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 اإلهداء
 

إىل سػػػيدي ومػػػوالي ايػػػة هللا العأمػػػى والنبػػػ  العأػػػيم 
)صػػػػلوات هللا  أمػػػػّب اظتػػػػؤمنْب علػػػػي ابػػػػن أ   الػػػػب

 سيد ي ومػوال ي وديعػة رسػوؿ هللا وإىل وسالمه عليه(
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( عنػػػػدظ اظتألومػػػػة اظتقهػػػػورة اظتكسػػػػور  ػػػػلعها 
اظتغصػػوب حقهػػا وإىل احبقػػذ اقهػػا والطالػػب ب  رهػػا 
سػػيدي ومػػوالي بقيػػة هللا يف أر ػػه اإلمػػاـ اضت ػػة بػػن 

 اضتسن )عليه السالـ( اهدي هذا البحث.
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ة اإلماـ اظتهدي )عليه مساحة كبّبة هي الٍب احتلتها قضي
 السالـ( يف كتب اظتسلمْب .

فقد تناوؿ علماء اظتسلمْب من أهل السنة أمر اظتهدي )عليه 
السالـ( وذكروا أحاديث ك ّبة مروية عن النيب )صلى هللا عليه 
واله وسلم( والصحابة يف مدح اظتهدي )عليه السالـ( وسّبته 

 لشريفتْب .وقياـ دولة اضتق يف اقر الزماف على يديه ا
كما أوردوا الك ّب من األحاديث النبوية الٍب تذكر العالمات 
الدالة على قرب ظهورظ وقيامه اظتقدس عليه أفضل الصالة 

 والسالـ . 
وقد ألف الك ّب من العلماء والكتاب والباح ْب من أهل السنة 
الكتب واألااث وقاموا إبعداد الدراسات اظتستفيضة حوؿ 

الـ( ووقت قروجه وذكر أصحابه وأعوانه اظتهدي )عليه الس
 وأنصارظ وأعدائه ومناوئيه .

إال أف  أهل السنة ذهبوا إىل القوؿ أبف اظتهدي )عليه السالـ( 
يولد يف اقر الزماف ويأهر عندما دتتأل األرض ظلمًا وجورا ويعم 

 البالد الفساد .
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اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( ولد  أما اإلمامية القائلْب أبف
وغاب وهو االبن الوحيد لإلماـ اضتسن العسكري )عليه 
السالـ( وهو اإلماـ ال اين عشر من أئمة الشيعة فقد اقتلفوا مع 
السنة يف أف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( مولود وهو حي غائب 
عن األبصار يأهرظ هللا يف اقر الزماف بصورة شاب يف األربعْب 

 من العمر .
هدي )عليه السالـ( تناوله علماء الشيعة ا اً مث إف أمر اإلماـ اظت

ودراسة وحتقيقًا وقد ألف فيه العلماء والباح ْب الك ّب من 
الكتب واألااث من حْب والدته )عليه السالـ( مرورًا بوفاة أبيه 

 العسكري )عليه السالـ( واستالمه ظتهاـ اإلمامة .
نصيبه وما رافقها من أقطار وابتزازات مث غيبته الصغرى وت

للسفراء ووقوع الغيبة الكربى وما جرى فيها من لقاءات ببعض 
الصاضتْب مث ذكر عالماته )عليه السالـ( وظهور أمرظ وقروجه 
وقيامه اظتقدس وإقامته )عليه السالـ( لدولة اضتق يف اقر الزماف 

 . 
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ولو الحأنا تلك األحاديث النبوية الشريفة والرواايت الواردة 
مْب )صلوات هللا وسالمه عليهم أرتعْب( عن األئمة اظتعصو 

لوجدان تلك األقبار تنص على اسم اإلماـ اظتهدي )عليه 
 )اظتهدي(السالـ( يف البعض منها وأقبار أقرى وردت بلفظ 

 )صاحب هذا األمر(وأقرى بلفظ  )القائم(و ائفة بلفظ 
وقسم  )صاحب األمر(وبعضها  )ال اين عشر(وغّبها بلفظ 
وهكذا  )صاحب الزماف(وقسم اقر  كم()صاحبمنها بلفأة 

. 
واضتقيقة إف لكل اسم أو صفة من هذظ األشتاء أو الصفات معُب 
معْب يراد اإلشارة إليه فلم يرد ذكر هذظ األشتاء أو الصفات يف 
تلك األقبار اعتبا ًا بل كاف من وراء إ القها هدؼ وغاية أراد 

ار الناس ؿتوها اظتعصـو )عليه السالـ( اإلشارة إليه ، ولفت أنأ
. 

فإف بعض هذظ األشتاء والصفات هي مفاهيم عتا عدة مصاديق 
 ومن هذظ اظتفاهيم مفهـو اظتهدي والقائم وصاحب هذا األمر .
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فهذظ األشتاء يف اضتقيقة هي مفاهيم عتا أك ر من مصداؽ 
فاظتهدي هو لقب يطلق على كل من يقـو ابعتداية أو ابألحرى 

 ر مضلوؿ عنه أو أمر قفي .يطلق على من يهدي إىل أم
فهو لقب أيضًا يطلق  )) القائم ((وكذلك ابلنسبة إىل لفظ 

على كل من يقـو ابضتق أو يدعوا إىل اضتق فإذا ما أ لقت هذظ 
األلقاب انصرفت إىل اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( للوهلة 
األوىل ولكننا لو أتملنا قلياًل وجدان البعض منها ينصرؼ إىل 

 يرظ السيد اليماين إذا قامت قرينة تدؿ على ذلك . غّبظ كوز 
فقد جاء يف الرواية الشريفة الواردة عن اإلماـ الصادؽ )عليه 

 السالـ( قاؿ :
) إذا قاـ القائم دعا الناس إىل اإلسالـ جديدًا وهداهم 
إىل أمر قد دثر فضل عنه اصتمهور وإمنا شتي القائم مهدايً 

وشتي ابلقائم لقيامه ابضتق ألنه يهدي إىل أمر مضلوؿ عنه 
)(ٔ) . 

                                                 

 .ٔٔ. ذيل حديث  ٖ ٔٔ، ص ٕالوايف ، ج -ٔ
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فمن هنا يتضح إف كل من يقـو ابعتداية إىل أمر قفي أو       
ؼتفي أو أمر قد  لت عنه الناس فهو مهدي وال بد أف يكوف 

 هذا األمر أمراً إعتياً متعلقاً ابعتداية إىل هللا .
 -فعن أ  جعفر دمحم بن علي )عليه السالـ( قاؿ :

ي مهداًي ألنه يهدي ألمر قفي يهدي ما ) إمنا شتي اظتهد
 .(ٔ)يف صدور الناس ......(

 كما إف كل من يقـو ابضتق يسمى قائم . 
  -وقد جاء يف الرواية أيضاً عن يونس قاؿ :

فقلت له  )عليهما السالـ () دقلت على موسى بن جعفر 
: ايبن رسوؿ هللا أنت القائم ابضتق ؟ فقاؿ : أان القائم 

ت القائم الذي يطهر األرض من أعداء ابضتق ولكن لس

                                                 

 . ٜٕٗدالئل اإلمامة ، ص -ٕ

 .  ٖٗٚاالكماؿ ، ص -1
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هللا عز وجل وديألها عداًل كما ملئت جورا وظلمًا هو 
 . (ٔ)اطتامس من ولدي ......(

وهكذا ابلنسبة لصاحب هذا األمر فإف من حيمل أمراً        
إعتيًا ويقـو به يسمى صاحب هذا األمر فمن حيمل سرًا من سر 

  عنه بصاحب هذا األمر . هللا وأمراً من أمر هللا فهو اظتعرب
ويف هذا البحث س حاوؿ أف أبْب ذلك ابلتفصيل وأثبت بعوف 
هللا تعاىل ووفقًا لألدلة الشرعية أف كل معُب من هذظ اظتعاين أو 
مفهـو من هذظ اظتفاهيم له أك ر من مصداؽ يدؿ عليه فإف هذظ 
األلقاب ال تدؿ يف كل األحواؿ على اإلماـ اظتهدي اضت ة بن 

 ن )عليه السالـ(. اضتس
فهي يف بعض األحياف تُذكر ويراد منها اإلماـ اظتهدي )عليه 

يعمل  اقرالسالـ( ويف أحياف أقرى تطلق ويراد منها شخص 
ابعتداية أو يقـو ابضتق حيمل سرًا وأمرًا من سر وأمر هللا عز وجل 

. 
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رفة اضتق على كل من يرـو البحث عن اضتقيقة ويريد مع        
وإتباعه أف يت رد عن أفكارظ وتعصبه وعليه البحث بعْب ملئها 
اإلنصاؼ والبحث عن اضتق فقط ال لشيء من قبيل العصبية أو 
هوى النفس أو اظتصلحة الشخصية أو غّب ذلك بل يكوف ا ه 

 ذلك قالصاً هلل وحدظ .
وهذا البحث واف كاف ا ًا متوا عًا إال انه حاله كحاؿ أي اث 

يد أو أ روحة جديدة أو نأرية جديدة حتتاج إىل شيء من جد
التفكر واإلنصاؼ ابلنسبة للمتلقي وػتتاج يف نفسه إىل األدلة 

 الٍب ت بت أحقيته وصحته .
وهل أف تلك األ روحة صحيحة ال ػتالة أواًل فمن هنا ا لب 
من القارئ العزيز أف يطيل النأر والتفكر يف هذا البحث ويف 

م بعد ذلك بصحته أو بطالنه وهللا تبارؾ وتعاىل أدلته مث حيك
 اظتسدد للصواب وهو من وراء القصد . 
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 اظتهدي اضتسيِب واظتهدي اضتسِب

 
ال خيفى على اغلب الشيعة أف اإلماـ اضت ة ابن اضتسن      

)عليه السالـ( هو حسيِب النسب أي انه من ولد اإلماـ اضتسْب 
واايت واألقبار الك ّبة )عليه السالـ( وقد صرحت بذلك الر 

الواردة عن النيب اظتصطفى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وأهل بيته الطاهرين صلوات 
 هللا وسالمه عليهم أرتعْب .

 -فعن عمراف بن اضتصْب ، قاؿ :
) اي رسوؿ هللا صف لنا هذا الرجل )) أي اظتهدي ((  

قاؿ : هو رجل من ولد اضتسْب ك نه من رجاؿ سنوءة 
 .(ٔ)باءاتف قطوانيتاف ، اشته اشتي .....(عليه ع

 -وعن إابف بن ع ماف ، قاؿ :

                                                 

 . ٖٚ،ح ٖٗٓ، ص ٕ٘اار االنوار ، ج -  ٔ
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:  )) عليهما السالـ (() قاؿ أبو عبد هللا جعفر بن دمحم  
ذات يـو يف البقيع حٌب اقبل علي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(بينما رسوؿ هللا 

 . )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(فس ؿ عن رسوؿ هللا  )عليه السالـ(
فسلم عليه )عليه السالـ(  قيل : انه ابلبقيع ، ف اتظ عليف
. 

: اجلس ، ف جلسه عن ديينه ، مث )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(فقاؿ رسوؿ هللا 
)صلى هللا جاء جعفر بن أ   الب ، فس ؿ عن رسوؿ هللا 

فقيل له : هو ابلبقيع ، ف اتظ فسلم عليه  عليه واله وسلم(
)صلى هللا عليه واله ت رسوؿ هللا ، ف جلسه أمامه ، مث التف

فقاؿ : أال أبشرؾ ؟ أال  )عليه السالـ(إىل علي  وسلم(
 أقربؾ اي علي ؟ 

)عليه فقاؿ : بلى اي رسوؿ هللا فقاؿ : كاف جربائيل 
عندي أيضًا واقربين أف القائم الذي خيرج يف  السالـ(
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اقر الزماف فيمأل األرض عداًل كما ملئت ظلمًا وجوراً 
 . (ٔ)(..ك من ولد اضتسْبمن ذريت

واألحاديث والرواايت الدالة على أف اظتهدي من ولد اضتسْب 
 لذكر اظتزيد منها هنا . ج)عليه السالـ( أو من ذريته ك ّبة حتتا 

تذكر لنا أف اظتهدي حسِب النسب أي انه  تولكن هناؾ روااي
 من ذرية اإلماـ اضتسن اجملتىب )عليه السالـ( .

ات ذلك البد من إثبات أف هناؾ أك ر من وقبل اطتوض يف إثب
مهدي أو بعبارة أقرى إف لفأة اظتهدي مفهـو له عدة مصاديق  

يف األحاديث  ءكما ذكران يف اظتقدمة وؽتا يدؿ على ذلك ما جا
واألقبار اظتروية عنهم عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم واليك 

 -عزيزي القارئ  ائفة من تلك األقبار:
:     لصادؽ )عليه السالـ( أنه قاؿ فعن اإلماـ ا -ٔ

) إذا قاـ القائم دعا الناس إىل اإلسالـ 
جديدًا وهداهم إىل أمر قد دثر فضل عنه 

                                                 

 . ٕ٘٘، صٔغيبة النعماين ، ج - ٔ
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اصتمهور وإمنا شتي القائم مهداًي ألنه يهدي 
إىل أمر مضلوؿ عنه وشتي ابلقائم لقيامه 

 .(ٔ)ابضتق(
وعن أ  جعفر دمحم بن علي )عليه السالـ( قاؿ :  -ٕ

اظتهدي مهداًي ألنه يهدي ألمر  ) إمنا شتي
 . ( ٕ)قفي يهدي ما يف صدور الناس ..(

قرج علينا رسوؿ  -عن انس بن مالك ، قاؿ : -ٖ
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ذات يـو فرأى عليًا )عليه السالـ( 

 فو ع يدظ بْب كتفيه مث قاؿ : 

لطوؿ هللا  لو مل يبق من الدنيا إال يـو واحد ي) اي عل
يـو حٌب ديلك رجل من عَبتك يقاؿ له ذلك ال

ويهتدي به العرب   لاظتهدي يهدي إىل هللا عز وج

                                                 

 . ٔٔ، ح ٖٔٔ، ص ٕالوايف ، ج -  ٔ
 . ٜٕٗدالئل اإلمامة ، ص -  ٕ
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كما هديت أنت الكفار واظتشركْب من الضاللة مث 
قاؿ : ومكتوب على راحتيه ابيعوظ فإف البيعة هلل عز 

 .(ٔ)( لوج

يأهر من هذظ األقبار ال الثة إف السبب يف إ الؽ لقب  
نه يهدي إىل أمر مضلوؿ عنه أي اظتهدي يف اطترب األوؿ أل

أف الشخص الذي يطلق عليه هذا اللقب يقـو هبداية 
الناس إىل أمر قد  ل عنه الناس فكل من يفعل ذلك 

 يسمى مهدي كما هو وا ح .
والسبب يف إ الؽ التسمية يف اطترب ال اين هو كوف ذلك  

الشخص يهدي إىل أمر قفي أو ؼتفي فإف كل من يستطيع 
 ية الناس إىل أمر قفي أو أمر ؼتفي فهو مهدي . القياـ هبدا

والسبب يف إ الؽ لقب اظتهدي )عليه السالـ( كما يأهر 
فهو  لمن اطترب ال الث إف كل من يهدي إىل هللا عز وج

                                                 

 . ٕٓ٘دالئل اإلمامة ، ص - ٔ
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مهدي فعلي )عليه السالـ( الذي قاـ هبداية اظتشركْب 
 والكفار إىل هللا هو مهدي أيضاً.

قلت للصادؽ جعفر  وعن أ  زتزة عن أ  بصّب قاؿ : -ٗ
 بن دمحم )عليه السالـ( : 

اي ابن رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( شتعت من أبيك )عليه ) 
السالـ( انه قاؿ : يكوف بعد القائم اثنا عشر مهدايً 

. 

فقاؿ : إمنا قاؿ اثنا عشر مهداًي ومل يقل اثنا عشر 
إمامًا ولكنهم قـو من شيعتنا يدعوف الناس إىل 

 . (ٔ)تنا ومعرفة حقنا(مواال

إىل تكلف  جالذي يفهم من هذا اطترب وهو وا ح ال حيتا  
أف هناؾ اثنا عشر مهداًي وهم من الشيعة الذين يدعوف 

                                                 

 . ٖٓ، ابب ٘ٗٔ، ص ٖ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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الناس إىل مواالة األئمة اظتعصومْب )عليهم السالـ( ومعرفة 
 حقهم .

وهؤالء االثنا عشر يأهروف بعد القائم )عليه السالـ( أما 
كن أف يكوف هناؾ عدة مهديْب وهم من قبله فإف من اظتم

يهدوف الناس إىل مواالة األئمة الطاهرين )عليهم السالـ( 
 ومعرفة حقهم .

عن ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا )صلى هللا عليه  -٘
إىل أف  –: )انه ظتا عرج   ر  هلالج لج واله وسلم( 

اقرج من وأعطيتك أف  -قاؿ اظتوىل لنبيه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
( احد )عليه السالـ( صلبك )أي من صلب علي
 .(ٔ)...( عشر مهدايً كلهم من ذريتك

يفهم من هذظ الرواية اف كل األئمة اظتعصومْب )عليهم  
السالـ( هم مهديْب وليس اضت ة بن اضتسن )عليه 

 السالـ( وحدظ هو اظتهدي .

                                                 

 . ٕ٘، اببٕٙٚ، صٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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وعز ي وجاليل قاؿ هللا تعاىل قاؿ النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : )  -ٙ
وعأمٍب وارتفاعي لوال حيائي من عبدي اظتؤمن 
ظتا جعلت له قرقة ليواري هبا جسدظ واين إذا 
أكملت إديانه ابتليته بقصر يف ماله ومرض يف 
بدنه فإف هو قرج أ عفت عليه واف هو صرب 
ابهيت به مالئكٍب واين جعلت عليًا علماً 

ومن  لإلدياف فمن أحبه واتبعه كاف هاداًي مهدايً 
 . (ٔ)مضاًل...( ابغضه وتركه كاف  االً 

والذي يأهر من هذا اطترب اف كل مؤمن أحب علياً       
 واتبعه وسار بسّبته وعلى منهاجه فهو هادي ومهدي . 

الشك اف  لوبذلك يتضح انه من اظتمكن والذي ال يقب
لفأة اظتهدي مفهـو له عدة مصاديق أي اف هناؾ أك ر من 

 ي واحد فقط .مهدي وليس اظتهد

                                                 

 . ٖٖٛ، ص ٕاالرشاد ، ج - ٔ
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 اظتهدي اضتسِب

 
إبثبات وجود مهدي حسِب  لواحبف نبدأ على بركة هللا عز وج

 خيرج يف اقر الزماف مع اإلماـ اظتهدي اضتسيِب )عليه السالـ(. 
اف لإلماـ أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ( وولديه اضتسن واضتسْب 

)عليه السالـ(  )عليهما السالـ ( شبه من نيب هللا وقليله إبراهيم
 وولديه إشتاعيل وإسحاؽ )عليهما السالـ( .
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فقد جعل اظتوىل تبارؾ وتعاىل النبوة يف ذرية إسحاؽ واقرج منه 
أنبياء ك ّبين ومل جيعلها يف ذرية إشتاعيل )عليه السالـ( حٌب 

دمحمًا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( نبيًا ورسواًل وعوض بذلك  لبعث هللا عز وج
ليه السالـ( ابف جعل من ذريته نيب واحد فقط جعله إشتاعيل )ع

قادتًا لألنبياء واظترسلْب قرج يف زمن مت قر نسبيًا عن جدظ نيب 
 هللا إشتاعيل )عليه السالـ( . 

فكذلك جعل هللا اإلمامة يف ذرية اضتسْب )عليه السالـ( واقرج 
منه تسعة أئمة ومل جيعلها يف ذرية اإلماـ اضتسن )عليه السالـ( 
وسوؼ يعو ه هللا تبارؾ وتعاىل برجل من ذريته خيرج يف اقر 
الزماف يكوف هاداًي مهداًي يدعو الناس إىل هللا وإىل اضتق وإىل 

 نصرة اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( .
وهو السيد اضتسِب الذي ورد ذكرظ يف الرواايت اظتعصومية 

الـ( الشريفة وهو الذي يسلم الراية لإلماـ اظتهدي )عليه الس
وهو وزيرظ اليماين الذي خيرج ابلراايت السود من قراساف 
وإليك عزيزي القارئ  ائفة أقرى من الرواايت الواردة عن أئمة 
اعتدى )صلوات هللا وسالمه عليهم أرتعْب( والٍب اثبت من 
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قالعتا اف هناؾ مهدي حسِب إ افة إىل اظتهدي اضتسيِب الذي 
 :هو اضت ة بن اضتسن )عليه السالـ( 

عن اإلماـ اضتسْب )عليه السالـ( اف النيب )صلى هللا عليه  -ٔ
) والذي  -: واله وسلم( قاؿ: لفا مة )عليها السالـ( 

مهدي  -يعِب اضتسن واضتسْب –بع ِب ابضتق منهما 
هذظ األمة إذا صارت الدنيا هرجًا ومرجًا وتأاهرت 

 . (ٔ)الفًب..(
 عن علي بن هالؿ عن أبيه قاؿ: دقلت على رسوؿ هللا -ٕ

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وهو يف اضتالة الٍب قبض فيها فإذا فا مة عند رأسه 
فبكت حٌب ارتفع صوهتا فرفع رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( إليها رأسه 

 :  فقاؿ

ومنا سبطا هذظ األمة  -إىل اف قاؿ -) حبيبٍب فا مة....
صتنة ومها ابناؾ اضتسن واضتسْب ومها سيدا شباب أهل ا

                                                 

 . ٜٗالربهاف ، ص - ٔ
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والذي  ةوأبومها والذي بع ِب ابضتق قّب منهما اي فا م
بع ِب ابضتق اف منهما مهدي هذظ األمة إذا صارت الدنيا 

 . (ٔ)هرجاً ومرجاً ..(
يأهر من هذين اطتربين اف اظتهدي )عليه السالـ( يكوف  

 نمن ذرية اضتسن واضتسْب )عليهما السالـ( وهذا ال ديك
د الف اضتسن واضتسْب تفسّبظ وزتله على شخص واح

 )عليهما السالـ( مها شخصْب ال شخص واحد .
واف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( من ذرية اإلماـ اضتسْب 

لذا فإف اضتق يقتضي أف يكوف  ى)عليه السالـ( كما ال خيف
اظتهدي مفهـو ينطبق على مصداقْب يف اقر الزماف ومها 

سيد اضتسِب اإلماـ اضت ة بن اضتسن )عليه السالـ( وال
اليماين وزيرظ وصاحب دعوته والذي يسمى أيضًا ابظتهدي  

والسادس والسابع  سكما يف األقبار القادمة كاطترب اطتام
. 

                                                 

 .ٔ، ابب ٛٚ، ص ٔ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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عن عمرو بن اثبت عن أبيه عن أ  جعفر )عليه  -ٖ
 : السالـ( يف حديث  ويل قاؿ 

) يدقل اظتهدي الكوفة وهبا ثالث راايت قد 
ٌب أي ي اظتنرب فيدقل ح ها طربت بينها فتصفو ل

من البكاء وهو  ؿالناس ما يقو  يوخيطب وال يدر 
ك ين ابضتسِب واضتسيِب وقد   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قوؿ رسوؿ هللا

 .(ٔ)قادها فيسلمها إىل اضتسيِب فيبايعونه ..(

وهذا اطترب يفسر لنا اطتربين اظتتقدمْب حيث يأهر منه اف  
ية هم اثنْب وليس واحد الذين يقوداف األمر والقضية اظتهدو 

ومها اظتهدي اضتسيِب واظتهدي اضتسِب واف اظتهدي اضتسِب 
 سيقـو بتسليم الراية إىل اظتهدي اضتسيِب .

