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 احليقت االًىل

 الوالدة
 

َعظََّمٌاهللٌأجوركمٌيفٌليايلٌسيدٌاألوصياءٌوىذهٌليالـيٌالقدرٌ،ٌُمـَحمَّدٌآلٌمنٌالقائمٌأولياءٌعليكمٌسالمٌٌ
ٌصلواتٌاهللٌ ٌُمـَحمَّد ٌوآل ٌُمـَحمٍَّد ٌمعرفُة ٌالـمعرفِة ٌوأفضل ٌوالـمعرفة ٌالعلم ٌطلُب ٌأعمالـها وسالموٌوأفضل

ٌمنٌالـملفاتٌ ٌالـملفٌالثامنٌبعدٌمـجموعٍة ٌوىو ٌالـَمهَدوّي ٌاألوىلٌمنٌالـَمَلّف ٌالـحلقة عليهمٌأجـمعني،
ٌالـملفاتٌ ٌتلكم ٌوكل ٌاهللٌتعاىل، ٌشاء ٌأخرىٌإن ٌمرًة ٌوبثها ٌعرضها ٌوستعيد ٌالفضائية ٌالـمودة ٌقناة بثتها

ٌعلى ٌالفضائية ٌالـمودة ٌقناة ٌموقع ٌعلى ٌوالصورة ٌبالصوت ٌاالنًتنيتٌموجودٌة ٌموقعٌٌشبكة ٌعلى )اآلن
ٌزىرائيون( ٌَمَلفُّ ٌالـحسينية، ٌالشعائر ٌَمَلفُّ ٌالعاشورائي، ٌالـَمَلفُّ ٌالعلوي، ٌالـَمَلفُّ ٌالفاطمي، ٌالـَمَلفُّ ،

ٌشيعيةٌ ٌلثقافٍة ٌكلٌتلكمٌالـملفاتٌتـمثُلٌخالصًة ٌوالـجفر، ٌالظهوِر ٌالعصمة،ٌَمَلفُّ ٌالثالثة،ٌَمَلفُّ الشهادة
ٌمف ٌتستقي ٌعليهمٌأصيلة ٌوسالمو ٌاهلل ٌصلوات ٌعلّي ٌوآل ٌعليٍّ ٌأجواء ٌيف ٌوالعًتة ٌالكتاب ٌمن اىيمها

ٌالـحجة ٌالثامنٌَمَلفُّ ٌالـَمَلفُّ ٌىو ٌلنٌبنٌٌأجـمعني،ٌوىذا ٌالـَمهَدوّي، ٌالـَمَلفُّ ٌإمامٌزماننا ٌَمَلفُّ الـحسن،
ٌسأتناولـها ٌالتـي ٌالعناوين ٌخالل ٌمن ٌسأبينو ٌما ٌكل ٌيف ٌأختصر ٌولن ٌالكالم ٌيف ٌىذاٌٌأطيَل يفٌحلقاِت

ٌالـَمَلّف..ٌ
 العنوان األول: الوالدة.
 العنوان الثاني: الغيبة.

 العنوان الثالث: الظهور.
 العنوان الرابع: الُظالمة.

 العنوان الـخامس: الـمعرفة.

 العنوان السادس: الوصال.
 العنوان السابع: التكليُف الشرعي.
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 ن: الـخاتـمة.ـامـثـالعنوان ال
ىذهٌىيٌالعناوينٌالرئيسةٌالتـيٌسيدورٌكالميٌوحديثيٌعنهاٌوحولـها،ٌالٌأدريٌكمٌىوٌعددٌالـحلقاتٌوالٌ

ٌُكلٌَّعنواٍنٌسيكونٌيفٌحلقةٌأوٌأكثر وربـماٌيفٌالـحلقةٌالواحدةٌأكثرٌمنٌعنوانٌذلكٌاألمرٌٌ،أدريٌىلٌأن
ضحٌفيوٌالصورة،ٌالـَمَعاِرُفٌمنٌدونٌالوضوحٌالٌقيمةٌمًتوٌكٌللحديِثٌولـحيثياتٌالـموضوعٌللحدٌالذيٌتت

ٌكثرةٌالـمعلوماتٌيفٌبعضٌاألحيانٌالٌ ٌكثرةٌالـمعلوماتٌوالٌيفٌقلتها،ٌربـما لـها،ٌليستٌقيمةٌالـمعرفةٌيف
وربـماٌقلةٌالـمعلوماتٌيفٌبعضٌاألحيانٌتؤديٌإىلٌالوضوحٌوالعكُسٌبالعكِسٌيفٌأحيانٌٌ،تؤديٌللوضوح

ٌليسٌالربنام ٌالعناوينٌبـحسبٌماٌأخرى، ٌيرتبطٌبـهذه ٌأتناولٌما ٌلعرضٌالـمعلوماتٌوإنـما ٌساحًة جٌىذا
ٌصلواتٌاهللٌوسالموٌ ٌزماننا ٌإمام ٌيفٌفناء ٌجولٌة ٌإنـها ٌيؤديٌالغرضٌيفٌالوصولٌإىلٌالوضوح، ٌأنَُّو أعتقد

عصرناٌىذاٌعليو،ٌحديٌثٌيفٌمعرفتوٌوحديٌثٌيفٌشؤوناتوٌوحديٌثٌيفٌُظالمتِوٌالتـيٌالٌتشبههاٌُظالمةٌيفٌ
ٌإنـهاٌخالصةٌالُظالماتٌىوٌَمـجَمعٌُظالماتٌُمـَحمَّدٌوآلٌُمـَحمَّد.ٌ،ويفٌالعصورٌالتـيٌمرت

ٌ.حديث الوالدةأبدأٌحديثيٌمنٌالعنوانٌاألولٌيفٌىذهٌالـحلقة7ٌ
ٌىذاٌ ٌيتابعون ٌمـمن ٌوبنايت ٌوأبنائي ٌوأخوايت ٌإخواين ٌمن ٌرجائي ٌُكلُّ ٌأشرعٌيفٌمقصودي ٌأن ٌقبل لكننـي

