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 ِبسِم اللِه الرَّحمِن الّرحيِم
 

اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلّوًا ِفي اأَلْرِض َوال َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة  ) ِتْلَك الدَّ
 .1( ِلْلُمتَِّقينَ 

 

الحمددد    رِِّّ العددالمين وهللاددلى م علددى محمددد خدداتي اللبيددين وعدديد المرعددلين وعلددى 
والتدابعين بحسسدان ىلدى يدو  الطّيبدين الُمخِلصدين وأهللاحابه الُمخَلصين لطاهرين آل بيته  ا

 .والعلماء العاملين الّداعين غير الُمّدعين والمّتبعين غير الُمبتدعين الدين
 وبعد:

 

ورد المهدد  الملت ددري سيدد  قضددّية التددي أخدذي سّيدد ا مددن النظدر والل ددر قضددا ا مدن ال
ديددد  الفدددرينةي كمدددا وردددد مدددا  فدددير ىليهدددا فدددي القدددرآن األسا كثيدددرن مدددن فددديذكرهدددا هللادددريحًا 

 .من ذلك شيئا كثيرا فتجد ؛الظريي. أّما في كال  الصحابة والتابعين وأهل العلي
لمبدددأي مدد  ويمكددن القددول بدداّن هلددا  ىرماعددا علددى التسددليي بقضددّية المهددد  مددن سيدد  ا

ستّدى أخرى ملها ما هدو ردوهر  أهللادلّي وملهدا مدا هدو فرعدي. و  ورود اختالفاي في نواحن 
هللاّرح بالقول: اعلدي أن فقد ابن خلدون رغي ما عرف عله من تفكيك في قضّية المهد  

فدي آخدر ال مدان  بددَّ  في المفهور بين الظافة من أهل اإلعال  على ّمدر األعصدار أنده ال
ي ويتبعده المسدلموني ويسدتولي  هدر العددلمن ظهور ررل من أهل البيد  يييدد الدديني ويُ 

 2.على الممالك اإلعالميةي ويسمى بالمهد ّ 
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أن مشككك وص ت كككتح إلككك   كككّ  إلككك  اّلكككأد أّ   سكككفه  اماككك  إال أّن المشككك تك ن مككك   ككك  
با  كثيٌر م  ال م ه مع م    ث م  ضرٍر يصعب أن يست رك. السّيم  تأنح بسب   نسفك  

نسمع بي   ي  تآخر ع  طرح ج ي  غريب أت عك  جم عكك ج يك ظ ن اكر أوك  أت أوك ك 
 غ لب  إل    ت  . دك نؤ ّ غريبأت رؤيك  ج ي ظ   لتطرح   رظ  
مككك  بكككص اإلشككك  الل التككك  نتعتكككا بهدكككّيك الماككك د ال نوطتكككا مككك  الكككو   بفنككك ، إذن، 

 طريهك التع مص معا .
 إذا أر ل   ك ريك  حكّ   مك ذا ن  ن  قبكص ككّص شك ه أن  ال بك   ، ت   أدّ  بحكث    أأا البحث 

مكك  عوكك   ككيم   أن ن كك   كك  ذلككك كثيككرا  ممكك  قيككص   ّد؛اككالم أت كك  أن ن تككب بحثكك   عكك  
تغيككر   تمتكك  ي اككر    تاسككأ أبيكك ، أيكك  ي اككراسككم مكك  قيككص  كك ت  !!ت ككأ أنفكك  تشككعر 

 ذلك.
ذلك تم  أوثر م  ك تب،  تيس أساص م  أن نرجع إل  نتك ي تب ع  م   أن م  الم  

  .غثٍّ تسمي ، تكثيرا  م  اختتط   ياال تب لتوته  موا  م  نش ه م  
ن أعككر  شكك ص أنفكك  أت لككفن شككعر ! ال أريكك  أن أنكك  ال أنع مككص باككأا المككواد، ال أريكك  أ

 أبحككث عكك  الماكك دّ أريكك  أن تإّنمكك  نكك  الردككراه أت عكك  وتجتكك  تأتال  . أنحككّ ث عكك  ج ير 
 نعي  الو ر    كثيٍر م  مف أيمو  ن  أا .أن وهدّيك نحت ج إل  

نكككتفّاأ الهدكككّيك التككك  نعتهككك  أّن  كيككأ نسكككتطيع أن مكك  أكككف أ كككعب، أكككف كيكككأ نفّ كككر  
وعككر  نتعّهككص لإلكك  أن  معكك     تكك  اإليمكك ن نحتكك ج فكك  لت عتوكك  مككؤموي  باكك   ل كك  أل لكك نا

إذا أر ل أن ويككأ يم كك  أن نككؤم   تن أن نهككع  كك  أككّفظ مكك . السككّيم  تأّنككك سككت   ب ّنككك 
 بكص تمكع رتاسكب  ك  ذأك ،  حسكب بي  كثيٍر م  الرتاي لليس نفسك   ست    ذلك نفعص  

 ّيك الما د. الم تمع  يم  يتعّتا بهدتع  الفر  ت 
 

بغككّ  الو ككر عكك  مفقفككك مكك  أ ككص  ككّحك الما يككك أت خط اكك ،  إّنككك ت ب ّنكك   كتأذّكككر 
لكأا ال يم كك   تط لمكك  كك ن لاكك  ن  يرأك  ت عتاكك .مّيتاك  ك لاك   ّس سككّيتا  تأأقدككيّ نتع مكص مكع 

حتّك  لكف لكأ ن ك  مؤموك  باك   اك  نفكر  أن نهفل ب ّن أأا المفضفع ال يعو  شكي    لك ،  
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ؤّ ر عتك  طريهككك نككت بكص  ، ك  تاقككع الم تمكع مك  أ ككرنتكرك  يكك بمكك  ك أت نككؤّ ر ا  عتيكسكفن
  امو  لتحفا ث تالفق ئع.

   مع أ الفقح ستبّي  ، تأأا يرجع ليس  هط إل   -تلألسأ–إال أّن أأا الت  ير ك ن 
 سفه استغاللا ، بص ألّن أو ك ختال      امو  لا  تنع متو  معا .

ا   إل  كشأ م  نمكّ ن  بك  المصك  ر مك  معتفمك ل عك  لأا ك ن أأا البحث، تأف ي
أ ص الف رظ،  ّأ عّمك  أ ك با  مك  نشكفيٍ  تنغييكٍر ممك  أ   ال هك   إلك  خطك   ك  السكتفك. 
أد كمكك  إّنوكك  شككّفأو  الف ككرظ تأخرجو أكك  عكك  أسسككا ،   ككألك رجككع أككأا التغييككر إليوكك  سككتب   

  ص ر يتعبو  بص تيستات و .
 

ؤم  بك  جماكفر ي كهدكّيك   جمافر أأص العتأ  بفل الما د كتإذا ك ن م  الفاضح عو
بصّحك م  رتد  ك  ذلكك. بكص  كّرح قكف  ح يث ، بحيث  ّرح كثير م  أأص الأأص الهبتك

قتيكص الوفكع    الماك د، ممك  ي عكص الحك يث عك  أكأ  ال اككبتفانر م  ج ه م  أ   يكث  ك
 م   امح غ يت  إ ب ل م  أف   بٌح بوفس . 

محككفر الماككأ  كك  البحككث، بككص سككيتّأ التركيكك  عتكك  أمككري  لأا أككف ا تكك  ي ككفن أككإذن، 
 ماّمي ، أم :أ ّمي  
  نحككّ ث عكك   بيكك ن الرتككص المفجككف   كك  المككواد عوكك  كثيككٍر مكك  أأككص العتككأ ممكك

 إليمكك ن  ترٌ أن ي ككفن ل تن ، ال يم كك  نعّهتاكك  بوفسككا   ككعبك قدككّيك الماكك د تأكك  قدككّيك
   ب سك ليب ع يبكك  ك  إ بك ل الغيبكك أت  ك  نصكطستتف ج   يومك      ذلك. المش تك أّنك

 هكط، بكص ت ك  مكواد     الطكرحليس خطير  بي ن أ  ا  أت   ئ نا  مم  ي شأ ع  ختصٍ 
 ككإّن سككرأ تعهككأ  األ ّلككك  ؛. مككع إّن أّد   ككرٍظ مامكك  ك نككح شككريفك ن أدككك بوفسككا التف يككر

 الت  نطرح إل ب نا  ق  نؤّ د إل  إضع  ا  تنفأيوا .

 ،  يكثعوك  الحك يث عك  الغيبككالبحث  ع  ضعأ المكواد السكّيم  سي شأ لك اذن  
أّن كثيرا  م  المف أيأ الت  ذكرل تاأل لك الت   بتح ست   أّنا  عتك   رجكك مك  الدكعأ 

 بحيث يصعب نص يها  إال لم  اعت   ذأو  عتيا  تألف ا .
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ع تم  مش وص المواد الت  ن  أ     قدّيك الما د أ  عك   تضكع أ ّلكك نتو سكب مك
عما المس لك ت عفبتا ، تيم   أن نتحظ ذلك عو  ذكر مك  اسكت ّل بك  الهكف   ك  قدكّيك 

 .،  يث ذكر    ذلك أ ّلك ال نهوع إال المهتوع با  أ الطفل عمر الما دّ 
 

  ّمحكك تالل اسككتغالٍل قكك   باكك  كثيككٌر مكك  ضككح لكك    ككرظ الماكك د مكك  بيكك ن مكك  نعر
  لفاأ.الو س إم  ع  تع  تبش ص مهصف  أت بسبب سفه ا

ح أككأ  الهدككيك لوشككر ال اككص تالررا ككك، تنعتككأ كككأ اسككتاتك مكك  تأنككح نكك رك كككأ اسككتغتّ 
 نبّ  ل  يا  الط ق ل.كأ الشب ب بص م  األجي ل بسبب أأ  اال   ر ت 

أع ب الع ب أن ي فن لمؤي  الف كرظ تالمكتحمس لاك  تالموك  ع ب ن  أاك  م  اقع ؛ إّن ت 
حيكث انهتبكح   كرظ التمايك  لتماك د إلك  نمايك  ب ؛نصكفيتا اضكع  ا  ت وص ذلك التك  ير  ك  

ْفكرا  ألع ائ   ص ر ذلك مص اق   لهفل هللا ع  تجّص: )  كك  هللا  ك  ل فْا ن ْعم  ي   ب ك   أ ل ْأ ن ر  إ ل   ال كأ 
ار  اْلب ف ار   ْأ    تُّفْا ق ْفم ا   .1(ت أ   

 

 لماكأ قبكص ذلككعوك م  نتحكّ ث عك  المكواد  كإّن مك  ا، ت المكوادإذن،   لرتص ي م     
 أن نبّي  أّن المواد موا  ن: مواد  اأ تمواد نع مص.

ماك د كك ن   كرظ ال  تأو  نري  أن نهأ عو  مواد الفاأ لو ك  أّن مك   كّوأ تنّ كر  ك
 - ك  أكأا البحككث–إلك  مشك تك المكواد وبيك  كثيكرا نكأ التلهك  لك  أوثكر مك  مكواد تأسكتفب: 

، تأكك  مشكك تك كبيككرظ  كك  ل اككفر كك  أوثككر مكك  مفضككع، كمكك   كك  الحكك يث عكك  عالمكك ل ا
تعككك  الوككك س باككككأ  الهدكككّيك جعتاككككأ يو كككرتن إلككك  الفاقككككع تيفامفنككك  مكككك  خكككالل رتايكككك ل 
ضعيفك،  يا  م   يا  م   يث سكو أ  أت متواك  ت اللتاك ، ال سكيم  مكع تجكف  مك  يحسك  
استغالل أمفر كاأ  سفاه بسفه نّيك م  قبص ال ّج لي ، أت بحس  نّيك م  بع  الرطب ه 

   البد عك    العتأ.قتيت

                                                           
 .28إبراهيم  1
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  األ يك ن لتّغيبكك أت لطكفل ضعأ م  است ل ب   ك  كثيكر مكبي ن  وم  نأ التطّرق إل 
 تع  الت تيأ ن    الما د تغير ذلك. ،تكأا    الح يث ع   تر العتم ه ،العمر

 

مشككك تك التككك ليأ  ككك  أكككأا أككك ّ  تأكككف  خكككرنشكككير إلككك  ج نكككب آمككك  المو سكككب أن تأوككك  
س تي تبكفن  تن ح  هط    بع  ال ّت ب اّلأي  يع نفن م  أ ف  المفضفع،   لمش تك ليس

لكيس أوك ك مك  يك ّل  تع  أت  اأ، بكص عك  عتمك ه تقعكفا السكّيم   ك  أكأا العصكر بتو يكرٍ 
  إن الم  ل مفتفح. ؛عتي . تك ّن  يعمص تلس ن   ل  يهفل: بم  إّن األمر يتعّتا ب لري ل

  وكأيم   أن ي أكر كثيري  تخير مث ل تالري ل أف م  أأأ المش وص الت  ن  أ  عو  
قّصك ال  يرظ الردراه أت الح يث ع  مثتث برمف ا. تل ك  لكف كك ن األمكر ككألك تتقكأ 
عو  ذلك لا ن تألم ك  أن يعك   أكأا ممك  يهكرب مك  أسك طير األمكأ أت كهصك  ألكأ ليتكك 

 .قع تاألمر الهطع ّ تليتك، إال أّن المش تك أف أن ي ار الري ل بم ار الفا
 

ك. كت ب ككك وشككر  أمكك  ال تككب الت  ريكككك،  تككيس أوككك ك أسككاص مكك  أن ن تكككب عكك  الماككك د لي  
 عٍ ف أن ن تككب  كك  مفضككل كك  يطبككع كت بككك تي وشككر  عتيككك أوكك  قككفل ن شككٍر قكك ل لكك : تأذكككر 

 سككف  يطبككع  ؛تضككرب لكك  مككثال   هكك ل: مككثال لككف كتبككح عكك  الماكك دّ  .مطتككفب تمرغككفب
 !!بغّض النظر عما فيهوت بك 

الوكك س  بتركك ير  يككر لت تككب التكك  نتحككّ ث عكك  قدككّيك الماكك د ي ككفن إمكك  إّن الدككرر ال ب
مك  خككالل إجبكك رأأ عتكك  العككي   كك  عكك لأ أ ككال ، تإمكك  أن نكك رع ي سكك   ال يحتمككص مكك  أّد 

إذ لكك  يتحّهككا أدُّ شككبه تال يم كك  ذلككك إال إذا  عمككٍص ي م كك  أن يككؤ د إلكك  إ ككالح مكك .
 يم كك  أن نصككتح األمككفر أت يحكك ث تأككأا مكك  ككك ن يشككيع  الككبع  ب ّنكك  ال ظاككر الماكك ّد.

 وأا تكأا إال ب افر الما د، تأن أد عمٍص ل  ي فن إال عبث     عبث!!
 

م  ال تب الت  اشتريتا  أت قرأنا  لت كفن مصك  ر لتبحكث، لكأ  أري  أن أقفل لك شي  :
موا  بش ه، ألّن  رأيح أّن مك   ياك  ال يعك ت أن ي كفن كالمك  اسكتاالوّي .  أستف  م  كثيرٍ 
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 ي تب ال  نب ال ثير م  الصفح ل ل   عو م  نري  أن نو ر    الوتي ك أت  ك  الف ئك ظ 
 الت  أض  ا  إليك ل  ن   شي   ذا ب ل.

تأخطككر مكك  أككأا تذاك إّناكك  نتتككأ ق بتّيككك اإلنسكك ن عتكك  التف يككر بموطككٍا  تأككأ  ك ر ككك!!
 . كيأ تأنح نع ت ككّص مهبفل، إّنا  نربك التف ير، تنرصُّ بمب أ السببيك المرن      الأأ

ختكككص تككككّص  رككككك تسككك فن إلككك  شككك ٍه تا ككك ،  ي كككفن أوككك ك جكككفاب تا ككك ظ مامككك  اختتفكككح 
المشككك وص تأكككأا مككك  يدكككعأ بكككص تيعّطكككص قككك رظ اإلنسككك ن عتككك  نفّاكككأ تاقعككك  أت االسكككت  بك 

 لمتّغيران . 
 

عتكر  بك ّن أكأا الطكرح يعوك  نصكفيك   كرظ الماك د مك   يكث ن  يرأك   ك  الوك س! ق  ن
ؤم  باك  مك  الطّمك عي  تالمترّتفكي ، ممك  ن كالتك   لتف كرظ   لك، بكص  ك  أكأا  م يككٌ تليس كأ

ي  ار بي  تقح تآخر تا   مواأ  يكّ ع  أّنك  الماك د أت ت كّ  الماك ّد أت ابك  الماك د 
.أف أت يّ ع  أّن وي ا اليم ن ُّ أت أّن عمرتا    السفي ن ُّ
سف ح ال م ه توأهكح األرتاح.  ن فن ق  ال ع ت   ّأ إل  أن يو شأ لتو س كأب  نتك 

تكص إذا ق   تك   !!كأ م  مكّ ٍع ككّأاب وعكأ  أّنك  الماك د تي كفن لك  أنبك ع تأنصك ر تق  رأيح  
ي   م و  صٍ وت ر، ل   ) ن حالو س أّن  ليس م  ك ن حعر تانهدح  عفن ؛   .1( ت الل    

 

، بكص نعّهكص    نتك ال تكب التك  ن طبكع  تن  اكٍأ أت هط المواد ليسح ش تك عت  إّن م
تككب  مكك  قبككص سككت   أّن أوكك ك مكك   أخككأ بككواد أأككص أكك  مشكك تك ق يمككك.  ككإذا ن ككرل   يمكك  ك 

تمكك  قيككص  ياكك   كك  نصككحيحا  ب مككع األ   يككث التكك  تر ل  كك  الماكك د،  الحكك يث،  هكك  
يوفكع  ك    تنفانرأ  ت  ع بع  الشبا ل الت  ذكرل بفجاا . تأكف شك ه جّيك  بوفسك  ألّنك

 اوكك ك مكك  يتع مككص مككع الحكك يث نع مككص رتايككك ال  . أّنكك  غيككر ككك  ٍ إالمهكك   إ بكك ل الكك ليص؛ 
 ككر  كك  أسكك ني  كثيككٍر ممكك  يككرت ، إال أّنكك  أقككصُّ ن رايككك، تأوكك ك مكك  ي مككع الرتايكك ل  تن 

 فتسفا  أت يحّمتا   فق ط قتا . خطرا  ألّن  ي تف  ب لرتاي ل  تن أن ي  

                                                           
 .3ص  1
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تجككف  مككواد مفيككٍ   كك  تبسككبب كثككرظ الرتايكك ل التكك  جكك هل  كك  مصكك  رن  تبسككبب عكك   
 التصحيح،  ه   خص  يا  تنطّرق إليا  ع   كبير م  رتاي ل الغالظ تنحفأ . 

 

الطكرح، تككفن أّن أوك ك  ك يث   تر   ك   مثكص أكأام  الوك س ال نفاكأ  كثير ل   أو ك 
بص يري  أن يتعّهص.  ،ا ،  اأا الصوأ ال يري  أن يؤم   حسبيلإر ك ٍ  ب لوسبك يذلك غ

بّ  م  التف ر تالتع مص مع األ   يث ال م  موطتا الرتايك  حسكب، بكص تمك  لأا ك ن ال 
 موطتا ال رايك.

ألّن الوكك ظر   كك  األ   يككث سككيغربتا  تيو ككر  ياكك   قكك  يوفككع تقكك  يدككّر،  اككف يوفككعتأككأا 
إلكك  مكك  يصككّح تمكك  ال يصككّح؛ ممكك  يهّتككص مكك  ا تمكك ل نسككّرب األ   يككث المفضككفعك التكك  

فتسككأ نتككك أككأا قكك  ي عككص المككره ياماكك . تمكك  يدككّر مواكك  أككف أّن نعّهكك  الهدككيك تنعرقككص   
 بم  يسمح لتري ل أن يوطتا.تا  مف أيأ ال نطيا  متا  يحمّ  الرتاي ل ت 

 

نحتيككص بعكك  أن ر كك  أسككتفب الرتايكك ل،  يككث  كك تل مككواد آخككر ت كك  إلكك  مكك  يأوكك ك 
ال أناك  نتعك ر  مكع لكف   رظ الما د نحتيال نفسّي  أت اجتم عّيك . أنك  أعتهك  أّن أكأا مم ك ، 

سكتب    ّن أأا األستفب يم   أن يسكتعمصم  إكوفن أأ  الف رظ نستمّ  أ تا  م  اإليم ن. 
الما ّيكككك، أت يهكككف  بطكككرح ن تيكككص متعّسكككأ نحكككح  عكككف  يكككر مككك  يحككك ث مككك  اسكككتغالل لتبر 

 أت ن تيص لتف رظ.التحتيص 
 

عو  مش تك الكو  هأ مع إّن أأا المواد يوفع    أمر أ  ، تذلك ألّن الصعفبك ال ن
مك  طكرح   كرظ أّن الماك د الموت كر  -مكثال– اوك ك  هط،  او ك إش  الل م  نفع آخر، 

ال نع ت أن ن فن  تم ، أت أمال لتتغير نحكف تضكع أ دكص. إناك  نكفع مك  التعكفي  عك  
تاقع س ه، لأا ال ن ك  مكيال  تك  عوك  المكؤموي  لتصك يا   كرظ كاكأ   ك  بتك ان تضكعا  
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د نككفّنر أت نككر ٍّ  كك  األتضكك ع نكك  ع الوكك س لتحكك يث عكك  آخككر ال مكك ن، مسككتهّر. كمكك  إّن أ
 1تقرب ظافر الما د الموت ر تم  إل  ذلك.

أن  قتح    مه   ر  أأا الرأد ب ّن أأا كال  جميص، تمهبفل  يم  لف  ك ر مك  متحك  
مككثال، بمعوكك  أّنكك  يوسكك أ مككع موا كك  الف ككرد. ل كك  مكك  الصككعب أن يصكك ر مكك  مككؤم ، 

فكس أكأا ال كال  يم ك  أن يهك ل عك  االيمك ن ب لبعكث أت يكف  الهي مكك أت ال وكك تذلك ألن ن
تالوكك ر،  ككيم   أن ن كك  مكك  يهككفل بكك ّن ال وككك تالوكك ر ليسككت  غيككر نعككفي  عّمكك  يحكك ث مكك  

 2ظتأ    أأ  الحي ظ،  ي  تل االيم ن أن يسّ  أأا اإلش  ل.
تأمكك  أمككران -تتجككف  الككو  اّلككأد أ بككح تجككف  ال وككك تالوكك ر  ك لمؤم  يعتهكك  أن إيم نكك  

يهتد  أن يؤم  بألك،   ألك قديك الما د الموت ر م  كك ن يم ك  أن نثبكح  -غيبي ن
 لفال تجف  نّ ،  ح لا     ذلك كح ل غيرأ  م  مس ئص الغيب.

 

                                                           
ال يتوقفففأل ا عفففر ورفففا ل فففوة ع فففمع  ومع فففح   اىتافففو  افففدي بففف  نففف  ورفففا ا  فففتو  ا  فففر  .  فففم  ع   1

بم هبم  هنفم رتفكبأ أاعفمووي اتارفا نيمتفو. ا ب يد إذا ةأ  أعوةه جيدة؛  ر  تكون  كرة قرب ا ظ وة عرن  
ت نم فو ار  فنيف ف عوةه. ا   تذعرت هنم أنفد االخفصمص عفمن عفايأل ايفمن ي فك    نفمث  افّي؛    تهفّي 
انففد  ا ففرات عففمن   أنففد اىففم ي اعففمن ا  ففيو يتملففد ا وفف  ل ففوة ا  ففد  ا نتظففري اذعففر أن  ا  ففد  إذا 

ففمي  فف   عففمن ا  ففد  ل ففر رتففوذ منففذ عفف  ا عنيففم  ايا ففمث  ر  اففرا ي  ففممو  عفف  هففذا ايففديّ اقففمن ات  
 وندعم عنيف عايأل ايمن؟ ن  ميت اآلن  ي نذ عين عميل!!

طبام أان اإن عنيف اوتاد أبن  هذا ا  رح عّي صمليح   أص   كرة ا  د   وجو    ي  يثبيف هذه  2
ع   ح عيبي ح ع ذه ال يثبت م إال   ي  ع   ا  كرةي اع  ا  بيامث أن يكون ا د ي   ينيم أ  نص م خرويمي  ن  

 هذا ا نوع.
إال أن هذا ا  رح عو ذ أ ميك  أن ي ي  قوة أتثّي ايرعمت ا  دي ح ورا ا نمسي اعابو ي ت م بين م.  كثّي 
مم  ي ع  ايصد ق بترأ ا دوما ؛ ياو ريف أتثّيهم ب با ااقو رتمث  عو ثام ح  يني ح تربد ع  خمث  

ّ وا  ين ر ا ادن ايوم ع ب كرة ا  د  ا  نتظر. ا و عمنيف ا عوة أ ض ي ا و عمن هنمك ودني  م َبح
 ا من بني ا نمس.
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 م   أن نف كأي   أبح ثٍ م  إال م  ن ر  كليس أو م  يم   الهفل تلألسأ ب ّن  ف عم
 ياكك   ماّمككك تكبيككرظ إال أّناكك  ككك ن ال   ب ّناكك  جكك  ظ  كك  أككأا السككبيص. تبعدككا  تإن ك نككح أعمكك

 -بكص نرنّكب  عكال–تأف م  أربكك الفاكأ العك  ، مكع مك  يترنّكب  ،م  الري ل أوثر مم  يوبغ 
 عت  ذلك م  مش وص سف ح  يا   م ه تانتا ح  يا   رم ل.

، بص تقففا عو أ ، تب لغفا    ق رأ  يا  شي  لأ يديففا إلن ّ ر باأ  ال تب وم  إّن م  
تقيمتاككك ،  تككك   ككك رل ك ناككك  كتكككب مهّ سكككك ال يم ككك   تككك  مو قشكككتا   دكككال عككك  نهككك أ  

 مثال!!
كتكب  ك وثر، تذككر تلعّص م  أبرو م  ن    ك  أسكتفب  مك  كتكب   ك  أكأا المكواد أّنك  

 هكك   ككرظ تنبسككيطا  أ  كك  نفضككيح الفسككا  بكك ل أن ي  ت وثيكرا  مكك  اال تمكك الل تنرّيككص تأطوككب، 
عّهكك أ . تأككأا التعهيكك  يككؤ د إلكك  كثككرظ التف سككير تالتكك تيالل التكك  ي عطكك  لاككأا المعوكك  أت 

ممكك  يكؤ د إلكك  ن ثيككر ليشكرح عبكك رظ  أت يفّضكح إشكك رظ  تكثكرظ  مكك  يوبكرد أوكك  أت أوكك ك ذاك 
  ن ار    أأا الوكفع مك  الطكرح. تغ لبك  مك  ي كفن الوك س البسكط ه أكأ مك  الشبا ل الت

 ع الثم   السكّيم  تأّن نعهيك  الطكرح مك  أ كت  ي عكص الوك س البسكط ه غيكر قك ري  عتك  ي 
 تأأا م  يفتح م  ال تاسع  ل جص ال ج جتك. ، ام  أت قراهن 

 او ك م  يتصّفر ب ّن ال مع تالتعهي  أف  عأ لتف رظ تن يي  لا ، لأا  اف يديأ 
 ي رك ب ّن أأا التعهي  يساأ بتدييع ، تال1 ائم  أمفرا غريبك لأ يسبا أل   التطّرق إليا 

 الف رظ، تي عتا  نعّهتا  تنهّبتا  أ عب.
 

                                                           
اعاثمن ورا ذ أ أن باض أه  ا ارم ع  ا ت نري  ذعر أمسم  ا  د ي اذعر أعوةا عريبح اأمسفم  و يبفح    1

ني ااي فففتم هي اجا فففري اا اافففحي أاقيفففدعوي ااين خفففنمسي ااين ن فففممِت هبفففم نفففص أا نفففذ أبفففدا.  فففذعر عن فففمي 
اجمبري اا حْناي اا واة ا كن يي اايمعدي ااي مبي اايمخفري ان  فتوي ان فراي انداخفنمسي ااس،فن يي 

اأ امب أنفرة عثفّية برف  ا ابح ا ةضي اا داومثي اا رج ي اةاهنامي اةب  ا ةضي امند ا رييي ارتراش اين ي 
 امسم!! 182ود هم 
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ماّمككك لي تككب   ر ككك   -مكك   ا   ياكك  جكك ن  غيبكك ّ –أوكك ك مكك  رأد  كك  قدككّيك الماكك ّد ت 
 ، أت1قصصك  مكك  الريكك ل ال يم ك  أن نهبككص. تان ككر إلك  مكك  كتككب عك  ال  يككرظ الردككراه

 .2وفكب نيبيرت
، تأمفر أخر  كثيرظ نكرنبط بك لفأأ 3ع  مثّتث برمف اال يوتا   دال ع  ال ال  الأد 

 4تالترّيص أوثر موا  ب لعتأ أت ال ي .
 

أو لك م  نحّرك تأف ي تب عك  الماك ّد عك  بعك  المسك ئص اّلتك  نكرنبط ب لماك د.  
 ّ ث تال  رج،  ا  قصٌ  يركتتط  ياك  الصك ق . تأو  قص  الته ه ب لما دم  ذلك 

 خص  ياكك  عوصككر التككفّأأ.   ثيككر مكك  الوكك س مكك  إن ي ككفن  كك  مفقككأ ب ل ككأب، تأأككأ مكك  يكك
 رج  ي   م  يس ع    ت  يف ر بع  أن يأأب أأا الشر  بك ّن أكأا أكف الماك د. أت 
أن ير  شرص   مثال     م  ن تيرتف  بش ص سريع كمك  يعتهك   ك ّتل  مك  يرطكر بب لك  أّن 

                                                           
 النام.رتي يت نديّ ون م  1
ا كاعمث اقكنو  عوعا اهو أيضم االرتم ا ذ  ي رق ورا جرم مسما    ا رتمطّي ا بمبري حي نيصاي 2

وريو ع  عار ح  ايضمةات ا ادميح نصريف ورا عم نصريفدوو  أن  ا ج مم اى و ح اذ أ ب ا بمنثون  
اتنايح ع  نالن اتصمالت ا كاعيح ع  نمةج عوعا ا ةض. اعو ذ أي  إن هذا ا  كرة    ترق قبوال ع  

 .جمنا ا ارام  اا  ةنني
"عثرّ ا  ي من" اهو عن اح جهرا يح ورا خك  عثرّ عت ما  ا عالع طون ايارذ أيضم ابرتم  3

اقد اخت رت ب با ودة عامالت اأَبما ن رهم عمي اياو   احمليد ا طر مث.   1500عراو حنو 
ردثيف و  خممطر عنووعح   ا ن احي إال أن  إنصم ات ن ر  ع   ون   عنتصأل ا ارن ا ا ري 

ال ت ّي إىل نداا نمالت انت م  عبّية      اطمئرات   هذه ا ن اح أعثر ممم تاو   عّيهم.   ا  وان 
رًا ميأل ا كثّي ممم قي  ون مي ممم جا  هنمك تصو ةا و  عون أعدت ع ن عام إن ا اديد ع  ا واثئايمت 

ود  اطبياح نوا ا االنت م    عثرّ برعو ا عمنيف ع مهبح  هّيهم ع  ا نمطق   ابقمث احمليدي ا  تك  
 أعثر ود اي أا خمتر ح ون م.

صمنو و رتو عاعريا أن باض ع  يد ومث أن و "عتصص ذ"   ا عوة ا  دايح ذعر أن عثرّ برعو ا تا 4
  إلعمم ا  د   صنو ا رترملح!!!!

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
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كألك ن كفن عوك  بعك  العّبك   ممك  أأا أف الما د،  يتحّ ث بثهك تيوشر نتك األخب ر. 
ي ّ     نفس  أّن  بتغ مرنبك    العب  ظ تلكف ال شكعفرّي  ،  كإذا مكّر بمفقكأ أت التهك  ب  كٍ  

  سف  يرطر بب ل  أّن  الته  ب لما د.  ؛ ي  أت    معّيوك
أ أا يبحث مفاف  الما د    الأأ  ع  مص  يا    الر رج رغم   عوا  تقصكٍ   

 بّ  م  نص يها . ال بّ  موا  تال
 

 اك  الط ّمكك ال بكر  التك  ن ك   -تك نح أيد   مفضكفع بحكث –أم  عالم ل ال افر 
ب ب الت ليأ  ياك  مفتف ك  عتك  مصكراعي ، تيم ك  أوك  أن أذككر كت بك   ك ر مك  سكوفال 
عكك  قككرب عصككر ال اككفر، تقكك  عككّي   ياكك  ال  نككب نككفاريق نحرككك ل الماكك د ب ّقككك، تمككع 

 المفاعي  الت   ّ  أ  به  ال ت ب    السفق ي   م  يرّتج ل . مرتر الفقح  ت  ن  تو 
تبسبب نشكر الغبك ه ب سكأ الك ي  تغيك ب  كّس الوهك ،  تك  ن ك  مك  يوتهك  أت يفّ كر  يمك  

    أأا ال ت ب م  أو ذيب 
 

تبعكك  أن ذكرنكك  بعكك  مكك   كك ث مكك  ختككٍص  كك  مككواد البحككث،  ككيم   أن نمّثككص لككألك، 
لوهكأ  تن ن كر تنمحكي    ك ه بمك  ال يهبكص تال ي عهكص. أوك ك مك  نع مكص معاك  تألسأ  

: إمككك    ال مككك ن  ككك ر عبككك ا ، تعوككك م   ككك ر عبككك ا  ككك ر رّبككك  ؛ ألن  أمككك   قكككفل الرراسككك ن 
العبف ّيك جفأرظ كواا  الرب فبّيك.

1 
تمككع  2تأكأا قككفل ع يكب، ال أ رد كيككأ يم ك  أن يصكك ر عك  رجككٍص مك  أأككص العتكأ !

عك  المفدكص بك  عمكر أنك  سكمع أبك  عبك  هللا خبٍر رتد  ذلك  إّن الرجص أخأ المعو  م 
كك ) يهككفل  كك  قككفل هللا:  جعفككر بكك  محّمكك  بّ ا  ق ح  األ ْر   ب و ككفر  ر   األر  قكك ل: ربُّ  (، ت أ ْشككر 

قتكح:  كإذا خكرج ي كفن مك ذا   قك ل: إذا يسكتغو  الوك س عك  ضكفه الشكمس  ،األر  إمك    
 3اإلم  .بوفر تي ت ئفن تنفر الهمر 

                                                           
 .59ونيد اسرارتمين عات  مت االئي حي ا  1
 ميك  أن ت رو وريو. 407هنمك َبّ و  هذا ا وعوع   ص ملح  2
 .326 -7 دةة أنبمة ا ئاح ا ط مةي اىر مث  َبمة ا نواة ا معاح 3
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لأ نهأ تنو ر المت ، ل  ن السو  ك  ي   اكف مكرتّد عك  المفّدكص بك  عمكر، ت ت  لف 
  ال أف أن ر المت  تال أف ن ر    السو ، بص تأله  الهفل أ أا عت  عفاأو !

تنح  نر  أن نطبيا مواد التصحيح بك لو ر  ك  السكو  غيكر كك ٍ  يصّح أأا  ويأ 
 أ   كك  كتكك ٍب نعكك ُّ رتاي ن كك  ومكك  يم كك  أن نتحككظ ذلككك تأنككح نو ككر  كك  الغرائككب التكك  ن كك

  حيحك مثص  حيح مستأ تالت  يصعب نص يها .
 

تعو م  نو ق  أأّأ مس لك نتعّتا ب لما د تأف الغيبك، ن   بع  أأص العتأ يوك  ع لكرّ  
كثيكككٍر مككك  األنبيككك ه  غيبكككك   -اإلم ميكككك مع شكككر  -مككك  يشككك ص عتككك  الغيبكككك  يهكككفل:  هككك  أ بتوككك  

كعب. بكص مك  الفاضكح إّنك  لمك  كك ن   ضكرا   ك  السّيم  نبيوك  محمك  )ص(  ك  ال غك ر تالشّ 
تلمك   دكر  ،تبك لع س. تلمك  سك  ر لكأ ي ك   ك  الحدكر ،م ك لأ ي      الم يوك ككألك

م ككك ن غ ئبككك   عككك  غيكككر  مككك   لكككأ ي ككك   ككك  السكككفر. تكككك ن  ككك  جميكككع أ فالككك    ضكككرا   ككك 
ر  ك  أ كفال بكص مك  ن ك ت  ع  أأص األم و  الت  غك ب عواك .تل  نسهط   يّ  األم و ،

  1أخر . در  يغيب المره ن رظ تيح ، يم  بيواأ تج  الغيبك أمرا  الوم    ؛البشر
تأ مك  أع كب الع كب. ت  لكأ يسكتطع  أكص إّن مك  أن كر عتيكك الغيبكك أتتم  ق ل أأا الع 

أن يستفعبا  أت يتفّاما  ي اص أّن المره إذا كك ن  ك  م ك ن مك ،  تك  ي كفن  ك  غيكر   ك  
 نفس الفقح !!

أبسككط الحيفانك ل التكك  ن ك رك الم كك ن عوك م  نبحككث عكك   بككص  ق  مك  مككر ي ك رك  تكك  أكأا أ
 طع ما  أت نرتبئ م  ع ّتأ  أت نحف ذلك. 

كرأ  إّن أأا يثبح م  ذكرنك   تأّوك ن  عتيك  مك  أّن أّد   كرٍظ مامك  ك نكح شكريفك ؛  ك ن س 
سكككك ق عتياكككك  يدككككعفا  بككككص تياكككك ما ، تي عتاكككك  مفضككككع سككككررّيك تضككككعأ األ لككككك التكككك  ن

 استرف   العهاله.ت 
 

                                                           
  .1423 -9 ا تملصي    أايم ا تا ي ي ا بهدا   1
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؛ رغككّأ أّن أككأا لّمكك  ك نكح الرتايكك ل كثيككرظ جكّ ا، تلمكك  كك ن ال مككع بيواكك  عسكيراعمفمك ، ت 
متعّيو  برأيو ،  رّبم  نهكفل: أنكح أيدك    ك  البحكث كوكح انته ئّيك   ك  االستشكا    الحص  ليس

المّ  ب لرتاي ل بحسب  امك!   قفل: نعأ، ق  ي فن. تل   أن  اعتمك ل عتك  الفاكأ اإلسك
العكك  . تأعتهكك  أّن تاقككع األشككي ه تطبيعتاكك  أككف مكك  يثبككح أت يصككّ ق كثيككرا  مكك  الرتايكك ل أت 

أد إّن  لأ أن ر إل  الح يث م  خالل السو   حسب، تال م  خالل المت   هط.  يرّ أ .
 بص ن رل إليام  مع  .

صحيحا  أمكرا   أ  ال نوس  ب ّن الرتاي ل الت  تر ل    الما د كثيرٌظ جّ ا مم  ي عص ن
اككك  كبيكككر ، تأكككف بعككك  ذلكككك غيككر كككك ٍ  مككك  لكككأ ي و كككر  ككك  المتكككفن ت ككك  جككك ا يحتكك ج إلككك  ج 
 مالئمتا  لتفاأ الع  .

 
الرطبككك ه،  اوككك  الككك اه الككك تّد.   كككّص مككك  يحككك ث مككك  يم ككك  أن نشكككير إلككك   تر  تأخيكككرا ،

 مش وص بص تمص ئب؛  ا  م  عالم ل ال افر، تب لت ل   اك  ممك  ال بكّ  موك . كمك  إنّ 
بسكككبب نهصكككيرن  تإسكككرا و . قككك  ي كككفن بسكككبب شكككيفع  ؛مككك  يحككك ث إّنمككك  يحككك ث بسكككببو  نحككك 

الّسكففر أت شكرب الرمككر، تب لت ويك  لك  يعتبككر ضكعأ مسكتف  التعتككيأ  ك  المك ارس تعكك   
تجككف  قكككفاني  نحمكك  الطفكككص أت األسككرظ مككك  أسكككب ب المشكك وص. تأكككؤاله كككّص شككك ه عوككك أأ 

.يرنبط ب لما د، تنعّطتح األسب ب تق د    األمر 
 

ع طفكككك االنت ككك ر مككك  أخطكككر مككك  يهكككف  بككك  الرطبككك ه تال تّككك ب ككككألك إشكككع ل عتككك  إّن 
تاعطككك ه اطبكك ٍع تكككك ّن الماككك د ظاككر أت كككك  ، تأكككأا مكك  يكككؤ د إلككك  نتككك ئد   ،تالتو يككر لاككك

 خطيرظ ق  لمسو أ  ب لفعص.
 

تأككف لككيس أمككرا  ،لهدككّيك الماكك دتمعهككفل  أككأا البحككث مح تلككك لفاككأ مهبككفلٍ عتكك  كككص، 
سكيوفع  -ومك  اعتهك –اال عو م  ي فن الح يث ع  مسك لك يصكعب نعّهتاك  أ كال. تأكأا س
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ممك  يكؤ د إلك  نشكفي  الك ي  تاسكتو ا  الم تمكع م  يعمص عت  اسكتغاللا   لتفقف  بفج   
 وم  رأيو  ب لفعص.

 

 .عي تأف الم   وهللا المستع ن،
 
 
 

 ال ي  ب  محّم   ع ّ                                                     
 البغ ا د                                                          
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ل
ّ
 الفصل األو

 
ّ
ة يف املهدي

ّ
ن
ُ
 الكِتاب والس

 
. ه الضاللوالهدى هو الرشاد، وضد   َي،داسم مفعول من ه  : في اللغة المهدي  

 .هللا إلى الحق   الذي قد هداه  :والمهدي
 1وفي دعاء النبي  )ص(: اللهم زي ننا باإليمان واجعلنا هداًة م هتدين.

درجتل  فلي  غفر ألبي َسلَلمة، وارفل   ا هم الل   كما ورد في دعاء النبي  )ص( ألبي سلمة:
 2ين، واخلف  في عقب  في الغابرين.المهدي  

ان:  قال حس 
 أَلرَمدِ ا ِل لللللللِبك ح ا لللللللَمآقيه  ك ِحَلت            الللللللَأنَّمكَ َتنام   ي ال لللللللبال  َعين ا لم

دِ ي          اً لَجَزعًا َعلى الَمهِديِ  َأصَبَح ثاِوي  ا َخيَر َمن َوِطَئ الَحصى ال َتبع 
 وقال زهير بن القين:

َك الَنبي ا فالَيومَ      أقِدم  ه ِديت هاِديًا َمهدي ا  َتلَقى جدَّ
 

والمهلللدي اصلللرالحا: رجلللل ملللن  ري لللة النبلللي  )ص( يبهلللر فلللي  خلللر الزملللان بعلللد أن 
 بللل  اللللبالد تمتللللئ األرل الملللا وجلللورا، فيموهلللا قسلللرا وعلللدال وي قللليم السلللن ة وي حيلللى هللا

  .والعباد

                                                           
، ا سننن  مح 442 -10، املصننن عمح  انننأ ا ننن  ا  525 -1، املسنننكأ امح امننن    264 -4املسننن أمح   نننأ  1

 .55 -3ا  س ئي 
 .62 -2د ، ا س  مح  بو داو 38 -3ا صحيحمح مسل   2
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ِمل فلي اأَلسلماء حتلى ابن منبور: اقال  لت ع  ِديُّ الذي قد َهداه هللا ِإلى الحلق وقلد اس  لَمه 
ر ب  النبيُّ  ِديُّ الذي َبشَّ مي المه  َأن  يجيء فلي  خلر ( ص)صار كاأَلسماء الغالبة وب  س 

 1.الزمان
 

 ا لما ا سمي المهدي بهذا االسم؟أم  

 منها:في  أقوال عدة ف
لد: و عن ما روي  ألنل  يهلدي إللى أملر مضللول  اً ملا سلمي القلامم مهلدي  إن  جعفر بن محم 

 2.عن 
، ويسللتجر  ألنلل  يهللدى إلللى أمللر خفللي    ؛عللن كعللح األحبللار قللال: إنمللا سللمي المهللديو 

 3يقال لها: أنراكية. ة  التوراة واإلنجيل من بلد
 4الذي قد هداه هللا إلى الحق. وقال ابن األثير: المهدي  

و كلر السليوطي إنملا سلمي بالمهلدي؛ ألنل  يهللدى إللى جبلل ملن جبلال الشلام يسللتجر  
 5منهم. م على يدي  جماعة  سلِ ج بها اليهود، في  من  أسفار التوراة يحاجِ 

 

، لكن ال بد  أن 6ند األمم على اختالفهاوالمهدي فكرة قديمة تجدها في الديانات وع
 لقر ن والسن ة؟ننبر في حقيقتها، وهل ورد فيها شيء في ا

                                                           
 .353 -15 س ن ا ع بمح اب  م ظو   1
 .263 -3 شع ا غّمة يف مع فة األئمةمح األ بلي   2
 .8 قأ ا أ   يف  خا   امل كظ مح ا سلمي  3
 .254 -5ا  ه ية يف غ يب امأيث واألث مح اب  األثري  4
 .114 -3ام وي  لفك ويمح ا سيوطي  5
ب، بنل ان  وجنود  يف  نّل األمن  وا نأأين. فتي من  ت ظن   نأ  صل فك ة املهأيّة ال توجأ يف اإلسالم فحس 6

هنننال ا فكننن ة، ولن اخكلفننني يف ا كشنننني  طاعننن . وه ننن    نننريون مننن  اّد نننت   ّننن  املسنننيح امل كظننن  يف ا نننأأ ك  
 املسيحّية وا يهوديّة.

 ال َ َ ي.وقأ  وي     عب األحا  مح لين ألجأ املهأي مككوابً يف  سف   األ اي ء  يس يف حكم  ظُل  و 



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 19 

 المهدّي في الُقرآن: 
 ملللن أهلللل كثيلللر   ركلللقلللر ن بشلللكل صلللريح، لكلللن وردت  يلللات  للللم يلللذكر المهلللدي  فلللي ال

.  التفسير أن ها نزلت في المهدي 
 ( : ِهللَره  فمللن  لللل قللول هللا عللز وجللل  للَدى َوِديللِن ال َحللقِ  ِلي ب  للوَل   ِبال ه  َسللَل َرس  ه للَو الَّللِذي َأر 

لِ لل يِن ك  وَن َعَلللى الللدِ  للِرك  للق إال وقللد  كللر فللي تفسلليرها بلل، 1(ِ  َوَلللو  َكللِرَه ال م ش  أن   لللل ال يتحق 
لللح إللللى  للللل  واعللللم أن  اهلللور الشللليء عللللى غيلللره قلللد يكلللون : فقلللال اللللرازي مسلللتقبال، ولم 

ر  ة، وقد يكون بالكثرة والوفور، وقد يكون بالغلبة واالستيالء. ومعلوم أن   تعالى بش  بالحج 

                                                                                                                                 

 قأ آم  ا يهود ب ، وقأ ج ء يف سف  ا ك  يةمح اإلصح ح ا  ابن،، يف خان ب بنس لسن ائيلمح لثا   ن ن ث ينكك ، 
و م مت األ ض، و لومت ا علنو األخنري، وتع ظمني خان أ  ، وحن و ك  لغ ظنة ا ن بش فنعين  منهأ  لنيك  هنال 

أل دن  علكننن  ولكو ننن ، ل كننن   ننن  تعيشنننوا ا سنننم ء، و منننهأ  لنننيك  هنننال األ ض ا نننىل تعننن ون ل يهننن  ل   ننن  ا
 طوياًل، بل سوف هتلكون، وبيأ ا فىت امل كظ . 

  م  آم  ا  ص  ى ابملنّل  امل كظ .
 مسيحيي األحا ش ي كظ ون  ودة ملكه  تيودو   مهأي يف آخ  ا زم ن.  وث    نّ 

آخن  ا زمن ن هنو صنفوة وو د يف بعض  كب اا نأو  ويسنمت  كن ب دينألمح يظهن  بعنأ خن اب ا عن   ملن  يف 
 اخلالئق، وامس  م صو .

 اا ود ا كقأوا بعودة فيش و. و ا  
   وصّأ  هب  ا ز ادمكيون اب كظ  ه   ودة هب ام م ل فضال م  يعكقأو   م  حي ة  ُوميأ .

 وهكاا جنأ ا اوثي  ي كظ ون ظهو  بوثا،  م  ي كظ  األسا ن ملكه   وث يق.
 ا قأمي م   كب ا صي ي . ت املص ي ،  م  وجأ يفوقأ وجأ هاا املعكقأ   أ قأام

قومن   املغول ان تيمو      و ج كيز خن ن قنأ و نأ قانل موتن  بعودتن  ل  ا نأ ي   كنلني   م  ا كقأ قوم م 
 م  امك  ا صيس.

وهنناا مننن  لعنننل ا فكنن ة  قننن ب ل   ن تكنننون   مليّننة م هننن  ل   ن تكنننون لسننالمّية، ولن   ننن  س   قشنننه   قضنننّية 
 ّ  املسلم  م  حيث تف صيله  ومص د  مع فكه  ودحأيأه .خت
 .9، ا صع 33ا كوبة  1
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للر إال  بللأمر مسللتقبل غيللر حاصللل، واهللور هللذا الللدين بالحجللة  يجللوز أن بللذلل، وال يبش 
 1.ر معلوم، فالواجح حمل  على البهور بالغلبةمقر  

  2المشارق والمغارب. ، حتى يعمَّ وأقواها األديان  أعلى جعل   ههار  بن جز ي: وإاوقال ا
 3وهذا هو المروي عن أبي هريرة كما نصَّ علي  جملة من المفسرين.

والبيهقلللي فللي سلللنن  عللن جلللابر فللي قولللل   سللعيد بلللن منصللور وابلللن المنللذرأخلللر  كمللا 
لَّل ( قلال: ال تعالى: )  نصلراني   وال يبقلى يهلودي   يكلون  اك حتلى ال لي بِهَره  َعللى الَّلديِن ك 

 4.اإلسالمصاحح مل ة إال  
 يبقللى عللللى اهلللرَ  يقلللول: ال (ص)رسللول هللا  سلللمعت   قللال: األسلللودوعللن المقلللداد بللن 

لل إملا بعللز   عزيلز   اإلسللالم إال  أدخلل  كلملةَ  5رَبللوَ  وال در  َملبيلت  األرل ا وإملا بللذل   ليلل. إم 
وا ب ، وإما ي ذل هم فيدينون ل .ي    6عزهم فيجعلهم هللا من أهل  فيعز 

ومتلى ، قلال ابلن الجلوزي: ها أكثر من قولفي وقت تحق قهناك من  كر في تأويلها و و 
 :في  قوالن؟ يكون  لل
واحلدة  عيسى علي  السالم فان  يتبع  أهل كل ديلن وتصلير المللل   عند نزول :أحدهما

  .فال يبقى أهل دين إال دخلوا في اإلسالم أو أدوا الجزية قال  أبو هريرة والضحاك
 

                                                           
 .40 -16مف تيح ا غيبمح ا  ا ي  1
 .75 -2ا كسهيل  علوم ا ك زيلمح اب  جزي  2
، اجلننن م، 40 -16، مفننن تيح ا غينننبمح ا ننن ا ي 215 -14جننن م، ا ايننن ن  ننن  لوينننل آي ا قننن آنمح ا اننن ي   3

، ا ننننأ  امل  نننو  يف ا كفسننننري 121 -8ملنننن  تضنننّم   منننن  ا سنننّ ة وآي ا ف قنننن نمح ا قننن ط  ألحكننن م ا قنننن آن واملانننّ  
 .176 -4املتثو مح ا سيوطي 

 .176 -4ا أ  امل  و  يف ا كفسري ابملتثو مح ا سّيوطي  4
املَأ مح مج، مأ ة وهي ا ق ية، ا وب مح جلأ ا اعري وم   يص ، ا اأو خي مه ،  هل ا وب  واملأ   يمح  هل  5

 ي و هل ا ق ى.ا اواد
 .460 -2تفسري ا ق آن ا عظي مح اب    ري   6
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 1.قال  السدي ،أن  عند خرو  المهدي :والثاني
رة ببهور المهدي في  خلر الزملا اإلمامعن  األثرورد في قد و  ن، الباقر أن اآلية مبش 

يبقلى  ديلان حتلى العللى سلامر األ( ص)ه وأنل  ل بتأييلد ملن هللا تعلالى ل سلي بهر ديلن جلد  
ر. األرلعلى وج    2مشرك. وهو قول السد ي المفس 

: وهللا الصادق في تفسير اآليةجعفر بن محمد روى القندوزي الحنفي عن اإلمام قد و 
إال  مشلرك   فلذ ا خلر  للم يبلقَ ما يجيء تأويلهلا حتلى يجلر  القلامم المهلدي )عليل  السلالم( 

 3إال ق تل. كره خروج ، وال يبقى كافر  
للرين  وال شلل  أن  مللا ورد فللي أنهلا نزلللت فللي المهلدي هللو الزم  لقللول ملن قللال مللن المفس 

 أن   لل يحصل في مستقبل الزمن، وأن  اإلسالم يدخل كل  بيت ونحو  لل.
 

م   ن َيا ِخز ي  َوَله  م  ِفي الدُّ قلال الربلري: أملا  4ِفلي اآلِخلَرِة َعلَذاب  َعِبليم  ( وفي تفسير ) َله 
زيهم في الدنيا فذن  إ ا قام المهدي وفتحت القسرنرينية؛ قتلهم وأسلرهم وسلباهم، فلذلل خِ 

 5الجزي.
وحكى القرطبي عن قتادة والسدي: الجزي لهم فلي اللدنيا قيلام المهلدي، وفلتح عموريلة 

 6ورومية والقسرنرينية وغير  لل من مدنهم.
 7قال الشوكاني: أما خزيهم في الدنيا فذن  إ ا قام المهدي وفتحت القسرنيرينية.و 

                                                           
 .427 -3 اد املسري يف  ل  ا كفسريمح اب  اجلو ي  1
 .35 -5جمم، ا اي ن يف تفسري ا ق آنمح ا ا سي  2
 .239 -3ي  بي، املودة  اوي ا ق ىبمح ا ق أو ي ام في  3
 .114ا اق ة  4
 .699  -1 ج م، ا اي ن    لويل آي ا ق آنمح ا ا ي 5
 .79 -2اجل م، ألحك م ا ق آن واملاّ  مل  تضّم   م  ا س ة وآي ا ف  ق نمح ا ق ط   6
 .132 -1فكح ا قأي  اجل م، ب  فس ا أ اية وا  واية يف  ل  ا كفسريمح ا شو  ين  7
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لوِن  تَلر نَّ ِبَهلا َواتَِّبع  لاَعِة َفلال َتم  وعن مقاتلل بلن سلليمان فلي قولل  تعلالى: ) َوِإنَّل   َلِعل لم  ِللسَّ
للَتِقيم  ( قللال: هللو المهللدي فللي  خللر الزمللان، وبعللد خروجلل  تكللون أملل ُ  م س  ارات َهللَذا ِصللَرا

 1الساعة وقيامها.
 

َتر نَّ ِبَها  قول  تعالى: ) لل  ومن اَعِة َفال َتم  صلر  البغلوي فلي حيل  ، 2(َوإنَّ   َلِعل م  ِللسَّ
تفسلليره وكللذلل الزمجشللري والللرازي والقرطبللي والنسللفي والجللازن وتللا  الللدين الحنفللي وأبللو 

م علي  السالم فلي حيان وابن كثير وأبو السعود أن اآلية بجصوص نزول عيسى بن مري
 3 خر الزمان.

للرين فلللي  وقللال الكنجللي الشلللافعي: وقللد قلللال مقاتللل بلللن سللليمان وملللن تابعلل  ملللن المفس 
ل وإن ل    : )تفسير قولل  علز وجلل   ِللم  للسَّ ( هلو المهلدي عليل  السلالم، يكلون فلي  خلر  ةِ اعَ َلع 

 4الزمان، وبعد خروج  يكون قيام الساعة وأمارتها.
لرين أن  هلذه اآليلة نزللت قال مقاتلوقال ابن حجر:  ل بلن سلليمان وَملن تبعل  ملن المفس 

، وحين لذ  ففلي اآليلة  ، وستأتي األحادي  الم صرِ حة بأن   من أهلل البيلت النبلوي  في المهدي 
دالللة عللى البركللة فلي نسللل فاطملة وعللي  رضللي هللا عنهملا، وأن  هللا َلي جللر  منهملا كثيللرًا 

 (ص)ومعلللادَن الرحملللة. وِسلللرُّ  للللل أن  النبلللي   حكملللةوأن يجعلللل نسلللَلهما مفلللاتيح ال طي بلللًا،

                                                           
 .124مش    األ وا  يف فو   هل اال كا  مح اممزاوي ا عأوي  1
 .61ا زخ ف  2
، ا كشننننن ف  ننننن  حقننننن ئق ا ك زينننننل و ينننننون األق وينننننل يف وجنننننول ا كتوينننننلمح 444 -4ا اغنننننوي  معننننن   ا ك زينننننلمح 3

، اجلننن م، ألحكننن م ا قننن آن واملاننن  ملننن  تضنننّم   مننن  222 -27، مفننن تيح ا غينننبمح ا ننن ا ي 26 -4ا زخمشننن ي  
،  انن ب 108 -4، تفسنري ا  سننفي املاانوم هبن مري تفسننري اخلن  ن 105 -16ا سنّ ة وآي ا ف قن نمح ا قنن ط  

، 24 -8، ا ننأ   ا لقنني  منن  ا احن  ا نني مح احل ا ننأي  ام فنني 109 -4وينل يف معنن ين ا ك زيننلمح  اخلن  ن ا كت
، ل م د ا عقل ا سلي  ل  منزاأ 142 -4، تفسري ا ق آن ا عظي مح اب    ري 25 -8ا اح  ا ي مح  بو حي ن 

 .52 -8ا ق آن ا ك ميمح  بو ا سعود 
 .72 ك جي ا اي ن يف  خا   ص حب ا زم نمح ا  4
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أعا ها و ري َتها من الشيران الرجيم، ودعا لعلي   بِمثل  لل. وشلر    للل كلِ ل  ي عَللم بسلياق 
 1األحادي  الدال ة علي .

الشلبلنجي الشلافعي والسلفاريني الحنبللي العللم كبعل  أهلل ومثل هذا التصريح تجده عنلد 
 2شيخ الصب ان.والقندوزي الحنفي وال

 

خلللالي بلللين هلللكالء وأول لللل اَلن  نلللزول عيسلللى سللليكون مقارنلللًا لبهلللور المهلللدي كملللا فلللي  وال 
 .األخرى صحيحي البجاري ومسلم وسامر كتح الحدي  

 

ب للللورِ  ِفللللي َكَتب َنللللا َوَلَقللللد  ) ورد فللللي تفسللللير كمللللا  للللدِ  ِمللللن الزَّ  ِعَبللللاِديَ  َيِرث َهللللا األرل َأنَّ  الللللذِ ك رِ  َبع 
اِلح ونَ  : هلم أصلحاب المهلدي )عليل  أن  قلال عن اإلمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر 3( الصَّ

 4السالم( في  خر الزمان.
م ِفلي وقال تبارك: )   ِلَفنَّه  لَتج  لاِلَحاِت َلَيس   األرلَوَعَد َّللاَّ  الَِّذيَن  َمن وا ِمنك م  َوَعِمل لوا الصَّ

ِلِهم  َولَ  َلَل الَّللِذيَن ِمللن َقللب  للَتج  للِد َكَمللا اس  للن َبع  م مِ  َلنَّه  للم  َوَلي َبللدِ  َتَضللى َله  م  الَّللِذي ار  للم  ِديللَنه  للَننَّ َله  ي َمكِ 
َلِ َل ه م  ال َفاِسق وَن  َد َ ِلَل َفأ و  وَن ِبي َشي  ًا َوَمن َكَفَر َبع  ِرك  وَنِني ال ي ش  ب د  نًا َيع  ِفِهم  َأم   5(.َخو 

ق لللم يت فللق فيمللا مضللى، فهللو قللال الربرسللي: فللذن  التمكللين فللي األرل علللى اإلطللال
م نَتبر  ألن  هللا عز اسم   ال يجلل وعده.

6 
 7وروى الحسكاني عن ابن عب اس أن ها نزلت في  ل محم د.

                                                           
 .469 -2ا صوا ق ا  قة يف ا  د  لت  هل ا  فض وا ضالل وا ز أقةمح اب  حج   1
،  وامنن، األ ننوا  ا اهيننة وسننواط، األسنن ا  186 ننو  األبصنن   يف م  قننب آل بينني ا  نن  املنكنن  مح ا شننال حي  2

، ولسننع ف 58 -2 ، مشنن    األ ننوا  يف فننو   هننل اال كانن  مح اممننزاوي ا عننأوي58 -2األث يننةمح ا سننف  ييس 
 .153ا  اغا  يف سرية املصافت و هل بيك  ا ا ه ي مح ا صّا ن 

 .105األ اي ء  3
 .66 -4جمم، ا اي ن يف تفسري ا ق آنمح ا ا سي   4
 .55ا  و   5
 .267 -7جمم، ا اي ن يف تفسري ا ق آنمح ا ا سي  6
 .537 -1مواهأ ا ك زيل  قوا أ ا كفضيلمح امسك ين  7
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َت وأ ِخذ وا ِمن مكان   ومنها: قول  تعالى: ) علن وقد روي . 1( َولو َترى إ  َفِزع وا فال َفو 
يابي وسعيد بن منصور وعبد بلن حميلد بن أبي حاتم والربراني وابن مردوي  والفر وامد أح

 2 كرناه. عن ابن عباس أنها بجصوص ما من طرق 
 3. أخر  الربري عن حذيفة بن اليمان تفسيرها في الجيش الذي ي جسل بو 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما: نزلت في خسل البيداء و لل أن وقال الزمجشري: 
البيداء و لل أن ثمانين ألفلا يغلزون الكعبلة ثمانين ألفا يغزون الكعبة ليجربوها فذ ا دخلوا 

َت ) ليجرجوها فذ ا دخلوا البيداء خسل بهم   4.فال يفوتون هللا وال يسبقون  (فال َفو 
َت ) وأخلر  ابللن أبلي حلاتم عنلل  فلي قولل : وقلال الشلوكاني:  َوللو تَللرى إ  َفِزع لوا فلال َفللو 

ملللن تحلللت  :قلللال ؟أيلللن أخللذواملللن  :قيللل ،هلللو جللليش السلللفياني: قللال(  وأ ِخللذ وا ِملللن مكلللان  
 5.أقدامهم

وقال الربرسي: وأورده الثعلبي فلي تفسليره، وروى أصلحابنا فلي أحاديل  المهلدي علن 
 6أبي عبدهللا علي  السالم وأبي جعفر علي  السالم مثل .

 
، وفيملا وقيلل فلوهناك  يات أخرى  كرها أهلل العللم،  ي تأويلهلا أن هلا نزللت فلي المهلدي 

 أعلم. كرنا كفاية وهللا 
 وهللا أعلم.

 
 
 

                                                           
 .51سات  1
 .20 -6ا أ  امل  و  يف ا كفسري ابملتثو مح ا سيوطي  2
 .386 -10ج م، ا اي ن    لويل آي ا ق آنمح ا ا ي  3
 .1028 -1ا كش ف    حق ئق ا ك زيل و يون األق ويل يف وجول ا كتويلمح ا زخمش ي  4
 .478 -4فكح ا قأي  اجل م، ب  فّس ا  واية وا أ اية يف  ل  ا كفسريمح ا شو  ين  5
 .228 -8جمم، ا اي ن يف تفسري ا ق آنمح ا ا سّي  6
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 المهدّي في الحديث: 
قللد و األحاديل  عللن النبلي  )ص( بذثبلات اهللور المهلدي.  توأملا ملن الحللدي  فقلد ورد

 عثمللان بللنو  بللن أبللي طالللح علللي   روى أحاديلل  المهللدي مللن الصللحابة عللدد كبيللر مللنهم:
بيبة أم حو أم سلمة و  الحسين بن عليو عبد الرحمن بن عوي و طلحة بن عبيد َّللا  و عفان 

أبلو سلعيد الجلدري بلن العلاص و عبلد َّللا  بلن عملرو و بلن عملر وابن مسعود وابن عباس وا
ثوبلان و علوي بلن ماللل و عملار بلن ياسلر و أنس بلن ماللل و أبو هريرة و جابر بن عبد َّللا  و 

حذيفلة بلن اليملان عبلد َّللا  بلن الحلار  و عللي الهالللي و قرة بن إيلاس النبي  )ص( و مولى 
 .جابر الصدفيو أبو الرفيل و عمران بن حصين و عوي بن مالل و بن جزء 

 

لل   كلر فلي الصلحيحين،  للم يلرد   ورغم ما اشتهر من إشكال عند قوم  من أن المهلديَّ 
 باسم المهدي. ن لم يسمَّ وإل    كر  فيهما  غير صحيح. فقد وردإال أن هذا 

البجلاري فلي بلاب نلزول عيسلى بلن ملريم علن أبلي هريلرة قلال: قلال رسلول  ى رو حيل  
 1يل أنتم إ ا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم؟(: ك)ص هللا

.  وفي هذا إشارة ال تقبل اللبس للمهدي 
روى مسللم فلي صلحيح  . كملا 2وروى مسلم عن أبلي هريلرة مثلل حديثل  علن البجلاري 

 تلللي يقلللاتلون عللللى الحلللق ِ ( يقلللول: ال تلللزال طامفلللة ملللن أم  صعلللن جلللابر أنللل  سلللم  النبلللي)
 ااهرين إلى يوم القيامة.

بعضللكم  لنللا، فيقللول: ال إن   قللال: فينللزل عيسللى ابللن مللريم فيقللول أميللرهم: تعللال صللل ِ 
 3.األمةهذه  هللا على بع  أمراء تكرمةَ 

                                                           
 .134 -4ا صحيحمح ا ان  ي  1
 .94 -1ا صحيحمح مسل   2
 .95 -1ا صحيحمح مسل   3
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قلال: قلال رسلول بلن عبلد   جلابر روي عن ورد من تصريح  فيما على  لل ما  ويدل  
 : ال إنَّ بنللا فيقللول تعللال صللل ِ  :: ينللزل عيسللى ابللن مللريم فيقللول أميللرهم المهللدي(ص)هللا 

 1هللا لهذه األمة. تكرمةَ  بع    هم أمير  بعَض 
  2.داد جينذا إس: وهمقال ابن القي  

 3وقال األلباني: صحيح.
 

عللن ملن تصللريح باسللم المهلدي فكثيللر، فمللن  للل مللا روي فلي غيللر  لللل وأملا مللا ورد 
بعلل  علللى اخللتالي : أبشللركم بالمهللدي. ي  ()ص قللال رسللول هللا أبللي سللعيد الجللدري قللال:

قسلللرًا وعلللداًل كملللا مل لللت الملللًا وجلللورًا، يرضلللى عنللل   األرللنلللاس وزالزل، فللليمال ملللن ا
قللال:  ؟مللا صللحاحاً  ، يقسللم المللال صللحاحًا. قللال للل  رجللل:األرلسللاكن السللماء وسللاكن 

لل هللا ة، ويمللوبالسللوي    فينلللادي مناديللا يللأمر حتللى ، ، ويسللعهم عدل للغنلللاءً  د  قلللوب أمللة محم 
 يعنلي- انالسلد   املت :فيقلول رجلل   الإ النلاس من وميق فما ؟حاجة مال   في ل  من :فيقول

ل -الجلازن   جعللل  إ ا حتلى أحل    :للل  فيقلول ،ملاالً  تعرينللي أن يلأمرك المهلدي نَّ إ :للل  لفق 
 :قلال .وسعهم ما يعن   عجز أو نفساً  محمد أمة أجش  كنت :فيقول ندم وأبرزه حجره في

 4.يناهأعر شي ا نأخذ ال ناإ :ل  فيقال ،من  قبلي   فال هفيردُّ 
 إال و فسلب  قصر إن قال: يكون في أمتي المهدي، ()ص عن أبي هريرة عن النبيو 

 شلي ا علنهم خرتلدَّ  ال ،هلاأكلَ  األرل كتىت   قط مثلها ينعموا لم نعمةً  في  تيأمَّ  تنعم   .فتس 
 5.خذ :فيقول ،عرنيأ  ،مهديُّ  يا :فيقول الرجل يقوم دوسك   يوم ذ والمال

 1، ورجال  ثقات.األوسطاني في قال الهيثمي: رواه الربر 
                                                           

  .95 -1ا صحيحمح مسل   1
 .147امل    امل يع يف ا صحيح وا ضعيعمح اب  ا قّي   2
 .276 -5ا سلسلة ا صحيحةمح األ ا ين  3
 .37 -3املس أمح   أ  4
 .601 -4، املسكأ امح ام    1366 -2اب  م جة  ا س  مح 5
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ل كتللاب المهللدي، وقللال فللي  خللره: عقللد أبللو داود فللي سللنن  كتابللًا، قللال فللي أوللل : أو  و 
وجعللل تحتلل  بابللًا واحللدًا أورد فيلل  ثالثللة عشللر حللديثًا، وصللدر هللذا  . خللر كتللاب المهللدي

)ص( يقلول: ال يلزال هلذا اللدين  سلمعت رسلول هللا الكتاب بحدي  جابر ابلن سلمرة قلال:
 مللن كالمللا فسللمعت .األمللة عليلل  تجتملل  كلهللم اممللًا حتللى يكللون عللليكم اثنللا عشللر خليفللةق

  2.قريش من همكلُّ  :قال يقول؟ ما :ألبي قلت أفهم  لم (ص) النبي
حلللد االثنلللي أفلللي  للللل إشلللارة إللللى ملللا قالللل  العلملللاء: إن المهلللدي  قلللال السللليوطي: إن  

 3عشر.
 

عللن أبللي سللعيد منهللا مللا روي تللي وصللفت المهللدي حاديلل  العللدد مللن األ تكمللا ورد
، يملو األرل 5أقنلى األنلل 4لجبهلةاي أجللى المهدي من  (: ص)هللا  الجدري، قال رسول

  6سب  سنين. قسرًا وعداًل، كما مل ت المًا وجورًا، ويملل
يجللر  فللي  خللر أمتللي المهللدي؛ يسللقي  هللا : قللال (ص)رسللول هللا  أبللي سللعيد أن  وعللن 

المال صحاحًا وتكثر الماشلية وتعبلم األملة يعليش  رىالغي ، تجر  األرل نباتها و يع
 7.يعني: حججاً  سبعًا أو ثمانياً 

رجلاًل ملن  عل  هللالبَ  ؛لو لم يبق ملن اللدهر إال يلوم عن النبي  )ص(: روى عن علي  و 
 8.كما مل ت جوراً  أهل بيتي يملكها عدالً 

                                                                                                                                 
 .317 -7جمم، ا زوائأ وم ا، ا فوائأمح اايكمي  1
 .508 -2ا س  مح  بو داود  2
 .156 ف ا و دي يف  خا   املهأيمح ا سيوطي ا ع 3
 ا شع  م  مقأمة   س ،  و واس، اجلاهة.  ي م حس  4
 م، حأب يف وسا .  ي طويل األ ع ودّقة    اك  5
 .509 -2ا س  مح  بو داود  6
 ا اه . ، وق لمح هاا حأيث صحيح اإلس  د و   خي ج ل ووافق 601 -4املسكأ امح ام     7
 .513 -7، املصّ عمح اب   يب مياة 509 -2ا س  مح  بو داود   8



 

 28 

منا يملكها علداًل كملا رجاًل  لبع  هللا عز وجل   من الدنيا إال يوم   قَ بفي لفظ: لو لم يو 
  1ل ت جورًا.م  

 

 للللدترتلللي ملللن و  ملللن عِ  المهلللدي  وعلللن أم سللللمة قاللللت: سلللمعت رسلللول هللا )ص( يقلللول: 
 2فاطمة.

اجلة وفلي إسلناده زيلاد رواه أبلو داود وابلن م: ابلن القليم، وقلال 3ح  السليوطي  صلح  قد و 
فللي إسللناد  :وقللال البجللاري  ،للليس بلل  بللأس :وقللال ابللن معللين ،ابللن حبللان  قللبللن بيللان وث  
 4.حديث  نبر

 تلئحتى تم : ال تقوم الساعة  )ص(وعن أبي سعيد الجدري قال: قال رسول هللا 
األرل الما وعدوانا قال: ثم يجر  من عترتي أو من أهل بيتي من يملكها قسرا 

  5وعدال كما مل ت الما وعدوانا.
  .رواه أحمد في مسنده بسند صحيح

 
علن أبلي زرعلة علن عبلد  ،اصم بن أبلي النجلودروى أبو داود في سنن  من طريق عو 

 للل  لرلول َّللا    ؛)ص( قلال: للو للم يبلق ملن اللدنيا إال  يلوم َّللا  بن مسعود علن رسلول َّللا  
 6اليوم حتى يبع  في  رجاًل مني )أو من أهل بيتي( يواطئ اسم  اسمي.

 7.هذا حدي  حسن صحيحوقال الترمذي: 
 

                                                           
 .99 -1املس أمح   أ  1
 .1368 -2، ا س  مح اب  م جة 509 -2ا س  مح  بو داود  2
 .1168 -1ح ديث ا اشري ا  اي مح ا سيوطي اجل م، ا صغري يف   3
 .146 -1امل    امل يع يف ا صحيح وا ضعيعمح اب  ا قّي   4
 .36 -3املس أمح   أ  5
 .505 -4، اجل م، ا صحيحمح ا رتماي 508 -2ا س  مح  بو داود  6
 .505 -4اجل م، ا صحيحمح ا رتماي  7
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ل عللى المهلدي. حيل  أخبلر النبلي  )ص( ، كمثلا1وهناك ملن  كلر خبلر أويلس القرنلي
أهلل الكوفلة وفلدوا إللى عملر وفليهم رجلل  أن  عن رجل  يكون بعده و كره بأوصاف . فروي 

فجلاء  للل الرجلل فقلال  ؟ينني  رَ هل ههنلا أحلد ملن الق ل :ممن كان يسجر بأويس فقال عمر
 س ال يللد   أويلل :إن رجللال يللأتيكم مللن اللليمن يقللال للل  :قللد قللال( ص)رسللول هللا  إنَّ  :عمللر

 ،الدينار أو اللدرهم قد كان ب  بيال فدعا هللا فأ هب  عن  إال موض َ  ،ل  باليمن غير أم   
2.لكم منكم فليستغفر   فمن لقي   

 

أفللليكم  :أهللل اللليمن سللألهم 3كللان عمللر بللن الجرللاب إ ا أتلللى عليلل  أمللداد  وفللي خبللر: 
عللم قللال مللن قللال ن ؟حتللى أتللى علللى أويللس فقللال أنللت أويللس بللن عللامر ؟أويللس بللن عللامر
قال نعم قال  ؟قال نعم قال فكان بل برص فبرأت من  إال موض  درهم ؟مراد ثم من قرن 

يقلول يلأتي علليكم أويلس بلن علامر مل  (: ص)قال نعم قال سمعت رسلول هللا  ؟لل والدة
أمداد أهل اليمن من مراد ثلم ملن قلرن كلان بل  بلرص فبلرأ منل  إال موضل  درهلم لل  واللدة 

م علللى هللا ألبللره فللذن اسللترعت أن يسللتغفر لللل فافعللل فاسللتغفر لللي لللو أقسلل ،هللو بهللا بللر  
 :قلال ؟أال أكتح لل إللى عاملهلا :قال ،الكوفة :قال ؟أين تريد :فاستغفر ل  فقال ل  عمر

 5.إليَّ  الناس أححُّ  4أكون في غبراء
 

فكمللا  كللر النبللي  )ص( هللذا الرجللل، وسللم اه باسللم  ووصللف ، و كللر مللن شللأن  مللا    
. كر، فليس غ  ريبًا أن ي جبَر عن المهدي 

                                                           
ه  با  م  م اد، وهو  حأ ا  س ا ا عا د  ويس ب    م  ب  جزء ب  م    ا ق ين، م  بس قُنَ ن و  1

املقأم ، م  س دان ا ك بع .  صل  م  ا يم ، يسك  ا قف   وا  م ل، و د ا حي ة ا    )ص( و  ي ل، 
 فوفأ  لت  م  ب  اخلا ب مث سك  ا كوفة. ومهأ وقعة صف  م،  لي، واسكشهأ فيه .

 .188 -7ا صحيحمح مسل   2
 د وه  اجلم  ة ا غزاة ا اي  ميأون اجليري يف ا غزو. مأاد  هل ا يم مح مج، مأ 3
 ُغَ اء ا    مح  ي ضع فه  وصع  يكه  و خالطه  ا اي  ال يؤب  ا . 4
 .189 -7ا صحيحمح مسل   5
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 أحاديث المهدّي: 1تخريجُ 
فللي  األممللةجماعللة كثيللرون مللن خللر   أحادبلل  المهللدي مللن أهللل العلللم؛ فهللم مللن وأمللا 

 . فممن رواها من أهل العلم:الصحا  والسنن والمعاجم والمسانيد وغيرها
 ،ندهحمللد فللي مسللوأ ،ابللن ماجللة فللي سللنن و  ،الترمللذي فللي جامعلل و  ،أبللو داود فللي سللنن 

 .لبن أبي شيبة في المصن  وا ،الحاكم في المستدركو  ،ابن حبان في صحيح و 
أبو نعيم في كتاب المهلدي أيضا و  ،الفتنالشهير   نعيم بن حماد في كتابكما خرجها 

 وفي الحلية.
 

أبللو و  ،اإلفللرادالللدارقرني فللي و  ،والصللغير واألوسللطالربرانللي فللي الكبيللر كللذلل رواهللا 
 الحار  بن أبي أسامة في مسنده.و  ،ار في مسندهالبز  و  ،هيعلى الموصلي في مسند

ابلن الجلوزي و  ،في تاريخ أصبهان ةابن مندو  ،دمشق ابن عساكر في تاريخكما رواها 
 في تاريج .

أبللو عمللرو و  ،بكللر بللن المقللري فللي معجملل  وأبللو ،اآلثللارابللن جريللر فللي تهللذيح كللذا و 
 الديلمي في مسند الفردوس.و  ،أبو غنم الكوفي في كتاب الفتنو  ،الداني في سنن 

 

أبللو حسللين بللن المنللاوي فللي كتللاب و  ،األخبللارأبللو بكللر االسللكاي فللي فوامللد كمللا رواهللا 
يحيى بن عبد الحميد و  ، أبو عمرو المقري في سننو  ،البيهقي في دالمل النبوةو  ،المالحم

 الحماني في مسنده.
 ابن سعد في الربقات.و  ،الروياني في مسندهكما رواها 
أبلو و الحسلن بلن سلفيان و ابلن خزيملة عملرو بلن شلبر يوطي أن  ممن خر جها و كر الس

 التجريج إلى كتاب معين.لم يعز  إال أن   ، ةعوان
 
 

                                                           
 يف مص د ل األصلية ا ىل  خ جك . ا كن يج اصاالح مح هو ا أال ة  لت موض، امأيث 1
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 صحيُح أحاديث المهدّي:ت
ة ما ورد في أحادي  المهدي، فممن  كلر  وقد حكم قوم من أهل العلم والحدي  بصح 

  لل:
 1حدي  حسن صحيح. الترمذي، قال عن ثالثة أحادي  في المهدي: هذا

 2وقال عن حدي  راب : هذا حدي  حسن.
المهلدي ثلم قلال: وفلي المهللدي  اإلملامأورد حلديثًا ضلعيفًا فللي  فقلدالحلافظ العقيللي أملا 

 3أحادي  جياد من غير هذا الوج  بجالي هذا اللفظ.
قللال عللن أربعللة أحاديلل : هللذا حللدي  صللحيح اإلسللناد ولللم فالحللاكم النيسللابوري وأمللا  

 4يجرجاه.
 5وعن ثالثة أحادي : هذا حدي  صحيح اإلسناد على شُر مسلم ولم يجرجاه.

 6وعن ثمانية أحادي : هذا حدي  صحيح على شُر الشيجين ولم يجرجاه.
 

 7المهدي أصح إسنادًا. على خرو  واألحادي البيهقي: وقال 
 

وخمسلة أحاديل  فيل   8أخر  حديثًا فلي المهلدي فلي فصلل الصلحا فقد البغوي وأما  
 .9أيضًا في فصل الحسان من كتاب  مصابيح السنة

                                                           
 .506 -4، 505 -4اجل م، ا صحيحمح ا رتماي  1
 .506 -4اجل م، ا صحيحمح ا رتماي  2
 .253 -3ا ضعف ء ا كاريمح ا عقيلي  3
 .558، 553، 465، 429 -4املسكأ امح ام     4
 .558، 557، 450 -4املسكأ امح ام      5
 .557، 554، 520، 502، 464، 457، 442، 429 -4املسكأ امح ام     6
 .127اال كق د وااأاية ل  سايل ا  م دمح ا ايهقيمح  7
 .488مص بيح ا س ةمح ا اغوي  8
 .492مص بيح ا س ةمح ا اغوي   9
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 1.إسناده صحيحكي عن حدي  ابن ماجة في المهدي: القرطبي المالوقال 
أحاديللللل   عللللللى خلللللرو  المهلللللدي التلللللي يحلللللتج بهلللللا األحاديللللل إن  :بلللللن تيميلللللةوقلللللال ا
 2صحيحة.

فللي مسلتدرك  مللن أحاديلل   صلحح  الحللاكم سللكت عللن جميل  مللافالحللافظ اللذهبي أملا 
ه على بع  ما3رحًا بصحة حديثينالمهدي مص صلحح  الحلاكم ملن أحاديل  فلي  ، ورد 

صلحح  الحلاكم معبلر علن موافقتل  عللى  ملا إزاءن سلكوت  أالفضلامل ونحوهلا دليلل عللى 
  لل التصحيح.

: الكنجي الشافعي عن حلدي  أخرجل  الترملذيوقال  هكلذا صلحيح،  هلذا حلدي   : قللت 
 4امع  الصحيح.خر ج  الحافظ محمد أبو عيسى اترمذي  في ج

 5 خر: هذا حد  حسن  صحيح أخرج  أبو داود في سنن . وقال عن حدي 
 

عتري بحسن بعل  أحاديل  المهلدي وصلحة بعضلها اآلخلر بعلد فقد ا القي م أما ابن  
 6.أن أورد جملة منها

 7.ابن كثير قال عن سند حدي  في المهدي: وهذا إسناد قوي صحيحو 
وهلذا حلدي  حسلن، وقلد روي ملن غيلر وجل  علن  ثم نقل حديثًا عن ابلن ماجلة وقلال:

 8.(ص)النبي 
 

                                                           
 .704ا كا  ة يف  حوال املوتت و مو  اآلخ ةمح ا ق ط   1
 .211 -4م ه حل ا س ة ا  اوية يف  قض  الم ا شيعة وا قأ يةمح اب  تيمية  2
 .558 -4و 553 -4ا كلني   لت املسكأ امح ا اه   3
 .9 نمح ا ك جي ا ش فعي ا اي ن يف  خا   ص حب ا زم 4
 .10ا اي ن يف  خا   ص حب ا زم ن  5
 .135ن  130امل    امل يع يف ا صحيح وا ضعيعمح اب  ا قي مح  6
 .31 -1ا فنت واملالح مح اب    ري  7
 .55 -1ا فنت واملالح مح اب    ري  8
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فلللي المهلللدي واعتلللري بصلللحتها ووثاقلللة  األحاديللل أورد جمللللة ملللن  فقلللدملللي تالهيوأملللا 
 رواتها.

فقال عن أحدها: قلت: رواه الترمذي وغيره باختصار كثير، ورواه أحمد بأسانيد، وأبو 
 1يعلى باختصار كثير. ورجالهما ثقات.

 2، ورجال  رجال الصحيح.األوسطواه الربراني في وقال عن  خر: ر 
أي: صللحيح، 3(الللواردة فللي المهللدي بعالمللة )صللح األحاديلل السلليوطي رمللز لللبع  و 

 4أي: حسن. ولبعضها اآلخر بعالمة ) (
واألحاديلل  فللي التنصليص علللى خللرو  المهللدي فقللال:  البيهقليكملا صللر   بالتصللحيح 

 5.(ص)ة النبي وفيها بيان كون  من عتر  إسنادا البتة أصح  
كالم  عللى حلدي  ال مهلدي إال عيسلى بلن ملريم: واألحاديل  علن  القرطبي فيوقال 

وللد فاطملة ثابتلة أصلح  فلي التنصليص عللى خلرو  المهلدي ملن عترتل  ملن( ص)النبلي 
 6من هذا الحدي  فالحكم بها دون .

األحاديلللل   ن اعتقلللاده مللللا دللللت عليلللل والللللذي يتعللللي  : مللللي المكللليتبللللن حجلللر الهيوقلللال ا
 7.في زمن  لصحيحة في وجود المهدي المنتبر الذي يجر  الدجال وعيسىا

 

هذا غلي  ملن فلي  مملا صلر   بل  أهلل العللم فلي تصلحيح أحاديل  المهلدي، وفيهلا 
 كفاية كما أعتقد.

 
                                                           

 .313 -7جمم، ا زوائأ وم ا، ا فوائأمح اايكمي  1
 .115 -7اايكمي  جمم، ا زوائأ وم ا، ا فوائأمح 2
 .672 -2اجل م، ا صغري م   ح ديث ا اشري ا  اي مح ا سيوطي  3
 .438 -2، 672 -2اجل م، ا صغري م   ح ديث ا اشري ا  اي مح ا سيوطي  4
 .126 -9هتايب ا كهايبمح اب  حج   5
 .723 -2ا كا  ة يف  حوال املوتت و مو  اآلخ ةمح ا ق ط   6
 .129ملهأي امل كظ مح اب  حج  ا قول املنكص   يف  الم ن ا 7
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 تواتُر أحاديث المهدّي:
، حادي  المهلدي حتلى  هلح إللى تواترهلابتصحيح أهناك من أهل العلم من لم يكتِل 

لل بللذن  أن   علللى شللبهة مللن زعللموفللي  لللل رد   رت ببهللوره ليسللت أحاديلل  المهللدي التللي بش 
اآلحلللاد عللللى حلللد  وال تثبلللت األملللور الغيبيلللة بأحاديللل  ،1إنملللا هلللي أحاديللل   حلللاد متلللواترة
 قولهم.

للجمهللور أهللل العلللم  ن  ورد  بللأ ون بأحاديلل  اآلحللاد ويأخللذون بهللا فللي بللاب العقيللدة يحتج 
هنللاك مللن ، فللللوملل    ألحكللام.العقامللد وابللين بهللا االسللتدالل عنللد وال يفرقللون  ،واألحكللام

 .  ن ادعى التواتر: م  فمأهل العلم من أد عى تواتر ما جاء في المهدي 
 

مناقللللح "الحللللافظ أبللللو الحسللللن محمللللد بللللن الحسللللين االبللللري السللللجزي صللللاحح كتللللاب 
وقلللد تلللواترت : قلللالحيللل   ملللة ملللن الهجلللرةاالمتلللوفى سلللنة ثلللال  وسلللتين وثالثم "الشلللافعي

)ص( بلذكر المهلدي، وأنل  ملن أهلل بيتل ، وأنل  يمللل  تفاضت عن رسول َّللا  األخبار واس
)علي  السالم( يجر  فيساعده على قتلل  عيسى سب  سنين، وأن  يمال األرل عداًل، وأن  

 2ويصلى عيسى خلف . ،األم ةهذه  الدجال، وأن  يكم  
ال تكللللاد الللللواردة فيلللل  علللللى اخللللتالي رواياتهللللا  األحاديلللل واعلللللم أن : البرزنجلللليوقللللال 

قلد علملت أن أحاديل  وجلود المهلدي وخروجل   خلر الزملان، وأنل  ملن عتلرة .... تنحصر
 3.إلنكارهامن ولد فاطمة، بلغت حد التواتر المعنوي، فال معنى  ()ص رسول َّللا  

تجللري فللي  خللر الزمللان: وغايللة مللا ثبللت التللي مللور األإلللى بعلل   اإلشللارةوقللال بعللد 
التللي بلغللت التللواتر المعنللوي، وجللود اآليللات العبللام  األخبللار الصللحيحة الكثيللرة الشللهيرة،

                                                           
تواطؤه   لت  -  دةً –امأيث املكوات  هو امأيث ا اي  وال يف  ل طاقة  أد  اري م  ا  واة ميك ،  1

 ولن  وال      م  واحأ. ا كاب. و ي حأيث اآلح دش هو م    يالغ د جة ا كوات 
 .142 -1امل    امل يع يف ا صحيح وا ضعيعمح اب  قّي  اجلو ية  2
 .87مح ا   جني اإلم  ة ألم اط ا س  ة 3
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التللي فيهللا بللل أولهلللا خللرو  المهللدي، وأنلل  يلللأتي فللي  خللر الزمللان ملللن ولللد فاطمللة يملللال 
 1األرل عداًل كما مل ت المًا.

 التلللواتر المعنلللوي  وقلللد كثلللرت بجروجللل  الروايلللات، حتلللى بلغلللت حلللدَّ : السلللفارينيوقلللال  
 2من معتقداتهم. وشا   لل بين علماء السن ة حتى ع دَّ 

في خرو  المهدي، وأسماء بع  الصحابة الذين رووها، ثم قال:  األحادي أورد وقد 
عنهم بروايات متعددة،  وقد روي عمن  كر من الصحابة وغير من  كر منهم رضي هللا

بجرو  المهدي واجلح  فاإليمانوعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموع  العلم القرعي، 
 3عند أهل العلم، ومدون في عقامد أهل السنة والجماعة.كما هو مقرر 

 

فاألحاديللل  اللللواردة فلللي المهلللدي التلللي أمكلللن الوقلللوي عليهلللا منهلللا : الشلللوكاني وقلللال 
خمسلللون حلللديثًا فيهلللا الصلللحيح والحسلللن والضلللعيل المنجبلللر، وهلللي متلللواترة بلللال شلللل وال 

رة ت المحلر  شبهة، بل يصدق وصل المتواتر عللى ملا هلو دونهلا فلي جميل  االصلرالحا
علن الصلحابة المصلرحة بالمهلدي، فهلي كثيلرة جلدًا، لهلا حكللم  اآلثلاروأملا  .األصلولفلي 
 5؛ إ  ال مجال لالجتهاد في مثل  لل.4الرف 

وقلللال فلللي مسلللألة نلللزول المسللليح: فتقلللرر أن األحاديللل  اللللواردة فلللي المهلللدي المنتبلللر 
واردة فلللي نلللزول عيسلللى متلللواترة، واألحاديللل  اللللواردة فلللي اللللدجال متلللواترة، واألحاديللل  الللل

   6متواترة.
                                                           

 .87مح ا   جني اإلم  ة ألم اط ا س  ة 1
 .80 -2 وام، األ وا  ا اهية وسواط، األس ا  األث يةمح ا سف  يس  2
 .80 -2 وام، األ وا  ا اهية وسواط، األس ا  األث يّةمح ا سف  ييس  3
  قايل م  ميكن  ا قنول  و ا فعنل بن  من  قانل ا ن  ي امأيث امل فوممح هو قول صح يب  و فعل  ا اي  يس م 4

واالجكهنن د، فهننو يف حكنن  منن  ي فنن، ل  ا  ننّ  )ص( ولن   ي فنن، ل ينن  اب فعننل. ويننأخل يف ث نن  اإلخانن    نن  
 األمو  امل ضية  و    اآلتية، و  اا م  حيصل بفعل  ثواب خمصوص  و  ق ب خمصوص.

 .160مح ا ق وجي اإلثا ة مل    ن وم  يكون ب  يأي ا س  ة 5
 .114اإلثا ة مل    ن وم  يكون ب  يأي ا س  ةمح ا ق وجي  6
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واألحادي  الواردة في المهدي على اخلتالي رواياتهلا كثيلرة جلدًا، تبلل  : نوجيوقال الق
ملللللن المعلللللاجم  اإلسلللللالمالتلللللواتر المعنلللللوي، وهلللللي فلللللي السلللللنن وغيرهلللللا ملللللن دواويلللللن  حلللللد  

 1.والمسانيد
، لمللا ل: الشللل أن المهللدي يجللر  فللي  خللر الزمللان مللن غيللر تعيللين شللهر وال عللاموقللا

خلفًا علن سللل، إال  ملن ال يعتلد  األمةواتفق علي  جمهور  تواتر من األخبار في الباب،
 2.بجالف 

 

 3ي الشافعي وأك د أن  المهدي من  ل البيت.الشبلنجوممن صر   بالتواتر 
... .واإلجملا وقد  كلروا أن نلزول سليدنا عيسلى ثابلت بالكتلاب والسلنة : انيالكت  وقال 

الللواردة فللي المهللدي المنتبللر متللواترة، وكللذا الللواردة فللي الللدجال،  ديلل األحاوالحاصللل أن 
 4وفي نزول سيدنا عيسى ابن مريم. 

 

وهكللذا يتبللي ن لللل أن هنللاك مللن لللم يكتللِل بتصللحيح أحاديلل  كمللا عليلل  الجمهللور، بللل 
  هح إلى إثبات تواترها!

 
 أحاديث المهدّي: فيالُعلماِء آراء 

للر   بلل  مللن تصللحيح أحاديلل  المهللدي، حيلل  قللد ات ضللح لللل موقللل أهللل العلللم ممللا  ص 
 اعتبر المهدي من المسامل التي يجح اإليمان بها. 

 : احتجوا بأحادي  المهدي األممة والعلماء الذينمن يمكن هنا أن نذكر هنا أيضا و 

                                                           
 .112 اإلثا ة مل    ن وم  يكون ب  يأي ا س  ةمح ا ق وجي 1
 145اإلثا ة مل    ن وم  يكون ب  يأي ا س  ةمح ا ق وجي  2
 .186مح ا شال جي يف م  قب آل بيي ا    املنك   و  األبص    3
 .229يف امأيث املكوات مح ا كك ين  ظ  املك  ث   4
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قللد كللاد  ،خيللر مللن أبللي بكللر وعمللر المهللدي  اشللتهر عنلل  قوللل : ؛ فقللد ابللن سلليرينأمللا 
 1.يفضل األنبياء

وفي المهلدي أحاديل   ...:.في كتاب الضعفاء قيليالحافظ أبو جعفر الع   اماإلموقال 
 2غير هذا الوج  بجالي هذا اللفظ. ياد منجِ 

 3صالحة األسانيد. وفي المهدي أحادي في موض   خر:  وقال
يحتمل أن : "اثنا عشر خليفة"ي شرح  لحدي  فاإلمام أبو الحسين ابن المنادي وقال 

 4الذي يجر   خر الزمان. يكون هذا بعد المهدي
أبو حاتم ابن حبان البستي وقد عقلد فلي صلحيح  علدة أبلواب فلي  كلر المهلدي وقال 

بأحاديللل  عديلللدة منهلللا:  كلللر البيلللان بلللأن خلللرو  المهلللدي إنملللا يكلللون بعلللد  واسلللتدل عليهلللا
 5البلم والجور في الدنيا وغلبهما على الحق. اهور

 

تقلوم السلاعة  ال: ى حدي  أنلس بلن مالللل  عل تعليق  أبو سليمان الجرابي في وقال 
قلال: ويكلون  للل فالحلدي .  حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشلهر كالجمعلة

 6والسالم أو كليهما. في زمن المهدي أو عيسى عليهما الصالة
ومللن سللكددها أيضللا أن فللي  كللر فاطمللة الزهللراء:  الحللافظ أبللو القاسللم السللهيليوقللال 

الزمان من  ريتها فهي مجصوصة بهذا كل . واألحادي  اللواردة   خرالمهدي المبشر ب  
 كثيرة. في المهدي

 

                                                           
 .85 -2 وام، األ وا  ا اهية وسواط، األس ا  األث يةمح ا سف  ييس  1
 .254 -3ا ضعف ءمح ا عقيلي  2
 .76 -2ا ضعف ءمح ا عقيلي  3
 .184 -13فكح ا ا  ي بش ح صحيح ا ان  يمح اب  حج   4
 .236 -15صحيح اب  حا ن برتتيب اب  بلا نمح اب  بلا ن  5
 .514 -6فة األحوثي بش ح صحيح ا رتمايمح املا   فو ي دح 6
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الكالم  لقد عقد في كتاب  المنار المنيل فصال خاصا بالمهدي وفص  ف ؛وأما ابن القي م
 1.و كر عددا من أحادي  المهدي م  تحقيقها ،في 

لللص ابلللن كثيلللر و  الموضلللو  وقلللال:  فلللي كتابللل  الفلللتن والمالحلللم فصلللال كلللامال لهلللذاخص 
أحلد الجلفلاء الراشلدين واألمملة  فصل في  كلر المهلدي اللذي يكلون فلي  خلر الزملان وهلو

أنلل  يكللون فللي  خللر  (ص)عللن رسللول هللا  المهللديين.. فقللد نرقللت بلل  األحاديلل  المرويللة
 2عيسى بن مريم كما دلت على  لل األحادي . الدهر وأان اهوره يكون قبل نزول

 

األحاديلل  بللأن المهللدي يللأتي قبللل عيسللى بللن مللريم عليلل   توقللد ورد :السلليوطي قللالو 
 3عدال بعد أن مل ت جورا ويأتي عيسى فيقر صن  المهدي. السالم فيمو األرل

 األشلراُالذي اهلوره قبلل اللدجال بسلب  سلنين وال وقعلت  .. وال اهر المهدي:..وقال
 4المهدي. التي قبل اهور

  ينزل عند عيسى بن مريم خلف : فذن  منا الذي يصلي : المناوي في شر  حدي وقال 
اإلمللام المهلللدي يريلللد الصلللالة  صللالة الصلللبح عللللى المنلللارة البيضللاء شلللرقي دمشلللق فيجلللد

م بلل  فضللال فللأعبِ  .السللالم ويصلللي خلفلل  فلليحس بلل  فيتللأخر ليتقللدم فيقدملل  عيسللى عليلل 
 5!وشرفا لهذه األمة

 

ملن وللد  عنل  أنل  األخبلارويتحصل مما ثبت في : الشيخ أبو الحسن السمهودي  وقال 
الجالفة ل  شفقة على  وفي أبي داود أن  من ولد الحسن. والسر في  ترك الحسن ،فاطمة

الحاجة وامتالء األرل الما من ولده.  عند شدة -الحق  -األمة فجعل القامم بالجالفة 

                                                           
 .141امل    امل يع يف ا صحيح وا ضعيعمح اب  ا قّي   1
 .27 -1ا فنت واملالح مح اب    ري  2
 )ضم   ك ب ام وي  لفك وي(. 289 -2اإل الم حبك   يست  لي  ا سالممح ا سيوطي  3
 )ضم   ك ب ام وي  لفك وي(. 167 -2ا كشع    جم و ة هال األمة األ عمح ا سيوطي  4
 .17 -6فيض ا قأي  م ح اجل م، ا صغريمح امل  وي  5
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لمن ترك شي ا من أجلل  أفضلل مملا تلرك أو  ريتل .   أن يعرى :وهذه سنة هللا في عباده
 1جدا. ولد الحسين فواه   ى من كون  منوما رو 

فللي رسللالت  المسللماة: اعلللم رحمللل هللا ال شللل أن وجللود المهللدي  المتقللي الهنللديوقللال 
 2باألحادي  واآلثار نحو من ثالثمامة فصاعدا. الموعود ثبت

طامفة في بالد الهند يعتقدون شجصا شريفا وللد فلي الهنلد: أنل  هلو  ولقد كثرت :وقال
 فللي  خللر الزمللان وصللفات  تجللالل مللا ورد مللن األحاديلل  النبويللة و ثللارالموعللود  المهللدي

 3.الصحابة والتابعين رضي هللا عنهم في شأن المهدي الموعود ب 
 

 ترتيلح القضللية أن المهللدي عليلل  السللالم يبهللر أوال: المللال علللي القللارو الهللروي وقلال 
 . لللل الحللال يثللم يللأتي بيللت المقللدس فيللأتي الللدجال ويحصللره فلل ،فللي الحللرمين الشللريفين

ال ويجلئ إللى قتلال اللدج   ،شق الشلاممفينزل عيسى علي  السالم من المنارة الشرقية في د
الماء عند نزول عيسلى عليل  السلالم ملن  فيقتل  بضربة في الحال فذن  يذوب كالملح في

بالمهلللدي رضلللي هللا عنللل  وقلللد أقيملللت الصلللالة  فيجتمللل  عيسلللى عليللل  السلللالم -السلللماء 
فيمتن  معللال بلأن هلذه الصلالة أقيملت للل فأنلت أوللى بلأن  سى بالتقدمفيشير المهدي لعي

 4.(ص)هذا المقام ويقتدي ب  ليبهر متابعت  لنبينا  في اإلماميكون 
  وقد ألل كتابا خاصا فيما يتعلق بالمهدي وسيأتي  كره.

 

 ،رت األحللوال تغيللرا فاحشللافقللد تغي لل ؛وأمللا بعللد قللرن أتبللا  التللابعين: السهسللوانيوقللال 
 وال تللزال .البللد  وصللارت السللنة غريبللة واتجللذ النللاس البدعللة سللنة والسللنة بدعللة غلبللتو 

                                                           
 .362 -6فيض ا قأي  م ح اجل م، ا صغريمح امل  وي  1
 .134ا  د  لت م  حك  وقضت  ن املهأي املو ود ج ء ومضتمح املكقي اا أي  2
 .3ا  ه ن يف  الم ن مهأي آخ  ا زم نمح املكقي اا أي  3
 .101ا  وض األ ه  يف م ح  ا فق  األ  مح ا ق  ي  م ح 4
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وعيسلى عليل   السنة في المستقبل غريبة إال ما استثني في زمان المهدي رضلي هللا عنل 
 1السالم إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس.

بلللو داود األمملللة ملللنهم أ العبللليم  بلللادي: وخرجلللوا أحاديللل  المهلللدي جماعلللة ملللنوقلللال 
يعللللى الموصللللي وأسلللندوها إللللى  والترملللذي وابلللن ماجلللة والبلللزار والحلللاكم والربرانلللي وأبلللو

وابن عمر وطلحة وعبد هللا بن مسعود وأبي  جماعة من الصحابة مثل علي وابن عباس
الجدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن أياس وعلي الهالللي  هريرة وأنس وأبي سعيد

 2  بن جزء رضي هللا عنهم.بن الحار  وعبد هللا
 

ولكلللن  ،خلللرو  اإلملللام المهلللدي كثيلللرة جلللداً  األحاديللل  اللللواردة فلللي: وقلللال المبلللاركفوري 
عبد هللا بن مسعود اللذي رواه فلي هلذا البلاب ال يلنحط  أن حدي  ل  أكثرها ضعاي وال ش

مسعود  الحسن ول  شواهد كثيرة من بين حسان وضعاي. فحدي  عبد هللا بن عن درجة
فلللالقول بجلللرو  اإلملللام المهلللدي  شلللواهده وتوابعللل  صلللالح لالحتجلللا  بلللال مريلللة. هلللذا مللل 

 3وهللا تعالى أعلم. واهوره هو القول الحق والصواب
 ال السفاريني الحنبلي: وق

ِ م ُِ         فك لُّلللللللللوما أتى ِبالنص  ُِ للللللللللل    حلللللللن أشرا  ق   ِبال  ِشرا
ل         الفِصيح    ِمن ها اإلمام   الجاتم     4د  المهديُّ  و الَمِسيح  لللللللللللمحم 

 

 اوعنلد أحملد ملن حلدي  جلابر فلي قصلة اللدجال ونلزول عيسلى: وإ : ل ابن حجراقو 
بكلللم. والبلللن  فيقلللول: ليتقللدم إملللامكم فليصللل ِ  ،م بعيسلللى فيقللال: تقلللدم يللا رو  هللا القلللدسه لل

كلهللم أي المسللللمون فللي بيلللت مللن حلللدي  أبللي أماملللة الرويللل فلللي الللدجال قلللال: و  ةماجلل
إ  نللزل عيسللى فرجلل  اإلمللام يللنكص  ؛صللالح قللد تقللدم ليصللي بهللم دس وإمللامهم رجللل  المِقل

                                                           
 .322صي  ة اإل س ن    وسوسة ا شيخ دحالنمح ا سهسواين  1
 . 243 -11 ون املعاود م ح  يب داودمح ا عظي  آابدي  2
 .402 -6دحفة األحوثي بش ح ج م، ا رتمايمح املا   فو ي  3
 .70 -2 قيأة ا ف قة امل ضيةمح ا سف  يس ام الي   وام، األ وا  ا اهية وسواط، األس ا  األث ية يف  4
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وفلي صلالة  .....م فذنهلا للل أقيملت.فيقل عيسى بين كتفي  ثم يقول: تقدَّ  ،م عيسىليتقد  
عيسللى خلللل رجللل مللن هللذه األمللة ملل  كونلل  فللي  خللر الزمللان وقللرب قيللام السللاعة داللللة 

 1من األقوال أن األرل ال تجلو عن قامم   بحجة. وهللا أعلم. للصحيح
 

فصل في  كر المهدي الذي يكون في  خر الزمان وهو أحد الجلفلاء : قال ابن كثيرو 
أنلل  ( ص)فقلد نرقللت بل  األحاديلل  المرويلة عللن رسلول هللا  -الراشلدين واألمملة المهللديين

سى ابن مريم كما دلت عللى  للل يكون في  خر الدهر وأان اهوره يكون قبل نزول عي
 2.األحادي 

 

فذن األممة من قريش  ، ملكَ  قال الشريف البرزنجي: فذن عيسى ال يسلح المهديَّ و 
ما دام من الناس اثنان، وعيسى يكون من أخص وزرام  وتابعا ل  ال أميرا علي ، ومن 

 3ثم يصلي خلف  ويقتدي ب  كما يدل علي  حدي  جابر عند مسلم....
 

إشلللارة إللللى المهلللدي  اللللذي يبهلللر فلللي  خلللر  ......:ابلللن أبلللي الحديلللد المعتزللللي   قلللالو 
للالم، وأصللحابنا المعتزلللة ال  ل للد فاطمللة عليهللا الس  ثين علللى أن لل  ِمللن و  الزمللان، وأكثللر  المحللد 

ي نكرون .
4 

 

ل علي  أبو بكر. ثلم  قلال: : المناوي وقال  ح كي أن   يكون في هذه األ م ة خليفة ال َيفض 
 5المهدي  كثيرة  شهيرة، أفَرَدها غير واحد  في التأليل.وأخبار 

 

                                                           
 .493 -6فكح ا ا  ي م ح صحيح ا ان  يمح اب  حج   1
 .27 -1ا فنت واملالح مح اب    ري  2
 .106اإلم  ة ألم اط ا س  ةمح ا   جني  3
 .146 -1م ح  ج ا االغةمح اب   يب امأيأ   4
 . 362 -6فيض ا قأي  م ح اجل م، ا صغريمح امل  وي  5
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للا ي لَحللق ببللاب اإلمامللة خللرو   المهللدي  ونللزول عيسللى، وهمللا ِمللن : التفتللازاني  وقللال  مم 
ري  قال:  َكَر رسول هللا صل ى هللا علي  و ل  بلالًء  د  أشراُ الساعة... وعن أبي سعيد الج 

ملجلًأ يلجلأ إليل  ملن البُّللم، فيبعل  هللا رجلاًل ملن  ي صيح هذه األ م ة، حت لى ال يجلَد الرجلل  
:  هلح العلملاء  عترتي، فيمو األرَل قسرًا وعداًل كما م ل ت ا لمًا وجورًا. قال التفتازاني 
لد فاطمة رضي هللا عنها، يجلق  هللا حين يشلاء، ويبعثل  لنصلرة  إلى أن   إمام  عادل  ِمن و 

، اختفللى عللن النللاس دينلل . وقللد زعمللت الشلليعة اإلمامي للة أن لل للد  بللن  الحسللن العسللكري    محم 
الم.اخوفًا من األعداء، وال   1ستحالَة في طول عمره كن و   ولقماَن والجضر عليهم الس 

 

ات فللق العلمللاء علللى أن  المهللدي  هللو القللامم  فللي  خللر الوقللت، : القرمللاني  الدمشللقي  وقللال 
ى إشلللراق نلللوره، وست ِسلللفر وقلللد تعاضلللدت األخبلللار عللللى اهلللوره، وتبلللاهرت الروايلللات علللل

لبح علن َديجلوره، ويسلير  ا لمة الليلالي واألي لام بسلفوره، وتنجللي بر يتل  البُّللم   نجلالَء الصُّ
 2عدل   في اآلفاق.. فيكون أضوَأ ِمن البدر المنير في مسيره.

 

أن    خليفلللًة يجلللر  وقلللد املللتوت األرل جلللورًا  -أي لللدنا هللا- عَللللم  ا : ابلللن عربللليوقلللال 
ل هللا  للل اليللوَم  والملًا، فيموهلا قسلرًا وعلداًل، ولللو للم َيبلَق ِملن اللدنيا إال  يللوم  واحلد َلرلو 

للد فاطملة، ي لواطي  حت ى َيلَي  لل الجليفلة  ِملن عتلرة رسلول هللا صلل ى هللا عليل  و لل  ِملن و 
ل بلَة هللا بَملر  عك  ا،  سم    سَم رسول هللا صل ى هللا علي  و ل . يشهد الملحملَة العبملى مأد 

ين فيلنفخ اللرو  فلي اإلسلالم بعلد موتل ... ي بهلر ِملن اللدين ملا  ي بيد البُّل م وأهَلل ، ي قليم اللد 
َلَحَكم ب ، يرفل  الملذاهَح ِملن األرل فلال  (ص)هو علي  في نفس  ما لو كان رسول هللا 

هم، ويبايعل  العلارفون   يبقى إال  الدين  الجالص.. يفر  ب  عام ة  المسلمين أكثر من خواص 
ِملللن أهلللل الحقلللامق علللن شلللهود  وكشلللل  بتعريلللف  إلهلللي. لللل  رجلللال  إلهي لللون ي قيملللون دولتللل  

 3وينصرون ، هم الوزراء، يحملون أثقال المملكة، وي عينون  على ما قل ده هللا.
                                                           

 .307 -2م ح املق صأمح ا كفك  اين  1
 .463 -1 خا   ا أَُّول وآاث  اأُلَولمح ا ق م ين  2
 .359 -5ا فكوح ن املّكّيةمح اب    يب  3
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، علللى اخللتالي رواياتهللا، ال : السلليوطي  وقللال  واعلللم  أن  األحاديلل  الللواردة فللي المهللدي 
 1....تكاد تنحصر

خللرو   المهللدي  رضللي هللا  ....فللي  كللر عالمللات السللاعة: الللدين اآللوسللي  خيللر وقللال 
تعلللالى عنللل  عللللى القلللول األصلللح  عنلللد أكثلللر العلملللاء، وال ِعبلللرَة ِبَملللن أنكلللر مجيَ للل  ملللن 

وهللذا الللذي  كرنللاه فللي أمللر  .....الفضللالء، ففللي مجلليء المهللدي  أحاديلل   كثيللرة عديللدة..
  2والجماعة.المهدي  هو الصحيح من أقوال أهل السن ة 

وجللاء فلي بعلل  الروايللات أن لل  ينلادي عنللد اهللوره فللوق رأسلل  : الَعللَدوي  المصللري  وقلال 
بَّللل . وأن للل  يمللللل  َمَللللل: هلللذا المهلللديُّ خليفلللة هللا فلللات ِبع وه. في قبلللل النلللاس عليللل  وي شلللَربون ح 

ثللم   األرل شللرقها وغربهللا، وأن  الللذين يبايعونلل  أو اًل بللين الللركن والمقللام بعللدِد أهللل بللدر،
تأتي : أبدال الشام، ونجباء مصر، وعصلامح أهلل الشلرق.. وأشلباههم. ويبعل  هللا جيشلًا 
ود  ن صرًة ل ، ثم  يتوج   إلى الشام، وفي روايلة  إللى الكوفلة، والجمل    من خراسان برايات  س 

 3ممكن، وأن  هللا يكي ده بثالثة  الي  من المالمكة، وأن  أهل الكهل ِمن أعوان .
ما يمكن أن يذكر هنا من أقوال أهلل العللم، واو شل ت أن أ كلر غيلر  للل هذا بع  

 بما يكدي إلى ملل القارو. لرال المقام
 

 :4إنكاُر المهديّ 
ح وملد    للتلواتر، فقلد  كلر مللن  ورغلم ملا صلر   بل  القلوم فلي شلأن المهللدي بلين مصلح 

الزملان أبلو ن نفلى اهلور المهلدي المنتبلر فلي  خلر أهل العلم من أنكلر المهلدي وأهلم مل
  وابن خلدون. محمد بن الوليد البغدادي

                                                           
 .125ا ع ف ا و دي يف  خا   املهأيمح ا سيوطي  1
 .158 -2غ  ية املوا ظ ومصا ح املكعظ وا وا ظمح اآل وسي  2
 .62 -2كا  مح اممزاوي ا عأوي مش    األ وا  يف فو   هل اال  3
 ه    ط ح م  ق    ا قأم ء م   هل ا عل  يف ث  ، ويل   ي  تا   ل ي  إبثن هللا الحق . 4



 

 44 

فأما ابن الوليد فقد اعتمد في النفلي عللى حلدي : ال مهلدي  إال عيسلى بلن ملريم. قلال 
لل أنكروهللا طامفللة طوامللل فيهللا غلللط األحاديلل  وهللذه... .ابللن تيميللة:  ابللن بحللدي  واواحتج 

عتمد أبو محمد بن الوليد وقد ا  .مريم بن عيسى إال مهدي ال: قال)ص(  النبي   أن ماجة
 1.البغدادي وغيره علي  وليس مما يعتمد علي 

ل الثلاني والجمسلون الفصلضلعل أحاديل  المهلدي كملا جلاء فلي فقد بن خلدون أما او 
متللل   ، عليللل  وابعللل  العلمللاء ورد  . وقلللد تعقبلل"فللي أملللر الفللاطمي" :تحللت عنلللوانمللن مقد 

ر  لللل الفللاطمي الموعللود والمنتبللر فللي أملل يللحِ ال معنللى للرَّ  :حيلل  قللال ،لقنللوجياومللنهم 
الملللدلول عليللل  باأل للللة بلللل إنكلللار  للللل جلللرأة عبيملللة فلللي مقابللللة النصلللوص المستفيضلللة 

 2.المشهورة البالغة إلى حد التواتر
العبلليم أبلللادي  وممللن أنكللر عللللى ابللن خللللدون وخرللأه فللي تضلللعيف  أحاديلل  المهلللدي

تاريج  فلي تضلعيل أحاديل   وقد بال  اإلمام المكرخ ابن خلدون المغربي فيحي  قال: 
 3المهدي كلها فلم يصح بل أخرأ.

يق المغربلي فلي كتلاب  "اللوهم المكنلون فلي كلالم ابلن وأهم من رد  علي  هلو ابلن الصلد 
: وال يجفلى أن العلادة  قاللفجلاء بشليء عجيلح يلدل  عللى  كلاء وقلوة تتبل ، فمملا  خلدون"

فأزيد في جمي  الربقات، و للل  قاضية باستحالة تواطك جماعة يبل  عددهم ثالثين نفساً 
فيما بلغنا وأمكننا الوقوي علي  في الحال، فقد وجدنا خبر المهدي واردًا ملن حلدي  أبلي 

وأ م سلللمة، وثوبللان، وعبللدهللا  سللعيد الجللدري، وعبللدهللا بللن مسللعود، وعلللي بللن أبللي طالللح،
االنصلاري،  بن الحار  بن جزء الزبيدي، وأبي هريرة، وأنس بن مالل، وجابر بن عبدهللا

وقلللرة بلللن أيلللاس المزنلللي، وابلللن عبلللاس، وأ م حبيبلللة، وأبلللي ا ماملللة، وعبلللدهللا بلللن عملللرو بلللن 
العاص، وعمار بن ياسر، والعباس بن عبد المرلح، والحسين بلن عللي، وتمليم اللداري، 

                                                           
 .256 -8م ه حل ا س ة ا  اوية  يف  قض  الم ا شيعة وا قأ يّةمح اب  تيمّية  1
 .160اإلثا ة مل    ن وم  يكون ب  يأي ا س  ةمح ا ق وجي  2
 .243 -11 ح س    يب داودمح ا عظي  آابدي  ون املعاود م 3



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 45 

وعبلللد اللللرحمن بلللن علللوي، وعبلللدهللا بلللن عملللر بلللن الجرلللاب، وطلحلللة، وعللللي الهالللللي، 
مللرة الجهنللي ومعللا  بللن جبللل، ومللن مرسللل شللهر بللن وعمللران بللن حصللين، وعمللرو بللن 

حوشللح، وهللذا فللي المرفوعللات دون الموقوفللات والمقللاطي  التللي هللي فللي مثللل هللذا البللاب 
 1من قبيل المرفو .

 

على إن  ابن خلدون قد اعتلري بسلالمة بعل  أحاديل  المهلدي ملن النقلد، حيل  قلال 
وهللي  :خروجلل   خللر الزمللانبعللد إيللراد األحاديلل  التللي خر جهللا األممللة فللي شللأن المهللدي و 

 2كما رأيت لم يجلص منها من النقد إال  القليل.
مل  إن  القليلل الللذي  كلره ابللن خللدون ممللا سللم ملن النقللد كلاي  لالحتجللا  بل ، ويكللون 

عللى أنل  قلد سللم الشليء الكثيلر كملا تقلدم  للل  ،الكثير الذي للم يسللم عاضلدًا لل  ومقويلاً 
.فيمن أثبت تواتر األحادي  في إثبات   المهدي 

 

  :مرانأ حمل ابن خلدون على تضعيل أحادي  المهديلعل  ما و 
كمللا قللال العلمللاء فيلل  أن ابللن خلللدون مللكرخ ضللعل الرجللل فللي علللم الحللدي ،  :األول

مشلللهور ولللليس محلللدثا وال ملللن رجلللال الحلللدي  ولللليس هلللو ملللن أهلللل االختصلللاص بعللللوم 
 الحدي  ولهذا ضعفها وردها. 

قللد كثللر عبللر القللرون فللي كللل عصللر وزمللان مللن يبهللر ف ،كثللرة دعللاة المهديللة :الثاااني
سلللرعان ملللا ينكشلللل أملللره ثلللم  ، (ص)ويلللزعم أنللل  المهلللدي المنتبلللر اللللذي بشلللر بللل  النبلللي 

  عد أن تسفل بسبح  لل الدماء، ويفسد في األرل.ويتضح حال  ب
 

لي  اس  ل أهل العلم على من أنكر المهدي المنتبر، وقد  وقد اشتد  نكير   بن حجلر المك 
للن أنكللر المهللدي الموعللود بلل ؛ فأجللاب: أن   لللل إن  كللان الشللاف للن ة رأسللًا  إلنكللارعي  عم  الس 

ت  في   لن ة وإن ملا هلو  إلنكلاروإن لم يكن  قتل.فهو كفر ي قضى على قامل  بسبح كفره ورد  الس 
                                                           

 .437لب ا  ا وه  املك ون يف  الم اب  خلأونمح اب  ا صّأيق املغ يب  1
 .322 -1مقأمة ا ع  وديوان املاكأ  واخل مح اب  خلأون  2
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للة  هانللة بمللا يللراه الحللاكم المقللًا يقتضللي التعزيللر البليلل  واإل فهللو ؛اإلسللالممحلل  عنللاد اَلمم 
لجريمة، وقبح هلذه الرريقلة، وفسلاد هلذه العقيلدة، ملن حلبس وضلرب وَصلف    بعبيم هذه ا

ه إلللى  وغيرهللا مللن الزواجللر عللن هللذه القبللامح، ويرجعلل  إلللى الحللق  راغمللًا علللى أنفلل ، ويللرد 
 ... انتهىاعتقاد ما ورد ب  الشر  ردعًا عن كفره.

، كمللا 1فااهللاوقللد  كللر المت قللي الهنللدي  فللي أواخللر كتابلل  البرهللان هللذه الفتللوى بعللين أل
 2أوردها المفتي ابن حجر مجتصرًة في الفتاوى الحديثية ل .

 3.كما  هح ابن حجر إلى تكفير منكر المهدي
للد الحنبلللي  بكفللر مللن أنكللر المهللدي  فقللال:  وكللذلل أفتللى الشلليخ العال مللة يحيللى بللن محم 

 4وأم ا من كذ ب بالمهدي  الموعود ب  فقد أخبر علي  الصالة والسالم بكفره.
قال روى القوم حديثا عن النبي )ص( ينص  على تكفير منكر المهدي،  بل

الحافظ ابن ااِلسكاي بسند  مرضي  إلى جابر بن عبد  اإلمامقد روى السفاريني الحنبلي: 
 بالمهدي كذب ومن كفر فقد بالدجال كذب من: (ص) هللا رسول قال :قال( رل)هللا 
 5.كفر فقد

الكالبلللا ي المحللد  محملللد بللن إبلللراهيم الجلللويني وقللد أخرجللل  بهللذا اللفلللظ ومللن طريلللق 
 6.هل شيخ الحافظ الذهبي 730 المتوفى سنة

فلللي ترجملللة محملللد بلللن إال أن  الحلللدي  للللم يقبلللل عنلللد أهلللل النقلللد، فقلللد قلللال ابلللن حجلللر 
جلدت فلي كتلاب معلاني األخبلار للكالبلا ي خبلرا و : و ي الحسن بن علي بن راشد األنصار 

                                                           
 .179ن  178ا  ه ن يف  الم ن مهأي آخ  ا زم نمح املّكقي اا أي  1
 .37ا فك وى امأي يةمح اب  حج   2
 .21ا قول املنكص  يف  الم ن املهأي امل كظ مح اب  حج   3
 .182ا  ه ن يف  الم ن مهأي آخ  ا زم نمح املّكقي اا أي   4
ضنّية يف  قنأ ا ف قنة امل ضنيةمح ا سنف  ييس ام الني  5

ُ
 وام، األ وا  ا اهية وسواط، األس ا  األث ينة  شن ح ا نأ ة امل

2- 84. 
 .92 -2ضت وا اكول وا ساا مح ف ائأ ا سما  يف فض ئل امل ت 6
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الحسن عن الحسلين بلن محملد بلن أحملد علن  موضوعا حد  ب  عن محمد بن علي بن
ملن أنكلر  رفعل : )رل( إسماعيل بن أبي أويلس علن ماللل علن ابلن المنكلدر علن جلابر

خرو  المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أنكر نزول عيسلى فقلد كفلر بملا أنلزل 
يل على محمد، ومن لم يكمن بالقدر خيره وشره فقد كفر بما أنزل على محمد، فان جبرام

 1.ا غيري فليتجذ رب   ؛هه وشر ِ كمن بالقدر خيرِ من لم ي   :أخبرني أن هللا قال
ولكللن فقللال: تعقبلل  ثللم  ، ل السللفاريني: وسللنده مرضللي  و بللن الصللديق الغمللاري قللاو كللر 

القلح يشهد ببرالن ، وما أان مالكا حد  بهذا الحدي  في حيات ، فال بد أن يكون فلي 
 2ليوهم الناس ان  صحيح، وهللا أعلم بحقيقة الحال.سنده كذاب، جعل  من رواية مالل 

الملتهم بلل  شلليخ الكالبللا ي محملد بللن الحسللن أو شلليج   ........باطللل: قلال األلبللاني  و 
 3الحسين بن محمد بن أحمد.

واعللم أن اإليملان بكلل ملا  كلر فلي هلذا الحلدي  ملن خلرو  المهلدي، ونلزول ثم  قلال: 
ح اإليمان بل  لثبوتل  فلي الكتلاب والسلنة، ولكلن عيسى، وبالقدر خيره وشره، كل  لل واج

ليس هنلاك نلص فلي أن ملن أنكلر  للل فقلد كفلر، وملن أجلل هلذا أوردت الحلدي  وبينلت 
وضللع ، وهلللو اللاهر الوضللل ، وكأنلل  ملللن وضللل  بعلل  المحلللدثين و غيللره ملللن الجهللللة، 
وضلع  ليقلليم بلل  الحجللة علللى منكللري  لللل مللن  وي األهللواء والمعتزلللة، ولللن تقللوم الحجللة 

واالفتلراء عللى هللا تعلالى، والتكفيلر لليس بلاألمر )ص( ى أحد بالكذب على رسول هللا عل
 4السهل.

 وما قال  حسن!
 

                                                           
 .130 -5 س ن امليزانمح اب  حج   1
 .94املهأي امل كظ مح اب  ا صأيق  2
 .201 -3سلسلة األح ديث ا ضعيفة واملوضو ةمح األ ا ين  3
 .202 -3سلسلة األح ديث ا ضعيفة واملوضو ةمح األ ا ين  4



 

 48 

 التصنيُف في قضّية المهدّي:
ل اً أملا مللا ص  ، وإن تفاوتللت شلهرتها، فممللن صللن ل ن ل مللن كتللح فلي المهللدي فكثيلر جللد 

 في  لل:
 .بن أبى خيثمة النساميللحافظ أبى بكر  "األحادي  الواردة في المهدي"كتاب 

 .للحافظ أبى نعيم األصبهاني "مهدي ونعوت  وحقيقة مجرج  وثبوت  كر ال"وكتاب 
البيان في "وقد أكثر من النقل عن  م  إيراد أسانيده الشيخ المحد  الكنجي في كتاب  

 .مناقح المهدي :اهوسم   أخبار صاحح الزمان
، وهلو اللذي أيضلا ي نعليم االصلبهانيللحلافظ أبل "األربعلون حلديثا فلي المهلديهناك "و 

 ."في أخبار المهدي ري الوردي  العَ " الشهيرلجص  الحافظ السيوطي في كتاب  
 .هل 336للحافظ أبى الحسين ابن المنادى الحنبلي المتوفى سنة  "جزء في المهديو "
للشلليخ أبللى عبللد هللا محمللد بللن يوسللل الكنجللي  "البيللان فللي أخبللار صللاحح الزمللان"و

 ..هل658لمتوفى مقتوال سنة الشافعي ا
عقللللد الللللدرر فللللي أخبللللار المهللللدي "ممللللا اشللللتهر ممللللا صللللن ل فللللي الموضللللو  كتللللاب و 

لبللللدر الللللدين يوسللللل بللللن يحيللللى الشللللافعي المشللللهور بللللالزكي أو ابللللن الزكللللي ، "المنتبللللر
  .المتوفى

للشللليخ بلللدر اللللدين الحسلللن بلللن محملللد القرشلللي المرلبلللي  "فلللي أخبلللار المهلللدي"كتلللاب و 
قللال الحللافظ ابللن حجللر: رأيللت بجرلل  كتابللا جمعلل  فللي أخبللار المهللدي النابلسللي الحنبلللي، 

 1الذي يجر  في  خر الزمان تعح في .
 كلره فللي  للحلافظ عمللاد اللدين ابللن كثيلر الدمشلقي المتللوفى، "زء فلي  كللر المهلديجل"و

 2قال: أفردت في  كر المهدي جزءا على حدة.و  "النهاية في الفتن والمالحم"كتاب  

                                                           
 .143 -2ا أ   ا ك م ة يف امل ئة ا   م ةمح اب  حج   1
 .30 -1 ية يف ا فنت واملالح مح اب    ري ا  ه 2
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طمي وملا في أمر الفلا"  في مقدمت  تحت عنوانفصال ت عنوانابن خلدون تحوكتح 
وهو فصلل كبيلر فلي الكلالم عللى أحاديل  المهلدي وهلو ملن  "يذهح الناس إلي  في شأن 

 .فصول مقدمة تاريج 
هلل،  كلره ابلن 826للحلافظ أبلي زرعلة العراقلي المتلوفى سلنة  "تأليل يتعللق بالمهلدي"و

 ." يل التقييد"فهد الفاسي في كتاب  
للشلليخ أحملد بللن سلليمان الرومللي  "تلجليص البيلان فللي عالملات مهللدي  خلر الزملان"و

 .الحنفي المشهور بابن كمال باشا
 ملي الشلافعيتللفقيل  ابلن حجلر الهي "القول المجتصر في عالمات المهلدي المنتبلر"و

 وهو مما اشتهر من الكتح التي صن فت عن المهدي.
فللي الللرد  علللى مللن كللان يعتقللد  "الحديثيللةالفتللاوى "وللل  أيضللا فتللوى طويلللة فللي كتابلل  

 في الهند. الجونفوري بمهدي ة 
كتلللابين هملللا:  "كنلللز العملللال"لشللليخ عللللي بلللن حسلللام المتقلللي الهنلللدي صلللاحح وكتلللح ا

 ."البرهان في عالمات مهدي  خر الزمان"و "تلجيص البيان في أخبار مهدي الزمان"
 .أربعة أبواب فارسية في المهدي مرتبة علىرسالة بالكما  كر بأن  ل  

للشللليخ العالملللة  "اللللرد عللللى ملللن حكلللم وقضلللى بلللأن المهلللدي الموعلللود جلللاء ومضلللى"و
ا عللى بعل  رد   امل، كتبه"المشرب اللوردي فلي ملذهح المهلدي"في، كما أل ل القاري الحن

 !سيقلد مذهح أبي حنيفة الحنفية الذين زعموا أن المهدي
كتابين هما:  هل 1033سنة  العالمة مرعي بن يوسل الكرمي الحنبلي المتوفىوكتح 

 ."فرامد الفكر في المهدي المنتبر"و "ر في المهدي المنتبركَ مر ة الفِ "
 .ألحمد النوبي "تنبي  الوسنان إلى أخبار مهدي أخر الزمان"ومن  لل: 

للعالملللة محملللد بلللن إسلللماعيل األميلللر الصلللنعاني  "جلللواب علللن سلللكال فلللي المهلللدي"و
 .اليماني

اللرحمن بلن  للشيخ وجيل  اللدين أبلى الفضلل عبلد "المهديالعري الوردي في دالمل "و
 .مصرفى العيدروس الحضرمي اليمني نزيل مصر
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 .لشوكاني اليمانيل "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتبر والدجال والمسيح"و
 . للعالمة القنوجي الهندي "الدر المنضود في  كر المهدي الموعود"و
لشلللهاب اللللدين احمللللد بلللن احملللد الحلللللواني  "القرلللر الشلللهدي فلللي أوصللللاي المهلللدي"و

 المي ة. وهي منبومة صري،الم
 "ه ونسللب  ومسللكن  ومللا يكللون مللن أمللرهويليهللا فصللل فللي مولللد ،قصلليدة فللي المهللدي"و

 صوفي المعروي.بن العربي الاللشيخ 
 .للشيخ مصرفى البكري  "الهداية الندية لالمة المحمدية في فضل الذات المهدية"و
لمرشللد المبللدي لفسللاد طعللن ابللن ا"أو  "نللون مللن كللالم ابللن خلللدون إبللراز الللوهم المك"و

 .بن الصديق الغماري المغربياللشيخ  "خلدون في أحادي  المهدي
ر بلللدعوى أنللل  عيسلللى أو اللللرد عللللى ملللتن طغلللى وتجب لللي ر فلللالجلللواب المقنللل  المحلللر  "و

 .للشنقيري "المهدي المنتبر
 . خ عبد المحسن بن حمد العبادللشي "عقيدة أهل السنة واألثر في المهدي المنتبر"و
إقامللة البرهللان فللي الللرد علللى "و "االحتجللا  بللاألثر علللى مللن أنكللر المهللدي المنتبللر"و

للشلليخ حمللود بللن وهمللا  "مللن أنكللر خللرو  المهللدي والللدجال و نللزول المسلليح  خللر الزمللان
 .عبدهللا التويجري 

 .ان المشعلللشيخ عبدهللا بن سليم "مجتصر األخبار المشاعة في أشراُ الساعة"و
 .للشيخ ابن البرريق "كشل المجفي في مناقح المهدي"ومنها 

 .للشيخ المفيد المتوفى "الجوابات في خرو  المهديو"
 .لميرزا حسين النوري الربرسي "كشل األستار عن وج  الغامح عن األبصار"

ل"وصن ل هاشم البحراني كتابين:  ي تبصلرة اللول"و "ة فيملا نلزل فلي القلامم الحجلةالمحج 
 ."فيمن رأى القامم المهدي

 .بن طاووستأليل ا "المالحم والفتنالتشريف بالمنن في "ومنها 
 .يمانيلإل "مرل  األنوار في  كر اإلمام الغامح عن األبصار" :ومنها

 .لمحمد صالح بن سيد البحراني "حصامل الفكر في أحوال المهدي المنتبر"ومنها: 
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 ي.لكاشانل "خرو  الحجةمجتصر كشل الريبة في أخبار "ومنها: 
 تأليل لرل هللا الصافي. "منتجح األثر في اإلمام الثاني عشر"ومنها 
 .لمحمد رضا الحسيني تأليل "رالمجتصر في اإلمام المنتب"ومنها 

 .الحامري  يدليز ل "إلزام الناصح في إثبات الحجة الغامح"ومنها: 
صللحة طللول عمللر البرهللان علللى كتللاب "وصللن ل الكراجكللي فللي طللول عمللر المهللدي 

 ."صاحح الزمان
 .لمحسن األمين العاملي "البرهان على وجود صاحح الزمان"ومنها: 

 وغيرها كثير وكثير.
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 الفصل الثاني
 
 
 املهدي

ُ
 حتديد

 
، يثد   بسدب  بعد أن ثبت أصل االعتقاد بالمهدي، نأتي إلى تحديد مصداق المهددي،

علددى أ ةعددف  المهدددي، تحديددد ي القبلددف  دد لأهدداختلدد  ألياديدد  التددي ؛ دقد  قددد ااخددت   
 :1أقوال

الء بمددا . ؛قددد ايددتؤ، هدد  ؛هددو المهدددي علددى الحقثقددف ،أنددا المسددثن اردد  مدد   : القوو ا ال ا
  ؛ي م  يدي : ال مهدي، إال عثسى ر  م   .

 ايدددتؤ، ؛  .؛قدددد انتهدددى  ماندددا ،أندددا المهددددي الددد ي ؛لدددي مددد  ر دددي العبدددا  :القووو ا اليووو   
إذا  أيت  ال اياق السدود قدد أقبلدت مد  خ افدان  ا توهدا ؛لدو ي: أصحاب ه ا القول بما  ؛ 

 .يبوا على الثلؤ  إنا  ثها خلثفف هللا المهدي
مد  ؛لدد افما محمد ر  عبددهللا، ؛هدو )ص(  أنا  جل م  أهل رثت ال بي، : ثالق ا الي ل

يخ ج  ي آخ  الزمان ؛قد امتألق األ ض جدو ا ؛للمدا  ثمألهدا قسد ا  ،الحس  ر  علي
 .؛عدال

أن المهدددي هددو محمددد ردد  قددوم مدد  أهددل السدد ،ف، ؛هددو ؛  اإلمامثددفل و ؛هددو قدد القوو ا البا:وو  
 .ث  ر  عليلد الحسالحس  العسك ي الم تظ  م  ؛ 

 
 ؛ن ظ  بإذن هللا  ي كل قول م ها:

 
                                                           

عنددد نق ل ددد ا قوا  يف ددد  ا ع ، دددص  ابألرددد م  و دددد  صيفابألرددد  نددد  ملابد ألدددا لددد ا صع  دددقاب  لادددا    ددد     ندددق  ،   1
 ب حدره  ابدَت  و تذكر كلا ن   داعى     يا   مل  داعوت  ا ململ ي اع ق  سوك و   ر د ك ري  حىت يدر
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 المهدّي عيسى بن مبيم  
م  ذهد  إلدى هد ا الد أي ذهد  إلدى أن، المهددي، الم تظد  هدو عثسدى رد  مد   ، ؛نفدى 

ذهدد  إلددى هدد ا الدد أي ايددتؤ، بحدددي : ال ؛جددود صددخخر آخدد  يكددون رهدد ا الوصدد ، ؛مدد  
 مهدي إال عثسى. 

ددد ردد  األعلددىث ا يددونب ردد  عبددد ، قددال: يددد، ؛الحدددي  أخ جددا اردد  ماجددف ث ا محم، ، يددد،
ث ي محم،د ر  خالد الَجَ دي، ع  أبان ر  صالن، ع  الحس ، ع   ، يد، إد  ب الشا عي،

إال، صددد، ، ؛ال الدددنثا إال، إدبددا ا ،  األمدد قددال: ال يددزداد ( ص)أنددب ردد  مالدد ، أن،  فددول هللا 
ا ، ؛ال تقدددوم السددداعف إال، علدددى صددد ا  دددح، مهددددي، إال، عثسدددى رددد  ؛ال ال دددا ،  ؛ال ال دددا  إال، صا

 1م   .
 .2: المهدي، م  ؛لد  اطمفيدي   غ  أنا أخ ج؛قد أخ ج ه ا الحدي  ار  ماجف 

 

 3.؛ال الدنثاردل  ؛ال الدي  :كما أخ جا الحاك  لك   ي  ؛ايتا
ددا  بددا قددال: الحدداك  إال ن،  بددا  ال محتج،  دد ك قا مددا انتهددى إلددية مدد  عل،ددف هدد ا الحدددي  تعج،

 4مستد ك على الشثخث . ي ال
 محم،د ر  خالد الَجَ دي، ؛قد  موه ر كا   الحدي  ؛ضعفا. الحدي   دف؛ ي 
 5: قال ااَل دي: م ك  الحدي . انتهى.ال هبي، قال 

: ردد  يجدد لثددا ؛ا؛قددال الحدداك  ؛أرددو يددات  ؛أرددو الحسددث  اصردد ي ؛اردد  الصدد    ددي أما
 6مجهول.

                                                           
  1340 -2   أل  نقج :سن    1
  1368 -2   أل  نقج :سن    2
  488 -4:  حلقكم   س  ابك 3
  488 -4:  حلقكم   س  ابك 4
  535 -3ع ل     رجقا:   ذهيب  نوز و  الع   ا 5
  157 -2:  أل  حجر ت ريب     ذيب 6
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: مت ؛ك.  ؛قال ار  عبد الب ،
 مث،ف: ال يحتؤ، با.؛قال ار  تث

 دي  سداهل  الحا ظ الك جدي  دي البثدان عد  الشدا عي أن،دا قدال: كدان  ثدا تَ  اإلمام؛يكى 
 1الحدي .

قددال: ؛قددد ذكدد  الشددا عي،  ددي كتدداب ال فددالف د ؛كتابددا أصددل د قددال: ات،فقددوا علددى أن، 
 2الحدي  ال يقبل إذا كان ال ا؛ي مع ؛ ا  بالتساهل  ي  ؛ايتا.

مد  كوندا صدثل الشدا عي، ؛أن،دا   ه الحا ظ عمداد الددي  ارد  كثثد  ظه  ر ل  أن، ما ذك
؛ا علدى ارد   ألنةهد لثب بمجهولر رل قد ياكي ع  ار  معث  أن،ا ثقفد لدثب بشديء،  قدد  د،

 كما ق أق. معث  توثثقا، ؛ل  يقبلوه م ا
 

؛قد طع  ال ا   ثا مع كوندا مد  ، الَصَد ي األعلىيونب ر  عبد كما إن  ي الس د 
ده ره ا الحدي  ع  الشا عي. جال م  سل  ؛ار  ماجف ؛ال سا ي بسب  تف ،

د إال، أن،د ، أ؛ ده ال هبي،  ي الضدعفاء ؛قدال: ؛ث،قدا أردو يدات  ؛غثد ه ؛نعتدوه بدالحفظ ا تفد ،
ا . "ال مهدي، إال، عثسى ر  م   "ع  الشا عي ر اك الحدي    3؛هو م ك  جد،

 4 اده.ث ، فاقا بإف ،؛قال: لا يدي  م ك  ع  الشا عي، 
ده ر ؛ايتددا  ؛قددال اردد  يجدد : قددال مسددلمف ردد  قافدد : كددان يا ظددا ، ؛قددد أنكدد ؛ا علثددا تفدد ،

أخ جدددا ارددد  ماجدددف ع دددا، ؛كددد ا « ال مهددددي، إال، عثسدددى رددد  مددد   »عددد  الشدددا عي، يددددي  
 5ال هبي، يد،عي أن، يونب دل،سا.

 

                                                           
  41  كنجي     وقو ع  خ قاب صقحب   زنقو: 1
  29  كنجي  صقحب   زنقو:   وقو ع  خ قاب  2
  317 -7ع ل     رجقا:   ذهيب نوز و  الع   ا  3
  84 -2تذكرة  حلفقظ:   ذهيب  4
   388 -11هتذيب     ذيب:  أل  حجر  5
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 أبان ر  صالن ر  عمث  ر  عبثد الق صي، مواله .؛ ي الس د أيضا  
 1ضعث .ال، ي ي ؛ ا بد الب ،  ي التمهثد: أبان ر  صالن قال ار  ع

 2؛قال العظث  آبادي  ي عون المعبود: مت ؛ك الحدي .
 