روى أبو داود والَبمذي والنسائي : عن أ  إسحاؽ  -ٗ
 ونأر إىل ابنه اضتسن فقاؿ : -هنع هللا يضر -قاؿ: قاؿ علي

                                                 

 . ٕٚ، ابب ٖٖٓ، ص ٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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 عليه واله )صلى هللا اف ابِب هذا سيد كما شتاظ النيب) 
 وسيخرج من صلبه رجل يسمى ابسم نبيكم وسلم(
 .(ٔ)يشبه يف اطتُلق وال يشبه يف اطتلق..( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

))األحاديث دالة على اف  وقد قاؿ اضتافظ عماد الدين
اظتهدي يكوف بعد دولة بِب العباس وانه يكوف من 
أهل البيت من ذرية فا مة من ولد اضتسن ال 

 )ر ي هللا عنهما( ( .  ضتسْبا
))بشرى البشر وقد ذكر الشيخ ػتمود الغرابوي يف كتابه 

نسب اظتهدي عند أهل  يف حقيقة اظتهدي اظتنتأر((
السنة واصتماعة انه من نسل اإلماـ اضتسن بن علي بن أ  
 الب )ر ي هللا عنهما( وابن بنت البتوؿ سيدة نساء 

( فا مة الزهراء )ر ي هللا العاظتْب رحيانة رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 عنه وأر اها( .
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والذي يأهر من هذا اطترب الذي ذكرظ إقواننا من أهل  
السنة واظتروي عن أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ( اف اظتهدي 

 من ذرية اإلماـ اضتسن )عليه السالـ( . 
والصحيح عندان اف اظتقصود من هذظ األقبار هو السيد 

اين وزير اظتهدي )عليه السالـ( والذي يكوف من ذرية اليم
اإلماـ اضتسن )عليه السالـ( كما دلت على ذلك الرواايت 
وليس اظتقصود منه اإلماـ اضت ة بن اضتسن العسكري 
)عليه السالـ( الٍب دلت الك ّب من الرواايت على أنه من 

 نسل اضتسْب بن علي )عليهما السالـ( ومن ذريته .
)خيرج اظتهدي من قرية هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : قاؿ رسوؿ  -٘

 . (ٔ)يقاؿ عتا كرعة(
) خيرج اظتهدي من قرية يقاؿ وقاؿ النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :  -ٙ

 . (ٕ)عتا كرعة ...(

                                                 

 .ٚٙ، اببٜٗٔاظتالحم والفًب ، ص - ٔ
 . ٛٚ، ابب ٜٗٗينابيع اظتودة ، ص - ٕ
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ويف هذظ األحاديث إشارة إىل مكاف قروج اظتهدي وهو  
ت قرية يف اليمن تسمى كرعة وال ابت عندان والذي أرتع

عليه األحاديث والرواايت اف قروج اإلماـ اظتهدي يكوف 
 من مكة . 

وهذا اطترب إمنا أشار إىل قروج اظتهدي اليماين اضتسِب من  
كرعة وهي قرية يف اليمن كما قلنا وقد علق الشيخ 

 الكوراين على هذا اضتديث قائالً :
))فاألقرب فيه عندان اف وزيرظ اليماين الذي يأهر 

شهر خيرج من قرية يقاؿ عتا كرعة أو  قبله ببضعة ا
 . (ٔ)كردية مث من صنعاء((

) إذا رأيتم وعن رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( انه قاؿ:  -ٚ
الراايت السود قرجت من قبل قراساف 

                                                 

 . ٜٕٙ، ص ٔمع م احاديث اظتهدي ، ج - ٔ
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ف توها ولو حبوًا فإف فيها قليفة هللا اظتهدي 
)(ٔ) . 

)قاؿ أمّب الغضب ليس من  -عن ار  ة قاؿ: -ٛ
 هكنهم يسمعوف صواًت ما قالذي وال ذا هو ل

انس وال جاف ابيعوا فالاًن ابشته ليس من ذي 
 .  (ٕ)وال ذا هو ولكنه قليفة دياين ...(

يفهم من هذين اطتربين بو وح اف السيد اليماين اضتسِب 
الذي خيرج ابلراايت السود من قراساف يسمى قليفة 

 ويسمى أيضاً مهدي .
اإلماـ اضت ة بن اضتسن فإف قيل اف اظتقصود ابطترب السابع 

اظتهدي )عليه السالـ( فهو قليفة هللا اظتهدي قلنا اف 
اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( خيرج من مكة كما دلت على 
ذلك األحاديث والرواايت الواردة عن النيب )صلى هللا 

                                                 

 . ٕٓ٘، ص ٗاظتستدرؾ ، ج - ٔ
 . ٕٓ، ب ٕٗاظتالحم والفًب ، ص - ٕ



 ................................... ] صاحب هذا األمر [ 
 

 

 
- 29- 

عليه واله وسلم( وأهل بيته الطاهرين صلوات هللا وسالمه 
ل امن ذكر السيد اليماين وعرب عليهم أرتعْب ، مث اف اطترب ا

 عنه ابطتليفة اليماين .
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 اطتالصة
 
 

يأهر وا حًا للقارئ الكرًن اف هناؾ شخصيتْب       
رئيسيتْب تأهراف يف اقر الزماف جاء ذكرمها يف أحاديث 
الرسوؿ الكرًن )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واألئمة اظتعصومْب )صلوات هللا 

 أرتعْب( . وسالمه عليهم
واف هاتْب الشخصيتْب مها من تكوف على عاتقهما مهمة 
قيادة القضية اظتهدوية وإقامة دولة اضتق والعدؿ اإلعتي ومها 
اضتسِب اليماين وزير اإلماـ ال اين عشر اضت ة بن اضتسن 
)عليه السالـ( والشخص ال اين هو اإلماـ اظتهدي )عليه 

د األنصار وديهد السالـ( واف اظتهدي اضتسِب هو من يع
إلقامة العدؿ ويسلم الراية إىل أقيه وابن عمه اإلماـ اظتهدي 

 اضتسيِب )عليه السالـ( .
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 والدة اظتهدي )عليه السالـ(
 

اقتلف اظتسػلموف يف مسػ لة والدة اإلمػاـ اظتهػدي )عليػه السػالـ( 
، فالسنة يذهبوف إىل القوؿ أبف اظتهدي رجل من ذرية فا مة مػن 

لػػد يف اقػػر الزمػػاف ، مسػػتندين بػػذلك إىل أحاديػػث ولػد اضتسػػن يو 
 ورواايت من  رقهم صرحت بذلك اظتعُب . 

بينما يذهب الشيعة إىل القوؿ أبف اإلمػاـ اظتهػدي )عليػه السػالـ( 
هػػػو اضت ػػػة ابػػػن اضتسػػػن العسػػػكري )عليهمػػػا السػػػالـ( وقػػػد ولػػػد 

 وغاب وسيأهر يف اقر الزماف .
لػػػك الوقػػػت إىل زماننػػػا وظػػػل هػػػذا اطتػػػالؼ قائمػػػاً منػػػذ ذ          

هػػذا ، واضتقيقػػة إنػػه مل تأهػػر انر مػػن دوف دقػػاف كمػػا يقػػوؿ اظت ػػل 
أي أف كػػػالـ كػػػال الطػػػرفْب مل أيت مػػػن فػػػراؽ ابعتقػػػادان بػػػل أف مػػػا 
يدعيه كال الطرفْب صحيح إال أف يف األمر سراً ال بد أف يكشػف 

 ويأهر عسى أف يكوف فيه وحدة األمة واجتماعها .
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تحدث رواايهتم عن اظتهدي اضتسِب )اليمػاين وهو أف أهل السنة ت
( وهػػػم يعتقػػػدوف أنػػػه هػػػو الػػػذي ديػػػأل األرض قسػػػطاً وعػػػدالً ، أمػػػا 
برواايت أهل الشػيعة فهػي تتحػدث عػن اظتهػدي اضتسػيِب )اإلمػاـ 
اظتهػػػدي ( يف األعػػػم األغلػػػب منهػػػػا كمػػػا بينػػػا انفػػػاً ، يف مو ػػػػوع 

 اظتهدي اضتسِب .
مػػاين ( سػػوؼ يولػػد يف اقػػر وال ريػػب يف أف اظتهػػدي اضتسػػِب ) الي

 الزماف وهذا ؽتا ال قالؼ فيه .
كمػػا أف بعػػض الػػرواايت بينػػت كػػوف السػػيد اليمػػاين يلقػػب أيضػػاً 

 ابظتهدي .
وقػػد اسػػتأهر بعػػض العلمػػاء والبػػاح ْب مػػن بعػػض الػػرواايت       

أهنػػا تتحػػدث عػػن اليمػػاين وتػػذكرظ بلفأػػة اظتهػػدي وال يقػػف األمػػر 
ايت تػػدؿ علػى أف اظتهػػدي يولػػد عنػد هػػذا اضتػد بػػل أف هنالػك روا

 يف اقر الزماف .
 كما جاء يف الرواية الواردة عن أـ هاين ال قفية قالت : 
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) غػػػػدوت علػػػػى سػػػػيدي دمحم بػػػػن علػػػػي البػػػػاقر )عليهمػػػػا 
السػػػالـ( ، فقلػػػت لػػػه : اي سػػػيدي ايػػػة يف كتػػػاب هللا عػػػز 

 وجل عر ت بقليب وأقلقتِب وأسهرتِب .
 فقاؿ : فاس يل اي أـ هاين .

قلػػػت : قػػػوؿ هللا عػػػز وجػػػل فػػػال أقسػػػم ابطتػػػنس  قالػػػت ،
 اصتوار الكنس .

قػػػاؿ : نعػػػم اظتسػػػ لة سػػػ لتِب عنهػػػا اي أـ هػػػاين ، مولػػػود يف 
اقػػر الزمػػاف هػػو وهللا اظتهػػدي مػػن العػػَبة تكػػوف لػػه حػػّبة 
وغيبة يضل فيها أقواـ ويهتدي فيها أقواـ ، فيا  وىب لك 

 . (ٔ)إف أدركته واي  وىب ظتن أدركه (
ة  ال ديكػن زتلهػا علػى اإلمػاـ اظتهػدي )عليػه السػالـ( فهذظ الرواي

( سػنة مػن أبيػه العسػكري )عليػه ٕ٘ٗٔفإنه ولد قبػل أك ػر مػن )
 السالـ( .

                                                 

 . ٜٙٗ، ص ٖإثبات اعتداة ، ج -ٔ
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إذف اظتقصػػػود مػػػن هػػػذظ الروايػػػة حتمػػػاً هػػػو السػػػيد اليمػػػاين والػػػذي 
 يسمى أيضاً مهدي ألنه يهدي إىل اضتق وإىل  ريق مستقيم .
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 رواايت وإشكالت
 

اشتملت الك ّب من األحاديث النبوية والرواايت اظتعصومية       
على عدة ألفاظ )عليه السالـ( الواردة يف أمر اإلماـ اظتهدي 

فمرة يرد اضتديث أو ترد الرواية بلفأة صاحب هذا األمر ومرظ 
بلفأة القائم وأقرى بلفأة اظتهدي كما ذكران يف مقدمة هذا 

ر يف تلك األقبار جيد تعار ا البحث لكن اظتت مل واظتتفك
زتلها على  نوا حا يف بعضها أو جيد بعض األقبار الٍب ال ديك

تصور اهنا  نبل اف بعضها ال ديك)عليه السالـ( اإلماـ اظتهدي 
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واليك عزيزي القارئ بعض )عليه السالـ( تعِب اإلماـ اظتهدي 
 تلك األقبار مع ما يرد عليها من إشكاالت وتساؤالت:

  -فضل بن عمر قاؿ :عن اظت -ٔ
يقوؿ : اف لصاحب )عليه السالـ(  ) شتعت أاب عبد هللا

هذا األمر غيبتْب : يرجع يف أحدامها إىل أهله واألقرى 
يقاؿ : هلك يف أي واد سلك ، قلت : كيف نصنع إذا 
كاف ذلك ؟ قاؿ اف ادعى مدع ف سالوظ عن تلك 

 .(ٔ)م الٍب جيب فيها م له(ئالعأا
غيبتْب ومها الغيبة )عليه السالـ( لإلماـ اظتهدي  ؽتا ال خيفى اف 

الصغرى الٍب بدأت بعد توليه ألمر اإلمامة بعد وفاة أبيه اإلماـ 
وانتهت بوفاة السفّب الرابع )عليه السالـ( اضتسن العسكري 

علي بن دمحم السمري )رض( مث ابتدأت بعدها مباشرة الغيبة 
 ذا . الكربى الٍب ما زالت مستمرة إىل يومنا ه
 : ولكن يرد على الرواية اظتتقدمة إشكاالف 

                                                 

 . ٕٓح،  ٖٓٗص،  ٔج، الكايف  - ٔ
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وبعد اف انتهت )عليه السالـ( هو اف اإلماـ اظتهدي األوؿ 
الغيبة الصغرى مل يكن له أهل لّبجع إليهم فوالدته السيدة 

تويف )عليه السالـ( العسكري اإلماـ نرجس قد توفيت وأبيه 
 واإلماـ يف اطتامسة من عمرظ . 

يف الرواية )عليه السالـ( الصادؽ اإلماـ  إذف فما معُب قوؿ
 اظتتقدمة :

 ) يرجع إىل أهله (؟ ! 
يرد أيضًا اف اظتسلمْب ينقسموف يف اعتقادهم ال انية و          

ابإلماـ اظتهدي إىل قسمْب القسم األوؿ وهم من يعتقدوف اف 
اإلماـ اظتهدي يولد يف اقر الزماف وهو غّب موجود احبف ولكن 

قروجه يولد ويقـو بعد ذلك أبمر هللا سبحانه  إذا اف أواف
 وتعاىل وهذا االعتقاد هو ما عليه أهل السنة . 

واما القسم ال اين فإهنم يعتقدوف اف اإلماـ اظتهدي ولد وغاب 
وسوؼ خيرج )عليه السالـ(  وهو ابن اإلماـ اضتسن العسكري

يف اقر الزماف بعد  وؿ الغيبة ليمأل األرض قسطًا وعدال بعد 
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ما ملئت ظلمًا وجورا ، وهذا االعتقاد هو ما عليه الشيعة اليـو 
ولكن التساؤؿ الذي يرد على الرواية اظتتقدمة هو ما معُب قوؿ 

)واألقرى يقاؿ : : )عليه السالـ(اإلماـ أبو عبد هللا الصادؽ 
 . هلك يف أي واٍد سلك(

 فإننا ال ديكن اف نتصور اف السنة يقولوف ذلك ألهنم كما ذكران 
اإلماـ اظتهدي فضاًل عن غيبته وهذا الكالـ   ةال يعتقدوف بوالد

كما هو وا ح يتحدث عن شخص مولود وحي مث يقاؿ عنه انه 
 هلك أي مات أو انه غاب وابتعد .   

كما اننا يف نفس الوقت ال ديكن اف نتصور ااؿ من األحواؿ 
)) مات أو هلك يف أي اف الشيعة يقولوف هبذا القوؿ وهو 

وذلك ألنه قالؼ ما عليه عقيدهتم الٍب ترىب  سلك (( وادٍ 
 عليها الطفل الصغّب ومات عليها الشيخ الكبّب. 

)عليه السالـ(  عن أ  بصّب قاؿ : ) شتعت أاب جعفر الباقر -ٕ
يف صاحب هذا األمر سنة من أربعة أنبياء : سنة  يقوؿ :
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من موسى ، وسنة من عيسى ، وسنة من يوسف ، وسنة 
 قلت فما سنة يوسف ؟  –إىل اف قاؿ  –( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من دمحم

 .(ٔ)قاؿ : الس ن والغيبة ......(
والتساؤؿ هنا هو كيف نستطيع اف نتصور اف اإلماـ اظتهدي 

يس ن ؟! أو من هو الذي يستطيع س ن اإلماـ )عليه السالـ( 
، وإذا كاف كذلك فمٌب يكوف ذلك الس ن ؟! هل كاف قبل 

ة الصغرى اي ترى ؟! أـ انه وقع أو يقع يف أثناء الغيبة الغيب
بعد اف خيرج ويقيم يف اقر الزماف الكربى ؟! أو اف ذلك يكوف 

فيمأل األرض قسطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا دولة العدؿ اإلعتي 
 ؟! . وجوراً 

) ظتا مضى علي بن  -عن أ  قالد الكابلي قاؿ : -ٖ
)عليه على دمحم بن علي دقلت  )عليه السالـ(اضتسْب 
فقلت له : جعلت فداؾ قد عرفت انقطاعي إىل  السالـ(

                                                 

 . غيبة النعماين - ٔ
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أبيك وانسي به ووحشٍب من الناس ، قاؿ : صدقت اي 
أاب قالد ، تريد ماذا ؟ قلت : جعلت فداؾ لقد وصف 
يل أبوؾ صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف بعض 

 . الطرؽ ألقذت بيدظ
  قاؿ : فَبيد ماذا اي أاب قالد ؟

 قلت : أريد اف تسميه يل حٌب اعرفه ابشته . 
فقاؿ : س لتِب عن أمر ما كنت ػتداًث به احد ، ولو كنت 
ػتداًث به احد ضتدثتك ، ولقد س لتِب عن أمر لو اف بِب 

 . (ٔ)فا مة عرفوظ حرصوا على اف يقطعوظ بضعة بضعًة(
بعدـ خيربان )عليه السالـ(  ويرد على هذظ الرواية اف اإلماـ الباقر

امكاف تسمية صاحب هذا األمر وانه لو كاف ذلك من اظتمكن 
 لكاف قد ذكرظ أل  قالد . 

                                                 

 . عماينغيبة الن - ٔ
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اف بِب فا مة لو عرفوا )عليه السالـ( كما يذكر لنا الباقر 
 لقتلوظ ولقطعوظ بضعة بضعة . ابشتهصاحب هذا األمر 

وبناءًا على هذظ الرواية الٍب وردت بلفأة صاحب هذا األمر  
اظتقصود بصاحب هذا األمر هو اإلماـ اظتهدي أقوؿ لو كاف 
فكيف قفي على رجل ك   قالد الكابلي وهو )عليه السالـ( 

من قضى عمرظ يف صحبة اإلماـ زين العابدين وكاف ال خيالط 
 ؟الناس 

وهو أيضًا من ه )عليه السالـ( حيث كاف ُجل وقته يقضيه مع
ماـ كيف قفي عليه اسم اإل)عليه السالـ(  أصحاب الباقر 

الذي جاءت األحاديث والرواايت  ؟)عليه السالـ(  اظتهدي
 بذكرظ ، وهي ك ّبة جداً كما ال خيفى على أحد .

يذكر )عليه السالـ( مث ما معُب اف اإلماـ علي ابن اضتسْب  
صاحب هذا األمر بصفته وال يسميه ألقرب أصحابه واف الباقر 

)عليه السالـ( ه يقوؿ ما كنت ػتداًث به احد وان)عليه السالـ( 
لو  : ))عليه السالـ( ال حيدث به احد إ القًا مث ما معُب قوله 
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 اف يقطعوظ بضعة بضعة ىاف بِب فا مة عرفوظ حرصوا عل
) . 
معروفًا وقد ذكر يف )عليه السالـ( أليس اسم اإلماـ اظتهدي  

عليه )وأهل بيته )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( األقبار الك ّبة الواردة عن النيب 
 فهل خيفى على بِب فا مة اشته اي ترى أـ ماذا ؟ ! . السالـ( 

 وهنا عدة رواايت :  -ٗ
) صف لنا اي رسوؿ هللا  -عن عمراف بن اضتصْب قاؿ : -أ 

 هذا الرجل وما حاله )) أي اظتهدي (( ؟ 
: انه رجل من ولدي ك نه من رجاؿ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فقاؿ : النيب
 . (ٔ)((أي  خم اصت ة  ويل القامة))  بِب إسرائيل

)عليه انه ذكر يف صفة اظتهدي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( عن رسوؿ هللا  -ب
) انه رجل من ولدي ك نه من رجاؿ بِب  -:السالـ(

                                                 

 .ٕ٘اار االنوار ج - ٔ
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إسرائيل خيرج عند جهد من أمٍب وبالء ، عر  اللوف ابن 
 . (ٔ)أربعْب سنة (

) اظتهدي  -قاؿ : )عليه السالـ(عن أ  جعفر الباقر -جػ
 .(ٕ)رجل من ولد فا مة وهو رجل ادـ(

 عن حذيفة قاؿ :  –د 
اظتهدي رجل من ولدي لونه لوف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قاؿ رسوؿ هللا ) 

عر  وجسمه جسم إسرائيلي على قدظ األدين قاؿ ك نه  
 . (ٖ)كوكب دري ديأل األرض عدالً كما ملئت جوراً ....(

 : د عن اضتسن بن علي)عليهما السالـ( قاؿعن أ  سعي -هػ 
ما منا إال ويقع يف عنقه بيعه لطاغية زمانه إال القائم )

الذي يصلي قلفه روح هللا عيسى بن مرًن فإف هللا عز 

                                                 

 . اظتالحم والفًب - ٔ
 . ٖ٘ص،  ٔ٘ج، اار االنوار  - ٕ
 .ٔابب،  ٓٛص،  ٔ٘ج، البحار  - ٖ
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ال يكوف ألحد يف لئوجل خيفي والدته ويغيب شخصه 
عنقه بيعة إذا قرج ، ذلك التاسع من ولد أقي اضتسْب 

هللا عمرظ يف غيبته مث يأهرظ بقدرته  ابن سيدة اإلماء يطيل
يف صورة شاب ذو أربعْب سنة ذلك ليعلم اف هللا على  

 . (ٔ)كل شيء قدير(
 -أمور:تتبْب لنا عدة وهنا 

 خم اصت ة )عليه السالـ( اف اإلماـ اظتهدي  -: األمر األوؿ 
من صفات بِب إسرائيل حيث اهنم الصفة  ويل القامة وهذظ 

 القامة .  خاـ األجساد و ويلي
)عليه السالـ( اف لوف بشرة اإلماـ اظتهدي  -: األمر ال اين 

ادـ أي اشتر الوجه وهو اللوف العر  فإف أك ر العرب شتر 
 الوجوظ . 

                                                 

 .ٜٕٚص ٕ٘اار االنوار ج - ٔ
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خيرج بعد )عليه السالـ( اف اإلماـ اظتهدي  -:  األمر ال الث
انتهاء غيبته يف سن األربعْب وهذا ما صرحت به األحاديث 

 ة . والرواايت الك ّب 
ولكن هناؾ  ائفة من الرواايت تذكر لنا صفة صاحب هذا 
األمر أو القائم أو اظتهدي وهي غّب الصفات اظتذكورة يف 
الرواايت اظتتقدمة فإف هذظ الطائفة ال انية من الرواايت الٍب 

)عليه سنذكرها تعارض الرواايت اظتتقدمة يف صفة اإلماـ اظتهدي 
 وملخص القوؿ فيها: السالـ( 

اف اظتهدي مربوع القامة أي ليس ابلطويل وال      - أ
 ابلقصّب.

 اف اظتهدي ابيض الوجه والبشرة. - ب

 اف اظتهدي يأهر يف سن ال الثْب.  - ت

 وهذظ النقاط ال الثة يف الواقع تعارض األمور ال الثة اظتتقدمة .
)عليه عن سدير الصّبيف قاؿ : شتعت أاب عبد هللا الصادؽ  -٘

  -يقوؿ :السالـ( 
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 صاحب هذا األمر لشبهًا من يوسف فقلت : ) اف يف
 ؟فك نك ختربان بغيبة أو حّبة 

فقاؿ : ما ينكر هذا اطتلق اظتلعوف أشباظ اطتنازير من 
ذلك ؟ اف أقوة يوسف كانوا عقالء ألباء أسبا ًا أوالد 
أنبياء دقلوا عليه فكلموظ وقا بوظ واتجروظ وراودوظ 

عرفهم نفسه ، وكانوا أقوته وهو أقوهم مل يعرفوظ حٌب 
وقاؿ  عتم : أان يوسف ، فعرفوظ حينئذ فما تنكر هذظ 
األمة اظتتحّبة اف يكوف هللا عز وجل يريد يف وقت من 
األوقات اف يسَب ح ته عنهم ، لقد كاف يوسف النيب 
ملك مصر وكاف بينه وبْب أبيه مسّبة ذتانية عشر يوماً 

سار  فلو أراد اف يعلمهم مبكانه لفعل ذلك ، وهللا لقد
يعقوب وولدظ عند البشارة تسعة أايـ من بدوهم إىل مصر 
فما تنكر هذظ األمة اف يكوف هللا يفعل ا ته ما فعل 
بيوسف ، واف يكوف صاحبكم اظتألـو اجملحود حقه 
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صاحب هذا األمر يَبدد بينهم وديشي يف أسواقهم ويط  
فرشهم وال يعرفونه حٌب أيذف هللا له اف يعرفهم نفسه كما 

ليوسف حْب قاؿ له أقوته )انك ألنت يوسف قاؿ  إذف
 . (ٔ)أان يوسف(

رد على هذظ الرواية اف صاحب هذا األمر موجودًا بيننا يو 
ويدقل بيوتنا ولكننا ال نعرفه هبذظ الصفة كما اف أقوة يوسف 

يدقلوف عليه ويكلمهم ويكلمونه ولكنهم ال )عليه السالـ( 
عيش يف نفس مدننا وهذا يعرفونه ، وديشي يف أسواقنا أي انه ي
فقد جاء يف )عليه السالـ( ؽتا ال ديكن زتله على اإلماـ اظتهدي 

)شتعت أاب عبد هللا  -الرواية الواردة عن عبيد بن زرارة قاؿ:
يقوؿ : يفقد الناس إمامهم يشهد اظتواسم )عليه السالـ( 

 .(ٕ)فّباهم وال يرونه (

                                                 

 غيبة النعماين. - ٔ
 .ٔٛٔغيبة النعماين ص - ٕ
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ٍب سبقتها فإف الناس  ويف هذظ الرواية تناقض وا ح مع الرواية ال

 )عليه السالـ(.كما يف الرواية األقّبة ال يروف اإلماـ 
 أما الرواية الٍب سبقتها فإف الناس يروف صاحب هذا األمر 

 ولكنهم ال يعرفونه فما سر ذلك التناقض اي ترى ؟ ! . 
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 مات أو هلك أو يف أي واد سلك

 
 

يب اظتصطفى )صلى هللا جاء يف األحاديث الواردة عن الن       
عليه واله وسلم( والرواايت اظتعتربة الصادرة عن أئمة اعتدى 
)صلوات هللا وسالمه عليهم( انه يقع اقتالؼ بْب الشيعة وتدابر 
وقتاؿ حٌب يقاؿ عن صاحب هذا األمر مات أو هلك أويف أي 
واد سلك على اقتالؼ اللفظ يف تلك األقبار كما قدمنا منها 

 الذي أوردان عنه إشكالْب .اطترب األوؿ 
 اويف ما يلي سنقـو بذكر ابقي األقبار وػتاولة إزالة الستار عنه

وكشف بعض األسرار اظتنطوية عليها تلك األقبار ليزوؿ بذلك 
 اللبس اضتاصل عند اطتواص والعواـ .