فشيئاًٌالربنامجٌ ٌشيئاًٌ وأناٌأِعُدىمٌبأنـنـيٌسأضُعٌيفٌأيديـهمٌحقائقٌيفٌغايةٌاألىـميةٌلربـماٌٌ،أنٌيصربواٌَعَليَّ
تـَُغّّيٌمـجرىٌحياةٌاإلنسانٌلوٌأرادٌأنٌيتبصرٌفيها،ٌأعدىمٌأنٌأضعٌيفٌأيديهمٌحقائقٌيـمكنهمٌأنٌينتفعواٌ

ٌ ٌالذيٌأذكرىاٌيفٌمنهاٌإىلٌآخرٌيومٌيفٌحياتـهم،ٌوحنيٌأصُفٌىذهٌالـحقائقٌبـهذا الوصفٌالٌألنـيٌأنا
ٌُمـَحمَّدٌ ٌوآل ٌحديثٌُمـَحمٍَّد ٌَمـحِض ٌمن ٌتلكٌالـحقائق ٌألن ٌبل ٌالتلفزيون، ٌشاشة ٌعلى ٌأقدمُو برنامج
صلواتٌاهللٌوسالموٌعليهمٌأجـمعني،ٌمنٌأرادٌأنٌيرتويٌمنٌعنيٌالـحياةٌحياةٌالدنياٌوحياةٌاآلخرة،ٌمنٌ

أنٌيتمسكٌبـَِمهدّيٌآلٌُمـَحمَّد،ٌومنٌأرادٌأنٌيركبٌسفينةٌالنجاةٌأرادٌأنٌيرتويٌمنٌعنيٌالـحياةٌعليوٌ
ٌعليِوٌأنٌيتمسكٌبـمهديٌآلٌُمـَحمَّدٌصلواتٌاهللٌعليوٌوعليهمٌأجـمعني.

ألجلٌأنٌتتكاملٌأوراقٌالـَمَلّفٌأبدأٌحديثيٌمنٌالوالدة،ٌوحنيٌيكونٌالـحديثٌعنٌالوالدةٌأناٌالٌأريدٌ
معٌبعيد،ٌوالٌأريُدٌاالحتجاجٌعلىٌُمـخالفيٌأىلٌالبيتٌأولئكٌقوٌمٌٌأنٌأدخلٌيفٌجدٍلٌالٌمعٌقريٍبٌوال

يسّيونٌيفٌطريقٌونـحُنٌنسُّيٌيفٌطريٍقٌآخر،ٌأولئكٌأُمٌَّةٌَضلَّتٌطريقهاٌوذىبتٌبعيداًٌبعيداًٌعنٌالكتابٌ
ٌُمـَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌ ٌوبعًتة ٌَندَّعيٌالتمسكٌبكتاِبٌُمـَحمٍَّد ٌأُمٌَّة ٌليسٌوالعًتة،ٌونـحُن وسلم،ٌلذا

ٌعلىٌأيٌمـخالٍفٌمنٌمـخالفيٌأىلٌالبيت،ٌوليسٌحديثيٌعرٌضٌ ٌالــحلقاتٌاحتجاجًا حديثيٌيفٌىذه
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للمعلوماتٌمنٌدونٌالوصولٌإىلٌَىَدفٌالوضوحٌلتشخيصٌالتكليفٌالشرعيٌالذيٌيقعٌعلىٌعاتقناٌيفٌ
ٌالـمط ٌُكلُّ ٌتقودناٌاللحظةٌالـحاضرةٌبنيٌيديٌإمامٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو، البٌالتـيٌسأتناولـها

ٌ.بالنهايةٌإىلٌمعرفةٌالتكليفٌالشرعي
ٌإمامٌ ٌبوالدة ٌلالعتقاد ٌاليتٌتقودنا ٌباألدلة ٌاليتٌقدٌنسميها ٌحديثيٌيفٌاألجواء ٌأبدأ حديثيٌعنٌالوالدة،

ثناٌوإالٌروايٌةٌواحدةٌعنٌالنيبٌاألعظمٌختربناٌبأنٌاألئمةٌمنٌبعدِهٌاٌ،زمانناٌوىذاٌمنٌقبيلٌرلاراةٌاحلديث
عشرٌوأنٌالثاينٌعشرٌىوٌالغائبٌالذيٌيغيبٌغيبتنيٌتكفيناٌوالٌحنتاُجٌإىلٌأيٌدليٍلٌآخر،ٌلكنناٌيفٌجوٌ
ٌالقرائنٌومنٌ ٌمن ٌعنٌحزمٍة ٌأحتدُث ٌإمنا ٌالقضية ٌيفٌىذه ٌكثّيًا ٌاخلوَض ٌوالٌأريد ٌاألدلة البحثٌيفٌدائرة

والدةٌادلهدويةٌالشريفة،ٌأحاديُثٌالشواىدٌبلٌمنٌاألدلةٌاليتٌتدورٌمضامينهاٌيفٌىذهٌاألجواءٌيفٌجوٌال
النيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌاليتٌأخربناٌهباٌعنٌاألئمةٌمنٌبعدهٌعنٌعددىمٌعنٌأمسائهمٌعنٌأوصافهمٌعنٌ

ٌكلٌإماٍمٌمنٌاألئمةٌبنحوٌٍ ٌكلٌٌ،خصائصهمٌوفضائلهمٌبلٌحىتٌعنٌرلرياتٌاألحداِثٌيفٌزمان ُمـجمل،
ٌوفاطمةٌحدَّثوناٌعنٌالعًتةٌوعنٌىذهٌادلعاينٌبينتهاٌلناٌأحاديُثٌالنيبٌصلىٌاهلل ٌعليوٌوآلوٌوأحاديُثٌعليٍّ

ٌىيٌمناذجٌأسوقهاٌ ٌوإمنا ٌاالستقصاء ٌيفٌرلال ٌىنا ٌلسُت ٌزماهنم، ٌوأبناء ٌُمـجرياتٌأزماهنم ٌوعن أمسائهم
ٌألجلٌأنٌتكتملٌالورقةٌاألوىلٌمنٌورقاتٌىذاٌالـملفٌالتـيٌعنونتهاٌحديُثٌالوالدة..

