  )

 .وقد يراد بها النجف االشر  او مابني مكة واملدينة، بني املبجدين أي املنطقة(  )

 .ينقبض ويتضام بعضه على بعض فيختفي : أي ( 9)

 942ص   ج الشريف الكايف( 4)
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هممم  اخمممتلف الْممميعة كظممماهرة حممممل  بالاعممم  االن؟ : والبممم  ان نسمممأال أناسمممنا أالن

قممم  يقممماال انمممم   وْممم  االن درْممممة شممم ي ة ممممن درْمممماا االخمممتلف حالمممملة بالاعممم ، ومممممن 

  وفمممم  مظمممماهر  ممممما يحممممم  مممممن  راشمممم  أو  سممممقيط فمممم  الكثيممممر مممممن الاضممممائياا والجرائمممم

الكثيممممممممر مممممممممن المجممممممممال  وبعممممممممض البرلمانمممممممماا، بمممممممم  ينقمممممممم  عممممممممن رممممممممم  بعضممممممممهم للخممممممممرين 

 . بالكراس  او كاساا المال او بما  بعضهم على البعض االخر، الى  ير  ل 

ان الممممؤلم ان هممم ا االخمممتلف أضمممحى ب رْمممة يزعمممزع ايممممان الكثيمممرين، ولكمممن مثممم  

راا ببيانهممما بعمممض المتقممم  ماات فمممان ممممن اكبمممر االخطمممال ان هممم   الروايمممة  عمممّ  ممممن المحممم ِّ

يممممممممر هن ايماننمممممممما باالشممممممممراصت الن االشممممممممراص قمممممممم  يرتلاممممممممون، والجهمممممممماا ال ينيممممممممة قمممممممم  

 رتلمممممف، فقممممم  يرتلمممممف حزبمممممان دينيمممممان او حسمممممينيتان او حتمممممى مرْعيتمممممان او  يمممممر  لممممم ، 

لكمممممممن  لممممممم  يجمممممممر ان ال يتسممممممممبر فممممممم  زعزعمممممممة ايممممممممان الْممممممممرص وعلقتممممممم  بربممممممم  واماممممممممم  

اعممممممرف الحمممممم  ): ولكممممممن، بمممممم ا ،  نَّ االخممممممتلف امممممممر واقمممممم ا( لمممممملواا اهلل وسمممممملم  عليمممممم )

ممن  فما ا انطلم  اإلنسمان فم  ايمانم  بماهلل وبرسمول  وباَئممة اَطهمار  ( عرف أهل 

اَدلممممة والعقمممم  والب اهممممة والاطممممرة والوْمممم ان ال التقليمممم  االعمممممى لزيمممم  او عمممممرو مهممممما 

يثب  علمممى الحممم  مهمممما كمممان زيممم  او  يمممر  ت النممم  بالتمممال  اليمثممم  الحممم  المطلممم ، فانممم  سممم

 . اختلف النا  و نازعوا

 من اختالف الشيعة وجواب امير المؤمنين ( الحارث)قلق 

مممممص شممممميعة اميمممممر ا لممممملواا اهلل وسممممملم  )لممممممؤمنين كمممممان الحمممممارث الهمممممم ان  ممممممن ُخلَّ

لملواا اهلل وسملم  )وق  رأي اختلفا كبيرا بمين الْميعة فم  زممن خلفمة االمما   ،علي 
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كيممممممف أنمممممم  : فقمممممماال لممممم  مممممما رأي ، فمممممم خ  علمممممى اميممممممر الممممممؤمنين فتحسمممممر علممممممى ( عليممممم 

 ال أن مممممما يمممممؤلمن  اكثمممممر اخمممممتلف ( أي اننممممم  ممممممريض)نممممماال الممممم هر منّممممم  : قممممماالياحمممممارث؟ 

الْممممميعة ببابممممم ، بمممممين مامممممرث  ممممماال، ومقتمممممم   ممممماال، ومتمممممردد مر ممممما  اليممممم ري أيحجمممممم أ  

 .(اعرف الح   عرف أهل ) ْال في . . فاْاب  االما  بجوا  طوي ؟ يق   

 :واليكم نص الرواية لروعتها وْمالها

ممممميعة، وكنممم   دخممم  الحمممارث الهمممم ان  علمممى أميمممر الممممؤمنين  م م فممم  نامممر ممممن الْم

، وكممممان مريضمممما  ( )فمممميهم، فجعمممم  الحممممارث يتممممأّود فمممم  مْمممميت  ويرممممبط اَرْ بمحجنمممم 

 كيف  ج   يا حارث؟: فأقب  علي  أمير المؤمنين، وكان  ل  من  منزلة فقاال

ر منّمم  يمما أميممر المممؤمنين، وزادنمم  أوارا  و لمميل  اختممما  ألممحاب  نمماال المم ه: قمماال

ف  شأن ، والثلثة من قبل ، فمن مارث   اال، : وفيم خمومتهم؟ قاال: بباب ، قاال

 ومقتم    اال، ومن مترّدد  مر ا  ال ي ري أيق   أ  يحجم؟

فحسب  يا أخا هم ان، أال  ن خير شيعت  المنمط اَوسمط  لميهم يرْم  : قاال

 .ليال  وبهم يلح  التال ا

لو كْا  ف ا  أب  وُأّم  الرير عن قلوبنا، وْعلتنا ف  : فقاال ل  الحارث: قاال

 . ل  على بميرة من أمرنا

فاّنمم  امممرل ملبممو  عليمم ،  ّن ديممن اهلل ال ُيعممرف بالرْمماال بمم  بآيممة  (2)قمم  : قمماال

لمممادع بمم  الحمم  فمماعرف الحممّ   عممرف أهلمم ، يمما حممارث  ّن الحممّ  أحسممن الحمم يا، وا

                                      
 عصا معوجة الرأس: احملجن (  )

 يكفي  او حبب : قد ك اسم فعل امر مبعنى (  )
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مجاهممممم ، وبمممممالحّ  أخبمممممر  فمممممارعن  سممممممع ، ثمممممّم خّبمممممر بممممم  َممممممن كانممممم  لممممم  حممممممافة ممممممن 

 .ألحاب 

لمممممّ قت  وآد  بمممممين المممممروَ : أال  ّنممممم  عبممممم  اهلل، وأخمممممو رسممممموال اهلل، ولمممممّ يق  اَكبمممممر

 ( )...(والجس 

ان احم  الحكممال المعالمرين وهمو ممن ديمن اخمر واليعمرف التْمي  : والج ير  كمر 

( لمملواا اهلل وسمملم  عليمم )عنمم ما ولمملت  كلمممة االميممر ( اهلل علمميهم سممل )وال االئمممة 

ان هم   الكلممة بماردهما  ممل  منهاْما لسمعادة : ، قماال( اعرف الح   عرف اهل )ه   

 !البْرية 

وبالاعممم  ا ا عملممم  االنسمممانية بهممم   الكلممممة الرائعمممة والقيِّممممة فسممموف  سمممع  البْمممرية 

 !! ايما سعادة

عرف الح  عبر االدلمة والبمراهين والضموابط والمحم داا ا: ومعنى الكلمة ااهرا

للحمم ، ثمممم انظمممر المممى درْمممة انطباقهممما علمممى زيممم  او عممممرو او  يرهمممما، فمممان انطبقممم  علمممى 

 . شرص فان  مح ، و ال فل

لكمممن ممممن اليريمممر ْممم ا  ان نجممم  بعمممض النممما  عنممم ما يمممري اختلفممما  فممم  المممم ار  او 

عمممة او  يرهممما، بمممين الْممميعة  مممرا  يضمممعف المسممماْ  والحسمممينياا او فممم  السمممو  او الجام

 يمانممم  أو ينهمممار، والمممبعض االخمممر قممم  يمممري اختلفممما بمممين مممم هبين او بمممين عمممالمين معينمممين 

 فيعتق  ان ال ين باكمل  ك   وافترال م والعيا  باهلل م 

                                      
 .9 9- 5 9االمالي للطوسي ص(  )
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 االختالف هو سنة اهلل في الحياة 

همممممم  مممممممن ان اخممممممتلف الْمممممميعة فيممممممما بيممممممنهم و ممممممماع  و يممممممرة الرلفمممممماا  :والحالمممممم 

َِ اهللَِّ المتقمم ماا، لكنمم  ال يممم  ان يممما  االنسممان باليممأ  ا   ممُ  ال َيممْايَاُ  ِمممْن َرْو  ِنَّ

   اِلَّ اْلَقْوُ  الَكافُِرونَ 

ممممَا بمممممم  ان االخممممممتلف هممممممو سممممممنة اهلل فمممممم  الحيمممممماة  ممممَز اهللَُّ اْلَربِيمم ممممِر  لَِيِميمم مم يِّ ممممَن الطَّ ، ( )ِممم

ممممة  َواِحممممَ ة  َفَبَعممممَا اهللَُّ  وعلممممى مممممر التمممماري  نجمممم  ان كمممم  االمممممم اختلامممم ، َكمممماَن النَّمممماُ  ُأمَّ

ِريَن َوُمنِ ِريَن َوَأنَزاَل َمَعُهُم اْلكَِتاَ  بِاْلَح ِّ لَِيْحُكَم َبْيَن النَّاِ  فِيَما اْخَتَلُاو ِّْ ا النَّبِيِّيَن ُمَب

ماَل ْ  َْ مِ يَن ُأوُ موُ  ِممْن َبْعمِ  َمما  ما َبْيمنَُهْم َفَهمَ ي اهللَُّ فِيِ  َوَما اْخَتَلمَف فِيمِ   اِلَّ الَّ ُهُم اْلَبيِّنَماُا َبْيي 

ممممَراث   مممماُل  َِلممممممى ِلمم مم َْ ممممْن َي ممممِ  َواهللَُّ َيْهممممممِ ي َممم ممممَن اْلَحمممممم ِّ بِاِْ نِمم مممِ  ِممم م مممما اْخَتَلُامممممموا فِيمم ممممِ يَن آَمنُمممممموا لَِممم مم الَّ

فممل ينبيمم  ان يممر هن االنسممان ايمانمم  بحمم وث االخممتلف وع ممم  بمم  ينبيمم   (2)ُمْسممَتِقيم  

بمقممممايي  الحمممم ، ، يمانمممم  ويْممممت  كلممممما حممممم  االخممممتلفت النمممم  يعممممرف الحمممم ان يممممزداد ا

 . فل  زعزع  ه   االختلفاا اب ا ت َن  على بميرة من أمر 

ان الروايمماا الْممرياة  ؤكمم  علممى ان الكثيممر مممن النمما  ير مم ون وينحرفممون فمم  زمممن 

قمم  ورد فمم  الييبممة و ؤكمم  علممى لممزو  الثبمماا واالسممتقامة وعلممى ان  لمم  محنممة وابممتلل ف

ا ا فقممممم  الرمممممام  ممممممن ولممممم    يبمممممة الْمممممي  الطوسممممم  عمممممن االمممممما  موسمممممى بمممممن ْعامممممر 

الساب  من االئمة فماهلل اهلل فم  اديمانكم اليمزيلنَّكم عنهما احم ، يمابن  انم  البم  لمماحر 

أي كثير )من كان يقوال ب   (أي التْي )ه ا االمر من  يبة، حتى يرْ  عن ه ا االمر 

                                      
 .91األنفال (  )

 . 9  : البقرة (  )
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 (2)امتحن اهلل  عالى بها خلق  ( )محنة من اهلل ، انما ه (ممن يقوال ب 

* َوُهْم اَل ُيْاَتنُوَن  َأَحِسَر النَّاُ  َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا * الم: الم يق   عالى

ِ يَن َلَ ُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الْ  ِ يَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ  (3 .)َكاِ بِينَ َوَلَقْ  َفَتنَّا الَّ

فكلما راي االنسان شرما او اشرالا  او مجامي  انحرف  عن الحم  فانم  ينبيم  

ان يزداد  مسكا ب ين  واحتياطما  علمى مسمتقبل  و لحاحما  فم  الم عال والتضمرع والتوسم  

 . ك  يقي  اهلل  عالى من سول العاقبة، أعا نا اهلل و ياكم منها

 الممهِّدات ( 3

ممم اا للظهمممور ان الع يممم  ممممن ا لروايممماا لمممريحة فممم  أن هنالممم  مجموعمممة ممممن الممهِّ

بمممممممماا لممممممم  ممممممم اا، أي ان هنالمممممممم  أفعممممممماال نقممممممممو  بهمممممممما  (4)المبمممممممار  والمقرِّ كممممممممما ان هنالمممممممم  مبعِّ

 تسبر ف  لطف اهلل  عالى بنا فيقّر  الظهمور، او نقمو  م السمم  اهلل م بافعماال او نجتمرَ 

 :ه اا ومن ه   المم، معال   بع  زمن الظهور الميمون

                                      
 .يطالل مبا ليس له كي ال يدعي أحد وال ليبتخرج عمق جوهر اإلنبان وواقعه(  )

  .991الغيبة للطوسي ص (  )

 9ا  : العنكبوت ( 9)

عرضت على بعض الباحثني املتخصصني يف هذا اسال فكارة وجاود املمهمادات للظهاور املباارك فابادم       ( 4)

لكن التتبع ساقنا اىل ان الروايات صرحية يف ذل ، ، "ان هذا مما ال تباعد عليه الروايات: "استغرابه وقال

مل يطارح بهاذه   ( املمهادات )كما سنذكر يف املنت بعضها بإذن اهلل تعاىل، ولعال اساتغرابه الن هاذا البحاث     

واملأمول من الباحثني الكرام ان يثاروا هاذا البحاث بأفكاارهم وبتحقايقهم      الصورة ال  نعرضها، فيما نعلم 

 .أكثر فأكثر
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 ـــ التضرع والدعاء والبكاء وااللتجاء الى اهلل1

اال ان دعمممممال  دعمممممال عمممممادي  ان الكثيمممممر منممممما يممممم عو لتعجيممممم  فمممممرل ولممممم  اهلل االعظمممممم 

ال هتممممز لمممم  اعممممما  قلبمممم  ومْمممماعر  فقمممم  يقممممرأ دعممممال الاممممرل ثممممم يمضمممم  لْممممأن  وينسممممى اممممما  

نجمممممم   ا ا الممممممير  بينممممممما.. لسمممممماعاا او اكثممممممر( عجمممممم  اهلل  عممممممالى فرْمممممم  الْممممممريف)زمانمممممم  

فانمممم  سمممميكون قلقمممما ، بعزيممممز مممممن اوالد ، او كممممان أحمممم  أبويمممم  فمممم  المستْمممماى او  يممممر  لمممم 

 ..على طوال الرط و را  ي عو بك  لهاة و ضرع وانقطاع وخْوع وخضوع

يمممم عو اهلل سممممبحان  و عممممالى لتعجيمممم   ،فكممممم منمممما ومممممن همممم   المليممممين مممممن المسمممملمين 

لمممى امتممم اد سممماعاا النهممار والليممم ؟ بممم  حتمممى الظهممور الميممممون بلهامممة ولوعمممة وانقطمماع ع

 !خم  مراا يوميا  بانقطاع حقيق ؟

 ":وقمم  ورد لممريحا عممن االممما  كممما فمم   اسممير العياشمم  عممن الاضمم  بممن ابمم  قممرة 

 . ان  سيول  ل  اوحى اهلل الى ابراهيم : يقوال سمع  ابا عب  اهلل

 ! أأل  وانا عجوز ؟: فقاال لسار ، فقال 

 ! انها ستل  ويع   اوالدها اربعماة سنة بردها الكل  علّى فاوحى اهلل الي  

  ،فلما طاال على بن  اسرائي  الع ا  ضجوا وبكموا المى اهلل اربعمين لمباحا: قاال 

فحممط عممنهم سممبعين وماممة  ،فمماوحى اهلل الممى موسممى وهممارون ان يرلمممهم مممن فرعممون

 .سنة

فاما ا ا لم  كونوا  ، عناهك ا انتم لو فعلتم لاّرل اهلل: ابو عب  اهلل: وقاال: قاال 

 ( )(فان االمر ينته  الى منتها 

                                      
 54 ص   تفبري العياشي ج  ( )
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ولهممم   الكلممممة داللمممة مؤلممممة حقممما  ... (عمممنكم)ولمممم يقممم   (عنممما) والحظممموا قولممم  

سممممبر السممممتمرار الييبممممة و ممممأخير فممممرْهم  ،فممممان  را لنمممما عممممن المممم عال والبكممممال والضممممجي 

   وف   أخير فرْهم  أخير لارْنا ايضا.  

 هلل تعالىمن نتائج الرد على ا

علمممى ابنائهممما كلممممة واحممم ة قالتهممما سمممارة فعوقبممم  باربعمائمممة عممما  ممممن العممم ا  يممممر 

ا ن كيمف حالنما ونحمن نمرد دائمما علمى اهلل  عمالى؟ وكمم يوْم  فم   ،واحاادها لمبا  لمبا

اليسمممممم  الضممممممرائر والكممممممممار  ،الواقمممممم  الرممممممارْ  مممممممن أنمممممممماث المممممممممممممممممممرد علممممممى اهلل  عمممممممممممممممممالى 

ن انمممواع المممرد علمممى اهلل  عمممالى؟ كيمممف وقممم  وردا روايممماا شممم ي ة اللهجمممة والمكمممو  مممم

بمممالنه  عنهممما والتحممم ير منهممما وكمممون فاعلهممما ملعونممما  ؟، وكممم ل  الربممما المسممميطر علمممى كممم  

التعممممممماملا التجاريممممممممة واالقتممممممممادية فمممممممم  كمممممممم  البنمممممممو  التابعممممممممة للممممممم وال االسمممممممملمية و يممممممممر 

ل  الحممممممم ود الجيرافيمممممممة، و اقمممممممرار االسممممممملمية اال يعممممممم  ممممممممن المممممممرد علمممممممى اهلل  عمممممممالى؟ وكممممممم 

مرتلممممممف القمممممموانين التمممممم  لممممممم ينممممممزال اهلل  عممممممالى بهمممممما مممممممن سمممممملطان كممممممممادرة امممممممواال النمممممما  

 و ير  ل  الي  ك   ل  رّدا  على اهلل  عالى؟. .. وسح  حقوقهم

 ن همممم   المممممرأة قالمممم  كلمممممة واحمممم ة وهمممم  فمممم  حالممممة اسممممتيرا  ودهْممممة فأسممممتوْب  

نمما وحيا نمما كلهمما رد علممى اهلل  عممالى، فرمم  مممثل فكيممف ب،  ضممر اهلل  عممالى وعقوبتمم 

وخمممم  مممممثل  القمممموال بممممان القممممران ! وخمممم  مممممثل  دعمممماوي نسممممبية المعرفممممة! القيمممما  وممممما اكثممممر  

وخممممممممممممم  ممممممممممممممثل  ازديممممممممممممماد معارضمممممممممممممة النمممممممممممممموص !! نمممممممممممممزال لزممممممممممممممان خممممممممممممماص ولمكمممممممممممممان خممممممممممممماص

وخم  ممثل  الركمون المى الظمالمين واالسمتنجاد بم  االعتمماد علمى المم وال ! باالْتهماداا 

وخمممممممم  ممممممممممثل  الحممممممممم ود الجيرافيمممممممممة ! وخمممممممم  ممممممممممثل  الضمممممممممرائر! الكممممممممافرة الْمممممممممرقية واليربيمممممممممة
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وخمم  مممثل  ! وخمم  مممثل  الاسمماد المنتْممر! وخمم  مممثل  الربمما والرشمموة! والجممواز والجنسممية

 !الييبة والتهمة والنميمة

 يمممر ( لممملواا اهلل وسممملم  عليممم )وبممم ل  كلممم  يظهمممر ان القابليمممة فينممما لظهمممور االمممما  

منمما الكثممرة الكمماثرة  –بمم  نحممن ، حقيقممين هلل  عممالى دا  ابمملسممنا ع، ، ويظهممر اننمماموْممودة

فمممممممم  كمممممممم  شممممممممه وفمممممممم  مقابمممممممم  االئمممممممممة و الرسمممممممموال  وننتمممممممممرف وكأننمممممممما سممممممممادة ومجتهمممممممم  -

 !!وف  مقاب  اهلل  عالى ( للواا اهلل عليهم اْمعين)

فمملن وليسمم  بيمم   ،و لمم  كلمم  ر ممم اننمما ْميعمما  نعممرف ان كمم  االمممور بيمم  اهلل  عممالى

الوْيمممم   ي الناممممو  او بيمممم  الجهممممة الالنيممممة او ال ولممممة العظمممممى الك ائيممممة بممممزعمهم، ومممممن 

يعتقمم   لمم  او يعممم  علممى طبمم   لمم  فممان اهلل َيكِمم  امممر  اليمم  كممما هممو المْمماه  االن فمم  

 . بل اننا االسلمية ا   ب  الكثير منهم الير  او الْر 

يمم ينا وهممو ان نتضممرع الممى اهلل  عممالى ان االمممر سممه  وقمم  وضمم  اهلل  عممالى ماا يحمم  با

 بانقطمماع ورْممال حقمما  لمميل  ونهممارا  وان نجتهمم  فمم  ربممط سمماينتنا بسمماينة اهمم  البيمم 

وعنممممممممممم ها سمممممممممممتتيير المعمممممممممممادالا الكونيمممممممممممة والسياسمممممممممممية واالْتماعيمممممممممممة و يرهممممممممممما بممممممممممما ن اهلل 

حتممممى يقتممممر  الظهممممور و سممممع  االرْ ومممممن عليهمممما بوْممممود ولمممم  اهلل االعظممممم   عممممالى

 ( . اهلل وسلم  علي للواا )

 ــ الوفاء بالعهد االلهي 2

وْم  رسمالة  ان االما  المنتظمر: 325ص  3م فق  ورد ف  كتا  االحتجال ل 2

: هممممممممم ومممممممممما ْممممممممال فيهمممممممما 2 4فمممممممم  العمممممممما ( رضمممممممموان اهلل  عممممممممالى عليمممممممم )الممممممممى الْممممممممي  المايمممممممم  

وكمممم  كلممممممة ) ونحممممن نعهمممم  اليمممم  ايهممممما الممممول  المرلممممص المجاهمممم  فينممممما الظممممالمين..).
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 ( (المجاهمم . .. المرلممص. .. الممول )) لمماة فمم  همم   الرسممالة  عمم ال المم نيا ومافيهمما و

أيم   اهلل بنممر  الم ي أيم  بم  ول ا كان الْي  الماي  علما وركنا من اهم اركان الم ين 

السمملف مممن أوليائنمما المممالحين، أنمم  مممن ا قممى ربمم  مممن  خوانمم  فمم  المم ين وأخممرل ممما 

الاتنمة المطّلمة ومحنهما المظلممة المضملة وممن برم  علي   لمى مسمتحقي ، كمان آمنما ممن 

مممنهم بممما أعممار  اهلل مممن نعمتمم  علممى مممن أمممر  بممملت ، فانمم  يكممون خاسممرا بمم ل  َوال  

وآخر مممم ، ولممممو أن أشممممياعنا وفقهمممممم اهلل لطاعتمممم  علممممى اْتممممماع ممممممن القلممممو  فمممم  الوفمممممال 

ة بمْاه  نا على ، ولتعجل  لهم السعاد( )بالعه  عليهم لما  أخر عنهم اليمن بلقائنا

حمم  المعرفممة ولمم قها مممنهم بنمما، فممما يحبسممنا عممنهم  ال ممما يتممم  بنمما مممما نكرهممم  وال 

نممؤثر  مممنهم، واهلل المسممتعان وهممو حسممبنا ونعممم الوكيمم ، ولممل   علممى سممي نا البْممير 

النمممم ير محمممممم  وآلممممم  الطممممماهرين وسمممملم وكتمممممر فممممم   مممممرة شممممواال ممممممن سمممممنة اثنتممممم  عْمممممرة 

 ( لي  العليا للواا اهلل على لاحبهانسرة التوقي  با. وأربعمائة

ممممياعنا  ) وفمممممممم  قولمممممممم   م م م مممممو ان اشم م م داللمممممممممة واضممممممممحة علممممممممى ان اْتممممممممماع قلمممممممممو  ...( ولم

علممممممممممممممى الوفممممممممممممممال بالعهمممممممممممممم  سممممممممممممممبر  عجيمممممممممممممم  المممممممممممممميمن بلقممممممممممممممائهم والسممممممممممممممعادة  اشممممممممممممممياعهم 

 ...بمْاه  هم

ا ا التزممممموا  –ْممممم  وان فسمممم  المجمممماال لكمممم  اَشممممياع ( أشممممياعنا)ومممممن الواضمممم  ان 

يعنممم  انتهمممال الييبمممة الكبمممري وب ايمممة الظهمممور المبمممار ت  ومْممماه     للقائممم  –بالعهممم  

الن الييبمممممممة الكبمممممممري ال يمكمممممممن فيهمممممممما اللقمممممممال بممممممم  ومْمممممممماه     ال اسمممممممتثنالا  للوحممممممم ّي مممممممممن 

                                      
ِإنَ ا و 1: حممد ِْن َتْنُصُروا اللَ َه َيْنُصْرُكْمإو 42: البقرة وْا ِبَعْهِدي ُأوِ  ِبَعْهِدُكْمَوَأْوُفتعاىل  إذ يقول(  )

َِ َواْلِجَبااِل َفاَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَهاا         َوَأْشاَفْقَن ِمْنَهاا َوَحَمَلَهاا اْلِإنَباانُ     َعَرْضَنا اْلَأَماَناَة َعَلاى البَ اَماَواِت َواْلاَأْر

 . 1: االحزاب
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اال  –حسممر التقمم ير اإللهمم   –النمما ، أممما التقممال كمم  اَشممياع بمم  ومْمماه    فممل يمكممن 

 . بع  الظهور المبار 

وهمم ا يعنمم  أن الوفممال بالعهمم  مقممّر  ( فممما يحبسممنا عممنهم)ايضمما   ثممم انمم  يمممرَ 

فمممممان أعمالنممممما الطالحمممممة ممممممما يمممممؤخر الظهمممممور الميممممممونت : للظهمممممور المبمممممار  وفممممم  المقابممممم 

و عمممممرْ عليممممم  ممممممر ين فممممم  اليمممممو   و لممممم  أن كممممم  أعمالنممممما  مممممم  المممممى اإلمممممما  المهممممم ي

ة او ان فلنمممما  علممممى اَقمممم  فيممممم  اليمممم  أن فلنمممما  ا تمممما  او كمممم   او نظممممر الممممى امممممرأة أْنبيمممم

. حسمممم  او حقمممم  او  كبممممر او أعجممممر بعباد مممم  و يممممر  لمممم  وكلهمممما مممممما يحممممب  اهممممور  عنمممما

واَعمممممممماال الممممممممالحة الريمممممممرة ممممممممن  كممممممما أن التحابمممممممر فممممممم  اهلل وممممممممودة أهممممممم  البيممممممم 

التمممم   والممم عال والمممورع والتقممموي لهممم  ممممن الممّهممم اا والمقربممماا للظهمممور المبمممار  

 .با ن اهلل  عالى

فممم   - أي اإلمممما  المهممم ي  –ن اهلل  بمممار  و عمممالى يممممل  أممممر  وا))فمممم: وأخيمممرا  

 (2)((يمل  ل  أمر  ف  ليلة كما ألل  أمر نبي  موسى ))و ( )((ليلة

 (3)بَِأنُاِسِهمْ  َما َما بَِقْو   َحتَّى ُيَييُِّروا  ِنَّ اهللََّ ال ُيَييِّرُ : وق  قاال  عالى 

 ا بنا من ضّر وبلل ان  سمي  ال عالفلنيير ما بأناسنا ك  ييير اهلل  عالى م

وآخمممر دعوانممما أن الحمممم  هلل ر  العمممالمين، ولممملى اهلل علمممى محمممم  والممم  الطيبمممين 

 .الطاهرين

 

                                      
 .59 ص  5البحار ج(  )

 . 5 كمال الدين ص(  )

 .  :الرعد( 9)



 

 
 
 
 

 الفصل السابع
  

 القائم  اإلمامخبار مولد أعلى درجات التواتر أل
 (عجل اهلل تعالى فرجه الشريف) 

 

 





 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

َها:   و عالى ف  كتاب  الكريميقوال اهلل سبحان ُْ بِنُوِر َربِّ َْر َْ   ( )َوَأْشَرَقِ  ا

ُقمممموا اهللََّ : ويقمممموال ْمممم  اسممممم  ممممِ يَن آَمنُمممموا اْلممممبُِروا َوَلممممابُِروا َوَرابُِطمممموا َوا َّ َهمممما الَّ َيمممما َأيه

ُكْم ُ ْالُِحونَ   (2)َلَعلَّ

 

جل اهلل تعالى ع)أعلى درجات التواتر إلخبار مولد االمام القائم المنتظر 
 (فرجه الشريف

ح يثنا يتمحور حموال المرابطمة فم  زممن الييبمة، وقم  سمب  ان نقلنما بعمض الروايماا 

وورد ..( ورابطمموا علممى اَئمممة)الْممرياة حمموال معنممى المرابطممة، حيمما ورد فمم  بعضممها 

ورابطممموا فممم  )وورد فممم  بعضمممها ..(  قتممم ون بممم  نورابطممموا علمممى مممم)فممم  بعضمممها اَخمممر 

السمبي  فيمما بمين اهلل وخلقم  ونحمن الربماث، أال فممن ْاهم  عنما فقم   سبي  اهلل، ونحن

 (. وما ْال ب  من عن  اهلل ْاه  عن النب  

كممممما مضممممى شممممطر مممممن الحمممم يا حمممموال المرابطممممة عنمممم  ثيممممر شممممياطين التمممممور وفرمممما  

التمم يقاا، وأممما المبحمما فمم  هم ا الاممم  فسمموف يكممون بما ن اهلل  عممالى مممم اقا مممن 

  ثيمممر الييبمممة،    سممموف يكمممون حممموال  ثبممماا  ممموا ر الروايممماا ال المممة مممممادي  المرابطمممة فممم

، وانمممممممم  قمممممممم  ولمممممممم  (عجمممممممم  اهلل فرْممممممممة الْممممممممريف)اإلممممممممما  المهمممممممم ي المنتظممممممممر  (والدة)علممممممممى 

                                      
 .96:الزمر(  )

 .22 :آل عمران(  )
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 : ماادها شبهةحيا أن البعض أثار ( للواا اهلل علي )

 ن الروايماا ممن كتمر الْميعة التم   تحمم ث عمن والدة اإلمما  المهم ي  يمر متمموا رة 

ان  بعممممض أعممممل  الطائاممممة وان اَخبممممار المممواردة فمممم  همممم ا الحقمممم  أخبممممار آحمممماد ال علمممى مبمممم

 ايممم  علمممما، بممم   ايممم  الظمممن فقمممط وان كانممم  لمممحاحا، وان الظمممن فممم  ألممموال الممم ين  يمممر 

 . مج ي ؟

ولمممم ا سمممميكون محممممور الحمممم يا هممممو  ثبمممماا التمممموا ر القطعمممم  بممممأعلى درْمممماا التممممموا ر 

 . ( )(وسلم  علي للواا اهلل )بأنواع  لمول  اإلما  المه ي 

وسمممنثب  بعممم   لممم  انممم  لمممو فمممرْ عممم    حقممم  التممموا ر فمممان الروايممماا محتامممة بقمممرائن 

 . قطعية  اي  الم ور قطعا  والت   نا  أية شبهة يمكن أن  طرَ ف  المقا 

 ( )عدم حجية االستقراء الناقص

بمان  او يهم   مبنمى ممن الم ،ينبيم  للباحما الم ي يريم  أن يْمّي  نظريمة: وب اية نقوال

او أن ينقممممم  فكمممممرا او ماكمممممرا او عالمممممما، ينبيممممم  أن يكمممممون اسمممممتقرا   اسمممممتقرالا  امممممما او شمممممب  

 مممممما ، الن االسمممممممتقرال النممممممماقص لمممممممي  بحجمممممممة، واليمممممممم  ممممممممن أي باحممممممما أن يعتمممممممم  عليممممممم  

 . لتْيي  نظرية او لنسف فكرة

فممممممم  بممممممما  مولممممممم  الممممممممممممممممماحر  وثلثمممممممين روايمممممممة  ا  ثل الكممممممماف  الْمممممممريف  كمممممممر واحممممممم فمممممممم

 (. لواا اهلل وسلم  علي ل)

أن همممم   همممم  الروايمممماا : وهنمممما نجمممم  ان الممممبعض قمممم   مممموهم نتيجممممة السممممتقرائ  النمممماقص

                                      
 .59 أو  55 سنة  ، يفشهادة اإلمام احلبن العبكري قبلأي (  )

 .الناقص جدًا جدًا: بل(  )
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فقمممممممط، وان ( لممممممملواا اهلل وسممممممملم  عليممممممم )المعتمممممممم ة فممممممم   ثبممممممماا مولممممممم  لممممممماحر اَممممممممر 

لممممممماحر البحمممممممار أضممممممماف لهممممممما بعمممممممض الروايممممممماا فممممممممارا حممممممموال  أربعمممممممين روايمممممممة، وان 

 ن الروايمماا علممى بعضممها لممحاَ فقمط، فليسمم    أن: المجلسم   كممر فمم  ممرآة العقمموال

 . متوا رة بعض المبان 

 ن هممممم ا االسمممممتقرال اسمممممتقرال نممممماقص، الينبيممممم  ان : فنقممممموال فممممم  ْممممموا  هممممم   الْمممممبهة

بمم ون  سممتاران الوسمم  والجهمم  فمم  البحمما عممن  ، ْممي  عليمم  نظريممة او ينقمم  بسممبب  مممنه 

 :ويتجلى  ل  بوضوَ عبر ملحظة: الرواياا اَخري

 ...يكن الكليني وال المجلسي في مقام الحصر واللم  -1

ِع ان الروايممممماا منحممممممرة فممممم  ( اعلمممممى اهلل مقامممممم )ان الْمممممي  الكلينممممم   -  لمممممم يممممم َّ

روايمممة، ولمممم يكمممن ممممن وارد  وشمممأن  االسمممتقرال التممما ، بممم  لعلممم  لمممم يكمممن (  3)هممم   المممم

 . ايضالم يّ ِع  ل  اعلى اهلل مقام   ل  مق ورا ل ، كما أن العلمة المجلس  

 ضممافة  لمممى انممم   وْممم  فمم  ناممم  الكممماف  روايممماا أخممري فممم  أبممموا  أخمممري  ممم ال  -2

 (: للواا اهلل وسلم  علي )على مول  الماحممممر 

بمممما  : فقمممم  روي الكلينمممم  روايمممماا ع يمممم ة بعضممممها لممممحاَ، فمممم  أبمممموا  أخممممري مثمممم 

ي، مممن مماا ولمي  لم   مما  ممن أئممة الهمم : الييبمة، وفم  بما :  سممية ممن رآ ، وفم  بما 

 . ( )ما يجر على النا  عن  مض  اإلما : وف  با 

، أممممممممما  رة  ممممممممزة  او معمممممممم ِّ فعلممممممممى الباحمممممممما أن يسممممممممتارن الوسمممممممم  فمممممممم   حمممممممممي  الحجممممممممة منجِّ

 . االستقرال الناقص فلي  من شان الباحا العلم  أو الموضوع 

                                      
 .4وقد نقلها العالمة اسلبي يف مرآة العقول ج ( )
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أن التممممممموا ر ال يتوقمممممممف علمممممممى كمممممممون كممممممم  واحممممممم  ممممممممن المممممممرواة عممممممم ال أماميممممممما، بممممممم  ال  -3

فم  الْمي  البهمائ  فم  الزبم ة و بعم   يتوقف حتى على الوثاقة، فان التموا ر حسمر مما يعرِّ

 : آخرون هو

اَممممر الممم ي قممم  يحمممم  ممممن  خبمممار حتمممى ( العلمممم بمممم ق  بناسممم  خبمممر ْماعمممة يايممم )

مجموعمممة مممممن الاّسمممما ، فممما ا ْممممال فرضمممما  خمسمممون فاسممممقا مرتلامممما  واخبمممروا فمممم  حمممماالا 

 ا  قم  مماا أو أن عممروا  ُولِم  لم  ولم ، بان حريقا قم  شمّر أو أن زيم: شتى واروف شتى

 . فان اإلنسان السوّي عادة يقط  بمحة خبرهم ه ا

 . م ولي  بالقرائن الرارْية م العلم بم ق ( بناس )خبر ياي  : المتوا ر

 أعلى درجات التواتر عبر المئات من الروايات -4

الروايماا  م ال  ب   ن العب  الاقير قا  باستقرال بسيط فوْم ا بمان الماماا ممن -4

بمأعلى درْمماا التموا ر، وهمم   الروايماا  مم ال ( لمملواا اهلل وسملم  عليمم )علمى مولم   

وهمممم  مممممما )بال اللممممة المطابقيممممة أو التضممممممنية، او ال اللممممة االلتزاميممممة، او ب اللمممممة االقتضممممال 

وهممممممم  ممممممما أفممممممماد )، او ب اللمممممممة التنبيمممممم  او اإليمممممممال ( يتوقممممممف لممممممحة او لممممممم   الكممممممل  عليمممممم 

ه عليتمممم  للحكممممم او للْممممه او أفمممماد ألمممم  وْممممود  او أفمممماد وْهمممم  او أفمممماد اقتممممران شممممه بْمممم

، وهمم   الروايمماا همم  بالمامماا (مطلبمما أخممر كممما فممملنا  فمم  بحمموث االْتهمماد والتقليمم 

وف  أعلى درْاا التموا ر، والممحاَ فيهما بالعْمراا فهم  ْامعمة َعلمى موالمااا 

 .ابطينكون الرواة ف  ك  الطبقاا ع وال   ماميين ض: المتوا ر
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 :التواتر أقسام

 . التوا ر اإلْمال  - 

 . التوا ر المضمون  -2

 . التوا ر المعنوي -3

 . التوا ر اللاظ  -4

وهم ا التقسميم وبعمض التعرياماا، همو ْريما  علمى حسمر  ممنيانا، و ال فمان التموا ر 

 . على المْهور على ثلثة أقسا  فقط

 .م   اح هم او لحة اح هاخبر ْماعة يقط  ب: يراد ب  فالتوا ر اإلْمال 

فلممممممو ورد نمممممما أربعممممممون روايممممممة مممممممثل  ثممممممم قطعنمممممما بممممممان احمممممم ها علممممممى سممممممبي  البمممممم ال مطمممممماب  

للواقمممممم ، فممممممان  لمممممم  يعمممممم   مممممموا را  ْماليمممممما، ولعمممممم  همممممم ا التاسممممممير هممممممو ممممممما يلمممممموَ مممممممن بعممممممض 