دا  عد  ؛إذا نظ ق إلى المت ، يث  ؛ د  م  غث  ط  ق محم،د ر  خالدد الَجَ ددي مجد ،
هدد ه الز ددداد  الم َكدد  ،  قدددد أخ جددا ال ب اندددي ؛الحدداك   دددي المسددتد ك، ك همدددا مدد  ط  دددق 

ث ا عبدد العز دز رد  صدهث ، عد  أندب رد  مالد ، قدال: قدال  فدول م با ك ر  فدحث ، يدد،
ا ، ؛ال تقوم الساعف إال، علدى (: ص)هللا  ح، ل  يزداد الزمان إال، صد، ، ؛ال يزداد ال ا  إال، صا

 3ص ا  ال ا .
 دل، على أن،ها م  ص ثع الَجَ دي.مما ؛ه ا اللفظ ل  ت ك   ثا تل  الز اد  

يق الحس ي، ر  الاقال  ؛تلد  عادتدا،  قدد  اد أيضدا    داد   باطلدف  : الغاما ي، المغ ةي،  صد،
 ي يدي ر صحثنر مت،فق علثا، ؛ذل  مم،ا يدل، على الق ع بك با،  قد ذك  ار  عبد الب ، 
ددد ردد  خالددد الَجَ دددي، هدد ا  ؛  عدد    ددي ت جمددف يز ددد ردد  عبددد الهدداد مدد  التمهثددد: أن، محم،

ه م  وعدا : تاعمدل ال يددال المث ،دى رد  الصدبا ، عد  ع مد ؛ رد  صدعث ، عد  أرثدا، عد  جدد،
 4، ؛مسجد الَجَ د.األقصىإلى أ ةعف مساجد: مسجد الح ام، ؛مسجدي، ؛مسجد 

 5.لا ال أصلَ  ،ه ا يدي  م ك : قال ار  عبد الب ، 
جعلا ع  أبان رد  صدالن،  ،  تا     كو محدي  الالالَجَ دي  ي ى على أن،ا اختل  عل

م.عدد  الحسدد ، عدد   ؛تددا    جعلددا عدد  أبددان ردد  أرددي عث،ددا ، عدد  الحسدد   أنددب كمددا تقددد،
 م ف  .
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 -مسددث   يددومث  مدد  صدد عاء- قددال الحدداك : قددال صددامت ردد  معدداذ: عدددلتا إلددى الَجَ ددد
دددد رددد  خالددددد   ددددخلتا  علدددى محدددد،ف لهددد    لبدددت هددد ا الحددددي   وجدتدددا ع دددده، عددد  محم،

 الحسد  ث اهحدد،   مثلدا.( ص)الَجَ دي، ع  أبدان رد  أردي عث،دا ، عد  الحسد  عد  ال بدي، 
 ث ا الد همي الحسث  ر  علي ث ا اإلمام إفحاق ر  محمد ث ا هللا  يما التمثمي علي ر 

دد أرددو مبددا ك  ال بددي عدد : ( ض) مالدد  ردد  أنددب عدد  صددهث  ردد  العز ددز عبددد ث ددا حث فا
 إال الساعف تقوم ؛ال ،اصح،  إال ال ا  يزداد ؛ال ، صد،  إال الزمان يزداد ل :  قال أنا( ص)

1.باتعج،  الحدي  ه ا علف م  إلي انتهى ما   ك ق. ال ا  ص ا  على
 

دد رد  خالدد الَجَ ددي د ؛هدو مجهدول د، عد  أبدان  قدال البثهقدي:   جدع الحددي  إلدى محم،
 ؛هو م ق ع. (ص)ع  ال بي،  ي عث،ا  د ؛هو مت ؛ك د، ع  الحس ر  أر

 .لبت،فا ي الت صثخ على خ ؛ج المهدي أصن،  ؛األيادي قال: 
 2.د يكايتا ه ه العل،ف ع  البثهقي،  انكش  ؛؛هى د كما قال ال هبي،  ي المثزان بع

 

أبددان ردد  أرددي عث،ددا ، ؛هددو ضددعث  ثددا ضددعفا  علددى إن، هدد ا السدد د مددع مددا  أيددت مدد  
 .مت ؛ك ال يحتؤ، با

؛جددالب  ،كددان مدد  العبدداد فددمع مدد  أنددب أياديدد  :ردد  يبدداناقددال قددال اردد  يجدد : 
ما  إذا يدف با جعل ك م الحس  ع  أنب م  وعا ؛هدو ال الحس   كان يسمع م  ك 

م هدددا  صددديء   بدددأكث  مددد  ألددد  ؛خمسدددما ف يدددي  مدددا لكثثددد ر  ف عددد  أنددبر ا يدددد، ؛لعل،ددد ،يعلدد 
 .أصل

 .فاقط :لثب رثقف ؛قال الجو جاني :ر  معث  م  ا؛قال 
 .كان ضعثفا :ر  المدي يا؛قال 

 . ي الحدي  ؛ خ ئ  ثا    لف يه ثا غف   ،اكان  ج  صالحا فخث،  :؛قال الساجي، 
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دا ي ؛خما ي  ي المساكث  صدقف إن ل  يك  رد      :قال صعبف :؛قال يز د ر  ها ؛ن 
 .أري عثا  يك ب  ي الحدي 

إلددي  ألن أصدد ب مدد  رددول يمددا ي أيدد    :فددمعت صددعبف يقددول :؛قددال صددعث  ردد  يدد ب
 .م  أن أقول يدث ي أبان

 .م  أن ي ؛ي ع  أبان ألن يزني ال جل خث    :ر  إد  ب ع  صعبفا؛قال 
 :جدداءني أبددان ردد  أرددي عثددا   قددال :ث ددا يمدداد ردد    ددد قددال :؛قددال فددلثمان ردد  يدد ب

ثدد  أتدداني  ددي اللثددل  ،ع ددا أيامددا متددا  كدد ة  كل،  :قددال ،ع ددي أيدد  أن تكلدد  صددعبف أن يكدد ، 
 (.ص)ع ا إنا يك ب على  فول هللا  الك    أنا ال يحل   : قال

؛هدل  : قدال (؟ص)عد  ال بدي  :ب بحدي   قلت لدا؛قال يز د ر     ع يدث ي ع  أن
 . ت كتا ؟(ص)ي ؛ي أنب ع  غث  ال بي 

 .مت ؛ك الحدي  بص ي   :ر  فعدا؛قال 
 1.؛ذك ه الفسوي  ي باب م  ي غ  ع  ال ؛ايف ع ه 

 

قددال الق طبددي: ؛لكددل ذلدد ،  قددد   ددع أهددل العلدد  اعتبددا  يدددي  ال مهدددي إال عثسددى. 
ل دددد  دددي ا( ص)عددد  ال بدددي،  األياديددد  لت صدددثخ علدددى خددد ؛ج المهددددي، مددد  عت تدددا مددد  ؛ا

 2 اطمف، ثارتف  أصن، م  ه ا الحدي ،  الحك  لها د؛نا.
 3: أن، ه ا الحدي  ضعث .ار  تث،مث،فقال ؛ 

أن،دا  أيددها: ؛قال ارد  قدث،  الجو  ،دف: قدد اختلد  ال دا   دي المهددي، علدى أ ةعدف أقدوال:
ددد ردد  المسددثن ردد  مدد   ، ؛هددو المهدددي، علددى الحقثقددف، ؛ا يددتؤ، أصددحاب هدد ا بحدددي  محم،
. م، ؛قد رث، ،ا يالا ؛أن،ا ال يصن،  4خالد الَجَ دي المتقد،
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  1.مام الصغاني: موضوع؛قال اإل
ثث  ؛قال القا ي  : إعل  أن، يدي  ال مهدي، إال، عثسى ارد  مد    ضدعث  بات،فداق المحدد، 

 2كما ص ة  با الجز ي.
ى أن، المهددددي مددد  ؛لدددد  اطمدددف ؛هددد ا أمدددا مدددا ذكددد  مددد  ؛جدددوه للجمدددع ردددث  مدددا دل، علددد؛ 

م ال طا دل تحتدا، ؛ذلدد  لمدا  الحددي   د  مع دى لدا ؛ رث مددا أن، الحددي  موضدوع، مد  تقدد،
التوات     يكون رث هما تعا ض ؛ةالتالي  إن ذكد  ؛جدوهر للجمدع ال ي جدع   تل  رلغت يد، 

ل.إ   لى محص،
 

الدد د علددى هدد ا   دديه( 1345 هدد ا ؛قددد كتدد  محمددد ردد  يبثدد  هللا الشدد قث ي )تددو ي
  رددعو  أن عثسدى علدى مد  طغدى ؛تجب،د ع المح    ي الد د، ق   الجواب الما "ال أي كتاب: 

 ."الم تظ  هو المهدي، 
 

 المهدّي العب سّ   
المهدددي مدد  ر ددي العبددا  ؛هددو الخلثفددف العبافددي  اقثددل أن،ددقددد ؛أمددا المهدددي العب،افددي،  

 محمد المهدي ار  الم صو  العبافي.
ا قدال للعبدا : أن،د (ص)ي  ال ب ي ع  ار  عبا  ع   فدول هللا  ؛  مح  الدقد ؛ 

 ن، هللا عدز، إم   المهدي  ي آخ  الزمان، با ي تش  الهد ، ؛ةا ت فأ نثد ان الضد الق
 3ت  يخت .؛جل  تن ر ا ه ا األم  ؛ة   ، 

 ه ا المضمون. إلىق  با   أيضا؛ ؛  ع  أري ه     
 4المهدي م  ؛لد العبا . قال:ال بي )ص(  ع  عثمان أن أيضا؛ ؛  
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: ؛أمددا مددا  ؛ي: إن  قددال اردد  يجددإال أن هدد ا الحدددي  لدد  يجددد قبددوال ع ددد أهددل العلدد ، 
المهدي م  ؛لد العبا  عمي،  قدال الددا ق  ي: يددي  غ  د  تفد د بدا محمدد رد  الولثدد 

 يدا عد ،  أبش، كمولى ر ي هاص . قال: ؛ال ي ا ثا خب  ال ا عي ع  ار  عبا  م  وعا : أال 
، ؛م  عت ت  الخلفاء، ؛م   المهدي  دي آخد  الزمدان، بدا ي شد   ، األصفثاءأن ذ  ت  

، ؛ةد   ت  يخدت . ثد  أ؛ د ارد  األمد  ،  دتن ر دا هد ا  الهد ، ؛  فدئ نثد ان الضد لف. إن، 
كلهدا ال ت دا ي أن المهددي مد   األخبدا يج  عد  أخبا   ي ه ا المع دى، ثد  قدال:  هد ه 

التدي  ثهدا أن المهددي مد   األياديد ن زهد اءد ألم  ؛لدد  اطمدف ال (ص) ذ  ف  فول  ، 
كددون المهدددي مدد   أن،  :األ مددف؛أعثددان  األمددف؛لدددها أكثدد  ؛أصددن، رددل قددال بعددع يفددا  

 1مما توات  ع ا ذل ،    يسوغ العد؛ل ؛ال االلتفاق إلى غث ه. ()ص ذ  تا
مسد ده يددث ا ؛كثدع عد   ؛ايتؤ أصحاب ه ا القول بما  ؛اه أيمد  ي؛قال ار  القث : 

ذا  أيدت  )ص(: إقدال  فدول هللا  :ص    ع  علي ر    د عد  أردي ق بدف عد  ثوةدان قدال
ال ايدداق السددود قددد أقبلددت مدد  خ افددان  ا توهددا ؛لددو يبددوا علددى الددثلؤ  إنددا  ثهددا خلثفددف هللا 

 .المهدي
 ضدعث  ؛لدا م داكث  تفد د رهدا  د  ؛لكد  هدو ،2؛علي ر    د قد  ؛  لا مسدل  متابعدف

 .يحتؤ بما ي ف د با
؛ ؛  اردد  ماجددف مدد  يدددي  الثددو ي عدد  خالددد عدد  أرددي ق بددف عدد  أرددي أفددماء عدد  

عد  ارد   ؛  ؛ . نحدوه ؛تابعدا عبدد العز دز رد  المختدا  عد  خالدد( ص)ثوةان ع  ال بي 
 لمددا  آهدد   ،أقبددل  تثددف مدد  ر ددي هاصدد  إذ  ( ص)رث مددا نحدد  ع ددد  فددول هللا  :مسددعود قددال

 !ندد    ددي ؛جهدد  صددث ا نك هددا ؟مددا نددزال :ث دداه ؛تغثدد  لونددا  قلددتاغ ؛ قددت ع( ص)ال بددي 
إنا أهل رثدت اختدا  هللا ل دا اصخد   علدى الددنثا ؛إن أهدل رثتدي فدثلقون بد ء ؛تشد  دا  :قال
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ع وندا ؛ت   دا يتدى يدأتي قدوم مد  أهدل المشد ق ؛معهد   ايداق فدود يسدألون الحدق  د  يا 
بلونا يتدى يدد عوها إلدى  جدل مد  أهدل رثتدي يق    ،ون ما فألواع َ  ص ؛ن  ثا  ثقاتلون  ثا 

 .على الثلؤ  م  أد ك ذل  م ك   لثأته  ؛لو يبوا   . ثمل ها قس ا كما مل ت جو ا
د ؛ ددي إفدد اده يز ددد ردد  أرددي   دداد ؛هددو فدديء الحفددظ اخددتلط  ددي آخدد  عمدد ه ؛كددان يقل،دد

 . الفلو 
مدد  ر ددي  لدد  يكدد   ثددا دلثددل علددى أن المهدددي الدد ي تددولى د؛هدد ا ؛الدد ي قبلددا لددو صددن، 

العبدا  هددو المهددي، الدد ي يخدد ج  دي آخدد  الزمددان، ردل هددو مهدددي مد  جملددف المهددديث ، 
 1.؛عم  ر  عبد العز ز كان مهديا رل هو أ؛لى باف  المهدي

 

م فدد   اردد  الددو دي قددد  ؛اه . ؛  جددل يخدد ج مدد  ؛لددد العبددا : اردد  عمدد كمددا  ؛ي عدد  
..ع  ار  عم 

2 
 .الماسق ط لحجث،تا   اد  على إ فالا الموقو  علثا ؛هو م 

 

 ،اإلفد مردي  قدال لعمدا العبدا : إنة هللا ارتددأ( ص)ال بدي  ن، أارد  عبدا   ؛ ؛ي ع  
 3.عثسى ر  م   ل؛فثختما بغ م م  ؛لدك ؛هو ال ي يتقدم 

د   ضدعفاقدد الخ ث  البغدادي ؛ ي إف اده محمد ر  مخلد، ؛  قد  ؛اه ؛   الد هبي ؛تعج،
الع ددا ،  هددو  ال:  ؛اه عدد  محمددد ردد  مخلدددمدد  عدددم تضددعث  الخ ثدد  الردد  مخلددد  قدد

النتهددداك  آ تدددا، ؛العجددد  أن الخ ثددد  ذكددد ه  دددي تا  خدددا ؛لددد  يضدددعفا، ؛كأن،دددا فدددكت ع دددا
 4.يالا

ه أهدل العلد  مد  قددي ،  د   ؛ه ا ما يبدث،  لد  أن، هد ا الد أي ضدعث  ؛محجدوج، ؛قدد  د،
 يستحق أن يوق  ع ده أكث  م  ذل .
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هدد  إلدى تثبثدت مهدي،دف المهددي العبدا ، ند ك  لك ، كمثال على الوضع ال، ي كان ي
الم صددو  كدان ي  ددد البثعددف للمهددي، ؛كددان ار دا جعفدد   يعتدد ض  ؛ي أن، هد ا الخبدد :  قدد 

علثدا  ددي ذلدد ،  ددأم  بإيضددا ال ا   حضد ؛ا، ؛قامددت الخ بدداء  تكلمددوا، ؛قالددت الشددع اء 
ك مدا  دي  ،  لمدا  د غ مد 1 أكث ؛ا  ي ؛ص  المهدي ؛ ضدا لا، ؛ دثه  م ثدع رد  إيدا 

الخ باء ؛إنشاده  ي الشع اء قال للم صو : يا أمث  الم م ث ، يدث ا   ن  ع    نر أن 
م ددا محمددد ردد  عبددد هللا ؛أمددا مدد  غث نددا، يمل هددا عدددال  كمددا مل ددت  المهدددي  )ص(:  ال بددي، 

جو ا . ؛هد ا العبدا  رد  محمددر أخدوك يشدهد علدى ذلد . ثد  أقبدل علدى العبدا ،  قدال لدا: 
 هددل فددمعت هدد ا؟  قددال: نعدد . مخا ددف  مدد  الم صددو ،  ددأم  الم صددو  ال ددا  أنشدددك هللا

ا انقضى المجلب، ؛كان العبا  ر  محمد ل  يدأنب بدا، قدال: أ أيدت  لم،   بالبثعف للمهدي.
ه ا الزندديق إذ كد ب علدى هللا عدز ؛جدل ؛ فدولا صدلى هللا علثدا ؛فدل  يتدى افتشدهدني 

 2ض  علي بأني كاذب؟!على ك با،  شهدق لا خو ا ، ؛صهد كل م  ي
 

دكا  3ار  يث،ون  ؛م  الظ  ف قول القاضي ؛هو ي د، على دعو  المهددي العب،افدي تمس،
 بحدي  افما افمي ؛اف  أرثا ؛اف  أري  أثبت الدعو  لتشابا االف ،  قال:

ددددددددددَباه              إذ  مثةلادددددددددوا الَجدددددددددوَهَ  باألص 
 اردددد ا علددددي،ر مدددد    َر  ددددي الَعبةددددا             

دد ا تسددمةى الَمهددد ي  إذ    َ؛اَ ددَق االف 

ددددددددددا رددددددددد ا َعبدددددددددد  هللا     ددددددددد ها  محم،  م 
مدددددَ    األن َجدددددا     َذ؛ ي التعدددددد،ي الز 
َ؛اه ي ع  ددددددددد ي ددددددددَ  الددددددددد، ه  م   ؛َهدددددددد  

                                                           
 كقو نطوع أل   اس  ل ي ق نررمل ق ن   اكق  قس قً  1
  2 -4 :  أل    فرج يفغقين 2
  نرمقو أل  حمم  أل  نند ابم  أل  حنوف  أل  حو و    موميم ملي قا  ا    قضي   نرمقو: ند   هدل    قضي  3

 ابكددددقو   دددد ع ة ملصددددقاب ندددد   ب   ق كودددد م ملإدددد ا  ل نددددذهب    قطنودددد  تف ددددا مبددددذه    ددددريمل وم ن  دددد   ملننشددددأ 
   دد   ند  خلفددقئ م عقصددر  كددقو مل سدع   رلددم ص ف دا مل   ددرآو مل الدب مل   دقابيخ   لفدقطمو  ملنددذه  م مبددر 
دعدددقئم نددد   شددد ر ك  دددا  ملتددد ع  دددق  مل ددد م ندددع   ردددز  ل نددددرم ملهددد  ك دددري  ضدددقتا م مل   دددقئم مل  ندددد اب مل  ردددزا 

ملكدقو   ظدقهر   فدقطمي  د   ندر   د عقة ادض   ندقس علدى حفظدام ملجردل  د    مل،كر  حلالا مل حلدر م السالمم 
     قا   ذهيب: ك  ا ك قاب نط ا مل ا ك ب  خرى كمريةم  فظا نكق أةم 
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ددددولا            ددددَل َمددددا َيقا  َلددددو  َكدددداَن َهددددَ ا مث 
د ا َكالماَسدم،ى             َهث َهداَق، َلدثَب االف 

 

دددددددددددولا   َلَكددددددددددداَن كدددددددددددل  أيَمددددددددددددر َ فا
َمددددددى ددددددلا َقددددددد  أَصددددددمةها  ؛أَع   ؛الَجه 

 

 المهدّي الحسنّ  
 ؛   ؛هدو القدول المعدبحس  ه ا ال أي،  إن، المهدي هو محمد ر  عبد هللا الحس ي. 

المهددي، مد  ذ  ،دف مدا دل، علدى أن،  :أمد انقد ذاك  إلثباق ذلد  ؛ ، أهل الس ،فجمهو  ع د 
رد  عبددهللا كمدا ؛ د  دي أياديد  ما دل، على أن، افد  المهددي، هدو محمدد ، ؛أيضا الحس 

 ع  ال بي، )ص( ؛ د  ي صفتا: افما افمي ؛اف  أرثا اف  أري.
 

؛ه ان ي فعان  ي إثباق المهدي الحس ي ؛ لزم م  ذل  أن،ها ت في المهددي العسدك ي. 
؛الحددي  دلثدل صد  ن علدى أن المهددي مد  أ؛الد الحسد  ؛ كدون لددا  :العظدث  آبداديقدال 

 : إن، ث  األدلدددف ، ؛ةدددا يب دددل قدددول الشدددثعفلدددى الحسدددث  جمعدددا ردددإ انتسددداب مددد  جهدددف األم
 1 إنا يسث ي باالتفاق. دالعسك ي القا   الم تظ  المهدي هو محمد ر  الحس 

 

 ؛ ثدا  د، قدال:  "يواطئ افدما افدمي ؛افد  أرثدا افد  أردي"د أن ذك  الم ا؛ي يدي  ؛ةع
  اإلمددام أرددي محمددد لقددول ال ا ضددف إن المهدددي هددو اإلمددام أرددو القافدد  محمددد الحجددف اردد

ا لكدد  افد  أرثددا لددثب ا افدمَ ألنددا ؛إن ؛ا دق افددما  دالحسد  الخددالخ ؛أندا المهدددي الم تظد 
 2موا قا الف  أرثا.

المهدددي يوا ددق افدد   : ؛ممددا يدد د علددثه  مدا صددن أن افدد  أرددياردد  يجدد  الهثتمددي؛قدال 
 3ذل . ؛اف  أري محمد الحجف ال يوا ق (ص)أري ال بي 

                                                           
  257 -11  رظوم آصد  شرح سن   يب د ملد:  ع و   ر  د 1
  423 -5:   نقمل  شرح  جلقنع   دغري  وض     ير  2
  481 -2:  هلو مي   عق  حملر   على  هل   ر ض مل  ضالا مل  زل     د 3
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أندا مد  ؛لدد  اطمدف، ؛ دي أردي  امما ثبت  ي األخبا  ع د؛ تحصل : السمهودي؛قال 
 ثا ت ك الحسد  الخ  دف ش صدفقف علدى األمدف ،  جعدل  ؛الس ،  .أنا م  ؛لد الحس  :دا؛د

القا   بالخ  ف الحق ع د صد  الحاجف ؛امت ء األ ض للمدا مد  ؛لدده ؛هد ه فد ف هللا  دي 
أ؛ يع ددي ذ  تددا ؛قددد بددال   عبدداده أنددا يع ددي لمدد  تدد ك صددث ا مدد  أجلددا أ ضددل ممددا تدد ك

الحس  ر  علي  ي ت ك الخ  ف ؛نهى أخاه الحسث  ع ها ؛ت ك  ذل  لثلدف مقتلدا  تد ي  
 1.م  ؛لد الحسث   واهر جدا -أي المهدي  -على أخثا . ؛ما  ؛ي م  كونا

 2.ع ا هللا  ضي الحس ي الفاطمي العلوي  هللا عبد ر  محمد ؛هو: كثث  ار  ؛قال
افددما محمددد ردد  عبددد هللا ال ( ص) المهدددي الدد ي أخبدد  بددا ال بددي  ؛قددال اردد  تثمث،ددف:

ال  ي، أندا قدال: هدو مد  ؛لدد الحسد  رد  علد ( ض)، ؛قد  ؛ي ع  علي  محمد ر  الحس
 3.يم  ؛لد الحسث  ر  عل

عدى أصدالتها ؛ أيدت مدا  ثهدا  كما ذك  بعع ما قثل  ي ال س  ؛داللف الز اد  التدي أد،
د افدماا  ه مهدي   ده م هبا  هو ه ا أن أدعوا ال ي  عش  ف االث ى أنة  قال ار  تثمث،ف:   دمحمة

؛لهد ا  .افما محمدد رد  عبدد هللا( ص) ال بي ؛صفا ال ي الم عوق ؛المهدي ،الحس  ر 
 تدددا ؛طا فدددف ي ،  .رتذكددد  األب مددد  لفدددظ ال فدددول يتدددى ال ي ددداقع مدددا كددد َ    ت طا فدددف  َيددد

محمدد رد  أردي عبدد هللا ؛جعلدت الك ثدف  : ثتا أرو عبدد هللا  مع داه؛كا  ،ه الحسث جد،  : قالت
 .افما
 

 ،4"غايدف السدول  دي م اقد  ال فدول"اه ؛مم  فل  ه ا ار  طلحف  ي كتابدا الد ي فدم، 
 هددل  ،(ص)علددى  فددول هللا  صدد  ن ؛كدد ب   أدنددى نظدد  يعدد   أن هدد ا تح  ددف   لددا ؛مدد 

                                                           
  279 -6:   نقمل   وض     ير شرح  جلقنع   دغري 1
  31 -1 أل  كمري  :مل  الحم   فنت ع   ن قي  2
  95 -4ع ل ض كالم   شور  مل   ريا :  أل  توموا  نن قج   سن    ن  ي   3
 ن    ا  أل  توموا م ألل ه  شق ري   ذهب  أل  طلح   وس شورواق كق ه  ظقهر  4
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 ؟عبدد هللا أرثدا افد َ  أنة  يدواطىء افدما افدمي ؛افد  ارثدا افد  أردي إال،  :فه  أيد م  قولدايَ 
 1؟ه ك ثتا أرو عبد هللاه ا اللفظ على أن جد،  ؛هل يدل، 

تدد ك  ( ض)ل ثد  ؛هدو أن الحسد   ؛ دي كونددا مد  ؛لدد الحسد  فدد   ؛قدال ارد  القدث، : 
الخ  دددف ش  جعدددل هللا مددد  ؛لدددده مددد  يقدددوم بالخ  دددف الحدددق المتضدددم  للعددددل الددد ي يمدددأل 

ا صددث ا أع دداه هللا أ؛ أع ددى ذ  تددا ف هللا  ددي عبدداده أنددا مدد  تدد ك ألجلدد؛هدد ه فدد ،  .األ ض
ع ا  إندا يد ص علثهدا ؛قاتدل علثهدا  لد  يظفد   ( ض)أ ضل م ا ؛ه ا بخ   الحسث  

 2.رها وهللا أعل 
 ؛لثب يخفى علث  ما  ي قولا م  فوء  أدب بحق، السبط الشهثد.

 

تث  لما يت ت،  علثهما م  أث  كما تبث،  ، ن  د ه ا أن ن ظ   ي هاتث  الحج،   ؛على كل،
 ل ،   قول:

 قدال:أخ جا أرو دا؛د  ي فد  ا، أما ما دل، على أن، المهدي م  ذ  ،ف الحس   هو ما 
ث تا ع  ها ؛ن ر  المغث  ، قال: يدث ا عم  ر  أري قدثب عد  صدعث  رد  خالدد عد   د،  يا

؛نظ  إلى ار دا الحسد   قدال: إن، ار دي هد ا فدثد كمدا (  ض)أري إفحاق قال: قال علي 
لاددق ؛ال(ص)اه ال بددي فددم،   ، ؛فددثخ ج مدد  صددلبا  جددل يسددمى بافدد  نبددثك ، يشددبها  ددي الخا

 3يشبها  ي الَخل ق.
 ؛هو ما افتدل، با ار  تثمث،ف كما م ، علث .

ثت عدد  هددا ؛ن رد  المغثدد  إال أن، فد ده  ثددا خلددل،  قدد قددال أرددو  دد،  ، ؛لدد  يدد ك  دا؛د: يا
ثا  !!!!م  ال ي يد،

 

                                                           
  257 -8ع ل ض كالم   شور  مل    ابيا :  أل  توموا   نن قج   سن    ن  ي  1
  151ف:  أل     وم   نقاب   نوف ع   دحوح مل  ضرو 2
  311 -2 د ملد   أل: سن    3



 66 

إفحاق ؛الم اد با السبثعي، ؛هدو ممد  لد  هو أرو  الحدي  ع  علي،ر كما إن، م   ؛  
، 1كما صد   رهد ا الم د  ي  دي صد   هد ا الحددي  تثبت لا  ؛ايف ؛ايد  فماعا  ع  علي، 

؛لددد لسدد تث  بقثتددا مدد   ألنةدداأمثدد  المدد م ث  فددبع فدد ث د ع دددما افتشددهد ؛قددد كددان عمدد ه 
 2خ  ف عثمان.

 3.ل  يعل،قذك  العظث  آبادي قول الم   ي ؛ ؛قد 
 4لباني  ي تعلثقاتا على المشكا : إف اد الحدي  ضعث .؛قال األ

  5.إفحاق السبثعي: ثقف عارد اختلط بآخ ه يأركما قثل ع  
 6.كما ع   بالتدلثب

 .ل  يسمع م  ف اقف ر  مال  :قال أيمد ر  ي بل .مكث  م  التدلثب؛قال الع  ي: 
رد  الد  يسدمع مد   :و يدات قال أر .ل  يلق علقمف ؛ال الحا ف ر  قثب :ر  المدي يا؛قال 

 7.عم  إنما  آه  ؤ ف
 ي قبدول  ؛ايدف المددل،ب، ؛لكد  الد أي المقبدول هدو أن، الحددي  أهل العل  ؛اختل  ه ا 

دددَدل، ب الثقدددف إذا صددد ة   ثدددا بالسدددماع، ؛أمدددا مدددا  ؛اه ي قدددال  .رلفدددظ محتمدددل  ددد  قَبدددل مددد  الما
 8.؛ار  المدي ي السخا؛ي: ؛مم  ذه  إلى ه ا التفصثل: الشا عي، ؛ار  معث ،

َ  الع  ي: أنا الصحثن ال ي علثا جمهو  أ مف الحدي  ؛الفقا ؛األصو   . 9ل؛َق ة
                                                           

  162 -6  نذاب  : خم در سن   يب د ملد 1
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  245 -1ع  حكقم   ر سول:   رالئي  جقنع    حدول 7
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 2.ار  الص  ؛  1حا الحا ظ الخ ث ؛صح، 
دَدل، ب الثقدف بال سدماع: قاب دَل بد  ؛نفى ار  الق ان الخ    ي ذل ،  قال: إذا َصد ةَ  الما

 3 فثا الخ  . دخ  ، ؛إن ع ع 
لَقدددث،   يددد ه  إلدددى هددد ا التفصدددثل  دددي يدددق،  المدلسدددث ، ؛جددداءق عبا اتدددا ؛قدددد كدددان ارددد  ا

قولدددا  دددي يدددق محمدددد رددد   صددد  حف  دددي هددد ا المع دددى  دددي أكثددد  مددد  م افدددبف،  مددد  ذلددد 
َ   بما يوج  ت ك االيتجداج بدا... إفحاق: إن،  إنمدا ياَخدا  مد  .. ار  إفحاق ثقف ل  ياج 

اهث  التثمدددي،  زالدددت تهمدددف تدلثسدددا، ؛ه دددا قدددد صددد   بسدددماعا للحددددي  مددد  محمدددد رددد  إرددد  
 4تدلثسا.

 5؛ال ي ياخا  م  ار  إفحاق: التدلثب، ؛قد قال: يدث ي. :أيضا  ؛قال ع ا 
 

؛إال  كثدد   ،هدد ا مددا يبددث،  لدد  لددثب  قددط قثمددف هدد ا الحدددي ، رددل ؛يجدد  التز ثدد كددل، ؛ 
  ي ف د الحدي !!!! مثل ه ا الضع يمك  لمثل ار  تثمثف أن يجهل 

 : يدددث ا غثدد  ؛ايددد عدد  اردد يددديثا آخدد   ددي المع ددى،  قددال نعددث  ردد  يمدداد أخدد جقددد ؛ 
قددال : فددمى  ض(  ) عثددا  عمدد  يدثددا عدد  محمددد ردد  جعفدد  عدد  علددي ردد  أرددي طالدد 

د( ص)ال بي  نبدثك  يمدأل األ ض عددال  افدما افد ا  ا  جد   لب  الحس  فثدا ؛فدثخ ج مد  صا
 6كما مل ت جو ا.

                                                           
  515ع علم    اب ي :  خلطوب    غ  د     كفقي  1
  35  أل    دالح :  ن    2
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  350 -4 أل     وام  :ع  ابب   رق    عالم     ر  5
  103: لروم أل  محقد ك قب   فنت  6
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؛قددال  ،صدد؛ق لددا أ؛هدام: قددال الد هبي ،عمد ؛ رد  أرددي قدثب الد ا ي ؛ دي السد د أيضددا  
 1.ال بأ  با  ي يديثا خ أ :أرو دا؛د

 2.صد؛ق لا أ؛هام؛قال ار  يج : 
 م  صثوخا. ذل     ؛  ع ا م، عل  ي ك   ر  يم،اد نعث مع إن، 

 ؛هو ك ل   ؛  عم  ال يع  .  ع   ره ه اللق  غث  ؛ايديا إن،ا ،  ا ار  عث، ؛أما 
 س .  أيت ضع  ما قثل م  كونا م  ذ  ،ف الح

 

 ا  ؛ي  ي يدي  اف  أرثا اف ا أري: ن جع إلى م
: المهددي (ص)قدال  فدول هللا  أخ ج نعث  ر  يماد بسد ده عد  أردي ال فثدل قدال: قد 

 3ا افمي، ؛اف  أرثا اف  أري.افما 
ي ا رإضعث  باالتفاق ه ا الس د ؛  د  ي ا ر  فعد المه ي ؛هو:   ص  د    أري ذ ؛قع  ثا   ص 

ي  المت،فق على د   .ضعفا   ص 
دد   ؛ ، ؛قددال يدد ب ردد  إفددماعثل: فددألت   عدد  أيمددد ردد  ي بددل: أنددا لددثب يبددالي عم،
أيمد ر  ي بل ع ا،  ضع،فا، ؛ع  يحثى رد  معدث : ال يكتد  يديثدا. ؛عد  أردي   عدف: 
ضددعث  الحدددي ، ؛قددال أرددو يددات : م كدد  الحدددي ، ؛قددال الجو جدداني: ع ددده معاضددثل، 

 4.دي  ال ياكَت  يديثاي: مت ؛ك الح؛م اكث  كثث  ، ؛قال ال سا 
 صددي  رد   :فمعت أبا عبد هللا يع ي ايمد ر  ي بل يقول :قال أرو الحس  المثموني

 وثقدددا هثدددث  رددد  خا جدددف ؛كدددان  دددي  ،فدددعد لدددثب يبدددالي عددد  مددد   ؛  لك دددا  جدددل صدددالن
 5.لثب با بأ   ي أيادي  ال قاق :ث  قال ،  أرو عبد هللاالمجلب  تبس، 
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اني ؛الحاك ، كل،ه  م  ط  ق عاصد  رد  أردي ال جدود عد  ار  أري صثبف ؛ال ب  ؛أخ ج 
تد ه  الددنثا يتدى  ندا قدال: ال)ص( أ   ، ر  يبثش عد  عبددهللا رد  مسدعود، عد  ال بدي، 

 1أرثا اف  أري. ا افمي ؛اف ا يبع  هللا  ج   يواطئ افما 
أخ ج أردو عمد ؛ الدداني، ؛الخ ثد  البغددادي ك همدا مد  ط  دق عاصد  رد  أردي كما 

ا قددال: ال تقددوم أن،دد( ص)    ، ردد  يبددثش عدد  عبدددهللا ردد  مسددعود عدد  ال بددي ال جددود عدد
 2أرثا اف  أري. ا افمي ؛اف ا م  أهل رثتي، يواطئ افما   جل   الساعف يتى يمل  ال اَ  

؛ار  يج ، كله  مد  ط  دق عاصد  أيضدا ،  ؛البغدادي نعث  ر  يماد ؛الخ ث ؛ ؛  
، ع  ار  مسعود، ع  ال بي،  ال: المهدي يواطئ افما افمي، ؛افد  نا ق)ص( أ ع    ،

 3أرثا اف  أري.
عاصد  رد  أردي ال جدود، ؛هدو معد ؛  بسدوء الحفدظ  ال د ق ؛ه ه ؛ د  ي فد دها بكدل، 

. قددال   جدد   افددما عاصدد  إال ؛جدتددا  يحثددي الق ددان: مددا ؛جدددقا كمددا قددال أهددل هدد ا الفدد ،
 . ديء الحفظ

 .ص  صيءالدا  ق  ي:  ي يفظ عا ؛قال، ؛قال ال سا ي: لثب بحا ظ
دق.  ؛قال أرو يات : محل،ا الص،

َث ا عاصدد  ردد  أرددي ال جددود ؛ ددي : صددعبف..... ؛قددال اردد  خدد ا :  ددي يديثددا نكدد   يدددة
.... ؛قال أيمد ر  ي بل: كان ثقف أنا أختا  ق اءتدا، ؛قدال ارد  فدعد: ثقدف ال فب ما  ثها

 إال أن،ا كثث  الخ أ  ي ق اءتا.
 4.يقال ثقف ؛قال أرو يات : لثب محلا أن

                                                           
 -4  حلقكم :س  ابكم   163 -10  طرب ين:    ك ري   رجمم 198 -15 شو    يب  أل :   دنف  1

442   
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عاص  ر  أري ال جود، ع    ، ر  يبدثش تي جاء  ي ف دها ال األيادي ؛لما كانت 
ع  عبدهللا ر  مسعود، مخالفف لما أخ جا الحفا  ع  عاص  م  أيادي   دي المهددي، 

صدبهاني  دي كتابدا م اقد  المهددي طد ق هد ا الحددي  عد   قد تدابع الحدا ظ أردو نعدث  األ
َ؛  دي ؛ايدد م هدا عبدا   ؛افد   عاص  يتى أ؛صلها إلى ؛ايد ؛ث ثدث   أرثداط  قدا ، ؛لد  ياد  

 !!!!رل اتفقت كلها على  ؛ايف ؛افما افمي  قط ،اف  أري
عاصدد  عدد   ؛قدد نقددل ندخ ك مددا الك جددي الشدا عي ثدد  عق،د  علثددا بقولددا: ؛ ؛اه غثد ا 

، ؛هو عم ؛ ر  ي   ع     كل ه الء  ؛؛ا )افما افمي( إال، ما كان مد  عبثدد هللا   ، 
ي تاب اللبثد   ى ع   ا د ، ع  عاص ،  إن،ا قال  ثا: )؛اف  أرثا اف  أري(. ؛الر  موف

 1.على خ  ها األ مفأن ه ه الز اد  ال اعتبا  رها مع اجتماع ه الء 
الحددي   أيمدد مدع ضدب ا ؛إتقاندا  ؛  هد ا اإلمدام؛القول الفصل  ي ذل : إن ؛قال: 

 2 ي مس ده  ي عد  مواضع: ؛افما افمي.
 

؛  ت  بأفانثد غث  مشتملف على عاص  ر  أري  ه ه ال ؛ايف ن، إذل ،   أض  إلى قد  ا
 قددد أخدد ج البددزا   ددي مسدد ده بسدد ده عدد  . افدد  أرددي افدد  أرثددا؛ ال جددود خالثددف مدد  قولددا: 

األ ض جددو ا  ؛للمددا ،  ددإذا  لددتمألنة (: ص)فددول هللا    معا؛ ددف ردد  قدد   عدد  أرثددا قددال: قددال
ل ددت   ل ددت  جددو ا  ؛للمددا  بعدد  هللا  جدد    ما  م ددي، افددما افددمي، يمل هددا عدددال  ؛قسدد ا  كمددا ما
 3.؛للما   جو ا  

لتمألن (: ص)ق   ع  أرثا قال: قال  فول هللا  ؛أخ ج الهثثمي بس ده ع  معا؛ ف ر 
؛للما ،  إذا مال ت  جو ا  ؛للما  بع  هللا عزة ؛جل  جد   م دي، افدما افدمي  األ ض جو ا  

 4.كما مال ت  جو ا   نبي، يمل ها قس ا  ؛عدال   أ؛ اف 

                                                           
  13   وقو ع  خ قاب صقحب   زنقو:   كنجي   شق ري  1
  12   وقو ع  خ قاب صقحب   زنقو:   كنجي   شق ري  2
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عدد  عبددد هللا عدد  ال بددي  يدددث ا اردد  عثث ددف عدد  عاصدد  عدد    ، ؛قددد  ؛  نعددث  قددال: 
؛فمعتا غث  م   ال يد ك   ،يواطيء افما افمي ؛اف  أرثا اف  أري المهدي   :قال( ص)

 1أرثا.اف  
  ل  يكت   بعدم ذك    اد  ؛اف  أرثا اف  أري يتى ص ،  بعدم ذك ها  ي الحدي !!

 

ا  أن يكون الحدي   حتمل ؛ ا، ه  الحس ثث  مم  ذه  إلى  أنصا م  د ، بعع جد،
  المع ؛  بال فب الزكث،ف. ف محمد ر  عبدهللا ر  الحس  المث ىي، مهد

 ت،دف، ممدا اضدد     دي لسددانا كدان الحسدد ي، ؛قدد يتأكدد هدد ا الوضدع  ثمدا لددو علم دا بدأن، 
ثوا ع دا أندا  المهددي افدما محمدد رد   قدال: إن، أنصا ه على الك ب على أردي ه  د  ،  حدد،

 2ف.عبدهللا  ي لسانا  ت، 
؛عدد  أم كلثددوم ر ددت ؛هدد ، قالددت: كددان يوجددد  ددي ال ؛ايددف أنددا يملدد   جددل افددما افدد   

، ؛افدد  أمددا علددى ثدد ف أيدد   أ؛لهددا هدداء ؛آخ هددا دال، قددال: ؛كددانوا يظ ددون )ص( ال بددي، 
 3محمد ر  عبد هللا ر  الحس ، ؛أما ه د.

ن ايتما  ل الوضع وهللا أعل .؛ه ا ما ي ج،
 

 ؛مع ذل :
 قد ؛ د بالفعل مدا يددل، علدى أن، المهددي مد  ذ  ،دف الحسدث .  أمدا مدا  ؛ي عد  أهدل  

 ؛قد أخ  ر ل  قوم م  علماء أهل الس ،ف كما فثأتث . ،البثت  كثث 
اختلد  ال قدل عد  يثد   على أن، المهدي م  ذ  ،ف الحسث ، ما  ؛ي مما دل، م؛ه اك 

أ؛ د ال، ي ايتؤ، با على كون المهدي م  ذ  ،ف الحس ، يث   حدي الأري دا؛د  ي ه ا 
الحسدث   بس ده ع  أري دا؛د نفسا ؛ ثدا افد هد( ه ا الحدي  833 الجز ي الشا عي )ق

                                                           
  367لروم أل  محقد :   فنت 1
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نا م  ذ  ف الحسدث  رد  علدي لد خ، أمثد  المد م ث  علدي أ ؛األصنمكان الحس ،  قال: 
قدي قد اء  علثدا، على ذل ،  ثما أخب نا با صثخ ا المس د  يلف  ما نا عم  ر  الحسد  ال ،

قددال: أنبأنددا أرددو الحسدد  ردد  البخددا ي، أنبأنددا عمدد  ردد  محمددد الدددا قزي، أنبأنددا أرددو البددد  
الك خددي، أنبأنددا أرددو بكدد  الخ ثدد ، أنبأنددا أرددو عمدد  الهاصددمي، أنبأنددا أرددو علددي الل لدد ي، 

ث تا عدد  هددا ؛ن ردد  المغثدد  ، قددال ددد،  : يدددث ا عمدد  ردد  أرددي أنبأنددا أرددو دا؛د الحددا ظ قددال: يا
؛نظد  إلدى - قثب، ع  صدعث  رد  خالدد، عد  أردي افدحاق قدال: قدال علدي علثدا السد م

؛فثخ ج مد  صدلبا  جدل  ،(ص)اه ال بي  قال: إنة ار ي ه ا فثد كما فم،  -ار ا الحسث 
لاق، ؛ال  يشبها  ي الَخل ق. يسمى باف  نبثك ، يشبها  ي الخا

 1. اهك ا  ؛اه أرو دا؛د  ي ف  ا ؛فكت ع
 

 اإلمدامكثث   م  طد ق أهدل السد ف تصد   بدأن، المهددي مد  ؛لدد  رل لقد ؛ دق أيادي 
 نا بمددا  دد ك،  (ص)خ ب ددا  فددول هللا ، يثدد  قددال: الحسددث  م هددا يدددي  ي يفددف ردد  الثمددان

ل هللا عز، ؛جل، ذل  الثوم يتى ؛ايد ل و،  م  الدنثا إال، يوم   هو كا  ، ث  قال: لو ل  يبقَ 
 قدال: يدا  فدول هللا! مد   مد  ؛لددي، افدما افدمي.  قدام فدلمان الفا فدييبع   ثا  جد   

 2  ؛لدي ه ا، ؛ض ب رثده على الحسث .أي ؛لدك؟ قال: م  
 .3إال أن، ال هبي ضع،  ه ا الحدي 

 

 فدددعثد أبدددا أتثدددت: قدددال العبددددي هدددا ؛ن  دددي يددددي  أخ جدددا الك جدددي بسددد ده إلدددى أردددي ؛ 
  فدول مد  فمعت بما تحدث ي أال:  قلت، نع : قال؟ رد ا صهدق هل: لا  قلت، الخد ي 

 انق دد م ضددف   مدد ض( ص) هللا  فددول أن،  أخبدد ك رلددى: قددال؟ ؛ ضددلا علددي،ر   ددي)ص(  هللا
 مدددا  اطمدددف  أق  لمدددا .(ص) ال بدددي يمدددث  عددد  جدددالب ؛أندددا  اطمدددف علثدددا  ددددخلت، م هدددا

 لهدا  قدال، خددها علدى دموعهدا رددق يتدى العبد  ا  خ قتهدا دالضدع  مد )ص(  هللا ر فول
                                                           

  165 جلزاب     نش ي   شق ري : سىن   طق ب   نق ب ع هتذيب   مسى  1
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  فدول  قدال. هللا  فدول يدا الضدثعف أخشدى: قالت؟  اطمف يا يبكث  ما)ص(:  هللا  فول
 مد ه   اختدا ، خلقدا على اط عف   األ ض على اطلع تعالى هللا إنة   اطمف يا)ص(:  هللا

  اطمدددف نكحددداأ أن إلدددي  دددأ؛يى ،بعلددد  مددد ه   اختدددا  ثانثدددف اطلدددع ثددد ، نبثدددا  بعثدددا، أبددداك
 أغدددز ه   ؛جددد  إيددداك تعدددالى هللا بك امدددف أن علمدددت   مددداأ .ا؛صدددث،  ؛اتخ تدددا، إيددداك  أنكحتدددا

 مدد  يز دددها أن)ص(  هللا  فددول  ددأ اد  افتبشدد ق؟ فددلما ؛أقددومه ، يلمددا ؛أكثدد ه ، علمددا
 ثمانثدف ؛لعلدي،  اطمدف يدا: لهدا  قال: قال)ص(  لمحمد تعالى هللا قسما ال ي الخث  مز د

 الحسددد  ؛فدددب اه، تدددا؛ ؛ج، ؛يكمتدددا، ؛ فدددولا بددداش إيمدددان :-م اقددد  يع دددي - أضددد ا 
 . الم ك  ع  ؛نهثا بالمع ؛  ؛أم ه، ؛الحسث 

 ؛ال األ؛لدددث  مددد  أيدددد يع هدددا لددد ، خصدددال فدددت أع ث دددا البثدددت أهدددل نحددد ،  اطمدددف يدددا
، بعلد  ؛هدو األ؛صدثاء خثد  ؛؛صدث ا، األنبثداء خثد  نبث ا: غث نا اصخ    م  أيد يد كها

 يثد  الج دف  دي رهمدا ي ثد  يدانج ا لدا مد  ا؛م ،د، أرثد  عد    ؛هدو الشدهداء خث  ؛صهثدنا
 يصددلي الدد ي األمددف مهدددي   ؛م ددا، ار دداك ؛همددا األمددف هدد ه فددب ا ؛م ددا، جعفدد  ؛هددو يشدداء
 .األمف ه ه مهدي   ه ا م : ؛قال الحسث  م ك  على ض ب ث ، م    ر  عثسى خلفا

 1.؛التعديل الج   صاي    الدا ق  ي أخ جا هك اث  قال الك جي: 
 

؛ مكد  أن يكدون  ،ي أنا م  ر ي الحسد  أ؛ مد  ر دي الحسدث ؛اختل   قال القا ي: ؛ 
 2.جامعا رث  ال سبتث  الحس ث 

؛قول القا ي يدل على أن، ه اك خ  ا  بالفعدل ردث  الجمهدو ، ؛أن القدول بدأن، المهددي 
ل ع دد قدوم مدد  أهدل السدد ،ف عددمد  ذ  ،دف الحسددث  لدا مد  يأخدد  بدا ؛  تصد  لددا كمدا هدو بالف

 كما فثأتث .
،  حتى لو ل  يثبت يدي   ي أن المهدي م  الحسث  م  ط ق الجمهدو ،  ؛على كل،ر

  إن، ما ؛ د ع  أهل البثت كثث  طث، .
                                                           

  34   وقو ع  خ قاب صقحب   زنقو:   كنجي   شق ري  1
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 اط،لعت علثا م  ؛ه  يدي : ؛اف ا أرثا اف ا أري. ه ا  ض  عما
 وهللا أعل .

 
 حديُث يصلحُه هللا  

ف ؛ه ددا يمكدد  أن نقدد  ع ددد يدددي   ؛ي عدد  ال بددي، )ص( يسددت د علثددا مدد  قددال بمهدي،دد
المهددي م دا أهدل البثدت ، يصدلحا  الحس ي م  الجمهو ، يث   ؛ي ع  ال بدي، )ص(: 

 هللا  ي لثلف.
؛ مك  القول بأن، ه ا الحدي  مه ، ؛ مث،ل ثداني دعدامتث  اعتمدد علثهدا للقدول بمهدي،دف 

 الحس ي، ؛هما: يدي  افما افمي ؛اف  أرثا اف  أري، ؛ه ا الحدي .
  ل  ظ   ثا:

 

 ،3؛الحددداك  ،2فماجددد ؛ارددد  ،1أردددو دا؛ده  مددد ج قدددوم مددد  أهدددل العلددد ، الحددددي  أخددد   هددد ا
 .4أيمد؛ 

أردي  ؛ارد  9؛العقثلدي،  8؛البخدا ي  7؛أردو يعلدى 6؛ارد  أردي صدثبف 5نعدث  رد  يمداد ؛أخ جدا
 .10خثثمف
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 .4؛أرو نعث  ،3؛ار  عدي ،2؛البز،ا  ،1الداني كما أخ جا 
لح فثددف، عد  أرثدا عدد  ط  ددق يافدث  العجلدي، عد  إردد اهث  رد  محمدد رد  ا كلهد  مد ؛ 

 أري طال  م  وعا.  علي ر 
فا أهدل العلد ،  قدال البخدا ي: ؛ دي إال أن،ا ضعث  م  جهف  يافث  العجلدي،  قدد ضدع،

 5اف اده نظ .
 هدد ا مدد  إال اللفددظ رهدد ا (ص) ال بددي،  عدد  يدد ؛   نعلمددا ال الحدددي  ؛هدد اا : ؛قددال البددز، 

)ص(  ال بدي،  عد  نع  دا لد  ألندا يافدث  ث ل د مدع كتب داه اإلفد اد ؛إنمدا ،اإلفد اد ره ا الوجا
 6. ثا العلف ا؛ةث ،  كتب اه  ل ل  اإلف اد ره ا إال

الحف صددد ؛قدددال العقثلدددي: ال ياتدددابع يافدددث  علدددى هددد ا اللفدددظ، ؛ دددي المهددددي أياديددد  
 7األفانثد م  غث  ه ا ال   ق.

، ؛ ؛اه أرددو دا؛د ؛قددال اردد  عدددي: ؛ افددث  العجلددي هدد ا يعدد   رهدد ا الحدددي  المهدددي
 8ما ذك ناه، ؛هو يع   با. ؛أرو نعث  ؛الثو ي على جف ي ال

 9؛قال الدا ق  ي: ؛ال أعل  لا مس دا غث ه.
 ؛اه ؛كثدع ؛ارد  نمثد  ؛أردو دا؛د  ،يدي  غ  د  مد  يددي  محمدد ؛قال أرو نعث : ه ا

  1؛ ؛اه محمد ر   ضثل ع  فال  ر  أري يفصف ع  إر اهث . الحف ي ع  يافث ،
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  243 -2    ز اب : سن    2
  537 -8  كقنل:  أل  ع  ا  3
  177 -3حلو   يفمل وقء:  أل  لروم  4
  317 -1:    خقاب     قابيخ   ك ري 5
  243 -2    ز اب : سن    6
  466 -4  ضرفقء:   ر ولي  7
  185 -7  كقنل ع   ضرفقء:  أل  ع  ا  8
  293و قت على  جملرملح  الأل  ح قو:     اب طين ترل 9
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جمعددوا علددى تضددعث  هدد ا الخبدد ، إال مددا كددان مدد  األلبدداني  قددد ؛هكدد ا، كددأن، القددوم أ
يفصف  ثما أخ جا أرو نعث : يددث ا أردو بكد   فال  ر  أرياعتب  الحدي ، بسب  متابعف 

ث ا محمد ر  علي العلوي، ث ا محمد رد  علدي رد  خلد ، ث دا يسد  رد  صدالن  ال لحي،
فصدف، عد  إرد اهث  رد  األفدود ، عد  محمدد رد   ضدثل، يددث ي فدال  رد  أردي ي ر  أردي

 2الح ثفف با. محمد ار 

يتدددابع يافدددث  علدددى هددد ا اللفدددظ ؛  دددي  بعدددد أن ذكددد  قدددول أردددي نعدددث : ..... اليثدد  
 ال   ق. المهدي أيادي  صالحف األفانثد م  غث  ه ا

: رلى، قد تابعا فال  ر  أري يفصف ، أخ جا أردو نعدث   دي أخبدا   قال األلباني: قلتا
 3أصبهان.

ابعف ؛اهثف،  إن،  ي الس د أبا بك  ال لحي ؛هو ال يع   يالا، ومحمد إال أن،ها مت
 . 4الحدي  ر  علي ر  خل : ؛هو م ك 

 
 .5ضعث  الحدي  بأن،ا: ،  قد قثل ع اأري يفصف ؛أما فال  ر 

ع  ار   ضثل، ع  فال ، ع  عم  ر   ؛أخ جا ار  أري خثثمف: يدث ا األخ سي،
 6ي.محمد ر  الح فثف، ع  أرثا، ع  عل

 .7محمد ر  عم ان األخ سي ؛هو م ك  الحدي   ثاضعث  ؛ه ا اف اد 
 

                                                                                                                                 
  177 -3:  أل  لروم حلو   يفمل وقء 1
  209 -1 خ قاب  ص  قو:  أل  لروم  2
  486 -5  سلسل    دحوح :  يف  قين  3
  362 -2م   كقنل:  أل  ع  ا 229 -2   ض عقت:  أل   جل   ا  4
  343 -1و م ك قب  جملرملح :  أل  ح ق152 -2  ضرفقء:   ر ولي  5
  3860 -2ك قب    قابيخ:  أل   يب خومم   6
  277 -6  كقنل:  أل  ع  ا  7
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؛مع ما قثل  ي ضع  ف د الحدي ،  إن، ه اك مشاكل  ي مت  ؛داللف الحددي  ممدا 
 اليقا . -بإذن هللا–يمك  أن نق  ع ده 

 

؛المه ، أن، القول بمهدي،دف الحسد ي يبت دي علدى دعدامتث  أفافدثتث  همدا: يددي : افدماا 
 ؛اف  أرثا ؛اف  أري، ؛يدي : يصلحا هللا  ي لثلف.افمي 

 ؛قد  أيت ما  ي كل،ر م هما.
 

؛ةعد أن  أيت ما  ي األقوال الث ثف م  ضدع  ؛خلدل، ندأتي إلدى ايتمدال أخثد  ؛هدو 
 أن، المهدي هو محمد ر  الحس  ر  علي ر  محمد العسك ي.

 
 المهدّي العسكبّي 

 قلتا ل  اإلمامث،ف ؛طا فف م  أهل الس ،ف.  ه ا هو القول ال ابع، ؛قد ذه  إلثا كما
عسك ي ال الحس  ار  فالحج،  محمد القاف  أرو؛ةحس  ه ا ال أي،  إن، المهدي، هو 

 الصادق  دجعف ر  الكال  موفى ر  ال ضا علي ر  الجواد محمد ر  الهادي علي ر 
 ؛لد أم ما؛أ. طال  أري ر  علي ر  الحسث  ر  العاردي      علي ر  الباق  محمد ر 

 . ن جب: لها يقال
 .الزمان صاي  الم تظ  ؛القا   الصالن  ؛الخلَ  ؛المهدي،  فالحج، ب لق ي

اب بعدد ؛ دا  ؛الدده، ؛قد غ للهج  ، ؛تو ي ؛الده ؛لا خمب ف واق. 255؛قد ؛لد ف ف 
 ؛كان لا فف اء رث ا ؛ةث  صثعتا ؛محب،ثا. ؛ه : 

 فددمي ؛إنمددا. األفدددي عمد ؛ أرددو ،العمدد ي  فددعثد رد  عثمددان ردد  محمدددالسدفث  األ؛ل: 
 فددام اء ؛هددي عسددك  مدد  كددان ألنددا، أيضددا   العسددك ي  لددا ؛ قددال. جددده إلددى نسددبف العمدد ي 

يحمدل األمدوال إلدى  ؛كدان ،األمد  علدى تغ ثدف   بالسم  يتج  كان ألنا انالسمة : لا ؛ قال
ا خمسددف فددفا تا ق يتددى يوصددلا. ؛قددد افددتم ،  ؛ قاقددا السددم  جدد اب  ددي ا ثجعلهددالمهدددي، 

 وام.أع
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؛كدان لدا ، أرثدا بعدد السدفا   تدولى، العمد ي  فدعثد رد  عثمدان ر  محمدالسفث  الثاني: 
 كت  مص ،فف  ي الفقا. 

 ؛قد بقي  ي ففا تا أ ةعث  عاما .
 

؛قدد بقدي فدفث ا   ،ال دوةختي بحد  أردي ارد   ؛  رد  الحسدث  القافد  أردوالسفث  الثالد : 
 أيد ؛عش    عاما .

 

؛كان . الصثم ي  أ؛ السثم ي  أ؛ السم ي  محمد ر  علي س الح أرو : ال ابع لسفث ا
تو ،َي  ي  أن إلى  ؛  ر  الحسث بعد  السفا  ي ؛ل، الحس  العسك ي،  اإلمام صحابأ
 . أيام غث  أعوام ث ثف ففا تا مد   تكون  329 ص  م  صعبان عام ال

هدو أقددل، ؛  عد  السددفث نا دد    وكثدل؛مدع السددف اء،  قدد كددان ه داك عدددد مد  الددوك ء، ؛ال
: ؛مد  هد الء الدوك ء تبف م  السفث ، ؛هد الء يكوندون  دي البلددان ردث  المهددي ؛أتباعدا. 

ددي، ؛ يمددد ردد  افددحق ، ؛أاألهددوا   ددي؛كددث  ؛كددان  إردد اهث  ردد  مهز ددا  هدداجب الوصدداء القم،
دا؛د ر  القاف  ر  إفدحاق الجعفد ي ؛كدان مد   ؤفداء ، ؛أرو هاص   ي ال ي ؛كث  ؛كان 

 .؛غث ه  ،الشثعف  ي بغداد
؛قددد كدددان بعضدده  صدددالحا  ثدد  د عدددا ال مدددع ، ؛ه دداك مددد  ادعددوا السدددفا   كدد با  ؛تز؛ ددد ا  

محمدددد رددد  ، أردددو محمدددد الشددد  عيه : ؛الحسدددد ؛كثددد   األمدددوال إلدددى االدعددداء بالسدددفا   ؛مددد 
، ؛إلثدددا ي سددد  ؛كدددان مددد  أصدددحاب األمدددام العسدددك ي  دددانح  ، نصدددث  ال امثددد ي الفهددد ي 

  ث  ف.صم ه  ال ا 
 محمدددد رددد  أيمدددد رددد  عثمدددان؛أردددو بكددد  أيمدددد رددد  هددد ل الك خدددي، ء ؛ذكددد  مددد  هددد ال

 . ار  أخي أري جعف  العم ي السفث  ، ؛هوبالبغدادي
؛كان صثخا  مسدتقثما  متقددما   ،محمد ر  علي الشلمغاني؛م  أصه ه  ار  أري العزاق  

 ي أصحاب الشدثعف يتدى أن الشدثل أبدا القافد  الحسدث  رد   ؛  نصدبا ؛كدث   ع دا ع دد 
 ؛كان ال ا  يقصد؛نا ؛ لقونا  ي يوا جه  ؛مهماته .  ،فتتا ه م  المقتد ا
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الحسدددث  رددد  م صددددو  الحددد ج الصدددو ي المشدددهو  أدعدددى السددددفا   ؛ذكددد  مددد  هددد الء 
 ذل .  بالحلول ؛غث القول  اثلس  إ؛ن ،؛الوكالف ع  اإلمام المهدي

َلدد  أيضددا ه دداك ؛  ددمحمددد ردد  المظأرددو دا بعددد  2بغدددادي؛قددد أ؛صددى لددا أرددو بكدد  ال ،1 ف،
ثد   ؛كان مع ؛ ا  باإللحاد ث  أله  الغلو،  ،لسم ي اد د؛أصبن ر ل  مدعثا  للسفا   بع ؛ اتا

 ضا .ث  صا  مفو،  !!لسل؛فا   ة جا 
 

ددددفا   ؛قعددددت الغثبدددف الكبدددد   ؛التددددي ارتدددددأق فددد ف  ؛تسددددتم  إلددددى لهددددو   329؛ةعدددد الس،
.  المهدي،

 

 إلثباتها، ؛أه  ما جوةهت با:؛ال يخفى علث  أن، ه ه ال ظ  ف تواجهها صعوةاق   
  ؛قددد مدد ، علثدد  قددول مددا دل، علددى أن، المهدددي، مدد  ؛لددد الحسدد  ال مدد  ؛لددد الحسددث .

؛ا هدد ه الدددعو  بإثبدداق مهدي،ددف الحسدد ي،  ؛أنددا اردد  كثثدد :  قددالجماعددف مدد  أهددل العلدد   د،
ث  ؛لدد الحسد  ال الحسدث  كمدا  (ص) يكون م  أهل البثت م  ذ  ف  اطمف ر ت ال فول

 3الم ؛ي ع  علي ر  أري طال  وهللا أعل . ل خ على ذل   ي الحدي تقدم ا
 .؛ضع  للر إال إن،  اط،لعت على ما  ي ه ا ال أي م  خَ 

 

                                                           
 مله   ملا ن   دعى    قألو  ع   غو     كربىم ملَن    لا  دع هق ع  ن    غو     دغرى  1
ملهدد   ألدد   خددي  يب جرفددر حممدد  ألدد  عممددقو     قألودد  ع  نددقو   غو دد م ىحممدد  ألدد   محدد  ألدد  عممددقو  دعددهدد   2

ج مردت ي ندق ندع  يب د دف  أخدذان  حممد  ألد  عودققم  دقا:   ابملى د دف يردرتب ألدا ملكدقو  ألد   مقين     سفري
علددى  يب  م   ددقا  : ترلددم ندد   يدد  كددقو  ضددل سددو ان   شددوخ    دد س   ابملحددا     غدد  د  ع ،كددر  يب ألكددر

قو  دد م  مسددا جرفددر حممدد  ألدد  عممدد    قسددم  حلسدد  ألدد  ابملح ملعلددى غددريه    لددت  ددا: نددق  عددربم  ددقا: الو  ص
م  دقا: ملكودف   لدت: ألد  جرفدر  ضل ن  ن الان  يب  حلس  ن سى  على  مسا ع ملصو ام  لت  ا:  ق ند اب

ملترقديددام   لددت: مل خللددق     دددقدق  دد م  مسددا علددى  مسددا ع    صددو م   ددقا  :  لددت ت ردددب علددى سددو انوا يف
   اقصيف ذتل ملأنخملح كم ملك ان ل  ق كل م ترقد   ص ألكر    غ  د  ملت ردب علوا غريك

  30 -1  فنت مل  الحم:  أل  كمري  3
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  ،إن، التا  ل ل  ياثبت ل ا مولد المهدي  ض   ع  غثبتا، ؛أن، ما ذك  م   ؛ايداق تددل
لقدد ذكد  ردل  على مولده لثب  ثها صحثن، ؛ال يمكد  أن تد هع رددعو  ع  ضدف كهد ه.

 أن، الحس  العسك ي ل  يعق، ، رل قثل: إن،ا كان عقثما .
 

  ،الوقت أم  مستحثل، ؛التصديق با غث  ممك . ه اإن، بقاء المهدي يث،ا كل 
 

 لها أ؛ نفهمها م  غثبف المهدي؟  ما هي الحكمف التي يمك  أن نتعق،

 
. جددا؛  هدد ه صددع  أن تدد م  رهدد ا الدد أي مددا لدد  تتإذ ي ؛ مكدد  أن ن ظدد   ددي ذلدد  بعدددا

 1اإلصكالثاق التي ذك ق ؛التي تجعل اإليمان بالمهدي صعبا .
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 حل و    وا هذ  ه  جزء   شكل م مل ال  دنوا  جلدزء  آلخدر نن دق هد  ندق ترراضدت  دا  كدرة    د   ند  تشد يا  1

ألسد ب غل د    فدقهوم   سدق،ج  علو دق   ضدف  ل   مل م نق ألس ب   د  و   دن ج   رلمدي ي    ؤنن   ق: على
  ددد اع   لم  ياددد  وددد  سدددقض   أل شددد يا  ضدددوا     ددد   مل ضدددرفت نددد   نكدددقو تدددد اابهق  ضدددالً عددد  ، دددص كمدددرة 
    د يق  ق 
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 الفصل الثالث
 
 
 مولد املهدي

 
علنننن مننن  هننن   حمد ب نننح م مننن   ننن  ال سننن   المسننن ال الأنننت أي ننند   نننت الننند   أهننن   مننن  

ّ  هن ا الصن      من  ين    علنن مولنن    ولن  أالننحي   ن  لن  يند  يوجن  للن  ي  لن  العسنردّ  أ
 ل إّ ال س  العسرّد تنو  ت  يّ  الأ ريخ ل  يثبت مول  إ :لهن ك م  ه    ت تقديد ذلك
 لل س له لل ي  ل ك ّ عق م  

ّ  م  ذ   كد م  رلاب   تأ   ث ع  مول  المد ّ ل  يثبت شتٌء مند  لهن ك م  ه   حأ
 ال معنن لل  ي  ع  غ بأه أل ع  مد ي أه لب لأ لت  أ  ًا 

لعن م علن مول  ي لهن  ندي  أّ ننظد   م  ه ل م  ن   أ  : ع م لجو   ل ل ت ري ت 
 ع  أهل الب ت  ت إيب   ذلك  ال   ح للو لجو  رلاب    

  نقو :
 

 في التاريخ: مولدال
ّ  المدنن ّ ا ن  العسننرّد لن  يولنن  هند ي للنن  يند   ذكنند كمن  منند  عل نكي  دننن ك من   منن   حنأ

أّ لمسننألح كدنن   ينظنند إل دنن  منن  علنن  الأنن ريخ  دننو ال نن ّ بمرنن  يثبننت ذلننك  ننت الأنن ريخ  
 يثبت أل ينفت ذلك 

ّ    لعننن م  نقننو  علنن  الأنن ريخي  معنننن  هنن ا أنننن  ندجننأ إلننن أهننوا  المننار أ   ح عأبنن ر أ
ننح  نت اأأ نن   ينند   ح عأبنن را  منن  أنن ر  لال بينو  أّ ي ذلننك العلنن  هنو  أهننل العلنن   ي 

 ه ا العل  
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 :1أيبت لال ة المد ّ ح لفعلم  لمارأ   ايمر  هن  أّ ن كد لك م  ل 
ّد  ننن  علنننت  ننن  ال سننن  العسنننرم مننن   المنأظننند الصنننديا أ نننو الق  ننن : 2هننن   الننن هبت

م من      مو ن الك ظ     جعفد ال   ق  ن      م م  اليوا     علت الدضالد  ّ 
علننت  نن  أ ننت   لنن ي  اإلمنن مالبنن هد  نن   ينن  الع  نن ي   نن  علننت  نن  ال سنن   الصنند    نن  

لال  -ع نننمأد   اإلم م نننحأ تمنننح االيننننت عصننند  ننن  اي الننن ي  تننن عت  العلنننّو ال سننن نت 
هنننو الننن ّ يأعمننّو أننننه ال لنننص ال ينننحي لأننننه الننن     وم مننن  هننن ا - ع ننمح إال لنبنننت   

 نن مح اضر   ال بمننو   أننن ب نند  مداءي لأنننه  ننت  الأمنن ّي لأنننه النن    السنند ا  حسنن 
   نت انأظنن ر  من  أربننأ له نن -وهللا  - و  ننن  ذلنك  عن ال لهسن، ي كمنن  مللنت ظلمنن  لجنورا 

ن ملننننح ل ننننبع    نننننحي لمنننن  أ  لننننك علننننن غ انننن  لنننن  ين ننننفكي  ك ننننص حمنننن  أ نننن   علنننن
 عأيأ  لاإلن  فمسأ  ل؟! 

 3 نعوذ ح هلل م  اليدل لالدوى 
 

 لهن  ه  تقو :
ّ  ال هبت ذكد ذلك حق      ّ رأّ الص عح لل  يد  أن ه بعأق  حهي   ل ل أن ه ه    ت  حأ

ال يأعل نن   همن  ه لن ّ    ن  ا نأع ذ من  اليدننل لالدنوى  إال أ علننن ذم   آأند كحمنه من  ين    
                                                           

 كل مؤرخ ترمجة حلياته ليّتضح لك أنّه غري متّهم يف دعوى إثبات والدة املهدّي.سنذكر مع   1
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، مشس الدين، أبو عبد هللا. حافظ، مؤرخ، عالمة حمقق.  2

ان، تركماين االصل، من أهل ميافارقني، مولده ووفاته يف دمشق. رحل إىل القاهرة وطاف كثريا من البلد
وكّف بصره آخر عمره. تصانيفه كبرية كثرية تقارب املئة، منها: دول االسالم واملشتبه يف االمساء واالنساب، 
والكين وااللقاب اتريخ االسالم الكبري وسري أعالم النبالء والعرب يف خرب من غرب وطبقات القراء والكبائر 

م ورجريد أمساء الصاابة واملررجل يف الك ى وزغل وميزان االعتدال يف نقد الرجال، اإلعالم بوفيات االعال
 العلم واملستدرك على مستدرك احلاكم وذكر من اشتهر بكنيته من االعيان.

ملللن شلل ء  ويكفيلله أّن كتبلله عيللون الكتللا وأحسلللنها وألًفهللا تصللنيفا  مللع لللله، أشللهر مللن أن يلل جم والرجللل 
 عّصا غفر هللا لنا وله.ت
 .120 -13سري أعالم النبالء: الذهيب  3
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لمنن  أ  لننك علننن غ انن  لنن  منند آأنندي لينن ل ك علننن ذلننك هولننه: حمولنن    ننل حه بأننه لهنن ا أ
  عأيأ  لاإلن  فين فكي  ك ص حم  أ    علن مسأ  ل؟! 

ال  لأنه  نت            ه ال لص ال يح لأنه ال    الأم ّيأعمّو أن  له   هبل ذلك: 
 اضر  ع ال لهس، ي كم  مللت ظلم  لجورا  بمو ي  أن ب د ي   مأل

كنل     نً  حقن ء  مأ غ بأه م  المسأ  ل ل س مسأ  حي للكن ه ه   لال شك  أّ المول  
 ا أمد آأدي لال أظ  الدجل ك ّ يأدج  لص   ل  يول  لل  يوج ؟! ه ا الوهت له

 : لننت الدضنن   نن  ال سنن   نن  علننت  نن  م منن   نن  علهنن    ننت تدجمننح ال سنن  العسننرّد
صن عح الن ي  تن عت أ نو م من  الد شنمت ال سن نت أ ن  أامنح ال يمو ن    جعفد ال   ق

   ننن مداءي  اندننن  بقننن   لدنننن  الصننن عح ع نننمأد   ليقننن   لنننه ال سننن  العسنننرّد لكوننننه  نننر
منأظد الدا ضح  تو ت إلن رضواّ هللا حسن مداء  نت ين م  رب نأ اضل   والدلهو  يالعسرد

ن ه أمنح  لأمن  ا ننه م من   نح  أ  ي لله تسأ لعصدّل  نح  ل  ن  إلنن ج نن  لالن    لأم 
 ننح يمن ّ لأمسن  ي له نل:  فولددي عو  الدا ضح القن ا  ال لنص ال ينحي     ال س  ال ّ

 1  نح  ت لأمس    ع ش حع  أ  ه  نأ   ي  ع مي لل  بعل  ك ص م    لأمه أم لل 
 لاضمد هن  ألضح مم   بقه 

 

ّ  ال هبت اعأدف حمول   لا أ    حأن ه ل  يأندج  لنه ي  نل 2ت ري نه  نت لهن ك م  أنكد أ
ّ  ه ا غ د ال  حي  ق  ه عن م  تدج  ض  هي ذكد م  ه ل    تدج  له ح لفعل مسأقًح إال أ

  3"  د أعحم النبحء" ت 
   ن  تندج  لم من   ن  ال سن  العسنرّد  قن  : 1لال هبت بصبه  ت أ لوبه ا   العمن  

لاإلم م م م   ن  ال سن  العسنرّد  ن  علنت الدن  ّ  ن  م من  الينوا   ن  علنت الدضنن 

                                                           
 .113 -19اتريخ اإلسالم ووفّيات املشاهري واألعالم: الذهيب  1
 أي يف كتابه: اتريخ اإلسالم ووفّيات املشاهري واألعالم. 2
 .119 -13سري أعالم النبالء: الذهيب  3
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جعفنند ال نن  ق العلننّو ال سنن نت أ ننو الق  نن  النن ّ تلقبننه الدا ضننح   نن  مو ننن الكنن ظ   نن 
ح ل لص لب ل يح لب لمد ّ لب لمنأظد لب     الأمن ّ لهنو أ تمنح اإليننت عصند إم من  
عنننن ه  ليلقبوننننه أبضننن  حننن لمأظد  ننناند  يأعمنننّو أننننه أتنننن السننند ا  حسننن مدا  ننن أأفن لهننن  

 لندن  لضنح  الدا ضنه من  عل نه ينأظدلنه إلن اآلّ لك ّ عمد  لم  عن م تسنأ  نن   أل 
 2 ه تلد  هللا تع لن يمأي 

 دننو أنكنند علنن د   ننو  غ بأننه الأننت ت ننأع  لننهي للنن  ينن كد منن  ينن   علننن إنكنن ر أي ننل 
 المول  

 

: للننن  أ نننو الق  ننن  م مننن  ال ينننح  ننن  ال سننن  3المننن لكت غ الم نننّد لهننن   ا ننن  ال نننب  
   لمنن اأ   للدينندة  منن  رأى ل لننح الن ننص منن  شننعب ّ  نننح أمننس لأمسنن سنند   ال نن ل   

ن دنو أ نو الق ي لأمن  لأم  نسبه أحن    ّ  ن  علنت الدن   ح  ن  ال سن  ال ن ل  ن  م من  ال ي 
   مو نن الكن ظ   ن  جعفند ال ن  ق  ن  م من  البن هد     م م  اليوا     علت الدض 

   علت  ي  الع   ي     ال س    ن  علنت  ن  أ نت   لن  النلوا  هللا علن د  أجمعن    
للنن  بقنن   لدنن : ننندجس أ نند أمننحي له ننل: ا ننمد  غ نند ذلننك  لأمنن  كن أننه  ننأ و  لأمنن  أمننه  ننأم

نن يق  نن ال لالنن    الأمنن ّي  ح لالمدنن ّ لال لننص ال نن لح لالقنن ا  المنأظنندلأمنن  لقبننه   ل ي 
 4لأشدده  المد ّ 

 

                                                                                                                                 
يف  عبد احل  بن أمحد بن حممد ابن العماد العكري احلنبل ، أبو الفالح: مؤرخ، فقيه، وعلا  الالدب. وللد 1

صاحلية دمشق، وأقام يف القاهرة مدة طويلة، ومات مبكة حاّجا. له ملن الكتلا: شلذرات اللذها يف أخبلار 
 من ذها وشرح منت املنتهى يف فقه احلنابلة.

 .150 -2شذرات الذها يف أخبار من ذها: ابن العماد احلنبل   2
هللل مكللة، مولللدا ووفللاة. أصللله مللن عللل  بللن حممللد بللن أمحللد، نللور الللدين ابللن الصللباأ: فقيلله مللالك . مللن أ 3

 سفاقس. له كتا، منها: الفصول املهّمة ملعرفة االئمة والعرب فيمن شفه النظر.
 .274الفصول املهمة يف معرفة األئمة: ابن الصّباأ  4
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:  1لهنن   ا نن   ينند الد أمننت ص غ نند للنن   أ ننت للنن  ب ل  نن ننت تدجمننح ال سنن  العسننرّد
ن لك  آت   هللا   د  ال رمح ليسم   يعن  ل  ة أ  ه أمس  ن   ح لعمد الق    م م  ال ي  

 2 عدف أي  ذه أد ح لم ينح لغ    ل  ب  ه ل ضنه      الق ا  المنأظد
 

تننو ت ال سنن   نن  علننت  نن  م منن   نن  علننت  نن  مو ننن  نن   4ل  دنن : 3لهن   ا نن  اضي نند
 أ نو لهنو (عل نه السنحم)ت  ن  ال سن    ن  علنت  ن  أ نت   لن  جعفد    م م  ا   علن
لالن   حي لهنوعلنن من ه  اإلم م  ن أ ن  اضامنح االيننت عصند لهنو  م م  العلنّو العسنردّ 

لكنننن ّ مولنننن    نننننح اينأنننن   ليحينننن    اءيم منننن  النننن ّ بعأق لنننننه المنأظنننند حسنننند ا   نننن مد 
 5لم اأ   

 

                                                           
أمحد بن حممد بن عل  بن حجر اهليتم  السعدي االنصاري، شهاب اللدين شليخ االسلالم، أبلو العبلا :  1

ده يف حملة أيب اهليتم من إقليم الغربية مبصر وإليها نسبته، والسعدي نسلبة إىل بلين سلعد ملن فقيه مصري، مول
عرب الشرقية )مبصر( تلقلى العللم يف االزهلر، وملات مبكلة. لله تصلانيف كثلرية، منهلا: مبللض االرب يف فضلائل 

نهللا  يف فقلله الشللافعية و العللرب والصللواعق ا رقللة علللى أهللل البللدز والضللالل والزندقللة ولفللة ا تللا  لشللرح امل
اخللللريات احلسلللان يف مناقلللا أيب حنيفلللة النعملللان والفتللللاوي اهليتميلللة أربللللع  للللدات وشلللرح مشلللكاة املصللللابيح 
للتربيلللزي وااليعلللاب يف شلللرح العبلللاب واالملللداد يف شلللرح االرشلللاد للمقلللري وشلللرح االربعلللني النوويلللة  و نصلللياة 

الئمللة االربعللة ولريللر املقللال يف آداب و أحكللام  تللا  امللللوك وأشللرف الوسللائل إىل فهللم الشللمائل وخالصللة ا
 إليها مؤدبو االطفال واملنهج القومي يف مسائل التعليم.

 .601 -2الصواعق ا رقة على أهل الرفض والضالل والزندقة: ابن حجر  2
: املللؤرخ عللل  بللن حممللد بللن عبللد الكللرمي بللن عبللد الواحللد الشلليباين ادللزري، أبللو احلسللن عللز الللدين ابللن االثللري 3

االمللام، مللن العلمللاء اللنسللا واالدب. ولللد ونشللن يف جزيللرة ابللن عمللر، وسللكن املوصللل. ورجللول يف البلللدان، 
وعاد إىل املوصل، فكلان منزلله  ملع الفضلالء واالدالء، وتلويف نلا. ملن تصلانيفه: الكاملل فلا التلاريخ وأسلد 

زاد فيلله واتريلللخ الدوللللة االاتبكيلللة وادلللامع الغابللة يف معرفلللة الصلللاابة واللبلللاب اختصللر بللله أنسلللاب السلللمعاين و 
 الكبري يف البالغة.

 ه. 260أي يف سنة  4
 .290 -3الكامل يف التاريخ: ابن األثري:  5
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نننن: 1لهنننن   ا نننن  اض رق  ح المنننن كور للنننن  ت  ننننأ شنننندد رب ننننأ اضل   نننننح يمنننن ّ أّ ال ي 
 ننت ينن م  شننعب ّ  نننح  ننت لأمسنن  ي لهننو اضالننحي لأنننه لمنن   لأمسنن   لمنن اأ  ي له ننل

 أل السد ا  ك ّ عمد  أربأ  نن  ي له نل أمنس  نن  ي له نل إننه  أنل السند ا   ننح 
أمنننس ل نننبع   لمننن اأ   لعمننند   نننبأ عصننندة  ننننحي وهللا أعلننن  أّ ذلنننك كننن ّي ر منننه هللا 

 2تع لن 
 

سنن   نن  علننت  نن  ل ننت  نننح  ننأ   لمنن اأ   هننب  أ ننو م منن  ال : 3لهنن   المسننعو ّ
م من   نن  علنت  نن  مو ننن  ن  جعفنند  نن  م من   نن  علننت  ن  ال سنن    نن  علنت  نن  أ ننت 

ّ    أبدو   ل  عل د  السحم  ت أح ح المعأم ي لهو ا ن  تسنأ لعصندي   ننحي لهنو المدن 
م م حي له  جمدور الص عح ع  ح م  اإل  م م الث نت عصد عن  الق،   4 المنأظدي لاإل 

                                                           
أمحد بن يوسف بن عل  ابن االزرق الفارق : مؤرخ رحالة، من أهل ميافلارقني. وللد وتعللم نلا، غ ببغلداد.  1

يللرة وأرمينيللة والشللام. تللوىل مناصللا منهللا االشللراف علللى االوقللاف وقلام بللرحالت إىل بللالد فللار  والعللراق وادز 
بظاهر ميافارقني ونظارة حصن كيفلا وصلنف كتابله اتريلخ ميافلارقني وآملد املعلروف بتلاريخ الفلارق . وقلد ذكلر 
فيله مشلاهداته يف بغلداد وزتراتله وملد واملوصلل وملاردين ودمشلق كملا زار بللد اللروم واخلالي واللري وبلرجيس 

ونوشهر وتربيز ومحص ومحاة وحلا ومنبج وحران ورأ  العني ودير صليبا واملدائن. ومن أهم رحالته وبركري 
ملر  548زترته ململكة جورجيلا وإيلراده حلوادر جلرت بلني مللك جورجيلا وبعلض مللوك املسللمني. ويف سلنة 

 ته.كان يف دربند. ولدر عن كثري مما رأى ومسع يف رحال  549بتفليس وأقام فيها مدة، ويف 
 .176 -4وفيات األعيان يف على ما ذكره ابن خّلكان  "اتريخ ميافارقان"قال ذلك يف  2
عبلد هللا بلن مسلعود: ملؤرخ، رحاللة، الصلاايب عل  بن احلسني بن علل ، أبلو احلسلن املسلعودي، ملن ذريلة  3

ة، وكللان صللر مللدّ حباثللة، مللن أهللل بغللداد. أقللام مبصللر وتللويف فيهللا. قللال الللذهيب: عللداده يف أهللل بغللداد، نللزل م
 للدا بقل  منله ادلزء وأخبلار الزملان وملن أالده احللد ن يف اللو ثالثلني  ،معتزليا. ملن تصلانيفه: ملرو  اللذها

و االستذكار مبا  ،وذخائر العلوم وما كان يف سالف الدهور ،وأخبار اخلوار  ،التنبيه واالشرافو  ،االول فقط
و املقللاالت يف  ،وسللر العللاملني ،خللزائن امللللوكو  ،والعجللمو أخبللار االمللم مللن العللرب  ،مللر يف سللالف االعصللار

 و اإلالنة عن أصول الدتنة. ،واملسائل والعلل يف املذاها وامللل ،أصول الدينات
 .124 – 2مرو  الذها ومعادن ادوهر: املسعودي  4
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  ّ نن: 1لهنن   ال ننف  المنأظنند م منن   نن  ال سنن  العسننرّد  نن  علننن الدنن  ّ ا نن  ح ال ي 
 ين  الع  ن ي  علنن  م م  اليوا     علت الدض     مو ن الكن ظ   ن  م من  البن هد  ن 
د اضبمنح صنعين نت  ي   ال س      علت    أ ت   ل  رضن هللا عند  ال ينح المنأظند
و النن    السنند ا  اضيننت عصنند هننو النن ّ تننأع  الصنن عح اننه المنأظنند القنن ب  المدنن ّ لهنن

 2 م  رأى عن ه  لأه ليلد    ه كث دة ينأظدّل ظدور  آأد الأم ّ م  السد ا  حسد  
ال سن   ن  علنت  ن  م من  : العسرّد لالن  اإلمن م المنأظندله   حع   ت تدجمح أ  ه: 

 نن  علننت  ينن  الع  نن ي   نن   نن  مو ننن  نن  جعفنند ال نن  ق  نن  م منن   نن  علننت الدضنن  
أ ن  أامنح الصن عح   أ و م م  العسردّ  يل  رضت هللا عند ال س      علت    أ ت   

؛ لكونه ننأ   ن مد لهنو لالن  منأظند  ال ي  ي عّو ع مأد ؛ ليق   له: ال س  العسرّد
 3 الدا ضح

 

ا نننه  :ينن نت عصننده : 4لهنن   الصنن خ شننمس النن ي  م منن   نن   ولننّو ال مصننقت ال نفننت
ت الدن  ّ  ن  م من  الينوا  م م     ال س ي لهنو أ نو الق  ن  م من   ن  ال سن   ن  علن

                                                           
للد يف صلفد خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، صالح الدين: أديا، مؤرخ، كثري التصانيف املمتعة. و  1

بفلسًني وإليها نسا. تعلم يف دمشق فعاىن صناعة الرسم فمهر نا، غ وللع الالدب وتلراجم االعيلان. تلوىل 
ديللوان االنشللاء يف صللفد ومصللر وحلللا، غ وكالللة بيلل  املللال يف دمشللق، فتللويف فيهللا. للله زهللاء مئلل  مصللنف، 

ميلان يف فضلالء العميلان، و الغيلج املسلجم منها: الوايف اللوفيات والشلعور اللعلور يف تلراجم العلور ونكل  اهل
يف شللرح الميللة العجللم ونصللرة الثللائر يف نقللد املثللل السللائر وشللنيف السللمع يف انسللكاب الللدمع وأعيللان العصللر 
ومتلام املتللون يف شللرح رسلالة ابللن زيللدون وفللّض اخلتلام يف التوريللة واالسللتبدام ولفلة ذوى االلبللاب فلليمن حكللم 

نواب وحلسن الصريح يف مئة مليح وقهلر الوجلوه العابسلة بلذكر نسلا ادراكسلة دمشق من اخللفاء وامللوك وال
 وكشف السر املبهم يف لزوم ماال يلزم وغري ذلك كثري.

 .249 -2الوايف اللوفّيات: الصفدّي  2
 .70 -12الوايف اللوفيات: الصفدّي  3
حلنفل ، مشلس اللدين: ملؤرخ، حممد بن عل  بن أمحد ابن عل  بن مخارويله بلن طوللون الدمشلق  الصلاحل  ا 4

عا  الل اجم والفقه. من أهل الصاحلية بدمشق، ونسبته إليها. قال الغزي: كان  أوقاته معملورة كلهلا اللعللم 
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 نن  علننت الدضنن   نن  مو ننن الكنن ظ   نن  جعفنند ال نن  ق  نن  م منن  البنن هد  نن  علننت  ينن  
الع   ي     ال س      علنت  ن  أ نت   لن  رضنت هللا عنند   لك ننت لال تنه رضنت هللا 
عنه يوم اليمعح منأ ص شعب ّ  ننح أمنس لأمسن   لمن اأ  ي للمن  تنو ت أ نو  المأقن م 

 1عندم  ك ّ عمد  أمس  ن    لا   أمه أمدي له ل: ندجس ذكد  رضت هللا 
 

 ننت ذكنند م منن   نن  ال سنن  المدنن ّ: لك نننت لال تننه يننوم اليمعننح  2كنن ّلهنن   ا نن  أل  
 "تن ريخ م   ن ره  "منأ ص شعب ّ  نح أمنس لأمسن   لمن اأ    لذكند ا ن  اض رق  نت 

                                                                                                                                 

والعبادة، وله مشاركة يف سائر العلوم حىت يف التعبري والًلا. ولله نظلم، ولليس بشلاعر. كتلا ريًله كثلريا ملن 
ات أكثرهلا ملن مجعله وبعضلها لغلريه. و  يتلزو  و  يعقلا. ملن كتبله: الكتا وعللق سلتني جلزءا مساهلا التعليقل

الغللرف العليللة يف تللراجم متللنخري احلنفيللة وذخللائر القصللر يف تللراجم نللبالء العصللر  والتمتللع الالقللران بللني تللراجم 
ريللة يف الشلليوخ واالقللران وإنبللاء االمللراء ونبللاء الللوزراء وإعللالم السللائلني عللن كتللا سلليد املرسلللني والقالئللد ادوه

اتريلللخ الصلللاحلية والثغلللر البسلللام يف ذكلللر ملللن و  قضلللاء الشلللام وإعلللالم اللللورى مبلللن و   ئبلللا بدمشلللق الكلللربى 
ومفاكهلللة اخللللالن يف حلللوادر الزملللان والشلللذور الذهبيلللة يف تلللراجم االئملللة االثلللين عشلللر عنلللد االماميّلللة وعنلللوان 

ون تلرجم نلا نفسله، ودفلع البلا  يف تلرك الرسائل يف معرفة االوائل والفلك املشلاون يف أحلوال حمملد بلن طولل
مصاحبة النا  وإفادة الرائم ملسلائل النلائم ودور الفللك يف حكلم امللاء املسلتعمل يف اللربك ولفلة االحبلاب يف 
منًق الًلري واللدواب وابتسلام الثغلور يف منلافع الزهلور والناللة فيملا ورد يف النبللة والشلمعة املضلية يف أخبلار 

 القلعة الدمشقية.
 .117الشذورات الذهبية يف األئمة االثنا عشرية: ابن طولون  1
الربمك  االربل ، أبو العبا : املؤرخ احلجة، واالدب امللاهر، يتصلل نسلبه اللربامكلة. صلّنف كتلاب وفل يّلات  2

االعيلللان وأنبلللاء أبنلللاء الزملللان، وهلللو أشلللهر كتلللا الللل اجم وملللن أحسلللنها  لللبًا وإحكاملللا. وللللد يف إربلللل قلللرب 
تقلل إىل مصلر فنقلام فيهلا ملدة، وتلوىل نيابلة قضلائها. سلافر إىل دمشلق، فلواله املللك الظلاهر قضلاء املوصل وان

الشللام. وعللزل بعللد عشللر سللنني. فعللاد إىل مصللر فنقللام سللبع سللنني، ورد إىل قضللاء الشللام، غ عللزل  عنلله بعللد 
 مدة. وو  التدريس يف كثري من مدار  دمشق، وتويف فيها فدفن يف سفح قاسيون.
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اأ  ي له نل:  نت أّ ال يح الم كور لل  ت  أ عصند رب نأ اضل   ننح يمن ّ لأمسن   لمن 
 1 ي م  شعب ّ  نح  ت لأمس  ي لهو اضالح  

 

المد ّ هو م م   ن  ال سن   ن  علنت  ن  م من   ن  علنت : 2ه    بد ا   اليو ّ ل 
   مو ن    جعفد    م م     علت    ال س      علت    أ ت   لن ي لكن أنه أ نو 

ننعبنن  هللا لأ ننو الق  نن ي لهننو ال لننص ال    لهننو  لمنأظنند لالأنن لتأمنن ّ القنن ا  لاح النن    الي 
آأد اضامح  له  : ليقن   لنه: ذل اال نم  : م من ي لأ نو الق  ن   هن لوا: أمنه أم للن  بقن   

 3لد : ال قل 
 

: اإلمنن م أ ننو الق  نن  م منن   نن  ال سنن  العسننرّد كنن ّ عمنند  عننن  ل نن ة 4هنن   القدمنن نتل 
 5 أ  ه أمس  ن  

 

                                                           
 .571 -1ت األعيان يف أنباء أبناء الزمان: ابن خلكان وفيا 1
سلللبط ابلللن ادلللوزي: يوسلللف بلللن قزأوغلللل  ابلللن عبلللد هللا، أبلللو املظفلللر، مشلللس اللللدين، سلللبط أيب الفلللر  ابلللن  2

ادللوزي: مللؤرخ ومللن الكتللاب الوعللاأ. ولللد ونشللن ببغللداد، وراله جللّده. انتقللل إىل دمشللق، فاسللتوطنها وتللويف 
مللان يف اتريللخ االعيلان، وتللذكرة خللواك االملة بللذكر خصللائص االئملة وكنللز امللللوك يف  فيهلا. مللن كتبلله: ملرآة الز 

كيفيلة السلللوك، ومقتضللى السياسللة يف شللرح نكلل  احلماسلة ومنتهللى السللول يف سللرية الرسللول وتفسللري القللرآن 
يف قال اليافع : تسعة وعشرون  لدا، ومناقا أيب حنيفة وشرح ادامع الكبري يف احللديج وإيثلار االنصلاف 

 آ ر اخلالف يف الفقه على املذاها االربعة.
 .204تذكرة خواك االمة بذكر خصائص األئمة: سبط ابن ادوزي   3
أمحد بن يوسف بن أمحد بن سنان القرماين الدمشق : مؤرخ منشل،، حسلن ا ا لرة، رقيلق املعاشلرة. وللد  4

عللروف بتللاريخ القرمللاين وامسلله وهللو أخبللار ونشللن يف دمشللق وتللوىل فيهللا النظللر يف وقللف احلللرمني. للله التللاريخ امل
 الدول وآ ر االول والروض النسيم يف مناقا السلًان إبراهيم، ومات يف دمشق.

 535أخبار الدول وآ ر األول: القرماين  5
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  م من   ن  ال سن  العسنرّد تدجمح اإلم م المد ّ المنأظد أ نت الق  ن: 1له   المرت  
   علت الد  ّ    م م  اليوا     علت الدضن   ن  مو نن الكن ظ   ن  جعفند ال ن  ق 
   م م  الب هد    علت    ال س    ن  علنت  ن  أ نت   لن ي هنو القن ا  المنأظند علنن 

لهنن  ينأظنندّل  يم م ننح   ننه أهننوا  كث نندةللإل        رأّ اإلم م ننحي لهننو النن    السنند ا 
ي ك نننت لال تننه يننوم اليمعننح منأ ننص شننعب ّ  نننح أمننس لأمسنن   الأمنن ّ أدلجننه آأنند

أمنننننه  لا ننننن  نننننن    كننننن ّ عمننننند  أمنننننس   -لهننننن  تقننننن م ذكننننند -ت أ نننننو  للمننننن  تنننننو     لمننننن اأ  
ّ         ننندجس لال تننه  ننت ينن م  شننعب ّ  نننح  ننت لأمسنن   لمنن اأ   ل أننل  لال نن  ح أ

المو نن  لل ننوا   ي وهللابع   لمنن اأ   لعمنند   ننبأ عصنندة  نننحالسنند ا   نننح أمننس ل نن
 2 لإل ه المآ 

 

لهنو أ ن  اضامنح االيننت :      ل  ة اإلم م ال س  العسنردّ ذكد  ت  3أ و الف اء له  
منن  رأى علننن  عصنند علننن منن ه  اإلم م ننحي لهننو لالنن  م منن  المنأظنند منن   نند ا    نند  

 4  ه 235 عمد ي لك ّ مول    نح 

                                                           
عبا  بن عل  بلن نلور اللدين بلن أيب احلسلن املكل  احلسليين املوسلوي: أديلا رحاللة، غزيلر العللم الالخبلار  1

لللد وعللاة مبكللة. وعر لل  للله أمللور آذاه فيهللا أقاربلله وأصللاابه، فرحللل سللائاا يف العللراق واهلنللد واللًللائف. و 
هل، وكان يعود فياج يف أكثر السنني. وانتهى مًافله اللل دد بلني بنلدر  1142إىل  1131واليمن من سنة 

ر فانصلرف إىل مجلع ورتا له واليها الفقيه أمحد بن  ىي اخلزندا 1145املبا ومكة. غ استقر يف املبا سنة 
 ما تفرق من أوراقه، فنلف منها كتابه نزهة ادليس ومنية االديا االنيس  يف  لدين.

 .128 -2نزهة ادليس ومنية األديا األنيس: املك   2
إمساعيل بن عل  بن حممود بن حممد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب امللك املؤيد، صاحا محاة. مؤرخ  3

واألدب وأصول الدين، واطلع على كتا كثرية يف الفلسفة والًا، وعلم اهلينة. ونظم جغرايف، قرأ التاريخ 
الشعر، له من التصنيفات: املبتصر يف أخبار البشر وتقومي البلدان واتريخ الدولة اخلوارزمية ونوادر العلم 

 والكناة يف الناو والصرف.
 .52 -2املبتصر يف أخبار البشر: أبو الفداء  4
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ّ  هولننه     لفننو لالنن ؛  ننل  لفننو المنأظنند ال يأعل نن -علننن  نن    عمدنن -لال ب فننن عل ننك أ
ن ي لهنو ال ن ّ يأعمنّو أن نه ب ند  من  السند ا ي   رنّو  م   د ا ي أّ بقنو : لالن  م م 

 للوجو   ت السد ا  ال لمول    تك يب ً 
 

ضّ  ن مداء  ؛له نل لنه: العسنردّ   ن  هن    نت ت ري نه:  1مثل هو  ا   النور ّ له ا
ت عصند ني ر  علت لهو ع شد اضامح االبق   لد  العسرد لسرنن العسرد  د ي لك نت 

ي للال ة ال س  الم كور  ت  نح يحي   لم اأ  ي لتو ت  ت رب نأ  للال  ال س  العسرّد
اضل  له نننل: جمننن  ى اضللنننن  ننننح مننن اأ   ل نننأ   حسننن مداء ل  ننن  حينننن  أ  نننه  لال سننن  

  العسننرّد لالنن  م منن  المنأظنند النن    السنند ا ي لالمنأظنند ينن نت عصننده  ليلقنن  أبضنن
القنن ا  لالمدنن ّ لال يننحي لمولنن  المنأظنند  نننح أمننس لأمسنن    لمنن اأ    لتننأع  الصنن عح 

لكن ّ عمند  تسنأ  يأنه  أل السد ا   ت  ار أ  ه حس مداء لأمه تنظد إل نه  لن  بعن  إل دن 
 2 ن     نل  لذلك  ت  نح أمس ل أ   علن أحف   ه 

 

  ن  أأند   3وينت الصن  عتث إ داه      م من   ن  الماين  الينالم    لذه  إلن ذلك 
   ه ذكد     ت الب   الث نت لالثحي   م  اليأء الث نت   ي  اللوح  ت ال  غ   م ألفحي

                                                           
فلر بلن عملر ب حمملد ابلن أيب الفلوار ، أبلو حفلص، زيلن اللدين ابلن اللوردي املعلري الكنلدي: عمر بلن مظ 1

شللاعر، أديللا، مللؤرخ. ولللد يف معللرة النعمللان وو  القضللاء مبنللبج، وتللويف حبلللا. مللن كتبلله: تتمللة املبتصللر يف 
اخلصاصللة يف  أخبللار البشللر ويعللرف بتللاريخ ابللن الللوردي، جعللله ذيللال لتللاريخ أيب الفللداء وخالصللة للله، و لريللر

تيسري اخلالصة يف شرح ألفية ابن مالك يف الناو، واللباب يف االعراب، وشرح ألفيلة ابلن ماللك وشلرح ألفيلة 
ابلللن معًللل ، ولللله ألفيلللة يف تعبلللري االحلللالم، وتلللذكرة الغريلللا منظوملللة يف النالللو، و منًلللق الًلللري منظومللللة يف 

 عية. وتنسا إليه الالمية ال  أوهلا:التصوف، ونجة احلاوي نظم نا احلاوي الصغري يف فقه الشاف
 اعتزْل ذكر  األغاين و الغزْل           وقِل الفصل  وجانْا م ْن هزلْ 

 .223 -1تتمة املبتصر يف أخبار البشر: ابن الوردي  2
إبراهيم بلن حمملد بلن املؤيلد أيب بكلر بلن محويله ادلويين، صلدر اللدين، أبلو ارلامع: شليخ خراسلان يف وقتله.  3

هللل جلوين نللا. رحلل يف طلللا احللديج فسللمع اللعلراق والشللام واحلجلاز وتربيللز وآملل طربسللتان والقللد  ملن أ
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ال سنننن   ا نننن ًاي لأّ آأننننده  القنننن ا ي المدنننن ّ المنأظنننند  نننن ل اضامننننح االينننننت عصنننند لا نننن ًا 
 1 العسردّ 

 

أ ننت لبنن   الثنن نت عصنند  ننت : ا2لهنن   كمنن   النن ي  م منن   نن   ل ننح الصنن مت الصنن  عت
الق    م م     ال س  ال  ل     علت المأوكل    م م  القن نأ  ن  علنت الدضن   ن  
مو ننن الكنن ظ   نن  جعفنند ال نن  ق  نن  م منن  البنن هد  نن  علننت  ينن  الع  نن ي   نن  ال سنن   
الأكت    علت المدتضن    أ ت   ل  المد ّ ال ينح ال لنص ال ن لح المنأظند علن د  

مننن  رأى  نننت ي لننن  لعصننندي  شننندد  أمننن  مولننن    بسننند           السنننحم لر منننح هللا  دك تنننه 
نن :لأمنن ً  رمضنن ّ يمنن ّ لأمسنن   لمنن اأ   للدينندةي لأمنن  نسننبه أحنن ً    ال سنن   ننأ و  أ ننو م م 

ال  ل     علت المأوكل    م م  الق نأ    علت الدض ي    مو ن الك ظ     جعفد 
علنت المدتضنن   ن  ال   ق    م م  البن هد  ن  علنت  ين  الع  ن ي   ن  ال سن   الأكنت  

                                                                                                                                 

وكربالء والنجف وقزوين وغريها، وتويف اللعراق. وكان دينلا  وقلورا  ملليح الشلكل جيلد القلراءة وعللى يلده أسللم 
 غازان.

 .136 -2فرائد السمًني يف فضائل املرتضى والبتول والسبًني: ادويين  1
حممللد بللن طلاللة بللن حممللد بللن احلسللن الشلليخ كمللال الللدين أبللو سللا  القرشلل  العللدوي النصلليبيين. ولللد سللنة  2

، تفقلله وبللرز يف امللللذها ومسللع احللللديج بنيسللابور ملللن املؤيللد الًوسللل  وزينللا الشلللعرية وحللدر حبللللا 582
 ودمشق، روى عنه احلافظ الدمياط  و د الدين ابن العدمي.

ىل الوزارة بدمشلق يلومني وتركهلا وخلر  عملا ميلكله ملن ملبلو  وممللوك وغلريه وتزّهلد. وكان من صدور النا  و 
. قال ابن قا   شهبة: أحد الصلدور والرسسلاء املعظملني 652تويف ابن طلاة يف سابع عشرين رجا سنة 

 وللللد سللللنة اثنتلللني وئللللانني ومخسلللمائة وتفقلللله وشللللارك يف العللللوم وكللللان فقيهلللا الرعللللا عارفلللا الملللللذها واألصللللول
واخلللالف ترسللل عللن امللللوك وسللاد وتقللدم ومسللع احلللديج وحللدر بللبالد كثللرية ويف سللنة ئللان وأربعللني وسللتمائة  
كتا تقليده اللوزارة فاعتذر وتنصل فلم يقبل منه فتوالها يومني غ انسل خفية وترك األموال واملوجود ولبس 

 ثوال قًنيا وذها فلم يدر أين ذها.



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 93 

أم ند المننامن    لأمنه أم للنن  تسننمن النق لي له ننل:  ر منحي له ننل غ نند ذلنك  لأمنن  ا ننمه 
 1 م م ي لكن أه أ و الق   ي للقبه ال يح لال لص ال  لحي له ل: المنأظد 

 

ّ  هنننو ننن   ننن  عبننن  هللا ال سننننت؛  قننن  أ لبعننن  أّ ذكننند أّ المدننن  سنننفداي نت ر ف الم م 
 ع  الص عح أّ ا مه م م     ال س  لأنه م م     ال س  لأم   ق  :        2ال نبلت

 نناّ م منن   ننن  ال سنن  هنن ا هنن  منن   لأأننن  عمننه جعفنند م ننداث أ  نننه  يالعسننرّد  دنن ب ّ
هننو أ ننو الق  نن  م منن   نن  ال سنن  العسننرّد  نن  علننت الدنن  ّ  نن  م منن   :ال سنن   هلننت

 نن   ينن     م منن  البن هد ن الينوا   نن  علنت الدضنن   ن  مو ننن الكن ظ   نن  جعفند ال نن  ق
الع   ي  علت    ال س      علت    أ ت   ل  رضواّ هللا عل د ي وم م     ال س  

نالعسرّد ه ا ي نت عصد اضامح االينن عصد علنن اعأقن   اإلم م نح ليعندف ح ل    ح لهنو ي 
ال ّ تأع  الص عح أنه المنأظد لالق ا  لالمد ّ لهو ال    السند ا  عنن ه ي لأهن ليلد  

أظدّل ظدور   ت آأد الأم ّ م  السند ا  حسند من  رأى ك ننت لال تنه   ه كث دة له  ين
 ت منأ ص شعب ّ  نح أمس لأمس   لم اأ  ي لالص عح تنأع  أننه  أنل السند ا   نت 

لذلننك  ننت  نننح أمننس ل ننأ   لمنن اأ      ار أ  ننه لأمننه تنظنند إل ننه  لنن  بعنن  ب نند  إل دنن 
الينننّو لالدنن ب ّي لأمنن  منن   لعمنند  يوملنن  تسننأ  ننن   له ننل غ نند ذلننكي لكننل ذلننك ضنند ٌ 

 3ذاك  ق  م   رضواّ هللا عل ه لعلن آح اه 

                                                           
 .89 -2ول: ابن طلاة مًالا السول يف مناقا آل الرس 1
حممد بن أمحد بن سا  السفاريين، مشس الدين، أبو العون: عا  الحلديج واالصول و االدب، حمقق. ولد  2

يف سفارين من قرى  بلس ورحل إىل دمشق فنخذ عن علمائها. وعاد إىل  بلس فدر  وأفىت، وتوفل  
وكشف اللثام، شرح عمدة االحكام والقول  فيها. من كتبه: الدراري املصنوعات يف اختصار املو وعات

العل  لشرح أثر االمام عل  وغذاء االلباب، شرح منظومة اوداب، ولوائح االنوار البهية وسواطع االسرار 
االثرية املضية يف عقد أهل الفرقة املر ية وهو شرٌح ملنظومة له يف عقيدة السلف ولبري الوفا يف سرية 

 ن التلفيق.املصًفى والتاقيق يف بًال
 .71 -2 لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية: السفارييين 3
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ي لكن ه ذكد أن ه تو  ت    أيبت كم  هدأ  مول  م م  
 

  نس  إلن المعأ  له ا العسرد ي        ت ذكد م ينح عسرد   مداء:  1له   ب هو 
 ن      م م   ن  علنت  ن  مو نن  ن  جعفند علت  : له  نس  إل ه هوم م  اضجحء مند 

برنننن أحن  ال سنن  ي م من   ن  علننت ا ن  ال سنن    ن  علننت  ن  أ ننت   لن  رضننت هللا عننه
لنقننل  يلا نننه ال سنن   نن  علننت للنن  ح لم ينننح أبضنن   الدنن  ّ للنن  ح لم ينننح لنقننل إلننن  نن مدا

لمق منه حسن مدا  452 م    ت رجن   ننح   أم  علت       ح لعسردي   ل لكم   إلن   مدا  س  
ل  نن  حسن مدا لهبورهمن  مصندورة  260من   حسن مدا أبضن   ننح عصدي   ننح لأمن  ال سن   

 2 المنأظد هن ك مص ه  معدل ح ولولدهما يهن ك
 

ّ  الموعو  ا    أ ت م م   ال س  العسردّ  ا   علت  النقنت   ّ  المد  له   ال موينت: إ
 3رضت هللا عند  

 

من م ال سن   ت آأد ال  فح م  كأ حه كف بنح ال، لن  عن  اإل 4الكنيت الص  عتله   
مولننن   ح لم يننننح  نننت شننندد رب نننأ اآلأننندي مننن   ننننح اينأننن   ليحيننن   لمننن اأ  ي : العسنننردّ 

                                                           
تقللوت بللن عبللد هللا الروملل  احلمللوي، أبللو عبللد هللا، شللهاب الللدين: مللؤرخ ثقللة، مللن أئمللة ادغللرافيني، ومللن  1

كر بلن إبلراهيم العلماء الللغة واالدب. أصله من الروم. أسر من بالده صلغريا، وابتاعله ببغلداد اتجلر امسله عسل
هللل وأبعللده فعللاة مللن نسللخ الكتللا  596احلمللوي، فللراله وعلملله وشللغله الالسللفار يف متللاجره، غ أعتقلله سللنة 

الالجللرة. وعًللف عليلله مللواله بعللد ذلللك، فنعًللاه شلليئا مللن املللال واسللتبدمه يف رجارتلله فاسللتمر إىل أن تللويف 
اسللان وأقللام يتجللر، غ انتقللل إىل خلللوارزم. مللواله، فاسللتقل بعلملله، ورحللل رحلللة واسللعة انتهللى نللا إىل مللرو رير 

( فلاززم بنفسله، اتركلا ملا ميللك  الملوصلل وقلد أعلوزه القلوت، غ رحللل 616وبينملا هلو فيهلا خلر  التل  )سلنة 
 إىل حلا وأقام يف خان بظاهرها إىل أن تويف.

 .123 -4معجم البلدان: تقوت احلموي  2
 .337 -2لسبًني: ادويل  احلمويين فرائد السمًني يف فضائل املرتضى والبتول وا 3
حمملد بللن يوسللف بللن حممللد، أبللو عبللد هللا ابللن الفبلر الكنجللى: حمللدر مللن الشللافعية نسللبته إىل كنجللة بيلللن  4

وخوزستان. نزل بدمشق ومال إىل التشيع، وصنف: كفاية الًالا يف مناقا أمري املؤمنني عللى بلن أصبهان 
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اضل   نننح  ننأ   لمنن اأ  ي للننه يوملنن   لهننب  يننوم اليمعننح لثمنن ّ ألننّو منن  شنندد رب ننأ
يم ّ لعصدّل  نحي ل     ت  ار  حسد من  رأى  نت الب نت الن ّ   ن    نه أ نو ي لألنص 

 1اللوا  هللا عل ه  لن أ  الكأ   لن كد  مفد ا  لهو اإلم م المنأظد يا نه
 

     وال ة المدن ّ لأننه هنو م  علم ء اض ن ف الم د  لهو  2القن لّ  ال نفتله    
 نن ل بد المعلننوم الم قنن  عننن  الثقنن   أّ لال ة القنن ا  عل ننه السننحم ك نننت : القنن ا  المنأظنند

 3 ل ة   مداء ل لح ال  مس عصد م  شعب ّ  نح أمس لأمس   لم اأ    ت 
 

ننه أم للنن  بقنن   لدنن  ننندجسي له ننل: الننق لي  4لهنن   الصننبلنيت  ننت تدجمننح المدنن ّ: أم 
له ل:  و    لكن أه أ و الق   ي للق به اإلم م  ح ح ل يح المد ّ لال لص ال  لح لالق ا  

ّ   يالمنأظد لال    الأم ّ  5لأشدده  المد 
 

                                                                                                                                 

، قلال اليلونيين:  ر العلوامد بدمشلق، 658قتلل يف دمشلف سلنة  أىب طالا والبيان يف أخبار صاحا الزملان.
وقتللوا الفبلر حمملد بلن يوسلف بلن حمملد الكنجل  يف جلامع دمشلق، وكلان امللذكور ملن أهلل العللم لكن له كلان 

 فيه شّر وميٌل إىل مذها الشيعة.
بلن حمّملد الكنجللّ ، وقلال أبلو شلامة: يف التاسلع والعشلرين مللن رمضلان قعتلل الدلامع الفبلرع حمّمللد بلن يوسلف 

وكلان مللن أهللل العلللم اللفقلله واحلللديج، لكنّلله كللان فيله كثللرةع كللالمف وميللٌل إىل مللذها الرافضللة..... فانتللدب للله 
 من أتّذى منهع وأّلا عليِه بعد صالِة الصدبح، فقتل وبقر بًنه.

 .485كفاية الًالا يف مناقا عل  بن أيب طالا: الكنج  الشافع    1
بللراهيم قلبالن احلسلليين احلنفلل  النقشلبندي القنللدوزي: فا لل، مللن أهلل بلللخ، مللات يف سلليمان بللن خوجله إ 2

 القسًنًينية. له كتاب ينابيع املودة يف مشائل الرسول )ك( أهل البي .
 .306 -3ينابيع املوّدة لذوي القرىب: القندوزي احلنف   3
م يف االزهلللر وأقلللام يف ملللؤمن بلللن حسلللن ملللؤمن الشلللبلنج : فا لللل ملللن أهلللل شلللبلنجة ملللن قلللرى مصلللر، تعلللل 4

جلواره. وكللان مييللل إىل العزلللة. مللن كتبلله نللور األبصلار يف مناقللا آل بيلل  النلليب املبتللار وفللتح املنللان يف تفسللري 
 غريا القرآن.

 .298نور األبصار يف ذكر مناقا آل النيّب املبتار: الشبلنج   5
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 ّ ل ن ل ي ليلق ن  ح لعسنرّد  للن  : ال   ّ عصد من  اضامنح: ال سن  ا1له   الصبدال
ّ  ألّو م  رب أ اضل   نح  ّ  ألّو م  رب أ  232ح لم ينح لثم  لتو  ت يوم اليمعح لثم 

ّ  المنأظنند  28للننه من  العمنند  260اضل   ننح  ّ  اإلمنن م  المدن   ننح      ليرف ننه شند ً  أ
 نص من  شنعب ّ م  ألال   ي  لله  ر  ه ا النس  الصديا      لل  حسد  م  رأى ل لنح الن

ي لكنننن ّ أ ننننو  هنننن  أأفنننن    نننن   للنننن  ل ننننأد أمنننند  ل ننننعوبح  الوهننننت لأو ننننه  منننن  255 نننننح 
  2العب       

 
 ننن   سننن    ننن  أ نننت م مننن  عبننن  هللا الننن ب ر حرنننّد ال،ننننّأ  3ب  نننن  ننن   نننحمحلأمننن  

ي لك ّ إم مً   ت علوم كث دة م  الفقه لاآل ا ي  له ه   ة ذكد   د  الص  عت ال  رفت
  :المد ّ ل  د

            ل  هن  ت  الب   أهل       ع      ل  ال  
ننه   ننل       ل ٌ ممننأ        د  ننت ل    م   تم 
ّ  سننننننننننننننننن     لال ةٌ  ر   نننننننننننننننن                                         عنننننننننننننننن    ح    

نننننلج   ننننن د  عف               عفننننند  ج   لا ننننن      ق  ال  
نننننم   ه  ا ن ننننن    ضننننن  ي نننننت الد   أعن ننننن                م 
ننننننننال        لننننننننو  ت    ول ننننننننأ لت لي  الأ نننننننن    س 

 

نننننننننن أم   ه  ح نننننننننن  ً إعحن نننننننننن ند  أه نننننننننن       أج  
ننننننن ننننننن  لهنننننننو   د   ب     نننننننالد  ل ى    الد      ش 
ننننننننننننن   م   ه  لا ن ننننننننننننن لنننننننننننننت  ع      ي ننننننننننننن     م 

ننننننننم       السنننننننن     لننننننننت  ع   و   ليأل نننننننن نو  
ننننننننننننالم   ه  لا ن نننننننننننن لننننننننننننت  ع     ي نننننننننننن       س 

ننننننننم   ننننننننال     نننننننن        م  ننننننننفأ  الم      س      ق 
 

 ي       عق  ته  ق  :

                                                           
شليبة االزهلر. ملن كتبله: شلرح الصلدر عبد هللا بن حممد بن عامر الشرباوي: فقيه مصري، له نظم. تلوىل م 1

 يف غزوة بدر ومنائح االلًاف يف مدائح االشراف وهو ديوان شعر واإللاف حبا األشراف.
 .178االلاف حبا األشراف: الشرباوي  2
 ىي بن سلالمة بلن احلسلني، أبلو الفضلل، معلني اللدين، اخلًيلا احلصلكف  الًنلزي: أديلا، ملن الكتلاب  3

يف دتر بكر ونشن حبصن كيفا، وأتدب على اخلًيا أيب زكرت التربيزي يف بغداد، وتفّقله  الشعراء. ولد بًنزة
 على مذها الشافع . سكن ميافارقني فتوىل اخلًابة وصار إليه أمر الفتوى وتويّف فيها.
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      ك   ننننند  غ   ه   ب      ننننناك  هنننننو  أ  سنننننت  لل  
ننننننننننا   ر       ظ ننننننننننح ب    نننننننننن            تن ننننننننننأن   ت  ض 

ننننننننننننننننم   ننننننننننننننننل  ال    ل  ٌ  م                عنننننننننننننننن   ح    ء  ف 
نننننأ       ه ننننن             ن نننننل    ي   الننننن     واعننننن   وا ه  س 
ننن نننب      لم  ننن                  ه   ح  ت أالننن     ننن    أ م 
ننناعأ   ا   ه ننن نننفل  ت   و   م  ّ  ننن لأ      ق             وا  

نننننننننننن نننننننننننن   عت  لالص             ه  ب نننننننننننن ه  م   ت هب  م 
 

ّ  إن ننننن   نننننن ح  أشنننننق   ت إذ     ال أ نننننع      ر 
نننننننننننننقأ نننننننننننننا   ل   نننننننننننننم    رجت  ه أل أ      فس 

نننننن     هللا لنننننن   أ   أ ضننننننل   نننننن    م      أج 
 لا   شنننننننننننن    ه   ن ننننننننننننأرك   او ن نننننننننننن       ه ننننننننننننل 
نننننننالم   وم  ي ننننننن ه   نننننننم         ننننننن      ع      أ م 

لا  هننننننن ا  د يقنننننننت    نننننننل ك و   تدأننننننن  
 1ضن ننننننننننننننه  ننننننننننننننت ه ولننننننننننننننه  م اي نننننننننننننن   

 
 

ف لالكصنننص  أيننن  أن دننن  بعأقننن ّل حه بنننح  لإذا نظننند  إلنننن أهنننل العلننن  مننن  أهنننل الأ نننو 
ّ  م م     ال س ي  مم  الد ح   لك  ي 2عب  الوه      أ م  الصنعدانت الصن  عتالمد 

   دن ك يأده  أدل  المدن ّ )عل نه السنحم( لهنو من  ألال  اإلمن م  سن  العسنردّ ه  : 
منس لأمسن   لمن اأ  ي لهنو حن ق عل ه السحم( ل لح الن نص من  شنعب ّ  ننح أ) لمول  

حع سننن  نن  منندي  )عل ننه السننحم(ي   رننّو عمنند  إلننن لهأننن  هنن ا لهننو  نننح  إلننن أّ بيأمننأ
لتسننننعم اح   ننننبعم اح  نننننح ل ننننت  ننننن  ي هرنننن ا أأبدنننننت الصنننن خ  سنننن   يمنننن ّ لأمسنننن  

                                                           
 .327ادوزي  ، تذكرة خواك األّمة يف معرفة األئمة: سبط ابن297 -12البداية والنهاية: ابن كثري  1
عبللد الوهللاب بلللن أمحللد بلللن عللل  احلنفللل ، نسللبة إىل حممللد ابلللن احلنفيللة، الشلللعراين، أبللو حمملللد: مللن علملللاء  2

املتصوفني. ولد يف قلقشندة مبصر ونشن بساقية أيب شعرة من قرى املنوفية، وإليها نسا وتويف يف القاهرة. لله 
اة وإرشلللاد الًلللالبني إىل مراتلللا تصلللانيف، منهلللا: االجوبلللة املر لللية علللن أئملللة الفقهلللاء والصلللوفية وأدب القضللل

العلملاء العللاملني واألنللوار القدسللية يف معرفللة آداب العبوديللة والباللر املللورود يف املواثيللق والعهللود والبللدر املنللري يف 
احلديج، ونجة النفو  واالمساز واالحداق فيما متيز به القوم من اوداب واالخالق وتنبيه املف ين يف القلرن 

لفوا فيلله سللفهم الًللاهر وادلواهر والللدرر الكللربى وادلواهر والللدرر الوسلًى وحقللوق أخللوة العاشلر علللى ملا خللا
االسللالم والللدرر املنثللورة يف زبللد العلللوم املشللهورة ودرر الغللواك مللن فتللاوى الشلليخ عللل  اخلللواك وذيللل لللواقح 

كشللف الغمللة عللن االنللوار والقواعللد الكشللفية يف الصللفات االهليللة والكربيلل  االمحللر يف علللوم الشلليخ االكللرب و 
 مجيع األّمة ولًائف املنن ولواقح االنوار يف طبقات االخيار ولواقح االنوار القدسية يف بيان العهود ا مدية.
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الننديا الم،ننل علننن  دكننح الد ننل حم نند الم دل ننحي عنن   العداهننتي المنن  ّو  ننوق كننوم
ّ علنننت ال نننوا  ر مدمننن  هللا علنننن ذلنننك  ننن   اجأمنننأ حنننه للا قنننهاإلمننن م المدننن ّ  ننن   

 1 تع لن
 

 ننت  2م منن   نن  م منن   نن  م مننو  الب نن ّر المعنندلف ح واجننه ح ر نن  النقصننبن ّلهنن   
عندمنن (  كأ حننه   ننل ال ،نن  : لك نننت منن ة حقنن ء ال سنن  العسننرّد حعنن  أ  ننه )رضننت هللا

ح لقنن ا ي  نأظنند المسننم ن ننت  ننن   للنن  ب ننص  ب ل ننص للنن ًا غ نند أ ننت الق  نن  م منن  الم
لكنن ّ  لال يننحي لالمدنن ّ لالنن    الأمنن ّ لأ تمننح اضامننح االينننت عصنند عننن  اإلم م ننحي

نن يمنن  شننعب ّ  نننح أمننس لأمسنن   لمنن اأ  مولنن   ل لننح الن ننص    ننننه أم للنن  بقنن   لدلأم 

 ندجسي تو ت أ و  )رضت هللا عنه( لهو ا   أمس  ن    ن أأفن إلنن اآلّ )رضنت هللا

أ النح    المنأظد للن  ال سن  العسنرّد )رضنت هللا عندمن ( معلنوم عنن لهو م م(  عنه
 3أال  حه ليق   أهله    

 

في  قنن  : كمنن  ن   لأمنن  شنن خ قننل القننن لّ  هنن ا النندأّ عنن  هننوم منن  أهننل العلنن  لالأ ننو 
الن صنن  وّر  المصنن بخ العظنن م أعنننت  ضنندة شنن خ اإل ننحم أ منن  الينن مت الننن مقت لالصنن خ

لالسنننن      النننن ي  موالننننن  الدلمننننت لالسنننن   نعمننننح هللا الننننولتلشننننمس النننن ي  الأبديننننّأ لجننننح
أشننع ره     عد نن ند  لبدكنن تد  ذكنندلا  ننتننن ننده ي )هنن أ هللا أ ننداره ( للهنن  لالنسنن مت لغ

  ننت منن ااح اضامننح منن  أهننل الب ننت ال، بنن   )رضننت هللا عننند ( منن ح المدنن ّ  ننت آأننده 

                                                           
 .425اليواقي  وادواهر يف بيان عقائد األكابر: الشعراين  1
تلويف الملدينلة، حممد بن حممد بن حممود احلافظ ، البباري، املعلروف ريواجله الرسلا. صلويف حملدر، فقيله.  2

ودفن نا من آ ره: الفصول الستة يف احلديج، فصل اخلًاب لوصل األحباب يف التصوف، مناسك احلج، 
 ومناقا الشيخ ناء الدين النقشبندي.

 .464 -2املودة: القندوزي احلنف   ينابيع 3
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ّ  المد ّ لل  ألاًل )رضت هللا  أ آين ر هناالءلم  تأب   ي عنه(مأ ًح  د   د   أ لح علن أ

 1 الك مل   الع ر    بي  اضمد لاض ً  ع  ن ً 
 

: منن  هننو القنن ا   ننت حلال للنن حذكنند شننمس النن ي  لال للننه هنن  ّ المل نن :2يصننأتاللهنن   
(  المقنن م الم،دننّد اال منن ّ االمنن م حنن ل   ا ننو الق  نن  م منن   نن  ال سنن  المدنن ّ )ر 

لال تننه  يا ننمد  ننندجس مننه ك نننت أم للنن     ألب ننتمنن م الثنن نت عصنند منن  اامننح أهننل الهننو اإل
اندنن   ننت يننحث  ةشننواه  النبننو  حي لعلننن رلابنن255أنن مس عصنند شننعب ّ  نننح  حل لننح اليمعنن

  حسنن مداء حمنن  راى المعدل نن لعصنندي  منن  شنندد رمضنن ّ  نننح يمنن ّ لأمسنن    ننت  نند  
ّ   حهللا ) (  ننننت اال نننن  لالكن نننن لا نننن  ر ننننو    نأظنننند لالقنننن ا  لالم حلال ينننن لألق حننننه المدنننن 

  نه أمنس أكن ّ عمند  عنن  ل ن ة   لال    الأم ّ لأ ت  االيننن عصند لالن    الأمن ّ
ع،ننن   هللا  نننت أ لنننه مثنننل ب  نننت  ننن   كديننن    ننن  لمث   حيلجلنننس علنننن مسنننن  االم مننن ي نننن  

 ي نت النهد  ننه ةلمثل ع سنن  ن  مندي    ن  اع،ن   هللا النبنو   حلالكدام حال رم حال،فول   
لم  ظدد له من  أنوارق العن  ا  كث ند ال  يهت الهد  ن  ك لك المد ّ جعله هللا ام م   

 3 ا نه لهو االم م المنأظد اللوا  هللا عل ه بسعد  ه ا الم أ د لص  
 

: لهن  لالنل إلنن رتبنح الق،ب  نح 4له   عب  الملك     س   الع  مت المرت الصن  عت
ي لهنو إذ اأأفنن من   ااندة اإل ن ا  مأن ر ج    بقنًح حعن  م م  المد ّ    ال س  العسنرّد

 5 بقح إلن أّ ال ر      اإل  ا  
                                                           

 .566 -2ينابيع املودة: القندوزي احلنف   1
 هل.1094رسول بن قاسم بن شاه بعده عّباسى تويّف سنة العارف اهلندي عبدالرمحن بن عبدال 2
 .31مرآة األسرار عن سري األولياء: ادش   3
عبد امللك بن حسلني بلن عبلد املللك املكل  العصلام ، ملؤرخ، ملن أهلل مكلة موللده ووفاتله فيهلا. لله كتلا  4

ئلللل والتلللوا  والغلللرر البهيلللة شلللرح منهلللا: قيلللد األوابلللد ملللن الفوائلللد والعوائلللد ومسلللط النجلللوم العلللوا  يف أنبلللاء االوا
 اخلزرجية يف العروض.

 .138 -3مسط النجوم العوا  يف أبناء األوائل والتوا : العصام   5
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لأمننن  المف ننن  لال،بد نننت  اندمننن  هننن ال: للننن  ل لنننح هننن  : ل  يأبننند المولننن  1صنننتلذكننند الب أ
الن نننص مننن  شنننعب ّ  ننننح أمنننس لأمسننن   لمننن اأ  ي برننننن أحننن  الق  ننن  ليلقننن  حننن ل لص 

ل  نل  ال  لح لال يح لالمنأظد لالق ا  لالمدن ّ لالن    الأمن ّي هن  آتن   هللا ال رمنح
ال ،نن    ننت ال،فول ننح كمنن  آت هنن  ب  ننن لجعلننه إم منن   ننت المدنن  لكمنن  جعننل ع سننن نب نن   
لأمننن  عمننند   اننننه أننن ف علنننن نفسنننه  نننت  مننن  المعأمننن   ننن أأفن  نننت  ننننح أمنننس ل نننأ   
لمنن اأ  ي ه ننل:  ننل اأأفننن  نن   منن   أ ننو  لهنن   حعضنند : اأأفننن  نن   للنن  للنن  بسنننمأ 

امد حنن ل دل     نند  ليمنننأل  أننن ي ننن   ح ه نن ً    ننن للننن  يننأ  م أف نن ً  يحمولنن   إال أ الننح أ  ننه
 انننه هنن  عمنند كث نند منن   ؛للننت جننوراي لال ا ننأ  لح  ننت  ننو     تننهكمنن  م   اضر  عنن الً 

 2الن أ  أن ج ل لا اضلص كنوح للقم ّ لال ضد  حم هللا علن نب ن  لعل د  
 

دنن  رلى عنن   ر مننح عمننح أ ننت م منن  الأكننت ) ( أنالمولنن  لهنن  :  3كمنن  ذكنند الينن مت
ّ   يه لننت: كنننت يومنن  عننن  أ ننت م منن  ) (  قنن  : بنن  عمننح هللا تعنن لن  حنن تت الل لننح عننن ن   ننا

                                                           
مريزا حممد بن رسلتم معتملد خلان احللارث  البدخشل ، أللف كتلاب للسللًان أيب النصلر قًلا اللدين حمملد  1

 .1126حمرم سنة  7شاه نادرالغازي ، وفرأ منه 
 .189النجا يف مناقا آل العبا: البدخش  مفتاح  2
عبد الرمحن بن نظام الدين أمحد الغالم  نور الدين ادام  شيخ اإلسالم اهلروي األديا الصويف ولد سنة  3

ئان وتسعني وئامنائة. له من الكتا: أشعة اللمعات يف شرح ملعات العراق  واتريخ  898وتويف سنة  817
الفللاخرة يف لقيللق مللذاها الصللوفية واحلكمللاء ورسللالة يف التصللوف وأهللله ولقيللق  هللراة وتفسللري القللرآن والللدرة

مللذهبهم ورسللالة يف سلسلللة النقشللبندية ورسللالة يف كلملل  الشللهادة ورسللالة يف الوجللود وشللرح حللديج أيب ذر 
العقبللل  وشللواهد النبللوة لتقويللة يقللني أهللل الفتللوة وشللرح فصللوك احلكللم للشلليخ األكللرب. شللرح معميللات مللري 

. شلللرح النقايلللة يف الفلللروز فارسللل . الفوائلللد الضللليائية يف شلللرح الكافيلللة البلللن احلاجلللا ومنسلللك احللللج حسلللني
ومناقا شيخ اإلسالم عبد هللا األنصاري ومناقا الشيخ جالل الدين الروم  ونفاات األنس من حضرات 

 القد  يف طبقات املشايخ ونقد النصوك يف شرح نقش الفصوك.
 ب سلسلة الذها يف ذم الروافض.أقول: مما ذكر من كتبه كتا
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بع، ن  ألف   قلت: ب  لل ّ مم ؟  انت ال أرى  ت ندجس أيد  مل أ  اي  ق  : بن  عمنح 
 1      الخ  بظدد  ملد  إال  ت لهت الوال ةمثل ندجس مثل أم مو ن ال

 

 ت عنن  شنن  ه العداهننت نقننل السنن و : 2ّ ال ضنندمت  لهنن   العنن رف عبنن  النند م  حنن  علننو 
ي هنن  : للا قننه الصنن خ علننت ال ننوا ي   رننّو عمنند   ننت لهأننن  255للنن   نننح  أّ المدنن ّ

 نننبعم اح لينننحث  نننن    لذكننند أ مننن  الدملنننت أّ المدننن ّ   ) (   موجنننو    958 ننننح 
 نت  ي م  أد ال ب   علّو    أ م  ال  ا ي لعلن ه ا برّو عمد  لك لك الصعدانت أه

 3 نح  1046هو   1301 نح 
 

 نن  م منن   نن   أ ننو حرنندلمنن  الهدينن  أّ السنن  ّل تنندج  ض ننت حرنند ال  نننتي  قنن  : 
حضن  أللنه لتصن ي   -ا ن  معلنن  -حمدملأ   لآأد   اّ كرب ند  -عب  المام      ديأ 

 -   مو ن     ديأ     ع       ال   ت ه       علت  ن  علنّو  -الحم المفأو ح 
 ن  جنوهد  ن   - ننّو ين  معيمنح  - ن  ن شن   -مل لالنحم ا ن   لفنو النسن  حفأح المد

علنننت  ننن  أ نننت الق  ننن   ننن   ننن ل   ننن  عبننن  هللا  ننن  عمننند ا ننن  مو نننن  ننن  ب  نننن  ننن  علنننت 
 ن  علنت العسنرّد ا ن  م من  الينوا   ن   بن محمد التقي بدن سندن الكند    اضالنهد 

د ا نن   ين  الع  نن ي  علنت الدضنن  نن  مو نن الكنن ظ   ن  جعفنند ال ن  ق  ن  م منن  البن ه
 يصقت الص  عتعلت    ال س      علت    أ ت   ل  الأقت ال س نت ال  نت ي  ال م

 4    ليعدف ح لأقت ال  نت
 

                                                           
 .21الدش  ادام  شواهد النبوة لتقوية يقني أهل الفتوة:  1
عبد الرمحن بن حممد بن حسني بن عمر العللوي: مفل  حضلرموت. ملن فقهلاء الشلافعية. لله كتلاب: بغيلة  2

 .1251املس شدين يف تلبيص فتاوي بعض االئمة من العلماء املتنخرين تويف عام 
: عبللد الللرمحن بللن حممللد احلضللرم  يف تلبلليص فتللاوى بعللض االئمللة مللن العلمللاء املتللنخريناملس شللدين بغيللة  3

 .296الشافع  
 .268 -5الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: السباوي  4
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ّ  نسنبه نأدنت إلنن م من  المأقنت  ن   سن   ن  علنت  كم  تندج  لنه ا ن  العمن   لذكند أ
 1   م م  اليوا  

 ال ته إال أنه اعأداف مندم   ثبو  ل  2له ا لإّ ك ّ حع  ا
 

ّ  اإلبمنن ّ ح لمدنن ّ المنأظنندلأعنن   النظنند   منن  ه ننل؛  سنن للننو هنندأ    ننل  يظدد لننك أ
لت  ين   حصنن    م منن   نن  ال سنن  العسننرّد النن ر منن  المسنن ال الأننت يلأننأم  دنن  علمنن ء 
ّ  الأ وف كن ّ هن   في لال ب فن عل ك أ أهل السنح  ت االعأق    ت عد  انأص ر الأ و 

 شمل حح  اإل حم حأكملد  
ّ  هنو   لبع  أّ هدأ  م  هدأ  م  ت ديح م  ذكد  لك من  أهنل الأن ريخي لال شنك  أ
ّ  لال ة المد ّ ل  تثبنت  ح  ت موضو  علمد ي  ك ص بمر  أّ تقو  حأ كل  أهل عل    ي 

 ل   من هج المارأ  ؟
لهن  أمد مد   ج يد ح نأب هنك لهنو أن نه لن س كنل  من  ذكند لال تنه من  المنارأ   ممن  

    كعق  ة  ين حي  ل يثبت ذلك كواهعح ت ري   ح ل س  بعأق  حمول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .188 -7شذرات الذها يف أخبار من ذها: ابن العماد  1
 ، وهو املعروف جبعفر الكّذاب.ال سيما وأن املشهور أن نسبه يرجع إىل جعفر بن عل  اهلادي 2
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 رأ  النّنابة: 
ن حح لن  يثبأنوا لل سن   نأع  نفنت أالنل  لجنو  المدن ّ العسنردّ  هن ك م  ذكد  ّ  النس  أ

العسرّد لل ًا لنفوا مول  المد ّ م  أالل  ل ا  ح حأأ أّ نقص آراء النس  حح م  أيبنت 
  ّ  أهوا  المار أ   أللن حأّ ياأ   د  ليعأم  عل د  مند  لم  نفني لإال  ا

نند  ّ  هننن ك كث نندًا منن  اض نند العلوي ننح  ننت هننن  لأذك   السننو اّكنن ا  ننت م نند ل أبضننً  حننأ
ّ   ن  ال سن  المهند  ل ت لال وم    ل لس،   ّ  نسنبد  يدجنأ إلنن م من  المدن  تن كد أ
 العسرّد 

هنو معندلف من  تسن هل   نت ي لن س لب عن  اضمند  نت نفسنهي  نل لمن  ذلنك لأنن  أشنك   نت
ال و  ح  نت إيبن   النسن  ،دق الأت تي ه  ل ى  ت تلك البل اّ حسب  ال النس   عوى 

ّ  م من  المدن ّ  ّ  كث دًا م  النن أ  نت تلنك النبح  تعأقن   أ الصديا  لإّ ك ّ ه ا ياك   أ
 لل س لهمً  كم  ي كد هوٌم  يلج  ح لفعل

 
ي هن ك  ّ  ال س  العسعلن كل   رّد ل  يل ن  للن ًا ضن نه كن ّ عق من ي لهن ا من  م   ع  حأ

ا نن   هنن  لننه لنن س غ نند ي  ننت    سنن   ننل لغ نند ممرنن ي  بيعننل ت نن ي   عننوى لجننو  للنن   
ي لعبن  البن هت  ن  هن نأ ه  ذكد م م    ح: ت م  ي لغ دهمن  من  أهنل العلن  1جديد ال،بّد

 2  ال س     علت العسرّد ل  بر  له نسٌل لال عق لالأواريخ: أّح ضنس   
 3دا لال أنثن   ال س  الم كور ال ذكلل  بعق  له   ا    أم: 

 4  بعق    ي لل الدا ضح  أم  ال س ي  دو آأد آامح     :  ت موضأ آأد له  
                                                           

عبللد البلللاق  بلللن قلللانع بلللن ملللرزوق بلللن واثلللق االمللوي، الللللوالء، البغلللدادي، أبلللو احلسلللني: قلللاض، ملللن حفلللاأ  1
احللديج، ومللن أصللااب اللرأي. كللان يعرمللى الخلًللن يف الروايلة. للله كتللاب معجللم الصلاابة الالسللناد، أفللرد ابللن 

 احلديج.فتاون كتاال لنقده وبيان ما فيه من أوهام يف 
 .87 -4منها  السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية: ابن تيمّية  2
 .138 -4الفصل يف امللل واألهواء والنال: ابن حزم  3
 .26 -1مجهرة أنساب العرب: ابن حزم  4
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 أهو : 
نن  معنندلفي لمثلنن أمننوّ   ه ال ياأنن  حقولننه ال نن  م  لهننو رجننلأمنن  ا نن   ننأم  دننو مأع  

كمنن  معد ننح ح ضنسن   من  ال برنّو لننه  ي كمنن  إن نه منن  أهنل اإلننن لس لمثلنه1النوالء لالنأعنح
 أهل المصدق  د بعد 

ّ  معظ  النس  حح ل  بأأ لا حقوله ه ا كم   أدى   ل ا تي  أ
 

ي لايننن   ننن  مننند لق   ننن  هننن نأ  ننن  البننن هت عبننن لأمننن  ا ننن  هننن نأ  دنننو   حننن لوالءي االمنننّو
 دمننني   كنن ّ  النندأّ أالنن    لمنن  ال نن ي ي  فنن   منن  هنن  ي: ال سنن   أ ننو البهنن ا ّي

ّ  ا ننن  أ نند  ح ال نننن  ي ال نن  حح معيننن  كأنن   لنننه  الدلابننح  نننت أح ل ،نن  لنقننن   كأ حننن   أ ننو
  ال  ي   ت أله م م    ه م  لب  ّ

عبننن  البننن هت  ننن  هننن نأ  ننن  لهننن  ذكننند  ا ننن  الينننوّ   نننت الضننندف ء لالمأننندلك  ي  قننن  : 
منند لق أ ننو ال سنن   اضمننّو  ننمأ ال نن رث  نن  أ ننت أ نن مح هنن   النن اره،نت ب ،نن  كث نندا 

 1 لن ال ،أ م  ا مهع لي د  
                                                           

ن جلده خللف بلأما أنّه أموي الوالء فقلد جلّده األعللى يزيلد رجلل فارسل  كلان وىل يزيلد بلن أيب سلفيان أملا  1
معللدان فهللو أول مللن دخللل االنللدلس يف صللاابة ملللك االنللدلس عبللدالرمحن بللن معاويللة بللن هشللام، املعللروف 

 أنّه أمّوي اهلوى فيظهر لك ذلك من قوله:. وأما اللداخل
للللللللِّ حكللللللللمةف        ـ  ملللللللن كع  وأبعلللللللد خللللللللق ا
 بللللللللله وعصلللللللللف  ألللللللللللوان أهلللللللللل جهلللللللللّنمف               
 ّينللللل            ومعلللللذ الحلللل  اللللللرّاتتع سللللودا  تب    

 

للللللللللع جلللللللللرم فاحلللللللللللم الللللللللللون مسللللللللللودٌ     مفضِّ
 ولبسللللللللللللللة الكف معثكللللللللللللللل األهللللللللللللللل حمتللللللللللللللدِّ 

للللوزع اهلعلللللدى أن ال سلللللبيل  إلللللللى  الردشلللللدِ  مجع
 

وإن كلان ذكيلا عبقلرّت إال أنّله كلان متعّصلبا سل ء األدب ملع خصلمه قلال  يقصد نلا راتت بلين العبّلا . وهلو
ظللللر عليلللله، وبسلللط لسللللانه وقلملللله، و  يتلللندب مللللع االئمللللة يف عنللله الللللذهيب: وصلللنف يف ذلللللك كتبللللا كثلللرية، و 

عللن تصللانيفة اخلًللاب، بللل فجللج العبللارة، وسللا وجللدز، فكللان جللزاسه مللن جللنس فعللله، حبيللج إنلله أعللرض 
مجاعلللة ملللن االئملللة، وهجروهلللا، ونفلللروا منهلللا، وأحرقللل  يف وقللل ، واعتللل ى نلللا آخلللرون ملللن العلملللاء، وفتشلللوها 

ورأوا فيهللا الللدر الثمللني ممزوجللا يف الرصللف الخلللرز املهللني، فتللارة يًربللون،  انتقللادا واسللتفادة، وأخللذا ومؤاخللذة،
 ده يهزسون.ومن تفرّ  يعجبون،ومرة 
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عبنن  البنن هت  نن  هنن نأ ال نن  و هنن   النن اره،نت كنن ّ  لذكنند  النن هبت  ننت الضننعف ء  قنن  :
لرأيننت البهنن ا ي    يهننو عننن ّ ضننع ص :لهنن   البدهنن نت ي ،نن  لي نند  بب فننو لكنننه كنن ّ 

 2   ث حه أأأحط هبل موته حسنأ   :له   أ و ال س     الفدا   يويقونه
 3 للكنه ك ّ ب ،  لي د علن ال ،أ يب فو ليعل ك ّ له   عنه ال اره،نت: 

أمننن   : قننن   ي نننت   يثنننه نكننندة ل نننلل لأنننن  أ نننمأ عننننهلنقنننل ال ، ننن  هنننو  البدهننن نت: 
 4 قونه لهو عن ن  ضع صالبه ا يّو   وي  

 المعين  ألهن م النحح"إلضن ه ك ّ كث د ال ،أ لالأوه    ق  ر   عل ه ا    أ ّو حرأن   
  "ه نأ ال  

   له ال ياأ  عنه   م  اأألص   ه  ل ليدجح هوله  ت ذلك  لم  ك نت ه  
 

ّ  ل  ي  ا  عوى كد   يدجأ   د  إلن أهل الأ     م  أهل المعد ح ح لنس ي علن كل  
أ   دن  حقنو  لا ن  أل اينن   من  ننال   م  حع م  هدأ  م  أهوا  المارأ   لال بمر  أّ بقأ

     أم أهل العل ي ال   م  م  ك ّ بعدف ح لأع    ك 
نن حح لالأنداج  منن  ن ن   عننن  تدجمأنه أن ننه أعقنن  أّ  للن س غديبنن  أّ تين   ننت كأن  النس 

 ك ّ له ذري ح أل ك ّ عق م  
ّ  عب  هللا  ة رجنل  سنم    ه ندًاي لكنن   أحن  ننو  عق مً     عن    ك ّ    ج ع ّ له  ذكد أ

 من       جن ع ّي  كلد  ينسبّو إلن أ ت مل رحي ليق   أ و مل رح    عب  هللامل رح  ول   
 5لل  أ ت مل رح عب   هللا ا نت أ ت مل رح 

 لك ا ك ّ ع مد    ال،ف ل       نت ع مدًا عق م ي ل ا ه  :
                                                                                                                                 

 .82 -2الضعفاء وامل وكني: ابن ادوزي  1
 .65 -1املغين يف الضعفاء: الذهيب  2
 .88 -11، اتريخ بغداد: اخلًيا البغدادي 527 -15سري أعالم النبالء: الذهيب  3
 .88 -11خ بغداد: اخلًيا البغدادي اتري 4
 .343 -3أنساب األشراف: البالذري  5
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ر  ع ه داً  نت  أ عو  د               ب لس  الف أن إ ّ ك  ب نً    م  ع  ّر ل  ى ك ل   م  ض  ج 
1 

 2ول  له ك ّ مس لمح الك ا  ع هدًا ال يله ل: 
 نص    ه س أ و ح د ش خ  نت تمن    كن ّ لنه   ضنٌح لا ن ةي هن   ال نف ّ: م  اضلأ

النننندأأ مأداكنننن  اض ننننن ّ م اننننل النننن ه  أف ننننص  3للكنننن ّ أ نننننص النننندجل   ضننننل ًح الننننع  
 نه نفسنهي للن  برن  لنه إال   ضنح لا ن ة  لك ننت أمنه تده   الع رض  ي  اذا تكل  جح عن  

 لتقو :
 ه  نسل      ننم  ندأأ     حٌ هل   ل            ه   دجل    نصٌ   والننل هللا ل

 4ه  مثل   م     أ  نك       ت ك ّ م 
 

ّ  ال سننن  ألال: لهنننن  برنننّو ال ننن ي  علنننن مننند لأ  :  ننن حح مننن  أيبنننت أ نننن كد مننن  النس 
 ننظد  ت  ب   عوى ع م لجو  لل  للعسرّد ي ن  : العسرّد لل  له م م   ي  

ن حح  مم  أيبت  ّ  العسنرّد ل  من  النس  ال سن    ن  هن  :  5د الب ن رّ أ نو ن ن   لنهل نأ
 إ ننن ى أم للننن  نوب نننح تننن عن: ري  ننننحي لللننن   ننننح ا ننن  علنننت العسنننرّد عل نننه السنننحم مننن 

ا   تسأ لعصدي   ننح   لللن   حس مداءي لهو ليحي   لم اأ   لهب   نح  أ   لم اأ  
 الكن ا ي لإنمن  جعفند   لهو ال ّ تسم ه اإلم م ح    م م  الأقت عل ه السحم جعفدا علت  

ال ينح  أأ نه ال سن  عل نه السنحم  ّل ا ننه القن ا  ال ع انه م نداث  ن لكي تسم ه اإلم م نح
 6  ت نسبه   عن ال يعل ه السحم

 

                                                           
 يقال ععِقر ت املرأة إذا   لمل فه  عاقر ويقال رجل عاقر إذا كان ال يولد له. 1
 .48الربصان والعرجان والععميان واحلوالن: اداحظ  2
 الصْعل: صغري الرأ . 3
 .257 -5الوايف اللوفيات: الصفدي  4
 هل. 341بن عبد هللا بن داود بن سليمان أبو نصر البباري، كان حيا  إىل سنة  سهل 5
 .39السلسلة العلوية: أبو نصر البباري  سرّ  6
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اال نن ّي   أم    لبنأ ّ اإلم م:  له ا ن ّ 2   العسردّ اأم  ال س  : 1له   الف د الدا ّ 
  ن ة   نت 3ن  ر  أ  هم : ال    الأم ّ عيل هللا تع لن  دجه الصدياي لالثن نت مو ن

 4    مح  رجت  ت    ة أ  د  لأم مو ن  رجت أبض  :البنأ ّ لأم   أ  ه
 

 أمندكن ّ من  الأهن  لالعلن  علنن  :اإلمن م ال سن  العسنردّ   نت ذكند: 5له   ا   عنبح
يننن نت عصننند اضامنننح عننننن   "النننلوا  هللا عل ننننه"المدننن ّ  لهنننو لالننن  اإلمنننن م م مننن  يعظننن  

عبن  هللا  أ نو أأ نهلا ن   يللن  أ نمد  نندجس أم   عنن ه  من لهو القن ا  المنأظند   اإلم م ح

                                                           
أبو عبد هللا فبر الدين حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيم  البكري الرازي، اإلمام الفقيه  1

نقول وعلوم االوائل. وهو قرش  النسا أصله من واألصو  واملفسر. كان أوحد زمانه يف املعقول وامل
طربستان، ومولده يف الري وإليها نسبته، رحل إىل خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتويف يف هراة. أقبل 
النا  على كتبه يف حياته يتدارسوزا. من تصانيفه: التفسري الكبري وامسه مفاتيح الغيا ولوامع البينات يف 

عاىل والصفات ومعا  أصول الدين وحمصل أفكار املتقدمني واملتنخرين من العلماء واحلكماء شرح أمساء هللا ت
واملسائل اخلمسون يف أصول الكالم واوتت البينات وعصمة االنبياء وأسرار التنزيل يف التوحيد، واملتكلمني 

الكالم، وا صول يف علم واملباحج املشرقية وأمنوذ  العلوم وأسا  التقديس واملًالا العالية يف علم 
االصول وزاية االجياز يف دراية االعجاز والسر املكتوم يف خماطبة النجوم واألربعون يف أصول الدين وزاية 
العقول يف دراية االصول يف أصول الدين والقضاء والقدرو اخللق والبعج والفراسة والنفس والنبوات وكتاب 

ارات البن سينا ولباب االشارات وشرح سقط الزند للمعري ومناقا اهلندسة و شرح قسم االهليات من االش
االمام الشافع  وشرح أمساء هللا احلس ى وتعجيز الفالسفة اللفارسية، وغري ذلك. وله شعر اللعربية 

 والفارسية، وكان واعظا الرعا الللغتني.
 يف سامرّاء. ألّن أاله عل   اهلادي كان يعرف أيضا اللعسكرّي نسبة إىل بلدة عسكر 2
 أي تويّف. 3
 .22الشجرة املباركة يف انساب الًالبية: الفبر الرازي   4
أمحد بن عل  بن حسني، أبو العبا ، مجال الدين ابن عنبلة اللداودي الًلاليب احلسلين: ملؤرخ، نسلابة وهلو  5

نسللا بللين  زيللدّي، تللويف ببلللدة كرمللان للله كتللاب: عمللدة الًالللا يف أنسللاب آل أيب طالللا وحبللر االنسللاب يف
 هاشم.
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حن  البنن   " ألي عن أح  كندي  "  يأأ ه ال س  حع  اإلم محجعفد الملق  ح لك ا  ال ع اه 
 1 ألل  م اح لعصدي  لل اضنه 

 

ّ  : 2لهنن   السننمدهن ّ    نن  المدنن  العسننرّد  نن  علننت  الدنن  ّ  نن    نن  ال سنن  اإلمنن م م م 
ن  البن هد  ن   علت  الدض     مو نن الكن ظ   ن  جعفنداليوا      م م   ال ن  ق  ن  م م 

 علنت   ن  أ نت   لن  رضنواّ هللا تعن لن علن د  علت   ي  الع   ي     ال سن    ن  اإلمن م
ل  ينوم اليمعنح منأ نص شندد .أجمع   شنعب ّ المعظ ن  لسننح أمنس لأمسن   لملأن  ي  ل 

لأنن  ي له ننل: ينن م  شننعب ّ  نننح لأمسنن   لم له ننل: ت  ننأ عصنند رب ننأ اآلأنند لسنننح يننحث
 3 اضالح    نت  لأمس   لملأ  ي لهو

 

 نت    ح لم يننحل ن و   ؛العسنردّ  اإلم م ال س     علت الأكنت   : لأم 4له   ا   ال،ق،قت
للنن  ينن كد   يننوم الع شنند منن  شنندد رب ننأ اضل   نننح اينأنن   ليحينن   لمنن اأ   منن  الدينندة

الق  ننن  م مننن  المدننن ّ الننن     أ نننومننن م ال سننن  العسنننرّد ) ( للننن  إال للننن   اإل لإلمننن م
المدنن ّ  هااليننن  عصننديح إلننن حق اننه لأن نناإلم م ننح لهننو النن ّ ذهبننت الصنن عح  (يالأمنن ّ )عننج

ننن الننن ّ بظدننند  نننت آأننند مولننن   ل لنننح (    ر نننو  هللا ) د حنننه جننن   الأمننن ّ  سننن  مننن  حص 
منه   أال ن  ح له نل: غ ند ذلنك الن ص م  شعب ّ  نح  ت لأمس   لم اأ   ه ا هنو

 5رأى لل  ت عن ندجس له ل: الف ح لل  حسد م   أم
                                                           

 .180  عمدة الًالا يف انساب آل أيب الًالا: ابن عنبة 1
 1043حسني بن عبد هللا بن احلسني املشرف املك  احلسيين الشهري اللسمرقندي املتلو  يف حلدود سلنة  2

 ثالر وأربعني وألف. صنف لفة الًالا مبعرفة من ينتسا إىل عبد هللا وعمه أيب طالا.
 عرفة من ينتسا إىل عبد هللا وعمه أيب طالا: السمرقندي لفة الًالا مب 3
حممد بن عل  بن حمملد ابلن طباطبلا العللوي، أبلو جعفلر، املعلروف البلن الًقًقل : ملؤرخ حبلار  قلد. ملن  4

هللللل يف نقابللللة العللللويني الحللللللة والنجللللف وكللللربالء. زار مراغللللة وعللللاد إىل  672أهلللل املوصللللل. خلللللف أاله سللللنة 
 كتابه املشهور الفبري يف اوداب السلًانية والدول االسالمية.  املوصل، فنل ف فيها

 .161األصيل  يف انساب الًالبيني: ابن الًقًق   5
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 المتدوار ظن هدي ل عندف لنه للن ٌ لن  ب     ل سن      الثمندة الث ن نح: : 1لهن   الصن همت   
ننناننننه أل ننن القننن ا  المنظننند عنننن   لفظنننه: م مننن   ننن  ال سننن  هننن    نننت العمننن ة مننن    اص م م 
 الندّنة وأهد ة لزيدّيدا خدووذكد  مررّ م  الدلاب    ت لال ته لغ بأه  أكثد له   ياإلم م ح

 2 ش ل  م  ذلك
 

 المنأظد له م  الول ::      ل ذكد لل  ال س     العسردّ  ت  3له   ا   أ ت الفأوح   
لعلنن هللا  ياالجأدن   إل نه لن   ل نور  م  ذلك م  يغ د  هو المنأظد أل لأ اإلم م حعن  

  االعأم  
ننينن  هنن  :  ّ      نن  ال سنن  العسننردّ ذكنند م م   عننن  اإلم م ننح منن  أم للنن    الملقنن  المدنن 

ت  أ  بد  وله يمدملح حع  الم   المرسورة دجس حفأح النّو ل رّو الداء ل   ا مد  ن  
ح  نت لهن  رل  االم م  ن ياكثند النن أ  نت ذلنك لهن   لي نت عصند امن م عنن  االينن  عصنديح

الن    لهو ي م  ذلك اً أو أهل السنح ن و مار   لذكد  ته لتدب أه لك ف ح أمد  رلاب  لال 
   ننت أأنند الأمنن ّ منن  السنند ا   نن مداء لهنن  ينأظنندّل أدلجننه يحم م  ننالسنند ا  عننن  اإل

ت ا نو  لتنو    يلأمس   لمن اأ   يوم اليمعح الن ص م  شعب ّ  نح أمسلك نت لال ته 

                                                           
حسن بن عل  بن حسن بن عل  بن شدقم احلسيين املدين، أبو املكارم، بدر الدين: مؤرخ، ملن الشلعراء.  1

وزوجله أحلد سلالطينها وختله فنقلام يف حيلدر  962ولد ونشن الملدينة املنورة. زار العلراق غّ دخلل اهلنلد سلنة 
أالد، وتلويف ورض الللدكن ونقللل إىل املدينللة فللدفن يف البقيللع. لله كتللا، منهللا: زهللرة الللرتض وزالل احليللاض يف 

 ال اجم وخنبة الزهرة الثمينة يف نسا سادات املدينة.
 .164الشدقم   خنبة الزهرة الثمينة يف نسا اشراف املدينة: النقيا  2
أبو الفضيل حممد بن ابن أيب الفتوح ابن أىب اليمن سليمان بن ات  اللدين امللقلا ملن سللًان اهلنلد مشلس  3

 الدين التمش بصدر العا .
 وأن  خبري وّن عبارته ال تدّل على أنّه شيعّ .
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:  لهنو ا نن  أمنس  نننوا   ننت  ار أ  نه لأمننه تنظنند  1أننه  أننل السند ا  لالصن عح بقولننّو
 2 يومل  تسأ  ن   السنح أمس لأمسّو لم اأ   لعمد  لذلك  ت يلل  ب د  ال د ال ه 

 

نن أ ننولهنن   النسنن ح ح     دّ  ال سنن  علننت  نن  م منن   نن  علننت  نن  م منن  العلننّو العم 
منن   3

م منن  عل ننه السننحم لللنن   منن  ننندجس عل دنن  السننحم  لمنن   أ ننو: القننّد ال نن مس أعننحم
ه   ت ن ر الأت  معل ن كد     لال ته لاضأب  يأهلهليق    أال  حهمعلوم عن  أ الح 

 4 ذلك
 

: لأم  اإلمن م علنت  الدن  ّ  ن  اإلمن م م من  الينوا ي للقب نه: 5له   الم ألمت الد  عت
النقت  لالع ل   لالفق ه  لاضم د لال ل ل       لك ّ له أمسح ألال : اإلم م ال س  العسردّ  

نننح لال سنن   وم مننن  لجعفنند لع اصنننح    ل سننن  العسننردّ  أعقننن  النن     السننند ا   ال ي 
  ّ  6المنأظد للت  هللا اإلم م م م  المد 

 

عصنند   منن  ب ننأ  ح إلمنن م القنن ا   البنن   ال نن  ّ: 7ال سنن نت المنن نتا نن  شنن ه  لهنن   
       لبعن  عل دمن  السنحم المنأظد المد ّ م م   ن  ال سن  العسنرّد الن    الأمن ّ

                                                           
 سينيت حديج عن قضّية السرداب. 1
 .168أنساب خري الربية: ابن أيب الفتوح  النفاة العنربية يف  2
أبلو احلسلن  لم اللدين ابلن الصلويف. علل  بلن حممللد بلن علل  بلن حمملد العللوي، العملري الشلجري، نسللابة.  3

 من تصانيفه: اردي يف انساب الًالبيني، الشايف، العيون، املبسوي واملشجرات وكالمها يف االنساب.
 .325اردي يف انساب الًالبيني: العمري الشجري  4
هللل( سلرا  الللدين: شليخ اإلسللالم  885 - 793حممللد املبزومل  الرفللاع  احلسليين ) حمملد بلن عبللد هللا بلن 5

يف عصلره. ولللد بواسللط يف العللراق ورحللل إىل الشللام ومصللر وتلويف ببغللداد. للله مؤلفللات، منهللا البيللان يف تفسللري 
 القرآن وصااح األخبار يف نسا السادة الفاطمية األخيار.