(ٌ ٌالـمكتبةٌص على األئمة االثنـي عشركفاية األثر في النصو كتاُب ٌيف ٌالـمهمة ٌكتبنا ٌمن ٌكتاٌب )
ٌالقميٌرضوانٌاهللٌتعاىلٌ ٌللمحدثٌالـخزاز ٌاالثنـيٌعشر ٌاألثرٌيفٌالنصوصٌعلىٌاألئمة ٌكفاية الشيعية،
ٌمنٌاألحاديثٌالتـيٌَوَرَدتٌعنٌالنبـيٌ ٌكبّية ٌمـجموعة ٌفيو ٌَجـَمَع ٌالقرنٌالرابعٌالـهجري، عليوٌمنٌعلماء

هللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌيفٌالنصٌعلىٌاألئمةٌاالثنـيٌعشر،ٌىذاٌالكتاُبٌبلغتٌأحاديثوٌبـحسبٌىذهٌصلىٌا
الطبعةٌالتـيٌىيٌطبعةٌمركزٌنورٌاألنوارٌيفٌإحياءٌبـحارٌاألنوار،ٌالـمطبعةٌيفٌمدينةٌقمٌوىذهٌىيٌالطبعةٌ

ٌاألثرٌللخزازٌالقميٌرضوانٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌآ0341ٌاألوىلٌ ٌكفاية ٌيفٌىجريٌقمري، خرٌحديٍثٌرُقَِّم
ٌمنٌاألحاديثٌالـمعصوميةٌالشريفة056ٌٌىذهٌالطبعةٌ ٌالـخزازٌالقميٌنقلٌلنا حديث،056ٌٌحديث،

يعنـيٌىناكٌأحاديثٌٌ-ٌولوالٌكراىيةٌالتطويلٌألوردتٌأكثرٌمنٌىذاوبعدٌأنٌُيكملٌىذاٌالـحديثٌيقول7ٌ
ٌكثّيةٌأكثرٌمنٌىذاٌالعدد،ٌ حديثٌتنُصٌعلىٌاألئمةٌاالثنـيٌعشر،ٌعنٌالنبـيٌوآلٌالنبـي،056ٌٌأخرى

ٌكراىيةٌالتطويلٌألوردتٌأكثرٌمنٌىذاٌوىذاٌالَقَدرٌ-حديٌثٌواحدٌمنٌىذهٌاألحاديثٌيكفيناٌ ٌ-ٌولوال
ٌكانٌىناكٌإنصافٌوكانٌىناكٌدينٌٌ-ٌُمقِنٌعٌللمنصفٌالـمتدينٌ-ىذهٌالكميةٌالكبّيةٌمنٌاألحاديثٌ إذا
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ٌكفاية056ٌٌىذاٌالعددٌالـهائلٌمنٌاألحاديثٌيُقِنعٌبلٌيـجعلٌاإلنسانٌموقنًاٌبـهذهٌالـحقيقة،ٌ حديثٌيف
ٌاألثرٌللخزازٌالقميٌمنٌعلماءٌالقرنٌالرابعٌالـهجري.ٌ

ٌكتابُوٌ) األثر في اإلمام الثاني  منتخبُ منٌعلمائناٌالـمعاصرينٌالـمرجعٌالدينـيٌالشيخٌلطفٌاهللٌالصايف،
(ٌبـحسبٌىذهٌالطبعةٌالـمتوفرةٌلديٌىوٌيفٌثالثةٌأجزاء،ٌيفٌالـجزءٌاألولٌمنٌأجزاءٌىذاٌالكتابٌعشر

منٌاألحاديثٌالناصةٌعلىٌاالثنـيٌعشرٌعلىٌاألئمةٌاالثنـيٌعشر،401ٌٌأوردٌالشيخٌلطفٌاهللٌالصايفٌ
ٌكتبٌالشيعةٌومن401ٌٌٌديثٌإىلٌاألحاديثٌالناصةٌعلىٌاالثنـيٌعشر،ٌبلغٌعددٌىذهٌاألحا نقلهاٌمن

ٌ 401ٌٌكتبٌالـمخالفني، ٌاألثر ٌكفاية ٌيف ٌعلينا ٌمرَّ ٌالشيخٌلطفٌاهللٌالصايف056ٌٌحديث، حديث،
أحاديثٌناصة401ٌٌإضافةٌإىلٌتلكٌاألحاديثٌأضافٌأحاديثٌأخرىٌحتـىٌوصلٌعددٌاألحاديثٌإىلٌ

ٌكاٍفٌعلىٌالوالدةٌوعلىٌاإلمامةٌوعلىٌعلىٌاألئمةٌاالثنـيٌعشرٌصلواتٌاهللٌعليهم،ٌىوٌىذاٌوحدُهٌ دليٌل
ٌالـحجة ٌُرزِقٌالورىٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليوٌبنٌٌوجودٌإمامنا ٌوبُيمنِو الـحسنٌالذيٌببقائوٌبقيتٌالدنيا

ىوٌأماٌنٌألىلٌاألرِضٌوألىلٌالسماءٌوالذيٌىوٌالـحجةٌالتـيٌالٌتـخفىٌوالنورٌالذيٌالٌيُطفاٌٌ،والذي
ٌآلبنٌٌالـحجة ٌكتبٌالشيعة401ٌٌُمـَحمَّدٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو،ٌٌالـحسنٌقائُم منٌاألحاديثٌيف

ٌكلهاٌتـجمُعٌعلىٌأنٌاألئمةٌمنٌبعدٌرسولٌاهللٌاثناٌعشر. ٌوغّيٌالشيعة
ٌمـجموعٌ ٌلنرى ٌالصايف ٌلطفٌاهلل ٌللشيخ ٌمنتخبٌاألثر ٌأجزاء ٌالثالثٌمن ٌالـجزء ٌآخر ٌنذىبٌإىل إذا