 . كلماا الْي  الرراسممان  ف  الكااية

ممممممون أمممممممما  م ممممموا ر المضمم م كانممممممم  اَلامممممممما  فهمممممممو ان يكمممممممون المضمممممممممون متممممممموا را وان : التم

 . والتعبيراا مرتلاة

ممممموي م ممممموا ر المعنمم م مممما التمم م م فهممممممممو أن  كممممممممون المضممممممممامين مرتلاممممممممة لكممممممممن يوْمممممممم  ْممممممممام  : وأممم

مْممممممتر ، كأنبممممممال شممممممجاعة أميممممممر المممممممؤمنين أسمممممم  اهلل وأسمممممم  رسممممممول  علمممممم  بممممممن أبمممممم  طالممممممر 

 . ( )وان  ع دا الوقائ  والحوادث( للواا اهلل وسلم  علي )

 . نقوال بعين ، ومتاقا على نقل ان يكون اللاظ م: والتوا ر اللاظ 

متمممموا رة ( لمممملواا اهلل وسمممملم  عليمممم ) ن أخبممممار مولمممم  اإلممممما  المهمممم ي : وهنمممما نقمممموال

                                      
 .مضمونيًاعلى ان بعضها متواتر تواترًا (  )
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قطعا  وا را  ْماليا ومتوا رة قطعا  وا را مضمونيا، ومتموا رة قطعما  موا را معنويما، كمما 

 . انها بال رْة الرابعة واَخيرة متوا رة  وا را لاظيا ااهرا

 ونظائرها( مهدينا التاسع من صلب الحسين)ت تواتر روايا

علممممما أننمممما الحظنمممما ممممما يقممممر  مممممن سممممتين روايممممة  ،وسممموف نمممم كر نمو ْمممما مممممن النممممما ل

فاسممتقرا نا اسممتقرال نمماقص  ،بهمم ا المضمممون وبهمم   ال اللممة فمم  عمم د مممن اَبمموا  فقممط

ْمممم ا ، وهنمممما  العْممممراا مممممن الروايمممماا التمممم   كر همممما مرتلممممف كتبنمممما المممممم رية المهمممممة 

الييبمممممة وكْمممممف اليممممممة واثبممممماا الرْعمممممة وكاايمممممة اَثمممممر واالختمممممماص و يبمممممة النعممممممان  ك

والكمممماف  وعقمممم  المممم رر وعيممممون أخبممممار الرضمممما وكممممماال المممم ين والييبممممة للطوسمممم  ورْمممماال 

الكْمممممم  وعلممممممم  الْمممممممرائ  ومقتضمممممممر اَثمممممممر وفرائممممممم  السممممممممطين و رشممممممماد المايممممممم  وأعمممممممل  

 .الوري والمناقر و يرها

عممممممممموالم العلمممممممممو  والمعمممممممممارف )هممممممممم ا الحقممممممممم  كتممممممممما  وممممممممممن الكتمممممممممر القيممممممممممة ْممممممممم ا  فممممممممم  

للمحممم ث الكبيمممر والمتتبممم  الربيمممر الْمممي  ( واَحمممواال ممممن اآليممماا واَخبمممار واَقمممواال

عبممممممممممم  اهلل البحرانممممممممممم  اَلممممممممممماهان  مممممممممممم  مسمممممممممممت ركا ها للسمممممممممممي  محمممممممممممم  بممممممممممماقر المر ضممممممممممموي 

فقمممممممم  نقممممممممم  ( رضمممممممموان اهلل  عمممممممممالى عليهممممممممما)الموسمممممممموي الموحمممممممم  االبطحممممممممم  اَلمممممممماهان  

 : (2)ف  أبوا  مرتلاة ( )رة ْ ا  رواياا كثي

                                      
رواية منها روايات الكاايف الشاريف، إذن     9بلغت يف هذه األبواب فقط حوالي البتني رواية، وهي غري الا(  )

خبطوة واحدة فقط يف بعض األبواب من كتاب واحد فقط اكتشافنا تقريباًا ضاعفي كال رواياات ذلا  البااب        

 .من الكايف

أباواب نبابه مان الباااب األول إىل     9 / باتدركاتها ج راجاع كتااب عاوامل العلاوم واملعاار  واألحاوال وم      (  )

فقااد ذكاار تفصاايل الروايااات بأسااانيدها   9فصاااعدًا ص.. ثاام أبااواب أحااوال أمااه  92- 6 ص 5 الباااب 

ومراجعها مما اعرضنا عنها خو  اإلطالة وأشارنا إىل بعاض الرواياات فقاط كماا أشارنا إىل بعاض الصاحاح         
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يقممموال  ( )فعمممن كمممماال الممم ين بعممم ة أسممماني  بممما  مممما ورد عمممن أميمممر الممممؤمنين : منهممما

ولكنمممم  فكممممرا فمممم  مولممممود يكممممون مممممن اهممممري الحممممادي عْممممر مممممن ... "أميمممر المممممؤمنين 

 . (2)"...ول ي وهو المه ي يم ها ع ال  

لحسممين عليهممما السممل ، مممن ولمم  الحسممن وا( عجمم  اهلل فرْمم  الْممريف)انمم  : ومنهمما

: قممماال عمممن النبمم  ومنهمما كممما فممم  كتمما   ثبمماا الولمممية حمم يا اإلمممما  الكمماام 

                                                                                                   
 .خرم يف امللحق بإذن اهلل تعاىلمنها فقط إشارة وسنذكر بعض الصحاح األ

 .4  / وبعض هذه األسانيد صحيح جدًا، كما أشار إىل ذل  الشي  الصايف أيضًا يف كفاية األثر ج(  )

كماال   -6[   8])هاو   455ص  ومتام البند واحلديث يف كتاب عوامل العلوم واملعار  واألحاوال ج  ( )

َسْعٍد َو اْلِحْمَيِريم َو ُمَحمٍَّد اْلَعطَّاِر َو َأْحَمَد ْبِن ِإْدِريَس َجِميعًا َعِن اْبِن َأِبي َأِبي َو اْبُن اْلَوِليِد َمعًا َعْن : الدين

 .ابن هاشم مجيعًا، عن ابن فض ال، عن ثعلبة، عن مال  اجلهيناْلَخطَّاِب َو اْبِن ِعيَبى َو اْلَبْرِقيم َو

الطيالبي، عن منذر بن حممد بن قابوس، عن منصور بن  وحد ثنا ابن الوليد، عن الصّفار وسعد معًا، عن      

ين، عن احلارث بن املغرية، عن ابن نباتة، هالبندي، عن أبي داود املبرتق ، عن ثعلبة، عن مال  اجل

 :قال

َِ َفُقْلُت َيا َأِمرَي َطاِلٍل  أتيت أمري املؤمنني علي  بن       اْلُمْؤِمِننَي َما ِلي َأَراَك  َفَوَجْدُتُه ُمَفكِّرًا َيْنُكُت ِفي اْلَأْر

َِ َأ َرْغَبًة ِفيَها َقاَل َلا َو اللَِّه َما َرِغْبُت ِفيَها َوَلا ِفي الدُّْنَيا َيْومًا َق طُّ َوَلِكنماي َفكَّاْرُت ِفاي    ُمَفكِّرًا َتْنُكُت ِفي اْلَأْر

َمْهِديُّ َيْمَلُؤَها َعْدًلا َكَما ُمِلَئتْ ُظْلماً َوَجْوراً َتُكونُ َلُه ُهوَ اْل *َمْوُلودٍ َيُكونُ ِمنْ َظْهِري اْلَحاِديَ َعَشرَ ِمنْ ُوْلِدي

َنَعاْم  : َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َو ِإنَّ َهَذا َلَكاِئٌنس َفَقاالَ : َحْيَرٌة َو َغْيَبٌة َيِضلُّ ِفيَها َأْقَواٌم َو َيْهَتِدي ِفيَها آَخُروَن فقلت

َو َما : ُتى َلَ  ِباْلِعْلِم ِبَهَذا اْلَأْمِر َيا َأْصَبُغس ُأوَلِئَ  ِخَياُر َهِذِه اْلُأمَِّة َمَع َأْبَراِر َهِذِه اْلِعْتَرِة ُقْلَكَما َأنَُّه َمْخُلوٌق َوَأنَّ

 (.ُثمَّ َيْفَعُل اللَُّه ما َيشاُء، َفِإنَّ َلُه ِإَراَداٌت َو َغاَياٌت َو ِنَهاَياٌت: َيُكوُن َبْعَد َذِلَ س َقاَل

: وال خيفااى وضااوح املااراد ماان قولااه    (: 4  / )لطااف اهلل الصااايف يف منتخاال األثاار    قااال الشااي  * 

احلادي عشر من ولدي  وهاو املهادي   (علايهم الباالم  )وأن  املراد منه اإلمام احلادي عشر من ولده ،– 

 .وسنده األو ل صحيح جدًا –روحي ملقدمه الفداء 

ولكن فكري يف مولود يكون من ظهري، هو املهدي الذي : وفيهحنوه،  4ح4ب 96ص: غيبة النعماني       

ميألها قبطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا، تكون له حرية وغيبة يضل  فيهاا أقاوام ويهتادي فيهاا آخارون،      

 .احلديث... سبت من الدهر: يا أمري املؤمنني، فكم تكون تل  احلرية والغيبةس فقال: فقلت
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اختار من الحسين  سعة  اسعهم قائمهم...)  ) 

لممملواا اهلل وسممملم  )ممممن ولممم  الحسممين ( عجممم  اهلل فرْممم  الْممريف)وفمم  بممما  انمم  

وفمممم  روايممممة  2...مهمممم ينا التاسمممم  مممممن لمممملر الحسممممين: ْممممال فيمممم  مممممن الروايمممماا( عليمممم 

 .وق  ورد  ل  بأساني  ع ي ة (3)...وهو التاس  من للر الحسين: أخري

منا اثنا عْر مه يا أولهم أميمر الممؤمنين علم  بمن أبم  طالمر : وف  رواية أخمري 

ف  التاس  من  :وف  رواية عن اإلما  الحسين   (4)..وأخرهم التاس  من ول ي
                                      

إثباات  (  [ )1 6)]هاو   9 5ص  ديث يف كتااب عاوامل العلاوم واملعاار  واألحاوال ج     ومتام البند واحل ( )

ِإنَّ  َقااَل َرُساوُل اللَّاِه    : أن ه قاال : عن هارون بن مبلم، عن مبعدة، بإسناده عن العامل : الوصية

َقْدِر، َوِمَن الشُُّهوِر َشاْهَر َرَمَضااَن، َواْخَتااَرِني مان     اللََّه تعاىل اْخَتاَر ِمَن اْلَأيَّاِم يوم اْلُجُمَعَة، َوِمَن اللََّياِلي َلْيَلَة اْل

ُهْم الرساال، َواْخَتاااَر ِمنمااي َعِلي ااًا، َواْخَتاااَر ِمااْن َعِلاايا اْلَحَبااَن َواْلُحَبااْيَن، َواْخَتاااَر ِمااَن اْلُحَبااْيِن تبااعة، َتاِسااعُ  

 (*. َقاِئُمُهْم، َوُهَو َظاِهُرُهْم َوُهَو َباِطُنُهْم

: ، وروم مثلااه بااختال  يبااري يف كمااال الاادين  99/91: ، البحااار629ح 94 /9: ات اهلااداة، إثبا 59 * 

 (.1ح 19: ، وغيبة النعماني 9ح  8 

كفايااة [ )9 9 )]هااو  52 ص 9ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج  ( )

ِمنَّاا َمْهاِديُّ   : َقاالَ  َلى اِلاْثَنْي َعَشَر َعْن َجاِبٍر اْلَأْنَصاِريم َعِن النَِّبيم ِباْلِإْسَناِد اْلُمَتَقدمِم ِفي َباِب النَّصم َع( األثر

ْعُضاُهْم َعَلاى َبْعاٍض،    َهِذِه اْلُأمَِّة ِإَذا َصاَرِت الدُّْنَيا َهْرجًا َوَمْرجًا، َوَتَظاَهَرِت اْلِفَتُن، َوَتَقطََّعِت البُُّبُل، َو َأَغاَر َب

ْلِل َيْرَحُم َصِغريًا، َو َلا َصاِغرٌي ُياَوقُِّر َكاِبريًا، َفَيْبَعاُث اللَّاُه عاز وجال ِعْناَد َذِلاَ  َمْهاِديََّنا التَّاِساَع ِماْن ُصا             َفَلا َكِبرٌي 

 َيْفااَتُح ُحُصاوَن الضَّااَلاَلِة َو وقالعهااا، َيُقاوُم ِفااي الادميِن ِفااي آِخااِر الزََّمااِن َكَمااا ُقْماُت ِبااِه ِفااي َأوَّلِ      اْلُحَباْيِن  

ََ َعْدًلا َكَما ُمِلَئْت َجْورًا  . 54 ح/99 / 5ج: وعنه يف البحار( الزََّماِن، َوَيْمَلُأ اْلَأْر

كفاياة   -99[ 995 )] 51 ص 9ومتام البند واحلديث يف كتاب عاوامل العلاوم واملعاار  واألحاوال ج     (9)

َتُقوُم البَّاَعُة َحتَّى َيُقوَم َقااِئُم اْلَحاقم ِمنَّاا، َوَذِلاَ      َلا : بإسناده، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اهلل : األثر

ِه اْئُتاوُه َو َلاْو َعَلاى    ِحنَي َيْأَذُن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ له َفَمْن َتِبَعُه َنَجاا، َو َماْن َتَخلَّاَف َعْناُه َهَلاَ ، َفاللَّاَه اللَّاَه ِعَبااَد اللَّا         

َو َمَتى َيُقوُم َقاِئُمُكْمس َقاَل ِإَذا َصاَرِت الادُّْنَيا َهْرجاًا َوَمْرجاًا،    ! ُقْلَنا َيا َرُسوَل اللَِّه. لَِّهَخِليَفُة ال الثَّْلِج، َفِإنَُّه 

 (. َوُهَو التَّاِسُع ِمْن ُصْلِل اْلُحَبْيِن 

: ومناه  - [ 852: )]486ص  ومتام البند واحلديث يف كتااب عاوامل العلاوم واملعاار  واألحاوال ج      (4)

 ْمَداِنيُّ َعْن َعِليا، َعْن َأِبيِه، عن عبد البالم اْلَهَرِويم، َعْن َوِكيٍع ابن اجلراح، َعاِن الرَِّبياِع ْباِن َساْعٍد، َعانْ     اْلَه

َأِماارُي  َأوَُّلُهااْم: ِمنَّااا اْثَنااا َعَشاَر َمْهااِدي اً ( عليهمااا الباالم )َقاااَل اْلُحَباْيُن ْبااُن َعِلاايم  : َعْباِد الاارَّْحَمِن ْبااِن َساِليٍط َقااالَ  
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 .( )ْ ا   و يرها كثير ول ي سنة من يوسف

مممممن ولمممم  محممممم  بممممن علمممم  ( عجمممم  اهلل فرْمممم  الْممممريف)انمممم  : وفمممم  بمممما  أخممممر بعنمممموان

السمماب  ممممن ولمم  ابنمم  محمممم  : عممن اإلمممما  الحسممين  البمماقر يقمموال اإلمممما  البمماقر 

وفمممممم  روايممممممة أخممممممري   ...سممممممابعنا قائمنمممممما(2) :بممممممن علمممممم ، وهممممممو الحجممممممة بممممممن الحسممممممن 

                                                                                                   
ََ     اْلُمْؤِمِننَي َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍل، َوآِخُرُهُم التَّاِسُع ِمْن ُوْلِدي، َوُهَو اْلَقاِئُم ِباْلَحقم، ُيْحِيي اللَّاهُ  َتَعااَلى ِباِه اْلاَأْر

ُكوَن، َلُه َغْيَبٌة َيْرَتدُّ ِفيَها أقوام، َوَيْثُبُت َعَلاى  َبْعَد َمْوِتَها، َو ُيْظِهُر ِبِه ِدْيَن اْلَحقم َعَلى الدميِن ُكلِِّه َو َلْو َكِرَه اْلُمْشِر

َأَما ِإنَّ الصَّاِبَر ِفي َغْيَبِتِه َعَلى  هَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنَي  َمتى: الدميِن ِفيَها آَخُروَن، َفُيْؤَذْوَن َو ُيَقاُل َلُهْم

 (. اِهِد ِبالبَّْيِف َبْيَن َيَدْي َرُسوِل اللَِّه اْلَأَذم َوالتَّْكِذيِل ِبَمْنِزَلِة اْلُمَج

تباعة،   –احلبان واحلباني    –اختاار منهماا   : قاال  ، عان الان    عن الكاظم : ةي إثبات الوص [ ] ( )

 .تاسعهم قائمهم

مهادينا التاساع مان صالل احلباني      : )قاال  –يف حاديث   - عان جاابر، عان الان      : كفاية األثار  [1]       

.) 

 (.وهو التاسع من صلل احلبني : )قال –يف حديث  - عن أبي ُأمامة، عن الن  : ومنه [6]        

التاسااع ماان ولااد ابااين  : )قااال –يف حااديث  - ، عاان الاان  عاان الباااقر : إثبااات الرجعااة [  ]        

 (.احلبني 

 (.ا حبني هو القائمالتاسع من ولدك ي: )... قال –يف حديث  - عن علي : كمال الدين [2 ]        

 (.هو التاسع من ولدك يا حبني: )قال –يف حديث  - عن علي : األربعني ملريلوحي [  ]        

 (.التاسع من ولد احلبني بن علي : )قال –يف حديث  - عن علي : كمال الدين [  ]        

التاسع من ولدك يا حبني  وهو: قال –يف حديث  - عن الصادق، عن علي  : كشف األستار [5 ]        

. 

       ذلا  التاساع مان ولاد     : )... قاال  –يف حديث  –( عليهما البالم)عن احلبن بن علي : كمال الدين [9 ]        

 (.أخي احلبني 

من ا اثنا عشر مهدي ًا أوهلم أماري املاؤمنني علاي  بان     : )قال( عليهم البالم)عن احلبني بن علي : ومنه [8 ]        

 (.طالل وآخرهم التاسع من ولدي أبي

يف : )قاال ( عليهم البالم)عن الصادق، عن أبيه، عن علي  بن احلبني، عن احلبني : كمال الدين [ 9]        

 (.التاسع من ولدي سن ة من يوسف

حدثنا احلبن بن حمبوب عن مال  بن عطياة عان ثابات    : إثبات الرجعة للفضل بن شاذان: والبند صحيح(  )
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 . (3)و يرها (2)ع ال الساب  من بع ي بأب  من يم  االرْ: يقوال

                                                                                                   
 .صفية دينار ابن أبي

رجااال ( 6[ )644)] 599ص  ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج     ( )

: عن خلف بن مّحاد، عن أبي سعيد، عن احلبن بن حممد بن أبي طلحة، عن داود الرّقي، قال: الكشي

شيء إال حاديثًا مسعتاه   جعلت فداك، إنه واهلل ما يلج يف صدري من أمرك : قلت ألبي احلبن الرضا 

. ساابعنا قائمناا إن شااء اهلل   : مسعتاه يقاول  : وماا هاوس قلات   : ث قال ليمن ذريح يرويه عن ابي جعفر 

يا داود بن اباي خالاد   : ، فازددت واهلل شّكًاث ثم قال ليصدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر : قال

ًا، ما ساأله عان شايء، وكاذل  أباو جعفار       ستجدني إن شاء اهلل صابر: لوال ان موسى قال للعامل –واهلل  –

 إن شاء اهلل لكان كما قال، فقطعت عليه: لو ال أن قال.) 

كنااز  -4 [ 814)]  52ص  ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج   ( )

بن حيياى، عان   رمحه اهلل يف كتاب الغيبة، عن علي  بن احلبني، عن حممد )روم الشي  املفيد : الفوائد

حممد بن حبان، عن حممد بن علي، عن إبراهيم بن حممد، عان حمماد بان عيباى، عان عباد الارزاق،        

كنات عناد أباي جعفار حمماد بان       : )عن حممد بن سنان، عن فضيل الرسان، عن أبي محزة الثماالي، قاال  

الذي حت مه اهلل قياام  يا أبا محزة، من احملتوم : ذات يوم فلما تفر ق من كان عنده، قال لي علي الباقر 

باأبي و أماي املبامى    : ثام قاال  [ و لاه جاحاد  ]قائمنا، فمن ش  فيما أقول، لقاي اهلل سابحانه و هاو باه كاافر      

. بامسي و املكن ى بكني ، البابع من بعدي، بأبي من ميأل األرَ عدال و قبطا كما ملئت ظلماا و جاورا  

فقد وجبت  لاه اجلناة، ومان مل    ( عليهما البالم)علي سّلم حملمد و  فمنيا أبا محزة، من أدركه فيبّلم له 

وأناور   –حبماد اهلل   –وأوضح من هاذا  . يبّلم فقد حر م اهلل عليه اجلنة، ومأواه النار و بئس مثوم الظاملني

ا ِإنَّ ِعادََّة الشُّاُهوِر ِعْناَد اللَّاِه اْثَنا     : وأبني وأزهر ملن هداه وأحبن إليه، قول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه

ََ ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَ  الدميُن اْلَقيمُم َفال َتْظِلُموا ِفايِهنَّ   َعَشَر َشْهرًا ِفي ِكَتاِب اللَِّه َيْوَم َخَلَق البََّمَواِت َواأَلْر

 ( َأْنُفَبُكْم

ن احلباني  أباي علاي با    عناد كنات  : )قاال ( عليهماا الباالم  )بإسناده عن زيد بن علاي  : كفاية األثر(  ) [ 9] (9)

ياا  : قاال لاي يومااً    إن  رساول اهلل  : قاال جاابر  : -إىل أن قاال   –إذ دخل عليه جاابر  ( عليهما البالم)

جابر، إذا أدركات ولادي البااقر فااقرأه من اي الباالم سابعة مان ولاده أمنااء معصاومون أئماة أبارار، والباابع               

 (.مهديهم

البابع من ولد ابين حمماد  : قال –يف حديث  - عن احلبني : عن الباقر : إثبات الرجعة [9]        

 (.بن علي، وهو احلجة بن احلبن

الباابع مان ولادي    : قاال  –يف حاديث   - عن علاي بان أباي محازة، عان البااقر       : غيبة النعماني [9]        

 (.القائم
 



 43    أعلى درجات التواتر ألخبار مولد اإلمام القائم: الفصل الساب 

 

يقمممموال : مممممن ولمممم  ْعاممممر بممممن محممممم  ( عجمممم  اهلل فرْمممم  الْممممريف)وفمممم  بمممما  انمممم  

وفمممم   (2)... ( )المهمممم ي مممممن ولمممم ي الرممممام  مممممن ولمممم  السمممماب  :اإلممممما  الممممماد  

منممما اثنممما عْمممر : وفممم  روايمممة أخمممري (3)...علمممى رأ  السممماب  منممما الامممرل: روايمممة أخمممري

 .(5)و يرها (4)مه يا مضى ستة وبق  ستة

عمممن : ممممن ولممم  موسمممى بمممن ْعامممر الكممماام( عجممم  اهلل فرْممم  الْمممريف)وفممم  بممما  انممم  

 (6)...و ل  عن  فق ان شميعت  الرمام  ممن السماب  ممن ولم   عل  عن النب  

                                                                                                   
ياا عباد   : لقاا  عان البااقر    –يف حاديث   –بإساناده عان أباي ماريم عباد الغفاار       : كفاية األثار ( 6) [99]        

 (.الغفار، إن  قائمنا هو البابع من ولدي

البابع من األئمة هو اإلمام الكاظم عليه الصالة والبالم واخلامس من أوالده هو اإلماام املنتظار عجال اهلل    (  )

 .فرجه الشريف

كمااال    [ 861)] 9 5ص  ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج      ( )

الدّقاق، عن األسدي، عن سهل، عن ابن حمبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أباي يعفاور،   : الدين

من أقر  باألئمة من آباائي وولادي، وجحاد املهادي  مان ولادي، كاان        : قال أبو عبد اهلل الصادق : قال

ملهادي مان   ياا سايدي، ومان ا   : فقلات . نبو ته وجحد حمم دًا ( عليهم البالم)كمن أقر  جبميع االنبياء 

 (.اخلامس من ولد البابع، يغيل عنكم شخصه، وال حيل  لكم تبميته: ولدكس قال

غيبااة ( 8 [ )4 6)]   5ص  ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج    (9)

: قال أباو عباد اهلل   : حد ثين حن ان بن سدير، عن أبي إمساعيل األبرص، عن أبي بصري قال: الطوسي

 (.على رأس البابع من ا الفرج

كمااال  – 2 [ 869)]9 5ص  ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج   (4)

حاد ثنا أمحاد بان حمماد اهلماداني،      : حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقااني رمحاه اهلل قاال   : الدين

ن القاسم بن أيوب، عن احلبان بان حمماد بان مساعاة،      حد ثنا أبو عبد اهلل العاصمي، عن احلبني ب: قال

من اا اثناا عشار مهادي ًا، مضاى      : مسعتاه يقاول  : قال عن ثابت الصائغ، عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

 (.ستة وبقي ستة، يصنع اهلل بالبادس ما أحل

 (.إن  الغيبة ستقع بالبادس من ولدي: )قال –يف حديث  - عن الصادق : ومنه[ 1] (5)

 (.منا اثنا عشر مهديًا، مضى ست ة وبقي ستة: )قال –يف حديث  - عن الصادق : كمال الدين [  ]        

كفايااة  – 1 [ 915)] 912ص  ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج  (9)

احلنفيااة، عاان أمااري باإلسااناد املتقااد م يف باااب النصااوص علااى األئمااة اإلثنااى عشاار عاان حممااد باان  : األثاار
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 . ( )و يرها

البمممم  مممممن فتنممممة لمممممال : نقممممرأ وفمممم  بمممما  انمممم  مممممن ولمممم  علمممم  بممممن موسممممى الرضمممما 

  (3) (2) يو ل  عن  فق ان الْيعة الثالا من ول

                                                                                                   
يا علاي ، أنات من اي وأناا منا ، وأنات أخاي ووزياري، فاإذا مات            : أن ه قال ، عن الن  املؤمنني 

ظهرت ل  ضغائن يف صدور قوم، وستكون بعدي فتنة صم اء صيلم يبقط فيها كل  وليجة وبطانة، وذلا   

األرَ والباماء، فكام ماؤمن    البابع، من ولدك، حتزن لفقده أهال  [ ولد]عند فقدان شيعت  اخلامس من 

بأبي وُأماي مسي اي وشابيهي،    : أطرق مليًا، ثم رفع رأسه، وقالفقده ثم ومؤمنة متأسف متله ف حريان عند 

يتوقد من شعاع القدس، كأني بهم  –جالبيل النور : أو قال –وشبيه موسى بن عمران، عليه جيوب النور 

ما يبمع من القرب، يكاون رمحاة علاى املاؤمنني وعاذابًا      نودوا بنداء يبمع من البعد ك[ قد]آيس ما كانوا، 

أال لعنااة اهلل علااى  : )األول: ثالثااة أصااوات يف رجاال : ومااا ذلاا  النااداءس قااال  : قلاات. علااى املنااافقني 

أال إن اهلل قاد بعاث   : يرون بادنًا باارزًا ماع قارن الشامس يناادي      : والثالث(. أزفت األزفة: )الثاني( الظاملني

فيااه هااالك الظاااملني، فعنااد ذلاا  يااأتي الفاارج، ويشاافي اهلل    باابه إىل علااي  حتااى ين( فااالن باان فااالن )

بعاد احلباني   : قلات ياا رساول اهلل فكام يكاون بعادي مان األئماةس قاال         . صدورهم، ويذهل غايظ قلاوبهم  

 (.تبعة، والتاسع قائمهم

( ولااد)وذلاا  عنااد فقاادان شاايعت  اخلااامس ماان : )قااال عاان الاان   عاان علااي : كفايااة األثاار [ ]  ( )

 (.البابع، من ولدك

يا أبا بصري، هو اخلامس مان ولاد اباين    : )قال –يف حديث  - عن أبي بصري، عنه : كمال الدين [ ]       

 (.موسى

 (.اخلامس من ولد البابع، يغيل عنكم شخصه: )قال –يف حديث  - عن الصادق : ومنه [9]       

 –اخلامس من ولاده  : )قال –يف حديث  - ادق عن حبني بن علوان، عن الص: مقتضل األثر [4]       

 (.يغيل شخصه - الكاظم 

 (.هو الثاني عشر من ا: )قال –يف حديث  - عن حممد بن زياد عنه : ومنه [1]        

إذا فقاد اخلاامس مان    : )قاال  –يف حاديث   - عن علي  بن جعفار، عان الكااظم    : علل الشرائع [8]        

 ...(. أديانكمولد البابع فاهلل اهلل يف

الثالث من ولد اإلمام الرضا عليه البالم هو اإلمام العبكري عليه البالم فعند فقده يبدأ عصر الغيباة وفيهاا   (  )

 .الفتنة الصماء

: كماال الادين   9[  64)] 595ص  ومتام البند واحلديث يف كتاب عوامل العلوم واملعار  واألحاوال ج  (9)

قاال لاي الرضاا    : عن حممد بن محدان، عن خاله أمحد بن زكرياا، قاال  العطار، عن أبيه، عن األشعري، 
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كممممأن  بالْمممميعة عنمممم  (: لمممملواا اهلل وسمممملم  عليمممم )وفمممم  عيممممون أخبممممار الرضمممما عنمممم  

 (3)و يرها .(2) ( )فق هم الثالا من ول ي يطلبون المرعى فل يج ون 

وكمممممممم ل  فمممممممم  بمممممممما  انمممممممم  مممممممممن ولمممممممم  محممممممممم  بممممممممن العلمممممممم  التقمممممممم  عليمممممممم  السممممممممل  روايمممممممماا 

 . (4)أخري

                                                                                                   
 :أما إن ه أسلم موضاع، وال باد  مان فتناة صاماء صايلم تباقط        : قال. الكرخ: أين منزل  ببغدادس قلت

 (.فيها كل وليجة وبطانة، وذل  عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي

 والرواية صحيحة اإلسناد .45 ص  وعلل الشرائع ج  5 ص  5حبار األنوار ج(  )

علاال  - [ 698)]  59ص  ومتااام البااند واحلااديث يف كتاااب عااوامل العلااوم واملعااار  واألحااوال ج    ( )

عان  [ عان أبياه  ]الطالقاني، عن ابن عقدة، عن علي  بن احلبان بان فضاال،    : الشرائع، وعيون أخبار الرضا

: قلات لاه  . طلباون املرعاى فاال جيدوناه    كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث مان ولادي ي  : أنه قال الرضا 

لائاّل يكاون يف عنقاه ألحاد     : وِلاَمس قاال  : فقلات . ألن إمامهم يغيل عنهم: وِلَم ذل  يا بن رسول اهللس قال

 (.بيعة إذا قام بالبيف

وذلا  عناد فقادان    ... ال باد  مان فتناة صام اء    : )قاال  –يف حاديث   - عان الرضاا   : غيبة الطوساي  [ ] (9)

 (.ولدي الشيعة الثالث من

وذلا  عناد فقادان الشايعة     ... وال باد  مان فتناة   : )قاال  –يف حاديث   - عن الرضا : كمال الدين [9]        

 (.الثالث من ولدي

كأني بالشايعة عناد فقادهم الثالاث     : )قال –يف حديث  - عن الرضا :  عيون أخبار الرضا  [4]        

 (.من ولدي يطلبون املرعى فال جيدونه

أنت صاحل هاذا األمارس   : )قلت للرضا : بإسناده عن الري ان بن الصلت، قال: كمال الدين( 5) [95]       

 (.ذل  الرابع من ولدي... فقال

الدّقاق، عن حمماد بان هاارون، عان الرويااني، عان عباد        : كمال الدين -9[  65] 542ص  ج: ومنها (4)

وأنا أريد أن أسأله عان القاائم،   ( البالمعليهما )دخلت على سيدي حممد بن علي : العظيم احلبين، قال

يا أبا القاسم، إن القائم منا هو املهدي الذي جيال أن ينتظار يف   [: لي]أهو املهدي أو غريه، فابتدأني فقال 

بالنبوة، وخصنا باإلمامة إنه لو  والذي بعث حممدًا . غيبته، ويطاع يف ظهوره، وهو الثالث من ولدي

فايمأل األرَ قباطًا وعاداًل كماا     [ فياه ]واحاد، لطاو ل اهلل ذلا  الياوم حتاى خيارج       مل يبق يف الدنيا إال ياوم  

إذ  أمره يف ليلة، كما أصالح أمار كليماه موساى     [ له]ملئت جورًا وظلمًا، وإن اهلل تبارك وتعاىل ليصلح 

 (.أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج: ثم قال . ذهل ليقتبس ألهله نارًا فرجع وهو رسول ن 

هااو الثالااث ماان ... القااائم من ااا هااو املهاادي: )قااال –يف حااديث  - عاان اجلااواد : كمااال الاادين [ ]       
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والتممم  يممممرَ فيهممما االمممما   ري وفممم  بممما  انممم  ممممن ولممم  الحسمممن بمممن علممم  العسمممك

 أو ما أشب  ( ول ي)أو (  بن )أو ( أبن )بكلمة 

ح ثنا محم  بن عبم  الجبمار قماال قلم  لسمي ي الحسمن بمن (  ثباا الرْعة: )ومنها

من ابنة ...  ن اإلما  من بع ي ابن  سم  رسوال اهلل وكنّي قاال (... العسكري)عل  

 . ( ) ...ن النا   يبة طويلةقيمر مل  الرو   ال ان  سيول  فييير ع

: قممماال( لممملواا اهلل وسلمممممم  عليممم  والممم )عمممن ْمممابر عمممن النبممم  ( كاايمممة اَثمممر: )ومنهممما

ال، ولكن ابن  الحجة: هو الحسن؟ قاال(2) . 