 .55األخيار: الرفاع  املبزوم  صااح األخبار يف نسا السادة الفاطمية  6
 للامن بللن شللدقم بللن عللل  بللن حسللن النقيللا املللدين: نّسللابة أديللا صللّنف لفللة األزهللار وزالل األزللار يف  7

 نسا االئمة األطهار.
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عمنه جعفنند المعأمن  من   نننت العبن أ لمنن   نعن حننه  لغن    ننت  من : هنن  أبند أّ ذكند 
ل ننأ    إ نن ىرمضنن ّ  نننح  ينن م  شنندد اض نن لجننل يننوم  هللا عننأ حنناذّا  لذلننك الكنن   

 سنن   السننمدهن ّ: لمنن  تننو ت  هنن   السنن        لأبنن ملمنن اأ   هيديننح لعمنند  يننحث  ننن   
إل نه تنظند  لأمنه أ  نه لال   ك ّ عمد  الصنديا أمنس  نن   للمن   أنل السند ا   نت  ار

 1 وهللا اعل  ل  تسأ  ن   له ل:  بأ عصدة  نحلعمد  يوم 265له ل  268 نح 
 

 ال من نت ال ننع نت من  أع ن ّ القنّد ال ن  ّ أ و ال سن  م من  ال سن نتالنس  حح أم     

ر نمد  لب ن ّ نسنن  ألال  أ نت جعفند م منن   ن  علننت  ذكنند  نت المصنيدة الأننتي  قن  عصند
 ن  اإلمن م علنت ا ت نت ال س      علت    أ ت   ل  عل د  السنحم الب هد    علت   

ي ال سن  ي  الأقت المعدلف ح لد  ّ عل ه السحم أمسح م  البن   لهن : اإلمن م العسنرّد
م من   ن   السنحم مب شندة كأن : علت  لت ت ا ن  اإلمن م العسنرّد عل نه مو ني م م ي

 2اإلم م ح : منأظد كأ  حا ااهل   ال س 
 

أ  ه أمنس  نن   لكن ّ  هلك ّ عمد  عن  ل  ت: 3السوي ّ له   الص خ أم   البه ا ّ
س      ت  الص عح أنه غ     ل ع   الوجه لالصعد أهنن اضنص الب ح اليبدح مدبو  الق مح   

الننن     هل نننأ   لأن ننن ملنننح مننن اأ   لأينننن   ننننح لال ننندأ عل نننه  ىالسننند ا  حسننند مننن  رأ
                                                           

 .495 -2لفة األزهار يف نسا أبناء األئمة األطهار: ابن شدقم  1
 .105 اليماين الصنعاين رو ة األلباب ملعرفة األنساب: احلسيين 2
حممللد أمللني بللن عللل  بللن حممللد بللن عبللد هللا السللويدي )أبللو الفللوز( نسللابة، مللتكلم، مشللارك يف علللوم. ولللد  3

هل، وتويف بقرية بريدة احدى قرى  د عائدا ملن احللج. ملن تصلانيفه: سلبائك  1200ببغداد يف أواخر سنة 
ين عشلرية، التو ليح والتبيلني ملسلائل الذها يف معرفلة قبائلل العلرب، البهجلة املر لية يف اختصلار التافلة االثل

العقد الثمني يف العقائد، ادواهر واليواقيل  يف معرفلة القبللة واملواقيل ، والكوكلا الزاهلر يف الفلرق بلني علمل  
 الباطن والظاهر.

أقللول: اختصللاره للتافللة االثنللا عشلللرية يللدّل علللى بعللدف شللديد علللن الشلليعة ألّن الكتللاب يف ذّم الشلليعة ونقلللد 
 ال يكون ممن هو على رأيهم.مذهبهم، ف
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 آأنند فقننت عل ننه العلمنن ء علننن أّ المدنن ّ هننو القنن ا   ننتلالنن ّ ات    هنن ا  المنأظنندالسنن ص 
 ع اًل لاض   ي    ه ل ت ظدور  كث دة ل س ه ا الموضأ م ل   اضر أنه بمح الوهت ل 

 1 ذكده 
حعن  ل ن ة أ  نه  -أّ م م   ن  ال سن  العسنرّد عل دمن  السنحم  -لك ّ عمد  : له  

 2أمس  ن  ي لك ّ مدبو  الق مح  س  الصعد أهنن اضنص الب ح اليبدح 
 

لكن ّ  يأمنس  نن   أ  ه  عن  ل  ة عمد  م م  المد ّ: لك ّ : 3له   الب لّو الكد ّ
 4 اليبدح الب ح   اضنص أهننالوجه  دبو  الق مح  س م

 
 

 أهو :
ّ  أّ علنن  اضنسنن   لهنناالء أبضننً  منن  أهننل العلنن   ننت مينن   اأأ  النند  ي لال شننك  أ

ح ت قبل لياأ   د    هو  مثل هاالء  ي 
 

: لك ي  ّ  ه  تقو   عنن  نم  أيبت مول   م  النس  حح إن م   ن حأ ذلنك علنن  عنوى من  ا  
ل  ح لفعلي  أهو : له ا مبنن عقحات   مولن  من  يبنت مولن    ح بمر  لنك أّ تنفنت  يأنه ل 

نن حح أّ ال يثبننت نسننبً  ض نن    حمثننل منن  يبننت حننه مولنن  م منن   نن  ال سنن  لال ب ،لنن  منن  النس 
  أن يدا  حع نه 

ن ّ    نم  م  نفن بمر  أّ بقن   عننه حأن نه نفنن ذلنك إمن  حسنب  الأع     كن     نأم  نا
ذلننك معنندلف عننننهي أل حسننب  منن  هنننو ظنن هٌد حسنننب   نند   العسننرّد لأهنننل   أننه علنننن 

 إأف اه كم    أتت   ي  عنه 
 

                                                           
 .77سبائك الذها يف معرفة قبائل العرب: البغدادي  1
 .78سبائك الذها يف معرفة قبائل العرب: السويدي  2
 .الرابع عشر اهلجري مصًف  محدي بن امحد الكردي البالوي الدمشق  من مؤلف  القرن 3
 .78قالئد الذها يف معرفة انساب قبائل العرب: البالوي  4
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 : دمول  إثباُت ال
نن حح ممنن  أيبننت مولنن   لمنن   ّ  منن  لر  منن  ت ننديح أهننل العلنن  منن  المننارأ   لالنس  مننأ إ

ّ  رّل عم   رآ  لالأقنن حنه كن ف   نت إيبن   ذلنك ل ين  ةي  ن ّ    لال ة ا  حناهدار تثبنت إنسن ّ أ
؟ منأ  دؤيأنه شند  لجن  من  لنو  ك نص غ دهم ي أ   يد    ل  لاّ الق  لحي صد  ةك ا حل  يأ  ه  
كمن   ؟!نسنبهثبنو    اضنس   علم ءم   حالد  مأ م  ل   وال ته   المارأم   اعأدفم  

ح للنن  ال سنن  عل ننه السنحم هنن  يبننت حألكنن  من  تثبننت هن   المف نن :  حننه أنسنن   لال بنند ح ن  
اليمدور م  الن أي إذ ك ّ النس  يثبنت: حقنو  الق  لنح لمثلدن  من  النسن ء الحتنت جند  
عنن  تد   ح ضننور لال ة النسنن ء لتننولت  معننونأد  عل ننهي لبنن عأداف النن    الفننداش ل نن   

   لك  ّل م    وا ي لبصد  ة رجل   م  المسلم   علن إهدار اض   نس  اال   منه 
م عننح منن  أهننل ال ب نننح لالفضننل لالننور  لالأهنن  لالعبنن  ة لالفقننه لهنن  يبأننت أأبنن ر عنن  ج

ي لآذندن   وجنو  ي لنن   لدن  علنن إم مأنه   ّ ع  ال س     علت  أن ه اعأدف  ولن   المدن 
منن  حعنن  ي لبمصنن ه ة حعضنند  لننه  فننًحي لبعضنند  لننه ب  عننً  لشنن حً  كنن مًحي لإأننداجد  إلننن 

نح من  ش عأه حع  أ  ه اضلامد لالنواهت لاضجوبنح عن   المسن الي لتسنل مد  لنه  قنوق اضام 
 أال  حه 

ننأه  أ ننم ء  لهنن  ذكنند    جم عننح م منن  لالننفت   نن لد  منن  يقنن   ال سنن   نن  علننت  لأ ال 
لمصنن ه تد  منن   يالمعنندل    ح  مأننه لالأ ق نن  حننهي لأيبننت  منن  رلل  عنننه  ننت لجننو  للنن  

م مح عل ه  1 حع   ل م عد  الن   ح إل 
 

للنو أرا  أّ  منكد     لجٌه  نت إنكن ر  المولن  لل س لل يا   ً لم  ه له مقبو  عد ً  لعقح
نك  دن   يبمرن  الم ن د إل دن لك ّ ينبهت أّ ينظد  نت غ ند ذلنك من  لجنو    ؛ينكد لالأمس 

 للو إلن      م  
 

                                                           
 .59املسائل العشر يف الغيبة: املفيد  1
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 المهدّ  بال وايات: دمول  إثباُت 
ّ  المدن ّ لن  تثبنت لال تنه م  المع الدي  هن ك   ح الن   دلابنح أل غ بأنه م  ذكد أ

ّ  كل  م  رّل  ت ذلك ضع ص    لأ
ّ  إيبننن    مولننن   -ذلنننك  نننت الننند   علنننن-أهنننل الفضنننل لهننن   ننندح حعننن    كننندًة تقنننو  حنننأ

ّ  ال ب أنن   إلننن رلابنن   النن   ح!  منن   امننت الدلابنن   الأننت لر    ننت ذلننك تبلنن   المدن 
ممنن  القننو  حأن ننه ي  ننل بمرنن  الأننواتد ح لفعننل  دنن ا كنن ف   ننت  اللأدنن  منن    نن  عنن  ه   نن   

أه  ان ننه لنن  يأينن ل  كونننه   نمنن  ال نن ي  ال نن  ح ورث الق،ننأ  نن لك  ينن مدمنن   لهننت النن  
  ّل الأواتد  ت القوة لال اللح   -أّ أبد الوا   –أبد لا  ي لهو 

 

ّ  النظنند لالننأمع   برصننص غ نند ذلننك    نن   لكنن ي منن  ذكنند لإّ كنن ّ يبنن ل من،ق  ننً  إال أ
ّ  ال نن ي  ب مرنن  أّ برننّو معأبنندًا   منن  لننو لر  لهننو أّ ال  ؛ح نن   ل نندق كث نندة حصنندط   إ

ّ  تعنن    ذلننك غ نند مينن     ننل بمرنن   برننّو مضننمّو ال بنند غديبننً ي أمنن  إذا كنن ّ كنن لك  ننا
ّ  تع  ه  مأ  ّ  لرل ه  علن ه ا الن و يث د الصك    د  ليضعص  اللأد  لذلك أ القو  حأ

د  ن و الوضأ لذلك  ت  ب ل أّ ياك   ّ  هن ك توج    مضموند  ضعفد  بع،ت ان،ب عً  حأ
 الضع ص 

  أنب ه ل لك 
 

لأم  م  ه ل م  ع م  لجو  رلاب   ال   ح ع  أهل الب ت ت ثبت مول  المدن ّ  ه ند 
 ال  ح   ق  رّل  ت ذلك ع   م  الدلاب   ال    ح بمر  أّ ن كد مند :

ه لوا:  يل  ين  أ ت وم م     ال س  وم م     مو ن المأوك   رلى ا   ح  ويه ه  : 
جم عننً ي     نن  عبن  هللا لعبنن  هللا  ن  جعفنند ال م نّد وم منن   ن  ب  ننن الع،ن ر ن ين   نع

عبن  هللا البدهنت  ه لوا:   ين  أ م     م م     ع سن لإ داه    ن  ه شن  لأ من   ن  أ نت
ال سن   ن  م بنو   وم م     ال س    ن  أ نت ال ،ن   جم عنً ي هن لوا:  ن ين  أ نو علنت

هن   :  ن د عن  ال ن  ق جعفند  ن  م من ي هن  السدا  ع   ال     ال     ع  أ نت ح
ّ  ) (: ر و  هللا  ل قن ً  المد   م  لل ّي ا مه ا متي لكن أه كن أتي أشبه الن أ  نت أ 
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ل قً ي  ك لصند    ي  أن تضل  ال لن  عن  أ بن ند ي  عنن  ذلنك بقبنلركون له غيبٌة وسي ةٌ لأ 
 1 لجوراً  الث ه ي   ملا ه  هس،ً  لع اًل كم  م للت ظ لم ً 

هنو علنن لأ نو ح ن د   يقنح    ال     لاهفت   ا  ن  ال  حي رج له يق  ي ل ال ه ل 
 ننن   ب  نننن  ننن  إّ ا أمنننل أّ برنننّو المق نننو  هنننو ض ننن ّ لهنننو يقنننحي ل ا ب  نننن اضرجنننح 
  يقح أبض ً هو المدا ّي ل  الب أدّ 

 

ع  أ م     إ   ق ع  أ ت ه ش   ع  م م     ب  نلرلى الكل نت حسن  ال  ح 
تمنعنننت منن  مسننألأك  أننأذّ لننت أّ أ ننألك؟  ض ننت م منن : جحلأننك اليعفننّد هنن  : هلننت

نعن ي  قلنت:  ناّ  ن ث حنك  ن ث  نأي    ق  :  ل   قلنت: بن   ن  ّ هنل لنك للن ؟  قن  :
  أ أ  عنه؟ ه  : ح لم ينح

  2 ن اً  الدلابح ال   حل 
فه  ن عوا  مند ل ة الني شنت لالصنن خ ؛   ن  لي قنه 3لأ نو ه شن  اليعفنّد يقنحي لمن  ضننع 

كمن  إّ ا ن  الهضن اّد لن  ين كد   حعن هم  لال هنو  ض ن    ي لهم  إم م  ه ا الفن   4ال،و ت
 الدجل  ت الضعف ءي رغ  ا أق  ء  لد  لمأ ذلك ل  بصد إل ه 

 

ه  ن  مننه  فظ نه من   نل، ّ  ص  ل  نإش عح ال بند حنأّ ال سن  العسنرّد لن  ب   ّ  إكم  
جم عً  ع  عب  هللا    جعفد وم م     ب  ن  م م     عب  هللا: ه  له  رلى الكل نت 

 همأننت  إ ن  قعمندل ر منه هللا عنن  أ من   ن   أنن  لالصن خ أ نو جأمعنت  اهن  :   م ندّ ال
إن نت أرين  أّ أ نألك عن   يبن  أحن  عمندل: أ م     إ   ق أّ أ أله ع  ال لص  قلنت لنه

                                                           
 .287 -1كمال الدين ومتام النعمة: ابن البويه   1
 .1 -4مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول: ارلس   2
حاول بعض املعاصرين لتضعيف هذه الرواية أن يًعن ويب هاشم ادعفري، وملا   جيد شيئا يعتمده يف  3

 نقد املنت دون أن يثب  شيئا.ذلك؛ فقد حاول أن يثب  ذلك ب
 .218 -2نقد الرجال: التفريش   4
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ّ  اضر  ال ت لنو    من  أرين  أّ أ نألك عننهي شنتء لمن  أنن  حصن ك     ناّ اعأقن  ّ ل يننت أ
يومنً ي  ناذا كن ّ ذلنك ر عنت ال ينح لأغلن   م   يح إال  إذا ك ّ هبل يوم الق  منح حنأربع  

تكن  آمننت من  هبنل أل كسنبت  نت إبم ندن  أ ندًا  دن  لن ينفنأ نفسنً  إبم ن   ح   الأوبح  لن  بنك  
أّ أ  ا    منح للكنننت أ ببنت  ال ن ي  تقنوم علن د  الق   ألللك أشدار أل  هللا عنأ  لجنل لهن 

 أ  ربه عأ  لجل أّ يديه ك ص ب  ن المنوتن هن  : أل لن   بق نً  لأّ إ داه   عل ه السحم
هلبنتي لهن  أأبدننت أ نو علنت أ من   ن  إ ن  ق عن  أ نت  تنام  هن  :  لنن للكن  ل ،منل 

ن  آأن  لهنو  من  أهبنل؟  قن    ال سن  عل نه السنحم هن  :  نألأه لهلنت: من  أع منل أل عم 
 عننت ينا ّ لمن  هن   لنك عننت  عننت بقنو ي    نمأ لنه   من  أ  ى عننت يقأنتي   دّ  م  له: الع  

ي لأأبدننت أ نو علنت أن نه  نأ  أحن  م من  عل نه السنحم عن  مثنل  لأ نأ  ان نه الثقنح المنأمّو
بنن  عن ننت  عن ننت يا بنن ّي لمنن  هنن ال لننك  عن ننت  ذلننكي  قنن   لننه: العمننّد لا نننه يقأنن ّي  منن  أ  

 اندم  الثقأ ّ المأمون ّي  د ا هنو  إمن م   هن  مضن     نك   م  لأ عدم بقوالّي    مأ لد
  ج ًا لبرن ي  ه  :  ل   جأك   قلت له: أنت رأيت ال لص م   ه  :   د  أ و عمدل
 قلننت لننه:  –مننأ   نن   ل لأ –السننحم؟  قنن  : إّ وهللا لرهبأننه مثننل ذا  حعنن  أ ننت م منن  عل ننه

؟ ه  : م د م عل ر  أّ تسنألّو عن  ذلنك لال     ال ق   لت: ه  ي هلت:   بق ت لا  ةي
 اّ اضمد عن   يل لال أ د م للك  عنه عل ه السحمم  عن ّ  ل س لت أّ أ ل    أهو  ه ا

  ّ لهو  يله   ه      ه لأأ   م  ال  م داي  س   ص لل ًا له   ل   أح  م م  مضن لل  ب   السل، ّ أ
ّ ذا ع  له بي   لهنأ  اال ن أل ينن لد  شن لً ي لإذا لهنأ  ل س أ ن  بيسند أّ بعأندف إلن د  ولو
 1 هللا لأمسروا ع  ذلك ال،ل    تقوا

 هننتل  النندي ح  ننت لجننو  ا نن  لل سنن  العسننردّ لهننت  2النن   ح السننن لهنن   الدلابننح 
ّ   ك لك ه ن  مندن    إشن عح عن م لجنو ع م الأ نديح ح  نمه  نل ل  لاض ح ال اللح علن أ

  ه عل  ف  ال
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  م م  ع  م من   ن  علنت  ن  حنح  هن  : أند  ع  علت   ه  :لك ا رلى الكل نت 
ين  أند  إلنت  من  هبنل  يمض  ه حسننأ   ب بدننت حن ل لص من  حعن   أ ت م م  هبلم  إلت  

 1 ح ل لص م  حع   ب بدنتمض  ه  ثحيح أب م 
أمن  ال  ّ ك ّ الكل نت برثد  ت الدلابنح عننهي ل  2الثقح    ن ار لالمدا  حعلت    م م  

  ثقح حح  ع  م م     علت    
ه لعق  لأنه أرش  حع  أواال   له ألص عسردّ ال لالدلابح الدي ح لاض ح  ت أّ

  ح رلابح  ت مول  المد ّي ال 31له  ذكد الكل نت  ت "الك  ت" ه ا   ه ليق ته إل
 3 الميلست  مند   بعح

ي ع  معلن    م م ي ع  أ م      الك لنت ع  لرلى  ال س      م م  االشعّد
 :    هأل الأب ّد لعنه هللا (عل ه السحم) ه  : أد  ع  أ ت م م  م م     عب هللا

لت عق ي  ك ص رأى  ه ا جأاء م  اجأدأ علن هللا  ت ألل  اهي يأع  أنه بقألنت لل س
 4  ت لأمس   لم اأ   ح"  ت  نللل  له لل   م   "م ح م   ؟ه رة هللا   ه

ين  ملرّل ال  لق حسن  ال  ح ه   ن  عب    يه  : ن( ر ) س   م      ال:    
: ان ت أ ألك  اا  (ر ): هلت لم م      عثم ّ العمّد هللا    جعفد ال م ّد ه  

     ه  ام    ت  ألل       ن ه  وت  ت الم      ك ص ت    ر   أرنت)  :إ داه   رب ه جل  جحله     ه  
لله  ي: نع ؟ ه  هل رأيأه يدنت ع  ال    ه ا اضمدب أأ ( تلب  ه      ل ،م    ل  ك  ن لل  ل     

 5 -لأش ر      إلن عنقه-رهبح مثل ذّ 
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ال نن لق:  نن ين  م منن   نن  مو ننن  نن  المأوكننل  نن ين  عبنن  هللا  نن  جعفنند لرى أبضنن  
الن    هن ا االمند؟ هن  :  أرأينت   :ال م ّد ه    ألت م م   ن  عثمن ّ العمنّد )ر (

 1م  لع تنت نع ي لآأد عد ّ حه عن    ت هللا ال دام لهو بقو : اللد  أنيأ لت 
 

 ة: دوالإخفاء ال
لهند  لن    ن ث كنل  هن ا الالعسرّد ه  للن  لنه ح لفعنل م من  المدن ّي  إذا ك ّ ال س   

 لأعأد  علن ذلك حم  هو معدلف؟
  ّ ّ  العسرّد ل  بر  له لل  م  ذاعل  أ ّ   نت ذلنك له شتٌء من  عن ر  كد حأ   لذلنك أ

ّ  علن أّ ال لكم  ذكدن  العسرّد  د  كم  هو معدلف   لل   ه ا   ب عدف شأ
م مننن   ننن  ق نن  مننننه أّ ب فننن اضمننند علننن السنننل، ّ كمنن  لر   نننت هننو  لهنن ا كننن ّ ب  
منندّ   ص مضننن للنن  ب ل  نن :  نناّ اضمنند عننن  السننل، ّ أّ أحنن  م منن  عل ننه السننحمعثمنن ّ الع 

 2 م دايه لأأ   م  ال    له   ه لل ًا لهس  
لكنن ّ هنن  أأفننن  دنن ّ  قنن  :     هنن   نن    المف نن  الظنندف ال نن ّ كنن ّ ب نن د حمولنن  المل 

ل عوبح الوهتي لش ة  لن   نل، ّ الأمن ّ لنهي لاجأدن     نت الب ن   مول   ل أد أمد ي
 ل  بظدد  أمد ي للم  ش   م  م ه  الص عح اإلم م ح   هي لعدف م  انأظ ره  لهي ع 

 لتنولن جعفند  ن  علنت أأنو لل   عل ه السحم  ت    تنهي لال عد نه اليمدنور حعن  ل  تنه 
ل ننعن  ننت  ننبس جننواّر أ ننت م منن  عل ننه السننحم  أ ننت م منن  عل ننه السننحم أأنن  تدكأننهي

دنن   وجننو   لالقننو  حام مأننهي علننن أالنن  حه ح نأظنن ره  للنن   له،ع   ألاعأقنن    حالننهي لشننن  
حسنب    لفنت أ نت م من  عل نه السنحم ه ي لجندى علنن م  ح لقوم  أن أأ  د  لشند   لأغدى 
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 ي للنننن  بظفنننند  لذ    س لتد ينننن  لت ننننه د لا ننننأ ف في منننن  اعأقنننن   ل ننننبعظ مننننح   ذلننننك كننننل  
 1 السل، ّ مند  ح، ال  

إذّ  ننت ظنندف كدنن اي أّ شننتء غدينن   ننت أّ ب كننأ  أمنند مولنن  ؟ لأنننت تينن  ه نن  
ذّ  فنننوا أمننند لل ننن ه  ل  منننو  مننن  أذى مننن  أنننن أ  أأ لهننن  ذكننند القننندآّ أبننند مو نننن ا    

نن ننه أينن  ت ب لننه لم  ل أ ل     ن نن  إ ل ننن أ م   ) ت ذلننك:   لدنن  كمنن  هنن   عننأ لجننل ب رننل نن  ل  ا أنن ر  أم 
ل   إ ل   نن ننت إ ن نن  ر ا   ن  أ  نن   ت ل ال ت    ل   ننه    أ ل ق  ننه    ننت ال نن      ل ال ت    ننت  ع  ف  ننع  ه    ننا ذ ا أ  ض  ّ  أ ر  ننن أ  ك  م و  

ننل      نن   ال م د    ل و   م  نن ع  ل ًا ل      ل ج  نن   نن   ع  ّ  ل   ك ننوّ  ل د  ننو  ّ     ل أ ق ، ننه  آ     د ع  نن  ّ  ل ه  م  ننو  ّ    د ع  نننً  إ  أ 
ل      نن    نن ن وا أ  نن  ك  ه م  ن و   ننن أ ّ   ل ج  أ ل ننو   ع س  ل ننك  ال ت ق  نن     ل  ننت ل  ّ  ه نند    ع  ننو  نند أ      د ع  ه  ل ننت  ام  ل 

لّ   نع د  ل  ًا ل ه ن   ال ب ص  ن   أ ل  ن أ        ل  نن    ر غنً  إ ّ   ي نف ع  نب ح    نا ا   أ م   م و   ن      ل أ ب ن  ّ ح نه  ل أ ال  ك 
ن      م  ل ب د   ل أ ك وّ  م    ال م ا  ل ن ه  ن   ع  ب ،   2(  ل و ال أ ّ ر 

 بمرن  أ نن اً  لال: للن    قن   علنن من  نفننن المولن  حسنب  كأمن ّ شننأّ النعمن نت      هن  ر ل 
للن  لنهي لإنمن  يدجنأ  نت ذلنك إلنن غ لن  ال ه أّ بعل  أن ن لل ٌ  عت   م  ل  بظدد لهأّ ي   

العقنحء هن  تن عوه  الن لاعت  ّ  لو ك ّ له لل  لظدد لعدف أبند ي ضحأنه  يلاضم رة  الظ
 ف ننه أو نن  عل ننه لإشننف ه ي لهنن  م ألفننح   منن  الملننوك منن  ب   ضغنندا ألال هنن   إلننن كأمنن ّ

 لأأبن ره  معدل نح  ل نت النن أ من  اضل لالملنوك  اضك  دةذلك كث د  ت ع  ة  لج  م 
   دمنت حنه ليي ن   أو ن  من  لهنو  اً    دن   ند    أل ممن  تنأل  يول  له لل  من  حعن   نداب 

 ال  ومح مأ  لجأه لألال   الب ه  ي لذلك أبض  يوج  كث دا  ت الع  ة 
 لالمنن   ي اضه ارح  ت المنألح لالصدف لهو م  ذّل م  يأأل  ح مدأة  ن    ل ت الن أ

    ع، نه شن ل  من  م لنهل  د  من  يأ ند     ول  لهي   أنص م  إل  هه حه   ي    أالح 
مندن    نه  ل ت الن أ م  برّو م  أ لند  نسنب ي   أنأل  حن مدأة ذا  شندف لمنألنح لدنوىً 

الفقدن ءي أل    حأّ يألجه نفسد  حه ند للنت علنن من ه  كث ند من حه د عل  م  أهلد ي إم  
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الن    ي لتنأفنت  تولت أمده  ال ن ك    ألجدن  علنن ظن هد ال ن     ولن  لنهي   رنّو الولن 
 ننن كده      ن،نننو    ال الأنننت اض نننب  مننن  ألل  ادننن  لأهلدننن ي لغ ننند ذلنننك مننن   لأو ننن ً  ه أنفنننحً منننن

 اض نننوا ك ننننت  عننن ء نفنننت النننوال ة جملنننحي لإنمننن  نعلننن  مننن  نعلمنننه إذابمرننن  ا    الكأننن     نننح
 م نأ م  ذلك    نل  نعل  انأف ء   ي لنعل  أنه ال ل محً 

 العسرّد عل ه السنحمي لمسنألح  ل إّ ال  ّ عل    لك ه  حع  أوا  ليق ة اإلم م
 الكث ننندة مندننن  مننن  رلا  الصننن خ  الدلابننن أفننن ء لال ة اإلمننن م عل نننه السنننحم ممننن  لر  ضنننم  

الول نن  عنن  م منن   نن  ال سنن   عنن  م منن   نن  ال سنن   نن : ال نن لق حسننن  النن  ح هنن  
ال نف ر عن  بعقنو   ن  يأين  عن  أي نو   ن  ننوح هن  : هلنت للدضن : إنن  لندجنو أّ تكنّو 

ي  ق   ويأ لنكي لضندبت غ د   ص   اضمدي لأّ يد    هللا عأ  لجل إل ك م ال    ه ا 
اأألفننت إل ننه الكأنن  ل ننلل عنن  المسنن ال لأشنن ر  إل ننه  : منن  من نن  أ نن   قنن  ح  ننمكالنن راه  

أل من   علنن  داشنه  أنن يبعن  هللا عنأ  لجنل  اغأ نل اضالن حأ ل ملنت إل نه اضمنوا  إال  
 1  ت نسبه لغ د أفت   صأالمول  لالمن لد ا اضمد رجًح أفت  
 له  ال ق لأ س  

 

نن    نن  ر    عننوى لال ة المدنن ّ حننأّ ال سنن  كنن ّ عق منن  لن وهنن ي  دننت  عننوى تع   لأم 
ّ  ال س  ك ّ عق م  له  تو  ت ش ح   له م  العمد    نح؟ 28 م  أ راك أ

ن  ال ب   ا هق   ت مثل   ل ر  ح لع   ن ي لهنو  المأع   سنمأي  نل لال بقنو  حنه إال مأع  
    لال كدامح  يد 

ّ  منن  أرا  أّ بسأصننرل كنن ّ ينبهننت لنننه أّ بسأصننرل  ننت غ نند ذلننك منن  هب نننل  علننن إ
ّ  هنن ا أمننٌد أنن ر  عننن   عننت منن   ننو  عمنند ي  ننا مسننألح اله بننح ليبوتدنن ي لكنن ا  ننت منن  ا  

 المألوف 
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هي منأ ع م ظدور لل   ت    ته أّ أم م اليمدنور ال م،لقن ي  لن س من  من نأ   نلأم  
  أل اجأمأ  د  كم  لر  ذلك بع  الن أعل  ح لف أن ه الأقن

 

ّ  أحنن    ّ  نفنت مد ب نح م من   ن  ال سن   ن عوى أن نه لن  يولن ي أل  نأع  أ لن اي  أنن  أرى أ
نن –كنن ّ عق منن  لن وهنن  ال ينفننأ لال ينن  أ  نعننن  للمعأنند   نننك  -لننو تنندك الأع   أّ يأمس 

ٌّ كنل  هن ا حه د ذلك مم  بمر  أّ برنّو لنه نفنأ كنأّ بقنو : ك نص بمرن  أّ بعن ا إ نسن 
 الوهت؟
 م  معنن أّ برّو إم ٌم غ اب  لأّ نفأ للن أ  ت إم مأه؟ي   

لكنن   هننن ك منن  تنندك منن  هننو لنو هنن   ه اننل ل ننأ   نن ال  نن لك لكنن ّ لننه   من  هنن   لجننهي 
ّ  ال سنن  كنن ّ  عن ء أ مدن   لاشننأهل حمن  ال ينفننأ لال ب عقنل منن  تصننر ك حأالنل المولنن  أل ح   

 ؟!!!!لالأع    الأقل  م ع  هوم لأّ  اء  لعل ح عق م ي لهو كحم تلق فه هو 
 
 
 

    2ي )ح   مول  ال    ( ل  ت ح إال رلايأ ّ  قدي لهت الدلابح الأ  عح لالداحعح لالعصدّل 1ح س  مب نت العحمح البدبو ّ  ت ال  ح الك  تي   -لم  حع ه ي ل  ت ح م  الوا   لالثحي   رلابح إال  بعح أل يم ن ح رلاب    قد   170شدح أأب ر الد و ي   ح س  مبنن العحمح الميلست  ت كأ   مدآة العقو   ت -هن ك لا   ليحي   رلابح ع  لال ة اإلم م المد ّي له   الدلاب   ك لأ لت:  677إلن  645)مول  ال    (ي   25ي الب   2م  أجل ذلك ذكد أنه  ت كأ   اضالو  م  الك  تي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

 
 



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 123 

 
  

 الفصل الرابع
 
 
مر املهدي

ُ
 ع

 
الهتتت   ليستتتل شللةتتت غي ةتتتم دي تتتي شللهتتتأم  مستتتهل  ةهتتت ش ال تتت   ل تتت   تتت    ش تتت       ال    

ّ  تتد انتتأهل  ةتت غي  ال      ذ كيتتد كل تت م  ضتتي ي شللهتتأم هتتم رتتّ  التت  ةتتين غتتم ال   ق
ّ ل؟!  كعلَّ    سل  ك   ه ش شل

أ اغى   سل ي ي شأل  يلء  كلل  ل  تَ  از  جت      لقأ كل  شلق آ  يؤك  َغتَم    تغسَنل َ  س ََ ْس َ  تل اَل
تتتغ يَ        ََ َضتتتُ  س ل تتتَ عس   ة قسَنتتتي   شلسُل س ْ  َ َجَعغسَنتتتل َِعس ش تتتَّ َس ُةتتتَّ  ة تتتم شأَل َعتتتلَش َ َ لس ََّ َُُغَّ  شل    َُّهتتت س َلَيتتتوس

  1( اَلَتصس  ُ   َ 
ّس اَل َزلسَنتل َ غَ   ل      ّشس َلّس  اُل تز َ  َاَغيست   َ َغتَم َ َلت تُ  َُّت َّ َ  ُينَوتُ   َ َ َ لُل تَم شأل س ّس   كتل  لَُّقض  َ َلت

ل َيغس  ُسَّ   َنل َاَغيسه    َّ   2(َجَعغسَنلُ  َ َغكل  لََّجَعغسَنلُ  َُْجال  َ َلَغَ سس
ْ    تتت  الهتتت  اصتتتليّ شس ستتتل ي ي َتتت  ل   تتتل ّ  شلمنتتتلء اغيهتتتل ِتتتلللّ  كلتتتل  تتتل   ت تتتل

  3(َّ     ََّم َ ي  َل َ إ  َُّه   َّي  قُ    تعللى  
غ َم شلسُخغسَأ اَلَةإ      لَّ َةُهُ  شلسَخلل ُأ َ    ل        4(َ َ ل َجَعغسَنل ل َ َة        َ  س

ّة م؟    ذ   الليس شللعقّ  ال   ش   شلحس   هّ ِة  كسلي  شل ة  ت
ّ  د انأهل   ه   هم شللسولي شلقم ين غم ال   ق
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 مشكلة الُعمر: 
ْ ال  كعيش   سل  ألَث   ت  اللتد  ة غي شلعل  ليسل ال  ش  َهال   ةل   شلصعب تصّ 

!!  َني   ليل شأل   ش قص  اغى ذلم  ةلهلل  حأ  كع ف  قى َّف كوه  شللهأم 
ه ش  ش ل    ت  هتّ الهت    ةت غي تَت ع  تجعت  شسكلتل  ِلللهتأم انتأ كثيت    ت  شلنتل   

 ؟ ش شسش ل ه ا ؟  ب  تجيب ذش تقّ ةلل        سقحي  سق عأش  
 

تل لقأ ر حتل اتأ ة تمستي ش  لَتّ  الت  شللهتأم    ل ت  هنتل ال   ت ك  ال   الهل هتل  ةلل 
  ي  ةم ذلم 

 

 نظرّية اإلمكان: 
َِتتّ  التت  شللهتتأم  لتتى  تتل شتتلء     شلقتتّ  الم     رتتّ  شلعلتت  ال تت   ل تتَ   نمستت  

ّ   ِو    سقحي    ليس  
عوتتي   تتل  شلكتت  ذلتتم   تت  ذ -حقتتى  لتت  لتت  ك ت  كعققتتأ ِللغي تتي-هنتل   تت  الهتت  شلعغتت  

ّشز آِتتل:م   ّةتتل شاقمتتى  تتأ ال تت  التت تتيوه   الاأشيتت   تت  ا  َلتتل  اتتأ   ستتَل شلتتأ يل ةتتيلأ َ 
ْش  غئل  1  شلخض  َعيسى حيلت  الكلش  ش قأش: ال   رّ  ةم ش قنلع      ظغلل جّ

شلعلتت  شس ستتل م   يز تتأ اغتتى  ليتتي  اةتت    َتتني    تتل  ِعتت  شألر تتلء  تتل  شلتت شزم  
ّله    ّشةقهل ةإ  شل قلء اغتى شلق كيتب شلت م ةتم شس ستل   شآلكي تأ  اغى االف    شلعق  ي

  ةي     كتل   شجتب شللؤَّ    أل َّ     ةي   ل   : شش توَّي  شللؤَّ     م ل   ل شت    إ  للل ِق
ّ: ةوتتله  شلتتأ شش ّجتت ّشجتتب  هتتّ :شيتت   ةقتتوَّي     شل  إ  كتتل  ديتت   ةغتت   تتؤَّ     نقهتتم  لتتى شل

ّز ال  ك ّ  :شيلل  ةإذ  شل قلء  ل  2    ةم ذشت كج
ّع  ةغتتيَس كتت    ل نتتل  ش عتتل    ّ تت ش   تت  شل    كل تت  ال    تت : اغيهتتل  ِتتو   شس  تتل  الاتت   جتتأ 

ّ    ل نل  ّ: شمء ال  تحق ق  ِلج : ك   ث ل  ج

                                                           
 .246 -11عون املعبود شرح سنن أيب داود: العظيم آابدي  1
 .138 -12مفاتيح الغيب:  2
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ت   لتى الضد  لى ذلم ال  نتل  لت   تَ  ةتم حيلتنتل ال   لتل  قت   لينتل ال   الحتأش   ت  شل ةت  ال 
 ه ش شللقأشْ 

 
 الطب: نظرّية

اْل شلَتتب   يتت ى ى    تتل  َّ تتّ  رتتّ  شلعلتت  اتت  ر  تتأ شلَتتب  حيتت  ال   هنتتل   تت  
ْجم  َْض ال   و   ل   ل عل     ال  كَّ  ال  شس سل   ذش ل  ك   هنل    ض ال  ال

ال  ُكحتقم  ِخالكتل شلجست   قجليتأهل  -ةعتال َّ تل  ت  لقتأ– اغى هت ش  ةتإ    ت  شللل ت  
ّ تت   ةتتإذش كتتل  ذلتتم  ل نتتل انتتأ  نتتم آ:ش كعجتتز َ   تت  ِتتل  ال لتتى ال  ةغتت   ؛ لتتى   تتل ر

 ك ّ  
 

ْ: اغى الاقهل   مس ي : اغيهل  ل لك   :    ل   صحيح   ال صأ ال هل تقحأث ا   ج  
ْض  ت   ت ض ال  ديت    لكت  لت  كستج   لنتل  ال   رّ  شلعل   ل    ل لتم ك ت  هنتل  اتل

ْ خ حللي شخّ الش اللد َني  ثال!!  1شلقل
ّ:  تي    ُ عققتتأ  ت      شللهتتأم كلتتل كقتتل  ّجتت تتأش    شلنتتل   يقحتت    ةيلتتل  يتتنه   لتتيس  جل 

ّ تت  يقحتت    كعنتتم ال  تت  كستتقهغم الجتتزشء جستتأ   الاضتتلي  كتتوم    ستتل    بللقتتللم     تتثال   ك
ّ ل   2ُكل   ال  كعيَش ك   ه ش شل

                                                           
ابلنسبة للنيب نوح؛ مل يثبت طول عمره ابلتاريخ بل ابلنص، وما يذكر يف بعض كتب التاريخ عن أشخاص  1

 لتأكيد.عاشوا  أعمارا طويلة جدا ال يعدو عن كوهنا قصصا مل يثبت منها شيء، ومل تعد مقبولة اب
وهي النظرية وهناك نظرية حاولت أيضا تفسري طول العمر من خالل النظر إىل اجلسد وإمكان بقاءها،  2

اليت طرحها الشيخ اإلحسائي الذي تنسب إليه طائفة الشيخّية، أقصد فكرة "اجلسد اهلورقليائي" وهو جسد 
ل أبنّه اجلسد الذي عرج به النيب لطيف خيتلف عن أجسامنا، فهو أرق وألطف منها وأكثف من الروح. وقا

)ص( إىل السماء، كما ذكر أبّن املهدي يعيش هبذا اجلسد، وهو ما يربّر بقاءه هذه املدة الطويلة على قيد 
 احلياة  دون أن يتطرق إليه مرض أو موت.

 وهي حبد ذاهتا فكرة لطيفة، لكّنها جمرد ختّيل.
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 نظريّة المعّمرين في التاريخ: 
ْ خ   ذ كلتتل كقتتل   ةوةضتت  :ليتت  اغتتى  َّش  لتتى  َّ تتل  رتتّ  شلعلتت   تت  شلقتتل  هنتتل لجتتو  تت

ّع   رّ  شلعل      ِللمع  ةيلل  ضى  ل ش ةقأ شَقأ   شليز:م شلحلي م شس   ّ  ل  هّ شل
ال   شلنتتل   آ:ش التت   تستتعلليي  َّالَّتتّ  لَتتّ  شلعلتت   تت ك  اتتأ:  تت  شللعلتت      تتنه   

 َني 
 شلثل م  شي   ال   تسعلليي  شَّنقل اة ة َني 

ّع  ال   اللمل   السلليي َني   شلثلل    
ْ س  ال   قّ  َني شل شِ    :    تسعلليي  الس َ 

 شلخل س  َغيلل     :ش :  ال   َ علليي  شَّنقل اة ة َني 
تت ّ   تت  انتتأ  التت   َّالَّتتي آ ف  الستتلليي َتتني   التت  ال    انتتأ  نتتل آ:ش  شلستتل:   اتت

 1الز أ    َّالَّي آ ف َني 
 

َْتمال  َلل ذكت   ْبعلليتي  تل   كتل   ت  شللعلت      َتغلل  شلمل ّْ ال الت   اغتى شللةته
ّشل َني   ْ شكي شلع  2!!!!ايسى ش        لقم   ةم 

تتت علليي َتتني    ل   التتت   اللتتد َتتتنيضتتح    تتنه    َْتتتق      ك شلَتتب  التتت   التتس َ 
قلليي َني      ال   َقلليي َني  زش   ال   السّ  َ 

لقلتتتتل   تتتت  اتتتل:  التتتت   َّالَّتتتتي آ ف     ش:  تتتت  اتتتل:  التتتت   َتتتت علليي َتتتنيشتتتتأ    تتتنه   
 تتو  شلتتأ از تتز  صتت    ْ تتل   تت  :    َتت علليي َتتنياز تتز  صتت   التت        الستتلليي َتتني

ْ ل   ال   َّالَّي آ ف َني  :       ال   اللد َ  علليي َني  3و  شلأ 
 
 
 
 

                                                           
 .262 -1ي احلائري إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب: اليزد 1
 .263 -1إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب: اليزدي احلائري  2
 .263 -1إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب: اليزدي احلائري  3
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ّ: اتأ:   ت  شللعلت     لت  تقتأ  ل  هت  شلست      ّجت  ك ش ةع  شلصأْ  حيت  شَتقأ    
ْه    بللقللم ةغ  ك ّ  رُّ  ال  شللهأم ال  ش   ْ خ كثيَ     الا ل ْ م ةم شلقل ْ ل    أ  ال

 لغعل:ة    د   ل 
تتي  تت ك هل هنتتل   تتل   تتأ  ث تت  شلصتتأْ  لتت لم  ْ ى ِقص  الِتتل شلحستت  حلل:  تت   تت   ال      
ّلتتتّ  كتتتل   تتتأ ُةتتت ّز  صتتت الحلتتتأ  تتت  ر د م   غتتت   ةتتتوُ   ْز الحتتتأَ  تتتل لتتت  ُيتتت قح اغيتتت   تتت  كنتتت

ةإ    ل تعت ض  ؛شأله شش ةوشلْ  لي  َّقلت   حلشيق   بَل ق  ال    يقع ض لهأش  ِلله  ي 
ّش 2غيعَ ةم ذلم  ال   اللمل    شلمَ  ةغجَّ   1حأ لهل ةَل  ال  ال ّش كعلغّ   ال  كَغ  شل ل    كل 

ّشليتت  حقتتى ضتتج  ش  كغ تت َتني   تت  ّش ح  ؛ نتت   تتت   شلعلتت  ّش ِل  صتت شف ِعتتأ شألكتتل ةغلتتل هل 
ّ  ل ةقأ   جأ ش َ بَ  ّش آا    جأ ش ِالري    ْ ش ال   شل ل  شل م كَغ   ليلي       ت   ةغلل  غغ

ّهتتتلْ  ةقتتتأ ّهتتتل  الا ج ّش ةيهتتتل  لتتتى ال   غع ّ ل يتتتي   ةتتتإذش اغيهتتتل كقلِتتتي   ش ال هتتتل شل تتتل  ةلحقتتتلل ي
ّش ح للء  ص   اغللءهل ةغ  يهقأ ش لهل ْجت  كعت ف ِتو م  ةجلع ّش  ا تأ     كل  ةم شلق

ةتم  غتأ  ةقل  أل م شلحست  حلل:  ت   ت  الحلتأ  الات ف  لظ شلأ يل  اغلليهلشللأينم الحأ حم  
تقّ  َتني  ل   أ اُ   مل  َقُ شلح ةي الُ  زش َات   تأ كتل   كعت ف هت ش شلخت       التتى اغيت  َّالَّلليتي َ 

ْ   لني  ةغح صم اغى اغ  شلع   ل  ال   اغي   هّعغ   اغى ال  كُ     ِل
ه ش  ةوجلِ  ال      لى  غم شلح ةي كسول  ال  كحل  ه ش شألَقد  لي  شلحس  ةكقب ال ّ

ََ   أ رع  ةم شلس    ّشء    ُ شلز ل    إ لل كحمو  ه ش شل  لَ  ح  ق   لى  خلف اغي    س ه
ّشء آا   إ غي  آا   لحقق   ي شلسم  ال  يقغد   ةم ِقلي  لنل ش فَ ح كي  تعب   ةق   ه

ََ  ة َ  ّ    لمكق ال    مس  مء  يني  ةإ  كل  لك  ش    ّ   كلت  غل ل  ةحُ        سولي تسول
   ْ ّش     شل الري ةم  ل ّش  ال  شلصعيأ شألاغى   حُ   لى  غأ الَ غى شلعجغي غل    الَ

ّش   ةغلل  صغل   الهل شألَقد  ةس   ل ةيهل   لى ِال: شلح ةي  هم    ي    الَ
ا أ    ةسول  ال ّ -ل     :  و شل     ِللح ةيي َّ   قغل  لى شلع بيي ةإذش ةيهل   قّ   ال ل

                                                           
 هذا غريب، وكأنه يشري إىل ما يعرف بلعنة الفراعنة. 1
 الَفعلة: عمال البناء. 2
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د ز ل  ةم َل  شل م شللغم شلعز ز  شلأ هّ  ةقل  ؟َل  ا  شل  ل     هّ   شلن م   يَّ
ّل  شَل    شلأ  شل  ل   ال   َني َ علليي شلعز ز ال   كل   :  و    ل شل        يأشل

 ا جل :  و    ل شل     ال ل  ةيهل ةإذش َني آ ف َّالَّي :  و  ال   َني َ  علليي اللد
ْم  َنل  ذ   ن ع  ةيض ألاغ   شألاو  شلني  اغ  رغب ةم    عم ةخ جلُ    ميض  ال
ْبعي صح نم      شل ح  شلوغلل   لم ش قهيلُ  ال   لم َني ي َّلل  ةس  ُ   ْج  آ ف ال

  تلل َ     نم  لم ك    ل  ةي      ع   شللحي  شل ح  كقَ  شلني  ة اليلُ  ِللأ يل شللحي 
ْبعي ةم  بقيل الصحل م   بنيل  ص   لم ة جعلُ   غكم  اغى ةخةيل ْج  آ ف ال

ّزم   ال :اقهلل شله  ي   بنيل   شل  ش م شأله شش   ذلم ةم   غل  ذالي م  َن
   َ ْ تتتا   ال:   َ لي  َكتتت َّ ل ُهتتتَ تتت عتتتَ  م َِ غل 
    نع  ُصتتتت ل َ تَقتتتت  ل لتتتتلُ ل حَ َ تتتت نتتتتلُ تقَ  الَ 
  يَضتةَ  أء  َ ت  ت س  يت   شلن    غ َ ا   ل للُ حَ  َ 
 حل  ستتتتتلك  عتتتتتُل  ُ ََ ش   َ َّْ لهُ َشتتتتت ّ َ ل ُ َلتتتتتََّ 
  ُهتكغَّ   شلجت َّ  شس تَس  َعلُ  َ  ال س  ىل 

 مل تتتتتتنز   َ  ِعتتتتتتأَ   َ نَمتتتتتت َ    ال س  قنتتتتتتلُ ةوكس 
تتتتت مغك تتتتت ُ  ى َلتتتتت  تتتتتلُ وة   تتتتتل  ل   ََّ  يلُ  الََْ
َْ  هتتتتتل     كتتتتتلُ تَ   مق تتتتت لَ  ح   مَم  تتتتت آَّتتتتتل
 

   ُ الاَغتتتتتتتتت و ُ  يتتتتتتتتتب  للغَ لتتتتتتتتتم ِ   غتتتتتتتتت َ    ا    
  ُ َكتتتتتتتتتتتتتتتى  الحس و  ال تتتتتتتتتتتتتتتَّ    ُ لقُتتتتتتتتتتتتتتت الح َ 

  ُ غَجتتتتتتتت ُ  جز   ُء ِتتتتتتتتللعَ م  شلَلتتتتتتتت   زَ ةتتتتتتتتواجَ 
ّل م  نتتتت   تتتتاَ  يَش  َجتتتت جتتتت   ح   ّحتتتت  1شُ     س

ْضتتتتتتن   اَ    ُ وغ تتتتتت ُ  حتتتتتت   شل َ   تتتتتت َ  ج  م ُلتتتتتتل
تتتتتتتتتتتتت  شُ أَّ قَقتتتتتتتتتتتتت ُ  م   عتتتتتتتتتتتتتأ  َِ  ي  لتتتتتتتتتتتتت م هل 

  ُ  ال ُعتتتتتتتتتتتت ؤَ  ُ تتتتتتتتتتتت لش  َكتتتتتتتتتتتت لأ لصتتتتتتتتتتتت   ِ  
 شُ تقهتتتتتتتتتأَّ     ى غ تتتتتتتتتتَ    ه   شلتتتتتتتتتأَّ  ىاَغتتتتتتتتت

 

ْ  َّ   تل  تِعتأ ال  ذكت   شلصتأ      جتل ز ش شلحتأ : شلَ يعيتي  شلعل:كتي ةتم  صصتل للعل 
ْه    ْ تي  ت لم ةتم نَّ شلخ ت  ِتل  شلُست ش اصت  ل   صتحَّ شلقعليت  للت  تقتأ   صح   إذشةالالل ي جل

ّز شأليلتتي شلقتلي  شلثتتل م اةتت   تت  ِقتتم ةتتم دي قتت   تتل ِقتتم لتت   كعققتتأ ش ت  لتتّ ال   ةغتت    كجتت
 2ك   شلقلي  دي  ؟

 

                                                           
 .562كمال الدين ومتام النعمة: ابن اببويه   1
 .577كمال الدين ومتام النعمة: ابن اببويه   2
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تتم  تتل تتتزا  ال  ةيلتتل تقتتأش  تت   ةإ هتتل    ل شلُمتت الَ تت    هتتّ كحتتقج لتتنمس شلمكتت ة   شلََّ
ْه  ّكهل جللاتي رللتل الالتل اتلش اللتد َتني  1قتي شلحي   شلضتحل  صتلحبَ     ال   ةيت  ُ    غ
ّلتتّ      شللغتتم شلتت م الحتتأث  شأللتتداتتلش ةتتّْ   تتليقم َتتني  إة  تتأ   شلعتتل:   َتتني   ق

ّ ت  َتقلليي َتني  ديت  ذلتم  لتل  شلله جل  الش اللد َتني  الستلليي شَتقق   نهتل ات   
ْ خه   كق ه     ُ هُ  ّش ّ: ةم ت ّج ذك  تل  ةتم صتلحب  قل       لةكيد كُ       ك هلَّ   ّ  

ْ  ا  شلعل:ش   2؟!شلز ل  ال
ةللكالش  3شلَ لي   الصحل كحي  ذلم    شللنجلي   كل  شللخللد لنل  ل  ةإذش  ل   
ّع  ل  صل    الص  عه  ةم  شألالتل  شلعل:ة ِقصت   الج ى ه   شللسللي   ش  شلعلل   صن

ّلهل   ش    ل:ْ اغى     شلكالش َهُ  ذلم  َ  ي  ت ةإذش   ةنليهل اغى   رللقهل ر
ْ َ   تال   ت لم ديت  كل  شللخللد  لت  كستغ    إذش نتل لعتل:ش   ةقتأ  ي  ات  ش   كقتّ   هت ش اتل

ْ      ال ْ  ات  ال:شتنتل   غنتل    تل شللتل    نت ؟  إا  جلي  شلعل:ش   ة   ليس ِخل   يت   اتل
ّز  ةتتل   يتت   ذلتتم   ّز   غنتتل   حتت   نتتلزع ةتتم ذلتتم  انتتأ ل ؛شأل  يتتلءةتتم ز تت     كجتت كجتت

 ز   ذلتمشلحأي  كجّ    الَث  الصحل  شلصللحي     شأليلي شأل  يلءاْ  شلعل:ش  اغى يأ 
ّ ي    ك ْة   س إثي     شللعقزلي  شلحة ّش ذلم ك ش ل  كل  االةل ةم شلع ل  4َل

 

                                                           
قّصة الضّحاك هي أسطورة من أساطري الفرس، وامسه على ما يُذكر بيوراسبب ببن أروادسبب ببن رسبتوان ببن  1

نيببباداس. وقبببد ذكبببرت للضبببّحاك قصبببص وأخببببار عجيببببة منهبببا أنّبببه خبببرج بكتفيبببه َحيتَبببان  فكانتبببا ال تُبغَبببذ ن إال 
خلق كثري من فارس، واجتمعت إىل حربه مجاعة كثرية وافاه أفريبدون هببم وقبد شبالوا أبدمغة الناس. ففىن ذلك 

 راية من اجللود تسميها الفرس درفش كاَوان، فانتصر أفريدون على الضحاك وقيدُه يف جبل دنباوند.
 .123الغيبة: الطوسي  2
طبيعتهبا ال حبسبب مشبيةة  .  يقصد أبهنم ال يؤمنون مبشبيةة اابالق وفعلبه ويبرون أن األشبياء تفعبل حبسبب 3

وال خيفبى عليببك أن الشببيخ الطوسببي نقببل املو ببوا ليلببزم املخببالفي مبببا ال يلببزمهم حيبب  أراد أن  ببرجهم ويبببّي 
 هلم أّن دعواهم رمّبا تصل هبم إىل إنكار فعل  . وهذا خطأ وبعٌد عن اإلنصاف.

 .125الغيبة: الطوسي  4
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ةتم الرغتل  ذلتم   إ  لتل شللعل       تل  ةتم آات كثي ش     الا لْ  شللجغسم َ لم ذك 
ْ   كقل  ه ش كقل َ     لئاللأصحل ذلم     غي شلجأ ى ت عل  ّشيأه   ال  1ا  ة

 

 ذك  ل  يث ل    كخمى اغيم ضعد  ل  ي   ةإ  شيئل  لل 
 

ْش: ال   -ت عل لل    غ -ال ل الاققأ ال   شليز:م شلحلي م  ْش: ال  كمت    نت   ةقتأ ال   ت  ةيلتل ال
ّْ   كل ت  ال  تث تل   ت  كل ت  شلقتّ  ِو  هتل    يث ل رّ  ال  شللهأم ِلل ذك   ت  ال ت

ّ   تتت  انتتت تختتت   اتتت  حتتتأ   تتت  هتتتم  نتتتل  2أشلقخ  تتتل  لقتتتأ تحتتتأ ث اتتت  اتتت  بتتتي   لنتتتل ال   ال  
 آ:ش!!!!

ّة م  لتت   تت  شلعلتت  َ َْتتم تتت ّْ ال   َتتغلل  شلمل ال تتل !!!!  400لتتل ذكتت  لنتتل ال   شللةتته
 لك     أل    : يأ ةغ  كجزش ِو    لقم ايسى 

 
 ال ّ  

                                                           
 .23 -51ار األئمة األطهار: اجمللسي حبار األنوار اجلامعة لدرر أخب 1
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يرفعبه إليهبا أي لكلبه ويبرو  أن املباء عنبد الطوفبان طببق مبا علبى  احلوت مبن قبرار البحبر فيشبويه بعبي الشبم 

األرض مببن جبببل، لكنّببه مببا جبباو  ركبببيت عببوج وعبباإ ثالثببة آالف سببنة. إال أّن قومببا مببن أهببل العلببم اع  ببوا 
 3000علببى ذلببك لببي  ألنّببه ال  كببن ألحببدت أن لخببذ احلببوت مببن البحببر ويشببويه علببى الشببم  أو يعببيش 

مبببن الغببرق وإذا كبببان اببببن نببوح الكبببافر غببرق فكيبببف يبقبببى عببوج ببببن عنبببق وهببو كبببافر ولبببد سببنة، ببببل ألنّببه  بببى 
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 هذا ما صرّح به أهل العلم.
وهببذا هببو عببوج بببن عنببق الّببذي احببته بببه احلببائري، وهببو مببا يكشببف لببك عببن خلببل خطببري عنببد مببن كتببب عببن 

 املهدي.
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تلي  لقث قت   ةهنتل   تل كل ت  ال   أ ك   د    َ      شسكلل  ِةمء  ل   كسقق   ال  تحة 
ّج   لغ ج   هّ  قأ للنهج شلقعل      هت   كسقأ   ِ  الةض   لل  ل   الم     شلنقأ شل  م ي

 شللسولي 
    هّ :  و؟!     هّ زش ؟!

م  ال  كعقلأهل انأ ل ل  َّ    لّ شةق ضنل ال   حججل كه   كل  كل   ل غصأْ  ال  شلََّ
ّ: ش  شَثت   وات   هتل   ت ك هل ِعتأ ال   كل ت  ال هت    لكت  ك    ضى اغى شلغي تي    اقت

ْ  شَّنل اة     ل؟ ةحقى لّ شةق ض ال   لت  ذكت   ت  اتلش ِللمعت    ضى اغيهل  ل كقل
ّع هتت ش  ّاتت – تتليقي  ال  َّالَّلليتتي ال  الستتلليي  ةهتت    تت كتتلف  ليث تتل ال    -اغتتى ةتت ض    
 شللهأم   يزش  حي ل      كعغ        قى كوه ؟!

ْ ال  هت        ذلم  ال  ين غم ال  الَتو  ال     ات   ش عي تي هتؤ ء شألشتخل    ت  ال  الصتأ 
ّش ه   شألال  لْ؟الش

 

تتي اقلهتتل ِو يتتل   تت  شلةتتع   غغتتي شلعتت   شلقتتم  ْ ى لنتتل  ص  ال تتل شلةتتيخ شلصتتأْ  ةقتتأ 
د!!!!   َعل  ل  ينَأ  هل    الش     اهأ يَّ

ّش  ن ت  شلنيت    ْ ش َّلتل ي  َتني لي غغت  ليل شأل   ش قص  اغى ذلم  ةقتأ ذكت  ش ال  هت  َتل
ْض أل    ذلم ةم ال    لل ذك  ِ ثي   ْش: ال  يأْ  حّ  شأل   لّ ال

ّش تت   ةتتإ   َلتتل    تت  ذكتت  ِعتتأ تغتتم شل حغتتي ِتتو   شلنيتتَ  كصتتب  ةتتم شل حتت    هتت ش اتتالف شل
ْ ل   ال ل  صب  شلني  ةم شل ح   هّ  ع  ف تحل شلنو      شلني  ين      ِحي ة ةكقّ

ّ: اغ  اَي  ةم شللنهج    ه ش  ل ي ي   لم  ج
 

   ج : -ل لك    ذش ت كل  ل  ي     ذك  هؤ ء شللعل     ةه  كل   ال  يث 
ّ ل؟!! -شلقحأ ث ا  ش   ل   ال   شللهأم  كل   ال  كعيش   لقأ  ِ  شلعل  ك   ه ش شل

ْ خ  شلغيب   لنمه  ذلم  كجب ال   نو  ةيلل  ي  شلقل
 
 



 132 

 نظرّية اإليمان )التاريخ والغيب(: 
ّ تتلي  شلقتتم  ْ خ اغتت  كقي تتأ شل ْ خ ِللغيتتب  ةللقتتل ت جتت  هتت   شلنو  تتي  لتتى ةهتت  اال تتي شلقتتل

ّ تتلي  حصتتغل ّش:ث    هتتّ  تت لم اغتت  كعقلتتأ شل ْشَهتتل  شلحتت شلقتتم كمقتت ض ال  كةتتق   ةتتم  :
ْ خّ تتتلي  شلقتتتم كقي تتتأهل تغتتتم شلشلنتتتل   لكتتت   ذش  وتتت    لتتتى  َتتتقجُأ ال  هتتتل اغتتتى ةإ تتتم  ؛شلقتتتل

ّاهتتل  ةتتال كستتقَي  الحتتَأ ال   م ةتتم    ّاي   ةهنتتل    تتلي    كخقغتتد اغيهتتل الحتتأ ال  كةتت    تت
يز:جت : ال  ةتقح شلقستَنَيني ي ال   ع كتي  يستغّ   ينك  حتأ ث  ع كتي  تأْ ال  َتقّك  غتم

ْجي ي   ُكل    ك ش هل  ّْ ال ّاهل ال     حّ ذلم  ةه      حي    
 

ّع آاتت    هتتم شلقتتم كختتقغ  ةيهتتل شلحتتأث  تت  شسكلتتل  شلتتأينم   ِحيتت     لكتت  هنتتل   تت
ّاهتتتل     تتت  يتتتؤ    هتتتل    ل تتت  ال   ضتتت    تتتثال اغتتتى ذلتتتم  نتتتز     ّ كل تتت  ال  كعققتتتأ  

ّحم ا ْ خ ال  ج  ييت   تز  اغتى شلن تم    (   تل  شل غى شلن م    (  ةنح   ق ال ةتم شلقتل
تي  ق الهتل   ستلعهل  ْل  لتى آات  ذلتم   هت   شلقص  ل   ش  ال  ةوجل  شلن م    (   تل ال تل ِقتل

ّش عي قهل  م         هل  أ حمونلهل ا  ظه   غب :   ال   ة  
 لك        يؤ    ه ش شلأي  ه  كسقَي  ال  يؤ    هل؟

ّش ُ  ِلسكلل   ي شاقغ  ةيهل شل ّش  َي ّ  ِللنمم؛ أل  هل  ص   ِللقوَيأ  ةإ   شلج
 

ْد  ال    ي الصحل  شلكهد شلقم   ال لهل  آ نل  هل  ْ خ حقى لتّ  َّ   د انأ  ص  اغ  شلقل
هل  ا شةي    شألَلري  شلقم كعققأ  هل شلنل   ذك هل لعأ 

 ّ ْ شلل ء ِخ   كوج ّ ؟ :اتم التل  تل  الهت   ه  تعققأ ال      شللل   ال  كصأ    توج
ْض  ّ:ة اغى ََح شأل ّج ْ ِو   ه   شأل ي   شلقمسي   لل هّ الاجب  ه  كل   ال  تصأ 
تتتأ  اتتتأ    تتتلي  شلكةتتد؟  لتتتى ال  يقحق   َ ْ ْدتت  تَتتتّ  ّش شلقيل تتتي   لتت  كع ةهتتتل الحتتتأ  لتتى يتتت

     ْ ُّ  َ ُه       ُك    َحَأ   َينت ل ُّ  َ َ وسُج ُغَّ  َحقَّى   َذش ُةق َحلس َكوسُج  ؟!!!!1(س 
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 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 133 

ّ: هتت   شأل تتي لتتيس ال نتتل  عتت ةه   ّ   لكتت   تتل يث تتل  جتت ّ    تتوج ّ: كتتوج ّجتت    نتتل  عققتتأ  
ذم  ز  ِللحأ    ّ ْض     أل  نل  ؤ   ِللق آ  ش    ِللمع  كلل  ع ف ال    شعّ  شأل

 

ْ خ     ّش  أْ  ال  دي  ذلم  ت    تلي  هتم  ت  شلقتل  ك ش ةيلل يقعغ أ  نز   شللاليكي ي
ْ خ   تت  شسكلتتل    شسكلتتل  ةحستتب ال    تتل الَّ    متتس ذلتتم كقتتل  ةتتم  ضتتي ي  قهتتل لتتيس شلقتتل

ّشء  ةم الصغهل  ال  ةم  سولي شلغي ي  إش للي لتهل    شللهأم  َ
 

  كل ت  ال  يث تل انتأ  عوت   -جزء  نهل اغتى شلقت –     سولي شلغي ي   ل يقعغ أ  هل 
ضتي ي شلغي تي حقتى  لتّ لت  ك ت  شلنل     ِإكلل   ل ش  أ تجأ    شلنتل  انتأ ل تت  م لت   

ْة    ال  كقتّ  لتم   ْث شسكلل   هل كل   ال  كقّ  لم   ل    ليس ِعيأش  ا   أ  ل   
ّع ال ّْ     ه ش شلق ي      الاغ   ّ     كسق عأهل ِللكغي ي أل    كلل   كجعغ  دي   سق عأ  ل

َّل  هتتتل  غحتتتأش  ال   تتت  كضتتتي أ ل ّع أكتتت  حتتتأ  شسكلتتتل  ال   تتت  ال تتتل لتتتّ حتتتأ  كخقغتتتد  ّضتتت
 ةسّف كسق عأ ذلم    ةض    قه     1شسكلل  انأ  الل انأ 

 
 ب لم يق تي   لتم ال   ةكت ة شللهأ   تي ال  شسكلتل   هتل لتيس ال ت ش  اجي تل    ُ ضتح ل   ةتإذش 
       ّ ّ: ال  هت  صتغ  ذم يؤكتأ شليهت  ّ  حي ل جل تب شسكلتل    وت   ةتم ايستى  ت   ت    ش  

ُّ  َ َلك ت  ُشت   َ  َلُهت س كقّ      َ  ال     از  ج   ةم شلق آ  ُّ  َ َ تل َصتَغُ   ال     اتز  2( َ ل َ َقُغت
ْة  ايسى  لتى شلستللء   تل  لت      ة  يتَم َ َْشة ُعتَم   َلتمَّ  ج   يؤك  أ  تم ُ َقَّ يَستى       َّت   3( َكتل ا 

ْض    شللهأم      شلخ   كخ   ل شلحأي  ِو   ايسى َّف ينز   لى شأل
ل شسكلل  جن ل ةللذش كقتّ   ت  لتيس لت   كلتل  ِتللق آ     ِللحتأي ؟ هت   ذش  حي  ةإ  م 

 كل   ال  كصأ ْ ه ش ال  كجأ  ُ قنعل ؟!
 

                                                           
 كأصحا  الد انت األخر . 1
 .157النساء  2
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اْليق    جأ  ال   صلح   ي  م  لى شللعنتى شل ت م ذك تت   ةقتأ ذكت     عج نم هنل كالش 
ّش   ت  شلز أكتي ال كت  ش ال ت  شلغي تي ةيقتّ         شلصأْ  كال ل ل ع  اله  شلعغ  يت :  اغتى  ت

ّ ل ةتتم هتت ش شل تتل  اتت   ستتلي  ّش ال  شلقتتّ    ال تتي  خللمينتتل  تتأ َتتول   جتتب اغتتيه  ال  كعغلتت
ِغي ي صتلحب شلز تل  اغيت  شلستالش   نتم اغتى شلقتّ  ِإ ل تي آِليت  اغتيه  شلستالش   شلقتّ  

   ذلتتم ال  هتت ش ِتتل  (  حلتتأ   ل تتي آِليتت  اغتتيه  شلستتالش   نتتم اغتتى شلقتتّ   قصتتأيأ إِ
    كلل  لي اغى شلكقل   شلسنَّ  م   شلكالش ةم شلة ايل    ن   ح  م ليس ِعقغ مش ا
ء     جتت    اتتز ُق س ة تتم َشتتمس تتّ          كعنتتى ةتتم شلةتت ايل (     َتَنتتلَزاس َُ َةتتُ :  ُ    َلتتى و   َ شل َّ

ُنَّ  ِ لّلل   ( ةلقى شهأ ّلنل هّ شللجق ىلنل شلكقل   شلسني  حج   َُنُق س ُتؤس    1 ي شلعق  ةق
 

   شلنوتت  اتت  شلقملصتتي   ةتتإ    تتل  تتل  حستت    هتتّ ي جتت   لتتى  تتل ذكتت   لتتم ةتتم  بغتت
 ضتتي ي شللهتتأم  ةهتتّ  إ  كنتتُل الزاتت  ال  تت   لتتأ ِللمعتت  كلتتل تتتأ   اغتتى ذلتتم  عَيتتلُ  اغتت  

ّ ل ي ج   لى  كلل   دي م   ْ خ    ال   ِقلء  حي ل  لى ه ش شل  شلقل
ل   هتت   شللستتولي ةقتت    تت  أل    هتت ش  تتل كجعتت  شسكلتتل    قتتلء شللهتتأم  ل نتتل   ِلسكلتت

 شسكلل  الَّ ل ال   هنل     ِقم ال  ي قى حي ل  لى آا  شلز ل  
 

ْ:  اغينتتل اتت  ر  تتأ   ُ ل تت  شآل  ال   تتقمه   ال   عتتم    تتل  رتتّ  شلعلتت   تت  ال ثغتتي  
ْجعتتل  لتتى  تتل جتتلء ةتتم كقتتب الهتت  شلعغتت  َتتقجأ  تت   ّ  الم اتت  ر  تتأ شسكلتتل   ةتتإذش  شلتتن

 ذلم 
 

ّ    أ : َّ    يمبن مر  عيسىشلن م   ْةع   لى شلس  شلن ل ه  س    ل  از   ج   للءاغى  ّس  َ َ  
ُّ  َ َلك تت  ُشتت   َ  َلهتت س َ إ  َّ  ُّ  َ َ تتل َصتتَغُ  تتَّ     َ َ تتل َ َقُغتت َُ َْ  َ َ يَستتى ش ستتَ  َ تت س تتيَح ا     َّتتل َ َقغسَنتتل شلَلس 

تت نستتُ  َ تتل َلهتت  ِ تت      ّش ة يتت   َلم تتم َشتتم       َقَغُمتت يَ  شاس ُّ  َكق ين تتلشلَّتت   غستت      َّ شت  َ تتلَع شلوَّتت    َ َ تتل َ َقُغتت َ تت     س ا 
ل (  َةَعُ  ُ    َليس   َ َكلَ  ُ  َاز  ز ش َحك يل  َّْ2 
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ْ م ات  اغى ال ت  ينتز  ةتم آات  شلز تل    يحي:ل ل شألحل:ي  شلصحَلل   ت  ذلتم  تل 
شلصتتتغيب   ليقتتتقغ َّ شلخنز تتت    و  لينتتتزل َّ ش تتت   تتت    َحَكلتتتل  اتتتأ    ةغي ستتت  َّ شلن تتتم   (  

 1 ليضع َّ شلجز ي 
 2ك   نك ؟!     ةي     إ ل ُ   ل   كيد ال ق   ذش  ز  ش  ُ   

َّّ ال َلتتتل  ةتتت    هتتتّ حتتتم  اغتتتى  ش تتت  حجتتت       هتتت  شلعغتتت  اغتتتى ذلتتتم  ةقتتتل   تتت ايستتتى ُْ
 3شلصحيح 

ّش   ت       ل  ش   كثي    ْ  حتم    إ ت  َتينز    ت  يت ْةعت   ليت    إ ت  ِتل قيل تي كلتل شل   
ّشت ة   4:لَّل اغي  شألحل:ي  شللق

ْةع   لى شلسللء    دي   ةلة   ّش     ل  شلق ر م  شلصحيح ال    تعللى  كلل  ل       
 5شلحس   ش   ز أ   هّ شاقيلْ شلَ  م   هّ شلصحيح ا  ش   ا ل     لل  شلضحل  

 

ْ  ةقأ   الخضر  ال ل ّْ    لتى شآل ششقه   ي  اله  شلعغ  اغتى ال  ت  ِتل ّ م  جلهت  تل  شلنت
ّ:  ي  الظه  ل   ذلم  قَّ  شلعغللء ّج ّةيي  الهت  شلصتالع  متأَ اغى ال   حم    اغيت  انتأ شلصت

ّ:  ةتتتم  ّشِتت    جتت تتؤشل   ج ْا قتت   ش جقلتتلع ِتتت   شألاتت  انتت  َ   شللع ةتتي   ح لكتتلته  ةتتم 
ّشر  شلخي  الَث     ال  ُكحص    الشه     ال  ُكسق   ّشض  شلة  مي     6شلل

ال تتتّ التتت    تتت  شلصتتتالع  هتتتّ حتتتم  انتتتأ جلتتتلهي  شلعغلتتتلء  شلصتتتللحي     تتتل  شلةتتتيخ 
ْ  ِع  شللُ   7َّي  حأ    شلعل ي  عه  ةم ذلم   ل    إ لل ش   ِإ كل
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ّ:  تت  ا  تتأ   تتل  شلق ر تتم    تتأ ذكتت  شتتيخنل شس تتلش ال تتّ  حلتتأ ا تتأ شللعَتتم  تت   حلتت
تتللي للحي  لغقةتتي م ح لكتتل  كثيتت ة اتت  جللاتتي  تت  شلصتت شللعَتتم شلغخلتتم ةتتم شتت ع شلَ 

ّاهتتتل دلكتتتي شلوتتت  ِحيلتتتت   تتت   تتتل ذكتتت     شلصتتتللحل  ّ   كميتتتأ  جل اْل ش شلخضتتت   لقتتت ِتتتو ه  
 1شلنقلش  شلثعغ م  دي هلل 

  
ْ  لت  كلتل     اله  شلعغت  ةقأ ذهب ِع  إلياس  ال ل شلن م     الات   شلحتلَ  تأ  لتى ال ت  ِتل

َْتتّ      ( ةتتم َتتم    ْ  اتت  ال تتس  تت   للتتم  تتل   كنتتل  تت   ْم ةتتم شللستتقأ شلنيستتل ّ
ْج َ  ّش:م كقتّ   شلغ   ةنزلنل  نز    ةإذش  تةم شل ْة هت  شجعغنتم  ت  ال تي  حل  ّ تي شللغمتّ أ شلل ح

ْشع  ةقتل   ّلت  الَثت   ت  َّتالث  ليتي ذ ْجت  ر ّش:م ةتإذش  شللثل  لهل   ل   ةوش ةل اغتى شلت
َّْ      (   ل   الي  هّ؟  غل  هّ  ال س      غلُ لم  َ  س ال ل؟  ل     للم ال:ش 

  ذش كستتل  كال تتم   تتل   ةوتتت   اَل س  يستت   نتتم شلستتالش    تت  لتت   الاتتّ   ليتتل  ُكقس  يتتم شلستتالش
تغ  اغيت   َّت   عتأش يقحتأَّل   ةقتل   ةوتيل شلن م   ( ةوا  تت   ةجتلء حقتى لقيت  ةعل قت  َ 

َّْ      م   لل آَ  ةم ك ّ ل  ل   كل  ّش ةَ م  ةآَ  ال ل  ال ل  ةنزلل    َني ي  ه ش ي
اغيهلل  ليأة    شلسللء  اغيهل ا ز  حتّ   كت ةس  ةتوَال  الرعلتل م   صتغينل شلعصت  

اْليق    َّ اغى شلسحل   حّ شلسللء  اق   َّ   َّ:   َّ2 
ْ ضتتل  ةتتم كتت     ّ ل  شتته   ْ  ش:      ليتتل   شلخضتت  كصتت  تتل  ا تتأ شلعز تتز  تت  ال تتم 

ّ   انتأ شلل الش   يل   ّشةيل  شللَّ  ةتم كت  اتلش   ذكت  ش ت  ال تم شلتأ يل ال هلتل كقت قأ   ي
 3 خ  كسّْ شلخي          شل  شةق ش هلل ا  شللَّ    ل شلء    ل شلء  
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ّاتل    ْ َنم ةم شألة ش:    ر  أ اَلء ا  ش   ا ل    ة ْ ى شلأش   ل  ش   حج   
اْل  صلح   كجقل  شلخض   إليل  ك  الش ةم شللَّ     1ةيحغأ ك   شحأ  نهلل 

 

ال  ال ل ّش  شألحل:ي    ةقأ :لَّل الدجَّ ْ   ت  ز تل  شلن تم   (  لتى هت ش شليت اغتى ال ت  ِتل
 خّ آا   صمَّأ ةم شألدال   لى حي  ا  ج   ش  ل أل   ش   صيَّل: ال  أل   

 
ّ   ةتت لم  تت  الاجتتب شلعجتتب   لستتل الشتتم  ةتتم ال   شسكلتتل  ِلللهتتأم  هتتابننن َّننيَّا ال تتل 

ْ م انتت   ش   تت  شسكلتتل  ِتت   تت  حيتت   ل غي تتي شلقصتتأيأ     متتم ال  تنوتت  ةيلتتل  الَتته  جتتأ 
ّشْ  ال    لقع ف ذلم    أ زا  ال    كل  ص ي ل ةم شللأينتي  كتل   ينت   بتي  شلن تم    ( حت

ْ تمال   تل  لغن تم    (       (      َْتّ  لت  ةقتل   انقت  الضت     َْتّ  كتل ذ
 2  قغ  ةم لم اي َ  ةال ك ن  ل   إ   اغي   تسغ   ةغ   ُ ك نس 

ْ م اا     ْ م ا نجيب  ل  صتليأ ةتم ِعت   ال  ش ت َ   لة   ل   لقم ش  ُ     ل 
ّ  الدض   ةأا  ش   ال  اغى حمصتي   ةل قمخ حقى  أ شلس ي  رْ  شللأيني ةقل  ل   

َْتّ        أ  غغهل ةقللل ل  ْ:   ت  ش ت  صتليأ؟ ال تل اغلتل ال   (   ْحلم    ل ال
 3  لل كخ      دض ي كغض هل؟   ل 

  شلحأي  صحيح!!!!
تل  م  هلتل ةتم هت   شألحل:يت    شَتل   َُ ّ م  كقتل  لت  ش ت  صتيل:  ش ت  صتليأ     ل  شلنت
ل   صتتتلف   تتتل  شلعغلتتتلء    صتتتق   ةتتت غي   ال تتت    ةتتتق   ةتتتم ال تتت  هتتت  هتتتّ شللستتتيح شلتتتأجَّ

ل     ّْ الش دي  ؟   شم ةم ال   :جَّ غللء   ظله  شألحل:ي  ال  شلأجلجغي   ل  شلع شللةه
ل    ل     دي     إ لتل ال حتم  ليت  ِصتمل  شلتأجَّ َّع  لي  ِو   شللسيح شلأجَّ شلن م   ( ل  ي
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ل       كتتل  ةتتم ش تت  صتتيل:  تت شي   حقلغتتي  ةغتت لم كتتل  شلن تتم   (   كقَتت  ِو تت  شلتتأجَّ
 دي     له ش  ل  لعل      ك   هّ ةغ  تسقَي   قغ   

ل    أ ُ لأ ل  هّ   ال    ال ل شحقجلج  هّ ِو  ّلأ لغأجَّ ل  كلة    بو     ي غ    شلأجَّ   ُ سس
ت   لتى   تي  ةتال : لتي لت   ّج     يأا    ي  شللأيني  ال  ش   صتيل: :ات  شللأينتي   هتّ  ق

ْض (   ةيتتت   أل  شلن تتتم     تتت      لتتتل الا تتت  اتتت  صتتتملت    تتتل ةقنقتتت   ا  جتتت  ةتتتم شأل
ّ تت  الحتتأ شلأجلجغتتي شلكتت  َْتتّ   ؟ ششتتق ل   صتتق   ك ّلتت  لغن تتم   (  التةتتهأ ال تتم  ش ي   

ّش  ال   كوتيت  صتل:ْ  كتلذ    ال ت  يت ى ا شتل  ةتّْ شللتلء   ال ت    ك ت   ال  ك تّ  هتّ   :ا
ّلتتتت     تتتتم ألا ُةتتتت ّلتتتتأ    اليتتتت  هتتتتّ شآل   شلتتتتأجل    ال تتتت  كعتتتت ف  ّضتتتتع          الاتتتت ف  

تت   جهتتل:   إ ال   ش قملاتت  حقتتى  تتأ شلستت ي ْ  شسَتتالش  َحج  اتت  التتل كتتل  اغيتت   ال تتل  ظهتتل
ل  ةغيس ِص  ح    1 ةم ال   دي  شلأجَّ

 ل  شلخَل م   شاقغد شلسغد ةم ال    ِعأ ك ت    ةتُ  م انت  ال ت  تتل   ت  ذلتم شلقتّ  
ْآ  شلنتتل     يتت   ّش اتت   جهتت  حقتتى  ْش: ش شلصتتالة اغيتت  كةتتم   تتل  ِلللأينتتي   ال هتت  للتتل ال

 له   ششهأ ش 
ل     تتل    كتتل  ش تت  التت   جتتل   ةيلتتل ُْ م انهلتتل  كحغمتتل  ال  ش تت  صتتيل: هتتّ شلتتأجَّ

ل  ةيتتت   ةقيتت  لجتتتل      تت  الَتتتغ   ةقتتل    إ  الَتتتغ   ةقيتت     تتت  :اتت    تتتي  كتتل  ةتتتم  كةتت َّ
 :ا   شللأيني  ةقل    إ س 

ّش شلحتت    تنن  ِإَتنل: صتتحيح ات  جتل    تل   ةَقتتأس ل ش ت  صتيل: يت َُ ْ ى ال تّ :ش : ةتم  ة   
ْ ى ال تتت   تتتل  ِلللأينتتتي  ُصتتت ْ شكتتتي  تتت   ْ ى  ستتتغ  ةتتتم هتتت    هتتت ش كعَتتت   غ  َم اغيتتت     تتتأ 

جتتل    تت  ا تتأ   حغتتد ِتتلهلل تعتتللى ال  ش تت  صتتيَّل: هتتّ شلتتأجل    ال تت  َتتل   شألحل:يتت  ال 
ْ ى ال تتّ :ش :  ْض( كحغتتد اغتتى ذلتتم انتتأ شلن تتم   ( ةغتت  ينكتت   شلن تتم   (    التت   

ش تت  صتتيل: هتتّ شللستتيح  ِإَتتنل: صتتحيح اتت  ش تت  التت  ال تت  كتتل  كقتتّ   و   تتل الشتتم ال   
ل  ش  لأجَّ
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ّْ  شاقغتتتد شلنتتتل  ةتتم ال تتت  ش تتت  صتتتيل: شاقالةتتتل    تتل  شل يهقتتتم ةتتتم كقلِتتت  شل عتت   شلنةتتت
ْم ةم  صي  َثي ش   ه  هّ شلأجل ؟  ل       ذهب  لى ال   دي   شحقج ِحأي  تلي  شلأش

لَي شل م ذك    1 شلجسَّ
 

اسة ال ل ا      يتأكت لم ةتم كقت ه    هتّ  شْ   ذكت  ش شللحتأَّّ  ات  شتو     ةقتأ  الجسَّ
ّ:  نتت  ز تتل  شلن تتم   (   صتتمَّأ ِتتلألدال  ينقوتت    تتل شلختت     ّجتت ل     اغتتى ال  شلتتأجَّ

ال  شلن م   (  ل     م و   ل جلعتُقك  ل د تي ا  ةلرلي  نل  يس الا    سغ  حي  
ْجتتتتال   صتتتت ش يل   ةجتتتتلء ة تتتتلك   الَتتتتغ    ْم كتتتتل      ل ه تتتي   لكتتتت  جلعتتتتقك  أل  تليلتتتتل  شلتتتتأش

ْكتب ةتم َتتميني   حتأَّنم حتأيثل   شةتأ شلتت م ل   حتأَّنم ال تت   َنتل الحتأَّك  اتت   ستيح شلتأجَّ
َةتو ش  لتى  ْس ّ  شته ش  ةتم شل حت   َّت  اَل ْجال     لخت   جت شش  ةغعتب  هت  شللت ِح  ي    َّالَّي  

ّش شلجز ت ة  ةغقيتقسه   جز  ة ةم شل ح  حقى  غ   شلةلس  ّش ةم اَل ُ   شلستميني  ةتأاغ ةجغس
ْ    تتل  ُ  2:شِتتي الهغتتب ّش    غتتم   تتل كثيتت  شلةتتع     يتتأ ُ ُغتت   تت  ُ:ُ تت    تت  كثتت ة شلةتتع   ةقتتلل

لَي؟ ّش    ل شلجسَّ لَي   لل ّش  لتى هت ش شل جت   ال ل؟ ةقللل  ال ل شلجسَّ ّش ش َغق  للل  اليهل شلق
نتتتل  نهتتتل ال  تكتتتّ   ْجتتتال  َة   س ّشْ   تتتل   للتتتل َتتتلَّلس لنتتتل  يس   ةإ تتت   لتتتى ا تتت ك  ِلألشتتت ةتتتم شلتتتأَّ

اْلينتتل   تت  َاغسقتتل  شتتيَل ي   تتل   ةل َغقنتتل َتت شال  حقتتى : يس   ةتتإذش ةيتت  الاوتت    ستتل   اغنتتل شلتتأَّ
ْك قيتت   لتتى كع يتت  ِللحأيتتأ   غنتتل    غتتم  تتل  ّاتتَي يتتأش   لتتى انقتت   تتل  تتي   ََّل تتل    جل  الشتتأ    
ْك نتل  ّش   حت  ال تل   ت  شلعت     ْت  اغى ا  م  ةوا    م  ل ال ق ؟  تلل ال ل؟  ل    أ  أ

ْةو تتل3ةتتم َتتميني ِح  تتي  ةصتتل:ةنل شل حتت  حتتي  شدتتقغ  ّ  شتته ش   َّتت  ال  لتتى  4  ةغعتتب  نتتل شللتت
ةتتأاغنل شلجز تت ة    ةقتتل   الا    تتم اتت   ختت  َ يسستتل    5جز  تتتم هتت    ةجغستتنل ةتتم ال سُ بهتتل
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 غنل  ا  الم شو هل تسقخ  ؟  تل   الَتولك  ات   خغهتل هت  يثلت ؟  غنتل لت    عت    تل   ال تل 
ات  الم شتو هل تستقخ  ؟      يّشم ال    تثل    ل   الا    م ات  ِحيت ة شلَ   تي   غنتل 

ّش  هتتم كثيتت ة شللتتلء   تتل   ال تتل     لءهتتل يّشتتم ال  يتت هب   تتل     تتل   هتت  ةيهتتل  تتلء؟  تتلل
ّش  ات  الم شتو هل تستقخ  ؟  تل   هت  ةتم شلعتي   تلء؟  هت   الا    م ا  اتي  ُزَدت    تلل

ْع الهغهتتل ِلتتلء شلعتتي ؟  غنتتل لتت   ْاتتّ   تت   ليهتتل   تتل    يتتز  عتت  هتتم كثيتت ة شللتتلء   الهغهتتل يز
ّش   تتأ اتت    تت    تتي   تتز  يثتت     تتل   اَل لَتغتت  ال ا    تتم اتت    تتم شأل يتتي    تتل ةعتت ؟  تتلل

ةوا   ل  ال    أ ظهت  اغتى  ت  يغيت   ت  شلعت    شلع  ؟  غنل   ع    ل   كيد صن   ه ؟
ّ    إ تم  ّ    ل  له    أ كل  ذلم؟  غنل   ع    ل   ال تل    ذش  ايت  لهت  ال  كَيعت  الرلا

للسيح   إ تم ال شتم ال  يتؤَذ  لتم ةتم شلخت    ةتوا    ةوَتي  ةتم  خ  ك  انم    م ال ل ش
ْبعي  ليغي  دي    ي  َريس تي ةهلتل  ح َّ قتل  اغتمَّ  ْض  ةال ال:ع    ي    ه َقهل ةم ال شأل
ْ:ُ  ال  ال:اتت   شحتتأة ال   شحتتأش   نهلتتل شَتتقق غنم َ َغتتم  يتتأ  شلستتيد َصتتغسقل   َغقلهلتتل  كغلتتل ال

ّ هل  كصأ  م انهل   إ  اغى ك  َ قسب  نه  ل  اليكي كحَ 

َّْ      (  رع  ِل   خص ت  ةم شللن    ه   َريسَ تُي  هت   َريسَ تُي  هت    للل   ل  
َّقك  ذلتم؟ ةقتل  شلنتل    عت   ةإ ت  الاج نتم حتأي   َريسَ ُي ت كعنم شللأيني ت ال  ه  كنتل حتأَّ

َّك  ان   ا  شللأيني    ي  ال      ةم ِح  ش تلي  ال    شةأ لةتلش ال  ِحت  شل م كنل الحأ  
شليل             َ   شللةْ   ل هّ         شللةْ   ل هّ       ت  شللةتْ   تل هتّ  

 1 ال  و  يأ   لى شللةْ  
 

 ال ّ  
تتل ةتتم  تتق  شلحتتأي   تت  د شِتتي ؛ ةتتإ   كتتّ  شلحتتأي  صتتحيحل كتتلف    بغتت   شلنوتت  ال 

ّ: ةم  ن  ا ّج ل    ح    هّ يث ل ال   شلأج  هأ شلن م    ( لُيحقجَّ ِ   لّ اغى    كصح 
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ّ:ش   لتتتى ال  كوهتتت  ةتتتم آاتتت  شلز تتتل   ةتتتإذش كتتتل   ل نتتتل شسكلتتتل  َِتتتّ  التتت   ّجتتت    قتتتى  
ل  ةوم   ل   ةم شلقصأيأ كَّ  ال  شللهأم    شلأج 

ْض    بعتأ ال  ذكت  شلحتأي  شللت  م ات  شلن تتم   ( ال ت   تل   اُل ست  ِتلهلل  تل اغتتى شأل
ي توتم اغيهل  ليي َني  تل  اغللا تل   حلصت   تل  م ةقتل    اغ تأ شلق ر ت1   َ مسس  نمَّ

ّت  ِةه  ال َّ ك     كتل   ت   تضلن  ه ش شلحأي  ال   اغي  شلصالة  شلسالش الا        
ّلتتت  اغيتتت  شلصتتتالة  ّ تتتل   يز تتتأ التتت   اغتتتى  ليتتتي َتتتني  لق ّ:ش  ةتتتم ذلتتتم شل ّجتتت  نتتتم آ:ش  

ي صح انه   ه ش شلغم    يقنل   شللاليكي    شلج    ذ ل  ك   شلسالش   ل     مس  نمَّ
ْض الحتأ ّل    ل  هتّ اغتى ظهت  شأل ّش  دي  شلعل    لق  هت ش   لتل   ال ه  ك لم     شلحي

ال  شللتت ش:  نتتّ آ:ش    تتأ  تتيَّ  ش تت  التت  هتت ش  قتتل  ِوصتت   ضتتع  اغتتى  تت  كعقتت   ةقعتتي كُ 
ي لل  شَتقأ  ِت  اغتى َِتال   تّ    شللعنى ةقل   ي  أ   لم ال  ينخ ش ذلم شلَق س      ُحجَّ

ّلتت    تتل  تت   متتس  تت  كقتتّ        ّش   تتي  أل    شلخضتت  حتتم  لعلتت ّش  إ  كتتل    نمَّ شلعلتت
ل ةيت    ت  هتّ  ل ت  لغقخصتيّ  ةكلتل لت  يقنتل   ايستى  ةإ ت    ؤكأ ش َقغ شْ ةغيس  صًّ

ل   ت  ال ت  حتم    تألي   ل  كلل  ل  ُكقق   ةهتّ حتم   تنّ شلقت آ    عنتل      يقنتل   شلتأجَّ
لَي  ةك لم ل  يقنل    شلخض    ليس  ةلَهأش  لغنل      ل  كخللَه  حقتى حأي  شلجسَّ

ّش   يقنل ل    2كخَ    لله  حللي  خلر ي ِعضه  ِعضل   ةلث  ه ش شلعل
 

  لتتل  تت   اغيتتم كل تت  شلقتتّ  ِتتو    تت  ذهتتب  لتتى حيتتلة هتتؤ ء ال  ِعضتته  كل تت  لتت  ال  
ّ ل        شلقصأيأ ِو   شللهأم الَه  ةتم شلعق      يؤ   ِو     سل ل ِقم ك   ه ش شل

لَي ال  ش   صليأ   شسكلل  ِللجس 
تتت  الهتتت  شلعغتتت   تتت  شحتتتقج  لَتتتّ  التتت  شللهتتتأم ِلتتتل ذكتتت   ةقتتتل  شلكنجتتتم   لتتت ش ةتتتإ     

ّشز ِقتتلء   ةتتم ش قنتتلع    ال تت  شآل    لتتى دي قتت    نتت ل  حي تت شللهتتأم  شلةتتلةعم  ةتتم شلأ لتتي جتت
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  أ  هؤ ء    اأشءال     شلغعي   إ غيس  إليل   شلخض          ايسى ِقلء   ألي   ِقلي 
 1  شلسني ِللكقل  ِقلاه  َّ ل

ْبغتتم   شلخضتت   تت  ال ليتتلء   إليتتل     ش قنتتلع ةتتم ِقليتت   تتألي  ِقتتلء ايستتى     تتل  شأل
تعتتللى  بقتتلء شلتتأجل   إ غتتيس شلغعتتي   تت  الاتتأشء   تعتتللى  هتتؤ ء  تتأ َّ تتل ِقتتلاه  ِللكقتتل  

ّشز ِقلء شللهأم  ه ّش َّ  ال ك  ش ج ل ال ل ال ي  ِقلء ك   شحتأ  تنه  ةتال كستل   شلسني   أ شتمق
ّشز ِقلء شللهأم أل ه    لل ال ك  ش ِقلء      جهي  الحأهلل رّ   ِعأ ه ش شلعل     كلْ ج
ّش الحتأ َِعل ت   شت شِ   هت ش  لقنت  اتل:ة   شلز ل   شلثل م ال   ةم َ :ش   ت  ديت  ال  كقت

تتد  تتت   حلتتأ شلكنجتتم شلةتتلةعم ِعتتّ       قتتأل ال تتتل  تتل   ؤلتتد شلكقتتل   حلتتأ  تت  يَّ
ّلت  تعتللى ت س الَهست   شلسك قتل            ايسى ةللألي  اغى ِقلي    ت ت     إ  س    تَ  َ ّس َن َّ ِ ت   َ  س ( َلُيتؤس  

ّ نل ه ش     أ ال  ك ّ  ذلم ةم آا  شلز ل   2  ل  يؤ   ِ      ز   ه   شآلكي  لى ي
 ذلم  إ  ةإ  ل  ك   ر  أ شسكلل  ةال ُكل   ال  كصعب ال  يث ل 

 

ّ س    ةَ  ي ي ي َ لقأ  ل  از  ج  ةم  ص  ن      َلى   َغّس  اَل َُّ  َكلَ     س شلسُلَس   ح  َس َلَغ  َ  ة م َِ
ش  ُي سَعُثّ َ  ّ س ةتم َِت  شلحتّ  شلقتم كمقت ض ر عتل   3( َيّس الم كل     شللل ت  ال  ي قتى يت

ّش ي عثّ    ال  ت قى  لى ي
ّش شلقيل ي   ةوَّ ل    ل  ِقلء   سل    لى ي

 
ّ ال  اتت  ر  تتأ شسكلتتل  هتتّ  ْ ال  تت  اتتلش   قتتل رتت ّحيتتأ شل تت م  صتتأ  لكتت   شلةتتخّ شل

تَني       كلل  ل  از     لي      نوح النبيّ  ََ ت   َةَغ  تَ  ة تيه  س اَللستَد  ّحتل    َلتى َ ّس   غسَنل ُ  ََ ْس  َ َلَقأس اَل
َّةلُ  َ ُه س َظتلل ُلَّ    َ يَ  َال ل  َةَوَاَ ُهُ  شل س  لت  ال  ك تّ   تأ اتلش الَثت   ت     ت  ُكحق4(َالس
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ّكل م     تأ شاقغتد ةتم ذلم  ال    ل ذك  هّ   ل شلغ   ةيه    رّ  ال   كلل  تل  شلةت
يوتم آا  شل ح   ليس ةم شآلكي    ال   ل   ةيه  ه   شللأة  هتم    ّع َ   قأشْ ال   

1 تأ  اغى ال هل جلي  ال   ةقأ تغ   ةم دي ه      شلغ   ةيه 
 

ْْ لك ن       ِلةتيئي   اتز  جت    ةكت لم ةتم ال ت  شللهتأم ةغتيس د   تل  ه ش ال   ال
ّ ل   ال  كعيش ك   ه ش شل

ْ ى ل ْ تتل    تتأ  ّع   عيةتتق  هتت ش شلتتز   ةيتت   جهتتل   ةإ تتل ال  ك تتّ  ال تت ش  ال كتت  ال تت   تت
ّع :اتله    تم       قل:ةشلَ  م  ا ّش  ت    ل  ك     ي     شلنل  ه  الظغت   الرغتى  ت   ت

ّع اللد َني    ال لل هغتم  ت     ةتو  ت   :اتله    تم   حقتى ذكت  لنتل كغ    سي  ال ل 
   ال م  تأ  ةتى  تم  لتى هت ش  ال تل   ال  شل ج  كل  كوا   يأ ش ن  ةيلةم ِ  ةيقّ  كل  نم

ّ ئ  تقلِعل ةم شلضاللي  تك ي ل ِو      2  ثغم  ال ل  ثغم ي
ّ  ةك لم  ؤ   ِلللهأم  لك  كل    ّ: شلن ّج ال  ي :  اغى ذلتم ِتللمْ   إ  لل آ ن ل ِ  ل

ّع َّ ل  نّ شلق آ   ليس ك لم ال   شللهأم     ي  شلأليغي   ةإ  ال   
ْش   الاو    إ ل ال  ك ّ  ال  ش  شليعل  ي  اله  ذلم شلعص  حي  كل ل شلنل  الرّ  الالل

 أل    ليس    ذلم شلعص   ؛الجسل ل  كلل  ي   ةيقل       ه ش   ينَ أ اغى شللهأم
 حي   ل   هلل :ْ شلهنأم 

             ِقليتتتتتتتتت    ةيتتتتتتتتت  لَتتتتتتتتتّ    ستتتتتتتتتق  س تَ   إ س 
تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتِ   ّع  ُ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتم        ُ    س   ّ                 ق

تتتتأَ               الحلتتتتأ   هتتتتأ  شلتتتتأجلُ  ةتتتتم اَ    تتتأ ُ ج 
ّ َ  اتتتلش   اللتتتدَ  ّ َ َاتتت لَش أ َاتتت َ تتت              هتتتل ة

 

ْ تتتتتتَس  م الجلَِتتتتت     شلخضتتتتتت ُ   إليتتتتتلُ   :
ّشُ  َّّ ِت  شلت     شلكهد   اله    َ ش     ُ َ 

ت َلت  نت ُ  شس نصت    ل  يَ   لت ُ شلعُ  لاي  ى شلس 
ّ  اَ  تتتىصتتتى  ُ  لتتت تتت  ُ  َّ  شلتتتأه ُ  ألاَّ
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ْهل اتأ:ش ي غتو  ْ شكتل  ات  الهت  شل يتل  غغتل ِلقتأش ْ:  ت   لك  ِقم ال    ه   هّ  تل  
ْ:     هت  الحتأ شلثقغتي  شل ت ي  ال صتى  هلتل شلن تم   ( ةقتل    تأ  ّشت   لل   كل ت   حأ  شلق

ّش  كقل     اق تم اله   يقمت كُل ةي    ل    الا    1ت  ِ  ل  تضغ
ْك هل  جل     تخغد انهل د ْ  ّع       2  ل    ث  اله   يقم كسميني  

ْش:ة   از  ج   ال  تكّ   ع ةي ذلم تل   ةم ر  أ شسكلل  ِوه     أ شلء   
 شل يل 

 
 و  الاغ   
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 الفصل اخلامس
 
 
 يغ

 
 بة املهدي

 
شدارلّير  اليدي كمادن ال اد  ن أهد   ادر ا البادألن  ّم  عاد  اإالمهدد   د تعّد غيبة  

 فيهر تعود إلى  سألة الغيبة.
 
 ييّ  ال ا  في  ع ى الَغيبة  سببهر. سرئل ال بّد أم نقف ع دهر: فال بّد أم  ه ر  

   تي ّتب عليهر. فوائدر إذا كرنت ه رك أ  الباأل في عّلة أ  حامة الغيبةن  ال ا  فيم
 

 الغيبة: 
فدي الّغيبدة نهسدهرن فلديي عًيبدر  أم  -كمر ييوه  كثيٌ   ن ال رس –إّم المشالة ليست 

ه إذا أااد أم يدددف  اجددٌل إلددى  لدددغ ليخهَيدد كخيبددإ إنسددرم  ددن عدددّ غن  لدديي غ دبددر أم كعمدددَ 
  ال كسيغ به ِ جدام. ال كأبرغ عقل  مر ع ه سوء  أ  أ  شيء  ن هذا القبيل

 ه رك  ن أهل العل   ن ع ف ع ه أّنه عرش  خيبئر   ن السلطرمن  د ه  الاسدن بدن 
 كددرم فقيهددر  ًيهدددا  ي لمددر   ة.ة  ددن الدددّكدد ددن معمددرء ف لددة البي ّدددصددرلب بددن حددّي  هددو 
م اخيهرؤغ  د  عيسدى بدن مددد فدي  وحد   احدد سدب  سد ينن رن  كأصله  ن ثغوا همدام

 ير في ال وفة. توفي  يخهّ ن في طلبهمر  المهد  جرد  
حسددن بددن صددرلب كا ددي أبددر عبددد ل  ددن لددو  كقددر  لهدد  ب ددو :  امددد بددن سددا وم لددر  
 1. ر   سيخهير برل وفة س ة سب   سيين   رئةن همدام
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علدى  در ليدل .  لد كدرم الثوا    س  ق  بن سعيد بن سهيرم   ه  سهيرم الثوا   هو 
 فدأبى الاا ن يلي أم العبرسي الم صوا لد طلب   ه  .قوى  الي عل ال في م رنه أهل دسيّ 

 ؛البصدد   إلددى  انيقددل .فيددوااى  المهددد ن طلبدده ثدد  . المدي ددة  اددة فسددان ال وفددة  ددن  خدد  
 . سيخهير فيهر  ر حيى 

 :لبد  سدهيرم الثدوا  برلبصد    ايدوه عليده اأيدت  : عبد ال حمن بن عبيد البصد   لر  
الثدوا   در  سد ة إحددى  سديين   رئدة  أنده  در   هذا لب  سهيرم بدن سدعيد بدن  سد  ق "

  1.ل في البالد  يواادر لد ت قّ  "-احمه ل-  هو  يواا  
فأ در سدهيرم  ني سهيرم الثوا   ش دك إلى  الكة القضدرء فر ي عدر فابسدرعِ د  في خب :   

ف نعليده لده  حلدف لده ليعدودن فخّلد ل بهمر أم كأذم له في إتيرم   دله لارجدة  فسأ  الموك  
  ضى فل  يبعد حيى عرد فأخذ نعليهن ثد   ضدى فرسديخهىن  أجدره شد دك إلدى القضدرء 

 فوليه.
لر  أبو اليقارم: كرم سهيرم الثوا   اعر  فقيهر ن  أتى البص   فيوااى بهدرن  بهدر  در  

 : يواادر ن  دفن عشرء فقر  الشرع 
  ِ ااهِ للدَ دا   ِص  دٌك    ى شَ  أ سَ          هِ دي بدِ     دفَ  هيرٌم  تاّ م س  

 2 د  ى:  برع ش دك دي ه برلدااه .
 

ددر  حيددى لددر :  ًّ  اسددياييت حيددى فدد ا  لقددد ول فددّ  سددعيد بددن جبيدد   تددوااى  ددن الا
 3. جل عد ل  ن
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 ه رك كثي   ن اليربعين  أهل العل   من فّ   توااى عن الاًر  السّيمر بعد  لعة 
 .1دي  الًمرج 

دد  ا ئمددةثددرني  هددو  نسددمرعيل بددن جعهدد  الصددردق بلقددب المايددو ن  ف  امددد بددكمددر ع 
قن خوفددددر عليدددده  ددددن بطدددد  وم ع دددده برلمصدددددّ كددددرنوا كاّ دددد   اإسددددمرعيلية.المايددددو ين ع ددددد 

 ددن إسددمرعيل إلددى أب دده  امددد المايددو   اإ ر ددةثدد  انيقلددت . لددر  ابددن خلددد م: العبرسدديين
 2.له شوكة فيسيي ع ده  لد ال كاوم  اإ ر المسيوادن الم  ا ئمة هو أ   

 

                                                           
ديررر ااجررادي: ديررر يهررا بورراهر البعةررر عخررن سرربىر ةراسرر  لناررا عخررن ررررف الرر  لخسررال     الب ررر .     1

لعقىررح ل ررخر لىريررر ديررر ااجررادي برر  درر ا ا ّاررا.  درر ا ابررن األشررىع.  يررا  ا ّاررا. قرر  سرررّي عبرر  
ن األشررىع   درر اب ر ب ررا لخرر  الرراء ة جررا  راء ساسررأا . ةارروا بىرر  أرراةاررا   أ ررذ الررر ن بررن بجرر  برر

لنارررا ل رررعئ   نررراإي.  يأررررب    ا ارررا. رررر ك برررذل   أنرررح يررررأ  ررررء الأع رررا   برررالد الررراء    أ  رأررر  
سايح ل ا خاا  خمارداا. ةاهتجح ا اا. ابلضىف  الىاو   أدابح:  ّ  يأاب  يأاب الرئ حيرب اهل نر   ي

   املعادعر  ق  صانا ع  ا قخ ال ذلر ال  ةالضرن ملرا ألر ر  برح لرن الع رعه   أردراي  اهلر م   رع ي  قأرا 
لها خأاي    ال ةأ عء  سحاق بن بج  ألري الناس. ةاسأشار عبر  الرر ن لرن لىرح  ةخري يرر ا رأي ا ارا.  

   رادح لن أرض الىراق.  قاه بىضراي:  ذا  ا فهعا عخن نبذ راعأح   ابيىعا عب  الر ن عخن  خا ا اا. 
ةه   خىنا عب  املخ   ةخخىعا عب  املخ  بن لر ا  أيضا.  زلف هبي عب   ؛ خىنا ا اا. عالا عب  املخ 

لىارء ظفرر ة ارا عبر  الرر ن     لرح لخر  اجا عاإ ا    الىراق لهأاه ا اا..  نشبر ب ن 81الر ن سنر 
ي ةارس. مث  ردر الب ر  لن ي ك ةاسأع  عخن البعةر  ةه ر ك ا ارا.  ساسأا   يرلا   الب ر   لىو

ةحرر  ر ب ناجررا لعقىررر ديررر ااجررادي الررث دالررر لوررر   ال ررر أنم   انأاررر كررر . ابررن االشررىع لررن البعةررر  
ق لن لىرح ةبهريف   عر د يسرري   يا  د شح سأ  ألفا  ةأأابىر هواإي د شح    لسبن  ساسأا .   فرّ 

ر ب رررا ةحجررراك لررر    ةرررعردحل عخ رررح يأررررب ا ارررا. هت يررر ا   ع ررر ا  ذا هرررع   يهأرررا ابرررن االشرررىع أ  ةخارررأ    
 يهب  عخ ح  ةألسبح ر ب ا  قأخح  بىع برأسح    ا اا..

 .201 -1اتري  الى   ديعا  املبأ أ  اخل : ابن  خ     2
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كمر ذك  أم احمد بن عيسى بن مدد بن علين كرم  سيي ا سيين س ة  لذلك كقدر  لده 
 1المخيهي.

 

السركب العلو   هو أبدو باد  علدي بدن  امدد   من ذك  أّنه تغّيب خوفر  ن السلطرم 
 دن  لدد الاسدن بدن علدي احدي ل ع همدر  ن لر  ابدن ال ددك :الخ اسرني العلو  الصوفي

ل فدي البلددام  كدرم يي ّقد نمأت له ص رعة ال يميرء على  ر ذكد  أهدل هدذا الشدصاّ  من 
بددده  صدددلت إلي دددر  دددن ندددواحي ي   ك   ن دددن شدددرهدغ  لددد  أاَ  نعلدددى نهسددده  دددن السدددلطرم خوفدددر  
 2.الًبر 

 

أّنه غره عن ال درس جدرب  بدن حّيدرم عدرل  ال يميدرء المعد  فن لدر  أكضر   من ذك  
 ن أحدددد ا بدددواه نه  دددن كبددراه إّنددد :فقرلدددت الشدديعة نأ دد غ اخيلددف ال دددرس فدددي ابددن ال ددددك : 

 دن   معد  لدو ٌ  . كدرم  دن أهدل ال وفدة ن(اض) معموا أنه كرم صدرحب جعهد  الصدردق 
 معد  أهدل صد رعة الدذهب  .هر  لده فدي الم طدا  الهلسدهة  صد    نه كرم   ه نّ أالهالسهة 

ه كدرم يي قدل ن معموا أ .و ر  أ  غ كرم  اي  أمّ  نليه في عص غإال درسة انيهت  ة أمّ  الهّض 
 3. ن السلطرم على نهسه خوفر   ال كسيق  به بلدٌ  نفي البلدام

إذم ليي عًيبر  ال غ دبدر أم كخيهدي إنسدرم  دن القيدلن  هدذا  در حصدل  د  المهدد . 
  ليي نرفعر  لذ  الّلّب أم كقف طودال  ع د لضّية الغيبة.

 

 المهد  المّدعى.  ل نن المشالة هي في طو  الغيبةن أ  في طو  عم 
 ت؟ لو   إنسرم كّل هذا الكيف كمان أم كعم  
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 ددر عّلددة   المهدددّ ن  بقددي غيدد   ذلددك أم تسددأ :  لددد تاددّدث ر فيمددر سددبا عددن طددو  عمدد
 1  ر فرئدتهر؟ اسيم اا الغيبة؟

 د أ  تعي ض على  لوع الغيبة.هاذا ي بغي أم تسأ ن ال أم تشّاك في المولِ 
 

 كخيلف  عك في ال أ   ر ك سرعدغ على دحد  ف  تدك؟  : كيف تقّد  لمنو سألي ي ل
فدألو  لدك: أنددر أاددد  مددن كخيلدف  عددي أم ك اسدن اليه يد  حيددى كمادن لددي  لده أم نصددل 

  عقو  د نمر تعّصب. فه   إلى 
 

 : الغيبةعّلة 
كمددر لل ددر: ع ددد ر كغيددب إنسددرم كهيدد ض أّندده  سددف   عددن القيددرد ن فدد ّم هددذا لدديي غ دبددر 

مددراس الغيبددة كي ييددك للاهددرس علددى نهسدده ك نسددرم  ي دددد أم كادددرف  فدديمان لسنسددرم أم ك
 على نهسهن  كقرئد ي دد أم تسيمّ   سي   ليردته.

اسيم اا الغيبة  اه  ع د ر تسأ :  ر هي عّلةهر تف لى اآلمن ال توجد صعوبةن إال أنّ 
الددنير  خوفر  ن أعدائهن  سدياه  فديمأ معموا أنه لد اخيهى طولهر؟ لر  العاي  آبرد : 

 لسددطر  عدددال كمددر  لئددت جددواا  ملمددرن  ال ا ي ددرع فددي طددو  عمدد غ  ا يددداد أكددر  حيرتدده

كعيسددددى  الخضدددد ن  أنددددت خبيدددد  بددددأم اخيهددددرء اإ ددددر   عد دددده سددددواء فددددي عددددد  حصددددو  
بايدأل  االخيهدرءوجدب المطلوبدة  دن  جدود اإ در ن  وم خوفده  دن ا عدداء ال ي   ا غد اض

 اسدييالء الالمدة  ع دد فسدرد الد درم  اخديالف اآلااء أكضدر ف..... االسد إال  ال يوجدد   ده
 2 انقيرده  له أسهل. احيير  ال رس إلى اإ ر  أشدّ 

 دد  هددذغ اإشددارال ن  هددي ب هسددهر  عقولددة ال بددّد أم تقددّد  توحدديار لسددبب الغيبددة. لقددد 
ط حددت عددّد  آااء ليب ددد  غيبددة المهددد ن   ددن أهددّ  تلددك ال ا ّدددر  اليددي ط حددت ليعليدددل 

 د :غيبة المه
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 :وفالخ  نظرية 
ن فدرلخوف هدو العبرسيينحيأل اّد لو  سبب الغيبة إلى الخط  على حير  المهد   ن 

   ر دف  المهد  إلى الغيبة.

 لددد ذكدد   عددّد  ا اكددر  هددذا السددببن فقددد ا   عددن ال بددّي ) (: ال بددد  للغددال   ددن 
  1غيبةن ليل:  ل  كر اسو  ل؟ لر :  خرفة القيل.

تم دد   ددن مهددوا المهددد  إال خوفدده علددى نهسدده  ددن  ةَ سددي: ال عّلدد دقددو  الشدديط الطو 
 2.القيلن  نه لو كرم غي  ذلك لمر سرغ له االسييرا

 

إذا كرنت العّلة فدي غيبيده عدن أعدائده خوفده  د ه ن  ل ن ه ر إشار  كمان أم كط ح: 
  ه ؟ع ه    ليرئهن  هذغ العلة مائلة  كاال  لف

ه عن أ ليرئه ال تم   أم كاوم خوفه  ن أم يلقره  بأّم عّلة غْيبي لد أجيب عن ذلك 
 وْم كدددرم ذلدددك غيددد   -فيشددديعوا خبددد غن  ديادددّدثوا سددد  اا  برجيمرعددده  عهددد ن فيدددفّد  ذلدددك 

 . ن ا عداء إلى الخوف - قصود 
ن غيد  َ ْ حديّ إال أّم الش دف الم تضى بعد أم ذك  ذلك لدر  عدن هدذا الًدواه بأّنده 

وم أم كخهددى علدديه   ددر فددي إمهددرا اجيمددرعه   عدده  ددن  ّم عقددالء شدديعيه ال كًدد قددر :ف
الض ا عليه  عليه ن ف يف كخب  م بذلك    العل  بمدر فيده  دن المضدّ   الشدر لة؟   وْم 
جرم هذا الذ  ذك  غ على الواحد  االث ينن ل  كًد علدى جمرعدة شديعيه الدذين ال كاهد  

 3..له 
  لد أحسن فيمر لر .
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ن ف ّنه ال كصلب أم كاوم عّلة الغيبدة بقدرء   فد م إذا كرم الخوف سبب غيبيه ثّ   ابيداء 
ا  وا لد تغّي    تبّدلت  العد  ما  بل مالت د ليهن  لد مه   د   للمدوالين للمهددّ . 

 فلَ  لْ  كاه  إلى اآلم؟
 

ع د هذا الاّد تعًد نا دة الخوف عن أم تًيبن لذا فدال كمادن أم نسديمّ   عهدر أ  
ف ّنهر تعًد عن  اسيم ااهر؛ أ ر في طولهر   سبب  لوعهرن لغيبةنأخذ بهر إال في أصل ا

 أّ  جواه. تقدكِ  
 لذا ف ّم ه رك  ن افضهر  ن أصّلهر  ل  كأخذ بمر جرء  ن ا اكر  بهذا اليعليل.

 
 :لظالم ةبيعالعدم  ة  نظريّ 

ال كاددوم فددي ع قدده بيعددة لاددرك  جددرئ ن  لددد  أمْ  باسددب هددذا الدد أ  عّلددة الغيبددة مّ إأ  
لدئال كادوم فددي فدي ذلدك عددن اإ در  علدي بددن  وسدى ع دد ر سددئل عدن الغيبدة فقددر :  ا   

 1ع قه  حد بيعة إذا لر  برلسيف.
لددد إندده لدد  كاددن  حددد  ددن آبددرئي إال   كددذا ا   عددن المهددد  فددي تعليددل غيبيدده فقددر :   

 ددددن   حددددد   نددددي أخدددد   حددددين أخدددد  ن  ال بيعددددةَ ولطرغيددددة م رنددددهن    بيعددددةٌ   قددددهِ  لعددددت فددددي ع  
 2.في ع قي الطواغيت

  د د على هذغ ال ا دة  ر ي د على أخيهر  ن لبل.
 

 : ة التاريخّيةالسن  نظرية 
أ  إّم  ددر حصددل  ددن غيبددة المهددد  لدديي غيدد  أخددذ  بسدد ن  ددن سددبا  مددن حصددل لدده 

   دألوف أ  . فليي  ر حصل  د  المهدد   دن غيبدة أ د ا  غيد ن ا نبيرء  ا  صرء ذلك
رم بن سددي  عدن أبيده عدن أبدى ح ّ ذلك  ر ا   عن   ددّ  على ل  كسبا بمثله  ن لبلن
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 لد  ذلدك؟  نابدن اسدو  ل كدر :ئ    ر غيبة كطو  أ دهرن فقلت لهلر : إم للقرأنه عبدل 
علديه  السدال  فدي غيبددرته ن  ا نبيدرءأبدى إال أم تًد   فيدده سد ن   جدلّ  ل عدد مّ  : لدر 

دد  وندده البددد لدده كددر ددس  ن ددددددَليَددْ َكب ن  َطَبقددر  عَ  )لددر  ل تعددرلى:  غيبددرته ن ددِ دي   ددن اسددييهرء   
 1. ن كرم لبل    نَ س   :أ ( َطَبا  

 

 في غيبر  ا نبيرءن ف قو :  دمان ه ر أم نقف ع د  ر ا    
 

 الغيبة واألنبياء: 
 ددّ  علي ددر أّم ه ددر  ددن ذكدد  أّم غيبددة المهددد  جددرء   فددا سددّ ة كرنددت فيمددر  ضددىن 

أ  ا  غ دبر أ    فوحر أّم ه رك  ن ا نبيرء  ن حصلت  حيأل ذك   ل ي ال تبد  الغيبة
 له غيبة برلهعلن  ا دت لصص في ذلك نقف ع د بعضهر.

 
إبد اهي    ًمدر ل مد  د بدن  أبدي عبددل لدر : كدرم أبدوفقدد ا   عدن  إب راييم ةيب غأ در 

كصدا إال عن اأكهن ف اد  فدي ال ًدو  ليلدة  دن الليدرلي فأصدبب  ك عرمن   كرم نم  د ال
هدو؟ فقدر : اأيدت  ولدودا يولدد  فقدر  لده نمد  د:   در نهذغ عًبر يقر : لقد اأيت في ليليف

فعًدب  دن  .أل إال للديال حيدى كامدل بدهبديل في أاح ر هذغ فياوم هالك ر على يدكدهن  ال
بده  دن العلد  أنده  أ تديذلك نم  د  لر  له: هل حملت به ال سرء؟ فقدر : الن  كدرم فيمدر 

ًِ أم ل تعددرلى سددي    تدديأسدديا ق برل ددرا  لدد  كاددن  لددر : فاًددب ال سددرء عددن ال جددر ن  .يه 
 إبد اهي لدر :   لد  أبدو  .ال جدر  كخلدص إلديهن   فل  يي ك ا  أ  إال جعلت برلمدي ة حيى ال

كاددوم فددي  أندده صددرحبهن فأاسددل إلددى نسددرء  ددن القوابددل ال فاملددت بدده  مددنّ  نعلددى ا  أتدده
 ن فددألد  ل تعددرلى ذكدد غ  ددر فددي الدد ح  إبدد اهي أ ّ إال علمددن بددهن ف ادد م إلددى  يءالددبطن شدد

بده أااد أبدوغ أم يدذهب بده  إبد اهي  أ ن ى شيئر في بط هرن فلمر  حعت  الاه ن فقلن:  ر
أذهددب بدده إلددى  دع دديتددذهب برب ددك إلددى نمدد  د فيقيلددهن  إلددى نمدد  دن فقرلددت لدده ا  أتدده: ال
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فقددر  لهددر:  .اب ددك أنددت تقيددل م  ال كاددو عليدده أجلدده  كددأتيحيددى  نفيدده أجعلدده   1يدد امبعدد  الغِ 
ن ثدد  أاحددعيهن ثدد  جعلددت علددى بددره الغددرا صددخ  ن ثدد  غددرافددرذهبي بددهن فددذهبت بدده إلددي 

 جعدل  .هر فيشد ه لب درفًعدل كمّصد نانص فت ع هن فًعل ل عد  جل امله في إبهر ه
غيدد غ فددي  ب  كمددر كشددفددي الًمعددة   دشددب   نغيدد غ فددي الًمعددة بّ كمددر كشددفددي اليددو   كشددب  
ث   شرء ل أم كماألن فماأل  ر     غي غ في الس ة   كمر كشبّ  دشب في الشه نالشه 
ن لر : فدرفعلين حيى أذهب إلى ذلك الصبي فأااغ فعلت   لي: لو أذنت  بيهلرلت  أّ هإم 

يه إلددى فأتددت الغددرا فدد ذا هددي بدد ب اهي   وذا عي ددرغ تدهدد ام كأنهمددر سدد اجرمن فأخذتدده  حددمّ 
غ عدن الصدبين فقرلدت لدده: لدد  ااديده فددي صدداهر  أاحدعيه ثد  انصدد فت ع دهن فسدألهر أبددو 

اليد اهن فماثدت تعيدل  تخدد   فدي الارجدة  تددذهب إلدى إبد اهي  فيضددمه إليهدر  ت حدعه ثدد  
دأت ص فن فلمر تا ك أتيه   صد عت كمدر كرندت تصد  ن فلمدر أااد   نكمدر كرندت تأتيده ه  

حيددى   عددكن فقرلددت لدده: بددي؟ فقددر  لهددر: اذهبددي االنصدد اف أخددذ بثوبهددر فقرلددت لدده:  رلددكَ 
 أسيأ   أبرك.

ن حيدى مهد  فصددع بدأ   ل   د غفل  يد  إب اهي  في الغيبة  خهيدر لشخصدهن كرتمدر 
ث  غره الغيبة الثرنيةن  ذلك حدين نهدرغ الطدرغو  عدن  تعرلى ذك غ  أمه  ل لداته فيه.

ِ َ َأْدع و َابِّي عَ )   ص  فقر : َعرء َابِّدي  َسى َأالّ َ أَْعَيِدل   ْ  َ َ ر َتْدع وَم ِ ن د  ِم َّللا  َأك وَم ِبدد 
ِ َ َهْبَ دددر َلددده  ِإْسدددَارَق ) لدددر  ل عدددد  جدددل: ( َشدددِقّير   ْ  َ َ دددر َكْعب دددد  َم ِ دددن د  ِم َّللا  دددر اْعيَدددَدَله  َفَلم 

ْ  ِلَسرَم ِصدْ . َجَعْلَ ر َنِبّير   َ َدْعق وَه َ ك ال   ن ا ْحَمِيَ ر َ َجَعْلَ ر َله  كع ى به (  ق  َعِلّير  َ َ َهْبَ ر َله    ِّ
م إب اهي  لد كرم دعر ل عد  جل أم كًعل له لسدرم صددق       على بن أبي طرلب

 ي  خب  علد دعقوه لسرم صدق علير فأ    إسارقفي اآلخ دن فًعل ل تبراك  تعرلى له 
لسدطر  عددال كمدر  ا اضبأم القرئ  هو الارد  عش   ن  لددغ  أنده المهدد  الدذ  كمدال 
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جواا  ملمرن  أنه ت وم له غيبة  حي   كضل فيهر ألوا   دهيدد  فيهدر آخد  من  أم   لئت
 1هذا كرئن كمر أنه  خلوق.

 
لد    ب ف نهر كرنت عش دن س ة ل  يددهن فيهدر  لد  كايادل  لد  ييطي د غيبة يوسف أ ر 

ال سرء حيى جمد  ل ليعقدوه شدمله  جمد  بدين يوسدف  وخوتده  أبيده  خرليدهن كدرم  كمّي 
ً     هر  . هن  فى السًن بض  س ينن  في الملك برلي س يبّ ثالثة أكر  في ال

 كرم هو بمص   دعقوه بهلسطينن  كرم بي همر  سي   تسعة أكر  فرخيلهت عليه 
في غيبيه  ن إجمرع إخوته على ليله ث  إلقرئه  إكرغ في غيربت الًبن ث   ا حوا 

ي ة ا  أ  العدددن ث  برلسًن بض  ي دااه   عد د ن ث  بلواغ بهبيعه  إكرغ بثمن بخْ 
شمله  أااغ تأ دل  -تعرلى ذك غ  - لك  ص ن  جم  ل  كبعد ذلس ينن ث  صرا إليه 

 2اؤدرغ.
لدددد  أع ابددي علددى يوسدددف ليشددي     دده طعر دددر فبرعددهن فلمددر فددد غ لددر  لددده  فددي خبدد : 

كددذا  لدر  لدده: بموحد  كدذا  كدذان لدر : فقددر  لده: فد ذا  د ا  بدواد  يوسدف: أيدن   دلدك؟
جميدل جسدي   سدي ن  ف نه سيخ   إليدك اجدل عادي ٌ  نكعقوه  كذا فقف ف رد: كر كعقوه كر

كق ئك السال   دقو  لدك: إم  دكعيدك ع دد ل عدد  جدل  فقل له: لقيت اجال بمص   هو
 ي  علد أحهادوا: همرندلحيى انيهى إلدى الموحد  فقدر  لغ ا ع ابيلن تضي ن لر : فمضى 

فخدد   إليدده اجددل أعمددى طودددل جسددي  جميددل ييقددى  نكددر كعقددوه ثدد  نددرد : كددر كعقددوه اإبددل
لدر  لده يوسدف  ل جل: أندت كعقدوه؟ لدر : نعد  فأبلغده  دراالارئط بيدغ حيى ألبل فقر  له 

أع ابددي ألدك حرجددة إلدى ل عددد  جدل؟ فقددر   لدر : فسدقط  غشددير عليدهن ثدد  أفدرق فقددر : كدر
ل أم  أم تددعو  أحدب    هدر  لدياجدل كثيد  المدر   لدي اب دة عد  لديي يولدد  إنديله: نعد  
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 لدددان لددر : فيوحددأ كعقددوه  صددلى اكعيددين ثدد  دعددر ل عددد  جددلن فدد مق أابعددة  ي مل ددي
 لر  سية أبطن في كل بطن اث رم. أبطن أ 

سددياه غ لدده بعددد  -لدد  كمددت  أم ل تعددرلى ذكدد غ  حددي  ف ددرم كعقددوه كعلدد  أم يوسددف 
دي أَْعَلد   ِ دنَ )  غيبيه  كرم كقو  لب يده:  كدرم أهلده  أل بدرؤغ كه د نده  ( َّللّاِ َ در اَل َتْعَلم دومَ  ِإنِّ

دَف َلدْواَل َأم ) إ اددب يوسدف لدر : على ذك غ ليوسف حيدى أنده لمدر  جدد دي َ ِجدد  ِاددَب ي وس  نِّ
در َأم َجدرء اْلَبِشدي   َأْلَقدرغ  َعَلدى .َلرل وْا تَدرّهِ ِإن دَك َلِهدي َحداَلِلَك اْلَقدِدك ِ . ت َه ِّد  مِ  َ ْجِهدِه َفرْاتَدد   َفَلم 

 1(. َبِصي ا  َلرَ  َأَلْ  َأل ل ل   ْ  ِإنِّي أَْعَل   ِ َن َّللّاِ َ ر اَل َتْعَلم ومَ 
 

لمددر خبدد  طددودال كقددو :  د ا   عددن ال بددّي ) ( فددي غيبيددهقددف ،موس    غيب  ة  أ ددر 
  دثه  بشددددّ ل  أث دددى عليددده ثددد  ّحددد حضددد   يوسدددف الوفدددر  جمددد  شددديعيه  أهدددل بييددده فامدددد

فدي  اهد  ل الادا  حيدى ك   ا طهر  تذبب  الابرلىبطوم  ه ن كقيل فيهر ال جر   تشا  ت رل
فيمسداوا بدذلك  .القرئ   ن  لد ال   بن كعقوهن  هو اجل أسم  طوا ن  نعيه لهد  ب عيده

 هد    ياد  م ليدر  القددرئ  أابد   رئدة سد ة حيددى    لعدت الغيبدة  الشدد  علدى ب ددي إسد ائيل
ن  حمددل علدديه  برلخشددب البلددوى أ ا عال ددر  مهددواغ  اشدديد  علدديه  إذا بشدد  ا بوالدتدده  ا 

 ن  ااسددلوغ فقددرلوا: ك ددر يِ  الاًدرا ن  طلددب الهقيدده الددذ  كددرنوا كسددي داوم إلدى أحرديثدده فرسددي  
 دد  الشددد  نسددي دب إلددى حددديثكن فخدد   بهدد  إلددى بعدد  الصددارا   جلددي كادددثه  حددديأل 

 ره  كذلك إذ طل  عليه   وسدى  كدرم ن   كرنت ليلة لم اءن فبيا   القرئ   نعيه  ل ه 
 لددد خدد    ددن داا ف عددوم كاهدد  ال دهددة فعددد  عددن  وكبدده  السددنِّ  فددي ذلددك الولددت حددديألَ 

ن فلمر اآغ الهقيه ع فه برل عت فقر  إليده  ان دب  ألبل إليه   تايه بغلة  عليه طيلسرم خدّ 
لمر اأ  الشديعة ذلدك ف .حيى أاانيك يمي الذ  ل  ك   الامد لعلى لد يه فقبلهمر ث  لر : 

شددا ا ع عددد  جددلن فلدد  يدددده  علددى أم لددر :  ا اضوا علددى علمددوا أندده صددرحبه  فددأكبّ 
 ًِّ   .ل ل ف جاأاجو أم كع
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ثدد  غددره بعددد ذلددكن  خدد   إلددى  دي ددة  دددين فألددر  ع ددد شددعيب  ددر ألددر ن ف رنددت الغيبددة 
علدديه   اسدديي   البلددوى  اشدديد   . كددرم نيهددر  خمسددين سدد ة ا  لددىالثرنيددة أشددد علدديه   ددن 

ل دددر علدددى اسدددييراك ع دددرن فخددد   إلدددى بعددد  الصدددارا   صدددب  أنددده ال :الهقيددده فبعثدددوا إليددده
ب نهوسددده   أعلمهددد  أم ل عدددد  جدددل أ حدددى إليددده أنددده  هددد   عددد ه  بعدددد  اسددديدعره   طّيددد

ن فددأ حى ع عددد  جددل إليدده لددل لهدد : لددد جعليهددر الامددد عأابعددين سدد ةن فقددرلوا بددأجمعه : 
عن فقددرلوا: كددل نعمددة فمددن لن فددأ حى ل إليدده لددل لهدد : لددد  الامددد : ثالثددين سدد ة لقددوله

كأتي برلخي  إال لن فدأ حى ل إليده لدل لهد : لدد جعليهدر  جعليهر عش دن س ةن فقرلوا: ال
فقد أذنت ل    نكص ف السوء إال لن فأ حى ل إليه لل له : ال تب حوا عش ان فقرلوا: ال

ف الشديعة  در فدأااد الهقيده أم كعد ِّ  حمدراا. كذلك إذ طل   وسى ااكبدر   في ف جا ن فبي ر ه 
 كسيبصدد  م بددده فيدددهن  جددرء  وسدددى حيدددى  لدددف علدديه  فسدددل  علددديه  فقددر  لددده الهقيددده:  دددر

 لرهدت ابدن: لدر  اسمك؟ فقر :  وسىن لر : ابن  ن؟ لدر : ابدن عمد امن لدر : ابدن  دن؟
 فقدر  عدد  جدلن ع دد ل  ن  سرلةبرل جئت: لر  جئت؟ بمرذا: لر  كعقوهن بن ال    بن
 الولت ذلك بين ف رم ف له ن ث  أ  غ  أ  ه  نهوسه  فطيب بي ه  جلي ث  يدغن فقبل إليه
 1.س ة أابعوم  ف عوم  بغ ق  ف جه   بين
 

صددرلار  إمّ فقددد ا   خب هددر عددن جعهدد  بددن  امددد الصددردق  فيهددر:  غيب  ة ل  ال  أ ددر 
الددبطن حسددن الًسدد ن  افدد   2ح بدددّ  هددال  غددره عدد ه  ك غددره عددن لو دده م رنددرن  كددرم يددو َ 

اجد  إلدى لو ده  اللايةن خميص البطن خهيف العراحين  ًيمعرن ابعة  دن ال جدر  فلمدر
ت جدد  أبدددان  علددى ثددالق طبقددر : طبقددة جرحددد  ال   هدد ف جدد  إلدديه  .لدد  كع فددوغ بصددواته

ر فبدددأ حيددأل اجدد  برلطبقددة الشددركة فقددر  لهدد : أندد .علددى كقددين أخدد ى فيددهن    ةشددركّ   أخدد ى 
 .إم صرلار كرم في غي  صواتك نن  لرلوا: ب ئ ل   ك مج  غ شيموغ  بوغف ذّ  نصرلب
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ً   تىلر : فأ ث  انطلدا إلدى الطبقدة  . نه  ا   ه أشد ال هوا نفل  كسمعوا   ه القو  نرداّ ال
فيدك  عده أندك  نشدك   الثرلثةن  هد  أهدل اليقدين فقدر  لده: أندر صدرلبن فقدرلوا: أخب ندر خبد ا ال

نمي   أم ل تبراك  تعرلى الخرلا ي قل  داو  في أ  صوا  شدرءن  لدد   نر الصرلبن ف
ع ددنر إذا أتدى الخبد   دن  اخب نر  تدااس ر فيمر بي  ر بعال ر  القرئ  إذا جرءن  ونمر كصدب  

السدددمرءن فقدددر  لهددد  صدددرلب: أندددر صدددرلب الدددذ  أتيدددي   برل رلدددةن فقدددرلوا: صددددلت  هدددي اليدددي 
آ  ددر بددرع  بمددر  :ر : لهددر شدد ه  ل دد  شدد ه يددو   علددو ن لددرلوافمددر عال يهددر؟ فقدد ننيدددااس

َلدرَ  اْلَمدأ  ال دِذيَن اْسدَيْ َب   ْا ِ دن َلْوِ دِه ِلل دِذيَن ) جئي ر بهن فع د ذلك لدر  ل تبدراك  تعدرلى: 
بِّددِه َلددر ددن ا  ْ َسددٌل  ِّ ددوَم َأم  َصددرِلار     ْ  َأَتْعَلم  ل وْا ِإن ددر ِبَمددر أ ْاِسددَل ِبددِه اْسي ْضددِعه وْا ِلَمددْن آَ ددَن ِ ددْ ه 

 1.( َلرَ  ال ِذيَن اْسَيْ َب   ْا ِإن ر ِبرل ِذَ  آَ  ي ْ  ِبِه َكرِف   مَ  .  ْفِ   ومَ 
 
وذا أغمضدددت عمدددر فدددي سددد دهر  دددن حدددعفن  وذا أع حدددت عدددن دالليهدددر  هددددفهر فدددي   

يوسددف لدد  ف سدديًد أّنهددر ال ت هدد  فددي المقددر : تخدددي  ال ددرس اليددي ت يادد  مهددوا المهددد .
 ّيب عن أهله فاسبن فهو كرلسه   وم كرم إجبراّدر .بل غ   نكغب عن أعين ال رس

 وب اهي  اخيهى عّمن؟ فليي له أحد يف ن به  د يا  مهواغن فهو باسب الخب  طهل 
 غّيبه أهله عن أعين ال رس خوفر  ن الملك. 

  ل  يذك  شيئر  ن ذلك. ن  وسى ذك  الق آم تهرصيل حيرته
ب. هدذا  د   در فدي هدذغ القصدص  دن غ ابدة لدن ييوّلدف المد ء ع دد ل اءتهددر  كدذا صدرل

 كثي ا  لياا  عليهر برلوح .
 

 لقدددد توّلهدددت ه دددر  اسددديط د  فدددي بعددد   دددر ذكددد   مدددر حصدددل  دددن غيبدددة ع دددد بعددد 
 بعضهر  بّين حعف الم هج في ط ح  فه  لضّية الغيبة. ا نبيرءن  وّنمر ذك تهر أ 
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 ددر ليددل  ددن ن  ذلددك لعددد  ثبددو  1ك حددعف هددذا الدد أ ال كخهددى عليددعلددى كددّل؛ ف ندده   
 ا ّدة هي أبعد  در ت دوم عدن السدّ ة لا بل ك مان القو ن بأّم هذغ. غيبر  ا نبيرء  غي ه 

 هدذا  در لد  كاصدل.   در ذكد   ؛اليرادخّيةن  ّم  ن أه   قّو در  السدّ ة اليرادخيدة الي د اا
 ست كغيبة المهد .فهي لي ؛ ن غيبة بع  ا نبيرء حيى لو ف َض صّايهر

خددراٌق للعددرد ن   ددر كددرم غ دددب  غيدد   ددألوف   أ دد   بهددذغ المددد  هددي إّم غيبددة المهددد 
قددر  ع ده بأّندده  دن السد ن اليددي ت دّ ا   لددو  د  خصددو  مادن بددأ  حدر  أم ككدذلك ال ك
 2ا نبيرء.

 
 :التمحيصنظرية 

لييبددّين ؛  اخيبددراه  ه تمايصدد ا ياددرم ال ددرس   ّم هدددف الغيبددة هدو ه درك  ددن كعيقددد بددأ
 ن يثبت على الاا  من كضعف أ  ي ا ف.  لد اسيدّ  لذلك بمر ا   عدن جعهد  بدن 

ددّن حيددى ك قددر :  ددر  أ  ا  مي  ل   ؛سدد ي ر   ددن دهدد ك  إ ددر ا  بن  ي ددأ ددر ول لي غ امددد لددر :  ص 
 3.سلك  اد   بأ ّ هلك 

  حيدى ي جد إّنده البدّد لصدرحب ا  د   دن غيبدة   ا   عن  وسى بن جعهد  أّنده لدر : 
 4. جّل ا يان بهر خلقه عن هذا ا    َ ْن كرم كقو  به؛ إّنمر هي في ة  ن ل عدّ 

 ل ي دددغ الدذ  لأ د ..  الغيبدة: قدر ف الغيبدة عّلة اليمايص أم على ال عمرني نّص   
 لليصددهية  الغ بلددة  البلبلددة  اال ياددرم اليمادديص بولددوع الخلددا فددي أ ضددرغ الددذ   اليدددبي 

 5.  ا  هذا يّدعى فيمن
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ل ن كمان أم كقر : نسّل  بأّم اإكمرم بغيبة المهد  تمايص  ا يارم كسرئ   سدرئل 
الغيدبن ل ددن هددذا لدديي عّلددة الغيبدة فدد ّم العّلددة تسددبا المعلددو   تيقدّد  عليددهن ل ددن هددو  مددر 

لغيددددب فيددده خلدددط بدددين السددددبب يي تّدددب عليهدددر  د ددديج ع هدددر  القددددو  بدددأم اليماددديص عّلدددة ا
  ليست عّلة لهر. لغيبةكقر  في ذلك أّم اليمايَص حامة ل ر ال ييًةن  وّم أفضل  

 
 نظرية فساد الخلق:

إّم سددبَب الغيبددة هددو فسددرد ال ددرس  حددالليه  عددن ط دددا الاددان  هددذا هددو سددبب  أ 
 برليددرلي فددال كماددن أم كاهدد  إال إذا اسدديقر  ال ددرس بسددلوكه ن  ابيعددد ا عمددر هدد  الغيبددةن 

ل علديه ن  ع ددهر سدياوم ه درك  بدّ ا لاهدوا  عليه  ن بغي  مل ن  اليد وا بمر فد ض
 المهد  بعد أم تهّيئت له أاحّية لي هيذ  ش  عه.

إذا ك ددر ناددن   ّندده ال كًددب عليدده الاهددوان الشدد دف الم تضددى حيددأل لددر :  هددذا اأ  
ن دوم  ا حادر السبب في اسدييراغن ف لمدر كهوت در  دن االنيهدرع بده  بيصد فه  بمدر  عده  دن 

الادا  إلي ر  أّدىسبب االسييرا لاه   انيهع ر بهن  أمل رنهوس ر فيهن  لو   ن لبل أ تي رلد 
 1.الذ  ع دغ

 -أ  اإ ددر  الم يادد -  جددودغ: حيددأل لددر  الماقددا الطوسدديهددو نهددي  ددر ذهددب إليدده   
  2   عد ه  ّ ر.طف آخفه ل  لطفن   تص ّ 

يدده ال ددرس ف  ال كماددن المصدي  إليدده؛ فدد ّم المهددّ  إّنمددر كايدر  إليل دنن هددذا اأ  حدع
حرجددة كرندت ه درك  دن ر مدلن أ دواه ن فلدو لدد  كادن ه درك فسدرد  در فسدد  د صدلب ل بدهلي  

 للمهدّ   ن أصل.
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 :سرّ النظرّية 
تقددّ  هددذغ ال ا دددة بددأّم الغيبددة ال كماددن إدااك عّليهددر السددّيمر فددي هددذا الولددت أ   لددت 

 أّم عّلددة الغيبددة ن لخلددااليددي لدد  كطلدد  عليهددر أحددد  ددن ا  ددن أسدد اا لالغيبددةن  أّنهددر سدد   
 ت  شف إال بعد أم كاه . اّبمر لن

 لد ا   عن اإ در  جعهد  الصدردق: إّم لصدرحب هدذا ا  د  غيبدة البدد   هدر ي تدره 
 : ن للدت  فذم ل در فدي كشدهه ل  دلد  ي د فيهر كل  بطلن فقلت:  لد  جعلدت فدداك؟ لدر :   د   

ال ي  شددف إال بعددد ......  جدده الاامددة فددي غيبيدده  فمددر  جدده الاامددة فددي غيبيدده؟ لددر :
مهواغن كمدر لد  ي  شدف  جده الاامدة فيمدر أتدرغ الخضد  عليده السدال   دن خد ق السدهي ةن 

 1 ليل الغال ن  ولر ة الًداان لموسى عليه السال  إلى  لت افي الهمر.
السدديوا : كددرم االخيهددرء لاامددة  لددد ذهددب إلددى هددذا الدد أ  لددو   ددن أهددل العلدد  فقددر  

  2.لى في عل  الغيب ع دغاسيأث  بهر ل تعر

 ال ييعين علي در ال شدف ع دهن  ال  ؛انه ليي يلد  ر  ع فة هذا السبب: ال  اجايلر    
 3.كض نر عد  العل  به

 
 كّل  ر ليل نا .في تعليل الغيبة أ  بيرم حاميهرن  في  هذا  ر ليل
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 فائدة  الغيبة:
تلك في غيبيه فرئد ن فمر هي أّم وم كرم  اًوبر عن ا بصرا إال المهد    إم ليل: 

 الهرئد  اليي كمان أم تذك  للغيبة؟
لدو   در ا    دن   هل ا اض كمر ص حت بذلك أخبرا   هر أ رمٌ  ليل: إّم المهد ّ 

 1كمر إّم ال ًو  أ رٌم  هل السمرء. ؛ال بّي ) (: أهل بييي أ رٌم  هل ا اض
أّم أهدددل البيدددت هددد  ِعدددد   : دماددن القدددو  بدددأم المع دددى المقبدددو   دددن هدددذا الادددديأل هدددو

هددذا ك ماددن أم ل ددن   ددوم لل ددرس  ددر اخيلددف فيدده  ددن الاددّا. هدد  يبيّ  نال يددره  أحددد الثقلددين
قدده  هددو  وجددود برلهعددلن السددّيمر  أّندده ال سددبيل يياّقددا بددرل جوع إلددى  ددر ت كددوغ  ددن علدد   فِ 

غ  دن لد  ي قدل ع ده  دن الهقده  غيد   ؛لالليقرء برلمهد  في هذا الولت. بل حيدى فدي غيبيده
ي هدددر  دددن و  عددد  ف لمدددن ناددد  فدددي كيدددب الادددديأل  غالعلدددو  الدي ّيدددة إال القليدددل كمدددر هددد

  صردا.
ثّ  إّم الا  ه  المآسي ل  تيوّلف يو ر  رن بل إنهر ماد  كثي ا  تددداد برسديم اان فمدر 

 المقصود بر  رم بعد هذا؟ 
 

ذ  ال كاًدبن ه  بدعرئده الد  كمددّ المدف  ين ه ي عدى يدفي حدر  غيب ليل: إّم المهدّ  
هدددذا  دددر ا   عدددن  لددو ال دعدددرؤغ لهددد  لمددر أبقدددى  ددد ه  الاددرلموم أحددددا ييددد هي الصددعداء   

إنر غي   هملين لم اعدرت  ن  ال نرسدين لدذك ك ن  لدوال ذلدك المهد  حيأل  اد في اسرليه: 
 2.ما  ا عداءل د  با  الأ اءن  اصطلَ 

ي كيره االحيًر  بغي  إال أّم الخب    سٌلن ال كصلب  ّم كايّج به حيأل  اد ف
 .أحرديأل هذا ال يره   سلة كّلهرم ن بل إس د
 

 ناو ذلك.كاه  الش ائ ن  دا سهر عن الددرد   ال قصرم   بوجودغ  هد إم الم ليل: 
                                                           

 .29ن األإجر اال ين عشر: اخلوّاز يفاير األ ر   النص عخ  1
 .323 -2االلأاا. عخن أها الخِّاا.: الط سيف  2
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ال  الد  لدهن فمدر  ع دى ن بل    ال كخهى عليا  أم هذا أل ه إلى أم كاوم كال ر شع ّدر  
 نان ند ى   ن بدع  انا اف عن الدين؟   نان ن ى  ر كادق نحه  الش ائ   صيرنيهر

تلك الطقدوس اليدي تي درث  برسد  الشدعرئ ن فضدال عدن اخديال  المهدرهي ن  اناد اف   درهج 
 االسي برطن فضال عن اف اغ الدين  ن  ايواغ ا خاللي اليي جرء به   جله.

بدأّم هدذا الطد ح يدفّد   لدو  دن غيد  لصدد  إلدى أم  - هذا أ د   هد –بل كمان القو  
أّ  خطدأ ؛ لد  كاصدل  هبّ ا أّ  خطأ  كصدا  ن اجر  الدين بدع  أّم الدين  اهدوس  أّندي

خدرطإ يهددف المهدد  إلدى تغييد غن   هدو تب دد  لوالد     لو حصل ليدّخل المهدد  لم عده  
المهددّ  فدي غيبيده يوّجده ا  دوا  در دا دت  ؛ فليبداَ كمدر كقدر  بخيد     واّل إذا كرندت ا  دوا  
 تسي  على  ر ي  ا .