ٌ ٌىو ٌالكتاب، ٌيفٌىذا ٌالذيٌيتعلقٌاألحاديثٌالتـيٌأوردىا ٌاألول ٌالقسم ٌاألحاديثٌإىلٌقسمني7 َقسََّم
ٌمـجموعٌاألحاديثٌ ٌوشؤوناتو، ٌاالثنـيٌعشرٌوالقسمٌالثاينٌالذيٌيتعلقٌبإمامٌزماننا بالنصٌعلىٌاألئمة

ٌكتبٌغّيىم،ٌمنها0854ٌٌآخرٌحديثٌ ٌكتبٌالشيعةٌومن ناصةٌعلىٌاألئمةٌاالثنـي401ٌٌحديثٌمن
ىلٌبقيةٌاألحاديث،ٌمعٌذلكٌمـجموعٌاألحاديثٌيفٌىذاٌالكتابٌعشرٌوتلكٌوحدىاٌتكفيٌالٌنـحتاجٌإ

ٌالـمهدي0854ٌٌ ٌعن ٌيتحدُث ٌمنها ٌكبٌّي ٌوقسٌم ٌعشر ٌاالثنـي ٌاألئمة ٌعلى ٌداٌل ٌىو ٌما حديثٌمنها
ٌمـختلفٌالـمطالبٌ ٌإىل ٌرآه ٌومن ٌوظهورِه ٌوغيبتِو ٌوالدتِو ٌمن ٌشؤوناتو ٌوسائر ٌعليو صلواتٌاهللٌوسالمو

ٌنـماذجٌمن0854ٌٌاألجواء،ٌٌاألخرىٌالتـيٌتدوُرٌيفٌىذه حديثٌوالـحقيقةٌالوقتٌالٌيكفيٌحتـىٌأقرأ
ٌُكتبٌيفٌإمامٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو. ٌىذهٌاألحاديثٌإنـماٌىوٌعرٌضٌُمـجملٌلبعضٌما

(ٌٌالمهدي الموعود المنتظر عند علماء أىل الُسنَِّة واإلماميةكتاٌبٌآخرٌللشيخٌجنمٌالدينٌالعسكريٌ)
ٌإىلٌذلكٌاحلد،ٌإالٌأنَّوٌَجـَمَعٌيفٌىذينٌ ٌكبّيًا ٌرغمٌأنَّوٌليس ٌكتاٌبٌمجيٌلٌجدًا كتاٌبٌيتألفٌمنٌجزأين،
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ٌكبّياًٌمنٌالنصوصٌادلهمةٌواختارىاٌاختياراًٌذكياً،ٌيفٌاجلزءٌاألولٌحبسبٌماٌأحصيتهاٌ 248ٌاجلزأينٌعددًا
ٌكلهاٌٌحديثٌمنٌأىم668ٌحديث،ٌاجملموع381ٌٌحديث،ٌويفٌاجلزءٌالثاينٌ ادلصادرٌالشيعيةٌوالسنية

ٌ.احلسنٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو،ٌأحاديُثٌالشيعةٌوالسنةبنٌٌتدوُرٌحولٌاحلجة
ٌالكتابٌللمحدثٌالنوريٌيتحدثٌكشُف األستار عن وجو الغائب عن األبصاركتاٌبٌآخرٌ) (ٌىذا

ٌٌو ٌعن ٌواضحٌ)كشفٌاألستار ٌوالعنوان ٌعليو ٌصلواتٌاهللٌوسالمو ٌزماننا ٌإمام ٌعن ٌالغائبٌعنٌفيو جو
وماٌبعدىاٌذكرٌالـمحدثٌالنوري62ٌٌوماٌبعدىا،ٌصفحة62ٌٌ7إىلٌصفحة31ٌٌ7األبصار(ٌمنٌصفحة7ٌ

أربعنيٌَعَلمٌمنٌُعلماءٌالسنةٌمـمنٌيعتقدٌبأنٌاإلمامٌالـمهديٌىوٌابنٌاإلمامٌالعسكريٌوبأنوٌُوِلَدٌوغاب،ٌ
منهمٌيقولٌبأنوٌمنٌأوالدٌاإلمامٌالـحسنٌألنٌالسنةٌيـخالفونٌالشيعةٌيفٌىذهٌالعقيدةٌبأنوٌماٌولدٌوجـمٌعٌ

ولكنٌىناكٌالعديدٌمنهمٌوالكثّيٌمنهمٌمـمنٌيوافقٌالعقيدةٌٌ،الـمجتبـىٌالـحسنٌالسبطٌصلواتٌاهللٌعليو
الشيعية،ٌالـمحدثٌالنوريٌذكرٌأربعنيٌمنهم،ٌإذاٌنذىبٌإىلٌالفهرستٌابتدأٌبابنٌطلحةٌواختتمٌبالشيخٌ

ٌورقمٌ ٌرقمٌواحدٌابنٌطلحة ٌذكر31ٌٌمـحمدٌالصباينٌالـمصري، ٌالشيخٌمـحمدٌالصباينٌالـمصري، ىو
ٌكتبهمٌوذكرأس ،ٌأربعون،ٌالتواترٌيـحصلٌبأقلٌمنٌذلك،ٌالتواترٌىناٌالٌأتـحدثٌعنٌأقوالـهمٌـمائهمٌوذكر

ٌومنٌ ٌالعلماء ٌمن ٌالعدد ٌىذا ٌيتفق ٌحينما ٌعلمية، ٌكحقيقة ٌالتواتر ٌعن ٌالـحديثٌوإنـما ٌعلم ٌيف التواتر
الباحثنيٌعلىٌىذهٌالـحقيقةٌماذاٌيكشفٌذلك؟ٌيكشفٌذلكٌأنٌىذهٌحقيقةٌثابتة،ٌىؤالءٌالـُمشككونٌ

ٌإن ٌىذاٌفيها ٌالعقيدة ٌالذينٌُيشككونٌيفٌىذه ٌىؤالء ٌُيشككونٌيفٌعقولـهم، ٌُيشككونٌيفٌأنفسهم، ـما
ٌالتشكيكٌيـجعلناٌنشكٌيفٌعقولـهمٌونشُكٌيفٌمدىٌقدرتـهمٌعلىٌالوصولٌإىلٌالـحقيقة.