ياماضممم  اإلمممما   :عمممن الماضممم  عمممن اإلمممما  الممماد  ( أعمممل  الممموري: )ومنهمما

سن بن عل  بن محم  بن عل  بن الح(   َ   د)من بع ي موسى والرلف المنتظر 

 . بن موسى 

 . ( )الى ما شال اهلل  عالى (3)وهك ا رواياا

                                                                                                   
 (.ولدي

يا أباا القاسام،   : قال –يف حديث  - بإسناده عن عبد العظيم احلبين، عنه : كفاية األثر( 9) [91]        

 (.وهو الثالث من ولدي... إن  القائم من ا هو املهدي 

 .حيحة اإلسنادوالرواية ص(  )

باإلسناد املتقد م يف باب النص  على األئمة االثين عشار  : كفاية األثر -9[ 969 ] 5 ص 9نص الرواية ج ( )

ياا رساول   : قاال . ثام يغيال عانهم إماامهم    : ... قاال  عن جابر األنصاري، عن الان   ( عليهم البالم)

ال يبامى   : فماا امساهس قاال   ! يا رسول اهلل: قال. ال، ولكن ابنه احلجة: اهلل، هو احلبن يغيل عنهمس قال

 . فإذا عجل اهلل خروج قائمنا، ميأل األرَ قبطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا... حتى يظهره اهلل

طوبى للصابرين يف غيبته، طاوبى للمقايمني علاى حمجاتهم، أولئا  وصافهم اهلل يف كتاباه        : ثم قال        

 .أولئ  حزب اهلل أال إن حزب اهلل هم املفلحون: وقال الذين يؤمنون بالغيل: فقال

 (.ال، ولكن ابنه احلجة: قال... هو احلبنس: )قال عن جابر، عن الن  : كفاية األثر [ ]ومنها   (9)

ثم احلبن بن علي ، ثم ابناه حجاة   : ... قال –يف حديث  - عن سلمان، عن الن  : احملتضر [ ]        

 (.اهلل

ثام ابناه   : )... قاال  –يف حاديث   - بإسناده عن عمار بن ياسر، عن الان   : كشف احلق( 9) [98]        
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 (.الذي يغيل عن الناس غيبة طويلة( العبكري)

اإلماام مان   ! ياا مفضال  : قاال  –يف حاديث   - عن املفضل، عن الصاادق  : إعالم الورم( 4) [96]        

 (.ن علي بن حممد بن علي بن موسىبن احلبن ب م ح م دبعدي موسى، واخللف املنتظر 

ياا  : قاال  –يف حاديث   - بإسناده عن دعبل بن علي اخلزاعي، عن الرضاا  : :كفاية األثر( 9) [ 1]        

 (.وبعد احلبن ابنه احلجة القائم... بعدي حممد ابين( من)دعبل، اإلمام 

: قاال : عان أبياه، عان الرضاا     حادثنا صادقة بان موساى،     : ابن اخلش اب قاال : كشف الغمة( 1) [ 1]       

 .اخللف الصاحل من ولد أبي حممد، احلبن بن علي، وهو صاحل الزمان، وهو املهدي

 (.بعد احلبن ابنه القاسم باحلق  املنتظر: )قال –يف حديث  - عن اجلواد : كفاية األثر [8]        

باان ابااين، وبعااد احلباان ابنااه   اإلمااام بعاادي احل : )قااال –يف حااديث  - عاان اهلااادي  : ومنااه [6]        

 (.القاسم

مسعات أباا احلبان صااحل     : )بإسناده عان أباي هاشام داود بان القاسام اجلعفاري قاال       : ومنه( 2 ) [19]        

 (.اخللف من بعدي ابين احلبن، فكيف لكم باخللف من بعد اخللف: يقول العبكر 

 (.ة اهلل من بعدي ابينجإن اإلمام وح): قال –يف حديث  - عن العبكري : إثبات الرجعة [  ]        

ال تازال شايعتنا يف حازن    : )قاال  –يف حاديث   - عان العباكري   : املناقل البن شهر آشاوب  [  ]        

 (.حتى يظهر ولدي

 م ح م داباين  : )قاال  –يف حاديث   - عن العمري، عن أبيه، عان العباكري   : كمال الدين [9 ]        

 .(هو اإلمام، واحلج ة بعدي

 (.امسه حممد، وهو القائم من بعدي: )قال –يف حديث  - عن العبكري : ومنه [4 ]        

 (.هذا ابن نرجس، وهذا خليف  من بعدي: )قال –يف حديث  - عن العبكري : ومنه [5 ]        

هاذا صااحبكم مان بعادي وخلايف  علايكم وهاو        : قال –يف حديث  - عن العبكري : ومنه [9 ]        

 (.القائم الذي متتد إليه األعناق باالنتظار

إن  اباين هاو القاائم مان     : )قاال  –يف حاديث   - عن احلبن بن حممد بان صااحل، عناه    : ومنه [1 ]        

 (.بعدي

قاد ولاد ولاي  اهلل وحج تاه علاى عبااده،       : )قاال  –يف حديث  - عن العبكري : إثبات الرجعة [8 ]        

 (.وخليف  من بعدي

أبشاار يااا بااين ، فأناات صاااحل الزمااان، وأناات   : )قااال –يف حااديث  - عنااه : غيبااة الطوسااي [6 ]        

 (.املهدي، وأنت حج ة اهلل

ماا  ! ياا كامال  : مبتبامًا، فقاال   فنظر إلي  أبو حمم د : ).. قال –يف حديث  - عنه : ومنه [2 ]        

 (.جلوس  وقد أنبأك حباجت  احلج ة من بعدي
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علممممما بممممان كتمممما  عمممموالم العلممممو  ومسممممت ركا   لممممم يمممم كر كمممم  الروايمممماا ولممممم يممممّ ِع انمممم  

 . (2)استقرل الجمي 

 (3)المتواترةمن طوائف الروايات 

( ى فرْمممممم  الْممممممريفعجمممممم  اهلل  عممممممال)وأممممممما الروايمممممماا التمممممم   مممممم ال علممممممى والدة اإلممممممما  

ب اللمممممممممممة االقتضمممممممممممال او التنبيممممممممممم  واإليممممممممممممال أو اإلشمممممممممممارة القطعيمممممممممممة او ال اللمممممممممممة اَلتزاميمممممممممممة او 

 :التضمن فه  بالمااا وه  على طوائف

 حديث الثقلين

 فمنهممممما حممممم يا الثقلمممممين الْمممممهير والمعمممممروف وقممممم   سمممممتقرأ بعمممممض البممممماحثين مممممممادر هممممم  

روايمممة ممممن روايممماا  261فوْممم   ( ممم  نممم   مممار  فممميكم الثقلمممين كتممما  اهلل وعتر)الروايمممة 

                                                                                                   
 (.هو ابين وخليف  من بعدي)قال  –يف حديث  - عنه : شف احلق ك [  ]        

اجتمعناا إىل أباي حمماد احلبان بان علاي       : بإسناده عن مجاعة من الشيعة قاالوا مجيعااً  : كمال الدين [  ]        

  فإذا غالم كأنه قطع قمار أشابه النااس باأبي حمماد      ... نبألة عن احلجة من بعده هاذا  : )، فقاال

 (.بعدي وخليف  عليكم، أطيعوه وال تتفر قوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكمإمامكم من 

مسعت أبا حممد احلبان  : )بإسناده عن موسى بن جعفر بن وهل البغدادي، قال: كفاية األثر( 9 ) [14]        

ولادي  أماا إن  ل ... كأني بكم وقد اختلفتم بعدي يف اخللف من اي : يقول( عليهما البالم)بن علي العبكري 

 (.غيبة يرتاب فيها الناس( املهدي)

 (.املهدي من ولد اإلمام احلبن العبكري : )قال: مشارق األنوار [4 ]        

املهدي مسي  جاد ه، وكني اه، وهاو ابان     : )عن أبي احلبني وأبي عبد اهلل اجلم ال قاال: اهلداية الكربم[ 5 ]       

 (.من نرجس احلبن 

تعراَ بعض تل  الروايات القول بأنها مجيعًا معتاربة اإلساناد، بال املقصاود إثباات      وليس املقصود من اس(  )

 رواياات تواترها، وفيها ويف غريها املعتربات بالعشرات مان صاحاح وغريهاا وسانذكر يف امللحاق الثالاث       

 .موثقات أو حبانوبعضها صحاح  بعضها: بإذن اهلل تعاىلكثرية أخرم معتربة 

 العوامل، تتضمن روايات كثرية أخرم منهاا بااب اسام أماه ومنهاا عادد مان األباواب         وهناك أبواب أخرم يف(  )

 .الالحقة فراجع

 .أو شبه املتواترة (9)
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أهممممممم  العاممممممممة  مممممممممرَ بممممممم ل  وقممممممم  وردا فمممممممم  أهمممممممم كتمممممممبهم كمممممممممحي  مسممممممملم والنسممممممممائ  

والترمممممممم ي وكتمممممممر أحمممممممم  بمممممممن حنبممممممم ، وقممممممم  نقلهممممممما الطبرانممممممم  والطبمممممممري و يمممممممرهم وهممممممم ا 

 : ْ وال بتل  الرواياا

 ( 261: )عدد المصادر( رتاب اهلل وعترتي)مصادر حديث الثقلين 
 ( 1)يف كتب البيهقي   1  رواية واحدة ( )يف كتب مسلم   

 أربع روايات
 ( )يف كتب املباركفوري  2 

 روايتان
( 1 )يف كتب أمحد إبن حنبل   

 رواية
 (9)يف كتب إبن أيب عاصم  1 

 تسع روايات
 ( 9)يف كتب البيومي   2 

 تسع روايات
 (  )يف كتب الرتمذي  1

 روايتان
 (  )يف كتب إبن األثري   1 

 روايتان
 ( 1)يف كتب احلنفي   9 

 أربع روايات
 ( 1)يف كتب النسائي  1

 ثالث روايات
 (  )يف كتب إبن جرب   2 

 روايتان
 ( 1)يف كتب اجلندي   13

 ست روايات
 (  )يف كتب األلباين  1

 روايتان
 (1)يف كتب إبن أيب شيبة   2 

 ثالث روايات
 (  )يف كتب الكسي    1

 روايتان
 (1)لنيسابوري يف كتب احلاكم ا 1

 اربع روايات
مخس  (1)يف كتب إبن عساكر   9 

 روايات
 ( 1)يف كتب السخاوي    1

 أربع روايات
 ( 1)يف كتب اهليثمي  2

 أربع روايات
 (  )يف كتب املناوي   3 

 روايتان
يف كتب الصاحلي   11

 مخس روايات (1)الشامي 
 ( 2)يف كتب السيوطي  2

 سبع روايات
 ( 1)وي يف كتب الطحا    

 ثالث روايات
يف كتب الزرندي احلنفي   11

 مخس روايات( 1)
 (   )يف كتب الطرباين  9

 اثنني وعشرين رواية
 ( 1)يف كتب اآلجري     

 ثالث روايات
يف شرح أصول اإلعتقاد   11

 روايتان(  )
 ( 1)يف كتب الطربي  3 

 ثالث روايات
(   )يف كتب املتقي اهلندي   1 

 وايةاثنني وعشرين ر 
يف كتب القندوزي   11

 مخسني رواية( 13)
 ( 2)يف كتب إبن كثري    

 مثان روايات
( 1)يف كتب إبن أيب احلديد   1 

 ثالث روايات
يف كتب إبن منظور   12

 ثالث روايات( 1)
 ( 1)يف كتب النووي    

 ثالث روايات
 (  )يف كتب العقيلي   1 

 روايتان
 )( 1يف بقية املصادر   12

) 
 وثالثني رواية واحد

 ( 1)يف كتب أيب يعلي  1 
 ثالث روايات

 (  )يف كتب احلمويين   1 
 روايتان

  

                                      
 .وال خيفى إن بعض الروايات فقط مكرر، لكن نقلها من قبل سائر العلماء مؤي د ومقوا(  )
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كمممما أن عممم دا  مممممن كبمممار علمممممائهم حتمممى المتعممممبين مممممنهم كمممابن الحجممممر يعتمممرف بممممان 

 :وه ا نص عبارة ابن حجر. العترة م  القران الى يو  القيامة

 لين إلى القيامةاعتراف ابن حجر في الصواعق بعدم انقطاع الثق

 :( )قاال ابن حجر ف  المواع  المحرقة

والحالمممم  ان الحممممما وقممممم  علممممى التمسممممم  بالكتممممما  وبالسممممنة وبالعلممممممال بهمممممما ممممممن )

 (.أه  البي  ويستااد من مجموع  ل  بقال اَمور الثلثة  لى قيا  الساعة

وفم  أحاديما الحما علمى التمسم  بأهم  البيم   شمارة  لمى : ) 5 وقاال أيضما  ص

ممم   ممممنهم للتمسمممم  بممم   لمممى يمممو  القيامممممة كمممما أن الكتممما  العزيمممز كمممم ل  عممم    انقطممماع متأهِّ

ولهمم ا كممانوا أمانمما َهمم  اَرْ كممما يممأ  ، ويْممه  لمم ل  الربممر السمماب  فمم  كمم  خلممف 

ممممممممن أمتممممممم  عممممممم وال ممممممممن أهممممممم  بيتممممممم   لمممممممى آخمممممممر  ثمممممممم أحممممممم  ممممممممن يتمسممممممم  بممممممم  ممممممممنهم  ممممممممامهم 

نا  ممممممممن مزيمممممم  علمممممممم  ودقمممممممائ  وعممممممالمهم علممممممم  بممممممن أبممممممم  طالمممممممر كممممممر  اهلل وْهممممممم  لممممممما قممممممم م

 (. مستنبطا  

 حديث اللوح

حممممم يا اللممممموَ وقمممم  روا  أعمممممل  الطائاممممة بأسممممماني  وطمممممر  : ومممممن طوائمممممف الروايمممماا

 :وه ا أح  أساني  . متع دة ب  ق  يكون متوا را  

حمممم ثنا لمممماوان بممممن يحيممممى عممممن أبمممم  أيممممو  ابممممراهيم بممممن زيمممماد الرممممراز عممممن أبمممم  حمممممزة 

دخلمممممم  علممممممى ممممممموالي علمممممم  بممممممن الحسممممممين عليمممممم  : قمممممماالالثمممممممال  عممممممن أبمممممم  خالمممممم  الكممممممابل  

                                      
 .حبل بعض الطبعات 52 ص  ( )
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مممممممما همممممممم   : السمممممممل  و فممممممم  يممممممم   لمممممممحياة كمممممممان ينظمممممممر  ليهمممممممما و يبكممممممم  بكمممممممال شممممممم ي ا، فقلممممممم 

هممممم   نسمممممرة اللممممموَ الممممم ي أهممممم ا  اهللّ  عمممممالى  لمممممى رسممممموال اهللّ لمممممّلى اهللّ : الممممممحياة؟ قممممماال

، و عممممممم  عليمممممم  و آلمممممم  و سممممممّلم فيمممممم  اسممممممم اهللّ  عممممممالى و رسمممممموال اهللّ و أميممممممر المممممممؤمنين علمممممم 

الحسمممن بمممن علممم ، و أبممم  و اسمممم  و اسمممم ابنممم  محمممم  البممماقر، و ابنممم  ْعامممر المممماد ، و 

ابنمم  موسممى الكمماام، و ابنمم  علمم  الرضمما، و ابنمم  محممم  التقمم ، و ابنمم  علمم  النقمم ، و ابنمم  

حسن العسكري، و ابنم  الحجمة القمائم بمأمر اهللّ المنمتقم ممن أعم ال اهللّ الم ي يييمر  يبمة 

 ( )فيم  اَرْ قسطا و ع ال كما ملا  ْورا و الما طويلة ثم يظهر

 ورواة الح يا كلهم من عيون الطائاة وثقا ها

 حديث األنوار

 (خلقكم اهلل انوارا  فجعلكم بعرش  مح قين: )ومن طوائف الرواياا

 :ومن طرق . وق  ورد بطر  كثيرة ْ ا ، والظاهر ان  متوا ر  وا را  مضمونيا  

َثنَا( الممم و ) ممُ   َحمم َّ َثنَا ُمَحمَّ ممُ  ْبممُن  ِْبممَراِهيَم ْبممِن  ِْسممَحاَ  َرِضممَ  اهللَُّ َعنْممُ  َقممااَل َحمم َّ ُمَحمَّ

ممِ  ْبممِن َأبِمم   َثنَا َأْحَمممُ  ْبممُن ِهممَلال  َعممْن ُمَحمَّ َثنَا َأْحَمممُ  ْبممُن َماُبنْممَ اَ   َقممااَل َحمم َّ مما   َقممااَل َحمم َّ ْبممُن َهمَّ

مممِ  ْبمممِن ُعَممممَر  ممم   َعمممْن َأبِيمممِ  َعمممْن آَباِئمممِ  ُعَمْيمممر  َعمممِن اْلُمَاضَّ ْعَامممِر ْبمممِن ُمَحمَّ َْ ممماِدِ   علممميهم )َعمممِن المَّ

 :َقااَل  َعْن َأِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ( السل 

  ََِّقااَل َرُسواُل اهلل  َلُلمُ  َفَقمااَل َْ م َّ  َْ  َأْوَحى  َِل َّ َربِّ  
ِ
َمال ا ُأْسِرَي بِ   َِلى السَّ َلمَّ

لَ  ُ   ِنِّ  اطَّ ِْ اطَِّلَعة  َفاْخَتْرُ َ  ِمنَْها َفَجَعْلُتَ  َنبِّيا  َوَشَقْقُ  َلَ  َيا ُمَحمَّ َْر َْ ْعُ  َعَلى ا
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َلْعمممُ  الثَّانَِيمممَة َفممماْخَتْرُا ِمنَْهممما َعلِّيممما   ممم   ُثممممَّ اطَّ ِممممِن اْسمممِم  اْسمممما  َفَأَنممما اْلَمْحُمممموُد َوَأْنمممَ  ُمَحمَّ

َعْلُتممُ  َوِلمميََّ  َوَخلِيَاَتممَ  َوَزْوَل  َْ تِممَ  َوَشممَقْقُ  َلممُ  اْسممما  ِمممْن َأْسممَماِئ   َو يَّ اْبنَتِممَ  َوَأَبمما ُ رِّ

ممممِ  َوَخَلْقممممُ  َفاطَِمممممَة َواْلَحَسممممَن َواْلُحَسممممْيَن ِمممممْن ُنوِرُكَممممما ُثمممممَّ  َْعَلممممى َوُهممممَو َعلِ َْ مممم ه ا َفَأَنمممما اْلَعلِ

مُ  َلمْو َأنَّ َعَرْضُ  َواَلَيمَتُهْم َعَلمى اْلَمَلِئَكمِة َفَممْن َقبَِلَهما َكماَن ِعنْم بِيَن َيما ُمَحمَّ ِ ي ِممَن اْلُمَقمرَّ

اِح ا  لِمَواَلَيتِِهْم َفَمما َأْسمَكنُْت ُ  َْ نِّ اْلَبالِ  ُثمَّ َأَ انِ   َّْ  َعْب ا  َعَبَ نِ  َحتَّى َينَْقطَِ  َوَيِميَر َكال

ممُ  ُ ِحممره َأْن َ ممَراُهْم  نَّتِمم  َواَل َأْاَلْلُتممُ  َ ْحممَ  َعْرِشمم  َيمما ُمَحمَّ ُقْلممُ  َنَعممْم َيمما َر ِّ َفَقممااَل َعممزَّ َْ

مممِ  َوَفاطَِممممَة َواْلَحَسمممِن َواْلُحَسمممْيِن  ممم َّ اْرَفمممْ  َرْأَسمممَ  َفَرَفْعمممُ  َرْأِسممم  َو َِ ا َأَنممما بِمممَأْنَواِر َعلِ َْ َو

ْعَامر  وَ  َْ م   َوُموَسمى ْبمِن  ْعَامِر ْبمِن ُمَحمَّ َْ مِ  ْبمِن َعلِمِ  َو َعلِم ِّ ْبممِن َوَعلِم ِّ ْبمِن اْلُحَسمْيِن َوُمَحمَّ

ممممِ  َو   مممم   َواْلَحَسممممِن ْبممممِن َعلِ مممم ِّ ْبممممِن ُمَحمَّ ممممِ  َوَعلِ ممممِ  ْبممممِن َعلِ د ْبممممِن اْلَحَسممممِن   َ  ُموَسممممى َوُمَحمَّ

ِي  مممُ  َكْوَكمممر  ُدرِّ ِهْم َكَأنَّ
مممُة -اْلَقممماِئِم فِممم  َوْسمممطِ َِئمَّ َْ  ا

ِ
 َقمممااَل َهمممُؤاَلل

ِ
ُقْلمممُ  َيممما َر ِّ َوَممممْن َهمممُؤاَلل

ُ  َحَراِمممم  َوبِمممِ  َأْنمممَتِقُم ِممممْن َأْعمممَ اِئ  َوُهمممَو َراَحمممة   َوَهمممَ ا اْلَقممماِئمُ  مممُ  َحَللِممم  َوُيَحمممرِّ مممِ ي ُيَحلِّ الَّ

الِِميَن َواْلَجاِحِ يَن َواْلَكافِِرين ِا  ُقُلوَ  ِشيَعتَِ  ِمَن الظَّ ْْ ِ ي َي َْولَِياِئ  َوُهَو الَّ َِ ( ). 

 .ف   نى عن  ل  لتوا ر على اننا  ،ح يا لحي  عن طري   ب ي  االسنادوال

 (2)ال  رلو اَرْ من حجة: ومن طوائف الرواياا

 . من ماا ولم يعرف  ما  زمان  ماا ميتة ْاهلية: ومن طوائف الرواياا

                                      
  5 : ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال(  )

ِإنَّاا َنْحاُن   : كما قال تعاىل  9 ص 5 وال بأس بنقل ما ذكره ابن تيميه ففي جمموع  الفتاوم البن تيمية ج(  )

ما ناال غاريه مان األدياان      وال تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على احلق فلم ينله َنزَّْلَنا الذمْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن

من حتريف كتبها وتغيري شرائعها مطلقًاث ملا ينطق اهلل به القائمني حبجة اهلل وبيناته الذين حييون بكتاب اهلل 

املااوتى ويبصاارون بنااوره أهاال العمااى فااإن األرَ لاان صلااو ماان قااائم هلل حبجااةث لكاايال تبطاال حجااج اهلل   

 (.وبيناته
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مولممممممودا  متمممممممل  ( عجمممممم  اهلل  عممممممالى فرْمممممم  الْممممممريف)فلممممممو لممممممم يكممممممن اإلممممممما  المهمممممم ي 

ممم  ممممن حجمممة، ولمممما وُ لرلممم  اَرْ ( العسمممكري)زمانممم  بزممممان اإلمممما  الحمممادي عْمممر  ِْ

  مممما   للزممممان، أفيمممموا النممما  كلهمممم ميتمممة ْاهليمممة َنهمممم لمممم يعرفممموا  مممما  زممممانهم 
لاتمممرة 

 َن   ير موْود؟

 . ومنها اَئمة من بع ي اثنا عْر: ومن طوائف الرواياا طائاة رواياا

عْ : الرممممممزار القممممممم (: كاايممممممة اَثممممممر) َْ ممممممُ  ْبممممممُن  َثنَا َأُبممممممو اْلَحَسممممممِن ُمَحمَّ مممممم   َحمممممم َّ َاممممممِر ْبممممممِن ُمَحمَّ

ممممما  مممممِ  ْبمممممِن اْلَقاِسمممممِم ْبمممممِن َزَكِريَّ ممممماِر النَّْحمممممِويِّ اْلُكممممموفِ ِّ َعمممممْن ُمَحمَّ التَِّميِمممممم ه اْلَمْعمممممُروُف بِممممماْبِن النَّجَّ

َثنِ  اْلَقاِسمممُم ْبمممُن َخلِيَامممَة َعمممْن َيْحَيمممى ْبمممِن  ممماُ  ْبمممُن ُيممموُنَ  َقمممااَل َحممم َّ َْ َثنِ  ِه اْلُمَحممماِربِ ِّ َقمممااَل َحممم َّ

مممَر َأْرَبَعمممة  ِمممنَ : ْيمم   َقمممااَل زَ  َْ مممُة اْثنَمما َع َِئمَّ َْ ممِة َفَقمممااَل ا َِئمَّ َْ َو َثَمانَِيمممة    اْلَماِضمممينَ   َسممَأْلُ  َأبِممم  ع َعمممِن ا

مممما اْلَماِضمممميَن َفَعلِمممم ه ْبممممُن َأبِمممم  َطالِممممر  َو اْلَحَسممممُن َو  ِهْم َيمممما َأَبممممْ  َفَقممممااَل َأمَّ ِمممممَن اْلَبمممماِقيَن ُقْلممممُ  َفَسمممممِّ

مممماِدُ  اْبنُممممُ  َو َبْعممممَ ُ   اْلُحَسممممْينُ  ْعَاممممر  المَّ َْ َو َعلِمممم ه ْبممممُن اْلُحَسممممْيِن َو ِمممممَن اْلَبمممماِقيَن َأِخممممَ  اْلَبمممماِقُر َو 

مم   اْبنُممُ  َو َبْعممَ ُ  َعلِممِ  اْبنُممُ  َو َبْعممَ ُ  اْلَحَسممُن ابْ  نُممُ  َو ُموَسممى اْبنُممُ  َو َبْعممَ ُ  َعلِممِ  اْبنُممُ  َو َبْعممَ ُ  ُمَحمَّ

َمْهمممممِ يه َفُقْلمممممُ  َيممممما َأَبمممممْ  َأ َلْسمممممَ  ِممممممنُْهْم َقمممممااَل اَل َو َلكِنِّممممم  ِممممممَن اْلِعْتمممممَرِة ُقْلمممممُ  َفِممممممْن َأْيمممممَن َبْعمممممَ ُ  الْ 

 .( )َعَرْفَ  َأَساِمَيُهْم َقااَل َعْه   َمْعُهود  َعِهَ ُ   َِلْينَا َرُسواُل اهللَِّ للى اهلل علي  وال 

 والح يا لحي  رْال  ثقاا اْلل

الماممماا مممممن كلممممماا : ائممممف الروايممماا ال الممممة علمممى وْممممود  الْممممريفأن مممممن طو كمممما

والتممممممم  نقلهممممممما العممممممم وال ( عجممممممم  اهلل فرْممممممم  الْمممممممريف)وأقمممممممواال اإلمممممممما  المهممممممم ي المنتظمممممممر 

والثقممماا و يمممرهم، ولعلهممما بماردهممما  ممممل  دلممميل  علمممى التممموا ر بمممأعلى درْا ممم ، فراْممم  

ممممما  المهمممم ي عجمممم  اهلل كلمممممة اإل)ممممثل  الروايمممماا التمممم  ْمعهمممما السممممي  العممممم الْممممهي  فمممم  

                                      
 924كفاية االثر ص(  )
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 . ( )(فرْ  الْريف

أن الروايممممممممممماا بالماممممممممممماا وفيهممممممممممما العْمممممممممممراا ممممممممممممن الروايممممممممممماا الممممممممممممحاَ : والحالممممممممممم 

والمعتبممراا بممل ريممر، بمم  لمممو لممم يكممن فيهمما حتممى روايمممة واحمم ة لممحيحة لممما اضمممّر َن 

 . ضابط التوا ر متحققا كما أوضحنا  ل 

 (عليهم السالم) من الروايات المعتبرة الواردة عن جميع المعصومين

ولنرممممممتم فممممممم  الروايمممممماا بمممممم كر روايتممممممين أو ثلثممممممة عممممممن كمممممم  معمممممممو  علممممممى حسممممممر 

 : التسلس  م  اإلشارة  لى م ي وثاقة الح يا  ْماال  

 من أحاديث رسول اهلل 

حممممممم ثنا محمممممممم  بمممممممن وهبمممممممان، قممممممماال حممممممم ثنا علممممممم  بمممممممن : للرمممممممزاز القمممممممم ( كاايمممممممة اَثمممممممر)

اهلل بمممن سمممليمان الحضمممرم  فممم  مطمممين حممم ثنا محمممم  بمممن عبممم  : الحسمممين الهمممم ان ، قممماال

حممممم ثنا سمممممايان بمممممن عيينممممم ، عمممممن ْعامممممر بمممممن : قممممماال حممممم ثنا الحسمممممن بمممممن سمممممه  الريممممماث، قممممماال

 :محم ، عن ابي  عليهما السل ، عن ْابر بن عب اهلل االنماري

ممِ  ْبممُن َهمماُروَن ْبممِن مُ  َثنَا َأُبممو ُمَحمَّ َثنَا َعلِمم ه ْبممُن َحَسممِن ْبممِن َمنْممَ َة َقممااَل َحمم َّ وَسممى َرِضمممَ  َحمم َّ

ماُر َعم مُ  ْبمُن َيْحَيمى اْلَعطَّ َثنِ  ُمَحمَّ ُ  ْبُن َيْعُقوَ  اْلُكَلْينِم ه َقمااَل َحم َّ َثنَا ُمَحمَّ ْن اهللَُّ َعنُْ  َقااَل َح َّ

َيالِِسممم ِّ َعمممْن َسمممْيِف ْبمممِن َعِميمممَرَة َوَلمممالِِ  ْبمممِن  مممِ  ْبمممِن َخالِممم   الطَّ ممماِ  َعمممْن ُمَحمَّ َسمممَلَمَة ْبمممِن اْلَرطَّ

ممممم   عُ  ْعَامممممِر ْبمممممِن ُمَحمَّ َْ ممممم   اْلَحْضمممممَرِم ِّ َعمممممْن  ِميعممممما  َعمممممْن َعْلَقَممممممَة ْبمممممِن ُمَحمَّ َْ َثنَا  ْقَبمممممَة  َوَحممممم َّ

َثنَا َعْبمممممممُ  اهللَِّ ْبمممممممُن  َثنَا َعلِممممممم ه ْبمممممممُن اْلُحَسمممممممْيِن اْلَهْممممممممَ انِ ه َقمممممممااَل َحممممممم َّ مممممممُ  ْبمممممممُن َوْهَبممممممماَن َقمممممممااَل َحممممممم َّ ُمَحمَّ

                                      
 .مبتدركاته يف الرتمجة الفارسية للكتاب وراجع(  )
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َثنَا ُسمممْاَياُن ْبمممُن ُعَيْينَمممَة ُسمممَلْيَماَن اْلَحْضمممَرِم ه َقممما ممماُث َقمممااَل َحممم َّ َثنَا اْلَحَسمممُن ْبمممُن َسمممْه   اْلَريَّ اَل َحممم َّ

َْنَمممماِريِّ َقمممااَل  َْ مممابِِر ْبمممِن َعْبمممِ  اهللَِّ ا َْ ممم   َعمممْن َأبِيمممِ  َعمممْن  ْعَامممِر ْبمممِن ُمَحمَّ َْ   َقمممااَل َرُسمممواُل اهللَِّ: َعمممْن 

مممِ    ِْسمممَعة  ِممممَن   ُلمممْلبَِ    ِممممنْ   َيممما ُحَسمممْيُن َيْرمممُرُل  لممملى اهلل عليممم  واال لِْلُحَسمممْيِن ْبمممِن َعلِ

مممِهَ  َأُبممموَ  َفاْلَحَسمممُن َبْعمممَ ُ  َفممماَِ ا ُسممممَّ اْلَحَسمممُن  ْْ مممِة َفممماَِ ا اْسُت ُمَّ َْ مممِة ِممممنُْهْم َمْهمممِ يه َهمممِ ِ  ا َِئمَّ َْ ا

ممم   َفَأْنمممَ  َفممم ممم   اْبنُمممُ  َفممماَِ ا َمَضمممى ُمَحمَّ مممِ  َفُمَحمَّ مممِ  اْبنُمممَ  َفممماَِ ا َمَضمممى َعلِ مممِهْ َا َفَعلِ ْْ اَِ ا اْسُت

ْعَار  َفُموَسى اْبنُُ  َفاَِ ا َمَضى ُموَسى َفَعلِِ  اْبنُُ  َفاَِ ا َمَضى َعلِِ   َْ َفَجْعَار  اْبنُُ  َفاَِ ا َمَضى 

ممم   اْبنُمممُ  َفممماَِ ا َمَضممم مممِ  َفاْلَحَسمممُن اْبنُمممُ  َفممماَِ ا َمَضمممى َفُمَحمَّ مممِ  اْبنُمممُ  َفممماَِ ا َمَضمممى َعلِ ممم   َفَعلِ ى ُمَحمَّ

ْورا  َوُاْلما   َْ َْ ِقْسطا  َوَعْ ال  َكَما ُملَِاْ   َْر َْ ُة َبْعَ  اْلَحَسِن َيْمَ ُ ا  ( ).اْلَحَسُن َفاْلُحجَّ

 .لحي  رْال  ثقاا: الح يا 

مْيُ  الثَِّقمُة ( الييبة) َّْ مُ  ْبمُن اْلَحَسمِن اْلَواِسمطِ ه لل َثنَا ُمَحمَّ اْلَجلِيمُ  َفْضمُ  ْبمُن َشماَ اَن، َحم َّ

َْعَمممُا َقممااَل  َْ َثنَا ُسممَلْيَماُن ْبممُن ِمْهممَراَن ا َثنَا ُزَفممُر ْبممُن اْلُهممَ ْيِ  َقممااَل َحمم َّ َرِضممَ  اهللَُّ َعنْممُ  َقممااَل َحمم َّ

ممممابُِر ْبمممم َْ َثنَا  َثنَا ُمممممَورِّ   َقممممااَل َحمممم َّ َْنَممممماِريه َقممممااَل َحمممم َّ َْ نْممممَ اُل   َدَخممممَ  : ُن َعْبممممِ  اهللَِّ ا نَمممماَدَة   ْبممممنُ   َْ ُْ

َْنَماِريه َعَلى َرُسواِل اهللَِّ  َْ ما َلمْيَ  ِعنْمَ   ا ما َلمْيَ  هللَِِّ َوَعمَّ ُ  َأْخبِْرنِم  َعمَّ َفَقااَل َيا ُمَحمَّ

نْمممَ اُل  ُموَسمممى ْبمممَن ِعْممممَراَن اهللَِّ  َِلمممى َأْن َقمممااَل َرَأْيمممُ  اْلَباِرَحمممَة فِممم  النَّمممْوِ   َْ َفَقمممااَل لِممم  َيممما 

م     ِممْن َبْعمِ ِ  َفَقمْ  َأْسمَلْمُ  َوَرَزَقنِمَ  اهللَُّ  َأْسلِْم َعَلى َيِ  ُمَحمَّ
ِ
َْوِلمَيال َْ َواْسَتْمِسمْ  بِا

َْسَتْمِسمممَ  بِِهمممْم َفَقمممااَل  ََ  َبْعمممَ َ  
ِ
َْوِلمممَيال َْ نْمممَ اُل  َ لِمممَ  َفمممَأْخبِْرنِ  بِا َْ َأْوِلمممَياِئ  ِممممْن  َيممما 

 َبنِممم   ِْسمممَراِئيَ  َوَسممماَ  
ِ
ُة  َبْعمممِ ي بَِعمممَ ِد ُنْقَبمممال اْلَحمممِ يَا  َِلمممى َأْن َقمممااَل َفممماَِ ا اْنَقَضمممْ  ُمممم َّ

َْمِر َبْعممَ ُ  اْلَحَسممُن  َعلِممِ   َْ  ِّ ُثمممَّ َيِييممُر َعممِن النَّمماِ   َِممماُمُهْم  َقمماَ  بِمما
كِ ُيممْ َعى بِممالزَّ

                                      
 . 9كفاية االثر ص (  )
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مممُة َيِييمممُر َعمممنُْهْم َ ْيَبممممة   َقمممااَل َيممما َرُسمممواَل  مممِن اْبنُمممُ  اْلُحجَّ اهللَِّ َيِييمممُر اْلَحَسمممُن ِممممنُْهْم َقمممااَل اَل َوَلكِ

ى َحتَّى  ( )ُيْظِهَرُ  اهللَُّ َ َعاَلى اْلَرَبرَ   َطِويَلة  َقااَل َيا َرُسواَل اهللَِّ َفَما اْسُمُ  َقااَل اَل ُيَسمَّ

 .راْ  كااية اَثرول  سن  آخر موث  أيضا  ف. الح يا موث 

ممْيَبانِ ه َقممااَل (: كاايممة اَثممر) َّْ لِممِر ال ممُ  ْبممُن َعْبممِ  اهللَِّ ْبممِن اْلُمطَّ ممِ  ُمَحمَّ َأْخَبَرنِمم  َأُبممو اْلُمَاضَّ

َثنِ  َأُبمممو  مممَة َقمممااَل َحممم َّ َثنَا َأْحَممممُ  ْبمممُن ُمْطمممِرِ  ْبمممِن َسمممَواِد ْبمممِن اْلُحَسمممْيِن اْلَقاِضممم  اْلُبْسمممتِ ه بَِمكَّ َحممم َّ

ممماِر ْبمممُن َكثِيمممر  اْلُكممموفِ ه َحممم َثنَا َعْبمممُ  اْلَياَّ مممر  َقمممااَل َحممم َّ مممِ  ْبمممِن ُمَهلَّ بِممم ه اْلُمِييمممَرُة ْبمممُن ُمَحمَّ  ا ِم  اْلُمَهلَّ

ممما   َقمممااَل    َيُهممموِدي    َقمممِ  َ : َعمممْن  ِْبمممَراِهيَم ْبمممِن ُحَمْيممم   َعمممْن َأبِممم  َهاِشمممم  َعمممْن ُمَجاِهممم   َعمممِن اْبمممِن َعبَّ

م  َأْسممَأُلَ  َعمْن َأْشممَياَل َ َلْجَلمُ  فِمم     هللَِّا  َرُسموالِ   َعَلمى مُ   ِنِّ ُيَقممااُل َلمُ  َنْعَثمم   َفَقمااَل َيمما ُمَحمَّ

ْبَتنِ  َعنَْها َأْسَلَمُ  َعَلى َيِ َ  َقااَل َسْ  َيا َأَبا ُعَماَرَة َفَقااَل  َْ َلْ ِري ُمنُْ  ِحين  َفاِْن َأْنَ  َأ

مممَ  َفَقممما مممُ  ِلمممْف لِممم  َربَّ  ِنَّ اْلَرمممالَِ  اَل ُيوَلمممُف  اِلَّ بَِمممما َوَلمممَف بِمممِ  َنْاَسمممُ    اَل َيممما ُمَحمَّ

َْوَهاُ  َأْن َ نَاَلُ  َواْلَرَطَراُا  َْ ِ ي َ ْعِجُز اْلَحَوا ه َأْن ُ ْ ِرَكُ  َوا َوَكْيَف ُيوَلُف اْلَرالُِ  الَّ

ا َيِم  َْ َّ َعمَّ َحاَطِة بِِ   َْبَماُر َعِن اإْلِ َْ ُ  َوا ُاُ  اْلَواِلُاوَن َنَأي فِ  ُقْربِِ  َوَقُرَ  فِ  َأْن َ ُح َّ

َْيَن َفَل ُيَقااُل َلُ  َأْيَن ُهَو ُمنَْقطُِ  اْلكَ  َْ َن ا ْيِايَِّة فِيمِ  َنْأِيِ  َكيََّف اْلَكْيِايََّة َفَل ُيَقااُل َلُ  َكْيَف َوَأيَّ

ممَمُ  َكَممما َوَلممَف َناْ  ََحممُ  المَّ َْ ممِة َفُهممَو ا َْينُونِيَّ َْ ممْ    َسممُ  َواْلَواِلممُاوَن اَل َيْبُلُيمموَن َنْعَتمم ُ َوا َلممْم َيلِ

مُ  َواِحم    ُ  َفَأْخبِْرنِ  َعمْن َقْولِمَ   ِنَّ َوَلْم ُيوَلْ  َوَلْم َيُكْن َلُ  ُكُاوا  َأَح   َقااَل َلَ ْقَ  َيا ُمَحمَّ

ْنَسممماُن َواِحممم ا  َفَوْح َ  ْنَسممماِن اَل َشمممبِيَ  َلمممُ  َأَلمممْيَ  اهللَُّ َواِحممم ا  َواإْلِ مممَة اإْلِ ُتمممُ  َأْشمممَبَهْ  َوْحَ انِيَّ انِيَّ

ْ   َفَقممااَل  ْسممم  َوَعممَر
ِْ ْنَسمماُن َواِحمم   َثنَممِويه اْلَمْعنَممى  اهللَُّ َواِحمم   َواِحممِ يه اْلَمْعنَممى َواإْلِ

مم ُ  ممبِيُ  فِمم  اْلَمَعممانِ  اَل َ ْيممُر َقممااَل َلممَ ْقَ  َيمما ُمَحمَّ ْْ َممما التَّ َ  َو  ِنَّ َفممَأْخبِْرنِ  َعممْن  َوَبممَ ن  َوُرو

َوِلممميَِّ  َممممْن ُهمممَو َفَمممما ِممممْن َنبِمممِ   اِلَّ َوَلمممُ  َوِلمممِ  َو ِنَّ َنبِيَّنَممما ُموَسمممى ْبمممَن ِعْممممَراَن َأْوَلمممى  َِلمممى 

                                      
 .16 : ص ،   ج املبائل، مبتنبط و الوسائل مبتدرك(  )
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َو  ُيوَشممَ  ْبممِن ُنممون  َفَقممااَل َنَعممْم  ِنَّ َوِلمميِّ  َواْلَرلِيَاممَة ِمممْن َبْعممِ ي َعلِمم ه ْبممُن َأبِمم  َطالِممر  

مممة  َأْبمممَرار  َقمممااَل َيممما َبْعمممَ ُ  ِسممم ْبَطاَي اْلَحَسمممُن َواْلُحَسمممْيُن َ ْتُلممموُ   ِْسمممَعة  ِممممْن ُلمممْلِر اْلُحَسمممْيِن َأِئمَّ

م   َفماَِ ا  ِهْم لِ  َقااَل َنَعْم  َِ ا َمَضى اْلُحَسْيُن َفاْبنُمُ  َعلِمِ  َفماَِ ا َمَضمى َفاْبنُمُ  ُمَحمَّ ُ  َفَسمِّ ُمَحمَّ

ْعَامممر  َفممماِ  َْ ْعَامممر  َفاْبنُمممُ  ُموَسمممى َفممماَِ ا َمَضمممىَمَضمممى َفاْبنُمممُ   َْ مممِ  َفممماَِ ا  َ ا َمَضمممى  ُموَسمممى َفاْبنُمممُ  َعلِ

 َمَضى َعلِِ  َفاْبنُُ  ُمَحمَّ   َفاَِ ا َمَضى ُمَحمَّ   َفاْبنُُ  َعلِِ  َفاَِ ا َمَضى َعلِِ  َفاْبنُُ  اْلَحَسُن َفاَِ ا

ُة  مَر ( علميهم السمل )ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعلِمِ  َمَضى اْلَحَسُن َفَبْعَ ُ  اْبنُُ  اْلُحجَّ َْ َفَهمِ ِ  اْثنَما َع

تِمم   َْ  َبنِمم   ِْسمَراِئيَ  َقمااَل َفممَأْيَن َمَكماُنُهْم فِمم  اْلَجنَّمِة َقمااَل َمِعمم  فِم  َدَر
ِ
 َِمامما  َعَلمى َعممَ ِد ُنَقَبمال