 

ن  تًددودد نهددوذ حامدده علدديه  فددي كددل  لددت مهددد اعيقددرد المالهددين بوجددود ال مّ  ليددل: إ
 ل دعه  عن الهسرد  تق به  إلى الصالح.  سببٌ 

بوجود ل  ال ي دعه ذلك  دعيقد  ن ف ّم الماّلف كع ف  غي   وجود غي  صايب هذا 
 في سلوك ال رس.  لموس خالف  ر هو  ال  عن الخطأن ثّ  إّنك تشرهد برلوجدام أّم 

 

ر  جه االنيهرع بي في غيبيدي ف رلشدمي  أ ّ مهدّ  بّين فرئد  غيبيه فقر : ال  ليل: بأمّ 
 1.إذا غيبيهر ا بصرا

 2 لد ليل في تأ دلهر  ر ليل.
                                                           

 .485يجاه ال ين  متام النىجر: ابن اببعيح   1
اهل ايرر   را    اخلخرق    الىخري    ق  ذير اجملخسيف    عد رح هرذا اخلر   دعهرا  ةهراه: أ ال:    نرعر العدرعد 2

ةخرررعالهي   ي رررا نرررعر  ؛املسأف ضرررر أ ررري الىخرررا الااإ رررر إل ررراد اخلخرررقبأعسرررطح عخ رررح السرررالم  ذ  برررر ابأل برررار 
يبشررف    املىررارف عخررن اخلخررق     الأعسررا  لر اي  واررر الىخررعم   ب يررأاي  االسأشررفا  هبرري   العدرعد     ررريهي 

رررا   اّله   الررربالن عرررناي  ةخرررع ال هررري السرررأحق اخلخرررق بهبررراإح أعجررراهلي أنرررعا  الىرررذاب يجرررا قررراه  ىرررا :     ل رررا ي 
البىرر  عررن     عضرراه املسرراإا    لهرر  دربنررا لرررارا ال أ رر اا أ  عنرر  اناررالق األلررعر   لِّ رهى ررذِّبر اهيو   أ نررر  ةِّرر اِّيو  

 عسررخنا ونررعارهي ةبهرر ر لررا حي ررا االر بررا     انسرر اد أبررعاب الفرر   ملررا اسأشررفىنا هبرري    دنرراب ا ررق  ىررا  
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 ددر هددو تشددبيه  هيددد  لطيددف فددي تق دددب ف دد   انيهددرع ال ددرس بدده  هددو غرئددبن ل ددن  هددو 
 الهوائد اليي ذك  ؟  بأ  ط دقة كمان أم تياّقا تلكاالنيهرعن   

 هذا  ر ل  كسيط  أم كًيب ع ه أهل العل .

                                                                                                                                 

 هذا لىاين ملن أيحا هللا ع  قخبح بنعر اإلميرا     املىنعي هبي   ذل  العقر  أبشف  خ  األلعر ال ىبر 
 ق  لضن  عد ح ذل    يأاب اإللالر.   

 اثن ا: يجا أ  الشجس احملاعبر ابلسحاب لا انأفا  الناس هبا ينأور     يا آ ب انبشاف السرحاب عنارا
 لرن شر ىأح  ر درح ظاعرها ل بع  انأفاعاي هبا أيثر  ةبذل    أنم   بأرح عخ رح السرالم ينأورر املخخ رع   
 زلا .    ظاعرك   يا  قر  

 اثلثا:    لنبر  دعدك عخ ح السالم يجنبر  دعد الشجس  ذا   باا السحاب. 
رابىا:    الشجس ق   بع    بأاا   السحاب أصخح لخىباد لن ظاعرهرا هلري بارري لاراب  ةبرذل    بأرح 

 عخ ح السالم أصخح هلي    خ  األزلا . 
رمبررا عجررن ابلنوررر  ل اررا لضررىف       الشررجس ال ميبنررح النوررر  ل اررا ابرز  عررن السررحاب السررا:    النرراظر  

يبرررع  سرررببا    رمبرررا يبرررع  ظارررعرك أدرررر  لب ررراإرهي  ؛ةبرررذل  ذرررس ذا رررح امله سرررر .الباصرررر  عرررن اإللاررررر هبرررا
ال     هعأ ب اإر اإلميا  بح     بأح يجرا ينورر اإلنسرا     الشرجس لرن سرر السرحاب   لىج اي عن ا ق 

 يأضرر بذل .
ينورررر  ل ارررا  الررر  د    الررر  يرررذل  ميبرررن أ  يوارررر عخ رررح    سادسرررا:    الشرررجس قررر  سرررر. لرررن السرررحاب 
 السالم   أنم   بأح لبى  اخلخق د   بى . 

سابىا:   ي يالشجس   عجعم النفا   منرا ال ينأفرا هبري لرن يرا  أعجرن يجرا ةسرر   األ برار قعلرح  ىرا :   
ر  ِّ أ عوج ن   أ د اُّ س بِّ الً  .  ل ن ي ا    ِّ ه    رذِّكِّ أ عوج ن ةر اهع   ِّ اآل ِّ

بهرر ر لررا ير فررا    الشررباب      اثلنررا:    الشررجس يجررا أ  شررىاعاا يرر  ا الب ررعحل بهرر ر لررا ة اررا لررن الررر از 
عناررا لررن املعانررا عناررا ةبررذل  اخلخررق  منررا ينأفىررع  ونررعار هرر ايأاي بهرر ر لررا يرةىررع  لررن املعانررا عررن لعاسرراي 

بهرر ر لررا يرر ةىع  عررن قخررعهبي    الىالإررق ااسررجان ر    شرراعرهي الررث هرريف ر از  قخررعهبي لررن الشرراعاحل النفسرر ر ل
لررن الاعاشرريف البث فررر اهل عالن ررر    أ  ينأاررريف األلررر    ل ررع يبررع  مبنولررر لرررن هررع سررر السررجاء حيرر   برررح 

 أهر  ر مثان ر أبعاب.شىا  الشجس لن مج ا دعانبح باري لااب  ةه  ةأحر ل  لن هذك اانر الر لان
 ب     ىخ ق.
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 غره المهد ؟   ر فرئد  غيبيه؟ ل َ ي ج  السفا  كط ح نهسه بقّو   الارح: إذم 
 نقو :

 
 ة:حكمة  الغ يب

ن أّم البادأل ي بغدي أم ي يقدل  دن عّلدة الغيبدة إلدى  الغيبدة.  ال بدّد لبدل  حامدةأعيقد  بددء 
 ق بي همر.الباأِل أم نع ف اله  

أندديط بدده الاادد ؛ بايددأل يددد ا الاادد   عدده  جددودا  عددد ر كمددر فددي حادد   ة  صددفٌ فرلعّلدد
 تا د  الخم  فهو  علل بعلة اإسارا بايأل لو انقلب الخم  خالًّ جرم ش به.

فلدديي  نلشددراع  دن تشدد د  الاادد ا هرلصددديصدّوا  اليددي المصددلاة الم أ در الاامددة فهددي
ل ددن العقددل ييصددّواهر  دههمهدددر ن لااددد    ددرط بهددر  جددودا  عدددد ره ددرك  ددر يدددّ  علددى أّم ا

ن لددذا ليددل بددأّم الاامددة تددذك  لياددوم الاادد   أنوسددر   داددّن مّ ددر ااجاددر أّنهددر سددبب لليشدد د 
   ههو ر على ناو   ر.

الاامددة  ددن العددد  هددو  مّ فدد  ؛  المدد أ  عدددّ أم نددذك   ددن بددره اليق دددب  اليمثيددل  دماددن 
ل  ل ددن لددو علدد  عددد  حملهددر كددرم م جهددر غرئبددر ع هددر لاْمدداالحيدد ام  ددن احيمددر  تاقددا ا

ر  الامددل لدديي علددة للعددد  بددل لسدد ة  ددثالن فدد ّم هددذا ال ك سددقط ع هددر حادد  العددد   ّم احيمدد
 حامة.

 كمدددر فدددي الوحدددوء لبدددل الصدددال ن فددد ّم  مدددر كمادددن أم ي دددذك   دددن حامدددة الوحدددوء أّنددده 
يي عّلدددة بدددل حامدددةن فلدددو نارفددة  طهدددراٌ  للًسدددد لبدددل الددددخو  إلدددى الصدددال ن ل ددن هدددذا لددد

اسددياّ   نّاددف نهسدده برلمددرء الاددراِّ  الصددربوم  بددرلق فددي ذلددك لدد  كسددقط ع دده ذلددك  جددوه 
الصدددال  إذا حدددّل  ليهدددر.  لددديي لددده أم ال كهعدددل ذلدددك بددددع  أّنددده الوحدددوء شدددّ ع لياصددديل 

 ال ارفة  هو لد حّصلهرن  ّم ال ارفة ليي عّلة الاا  بل حاميه.
 

 اآلم.. 
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الغيبددة ندد ى أّم المسددألة ت جدد  إلددى اإكمددرم برلغيددب  ولددى إااد  ل  ع ددد ر نياددّدق عددن
ن  برليرلي فال أسيطي  أم أمع   ع فيي بعّلة الغيبة. ل ن 1عد  جّلن هذا  ن حيأل العّلة

ألصى  ر يبلغه ال ا  هو أم تًد بع   ر كمادن أم كادوم حامدَة الغيبدة أ  ل دل حامدة 
 برل ا . كمان أم كسي شفطوِ  الغيبةن  هذا  ر 

 
أعيقد أّم الغيبة كرم لهر فرئددتهر لشدخص اإ در  المهدد ن  هدي فرئدد  ت جد  فيمدر بعدد   

 فمن ذلك: إلى المًيم  اإنسرني.
  إّم الغيبة سمات للمهد  بأم كاير  دسيشع  اإني برعن   دن ال كعد ف داللدة هدذا

 برع؟ اّبمر كسيصعب هذا المع ىن فمر  ع ى أم كغيب كّل ذلك الولت ليأني

إّم ا نددي بددرع  ددن أهدد   ميدددا  اإنسددرم اّلددذ  بلددق داجددة عرليددة  ددن الي ر ددلن حيددأل 
م عدده عددن يبلدق حددّد أم يدد بط ذاتَدده بددرع تمددر  االاتبددرط فهدو علددى اّتصددر   سدديمّ  بددرع ال ك

 هو بهدذا حصدل علدى ثقدة عرليدة جعلدت لده حدّد  ذهدن  لدو   ذلك  رن   ال كشغله شرغلن
 كقين.

اأى كددل لدددا   ؛العددراف إذا انقطدد  عددن نهسدده  اتصددل بددرلااّ : ا الطوسدديلددر  الماّقدد
ه الددذ  ال مددلفددي ع علدد   سدديغ لر    كددل   ن سدديغ لة فددي لداتدده الميعلقددة بًميدد  المقددد اا 

اليددي ال ييددأتى ع هددر إاادتدده  سدديغ لة فددي  إااد     كددل   نه ع دده شدديء  ددن الموجددودا كعددد  
 .فدرئ   دن لدنده نع ده فهدو صدرداٌ   جود    جود  كل كمر ِ  بل كل   .شيء  ن المما ر 

 لداتدده اليددي بهددر  نسددم  سددمعه الددذ  بدده كَ  نبصدد فصددرا الاددا حي ئددذ بصدد غ الددذ  بدده ي  

                                                           
عن لا نهعه وّ  البحع ينبايف أ  ينأها لن عّخر الا بر    لبجر الا برر؛ ةرّّ  هرذا ال يىرين األ رذ بنوريّرر  1

السر  ألّ  نوريّر السّر  ؤلن بعدعد عّخر ال ن رياا   أعّقف عن  هذا ا ّ . ب نجا نىأه  هنرا أّ  الهرعه بعدرعد 
خاررا  لسرررب هررع  لالررر لخجسررألر    ألررر  ررري قابررا لخأىّهررا يىّهرر  املعدررع . لررذا ة نبىرريف  رررء عخّررر ال ميبررن  ىهّ 

البحرع   عخّرر الا بررر السرّ جا  ذا يانررر الىخراه لنح رررً  مبرا ذيررر  مثّ النورر   ا بجررر املجبنرر لررن الا برر لررا 
 دالع اثبأًر وصخاا حبسرب لا  هّ م.
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فصدددرا العدددراف حي ئدددذ  يخلقدددر  ند  جدددودغ الدددذ  بددده يوِجددد نبددده كعلددد   علمددده الدددذ  نكهعدددل
 1.ل في الاقيقة بأخالق

يدر  لقدّو  ا حّيدة خرالدة ال بدّد إّم  ر كًعل المهد  في حرجدة لهدذا ا ندي هدو أّنده كا 
ذ  كهي ض أّنه سديادق  د  الاهدوا.  هدذا ال  ّّ   هر ل ي كادق تغيي  باً  اليغيي  اّ 

 كمان أم كاصل بغي  ذلك الا ف اّلذ  هّيأته الغيبة. 
 

  جوَد المهد  يدف  ل به عن ال رس البالءن  وذا ك َت تسيغ ه  ن هذا اسيم اا إّم 
  ّحد   أطهدر  ا     شيوخ اّكدال شبره خشّ لو   (:  ) ال بيفي لو   المع ى ف ّم له ناي ا  

 2.رعليا  العذاه صبّ  لصب   ؛  بهرئ  اتّ 
أ  إّم ه ددرك  ددن يدددف  ل عددّد  جددّل بهدد  الددبالء عددن ال ددرسن  المهدددّ  كمددراس هددذا  

الدد ا فهدو كخدد  المًموعددة داخلّيدر  دن حيددأل  ال ك شدع  بدد اغ.  لددد أشدرا عدرل  االجيمددرع 
 م إلددى هددذا المع ددى  عّبدد  عّمددن كقددو  بهددذا الددد ا بعر ددل االسددييرا  هددو العر ددل اّلددذ  اديد

 كخد  المًموعة داخلّير   داه  أهدافهر  تّوجهرتهر  ط دقة عملهر.
 

إّنه كعمل د م أم كشع  بهن  هو بذلك ال كقو  بذلك الد ا فاسبن بل  دبّين لل درس  
عِميدْت عدين ال تد اك كمدر ليدل: ك أحدد إال ل. أهمّية عمل الخي  سّ ا  د م أم كع َف بذل

  ال تدا  عليهر اليبر. 
ْ  ِبددَبْع   )  تهسددي فددي عددن ابددن عبدرس  لدد ا    : يدددف  (َ َلدْواَل َدْفدد   َّللّاِ ال  ددرَس َبْعَضده 

 3.ن ال يدكي بمن يدكي عمّ  نن ال كاجّ عمّ  اجّ ك بمن  نين ال كصلّ ل بمن كصلي عمّ 
عددن  سددل  الصددرلبِ ل ليدددف  برلم   إم  (:  ): لددر  اسددو  ل ابددن عمدد  لددر  ا   عددن 

 4. رئة أهل بيت  ن جي انه البالء
                                                           

 .389 -3عسيف شرخ اإلشاراحل  الأنب ااحل: احملهق الط 1
 . 287 -11املسن : أبع يىخن  2
 .97 -6شىرب اإلميا : الب اهيّف  3
 .239 -4املىاي األ س : الط اين  4
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ة أخدددالق ال دددرس ه ببقّيددد دفِعدددن عدددن الهدددرج  ل بدددرلب ِّ   لدددوال دفدددرع   ا   عدددن  ًرهدددد:  
 1.بعضه  عن بع  لهسد  ا اض بهالك أهلهر

 ا اض ددر أتددى علددى  :لددر  عددن كعددب........  حدددث ر عبددد ل لددر  ابددن أبددي دنيددر:  
فذك تدده  ا عمدد :لددر   .عشدد  يدددف  ل بهدد  العددذاه أابعددةال  فيهددر إ نددوح   لددو ِ  بعدددَ  لددو ٌ 

 2.بواكرم فيهر خمسة ل  كعذ   إذا :كرم كقر  :لر  إب اهي 
  المهد  كقو  بذلكن ول تبراك يدف  عن ال رس بب كة  جودغ الش دف. 
 

الغ بدة اليدي  اد ا حرديدأل بهدر عدن ال بدّي ) (ن  أحف إلدى أم الغيبدة تفكدد  ههدو  
 نفطدوبى للغ بدرء ن سيعود غ دبر كمر بددأ الدين بدأ غ دبر   إم  ) (: حيأل  اد عن ال بّي 

 3يي.صلاوم  ر أفسد ال رس  ن بعد   ن س ّ  ه  الذين ك  
 لددر : أنددرٌس  ؟ فددي ا اكددة عددن عبددد ل بددن عمدد  ن فقيددل:   ددن الغ بددرء كددر اسددو  ل 
 4.ه  أكث   من كطيعه  ي ن كعص ناوم في أنرِس سوء  كثي صرل

  المهد  هو أه   صداق للغ برءن  أ  غ بة ؟ 
 
  ّهِ الغيبددة اليددي  ددّ  بهددر سددمات للمهددد  بددأم ييعر ددل  دد  الادددق  ددن خددال  فهِمدد إم 

 ذاتدهن فدد ّم اإنسددرم فدي الغرلددب كاددوم  دد هعال   يدأّث ا  برلخددرا . فهددو ي هعدل بمددر كاددوم فددي 
كثيدد   ددن ا حيددرم  ًددّ د صدددى  ؛ حيددى إّم شخّصددييه لددد ت ددوم فددي   ددن تددأثي المًيمدد

فلدن  ؛لصو  المًيم . لذا ف ذا سأليه عن كثي   ن ا  دوا اليدي يدف ن بهدر أ  كأخدذ بهدر
سدديًدغ  سدديغ بر  ددن  ؛تًددد لدكدده جوابددر .  وذا حر لددَت أم تثيدد  لدكدده تشددايار فددي  سددألة  ددر

 بل اليشايك. ذلك  هو كعيقد أّم  ر يف ن به ال كق
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ل ن ه رك ص ف آخ   ن البش   هو صد ف ندردان  هدذا ي طلدا  دن ذاتده ال كسدمب  
 حد  أم يفّث  عليه بصدوته  همدر عدال  ال أم يلقدي فدي ا عده ف د    د م أم ييعّقلهدرن أ  
إّندده إنسددرم يوّجددده داخلّيددر  دددن ذاتدده. هدددذا ال مددوذ  اّلدددذ  حددأل ل تبدددراك ال ددرس علدددى أم 

ِ َ ْثَ ددى حيددأل لددر  عددد  ددن لرئددل: )  كهّ دد  ا بأسددلوبه ددوا ِه  دد  ِبَواِحددَد   َأم َتق و   ددْل ِإن َمددر أَِعا ا  ل 
ن ِج  ة   اليدي الًمرعدة أم ت ه د ا عدن أنصاا   :أ  1( َ ف َ اَدى ث    َتَيَه     ا َ ر ِبَصرِحِبا    ِّ

د م للدددا  تاملددوم أف راهددر  تيهّ دد  ا بشددال   هدد د أ  بأسدددلوه الاددواا  دد  شددخص  آخدد  
لدوم أف راهدر لسد ا   وم ك دي  تعيقدد م أّن د    د م حًيج الًمرعة اليي ت يموم إليهر  ت ام 

 تيب وم أف راهر. 
أ ددددر الصدددد ف الم دددددف  فهددددو  ددددن صدددد ف الهمددددج ال عددددرعن  هددددذا تددددفّث  عليدددده أسددددرليب 
المًر ال  في العاللر  االجيمرعية  ع دغ تيقلب الموالف باسدب الاد  ف االليصدردكة 

عيشةن فضال  عن الخوف  ن الارك   ال غبة برالنيمرء  عد  االنهصر  عن المًيمد   الم
  الثقرفة اليي ال كمان له أم ي هصل ع هر.

 المهد  سياس  كل ذلك.
 

بدين خرّصدة  يوجدد بدين عرّ دة ال درس فاسدبن بدل كمادن أم تًدَد ذلدك هذا الص ف ال 
قليد الموجود فدي كدل  ادرم.  هدذا قيود   شركل المصطلار   الين  هو  اّدٌد بأهل العل 

 أ   ال كمان أم كه ض نهسه على المهد .
 
 ة بدين الد ّص با ااتده  حاميده العرليد إّم غيبة المهد  ت ه  في أم كاوم  سيلة ال بط

 الاير  المعرص   بوالعييهر.  هذا أ   ال كمان  ّ  عرل   أم كقو  به  ّنه لدن كخد   عدن 
ن حدد د العلد   اصدطالحرتهن فضدال  عدن تدأث ا  أخد ى حد د  ر أنيج في  لت  يدأخ   د

 تهعل فعلهر  ته ض تأثي هر. 

                                                           
 .46سبأ  1
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هذغ بع  ال واحي اليي كمان أم تعيب  حامة  في غيبدة المهدد ن  اّبمدر كادوم فهمدر   
ذ  كمدأ ا اض ى لدغ دبر إ ّّ حددّ   درن ل دن برليأكيدد هدو خيد   دن فهد  كصدّوا المهددّ  اّ 

  ن أكث   ن ألف س ة. عدال  لسطر  هو  خيبإ  ن عدّ غ
 

 )مكان الغيبة(:  الّسرداب
 هو أّم المهد  غرئب في س داه في سر ّ اء. ه رك فه  سرئد ع د كثي   ن ال رسن 

بدل  لد  فيده كثيد   دن أهدل  نل  كقيص  على عرّ ة ال رس -خرطإفه   هو - هذا الهه  
 العل .

ر ليددل  ددن أّم المهددد   لددد ذكدد  ال  ًددي أّم  مددر جعددل القددو  كسدديبعد م الغيبددة هددو  دد
(: أن د  ا بقدرءغ  دن  جهدين ) أحددهمر طدو  هدذا الولدت فدي سد داهن كقدو :  وّنمدر  وجودٌ 

طو  الد درم )  الثدرني (: إّنده فدي سد داه  دن غيد  أم كقدو  أحدٌد بطعرِ ده  شد ابهن فهدذا 
 1كمي   عرد .

داه دخل  لد اّد ال جل  فا  ر اشيه  ع د كثي   ن ال رس أّم المهد  اخيبأ في س  
فيدده  لدد  كخدد     دده.  لددد شددرع هددذا ع ددد بعدد  أهددل العلدد  د م أم ي ادد  أ  كاقددا فددي 

 ذلك.
 لقددد صددرا ا بددذلك  ؟  ددر ط دقدده ؟  لهدد  بهددذاخِبددشددع    ددن الم   لددر  ابددن حًدد :  ليددتَ 

.   لدي ا لبدره خد   إلديه  حدااة  يرحه  بأم كْ على ذلك الس داه  ِص   بولوفه  برلخيلِ 
 لقد أحسن القرئل:  

   د   إْنسرَنرددصّي ت موغ   ِبَدعم           ذ الّ   داه أم يلدَ آم للسِّ   ر
 2رديالنالغِ     رءَ دددد قالعَ    ثي  ثل               ْ    ف نّ   هرء  العَ    دقول   لى ع  عَ فَ 
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ذين كقولوم بأم اإ ر ة انيقلت برل ص  ن  احدد إلدى  احدد إلدى  لر  ابن تيمّية: ثّ  الّ 
 1.الاسن الذ  يدعموم أنه دخل س داه سر  اء س ة سيين   رئيين الم يا   امد بن
 هو أم المهد  هدو  امدد بدن  ن أ ر ال افضة اإ ر ية فله  لو  ااب  :  لر  ابن القيّ 

الاسددن العسددا   الم يادد   ددن  لددد الاسددين بددن علددي ال  ددن  لددد الاسددن الارحدد  فددي 
دخدددل سددد داه  .  الهضدددر دخدددي نالدددذ  يدددواق العصدددر نالغرئدددب عدددن ا بصدددرا نا  صدددرا

فيده  فل  ت غ بعد ذلدك عدين  لد  كادّي  ؛سر  اء طهال صغي ا  ن أكث   ن خمي  ئة س ة
 دصدياوم بده نكقهدوم برلخيدل علدى بدره السد داه  ك   ي وم ه  ي يا  نه  .بخب   ال أث 

فهددذا  نثدد  ي جعددوم برلخيبددة  الا  ددرم   كددر  والنددر أخدد  أخدد   كددر  والنددر  :أم كخدد   إلدديه 
 2.ه دأب  ه  دأب  

 ن دد ه  عشدد دة االث ددر  خصوصددر اإ ر يددة غددال     ثلدده  لددر ......  لددر  ابددن خلددد م: 
 المهددد   دلقبوندده العسددا    الاسددن بددن  امددد  هددو أئمدديه   ددن عشدد  الثددرني أم يدعمددوم 

 ......ه رلدددك  غددره أ دده  دد  اعيقددل حددين ب تغّيددد نالالددة فددي بدددااه  سدد داه فددي دخددل
 وم هددفيهي   كبددر  والدددّ   لددد نالسدد داه هددذا ببددره مغدد هال صددال  بعددد ليلددة كددل فددي  دقهددوم 
 الليلددة إلددى ا  دد  ي جئددوم    ي هضددوم  ثدد  ال ًددو  تشدديبك حيددى للخدد     ددعوندده برسددمه
  ددر  الددذ  اإ ددر  أم :كقددو  الوالهيددة هددفالء  بعدد  .العهددد لهددذا ذلددك علددى  هدد  اآلتيددة
 3.الدنير حيرته إلى ي ج 

بأّم المهد  اخيهى في سر  اءن أ  دخل إليه  ل  هذا اغ  أّنه ل  كقل أحد  ن الشيعة 
 كخ     ه.
ليي في الاّلة شيء  ن ذلك أ  كمّت إليه  ن ل دب  أ  بعيدن إال أّنه كايمل  كمر إّنه

حيدأل ذكد  فدي احليده أّم برلاّلدة لو در كهعلدوم  4جّدا أم كادوم أخدذ ذلدك  دن ابدن بّطوطدة
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 ددددة كبيدددد    سدددديطيلة  دددد  الهدددد ا   هددددو ة  هددددي  ديف دل ددددر  دي ددددة الاّلددددذلددددكن كقددددو : ..... 
بشدد ليهرن  لهددر أسددواق حسدد ة جر عددة للم افددا  الصدد رعر   هددي كثيدد   العمددرا ن  حدددائا 

 لهدر جسد  عادي   عقدود علدى  ن د اهدر بدين الاددائا .بهدر داخدال   خراجدر  ال خل   يامة 
بهددر  دددن جرنبيهددر سالسدددل  ددن حديدددد    اكددب  يصددلة   يامدددة فيمددر بدددين الشددطينن تادددفّ 

وطددة فددي كددال الشددطين إلددى خشددبة عايمددة  ثبيددة برلسددرحل.  أهددل هددذا المدي ددة كلهددر   ب
 ا خدددد ى تعدددد ف بأهددددل  ن هدددد  طرئهيددددرم: إحددددداهمر تعدددد ف بددددر ك اد نإ ر يددددة اث ددددر عشدددد دة

الًددر عين  الهي ددة بيدد ه   يصددلةن  القيددر  لددرئ  بمق بددة  ددن السددوق ا عادد . بهددذغ المدي ددة 
كسمونه  شدهد صدرحب الد درمن   دن عدرداته    سًد على بربه سي  ح د   سد  ن  ه 

ن  بأيدددديه  سددديوف حأم كخددد   فدددي كدددل ليلدددة  رئدددة اجدددل  دددن أهدددل المدي دددة علددديه  السدددال
 شددهوا . فيددأتوم أ يدد  المدي ددة بعددد صددال  العصدد  كأخددذ م   دده ف سددر   سدد جر   لًمددر  أ  

خمسوم   ه  بغلة كذلكن  دض بوم الطبو   ا نهرا  البولر  أ ر  تلك الدابةن  ديقد هر 
 ديبعهدددر  دددثله   دمشدددي آخددد  م عدددن كمي هدددر  شدددمرلهرن  ددددأتوم  شدددهد صدددرحب الد دددرمن 
فيقهددوم برلبددرهن  دقولددوم: برسدد  ل كددر صددرحب الد ددرم برسدد  ل اخدد   لددد مهدد  الهسددردن 
 كث  الال ن  هذا أ ام خ  جك فيه ق ل بك بدين الادا  البرطدلن  ال يدالدوم كدذلك  هد  

ا طبدددر   ا نهدددرا إلدددى صدددال  المغددد هن  هددد  كقولدددوم: إم  امدددد بدددن كضددد بوم ا بدددواق   
الاسدددن العسدددا   دخدددل ذلدددك المسدددًد  غدددره فيدددهن  أنددده سددديخ    هدددو اإ دددر  الم ياددد  

 1.ع ده 
 هدددو  وم ذكددد  ذلدددك إال أّنددده لددد  كصدددّ ح برل ؤددددةن فددد م كدددرم اأى ف ّبمدددر كدددرم ذلدددك  دددن 

تخيلدف عمدر ال كاصدى عدّدا الطقوس اليي كمراسهر بع  ال درس فدي  ادرم  درن فهدي ال 
 دن الطقددوس اليدي كمراسددهر الصددوفّية  غيد ه  فددي كددّل  ادرم.  ابددن خلددد م أخدذ ذلددك  دد  

اغد  أّنده لدو كدرم ه درك أثد   مدرد    هو أّنه توّه  أّم ذلدك كادوم ع دد السد داه فدي الاّلدة.
  ن ذلك؛ لشرع بين ال رس   ر خهي على أحد  ن عرّ ة ال رس أ  خرّصيه .
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لالة ل  كان لهر  جود  ل  تمّص  فدي ذلدك العصد . فقدد أنشدرهر صددلة بدن على إّم ا
 كدرم أ    دن عم هدر ن كمر ذكد  ذلدك كدرلو  الامدو  فقدر : 495  صوا المددد  عر  

بديي بدن علدي بدن   ددد ا سدد  .........    ندلهر سديف الد لدة صددلة بدن   صدوا بدن د 
سددبرع ف ددد  بهددر بأهلدده  عسددرك غ  كرنددَت أجمددة تددأ   إليهددر ال .495 ذلددك فددي  ادد   سدد ة

 ب ى بهر المسركن الًليلة  الد ا الهرخ    تأنا أصاربه في  ثل ذلك فصرا   لًأ   لد 
 ًّ را فصرا  أفخ  بالد الع اق  أحس هر  د  حير  سيف الد لة فلمر ل يل بقيت لصدهر الي

 1.على عمراتهر في اليو  لصبة تلك ال وا 
 

ن ف هددل العلدد  لدد  يددذك  أّم المهددد  غددره فددي السدد داه  ال مددر دا  أحدددا  ددن أ  علددى كددلّ 
ل جدرء فدي خبد ن فددال كًدوم القدو  بدأّم الشدديعة كعيقدد م كدذا  كدذا. فهددذا حدعف ناد ن بدد

 كذه  خلٌل في أخالق أهل العل .
ي ثبت ذلدك  ال كيدره   احد  اديأل  بغ ل  يذك  أ  ي وّ إّم أحدا   من ذك  هذا المع ى    

ناددن : ن أهددل العلدد   مددن كعيقددد برلغيبددة. حيددى لددر  ال ددوا ّ كماددن أم كسيشددهد بدده  حددد  دد
مددر ااجع ددر  تهاصدد ر لدد  نًددد لمددر ذكدد  غ أثدد ان بددل لدديي فددي ا حرديددأل ذكدد  للسدد داه كلّ 

  2أصال.
 الدددذين كقولدددوم بوجدددودغ ال كقولدددوم أنددده فدددي سددد داهن بدددل كقولدددوم أنددده   لدددر  اإابلدددي:

 3. د تال  دطوف في ا اض  وجود كال  
 

بدددل أنددده كاهددد    دددهن   أفدددي السددد داه أّم المهددددّ  غدددره   دددن الشددديعة  لددد  كقدددل أحدددد
 . كاه  بماة تًرغ البيت -أهل القبلةسرئ  ر كعيقد كم-كعيقد م أنه 
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نعدد ن ه ددرك سدد داه فددي بيددت اإ ددر  العسددا  ن  هددو أ دد  شددرئ  حيددأل تقددي السدد اديب 
 : لد احيج على هذا بع  المعرص دن فقر  .1الا اليي كثي   جودهر  ن لي  

         ه  ول دددددددددددددر نق   َ ْسددددددددددددد لَ  نيئروا َشدددددددددددددسدددددددددددددب  ر نَ َ دددددددددددددلَ 
دِفد رهَ َغد مْ أِبد           رنَ  ِ ْصدعَ  رحب  َصد  ادهِ ي السِّ
         ه  اب دددددددددددد  ذم  أَكدددددددددددد ينَ ِحدددددددددددد  دددددددددددده   ِ      ْخدددددددددددددَ  َ 
 ؟        غِ هددددددددددذِ بِ  ر  دددددددددد ِ  ر َ َلدددددددددد نْ َ دددددددددد :رَ ددددددددددوا لَ ي  ددددددددددبِ أ
 

 كدددددد   ذِ   ر لدددددده  دّ دددددد ِ  كًدددددد ِ   ْ ر َلددددددَمددددددوا بِ رب  َعدددددد َ   
 ه   الدددددددد   يَ ر بِقدددددددَ ددددددد يدددددددهِ فِ  يمدددددددر  قِ ى     َسدددددددأ َ 

 عددددددددددددد   ال ذ   َ  وفٌ َخددددددددددددد  غ  ال كعددددددددددددد    لكَ ذَ ِبددددددددددددد
 ؟ه    دددر ِسددددب  يْ ك   نْ ِ دددد و َ ا الَقدددذَ َهدددد    ل َحدددَهددد َ 
 

 الاّا أّم لّلة االّتدام سوء ا ده كثي ا   ر تًدغ ع د  ن ذك   سألة المهدّ  عمو درن 
 ؛صدغي  ال تصدب  الييدهثد  المقد ا فدي الشد دعة المطهد   أم ال: هييميّ فيقو  ابن حً  ال

 2؟ لين أم يدعموا إ ر ة  ن عم غ خمي س ينف يف سرغ لهفالء الامقى المغهّ 
  هددر كددل   حددااة كسددخ    ؛علددى ب ددي آد   لقددد أصددبب هددفالء عددراا   لددر  ابددن القددّي : 

 3.عرلل
أخددذ  - كددذا  ددن لبلدده–ال جددل ه ددر فقددر   ددر لددر ن  لددو أّندده  قددد خددّف عقددل   لأسددفن ف

 ن  ر ماد   ر افي ض ل عليه  لمر نطا بذلكن فداد على تلك اله دة  بأخالق أهل العل 
 .4(َلرَ  ِإم َتْسَخ   ْا ِ   ر َفِ ن ر َنْسَخ   ِ    ْ  َكَمر َتْسَخ   َم  )  مر ل أ َ سالطة لسرنه 

 

إال أم كادوم  ؛ على كّلن ف ّنر ذك نر  أطل ر لبيرم أّم أحدا   ن أهل العلد  لد  كقدل بدذلك
 لعرّ ة في  لت  ر أ  في  ارم  ر. وجودا ع د بع  ا أ  ا  

                                                           
1
 درن عخن هذك الىاد ؛ ةه  يا  هناء سررداب   دار ا سرن الىسربري   سرالراء إ ي  ل رح أهرا الر ار  

   أشار ا ّر  ةضال عن يعنح لبائ لخأخّخيف لخىباد .
 .483 -2قر: ابن لار ال عاعق احملرقر عخن أها الرة   الضاله  الون  2
 .153املنار املن ف   ال ح ح  الضى ف: ابن الهّ ي  3
 .38هعد  4
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 ل نن    ذلك فقد اّد ال  ًي  ر ذك   ن إشار  فقر : ..... بقرء الدّجر  في الدَدي  
على  ر تقّد  بأشّد الوثرئا  ًموع يداغ إلى ع قه  ر بين اكبييده إلدى كعبده برلاديددن  فدي 

ما در علدى الوجده المدذكوا  دن غيد  أحدد  ا اكة : في بئ   وثوق.  وذا كدرم بقدرء الددّجر   
كقو  بطعر ه  ش ابه؛ فمر المرن   ن بقرء المهدد   اّ  در  دن غيد  الوثدرق؟  إذ ال دل  فدي 

 1 قد ا ل تعرلىن فثبت أّنه غي   مي   عقال   ال عرد  .
  فيمر لر  كهركة.

 ول أعل .
 

 دعوى ورّد: 
علمدددرء الشددديعة ع دددد ر تدددوّفي الاسدددن  ه دددرك  دددن كقدددو  بدددأّم الغيبدددة خ افدددة لًدددأ إليهدددر 

العسدددا   د م أم كعّقدددب؛ فشدددع  القدددو  باددد    شدددديدن فدددرّدعوا أّم الاسدددن  َلدددد  لددددا   أّنددده 
غدددره.  ل دددي كصدددّدق ال دددرس ذلدددك فقدددد لًدددأ ا إلدددى  حددد  ا اكدددر  نسدددبت كدددذبر إلدددى أهدددل 

 البيت   
وحدَ  ل نن إذا ت كت اليعصب  نا   بعين العقلن هل كمان بعدد  فدر  الاسدن أم ت

كّل هذغ ال  اكر  اليي تياّدق عن  الد  المهدّ  ثدّ  غيبيده  ت سدب إلدى ا ئمدة المرحدين 
 بمثل هذغ الس عة؟

بل إّم  ر هو  قبو  أم   ر  اد  ن ا اكدر  عدن ا ئمدة السدربقين تادّدق عدن المهدد  
 يبعد جّدا  احيمر   حعهر كاّل لمو  الاسن د م  لد كمر ليل.

 
 ثّ :

ّ ددة ال ددرس فهدد  بشدال   ددر بايددأل أ اددن أم يياّمددل تصددّوا الغيبددة؟ أ  ألد  كاددن ع ددد عر
 أم كاوم ه ك تثقيف  تهيئة ليقّبل  ثل هذغ اله    لبل أم تياّقا.
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هوددة المهددد  تثبدت  أّم  عبد  اليدرادط أنهدر  ه درك  دن اسدي يج  دن ت دّ ا دعدوى الغيبدة
د ن  أم  القددو  بأن دده ابدن  الاسددن الع سددا   نشدأ ليب ددد  المولددف كرندت غر ضددة  غيدد   ادد 

 الا   اّلذ  حصل بمو  الاسن.
 ليي ا    كذلكن بل إم هذا يد  على أّم  سألة الغيبة كرنت  ع  فة إلى حدّد  درن 
 أ ددر كددوم ال ددرس اعيقددد  غيبددة أ  إ ر ددة هددفالء ا ئمددة فدد م هددذا ي جدد  إلددى خلددِل تطبيددا  

ة  د   در ليدل فيهدر  كيدب  وجود في هذا العص .  هر نان اغد   د  ا لد  م علدى الغيبد
ع هددر ال ملددت تسددم  بددين  لددت  آخدد  عّمددن كاهدد  ه ددر أ  ه ددرك  دددّدعي أّندده المهددد  أ  

   صيه أ   كيله أ  غي  ذلكن فمن بره أ لى ت وم في ذلك العص .
 

 أ در فيمددر ييعلدا برحيمددر  أم كاددوم ه درك تدديددف فدي ا  دد  حصددل  دن لبددل السدده اء. 
  هذا باّد ذاته  مان.

 
 :ل ن
ذا كدددرم عثمدددرم بدددن سدددعيد العمددد    هدددو السدددهي  ا    هدددو  دددن اخيددد ع دعدددوى غيبدددة إ

أ   مدن بعددغ شديء  - همر كرم ذكّير  –المهد   أّنه السهي  إلى المهدّ ن أفل  كاه    ه 
  ن سقطة أ  خطأ كسي شف به كذبه؟ 

 ًّ ل  لددد  ي قدددل أ  اعيددد اض  دددن فقهدددرء ذلدددك الد دددرم عليددده أ  علدددى ف ددد   لمدددرذا لددد  كسددد
أ  لدر   نا   ن أسرسهر؟ فل  كع ف  ل  يذك  أّم أحدا مع  اته  هذا السدهي  برل دذهالسهر

 دن أصدل  بأّم  امد بن الاسن  ر ن أ  أنه ل  يليِا بهذا السدهي ن أ  حيدى أّم المهدد 
 ل  يولد.

 و السهي  الثرني إلى حسدين بدن ا ح؟ث  لمرذا انيقلت السهرا  بعد  امد بن عثمرم  ه
لدددو كدددرم ه دددرك كدددذه أ  تالعدددب فدددي المسدددألة أم ي ثهدددر بعددددغ  لددددغ كدددرم  دددن الم طقدددي   

 ليسيم  في عقبه.
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 نهي الشيء كقر  ع د انيقرلهر  ن حسين بن ا ح إلى  امدد بدن علدي السدم    هدو 
للسدَم ّ  أم يدّدعيهر  -لو ل  كان ا    تعبددكر–السهي  ال اب   ا خي ن  أكضر كرم كمان 

 ف   إال أنه أعلن نهرييهر بموته.  الدغ   ر أسهل الدجل ع د الخلَ 
على  اعن  نان ن ى في هذا العص  كيدف أم أب درء  -ول أعل –أعيقد أم هذا يد  

 العلمرء له  شأم  دلّقبوم برلاًج  اآلكر  على للة علمه   دي ه    
 ول أعل 
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 الفصل السادس
ة
ّ
 دعوى املهدي

 
مذذينقنادركاذذ دقتوق ناذذيقامذذمت قنادركالذذ ققمنذذوقت ذذيق ظهذذكقيرذذ ق  هذذ  ق مذذاقنانذذمنقمدذذاق ال

مجذذاقنانذذمنقمذذاق سذذ ضقطذذلمقناد ذذميّقنارذذ ققاظصذذ بق ذذّقا لدذذمق نا مسذذرد لإقىاذذاقاذذونقن
ّل ق اقتجياقح قمصذ قنا اونقاجأق  ه قماقنانمنقاهدنلذ قفسسذوقترهذ  ق ذقارمق  يض ققتصيل لذ قأنل

ق كقنفرراق تق تشكب
ق

قغذذ قتلههذذ ق تقحهذذكق ذذمنقا ظ ذذرمقت ذذكق لرلذذثقتذذأكه قتلذذكقنا   ذذم دق اتاق  هذذ قتمرذذ ل
ىا ذم قنايطذذيدقادأذاق نقفذذو  قمنرذذمقكذياإقناذذنسحقناا هلذ قم دذذكق ذذاقم ذكق قنا سذذن قنارذذ ق

ق الاقنإلسالمقماقناسنكقىااقنادل ببق ّل قتأكه امقىااق  قنمركل
قنار قت  يق ك ًنق  ه ًنقتإاكمقوق نَلقمسرد لنبتمنرمقكياإقنادركيقناسيانف ق

سيقاتا قناديحكياقغ قنادل بب قتمنرمقكياإقن اقتيم  قنار ق سل
قتره امب

دق ذّقمنرذمق ُاِكذ قحرذاققنسذرل  يقت رذمقيذييالتانم قح  م قنفررذيقسذ يظًمدقتمنرذمقمذمقق
دقغهنذذكاق نقيذذنجيقمنرذذمقشذذ اقى قرما ذذمقمذذمققبمذذمق  ذذ قارذذمق ت ذذم قت فصذذما ّل تنررذذ قتملذذاق ذذ

ق ظذكقحهمتذو1 س لرمقت رّقمردركيرم قق-يدذمق لذي–قدقتا لدمقحصّقاذوقتأيهذكقم ذكتاق ذكقاسذرد ل
قارركينقيمئس قتنرسضقىاهوبق

قمذاقابذ هق رذو قناذكمي قىمذمق نقاأذينقطذظهثق ق ا قسذ ضقاسذ ييرمقاذيق نل ق نل توقشكل
يرهذذأق ْنقناظ ذذّقتإمذذمق نقابذذ هقمنذذكغظمق ذذكمي قنومذذ ق ذذمادظ تمقتنانرذذ قمذذاقنادنكذذ قاتنق
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فسسودقت القنا مارهاقي جيقناس ّقغهردمقىااقطظثقنارك ه بقت كق  ذ قن ذاقللذكتنق ظذ ق
مذذذاقنادركالذذذ قكذذذ ق ذذذمل ق   هذذذ قمذذذاقناديسيسذذذهاقاألذذذوتنققكذذذ قن رذذذك ق رذذذونقناظدذذذّق ظذذذكُقمذذذاقنال

تقوقا ظ تنققد توقاظ غينقممقا رمجينقىاهوقغ قى ممروقماقناظص هلققد فسسر ق إ مم قنا ق
تناذذويقا رذذمهقىاهذذوقغذذ ق مذذ قاذذاواقىمذذمقنادذذكنتنإقىنق ذذمفينقمذذاققب حذذينار  دل ذذ ق مذذ ا قتمذذ لق

 اذذّقناجنذذينقتإمذذمقنارنكهذذّق ما رذذّق تقنا ذذ بقىنق حذذككينقا جذذمقتإمذذمقى نمذذ قناسذذب ي قمذذنر ق
ىمذمق أفذوقاذيقق ت ذكقينرسذضق ظ ذر قىاذاقناسذميد قنادنر ذ قد1ممهاا قمذاقجدلذ قناصذسلقتمكلق

ق2باوق تق أفوقان  ق
ق

مرمقنادردرذكيق يقانذم ققإن قدقغذيذ تماق هاقماق ُق مذاقنادركالذ قتانذم قمذاقاذ قيذكل مذاقنال
مهيقاوق ظكقميتوب قتاكاقنال

كقالدركيق تققتانم قماقا قيكل ِق نادركال قتاكاق م ق فلوقناهدمف ق تقنا سن ق تقمداقادرل
قتف يق اكب قنادركيق تقل هق أم قنادركيل قتص ل

ئجرذذمقتمذذمقيرظللذذقق رذذمقت  ذذ مقتف رذذمهقانذذمقىاذذاقفن ذذ قغذذ قتلذذكقناذذكممت قت سذذ م رمقتفرم
قل تجرمب

ق
 مَرض الُمَتمهدي:

م قنادردرذذكيقاذذيقنالذذويق اأذذينقتنمهذذمق سظلذذوقا ذذمتلق نقىمذذمق نقتاذذيقدق3 فلذذوقنادرذذكيلقيذذكل
نذذوق ق رذمقنانذذمندقتيدلذكقاذيق ظذذ قنادذااالل قنارذ قتدأل قنا ذ تمقناصذظ  قنارذذ قادذ ل ّل اسذرل

قماقغظّق اكقتت  يكقنانمنقاصما وب
ذذمق نقينقلذذق الدجردذذيققف  تذذو يق سذذ ضقإلحسذذمنق ذذمورر نبقتنا لذذ قنا ذذكيكدقنمذذاققتإمل
انسسذذوقحماذذذ قمذذذاقصذذذقنيقغهتح ذذذيمقاذذ قينذذذّقمنرذذذمقشذذه مبققوق هذذمن قغذذذ اقاذذذت فذذوقوقا ذذذظ ق فذذوق
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تي ذذذظ ق م رظذذذماقنادسذذذمغ ق هنذذذوقت ذذذهاقنادجردذذذيدقتاذذذونقنا ذذذب قمدأذذذاق نققحذذذمو قناظااذذذ 
قبناظنثق تقنارب يض يلجأقىااقموير مبق تاصمبق 

نق صذذذ مبقتلذذذكقناذذذكممت قمصذذذم هاق نذذذي قمذذذاقمذذذ  قناذذذولامنقحهذذذكقاظذذذه قتا لدذذذمق ذذذم
قاذونقنادذ  قيذ ت مق   مغذ قتمسذماه قناقناين ذي ظهكقمذمما قنادردركيقغ ق قدادجردذيبقىوق نل

قبتبرلثق هاقنا  مقتنال با قتق
سذذذهاق تقيسيَقت ي ذذذ قنادنر لذذذهاقاد ذذذّقاذذذونقتجذذذكا قمُقت ذذذكقتن لذذذوقاذذذواكقن ذذذاقللذذذكتنقغ ذذذمل ق

جذاتنقمذاقمتققداقاقل ينق د ّقاو قناذكميإقائمسذ قنمذرب ق رذمقجذينف ر  تقمل سهقدمجمفها
اذونقمذاقنوسذ مبقنا مالذ ق رذ قىاذاققّقىاهرمق   اقماق سذ م رمقناظمااذ قغه سذ ينق ن قناريصلق

 ككيفذوقس  قىاهر قنا رّق دمقاُقغهُققدممقيامليفوقماق اكقتوقا س ينقممقينمار قغهوقماقنارلك 
ق1ب تتسياقمم   قمأ اقدماقناسرن 

ق

ق اماقشه مقماقتلذكقناذكممت ق يلذكق  ّ منكممقسأايقصكا ًمقا قماق اّقنابما قماقاج
ق  هذذ ًنقمذذاق غذذ ناقممئلرذذِوق صذذه ينق  ذذمو قجنذذينق تق مذذ ن قفسسذذهل دقت نقاذذونقنا جذذّق اذذ ق نل

ير قغهدمق ظكقت يلققامين ققك لققدفسسوق صهضق   اقماق اكقغهدمقس ققتنمرالقغ قنا هي
قتلك!!

اتنققد  قتأكه قغ قتصذكيققناذكمي دقحهذكقيذركلل قنادردرذكيقانذمق جذام قتا لدمقاأينقال
 نقاسذذديقالر ذذأهكق ذذأنقيرقذذ لمقاذذكمين قمدذذمقاجظذذّقنانذذمنقتدهذذّقىاذذاقتصذذكا وبقتيايذذكق اذذكق
غهدمقايقحكثق اكقغ قمجرديقمربللثقتغ ه قغهأينقنادهّقالرصكيقق ي  دقحهكقوقيذكا ق

قاونقنا ب قم ي ب قااواق نل
ق

قمذذذاقناظ دذذذ قنا ذذذالاه ق تقجنذذذينقناظ دذذذ دقاكذذذاقا ذذذرس قتاذذذونق ذذذكقاأذذذينقمصذذذم  مق نذذذي  
قوتقنادذذذذذ ي ق ذذذذذمارسكه قنادنق ذذذذذ دقتت  ذذذذذاقشبصذذذذذهُروقمردمسذذذذذأً قيذذذذذما ًنقتمنر دذذذذذ قفسذذذذذ هلمبق

قغذ قسذلي قنا ذب قناظذممقىوققتوقاصمحضقحماروقنطذق ن م قم لهذ ق لذ  د ا ذكثقتلههذ  
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لهدًمقمذذاقفمحهذذ ق كاتذذ قملذذاق  ذذكاقمذذمقتذذيح ق ذذوقنوتاذذممقتنارذذوامفم بقتانذذمقي ذذكتقنادذذ ي قسذذ
ذذذذ دقرهذذذذ ق فذذذذوقياسذذذذحقنسذذذذركووتوقملذذذذاقنمر ذذذذمان ق نئسذذذذ ق تقغمسذذذذكإدق نوسذذذذركولقتناد مجل

قتم كمم ق ميل ب
ق فلذوق لذ قت كقتكذينقناذكمي قمذاقشذب ق قتاذيقا ذال قناُظجذضقنابسذ ل  لذ ق مارظ لذكقىاذاقحذكل

نراقماقنادنكذ قي  ق فلوقماالّق تق غ ّقماقاأم ق مادظ تمقتيم ت  قا قي للرمق حكدق تق
قاذذذيقنادرذذذكيدق ذذذملق  ذذذكقاأذذذينق ظذذذ قمذذذاقنامذذذاقاذذذو قناذذذكمي قمذذذاقنا هقذذذما قتيرذذذيال ق نل

ناصذذما هاقتي يذذكقىيرذذماقنا ذذققتيربهذذّقاذذوق فذذوقاذذيقنادرذذكيدقغهبقذذ قينذذوقتوقاظذذ مقمذذمق
 قاذ ققيلاموقتممقا رمهقىاهوقغذ قى ممذ قنا ذققتنومذ ق ذمادظ تمقتنانرذ قمذاقنادنكذ دقغذإنلق

ىكماإقغرن قتإفدمق م  ق قتظمااق وقحهكقتكينقنا كاإقملهودق ملقصذلاقاأرضقملهوقغ ق اكق
يقغ لسذذمفوقغذإنقاذذ قاسذذرقيق قملهذوقتسذذل  قمذاقا  قمذذنك قمنكذ ًنقغلهلهذذ  ق هذذك قغذإنقاذذ قاسذرق

اذذذذمقىوقاحاحرذذذذمقتوقياااارذذذذمقتيرذذذذكمق نماَق قانسذذذذب قوقيُقبقت حذذذذينلقنادلذذذذي قتناذذذذكتلق ييلذذذذغ  ل ذذذذو
نئرمقناظص ه ق ما  مئّقتناظ مئ دقتاأونق منقحملقنوف هماقملذهر قنادقما  قنا يإقنار قماقتاق

ناصذالإقتناسذذالمقغذذ قامذذيتر قىاذذاق قتظذمااق ماظ ذذمئ قتناظصذذمئضدقتاذذ قنادايذذكتنقمذذاق ق
تظذمااق ذذماكينق لذذوقاذيقشذذمادقاكنذذوقسذذ  مفوقتتظذمااقىفدذذمق جذذ  قنومذياقملذذاقمسذذر  قناظذذماإق

اونقنادواضقت منقم  ًمق ص ق وقنوفس ناقماققتإفوقحأه قمله بقغإ نق اضق حكقماقنانمن
سذذهاق ذذواكقغذذ قيلذذضقنا يمسذذذ قناظصذذ ه قغقذذم قغذذ قاذذيإقنارذذال دقت مذذمقىنق ذذمنقمذذاقنادرل لِق

غأجذذذكاق نقتظي ذذذوقناظينئذذذققتتن قذذذيق ذذذوقنادرماذذذكدقونق مذذذ ق قوقيذذذر قىوق  طذذذم قتإممفرذذذوق
ق1بتنإللالصقاوقتنانصه  قالدسلدها

ق

ناين ذيقتي هظذ قنومذياقت هسهلذ قنارظممذّقمظرذمدقاذونقغك هذ ًنقتااواقاأ ذ قمنذكا قسذياقغرذ ق
قغذ قنارذك ه قيذيايق رذ بق تقوقاظذكمينقمذاقادرلذكقمأذ ًنقادأذاق ذوق نق  ّ ممقا كثقاكير قلل

رر ق هسدمقشماب قاسهق قملهر قتييجل
ق

                                                           
 .359 -1حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر: البيطار  1
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 ة:أسباُب اّدعاء المهديّ 
ااذمقاتنق نقتن ذ قغذ ق سذ م قوقادأاق نقتكانقيما إق رو قغذ قف ذياامقتتقيل  رم؛قغذإنل

قنارظممّقمظرمبق قمظ غ ق اكقيهسل قغردرمقتماقك ل
ق م قنادركال  قاونقادأاقنا يلق أنل قماق ا لقنوس مبقنار قتكغيقف يقيرياقمكل

 ق صذذّقناسكذذ إقتي هظررذذمقناله هلذذ قتتظللذذققنانذذمنق رذذمقق اجظذذّقامذذي قتصذذظي  ق حذذينار قىنل
ولذذذ  قنارذذذ قتذذذاماق مادسذذذهيقنادركالذذذ ق مذذذ ًنقاجذذذوبق  هذذذ ًنقمذذذاقنانذذذمنبقغ رذذذاقمنذذذكقنومذذذ قن

قانم قماقيكلماق هاقت ي قتجكقنادنر  ق 1تآل ق فلوقايقنادسهيبق نل
 

                                                           
 احلصر:وقد عرف عدد ممن أدعى ذلك من اليهود ميكن أن نذكر منهم على سبيل املثال ال  1

النبّوة، واتّبعه قوم. وقد أقنع كثرياً من اتباعه ابلذهاب إىل األردن حىت يفلق هلم  44تيودوس اّلذي اّدعى عام 
 البحر، إال أّن احلاكم الروماين كاسيوس فاجأهم جبيش فقتل منهم قوما وأسر تيودوس وقطع رأسه.

يح املوعود،وقااد سااار بقااومت ماان أتباعااه إىل م، وأّدعااى أنّااه امل اا 484كمااا رهاار يهااودي ماان جزياارة كرياا  عااام 
فل ااطني، فلّمااا بلاار البحاار اندو البحاار وأمااره أن ينشااّق، إال أّن البحاار ع  بااه. فااأمر أتباعااه  ن يعااربوا سااباحة 

 ففعلوا فغرق منهم من غرق وجنا من جنا، واختفى هو بعد ذلك.
. لكان بقاي مان يعتقاد 755لكّنه قتل سنة كما رهر إسحاق بن يعقوب يف الرّي واّدعى أنّه ميّهد للم يح، 

  نّه حيٌّ يف كهفت وسيظهر الحقاً، وبقي  مجاعة قال هلا العي وية على هذا املعتقد إىل القرن العاشر.
يهودّي يقال له موسى الدرعّي قال  نّه امل ايح وععام أّن نبوهتاه ساتتحّقق  1127ورهر يف فاس املغرب سنة 
فصااح. وأماار اليهااود أن يبيعااوا مااا لااديهم لتتحّقااق نبوجتااه يف ساافر اخلاارو  فباااعوا مااا يف الليلااة األوىل ماان عيااد ال

 قيمته عشرة دراهم بدرهم، لكن ع حيدث شيج فأفقر الناس وهرب إىل فل طني.
ومااانهم ابااان الروحاااي وهاااو منااااحيم بااان ساااليمان، وكاااان ذا مجاااال يف فاااورته وقاااد تفقاااه يف ديااانهم اب  اااافة إىل 

 اااكنني ابلناحيااة املعروفااة ابلعماديااة ماان بلااد املوفاال. وملااا وفاال خااربه إىل بغااداد اتفااق اجلمهااور ماان اليهااود ال
هناك شخصان من حمتااىل اليهاود ودواهاي مشايختهم فازورا علاى ل اان منااحيم كتباا إىل بغاداد تبشارهم ابلفار  

قااد اليهاود البغاداديون الذي كانوا قدميا ينتظرونه وأنه يعني هلم ليلاة يطاريون فيهاا أمجعاني إىل بيا  املقادس. فان
إىل تصديق ذلك وذهب  ن واهنم  مواهلن وحليهن إىل ذينك الشيخني ليتصدقا به عنهن على من ي تحقه. 
وفرف اليهود جلَّ أمواهلم يف هذا الوجه واكت وا ثيااب خضرا واجتمعاوا يف تلاك الليلاة علاى ال اطوظ ينتظارون 

ملقادس. وارتفاع للن اوان مانهم بكااج علاى أافااهلن املرتضاعني الطريان بازعمهم علاى أجنحاة املةهكاة إىل بيا  ا



 182 

 م قنادركالذذذ قتيدذذذي قار  هذذذققق قغذذذ قمأمسذذذضتجذذذياقمقذذذمميقمنذذذكقمذذذكل دقتت صذذذهّقمأذذذمن 
ّقماق اكقماقاولن قناكفهمقتفظهدرمب  نادجرديدقميقممقادأاق نقير صل

 

 لذذاقنفر ذذماقم ذذّقاذذو قناذذكممتيدقحهذذكقناربللذذث قتاذذونقمذذاق اذذ قنوسذذ مبقنارذذ قتظذذهاقمق
تتجظلرمق م ل قارصكيقق يقش اقاتنق نقتسألققدُاس كقناجرّقتناربللثقنانمنقملاقناردهها
 ماقىمأمنقصكمقاو قناكمي ق تق و رمب

                                                                                                                                  

خوفا أن يطرَن قبل اريان أوالدهن، أو يطري أافااهلن قابلهن فتعاوأل األافاال بتاأخر الر ااأل عانهم!! فماا عالاوا 
متهافتني إىل الطريان إىل أن أسفر الصباظ. وجنا ذانك احملتاالن مبا وفل إليهماا مان أماوال اليهاود. وقاد عارف 

 ا العام عندهم بعام الطريان.هذ
وماان أشااهر ماان اّدعااي أنااه امل اايح هااو شاابتاي عيفااي الااذي أدعااى  نااه امل اايح املنتظاار يف القاارن ال ااابع عشاار، 

م كااي يقااود اليهااود يف فااورة 1648حيااث انتشاارت يف تلااك االعم شاااهعة تقااول أن امل اايح ساايظهر يف عااام 
القدس عافمته. وقد فادف  دعوة شابتاي ييياداً كبارياً امل يح، وأنه سوف حيكم العاع من فل طني، و عل 

بااني يهااود فل ااطني ومصاار وشاارق أورواب، وذاأل أماار شاابتاي يف أورواب وبولناادا وأملانيااا وهولناادا وإنكلاا ا وإيطاليااا 
ومشاال أفريقياا وغريهااا. ويف أعماري أخااذ يلتقاي ابلوفااود اليهودياة الاان جااجت ماان أدرناة وفااوفيا والياوانن وأملانيااا، 
حيث قلدته هذه الوفود ات  "ملك امللوك" مث قام شبتاي بتق ايم العااع اىل نانياة وثةثاني جازجاً ، وعاني لكال 
منهاا ملكااً، اعتقااداً مناه  ناه سايحكم العااع كلااه مان فل اطني، حياث كاان يقاول: أان ساليل ساليمان باان داود 

ان حمماد الراباع مان اخلطاب الان كانا  حاكم البشر وأعترب القدس قصراً يل. وقام شبتاي بشطب اسام ال الط
تلقى يف كنيس اليهود وجعل أمسه حمل اسم ال لطان، ومساى نف اه لسالطان ال اةانيس ولساليمان بان داودس 
مماا لفاا  انتباااه احلكومااة العثمانيااة. وقاد أفاابح شاابتاي مصاادر قلااق لكثاري ماان حاخامااات اليهااود ورفعااوا  ااده 

ي يناااوي القياااام رركاااة بردياااة يف سااابيل يسااايس دولاااة يهودياااة يف شاااكوو اىل ال ااالطان ، أكااادوا فيهاااا أن شااابتا
فل ااطني. وقااد قااب، عليااه، وأودأل ال ااعن، مثّ حااوكم شاابتاي يف سااراي أدرنااة، ويف احملكمااة قياال لااه: إذا كناا  
تاااّدعي أنّاااك امل ااايح فاااأران مععزتاااك، سااانعردك مااان ثياباااك وجنعلاااك هااادفاً لل اااهام، فااا ن ع تغااارع ال اااهام يف 

طان ادعاجك. فأنكر شبتاي ذلك وقال  هّنم تقولوا عليه. فعار  علياه ا ساةم فادخل ج مك ف يقبل ال ل
فياه تاا  اسام حممااد عزياز أفناادي.، والاب ماان ال االطان أن ي امح لااه بادعوة اليهااود اىل االساةم، فااأذن لااه. 

 يف رااهرهم فانتهزها فرفة فأنطلق بني اليهود يوافل دعوته اىل االميان به وحيثهم على  رورة جتمعهام معلناني
 االسةم مبطنني يهوديتهم وعرف هؤالج بيهود الدومنة.



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 183 

 ق ظ قنانمنقمدلا قنار كاحقناد ما قغهوق  ل قااج قغ قناظل ق تقناركيلاقمدمقيكغيقق  قل
قاونقايقن ادركيقتإنقا قاص ل ق ذواكدقت ذكقا ينذمق اذكق ماسظذّدق دذمقنانمنقىااق نقتظر كق نل

مهيقار قنادركال  قمكاقمداقنال  ب1   ق اكقغ قحقل

 

 قم ذذذّقاذذذو قناذذذكممت قتذذذنجيقتتذذذ تهققنفر ذذماقناهذذذأنقتناس ذذذ قمنذذذكقنانذذذمن ق تارذذذونقتجذذكق نل
فجمحرذذمق ي ذذ بقت اذذكقادذذمققحه دذذمق ذذمنقنادجردذذيقغ هذذ ًنق تقمربللسذذًمدقغذذإنقنجردظذذمق ذذمنقىمأذذمنُق

مذذيقمذذمقت ذذ  قمذذاق حمايذذكقمذذاقمذذكلققدىاهذذوق اذذكقمذذاقشذذظياق ماهذذأنقت مذذّق ذذمابالصقيذذااي
 نادركيقتممقا كثقغ ق الا قماقالماب

 

 قمصل ررمقتجكقق قتاو تأكه ق ي ق جن هل ق  نقتسرلّقم ّقاو قناسك إقاصذما رمدقماق نل
قملاق اكقادأاق نقينص مقىاهوقناوااقايقنا ماامفهل  رمقنار قتجك قامدمقاق2ت   بقم مل 

قنارنكب ّل  ماقىفكلر إقمنكممق مفيقت ر

ق

 وقتسذذذر ظكق نقتجذذذكق فمسذذذًمقرهذذذ قمرذذذكيلنهاقيايذذذكقم ذذذّقتلذذذكقا   ذذذم قت  يذذذكقناجدرذذذيا قق
  س ضق يفرمق  كاقماقره امقملاقتظ   قناجدرياقالدقما  ق ما  يمب

قتقتق قتسرل بد ق مس قو قنا يان  قما ق  ه  قغ  ّ قيريسل ق ن قتنوتلسمم قناصكغ  قما اهح
قنادركيقنادركيدقتماق قم هكإ قنا يلنادق ّقنادس ت ق ن  قنلرل رم قغك إ اق ف رم قتصيل نابقأ

قمنرمبق تاهحق اكقغ مدق ّقيمفيقمرجولاإق هاقنادسلدهاق  هكقحمتايقنا يان ق نقتسردك 
ق ماًلق نجم قكياتر ب ي  قنفكغمممقتقوفلرمقتجظّقنا يلناق

ق ق تقناصيمما بتايقا دمقممقادأاق نقتسلس ق وقيرياقح   قنادركيقناسيانف
ق

                                                           
 مثل عمر بن عبد العزيز وموسى بن الحة. 1
م. بادأ أماره 1326ااهفة تن ب إىل غةم حممد بان غاةم مرتضاى بان عطااج القاادعين اهلنادي املتاو  سانة  2

دِّد للدين، وحمجَدَّث مجلَهم، مث ادعى أنّه امله دي وامل يح املوعود، مث اّدعى النبوة والرسالة، كاان لاه ابدعاج أنه ُمج
 عةقات معروفة ومريبة مع إنكل ة الن كان  تتل اهلند وكان حيّرم مقاومتها. 
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 بقتاذونقكمقتجذياقناسرذ قناصذ هيقاظ هذكإقنادرذكيقتحذكتاام قتمناس نغقناسك يقتناظ مئكيقق
 قنمنب مسرلالارمقابكن قناقابامهمامدمقسديق

 

 سذذذ ضق  ذذذ إقناجرذذذم قناسهمسذذذه قتناكينهذذذ قتصذذذ نممترمقحصذذذّقالنذذذمنقناذذذويقق نار ذذذيي قق 
 ملاقمنميققنانسي قتمصمااقنادملقتمين يقنا  نابق

 

 اسذذديقدقتاذذونقمذذمقناسكذذ قناذذينم نادجردذذيقمذذاقطذذدياقتن رظذذماق قتق ذذيإقنارسكهذذ قناب نغذذ لققق
يقمسمئّقنالهضقاتنق نقت ثقمنكقحكتاامقنار قتاا قغ قنانصيصب   ريسل

ق

 ُّققق ًندقمنرذمقمذمقف ذاقغهذوبقغ قتاذو قمنماجقناركايحقلل لذهحقتذاايقىاذاق طذ ناق  هذ إقجذكل
ت ذيقطذ ه قنادذنرجقق؛قىوق فلذوينقصذما م ذكقاأذا صذكدقغ قغرذيقسذ اقنالقيّقماقناماقنادرك

ممقغهوقماقرليقتتأيهذكقم ذما قغهذوقملذاق  ذهل قنادرذكيقمدذمققتناكاتنقتناق  قناديجياقمي
قحكثق رمدقتاونق نقا  يلق يقيذ  قيذ  مقنومذياقق-يواك–اجظلوقي  مق يل ممقاجظلوقمسرظكل

  رمب

ق
 قاذذذونققتنارأيهذذذكقملهرذذذمقتا ذذذمقنانذذذمنق رذذذمدقتيظر ذذذكق ظذذذ ق ت ذذذبه قنادركالذذذ قق نانذذذمنق نل

م ق قمرذذذ لقاسذذذرلّقمذذذاق  ذذذّقمذذذكل  ّ قاذذذونقادأذذذاق نقيذذذاايقىاذذذاقللذذذ شذذذ اقجهلذذذكقتوقيذذذكا ق نل
نادركال بقاونقتجكق   إقممقير قماقتلكقناكممت قغ قناظذ نمقغذ قتلذكقناسذنهاق سذ ضقتذأكه ق

ق اذكقد ظ ق اّقناظل قمداق يلذكقملهرذم ال قىاذاقفرذمئجق ظأذحقمذمق ذمنق ق-ابسذث–قىوق نل
 يامّب

 

 اق ظذذ قنوغكذذماقتنومر ذذمان قنارذذ قتظقذذ ق مذذاًلقاذذ ظ قنانذذمنق أفذذوقادأذذاق نقتجذذيققق
 اأينقايقنادركيقنادنر  ب

 

اقنادرذذكيقادأذذاقااريطذذهيقاذذو قنادسذذأا دقتق نذذمق نقف ذذ بقم لذذهاقاذذواكقادذذم قغكذذ إقتظذذكل
قتحكيكقاصل وق قغ قاهل ب
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 تعّدد المهدّي:
تإمأمنق نقة النوعية يّ لمهداقق لاقيرياقنادردركيهاقنا يلقماقنادسمئّقنار قشجلظيقم

اقنادرذذكيق بصيصذذهمتوقنادذذو ياإق  هذذكقاأذذينقانذذمق ي ذذ قمذذاقمرذذكيدقتاذذونقمذذمق اسذذريقيرظذذكل
قنا مبقتنسظًمقاد ّقاو قناكممت ب

قانذم قمذاق ذملق ذوقمذاقق قاونقنا يلقتإنقفسضقىااق ظ قنادظمص يادقىوق نل تي كتق نل
بقت ذذكق  ذذ قن ذذاقحجذذ قحهندذذمقحأذذاق ُّ تاذذيققيقمذذاقتاذذكقناظ ذذمن ذذيلقمذذاق ذذملق نقنادرذذك  ذذ

فوقماق حساقللسذماق نذ قناظ ذمندقغ مل قىقنادنصيا   قجظس قم دكقنادركيق اقم كق ق
ق1بتايقغهر ق ظد ق اقم كقناظاياقغ ق ن ق مه 

ت المقن اقحج قغذ قاسذماروقنارذ قببببببقبت كقمللققنا هقماقملاق يلقن اقحج قغ مل 
غإفذوق ذملققد2ت نقنادركيقنادنر ذ قتنحذكقغ قمالمم قنادركيقا ر  ق ا ًمقتظكاقنادركيها

غهرم قتناويقيرظهاقنمر ما قممقاايقملهوقنوحمايكقناص ه  قماقتجياقنادركيقنادنر  دق
قبمنودقتاذيقنادذ ناقحهذكق يلذققنادرذكيتايقناويقاب هقناكجملقتمهساقملهوقناسالمقغ ق ق

مذ ناقصذما ينقت ممقماق  لوقغلهحقتنحكقمنر قايقنادركيقنادنر  دقتيأذينق  ذّقنادرذكيق 
اكنر قاهسينقم لودقغريقنوله قغ قنا  ه ذ دقت ذواكقرهذ قن ذاقحجذ قمدذاق اسذينقاسذمئّقغذ ق

اقنادرذكيهاقت نقنادرذكيقنادنر ذ قتنحذكدقتإفدذمقمالمم قنادرذكيق لرذ قا ر ذ ق المرذ قتظذكلق
 ذذماينق ذذواكقنارظذذكاقوفذذوق هذذّقغذذ قم دذذكق ذذاقنا نسهذذ ق فذذوقنادرذذكيدقت هذذّقغذذ قمدذذ ق ذذاقم ذذكق

ذذذقوناظايذذذاق فلذذذ كقناذذذنسحقناا هذذذ قن ذذذاقم ذذذكق قناد ذذذ ق ذذذاقنا سذذذاقنادرذذذكيدقت هذذذّقغذذذ قم دل
ناد ناق اقنا ساقناس مق فوقنادركيدقغراواق يلذققملذاقتنحذكقمذنر ق فذوقنادرذكيدقغه  ذيق

مذذاقاذذاواقاذذيقنادرذذكيقنادنر ذذ دقغمادرذذكيقق ذذواكقتظذذكاقنادرذذكيهاق قظذذًمدقاكذذاقاذذهحقتنحذذك ق
ق3بنادنر  قتنحكقتايقا قا ر قىااقنآلن

                                                           
 .478 -2الصواعق احملرقة على أهل الرف، والضةل والزندقة: ابن حعر اهليتمي  1
 أي حيتمل األمرين معا. 2
 .357 -1ثالث عشر: البيطار حلية البشر يف اتريخ القرن ال 3
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ناذذويققاذذ قاأذذاقغهذذوقااهذذّقملذذاق نقنادرذذكيلققتاذذونقتناذذويق  لذذوقاذذيقصذذي ق ذذملقن ذذاقنا ذذهل  قتقق
 ذّقاذيقمرذكيقمذاقجدلذ ققدتيااقماق ن قناظ منقايقنادركيقناويقاب هقغ قآل قناامذمن

ت ذذكق ذذملقدقنادرذذكيهاقتمدذذ ق ذذاقم ذذكقناظايذذاق ذذمنقمرذذكامق ذذّقاذذيق تاذذاق مسذذ قنادرذذكيقمنذذو
ت ذكق اذضقنإلمذممق حدذكقبقنشكياقنادركيهاقماق ظكيملهأ ق سنر قتسن قنابلسماقنا قق )ص(

غ قىحك قنا تنيرهاقمنوقتره  قىااق نقمد ق اقم كقناظاياقمنر قتوقايضق فوق ذمنقانشذكنق
تاكاقاهحق مادركيقناويقاب هقغ قآل قنااممنقغمادركيقغ قجمفضقنابه قتنا شذكقدقمركام

ي ذ قصذمحضقنابذينامقت دذمق نق ذهاقيذكيقناذكجملقنوبقيماكجملقغ قجمفذضقنا ذ قتنا ذالل
ق1باجماهاق ون هاقغكواكق هاقيكيقنادركيقنوي  قمركيينقانشكتنق

قق مذمقناتكذاقمنذكق  هذ قمذذاقاذيقي جذيقىاذاقنالذويق  ذ  قنا ذيمقمدذمقوقمظنذاقاذودقتقاذونقىنل
و ينلقممق مأذابقتاذونقرهذ قمقلذيبقغذ قن هاقق اّقناظل قماقناب تهقماقنابالمق ماجدي

ت ذهاقنوحمايذكقرذمق هنقوحمايذكقنارذ قي يذكق نقاجدذينق  ذظث اذكقفسسودقغكهثقايقن ر نق
قإ؟!نادظر  ق

قا ضقنادرذكيقمنذكقنإليذالمقاسرذ قمنذوقنادرذكيقنادنر ذ  دقغإنل ّل  تإنق مأذاق نقق؛تملاق 
اكذاقين لذ ق نقي رظذكقمذاق اذكقادذمقيذااليقىاهذوقييصثقره قنادركيقنادنر  ق أفلوقمركيبق

قتا حقغ قمسأا ق بقياإق  هل قنادركال بقدماقللم
 ظدذ ق ذاقم ذكقناظايذاقغرذيقرهذ قصذ هيدق ذمنقنادرذكيقناظ مسذ ققت ممقمذمق  ذ قمذاق نلق

غرذذ قطذذظهس ق ذذّقتمذذمقاتيقمذذاق حمايذذكقمنذذوقق2 ذذّقاذذيقملذذكق سذذمئ قملذذي ق نذذ قناظ لذذمن
                                                           

 .149 -1املنار املنيف يف الصحيح والضعيف: ابن القّيم  1
وكن  ذكرت لك ماا و اع مان خارب علاى ل اانِّ مطياع بان إعس يف إثباات مهديّاة العباساي، وكاان يف اخلارب  2

حااالج هااذا  حااىت تتباانّي لااك -وانقاالج الكفاار لاايس بكااافرت –تتّمااة مااا أحبباا  أن أذكرهااا لكااّا أذكرهااا ا ن لااك 
اخلليفة، ويّتضح لك أّن ما قيل فيه من مدظت كذب. فقد ذجكر أّن جعفَر بن أيب جعفار ملّاا بلغاه أّن أابه نصاب 
أخاه ولّيا للعهد وما كان مان مجطياع، وكاان مطياع منقطعااً إلياه خدماه فخافاه واارده عان خدمتاه. وكاان جعفار 

لبيعةج حملّمد، فأخر  أيره مث قال: إْن كان أخي حمّمد هاو ماجناً؛ فلما بلغه قولج مطيع هذا غاره وشّق  عليه ا
 املهدي؛ فهذا القاهم من آل حممد.
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قمذذاقسذذدلاقفسسذذوقمرذذكالًمقاجذذضق نقف  ذذكقاذذوقمذذاقمبذذ هققميطذذيم ب ّل ق ذذ ترهذذ قمظ ذذيلق نل
قاذونقاسذريقالذذكجّقى نقوقمظنذاقوغرذ ن قمذذمق  ذ قمذاقتقارصذ هيقا  ذوب اقنادرذذكيدقغذإنل ظذكل

قتناسراق م مقوقاللقب
ق

 ُيصِلحُه هللُا في َليَلة: 
ق)ص(قغ ق م قنادركيل ق ق1بصل وق قغ قاهل اُققنا هيمنمق اّققنادركيلقاتيقماقنان  ل

قملهذذذكقتتظلذذذ ق  نقاذذذونقنا ذذذكيكقىفدذذذمقادأذذذاق نقتألذذذوق ذذذوقملذذذاقنا ذذذيلق دركالذذذ ق دذذذمقمذذذ ل
قال قناظسأ يقغالقادأاقناجديق هنردمبنا سن دق ممقى نق ليق درك

قنان  قماقناسنكتق دقغدذمقمظنذاقاصذل وقمذاقحهذكقنادظنذاق ذأّنا كيكقمُققغإنلقدق2 ل ل
ق قغ قاهل ؟

تنمر ذذ  قتنطذذ مقوقا رذذمهقىاذذاقىا ذذم دقتانذذم ققدم قمذذاقات قاذذونقنا ذذكيكق دذذمقاذذينذذا
اشك ق ظكق نق يقيريبقملهوقتييغ وقتيلردوقق  ملقن اق  ه مظناقنا كيكبقماقت ثقمنكق
ق3با قاأاق واك

اكادقاّقادأاقاداقا يمق رونقناظدّقناك ه ق  سضقنوحمايكقنار قتاا قغ ق اكق نق
قاتنق نقاظ مق واكقماق  ّ؟ق-غجأإ–ُيلر قاواكق

قنادظنا  ق4بتنابالغ قاإلمماإقاصل و يققت هّقىنل
قتنحكإ؟قتاّقادأاق نقاصليقاإلمماإق لهل  ق

                                                                                                                                  

 أقول: وهذا ما يبنّي لك حاله على ل ان أخيه، كما بنّي لك حصل من و عت ل ويج هذه الدعوو.
 .84 -1، امل ند: أمحد بن حنبل 1367 -2ال نن: ابن ماجة  1
 وإن حاول بع، املعافرين تصحيحه. ؛عليكاحلديث  عيف ال ند كما مّر  2
 .447 -7حاشية ال ندي على ابن ماجة: ال ندي  3
 .300 -1شرظ سنن ابن ماجة: ال يواي  4
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قدغيق كا قغ قاهل قتنحكإق تقغ قسمم قتنحكإقماقنالهذّ يقاصليق م  قتي قت ملقنا ماي ق
ق1بسققملاقلالغروق اّقنا ّقتناظ كقغهرمحهكقيرلق

ق قي غذذيق ذكا قغذ قاهلذذ ق ذّقتغذ قسذذ قاغذذيق ذكا قسذذهأينقممذمقمظنذاق نل م قتنحذكإ؟قتاذيق نل
منكممقي مايقملاقنابالغ ؟قتممقنالويقاجظّقنانمنق صاًلقت ماظوقى نقا قاأاقغهوقماق صذّق

قنادرذكيق  ّقت لكقنالهل قنار ق    قممقاجظلوقماالالقاذواكدقوسذهلدمقت نقنا تناذم قت ذيلق نل
اب قملاقنا هظ ق ظكق نقاُقج َقاُق قك  قملاق اكقتُيركل

قمأذذذذ قغهذذذذأت قامشذذذذ ق نذذذذ قمذذذذاقغهبذذذذ هقللهسذذذذ دقمذذذذي قمنذذذذكقنلذذذذرالم ققاأذذذذينقغسذذذذ قل ذذذذ  ق
ق2بتناد ممقنا  اق هاق هروقماقنانمنقغهسرب جو
قمأذذ ق اذذّقمذذاقفذذمنقغهأتهذذوقمأذذ دقىاذذاقاما ذذمقنادكينذذ ق اذذّقمذذاقاجذذّقغهبذذ ه قاسذذ قتغذذ 

ق3بنا ممقماق ظكقىاهوقتي ظكقدتناد ممقنا  اق هاقغه ماظيفوقيما قتايقغهب جيفو
ق اكقاأينقك اُقادأاق نقاصليق قاجاًلدقك قاُققغرّ ّل وقنانمنقملاق نقاأينق مه ا قت 

قنوا ق غ قسمم دقك ق ظكق اكقا ياقح   ق رلكقنار قتو  امقنا تنام ّل ق!!؟ت دّق 
ق م قصظض!

ق

آلن ق  هاقاكقط اقاونقنا كيكدقسرجكقىفسمفمقغذ قاهلذ قتجذكقغذ قفسسذوقجو ذ قاتحهلذ قن
قتغهدذذمقحذذكثقمذذاق ذذك ق يذذيقغذذ قفسسذذودقاسكلذذ قغذذ قفسسذذوقتغهدذذمق صذذمبقنانذذمنقمذذاقشذذ ل ت  ل

قتنفص نمقماقناكيابق
ق ق صل وقغ قاو قنالهل ق واكقنا ظياقنالويقتجك قغ قف قسسوبغه ظ ق نل

قنوم قسذهأينق لقذ دق  ممقى نق منقنسدوق تقتصسوقمقم  ًمقادمقتااقغ قنوحمايكدقغإنل
ق قظذمبقتارذذونقتجذكق  هذ ًنقمذاقناظ لذذما مذاقت ذيقغذ قامذذي ق ذّقتمذاق اذّقناظلذذ ققدغرذيقنادرذكيل

قبنادركال 
                                                           

 .452 -15مرقاة املفاتيح شرظ مشكاة املصابيح: القاري  1
 .35 -2، املععم األوسط: الطرباين 371 -11املصنف: عبد الرعاق  2
 .510 -2ال نن: أبو داود  3
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نًقق ذاق ذكقاأذينقق1نا  قمف قناسذظيايق نلقق-ملاقس هّقنارد هّق–قتي ردّقجكل اققمدل تصذيل
قكذذ قا لدذذمقلقذذ  قاذذوقغذذ قاهلذذ قتلذذكقق اذذكق يق نلق  ق صذذل ودقغ ذذكق ذذمنقيما ذذمقالظلذذ قنا ذذ م ل

ق ّقناصسم قت  ل يقغهوب ق نل كدقتايقغ قمأل قغ ال قناسك إقا لدمقتايقمررجل
ق ّقف  يذ قنادرذكيقنا سذن قتاذ قملاقشأملقاونقنإلاونقغأفمق مر كق نل اصذمايقغكذ إقاسذجل

  رذذذذياقنوامهذذذذماق تقق-اذذذذو قنانمحهذذذذ تاذذذذيقمذذذذاق–وقتسذذذذديقتواإقنادرذذذذكيقناظسذذذذأ يقنارذذذذ ق
قنادريالدهاب

ق

 ق التمهيد لدعوى المهدّية:رُ طُ 
مهرمقىوق ظكقن قى ماقنادركا قغإفلوقوقيكل قماق ال ّل اق  ارمقمكترمدقغليقير قاأذونقق نقير ل

 ّقي جيق ُبسل قحنهادق ّقوقا صذّقمذاق اذكقىوقملذاققداتنق نقيررهلمقارمقا قا  لققشه م
قودقت  ّقش اقمكمقتصكا وبقناركويضقتناسب ي ق 

قمظ ذ ققم؟قتاذ قيذكلم قامذي قم ي ذ قاتنق هلنذوقاذوقملهرذم!!صذك قت هثقاُق اذوندقتجذكق نل
ممامقاأينقمظوقش اقي يكق نقاصلق قكمقنانمنقاميتوق ينسقروقت ا قتلكقنوسماهض ماقنال

 م قنادركا قمنكممقاجكقغ قفسسذوق تقُيذايلاقاذوق فلذوقا ذ وق  تصممقنادركي قانم قماقيكل
رذذكيقغذذ قشذذأّق تقتصذذثدق تقغذذ قنسذذ ق تقف ذذيق اذذكقترما ذذمقمذذمقا رذذ نق اذذكق بلذذّقغذذ قناد

ب قنادكلم ق تقيدي  ِّ  قم 

ققوق ي ذض ق ذأنقتجَرذدقمذاق اذك ق2ت كقتاَاق ماسظّق ظ قنوتصممقنار قُفس يقالدرذكيلق اايل
قق3غ قلكل قنواداقلملق سياب

                                                           
 سيأيت ذكره. 1
ورغااَم أن الصاافات اجل ااديّة الاان ذكرهااا النااّي لاس هلااا أ ّيتهااا، إال أّن هناااك ماان ابلاار فيهااا جااّدا. فتعااده  2

يااذكر: يف فاافة أنفااه، ويعقااد فصااة يف يف ذكاار كيفيّااة أساانان املهاادي. وهااذه مبالغااة تااؤدي إىل تضااييع مااا هااو 
 مهّم يف فكرة املهّدية ودالالهتا.

 .102 -8، املععم الكبري: الطرباين 71وبام النعمة: ابن اببويه كمال الدين   3
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 ذ قتناجسذ قجسذ قنالذينقاذينقم ققد جلاقناج ر قتجذوقيذربوق ذما د قناذكايلقتغ قحكيك ق
ق1بىس نئهل 

ب دقتناجس قجس قنس نئهل ل تاتي قنالينقمنوقاينقم   ل
قق2

ق)ص(تق ق3بماقمر ت قاجاًلق غ مقنا نمامدق جلاقناج ر ق ُقق قاه ظ ا قاتيقماقنان  ل
قاكاذذِوقغذذ قغردذذوقيربهلذذّق اذذكدققد فلذذوقنادرذذكيلققتانذذم قمذذاقنسذذرلللرمقاه  ذذيُق  ّ  تق سذذ ضقللذذ

 يايلاقاوق اكب منقانم قماقوسهلدمقى نق

دقغتق ّل  بقملاق  قرونق طظثقممقاأينقمنكقنادردركيل
ق

 ماقنادركال قي ذك ق اذكق ذأنقُا رذناولِقق  قفسسذوق د رذ قنادرظ لذكقي قتنوتانا قغك ه قمداق ال
ويقاأ ذذ قمذذاقناصذذالإقتناذذو  دقتيأ ذذ قمذذاقناصذذهممقتيلذذ حقنال ذذمنقنا سذذهمقتف ذذيق اذذكبقنالذذ

ق مذذاق اذذّقنابهذذ قتنا ذذ بقمذذاق ق يرذذ قاميتذذوقق ذذوق فلذذوقا قحياذذوقتُيذذق فذذمنحرذذاقى نقنارذذثل
مب اقمنر ق دمق ذكل قناظ لمسذ قت ذكق شذماقىاذاقاذونققتتدأل تيدأذاقانذمق نقف ذثقمنذكق ذيلقنادذاّا
سذذلقمنق ممفذذوقناددلذذذي  قحهذذكقييصذذهوق ما ذذواقمذذاقناذذوياقيربذذذوتنقنادظنذذاقتاذذيقينصذذيق

مر قت ياذينقنارصيمقتسهل قوسرر م قنوت م دقحراقى نقنسر أديقاميتر قغذ قفسذينق ت ذم
ق مادل بققماقناَيوا قىااقنإلممم د غ مل قت   بقممقج  قغ قاونقنادظناقادمقير قنادركيُّ

ت ير قنومذ ق ذمادظ تمقتنانرذَ قمذاقنادنكذ قتمظذُوقيمئسذ  قاسذه إقمذاقنااالذماقف ذيقناظ ذ إبق
قملاقىمذممقنا ذ مهاقتالذّق ذالاقنادلذ ب َّ قتمليم قجدل دقتي مل قىفلوقنشرل ُّ قت مف قاكاوقغ 
ذذذم بقغلدذذذمقنشذذذرر قل ذذذ  ق ذذذموم ق ذذذمادظ تمقتإان ذذذ قنا ذذذ نبق قنااالذذذماق ماد  ظذذذ قتناظأل ملذذذاق يِل
ق ذاقُييسذثق ذاق نادسأ قتنوفكمِاقملاقنانسماقنادر  لجذم ؛ق مذَ قنادلذكق إح ذماِ قتاذيقملذ ل
ذ ًنبقغأح ذ قناس رذماقتم كاذوقمجلذَحقمنذمي إدق تمشسهادقغمسرنق ُوقغذ آ قمذيقناااذِكقممادذًمقمر  ل

ذمققغجماارو قماقنادسمئّدقتغ ق للرمقاسر ر قملهر قتي جيق يُاوبقغلدل غ رماقمص  قغ ق  ه  
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قم رذذذك دقت ذذذماينقالدلذذذك قمذذذاق  ّ مجذذذاتنق ذذذماين قاذذذو قم ذذذمان قمذذذمقفسردرذذذمدقتمذذذمق فذذذيقىوقاجذذذ
ق َّ نادصل  ق ديقاونق تقح سوقا اللقتكينقمنوقغرن بقغ ملق ظ ق م ناقنادلك قمذمق اذينقم ذ

قاتا  قاأينقلللرذمقمذاقم ذّقاذون؟!قغ ذولقاذوقمذاقنادذملققاون!قتممقمساق نقاأينقمنو؟ ت يُّ
شذذه مقغلذذ قا  لذذودقغنسذذمُ قمذذاقنا لذذكقغبذذ هقىاذذاقمكينذذ ق ردذذم دقكذذ لقصذذظكقملذذاقناج ذذّقتنشذذرلّق
إقاسذذه إقحرذذاق  ذذ ق  ماذذكميإقىاذذاقنومذذ ق ذذمادظ تمقتنانرذذِ قمذذاقنادنكذذ بقغلذذ قادذذِ قىوقمذذكل

ركالذذ بقت ذذمنقمذذاق مذذ  قمذذمق ذذمنقمذذاقجديمذذوقتنشذذركل قشذذي روقت ييذذيقيذذُك قتيرذذ دقت نذذاقناد
1نوسرهالاقملاقنا الاقت هماإقناجهيشب

 

قمجهضببق قتاونق م قمجهض 
 

 تنا هذذّ قمذذنر قمذذاقاسذذرظدّقنا هذذّقتنادبذذمايققتناسذذ  قتف ذذيق اذذكدقق2نادبذذمايق
قاذونقنالذويقيرذ قمالمذ قصذك وقذكذ قا رذ قالنذمنق رذقدغهرظللدرمقتير نرم مقيذكميا قتيذ ير ق نل

تمذذاقت رذذ قم ذذّقتلذذكقناك نمذذم قملذذاقيكاذذوقوقاظ ذذّق نقيكاذذودققاقملذذقت  نمذذ قا ر اذذمق 
قاأوبقملاق ب

ميقنادركالذذ دقت ذذكقجذذماقغذذ ق تيذذكلّقغذذ ق اذذكقنمردذذماقناذذ ي قنارذذ ق  هذذًمقمذذمقيلجذذأقىاهرذذمقمذذكل
ماقنادركال ق فلوق منقاوقاممت قق3ت جد قنادل ل  ق4رما رمقمنممم بتايقمداق ال

 

 رذذ قناظلذذ قتنابهذذ قتناصذذال دقت ذذكقجظذذّق اذذكقتمذذنر قمذذاقا رذذ ق دناظلذذ قتناصذذال  قق 
ينق فلذذذوقاذذذيقنادرذذذكيق ي هذذذ ًنقمذذذاق اذذذّقناظلذذذ قين ذذذم تنقىاذذذاقم دذذذكقناذذذنسحقناا هلذذذ قتوقا ذذذأل

قنا حداق اقنادسياق اقمب مذ قهللق اقجظس ق اقم كقم كق نلقماق اكق كقاتيقتقنادنر  بق
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دذذمق ماس ذذوقت ذذمنقمذذاقاجذذملق اذذّقنادكينذذ قملق-ت ذذمنقمدذذاقلذذ هقمذذيقم دذذكقناذذنسحقناا هلذذ -
قالذّقىاذاقجظسذ ق ذاقسذلهدمن تصك مق ما كيكقتت كممق ذماسري دقت ذمنقي شذيقال  ذمادقادذمق

 ذذملقاذذو قمذذمقحدلذذكقملذذاقنابذذ تهقمذذيقم دذذكقملذذاقمذذمق فذذيق ظذذكقم رذذّقم دذذكقناذذنسحقناا هذذ ق
نادرذكيدقادذمقات قانذمقغذ قوقغ مل قممقل جيقمظذوقت فذمق شذكقغذ ق فلذقملهوقماقناظل قتناس و؟

ق1ب  ظكقك قتوقنرر ا ق أحق فوقايقحراقا يروقم ريوق ا قق ايُقق م  قغدم
اذوقاسذيإقفرذذ قق  ذ قناذوا  قغذ قت جدذذ قن ذاق  ذاق ئذضقناس هذوقناد ذذكثقاحدذوق  يدذمق

فذ ق حذكقوقنادركيدقك قىفوقفكمقغهدمق ظكدقت مل قوقر لقميقم دكق اقم كق ق اقحساقتينلق
ق2 ظك ب

اقمجذذذالنقاحدذذذوق دق ذذذملقت  ذذذ ق ا ذذذمقغذذذ قت جدذذذ قناس هذذذوقناظذذذما قناد ذذذكثقم دذذذكق ذذذ
تغ ّق مادكين دقت منقمداقل هقمذيقم دذكق ذاققمصظضقناا ه ي ق منقو اقمجالنق كا ق

مذمققغسذديقطذج دقت ذمنقمنذك قنويذم  دقغ ذمل قغأاناقجظس ق اقسلهدمنق قذيقيذك دقم كق د
قاذذو قطذذج ق اذذّقنادكينذذ قيذذكمينقو ذذاقمجذذالندقغلذذيقمسذذي قمنذذودقتإفدذذمقرذذ لقق ذذماين قاذذون؟د

ق3بغأيل وقتمسمقمنوق قنا تنا دقياق فوقنادركيلقت لقأقغ
ق رلذذذكق ق  هذذذ ًنقمذذذاقنانذذذمنقمذذذاق اذذذّقناظلذذذ قادأذذذاق نقالرذذذ ل تاذذذونقمذذذمقي ذذذهلاقاذذذكق هذذذثق نل

قناكممت دقغكهثق ماجماّ؟!ق
ق

 َكسُب الناس: 
ذذ قترلهلذذ ق  سذذِضقم ذذميّقنادجردذذيقتي هظذذ قتسكهذذ  بقغذذإ نق مل مق سذذضقنانذذمندقغهأذذينق قذذ م 

م قُادأذذذاق نقاقذذذ  قآمذذذموقترظلذذذقق ر سذذذهاقيمفذذذيقانذذذم قم ذذذميّقغذذذ قنادظذذذم قنادذذذكل ا قغذذذإنل
قغذذ صقناظدذذّقتنا هذذمإق دذذمقُا ذذكثقىح ميذذًمق ذذهاقنانذذمن ّل قدنايطذذيبقغ هذذكقتك ذذ قنا قماذذ قتت ذذ
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قانذذذم ق قنادذذذ اقى نق ذذذمنقامئسذذذًمقمذذذاقنايطذذذيقتوقيذذذ  ق نل قناهذذذأنبقىنل ّل قاسذذذرل قنادردرذذذكيل غذذذإنل
يرذذذألل قغذذذ ق نقاسذذذرجهضقامذذذيإقغلذذذاقق؛مجذذذموق تقنحردذذذموقالرلههذذذ قتاذذذهحقاكاذذذوقمذذذمقابسذذذ  

قتيرأكل ق رمب قنادردركيل
مقناب نغذذذذم قتينسظذذذذّق ذذذذأيقىفسذذذذمنقا ذذذذ ل قتتذذذذ ق ت ذذذذونقى نق ذذذذمنقنادجردذذذذيق سذذذذهقمقاصذذذذكل

قماقناددأاق نقيرأكل قجكنقتينكغيب قناظميس ؛قغإنل
شقاسكذذذ إقنادرذذذكيقمنذذذكقنانذذذمندقغدذذذمقىْنق نق نقاأذذذينقانذذذم قح ذذذياقم ذذذيل تانذذذمقينسذذذيقجذذذكل

ق اكقحراقتج كقنانمنق  ه ًنقمنر قاسمامينقىااقتأيهك قوسذهلدمقمذيقتجذياق غكذماقيكلم قمكل  
قين صرمقنان جقماق  هّق  بقنا رياقتت  لققمالمم قنا رياقتف يق اكبق

ق

قمذاقاصذكلمقامذذي قنادردرذكيقاذ قلصذيصقنانذمنقناسذولهقتناس ذذ نادق ق ذأنل كذ لقوقت سذ ال
قملذ بقق ّقتجكق  ه ًنقمنر قمداقاذوقحذ لقغذ قنارظلذه دق ذكقتجذكقغذهر ق اذّ ّل ذ قغذ ق ذ ناربصل

ق قمذذذاقيذذذكانقناظلذذذيمق ماقذذذضقتنارنكسذذذ قتناق ظهذذذم قتف ياذذذمقتجذذذكق نل تي جذذذيق اذذذكقىاذذذاق نل
 سذهقمدقغهأذينقغهرذمققداانسروق كل  قملهذوق  هذكقاأذينقغ هذ ًنقغذ قناجمفذضقناذكين قتنإلفسذمف 

قسم جًمقسرّقنوف هماب ّق حهمفمق
قنادجرديقنالويقتللذضقغهذوقنانامذ ق ق أنل ناظ لهذ قوقتنسذققغهرذمقتلذكقنوغكذماقتإ نق نيقت اُّ

قنادجردظم قنار قتللضقغهرمقتلكقنانامذ قاأذينقغهرذمقشذ اقمذاق غ  لدمقجمف يقناصينب؛قغإنل
قيرظللذذقق جمفذذضقناذذكياق تقناالمظ ذذيل قشذذ ا  اذذونقغذذهدأاق نقتجذذكقغهذذوقق؛1مديمذذمقناذذرظقل قويل

قتلكقنانامم قممقيايلكامب
ق

 أنصار الُمتمهدي: 
وقىااق فصمادقتايقا  لقق اكق د كناقمذمقاأذينق ذكقاهلذأقمذاقا رمهقنادردركيقغ قاميت

ق  ّقت د كناقممقا دّقماق تصممقتجم  هل ب
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قتيدأاقنا يلق أنق فصماقنادردركيقملاقفيمها 
 ق  نمذ  قنسظِقمُق قممقا ملقاودقتي ظثق مذممق يل ّل ّ قتاونقاأينقيهلضقنا لضقسم جمقا  ّق 

لقمذاقا ذيقغهرذمقتآلذ قادأاق نقت ر قملاقيِكقنادردركيدقتاونقايقحقضق فذماقناسمتنذ قت تل
 ماقينرسيق رمقىنقحصّقفسيب

ندقغرذذيقا دذذّقمذذضاقناذذكميإقالدردرذذكيقاتنق لذذّق تقملذذ ّدقتم ذذّقاذذونقناصذذنثقينسذذيقجذذكل
قتاتنق نقي رل قملاق اكق ج ًنب

ق تقاأذينقاذوقملذ  قدقنقاأينق لهّقناظل قغ قمسذمئّقناذكيا تي ر طقغ ق اّقاونقناصنثق
موطذقرماقتنا لذ دقسيق نقاأذينقمدرظ ذًمقمذاق تاذ قنومذ قا ذظ ق تك  قغهوقنا  رم بقتين

يرذأا قمدذمقيذ  قمذاقم ذما قناس ذ قتاذونقتقتي  كقماقامذاقتمذاقمن ذوقاهظدذّقت ذيقىم تذودق
قبق ّقتالدي قمره ًمقالرد اممقاجظلوق

نق نق قمذمقا ذملقمذاق قتيصذكلمظر ذكقاأذينقمدذاقايدمقينسيقجذكل ّل قنوحذالمقتنا ييذمقتناجذالِقأذ
م قنادركال قادرلكق هم تناس  قتناله ق  ه ًنقمداقيكل قبتسمئّقى نم قماقاونقناني دقغإنل

 

 ذذرمابقتيدأذذاق نقا ذذ بقم ذذّقاذذواكق غممذذّ قتاذذونقاأذذينقمذذاكل ندقتيظدذذّقمذذاقللذذثقناسِل
قنا جذّق ذمنقملذمم ًنقتاتيق فلذوق ذمنق  مارظما  قتايقللهس قنادركيقناسذيانف بقت ذكق  ذ ق نل

لقاذو ق فذيقنادرذكيقنادنر ذ !قت أفلدذمق ذمنقي  ذكق كق اضقىااقشهخقناق ي ذ قناسذدمفه قت ذم
ق قناذذومذاقمرذذكيقمنر ذ قاهأذذينقمسر ذما قتت يذذ  قتتصذهوقتللهسرذذوقمذاق ظذذك بقت ذكق  ذذ ق ذأنل

غ ق اكقت ملقاو قىنق نيقت  كقمداقا يلق اكقغظلهكق رلدهويقناسذم ققم دذكق هخقاقان
هخقنا  شذ ق ذكق حدكقناويق منقغ ق اكقناي يقا ه ق   قملاق   قشهبوقنا  ش قت ذمنقنا ذ

 ملذذاق نقمذذاقابذذراق توا قتي نذذ ق  ذذ قملذذاقطذذ ي وقسذذهأينقاذذيقنادرذذكيقت هندذذمقاذذيقملذذاق
اونقنا ملقى قتغكقملهوقنارظما  قتل قسمجكنق هاق كمهوقيردذ غقتي أذ قتحذهاقسذأاوقم دذكق

قاق اذذّقناك ذذثقت ذذكق ل  فذذ ق  ذذّقتغمتذذو حدذذكقمذذاقسذذ ضق اذذكق ذذمل ق ذذمنقاذذ ق بقصذذمايقمذذ
غهذكقناظالمذم قنارذ ق ل  فذ ققا يذيُقق؛ىاهكقمقح   ُقغلدلققبينقت ي   فن قسأ م ّقنادركيقت ي

ق رمقتناكيقغم ررجق ل  قا يي قمركيق قتللهس قاسياوب
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تاذذونقمذذمقجظذذّقالرظما ذذ قمأمفذذ قمنذذكقنادرذذكيقناسذذيانف قحهذذكقجظلذذوقللهسرذذوقمذذاق ظذذك ق
 دياذ قت حأممذوقمقونقجدهذيق مدماذواق ّقماقيرنمتلق مدماوقتتصذ غمتوق مان ذكدقت ذمل قتاكلق

ايق منقحأدوقملاق رّقفسذحقمذنك قتقق؛توفوق تت قنا أد قتغصّقنابقمبقدملاقناصينب
 تقسلضق ميناك قتماقتكل قغ قح وقتاذيق ذماكالمقنانسسذ قغ ذكقلسذ قناذكفهمقتنآللذ إقتيب ذاق

قملهوقماقنادي قملاقسياقنابمتد !!
ق)ص(ق تقتاتيق ا ًمق فلوق مل قغرأال ينقمظوق رأال أ قمظ دقغجدهيقممقاسظلوق ذأم ِ قنان ذ ل

قمنوقتوقايقماقاي !! اقنجررما  قمنلمقوق دج ل ق إ ن 
قمذذاق ّل قانذذم قمدذذاقادرلذذكقنادأذذ قتنا ذذيلإقتناصذذ  قتناجلذذكقا ذذكاقملذذاق نقاسذذرل ق نل تنا ذذقل

ق نسسوق فلوقنادركيقاه جيقنانسيقىاهوقغهدمق ظكب ققا ال
ق

نا  قذمف قجرهدمنق ذاقسذهثقناظر ذ قت ذمنقت يذ قتم ّقنارظما  قغ ق اكقممقاتيقماق
ذذذذذ قسذذذذذن قنالذذذذذ قنا جذذذذذّق ذذذذذكمي قنادركاذذذذذ بقتققهق1400ويقلذذذذذ هقغذذذذذ قمأل  يقق– ذذذذذكق هذذذذذّق ذذذذذأنل

 اكققغريقنالويق يلاقاويمنقمركيلنمقجكًندقت نق يممق ر ت ق واكقوسهلدمقجرهدمنقق-نا  قمف 
قحراقل هب

ق
 دي: همَ كشف الُمت

 ذذيقمذذاق  هذذّق فلذذوق  نذذاقنوفسذذاقت جلذذاقناج رذذ قتفقتاا ق حمايذذكقمذذاقصذذسم قنادرذذكي
ق تق اذذكدق دذذمقتاا قغذذ قت كيذذكقنسذذدوقتنسذذ ق  هذذوبقاكذذادق اذذّقادأذذاقناك ذذثقمذذاقنادرذذكيل

قنادردركيق موتصممقماق فسوقتشظ  قتف يق اك؟ق
قنادرذذكيقمذذاق ذذمنقيردهلذذاق رلذذكقنوتصذذممدقتمذذاقاذذ قاأذذذاق انذذم قمذذاقيذذ  قالردههذذاق نل

قملذذاق صذذ قف ذذ دقغدذذمق سذذرّق نقيذذتققيذذواكقغلذذهحقاذذيقنادرذذكيب قاذذونقيذذكلل ق نل كلم قوقشذذكل
قنسدوقم دلكق اقم كق ق تقاأينق  ناقنوفثق تقف يق اكدقتممق سرّق نقا ر ق اجّق نل

ردذذيق دذذمقاجظذذّقانذذم قىمأمفذذمقاميتذذوقتغذذققمذذمقاذذيقميجذذياقمذذاقمذذواضق تقغكذذ قاسذذياقنادج
قا  ياو!
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قملذاق اذكدق  م ق فلذوقنادرذكيق ذّقيذكلم ق هذكق طثقىااق اكدقغرنذم قمذاقيلرذثل وقيذكل
ذكق تقم ظذيثق تقرهذ ق اذكدقغذالقادأذاق نقاسرك ذثق دذمق  ذ ق فلذوقتصذ ق تقت هذّق تقم درل

ق تقم ر ق تقف يق اكب قماقنس ق تقفسض 
قمذذمق  ذ قوقاصذذليق  ذكًنققاذوندقغذهدأا امذي قنادذذكلم ققسرك ذذثق ذوقصذذكماق ننا ذذيلق ذأنل

ق ت و مدق ّقانم ق مياقادأاق ينسقررمقت  هقق اكدقتماق ادلرم 
ق

 قنادردرذكيدقت ذكقاتيقمذاقنإلمذممقجظسذ قناجرّ قتاونقماق ا قممقتسرك ثق وقاميقق 
قآاذ قناكذولنبق نقُاب ذ  قل ذَ قناسذدمِاقتنوا قتناد ذ مقتنادلذ بدق  اقم دكقناصمام قىن 

ق1غإ نقسأارُوقماقح نِمق قتحالاِوقا قاأاقمنك قش اب
مذاقامذي قمذاقاذونقنا  هذّق ذمنق قنادذكلم دقتانذم قمذاق ال َّ قناظل قمدمقاأ ثقاجذ  يقىنل

ق رمقم يلق ظ قنانمندقت كقسذدظروقير ذكلثقغذإ نق ذوقاأت ق  ظ قنادبم ايققنار قاسربثل
ذذْضق هذذثقادأذاق نقاأذذينقمدذذاقيذذاتداقملذذاقشذذ  ق ي غذيقنادنصذذيبقتينصذذضقناد غذذي دقغرظجل

ق قماق منقجمااًلقوقا ساق نقيركلل ق جدل قاتنق نقُابق ؟!
ق

 قاونقمق ق نل دقردركيادمقادأاق نقاسرك ثق وقماقند نقابماثقكين يقنا    قتوقشكل
اكذذاقوقُادأذذاق نقا ذذيمق ذذواكقىوقمذذاق ذذمنق ذذمااًنقملذذاقناردههذذاق يقمذذاق ذذمنقملذذاق ذذكاقمذذاق

 ناظل ق  هكقا كاقملاقناردههابقق

 

 ق نققق م قانسسوقناظصد قاك قوقاسديقوحذك  ىيالمقاممت قاصظضقتصكا رم ق أنقيكل
قناذيح قينذالق ملهذوق تقاظرذ  قملهذوقتاه ذداقيممذ قمدهذماقمذاق فصذما دق تق نقيذام ق نل

ق)ص(ق م  ق أونقتفرم قماق ونقتف يق اكب قنان  ل   نل

ق
 ق قآاهلم قادأاقماقلالارذمق نقا ذيمق يُّقظللق سضقتتنسرظدملقناِ هّ قوسهلدمقميقىمأمنقق

ق أ ه قماقنومياقنار ق منقيكلماقماق  ّق فلرمقماقناك نمم قنار قت  يقامين ب  ىفسمن 
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قتادذذذمق مفذذذيقناذذذ ي قمذذذاق اذذذ لق ّل قانذذذم قإلك ذذذممذذذمقاسذذذرل تظللذذذ قمذذذاق قامذذذي قنادركالذذذ دقغذذذإنل
قغالفذًمقتق  مج قنوحالمقتناسهق إقملهرمدق قملذاقمذاقلماسذُوق ذأنل لذك قنانذمنق رذمبقغرذيقا ذرجل

قنوحالمقتناذ ي قاهسذيقااذهالقتوقي  ذيق ا  قاييمقت  يقامين قتف يق اكبقغإ نق هّقاو ق أنل
ق قماقتجّقنمر  امدقغ مل ق ْييذمقِىف ذمقَ ذَوِاَكقق) رمقش اقش ممدق ملقاك قغإنل ْ َيقنا ُّ َ ْكقَصذك 

ق1َفْجِايقنْاُدْ ِسِنهَاق(ب
ْدَحقَتنْاَ َدَ قَاَ ْيُرُرْ ق ت مل ق)قِىْ قَ مَلقُييُسُثقوِ هِوقَامقَ َ ِيقِىفِل قَاَ ْيُيقَ َحَكقَمَ َ قَ ْيَ  ًمقَتنا  

قب2ِا قَسمِجِكيَاق(
ُقَاُسذذ قنْاَدْسذذِجَكقنْاَ ذذَ نَمقِىْنقت ذملقمذذاقمذذاق مئذذّ ق)قَاَ ذذْكقَصذذَكَمق   قَارَذذْكُلُلا  ْييذذمقِ ذذمْاَ قِل يَاُوقنا ُّ

قِمذْاقُاتنِق َّ ذِ يَاقوقَتَبذمُغيَنقَغَظِلذَ قَمذمقَاذْ قَتْظَلُدذينقَغَجَظذ ُقآِمِنهَاقُمَ لِلِ ذهَاقُاُيتَسذُأْ قَتُمَ صِل قَشمَاق  
ق3َ ِاَكقَغْر ًمقَ ِ ي ًمق(ب

ق حهذذكق ذذمل ق وقىفذذوقاذذ قي ذذققمذذاقم  ذذ ن قنان ذذيإدقق)ص(ق ذذمنقاظر  اذذمقمذذاقنان ذذ لقيدذذمقىنل
ق4م   ن قنان يإقىوقنا ييمقناصما  قي نامقنادسل ق تقت  قاوب

ق5 ن ؟قاظن ق وقنا ييمب  لِقوص م و قاّقماقمُقق نق ص يق ملت منقى
ق6يإبماق جاناقنان ق   قماق قتا قجاا قييمقناصما  ق ُقنا ُقق ت ملقاسيلق ق)ص(

ق  ذذيلقنا ق)ص( قمذذاقاآفذذ قغذذ قنادنذذممقغ ذذكقاآفذذ يدذذمقا ذذرجل قنا ذذهقمنقوقيرد لذذّقق؛ن ذذ ل غذذإنل
ق7  ب

قتف يق اكب
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اونقميقىنقتلكقنا ي قادأاق نقاأينقارمقفصهضقمذاقناين ذيدقاكذاق  ذ طق نقوقاأذينق
قاذونقنا ذب ق اونقنا ب قجمااًلقتوقمبماسًمقانذممينقنا ذ  بقغكهذثقُادأذاق نق  رنذيق ذأنل

ساق نقيركلل قجدلذ قتنحذكإقاتنقوقا   ييمقميقىفلوقكيقايقنادركيق تقم سّقماق  ّقنادر
ق نقيل ا؟

قناسذذذذهق إقملذذذذاقنوحذذذذالمقتتيجهرذذذذمققكذذذذ ق هذذذذث قاذذذذونقنا ذذذذب قادذذذذمانقغذذذذال ى نقك ذذذذيق نل
قنانمنقاجرلرمق ّقغذ طقجرلرذمقتمذكمقمظ غررذمققتايق م  قق؟ت  مجررم ميجياقتمظ تمدقتاكال

ق واكقتسرلّقغرصكلمقم ّقاو قناكممت ب
فذ قغذ قنادنذممقغ ذكقاآفذ بقنالذويق ذكقاسذركلق ذوقنادذكم قاذكمين دقوق ّقحراقل   قمذاقاآ

ادأذذاق نقينسذذيقانذذمقمذذمقاذذ قاأذذاقم ذذدينقنا ييذذمقاقذذم ققمهذذاننقنا ذذ  ق دذذمق ذذملقنادجلسذذ  ق
نا ذهقمنقوققمذاق ذيلقمقمذاقاآفذ قغ ذكقاآفذ دقغذإنق(ص)ت ممقناب  قناويقي تيقماقنان ذ ق

قملذاقناربصذه قّ َدذذير ذ وق ذ قمقغإفذوقىنق ذذمنقنادذ ناق ذوقنادنذممقاُق نا ذذهقمنقوقبببببقونل
ق1بتناقممم قماقنا قلقق اغ قشق(ص) مان  ققوير  لق
ق

م قنادركاذ قاذيقناظلذ قتناذيم ق اكاقي  اق ا لقش اقُا رمهقىاهوقاك قتكر ثقاممت قُمكل
قنإلفسذذذمنقنادذذذاماقُادأذذذاقى نق ذذذمنقتنمهذذذمق نقونقغاذذذ رذذذمدق ذذذكقنإلمذذذممقجظسذذذ قناصذذذمامق نل  ذذذكق يل

قم ذذر ر قوقنكنرذذمقم ذذ إقاناذذ ًقق غظا قتارُذذبببقبمق لذذ قتأكه اذذمدقغ ذذمل اأ ذذثق يذذدقناذذكممت قمردذذ
كذ قف ذ قق-ك ق ليقاو ق هذثقفصذني؟قغ ذمل قاذمق  ذمقم ذك ققدق مل قغ أهيُقماق يل ققكا ق ي قيُق

اقمذذاقم فذذمق  ذذهُق تذذ  قاذذو قنا ذذدح؟قغ لذذي قفظذذ دقغ ذذمل قوق- قس قغذذ قناُصذذقانللذذ  ققىاذذاقشذذدح ق
ق2او قنا دحب

قنادرذذكيقى نقي قاذذونقىفلدذذمقاأذذينقادذذاق يقىنل ق نل رذذ قسذذهأينق مذذُ  ق هلنذذمقتنطذذ ًمدقتوقشذذكل
قيمنقاوقم ّقتتم دق ممقماقا قاأاق واكقغك ه نقممقاأينقابسثقحق ًمقانماقناسراب

ق
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 نتائج دعوى المهدّية: 
قملهذذكق مماذذمق رذذكمقت صذذهّقادأذذاق نقمدذذمقمذذ ل م قنادركالذذ قمذذنر قَمذذاقنال قمذذكل تل ذذ ق ذذأنل

ق تقملن دقتمنر قماقن ممامق س ضقنف  نمقغ قنادانهق تقللّقغ قناسر بيسض  قال
ممامقغهوقلسل قغ قناظ ّق تقللّقغذ ق ق تقشذ اقتانم ق  ه قمداقنال نادذانهق تقغهذوقمذحل

غم قنادجنذينبقغذإنقاذ  غم قشم لإقترهذ قم الئهذ قت ذ وقتصذ ل قماق اكدقتا دمق مفيقاوقتص ل
متلق نقا  لذققشذه مقغريق ذولنبقم ذ قاسذررا ق ظ ذيلقنانذمنقتي ذق؛اأاقغهوقش اقماق اك

قماقنادأمسضق تقاولن قناكفهمب
مذذذماقنادركالذذذ ق ذذذمنقغهرذذذمقانئدذذذمق مفذذذيقتد ذذذّقلقذذذ قملذذذاقنادجردذذذيق قنال تمردذذذمق ذذذمندقغذذذإنل

قتناكيادقغر  
 ت  ذذذكقناُدجردذذذيقتتبلِبذذذّق سذذذحقُ نهرذذذودقتتذذذااليقىاذذذاقلسذذذمئ قترما ذذذمقمذذذمقاأذذذينقحق رذذذمق

 نا  مبقتاونقممقاظ ل قلق امقتممقتاايقىاهوقماقلسمئ ب
 

 قمذمق ّل تب لبقم مئكقنانمنقتت  أرمدقتانم قمذاقيذااليق ذوق اذكقىاذاقتذ  قناذكياقتإا ذماق ذ
 ا كثقماقسياقنوحينلقملاقناكياقتناركيلاب

ق

 ق ّ  لقذذ دقتاذذيقىحذذكنُثقللذذّقغذذ قنارسكهذذ دقتللذذّقغذذ قت تهذذضقنوتاهلذذم بققتذذاايقىاذذاقللذذ
مقاجذضقملهذوق نقغإ نق مإلفسمنق كلق نقيرر لق دمقاصليقحماوقا ذرلّق دذمقوقالنذ دق ذّقت دذ

إقالرسكه قغهوق سمئ قنومياقنار قتكلّقطداقمسريمقنالهضب  وقاسكل قغهوقاظكمقتجياقممال
ق

 ماق فلذذوقنادرذذكيق تق ذذمبقنادرذذكيق تق تسذذريق ذذمبقناذذكجّقغرجذذكقمذذمقوقا صذذاقمدذذاقيذذكل
قنادرذكيق تقن ذاقنادرذكيق تقيذام ق فلذوقناهدذمف قترهذ ق اذكقمذاقناذكممت قنارذ قت رذ نق تص ل

ق ّل ق نقترذذ  ق سذذي قنوكذذ قحرذذاق ماذذكجّقت ذذ امذذي قمنرذذمقى نقنفررذذيقتاذذ قتسذذرد قغإفلرذذمقوق ذذكل
 تبدكقفماامبق

ق

قاونقناكممت ق رذ  قتذأكه ًنقفسسذهًمقتغكذ ًنقطذماًنق مفذيقاتمذمقتق-قنوامماق مادركي يقق–ىنل
قنإلسالمه بغ قنانصيصقق ظ هكإقنادركيقناديمياقنا  ه  لققنإلادمنملاق
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 ة:من اّدعى أو اّدعيت له المهديّ 
مذاق ممامدقى نق دمقف لرركقغرنم قمذاق ال مهيقاوقنادركال ق تق ال فن  قانمقغ ق ا لقماقنال

مهيقاوقماق يم قا تنقغهوقله نقغو  تنق فلوقنادركيب مرمقاكنرمقنال قنادركال قتانم قماقا قيكل
ق

قتماق ا قماقفو  قانم 
ق

ق قعلي بن أبي طالب
ق هّق ت كق  رّقغمإقنإلمممدقت ماين قىنقملهمقا قاُقجدمم قماقنا هظ قاغ ينقنارصكيقق يقأنل
يدذبقنوا ق سذقمقتمذكوق دذمقتقيقتوقا رذّقتوقادذي قحرذاقاسذيمقناظذ بق ظصذم قتا قاُدذ

1بمل يقيلدمقتجيان
 

ت ذكقفسذضقاذونقنا ذيلقىاذاقم ذكق ق ذاقسذذ أدقتاكذاق دذمق هذّ قناظذ شق  ذّقناذن  دقتن ذذاق
قس أقا قي  يقاوقتجياب

ق
ق قمحمد بن الحنفّية

ذذوقلياذذ ق نذذيقاقملذذ ق ذذاق  ذذاقيماذذضدقم دذذكق ذذتاذذيق مذذ مق ذذم اقنا نسهلذذ قفسذذ  قىاذذاق مل
قجظس قت مفيقماقس  ق ن قحنهس ب

بق ذذذي ق مادرذذذكيلقيمفذذيقنا ذذذهظ قغذذ ق ممفذذذوقترلذذذمااقغهذذودقتتذذذكم قىمممرذذوقتا  ق قاذذذوا  ن ذذملق
ذذذقبروقنا ذذذهظ قنادرذذذكي ذذذملقناا هذذذ ق ذذذاق أذذذما قسذذذدلقبقتيامدذذذينق فذذذوقاذذذ قادذذذي  قغذذذأل  ف قمدل
قق ه قماإمصظضق مل ق ملق  

قكناَدرقيَقذاُق قققققققذَل  ققيُّ قَ ليقنَول مِاقغ قناِ َ ِضقناَبينا قق فمُ قَ ظض 
قت مل 

قققققققققققَاطذذذذذذذي قق ِ ذذذذذذذظضقناد ذذذذذذذه َقق وقحذذذذذذذ لِق
ّْق قققققققققققغذكتَكقَفسسذ قداذمقن ذَاقنايصذ لِقق ت 

قتناذذذذذذذذذذذذي قِمنلذذذذذذذذذذذذمذ طذذذذذذذذذذذذ ق دظ ذذذذذذذذذذذذ   ققققققققققق ل

المذذذذذذذذذذذذذذقاذذذذذذذذذذذذذذوُققت اذذذذذذذذذذذذذذكِق ق قمذ دناِاذذذذذذذذذذذذذذِوقناسل
قناُد ممذذذذذذذذذذذم  ِّ قيلذذذذذذذذذذَيق ذذذذذذذذذذذواَكقناَجَ ذذذذذذذذذذ

قتسذذذذذذذذذذذذذذذذد يَ قنابلهسذذذذذذذذذذذذذذذذَ قتنإلمممذذذذذذذذذذذذذذذذم
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قنواِ قُيذذذذذذذ لنًق َّ قققققققققققتمذذذذذذذماتنقغهذذذذذذذَكق اذذذذذذذ
ققققققققققق دذذذذيِاِمقِشذذذذظضقَاطذذذذي ققكق مسذذذذاا ذذذذ
قغَق قدذذذذذمق نَمقن ذذذذذُاقلياذذذذذَ قيظذذذذذَ قمذذذذذي  
 قق

قمُم ممذذذذذذذذذذذكقمذذذذذذذذذذذنرُ قَسذذذذذذذذذذذ ظهاقممَمذذذذذذذذذذذ
قَيرلذذذذذذذذذذذذذذذيقىممَمذذذذذذذذذذذذذذذ قمىمذذذذذذذذذذذذذذذمم قمذذذذذذذذذذذذذذذمال 
قِم ممذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم قتوقتنَاْ قاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق ا  

 

قت مل 
قنوئ ذذذذذذذذذذذذَ قمذذذذذذذذذذذذاْق وقىنل ققققققققققق ذذذذذذذذذذذذ ي  ققدل

قتنا الكذذذذذذذذذذذُ قمذذذذذذذذذذذاق نهذذذذذذذذذذذوِق قققققققققققملذذذذذذذذذذذ  
قتِحلذذذذذذذذذذ  ق قققققققققققَغِسذذذذذذذذذذ م قِسذذذذذذذذذذ ُمقىادذذذذذذذذذذمن 

قققققققققققحرذذذذذاقتسذذذذذ م قوقيذذذذذوتُمقنادذذذذذي َق
 

ق ا ظذذذذذذذذذذذذذذذ  ق ق قسذذذذذذذذذذذذذذذيناُققتوُإقنا ذذذذذذذذذذذذذذذقِل
قاذذذذذذذذذذذذذذ ق سذذذذذذذذذذذذذذ مُيوقتنوتصذذذذذذذذذذذذذذهماُق
قتسذذذذذذذذذذذذذذذذذ م قَره  ْرذذذذذذذذذذذذذذذذذُوقَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذْ َ الاُق
قَاْ ذذذذذذذذُكمرمقنالِلذذذذذذذذذيناُق َّ قا ذذذذذذذذيَاقنابهذذذذذذذذذ

 

ناس   قنار قتكلم قمركال قم دكق اقنا نسهل ق ماكهسذمفهل قفسذ  قىاذاق  ذ قمدذ إققت كقم غي
قهسمنقصمحضقش ي قنادبرمابيَق

  ذذ قنإلسذذس نين ق نقانذذم قغ  ذذ قمذذاقغذذ مقنا ذذهظ قتسذذداقناك  هذذ دق صذذ مبق  ذذ قيدذذمق
يذذ بقنا ذذ ي قا ياذذين قىنقم دذذكق ذذاقنا نسهذذ قاذذ قادذذيدقتاذذ قا رذذّقت فذذوقغذذ قج ذذّقاطذذي دق

وقمذذاقتمنذذك ق سذذكقتفدذذ قت س مِفذذقدمذذاقناظسذذّقيرنذذمتلقمنردذذمقنادذذماقتمذذها قمذذاققتمنذذك قمذذها ق
ق1بنومكناقىااق نقيا نقاوقغ قناب تهدقتايقنادركيقنادنر  قمنكا 

ق
ق قأبو هاشم بن محمد

ذكق ذاقنا نسهذ ق ظذكقتغذمإق  هذودامايق  يق ت مذوق مقتاذكقتذكماقفمئلذ بققش قم ذكق ق ذاقم دل
ِ مق ت ممذذوق مارمشذذده دقت ذذماين قىنقاكذذّقيذذما قمذذاق اذذّقل نسذذمنقتُمذذقيذذمنقصذذمحضقنا ذذهظ 

 مينذذًمدقتاكذذّقشذذب قاتحذذًمدقتاكذذّقتنايذذّقتذذأتيلهادقتاكذذّقم ذذملقغذذ قاذذونقناظذذما قح ه ذذ قغذذ ق
ق اكقناظما ب
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يمنقَاِسذنًمقممادذًمق أ هذ قمذاقنادذوناضقبقمنكقنا هظ قت منقاوقنمر ماقمر  قغ ق اكقناي ي
تغذذذكقملذذذاقنابلهسذذذ قت ذذذكق  ذذذ ق فلذذذوققبتناد ذذذمو دقصذذذمحضقملذذذ قتاتناذذذ قك ذذذ دق لهذذذّقنا ذذذكيك

سلهدمنق اقم كقنادلكقغأي موقت  ل ودقك قاجيقىااقنادكينذ دقغه ذملق نقسذلهدمنقانقاذوقمذاق
قهبق98س م قغ قناق يققش   قمماقمسديم دقتيغ قملاقنك امقسن ق

ت ف ذذوقنادرذذكيقنادنر ذذ ققدله رذذوتنق نمر ذذكنلرلذذثق صذذ م وقمذذاق رذذك دقىوق نقيمئسذذ قمذذنر ق
قا قاديبقت ف وقح لق

ق
ق ققأبو جعفر الباقر

مهذذيقنادركاذذ ق ا ذذمقو ذذاقجظسذذ قم دذذكقنا ذذم  ق ذذاقملذذ ق يذذاقناظم ذذكياق ذذاقنا سذذهاقنالق
 قىاذاق جلذ ق افذاقمنذ قيامدينق ف قنادرذكيدقتإفلذ كقاتيقمنوق فلوق مل قدقتقمق)ا (ناس 

ق1بمينقىااقممقيك ق
ق

ق ققجعفر الصادق
قق2نانمتتسذه  كق ا يقغ   قتق م دذكقاذ قادذيقتقوقادذي قتاذيققجظسذ ق ذامذاقنا ذهظ ق ن 

ق3بنادركي
 

ق قكاظمموسى بن جعفر ال
مذنر قاذاواقناذوياقنا لذكناي قناممامقاذوقغ  ذ قمذاقغذ مقنا ذهظ قتظذ مق ماديسذيي دق ذملق

سذذم ينقنإلمممذذ قىاذذاقجظسذذ دقكذذ ق مدذذينق نقنإلمذذممق ظذذكقجظسذذ ق ذذمنقن نذذوقميسذذاق ذذاقجظسذذ دق
وقالذذّقىفلذذق ادرذذكيقنادنر ذذ دقت ذذماينوقاذذيقنفلذذ اذذ قادذذيدقتققت مدذذينق نقميسذذاق ذذاقجظسذذ قحذذ  ق

اناقنا شذهكقتاذذ قابذذ هقمنرذمدقت ذذكقملدنذذمقىمممرذذوقتشذأكنمقغذذ قميتذذوقغذالقف أذذ قغذذ قميتذذوقىوق
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نقييفحق اقم كقنا حداقتي ملقارمقناددقياإق ا مدقودق   قناديسيي  هّقارو قناسبقتق ه ها
بقنقملذذذذاقمهنذذذذ قمذذذذاقناكذذذذالغ ذذذذملقغذذذذ ق ظذذذذ ق المذذذذو ق فذذذذر ق اذذذذيَقر قنا دذذذذ قفذذذذمي ق ظ ذذذذ

ق1ناددقياإب
ق

ق قمحمد بن علي الهادي
ذكق ذاقملذ قنادنر ذ قاذيقم دل قنادرذكيل  قتايق  يقجظس قناجذينادقانذم قمذاق اذضقىاذاق نل

قدقت ماينق له روق له  قىسدممهّق اقجظس دقتاغ ينقنارصكيقق يغمتوبنارماي
ق

 الحسن العسكري: 
قنا سذذاقتاذذ قي  ذذيقاذذكيرقدت اذذضق ذذيمقىاذذاقنا ذذيلق دركتيذذ قنإلمذذممقنا سذذاقناظسذذأ يق  ق نل

أينق إمممروقت مدينقره روب تاكقاوقمياياقغردسل
ق2

ق
ق قموسى بن طلحة بن عبيد هللا

 لذ هقن ذاقسذظكقمذاقلماذكقبقت ذكق ملق  يقحمت قنا ن ي قايق غ ّقتاكقيل  ق ظكقم دك
 ذاقسذده ق ذمل ق ذكمقنادبرذماق ذاق  ذ قم هذذكقناكيغذ دقغرذ بقمنذوقتجذي ق اذّقناكيغذ دقغ ذذكمينق

تغهر قميساق اقيل  ق اقم هكق دق مل قت منقنانمنقي تفذوق ممفذوققملهنمقامانمقنا ص إد
ق3نادركيبايق

 ماكيغ دقتصلاقملهوقناص  ق اقم كق قناداف قمممّقن ذاقا هذ إقهقق103تيغ قسن ق
قبملاقناكيغ 
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قق عمر بن عبد العزيز بن مروان
ق؟درذذكين ذذاقمههنذ قمذذاقى ذذ ناه ق ذاقمهسذذ إق لذذيقاقذمتتن قاذذيقنامذذاق ذكق  ذذ قناذوا  قتق

ق1بتاهحق ودقىفوقا قاسركدّقناظكلق لوقدمركي قظن قمد ق اقم كقناظاياق مل قايقا
سذظهكق ذاقنادسذهضقتسذأاوققسذدظيُققت ل هقن اقسظكقماقم كقناج ماق ذاق  ذ قمظذاق ذمل 

ّ ق  اللذيقاناقمذ تنن؟ق ذمل قودققغ ذملقاذو قاذمق  ذمقم دذكقمذاقنادرذكي؟دقغ ذملقاذوقسذظهك قاج
ادرذذكيدق ذذمل قغذذأ نقمدذذ ق ذذاقم ذذكقناظايذذاقالنذذمنقغذذمفقلققنقتذذ َقق؛ ذذمل قغمالذذّقاناقمذذ تنن

اجذذذيقىاذذذاقسذذذظهكق ذذذاققكذذذ  ققنا جذذذّقحرذذذاقالذذذّقاناقمذذذ تننقغذذذ   قنومهذذذ قتنانذذذمنقمجردظذذذهاد
غ ذملقاذوقق حذكنق  ذيلقاذونقنادرذكيدقاللذيقاناقمذ تننقغلذ ق اَققدنادسذهضقغ ذمل قاذمق  ذمقم دذك

ملذذذاققايذذذاقنا ممذذذكَقا يذذذيقنوشذذذجقمدذذذ ق ذذذاقم ذذذكقناظقق فذذذمق سذذذدي قاذذذّقسذذذظهكق ذذذاقنادسذذذهضقت
ق2بناس ي ؟ق مل قفظ ق مل قغريقنادركي

ق
 :عبد هللا بن معاوية

قشذذذجظمنقمذذذامنق ذذذتققد ذذذاقم ذذذك ق ذذذاقجظسذذذ ق ذذذاق  ذذذاقيماذذذضم ذذذكق ق ذذذاقمظمتيذذذ قاذذذيق
ادقتاكنذوق ذمنقسذتشذظ نئر قت جذيناا قناقما هها ق مذاق ماافك ذ دنادذواضدقيُققياناسذه إدقااق ل

قب مس قنا لضقنا مشه قسه قغرميمقت من
قاذذوقت ذذمايق ماكيغذذ دذقاذذق127قسذذن ق مهذذ ق نذذ قاتاذذ ق تنلذذ قغذذ قنابالغذذ قيلذذضت ذذمنق ذذكق

قمدذذ ق ذذاق قم ذذكق متلذذوقكذذ قبنادذذكنئاق هظذذ قت ترذذوقبمذذ تننق نذذ قيممذذ قتللظذذينق الرذذمدق ظذ 
قمذذاقجدذذيق ذذوقتا ذذققنادذذكنئادقىاذذاقغبذذ هقذاذذق128قسذذن ق صذذ م وقمنذذوقغرسذذ مققناكيغذذ قتناذذ 
قامشذ ق نذيقت صذك قبتناذ يققت صذ رمنقتادذوننقناج ذملتققحلذيننقملاق ر قغللضقناكيغ دق اّ
قت  ذذذممقبت يااذذذمقغذذذمانقلذذذ نهُققاذذذوق ذذذ غجُقق مذذذ  دقتنسذذذرس ّقنادنصذذذياقجظسذذذ ق  ذذذيقحرذذذاقيلرذذذ 

قشه ن دقىااقنفرامقك قبارمقغص  قا رماودقناجهيشقناظ نمق مه ن اقا ه إقق غسه قق مصقب د
قتطذذيق ذذأنقناب نسذذمف ق مسذذلق  ذذ ق ذذأم قن ذذملقت رلذذوقممملرذذمقملهذذوقغ ذذ  قاذذ نإدقىاذذاقتمنرذذم
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قتاذذيقبذاذذق131قسذذن قمسذذل ق  ذذ قسذذجاقغذذ قمذذم  قت هذذّقبمذذم حرذذاققتجرذذوقملذذاقناسذذ نش
ق قنا مئّ

قَ لهَل  ققققققق قَمهض  ِّل قَمهَاقناُسبِمقُت كيقناُدسمِتيمقَغَظهُاقناِ طمقَماقُ  قَتَاِكا 
قمَقذذذمقَرنِقذذذذِيالف قَتلمِفهققمذذذذذذذذِى نقِمرنققاُقذذذذذذَف تققُوقققققققذذذذذذذذذذاقَ لهُوقَحهمتَقذذذذ   قمذذذذذذذذذذذذذذذذذَ َشكُّ

ق ظذذك قغذذ  رها قغ  ذذ ق ماذذي قىفذذوقحذذ  ق صذذ م وقق ذذاقمظمتيذذ دقنغرذذ مققم ذذكق قت ظذذكقم رذذّق
 ج ذذملق صذذ رمندقتوقادذذي قحرذذاقيلذذ ق مذذياقنانذذمندقتيدذذبقنوا قمذذكًودقتإفذذوقنادرذذكيق

تغ  ذذ ق ماذذي ققابهذذّقمذذيقنادرذذكيبتمذذنر قمذذاقا ذذيل قحرذذاقا ذذياقفينصذذ قنقنادنر ذذ قمنذذكا ب
قىفوقمم دقغ  ينق ظك قمو و هاقوقىمممقار ب

ماقناكهسذمفه قيمئسذ قيامدذينق نق  ذمقامشذ قفصذضقم ذك ق ذاقق نلقن اقتهده قت كق   قق
مدذذ تق ذذاقحذذ بقىمممذذمدقتت ياذذيقات ق  ذذ قامشذذ قغهذذودقكذذ قت سذذينقملذذاق ذذوبقم ذذك ق ذذاق

ل ذينقم ذك ق ذاقمظمتيذ ق ذاقم ذك ق ذاقجظسذ قمد تقغصماتنقىااقنادكينذ قيلردسذينقىمممذمقغ
كذ قمذنر قمذاققتنامذينقاذوقنايصذه دقينق ذوقغمتبذوت قىمممذم اق  ذاقيماذضقغذكمما قىاذاق نقاذأتدلق

 مل قىفوقمم قتمنر قمذاق ذمل قىفذوقاذ قادذيقحرذاقا ذيمدقتمذنر قمذاق ذمل ق ذّقاذيقنادرذكيق
قق1ناد   ق وقت فوقح ق ج ملق ص رمنب

ق
ق ققالصادقمحمد بن جعفر 

قناقذما ههاقملدذماقمذاقت ذمناذذدقق200ي مهقناويقل هقغ قمأذ قسذن قماكلِقيقنادظ تمق تا
قغذ قناظ مسذ قنادذأمينققملذاقنابذالمقيرذ قتادمقد  ممق دأل قبت منقشجمممق ناكنقدت مهمفر 

قتايبقنا جم ق اّقت ماظودقهق200قسن قنادامنهاقتإمماإق مابالغ يييقت ل هقق امموق تنئّ
  ذذيق ذذملقت ملذذاقفسسذذوقللهسذذ قالدسذذلدهادققديماذذضق  ذذ ق ذذاقملذذ قتاذذكقمذذاقاذذوق ذذماظينقمذذاق تل

ّ ق قناسذ ه ق(ص)غميدذذ ق نذيقاسذذيلق قق ذكق رذضق رم ذذمقغذ ق اذممق  ذذ قناسذ نامقاسذضُّققيذمنقاجذذ
منرذمدقق ااذ قيذكلّقغذ قشذقنومذياتجدهيق اذّقنا هذيدقت ذمنقم دذكق ذاقجظسذ قمظرذاوقتلذكق
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اقالذّق هرذودقغبذ هقملذهر قت ذكقاذ حقملذهر قجين ذمقحرذقت قملهوقغل قي الق غجماقناقما هينقغ  ق
قكقناسهثدقتاممقىااقفسسودقتتسداق مابالغ قتايقيرد ّ قناكا دقتت ل ق

ق ذذذمقناَهْيَمقَصماِقذذذذذَتإف قِ َ  ِلاَققققققققَاْ قَ ُيْاقِمْاقُجَنمِتَرمقَمِلَ قُ ق
قد1ناجلذذيايقتمهسذذاقناظ مسذذ قميسذذاق ذذاقىسذذ ممكق اسذذّقىاهذذوقنادذذأمينقجه ذذمقملهذذوقت ذذ

قتاذذذمج قلل ذذذمًققغجدذذذيقجرهنذذذ دق ذذذالاقىاذذذاقتمنرذذذمق2ناج سذذذ قىاذذذاقم دذذذكقتنفصذذذ مبقفرامينغذذذم
قبمأ قىااقغ سّقمهنودق  يتغُقق ص م وقماقي ه قغ رّقنادكين د
قت ذذكق  ذذواكقق  ق قغهرذذمدقغُسذذغذذأك قق امهنهذذوقشذذق حذذكىجظسذذ ق ذذكق صذذمبققم دذذكق ذذااتيق نل
هنهوقشه مدقت فوقيكلّقغ قاجيق نق يينقنادركيقنا مئ دق كق للن ق نقغ قىحك قمت مل قو
ق3م قتايق ما قاوباونقنو
قمذذذمق أفذذذوقمظرذذذوانقتلقذذذضقفسسذذذوقغبلذذذيقغأمنذذذودقناجلذذذيايقنسذذذرأمااتيق فلذذذوق ظذذذكممقُاذذذامقتق

قت ذذمنقنادذأميندقىاذاقناجلذيايقت فسذو قبتذيغ قنادذأمينققىنقاذوق هذّق نق ظذكقىوقنا هظذ قاطذ 
قبملهوقصلينقماق حكقنقنادأميققغكمنق ج جمنقتيغ ق نقىااقمظوقتنسر  م قغأي موق د تد
ق

ق ققمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق
 ق ذملقن ذاقتهدهذ قت كقنمر كق إمممروقتمركتيلروق يمقمداق اضقىااقىممم ق  هوقىسذدممهّب

ىااقناهيمدقاظن قىااق تنئّقنادمئ قنا ن ظ قا قادذيدقتوققم دكق اقىسدممهّقح  ققت مدينق ن ق
تنحرجذذينقغذذ ق اذذكققباذذويقت ذذكميقنا  ذذماإق ذذوادذذي قحرذذاقادلذذكقنوا دقت فذذوقاذذيقنادرذذكيقن

 أل ذذذماقاتتاذذذمقمذذذاق سذذذالغر دقاب ذذذ تنقغهرذذذمق نقسذذذم يقنوئدذذذ ق ذذذمئدر دقتاذذذاواقا ذذذملقارذذذ ق
ق4بناس ظه 
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اذذذ قمذذ مقناد رذذكاق نقنا نغ ذذ قتجردذذيقغذذ ق313ت  ذذ قن ذذاقناجذذي يقغذذ قحذذيناثقسذذن ق
 قيذذذيمقت ذذمنق اذذكقغذذقمسذذجكق  نكذذمقغر ذذر قناصذذ م  دقغيجذذوقفذذم ت قال ذذ  قملذذاقمذذاقغهذذود

مذاقصذس دقغيجذكتنقغهذوقكالكذهاقىفسذمفمقاصذلينقت ذيقناجدظذ دقتيظلنذينقق  ذهاَققناجدظ قاسيل ق
ه قمذذاقيذذهاق  ذذه ق ذذينقغيجذذكتنقمظرذذ قلذذينتغ ذذ  قملذذهر قتغرلقق ماد رذذكادقنا ذذ ناإقمدذذاقاذذأت لق
قبنادرذكيقتاذاق دقغألذوتنقتح سذينقدقملهرمقم دكق ذاقىسذدممهّقنإلمذمم ابردرمقار قناكظأ
اركمقمسجكق  نكمدقتنح  قا ظ قغهرمقغري قمذاقناس رذماق فذوقمسذجكقطذ ناققتتج اقنابم مفا

تنا  نمقذذ دقغذذأم ققإمق ذذمنقمذذأت قناذذكممرذذكَقت سذذ قتتس يذذقق ذذهاقنادذذامنهادقت  ذذ ق فذذوقىنقاذذ قيُق
ناد رذذكاق ركمذذوقغركمذذوقفذذم ت دقت مذذ قنابم ذذمف ق رصذذهه  قم  ذذ إقغذذكغاقغهذذوقمذذكإقمذذاقنادذذيتاق

ق1ت ح مق م هوب
ق

ق قفطحألامحمد بن عبد هللا 
قكقتغذمإق  هذوقجظسذ ق ذاقم دذكقناصذذمامب ذملق ذيمق إمممرذوق ظذنالذويق  ذي قم ذكق قنوغقذيق

ت ممقم دكقغ هّق أنقناسق هل ق ماينق إمممروقتمركيلروق ظكق  هوقار ق فلوقمبرلذثقغهذودقغرنذم ق
قم كق قنوغقيقمم ق له قم ض قتاكق ماسظّبق2يما ن يقماق   ق نل 3تانم قماق   ق نل

 

 
ق قبن القاسممحمد 

بقايقم دكق اقنا مس ق اقمل ق اقمد ق اقمل ق اقنا سذهاق ذاقملذ ق ذاق  ذ قيماذض
فلوق منقُيْكِماقا حقكهمبقماقناصذيمقنَو ذه دقت ذمنقمذاقيمفيقناظمم قتل ل وقناصيغ دقو

 اّقناظلذ قتناس ذوقتناذكياقتناااذكقتحسذاقنادذواضدقت ذمنقيذواضقىاذاقنا ذيلق ماظذكلقتناريحهذكق
قب قناجماتاا تي  قا يقناايكا
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 قتحدلذذوقتاكذذاقنادظرصذذ قاامذذوقت سذذ قغذذ ق اذذممقلالغذذ قنادظرصذذ بقكذذياإقغذذ قناقما ذذمنق ذذماق
ىااق لكناقغ  سوقغ ق ص  بقك قنسرقم ق نقير بقماقناسجابقتنلرلذثقنانذمنقغذ ق مذ  دق

اذو ققوقمرذكيلقفلذتنفوقسذهب هقت قت ملق ظ ر  قمم ق تقا بدقت ملق ظ قنا هظ  قنفوقح لق
ققبنوم 

ت ذذكقتنذذي  قغذذ قم دذذكق ذذاقنا مسذذ دقغدذذاق مئذذّقا ذذيل قىفلذذوق رذذّق ماسذذ دقاي ق ذذملقنادسذذظيق
قفمسًمقماقشهظروقماقناقما منق تينق اكقنا سرمنقغرأتينقالبكم قغهوقمذاق تمنر قماقا يل قىنل
ر نقت انم دقتنتبوتنقسالا قماقناج ملقتنال ياقتناقما مفه قتف  ذينقنَو هقت ل جذي دقغذوا ينق

ناهذذيمدقت ذذكقنف ذذماقىاذذاقىمممرذذوقللذذقق  هذذ قمذذاقناايكاذذ قىاذذاقاذذونقق ذذوقغلذذ قاظذذ مقاذذوقل ذذ قىاذذا
ق1اذب333ناي يقتايقسن ق

ق
ق قيحيى بن عمر

ا هاق اقمد ق ذاقا هذاق ذاقنا سذهاق ذاق يذكق ذاقملذ ق ذاقنا سذهاق ذاقملذ ق ذاق  ذ ق
فمحهذ قل نسذمنق جدممذ دقغذ ا قم ذكق ق ذاققتنتجوقدل هقغ ق اممقنادري ّقناظ مس يماضدق

قك ق يل ودقغأ ممقمكإقغ ق لكنابدقغأم قنادري ّق    وقتح سوقيما قىااق لكناب
تيجوقىااقناكيغ قغ ق اممقنادسرظهاق مهللدقغجديق ظ قنوم نبدقتاللرمقاهالدقغألوقك لق

ماقآلقم دكدقغ ماظوققمممقغ ق هيقممارمدقتغريقناسجينقغأل هقماقغهرمدقتاممقىااقنا ط
قي قملهرمدقتمسأ ق ماسليج بنانمندقتي اقفينبقنابلهس قماقناكيغ دقتنسر 

بقتتذيو ق اذّق لذكنادقمذاقناظممذ قترهذ ا بقتيس دقغ ييق م  قجذكنقت صك قجه دقغ ما و
م دكق اقم كق ق اقيما دقغم ررالق  ما ق) ذ بقناكيغذ (ققت   ّقملهوقجه قآل دقجرا 

تحدذّققهدق250سذن ققدقت  ذ قغذ قمذكاق لهذّدقتت نقذ ق ذوقغ سذودقغ رذّا ذ غرس مقمسذأ ق
قااقنادسرظهابا سوقى
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درذذكيقنا ذذمئ قتسذذيمقفذذوقنا تققدنلرسذذاقترذذمبقتإفدذذموقاذذ قا رذذّقفلذذ قى ذذملمذذاق صذذ م وقمذذاقتق
تمذذنر قمذذاقينر ذذ قت ذكق شذذماقنا لذذكنايقغذذ ق  ذ قنادركالذذ قىاهردذذمدقغ ذمل ققابذ هقمذذ إق لذذ  ب

تمذنر قمذاقينر ذ قم دذكق ذاقمدذ ققدمق ديتذوم دكق ذاقنا مسذ قصذمحضقناقما ذمنقتوقاصذكلق
ق1بوقاصكمق  رلوقتوق ديتوناويقل هق ماكيغ قتق

ق
ق:  الحسن بن القاسم

 ذاقم ذكق ق ذاقم دذكق ذاقنا مسذ ق ذاقى ذ ناه ق ذاقىسذدممهّقنا ساق اقنا مسذ ق ذاقملذ قق
توقادذي دقحرذاققاقن اقملذ ق ذاق  ذ قيماذضقحذ قاذ قادذي اقى  ناه ق اقنا ساق اقنا س

كقغذذ مقنا سذذهنه قبق اذذضقىاذذاق اذذت فذذوقنا ذذمئ قنادرذذكيقنادنر ذذ قمنذذكا قدادذذبقنوا قمذذكوًق
ت منق رّقييمقناس يقنا ن يقمذاقشذر قصذس قسذن ق ا ذيقت ا ظدمئذ دققماقناجماتاا قناايكا ب

ت ذذمنقمياذذك قغذذ قسذذن قكدذذمف قتسذذ ظهاقتكل دمئذذ قسذذن دق رلذذوقادذذكننقغذذ قميطذذيقمذذاق مدذذملق
ق2صنظماب

ق
ق قالحارث بن ُسريج

هذذّق أفلذذوقت دقغلذذ حقناسذذيناقذاذذق116يذذمنقمذذاقسذذأمنقل نسذذمندقتلذذ هقملذذاق مه اذذمقسذذن ق
مذذاق فلذذوقصذذمحضقنا ناذذم قناسذذياناقتق غذذ قا ذذممق ذذاقم ذذكقلال اذذممقيقيممذذ ق نذذ قمذذ تننقلذذلنال

قبنادلكقانمهمقىااقناكرمبقتناسن قتنا هظ قال ط لق
كذ قنسذريااققتمنرمقىااق لخدقغ متلوق مه اذمدقغرامذوقنا ذماثقتاللرذمبقناسمايمبتسماقىااق

نا ذياإقجرذ ق ذاقصذسيننقت ذمنقا ذ  قت ذمنقمظذوقغذ ققداقناجي جمنقتناقما منقتم تقناذ ت مل
قق؛نا ماثقتم  ق م ملاقنانمنقسه توقغ قنادسمجكقتناق  م بق إقجه وقمكلقحراقاتيق نل

كذذ قنفرذذامقجه ذذوقملذذاق  ذذينبقمذذ تدقغلذذ مقجدذذيق  هذذ قمذذاق صذذ م وقتاذذ قق للذذيقسذذرهاق اسذذمب
ققغأ ممقنكنر قم  إقسن بقدغمفص مقىااق الاقنار  قي ققمظوق ي  قماقكالك قآومب
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ماقاسذذالقحدلذذينقىاهذذوق مذذمنقيايذذكق ذذاقناياهذذكق اسذذّقىاهذذوق مهذذ قل نسذذمنقفصذذ ق ذذاقسذذهلققكذذ  ق
مذمق لذوقاذودقت جذ  قملهذوق ذّققملهذوقفصذ قجدهذيَقق ظياتوقىااقل نسمندقغظماقىاذاقمذ تقتاا ق
يياهذذوقتيظقهذذوقم ذذ ق اذذثقاينذذمادقغذذأ اقت اسذذّقىاهذذوققيذذيمقلدسذذهاقااادذذمدقتمذذ  قملهذذوق ن

دقىفدذذمق سذأاكق رذذمبق قتناظدذّق ماسذذن قت نق اغذذ قشذقا ذيل قىفذ قاسذذيقمذاقناذذكفهمقتنالذون 
ناد ذذممق دذذ تدقغذذكممققكذذ قاذذ قاقذذقْققكقملذذاقمذذكت بسذذممكتُققتسذذرظدّق اذذّقنابهذذ دقغذذمنقغظلذذيَق

مذذاقاذذو قنا لذذكإققنانذذمنقىاهذذودقغذذمجرديقحياذذوقكالكذذ قآومقغبذذ هدقت ذذملقانصذذ  قىفدذذمقل جذذيُق
مذ قانصذ ق نقاجظذّقنوق!قكذ ق رذض؟ قىفكمانقالجذياقت فذيقت يذكف قملهذومنوقكالثقم  إقسن

قبشيا دقغأ اقفص دقغ متلو
قنو ايقناك مذمف لقت كق ت يق رذملق ذهاقنا ذماثقتحلهسذوقجذكايق ذاقملذ ل

غذمفرامق صذ مبقق1
 مذ قناك مذمف ق صذلضقنا ذذماثقتققهدق128ممئذ قمذاق صذذ م وقغذ قاجذضققنا ذماثقغُ رذّقمذي

قسياقم تب القا نقملاق مبق
 

 محمد النفس الزكّية:
ناد ذذرياق ذذمانسحق ذذاقملذذ ق ذذاق  ذذ قيماذذضققنا سذذاق ذذاقنا سذذا ذذاقم دذذكق ذذاقم ذذكق ق

دقت غراق  ه قماقنوئدذ قيلق كقياق  ه قماقنانمنقتمنر قملدماق جالاق فوقنادركبقتقناا ه 
 ماب تهقمظوقتق مسر  م وقنابالغ دقغب هقملذاق  ذاقجظسذ قنادنصذياقناظ مسذ دقتقت ظذيق

قنا مم  تغهوق ملققبحراق رّقغ قآل قنوم قداوقمظوقح تبقم رياإ
ق لقذذذذذذذذنان قق إَقذذمقسهذذذذذذذذذذذهنغِققق ُقذذذذذذذذذذ هاُقققققققققققىنق منقغ قنانمنقانمقمركيُّق

ق لقذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذَقنارققكذذذذذذذذ دلقذذذذذمقوقذذذذذذذذذذذفلقغإ
ق

يمنقماق غ ّق اّق هرودقت ي  ق اّق ممفوقغ ق ممفوقغ قملدذوق أرذمبق ق  يقناس ه ملق
ّلق قتحس وقا ّق د لذودقحرذاقاذ ق م قاجدُققودقتغ روقغ قناكياقتشجممروقتجيا قت أسودقت 
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مذاققماق نذ قامشذ قجدهظذمًقق فوقنادركيدقتشم ق اكقاوقغ قناظمم دقت ماظوقاجمل قق حك ققا كلق
قآلق  اقيماضقتآلقناظ منقتسمي ق ن قامش دقك قير قماقجظس ق اقم دكقناصمامق يل ق

 نذذذ قناظ ذذذمنقغذذذمفر رينقمذذذاق اذذذكقومذذذ قاذذذ قاأيفذذذينقغذذذ قنفذذذوقوقادلذذذكدقت نقنادلذذذكقاأذذذينقغذذذ ق
ق1باقدظينقغهو

نا قماقن اقا بق مل قا قيالقم دكق اقم ك ق اقنا ساقمنذوق ذمنقصذ همدقيرذيَقتات ق
ق2تي نسّقنانمنق ماكميإقىااقفسسودقتيسداق مادركيب

ىاذذاق نق لذذ ققمذذاقمهسذذاق ذذاقم ذذك دق ذذمل قاذذ قيذذالقم دذذكق ذذاقم ذذك قمنذذوق ذذمنقرالمذذمًقتق
ق3بضقتيسربس دقتيسداقنادركييرلهلق
ق

 العباّسي: لمهديا
ق ذذكتققبللسذذماق نذذ قناظ ذذمنقكماذذكُققتاذذيقدم دذذكقنادرذذكيق ذذاق  ذذاقجظسذذ قم ذذك قنادنصذذيا

كن قميا قو ذاقجظسذ دق ذمل ق اسذلن قماق  اقسلد قنادص   دق مل قحكلقق ل هق  يقناس ه
ل قىفكذذذ قوق  ذذذيقجظسذذذ دقغ ذذذمل قنجلذذذحقمنذذذكقنادن ذذذ قغمسذذذديقمذذذمقا ذذذيلقم دذذذكدقغسذذذدظروقا ذذذيق

 ق فمقنادركيدقت فمقايدقغأل   ق واكق  مقجظس دقغ مل ق ذوبقمذكتق دق ذّقاذيقينق فلقت ألق
ق4ن ن ب

  ذذيقجظسذذ قغذذكلليقملهذذوقغ ذذمل ق ذذكققت لذذ هق ا ذذمقمذذاقمسذذل ق ذذاق ره ذذ ق ذذمل ق اسذذّقىاذذ  ق
قرمقوحك ق لْق ل  ق  يارمقاكقا قاق مادركيدقتق قممقايق ودقت ل هقم دكق اقم ك قتتسدلق

 ق ذوقنا تناذ دقتاكننذ قناذويقجذماقن ن قو قممقاذيق مادرذكيلقق  ظك ق  لكدقتوق  يارمقوحك ق
ق5نيق وقتتسماايق وبتهد ق
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 ذذملقن ذذاقتهدهذذ  قسذذداقنادنصذذياقن نذذوقم دذذكنقتا  ذذوق مادرذذكيقمينيذذأإقوسذذدوق مسذذدودقتق
ق1بديمياق واتاكاقا قاأاقايقنقتنس ق  هوق مس ق  هود

قملهكقممق هّقغ قنوتق حمايكقنار قتاا قغ ق اكقتت هلاقاذكقطذظسرمدقتاذيق ذيلق كقم ل
ق2ماقُاظردكق ياوقماق اّقناظل ب

                                                           
 .132 -2منها  ال نة النبوية يف نق، كةم الشيعة والقدرية: ابن تيمّية  1
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 املنتظر، ومن هؤالج: اخلليفة العباسي. ومنهم:
املهاادي احلمااودي: حممااد باان القاساام باان محااود احل ااا املهاادي احلمااودي: وهااو ماان ملااوك الدولااة احلموديااة يف 

الرببر وأمراؤهم على البيعة له ابخلةفاة، فبايعاه أفاحاب األندلس. كان مقيما يف اجلزيرة اخلضراج واتفق رؤساج 
 هاس و استمر عشرين شهرا انته  بوفاته. 439قرمونة ومورور واركش وغراناة وتلقب ابملهدي لسنة 

املهدي احلمودي: حممد بن إدريس بن علي بن محود احل ا، أباو عباد هللا: مان ملاوك الدولاة احلمودياة مبالقاة 
س وتاوىل االمار، وتلقاب ابملهادي، 438على ابن عمه إدريس بن حيىي بن علي وخلعه لسنة  وسبتة. اثر مبالقة

وخطب له احلعاب. وكان سفاكا للدماج، مع حزم وح ن وتادبري، ونبال. واساتمر إىل أن ماات مبالقاة، قيال: 
 من أثر سم.