حيث سنقـو بعونه تعاىل إبثبات اف بعض األقبار الٍب ورد فيها 
كل األحواؿ اإلماـ اظتهدي   منها يف لفظ اظتهدي ليس اظتقصود
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)عليه السالـ( بل اف بعضها يتحدث عن اظتهدي اضتسِب الذي 
هو اليماين اظتوعود وزير اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( كما ذكران 

 يف مو وع اظتهدي اضتسيِب واظتهدي اضتسِب .
كما اف بعض اقر من تلك األقبار الٍب وردت بلفظ صاحب 

اظتهدي )عليه  ـقائم ليس اظتقصود منها اإلماهذا األمر أو ال
السالـ( فإف بعضها ينطبق على اإلماـ والبعض احبقر ينطبق 

 على وزيرظ اليماين . 
واليك عزيزي القارئ  ائفة من األقبار الٍب حتكي لنا قوؿ 

)مات أو هلك أو الشيعة عن صاحب هذا األمر والقائم أبنه 
ذظ األقبار ال مث نقـو بعد ذكر هيف أي واد سلك (
 الطارئة على تلك األقبار واإلشكاالت اظتتقدمة أ

عن دمحم بن مساور عن اظتفضل بن عمر قاؿ:  -ٔ
شتعت الشيخ يعِب أاب عبدهللا الصادؽ )عليه 

 -السالـ( يقوؿ:
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) إايكم والتنويه أما وهللا ليغينب سبتًا من دهركم وليخملن 
ن حٌب يقاؿ مات أو هلك أو يف أي واد سلك ولتدمع

عليه عيوف اظتؤمنْب وليكفإف كتكفى السفينة يف أمواج 
األمن اقذ هللا مي اقه وكتب اإلدياف  والبحر حٌب ال ين 

يف قلبه وأيدظ بروح منه ولَبفعن اثنتا عشر راية مشتبهة ال 
  (ٔ)أي من أي ... ؼيعر 

عن أ  اصتارود عن أ  جعفر )عليه السالـ( قاؿ :  -ٕ
دار الفلك وقالوا مات  قاؿ يل اي أاب اصتارود إذا)

أو هلك أبي واد سلك وقاؿ الطالب له أىن يكوف 
ذلك وقد بليت عأامه فعند ذالك فارجتوظ وإذا 

 .  (ٕ)شتعتم به ف توظ ولو حبواً على ال لج

                                                 

 .ٓٔ، جٗ٘ٔغيبة النعماين ، ص - ٔ
 .ٖٔٔ، ج ٛٙٗ، صٖاثبات اعتداة ، ج - ٕ
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)صاحب  -عن أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ( انه قاؿ: -ٖ
هذا األمر من ولدي هو الذي يقاؿ مات أو هلك 

 .(ٔ)لك(؟ ال بل يف أي واد س

عن اظتفضل بن عمر قاؿ : قلت أل  عبد هللا )عليه  -ٗ
قاؿ : ) إذا استدار السالـ( ما عالمة القائم ؟ 

الفلك فقيل مات أو هلك يف أي واد سلك ؟ 
إال  رقلت جعلت فداؾ مث يكوف ماذا قاؿ ال يأه

 . (ٕ)ابلسيف (

عن عبد الكرًن قاؿ ذكر عند أ  عبد هللا )عليه السالـ(  -٘
أىن يكوف ذالك ومل يستدر الفلك حٌب قاؿ القائم ف

يقاؿ مات أو هلك يف أي واد سلك ؟ فقلت وما 

                                                 

 . ٕ٘ٗبة الطوسي ، صغي - ٔ
 . ٛٗٔ، ص ٘اار االنوار ، ج  - ٕ
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فقاؿ اقتالؼ الشيعة بينهم  استدارة الفلك ؟
..(ٔ)  

 عن أ  اصتارود عندما شتع علياً)عليه السالـ( يقوؿ:  -ٙ

 ) الع ب كل الع ب بْب رتادي ورجب ( .

ب الذي ال الع  افقاـ رجل فقاؿ اي أمّب اظتؤمنْب ما هذ
تع ب منه فقاؿ ثكلتك أمك وأي ع ب أع ب  ؿتزا

من أموات يضربوف كل عدو هلل ولرسوله وألهل بيته 
قوماً  اوذلك أتويل هذظ احبية } اي أيها الذين امنوا ال تتولو 

غضب هللا عليهم قد يئسوا من احبقرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور { فإذا اشتد القتل قلتم مات أو 

مثَّ َرَدْداَن  }أو أي واد سلك وذلك أتويل هذظ احبية هلك 

                                                 

 . ٜٔ، ج  ٕٕٚ، ص ٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْداَنُكم أبَِْمَواٍؿ َوبَِنَْب َوَجَعْلَناُكْم َأْك َػَر 
 .(ٔ) نَِفّباً {

وبعد ذكر هذظ الطائفة من الرواايت اظتعصومية الشريفة أن ي على 
  حل اإلشكاالت الواردة عليها ف قوؿ :

الواردة عن أهل بيت العَبة  تاف هذظ الطائفة من الراواي
صلوات هللا وسالمه عليهم تتحدث عن شخص اقر غّب اإلماـ 
اظتهدي )عليه السالـ( فإف األئمة اظتعصومْب عليهم السالـ 

هذا األمر أو القائم يف رواايهتم  بيطلقوف لفظ اظتهدي أو صاح
غّب اإلماـ اظتهدي  ولكنهم يريدوف فيه يف بعض األقبار شخص

 )عليه السالـ( .
أي اف كل واحد من هذظ األلفاظ ال الثة هو مفهـو له أك ر من 

 مصداؽ .
فمرة يطلق ويراد منه اإلماـ اظتهدي اضت ة ابن اضتسن )عليه 
السالـ( ومرة يطلق ويراد منه شخص اقر كما ذكران مفصاًل يف 

                                                 

 . ٛٗ، ج ٓٙ، ص  ٖ٘اار االنوار ، ج  - ٔ
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زتل هذظ  نديكاث اظتهدي اضتسيِب واظتهدي اضتسِب ، ألنه ال 
الرواايت على اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( فإنه )عليه السالـ(  

 كما يف الرواية األوىل ليس له أهل لكي يرجع إليهم .
مث انه )عليه السالـ( عندما انتهت الغيبة الصغرى كما يعرب عنها 
مبوت السفّب الرابع علي بن دمحم السمري )رض( دقل يف الغيبة 

من دوف فصل ال إنه كما يف الرواية رجع إىل الكربى مباشرة و 
اف نتصور اف الشيعة خيالفوف عقيدهتم فيه  نأهله مث انه ال ديك

)عليه السالـ( يف كونه حي وغائب وخيرج يف اقر الزماف حٌب 
أو يف أي  ك))مات أو هليصل اضتاؿ إليهم أف يقولوا عنه 

 فإف قيل اف السنة هم من يقولوف بذلك وليس واد سلك((
 اظتقصود يف الرواية الشيعة ، قلنا:

ابنه )عليه السالـ( مولود وحي  فقد ذكران اف السنة ال يعتقدو  
وغائب فتكوف مقالتهم تلك سالبه ابنتفاء اظتو وع كما يعربوف 

بوالدته وغيبته فكيف عتم اف يقولوا  فيف علم اظتنطق ال يقرو 
 مات أو هلك أو يف أي واد سلك .
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 ذكرت ذلك والٍب جاء يف بعض عباراهتا مث اف الرواايت الٍب
)إذا دار الفلك ( ) إذا استدار الفلك ( ) ومل يستدر 

كانت تتحدث عن الشيعة ابلتحديد بدليل قوؿ الفلك ( 
 اإلماـ الباقر والصادؽ )عليهما السالـ( يف األقبار ال الثة : 

قاؿ يل اي عن أ  اصتارود عن أ  جعفر )عليه السالـ( قاؿ : ) 
 اصتارود إذا دار الفلك وقالوا مات أو هلك أبي واد أاب

سلك وقاؿ الطالب له أىن يكوف ذلك وقد بليت عأامه 
فعند ذالك فارجتوظ وإذا شتعتم به ف توظ ولو حبوًا على 

 .  (ٔ)ال لج (
عن اظتفضل بن عمر قاؿ : قلت أل  عبد هللا )عليه السالـ( ما 

لفلك فقيل مات أو قاؿ : ) إذا استدار اعالمة القائم ؟ 

                                                 

 . ٖٔٔ، ج ٛٙٗ، ص ٖاثبات اعتداة ، ج - ٔ
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هلك يف أي واد سلك ؟ قلت جعلت فداؾ مث يكوف 
 . (ٔ)إال ابلسيف ( رماذا قاؿ ال يأه

عن عبد الكرًن قاؿ ذكر عند أ  عبد هللا )عليه السالـ( القائم 
أىن يكوف ذالك ومل يستدر الفلك حٌب يقاؿ مات فقاؿ 

 أو هلك يف أي واد سلك ؟ فقلت وما استدارة الفلك ؟
 . (ٕ)قتالؼ الشيعة بينهم (فقاؿ ا

فإف اظتقصود ابلفلك هم الشيعة كما يأهر ذلك بو وح يف اطترب 
 اطتامس اظتروي عن عبد الكرًن عن الصادؽ )عليه السالـ( .

حيث س له عن استدارة الفلك ف قربظ اإلماـ )عليه          
ما ذهبنا  دالسالـ( ابف ذلك معناظ اقتالؼ الشيعة مث اف ما يؤي

من القوؿ اف هذظ الرواايت تقصد شخصًا اقر غّب اإلماـ إليه 
اظتهدي )عليه السالـ( هو اف هذا االقتالؼ اظتعرب عنه يف 

                                                 

 . ٛٗٔ، ص ٘اار االنوار ، ج  - ٔ
 . ٜٔ، ج  ٕٕٚ، ص ٕ٘اظتصدر نفسه ، ج - ٕ
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األقبار ابستدارة الفلك هو عالمة من العالمات الدالة على 
 قرب القياـ اظتقدس له )عليه السالـ( . 
))اقتالؼ الشيعة (( أي اف ما يقاؿ عند استدارة الفلك 

هو من العال مات الدالة  هلك يف أي واد سلك( )مات أو
 على قرب القياـ اظتقدس لإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( .

) فقد جاء يف الرواية الواردة عن مالك ابن  مرة ، قاؿ :       
بن  مرة كيف  ك: اي مال )عليه السالـ(قاؿ أمّب اظتؤمنْب 
الشيعة هكذا وشبك أصابعه وادقل   تأنت إذا اقتلف

 عضها يف بعض؟ ب
 ذلك من قّب ؟  دفقلت : اي أمّب اظتؤمنْب ما عن

، عند ذلك يقـو  كقاؿ : اطتّب كله عند ذلك اي مال
)صلى  قائمنا فيقدـ سبعْب رجاًل يكذبوف على هللا ورسوله
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فيقتلهم ،مث جيمعهم هللا على أمر  هللا عليه واله وسلم(
 .(ٔ)واحد(
 اظتؤمنْب )عليه السالـ( انه وعن األصبغ بن نباته عن أمّب        
فوالذي  –إىل اف قاؿ  –) كونوا كالنحل يف الطّب قاؿ : 

نفسي بيدظ ما تروف ما حتبوف حٌب يتفل بعضكم يف وجوظ 
بعض ، وحٌب يسمي بعضكم بعضًا كذابْب ، وحٌب ال 

إال كالكحل يف  –أو قاؿ : من شيعٍب  –يبقى منكم 
 .(ٕ)العْب ، واظتلح يف الطعاـ .....(

) ال يكوف )عليه السالـ( انه قاؿ :  عن أ  عبد هللا       
ذلك األمر حٌب يتفل بعضكم يف وجوظ بعض ، وحٌب 

                                                 

 غ ف .  ٜٔٗ، ج  ٖٚ٘، ص  ٖاثبات اعتداة ج - ٔ
 . ٕٛٔغيبة النعماين ، ص - ٕ
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يلعن بعضكم بعضاً ، وحٌب يسمي بعضكم بعضًا كذابْب 
)(ٔ ). 

) شتعت اضتسْب بن علي وعن عمّبة بنت نفيل قالت : 
 )عليه السالـ( يقوؿ : ال يكوف األمر الذي تنتأرونه حٌب
يربأ بعضكم من بعض ، ويتفل بعضكم يف وجوظ بعض ، 
ويشهد بعضكم على بعض ابلكفر ، ويلعن بعضكم بعضاً 

 . 
 فقلت له : ما يف ذلك الزماف من قّب ؟ 

فقاؿ اضتسْب )عليه السالـ( : اطتّب كله يف ذلك الزماف ، 
 .(ٕ)يقـو قائمنا ويدفع ذلك كله (

نا اقتالؼ يكوف بْب فإف هذظ الرواايت كما هو وا ح تذكر ل
الشيعة وقد ُعد هذا االقتالؼ من العالمات الدالة على قرب 

                                                 

 . ٖٛ، ح ٖٗٔ، ص ٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
 . ٜٕٗ، ح ٖٚٗغيبة الطوسي ، ص - ٕ
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القياـ اظتقدس لإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( وهو اظتسمى 
)) مات أو ابستدارة الفلك يف رواايت أقرى والذي يقاؿ عنه 

 .  هلك يف أي واٍد سلك ((
قود والرواايت قد دلت على اف الشخص الذي يقاؿ عنه ذلك ي

معركة يف الكوفة  د بِب العباس ولكنه يضطر للغيبة واالبتعاد 
يف تلك األثناء حيث يكوف مطلواًب للسلطة اضتاكمة انذاؾ وهم 

 كما يف الرواايت التالية :  )) بنو العباس ((
قاؿ يل اي عن أ  اصتارود عن أ  جعفر )عليه السالـ( قاؿ : ) 

ت أو هلك أبي واد أاب اصتارود إذا دار الفلك وقالوا ما
سلك وقاؿ الطالب له أىن يكوف ذلك وقد بليت عأامه 
فعند ذالك فارجتوظ وإذا شتعتم به ف توظ ولو حبوًا على 

 .  (ٔ)ال لج (

                                                 

 . ٖٔٔ، ج ٛٙٗ، ص ٖاثبات اعتداة ، ج - ٔ
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) عن أ  اصتارود عندما شتع عليًا )عليه السالـ( يقوؿ: 
الع ب كل الع ب بْب رتادي ورجب ، فقاـ رجل 

 ؿلع ب الذي ال تزاا افقاؿ : اي أمّب اظتؤمنْب ما هذ
تع ب منه فقاؿ ثكلتك أمك وأي ع ب أع ب 
من أموات يضربوف كل عدو هلل ولرسوله وألهل بيته 
 اوذلك أتويل هذظ احبية } اي أيها الذين امنوا ال تتولو 

قوماً غضب هللا عليهم قد يئسوا من احبقرة كما يئس 
الكفار من أصحاب القبور { فإذا اشتد القتل قلتم 

لك أو أي واد سلك وذلك أتويل هذظ مات أو ه
احبية } مث رددان لكم الكرظ عليهم وأمددانكم أبمواؿ 

 .(ٔ)وبنْب وجعلناكم أك ر نفّبا { 
وهبذا يتضح لنا جليًا اف الشخص الذي سيقاؿ عنه مات أو 
هلك يف أي واد سلك هو شخص اقر غّب اإلماـ اظتهدي 

                                                 

 .ٛٗج ٓٙص  ٖ٘اار االنوار ج  - ٔ
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صاحب هذا األمر )عليه السالـ( وهو اظتعرب عنه يف الرواايت ب
أو القائم وليس معُب ذلك اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( 

 ليس صاحب هذا األمر وليس القائم . 
بل اف صاحب هذا األمر والقائم مفهوماف ينطبقاف على أك ر 
من شخص فإهنما ينطبقاف على اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( 

 الؽ هل هو وعلى غّبظ وال بد ظتعرفة من هو اظتقصود عند اإل
اإلماـ )عليه السالـ( أو غّبظ من إقامة قرينة صارفة تصرؼ 
الكالـ عن اظتعُب اظتو وع له أي معُب اقر توجد بينه وبْب 

 األوؿ مناسبة وعالقة . 
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 صاحب هذا األمر
 يوسف الس ن والغيبة والتقية و سنته من

 
 

ى صلوات هللا جاء يف الرواايت اظتعتربة الواردة عن أئمة اعتد    
ألمر سنن من األنبياء اوسالمه عليهم أف لصاحب هذا 

 )عليه السالـ( .وابألقص من يوسف 
وفيما يلي نقـو بعرض لتلك األقبار ػتاولْب حل ما يرد عليها 
من إشكاالت و كشف بعض األسرار اظتتعلقة أبمر اإلماـ 

)مو وع رواايت وقد ذكران يف )عليه السالـ(  اظتهدي
)عليه الرواية الواردة عن أ  بصّب عن أ  جعفر (  وإشكاالت
إلشكاالت أو التساؤالت اوقد أوردان عليها بعض السالـ( 

 -وسنقـو إبعادة الرواية احبف مع ابقي الرواايت :
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)عليه )شتعت أاب جعفر الباقر : عن أ  بصّب قاؿ  -ٔ
يقوؿ : يف صاحب هذا األمر سنة من أربعة  السالـ(

موسى ، وسنة من عيسى ، وسنة من أنبياء ، سنة من 
فقلت : ما سنة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ، يوسف ، وسنة من دمحم 

سنته  قائف يَبقب . قلت : وماموسى؟ قاؿ : 
يف عيسى .  لعيسى ؟ فقاؿ : يقاؿ فيه ما قي

قلت فما سنة يوسف ؟ قاؿ الس ن والغيبة . 
اؿ : إذا قاـ سار ؟ ق)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(قلت وما سنة دمحم 
اال انه يبْب ااثر دمحم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(بسّبة رسوؿ هللا 

ويضع السيف على عاتقه ذتانية اشهر هرجاً 
مرجًا حٌب ير ى هللا، قلت : فكيف يعلم ر ا 

 .                     (ٔ)( هللا ؟ قاؿ يلقي هللا يف قلبه الرزتة

                                                 

 .ٛٙٔص ، غيبة النعماين  - ٔ
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: يف  جعفر يقوؿشتعت أاب ) وعن أ  بصّب قاؿ :   -ٕ
صاحب هذا األمر سنة من موسى وسنة من عيسى 

واما من موسى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وسنة من يوسف وسنة من دمحم 
فخائف يَبقب واما من عيسى فيقاؿ فيه ما قيل يف 
عيسى واما من يوسف الس ن والتقية واما من دمحم 

ااثرظ مث يضع السيف  فالقياـ بسّبته وتبْب)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
يقتل أعداء هللا  ؿعلى عاتقه ذتانية اشهر وال يزا

 . (ٔ)حٌب ير ى هللا ..(

اف هذظ الرواايت وأشباهها تذكر لنا اف لصاحب هذا األمر 
شبهاً وسنة من يوسف عليه السالـ مرظ يكوف الشبه يف اف 
صاحب هذا األمر يس ن ويغيب ويف مرظ أقرى يس ن وديارس 

 . التقية 

                                                 

 . ٕٛٔ، ص ٔ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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وقد وقف الك ّب من العلماء والباح ْب متحّبين أماـ         
هذظ الرواايت ومل يعلقوا عليها أو حياولوا كشف النقاب عنها اال 
 القليل منهم الذين حاولوا أتويلها ولكنهم يف اضتقيقة مل يفلحوا . 
وقد ذكران التساؤالت اظتطروحة حوؿ هذا األمر حتت عنواف 

 التايل : رواايت وإشكاالت وهي ك
)عليه السالـ( كيف نستطيع اف نتصور اف اإلماـ اظتهدي       

؟ )عليه السالـ(يس ن ؟! ومن هو الذي يستطيع س ن اإلماـ 
وإذا كاف كذلك فمٌب يكوف ذلك الس ن هل وقع قبل الغيبة 
الصغرى أو يف أثنائها ؟ أو انه وقع يف الغيبة الكربى ؟ أو أف 

ويقيم دولة اضتق اي )عليه السالـ( ـ ذلك يقع بعد أف يقـو اإلما
 ترى ؟ 

)عليه السالـ(  واضتقيقة اف التاريخ مل يذكر لنا اف اإلماـ اظتهدي
س ن بعد والدته أي قبل الغيبة الصغرى كما انه مل يس ن يف 

يس ن عليه السالـ( ) ه ديكن اف ؿتتمل ان الغيبة الصغرى وال
وعليه فلم يبق  ،فتْب بعد قيامه وقياـ دولة اضتق على يديه الشري

اال احتماؿ واحد وهو اف يكوف قد س ن يف فَبة الغيبة الكربى 
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)عليه ولكن ال ديكن اف نتصور ااؿ من األحواؿ اف اإلماـ 
يس ن وديارس التقية وذلك ألنه من الصعب زتل هذظ السالـ( 

 )عليه السالـ( .الرواايت على اإلماـ اظتهدي 
ا ال خيفى ال يأهر ويقـو حٌب يتهي  كم)عليه السالـ(  فإف اإلماـ 

 له جيشاً وأنصاراً وقاعدة معدة له قبل قيامه اظتقدس .
)عليه فقد جاء يف الرواية الشريفة عن اإلماـ الصادؽ         
) ما خيرج اال يف أويل القوة وما يكوف أولوا اقل : السالـ( 

 .(ٔ) من عشرة االؼ (
خيرج من مكة حٌب  ) ال:  ( قاؿعليه السالـ)وعنه أيضًا 

 تكتمل اضتلقة .
 قاؿ  الراوي : وكم اضتلقة ؟

 .(ٕ): عشرة االؼ( )عليه السالـ( فقاؿ 

                                                 

 . ٖٕٖ، ص ٕ٘ار االنوار ، جا - ٔ
2-  
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كما انه قد جاء يف الرواايت الواردة عن أئمة اعتدى صلوات 
هللا وسالمه عليهم اف العلة من الغيبة كي ال تكوف يف عنق اإلماـ 

إلماـ اظتهدي بيعة ألحد فلو اننا فر نا اف ا)عليه السالـ( 
خيرج ويس ن أو ديارس التقية كاف ال بد اف )عليه السالـ( 

ألحد اضتكاـ أو الطغاة أو  تتكوف يف عنقه بيعة سواء كان
 إحدى الدوؿ .

انه )عليه السالـ( فعن إبراهيم بن عمر اليماين عن أ  عبد هللا  
 .  (ٔ))يقـو القائم وليس يف عنقه بيعة ألحد(:  قاؿ

قاؿ : )عليه السالـ( شاـ بن سامل عن أ  عبد هللا وعن ه       
وليس ألحد يف عنقه عقد وال  )عليه السالـ(يقـو القائم  )

 .  (ٕ)عهد وال بيعة(
وعن إسحاؽ بن يعقوب انه ورد عليه من الناحية اظتقدسة على 

 يد دمحم بن ع ماف :
                                                 

 . ٜٖ، ص ٔ٘اار االنوار ، ج - ٔ
 . ٜٖ، ص ٔ٘اظتصدر نفسه ، ج - ٕ
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) وأما علة ما وقع من الغيبة فإف هللا عز وجل يقوؿ )) اي 
الذين امنوا ال تس لوا عن أشياء اف تبد لكم تسؤكم أيها 

(( انه مل يكن احد من اابئي اال وقعت يف عنقه بيعة 
لطاغية زمانه واين اقرج حْب اقرج وال بيعة ألحد من 

 . (ٔ)الطواغيت يف عنقي .....(
ومن هذظ األقبار يتبْب لنا إ افة إىل ما حيكم به العقل 

وال )عليه السالـ( ماـ اظتهدي والوجداف انه ال ديكن س ن اإل
ديكن تصور ذلك إ القًا فهو اظتعد إلقامة العدؿ وإحقاؽ اضتق 

 .ومأل األرض قسطاً وعدال بعد ما ملئت ظلماً وجوراً 
 وؿ هذظ اظتدة من )عليه السالـ(  تهوإال فما اضتكمة من غيب

 .الزمن إذا كاف قدر له اف يقع يف أيدي الأاظتْب ويس ن 
)عليه نزلنا جداًل وقلنا انه من اظتتوقع اف اإلماـ مث انه لو ت
اف تكوف يف عنقه حينئذ بيعة ظتن إذف يس ن كاف ال بد السالـ( 

                                                 

 .ٕٜ، ص ٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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قاـ بس نه من حاكم أو  اغية أو دولة وهذا ؼتالف ظتا ورد يف 
 الرواايت السالفة الذكر . 