مممممَ  َرُسمممممواُل اهللَِّ ممممْ   َقمممممااَل َأْشمممممَهُ  َأْن اَل  َِلمممممَ   اِلَّ اهللَُّ َوَأنَّ مممَياُل َبْعمممممَ َ  َوَلَقم َْوِلمم َْ ُهمممممْم ا َوَأْشمممممَهُ  َأنَّ

َمممِة َوفِيَممما َعِهممَ   َِلْينَمما ُموَسممى  ممْ ُا َهممَ ا فِمم  اْلُكُتممِر اْلُمَتَق ِّ َْ َممماِن  َو  َِ ا َكمماَن آِخممُر الزَّ

 اَل َنبِم َّ َبْعمَ ُ  َيْرمُرُل 
ِ
َْنبَِيمال َْ مة  َأْبمَرار  َعمَ َد  َيْرُرُل َنبِِ  ُيَقااُل َلُ  َأْحَممُ  َخماَ ُم ا ِممْن ُلمْلبِِ  َأِئمَّ

َْسَباث َْ  ( )ا

وقممم  روا  الاضمممم  بمممن شمممما ان عمممن محممممم  بمممن ابمممم  عميمممر واحممممم  بمممن محممممم  بمممن أبمممم  

نمممر البزنطمم  عممن ابممان بممن عثمممان االحمممر عممن ابممان بممن  يلممر عممن عكرمممة عممن عبمم  اهلل 

 .والسن  موث  دون ش  –بن عبا  

 :عن عب  اهلل بن عبا  (2)  بن شا ان، بسن ينللْي  الجلي  الاض( الييبة)وف  

لما عرل ب  الى السمال بلي  س رة المنتهى، نادان   :قاال رسوال اهلل : قاال

 . لبي  لبي  يا ر : فقل : يا محم : رب  ّْ  ْلل ، فقاال

                                      
   : ص عشر، اإلثين األئمة على النص يف األثر كفاية(  )

: قاال  الثماالي،  محازة  اباي  حاد ثنا : قاال  محياد،  بان  عاصام  حاد ثنا : قال جنران ابي بن الرمحن عبد حد ثنا(  )

وعاان احلباان باان  . اهلل رسااول قااال: قااال عباااس، باان اهلل عبااد حااد ثنا: قااال جاابري، باان سااعيد حااد ثنا

 .حمبوب عن أبي محزة الثمالي عن سعيد بن جبري عن عبد اهلل بن عباس
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فأنمما ْعلمم   ;ممما أرسممل  رسمموال فانقضممْ  أّياممم  ااّل أقمما  بمماَمر بعمم   ولممّي  : قمماال

الممممر خلياتمممم  واممممما  أّمتمممم ، ثممممم الحسممممن، ثممممم الحسممممين، ثممممم علمممم  بممممن علممممّ  بممممن أبمممم  ط

الحسين، ثم محم  بن عل ، ثم ْعامر بمن محمم ، ثمم موسمى بمن ْعامر، ثمم علم  بمن 

موسى ، ثم محم  بمن علم ، ثمم علم  بمن محمم ، ثمم الحسمن بمن علم ، ثمم الحجمة بمن 

 .الحسن

 .ارف  رأس ! يا محم 

سممممممين و سممممممعة أوالد الحسممممممين، فرفعمممممم  رأسمممممم  فمممممما ا بممممممأنوار علمممممم  والحسممممممن والح

 .والحجة وسطهم يت َ كأّن  كوكر دّري

همممممؤالل خلامممممائ  وحججممممم  فممممم  اَرْ، وخلاممممما   ! يممممما محمممممم : فقممممماال اهلل  عمممممالى

 وأوليا   من بع  ، فطوبى لمن أحّبهم، والوي  لمن أبيضهم

 لحي  رْال  ثقاا عيون: والح يا

 من أحاديث أمير المؤمنين علي 

سمممممّمهم لممممم  يممممما : قلممممم : اعمممممن أميمممممر الممممممؤمنين علممممم  ( عمممممةمرتممممممر اثبممممماا الرْ)

و وضمم  يمم   علممى رأ  الحسممن  -أنمم  يمما علمم  أّولهممم، ثممّم ابنمم  همم ا: رسمموال اهللّ، قمماال

ثمممممّم  -و وضممممم  يمممم   علممممى رأ  الحسممممين عليمممم  السممممل  -ثممممّم ابنمممم  همممم ا -عليمممم  السممممل 

ثممّم . السممل سممّي  علممّ  ابنم  زيممن العابم ين، و سمميول  فمم  زمانم  يمما أخم  فمماقرا  منّم  

ثّم ابن  ْعار الماد ، ثّم ابن  . ابن  محّم  الباقر، باقر علم  و خازن وح  اهللّ  عالى

موسى الكاام، ثّم ابن  عل  الرضا، ثّم ابن  محّم  التقّ ، ثّم ابن  علّ  النقمّ ، ثمّم ابنم  

الحسمممممن الزكمممممّ ، ثمممممّم ابنممممم  الحّجمممممة القمممممائم، خممممما م أولممممميائ  و خلامممممائ  و المنمممممتقم ممممممن 
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ثممممّم قمممماال أميممممر . أعمممم ائ  اّلمممم ي يممممم  اَرْ قسممممطا و عمممم ال كممممما ملامممم  الممممما و ْممممورا

و اهللّ  ّنممم  َعمممرف ْميممم  ممممن يبايعممم  بمممين المممركن و المقمممما  و : الممممؤمنين عليممم  السمممل 

الاضمم  بممن (:  ثبمماا الهمم اة)وورد نحممو  فمم   أعممرف أسمممال أنمممار  و أعممرف قبممائلهم

حممماد بممن عيسممى عممن اإلممما  الممماد  عممن شمما ان عممن محممم  بممن  سممماعي  بممن بزيمم  عممن 

 .والسن  لحي  قوي ْ ا   –آبائ  عليهم السل  

ولكنممم  فكمممرا فممم  مولمممود يكمممون ممممن اهمممري  :كمممما مضمممى قولممم  اإلمممما  علممم  

وهممممو فمممم  أعلممممى درْممممماا  ...الحممممادي عْممممر مممممن ولمممم ي وهممممو المهمممم ي يم همممما عمممم ال  

 .المحة

 اإلمام الحسن من أحاديث 

، عممممممن ابممممممن العّياشمممممم ، عممممممن أبيمممممم ، عممممممن ْبرئيمممممم  بممممممن ( )لممممممويالمظاممممممر الع: كممممممماال المممممم ين

أحمممم ، عمممن موسمممى بمممن ْعامممر البيممم ادي، عمممن الحسمممن بمممن محمممم  المممميرف ، عمممن حنّمممان 

لمممممما : ابمممممن سممممم ير، عمممممن أبيممممم  سممممم ير بمممممن حكممممميم، عمممممن أبيممممم ، عمممممن أبممممم  سمممممعي  عقيمممممما، قممممماال

معاويمممة بمممن أبممم  سمممايان دخممم  عليممم  النممما  ( عليهمممما السمممل )لمممال  الحسمممن بمممن علممم  

 !ويحكم ما   رون ما عمل ؟: فقاال ! م  بعضهم على بيعت فل

واهلل، ال ي عمل  خير لْيعت  مّما طلع  علي  الْم  أو  رب ، أال  علمون 

أّننمممم   مممممامكم ماتممممرْ الطاعممممة علمممميكم، وأحمممم  سممممي ي شممممبا  أهمممم  الجنممممة بممممنّص مممممن 

مممّا خممممر  أممممما علمممممتم أّن الرضممممر : قمممماال. بلممممى: ؟ قممممالوا[علممممّ  ] رسمممموال اهلل  م  لمم

    السممماينة، وقتممم  اليمممل ، وأقممما  الجممم ار كمممان  لممم  سمممرطا  لموسمممى بمممن عممممران 

                                      
  .املظفر بن جعفر بن املظفر العلوي البمرقندي وهو من مشاي  الصدوق وقد ترضى عليه يف املشيخه(  )
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 .حكمة ولوابا  (  عالى  كر )خا  علي  وْ  الحكمة ف   ل ت وكان  ل  عن  اهلل 

أممما علممممتم أّنمم  مممما منّممما أحمم   ال ويقممم  فممم  عنقمم  بيعمممة لطا يمممة زمانمم   ال القمممائم الممم ي 

خلاممم ، فممماّن اهلل عمممز وْممم  يرامممم  ( السممممل  عليهمممما)يممممّل  روَ اهلل عيسمممى بمممن ممممريم 

والد مم ، وييّيممر شرممم  لممال يكممون َحمم  فمم  عنقمم  بيعممة   ا خممرل،  لمم  التاسمم  مممن 

ول  أخ  الحسمين، ابمن سمي ة اإلممال يطيم  اهلل عممر  فم   يبتم ، ثمم يظهمر  بق ر م  فم  

 .لورة شا  دون أربعين سنة،  ل  ليعلم ان اهلل على ك  ش ل ق ير

 ( )(مثل )ن حنّان بن س ير ع: اإلحتجال

 من أحاديث اإلمام الحسين 

َثنَا َعلِمممممم ه ْبممممممُن ( كممممممماال المممممم ين) ْعَاممممممر  اْلَهَمممممممَ انِ ه َقممممممااَل َحمممممم َّ َْ َثنَا َأْحَمممممممُ  ْبممممممُن ِزَيمممممماِد ْبممممممِن  َحمممممم َّ

مممَلِ  ْبمممِن َلمممالِ   اْلَهمممَرِويِّ َقمممااَل َأْخ  َبَرَنممما َوكِيمممُ  ْبمممُن  ِْبمممَراِهيَم ْبمممِن َهاِشمممم  َعمممْن َأبِيمممِ  َعمممْن َعْبمممِ  السَّ

ْحَمِن ْبمِن َسمملِيط  َقممااَل َقممااَل اْلُحَسممْيُن ْبممُن َعلِمم ِّ ْبممِن  بِيممِ  ْبممِن َسممْع   َعممْن َعْبممِ  الممرَّ َِ َعممِن الرَّ ا اْلَجمرَّ

ُلُهممْم َأِميمممُر اْلُمممْؤِمنِيَن َعلِمم ه ْبممُن َأبِممم  ( علمميهم السممل )َأبِمم  َطالِممر   ممَر َمْهممِ ّيا  َأوَّ َْ ِمنَّمما اْثنَممما َع

َْ َبْعمَ   َْر َْ َماُ  اْلَقاِئُم بِاْلَح ِّ ُيْحِي  اهللَُّ بِِ  ا َطالِر  َوآِخُرُهُم التَّاِسُ  ِمْن ُوْلِ ي َوُهَو اإْلِ

ِرُكوَن َلُ  َ ْيَبة  َيْرَ  ه فِيَها أَ  ْْ ِ  َوَلْو َكِرَ  اْلُم يِن ُكلِّ ْقَوا   َمْو ِها َوُيْظِهُر بِِ  ِدْيَن اْلَح ِّ َعَلى ال ِّ

                                      
: ، وعااوامل العلااوم ح 9 / 5، وج9ح6 /44: عنهمااا البحااار 6/ : ، اإلحتجاااج ح5 9/ -5(  )

 9  / : ، واحلمااويين يف فرائااد الباامطني 1 9: ، ورواه اخلااز از القمااي يف كفايااة األثاار  4ح14 /9 

عاان  8  / : والصااراط املبااتقيم   5/ : ، وأورده يف كشاف الغمااة (مثلااه)بإساناديهما إىل أبااي سااعيد  

: ، والبحااار9 ح 8  /5: وإثبااات اهلااداة  92 / : وأخرجااه يف إعااالم الااورم  (.مثلااه) احلباان 

عان     ح4/946 : ، ويف احملجة البيضااء، والبحاار  98ح9 9: ، وااليقاظ من اهلجعة9ح 16 / 5

عاان كمااال الااد ين واإلحتجاااج والكفايااة، ويف االيقاااظ ماان  6  ح 9/969: اإلعااالم، ويف إثبااات اهلااداة

 .فايةعن الك 95 ح919: اهلجعة
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يِن آَخُروَن َفُيْؤَ ْوَن َوُيَقمااُل َلُهمْم َمتمى همَ ا اْلَوْعمُ   ِْن ُكنْمُتْم لماِدِقيَن   َوَيْثُبُ  فِيَها َعَلى ال ِّ

مممْيِف َبمممْيَن َيمممَ ْي  ََ ي َوالتَّْكمممِ يِر بَِمنِْزَلمممِة اْلُمَجاِهمممِ  بِالسَّ َْ مممابَِر فِممم  َ ْيَبتِمممِ  َعَلمممى ا َأَمممما  ِنَّ المَّ

 .( )  َرُسواِل اهللَِّ 

 وروي الح يا بنا  ه ا السن  الرزاز وابن عياش والح يا معتبر

 من أحاديث اإلمام السجاد 

عن لاوان بن يحيى، عن ابراهيم بن ابم  زيماد، عمن ابم  حممزة : الاض  بن شا ان

 : الثمال ، عن اب  خال  الكابل 

َثنَ  اُ  َقممااَل َحمم َّ َثنَا َعلِمم ه ْبممُن َعْبممِ  اهللَِّ اْلممَورَّ مموفِ ه َعممْن َعْبممِ  اهللَِّ َحمم َّ ممُ  ْبممُن َهمماُروَن المه ا ُمَحمَّ

َثنِ  َلممْاَواُن ْبممُن  ْبمِن ُموَسممى َعممْن َعْبمِ  اْلَعظِمميِم ْبممِن َعْبممِ  اهللَِّ اْلَحَسمنِ ِّ َرِضممَ  اهللَُّ َعنْممُ  َقمااَل َحمم َّ

 :  ِّ َعْن َأبِ  َخالِ   اْلَكاُبلِ ِّ َقااَل َيْحَيى َعْن  ِْبَراِهيَم ْبِن َأبِ  ِزَياد  َعْن َأبِ  َحْمَزَة الثهَمالِ 

 ْبِن اْلُحَسْيِن َزْيِن اْلَعابِِ يَن ِّ 
َفُقْلُ  َلمُ  َيما اْبمَن َرُسمواِل  َدَخْلُ  َعَلى َسيِِّ ي َعلِ

ممممَر َعَلممممممى  مم َْ َ ُهْم َوَأْو ممممَودَّ مممماَعَتُهْم َوَممم مممممم َّ َطمم َْ ممممزَّ َو َْ اهللَُّ َعمم مممَر م ممممِ يَن َفمم مم مممماِدِ  اهللَِّ َأْخبِْرنِمممممم  بِالَّ ِعَبمم

َعَلُهممُم اهللَُّ  ااِلْقتِممَ اَل بِِهممْم َبْعممَ  َرُسممواِل اهللَِّ  َْ ممِ يَن  َْمممِر الَّ َْ َفَقممااَل لِمم  َيمما َكنَْكممُر  ِنَّ ُأولِمم  ا

ممم ه ْبمممُن َأبِممم  َطالِمممر   مممَر َعَلمممْيِهْم َطممماَعَتُهْم َأِميمممُر اْلُممممْؤِمنِيَن َعلِ َْ مممة  لِلنَّممماِ  َوَأْو ممم َّ َأِئمَّ َْ َعمممزَّ َو

َْممُر  َِلْينَما ( م السل عليه) َْ ُثممَّ اْلَحَسمُن ُثممَّ اْلُحَسمْيُن اْبنَما َعلِم ِّ ْبمِن َأبِم  َطالِمر  ُثممَّ اْنَتَهمى ا

مممِ   َْ اَل  ُثممممَّ َسمممَكَ  َفُقْلمممُ  َلمممُ  َيممما َسممميِِّ ي ُرِوَي َلنَممما َعمممْن َأِميمممِر اْلُممممْؤِمنِيَن َعلِ َْر َْ َأنَّ ا

مم َّ  َْ مة  هللَِِّ  مم    َ ْرُلمو ِمممْن ُحجَّ َممماُ  َبْعمَ َ  َقممااَل اْبنِم  ُمَحمَّ مُة َواإْلِ َوَعمزَّ َعَلممى ِعَبماِدِ  َفَمممِن اْلُحجَّ

َماُ  َبْعِ ي َوِمْن َبْعِ  ُمَحمَّ   ابْ  ُة َواإْلِ نُُ  َواْسُمُ  فِ  التَّْوَراِة َباِقر  َيْبُقُر اْلِعْلَم َبْقرا  ُهَو اْلُحجَّ

                                      
 1 9: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال(  )
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ْعَار  َواْسُمُ  ِعنَْ  َأْهِ  ال اِدَ  َْ اِدُ  َفُقْلُ  َلُ  َيا َسيِِّ ي َفَكْيَف َلاَر اْسُمُ  المَّ  المَّ
ِ
َمال سَّ

َثنِ  َأبِمم  َعممْن َأبِيممِ   ُكممْم َلمماِدُقوَن َقممااَل َحمم َّ َقممااَل  َأنَّ َرُسممواَل اهللَِّ ( عليهممما السممل )َوُكله

ممِ  ْبممِن َعلِمم ِّ ْبممِن اْلُحَسمميْ  ْعَاممُر ْبممُن ُمَحمَّ َْ علمميهم )ِن ْبممِن َعلِمم ِّ ْبممِن َأبِمم  َطالِممر   َِ ا ُولِممَ  اْبنِمم  

َماَممممَة ( السمممل  ِع  اإْلِ ْعَامممر  َيممم َّ َْ ممماِدَ  َفممماِنَّ لِْلَرممماِمِ  ِممممْن ُوْلمممِ ِ  َوَلممم ا  اْسمممُمُ   وُ  المَّ َفَسممممه

اُ  اْلُمْاَتممِري عَ  ْعَامر  اْلَكمم َّ َْ مَرال  َعَلممى اهللَِّ َوَكممِ با  َعَلْيممِ  َفُهممَو ِعنْممَ  اهللَِّ 
تِ ْْ مم َّ ا َْ َلممى اهللَِّ َعممزَّ َو

مممِ ي َيمممُروُ   َِخيمممِ  َ لِمممَ  الَّ َِ ِع  لَِمممما َلمممْيَ  َلمممُ  بَِأْهممم   اْلُمَرمممالُِف َعَلممى َأبِيمممِ  َواْلَحاِسمممُ   َواْلُممم َّ

َْ َّ ُثمَ  َف َسْتِر اهللَِّ ِعنَْ  َ ْيَبِة َولِ ِّ اهللَِّ َعزَّ َو ْْ  ه ْبُن اْلُحَسْيِن   َك
ِ ي ا  ُبَكال  َش  َبَكى َعلِ

اِ  َوَقمممممْ  َحَممممممَ  َطاِ َيمممممَة َزَمانِمممممِ  َعَلمممممى َ ْاتِممممميِا َأْممممممِر َولِممممم ِّ اهللَِّ  مممَأنِّ  بَِجْعَامممممر  اْلَكممممم َّ ُثممممممَّ َقمممممااَل َكمم

ْهل  ِمنْمُ  بِِواَلَد ِمِ  َوِحْرلما  ِمنْمُ  َعَلمى َقْتلِم ِ  َْ  َواْلُمَييَِّر فِ  ِحْاِظ اهللَِّ َوالتَّْوكِيِ  بَِحَرِ  َأبِيِ  

مممِ  َقمممااَل َأُبمممو َخالِممم   َفُقْلمممُ  َلمممُ  َيممما اْبمممَن   ِنْ  مممى َيْأُخمممَ ُ  بَِيْيمممِر َحقِّ َاِامممَر بِمممِ  َوَطَمعممما  فِممم  ِميَراثِمممِ  َحتَّ

مممِحيَاِة  ممم   ِنَّ َ لِمممَ  َلَمْكُتمممو   ِعنْمممَ َنا فِممم  المَّ َرُسمممواِل اهللَِّ َو ِنَّ َ لِمممَ  َلَكممماِئن  َفَقمممااَل  ِي َو َربِّ

تِمم  فِيَهمما ِ ْكممُر الْ  تِمم  َ ْجممِري َعَلْينَمما َبْعممَ  َرُسممواِل اهللَِّ الَّ َقممااَل َأُبممو َخالِمم   َفُقْلممُ  َيمما  ِمَحممِن الَّ

مرَ  َْ ممانِ  َع م َّ الثَّ َْ  ِمممْن اْبمَن َرُسمواِل اهللَِّ ُثمممَّ َيُكموُن َممماَ ا َقمااَل ُثمممَّ َ ْمَتم ه اْلَيْيَبممُة  بِمَولِ ِّ اهللَِّ َعممزَّ َو

 َرُسواِل اهللَِّ 
ِ
ِة َبْعَ ُ  َيا َأَبا َخالِ    ِنَّ َأْهَ  َزَماِن َ ْيَبتِِ  اْلَقماِئلِيَن بِاَِماَمتِمِ  وَ  َأْوِلَيال َِئمَّ َْ ا

َنَّ اهللََّ َ َبممماَرَ  َوَ َعممماَلى َأْعَطممماُهْم ِممممَن  َِ مممِريَن لُِظُهممموِرِ  َأْفَضمممُ  ِممممْن َأْهمممِ  ُكممم ِّ َزَممممان   َواْلُمنَْتظِ

َْفَهاِ  َواْلَمْعرِ  َْ َعَلُهْم فِ  اْلُعُقواِل َوا َْ اَهَ ِة َو َْ َفِة َما َلاَرْا بِِ  اْلَيْيَبُة ِعنَْ ُهْم بَِمنِْزَلِة اْلُم

مممممواِل اهللَِّ  م م م ممممَ ْي َرُسمم م م م م مممْيَن َيمم م م م م م ممممِ يَن َبمم م م م م ممممِة اْلُمَجاِهمم م م م م مممماِن بَِمنِْزَلمم م م م م َممم ممممَ  الزَّ م م م م ممممَ   َ لِمم م م م م ممممْيِف ُأوَلِامم م م م م مم بِالسَّ

َعاُة  َِلى دِ   ه اْلُمْرَلُموَن َحّقا  َوِشيَعُتنَا ِلْ قا  َوال ه
ْهرا  َوَقااَل َعلِ َْ َْ َّ ِسّرا  َو يِن اهللَِّ َعزَّ َو

 .( ) اْنتَِظاُر اْلَاَرِل ِمْن َأْعَظِم اْلَاَرل ْبُن اْلُحَسْيِن 
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الظمماهر ان سممن  الاضمم  بممن شمما ان لممحي ، وكمم ل  سممن  الممم و  بعمم  : الحمم يا

 . ب ي  اإلسناد

 من أحاديث اإلمام الباقر 

 :الاض  بن شا ان

لحسممن بممن محبممو  عممن مالمم  بممن عطيممة عممن ثابمم  بممن أبمم  لمماية دينممار عممن حمم ثنا ا

يظهممممر اهللّ قائمنمممما : أبمممم  ْعاممممر عليمممم  الّسممممل  فمممم  حمممم يا أن الحسممممين عليمممم  الّسممممل  قمممماال

السمماب  مممن ولمم  : يمما ابممن رسمموال اهللّ مممن قممائمكم؟ قمماال: فينممتقم مممن الظممالمين، فقيمم  لمم 

  بمن محّمم  بمن علم  بمن موسمى ابن  محّم  بن عل ، وهو الحجة بن الحسمن بمن علم

بمممن ْعامممر بممممن محمممم  بمممن علمممم  ابنممم ، وهمممو المممم ي يييمممر مممم ة طويلممممة ثمممم يظهمممر ويممممم  

 ( )اَرْ قسطا وع ال كما ملا  ْورا والما

 .والح يا لحي  وك  روا   عيون أْلل

 :الاض  بن شا ان

حمممم ثنا الحسممممن بممممن محبممممو  عممممن مالمممم  بممممن عطيممممة عممممن ثابمممم  بممممن أبمممم  لمممماية : و قمممماال

يظهممر اهللّ : ن أبمم  ْعاممر عليم  الّسممل  فمم  حمم يا أن الحسمين عليمم  الّسممل  قمماالدينمار عمم

السماب  ممن : يا ابمن رسموال اهللّ ممن قمائمكم؟ قماال: قائمنا فينتقم من الظالمين، فقي  ل 

ولمم  ابنمم  محّممم  بممن علمم ، و هممو الحجممة بممن الحسممن بممن علمم  بممن محّممم  بممن علمم  بممن 

هممو المم ي يييممر ممم ة طويلممة ثممم يظهممر و  موسممى بممن ْعاممر بممن محممم  بممن علمم  ابنمم ، و
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 .( )يم  اَرْ قسطا و ع ال كما ملا  ْورا و الما

 .لحي ، رْال  ثقاا من عيون الطائاة: الح يا 

 (:  ثباا الرْعة)

حم ثنا فضمالة بمن أيمو  عمن أبمان بمن عثممان عمن محمم  بمن : قماال: الاض  بن شما ان

لعلممممم  بممممن أبممممم  طالمممممر    اهللّ  قممممماال رسمممموال: قمممماال أبمممممو ْعاممممر عليممممم  السممممل : مسمممملم قممممماال

 : يمما علمم  أنمما أولممى بممالمؤمنين مممن أناسممهم ثممم أنمم  يمما علمم  أولممى بممالمؤمنين مممن

أناسهم ثم الحسن ثم الحسين ثم عل  بن الحسين ثم محم  بن عل ، ثم ْعار بمن 

محممم ، ثممم موسممى بمممن ْعاممر، ثممم علمم  بمممن موسممى، ثممم محممم  بمممن علمم ، ثممم علمم  بمممن 

، ثممممممم الحجمممممة بممممممن الحسممممممن المممممم ي  نتهمممممم   ليمممممم  الرلفممممممة محمممممم ، ثممممممم الحسممممممن بممممممن علمممممم 

والولاية وييير م ة طويلة، ثم يظهر ويم  اَرْ ع ال وقسطا كما ملا  ْورا 

 .(2)والما

 لحي  قوي: الح يا

 من أحاديث اإلمام الصادق 

 :قاال(  ثباا الرْعة)روي الثقة الم و  الاض  بن شا ان ف  كتا  

ان عمممن عالمممم بمممن حميممم  عمممن أبممم  حممممزة الثممممال  حممم ثنا عبممم  المممرحمن بمممن أبممم  نجمممر

عممن أبمم  عبمم  اهللّ عليمم  الّسممل  عممن النبمم  لممّلى اهللّ عليمم  وآلمم  وسممّلم فمم  حمم يا أنمم  قمماال 

اعلممممم أن ابنمممم  منممممتقم مممممن االميمممم  واممممالم  شمممميعت  فمممم  المممم نيا : لعلمممم  عليمممم  الّسممممل 
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 :ويع بهم اهللّ ف  اآلخرة فقاال سلمان

لتاسمم  مممن ولمم  ابنمم  الحسممين المم ي يظهممر بعمم   يبتمم  ا: مممن هممو يمما رسمموال اهللّ؟ قمماال

الطويلة فيعلن أمر اهللّ و يظهر دين اهللّ، و ينتقم من أع ال اهللّ، و يم  اَرْ ع ال و 

 ( )قسطا كما ملا  الما و ْورا

 .والسن  معتبر دون ش 

 (:الم و )

ْعَاممممممر  اْلَهْمممممممَ انِ ه رَ  َْ َثنَا َأْحَمممممممُ  ْبممممممُن ِزَيمممممماِد ْبممممممِن  َثنَا َعلِمممممم ه ْبممممممُن َحمممممم َّ ِضممممممَ  اهللَُّ َعنْممممممُ  َقممممممااَل َحمممممم َّ

ماِدِ   ِ  ْبِن َأبِ  ُعَمْيمر  َعمْن ِ َيماِث ْبمِن  ِْبمَراِهيَم َعمِن المَّ  ِْبَراِهيَم ْبِن َهاِشم  َعْن َأبِيِ  َعْن ُمَحمَّ

ممِ  ْبممِن َعلِممِ  َعممْن َأبِيممِ  َعلِمم ِّ ْبممنِ  مم   َعممْن َأبِيممِ  ُمَحمَّ ْعَاممِر ْبممِن ُمَحمَّ اْلُحَسممْيِن َعممْن َأبِيممِ  اْلُحَسممْيِن  َْ

مم   َعمْن َمْعنَمى َقمْواِل َرُسمواِل اهللَِّ  ُسمِاَ  َأِميمُر اْلُممْؤِمنِيَن : َقمااَل ( علميهم السمل )  ِنِّ

ممممف  فِممممميُكُم الثََّقَلمممممْيِن كَِتممممماَ    اهللَِّ َوِعْتَر ِممممم  َمممممِن اْلِعْتمممممَرُة َفَقمممممااَل َأَنممممما َواْلَحَسمممممُن َواْلُحَسمممممْينُ   ُمَرلِّ

ُهْم َوَقاِئُمُهْم اَل ُيَااِرُقوَن كَِتاَ  اهللَِّ وَ  ُة التِّْسَعُة ِمْن ُوْلِ  اْلُحَسْيِن َ اِسُعُهْم َمْهِ يه َِئمَّ َْ اَل َوا

 (2)َحْوَض ُ  ُيَااِرُقُهْم َحتَّى َيِرُدوا َعَلى َرُسواِل اهللَِّ 

 والسن  معتبر ب  لعل  لحي 

 ( ممباَ المتهج )

ممممُة  ُن ُحَمْيمممم   َقممممااَل َقممممااَل َأُبممممو َعْبممممِ  اهللَِّ َرَوي َعاِلممممُم ْبمممم َْ  َِ ا َحَضممممَرْا َأَحممممَ ُكُم اْلَحا

 َو َيمممْوَ  اْلَرِمممميِ  َو َيمممْوَ  اْلُجُمَعمممِة َفممماَِ ا َكممماَن َيمممْوُ  اْلُجُمَعمممِة اْ َتَسمممَ  
ِ
َْربَِعمممال َْ َفْلَيُممممْم َيمممْوَ  ا

ياا  ُثمَّ َيْمَعُ   َِلى َأعْ 
َلى َمْوِض   فِ  َداِرِ  َفُيَملِّ  َرْكَعَتْيِن ُثمَّ َيُم ه َيَ ُ   َِلى َوَلبَِ  َثْوبا  َنظِ
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 َوَيُقواُل 
ِ
َمال مُ   -السَّ َ  َو ِنَّ

اللَُّهمَّ  ِنِّ  َحَلْلُ  بَِسماَحتَِ  لَِمْعِرَفتِم  بَِوْحمَ انِيَّتَِ  َوَلمَمَ انِيَّتِ

تِ  َ ْيُرَ  َوَقْ  َعلِمْ  َْ  َحا
ِ
ُ  ُك ه َما َشاَهْ ُا نِْعَمَتَ  َعَل َّ اَل َقاِدَر َعَلى َقَضال َ  َيا َر ِّ َأنَّ

َنََّ  
َِ ْا َفاَقتِ   َِلْيَ  َوَقْ  َطَرَقنِ  َيا َر ِّ ِمْن ُمِهمِّ َأْمِري َما َقْ  َعَرْفَتُ  َقْبَ  َمْعِرَفتِ    اْشَت َّ

مممممِ ي َوَضمممممْعَتُ  َعَلممممم مممممم  َفَأْسمممممَأُلَ  بِاالْسمممممِم الَّ ْ  َوَعَلمممممى َعمممممالِم  َ ْيمممممُر ُمَعلَّ مممممقَّ َْ مممممَماَواِا َفاْن ى السَّ

ْا َوَأْسَأُلَ  بِاالْسِم  ََرِضيَن َفاْنَبَسَطْ  َوَعَلى النهُجوِ  َفاْنَتَثَرْا َوَعَلى اْلِجَبااِل َفاْسَتَقرَّ َْ ا

َئِ  َْ ممممِ  َوِعنْممممَ  اْلَحَسممممِن َواْلُحَسممممْيِن َوِعنْممممَ  ا مممم   َوِعنْممممَ  َعلِ َعْلَتممممُ  ِعنْممممَ  ُمَحمَّ َْ ممممِ ي  ِهممممْم الَّ ممممِة ُكلِّ مَّ

َمِعيَن َأْن ُ َملَِّ  َعَلى ُمَحمَّ   َوآاِل ُمَحمَّ   َوَأْن َ ْقِضَ  لِ  َيا َر ِّ  ْْ َلَلَواُا اهللَِّ َعَلْيِهْم َأ

َها َوُ َامتَِّ  لِم  ُقْاَلَهما َفماِْن َفَعْلمَ  َفَلمَ  اْلَحْممُ   َر لِ  َعِسيَرَها َوَ ْكِاَينِ  ُمِهمَّ تِ  َوُ َيسِّ َْ َحا

اِئر  فِ  ُحْكِمَ  َواَل ُمتََّهم  فِ  َقَضاِئَ  َواَل َحاِئف  فِ  وَ  َْ  ِْن َلْم َ ْاَعْ  َفَلَ  اْلَحْمُ  َ ْيَر 

ممَ  َمممْواَلَي .... َعممْ لَِ   ممَ  َوِخَيَر ِممَ  ِمممْن َخْلِقممَ  َوَوِلمم ِّ َنبِيِّ ُ   َِلْيممَ  بَِولِيِّ ُهمممَّ َوَأَ َقممرَّ اللَّ

َْبَراِر َوَقا ِ ِ َوَمْوَلى اْلُمْؤِمنِيَن وَ  َْ  .... اْلُمْؤِمنَاِا َقِسيِم النَّاِر َوَقاِئِ  ا

ميِّ  َمماِ  السَّ َمماِ  ْبمِن اإْلِ كِم ِّ اإْلِ يِّمِر الزَّ ُ   َِلْيَ  بِاْلَولِ ِّ اْلَبارِّ التَِّقم ِّ الطَّ ِ  ْبمِن اللَُّهمَّ َوَأَ َقرَّ

يُِّ  اْلَحَسِن ْبِن َعلِِ    السَّ

ُ   ِلَ   ْيَ  بِاْلَقتِيِ  اْلَمْسُلوِ  َقتِيِ  َكْرَبَلَل اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِِ  َوَأَ َقرَّ

 ِّ ْبِن اْلُحَسْيِن 
الِِحيَن َعلِ ِة َعْيِن المَّ ُ   َِلْيَ  بَِسيِِّ  اْلَعابِِ يَن َوُقرَّ  َوَأَ َقرَّ

ُ   َِلْيَ  بَِباِقِر اْلِعْلِم َلاِحِر اْلِحْكَمِة َواْلَبَيمانِ  مِ   َوَأَ َقرَّ َو َواِرِث َممْن َكماَن َقْبَلمُ  ُمَحمَّ

 ْبِن َعلِِ  

ْعَاِر ْبِن ُمَحمَّ    َْ اِدِ  اْلَريِِّر اْلَااِضِ   ُ   َِلْيَ  بِالمَّ  َوَأَ َقرَّ

ْعَار   َْ ِهيِ  اْلَهاِدي اْلَمْوَلى ُموَسى ْبِن  َّْ ُ   َِلْيَ  بِاْلَكِريِم ال  َوَأَ َقرَّ

ُ   َِلْيَ  بِا  ِّ ْبِن ُموَسى َوَأَ َقرَّ
ِهيِ  اْلَيِريِر اْلَحبِيِر اْلَمْ ُفوِن بُِطوَ  َعلِ َّْ  ل
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ِ  ْبِن َعلِِ    ِّ التَِّق ِّ ُمَحمَّ
كِ ُ   َِلْيَ  بِالزَّ  َوَأَ َقرَّ

 ِّ ْبِن ُمَحمَّ   
اِهِر النَِّق ِّ َعلِ ْهِر الطَّ ُ   َِلْيَ  بِالطه  َوَأَ َقرَّ

ُ   َِلْيَ  بَِولِيِّ   َ  اْلَحَسِن ْبِن َعلِِ  َوَأَ َقرَّ

ِ ي َرِضيَتُ  لِنَْاِس  ُ   َِلْيَ  بِاْلَبِقيَِّة اْلَباِق  اْلُمِقيِم َبْيَن َأْولَِياِئِ  الَّ   َوَأَ َقرَّ

والحممم يا لمممحي ،    للْمممي  الطوسممم  عممم ة طمممر   لمممى العالمممم بمممن حميممم  كمممما ان 

 .  كتر الم و الْي  الم و  روا  بسن   عن عالم، والْي  الطوس  يروي ك

 (:كااية اَثر)

ممُ  ْبممُن اْلَحَسممِن َقممااَل  َثنَا َهمماُروُن ْبممُن ُموَسممى َقممااَل ُمَحمَّ َثنَا اْلُحَسممْيُن ْبممُن َعلِممِ  َقممااَل َحمم َّ َحمم َّ

مممِ  ْبمممِن َأبِممم  ُعَمْيمممر  َعمممْن  اُر َعمممْن َيْعُقممموَ  ْبمممِن َيِزيمممَ  َعمممْن ُمَحمَّ ممماَّ مممُ  ْبمممُن اْلَحَسمممِن المَّ َثنَا ُمَحمَّ َحممم َّ

ا   َقااَل  َْ  : ِه

مممم    ْعَاممممِر ْبمممِن ُمَحمَّ َْ ممماِدِ    ِْ  َدَخممممَ  َعَلْيمممِ  ُمَعاِوَيممممُة ْبمممُن َوْهممممر  َو َعْبممممُ   ُكنْمممُ  ِعنْممممَ  المَّ

 ....اْلَملِِ  ْبُن َأْعَيَن َفَقااَل َلُ  ُمَعاِوَيُة ْبُن َوْهر  َيا اْبَن َرُسواِل اهللَِّ َما َ ُقواُل فِ  اْلَرَبِر 

ْقَراُر َلُ   ُثمَّ َقااَل   ْنَساِن َمْعِرَفُة الرَّ ِّ َواإْلِ َبَها َعَلى اإْلِ َْ  ِنَّ َأْفَضَ  اْلَاَراِئِض َوَأْو

مُ  َيْعمِرُف  يمَر َلمُ  َوَأنَّ
مُ  اَل  َِلمَ  َ ْيمُرُ  َواَل َشمبِيَ  َلمُ  َواَل َنظِ ِة َوَح ه اْلَمْعِرَفِة َأنَّ مُ  َقمِ يم  بِاْلُعُبوِديَّ َأنَّ

ممم ُْ مممِ  َشمممْ  ُمْثَبممم   بُِو ممم   َلمممْيَ  َكِمْثلِ ل  َوُهمممَو  ود  َ ْيمممُر َفِقيممم   َمْوُلممموف  ِممممْن َ ْيمممِر َشمممبِي   َواَل ُمْبطِ

ُسممممواِل  ِة َوَأْدَنممممى َمْعِرَفممممِة الرَّ ممممَهاَدُة َلممممُ  بِممممالنهُبوَّ َّْ ُسممممواِل َوال ممممِميُ  اْلَبِممممميُر َوَبْعممممَ ُ  َمْعِرَفممممُة الرَّ السَّ

ْقَراُر بِِ  بِنُُبوَّ ِِ  َوأَ  َْ َّ َوَبْعَ ُ    نَّ َما َأَ ى بِِ  ِمْن كَِتا   َأْو َأْمر  َأْو َنْه   اإْلِ َفَ لَِ  َعِن اهللَِّ َعزَّ َو