 كما رهر يف ملوك اليمن عدد من تلّقب هبذا اللقلب، منهم:
د باان احل اان باان القاساام باان حممااد، ماان ن اال اهلااادي إىل احلااق: إمااام عياادي ماان أهمااة املهاادي لاادين هللا: أمحاا

هاا واساتمر ات ااق ملاك الايمن لاه إىل  1087اليمن بويع له ابالمامة بعد وفاة عمه إمساعيل بن القاسام سانة 
 أن تويف. وكان غزير العلم، له مؤلفات،

ماة الزيدياة ابلايمن. ولاد ونشاأ يف جبلاة، وبوياع هباا ومنهم املهدي أمحد بن حياىي بان احل ان بان القاسام، مان أه
ها وتلقب ابملهدي لدين هللا، مث تنحى للمتوكل حممد بن حيىي واستقر يف مدينة جبلة مان الايمن  1259سنة 

 االسفل، وتو  مبكة.
 ومنهم:  فةظ بن علي بن حممد احل ا: مان أهماة الزيدياة ابلايمن، وأحاد علمااههم. دعاا إىل نف اه بصانعاج

هاا وبوياع، ولقاب ابملهادي، وع يلباث أن قاب، علياه األماري سانقر  840بعد وفاة املنصور علي بن حمماد سانة 
 842وحب ه بصنعاج، مدة. وخر  من احلبس ف ار إىل فعدة فعمع جيشا عظيما، هاجم باه فانعاج سانة 

 احلاجب.ها، فأسر وسعن فيها إىل أن مات. له آتليف، منها: النعم الثاقب بشرظ كافية ابن 
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ومانهم حممااد باان القاساام احلااوثي: فقيااه مياااين مان علماااج الزيديااة. دعااا إىل نف ااه ابالمامااة وتلقااب ابملهاادي، وع 
وأقام يف  1298ي تقم له االمر: سعنه ال ك يف بدايته مع مجاعة، حنو عامني. وملا انطلق جدد الدعوة سنة 

العلمااج ماان ُمتهادي عصاره وقااد بلغا  فتااواه عاادة بار  بشارقي الايمن، مرجعااا للنااس يف أماور دياانهم ي اتفتيه 
 ُملدات. وفنف كتبا منها: البدور املضيئة واملوعظة احل نة، وتويف يف بر  .

وممان ت ااّمى ابملهاادي حممااد باان هشااام باان عبااد اجلبااار بان عبااد الاارمحن النافاار االمااوو، أبااو الوليااد. أمااري، ماان 
ه، وابيعااه الناااس فتلقااب ابملهاادي  399و بقرابااة ساانة بياا  امللااك ابالناادلس. خاار  علااى املؤيااد اب  األمااو 

اب  وملاك قراباة فحاابس املؤياد يف القصار، مث أرهاار أناه ماات. واسااتقر أماره إىل أن اناتق، عليااه ساليمان باان 
احلكم، وتغلب عليه، فاختفى ابن عبد اجلبار وسار إىل اليطلة فعمع ع كرا وعاد إىل قرابة فاستوىل عليها 

لنف اااه، فااادخل علياااه مجاعاااة مااان الغلماااان فأساااروه وأخرجاااوا املؤياااد فأجل اااوه ُملاااس اخلةفاااة وجااادد البيعاااة هباااا 
 وابيعوه وأحضروا ابن عبد اجلبار بني يديه، فأمر به فقتل وايف برأسه يف قرابة. 

ومنهم ابن الداعي وهو حممد بن احل ن بن القاسم احل ا العلاوي الطاالي، ولاد يف باةد الاديلم، وأماه مانهم، 
بطربستان، وتفقه وبرأل وأفىت. كان مع معز الدولة بن بويه اّلذي كان يبالر يف تعظيمه حىت أنه قبال ياده  ونشأ

. فأقاام إىل أن غااب معاز 349مرة، م تشفيا هباا، وهاو ماري،. وألزماه النظار يف نقاباة الطاالبيني ببغاداد سانة 
فاادخل عليااه اباان الااداعي، فأمسعااه بعاا، الدولاة عاان بغااداد، يف رحلااة إىل نصاايبني، وانب عنااه ابنااه عاز الدولااة، 

أفااحاب عااز الدولااة شاايئا عاان العلويااة امااتع، لاااه، فخاار  مغضاابا، فبايعااه مجاعااة علااى لاخلاارو س فااأرهر أناااه 
ماااري، ورحااال  تفياااا، عااان ارياااق شاااهرعور، فوفااال إىل هوسااام يف باااةد الاااديلم وكاااان ياااتكلم لغاااتهم، فأاااااعوه 

س وكاناا  أعةمااه ماان حرياار أبااي،، 353ين هللا لساانة واجتمااع عليااه عشاارة آالف ماانهم، وتلقااب ابملهاادي لااد
منقوش عليه لال إله إال هللا، حممد رسول هللاس وذيوهلاا خضار. وقاد وتقشاف، وقاال لقاواده: أان علاى ماا تارون، 
فمااىت غااريت أو ادخااارت در ااا فاااأنتم يف حاال ماان بيعااان وكااان يعلمهااام وحيااثهم علااى اجلهااااد. وع يتلقااب  مااارة 

م. مث عماال علااى امل ااري إىل اربسااتان، وخاار  إليااه ماان جرجااان نصاار باان حممااد االسااتندار، املااؤمنني، باال ابالمااا
فكان  بينهما معركة ا طرب فيها جيش ابن الداعي خبيانة بع، أقاربه وب وج تدبري ثقاتاه، فلام ياتمكن مان 

 .360االمتداد إىل اربستان، وعاد إىل هوسم، ف ّمه علوي هناك، قام بعده. وقيل: مات سنة 
ناك من ععم أن سليمان بن عبد امللك لّقب ابملهدي، وقد ذكر هذا ابلفعل يف بع، ما مدظ به من شعر  وه

 كقول الفرعدق:
 َوأَلَقيَ  مِّن َكفَّيَك َحبَل مَجاَعةت           َوااَعَة َمهدِّيّت َخديدِّ الَنقاهِّامِّ 
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ق قيحيى بن عبدهللا بن الحسن
 ذاقنا سذاق ذاقملذ ق ذاق  ذ قيماذض قمذاق  ذماقناقذما ههاقا هاق اقم ك ق ذاقنا سذاقق

ت قم قجظس قناصمامقغ قنادكينذ دقغذ قا لققغ ق اممقميساقنارمايقتاماتنقنا شهكقناظ مسههاب
قنا كيكقتتس وب

ققصذذذمحضِقت ذذذمنقمذذذيقن ذذذاقمدذذذوقنا سذذذهاق ذذذاقملذذذ ق ذذذاقنا سذذذاق غذذذ قكياتذذذوق مادكينذذذ قغذذذخل
قبتفجذمقذاذق169 اذممقميسذاقنارذمايدقتح ذ قم رلذوقغذ قمظ  ذ قغذخقسذن ققتنسرهالئوقملهرذمد

ت اذضقىاذاقناذهداقغأ ذممققاممقىااقفسسودقغ ماظوق  ه قماق اّقنا  مهاقتناهداقتمصذ بك ق
ذك قق ببتالّقمص قتنادلقدمكإ ت صذكق ذالاقناذ يققد نمماقىااقناد  مقغكلّقناظذ نمقمرنكِل

قتل نسمنقغيصّقىااقممقتاناقنانر ب
نا شذذهكقغذذ قيل ذذودقغمفصذذ مقىاذذاقلم ذذمنقملذذكقنارذذ  قتمظذذوقمذذاقشذذهظروققاذذماتنققتنشذذركلق

دقغذذ الاقناذذكيل قتلذذ هقىاذذاقي  سذذرمنقاجذذالدقغأ ذذممقسذذنرهاقتسذذر ق شذذر بق170ت فصذذما قف ذذيق
وقناس ذّق ذاقا هذاقنا  مأذ قت   قجدظودقغنكبقنا شهكقا  ِ ذق175قت ملاق رمقاميتوقسن 

قغ قلدسهاق اسمب
غأجم ذذذوققتلذذذممق نقالذذذكاق ذذذوقملذذذكقناذذذكيل دقغقلذذذضق مذذذمنقنا شذذذهكدقا هذذذاتطذذذظثق مذذذ ق

يقىااق نق للوق فذوقيذكمُققت ركمقملهوقنا شهكقمقمام دق بقودقتنسر كموقىااق لكنادقغكللرمب
اذوققام قكذ لققمق كميتودقغ  سوقمنكقناس ذّق ذاقا هذابندقت فوقممق نلقمنك قماقا يقانسسوقس لق
تمل قنا شهكدقغكمنق اكقمدمق حس ذوقملذاقنا  نمأذ دقت اسذّقمذاقق ظكقمكإدقغأيل وبناس ّق

ت منق  ه نقممقيكميق وققدممتت ّق وقمس تاقناسهلقق مماقا هاقىااقنومر ملدقغ قس انبب
تغذذ ق اذذكققماجي قتناظقذذ بت هذذّ ق رذذّق ذذقدتنسذذرد قىاذذاق نقمذذم قغذذ قح سذذوقىاهذذوقغهنذذمي  ب

قا يلق  يقغ ننقغ قمهدهلرو 
قَركُاقناَ شهِكقِ َه هاقَ هَثقَينَكِر ُقققققققققامقجمِاكًنقغ قَمسمتيِر قُاَكرِلُدرمقق

                                                                                                                                  

 وقال جرير:
 
َ
جباَركج قَاد َعلِّمتجم           هجَو امل

 هدِّيُّ َقد َوَ َح الَ بيلج سجَليمانج امل
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قغذذ قنوف هذذماقسذذالا قتظذذ مقدتناجسذذ قنايجذذوقحسذذاقآامدق صذذه ندقت ذذمن ذذملق  ذذيقناسذذ ه ق
ق1بتجرو

هالنق ذمفينقاظر ذكتنق ذأنقا هذاق ذاقاوندقت كق   قنادسذظيايق نقنا ذهظ قناايكاذ قغذ قجذ
ق2م ك ق اقنا ساق رهّقاماتنقنارجأقىااقناكيل قتنلرساقغ قجهالنقتوق نلقحهلًمب

 
ق قبن تومرتا

ذذقم دذذكق ذذاقم ذذكق ق ذذاقتذذيم  قنادصذذدياي ضق مادرذذكيدقنا   ذذ يدق  ذذيقم ذذكق دقنادرل ل
مئذّقج ذّقناسذيندقتاذيقمذاق  هلذ قا رذ قمذاقنادصذممكإقمذاق  قبمركيقناديحكياقتي ملقاو
قىااقنا ساق اقمل بق-يدمقا مل–تتنرسضقا ر ققدنو صا مادل بق

غذذمفرراقىاذذاقدقتاحذذّقىاذذاقناد ذذ مدقيما ذذمقالظلذذ قهدقكذذ لقق471سذذن ققتاذذكقتف ذذأقغذذ ق  هلرذذو
إقغذذذ قنانرذذذ قمدذذمقابذذذماثقنا ذذذ  دقتنشذذرر ق ذذذمايا قتنا ذذكلققت  ذذممق دأذذذ ق منذذذمبقتحذذذجلقدقناظذذ نم
تفذالققغظذماقىاذاقنادلذ ببقرممنق انرمقىااقمص دقغقُق دأ دقغب هقمقضقملهوقجدمم  قغرظصلق

ق مادركا دقغكس قممقاآ قغهرمقماقآو قنالريقت تنف قنابد ب
غل ذ ق رذمقم ذكقنادذاماققدتنفر ّقىااق جما دقغأل هقمنرمقىاذاقىحذك ق  ناذمقتنسذدرمقمالاذ 

تنتبذذوققناكذذيم قت ذذمنقشذذم مقف ذذهالقغقنذذمدقغذذمتسققمظذذوقملذذاقناذذكميإقىاهذذوبق ذذاقملذذ قنا هسذذ 
م ذذكقنادذذاماقمظذذودقغ  ذذ قمجلذذحقملذذ ق ذذاقييسذذثق ذذاقاذذاقمذذ ني دقتقفصذذمانقاحذذّق رذذ قى 

كذ قلذ هقمذاقح ذ تودققتمنكذ ن بقغأفك قملهوقن اقتيم  ق ذكممًققدتمشسهاقت منقملكمقحلهدم
قغجظّقاظ قسأمفوقحراق   لينقملهوبقدّهندل قتفالق ديطيقحصهاقماقج ملقتِق
مشذذذذسهاقغ رلذذذذينقجنذذذذيانقاذذذذودقطذذذذر قملذذذذاقمصذذذذهمنقن ذذذذاقتتنشذذذذرر قغذذذذهر ق ماصذذذذال دقغ   ق

ت ذذييق رذذ ق مذذ قن ذذاقتذذيم  دقتتل ذذضق مادرذذكيقنا ذذمئ ق ذذأم ق دقتممجلرذذوقنايغذذمإققتت صذذنينب
ذتاكنذوق ذ لقق  ذّق نقاسذريقمذ ني بقهق524سذن ققغ قج ذّقتهندلذّ كامدقغكمفذيقاقنا ينمذكقتمرل

                                                           
 .67 -1مقاتل الطالبيني: أبو الفر   1
 .262 -3مرو  الذهب ومعادن اجلوهر: امل عودي  2
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قناسريحم ق ظكق اكقملاقيكقصمح وقم كقناداماق قتيم  ق سد دقا ظذ دقت منقن اُق اقمل ل
 مذاقمذمقت رذمبقم ه قنارمم دقحكيكقنان  قاناه ق  همقغصه مدق اي ذمقاذوق رذمبق نذاقناظلذيمق

قم كقناداماق اقمل بقم ردّقملاقتظله م ق مالاااقلضق
ذ)ص(ققاق ت مموقناديحكيادقت ملدرذ ق نقنان ذ لق ملقن اقنوكه  قسدلق  ق مادرذكيقناذويق   

نو صذادقغ ذممقىاهذوقم ذ إقاجذملققادبقنوا قمكودقت نقمأمفذوقناذويقابذ هقمنذوقنادلذ ب
ق1ب حكا قم كقناداماقغ ماين قوقييجكقاونقىوقغهكدقغأفيقنادركيدقغ ماظي قملاق اك

دقتتنغققنادظراا قغ قش اقتنوشظ ي قغ قمممقاقلضق مالقم ملقناوا   قت اثقار ق رمبق
دسذهادقم دقكذ قنابغدذنر قناظ ذ إدقغرذ ق تلقمذاقا لذق ضق صذ م ويدقتاتلذش ادقت منقغهوقت ذهلق

ت منقاسدهر قنادامنهادقتقا يل قممقغ قنوا قماقياماقىادذمفك دقت فذر قناظصذم  قناذوياق
ت فذذذر قتسر ذذذينقناذذذ تمدقتت رلذذذينقابقوقيذذذانلق اذذذّقنالذذذ بقيذذذما يق   ياذذذو)ص(قمنذذذاقنان ذذذ ق

ناكجملدقتمنك قناويقيامق ظهسادقتحككر ق جائهم قنتسققت ي ق ي  امدقغظ ديقغرن قنا ذيمق
ماا دقتقىلذيتر قا سذيتر دقترلذ قي ذممر دقتإ ذكنمر قملذاقناذكممادقغ ظذكق وقحراق رلينق  ن

جه مقت ذمل قن صذكتنقاذاواقنادذما هادقناد ذكاهاقناذكيادقغذماميا قىاذاقىممتذ قنادنكذ دقتإ ناذ ق
 ق ذكق  محذيقاكذذ قغذإنق جذم ينقغرذ قىلذذينفك دقتإوقغماسذنلققبنا ذك دقتنإل ذ ناق مادرذكيقنادظصذذيم

تا ذذمقنا   ذذ ق مامذذماققداذذوق ذذيلقناظذذما دقانمق مذذ نقغذذر  قمذذاقغُقبببقت أذذّقحذذملقغما جذذّقب رذذمار 
ق2مبناظصد دقت  كمقملاقناكمماقى كنمقنابيناهدقتتجكقممق كلق

قتغظالق منقماقغ يلقناظما ب
ق

ق قابن قسيّ 
قدذهاب حدكق اقنا سهادق تلقكمئ قغذ قنوفذكاحقمنذكقنلذراللقاتاذ قنادل لقتايق  يقنا مس ق

ناذيم ققابقت ذملقنا ذظ قكذ قمأذثقملذسذرظ بقتتذأالقتايقاتم قنوصّقماق مااذ قشذلضدقن
ضقغملر أدقت   قملذاقيمئسذ قمذاقلِقتيُققبتتسداق موممم فلوقنادركيدققت   قم يكت قغماما

                                                           
 .197 -9الكامل يف التاريخ: ابن األثري  1
 .548 -19سري أعةم النبةج: الذهي  2
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 ص م وقغسه ينقىااقىش هله دقغأشماقماقمبر أ قملاقماق   قماق ص م وق درمجد ق لظذ ق
 لقامج قىااقناديحكياقكقك قطظثق م  قغبلظي دمه تل قغمسرياينقملهرمقتجماا قن اق س بق

ذذذضقم ذذذكقنادذذذاماقغذذذ قملذذذكقنوفذذذكاحقت رذذذ ن ققاذذذذقمر  ئذذذمقمدذذذمق ذذذمنقيكمهذذذودق540سذذذن ق تارل
هقىاذاقشذلضقغللذضقملهرذمقق541 د ما  قناد ن قهادقغيك ينق وقت اسلينقمظوقمسأ ا قسن ق

تمذذهلاقتناهذذمققملهرذذمبقىوق فذذوقمذذماقىاذذاقنابذذالمقتنسذذر ر ق ذذأمه قمذذاق  ماذذمقنادذذ ن قهادقتاذذ ق
 دلذذكقنا  تلذذملق اسيفسذذيقنوتلقالظدذذّقطذذكقناديحذذكيادقغ ظذذكق ناديحذذكيابقكذذ قنتصذذّقنمذذكنا

ق اسيفسيقىاهوق س نقتسال قغأفك قملهوق اكق اّقشلضقت رلي ب
قب1مح  إقناجدظهاقلليقنانظلهاقغ قنايصيلقىاامتايقمصنثق رمبقق
ق

قق ن هوداب
 ذمنق  ذي قدقالم دكق اقاياق اقم كق قناسالت دقتيظ مق مادمسا ق صلوقمذاق اذّقسذ

ا ذذقق ظ ذذكقنادذذاماق ذذاقملذذاقمنذذكممقيرذذ دقت ماظذذوقتشذذركقمظذذوققسدسذذمانقت ذذمنقاذذيق صذذمانب
ذذقرذذ قغذذ قا ذذمطقممسذذ كذذ قغما ذذوقتيقغذذريقمذذ ني ب ق541دقت ملذذاقاميتذذوقسذذن قضق مارذذمايتتل ل

ُّققبه وقنفر ذ  قاميتُذقسجلدمس قتاام قت  مئّقا ما قتاج نج قتتممسنمقتايناإبقتفمص  ق ا
  ذذذ ق ت ممذذذوقغذذذ قجدهذذذيق ف ذذذماقنادلذذذ بقحرذذذاقاذذذ قي ذذذققمذذذاقناذذذ الاقتقغذذذ قجدهذذذيقنادلذذذ بدق

نابماج قماقاميتوقىوقغمنقتم ني دق ممق اّق لك قسالقغ ماتنقملاقمممّقناديحكياق رمق
قاتاذذ قناديحذذكيابقت ذذما قح  رذذوق نقتسذذ مقتتاذذينقملذذهر قتناذذك   اسذذّقادذذاماقم ذذكقندقىوق نل

قدهذذماإقنا ذذهخق  ذذاقحسذذ قنارنرذذمتاغجرذذاقاذذوقجه ذذمقآلذذ ق  قبجه ذذمقا رماذذودقغ سذذ قن ذذاقاذذيا
قبهق541غ قآل قسن ققغكمفيق هنردمقح بقشكيكإقنفرريق د رّقن اقاياقغ قتنايقممس 

ق
ققق ويكندي

للهسذذ قن ذذاققم ذذكقنادذذامادقيرذذ قغذذ قمرذذكق ييأنذذكيمدذذ ق ذذاقنابهلذذمطقتناد ذذرياق ل ذذضق
 دقآ اتذذوق  مئذذّقحمحذذ قتاو نمذذ قتاامهذذ إقتاسذذأياإقناييذذماقتا ماذذدقت ذذكقاتاذذ تذذيم  قغذذ قج
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قم دذكق ذاقا هذاق ذاتنسرس ّق م قاميتوقىااق نقتدأاقنا مئكقناديحذكيق  ذيقحسذ قمدذ ق
قنارنرمت قماقنا  ماقملهوب

ق
ق قالحاّلج
ملهذك قغهلسذيمدقاظذكقتذماإقغذ ق  ذماقنادرظ ذكياققنا سذهاق ذاقمنصذياقنا ذالهدق  ذيايق

قنادل كيابقتنااامادقتتماإقغ ق م إ
 رسذر قتنفر ذّقىاذاقنا صذ إدقتحذجدق هذّق صلوقماق ه ماقغماندقتف ذأق ينسذمقناظذ نمقتق

هقغذذمت يق ظذذ قنانذذمنقي ي رذذوقغذذ قق299تيرذذ ق مذذ  قسذذن ققتالذّق لذذكناقتمذذماقىاذذاقتسذذر ب
قبتنإلادمنناريحهكق

ك ق منقيرن ّقغ قنا لكننقتين  قي ي روقس ندقت ماين ق فوق منقاأيّقاسه نقتيصل ق  ه نق
سذذذههاقتمذذذواضقناصذذذيغه قتيصذذذيمقناذذذكا دقتإفذذذوق ذذذمنقا رذذذ قمذذذواضقنا ذذذهظ قالدلذذذي قناظ م

قغهوبقنإلاره الظمم دقتايقغ قت ممهثق اكقيكم قحليلق
 بقبقتُطذجاقتمذو قت    قنايشمام ق وقىااقناد ركاقناظ مس قغأم ق ما   قملهودقغُسذ

ا سذوققا ظذ قكذ قحذا قنوقو ذملقن ذاقللكذمن قت قظذيق ي نُغذق قتوقاسذرلهكبوقيرذأتلققتايقصم   ق
ق1 ا هيقغ قاجل قتفصضقنا  نقملاقجس ق لكنابمقصما قاممانقتادلققدج روقت ح  ْيق

ت ذذملقن ذذاقنانذذكا قغذذ ققتنامذذاق صذذ م وق فذذوقاذذ قا رذذّقتإفدذذمق ا ذذ قشذذ روقملذذاقمذذكتقاذذوب
ّ قتيذكلققد اسمير تصسو قت منقاجالقم رموقم ظ ونقيرظمياقموناضقناصيغه قير لاق قم ق ذ

قم ذكنممقت ذمنقجذماالقدت ذمنقاظذ مقشذه مقمذاقصذنمم قناكهدهذماقبمل قت منقصس نقمذاق اذك
ق2بكايانقجسيانقملاقناساليهاقم تك مقالظ مئ قي تمقنف البقناكتلرم

  ذذذ قناذذذوا  ق فذذذوقادذذذمقحصذذذّقتقبقنوسذذدمات تااق سذذدماقسذذذر قت ا ظذذذهاق رم ذذذمقاذذذودقر ي ذذذ ق
قغذذ قتر ذذيق صذذ م وق3نا ذذالهقغذذ قيذذكقحممذذك ببقت ذذ حق هرذذوقت لذذو قمنذذوقاغذذمت ق  هذذ إدقبَجذذك 

                                                           
 .145 -2لزمان: ابن خلكان وفيات األعيان وأنباج أبناج ا 1
 .269 -1الفهرس : ابن الندمي  2
 حامد بن عباس وعير املقتدر. 3



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 219 

 ذذذملقاذذذوقحممذذذك ق مذذذمق   ذذذيقملهذذذكق ينسذذذمدقت ظ ذذذرمقمأرذذذيبق ماذذذواضدقم قنذذذ ق ذذذما  ي قغ
غكهثقنامهيق ظكيققدكقنادركيدقت    قم إق فكقتكميقىااقم ماإق غو   قا قاغظ ق فلق

ق1بنإلاره ؟قت منقغ قناكرضقمجمئضقماقمأمت متوقىااق ص م و
ق

ق قالمهدي الفاطمي
م هذذذكق ق ذذذاقم دذذذكقنا  هذذذضق ذذذاقجظسذذذ قنادصذذذكمق ذذذاقم دذذذكقنادأرذذذيمدقناسذذذميد قتاذذذيق

ناسذذذميدههاققماسذذحقاتاذذ قناظلذذييهاقغذذ قنادلذذ بدقتجذذكُّققبلذذييدقمذذاقتاذذكقجظسذذ قناصذذمامناظ
تمياذذك ق رذذمق تق ماكيغذذ قت ذذمنق  ذذي ق ذذكقق2 صذذ مبقمصذذ دقت حذذكقناذذكامإبق ذذمنقاسذذأاقسذذلده 

 اسّقناكممإدقت م در ق  يقم ذكق قنا سذهاقن ذاق حدذكقنادل ذضق ذماظل قتنا ذره ق ما ذهظ دق
نفمدقتفمص توق  مئّق رممذ دقتتمذكامق  ذ بقيرذياقنادرذكيقغدركقاوق هظ قنادل بدقتغريق لك

قىمممق ممنب
تتصذذليقىاذذاقنادرذذكيقاسذذّق  ذذ قم ذذكق قتذذكمي دقغ لذذ قل ذذ  قنادأرسذذ ق ذذمهللقناظ مسذذ دق

دقتمنرذذمقىاذذاقنادلذذ ببقغمإلسذذأنكاي غقل ذذودقغسذذ قمذذاقسذذلده قىاذذاقناظذذ نمبقكذذ قا ذذقق دصذذ ق
  قحرذذاق ييذيقغذذ قنا هذذ تننق هظذذ قتنسذرس ّق مذذقاذذذق296ت ذمنقيرذذيا ق سجلدمسذذ قغذ ق تنلذذ ق

ناذذيوإقىاذذاققت ظذذكقنسذذريياقا ذذماإقممصذذد ق تنلذذ قملذذي قنورما ذذ ببقتقاذذذق297مممذذ قسذذن ق
تحذذمتلقنمذذرال قمصذذ دقغ صذذكامقمذذ تهاققدتنسذذريااقملذذاقتذذما  قديذذ ن لحقتصذذ له قت   ذذ 
اذقق303تمماقىااقنادل بقغملرمقمكين قنادركا قسن ققبنإلسأنكاي تا قا س دقت هّ قالّق

 ممذكإقادلكذوبقتمذم ق رذمق ظذكق نقحأذ ق ا ظذمقتم ذ ياقسذن بقت ل ذما ق  هذ إبقت ذمنققبوامتنت
قبيريااق ميا ق نسسودقاهحقاوقت ي قتوقحمجض

ق
ق
ق
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قق بن المنصور الفاطمي المعزّ 
اذذذيقنادرذذذكيقناذذذويقادلذذذكدقتاذذذيقق اممتذذذوقغكذذذمفينقا ياذذذينقق  ذذذ ق  ذذذيقشذذذمم  ق فذذذوق ذذذك ققت ذذذك

 قمذذمقينذذالق مادسذذلدهاقمذذاقنادصذذمئضقمذذاق لذذوقنا ذذدحقنارذذ قتقلذذيقمذذاقمل  رذذمقت ذذمنقاسذذ ُّق
كذذ قيرذذ قت تاذذ ق نق قاغظذذوقىاهذذودقت فذذوق ذذمنققناذذ تمق الااذذ دقتنحرجذذضقمذذاقنانذذمنق اممذذمد

قدرمئ ذذذمقغذذذ قناسذذذدماقت ل ذذذ قنانذذذمنق أشذذذهماقصذذذكا قمذذذنر دق ذذذمنقين لرذذذمقىاهذذذوقجينسذذذهحقاذذذو
نسذذضقىاهذذوقغذذممرب ق لذذيبقناظممذذ قتناجرذذملقمنذذودقتاذذونق تلقللسذذمئر ق دصذذ دقتاذذيقناذذويقت

ق1بنا ما إ
قاأونق ملدقو ق مل ق   ه  قنا ملب

ق
قصاحب الخال: 

نا سهاق اق   تيذوق ذاقمر تيذودقت هذّ قن ذاقمرذ يقناصذينف قمذاق اذّقصذيننقمذاققيا
سذذيناقناكيغذذ دقتاذذيقنادظذذ تمق صذذمحضقنابذذملدق لذذيقملذذ ق ذذاقم ذذكق قنا  مقذذ دقفسذذضق

قبقفسسوقىااقم دكق اقىسدممهّق اقجظس دقتتسداق مادركيلق
هدقت ذذذممقنا سذذذهاق ظذذذك قتتسذذذداق أحدذذذكدقق290تاذذذيقم مصذذذ قاكم ذذذققسذذذن قق رذذذّق لذذذي 

ق ماق ص مبق لهودقتا قف ذيقكالكذ قآومقغذماندقت ير قشمم قغ قتجرودق م ق فرمقآيروب
غمفصذذ مقىاذذاقحدذذ دقغذذكللرمدقتلقذذضقاذذوققغصذذما وق اذذّقام ذذققملذذاقمذذملقاغظذذي قىاهذذوب

ادقتمركقىاذاقن ذاقمذ قاذوقنسذدوقم ذكق دقتا ضقفسسوق مادركيق مه قنادامنهقملاقمنم  امب
ق قناويقغ قنا  آنبت م ق فوقنادككلِقق؛ كلِق وقنادك قتا لق

دق مومذمنده قغألذوامقلَقك قسماقىااقحدمإقتنادظ إقتره ادمدقت رّقلل مق  ه ندقت صذكقَسذق
تادمقنشركق م  دقل هقاوقنادأرس قناظ مس قمذاق لذكنادقتفذالقنا  ذ دقت اسذّققك قغركق أالرمب

قناجهيشبقىاهو
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دقتاذ بقاذيقترذالمقاذوقاتمذ دقتصذمحضقوجه ذغهرذمقتنفرذامق  بقحدمإق   قظغكمفيقناد
حدّققتن اقمدوقنادكك دقغ   قملهر قغ قنا  ي دقغ قي ي ر قىااقناكيغ بقيكماقنادقيمق

ملذاقوق قغسذماق رذ قىاذاق لذكنادقتطذ  يق منذم ر دقتصذلضق كفذىااقنادأرس دقتايقغذ قنا  لذ
يتنق صذذ م وقتآلذذ ياقمذذاق ت ممذذوق ذذمفينقغذذ قسذذجاق لذذكنادقناجسذذ دقتمل ذذيقىاذذاقجمف ذذوقاق
ق1تيهثق   سوقك ق ح  ينقجدهظمب

ق
قق علي بن الفضل بن أحمد القرمطي

دققهق290سذن ققت يرذ قناذكميإقب ذماهداقيرذيا قغذ ق ي  ذمنقتللضقملاقناهدابق ذمنق تل
قتنسذذذريااقملذذذاقناج ذذذملقتملذذذكقملكذذذمقطذذذبدمدقت رذذذّقلل ذذذمق  هذذذ ندقغر ظذذذوق  هذذذ قمذذذاقنا  مئذذذّد

ناد  مذم دقت ذمنقنادذا نقيذا نقغذ قق  هكنقتصنظمابقتناماقنان يإقت  م قتناررمئ دقك قالّ
ىاذاققك قنمركق ذوقمرذي دقغجظذّقاأرذضقباسيلق قغه يل قت شركق نقمل ق اقناس ّقمجلسو

ىاذاقم ذك ققتمااذالقناج ذملقتم سذهرمقملذ ق ذاقناس ذّدقمدماو قماق مسذمقنوا قتانحهرذم
قوقي هضقماق اّق لكناقنسدو هّ قسدلققانقادلكوبقتمم قمسديممدانق2تنتبوقنادواب إقدغالن

قممممدقتغهوق ملقشمم قادكحو ق13ش يدبقتمكإقحأدوقف يق
قُلويقناظياقامقاذوِ قتنطذِ   ققققققققققق

قَ ِنذذذذذذذذذ قامشذذذذذذذ  ق قتيالذذذذذذذذذذذذذذاقف ذذذذذذذذ ُّ
يذذذذمإَق ذذذذالَإقتحذذذذم قناا  قغ ذذذذملقناص 

 

 ق

 

قُف هذذذذذذُ قَش نئذذذذذَيققَاذذذذذذذذونقنانِ ذذذذذذذذذذذ 
ق نذذذذذذذذذذذذذذ قاظذذذذذُ بِقتق قاذذذذذذذذذذذونقف ذذذذذذ ُّ

ذذذذذهممقتاذذذذذ قُيرِظذذذذذضِق ق3تحذذذذذم قناصِل
 

ق قالقائم بأمر هللا
اذذ قل جذيق717  ذ قن ذاق  هذ قغذ قحذيناثقسذن قدقت ذكقيمئس قنانصذه ي تايقاجّقماق

دقت منقماق هنر قاجّقسدي قم دذكق ذاقنا سذاقنادرذكيقنا ذمئ ق ذأم قنانصه ي قماقناقمم 
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 ذذ قيماذذضقغذذمي قناسذذدين قتنوا دقتظذذمااق قمدذذمقا ياذذينق دقتتذذماإقيذذكماقملذذاق ذذاق 
 قنادسذلدهادقت نقتتماإقيكماق فوقم دكق اقم كق قصمحضقنا الادقتل هقاأسلِققبملينق  ه ن
مذذذذاق  ذذذذماقنانصذذذذه ي ققتنحرذذذذي قاذذذذونقنا جذذذذّقملذذذذاقم ذذذذيلق  هذذذذ  ققب قملذذذذاقنا ذذذذقلِقنانصذذذذه يلق
دقتل جذذينقمنرذذذمقغذذذكلليامدقت رلذذينقلل ذذذمقمذذاق الرذذذمقتحدلذذذينقملذذاقمكينذذذ قج لذذ بببببقلنا ذذال ق

قبينقنا ذذذهبهاىوقسذذذلدمندقتسذذذ لققم دذذذكدقتوق ذذذمبَققىولققدقتوقحجذذذمبَق لقا ياذذذين قوقىاذذذوقىوقملذذذ
كدقنِجذغلذ قاأذاقارذ قييم ذوقفمصذ قتوقمُقق مهذ ن دنقسذلقمفم قتققنىسذالمم قتققنتقق تصم ق اذّقنا لذك

درمقملاقتلكقنومينلقغ سلققنقنا مللقغجديقاوقبتجظلينقي أينقتير  مينقىااق قماقتجّ
توقاتاذ دقتقاذيقاذ قق ذ  قالدسلدهاق ِقق ر ق ق جدظهادقت ملقار  قا قي قَق   قق ص م وقت ت مموِق

ناد مسذد ق ماظ ذ ققن ق تفذما قغذ قتلذكقناذ الاققبادلكنمقنا الاق لرمقسي قم  إقفس  قي ققمظ ق
ت مفينقا ياينقاداققبمان امقلدلقضقغهودقت م ق ص م وق ب نبقنادسمجكقتنتبم  رَقوقره قاهُق

دهذيقحرذاقتنسذجكقإلارذكقنادرذكيقناذويقا هذاقتيقد لق س  قماقنادسلدهاق ّ قوقىاوقىوقملذ
ذقبا  اقامكقتيأرضقاكقغ مذمن قا قىاذهر قناظسذمي اتنقتمدلذينق مذ نقم هدذمقجذكندقغجذ لِقتتجر 

ق1بنادركيقرّت ُققدرسه نًققتجدمقي ه نقلل مقمنر قت رلينقغراميا 
قو ق مل ق   ه  قنا ملباأونق ملدق

ق
 الملّثم: 
 ذذمنقيذذو  ق نقنسذذ ق  هذذوقن امذذ دقدق نادلذذ لقق حدذذكق ذذاقم ذذكق ق ذذاقامشذذ ق  ذذيقناظ ذذمنتاذيق

تنشذرلّقغذ قهدقق658 قغذ قام ذمنقسذن قكقاوقنادل لقاِقت فوقف أق  الاقنار  دقت كمقنا ما إقغيُق
 قناذكياقمقنا ذهخقت ذت  ذ ق فذوقو ققب2ناس وقملاقمذواضقنا ذمغظ دقتحسذ قنارن هذوقتاذ قينجذض

ك قسلكقي يققناظ ماإدقغ صّقاوققتسدم قنا كيكقم  ياقسن دقن اقا هققناظهكقغ قناس و
اذذذقامذمت قم ي ذذ دقمذاقاييذذ ق قتظذمااقغذذ قنادنذذممقق689نف ذ نمقمذذانهقغذماماقغذذ قسذن ق

م ناندقت فوق س يق وقىااقناسذدمتن قناسذ يدقكذ قىاذاقسذكاإقنادنررذادقكذ قىاذاقناظذ شدقتمظذوق
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دودقت ل   ق أفوقنادركيدقت نقنا  مئ قتيناا قملهذوقجديقماقنادالئك دقت نق ق للقج  يّقتق
نذواقت مذ  ق نقيُققبوقنادرذكيأملدذوق أفذوقمذاقتاذك دقت فلذ)ص(قغماقنادالئك دقت فذوقا  قنان ذ ق

قت ذذمنقنا ذذهخقفصذذ قنادن جذذ قا ذذمُّققدح ِقغمشذذرر ق مذذ  قغألذذوقتُحذذقبنانذذمنقتيذذكميا قىاذذاق 
ق أفذوقنادرذكيقملهودقغو  قماقفسسوق  نقفص نق شماقملهر ق  رلودقغقليقىااقنا لظ قتصذّ 

ّ قغأُق ذقلوقت اناتنق رلوقك قح سي دقتالّقملهوقاج يق اناقلن وقغو  قمذاقفسسذوق نقنا جذّقجسل
س ذذينقملذذاقغأمسذذأي قتح سذذي قتنت قق699كذذ قكذذماقغذذ قسذذن ققبيذذك دقكذذ ق هذذّقالسذذلقمنقغذذأغ هقمنذذو

ادقغكسذذ قناكذذي قا هذذققناظهذذكق نقا رذذ قنارجذذمفُقشذذن ودقغأاسذذّقىاهذذوقنا مطذذ قت ذذ قناذذكياقن ذذاق
تشقيقغذ قنانذمنقغأك ذيقنا مطذ ققناويقمنك قغهوقنادمادقت س قناا كا قنار قغهرمقناقظممد

ققبت يلققد فوقمجنيندقتحأ ق واك
غ ل ق اكقنا هخقفص نقنادن ج قغل ضدقت شماقملاق ه  نقت منقاظر ك قتملذاقسذالاق

غهذوققغل قينجيقغهودقتجديقاذونقنا جذّق رم ذمق  هذ نق ذكلقق قم نان ِق نقاس ي قناس دقغو  ق فوقسُق
نوحذذينلقنارذذ قنتس ذذيقاذذودقتغهذذوقامذذمت قم ي ذذ قرما رذذمقمنممذذم دقتي لذذثقملذذاق ذذّقمنرذذمدق

ّقت   ق فوقجلحقغ قحمفي قنا رياقغ   قج  يّقغ قنادنممدقغ ملقاو قنادملقناويقير صلق
ادنذممقغذ قناسذن قنارذ قالذّقغذ قن)ص(ققت   ق فوقا  قنان  لققبميقنا رياقح نمدقغر  ق اك

غهرمقرم ننقنا ممدقغ ملقاو ق ل  ق اّقناكتا ق نقناظكتق ذكق  نقاذوقغذ قالذيلقنا ذممدقت فذوق
 وقنا هخقفص دقتنا هخقغب قناكياقنو سمصذ قتجذاللقناذكياقنا الفسذ دقانسلر ق واكدقغكو ق

اذو قناسذن ققمذاقناررذ قغذ قتماقناكياقنا رنس قتآل تندقتحلسينقاوق فوقممقيكلّقنا ممق حك ق
قبغكمنقممق من

دقت   قمكإق744 تقغ قسن قق734ت   قغ ق ظ ق الموق نقنادركيقاب هقغ قسن ق
منممم ق فوقايقنادركيدقك ق   قغ قمينطذيق نقنادظنذاق أيفذوقنادرذكيق فذوقيرذكيقنانذمنق

ققبببببدقتاهحقايقنادركيقناديمياق وقغ قآل قنااممنىااقنا قلق
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ذقكقملهوق فوق م ق فذورِقت منقمدمقشُق ىفذ قق ّقمذاق اذكدقت ذمل قىفدذمق لذيُقاسذيلق دقغرنص 
ت ذذذكقجذذذمت قق740تمذذذم قاذذذونقنا جذذذّقغذذذ قسذذذن ققب اسذذذلن قاسذذذيلق قىاذذذهأ قوفذذذوا  قاسذذذيل ق

ق1نا دمفهاقو ق مل ق  ماوب
ق

ق ققجوبان تمرتاش بن
مذذاق ذذماإقنادلذذيلدقت ذذكقرلذذضقملذذاقناسذذلقمنق  ذذ قسذذظهكقنمهذذ قنومذذ ناقيذذمنق  ذذي قجي ذذمنق

جي ذمنقحرذاقحجذاقملذاقتصذ غم قنادلذكققوقتذيااقصذله ندقت ذمنقنومذ ق هذكملكقناررماقوف
قت ظكقحيناثقتدأاق  يقسظهكقماقناربلل قماقجي منقت رلوبق.تتص مق أّق م  

ت ذمنقتد تذذمشقغذذ ق مذذاق  هذذوقحذذمي قناذذ الاقنا تمهذ دق ذذملقن ذذاقتلذذ ايق ذذ اي قغذذريق ذذالانق
قملذذذاقنوا دقت مذذذ قت سذذذ قجهيشذذذًمدقت ذذذمنقى نق ذذذمنقت ذذذيقنال ذذذماقفذذذالقغ ظذذذكقملذذذاقم ظذذذ ك 

 صذذ م وق ماِ رذذملقتنسذذرظدّقنا ذذ نبدقغذذإ نقنفر ذذاقا ذذضقجذذينا قتحدذذّدقغذذالقي  ذذيقاذذوق حذذكدق
 مل قت منقلق قاوق فوقنادركيقتتسداق واكدقغ ل ق  م قجي منقناب  دقغأتم قتنسررم وقماق

ق2 اكب
نانمصذ قم دذكدقت ذكقح سذوقكذ قت كق اضقىاذاقمصذ ق ظذكق رذّق  هذودقت ذمنقنا ذمي قغهرذمق

قت اسّقا سوقالسلقمنق   قسظهكبقهق728سن قلوق ر
 

ق قاألخالطي الحسينيحسن 
تي ذملقق ذمنقمن قظذمقغذ قمنااذودقدق هّقمنذوق أفذوقنولالي قنا سهن قحساق اقم كق 

دقتيظذذ مقناكهدهذمادقتنشذرر ق ذذواكدقت ذمنقاظذذه قمذه قنادلذذي دق3 فذوق ذمنقاصذذنيقناذال تاا
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ماقمذاقير ظذوق قناجدظذ دقتيذكلقوفذوق ذمنقوقاصذللقنسضقىااقنا غ قدقت منقيُقاقوحك قتوقير ا ق
ق1بوقنادركي فلق

ق
ق ققالتويزري 

قلقنادمئذ قنا ممنذ لذ هق   ذمطقممسذ قوتلقببببق ملقن اقللذكتن ققير ق مادل بقنو صاد
ّ ققتمص قناسلقمنقييسذثق ذاقاظ ذيب ظذ مق ذماريياايقفسذ  قمذاقمنر لذ قنارصذيمدقاُققاجذ

ر ذذ دقتنت ظذذوقناك هذذ قمذذاق اذذّقناسذذينقمذذاقتنامذذاق فذذوقناسذذميد قنادنق ندي اقمصذذل قىاذذاقتُذذ
ملهذوقناسأسذييققطما قت اتا دقتم ذ ق مذ  دقتلمغذوقايسذماقنادصذممكإقملذاق مذ ا دقغذكنلق

ّ ققمتمًقهماق رلوق  ق2ب  م ُققتنف 
 

 المهدي التهامي: 
قنابه ق ق اّ قما قاجّ ق فو قتم مقملا قناهداد قغ  قمل ق اقمركيقناويقير  تاي

ق554اقتدأاقماقنس مطقاتا ق ن قفجم قسن قتناصال دقتصماقاوق ت م قتم يكتنقحر
هدقك قا قيل كق نقتيغ ق ظكقشر ياقماق اكدقتللسوقتاك قمركيقك ق لي قم كقنان  بقت كق

ظيقاتارر قحهك قاتا قناصله ههادقتاتا ق ن ق اييدقتا قاسرظ قملهر تيسل  قتنس قين
ههاقملاقمملقتناكمليإقنار قصما ينقحميدهرمقنااايظقمدمق منق أيكيقنآلل ياقسي قمكن

 يااامفوقىاهر بقت كق   ق نقن اقمركيقناماقنابالغ دقت هّق أفوقناماقنادركا ق ا مب
تا قيكمقملكر قىوقلدس قم  قممممدقحهكق اسّقصال قناكياقنويي  ق لم قشدحق

قهبق569ناكتا قتياننقشم دقغمفرص قملهر قت  اقملاقاتارر قسن ق
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ياني المغربي ق قالُفرِّ
اذذق ذمل قتغهرذمقتيجذوقنا ذهخقشذدحقناذكياقم دذكق848ماقغذ قحذيناثقسذن ق    قن اقناظد

يمف قىااقج ملقحدهكإق موا قناد كس دقتغهرذم قغذ قرماذ قنادنظذ قتنا ذيإق  ذينم قق اق حدكقناُس ِل
وقغنذذالقناس يذذمف قمنذذكا دقتنامذذاق فلذذقبمذذاقنارجذذأقىاذذهر ق مذذاقتاذذيقحما ذذوقناسذذلقمنقغدذذاقاتفذذو

قبف دقتانهق م  قانم وقنا  قمماق فلقنالقق دقت هّنادركيلق
ونقغ ق   قنا يدقيَقاقىااقناد  يايدقتتنيضقناجَق كمقنا ما إقت ي  قنار الق  ّق اكقت منق

كق قنانذذذمنبببقتت ذذذيلقمذذذاقمذذذواضقمماذذذكدقتنامذذذاق فذذذوقا لِلذذذنوافذذذادقاظدذذذّقنادينمهذذذكقتيذذذو لِق
ق1نا مغظ دقتتا ق  ماقفم لحقىااق نقير قمنوقممقير ب

ق
ققق نظام الدين السندي النقشبندي

تيام ق فذوقحدذّقغ ذاًلققدم قملدًمقراي نًقتااقىااقام ققتمظوق ّقاوقصله قتصماقيكلق
تناظجذضق فذوققبًمقجذكنًقرهذ ق فذوق ذمنق  هلذقد يقمنذوقنو ذينلتوقصذكَققدتا قاأاق دمق ذملقبي ه نًق

م قنا يمطذذذذ قتتذذذماإق ذذذمنقيذذذكلققدملذذذييقق فذذذذمقشذذذ يد قق غرذذذماإقا ذذذيلقديذذذمنقيرنذذذي قغذذذ قناذذذكممتيق
قدّقىاذذاقصذذما هررمقت قذذاق دكاسذذ قشذذهخقنإلسذذالمق  ذذ قمدذذ تتذذ  قام ذذققتاحذذقبنادقل ذذ 

قد ن قم دذذكقت فذذيقف ذذممقناذذكياق غ هذذّقاذذوقدم ق فذذوقمرذذكيقناامذذمنقناديمذذياق ذذوتصذذماقيذذكلق
 فذذمقق غ ذذملقد ن قنا ذذ يدقت فذذيقسذذنكيق سذذياق غ هذذّقاذذوقدم دذذكقيل ذذضق ن ذذممقناذذكياق غ ذذمل

 مذمقسذيناقنايجذوقتققدغذ قت رذوقره ق ف قت  يقامي ق اكقىولقق؛ش يدقملييقص هيقنانسض
ت ناق ذوقنا ذملقىاذاققبغكمنقاظرواقمنوق أنقناد ناقنا هم قنادظنييقناويقاأينقغ قنوغظذمل

قدناامذذمنق فذمقمرذكيلققداذمق اذّقام ذقق  نقصذظكقنادنذماإقنا ذ  ه ق ذهاقنادلذ بقتناظ ذماقت ذمل
ق بت فمق امي  قىااقىجم ر قتنت مم

ت منقم إق ماجذمميققدنومييققماقناصما هاقتره ا قمداق منق ماجمميقتسديق اكق  ه  ق
غلدمقفالقنابقهذضقمذاقنادن ذ ق ذممقت مذ قاجذاًلق نقاصذظكققدناسلهد قناسلقمف قييمقناجدظ 
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ناكغر اناقم دكق مهاقانغ  ققىنلقق نادن  قتيلظاق مهاقناكغر يقناظجد قت ملق صي قممل ق
تشذذم ققب نق اظنذذو(قص)ت ذذكق م فذذ قاسذذيلق ققديذذ ل ق  ذذمق أذذ قتمدذذ قاطذذ ق قمنردذذم

تسذذأاقمذذاقناربلذذهمققد اذذكقنومذذ قت ن قغيطذذيقغذذ قنا هدماسذذرمنقنا هدذذ يق ماصذذما ه قمذذكإًق
غأم ق مط قنا  مإق إل نجوق ظكق نق م ق إاالجذوقتطذم يق ذوقام ذقققبّقماقنارب همت للق

ت منقيوتمقماقنااممنقشكيكقنا لي قغقماقماقام ققىااق هيقناد ذكنققب ظكقاو قناكمي ق
َّققتمذ لق تتصذّقىاذذاقمصذذ قتمأذكق رذذمق لذذهاًلققدمذيق ظذذ قملدمئرذذمق نذذم لحقتالذّقرذذاإقتن ررذذ

ق1بتا قتقّقمكتوق ّقتيغ قايقت لي 
ق

ق قيابن أبي محلّ 
سذذ قنادل  ذذ قنادظذذ تمقتمدذذاقنامماذذمقنا ذذهخق  ذذيقناظ ذذمنق حدذذكق ذذاقم ذذكق قناسجلدم

 ذذملقنا ذذهخق  ذذيقناظ ذذمنق حدذذكقق ذذملقنانمصذذ ي قاذذذدق1022ناد رذذيلقسذذن قق  ذذم اق  ذذ قم للذذ
م مم قنار ل قتناربل قماقصذ   قنا ذهخقمققتظمااقغ قاسماروقنار قسدمام نارينت قاحدوق

 قغذ ق تلق مذ  قظ ق مل ق منقناس هوق  اق  ذ قم للذتا قاسما قيييل قمسج ققم    قم للقن اق
كذذذ قنفر ذذذّقي ي ذذذ قنارصذذذيمقمذذذكإقحرذذذاقت ذذذيقملذذذاق ظذذذ قنوحذذذينلقنا  مفهذذذ ققغ هرذذذمقصذذذ غمد

كقايماتذذوق غينجذذمدقت صذذكت قغذذ نا قت  تنجذذمدقت ُظذذتوحذذيقاذذوقمبميذذّقنايواذذ دقغمف  ذذ قنانذذمنقا
ذذِصذذ منذذك قىاذذاق نقتجكتذذوققىاهذذوقتجلسذذيُققمقسذذدظيق ذذواكق ا ذذيُقهروقت  ذذ  ق ت ممذذودق ذذمل قغلدل

ذذذ  ق ذذذوقغذذذ قصذذذ هيقنوحمايذذذكدقغر  رذذذوقتاناقا ذذذه قىاذذذاقفسسذذذوق أفذذذوقنادرذذذكيقنادظلذذذيمقناد   
ق2بتف وتوق ماظ نا

ذق قملذات ملقنا هخقناهيس قغذ قم مطذ نتوقت ذكقتكللذ و قتمدذاقناذكمي قناسميدهذ قمذمقفصل
ن رلذذ ق رذذمق  ي ذذمق حدذذكق ذذاقم ذذكق ق ذذاق  ذذ قم لذذ قنارسذذرمتت دقلذذم قغذذ قناق يذذققحرذذاق

قبملذاق اذكدقكذ قفارذيق ذوقاذو قنانارذ قحصّقاوقفصهضقماقناوتمدقت اثقغهرمق رم ذمقيذكل
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 ن ق ذكقكيفمق فوق منقغ ق تلق م  قمظمش نقاد دكق اق   ق أ قناذكوئ دقت ذمنقنا لذكقى قغ ك ق
ي   قغهوقنادنمي قتشمميدقغ ملقن اق   قم ل قو اق   ق أ ق ن قاهل  قاّقاكقغ ق نق

اقفب هقركنقىااقنانمنقغنأم ق مادظ تمقتفنراقماقنادنك ؟قغل قاسممسوقادمقا  قماقتظولق
 اكقاسسماقناي يقتتسم  قنا  دقغلدمق ص  مقل جمدقغأممقن ذاق  ذ ق أذ قغذمفقلققىاذاقفمحهذ ق

ت مذذمقن ذذاق  ذذ ققم ذذوقت  نلقشذذظ وق ذذما لقدقت  ذذممقصذذالتوقت تانا قغذذ ق ت مترذذمدنانرذذ قغلسذذّقكه
غي ذذيقغذذ قشذذ قتلصذذممق ان قىاذذاقغذذين قناصذذالإقمذذاقق ذذوقمذذاقنا سذذ  دقم لذذ قغر ذذكمقادذذمقاذذ لق

تاذذ قا صذذّقملذذاقيمئذذّقغلدذذمقنجردظذذمق مالهذذّق ذذملقاذذوقن ذذاق  ذذ ق أذذ  ق مذذمق فذذمقغ ذذكققناي ذذيد
م قتصذسمادقتمذاق تذاقمنكذ نقغذمهللقحسذه وق  هيقم ا  دقتحس يقاين دقتنف ل يقغذ قسذال

ينرذوقىاذاق نق اذذضقكذ قاذ ققب تقف ذيقاذونقمذاقناكذالمدقت مذمق فذذيقغذمف  قمذمقناذويقت ظذيقغهذذو
قغمسذذربثلققوق صذكاقناجرذذمادمذذاق فذوقنادرذذكيقنادنر ذ قت فلذذتنالققتامذذمقانسسذودقىاذاق ذذالاقنا  لذ 
ق ظي ب ليبقناظينمقتنتلق

م دذذذماقنا لذذذكننقاذذذأم ا ق ذذذمادظ تمقكمتذذذضقايسذذذماقنا  مئذذذّقتقتصذذذماقن ذذذاق  ذذذ قم لذذذ قاُق
تي  ذذذر قملذذذاقنوسردسذذذم ق ماسذذذن دقتي ذذذهيق فذذذوقناسذذذميد قنادنر ذذذ قت نقمذذذاقت ظذذذوقغرذذذيق

قدقتا دذذمق ذذمنقا ذذيلقوصذذ م وقم  طذذمقارذذ قملذذاقفصذذ تو قناسذمئادقتمذذاقتبلذذثقمنذذوقغديَ ذذ
در ق نص قنا ققغ ق ماقنا ميّدقتا ق ممينقوفك ق ُق)ص(ق فر ق غ ّقماق ص مبقنان  ق

ق1 ماقنا قب وقغ ق
ققت كق رّقغ قمظ   قانا ق هنوقت هاقجه قناسلقمنق يكننقناسظكيدقت قيقا سوقتمللِق

ملذذاقسذذياقمذذ ني دقغ  ذذ قمظل ذذمقانماذذكقمذذيقايتنقجدممذذ قمذذاق صذذ م وقف ذذينقمذذاقنكنرذذ ق
ت مذ ق صذ م وققببببدليقج رذوقغذكغنيق  تطذ قنا ذهخق  ذ قناظ ذمنقناسذ ر تحُققم  إقسن د

لقناهس فذذ  قتحذذككن قمذذاق كذذقق ذذوقمذذاق اذذّقتنايقناسذذمتاإق نقضدق ذذم فذذوقاذذ قادذذيقتاكنذذوقتلهلذذ
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ذقبببغهر قىااقنآلنقماقايقملاقاونقنومر ماب اذوققالًقت منق  اق  اقم ل قاونقغ هرذمقم صل
ق1بحقممل قسَق له قتفَقق ل  ق

مكإقت اهثقتطيقارمق سذدماقر ي ذ قمنرذم قنايطذم قتنا سذقمنقنادسذر ه قغذ قمظ غذ قاوق
تمنجنهذذذقققد يذذذيقغذذذ ق قذذذيق لظذذذيمقناظس يذذذيقنانس يذذذيناصذذذ هيقمذذذاقناسذذذ ه دقتإصذذذلهيقناب

دقتسذ قا كم قناافذكيقنادنجنهققا م قنق تقدناصبياقاركمق نماقشهخقنال تاقتا نقناسجيا
نا نشذذقدقتمرذذ ننققسذذمم قغذذ قت قهذذيق مظذذماقمسذذمامقناجدممذذ دقتناسذذهثقنا ذذمامقمذذيقناسذذر 

غذذذ قسذذذ هّققنقفسذذذينقناسذذذسل قنادنبكمذذذ دقتسلسذذذ هّقنا  ه ذذذ قتنا ذذذقلقناقايتنقناجرلذذذ قتمذذذك
قبتترههجقنوسكقدقنا  يظ قالبلْق

ق
 :صالح بن طريف البرغواطي

دقت منق  ي قي يدقاأناق  مقص هيدقت منقماق ذيناق2نادرن  قناويقناماقنان يإق رممسنم
تادذمقنف ذ  ق مذ قمهسذ إق  ذ قي يذدق مئدذمققمهس إقنابسه قنا ذمئ ق ذكميإقنابذيناهقناصذس ي د

اقمأمفذذوقأق ا ذذمدقتشذذ  قارذذ قنا ذذ نئيدقكذذ قالذذكقتتالذذ ذذأم ق  رينيذذ ق رممسذذنمدقتي ذذملقىفذذوقتن ذذ
لذذذ قمذذذاق اذذذّقناظبقت ذذذمنقصذذذمايقت ذذذكق ذذذمنقشذذذركقمذذذيق  هذذذوقحذذذ تبقمهسذذذ إقن نذذوقصذذذمايقاذذذوند
قغهذوظذك دقتنفر ّقامي قنان يإدقتش  قار قناكامف قنار ق مفينقملهرذمقمذاق تنابه دقك قنفسلخق

قام ذمندقمذاق ذكوقاجذضقتصذهممق مانرذمادقتلدسذمق مالهذّقلدسذمًققصذلين دقم  قيدمق هّ 
ق  لرذذمقتمذذمقنولهذذ إقنا  ظذذ قغذذ قلدسذذمقتناسذذجياقتنابمصذذ تهادقإناسذذ لققرسذذّقنايطذذياقتغذذ 
قبشماقممقنانسماقماقيراتهق نقتال جّقا رّدقتناسمامققدىادماًق

ققد للذذ قنا   ذذ قسذذياإقكدذذمفهاقغذذ ق  آفذذمقسذذدم قيرم ذذمقت ف ذذأقدىاهذذوق ذذوق تحذذ ق فذذوق مذذ  تنحذذرجل
قىولقِ ِلسمِنقَ يِمِوق(  ا  ق)قَتَممق ْاَسلَنمقِمْاق ويقابذ هق م ق فوقنادرذكيقنوي ذ قناذق  قكقب3َاُسيل 
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ناظ  ذ ق قللسودقت نقنسدوقغذ قنالسذمنقاأينقصمح ودقتيصللققغ قآل قنااممندقت نقمهسا
دقتغذذ قناظجدذذ قمذذما دقتغذذ قناظ  نفذذ قات هذذّدقتغذذ قنا   ذذ يقصذذمايدقتغذذ قناسذذ يمف قمماذذك

لذذ هقىاذذاقناد ذذ مق ظذذكق نقملكرذذ قسذذ ظمقت ا ظذذهاققكذذ قبتمظنذذم قناذذويقاذذهحق ظذذك قف ذذ لققدتنا ذذم
ذذذاذذذىاذذذهر قغذذذ قاتققن دقتتمذذذكا ق فذذذوقي جذذذيَقسذذذ كق كينذذذودق قناسذذذم يقمذذذنر دقت تصذذذاق نهذذذوق ماردسل
ق مذذ ا قغ مذذاق ظذذك قىاذذاق تنسذذمقنادمئذذ قنابممسذذ دقت ذذمنقالذذكتلقغذذهر قمالحذذ قىاذذاق نقأسذذرد ل

ق1 ينق ك ا بجما قاتا قناد ن قهاقغدَق
ق

  :محمد بن يوسف الجونبوري 
ت ذمنق  اذكقنانذمنقبقاذذ905سذن قاقنادركالذ قمنالقت منق كققداذ910نادريغاقسن قيقنارنك

دقغذكلّقمنذكتدقكذ قإتندقغأجال قنايوإقىااق ذالاقمذمايقت تامر دقغدملقنانمنقىاهودقت فك  قآل ق
تاجذيقىاذاقنارنذكدقغذأجال قناذيوإقغذواضقىاذاققغ ذج ققاقىااق ج ن دقك قسمغ قىااقنا جذم سم

ق2اقىااق الاقل نسمندقتمم ق رمب الاقناسنكدقك قسم
قينر ذ ق ظذُكق دذمقملهذوقناجدرذيادق ذّقتماق اضقىااقمركيلروقي  ق فلق وقاهحقانم قمركيل

ملدذيق قناماق فوقييحاقىاهودقتماقتحهوقنا ذهقمف ق ياذو ق ملقنا نيج ق!! كقير قتمم 
رذذكيق ذذّقىفذذ قم ذذك قتذذم يقم دذذكقاسذذيلق دقوم دذذكقمقمذذاق ق ذذالقتنسذذق قجكيذذكإقناهذذيمد

مذذذذما قملذذذذذ قناكرذذذذمبقتقنإلادذذذذمندقم ذذذذهاقنا  ه ذذذذ قتنا ذذذذذ يظ ققناامذذذذمندقتناثقف ذذذذ قناذذذذ حداد
قتنا طيننب

ت ل هقمذاق ي ذ قناذ الاق  أذ قملي رذمق)ص(ققيممقغ ق الاقنارنكدقتحجقتا قيااقنان  لق
ق3بىااق نقمم ق  لكإقغ نإقتايقن اقكالثقتسرها

دقتيرذ ق   قتنت ظوقللقق  هذل هقاجّق مارنكقناماق فوقنادركيقنادنرملقنا   فج  ق 
 قت ذكق لذيُقبق م  قتيماقصهرودقك قىفوقمم ق ظكقمذكإدقت نق ت ممذوقاذ قي جظذينقمذاقنمر ذماا 
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سدظيق  ه نقماقنا مامهاقماق الاقنارنكقىاذاقنا ذ مهاقمذاقناظلدذماقتقناصذل ماق نق تا ذكق
قينقنا رماهذ دنا يمقىا قنآلنقملاق اكقنومر ماقناب هكدقت فر قاظ غينق مادركتي دقتا دذمقسذد

حرذذاق نقنا جذذّقناينحذذكقمذذنر قاأذذينق ذذهاققونق ذذّقمذذاق ذذملقارذذ قىنقنمر ذذما  ق ميذذّق رلذذي د
توقي ما ق ا رّق تققدىنقنمر ما ق ميّق رّقنا متّقناجديقناك ه قماقنادسلدهاقغإ نق هّقاو 

اذذ قللذذقق  هذذ دقت ذذكقطذذدينقىاذذاق اذذكقنومر ذذماق ذذكممق لذذ  قل جذذينق رذذمقمذذاقسذذيناققداسذذل 
ق1بل  ف ق رونقجديقماقك م ق اّقنارنك قدناص نط

ق

تمذذاق اذذ قمذذاقصذذنلثقغذذ ق اذذكققداذذو قناقمئسذذ ت ذذكقصذذنثقناظلدذذماق ر ذذمقغذذ قناذذ اقملذذاق
نا  اذمنقغذ قمالمذم قمق  رذم قملذ ق ذاقحسذممقناذكياقنادر ذ قنارنذكيقميناقناظدملمصمحضق

قبمتلبه قنا همنقغ ق ل ماقمركيقنااممنمتقممركيق ل قنااممن
قبال هخقح هضق قنا نئجيايققممق  ِقرمبقنادُقنا مصنلثقغ ق اكققتمدم

ذدق هذذّقاذذ1293ال ذهخقنا ذذماجرمف يايقفايذذّقحهذكا  ماقنادرذذيغاقسذن ققم قنادركتيذذ ناركالذمت
ق تطيقغهوقجدهيق حيناوقتايق رمبقفمغيقجكنب أفلوق

قاسما قغ قشأفر بقتمدمق ماذوحج قنارهرد قنادأ قنا مغظ قتغ قناسرمت قنا كي ه قو اق
منذذوق ا ظذذهاقسذذن ق فذذوقنادرذذكيقمذذاقيمئسذذ قاظر ذذكتنقغذذ قاجذذّقمذذم ققيُقسذذ لقغذذ قغرذذين قتلذذك 

غدذمقير تذضققدناديمياق  ريا قآل قناامذمندقت نقمذاق فكذ ق يفذوقنادرذكيقنادذو ياقغ ذكق سذ 
قد مذذذذمقنوتلق ق ذذذذأنقاذذذذونقنمر ذذذذماق ميذذذذّقتطذذذذالا ق  ه ذذذذ قتجرماذذذذ قشذذذذنهظ  غأج ذذذذيُققملذذذذهر ؟

ت مذذمقنا ذذمف ققالغذذوق دذذمقسذذردلاقملهذذكدغلدبماسرذذوقاصذذ ييقنوحمايذذكقنارذذ ق ذذما قترذذينت ق ب
غبفذذوقير تذذضقملهذذوقتكسهذذ قنوئدذذ قنادصذذ حهاقغذذ ق رذذ ر ق دذذمقاأذذوبقاذذاواقغذذ ق مدرذذ قت نق

ذ ا ذ بقمن ذذوقق قمسذلدًمقاكينذوقغرذذيق ذمغ قم تذكلقاذونقنادهذيقاذهحقنادرذكيقنادذذو يادقتمذاق س 
ق2ببببببىنقا قيرضدقت ا ًمقغراواقمنك تنقالدركيقناديمياق وقآل قنااممنب

ق
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ق قمحمد بن فالح بن هبة هللا
تاذذكققمذذممقميسذذاقناكذذمي بمذذاقسذذالا قنإلتاذذيققدا نقاتاذذ قناد ظ ذذظهاقت تلقسذذاليهنر 

ذذ تاذذيق سنذذينقمذذاقنا ذذظي إقوق ظلذذيمقنا ذذهظ قنوكنذذ قم ذذ ي دقت ُق ينسذذمدقتتظلذذ قغذذ قنا لذذ دقتتس ل
غذذماماق فذذوقنادرذذكيقتسذذداقشذذظي نتوققذداذذق840تلذذ هقىاذذاق مااذذ قلي سذذرمنقمذذممققغأت نرذذمب

ت متلرذذذوققدملذذذاقنا ذذذيياإقنسذذذريااقبما قناد ظ ذذذظهاغسذذذدلققنومذذذ نبغر ظذذذوق ظذذذ ققدر ظ ذذذينا
تم ذذ ق مذذ  دقغممرلذذكقق861جهذذيشق لذذكنادقت مفذذيقناكتاذذ قالر  دذذمنقغمفبذذولدقكذذ قيسذذ قسذذن ق

مذذذ بقناظذذذ نمدقتجظذذذّقنا ذذذيياإق ممذذذكإقاسذذذلقنرودققتواذذذ قلي سذذذرمنقتناجانئذذذ قت يممذذذوق ي ذذذ ُق
قتمم ق رمب

 
 :أحمد بن عرفان البريلوي 

تمنذذكممق لذذ قنا ن ظذذ قمذذاقمدذذ  قالذذّقدق يذذ قمذذاق ذذ  قانيق  يلذذ  غذذ قق1201سذذن قتاذذكق
ال  ذذكققسذذمغ ق؛تادذذمقشذذضلقبقمبقتتظلذذ قناظلذذيمقنو ركنئهذذ قتن  ذذّقملذذاقنواظذذمبقنا يمطذذه رلذذناكُق

غذذواضقىاذذاقمذذاقشذذلّق تقمدذذّقاسذذكق ذذوقنا مجذذ قتيذذكغيق ذذوقنو  قمذذاقفسسذذوقتمذذاق سذذ توبق
كالييقنارذذذذ ق مفذذذذيقم جذذذذيقناظلذذذذ قتم صذذذذكقناظلدذذذذماقحهذذذذكق سذذذذ إقنا ذذذذهخقتاذذذذ ق قناذذذذقاالذذذذ 

نحرسذذاق ذذوقت ذذما قغذذ قنالذذويقتناقل ذذ بقغيصذذّقىاذذاقنا ذذهخقم ذذكقناظايذذاق ذذاقتاذذ ق قناذذكالييق
ت لذذذ قااجذذذ قغذذذ قناظلذذذ ققنا ذذذهخقم ذذذكقناظايذذذاقتشذذذ ه وقم ذذذكقنا ذذذمااتاانقملذذذاقيذذذكقدقىي نمذذذو

ت  ذممقغهذوقف ذيقمذماقىاذاقتينذوقتنادجماكن قنا تحهل قنار ق مفذيقتذكانقغذ ق اذكقناظصذ بق
فذذذينبق مهذذذ قلذذذمنق)قحذذذمي قتواذذذ قتيفذذذك(قغأ ذذذك قاذذذوقق-ت نادقاجذذذيقىاذذذاقاالذذذ دقكذذذ قمذذذممها

قسذذذنهاقيذذذكابقناجذذذه قتي ذذذه قملذذذاقبقضقناجذذذه ياقكنسذذذرظكنا قالجرذذذماقتتذذذ غأ ذذذممقمنذذذك قسذذذيل
بقت مفذذيقنا ذ بق ذهاقنومهذ قتنإلفجلهذادقكذ قت ظذذيقنومهذ ق رذكن ه قنا ذ بقتمصذمايقنا رذمل

ليقاإلفجلهذذاق ذذهاقناقذذ غهاقاكفذذ قاذذ قا نحذذراللقق-ت دذذمقتي لذذي–أذذاقانر ذذًمقغهرذذمقتاذذ قمذذمقسذذرل
قنايوا قتسهق تر قملاقنا أ ب

هخم قركياقماققنا نجمبت منقنادسلدينقغ ق دقتاذونقناوياق مفينقينذمايفر ق ذمو  قناسل
ق ذمق اذضقىاذاقنا ذجل قنانذمنقملذاقناجرذمادقتادل ممق منقاوق ك قملاقناسذهلكق حدذكدقغكذمنقا ذكل
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اقماق نقي قنانذمَنقملذاقرلتدأل قغ ذكل قماقمسلد قنارنكقحهذكقجدظرذ قميسذ قنا ذجل   ق أ ه  
ق1241تادذذمقنسذذررليقسذذن ققدهذذيقناك هذذ قمذذاقنوفصذذماقتنادجماذذكيابناجرذذماقتمدذذّقملذذاقتج

ق  ه قماقنادسذلدهاقالجرذمادق ذهخق ممق رجدهيقح ك  تلذم ق جه ذوقمظذما قطذماي قطذكقناسل
قبنإلمماإمنرمقمظ   قنيياإقنار ق يييقملاقىك امق مإلممم قتق

قغهرذمقجدممروقمنرص ياقغمت هاميق متاقه ك لق اضقىااق ّل قحذ ملهذوقحرذاقكذماقدقتمذمقىنل
ّقىاذاق نقينر ذىاذاققومدذمقاغظذويق ذمفينقينمغسذيفودقظلدذماقنالذ ظ قنا متاقمذكغيمهاق ذه اّق 

ذ مذه قناسذهخقشه قسن قحهكق منقق مويي تصّقىااقبقهسرأفثقناجرماأمنقآل قام كقا  ل
ت ذذمنقانذذم قي ي ذذذمنققدجمفذذضقت  ذذممقككنذذذ قملذذاق ظذذكقمهلذذهاقمنرذذمقجه ذذوقتمكنغظذذوقمذذاق ذذّ

قق مويي يوا منقىااق مذاقل ذ ناقنا لذكقتنا ذمف قق حكادمقي يذققج لذ قوقاظ غذوقىوقنابذينصل
مذذاقناقذذ ي هاققحدذذكقملذذاق ذّقتنحذذك ق ت ذذكق  ذممقناسذذهكققب جسذذ قصذله قىاذذاقواذذياقيذمنقادذذ لق

قناق يققملاقناظكتقنسمق لقحُق  مفذيقبقتمنذكممقف ذ يقنادظ  ذ قويي ماقناذكليلقىاذاق ذماهسكل
قارمقاصمايقنادجماكياقغ ق تلق قسذ ل ق ظ قماق منقا  نقناق يقق غ ذاقىاذاقناظذكتل ايوق نل

يقاق يقبقت اكقممقن رذمجدينقحذ ننقناق يذققدقغا ذ بقملذاقنادسذلدهانلذاقمقشه قسذن شجل
يهحقحدذذ قناذذيقكذذ لقتنفر ذذ قجه ذذوقغذذ قل ماذذمقناج ذذّقتي  ذذوق ذذماج نابققتنسذذرياينقملذذاقناددذذ لق

قب1246 د رّقنا  يلييقتجدمم قماق فصما قسن قتنفرريققدتنشرك قنادظ   
ق َّ قنا جذ ت ذذكق نذذيج  ق قنادركاذذ ق ذذمقتاكذاق ت ممذذوقتيادذينق اذذكدق ذملقنااذذ قيذكلقت ذكق هذذّق نل

سذم ق ذمااإدقحدّق يمقماقملدماقنارنكقاذونقنا ذكيكقملذاقلذ تهقناسذهكق حدذكقنا  يلذييق ركللق
نادركتي ق مدقتا قتكاقتن لذ قق ِقتراندقتا قيك ققتجماكقحج ققيق نقناسهكق منقاجاًلقصما ًمدم

ق1اوقاو قناكميإب
تي ذذ بقمذذاقاذذونقمذذمق مذذ ق ي ذذ قناظذذينمقت ظذذ قنابذذينصق ببببقت ذذملقشذذدحقنا ذذققآ ذذماي

 فذوقنادرذكيقناديمذياقق(ا )غذ قحذققنالذم يقنا ذرهكقنإلمذممقنومجذكقناسذهكق حدذكقنا  يلذييق
وقنلرسذذاقمذذاق مذذهاقفلذذغذذ قمظ  ذذ قنالذذاتدق ذذّقىقاذذ قاسر ذذركقناد  ذذ ق ذذوقغذذ قنوحمايذذكدقت فذذو
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ميجياقغ قاونقناظما قىااقنآلندقحراق غ طق ظ ر قغ ذمل قىفذمقا هنذم قغذ ققنانمندقتايقح  ق
تيامدذذينق فذذوقسذذهظيادقتسذذهب هق ظذذكققبمأذذ قنادظ دذذ قحذذيلقنادقذذممدقكذذ قرذذمبق ظذذكق اذذك

رلذذذذذمققمذذذذذ تاقناامذذذذذمندقغذذذذذهدبقنوا قمذذذذذكًوقت سذذذذذقًمدق دذذذذذمقمل ذذذذذيقجذذذذذياًنقتيلدذذذذذًمدقتاذذذذذون
تإاذذاق قناد ذذركاقمذذاقصذذنهيقاذذاوادقتفظذذي ق ذذمهللقمذذاقاذذو قناظ هذذكإقنادنكذذ إقببببببقت ميذذّ

ق1بنايناه دقو قنمل 
ق

  نور بخش:
تاذكق  ذي قغذ قنا قهذثقتجذك ققم بذ قفذيال ذضقمم دكق اقم دكق اقم كق دقنادظذ تمق 

ذذذضق غذذذ قنإلحسذذذماقتمذذذاقانذذذمقي مقميسذذذاقإلمذذذميق دذذذمقيل ذذذضق ماديسذذذييقفسذذذ  قىاذذذاقنما سذذذيقل ل
قباذ795تاكقمممق إي نندقحهكقق  ي قىااقمكين ق مئاقماقمنق  ق ياسرمنقناكمي بقامج 
ناسذذم ظ ققيق  مغ ذذ ق ييذذ قت  ذذماقلذذمامقحهذكقنسذذر ر قنا ذذ آنقناكذذ ي قتاذذيقغذذ يذمنقيردرلذذ

ملذ قناردذكنف ق ماقمد  دقت مايقملذاقيذكقنا ذهخقىسذ ممقنابرالفذ قناذويق ذمنقم يذكًنقالسذهك
نا تحهذ دقت نذماقملذاقاييذذمق دهذيقم نحذّقناسذلي قنا ذمين قتنارا هذ تغذ قغرذ إقتجهذاإق قذيقج

غمشذرر ق رذونقق- ي قتناضقنانيا– اآامقناسهكقىس ممقنابرالف قمنيقتلدهو قا ضقفياق ب 
ت جذذم  قغذذ ق لذذوقق-شذذهخقىسذذ ممقنابرالفذذ – نال ذضدق دذذمق فظذذ قملهذذوق ب  ذذ قملذذ قناردذكنف 

نقنا هظ قملاقيكقتلدهو قم دكقفذياق بذ ق نقاجكاتق نا هظ قماقنانمندقت م ق ت مموقتم يكاو
قبقتلدهو قك ق ماظوقنآلل تنق تمكقايقيك ق  ّقناجدهيدقت ماي

 ناماق فوقنادركي؛قاكيفذوقين ذكاقمذاقسذالا قنإلمذممقميسذاقناكذمي ق دذمقا ذض ظكق اكق

ا ذي قت فذوققفسسوق أفوقىمممقتللهس قاجدهيقنادسلدهابقت م ق فذوقجذمميقناكدذمو قنإلفسذمفه د
نا يمطذذهم دقتامذذمق اذذّق مقناكينهذذ قتناكفهييذذ دقت فذذوقاسذذرقهيق نقاظلذذ ق غاليذذينقيمغذذ قناظلذذيق

قبغ قس هّقفص تو  ممفوقىااق نقاظركتنق د ّقاونقناظص دقت نقي كتنقف ميمًق
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ق م صذذياقللذذققناكذذيندقتملذذ قتجذذيا قاذذيقيرذذياقنإلفسذذمنقناكممذذّقغذذ قاذذونقتيظر ذذكق ذذأنل
تيذام ق .ب قآلذ قغذ قناذكفهمشق- يقيريا- نقشبصًمقممقاأت قغ ق  ت ق يام تققناكينب

 فوقنجرديقغهوقات قنان  قتنايا دقتاذيق ذمنقييسذثقتميسذاقتمهسذاقتملهذًمدقتتنذياق ذأفيناق
قب ي قتناضقنانياقواّق ممفو– ممنق ااوادقتير قغ قصياإقفياق ب 

فذياقمذاق دق دقغه ذيل قىفذو- يقتناذضقنانذيا–ثقانئدذًمقمذاقا  ذوقفذياق بذ قير ذكلق يذمن
ناظذماغهادق ذّقتينذياقناذكفهمق ا ذًمبققناذكفهمق نيااذمدقتاأذونقينذياق لذيبقغكدمق نقنا دحقتنيا

ق صسروقم ر ًنقميمياًنبق(ا )تاونقفياقنايوا قغم ق وقماقي يققمل ق
نإلمذممقمذاقفسذّق ماقشذ تطقنإلمممذ ق نقاأذينقق نلققمناس وقنوحيطمغ ق رم وقت منقيو  ق

ناجرذماقنوي ذ ق نقاأذينققاجضقماق جذّ مل قتغميد دقتاونقاأس قالجرماقنوصل دقتاكا
ناد ت  بق دمقا ذكق ت ممذوق نقاأيفذينق ناذكياقغذ ق تاهًمق مماًلقناويق قيقجدهيقم ممم قاو 

ق اقاونقنا هيتي الق  اق   قيماضقناكفهمقم ّقمل لق
فهمقَكالكًمقامقَغِ هْ قققققققققق قنتل مَممقن ركنًاقق موِمهذْ قيللققناكُّ

ق ذذا مذذاقفسذذي  قنادرانيذذكقحهذذكق ملذذاقفسسذذوقىمممذذًمقتهدذذياقلقذذ ًنقق حذذحقناسذذلقمنقشذذم قّا
قنادسلدهادقتت صاقغ ق لظ ق ي قا ت قغ قمنق ذ قلذرالنقاألذوقنا هظذ قمذا تللهس قاجدهي

قحذذذذمي ق–نانذذذمندقتيذذذذكميقملذذذذاقفسسذذذذودقغذذذذأم ق إا ذذذذماقنا ذذذ  قملهذذذذودقغ ذذذذ  قملهذذذذوق ميايذذذذكق
ذق-لذرالن دقتمذاقانذذم قتجل  قشذذه نقوقىاذذات ظذذكق ذوقىاذذاقاذ ن قحهذذكقم ذذ قناسذلقمنقشذذم قّا

دقكذ لق اذضقغريجذوقىاذاقشيشذر قتنا صذ إقت لذكنا حهكق يلققس نحوقحميدرمقى  ناه قسذلقمن
نانمنقت ماظي دقتفيايق وقللهس قماقجكيكدقتط  يق مسدوق    ّقملهوقىااق  اسرمنقحهك

ق إا ذماقنا ذ  قملهذوققبنابقض نان يادقت ا هيق مسدو دقت ح ذ قكمفهذ  مذ قناسذلقمنقشذم قّا
قاقماقنار تبدقتتصّقىااقمنق ذ قللبذملق ظذكسالسّدقتاكنوقتدألقآ ا هجمنقم هكًنق ماقىاا

ققب نقم  قناج ملقنا لجه قغذ قكذالثقاهذملقمريناهذ  للبذملق ذ  قملهذودقت مذما ق حذمي ىوق نل
قغذذذذ  م لذذذذ دقت ظذذذذكقكالكذذذذ ققآ ا هجذذذذمندقغ سذذذذ وقناسذذذذلقمنقغذذذذ قجذذذذضل ققىاذذذذاقناسذذذذلقمنقشذذذذم قّا
ادن ذذ قيذذيمقناجدظذذ قتإمذذالنقاذذ ن قحهذذكق ج ذذ قملذذاقنمذذرالاقنقتلدسذذهاقييمذذًمق ظذذكق ذذوقىاذذا
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دقت نق وقاجردذذيقىاهذذوقنانذذمن  ذذ تطقمنرذذم قنابالغذذ دقكذذ ق يلذذققسذذ نحوققتبلهذذوقمذذاقامذذي ق
قبت رص قااتسوقملاقناظليمقنادركنتا ينا قمنوقمدممروقناسيانادقت نق

نشذركقى  ذمار ق ار قنوارانمذم قنارذ قنارذامق رذمقتجذم قناسذلقمنقغذإنقنانذمنقاذ قير  ذي دق ذّتق
 ذكاق دمئذ ق اذثققبقتصيبدقتتجديقاكاوقغ قغرذ إق صذه إقمذاقمايكاذوقمذمملهوقماق ّقحك

 ذ  قملهذوقالدذ إقنا ما ذ دقحهذكق ظذكق ذوقم هذكًنق ماسالسذّقغاجّدقغ ظ قناسلقمنق مابق ق
شذم ققت  يادقتمنرمقىااقش تنندقتمنرمقىااقجهالنقكذ ق يلذققسذ نحوق ظذكقتغذمإقناسذلقمن ىاا

قمممق ق باذ869 جيناقنا يدقتمم قانم قمممقاذدقغأ ممقغ ق  ي قتسداقسلساقغ 850ّا
 قمذاقنااممنقتلمت قنايوا دقتم لق اماقغ قحهمتوق فوقنادركيقتصمحضفياق ب قن يمن

نادلذذي قتناسذذاليهاقاكذذ ققيل ذذ قفذذكناقىاذذا ذذمنقتقدقفسسذذوق أفذذوقم رذذ قميمذذياقتم رذذ قجذذممي
نقملدرذ قين ذوتنقنار لهذكدقتيألذوتق  اذّقناظلذ ق نكمينقيذ دذمق ذمنقاسم  ينقنآلل ياقغ قفص توبق

نادظ غذ ق نقا صذلينقملذاقنا ذققناه ذهاقمذاق ماقاونقنادظهاقناصمغ دق دمقاقلضقماق اّ
ناجدهذذيق نقي ذذماظينقملذذاقيكاذذوقحرذذاقوقاديتذذينقمهرذذ ق  نتذذوبببقتاأذذوندقتينرذذ ق المذذوقمقما ذذمًق

جذذذمميقناكدذذذمو قنإلفسذذذمفه دقتحذذذمتيقناظلذذذيمقتناسنذذذينقناكينهذذذ ق جمالهذذذ دقغرذذذيقاظر ذذذ قفسسذذذو
ق1بف ه  قغ قناكفهمدقتوقا ر قم لوقىااق ظكق  تنق يجكتناكفهيي دقوقي

ق
ق
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 وليس هناك أية عةقة بني الطريقة والشريعة. 
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ق سعيد بن صالح ياسين العنسي
فيإقيمنقمرصيغمقغ ق لكقشماقت    قجدممرذودقتت صذاقغذ قناذك ققماقغ رماقناهدابقتاي
تطذ بقف ذكقناس ذ ق مسذدودقتفصذضققبمنادرذكيقنادنر ذ ق ىمممقنا   قنادقرلقم ل ضقتتل ضق

جه مقاد متل قنارمايقم دكق ذاق حدذكقت ذمنقاذونقغذ قيذ ي قنايوإقملاق ظ قنا الادقتجراق
ق1باذق1257مممققىبقغن  يق هنردمقح تبقنفرريق  س قنارمايقت رّقسظهكقغ قمكين 

ق
ق ققالكردي المهدي

اجذذذّقمذذذاقنويذذذ ناقيرذذذ قغذذذ قج ذذذملقم ذذذ إق تقناظدماالذذذ دق ذذذمنقتناذذذك قم دذذذكق ذذذاقم ذذذك دق
قحسهن دقتِاكقاذوقتاذ كقسذدلم قم دذكًنقا ل ذوق مادرذكيقناديمذياقتاذوقم ك ق كق اماق فلوقش يد 

ت ظذذوقجدممذذ ق  هذذ إقمذذاقنا  مئذذّقتنسذذريااقملذذاققديرذذ ق ج ذذملقشذذر  تانكنرذذمقم ذذ إقسذذن بق
 ظ قنا ال دقغ  ضقىاهوقتنا قناديصّقتت يق هنر ق رملدقغمفرامقتن نوقىااقنسرمف يلقغظسمق

لقمنقتمنظردمقماقنا جي دقغدمتمقانم ب منوقناسل
ق2

 
 الزوي: إسحاق السبتى 

اذذقمذكمهمقنادركتيذ دقتاذ ق مذ مقق986ل هقغ قمركقناسلقمنقناظ دمف قم دذكقنا ن ذيقسذن ق
قمنوق ي  قماق اكب

 
حيمي ق قمحمد بن عبد هللا السُّ

 جدممذ قدقاظذ مق فصذما ق1343تتذيغل قغذ قق1259قنايسذقاقمذممقجذمتإتاكقغذ قجايذ إق
بت فلوقاقد فلوقسه ر قتيدبقنوا قمكوًقدقتا قيامدينقنوا    يقنادركيل
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ق قالنَّحالن
ذكق ذاق حدذكقنار ن ذ دقمذ مق ل ذضقناذن النقا ذدياقجسذدوق سذ ضقتجييذيقفسسذوقايقم دل

ًنقق1ميقىتظم رمق ماظ ماإب    ق فلوقنادركيقغأم قنادلكق مايقنوحد ق  رلذوقت ذمنقملكذًمقمسذر كل
قىااقنانهّقت ا  قغهوقغدم قر  ًمب دقحهكقج ل قوقي م قح م قوحك 

ق
ق قيالسودانالمهدي 

ت منققرمقحسهنه قنانسضماق س إقنشرر ق فلقدق1843غ قسن ققتاكقغ قجاي إقتم ظ قاكف ل 
قتحس قنا  آنقتايقغ قنا مفه قم  إقماقمد  بق  ي قغ هرمدقغرظل قمنوقنا  ناإقتناكرم  ب

جذذذماإقناسذذذساقمذذذكإق صذذذه إدقت اذذذضقىاذذذاقمذذذم ق  ذذذي قتاذذذيقصذذذله دقغظدذذذّقمذذذيقمدذذذوقغذذذ قفِق
مذذكإققنو ذذه  قغذذ قنانهذذّقتنف قذذيقغذذ قجايذذ إقم لذذقم دقتتصذذيلقناب يذذيمدقغ ذذ  قناس ذذوقتنارسسذذه

قلدس قم  قممممقالظ ماإقتناكانقتناركايحب
ملذذذاقفسسذذذوقتاهسذذذرظهاق ذذذوقملذذذاق  ذذذماقق مادذذذملقنا لهذذذّقاهنس ذذذوُققىاهذذذوت ذذذمنق الذذذوقي سذذذلينق

قبقكذ لقمق دذمق  ذ قمنذوحمجمتودقتاكنوق منقحهاقاصلوقنادملقاصهضقمنوقحمجمتذودقكذ قيرصذكلق
حرق ذذودق تقيذذواضقىاذذاقنانهذذّقننادذذملق اذذضقىاذذاقنالم ذذ قغمحرقذذضقت ذذم قمذذمقنحرذذمهقىاذذاققى ن

قبماتوقغ قنادماقاهصقماقماقناسدكقممقا رم ق وغهل  ق صنلق
قاآ قمردذمق مفذيقمنااذ قصذمح ودقغ ذكق فكذ قمذمقاآ ق ت   تنقنفوق ذمنقي ذياقملذاق ذّقمنكذ  

سلذ قلرذذمنقنادذملقغذ قحقىفسذممغذذ ققتنإلسذ نمغذ ق هذيقشذهخقاذوقحذذهاقشذماكقناذ   قتنالنذماق
قتاك دقتغمامقشهبوب

 ذمنقيذييالق سذد ق ب ذ إدقطذب قناج ذ دقم ذه قنارممذ دقتنسذيقناج رذ دق أفلذوقتتصذثق
دقتنسذذيقناسذذ قتناظهنذذهادقمسذذركي قنال هذذ دقلسهذذثقناظماطذذهادق سذذنمفوق ذذمالااادقنوفذذث  نذذاق

قنومذذمميذرظد قملذاق لنسذذيإقمذاقفذي قمذذمقيذرظد قملهذوق اذذّقمأذ دقتمدممرذوق  هذذ إقمنس جذ قمذاق
قنواس بّقمو  قمنرمقملاقمنك وقي س

                                                           
نيااوجات بقاارب حلااول أوان املهاادي فاادرت ماان الشاايخ إبااراهيم الكباشااي وال اايد يف ال ااودان كاناا  هناااك  1
 اعيل الويل البديري. وهذا ما أّدو إىل رهور حركات مهدويّة منها حركة احملةن وحركة املهدي ال وداين.إمس
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 مفيقنا هظ قالدركيقاأون ق ماظنمق قتاسياوقت ماظنم قملذاقيممذ ق قت نقوقفسذ مقتق
قبماقمنك ق دظ تمقتفر  ققتوقفاف قتوقفأت ق ررمفمقفسر يوقتوقفظصهكقغ ق م  ق

يقتسمغ قىااق  اغمنقغن  قغهرذمقاسذما قمذاقتأاهسذوقيذكمقي  قم يكت دقتنشرر ق ماصال ب
غ ماظذوقملذاققد رمقىااقتقره قنا الاقماقمسمسكقنا أممقتجما قم كق ق ذاقم دذكقنارظما ذ 

نوصذذّقم  هذذ ق  هلذذ قتاذذ قدقمنرذذمقت ييذذيقمصذذ هروق   هلذذ قنا  ذذماإقت ذذكقتذذاتهقنا هذذممق كميتذذوب
ققماقجرهن ب

نادرذذكيقنادنر ذذ قت رذذضقىاذذاقغ رذذماقناسذذياننقيذذكميا قذق ملذذاق فلذذوقاذذق1298سذذن ققغذذ تق
تسذديق ذوقق كق ت مموقتيظ غينق ماذكاتنا ق ذهاقنا  مئذّقا  ذينقملذاقناجرذمابتنفقانص توب

غأاسّقايتمققايتمق مشمقنادص يقحمي قناسياننقناظممقغمسركمم قىااقناب ييمدقغممرنيب
 قنادصذذ ي قتسذذم يقنا أيمذذق ذذيإقتأتهذذوق ذذودقغذذمف  قملهرذذمق ت ممذذوقغذذ قناق يذذققتغركذذينق رذذمب

تنسذريااقق اثقسذيانف قتاامذي بق50ايدقغرمجدوقف يقل ق مشمقنا مغمسجه مقا رماوق  هماإقجه
جذه قمصذ يقكماذكق  هذماإقاذهأحققتامجدذوقهبق1300سذن ققنو ذه نادركيقملذاقمكينذ ق

قغأ هكبدق مشم
غ رلذي قتحدلذينقا سذوقملذاقح  ذ قسذن ققتامج ق ظ ق ت مموقناب ييمقتغهرذمقرذياانق مشذم

قنا ج دقى نقلقضقللضبت منقغقنمقغصه مق ييققتنف ماقناسياننق لوقالدركيبقذاق1302
قحأدوقتسدلمامقنا  ظ قناد ما  قااممنقناد م ل قالب ييمق م ققت قاقنادركيُّق دقتجظلرمقم  ل

نارللضقملاقناكاماقنادص ي دقت اسّقمأمتهضقماققوجّكقناجنياقت  ممقاجديقناجدي قتيجنلِق
قبي غوقالبكيييق

قمواقدت منق كق ملاقت  قنار لهكقتمذكمقنار هلذكق دذواضقلذمص  ذوقاذيقناكرذمبقتناسذنل قت نل
ذذذّقملذذذاق بق دذذذمق  ت ذذذثقناظدذذذّق مادذذذوناضقناس رهذذذ قنادبرلسذذذ دقتحذذذ مقنوشذذذرلملق ظلذذذ قتناري ل

ناكالمدقتغريق مبقنوجررماقغذ قناذكيادقت  ذ ق ذواكق رذمبق  ذثقنالدذ قال ذظ نف دقتناسذه إق
قا ه متيدقتتسسه قناجالاها!!ننا ل ه دقتتسسه ق

قذذذذّقجدهذذذذيقنوتاناقانمهعذذذذمقناجدهذذذذيقىاذذذذاقف ذذذذوق الذذذذاقجدهذذذذيقناقذذذذ مقناصذذذذيغه قت  قيذذذذواك
قبنابالغم قتنوارسممقحيلقي ي روقنادركا قمااسًمقار قتااًنقا  اتفوقييمهعم
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قدغكمنقين  ق ره م قي ذهاقغهرذمق هسهذ قنايطذياقتناصذالإقدت كقح صقملاقتظله ق ت ممو
تمنذيقنانسذماققدظذ تاممقىااقنادسمتنإق هاقنورنهماقتناس ذ ناقت اذامق فصذما ق لذ حقناج لذ قناد  لق

ت م قنا كتق  لذققنا ذظ بقت مذ ق ظذكمقنادلذموإقغذ قنادرذياقت  قذّقنالنذماققدماقا حقنا ل 
مق يذذماإقنوتاهذذذماق تناذذ   قتمنذذيقنا أذذذماقملذذاقنادهذذذيقت  قذذّقناسذذ  قت رم ذذذ قنوحج ذذ قتحذذذ ل

قتش بقنار  ب
ق

قا هلذذ  قمنذذكممقت ذذ  ق أفلذذوق ذذق؛ ذذّتمذذيقمذذمق ذذمنقملهذذوقمذذاق اذذكقتفُق ّل قنا جذذ منقاصذذ ل قىوق نل
تنا دذكقهللقناذينا ق أمياقوقادأاقتصكا رمدقماق اكق فلوق رضقىااقم يكاذوق رم ذمق ذملقغهذو ق

ق تناصالإقملاقسهكفمقم دكقتآاوقميقنارسله قت ظك
 ح مئذذذذوقنادذذذذامنهاق ذذذذمهللققىاذذذذامذذذذاقناظ ذذذذكقنادسر ذذذذ قىاذذذذاق قم دذذذذكقنادرذذذذكيق ذذذذاقم ذذذذكق ق

توقي طذذذاق ذذذواكق تتقنإلادذذذمنققدناسذذذناقغذذذالقابسذذذاقتلهلذذذ قناذذذاماقتتذذذ  ق  ظذذذكق مذذذمت أرم ذذذودق
ناذذكياقتناسذذنادقتوقيرذذينفاقمذذاققإل ممذذ تناذذيياققنوتيذذماتناسقذذاق ذذّق حذذقق نقيرذذ  قاذذواكق

 دذذمق اناق قغذذ ق  اذذوقت  ذذمئوقق ح ذذمئ كذذ ققب اذذكقرمغذذّقونقرهذذ إقنإلسذذالمقالدذذاماقتج ذذ  
ذذّقملذذاقم ذذك قنا  هذذ قناذذواهّق   قسذذهكقنايجذذياقل  فذذ مابالغذذ قناك ذذ  قمذذاق قتاسذذياوقتقتس ل

 ذذأف قنادرذذكيقنادنر ذذ قتلللسنذذ قملهذذوقناصذذالإقتناسذذالمق ذذماجلينقملذذاق  سذذهوقمذذ ناًنق(قص)
 قتظذذذمااق مادالئكذذذ ققت يلذذذكف قدتناب ذذذ قملهذذذوقناسذذالمقتنو قذذمب   ذذ إقنابلسذذذماقنوا ظذذذ ق

تنادهرذذهاقمذذاقاذذكنقآامقىاذذاق ممفنذذمقاذذونقت ذذواكقنادامنذذينقمذذاققنوحهذذماناد ذذ  هاقت موتاهذذماق
تغذذ قسذذمم قنا ذذ بقا  ذذ قمظرذذ ق مذذممقجه ذذ قسذذهكقنايجذذياقملهذذوقناصذذالإقتناسذذالمقناجذذاق

سذذهثققتإمقذذمف  ونتذذوقناك يدذذ قت ذذواكقنابلسذذماقنوا ظذذ قتنو قذذمبقتناب ذذ قملهذذوقناسذذالمق
 ذذذأنق قجظذذذّقاذذذ قملذذذاقنادركاذذذ قق(ص)كذذذ قنل  فذذذ قسذذذهكقنايجذذذياققنانصذذذ قمذذذاقح ذذذ توب

تبذذ هقاناذذ قمذذاقق لذذ  قمالمذذ ققت ذذواكقجظذذّقاذذ بقنوادذذامالمذذ دقتاذذ قنابذذملقملذذاقلذذكيق
فياقتتكينقمظ قغ قحملقنا  بقتي دلرمقماانئهّقملهذوقناسذالمقغه  ذيق ق رذمق صذ م  ق

قلواوق بقىوتينالقنا مضقغ ق ليبق مكنئ قغالقيل مف ق حكق ظكنتإق
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قملذذاق اذذكقتاذذ ق قنا جذذّقاذذ قيرذذامقغذذ قح ت ذذوقنارذذ قلمطذذرمدقتنسذذرد ل   ذذيل قتنال يذذضق نل
قكقتغمتو!!!!ترامقح  روقىوق ظ

 ظكقغريقناب ييمقيييالدقحهكقالّقغ قلليإقتانادوقنادذ  قت  ذاقتا قيل كقاوندق
ت ذذكقتاذذوقىحذذك قت ا ظذذينقسذذن دقق1302ف  ذذوقغذذ ق مقاامذذمنقغذذ قنارمسذذيقمذذاقام ذذمنقسذذن ق

حهذذكقتدأذذاققدتاذذ قتسذذرد قنا ذذياإق ظذذكق اذذكق تصذذاق مابالغذذ قمذذاق ظذذك قاظ ذذك قنارظما ذذ ب
ق قماق رّقنارظما  قت ديقنا ياإبنإلفجلهاق ظكقنكنر قم  إقسن

ق
  قالصوماليي دهمال

غذذذذ قمكينذذذذ قدقم(ق1864اذذذذذق)ق1273تاذذذذكقحذذذذينا قمذذذذممقاذذذذيقنا ذذذذهخقم دذذذذكق ذذذذاقم ذذذذك ق
شذذدملقناصذذيمملدقت ذذمنقنا ذذهخقم دذذكقم ذذكق قمياظذذًمقغذذ قصذذل  ق   ذذيبقنابهذذّقق ياذذياا 
 تنا م ب

يقمسممكًنقالدظل قغ قتغ قناسم ظ قماقمد  قنار قق مابالتيقنا  آفه دقغرظل قحراق ص 
قحم قا ضقماقمد  دقتقم  قنا ما  ق دقتايقا ضقوقمنا هخمغ قنارمسظ قم  قماقمد  

قماق منقملاقك مغ قاينه قاغهظ دقتم ت  قمماه قماقنار ي بينماوقىوق
اق ماظليمقنا  مه قغ قتينوق اضقممشهًمقملاق كمهوقغ قص   ق ت ظكق نقت م  قتتات 

ق قتصكا ًم قشهبًم قم   قحهكقمأكقسيقسنين قغ قت صهّقكالك  ق ا قنا جم د ىاا
قتحدّق قمص د قملدما قتصمحض قنا  يدد قنو ا  قتجمتا قمص د قت نا قنا  مه د مليم

ق رمب ق الا  قىاا قناكرضقتمما قما قناصيمملقاكناما  قىاا قاجي ق ماركايحقق؛تادم تنشرلّ
ق نا ما بقغمشرر ق هاقنادظلدهاق سظ قنويال قتراناإقناظليمقتنادظمامدقحراقا ضق ماس هو

تصذّقىاذاقسذمحّق   ذ إق كق ذك قنومذ قمنذكممقتققدىفكلر إبملاق ملاقنا ياإقغ قناصيمملق
 رذذكمقف ذذ قنادسذذه ه دقق1897غذذ قمذذممقجدممذذ قمذذاقناد  ذذ ياقت ذذيقنا دماذذ قنا  يقمفهذذ 

ت ذذذكق  ذذذ ق نقنا ذذذهخقنار ذذذاقمذذذ لإققلذذذكميإقغذذذ ق   ذذذ إقتغذذذ قمكينذذذ قاادذذذيا بتنغرر ذذذينقم  ذذذاياقا
يرذذممقتاذذ قغذذ قيذذ ي ر قىاذذاقمذذكنانقنا ظ ذذ قناكمكياهأهذذ قنا تممفهذذ ق دجديمذذ قمذذاقنويسذذملقنو

غذذ ق   ذذ إدقتادذذمقملذذ ق نقنا ظ ذذ قت ذذيمق رلههذذ ق سذذدمئر قىاذذاق سذذدماقمسذذه ه ق ذذممقملذذاقناسذذياق
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 إاسذذذملقشذذذأي قىاذذذاقناد ذذذه قناسهمسذذذ قنا  يقذذذمف قغذذذ ق   ذذذ إقاقما ذذذوق إ ظذذذماقناد  ذذذ ياقمذذذاق
ق.م1904ناصيمملدقت منق اكقمممق

قىفجلهايق منقمنااوق جيناق حكقنادسمجكقغ قك قت ظيقحماك  قغج  قنومياق س ضق حل
غجذ ق حذكقنواذممقنسذره  قنا ذحقملذاق ذمنقنا ذحقينذامجقمذاقصذي قنادسذجكدقتغذ ق    إدقتق

صذي قنادذذا نقناذذويقيذذا نقاصذذالإقناسجذذ قمذذاقملذذاقسذذقيقنادسذذجكدقغدذذمق ذذمنقمنذذوقىوق نق
 ظضدقحهكق ممقنا ظضقت ذيق هذماإق يلققمهماًنقفمايًمقملاقما نقنادسجكدقتايقممق كماقنا

ديا قغركمي دقك قىااق    إقحهكقاجأقىاهرمقنا حقتتالمهذو قنا هخقىااقم  اقنار  ه قغ قاا
مذذاقم  ذذاقاادذذيا قتاكذذاقنا ذذين قنا  يقمفهذذ قحدذذرر دقت ملنذذيقمنذذيقنار  ذذه قغذذ قناصذذيمملبق

ىفذوناًنق سذ م ققت كق اا قنا  يقمفهينق فوقايقم   قناكسم قنايين قتانئك قاواكقتجرينقىاهو
نا حهذذّقمذذذاق انطذذذ ق   ذذ إدقغبذذذ هقمذذذاق   ذذذ إقىاذذاقف ذذذملقحهذذذكق ذذممق  ذذذ ناقم ذذذ ياق نك هذذذ ق

م يكاوقىااقفمحه ق رماينمقتف  قاميتوق هاقسأمنقر تم قغ فسه قتتم يقسه  قميقفس قماق
ت ذمنق لهلذمقدقت كقتجكقغهرمقنسرجم  قمنكقشظضق رماينذمقتنف ذ قىاهذوقمذكاق  هذ قمذاقم يكاذو

كق  مئّقناصيمملقت يقانيروبماك ًندق   قه قناردل دقتحل
ت ذذكق اسذذليقىفكلرذذ إقا   ذذوقكذذ قالذذّقغذذ قمظذذما قطذذكقنوح ذذمشقتنا  يقذذمفههاقتناقلهذذمندقق

ت ذذكقم طذيقملهذذوقمذ ت ق  هذذ إقاغ ذذرمدققجه ذمق  هذذماإق يغذّقغرذذامقناجذه قت رذذّق يغذّب
قغ قن قا ياإدقت منقنا  يقمفهلينقاسديفوقمنادالقنادجنينمبتنسرد ل
ت  ي ذذًمدقت  ذذكقق1921حذذك قنادظذذما دقتمذذم قمرذذأك ًنق ج نحذوقغذذ قفرماذذ قمذذممقجذ  قغذذ قى

قس نب ّل قنا  يقمفهينقغ قفرما قنادظ   قماقج دمفودقىوق نق    قي
ق

 السنغالي:  المهديّ 
قسن  قناسنلمل قغ  قير  ق فو قىو قناك ه  قاظ مقمنو ق1828قو قنادركيقد ق فو تناما

ق. قىوق فوقغ ّقت رّنادنر  دقتاغيقانا قنا ياإقملاقنا أ قنا مئ
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ق قالمهدي السنوسي
قملذكقناسنيسذاقىاايذحقتناذكدقم دكق اقم دكق اقمل قناسنيس ق مه قناسنيسه قنا ذمف 

قمذذذاق تناماذذذمقنفر ذذذ  قحرذذذاق اممذذذوقغذذذ قناق ي ذذذ قت ييذذذيق ماصذذذال دقنشذذذرر قناسذذذم قبقاه هذذذم
قيذّقغذ قت ذمنبقىغ ي هذ قتشذدملقناك ذ  ققناصذ  ناقغذ قت ي  امقنارنكدقىااقنو صاقنادل ب
قاسذذممك ق مااانمذذ دقتي ذذرلّقنادمشذذه ق ي رنذذتققنانذذمنق تواق تيظلِلذذقشذذاتفرمقيذذكي ُققللهسذذ ق نتيذذ 

 ييذذيققت ذذكبقناسنيسذذ قنا ذذهخقىاذذاقي سذذلوقمنذذوقاسذذه قتمذذمقناانتيذذ دقملذذاقتينسذذققناد يذذكتند
ق ذواكقنا هخقغ ظ قدحراقلممقمنوقناسلقمنقم كقنا دهكقنا    قناسنيسه قغ ق امموقجكنًق

قبقغهرمقتيغاناجل يبقحهكققىااقمنرمقتنفر ّقدناكس إقتنح قىااق1312قسن قغ حّ
تمذنر ققداظر كتنق نقشهبر قنادرذكيقناسنيسذ قاذيقنإلمذممقنادنر ذ قتي ملقىنقناسنيسه 

قتوقدنا ذذذ قادذذذي ق فرذذذ ق ذذذمفينقى نقسذذذ لينقمذذذاقميتذذذوقا ياذذذينقهذذذّقىت قد فذذذوقنلرسذذذاقمذذذاقا ذذذيل
ققا ياينقىفوق كقمم ب

قنا قيدقى قا قاأاقانم قتص ييقمنر ق هلاق واكبتاكاقا قي  يق اكقملاقف يق
ق

ق أبو بغلة
ايقم دكق اقم كقنادلكق ممقغ قناجانئ قاجماكقناس فسههاق ظذكق نقنسرسذل قنومهذ قم ذكق
ا قمذذذكاًنقمذذذاقنادظذذذما قنفرصذذذ قغذذذ ق نا ذذذمااق ذذذاقم ذذذ قناذذذكياقناجانئذذذ يبقت ذذذكقلذذذم قطذذذكل

ا هذيقنا ذمف قق27ظذما قغذ ق ظ رمقتاامقغ قره امدقت كقنالماق ظكقنفرصما قغ قىحذك قناد
 فلوقنادركيقنادنر  ق ظ وق قاهقلر ق ا قنادل بقنوتسمقماقاجذحقنانصذما بقق1267

قحرذذاقطذذظثق مذذ  ققدت ذكقنارلسذذيقحياذذوق  مئذّق  هذذ إ ت ظذذكقناذذيوإقغذ ق ف ذذماقناجانئذذ قتنسذرد ل
قب1271حراقنررهّق تلقا هيقنوتلق

ق
ق ققالميرزا الشيرازي 

ت ذكق غرذاقق ذ الاقىيذ نند قيمئسذ قنا رمئهذ دقتناذويقيرذ قهمذ ققدم دذك ذاقناده  نقملذ قايق
ققباذ1265سن قت كق مكمقت كقناماقغ ق تلق م  ق فوققتوقواممئوقنان يإدقغ رّدظلدماق  القنا
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قشذر قغذرظل قم ذمالقنا ذ ناإق ماظ  هذ قتناسماسذه دقتتل ذاقشذه مقمذاقملذيمقناذكيابيقف أقغ ق 
ق اكقغ قم لوبقت ك قثدقغكمنقادأكقغ قنا دحقسممم قمكيكإتت  لق

ذذذ دقنوااذذذمنجذذذما ق ظ هذذذكإقيما اذذذمقتيحهذذذكققذاذذذق1260مق لذذذ قنابممسذذذ قتناظ ذذذ ياقسذذذن قتادل
مذذاقنادركتيلذذ بقكذذ لق امذذاقكذذ قنىاذذاقنادرذذكيدققنا ذذمب امذذاق فلذذوققجكيذذكبقايذذا ققت ينمرذذمقتلسهذذقُق ال

قق1بتت ظروقجدمم ق  ه إدقنا همنقدقت م ق نق ق فالقملهوق رم مقسدم نان يإ
تل هيقحأيمذ قىيذ ننققباإلسالمكتنق  يناوقتي ر تنقمبماسررمق الا قاسنلِقملدماقت كق ممق

قناسرن قغسجنيق ظ ق ص م وب
تنفر ذذّقاذذيقىاذذاقشذذه ن دقكذذ قىاذذاق صذذ رمنقغ دذذم قحميدرذذمقمظردذذكقناكتاذذ قمنذذيجر قلذذمنق

سذذذذوق مذذذذ نق ذذذذما   قملذذذذاقنا ذذذذمبقغممر ذذذذّقتسذذذذجاقغذذذذ ق لظذذذذ قمذذذذمييقتتذذذذيغ قاذذذذوندقغرل ذذذذاقللَق
 لظ قجر يققملاق ك قغرن ق سذ  ودقتمنرذمقىاذاقت  يذاقتحأذ قملهذوقق أ ا هجمندقك قنفر ّقىاا

قت ا  قجسك قغ قلنك رمدقغألو ق ظ قم يكاوقىااقير ننبقغهرمق ما رّدقغأمكم
ق

                                                           
كان الشيخ أمحد بن عين الدين االح اهي وإليه تن ب ااهفة الشيخية ممن يعتقاد بقارب رهاور املهادي ال  1

أّن املهاادي علااى وشااك الظهااور، ساايما مااع انقضاااج  ألااف ساانة علااى غيبتااه، وكااان يشاايع بااني مريديااه وأتباعااه 
 وعليهم أن ي تعدوا لذلك.

وقد تويف األح اهي قبل حوايل عشرين عاما مان املوعاد الاذي ذكاره للظهاور، وأوفاى أن يكاون كاارم الرشان 
ه. لكان قبال شاهور مان حلاول  1260خليفته من بعده، وبفيا لرشن على منهج شيخه وتوقع الظهاور سانة 

ي للظهور املهدي؛ مر  الرشن مر  املوت، ورف، أن يوفاي اىل أحاد خبةفتاه املوعد الذي  ربه األح اه
مان بعاده، واعتاذر لااذلك بقارب رهاور االمااام الغاهاب، وأوفاى أتباعاه  ن يهعااروا بياوهتم ويطهاروا أنف ااهم مث 

 يتفرقوا يف البةد مكرسني أوقاهتم كلها للبحث عن لاملوعودس الذي حان حينه.
 ام نشاااااااااوج البابياااااااااة، وأعطاهاااااااااا قباااااااااوال، حياااااااااث قاااااااااام أحاااااااااد تةمذتاااااااااه وهاااااااااووهاااااااااذا ماااااااااا مهاااااااااد الطرياااااااااق أمااااااااا

املااة ح ااني البشااروهي ابالتفاااق مااع تلميااذ آخاار لااه هااو ال اايد علااي حممااد الشاارياعي، الّااذي ادعااى أنّااه الباااب  
للمهاادي، وقااد انتشاارت دعااوة البابيااة يف فاافوف الشاايخّية يف ايااران انتشااارا كبااريا، ألهناام  كااانوا ي قبااون رهااور 

ي مبناساابة قاارب انتهاااج ألااف ساانة علااى غيبتااه، وكااانوا متلهفااني ل ااماأل البشاارو، فلمااا أعلاان دعااواه وجااد املهااد
 قبوال كبريا منهم.
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ق ققالقادياني الهندي
 مذذه قناقمئسذذ ققرذذالمقم دذذكق ذذاقرذذالمقم ت ذذاق ذذاقمقذذماقم دذذكقنا مااذذمف قنارنذذكياذذيق

اقالذذذكيادقتُمَ ذذذك ثقجذذذكلِق ذذذك ق مذذذ  ق مامذذذماق فذذوقمُقبقم1326نا ماامفهذذ قنوحدكاذذذ قنادرذذذيغاقسذذن ق
مذذاقوقنادرذذكيقتنادسذذهيقناديمذذيادقكذذ ق فلذذق ظذذكق اذذكق دقكذذ قنامذذالَرذذمُق نان ذذيإقتنا سذذما دقت ذذكقنال

 ي  قملدماقنادسلدهاقغ قنارنكقتره امقماقنا لكننقماقنارصذمفهثقغذ ق هذمنقطذاللقغ  رذوق
قبتف لرو

ناظ  ذذ دققنواب ذذ  قشذذه مقمذذاققغهرذذمبقتاغذذاتتذذيغل قق مااذذمنقمذذاق ذذ  ق نجذذمبت ذذكقتاذذكقغذذ ق
 اذذذممقنحرالارذذمقالرنذذكقمذذكإقمدذذّق رذذمق مت ذذمقغذذذ قىفكلرذذ إقلذذكمقحأيمذذ ققتنشذذرلّق ظلذذ قناكذذالمب
نا ذ نقنا ماذكقم ذ قنارجذ يقفظذيققتادمقتذ  ققد دكين قسهماكي ق فكلهايناد أد قنو ركنئه قنو

 تحذذاقىاهذذو قنا دذذكقهللقق ناقغذذماماق نق دقكذذ قوقنادرذذكيكذذ ق ملذذاق فلذذقئذذ بمفسسذذوق دجذذكاقناد
ناذذويقجظلذذكقنادسذذهيق ذذاقمذذ ي دق فذذذيقشذذهخقنادسذذهيقناذذويقوقا ذذم قت رذذودق د لذذذكقااقوق

قبا م 
قحدذكقنادظنذ لق دقتنفذوقنإلسذالمه تم يقال ذ يظ ققآماق وقجدرياقماقنارنيادقملاقنفوقف  لق

قَاْأِت قِماقَ ْظِكيقنْسُدُوقَ ْحَدذكق  ا ق) ق منرذمتنواااذ دق ماظ  هذ ققتتطذيق ر ذمق(قَتُمَ  ِل ًنقِ َ ُسيل 
قمح ه ذذذ قناذذذيح متقمت يذذذممقنا لذذذيبمتقم قحدممذذذ قنا  ذذذ  قىاذذذاق اذذذّقمأذذذ قتصذذذل ماق مقنا ذذذ قم
قبمميناضقنا حدامت

 ق  هذذذ قمذذذاقتصذذذكلق ذذذكقتققىاذذذاقناهذذذيمقغذذذ قنارنذذذكقت ميسذذذرمنبق  هذذذ تنققتوقيذذذانلقاذذذوق ت ذذذم 
ناسذذريقموقغذذ ق رم ذذقنر قحسذذهاق ذذاقم سذذاقناسذذ ظ قناهدذذمف مظمصذذ يوقالذذ اقملهذذوقتتكسهذذ  دقمذذ

تناكذذمفريايقغذذ ققمتاذذممغرذذممقتإ ناذذ قنوىغذذماإقنوم رذذمبقغذذ ققت فذذيناق قنا هذذكاقآ ذذمايقمنا  ذذمف 
قبتره امقدتسظ ق جاناقغ قمناص هس قنا حدمفه م

ق
ق قالمنّجم ابلي

اذذذقااذذ ق اذذّقنا صذذ إقاجذذّق482تغذذ قجدذذما قنوتاذذاقمذذاقسذذن ق فلذذو ق  ذذ قن ذذاق  هذذ ق ذذكق
حذ مق دقتقيمدقغمسرلي قلل مقمذاق الرذمدقت مذ ق فذوقنادرذكيلقا ملقاوق لهمدق منقين  قغ قنانج
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غذذ قنإلسذذالمقق َقمذذاقنا صذذ إقشذذه مق  هذذ ندقمذذاق اذذكقاناق رذذضقت سذذيقملذذاقنادسذذلدهادقاذذ قُيذذ
ق1بم لرمدقت تلثقشه مق  ه نقماقناكتناهضقتنادصمفيقتره ق اك

نادذنج قناذويق حذ مقنا صذ إقىاذاق اذّققغذ قناد ذ مقمنرذمق رذضُقق484ت مل قتالليقسذن ق
سذذمقيذذذكميا قىاذذاقيممرذذذودقتيذذذو  قغذذ ق رم ذذذوق فذذوقنادرذذذكيقصذذذمحضقناامذذمنقناذذذويقاذذذأم قتن

 يظذذر ق منذذر قمذذاقناظذذونبدقق ذذمادظ تمقتينرذذاقمذذاقنادنكذذ دقتيرذذكيقنابلذذققىاذذاقنا ذذققغذذإنْق
قبتإنقمكار قلسثق أ قغ منينق مهللقت مإلمممقنادركي

قم دذيوًققتغ ق يقنا ج قج ق ماب هكقنادنج قناويقحذ مقنا صذ إدقت امذاق فذوقنادرذكي
تناذكاإققنانذمندقتنانذمنقيلظنذي دقتملذاقا سذوقي يذياإق ذيا دقملاقجدّق  لكناقتجظّقاسذضُّق

ق2غقمغينق وق لكناقك قصلضق ظكق اكبقتألو قماق ّقجمفضد
ق

 أوصى: 
تغذ قيذيمقناجدظذ قسذمانق يقنا ظذكإق ظذكق  ننق قن ذاق  هذ  ملققاذ729غ قحيناثقسن ق

ق ب قمذذذاقمدماهذذذكقناجذذذمتا قا ذذذملقاذذذوناجدظذذ قصذذذظكقىاذذذاقمن ذذذ قجذذذمميقنا ذذذمي ق دصذذ قشذذذ
اسه إقملاقا يقناكرمندقغأفالقغ قش له  دققتسجيقسجظم  ققدماق فوقنادركيغما ققد تصا

ق3ت اكق  ّقح ياقنابقهضق ماجمميقنادو ياب
 

 الغماري: 
قيرذذ قغذذ قردذذماإقغذذ قآلذذ قنادمئذذ قناسذذم ظ قتم ذذ قنارسذذظهاقمنرذذمق فلذذوقن ذذاقللذذكتنق   ذذ 

ّ ق وقناسميد دقتنت ظوقناكادماقماقردماإدقتالذّقمكينذ قغذمنقاظ مق ماظ مندقتناماق فقاج
ق4ب م  قمنيإدقتح مق سين رمدقتنات ّقىااق لكقنادام دقغ رّق رمقرهل دقتا قير لق

                                                           
 .168 -12البداية والنهاية: ابن كثري  1
 .169 -12البداية والنهاية: ابن كثري  2
 .165 -14البداية والنهاية: ابن كثري  3
 .328 -1: ابن خلدون مقدمة العرب وديوان املبتدأ واخلرب 4
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ق ققالقحطانيالمهدي 
غرذذذ  ققيما ذذذمقغذذذ ق لهذذذ قنا ذذذ يظ ق ما يذذذم دقناسذذذظيايدقت ذذذمنم دذذذكق ذذذاقم ذذذكق قاذذذيق

نادرذكيقنادنر ذ دقغ ماظذوقق قاييذمقمسمااذمق فذوناكانس ق رمقغ قناسن قنا ن ظ دقك ق مذ ق فذوقا 
قاذذذق ماسذذال 1400جدممذ قمذذاقيل ذ قناظلذذ دقتل جذينقملذذاقنانذمنقغذذ قنادسذجكقنا ذذ نمقسذن ق

مذ مق ذمنقمدذمق ذمنقمذمقتا قينماتن ق ق ي  قير قنادركيقتامينقنانمنقىااقنا هظ بقكذ لق
 ذماقنا   ذ قجرهدذمنققبقت ذك سرن قنا  مدقحهكقسسكقغهرمقناكمقنا  نمقتنفررأيقح مذ قنا هذي

ق اقسهثقناظر  قتا قيل كق نق رّقغهرمقنا  قمف قت   قملاقجرهدمنقك ق رّقص  ًنب
ق

ققق ديياللحالمهدي 
ت ذكق ذمنق ذذمالق مذ  قنامذاقصذذال ققنادظمصذذ دقناكذيير نا سذهاق ذاقميسذاق ذذاقحسذهاق

رذانلقهق وقنوم قىااق نق م قغسماقنادجرديق أس  دقنومذ قناذويقامذم قىاذاقنمفسسودقك قتكالق
قنانذذذمنقحرذذذاقصذذذالإقناجدممذذذ ق مادسذذذمجكدقكذذذ قتصذذذّق ذذذوقنا ذذذملقىاذذذاق نق مذذذ ق فذذذوقاذذذيقجذذذكلق

تاذذوقتذذ اهثقغذذ قاممتيذذودقبقم ت فذذوقناسذذسلققاذذيقنادرذذكيق ظهنذذووقفلذذ مذذ ق نادرذذكيقنادنر ذذ دقكذذ ق
قبت ت م قير ظيفوقملاقطالاو

ق
مذاق اذكقاذ قادأذاق قمذاقنال ّل ماقنادركال دقتايقش َيق نقتسر صَ ق ذ ااواق ظ قماق ال
مذاق اكق اكدقاك  تر قتنفر ماا قغ قنا لكنندق ّقا لدمقتجذكقغذ قاذونقناي ذيق  هذ ياقمدذاق ال

قتلكقناكممت ب
ت مذذ مقغذذ ق ممفنذذمقرهذذ قتنحذذكقمذذاقناد ذذماخقتناظجذذضقمدذذمق  ذذ  قن ذذاقتهدهلذذ قحهذذكق ذذمل ق

تا دذذمقابميذذضق حذذكا ق ذذواكقمذذ ن ققيبوقنادرذذكناذذوياقغذذهر ق اذذكقتم ذذماإقا ذذاق ذذّقمذذنر ق فلذذ
ق1ب فوقلقمبقماق  ّق قادبميضقاوق واكقنا هقمنقتايقا القمرظكاإدقتيأينقن

ق

                                                           
 .259 -8منها  ال نة النبويّة يف نق، كةم الشيعة والقدريّة: ابن تيمّية  1
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قتنا ص !! ممامقغ قاونقناظص قاظس قملهكقناظكل ق ممقى نق ااَ ق نقتو  قماقنال
ق  يلقاك 

قمذذاقاسذذرلّق  ذذهل قنادرذذكيق كنمقمذذاقامذذمتيقنادركالذذ دقغظلهذذكق نقتذذرسرل ق ذذأنل  ظذذكق نقت ذذكل
قانذذم قمذذاقاسذذرل مهادق ذذّقىنل للرمق ق ي ذذ ق لذذ  دقمدذذاقاسذذ  قغردذذًمقاذذهحقغ ذذمقاذذاواقنادذذكل

قملذاق قنا تناذم قتناين ذيقيذكلل ذه قارذ ق نل مظهلنمقملاقنانمنقتيظر ذكق فلذوق  ذكاقملذاقغرذ قنا  ل
ق فلوقغهدمقايقير قنادركيقغلاقاأينقغ قجمف وب

ق
ق له ًن تق

ق ذمنقغذ قُ ذ لقيلذ حقمدممذ قتيقلذققا هرذودقت ذمنقير ذكلثق  ّ كن قصذكيققمذاقاجذ ىاذاقحكل
وقيلر ذذذ ق مادرذذذكيقتيسذذذرل قمنذذذوقنوتنمذذذ بقمذذذ لإق ذذذملقاد يكاذذذو قاهلذذذ قناجدظذذذ ق فلذذذنانذذذمنقتيذذذام ق

ق حذذكُ  قنم  تذذوق ذذأم قنإلمذذممقنادرذذكي!!!!قمنذذكممقسذذأاوقشذذب قمذذاقسذذ ضق ناد  لذذ قوقا ذذ  ال
قمذذاقنإل قاذذونق مذذذ   ق ل ذذذض ق  ذذيلقاذذذكق نل قت فذذذيقت ذذيلقاذذذ  قاذذو قناركلهذذثدقاال مذذذممقنادرذذكيل

قادم ن؟!!!!
قناذذاماقتإ نق رذذونقنا جذذّ يرذذمج قىاذذاقناذذكفدما بقا ذذيلقصذذمح   قنار هرذذوقغذذ قام ذذقققمذذ ل

قت كقلليقِمدلروقتحلققا هرودقغ لُيقاو ق ياقحكي كقماقنادركيقتا ما ق و؟قدم لإ
قنان  قماقاينرمبلّقتنوم ق لاظماد قميجياقمنكقنادِقغ مل ق  هل قنادن وقن ق ل

قجهضببقمَق
ق امي قماق  نق لذ ق ذوقنومذ قاهر ذكلثققنادركيقتنسرالمقنوتنمذ قمنذوقىاذا بِ قنار ما 

قماقم هكإق تقغر  قت ر  ق وقنوم !!!!قق
قادذذمق اذذونق حذذُكقناذذكجماهاقنالذذويقطذذ كقملذذاقنانذذمنقتنسذذررا ق ظ يارذذمقت حسذذاقنارد هذذّدقكذذ ل
تجذذكقغسذذ  قمذذاقنا هذذمإقغذذ ق  ظذذ قمذذاق  ذذم قنوا قتغذذ قاتاذذ قلذذماهق ذذالاقنإلسذذالمق اذذضق

قىاهرمقتت  قاميتوق دمقحلققا هروب
ق
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درذذذكيقتذذاايقىاذذذاقللذذذّقمذذذاقاذذذونقماذذذوقف ذذذولاقتفظر ذذكق نقت ذذذبه ق  ذذذهل قنامذذاقاذذذونقت م 
ذذملقُا سذذاقنارصذذنليق ذذماانقملذذاقنسذذرلالارمقتنا ذذ كق قاجل قمذذاق يل َّ نا  هذذّقادأذذاق نقا صذذ

قملاقنانمنب
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
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بمن  ععنرب بن لم و  فال نت  التني عن ني  ن  مانر ال من    العلن  أهنل  كثير من  اشتغل 

ف  منن ا الورننلم هنني النننلا ه التنني عسنن ظ ورننلم المرنني     فمنن  عنننيه ميننت منن  مننت   
أوي نن    نرن  فم ا األا  م بنيفثر  ق ل ورلم المري ، أف مني مانر ال من   كمن  عع  نر 

السني م  منم من  هنل مرعمن   من  أ   المرني   بينر  فبي    م ا السن    مب م  ويه الط  ف 
  عورر مي مار ال م  

ننر  مرل اطير جيُّ ملضلع الهذا فال شك  أ    عجذب أهل األهلاء فالطملو ا بم  عم  
ه   فيس  يه   لى ذلك أ   الن س لر  مينل بم  عخيم أمم م  أو  يثت م  استغ لت فع سير 

 إلى عصيعقر  بس ب ضعف أولالر  فبس ب سلء مرمر  لقضي   المري  
رن ، فيسن  ي ط نم ب سنتمرام فبن  مننر  فال م  فمم  ععق ي األمر أكثر م  عجي من  كتنب ع  

  مم ضعف ف ير  لك م  مق للي تر  بي  الن س م  ذكرا  نشره  فانتش مه   لى 
 

 ل العلن  السني م  من  عنمار مننر  الرفاع ا و زا  لى اهتمن م كثينر من  أهنمغ  أ  هذه ف 
 منر : بمملم   ر  ع ش ل  ليتإال أ   النور إلير  ي ي   لك أ   معوم

 

  ضننعف إسننن  ه : ملنني  نننع   أ  عمتشننف ضننعف مفاعنن ا الم ونن  فال ننت ، وتننى
 1 رث ث  كتب لي  لر  أنلل: المغ ز  فالم و  فالت  سياشترر قلل أومي: 

ننن  كتننب الم وننن :  ق قننلل اامنن م أومننني هننذاقنن ل الخطيننب ال غنننيا   بعنني أ  سنننف   ؛ممم 
ننن   فلننني  عصنننم  مننني ذكنننر الم وننن  المرعق    ننن  فال نننت  المنتونننر  غينننر مجميعرننن  برنننذه الص 

                                                           
 .156 -2الربهان يف علوم القرآن: الزركشي  1
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  فطنرق فاضنن  مرضني   من  فجنله  )ص( اع صلت أس نييه  إلنى مسنلل    أو  يث عسير   
 1جلي   

ني، أم  مم النور إلى المت  مسيقل   ًا ط عً  هذا م  ويث الس    ي   المق لل مر  جي 
الم وننن        إذ ك ننننت العمنني  منني  :أفم  قننلل اامنن م أومنني م بعننني فقنن ل ابنن  وجننر

 2  لى ااسرائيلي ا
ثل  بر  مي ال نت ، : فق ل عني ب  معي  فمني الخل ن ء، فهذه األو  يث كلر  التي عني 

م ء  ، فال ععل  هذا أوي إال  بلوي م ن ً يعمل  كل ر  كذب  فم   3الس 
 

نن   ، 4فيم نن  أ  نقتصننر منني النوننر  لننى أهنن   منن  أل ننف منني ال ننت  فهننل نعنني  بنن  وم 
مننيم   أ  ععننرب و لننت ممنن  قيننل ميننت  قنن ل الننذه ي:       فقنن ل ابنن  معنني : كنن   نعنني  

اومي ب  ون نل  نيعقي فهل نيفق، كتب ب ل صر     مفح امسي  ألف وييث  فق ل
ون ع :  أو  ينث ي لق رن  النن س  فقن ل أبنلفالعجلي: ثق ، فق ل أبل زم   اليمشنقي: فننل 

منل ت الصيق، فق ل النس ئي: ضعيف، فق ل أبل سعيي ب  ينلن : مف  أو  ينث منن كير 
 5الثق ا    

ومنل من  مصنر منم ال قينت أبني ععقنلب ال نليطي إلنى بغنيا  مني مننن   :ث  قن ل: قلنت  
ثمنن   ف شننري    سنن  بسنن مراء وتننى منن ا نعنني  منني جمنن    األفلننى سننن يي  من  مقي نن القننرم 

                                                           
 .220 -4خلطيب البغدادي : ااجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 1
 .13 -1بن حجر لسان امليزان: ا 2
 .219 -4خلطيب البغدادي : ااجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 3
من تصنيف ابنن اناو . و ند منع منا التشريف ابملنن يف املالحم والفنت، كتاب   هناك كتاب معروف هو  4

فنننت الفنننت لنعننيم بننن زنناد اخلزاعنني، وكتنناب الفنننت ،  كننا  السننليلي، وكتنناب ال فيننم مننن روان  مننن كتنناب
 از.لزكرن بن حيىي البز  

 .419 -2تذكرة احلفاظ: الذهيب  5
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   ععن لى فقينل سنن  عسنم فاألفل أننم  فكن   من  أف ين  العلن  فال عننت    فم ئتي  مومت
 1بت 

 :يلسف ب    ي   الخلامزمي سملت أومني بن  ون نل  ن  نعني  بن  ومن   مقن لفق ل 
 2الثق ا  لقي ك   م 

 3  عتلمنت ال عرك  الن   إلى مفاع ،  م أف ي  العل نعي  م  ك   فق ل الذه ي:
ن بي   م  مير  ب لنور إفهذا القيم ع  ي مي  هنل  لى إم م م  أئم  النييث مضن   م 

  فنت 
ا  لى كت ب نعي  ب  وم       لمً  أ   اب  ط ففس ا تمي جي 

 

فمننم إ   ضننعف سننني معومرنن  ين غنني أ  عنمننل  لننى التث ننت ممنن  ع تننب ميرنن  فأ  ع ننل  
كنن    لننى انن ب ذلننك، ويننث عجنني بعنن  هننن ت عننيقيظ سننني   إال أ   األمننر منني اللاقننم 

ر سنيه  فن ما منم ذلنك مرجعن  ذك    م  ل  ي 250يؤلف كت ب     المع نري  مثً  
 مم   كم  يتعل ظ غريظ  غريظ   ؛يممسني إلى م  ل  ع سن   ويث عذكر الرفاع  فعسني إليت!!

 

  ال بنيننث رنن ،بين جمننمالعع مضننر : منناذا اط لعننت  ليرنن  سننتجي أ   أنننعب شننيء هننل 
 عمل  مرمً  فاويا عجمم  الالعر  مرم  بذلت م  جري  مي الجمم ميم  بينر  عستطيم أ  

 

    مه شذفذ متنر : ويث عجي أ   هذه األو  يث عصعب عصنيعقر ، بنل عصنعب عصنل 
 وتى إ  الن   لتستنمره   

فال عقنننل أ   مثنننل هنننذا ال عم ننن  أ  ع صننن م إلينننت منننم فجنننل  الخ نننر، ف ال كننن   مننن  م      
ف  النييث فيعل   النيي مني  لنل  ذلنك بلجنل  نمن م   ث ب لرأ ، ما   أهل النييث كثيرًا م  ير  

الننن   منننت شننيء، فننننل ذلننك  فهننذا منن  يرجننم إلننى المننت  ال السننني،  ننل  منني عالمننت  أف 

                                                           
 .420 -2تذكرة احلفاظ: الذهيب  1
 .16 -7الكامل: ابن عدي  2
 .600 -10سري أعالم النبالء: الذهيب  3
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فلنننل أم ا  أ  عتجننن فز مننن  قينننل  ننن  ننننن   الصننننيني  بنننل  صنننمترم  لرأينننت ميمننن  مفاه 
  أف ع ق  ل  ينت م  عصعب أ  ع عقلمسل  مي نن

 

   م اللاقنم عصنليرًا أثر ه  الن سي فاالجتمن  ي: مرني عن مع ااو ن   مني النن  ، فعصنل 
م مون هر فننلم الومسل افي   أسلأ  لن  ب  ت ن م أنرن  أمنر ال فاقنم ال م  هل ب ل عل، فع ر 

  ر  منت فال منيص   نت م
 

، مننيم   أ  ننوننر منني علننك الرفاعنن ا منن  ويننث  فلمنني يت ضننم لننن  األمننر بشنن ل جلنني 
 متنر  فالم  هي  التي عطرور  أف ععمل  لى غرسر  

 
 

 ّصاص:  أسلوُب القُ 

ثن   ننن  شنننذفذ متلنرننن  فنم معرننن ، مان نننك عجننني أ   مننن  أبنننرز موننن هر علنننك  إذا كن ننن  عنننني 
منرن  من  القصنص التنني  الرفاعن ا التني عتنني ه  ن    من ا الورنلم منن  عجني مني كثينر  

  أ  إ   هنننذا 1عصنننعب عصنننيعقت  لنننى   قنننل عنننرف  فكمن رننن  أمنننر فقنننم فبت صنننيل  جينننب
ننن ص  يرنننمالرفاعننن ا فاضنننم لمننن  نونننر  فهننني عنننن فل أ   عثينننر  ،أن رننن  ععتمننني أسنننللب القص 

 الن س بم  مير  مم  عصعب ق للت 
 فأن  هن  أمف  لك بع  م  قيل:

أفال كنن  بعنني أمبننم فامسنني  فم ئنن  ال ننن ا،  ايننر  (: ص)وذع نن   نن  الن نني مننرف   نن  
العنلاقر، فسنن  ثمنن   فسنتي  فم ئن  عق ضنى  ينننك،  سنم فسننتي  فم ئن فاينر نسن ئم  بعني ع

مقن ل بعن  القنلم: عن  مسنلل    يننك، فسنن  عسنعي  الرنر  فسن  عسم فستي  فم ئ  اقن   
 2فم  الخ ص؟ ق ل: الررب وتى عقلم الس       م  النج    

                                                           
نا أمنر  طعني أو مقند    ، حن  كنار يتعامنل معانامنن ألفانا واعتناد علنع ااعاناعند إ،  1 ممنا ععلنم علنع أه 
اً.اذا نقدها، فعلع درة قالفقد ي ا لن تثري لديم شك   رّب 
 .305ابن ااوو  : املالحم والفنتالتشريف ابملنن يف  2
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 الوظ عنييي اللقت هن  لم  سينيه ب لسنلاا فالتي مضت فانقضت  ف  شيء م 
 ذلك 

ننن ف ذا م   فمف   ننن  اامننن م جع نننر الصننن  ق:       طنننر النننن س جمننن    ا انننر  م   تقي م 
ر  المنؤمني  فأبنيان   ننلم  الخ ئنظ مثلنت، مين نت   بنت ل   لن  عنر   ف شر  أع م من  مجنب مطنراً 

 1رين  ين ضل  شعلمه  م  التراب  لمه ، فكمني أنور إلير  مق لي  م  ق ل ج  مي ق  
   كنل  من  فكنم2ألني    بقن  م  لنى ذلنك؟مت  النييث لقينل لنك: فلل ا ترضت  لى 
بنن لخ ر مرمنن  كنن   ضننعي ً ، فكننم   اام نن   فقل ننت عم نن  أ  يث ننت كنن     قنن  مًا  ليننت؛ 

  لى نعيي  فاوي ال ع  فا ميت! مم  ع شف    الل اطير مي منر  الت مير  
 

 منننر مضننني    نرمننن  فمننني مسنننتيمت النننن ك   ننن  ابننن  فقننن ل السننن  مييني النن لننني: 
 فاألاننر  كمنرنن  كلكننب   ثنن  عخلننظ لننت  نني    ، ل منن  يرل عنن  أننن ر  عخننر  الننيج  : مرمل نن 

لنت ثن ه ننين ا  !!!!مم فج  بيم، عشنل  مني الشنم  سنم   فيتنن فل الطينر من  الجنل  
 3ر  أهل المشرق فالمغرب عسمع  

 ظ يب  ععل
 

ل مننن  يرنننل  أنننن ر   يت نننم النننيج  :قننن ل( ص)أنننن  بننن  م لنننك: أ  مسنننلل   ف ننن  
 5 4س عل  أل    لير  الطي لس 

تنننني ه  ننن  سننن عي  أل نننً  مننن  يرنننل  أنننن ر  ، فأيننن  مننني أنننن ر   سننن عل  ألنننف هننن  ي
؟  ف ذا ار  مير  ذلك مم   ي  أن ر   مي ذلك اللقت؟!  يرل   

                                                           
 .337 -52اجمللسي اجلامعة لدرر أخبار األئمة األااار:  حبار األنوار 1
 هذا فضال عما يذك اخلرب من جميئام من جاة  بيلة جاينة. 2
 .87 -2: السفاريين األثرية األسرار وسوااع لوامع األنوار الباية 3
 .مع ايلسان والطيلسان أعجمي معرب :لطيالسةا 4
 .207 -8الصحيح: مسلم  5
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ننن اي  م عيننني، فاننن ب األننننل، السننني م  منننم ععننني    فأمننن  اوتمننن ل فجنننل  اطنننم مننن  النس 
 المصيم 

 
 ،إنننت لنني  بانسنن     :مقيننل ،العلمنن ء قنني ااتل ننلا منني الننيج ل فا لنن  أ   سنن  مييني: فقنن ل ال

أهننل  ،ظ بسنن عي  ولقنن  منني بعنن  ج ائننر الننيم  ال ععلنن  منن  أفثقننتف نمنن  هننل شننيط   ملث نن
   ن م ولقن   نت كل   ماذا أما    ورلمه مك   ؟!!!!!سليم   ب   اف   ليت الس م أف غيره

ميضننم  لننى وررهنن  من ننرا  !!!!منن  بنني  أذنيرنن  أمبعننل  ذما نن ً   ننر    1ف ذا أبننرز أعتننت أعنن  
فأفل   فيخرجنننل  إلينننت بخننن ائ  األم  !!!!مننن  ننننن س ميقعننني  لينننت فعت عنننت ق  ئنننل الجننن 

من  ين ال وتنى عقننيم  2 نم فيورنرميت   ؛ارفجنت يني ي ااعمن   فالصن ح فيني ل إلنى الننيي 
 ،أنن    :، ث  يني ي االرين  ميقنلل لى ذلك نبُّ  م في  ت  الملم  ميورر اليي  فيعمل بت مي  

مي  مقننت كننل  ؛منن  عخ نى  لننى مسنل    "كن مر"متغشنى  ينننت فعقطنم أذننن ه في تنب بنني   ينيننت 
 أوي م  الخلظ مي قل ت مثق ل ذم  م  ااعم    ه ذا مفاه الط راني 

 

ننن ق ننننل  ت الننننيج ل مينننن ل  نننني بنننن ب  مشنننظ الشننننرقي ابتنننياءً فقننن ل كعنننب األو نننن م: يتلج 
طلنب من  ر   ني المي ه التي  نني نرنر المسنل  مي  ث  ي   ،م  ليتقي  م  م  ع  لت  ي  ارفجت، ث  

ن ؟ييم  أي  علجنت  ي الن نل  ثن  يني   ،نرثن  عورنر ب لمشنرق ميعطنى الخ من  ثن  عورنر الس  
ثنن  عننممره أ   ،مينصنرب الننن س  نننت ععننني المسننلمي  ميننمعي النرننر ميننممره أ  عسننيل ميسننيل

 النييث  مفاه نعي  ب  وم    -ميي    ،ي  ث  عممره أ  ي  ميرجم ،يرجم
اذه نلا  ،نعن  :ميقنلل لرن  ،بن   لى من  عريني استع    :في عث   لت شي طي  ميقللل  لت 

 من  المشنرق  ر  مي ا من ق فيني ي االرين ، فيخنر  من  أم ر  مي ثُّ   مبُّ أن   :مقلللاللن س 
                                                           

 أاتن: أنثع احلمار.  1
رغم نقد منت احلديث، إ، أن  احلديث من هذه الناحية ابلتأكيد يتوافق مع حقيقة يؤك دها الوا ع وتقول  2

وزلاا ح  تبذل الدم واملال يف سبيل حتقيق أحالم  أتن  الدين هو أ رب وسيلة لكسب أتييد النا 
 الطاحمني والطامعني.
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 أنن ر   يرل عن  من  عخنر  تإن :فقيل  ،نفغيره أن ر   م  اليرل  فمعت اراس   نلاوي
 فمننني  فاأل نننراب فالنسننن ء اليرنننل  يت عنننت مننن  فأكثنننر ،ب لملمننن  كلثننن  مننن  :فقينننل عقنننيم، كمننن 

 1 اراس   م  عخر  تأن   :الترمذ 
 

بمنن  مننم الننيج ل منننت، معننت  ألننن  أ لنن   (: ص)قنن ل مسننلل    :ف نننت قنن لفقنن ل:       
 ، ممم  إ  أ مت عمج   العي  ن م   مأ    أبي  فا ار العي  م ء   عجري   أويهم  مأ    نررا   

فلنيغم  ثن  ليطنمطأ مأسنت ميشنرب ماننت من ء  ذلك أوي منم  ملينما النرنر النذ  ينراه نن ماً 
 عقنرهه كنلُّ  "كن مر" لير  و ر  غليو  م تلب بي   ينيت  ،ب م   ف   اليج ل ممسلح العي 

 ك عب فغير ك عب  ؤم   م  
منن مه من ء بن م  فمن هه  ،معنت من ء فنن ما إ    ت ق ل مني النيج ل:أن   (ص)ف نت    الن ي 

  (ص)فأن  سمعتت م  مسلل    :ن م م  عرلملا  ق ل أبل مسعل 
 2 مسل  ننيم مي الرفاع ا هذه كل

 3فم  أكثر م  مي ننيم مسل  م   ج ئب األا  م فغرائ ر !
 