واما من قاؿ ابف اظتقصود ابلس ن هو الغيبة كما ذهب إىل 
وسي يف كتابه الغيبة حيث قاؿ تعليقًا على ذلك الشيخ الط

الرواية الٍب تذكر اف لصاحب هذا األمر سنة من يوسف وهي 
 الس ن والغيبة :

))هذا اطترب من اطتصاؿ كلها حاصلة يف صاحبنا فإف  
قيل صاحبكم مل يس ن يف اضتبس قلنا مل يس ن يف 

إليه  لاضتبس وهو يف معُب اظتس وف ألنه ايث ال يوص
انتهى  شخصه على التعْب فك نه مس وف ((  ؼر وال يع

 كالـ الشيخ .
ولكن اضتق انه لو كاف اظتراد من الس ن يف الرواية هو الغيبة كما 
قاؿ الشيخ الطوسي ظتا صح اف يقوؿ اإلماـ الباقر )عليه 
السالـ( يف الرواية الس ن والغيبة واألئمة )عليهم السالـ( كما 
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ومنهم اإلماـ الباقر )عليه  من أفصح الناس وابلغهم ىال خيف
 السالـ( الذي نقلت الرواية عنه . 

فكاف األصح اف يقوؿ الغيبة فقط وال حيتاج إىل ذكر الس ن لو  
 كاف اظتقصود من الس ن هي الغيبة كما ذكر الشيخ .

كما انه من الوا ح اف الس ن غّب الغيبة كما يدؿ عليه ظاهر 
نينية أي اف الس ن غّب اللفظ فإف الواو تقتضي اظتغايرة واإلث

 الغيبة ومها أمراف ال أمر واحد .
جيري على الرواية ال انية الٍب تقوؿ اف لصاحب هذا  أيضاوهذا  

األمر سنة من يوسف الس ن والتقية فإف هذظ الرواية اف دلت 
على شيء فإهنا تدؿ على اف التقية اظتذكورة يف الرواية تكوف يف 

الس ن هو الغيبة واف التقية  الس ن وإال لو كاف اظتقصود من
 )الغيبة والغيبة(هي الغيبة أيضا فإف النتي ة ستكوف هكذا 

وهذا ما ال يصح نسبته إىل اإلماـ )عليه السالـ( كما قلنا ألنه 
 من اللغو يف الكالـ .
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إذف فال بد من اف اظتقصود من الس ن غّب الغيبة كما اف 
ك ّب من السنن الٍب اظتقصود من التقية غّب الغيبة واضتق اف ال

وردت اهنا جتري على صاحب هذا األمر إمنا جيري الك ّب منها 
على صاحب دعوة اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( واظتمهد 

 الرئيسي له وهو اليماين اظتوعود .
فإف الذي جيري على الوكيل ويصيبه جيري على األصيل ويصيبه 

العلماء أو  حتما فإف قاـ احدهم م اًل ابإلساءة لوكيل أحد
مبعواث ألحد الرؤساء كانت تلك اإلساءة حتما لذلك العامل أو 
ذلك الرئيس وكذا ابلنسبة لإلساءة لوزير اإلماـ )عليه السالـ( 

 واظتمهد له فهي إساءة لإلماـ )عليه السالـ( نفسه .
فس ن وزير اإلماـ )عليه السالـ( واظتمهد له س ن        

ب قوؿ وزير اإلماـ ورد دعوته لإلماـ كما هو وا ح ، وتكذي
هو تكذيب لإلماـ ورد ألمر اإلماـ )عليه السالـ( ودعوته وؽتا 
يؤكد ما ذهبنا إليه من اف الس ن غّب التقية واف التقية ليس 
اظتقصود منها الغيبة هو الرجوع إىل قصة نيب هللا يوسف )عليه 

 السالـ( .
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 نمر سنة مفإف الوارد يف الرواية اف لصاحب هذا األ       
يوسف )عليه السالـ( إذف فال بد من العودة إىل قصة يوسف 

 )عليه السالـ( والت مل فيها .
حيث ؾتد أف يوسف )عليه السالـ( قد غاب عن أهله        

كرب   بعد أف ألقي يف اصتب وعاش يف مصر يف بيت العزيز حٌب
 وصار شااب مث س ن بعد ذلك .

اب أوال ولسنوات  ويلة مث وهبذا يتبْب لنا وا حا اف يوسف غ
س ن بعد ذلك فإنه مل يغيب فقط لكي يعرب عن غيبته ابلس ن 
بل انه مر ابألمرين فقد غاب مث س ن بعد ذلك وهبذا يتضح اف 

 الغيبة غّب الس ن ومها أمرين ال أمر واحد . 
إذف فإف هذظ الرواية ال تتحدث عن اإلماـ اظتهدي )عليه         

السالـ( مل يس ن ولن يس ن وال يستطيع  السالـ( فإنه )عليه
احد اف يس نه كما انه ال ديكن اف نقوؿ اف غيبته )عليه 

 السالـ( هي س ن له كما قد بينا . 
واما ابلنسبة للتقية وكيف كانت يف زمن يوسف )عليه السالـ( 
ومٌب مارسها ، فإف التقية الٍب مارسها يوسف )عليه السالـ(  
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وسف س ن من قبل اظتلك بسبب كانت يف الس ن حيث اف ي
} مث بدا عتم ما شوهد عليه انه على غّب دين اظتلك قاؿ تعاىل: 
 .  (ٔ)من بعد ما رأوا احبايت ليس ننه حٌب حْب {

ومل يكن س ن يوسف )عليه السالـ( كما يعتقد البعض وذهب 
إليه اظتفسروف بسبب ما كاف من اهتاـ زليخا له فقد ثبتت براءته 

 وإدانة زليخا قاؿ تعاىل :  )عليه السالـ(
}فلما رأى قميصه قد من دبر قاؿ انه من كيدكن اف  
كيدكن عأيم * يوسف اعرض عن هذا واستغفري 

 . (ٕ)لذنبك انك كنت من اطتا ئْب {
كما انه يأهر من سياؽ احبايت يف القراف الكرًن اف زليخا ظتا 
شتعت ابنتشار اظتو وع واف النساء علمت بذلك وعابت على 

ليخا فعلها قامت بدعوهتن و لبت من يوسف )عليه السالـ( ز 
الدقوؿ عليهن وكاف ذلك بعد وقوع اضتادث بفَبة ليست 

                                                 

 ( .ٖ٘يوسف ) - 1

 ( .ٖٓ -ٜٕيوسف ) - 2
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ابلقصّبة حتما ؽتا يدؿ على أف يوسف مل يس ن نتي ة ما كاف 
 من زليخا ودعوهتا له )عليه السالـ( ومراودهتا له عن نفسه .

ِِب ِفيِه َوَلَقْد رَاَودتُُّه َعن َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُػنَّ } قاؿ تعاىل : 
نػَّْفِسِه فَاَستَػْعَصَم َولَِئن ملَّْ يَػْفَعْل َما اُمُرُظ لَُيْسَ َننَّ َولََيُكوانً 

َن الصَّاِغرِيَن} ْ ُن َأَحبُّ ِإيَلَّ ؽتَّا ٕٖمِّ { قَاَؿ َربِّ السِّ
ِإلَْيِهنَّ َوَأُكن َيْدُعوَنِِب ِإلَْيِه َوِإالَّ َتْصِرْؼ َعِبِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب 

َن اصْتَاِهِلْبَ   .( ٔ){ مِّ
فمن قالؿ هذظ احبايت الكرديات يتبْب لنا وا حا اف يوسف 
)عليه السالـ( مل يس ن بعد وظتا رأى من إصرار زليخا دعا ربه 
وفضل الس ن على هذظ اضتياة واضتقيقة اف س ن يوسف كاف 

دين بسبب ما شوهد عليه من اايت تشّب إىل انه على غّب 
 اظتلك .

فقد راحت زليخا تكيد له اظتكائد حٌب أقربت اظتلك عن صالة 
يوسف وعبادته وظتا أتكد للملك ذلك أودعه يف الس ن فما  

                                                 

 . ٖٖ-ٕٖيوسف  - 1
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كاف من يوسف )عليه السالـ( اال اف ديارس التقية يف الس ن 
 أماـ اضتراس فكاف يأهر عتم انه على دينهم . 
عليه السالـ( فإنه وهذا بعينه سيقع مع وزير اإلماـ اظتهدي )

سوؼ يس ن وعندما يس ن يستخدـ التقية ألجل اطتروج من 
الس ن وهبذا يتبْب لنا وا حا اف التقية غّب الغيبة ، واهنا ال 
جتري على اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( بل تقع مع وزيرظ 

 واظتمهد الرئيسي له وهو اظتسمى أيضاً بصاحب هذا األمر . 
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 تسمية صاحب هذا األمرالنهي عن 
 

اف اظتتتبع لألقبار الواردة عن أئمة اعتدى )صلوات هللا        
وسالمه عليهم( جيد الك ّب من تلك األقبار تنهى عن تسمية 
صاحب هذا األمر وتذكر عدة أسباب لذلك النهي وسوؼ اذكر 
للقارئ الكرًن بعض أهم تلك األقبار وأو حها داللة وذكر 

دة عليها وػتاولة حل تلك اإلشكاالت اف اإلشكاالت الوار 
وجدت وسنبدأ بذكر تلك األقبار سائلْب اظتوىل تبارؾ وتعاىل 

 الت ييد والسداد:
ظتا قضى علي بن اضتسْب  -(  عن أ  قالد الكابلي قاؿ :ٔ 

)عليه السالـ( دقلت على دمحم بن علي )عليه السالـ( فقلت 
بيك وانسي جعلت فداؾ قد عرفت انقطاعي إىل أله : ) 

 به ووحشٍب من الناس .
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 قاؿ : صدقت اي أاب قالد تريد ماذا ؟ 
قلت : جعلت فداؾ ، لقد وصف يل أبوؾ صاحب هذا 

 .  يف بعض الطرؽ ألقذت بيدظ هاألمر بصفة لو رأيت
قاؿ فَبيد ماذا اي أاب قالد ؟ قلت أريد اف تسميه يل حٌب 

 اعرفه ابشته .
اًث به احد ، ولو كنت ػتد تس لتِب عن أمر ما كن: فقاؿ 

ػتداًث به احد ضتدثتك ، ولقد س لتِب عن أمر لو اف بِب 
  (ٔ)فا مة عرفوظ حرصوا على اف يقطعوظ بضعة بضعة

(  عن جابر اصتعفي ، قاؿ : شتعت أاب جعفر عليه السالـ ٕ
يقوؿ : س ؿ عمر بن اطتطاب أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ( قاؿ : 

 ه ؟ ) اقربين عن اظتهدي ما اشت
فقاؿ : أما اشته فإف حبييب عهد إيل اف ألحدث ابشته 

 حٌب يبع ه هللا .
                                                 

 غيبة النعماين . - ٔ
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 قاؿ : اقربين عن صفته . 
قاؿ : هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل 
شعرظ على منكبيه ونور وجهه يعلو سواد ضتيته ورأسه ، 

 . (ٔ)اب  ابن قّبة اإلماء ( 
الرواية ، منها  وقد ذكران عدت إشكاالت وتساؤالت حوؿ هذظ

 : 
اف اسم اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( كاف قد ذكرظ الرسوؿ  -أ

الكرًن )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( بك رة يف أوقات متعددة يف قطبه ويف إقامته 
كتب اظتسلمْب   توسفرظ ويف غتالس قاصة وعامة حٌب امتأل

 ي )عليه السالـ(.أبحاديث النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( عن اإلماـ اظتهد
)اشته وكاف يف اغلب تلك األحاديث يذكر اشته فمرة يقوؿ 

وما إىل ذلك  )دمحم (وأقرى يقوؿ اشته  اشتي وكنيته كنيٍب(

                                                 

 . ٖ٘ٙ، ص ٔاار االنوار  ، ج - ٔ
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وهو  )اظتهدي(فما معُب اف عمر بن اطتطاب يس ؿ عن اسم 
 من الناس الذين كانوا يالزموف النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ؟ .

صور اف أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ( يقوؿ اف مث كيف لنا اف نت
رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( أمرين اف ال أحدث ابشته وقد حتدث ابشته 
الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وكاف االسم معروفًا عند اظتسلمْب وقد ذكرظ أمّب 
اظتؤمنْب )عليه السالـ( يف أك ر من مو ع كما اف األئمة 

ن )عليهم السالـ( قد ذكروا اسم اظتهدي )عليه السالـ( الطاهري
 يف رواايت ك ّبة نقلت عنهم )عليهم السالـ(.

مث ما معُب اف شخص ك   قالد الكابلي وهو من  -ب
أصحاب اإلماـ زين العابدين )عليه السالـ( واظتالزمْب له 
واظتنقطعْب إليه وهو أيضًا من أصحاب اإلماـ دمحم الباقر )عليه 

 الـ( وال يعرؼ اسم صاحب هذا األمر .الس
وظتاذا مل يذكر اإلماـ الس اد )عليه السالـ( اسم صاحب  -ج

 هذا األمر أل  قالد واكتفى ابف ذكر صفاته فقط ؟
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وظتاذا مل يقاؿ اإلماـ الباقر )عليه السالـ( يف معرض إجابته   -د
هبذا األمر ولو كاف ابإلمكاف ذلك  ثأل  قالد انه ال يتحد

 قربظ ابسم صاحب هذا األمر.أل
مث ما معُب انه بِب فا مة لو عرفوا ابسم صاحب هذا األمر  -هػ

اسم اإلماـ  فلقطعوظ بضعة بضعة فهل اف بِب فا مة ال يعرفو 
 اظتهدي اي ترى أـ ماذا ؟! 

واضتقيقة اف هذظ التساؤالت صحيحة وهي إشكاالت ػتكمة ال 
اإلماـ اظتهدي )عليه ردها إذا ما زتلت هذظ األقبار على  نديك

السالـ( نفسه فإف اسم اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( معروؼ 
ومذكور ومصرح به من قبل النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واألئمة الطاهرين 

 )عليهم السالـ( .
اظتقاـ  عفاألحاديث والرواايت الٍب ذكرت ذلك ك ّبة ال يتس

ها مع مراعاة بذكر شيء من سإلحصائها أو ذكرها وال أب
 االقتصار :
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) اظتهدي من ولدي عن رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( انه قاؿ :   -ٔ
اشته اشتي وكنيته كنيٍب ، أشبه   قلقا وُقلقاً 
تكوف له غيبة صغرى تضل فيها األمم مث يقبل  
كالشهاب ال اقب ديال األرض عداًل وقسطا كما 

 .(ٔ)ملئت جوراً وظلما (
ل عن رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( انه قاؿ : وعن أ  الطفي -ٕ

 .(ٕ))اظتهدي اشته اشتي(

)اظتهدي اشته اشتي وخيرج وعن رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :  -ٖ
 .(ٖ)وهو ابن أحدا وستسْب(

 ويف قطبة ألمّب اظتؤمنْب قاؿ فيها: -ٗ

                                                 

 . ٖٜٗينابيع اظتودة،  ص - ٔ
 . ٗٚاظتالحم والفًب  ، ص - ٕ
 . ٕٗ، ابب ٙٙٔاظتالحم والفًب  ، ص - ٖ
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 ؼ) اال واف اظتهدي يطلب القصاص ؽتن ال يعر  
ابضتق وقليفة هللا على قلقه اشته   حقنا وهو الشاهد

ابن اضتسن ابن علي من  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(كاسم جدظ رسوؿ هللا 
 .(ٔ)ولد فا مة من ذرية اضتسْب ولدي(

 وعن الصادؽ )عليه السالـ( انه قاؿ : -٘

) اطتلف من ولدي وهو اظتهدي اشته دمحم وكنيته أبو  
 .(ٕ)القاسم خيرج يف اقر الزماف (

يدؿ على اف اسم اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( معروفاً وؽتا  
هو انك لو سالت عامة الناس عن اشته ألجابوؾ كما أف 

من اعتقاد بعض الشيعة  لالشاهد على ذلك ما حص
والذين عرفوا ابلكيسانية أبف دمحم بن اضتنفية هو اإلماـ 
اظتهدي وذلك الف اشته على اسم النيب وهو دمحم فقد ذهبوا 

                                                 

 . ٕٖٚ، ص ٗمع م اظتالحم ، والفًب ، ج - ٔ
 . ٕ٘ٛ، ص ٔاظتهدي اظتوعود اظتنتأر ، ج - ٕ
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)اظتهدي الذي يطلب بدـ لقوؿ إبمامته وانه هوإىل ا
 )عليه السالـ(.اضتسْب 

كما اف ما حصل من اعتقاد البعض من اف دمحم بن عبد هللا 
هو اإلماـ اظتهدي وذلك الف اشته  )ذو النفس الزكية(

اسم النيب واسم أبيه اسم والد النيب شاهد اقر على اف 
)عليه  الناس كانت تعرؼ جيدًا اسم اإلماـ اظتهدي

السالـ(.إذف فإف الرواايت الواردة يف النهي عن تسمية 
زتلها على اإلماـ  ناظتهدي صاحب هذا األمر ال ديك

 اظتهدي )عليه السالـ(.
واما ما ذهب إليه البعض ومنهم العلماء والفقهاء والباح ْب  

والكتاب من كتابة اسم اإلماـ بصورة حروؼ غّب ؽتزوجة 
ًا للنهي الوارد حسب اعتقادهم حتاشي ) ـ ح ـ د (هكذا 

يف تسمية اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( فال ادري ما معُب 
 هذا ؟ 
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أليس قد أصبح اسم اإلماـ وا حًا وعندما يراظ احبقرين 
يدركوف جيدًا اف معُب هذظ اضتروؼ هي )دمحم( مث اهنم من 
أين عرفوا اسم اإلماـ )عليه السالـ( لو اف اشته كاف قفياً 

رح به األئمة )عليهم السالـ( وكاف منهيًا عن ذكرظ  ومل يص
كما يف الرواايت الٍب زتلوها على اإلماـ اظتهدي )عليه 
السالـ( فكتبوظ هبذظ الصورة )ـ ح ـ د( الٍب تعِب دمحم وهذا 
ؽتا يدؿ وبو وح على أهنم يعرفوف جيدًا اسم اإلماـ )عليه 

 السالـ( .
واايت الٍب تتحدث اف هذظ الطائفة من الر  أقوؿوبعد هذا 

عن النهي عن ذكر اسم اظتهدي صاحب هذا األمر إمنا هي 
قاصة بشخص اقر غّب اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( وهو 
اظتسمى أيضًا بصاحب هذا األمر واظتهدي وهو السيد 

 اليماين.
يف اطترب ال اين اظتروي  ءوؽتا يدؿ على ذلك أيضًا هو ما جا 

)عليه السالـ( حيث  لب  عن جابر اصتعفي عن أ  جعفر
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عمر بن اطتطاب من أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ( اف يصف 
 :له اظتهدي بعد اف امتنع عن ذكر اشته فقاؿ يف صفته 

) هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل 
 . شعرظ على منكبيه (
على اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ(  قوهذظ الصفات ال تنطب

لسالـ(  ويل القامة وليس مربوع واإلماـ فإف اإلماـ )عليه ا
أيضًا جعد الشعر وليس حسن الشعر ، كما اف شعر اإلماـ 
ليس ابلطويل واظتوصوؼ يف الرواية موصوؼ بطوؿ شعرظ 

 واسَبساله وسي  ي بيانه يف اظتو وع احب ي .
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 صفة صاحب هذا األمر

 
الرواايت اظتعصومية وردت الك ّب من األحاديث النبوية الشريفة و 

الٍب تذكر صفة اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( كما انه قد وردت 
رواايت أقرى تتحدث عن صفة صاحب هذا األمر ولو نأران 
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يف تلك الرواايت لوجدانها متناقضة فيما بينها فما هو السر يف 
 ذلك اي ترى ؟

وقبل اإلجابة على هذا التساؤؿ ال بد من ذكر تلك األقبار  
 ي على  ائفتْب الطائفة األوىل :وه
) صف لنا اي رسوؿ هللا عن عمراف بن اضتصْب قاؿ :  -ٔ

هذا الرجل وما حاله )أي اظتهدي( ؟ فقاؿ النيب 
انه رجل من ولدي ك نه من رجاؿ بِب :  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

إسرائيل )أي  خم اصت ة  ويل القامة وهذظ هي 
 . (ٔ)صفة رجاؿ بِب إسرائيل(

 رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( انه ذكر اظتهدي فقاؿ يف صفته :وعن  -ٕ

                                                 

 . ٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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) انه رجل من ولدي ك نه من رجاؿ بِب إسرائيل خيرج  
عند جهد من أمٍب وبالء ، عر  اللوف ابن أربعْب سنة 

)(ٔ) . 

 عن أ  جعفر الباقر)عليه السالـ( قاؿ: -ٖ

 . (ٕ)) اظتهدي رجل من ولد فا مة وهو رجل ادـ (

اظتهدي رجل من حذيفة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(:  عن -ٗ
ولدي لونه لوف عر  وجسمه جسم إسرائيلي على 
قدظ األدين قاؿ ك نه كوكب دري ديأل األرض عدالً 

 . (ٖ)كما ملئت جوراً ...(

 عن أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ( : -٘

                                                 

 اظتالحم والفًب . - ٔ
 . ٖ٘، ص ٘اار االنوار ، ج - ٕ
 . ٓٛ، ص ٔ٘اار االنوار ، ج - ٖ
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) اظتهدي اقبل أجعد خبدظ قاؿ يكوف بدؤظ من  
 . (ٔ)اظتشرؽ .....اخل(

 عن أ  سعيد عن اضتسن بن علي )عليه السالـ( قاؿ: -ٙ

ما منا أحدًا اال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه اال )
القائم الذي يصلي قلفه روح هللا عيسى بن مرًن فإف هللا 
عز وجل أقفى والدته وغيب شخصه لئال يكوف ألحد 

د أقي اضتسْب يف عنقه بيعة إذا قرج ذلك التاسع من ول
ابن سيدة اإلماء يطيل هللا عمرظ يف غيبته مث يأهر بقدرته 
يف صورة شاب ذو أربعْب سنة ذلك ليعلم اف هللا على  

 . (ٕ)كل شيء قػدير(

ويأهر لنا من هذظ الطائفة من الرواايت عدة صفات لإلماـ 
 -اظتهدي )عليه السالـ( وهي كالتايل : 

                                                 

 يبة النعماين .غ - ٔ
 .ٜٕٚص ٕ٘اار االنوار ج - ٕ
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 ويل القامة اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ(  .أ 
 خم اصت ة واصتسد وهذظ الصفة من صفات رجاؿ 
بِب إسرائيل فغالبا ما يكوف رجاؿ بِب إسرائيل هبذظ 

 الصفة . 
اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( اشتر الوجه  .ب 

) آبدـ ( ) والبشرة وهذظ الصفة اظتعرب عنها 
فإف أك ر العرب هم شتر الوجوظ  وعر  اللوف (

 والبشرة .

 ـ اظتهدي )عليه السالـ( جعد الشعر .اف اإلما .ج 

اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( خيرج بعد غيبته يف  .د 
األربعْب من العمر كما أرتعت على ذلك الرواايت 

 . 
ولكن هناؾ  ائفة أقرى من األقبار تذكر لنا صفات متناقضة 

 -مع هذظ الصفات وهذظ هي الطائفة ال انية :
 ـ( انه قاؿ:فعن أمّب اظتؤمنْب )عليه السال -ٔ
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 عن اإلماـ اضتسن العسكري )عليه السالـ( قاؿ :  -ٕ

 .(ٔ)) وا ح اصتبْب ابيض الوجه .....(       

وإكماؿ الدين  ٕٓٔويف كتاب الن م ال اقب ص -ٖ
 : يف قرب يعقوب بن منفوش )منقوش ( ٖ٘ٛص

) وا ح اصتبْب ابيض الوجه دري اظتقلتْب شًب       
 الكفْب معطوؼ الركبتْب ( . 