ِ ي بِِ  َيْأَ مه بِنَْعتِِ  َوِلَاتِِ  َواْسِمِ  فِ  َحااِل اْلُعْسِر َواْلُيْسمِر َوَأْدَنمى َمْعرِ  َماِ  الَّ َفمِة َمْعِرَفُة اإْلِ

ُ  ِع ْ  َماِ  َأنَّ ِة َوَواِرُثمُ  َوَأنَّ َطاَعَتمُ  َطاَعمُة اهللَِّ َوَطاَعمُة َرُسمواِل اهللَِّ اإْلِ مَة النهُبموَّ َْ اُل النَّبِ ِّ  اِلَّ َدَر

َماَ  َبْعَ  َرُسواِل اهللَِّ َْخُ  بَِقْولِِ  َوَيْعَلُم َأنَّ اإْلِ َْ ده  َِلْيِ  َوا   َوالتَّْسلِيُم َلُ  فِ  ُك ِّ َأْمر  َوالرَّ
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 ه 
ِ  ُثمَّ  َعلِ

ُ  ْبُن َعلِ  ه ْبُن اْلُحَسْيِن ُثمَّ ُمَحمَّ
ْبُن َأبِ  َطالِر  ُثمَّ اْلَحَسُن ُثمَّ اْلُحَسْيُن ُثمَّ َعلِ

ممم   اْبنُمممُ  َوَبْعمممَ   مممِ  ُمَحمَّ مممِ  َوَبْعمممَ  َعلِ َأَنممما ُثممممَّ ِممممْن َبْعمممِ ي ُموَسمممى اْبنِممم  ُثممممَّ ِممممْن َبْعمممِ ِ  َوَلمممُ ُ  َعلِ

ُة ِمْن ُوْلِ  اْلَحَسن ُمَحمَّ   َعلِِ     اْبنُُ  َوَبْعَ  َعلِِ  اْلَحَسُن اْبنُُ  َواْلُحجَّ

 .حسن معتبر: الح يا

 من أحاديث اإلمام الكاظم 

 (:الم و )

ُ  ْبُن َعلِ ِّ ْبِن اْلُحَسْيِن بِاِْسنَاِد ِ  ْعَامر   ( )ُمَحمَّ َْ نْمَ    َعمْن ُموَسمى ْبمِن  ُْ َعمْن َعْبمِ  اهللَِّ ْبمِن 

ممممممُ  َقممممممااَل ( يهممممممما السممممممل عل) ممممِهُ  : َأنَّ ممممِهُ َ  َوُأْشمم مممممم  ُأْشمم مممممَّ  ِنِّ ُهمم ممممْكِر اللَّ مم ْه ممممْجَ ِة ال َ ُقممممممواُل فِمممممم  َسمم

ممممَ   مم ممممَ  َأنَّ ممممَ  َخْلِقمم ِميمم َْ ممممَلَ  َو مممماَلَ  َوُرُسمم ممممَ  َوَأْنبَِيمم ممممَ    َمَلِئَكَتمم مممممم   اهللَُّ  َأْنمم ممممَلَ  ِدينِمممممم    َربِّ ْسمم َواإْلِ

مممم  َوَعلِّيمممما  َواْلحَ  مممم ا  َنبِيِّ ممممِ   -َسممممَن َواْلُحَسممممْينَ َوُمَحمَّ ممممَ  ْبممممَن َعلِ مممم َّ ْبممممَن اْلُحَسممممْيِن َوُمَحمَّ  -َوَعلِ

ْعَار   َْ ْعَاَر ْبَن ُمَحمَّ   َوُموَسى ْبَن  َْ َ  ْبَن َعلِِ   -َو  َّ ْبَن ُموَسى َوُمَحمَّ
 َّ ْبَن  -َوَعلِ

َوَعلِ

ممممِ   مممم   َواْلَحَسممممَن ْبممممَن َعلِ ممممَة ْبممممَن اْلَحَسممممِن ْبممممِن عَ  -ُمَحمَّ تِمممم  بِِهممممْم َأَ ممممَولَّى َوِمممممْن َواْلُحجَّ ممممِ  َأِئمَّ لِ

مممُ َ  بِاِيَواِئمممَ  عَ  ُْ ممم  َأْن ُهممممَّ  ِنِّ مممُ َ  َدَ  اْلَمْظُلممموِ  َثَلثممما  اللَّ ُْ ممم  َأْن ُهممممَّ  ِنِّ ُأ اللَّ َلمممى َأْعمممَ اِئِهْم َأَ َبمممرَّ

َْعمَ اِئَ  َلُتْهلَِكمنَُّهْم بَِأْيمِ ينَا َوَأْيمِ ي اْلُممْؤِمنِيَن اللَّ  َِ مُ َ  بِاِيَواِئمَ  َعَلمى َنْاِسمَ   ُْ م  َأْن ُهممَّ  ِنِّ

مممم    م م مم مممممى ُمَحمَّ م َ  َعَلمم مممملِّ م م ِهْم َأْن ُ َممم ممممُ وِّ م م َ  َوَعمم ممممُ وِّ م م ُهْم بَِعمم ممممَرنَّ م م ممممَ  َلُتْظِامم م م َْولَِياِئمم َِ ممممَ   م م مممممى  -َنْاِسمم م َوَعَلمم

مم  َأْسممَأُلَ  اْلُيْسممَر َبْعممَ  اْلُعْسممِر  ُهمممَّ  ِنِّ مم   َثَلثمما  اللَّ َثَلثمما  ُثمممَّ َضممْ  اْلُمْسممَتْحَاظِيَن ِمممْن آاِل ُمَحمَّ

ِْ َوَ ُقممممواُل َيمممما َكْهِامممم  ِحمممميَن ُ ْعِيينِمممم  اْلَمممممَ اِهُر َوَ ِضمممميُ  َعَلمممم َّ  َْر َْ َْيَمممممَن َعَلممممى ا َْ َ  ا َخمممم َّ

م    ُْ بَِما َرُحَبْ  َيا َباِرَ  َخْلِق  َرْحَمة  بِ  َوُكنَْ  َعْن َخْلِق  َ نِّيا  َل ِّ َعَلى ُمَحمَّ َْر َْ ا

                                      
 .عن حممد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اهلل بن جندب ( )
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مم    َْيَسممَر َعَلمممى  وَ  -َوآاِل ُمَحمَّ َْ َ  ا مم   َثَلثممما  ُثمممَّ َ َضممُ  َخممم َّ َعَلممى اْلُمْسمممَتْحَاظِيَن ِمممْن آاِل ُمَحمَّ

بَّار  َوَيا ُمِعزَّ ُك ِّ َ لِي   َقْ  َوِعزَّ َِ  َبَلَع َمْجُهوِدي َثَلثا  ُثمَّ  َْ ِْ َوَ ُقواُل َيا ُمِ الَّ ُك ِّ  َْر َْ ا

ُجوِد َوَ ُقواُل ِماَئَة  َتَ   ِْن َشاَل اهللََُّ ُعوُد لِلسه َْ ة  ُشْكرا  ُشْكرا  ُثمَّ َ ْسَأاُل َحا  ( )َمرَّ

نْممَ     ُْ وَرَواُ    َنْحممَو ُ   َو َرَواُ  اْلُكَلْينِمم ه َعممْن َعلِمم ِّ ْبممِن  ِْبممَراِهيَم َعممْن َأبِيممِ  َعممْن َعْبممِ  اهللَِّ ْبممِن 

ِ  ْبِن َيْعُقوَ   ْيُ  بِاِْسنَاِدِ  َعْن ُمَحمَّ َّْ  .  ُ ِمْثلَ   ال

ومعتبممممر علممممى  ، رْالمممم  ثقمممماا مممممن عيممممون الطائاممممةعلممممى المنمممممورلممممحي  : الحمممم يا

 .المْهور

 (كااية اَثر)

ْعَاممِر ْبممِن اْلَحَسممِن  َْ ممِ  ْبممِن  ْعَاممُر ْبممُن ُمَحمَّ َْ َثنَا َأُبممو َعْبممِ  اهللَِّ  ممِ  َقممااَل َحمم َّ َثنَا َأُبممو اْلُمَاضَّ َحمم َّ

ْعَاِر ْبِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَحَسنِ  َْ َثنَا  ِْسمَحاُ  ْبمُن : َقااَل  ْبِن َعلِ ِّ ْبِن َأبِ  َطالِر   ْبِن  َحم َّ

َلُ  اْلكِنِْ يه َعْن َأبِ  ُأَماَمَة َقااَل َقااَل  ْْ َ َْ َثنِ  ا ْعَار  َقااَل َح َّ َْ ْعَار  َعْن َأِخيِ  ُموَسى ْبِن  َْ

 َرَأْيُ  َمْكتُ 
ِ
َمال ا ُعِرَل بِ   َِلى السَّ وبا  َعَلى َساِ  اْلَعْرِش بِمالنهوِر اَل  َِلمَ  َرُسواُل اهللَِّ ص َلمَّ

ْ ُ ُ  بَِعلِِ  َو َنَممْرُ ُ  بَِعلِمِ  َو َرَأْيمُ  َعلِّيما  َعلِّيما  َعلِّيما   م ا    اِلَّ اهللَُّ ُمَحمَّ   َرُسواُل اهللَِّ َأيَّ َو ُمَحمَّ

ْعَاممرا  َو ُموَسممى َو اْلَحَسممَن َو اْلحُ  َْ َ ْيِن َو  م ا  َمممرَّ ممَر اْسممما  َمْكُتوبمما  بِممالنهوِر ُمَحمَّ َْ ممَة اْثنَممْ  َع جَّ

مممُة  َِئمَّ َْ مممُ  ُهمممُم ا مممِ يَن َقمممْ  َقمممَرْنَتُهْم بِممم  َفنُوِديمممُ  َيممما ُمَحمَّ  الَّ
ِ
َفُقْلمممُ  َيممما َر ِّ َأَسممماِم  َممممْن َهمممُؤاَلل

تَِ   يَّ َْخَياُر ِمْن ُ رِّ َْ  .(2)َبْعَ َ  َو ا

 حسن  : والح يا

                                      
 . حديث  9ابواب سجدتي الشكر باب : الوسائل (  )

 .25 : ص عشر، اإلثين األئمة على النص يف األثر كفاية(  )
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 من أحاديث اإلمام الرضا 

 (الم و )

ممممممماُر َرِضمممممممَ  اهللَُّ َعنْمممممممُ   مممممممِ  ْبمممممممِن ُعْبمممممممُ و   النَّْيَسممممممماُبوِريه اْلَعطَّ َثنَا َعْبمممممممُ  اْلَواِحمممممممِ  ْبمممممممُن ُمَحمَّ َحمممممم َّ

ممممِ  ْبممممِن  َثنَا َعلِمممم ه ْبممممُن ُمَحمَّ بِنَْيَسمممماُبوَر فِمممم  َشممممْعَباَن َسممممنََة اْثنََتممممْيِن َوَخْمِسمممميَن َوَثَلثِِماَئممممة  َقممممااَل َحمممم َّ

َضمما : ْيَسمماُبوِريه َعممِن اْلَاْضممِ  ْبممِن َشمماَ اَن َقممااَل ُقَتْيَبممَة النَّ  َسممَأاَل اْلَمممْأُموُن َعلِمم َّ ْبممَن ُموَسممى الرِّ

  يَجاِز َوااِلْختَِماِر َفَكَتَر ْسَلِ  َعَلى َسبِيِ  اإْلِ َلمُ  َأنَّ  َأْن َيْكُتَر َلُ  َمْحَض اإْلِ

ْسمممَلِ  َشمممَهاَدُة َأْن اَل  َِلمممَ   اِلَّ  ممم ا  َعْبمممُ ُ  ....   اهللَُّ َوْحمممَ ُ  اَل َشمممِريَ  َلمممُ  َمْحمممَض اإْلِ َوَأنَّ ُمَحمَّ

مميَن َوَأْفَضممُ   َوَرُسمموُلُ  َوَأِمينُممُ  َوَلممِايهُ  َوَلممْاَوُ ُ  ِمممْن َخْلِقممِ  َوَسمميُِّ  اْلُمْرَسمملِيَن َوَخمماَ ُم النَّبِيِّ

مممممَة عَ .... اْلَعممممماَلِميَن  ممممَ ُ  َواْلُحجَّ لِيَ  َبْعم مممملِِميَن َوَأنَّ الممممم َّ مممَأْمِر اْلُمْسم ممممْؤِمنِيَن َواْلَقممممماِئَم بِمم َلمممممى اْلُمم

ممِ ي َكمماَن ِمنْممُ   ممُ  َوالَّ َوالنَّمماطَِ  َعممِن اْلُقممْرآِن َواْلَعممالَِم بَِأْحَكاِمممِ  َأُخمموُ  َوَخلِيَاُتممُ  َوَوِلمميهُ  َوَولِيه

مممم ه ْبممممُن َأبِممم  َطالِممممر   ُمممممْؤِمنِيَن َو َِممممماُ  اْلُمتَِّقمممميَن َأِميممممُر الْ  بَِمنِْزَلمممِة َهمممماُروَن ِمممممْن ُموَسممممى َعلِ

مممميَن َواْلُمْرَسمممملِيَن َوَبْعممممَ ُ   مممميَن َوَأْفَضممممُ  اْلَوِلمممميِّيَن َوَواِرُث ِعْلممممِم النَّبِيِّ لِ َوَقاِئممممُ  اْلُيممممرِّ اْلُمَحجَّ

ممم ه ْبمممُن اْلُحَسمممْيِن َزْيمممُن اْلعَ  ابِمممِ يَن ُثممممَّ اْلَحَسمممُن َواْلُحَسمممْيُن َسممميَِّ ا َشمممَباِ  َأْهمممِ  اْلَجنَّمممِة ُثممممَّ َعلِ

اِدُ  َواِرُث ِعْلِم اْلَوِليِّيَن ُثمَّ  ْعَاُر ْبُن ُمَحمَّ   المَّ َْ ِ  َباِقُر ِعْلِم النَّبِيِّيَن ُثمَّ 
ُ  ْبُن َعلِ  ُمَحمَّ

ممُ  ْبممُن َعلِممِ  ُثمممَّ َعلِمم ه ْبمم َضمما ُثمممَّ ُمَحمَّ ُم ُثمممَّ َعلِمم ه ْبممُن ُموَسممى الرِّ
ْعَاممر  اْلَكممااِ َْ ُن ُموَسممى ْبممُن 

َمِعممميَن  ْْ مممُة اْلَقممماِئُم اْلُمنَْتَظمممُر َلمممَلَواُا اهللَِّ َعَلمممْيِهْم َأ مممِ  ُثممممَّ اْلُحجَّ  ُثممممَّ اْلَحَسمممُن ْبمممُن َعلِ
ممم   ُمَحمَّ

ِة اهللَِّ َ َعاَلى َعَلى َخْلِقِ  فِ   َْ اَل َ ْرُلو ِمْن ُحجَّ َْر َْ َماَمِة َوَأنَّ ا َأْشَهُ  َلُهْم بِاْلَوِليَِّة َواإْلِ

ْنَيا  َِلمى َأْن ُك ِّ  ُة َعَلى َأْهمِ  الم ه ُة اْلُهَ ي َواْلُحجَّ ُهُم اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقى َوَأِئمَّ َعْمر  َوَأَوان  َوَأنَّ

مممم   َ مممماِر   لِْلَحمممم ِّ  َْ َوَمممممْن َعَلْيهمممما َوَأنَّ ُكمممم َّ َمممممْن َخمممماَلَاُهْم َضممممااِل ُمِضممممِ  َباطِ َْر َْ َيممممِرَث اهللَُّ ا
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 ( ).َواْلُهَ ي

 حسن  رْال  مم وحون : الح يا

 (الم و )

حممم ثنا أحمممم  بمممن محمممم  : حمم ثنا محمممم  بمممن  بمممراهيم بممن  سمممحا  رضممم  اهللّ عنممم  قمماال

الهمممم ان  عمممن علمممّ  بمممن الحسمممن بمممن علممم  بمممن فضممماال عمممن أبيممم  عمممن أبممم  الحسمممن علممم  بمممن 

كمممممأن  بالْممممميعة عنممممم  فقممممم انهم الثالممممما ممممممن ولممممم ي، : موسمممممى الرضممممما عليممممم  الّسمممممل  قممممماال

َن  ممممامهم : و لمممم  ا  يممما ابمممن رسممموال اهللّ؟ قممماال:  يج ونممم  قلممم يطلبمممون المرعمممى فمممل

 .(2)لال يكون ف  عنق  بيعة   ا قا  بالسيف: ولم؟ قاال: ييير عنهم، قل 

 معتبر: الح يا

 (:كااية اَثر)

مم  اْلَحَسممُن ْبممُن َحْمممزَ  َثنَا َعمِّ ممُ  ْبممُن َعْبممِ  اهللَِّ ْبممِن َحْمممَزَة َقممااَل َحمم َّ َثنَا ُمَحمَّ َثنَا َحمم َّ َة َقممااَل َحمم َّ

َلِ  ْبِن َلالِ   اْلَهَرِويِّ َقااَل   :َعلِ ه ْبُن  ِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِ  َعْن َعْبِ  السَّ

 ُيَرُقولُ  َعَلْيهَ  اللَّهَ  رَْحَمةُ  اْلُخَ اَعيَّ  َعَلي   ْبنَ  َدْعَبلَ  َسَمْعأ: 
 تَرررررررررَ َو    َمرررررررررنْ  َعَفرررررررررأْ  آيَرررررررررات   َمرررررررررَداَرسُ 

  

  اْلَعَرَصرررررررررراتَ  ُمْقَفرررررررررررُ  َوْحرررررررررري   َمْهررررررررررَب ُ  وَ  
 

  قَ ْوِل  ِإَل  انْ تَ َهْيت   فَ َلمَّا
َمررررررررررررامَ  ُخررررررررررررُرو ُ   اْلبَررََررررررررراتَ  وَ  اللَّررررررررهَ  اْسررررررررمَ  َعلَررررررررى يَرُقررررررررومُ     َخررررررررررررارَ    َمَحالَررررررررررررةَ  اَل  اإْلَ

 

ررررررررررر ُ    النََّقَمررررررراتَ  وَ  النرَّْعَمررررررراءَ  َعلَرررررررى ُيْجرررررررَ ي وَ     بَاَطرررررررررررل   وَ  َحرررررررررررق   ُررررررررررررلَّ  َفينَرررررررررررا يَُميرِّ
 
 

ممِريَف  َِلمم َّ َوَقممااَل َيمما ُخَزاِعمم ه َنَطممَ   َضمما َبَكممى الرِّ  َّْ ُبَكممال  َشممِ ي ا  ُثمممَّ َرَفممَ  َرْأَسممُ  ال

َمماُ  َوَمَتمى َيُقموُ  ُقْلمُ   َُ اْلُقُ ِ  َعَلى لَِسانَِ  بَِهَ ْيِن اْلَبْيَتْيِن َفَهْ  َ مْ ِري َممْن َهمَ ا اإْلِ ُرو

                                      
 .   : ص ،  ج البالم، عليه الرضا أخبار عيون(  )

 29 : ص ،5 ج املعجزات، و بالنصوص اهلداة إثبات(  )
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م  َسمِمْعُ  بُِرم َْ ِممَن اْلَاَسماِد َوَيْمَ َُهما اَل َيا َممْواَلَي  اِلَّ َأنِّ َْر َْ مُر ا ُروِل  َِمما   ِممنُْكْم َوُيَطهِّ

مم   اْبنُممُ  َعلِممِ  َوَبْعممَ  َعلِممِ  اْبنُممُ   مم   اْبنِمم  َوَبْعممَ  ُمَحمَّ َممماُ  َبْعممِ ي ُمَحمَّ َعممْ ال  َفَقممااَل َيمما ِدْعبِممُ  اإْلِ

مُة اْلَقمائِ  ُم اْلُمنَْتَظممُر فِم  َ ْيَبتِمِ  اْلُمَطماُع فِمم  ُاُهموِرِ  َلمْو َلممْم اْلَحَسمُن َوَبْعمَ  اْلَحَسمِن اْبنُممُ  اْلُحجَّ

ممى َيْرممُرَل َفَيْمَ ََهمما َعممْ ال  كَ  اَل اهللَُّ َلممُ  َ لِممَ  اْلَيممْوَ  َحتَّ ْنَيا  اِلَّ َيممْو   َواِحمم   َلَطمموَّ َممما َيْبممَ  ِمممَن المم ه

ما َمَتمى َفاِْخَبمار  َعمِن اْلَوْقمِ  وَ  ْورا  َوَأمَّ َْ َثنِ  َأبِم  َعمْن َأبِيمِ  َعمْن آَباِئمِ  ُملَِاْ   علميهم )َقمْ  َحم َّ

تَِ  َقااَل َمَثُلُ  َمَثُ   َأنَّ النَّبِ َّ ( السل  يَّ ِقيَ  َلُ  َيا َرُسواَل اهللَِّ َمَتى َيْرُرُل اْلَقاِئُم ِمْن ُ رِّ

َْ َّ َثُقلَ  اَعِة ال ُيَجلِّيها لَِوْقتِها  اِلَّ ُهَو اهللَُّ َعزَّ َو ِْ ال َ ْأ ِيُكْم السَّ َْر َْ ماواِا َوا ْ  فِ  السَّ

 . اِلَّ َبْيَتة  

وروا  الممم و  عمممن أحمممم  بممن زيممماد بمممن ْعاممر الهمممم ان  عمممن علمم  بمممن  بمممراهيم عمممن 

 . أبي  عن أب  المل  الهروي

 (.بابراهيم بن هاشم)والسن  لحي  عن نا ومعتبر عن  المْهور 

 من أحاديث اإلمام الجواد 

 (الكاف )

، َعممْن َأبِمم  َهاِشممم  َداُوَد .   /399  مم   اْلَبْرِقمم ِّ ة  ِمممْن َأْلممَحابِنَا، َعممْن َأْحَمممَ  ْبممِن ُمَحمَّ ِعمم َّ

ْعَاممر  الثَّممانِ  عليمم  السممل : ْبممِن اْلَقاِسممِم اْلَجْعَاممِريِّ  َْ َأْقَبممَ  َأِميممُر اْلُمممْؤِمنِيَن : ، َقممااَل  َعممْن َأبِمم  

ه  َو َمَعُ  اْلَحَسُن ْبُن عَ   علي  السل 
َيِ  َسْلَماَن، َفَ َخَ    َعلى   لِِ  علي  السل  و ُهَو ُمتَّكِ

َم َعلممممى اْلَمْسممممِجَ  اْلَحممممَراَ ، َفَجَلممممَ   َبمممماِ ، َفَسمممملَّ مممم   َحَسممممُن اْلَهْيَاممممِة واللِّ ُْ َأِميممممِر   ،  ِْ  َأْقَبممممَ  َر

ممَلَ ، َفَجَلممَ ، ُثمممَّ َقممااَل    َثممَلِث   يممَر اْلُمممْؤِمنِيَن، َأْسممَأُلَ  َعممنْ َيمما َأمِ : اْلُمممْؤِمنِيَن، َفممَردَّ َعَلْيممِ  السَّ

، َعلِْمُ  َأنَّ اْلَقْوَ  َركُِبوا ِمْن َأْمِرَ  َما ُقِضَ  َعَلْيِهْم، وَأنْ   َمَساِئَ   َلْيُسوا    ِْن َأْخَبْرَ نِ  بِِهنَّ
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ُْخممري َْ مم بَِمممْأُمونِيَن فِمم  ُدْنَيمماُهْم وآِخممَر ِِهْمت و ِْن َ ُكممِن ا ،    َ  وُهممْم َشممَرع  ، َعلِْمممُ  َأنَّ َسممَوال 

ا َبَ ا َلَ  : َفَقااَل َلُ  َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن علي  السل  مِ   َِ ا : َقااَل . َسْلنِ  َعمَّ ُْ َأْخبِْرنِ  َعمِن الرَّ

مممِ  َكْيمممَف َيمممْ ُكُر َوَينْسمممى  َنممماَ  َأْيمممَن َ مممْ َهُر  ُْ مممبُِ   ُروُحمممُ ؟ وَعمممِن الرَّ ْْ مممِ  َكْيمممَف ُي ُْ ؟ وَعمممِن الرَّ

َْخَوااَل؟ َفاْلَتَاَ  َأِميُر اْلُممْؤِمنِيَن عليم  السمل   َِلمى اْلَحَسمِن، َفَقمااَل وَل ُ  َْ َْعَماَ  وا َْ َيما : ُ  ا

ْب ُ  ِْ ، َأ ُ  :  َقااَل . َأَبا ُمَحمَّ   ُْ اَبُ  اْلَحَسُن علي  السل ، َفَقااَل الرَّ َْ َأْشَهُ  َأْن اَل ِلَ   اِلَّ : َفَأ

ُ  بَِها، وَأْشَهُ  َأنَّ ُمَحمَّ ا  َرُسواُل اهللَِّ، وَلْم َأَزاْل َأْشَهُ  بِ لَِ ، وَأْشَهُ  اهللَُّ، وَلْم َأَزاْل َأْشهَ 

تِ ِ  َأِميِر اْلُمْؤِمنِيَن   وَأَشاَر  ِلى -َأنََّ  وِل ه َرُسواِل اهللَِّ للى اهلل علي  وآل  واْلَقاِئُم بُِحجَّ

تِمم ِ وَلممْم َأَزاْل َأْشممَهُ  بَِهمما، وَأْشمم -عليمم  السممل  ممَ  َوِلمميهُ  واْلَقمماِئُم بُِحجَّ وَأَشمماَر  َِلممى  -  َهُ  َأنَّ

تِِ  َبْعَ  ُ   َأِخي ِ   وَأْشَهُ  َأنَّ اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِِ  وِلُ   -اْلَحَسِن علي  السل  ،  واْلَقاِئُم بُِحجَّ

ُ  اْلَقاِئُم بَِأْمِر اْلُحَس   وَأْشَهُ  َعلى  ِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َأنَّ
مِ  ْبمِن   ْيِن َبْعمَ ُ ، و َأْشمَهُ  َعلمىَعلِ ُمَحمَّ

 ِّ ْبِن اْلُحَسمْيِن، وَأْشمَهُ  َعلمى
ُ  اْلَقاِئُم بَِأْمِر َعلِ م ُ   َعلِِ  َأنَّ  بَِأنَّ

م   ْعَامِر ْبمِن ُمَحمَّ اْلَقماِئُم بِمَأْمِر   َْ

، وَأْشممَهُ  َعلممى مم   ْعَاممِر ْبممِن   ُموسممى  ُمَحمَّ َْ ممُ  اْلَقمماِئُم بِممَأْمِر  ، وَأْشممَهُ  َعلممىَأنَّ مم   َعلِمم ِّ ْبممِن   ُمَحمَّ

، وَأْشمَهُ  َعلمى  ُموسى ْعَامر  َْ ُ  اْلَقاِئُم بِمَأْمِر ُموَسمى ْبمِن  مُ  اْلَقماِئُم بِمَأْمِر   َأنَّ مِ  ْبمِن َعلِمِ  َأنَّ ُمَحمَّ

 ِّ ْبِن ُموسى
 بَِأنَّ ُ   ، وَأْشَهُ  َعلى َعلِ

 ِّ ْبِن ُمَحمَّ  
ِ  ْبِن َعلِِ ، وَأْشَهُ  اْلَقاِئُم بَِأْمِر مُ   َعلِ َحمَّ

مم ُ  ، َوَأْشممَهُ  َعلممى  َعَلممى اْلَحَسممِن ْبممِن َعلِممِ  بَِأنَّ مم   مم   ِمممْن ُوْلممِ    اْلَقمماِئُم بِممَأْمِر َعلِمم ِّ ْبممِن ُمَحمَّ ُْ َر

ممممْ    َحّتمممممى  واَلُيَسمممممّمى  اَل ُيَكنّمممممى  اْلَحَسمممممنِ  ، َكَمممممما ُملَِام ممممْ ال  مممما َعم ممممَر َأْممممممُرُ ، َفَيْمَ ََهم مممم  َيْظَهم م ْورا ، َْ

ممممَلُ  َعَلْيممممَ  َيمممما َأِميممممَر اْلُمممممْؤِمنِيَن وَرْحَمممممُة اهللَِّ وَبَرَكاُ مممم ُ  ، َفَقممممااَل َأِميممممُر  ُثمممممَّ َقمممماَ  َفَمضممممى. والسَّ

مممِ  عليهمممما :  اْلُممممْؤِمنِينَ  ، اْ َبْعمممُ ، َفممماْنُظْر َأْيمممَن َيْقِممممُ ، َفَرمممَرَل اْلَحَسمممُن ْبمممُن َعلِ ممم   َيممما َأَبممما ُمَحمَّ

َلممُ  َخاِرْمما  ِمممَن اْلَمْسممِجِ ، َفَممما َدَرْيممُ  َأْيممَن َأَخممَ  :  السمل ، َفَقممااَل  ْْ َممما َكمماَن  اِلَّ َأْن وَضممَ  ِر

ْعُ   ِلى َْ ِْ اهللَِّ، َفَر ، : َأِميِر اْلُمْؤِمنِيَن علي  السل  َفَأْعَلْمُتُ ، َفَقااَل   ِمْن َأْر م   َيا َأَبا ُمَحمَّ
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 ( ).ُهَو اْلَرِضُر علي  السل :  َقااَل . وَأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن َأْعَلمُ اهللَُّ وَرُسوُلُ  :  َأَ ْعِرُفُ ؟ ُقْلُ  

لممممممحي  رْالمممممم  ثقمممممماا مممممممن عيممممممون الطائاممممممة، ولممممممم يناممممممرد البرقمممممم  بروايتمممممم  : الحمممممم يا 

 ضافة  لى ان  لمي  ممن مراسميل ، كمما اعتمم  الروايمة المم و  والطوسم  كمما روا  فم  

 . اسير القم  بسن  آخر فراْ 

 مام الهادي من أحاديث اإل

عمممممن : فممممم  كتابممممم  فممممم  الييبمممممة( الاضممممم  بمممممن شممممما ان)روي هممممم ا الاضممممم  العظممممميم الْمممممأن 

دخلمم  علممى سممي ي علمم  بممن محّممم  : سممه  ابممن زيمماد اآلدممم ، عممن عبمم  العظمميم، قمماال

مرحبممما بمم  يمما أبمما القاسممم أنمم  ولّينمما حقممما، : فلممما بمممر بمم ، قمماال لمم ( عليهممما السممل )

  أري  ان اعرْ علي  دين  فان كان مرضّيا ثبّ  علي  يا ابن رسوال اهللّ انّ : فقل  ل 

 هاا يا أبا القاسم، فقل ،: حتى القى اهللّ عّز و ّْ ؟ فقاال

، خارل عن الحّ ين، حّ   ان اهللّ  بار  و عالى واح ، َلْيَ  َكِمْثلِِ  َشْ  : ان  اقوال ل 

ر، بم  همو االبطاال وحّ  التْبي ، وان  لي  بجسم، وال لورة، وال عرْ، وال ْوه

ل  مجّسمممم اَْسممما ، وممممممّور الممممور، وخمممال  االعممممراْ والجمممواهر، ورّ  كمممّ  شمممم 

ومالك  وْاعل  ومح ثة، وان محّم ا عب   ورسول  خما م النبيمين فمل نبمّ  بعم    لمى 

 .يو  القيامة

طالمر،   ان االما  والرلياة وول  اَمر بع   أمير المؤمنين علم  بمن أبم : وأقوال

لحسن والحسين، ثم عل  بن الحسين، ثم محّم  بن علم  البماقر، ثم من بع   ول   ا

ثم ْعار بن محّم ، ثم موسى بن ْعار، ثم عل  بن موسى، ثم محّم  بن عل ، ثم 

                                      
 .918: ص ،  ج ،(داراحلديث - ط) الكايف(  )
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وممممن بعممم ي الحسمممن ابنممم ، فكيمممف للنممما  بمممالرلف ممممن : أنممم  يممما مممموالي، فقممماال 

 فكيف  ا  يا موالي؟: فقل : بع  ؟ قاال

 كر  باسم  حتى يررل فيم  اَرْ قسطا  الن  ال يري شرم  وال يحّ  : قاال

 .أقررا: فقل : وع ال كما ملا  ْورا والما، قاال

ان ولممّيهم ولمم  اهللّ، وعمم ّوهم عمم ّو اهللّ، وطمماعتهم طاعممة اهللّ، ومعممميتهم : وأقمموال

 .معمية اهللّ

ان المعمرال حمّ ، والمسمائلة فم  القبمر حمّ ، وان الجنّمة حم ، والنمار حم ، : وأقوال

 ، والميممزان حممّ ، وان السمماعة آ يممة ال ريممر فيهمما، وان اهللّ يبعمما مممن فمم  والمممراث حمم

 .القبور

المملة، و الزكماة، و الممو ، والحمّ ، : أن الارائض الواْبة بعم  الواليمة: وأقوال

عليهمممما )والجهممماد، واَممممر بمممالمعروف، والنهممم  عمممن المنكمممر، فقممماال علممم  ابمممن محّمممم  

ن اهللّ الم ي ار ضما  لعبماد ، فاثبم  عليم ، ثّبتم  اهللّ يا أبا القاسم ه ا واهللّ ديم(: السل 

 ( ).بالقوال الثاب  ف  الحياة ال نيا و اآلخرة

 .وق  روي الم و  ف  كماال ال ين ه ا الح يا بسن  آخر

 .والح يا حسن ااهرا  

 (:الم و )

َثنَا َسمعْ  مُ  ْبمُن اْلَحَسمِن َرِضمَ  اهللَُّ َعنْمُ  َقمااَل َحم َّ َثنَا ُمَحمَّ َثنَا َأُبممو َحم َّ ُ  ْبمُن َعْبمِ  اهللَِّ َقمااَل َحم َّ

ممممممُ  ْبممممممُن َأْحَمممممممَ  اْلَعَلممممممِويه  ْعَاممممممر  ُمَحمَّ َعممممممْن َأبِمممممم  َهاِشممممممم  َداُوَد ْبممممممِن اْلَقاِسممممممِم اْلَجْعَاممممممِريِّ َقممممممااَل  (2)َْ

                                      
 .1  : ص ،5 اخلامتةج املبائل، مبتنبط و الوسائل مبتدرك(  )

هل الوحيد إىل وثاقته لرواية األجالء عنه ولعدم استثناء ابن الولياد إيااه عان رواياات حمماد بان أمحاد بان         ذ ( )
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 َسمممِمْعُ  َأَبممما اْلَحَسمممِن َلممماِحَر اْلَعْسمممَكِر  َيُقمممواُل اْلَرَلمممُف ِممممْن َبْعمممِ ي اْبنِمممَ  اْلَحَسمممُن

ُكمممْم اَل  َنَّ
َِ َعَلنِمممَ  اهللَُّ فِمممَ اَ  َفَقمممااَل  َْ َفَكْيمممَف َلُكمممْم بِممماْلَرَلِف ِممممْن َبْعمممِ  اْلَرَلمممِف َفُقْلمممُ  َولِمممَم 

ُة ِمْن آاِل  َ َرْوَن َشْرَمُ  َواَل َيِح ه َلُكْم ِ ْكُرُ  بِاْسِمِ  ُقْلُ  َفَكْيَف َنْ ُكُرُ  َقااَل ُقوُلوا اْلُحجَّ

 ( ). ُمَحمَّ   

 لسن  معتبروا

 من أحاديث اإلمام العسكري 

 :الاض  بن شا ان

سممممع  أبممما محّمممم  عليممم  الّسمممل  : حممم ثنا محّمممم  بمممن علممم  بمممن حممممزة العلممموي قممماال

ق  ول  ولّ  اهللّ وحجت  على عباد  وخليات  من بعم ي مرتونما، ليلمة النممف : يقوال

يم  ْملممة و ف« الحم يا»ممن شمعبان سمنة خمم  وخمسمين ومممائتين عنم  طلموع الاجمر 

  (2)من أحوال 

والسممن  لممحي  ممم  لحمما  ان للحممر العممامل  طريقمما  لممحيحا   لممى كتمما  الاضمم  بممن 

 .شا ان

 (:كماال ال ين)

مما    َثنِ  َأُبممو َعلِمم ِّ ْبممِن َهمَّ ممُ  ْبممُن  ِْبممَراِهيَم ْبممِن  ِْسممَحاَ  َرِضممَ  اهللَُّ َعنْممُ  َقممااَل َحمم َّ َثنَا ُمَحمَّ َحم َّ

مممم َ  َ  اهللَُّ ُروَحممممُ  َيُقممممواُل  َقممممااَل َسممممِمْعُ  ُمَحمَّ َسممممِمْعُ  َأبِمممم  َيُقممممواُل : ْبممممَن ُعْثَممممماَن اْلَعْمممممِريَّ َقمممم َّ

ممممِ   مممم   اْلَحَسممممُن ْبممممُن َعلِ ممممِ ي ُرِوَي َعممممْن آَباِئممممِ   ُسممممِاَ  َأُبممممو ُمَحمَّ َوَأَنمممما ِعنْممممَ ُ  َعممممِن اْلَرَبممممِر الَّ

                                                                                                   
 .ويظهر من النجاشي انه من شيوخ أصحابنا. حييى

 . 98: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال(  )

 .61 : ص ،5 ج املعجزات، و بالنصوص اهلداة إثبات( )
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ة  هللَِِّ( عليهم السل ) َْ اَل َ ْرُلو ِمْن ُحجَّ َْر َْ  َعَلى َخْلِقِ   َِلى َيْوِ  اْلِقَياَمِة َوَأنَّ َمْن َأنَّ ا

ممة  َفَقممااَل  يَّ
اِهلِ َْ  ِنَّ َهممَ ا َحممِ  َكَممما َأنَّ النََّهمماَر  َممماَا َوَلممْم َيْعممِرْف  َِممماَ  َزَمانِممِ  َممماَا ِميَتممة  

َماُ  َبعْ  ُة َواإْلِ َمماُ  َحِ  َفِقيَ  َلُ  َيا اْبَن َرُسواِل اهللَِّ َفَمِن اْلُحجَّ َ َ  َفَقااَل اْبنِ  ُمَحمَّ   ُهمَو اإْلِ

ممممة  َأَممممما  ِنَّ َلممممُ  َ ْيَبممممة  َيَحمممماُر فِيَهمممما  يَّ
اِهلِ َْ ممممُة َبْعممممِ ي َمممممْن َممممماَا َوَلممممْم َيْعِرْفممممُ  َممممماَا ِميَتممممة   َواْلُحجَّ