ٌكتاٌبٌنافٌعٌمن ىو الـمهديكتاٌبٌآخرٌ) (ٌلعالِـمٌمعاصرٌأبوٌطالبٌالتجليلٌالتربيزيٌمنٌعلماءٌإيران،
ٌكتابِوٌجداًٌ ،ٌىذاٌالكتابٌَجـَمَعٌفيو،ٌبـحسبٌماٌذكرٌىوٌمنٌأرقامٌاألحاديثٌوبـحسبٌماٌأحصيتوٌيف

ٌكلٌىذهٌاألحاديث0844ٌٌ ٌجـمياًل، ٌترتيبًا ٌبالعناوينٌوالـمصادرٌورتبها حديث،ٌلكنوٌذكرٌالكثّيٌمنها
ا،ٌابتداًءٌمنٌأسـماءٌتدورٌحولٌاإلمامِةٌوحولٌإمامٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليوٌمنٌأولـهاٌإىلٌآخرى

ٌمنٌ ٌبالتوقيعاتٌالصادرة ٌيتعلق ٌالكتابٌفيما ٌىذا ٌفصول ٌمن ٌفصل ٌبآخر ٌوانتهاًء ٌعشر ٌاالثنـي األئمة
ٌمنٌأسـماِءٌعلماء0844ٌٌالناحيةٌالـمقدسةٌأيامٌالغيبةٌالصغرى،ٌ حديثٌومنٌجـملةٌالفصولٌماٌذكرُه

عليو،ٌذكرٌمنهمٌيفٌكتابِوٌماٌيصلٌالعددٌإىلٌٌالسنةٌالذينٌيعتقدونٌبوالدةٌإمامٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسالمو
ٌبالشيخٌشـمسٌالدينٌمـحمد23ٌ ٌمبتدءًا ٌالعلماءٌمعٌالكتبٌوالـمصادر، طولونٌالدمشقيٌبنٌٌأسـماء



 1ح   الـوـلـف الـوهدوي 

10 
 

ٌكبّيٌمنٌ ٌعدٌد ٌبينهما ٌبالبيهقيٌالشافعيٌيفٌشعبٌاإليـمانٌوما ٌومنتهيًا الـحنفيٌيفٌالشذوراتٌالذىبية
مامٌالـحجةٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو،ٌوىناكٌباٌبٌفيمنٌتشرفٌبرؤيةٌعلماءٌالسنةٌمـمنٌيعتقدٌبوالدةٌاإل

اإلمامٌيفٌحياةٌاإلمامٌالعسكري،ٌمنٌتشرفٌبرؤيةٌإمامٌزمانناٌيفٌزمنٌأبيوٌاإلمامٌالعسكري،ٌوىناكٌفصٌلٌ
يفٌجـملة44ٌٌحديث،ٌالفصل84ٌٌفيمنٌتشرفٌبفيضٌحضورِهٌيفٌحياةٌأبيوٌوفيو43ٌٌىذاٌىوٌالفصلٌ
ٌمـمنٌفازٌبرؤيت ٌيفٌالغيبةٌالصغرىٌوفيو ٌوباألحاديث80ٌٌِو ٌبالـمطالبٌالـمهمة ٌكتاٌبٌمشحوٌن حديث،

ٌالكثّيةٌالتـيٌتدورٌحولٌاألئمةٌاالثنـيٌعشرٌوحولٌإمامٌزمانناٌوشؤوناتوٌالشريفة.ٌ
ٌادلصاديقٌ ٌىذه ٌأوردُت ٌوالتقصيٌحولٌالكتبٌاليتٌأُلِّفتٌإمنا ٌالبحِث ٌلستٌبصدد ٌقبلٌقليلٌأنا قلُت

ٌمنٌالكتبٌاليتٌحتدثتٌعنٌإمامٌزمانناٌاخًتتٌمنهاٌالكتبٌادلشبعةٌباألحاديِثٌوباألدلة.ٌوىذهٌالنماذج
ٌكتاٌبٌمنٌجلدينٌ) ٌكتاٌبٌللشيخٌمهديٌالفقيوٌإيـماينٌوىو (ٌىذاٌاإلمام الـمهدي عند أىل السنةعندنا

ٌالكتبٌالتـيٌتـحدثتٌعنٌاإلمام ٌإيـماينٌصور ٌالـمؤلفٌالفقيو ٌفيو ٌٌالكتابٌَجـَمَع صلواتٌاهللٌالـحجة
ٌعليو ٌاألولٌوسالمو ٌيفٌالـجزء ٌالرزاق44ٌٌ، ٌبالـمصنفٌلعبد ٌوالُسننٌالبنٌماجوٌبنٌٌكتابٌابتدأ ُىـمام

ٌ ٌواألمان، ٌكتابٌفتحٌالـمنانٌشرحٌالفوِز ٌإىلٌآخر ٌللًتمذيٌإىلٌآخره، ٌوالسنن 44ٌٌوالسننٌأليبٌداوود
ٌكتبٌالـمخالفنيٌألىلٌالبيتٌومنٌالكتبٌالـمعروفةٌوالـمعرٌو داً،ٌماذاٌصنع؟ٌيأيتٌإىلٌأيٌٌفةٌجكتابٌمن

ٌمنٌىذهٌالكتبٌفيصورٌصفحاتٌمنٌىذاٌالكتاب،ٌيعرفٌبالكتابٌوبـمؤلفِو،ٌمثالًٌاآلن7ٌكتاب
سننٌابنٌماجوٌىناٌتعريفٌبالكتاِبٌوبـمؤلفِوٌوبعدٌذلكٌُيصورٌالصفحةٌاألوىلٌوبعدٌأنٌيصورٌالصفحةٌ