 -اإلماـ الباقر )عليه السالـ( قاؿ:عن  -ٗ

)هو شاب مربوع )أي ليس ابلطويل وال ابلقصّب(         
 .(ٕ)حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعرظ(

 :  ٕٓٔويف الن م ال اقب ص -٘

                                                 

 .ٖ٘ٛاكماؿ الدين ص - ٔ
 .ٕٔٛغيبة الطوسي ص - ٕ
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) كغصن أو كقضيب رحياف ليس ابلطويل الشامخ         
 وال ابلقصّب الالزؽ بل مربوع القامة مدور اعتامة .......(

. 

 قاؿ : ٖٚٗاإلكماؿ صويف  -ٙ

) وجهه م ل فلقة القمر ال ابطترؽ وال ابلنزؽ وال ابلطويل  
 . الشامخ وال ابلقصّب الالزؽ ػتدود القامة (

 : ٗٗ، ص ٔ٘ويف اار األنوار ، ج -ٚ

 .) شاب مربوع القامة ........(  

وعن أ  جعفر عن اابئه عن أمّب اظتؤمنْب )عليه السالـ(  -ٛ
سن الوجه حسن الشعر : ) هو شاب مربوع حقاؿ 

، يسيل شعرظ على منكبيه ونور وجهه يعلو سواد 
 .(ٔ)ضتيته ورأسه أب  ابن قّبة اإلماء(

 -عن أ  عبد هللا )عليه السالـ( قاؿ : -ٜ

                                                 

 . ٕٔٛغيبة الطوسي ص - ٔ
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)اف ويل هللا يعمر عمر إبراهيم اطتليل عشرين ومائه سنة  
 .(ٔ)ويأهر يف صورة فٌب موفق ابن ثالثْب سنة(

 . ٗٗص ٔ٘ورد يف اار األنوار ج -ٓٔ

 . ) والشعر يسيل على منكبيه (       
 -ومن هذظ الطائفة من الرواايت تأهر لنا عدة صفات:

اف ا ظتهدي أو صاحب هذا األمر أو القائم ابيض  - أ
 الوجه كما يأهر من اطترب األوؿ وال اين وال الث .

س والسابع  سويأهر من اطترب الرابع واطتامس والساد - ب
ر مربوع أي متوسط القامة ليس وال امن اف صاحب هذا األم

 ابلطويل والابلقصّب .

ومن اطتربين ال امن والتاسع يأهر اف اظتهدي )عليه  - ت
 السالـ(      ويل الشعر وشعرظ يسيل على كتفيه .

ومن اطتربين العاشر واضتادي عشر يأهر لنا اف القائم  - ث
 يأهر يف صورة فٌب يف عمر ال الثْب أو االثنْب وال الثْب .

                                                 

 . ٕٙ، ابب ٕٚٛ، ص ٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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ة نتائج الطائفة األوؿ من الرواايت ونتائج الطائفة ومبالحأ
ال انية يتبْب لنا التناقض الوا ح بْب الطائفة األوىل من الرواايت 
والطائفة ال انية ويأهر وا حا اف الطائفة األوىل تتحدث عن 
صفات اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( لكن الطائفة ال انية 

اظتهدي )عليه تتحدث عن صفات لشخص اقر غّب اإلماـ 
السالـ( ولكنه يسمى أيضا بصاحب هذا األمر أو القائم 

 اظتهدي .
فإف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( اشتر بينما نرى اف الطائفة 

 ال انية من الرواايت تتحدث عن رجل ابيض.
كما اف اإلماـ  خم اصت ة  ويل القامة بينما تتحدث لنا الطائفة 

القامة ليس ابلطويل وال ابلقصّب ال انية عن رجل مربوع متوسط 
. 

كما اف من مواصفات اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( كما هو 
وا ح يف رواايت الطائفة األوىل انه يأهر يف عمر األربعْب بينما 
 نرى اف الطائفة ال انية تتحدث عن رجل يأهر يف عمر ال الثْب .
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نرى اف كما اف شعر اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( أجعد بينما 
الرجل اظتذكور يف رواايت الطائفة ال انية مسَبسل الشعر وشعرظ 

  ويل يسيل على كتفيه .
وهذا ما يؤكد لنا اف صاحب هذا األمر واظتهدي والقائم مفاهيم 
تنطبق على أك ر من مصداؽ فمرة يسمى اإلماـ اظتهدي )عليه 
السالـ( صاحب هذا األمر ومرة يطلق هذا االسم على شخص 

 ّب اإلماـ وهكذا ابلنسبة للمهدي والقائم .اقر غ
 
 
 

 سنته من يوسف )عليه السالـ(
 

 أابجاء يف الرواية الواردة عن سدير الصّبيف، قاؿ : شتعت       
 يقوؿ:)عليه السالـ( عبد هللا الصادؽ
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)اف يف صاحب هذا األمر لشبها من يوسف فقلت:  
  ؟! ختربان بغيبة أو حّبظ فك نك

اطتنازير ، من  أشباظهذا اطتلق اظتلعوف  فقاؿ : ما ينكر
أوالد  أسبا الباء أيوسف كانوا عقالء  أقوةذلك ؟ اف 

 وراودوظدقلوا عليه فكلموظ وقا بوظ واتجروظ  أنبياء
 .مل يعرفوظ حٌب عرفهم نفسه  أقوهموهو  أقوتهوكانوا 

، فعرفوظ حينئذ فما تنكر هذظ  يوسف أان:  وقاؿ عتم
يريد يف وقت من  لعز وجوف هللا اظتتحّبة اف يك األمة

، لقد كاف يوسف النيب  األوقات اف يسَب ح ته عنهم
ملك مصر وكاف بينه وبْب أبيه مسّبة ذتانية عشر يوما 
فلو أراد اف يعلمهم مبكانه لفعل ذلك، وهللا لقد سار 

من بدوهم إىل  أايمايعقوب وولدظ عند البشارة تسعة 
ما هللا يفعل ا ته اف يكوف  األمةمصر فما تنكر هذظ 

بيوسف ، واف يكوف صاحبكم اظتألـو اجملحود حقه  لفع
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 ويط  أسواقهميف  يشصاحب هذا األمر يَبدد بينهم ودي
فرشهم وال يعرفونه حٌب أيذف هللا له اف يعرفهم نفسه كما 

نت يوسف قاؿ ألنك إ) أقوتهليوسف حْب قاؿ له  إذف
 . ( يوسف( أان

)صاحب هذا ريفة يأهر لنا اف من هذظ الرواية الش        
كما كاف   هال نعرفموجودا بيننا ويدقل يف بيوتنا ولكننا  األمر(
وهم  أقوهم يوسف ف)عليه السالـ( ال يعرفو  يوسف أقوة

 .يدقلوف عليه ويكلمهم ويكلمونه 
ولكن قبل اف نكشف الستار عن هذظ اضتقيقة البد لنا من 

 .ة ط لبعض فقرات الروايبسالتعرض ابلشرح اظت
اف يف صاحب هذا )عليه السالـ(  فقد ذكر اإلماـ الصادؽ

يعرفونه  أقوتهاألمر شبها من يوسف واف هذا الشبه هو اف 
ويكلمونه وهو يدقل إىل بيوهتم وجيلس على فرشهم وديشي يف 

)عليه  كما حصل مع يوسف  هال يعرفونولكنهم  أسواقهم
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ه وحيدثونه كانوا يدقلوف عليه وجيلسوف مع  أقوتهفإف السالـ( 
 . هال يعرفونلكنهم 

يف )عليه السالـ(  علما اهنم كانوا حسب تعبّب اإلماـ الصادؽ
وقبل ذكر هذظ  أمورلباء ومن هذا نفهم عدة أالرواية عقالء و 

)عليه  نشّب إىل الفقرة األوىل من الرواية وهي قوؿ اإلماـ األمور
 : السالـ( 

 .ر(اطتنازي أشباظ)ما ينكر هذا اطتلق اظتلعوف 
 مصاحب هذا األمر حيث اهن أعداءاطتنازير هم  أشباظومعُب  

به كداعي للحق بل اهنم يقفوف  فوال يقبلو  هوال يصدقونينكرونه 
 .ردظ وت بيط الناس عن نصرته  ػتاولْببوجهه 
 األمورحقه ومقامه واما  فال يعرفو ومعُب اهنم ينكرونه اهنم       

ؤالء الذين ينكروف صاحب اف هفهي ، الٍب نفهمها من الرواية 
حقه ومقامه هم قـو عقالء  فوال يعرفو  هوال يعرفونهذا األمر 
)عليه  عقوؿ وفهم وذكاء بدليل قوؿ الصادؽ وأصحاب
 السالـ( : 
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 . يوسف كانوا عقالء ...( أقوة)
فهؤالء كما يأهر علماء وليس من عامة الناس ولكنهم من 

)عليه السالـ(  اإلماـ كذبوف بدعوةيعلماء السوء اظتألْب الذين 
. 

لصاحب هذا األمر  األقوةكما اف هؤالء العلماء هم يف عداد 
 ىال خيفكما   أقوةليس له )عليه السالـ(  علما اف اإلماـ اظتهدي

 .( ليه السالـ)ع العسكري لإلماـفهو االبن الوحيد 
يف الدين فهذا غّب وارد )عليه السالـ(  اإلماـ أقوةنقوؿ اهنم 

الصحيح اف اظتقصود بصاحب هذا األمر هو  مطلقا ولكن
وهو من كاف يعرفه )عليه السالـ(  غّب اإلماـاقر شخص 

)عليه السالـ( هؤالء العلماء الذين عرب عنهم اإلماـ الصادؽ 
كاف يزورهم ويدقل إىل بيوهتم   أيأبقوته حيث كاف يَبدد بينهم 

 . أسواقهموديشي يف 
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هنا بقرينة قوؿ اإلماـ انه يسكن نفس اظتدينة الٍب يسكنو  أي
جيلس  أيفرشهم  ويط اف سوقهم واحدة  أي أسواقهمديشي يف 

 .معهم على فرشهم 
ومعُب ذلك كله اهنم يعرفونه جيدا فإف من مالزمات الَبدد وك رة 

اف يزور شخصا  نال ديكوإال  ىال خيفالزايرات اظتعرفة كما 
له  يكرر الزايرات اال اف يكوف أيويَبدد عليه  اقرشخصا 

اف صاحب هذا  أيفرشهم  يط معرفة به وعالقة وذلك بقرينة 
كيف جيلس معهم بك رة من دوف   وإالاألمر يعرفهم ويعرفونه 

 ( : )عليه السالـ فما معُب قوؿ اإلماـ إذفحصوؿ اظتعرفة 
 ؟هللا له اف يعرفهم نفسه( أيذفحٌب  هوال يعرفون)
هذا األمر   معُب هذا اف هؤالء العلماء الذين يعرفوف صاحب 

اف هذا  فوال يعرفو  فال يعلمو كشخص اعتيادي بينهم ولكنهم 
الشخص هو صاحب هذا األمر ومقامه كذا وهو صاحب 

عن )عليه السالـ(  وقد عرب اإلماـ الصادؽ ةالدعوة اضتق
 :  صاحب األمر يف قوله
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حود حقه صاحب هذا األمر يَبدد )صاحبكم اظتألـو اجمل
 . بينهم(

بضمّب اظتخا ب الكاؼ يف  صاحب هذا األمر عن فقد عرب مرة
 )بينهم( وأقرى بضمّب الغائب اعتاء يف كلمة )صاحبكم(

لئك اظتنكرين لصاحب هذا األمر أو من اف  أثبتناظومعُب ذلك ما 
ودعوته اظتعرب عنهم )عليه السالـ(  اإلماـ اظتهدي أعداءهم من 
 .اطتنازير  أشباظ

اف اظتقصود بصاحب هذا قوله وبيانه والكشف عنه  أريدوالذي 
)عليه  هفإن)عليه السالـ(  األمر هو شخص غّب اإلماـ اظتهدي

 ديكن اف يكوف هو اظتقصود بقوؿ اإلماـ الصادؽ الالسالـ( 
 .صاحب هذا األمر يَبدد بينهم )عليه السالـ( 

فكيف يقوؿ اإلماـ  ىال خيفغائب كما ألنه )عليه السالـ( 
ليس  هد بينهم حيث يلـز منه انانه يَبد)عليه السالـ(  الصادؽ

يف اف اإلماـ غائب حٌب اعتقادان غائبا وهذا ؼتالف ظتا عليه 
 .هللا له ابلفرج  أيذف
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عند ذلك يقـو يف مكة ويعلن عن قيامه اظتقدس بْب الركن 
ديشي يف ه )عليه السالـ( ديكن اف يتصور ان واظتقاـ كما انه ال

ؽتا يناقض  أيضاهذا فرشنا و  ويط ويدقل إىل بيوتنا  أسواقنا
 .الغيبة 

)عليه  ؽتكن زتلها على اإلماـ األمورواما من يقوؿ اف هذظ 
اف مقتضى الَبدد وك رة الزايرة ودقوؿ البيوت  السالـ( ف قوؿ

واصتلوس على الفراش اف يكوف اظتَبدد والزائر والداقل إىل تلك 
البيوت واصتالس على تلك الفرش معروفا لدى هؤالء الناس 

فإنه )عليه السالـ(  ديكن تصورظ أو زتله على اإلماـ ؽتا الوهذا 
 .شخصه  ؼال يعر غائب 

انه يسكن )عليه السالـ(  مث اف اظتعروؼ عن اإلماـ اظتهدي
البوادي أو اصتباؿ بعيدا عن اظتدف والرواية اظتتقدمة تتحدث كما 

)عليه  عن جو اظتدينة حيث قاؿ اإلماـ الصادؽ ىال خيف
انه ك ّب التواجد يف  أيويَبدد بينهم  أسواقهم ديشي يفالسالـ( 

 .تلك اظتدف بل انه ساكن يف تلك اظتدف 
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اصتزء ال اين من موسوعة قد ذكر السيد الشهيد الصدر يف و       
 لإلماـوصية  الكربى منيف مكاف اإلماـ يف الغيبة  اإلماـ اظتهدي

 )عليه السالـ( . العسكري لولدظ اظتهدي
 :  قوله)عليه السالـ(  اظتهدي فقد ورد عن اإلماـ

 إالوعرها ومن البالد  إال)وأمرين اف ال اسكن من اصتباؿ 
 .عفرها( 

)وهو داؿ :  معلقا على ذلك)قدس سرظ( وقد قاؿ السيد 
يف الرباري )عليه السالـ(  على تعيْب مكاف اظتهدي

 . والقفار النائية(
)عليه  كما انه قد وردت بعض الرواايت الٍب تذكر اف اإلماـ

الناس فقد جاء عن عبيد بن زرارة  ظوال ترايرى الناس السالـ( 
  انه قاؿ:)عليه السالـ( عبد هللا أ عن 

 . (ٔ)(هوال يرونيشهد اظتواسم يراهم  إماما)يفتقد الناس 

                                                 

 . غيبة النعماين - ٔ
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زرارة  وعن)عليه السالـ(  شخص اإلماـ ىال تر اف الناس  أي
  : انه قاؿ)عليه السالـ( عبد هللاقاؿ شتعت أاب 

 يأحدامها واألقرى ال يدر يف  رجع يْبلقائم غيبتاف ل)
 .(ٔ)رونه(ػرى الناس وال يػاظتواسم يأين هو يشهد 

فكيف لنا )عليه السالـ(  اإلماـ ىال تر وهبذا يتضح اف الناس  
 ويط  أسواقهملذي ديشي يف ااف نقوؿ اف الذي يَبدد بينهم و 

ذا اهنم يروف معُب هاظتهدي )عليه السالـ( و  فرشهم هو اإلماـ
 اإلماـ فال يرو اإلماـ وهذا يعارض الرواايت الٍب ذكرت اهنم 

 )عليه السالـ( .
فالبد اف يكوف اظتقصود بصاحب هذا األمر هو شخص  إذف
وهو صاحب دعوة اإلماـ الذي )عليه السالـ(  غّب اإلماـ اقر

 )عليه السالـ( . وابلتحديد سنة يوسف األنبياءجتري عليه سنن 
)عليه جعفر أاببصّب قاؿ شتعت  أ يف الرواية عن حيث ورد 
  : يقوؿالسالـ( 

                                                 

 . ٕ٘ٔ، ص ٕ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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إىل اف  -أنبياء أربع)يف صاحب هذا األمر سنة من 
قلت فما سنة يوسف ؟ قاؿ : الس ن والغيبة  -قاؿ
)...(ٔ.) 

غّب  اقراف الذي جتري عليه سنه يوسف ويس ن هو شخص  
ديكن  وال نال يس الف اإلماـ )عليه السالـ(  اإلماـ اظتهدي

واف ذلك الشخص كما سبق اف ذكران ذلك تصور ذلك مطلقا  
والقائم ابلدعوة هدي )عليه السالـ( هو اليماين اظتوعود وزير اظت

بينهم  لنصرته ونصرة اضتق وهو صاحب هذا األمر الذي يَبدد
 فرشهم كما ذكر الصادؽ اظتصدؽ ويط  أسواقهموديشي يف 

 . ةبقيف الرواية السا)عليه السالـ( 
وجيلس معنا  أسواقنابيننا وديشي يف  يكوف موجوداً  وهو الذي

هو صاحب هذا األمر وهو اليماين  أبنه ؼوال نعر فرشنا  ويط 
ال بعد اف يعلن هو ذلك لإلماـ )عليه السالـ( إالذي ديهد 

                                                 

 . ٗٙٔغيبة النعماين ، ص - ٔ
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ولكنهم وبعد اف يعرفهم نفسه ومقامه ينكروف منه ذلك 
 .ويكذبونه وحياربونه 

ما ورد يف الرواية الشريفة عن يزيد  أيضاوؽتا يدؿ على ذلك 
 : يقوؿ)عليه السالـ(  جعفر الباقر أاب: شتعت  الكناسي قاؿ

)اف صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف ابن امة  
 .(ٔ)(سوداء يصلح هللا له أمرظ يف ليلة

  : وقد جاء يف كتاب الغيبة للنعماين يف اعتامش قوله 
رومية  )عليه السالـ( هدياظت أـاتفقت الرواايت على اف  )

 . أو مغربية وليست سوداء(
 :  ٔ٘ج،  ي اار االنوارػر فػوكما ذك

)ابن امة سوداء خيالف ك ّبا من األقبار الٍب وردت يف 
 .  (أمهوصف 
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)عليها السالـ(  وهذا الكالـ صحيح فإف والدة اإلماـ اظتهدي
 السيدة اصتليلة نرجس ابنة قيصر ملك الرـو وهي يف غاية
اصتماؿ كما ذكرت ذلك الرواايت واألقبار الواردة عن أهل 

 :وهذظ الرواية الصحيحة الٍب تقوؿ)عليهم السالـ( البيت
الٍب مل يستطع ) اف صاحب هذا األمر ابن امة سوداء(  

وال الشيخ النعماين  األنوارالعالمة اجمللسي صاحب كتاب اار 
هي تشّب إىل  اإمن أمامهايف غيبته من ردها بل وقفوا حائرين 

وهو من يسمى صاحب )عليه السالـ(  غّب اإلماـ اقرشخص 
والٍب تكوف لإلماـ )عليه السالـ( صاحب الدعوة  أيهذا األمر 

سوداء اللوف وهبذا ي بت اف صاحب هذا األمر هو شخص  أمه
 .  )عليه السالـ(  غّب اإلماـ اظتهدي
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 الشبه بعيسى بن مرًن

 
 ّب من األقبار والرواايت اظتعصومية الشريفة الٍب وردت الك     

تتحدث عن صفة اظتهدي )عليه السالـ( وقد دلت اغلب تلك 
الرواايت على اف لإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( شبه من موسى 
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بن عمراف )عليه السالـ( من انحية البنية ولوف البشرة واما من 
 انحية الشبه يف اطتلق واطتُلق .

رواايت أبف هناؾ شبه بْب اإلماـ اظتهدي )عليه فقد صرحت ال
 السالـ( وجدظ اظتصطفى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .

ولكن وردت بعض الرواايت الٍب تذكر أف للقائم اظتهدي شبه 
من عيسى بن مرًن )عليه السالـ( ومن اظتعروؼ اف هناؾ 
اقتالؼ يف صفة عيسى )عليه السالـ( وصفة موسى )عليه 

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فقد جاء يف الروية الٍب ذكران سابقًا والٍب السالـ( ودمحم
 نقلها اضتر العاملي يف كتابه إثبات اعتداة والٍب جاء فيها : 

اف القائم اظتهدي من ولد علي عليهما السالـ ، أشبه ) 
 .(ٔ)الناس بعيسى بن مرًن قلقاً وُقلقاً وشتتاً وهيبًة ....(

الرواية اف هناؾ شبه كبّب بْب القائم  حيث يأهر من هذظ 
اظتهدي وبْب عيسى بن مرًن )عليه السالـ( من الناحيتْب اطتلقية 
واطتُلقية وهذا يف الواقع مناقض ظتا ورد من كوف اإلماـ اظتهدي 
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)عليه السالـ( له شبه مبوسى بن عمراف )عليه السالـ( وله شبه 
 ( من الناحيتْب اطتلقية واطتُلقية .من جدظ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

فمن الرواايت الٍب تتحدث عن صفة اإلماـ )عليه السالـ(  
والٍب ت بت الشبه بينه وبْب كليم هللا عز وجل موسى بن عمراف 
)عليه السالـ( فقد جاء يف الرواية الواردة عن عمراف بن اضتصْب 

 قاؿ : 
 اظتهدي ( ) أيصف لنا اي رسوؿ هللا هذا الرجل وما حاله 

 فقاؿ النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :
 . (ٔ)) انه رجل من ولدي ك نه من رجاؿ بِب إسرائيل ( 

واظتقصود من هذظ الرواية اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( 
 خم اصت ة  ويل القامة وهذظ هي صفة رجاؿ بِب إسرائيل كما 

)عليه هو معروؼ وشائع ، ويف رواية أقرى يف صفة اظتهدي 
 السالـ( قاؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :
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) انه رجل من ولدي ك نه من رجاؿ بِب إسرائيل خيرج      
عند جهد من أمٍب وبالء ، عر  اللوف ابن أربعْب 

 .(ٔ)سنة(
وهذظ الرواية كسابقتها من حيث  خامة جسم اإلماـ )عليه 

عر  معناظ األشتر فإف السالـ( و وؿ قامته إ افة إىل اف اللوف ال
أك ر العرب شتر الوجوظ كما ال خيفى ، وهذا ما يأهر من هذظ 

 الرواية الواردة عن أ  جعفر الباقر )عليه السالـ( قاؿ :
. ورجل (ٕ)) اظتهدي رجل من ولد فا مة وهو رجل ادـ (

 ادـ يعِب رجل اشتر .
 (:وعن حذيفة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

                                                 

 اظتالحم والفًب . - 1
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) اظتهدي رجل من ولدي لونه لوف عر  وجسمه جسم 
إسرائيلي على قدظ األدين قاؿ ك نه كوكب دري ديأل 

 .ٔ))األرض عدالً كما ملئت جورا .....(
والذي يأهر لنا من هذظ الطائفة من الرواايت الشريفة الٍب 
ت بت لنا الشبه بْب اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( أو بْب النيب 

ه السالـ(، اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ(  خم موسى )علي
 اصت ة  ويل القامة اشتر اللوف . 

اما يف ما خيص الشبه بينه )عليه السالـ( وبْب جدظ رسوؿ هللا 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( والذي يكوف من الناحيتْب اطتلقية واطتُلقية هو ما جاء يف 

 ( انه قاؿ :الرواية الواردة عن رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
) خيرج رجل من أهل بيٍب يوا يء اشته اشتي وقلقه  

قلقي ، فيمأل ها عداًل وقسطا كما ملئت ظلمًا وجوراً 
)(ٔ ). 