ماُ وَن ُثممَّ َيْرمرُ  ُل َفَكمَأنِّ  َأْنُظمُر  َِلممى اْلَجماِهُلوَن َوَيْهلِمُ  فِيَهما اْلُمْبطُِلموَن َوَيْكمِ ُ  فِيَهمما اْلَوقَّ

َْعَلِ  اْلبِيِض َ ْرِاُ  َفْوَ  َرْأِسِ  بِنََجِف اْلُكوَفةِ  َْ  ( ).ا

 والسن  معتبر

 (:كماال ال ين)

َثنَا َسممْعُ  ْبممُن َعْبممِ  اهللَِّ َعممْن َأْحَمممَ  ْبممِن  ِْسممَحاَ   اُ  َقممااَل َحمم َّ َثنَا َعلِمم ه ْبممُن َعْبممِ  اهللَِّ اْلممَورَّ َحمم َّ

َْشَعِريِّ َقااَل  ْبنِ  َْ َو َأَنما ُأِريمُ  َأْن  َدَخْلُ  َعَلى َأبِ  ُمَحمَّ   اْلَحَسِن ْبمِن َعلِمِ  : َسْع   ا

ى َأْسَأَلُ  َعِن اْلَرَلِف ِمْن َبْعِ ِ  َفَقااَل لِ  ُمْبَتِ ئا  َيا َأْحَمَ  ْبَن  ِْسمَحاَ   ِنَّ اهللََّ َ َبماَرَ  َوَ َعمالَ 

َرْ  َْ ة  هللَِِّ َعَلى  َْ ُمنُْ  َخَلَ  آَدَ  َلْم ُيَر ِّ ا اَعُة ِمْن ُحجَّ يَها  َِلى َأْن َ ُقوَ  السَّ َواَل ُيَرلِّ

ِْ َقااَل  َْر َْ اُل اْلَيْيَا َوبِِ  ُيْرِرُل َبَرَكاِا ا ِْ َوبِِ  ُينَزِّ َْر َْ َخْلِقِ  بِِ  َيْ َفُ  اْلَبَلَل َعْن َأْهِ  ا

َممماُ  َواْلَرلِيَاممُة َبْعمممَ َ  َفممنََهَض  َفُقْلممُ  َلممُ  َيممما اْبممَن َرُسمموالِ  ُمْسممِرعا  َفمممَ َخَ   اهللَِّ َفَممممِن اإْلِ

 المثََّلِث ِسمنِ 
ِ
َهُ  اْلَقَمُر َلْيَلَة اْلَبْ ِر ِمْن َأْبنَمال ْْ يَن اْلَبْيَ  ُثمَّ َخَرَل َوَعَلى َعا ِِقِ  ُ َل   َكَأنَّ َو

َْ َّ َوَعَلى ُحَجِجِ  َما َعَرْضُ  َفَقااَل َيا َأْحَمَ  ْبَن  ِْسَحاَ  َلْو اَل كَ  َراَمُتَ  َعَلى اهللَِّ َعزَّ َو

ُ  َسِم ه َرُسواِل اهللَِّ  َْ ِقْسطا  َوَعْ ال  َكَما  َعَلْيَ  اْبنِ  َهَ ا  ِنَّ َْر َْ ِ ي َيْمَ ُ ا َو َكنِيهُ  الَّ

ْورا  َوُاْلما  َيا َأْحَمَ  ْبمَن  ِْسمَحاَ  َمَثُلمُ  فِم  َْ مِة َمَثمُ  اْلَرِضمِر  ُملَِاْ   ُمَّ َْ َوَمَثُلمُ   َهمِ ِ  ا

مم َّ َمَثممُ  ِ ي اْلَقممْرَنْيِن َواهللَِّ َلَيِييممَبنَّ َ ْيَبممة  اَل َينُْجممو فِيَهمما ِمممَن اْلَهَلَكممِة  اِلَّ َمممْن َثبََّتممُ  اهللَُّ َعمم َْ زَّ َو

                                      
 .426: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال ات وسنده صحيح ورجاله ثق(  )
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 بَِتْعِجي
ِ
َعال َقُ  فِيَها لِل ه ِ  َفَقااَل َأْحَمُ  ْبُن  ِْسَحاَ  َفُقْلُ  َلُ  َعَلى اْلَقْواِل بِاَِماَمتِِ  َوَوفَّ ِْ ِ  َفَر

بِلَِسممان  َعَربِممِ  َفِمممي    َيمما َمممْواَلَي َفَهممْ  ِمممْن َعَلَمممة  َيْطَمممِانه  َِلْيَهمما َقْلبِمم  َفنََطممَ  اْلُيممَلُ  

 َ ْطُلمْر َأَثمرا  َبْعمَ  َعمْين  َيما َأْحَممَ  ْبمَن َفَقااَل َأَنا َبِقيَُّة اهللَِّ فِم  َأْرِضمِ  َواْلُمنْمَتِقُم ِممْن َأْعَ اِئمِ  َفمَل 

ممما َكمماَن ِممممَن اْلَيمممِ  ُعمممْ ُا  مممُ  َمْسممُرورا  َفِرحممما  َفَلمَّ ْْ  ِْسممَحاَ  َفَقمممااَل َأْحَممممُ  ْبممُن  ِْسمممَحاَ  َفَرَر

ممممنَُّة  َفُقْلممممُ  َلممممُ  َيمممما اْبممممَن َرُسممممواِل اهللَِّ َلَقممممْ  َعُظممممَم ُسممممُروِري بَِممممما َمنَنْممممَ  بِممممِ  َعَلمممم َّ - َِلْيمممم ِ  َفَممممما السه

 اْلَجاِرَيُة فِيِ  ِمَن اْلَرِضِر َوِ ي اْلَقْرَنْيِن َفَقااَل ُطواُل اْلَيْيَبِة َيا َأْحَمُ  ُقْلُ  َيا اْبَن َرُسواِل اهللَِّ

َْممِر َأْكَثمُر اْلَقماِئلِيَن بِم ِ  َْ مَ  َعمْن َهمَ ا ا ِْ م  َحتَّمى َيْر َواَل َيْبَقمى  َو ِنَّ َ ْيَبَتُ  َلَتُطواُل َقااَل  ِي َوَربِّ

َ  ِمنْمم ُ  ممَ ُ  بِممُرو يَممماَن َوَأيَّ مم َّ َعْهممَ ُ  لَِواَلَيتِنَمما َوَكَتممَر فِمم  َقْلبِممِ  اإْلِ َْ َيمما   اِلَّ َمممْن َأَخممَ  اهللَُّ َعممزَّ َو

 َفُرممْ  ممما َأْحَممَ  ْبممَن  ِْسممَحاَ  َهممَ ا َأْمممر  ِممْن َأْمممِر اهللَِّ َوِسممِر ِمممْن ِسممرِّ اهللَِّ َوَ ْيمر  ِمممْن َ ْيممِر اهللَِّ

يِّينَ  اكِِريَن َ ُكْن َمَعنَا َ  ا  فِ  ِعلِّ َّْ  ( ).آَ ْيُتَ  َواْكُتْمُ  َوُكْن ِمَن ال

 .والح يا معتبر ورْاال السن  أْلل ثقاا

 :الاض  بن شا ان

ح ثنا  براهيم بن محّمم  بمن فمار  النيسمابوري عمن أبم  محّمم  عليم  الّسمل  و كمر 

هو ابن  وخليات  من بع ي، : ن    ل  فسأل  عن ، فقاالدخ  علي  وعح يثا في  أن  

وهو ال ي ييير  يبمة طويلمة ويظهمر بعم  اممتلل اَرْ ْمورا والمما فيم هما عم ال 

 (2)وقسطا

 والح يا لحي 

                                      
 .984: ص ،  ج النعمة، ومتام الدين كمال(  )

 61 : ص ،5 ج املعجزات، و بالنصوص اهلداة إثبات(  )
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 المتظاِفر والمتساَمع -5

مممممافر)وهممممممممو  ( )هنممممممما  ممممممممممطل   كمممممممر  بعممممممممض علممممممممال اَلمممممممموال وال رايمممممممة -5 م ( المتضمم

مممماَم )وممممممممطل    نزلنمممممما وقلنمممممما أن خبممممممر المممممموالدة  يممممممر متمممممموا ر، فانمممممم  متضممممممافر فلممممممو ( المتسمم

وال يْمممترث فممم  المتضمممافر والمتسمممام  شمممروث التممموا ر .. ومتسمممام  وهمممو حجمممة بمممل شممم 

 . (2)ومنها اال ماال ف  ك  الطبقاا وال كونهم ع وال  أو ثقاة

. المتضممافر والمتسممام  مثمم  أخبممار البلمم ان وأخبممار الْرمممياا: وللتوضممي  نقمموال

ار البل ان والْرمياا لو اخبر بها ْماعة معتم  بهما فانهما  مورث القطم  عمادة فان أخب

قمممممماال المحقمممممم  . والعقمممممملل مممممممن اَمممممممم ببابمممممم .. ممممممم  انمممممم  ال  جتممممممم  فمممممميهم شممممممروث التمممممموا ر

 ن الضممرورة  ّممما  حممم  بتمموا ر اَخبممار  لممى ان يحممم  بالب اهممة، )القممم  فمم  القمموانين 

ر البلممممم ان والّسممممملف ممممممن قبيممممم  الثمممممان ، كمممممما أو يحمممممم  بالتسمممممام  والتظمممممافر، وأكثمممممر أخبممممما

أكثرهممما  أشممرنا  ليممم  فممم  بحممما الربمممر المتممموا ر، ومممما بلمممع  لينممما بالب يهمممة ممممن ديمممن نبينممما 

مممممن بمممما  القممممرائن والتسممممام  والتظممممافر، فممممان علمنمممما بوْممممو  الممممملة الَرممممم  فمممم  ديننمممما 

قممة مممن يحممم  بملحظممة فعمم  النمما  ونسممبتهم  لمم   لممى المم ين، و ن لممم ينقمم  همم   الطب

علمممممى شمممممرائط التممممموا ر، بممممم  و ن لمممممم ينقلممممم  واحممممم   سممممملاهم وهكممممم ا  لمممممى زممممممان النبممممم  

فكمممما  ن اَفعممماال قممم   ممممير ضمممروريا ، فقممم  . بطريممم  واحممم   ليممم  أيضممما ، فضمممل  عمممن التممموا ر

 (3)(. مير العقائ  أيضا  ضروريا  

                                      
 .كصاحل القوانني وصاحل نهاية الدراية ( )

مان مبحاث    –تباامع  املتاواتر واملتضاافر وامل   –وليبت الثالثاة  )وقال البيد حبن الصدر يف نهاية الدراية (  )

 (.علم اإلسناد والدراية ألنها ال يبحث عن رجاهلا وجيل العمل بها مطلقًا

 .ها 49 طبعة دار احملجة البيضاء   44ص 4-9قوانني األصول ج (9)
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 :محفوفة بالقرائن القطعية األخبار -6

لكنهمممما أخبمممار محاوفممممة بممممالقرائن القطعيممممة لمممو فممممرْ أن اَخبممممار ليسممم  متمممموا رة،  -6

والربمممممر المحاممممموف بهممممما حجمممممة قطعمممممات َنممممم  يممممم خ  فممممم  دائمممممرة القطممممم  واليقمممممين، وحجيتممممم  

أن الظمن ال يمم  التمسم  بم  فم  : فليس  أخبار آحاد ال  اي   ال انما  حتمى يقماال.  ا ية

 . ( )االعتقادياا

يايمم  القطمم  فهمم   فلممو وْمم ا روايممة واحم ة ضممعياة لكنهمما كانمم  محتامة بممما: وعليم 

لممو أن شرممما كممان معروفمما  بأنمم  لممي  بالعممادال : حجممةت َنهمما أفممادا القطمم  ومثمماال  لمم 

أخبر أن الع ّو داهمم الم ينمة فاننما قم  النمم ق ، لكننما لمو رأينما قمرائن أخمري  ضمافة المى 

 خبمممممار  كممممممما لممممممو كممممممان يممممممركض ممممممم عورا  وملمممممم  الرمممممموف باديممممممة علممممممى وْهمممممم  أو سمممممممعنا 

 ة متمماع ة، فاننمما نطممان بم  نقطم  عممادة بهجمو  العم و فم   لمم  بألمواا وْلبمة شم ي

 . المنطقة

م  كممممن متمممموا رة ولممممم لممممو لمممم( لمممملواا اهلل وسمممملم  عليمممم )وروايمممماا مولمممم  الممممماحر 

 : (2)فانها محتاة بقرائن قطعية ع ي ة ومتنوعة، ومن ه   القرائن  نزال  كن متضافرة

                                      
س (إذا اكتفينااا خباارب واحااد أيفيااد الظاان أو القطااع والاايقنيس فأناات تاابين عقياادت  علااى الظاان)إذ قااال الاابعض (  )

 .العامية إىل الفصحى بتصر  بنقله من

 .بل الظاهر انها تصلح كأدلة مبتقلة وافية باملطلوب ( )
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  من كلمات النسابة

مممن اإلممما  العسممكري (   اهلل  عممالى فرْمم  الْممريفعمم)فمم  والدة اإلممما  المهمم ي 

 

ت ( )أخبار النّسابة ال ين ي كرون مْجراا النسر، فان قمولهم حجمة بمل شمممممممممم  - 

 .َنهم أه  خبرة وعلى  ل  بنال العقلل

فمممممثل اَشممممراف المممم ين يسممممكنون الميممممر  العربمممم  أو فمممم  ممممممر أو الهاشممممميون فمممم  

و يممران والرلممي  والهنمم  والباكسممتان وأفيانسممتان و يرهمما  اَردن أو السممادة فمم  العممرا 

وقمممممم  عرفنمممممما  لممممممم  وقطعنمممممما بممممممم  مممممممن خممممممملال . فممممممأنهم ينتسممممممبون المممممممى الرسمممممموال اَكمممممممر  

 . (2)النّسابة

ثمم ان النّسممابة هممؤالل ليسمموا ممن ممم هر معممين بمم  هممم ممن فممر  شممتى، وقمم   كممروا أن 

هلل وسملم  عليهمما، لملواا ا( محمم )الحسن بن عل  العسكري ول  ل  ول  واسمم  

 . ان  هو اإلما  ال ي  قوال الْيعة بامامت : وبعضهم لرَ بالقوال

، وقمممم  ْممممم  بعممممض (3)ومممممن هممممؤالل النسممممابة مممممن كممممان معالممممرا لممممزمن الييبممممة الممممميري

                                      
واعتارب باالنظر   .. بل يكفي كالم الثقات الضابطني منهم اليراث القطع عادة، فيصلح هاذا دلاياًل يف حاد ذاتاه    (  )

 ابٍةنب ا  ه بقاولِ ألايس الكاثري مانهم ثبات نباب     .. إىل حال األشرا  يف مصر والبادة يف العراق وإيران وغريهاا 

ومنهم املبتشِكل  –فكيف لو كان اثنني أو ثالثة أو أكثرس ومن الواضح ان أولئ  البادة  واحٍد ضابٍط خبرٍي

ولو فحصت عن املنشأ لوجادت اناه يف األغلال مشاجرة      ،وهم أيضًا قاطعون ببيادتهمعادة  الناسفان  –

عن جده وهكذا مما ال جتتمع فيه شاروط التاواتر   أو كالم األب أو بعض أفراد األسرة عن اجلد  واحد نبابه

 .تفيد القطع عادةفانها قطعًا يف كافة الطبقات ومع ذل  

وأماا الشاياع   . من غري فرق باني كاون النباابة قاد كتال أو قاد قاال فتناقلتاه األجياال          –غالبًا أو كثريًا ما  –أي (  )

 .فتدبر (. ء وبعض األقرباءكاألبا)فمرجعه لدم التحقيق إىل أقوال النبابة أو أشباههم 

 (!ألنه ينقل عن نبابة يف القرن العاشر)فليس من الصحيح قول البعض ( 9)
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الباحثين من أل قائنا الكرا  ْزا  اهلل خيرا بعض أقواال النسابة فم  دراسمة قيممة، ْمال 

 :فيها

للنسممممابة الْممممهير سممممه  بممممن  38لسلسمممملة العلويممممة ص ممممما لممممرَ بمممم  فمممم  كتمممما  سممممر ا -

نمر بمن عبم  اهلل بمن داوود بمن سمليمان البرماري وهمو ممن أعمل  القمرن الرابم  الهجمري 

همممم وهمممو ممممن أشمممهر اَعمممل  المعالمممرين لييبمممة االمممما  المهممم ي  34وقممم  كمممان حيممما سمممنة 

َوَلممممم  وَ : هممممم وهمممممو يقمممموال328الممممميري والتمممم  انتهممممم  سممممنة ( لمممملواا اهلل وسمممملم  عليممممم )

عل ه بن محم  التق  الحسَن بمن علم  العسمكري ممن ا  ولم  نوبيمة  م عى ريحانمة وولم  

و نمممما ُ سمممّمي  اإلماميمممة :. .. المممى أن يقممموال... همممم بسمممامرال 261همممم وقمممبض سمممنة  23سمممنة 

بم ل  م أي ْعامر اخمو اإلمما  العسمكري م الدعمال  ميمراث أخيم  الحسمن دون ابنم  القمائم 

 (الطعن ف  نسب . الحجة

للنسممابة الْممي   ( )(سممبائ  المم هر فمم  معرفممة قبائمم  العممر )وممما  كممر  فمم  كتمما   -

وكممممان عمممممر  : محممممم  المهمممم ي –الحسممممن العسممممكري )محممممم  أمممممين البيمممم ادي    يقمممموال 

عنممممم  وفممممماة أبيممممم  خمممممم  سمممممنين وكمممممان مربممممموع القاممممممة َحَسمممممن الوْممممم  والْمممممعر أقنمممممى اَنمممممف 

ر ممن رأي والحمر  عليم  سمنة لبي  الجبهة، وزعمم الْميعة انم   ما  فم  السمردا  بسم

والمممم ي ا اقممممم  عليممممم  .. مممممائتين وأثنمممممين وسممممتين وانممممم  لممممماحر السمممميف القمممممائم المنتظمممممر و

العلمممممممممممال علممممممممممى أن المهمممممممممم ي هممممممممممو القممممممممممائم فمممممممممم  آخممممممممممر الوقمممممممممم  وانمممممممممم  يممممممممممم  اَرْ عمممممممممم ال  

 (.واَحاديا في  وف  اهور  كثيرة لي  ه ا الموض  مح   كرها

للارممر الممرازي وهممو ( فمم  انسمما  الطالبيممةالْممجرة المباركممة )وممما ْممال فمم  كتمما   -

( لممممملواا اهلل وسممممملم  عليممممم )المعممممروف بتعممممممب  ومممممم   لممممم  نجممممم   يقمممممر بممممموالدة اإلمممممما  

                                      
 .18 – 11ص (   )
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ثممممممممم يمممممممممرَ باسممممممممم اإلممممممممما  .. أممممممممما الحسممممممممن العسممممممممكري فلمممممممم  ابنممممممممان وبنتممممممممان: حيمممممممما يقمممممممموال

 (. للواا اهلل وسلم  علي )

بمممما ن اهلل  وهنممما  كتممممر أخمممري لنسممممابة آخمممرين مممممن مرتلمممف القممممرون سمممن كر بعضممممهم

 . فلحظ   عالى ف  الملح  رقم 

وهممؤالل النسممابة و يممرهم ممممن  كرنمما بعضممهم فمم  الملحمم  وممممن لممم نمم كرهم، هممم 

لمممممن لمممم يبتممممِ   –ممممن أهممم  الربممممرة بمممل ريممممر، وال ريمممر ان أخبممممار همممؤالل النسممممابة بناسمممها 

 ممممورث القطمممم  واليقممممين فمممم  كمممم  الملمممم  والنحمممم ، ولممممو  نزلنمممما  –بالوسوسممممة أو الساسممممطة 

 .فانها  مل  قرينة على لحة الرواياا الممرحة بمول   الْريف

وبالتال  فقرينة أقواال النسابة متحققة ووافية بالمقممود والمقما  لممن كمان لم  قلمر 

 . أو ألقى السم  وهو شهي 

 :من كلمات المؤرخين

أقمممواال الممممؤرخين وهمممم ممممن أهممم  العامممممة والرالمممة، نعمممم ربمممما ال يممممّ   بقمممموال  -2

حممم  ا ا اناممرد بربمممر مممما، لكممن لمممو كانممم  عنمم نا روايممماا كثيمممرة بمم  كثيمممرة ْممم ا  المممؤر  الوا

وكممممممممان بعضممممممممها لممممممممحاحا  ووْمممممممم نا مممممممممؤرخ  السممممممممنة ممممممممم  الْمممممممميعة يؤكمممممممم ون همممممممم ا المعنممممممممى 

ويممم عنون بممم  مممم  أن  لممم  لمممي  فممم  لمممال  معتقممم هم ومممم هبهم، فمممان  لممم  ممممما يممممورث 

 . القط  عادة

 : ومن اولا  المؤرخين

: ويقمممموال 261حيمممما يمممم كر حمممموادث سممممنة ( يممممر مممممن  بممممرالعبممممر فمممم  خ)المممم هب  فمممم   -

وفيهمممما  ممممموف  الحسمممممن بمممممن علمممم  الهمممممادي بمممممن محمممممم  الجمممممواد بممممن علممممم  الرضممممما بمممممن موسمممممى 
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الكممممماام بمممممن ْعامممممر المممممماد  العلممممموي الحسمممممين  احممممم  اَئممممممة االثنممممم  عْمممممر الممممم ي  عتقممممم  

 (. الرافضة فيهم العممة وهو وال  المنتظر محم  لاحر السردا 

حمموادث سممنة   36ص  ل( المرتمممر فمم  أخبممار البْممر)فمم  أبممو الامم ال : ومممنهم -

 :قاال. دار الكتر العلمية. ، ث254

والحسمممممممممن العسمممممممممكري الممممممممممم كور همممممممممو والممممممممم  محممممممممممم  المنتظمممممممممر لممممممممماحر السممممممممممردا  )

ومحمم  المنتظممر الممم كور هممو ثممان  عْممر اَئمممة االثنمم  عْممر علممى رأي اإلماميممة ويقمماال 

ر فممممممم  سمممممممنة خمممممممم  وخمسمممممممين وولممممممم  المنتظمممممممر المممممممم كو. لممممممم  القمممممممائم والمهممممممم ي والحجمممممممة

 ...(.دخ  السردا : ومائتين والْيعة يقولون

 274ص  7مجلممممممممم  ( الكامممممممممم  فممممممممم  التممممممممماري )ابمممممممممن اَثيمممممممممر فممممممممم  : وممممممممممن الممممممممممؤرخين -

وفيهممممممما  ممممممموف  : همممممممم حيممممممما يممممممم كر اإلمممممممما  الحسمممممممن العسمممممممكري ويقممممممموال261حممممممموادث سمممممممنة 

الحسمممممن بمممممن علممممم  بمممممن محمممممم  بمممممن علممممم  بمممممن موسمممممى بمممممن ْعامممممر بمممممن محمممممم  ابمممممن علممممم  بمممممن 

ن بن عل  بمن أبم  طالمر، وهمو أبمو محمم  العلموي العسمكري، وهمو أحم  اَئممة الحسي

االثنمممممممم  عْممممممممر، علممممممممى ممممممممم هر اإلماميممممممممة، وهممممممممو والمممممممم  محممممممممم  المممممممم ي يعتق ونمممممممم  المنتظممممممممر 

 (.بسردا  سامرال وكان مول   سنة اثنتين وثلثين ومائتين

 :قاال 337-336ص 2ل( الواف  بالوفياا)الما ي ف  : ومن المؤرخين -

الحسممن العسممكري بممن علمم  الهممادي ابممن محممم  الجممواد بممن علمم  الرضمما  محممم  بممن)

بن موسى الكاام بن محم  الباقر بن زين العابم ين علم  بمن الحسمين بمن علم  بمن أبم  

طالمر رضمم  اهلل عممنهم الحجمة المنتظممر ثممان  عْمر اَئمممة االثنمم  عْمر، هممو المم ي  ممزعم 

عنمممممم هم وأقمممممماويلهم فيمممممم  الْممممميعة انمممممم  المنتظممممممر القمممممائم المهمممممم ي وهممممممو لمممممماحر السمممممردا  

كثيممرة ينتظممرون اهممور  آخممر الزمممان مممن السمممردا  بسممر مممن رأي ولهممم  لممى حممين  عليممم  
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 (ه ا التاري  أرب  مائة وسبعة وسبعين سنة ينتظرون  ولم يررل

 265ص 3ل( شممممممم راا الممممممم هر)ابمممممممن العمممممممماد الحنبلممممممم  فممممممم  : وممممممممن الممممممممؤرخين -

 :قاال. دار ابن كثير 261حوادث سنة 

بمممن علممم  بمممن محمممم  الجمممواد بمممن علممم  الرضممما بمممن موسمممى الكممماام بمممن الحسمممن : وفيهممما

ْعاممممممممر الممممممممماد  العلمممممممموي الحسممممممممين  أحمممممممم  اإلثنمممممممم  عْممممممممر المممممممم ين  عتقمممممممم  الرافضممممممممة فمممممممميهم 

 (.العممة، وهو وال  المنتظر محم  لاحر السردا 

. 562رقمممممم  76 ص 4ل( وفيممممماا االعيممممان)ابممممن خلكمممممان فمممم  : ومممممن الممممممؤرخين -

 :قاال. دار لادر

أبو القاسم محم  بمن الحسمن العسمكري بمن علم  الهمادي بمن : منتظرأبو القاسم ال)

محمممممم  الجمممممواد المممممم كور قبلممممم ، ثمممممان  عْمممممر اَئممممممة االثنممممم  عْمممممر علمممممى اعتقممممماد اإلماميمممممة، 

كانممم  ... المعمممروف بالحجمممة، وهمممو الممم ي  مممزعم الْممميعة انممم  المنتظمممر والقمممائم والمهممم ي

 –، ولمما  موف  أبمو  والد   يو  الجمعة منتمف شعبان سنة خم  وخمسمين وممائتين

 (. كان عمر  خم  سنين –وق  سب   كر  

 .وهنا  مؤرخون آخرون كثيرون  كرنا بعضهم ف  الملح  رقم اثنين فراْ 

 :من كلمات بعض العرفاء المخالفين

ابن عرب  فم  البما  السماد  والسمتين وثلثمائمة ممن : وممن شه  ب ل  أيضا   -3

لكممممممن ال يرممممممرل حتممممممى  خممممممرول المهمممممم ي  واعلممممممموا انمممممم  ال بمممممم  مممممممن: الاتوحمممممماا قمممممماال

 متلممممه اَرْ ْممممورا  والممممما ، فيملؤهمممما قسممممطا  وعمممم ال  ولممممو لممممم يكممممن مممممن المممم نيا  ال يممممو  

واحمممممم  طمممممممّوال اهلل  عمممممممالى  لمممممم  اليمممممممو  حتمممممممى يلمممممم   لممممممم  الرليامممممممة وهممممممو ممممممممن عتمممممممرة رسممممممموال 
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مممن ولمم  فاطمممة رضمم  اهلل عنهمما ْمم   الحسممين بممن علمم  بممن أبمم  طالممر ووالمم     اهلل

كري ابممممن اإلممممما  علمممم  النقمممم  بممممالنون ابممممن محممممم  التقمممم  بالتممممال ابممممن اإلممممما  الحسممممن العسمممم

الرضمما بممن اإلممما  موسممى الكمماام ابممن اإلممما  ْعاممر الممماد  بممن اإلممما  محممم  البمماقر بممن 

اإلمما  زيمن العابمم ين علم  بممن اإلمما  الحسممين ابمن اإلمما  علمم  بمن أبمم  طالمر رضمم  اهلل 

المسممممملمون بمممممين المممممركن والمقممممما  يْمممممب  يبايعممممم   عنممممم  يمممممواطه اسمممممم  اسمممممم رسممممموال اهلل 

فمم  الرلمم  باممت  الرممال وينممزال عنمم  فمم  الرلمم  بضمممها    ال يكممون أحمم   رسمموال اهلل 

ممميم  : فممم  أخلقممم  واهلل  عمممالى يقممموال مثممم  رسممموال اهلل  مممَ  َلَعلمممى ُخُلممم   َعظِ همممو  َو ِنَّ

 ( )(.أْ  الجبهة أقنى اَنف

 :من كلمات بعض المتعصبين

بمممممممممن حجمممممممممر الهيثمممممممممم  فممممممممم  الممممممممممواع  : ر المتعممممممممممبينوممممممممممن كلمممممممممماا أحممممممممم  أشمممممممممه -4

يممنقض عقيمم ة الْمميعة حجممرا حجممرا، فاْمم  واخممزا  اهلل، فممم   أنالمحرقممة المم ي حمماوال 

 اإلممممما ، فانمممم   جمممم   عنمممم ما يممممم  الممممى ويجممممري التعمممممر يقطممممر مممممن كتبمممم  بمممم  يسممممي  أن

 أخممم  الروايممماا بتلبيبممم  وبعنقممم  فيبهممم  ( لممملواا اهلل وسممملم  عليممم )المهممم ي المنتظمممر

  :فلنلحظ مجموع كلما   .يرْ  لها لا را مقرا م عناو

ابشروا بالمهدي رجل من ارري  مرن عترتري يخرر  فري  :واخرل الماوردي -أ: يقوال
اخررت م مررن النرراس وزلرر ال فرريما االرن اسررطا وعرردال رمررا ملرررأ ظلمررا وجررورا ويرضررى عنرره 

                                      
وذل  رغم تعصال ابان عرباي الشاديد ضاد الشايعة بال ونصابه العاداء هلام، ورغام تنقيصاه مان مقاام أماري                (  )

، مماا ال نظاري لاه يف    !ض غاص  اخلالفاة لبع( العصمة)املؤمنني علي عليه الصالة والبالم ورغم إدعائه 

البايد  )كما فصلنا الكالم حول ذل  ونقلنا أقوالاه يف حباوث العاام املاضاي     .. علماء العامة، ورغم ورغم

 ( .االستاذ حفظه اهلل
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امرررة محمرررد  سرررارن السرررماء وسرررارن االرن ويقسرررم المرررال صرررحاحا بالسررروية ويمررر  الررروب
غنى ويسعهم عدله( صلوات اهلل وس مه عليه)

(0) . 
ان المهررردي مرررن ولرررد ): االحاديممما الممممحيحة السمممابقة: وفممم  مكمممان اخمممر يقممموال - 
وبهممم ا فهمممو يضمممي  الممم ائرة ويحممم دها أكثمممر فيمممما كانممم  الممم ائرة السمممابقة انممم  ممممن  (2)(فاطمرررة

 . قريا

م  يمر ولم   ابم  القاسمم  ولمم يرلمف م االمما  العسمكري: فم  موضم  اخمر يقموالو -ل

 . (3)محم  الحجة

وعمر  عن  وفماة ابيم  خمم  سمنين لكمن ا ما  اهلل فيهما الحكممة ويسممى ) :كما لرَ

 ...ستر بالم ينة فيا  فلم يعرف اين  هر َن القائم المنتظر 

 لممممم   وأورداوممممممّر فممممم  االيمممممة الثانيمممممة عْمممممر قممممموال الرافضمممممة فيممممم  انممممم  المهممممم ي : وقممممماال

  (.مهم َن مبسوطات 

واستااضممم  بكثمممرة روا هممما  اَخبمممار ممموا را  :قممماال أبمممو الحسمممن االبمممري: ويقممموال -د

عردال وانره يخرر  مر  عيسرى  األرنبيته وانره يمر   أهلوانه من  عن الممطاى برروْم 
فيساعده على اتل الدجال

(4)  
وف  نا  الوق  ال ي يهاْم في  ابن حجر الْيعة ويسمتهزأ بهمم فم  قضمية االمما  

ة السممردا  ويممم كر عبمماراا ال ليمم  حتممى باالنسمممان العممادي فكيممف بممممن المهمم ي وقضممي

 . يستط  ان ينكر  ولمي ع  العلم، لكن م   ل  فان الح  فرْ ناس ، 

                                      
 .416: الصواعق احملرقة(  )

 .418: م س(  )

 .4 9: م س( 9)

 .482: م س( 4)
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 :خالصة البحث

ليسممممم   أنهممممماالتممممموا ر، ولمممممو  نزلنممممما فرضممممما  وقلنممممما  أنمممممواعمتممممموا رة بكممممم   فاَخبمممممار: نقرررررول

محتامممممممة بمممممممالقرائن القطعيمممممممة  قطعممممممما ، ولمممممممو لمممممممم  كمممممممن كممممممم ل  فهممممممم  متضمممممممافرةمتممممممموا رة فهممممممم  

 .المتنوعة الت   كرنا بعضها فقط

كممما  وْمم  آيمماا ع يمم ة دالممة ب اللممة التنبيمم  واإليمممال أو ب اللممة االقتضممال أو  يرهممما 

السمممممتكماال البحممممما الحقمممممما   فمممممم علمممممى اسمممممتمرارية وْمممممود  لمممممملواا اهلل عليممممم ، ولعلنممممما نو

 . ( )با ن اهلل  عالى

 فمممادة  لممم  الروايممماا القطممم  فانهممما بماردهممما أو لمممو  نزلنممما حتمممى عمممن : وبعبمممارة أخمممري

انهممما  مممورث االطمانمممان وبحسمممر حسممما  فممم  بمعونمممة القمممرائن السمممابقة و يرهممما ال شممم  

 .(2)االحتماالا فان احتماال الرلف ف  نظر العقلل مليى ال يلتا   لي  أب ا  

                                      
بتشكل الذي طرح هذه الشبهة ال يريد ان ينقض أصال االعتقااد باالماام    وال بد من التنبيه على ان امل: تنبيه(  )

حبل مبنااه الواضاح وحبال فتلاف كلماتاه إال اناه       (  صلوات اهلل وسالمه عليه)يعتقد به  انهاملهدي بل 

 . وان منهجه الرجالي يؤدي اىل تالي فاسد( قدس سره)أراد االستشكال على مبنى البيد اخلوئي 

لى كل املباني ومنها مبنى البيد اخلوئي فان االشكال ال يرد، وان الروايات متاواترة حتاى علاى    وقد اتضح انه ع

فانها حمتفة بالقرائن القطعية واخلرب الذي حيتاف بالقريناة القطعياة     ةمبناه، ثم على فرَ انها ليبت مبتواتر

حبجيااة اخلاارب  يف حجيتااه والباايد اخلااوئي يصاارح بااذل  باال يصاارح يف مااواطن عدياادة   ال احااد يبتشااكل

 .املورث لالطمئنان فكيف بالقطعس

نصافها صاحاح ونصافها موثقاات أو حباان      : عشارات الرواياات  سنبتعرَ يف امللحاق الثالاث   : مالحظة(  )

تفيد مولد اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الشريف، وسنزيد عليهاا باإذن اهلل تعااىل يف امللحاق الراباع لتبلاغ       

خيفاى ان التاواتر حيصال بعشار رواياات صاحيحة بال بعشار موثقاات فكياف            وال. مائة وعشرة رواية معتربة

 .حبل الفرصة الباحنة لالستقراءوكل ذل  باألكثرس 
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 اآليات القرآنيةإشارة إلى 

فمتعمم دة وهمم  بحاْممة  ( ) ممما  حممّ  ال الممة علممى اسممتمرار وْمود  القرآنيممة اآليمماا وامما

 لممممى فمممممم  خممممماص وقمممم  نوفممممم  لممممم ل  فمممم  المسمممممتقب ، و كاممممم  هنمممما اإلشمممممارة  لمممممى احممممم ي 

َلَة اْلَقرْدَر  سمورة: منها اآلياا الكريمة لَرُة اْلَقرْدَر * َإنَّا َأنَ ْلَناُه َفي لَيرْ لَرُة * َوَمرا َأْدرَاَك َمرا لَيرْ لَيرْ
ر  َمْن َأْلَف َشْهر   َِْن رَبَِّهرْم َمرْن ُررلِّ َأْمرر  * اْلَقْدَر َخيرْ ُُ َفيَهرا بَرَْ َسر م  َهرَي * تَرنَر َُّل اْلَم َئَكُة َوالررُّو

والاعممم  المضمممارع .. وممممن الواضممم  أن ليلمممة القممم ر  تكمممرر كممم  سمممنة َحتَّرررى َمْطلَرررَ  اْلَفْجررررَ 

يمم ال علممى االسممتمرار فممما داممم  ليلممة القمم ر موْممودة فممان الملئكممة  تنممزال علممى (  تنممزال)

او اإلممممممما  المنمممممممو  مممممممن قبلمممممم ، والروايمممممماا ع يمممممم ة فمممممم  همممممم ا الحقمممممم ، وقمممممم  نقمممممم   النبمممممم 

 بعضها  اسير البرهان عن الكاف  الْريف وعن كتا   أوي  اآلياا الظاهرة فراْ  

المهممم ي فممم  )والبحممما عمممن اآليممماا القرآنيمممة طويممم  ويكاممم   لقمممال نظمممرة علمممى كتممما  

 (. دا  ال )للسي  العم ( القرآن

 : اهلل  عالى بال عال الْهير والمعروفواخيرا نتوْ  الى 

 يَررا اأْلَْربَرررَينَ  اْلَقَماَاَمررةَ  ابْررنَ  يَررا اْلُمْنَتَجبَررينَ  اْلَخَضررارََمةَ  ابْررنَ  يَررا اْلُمْسررَتْظَهرَينَ  اأْلَطَايَرر َ  ابْررنَ  يَررا
 ابْرنَ  يَرا ال َّاَهرَر َ  اأْلَْنُجرمَ  اْبنَ  يَا َبةَ الثَّااَ  الشُُّه َ  اْبنَ  يَا اْلُمَضيَرةَ  السُُّر َ  اْبنَ  يَا اْلُمَنيَر َ  اْلُبُدورَ  اْبنَ 