ٌالصفحات ٌُيصور ٌالكتابٌ،األوىل ٌيف ٌالـمهديٌٌنفسٌالصفحاتٌالـموجودة ٌاإلمام ٌتـحدثتٌعن التـي
صلواتٌاهللٌوسالموٌعليوٌنفسٌالصفحاتٌنفسٌالطبعة،ٌيفٌىذاٌالـجزءٌالشيخٌمهديٌالفقيوٌإيـماينٌنقلٌ

كتاب،ٌيُعرِّفٌبالكتابٌوالـمؤلفٌوينقلٌالصفحةٌاألوىلٌتصويراًٌُُثٌَّينقلٌنفسٌالصفحاتٌوالطبعات44ٌٌٌ
ٌقلبتمٌالكتابٌٌ،مـختلفة ٌلـمٌيطبعهاٌلذلكٌتالحظونٌإذا ٌمـختلفةٌحروفٌالطباعةٌألنو تـجدونٌالطباعة

ٌ.كتاب44ٌٌوإنـماٌصورىاٌتصويراً،ٌىذاٌىوٌالـجزءٌاألولٌ)اإلمامٌالـمهديٌعندٌأىلٌالسنة(ٌ
ٌ ٌفيو ٌالثاينٌَصوََّر ٌالسفارينـي05ٌٌالـجزء ٌالكتابٌاألولٌلشمسٌالدين ٌاإللـهية ويفٌٌ،كتابٌلوائحٌاألنوار

ٌكتبوٌ ٌكتبُوٌعالِـمٌوىايبٌمعاصرٌىوٌالشيخٌعبدٌالـمحسنٌالعبادٌالـمعاصر،ٌوذكرٌأيضًاٌما األخّيٌذكرٌما
ٌتعريٌفٌبكتابٌبنٌٌشيُخٌالوىابيةٌعبدٌالعزيز ٌعلىٌسبيلٌالـمثال7ٌىذا ٌ(لوائحٌاألنوارٌاإللـهية)باز،ٌأيضًا

ٌاألوىل ٌالصفحة ٌصفحة ٌكتبٌالـمخالفنيٌألىلٌالبيتٌوىذه ٌعنوانٌالكتابٌوبعدٌٌوىوٌمن التـيٌعليها
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ٌالكتابٌعبارةٌعنٌ ٌألنٌىذا ٌذكيةٌجدًا ٌوينقلها،ٌفكرة ٌالصفحاتٌنفسٌالصفحاتٌيصورىا ذلكٌىذه
ٌالكتابٌ ٌيفٌىذا ٌالكتبٌالـموجودة ٌعدد ٌالوثائق، ٌمن ٌكبّية ٌيف22ٌٌٌمـجموعة ٌكتبٌالسنة، كتابٌمن

ٌيعرِّفٌبـ44ٌٌالـجزءٌاألولٌ ُثٌُيصورٌالكتابٌنفسٌالكتابٌٌ،مؤلفوكتابٌيذكرٌأسمٌالكتابٌيُعرِّفٌبو
ٌيفٌالـجزءٌ ٌعليو، ٌصلواتٌاهللٌوسالمو ٌزماننا ٌإمام ٌتـحدثتٌعن ٌالصفحاتٌالتـي ٌويصور ٌالعنوان يصور

ٌكتاب.22ٌٌكتابٌالـمجموع05ٌٌٌكتابٌيفٌالـجزءٌالثاين44ٌٌٌاألولٌ
ٌكتبٌالـمخالفني،ٌىذاٌالكتابٌىوٌ) وأنباء أبناء وفيات األعيان لنٌأطيلٌعليكمٌفقطٌأأخذٌمثالٌمن

ٌكتابٌمعروف،ٌىذاٌىوٌالـجزءٌالسابع،ٌالـمؤلفٌَجـَمَعٌفيوٌتراجمٌألحياءٌوليسٌالزمان (ٌالبنٌخلكان،
ألموات،ٌحنيٌأقولٌألحياءٌوليسٌألمواتٌأقصدٌألُناٍسٌموجودينٌعلىٌاألرض،ٌمراديٌمنٌذلكٌأنـهمٌ

ٌكماٌيقولونٌعلىٌسبيلٌالـخرافةٌوإنـماٌىمٌحقائق،ٌحقائقٌحيةٌحت ٌوُدِفنواٌيفٌالًتابٌليسوا ـىٌوإنٌماتوا
ٌ ٌُمراديٌمنٌاألحياءٌىنا، ٌأسـمائهمٌشواىدىمٌأحداثهمٌأبنائهمٌىذا ترجـمة،ٌيونس522ٌٌآثارىمٌباقية

ٌكتاب522ٌٌالـمخارقيٌىذاٌآخرٌترجـمةٌترجـمهاٌابنٌخلكانٌرقمٌالًتجـمةٌ يفٌنـهايةٌالـجزءٌالسابعٌمن
ٌيعنـيٌ ٌيفٌى522ٌوفياتٌاألعيان، ٌموجودة ٌكتاباًٌشخصية ٌليس ٌىذا ٌالكتابٌشخصياتٌحقيقية، ذا

أسطورياً،ٌقدٌيقولٌالبعضٌبأنٌىذاٌالكتابٌكتابٌتأريخٌوكتابٌتراجمٌيـجمعٌفيوٌأيٌَّشيء،ٌفهلٌيُعقلٌ
ٌ.شخصيةٌحقيقيةٌفقطٌشخصيةٌواحدةٌأسطوريةٌوىيٌشخصيةٌإمامٌزماننا522ٌ،523ٌأنٌَّمنٌ

ٌبّيوتٌبتحقيقٌالدك ٌالرابعٌدارٌصادر ٌالـجزء ٌىو ٌىذا ٌإحسانٌعباسٌصفحة7 رقمٌالًتجـمة043ٌٌ7تور
ٌالـهاديبنٌٌتـحتٌعنوان7ٌأبوٌالقاسمٌالـمنتظر،ٌأبوٌالقاسمٌُمـَحمَّد238ٌ بنٌٌالـحسنٌالعسكريٌبنٌعليِّ