ا  إذا ارجت السنل فمف     وذع      الن ي  )ص( وييثً  طلي   جي   ج ء ميت: 
م ينمنن  هنن    بنن ط  األم   :أف قنن ل ،طل ننت العننرب ينمشنن ل  وتننى يلنقننلا بنن ط  األم 

                                                           
 .89 -2: السفاريين األثرية األسرار وسوااع لوامع األنوار الباية 1
 .89 -2: السفاريين األثرية األسرار وسوااع لوامع األنوار الباية 2
األعنننور يرمنننز إ  غيننناب القنننيم  يف هنننذا احلنننديث هنننناك منننن انننرد إمكنننان أتوينننل احلنننديث، فنننذهب إ  أن   3

األخال ية والروحية يف هذا العصر ال ذي ينظر إ  احلياة بعينة واحندة وإ  جانبانا املناد ي فحسنب. وأن  املناء 
مننم مننن مظنناهر اللاننو واخلنندا  بينمننا النننار هنني القننيم الننت يرفضنناا وتكننوي مننن يتمس نن   ننا بنننار  ،هننو مننا يمقد 

لطيننف إمنناً،، لكن ننم لنني،  طعي ننا، ل  رب   ائننل يقننول ان  املانندي  أيضنناً  ث ننل الننرفو وا،سننتازاء. وهننو أتويننل 
انتصار القيم الدينية، فيكون أتويال ملا ورد عنن املاندي. وإن كنان هنذا ، يتنأتع لوجنود أوكناف شهصني ة لنم 

 من  بيل اام وكفتم وغري ذل . لكن،  كن أن يقال: ان  الدجال ورد عنم ذل  أيضاً.
 علع كل  ، أميل إ  التأويل ألن م يفتح ابابً واسعاً ،  كن غلقم. وهللا أعلم.وأان 
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منن  عننمعي  ليننت  ،كننذلك إذ اننر  السنن ي ني منني سننتي  فث ثم ئنن  ماكننب وتننى عننمعي  مشننظ
 م ئن    1ميقتنل بن ل فماء ،مي عنث جيشن  إلنى العنراق أل ن  ث ثنل   وتى ي  ععت م  كلب   شرر  
منن  المشننرق عقل هنن  مجننل     معننني ذلننك عخننر   اب نن  مينر لنرنن  فيننننيمف  إلننى الملمنن  ،ألننف  

أهننل الملمنن   ميسننتنقذ من  منني أينيير  منن  سن ي   ،شننعيب بن  ننن لم: من  بننني عمني  عقنن ل لنت
ثنن   ،ماننر منن  جيننلي السنن ي ني إلننى المييننن  مينر لنرنن  ث ثنن  أعنن م   فيخننر  جنني     فيقننتلر 

 : لينت السن م ميقنلل ج رينل    ن  فجنل    وتى إذا ك نلا ب ل ينياء بعنث   عسيرف  إلى م   
ميخسف      ف جل بر  م  ي قى مننر  إال  ميضربر  برجلت ضرب ً   بر  ذ    ،ع  ج ريل

منن   مجنن الً  إ    ثنن     تالجنني  منن  يرلل نن ميقننيم    لننى السنن ي ني ميخ رانننت اسننف ،مجنن  
برن  مني  ي  بعث إلأ  ا :مي عث الس ي ني إلى  وي  الرفم  ،سطنطينيقري  يرربل  إلى ق  

 :قن ل وذع ن   ليت ميضرب أ ن قر   لنى بن ب الميينن  بيمشنظإمي عث بر   :ق ل ،المج مم
ن جلن   م   ط ب ب لمرأ  مي مسجي  مشظ مي الثلب  لى مجل   وتى إنت ع   ذ وتنى عنمعي مخ 

فين ن   :من  المسنلمي  ميقنلل ميقنلم مجنل    الس ي ني متجل   ليت فهل مي المنراب ق  ي  
 فيقتنل ،ميقلم ميضرب  نقنت مني مسنجي  مشنظ  هذا ال عنل   إ    ؟هلل بعي إعم نم أك رع  ب 

 إ     نن    ،أيرنن  الننن س :منن  السننم ء مننن      معننني ذلننك يننن   ،كننل منن  شنن ععت  لننى ذلننك
  منمني كن  اينر أم نفجل قي قطنم  ننم  مني  الج ن مي  فالمنن مقي  فأشني  ر  فأع ن  ر  ففال  

مقن م  منرا   :قن ل وذع ن   أومني بن    ني  :المري  فاسمت  مانت م لنقلا بت بم    ،(ص)
من   هنل مجنل   :مق ل ؟ع  مسلل   كيف لن  برذا وتى نعرمت :ب  النصي  الخ ا ي مق ل

فجرننت الملكننب الننيم   كننم    ،فلنني كن ننن  منن  مجنن ل بننني إسننرائيل  ليننت    ءعنن   قطلانيتنن  
ميخنننر  األبنننيال مننن  الشننن م  ،ن أسنننل  بننني  أمبعننني  سننن ل  ه األعمننن  اننن مننني اننني   ،مننني اللنننل  
ف صن ئب أهنل المشنرق فأشن  هر  وتنى عنمعلا  ،فيخنر  إلينت النج ن ء من  مصنر ،فأش  هر 

 لنننى مقيمتنننت  لنننى الشننن م فج رينننل  إثننن  عخنننر  متلجرننن    لنننت بننني  زمننن م فالمقننن م  ننن عمم ننن  مي  
ع رح بت أهل السم ء فأهنل األم  فالطينر فاللونلي فالنيتن   مني  ،تتفمي  ئيل  لى س ق  

                                                           
 الزوراء: اسم لبغداد. 1
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 ،فعضننعف األم  أكلرنن  فعسننتخر  المنننلز ،األنرنن م فع ينني المينن ه منني  فلتننت فعمني   ،ال ننر
  1إلنى بنينر  ط رين  فيقتنل كل ن ً  أغصن نر ميقيم الش م ميذبم السن ي ني عننت الشنجر  التني 

  2فلل بعق ل   كلب   م لخ ئب م  ا ب يلم   :ق ل مسلل   )ص( :ق ل وذع  
ع   :مق ل مسلل   )ص( ؟يف  قت لر  فه  ملو    عنلُّ  فكيف ،ع  مسلل   :ق ل وذع  

  ل  ي  مل  أ  الخمر و ل فال عصل   ، يلمئذ  لى م    وذع   ه 
فجننل  مي عننث    نن    ،فيسننير المرنني  وتننى عننمعي  مشننظ فمنن  معننت منن  المسننلمي  

فهننننل ننننن وب الم ونننن   ،ط نننن م  : لننننير  الننننرفم فهننننل الخنننن م  منننن  مل هرقننننل عقنننن ل لننننت
مل  أنننت  فهنن  ا ال رنن  فعغنمننل  فعسننل  سننني  وتننى عغنن فا أنننت  فهنن   ننيف    م  متصنن لنلنر  سنن

 ب  غل ن: كنذلك ان عنث مجنل من  النرفم مقن ل م ينمن  النن س  ذ  علنلل متن لل  بمر    ،جميع 
مقن ل  :قن ل    الغ لنب :ه فيقنللم  المسنلمي  إلنى الصنليب مي سنر   ميقلم مجل   ،الصليب

ستشري علك العص ب  من  ع لنت فع   ،فه  أفلى ب لغيم مف  معني ذلك عغي   :مسلل   )ص(
ميخرجنل   لني   مني ثمن ني  ،امنرأ    معني ذلك م  عجمعنل  لمن  للملنمن  كنمنل    منر  أوي  

من  ي قنى بن لنير  فال  ،لا بعمنظ أنط كين عننت كنل غي عن  اثنن   شنر أل ن  وتنى عنل ن 3غي ع 
  بننمم  نصننراني  ملينصننره  اليننلمأال منن  كنن    :فقنن ل ،إال ممننم الصننليب ب لشنن م نصننراني  

مي عننث  ،بعمننظ أنط كينن  م  فمنن  معننت منن  المسننلمي  منن   مشننظ وتننى عنننل  ميسننير إمنن م  
 من  في عنث إلنى أهنل المشنرق أننت كن   قني ج ءنن   نيف   ،أ يننلني :إم م   إلى أهنل الشن م

أمضنل الشنرياء  :قن ل مسنلل   )ص( :قن ل وذع ن   إلى السم ء غ  أميرا نلمه  ي ليس ع
لنييني بعضنت  لنى بعن  وتنى افيشنتعل  ،رياء أمتي شرياء األ م ق فشرياء النيج لش

ننن 4إ  الرجنننل مننن  المسنننلمي  ليضنننرب العلننن  ت فيقطعنننت بننن ثني  مننن  النييننني ميشنننق   1 ل ب لس 

                                                           
 أي يقتل بين كلب. 1
 أي مل أيخذ شيئا من غنيمة بين كلب ولو عقال بعري. 2
  ل: إن  غياية من التصحيف، والصحيح: راية.  3
 الِعلج: كافر الغجم. 4
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وتننى عخننل  الخيننل منني الننيم معننني ذلننك عغضننب   ع نن مت  متقتلننلنر  مقتلنن ً  ،ف ليننت  مع
 السنننيف القننن طم فيرمنننني بننن لقلس التنننني فيضننننرب ذبننن لرمم الن م ننن مننننيطع    ،فععننن لى  لنننير 

   ثن  إ     اراسن    لنى سن ول ال نراا ميقن علل  ذلنك العنيف أمبعني  نن  و  قتن ال شنيييا
ميقتنل مننر  عسننم م ئن  ألنف فعسنع  فعسننعل   ،نن ل النصنر  لننى أهنل المشنرق فجنل ي    ن   
ا الننلا  ،الننن سعنن  أيرنن   :ميقننلم مننن   منني المشننرق  ،فينمشننف بقيننتر  منن  ق ننلمه  ذلننك ،أل نن 

  الش م مانر  معقل المسلمي  ف م م   بر 
نقنل ي   3يرول  ليرن  إلنى الشن م فأومنر  2م ل المسلمي  يلمئذ مفاول مخير   :ق ل وذع  

منن   ق ننل سنن عل  أل نن ً مي   ،أ ينننلني :الننيم  في عننث إمنن مر  إلننى ، ليرنن  وتننى يلنننظ بيمشننظ
نن :عقللننل   ، نني  وم ئننل سننيلمر  المسنني 4الننيم   لننى ق ئننص نن  ً نننن    نن     وق    ال وق 

ميقتتننل الننرفم فالمسننلمل  قتنن ال  ،وتننى عننمعلا المرنني  بعمننظ أنط كينن  ،فال مزقنن  نرينني  طنن ءً 
من  مفمني عسننمم ذلنك اليننلم  عخطننيءال  شنيييا ميستشنري منن  المسنلمي  ث ثنل  أل نن  عقتنل

 فال غ ل   ذ زا   مألنت  يلمئذ اي م           فجل لي  منم  يلمئ ،م م  قي  ي  فعسيرف  ق  
  فال س مق 

منن  فلنني م م إال فقنني أثنن  بننذنب إال عنيننى بنن  زكرينن   أا رننن  أنننت لنني  أونني   :  ننقنن ل وذع
ن :مق ل :ق ل عخطأمانت ل   رك  من  النذنلب كمن  إ     ن  ف جنل من   لني   بتلبن  عطر 

 ال عمرف  بنص  مي أم  الرفم متم رف   ليت إال ار   ،ن م  الي   عطرر الثلب النقي  
رف   ليرنن  أمبنننم وتننى عننياللا مينيننن  الم ننر القسننطنطيني  متم  نن ،مق علتننت متقتلننل    و ئطننت

  عم يراا ميسقط و ئطر 
   ننن  ف جنننل يرلنننك قسنننطنطيني  فمفميننن   إ    :مقننن ل مسنننلل   )ص( :قننن ل وذع ننن 

 ،فكننلز جنلهر متقتلل  بر  أمبم م ئ  ألف فعستخرجل  منر  كنلزا كثير  ذه ن  ،متياللنر 
                                                                                                                                 

 لت يمشوى  ا اللحم.الس فود: احلديدة ا 1
 رواحل: مع راحلة، وهي النا ة الت تصلح ألن َترحل. 2
 أزرة: مع زار. 3
  الئص: مع  لوص، وهي النا ة الشاب ة. 4
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ثننن   ، ام الملنننك :قننن ل ؟فمننن   ام الننن    ،عننن  مسنننلل   :قينننل  الننن    قيمنننل  مننني  امعف 
 ،قيم مين  :ثن  عرعنلنل  منرن  وتنى عنمعلا ميينن  عقن ل لرن  ،جي عقيمل  بر  سنن  ع ننل  المسن

الننيج ل قنني ال منن  منني  أال إ    :م يننن  أنننت  ميرنن  عقتسننمل  كنلزهنن  إذ سننمعت  من  عنن  يننن   
ن  عل  ماذا األمر ب طلمترج ،أهلي   ب لش م   اشن ر  من     معني ذلك عماذف  مي إنش ء س 

نن ،ج نل ل نن   فو  لرنن  من  نخنل بيسنن      مني ألنف مركننب  مترك نل  من  مييننن  عقن ل لرن     
أهننل المشننرق  :فأنننت  يلمئننذ أمبعنن  أجننن   ،منن  سنن ول األم   ب لشنن م بفامنن  م ئنن  مركنن

 فجنل قني أذهنب    ن    ،ي مجنل فاوني  كنمنم  فل ن ،فأهل المغرب فأهل الشن م فأهنل النجن ز
نن نن ،نن ء فالت نن غ  منن  قلننلب  الش  ر لمنن  الننريم كمنن    إلننى مفمينن  عسننخ  متسننيرف  منن     

إذ اننر   ،م ينمنن  أنننت  عنترنن  معسنن رف    سننخرا لسننليم   بنن   اف  وتننى علنقننلا برفمينن 
 :وتننى يننيال  سنن رك  ميقننلل ،بت ننمنن   لمنن ئر  ننن وب ك   إلنني   ماهننب منن  مفمينن   نن ل   

 م ع ننن مت فععننن لى فنننن   ميقعننني إلينننت ميسنننملت  ننن  نننن   الج  ننن ،هنننذا :ميقننن ل ؟أيننن  إمننن م  
 ،  فالنن م فنن   م م فنن   األن ين ء وتنى ي لنغ إلنى ملسنى ف يسنىالم ئم  فن   الجن ن

هنل عمكنل أهنل  :فيسنمل ،ه ينن  غينر   م   ي    ف ي  أن ي ئت ل  ينر   أشري أ   ين   :ميقلل
فهنذا  ،م   ينني غينره :ث  عقلل ،الراهب س جيا س    ميخر   ،نع  :ميقلل ؟الجن  فيشربل  

فأ  نننن   ن ننني    ننننين  مننني  ،أن لنننت  لنننى ملسنننى ف يسنننى و   ننن  فجنننل   ، يننن  ملسنننى
منني لني مم اننل  ،فأنننت  أنننن ب هنذه المييننن  ،اانجينل ال ننرقليط ننن وب الجمنل األومننر

نن  رنن إلننير  مننم  له  مننا  العننذاب قنني أول   ، عنن  أهننل مفمينن  :ننن  ميصننيمط المييميننيال ميتلس 
ر  ن وب الجمنل ج ءك  فلي إسم  يل ب  إبراهي  الذي  عجيفنر  مي التلما  فاانجيل ن ي  

مننن   فجنننل إلنننير  نننن ماً  مي عنننث    ننن    ،للننننتتميث نننل  إلينننت ميق ومنننر منننمجي له  فأطيعنننل   األ
 إ    ،  النن سع  أيرن :ميقلم إم م المسلمي  ميقلل ،السم ء كمنر   مل  وتى عتلسط الميين 

  الراهب قي استشري
رف   ليرنن  ثنن  ع    نن ،فوننيه ي عننث ذلننك الراهننب مئنن ً  :مقنن ل مسننلل   )ص( :قنن ل وذع نن 
نننف ن    ميسنننقط و ئطرننن  ،أمبنننم عم ينننراا مننن  الخلنننظ  يت مفميننن  ألنرننن  كرم نننن  م تنننن    م  مننن  س 

السن ين   بيت المقيس فالت بلا الذ  ميت ميقتلل  بر  ستم ئ  ألف فيستخرجل  منر  ولي  



 262 

 لمنن   امن    فم ئني  بنني إسننرائيل فمضراضن  األلنلاح ف صنن  ملسنى فمن نر سننليم   فق ين ا
  م  الل   بي ض ً  ن ل  لي بني إسرائيل أشي  الذ  أ  

 :قن ل مقن ل مسننلل   )ص( ؟كينف فننللا إلنى هنذا ،عن  مسنلل   :قلنت   :قن ل وذع ن 
  نن  ف جننل بخنننت نصننر مقتننل برننن  بننني إسننرائيل لمنن  ا تنننيفا فقتلننلا األن ينن ء بعنننث   إ   

منن  ملننلت منن مس    ععنن لى مومرنن  مننمفوى    نن  فجننل إلننى ملننك   ثنن  إ    ،سنن عي  أل نن ً 
هنن  م سننتنقذه  فم    ،إلننى   نن    بننني إسننرائيل م سننتنقذه  منن  بخننت نصننر أ  سننر   :مننؤم   

ثنن  إنرنن  ععننل ف   ،مننمعلا بيننت المقننيس مطيعنني  لننت أمبعنني  سننن  :قنن ل  إلننى بيننت المقننيس
ننن     ف   : )ذلك قللنننت  ننن  ف جنننل مننني القنننرم مننن ننن    ع  ي     ننن (  ن  ي     يع  مننني المع نننني  نننين  إ    

ط  لير  طي لي  ملك مفمين  مسن  ه  فاسنتخر  ولني مسل   مع  فا ،م  العذاب  لي   بشر   
فنننت إلنى بينت المقنيس ثن  عسنيرف  وتننى ميسنتخرجلنت فير     بينت المقنيس فالتن بلا فغينره

 -ععننني السنن  -فهنني  لننى ال نننر الننذ  ال عنمننل ج مينن   ،القنن طم :عننمعلا مييننن  عقنن ل لرنن 
منن  عننرف  منن   ف     ،ألنننت لنني  لننت قعننر :قنن ل ؟فلنن  ال عنمننل ج مينن  ،عنن  مسننلل   :قيننل

  1علم مري عنمل الس  من مم ل ني م م لر  ق   ال نر جعلت      فجل   لج   ذلكا  
ننن   هننذه المييننن  منني  إ    فالننذ  بعثننك بنن لنظ :مقنن ل   نني  بنن  سنن م :قنن ل وذع نن 

ف رضر   فهي عسمى مي اانجيل مر   أف قر   طللر  ألف ميل ،ر  ألف ميل  طلل  ا التلم 
 منرن  من  كنل بن ب    ب ب عخر     فث ثم ئلر  ستل   :ق ل مسلل   )ص( ،امسم ئ  ميل

 ثنن   ميغنمننل  منن  ميرنن   ،رف   ليرنن  أمبننم عم يننراا ميسننقط و ئطرنن مي   نن ،2ألننف مق عننل م ئنن   
مين لغ   أ  النيج ل قني انر   ،منرن  إلنى بينت المقنيس لنل  ق   ثن  ع   ،مير  س م سني  عقيمل  

يتنن فل الطينر  ،عخلنظ م  يرل ع  أن ر   إوي   ينيت مم فج  ب لنيم فاألانر  كمنرن  لن 
 ،يركنب ومن ما أبتنر   ،المشنرق فأهنل المغنرب أهنل   لت ث ه ننين ا عسنمعر     م  الرلاء

من   يت عنت سن عل  أل ن ً  !!!!!تحا  أذنياه سانعون أل اا يساظل ّ  ،راعاا  بين أذنيه أربعون ذ

                                                           
 ،حظ التعليل املذكور يف حديث ينسب إ  النيب )ص(!! 1
 ا .أنت تالحظ هنا غلبة رود األسااري يف الروان  الت يعرب  عناا ابإلسرائيلي   2
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ننن ،يجننن  اليرنننل   لنننير  الت    فقننني أقيمنننت الصننن    ،يا  مننناذا كننن   ينننلم الجمعننن  مننن  نننن   الغ 
ر من  ماذا هل بعيسى ب  مري  قي ن ل م  السنم ء مني ثنلبي  كمنمن  عقط ن ،م لت ت المري 

 إ    ،عن  أبن  هرينر  :مقن ل ؟ينت عن  مسنلل   مم  نقنتإذا أقنلم إل :هرير  مق ل أبل  مأست الم ء
ن األفلى علقى  ليت مر ب    رجتت هذه ليست كخرجتت  ا    بنيمج ا   ر أقلامن ً كمر ب  الملا ي ش  

قيمنت الصن   أإنمن   :ميقنلل لنت  يسنى  ب لنن س مصنل    ،معقي   :ميقلل لت اام م ، م  الجن  
 1 ميصلى  يسى ال ت ،لك

 

ك، م  أستطيم أ  أع   لك مت  النييث  فلك أ  عنور يلإا تذم  للنييث عتم  ، لم ف 
  فمنن  من  مينت من  ضنعف فالنل، فمن  لنت أ ننى نونر مني الننييث ععنرب أ   متننت منمنر

   ععرب مت  األو  يث فينور مير  أ   طلل النييث م  القرائ   لى اللضم
أمنر  مني  لن  يتني ه    أمر  مضى فانقضى فلني   ن  كمن م  قي مأيت أ  النييث ل

ال  صنننر مينننت ذ  فضنننم ال ننن  لنن  عورنننر بعننني  فهنننل ملضنننلع بمننن  ين سننب ذلنننك العصنننر 
، مرنل يتنني ه  ن  منني  لني  غنن ئ  بنني كلننب لرن  فجنل  ف ن  مننتم قسنطنطيني  ف  المرني  

 ننن  ومننن م النننيج ل ال نننذ  هنننل أ جنننب مننن  نننن و ت فغينننر ذلنننك مننن  قصنننص  عصنننعب ف 
  بط   فمقي س عصيعقر  بم   مقي س ك  ، إال أ  علغي كل  ض

 
 ِرجاُل اللُّهور:  

مم  عضعف  الالا كثينر من  الرفاعن ا من  عجني  من  عنشنيي  فذكنر ألشنخ ص  كثينري  
 ن  أمنر مضنى فث نت  -لنل ك ننت كمن -لمرني ، وتنى إ   الرفاعن ا عتنني ه مي  صنر ا

  بنسب ال ر  الوق ً سينصل ب ل م  ميت م  ع  نيل فلي     أمر  
، بنل لن  يتلق نف  نني النيج لالمرني  ف يسنى بن  منري ، ف  مل  عقتصر األمر  لى ذكنر

ًا عتننني ه  نرنن  الرفاعنن ا بت صننيل غريننب  فمنن  أهنن  هننؤالء:  ورننرا شخصنني  ا كثيننر  جنني 
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فشننعيب بنن  ننن لم فالجرهمنني فالقنطنن ني  فاألبقننم فاألنننرب فاأل ننر  فالمننني السنن ي ني 
  ذ  السليقتي ف  يفالجرج ه فالريث  فالمقع   فالن مه فالمنصلم

م سننمت  ننرف  فاسنن  أبيننت منمنني فكنيتننت أبننل  ت نن ، قنن ل  ،أمنن  السنن ي ني ل السنن  مييني: قن
الس ي ني م  فلي ا لي بن  ي يني بن   إ    :الع م  الشيخ مر ي مي ملائي ال مر فمي اليمم

: (م )قنن ل  لنني   فهننل أكثننر الننظ   ولمنن  ،منني السننم ء فاألم  أبنني سنن ي   ملعننل   
نمجنل ضنخ   ، يني بن  أبني سن ي   ي ني من  فلني ا لني بن  يالس    ،يم     الر من  بلجرنت أثنر ج 

ميقتنل وتنى ي قنر  1بعخر  من  ن وين   مشنظ ف  من  من  يت عنت من  كل ن مت  بي    بعينت ن  
مي لننننغ  ،ممننن  أهنننل بيتننني مننني الننننر   فيخنننر  إلينننت مجنننل    فيقتنننل الصننن ي   ،النسننن ء بطنننل   

السنن ي ني بمنن  معننت وتننى إذا ميسننير إليننت   منن  جنننيه ميرنن مر  السنن ي ني مي عننث إليننت جنننياً 
نننمننن  األم  ا   بينننياء   جننن ز   ر  ننننر   أارجنننت النننن ك  مننني مننن  ينجنننل إال المخ  ننن ؛ف برننن س 

 مستيمكت فق ل: هذا وييث ننيم ااسن    لى شر  ال خ م  فمسل  فل  عخرج ه 
فاألبقم عخر  م  مصنر، فاألننرب عخنر  من  بن   الج ينر ، ثن  عخنر  الجرهمني من  

عخنر  من  بن    ،ل م  عخر  فيغلنب  لنى الن    األننربألو  م: أف  الش م، ق ل كعب ا
 الج ير ، ث  عخر  م  بعيه الجرهمي م  الش م، فيخر  القنط ني م  ب   اليم  

ف ذا قني انر  السن ي ني من   ؛ نلا  لنى ملاضنعر ق ل كعب: م ينم  هؤالء الث ث  قني عغل  
ميقننلم منن   ،منن ار  قنن    :مننت ميقنن ل لننتؤعى منني من ي نن ،عقنن ل لننت فا   الينن ب   مشننظ منن  فا   

مينننيم مني  ،من نور إلنى بن ب  امت :فيق ل لت مير  ،ث  يؤعى الث ني  ث  الث لث  ،أويا عجي  
  كنننن  أنننن ب   :ميقللننل   ،أف عسننع  معرنن  لننلاء أن نن م   الث لثنن  إلننى بنن ب  امه منناذا بسنن ع   

ميخر  إليت ن وب  مشنظ    مإال انر أوي   معقل  ال ير  ذلك الللاء   منر  للاء   فمم مجل  
فمنن    منناذا نوننر إلننى مايتننت انرنن م ميننيال  مشننظ الشنن م منني ث ثم ئنن  فسننتي  ماك نن  ،ليق علننت

ف  من  ارفجنت   فه  أالالت ،عمضي  ليت شرر وتى عجتمم  ليت ث ثل  أل   م  كلب
ميخنر   :ث  عخنر  األبقنم فاألننرب  سجيه  الغربيفيسقط ج نب م ،اسف بقري  ورست 

                                                           
  بيلة من  بائل العرب تستوان الشام. 1
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فيخننر  األ ننر   ،فاألنننرب منن  ج يننر  العننرب ،فاألبقننم منن  مصننر ،ي ني منن  الشنن مالسنن 
 ،ثنن  عغلننب السنن ي ني  لننى األبقننم فاألنننرب ،فيننيفم القتنن ل بينننر  سننن ً   المننني  بنن لمغرب

ميقتننل الرجنن ل فيسنن ي النسنن ء ثنن  يرجننم وتننى يننن ل الج يننر  منني  ،فيسننير ننن وب الغننرب
نميورننر السنن ي ني  ليننت  ،قني  إلننى السنن ي ني لز منن  جمعننلا منن  األمننلال فيورننر  لننى فين 

ثنن  ع سنني منني األم  فيننيال النن فماء  ،ميورننر  لننير  ،ثنن  عق عننل التننرت  الراعنن ا الننث ه
 ميقتل م  أهلر  

المنصننلم  :متنت مجنل عقن ل لنت لنى مقي   ،الننن مه :عقن ل لنت عخنر  فماء النرنر ان م    ثن   
 ه   لى كل مؤم  نصر   فاجب   ،   ل منمي  عم    

نتمنننل أ  ع ننل  هنننل الر شنننمي ا عنني ذكنننره فيلقنننب ب لننن مه كمننن  يلقنننب رجنننل ع  فهننذا ال
 فينتمل أ  ع ل  غيره  ،المري  ب لج بر

ت منناذا طنن ل  لننير  قت ل نن ،متمننل  بينننر  فقعنن ا ،فيثننلم أهننل اراسنن   بعسنن كر السنن ي ني
نن سننرل   أمننره فطريقننت هننل أاننل المرنني   ،ت اليمنننى انن ل  بنن ععلا مجنن  منن  بننني ه شنن  ب   

فمعننت الراعنن ا  ،أبيننت أف ابنن   مننت فهننل وينئننذ بننأار المشننرق بمهننل اراسنن   فط لقنن   منن 
من  بنني عمني  المنلالي  متنت مجنل   لنى مقي    السل  الصغ م فهي غينر ماعن ا بنني الع ن س

ننم   عخننر  إلينننت مننني   فاسننمت شنننعيب بنن  نننن لم التميمننني 2أنننن ر قليننل اللنيننن  كلسننن  1 بع 
نن امسنن    ه  لننى مقيمتننت لننل اسننتق لتت الج نن ل الرفاسنني لرنني  ره  ت ننني  مالب منناذا بلغننت ارفج 

بخيل الس ي ني ميقتنل مننر  مقتلن   ويمن  ب يضن ء  ي األم  للمري  ميلتقي الر شميُّ عمر   
من  ق نل سجسنت    لنير   ثن  عمعينت جننل     إنطخر وتى عطم الخيل اليم ء إلى أمسن غر 

 3 تري  في  عع  مم المميورر   أنص مه فجنل ه ث  عجتمم  مجل م  بني  ي   
 

                                                           
 رجٌل َربْنَعة وَمْربو  اخللق، أي: لي، بطويل و،  صري. 1
 كوسج: من لي، لم حلية. 2
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نن ل السنن  مييني: قننف  فهننؤالء بعنني  ،يمنني ذكننر اننرف  القنطنن ني فالجرجنن ه فالريننث  فالمقع 
يننن ل  يسننى ابنن  مننري  : مرمل نن  ر أاننر  أبننل الشننيخ منن  وننييث أبنني هرينن  مننلا المرنني 

 -ععنني بعني فمن   سنيين   يسنى  لينت السن م بنممره  -ميقتل اليج ل فيملا، ميسنتخل ل  
ن :  عقن ل لنتمج  م  بني عمني نالمقع  سنني    لنى النن س ثن ه   ي لن  عنما  ي، مناذا من ا المقع 

في نيأ الننقص ليلامنظ من  عنمعي من  بقن ء النيي  مني   ،وتى يرمم القرم  من  ننيفم الرجن ل
 مييي  بعي سيين   يسى  ليت الس م 

فالو هر و  أ ل  أ  هذا التميمي الملقب ب لمقعي هل شعيب ب  نن لم أوني األمنراء 
نفا يي ، فالون هر أننت ي قنى أمينرا مني ننلاوي الشنرق، ثن  للزماء للمرني  بنل هنل أوني الممر 

عسنننتي يت  يسنننى  لينننت السننن م بعننني فمننن   المرننني   نننني انننرف  ذ  السنننليقتي   لنننى م ننن  
، ثنن   ننني فمنن   سننيين  المسننيم 1بالعنااا   حظااي اناااح الحن اا ّ فنلاويرنن  ميقننتلر  فيسنن ير  

 الم  ء  لذلك فالقي م بم   ء اليي  يلني لت ب ألمر لم  ير  ميت م  
ما  ل  ع   هل شعيب ب  ن لم ف ال مرل أوني األمنراء النذي   ،التنرير لغير  فل  أم  

ك   يلقى  لير  أ   ء األمر، أف الذ  يلي إم م  الشنرق من  بعني شنعيب إ  كن   هنل قني 
 م ا في ل  هذا يلقب ب لمقعي 

ال عننذهب األعنن م :   نننت مرمل نن فأاننر  مسننل  منني ننننينت  نن  أبنني هريننر  مضنني  
 فاللي لي وتى عملك الن س مجل عق ل لت الجرج ه 
منن   ال عقننلم السنن    وتننى عخننر  مجننل  : فأاننر  ال خنن م  فمسننل  فغيرهمنن   نننت مرمل نن 

 2قنط   عسلق الن س بعص ه 
 

                                                           
التعبنري إ، أن نم وإن زعنم أن  يتحند   عنن مسنتقبل إ، أن نم يف الوا نع مو نو ، ماذا  كن أن تعل ق علنع هنذا  1

ووا ننعم أل فننم حبسننِب مفنناهيم عصننره ، حبسننب مننا حينند  ابلفعننل، وهننذا مننا  ننده يف احلننديث عننن بننين كلننب 
 وجاينة وسقوط دولة بين العبا  وفتح القسطنطيني ة.
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فهن  الوظ م  فم  مني الخ نر: وت نى ي ن ع الن شني  بع ن ء  ممن  ي ني   لنك أن رن  فضنعت 
وتنننى إ   أ  من فلننن     منننم هننذا العصنننر جسنننمعننني   فبنسنننب مرنن   معننني  ال ين قنننت  منني ف 

ننل النننص  منن  ال  لتمفيننل الخ ننر بعنني غنن   النوننر  نن  ضننعف السننني لنن  عجنني  منن  لنن  عنم 
 ع طيظ مم  هل ا ب األنل 

 

فأاننر  نعنني  بنن  ومنن    نن  سننليم   بنن   يسننى، قنن ل: بلغننني أ  المرنني  عملننك فقنن ل: 
 :عقن ل لنت 1م  نيس ث  عملا ثن  ع نل  من  بعنيه مجنل من  قنلم ع  المق  شر سن  بيت   أمبع   

هنذا ال يلتنئ   :المقيس إوي  ف شري  سن   قلت   عم ث ب يت   ،المنصلم ععني القنط ني
أ  ع ل  هل شعيب ب  ن لم التميمني؛ أل  بنني عمني  ليسنلا من  النيم  فال من  قنطن   

 ف   فامقت مي علقي ت ب لمنصلم 
  قتنلفيم ث ث ه سني  ث  ع   ،ث  عملك المللى ععني الجرج ه ،يقتل هذا القنط نث  ع  

 ث  عملك بعيه الريث  المري  ث ه سني  فأمبع  أشرر ف شر  أع م 
 2س  سيرعت فن  ء سريرعت ب بذلك لن  ت لق  فكمن   ،فهذا المري  غير األفل

ويننث  ق نن  الرفاعنن  منني ذكننر منني   ملننك الريننث  المرنني   -سننل مك  -فأنننت علنننظ هننن  
 أ ط ه  ب لسني  فاألشرر فاألع  م 

 
فقني ذكرنن ه مني كتن ب التنذكر   ،مرملع    وذع   مي هذا المعنى ا ر  فق ل القرط ي: 

 : م يننن ه -عمننل  بنني  أهننل المشننرق فالمغننرب  فذكننر متننن ً - (ص)قنن ل: قنن ل مسننلل   

                                                           
وتب نع لقنب مللنوك النيمن وهنو كمنا  ينل  .مرثند اانم:  يل، اليمن يف زري ملوك من: تبان بن حسان بن عب  ت 1

 بننينمننا بلننر يثننرب لقيننم  ننوم مننن فل الشننام إ  سننار .وربيعننة الننيمن بننني احللننف عقنندهننو ال ننذي و  .التبابعننة آخننر
 يف اليانود منن  نم ننزل منا إلينم فشنكوا يانا بعند سنيل العنرم،) األو  واخلزرج( وكان  د نزلوا ف عامر بن عمرو
 وبعننث أحند سنفح يف ونننزل يثنرب إ  فسنار بينننام، النذي العاند ونقضننام هلنم جمناورمم سننوء لنم وذكنروا يثنرب
 .سنة 78 كما  يل  ملكم وكان .هلم لااوذل   رجل، ثالمثائة منام فقتل الياود إ 
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مي عث  ،ظكذلك إذ ار   لير  الس ي ني م  اللا   الي ب  مي ملم  ذلك وتى ين ل  مش
ميسنير الجني  نننل المشنرق وتنى ين لنلا  ،إلى المشرق فجيش  إلى الميين  جيش ً  :جيشي 

ميقتلنل  أكثنر  :قن ل ،بمم  ب بل مني الميينن  الملعلنن  فال قعن  الخ يثن  ععنني ميينن  بغنيا 
نن ماان دلاا  فيقتلننل  برنن  ث ثم ئنن  كنن    ،ل  أكثننر منن  م ئنن  امننرأ  منن  ث ثنن  مالب في تض 

متلنننظ ذلننك  ،هنني  منن  الملمنن  متخننر  ماعنن    ،ري  إلننى الشنن مرجننل  متننلج   ثنن  عخ  العنااا 
ف  منن  منني أيننيير  منن  فيسننتنقذ    خ ننرالجنني  منرنن   لننى ليلتنني  ميقتلننلنر  ال ع يننت منننر  م  

جيشننت الثنن ني ب لمييننن  مينتر لنرنن  ث ثنن  أعنن م فلي ليرنن  ثنن  عخرجننل   فينننلُّ  ،السنن ي فالغننن ئ 
 ،ع  ج ريل :ب ل يياء بعث   ج ريل  ليت الس م ميقلل متلجري  إلى م   وتى إذا ك نلا

ل نل  ع نر   إ ذ  ) ميضنربر  برجلنت ضنرب  عخسنف   برن  فذلنك قللنت ععن لى:  ،اذهب ممبنيه  ف 
ذ فا م   م م     ق ر يب   ا  ف أ ا  م  ي قى منر  إال مج   أويهم  بشير فا ار (  م     لا م   م ل 

 2 1ذلك ج ء القلل: ف ني جرين  الخ ر اليقي نذير فهم  م  جرين  فل
فمم  مي الخ نر هنن  قتنل ث ثم ئن  كن    من  بنني الع  ن س ق ينل الورنلم!! فال شنك  أ   

ًا كمن  عنر   منم إ   من  من مس النونر مني األو  ينث عقطنم بلضنعت ممن   المت  مش ل جني 
 ميت م  ضعف ف الئل  لى اللضم 

 

                                                           
قدوا فكان بنو جوشن اتجراً من ياود يبيع اخلمر، و  كان  جاينة بن أ  زل د ورد يف  ص ة هذا املثل:  و  1

وإخوتم يسألون النا  عنم، وينشدونم  منام رجالً يقال هلم خصيلة كان يقطع الطريق وحده. وكانت أختم
، فو فت علع جاينة فسألت عن أخياا: تسأل عن أخيااوهي أخت املفقود مر   يف كل جمل، وموسم. ف

 فقال هلا: ، أعلم عنم شيئاً. فلم ا مضت  ال جاينة: 
 اليقنيم  ربم اخلَ  د جاينةَ نعن ركٍب         و ياا كل  عن أخِ  سائلم تم 

ذل ،  فلي، كحيحا أن  املثل جاء مما ذكر من حديث، بل هو أ دم منفأرسلاا مثاًل، يعين جباينة نفسم. 
 مما يبني  ل  أن  اخلرب أ رب إ  الو ع.
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ر المؤمني   ليت السن م عقنلل للنن س: سنللني ن غ ب  ن  ع  ق ل: سمعت أمياأل ف  
بطنرق السنم ء أ لن  من  العلمن ء، فبطنرق األم  أ لن  من  العن ل ،  ألن  ،ق ل أ  ع قيفني

أن  ععسلب اليي ، أن  ععسلب المؤمني  ف م م المتقي ، ف ع   الن س يلم اليي ، أنن  ق سن  
إال  ملي  من  إم م   اباأل ر الن م، فا ز  الجن  ، فن وب النل  فالمي ا ، فن وب 

م  ه ن    : ) فجل فهل   مب بجميم أهل فاليتت، فذلك قللت    ل م ل   ق نل  م  ف    ( إ ن م   أ نت  م نذ 
نن    امنن ؛أال أيرنن  الننن س سننللني ق ننل أ  ع قننيفني مسننللني ق ننل أ   ، ً بنني  جننلانني  لمنن  جم 

ننن م ب لنطننب  شننب  عشننغر برجلرنن  متننن  شننرقي  فعطننم منني اط مرنن  بعنني ملعرنن  فوي عرنن  فع
الج ل م  غربي األم ، مامع  ذيلر ، عي ل ع  فيلر  لرولنت فمثلرن ، مناذا اسنتيام ال لنك، 

ل ني ر    : ) هنذه ا عن  قلت  م ا أف هلك، بنم  فا  سنلك، ميلمئنذ عمفينل ن ن  ل م ن   ال م نر       ث ن   م     
ل ن ن ك    أ ك   ع  ب ن ي   ف ج  ل ال  ف  ن  ك   ب م م  ي    إوصن م  :  فلنذلك معن ا ف  من ا، أفلرن   ( ث نر  ن   ينراً ف أ م 

الملمنن  ب لرننني فالخنننيق، فعخريننظ الرفاعنن  منني سنن ك الملمنن ، فععطيننل المسنن جي أمبعنني  
، الق عل فالمقتلل مي الن م، عرت    األك رليل ، فكشف الري ل، فا ظ ماع ا ولل المسجي 

منن  منني سنن عي ، فالمننذبلح بنني  فقتننل سننريم، فمننلا ذميننم، فقتننل الننن   ال كينن  بورننر المل 
الس ي ني براع  ومراء أميرهن     فارف   األنن مالرك  فالمق م فقتل االسقم ن را مي بيع  

ن مجل   ت إلنى م ن  فالميينن  م  بني كلنب فاثنني  شنر ألنف  نن   من  اينل السن ي ني يتلج 
 1العنني  الشننم ل،  لننى  ينننت و ننر  عقنن ل لننت: ا يمنن ، أطمنن    أمينن أميرهنن  مجننل منن  بننني 
لننت ماعنن  وتننى يننن ل المييننن  منني  ام عقنن ل لرنن :  ام أبنني  ال عننر    ،غليونن  يتمثننل ب لرجنن ل

منن  مل منمنني فقنني اجتمننم إليننت ننن س منن   في عننث انني  منني طلننب مجننل    األمننل  النسنن  
اسنف برن  من   األبني ط الق ع الشيع  ععل  إلى م  ، أميره  مجل م  غط    إذا علس  

لمن  ال رن ، فيلمئنذ عمفينل  في نل  معن ً  !!ت إلى ق  ه لينذمه ل   فجرعنل    ينجل إال مجل  
ل ل  ع ر   إ ذ  م      : ) هذه ا ع  ذ فا م   م م     ق ر يب  لا م  ف  ا  ف أ ا    في عث م ئن  فث ثني  (  م ل 

                                                           
نف األ ييل يالطم،: ذهاب  وء العني، والظفرة: جليدة: تغشع العني انبتة من اجلانب الذ أام،: 1
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أل نن  إلننى الملمنن ، فين لننل  الرفونن ء فال نن مق، ميسننير منرنن  سننتل  أل نن  وتننى ين لننلا الملمنن  
 ليننت السنن م ب لنخيلنن ، ميرجمننل  إلننير  يننلم ال يننن  فأميننر الننن س ج نن م ملضننم ق ننر هننل  

الن فماء إلنير  أمينر مني امسن  مالب   نيي، عق ل لنت: المن ه  السن ور، ميخنر  من  ميينن 
قتل  لى جسره  س عي  أل   وتى عنمي الن س من  ال نراا ث ثن  أعن م من  م  المرن ، في  
سنن عل  ألننف ب ننر، ال ع شننف  نرنن  كنن  فال ، فيسنن ي منن  الملمنن  األجسنن  الننيم ء فنننت  

إلننى الثلينن  فهنني الغننر   ثنن  عخننر  منن   قننن ع، وتننى يلضننع  منني المن مننل، فيننذهب برنن   
، ه   نرنن  ننن    فمننن مظ، وتننى عقننيملا  مشننظ ال عصننيُّ  الملمنن  م ئنن  ألننف منن  بنني  مشننرت  

فهننني إمم ذاا العمننن  ، فعق نننل ماعننن ا مننن  شنننرقي األم  غينننر معلمننن ، ليسنننت بقطننن  فال 
من  مل منمني  عسنلقر  مجنل   ،األك نر   فال ورينر، مختنلم مني مأس القنن   بخن ع  السنيي ت  ك

ذمر عسير الر ب أم مرن  بشنرر وتنى عورر ب لمشرق، فعلجي مينر  ب لمغرب ك لمسك األ
إذ أق لننننت ايننننل اليمنننن ني  ؛هنننن   لننننى ذلننننك ين لننننلا الملمنننن  طنننن ل ي  بننننيم ء مبنننن ئر   م ينمنننن 

سننني مهننن   شننعث غ نننر جنننر  أننن ب ننننلاطي فأقنننياح إذا فالخراسنن ني عسنننت ق   كمنرمنن  مر 
نورا أويه  برجلت ب طنت ميقلل: ال اير مي مجلسن  بعي يلمن  هذا اللر  م ن  التن ئ ل ، 

نننننبُّ : ) إ  بنننننيال النننننذي  فنننننن ر    مننننني كت بنننننت الع يننننن فهننننن  األ ي ن  نننننبُّ الت نننننل اب ي   ف     ّللا   ع ن 
ننر ي    ، لإلمنن ممنني  فيخننر  مجننل منن  أهننل نجننرا  عسننتجيب فنوننراهه  منن  مل من (ال م ت ط ر  

مي ل  أفل النص م  إج ب  ميريم بيعتت، فييق نلي ت، ميخر  ب لملالي فضنع  ء النن س، 
رنننن  ميسننننيرف  إلننننى النخيلنننن  بننننم  م هنننني ، مي ننننل  مجمننننم الننننن س جميعنننن  منننني األم  كل  

ر  بعضنن  ب ل نن مفق ميقتننل يلمئننذ منن  بنني  المشننرق فالمغننرب ث ثنن  مالب ألننف عقتننل بعضنن
ي   )  ميلمئنننذ عمفينننل هنننذه ا عننن  ننني  نننييًا ا  م  ل ن ننن ه    و ص  ع  ت نننى ج  نننل اه    و  ننن  ز ال نننت ع  ل نننك        ( م م 

مني شنرر ممضن   من  ن وين  المشنرق  نني ال جنر: عن  أهنل الرني   ب لسيف  فين    منن    
 علا!م  ق ل المغرب بعي م  عغيب الش ظ: ع  أهل ال  طل اجتم اجتمعلا! فين    من    

متصننير سننل اء مولمنن ، فيننلم الث لننث    الشننم  فعصنن ر  فمنن  الغنني  ننني الورننر عتلننل  
  األم ، فعق ننل الننرفم إلنى سنن ول ال نننر  ننني ع نرق   بنني  النننظ فال  طننل، فعخنر   اب نن
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مننم كلنن ر ، منننر  مجننل عقنن ل لننت: مليخنن  فماننر  تينن ، مي عننث   ال تينن  منن  كر رنن كرننف ال 
 1سلم   للق ئ   ليت الس م ام ه ، فهم  الش هيا  الم  

 

متنى  ،مقلت: ع  أمينر المنؤمني  ،أعيت أمير المؤمني  ا لي ق ل: سلم   ال  مسي ف   
نن الصنن ي  ،  أمننلمياء فقنن ل: ال عورننر القنن ئ  وتننى ع ننل  ع  القنن ئ  منن  فلننيت؟ متننن   الص 

العمنننى  أفلنننيفيضنننيم وقنننلق الرومننن  ، فيتغننننى بننن لقرم  مننناذا قتلنننت ملنننلت بنننني الع ننن س 
راس، فاربننت ال صننر ، هننن ت عقننلم بلجننله كنن لت   األقننلاساللت نن س، أنننن ب الرمنني  نن  فا

 2م  فلي النسي   الق ئ   
 

عمل  مع  مي شرر ممض   ثن  عورنر  صن ب  ( ق ل: ص) هرير     الن ي   أبي   ف 
نترننك منني ذ  النجنن  ثنن  ع   سننلب الننن    منني شننلال ثنن  عمننل  معمعنن  منني ذ  القعنني  ثنن  ع  

منني نننن ر ثننن  عننن زع الق  ئنننل مننني شننرر  مبينننم ثننن   ثنن  ع نننل  ننننلا المننن مم مننني المننننرم
 3 العجب كل العجب بي  جم    فمجب ث  ن ق  مقت   اير م   س ر  بغل م ئ  ألف

 

هذا، فقي لخ ص الشيخ الم يي م  فم  م    م ا للورلم بنسنب من  فم  من  أا ن م 
العنااا   اا  ال لاا   بناا داخااظ   ، فقتننل النسنننى، يممنرنن  اننرف  السنن ي نمقنن ل:        

لنصف م  شرر ممض   فاسلب القمر مي ماره  لى ا ، فكسلب الشم  ميديّ ال نيا
انن ب العنن  اا فاسننف ب ل يننياء، فاسننف ب لمشننرق، فاسننف بنن لمغرب، فمكننل  الشننم  

العصر، فطلل ر  م  المغرب، فقتل ن   زكين  بورنر  أفق ام   ني ال فال إلى فسط 
بنني  الننرك  فالمقنن م، فهننيم ونن عط  ه شننمي  فذبننم مجننل الملمنن  منني سنن عي  منن  الصنن لني ، 

 المغربنني، فورننلم اليمنن نيماعنن ا سننل  منن  ق ننل اراسنن  ، فاننرف   ف ق نن لمسننجي الملمنن ، 

                                                           
 .272 -52اجمللسي اجلامعة لدرر أخبار األئمة األئمة األااار:  حبار األنوار 1
 .275 -52اجمللسي اجلامعة لدرر أخبار األئمة األئمة األااار:  حبار األنوار 2
 .225بنت ز اد نعيم : الفنتاملالحم و  3
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بمصننر، فعملمننت منن  الشنن م ا، فننن فل عننرت بنن لج ير ، فننن فل الننرفم الرملنن ، فطلننلع نجنن  
  عورنر مني طرمن ه، فومنر  يلتقنيب لمشرق، عضأ كم  عضأ القمر ث  ينعطف وتنى ع ن   
أف  أعنن مث ثنن   فع قننى منني الجننل    السننم ء فعنتشننر منني مم قرنن ، فننن م عورننر ب لمشننرق طننلالً 

 نن  سننلط   العجنن ، فقتننل أهننل  رنن  فعملمرنن  النن    فارفجرنن ت  فالننم العننرب أ ن   أعنن مسنن ع  
أميننر هنن  فاننراب الشن م، فااننت ب ث ثنن  ماعنن ا مينت، ف اننلل ماعنن ا قنني  فالعننرب  مصنر

منن  ق ننل المغننرب وتننى عننربط  اعنن ا كننني  إلننى اراسنن  ، ففمف  ايننل  إلننى أهننل مصننر، فم 
ماعنن ا سننل  منن  ق ننل المشننرق ننلهنن ، فث ننظ منني ال ننراا وتننى يننيال  ف ق نن لب ننن ء النيننر ، 

   شننر منن  مل اثنننيرنن  ينني ى الن ننل ، فاننرف  المنن ء أزقنن  الملمنن ، فاننرف  سننتي  كننذاب  كل  
الع ن س  بننيوني  القنيم من  شنيع    مجل   ف وراقلن ست،  اام م ط لب كلر  يي ى أبي 

المرخ بميين  بغنيا ، فامع ن ع مينم سنل اء برن   يليبي  جللالء فا نقي ، ف قي الجسر مم  
العننراق فبغننيا ، أهننل النرنن م، فزل لنن  وتننى ينخسننف كثيننر منرنن ، فاننلب عشننمل  أفلمنني 

منني أفانننت فغيننر  فالثمننراا، فجننرا  عورننر فاألن نن  األمننلالفمننلا ذميننم ميننت، فنقننص منن  
لم  ي م نت النن س، فاانت ب ننن ي  من     ميم   لى ال مع فالغ ا، فقل   عمعيوتى  أفانت

فقنننتلر   دخااا دل العنيااا  عااان تاعااا  ساااا اته العجننن ، فسننن ك  مننن ء كثينننر  ميمننن  بيننننر ، 
ال يع وتى عصيرفا قر   فان زير فغل ن  الع يني  لنى بن   أهل ، فمسخ لقلم م  1ملالير 

الس  اا، فنياء م  السنم ء وتنى عسنمعت أهنل األم  كلرن  أهنل كنل لغن  بلغنتر ، ففجنت 
ينشنرف  منن  الق نلم وتننى  فأمنلاافننيم عورنرا  منن  السنم ء للنن س منني  ني  الشننم ، 

ف شنري  مطنر  عتصنل  مبنممبيرجعلا إلنى النيني  ميتعن ممل  ميرن  فيتن افمف ، ثن  عخنت  ذلنك 
 معتقني نيى بر  األم  بعني ملعرن  فععنرب برك عرن ، فين فل بعني ذلنك كنل   هن   ن  مت  

 ليت السن م، ميعرمنل   نني ذلنك ورنلمه بم ن ، فيتلجرنل  نننله  المري النظ م  شيع  
فمنرنن  مشننترط ،  منتلمنن  األوننياهفمنن  جملنن  هننذه   األا نن مبننذلك  جنن ءالنصننرعت كمنن  

                                                           
نا تتحند   عنن أمنر ، يقنع يف املسنتقبل، بنل يف أنت تلحظ كيف تتحد   الروان  عن عرب ومنو  1 ايل وكأّن 

 عاد و ع تل  األخبار.



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 273 

، فعضنمنر  ا ثن م األننللذكرن هن   لنى وسنب من  عث نت مني  ف نم  ل ، و  أ ل  بم  ع
 1التلميظ  نسمل ه ع   المنقلل  فب هلل نستعي  ف 

 

ننر هننذه الرفاعنن ا: مننلا فنقننص منن  األمننلال فالثمننراا، فاننلب فوننرق  الوننظ بنن  ع ش 
فطللع نج  ب لمشرق، عضأ كمن  عضنأ القمنر فجرا   فنياء فأملاا عخرجل  م  ق لمه ، 

طرمنن ه، فومننر  عورنر منني السننم ء فعنتشنر منني مم قرنن ، فننن م  يلتقننيطننف وتننى ع ن   ثن  ينع
، فانرف  الع يني  ن  عورر ب لمشرق طلال ، فمطر عش ى بت مقط م  كن   ينؤم  ب لمرني  

ي أ   م  فضعر  ك   عضم بنسب م  هي  ذلك العصر  2ط    س  اعر   ، فهذا م  يؤك 
 

 و :ال ايات السّ 
وينننث ذكنننرا ورننلم الراعنن ا السنننل  منن  ق  نننل  اراسنن  ،  منن    منن ا الورنننلم التننيف 

 ، منا    لنى النثل ل  ارجت م  ق ل اراسن   مم علهن  فلنل و نلًا إذا مأيت  الراع ا السُّ مف : 
 3 مير  الي      المري 

                                                           
 .368 -2اإلرشاد يف معرفة حجج هللا علع العباد: املفيد  1
هذا يؤك ند منا ذكنران منن أن  النروان  و نعت حبسنب مفناهيم ذلن  العصنر. وإن كنان هنناك منن أو هلنا وأو ل  2

علي  ان  التأويل ملا كان زال لأللفاظ علع غنري معانيانا الظناهرة كنان  غريها. فأو ل هذه الروان  و، خيفع
خالف األكل. ل  إن  التأول يفتح ابابً واسعا ،  كن أن يغلق لقبول هنذه النروان  علنع عال منا ومنا شنتاا 

 مع ما يقابل هذا التأويل من أتويل مقابل، وهكذا دون أن تصل إ  نتيجة  كن القطع  ا.
فلننني، التأوينننل ممننا حينننل  مشنننكلة الد،لننة، ولنننو حل انننا فكيننف ابلتعنننارض منننع غريهننا. ل  لنننو أو لنننت كنننفا  لننذا 

الدج ال و لَت: ان  ياود أكفاان يراد  م كنذا كنذا، فمنا سنتقول يف أتوينل سنقوط دولنة بنين العبنا  أو فنتح 
 هلا فتح آخر؟ القسطنطينية؟ أم ستقول ان  بين العبا  هلم دولة أخرى أو أن  القسطنطينية
 هذا ابب من يفتحم لن يستطيع أن يغلقم، و، يمنتج اجلدلم إ، جد،ً مقابال.

، 527 -7، املصنننننف: ابننننن أ  شننننيبة 510 -4، املسننننتدرك: احلنننناكم 1366 -2السنننننن: ابننننن ماجننننة  3
 .310 -4املسند: البز ار 
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إذا سننمعت الراعنن ا السننل  مق لنن  منن  اراسنن   ممنننت منني ننننيفق مق ننل  فمنني ا ننر:
متننيور   ؛عنترنن  مننا  لنن  عسننتطم  فق وتننى عقتننلم كسننر ذلننك الق ننل فذلننك الصننني ؛ ليننك

 1 وتى عقتل عنتر 
اال تم    م   ال ع ،كم  قيل ميت شيء م  طرق كلر  ضعي  ، فال عصم    مف فقي 

 ليل ت ل  يث ت أنً   عن يلت  لى فاقم  معي  ؛ ما    ا تق    م  ج ء ميت، مضً    يت أف  ل
ماا  أف أع     وتى ي  ن ى  ليت أ ُّ ا تق  ،    ك   بعضر  عس مم ف   أف أو  م عصلُّ

  نت بمجملع طرقتفنن  
 

ك برذا النييث أقلام  مي   ل  أ  المري  م  فلي الع  س، فأ  اليفل  فقي عمس  هذا، 
الع  سنني  كنن   ميرنن  المرنني ، فكنن   هننن ت منن  عسننم ى برننذا منن  ال نن ئر ؛ فلننذلك قنن ل ابنن  

 :2و م
 شي  إلى الرُّ  ي  أ  ال س يل  الر   ملع  ج           نتاع ا  سل ًا ع ي  ذ الوت الر  م   ف    

 
 

 ن  أبنى جع نر أننت قن ل: كنمني بقنلم قني ارجنلا ب لمشنرق عطل نل  فن   المعننى مف  
النظ م  ععطلنت، ث  عطل لنت م  ععطلنت، مناذا مأفا ذلنك فضنعلا سنيلمر   لنى  نلاعقر  

إال إلنننى ننننن و   ، قننننت ه  ميعطنننل  منننن  سنننملله منننن  عق للننننت وتننننى عقلمنننلا، فال يننننيمعلنر  
 3األمر ذلك الست قيت ن سي لص وب هذا  أ مكتلل  إن يشرياء، أم  

فكم  فجيا أ   الع  سيي  ا ت رفا النييث  لني   لنى  فلنتر ، منا   المجلسني  مأ  أ   
النننييث ال عجننني لنننت أ   مصننياق إال  لنننى اليفلننن  الصنن لي   التننني كننن   ععنني  مننني كن رننن  

نننل  أمبننن ب السننن ل  مقننن ل: ال عخ نننى  لنننى أ  هنننل ال صننن ئر أن نننت لننن  عخنننر  مننن  المشنننرق س 
الص لي   فهل الشن ه إسنم  يل أ لنى   مق منت مني  ام المق من   مي نل  مني هنذا الننييث 

                                                           
 .398 -11يف سنن األ وال واألفعال: اهلندي كنز العمال   1
 النزعة ومن موايل بين أمي ة.وهو أموي  2
 .281النعماين  :الغيبة 3
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إش م  إلى اع ص ل  فلتت  الص لي   بيفل  المري   )  ( مرن  ال نذي  عسنل مل  الم لنك لنت  نني 
 1ب  ِنزاح دال ِج ال.ن فلت 

هننذا التنييننني الق ضنني الط  ط نن ئي مقنن ل: هنننذا عمفيننل ويسنني  للخ نننر فال  فقنني م    لننى
ش هي لت مي ن   النييث أنً   فانقرا  اليفل  الص لي   ف يم اع ص لر  بيفل  المري  

 2أنيق ش هي  لى م  ذكرن ه 
فهذا م  ع شف لك    أ   ع سير مثل علك األا  م أمر م تلح ععتمي  لى اع جن ه من  

ره  فبذ  لك ع قي  اللتر  فهمر  التي ع تر  أ  ع ل   ملضل ي   ع س 
 

 ُسقوُط  دلِ  بن  العّنا : 

ثعلك التي فأ ج ر    مفاع ا الورلم هم  أ      سقل  ملك بني الع   س   تعني 
؟ قلنن : بلنى عن  أمينر المنؤمني ، قن ل: قتنل ا نرك  بنأار ملنك بنني من    أأال م ي ا نر: 

  فبنرأ النسنم  ي ورام،    قنلم من  قنري  فالنذ  ملنظ الن  نمي بل مي يلم ورام   ن   ورام  
أف بعنيه؟ مقن ل:  يءلنك بعنيه غينر امسن   شنر ليلن ، قلنن : هنل ق نل هنذا من  شنم  لر  م  

 3 نين  مي شرر ممض  ، ع  ع اليقو  ، فعلقظ الن ئ ، فعخر  ال ت   م  ايمه 
 مننن  الننننياءف  نعننن : قننن ل المنتنننلم؟ مننن  السننن ي ني انننرف ل جع نننر: بنننفمننني ا نننر سنننئل أ

 من  اليفلن  مني الع ن س يبنن فاانت ب المنتنلم من  مغربرن  من  لشنم ا فطللع المنتلم،
 4      ال كي  الن   فقتل المنتلم

قنني خ ننر مق ننلال عشنن ل بعينني  نن  التمل ننف، مال أ تقنني أ   أ  ع سننير عم نن  أ  عجعننل ال
من   لنى سنقلطر    أ  أ ني  مضى  لى سقل   فل  بني الع ن س ثم نين  قنرف ، ممينف 

                                                           
 .79 -2األنوار النعمانية يف معرفة النشأة اإلنسانية: اجلزائري  1
 .79 -2األنوار النعمانية يف معرفة النشأة اإلنسانية: اجلزائري  2
 .234 -52اجمللسي اجلامعة لدرر أخبار األئمة األااار:  حبار األنوار 3
 .258من اإلرشاد: العال مة احلل ي املستجاد  4
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ل  عورر ؛ بمعنى أن ت ورلم المري ؟! أم إ   المقصل  أ   المري  سيورر بعي سقلطر 
 مي  فل  بني الع  س؟

سنقل  ملنك  ع سير منتمل لتمرينر الرفاعن ، لمن  إذا ك ننت المني  برنذا الطنلل بني هذا 
 بمي الع  س فورلم المري  م  معنى أل  ع ل    م   لى الورلم 

معنى أ   هذه اليفل  بسلط نر  فأب رتر  عم   أ  عسقط بل ستسنقط ال ل  عفينتمل أ  
أ  الورنلم ب ل عل م  يتسرب اليمس إلى ن لس    فكل  ال ر  بعيه  ال ععني ب لضرفم  

   سي ل  
 لم  ب لتمكيي ل  ع ل  و   مجيع  مم مبط هذا النيه بورلم المري  

 

النسن  بنن  سنمل رفاعن ا، مقنني لمن    جرن  أانر ، مننا   هنن ت من  يتعنن م  منم هنذه ال
ثل  أ  السن ي ني عقنلم فقني تني  ير  إن   ،لرض : أنلنك  اى اام م  لي ب  ملسإبراهي  

 1ت ليقلم ف   سلط نر  لق ئ  إن   ،ذهب سلط   بني الع  س؟ مق ل: كذبلا
 

م  إذا ااتلف بننل من   ميمن  بيننر ، معنني ذلنك من نتورفا ال نر  فلني  منرج  فمي ا ر: 
عنننلا الصنننين  مننني شنننرر ممضننن   بخنننرف  ي اانننت ب بنننني مننن  ، مننناذا ااتل نننلا متلق  إال مننن

ل  وتننى عختلننف بنننل القنن ئ ، إ    ع عننل منن  عشنن ء، فلنن  عخننر  القنن ئ  فال عننرف  منن  عن  نن
 منن   ميمنن  بينننر ، منناذا كنن   ذلننك طمنننم الننن س مننير  فااتل ننت الملمنن ، فاننر  السننن ي ني

 وتى أمره  تفعشت  ر  مملع رق  ؛ا ململا ث  ااتل لاماذ  فق ل: البي ل ني م   أ  عململا
 إلننى عسننت ق   المغننرب، منن  فهننذا المشننرق، منن  هننذا: فالسنن ي ني الخراسنن ني  لننير  عخننر 

  لننى منن   بننني هنن ت ع ننل   وتننى هننن  منن  فهننذا هننن ، منن  هننذا: مهنن   رسننيك    الملمنن 
 2 أويا منر  ي قل   ال إنرم  أم  أيييرم ،

 م  م  مف  م  أ  سقل   فل  بني الع  س سيت عر  فهذا الخ ر كس بقت، عع
 ورلم المري  

                                                           
 .251 -52 اجمللسياجلامعة لدرر أخبار األئمة األااار:  حبار األنوار 1
 .231 -52 اجمللسياجلامعة لدرر أخبار األئمة األااار:  حبار األنوار 2
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هن ت من  ون فل أ  ين ني أ  عع ينر بنني من   ال عقصني بنت بننل الع ن س، الغريب أ   ف 
فهل غير ننيم، فهل كذلك ال عستقي ، إذ م  معنى أ  ي ت قى من  قنلم  ال ع نل  هنل مني 

  فلتر ؟!
 الورلم م  ضعف  فالل   فهذا م  ي  ي  لك م  مي مفاع ا   م ا

 
  ظُح الُقسطنِطينّي :

بشنير بن   ن   فقني مف  ، مي الرفاعن ا منتم القسنطنطيني   فم  الع م ا التي ذكرا
بننمذني ( ص)أاننذ   نني   بنن  بسننر الم ننني ننن وب مسننلل   :   نني   بنن  عسنن م قنن ل

أ  عتنننرت   ت إ  أ مكنننت متنرننن ماع ننن ،لعلنننك عنننيمت منننتم قسنننطنطيني  ،عننن  ابننن  أاننني :مقننن ل
 1 غنيمتك منر  ما  بي  متنر  فبي  ارف  اليج ل س م سني 

متنننت سننن  فذلننك أنرنن   سنن م سنننلاا،قننرف  فلنني  فقنني مننر   لننى مننتم القسننطنطيني   
لننني  لمننن  مينننت مننن  عمل نننف    ث نيننن ؛ال عم ننن  أ  عقنننلل بنننم   هنننن ت متننننب لتمكيننني  ه  857

نلف من  منسب، بل أل   القسطنطيني  اليلم مي ب   ااس م ك م  إ   متنر  ك    ني الس 
األملم التي عطمم الن س إليرن  فينرف  أن رن  أمنر ننعب  م ستصنعب وتنى إن رن  ال عتنق نظ 

 إال مي مار ال م   
بني   شن ع أ   م  الع م ا التيهل  فيستنظ أ  يلت ت إليت مم  عم   أ  يذكر هن ف 

رنني  إذا اننر  اسننتر   ملننك فكثننر النننييث  نرنن : أ   الم ،منني بنن   المغننرب الننن س ذكرهنن 
األنننيل   فهننذا منن  ي نني   لننك أ   اال تقنن   ب لمرنني  اسننتعمل كنننلع  منن  النني   الن سنني لمنن  

 عصعب عنقيقت السي م  مي فقت الر يم  فالشعلم ب لضعف فالعج  
 
 
 

                                                           
 .469 -2: نعيم بن زاد الفنت 1
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 موُت عنِ  هللا: 
جع نر    ني من  مف   ن  أبني   عستنظ  أ  نقنف  ننيه  ممن  ذكنر من    من ا فمم  

إذا منن ا   نني  لنن   ثنن  قنن ل: !!منن  عضننم  لنني مننلا   نني  أضننم  لننت القنن ئ  ق: الصنن 
إ  شنن ء   ، فيننذهب   ف  ننن و    األمننرعجتمننم الننن س بعننيه  لننى أونني فلنن  يتننن ه هننذا 

 1 : ك     مقلت: عطلل ذلك؟ ق لفاألع مملك السني  فيصير ملك الشرلم 
 

ال بننني  مننن  أ  نشنننير إلنننى  ؛منننل معرننن النونننر مننني  اللترننن  فكي ي ننن  مرمرمننن  فالتع  فق نننل
لنن  يلثننظ  فميننت   مسننت بنن  أبنني منصننلم، فهننل فاق نني   منني سنننيه   مننا   2ضننعف سنننيه 

 بينر  م  هل مجرلل    بي   ي ، م م ب  مرفا ، فهل مر   
هنذا الننييث اشنترر بني  النن س فكثنر هذا م  ويث السني  أم  م  ويث المت ، منا   

، مغ  أ   الن  ييث ل  يذكر أ    ي   المذكلم هل ملك النج ز ميت األاذ فالر  
ل الخ نننر  لننى أ     نني   المنننذكلم هننن  هنننل  بننل إ   ال  ضننل مضننني  الننيي  النلنني أف 

 3المستعص  مار مللت بني الع   س 
 ن  مسنني  لى إ   هن ت م  أضن ب إلنى الطن نلم نغمن  منذكر ونييث  مانر قن ل مينت: 

اسمت  لنى اسن  وينلا  إذا مأيتنت وسن ت مني  جل  عن   النج ز م  )ص(: أومي    الن ي  
اسنمت   ني  عخل ت لت أخ   ،ل م  ال عيي ف ذا اقتربت منت ال عر  مي  ينيت شيئ ً ل   ينيت الن  

رك  بورلم النج    - أ   ه  ث ث ً  -   فيل لشيعتن  منت رفني بملعت أبش   بش 
 4هذا الخ ر نقلت إلي  أوي ال ض ء المطلعي  ث  ق ل: 

مسني أومي مي كلكب مار ال عستطيم أ  عصل إليت وتى اكت ى بخ ر مفاه لت  فكم   
 مجل عش رت مي العل  فال ضل!!

                                                           
 .447الغيبة: الطوسي  1
 ، وأيضا القطب الراوندي يف "وية" حيث مل يذكر هلا سندارواها مرسلة كصاحب "لعدد القهناك من  2

 ."اخلرائج واجلرائح
 .77اليومية: ر ي الدين احللي  ة لدفع املهااري  العدد القو  3
 .116 -1: الطباابائي مائتان ومخسون عالمة ح  ظاور اإلمام املادي 4
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 رداياُت الَ وت: 
ق، كم  عجي مي مفاع ا   من ا الورنلم مفاعن ا المنلا فمن  ميرن  من  عشن هم  ال عطن 

 فهل يتني ه    ملا  مويم فقتل 
في قنى  ،ثلث فيملا ،قتل ثلثري  وتى ع  ق ل: ال عخر  الم  لي  اام م    مقي مف  

 1ثلث 
ّللا     ننني أبننن سنننمعن   بصنننير قننن ال: فأبنننيمف  الطلسننني بسننننيه  ننن  منمننني بننن  مسنننل  ف 

ذهننب ثلثنن  الننن س ممنن   إذا :مقلننن  ،يننذهب ثلثنن  الننن س الصنن  ق عقننلل: ال ع ننل  هننذا وتننى
 2!!؟عملنلا مي الثلث ال  قي أ عرضل   أم ي قى؟ مق ل: 

ال عخ نى  ليننك أ  لنني  هنن ت متننن  إال فععنن  ، ملني  هننن ت متننن  ذ هنذا أمننر غريننب، إف 
نني     ال ننذ  عنتقنني ضننن ع ه ، فهننذا منن  بي نننت    نن  فجننل  ويننث قنن ل: )  ي   ف اع ق ننلا  م ت ن ننً  ال  ع ص 

أن  ً  نم    ا    3(و ل م لا  م 
 أ شن موتنى ينذهب عسنع   األمنر ال ع نل  هنذاجع نر بن  منمني: فمف  النعم ني    

 4 الن س
ام القنن ئ  ي  عقننلل: ق ننجع ننر بنن  منمنني  نن  سننليم   بنن  ا لنني قنن ل: سننمعت أبنن    نني  ف 

 األومنرينذهب من  كنل سن ع  امسن ، المنلا  وتنىملعت  : منلا أومنر فمنلا أبني ، 
 5الط  ل   األبي السيف، فالملا 

ع نننل  ننننلا مننني (: ص) منننرف بننن  شنننعيب  ننن  أبينننت  ننن  جنننيه  ننن  الن ننني ف ننن  
 ،ف  مئننذ ينترننب الننن     ،فمنني ذ  القعنني  عننن مب الق  ئننل ،شننلال عمعنن  مننيفم   ،ممضنن  

                                                           
 .1037 -5 الداين: الفنت يف الواردة السنن 1
 .339الغيبة: الطوسي  2
 .25 األنفال 3
 .283الغيبة: النعماين  4
 155: ابن اببويم ومتام النعمة الدينكمال   5
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فعمنننل  ملنمننن   ويمننن  بمننننى ع ثنننر ميرننن  القتلنننى فعسنننيل ميرننن  النننيم ء فهننن   لنننى  ق ننن  
 1 الجمر 

 

قنن ل: عمننل  منني الشنن م  (م )ف نن  أميننر المننؤمني   لنني فقنن ل السنن  مييني النن لنني: 
  ف ذاب   لنى المنن مقي  ،وم  للمؤمني عجعلر    م  ،يرلك مير  أكثر م  م ئ  ألف مج    

الشنننرب فالراعننن ا الصننن راء عق نننل مننن   2مننن نورفا إلنننى أننننن ب ال نننراذي  ؛مننناذا كننن   كنننذلك
 ؛منناذا كنن   ذلننك  فالمننلا األومننر ،فذلننك  ننني الجننلع األك ننر  ب لشنن م المغننرب وتننى عنننل  

  منناذا كنن   ذلننك اننر  ابنن  مكلنن ،منن  قننر   مشننظ عقنن ل لرنن  ورسننت  منن نورفا اسننف قرينن   
األك    م  اللا   الي ب  وتنى عسنتل   لنى من نر  مشنظ مناذا كن   ذلنك من نورفا انرف  

 3المري  
  مي ممض   عنلقظ النن ئ  فع ن ع اليقون    عمل  هي   :فمي الييلمي مرمل       فق ل: 

 ،ع نل  ننلا مني ممضن   مني نصنف الشنرر عصنعظ مننت سن عل  أل ن  ؛فم  فجت مانر
 !!!!4فين ظ م  األك بر مثلر   ،مثلر     فيخرس مثلر  فيص ،فيعمى مثلر 

 

فال عخ نننى  لينننك ضنننرم طنننرح مثنننل الع مننن ا  لنننى النننن س فف يرننن  فعع ملرننن ، م ينمننن  
عنمعي علنك الرفاعن ا التني  ؛لنى عقنيع  م رنلم النين   فالتمكيني  لنى ذلنكين غي أ  نعمنل  

فلني      لى إن ر  لل ك   ننين  مي ن سنر مع كس   لى ضعف سنيه  ع عل أثرًا سيئ 
من  ضننرم اطينر ويننث   لمن  ميرننسنب السنني لمنن  ممن  ين غنني أ  ال ع شن ع بنني  النن س بن

م العنف ب  ت  م أن ت أمر ال بي  منت فال بي  أ  ع ل    وتى عورر المري   ي ر 
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شنييي  ال عورنر المرني  إال  لنى انلب   :فق ل جع ر الص  ق ب  منمي ال  قرفق ل: 
فسننيف قنن طم بنني   ،فالطنن  ل  ق ننل ذلننك ،يب النن سفزلنن ال فمتننن  فبنن ء عصنن ،من  الننن س

ى وتنننى يتمن ننن ؛ت مننني  يننننر  فعغينننر مننني وننن لر العنننرب فاانننت ب شنننييي مننني النننن س فعشنننت  
 1 ض ً ب الن س فأكل بعضر  بعل  المتمني الملا ن  و  فمس ء م   وي  م  ير  م  ك  

 لننى منن  عننمعي رنن  متننن  عقنن ل لرنن  الج م  ن  فمنني وننييث ابنن   مننر عصننف متننن  الننيج ل: إ
منن   ثنن  عنجلنني  نن  أقننل   ،نننريم العننرب فنننريم المننلالي ف ذف  المنننلز ف بقينن  الننن س

 2 القليل
 

ننر بننت هننذا الرفاعنن ا  هننذه هنني األو  يننث التنني عقننر  ورننلم المرنني  بمننلا جنن مب ع ش 
 التي هي أقرب مي مفور  فأسللبر  إلى األس طير 

 
 

 َخسٌف دكسٌف دَزالزُل دَغ ق:  
فزالزل فغننرق فقننذب فسننيف  نن  وننلا ه اسننف فكسننف  كمنن  فم ا مفاعنن ا عتننني ه

 فننل ذلك 
انمسنن ب القمننر  األمننربنني  ينني  هننذا  إ   نننت قنن ل: أبنني جع ننر أ نن  منن  ذلننك منن  مف  

ع قنننى فالشنننم  لخمننن   شنننر ، فذلنننك مننني شنننرر ممضننن  ، ف ننننيه عسنننقط وسننن ب  لخمننن   
 3المنجمي  

 
 

 ،ننننلب الشننن معنضنننب  ننني  ز نننر اللاقعننن  جف  ،عجنننف  بنيننر  ط ريننن  ب لسنننطي  فمف  أ   
فينضننب ال ننراا ميقننم  ،الرمننل لنيننل متخننرب بننذلك مصننر وتننى عورننر كث نن    انرننر  يجننف  ف 

 4  ليت ورب مي قرقيسي 
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 مرجعت األماجيف   ،فن لت برميا  النلازل ،إذا وررا مي اراس   ال الزلفمي ا ر: 
 1وتى قتل بعضر  بعضً   الخ ب   فشمل الش م   ،ب لعراق

 

 ألبننني    :فأننن  قنن ئ   ليننت أمننت  فهننل م عت أميننر المننؤمني  نن     عنن  األسنني  قنن ل: سننمف 
نن فأل اننرج    مشننظ وجننرا وجننرا،  بمصننر من ننرا، فألنقضنن     مل  اليرننل  فالنصنن م  منن  كننل ك 

خ نر أننك العنرب بعصن   هنذه، قن ل: قلنت لنت: عن  أمينر المنؤمني  كمننك ع   العرب فألسلق   
 2ع علت مجل مني  !ذهبير م  مي غ ذه ت   ،؟ مق ل: هير ا ع     ع بعي م  عملا ينيع  

 

عورنر لرن    ن  مع ننير  بنن م   لن س ق ل قي م القن ئ  جر ا   أبي   ي  : ي  فمف  
 عسن ك  من ء ف ال صنر ، ب لني  فاسنف ب غنيا ، فاسنف السنم ء، لعنل    فومر  م ءالس   ينم

 معننت ع ننل   الاننلب   العننراق أهننل فشننملل أهلرنن ، منني عقننم فمننن ء  فمهنن ، اننراب ف برنن ،
 3 امر ق  

 

عنن  مسننلل  :قنن للا ،بنن ل فماء عمننل  فقعنن    (:ص)قنن ل مسننلل    :وذع نن  قنن لفمف   نن  
فج ن بر  من   ،عسن نر  شنرام النظ   ،ميينن  ب لمشنرق بني  أنرن م :قن ل ؟فمن  الن فماء ، 

 4 ب لسيف فاسف فقذب فمسخ :أمتي عقذب بممبع  أنن ب م  العذاب
 

السن ب النذ  عخرجنل  بنت من  مصنر،  أل لن      اب   منر أننت قن ل: و  إنني فمف  
عغننلم منن  ع قننى  ،م  نننيلم  هننذا، فلمنن  عخننرج  مقلننت لننت: منن  عخرجننن  منرنن ؟ أ ننيف؟ مقنن ل: ال
 5منت قطر  وتى ع ل  ميت المث    م  الرمل 
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ق       ط ء ب  الس ئب  ن  أبينت، قن ل:  النت  لنى   ني   بن   منر مني ف    
أهل الملم ، أف من  أهنل العنراق، قن ل: منلنف و  و ئطت، مق ل: مم  أنت؟ مقلت: م  

 1ا ي  ال عستثني ليخرج  منر  وتى ال عململ  منر  ن    فال م  
، عمننعر  2ج ى إلير   مه  فال ق ين      وذع  ، ق ل: يلشك أهل العراق أ  ال ع  فمف  

ك منن  ذلننك العجنن ، فيلشننك أهننل الشنن م أ  ال عج ننى إلننير   مهنن  فال ق ينن ، عمنننعر  منن  ذلنن
 3الرفم 

ثت  ننن  ونننلا ه عنق قنننت ب ل عنننل، لمننن  مننن  ينننيم  هنننل إ   هنننذه  فهنننن ت مفاعننن ا عنننني 
، أف أ   مننن  ونننيه هنننل أمنننر  اع  ننن قي بننننت  الن  ثننن  هننني التننني قصنننيه  الننننييث لنننل ننننم 
السي م  فأ    مشظ أف بغنيا  أف الملمن  أف مصنر أف غيرهن  من  المني  فال لنيا  عم ن  أ  

ه أف نشننري   الجنن م بننم   المقصننل  برنن  هننل منن  شننرين هعنننيه ميرنن  علننك النننلا ه فال عم نن
 ا   فلي  ويثً  س ظ فمر  أف ويثً  مار سلب عمعي 

التنني عتننني ه  نن  ماننر ال منن   أف منن  ق ننل الورننلم أف منن  ق ننل الرفاعنن ا السنني م  فأ   
السنن    لنني  ميرنن  إال  منن  يننيل  لننى التشنن هم فالخننلب فالر ننب ممنن  عطلننظ العننن   للخينن ل 

م منن ننليتصننل  ضننم  لننى هننذا النننمط ل  عشنن ء في ق   منن   ام ذلننك ضننم  جننل   منن  جنن ء أف منن  ف 
ننر بمنن  قننرأا منن  بنن ء عصنناألو  يننث التنني  يب النن    بنني  زل لنن  فننن م  فاسننف  فغننرق  ع ش 

 4فننل ذلك 
 

                                                           
 .342ن ااوو  التشريف ابملنن يف املالحم والفنت: اب 1
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ز،زل رهيبة سنتدمر و كن هنا أن نذكر أن  بعو من اد عع لنفسم  رابً من املادي يف هذا العصر ذكر أن   4
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 دون أن حيد  شيء.
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نراً خنر  فع   ،صنر  نور لمن  مني   من ا الورنلم: انراب ب لا نرًا وج  ج  فهنر     ،ب  مشنظ و 
 صر!!!!!فعخرب م ،فم ر   مي بغيا 

لرفاع ا؟  هذه ا تأ   عش هم عن فل أ  ع م   لم ذا كل هذا التمكيي  لى ال ؤس فالن  ؟ 
ننت  فأ    عمس عريي أ  عشيم بي  الن س؟ ألي  هن  متر  جيي  مر ا بر  بليانن  فمنينن  عنس 

 بر  األولال فماصت مير  األسع م، ملم ذا ال عذكر؟ 
 

 الع ماُت الَ قنول : 
نلاه  م نيم  أقلل بم بنل ، عم من  رمنل    هن ت مفاع ا  مق لل  م  ععني هذا أ   من  س 

لرنن  بمعنننى  ع م نن  أ  نماننذ برنن أقصنني أ   هننن ت   منن ا    ف  فننت ننم منرنن  عم نن  أ  نتعق 
مناذا عنق نظ ذلنك من  وينث السنني قطعي لغيره  إذا ث تت سنيًا فل  ع   متنر  منمنرًا،  ن ي  

  ف  قطم أ  عق ل، لم     فالمت  مان ر  ع قى ضم  م  ع م
لرنن  منن  يث ترنن  منن  اللاقننم، فهننذه الع منن ا منرنن  منن  يرجننم إلننى فهننذه التنني نق ننل  عجنني 

 فنف م  عنيه م  اننراب مي الل ي أف مي السللت 
 أم  م  عنيه م  الل مي الل ي، ميم   أ  نضرب لذلك أمثل  منر :

ل : اننذفا العطن ء منن  ل ( عقنص) نن  معن ذ بنن  ج نل قنن ل : سنمعت مسننلل   من  مف  
    ال قنر فالن جن فلست  بت مكيت عمنع    ،مي اليي  م  عماذفه  شل ن م م   ماذا ، ام  ط ءً 

فالسننننلط    المتنننن ب      إأال   فمفا مننننم المتنننن ب ويننننث  اميمنننن  ائننننر    ااسنننن مموننننى     أأال 
ال عقضنل  عقضل  ألن سر  م   أال انت سي ل   لي   أمراء   ،سي ترق   م  ع  مقلا المت ب

كينف نصننم؟  ،عن  مسنلل   :قن للا  لك فا  أطعتمله  أضل   ،للك  صيتمله  قت      إ  لم 
 منلا   ،ملنلا  لنى الخشنبفو   ،شرفا ب لمن شنيرق ل: كم  ننم أنن ب  يسى ب  مري  ن  

 1 مي معصي    م  وي       اير   مي ط     
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للغربنن ء الننذي  عصننلنل  منن  الننيي  بننيأ غري نن  فيرجننم غري نن  مطننلبى  إ   فقنن ل )ص(: 
 1 تيأمسي الن س م  بعي  م  سن  

 

نن نقضنن   : لي  (ص) نن  أبنني أم منن  ال نن هلى  نن  مسننلل   ف  نن   نن رف ً را ااسنن م     ،رف   
 2 الص   ه   ار  مم  ف الن   تي علير  فأفلر  نقض ً عش ث الن س ب ل   م  انتقضت  رف   ممل  

م الم نن مت للمرنني ، ميقننلل الن نني  فمنن  ذلننك منن  فم  منني وننييث ااسننراء فذكننر الورننل 
: إلري فسني ي ، متنى ع نل  ذلنك؟ مقن ل: إذا ممنم القلن  فورنر الجرنل  )ص(:        مقلت 

فكثر القر اء فقل  العمل فكثر القتل فقل  ال قر ء الر   ف  فكثر مقرن ء  الضن ل   فالخؤفنن ، 
ل  يت  ،فكثر الشعراء فاعخذ أم ت ك ق لم  أن ي ئر  مس جي  ،فز ار مت المسن جي ،المص وففو 

لم فال س   فورر المنمر    3فأمرا أمتك بت فن ري    المنمر  ،فكث ر الج 
ن عنن  هني ليسنت علنك التنني ي هنذه األو  ينث فيم ن  ب ل عنل أ  ي  إ   من  هنل هن م  منأ

، بنل علنك التني بم  عنيه من  اسنف فكسنف فغنرق  فنننل ذلنك ععطي   م ا الورلم
ف  من  التي عنصل مي المجتمم فل رمن  لليي عني  مو هر االننراب  ، سنلاء ممن  ععني 

  أ  ف   فسن ك  من ءه ، عم ينر النن س رن  النيي   لنى أن نت أهل العل  أف م  كثير  ممن  ع
فيم ننن  أ  ننننني   مرنننذه عم ننن  أ  عن عنننن   ، نننني أوننني  مننننر  شنننيء مننن  فمع  أف  لننن ع نننل  

 نيقر  فلل متنً  
فمننلا ذميننم هننن ت منن  ين ننم؛ أل   المرنني   إذا أمنن  علننك التنني عتنننيه  نن  زلنن ال هننن  

ورننر سننيجي عمييننيًا منن  جمرننلم الننن س منن  لنن  ع نن  هننن  شنن ر ا علنن    لننى  قننلل الننن س 
 بس ب بع  ا ماء فالنوري  ا التي عطرح ولل ممر  المري   

 هذا مض   م  مير  م  زمع م  هي  سي ئ  ك لتش هم فسلء مر  اللاقم فغير ذلك 
 عر  سنيًا هذا مم مر  ث ل 
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 َتصحيُح ال ه :
كم  قلت لك، منا   هنن ت من  الننلا ه التني عنصنل قني نعتقني أن رن    من   لنى قنرب 
نننب: ممنن  ن وينن  نعجنن   نن  مرنن  النصنننلص  ورننلم المرنني ، فالخلننل منني سننلء مرنن  مرك 
ف الالعر  ففضعر  مي استنق قر  م  ويث ا ت  مه  أف  يم ا ت  مه ، فم  ن وين  أانر  

للاقم مرمً  ا طئ   معنني عقنلل الخ نر: بنم    مشنظ سنلب عننق  وجنرًا وجنرا، مان ن  ن ر  ا
اللقلع؟ مرل عقصي م  وصل مي  مشنظ زم  مميف عم   أ  ن ر  هذا الخ ر م  ويث 

  نيم  اوتل ر  المغلل أف  نيم  است  ور  ال رنج  أم م  وصل مير  مي هذا العصر؟
مف  الننييث، وينث نور مي هذا ال فهذا ااش  ل لي  جيييًا، كم  عمتشف ذلك  ني

 ؟قلننن : فمنن  الرننر  ، إ  بنني  ينني  السنن    الرننر  )ص(: مسننلل    : قنن لملسننى قنن ل بننلأ
نجن م   وتى عقتل الرجل   ،ق ل: القتل القتل مرأينن  من  قتنل أبن ه زمن   ت فأبن ه قن ل: ه فابن   م 

 2 1األزامق 
نني نننعلب  التشننخيص إ    مقنني عننمعي معت ننرًا،  وتننى ميمنن  لننل كنن   النننييثهننذا منن  يؤك 

ويه مي فقت  م ، ميو   المرء أ   هذا م  الع م ا التني عنيل   لنى قنرب الورنلم، فال 
ع رن  مني سني قر  ع ميخينن  فاجتم  ي نً   ثن   عمننر  السننل  بعنيه  السنننل ، فالقنرف  ثن   القننرف  
م أ  ع نننل  هننذا النننيه   منننً    ف  أ  عورننر المرنني  ممنن  عجعنننل منن  الصننعب  عصننل 

أ  ال نسننتعجل منني   ننل  أ   هننذا النننيه أف ذات   منن  لننذا، مننا  منن  المرنن   م  للورننل 
  لى قرب ورلم المري  

 

                                                           
اائفنننة منننن اخلنننوارج تنسننننب إ  انفنننع بنننن األزرق، وعننننرف عنانننا تشننند دها وتكفننننري منننن خالفانننا واسننننتباحة  1

 الندين منن معانم يوال ذ شوكة منام أشد و، عددا أكثر فر ة  ط للهوارج تكن وملدمائام.  ال البغدادي: 
 .مشركون األمة هذه من خمالفيام ان  وهلم مناا أشياء
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بنيننث مأ  أ   الرننر  منني الخنن م   لننى الرفاعنن ا؛  منن  عسننقط منن  يننر   تكمنن  عجنني هننن 
عجني هنن  مني هنذا العصنر ممنذلك فالمر  ال ذ  ع ل  بي  يي  الس    هنل متنن  األزامقن ، 

 مض     فجل  مفاع ا غير ننين  ع ربك ال ر ، فع ل   الل ي  هذا  معل ذلك  م
 ا    كل  م  قرأإذا أض ت إلى ذلك فيم   أ  عورر لك الخلل بش ل أفضم ميم  

 انتر ء ملك بني الع   س   م   لى ورلم المري   
 

 لم :
عم ن   -كمن  قلنت لنك-مغ  نقي مفاع ا    من ا الورنلم، إال أ   مثنل هنذه الرفاعن ا 

م اللضنم  ، أل   هن ت م  عن فل   ائمنً  أ  عصنن  عن م مي مر  م  عني ه ب ل عل م  الل 
 كي ال ع ل  مي ملضم  الذم  فكم   األملم عسير كل ر   لى اير  ب  الل  مير  

ممث   نيم  عر  مفاع ا بذم  مقر ء مار ال م  ؛ مانك ل  عر  فاقع  م  عجيه مستعيا 
 مرل ج ء م  فاقم ال يرضى بتغييره لق لل مثل هذه الرفاع ا، 

م  كننذلك  الوننرفب التنني عنننيط -فال أقننلل عصننييظ-عم نن  أ  عن عننن  الع منن ا لتصننل 
 بورلم المري ، أف علك التي عترع ب  لى ورلم، فهل م  سيمعي وييث  نت باذ    

 

ي   ؟ أل  المرنالع من ا ال م ئني  منرن !! لمن ذا    القلل: إ   هنذهفميم   يا ذلك، ميم
 نيم  عورر مان ت عورر  ا ي  اينر  فنن ح، فب لتن لي مسنلب عجني النن س علتنفُّ وللنت  
لمي أقر ب لك ذلك بمثل:  نيم  عنيه ثلم  أف ا ُّ عنر ت إعج بي  مي بلي من  منا  النن س  
عتع طف معر ، من    الطرح فالصيق ال نذ  عنملنت  ا ين  التغيينر هنل ال نذ  ع شنف  ننت 

 عميييه فمت بعتت فيي ل الن س  إلى 
ال نذ  عنمعي  لم ذا فم  التنذير م  متن  اليج ل -فهذا أمر مر   - ف ال معليك أ  عت م ر

ليناّين لناا أن ال ننعا ح باالعوارق دناامن باال ي  الا ي معجن   غري ن ؟  بنمملم  كمن  عقن ل 
  يحيي الن و  ال بالعوارق دال بظزديق الي م
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رن ، عم ن  ف ذا نورا إلى عمثير علك الرفاع ا فا لم  هي  التي ع م ر  فا ث م التي عترك 
أ  عسمل فأنت عقرأ   م ا الر  ب هذه التي امتألا بر  المتب التني عتسن بظ ميمن  بينرن  

لنت كنل  لذكر الرفاع ا التي ال يث ت منر  شيء مي العقل أف النقل: كينف أمنرح بورنلم   أف 
 الورلم؟! علك المص ئب؟ أال ع مع علك الرفاع ا المً  م  ممر 

إ   م  أه  مش كل علك الرفاع ا كثرعر ، فهذا م  عجعنل الرفاعن  الصننين  فالضنعي   
ذلك فاات ب  الالعر   ف  لرفاع ااذه هبينرم  لمثر   تميي   البل نعبس ب بمن ل  فاوي ، 

   مننن  عننننيه  نننني المت بننن   ننن  ال نننت  فالم وننن  ف  مننن ا الورنننلم هنننل إن رننن  عجمعنننل  أل
يقربنننل  اللاوننني  إلنننى األانننر  فمنننم التمفينننل عصننننعل  منرننن  فاقعنننً  ، ملنرننن الرفاعننن ا فيرع 

ننت   إلى فقت  غير قليل لمي نمتشنف لألسف لمنن   ،فاقم ملهلمفهل بلاسط  الترقيم  
 بعي أ  عورر مت  فمت   ،ذلك
 

كم  إ   مش ل  أو  يث الم و  فال نت  ليسنت مني ضنعف السنني منسنب، مان نك عم ن  
مه  فال ق للرنن  ك أ  عنوننر منني ننننيم نننييث مسننل  لتجنني منن  الرفاعنن ا منن  ال عم نن  عصننل 

  ك   مي ا  فمظ أ   الجس  س  فغيره م  الرفاع ا الغري   ال ج   التي عصعب ق للر  
 

ت الذم ، فهل التلقيت أ  عنييي الورلم بلقنت  ميم رلمً  فم  مي الن   كم  إن ر  ع مع 
أ   هذا ال م  هل مانر ال من   فننن   لنى هنذا مني   فزم   معي   بنيث ععتقي كل  جيل 

ال  ، فب لتن ليمنذ قرف   مغ  أ   المسمل  برم ترن  بنينت  لنى ااعمن   ب  ت  مهن  أمنرًا غي ي ن ً 
 م  فم  مي ذم  التلقيت ، هذا مض   ع م   أ  ع عرب أف عني  

 

غيننر إن رنن  لم مثنن  أ  عتع مننل مننم   منن ا الورننلم  لننى أنرنن  قطعي نن ، فمنن ذا عصنننم 
لنى إف عنؤ   إال  فهي عرس  نلم  ق عمً  لي  مير  إال الللني  األسل  فاألومنر  ااو   
منن  هننذه  سننقل  بننني الع نن سمننؤم  منني مرنن  اللاقننم فالتع مننل معننت، كيننف ال اذا إمبنن ت ال

 الع م ا 
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فهذا أاطر شيء  م ينم  عنطلنظ النين   فعسنتمر بنركترن  نتلق نف لن ننث  ن  انرز  
جل هن  ف م ن   العثنلم  ف  أ  نجيه  فبينم  ننشغل بذلك فنصر   لى ف  العقي مي التراب

  الني   ق مل  لير  عسير 
 

أال عم   أ  يرجم المرء إلى الت ميخ لينر  كن  من  المصن ئب التني وصنلت مينت وتنى 
فمضنننت فجننن ء  ؟اوتنننل  الم ننن م كنننل  بننن   المسنننلمي  فالتننني كن ننن  ننننربط ورنننلم المرننني  برننن 

نننب: متنننى عورنننر  ،  هنننل أسنننلأ منرننن مضنننت فجننن ء مننن، ثننن   غيرهننن  فننننن  نسنننتغرب فنتعج 
المرنني ؟ لمنن ذا ال عورننر؟ لننذا عم نن  أ  أقننلل لمنن  ينتوننر   منن ا الورننلم: ال عنتوننر 

، بل انتور المري      1الع م ا 
 

إ   هذا ال ععنني التشن يك ب لمرني ، بنل ععنني أن نن  عجنب أ  نعني بنم   ورنلم المرني  
 برن   نمت ن  فجنل  فأ   ا تمن   هنذه الرفاعن ا فاألانذ برن  ال ينأمر  غي ني  ال ععلمنت إال   

ال عغلظ وتى عسترلك مي كل  مر   ع صم بر  ب بً   تم لليجل ر  ع ربك العقل فعنكل إال مي 
 م  ال شر فالملام  المثير    ن ست 

نتننى لننل ك نننت الرفاعنن ا ال بننمس ميرنن  منن  ويننث السننني فالتنني لننل أم ا أ  أسننل   لننك م
أسل   لك بمنرن  ال عنؤثر مني اللاقنم متن مع ااو ن   فع ربنك ال رن   نعن  أننن ب  بذلك، مل 

عنن طر  ألن رن  لني  المؤسس ا ال ذي  يت   ل  بن ألملال عسنتغل ل  هنذه القضني    ف  أ  
 أن ر  سلب عق فمل  أ   عنرت بريب اان ح  سي م  ف الليير  مش ل ، 

 
   ت أهنننل الجرنننل فال الس سننن  مننن  عسنننتغل ل  ف ذا كننننت   لمنننً   ننن قً  أ  مت  نننن  ال عسنننت

 ننن  أبنننى جع نننر ال ننن قر أننننت قننن ل: اسننن نلا مننن  سننن نت قضننني   المرننني  مسنننينط ظ مننن  مف  
فجنل ليسنت من   أمرك  لي  بنت ا ن ء، أال إنرن  معن  من     ن  ما    ،السم فاا فاألم 

                                                           
 .لكن وفق فام كحيح ملفاوم ا،نتظار كما سيأيت حديث عنم 1
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 مانرنن  ؟الصن م أععرمنل   ، ااج  دال با ّ   علااي تع اي ال الشنم  من  أضنلء إنرن  أال النن س
 1 ا  ء بت لي  ك لص م

 

، كمنن  إ   الشننم   ال عنتنن      أ : منن  لنني  لننت  ينن   أعضننً  ع م نن  أ  ععننرب المرنني  
 أل  عمل  متيي ن  لمي عيمكر  

 
 
 

                                                           
 .207النعماين  :الغيبة 1
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 الفصل الثامن
هور

ّ
 الظ

ُ
 عصر

 
ذلمهأد  ذا  ههأف فهأر ف مأذ عدأد  لظهأرر  لظهأرر   عهأد  درسلمأذا   أيمكن أن تسأل:  

لر قأأو  ت تّأأد   ذ  يدأأفم مأأذ يوأأق أ  ي،أأرل عأأل    لميأأذهه  لشأأل  ر زههأأذ ميأأذهه ي ف  أأذ 
 منهذ من ضدف.  لف  يذت  لشل رأ ت مذ فل كثيف  

عصأف  لظهأرر قأد ن كشأق فأل م  مأن   نذك    ذ  ذشكذ: صّيح كمذ أرى  حيث رأ ت
خيأأذ: خصأأق  لثّأأد ث عمأأذ يّأأدل فأأل عهأأد  لمهأأد  فأأل كأأه  ذعمأأذ:  عشمأأد  لف  يأأذت مأأو 

 لأأيع عأأن أمأأف فأأل عثأأ    مشأأ    كلن مأأذ  شّأأد ل عأأن أمأأف   قأأو  م أأ    نأأر حل  لّيأأذ 
 يكرن.

ي،صأد منأل     رأ ت مو الك أن   لكشذعة فل الك  ن و فل فه  مأذ ر   فأل الأك لذت أن  
هذلك أن يكرن  نذك تّد د لهذ   لمرضرع  كيف عدض  لمسذئه  لشل يدمأه  ل،أرل عثأ  

 ذخ ذئهذ أ  قه تمييدهذ.
و فل الك كمذ فده عدض من كشق فل الك. لكن  حذ لت أن ت أترس 

 ...  لمهد  سأشّيهل هأف م  تشفت أق  بّسق مذ  ر  من ر  يذت فإن ههرر  عث  كه  
أأأحأأد عثأأ  ههأأرر  ر زأأل عمدذرضأأة    أأذ  أمأأف رم     مأأن أ م هأأذ أن   لمهأأد  سأأ ة  ل مهم 

. ذت أن  مذ قد  ث أن هأ  أ لأ  ف  سأشرف عك أن  لمدذرضأة سأشكرن مأن أنأذس  ي شأف   يطبيدل 
  لنذس بن صفتل تل يد !!

ذ ية أ   ل هأأ    لأأرعل أ  هأأذلك سأأشّدل ترييأأف ت بأأين  لنأأذس مأأن حيأأث  لّذلأأة  تقشصأأ
   تسشرال: سشنهذر لش،رل   لة  لدد:.كمذ ذن    :  لورر غيف الك  

  نّن  نذ نفيد أن ننظف فيمذ يمكن أن يّدل عّسق مذ  ر  من أخبذر.
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 المعاَرضة: 
 فف أهذ   سدة مثه حفكأة  لمهأد  فأإن  مأن  لهبيدأل أن توأد مأن  عندمذ تظهف حفكة  

 ي،أأر:  ذن   مأأ    لثمأأذلل قأأذ:  سأأمدت أعأأذ زد أأفيدذرضأأهذ بأأه  ير زههأأذ.  قأأد ر ى أبأأر ح  
 1)ص(  أهثف. لر قد ههف ل،ل من  لنذس مثه مذ ل،ل رسر:    ألمفصذحق  ذ  

 

 مأأأن خأأأال:  لنظأأأف فأأأل  لف  يأأأذت  لشأأأل اكأأأفت عأأأن مدذرضأأأة  لمهأأأد  توأأأد أن   نأأأذك 
 نرعين من  لمدذرضة  لشل تظهف لّفكة  لمهد .

لهمأذ أأل  تظهأأف مأأن أ أه  لدثأأ  ممأأن  رس  تدث أ    أ    فيأأد   أأر أي أذه لأأل مصأأذلح ت   ت ، 
أن يخسأأف ذ مأأو ههأأرر تّأأف ك كبيأأف  فبأأك  لرضأأو. لأأذ  فأأإن  أأذ   لوهأأة سأأرم تسأأشدمه 

  تسشدمه مدففشهذ عإثذر  ذشكذتت لشر زل  لمهد .   تلثيف ذ عث   لنذس
 ل  أأيه بأأن يسأأذر  قأأذ:  سأأمدت أعأأذ عبأأد  ي،أأر:  ذن قذئمنأأذ ذا  قأأذل  مّمأأد بأأن أأف   

أأ)ص( مأأن ز   :  ممأأذ  سأأش،بثل رسأأر   سأأش،به مأأن زهأأه  لنأأذس أشأأد   ذ:  لوذ ثيأأة  قثأأت  ه 
أتأأأأ   لنأأأأذس   أأأأ  يدبأأأأد ن  لّوأأأأذر    لصأأأأخرر ( )ص  كيأأأأف ا ك  قأأأأذ:  ذن رسأأأأر:  

  لديد ن   لخيأق  لمنّرتأة    ن قذئمنأذ ذا  قأذل أتأ   لنأذس  كثهأ   شأل : عثيأل كشأذ     
  أأدخه  لّأأف  زأأرم بيأأرته  كمأأذ  هل ددع ددي ع عل ليددلن    ثأأ  قأأذ:  أمأأذ     .يّأأشع عثيأأل عأأل

 2.  ل،ف  
( )ص ذن رسأأر:   ( )ص رسأأر:    ث،أأ  فأأل حفبأأل مأأذ لأأ   ثأأ     ل،أأذئ  فأأل خبأأف  

أتذ       يدبد ن حوذر  من،رر   خيبذ منّرتأة    ن  ل،أذئ  يخفزأرن عثيأل فيشأل لرن عثيأل 
 3هشذ      ي،ذتثرنل عثيل.

                                                           
 .308الغيبة: النعماين  1
 .307الغيبة: النعماين  2
 .308الغيبة: النعماين  3
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لرن عثيل" تدبيف   لرن أ " شل     ذن هأ   ر زهرنأل عذلشل يأه أ  مه  من حيث  لدتلة   شل  
ضأد   أ   شهذ عمذ  ن ه  فل مر زهشل   "عثيل"يّثرن عن  زر   لّفم  لنصرص عن  تل

 .أ  عمر زهشل
  

ذان  يمكأأن  نأأذ أن ن هأأ  سأأبق مأأذ  ث،أأذ   لمهأأد  مأأن مدذرضأأة  كأأذ  سأأببهذ   قأأد اكأأف 
 تّثيه  قي  سبق تثك  لمدفضة  نرعهذ.  زد ف  لصذ ق  بين فل  إلمذل
أة   لميأأفكرن يدذرضأرن  لنبأأل  )ص( ف هأل تصأدر مأأن أ أه  لدثأأ   فبينمأذ كأذن أ أأه مك 

عذلسق    ليش  تود  ألمأف  نأذ مخشث أذه زأد  ه  فذل أذ ن يدذرضأرن حفكأة  لمهأد    أ  مأن أ أه 
  لدث    سالحه  فل الك  لدث .

لشأدريع  عث مأشه  منأذ ع     تدث مأر  أصأر:  ل ،أل   ر     لّأد ث   ؤتء قفأ   كشأذ   
 لوأأأد :   لس سأأأهة  فثأأأيع صأأأدبذه عثأأأيه  أن  ثيأأأف   طأأأفق   -شأأأل ت ن أأأو فيهأأأذ  ت غنأأأ  ل-

 إلشأأكذتت  لث ظي أأة  لشأأل تدأأر     عثيهأأذ. فبينمأأذ عثأأ    لمهأأد   عثأأ  عسأأي  مثأأه عثأأ   لنبأأل  
)ص( لأأيع فيأأل تد،يأأد   أأر عثأأ  فأأرق  لنظفي أأذت  لشأأل ههأأفت عنأأد أ أأه  لدثأأ  ليبثرأأر  بهأأذ 

 ن أو فأل  لوأد:  فأل ذثأذر    ن كأذن  هذ عن  لهأدم  لم،صأر  ه   نيرثرن ب لّ،ي،ة فإا  ب
  ليبهذت   لشيكيك  غيف الك. 

  تزشهذ   لمأذ  ف نأل مأن  لّكأ  عخأالم مأذ أ هذء دثمد   لم،ث    ي،ر:  بن عفبل  أعد ؤ 
 فيمأذ لديأل. خرفذ من سي ل  سهرتل   رغبةه  تّت حكمل     فيدخثرن كف ذه أئمشه حكمت عل 

أأ ي أأف    أأأ أهثأأفة  لمسأأثمين عأأل عذم   لّ،أأذئ  عأأأن أ أأه ه    يبذيدأأل  لدأأذرفرن مأأن مأأن خر ص 
 1.شهر   كيف بشدفيف ذلهل

 

لذ  ت تسشرف  أن تشّد ل  لف  يذت عن تري ف خهيف عند ههرر  لمهد   فكثيأف ممأن 
 د عل  تيمذن عذلمهد    لمّب ة لل سين،ثق عأد    لأل!! لأذ  ف،أد  ر  فأل  لخبأف  لأر قأد قأذل 

 2ذئمنذ؛ بدأ عذلذ ن  نش ّثرن حب نذ في ف  أعنذقه .ق
                                                           

 .358 -5 : ابن عريبامللكية أسرار معرفة يفالفتوحات املكّية  1
 .208اإليضاح: الفضل بن شاذان  2



 294 

أ   ل ذ ن   عمرن حب نذ كذعذ    ر        ل ذ    عمرن  لّق    لأرتء    أ   نش دأرن عأل 
  يسشخدمرنل لخد ع  لنذس.

 كمأأذ ت يخ أأ  عثيأأك  فأأإن  كثيأأف  ممأأن سأأذ   فأأل تيأأريل فكأأف   لمهأأد   أأ  مأأن  ل أأذ ن 
؛ بأأ ع  تفغيأأق  لنأأذس  أأدعرن  تيمأأذن بهأأذ    ل أأذ ن   ضأأدر  أحذ  أأث  ر    أمأأرر  ت تصأأح 

فل  لمهد ؛ ذت أنه  أسذء   ذمذ لكرنه  أربكر  م ذ ي   لنذس أ  ألنه  أصال كذنر  ي دثأرن 
 أأذ  لشكأأرن لهأأ  من لأأة بأأين  لنأأذس  لأأذ  قأأذ: زد أأف بأأن مّمأأد  لأأر قأأذل قذئمنأأذ؛ بأأدأ عكأأذ  بل 

 1 لييدة ف،شثه 
 

مسأأشلهثين عذلأأد ن عذلبذطأأه  لأأذ ن  شظأأذ ف ن عأأل  ت يكرنأأرن مخذل أأة  لذان سأأشكرن أمأأذل 
 مكأأن   خهأأف  م   نأأرر  كأأه مأأذ ق  يدذند نأأل عكأأه  زأأل   ذط أأذء أأذ برن فأأل  فأأإن ه مأأن أ ثأأل  
ف     ْلك ذف ف  ن     لكن ) ؤتء أعظ  ل ْر ك  ي ْلب   ّللا   ذ ت  أ ن   ش    ن رر         )2. 

أأأمأأذ  لميأأفكرن  أأة  فثأأيع لأأد ه  غيأأف   فأأإن   لنبأأل  )ص( لم  ذ  عأأذ   لأأ  تكأأن لأأد ه  حو 
عن آعذئه   أزد     قد أل ر ذ. فثأيع لهأ   ليأه أ  بف أذن عثأ  شألء ممأذ  أصنذل أخذ  ذ

ق.     فيل   ليع لد ه  ذت  لشدص 
 

قأذ:    حيث لنذ مثال عثيل ممن م  ذل  دت عث  كه   فثيع  ذ  غفيبذ  ف،د بي ن   
ذء  ْ  ك ش  )  ل م ذ ز  ث أ   ل أذ  ن     رن  ع   ّ ذن رْ  م ن ق ْبأه  ي ْسأش ْ ش  ك      ْ ق  ل  م ذ م د ه  د   ند  ّللا   م ص  ْن ع  ذ   م  

ث ْدن ة      ف رْ  ك   ف  ْ  ع ل  ف  ذء    م ذ ع ف  ث م ذ ز  ث    ْلك ذف ف ين   ه   ف  ْ  ف   .3( ع 
أأف ن  لنأأذس عظهأأ رر  لنبأأل  )ص(  كأأذن فهأأؤتء قأأرل مأأن أحبأأذر بنأأل ذسأأف ئيه كأأذنر   بي 

 لنبأأل   ببدثأأةأ  يهثبأأرن  لنصأأف    يسشنصأأف ن أ  كأأذنر  يسأأش شّرن عثأأ   ل أأذ ن ك أأف    
أأأذ ع دأأأث كأأأذن مأأأنه  مأأأذ كأأأذن مأأأن  أ  يسأأأللرن   عأأأ   زأأأه  لظ أأأف عأأأل؛ )ص(. مّمأأأد فثم 
 د   . ع   تكذ ق  

                                                           
 589الكشي  :1
 .32 التوبة 2
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ثرن عأن  لمهأد   صأ ذت  لمهأد    يأدعرن      ذ  مثه ا ك  فلنأت توأد قرمأذه  شّأد 
ذا  ههأأأف  لمهأأأد  حأأأذربر   أعر نأأأل   لمسشيأأأهد ن بأأأين  ديأأأل  لكأأأن  أن يكرنأأأر  مأأأن أنصأأأذر 

 !! كذ بر 
 

  نذك نرع آخف من  لمدذرضة لّفكة  لمهد  تخشثف عمأذ اكأف  فهأذ  لأ  تنبثأ  ممأن 
يدأأذر   لمهأأد  ألن أأل يسأأثبه   مشيأأذ  ته   لشأأل كأأذنر  عثيهأأذ عسأأبق كأأرنه  يمث ثأأرن قيأأذ  ت 

  ذ   لمدذرضة سيكرن لهذ تبفيف ذ ذل  حد  مذ.   نية  به ذن  
ذن   أأذ   لمدذرضأأة تنهثأأ  مأأن أنأأذس فأأيه  زهأأه  سأأرء حأأذ:    أأ   فيأأد ن أن يدييأأر  

 حيذ  مسش،ف   قد أتدبشه  تثك  تضهف عذت  لشل زدثت حيذته  ت  سش،ف ر فيهذ. 
لبيأت ل،أر   لنأذس ذن   ذ   ل ئة كذن لهذ توفبشهذ  لشل آلمشهذ من قرل   نشسبرن ذل  أ أه  

منه  مذ ل،ر  من عن ت  أاى؛ ممأذ زدأه كثيأف ه مأن  لنأذس تأ عع مأن ههأرر  لمهأد  ألن هأذ 
ر  لنأذس أن أل مثأه مأن قبثأل.  قأد  قذست حفكشل عمذ حصه من قبه عث   أد عثأريين فشصأر 

 ذا  ههأأفت ر يأأة    أعأأذ عبأأد  زد أأف بأأن مّمأأد ي،أأر: أعأأذن بأأن ترثأأق  قأأذ:  سأأمدتر ى 
 ذ   ث،أ   لنأذس  ث أل  ا ك  قثت  ت  قأذ:  ل     ه  لميفق  أ ه  لمرف   أتدر هذ أ  لّ  لدن

 1من أ ه بيشل قبه خف زل.
 لدنهأأذ أ أأه   فدأأت ر يأأة  لّأأ      أنأأل قأأذ:  ذا  ر   عأأن منصأأرر بأأن حأأذ ل عأأن أبأأل عبأأد  

 2لل  م  الك  قذ:  ممذ  ث،رن من بنل  ذش .  لميفق   لمرف  قثت  
  لمدذرضأأة  لشأأل ي،ر  أأذ رزأأذ:  لأأد ن شهأأذ لأأن تكأأرن مثأأه ذت أن   أأذ   لمدذرضأأة عهبيد

  صأأف ر لهأأذ  سأشدد   لم،ذ مأأة  لمهأد  لأيع فهأل بفيئأة لأأيع لهأذ أ أأد م  تّأذ : تّ،ي،هأأذ   
 مهمذ كث ف الك.عث  الك 
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أقر:  من  لرفيق أن   نذك من عث ه  لأففض لبنأل  ذشأ  أ   لمنشسأبين فأل أطأف حشه  
مأأن  لدأأد:   إلنصأأذم  فأأذن كثيأأف  مأأن أ أأه  لميأأفق  لبنأل  ذشأأ  عسأأبق شأأد   مأأذ يمذرسأأرنل

   لمرف   ففض  ذ   تتوذ !!
 لأأففض  أأر مأأذ   أأف   كمأأذ ذن   لرزأأد ن  ثبأأت عكأأع الأأك  فأأإن  مأأذ ي  أأذ  غيأأف مد،أأر:  

 من هث  قرل   نشسبرن ذل  بنل  ذش .قبه الك ل،يشل  لنذس 
ك مأو مصأذلّل   لرزد ن  ثبت الك. ند    نذك من  ففض حك   لّ   ذا  تدذر  الأ

ذت أن   أأؤتء   مأأذه  أأ  قث أأة فأأل  لنأأذس ت تبنأأ  مصأأذلّه  ذت ع أأفر  زمهأأرر  لنأأذس  أمأأذ 
 أذ   لنأرع  لومهرر فينديه   لدد:  يف   ذليه  ح،رقه .  مذ  ر  فأل  ألخبأذر  بأي ن لأك أن  

أأأة حيأأأث ي،أأأر:  يصأأأدر  لأأأففض مأأأن  أأأة  لأأأيع مأأأن  لخذص  لدنهأأأذ أ أأأه  لميأأأفق مأأأن  لدذم 
 يمكن حمه  ذ   لشدمي  عث  قث ة ف،دت مصذلّهذ  خسفت مكذسبهذ.  .  ت  لمرف 

 

  نأأأذ  قأأأد تسأأأل:  ذا  كأأأذن  نأأأذك مأأأن ي دأأأذر   لمهأأأد  عسأأأبق   لمصأأأثّة   نأأأذك مأأأن 
يدذر  عسبق  لوهه. فكيف يمكن أن ي،ف  إلنسأذن  لبسأي   لمأؤمن مرقأف  لأففض مأن 

كأأأذر تيأأأمه  لش،ثيأأأد  لمهأأأد  !  لسأأأبق  أأأر أن  فكأأأف   لمهأأأد  صأأأذرت زأأأ ءه مأأأن منظرمأأأة أف
فه  مدي ن لثشدذمه مو عذشأرر ء  نّأر أي ذ  لشدذمه مو فكف   إلمذمة بنّر مذ       لخمع 

الأأك  عّيأأث يدش،أأد  لمكثأأف عأألن  أ   طدأأن فأأل زأأ ء  منهأأذ  أأر طدأأن فيهأأذ كث هأأذ.  عنأأدمذ 
يظهف  لمهد  سرم يس،ههذ ككه   فيشر     لدذمل   لبسي  أن مأذ حصأه طدأن فأل  لأد ن 

 نّف م عن مسيفتل فيدذر   لمهد .     هكه  
فأأإا  تبأأي ن لأأل أن أأل كأأذن يدأأيك فأأل   أأ  فأأل كثيأأف مأأن  لش ذصأأيه  لشأأل كأأذن  شأأد  ن بهأأذ 

ر    لمهد  كمذ  ر.  سيظهف لل  ل فق بين  لمهد  كمذ  شصر 
 

  لهذ  يمكن أن ت،ذرن بين تدذمه  لمهد   بينهمذ 
 فيخأأفم منهأذ ع أدة عيأف ألأأف   لأ   لكرفأة ذ سأذر قأذل  ل،أأذئ   ذا  زد أف   أبأ ر ى عأن 

لنأذ فأل  و من حيث زئت  فال حذزأة   رز    ن ع  دعرن  لبشفية  عثيه   لسال  في،رلرن لل
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عثأ  آخأف    ثأ   أدخه  لكرفأة في،شأه بهأذ كأه  يألتلفذطمة  في و فيه   لسيف حشأ   بنل
. منذف  مفتذ    يهدل قصرر ذ  ي،شه م،ذتثيهذ  حش   1 فض    ع   زه 

مه ليع مسشرفبذه  فإن  مر زهشهذ لثمهد   مصأيفي ة  شأدذر ذ ذمأذ أن نكأرن أ    ذ   لشدذ
 ت نكرن لذ  سيكرن تدذمه  لمهد  مدهذ بهذ   لنم .

 

أد )ر (    أمذ  ل ئأة  ألخأف   فأذنظف كيأف  شدذمأه مدهأذ كمأذ ر   عأن زد أف بأن مّم 
أأ)ص( مأأن ز   أشأأد ممأأذ  سأأش،بثل رسأأر:   ج ددا السددا قذئمنأذ ذا  قأأذل  سأأش،به مأأن  ذن   ذ: ه 

 2.  ل،ف   زرم بيرته  كمذ  دخه  لّف   هل  ع ي ع عل ليلن    قذ:  أمذ    .....  لوذ ثية
  دخه رغمذه عنه  ذل  بيرته !! لذان  رغ  أن ه  يدذرضرن حفكة  لمهد  ذت أن  عدل

 
 أتباع  الم لّي:  

: ههأرر همذ تر زل حفكة  لمهد  مدذرضأةه؛ فأإن   نأذك مأن يكأرن مأو  لمهأد  مأ  ن أ  
ب أأذ     أل  أ ن   ْ قأأد  ر  فأأل ت سأأيف  )   أأ  أنصأأذر  لمهأأد  أ  زأأيك  لمهأأد      أأذ ع  ْر     ف ث ه 

رن    ّ ذل   4قيه     أصّذ   لمهد . 3( لص 
 أث،أذ:رن ي،يمرن   لشل  ينصف نل      لأر ر ء  يّمثأرن لل رزذ: ذلهي   قذ:  بن عفبل 

   ألمنأذء أف أه  أمنأذؤ .. فيأهد ؤ  خيأف  ليأهد ء  .. لممثكأة   يدينرنأل عثأ  مأذ قثأد    
كيأأأ ذ  شأأأهر   عثأأأأ   أطثدهأأأ ل   لأأأل فأأأل مكنأأأرن غيبأأأأل  خب أأأأ لأأأل طذئ أأأة   ر    يسأأأشر   ن     

 5.....ل عبذ    عثيل ف أمف لّ،ذئ    مذ  ر 
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تّشأذم حفكأة  لمهأد  ذلأ  أنصأذر  أتبأذع كمأذ كأذن لفسأر:   )ص(  لهبيدأل أن ن م
ل يخأأفم عأأن خأأف م  لمهأأد  أن أأ  ذر.  قأأد زأأذء فأأل  لف  يأأذت  لشأأل تّأأدلأصأأّذ   أنصأأ

 1 مدل أنصذر  بثغ عد    ثالثمذئة  ثالثة عيف رزاله.
 ثالثأة عيأف   مأأفأ !رن مأو  لمهأأد  يكأ  نأذك مأن ر ى عأن  إلمأأذل زد أف  لصأذ ق أن أأل 

مأأو  عثأأ   لمفضأأ  كمأأذ كأأن   مأأن،  ين  لوفحأأ    ي  د        أأقأأذ:    مأأذ يصأأنو بهأأن قثأأت  قأأذ:  
 2  )ص(. رسر:

 

 عث  كه    فهنذ أمأف قأد  بأد  غفيبأذ  فهأه يمكأن أن يّ، أ   لمهأد   لنصأف بهأذ   لدأد  
أت يّشأأذم  لمهأأد  ذلأأ  زأأيك أ  أنصأأذر  وذعأأل قأأرى تّكأأ   تسأأيهف عثأأ   لدأأذل  !  أأر ي

 أهبف من  ذ   لدد  
لمأذكرر  أر ذن   ذ   لدد  لأل أهثأف مأن مدنأ   فمأن نذحيأة ت يخ أ  عثيأك عألن  لدأد   

بأه  رتبأذق ق أي ة  لمهديأة   عد   لمسثمين  رل بدر   ت شك  أن  فأل  أذ   تلأة عثأ  ربأ 
.  ع، ي ة  إلسالل ككه 

  

 مأأأن نذحيأأأة أخأأأفى  فأأأإن  قث أأأة عأأأد  أنصأأأذر  لمهأأأد  ييأأأيف ذلأأأ  مدنأأأ  آخأأأف    أأأر أن  
أذ فثأيع  لدأد    لمهد   يدشمد فل أصأّذعل ت عثأ   لدأد  بأه عثأ  طبيدأشه   ث،أذفشه . مهم 

 ت يخ أأ  عثيأأك أن أأل لأأيع صأأدبذه أن يكأأرن  نأأذك عأأد  أهبأأف مأأن تسأأي مذ فأأل بأأدء ههأأرر   
ّشأذم ذلأ  أن تشهي أل فأل ي   ل  لشأل  نذك ص ذت  به ذن  نصذر  لكن ليع  لمه   لدد    أل

 أصّذ   لمهد .
قأذ:   ف  يل عن  بن عبذس قأذ:أخفم  بن م  نرع  ألنصذر ت عد     ف،د تلهيد ه عث    
 3. لمهد     لكهف أعر ن   أصّذ   (  ص)ر:   رس
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أن يكأأرن لكأه     حأد  من أذ يمكأن     د زييأذ  بأه  فيأد أنذسأذ مأؤمنينندأ   فذلمهأد  ت  فيأ
 من أنصذر  لمهد  أ  زندي ذه فل زيك  لمهد  ذا   لش ل ع ر ع .

 فمذ  ل  ذ   ل ر ع  
 

  مأن أصأّذعل  لبيدأة يمكن أن ندفم الك  نّن ننظف فأل  ليأف ق  لشأل ي،بأه  لمهأد
أميأف  لمأؤمنين عثأل   أنأل يلخأذ  لبيدأة مأن أصأّذعل عثأ  عثيهذ كمذ ر   فل حد ث عأن 
مأأأذ   ت   مسأأأثمذ  ت ي،شثأأأر  مّفمأأأذ  ت  هشأن ت يسأأأفقر   ت   نأأأر   ت يسأأأبر  كأأأر  حفيمأأأذ مّف 

أة    1 هومر   ه  ت شأديف ه.  ت ت ب أف  من ت  ت ي ف بر  أحأد ه ذت عأذلّ     ت يكنأ    ا بأذ  ت ف  
 ت ييأأأفبر  مسأأأكف ه   ت  وال يخّربدددما دادد لا  مأأأذ:  ليشأأي   ت ييأأأهد   عمأأذ ت يدثمأأأرن   يأألهثر 

 ثبسأأأر   لخأأأ    ت  لّفيأأأف   ت  شمنه،أأأر  عذلأأأذ ق  ت ي،هدأأأر  طفي،أأأذه  ت يخأأأذفرن سأأأبياله   ت 
يأأه   ييأأم رن  لهيأأق ي سأأ،ر  عرأأالل    ت ي ّبسأأر  طدذمأأذه مأأن ب أأف   أ  شأأديف   يفضأأرن عذل،ث

أن مأن  لثيأذ     يكف رن  لنوذسة.  يلمف ن عذلمدف م  ينهرن عن  لمنكف  يثبسأرن  لخي 
هذ  . د ن  لشف   عث   لخد     ي وذ  د ن فل   ح   ز   يشرس 

2 
 

 ذان 
 أصّذ   لمهد  ت يسب رن مسثمذه  فمن عذ  أ ل  ت ي،شثرن.

 . من يخف    لمسذزد ليع من أصّذ   لمهد   
  ْا أخأذنذ  )  أتبذع  لمهد  يهب ،رن كشذ    لذ  فثن يكرنر  ممن قذ: فيه  عأ   زأه 

ث أأ    ميثأأذقك  ت تسأأ كرن  مأأذئك   ت تخفزأأرن أن سأأك  مأأن  يأأذرك  ثأأ  أقأأفرت   أنأأش  تيأأهد ن.
ي أأأذر    ْ  أأأأْن    أأأأْنك ْ  م  أأأرن  ف ف ي،أأأأذه م  ت ْخف ز      ْ أأأأك  ْ   أ ْنأأأش ْ    أأأأؤ تء  ت ْ،ش ث أأأأرن  أ ْن  س  ث أأأأْيه  أأأأذ  ف  ن  ع   عأأأأذإلث ت ظ 

ن أرن  ب أب ْدض   لْ  ْ  أ ف ش ْؤم  ه  ث أْيك ْ  ذ ْخأف  ز  ل  ع  أف   ّ أذ     ْ      أر  م  أذر ى ت    ْ  أ س  ْد   ن      ْن ي ْلت رك  ك ش أذ      ْلد 
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ي أأ  ّ أأْ    ف أأل  ْل أأْنك ْ  ذ ت خ  أأه  ا ل أأك  م  أأْن ي ْ د  أأ   ء  م  أأذ ز  أأف  ن  ب أأب ْدض  ف م  ت ْك   أأة     ي أأْرل   ْل، ي ذم  ْني ذ    ذ    لأأد 
م ذ     ذ        د    ْلد  ث رن     ف    ن  ذ ل   أ ش  ذ ت ْدم   1.( ع ر ذف ه  ع م 

أأد ي،أأر:   أن يكأأرن مأأن أصأأّذ   ل،أأذئ      مأأن سأأف   فأأل خبأأف  عأأن  إلمأأذل زد أأف بأأن مّم 
 ل،أذئ  عدأد  كأذن  مأذت  قأذل     ر منشظف  فإنْ  ألخالقعذلررع  مّذسن   ليدمهْ   فثينشظْف 
 2.من أ ركل مثه أزف    ألزفلل من 

 

 أقر: 
عدد الك يمكن أن ن،ر: ليع صدبذ أن يدفم  لمفء فيمذ ذا  كذن مو  لمهد  أ  ضد   

  مو  ذ   ليف ق  لشل  ت  ّت   لشل  بذيو  إلمذل أنصذر  عثيهذ.
 

 ديٌ  َجليٌل:   

زد د. فمذ  لم،صأر  عذلأد ن  ن   ر ت ر  يذت تشّد ل عن أن  لمهد   ذا  ههف زذء بد 
أد   )ص( خأذت   لنبي أين  لود د  نّن ندفم أن   إلسالل  ر خذت   أل يأذن كمأ أل  ذ ذن  مّم 

  إلسالل ! نّن عذنشظذر   ن  نسخ   ن  
ذن   لد ن  لود د  لأيع ذت  لأد ن  ل أذ  لأ  يلل أل زمهأرر  لنأذس. فذلمهأد  ت  ش بأو سأن ة 

أأق  بأأه  يه  لنبأأل  )ص(  يّأأذر   لبأأدع فّسأأ ننذ م أأت   رسأأت حشأأ  يظأأن   لنأأذس ّيأأل س 
 أن هذ ليست من  لد ن. لذ  ذا  أههف ذ قذ:  لنذس   ذ    ن زد د.

يخأأفم  يأأدل ك عثأأ  الأأك مأأذ  ر  مأأن قأأر:  لنبأأل  )ص( فأأل  صأأف  لمهأأد  فممأأذ قأأذ:  
 3شل.رزه من أمشل يدمه عسن  

 4أنذ عث   لرحل. شل كمذ قذتثت   فل خبف  ي،ذته عث  سن  
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 1خهئ.ثف  ت ي  :  ي، ر أ قذ
 2شل  شفيدشل.،ي   لنذس عث  مث   قذ:  ي  

 

  سأللشل عأن سأيف   لمهأد  كيأف قأذ:    أعأذ عبأد   بأن عهأذء  لمكأ  عبأد قأد سأل: 
    هأدل مأذ كأذن قبثأل كمأذ  أدل رسأر:  ()ص   ف،ذ:  يصنو كمأذ صأنو رسأر:  لسيفت
 3.زد د   إلساللأمف  لوذ ثية   يسشلنف  ()ص
 

ث أك    بن عفبل ي،ر: مأن  ليأفيدة   الأك عألن  ثهمأل   إللهأذلذن أل يّكأ  عمأذ أل،أ  ذليأل م 
أأد  فأأيّك  عأأل كمأأذ أشأأذر ذليأأل حأأد ث   لمهأأد   ي، أأر أثأأف  ت يخهأأئ ف نأأذ .  ليأأفع  لمّم  فدف 

ْكمأأل  ذا ت مدنأأأ  د ت ِبددال ال دبتددلعصأأث    عثيأأل  آلأأل  سأأث  أن أأأل     أن أأأل مدصأأرل فأأل ح 
أ   ) ت يخهأئ  فإن أل ( ص) لّك  ذت  أن ل ت يخهأئ   حكأ   لفسأر: لثمدصرل فل  أذ   نه  م 

ر ى   قد أخبف عن  لمهد   أن ل ت يخهئ   زدثأل مثّ،أذه  (   ْحل    رح   ذ ْن   ر  ذ ت   .ع ن   ْله 
 4فل الك  لّك . عذألنبيذء

 
 مذ  ر أ   

ظأأف فيهأأذ  مأأذ  لم،صأأر  نهيأأف ن هأأ   أأذ   لف  يأأذت  أت  نبرأأل أن نشرق أأف عنأأد ذ  أن ن
  عيلء  مذ  ر ف  يذت أن تخبفنذ علل ذ   منهذ  

ر عمأف ر  لأ من  ثأ    شصأث ق فأل ذن هذ ت،ر: لنأذ أن   نأذك  نّف فأذ خهيأف  يّصأه  يشهأر 
 أن هأذ   أن    بأهه مو  ذ   ألخهأذء   تنّف فأذت عثأ  ذن هأذ   قأو عل  لنذس.  لنذس تشدذم

 شهف ق ذليل  شك أ  ريق. أن هذ أمف  ثذب ت ت ي مكن  أن  
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يأألتل  لمهأأد  لي،أأر: لنأأذ  ذن كأأه   أأذ   ألمأأرر  لشأأل تؤمنأأرن بهأأذ  تدش،أأد ن بهأأذ عذطأأه. 
ذ ع ذه   رن   ي،ر: لثنذس  ) ذث يه   ل ش ل أ نش ْ  ل ه  ه   لأالت  ب أليست تمذثيه مثه     1( م ذ   ذ     لش م 

 أل أخهأف ألن هأذ   كدرن لهأذ  به  ل أخهف ألن هذ غيف مّسرسة كشثك  لشل كذن  ل،رل  ف 
أة سأ رم تديك  تديدك فل  لرعل    ذ  مأذ يودثهأذ أخهأف مأن الأك.  الأك أن  أ أ  حو 

ل ين  يّشع  بهذ عث   لمهد   أن   بشدع شيئذ زد د  )  ذ   ف ل آع ذئ ن ذ  أل    ْدن ذ ب ه  م   .2( م ذ س 
 

 لود أد أن  كثيأف ه مأن  همذ ي مكن  ل،ر: علن  من مظذ ف مأذ عب أفت عنأل  لف  يأذت عذلأد ن
 ألحكذل  لشل يخشثف فيهذ  ل ،هذء سرم تش  ح  يش    عثيهذ  لمخشث رن من أ ه  لدث  كمذ 

مخشث أة  ل  يودأه  ألحكأذل     ففأو  لخأالم   ذ: عدأض عثمأذء  لأف ل   لمهأد   قذ:  لمنذ    قأ
ليأهر    ؛ حأد ه    مأذ بذه   لمأذ  ق    تصيف   .  حد   ر مذ فل عث    كمذه   حد  ح   فل مسللة  

 قثبل كمذ كذن فل  سمل  ز     ترت ذع  لّوذ  عن عين    ألمف عث  مذ  ر عثيل فل عث   
 3(.ص) من  لنبل 

 
دية الليسّية:  التعلُّ

همأأذ مأأف  عثيأأك  فأأإن   لمهأأد  ك كأأف  عرأأض   لنظأأف عأأن  لشيأأخي  مرزأأر  عنأأد مدظأأ  
  ألم    أل يذن. 

 لديذنذت  ألخفى  به  ب،  لهذ موذ: تمأذرس   نذك مذ  د:  عث  أن   لمهد  لن  ثرل 
فيل حفي شهذ  ند  ت يمكن أن تسشدمه الك كرسيثة لثشهف   من  لشكثيف كمذ قذ: عثل  فأل 

 4نصذرى بنل ترثق  ليسر  عث   لنصف نية  ل  يلخذ   منهذ ذت شف   لخمف.
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  هدأأق قأأذ: عبأأد   بأأن عيأأف  لخثدمأأل عأأن عأأن ه  ممأأذ  أأد: عثأأ  الأأك مأأذ ر    لدأأ
علنهذهيأأة   لمهأد   بدأأث ع،شأأذ:  لأأف ل يدهأأل ف،أأل عيأأف  يسأأشخفم تأأذبرت  لسأأكينة مأأن غأأذر
 زأأأه عثأأأ   فيأأل  لشأأأرر    لشأأأل أنأأأ :   تدأأأذل  عثأأأ  مرسأأأ    إلنويأأأه  لأأأذ  أن لأأأل   عأأأ 

 1عإنويثه  . عيس  يّك  بين أ ه  لشرر   بشرر ته   بين أ ه  إلنويه
أ  مأن حدثأل عأن كدأق قأذ:عبد  لف  ق عن مدمف عأن مهأف  لأرر ق ع  عن  لم  ذنمأذ س 

 2أنهذهية.   يسشخفم  لشرر     إلنويه من أر  ي،ذ: لهذ  خ ل     لمهد  ألنل  هد  ألمف  
ذا   ر ى ن أع  أأذ   لمدنأأ  عأأن أ أأه  لبيأت  ف،أأد ر   عأأن أبأأل زد أأف  لبأأذقف  ...... 

 من عصذ   قذل قذئ  أ ه  لبيت قس  عذلسرية  عد: فل  لفعية  فمن أطذعل ف،د أطذع  
   يسأأشخفم  لشأأرر    هأأد  ذلأأ  أمأأف خ أأل   ألنأألمهأأديذ ف،أأد عصأأ       نمأأذ سأأمل  لمهأأد  

عأأذلشرر    بأأين أ أأه   لشأأرر    زأأه مأأن غأأذر علنهذهيأأة  يّكأأ  بأأين أ أأه   سأأذئف كشأأق   عأأ   
 3.   بين أ ه  ل برر عذل برر   بين أ ه  ل،فآن عذل،فآنعذإلنويه  إلنويه

بأين كأأه   طذئ أة  عّسأأق قذنرنهأذ  نذمرسأأهذ؛ فأإن   أأذ  يدنأل أن أأل    عنأدمذ ي،أأذ: علن أل يّكأأ
 لن  ثريهذ  لن يمّر  ذ.

أ  يمكن  ل،ر: علن ل يّك  بين  ليهر  بشرر ته   بين  لنصذرى عإنويثه  علْن ي،أف    عثأ  
  نه   ذت أن أل يودثهأ  ت عأذل،ر   بأه بشري أف نظأذل  ألشأيذء   ضأدهذ عّيأث ت يكأرن  لأد ن  

 لثشّث ه من  لشكثيف كمذ تود عند كثيف  من  لنصذرى.طفي،ة 
ث  أل  همذ ذن  آيأة  )  ث أ   لأد   ن  ك  أف    ع  عثأ   إللرأذء  أ  ذلرأذء  يخأفين  بأه  ( ت  أد:  ل ي ْظه 

ق   لرثبة كمذ  ر   ضح.   د:  عث   لش ر 
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أأة  عأأن  يمكأأن  نأأذ أن تنظأأف فيمأأذ ر   فأأل خبأأف   خهبأأة  لمهأأد  عنأأدمذ يخأأفم فأأل مك 
ذ نسشنصف    فمن أزذبنذ مأن  لنأذس  فإنأذ أ أه بيأت نبأيك  ذن    يذ أ هذ  لنذسي،ر:  حيث 

نل فأأل آ ل فلنأأذ أ لأأ   لنأأذس   فمأأن حأأذز  ()ص مّمأأد   نّأأن أ لأأ   لنأأذس عأأذ   بمّمأأد
نل فأأل ذبأأف  ي  فلنأأذ أ لأأ  نل فأأل نأأر  فلنأأذ أ لأأ   لنأأذس بنأأر    مأأن حأأذز  عأأم ل   مأأن حأأذز  

   مأأأن ()ص فلنأأأذ أ لأأأ   لنأأأذس عمّمأأأد ()ص ل فأأأل مّمأأأدن لنأأأذس عأأأإبف  ي    مأأأن حأأأذز  
 حذزنل فل  لنبيين فلنأذ أ لأ   لنأذس عأذلنبيين  ألأيع   ي،أر: فأل مّكأ  كشذعأل  ) ذ ن     

ث   ْمف ن  ع  ي      آ:  ع  ل     ن رحذه    آ:  ذ ْبف    أْن ع ْدأض      ْصه    آ   أهذ م   ْلدذل م ين  ا ر  ي أةه ع ْد  
يو   م  ث ي     س    فلنذ ع،ية من آ ل  اخيف  من نأر    مصأه   مأن ذبأف  ي    صأ ر  مأن ( ع 

 مّمد صث    عثيه  أزمدين.
فأل كشأذ    فلنأذ أ لأ   لنأذس عكشأذ     أت  مأن حأذزنل فأل سأنة  لنأت فمن حأذز  

   فلنيأد   مأن سأمو كالمأل  ليأرل لمأذ()ص رسر:   فلنأذ أ لأ   لنأذس عسأنة رسأر:  
 بّ،أل  فأإن لأل عثأيك   ()ص أبثغ  ليذ د منك   لرذئق   أسأللك  عّأ      حأ  رسأرلل

ف نأذ منأذ   ط  ث   نأذ  ه  خ  أ  مرنذ ممن يظثمنذ  ف،د رنذ  مندش  ح   ل،فب  من رسر:   ذت أعنشم  
رأأل عثينأأذ    فدنأأذ عأأن ح،نأأذ    فشأأفى أ أأه  لبذطأأه عثينأأذ  فأأذ    أبنذئنأأذ   ب    مأأن  يذرنأأذ 

 1ذ  ت تخذلرنذ    نصف نذ  نصفك    تدذل .فين
 

أأل خهذعأذه ذلأأ   ألمأ  زميدهأأذ    لأ   لنأأذس  فلنأت تثّأأي فأل خهبأأة  لمهأد   نأأذ أن أل  رز 
ت كمأذ  عمخشثف ميذربهذ   عش،ذ  تهأذ   كألن   لمهأد   أر مهأد   زميأو  ألمأ     أر كأذلك.

 نة  لنذس  حسق.تود فل  لخهبة  أ   تهد د أ   عيد  به رسذلة تهدم ذل  طملن
 

ظأف مسأيّهذ   لنصأذرى تنشظأف مخث صأهذ  أ أه  ل،بثأة  نشظأف ن شأنت تدثأ  أن  ليهأر  تن
مهأد  ه  ف أأال عأأن غيف أأذ مأأن  ألمأأ    لأأديذنذت.  خهأأذ   لمهأأد   أأر خهأأذ  ذلأأ  زميأأو 
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  أأذ  مأأذ اكأأف   بأأن  ل،أأي    لور ي أأة حيأأث قأأذ:    أأؤتء  أ  ذن أأل مأأن ي،شنأأو عأأل زميأأو  لنأأذس.
 1ة.عد   عل فل كه مث  ه     فل آخف  ل مذن فإن   ف  يخفم  ل تنشظف منشظ   لثال   ألم   
 

ن أأرْ  تهبيأأ  قأأر:   عأأ   زأأه  )    كأألن  لمهأأد   أأر مأأن  رزأأد فأأل عهأأد ذ ن   ل أأذ  ن  آم 
أذل   أه  ص  أف    ع م  ْن آم ن  ع ذَّلل      ْلي أْرل   يخ  ذب ئ ين  م  ذر ى    لص  أْ  أ ْزأف   ْ     ل ذ  ن    ذ   ْ     لن ص  ث ه  ّذه ف 

ن رن     ّْ ْ    ت    ْ  ي  ث ْيه  ْرم  ع  ْ    ت  خ  ب  ه  ند  ر   .2(ع 
 همذ تود أن  خهبة  تمذل أ  تهد د أ   عيد  به رسذلة تهدم ذل  أن تهمئن  لنذس.

ْيأأف  مهأأد   أأر مأأن يهب أأ  آيأأة ) رأ  آخأأف   أأر أن   لهنأأذك مأأو الأأك  ف    أأن   ْبش أأغ  غ  م    
ْسأأال   أأف ين   إل  ذس  أأن   ْلخ  أأف    م  ْنأأل      أأر  ف أأل  يخ  ث أأن ي ْ،ب أأه  م   أن  عهأأد  لمهأأد  لأأن  ب،أأ  3(ل     نأأذه ف 

 فيل   ن آخف غيف  إلسالل.
  أأأذ  ممكأأأن  لكأأأن  لشهبيأأأ   نأأأذ لأأأن يكأأأرن عذلسأأأيف  فذلمهأأأد  يسأأأشدمه  لسأأأيف مأأأو 

ريف ممكن. فإن  لمشوب فين   لم سد ن فل  ألر   أمذ أن يسشدمه  لسيف لشرييف  عش،ذ  ف
 ف  عن كذب   قثت   فكيف يري ف  لنذس   نه   ل ذ  أل ر   أخذ   من أ ثيه  كذبف ه 

فأألقر:  ذن   أأذ  ت يكأأرن ذت عدأأد أن يظهأأف  لمهأأد  كمصأأثح ح،ي،أأل  كإنسأأذن  شمش أأأو 
عهذقة ر حي ة كبأفى عنأد ذ  فأإن   لنأذس  لشأل عهيأت ذلأ  مثأه  أذ   لهأف  سأشثشف  حأر: 

  إلسالل.
 

عيأف  آتم رزأه  فأال   لد،أد  لبذقف  فإا   زشمأو عنأد أبل زد ف  إلمذل  قد ر   عن 
   تكأرن  ب،   هر    ت نصأف نل  ت أحأد ممأن يدبأد غيأف   تدأذل  ذت آمأن عأل  صأدقل

 4 لمث ة   حد ه مث ة  إلسالل.
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أأأم ل  لمهأأأد  ألنأأأل  هأأأد   لأأأ   سأأأ ذر  مأأأن  ر ى ندأأأي  عسأأأند  عأأأن كدأأأق   قأأأذ:   نمأأأذ س 
سأأث  عثأأ  تثأأك  لكشأأأق  ذر  لشأأرر   يسأأشخفزهذ مأأن زبأأذ:  ليأأذل   أأأدعر  ليهأأذ  ليهأأر   في  سأأأ

 1.ف كثي زمذعة  
ل عثأأ   أأأد   لمهأأأد  بأأأن عيسأأ  قأأأذ:  بثرنأأل أن أأأعأأن ندأأأي  عسأأند  عأأأن سأأثيمذن     ر  

 لسكينة من عّيف  طبفية حش  يّمه فيرضأو بأين  ديأل ببيأت  لم،أدس  فأذا   يظهف تذبرت  
 2 لمهد . ثمت  ت قثياله منه   ث  يمرت   ليل  ليهر  أس نظفْت 

 

 مهمأأذ كذنأأت  لصأأرر   لشأأل تفسأأمهذ  لف  يأأذت؛ فأأإن  مأأذ تش أأ  عثيأأل تثأأك  لهذئ شأأذن مأأن 
 لف  يذت  ر أن   لمهد   لن يسشدمه  لدنف لشرحيد  لنذس تّأت مبأدأ   حأد   لكأن  لدنأف 

يأذ تفيأد أن تسأشمف فأل  سأشرهأذ يسشدمه ضد  ل،أرى  لشأل تدفقأه حفكشأل لكرن   ال:  لنأذس مذ  
  ع،ثي ذه.

 
ياسّية: قمط  األنظمِة الاِّ  س 

فهمهأأذ مكأأن  ل،أأر: عأألن تثأأك  لف  يأأذت  لشأأل اكأأفت  أ أأ  منهأأذ  ر  شهأأذ   عيهأأذ  طفي،أأة ي  
أذ يّأدل مأن مدذرضأة رزأذ:  لأد ن أ  مأن تري أف  لم أذ ي   ر عم   ف فت لنذ شيئذ مأن  لشصأر 

أر  ر ذمكأذن سأ،رق  لأد :   لأنظ   لشأل فل عهد  لمهد   لكأن كيأف يمكأن أن ن هأ  أ  نشص 
 تّكمهذ 

تهأأذ   زر  أأذ    أأل   : قذمأأت عدأأد أن  هيأأف يمكأأن أن تسأأ،  حكرمأأذت    : لهأأذ قر 
تهذ  عم،هذ   أه يمكأن أن يخأفم ثأذئف فأل مكأذن مأذ لششهأذ ى بهأذ   ترفف ت لهذ أسع لهذ قر 

  كث هذ  ليكه تثك  لنظ 
مدوأ   سأشظهف  يهثأق مأن  لسأذمو  ذ   لسؤ : يهف    ينبرل أن ت ي وذ  عثيل عألن  

 أن يصد ق  يؤمن  ي،شنو.
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 ذ   قد أثذر  بن خثد ن ذشكذت  زشمذعيذ  ليع ر  ئي ذ لشصد   ق ي ة  لمهد    ف،ذ:  
ر لأأديك أنأأل ت تأأش    عأأر  فأأل  لأأد ن   لمثأأك ذت برزأأر  شأأركة    لّأأ    لأأذ   نبرأأل أن  ش،أأف 

رنأأذ الأأك مأأن قبأأه عصأأبية تظهأأف   تأأد فو عنأأل مأأن  دفدأأل  حشأأ   أأش    أمأأف   فيأأل   قأأد قف 
 1عذلبف  ين  ل،هدية  لشل أرينذك  نذك.