َئَحةَ  اأْلَْعَ مَ  اْبنَ  يَا اْلَواَضَحةَ  السُُّبلَ   ابْرنَ  يَرا اْلَمْشرُهورَ َ  السُّرَننَ  ابْرنَ  يَا اْلَكاَمَلةَ  اْلُعُلومَ  اْبنَ  يَا ال َّ
ُْثُورَ َ  اْلَمَعررراَلمَ   الصِّرررَرا َ  ابْرررنَ  يَرررا اْلَمْشرررُهوَد َ  الررردَّاَلَئلَ  ابْرررنَ  يَرررا اْلَمْوُجررروَد َ  اْلُمْعَجرررَ اتَ  ابْرررنَ  يَرررا اْلَمررر
 ابْررنَ  يَررا َحَكرريم   َعَلرري   اللَّررهَ  لَررَدى اْلَكتَررابَ  ُأمِّ  َفرري ُهرروَ  َمررنْ  ابْررنَ  يَررا اْلَعَظرريمَ  النَّبَررَْ  ابْررنَ  يَررا اْلُمْسررَتَقيمَ 
 اْلُحَجررر َ  ابْرررنَ  يَرررا اْلبَررراَهَراتَ  اْلبَررررَراَهينَ  نَ ابْررر يَرررا الظَّررراَهَراتَ  الررردَّاَلَئلَ  ابْرررنَ  يَرررا اْلبَريرِّنَررراتَ  وَ  اْْليَررراتَ 
 ابْررنَ  يَررا الررذَّارَيَاتَ  وَ  يررس ابْررنَ  يَررا اْلُمْحَكَمرراتَ  وَ  طَررهَ  ابْررنَ  يَررا السَّررابََغاتَ  الررنرَِّعمَ  ابْررنَ  يَررا اْلَباَلغَرراتَ 
 اْلَعَلريِّ  َمرنَ  اْاَتَرابرا   وَ  ُدنُرّوا    َأْدنى َأوْ  اَرْوَسْينَ  اابَ  َفكانَ  فَرَتَدلَّى َدنا َمنْ  اْبنَ  يَا اْلَعاَديَاتَ  وَ  الطُّورَ 

                                      
مما يبتلزم عدم انقطاع سلبلة األئمة االثين عشر ولو للحظة واحدة على امتداد األزمنة بعاد شاهادة رساول     ( )

 .اهلل 
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 َغْيرََهرا َأمْ  َبَرْضرَوى أَ  ثَررَرى َأوْ  تَُقلُّر َ  َأْرن   َأيُّ  بَرلْ  النرَّرَوى بَر َ  اْسرتَرَقرَّتْ  َأْينَ  َشْعَري لَْيأَ  اأْلَْعَلى
 َع َير    َنْجرَوى اَل  وَ  َحَسيسرا   لَر َ  َأْسرَم َ  اَل  وَ  تُررَرى اَل  وَ  اْلَخْلرقَ  َأَرى َأنْ  َعَليَّ  َع َي    طُو ى َِي َأمْ 

 َمررنْ  َأنْررأَ  بَنَرْفَسرري َشررْكَوى اَل  وَ  َضررَجي    َمنِّرري يَرَنالَرر َ  اَل  وَ  اْلبَرْلررَوى ُدونَرريَ  بَرر َ  ُتَحرري َ  َأنْ  َعلَرريَّ 
ُ   َمررنْ  َأنْررأَ  بَنَرْفَسرري َمنَّررا َيْخررلُ  لَررمْ  ُمغَيَّرر    َُ  َمررا نَرراَز  َمررنْ  يَرَتَمنَّررى َشرراَئق   ةُ أُْمَنيَّرر َأنْررأَ  بَنَرْفَسرري َعنَّررا نَرررَ 
 اَل  َمْجرد   َأثَيرلَ  َمرنْ  َأنْرأَ  بَنَرْفَسي ُيَساَمى اَل  َع    َعَقيدَ  َمنْ  َأْنأَ  بَنَرْفَسي َفَحنَّا ََِرَرا ُمْؤَمَنة   وَ  ُمْؤَمن  
 َإلَرى ُيَسراَوى اَل  َشرَرم   َنَصريفَ  َمرنْ  َأنْرأَ  بَنَرْفَسري ُتَضراَهى اَل  نََعرم   تَرَ دَ  َمرنْ  َأنْرأَ  بَنَرْفَسي ُيَجارى
 َأنْ  َعلَرريَّ  َع َير    َنْجرَوى َأيَّ  وَ  َفير َ  َأَصرفُ  َخطَراب   َأيَّ  وَ  َمتَرى َإلَرى وَ  َمرْواَليَ  يَرا َفير َ  َأَحرارُ  َمتَرى

 َعَلْيرر َ  َيْجررَريَ  َأنْ  َعلَرريَّ  َع َيرر    الْررَوَرى َيْخررُذَل َ  وَ  َأْبَكيَرر َ  َأنْ  َعلَرريَّ  َع َيرر    أُنَرراَغى وَ  ُدونَرر َ  ُأَجررابَ 
َُُطيرلَ  ُمَعرين   َمنْ  َهلْ  َجَرى َما ونَرُهمْ دُ  َُُسراَعدَ  َجرُ و    َمرنْ  َهرلْ  اْلُبَكراءَ  وَ  اْلَعَويرلَ  َمَعرهُ  َف َِا َجَ َعرهُ  َف  َإ

 َهرلْ  فَرتُرْلَقرى َسرَبيل   َأْحَمردَ  ابْرنَ  يَرا َإلَْير َ  َهرلْ  اْلَقرَذى َعلَرى َعْينَري َفَساَعَدتْرَها َعْين   َاَذَيأْ  َهلْ  َخَ  
 َمائَر َ  َعرْذبَ  َمرنْ  نَرْنَتَفر ُ  َمتَرى فَرنَررْرَوى الرََّويَّرةَ  َمَناَهلَر َ  نَرَدُ  َمَتى فَرَنْحَظى بََغَدهَ  َمْن َ  ْوُمَنايرَ  يَرتََّصلُ 
َهرا فَرُنَقررَّ  نُرَراَوُحر َ  وَ  نُرَغاَدير َ  َمتَرى الصَّرَدى طَرالَ  فَرَقدْ   َنَشرْرتَ  اَردْ  وَ  نَررَراكَ  وَ  تَرَرانَرا َمتَرى َعْينرا   َمنرْ
َِاْررأَ  وَ  َعررْدال   اأْلَْرنَ  َمررَاْتَ  اَرردْ  وَ  اْلَمررَاَ  تَرررُؤمُّ  َأنْررأَ  وَ  بَرر َ  َنُحررفُّ  تَرَرانَررا أَ  تُرررَرى رَ النَّْصرر لَررَواءَ   َأ

 اْجَتثَثْررأَ  وَ  اْلُمَتَكبِّرررَينَ  َدابَرررَ  َاطَْعررأَ  وَ  اْلَحررقِّ  َجَحررَد َ  وَ  اْلُعتَررا َ  َأبَرررْرتَ  وَ  َعَقابررا   وَ  َهَوانررا   َأْعررَداَءكَ 
 اْلبَرْلرَوى وَ  اْلُكرَربَ  َرشَّامُ  َأْنأَ  اللَُّهمَّ  اْلَعاَلَمينَ  َربِّ  لَلَّهَ  اْلَحْمدُ  نَرُقولُ  َنْحنُ  وَ  َمينَ الظَّالَ  ُأُصولَ 

ََُغررثْ  اأْلُولَررى وَ  اْْلَخررَر َ  َربُّ  َأنْررأَ  وَ  اْلَعررْدَوى َفَعْنررَدكَ  َأْسررتَرْعَدي َإلَْيرر َ  وَ   اْلُمْسررَتَغيَثينَ  َغيَررا َ  يَررا َف
 يَرا َغَليلَرهُ  بَرررِّدْ  وَ  اْلَجرَوى وَ  اأْلََسرى بَرهَ  َعْنرهُ  َأَزلْ  وَ  اْلُقرَوى َشرَديدَ  يَرا َسريَِّدهُ  َأرَهَ  وَ  تَرَلىاْلُمبْ  ُعبَرْيَدكَ 
 َإلَررى الشَّررائَُقونَ  َعَبيررُدكَ  َنْحررنُ  وَ  اللَُّهررمَّ  اْلُمْنتَرَهررى وَ  الرُّْجَعررى َإلَْيررهَ  َمررنْ  وَ   اْسررَتوى اْلَعررْر َ  َعلَررى َمررنْ 

 َجَعْلتَررهُ  وَ  َمَعرراِا   وَ  َاَوامررا   لَنَررا َأَاْمتَررهُ  وَ  َمررَ ِا   وَ  َعْصررَمة   لَنَررا َخَلْقتَررهُ  بََنَبيِّرر َ  وَ  بَرر َ  رِّرَ اْلُمررذَ  َولَيِّرر َ 
 لَنَرا هُ ُمْسرتَرَقرَّ  اْجَعرلْ  وَ  َإْرَرامرا   َربِّ  يَرا بَرَذَل َ  زَْدنَرا وَ  َسَ ما   وَ  َتَحيَّة   َمنَّا فَربَرلِّْغهُ  َإَماما   َمنَّا لَْلُمْؤَمَنينَ 
 الشُّرَهَداءَ  ُمَرافَرَقرةَ  وَ  َجَنانَر َ  تُورََدنَرا َحتَّرى َأَماَمنَرا َإيَّراهُ  بَتَرْقرَديَم َ  نَْعَمَت َ  َأْتَممْ  وَ  ُمَقاما   وَ  ُمْستَرَقّرا  
رررد   َعلَرررى َصرررلِّ  اللَُّهرررمَّ  ُخَلَصررراَئ َ  َمرررنْ  رررد   آلَ  وَ  ُمَحمَّ رررد   َعلَرررى َصرررلِّ  وَ  ُمَحمَّ هَ  ُمَحمَّ   َ َرُسرررولَ  وَ  َجررردِّ

تَررهَ  وَ  اأْلَْصررَغرَ  السَّرريِّدَ  َأبَيررهَ  َعلَررى وَ  اأْلَْربَرررَ  السَّرريِّدَ  يَقةَ  َجدَّ ررَرى الصِّرردِّ  وَ  ُمَحمَّررد   بَْنررأَ  فَاَطَمررةَ  اْلُكبرْ
 َمرا ْوفَرررَ أَ  وَ  َأْربَرررَ  وَ  َأْدَومَ  وَ  َأتَرمَّ  وَ  َأْرَمرلَ  وَ  َأْفَضرلَ  َعَلْيرهَ  وَ  اْلبَررَررَ َ  آبَائَهَ  َمنْ  اْصطََفْيأَ  َمنَ  َعَلى

 وَ  َلَعرَدَدَها َغايَرةَ  اَل  َصرَ     َعَلْيرهَ  َصرلِّ  وَ  َخْلَقر َ  َمرنْ  َخيَرَرتَر َ  وَ  َأْصرَفَياَئ َ  َمرنْ  َأَحد   َعَلى َصلَّْيأَ 
 بَرررهَ  َدلْ أَ  وَ  اْلَباَطرررلَ  بَرررهَ  َأْدَحررر ْ  وَ  اْلَحرررقَّ  بَرررهَ  َأَارررمْ  وَ  اللَُّهرررمَّ  أَلََمرررَدَها نَرَفرررادَ  اَل  وَ  َلَمرررَدَدَها نََهايَررةَ  اَل 
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ِْلَررلْ  وَ  َأْولَيَرراَءكَ  نَرنَررا اللَُّهررمَّ  َصررلَ  وَ  َأْعررَداَءكَ  بَررهَ  َأ نَررهُ  وَ  بَريرْ  وَ  َسررَلَفهَ  ُمَرافَرَقررةَ  َإلَررى تُرررَؤدِّي ُوْصررَلة   بَريرْ
ُُْخرذُ  َممَّرنْ  اْجَعْلَنا َُْديَرةَ  َعلَرى َأَعنَّرا وَ  َظلَِّهرمْ  َفري يَْمُكرثُ  وَ  َبُحْجرَ تََهمْ  َي  ااَلْجَتَهرادَ  وَ  هَ َإلَْير ُحُقوَارهَ  َت
نَرا اْمرُننْ  وَ  َمْعَصرَيَتهَ  َعنْ  ااَلْجَتَنابَ  وَ  طَاَعَتهَ  َفي  ُدَعراَءهُ  وَ  رَْحَمتَرهُ  وَ  رَْأفَرتَرهُ  لَنَرا َهر ْ  وَ  َبَرَضراهُ  َعَليرْ
ررَرهُ  وَ   بَررهَ  ُِنُوبَرنَررا وَ  ولَررة  َمْقبُ  بَررهَ  َصررَ تَرَنا اْجَعررلْ  وَ  َعْنررَدكَ  فَرررْوزا   وَ  رَْحَمتَرر َ  َمررنْ  َسررَعة   بَررهَ  نَرنَررالُ  َمررا َخيرْ

 بَرهَ  َحَواَئَجنَرا وَ  َمْكَفيَّرة   بَرهَ  ُهُموَمنَرا وَ  َمْبُسروطَة   بَرهَ  َأْرزَااَرنَرا اْجَعرلْ  وَ  ُمْسرَتَجابا   بَهَ  ُدَعاَءنَا وَ  َمْغُفورَ   
َنا َأْاَبلْ  وَ  َمْقَضيَّة   نَرا ْنظُررْ ا وَ  َإلَْير َ  تَرَقرُّبَرنَرا ااْربَرلْ  وَ  اْلَكرَيمَ  َبَوْجَه َ  َإلَيرْ  َنْسرَتْكَملُ  رََحيَمرة   َنظْرَر    َإلَيرْ
هَ  َحْونَ  َمنْ  اْسَقَنا وَ  َبُجوَدكَ  َعنَّا َتْصرَفْرَها اَل  ثُمَّ  َعْنَدكَ  اْلَكَراَمةَ  َبَها َُْسرهَ  ص َجردِّ  رَيّرا   بَيَرَدهَ  وَ  َبَك
  الرَّاَحَمينَ  َأْرَحمَ  يَا بَرْعَدهُ  َظَمَُ  اَل  َسائَغا   َهَنيرا   َرَويّا  
 

 .والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
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 ( ) (تصريحات علماء النسب) 1الملحق رقم 

: ل   1 -13 ص  ج (اجلوهر الشفاف يف أنساب السادة األشراف) :ومن الكت 
 : قالدار كنان ( عارف أمحد عبد الغين)

( الكاظم)بن موسى ( الرضا)بن علي  (اجلواد)بن حممد ( اهلادي العسكري)احلسن بن علي 
يكىن . بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب احلسيين( الباقر)بن حممد ( الصادق)بن جعفر 

أبا حممد من أم ولد أمسها نرجس كان من الزهد والعلم على أمر عظيم وهو والد اإلمام املهدي 
 (.ثاين عشر األئمة عند اإلمامية وهو القائم املنتظر عندهم

مصطفى محدي بن : )ل  29-22ص (قالئد الذهب يف أنساب قبائل العرب) :ومن الكت 
تقدمي وتعليق وشرح كامل سلمان اجلبوري منشورات دار ومكتبة ( أمحد الكردي البالوي الدمشقي

 : اهلالل بريوت، قال
قامة وكان عمره عند وفاة أبيه مخس سنني وكان مربوع ال: حممد املهدي –احلسن العسكري )

 (.حسن الوجه اقىن األنف صبيح اجلبهة
للنسابة املعاصر حممد  21ص  (الدرر البهية يف األنساب احليدرية واألويسية) :ومن الكت 

 :ويس احليدري السوري قال يف بيان أوالد اإلمام اهلادي عليه السالمأ
حلسن فا. حممد وجعفر واحلسني واإلمام احلسن العسكري وعائشة: أعقب مخسة أوالد)

(: مث قال بعد ذلك مباشرة وحتت عنوان. املهدي صاحب السرداب ا  العسكري أعقب حممد
 (: اإلمامان حممد املهدي واحلسن العسكري)

 .ه 13 ه  وتويف بسامراء سنة  1 ولد باملدينة سنة : اإلمام احلسن العسكري
 .مل يذكر له ذرية وال أوالد له أبدا: اإلمام حممد املهدي

ه ، وأمه 11 ولد يف النصف من شعبان سنة : هامش العبارة األخرية مبا هذا نصهمث علق يف 
ناصع اللون، واضح اجلبني، أبلج احلاجب، مسنون اخلد، أقىن : نرجس، و ِصف فقالوا عنه

األنف، أشم، أروع، كأنه غصن بان، وكأن غرته كوكب دري، يف خده األمين خال كأنه فتات 
فرة مسحاء تطالع شحمة أذنه، ما رأت العيون أقصد منه وال مسك على بياض الفضة، وله و 

                                      
 .مام احلبن العبكريتصرحيهم بان حممد املهدي قد ولد من اإل ( )
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 (.أكثر حسنا  وسكينة وحياء
مجال الدين أمحد بن : )ل  23 ص (عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب) :ومن الكت 

 :قال. ه 212املعروف بابن عنبة املتويف سنة ( علي احلسيين
لعلم على أمر عظيم وهو والد كان من الزهد وا  يف ذكر اإلمام احلسن العسكري )

اإلمام حممد املهدي ثاين عشر األئمة عند اإلمامية وهو القائم املنتظر عندهم من أم ولد أمسها 
 (نرجس واسم أخيه أبو عبد اهلل جعفر

للنسابة أيب احلسن علي بن  1 1-1 1ص (اجملدي يف أنساب الطالبيني) :ومن الكت 
ومات أبو حممد عليه : )من أعالم القرن اخلامس قال حممد بن علي بن حممد العلوي العمري

السالم وولده من نرجس عليها السالم معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله وسنذكر حال 
 علىوَشرِه جعفر . وأمتحن املؤمنون بل كافة الناس بغيبته. والدته واألخبار اليت مسعها يف ذلك

 (.انه بعض الفراعنة على قبض جواري أخيهان يكون له ولد وأع عَ فَ مال أخيه وحاله فدَ 
للنسابة صفي الدين حممد   1 - 1 ص( األصيلي يف أنساب الطالبيني) :ومن الكت 

 :حتقيق مهدي الطائي قال 239بن تاج الدين علي املعروف بابن الطقطقي احلسين املتويف سنة 
لعاشر من شهر ربيع األول واما اإلمام احلسن بن علي الزكي العسكري فولد باملدينة يف يوم ا)

ولد إال ولده  ومل يذكر لإلمام احلسن العسكري . سنة اثنتني وثالثني ومائتني من اهلجرة
وهو الذي ذهبت الشيعة اإلمامية االثنا ( عج)اإلمام أبو القاسم حممد املهدي صاحب الزمان 

 ه جده رسول اهلل عشرية إل بقائه وانه املهدي الذي يظهر يف آخر الزمان حسب ما بّشر ب
هذا هو الصحيح وقيل غري ذلك، أمه  ،مولده ليلة النصف من شعبان سنة ست ومخسني ومائتني

 صفية ولد بسر من رأى: أم ولد تدعى نرجس وقيل
رويته عن والدي شيخ الشرف أيب احلسن بن أيب : قال العمري النسابة ومن خط يده نقلت

 (.جعفر
 :للنقيب الشدقمي قال 11 ص( نة يف نسب أشراف املدينةخنبة الزهرة الثمي) :ومن الكت 

وكان إماما  هاديا  وسيدا  عاليا  ومول زاكيا أمه  عقب احلسن العسكري : الثمرة الثانية)
أم ولد قاله اجملدي، تويف لثمان خلون من ربيع األول قاله يف العمدة، فاحلسن مل يعرف له ولد 

حممد بن احلسن القائم املنتظر عند : ل يف العمدة ما لفظهظاهر، واملتواتر انه خلف حممدا قا
اإلمامية وقد أكثرت من الروايات يف والدته وغيبته وذكر مؤرخو الزيدية وأهل السنة شيئا  من 
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 (.ذلك
للنسابة حممد كاظم بن أيب الفتوح ( النفحات العنربية يف أنساب خري الربية) :ومن الكت 

 :قال. ن أعالم القرن التاسع، حتقيق مهدي الرجائيبن سليمان اليماين املوسوي م
 ذكر ولد احلسن بن العسكري )

املنتظر عند اإلمامية أو هو املنتظر أو غريه وسنورد من ذلك ما بلغ إليه : وله من الولد
 االجتهاد وعلى اهلل االعتماد

رجس بفتح ذكر حممد بن احلسن العسكري امللقب املهدي عند اإلمامية من أم ولد امسها ن
النون وسكون الراء وسني مهملة بعد امليم املكسورة وهو تاسع سبط وثاين عشر إمام عند االثنا 

 . عشرية
وقد أكثر الناس يف ذلك وقد روت اإلمامية يف والدته وتربيته وكيفية أمره روايات وذكر 

خروجه يف  مؤرخو أهل السنة حنوا  من ذلك، وهو صاحب السرداب عند اإلمامية وهم ينتظرون
وكانت والدته يوم اجلمعة النصف من شعبان سنة مخس  ( )آخر الزمان من السرداب بسامراء

 . (ومخسني ومائتني وتويف أبوه وهو ابن مخس سنوات
ضامن بن : )ل 191ص  ج( حتفة األزهار يف نسب أبناء األئمة األطهار) :ومن الكت 

 :قال. وتعليق كامل سلمان اجلبوري ه  حتقيق393 كان حيا سنة ( شدقم احلسيين املدين
الباب احلادي عشر فيما خيتص باإلمام القائم املنتظر املهدي حممد بن احلسن العسكري )

 :...صاحب الزمان عليهما السالم
يتضمن ذكر خمتصر حال والدته نرجس امسها مليكة بنت قيصر ملك : الفصل األول -

 ...الروم
روت حكيمة بنت حممد اجلواد ( عج)صاحب الزمان يتضمن مولد اإلمام : الفصل الثاين

 -  وذكر قصة والدته مث قال–: 
وغاب يف زمن املعتمد من بين العباس ملا سعى به عمه جعفر الكذاب وذلك بإذن اهلل عز 
وجل يوم االحد ثامن شهر رمضان سنة إحدى وستني ومائتني هجرية وعمره ثالث سنني 

ملا تويف والده كان عمره الشريف مخس سنني وملا دخل : نديقال السيد حسني السمرق... وأيام
سبع : وعمره يومئذ تسع سنني وقيل 11 وقيل  12 السرداب يف دار أبيه وأمه تنظر إليه سنة 
                                      

 .وليس بصحيح! هكذا زعم(  )
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 (.عشرة سنة واهلل أعلم
للنسابة الزيدي السيد أبو احلسن  31 ص( روضة األلباب ملعرفة األنساب) :ومن الكت 

ذكر يف املشجرة اليت رمسها لبيان . من أعيان القرن احلادي عشر( الصنعاين حممد احلسيين اليماين
نسب أوالد أيب جعفر حممد بن علي الباقر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم 

اإلمام : السالم حتت اسم اإلمام علي النقي املعروف باهلادي عليه السالم مخسة من البنني وهم
وحتت اسم اإلمام العسكري عليه السالم مباشرة  . سى، حممد، عليالعسكري، احلسني، مو 

 (.منتظر اإلمامية: )وبإزائه( حممد بن احلسن: )كتب
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 (بعض كلمات المؤرخين) 2الملحق رقم 
 :قال. ط دار العلم للماليني 23ص 1ج( االعالم)خري الدين الزركلي يف  :ومن المؤرخين

ب ن ( اخل الص)حمم د ب ن احلس ن العس كري ( م222-223= ه  21 -11 )املهدي املنتظر )
 .آخر األئمة االثين عشر عند اإلمامية: علي اهلادي، أبو القاسم

ول د . وهو املعروف عندهم باملهدي، وصاحب الزمان، واملنتظر، واحلج ة، وص احب الس رداب
 (.ومات أبوه وله من العمر حنو مخس سنني. يف سامراء

 .11 ه حوادث سنة ابن الوردي يف تارخي :ومن المؤرخين
وه  و يتح  دث ع  ن اإلم  ام احلس  ن   11ص  ج (مس  ط النج  وم الع  وال)العص  امي يف  :ومررنهم

 :العسكري عليه السالم قال
مات يف أوائل خالفة املعتمد مسموما  يف يوم اجلمعة لثم ان خل ون م ن ش هر ربي ع األول س نة )

وه و اإلم ام . ف ول ده حمم دا  أوح دهودفن عن د ق رب أبي ه اهل ادي، خلَّ ( سر من رأى)ستني ومائتني ب 
حمم  د امله  دي ب  ن احلس  ن العس  كري ب  ن عل  ي التق  ي ب  ن حمم  د اجل  واد ب  ن عل  ي الرض  ا ب  ن موس  ى 
الك  اظم ب  ن جعف  ر الص  ادق ب  ن حمم  د الب  اقر ب  ن عل  ي زي  ن العاب  دين ب  ن احلس  ني ب  ن عل  ي ب  ن أيب 

س ومخس    ني ول    د ي    وم اجلمع    ة منتص    ف ش    عبان س    نة مخ    . طال    ب رض    ي اهلل تع    ال ع    نهم أمجع    ني
 .سنة ست وهو الصحيح: ومائتني، وقيل

 .أبو القاسم: كنيته. امسها صقيل، وقيل سوسن، وقيل نرجس: وأمه أم ولد
 (.احلجة، واخللف الصاحل، والقائم، واملنتظر، وصاحب الزمان، املهدي وهو أشهرها: ألقابه

دار : ط 13 ح  وادث س  نة  2  ص 1، ج(م  روج ال  ذهب)املس  عودي يف  :ومررن المررؤرخين
 :قال. الكتب العلمية

ويف س  نة س  تني وم  ائتني ق  بض أب  و حمم  د احلس  ن ب  ن عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن عل  ي ب  ن موس  ى ب  ن )
جعف  ر ب  ن حمم  د ب  ن عل  ي ب  ن احلس  ني ب  ن عل  ي ب  ن أيب طال  ب عل  يهم الس  الم يف خالف  ة املعتم  د، 

يَّ   ة م   ن وه   و اب   ن تس   ع وعش   رين س   نة، وه   و أب   و امله   دي املنتظ   ر، واإلم   ام الث   اين عش   ر عن   د القطع
 (اإلمامية، وهم مجهور الشيعة

منش ورات الش ريف . وم ا بع د 1  ص، (عش ر االئم ة االث ين)ب ن طول ون يف  :ومن المؤرخين
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 :قال. الرضي
م وثاين عشرهم ابنه حممد بن احلسن، وهو أب و القاس م حمم د 222 -ه  11 احلجة املهدي )

وملا تويف أبوه املتقدم ذك ره رض ي اهلل  ...بن احلسن ابن علي اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا
 . ...(مخط، وقيل نرجس: واسم أمه .عنهما، كان عمره مخس سنني

وم ا  12 ص( مناق ب آل حمم د)العارف ش رف ال دين املوص لي الش افعي يف  :ومن المؤرخين
 :قال. بعد

ام عل  ي يف اإلم  ام حمم  د املنتظ  ر اب  ن اإلم  ام احلس  ن العس  كري، اب  ن اإلم  : الفص  ل الث  اين عش  ر
احلج   ة واملنتظ  ر والق  ائم، وه   و اخلل  ف الص  احل، األم   ني : وه  و اإلم  ام الث   اين عش  ر، لقب  ه... اهل  ادي

املكني، من ساللة األنبياء، وحجة األولياء، إمام املؤمنني، وبقية الطاهرين، مل ي  َر أوق ر، وال أطه ر، 
ل م، وال أكم ل، وال أمج ل، وال وال أظهر، وال أعطر، وال أفخ ر، وال أزه د، وال أعب د وال أو، وال أع

 (.أشجع، وال أورع منه
. منش ورات الش ريف الرض ي. 1 1ص( ت ذكرة اخل واص)سبط بن اجل وزي يف  :ومن المؤرخين

 :قال
ه  و حمم  د ب  ن احلس  ن ب  ن عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن عل  ي ب  ن موس  ى : فص  ل يف ذك  ر احلج  ة امله  دي)

ل ب علي ه الس الم وكنيت ه أب و عب د الرضا بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طا
 (.اهلل وأبو القاسم، وهو اخللف احلجة صاحب الزمان، القائم واملنتظر والتال، وهو آخر األئمة

. دار األض  واء. وم  ا بع  د  2 ص( الفص  ول املهم  ة)اب  ن ص  باا امل  الكي يف  :ومررن المررؤرخين
 :قال

لص  احل ب  ن أيب حمم  د احلس  ن يف ذك  ر أيب القاس  م حمم  د احلج  ة اخلل  ف ا: الفص  ل الث  اين عش  ر)
 (اخلالص

مؤسس ة . وم ا بع د   1ص( مطال ب الس ؤول)حممد ب ن طلح ة الش افعي يف  :ومن المؤرخين
 :قال. البالا
يف أيب القاسم حممد بن احلسن اخل الص ب ن عل ي املتوك ل ب ن حمم د الق انع : الباب الثاين عشر)

 . ...(بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق
دار . 22 -21  – 21 ص( ن  ور األبص  ار)الش  يخ م  ؤمن الش  بلنجي يف  :لمررؤرخينومررن ا

 :قال. الفكر
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 . ..وخلف من الولد ابنه حممد) :يف آخر ترمجة اإلمام احلسن العسكري 
يف ذك  ر مناق  ب حمم  د ب  ن احلس  ن اخل  الص ب  ن عل  ي اهل  ادي ب  ن حمم  د اجل  واد ب  ن عل  ي : فص  ل

بن حممد الباقر بن علي زين العاب دين ب ن احلس ني ب ن الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
 .علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم

أب   و القاس   م، ولقَّب   ه : وكنيت   ه. ( )سوس   ن: ص   قيل وقي   ل: أم ول   د يق   ال هل   ا ن   رجس وقي   ل: أم   ه
 (.اإلمامية باحلجة واملهدي واخللف الصاحل والقائم واملنتظر وصاحب الزمان وأشهرها املهدي

 .القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة: أيضا   ومن المؤرخين
 (البيان يف أخبار صاحب الزمان)الشيخ حممد بن يوسف الكنجي يف  :ومنهم
 (تاريخ اخلميس)الديار بكري يف  :ومنهم
 (االحتاف حبب االشراف)الشرباوي يف  :ومنهم
 . وغريهم كثري كثري( اليواقيت واجلواهر)الشعراين يف  :ومنهم

                                      
ال مانعة مجع، إذ كل هذه األمساء هي أمساء هلا صلوات اهلل عليها، ولعل البابل يف تعادد وتغايري    : أقول ( )

 (.البيدة نرجس مدرسة األجيال)وقد فصلنا ذل  يف كتاب . أمسائها هو لظرو  التقية كي ال تعر 
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 (1)(مجموعة روايات معتبرة) 3الملحق رقم 

  روايات اإلمام الصادق  من

 (:الكليين)
 َأبُرو اَرالَ  قَ الَ  َعمَّ ار   بْ نِ  ِإْس َحاقَ  َع نْ  حَمْب  وب   ابْ نِ  َعنِ  ( )احلْ َسنْيِ  ْبنِ  حم َمَّدِ  َعنْ  ََيَْي  ْبن   حم َمَّد  

 َبَمَكانَرهَ  يَرْعلَرمُ  اَل  اأْلُولَرى اْلغَْيبَرةُ  َطَويلَرة   َواأْلُْخرَرى َاَصريَر    َإْحَداُهَما َغْيَبَتانَ  لَْلَقائَمَ   اللَّهَ  َعْبدَ 
 .(1)َمَوالَيهَ  َخاصَّةُ  َإالَّ  َفيَها َبَمَكانَهَ  يَرْعَلمُ  اَل  َواأْلُْخَرى َشيَعَتهَ  َخاصَّةُ  َإالَّ  َفيَها

 احلديث معترب
 (الصدوق)

ثَ َنا ثَ َنا قَ  الَ  َعْن  ه   اللَّ  ه   َرِض  يَ  طَّ  ار  اْلعَ  ََيْ  َي  بْ  نِ  حم َمَّ  دِ  بْ  ن   َأمْحَ  د   َح  دَّ  َهاِش  م   بْ  نِ  ِإبْ   رَاِهيمَ  َع  نْ  َأيب  َح  دَّ
  حم َمَّ  د   بْ  ن   َجْعَف  ر   قَ  ال الصَّ  اِدق   قَ  الَ  اجلَْمَّ  الِ  ِمْه  رَانَ  بْ  نِ  َص  ْفَوانَ  َع  نْ  ع َم  رْي   َأيب  بْ  نِ  حم َمَّ  دِ  َع  نْ 
ثُرمَّ  َحاَجرة   ُمَحمَّرد   آلَ  َفري لَلَّرهَ  َمرا َمرْنُكمْ  اْلَجاَهرلُ  يَرُقرولَ  َحتَّرى ُكمْ َمْهرَديُّ  َعرْنُكمْ  لََيَغيرَبنَّ  َواللَّهَ  َأَما 

 .(1)َوظُْلما   َجْورا   ُمَلَرأْ  َرَما َوَاْسطا   َعْدال   فَرَيْمَلُؤَها الثَّاَا َ  َرالشَِّهابَ  يُرْقَبلُ 
 احلديث صحيح

 (الصدوق)
ثَ َنا ثَ َنا قَ اال َعن ْه َم ا اللَّ ه   يَ َرِض  احلََْس نِ  ْبن   حم َمَّد   وَ  َأيب  َحدَّ  َع نْ  احلِْْم رَيِي   َجْعَف ر   بْ ن   اللَّ هِ  َعْب د   َح دَّ

 َأبَررا َسررَمْعأُ  قَ  الَ  َس  ِدير   َع  نْ  أَي   وبَ  بْ  نِ  َفَض  اَلةَ  َع  نْ  ََنْ  رَانَ  َأيب  بْ  نِ  ال  رَّمْحَنِ  َعْب  دِ  َع  نْ  ِه  اَلل   بْ  نِ  َأمْحَ  دَ 
 فَرَقرالَ  َغْيَبتَرهُ  َأوْ  َخبَررَرهُ  تَرْذُررُ  َرَُنَّر َ  اُرْلرأُ  يُوُسرفَ  َمرنْ  ُسرنَّة   َقرائَمَ الْ  َفري َإنَّ  يَرُقولُ   اللَّهَ  َعْبدَ 
 تَرراَجُروا َأنَْبيَرراءَ  َأْواَلدَ  َأْسررَباطا   َرررانُوا يُوُسررفَ  َإْخررَو َ  َأنَّ  اْلَخنَررازَيرَ  َأْشررَباهُ  اأْلُمَّررةُ  َهررَذهَ  تُرْنَكرررُ  َوَمررا لَرري

                                      
 .ات املعتربة األخرم، يف مطاوي الكتابوقد سبقت عشرات الرواي ( )

 .الثقة، والذي يعر  برواية حممد بن حييى العطار عنه –وهو حممد بن احلبني ابن أبي اخلطاب  ( )

 .942: ص ،  ج ،(اإلسالمية-ط ) الكايف( 9)

 . 94: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال(  4)
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 َفَمرا َأَخري َوهذا يُوُسفُ  َأنَا َلُهمْ  اَالَ  َحتَّى يَرْعرَُفوهُ  فَرَلمْ  َأُخوُهمْ  َوُهوَ  َوتُهُ َإخْ  َوُهمْ  َوبَايَرُعوهُ  يُوُسفَ 
ُهمْ  ُحجَّتَرهُ  َيْسرتُررَ  َأنْ  يُرَيردُ  اأْلَْواَراتَ  َمرنَ   َواْرأ   َفري َوَجرلَّ  َعر َّ  اللَّرهُ  َيُكرونَ  َأنْ  اأْلُمَّةُ  َهَذهَ  تُرْنَكرُ   َعرنرْ
نَرهُ  وََررانَ  َمْصررَ  َمَلر َ  يَرْوما   يُوُسفُ  َرانَ  َلَقدْ   َأرَادَ  فَرلَروْ  يَرْومرا   َعَشررَ  ثََمانَيَرةَ  َمَسريَر ُ  َوالَرَدهَ  بَررْينَ  وَ  بَريرْ
 اْلَبَشرارَ َ  َعْنردَ  َوُوْلُدهُ  يَرْعُقوبُ  َسارَ  َلَقدْ  َواللَّهَ  ََِل َ  َعَلى َلَقَدرَ  َمَكانَهُ  يُرَعرَِّفهُ  َأنْ  َوتَرَعاَلى تَرَباَركَ  اللَّهُ 
 فَرَعرلَ  َمرا َبُحجَّتَرهَ  يَرْفَعرلُ  َوَجرلَّ  َعر َّ  اللَّرهُ  َيُكرونَ  َأنْ  اأْلُمَّرةُ  َهرَذهَ  تُرْنَكررُ  َفَمرا َمْصرَ  َإَلى َأيَّام   ةَ َتْسعَ  َفي

نَرُهمْ  َفيَما َيَسيرُ  َيُكونَ  َأنْ  بَُيوُسفَ   َحتَّرى يَرْعرَُفونَرهُ  اَل  َوُهرمْ  ُبُسرَطُهمْ  َوَيطَُُ  َأْسَواَاَهمْ  َفي َويَْمَشي بَريرْ
َِنَ يَ  َِنَ  َرَما نَرْفَسهُ  يُرَعرِّفَرُهمْ  َأنْ  َلهُ  َوَجلَّ  َع َّ  اللَّهُ  ُْ  مرا َعَلْمرُتمْ  َهرلْ  َلُهمْ  اَالَ  َحينَ   لَُيوُسفَ  َأ

ِْ  َأَخيرررهَ  وَ  بَُيوُسرررفَ  فَرَعْلررُتمْ   َوهرررذا يُوُسرررفُ  َأنَرررا ارررالَ  يُوُسرررفُ  أَلَنْرررأَ  َإنَّرر َ  أَ  اررراُلوا جررراَهُلونَ  َأنْررررُتمْ  َإ
 (  )َأَخي

 يث معترباحلد
 (:الصدوق)

ثَ َنا ثَ َنا قَ الَ  َعْن ه   اللَّ ه   َرِضيَ  اْلَعطَّار   ََيَْي  ْبنِ  حم َمَّدِ  ْبن   َأمْحَد   َحدَّ  َأمْحَ دَ  َع نْ  اللَّ هِ  َعْب دِ  بْ ن   َس ْعد   َح دَّ
: قَ  الَ  أَْع  نَيَ  بْ  نِ  ز رَارَةَ  َع نْ  َنَِ  يح   بْ  نِ  َخالِ دِ  َع  نْ  اْلِك  اَليبي  ِعيَس  ى بْ نِ  ع ْثَم  انَ  َع  نْ  ِعيَس ى بْ  نِ  حم َمَّ  دِ  بْ نِ 
 ُاللَّررهَ  َعْبرردَ  َأبَررا َسررَمْعأ   َُيَخررامُ  اَررالَ  َولَررمَ  لَررهُ  اُرْلررأُ  يَرُقررومَ  َأنْ  اَرْبررلَ  َغْيبَررة   لَْلَقررائَمَ  َإنَّ  يَرُقررول 

ُهمْ  َواَلَدتَرهَ  َفري النَّراسُ  َيُشر ُّ  الَّرَذي َوُهروَ  اْلُمْنَتظَررُ  َوُهروَ  ُزرَارَ ُ  يَرا اَالَ  ثُمَّ  َبْطَنهَ  َإَلى بََيَدهَ  َوَأْوَمَُ   َمرنرْ
ُهمْ  َحْمررل   ُهرروَ  يَرُقررولُ  َمرنْ  ُهمْ  َغائَرر    ُهرروَ  يَرُقررولُ  َمررنْ  َوَمررنرْ ُهمْ  ُولَرردَ  َمررا يَرُقررولُ  َمررنْ  َوَمررنرْ  يَرُقررولُ  َمررنْ  َوَمررنرْ
رررَ  َبَسررَنتَرْينَ  َأبَيررهَ  َوفَررا َ  اَرْبررلَ  ُولَرردَ  رريَعةَ  يَْمررَتَحنَ  َأنْ  ُيَحرر ُّ  َوتَرَعرراَلى تَربَرراَركَ  اللَّررهَ  َأنَّ  َغيرْ  َِلَرر َ  َفَعْنرردَ  الشِّ