ٌ ٌالـمذكورٌقبلو ٌٌ-ُمـَحمَّدٌالـجواد ٌالتـيٌقبلو ٌأبو230ٌٌالـمذكورٌقبلوٌيفٌالصفحة ٌُمـَحمَّدٌالـجواد ترجـمة
ٌالـهاديبنٌٌأبوٌالقاسمٌُمـَحمَّدٌ-لّيٌالرضاٌإىلٌآخرِهٌعبنٌٌجعفرٌُمـَحمَّد بنٌٌالـحسنٌالعسكريٌابنٌعليٍّ

ُمـَحمٍَّدٌالـجوادٌالـمذكورٌقبلو،ٌُمـَحمَّدٌالـجوادٌالذيٌذُِكرٌقبلو،ٌثاينٌعشرٌاألئمةٌاالثنـيٌعشرٌعلىٌاعتقادٌ
ئُمٌوالـمهديٌوىوٌصاحبٌالسردابٌوىوٌالذيٌتزعمٌالشيعٌأنُوٌالـمنتظرٌوالقاٌ،اإلماميةٌالـمعروفٌبالـحجة

ٌرأىٌ ٌمن ٌالسردابٌبسر ٌمن ٌالزمان ٌيفٌآخر ٌينتظرونٌظهورُه ٌوىم ٌكثّية ٌفيو ٌوأقاويلـهم ليسٌٌ-عندىم
ٌيومٌ ٌكانتٌوالدتُو ٌالشخصية ٌيثبتٌىذه ٌىو ٌبغّيىا ٌأو ٌالصورة ٌبـهذه ٌالشيعة ٌعقيدة ٌأن الـحديثٌىل

للهجرة،ٌيعنـيٌأنٌعلماءٌالتأريخٌوأنٌعلماء350ٌٌالـجمعةٌيعنـيٌحقيقةٌثابتة،ٌمؤلفٌالكتابٌتويفٌسنة7ٌ
ٌالـموجودةٌفيوٌأسـماءٌحقيقية،ٌ ٌكلٌاألسـماء ٌالكتاب ٌالـحقيقة،ٌىذا الرجالٌعلماءٌالًتاجمٌيعرفونٌىذه
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ترجـمة،ٌفقطٌيـمكنٌأنٌيقولٌالـمخالفونٌألىلٌالبيتٌىذهٌالًتجـمةٌليستٌصحيحةٌيـمكنٌأن522ٌٌ
ٌكلٌاألشخاصٌيقولواٌىذا،ٌولكنةٌىذهٌقضيةٌواقعيةٌ ٌكثّي، ٌكتابٌومثلٌىذاٌالكتابٌشيء حقيقية،ٌىذا

ٌكانتٌوالدتُوٌيومٌالـجمعةٌمنتصفٌشعبانٌ الذينٌتُرجـمواٌىمٌموجودونٌعلىٌأرضٌالواقعٌولذلكٌيقول7
ألنَّوٌقدٌترجمٌلإلمامٌالعسكريٌوذلكٌيفٌالـجزءٌاألولٌمنٌٌ-وَلمَّاٌتويفٌأبوهٌوقدٌسبقٌذكرُه822ٌٌسنةٌ

،ٌيعنـيٌىوٌعارفٌالقضيةٌوعارفٌسلسلةٌاآلباءٌواألجداد،ٌىناٌترجمٌلإلمامٌالـجوادٌأجزاءٌىذاٌالكتاب
ٌ ٌالباقر، ٌاألئمة231ٌٌُمـَحمَّدٌالـجواد،230ٌٌوقبلوٌاإلمام ُمـَحمَّدٌالباقرٌوترجمٌلكلٌاألئمةٌومنٌجـملة

ٌالـحجة ٌلـهمٌترجمٌلإلمام ٌمنتصفٌشعبانٌسنةٌٌٌ-الـحسنٌبنٌٌالذينٌترجم ٌالـجمعة ٌيوم كانتٌوالدتُو
ٌكانٌعمرُهٌمخسٌسننيٌوأسمٌأمٍوٌمخطٌوقيلٌنرجس822ٌ إىلٌآخرٌٌ...وَلمَّاٌتويفٌأبوهٌوقدٌسبقٌذكرُه

7ٌلكنٌىناكٌحقيقتانٌثبتهماٌ،الكالم،ٌسواءٌاتفقناٌمعوٌأمٌلـمٌنتفقٌيفٌكلٌالتفاصيلٌالتـيٌذكرىا
ٌيفٌاليومٌبنٌٌـَحمَّدالـحقيقةٌاألوىلٌأنٌىناكٌشخصٌأسـموٌمٌُ الـحسنٌالعسكريٌأبوٌالقاسمٌوأنٌوالدتُو

ٌكما822ٌٌٌالـخامسٌعشرٌمنٌشهرٌشعبانٌسنة7 للهجرةٌوىذاٌىوٌالذيٌنعتقدُهٌيفٌوالدةٌإمامٌزماننا،
صحيحةٌفقطٌىذهٌالًتجـمةٌلـماذا؟!!ٌأنا523ٌٌترجـمةٌأعداءٌأىلٌالبيتٌيقولون522ٌٌقلتٌقبلٌقليلٌ

ٌنـماذجٌمنٌٌقلتٌالٌأريدٌاالحتجاجٌ ٌكتبٌشيعية، ٌمنٌالكتبٌنـماذجٌمن ٌجئتكمٌبأمثلة ٌوإنـما عليهم
ٌكتبٌغّيٌشيعيةٌتتحدثٌعنٌوالدةٌإمامٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو.ٌ

مؤسسةٌالـمعارفٌاإلسالمية،ٌٌ(معجم أحاديُث اإلمام الـمهدي)أمَّاٌىذهٌالـموسوعةٌىذاٌالـمعجمٌالكبّيٌ
ٌعبارةٌعنٌثـمانيةٌمـجلداتٌ ٌكتبٌغّيىمٌمعٌذكرٌالـمصادرٌالكثّيةٌىذا ٌومن ٌكتبٌالشيعِة ُجـِمَعتٌمن