ة  عصأأأأبي    سأأأأشبدد ذ ف،أأأأذ:   لمهأأأأد   لمنشظأأأأف  ثأأأأ   طبأأأأ   أأأأذ   لنظفي أأأأة عثأأأأ  ق أأأأي ة 
قأأأد تالشأأأت مأأأن زميأأأو  يفأأأذق    زأأأد أمأأأ  آخأأأف ن قأأأد  -بأأأه  قأأأفيك أزمأأأو-  ل أأأذطميين

ذلّوأذ  فأل مكأة  ينبأو عذلمد نأة مأن  سشدثت عصبيشه  عث  عصبية قفيك  ذت مذ ع،ل ع
فأأأإن صأأأح  ههأأأرر  أأأذ   لمهأأأد  فأأأال  زأأأل لظهأأأرر  عرتأأأل ذت عأأألن يكأأأرن ......  لهأأأذلبيين

 أمأذ عثأ  ... منه    يؤلف   بين قثأربه  فأل  تبذعأل حشأ  تأش  لأل شأركة  عصأبية   فيأة
 2.ال  ش  الك  ت يمكن  لمذ أسث نذ  من  لبف  ين  لصّيّة.... فغيف  ذ   لرزل

ع   لمهدي ة   ن أن تكأرن  نأذك عصأبي ة تسأند   بأي ن  كيأف أن   قد اكف عدض من    
مصيف  قد  نشه  ذل   لهالك   إل الك   آ: ذل  مرت  ذ   لّفكذت فل مهد ذ  مسأش يد ه 
مأأن الأأك فأأل تأأدعي  أصأأه نظفيشأأل   أن  مأأذ زأأفى مأأن أحأأد ل تذريخيأأة  شر فأأ  مأأو فكأأف  

  لدصبية.
 

كمأأأأذ قأأأأذ: تّشأأأأذم  لأأأأ  عصأأأأبية؛ لكأأأأن لأأأأيع عذل أأأأف ر  أن تكأأأأرن   ت شأأأأك  أن   لأأأأدعر 
 لدصبية  قبثي ةه  تسيمذ  ا  ف همأت  لدصأبية عثأ   نهأذ تالحأ   زشمأذعل بأين مومرعأة مأن 
 تفأأأف    عشمأأأذ   عثأأأ  ر عهأأأة قريأأأة ت ييأأأشفق أن يكأأأرن منيأأأل ذ قبيثأأأة كمأأأذ حصأأأه عذل دأأأه 

 تدشمأأد عثأأ  عصأأبي ة قرمي أأة أ   لشأأل ت  يّصأأه تسأأيمذ فأأل  تتوذ أأذت  ل كفيأأة كذأل يأأذن
 قبيثة.
 

                                                           
 .401 -1مق مة الع  و يوان املبت أ واخل : ابن خل ون  1
 .401 -1مق مة الع  و يوان املبت أ واخل : ابن خل ون  2
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من نظف فل   قو  ألم   سيذسذتهذ يدث  ذا  كذن لل فه   نظف أن  أ     لة مهمأذ بأدت 
قري ة  مشمذسكة ت ي مكن أن تكرن عمنلى عن تهف ق  لخثه   ل أدف ذليهأذ. بأه ذن   لأد : 

كثيأأف مأأن عر مأأه   لشأأل توأأد هذ ف أأذ  ل،أأر    لشمذسأأك توأأد تّأأت بنيذنهأأذ  لمشمذسأأك هأأذ ف ه 
فأل  قأت  -   أعثأ –لأذ   فأإن   لمهأد  يظهأف   لخثه  لشل  شهف ق  ل دف من خاللهأذ.

د الك لشّ،ي   تنشصذر.  يّدل  فيل خثه شد د  ضدف عّيث يمه 
عأأن مّمأأد بأأن مسأأث  قأأذ:  سأأمدت أعأأذ زد أأف ي،أأر:   ل،أأذئ  منصأأرر عذلفعأأق ل،أأد ر   

 لمرأأف       لكنأأر    يبثأأغ سأأثهذنل  لميأأفق  لأألتظهأأف     ألر د عذلنصأأف  تهأأرى لأأل مؤي أأ
 1 نل  لر كف   لميفكرن.  زه عل   يظهف   ع 

 
 عندمذ ن،أر:  ذن   لمهأد  منصأرر عذلفعأق  فيوأق أن ن هأ  أن   أذ  ت يوأق أن ي هأ  
عث  أن ل  دخه فل  لمدو  . فّش   لم دو  ي مكن أن  درس ضمن آلي ذت ت،بأه  ل هأ . لأذ  

: ن،ر: علن   لفعأق ت  يّصأه  كأذ  ألن  مثكأذه يكأرن مأو  لمهأد  أ  نّأر الأك. بأه ذن  أ  
أأمأأذ يودأأه  لمهأأد   منصأأرر ه عذلفعأأق  أأر أن   لمهأأد  لأأيع لأأل ط   فيهأأذ   و عذلأأدنيذ  ت رغبأأة  م 

   ر عذقه تذل   لد،ه   ذ  مذ يوده  لدد  يخذم  لمهد   يّذر منل.
ا    نأأذك أمأأف آخأأف    أأر  ل أأذ  يظهأأف فأأل  لشأأدخه  إللهأأل   أأر ع ذمأأه  لثهأأف  :   

يّ ي  لمهد     ذ   ر أ    عنصف يظهف فيل مبذشف ه  ألثف  إللهأل فأل مفحثأة  لظهأرر  
   ر كذلك  لمظهف  لثذنل عدد طر: عمف  لمهد .

  لشل مهمذ كثف عد  ذ فأإن  مأن  عث  كه   فإن  لمسللة تيبل تسذق  ألر    لد مينر   
  ذ  مدن  مذ ر   عأن زد أف بأن ت منهذ.  لممكن أن تشسذق  كث هذ ذا  س،هت أ : قهد

 2. لدينمّمد )ر (  ذن  ذ   ألمف ذا  زذء كذن أسفع من طففة 
 

                                                           
 .191 -52 اجمللسياجلامعة ل رر أخبار األئمة األطهار:  حبار األنوار 1
 .37 -8الكايف: الكليين  2
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ث   ذن   ألخبذر  طبذئو  ألشيذء تدل ك عث  أن   لمهد  ت يمكن أن يظهف  ينشصأف مأذ 
ل  يكن  نذك تمهيد لل  ب  ههرر    ذ   لشمهيد عث  نرعين  تمهيد يكرن عمذ يّدل من 

فل  لظف م  لشل يكرن  لرضو فيهذ  بّث عن حه  منشظف.  قد  ر  عذل ده أخبذر تد،يد 
 فل الك منهذ  

 1يخفم قرمن من قبه  لميفق  رط ئرن لثمهد  سثهذنل.
 2 فل خبف    رطئ لثمهد  سثهذنل.

 

  نأأأذك تمهيأأأد عأأأذلشث،يف  ترضأأأيح  لم أأأذ ي     نأأأذ حأأأدل  لخث أأأه عسأأأبق  لوهأأأه عمدنأأأ  
ل  علن أأل  لشبيأيف عأألن   لمهأد  يظهأف  أأذ   لسأنة أ  فأأل سأنة كأأذ  أ   لشمهيأد  حشأ  فهمأأل قأر 

 هذ . حش   ن،ثق من تمهيد لثمهد  ذل  تمهيد ألعد ئل.
 

 عث  كه   
  ل أشن تثبسأل لأ  فشأ   لبيأت أ أه منأذ  ثأل حشأ    لثيأذلل  أليأذل تم أل تر    بن عبذس  ف،د 

   أمأف  أر  قأذ: شأبذعك    ينذلهأذ  خشك ميأي عنهأذ تدوأ    لدبأذس أعأذ يأذ  قثنأذ  ذ:قأ   ثبسهذ  ل 
 3.ييذء من  ؤتيل

  ذ  مذ  بي ن لك أن   لمهد   يلت  عّأه  زد أد  فهأر لأ  ييأذرك فأل  ل أشن  لشأل حصأثت 
 قبه    ذ  مذ يمكن أن يوده لل قبرته بين  لخث .

 

لهأذ    أذ  مثأه يصأثح لشيأبيل مأذ يّصأه أ  ليع م     دو   أن تس،  زميدهذ بشّفيك أ  
مكأن أن يّصأه. فدنأدمذ تسأأ،   ل،أرى  لشأل تأشّك   ت أأف  قف ر تهأذ عنأد ذ سأشود غيف أأذ ي  

أه  أن  مذ حصه أمف لل تل يد من  لسأمذء ت ي مكأن أن يدأذر   أن  )  د     ع أذل غ  أ ْمأف    ق أْد ز 

                                                           
 .94 -1ط: ال  اين ساملعهللام األو  1
 .188، الفنت: نعيم بن محا  126ار املنتظر: السلمي عق  ال رر يف أخب 2
 فرائ  فوائ  الفكر يف اإلمال امله ي املنتظر  3
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أأْلء  ق أأْدر ه  أأل  لود أأد عمأأذ يّ أأي 1(ّللا   ل ك أأه   ش  لهأأذ  فبأأد: أن تنهأأذر فثأأ   ت تيأأذرك فأأل  لشرز 
 هف مشهذ   زر  ذ   

نهأأذ مأأن أن لأأ ذ  فإن هأأذ تثشّأأ  عّفكأأة  لمهأأد  تسأأي مذ  أن هأأذ تأأرف ف لهأأذ طذقأأة ر حي أأة تمك 
 تشدذمه مو حيذتهذ    قدهذ بد فدي ة ف،دتهذ منذ  قت عديد.

همأأذ ذن   ألمأأ  تأأد ن لثمهأأد   تدثأأن  تئهأأذ لأأل  ف أأل  لخبأأف  ي أأشح   لأأل  لأأف ل   لأأد ث  
 2  لسند   لهند.

 لدث هأأذ ت دأأه الأأك طر عيأأة لمأأذ تأأفى مأأن عدلأأل  بسأأبق فيأأه طف حأأذت  آر ء  لسذسأأأة 
ر    ل ذ ن  شخب هرن   بسبق  نهيذر  ل،رى  لشل ت،أف برزأل  لمهأد   فأال يوأد  يخأف ن مبأف 

    .  لثرقرم برزل  لمهد  
ر لمأأذ يمكأأن أن يّأأدل  بأأين مأأذ    نأأذ أريأأد أن أبأأي ن  ل أأفق بأأين مأأذ ط أأف   نأأذ مأأن تصأأر 

أذ يّأدل مأن قصأ  حأر  ل بأين  لسأ يذنل   ليمأذنل   ألع،أو   ألصأهق  غيأف   قأفأت  عم 
يذت اكفت عذعشبذر أن   ألحد ل تد ر بينهذ عند  لظهرر.  من شخص 

    أعث .
  ت نو ل.

 
 أحمال  الساِ  ِفي ع ل الم لّي:    

 خث سشبيف  ليلألمة  غيث أل ه  ألر    رحمةه يظهف  لمهد  فيكرن  لمهد   
برزر    يسدد أ ه  ألر  فل هثل  أيذل حكمل  فش  ف  لدنيذ أيذل   مل  تند   لدنيذع،د

 ينيف  لدد: فل  ألر   فيلمن  لنذس عث   مذئه   .مكثل فيد   لخيف  تكثف  لبفكة
 . أمر له   أعف ضه   فال قشه  ت سثق  ت شّنذء  ت عر ذء بين  لنذس  ت خصرمة

                                                           
 .277 -2األمايل: ابن الشهللاري  1
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 ألمة  لشل طذلمذ  بشثيت عّكذل زرر  بش  نهذ أمف ذ ننظف  نذ فل تدذمه  لمهد  مو 
 يسثبرنهذ خيف تهذ.  قد  ر ت  ألحذ  ث  لشل  ص ت عهد  لمهد   حكمل  ف،د ر   عن 

 لنبل  )ص(  تل   ذليل  أم ش ل كمذ تل    لنّثة ذل  يدسرب هذ.
1 

  نش عأأل شأألء   ذنسأأذن   ضأأفس   تّأأت هأأذن لأأر حشأأ     ر     بثأأغ مأأن ر     لمهأأد     لمظأأذل  
 2.  ف    حش 
 

أأ أأذ: ز   ر   ه  أ أأ  مأأن الأأك قأأر:  لنبأأل )ص(  عالمأأة   لمهأأد   أن يكأأرن شأأد د  عثأأ   لد م 
يمذه   3عذلمسذهين. عذلمذ: رح 

هذلك  بهدم ذصال  مدذيك  لنذس فإن   لمهد   ثرأل مظأذ ف  إلقهأذع  عألن يسأشلثف 
نأأذ (  ذا  قأأذل قذئم  فأأف   عثأأ  مأأرر   مهأأ   كبيأأف مأأن مأأر ر  عأأيك  لنأأذس  في،أأر:  لنبأأل  )ص

 4 ضمّث ت  ل،هذئو   فال قهذئ و.
 

أم ذء   كمذ قذ: ع   زه  )  أن   لس  ه أذت  م   ث أْيه   ب ف  ن ذ ع  ّْ ش  ل ْر أ ن  أ ْ ه   ْل، ف ى آم ن رْ     ت ، رْ  ل      
ب رن   ذن رْ  ي ْكس  ْذن ذ    ع م ذ ك  ذ ب رْ  ف ل خ  ل ك ن ك   .5(   أل ْر     

أأن )   تدأأذل   قأأذ: أأْ  أله ث أأرْ  م  ب  ه  أأن ر  أأذ أ نأأ  :  ذ ل أأيه   م   م  يأأه     نو  أأْ  أ ق أأذم رْ   لش أأْرر        إل  ل أأْر أ ن ه    
ث رن   ذ ي ْدم  ذء م  ْ  س  ْنه  ث يف  م   ك  د       ْ،ش ص  ْ  أ م ة  م  ْنه  ث ه   م   ت  أ ْرز  ّْ م ن ت      ْ  .6(ف ْرق ه 

 

                                                           
 .222الفنت: نعيم بن محّا   1
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يع فأل كثأف   لمأذ:  بأه فأل مأذ  أر أ أ  مأن سشود مصد ق الك فأل عهأد  لمهأد   لأ  
ذعة حش  ......الك  ف،د ر   عن  لنبل   . تدر  أر   لدف  م ف زأذ )ص(  ت ت،رل   لس 

 1 أنهذر ه.
قذ:  يخفم فل آخف أمشل  لمهد   (ص)عن أبل سديد  لخدر  أن رسر:   ر     

ثف  لمذشية  تدظ   لريث  تخفم  ألر  نبذتهذ  يدهل  لمذ: صّذحذ  تك يس،يل   
 2 ألمة يديك سبدذ أ  ثمذنيذ يدنل صّذحذ.

ل   قذ:  تند  أمشل فل  من  لمهد  ندمةه  )ص(  عن أبل سديد  لخدر  عن  لنبل  
در ر   ت تدع  ألر  شيئذ من نبذتهذ ذت  يفسه  لسمذء عثيه  م     ندمر  مثثهذ ق   

 3أخفزشل.
 

  لسمذء من  ل،هف لل زه   ع     : ن عسنشل ي،ر: أمشل من رزه يخفم فل ل ي  
 يدمه  هثمذ زرر  مثئت همذ  عدت قسهذ منل  ألر  تمأل بفكشهذ من  ألر  لل  تخفم
 4. لم،دس بيت  ين : سنين سبو  ألمة  ذ  عث 

. فشأند  فيأل أمشأل ندمأة 5سأو  ت فش   ف فسبو  ذن قص    يكرن فل أمشل  لمهد  فل ل ي  
س. في،أرل  لفزأه     لمأذ:  رمئأذ كأد  ثهذ.  ت تأدخف مأنه  شأيئذل   ندمر  مثثهذ ق  تؤت  أه

 1.خذ  في،ر:  مهد  أعهنل يذ  في،ر:

                                                           
 .48 -3البحيح: مسلم  1
 .558 -4املست رك: احلاكم  2
 .33لسلمّي ا: يف أخبار املنتظر، عق  ال رر 360 -1الفنت:  3
 .15 -2املعهللام األوسط: ال  اين  4
الجتماع عل  تب يقها، فهي فكارة هناك إشكال معروف يقول لّن  عو  امله ي املنتظر ال يساع  علم ا 5

تع ي للناس شيئا من األمال يف التعامال ماع احليااة. واحليااة ب بيعتهاا ال تساتمر علا  حاال بال تتقلا  صاعو ا 
 وهبوطاً.
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 خأأه رزأأه عثأأ  أبأأل زد أأف  لبأأذقف ف،أأذ: لأأل  عذفأأذك    قأأبض منأأل  أأذ   فأأل خبأأف  
زد ف  خذ ذ أنت ف دهذ فأل زيف نأك مأن   لخمسمذئة  ر   فإنهذ  كذ  مذلل  ف،ذ: لل أبر

أأأ  ثأأأ  قأأأذ: .هين مأأأن ذخر نأأأك  لمأأأؤمنين  لمسأأأذ  إلسأأأاللأ أأأه    ذا  قأأأذل قأأأذئ  أ أأأه  لبيأأأت قس 
ة  فمأن أطذعأل ف،أد أطأذع    مأن عصأذ  ف،أد عصأ       نمأذ ة  عد: فأل  لفعي أعذلسري  

    يسأأشخفم  لشأأرر    سأأذئف كشأأق   عأأ خ أأل    ل  هأأد  ذلأأ  أمأأف  ن أأذ ألمهأأدي   سأأمل  لمهأأد   
   بأين عذإلنويأه  إلنويهعذلشرر    بين أ ه  رر    لش زه من غذر علنهذهية  يّك  بين أ ه 

  ألر أمأر :  لأدنيذ مأن عهأن  ذليألأ ه  ل برر عأذل برر   بأين أ أه  ل،أفآن عأذل،فآن  تومأو 
   سأأ كش  فيأأل  لأأدمذء  لّأأف ل   ألرحأأذل ههف أأذ  في،أأر: لثنأأذس  تدأأذلر  ذلأأ  مأأذ قهدأأش  فيأأل 

  ألر أحأأد كأأذن قبثأأل   يمأأال   زأأه  فيدهأأل شأأيئذ لأأ  يدهأأل  ركبأأش  فيأأل مأأذ حأأفل   عأأ 
 2.عدت  قسهذ  نرر 

زأأرم بيأأرته   هل ددع ددي ع عل ليددلن    أمأأذ     قأأذ: زد أأف بأأن مّمأأد )ر (  ....... 
 3.  ل،ف   همذ  دخه  لّف  

 

                                                                                                                                  

إال أّن الااروا ت الااح تتحااّ س عاان اسااتمرار حكاام املهاا ي لوقااع سااّ   ساابع أو تسااع ساانوات باازعم أّن األمااور 
عليج يرّ  هذا اإلشكال. وابلتايل فإن أطروحة امله ي ال تتناقض مع مع ياات بع  ذلك سرتجع إىل ما كانع 

 علم االجتماع.
لكاان، سااايأا إشاااكال مااان ناااوع آخااار، وهاااو ماااا معاااه أن لا هاااذّ األطروحاااة لتبقااا  هاااذّ السااانوات  ّ لرتجاااع 

، باال سيسااتمّر اب لتأكياا  لثاارّي ولااو األمااور إىل مااا كانااع عليااج. أعتقاا  أّن مااوت املهاا ي لاان يعااين انتهاااء لثاارّي
 حبس  طبيعة األشياء وحركة اجملتمع. لكن، مهما قلَع فستبق  املسألة ضمن ح و  اإلميان ابلغي .

 وا أعلم.
 .601 -4: احلاكم املست رك، 1366 -2ة ابن ماج :سننال 1
 .161 -1علل الشرائع: ابن اببويج  2
 .307الغيبة: النعماين  3
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دذمه  لمهد  مو  لنذس بهذ   ليكه   رع فيه  ث،ة علن سه   ي يه ت  فإن  اجتماعّيا أمذ
 ذ عسبق سرء تدذمه  لّك   لوذئف مدهأ . لأذ  ف،أد  ر  مأذ هثيف ه من  ألمف    لشل  هشسبر 

 أأد:  عثأأ  أن   نأأذك حذلأأة مأأن  تتأأ  ن  لن سأأل   لد،ثأأل سأأشكرن بأأين  لنأأذس كمأأذ ر   عأأن 
  ثأأ  ت  أأف    .بدمأأل ي ّأأ    بأأد نك   أأذ  ت  أأ  : مشخ خ أأذه  لنأنأأل قأأذ:  كأألنأبأأل زد أأف 

ء ن   يأف قك  فأل  ليأهف ر قأين  نة عهذمنذ أ ه  لبيت  فيدهيك  فل  لس   عثيك  ذت رزه  
 تؤترن  لّكمة فل  مذنل حش  أن  لمفأ  لش، ل فأل بيشهأذ عكشأذ    تدأذل   سأنة رسأر: 

 1(.)ص  
 مدنأأ   أأذ   أن  طذقأأذت  لبيأأف يّأأدل فيهأأذ ط أأف   أ  ذن  لشنميأأة  لبيأأفية تكأأرن فأأل 

 لشأأل غأأفس فأأل أف أأه أحر لهأأذ حيأأث تسأأشره طذقأأة  إلنسأأذن  ينش أأو بهأأذ  عّيأأث ذن   لمأأفأ  
 ن ع  لفزه  فل ن سهذ   ني شهذ عن  لفزه تكرن عث  قدر  كبيف من  لّكمة.

 

عأن عبأأد  لمثأأك  حشأ   ل،أأر   لوسأدية   لن سأأي ة تكأرن عذليأأة فأل الأأك  لأ من   قأأد ر   
قأأذ:  قمأأت مأأن عنأأد أبأأل زد أأف فذعشمأأدت عثأأ   أأد  فبكيأأت  ف،أأذ:  مأأذ لأأك   بأأن أعأأين

ذنل لأر قأد كأذن الأك أعهأ   ......قر   ف،ذ:    بل ف ألمهنت أرزر أن أ رك  ذ   ف،ثت 
رزأأال  زدثأأت قثأأربك  ك بأأف  لّد أأد  لأأر قأأذم بهأأذ  لوبأأذ: ل،ثدشهأأذ   لفزأأه مأأنك  قأأر  أربدأأين

 2 ألر   خ  نهذ.  كنش  قر ل
حشأأ  قأأر   لوسأأد تأأ     عسأأبق  رت أأذع مسأأشرى  إليمأأذن   لأأيع قأأر   لوسأأد ف،أأ  بأأه قأأر  

 ر  مثه  بف  لّد د.  لن ع   لث،ة بهذ حش  تكرن  ل،ث
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 لء  فيوأأفأأل  لّأد ث    ر كمأذ  !! سأد  لنأأذست ت  لمهأأد  عنأدمذ يكثأأف  لمأذ: فأأل  مأن 
 لءفأأل  أأذ  قهدأأت رحمأأل   يوأأ   ل،أأذطو في،أأر: لء   يوأأفأأل  أأذ  قشثأأت     ل،ذتأأه في،أأر:
 !!!!1ث   دعرنل فال يلخذ ن منل شيئذ .فل  ذ  قهدت  د    لسذرق في،ر:

ين  لنذس  يود  لنذس مذ يّشذزرن ذليل  لن يكرن  نأذك   ع  ذان  عندمذ يكثف  لخيف ب
لثسفقة أ  لث،شه مذ   ل الك م،شفنذ ع كف  أن   لمذ: ليست غذية به  سيثة لخدمة  إلنسأذن  

   لمذ: ت  نبرل أن يسشدبد  لنذس  فهر ممثرك ت مذلك.
ن غذ شأأل  يودأأه  إلنسأذ -  أأذ  ممكأن-فأإا  ث ، أأف  إلنسأذن   كأأذن  لّكأ  كّكأأ   لمهأد 

. فإن  لمذ: سين و     ت ي ف 
 2.غنذءه  د  ة مّم  أم   قثر       يمأل فل حد ث آخف  

 
  نذ تود  لشلهيد عث   لشلثيف  لمدنر   لّفكة  لمهد   عثأ   لنأذس  حيأث تمشثأئ قثأر   
ن . حش  ت تؤ   كثف   لمذ: ذل  عهف   ت فسذ .   ذ  يكرن عنأدمذ يكأرن  نأذك   لنذس غ 

 عل  لنذس  ش  من مو كثف   لمذ:  أمذ ق ثق  ألمف ف     لمذ: أ  ت فإن  الك  ؤ   تفق   فل 
 ذل  أن يّدل فسذ    نّف م فل  لسثرك  لدذل.

 
 ذ   ألمة   يذ فذطمة    لذ  عدثنل عذلّ   ذن منهمذ مهد    فل حد ث  لنبل  )ص(  

 أغأأذر عد أأه  عثأأ   ذا  صأأذرت  لأأدنيذ  فزأأذه  مفزأأذه  تظأأذ فت  ل أأشن    ن،هدأأت  لسأأبه 
عنأأد الأأأك  ف كبيأأأف ه  فيبدأأث   عأأ   زأأأه   أأفح  صأأريف ه   ت صأأأريف  أأرق   عدأأض فأأال كبيأأأف  

منهمذ من ي شح حصرن  ل اللة   قثربذه غث ذه  ي،رل عذلد ن فل آخف  ل مذن  كمذ قمت عل 
 3فل أ :  ل مذن   يمأل  لدنيذ عدته  كمذ مثئت زرر ه.

                                                           
 .85 -3البحيح: مسلم  1
 .37 -3املسن : أمح   2
 .35: السلمي عق  ال رر يف أخبار املنتظر 3



 316 

 لنبل  )ص( يّد    لخثه علن   لكبيف ت  أفح   لصأريف ذا  نظفت ذل   لمشن  سشود أن  
ا   شسأأأأف   ذلأأأأ  ب نيأأأأة    لصأأأأريف ت  أأأأرق ف  لكبيأأأأف  فهأأأأر  ؤكأأأأد عثأأأأ  خهأأأأرر   لخثأأأأه  :   

  لموشمو   يلهه فيهذ   ن أن ييدف كثيف من ذ بذلك.
 عنأأدمذ  شّأأد ل عمأأذ ي،أأرل عأأل  لمهأأد ؛ فإن أأل  شّأأد ل عأأن فأأشح حصأأرن  ل أأاللة  فأأشح 

ثأ ف. فثأيع  لهأدم مأن  أذ   لشّأف ك تّصأيه  لمرأذن  أ  كسأق  ل ر ئأد كمأذ  أر  ل،ثر   لر 
  ألمف عند من  شذر ع عل  شلء ليصه ذل   لسثهة.

 

بأر همأذ ر ى أ !! ثدأق  لصأبيذن عذلّيأذت   لأذئذ  مأو  لرأن به  ر  أن ل فل الك  لدهأد 
 قأذ:( ص)عأن أبأل  فيأف  أن رسأر:    1      أحمد عإسنذ  صّيح كمأذ قأذ:  بأن حوأف

في،ذتأأه  لنأأذس عثأأ   إلسأأالل فيأأدق  لصأأثيق   ي،شأأه .......    قأأد اكأأف عيسأأ  بأأن مأأفي 
هأأذ ذت  إلسأأالل   يهثأأك    لمسأأيح كث    لخن يأأف  ي أأو  لو يأأة  يهثأأك   فأأل  مذنأأل  لمثأأه  

 لدزذ:   ت،و  ألمنة فل  ألر  حش  تفتو  ألسر  مو  إلبه    لنمذر مأو  لب،أف    لأذئذ  
 2. يثدق  لصبيذن عذلّي ذت ت ت ف  مو  لرن   

 
   نذ قد ت،ر: 

ت    ثدأأق  لصأأبيذن عذلّي أأذت كيأأف     تفتأأو  ألسأأر  مأأو  إلبأأه   لأأذئذ  مأأو  لرأأن هيأأف 
 أليع  ذ  مخذل ذ لهبيدة  ألشيذء  فهفتهذ !  ت ف  

فلقر:  أعش،د أن  لدد  ني ة  لشل تود ذ فل  لسبذع ت تفزو ذلأ  طبيدشهأذ فّسأق  فهأل 
لهذ قر   سشدد   لالفشف س ذت أن   ذ  لأيع ثذبأت ت  شري أف  ألن   إلنسأذن بشدذمثأل    ن كذن

 لدنيف مو مذ حرلل يّدل ترت ف ه فيمذ حرلل من  ألشيذء تؤ    ذل  ههرر  لدنف عمخشثف 
 ألشكذ:. أ  ذن  عد  ني أة  إلنسأذن تمشأد  لشأؤثف عثأ  مأذ حرلهأذ لأيع عذلشأدميف فّسأق  بأه 

 ة. فإا  ترق ف  ذ   تري ف فال تسشبدد أن يّدل مثه  ذ   لشرييف.فل  يذ    لدد  ني
                                                           

 .384 -6الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حهللار  فتح 1
 .406 -2، املسن : أمح  520 -2السنن: أبو  او   2



 المهديُّ المنتَظر.... بين الرأي واألثر

 317 

 .   مو الك  فلنذ أقر: علن  مذ قثشل  ر فف  
 

أأد  أأر أ  ل،ّأأ  ي دأأه مثأأه الأأك   أنأأذ أعش،أأد أن   نأأذك شأأر  د تصأأد ق  ن  لكأأن مأأذ  أأر مؤك 
ع كأع  قرلل  فإا  قه   لمذء فل أر   مأذ    ت عد  نيأة سأبذعهذ  أفذعيهأذ   رب مأذ قث أت ذا 

  ألمف.
 عثأأ  كحب أأ بأأذرت   لأأر حشأأ   لنبأأذت  فأأل لأأألر   يأأؤان قأأد  ر  فأأل حأأد ث  ...... 

  ت.  ت أف   فأال  لّيأة عثأ   يهأل   ي أف   فأال  ألسأد عثأ   لفزأه يمأف    حش . تب  لن    لص ذ
 1.تبذغض  ت تّذسد   ت تيذ  

  تّذسأد  حيث اكف  لنبأل  )ص( ن أع  لمدنأ  ثأ  عهأف عثأ  الأك عأذل،ر:  تتيأذ    ت
  ت تبذغض  ممذ يسشيدف منل  زر  رب  بين  ألمفين.

 
فأل سأ ف أشأيديذ  إلصأّذ   لّأذ   عيأف  بأه ي، أل ر   أن  مثأه  أذ   ر  قد    ذ  

  ع، أأأيق فمأأأل  عذإلنصأأأذم لبذئسأأأل  ألر   ي أأأف   ألر  عذلدأأأد: لثمسأأأذهين  يّكأأأ 
منه،أأة ح،ريأأل. فيسأأكن  مشنيأأل   ألمذنأأة منه،أأة    لبأأف   شأأ شيل   يكأأرن  ة يميأأت  لمنأأذف  بن خأأ

أأ  لأأذئق مأأو  لخأأف م   يأأفبض  لنمأأف مأأو مدأأذه  صأأبل  د    لدوأأه   ليأأبه    لمسأأن   لو 
 .ذه بنأ ت  مذ مدذه   ألسد كذلب،ف يلهه ت   تفبض  صريف يسرقهذ    لب،ف    لد عة تفعيذن

 

أف    سأبّذنل     ر يصأف عهأد  لمهأد     بن قي     لور ية من  لثهيف قر:  أذ يهه    لم 
نأة   ألر   مأن  لظث مأة ( ص) ي خأفم  عبأد ه مأن عبأذ   مأن أ أه بيأت نبيأل    ل وأف    لخر 

  لنصأذرى   ي،أي   لأد ن  لأذ   فيمأل  ألر  قسهذه كمذ مثئت زرر ه   ي،شأه  لمسأيح   ليهأر   
صأذعة مأن ت خف م   ألر   بفكش هذ   تدر  كمذ كذنت  حش   ذن  لد  ( ص)عدث   عل رسرل ل 

ّْ  هأأذل يأأله  لنأأذس ثرن  لف مذنأأة   يسأأشظثرن ع، 
ْقأأف  عديأأف    ن  2     يكأأرن  لدن،أأر  مأأن  لدنأأق   
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 لمدذصأأل    أأذ  ألن   ألر  لمأأذ طهأأفت مأأن. مأأن  لنأأذس 1 لث  ،ّأأة  لر حأأد  ل شك أأل  ل ئأأذل
 2.  لك ف ههفت فيهذ آثذر  لبفكة من   تدذل   لشل مّ،شهذ  لذنر 

ذنأأة   حأأد    أن هأأ  عدأأد أن يأألهثر  منهأأذ  ت أ ر  مأأن أ أأن زأأذء عأألن   لومذعأأة تك أأيه   رم 
 يف ذ !!!،  يسشظث رن ع

 
ن  حفكة  لمهد   ألصه فيهذ أن تكرن كه مذ ا هف  ر أأ   من عث  كه    فإن  مذ  ر 

 3حفكة سث  كمذ  ر  فل  لخبف  ت  رقي نذئمذ  ت  هفي   مذ!!
    سيف  مرت.مذ أعظ   ذ !!  ليسمو من يييو بين  لنذس أن  لمهد   ل   رعق

 ذنهذ حفكة كبفى لكن هذ  ذ ئة فهر ت  رقي نذئمذ  ت  هفي   مذه.
 مذ أعظ   ذ !!

 

  ا  كذنت حفكة  لمهد  تدمه مو عمثهذ عث   لشرييأف أن تّ أي سأث   لموشمأو عّيأث 
أنل ت  رقي نذئمذ  ت  هفي   مذه؛ فإن   نذك من عمه عث  ت ييف الك  عمأه عثأ  ت،أدي  

 ظهرر  لمهد     ذ  مذ يوق أن ن،ف عند  لنّذر منل.صرر  سثبي ة ل
 

ذن   لميكثة  لشل سيدمه  لمهد  عث  توذ   ذ من خأال: فكأف  " لأد ن  لود أد" ليسأت فأل 
نّن عّذزأأة  لأأ  أن  لبأأدع  لدمثيأأة ف،أأ   بأأه  أي أأذ مأأذ يمكأأن تسأأميشهذ عذلبأأدع  لدثميأأة  فأأ

لأأد ن  لشأأل أث،ثشأأل  لم أأذ ي  نرفبأأه  لمصأأهثّذت  لد نيأأة  طأأفق  تسأأشنبذق حشأأ  نسأأشخفم  
  لشل ففضت عث   لدث  خهلأ.
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ءدمدددر ء ددد ء دددن ىّءل نددد ءبشدددا   ّ ءشّردددك من ءيظّددد ءى ل ّةءبشرىاللدددنءن ددد ء،قددداءتدددرة ءلمددد

ءبشظرلءشت قنقءذشكءبشىاف.ء وياعوءبشمرسءإشء،وي نيءكذشكءبألرضءنظاء ويىر
ء ّوبلددر ءبشتدديءي ددال  ءعدد ءبشرىددا ءي دداءى ل و ددذءذشددكءلردد ءعددر ءبشظددانءبشىراددلء دد ءبش

ّبء مىددددرءو  رءبشرىددددا ءن ن ددددذءكثندددد غددددنءبشم ددددّءعدددد ءعددددظ ءبشيددددماءليددددظ ءإشدددد ءى ءل ددددول
ءي ويّ!!!!

ء

ّةءبشرىا ءعماءبشروبءو ررءىنل ءإش ءي ويه لدقءوبشرادرش ء درءرو ءلنىدرء د ءقضنلنءىوءلم
ّي : ءى ورءويفر نّءشنسءشىرءش  ءنرشرىا ،ءويرك ءى ءنق ءدمرءعماءيفين

َررَوبِ ءَوبأَلْرِضءَوَشُهءىَء)ءع ءبب ءنكنّءقرل:ء  ش ءىنرءبش ي ءع ءقوشه:ء ْ ََّمءَ  ءِليءبشيَّ
ّوءنددرشنىونءوبشم دددرر ءوبش ددرب ن ءوبشزنرنقدددنءىقدددرل:ء(ءَطْوعددروءَوَكّْدددروء نزشدد ءلددديءبشقددرامءإذبءيددد

ّنلء ّقءوىدلءبش ّضءعّنىمءءبألرضةءوبشمفررءليءش ّ ىر،ءلظ ّهءءبإل الموغ لر ءى ّمءطوعرءى 
ّعءعمقدهء تد ء،ءو د ءشدمءلُءنرش الةءوبشزكرة،ءو رء ك ّءنهءبشريّم،ءوي د ء ءعّنده يدّمءعد

دد اءهللا.ءقّد ءشدده:ءتظّدد ءلداب ءإ ءبشاّددقءىكثددّءالء بقد ءلدديءبشر ددررقءوبشرغدررعءى دداءإالءو ل
ّبءقّلء ء1ّءبشقّنل.لءبشمثنّءوكثلء  ءذشك؟ءلقرل:ءإ ءهللاءإذبءىربنءى 

ء :ءويقدالسءيبرر ثءع ءهللاءعزءوتل،ء نثءلقولءلنءيت الءبآلودذبء  ءبشظ ن ،ءبلءلإ ل
ءِن َىَلَغْندددد)ء ِءَ ْبُغددددوَ ءَوَشددددُهءَىْ ددددََّمء دددددددَّ ددددَررَوبِ ءَوبأَلْرِضءَطْوعددددروءَوَكّْدددددروءَوِ َشنْءدددددد ءلِءددددددددَءِ ءّللال ِهءدددددديءبشيَّ
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َتُظوَ ء ّْ ءبآللنء د ء ندثءبشّفد ءء1(ُ  و ذء رءليءدذبءبشابّء  ءيٍّلء  ء نثءبشرظم ؛ءلإ ل
ّتددذءإشدد  ءبشضددرنّءلدديء)ءَوَشددُهء(ء   ددرءقبّددهءودددوءهللاءلدديءءيدد ب ء ثددلءدددذبءبشتفيددنّ،ء نددثءى ل

ء ددرءنظددادرء)ء َتُظددو َءقوشدهء)ء..ءِن ددِ ءهللِاء(ءكرددرءإ ل ّْ دداءنفددسءبشرظمدد .ءلرآللددنءلدديءءَوِ َشْنددِهءُ  (ء ككل
ّدددرءيت ددالثءعدد ءهللاءيبددرر ءويقددالس،ءوالءي ترددلءى ءي ويددلءلاتّدد ء ددذء شىددرءوىو ددوىرءواي ىول

ءدذبءبشرظم .
ربلن!! ءبشال ّوبلنءوىقلل ءو رءىكثّءبش

ء

َقِ ءبرنءليءيفيدنّء)ءو ثلءدذبء رءوء َّ بشرفضدلءلقداءرو ءعد ء.ء2(ءْرُضءِبُمدوِرءَر ِلَىدرألَءَوَىْشد
َقِ ءب)ءب ءعرّءىندهء درذءىندرءعبداءهللاءلقدولءلديءقدولءهللا:ء َّ قدرل:ءء(،ءْرُضءِبُمدوِرءَر ِلَىدرألَءَوَىْشد

ّوءلكو ء رذب؟ءقرل:ءإذبءليتغميءبشمرسءع ءعوةءءبالرض،ءبالرضءإ رمُءءرع ء قّ :ءلإذبءي
ء3.بمورءبال رمءورءبشقرّءوي تزؤو ءبش رسءون

ّيدد ءالءلكددو ءإالء دد ءبشغددالةءو دد ءدددوءعّدد ءن ددودم،ءلرآللددنءلدديء ودددذبءيفيددنّءع ندد ءغ
ء رءقبّىدر:ء) ء نرقىرءيت الثءع ء ومءبشقنر ن،ءونورءر لىرءدوءنورءهللاءعزءوتلءكررءإ ل ََ َوُنِفد

َررَوبِ ءَوَ  ءِليءبأَلْرِضءإِء وِرءَلَ ِظَقءَ  ءِليءبشيَّ ءِلندِهءُىْيدَّ ءءالَّءِليءبش   ََ ءُنِف ُءُ مَّ َ  ءَشرةءّللاَّ
و َء َقِ ءبأَلْرُضءِبُمددددوِرءَر ِلَىددددرءَوُوِعددددَذءبْشِمتَددددرُعءَوِتدددديَةءِنددددرشمَِّبنِلنَ ءء.َلددددِإَذبءُدددددمءِقَنددددرم ءَ مُ ددددُّ َّ َوَىْشدددد

ءَوُدْمءالءُلْ َُّرو َء َىَابةءَوُقِضَيءَبْنَمُىمءِنرْشَ قِل شىرءالءليرعء4(ءَوبش   ءىول اءعّ ءدذبءبشفىمءلت اءى ل
ّدر. ءوالءاي

ءبشتفيددددنّءبشرددددذكورءلدددديءنفددددسءبشر ددددارء مفدددديءدددددذبءبشلددددذ ءذكددددّ،ءلقدددداءقددددرلء بددددلءي دددداءى ل
ء ّدرءبشر ّييل (ءءَقِ ءبأَلْرُضءِبُمدوِرءَر ِلَىدروشمء ّتف ءإش ء رءرو ء  ءياّنط:ء)ءَوَىْشدَّءليءيفين
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ءلاّقدهءمدورب:ءوقندلءنرشظدال،ءالرضبءر ىدرء دومءبشقنر دنءال ءندورءى ءىعرة ءبالرضءنظدال
ء1.قرّءوالءشرسءغنّء  ءبشقنر نء ومءبالرضءنهءلضئءعزوتلءهللا

ء

ء مَّ:
؛ءي داءيّدكءء دّءبشمدرسءناندّءل ينىدرء دذءبشرىدا ل ء)ص(ءشتب ل و نمررءترة ءى رن ثءبشمبيل

ّوبلر ءلظرلءىدّىرءعّ ءعكسءذشك. ءبش
ء

ءويرك ءى ءنق ءعماءنظضىر:
 

 الِجزية من الناصب:   

ّضءء:رل:ء دددرظ ءىندددرءتظفدددّءل ددداثعددد ء دددالمءبددد ءبشريدددتمنّءقدددرو ء إذبءقدددرمءبشقدددرامءعددد
ّعءعمقده،ءلدر ءنيدلءلندهءن قنقدنٍءء،بإللرر ءعّ ءكلءنرصد  ىوء دكن ءبش زيدنءكردرءءو الءعد

ّتىمء  ءبأل  ررءإش ءبشيوبن.ءوي الءءن، كن ىرءبشنومءىدلءبشذ لء ء2عّ ءو طءبشىرنر ءويا
ء)ص(ءى ءلكتفيءنررءظىّء  ءبإللردر ء ندثءقدرل:ء ءنىجءبشمبيل إنلديءشدمءىؤ دّءى ء ذءإ ل

ءنوونىم. ء3ىنقل ءع ءقّوعءبشمرسءوالءىشقل
ء4وقرل:ءلىالءشققَ ءع ءقّبه؟

ء)ص(ءوي ندديء ددملته،ءلمندد ءلارشفددهءلدديءذشددك؟ ّفء تلبددذءبشمبدديل ءءوبشرىددا ءكرددرءنظدد  ددذءإ ل
ّضبش زينءش ّ ،ءلمند ءيكيدذءىدلءبشمتدرع،ءلدالءيكيدذء د ء يدّمءوءعّ ءإالءءمءيف الء د ء  د

؟ ّى ءىوءوتدداء دد ءنرصددبيل ّدمء ءلدديءلقددهءىدددلءبشبندد ءودددلءقدد ءيكيددذءبش زيددنء دد ءىوءغندد ى ل
؟ ء!نرصبيل

ء
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 ذّم الَعرب: 
ّو ءعد ءىبديءعبداهللاءقدرل:ء درء ّعء د ءبشرىدا ،ءلد كررءورن ءروبلر ءليءذملء وق ءبشظ

ّعءإالءبشذلء ء1نح.نقيءبنممرءو ن ءبشظ
ّوء ذءبشقرامء مىمءى ا. ّع،ءلإ ءشىمءيبّء وةءى رءىنهءشمءلا ء2ورو :ءبيلقءبشظ

ّع؟ءوءءوالءىنر ء ءبشظددد ّوبلدددر ءو دددرذبءلق ددداء مىدددر؟ء ددد ءوعدددذء ثدددلءددددذه؟ دددرء ظمددد ءذمل ءبش
ّع؟! ءوشررذبءيذنحءبشظ

ّعءوي روشو ءيقّنلءقاردم.ء-نالءشك–دذبءءإ لء ءوعذء  ءقبلءىشارصء بغضو ءبشظ
 

 قتُل ُقَريش:
ء)ص(قءىندهءقدرل:ءإذبءقدرمءبشقدرامء د ءالء  رداءنر بش  راءتظفّءب ءع ءكذنرءورو ء

ّعءىعمرقه،ل قرمءيريررانء  ءق ّعءىعمرقىم،ءّيشءلض  مءيريدررانءء مءىقرمءيريررانءلض
ّ ء ت ءلفظلءذشكء  لء ء3. ب ّلءءىي

ّيشءدذهءبشتديءنقند ءوبشتديءلقتدلء مىدرء ال دنءاالفء والءلاف ءعّنكءىنلهء وعوع،ءل  ءق
ّيشءالءزبلء وتونبو. ءرتل؟ءودذبء رء اشلكءعّ ءىنلىرءوعظ ءليءع ّءكر ءب مءق

ء

ءدمر ء  ءل ّي ءى ل ّءذشكءبوبشغ ءزعمءيل ّيش"ى ل   وّحءل نّءإشد ءبشرادرشفن ءألددلءء"ق
ءبشبن !!ءودذبءع ن !

ّيشءى ء مقدلءإشد ءددذبءبشرظمد ،ء دملءلقبلءءاللّنسءدمر ءبصوالحءبىذبءبشرظم ،ءوء شفد ءقد
ّعءُعمقه؟ءءكللءء  ءقرلءشكءن  لء ءُيض ء  ءلارش ءبشرىا ل

ءعّنك.ء ر ءلظررضءبشرىا ء،ءدمر نظم ءكررء ّل ء  ءلقتّهءبشرىا ل
ء
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 الثأُر من َقَتلة الُحسين:
ّوءبشقرامءقتلءذربر ءقتّنءبش ين ءنفِءء:بش رنقرو ءع ءتظفّءوء ء1.ظرلءانراىمإذبءي

ّا ء ندثءقدرلءيبدرر :ء)ء ءبشقد َوالءيَدِزُرءَوبِزَرة ءِوْزَرءودذبء  ءىع د ءبشظ د ءويادرش ءندلل
ّورةءبشظقل.ءوى  ءدمءذربر ءقتّنءبش ين ءوكمءعاندم؟ويارش ءكذشكءء2(ُىْيَّ ء ءع

ّ ءليءقتلءبش ين ؟!! ّتظو ءإش ءرتلءبشت ّفءدكالةءليءدذبءبشوق ءىنلىمء  ءودلءلظ
ءشهء مذء  ر ءبشيمن ءليءقتلءبش ين ؟! ّ ءتاٌّ ء ملء رءذن ءرتلءبشت

ء

ّبو ء ددذكّءدددذبءبإلشددكرلءلنقددول: ءبشدد ّيدد ءى ل َوالءء)ء:وتددللءءلقددولءهللاءعددزء:لقّدد ُء....ءءوبشغ
قتدلءءرتدالوءءى َّءءوشدوء،هقوبشدىءصداقءهللاءلديءترندذءء:ره؟ءلقدرل(ء رء ظمءَيِزُرءَوبِزَرة ءِوْزَرءُىْيَّ ء

ّع ّعدديءنقتّددهءرتددلءلدديءبشرغدد ّقءل ّبعدديشمددر ءء؛لدديءبشر دد ّيكءبشقريددلءءبش ءو نرددرعمدداءهللاءشدد
ّعردمءنفظلءانراىمءإذبمءالقتّىمءبشقر ّوءش ء3.ي

 

ءبشرىددا ء ثدد رءشّرىددا ءل تددروءإشدد ءن ددّ،ءلددإ ءبشثدد رء ءبشقددولءندد  ل ىعدد ءإشدد ءذشددك،ءلددإ ل
ّةء إ ددال نلن،ءبددلءدددوءنتددروءبشتظ دد ءبشقبّدديءبشروتددونءلدديءبش ردّنددنءوبشلددذ ءىنوّددهءشددنسءلمدد
ّي َءبإل ددالم.ء)ء دددرِب ءشِلّ َّ ُيْمءَشُىدددَوءَيْندددّ  ّْ .ءَوِ ْ ءَعدددرَقْبُتْمءَلَظدددرِقُبوْبءِنِرْثدددِلءَ دددرءُعدددوِقْبُتمءِندددِهءَوَشدددِ  ءَصدددَب

ِءَواَلءَيْ َزْ ءَعَّْنِىْمء َ ءِإالَّءِنرّللل ءَوَ رءَصْبُّ ّْ و َءَوبْصِب رءَلْرُمُّ رَّ ء4(ءَواَلءَيُكءِليءَعْنٍقء ِل
ّ ذ ءو يلءوقاء ّوءبشت مهءوعبداءهللاءبد ءى رداءلديءزوباداءبشريدماءوبشميدرايءوببد ءبشرمدذرءىي

ّنويدهءوبش دركمءوصد لء  هءوبشبنىقديءلديءبشداالالءعد ءىبديءوبب ءىبيء ريمءوببد ء بدر ءوببد ء 
ّي ءب ءكظ ءقرل:ءشررءكر ء ومءى اءىصن ء  ءبألن ررءىر ظنءو توء  ءرتالءو  ءبشرىرت

عّنىمءء5ن َّءّ ِء:ءش  ءىصبمرء مىمء و رء ثلءدذبءشمُءمء رزةءلرثّوبءبىمءلقرش ءبألن ررنء مى تلء
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ُيْمءءَوِ ْ ءَعددرَقْبُتْمءَلَظدرِقُبوبْء)ءلّردرءكدر ء ددومءلدتحء كددنءىندزلءهللا:ء ّْ ِنِرْثدِلءَ ددرءُعدوِقْبُتمءِنددِهءَوَشدِ  ءَصددَب
ّي َء رِب ءشِلّ َّ ء.1(ءَشُىَوءَيْنّ 

قدداءكددر ءذشددكءلدديءبش ردّنلددن،ء نددثءكددر ءىوشنددرةءبشرقتددولءإذبءكددرنوبءىدددلءقددولةءو مظددنءر لرددرءوء
ّةءبشقريلءلضالءع ءىيويهءو ميءعرله.ء ّتذءإش ءع ن ء  ء   برشغو ءن يذءبشث رءلنقتّو ءكلل

ءنرياءب ءبش رلنءقتلء  ربءألينهء رانءرتٍل.ء ء ت ءرو ءى ل
ء2...... ءقتلءغنّءقريّههللاءيظرش ء َء ءىعت ءبشمرسءعّ ء ِء(:ءص)قرلءر ولءهللاءوقاء

لرشثددررب ء"و ظدداءى ء ددا  ءوبقظددنءبشودد ءوب ت ددىاء ددنلاءشددبرعءىدددلءبش ملددنءرلددذءِشددظرر:ء
ّبوء قبددوالء نر ددنر"بشُ يددن  ءبشرق ددونءشددمءلكدد ءي ددوصء زيدداءىوءببدد ء،ءوكددر ءذشددكءى دد ،ءأل ل

ّبلهءع ءبشا  .ءزيرن ء،ءبلءكر ءبشىافءإ قرطء كمءبميءى نلنءنيب ءبن 
بشراتررءقتلءقتّنءبش ين ءو  رء مىم،ءل  ء د رءلوّد ءنظداءى ءذدد ءبشقريدلءكردرءء لمءإ لء

نءإذبء ظم ءنرشرظم ءبشروتونءليءبش ردّنلءءى ّءطبنظيءى ءبشث رءالء بق ءشهذد ءبشرقتول؟!ء
ءبشث ر؟! لرر ء ض ءبشقريلءوىدّهءوطبقته،ء ءن يذءبشرىا ل

ء طءرى ي،ءل قولءن  ل ،ءلّميءىنيل ّي :ءددلءلركد ءيتّاءبشري شنوعّ ءكلل عقّندرءلءلديءى د
ّلده؟ءددذبءلضدالءعد ءىوء َوالءيَدِزُرءء)قوشدهءيظدرش :ءندلءيالقنرءى ءلظرق ءبنيدر ءبدذن ءشدمءلقت

ء.3(ءَوبِزَرة ءِوْزَرءُىْيَّ ء
ّيظنءءنيدر ءشموندهءرعديءنفظدلءشدالٍءإلرك ءب ءلظرقد ء مءدلء  در،ءن د ءنظّدمءى ءبش د

ء اءى ء  ءبشيررقءنقوذءبشناءشم ءدلء رذءىبشزبنيءنرش ّاءوءيظرق ء رعيءنرشزندرءل ّداءوى ل
ّقنءيقوذء اه  ء ء؟!! ثالءرعيءنرشي
ء
،ءلوء ّبةءدذبءبشعّ ءكلل ء:لقرلءتظفّءبش ّليرظم ،ءقاءشرعءعماءبش ظ
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د ءءءءءءءءءءءَعد ءَ دا ء ُءَىىغضيءَو درءغدرَعءبشرثقَّ
ءءءءءءءءءءءء يءبشِظددداَءدِلدددءءن َءبشىرشدددرنلءء دددررُءءَىَ دددذد ُء

ءوقرلءايّ:
ّو ءبشبددددننءنظدددداءظرراىدددد ءءءءءءءءءءءرلّيددددوفء دددد

دددددددء ىتددددددد ُءءءيدددددددلُءبِّءتِءءهِءِندددددددءءوم ءَ ددددددد ءءءءءءءءءءرءءرَءنرشيَّ
 

ّب ِء ء ءيِّءَىنددددر ِءءطددددوعَءءبشبددددنُنءءءَوذوءبشَفَقدددد
ءرطدددددددلِءنَءءَىكّدددددددنَءءذبَ ءبشَ دددددددق ءءُل دددددددبحُءءوَء
ء

ءءررِءبألعَرددددددددءقرصدددددددد ُءءّعٍءَ ددددددددءالِءء دددددددد ْء
ءنرشثددددددددررِءءايددددددددذبوءءءاَءى َرددددددددءءببدددددددد ُءءرمَءَقدددددددد

 

ءوقرلءايّ:
َّةءهللاءبدتِفدددددددددددددددددءرلددددددددددددددددد ءءءءءءءءءءءءيغنددددددددددددددددد
ّعدددددددنذَءوب ت  ءصددددددّيء تَّددددددد ءبش
 ءءءءء

 ء

 

ءدنْءمنظدددددددددددددبشرَءء  ِءبشدددددددددددددالِءءن رنَّدددددددددددددن
ٍّعءوبشَّّء ءنْءعدددددددددددددددددددنظآللء ددددددددددددددددددد

 

ءىكثّءنٍءشقاءوء ء فنء مهء نثءقرل:كر ءذشكءبش ردّيل
ِعنذِءءءءىنْ َمدرءء نَّدُىْمءءَقتالوءوءىْ َّبءءء رَورِةءوبشوِلفِلءبشَّّ ءعَابءبش ل

ءبش دددرعّءلركددد ءى ءلظدددذر ءء دددرءالءنلّدددهءيفدددتحء ددد ءبش ددداوءء؛عّددد ءإ ل ّه.ءإالءى ل يفدددتحءشغنددد
بشر ددكّنءلدديءى ء ددتمَّءيثبندد ءدددذبءبشرظمدد ءعمدداءبش ددا ثءعدد ءقضددنلنءبشرىددا ،ءبنمرددرءبشرىددا ء
ّةءبشث ر!ءو رل ؟ء  ءقومء ريوبء د ء ّ ،ءو ثلءدذبءالءل ييءنفم  بميءنوشنءوي نيء فردنمءن 

ء  ر ءبشيمن ؟!
ّةءبشث رءشنسءشىرءص ن،ءوالءلرك ءبشقبولءبىر. ء1شذب،ءلإ ءلم

                                                           
اشوراء "اي اثر هللا وابن اثره" فكيف تنفي مفهوم الثأر أرسل إىل بعض اإلخوة، يقول: أبنه ورد يف زايرة ع 1

شرعّيا؟ فأجبته: ابلنسبة لتعبري "اثر هللا وابن اثره" هو تعبري جمازي وفيه تعظيم لشخص اإلمام احلسني، 
وذلك جبعل هللا وكأنه هو من يطالب بثأره، فهو كقول امللك عندما يقتل أحد رعاايه: "أان ويل الدم" وذلك 

أن يقوم ويل الدم بقتل القاتل أو قتل أحد أقاربه االهتمام املبالغ حلصل. مع ان معىن الثأر هو من ابب 
انتقامًا ألنفسهم دون أن يرتكوا للسلطة إقامة القصاص، وال ميكن على حنو احلقيقة أـن يطلب هللا أثرا، ألّن 

عز وجل قادر على إنفاذ مشيئة يف يبّيت ويبحث، حىت يتمكن مما يريد، بينما هللا  -غالبا–من يفعل ذلك 
أقل من طرفة عني. كما إنه ال ميكن أن يعاقب هللا تعاىل من مل يذنب على األقل وفق مذهب العدلية وهو 

 رأي الشيعة واملعتزلة، بينما جييز غريهم من األشاعرة والسلفية أن يعذب هللا من ال ذنب له.
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 : عائشةَجلُد 
ءبشرىددا ءإذبءظىددّءلإنددهء ددن ّاءىمءبشرددك من ءعرا ددن،ء رو ءعدد ءىبدديءقدداءوءكرددرءرو ءى ل

ّبةرَءشبددرقّ:ءى ددرءشددوءقددرمءقرارمددرءرن ءبش ُءتظفددّءب ءو تدد ء مددتقمءالبمددنِءءدرءبش ددا، تدد ءل ّدداَءء1ندد
ّبدنم،ء مىددر،ءلرطرددنَء(ءص)  ردداء ّيتىددرءعّدد ءىمءإبدد قنددل:ءلمندد ءءقنددل:ءوشددمءل ّددادر؟ءقددرل:ءشف

ّهءهللاءشّقرا ء2نقرن.ءر رنءو ظثءبشقرامءء(ص)م؟ءقرل:ءإ ءهللاءنظثء  رابءىي
ء3 غنءبشم ّءع ءعظ ء مادروء ء،ءلدإ ل ء)ص(،ءلّدوءكدر ءعّنىدرء داَّ ددذبءطظد ءندرشمبيل

ء د ءكدر ءعّندهء ءكدلل ؛ءلنمبغديءى ل ء)ص(؟!ءوشدوءنظثد ءشنقدنمءعّنىدرء دال درءبشمبيل كن ءشمءل ال
ّتذءشنقمءذشكءعّنه. ءُ بظثءىوء  ء ال

ءإذبءكر ء ب ءع ءى ابوءشمء مل ء)ص(ءىنهءر رنءلنفىمء  ءدذبءى ل امءتّادرء  ءقبلءبشمبيل
ء)ص(.ء ءليءع ّءبشمبيل ءُلقمءعّنهءبش ال

ء)ص(ءليتّزمء ءدذبءبشفىمءشرظم ءر رنءبشمبيل ءعامءعابشته!!!ء-و رشره– ملءإ ل
ءذشدك،ءلىديءىعدظ ء د ء ء ظدهءى ءي دركمءنكدلل ّوبلنءشنسءلنىرء درءييدت قل ،ءلرش وعّ ءكلل

ءذشكءوىعظ .
 
 ُش الَقبرين: َنب

ّتىررء دمء بظثىردرءهللا،ء ّ ءىبيءنكّءوعرّ،ءويا ءبشرىا ءإذبءظىّء مبشءقب كررءرو ءى ل
ّقىرددر!!ءوقدداءورنء لدديءيبددّءبشرفضددلءبدد ءعرددّءودددوءليدد لءبإل ددرمءتظفددّءبدد ءلن ددّبىررءوي 

ددا:.....ء قددرلءبشرفضددل:ءلددرء ددنا ء ددمءليددنّءبشرىددا ءإشدد ءى دد ؟ءقددرل:ءإشدد ء ا مددنءتددا ء  رل
ّورءبشردك من ءويدز ء،ءلإ(ص)ر ولءهللاء ذبءورندرءكر ءشهءلنىرء قرمءع ن ءل ىدّءلندهء د

                                                                                                                                  

 كتب فيه بعض العلماء األجالء.اما سند الزايرة فهذا ليس موضوع البحث، وقد   
 احلمرياء لقب عائشة، كان النيب )ص( يطلقه عليها ألهنا كانت بيضاء محراء. 1
 .580 -2علل الشرائع: ابن اببويه  2
يف السند حممد بن سليمان البصري الديلمي، وهو غاٍل مّتهم، بل ضعيف جدا كما نّص على ذلك  3

 النجاشي والطوسي.
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ّنءإشد ءقبدّءتداهء ّي .ءقرلءبشرفضدل:ءلدرء دنا ء درءددوءذب ؟ءقدرل:ء د ول:ءلدرء(ءلنقدص)بشمرل
 ظرشدددّءبشاالادددق،ءددددذبءقبدددّءتدددا ءر دددولءهللاء)ص(؟ءلنقوشدددو :ءنظدددمءلدددرء ىدددا ءالء  رددداء

بددوءنكددّءوعرددّ،ءلنقددولءودددوءلنقددول:ءو دد ء ظددهءلدديءبشقبددّ؟ءلنقوشددو :ءصددر برهءوعدد نظرهءى
ىعّددمءبىردددرءوبشاالاددقءكّىدددمءترنظدددرءليددرظو :ء ددد ءىبدددوءنكددّءوعردددّ؟ءوكنددد ءنلمددرء ددد ءبدددن ء

ّدردرء؟بشاّقء ذءتا ءر ولءهللاء)ص( لنقدولءبشمدرس:ءلدرء ىدا ءالءء!!وعي ءبشردالو ءغن
ّدردددرء،  رددداء)ص( لمدددرء ظدددهءألنىردددرءيّنفتدددرءر دددولءهللاء)ص(ءوىبدددوبءإنىردددرءنُءء، دددرءدىمدددرءغن
ّين ءشددمءزوتتندده،ءلنقدد ّتددر ءغضددن ءطدد ّيىرددر،ءلنا ّتودرددرء دد ءقب ولءشّاّددقءنظدداء ددالث:ءىي

ّلىردددرء.ء تغندددّءيّقىردددر،ءوشدددمءل ددد  ءشونىردددر ّلىردددر؟ءلنقوشدددو :ءنظ لنقدددول:ءددددلءلدددنكمء ددد ءلظ
ّدردددر،ءلنقدددول:ءددددلءلدددنكمءى ددداءلقدددولءغندددّءددددذبءىوءل دددكء نرش دددفنءوشدددنسءعددد نظرءتدددا ءغن

ّبتىردددرء ال ددنء مت دددّءبشابددّءلدديءبشمددرسءوي ضدددّء،ء ددمء ىلددرملنىرددر؟ءلنقوشددو :ءالءلنددكيّءإي
ّي ،ءويقدولءشّمقبدرة:ءبن ثدوبءعمىردرءوبنب دودرر.ءلنب ثدو ء بشرىا ءويك  ءبش دارب ءعد ءبشقبد

ددددن  ددددا ىمء تدددد ءل ددددّو ءإشنىرددددر.ءلنُء ّتددددر ءغضَّ ّيَّءا ن ءك ددددوريىررءلنك دددد ءعمىرددددرءن ءطدددد
ّةءويددورقءىكفرنُء ّةءلن ددّبىررءعّنىدر،ءلت ند ءبش د  ّلظىردرءعّدد ءنو دنءلرنيدنءناد ىردرءويد  ّءب

ّفء قدددر،ءوشقددداءلُء ّيدددربو ء ددد ءىددددلءوال تىردددر:ءددددذبء هللاءبش ددد ّعىدددر.ءلنقدددولءبشر زندددرءويودددولءل
نء دد ء  بتىرددرءنر بتىرددرءووال تىرددر،ءويابددّء دد ءىيفدد ءنفيددهء ردد ءلدديءنفيددهء قنددرسء بلدد

ّونىرددرءويفتمددو ءبىرددرءويمددرن ء مددرن ءبشرىددا :ءكددلء دد ءى دد ء ّونىررءوي ووال تىرددر،ءلن ضدد
ّنءترنبدر،ءلتت دزءصر بيءر ولءهللاء)ص(ءوع نظنه،ءل ءى دادررء دوبلٍءء:بشاّدقءتدزان ءىّنمفد

ّبةةء مىرددرءلنقوشددو :ءلددرء ىددا  ء ّضءبشرىددا ءعّدد ءىوشنراىرددرءبشبدد ّهء مىرددر.ءلنظدد ءوبآليددّء تبدد
ّىء مىرددددر،ءوشيددددمرءنظّددددمءى ءشىرددددرءعمدددداءهللاءوعمددددا ءدددددذهء الءر ددددولءهللاء)ص(ءن دددد ءشددددمءنتبدددد

ّىءبشيدرعنء م ىردرءوقداءرى مدرء مىردرء درءرى مدرءلديءبشرمزشن،ءودذبءبشذ ءبابءشمرء  ءلضّىرر،ءىنتب
ّةءبىردر ّىء مدكءو رد ءء!دذبءبشوق ؟ء  ءنضدرريىررءوغضرعدتىرر،ءو ندرةءبش د  بدلء هللاءنتبد

ّتىرر،ءولظلءبىررء رءلظلءلن  ّءبشرىدا ء ا  ءنكءو  ءالء ك  ءبىرر،ءو  ءصّبىرر،ءوىي
ءري رء ونبةءلتى ءعّنىمءلت ظّىمءك ع رزءنالءيروين.ء
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هللاءيظدرش ءويد  ّءبشاالادقءنرالتتردرع،ء دمءءندإذ مزال ءإشنهءلن ننىردرءلنءنإنزبشىررل  ّءء ملء
ء قتدلءدربندلءبدد ءانم،ءءعّدنىمءلقدلءعّدنىمءق دلءلظرشىردرءلديءكدلءكددورءونورء تد ءلقدلل

ّحء و  ءءليءبش  ،ءو بسء ونسءءلديءبش دو ،ءوقتدلءل ند ،ء ّبدنم،ءوط وترذءبشمررءإلب
ّعء دّرر ءبشفرر د ّتنسءونبنندرل،ءوعدد ي،ءو شددظرلءبشمدررءعّدد ءوصدّ ءعنيد ءءوعددذبعءتد

ّبقىمنددرعءى نددّءبشرددك من ءولرطرددنءوبش يدد ءوبش يددن ءعّددنىمءبشيددالمء ّعء دداءءإل دد بىددر،ءوعدد
ّ ءلرطردددنءنرشيدددوط،ءورلدددسءنومىدددرءو  دددقرطىرء  يدددمر،ءو دددملء وقتدددلءءبش يددد ءبش دددالقنءبشمبددد

بش ين ،ءوذنحءىطفرشهءو ميءعرهءوىن رره،ءو بيءذربر ءر ولءهللاء)ص(ءو ربقنءن درةءالء
ّب در،ءوكدلءريد ءويبدثءولر  دنءو  دمءوظّدمء  راء)ص(،ءوء ّوءنمدحء  كلءنمء فك،ءوكلءلد

نهءعّنىردر،ءويّز ىردرءإلدرهءوتورءوغ مء مذءعىداءانمءءإشد ءوقد ءقندرمءقرارمدرءءكدلءذشدكءلظدالء
ّلر ءنهء مءل  ّءبىررءلنقتلء مىررءليءذشكءبشوق ءنر درشمء د ء ضدّ،ء دمءل دّبىررء لنظت

ّوء  ءبألرضءلت  ّةءوءل  ّءنرربءيا ّةء مءل  ّءري رءلتميدفىررءلديءعّ ءبش   ّقىررءوبش  
ء1بشنمءنيفر.

ء

دلءبد ءعردّءودددوءعدظن ،ءقدرلء بشم رشددي:ءعمدهءويكفديءى ءددذبءبشابدّءلديء ددماهءبشرفضل
ّ ءك ّوبلن،ءالءلظب ءنه،ءوقنل:ءإندهءكدر ءيوربندر،ءوقداءذكد ّعءبش ولي،ءلر اءبشرذد ،ء ضو
ء2.عّنىرءللظوَّءءالءفر   ملءءشه

ّوبلر ءي ءدذهءبش ّددو ءظىدورءبشرىدا ،ءلمردرءوىنرءىعتقاءى ل ىافءإش ءى ءي ظلءبشمدرسءلك
ّهء ءدمدر ء رد ءلكدد يوتداءى رن دثءيب دنّءيوتداءى رن دثءيىدافءإشد ءبشتمفندّ.ءوشدنسءنظندابءى ل
ّوبلدددر ءلددديء ظىدددورءبشرىدددا ء رددد ءيتظدددررضء  دددرش هء دددذءذشدددكءبش ىدددورء دددنمتفذءبىدددذهءبش

ء وبتىنءبشرىا .
ء
 

                                                           
 .12 -53امعة لدرر أخبار األئمة األطهار: اجمللسي حبار األنوار اجل 1
 .416فهرست أمساء مصّنفي الشيعة: النجاشي  2
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 عب:َعصُر الر  
ءع دّء  ءى وىءبأل ورءبشتيءُشولد ءبىرءق ضنلنءبشرىدا ء درءورنء د ءروبلدرٍ ءُي ىدّءى ل

ّةء بشرىدددا ءددددوءع دددّءبشردددو ءوع دددّءبشّلعددد .ء ردددرء دددكن ءإشددد ءرلدددٍنءوعدددامءقبدددولءشفمددد
ل ددمذءءشدوءلظّددمءبشمدرسء ددرءتظفددّ:رو ءعد ءىبدديءءبشرىدا ء دد ءقبدلءبش رىددور،ء دد ءذشدكء ددر

ّوءأل ّوهء ررءلقتلء  ءبشمرس،ءى درءإندهءالء بداىءء  َّءبشقرامءإذبءي ّدمءىالء  ّيشءلدالءىكث إالءنقد
ل يذء مىرءإالءبشين ،ءوالءلظونىدرءإالءبشيدن ء تد ءلقدولءكثندّء د ءبشمدرس:ءشدنسءددذبء د ء

ّ م. ء1الء  را،ءوشوءكر ء  ءالء  راءش
تظفدّ:ءلقدومءبشقدرامءند  ّءتا دا،ءوكتدرعءتا دا،ءوقضدرةءءع ءىبيءن نّءقدرل:ءقدرلءىبدووء

ّعءشا ا،ءشنسءش نهءإالءبشين ،ءالءليدتتن ءى داب،ء والءل يدذهءلديءهللاءشو دنءتا اءعّ ءبشظ
ء2الام.

ّووءبشقرام،ءفوهللاء رءشبر هءإالءبشغّن ،ءوالءءورو ء ىبيءعباهللاءىنهءقرل:ء رءييتظ ّو ءنا
ء4بشين .ء،ءو رءدوءإالءبشين ،ءوبشرو ءي  ءظللء3طظر هءإالءبش   

ء

ّو ء وءء ء  ءبشتاويف،ء ن ءُ  ءعّنك–ّغءبأل ّءإش ء ال ع ءىبيءتظفّءقرل:ءء-كررء ّل
ء5نظثء  رابوءر رن،ءو ظثءبشقرامءنقرن.هللاءإ ء
ء

ء6بشمرسء  ءانرةدمءوى ىريم. ىشفقءعّ وشكءى ءيقرر ءدذبءنررءرو :ء
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ّوبلدددر ءبشتددديءءوشىدددذب،ءلدددإ لء ّةءعّددد ءى ءل ردددذءبدددن ءبش  ددد ءغندددّءبشر دددا ءى ءلظردددلءبشرددد
ّعءندهء ءعّد ءىدّدهءىوءلضد ّنل ء)ص(ءُ د يتظررضءنالاليىدر،ءبدلء درءيدرش ء درءرو ءعد ءبشمبديل

ّضءبش راط. ءع
ء

 ءن ،ءكدر ء تد شلء دررءلديءى تدهءندرشّلء(ءص)ر دولءهللاءءإ لء:ءبشبرقّورووبءع ءىبيءتظفّءء
وبشقرامءلينّءنرشقتل،ءبذشكءى ّءليءبشمترعءبشذ ء ظه،ءى ءلينّءنرشقتلءوالءليدتتن ءء.بشمرس
ءشر ءنروبه.ء،ى ابوء ويل 

ء1
ءودذبء ذءنمررةءبشرت ،ءلىوءعظن ءبشيما.

ءنظدنء د ءء ّلنءوي دتجءبلء بّغءبأل ّء  ءبشقتدلءى ل ّعءبشمدرسءإشد ءبشرىدا ء د ددمءىقد
قددرل:ء تدد ءإذبءبّددغءءعّدد ءدددذبءبشقتددلءوبشربرشغددنءلدديء ددفكءبشددام،ء نددثءرو ءعدد ءىبدديءتظفددّ

بشثظّبننءقرمءإشندهءرتدلء د ءصدّ ءىبندهءوددوء د ءىشداءبشمدرسءبباندهءوىشد ظىمءنقّبدهء درءيدالء
 ددمذء؟ءفددوهللاءإنددكءشت فددلءبشمددرسءإتفددرلءبشددمظم،ءصددر  ءدددذبءبأل ددّ،ءلنقددول:ءلددرءدددذبء ددرءي

ىلبظىاء د ءر دولءهللاء)ص(ءىمءنردرذبء؟ءلنقدولءبشردوش ءبشدذ ءوشديءبشبنظدن:ء هللاءشتيدكت ءىوء
ّ  ءبشذ ءلنهءعنمر .ءلنقولءشهءبشقرام:ءى ك ءلرءلال .ءإ ء هللا،ءإ ء ظديءعىدابء د ء ألع

ّؤهءبشظىدداء دد ءر ددولءءر ددولءهللاء)ص(.ءدددر ءلددرءلددال ءبشظنبددنءىوءبشزنفنّ ددن،ءلن يندده بىددرءلنقدد
ءهللاء)ص(ءلنقول:ءتظّميءهللاءلاب ،ءىعومديءرى دكءىقبّده،ءلنظوندهءرى دهءلنقبدلءبدن ءعنمنده،

ء2ظّميءهللاءلاب ءتانءشمرءبنظن،ءلن انءشىمءبنظن.ت مءلقول:ء
ء

ّو ء ّه،ء دد ببدد ءعقدداة،ءعدد ءولدديءيبددّءايددّء ددرءوعددذءإالءشّتاويددفء دد ءبشرىددا ءوع دد
ندده،ءعد ءبش يدد ءبد ءعّدديءبد ء و دد ء   رداءبدد ءعّددي،ءعّديءبدد ءبش يد ءبشتنرّددي،ءعد ءىب

ّتدلُءءبش درنقع ء ظاب ءب ء يّم،ءع ءنظنءرترشه،ءع ءىبديءعبداءهللاء ءىندهءقدرل:ءبنمدرءبش
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ّعءعمقده،ءلدالء ّونهءإش ءقاب هءلن  ّءنض ّوهءلنا  ّهءويمىرهءإذءقرل:ءىن  عّ ءرىسءبشقرامءل  
ء1.إالءيرلهءية ء بق ءليءبشارلقن ءش

ء

ء دد ءبددن ءودددوءعددظن ءبشيددما،ءإالءى ّعبددرو.ءويبدداوءى ل ّبوءل يدد ،ءبددلءوُ  ء تمددهءشددنسء ممدد  ل
ّعو رء د ء كدمءبشااللدنءلديءذشدكءبشوقد ء تد ءىربَنءى ء   ءلضذءيّكءبأل رن ثء  ءكر ء 

ّعبر!!لظويءشمفيهءشظوربوء ءن نلهء ن ييءعّنهءع ّءلكو ءدوءىلضروءُ 
ّ ديءوددوءل د ءبشرىدا ء لنقدول:ءوشكءى ءيقرر ءبن ء رءورنءلديءذشدكءو دن ءقدولءببد ءع

ء2ن. رءدوءنفيهءل ر  ء ن ء قءو نر نء اننوى
ءيمرننءو رشرن،ءدذهء نر نءبشرىا .وءنظمء نر نء اننن،ءبمرةءو عرررء

ء
ّي :ءلإ لرءى ءيك  ء ّوبلر ءي ظّكءبن ءى  ءدذهءبش ّع ءوبشقتدلءإ ل ءبشلذ ءل ييءنرش نرشرىا ل

ّل نءبإللردر ءودوء د ءتدرةءنقردنءالءر ردنءكردرءقندلءنرشفظدلءوددوءى دّءصدظ ،ءو دن ءى ءيد
ءنرشرىا ءودوءو  ء ّوع،ءإذء د ءلقبدلءنرد ءكدر ءرلضدروءشملردر ءند  ٍّ  ربد ءإالءىنلدهءى دّء  د

ّع ءوبشقتل. ءل ييءنرش
ّ ،ءلّدَمءلفدّلقءبنمىردرءبىدذبء ودمرءصررءبشظقلءوبشوتاب ءليءنر ننءوبإللرر ءليءنر نٍنءىيد

ّن. ءبش كلءإذبءشمءلك ءبشىافءدوءيرزيقءذب ءبشف
 

 َرفُض اإلبَداع: 
ءبشرىدا ءءودمر ّةءظىدورءبشرىدا ،ءودديءى ل ى ّءايّءر لررءي ظلءبشمرسءالءيارفء  ءلمد

ءبشرىددا ءإذبءظىددّءلّدد ء الءليددرحءشر ىددّء دد ء  ددردّءبإلبددابعءلدديءبش نددرة،ءر لرددرءيظتقدداءى ل
ّبوءعّندهءوددذبء درء ءكدلءشديةء د ءذشدكءلكدو ء كد ،ءأل ل ّزءلديءعّدٍمءىوءلد ل ليرحءأل ٍاءى ء ب

ءل ظلءظىورهءغنّء  بوع.
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ءء ءبشرىددا ءإذبءظىددّءي ىددّء دد ءطرقددر ءبشب ددّء ددرءكددر ءإالءى ل دددذبءغنددّءصدد نح،ءلددإ ل
ّل ء كد ءشمدرءقدولء،ء افنلر ّا ءبلل لءألنلهءنى هءبشق ّمءبالبابعءوبشتا ل ءبشرىا ءل ت كررءإ ل

ء)ص(ءكر ء1(َقرَلءبْتَظِّْميءَعَّ ءَيَزاِاِ ءبأَلْرِضءِإنِليءَ ِفن  ءَعِّنم ء و  :ء)ء ءبشمبيل .ءكررءإ ل
دل:ءإلقولءودوء ككلء داءعّد ءبشتا ل ّتدلءعّد ءبشقدومءولدنىمء د ءددوءيندّء مدهءنديءألؤ ل ّءبش

ّع ء2.ألنهءىلق ءعنمرءوىن ّءنرش 
بدددلءولددديءبشينر دددنءء،وبشرىدددا ءالءل نددد ء دددملنءبشمبددديء)ص(ءلددديءبش دددالةءوبش دددومءلقدددط

ءوبإلنبرة.
ّكدددر ءلددديءذشدددكءبشظ دددّءلنقدددول:ءالءوبشمبددديء)ص(ء ءعردددرءل ىدددّء ددد ءب يددداعءلابدددّءبشمبددديل

ّدرءشنبشيررةء ّتتهءنإذ ءهللا.ءال رءإالءصبته،ءوء  ءقو ء3بألرضء  ءنبريىرءشن رءإالءىي
ء4.يقئءبألرضءىلالذءكبادروقرلء)ص(:ء

ّكريىددر،ءلمندد ءالءي ىددّء كددر  ءء ّوء ددرءلنىددر،ءوبشيددررةءيمددزلءب لددإذبءكرندد ءبألرضءيادد
ءبإلبابعءليءبإلنير ءوألتّهءيّقءهللاء رءليءبألرضءوألتّهءُل ىّءهللاءبشرىا .

ء
 دي:االستغاثة بالمه

كردددرءىشددددنظ ء فدددردنمءووعددددظ ءق دددلءعدددد ءبال دددتغر نءنرشرىددددا ءلددديءوقدددد ءبشضددددنقء
ّ ء  ءنعرهءليءعنق.ءوء ي كنابءعّد ءذشدك،ءلقداءونعرةه،ءلإنهءالءلاف ءعّنهءشية،ءوالء ت

ء.ق لءوىنعننءالءىصلءشىرءوعظ 
ء

لددددرء ددددوال ءلددددرءصددددر  ءبشز ددددر ءلددددرءبدددد ء،ء1وقدددداءذكددددّءببدددد ءبشر ددددىا ءنعددددرةءنغنددددّء ددددما
لرشفذءشيءليءن ر ىرءلقاءيوتىد ءإشندكءن درتتيءشظّرديءى ءء،بءوكذب رتتيءكذ ،هللا ر ول
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ّهء هللا شدددكءعمدددا ّهءوبريضدددركمءشيددد شدددفرعنء قبوشدددنءو قر دددروء  ردددونبوءلب دددقء ددد ءبيت دددكمءنددد  
يظددرش ءلدديءُن ددحءطّبتدديءو ترنددنءنعددوييء هللا بنددمممءو نمددهء ددلءهللا و رش دد  ءبشددذ ءشمددمءعمددا

ّ تي ء2.وك  ءك
ّكدددنءعّددد ءرقظدددنءلركتددد ءوتدددلءعدددزلءءهللاءإشددد ء رتدددنءشدددكءكدددر ءإذببشر ّيدددي:ءءوقدددرل ءهللاءب
ّ ىدددر ،ءن نفدددرءطنمدددرءوبع ددد ءوبيترىدددرءدرل دددالءءىوءشددد  ءإ ءبألاردددنءقبدددورء ددد ءقبدددّءعّددد ءوبط
ّ ىرءلنه،ءوبتظّىر ءبشيدناء شدإءي دلءلإنىدرء درة،ءغدا ّءىوءعرنقنءب ّءىوءتررءنىّءليءوبط

ء3.بمفيهء رتتكءقضرةء توش ءودوءبشيالمءعّنه
ء ما!!ءوقاءذكّءذشكءدكذبءنغنّ

كررءوتا ءدذهءبألنعننءو رءترةءعّ ءشركّتىرء  ء م لّءشىر،ءويزعمءىنلىرءى ّء ظّدوم،ء
ّون :ءالءلافدد ءعّنمددرءىنددهءعّنددهءبشيددالم،ءو  ءكددر ء افنددرءعدد ءبألنددرمءو   و ددرءل قددرلءبش ددى

ّفء كرنده،ءإالءى ءذشدكءالء مدرليءظىدورهءعمداءبشرضدوّءءعمىم، والءل لءإشندهءى دا،ءوالءلظد
ت ددئءإشندده،ءبشددذ ءبنقوظدد ءعمددهءبأل ددبرع،ءوىغّقدد ءنونددهءبألبددوبع،ءلإنددهءبشريددتغنثءنددهءبشرّ

ّة،ءإغر دددددنءبشرّىدددددوف،ءو ترندددددنءبشرضددددد ّب دددددر ءبشبدددددرد وّءلددددديءيّدددددكءبأل دددددوبل،ءو صدددددابرءبشم
ّة بشارصددددن،ءلظمدددداءبش دددداةءوبنقوددددرعءبأل ددددبرعء دددد ءءهددددديء دددد ء مرصددددبء،وبشرظ ددددزب ءبش ددددرد

ّويدد ن،ءىوءبشاددالصء دد ءشددّءبشراّددوقن ،ءوعددامءإ كددر ءبش ددبّءعّدد ءبشباللددرءنننويددنءىوءىي
ء4.ىعابةءبإلنسءوبش  ،ءليتغنثو ءنه،ءويّت  و ءإشنه

ّه،ءشمدد ءدددذبءدددوء دددذبءكددذعءونتددل،ءوالءلكددو ءنعددرةءشغنددّءهللا،ءوالءليددت ن ءبشدداعرةءغندد
ّةءبشرىدددا ءبدددن ءبشمدددرسء تددد ءلكدددو ءبشمدددرسءبدددن ء ءهللا،ءوشدددولهءلمددد بشمدددذعءبعتدددا ءعّددد ء دددقل

ءرءيو . وقفن :ءإ رء ممّءو  رء ك  ءعّ ءتىل،ءوكالدر
ء
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 بو صالح:أ
ءبشتىّءب ءبشمرسءكمننء"ىبيءصرشح"ءبشتيءيوّقءعّ ءبشرىا ،ءلىلءشىرءى ءىصل؟

ءالء ّة ّ ءبن ءبشمرسءليءبشظىونءبشرت ي الء وتاءيبّء الءعّ ءدذهءبشممنن،ءو  ءبشتى
ء ّبق! ءبشظ ءىدل ءشنظن ءعما ءكثّ نرر ءءكرر ّدر ءذك ءىشظرردمء   ءلي ءوبألننرة ّبة بش ظ

ء.و ابا ىم
ى ءدذهءبشممننءبطّق ءشرمر بتىرء ذءشف ء"بش الح"ءبشلذ ء نقومءنهءءدمر ء  ءب ترل

ءبشرىا ءنظاءى ءيرألءبألرضءليرنب.
ّتذءدذهءبشممننءإش ء رءرو ءع ءبإل رمءبش رنق:ءإذبءعّّ َء ءودمر ء  ءب ترلءى ءي

ّيقءلمرِن:ءلرءصرشح ّ ركمءهللا.ء،ع ءبشو ّيقء  ء1ىوءلرءىنرءصرشحءىرشاونرءبش ءبشو
ّبء بظاءدذبءبشفىم،ء نثءءوى ءبشرق ونءدمر دوءبشرىا ،ءدذبءرغمءى ءبش اوقءرو ءيب

ء"لرءصرشحءىغثمي"؛ء ء مممءليء فّ،ءىوءيرفءعّ ءنفيهءلّنمرن: رو :ء.....ءو  ءعلل
ءنفيهء ءلينحءليءبشبالنءشركرنمم،ء  تيبرو ءليرل ءصرش رو ءتمنلرو ءليءبيوبنممء  ءبش  ل لر ل

ء2.عّنهءنببتهشمم،ءلرذبء رذءبش و ءىترعءوىرشاءبشضرلءو بسء
ّقيءنقلءع ءىبنهء  راءب ءبءقاءذكّوءدذب،ء ءبشابّ:ءب ءبشب ب ءطرووسءنظاءنقلءدذب

ّيقءلمرن مرءبىذبءيرشا بشمابةءليرظمرءنابةءعظنفروءلقول:ءءىنهءكر ءليء فّءلضلءع ءبشو
ّيقءبأللر  ّيقءبأللر ءووصّمر.يذوبءبشو ء3،ءلذدبمرء  ءبشو

 مىنءنه،ءلالءىصلءشىذهءبشممننءليءودذبءشيةءكالمءعظن ءنغنّء يتماءوالءنشنلء
ءىوءيبّ. ءى ءءنلل

ء
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 الجزيرة الخضراء:
ءب رىرء ّة ءليءتزي ءلقنم ءبشرىا ءليءز  ءغنبته ءى  ءويزعم ّو ، ءي ّة ءشىن دمر ءق ن

ّبة" ءبشاض ّة ّة.ءوىنهء"بش زي ءذكّءبشر ّييءء تزووءوشهءىوالنءوذربر ءعّ ءيّكءبش زي وقا
ّة ء  تى ءر رشن ءوتا  ءبقول: ءىوشىر: ءولي ءبشب ّءءبشق ن ءلي ّبة ءبشاض ّة ءبش زي نق ن

ّبا ىبالبننء ّبندرءالشتررشىرءعّ ءذكّء  ءراه،ءوشررءلنهء  ءبشغ ّن ءء. بب ءب  وبنررءبل
ّدرءنظنمىرءكررءوتايىرشىرءنرنرءأل ّة.ءوءشمذك ء:نيءشمءبظفّءنهءليءبالصولءبشرظتب

ء  ء ر ءعّ  ءشه ءوبش كّ ّلته، ءشرظ ءدابنر ءبشذ  ء  ءبش را ّ نم ءبش ّ ر  ءهللاءبش م مرءنيم
ءعّيء ءنر بن ءوي مر ءيّنقته، ءبن  ء   ءبشذ ءبصوفره ء  را ّيته، ءب ءنيم ء نا شالقتابة
ّي ءو ّمءييّنررء وبالارنءبشرظ و ن ء  ءذريته،ءصّ ءهللاءعّنىمءىترظن ءبشونبن ءبشورد
ّب.ءو ظا:ءلقاءوتا ءليءيزبننءى نّءبشرك من ءعّنهءبشيالم،ءو ناءبشوصنن ،ءو  نء كثن

ءبشر ءو  رم ءبشظرشرن ، ءبشفرعلءرع ءبش نَ ءناط ءبشيالم ءعّنه ءطرش  ءىبي ءب  ءعّي تقن ،
ءبشمول ءوبشظرشمءبشظر ل ءرو ه(ء رءدذبءصوريهءبشفضلءب ءل ن ءب ءعّ ل :.....ء)قاسءّللال
ن. ء1وذكّءبشق ل

ّبةوء ّةءبشاض هءليء699كر ءلضلءب ءل ن ءليء منء:ءطبقروءشررءترةءليءر رشنءبش زي
ء  ءشالء ء رذ ءقا ءبش ّن ءبشا ب ا من ءزي  ءلرعل ره ءب  ءعّي ءبش ء   ءر ّته  كرلن

ببتاى ء  ءن  قءنظاء كوثءليء  ّ،ء ت هءزي ءبشا  ءبش ءبألناشسء،ءبشتيءبألناشس
ء وء ءشه ّى ءيو ءب  ّبلضنبنظا ءبش ءيير ءتزباّ ءلنذد ءبش ء موقن ّ ّن ءبش ءوءنثءى مرة  ظاء.

ءبشر رلء ءبشيف  ءإ ا  ء ت  ءعّ  ّك  ء  ءق نّ ءيّكءيوق  ءىدرشي ءو ضراذ ءن رتر  ّن
ّبةبشرموقنءليء ءبشاض ّة ّيقءعونيىرءويب ّءبش ءبش زي ءترنّنءلنىرءىنىررءط ّة ،ءوديءتزي

ّي ،ء  ترّنءعّ ءىنوبعءبشفوبكه،ءع نرنءبش ي ءوبش الوة،ء  ءبشظم ء تررينءو يرين ءكثن
ّهء ّ ء رءشمء  ّ لر ءوبشمرث ّبقءىوءبش رم.ء-كررءقرل–وبش ءليءبشظ
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ةءبشتيءل نطءبىرءبشب ّء  ءويقذءدذبءبش زيّء.ء ترنلزءىدّىرءنوبراذء يمنءوىيالقءطنبن
ء مظنشب ّءبألبننكلءترن ءليءب ءلنىر ّة ءبش ءبشغزبةءء،ءوديءتزي ءبشرمرلءنرشميبن و ظناة

ءبألترن .
.ء ضّء ّقر ءنر هوءب رهءشرسءبشا  ء  را،ء  ءىدلءبشظّمءرتلءعّ ءفءيظّلء مء

ّتلءدو ءبش ءبشبنرا ءءويبنل ءى ل ّتذءنيبهءإش ءبإل رمءو نمىررءيرينءاأل رم نرةءرىا ،ءوي
ّتلءالء ّتقيءوبشذ ءل لءنيبهءبش ءبإل رمءبوب ونءيرينءىظىّ.ء ع ّ ءبش إالءى ءدذب

شممهء ذد ءليءكلءصبرحء ومءبش رظنءبش ء  لءنردّءويزورءبإل رمء  ءدمر ءنرإل رم،ء
ء ءوبأل كرم ءبشريرال ءعّنىر ء كتوع ءدمر  ءىوربقرو ءل ا ءركظتن  ءل ّي ءى  ءيىملءو ظا بشتي

 .بشمرس
ذء يرالءك كمءصالةءبش رظنءليءع ّءبشغنبن،ءش  ءنزولءلقومءعّيءب ءلرعلءن ر

ّيف ءبش  ءبشر    ءوي رنذ ء بآللر  ءو كرن ءنظنءءباليتالفوكنفنتىر ءبن   ّ بش رد
ءو ظادر،ءرؤينءبإل رمءليءع ّءبشغنبن،ءوعال ر ءبش ىور، ءقبّىر ليءى  ّنء بآللر ءو ر

 رلرهءليءكترعء،ءوقاءترظىرءوديءيزياءعّ ءييظن ء ي شنء وتىنءبش ءبشيناءشرسءبشا  
ء  ءبشرك من .ءشفوبااءبش رينلن"" ء،ءقرل:ءالءىطّذءعّنهءإالءبشارصل

ءعاندمء ّوته،ءوذكّءى ل ّو ءي ءرى ءتماءبإل رمءبشلذ  ء مت  وذكّءعّيءب ءلرعلءى ل
ّي ،ء ت ء تمءء13رتال،ءوىنهء مت ّءى ء تىن ءشهءء300 ّوواي ء1!!بشظانءشّا

 

ّ هءعّيءوء ّبونهءي ن ءبشيناءشرسءبشا  ءعّ ء رءلو ب ءلرعلء  ءبشتيرؤلءبشذ ء 
ء  ءبش نظنءبشارش ن ءلِّمءشمء وللقءبزيررةءبإل رمءبش ءيّكء  نمذب ءودوءىنهءإ ءكر ءلظال

ء؟بشّ  ن ءلنىررل! ءيوبتا ءليءر ّته ء وقظن  ءبش  ءنفسءبشركر ء بشرىا ءنّف ءبنتبرده لي
ّهءنرشز ر ءوبشر كر ءنرشت ا اءبشذ ءكر ءقاء ضّءلنهءعّيءب ءلرعلءودوءشمءلِذءذشكءلنذكل

ّ ءعّيءب ءلرعلء ّدررءعّيءب ءلرعل.ءوليءبشمىرلنءو   ّءبشيناءشرسءبشا  ،ء ت لنتذك
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ءعّ ء ت ءنفسءبشيفنمن ّة ءقاءى بب ءبش زي ءقرل: ءلنوّ ءعّيءب ءلرعلءى ء بق ءكرر ،
ّو. ءبشر رورةءعماكمءإش ءى ءل ذ ءهللاءنرشف

ءكالمءنظونيكءإش ءوطمك،ءوالء مءإشيل لركمميءو لر ءبشرارشفن؛ءل ترنهءشرسءبشا  :ءيقال
ةء ا اة،ءوالءل وزءشكءبشتاّل ءعمىمءىكثّء  ءدذب. ءألنلكءذوءعنرل،ءوغب ءعمىمء ال

ء كن ءلق ا ءدمر  ءبش ج و   ء مر ك ّبق، ألنبة ءبشظ ءبش  ء ذد  ّبو ءليء وىين وييك 
ء1.بشم  

ء

ّ ءليءوق ء ت يّءوليءكترعءغنّء ظتبّءكررءذكّء نءبشتيءظى وعرو ر،ءلإ ءبشق ل
ء ءال ءشضظ ءبشر ّيي ءوىلضر ءبشوص ، ءبىذب ّة ءتزي ءىصال ءيوتا ءال ءألنله ءقبوشىر لرك 

ّى :ء....ءوتا ءناط.....ء ّفء كشفىر،ءووتابءليءىوشىرءكررءق  مادر،ءلرشر ّييءالءلظ
ّ رشن،ءلىوء  ىول!! ّفء  ءدوءبشذل ءبش ءشم ءشمءلظ

ّ يءبشمور ،ءلقرل:ء ّفءنهءبشوب ءقلءبشظال نءبشر ّييءليءبشب رر،ءوبشفرعلودوء رءبعت
ء ّبةءب ل ءبشاض ّة ءبش زي ءعباءهللاءبالصفىرنيءليءريرضءبشظّررةءع ءر رشن ّزب بشابنّءبشرن
ءى نّء ءيزبنن ءلي ءل ن  ءب  ءبشفضل ءبشفرعل ءبش نَ ءناط ءوتا  ءقرل: ّ رشن ءبش صر  
ّوبءإش ءب مءبشوبتاءوتر ذءبش كرلنءَ ْ ءدو،ءوبكتفوبءبىذبء بشرك من ءعّنهءبشيالم،ءوشمءل ن

ء2بشرقابرءليءبالعتبرر.
ءى لءإال ءبش كرلنء مقوشنءع ءيطءبش نَءءىنهءب تار ءونقلءع ءنظنءىدلءبشظّم ءدذه

ءنرش ىنا. ّوف ءبشرظ ءبشظر ّي ء كي ءب  ء  را ءبشا   ءشرس ء  كلءءبشفقنه ءبأل ّ ءى  إال
ء ءوشا ءبشا   ءشرس ءبش نَ ءأل ل ءص نح؛ ءغنّ ءبل ءىلضر، ءكري ء734 من ءذكّ ءبنمرر ،

ّ رشنءىنلهءكتبىرء منء ء.ه699بش
عّ ءوتونءلظالءءياللءءمرءبشق ن،ءلىيءشمقّءع ءبشيماءوصالءبشم ء ت ءغضضمر ذءىنلهء

ء ءعّ  ءلظالبش زءبشرىا  ء وتونة ّعىر ء مفت ءبشتي ّة ء ّتقِءء،ي ءشم   ءوءء،نرشرىا ءى اءإذ
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ّتلءشرسءبشا  ء  راء صرنقرءليءدذهءبشاعو ؟!ءىوءر لررءلكو ءلضر ءى ءلكو ءدذبءبش
ء ااوعرء  ءقبلءشالءايّ.

ّ ءليءبشرت ،ءال ن،ء ذءءودمرءى ورءىي ىر ء رتنءشّتوّلقءشىرءأل ءبشاّلءليء ماءبشق ل
ّببتىرءكرل ءشظامءبعتبرردر.ءنر غ

ءىعّم.ء هللا
ء
ء
ء

ّبوءىيددتمءشددكء ددنرددرءرو ءنرثددرلءعّدد ءي ددويهءقضددنلنءبشرىاللددنءوىيندد لءبدد ءعرددّءقددرل:ءبشرفضل
ّق ءبألرضءبمددورءر ىددر،ءوب ددتغم ءبشظبددرنء  ددرظ ءىنددرءعبدداءهللاءلقددول:ءإ ءقرارمددرءإذبءقددرمءىشدد

ددّردن،ءويُءبش درس،ءوذدبدد ءبش  ءءعد ءعددوة ّتددلءلديء ّمددهء تد ء وشدداءشدهءىشدد ُءظرَّ ٍّءءّءبش الءءذكدد
ّتدلءوي ىّءبألرضءكموزَءءىنث !!!!يوشاءلنىمء ّبدرءبشمرسءعّد ءوتىىدر،ءويوّد ءبش درء ت ءي

نررشه،ءوي يذء  ءزكريه،ءالء وتاءى اءلقبلء مدهءذشدك.ءب دتغم ءبشمدرسءنردرءءهُء مممء  ءل ُّء
ء1.رزقىمءهللاء  ءلضّه

دلءغددرلءكدذلبع.ءوبشرددت ء ممدّ:ءلوبشا ّددوءبقت دّءعّدد ء درءذكددّء دد ءبدّء كددذوع،ءوبشرفضل
ّتدلء وَشداءشدهءشب تغمرةءبشمدرسءعد ءعدوةءبش درسءشىدر ءوء ءبش قّمدر:ءددذبء  درز،ءشمملدهءَذَكدّءى ل

ءىشُ ءوشٍاءشنسءلنىمءبم !!!!ء
وددددذبء ردددق،ءلمنددد ءلركددد ءى ءليدددترّءيمر دددلءبشب دددّ؟ءوددددلء دددن اءعمددداءبشمدددرسءإالءى ء

ءنرشذكّ؟!!لكتفيءبشذكّء
ء
ء
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 الفصل العاشِر
ة والوعي

ّ
 القضي

 
نقف عند نوع آخر من التشويه يحتاج إلى نظر، ألّنه تشوويه موا ر ر ور مرا ور   هنا

ّرووه إل هووا ا فهووج ّّ وود ت  نتني عقضووّ ا الدهوود ، ّ لووّد ل  ووو  لنووك مشووا ت توورترل عووالوعفهنووا
 ونضعها ُقّدام تع ننا 

سوومامها ف دووا ل نهووا، فوو   العدووت لهووا مون للوون تّ  ت  ف وورأ مووة تهدّ ووا مشووروعّ تها  وّج ان
فوي فهدنوا لهوا مون فواوود تو ت ورا   ت ا لو ة ال  ورأ عدوا ت هو ما ي شف عدا ف ها تو ُقو

عحووّد لاتهووا، لووت إّ  العدووت تو تعوولوه التعامووت هووو مووا يمعلهووا تن ووة تو تضووّر، ّو  ووّن تّ  
ة إلى فهدنا لها ووع نا لها   هذا يّر
  لها فواود ويد ن ت  ت وو  لهوا ت ورا  مهدوا  انو   ذلن ف ّ  ت  ف رأ يد ن ت  ت و 

ة إلى فهدها وإلى التعامت معها   صح حا ألّ  هذا  دا قلُ  يّر
 

  فوائُد فكرة المهدّي: 
 فأما ما في قضّ ا الدهدّ  من فواود ف د ن ت  نذ را

  وووى ز ع األموووتا ف ووورأ الدهووود  تعلووون عوووأّ  األموووو  مهدوووا عوووا   ومشووو  ع  ووور موووا يّر
 موون الدد وون ت  يحوودر ت ّ وور نحووو األفضووت  وتّ  ال ووأت والح وواأ ّ يمتدعووا  منهووا، فوو ّ  
 ؛تويمون   علوى تمّ  دا األمت  حدوا  إنّ ا ، فقالالنرّي )ص( يؤ د على دو  األمتوقد  ا  

 1  مرا ّو ررت را ت   ولد ولدا   ولّو األمت ما ت  ع  تم  

 ل ن، عشرط ت  ت ّرق ل ن األمت والتخدير 
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 ت مون م اعود   الدين اا لقد ت اد  ف رأ الدهدويا ت  تخررنوا عدوا ع حُ ونقد الدؤعسا
علوى  في الح واأ تشودت تلوّور الد واه ج وانحرافهوا  وت ّ ور القو ج وخبوو أ الرودع التوي ت حوفُ 

عشورط ت  ي وو   ، ل ونم اه ج الدن ا وتشّوهها  لوذا فلو ة نقود الدؤعسوا  الدين وا تمورا  عو  ا
  اد اه دهالشريعا ومالعلج وفق  واعل 

 

  ل ووا  تهد ووا الحالووا اّقت ووادياا فأنوو  تقوورت فووي    وور موون األحاديوو  التووي و د  فووي
ا يحدر من وصف ع ر الدهد  وما ي و  ععد ظهو ه، وتمد ت     را  منها تتحّدر عدّ 

ا تمر مهّج؛ إ  تلون الروايوا  لوج توأ ص لت وف تمورا  عو حدر لوت ن خا  في للن الوق   وه
وتّ  وظ  ووا   حاّووا اسنسوا  إلووى ت  يعو   ح واأ ف هووا قود  موون الّرخوا ت اد  ت  تروّ ن لنوا 

الحووا ج اّلووذ  ينبلووق موون م وواه ج الوودين ل سوو  فقوول فووي ت  يبّرووق الشوورع عووالدعنى الضووّ ق 
ود في فهج    ٍر من النات لت وفي تبوير الموانب الدادّيا من ح اتهج   الدّو

 

   ي و  مؤمنا فحسب، لت يحتاج إلوى التأ  د على تهدّ ا الوعيا فالدؤمن ّ ي  ي ت
 ت  ي و  واع ا  ي ّ ي و  حبرا  لل تن التي تظهر ل ن ح ن وآخر هنا تو هناك 

ت ، إّ  هوذه النقوواط يمووب ت  نع هوا، فحتّووى لووو لوج ت وون تووؤمن عقضو ا الدهوود  فعل وون  
ت  تعووي تّ  هنوواك فواووود يد وون ت  تمن هووا منهووا وهووي فواووود ل سوو  عر ووّ ا لووت فووي رايووا 

 دّ ا والخبو أ األه
 

 أضرار فكرة المهدّي:  
حض، لت ل ن، ول ي ي و  ت   را علدّ ا، ف نر ي ت  ّ ننظر للدسألا على تّنها ن ة م  

 ا تو تعاملنا معها، ومن ت را هااف ها ت را  ولو عسرب فهدن
  ّ هووا ر وور مد وون، ألّ  الدهوود  هووو مشوو لا يد وون ت  تظهوور فوو ّ  حلّ  ز ع ال ووأتا فووأ
وبالتوالي ي وو  حتى يظهر الدهدّ   لن ينمح،  ا، وت  محاولا ل عت  ي  ماهذ  ع حلّ الّ 

 ال أت منهما للح اأ التي يح اها الدر     دا  ا  من عاه إعقاط ال رض  
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  تررير ال سادا ف ّ  ظهو  الدهد  تمر حتدّي،  دا إّ  ما دّل على حتدّ ا ظهوو  دّل
 لتي ت و  مرّر ا لظهو ه  ذلن على حتدّ ا ظهو     ر من الد اعد وهي ا

و ّبدوووا تسوووألا   وووف ل ووور أ ت  ز ع ال وووأت مووون ت ووورا ها  وووج  ل ووور  تّ  ز ع األموووت مووون 
 فواودها، ف  ف تم ن ت  تمدة ل نهدا؟ 

فأ ر  وتقول لنا إّ  هذا تو لاك يعتدد على طريقا تعاملنا مة ال  رأ، لت مة ت  ف رأ  
تا حتوى لوو لوج ت ون ف ورأ الدهود  صووح حا ف د نوا ت  ننت وة مون هوذه ال  ورأ حتوى قوال قاووو

ف نهووا يد وون ّووّدا  ت  ت وووو  نافعووا ّعووّ دا فوووي الروايووا  التووي ل ووور  والتووي ترووّ ن ندولّوووا 
 ي لح ت  نعدت لرلوره 

ف    و  للن يح ت في ع ر الدهد  ّ يعني تّ  ت ل  نا يسقل لت وّو  تّ  خ ورا  لون 
 يح ت قرت ظهو  القاوج الدهدّ  

وع  دا يقال تفضوت دل وت علوى اسم وا ، وبال عوت فقود تحّققو  عال عوت دول والحق تّ  الوق
تعتباع  ت  تحّقق للنات خ را ولج ت ن األموو  تتحوّرك داودوا القهقورذ  لوذا فو ّ  مون تهوج 

أّنهوا تمور  مون ال  وب ّ ع ع يدوا ، وتيضوا  ما يمب عل نا ت  نتعامت مة ف ورأ الدهود  عأموتٍ 
ج القضوووّ ا عدوووا  ، دو  ت  نسووودح عخلوووٍت فوووي ال هوووج يضوووخّ ايد ووون ت  نتعاموووت معوووه إّ ع يدووو

 يع ق عن العدت 
 ف مب ت  ي و  اسيدا  عالدهد  عامت دفٍة نحو العدت ّ عامت  سٍت  

 
 التباُس الفكرة:  

علو  تصت ف ورأ الدهود  وت ّور  عل هوا و ووّ  وهناك م اه ج تسّلل  إلى ه  دّلتهوا، ّو
 ها ر ر قاد  على ت  ينت ة منها النات تن ر منها،  دا ّعل  الدؤمن ل

 فدن للنا

    ّ هاإنكار الفكرة خيٌر من استتالللالحر ا  الدهدّياا  دا قل  وتقول عاعتدرا ا ف ،
ف ورأ الدهدّيوا، ل ون موا هوو  وّر  -وتؤ د ين ور ولو ة يمحودُ -تنا يد ن ت  تقرت مدن ُين ر 

 هو اعت اللها تو اعت دا ها  دا يست در الدال لهدف ال سب 
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عسوورب تلوون         وور موون الوودما ، لووت احترقوو  تّ ووال  تن وُعوولقوود حوود      وور موون ال صوو 
  الدعاوذ التي  ان  تظهر هنا تو هناك،  ّج تنتهي وقد تر   النات حباما  

ا موون يترعهووا فدعظدهووج تنووات واعووت الل ال  وورأ ي ووو  عنوود موون يقووود هووذه التحّر ووا ، وتّموو
ي ونوووو  يسوووت لو  ل،عوووف، وبوووذلن ّ تّنهوووج عسوووبا  طّ روووو  ي ووورحهج ت  يظهووور الدهووود ؛ إ

 حبرا  لنا  ال تنا 
 

  تقووولا عووأّ  الدهوود  ّ يد وون ت   لوو ة عقريووب ف وورأ   اا ظهوور  منووذ وقوو ٍ الووال تخالقّ وو
يظهوور إّ إلا حوودر فسوواد وهوورج وموورج  دووا تووذ ر  وايووا  الدالحووج وال ووتن، إل  يد وون ت  

وه   ذ  يسواعدُ رف اّلودنوا تو هّ  نوا الظوف دوا لوو قُ  ساهج عظهو  الدهد ّ نُ  تو يودفة إلوى خرّو
ر ت  اعووودها  صوولُ  إل  ُيد وون ت  يحوودر للوون لنشووور الد اعوود والدمووو ، وقوود ظهووور  طاو ووا  

ظهوووو  ت عاّلوووذ  ينر وووي ت  يسووولن للتعم وووبريوووق الالسووولو ّ ا توووّدعي ت  نشووور ال سووواد هوووو 
 الدهد !!!!

ج الودين، وقود قوال ّد خب ور، وهوو افتورا  علوى   وهتون للدمتدوة والقو ج عاعووهذا تمر 
ووتا )  أ ّأ عوو  ّو ووا ُقووَت إص   ا  نأووا لصهأ ُ تأمأرأ ا  نأووا نأ ووا آأعأا أ لأَ هأ ووَدنأا عأ ّأ ووا  قأوواُلوا وأ شأ ُلوووا فأاحص وأإصلأا فأعأ

ا ّأ تأَعلأُدو أ ( ص مأ لأى ا  ا ص تأتأُقوُلو أ عأ يأَأُمُر عصاَل أَحشأ
1  

 

   ّ ت فوي تحسو ن و وة اسنسوا  معودوم تو ر ور اا وهناك من  تذ عأّ  تّ  تماّنه ام
مد وون، وتّ  ت  عدووٍت ُيد وون ت  يسووعى إلووى تحق ووق للوون مح وووم عال شووت  فوو ّ  مشوو  ا   

وووّت تلووو  إّ تَ  ي وووو  صوووالا الحوووال علوووى يووود الدهووود ّ  العدوووت  ّعوووّ دا وت ّ  قووول، عووو  ّو
ة لتسوديد مون الدبلوه لتحق وق للون  ر ور ّ ُيت وّو  ت  يقووم عوه إنسوا  إّ إلا  وا  يتدتّو

   وهذا ّ ي و  لهذا الدستوذ إّ عند الدهد  
 

   ة ّ إلى الظروف ال عرا التي يع شها النات فقل، لت إلوى   قُ  ص األفقا وهذا يّر
إلوى   ورأ الروايوا  التوي  وّوه  القضو ا دو  ت  تمود مون يت وّدذ تيضوا و  ،تخّلف البرا

                                                           
 .28األعراف  1
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  ُيووذ ر عنووود    وور مووون النوووات تّ  لهووا عالرحووو  والنقوود  ويد ووون ت  نووذ ر مووون للووون مووا  وووا
الدهد  إلا ظهر ف ّنوه عو أخذ  وا  الحسو ن تو يقتوت تلنوا  قتلوا الحسو ن!! اقورت قوول  واعر 

 ظهو  الدهد  ف قولايتدّنى 

وووووووون ا لأ دوووووووو، الوووووووود  ى تُ تأووووووومأ              همووووووووا  وبأ  ا   هأ
وووتُ  وو رُ نشأ             ايووا    وورص ى النّ   علأووبوووص ا تأ مأ

ووووووووولُ ووووووووو ا ا    أووووووووو د كُ وتُووووووووو                        اٍ تمّ ووووووووو نَ ج مص
ووووووو وووووووو و  إلَ تتنسأ             سوووووووووؤ جَ موووووووا يأ  جُ امت ُ عأ

ووووووو البوووووووفّص  ومُ ه يأووووووولّلوووووووفص    هعووووووودأ عأ  روأ ّ رأ
ووو ووو جَ ف أ             دَ   ّ ُ ووو  ووويص للرأ   وووهص فص   وووو ٍ قُ  نَ مص

           

ووو   ّ  وعأ وووّو يأ  د ووو ضص ى األ َ لأوووى عأ رقأ  الجُ ظأ
 خاصوووووجُ الدُ  فووووورّ   رص  وووووالب   قوووووَ   أ إلا خأ 

ووووووولص  وووووووهأ  اص ذل وووووووالدأ  هأ  ووووووووأ  سوووووووَ  رص ا لأ هأ  جُ ا ص
ووو ووو جَ  ُ ا عوووا أ ومأ  عووواوج   هوووا الضووو جأ رلص ن قأ مص
وو وو وكُ ُلوودذ ومُ مأ وو إ َ  دلص العأ ووحأ  ا أ ّأ  جُ اعص

وووووووووودأ  دذأ للُهووووووووو روُش ُعووووووووو َ  و ل ووووووووو  اوجُ عأ
 

لقد ت و  هذا تّ  قضوّ ا الدهود  تختو ل فوي تخوذ ال وا  للحسو ن مون لنوي تمّ وا،  روج 
وودا  لنروي تمّ وا، تّننا في هذا الع ر ّو نود   ن   تعلوج متوى يظهور الدهودّ  ّ نعورف ّو

 وما عدعنا تّ  ّداعا من لني تمّ ا تس ن هنا تو هناك 
ة إلى   ق األفق، وعودم إد اك الدسوألا عحمدهوا ودّلتهوا  فهوو ّ  وهذا عال  نٍّ يّر

ت ّ يعرف تّ  الدهد  يظهر لتتحّسن تحوال النات ومعايشها ومعا فها وتخالقها، إّنوه عقو
 زال يع   ف رأ ال أ ، وال أ  مدن؟ من ل ّيا قوم ماتوا منذ ت  ر من تلف عنا!!!!

 

إّ  هوذا موا يؤّ ود لون ال  ورأ التوي ل رناهوا والتوي تقوول عوأّ  إن وا  الدهودّ  تهوو  ع   وور 
موون إيدووا  مختووّت، فووالدن ر يووؤمن  ووّره و وور ه تمووا موون يعتقوود عالدهوود  علووى نحووو ر وور 

  دا نرذ في الواقة  صح ح فدنه تظهر ال تن
 

موريض يريود ت  يهلون عوه   ذلن، هناك من حاول ت  يسوتعت ف ورأ الدهدّيوا ل ؤّعوة ل  ورٍ 
 النات 

    َوود وتبر وق إّ عظهوو  الدهود   ا  هناك طر ي عج عأّ  الدين ّ يد ن ت  ي وو  لوه ّو
 وتّ   ّت عدت لهذا اّتماه يد ن ت  يؤد  لت ع ؤد  قبعا  إلى نتاوج ع  ا  
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 ووا  موون طوورا هووذه ال  وورأ طرحهووا  وورت  يووراه عع وودا  عوون الوودين لهووا  األموور، إّ تّنووه ولووو 
 ينسب للن إلى الدين 

    فوي األ ض  علوى ال عاموا  الدينّ وا واعتروا  تّنهوا تد وت ن اعوا الدهود ّ هناك من يؤّ ود
 رج ما ح ت ف ها من انحراف في ال  ر والسلوك معا  عن ّاّدأ لحّق و رج تّنها  واخ  

   عواّ أ عون ت  تقووم عوأ  دو  ين وة النوات  وهوي موة للون تدنوة ت ّص منافسوا مون وصوا
 ت  ّهٍا يد ن ت  تهّدد م اعرها ومنافعها وعلبتها التي تدل ها على النات 

إ  هات ن ال  رت ن يد ن ت  يوص ا عأّنهدا يضربا  ف ورأ الدهودّ  عاعوج الدهود ، لوذا  
 دا  ا  ّ لّد من التنّره لهدا والحذ  منه

   ،مهدووا للوو  –ومنووة ت  تمووت عووالت   ر  هنوواك يسووت ّت ال  وورأ للوودفاع عوون الحووا ج الموواور
 عاعترا  تّ  هذا العدت هو وظ  ا الدهد ، ول ة ألحد ت  ينازعه على للن  -الظلج

   تقتوووره موووون  اٍ علدانّ ووويعدوووت علوووى تأعوووو ة  مووون يحسووووب علوووى الووودين، إّ تّنووووه هنووواك
ووود وتبر وووق إّ عظهوووو  اسلحوواد، ويووورذ هووذا البووورا عووأّ  الووو دين ّ يد ووون ت  ي ووو  لوووه ّو

  ت ويد ن ت  يؤد  إلى نتاوج عّ  ا لهذا اّتماه فا الدهد  وتّ   ّت عدتٍ 

تمُر محّدد يق ود عوه  ورُه الودين عاعوتخدم قضوّ ا للن وص، لت هو ول ة هذا فهدا   
   الدهدّ  

مووون توووأويال  ّ  عبوووي لهووواوه وووذا اعوووت ّل  قضوووّ ا دينّ وووا لضوووره الووودين عسووورب موووا يُ  
 يتحّدلها الدل ت 
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 ارتباك الَفهم:
 العلدا  والساعا  ارب ا  عقول الدؤمن ن لتن لق، وهداهناك صن ا  من النات يُ 

 

 اسة:دور السّ 
ّود لّدا  ان  مسألا الدهد  من الدساوت التي تدردغ عواطف ومشاعر النات، فقد وُ 

ج، ّ عوأت ؟! فوأقول لونا نعو  عأت فوي للونمن يحول ت  ينت ة منها، وقد تقولا وت اداود
 في للن 

ّ عووأت ت  تنت ووة منهووا، ل وون الرووأت  ووّت الرووأت فووي ت  تسووتن فها وتسووتهل ها وت  ت قووت 
  اهلها عدا ل ة منها 

 ووي قضوو ا الدشووروطا  ووا   ووال البوورف ن واألم لووا التووي ُيد وون ت  تووذ ر مووا ت  رهووا! ف
ؤّيوود هووذا البوورف، ت  إّ   ووال البوورف ن يستشووهد ل ووّحا موق ووه لوورؤذ تووذ ر ت  الدهوودّ  ي

حاول ت  يست ّت قضّ ا الدهد  عدا ُي ر  مشروعّ ا موق هدوا ّو  وّن تّ   وال البورف ن قود 
 تعا  إلى قضّ ا الدهد  

موون  -تو ه ووذا ُي توورض –وعنوودما تنشووب حووره  فوو ّ  هنوواك و ّبدووا  ووا  موون تهووت العلووج 
ة دولووا تو ّ شووا عاعووج الدهوود   عووأّ  الدهوود  يقاتووت معنووا  وهنوواك موون يؤعوويؤّ وود للنووات 

 ف حدر عاعج الدهد !! منها يحدر خبأ تو خلتٍ  و ت  
فهووو  -وإ   ووا  صووادقا   –تنووا لسوو  ت ووّن فووي تّ  تّ  ع اعووّي يووربل عدلووه عالدهوود  و 

 يست ّت عق دأ الدهد  ويسي  إل ها 
ا يقتضو ه إيدانوه و وذلن ل وي ّ ُيسوت ت لوذا، ف نر وي علوى مون يوؤمن لهوذه القضوّ ا  دو

عدشووووروع الدهوووودّ  ّ مشووووروع زيوووود تو عدوووورو مدوووون يسووووت ت قضووووّ ا ّو ُيت  ووووت ت  يوووورترل 
 الدهدّ  

وووود األموووا وم ووو رها وع اعوووتها عقضوووّ ا الدهووود  تو انتظوووا ه تو   ّ يد ووون ت  نوووربل ّو
 التده د له 
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ف دا ل ور  لون ي للنات، ّو يقت ر األمر على الساعا، لت يدتّد إلى الوعي الس اع
إّ  لنوا قاودوا   ف رأ طالدا تسدة التعر ر عنها وإ  اختل   األل اظ تقولا ّ تقوومُ  تمدُ ف ّنن 

 عظهو  الدهد !!
 ولا خب رأ مرعرا!!!لن ننت ر إّ عخروج الدهد !! يالها من عرا أ مهُ 

ّ  ف ووورأ ت  ّ ُيد ووون ت  يتحّقوووق تّ  ت   ووور تو نحوووو للووون مهدوووا ُلوووذل مووون ّهووود، ت  إ
 الدهد  تتحّول من محّ   إلى م ّرل 

 

 ذلن يقالا عأ  الدهدّ  هو من ع حقق الن ر والت   ر ل ن متى؟ في آخر ال ما ، 
وبالتووالي ّ ممووال ألّ   احووا قرلهووا  إّنووه فهووج يدنعووه موون اتخووال قووراٍ  عووالت   ر فضووال عوون 

 إحدار الت   ر عال عت 
 

 العلماء: ظيفةو 
النظرأ إلى قضّ ا التعامت مة مسألا ال  را  فقد  وا  ال قهوا   مة مرو  الوق  ت ّ ر 

ّ  على تعات تّ  هنواك مناصوب ّ يمووز ل  ور اسموام ت  يقووم لهوا مون قر وت  يتعاملو  تو
المهاد تو صالأ المدعا تو تأع ة دولا تو إقاموا الحودود، فقود  وا  الحوّت لدشوا ت    ورأ 

 د  من هذا النحو هو اّنتظا  حتى يظهر الده
ر ظهو  الدهد  ت  ر مدا  وا  متوّقعوا، حواول ععوض العلدوا  ومة مرو  الوق  وتأخّص 

ت  يحّلوووا تلوون الدشووا ت موون خووالل تبوووير ععووض األف ووا  التووي يد وون القووول عأنهووا  انوو  
 على محو ين هداا

   ي و  هناك عدت في ممال الس اعا الدعوأ إلى تأع ة الدولا وت
الد اه ج من قر ت التأ  د على اّنتظا  تو التده ود وت  ي و  هناك تأ  د على ععض 

 تو اّ تراط عقضّ ا الدهد  من خالل األدع ا وإح ا  الدناعرا  ونحو للن 
وة ّ إلوى ن وة   إل ،    ر من األف ا  التي ظهر  قرت وتلن التي ظهر  ععدها تّر

يحتواج   ، لوت عحسوب موا ُفهوج تو عصحسوب موا  وا  الظورفيوما ّا  عن الدهود  مون تحاد
 له 
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دا  ا  يبرا عن قضّ ا الدهد  ل ة له مإّ  هذا ما يرّ ن تهدّ ا النظر إلى تّ     را  
 متأخر ت يد عه ت  ي و  ّواعا عن تع لا يبرحها الظرف  تصت ت  ر مدا هو فهج  

عووأّ  موا ّووا  عون النرووّي )ص( وتهوت الر وو  مون علوووم  مرت و ٍ   هووجٍ ا عرّ وهنواك آ ا  ت و
يح ووت موون فصووتن إلووى يوووم الق امووا يمعووت موون ر وور الدعقووول ت  تدووّر تتحووّدر عوون  ووّت مووا 

 تحدار  ّسام  دو  ت  ي و  هنا ل ر لها في ال تب القديدا!!
وهنا يأتي دو  الربل ت  الربل ل ن ما هو حاصت عال عت وب ن ما ّا  في الروايا ؛ 

 تب القديدوا لذا تمد داودا من يخررك عأّ  هذا ال شف تو للن اّختراع ل ر في ععض ال
 ويرّوج للن ين النات وينتشر ويشتهر دو  ت  ي و  له لص ر تو ت ر في تّ  م د  

ولو اقت ر األمر على عاّما النات لها  األمر؛ ل ن هناك من تهت العلج مون ي توب 
عن الدهد  ل حّت مشو لا يقوة ف هوا الدمتدوة ويبلوب النوات لهوا ّواعوا فوال يمود ّواعوه إّ 

 لها عصدا ينسمج مة الواقة  وّ عح   يرّترها ويؤ  عدا و د من  وايا 
إّ     را  من العلدا  ي ترو  وي ّن و  وفي  ّت للون يتعواملو  موة اتيوا  والروايوا   

ي عووت ويووؤّ ر فووي عووالج  دو  ت  يلت توووا إلووى تّ  هنوواك مووا يووؤّ ر فووي فهدهووج لهووا موون عامووتٍ 
 الن ة تو الدمتدة 

 

حووو  تّ  قضووو ا الدهووود  تّدووو  مناقشوووتها مووون ويد ووون القوووول ف دوووا يخوووّ  مو ووووع الر 
 منبلق ن، هداا

النّ ، والو ة اّّتداعي اّلوذ  يوؤّ ر علوى فهوج الن ووص وترت رهوا لتعبوي دّلتهوا 
 ععد للن الترت ب 

 
ويد وون هنووا ت  نأخووذ ندووولّ ن لووذلن يّتضووح لوون منووه تّ  الرحوو  لووج ي وون ينبلووق موون 

 النّ  فحسب 
 علووي لون يح وى لوون  وعوفل "فووي تخروا  الدنتظور عقود الود  "فو لا قورت  مقّدموا  توواه 

عحضورأ  موا ععود؛ ف نوه ّور  موذا رأ  تتمد الد ّنف يقوول ف هواا  السلدي الشافعي الدقدعي
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  ا ، وا ت عو  األعوعا  وقّلووالي مون النوات و  ور الخووّ الدُ  ععض اسخوا ، في تنه قد قت  
ووووه اتموووال وقووود  انووو  مسوووتن رأ  الرر وووا ، وتوالووو  األ ووودا  و  ووور  اتفوووا ، وتقبرووو  ّو

   مشوا ع اتّ  وقود دا  ان   اح ا مس رأ، وت دّ   األيام وطالمسترشرأ، وا  هر  ت وّ 
 ان  صاف ا، وتقل   عواع  النعدا  ععود موا  انو  صواف ا، وتظواهر عوالدن را  ال واّر 

 ، وعودم قود مون يق ود إل وه فوي الحوواوج إلا ّّلور، وفُ ، وظهر ال سواد فوي الرور والرَحووالررّ 
مون يلوول   ، وقت من يعود عه  ت ها ه و اهب، وعو ّ من يعول عل ه في الموانح إلا حلّ 

نا  لووو ن األقوووا ه واألّانوووب، ودا    حوووى الحوووره حأ عوووه  وووت طالوووب و اروووب، و  ووور  الُشووو
الدبووور، وتحووواط لهوووج الرعوووب  الح ووورأ والذلوووا عدوووومأ    األنوووامأ ال بوووو  مووون  وووت ّانوووب، وعّدووو

 وت صورر الدتقو ن الدوا ق ن وانتشور  ورهج، وعص  عودوا ُ  عج  والخذّ  إحاطا الهالا عالقدر، و 
وعووووال  وووورهج، وتقبعوووو  السوووورت وانسوووود  الدسووووالن، وترادفوووو  ال ووووتن و  وووور  الدهالوووون، 

نح  القلوه إلى  و ب صودع هوذه فمدح  الن وت إلى  شف هذه ال دّ  ا عن األما، ّو
 ّو  ح ن مناص ؟ وقلناا و  ف السر ت إلى الخالصال دما 

نووا  الحووره ّ توو داد إّ تضوورما  واعووتعا ا ، ّو يوو داد األموور إّ  وودأ  ت ّ فوو عج ععضووهج 
حاديووو  علوووى عووودم م ا قوووا هوووذا الدعنوووى، وتشووور  عأليوووال األ ّو الووودن ا إّ إدعوووا ا ، وتصووورّ 
لووو  لوووها نحووون نسووولج صوووحا هوووذه األحاديووو  ونتلقاهوووا عالسووودة الووووا دأ فوووي هوووذا الدعنوووى، فق

عووتدرا  هووذا األموور إلووى ت  تقوووم السوواعا، ولعووت والباعووا، ل وون لوو ة ف هووا مووا يوودل علووى ا
، فقووود زوالوووه ي وووو  عنووود خوووروج اسموووام الدهووود ، وا ووودحالله منووووط عظهوووو  عوووره الدخ ووويّ 

عشر  عظهو ه تحادي  ّدوا، ودونتهوا فوي  تورهج علدوا  هوذه األموا، وإ    تعوالى يرعو  
يتووه تده ودا  يتهودم لووه  ووام  األطووواد، ويمدوة علوى مواّ تووه الحا ور والروواد، مون يدهود لّو

ّ ، وت شف لوه  نوزهوا عون ال  ف دلن األ ض ح نا  وعهال ، ويد،ها قسبا   ا، ف وقوة بووعد
وووود، ويربوووت الووووز  والعووودد فوووي الدووووزو   ف هوووا ال نوووا  عالعبوووا، ويسووولل ّووووده علوووى الدّو

  وا، ويلوو  علوى تصواععه مون والدعدود، إلى ت  يرل  مون ن ور اسيدوا  وتهلوه قاصو ا الرُ 
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  ه طربا ، ويخدود نوا  الشوركب أ الدين الحن ف عص  ا الدن ا، ويه ّ ب  ا  وح به ناص قهر ال
 1ويولي ح به هربا  

 

ي شووف لون تّ  الدسووألا ل سو  معرفّ وا فحسووب، لوت انبلقوو  مون تلووٍج يد ون ت   إّ  هوذا
وت العوالج يتوأ ر عظرفوه، وهوو يرحو  عون  وي  مون تموت فوي  ويأت عسرب واقة مّر  إّ  ّ 

حوه لوو الن وص التي ي ح  تيا موا تو فهدوا موا،  بدوا موا  وا  ل رّّ مدها ف تأ ر عسررها ل رّّ
 اختل   الظروف عدا هي عل ه ات  فعال 

 

وم ت للن تمد في  تاه ال  را ّلن تلي زينب النعدواني ح و  يروّ ن عورب الت ون ف 
  ف قولا
 محدد هانر ّ  لىإ الدنتد ا التش ة إلى الدنسوبا الع اعا من طواوفأ   تينا ف ناا ععد تما

و ولسوا  الحوقّ  ديون لرحدتوه   ّعلهوا التوي عاسماما يقول مدن( ص) وآله  ينواوزأ  ،دقال  
داّ ونماأ ،ف ها دخت لدن  لهوا ىووفّ  ،قدتهاععُ  وتدسن لذمتها وفاز تهلها من  ا  لدن ّو

و علوى الدواظروا مون عشوروطها اه إلوى الخ ورا ، واّتنوو والدسواعقا ال  ووا  وإيتوا  لوا ال  
ت ل ووره فوووي الدوووال ه عووون عووواور الدحظووو ا ، ومراقروووا   تقووودّ ال ووواح  والدن ووورا ، والتنوو ّ 

قود ت رقو   لدهوا،  -با  رُ في ح ازأ القُ  واأللدا  األن ةوالخلوا ، وتش ت القلوه وإتعاه 
وت، وحن و فبوا      إلوى محوا م   تعوالىوتشعر  مذاهرها، واعتهان  ع وراوض   عو  ّو

 يّ فوي إموام زموانهج وولوالقليت   وا جميعتا إاوشت ّ ، وانخ ض ععضوها تق و را، اععضها علوّ 
تّ  ا  بهج التي اختا ها ععلده  دا قال ع تمرهج وحمّ  يأَختأواُ  ) ا ّو واُ  وأ وا يأشأ ب نأ يأَخُلُق مأ وأ أ

ا أ لأُهُج اَلخص أرأأُ   2 من تمرهج، للدحنا الواقعا لهذه ال  را(  مأا  أ

                                                           
 .1 -1مي : السلاملنتظر عقد الدرر يف أخبار 1
 .27الغيبة: النعماين  2
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ت ل ج يعرف له  توب ر ور  تاعوه هوذا اّلوذ  نوال  وهرأ لوج ينلهوا  تواه مة العلج تّ  الّر
واّلووووذ  يحدووووت ن ووووة اّعووووج وبوووون ة  -علووووى ّاللووووا قوووود ه وعلووووّو  عرووووهص -الشوووو   البوعووووي 

 الدو وع 
 وتقوووديجأ  إّ تّ  فهوووجأ  ؛نبلوووق مووون الووونّ    يا وووإّ  هوووذا ل  شوووف لووون تّ  مووون  توووب وإ  

 ومشا لها  وتأخ ر الن وص وتأويلها ل ة عع دا  عن هاّة الن ة
 

إّ  هووذا يوودّل علووى تمووٍر مهووج، وهووو ت  قضووّ ا الدهدّيووا ُقووّدم  فووي    وور موون ت اصوو لها 
وتبّو   على يد علدوا  عحسوب الظورف اّلوذ   وا  يدوّر  لوذا فلو ة للون ال هوج قبعّ وا ّو 

 تووب ال وودوق تو ف وورأ  ا نوو أ ق ف دووا لوووالتبّو  عوونهاوّ ووا، ويد وون ت  تأخووذ م وواّ علووى للوون 
للوون ّعووّ دا موون ع ووة تف ووا  علووى الا ت  ح ومووا قرووت عهوود الظهووو  إلووى عوودم مشووروع ّ 

عسوورب طوووول مووّدأ ال  روووا وبسوورب   ووورأ األعوو لا التوووي لووج تسوووتبة  تووب القووودما  ت  تم وووب 
 عنها 
 

ت ف إلى ما ُل ر، ف ّ  ما قرت  مدا احتّج عه القوم فوي مو ووع ال  روا ّعوّ دا ف دوا 
ووودص احووتّج عووه علووى طووول عدوور الدهوود  تو مووا ل  وور فووي تعل ووت ال  رووا ي شووف لوون عوون ّو

تق  ر وخلت ُمرعوب فوي تقوديج حموج مقرولوا  روج ت  تهوج مسوألا فوي قضو ا الدهود  هوي 
قضّ ا ال  را ومة للن  تي  الضعف ف دا ُطرا، ت  إّ  هوذه القورو  التوي موّر  لوج ت وفص 

ل نتجأ القوم دل ال يد ن ت  يقرت تو ينهض 
1 

 

                                                           
 ليّتضح لك ذلك بشكل أوضح اقرأ موضوع التكليف جتاه املهدي. 1
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فووي  -و ّبدووا موون ر وور ق وود –ا  والساعووا عوواهدا    وورا  إّ  هووذين الندووولّ نا العلدوو 
ت وير قضّ ا الدهد  ت ويرا  عّ  ا ينّ ر ويمعلها ف ورأ تعو   فوي عوالج الالمعقوول نظريوا 

 1وتضّر لدل ت  تن ة عدلّ ا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وكثرياً ما تسمع هنا أو هناك أّن هذا الشخص هو املهدي وإن كان بصورة أخرى، أو كان معروف النسب  1

 وإن كان جاهالً أو عاملاً.
حممدد مهددي املعدروف بب درع العلدوك: وعكدم بعضدها أمّدمج اعتمدل  اعدة  وقد قال الكلباسي عندد ذكدر العالمدة 

 .ة سب اممج صوره بصورة السيد السند املشار إليمج حلكمة ومصل ةإال أن منّ كوممج هو إماك العصر )عج( 
وعنددددما تتدددألّمك األمدددور، وتكدددون هنددداك عدددرج أو خدددالف اددددءداب بدددز جهتدددز جتدددد قصدددص اللقدددا   ملهددددي ما  

 كثرت تفاصيلها.عد ها وعضورها، و 
 وعندما أصدر اللشرامي فتوى التنباك؛ فقد ذكر أممج من خيالف هذه الفتوى فكألّّنا حيارج املهدي.

ة واملسددتبّدة كددان الورفددان ءدددعمان موقفيهمددا بددر ى تت ددّد  عددن  ءيددد  وعندددما عصددل ابددالف بددز املشددرّو
 ى.املهدي هلذه الوائفة أو تلك، وكّل ّائفة تدعا موقفها بتلك الر  

وهدددذا مدددا تكدددّرر يف ندددري وقدددا ومناسدددبة، وهكدددذا بددددل أن خيضدددع املدددنمن للعقيددددة الددد  ءدددنمن؛ جتدددد أّن هنددداك 
 استغالال منملا هلا.
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 الفصل احلادي عشر
 يف زمن الغيبة

ُ
كليف

َ
 الت

 
وذعااأنو ااينفنين  اا نكماا نفي اا  بنو نن،هناا من اابنعناالنكاابنفينزمناالنياا ن  اابنفي ن اا 

زثأن بنغنأنوفحدنذعأنوّ ن   نيجلني نكصأنفي ن  نو نت ننيمنز ه نويأخذنبه ،نوقدننويت ن
تنأ االنكماا نوو ن،نتساا كنف اا  ن  وو نتقاايتنت ااكنياادمنكماا ننو ا نكناادن،فيادك  نيم هااد ّن

نونحينذي .ن1وو نتزثأنذعأهن،غن ن 
ن

نونحبننح ولنهن نو ننجنلنكبن  فل:ن  نه نوظنف نفي   بني ن  بنفي ن  ؟
وق ااأننهااأنوّ نهناا منتزمنفاا انخ ّ اا نياا ن  اابنفي ن اا ؟ن:ووناا نوكنقاادنوّ نفيساا فلنفو ّ نهااي

ند نوتزمناال نتجاا هنق ااّن نفي هاان ّناازنباانبنناايكنبن اابنفينزمناال:نتزمناال ننذياا ني اابنفي هااّ نو ن
نتج هنفي هدّ .نوقدنحدثنبننه  نخمط نع  ننويتنب  ن ّثأني نوكاله.ن

ن

ويااادلنكمااا نوعاااي ننااايكنبن ااابنفينزمنااالنوونقاااأنكمااا نفينفأيااا نبااانبنفيفزاااأ نو ااابنيقاااي ن
 بنق ئأني ن ق تنفينقادنوفينايخنونوفينيمان نيم ا  ننب:نكّزنينحقنقه ننّصنفيقأآ ،نحنثنيقيلن

اان) ٌَنَن   ن ر نَوَ اا ن  َحٌ ااد  َقاا بر   خ نَكَماا نوَكخ نق نرااَأنفنَقَم خاان  خ نَوَيااور نٌ اا َ نَووخ ااأ  نفيأف   مراا ر اابنَق خ ن ر نَخَمااتخ نَقاادخ يل 
زر نّو نفيٌ اا  رأريَبن ااٌأنّوَنَياانخي انَوَ ااَنجخ نَيَماابنَي   نَكَمااَ نَكقرَ نخاا ر نيااوذفنعاا  ن ّح ااد نن2(َوَ اابنَينَقمراالخ

 نيا نحاّأن ابنتحّ اأنفي سا وين ،نيهاين ه ا نَنيجيمزن،نيهذف   نع  نوينكنبننز نييتنوحد
فيخم نوت ق نفيأ  ي نيح مه ننع  ني ي  نني ي  ننينسن َنن َيوكظ  نحّق نكالنقدنهن)ص(ن

ن. بنبيدهنفوحن  
                                                           

ي ككككان ذب ز   غيككككإل اي"ككككان ذييكككككز   ذكفكككك      كتك كككك   ك كككك  كتلككككيت ذكككككا صكهاككككك ذبهكككك  ك    كتك كككك       1
 ذبستك  عإل  ج  ذكغكئب عإل ذب صك    ذكيزد  ذحلكئه     إكزذز ذكفكهب   إث"كت ذحلجان ذكغكئب   حن اك.

 .144آل عمهذن  2
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 الَتكليُف ِتجاَه قضّية المهدّية: 

نوقيلنبأّ ن ؛نفإليجا ب ّننصيننكم نضأخنب:ن يج بّ نو ام  .نو ا ن  بنو نيفينزمنلني نبد ا
،نوّ ا نفيسام  نيهاين يف نكم ننحينفإليزفتنوونفيأعح  نفيم يو نطملن بنفي  ّملنيهين  ني

نفيم .َنيو نيطملن ن ن  ن
ن

 التكليف االيجابي:
نفإليجاا ب و اا ن و نو نيطماالنفي اا ن ن اابنفي  ماالنفيقناا تنبفيااأنن،هااينتزمناالنبفيااأنفينزمناال 

ني ننقطننب،نه  :ذي نخنصأني  بنو نن حّد ،نون
ن

ن:ك بالشرعالتمسّ 
وو نيمنازتننكنا ن،وهاأنفيادعأَنيصاأي نون،نكما ن ينا نَنتسانفّزهنفي اد نو ني ي نث بن اننو 
نيحندنكن بذي  هنو ني اي ن بن اأّن.نوقدنون ني نقيلنفإل  تنعيفأنببن ح دن)نض(:ن،نَو

،نوهاين ننظااأ،نياو ن اا  نفوخااال يمنننظاأنويني ااأنبا يين نو ح  ابنن؛ ابنو اح انفيقاا ئ 
انفوعأوق تنفيق ئ نبيدهنع  ني ن بن يزا نوينها ننهننيا انن،وفنوفننظاأوفدّن ثأنوعأن بنو نعا ،نيج 

1فييص ب نفي أحي  .
 

 ذ ،نفي   بنهين بنيمنزتنب يي أنب يين نو ح  ابنفوخاال ،نَنو نيي اأنب يفسا  نيا ن
فونضنينيّجأنبظهيننفي هد نع  نيأىنويفيأنبيضنفين س.نوييّم نتمحظنوّ نهذفنفيخ اأن

 ّصنيااا ن  ااابنفي ن ااا ،نياااو نفَينااازفتنبااا يين نو ح  ااابنيقااايلنيااا :نيااانسنهنااا منتزمنااالنخااا
نفوخال نَنيجلني نكصأن و نكصأنو  بن و نآخأ.

ن

و نن؛ ذفنعناتنتأياادنو نت ّهاادنيم هااد نيااو نذيا ني ااي نبوحناا  نفيساانبنو   تاا نفي ااد و :ن
ن،نيوذفني نتزبنيذي ظهينهني ي ن و ا ننحد.يمبنينف كأن ي نوكندنفين سنوفضح نتم نفيسنب 

                                                           
 .230 -5ذملعجم ذب سط: ذكطربذ   1
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و ني ااي نياادي نكااد ن اابنن يااو نفينننجاان؛ اابنخاااللنفيطااألنفيحاا ي تاادكينيم هاادّ نعنااتن ذفن
نكنب.نبنوفي دٌنفيزذفبّن

 نينها نن ّسافي  ننيصا حلنهاذفنفو اأنغن ا انن  ٌنوه ذفنتجدنقايلنفإل ا تنعيفاأنبابن ح اد:ن
نبنده؟نن-ثّ نق لنه ذفنبنده–نبدين نع يخ نطنيمقن    نث نث نوطأ ن منّنيأّيز ني س نييمنفيقن  ر

ن1. نبدين وينن سٌننهللانك د نن رنل:ن  نيص حلنهذفنفو أنغن  نيمننّنق 
،ني ياديبنوفحادنونظأ،نعنلنعا  ني ّعادنوخاأي نوخنأ نادنكما نفَينازفتنب ياديبنوفينازفتنفينقايىن

ني نفي ن  نوق مه نوخيده ،نوهيننفسن  ننقيل.
ن

ن:نأمن المجتمع
 اابن ق  ااده نهااينحفااظنساا ننئن  اا نوويناا نفي ااأيي نفهن   اا نب ي اا ا،نبااأنوعيمناا ن قصاادفان

قا  يفننوكدنهللانكّزنوعّأنفي   ننبنب و بني نحن ته نوآخأته ن ذفيذفنو بنفيفأ نوفي جن ك،ن
ن )نكاااّزن ااابنق ئااأ:نيقاا لنب اا نيااأضنكماانه ،ن م اايفنفيٌصاا يرَح  ر نَوَك ر اانز  خ يَبنآَ ن اايفن ر َوَكااَدنٌو نفٌيااذر

ااَنخخن نَعَ اا نف خ مرَفٌنه  نيراا نفونخضر ااَنخخ َتَ اا نَيَنسخ يااَنه   نفٌيااذر نفنخ ن ر اا خ ااَنٌبنَيه  نَوَين َ زّر مرهر خ اابنَقاا خ يَبن ر َمَلنفٌيااذر
ن ان( نَو خ يرهر خ نَخيخ در بنَبيخ َيٌنه  ن ّر نَوَين َ دّر َيه  خ

2. 
tنا،نوهاين طمالنفينا سنوع يانب،ن فو ابنني ا  نكظن ا نانَنيياأرنقادنه ن َن ابنيقاده 

نو رن   نق لنكزنوعأنيح ا نقايلن باأفهن :ن)ن نا انَوفنخ   خ نَهااََذفنَبَمادفانآ ر َياأخ نفعخ ن  نَناّر نَقا َلن ربخاَأفهر ذخ
ن( َبنفيٌثَ َأف ر ن3.وَهخَم  ن ر

ياذف،نعاا  ن طميخا ن اابنفي اا  بنو نيحا يظنكماا نو ابنفي جن ااكنوف اانقأفنهن ا نو  اابنذياا .ن
نوو نَني نّأنب يدكيف نفي  طم نفين نتسنخدتنكن ويبن حنأ  نين زي نفي جن ك.

                                                           
 .335 -1ذككك : ذككليين  1
 .55ذكف    2
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ني  ابنو ننو ّنفي ا  بنهذفنيين نو نَنيق أن نب يضي نفي حث؛نيوّ نوخ  نينيمّن  ٍ ف اندنف
 يقيتنب نبيضنفيط  ينبنوونبيضنفيج  ك  نفين نتّدك نكالقنه نب ي هد نونحينذي .ن

وناا نقاا ل:ننأكاابنعاا بأنباابنيزيااد،نكاابنوباا نعيفااأنفي اا قو  اا نياادّلنكماا نذياا ن اا ننو ن
  نياانسنباا نو ااأَننيااو ٌنن-عاايفنكماا نوحاادنو نَنتخأنن-نوفونضف اا نيفن اا ن اا نتنفيساا  وف ن

ن1.وعأنينستن بنفين سن بنهللانكزنخف  ،نوَن نه نآي  ن
ن نو نيسااااانهمز ،نيحن تااااا نو ينااااا نهاااااذفنَنتنخاااااد نَو قصااااانأ نين  ااااا نو نتسااااا ٍنوحاااااد 

نو نيسام ه ن نا نبنما نفيادك وىنفينا ن نتس ٍنوحاد  تسنث أه نونتنوتنفكنوتننفكنبه نونت،نَو
ن ن ني نفيدنن نوفآلخأ .نَنيننجن نه ن َنفيخس

ن
وعنأ ندنكم نوّ نفي هاد نوي ا انيأيادنحفاظن ام نفي جن اكنوّ نفي هاد نيقايلنيا نفيادك  ن

وكماا نفو ااأف نب يياادلنوتفّ ااأنكماا نكم  ئناا نب يزهاادنوفينصاانح ....ن..ن...في نساايان يناا :ن
ن2وفي فق .

نوكنقاد وّنا نياانسننيأخاذن يقفا ان ابنفيحّ ا تنقاادنَنيخنمالنكابن يقالنفيج هااين،نو  نعنات 
بحساالنفيظااأر.ن َنوّ نهااذفني ااّنبنياا نوّ نيخنماالنفو ااأنهناا من يقاالنوفحاادنتجاا هه ،نبااأن

ننفإل اا تنفي هاادّ نياانسنياا ن يقاالنفيااأيضنفيناا ّتنيزااّأنحاا    بحنااثنييعاالنني اا نوفيخااأٍو
نيينااد نكماانه ،نن.كمنا  نيسااملنحقايقه ،نَو َن ااّن  ن ذفنعا  نيقاايتنباأ أنفيأكّناا نب ييادل،نَو

نيهن نحأ نه  ن.َو
ن

نوتمحظن   ن ّأنكمن نبأّ نفينزمنلني ن  بنفي ن  نَنيخنملنكبنفينزمنلني نغنأه.ن
نياا ،نقاادنتقاايل،نوعناالنوعزئّناا  نفينزمناالنتخنماالنبحساالنفيظااأر؟نوهااذفن ااحنٍ،نيااذفن

  ني حن ٍن ين ني ن  بنينيّم نبوهينن   نهن منتزمنلن بنني نآخأنوهينفينزمنلنفيسم ّ ،
ن1.كم نوع نفيخصيصنفي ن  

                                                           
 .207كغي"ان: ذكفعمك  ذ 1
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نكليُف السلبّي:لتا
و نهنا منو ايننيجالنو نن ا نيجالنكما نفي  ّمالنو نَنيفيما .وع  ن ّأ،نيهينتزمنالنب

ننجنن ه ،نوي  بنو ننحّد نوه ن  نين نب  نيأت :
ن

ن االستعجال:ذّم 
اا نَكَماا ننفييجماا ،نياان  بنو نتقااأون اابنذياا :ن) ثنااأفان اا نتجاادنياا نفيقااأآ نفيزااأي نذٌتن ن رنّر ااأخ ق 

بنٌنخّرن م ي َنَبنّرَن  ن ّر جر َنيخ ندر نَ  نَتسخ نَ  نكر ن2(.بر رنن نَوَعٌذبخن  نبر ر
نَبنخنر نَوَخنخَنز  خن:ن)نوق لنتي ي  أ  َ نفَو خ نَيق  ر م يَ نبر ر جر َنيخ ندر نَ  نَتسخ نَوٌ نكر ن.3(نق أنٌييخ
ااوقاا ل:ن)ن ن    ااف انَقاا َلنبريخَسااَ  نَخَمفخ ااَ  َ نَو ر اا رنَغ خ َ نَوَيٌ اا نَنَعااَكن  يَ اا ن رَياا نَقيخ ر اادر اابنَبيخ ينر ن ر

َأنَنخّرز  خن نَو خ مخن  خ نن4(.نوََكجر
نهللارنوق ل:ن)ن أ  يَ ننَوَت نَو خ أرع  م يه ن   خَح َن  نَوَتَي َي نَكٌ  ني  خ جر َنيخ ن.5(َياَلنَتسخ

نخَهااا ن:ن)نكااازنوعاااأنوقااا ل ااافرق يَ ن ر يَبنآَ ن ااايفن   خ ن ااايَ نبرَهااا نَوفٌياااذر يَبنَني  خ ر نبرَهااا نفٌياااذر أ  جر اااَنيخ َيسخ
َم  يَ نَوٌنَه نفيخَح فنَويَن ن6(.نيخ

َبنفي:ن)نوق ل ترن ر ي يفنفيخَيزخ نَعَ  نَ َ َأنو وخ نوَََي  خ رأخ أر أنٌيه  خنأف   جر َنيخ ن7(.ننَتسخ
م يَ نوق ل:ن)ن جر َنيخ نَتسخ نن  نبر ر نَهَذفنفٌيذر نع  ن8(.ذ وق يفنيرنخَنَنز  خ

                                                                                                                                  
  يفمك ذكتكلي  ذالجيكيب تكلي  عكز   غيإل ذكغي"ان  ارياك. 1
 .57ذبنعكز  2
 .58ذبنعكز  3
 .15ذبعهذف  4
 .1ذكفحل  5
 .18ذك   ى  6
 .35ذبحقكف  7
 .14ذكذذ ايت  8
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نقنها نوعثاأن ابنفوئ ا نذتفنوين  نينيّما نب ن ا نفي هاد ،نيقادنعثاأنتسا ؤلنفي ا  ننبنكابنون
لنفَ نيج لنوفيحاّثنكما نفيصا أ.ن ذفننجحاتنبياضنفينفايسنيا نتحقنا نن اطن ابنفينزّنا

نيهن من بنَنيقدننكم نذي ،نيذفنع  نفيس فلنينزّأنن و  .
،ن ااد ّنوباا نك اادنهللانيي اا نوكناادهن هاازتنفوك اادنفيااأح بنباابنعثنااأنقاا ل:نعنااتنكناادنكاابن

ن،يقا ل:نيا ن هازتن، اأنفياذ نتننظأونا ؟نيقادنطا لنكمننا يق ل:نعيمن نهللانيدفمن ن نهذفنفو
ن1 ي ،نو ينن نيصنأو .ي ،نوهم نفي سنيجمي ،نونج نفي سمّنن نّن ذانفي  ن

كمننا ننحن نق لن فو نفيأق نيخ طلنفإل  تنعيفأنفيص   ن)نض(:نقدنط لنهذفنفو أ ن
ن2حن نض قتنقميخن نو نن نعَ دفا.