َُيَّ  ال ََّمرانَ  َِلَر َ  َأْدرَْررأُ  فَرَْنْ  َفرَداكَ  ُجَعْلرأُ  فَرُقْلرأُ  ُزرَارَ ُ  اَرالَ  اْلُمْبَطلُرونَ  يَرْرتَابُ   َأْعَمرلُ  ء   َشريْ  فَر
ََُدمْ  ال ََّمررانَ  َِلَرر َ  َأْدرَْرررأَ  َإنْ  ُزرَارَ ُ  يَررا اَررالَ  نَّرر َ  نَرْفَسرر َ  َعرِّْفنَرري اللَُّهررمَّ  الرردَُّعاءَ  َهررَذا فَرر  لَررمْ  َإنْ  فََْ

نَّر َ  َرُسوَل َ  َعرِّْفَني اللَُّهمَّ  نََبيَّ َ  َأْعَرمْ  َلمْ  نَرْفَس َ  تُرَعرِّْفَني  َأْعرَرمْ  لَرمْ  َرُسروَل َ  تُرَعرِّْفنَري لَرمْ  َإنْ   فََْ
 ُزرَارَ ُ  يَرا اَرالَ  ثُرمَّ  َدينَري َعرنْ  َضرَلْلأُ  َت َ ُحجَّ  تُرَعرِّْفَني َلمْ  َإنْ  فََْنَّ َ  ُحجََّت َ  َعرِّْفَني اللَُّهمَّ  ُحجََّت َ 

 َوَلَكرنْ  اَل  اَرالَ  السُّرْفَياَنيِّ  َجرْي ُ  يَرْقتُرلُرهُ  َألَرْيسَ  َفرَداكَ  ُجَعْلرأُ  اُرْلرأُ  بَاْلَمَديَنةَ  ُغَ م   اَرْتلَ  َمنْ  بُدَّ  اَل 
 َدَخرررلَ  ء   َشرريْ  َأيِّ  َفررري النَّرراسُ  يَرررْدَري َ  فَرر اْلَمَدينَررةَ  يَرررْدُخلَ  َحتَّررى َيْخرررُر ُ  فُررَ ن   بَنَررري َجررْي ُ  يَرْقتُرلُررهُ 
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ُُْخررذُ  َِا  فَريَرْقتُرلُررهُ  اْلغُررَ مَ  فَرَي  َِلَرر َ  َفَعْنرردَ  َوَجررلَّ  َعرر َّ  اللَّررهُ  يُْمَهْلُهررمُ  لَررمْ  َوظُْلمررا   َوعُررْدَوانا   بَرْغيررا   اَرتَرلَررهُ  فَررَْ
اْلَفَر َ  فَرتَرَوارَُّعوا

( ). 
 والسند معترب

 (:الصدوق)
ثَ َنا ثَ َنا قَ  الَ  َعْن  ه   اللَّ  ه   َرِض  يَ  الن َّْيَس  اب ورِي   اْلَعطَّ  ار   حم َمَّ  د   بْ  ن   اْلَواِح  دِ  َعْب  د   َح  دَّ  حم َمَّ  دِ  بْ  ن   َعلِ  ي   َح  دَّ

 اجِ السَّ رَّ  َحيَّ انَ  َع نْ  بَزِي ع   بْ نِ  ِإمْسَاِعي لَ  بْ نِ  حم َمَّ دِ  َع نْ  س  َلْيَمانَ  بْ نِ  مَحْ َدانَ  َع نْ  الن َّْيَساب ورِي   ق  تَ ْيَبةَ [  ْبنِ ]
 بْررنَ  ُمَحمَّرردَ  َغْيبَررةَ  َوَأْعَتَقرردُ  بَرراْلغُُلوِّ  َأاُررولُ  ُرْنررأُ  يَرُقررولُ  اْلَحْميَررَريَّ  ُمَحمَّررد   بْررنَ  السَّرريِّدَ  َسررَمْعأُ  قَ  الَ 
  د  ُمَحمَّر بْرنَ  َجْعَفررَ  بَالصَّراَد َ  َعلَريَّ  اللَّرهُ  َفَمرنَّ  زََمانرا   ََِل َ  َفي َضَلْلأُ  َادْ  اْلَحَنَفيَّةَ  اْبنَ  َعَلي  

 الَّتَرري بَالرردَّاَلَئلَ  َعْنررَدي َصر َّ  َمررا بَرْعرردَ  َفَسررَُْلُتهُ  الصِّررا َ  َسررواءَ   َإلررى َوَهررَداَني النَّرارَ  َمررنَ  بَررهَ  َوَأنْرَقرَذَني
َمرامُ  َوَأنَّرهُ  زََمانَرهَ  َأْهرلَ  َجَمير َ  َوَعَلى َعَليَّ  اللَّهَ  ُحجَّةُ  َأنَّهُ  َمْنهُ  َشاَهْدتُرَها  طَاَعتَرهُ  لَّرهُ ال فَررَرنَ  الَّرَذي اإْلَ
علررريهم ) آبَائَررر َ  َعرررنْ  َأْخبَرررار   لَنَرررا ُرَويَ  اَررردْ  اللَّرررهَ  َرُسرررولَ  ابْرررنَ  يَرررا لَرررهُ  فَرُقْلرررأُ  بَرررهَ  ااَلْاتَرررَداءَ  َوَأْوَجررر َ 
َُْخَبْرَني َرْونََهررا َوَصررحَّةَ  اْلغَْيبَررةَ  َفرري (السرر م  بَالسَّرراَدسَ  َسررتَرَق ُ  اْلغَْيبَررةَ  َإنَّ   فَرَقررالَ  تَرَقرر ُ  َبَمررنْ  فَرر
ررةَ  َمررنَ  َعَشرررَ  الثَّرراَني َوُهرروَ  ُولْررَدي َمررنْ   اْلُمررْؤَمَنينَ  َأَميرررُ  َأوَُّلُهررمْ   اللَّررهَ  َرُسررولَ  بَرْعرردَ  اْلُهررَدا َ  اأْلَئَمَّ
 بََقريَ  لَروْ  َواللَّهَ  ال ََّمانَ  َوَصاَح ُ  اأْلَْرنَ  َفي اللَّهَ  بََقيَّةُ  بَاْلَحقِّ  اْلَقائَمُ  َوآَخُرُهمُ  طَاَل    َأَبي ْبنُ  َعَليُّ 
ُ   بََقيَ  َما َغْيَبَتهَ  َفي نْرَيا َمرنَ  َيْخرُر ْ  لَرمْ  اَرْوَمرهَ  َفي نُو  َوَعرْدال   َاْسرطا   اأْلَْرنَ  فَررَيْمَاَ  َيْظَهررَ  َحتَّرى الردُّ
ررا َسررَمْعأُ  السَّرريِّدُ  اَررالَ  -ظُْلمررا   وَ  َجررْورا   ُمَلرَررأْ  َرَمررا  بْررنَ  َجْعَفرررَ  الصَّرراَد َ  َمررْواَليَ  َمررنْ  َِلَرر َ  فَرَلمَّ
 -َأوَُّلَها الََّتي َاَصيَدَتيَ  اُرْلأُ  وَ  يََدْيهَ  َعَلى َِْرُرهُ  تَرَعاَلى اللَّهَ  َإَلى تُرْبأُ   َحمَّد  مُ 

رررا ينَ  َفررري النَّررراسَ  رََأيْرررأُ  فَرَلمَّ  غَرررَوْوا اَررردْ  الررردِّ
 

 َتَجْعَفرررررررُروا َفررررررريَمنْ  اللَّررررررهَ  بَاْسرررررررمَ  َتَجْعَفررررررْرتُ  
 

 :وقال يف آخر قصيدة أخرى
 َجْهررررررررررَر    وَ  َسررررررررررّرا   لَّررررررررررهَ ال َأَديررررررررررنُ  بَررررررررررَذاكَ  

 

 (2)َبُمْعتَررررررر    َفيرررررررهَ  ُعوتَْبرررررررأُ  َإنْ  وَ  َوَلْسرررررررأُ  
 

 وكان حيان السراج الراوي هلذا احلديث من الكيسانية: قال الصدوق
 .والسند معترب ويؤكده كون الراوي واقفيا  خمالفا  
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 بَابَ َويْ   هِ  بْ   نِ  م وَس   ى بْ   نِ  احلْ َس   نْيِ  بْ   نِ  َعلِ   يي  بْ   ن   حم َمَّ   د   َجْعَف   ر   أَب    و اْلَفِقي   ه   الشَّ   ْيخ   قَ   الَ ( الص   دوق)
ثَ َنا اللَّ  ه   َرمِحَ  ه   اْلِكتَ  ابِ  َه  َذا م َص  نيف   اْلَفِقي  ه   اْلق مي  ي    َعْن  ه   اللَّ  ه   َرِض  يَ  ِإْدرِي  سَ  بْ  نِ  َأمْحَ  دَ  بْ  ن   احلْ َس  نْي   َح  دَّ

ثَ َنا قَالَ   َجْعَف رِ  الصَّ اِدقِ  َع نِ  ِمْه رَانَ  بْ نِ  َص ْفَوانَ  َع نْ  ِس َنان   بْ نِ  حم َمَّ دِ  َع نْ  ن وح   ْبنِ  أَي وبَ  َعنِ  َأيب  َحدَّ
ررةَ  َبَجَميرر َ  َأاَررررَّ  َمررنْ : قَ  الَ  أَنَّ  ه    حم َمَّ  د   بْ  نِ   َبَجَميرر َ  َأاَررررَّ  َرَمررنْ  َرررانَ  اْلَمْهررَديَّ  َجَحرردَ  وَ  اأْلَئَمَّ

 اَررالَ  ُولْررَدكَ  َمرنْ  اْلَمْهررَديُّ  َفَمرنَ  اللَّررهَ  َرُسرولَ  بْررنَ ا يَرا لَررهُ  َفَقيرلَ  نُربُروَّتَررهُ  ص ُمَحمَّردا   َجَحرردَ  وَ  اأْلَنَْبيَراءَ 
   ( ).َتْسَمَيُتهُ  َلُكمْ  َيَحلُّ  اَل  وَ  َشْخُصهُ  َعْنُكمْ  يََغي ُ  السَّاَب َ  ُوْلدَ  َمنْ  اْلَخاَمسُ 

 والسند حسن معترب

 (عليهما السالم)الكاظم والرضا اإلمامين روايات  من

 (:الصدوق)
ثَ َنا ثَ َنا قَالَ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  اهْلََمَداين   َجْعَفر   ْبنِ  زِيَادِ  ْبن   د  َأمحَْ  َحدَّ  َهاِش م   بْ نِ  ِإبْ  رَاِهيمَ  بْ ن   َعلِ ي   َح دَّ

 بْررنَ  ُموَسررى َعلَررى َدَخْلررأُ : قَ  الَ  ال  رَّمْحَنِ  َعْب  دِ  بْ  نِ  ي   ون سَ  َع  نْ  ( )السي  ْنِديي  بْ  نِ  َص  اِلحِ  َع  نْ  أَبِي  هِ  َع  نْ 
 َوَلَكررنَّ  بَرراْلَحقِّ  اْلَقررائَمُ  َأنَررا فَرَقررالَ  بَرراْلَحقِّ  اْلَقررائَمُ  َأنْررأَ  اللَّررهَ  َرُسررولَ  ابْررنَ  يَررا لَررهُ  ُقْلررأُ فرَ   َجْعَفررر  
 ُهروَ  َوظُْلمرا   َجْورا   ُمَلَرأْ  َرَما َعْدال   َويَْمَلُؤَها َوَجلَّ  َع َّ  اللَّهَ  َأْعَداءَ  َمنْ  اأْلَْرنَ  يَُطهِّرُ  الََّذي اْلَقائَمَ 
 َفيَهررا َويَرْثبُررأُ  َأاْرررَوام   َفيَهررا يَرْرتَرردُّ  نَرْفَسررهَ  َعلَررى َخْوفررا   َأَمررُدَها َيطُررولُ  َغْيبَررة   لَررهُ  ُولْررَدي َمررنْ  سُ اْلَخررامَ 
 ُمَواالتَنَرا َعلَرى الثَّرابََتينَ  اَائََمَنا َغْيَبةَ  َفي َبَحْبَلَنا اْلُمَتَمسَِّكينَ  َلَشيَعَتَنا طُوَبى  اَالَ  ثُمَّ  آَخُرونَ 
ُهمْ  َوَنْحنُ  َمنَّا ُأولََر َ  َأْعَدائََنا َمنْ  اَء َ َواْلبَررَ   َلُهرمْ  َفطُروَبى َشريَعة   َبَهرمْ  َوَرَضريَنا َأئَمَّرة   بَنَرا َرُضروا اَردْ  َمنرْ
 .(1)اْلَقَياَمةَ  يَرْومَ  َدرََجاتََنا َفي َمَعَنا َواللَّهَ  َوُهمْ  َلُهمْ  طُوَبى ثُمَّ 

 دةوالسند صحيح على املنصور ومعترب على القاع
 (.الصدوق)

ثَ َنا ثَ َنا قَ الَ  َعْن ه   اللَّ ه   َرِض يَ  اهْلََم َداين   َجْعَف ر   بْ نِ  زِيَ ادِ  ْبن   َأمْحَد   َحدَّ  أَبِي هِ  َع نْ  ِإبْ  رَاِهيمَ  بْ ن   َعلِ ي   َح دَّ
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 َصرراَح ُ  اَأنَرر فَرَقررالَ  اأْلَْمرررَ  َهررَذا َصرراَح ُ  َأنْررأَ   لَلرَِّضررا اُرْلررأُ : قَ  الَ  الصَّ  ْلتِ  بْ  نِ  الرَّيَّ  انِ  َع  نِ 
 َمرا َعلَرى َِلَر َ  َأُررونُ  َرْيرفَ  وَ  َجرْورا   ُمَلرَرأْ  َرَمرا َعرْدال   َأْمَلُؤَها بَالََّذي َلْسأُ  َلَكنِّي وَ  اأْلَْمرَ  َهَذا
َِا الََّذي ُهوَ  اْلَقائَمَ  َإنَّ  وَ  بََدَني َضْعفَ  َمنْ  تَرَرى  الشُّربَّانَ  َمْنظَررَ  وَ  الشُّرُيو َ  َسرنِّ  َفري َررانَ  َخرَر َ  َإ
َُ  لَرروْ  وَ  َلَقَلَعَهررا اأْلَْرنَ  َوْجررهَ  َعلَررى َشررَجَر    َأْعظَررمَ  َإلَررى يَررَدهُ  َمرردَّ  لَرروْ  َحتَّررى بََدنَررهَ  َفرري َاَويّررا    بَرررْينَ  َصررا

 ُولْرَدي َمرنْ  الرَّابَر ُ  َِاكَ    ُسَلْيَمانَ  َخاَتمُ  وَ  ُموَسى َعَصا َمَعهُ  َيُكونُ  ُصُخورَُها لََتدَْردََرأْ  اْلَجَبالَ 
 وَ  َجررْورا   ُمَلرَررأْ  َرَمررا َعررْدال   وَ  َاْسررطا   اأْلَْرنَ  بَررهَ  فَرررَيْمَاُ  يُْظَهررُرهُ  ثُررمَّ  َشرراءَ  َمررا َسررْترَهَ  َفرري اللَّررهُ  هُ يُرغَيِّبُرر
 ( ).ظُْلما  

 احلديث صحيح على املنصور ومعترب على القاعدة
 (:الصدوق)

اهلم داين ع ن  ح دثنا أمح د ب ن حمم د: حدثنا حممد بن إب راهيم ب ن إس حاق رض ي اللّ ه عن ه ق ال
عل  ّي ب  ن احلس  ن ب  ن عل  ي ب  ن فض  ال ع  ن أبي  ه ع  ن أيب احلس  ن عل  ي ب  ن موس  ى الرض  ا علي  ه الّس  الم 

و : مرن ولردي، يطلبرون المرعرى فر  يجدونره الرأ  الثالرث  رُني بالشيعة عنرد فقردانهم: قال
لرر  يكرون فري : ولرم؟ ارال: ألن إمرامهم يغير  عرنهم، الرأ: لم ِاك يا ابن رسول الّله؟ ارال

عنقه بيعة إِا اام بالسيف
( ) 

 والسند معترب
 (:الصدوق)
ثَ َنا  ثَ َنا قَ   الَ  َعْن   ه   اللَّ   ه   َرِض   يَ  َأيب  َح   دَّ  ِه   اَلل   بْ   نِ  َأمْحَ   دَ  َع   نْ  احلِْْم   رَيِي   َجْعَف   ر   بْ   ن   اللَّ   هِ  َعْب   د   َح   دَّ

 اَل  لَري اَرالَ : قَ الَ   الريَض ا م وَس ى بْ نِ  َعلِ يي  احلََْس نِ  َأيب  َع نْ  حَمْب  وب   بْ نِ  احلََْسنِ  َعنِ  1اْلَعبَ ْرتَاِئيي 
َنة   َمنْ  بُدَّ  َلم   َصمَّاءَ  َفترْ  الثَّالَرثَ  الشِّريَعةَ  َعْنرَد َفْقرَدانَ  َِلَر َ  وَ  َولَيَجرة   وَ  َبطَانَة   ُرلُّ  َفيَها َيْسُق ُ  َصيرْ
 ثُرمَّ  َوَلْهَفرانَ  َحر َين   وَُررلُّ  َوَحررَّانَ  رَّىَحر وَُررلُّ  اأْلَْرنَ  َأْهرلُ  وَ  السَّرَماءَ  َأْهرلُ  َعَلْيرهَ  يَرْبَكري ُولْرَدي َمنْ 
 ُجيُروبُ  َعَلْيرهَ   َعْمرَرانَ  بْرنَ  ُموَسى َوَشَبيهُ  َوَشَبيَهي  َجدِّي َسَميُّ  َوأُمِّي بَََُبي  اَالَ 
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 ُمْؤَمنَرة   َحررَّى َمرنْ  َررمْ  َوالسَّرَماءَ  اأْلَْرنَ  َأْهرلُ  َلَمْوتَرهَ  َيْحرَ نُ  اْلُقرْدسَ  َضرَياءَ  ُشرَعا َ  َمنْ  يَرتَرَواَّدُ  النُّورَ 
 ( ) اْلَمَعين اْلَماءَ  َفْقَدانَ  َعْندَ  َح َين   َحرَّانَ  ُمَتَُسِّف   ُمْؤَمن   َمنْ  وََرمْ 

 والسند معترب

 روايات اإلمام العسكري  من

 :(الفضل بن شاذان)
 ابررن يررا الّسرر م عليرره علرري بررن الحسررن لسرريدي الررأ: ق  ال اجلب  ار عب  د ب  ن حمّم  د ح  دثنا

 بعردك؟ مرن عبراده علرى اللّره حجرة و اإلمرام مرن أعلرم أن أحر  فرداك اللّره جعلني الّله لرسو 
 و عليره اللّره صرّلى اللّره رسرول سرميّ  ابني بعدي من الّله وحجة اإلمام إن: الّس م عليه فقال
 اللّره؟ رسرول ابرن يرا هرو ممرن: اال خلفائه، وآخر الّله حج  خاتم هو الذي ورنّيه وسّلم آله
 ثرررم طويلرررة غيبرررة النررراس عرررن يغيررر  و سررريولد إنررره أال الرررروم ملررر  ايصرررر ابرررن ابنرررة مرررن: ارررال
يظهر

( ) 
 والسند معترب

 (:كمال الدين)
ثَ َنا ثَ َنا قَ الَ  َعْن ه   اللَّ ه   َرِض يَ  َماِجيَلَويْ هِ  َعلِ ي   ْبن   حم َمَّد   َحدَّ َثيِن  قَ الَ  اْلَعطَّ ار   ََيْ َي  بْ ن   حم َمَّ د   َح دَّ  َح دَّ

َثيِن  قَ الَ  اْلَف زَارِي   َماِلك   ْبنِ  حم َمَّدِ  ن  بْ  َجْعَفر    َوحم َمَّ د   ن  وح   بْ نِ  أَي  وبَ  بْ ن   َوحم َمَّ د   ح َك ْيم   بْ ن   م َعاِويَ ة   َح دَّ
نَرا َعَرنَ  اَاُلوا َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  اْلَعْمرِي   ع ْثَمانَ  ْبن    َوَنْحرنُ   َعَلري   بْرنُ  اْلَحَسرنُ  ُمَحمَّرد   َأبُرو َعَليرْ
 تَرتَرَفرَّاُروا َواَل  َأَطيعُروهُ  َعلَرْيُكمْ  َوَخَليَفتَري بَرْعَدي َمنْ  َإَماُمُكمْ  َهَذا فَرَقالَ  رَُج    َأْربََعينَ  وَُرنَّا َمْن ََلهَ  َفي
 َعْنرَدهَ  َمرنْ  اَفَخَرْجنَر اَراُلوا َهرَذا يَررْوَمُكمْ  بَرْعردَ  تَرَرْونَرهُ  اَل  َإنَُّكرمْ  َأَمرا فَرتَرْهَلُكروا َأْديَاَنُكمْ  َفي بَرْعَدي َمنْ 
  (1) ُمَحمَّد   َأبُو َمَضى َحتَّى َاَ َئلُ  َأيَّام   َإالَّ  َمَضأْ  َفَما

 والسند معترب
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 (:كمال الدين)
ثَ َنا ثَ َنا قَ   الَ  َعْن  ه   اللَّ   ه   َرِض  يَ  اْلَعطَّ   ار   ََيْ  َي  بْ   نِ  حم َمَّ  دِ  بْ   ن   َأمْحَ  د   َح  دَّ  قَ   الَ  اللَّ  هِ  َعْب   دِ  بْ  ن   َس   ْعد   َح  دَّ

ْع  ت   قَ الَ  اْلبَ ْغ  َداِدي   َوْه ب   بْ  نِ  َجْعَف رِ  بْ  ن   م وَس ى ثَ َناَح دَّ   :يَ ق   ول    َعلِ ي   بْ  نَ  احلََْس نَ  حم َمَّ  د   أَبَ ا مسَِ
اللَّرهَ  َرُسرولَ  بَرْعردَ  بَاأْلَئَمَّرةَ  اْلُمَقررَّ  َإنَّ  َأَما َمنِّي اْلَخَلفَ  َفي بَرْعَدي اْختَرَلْفُتمْ  َوَادَ  َبُكمْ  َرَُنِّي  

 َواْلُمْنَكررُ   اللَّرهَ  َرُسرولَ  نُربُرروَّ َ  َأْنَكررَ  ثُرمَّ  َوُرُسرَلهَ  اللَّرهَ  َأنَْبيَراءَ  َبَجَمير َ  َأاَرررَّ  َرَمنْ  َلَوَلَدي َكرَ اْلُمنْ 
 َخرَنَراَْل  َواْلُمْنَكررَ  َأوَّلَنَرا َرطَاَعةَ  آَخرَنَا طَاَعةَ  أَلَنَّ  اللَّهَ  َأنَْبَياءَ  َجَمي َ  َأْنَكرَ  َرَمنْ   اللَّهَ  َلَرُسولَ 
 ( ).َوَجلَّ  َع َّ  اللَّهُ  َعَصَمهُ  َمنْ  َإالَّ  النَّاسُ  َفيَها يَرْرتَابُ  َغْيَبة   َلَوَلَدي َإنَّ  َأَما أَلَوَّلََنا َراْلُمْنَكرَ 

 والسند معترب
 (:الفضل بن شاذان)

 ارد: يقرول الّسر م عليره محّمرد أبرا سرمعأ: ق ال ( )العل وي مح زة ب ن علي بن حمّمد حدثنا
 سررنة شرعبان مرن النصرف ليلرة مختونررا، بعردي مرن وخليفتري عبراده علررى وحجتره اللّره لريّ و  ولرد

الفجر طلو  عند ومائتين وخمسين خمس
(1) 

 احلديث صحيح
 (:املسعودي)

 يررا: لرري فقرال الّسرر م عليرره محّمرد أبرري علررى دخلرأ: ق  ال اس حاق ب  ن أمح د ع  ن احلم ريي
 ورد لمرا سريدي يرا: واالرتيراب؟ الرأ الشر ّ  مرن فيره النراس رران فيمرا حرالكم ران ما أحمد
 .برالحقّ  ارال إاّل  الفهرم بلر  غر م وال امررأ  وال رجرل منّرا يبرق لرم ومولده سّيدنا بخبر الكتاب
 والدتره الّسر م عليره محّمرد أبرو أمرر ثرم .اللّره حّجرة مرن تخلو ال األرن ان علمتم أما: فقال
 الصرراح  وأحضرر السررتين سرنة فري  ينالرره مرا وعّرفهرا ومررائتين وخمسرين تسر  سررنة فري برالح ّ 
 أبرري أم وخرجررأ .إليرره والسرر ُ والمواريررث األعظررم االسررم وسررّلم إليرره فُوصررى الّسرر م عليرره
 أبرو مطهرر ابرن محمرد برن أحمرد ورران مّكرة، الرى جميعرا الّسر م علريهم الصراح  م  محمد

                                      
 426: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال(  )

 .ثقة، عني يف احلديث، صحيح االعتقاد: قال النجاشي ( )

 61 : ص ،5 ج املعجزات، و بالنصوص اهلداة إثبات( 9)
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 ( ) الوريل إليه يحتا  لما المتولي علي
 ورواه يف كمال الدين بسند آخر 

 ديث صحيحاحل
 (:الطوسي)

 َأبَرري َمرر َ  َمْحُبوسررا   ُرْنررأُ  :قَ  الَ  اجلَْْعَف  رِيي  اْلَقاِس  مِ  بْ  نِ  َداو دَ  َهاِش  م   َأيب  َع  نْ  اللَّ  هِ  َعْب  دِ  بْ  ن   َس  ْعد  
 نْ أَ  َأرَادَ  الطَّرراَغيَ  َهررَذا َإنَّ  َهاَشررم   َأبَررا يَررا لَرري فَرَقررالَ  اْلَواثَررقَ  بْررنَ  اْلُمْهتَررَدي َحررْبسَ  َفرري  ُمَحمَّررد  
لَررةَ  َهررَذهَ  َفرري بَاللَّررهَ  يَرْعبَررثَ   َولَررمْ  بَرْعررَدهَ  َمررنْ  لَْلَقررائَمَ  اللَّررهُ  َجَعلَررهُ  َواَرردْ  ُعُمررَرهُ  تَرَعرراَلى اللَّررهُ  بَرتَررررَ  َواَرردْ  اللَّيرْ
ررا َهاَشررم   َأبُررو اَررالَ  .َولَرردا   َوَسررُُْرَز ُ  َولَررد   لَرري َيُكررنْ   تْرررَراكُ اأْلَ  َشررَغ َ  الشَّررْمسُ  َوطََلَعررأَ  َأْصررَبْحَنا فَرَلمَّ
 ( ) اللَّه َوَسلََّمَنا َمَكانَهُ  اْلُمْعَتَمدُ  ُولِّيَ  وَ  فَرَقتَرُلوهُ  اْلُمْهَتَدي َعَلى

 .احلديث صحيح
 (:الكليين)

 َخرَر َ : قَ الَ  اللَّ هِ  َعْب دِ  بْ نِ  حم َمَّ دِ  بْ نِ  َأمْحَ دَ  َع نْ  حم َمَّ د   بْ نِ  م َعلَّى َعنْ  اأْلَْشَعرِي   حم َمَّد   ْبن   احلْ َسنْي  
 َأْولََيائَرهَ  َفري اللَّرهَ  َعلَرى اْجتَررَرأَ  َمرنَ  َجرَ اءُ  َهرَذا اللَّرهُ  َلَعنَرهُ  ال ُّبَرْيرَريُّ  اُتَرلَ  َحرينَ   ُمَحمَّرد   َأَبي َعنْ 
 َفري د مُ  م َسرمَّاهُ  َولَرد   لَرهُ  ُولَردَ  وَ  َفيرهَ  اللَّرهَ  اُرْدرَ َ  رََأى َفَكْيرفَ  َعَقر    لَري َولَرْيسَ  يَرْقتُرلُنَري َأنَّهُ  يَرْ ُعمُ 
 (1) َوَمائَرتَرْين َوَخْمَسينَ  َسأ   َسَنةَ 

 .احلديث حسن
 (:املفيد)

 َجْعَف رِ  َع نْ  اْلك  ويفي  حم َمَّ د   بْ نِ  َجْعَف رِ  َع نْ  حم َمَّ د   بْ نِ  َعلِ يي  َع نْ  يَ ْعق  وبَ  بْ نِ  حم َمَّ دِ  َع نْ  اْلَقاِسمِ  أَب و
 َصراَحُبُكمْ  َهرَذا َواَرالَ   ابْرنَرهُ  ُمَحمَّرد   َأبُو َأرَاَني قَالَ  اأْلَْهَوازِيي  َعْمر و َعنْ  اْلَمْكف وفِ  حم َمَّد   ْبنِ 

بَرْعَدي
(1) 

                                      
 .ال الدينوكم 59 : ص الوصية، اثبات(  )

 9  : ص النص، للحجة، الغيبة كتاب(/ للطوسي) الغيبة(  )

 6 9: ص ،  ج ،(اإلسالمية - ط) الكايف( 9)
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 .احلديث معترب

 من روايات الثقات

 (:الصدوق)
ثَ َنا ثَ َنا قَ  الَ  َعْن  ه   اللَّ  ه   َرِض  يَ  اْلم تَ وَكي  لِ  بْ  نِ  م وَس  ى بْ  ن   حم َمَّ  د   َح  دَّ  احلِْْم  رَيِي   َجْعَف  ر   بْ  ن   اللَّ  هِ  َعْب  د   َح  دَّ

 اأْلَْمرررَ  َهررَذا َصرراَح َ  َإنَّ  َواللَّررهَ  يَرُقررولُ  َسررَمْعُتهُ  قَ  الَ  َعْن  ه   اللَّ  ه   َرِض  يَ  اْلَعْم  رِيي  ع ْثَم  انَ  بْ  نِ  حم َمَّ  دِ  َع  نْ 
 ( ).يَرْعرَُفونَهُ  َواَل  َويَرَرْونَهُ  َويَرْعرَفُرُهمْ  النَّاسَ  فَريَرَرى َسَنة   ُرلَّ  اْلَمْوَسمَ  لََيْحُضرُ 

 احلديث صحيح
 (:يداملف)

 َأيب  َع نْ  ِإبْ  رَاِهيمَ  بْ نِ  َعلِ يي  بْ نِ  حم َمَّ دِ  َع نْ  حم َمَّ د   بْ نِ  َعلِ يي  َع نْ  يَ ْعق  وبَ  بْ نِ  حم َمَّ دِ  َع نْ  اْلَقاِس مِ  أَب و
َِبُونَ  النَّرراسُ  اْلَحَجررر وَ  َبَحررَذاءَ  رَآهُ  َأنَّررهُ : َص  اِلح   بْ  نِ  اللَّ  هِ  َعْب  دِ   َبَهررَذا َمررا يَرُقررولُ  ُهرروَ  وَ  َعَلْيررهَ  يَرَتَجررا
أَُمُروا

( ) 
 واحلديث صحيح

 (:الصدوق)
ثَ َنا ثَ َنا قَالَ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  (1)اْلم تَ وَكيلِ  ْبنِ  م وَسى ْبن   حم َمَّد   َحدَّ  احلِْْم رَيِي   َجْعَف ر   بْ ن   اللَّ هِ  َعْب د   َح دَّ

 اأْلَْمررَ  َهرَذا َصراَح َ  رََأيْرأَ  أَ  لَرهُ  فَرُقْلرأُ  هُ َعْنر اللَّرهُ  َرَضريَ  اْلَعْمرَريَّ  ُعْثَمانَ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  َسَُْلأُ : قَالَ 
َوَعررْدتََني  َمررا لَرري َأْنَجرر ْ  اللَُّهررمَّ  يَرُقررولُ  َوُهرروَ  اْلَحررَرامَ  اللَّررهَ  بَرْيررأَ  َعْنرردَ  بَررهَ  َعْهررَدي َوآَخرررُ  نَرَعررمْ  فَرَقررالَ 
َُْسَتارَ  ُمتَرَعلِّقا   َعَلْيهَ  اللَّهَ  َصَلَواتُ  ورََأيْرُتهُ   َمرنْ  لَري انْررَتَقمْ  اللَُّهرمَّ  يَرُقرولُ  َوُهروَ  اْلُمْسَتَجارَ  يفَ  اْلَكْعَبةَ  َب
 .(1)َأْعَداَئي

 .احلديث صحيح
 (:الطوسي)

                                      
 442: ص ،  ج ة،النعم متام و الدين كمال(  )

  95: ص ،  ج العباد، على اهلل حجج معرفة يف اإلرشاد(  )

 .ادعى البيد بن طاووس يف فالح البائل االتفاق على وثاقته (9)

 .442: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال( 4)
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 َفرري َحَجْجنَررا قَ  الَ  َجْعَف  ر   بْ  نِ  اللَّ  هِ  َعْب  دِ  َع  نْ  ََهَّ  ام   بْ  نِ  حم َمَّ  دِ  َع  نْ  َه  ار ونَ  حم َمَّ  د   َأيب  َع  نْ  مَجَاَع  ة  
 السَّررَ مَ  َبَمَدينَرةَ  َإْسرَحا َ  بْرنَ  َأْحَمردَ  َعلَرى فَرَدَخْلأُ   ُمَحمَّرد   َأبَري ُمَضريِّ  بَرْعردَ  السِّرَنينَ  بَرْعر َ 
 الثرَِّقرةُ  َعْنرَدنَا َوُهوَ  َإْسَحا َ  ْبنَ  َأْحَمدَ  َإَلى َوَأَشْرتُ  الشَّْيخَ  َهَذا َإنَّ  فَرُقْلأُ  َعْنَدهُ  َعْمر و َأبَا فَرَرَأْيأُ 
ثَرَنا اْلَمْرَضيُّ   َفْضرلَ  َمرنْ  َعْنرهُ  ََِرْرنَراهُ  َمرا يَرْعنَري تَرَقردَّمَ  َمرا َعَلْيهَ  َوااْرَتَصْصأُ  وََرْيأَ  َبَكْيأَ  َفي َ  َحدَّ

َُْسرَُُل َ  َوَصْدَاهَ  اَرْوَلهَ  َفي ُيَش ُّ  َممَّْن اَل  اْْلنَ  َأْنأَ  َواُرْلأُ  َوَمَحلِّهَ  َعْمر و َأَبي  َوَبَحرقِّ  اللَّرهَ  َبَحرقِّ  َف
َماَمْينَ   ثُرمَّ  فَرَبَكرى  ال ََّمرانَ  َصراَح ُ  ُهروَ  الَّرَذي ُمَحمَّرد   َأبَري ابْرنَ  رََأيْرأَ  َهلْ  كَ َوثرََّقا اللََّذْينَ  اإْلَ

 يُرَيردُ  َهَكرَذا َوُعنُرُقرهُ   رََأيْرتُرهُ  اَردْ  اَرالَ  نَرَعرمْ  اُرْلأُ  َحي   َوَأنَا َأَحدا   َبَذَل َ  ُتْخَبرَ  اَل  َأنْ  َعَلى اَالَ 
 ( )اما  َوَتمَ  ُحْسنا   الرِّاَابَ  َأْغَلظُ  َأنرََّها

 .السند صحيح جدا  
 (:الصدوق)

ثَ َنا ثَ َنا قَ الَ  َعْن ه   اللَّ ه   َرِض يَ  احلََْس نِ  بْ ن   حم َمَّد   َحدَّ  اُرْلرأُ : قَ الَ  احلِْْم رَيِي   َجْعَف ر   بْ ن   اللَّ هِ  َعْب د   َح دَّ
 اَرالَ  َحرينَ  َجَ لُهُ  َجلَّ  رَبَّهُ  َإبْرَراَهيمَ  ُسَؤالَ  َأْسَُُل َ  َإنِّي َعْنهُ  اللَّهُ  َرَضيَ  اْلَعْمَريِّ  ُعْثَمانَ  ْبنَ  َلُمَحمَّدَ 

َُْخَبْرَني اَرْلبَري لََيْطَمرَرنَّ  َولَكرنْ   بَلرى ارالَ  تُررْؤَمنْ  َأَولَرمْ  ارالَ   اْلَمرْوتى ُتْحريَ  َرْيرفَ  َأرََني َربِّ  َلهُ   َعرنْ  فَر
 ( ).ُعُنَقهَ  َإَلى بََيَدهَ  َوَأَشارَ  يَِ  َمْثلُ  رَاَرَبة   َوَلهُ  نَرَعمْ  اَالَ  رََأيْرَتهُ  َهلْ  اأْلَْمرَ  َهَذا َصاَح َ 

 .احلديث صحيح جدا  
 (:الصدوق)

ثَ َنا ثَ َنا قَ  الَ  َعْن  ه   اللَّ  ه   َرِض  يَ  ِعَص  ام   بْ  نِ  حم َمَّ  دِ  بْ  ن   حم َمَّ  د   َح  دَّ  :قَ  الَ  اْلك َلْي  يِن   يَ ْعق   وبَ  بْ  ن   حم َمَّ  د   َح  دَّ
ثَرَنا رررد   بْرررنُ  َعَلررريُّ  َحررردَّ  َخْمرررس   َسرررَنةَ  َشرررْعَبانَ  َمرررنْ  لَلنِّْصرررفَ   الصَّررراَح ُ  ُولَررردَ : اَرررالَ  (3)ُمَحمَّ

  (1)َوَمائَرتَرْين َوَخْمَسينَ 
 احلديث صحيح

 :إلفات
                                      

 .955: ص النص، للحجة، الغيبة كتاب(/ للطوسي) الغيبة(  )

 .495: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال(  )

 .الثقة –علي بن حممد بن ُبندار  (9)

 .492: ص ،  ج النعمة، متام و الدين كمال( 4)
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 :من الضروري للباحث ان يراجع الكتب التالية* 
عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخب ار واألق وال للش يخ عب د اهلل البح راين م ع  -

 .باقر االبطحي االصفهاينمستدركاهتا للسيد حممد 
للش   يخ لط   ف اهلل ( عج   ل اهلل تع   ال فرج   ه الش   ريف)منتخ   ب األث   ر يف اإلم   ام الث   اين عش   ر  -

 .الصايف الكلبايكاين
 .إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات للحر العاملي -
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