                                                 

 . ٓٛ، ص ٔ٘اظتصدر نفسه ، ج - 1



 ................................... ] صاحب هذا األمر [ 
 

 

 
- 115- 

وعن اإلماـ الصادؽ )عليه السالـ( عن اابئه عن أمّب اظتؤمنْب  
 )سالـ هللا عليهم( قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :

اظتهدي من ولدي اشته اشتي وكنيته كنيٍب وهو أشبه  )
الناس   قلقًا وُقلقًا تكوف له غيبة وحّبة يف األمم حٌب 
تضل اطتلق عن أدايهنم فعند ذلك يقبل كالشهاب 
ال اقب فيمأل األرض قسطًا وعداًل كما ملئت ظلماً 

 .(ٕ)وجوراً (
ليه والذي يأهر من هاتْب الروايتْب اف لإلماـ اظتهدي )ع 

السالـ( شبه من جدظ رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( من الناحية اطتلقية 
واطتُلقية وبعد اف ذكران الرواايت الٍب تذكر لنا الشبه بْب كل من 
اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( وبْب موسى وعيسى ودمحم صلوات 

                                                                                           

 . ٙٛ، ص ٔمع م اظتالحم والفًب ، ج - 1
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هللا وسالمه عليهم أرتعْب بقي اف نعرؼ هل اف موسى وعيسى 
 )عليهم الصالة والسالـ( ، متشاهبوف يف الصفات أـ ال ؟  ودمحم

ونبدأ أواًل مع نيب هللا وكليمه موسى بن عمراف عليه السالـ فقد 
ورد يف األقبار يف صفة موسى )عليه السالـ( انه ادـ أي اشتر 

 وانه  ويل القامة .
فقد جاء يف تفسّب علي بن إبراهيم إبسنادظ إىل أ  عبد هللا 

سالـ( يف قرب اظتعراج عن النيب )صلى هللا عليه واله )عليه ال
 وسلم( قاؿ :

) مث صعدان إىل السماء اطتامسة فإذا فيها رجل كهل 
 عأيم العْب حوله ثلة من أمته ف ع بِب ك رهتم .

 فقلت : من هذا اي جربائيل ؟
فقاؿ : هذا اجمليب يف قومه هاروف بن عمراف فسلمت 

استغفر يل وإذا فيها من عليه وسلم علي واستغفرت له و 
اظتالئكة اطتشوع م ل ما يف السموات مث صعدان إىل 
السماء السادسة وإذا فيها رجل ادـ  ويل وشتعته يقوؿ 
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يزعم بنو إسرائيل إين أكـر ولد ادـ على هللا وهذا رجل 
 أكـر على هللا مِب فقلت : من هذا اي جربائيل ؟

 .  قاؿ : هذا أقوؾ موسى بن عمراف (
ابلنسبة لصفة عيسى )عليه السالـ( فقد جاء يف اضتديث واما 

 الشريف عن رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( انه قاؿ : 
) رأيت ليلة اسري   موسى بن عمراف رجاًل ادـ  واالً 
جعدًا ك نه من رجاؿ شبوظ ورأيت عيسى بن مرًن رجالً 

 .(ٔ)مربوع اضتلق إىل اضتمرة والبياض سبط الرأس (
ا يف صفة رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فقد دلت الرواايت على انه )صلى ام

هللا عليه واله وسلم( كاف فوؽ اظتربوع واقل من الطويل وإىل 
 الطوؿ اقرب .

ومبالحأة هذظ الصفات يتبْب لنا وا حًا الفرؽ واالقتالؼ يف 
الصفة فإف صفة موسى ليست كصفة عيسى )عليه السالـ( إذف 
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ف صح اف ؿتمل الرواية الٍب تتحدث عن شبه القائم من فكي
عيسى )عليه السالـ( على اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( وأت ي 
يف نفس الوقت وحتمل الشبه من موسى ومن دمحم )صلوات هللا 
وسالمه عليهم( على اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( علمًا اف 

 صفاهتم متباينة وؼتتلفة .
حيح فموسى  ويل القامة  خم اصت ة اشتر وهذا حتمًا غّب ص

الوجه ورسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فوؽ اظتربوع ودييل إىل الطوؿ وعيسى 
مربوع القامة أي ليس ابلطويل وليس ابلقصّب كما انه متوسط 

 البنية ابيض الوجه دييل إىل اضتمرة ومسَبسل الشعر .
فة اإلماـ اظتهدي والذي يأهر من األقبار اف ال ابت يف ص 

)عليه السالـ( انه شبيه موسى بن عمراف )عليه السالـ( وشبيه 
جدظ اظتصطفى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واف الذي له شبه من عيسى بن مرًن 
)عليه السالـ( ليس اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( بل هو وزيرظ 

 اظتهدي اليماين الذي هو من ذرية علي )عليه السالـ( .
الحأنا صفات اليماين الواردة ، يف الرواايت لوجدانها  ولو

مشاهبة لصفات النيب عيسى )عليه السالـ( بل الأاهر اف 
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اليماين هو شبيه عيسى )عليه السالـ( وال يوجد من يشبه 
 عيسى )عليه السالـ( كاليماين . 

حيث اف من صفة اليماين والٍب ذكرت يف مو وع صفة صاحب 
القامة ابيض الوجه مع زترة  ويل الشعر  هذا األمر انه مربوع

مسَبسله كما اف اليماين يأهر يف ال الثْب من عمرظ كما ظهر 
عيسى بن مرًن يف نفس هذا العمر حينما أعلن دعوته ، وهذا 
اظتعُب ليس غريبًا فقد حتدث القراف عن الشبيه وذكر اف لعيسى 

عليه شبيه ايث اف بِب إسرائيل مل دييزوظ عن النيب عيسى )
}َوقَػْوعتِِْم ِإانَّ قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن السالـ( قاؿ تعاىل : 

َمْرًَنَ َرُسوَؿ اّللِّ َوَما قَػتَػُلوُظ َوَما َصَلُبوُظ َولَػِكن ُشبَِّه عَتُْم َوِإفَّ 
ْنُه َما عَتُم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ  الَِّذيَن اْقتَػَلُفوْا ِفيِه َلِفي َشكٍّ مِّ

 .(ٔ)اَع الأَّنِّ َوَما قَػتَػُلوُظ يَِقيناً {اتِّبَ 
 كما اف العلم اضتديث قد اثبت امكاف إجياد الشبيه .
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فقد اكتشف علم الوراثة واصتينات أبف هناؾ أ لس كامل 
لل ينات البشرية حيمل رتيع حسنات اإلنساف اصتسدية 

 )موروث(والسلوكية واألقالقية ايث يكوف لكل صفة جْب 
ء إىل األبناء حٌب الوصوؿ إىل اظتبدأ البشري وهو ينتقل من احباب

 ادـ )عليه السالـ( .
فاصتينات اظتوجودة يف الناس اليـو هي غتموعة اصتينات          

الوراثية الواصلة إليهم من اابئهم وأجدادهم يف القروف األوىل 
ولو نضدت هذظ اصتينات يف مولود يف زماننا هذا بنفس التنضيد 

 القروف األوىل لكاف اظتولود شبيه لذلك الشخص ألحد اابئه يف
الذي وجد قبل االؼ السنْب م اًل بل انه يصعب على احبقرين 

 التمييز بينمها لو أمكن وشوهد االثناف معاً .
وبناءًا على هذا فليس غريبًا اف يكوف اليماين شبيه لعيسى  

)عليه السالـ( يف اقر الزماف كما كاف لعيسى شبيه يف زمن 
ورظ )عليه السالـ( بل إنِب على اعتقاد اف اليماين يصعب ظه

 دتييزظ عن النيب عيسى )عليه السالـ( لقوة الشبه بينهما .  
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 السَب واضت اب
 

جاء يف الرواية الواردة عن أ  بصّب قاؿ : قاؿ أبو عبد هللا    
 )عليه السالـ( :

) اف يف صاحب هذا األمر سننًا من األنبياء سنة من 
بن عمراف ، وسنة من عيسى ، وسنة من يوسف ،  موسى

ف ما سنته من موسى فخائف يَبقب  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(وسنة من دمحم 
، واما سنته من عيسى فيقاؿ فيه ما قيل يف عيسى ، واما 
سنته من يوسف فالسَب ، جعل هللا بينه وبن اطتلق 

فيهتدي  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصح ااًب يرونه وال يعرفونه واما من نبينا دمحم 
 .(ٔ)هبداظ ويسّب بسّبته (
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وقد أوردان إشكااًل أو قل تساؤاًل على هذظ الرواية الشريفة يف 
)جعل مو وع إشكاالت ورواايت فيما خيص قوله عليه السالـ 
وقلنا لو  هللا بينه وبْب اطتلق ح ااًب يرونه وال يعرفونه( 

اظتهدي )عليه السالـ(  كانت هذظ الرواية تتحدث عن اإلماـ
لكاف هناؾ تناقضًا يف كالـ األئمة عليهم السالـ حيث ذكرت 
لنا الك ّب من الرواايت اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( ال يرى 

 شخصه .
هناؾ الٍب رواها السيد عبد العأيم اضتسِب  اكالرواية الٍب ذكرانه

ادظ عن علي بن دمحم )عليه السالـ( يف حديث انه عرض اعتق
عليه وإقرارظ ابألئمة )عليهم السالـ( إىل اف قاؿ : مث أنت اي 

 موالي فقاؿ )عليه السالـ( :
ومن بعدي ابِب اضتسن فكيف للناس ابطتلف من بعدظ ) 

قاؿ فقلت : وكيف ذلك اي موالي ؟ قاؿ ألنه ال يرى 
 . (ٔ)شخصه (
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فمن هذظ الرواية يأهر لنا وا حًا اف اإلماـ اظتهدي )عليه 
ـ( ال يرى شخصه واما ابلنسبة للرواية األوىل يأهر لنا اف السال

صاحب هذا األمر يرى ولكن الناس ال تعرؼ انه صاحب هذا 
 األمر .

والذي أريد قوله انه لو زتلت كلتا الروايتْب على اإلماـ اظتهدي 
)عليه السالـ( لكاف هناؾ تناقضًا وا حًا والواقع انه ال يوجد 

الرواية األوىل تتحدث عن شخص اقر  تناقض يف الرواايت ألف
غّب اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( بينما تتحدث الرواية ال انية  

 كما هو وا ح عن اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( . 
وهناؾ الك ّب من الرواايت الٍب تؤكد اف اإلماـ اظتهدي )عليه     

عن السالـ( ال يرى شخصه فقد جاء يف الرواية الشريفة الواردة 
 عبيد بن زرارة قاؿ : شتعت أاب عبد هللا عليه السالـ يقوؿ : 
 .ٔ) يفقد الناس إمامهم فيشهد اظتوسم فّباهم وال يرونه (
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عن علي بن اضتسْب بن علي بن فضاؿ عن الرايف بن الصلت 
قاؿ شتعته يقوؿ : سئل الر ا )عليه السالـ( عن القائم عليه 

  السالـ :  فقاؿ :
 . (ٔ) يسمى اشته () ال يرى جسمه وال

 وعن أ  عبد هللا )عليه السالـ( قاؿ :
) للقائم غيبتاف ، يشهد يف أحدامها اظتواسم ، يرى  

 .(ٕ)الناس وال يرونه (
فمن هذظ الرواايت يأهر لنا وا حًا اف اإلماـ اظتهدي )عليه 
السالـ( ال يرى جسمه وهبذا يتبْب لنا جليًا ومبا ال يقبل الشك 

ٍب تقدـ ذكرها واظتروية عن أ  بصّب عن أ  عبد اف الرواية ال
 هللا )عليه السالـ(:
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إىل اف  –) اف يف صاحب هذا األمر سننًا من األنبياء  
جعل هللا بينه وبْب اطتلق ح ااًب يرونه وال يعرفونه  –قاؿ 

).....ٔ . 
والٍب يأهر منها اف صاحب هذا األمر يراظ الناس ولكنهم ال 

ذكران سابقًا عن شخص اقر غّب اإلماـ يعرفونه تتحدث كما 
اظتهدي )عليه السالـ( هو صاحب هذا األمر السيد اليماين كما 

 أثبتنا ذلك يف مو وع صاحب هذا األمر .
والواقع اف هناؾ بعض الرواايت الٍب يعتقد البعض اهنا           

تتحدث عن اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( ولكنها تتحدث عن 
ل ابألحرى اهنا تتحدث عن وزيرظ وصاحب دعوته اظتمهدين له ب

 وأمرظ السيد اليماين . 
ولكن قلة التدبر يف كالـ أهل البيت )عليهم السالـ( من جهة 
وعدـ االهتماـ أبمر اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( والرواايت 
اطتاصة به ) عليه السالـ ( من جهة أقرى ابإل افة إىل عدـ 
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 وسالمه عليهم( فإف كالمهم كما العلم بكالمهم )صلوات هللا
جاء يف الرواايت كالقراف له ظاهر واب ن وػتكم ومتشابه وانسخ 
ومنسوخ تسبب يف زتل بعض الرواايت على اإلماـ اظتهدي 

 )عليه السالـ( من دوف تفكر أو أتمل فيها .
فال بد لنا إذف اف حتيط معرفة أبحاديث ورواايت أئمتنا )عليهم 

كالمهم سوؼ يضيع كما  اع الك ّب من   السالـ( واال فإف
 علومهم الٍب مل يفهمها الناس فلم يستطيعوا زتلها صتهلهم هبا . 

ومن هذظ الرواايت الرواية الواردة عن أ  بصّب عن أ  عبد هللا 
) ال بد لصاحب هذا األمر )عليه السالـ( الٍب جاء فيها : 

نزؿ  يبة من غيبة ، والبد له يف غيبته من عزلة ، ونعم اظت
 .(ٔ)، وما ب الثْب من وحشة (

فإهنا ال تقصد اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( ألف الذي يأهر  
من الرواية الشريفة اف هناؾ ثالثْب شخصًا يكونوف مع صاحب 

 هذا األمر يف غيبته أينس هبم يف وحشته .
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وقد أوردان عدة رواايت تذكر لنا اف اإلماـ اظتهدي )عليه 
بته ال يرى شخصه فهو يرى الناس ولكن الناس السالـ( يف غي

ال تراظ وبناء على ذلك ف ما أف حتمل الرواية على اف هؤالء 
ال الثْب شخصًا الذين أينس هبم صاحب هذا األمر يف غيبته 
على اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( وال بد حينها اف يكوف عتم 

الناس  نفس اطتاصية الٍب لديه )عليه السالـ( أي اهنم يروف
 والناس ال تراهم وهذا ؽتا مل يقم عليه دليل يف الشريعة .

بينما ورد الدليل يف الشريعة اف سيدان اطتضر ) عليه السالـ ( 
يرى الناس والناس ال ترى شخصه ففي الرواية الشريفة الواردة 
عن اضتسن بن علي بن فضاؿ قاؿ : شتعت أاب اضتسن علي بن 

 قوؿ : موسى الر ا )عليه السالـ( ي
شرب من ماء اضتياة فهو حي  )عليه السالـ(اف اطتضر ) 

ال ديوت حٌب ينفخ يف الصور ، وانه لي تينا فيسلم علينا 
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فنسمع صوته وال نرى شخصه إىل اف قاؿ : وسيؤنس هللا 
 . ٔبه وحشة قائمنا يف غيبته ، ويصل به وحدته (

اطتاصية فمن هذظ الرواية يتبْب لنا اف هللا عز وجل قد جعل هذظ 
يف اطتضر )عليه السالـ( كما جعلها يف اظتهدي )عليه السالـ(  
كما انه يأهر لنا أيضًا اف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( أينس 
بوحشته مع اطتضر )عليه السالـ( وليس غّبظ ، وبذلك يتبْب لنا 

 عدـ امكاف زتل الرواية على هذا اظتعُب .
اقر غّب اإلماـ إذف فال بد من زتل الرواية على شخص  

اظتهدي )عليه السالـ( وال بد أف يكوف هذا هو اظتسمى 
 بصاحب هذا األمر . 
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 الفرج بعد الغيبة
 

ابلرجوع إىل بعض الرواايت اظتعصومية الشريفة ؾتد اف       
الفرج بعد وقوع الغيبة ومن تلك الرواايت  االبعض منها يذكر لن

وع رواايت وإشكاالت عن علي بن الرواية الٍب نقلناها يف مو 
مهزاير قاؿ : كتبت إىل أ  اضتسن )عليه السالـ( أس له عن 

 الفرج ؟ فكتب : 
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 . ) إذا غاب صاحبكم عن دار الأاظتْب فتوقعوا الفرج (
وقد أوردان هناؾ إشكاالت على هذظ الرواية وهو اف الذي 

إذا يستشف من هذظ الرواية اف الفرج يعقب وقوع الغيبة بقليل 
فما معُب اف اإلماـ )عليه السالـ ( يبشر ابلفرج وجيعل العالمة 
عليه غيبة صاحبنا ، ومن غّب اظتعقوؿ اف اإلماـ اعتادي )عليه 
السالـ( خيربان وأيمران بتوقع الفرج عند غيبة اإلماـ اظتهدي 
)عليه السالـ ( ألف غيبته )عليه السالـ (  ويلة جدًا كما جاء 

 م السالـ( وهو الواقع كما قد رأيناظ وظتسناظ .يف رواايهتم )عليه
إذف فال بد اف يكوف اظتقصود ابلغيبة هنا شخص اقر غّب 
اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( وهذا ما سنقـو بتو يحه بشكل 

 أدؽ وأك ر تفصياًل .
فقد ذكرت لنا الك ّب من األحاديث والرواايت الواردة عن  

ه عليهم أرتعْب وقوع الغيبة األئمة األ هار صلوات هللا وسالم
لإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( وقد أكدت بعض تلك األقبار اف 
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غيبة اإلماـ )عليه السالـ( ستكوف  ويلة وتصل إىل مئات 
 السنْب وتزيد عن ذلك .

فقد جاء يف الرواية الشريفة الواردة عن ازتد بن إسحاؽ بن  
السالـ( يف سعد األشعري عن أ  دمحم اضتسن بن علي )عليه 

 حديث قاؿ :
قلت ايبن رسوؿ هللا فمن اإلماـ واطتليفة من بعدؾ ؟  )

فنهض )عليه السالـ( مسرعًا ودقل البيت مث قرج 
وعلى عاتقه غالـ ك ف وجهه القمر ليلة البدر من أبناء 

 . ثلث سنْب
اي ازتد ابن إسحاؽ لوال كرامتك على هللا وح ته : فقاؿ 

نه شتي رسوؿ هللا وكنيه ، ما عر ت عليك ابِب هذا ، ا
 .الذي ديأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً 

اي ازتد بن إسحاؽ م له يف هذظ األمة م ل اطتضر )عليه 
السالـ( ، وم له م ل ذي القرنْب ، وهللا ليغينب غيبة ال 
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ين و فيها من اعتلكة إال من ثبته هللا على القوؿ إبمامته ، 
  يل فرجه .ووفقه للدعاء بتع

 قاؿ ازتد ابن إسحاؽ فقلت له :
 فهل من عالمة يطمئن إليها قليب ؟  

فنطق الغالـ )عليه السالـ( بلساف عر  فصيح ، فقاؿ : 
أان بقية هللا يف أر ه واظتنتقم من أعدائه ، فال تطلب أثراً 

 بعد عْب اي ازتد بن إسحاؽ .
  قاؿ ازتد بن إسحاؽ : فخرجت مسرورًا فرحًا ، فلما

 كاف من الغد عدت إليه فقلت له : 
ايبن رسوؿ هللا لقد عأم سروري مبا مننت به علي فما 
 السنة اصتارية فيه من اطتضر )عليه السالـ( وذي القرنْب؟
فقاؿ )عليه السالـ( :  وؿ الغيبة اي ازتد فقلت له اي 

 ابن رسوؿ هللا فإف غيبته لتطوؿ ؟ 
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أك ر القائلْب به  قاؿ : أي وهللا حٌب يرجع عن هذا األمر
فال يبقى إال من اقذ هللا عهدظ بواليتنا ، وكتب يف قلبه 
اإلدياف وأيدظ بروح منه ، اي ازتد بن إسحاؽ هذا أمر من 
أمر هللا ، وسر من سر هللا ، وغيب من غيب هللا ، فخذ 
ما أتيتك واكتمه وكن من الشاكرين ، تكن معنا يف عليْب 

)(ٔ). 
مار ، قاؿ : قاؿ أبو عبد هللا )عليه وعن إسحاؽ بن ع        

: ) للقائم غيبتاف : أحدامها قصّبة واألقرى السالـ( 
 ويلة ، الغيبة األوىل ال يعلم مبكانه فيها إال قاصة 
شيعته ، واألقرى ال يعلم مبكانه فيها إال قاصة مواليه يف 

 .( ٕ)دينه (
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) اف لصاحب هذا وعن أ  عبد هللا )عليه السالـ( قاؿ : 
 .(ٔ)ألمر غيبتْب : أحدامها تطوؿ (ا

اف الذي يأهر من هذظ الرواايت اظتعصومية الشريفة اف غيبة 
اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( ال انية تكوف  ويلة جدًا ؽتا 
يتسبب ذلك يف رجوع الك ّب ؽتن قالوا إبمامته وهبذا يأهر لنا 

كاف   وا حًا انه من غّب اظتمكن اف اإلماـ الر ا )عليه السالـ(
يقصد اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ ( يف قوله الذي ذكرانظ سابقاً 

: ) إذا غاب صاحبكم عن دار الأاظتْب والذي جاء فيه 
 . فتوقعوا الفرج (

وذلك ظتا تقدـ من كوف اف غيبته )عليه السالـ(  ويلة جدًا وال 
ديكن اف نتصور الفرج أي ي بسرعة بعد الغيبة وعليه فالبد اف 

قصود شخص اقر غّب اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( يكوف اظت
ولكن دير بغيبة وهي ليست  ويلة كغيبة اإلماـ اظتهدي )عليه 
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السالـ( بل هي غيبة قصّبة ايث اف غيابه يكوف عالمة على 
 الفرج ووقوعه القريب الذي يعقب تلك الغيبة .

وهذا الشخص هو القائم ابلدعوة لإلماـ )عليه السالـ( 
 مرظ وهو اظتهدي اضتسِب اليماين .وصاحب أ

وهذا اظتعُب يأهر من اظتكاتبة الواردة عن إبراهيم بن دمحم بن 
فارس قاؿ : كنت أان وأيوب بن نوح يف  ريق مكة فنزلنا على 
وادي زابلة ، ف لسنا نتحدث ف رى ذكر ما ؿتن فيه وبُعد 
األمر علينا ، فقاؿ أيوب بن نوح : كتبت يف هذظ السنة ، اذكر 

 شيئاً من هذا : 
) إذا رفع علمكم من بِب أظهركم فتوقعوا الفرج فكتب : 

 .(ٔ)من حتت أقدامكم (
ويف هذظ اظتكاتبة داللة على سرعة وقوع الفرج بعد الغيبة فإف 

هو اظتمهد الرئيسي لإلماـ اظتهدي  )) علمكم ((اظتراد من 
)عليه السالـ( وهو وزيرظ اليماين الذي يكوف اعلم الناس يف 
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زمانه فإف غيبته هي غيبة لعلمنا كما ال خيفى ألف العلم يذهب 
بذهاب زتلته وأهله فإف بغيبة اليماين يرفع علمنا من بيننا ولكن 
الفرج سيكوف قريبًا حينها كما أشارت الرواايت الشريفة إىل 

 ذلك .
وقد ورد أيضًا ما يدؿ على هذا اظتعُب فقد جاء يف الرواية 

: شتعت أاب عبد هللا )عليه السالـ( يقوؿ :  الواردة عن زرارة قاؿ
 .(ٔ)) اف للغالـ غيبة قبل اف يقـو ...(

فالذي يتبْب من الرواية اف الغيبة مقَبنة زمااًن ابلقياـ والفرج واال 
لو كاف اظتقصود غيبة اإلماـ )عليه السالـ( ظتا قاؿ أبو عبد هللا 

 . ) غيبة قبل اف يقـو ()عليه السالـ( : 
لية يف الرواية تدؿ على اف اظتقصود اف القياـ يعقب فإف القب

 الغيبة بوقت قليل وهذا اظتعُب وا ح جداً يف الرواية .
وما يؤكد قولنا هو الرواية الواردة عن حذمل بن بشّب قاؿ : قلت 

إىل  -لعلي بن اضتسْب )عليه السالـ( صف يل قروج اظتهدي  
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 خيرج بعد فإذا ظهر السفياين اقتفى اظتهدي مث –اف قاؿ 
 . ٔذلك (

فهي تدؿ على اف اظتهدي خيتفي ويغيب عند ظهور السفياين 
وأمرظ إذف فهو ليس اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( حتمًا ألنه 
)عليه السالـ( غاب منذ زمن بعيد ايث مل يكن السفياين ومل 
تأهر حركته بعد إمنا حركة السفياين قد عدت من العالمات 

ظهورها قياـ اإلماـ )عليه السالـ( بوقت اضتتمية الٍب يسبق 
 قليل جداً .

مث إف قياـ اإلماـ )عليه السالـ( ال يكوف إال يف مكة يف العاشر 
من ػتـر اضتراـ أي بعد قروج السفياين يف رجب أي بعدظ بستة 

 أشهر .
هذا ما أكدته الرواايت أما أف اظتهدي يكوف ظاهرًا مث خيتفي 

ؽتا ال يقوؿ به أحد وال ديكن زتله عندما خيرج السفياين فهذا 
على اإلماـ )عليه السالـ( ظتا تقدـ من كوف الرواايت حدوث 

                                                 

 . ٕٓٚغيبة الطوسي ، ص - 1
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قياـ اإلماـ يف العاشر من ػتـر وعدت قروج السفياين كعالمة 
 ودليل عليه .