نفو اأسب:نعيمتنيدفمن   نوبا نكما نهاذفنفيحنوب كبن بأفهن نببنهمنأنق ل:نقمتنون
نتخ أناا نب اا ؟نيقاا ل:نياا نوباا ن  ااح  نونااتن  وقاادنبم ااتن اابنفيسااننبن اا نقاادنتااأى،نو ااي نَو

نو ا :نيقا لن؟ىنتاأنن ا نفيسابّرنن ابنبم اتنوقادنتيجأ،نيقمت:ن  نوهللانوكجاأ.نو ا ي نَنوكجاأ
ن َنز  ااانني قااا نَنوحنااا نوت حصااايف،نت نااازوفنحنااا نذيااا ،ني اااي نن ااا ن  اااح  نبااا ونيااا نوهللا

ن3فوقّأ.
 

وع  نون نذّتنفييجم ،نيقدنون نين  نيق بمه ن ابن ادلنفيصا أنوفيحاّثنكمنا ،ن ابنذيا ن ا ن
نب يص أنك    . ن4نو نكبنفين ّ ن)ص(:نفننظ ننفيفٍأ

ن بنهللانكزنوعأنك    . ن5وق ل:نفننظ ننفيفٍأ
ن
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نو ااكنعااّأن اا نتقااأون اابنذتنفَ اانيج ل،نيااوّ ن اابنفييجاالنوّ نهناا من اا ني  اابنو نييااأر
فَ اانيج ل،نحنااثنتجاادنعثنااأفان ااابنفي اايأف ن  اا نيخ طاالنفي هااد نويطماالن نااا نو ننبااأ ارن

نتقأون بنذي :يظهأنوعأّ نفي هد ن  ن  نيس كنذي ن ن نيسيرنيسنيجأنيمظهين،ن
نننننننننننننااااااا يونٌنننرنهينأنبااااااا يظ نّجااااااا نكَنين ندَنَيااااااا
ند خنتقٌمااانناااي  ن نع نيرااانصاااأ ننَننأفيااا  رنبرن

 نننننننن

 ن

 

اافنن نفوكاادَنن اابَننلّرنذ نبراا نفدفئدَن نفيٌ ااق  ر
اابرن نف ن َن نَ ااا ه ااا نتطااأّننتخننَ اانهل ن  

ن

نوق لنآخأ:
نننننننننننجاااااااا أتَنفي  نن نفي  ئاااااااال ناهاااااااايناااااااا نويفن

ااااااااا ااااااااانّنن نااااااااا نَياااااااااأعّنن ن ننننننننننننأفاند نوكص 
ااااااااااحَننيناااااااااا نغ ئ اااااااااا انكناااااااااادن  نأ ن ضر

نننننننننننطاااااا  رنفييرنن اااااا  َنيناااااا نظرنظ رنن يناااااا 
ن

 ن

 

اااااانين مَندَنَياااااا ن؟أَهاااااا اااااا ذفنفي َنيَننأخنكجّر
نأخناياااااااااااايَننياااااااااااا ن اناااااااااااام نوطاااااااااااا لنتيمفن

نزلخن نقاااااادنَنااااااَناااااابرننو ااااااأ ننىنعااااااأٌنأَنَياااااا
نأخنَيااااا  نااااا نوياااااين ااااابنوَنياااااّأو نظرن

ن

نييمااا ن وّ نتحّأ ااا نعنحاااّأمنفي هاااد نَني  ااابنو نينحّقااا ن َن ذفنتحّققاااتنظاااأورنهاااذفنَو
ن يضيكّن نيذي .

وهذفنينسنيه  نخ طي نينحّأمنفي هد نيقط،نبأنو خ يف ني  نونف هنوهأنفي نتنو  نظهأن
نم نوفي سنيجمنب. نه ن بنذّتنفييج

ن
   التوقيت:رفض 

يظهايننفي هاد .نوخ ينا ي نياوّ ننفينيقناتنو نتحديادنوقات ننوهأنفي نتنكم ننيضرنحأصن
هذهنفيأوفي  نوضيتنضيفبطني  بنبيف طنه ننّ نعثناأن ابنفيادك وىنفينا نتظهاأنوتاّدك ن

نو نفي هد ن نظهأني نهذفنفييقت.
كبنوب نعيفأنق ل:نقمتني :نفيف نأنببنيس ن،ن  ننوىنو   نون ني ننيضنفينيقنتن

نوفيدفن ي ننخّنن  ٌنن. تي ن تي ،نعذانفييقّن ذانفييقّن:ن؟نيق لوقت ننفو أيهذفن  ن ي  ني  نخٍأ
 ن ف هنهللانكماا نفيثالثااانبنك ااأف،نقاا لنقي ااا :نقاادنوخمفناا ن ي ااا ،نوفكااده نثالثاانبنيي ااا ،نيمّ اا

قييايف:ن اد نهللا،ن  نبا ،نييجا  نكما ن ا نحادثن ن نبحاديث نثن   نيصنييفن  ن انييف،نياوذفنحادّن
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 عأوفنيجااا  نكمااا نخاااالرن ااا نحااادثن نعااا نبااا ،نيقييااايف:ن اااد نهللا؟نت ااانبحاااديث ننو ذفنحااادثن   
ن1. أتنب
 اابنن،د:نيا ن حّ اعيفاأنبابن ح اادك ادهللاننكابن ح ادنباابن سام نقا ل:نقا لنوبااي ا ننو نون

ن2.وقن اننحد نتنوو نتزذب ،نيون نَننيقّرننيالنته ببٌننوخ أمنكن نتيقنن نيالنته ببٌن
نحديثننسلن ينن ني نذي نبحنثنت ني نكبننّ ن كيفه.نَنتأخذمنهن   ننو :

نت،نوبا نهللان َنو نيخمالَننيقّران نوهاأنبناتنَ تي ،ن ّناعاذانفييّقاوق لنعيفأنبابن ح اّد:ن
ن3ننب.وقتنفي يقّرن

ن

ووّ اا ن ناا نيقاايت؟نيوخ اا ننكاابنوقاادننو نكاابنفإل اا تنكمااّ نباابن ي اا نفيأضاا :ن.......ن
نَنقااا ل:ن ثمااا نع ثاااأنفيسااا ك رن(نص)كااابنآب ئااا نكااابنن ااايلنهللانفييقااات،نيقااادنحااادثن نوبااا ،ن

َّنبَن ن4.  نتأتن  ن 
ن،هاا ن َنهااينهاا نييقنرنع ثااأنفيساا ك نَنيجمّنن  نقاا ل:ن ثم اا(نونااص)كاابنفين اا نوياا نيفااظ:ن

ننن5.متني نفيس  وف نَنيأتن  ن َنب ن انثق ن
ن

عااالن نه اا نكماا نع ناالنفي ن اا ،نيظهاايننفي هااد ني اا  نقناا تنفيساا ك نياا نوّ ننوهااذفنتأ نااد ن
ي نكم نفي نلنَنييأي ن َنهللانكزنوعّأ،نوهذفني م نب انفيدك وىنفييأي  نفين نيطمقه ن

نوهأنفيدعأ.
ن

وهذفنو أن هّ نين   نو نييأي نويأخذنب نبأنوين ّس نب نعّأن   بنع نَني ي نحط ا ان
نفيفننااا ن وفخنينااا نيي اااأنح قااا نوون هيو اااي نكمااا ن ذع ئهااا :ن)نعفينااا نر َقاااد  نٌمَ ااا نَووخ ار َنااا نفانيّرمخَحاااأخ

يَبن در سر نفيخ  فخ ََني حرلف نَيَس  فانَوهللا ن َ نير نفَونخضر َييخ َفَأَه نهللا نَوَيسخ ن1(.َوطخ
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وو اا نتحدياادنظهااينهنبساان ن ينناا نيااالنيصااٍنو نذياا نغناالنَنييم اا ن َنقاا لنفي نطاا ن:ن
 ا  نتحديادن بنفي ا ن نب ينحدياد،نوقادنذعاأنعثناأن ابنفي نقاد نبن ابنفييمنهللا،نوي نيأ ننّصن

نينه نيأخطأوفني نظنه نوتحديده ننيه نب يظبّرنظهينهني ن ننبنكنّن ن2.وفينخ نب،نيم نيخٍأ
ن

و ااكنذياا ،نيقاادنظهااأ ن كاا وىنعثنااأ نتحااّد نظهاايننفي هااد نوط يااتنعثنااأن اابنفيزناالن
فيناا ننغاا ن ااخفه نوضاايلن ساانيفه نوعااد ن اابنيط يهاا نوين ااأه .ن نهاا نعناا انحااّد نياانسن

 نيحدثنيق أنوخيدنفيظهيننوخنيقنتن قنا !!نط يا ان  ا ن  بنفيظهيننيحسل،نبأنعّأن 
نوغنأه ن بنحيف ث،ن َنوّ ن ثأنهذهنفيزنالنتحادثنكنادن فييقتنفّيذ نذعأنينيقنتنفيخأٍو

ن ثنأن بنفين سنقمق انو نخ   اني النكبنكدتن صدفقّننه نبأنوعذبه .
نيي نفي هد ؛نو نهذفنغنالنَو ما نفي نالنيجلنوَننأع نب ي نلنينقيل:نهذفن  بنخأٍو

َظَهاَأننن أنفيفس  نوهذفنآخأنفيز   ،ن)نف نعأنكصأنييعدنون سنيقييي :نف.نو َني َنهللا
نيرن نبرَ اااااااااافيخَفَسااا    اااأر نَوفيخَ حخ م نا نفيخَ اااأّر اااَضنفٌياااذر نَك ر يَقه  نَبيخ نيرن اااذر نَويخااادر نفيٌنااا سر ناااااا نَعَساااَ تخ ااا خ يفنَيَيٌمه 
ي يَ ن نذي .ننوتم نكال  نفيظهيننووننحين3(َيأخعر
نفي هد ؛نو ّنيزب،ن نيخٍأ نييما نوقنا نفي هد ننخأٍونت   نفيسني نَو و اأنبنادنهللانَو
نفي هاد نوونيايو نكمن نيجلنوفي   بنن َنهي. ينزاي نكناده نقادن؛ن نيخاٍأي أن يف نخاٍأ

نق ن نب  نيجلنكمنن .
ن

نناالنتظار:تفسير 
نون ضجنيالننظ ن،ن وقدنعنلني نفَننظا ننيدخأني نهذفنفينزمنلنو ني ي نين نيه نوف  

 اا نياادّلنكماا نوعاايانفَننظاا ن،نيزاالنب يفيااأنون نياا  نعثنااأنقااأن اا نينفااك نيناا ننغاا نوّناا ن
ني ي نفَننظ ن؟ن
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ي  اابنو ننفهاا نهااذفن اابنيهاا ن اا ن ّلنكماا نذتنفييجماا .ني َننظاا نني  اابنو ني ااي نكماا ن
ننحييب:ن ذ يتنو  دول.

طأ نفي ااا انوونوخ اااأمنبأّنااا نو ااا نفي اااذ يت،نيهاااينو نتننظاااأنع ااا نياااينوّ نهنااا منوحااادفان ااان
 اان ي نكماا نكن اا ن فنمنبياادن قاا ئ ،نيأنااتنتننظااأنوتنظااأن ياا نفيساا ك نينساان ط نقدو اا ن

نوتقيل:ن  ذفنحدث؟ني  ذفنتأّخأ؟
نوهذفن ذ يت؛نوّن نيدخأني نحقنقن ني نفييجم نوونفَ نيج ل.

يا ننفاسن  نفَننظ ننفي ذ يتني أخ نحأع نفإلنس  نويأخطه نبفزأ نوفحد ،نياوذفننعياتن 
في ثأنيوّن ن ن ق ن نيّتأف،نوّ نحأع ن ه  نع  ن صدنه نو ه  نع نتن َينه نيبنتجادنيها ن

ن َنتفسنأفانوفحدفانيقط،نوهذفنيين نوّن نتينشنح ي نفنت  منوخمطني نفيفه نوفينقديأ.
نيذفنيهين ذ يت.ن

ن

أرنصااون نوتاا  بنبااذي ،نثااّ نتَننو نتيماا نبااأّ نفي هااد ن اانظهأنع اا و اا نفي  اادول،نيهااين
يما نوّنا نهاذفنيانسن ابنياأن نباأنهاين ابنو اأنهللا،ني نا نتهينه،نوّنا ننظأمنكبن يكدنظ ن

ني  نو نيظهأنظهأ.
وخاااذي نتزاااي نقااادنفينز اااتنبااا ينزمنل،نوتزاااي نيااا ننفاااسنفييقاااتنقااادنوغمقاااتنبااا انفيااادعأن

نو نيتن بني  بنو نيسن ّم .
ن

نياا ن ينناا  :ن اام  ّن ب يناا ننوفيجاا ب ّنييناا ن ي اا  ن وننوك ااأنفإلنساا  ،نن ّ نفننظاا ننفيفااٍأ
كاادتنفَ اانيج لنوتااأمنفو اايننحناا نتن ااجنوونياا نح ينناا نتااأمنفو ااينن ناا نيحاانبنوقنهاا ن
وفيقنااا تنب ييفعااالن و ننخاااطنوفع ااا نفي خصااا نب سااا ئأنينساااتن ااابنوفع ااا :ن نااا نيظهاااأ؟ن

نوعنل؟نوويب؟نوي  ذف؟
نهااينفإلي اا  نبيعااي نت ننااأن ساانق مّ نَنبااّدن ناا نوو ااأ ن ن ااذي ،نيااوّ ن يناا نفننظاا ننفيفااٍأ

يااوّ نفي هااد نن ،نبااأنحناا نكناادنظهاايننفي هاادّ ؛يساان ن اام ننبنتج هاانباا ين ننأ،نوهااينت ننااأ ن
 يحن ٍن ينن .
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هناا من اابن نسنصاايلنذياا ،نفي هااد نيحناا ٍن ينناا ؟ننياا نيحناا ٍن ينناا نع اا نعاا  ن اانهجن
صاأ نفون ن  ،نوونتنقأو نو نفي هدّ ني نخط ن نفين ننويتنكنه نيطملن بنفيج هيننفينفن

 وفينأيند.

 
  لمؤسسة الدينية:نقد ا

 ّ ن بنفي س ئأنفين نيه نوه ّننه نين  نتيّم نبفزأ نفي هاد نهاينيانٍنوكانبنفي  ّمفانبن يا ن
 نيصاادنن نهاا نضااأون ننقاادنفيزك  اا  نفيناا نتااّدك نينفسااه نيااأن نياا نفيااديب،نوتااأىنوّ ن اا نياا

ن ق يل،نحنثن نع   نهذهنفيأوفي  نينز لن يفنهذهنفيط ئف نوينيّأيه .غنأن  أو نَو
فييم ا  نفينا نو افنه نفيأوفيا  نباأّنه ننذعاأ نفوح  ياثنوفيأوفيا  نفينا نت اّنبنح يا َننيقد

نويقه  نفيخ ون .كم   نفيسي ن
ن1ف نيسق .قأّنون لني نآخأنفيز   نك   نعهّنيقدنع  :ني ي ن

 نو اابن اانأت نكماا نفيناا سن  اا  نَني قاا ن اابنفيقااأآ ن َنن اا  ن  اا نقاا لنفين ااّ ن)ص(:نن
 اابنن نباا نوهاا نوبياادنفيناا سن ناا ،ن ساا عده نكاا  أ نوهاا نخااأفا ن َنف اا  ،نيساا ييننفإل ااالت

ن2نن نو ينه نتيي .فيهدى،نيقه  نذي نفيز   نيأنيقه  نتحتنظأنفيس   ن نه نخأعتنفيفرن
نوكبن ح دنببن سم نق ل:ن ألننعأنوب نك دنهللا:ن ن نيظهأنقا ئ   ؟نقا ل:ن ذفنعثاأ خن

ن3فيدنن .في يفي نوقمتنفيهدفي ...........نو  لنفيفقه  ن ي ن
 نتصاانأنفي دكاا ن ااانّن  اا ن ّ نفياايك نيخنااّأنبحناااثنتخاانمطنفي فاا هن نكناادنفينااا س؛نحنااثن

نالنوناان ن ذفني سان نيننا نيأخاينينها نفيصا نأنويهااأتن،نع ا نقا لنفين اّ ن)ص(:نعوفيسان نبدكا 
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ااقنااأ:نقاادنغ نن  يجااأ نفيناا سنكمنهاا نوينخااذونه ن اان نيااوذفنغنااأن نهاا نياان؟ينهاا نفيز نااأ أ ننّر
ن1.نزأفين سن  ن نوقدنوت نففيسنٌن
ن

نَياو  نفي س عدنفين نيأكه نهللانكزنوعأنع ا نقا ل:ن)ن َدنَرٌ ك يفنَ اَكنٌورنالَوَوٌ نفيخَ َسا عر نتَادخ
ّينااتنو  خأيااتننكاا  أ  نن-  اا نقااأو -يوّنهاا ن؛ن2(َوَحاادفان ب ن ئهاا نوهاا نخااأفان اابنفيهاادى،نقاادن  

ن َننحنط نهاا نووبيفبهاا نووقفااأ نقماايانوهمهاا ،نو اا نن اابنفي   اابنو نياادك  ينهاا نوّ نوحااد 
هللانووحسااابننوعااا ان فكااا َنن ااابن،يااا نوبااا نذنهللا.نوقااادننو نوّ نفين اااّ ن)ص(نقااا لنوبااا نذن:ن

عنالنن،يا نن ايلنهللانوو ا ن:نباأب نوناتيقمات نن.عا  نثيفبا ن ابنهللانفيجنا ن؛ك  ن ن س عدنهللا
ني ننفو يف أيكنينه نأن س عدنهللان؟نق ل:نَنت نتي ٌن ننخ ضنينه َو ينها ننىن نأنيب ي  طأ،نَو

ني    ن3ييتنفيقن   ن َننفس .ن ني نتفيأنيالنتمي بٌنوفيم ين  ن  تنينه نينوفتأمخنن،َو
ي نن  نونف نفي أ نو نتحن نفي س عدنبأهمه ،نياوذفنب ينا سنيأيياي نبن ئها نويقطياي نحاّ ن

نفيفقنأنوفيطفأنوفي أو نفين نينسنيه ن ينأنين ن نب نفي سجد.ن
ت اا نسنفينقاادنوهااينب ينأ ناادنيااأ نفييماا .نوقاادنتقاايل:نوعناالننوهااذفن اا ني ااّنبنياا نوه ّناا نو 

ني  بنو نو  نسنفينقدنبحّ ن بنهينوكم نووون ن ّن ؟
يأقيلني :ن ّ نهذفنفينقدنيدخأنض بن  ن ّلنكم نوعيانفو أنب ي يأورنوفينه نكبن
نيقّندنبح لن و نغنأه .نبأن ّنا نتجادنوّ نفإل ا تنعيفاأنفيصا   ن في نزأنوهينَنيخنّصنَو

ن خيفن ن يّ ن بنوهدىن يّ نك نيخ .ي ن4قيل:نوحلف
فيناا نساا  نوضاالن ياا نونااّ نب   ن اان نفينقاادنتي ااأنيصاا يٍنفيااديبنويصاا يٍنتماا نفي   ّن

نينقيي نك مه .نين   نو نتيّدنفينقدنو نم 
نو بنكجزنكبنيه نهذفنيهينكبنفيي أنوكجزنووضيل.

ن
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  نياا نحاااّظن اابنفييمااا نيزاابنهناا نو اااأن هاا ،نوهاااينوّ نهااذفنفينقاادنَنيقااايتنباا ن َن ااابنعاان
وفييقأ،نو  ن بني ني بن بنوهأنفييم نيالنين   نو نيدخأننفس ني نذيا .ننيا ،ن ا ني   ابن
و نيفيم نهينو نييمَ نوّ نوحدفانينسنيي نفينقدنبحنثني اي ن سانيّدفاننفسان نيانفّه نوّ نهاَ  ن

نفويخ صني  بنو نيخطأوفنوي  بنو نينيّأضيفنيمنقد.
ن

  التعامل مع الغيب:
فينصدي نب يفزأ ن بنو مه نوون بنحناثن بنحنثنن بنفي نلن يف انن  نع  نفي هد ّنوي

وقاتنظهاينه،نياوّ ن  ا نَنياّ نينا نهاينوّ ن قن ا نذيا نهاينو ننمنازتنباأ ني اي نفإلي اا  ن
  ااا ني اااي نيااا نو ن ساااأي ن ااابن سااا ئأنفي نااالنباااأ ني اااي نفإلي ااا  ن قنصاااأفانكمااا نو اااأن

ّأن ااا نقناااأن ااابنتف  ااانأنقمناااأنينهااا نَنيق اااأنأ نيااا  بنب ااابااافي ساااأي ،نويااانسني مااازتنفي ااا  بن
نفينصااّينن ااكن اا نيناا ن اابنضاايل.نوي  اابنو نف ّثااأنياا نبااذي نب إلي اا  ن فينصاادي نبااأنَو

اااَبننهللاب ي الئزاا ،نيااوّ نفي اا  بنياا  بنبيعااي نفي الئزاا نع اا نقاا لنكاازنوعااّأ:ن)ن ااَطفر ن ر َيصخ
ن َبنفيٌن سر الانَو ر ن1(.فيخَ الئرَز رنن   

رنوق ل:ن)ن نَرٌ د  نفيخَ الفيخَح خ أر نَع كر نَوفَونخضر نفيٌسَ  َوف ر أر الاننَي طر نوغنأنذي .ن2(نئرَز رنن   
نيا ن ويالنويالننوس،نيا نعاأننوسنوياالنيزاب،نيانسن طمايان ّنا نو نوؤ ابنبيعاي ن ّماا  

يسا  ،نويا نعاأنيسا  نويالننويلنوع ،ني نعأنوع نويالنويالنيا ،نيا نعاأنيا نويالنويال
ن3يسّ ٍنبه نهلل.نويلني  

نونصااف ن اابنثمجاا ،نَنفيااثمجنيطوونو نوؤ اابن نفيناا ننب ماا ننصااف ن اابنناا ن  فاا نفيناا ننَو
ن4ت ذيلنفيثمج.

ن
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نب ا أن   ياأ،نباأني قا نيا نحّنازنفإلي ا  .نويانسن    ن ّ نفي نلنَنينأّتلنكمنا نك اأ 
ي نفإلي ا  نب ي نالنوكظا ن  ا نينأتّالنكما نوفقيا نفي اي ن ابنفإلي ا  نب ي ياث،نو اكنذيا ن

ين اا أنفإلنسااا  نباا ينفزنأنيااا نذياا نعااا نَنيفساادننظااا تنفييااانش.ننيقاادنونف نهللانت ااا نمنو نَ
نآلخأت نعأّن نت ي نغدفا؛نوفك أنيدنن منعأّن نتينشنوبدفا. نحن نقنأ:نفك أخ

 ي يه نهذفنفيدنس.

ن
 التكليُف تجاَه المهدّي:

نحااابننني  اااأن اااكنيزاااأ نفي هاااد نبيف اااط نبياااضنفيطقااايسنوفينصاااّأي  نفينااا ننقااايتنبهااا ن
نوتييّ ن نكمنه .

نب نّدن بنت ننأنهذهنفويز ننفين نث تنكدتن ّحنه نوكدتني ئدته .نَو
ن

 :رؤيةالتكذيب 
نييضن نق أ ن ب نفي هد  نيق   ن كيى ن ب نتقأو نوو نتس ك نب   نفي سأي  نهذه تنيم 

يه نع ن   :نيهن من بنكّده ن ينالنكم ن ييدنووعي نن-بأوي -فويخ ص،نوهذهنفي سأي ن
بنهن من سأي نفَينق  نب ي هد ني ن  بنفي ن  نفي هد ،نووّ نهن من بنفينق نب نييال.نيز

نفيز أى،نيهن من بن نكن بنتحّققه ،نوهن من بننوىن    نه ،نبأنووقيكه .
ن

و ااا نفيمقااا  نب ي هاااد نق اااأنفي ن ااا ،نيقااادننون  نعثناااأن ااابنفيأوفيااا  نفينااا نتحاااّدثتنكااابن
نفينقيفنفي هدّ ،نوقدنذعأ نينث تنوّ نفي هد نحقنق نووّن نَن فلنحنّن ن .ني بنذي :ويخ ص 

:نقا لنفيح ناأ ننعيفاأنبابنك ادهللانكابنع نيا اننيحنا نبابنو ح ادنك ادهللانببن ح دنوىن
و نو ا ي نن  ح  ،ني  زن نوح دنببن  ح  فعن يتنون نوفي نونوبينك أونكندنفح دنببن

ين ا نونيادننك أون ن نونيدنو نو  ي نكبني  نو  نون نب  مَننوب ل،نيقمتني :ني نكبنفيخمَن
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قااا ل:ن اااأنن..َنتخماااين ااابنحّجااا ،....نفونضياااوّ نفكنقااا   نو ينااا نوّ نو نو اااأي نكنااا ،ن
ن1....نويتنفيخملن بنبيدنوب ن ح د؟نيق ل:ن  نوهللا....نح عن ،نيقمتني :نونتَن

ن

ننٍ.وهذفنفيسندنفيصح
ن

بااابنيحنااا ننبااابنكمااا ن  عنمييااا نقااا ل:نحااادثن ن ح ااادنحااادثن ن ح اااد:نونوىنفيصااادو نقااا ل
  ياا نفيفاازفن نقاا ل:نحاادثن ن ي وياا نباابنح اان ،نباابن ح اادنباابننفييطاا ننقاا ل:نحاادثن نعيفااأ

 ح اادننقاا ييف:نكااأضنكمنناا نوبااين ااأ ّنباابنكث اا  نفييَننو ح اادنفباابنوياايانباابنناايل:نو ح ااد
يقاا ل:نهااذفن  ااا    ن اابنبياااد ،نن،وعناا نونخياانبننعاااالن،فيحساابنباابنكمااا نونحاابنياا ن نزيااا 

تأونا نبيادننَتنفأقيفن ابنبياد نيا نو يا نز نينهمزايف،نو ا ن نزا ننوخمنفن نكمن  ،نوطنييهنَو
ن2 ح د.نوبين   ن   تن َنوي تنقالئأنحننيي   نهذف،نق ييف:نيخأعن ن بنكندهني  

ن

نببنعيفأنببنفي ظفاأنفييماي نفيسا أقند نقا ل:نحادثن نعيفاأنحدثن نفي ظفأونوىنق ل:ن
ببن يأورنقا ل:نعنالن يا نوباينك ادهللاننببن سيي ،نكبنوبن نق ل:نحدثن نعيفأنببن ح د

 ي نبسن  نبن نك  أ،نيأوياتنغم  نا نيمي اي ننأ  نهللانفيسين نق ل:ن رنفي مخ ،نحدثن نك د
ن: نكما نينا ،نيقمات:ن ابنهاذف؟نيقا ييفّ اوفضاي نع نن صامّنع يسا نكما ن  نن ويناني نغديأن ا   ن

ن3. ح دنببنفيحسبنوع  ني ن ين نوبن 
ن

قدنذهلنقيتن بنوهأنفييم ن ي نتزذيلنعّأن بنوو  نفيمق  نب ي هد ني ن  بنفي ن  ،ني
نفي هد نوونفَينق  نب ف ك وقدننو ني نفينيقنكنفي أيفنفي نسيانيم هد ن،ن ن   هد 

ن ن ي  نفوخنأ نفيسفنأ ن..... نفيس أ : نكم  نبب نيدك ن ح د ن ب نينين  و نأت 
نفيسفن ن نوفيصنح نيهينعذّن....نفي   هد  ن4.فان فنأ نوَني بنو ك نفي   هد نق أنخأٍو

ن
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ينقيفنب ي هد ،نوهين  نعيأنفي يضن َنو نهن منقصص نعثنأ ننويتنكبنويخ صنف
ويأىنو نفيأؤي ن   ن ،نبأنوقيتنييال،نونويتني نذي نفنفيخ أننغ نيهأت ،نذهي ّ  نب

نيهذف نعدف. ن  ّنن.....نيق ل:نفيخ أ،نهذفنكم نفيز ظ  ن صطف نيّ  نقصصنعثنأ 
نتمق ه نفين نفييظن  نوفييق ئكنفيزثنأ نفيق  ي نيي نضنيالن أ أ،نوفحدنخ أنفينيقنك
نفيزمنن ننوفهنني  ن ي نضنفن ن كنوتص ننفه .نعن ه ني ننيه و وّنن،ب يق يلنفييم   

نيص حلن"َبدنق ل:ن) (نهللانك دنوب نكبنفي ين أ نبأ  ننده نفيطي  نوفي نونوفيني  ن 
بدن،غن  ن بنفو أنهذف نع  نوظ هأهنوح  "ن بنبثالثنبنو  ن،كزي ن بنغن ن ني ني نَو

نفيثالثي ننوهَ  نغن ن ني نووين ئ ن بنبثالثنبنيسنأنسن) (نن ونفوح  يثنيأفلنب ن أل
ن1يخف .نَنع  نفيي أن بنيسنده نقدنن  نيه نيقدنني نون نقأ ننعأنين   ييفنو نَبد

 نفيخنا لنكما نحسا انوهذفن  نيي سننغ  ني نتصادي نتما نفوخ ا ننو ا  ان نها نقايّن
نفييقأ.

ن

بأنتزذيلن بنن،تزذيلن بني هدهينسنكنفي قصي ني نفينيقنهن من بننوىنبأّ نوي  ن
وّ ك ن   هدت ،نوف ك  نفي   هد نو أنآخأنغنأننفسنفي   هد ،نو نفي ّدك نيه ن يمبن

نخالي نيأل أ.نيه نغنأن نزن نكمنه 
ن

وهن من بننوىنبأ نفي   هد نهن نَنيقصدن نه ن جأ ننؤي نفيينب،نبأنف ك  نفيمق  ن
ن نيذف  ك  نفنيه نقيتن بنفيأوفي نبأ نفي قصي ن نه فيذ ني ي ن بنفإل   ن كنخيف  ،

ن.فيسف ن 
فيسفنأنفيث ن ن ح دنببنكث   نفيي أ نق ل:نكبن بننظأن ي ن  ننو نبنن  نهن من

  ين نيقيل:نوهللان  ن  حلنهذفنفو أنينح أنفي ي  نعأن ن نينأىنفين سنوييأيه ن
نييأيين  ن2.ويأون نَو
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نون نيقصد نيون   نفي نفّن  نفيأؤي  نبأّ  ننوى نبه  ن يأي ، نكب نوّن نفيأؤي  نوييأر نيأفه بأ 
نفي هد .

ن

بابنكما ننكابنوح اد   ننويتني نذي نقصصنَني  بنتصديقه ،ني بنذي ن ا ننو ن
ياأوىنيا ننفو اد كم نوب نفيحسنبن ح دنببنعيفاأننفيأف  ،نق ل:نحدثن نينونون نفيأ ٌن

ق اأن ان ننيا حديثنبني ن  حلنفيز ا  نكمنا نفيساالتنو ا ينه  ن نا نع ا ن ا ك،نووظابنذ
ثالث  ئ نوونقأي  ن نه ،نق ل:نحدثن نكم نببن بأفهن نفيفدع نق ل:نبننا نونا نيا نفيطايفرنقادن

كبني نبنفيزي  نوي انحسابنفييعا ،ننبحمق  ننيوذفنون ن، نوونيدنو نوطيرنفيس بي  نٌننفت نطرن
نَوحسابن ابنعال ا ،نونن يا نفينا س،نيانزم نيما نونَنناو كنهن ن ن نقاأّرن.نهنيا ننطنلنفيأفئح رن

فيناا س،نيسااأيتنبي ااه ن اابن اا نيزخأناا نو مّرننذه ت ن،نيااوكااذان اابن نطقاا نياا نحساابنعمي اا 
ثه نيظهاااأنيمنااا سنيااا نعاااأن ااان نيي ااا نيخيف ااا ،نينحااادّرنن(ص):نفبااابنن ااايلنهللانهاااذف؟نيقااا ل

ن،ياتنوعها  سنأيدنوت منيأنيدن نهدفمنهللا.نق ل:نين وين نحص  نيحيّن:نويحدثين ،نيقمت
؟نيقمات:نحصا  نيز افتن(ص) ينا نفبابنن ايلنهللانيكنبيضنعمس ئ :ن  نفّيذ ن نيق لني 

ث نااتنكمناا ننو ذفنوناا نباا نقاادنيحقناا نيقاا ل:نيااد ،نيااوذفنوناا نبساا ن  ن اابنذهاال،نيااذه ت ننكااب
نفيمه نَ.ن نوظهأني نفيح ،نوذهلنكن نفيي  نوتيأين ؟نيقمتن:فيحجّن

انيق ل:نون نفي هد ،نون نقا ئ نفيز ا  ،نونا نفياذ نو الها نكادَنع ا ن مياتنظم ا ان ينف،ن  نوع 
ني ق نفين سني نينأ نو ثاأن ابنتنا رنفونضنَنتخمين بنحجّن   اأفئنأ،نوقادنظهاأننبنا ن نَو

ن1 بنوهأنفيح .نثنبه ن خيفن وي تنخأوع ،نيهذهنو  ن ني ننق ن نيحدّن
ن

و ّن  نذعأ نذي نوبّنبني نوّ نعثنأفن   نيأوىنيا نذيا نيانسنيا نو اأنونّخ ا نن اأنكابن
نتيّه نوونعذا،نينأيثنينه نوونن ه ن ي نوهمه .

وكم نعّأ،نيقدنذعأ نقصصنو ّنفتنعنلني نذعأن بنفينقا نفي هاد .نوها نتهادرن
ن نه  .نن،نبأنو ثأه  ي نوعي نوونف ن أفننوعي نفي هدّ ،نوعثنأ  ٍّ نَنيص
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ن1هللانوكم .و
ن

نون نك ي   نو أ-نتأوىنع نتنهن منقصصنعثنأ  كبنيق  نهذفنن- و نو ني ي نيه 
نفي خصنوونذفمنب ي هد ،ن َنوّنه ني نتزبنغنأنقصصن خنمف نوون يهي  .ن

نيزب،نهن نين   نو نن نأن ي ن سأيننبنه  :
ياا ،ن ّ نعثناأفان اابنفيناا سن  اابنيااّدك نوّناا نفينقاا نفي هااد نيقاايلنذياا نبساا لنوهاا  نكااأضن

ٍنينساا كدهنيااخصنَنييأياا نينناايّه نوّناا نفي هااد نوونيااأت نهااذفن ااأ ني ااي نياا ن يقاالنحااأرن
نفي خصني نهني ن  نتجيم نيينقدنبأ نهذفنفي خصنهينفي هد .

ن

َ اّن  نبياضنو اح انفيزك  ا  نن؛  ا ن ّ نعثناأفان  ابنف كا نوّنا نفينقا نب ي هاد نعاذب ان
ني  ئي  نفين نَنتيدتن بنيصّدقه .فيدينن نفين نيمنّلنحييه نبيضنفين سن  بنين أنف

ن

ع  نيمنق نب ي هد ننبحأنفييميتنفّيذ ننو نكن نون نع و بنفي أيلنو نفيسندن هد ن
ننو ن بنن  ئأن بنفي هد ن نذعأن   نييند     بنيّ  ني نفيمق  نب ي هد نووننؤين ،

يك ني نوقدني  أنو أنهذفنفينيقنكنبيقفي ننظأن ي نفي نونفي فند؛نكّم نق ئال:ن......ن
في ن  نفيز أىن كنعه ي نح لنفي  مغنو كيفهنفي   هد نفي نفن نبيدنفي ن  نفيز أى.ن
نكم ن نفينيقنك نوفين  ل نفيقأفئب نب قن   نفييم  نحصيل نب حن  ل ن يي  وي  ب

نو  ننفي الح  نيه ، نبوظه نه نهللانوووين ؤه ن َ نكمن  نيطمك نَ نفيذى نفي نل نكب وفَخ  ن
ح لن   هدت ني ،نن-كمن نفيسالتنن-  تنوييم نون نفيحج نفي   هد نفي نفن نو ني هدنفَ
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ف نن كه ني نيأ نفيخيفص،نوف نن-وي  نن-وي نييم ن بنفي  مغنف ك ؤهنيذي .نوقدني نكن
1فقن  هنظ هأنفينصيصنب ه   نفَكن  ن،نو َي نبيضنفآلث ن.

ن

تنو بنيقيلن ثأنهذفنيسن يدنعَدفانعَدفانو ني ي ن  بنيمنق نب ي هد ،نع  ننوي
ن نه ني  .نووكنقدنو نهذهنفيقصصنَنتأعكنيقطن ٍّ ي نذي نقصصنعثنأ نَنيص
 ي ن ي نيه نوون ي ننغ  ني نتصديقه نَ ن ي ننوعي نفي هد نقأي  ن   نيدونن
 بنوحدفث؛نبأنووي  نت أيأنقصصنَنو أنَنكبنيق  نهذفنفي جنهدنوونذفمن

نب ي هد نفي ننظأ،نوهينَنيهدرن َنإل   غنتقد نوونك أو،نفيي ي  يسنكم ن يد
نويينب يزذا.

ن
نوك ي  ..

نّ ها ن يا ننوووكادتن يا كنه ،نننأّياثوونكما نووقاأنفين،نين   نفيحذنن بن كايىنفيأؤيا 
نك الانبأّ نح لنكمنه نن َنت نرنوهمه .نووي  نو ن  ابنتزاذيلنَ ّن  ن كن ا ننو نن؛كم  انَو

ن.في   هد  بنيدك ن
ن

 وضع اليد على الرأس:
كما نفياأوسنوفيقنا تنكنادنذعاأننذعأن  نيا  نبانبنفينا سن ابنوضاكنفينادرنوي  بنهن نو نن

 ابننفي هدّ ،نوقادنيا  نهاذفنعاّدفانبانبنفينا سنَ اّن  نيا نفي جا يسنفينا نيجن اكنينها نخما  ن
نفين سنيمذعأنوفيدك  .نو كنهذفنيوّن نَنتجدنو الانيأكّن نيهذفنفيفيأ.

 كن اا نهن اابنحقااي نفي هاادّ نوفييجاالنوّ نفي حااّدثنفينااين نكنااد  نذعااأنهااذفنفينصااّأرنب
ّنوي لوا اع ور أولوو كبنوعي ن صدننوو أنيهذفنفيي أننوهذفنع يل نكم نفي   ننبنق ل:ن

ننّنهاا ننووفنخ ااأفانياا و،نويزاابنفي ساا ي ن اابنكااّد ن اابنفييم اا  نووهااأنفيصاااللنلحووّد ا ع عليوو 
نن
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نهااذفنفي اا ا،نونقااأنبيااضنفييم اا  نفّناا ن ااألنكاابنهااذفنفي يضااي نفيياا ي نفي ن ّحااأنفيجمنااأ
فيساندنك ادنهللان ا طنفي حاّدثنفيجزفئاأ ،نوقادنوعا انهاذفنفي أحايتنيا نبياضنتصا ننف نفّنا ن

فيصا   ننفإل ا تنوىنخ أفان   ين نفّن نذعأنيي ا انف ا  نفي  ا نمنكمنا نفيساالتنيا ن جماسن
ن1كمن نفيسالت،نيق تنكمن نفيسالتنتيظن  انوفحنأف  اني .

نو ن ن ذفنع  ن حّدث ن جزنكبنو نيجدن ينالنحن نيجأن ي نقنأن ثأنفينين نك ن ّحأفانَو
ويقاا ل،ني اا نهااذفنفياادينأنفي خنفاا نبحنااثنَنيساانطنكنوحاادنو نييثااأنكمناا ؟نحناا نوّ ن اا نَن

ساايلن اابنف اااندّلنيحصاا نكااّدفان اابنفيأوفياا  نفي يضااايك نياا نيجاادنينهاا نياااني ني  اابنو ني ن
نيذي .

ن

ن

في فنااا نوقااا لن اااندنوح ااادنويااا ني نااالنفيناااين نباااذي نحنااا نيجاااأن يااا نت أياااأنذيااا نيقااا ل:ن
في  يي نفي   نفي ي  أني ن نأت :نعأ نفيي   نفّن ن ذفن  كنفينا سنذعاأنو اف ن ام ن

و نبهااذفنفيقناا تنتيظاان ننهللانكمناا نوآياا نو ااّم نيقي ااي نتيظن اا انياا ،نوهااذفنفيقناا تن سنحسااب،
نفّ ننيمن اا ن)ص(نوعثنااأن ااابنكم اا  نفيسااان نيي مااي نذياا . وقااا لنياا نفيسااانأ :نح اا نبياااض 

نن:(ص)كندهنعثنأن بنكم   نكصأهنييند  نقأونفي ن دني ن دح نع كنن   فيسفننفإل  ت
نننننننننننف نفيخاّطنب ياذهلخنصاطَنفي  نني ادلرنننأ نمق
ن ك رن َنَ اااااندَناكنااااانفوياااااأفر ننتنهااااالَنن خنوون
 ن

 ن

 

ن اابنعناالخننوحساابَنن اابنخااطّرننكماا نون  ن
ن ااالخن انكمااا نفيأفن انوونعثّناااايياااف نن  ااا ان  نقرن

 

 بنع  ني نفي جمس،نيص ننوعدفانكظن  انوع نكنن   فيسّننفإل  تق تني نفيح لنكنده ن
ن2ي نفي جمس،نفننه .

 ذنفننهاا نفو ااأن ياا نوّ نهااذفنهااينفياادينأ،نحنااثنفننقااأنهااذفنفيطقااسن اابنفي نصااّيي ن ذفن
نذعأنف  نفين ّ ن)ص(نيص ننيي أنب ن ذفنذعأنفي هدّ .

ن
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ن أوّ نكبنفي ف أنببنك أ،نيق ل:ن ّن نيسن حلنوو  نفي   ق ن نيقدنف ندّلنيذي نبخ أ 
كناادن اا   نذعااأنفيحّجاا نفي ننظااأنونوفحناا نياادفهنوضااكنفيناادنكماا نفيااأوسنوفيقناا تنوفياادك  نياا ن
نتأّ ن انب يأض ن)كمن نفيسالت(نحنثنون نييأنذي ،نووقّأن  نيدلنكمن ن ثأنهذفنفيفيأن ب يفٍأ
هااينفَ اانح  ا.نو اا نفيز ااأىنييفضااح ،نوو اا نفيصاا أىنيم اا نح اا هنياا نووفخااأنعماادنوحاايفلن

)كجاااأنهللانتيااا ي نيأعااا (ن ااابن"فيد يااا نفيسااا   "نيااا نذياااأنخ اااأنفي ف اااأنفيحّجااا نفي ننظاااأن
فيطييأنكبنفي نون ح دنببنك دنفيج  نني نعن ان"  ا   نفونايفن"ن ابنوّنا نقا ل:ني ا نقاأون
 ك أنقصندت نفي يأوي نكم نفيأض ن)كمن نفيساالت(نوذعاَأهنكجاأنهللانتيا ي نيأعا ؛نوضاكن

.فيأض ن)كمن نفيسالت(نيدهنكم ننو  نوتيفضكن ن1ق ئ  نو ك ني نب يفٍأ
وهن نننظأني نهذفنفيدينأ،ني يخ أن أوّ نكابنفي فّ اأنبابنك اأنوهاينضاينل،نباأنَن
تزااا  نتجااادنحاااديث نوفهااا نفي ااانبن َنويااا ن اااندهنهاااذفنفيزاااّذفا،نيهاااينضاااينلنغااا لنع ااا نهاااين

عايي ،ني  ادنفي اذهل،ن  اطأانفيأوفيا ،نَنيي اأنق لنكن نفينج يّ :ن يأورن بنيأن ،ن
ن2لنكمنه .ييّن أ ني ن صنف  نَني ن  نخط بن .نوقدنذ نب .نوقنأن ن نع

وقاادن ياادنكمناا ننضااينل،ن نه ياات،ن أتفااكنفيقاايل،نخطاا ب .:نفي  اا ئأ نوقاا لنكناا نفباابن
نيجي نو ني نلنحديث .نعثنأ،نوح أنفي ال ني نحديث نح النكظن  ني   ن ن3َو

ن

أعنجن   نذعاأنفيطهأفنا نو نك ادنفيأضا نبابن ح ادنفي حأفنا نذعاأنفيقصا نيا نعن با ن"تا
،نو ك نو نفإل ا تنفيأضا نوقالنووضاكنيادهنكما ن4ننأف نفوحزف ني نوي  ن مط  نخأف   "

نو  نكند  ن  كنذي ن بن ك أ.ن َنوّ نفي ال  نتأع نيهذفنفي خص،نوذعأنعن ب نوعن ب ن
بياااادنذياااا :نووون نينه اااا نوح  يااااثنغأي اااا نووخ اااا نفنناااا  ن نووق  اااانصنن5آخااااأ،نوقاااا لنكنه اااا 
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 نها نيا نفيزنالنفي ين اأ نوفيسانأنفي  انهأ نوفينايفنيونفي نن اأ .نكجن  ،ني ننقلنكم نعثنأن
فيناا نذعأهاا نياا نوياا  نفإل اا تننثوحساابنفيظاابنياا ن ثااأنهااذفنفي قاا تنَو ااّن  نب ثااأنفوح  ياا

فيأض ن)كمن نفيسالت(نفين ني نيذعأه ننئنسنفي حدثنبنفيصدو نفيق  ني ن"كني نفوخ  ن"ن
فييا   نفَكن ا ن،نباأنبي اه ن خ يفا نينما ننوغنأهن بنفيزنالنفي ين اأ ؛نبينادنعادفن ابنعها 

ن1فيأوفي  نفي  نهأ نغ ي نفَينه ن.
نهذفنح لنفيزن انفيذ نيسندلنب ،نوهي ن بنبنتنفيينز ي ..

ن

   نوث تنفَ نح  انفين    نفي  هأو  ،نيق ل:نويسنحلنفيقن تنكنادنذعاأنهاذفنفيمقالن
اا2ي اا ننو نياا نعناا ان" ياازفتنفين  اال"نكاابن"تنزياا نفيخاا طأ" ناا نفيصاا   ن ااميف ن:ن   يأن َي

هللانكمناا نكاابن اا لنفيقناا تنكناادنذعااأنيفااظنفيقاا ئ ن)كمناا نفيسااالت(ن اابنويقاا انفيحجاا ،نيقاا ل:ن
نّن ،نو بنيّد نفيأوي ن ي نوحّ ن ......فيو .وّ ني نغن  نطَي

ن3
وهاينياا نياذعأن ااندفنحناا ني  ابنو نينظااأنينا ،نوفوغااأانو نفيزناا انفياذ نذعااأهن"تنزياا ن

ن4سنيدكيفهنو ينم نو نو  .فيخ طأ"نوخ ين ي نين
ن

وو اا ن كاايىنو نفإل اا تنفيأضاا نييااأنذياا نو نقاا تنووضااكنياادهنكماا ننو اا ني اا نقااأون ك ااأن
نت ئنن نوذي نكند  نبمغنقيي :

ننننننننننننيقيت نكم نف  رنهللانوفي أع  رن  ٍ ن   ت نَنَ ح يَ نخ نر نخأوٍ 
ن5ي نأنث بت،نوقدننوىنفيصدو نفيخ أ،ن و نو نيذعأنذي .
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 م !تراب مفد
 نيا  نكما نفويسابنو نتسا كنبياضنفينا سن ذفنذعاأنفي هاد نقا ل:ننوحا نوونوفلنو  ّن

نفيي ي نبنينأفان قد  نفيفدف !
وهااذفنتي نااأنغنااأن ااحنٍن ينّناا نبااأنهااينتي نااأن  نااد ،نوهااينعااذي نغنااأن ااحنٍن اابنن

حنثنفي ين ؛نوّ نفي هد نبأنوفون ن  ن بنق م ن  نع  وفن َنوعأنفين س،ني  ن ين نوّ ن
نيي ي نبني يني نيدف ني قد  ؟نيم بن ن ي ن قد  نحننه ؟ف

نَنتقأ:ن ّ نهذفنتي نأن ج   نونحينذي ،نيو نعّأنتي نأنوونف طاللني ّ سنييك .
ن

 رضا اإلمام:
يقااايلنق ئاااأ:ننضااا نفإل ااا تنهاااينفيفاااي ننئأنفينااا نتجاااده نويساااني مه نفيقااايتنو و ااابنفيي ااا 

نيّ نو ننرض نفإل  تن طميا نفو  أ،نوهذفنيأض نفإل  تنوذفمنَنيأض نفإل  ت ي ابنن.نَو
كم نفييق ئدنفين نتأخطنفإلنسا  ننف نط ك نوع  نبح أت ،ن َنوّ نهذفنفيني نأني دخأنخمالان

اَبنبا هللنكاّزنوعاأنوتجياأننضا نهللانهاينهادرنفي ا  بنع ا نقا لنت ا نم:ن)ن االان ّر َي خَن  ايَ نَي خ
َيفن ان ن.1(نٌورنَونرضخ

في هد ،نبأنننقّأانفي نهللا،نوفي هد نَنيأيادن نا ن َنينسنتزمنفن نف نننقّأانفي ن
يو نقمَتنبأّ ننض نفإل  تنهيننض نهللا،نيأقيل:ن ّ نهذفنفيني نأني ّثاأن حفا اننذي نوحسل.

كبنفيني نأنفيصحنٍ،نو نجدنبيدنوقتن بنيقيل:ننرضا نياال نفي جنهادنهايننرضا نفإل ا ت،ن
نوه ذف.نثّ نبيدنذي ننض نيال نوعنأنفي جنهدننض نيم جنهد

ن
 قراءة األدعية:

وفيناا نوضاايتننتنيّماا نبق اان نفإل اا تنفي هااد ّنضاايتنفيزثنااأن اابنفو كناا نفيناا ن  اا نون
نكم نذي .وفين ن  ننفيج هيننيقأوه نويد بن،نينأخطنفين سنب يق ن 
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ووناا نوكماا نوّ نهناا من اابنيقاايل:نَنيجااي نياا نو نتثنااأن ثااأنهااذهنفي ساا ئأنوتأخاا نكق ئاادن
 االنفيحقاا ئ نيمناا سنينيأياايفنوّ نهناا منو ااينفانويفيهاا نوفكنقاادوفنفيناا س،نوهااذفنيقصاادنو نَنتز

نبصّحنه نينستنعذي ني نحقنقنه .
ن

نوي  بنو ننقلنكندنوه ن ك  يبنوويهأه  نينيأرنح يه  :
ن

ننندعاء العهد:
وقاادنون نوّ ن كاا  نفييهاادنيقااأونونخياانبن اا  ح انو اابنييااأنذياا نيوّناا ن اان ي ن اابنونصاا نن

و  ن يتاا نيااوّ نهللانكاازنوعااأن اان يث نين ااي ن ااكنفي هااد نفي هااد ،نو  نظهااأنفي هاادّ نبياادن
ن،وكط هنب ّأنعم  نويلنحسن في  نونن؛ن م ن ن كيت ني هأفن نف !!   نوخأع نهللان بنق أه
نو ح نكن نويلن ّني .

قأف تااا .نيزااابن ذفننظاااأ نيااا ن اااندنكمااا نعثناااأن ااابنفينااا سندفوتنوهاااين كااا  ن  اااهيننيااا
ن.2 و ن ندن1فيحديثنذعأهنفببنفي  هد 

ن3 أ الني نعن بنب.وون هنفيزفي  ني ن   ن
هاننقالانكبنفيزن انفيينن نبسندنين نو ثاأن ابنن1111   نذعأهنفي جمس نفي نيّي نك تن

نياا نفو كناا نوعاادهنفي جمساا نياا نفينجاالنو  ّيفاا ن  جهاايل.ن ااكن ّ نفيزناا انفيينناا نعناا ا 
 اني نييأرن جهيلنوقدنيذعأهنب   نفي أو ننس  ن ي نفي أّ .نوقدنذعأنفي جمس نو نفيزن

ن4  ّيف نكم نفينيننب.
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ن:دبةدعاء الن  
يااا ن ف نفي يااا  نو ن كااا  نفيندبااا ن اااأو نبساااندن ين اااأنكااابنفإل ااا تنيقااادنذعاااأنفي جمسااا ن

يزبنكندنفينظأني نفيسندنتجدنوّ نفو أنينسنعذي .نيوّ نهذفنفيدك  ن أو ني نفيص   ،ن
 ح ادنبابنكما ننقا لن:قا ل:نذعاأنبياضنو اح بن نقا لونفببنط ووسن ص  لنفيزفئاأن ن ان

 كااا  نننقماااتن ااابنعنااا ان ح ااادنبااابنفيحسااانبنبااابن ااافن  نفي زوياااأ ن)نض(نبااابنوبااا نقاااأ :
نن1فيندب .
بنن اا ن ح اادنباابنكماا نباابنوباا نقااأ ن اابن  اا يوننهااا،664طاا ووسنتاايي ن اان نيزاابنفباابنون

هااااا،نوكمناااا نَباااادنو نتزااااي نهناااا منو ثااااأن اااابنوف ااااط نوهاااا ن450فينج ياااا نفي ناااايي ن اااان ن
ن جهيي .

فيحسنبنببن فن  نفي زويأ نفيا نفيادك  نغناأن اذعيننيهاَين اندنن ندن ح دنبب   ن ّ ن
ن جهيلنوي  .

وضلن ي نذي ،ني نن  نتأىنوّ نهذفنفيدك  ني ثأن بنقأف ت ني نهذفنفييصأن َنوّن ني ن
ن.فببنط ووسنعأنين  نتقّدتن بنعنلنفو كن نفين نتقّد تنكم نعنلذن يأ ني
ن

 ااا  نيسااانحلنقأف تااا نيااا نياااي  نفيفطاااأنوّ نهاااذفنفيااادك  نوهاااين كااا  نندبااا نع نوفييجنااال ن
وفوضح نويايتنفيج يا نويايتنفي اديأ،نوعاأّ ن ابنوضاكنهاذفنفيحاديثنَني نفا نباأ نياأخطن
في   بنبق ّن نفي هد نع  نيفه ه ،نبأنويطملن ن نو نيجيأنييتنكندهنويأحا نيايتنحاز ن

نوندب !!
ن

َنتسااان ّم ن،نبااأنياا نو نع اا نيفهااا نعثنااأو ننتزمنفاا نتجاا هنفي هااد نيااانسنياا نفياادك  ن  ٌن
ني صمحن نووني صمح نغنأمن ن  ن نوونفعن  كّن ا.
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وقاايلنو اااكنذيااا نينجاادن  ااابنينااازّ نبااازّ نوهااأنفييمااا ن ااابنَني نفاا نبهاااذهنفو كنااا ننوياااتن
ح يهااا ،نيناااأت نب اااالت نكجنااال.نوقااادن ااا يتنبياااضنهاااَ  نينحاااّدثنكااابنوعااايانو نتاااذعأن

ن!!!!1(نونر نَوذخ  أخ   خنَي ذخ  أ نفي هد ن فئ  اني نعأن    نوآ نيز نيذعأمنث نيقيل:ن)ن
نَنخّرَه وآخأنيفّسأن)ن نبرن ينر نفَونخض  َأَقتر نيقيل:نو نبنيننفي هد !!!!!!ن2(نَوَويخ

نوهذفن  ني ّنبني نخطأن  نبم  نفَنحأفرنوضيلنفي نهج.
 

 ّ نحّ نفي هد نهينوعيانط كن ن ذفنظهأنيحسل،نوو  نغنأنذي نيم نيث تن
بنق أن بنيأيدنو نيسن ّأنفي يضي ،نوون بنَني  ن   نذعأهنفيقيت،نفيّمه ن َن 

نينظأنيأل يننبيقم نو ي ن  نينأّتلنكم ن  نيطأح ن بننن ئج.
 

نإنكاُر المهدّي: 
يجاالنو ننينااأرنبااأّ نيزااأ نفي هدوّياا نينسااتنيزااأ نيسااهأنفإلي اا  نبهاا ،نياادو  انتجاادن اابن

نيساان أا:نعناالني  اابنو نيياانشن نساا  نعااّأنهااذفنفييقاات؟نوي اا ذفنَنيظهااأن ااكنعاا ّأنفيهااٍأ
فزتنينه نفيد   ؟ نوفي ف  دنفين نحصمتنو   نوفي ٍأ

بااأ،نهناا من اابننيااضنو ااأنفيفزااأ ني ااالانكاابنفي ن اا نفيناا نَنيااّ نبااأّ نفإلي اا  نبهاا ن
نو يل.

ن ّ ن بنوهّ نو   انني ه :
 نو اابنتجّ اأنو اابن في اييننباا ينقصنق  يا نفيياا ي :نياوّ ن اا نيحادثنياا نفييا ي ن اابننقاص 

نو اابنته اانشنيمفقااأف نوفي سن اايفنبنو اابن ج كاا   ن اانطأ نفيط اا  نوفي ساان ّديبن نو اابنخمااأ 
 اابننوحاأوانو  نعاا  ن ااّني ن أييضا ،ن َنوّناا نياانسنو ااأفانط نئا نكماا نفيحناا  ،نباأنهااينعااز  ن

 بنننه نَن  نأن ي نو نيم  نوونو ني ّنأ.
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وو  نتصّيننوّ نفي هد ن يرني ّنأنعّأنذي نييه نوخن لن يكن ين ننغلنفَنسا  نيا نننن
يمّ ا نكجازنكابنت نناأنفييفقاكنيجااأن يا نيزاأ نفي هدّيا نونحيها نعنياييضننفساّ نكاابنفين نناأن

.  خمأن يعي نب يفيأني نفيخ ٍن

 سنصايل،نينصاّيننو ننعاالن ه اا نذفتها :نيزاّأن ا نينها ن ايلن  نن اييخ نفيفزاأ نبحادّرن
بماغن اابنفيقااي نوفينااأثنأني  اابنو نييّحاادنفييا ي نوييفعاا نع اا بأ نفونضنوحّ   هاا نووهااأنفي اا لن

نوغنأنذيا ،نثاٌ نينصاأنوف نوقّي نو كالت نو  أ  ينفيذنينه نكم نفخنالرن يننفينفيذن بن  ل 
نيصيلنعّدفانو نينحق ن  ني ننقأنبأّن ن سنحنأنووني   نو ني ي نعذي .  كمنه نو أ 

و اا ن ذفنوضاافتن ياا نذياا نفي ن اا نوطاايلنفيي ااأنيااوّ نفو ااأن اان ي نو اايلنياا نفيفهاا ننن
ني النكبنفينقّ أنوفَكنق  .

 ت ا نانفيأوفياا  نين اا نبننهاا :ن اايف نياا نتحدياادنيااخصنفي هااد ن اابنحنااثنفَ اا نوون
  بنحنثنفيي ل،نوون بنحنثنتف  نأنوعي ه،نهأنهينحّ نيأ  نوتني ييدنَحق .

 هذفني النك  نذعأن بنت  ناني نكال   نفيظهيننوينبنآخأنفيز   .

 ن نأني نااكرنف اان اليه ن اابنبيااضنفيناا س:نوهااذفن اابنوهااّ نو اا  انني ااه ،نيماانسن اابن اا
 كاا وىنفي هدياا نو اا نيصاا ح ه ن اابنوضااأفننكماا نفيااديبنوفي جن ااكن َنب نيهاا نَ ااّن  ن ااكن
وعااي ن  اا  أنياا نتصااّينه نوونتيّقمهاا .نوهااذفن اا ن يااكنك اادهللانباابنح ااي نفينااييجأ ن ياا نو ن
ي نلنعن َا:نَن هدّ ني نَنظأنبيدنخنأنفي  أ.نوقادن اّنف نبيادنو نحادثتنيننا نفيقحطا ن ن

يأوىنوّ نخنأن  نأني نكنتزأنن ثاأنهاذهنفيحايف ثنهاينفيطيابنيا نن1400ني نفيحأتن ن 
نو   ه .

ن
وقدن   نو نتحّدثن نكبنح  ن نز ننفي هد نبحسلننو نفيفقه  .نيزبنهنا من ابني نزاأن
في هد نَنكم نو  سننّ ن  ننو نكابنفين اّ ن)ص(،نباأنوّنا نيينقادنوّ نتما نفيأوفيا  نيا ن

  بنبأ أنيزأ نفي هد نيزّن نيينقدنبأّ نفي هاد نيا نيييادنتث ت.نوونقدني ي نفإلنز ننبأ ني
نبيد،نيهيني نزأنفي صدف نَنفي فهيت.

ن
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هن منبيضنفإلي  ين  نفين ني  بنو نتاين نكما نفَكنقا  نب ي هادّ ن نها نوّ نوحادفانيا ن
ن يناا نو ني خفاا نفين ااّ نن)ص(ن نيااني ن اابنو ااأنفي ن اا ن َن اابنطااأ نوهااأنفي ناات،نَو يااأور

نكبنفين س!يني ن بنذي ن
نو نه نطيلنك أهنوينسنعّأنوحدنيقدننكم نو نيصّد نذي .

و نه نوّ نفي جن كنقدن ّأنب ثنأن بنفي حبنفينا نظهاأنينها ن ابنفي ف  ادنو افزتنينها ن
نفيد   نيم نيظهأنينه ؟ن

و نها نوّ نط نياا نفيحناا  نو نيحاادثنينهاا نت ّنااأنوتقّماال،نحنااثنتني قاالنفيظااأورنباانبن ااّدن
ننوّ نهنااا منوقناا ان ااا ن نصااأنفو ااايننيناا ن يااا نف اانقأفننبحناااثنوعاازن،نو اابنفيخطاااأنتصاايّن

نتخنف نين نفي    أنوفينزفك  .
نبيااضنفيناا سنوفّ كاا  ه ن كاا وىن يااكنث نهاا ن و نهاا ن اا نظهااأن اابن ف  اادنبساا لنخااأٍو

نغ ين ا.
نو نه نوّ ن بنوهأنفييم ن بنيّ  نينه نبأنوونزأه .

ن  نبظهينه. ّأنذي نيّجكنبيضنفين سنكم ن نز ننفي هد نوكدتنفإلي 
نيزنلني  بنفيني  أن كن بنونزأنفي هد ؟!

ن
 ابننكبنكم نببنعيفأنكبنوخن ن ي  نببنعيفأنون نق ل:ن ذفنيقدنفيخ  س نقدننو ني

يصاا حلنهااذفنن نَنباادٌن ّناان، ياا نبّناان نكنهاا نوحااد،وياادنفيساا بكنياا هللنهللانياا نو ياا نز نَنياازيمز ن
  نه ن حنا ن ابنهللانكازن نّنن.ب فو أن بنغن  نحن نيأعكنكبنهذفنفو أن بنع  نيقيلن

ٍّننوعأنف نحبنبه نخمق ، ن ييه. بنهذفنَتٌننيينكم نآب ؤع نووعدف ع ن ين انو 
نق ل:نيقمت:ني ن ند ن بنفيخ  سن بنويدنفيس بك؟

ويزابن  نتين ايفنن.زا نت ان نكابنح ما ووحال  ننكابنهاذف،نيق ل:ني نبن نكقييز نتص أ ن
نن1.يسيرنتدنعين 
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نفيناا سن يناا نوّ نفيفزااأ نيننّ اا ن ياا نذياا ،نهااذفنقااين لن ي اا نباابنعيفااأنوهااينيينااأرنوقااأار
نيخفا نكمنا نوّ نقايلنفإل ا تنيادّلن نتقّ مه نووّ نفييقايلنتصا أنكابنتصاّيننذيا .نَو يصيل 

نبااذي نحنّاا نقاا ل:ن ويزاابن  نكماا نكااذنن اابنياا نيساانطكنتحّ ااأنذياا نوفوخااذنباا ،نوياا ني ناالر
ن.تين يفنيسيرنتدنعين 

ااأت نو اا تنوفقااكنظهااينه،نيااوّ نفيناا سنو ن ّناا نكاادتنفإلي اا  نياابني ااي ن    اا الن ذفن اا ن ر
نفي هد ني  نيديه ن بنآث ننونصيصنوير  نتأىن بنكدي . ن يرنت سأ ن ي نتأيندر

وهذفنهاينفي ها ،نوّنا ن ذفنبقناتنحنا نيظهاأنفي هاد نيزابن يا ،نويانسنفي ها نو نتا  بن
نب نوتدفيكنكن نوييّم نغدفانت هأن نف نكمن نوتحّ دنفين َسنضّده.

ن
 اابنن نعن باا نكاابنفي ن اا :نت اا عأنفباابنوباا نغاا ن نوع  كاا  ندنذعااأنفيطي اا نياا ن قدّ اايقاا

نخملني .نلنيذعأنفببنوب نغ ن نو ٌني نفيخمَننفي ني  ن1وب ن ح دن   نَو
 اابنفي ااني نياا نيساانطكنو نياا  بنبهااذهنفيفزااأ ،نيااالنتساان أانو نتجاادن اابنَننهااذفننعااأ ن
ن ّأ نيق لني :نهأنكمّ ني  بنبه .ن نبأسن ذفني نوؤ بنب ي هد ؟!!يقدن أين ننعأ 

ني :نَ. نقمت 
وتياااأرني ااا ذف؟نوّ نفإلي ااا  نيااانسنينااا نيجااالنو نتااا  ب،نباااأنهاااينيياااأنتمقااا ئ .نويزاااأ ن

نفي هد نع  ن ّأنكمنن نينسنتيّقمه ن هالا.
ن

يجلنو نت ّنزنبنبنفإلنز ننوفيجحي ،ني ي نزأنقدنيجدن    نع ين انيإلي ا  نبهاذهنفيق ان ن
نفي   م نين بنييأرنويجحد.نو   انحّدثن نكنه ،نيزب

فإلنزاا نني ااي نخطنااأفن ذفنعاا  نقطيناا نوفقنااأ نبااأيضنفَخااأنوهااذفن اا ني ااي نخطااأهنين اا ن
ق أنفيظهيننف  نبيدنفيظهيننيوّ ن بنينأخأنكن نهين بنع نتني ن صامح نب اضنفينظاأن

نكبنعين ن نزأفنفون ينأي .
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،نينني  اااأن ااااكنفي  ااا م نيااان بنَنيمنااازتنبااااأ انفيحااايفننكناااد  نينحاااّدثنكاااابنفي يضاااي 
نخم نو خلنكقأ.نفي سأي نبأ ميانفينهّ  نوفيسخأّي نيدّلنكم ن ي رن

ن
وي  اابنهناا نو ننااذعأن يقاالن ااذهلن هااّ نهااين ااذهلنفوب ضااّن ،نيهاا نَني  نااي نبفزااأ ن

ويزبني ن.نوتيد ن نهجننه ع  نيأو نبس لنضيلنفيأوفي  ننوذي عيقند نفإل  تنفي هد ن
نطيّن .قنفن نز نفسنفييقتنه نَنينزأون ن

وهااااذفننو نيسااااانحّ نفينقاااااديأ،نيقاااادنتاااااأىنوّ نفوح  ياااااثنيناااا نون  نيااااا نفي هاااااد نينهااااا ن
فضطأفانوفخنالر،نيزبن و نو ني ي نهن من يقلنقا ئ نكما ن نزا ننفيفزاأ ن ابنو   اه ن

نكم ننحينفيقطك.
ن

 ي نزأنياون نوكنقدنو نفإلنز ننوقّأنخطأفان بنفينف كأنفيخ ط نفّيذ نوعدن هن كنفي ينأر.ن
 ذفنظهأنفإل  تني ي ن ي ،نيزبنفي  ا م ن اكنفي يناأرني بن بنو ح انفي ص يٍن  ني ن

ني ن حدىنح يننب،نه  :ن
 ت   َنن،نحنثفيصحنٍنوفيخطأبنبننب ي  ه  نيالنيقدننكم نفين ننزكقم نفّيذ نف نألنن
 كنده.ن يفقكنكندهفي

 ا لنوفيجا هنفّيذ نف نف  ن بنهذهنفيفزأ نوخن نفي   س  نفين نوّيأ نيا نفيزثناأن ابنفين 
نفيدنن ني نقم را ن يا نوقصا ن نعا  نبحناثنَنيسانطنكنو نينخاّأّ صن ابن وفّيذ نو أنحلف

 ذي .

ن
نوقيلني :

وون"ذي ن أيٍنن1"ذفمنوهللان حضنفإلي   "يقدنق لنفين  ن)ص(ني بنيّ ني نهللا:ن
نيزنلنو ّفأن بنيّ ني نوعي نفي هد ؟!نن2فإلي   "
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ون ني نم نكقالنق  ننكم نفينقدنوونهينيخصنث نفكنقدنو نهذفنفّيذ ني ؛نيون نيّ ن
يفّزأنَن ّن  نوو نفو أن يلنعّدفنَن ن  نووّن نطألنب  أنغنأن قنك.نوكالٍنفي  ن

نهينو ني ي نفيطألن نطقّن ،نوو نن  بنونيذنن بنَنيسنطكنتقّ أنفيفزأ .
ن

نووحااُلن ياا نفي هااد ن  اابني اا  بنب ي هاا د ن اابني نزااأنفي هااد نوياا نياا نذياا نكااذننخنااأ 
في  اا م نينساتنيا نفَكنااأفرنوونفإلنزا ننوّنها ن  اا م نتحاأنباا يظهين،نوننويسان ّأنق اّنن .

ن.،نونه نتن  نفيفنبن  نَنيحص ،نوه نينبنتسنهم نفي  أبأني نف ن اللنفيفزأ 
ن

ااأ نتحناا ٍن ياا نو نتاادفيكنكنهاا نَنضااّدنفي نزااأيبن  اابنفييجناالنوّ نق ااّن نفي هااد ن ر
نف نأفحيفن ن ،نوّن نفن  مَتنب ي   ننبنبه .يه ،نيهَ  نقدنف نأحتن نه نون

تأّ أنهن ،نيوّ نفإلنز نني ي نخطنأفا،نينسن كن بنَنيا  بنفآل نب ي هادّ نوياينوّنا نَن
ينيّقأنفو اأ،نباأنيان بن اننزأنكناد  نيظاأنفي هاد .نيهاين ابن اني نضنفي هاد نويحّ ادن

نضّده.ن
ي ااي نب اا ه نوونتأويااأ،نفإلنزاا ننياانسنيقااطنبساا لنكاادتنفَكنااأفرنب ي هااد نفيااذ نقاادن

ن.فإلنز نن  بنيينأرنب نبيدنفيظهينويزبنهن من  نهينويدنوهيني ن
ن

 أين نفحده :ن ذفنفنزأ نَو  نفي هدّ نهأنف ي نآث  ان؟نقمتني :نَن ين نيمقيلنبأّن ن
نآث ،نوٌن نتينقدن جّأ نفكنق  نوفَكنق  نَنيق أنفيج أنَنيق أنفَث .

ننن
في يناأرنن:؟نوقايلقيي :نو نفي نزأنوي أن ابنفي يناأره ن بنوهن منقدنتقيل:نهأنوي

؛نياوّ نفي نزاأنوي أن ذفنوقلنكندنفيحدو ،نو  نفي أت ا نفّياذ نَني ّنازنبانبنفيساّن نوفي دكا 
ن ن . نويز نَني ي نعال  نب نأنبّنن ،نيأن نوقيل:ن ٌ نفييفقكنهينفيفنصأ.نخنأ 

ن
ن
ن
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 الفصل الثاني عشر
 املِحنة

 
 حنة هنا؟ما المقصود بالم  

  حن التي نمّر بها في عصر الغيبة بسبب المشاكل والفتن التي تحدث؟هل هي الم  
ليس المقصود بها هذا المعنى، ألّن هذه المحنن   ترعنإ ىلنى الغيبنة، بنل ىلنى  بيعنة 

 الحياة التي   بّد منها. 
ننعني  ونحنن  هناثمن  نندفإ ي أما المحنة الحقيقّينة فهني التن ياق النممن والتناج، ، خناج    

 وألّننا نؤمن بشكل خا ئ. ، بلألّننا نفّكر بشكل خا ئ
 

فهنننننا يقننننإ فنننني  ،عننننندما   يسننننتايإ ا نسننننان أن  ننننؤمن، وعننننندما يع ننننم عننننن التفكيننننر
 متخّ ننن    هنننس بسنننبب  نننر    نننبب المحننننة هنننو منننا  صنننل لننند نا منننن خ نننل فننني الف  و المحننننة. 

وهو الار  اّلذي أدى ىلى فنتن ثيينرة هني فني  قيقتهنا أننّد منن  الوقت،س ومضّر في نف
 الفتن التي تحّدثت عنها أ اد ث عالمات الظهوج.
نُبت س )  ىنها الفتن التي نصنعها نحن، ونتعنّذ  بهنا نحنن  َ نيب َة ق نُد أ  ناب ُتك س ِمص   َ نا أ  ل مَّ أ و 

ننُن ع   ننُل ه ننو  م  ُ ننت ُس أ نَّننى ه ننذ ا ق  ننا ق  ُي  ُيه  سُ مّ  ننك  عالمننات ، ثننّس ن قنني بمسننؤولّيتها ع ننى 1( ننند  أ ُنف س 
 الظهوج.

بفهننس  قضنية المهنندي، فننيمكن التنني تتعّ ن  مشناكل منّر ع يننت وتبنّين لننت أهننّس الوبمنا أّننن  
 المحن ة؟ تننظر ونفهس: ثي  نفكّ هنا أُن 

 
                                                           

 .165آل عمران  1
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 الِمحنة: تفكيك
  التي  تحنّر  وتمّيل المنا  ،مت بحسب الروايات   تعّ بت عند نظرت  في خاج ة ج  

وتحننننّدد المعنننناج  ومنننننا   التض ينننند والمعاج ننننة و يننننر  لننننت. أمننننا مننننا أثنننناج  فيهننننا المهننننديّ 
 ا  ا نننتغرابي، فقننند جأ نننت أّن معظنننس المننننا   التننني يفتنننرم أّن فيهنننا تض يننندا  ل مهننندي وتيقيفننن

لقضّية المهدي تحدث فيها معاج ة لحرثت . وأّن ثييرا من المنا   التي    ؤمن أه هنا 
بنل  ثنرت ، الغيبة وظهوج المهدي بعند  يبتن  هني التني تؤّ،ند المهندّي عنند ظهنوجهبمفهوم 

الروايننننات أن مننننن المنننننا   التنننني يحصننننل فيهننننا معاج ننننة ل مهنننندّي ى ا خننننر  البصننننرة  وميسننننان 
 !!!!1والريّ 
 

هذا  يبت ما ق ناه، فعندما تحّشد وتيّق  الناس ع ى ا يمان بالمهدّي فننّن منا يحندث و 
شنبهات وتعّقند المفناهيس وت حندث اجتباكنا فني المفناهيس، وهنذا منا  نؤّثر  ن با  هو أّنت تكّير ال

 ع ى تحد د مصداق المهدي. 
بينمننا ت نند الننناس اّلننذ ن    ؤمنننون بغيبننة المهنندي متننى ظهننر وجأوا مننن   سننن  النن   
و بيعننة ثوجتنن  فنننّنهس  يسنناجعون ىلننى نصننرت  وتض يننده، و،ؤّثنند هننذا قننو  ا مننام ععفننر بننن 

خر   القائس خنر  منن هنذا األمنر منن ثنان   نرى أّنن  منن أه ن ، ودخنل فين  ننب   محمد: ى ا
ع ب دة الشمس والقمر.

2 
 

ى ا نظننرت فيمننا وجد مننن تك ينن   نن بي:   تسننتع ل و  توّقننت   تننذثر ا ننما ثمننا فنني 
و   ،  تنرون نخصن  الخبر المنروي عنن ا منام ع نّي بنن محمند الهنادي: ....... ألنكنس

 3.ا م لكس  ثره ب يحلّ 
                                                           

امةةأ ميهةة ا مةة   م هةةا  ا ةةدن. مدينةةق ميد ةةق يف ةةق   م مي  1  لهةة ميةةال عنهةةا :ميةة    هةةا اومةة ي مدينةةق  هةةرانق ُل
ه ُثرية ا دن  عالي ل   اوهالد  مها  م  مشه رة مدينق  اوسةاللق طريق على احلاج حمط   له  اخلريا  ل اوف ُا
 ......اجلهال لالد لميصهق

 .332اوغمهق  اوط س   2
 .328 -1اوكا   اوكلمين  3
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 1.با م  ه ثر   يحلّ   : وفي خبر  
خوفنا ع ين . وأننا أقنو : لنيس  لنت فقنر، بنل أجاد أن يضنإ  :و ير  لت، لما ا؟  نتقو 

 .2نه ا يقو  لت تعامل مإ قضّية المهدي ع ى أّنها  يب
 

أراد ىّن جفض التوقيت وجفض ىناعة ا  س فضال  عن التنظير  دّ  ع ى أن المهندّي 
 هدوّية بالمهدّي نفسه.حصر األطروحة الم

ىّن اّلذي  نكر المهدي خيَر ممن يسنتغل قضنّية المهندي. ولعّ نت تظنّن أن منن يسنتغّل 
قضّية المهدي هنو أدعيناا المهدينة فحسنب، وأننا أقنو  لنت: ثنال، لنيس هنؤ ا فقنر. ثيينَر 
ممننن  ننّدعي أّننن  يمّيننل نيابننة المهنندي هننو أيضننا  يسننتغّل قضننّية المهنندي و،ح ننر ع ننى أي 

 قضّية المهدي ى  بحسب ما  ر،د هو.فهس ل
ىّن الذي يفّكر و،تعّقل األموج و،نكر المهدي خير ممن  ؤمن ىيمانا  بال عقل و  فهس، 

، وق ننّدم لنن  بشننكل  ننؤمن بالمهنندي   ثعقينندة َننحيحة بننل ثشننيا اعتنناد ع ينن  ووجثنن ممننن 
 ه.شوّ مخا ئ، بل و 

 

هدي فضنت دون أن تشعر، ننتت كّ ما أكيرت من األدعية، وثّ ما لهج لسانت با س الم
وزادت  أم أبينننت  نننت كير الشنننبهات وتعّقننند المفننناهيس. ثّ منننا نشنننرت الكتنننب وألقينننت الخانننب

تعقيننند المفهنننوم وتضنننييإ هنننو منننا  نننؤدي ىلنننى ، و تعّقننند الو نننإ وثينننرت الشنننبهاتالنظرّ،نننات 
 المصداق.

بينننن ، وعنننندما يظهنننر المهننندي،  نننت د أّن المفننناهيس اّلتننني ثوّناهنننا  نننتكون عائقنننا بينننننا و 
ثنننر، فهنننس عد ننند، بينمنننا نحنننن بنيننننا ثنننّل  أتعنننرم لمنننا ا؟ ألّن المهننندي  ننندعو ىلنننى أمنننر قننند د 

 أفكاجنا ع ى الار  القديس اّلذي يضتي المهدي ليسقا .

                                                           
 .32 -51حبار األم ار اجلام ق ودرر  خهار األئمق األطهار  اجمللس   1
ما لمن اه سال ا. 2   ك   ن يفراجق مفه ي اوغمبُ 
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ىّنهننا ثاجثننة مرّثبننة، فهنني تشننغ نا عننن  ياتنننا وفنني نفننس الوقننت  هننل أدجثننت الكاجثننة؟
 ت بس ع ينا د ننا.

ن مقتضى ا يمان بل ثّل ما فني قضنّية المهندي أنت تؤمن بالمهدي، هذا  سَن، ولك
وثمنا يقتضني  ا يمنان بالغينب.    ثغيب،تعامل معها و،نبغي أن تتقو  لت: ىّنها  يب. 

داعنني  ألن تضننإ  نند  ع ننى جأ ننت، و  داعنني  ألن ت هننج با ننم  وقنند نهيننت عننن .  ّهننر 
ننني م نندا  تكننون نفسننت انا نن  لبننناا  ياتننت و ّيننا  أن تسننمت أل نند  أن يسننتغّل هاعسننت ليب

 أنت  ابا  لناجه.
 
 :أن نصَنَع عصَر الَمهديّ  ُيمكن

منننا معننننى أن يظهنننر المهننندي فننني عصنننر متنننضخر فنننال هننننا   نننؤا  يمكنننن أن يانننر : 
فنني أنشننغل  وأيسنتفيد مننن   ننائر الننناس؟ ومننا معنننى أن أتوّقن  عننن العمننل بسننبب اليننضس 

 عصر الظهوج؟لاّلذي أعي  في  بل العمل لغير زمني 
هنا يمكن أن ننا   ىلنى نقانة مهّمنة يمكنن أن نسنتفيدها منن قضنّية المهندي وأن من 

ُن نكون بالفعل ممن يمّهد ل مهدي   با فساد بل با َال  ثما قنا  تبناج  وتقنّدس: ) ى
ا اُ ت ا ُعت   ال    م  َُ  وهي:1( أ ج ،د  ى  َّ ا  

ل، أي أن تعمننننل تحو،نننل فكنننرة المهننندي ىلننننى مينننا  وقننندوة وأ نننوة  سنننننة لتحقيننن  األمننن
لتحقي  أهدام المهدي، لقد بّينت لنا قضنّية المهندي أهمينة النظنر ىلنى  اعنات الم تمنإ 
وتنننوفير ظنننروم المعيشنننة التننني تنا نننب ثرامنننة ا نسنننان ع نننى  . فعنننندما ينننضتي الحننند ث 

ن  عصنر المهندي:  نى  ع   جم خنرا َ ال  بقني فني األفنفيقو  فني َو . فهنو    ر،ند 2رم 
 فحسب، بل  ر،د أن  دعونا  عتباج هذا الم ي ل في العمل. أن يص  أو أن يخبر

                                                           
 .88ه د  1
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 نننيا ىنسننان  ننرس تحننت كننان لننو  تنى ؛وعنندما نقننرأ:  ب ننر مننن جدّ  المهنندي المظننال س
 1.ه ردّ   تى انتمع 

 فمعنى هذا أّن ع ينا أن نعمل بح ّ  لتحقي  الح  و ناعة العد  ليضخذ ثِل  ي  ّق .
 

ّمنا  عنوادا وأهس منن  لنت قنو  النبني )ع(: عال منة  المهندّي أن يكنون نند دا ع نى الع 
يما بالمساكين.  2بالما  ج  
خننذ الضننعفاا بينمنا تضتغافنل عننن عنرائس المتنّفننذ ن السنن اة أن   تفمعننى هننذا أن ع نى 

 بضنّد العقوبة ع ى أقّل  نب.
 

نسنوة  فني خمنس   وتضمن األجم  تنى ىن المنرأة لنتحجِ  وعندما يقو  النبّي )ع(: ....
 3.  تتقي نيتا ى    هن جعلَ ما مع

فنّنمننا  بننّين أهمّيننة األمننن ل ننناس، ثمننا  بننّين ىلننى أّي  نندّ   نبغنني أن  تحّقنن  بحيننث تحننّج 
 المرأة   تخشى نيتا في  ر،قها.

 

بل  تى فيما جوي مما يكون من تغّير في بعض  بائإ األنياا، ثمنا فني قنو  النبنّي 
ت فنني  تننى لننو بننذجت  بَّنن ،جم فنني النبنناتو،ننؤ ن لننأ ، ننؤ ن ل سننماا فنني القاننر)ع(: 

و   ،الرعل ع ى األ ند فنال يضنره، و،انض ع نى الحينة فنال تضنره الصفا لنبت، و تى يمرّ 
 4.تشا  و  تحا د و  تبا ض

 ذا يمكن أن  تحّق .ه تى في الصخر، و  ّين لنا أن المجع يمكن أن  نبت ب 
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 ثرها ع ي بن أبني  النب  ينمنا  وهذا تضكيد لذلت الار  المهس والفكرة ال وهر،ة التي
و نمنا يعنوز  ، نؤتى خنرا  األجم منن ىعنواز أه هنا و نمناقا   ؤ س لإلَال  المجاعني: 

 1أه ها  نرام أنفس الو ة ع ى ال مإ.
 وأعات األجم خيرها وثمرتها. ،ت المجاعةفمّتى َّت نظام الحكس َ ح

 

الدعوة المهدو،ة قيق ، فىّن ثل ما جوي مما يكون في عهد المهدي ي ب أن نعمل لتح
 بل بالعمل ع ى تحقي  أهدام المهدي. ،ي ب أن   تتعّ   با نتظاج

 ع ى أن نؤمن ونحن نعمل بضّن هذا أمَر يمكن أن  تحّق .ي ب أن نعمل 
ولو لس يظهر المهدي، لكنان بنمكانننا أن نسننتفيد منن هنذا النمنو  ، وهنو لنيس خاجعنا 

 يحتا  ىلى ىخالع وَدق.عن  ّد المعقو  و  مستحيال، لكن 
 

ىّن  ننننر  نظر،ننننة العمننننل ألعننننل دولننننة المهنننندي   يعننننني أّننننننا نمّهنننند ل مهنننندي بننننالمعنى 
الماننرو ، بننل يعننني أّننننا نفعننل مننا ي ننب ع ينننا، أي ألّننننا ثبشننر نحتننا  ىلننى هننذا. أمننا ى ا 

فننت لمننا ي ننب تفسننوم لننن ت  ،أبقيننت فنني  هنننت أو قننل فنني  نن وثت فكننرة التمهينند ل مهننديّ 
 تك ي  و تقإ في الخاض أو تمّهد لمن يقإ في الخاض.ع يت من 

 ّهننر ق بننت مننن الحقنند وعق ننت مننن األفكنناج السننقيمة وعننندها يمكننن أن تمّهنند ل مهنندي 
و لنت ألّن المهندي ى ا ظهنر لنن يكنون  تكنون مهّيتنا ألن تكنون منإ المهندي، و لت عنندما

 تقب ت ل . هنا  أي مانإ  في أن تكون مع  ى  ت ت الشبهات التي تق  في وع 
أنا أعرم أّن ميل هذا الار  لن  ر ى ب  أ َد من المنتفعين من الخاباا والسا ة، 

 لكن النصوع التي قرأت تتااب  مإ ت ربة الحياة التي تحّذجنا من أن نكّرج الخاض.
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 ) ِخَتاُمُه ِمْسٌك (
 
ل ييم  م ييد فو ييد .كدكييوم  ل ييم   ،فييا عقائد ييا  مييدا  كييتوعي  دقلنبوييا لعقمديين  لعق اييدو 

 م يييد ق يييد بت  يييد ل.ت.ود يييد  يييد ع لقنث يييي، لوميييا د و يييار .ئييياو   ل .ييي  وت  ل . دويييت  ل 
 .صغوت فسنف و ار  لم فا .لك عق مظن ي 

.صيين    ن   ييلع عقلييخ  قييب  ل ي، م كيين   ساسييدن قييب  اييط ي تيي  ي  وخييعآلن، .خو يي 
 جم طنق د ي نل سكدع  ل سكدع ي ت  ِ جم   دذع سلئنل ويد  يلع عساسيدنت سيلئنل  

  لع ساسدن  لن ه 
سن  .ضيييخو  ّضيييو ي عق  اويييي .ليييدب . د يييد  يييلع عق هيييدل، فييي    .ضيييخ   فو يييد و ييينن ولييي  

سقيي   لييم  فييا  لثيييو  يدقلييدقا ،بسييدغ روت ييد ي ييد ول ييار  لييال فييا ف يي  عقائوييا  عقا مو ييي
 عقلاد م عق ود.ا 

سن   يييلع يدقضيييدا  ييين  يييد  ييييو  سقييي  ديييتلع عقت دويييدي عق  او يييي  يييع  يييد . ا يييب .ليييك 
 قدموي عق تل ع  دم ل.  و    ،عقت دودي  د س بدا ل لم

 
ا يييد االئيييا يييي ن ّضيييو ي عق  يييا  .يييا م  ييي د عسو يييدن يدقغوييي ، ل ن  عق  يييا  وميييا د 

 وظ ت قد و لدج سق  وا دي لوالالي 
 د ااييتف يدقنجيياعن  ن      يد ت وخييتج قو ليي  يلكيان  بيينعل عساسييدن ل.صيي و  فيم

عق كييد و  فييلن  عقمييدف سييلللط  بنقييب ل.يث يياه، ف مييدا وعفييع   دواييا  .ييافع عقمييدف ا يين ذقييك 
 عقل  وا 

 ل لقك عق  ا ، سنف وتا .  واعل  د عقمدف 
 

 ق د 
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فييلن   ؛ب يسييو ي لع يي ي مييد   ييت جييا،   يي  ، ل يين  سن  عساسييدن ومييا د . يينن  كد و يي 
ييا  ومييا د   يينس سييل نن  سيي م ي هوييت   ييد قيين ود يي ّددلولييب وليي  . ا ييا عق ن  ي كييد و   ائ 

لسييو نن  يي و ي و  ييد      لييدل  ن وسييلغم وييدطكل    ،سييوت.دك فييا . ا ييا عق ن يينس
 لثنج  د 

لإذع  كت َي ول   لع عقم ج فا عقلاد م  ع ّضو ي عق  ا ؛ فالويك  ن .ل  يم  ا يد 
 ت خ عقكلد سنف .ك

 
ّا و نن عسو دن يدق  ا    تعل ال  ائنال فيا جداي   ميب وميا  هويت  يد عقميدف، ق يد  

كوا ولي  عسو يدن يليا  ق هم  لع  دن عقل كوا ول  عسو دن يدقغو   فا  ام  قلل  وضد 
قلع  دن  د  كا  ع  ن  ول  عقمدف وما د وود   عقمديا  ص(  عسو يدن  دو د  ل نو؛

ولييو   .صيين    ن  جسييا ساسييدن   ل لييم فييا عقلييتعغ  يي  ياييا ع ييد  دوييت ال يدقداييف فصييا  
 وال ب سال هللا  لملت   د  دن 

 

كيييد فيييا  سييي قي   ويييت  يسيييد  عقادطكيييي، فيييلن   كيييلقك،   يييد سا ميييد ال و  يييد  ن ادميييا  ّن
 عالسلغال عقسو   قك ت  عق  ا  قوس وقوا ول      د، دم وقوم ول  عسلغاق د 

 
عاظت عقو د  د  ال ك ي  لعود. د ف سي ، ديم  ميدا جداي    ي  ف ت  عق  ا  ال  

، ل.ييتو   فييا .ييال وليي  عا ييتعف فييا عالجل ييدو. شييوت د وليي  بييالر بوييف  ييد ل يين فد ييا. د 
 بدجي سق  عقلغووت لجنو ل  ،  م عقال    اق
لبليي  قيين  دايية وئوييا  عق  ييا   روييت كيي و ي،  ل  ن  عق  ييا  قيي   نقييا ياييا  ل  ييد  

ن   لع قد وئل م  داعل  د    وي و عسي عقئضو ي؛  ا مد سذع ق  اا س د و مويد شئة  ن .ئنل، فل
فسيينف اضيي ت سقيي  و عسييل د اكسييو د لعجل دوو ييد ل ييلع  ييد  ييافامد ّدييم ذقييك سقيي   ن اا سيي د 

ائوا  عقا موي و  د  ن .سيدوا لث  يد  ن .ئين ل عقدمويي عقمكسيوي لعالجل دوويي و مو د،  ن  عق
 قلكتو لعق تل ع 
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 ك، ف  د ّلة قك د . لوكل ل   
يييا قل  يييا  فيييلن ذقيييك ال و ييينن  يييد  يييال  يييلع عق يييتن عق نجييينو  سذع  مييية .تثيييا  ن .   

، دم  د  ال سبويد  عقسيمد لإ د.يي عقدياس  ن ه ين ه و ينن يلبويد  عقسيمد، فيلذع قي  عآلن
 ي. د لع  ي فلد  لكدوم  اب  بيا،   يد سذع .ياون  يد  يال عق يتن عق يدقا فيلن عقملوتي

وود،  يي  سذع ه ييت سييلتا  موييتع  ييد عقمييدف فييا  ن و يين  ن قيياوك ويياو  ييد عق ييلعدود لعق ييا 
ط عق اد  ي قب ياا  ن فلئال عقل ووز دود عقا د لعقداس عقلا عسل ا ة لو لة سقوب    ّن

وتيي   ن ال .ملييغم فييا . ا ييا  ييد سيينف وكالييب عق  ييا  سذع ه ييت، ف ييلع قييوس كييلقك، 
م سعق    الوتي  ل   . لوكك   د سن   د قو د قد .لنك    نن روت .   

 

 لق م  ذقك  دن  لع عقد ف 
 

 .   ي  ا هللا  
 

 ل لَ                                                                     
  دن     ا                                                          

 وز  عقا د دد    ا عقدغاعو                                                     
  نم عقغا ت                                                  -عقمتط                                                        
 1432ذ  عق تي  18                                                         

                                                          14/11 /2011 

 
 ة.. اسبة مرور اثني عشر عامًا على دراستي الديني  بمن

ني أن يكون كتابي الثاني عشر عن اإلمام الثاني عشر.  يسر 
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عقلتا ا قوس اكا قهنعدية عقيا د، فيا  اكيا عق  يا   يا .خل ي   يد عق لي لي،  يد وعم  ميدا س  يدن ق تب يد 
 ي  ل د لي  ئدنقيفا  ؤث
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 (1) ملحق

وهو رجل فاضل من - 1ذكر أّن الشيخ محمود شكري بن عبدهللا اآللوسي البغدادي
كتب إلى علماء النجف قصيدة يذكر فيها اشكاالت على  -أسرة عرفت بالعلم والصالح

قضّية المهدي المنتظر بصيغتها عند الشيعة. والقصيدة جميلة في مضمونها، متينة في 
واقعّية أشرنا إليها، مع أدب في التعامل مع من يختلف  سبكها، وتعّبر عن إشكاالت

عنه. وما أعطاها أهمية أكبر كثرة من أجاب عليها من علماء النجف وفضالءها من 
أئمة البالغة وفرسان األدب، ومنهم رضا الهندي الموسوي. ولهذا سنذكر قصيدة 

 الهندي.الشريف اآللوسي، وما أجابه عليها 
 قال اآللوسي:

 بااااار  اء العصااااار ياااااا مااااان لاااااه الخ  أياااااا علمااااا
 ذياّلااااااابالقاااااااائم  لقاااااااد  اااااااار مناااااااي ال  ااااااار

 بكاااااااال دقيااااااااف  ااااااااار ماااااااان دونااااااااه ال  اااااااار    
 تنااااااااااااس  فياااااااااااه الناااااااااااا  واشاااااااااااتبه األمااااااااااار  

                                                           
ولد . أهل السنة يف العراق من أبرز علماءعراقي، وهو  خبن عبدهللا اآللوسي، أديب ومؤر  حممود شكري 1

م(، كان من أسرة علم ودين معروفة مع ميل هلم إىل التصوف ترجع يف 1856ه )  1273يف بغداد سنة 
 بن اإلمام حممد اجلواد.  نسبها إىل موسى املربقع

ألعظم يف األعظمّية، للوعظ واإلرشاد. خصوصًا يف جامع اإلمام ا وكانت له جمالس يف مساجد بغداد
ملدة أربعني عاماً. أخذ بنزعة عقالنية جعلته أقرب لدعاة السلفية اإلصالحيني  حيث استمر إمامًا وخطيباً 

وقد اصطدمت نزعته السلفية العقالنية  املذهب، وهو ما صرح به. املعتقد وشافعيّ  يف عصره، فكان سلفيّ 
وجيه لكتب ابن تيمّية ابلدولة العثمانّية، وقد صدر أمر وحماوالته اإلصالحية، وحماربة البدع، فض عن تر 

 بنفيه فمّر يف طريقه إىل املنفى ابملوصل فاستبقاه أهلها هناك، وتوّسطوا إللغاء النفي، فكان هلم ذلك.
ومن كتبه املهمة كتاب "غاية األماين يف الرد على النبهاين"، وفيه يتناول املسائل املتنازع عليها بني دعاة 

 ن ابن تيمّية.ديد السلفي ومعارضيهم، مع ميل للدفاع عالتج
 يف بغداد. الشيخ معروف الكرخي (، ودفن يف مقربة1924)  1342تويف يف شوال سنة 
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 وجااااااااود  قائاااااااال فااااااااي القشااااااار لاااااااابّ  فمااااااان
 ل هاااااااااااااااااااااااااااذين للاااااااااااااااااااااااااااذين تقاااااااااااااااااااااااااااّرراوأوّ 

 وكيااااااااااااااف وهااااااااااااااذا الوقاااااااااااااات دا  لمثلااااااااااااااه
 وماااااااااا هاااااااااو إال ناشااااااااار العااااااااادل والهاااااااااد 
 وإن قياااال ماااان اااااوا الطغاااااة قااااد اات ااااى
 وال النقااااااااااااااااال كاااااااااااااااااال، إذ تااااااااااااااااايقن أناااااااااااااااااه
 وإن لاااااايا بااااااين النااااااا  ماااااان هااااااو قااااااادر

 جميااااااااااااااااع األر  ترجااااااااااااااااع مل ااااااااااااااااهوإن 
 وإن قياااااال ماااااان اااااااوا األذاة قااااااد اات ااااااى
 الفهااااااااااااال باااااااااااادا بااااااااااااين الااااااااااااور  مااااااااااااتحمّ 

 ومااااااان عياااااااب هاااااااذا القاااااااول ال شااااااا  أناااااااه
 و اشاااااااا  مااااااان جااااااابن ول ااااااان هاااااااو الاااااااذي
 علااااااااااى أن هااااااااااذا القااااااااااول غياااااااااار م اااااااااالم
 ف اااااااااي الهناااااااااد أباااااااااد  المهدوياااااااااة كااااااااااذب
 وإن قيااااااااال هاااااااااذا االات ااااااااااء بااااااااا مر مااااااااان
 فاااااااااااذل  أدهاااااااااااى الاااااااااااداهيات ولااااااااااام يقااااااااااال

 خلااااااف عاااااان نصاااااار  ل ااااااهأيعجاااااال رب ال
 فحتااااااااى خ هااااااااذا االات اااااااااء وقااااااااد مضااااااااى
 ومااااا أسااااعد ال اااارداب فااااي ساااار ماااان رأ 
 فياااااااااا لتعاجياااااااااب التاااااااااي مااااااااان عجيبهاااااااااا

 

 

 عااااااان لباااااااه القشااااااار   ومااااااان قائااااااال قاااااااد ذبّ 
  ااااااااار  بااااااااه العقاااااااال يقضااااااااي والعيااااااااان وال ن  

 وانتشااااااااااار الشااااااااااار   ف ياااااااااااه تاااااااااااوالى الظلااااااااااام
 فلاااااااو كاااااااان موجاااااااودا لماااااااا وجاااااااد الجاااااااور  

 جاااااااااااااار  فااااااااااااااذاه لعمااااااااااااااري ال يجااااااااااااااوس  الح  
 إلاااااى وقااااات عي اااااى ي اااااتطيل لاااااه العمااااار  
 علاااااااااااى قتلاااااااااااه وهاااااااااااو الم ياااااااااااد والنصااااااااااار  
 ويمتهاااااااااااااااا ق اااااااااااااااطا ويرت اااااااااااااااع المكااااااااااااااار  
 فاااااااااااااذل  قاااااااااااااول عااااااااااااان معاياااااااااااااب ي تااااااااااااار  
 مشاااااقة نصااااا  الخلاااااف مااااان دأباااااه الصااااابر  
ااااااااااابن  ا ماااااااااااااخ وينجاااااااااااار    يااااااااااا ول إلااااااااااااى ج 

 حاااااار  غاااااادا يختشاااااايه ماااااان  ااااااو  الباااااار والب
 وال يرتضاااااااااااايه العبااااااااااااد كااااااااااااال وال الحاااااااااااار  
 ومااااااااااااااا نالااااااااااااااه قتاااااااااااااال وال نالااااااااااااااه ضاااااااااااااار  
 لااااه األماااار فااااي األكااااوان والحمااااد والشااااكر  
 باااااااااااااه أ اااااااااااااد إال أااااااااااااااو ال ااااااااااااا ه الغااااااااااااار  
 علااااااااى غياااااااارهم كااااااااال فهااااااااذا هااااااااو ال  اااااااار  
 ماااااااااااان الاااااااااااادهر  الا وذاه لااااااااااااه ذكااااااااااااار  
 لاااااااه ال ضااااااال مااااااان أخ القااااااار  ولاااااااه فخااااااار  
 أن اتخاااااااااذ ال ااااااااارداب  برجاااااااااا لاااااااااه البااااااااادر  
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 : 2الشريف الهندي ذل ف جابه عن 
  اااااااااه ال  اااااااااار  بن  اااااااااي بعياااااااااد الااااااااادار قرّ 

 ت اااااااااااااتر ل ااااااااااااان قاااااااااااااد تجلاااااااااااااى بناااااااااااااور 
 شااااااااايء تجليااااااااااا  والح لهااااااااام فاااااااااي كاااااااااال

 بماااااااار   ت ااااااااقى العااااااااين ا اااااااارا وايبااااااااة
 بت ياااااااا ليااااااال بعااااااااد ل وإن عاااااااذ  أال ط ااااااا

 وأقصااااار أطلااااات اللاااااوخ ياااااا عااااااذلي باااااه
 عاااااداه ال ااااانا مااااان هاااااذ  الجاااااذوة التاااااي
  بيبااااي باااا  األشااااياء قاماااات فمااااا الااااذي

 ةأسااااااار  فااااااي وجااااااوده ضاااااالّ  بيبااااااي  
 ب ياااااا  جاااااار  عااااااين الحياااااااة ومااااااذ دنااااااا
 ولاااااااي فيااااااا  سااااااار لاااااااو أباااااااوح ببعضاااااااه

 أو تغاااااااااااب للبرياااااااااااة    فياااااااااااا بااااااااااا بي ل ااااااااااا
 فشااااما الضااااحى والباااادر نوراهمااااا همااااا

 ضاااااوءها وال ن ااااار أن ال ااااات ولااااام يااااار  
 وال باااااااا   مماااااااان جاااااااااء ي اااااااا ل قااااااااائال

 ذيّلاااااابالقااااااائم ا منااااااي ال  اااااار   لقاااااد  ااااااار

 والاااااااذكر   نااااااا  ماااااان عشاااااااقه الشااااااو  عوأ   
 فاااااااال  جاااااااب تخ ياااااااه عااااااانهم وال ساااااااتر  
 فاااااااال يشااااااات ي مناااااااه البعااااااااد وال البحااااااار  
 وي اااااااعد فاااااااي أناااااااوار  القلاااااااب والصااااااادر  

 ي ااتعذب ال جاار   عااد طااول اللياالفماان ب
 فاااااااال م صااااااال إال علاااااااى  باااااااه قصااااااار  

 لهااااااا جماااااار   ب كباااااااد أهاااااال الحااااااب شاااااابّ 
 يقااااااااايم علاااااااااى إ باتااااااااا  الجاهااااااااال الغااااااااار  

 انااااااااتظم األماااااااار   ولااااااااواله ل يجاااااااااد مااااااااا
 ليشاااارب منهااااا عماااار الشااااارب الخضاااار  
 لقلاااااات ماااااان ا يجاااااااس هااااااذا هااااااو ال اااااار  

  ماااان غيباااااة ضااااار  عليااااااه  ولاااايا علاااااى
 أو غياااب الشاااما والبااادر   وإن غر ااات

  اااار  الن   أاااااو نظاااار ل اااان علااااى عينااااه
 أيااااا علماااااء العصاااار يااااا ماااان لااااه الخباااار  
 تحياااااااار فيااااااااه النااااااااا  والتاااااااابا األماااااااار  
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  اااااااااار ف ااااااااار  عثااااااااارت أال ياااااااااا ساااااااااائال
   الياااااااااوخ أذناااااااااا ساااااااااميعةأعرناااااااااي منااااااااا

 وقلبااااااااا ذكيااااااااا فااااااااي التخا اااااااام يعتااااااااد 
 واااااااذ عناااااادها ماااااان نظاااااام ف ااااااري ل ال ااااااا

 الصااااااحيحة  ااااااادر الغاااااارّ  مضااااااامينها
 علماااه إمااااخ الهاااد  الناااوري مااان ناااور

 يقااااااااااااااول وال تن اااااااااااااا  أعااااااااااااااالخ فضااااااااااااااله
 أال إن ماااااااااااا اساااااااااااتغر ت مناااااااااااا مقالاااااااااااة
 وكلهاااااااااااااااام أضااااااااااااااااحوا لااااااااااااااااديكم أئمااااااااااااااااة
 مو قااااااااااااااة أسااااااااااااااما هم فااااااااااااااي رجااااااااااااااال م

 هساااا لب طلااااماااانهم كمااااال الاااادين فااااي ف
 وذا الحااااااافج ال نجااااااي كاااااام فااااااي بياناااااااه
 وكاااااااام الباااااااان  اااااااابا  فصااااااااول مهمااااااااة
 فاااااااااادن بشااااااااااما الاااااااااادين تااااااااااذكرة لماااااااااان
 و  ااابي بمحياااي الااادين نقضاااا فااادن فاااي
 وكاااااااام فااااااااي يواقياااااااات الجااااااااواهر جااااااااوهر

 ا للااااااااا لاااااااااواق  أناااااااااوار لاااااااااه انظااااااااار فااااااااادنّ 
 و اااااااادقه فيااااااااه الخااااااااوا  علااااااااي ماااااااان
 ذوو القاااااادر هاااااااهم عينااااااوا قاااااادر عماااااار 
 وشااااااااااااااهدهم فيماااااااااااااا ادعاااااااااااااو  شاااااااااااااواهد

 قد ا تو   رساب ةالخاج اطاب وفصل
 وهااااااااذا أبااااااااو ال اااااااات  ا تااااااااوت أر عينااااااااه
 وكاااااااااااام للبخاااااااااااااري الاااااااااااادهلوي رسااااااااااااائل

 علاااااى مااااان لاااااه فاااااي كااااال م ااااا لة ابااااار  
 الحااااااف لاااااام يعرهااااااا وقاااااار   إذا مااااااا قاااااارأت

 وكاااااااار   لطااااااااائرة ا نصاااااااااا عناااااااا  بااااااااه
 بهااااااان إليااااااا  الخبااااااار يقاااااااذا ال البحااااااار  
 بهااااااا مصاااااادر العلاااااام ا لهااااااي والصاااااادر  
 أناااااارت باااااه فاااااي األفاااااف أنجماااااه اللهااااار  

 األعاااالخ فاااي طيهاااا نشااار   علاااى أر  
 بااااه قااااال ماااان م معشاااار مااااا لهاااام  صاااار  
 عنااااى لعالهاااام ماااان  ااااو  الباااار والبحاااار  

اااا  طر  ف ااااي كاااال سااااطر ماااان فضااااائلهم ش 
اااا اااا   طااااو  س   تر  ال بااااه  تااااى ان شااااف ال ّ 

 بياااااااااااان باااااااااااراهين يباااااااااااين بهاااااااااااا األمااااااااااار  
اااا   ر  ت صاااال مااااا قااااد أجماااال ال تااااب وال  

 هااااااا الاااااان  والااااااذكر  يريااااااد اوا ااااااا طبق
 ال تااااوح علياااا  ال اااات  قااااد جاااااء والنصاااار  
 بااااااااااه عاااااااااااد شااااااااااعراين م ولااااااااااه ال خاااااااااار  

 فيااااااااه قصااااااااة عودهااااااااا نضاااااااار   يّ قااااااااعرا
 كراماتاااااااااااااه ال ي اااااااااااااتطا  لهاااااااااااااا ذكااااااااااااار  
 فمااااااااذا يقاااااااول الياااااااوخ مااااااان مالاااااااه قااااااادر  
  النبااااااااااوة فالجااااااااااامي مماااااااااان لااااااااااه اباااااااااار  
 ت ا اااااايل فيهااااااا يااااااثل  القلااااااب والصاااااادر  
 أ ادياااااا  فيهااااااا جااااااّل أ ااااااحابكم قااااااّروا

 لمهااااااااااادي  باااااااااااا   الغااااااااااار  بهااااااااااان ماااااااااااع ا
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 وفااااي روضااااة األ باااااب للحااااف روضااااة
 وهااااااااااااذا الاااااااااااابالذري ساااااااااااال سل ااااااااااااالتهم
 وهاااااااااااااااااذا موالياااااااااااااااااد األئماااااااااااااااااة قااااااااااااااااااطع
 وهااا الباان شاااما الاادين كااام ماان هداياااة

  قااااااااااااااا وإنااااااااااااااه يقاااااااااااااول أر  المهاااااااااااااادي  
  ف ااااااااااااي ال ااااااااااااافرين ال ااااااااااااامري نظياااااااااااار  

 لشاااااااااااااااا نه ال إنّ الاااااااااااااااادجّ  وكال ااااااااااااااااامري  
 مااااااع عناااااااد  3 هااااااان موفضاااااال باااااان روس 

 لااااااااااااوال اعتقاااااااااااااد  4ونا ااااااااااار دياااااااااااان هللا
 لمااااااااااا شاااااااااايدت منااااااااااه المباااااااااااني باااااااااا مر 
 وهاااااااااذي يناااااااااابيع الماااااااااودة قاااااااااد جااااااااارت
 وذا أ مااااااااد الجااااااااامي والعااااااااارا الااااااااذي
 وللصااااااااااااا دي ذا شااااااااااااارح دائااااااااااااارة بهاااااااااااااا
 اوعينااااااااه فااااااااي شااااااااعر  ماد ااااااااا أبااااااااو الاااااااا
 ومااااااااال جااااااااالل الاااااااادين مثنااااااااوي الااااااااذي

  م ماااااااااويّ  وذا الن ااااااااا ي يحكياااااااااه عااااااااان
 باااااااااااراهين سااااااااااااباطيكم كااااااااااام تضااااااااااامنت
 وقاااااااااد نظااااااااام البصاااااااااري عاااااااااامر تح اااااااااة
 تعاااااااااار  فيهااااااااااا ال ارضااااااااااية فاعتلاااااااااات

 شااااااار  بعااااااارا عطااااااااء هللا ضاااااااا  لهاااااااا ن  
 تجااااااااااد  رو  عنااااااااااه شاااااااااا اها وال ن اااااااااار
 بهاااام كاااام تبااااّد  الباااان   اااااد بكاااام ساااار  
 علاااااااى ساااااااعداء ال شاااااااف   ارهاااااااا غااااااار  
 سااااايبدو وإن كاااااان اساااااتطال لاااااه العمااااار

 الاااروح والخضااارو وفااي المااا منين الااايا 
  ااااااديثا غريبااااااا سااااااوا ياااااا تي لااااااه ذكاااااار
 أقاااااااااّر بماااااااااا قلناااااااااا  إذ وضااااااااا  األماااااااااار

 ذا ال اااارداب غاااااب بااااه الباااادر أنّ  علاااى
 ر فيهااااااا باساااااامه الخلااااااف الطهاااااارو اااااارّ 

 لناااااا مااااان ساااااليمان باااااه األبحااااار الغااااالر  
 غااااادا شااااايخ إساااااالخ ل ااااام أيهاااااا النضااااار  
 على الغيب محياي الادين أطلعاه الج ار  
 معاااااني ذو األساااارار والقونااااوي الصاااادر
 يحاااف لااااه ذو ال شااااف لااااو سااااجدا اااااروا
 وعااااااااااااان ذاه تحقياااااااااااااف النباااااااااااااوة ي تااااااااااااار  

 بااااااين لااااااه العاااااااذر  لقاضااااااي جااااااواد ماااااااا ي
 غااااااادت ذات أناااااااوار مضاااااااامينها الغااااااار  

 ؟ال تعتلاااااااي وهاااااااي البكااااااار   عليهاااااااا ولااااااام  
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 يقااااااول بهااااااا  تااااااى متااااااى أناااااات غائااااااب
 كاااااااااذا الهماااااااااداني والن ااااااااامي وشااااااااايخكم
 كااااذا العااااارا العطااااار كاااام ضاااام شااااعر 
 وهااااااذا الخااااااوارسمي الخطيااااااب رو  لنااااااا
 أال فاااااااااااانظروا ياااااااااااا م ااااااااااالمين لمن ااااااااااار

 رنااااااااااااااااااي فيمااااااااااااااااااا أقااااااااااااااااااول وإنمااااااااااااااااااايك ّ 
 وعاااااااااااااااارا ماااااااااااااااا باااااااااااااااين راو   هاااااااااااااااموكلّ 

 ومااا ذكااروا فااي جناااب ماان لاام أباا  بهااام
 وفيماااااا ذكرنااااااا  تاااااار  الحااااااف عنااااااد ماااااان

 ا العيان الذي قضىمويا ليت شعري 
 ف ما التجلي للعيون فما ادعى
 ف ي الهند أبد  المهدوية كاذب

 يناله ضال  وما كل من أضحى م  
 وإال فدنا نحن أو أنتم على
 نعم هو موجود ول ن لحكمة  

 فاس الخوا  بشخصه وإال ف م
 رجال الغيب ذا ن  يكم وعدّ 

 وقال وهم كال  ضور لد  الور  
 فلم ال بذا المقدار كذبت  ائرا
 هوما هو م جون فتح ب أنّ 

 ورائ  بلى هو في األمصار غاد  
 وها هو قطب ال ائنات جميعها

 ما ال يدره العقل وجهه وما  ف  

 إماااخ الهااد  قااد ضااا  منااا لاا  الصاادر  
 ان الااااااذي أنتجاااااات مصاااااار  محمااااااد  اااااابّ 

 ؟مااااااادائ  مااااااان أروا هاااااااا ن ااااااا  العطااااااار  
باااااااااار     ااااااااااديثا بااااااااااه الشااااااااااّ  يعتقااااااااااد الح 

 أو ن ااااااار   مقااااااااال ماااااااا باااااااه بااااااا     علااااااايّ 
 تاااااااااااادين بااااااااااااه تااااااااااااا  أقوامااااااااااااه اللهاااااااااااار  

 تر  لااااااه ال شااااااف المتجاااااال والّ ااااااوشاااااايخ 
 كمااااا ساااانحت ماااان شاااااهقات الااااذر  ذر  

 ه القشاااااار  غااااادا قااااااائال قااااااد ذب عاااااان لّباااااا
 باااابطالن هااااذا عنااااد مااااان مااااا لااااه شاااااعر  
 بااااااااااه أ ااااااااااد إال أاااااااااااو ال اااااااااا ه الغماااااااااار  

 الباااااادو والحضاااااار   :بااااااه كاااااال الااااااور  ف ذّ 
 كمااااااا   ااااااب القتاااااال المعجاااااال والضاااااار  
 ضاااااااالل فلااااااام ال نالناااااااا ال اااااااوء والشااااااار  

ااااابهاااااا هللا أدر  ااتيااااار عنااااا  تر  ا لاااااه ال  
 كماااااا للعراقاااااي والخاااااوا  مضاااااى ذكااااار  
  ااااااااالل م ااااااااين باااااااال يلياااااااادهم الحصاااااااار  

 لر  اء والن اااااااااااولااااااااااام يااااااااااارهم إال ا اّصااااااااااا
 كمااااا  ااااار مناااا  اليااااوخ فااااي وا ااااد ف اااار  

 لااااااه الباااااادر   قااااااد اتخااااااذ ال اااااارداب برجااااااا  
 ويحظااااى بااااه مصاااار   صاااار  يخيااااب بااااه م  

 ولااااااااااااااوال  لاااااااااااااام يوجااااااااااااااد ذر  ال وال ذر  
 وال  اااااار   ويعجاااااال عاااااان إدراكااااااه الااااااذهن  
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 ماا ن ار فيه فدنّ  م ارعة  
 هى لنبيّ قد  ك 5وهذا تميم

 رت ن الم ير ت  ّ غداة بهم س  
 أنها ظنّ  هناه أو  ج اسة  

 لفجاءت بهم لشخ  م لّ 
 ضاف ابرهم فيما سيجري به الق  

 رسل إال ويوعد قومهفال م  
 هللا أعظم  يرة   فهذا لعمر  

 وأار  لعمري لو تحيرت سائال
 وتل  علوخ الغيب من جاء  بها

 اليدين من الذي وقد كان مغلول  
 يم كيف لم ير  امر و عد تم

 ول نه عن فعله ليا ي  ل إال
 عقول الخلف أقصر مبتغى   وإنّ 

 ناإله   بالبرهان أنّ  وقد     
 ماقول وإنّ عيى الع  ي   شكل  وكم م  

 ناجاءنا عن نبيّ  بيان   ف لّ 
 علينا وجو ا أن يكون اعتقادنا

 ا أنا  لم نناس  ولم ن نوإنّ 
 وقد وردت أاباركم وتواترت

 واضحا   لدين أبل   وفيهم يقوخ ا
 ا انقضت للراشدين االفةولمّ 

   عاااااااااان أمثالهااااااااااا العااااااااااالم الحباااااااااار  لّ يناااااااااا
ااااا  ديثا  كاااااا  كاااااان مااااان قبلاااااه الطهااااار    

 ف لقااااااااا  فااااااااي عظمااااااااي جلائاااااااار  البحاااااااار  
 عر  لشااااااايطانه مااااااان فوقهاااااااا ارت ااااااام الّشااااااا

 تحّياااااااار فيااااااااه العقاااااااال وانااااااااده  ال  اااااااار  
 ال بااااااي تعاااااادد النااااااذروقااااااال أنااااااا الاااااادجّ 

 سااااااااايقو  باااااااااه ال  ااااااااار   دجاااااااااال   بااااااااا عور  
جااااااااار    وأجااااااااادر  أن لاااااااااو رّد  اللاااااااااب والح 

 ؟ذلاااااا  مااااااا ال ااااااار   بديجاااااااد  ماااااان قبااااااال
  ااااار  وهااااا هاااااو ملعاااااون لاااااه الخااااالي والخ  

 ر  الاااااااااااااااادهر طعامااااااااااااااااه إيااااااااااااااااا  أّااااااااااااااااا
 واباااااألبحر ال اااابع قااااد ماااارّ  وكاااام موكااااب  

 لاااااااه وجااااااااء النهاااااااى عااااااان ذاه واللجااااااار  
 ر  ر الخااااااالف الب ااااااعروجااااااا إلااااااى مااااااا دّباااااا

 لااااااااااايا يلج اااااااااااه فقااااااااااار   غنااااااااااايّ   كااااااااااايم  
اااااا  الحاااااار   ن  بمااااااا قااااااد أشاااااارنا يكت ااااااي ال ط 

ااااااااااااا   ر  تناقلااااااااااااه قاااااااااااااوخ هااااااااااااام بينناااااااااااااا ال ّ 
  ااااااار  وال ن   هاااااااو الحاااااااف ال يعااااااارو  رياااااااب  

 شااااااركنا  فااااااي الااااااف فيباااااادو لنااااااا ال اااااار  
 الخل اااااااااااء ا نااااااااااان بعاااااااااادهما عشاااااااااار   أن  

 وتنااااااااااادفع األساااااااااااوا وي اااااااااااتنلل القطااااااااااار  
 وأضااحى عضوضااا بعاادهم ذلاا  األماار  
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 يليد  وأنق  دين هللا قدرا  
 ل عبته هدخ وقبر نبيه
 و ل رسول هللا تل  دما هم
 مصائبهم شتى وشتى قبورهم

 يقضي ومن فيض نحرها ظم على 
 ويم ي   ين بالط وا مجدال

 ت بى بنات المصط ى الطهر   راف
 أتوها بنو مروان فافتعلوا به

 أضر وا فيها بالدا وأهل واف م 
 وأولهم تنبي  مكة ما جنى
 على  رخ هللا المجانيف نصبت
 وولي من بعد العرا  فعندها
 وما سال في كوفان يعب  ظلمه
 ف م من سعيد قد شقى بهالكه
 ود  للوليد الذكر إن بذكر 
 أما جعل القر ن مرمى سهامه
 أما أمر ال كر  وقد أجنبا معا

 ناتهمأما ن حوا عماتهم و 
 ألم ترد األابار عنه بلعنهم
 ألم يرو رويا أن عجنه فنللت
 أما عاد مال الم لمين و يته
 أه الء ل سالخ كانوا أئمة
 فوا أس ي لو كان يجدي ت س ي

 ف  اااااااااب  ديااااااااان هللا لاااااااااايا لاااااااااه قاااااااااادر  
 تطاااااااال الاااااااادما فيااااااااه وين ااااااااكب الخماااااااار
 لاااد  كااال رجاااا مااان ل ااااخ الاااور  هااادر

 قبااااااااااار فاااااااااااال بقعاااااااااااة إال وفيهاااااااااااا لهااااااااااام
 تااارو  الصااا اح البااايض والاااذبل ال ااامر
 ويرفاااااع مناااااه الااااارأ  فاااااو  القناااااا شااااامر
 ون اااااااااوة  اااااااااخر ال يااااااااارا  لهاااااااااا وكااااااااار
 أفاعيااااااااال منهاااااااااا شااااااااانعة بااااااااار  ال  ااااااااار
 عبااادا وضاا  القتاال فااي النااا  واألساار
 عشااااااااااااااية بالحجااااااااااااااا  شااااااااااااااد لااااااااااااااه أسر
 فهاااااادخ  تااااااى البياااااات والااااااركن والحجاااااار
 تاااااااوالى هنااااااااه الظلااااااام وانتشااااااار الشااااااار

  اااااااري مخر اااااااة قإلاااااااى أن أعيااااااادت وهااااااا
 وكاااام عابااااد  اااالت علااااى عنقااااه الب اااار
 يلعاااااااال  عاااااااارر هللا والرساااااااال والطهاااااااار
 فملقااااااااااه رميااااااااااا كمااااااااااا يشااااااااااهد الشااااااااااعر
 ف ماااااات ب هاااااال المصاااااار غادتااااااه الع اااااار
 وشاااااا  الخناااااا ماااااا بيااااانهم وفشاااااا العهااااار
 وطااااارد أناااااا  ماااااا اساااااتطال لاااااه العمااااار
 بلعااااااااااااااانهم اآلياااااااااااااااات إذ ذاه والاااااااااااااااذكر
 لهااااام دااااااال يشااااار  باااااه اللهاااااو وال اااااكر

 ي واألماااااارإلاااااايهم ماااااان هللا انتهااااااى النهاااااا
  ااابر قاااد عيااال مااان دونهاااا الصااابر ووا
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 تعد بنو مروان فيكم أئمة
 وتحكى ملاياهم م اوي عداهم
 ة  ولما رأينا فيهم كل سبّ 
 علمنا ب ن المصط ى ما عناهم

 لهم نا  ال ايرة  اجتما  ال وإنّ 
 وليا الذي يعنيهم من تجمعت

 ما ل  وذا ابر الثقلين أضحى م  
 فمن أهله لن يخل عصر بحكمه
 قاوأكد  مذ قال لن يت رّ 

 س ينة نوح هم فراكبه نجا
 وأورد سمهوديكم في اال ة الوفا
 هإلى  ائط جاء النبي وك ّ 

  دي  قد روته كباركم و م  
 لوالهم هوت ؛هم أمن أهل األر 

 ومن هاهنا قد بان ن ع وجود 
 به وكم مثل ذا ما لو ت ملتم  

 ومن مات لم يعرا إماخ سمانه
 ويا ليت شعري لو س لت من الذي

 قد تم كت طايعا وفي أي نقل  
 أت  رها من بعدما قد تواترت
 ؟أجل أخ توالي غير  ل محمد
 فج نا ب هد  منهم نتبعهم  

 للور   ومن ذا جميعا بان ال بدّ 

 و ل رسااااااااااااول هللا لاااااااااااايا لهاااااااااااام ذكاااااااااااار
 ف اااااااااال بااااااااااه ت نااااااااااى الاااااااااادفاتر والحباااااااااار

 دوناااااااااه ال  ااااااااار والمكااااااااار   شااااااااانيع   وكااااااااالّ 
 ب اباااااااااار  واألمااااااااار فاااااااااي بيتاااااااااه قصااااااااار  
 ول نماااااااااااا ألجااااااااااااهم الخاااااااااااوا والقهااااااااااار  

 ولاااااو دأباااااه ال  ااااار   ؛علياااااه الاااااور  ق ااااارا
  ااااااار  عااااااارا  وال ن   لاااااااد  ال ااااااال ال رياااااااب  

 صااار  ن ع  و   لااان يخل اااكماااا مااان كتااااب هللا
 بهماااااااا الحشااااااار   إلاااااااى أن يوافيناااااااا معاااااااا  

ااااااااااا  البحااااااااااار   ة  وتاركاااااااااااه يلقياااااااااااه فاااااااااااي لج 
 ابااااااااااارا ماااااااااااا إن يحياااااااااااف باااااااااااه المكااااااااااار  

 علااااااي فااااااي ال ااااااماء لااااااه القاااااادر   بكاااااافّ  
 بدساااااااناد  قاااااااد  ااااااا  مضااااااامونه البكااااااار  
 ك هاااال ال ااااما أماااان لهااااا األنجاااام اللهاااار  
 وال اااااال الااااااور  ماااااان أن اااااارو  وماااااان قاااااارّ 

 لظهااااار  ل ااااام الح مااااان أسااااارار  الااااابطن وا
 يصاااااااااااااااارح عمااااااااااااااااا ندعيااااااااااااااااه وي تاااااااااااااااار  

  ااااار  عاجلااااا  الخ   ؛إذا مااااات لااااام تعرفاااااه
   فاااااااي أهليااااااا  إذ جااااااااءه األمااااااار  نبّيااااااا
 م فيهاااااااا ال ااااااال ال الشااااااا ع والاااااااوتر  وسااااااالّ 

 ولاااااااااااااة تلااااااااااااا  األ اديااااااااااااا  والل ااااااااااااار  م ّ 
 أو عمااااااااااارو وإال فماااااااااااا سياااااااااااد إذا عااااااااااادّ 

 صار  إماخ هد  لم يخال مان شخصاه ع  
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 الوقت دا  لمثله وقول  هذا
 وما ظلم ذاه الوقت إال إذا مال
 بحي  لو استبقى من النا  م من
 هناه له ي تي ا له بعدة
 وي تي له من ر ه ا ذن عندها
 ولم ي ت لآلن النداء من ال ما
 و اشا  أن يعصي ويخر  قبل أن
 ومنا إله العرر أدر  ب عله
 ولم نعتر  هال أذنت بوقتنا

 وهذ  باد   على أنه ال ظلم  
 ومغرب   وراياتها في كل شر ّ  

 ب لطاننا عبد الحميد قد اغتدت
 سيوفه    ر س أياديه و  ببيض  

 ولم نر في األعصار عصرا كعصر 
 م الظلم في الور  لّ  على أنه لو س  

  ي  إنه فذاه عليكم وارد  
 وقول  من اوا الطغاة قد اات ى
 كقول  من اوا األذاة قد اات ى

 مر منويتلوها ذا االات اء ب 
 مت توضي  المقال لدفع ماوإن ر  

 ف جمعها طول على غير طائل
 ال ظتها غير شبهة   إن   وما ال ل  

 فهيا اغتنم  ال ونقضا جوابها

 تاااااااااوالى وال شااااااااار   ضاااااااااالل فاااااااااال ظلااااااااام  
  اااما ال  ااار والغااادر  البقاااا  وماااا تحااات ال

 ألهل اااااااه ماااااااا بينهاااااااا الخاااااااوا والحاااااااذر  
 كعاااااادة مااااااا للمصااااااط ى ضاااااامنت باااااادر  
 فيمتهاااااااااااااا ق اااااااااااااطا ويرت اااااااااااااع المكااااااااااااار  

 هااااو الخلااااف الطهااااار   هاااااذا :علااااى أ ااااد
 ه ا ذن والنصااااااار  يجااااااا  لاااااااه مااااااان رّ ااااااا

 ولاااااااااايا لنااااااااااا نهااااااااااي عليااااااااااه وال أماااااااااار  
 ف يااااااااه تااااااااوالى الظلاااااااام وانتشاااااااار الشاااااااار  
 ملاااااااااوه بناااااااااي عثماااااااااان   ارهاااااااااا غيااااااااار  

 الملاااااوه لهاااااا نشااااار   علاااااى طاااااي أعناااااا 
  غااااااااور بنااااااااي ا سااااااااالخ بالعاااااااادل ت تاااااااار  

 ضاااااااار  جميااااااااع بقااااااااا  األر  يانعااااااااة ا  
 شااااااار  باااااااه انب اااااااط ا يماااااااان وانتشااااااار الب  

  اااااار  هااااااا الن  وأن جميااااااع األر  قااااااد عمّ 
 إلاااااى اآلن لااااام يولااااااد ولااااام يباااااد  الاااااادهر  

 جااااااااااار  ال يجاااااااااااوس  الح   يءوأن ذاه شااااااااااا
 وذلااااااااااا  قاااااااااااول عااااااااااان معاياااااااااااب ي تااااااااااار  

 الشااكر  لااه األماار فااي األكااوان والحمااد و 
 بااااااااه وقااااااااع ا شااااااااكال والتاااااااابا األماااااااار  
 وت ريااااااااااار أل اااااااااااا  بهاااااااااااا قاااااااااااب  ال ااااااااااار  
 ل ااااااال جهاااااااول ماااااااا لاااااااه م اااااااكة تعااااااارو

 هاااااااذا األمااااااار م ااااااال ه وعااااااار   علاااااااى أنّ 
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 هسل  ر   هللا أرسل   وذل  أن  
 وار   ا   ت عليهم بالعقول  ودلّ 

 ر  لهم ال ي   هم في كلّ  ولو أنّ 
 ألوش  من ضعف العقول يرونهم

 لعداهمفمن أجل هذا لم يلل 
 من له ويشهد فيما قلته كل  

 وإال فقل مذ غاب في الغار أ مد
 الخلف عن نصر  ل ه أيعجل رب  

 رتن  المعاني ت  ّ وليت  مذ م  
 بلى  يثما قد فات  النصر ج تنا

 لو بكل ما وقد بان من هذا ب ن  
 وإن االفا من  ذا  ي  لم ت ن

 إال ما به الشر  قد أتى وال   ن  
 س لت من الذيف ان جديرا لو 

 دليلها وطالبت في دعوا   فّ 
 وإن لم يقله كان  قا علي  لو

 الا ل ن بحمد هللا أ بحت أجهل  و 
 ريةرددت دعاوينا ب سوأ ف  

 لنا ب را لتوقعنا بها   رت  
 على أن كله ؛وشعره لم يعذب

 ول ن من العجل ااترعت كواذبا
 ف م ن بوا أمرا إلينا ولم ي ه  

 عقه رمىفذا الهيثمي كم في  وا 

 عاااااااذر   للعا اااااااي بمعصاااااااية   فلااااااام يباااااااف  
ااااااااا  كااااااااايال يقاااااااااال هاااااااااي ال اااااااااحر   لة  معجّ 

 علاااى كااال مااان عااااداهم ال ااات  والنصااار  
 عاااااااااااان هللا أر ابااااااااااااا فياااااااااااانعكا األماااااااااااار  

 القهر والظ ر  عليهم على طول المد  
 ب  وال رسل هللا من قبل ذا سبر  

 يقه لما أطلهم المكر  و دّ 
 فهذا هو ال  ر   ،كال ؟على غيرهم

 ها ال  ر  فلم يعر   ،  ظت مبانيها
 تقول بها وهو الم يدة النصر  
 تقول التلمنا ما علينا بها ضر  
 بح ن تقول األشعرية والجبر  

 إال عنه ما قد أتى اللجر   وال قب   
 ل به ما قاله الشار  الطهر  يقو 

 فالحمد   والشكر   ؛فدن قاله
 بر  سخرت به واهتله الجهل وال   

  ر  لديكم وال ن   را  فال ع   أناخ  
 كما ردها يوما ب وأته عمرو
 وقد أوقعت م في   يرتها الب ر  

 نعم بال ذب ي تعذب الشعر ،افتراء
 تثير من األج ان ما كمن الصدر  
  ر  به أ د منا وال ضمه س  
 ؟!إلينا أمورا ليا فينا لها ذكر  
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 نر   يذهب أن   بيّ وذا الحافج الذه  
 من قائلون ب نّ  ال  وها نحن ك  

 ال غرو أن لو ت تري اليوخ قائالو 
 وتهلأ في ال رداب جهال وفيهم
 فما سعد ال رداب بالبدر و د 
 وأسعدها أخ القر  فيه أنه
 وذا من  جهل وافتراء ب ننا
 وما شرا ال رداب إال ألنه

 لها ذن  ها  ر    وهم في بيوت  
 فيا م تري هذا المقال أبن لنا
 وقد  رح األ حاب أن طلوعه

 اذها إلي  اريدة   ،أبا  ال   
 ل  م  تمل  من أعداه كل م  

 وذارا ليوخ الحشر أعددت م بها
 لي إذا اسود وجهي بالذنوب فدنّ 

   ا الذهب ا بريل أنتم وإنما
 موالي ما  تي به عن  نائ م
 يواليكم قلبي على أن جر ه

 صركم مني ل اني ومقوليوين
 وال  بر لي  تى أراها تطالعت
 بكم أستمد ال يض  م أمدكم
 سالخ عليكم كلما ن خت  با
 وال بر ت أعدا كم في مهانة

 تر  ب ردابه المهدي أعدمه ال ّ  
 ه الذكر  رأ  شخصه بالذات لم يحص  

 له ال ضل عن أخ القر  وله ال خر  
 ويبدو على ما ت تري ال ري وال خر  
 نعم ما أظلته ال ما البر والبحر  
 سيطلع منها مشرقا ذل  البدر  
 عليها نر  ال رداب أضحى له ال خر  

 وارهة قرّ غدا لهم بيتا به ب  
 لترفع إجالال ويتلى به الذكر  

  ر  فلتنشر ال ّ   ؟بذل  من ذا قال
 بحي  شمو  الدين أطلعها الطهر  
 وال يرتجى إال القبول لها مهر  

 عر  في أكبادها الخوا والذّ  ويمر   
 ار  له أنتم الذّ  ولم ي تقر عبد  

 لديكم بها ما ي تضاء به الحشر  
 والئ م   ر   ف ادي إال عن

 وقد مل ت منه األناجيل والل ر  
 لرسئ م ال ي تطا  له مبر  
 إذا ما بدا قد فاتها ل م النصر  
 لقائمكم في الجور راياته الخضر
 ببحر  ناء فيكم ماله قعر  
 وما غر ت شما وما طلع البدر  

  ر  يعاجلها الي ويعقبها ا  
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 (2ملحق )

 
سللن  د ا للد  ي  لللد ا  نةللل  لللل   اتصللب  للد اإلللة ان للل  لللل االلب ا   للب  ا للة ل  

  ا ع ل يللل  رللللاو  ا ررلللد ا و ل وللل بللن خ   لللو   لللد  كلل ا ا خلللوح ا لإلولللة ا  واسلللد د    لللد  
للاةتللل  ا  اك للل  و وللل  رلابلللد  . ا  ا خلللوح اا  لللة ايورلللد لو لللد  د للل   لعللل   للرلللل ي ايللل  

شلللدكوا   ايتن لللس ا  ا خلللو  - اا تللونللل –.   لللة ايسلللب  لللد  وللل للل، و   لعيلللس   ايسلللي   و 
 ا جلاب ا د 

 
 ا ح ة هلل  صيى هللا ايى ا د ه ا ، ل اصط ى.

 ا س ا ايوكم  يإل   هللا   وادت   
نلل    عيخلق ب ذ لو لو لد  ا ك لدب ك  م  ة ذاوتم ل   يول ل إلظ  لو د   عيخق ب نةلل  

  ة يارعس ا ك دب  يا س ا خ ا ك دب  و وكم ال لب   (إل ظ  هللا)ا خوح ا لإلوة ا  واسد د 
 لل االتصد  بكم ادت ود   عول د ب خدغيكم.

  وس ل د    يف لو  ا خ ا  سن   ا عي ول  ت  لل  ي حلا  ا  ظلو    لوس لورلد اا  لدي 
   دطو اإلة ا د ين  د ذ و ا  حا ا عي د.

 

وللللدا ا عصلللو صلللدي ا لإلولللة ا  واسلللد د  و  ا خلللوح ينلللل  ا  لللد ذاوت لالللد  للللد ا ديتللل 
ل لل ليلو ال،ه ” ا ع ل يل  رللاو  ا ررلد ا و ل ول ” ي د   للل     ا ةلد صدي ا ةا  صديةا  ا 

 .1األ وى  بد  س   و ى األشودء –بدهلل تعد ى ال بدالس ن    –ا جلاو  تحننس ي ل و   
  ة اس ة   ، و ب د ي ي ال ا د ا ة هللا ا صد ق )ايول  ا سل ا ( للل ا  ا ع ل يل  

 او  ا ررد ا و ل و .رل 
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للن خ الل،ا ا   لو  ي  لللد ا لدب  لصلل د" ا حنونلل   ا  إاللا  سلل    و لى انلللدا ا صللد ق 
كو للد ذ لو ارولو للل االب ا عيلم     ا  جيسلد للد ا  حلديلنلة  لد  )ايو  ا س ا(    ة شخ

 سلللد و يخللل   ال اسللليل     ا لللدب لصللل د" ا خلللوعع  لوللل  بعلللب للللد  وعللل  ا ي وللل  ا  لللداو
 الل ر دال  ا  و لد  اك،ا ا  ديه بعب لجد س  لد ا خوح  ي ى   آثديام األ     كي دت

  لة  ال،ا. ا عيلم االب للل ا  لوه ا لل ا  ي لد  شلنوق الل بنس د ه ا خو د د ا    ب ا د
 كلب بل   رلق ال  ك ل    ل ل  ين ل،  الد  اصلوه  للد هللا يإل ل  ا خلوح ا لة كلد  ا ل  ايى

 و للى    رللد سلل ةه  ا ( ا سلل ا ايولل ) ا صللد ق اللل لو عللد كل لل  ا للةه  ر للس   للم ا لثلللق 
  لللل  رميلخللد اللل ا و ايلل   ايللى  صللط إلدترما لللل كروللو ايللى اشلل  ب   لل،ا ا صللللو 
 1.يعيم وهللا. ي ايدترم لد ايو  يع  ة   

 ا حق ا خ ا خو  وس بس   اصط إلدترم لحس    ب  اي د بس   اةا  رل  
 طوعق ا ى ا ك دب.

    للد  ا لل   لصلل د" ا خللوعع   جرل لل  ا للدب د يعللدا ا عي للدء ذاللو لللل ا ك لل  ا  للل
ك لللدب لعلللو و ل لللةا     لللة   سللل  و لللى اخلللدا  لللل ا حكلللم ايلللى للللد يا لللس ب للل  بعلللب 

.األلدضب  ال  طن
2 

  ت      ة  صب و و د اي د ا   اروو    ة لد آ و ا دب ا رةاي ا عدليد   د  ا حو 
و لى ا   لد   -ا سلدا  ا  س  ر عس لد زلد رم ايورم ا س ا   ،اواد ادا د   اد ث ثل 

ا رد للا   لللد ث للس ا للة د ال لل  غوللو لع  للة  ليلل،ا  للم   نللب ل لل   ل للل ذ للو ..... يإل لل  هللا
ك للدب لصلل د" ا خللوعع  ا   سلللب و للى ا صللد ق ايولل  ا سلل ا  لللد  سلل ةه  للم  ر للس   لولل  
اشلودء ل كللو  ل د  لل   ي  لللاتوات   ي  للد  سلل  تن و لل  و للى ا خللوح زعللل ا للة ل   الل،ه ا  سلل   

 3.طي  أل   ل،الي لد الد  اال طدي ال ل طد  س  ةس سوهبد
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س  ا ك ع للللد   ا  حنوللللق ا خ  ل ر للللد  للللوس إلجلللل   كرللللو     الللللد لللللل اا  للللوه لللللد ل طللللد  
  تسداير د  كل ر د    ود  ايى تسدلح شة ة ا د ال لعو و لو د ا  ده.

ا  لللد  اللللد اإل جلللدي ا خلللروة ا رلللد د بللل   لن خللل  اا  لللةه للللد بعلللب ا و ايلللدت األ   وللل  
   سدلح اد   لد س ةاد إل ى ا ة ا   خةخ  ل لد الو ا س ة.

 ا غوعل  ا لو تجلة ا حلو ا علدليد  ا  جيسلد ايللى للد الوو ا ر لد للل  إال  ا  ديعلل  
 ل سدلح   ول د  ا ك دب  عخككد  لد  س   .

 
،ه ا جلللاو  ل للل ليللو الل ورللل   ند لل  ا خللوح ا  واسللد د  ل للد لع للى ا  ينللل  ا خللوح  

 .بد  س   و ى األشودء األ وى  –بدهلل تعد ى ال بدالس ن    –  تحننس ي ل و 
ينل ل  بن رم )ايورم ا س ا( يعي ل  ا غو  ل  كو ايلورم   -ا صة ا غ  -كد  ا نلا 

لو للوي    الللاام بللد نل  بللن خ الل،ا  للوس ايللى  حللل االسلل ن   للل   للواه شللو د  لللنذا بخللو  د 
 ينل  ا د  و  خ يب ال ايى  حل االس ن  .

ا  وذا اي  لد اج  وهللا ثم اجل  ال   ن لد للل ال،ه ا لةالى ا  لد للد ال لب األإللل 
ي  صلللدإل رد سللل نل  بن خرلللد للللل زالت ا عي لللدء  ا  بلللن خ  د رلللد للللد لنلللدا يخللل   لنلللدا  ا    لللوخ

 ا لرة ا ة ا صللو  ال    غد ا  يح ب ايى ظداو  ل  .
الد ا   نل  بن خ ا،ا ال بدس ب   ليوس لن لال.  ب لو  بنس   لنس     لدذا  نلل  لرلب 

 د  ررد؟!ثم  حد   تن عيرد  إاطدءاا،ه ا كي دت 
 

 ال –لللل ا  ح  للب ا  يكللل  لع للى ا   للو إل للى  للل ت إ  للد اللل ضللعف ا سلل ة لللل ا  
وال لد لنلدا ا جلة   و خ ا ع ل يل  ي كلل ا   لاسلط رد ا و ل ول  للل بلدب  -   إ  ال ذ و

ا خ لل اوو لد   س  لندا ا ع ل ي  ا خ،ي يكل   يع ة لن خ  ي كل ا   ةيك لندا ا و ل ول  
 الل،ا لللد ارللدب بلل  تنوع لد لواللإ األبحللدل ا عند ةيلل  ا  دبعلل    ك لل  ا سللوة   ا خل،ي يكللل  هلل

ا ع ل يلل   يسللم  ل للل سللعى ب طللل ..... ا سسلل د د إل ظلل  هللا إلوللا رللدء لللد انردبلل   
 دصو   بس   ذ   ا ع ل ي  يصلب ا لى الإ ا و ل ول   للدذا تلوك ا ع لة ا  صلولدت ا صلد ي  
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  يلى  لول ا  ولس  صلدإل    ل لد للد الإ ال الاه  سيم إلكلل   رل ه ايرلد ا لى ا حلق 
ا و ل و   لحو  ، يكل  ا   صوو لد ا ةاي صدإل رد  ال هللا اإ  رب ل صوو تصلولدت 

 و رود. ا ع ة تصولد 
 ( /http://www.aqaed.com/faq/8136) ا د ال لد ا واب   

   ولد  لد االد  للل ا ل    ال ينصة ا  ع لى ا  لرلل  للد ا حلة ا ا نةسلد ا خلوع   
  إ للل  ايوللل  ال وضلللس ل لللد و لللد اإلللل دء بخللل ا لللة و لللد تنلللوب  للللد   حلللدي  د ايصلللة لنلللة

 ا لل،ي   صللوه بلل  يسلل ل ا لل،ي سلل ع  ك للس اإل   لل  لللنذا  اإل لل  إل للى بد  دليلل  و للد  و نللوب
 سللن  د  إ  ار  لل   اللد د و   رللد   لل ط  ا  للد  عللةه بلل    طللق ا لل،ي   سللد   بلل    صللو
 1......ااطو  

 

 ه ا خوح لوٌق  ع وي لديق.  ول ا،ا ا  ع ى   ول لد ذاو 
 

للب  لنللة  ي  لللد لنةللل  ا ك للدب الللد إلللة ا ا   لللن  ا ورللب ا لل، ا  ع للى لللل   للو     خ
 ي ي ال ا    ب  ل ا و.

 كل ا  ع ى للرل  لو  ت دلد   ا ورلب   اي و خ ا خوح  م يس ة  صواإل   ر،ا ا حة ا
تجلة  ل  إلللة رد ايلى البخ إللد  لللل االم ايالد  ا غيلل ال تكللد   -ا صلة ا    لب  لل ا للو–

اللللد  لدسللة ا  لل،ا   ل للطوب ا و ايلل   ال يع للن بلل . ا  جدشللدخ  سللد م ا  لل ل   للد  ا لل  
 2  ايورد.علخ كوت    لص  دت ال ي    وب و   اد   طد ود.   ة ذ  

   لة زعلة ايول  شلدءٌ  ضعوف  ل ردللس  لوت لل ا نلل    طلد د.  ا غ د وي   د  ا ل 
 3 ال يجلز ا  يك   إلة ر . كروو   إل ب ا غ   لد إلة ر  إل   اظو د
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  لوح ل كلو  وذ زالم ا خ ا خل س يسل غ ى ا رلد  الل ال  ا،ا ل   ال ا  ل ل ا   لو
 ةيي ا خ األيا لد اد  ي كل ا  يكل  لورد شدء لل لظداو ا حود   لال ا خ س   ا خ 
االس  دء  ب  اد وإلةى للا لةاد لنل     لل الكلل ت لإخال لرلب ال،ه ا لةالى  كلل ا  لى ا  

 غ د   لي ا   ل !تس 
 د ( اي   لي االلدا.ري خ   لي  لل   ح ت سووه  نل   تعد ى )     

 
  للة   شللوخ ي كللل ا  تسللرم لللد تطلللعو ا  حللا   رللدا وللوا اشللكو ل إلظ للو   اا نللة ا خ 

 ال  رد ايى  ابعة ال اإل  د       شو لن د سآ ،اد   ظو االا  دي   كل  ا ع دي  ا  خ 
 .غوو ا  نصل 

 
 ل.  ل م لللنو
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 302 )  عّددلن ) دينّين

 306 سقوط )ألنظتن ) سي سين
 310فةةةةةةي عهةةةةةةد ) نةةةةةة س أحةةةةةةو)ل 

 ) تهديّ 
) فصةةةةةةةةس )   سةةةةةةةة   تشةةةةةةةةويه 

 ) قضّين
319 

 321 ) جزين من ) ن صب
 322 ذّم ) عرب
 322 ق س قريش

 323 ) رأ  من ق لن ) ح سين
 325 ع ئشنجلد  

 326 نبش ) قبرين
 328 عصر ) رعب
 331  فض )ابد)ع

 332 ) س غ ثن    تهدي
 333 أبو ص  ح

 334 ) جزيرة ) خضر)ء
وعةةةي مةةة   ) فصةةةس ) ع  ةةةر 

 قضّين ) تهدّي  و )ء 
339 

 339 فو)ئد فكرة ) تهديّ 
 340 أضر)  فكرة ) تهديّ 

 341 ) فكرة )  ب س
 345 ) فهم ) تب ك

 345 دو  ) س سن
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 346 دو  ) علت ء
) فصةةةةةةةةس ) حةةةةةةةة دي عشةةةةةةةةر  

 )  كليف في  من ) غيبن
353 

)  كليةةةةةةةةةةةف تجةةةةةةةةةةة   قضةةةةةةةةةةةّين 
 ) تهدي

354 

 354 )  كليف )الج بي
 354 )   ز)م    شرع
 355 )من ) تج ت 

 357 )  كليف ) سلبيّ 
 357 ذّم ) س عج ل
 359  فض )  وقي 

 363 نقد ) تؤسسن ) دينين
 365 )  ع مس م  ) غيب

 366 )  كليف تج   ) تهديّ 
 366 تكذيب ) رؤين

 371 وض  ) يد على ) رأس
 375 تر)ب مقدمه
 375  ض  )ام م

 375 قر)ءة )ألدعين
 376 دع ء ) عهد
 377 دع ء ) ند ن

 378 إنك   ) تهدي
) فصةةةةةةةةةةس ) رةةةةةةةةةة ني عشةةةةةةةةةةر  

 ) تحنن
385 

 386 ننفّك ) تح
لتكةةةةةةةن أ  نصةةةةةةةن  عصةةةةةةةر 

 !!) تهديّ 
388 

 391 خ تتن
 395 (1ملحق  
 407 (2ملحق  
 413 ) فهرس 
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