فال بد اف يكوف اظتهدي يف هذظ الرواية هو السيد اليماين 
ة السفياين اضتسِب الذي يكوف موجودًا وظاهرًا قبل ظهور حرك

 ولكنه يغيب نتي ة لبعض األسباب . 
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 اإلماـ القائم والقائم اليماين
 
 

عندما يسمع احدان لفظ القائم يتبادر إىل ذهنه اإلماـ          
وهذا صحيح ولكن )عليه السالـ( القائم اضت ة بن اضتسن 

 السؤاؿ هل ذتة قائم اقر أو أك ر من قائم ؟
على هذا السؤاؿ البد من الرجوع إىل رواايت أهل  ةولإلجاب 

 ألجلومنا قشتها مناقشة مو وعية )عليهم السالـ( البيت 
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حتصيل النتائج وقبل سرد الرواايت البد من معرفة سبب 
)عليه السالـ( التسمية أو اللقب فقد ورد عن اإلماـ الصادؽ 

 :قاؿ 
 . )شتي القائم لقيامه ابضتق (

 :قاؿ أيضاوعنه 
)شتي القائم مهداي ألنه يهدي إىل أمر مضلوؿ عنه وشتي  

 . ابلقائم لقيامه ابضتق(
مانع  تبْب انه ال القياـ ابضتقإذا ظتا كاف السبب يف التسمية هو  

من اف يكوف هناؾ أك ر من شخص يسمى ابلقائم فإف وجد من 
وهو القائم فقط  اللقبيقـو ابضتق جاز اف يطلق عليه هذا 

)عليه السالـ( قاص ابضت ة بن اضتسن  ألنهلقائم وليس اإلماـ ا
)عليه  عبد هللا أ واليك الدليل على ذلك فقد ورد عن 

تكوف  أشياءحدث عن )عليه السالـ( اظتؤمنْب  أمّب)اف السالـ( 
مّب اظتؤمنْب مٌب يطهر هللا أ بعدظ إىل قياـ القائم فقاؿ اضتسْب اي

 األرض من الأاظتْب، 



 ................................... ] صاحب هذا األمر [ 
 

 

 
- 141- 

 )عليه السالـ( :  اظتؤمنْب  أمّبفقاؿ 
هللا األرض من الأاظتْب حٌب يسفك الدـ اضتراـ  رال يطه) 
قاؿ إذا  - وبِب العباس يف حديث  ويل أميةمث ذكر أمر بِب  -

رض كوفإف واظتلتاف وجاز أقاـ القائم خبراساف وغلب على 
احببر  وإجابتهجزيرة بِب ك واف ، وقاـ منا قائم جبيالف ، 

 ي راايت الَبؾ متفرقات ابألقطاروالديلماف ظهرت لولد
هنات وهنات ، إذا قربت البصرة  واصتنبات وكانوا بْب

األمرة مبصر فحكى عليه السالـ حكاية  ويلة  أمّبوقاـ 
 ، مث قاؿ :

إذا جهزت األلوؼ ، وصفت الصفوؼ وقتل الكبش  
واطتروؼ ، هناؾ يقـو احبقر ، وي ور ال ائر ، ويهلك 

ظت موؿ واإلماـ اجملهوؿ له الشرؼ الكافر مث يقـو القائم ا
 .(ٔ)م له ( نال اب اي حسْبوالفضل وهو من ولدؾ 
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( ليه السالـاظتؤمنْب )ع أمّب إىل كالـ ئفإنأر عزيزي القار  
 من قائم يقـو ، رلنا أك حيث ذكر 

قلت حملمد بن علي بن  وعن السيد عبد العأيم اضتسِب قاؿ : 
هل بيت دمحم اف تكوف القائم من أرجو أل إين)موسى 
الذي ديأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 

وهو قائم أبمر هللا عز إال منا  أاب القاسم ما وجورا فقاؿ اي
 . (ٔ)وجل وهاد إىل دين هللا(

ويف هذظ الرواية الشريفة وغّبها من الرواايت الك ّبة داللة 
ر من شخص واف اعتادين وا حة على اف من يقـو أبمر هللا أك 

 .  أيضاإىل هللا أك ر من شخص 
واعتادين أبمر هللا فإهنم بال شك ما عدا  ائمْبواما هؤالء الق
اضت ة بن اضتسن وابألقص اليماين  لإلماـهدين ماألئمة هم اظت

 أيضافهو اظتهدي )عليه السالـ( حيث انه يقـو أبمر هللا واإلماـ 

                                                 

 . ٚ٘ٔ، ص ٔ٘اار االنوار ، ج - ٔ
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ٍب تنعته هبذا النعت وفيها قائم وقد وردت بعض الرواايت ال
 .ابظتهدي  أيضاداللة وا حة عليه كما انه يسمى 

 :  انه قاؿ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فقد جاء يف الرواية الواردة عن رسوؿ هللا 
وجاء يف مع م  ))خيرج اظتهدي من قرية يقاؿ عتا كرعة(( 

 )عليه السالـ( : أحاديث اإلماـ اظتهدي
اف وزيرظ اليماين الذي يأهر قبله  )فاألقرب فيه عندان 

وهذا الكالـ  يقاؿ عتا كرعة( قريةببضعة اشهر خيرج من 
 للشيخ علي الكوراين يف كتابه عصر الأهور.

 )عليه السالـ( :مث انه ورد يف الرواية عن اإلماـ الباقر 
من راية اليماين ألنه يهدي إىل  أهدى))وليس يف الراايت  

فهو كما وا ح مهدي ويهدي  (اضتق وإىل  ريق مستقيم (
 .  إىل اضتق
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 بْب الدعوة والقياـ
 

أرتػع اظتسػػلموف علػػى أف اإلمػػاـ اظتهػػدي )مكػػن هللا لػػه يف األرض( 
ال خيػػرج إال عنػػد قيامػػه اظتقػػدس يف مكػػة اظتكرمػػة يف اقػػر الزمػػاف 

 عند امتالء األرض ظلماً وجوراً .
ف اإلمػػػاـ خيػػػرج وقػػػد دلػػػت الػػػرواايت اظتعصػػػومية الشػػػريفة علػػػى أ

غضباف موتور وإنه خيرج نقمة ويقـو ابلسيف ويتخػذ مػن أسػلوب 
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القتػػل منه ػػاً يف سػػّبته إىل أف يسػػتتب األمػػر لػػه ويفػػرض سػػيطرته 
 على الكرة األر ية أبرتعها .

وإنه عند قيامه اظتقدس ال يستتيب أحداً أي إنه ال يقبػل توبػة مػن 
لػػرواايت الشػػريفة أحػػد ، وفيمػػا يلػػي نػػورد  ائفػػة مػػن األحاديػػث وا

 الٍب تؤكد ذلك :
) عػػػػن زرارة عػػػػن أ  جعفػػػػر )عليػػػػه السػػػػالـ( قػػػػاؿ :  -ٔ

أريػد  –قلت له : صػا  مػن الصػاضتْب شتػه يل 
فقػػاؿ : اشتػػه اشتػػي .  –القػػائم )عليػػه السػػالـ( 

قلت : أيسّب بسّبة دمحم ) صلى هللا عليه واله 
وسلم( سار يف أمته ابظتػن كػاف يتػ لف النػاس ، 

ابلقتل بذلك الكتػاب الػذي معػه والقائم يسّب 
أف يسػػػّب ابلتػػػل وال يسػػػتتيب أحػػػد ، ويػػػل ظتػػػن 

 .(ٔ)انواظ (

                                                 

 . ٘غيبة النعماين . اار األنوار ، ج - 1
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) كنػت وعن اضتسن ابن هاروف بيػاع األمنػاط قػاؿ :  -ٕ
عند أ  عبد هللا )عليه السالـ( جالسػاً فسػ له 
اظتعلى ابن قنيس أيسّب القائم إذا قاـ خبػالؼ 
سّبة علي )عليه السالـ( ؟ فقػاؿ : نعػم وذاؾ 

ليػػػاً سػػػػار ابظتػػػػن والكػػػف ، ألنػػػػه علػػػػم أف أف ع
شػػيعته سػػيأهر علػػيهم مػػن بعػػدظ ، وأف القػػائم 
إذا قػػاـ سػػار فػػيهم ابلسػػيف والسػػيب ، وذلػػك 
أنػػه علػػم أف شػػػيعته مل يأهػػر علػػػيهم مػػن بعػػػدظ 

 .(ٔ)أبداً (

قاؿ أبو  جعفػر )عليػه السػالـ( : عن أ  بصّب قاؿ  -ٖ
: ) يقـو القائم أبمػر جديػد ، وكتػاب جديػد 

جديػػد ، علػػى العػػرب شػػديد لػػيس ، وقضػػاء 

                                                 

 . ٕ٘عماين . اار األنوار ، جغيبة الن - 1
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شػػػػػ نه إال السػػػػػيف وال يسػػػػػتتيب أحػػػػػداً وال 
 .(ٔ)أتقذظ يف هللا لومة الئم (

وعػػن دمحم ابػػن مسػػلم قػػاؿ : )شتعػػت أاب جعفػػر )عليػػه  -ٗ
يقػػػوؿ : ) لػػػو يعلػػػم النػػػاس مػػػا يصػػػنع  السػػػالـ(

القائم إذا قرج ألحػب أك ػرهم أف ال يػروظ ؽتػا 
ريش يقتػػل مػػن النػػاس ، أمػػا أنػػه ال يبػػدأ إال بقػػ

فػػػػال أيقػػػػذ منهػػػػا إال السػػػػيف ، وال يعطيػػػػه إال 
السػػيف ، حػػٌب يقػػوؿ ك ػػّب مػػن النػػاس : لػػيس 
هذا مػن اؿ دمحم ، ولػو كػاف مػن اؿ دمحم لػرحم 

)(ٕ). 

وعػػن أ  بصػػّب عػػن أ  عبػػد هللا )عليػػه السػػالـ( أنػػه  -٘
) إذا قػػػػرج القػػػػائم مل يكػػػػن بينػػػػه وبػػػػْب قػػػػاؿ : 

                                                 

 . ٘. اار األنوار ، ج ٖغيبة النعماين . إثبات اعتداة ، ج  - 1
 . بشارة اإلسالـ . ٕ٘غيبة النعماين . اار األنوار ، ج - 2
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العرب وقريش إال السيف ، ما أيقػذ منهػا إال 
السيف ، وما يستع لوف خبػروج القػائم ؟ وهللا 
مػػػا لباسػػػه إال اطتشػػػن ومػػػا  عامػػػه إال الشػػػعّب 
اصتشػػػب ومػػػا هػػػو إال السػػػيف ، واظتػػػوت حتػػػت 

 .(ٔ)ظل السيف (

) شتعػػػػت أاب عبػػػػد وعػػػػن أ  زتػػػػزة ال مػػػػايل قػػػػاؿ :  -ٙ
جعفر دمحم ابن علػي )عليهمػا السػالـ( يقػوؿ : 
لػػػػو قػػػػد قػػػػرج قػػػػائم اؿ دمحم )صػػػػلى هللا عليػػػػه 

يقـو أبمر جديػد وسػنة  –إىل أف قاؿ  –له( وا
جديدة وقضاء جديد على العرب شديد لػيس 
ش نه إال القتل وال يستتيب أحد وال أتقذظ يف 

 .(ٕ)هللا لومة الئم (

                                                 

 غيبة النعماين . - 1

 . ٕ٘. اار األنوار ، ج ٖغيبة النعماين . إثبات اعتداة ، ج - 2
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)قػػػػاؿ يل وعػػػػن بشػػػػر بػػػػن غالػػػػب األسػػػػدي قػػػػاؿ :  -ٚ
اضتسْب بن علي )عليه السالـ( : اي بشر ، مػا 
بقػػػػاء قػػػػريش إذا قػػػػدـ القػػػػائم اظتهػػػػدي مػػػػنهم 

سمائة رجل فضرب أعناقهم صربًا ، مث قدـ ست
ستسػػػػمائة فضػػػػرب أعنػػػػاقهم صػػػػرباً ، مث قػػػػدـ 
ستسمائة فضرب أعناقهم صربًا ، قػاؿ : قلػت 
لػػػػػه أصػػػػػلحك هللا ، أيبلغػػػػػوف ذلػػػػػك ؟ فقػػػػػاؿ 
اضتسْب )عليه السػالـ( إف مػوىل القػـو مػنهم . 
قاؿ : فقػاؿ يل بشػّب بػن غالػب أقػو بشػر بػن 

لػػػي )عليػػػه غالػػػب : أشػػػهد أنػػػه اضتسػػػْب بػػػن ع
 .(ٔ)السالـ( عد علي أقي ست عدات (

                                                 

 . ٕ٘ماين . البحار ، جإثبات اعتداة . غيبة النع - 1
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) ما بقي بيننػا وعن أ  عبد هللا )عليه السالـ( :    -ٛ
وبػػػْب العػػػرب إال الػػػذبح وأومػػػ  بيػػػدظ إىل حلقػػػه 

)(ٔ ) . 

) قػػاؿ أمػػّب اظتػػؤمنْب )عليػػه وعػػن اضتػػارث اعتمػػداين قػػاؿ : 
يعِب القػائم  مػن ولػدظ  –السالـ( أب  ابن قّب اإلماء 

اً ، ويسػػػػقيهم بكػػػ س مصػػػػربة ، وال يسػػػومهم قسػػػف –
يعطػػػيهم إال السػػػيف هرجػػػاً فعنػػػد ذلػػػك تتمػػػُب ف ػػػرة 
قريش لو أف عتا مفاداة  مػن الػدنيا ومػا فيهػا ليغفػر عتػا 

 .(ٕ)ال نكف عنهم حٌب ير ى هللا (

) قػػاؿ أمػّب اظتػػؤمنْب وعػن مالػك بػػن  ػمرة قػاؿ :  -ٜ
)عليػػه السػػالـ( : اي مالػػك بػػن  ػػمرة ، كيػػف 

                                                 

 . ٕ٘غيبة النعماين . اار األنوار ، ج - 1
 . اظتالحم والفًب . ٖغيبة النعماين . إثبات اعتداة ، ج - 2
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وشػػػػبك  –يعة هكػػػػذا أنػػػػت إذا اقتلفػػػػت الشػػػػ
 ؟  -أصابعه ودقل بعضها يف بعض 

فقلت : اي أمّب اظتؤمنْب ما عنػد ذلػك مػن قػّب ؟ قػاؿ 
: اطتػػػّب كلػػػه عنػػػد ذلػػػك اي مالػػػك ، عنػػػد ذلػػػك يقػػػـو 
قائمنػػا فيقػػدـ سػػبعْب رجػػالً يكػػذبوف علػػى هللا ورسػػوله 

 .(ٔ))ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فيقتلهم ، مث جيمعهم هللا على أمراً واحد (

 عن اظتفضل بن عمر قاؿ :  -ٓٔ

) شتعػػػػػػت أاب عبػػػػػػد هللا )عليػػػػػػه السػػػػػػالـ( يقػػػػػػوؿ : إف 
لصػػاحب هػػذا األمػػر بيتػػاً يقػػاؿ لػػه بيػػت اضتمػػد ، فيػػه 
سػػػراج يزهػػػر منػػػذ يػػػـو ولػػػد إىل يػػػـو يقػػػـو ابلسػػػيف ال 

 . (ٕ)يطفئ ( 

                                                 

 . ٖ. إثبات اعتداة ، ج ٕ٘غيبة النعماين . اار األنوار ، ج - 1
 . ٕ٘غيبة النعماين . اار األنوار ، ج - 2
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)شتعػػػػت أاب جعفػػػػر البػػػػاقر عػػػػن أ  بصػػػػّب قػػػػاؿ :  -ٔٔ
)عليهمػػػػا السػػػػالـ( يقػػػػوؿ إف لصػػػػاحب األمػػػػر 

أربعػػة أنبيػػاء : سػػنة مػػن موسػػى وسػػنة سػػنة مػػن 
مػػػن عيسػػػى وسػػػنة مػػػن يوسػػػف وسػػػنة مػػػن دمحم 

قلػػػت ومػػػا سػػػنته مػػػن  -إىل أف قػػػاؿ  -)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ؟ قاؿ : إذا قاـ سػار بسػّبة رسػوؿ 
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( إال أنه يبْب ااثر دمحم ويضع السيف 

تقػػػه ذتانيػػػة أشػػػهر هرجػػػاً ومرجػػػاً حػػػٌب علػػػى عا
 . (ٔ)ير ى هللا .... (

وعػػػػػن معاويػػػػػة بػػػػػن عمػػػػػار عػػػػػن أ  عبػػػػػد هللا )عليػػػػػه  -ٕٔ
) إذا دتػػػػػُب أحػػػػػدكم القػػػػػائم السػػػػػالـ( قػػػػػاؿ : 

                                                 

 . ٙٔكماؿ الدين جغيبة النعماين ، غيبة الطوسي ،   - 1
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فليتمنه يف عافية ، فإف هللا عز وجل بعث 
 . (ٔ)دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( رزتة ويبعث القائم نقمة (

 
الشػػػػػريفة أف قػػػػػروج اإلمػػػػػاـ )عليػػػػػه  وقػػػػػد بينػػػػػت هػػػػػذظ الػػػػػرواايت

السالـ( هو العذاب والقيامة الصػغرى إال أف اظتػوىل تبػارؾ وتعػاىل 
أكػػػد أف اضتسػػػاب والعقػػػاب والعػػػذاب ال يكػػػوف إال بعػػػد إرسػػػاؿ 
الرسػػػل مبشػػػرين ومنػػػذرين ليقيمػػػوا اضت ػػػة علػػػى النػػػاس ولكػػػي ال 
 تكوف للناس على هللا عز وجل واإلماـ ح ة ، وقد قاؿ تعاىل : 

َعَث َرُسوالً { } ِبَْب َحٌبَّ نَػبػْ  .(ٕ)َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
ولػػيس اظتقصػػود مػػن كلمػػة الرسػػوؿ ابلضػػرورة اظترسػػل مػػن قبػػل هللا 
عز وجل أي الذي أيتيه الوصي )جربائيل )عليه السػالـ( ( ، كمػا  
كػػػاف مػػػن شػػػ ف الرسػػػل واألنبيػػػاء اظتبعػػػوثْب مػػػن قبػػػل اظتػػػوىل تبػػػارؾ 

 وتعاىل .
                                                 

 رو ة الكايف . - 1

 ( .٘ٔ) اإلسراء - 2
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رواايت الشػػريفة بينػػت لنػػا أف هنػػاؾ دعػػوة كمػػا أف األحاديػػث والػػ
للمهػػدي )عليػػه السػػالـ( تشػػبه دعػػوة رسػػوؿ هللا )صػػلى هللا عليػػه 
واله وسلم( وهذظ الدعوة هي الٍب تتكفل بنشر القضػية اظتهدويػة 
ورتػػع األنصػػار وأتسػػيس القواعػػد الشػػعبية اظتناصػػرة لإلمػػاـ )عليػػه 

لبا ػػل وبيػػاف السػػالـ( ، واظتعػػدة واظتهيػػ ة إلحقػػاؽ اضتػػق وإبطػػاؿ ا
الصػػحيح مػػن اطتطػػ  واضتػػق مػػن البا ػػل ودعػػوة النػػاس إىل اإلمػػاـ 
اظتهػػدي )مكػػن هللا لػػه يف األرض( وإدتػػاـ اضت ػػة علػػى النػػاس عنػػد 

 ذلك يقـو اإلماـ من مكة اظتكرمة .
وفيمػػػا يلػػػي نػػػورد  ائفػػػة مػػػن الػػػرواايت الػػػٍب تبػػػْب أف أمػػػاـ         

 امه اظتقدس : اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( دعوة تسبق قي
جػػػػاء يف الروايػػػػة الػػػػواردة عػػػػن أ  عبػػػػد هللا الصػػػػادؽ  -ٔ

) أمػػػا لػػػو كملػػػت العػػػدة )عليػػػه السػػػالـ( قػػػاؿ : 
اظتوصػػػػوفة ثالذتائػػػػة وبضػػػػعة عشػػػػر كػػػػاف الػػػػذي 

 .(ٔ)تريدوف .. (

                                                 

 غيبة النعماين . - 1
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عػػن الصػػادؽ اظتصػػدؽ )عليػػه السػػالـ( وهػػو يصػػػف  -ٕ
) مػا خيػػرج إال قػروج اإلمػاـ )عليػه السػالـ( قػاؿ : 

وف أويل قوة أقل من عشرة يف أويل قوة وال يك
 .( ٔ)االؼ (

) ال ويف روايػػػػة أقػػػػرى عنػػػػه )عليػػػػه السػػػػالـ( قػػػػاؿ :  -ٖ
خيػػػرج القػػػائم مػػػن مكػػػة حػػػٌب تكتمػػػل اضتلقػػػة . 
قػػاؿ الػػراوي : وكػػم اضتلقػػة ؟ فقػػاؿ : ) عشػػرة 

 .( ٕ)االؼ (

 
 
 
 

                                                 

 . ٕ٘اار األنوار ، ج -ٔ

 اظتصدر نفسه . -ٕ
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إذف حٌب تتم اضتلقػة اظتوصػوفة وجيتمػع لػه  هػذا العػدد الكبػّب مػن 
الػذين وصػفتهم الػرواايت أهنػم قػـو ؽتحصػْب ومػؤهلْب  - األنصار

جيػػػب أف يكػػػوف هنػػػاؾ دعػػػوة جتمػػػع هػػػؤالء  –لنصػػػرة داعػػػي اضتػػػق 
األنصػػػار يقودهػػػا داعػػػي يقػػػع علػػػى عاتقػػػه دعػػػوة النػػػاس إىل نصػػػرة 
اإلمػػػػػاـ اظتهػػػػػدي )عليػػػػػه السػػػػػالـ( وهػػػػػدايتهم إىل اضتػػػػػق والطريػػػػػق 

ؼ اظتسػػػتقيم الػػػذي ال عػػػوج لػػػه ، والػػػذي جيػػػب أف حيضػػػى  بشػػػر 
االتصاؿ والتوجيػه اظتباشػر مػن قبػل اإلمػاـ وؿتػن نعلػم علػم اليقػْب 
أف الػػراايت يف عصػػر الأهػػور ك ػػّبة وال يعػػرؼ أي مػػن أي فتكػػوف 
مواصػػػفات هػػػذظ الػػػدعوة أهنػػػا هتػػػدي النػػػاس ال أف تضػػػلهم لػػػذلك 

 تكوف أهدى الراايت )الدعوات( .
 وإليك أيها العزيز الكلمة الفصل يف ذلك :

فػػر البػػاقر )عليػػه السػػالـ( أنػػه عػػن كامػػل عػػن أ  جع -ٗ
) إف قائمنػػا إذا قػػاـ دعػػا النػػاس إىل أمػػر قػػاؿ : 

جديػػد كمػػا دعػػا إليػػه رسػػوؿ هللا وإف اإلسػػالـ 
بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرابء 
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، فقلػػػػػت : اشػػػػػرح يل ذلػػػػػك أصػػػػػلحك هللا ، 
فقاؿ : يست نف الداعي منا دعاءًا جديدًا كما 

 . (ٔ)( (دعا رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
عػػػػػن أ  بصػػػػػّب قػػػػػاؿ : قلػػػػػت أل  عبػػػػػد هللا )عليػػػػػه  -٘

السػػػػالـ( : أقػػػػربين عػػػػن قػػػػوؿ أمػػػػّب اظتػػػػؤمنْب )عليػػػػه 
: )) اإلسػػالـ بػػدأ غريبػػاً وسػػيعود كمػػا السػػالـ( 

 بدأ فطوىب للغرابء (( فقاؿ :

) اي أاب دمحم إذا قاـ القائم )عليه السالـ( يسػت نف دعػاءاً  
إليه رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( . قاؿ : فقمت إليه  جديداً كما دعا

وقبلت رأسه وقلت : أشهد أنك إمامي يف الدنيا واحبقػرة 
أوايل وليك وأعادي عدوؾ وإنك ويل هللا ، فقاؿ : رزتك 

 .(ٕ)هللا (

                                                 

 . ٖٔاار األنوار ، ج  -ٔ
 غيبة النعماين . - 2



 ................................... ] صاحب هذا األمر [ 
 

 

 
- 159- 

روي عػػػن دمحم ابػػػن ع ػػػالف عػػػن أ  عبػػػد هللا )عليػػػه  -ٙ
 السالـ( أنه قاؿ : 

النػػاس إىل اإلسػػالـ جديػػداً وهػػداهم  ) إذا قػػاـ القػػائم دعػػا
إىل أمر قد دثر وظل عنه اصتمهور وإمنا شتػي القػائم مهػدايً 
ألنه يهدي إىل أمر مضلوؿ عنه وشتػي القػائم لقيامػه ابضتػق 

)(ٔ). 

 
وظتػا تبػْب ذلػػك أقػوؿ كيػػف لنػا أف ؾتمػع بػػْب كلتػا الطػػائفتْب        

وال خيػػرج  الػػٍب أكػػدت األوىل منهػػا علػػى أف اإلمػػاـ يقػػـو ابلسػػيف
إال مػػػن مكػػػة اظتكرمػػػة وبػػػْب الطائفػػػة ال انيػػػة الػػػٍب بينػػػت أف لإلمػػػاـ 
اظتهػػػدي )عليػػػه السػػػػالـ( دعػػػوة تسػػػبق قيامػػػػه وهػػػذا فيػػػه تنػػػػاقض 
وا ػػح لػػو قلنػػا كمػػا يقػػوؿ الػػبعض مػػن أف رتيػػع هػػذظ الػػرواايت يف 

 الطائفتْب تتحدث عن اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( ال غّب .

                                                 

 . ٔ٘اار األنوار ، ج - 1
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طائفػػػة األوىل مػػػن الػػػرواايت الػػػٍب تتحػػػدث واضتقيقػػػة إف ال         
عن ك رة القتل وعدـ االسػتتابة إمنػا كػاف اظتقصػود منهػا هػو اإلمػاـ 

 اظتهدي )عليه السالـ( ال غّب .
أمػػػػا الطائفػػػػة األقػػػػرى والػػػػٍب حتػػػػدثت عػػػػن وجػػػػود دعػػػػوة          

وظهورهػػا فاظتقصػػود منهػػا السػػيد اليمػػاين الػػذي هػػو وزيػػر اظتهػػدي 
ومهدي النػاس إىل نصػرته وأمػرظ والػداعي إىل  والقائم ابلدعوة إليه

 اضتق والطريق اظتستقيم .
فاليماين هو من يقـو مبهاـ الدعوة ويتحمل أعباءها وهػو          

من يقـو بتسليم الراية لإلماـ وأيقذ البيعػة لػه قبػل قيامػه اظتقػدس 
وؽتا يؤكد ويدؿ على ذلك ما ورد يف الروايػة الشػريفة الػواردة عػن 

 الباقر )عليه السالـ( قاؿ :  أ  جعفر
) قروج السػفياين واليمػاين واطتراسػاين يف سػنة واحػدة ويف 
شهر واحد ، يف يـو واحد ، نأاـ كنأاـ اطترز يتبع بعضه 
بعضاً فيكوف الب س من كل وجه ويػل ظتػن انواهػم . ولػيس 
يف الراايت راية أهدى من راية اليماين هي رايػة هػدى ألنػه 
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فإذا قرج اليماين حـر بيػع السػالح يدعو إىل صاحبكم ، 
علػػى النػػاس وكػػل مسػػلم ، وإذا قػػرج اليمػػاين فػػاهنض إليػػه 
ألف رايتػػه رايػػة هػػدى وال حيػػق ظتسػػلم أف يلتػػوي عليػػه فمػػن 
فعل فهو من أهػل النػار ، ألنػه يػدعو إىل اضتػق وإىل  ريػق 

 . (ٔ)مستقيم (
فكمػا هػو وا ػح مػن الروايػة الشػريفة أف اليمػاين صػػاحب 

رد لفػػظ )يػػدعو( يف الروايػػة مػػرتْب ؽتػػا يؤكػػد دعػػوة حيػػث و 
 على ذلك .

كما أف دعوته أهدى الدعوات على اإل الؽ ألهنا تدعو 
إىل اإلماـ وتدعو إىل اضتق وإىل  ريق مستقيم وليس عوج 

 أو اؿتراؼ .
 
 

                                                 

 . ٕ٘غيبة النعماين . اار األنوار ، ج ٔ-



 ................................... ] صاحب هذا األمر [ 
 

 

 
- 162- 

 

 
                                

                                   

                                      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................... ] صاحب هذا األمر [ 
 

 

 
- 163- 

 

 

                        

 اطتالصة
 

اف قضية اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( فيها الك ّب من األسرار 
الغامضة واطتافية على اغلب الناس ومن هذظ األسرار اظتخفية 

يه السالـ( وصاحب هو أمر اظتمهد الرئيسي لإلماـ اظتهدي )عل
 الدعوة له وهو وزيرظ اليماين .

فإننا لو تتبعنا األحاديث والرواايت الواردة عن النيب )صلى هللا  
عليه واله وسلم( و أهل بيته صلوات هللا وسالمه عليهم أرتعْب 
والكتب واألااث الٍب ألفت يف اإلماـ اظتهدي)عليه السالـ( 

رة تلك األحاديث وقضيته وأمرظ يأهر وا حًا قلة وند
والرواايت يف شخصية مهمة جدًا من شخصيات عصر الأهور 
الشريف وهي الشخصية ال انية الٍب أت ي بعد شخصية اإلماـ 
اظتهدي )عليه السالـ( حيث الرواايت الواردة يف شخصية 
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اليماين على العشرة بينما ؾتد اف الرواايت الٍب تتحدث عن 
 تزيد على اظتئة رواية . السفياين لعنه هللا ك ّبة جداً 

مث اف هذظ الرواايت الٍب تتحدث عن اليماين مل تو ح إال شيئا 
يسّبا جدا كوقت قروجه العسكري أو بياف انه يهدي إىل اضتق 
وإىل  ريق مستقيم ويدعو إىل نصرة اإلماـ اظتهدي )عليه 

 السالـ( واف اظتلتوي عليه من أهل .
ة أت ي ابلدرجة ال انية بعد واين على اعتقاد اتـ أبف شخصية مهم

اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( من انحية األمهية كاليماين مل يَبكها 
أهل البيت )عليهم السالـ( دوف تو يح وبياف ولكن )عليهم 
السالـ( أحا وا تلك الشخصية بشيء من الرمزية واطتفاء 

 للمحافأة عليها .
لك وليس اظتقصود من احملافأة هو قوفهم على صاحب ت

من القتل أو التعرض لألذى  )اليماين اظتوعود (الشخصية 
احد تقمص تلك الشخصية واالدعاء   عولكن لكي ال يستطي
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كذابً أبنه اليماين وانه وزير اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( واظتمهد 
 له .
فإف الك ّب من األسرار الٍب حتيط أبمر اإلماـ اظتهدي )عليه  

ظهور اليماين القائم أبمر هللا  السالـ( ال تنكشف إال حْب
والداعي إىل نصرة اضتق واإلماـ اظتهدي )عليه السالـ(. والذي 

 نستفيدظ من هذا البحث ونستخلصه عدة نتائج مهمة :
يهدي . اف اليماين يلقب ابظتهدي ألنه كما ورديف الرواايت  ٔ

)عليه إىل اضتق ويهدي الناس لنصرة اإلماـ اظتهدي 
 .السالـ( 

اليماين يلقب أيضا ابلقائم ألنه يقـو أبمر هللا وأمر اإلماـ  . اف ٕ
ويقـو ابلسيف  د حكومة بِب اظتهدي )عليه السالـ( 

 العباس .
جتري عليه . اف اليماين يلقب بصاحب هذا األمر وهو الذي ٖ

 الك ّب من سنن األنبياء .
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. اف الك ّب من الصفات الواردة يف الرواايت هي صفات  ٗ
اين وليس ابإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( من قاصة ابليم
أبيض الوجه ومربوع القامة ويأهر بعمر قبل انه 

ال الثْب ويكوف  ويل الشعر وشعرظ يسيل على  
 كتفيه .

. اف لقب اظتهدي وصاحب هذا األمر والقائم مفاهيم تنطبق ٘
على أك ر من مصداؽ فهي تنطبق على اإلماـ اضت ة 

األمر ويسمى القائم  فيسمى اظتهدي ويسمى صاحب
مهدي وليس إماـ مهدي ، وتنطبق على اليماين فيكوف 

 ويسمى صاحب هذا األمر ويسمى القائم .
 
واضتمد هلل رب العاظتْب وصلى هللا على رسوله األمْب دمحم بن  

عبد هللا وعلى اله الطيبْب الطاهرين اظتعصومْب اظتألومْب من 
 احبف إىل قياـ يـو الدين .
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 :يف سطوريد أبو عبد اهلل احلسني القحطاني الس
 ـ ، أي إف عمرظ احبف ثالثوف سنة ٜٙٚٔولد يف الكاظمية سنة 

تلقػػػػى علومػػػػه الدينيػػػػة أوالً يف قػػػػم اظتقدسػػػػة مث انتقػػػػل إىل الن ػػػػف 
األشرؼ إال انه مل يكمل الدراسة نتي ة لعدة ظروؼ أجربتػه علػى 

 تركها .
اإلمػػػاـ اضتسػػػن : قحطػػػاين وهػػػو سػػػيد علػػػوي مػػػن ذريػػػة  نسبببب 

السػػػبط )عليػػػه السػػػالـ( ومعػػػُب انػػػه قحطػػػاين لػػػيس اظتقصػػػود منػػػه 
قحطػػػػاف أقػػػػػو عػػػػػدانف ولػػػػػدي يعػػػػػرب ، ألف اظتعلػػػػػـو اف السػػػػػادة 
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ينتسػػػبوف إىل عػػػدانف دوف قحطػػػاف ، إال إف قحطػػػاف هػػػذا الػػػذي 
يرجع إليه السػيد أبػو عبػد هللا هػو قحطػاف أبػو الػيمن وإليػه يرجػع 

 أهل اليمن )إىل قحطاف( .
سػػػيوية وكػػػل ذلػػػك يف اإىل عػػػدة بلػػػداف إسػػػالمية وعربيػػػة و سػػػافر 

قدمػػة اإلمػػاـ اظتهػػدي )عليػػه السػػالـ( م ػػل لبنػػاف وسػػوراي والػػيمن 
وإيػػػػراف واعتنػػػػد وقػػػػد التقػػػػى بعػػػػدة رتاعػػػػات تعمػػػػل طتدمػػػػة اإلمػػػػاـ 

 اظتهدي )عليه السالـ( وله معها عالقات  يبة .
،   ُػػػورد مػػػن قبػػػل قػػػوات األمػػػن التابعػػػة للنأػػػاـ البع ػػػي الصػػػدامي

وكػػانوا يبح ػػوف عنػػه ابالسػػم إال أنػػه اسػػتطاع اإلفػػالت مػػنهم أك ػػر 
مػػػػن مػػػػرة ومل يسػػػػ ن يف حياتػػػػه قػػػػط إال مػػػػن أجػػػػل قضػػػػية اإلمػػػػاـ 
اظتهػدي )عليػػه السػالـ( حيػػث سػ ن وعُػػذب ولكػن هللا عػػز وجػػل 
فػػرج عنػػه بربكػػة اإلمػػاـ صػػاحب الزمػػاف )عليػػه السػػالـ( أك ػػر مػػن 

لطريػػػق الػػػذي اقتػػػارظ مػػػرة ومل ي نػػػه ذلػػػك عػػػن مواصػػػلة السػػػّب يف ا
والػػػذي وفقػػػه هللا تبػػػارؾ وتعػػػاىل واجتبػػػاظ لػػػه ، وقػػػد تعػػػرض لعػػػدة 

 ػتاوالت اغتياؿ كلها ابءت ابلفشل وهلل اضتمد .
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: رغػم صػغر سػنه اف مػن عرفػه وحػدظ اػراً مػن  أثزه العلمي
العلػػػم ولػػػه رؤيػػػة قاصػػػة ونأػػػرايت علميػػػة يف الك ػػػّب مػػػن العلػػػـو  

راف وأهػػل البيػػت )علػػيهم كالطػػب والفلسػػفة واظتنطػػق وعلػػـو القػػ
السالـ( وأك ر اهتمامه يف اإلماـ اظتهدي )عليه السػالـ( والقػراف 

. 
ولػػه ابع يف أتويػػل الػػرؤاي واألحاديػػث والقػػراف وعلػػم التوسػػم ولػػه 
الك ػّب مػن اظتخطو ػات الػٍب مل يػػتمكن مػن نشػرها يف حينهػا حػػٌب 
تلف البعض منها و اع فعمد إىل إعطائها علػى شػكل ػتا ػرات 

ميػػذظ ودعػػاهم إىل الكتابػػة والتػػ ليف فصػػدر يف احبونػػة األقػػّبة لتال
ف والطبػػع ومػػن أهػػم الك ػّب منهػػا ومػػا زاؿ هنػػاؾ الك ػػّب قيػد التػػ لي

 هذظ اظتؤلفات :
: وهػػذظ النأريػػة جديػػدة  كتاا نىنظةوااثىتجالااثى لخااة نىى -ٔ

ومعاصرة تغّب مسار التفسػّب مػن زمػن الغيبػة واىل زماننػا هػذا وقػد 
قحطػػاين قطػػ  وبطػػالف الك ػػّب مػػن التفاسػػّب ، اثبػػت فيهػػا السػػيد ال

 وأثبت صحتها من الكتاب والسنة الشريفة . 
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اف هذظ النأرية مل يسبق ألحد اف تكلم هبا وهي غايػة  يف األمهيػة 
 وفيها بياف للقواعد األساسية يف تفسّب القراف .

: وقػػد أثبػػت فيػػه القحطػػاين اف  كتاا نى لةجتااثى لة حوااثىى -ٕ
اديػػػة وهػػػذا الػػػرأي مل يسػػػبق ألحػػػد مػػػن الرجعػػػة روحيػػػة وليسػػػت م

العلمػػاء اف قالػػػه أو ذهػػب إليػػػه والسػػػيد القحطػػاين هػػػو الشػػػخص 
الوحيػػػد الػػػذي  رحػػػه وأثبػػػت صػػػحته ابألدلػػػة والرباهػػػْب يف حػػػْب 
وقػػف العلمػػاء والبػػاح ْب عػػاجزين أمػػاـ مسػػ لة الرجعػػة بػػْب  ػػرورة 
االعتقػػاد هبػػا وعػػدـ امكػػاف رفضػػها وبػػْب الك ػػّب مػػن الػػرواايت مػػن 

اايت الػػٍب اتصػػفت ابلرمزيػػػة والػػٍب مل يسػػتطيع العلمػػاء فكهػػػا الػػرو 
ومعرفة أسرارها وأتويلها وزتلها البعض منهم علػى ظاهرهػا فصػار 
هذا األمر مدعاة للسخرية واالهتاـ أبف ديننا دين قرافة وأسػا ّب 

. 
: وهو األوؿ من نوعه حيث ال يوجػد  كت نىرلمى لت دم -ٖ

اإلسػالمي كتػاب يتحػدث عػن هػذا يف اظتكتبة اإلسػالمية والتػ ريخ 
اظتو ػػوع بػػل انػػه ال يوجػػد شػػخص عاظتػػاً مػػن العلمػػاء أو ابح ػػاً أو 
م قفاً له معرفة وإ الع هبذا العلم الذي هو من ؼتتصات األنبيػاء 
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واألئمػػة األ هػػار )علػػيهم السػػالـ( بػػل هػػو العلػػم الػػذي يعػػرؼ بػػه 
اإلمػػػػػاـ اظتهػػػػػدي )عليػػػػػه السػػػػػالـ( وقاصػػػػػة أصػػػػػحابه كمػػػػػا بينػػػػػت 

 اديث والرواايت الشريفة .األح
: وهػػػو كتػػػاب قػػػيم علػػػى فهػػػم  كتااا نىبااا حنىهااا  ى  ماااةى -ٗ

أحاديػػػث ورواايت النػػػيب واألئمػػػة األ هػػػار )صػػػلوات هللا وسػػػالمه 
علػػػيهم أرتعػػػْب( ودراسػػػتها وفهمهػػػا ، وحػػػل التنػػػاقض الػػػذي يػػػراظ 
القػػػارئ للوهلػػػة األوىل ودتييػػػز مػػػا خيػػػص اإلمػػػاـ اظتهػػػدي منهػػػا ؽتػػػا 

 استخالص نتائج يف غاية األمهية .يتحدث عن ؽتهديه و 
: وتتكػػوف مػػن اثنػػا  م داا رثى لمداااإلى   داادمى لجاواااىى -٘

عشػػر جػػزءاً تتكفػػل ببيػػاف قضػػية اإلمػػاـ اظتهػػدي أبسػػلوب أترخيػػي 
روائػػي مل يسػػبق ألحػػد اإلشػػارة لػػه وهػػي قائمػػة علػػى إثبػػات الشػػبه 

لى هللا عليػه بْب دعوة اظتهدي اظتنتأر ودعػوة جػدظ رسػوؿ هللا )صػ
)مكػػػػة اظتهػػػػدي ، والصػػػػفا واظتػػػػروة يف ومنهػػػػا : ( وسػػػػلم والػػػػه

عصػػػػر الأهػػػػور ، ومدينػػػػة اظتهػػػػدي ، واصتاهليػػػػة يف عصػػػػر 
الأهور ، وقػريش يف عصػر الأهػور ، واألصػناـ البشػرية ، 
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ومسيلمة الكذاب يف عصر الأهػور ، والػداعي ، واألوس 
واطتزرج يف عصر الأهور ، والسفياين ، وشعيب بن صا  

 . صر الأهور(، وفتح مكة يف ع
: وهػػي  كتاا نىنظةوااثى لمذاا ندثىنااونى لااا  ى  لااا   ى -ٙ

نأريػػة جديػػدة يف الطػػب ي بػػت مػػن قالعتػػا السػػيد القحطػػاين قطػػ  
النأريػػػػة الت ريبيػػػػة الػػػػٍب مػػػػا زاؿ الطػػػػب قائمػػػػاً عليهػػػػا يف صػػػػناعة 
الػػػػدواء وتتكفػػػػل هػػػػذظ النأريػػػػة إبجيػػػػاد الػػػػدواء لكػػػػل داء وقاصػػػػة 

العلمػػاء حػػٌب زماننػػا هػػذا يف  األمػػراض اظتستعصػػية الػػٍب مل يتوصػػل
 إجياد الدواء عتا .

: وهػو كتػاب يتكفػل إبيضػاح مسػ لة  نظةوثىةفادى لخاة نىى -ٚ
رفع القراف يف اقر الزماف ومػدى ارتبػاط ذلػك ابستشػهاد اإلمػاـ 

( وليلة القدر ورد الشبهات يف هػذظ اظتسػ لة ليه السالـاظتهدي )ع
 ، وإبداء القوؿ الفصل فيها .

: كتاب يتكفل ببيػاف دعػوة  أهاىى لة و تىكت نى لوم ني -ٛ
اليمػاين وزمػاف ومكػاف ظهورهػا وشخصػية اليمػاين اظتوعػود ودعوتػه 
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وهػػو كتػػاب مل يسػػبق ألحػػد اف كتػػب حػػوؿ هػػذظ الشخصػػية مب ػػل 
 هذا البياف والسعة .

: ي بػػت السػػيد القحطػػاين  كتاا نىنظةوااثىتجااااى لخااة نى -ٜ 
خيػص زمػاف  من قالؿ هػذا الكتػاب اف القػراف حػادث مت ػدد ال

أو أمػػة معينػػة بػػل هػػو لكػػل األزمػػاف واألمػػم واألجيػػاؿ جيػػري كمػػا 
 جيري الشمس والقمر .

 : ومما كتب أيضًا من فكز السيد القحطاني
 أطة حثىا نثى  ةضىفيى خةى لام نى. .01

 م د رثى لتأ ولى لمت بةى) لحلخثى   لى(ى. .00

ىم د رثى لتأ ولى لمت بةى) لحلخثى لث نوث(ى. .01
ى لمت بةى) لحلخثى لث لثث(ى.ىم د رثى لتأ ول .02
 أطة حثىةجتثى لحدونى)ع(ى. .03

  لدواى لخحط نيىون قشى لدواى لخ ليى. .04

 لدااواى لخحطاا نيىوناا قشى لدااواىكماا لى لحواااةإلىفاايىىىىى .05
 تأ ولى لخة نى.

 .ىكت نى لدواى لخحط نيىون قشى لتلم   .06

 كت نى لدواى لخحط نيىون قشى لذوخىرليى لك ة نيى. .07
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ىرلمى لمنطقىفيى لخة نى. .08
ى حثىةجتثى لمدوحىرودىىننىمةومى)ع(ى.أطة .11
ىفةقى لةدلثىفيىربةى لظد ةى لذةوفى. .10
ىرلمى  نجاوثى. .11
ى لمداإلىوار ىإلىىإددمىجاواى.ى .12
ى لنحسى لاكوثى. .13
ىم لثى رذة نىردمثىمتحخخثى. .14
 .ى)ع(حةكثى لذدواى لباةى لحةكثى لبجةىىلإلم مى لمداإلى .15

 حةكثى لاةق  إلىهيىحةكثى لدحو نيى. .16

ى لخن لى  لةفض(ى.ىر لمى ل ةى)نون .17
ى لذدواى لباةىو حن ى لخةنى لتذةونى. .18
ىدلدلثى لتأ ولى لمت بةى. .21
ى لتذ لةى ا ةه ىفيىقةوثى  م مى لمداإلى)ع(ى. .20
ى لمةأةى ا ةه ىفيىقةوثى  م مى لمداإلى)ع(ى. .21
ىأطة حثى لاج لى. .22
ى  م مى لمداإلىإةه نيىفيىنظةىأمةوك ى. .23
ىنظةوثىتأ ولى لخة نى. .24
ى ودأل نكىرنى لةجتثى. .25
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ى ودأل نكىرنى لةجتثى. .26
ى لبوحثىفيىمحد مد ى لتلميى. .27
ى لحداىفيىمحد مهى لتلميى. .28
  لمتخ لى  لدمتخ لىفيىدوةةى لمداإلى لمنتظةى. .31

 : لالتصاؿ مبكتب السيد القحطاين
 ٖٜ٘٘ٛ٘ٔٔٓٚٓ - ٖٜٙ٘ٙٔٔٓٛٚٓموابيل : 

 : العنواف الربيدي للسيد القحطاين

alqahtany_aj@yahoo.comى:mail -Eى
alqahtany_info@newislamuna.com 

 اظتوقع على شبكة االنَبنيت :
 

www.newislamuna.com 

 
 :اظتصادر 
 

mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
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 القراف الكرًن 
 )للكاشاين -)الوايف 

  )للشيخ الصدوؽ )رض(. -)دالئل اإلمامة 

 ()للشيخ الصدوؽ )رض(. -اإلكماؿ 

 )أل  زينب النعماين )رظ(. -)غيبة النعماين 

 )للعالمة اجمللسي )رض(. -)اار األنوار 

 )للشيخ اظتفيد )رض(. -)اإلرشاد 

 )للسيد ابن  اووس )رض(. -)اظتالحم والفًب 

 )للمتقي اعتندي. -)الربهاف 

 )للكوراين . -)مع م أحاديث اإلماـ اظتهدي 

 للقندوزي . -ودة()ينابيع اظت 

 )اظتستدرؾ( 

 )الكليِب )رض(. -)الكايف 

 )للطوسي -)الغيبة 

 )الن م ال اقب( 

 )اظتهدي اظتوعود اظتنتأر( 
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  )للسيد ػتمود اظتوسوي االصفهاين  -)مع م اظتالحم والفًب 

 )للحر العاملي . -)إثبات اعتداة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ت اظتو وع الصفحة
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 -ٔ اظتقدمة ٗ
 -ٕ التمهيد ٔٔ

 -ٖ اظتهدي اضتسيِب واظتهدي اضتسِب ٕٔ

 -ٗ اظتهدي اضتسِب ٕٔ

 -٘ اطتالصة ٖٔ

 -ٙ والدة اظتهدي )عليه السالـ( ٕٖ

 -ٚ رواايت وإشكاالت ٖٙ

 -ٛ مات أو هلك أو يف أي واٍد سلك ٓ٘

ٙ٘ 
)عليه السالـ( صاحب هذا األمر وسنته من يوسف 

 الس ن والغيبة والتقية
ٜ- 

 
 
 

 ت عاظتو و  الصفحة

 -ٓٔ النهي عن تسمية صاحب هذا األمر ٓٛ

 -ٔٔ صفة صاحب هذا األمر ٜٔ
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 -ٕٔ )عليه السالـ( سنته من يوسف ٔٓٔ

 -ٖٔ الشبه بعيسى ابن مرًن )عليهما السالـ( ٗٔٔ

 -ٗٔ السَب واضت اب ٕ٘ٔ
 -٘ٔ الفرج بعد الغيبة ٖٗٔ
 -ٙٔ اإلماـ القائم والقائم اليماين ٗٗٔ
 -ٚٔ القياـبْب الدعوة و  ٜٗٔ
 -ٛٔ اطتالصة ٚٙٔ
 -ٜٔ اظتصادر ٔٚٔ
 -ٕٓ الفهرس ٖٚٔ

 
 
 