ٌالسابعٌألنٌالـجزءٌ ٌىوٌالـجزء ٌالروعة،ٌعددٌاألحاديثٌآخرٌحديثٌىذا ٌكتاٌبٌيفٌغاية والكثّيةٌجداً،
ٌ ٌالـحديث ٌرقم ٌحديث ٌآخر ٌالسابع ٌالـجزء ٌنـهاية ٌفهارس، ٌىو 0530ٌالثامن ٌعليكم ٌباهلل ،0530ٌ

ٌكتبٌالش ٌكامالنٌفيهماٌأحاديثٌالنبـيٌصلىٌحديثٌموجودٌيف يعةٌوالسنةٌعنٌالنبـيٌوآلٌالنبـي،ٌجزءان
اهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌوبقيةٌاألحاديثٌىيٌأحاديثٌالنبـي،ٌأحاديثٌاألئمةٌىيٌأحاديثٌالنبـيٌصلىٌاهللٌ

حديثٌكلهاٌتـخربناٌعنٌإمامٌزمانناٌوعنٌشؤوناتوٌوعنٌخصائصِوٌوعنٌظهورِهٌوعن0530ٌٌعليوٌوآلو،ٌ
ٌُكلٌُّىذاٌالكمٌالـهائلٌوكلٌىذهٌالقرائنٌوكلٌىذهٌاألحاديثٌأالٌتوصلناٌٌكلٌما يتعلُقٌبشخصِوٌالشريف،

إىلٌمعنـًىٌواضحٌمنٌظالمةٌأىلٌالبيت،ٌأالٌتوصلناٌإىلٌأنٌنُدركٌمدىٌالـحقدٌوالعداءٌواالفًتاءٌضدٌأىلٌ
ٌبن ٌعند ٌاإلنصاِف ٌعدم ٌإىل ٌيشّي ٌيشّي؟ ٌأيٌشيٍء ٌإىل ٌالـهائل ٌالكم ٌىذا ٌإىلٌالبيت، ٌويشّي ٌالبشر ـي
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مظلوميةٌُمـَحمٍَّدٌوآلٌُمـَحمَّدٌويشّيٌإىلٌمدىٌخسةٌأعداءٌُمـَحمٍَّدٌوآلٌُمـَحمَّد،ٌىذهٌالنقطةٌاألوىلٌالتـيٌ
ٌمنٌ ٌالثالثة ٌالكتبٌاألجزاء ٌمن ٌالـمجموعة ٌأضيفٌإىلٌىذه ٌأن ٌأيضًا ٌويـمكننـي ٌإليها أحببتٌاإلشارة

،20ٌـحارٌاألنوارٌوالـمتخصصةٌيفٌموضوعٌإمامٌزماننا،ٌالـجزءٌىذهٌاألجزاءٌالثالثةٌمنٌبٌ(بـحار األنوار)
بـحسبٌطبعةٌمؤسسةٌالوفاءٌبّيوتٌلبنان،ٌىذهٌاألجزاءٌالثالثةٌىيٌبكلهاٌتتناولٌيفٌأبـحاثها82ٌ،24ٌٌ

ٌإىلٌعصرٌالرجعةٌوإىلٌسائرٌالـمطالبٌ ويفٌموضوعاتـهاٌإمامٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليوٌمنٌوالدتِو
أعتقدٌأنَُّوٌبعدٌىذاٌالعرضٌالـُمجملٌللكثّيٌمنٌادلصادرٌٌتتفرعٌعلىٌىذهٌالعناوينٌالـمهمة.ٌاألخرىٌالتـي

ٌبأجواءٌحديثٌالوالدةٌوبأجواءٌسنة7ٌ للهجرةٌحيُثٌولد822ٌٌوللكثّيٌمنٌاألرقامٌوالوثائقٌاليتٌتربطنا
ٌإماُمٌزمانناٌيفٌمنتصفٌشعبانٌاألغر،ٌىذهٌالنقطةٌاألوىل.

دتٌأنٌأعرضٌبنيٌأيديكمٌطائفًةٌمنٌالنصوصٌواألحاديثٌوالوقائعٌاليتٌتكشفٌأٌرٌاليتٌالنقطة الثانية
ٌصلواتٌاهللٌ ٌالعسكرُي ٌإمامنا ٌاليتٌعاشها ٌالقادتة ٌاألجواء ٌاحلجة، ٌاإلمام ٌاليتٌرافقتٌوالدة ٌاألجواء لنا

ٌإالٌلقطاتٌوصورٌمنٌىناٌومنٌىناك.وسالموٌعليو،ٌوقطعاًٌماٌوصلٌإليناٌمنٌاألخبارٌواألحاديثٌماٌىوٌ
ٌ ٌالـجزء ٌىو ٌعنٌالـمناقبٌعنٌالـخراٌ(بـحار األنوار)من21ٌٌىذا ٌينقلها ٌالـمناقبٌالرواية ئجٌوالـجرائح،

آشوبٌوالـخرائجٌوالـجرائحٌللمحدثٌالكراجكيٌرضوانٌاهللٌتعاىلٌعليهما،ٌبعيداًٌعنٌالـمصادرٌالبنٌشهٌر
الـحاجةٌيفٌالرواياتٌلئالٌيطولٌوفقطٌأذىبٌإىلٌمواطنٌفإنٌالوقتٌالٌيكفيٌلكلٌالتفاصيل،ٌٌواألسانيد
ٌكانٌمـحبوسًاٌيفٌسامراءٌٌ-ٌعن أبي ىاشٍم الـجعفري7ٌبناٌالوقت وىوٌمنٌخواصٌاألئمةٌومنٌوكالئهم،

معٌجـماعةٌمنٌأولياءٌأىلٌالبيتٌوأيضًاٌجيءٌباإلمامٌالعسكريٌوُحِبس،ٌطيلةٌالفًتةٌالتـيٌعاشهاٌاإلمامٌ
ٌكانٌيُودعٌيفٌالـحبسٌُُثَّ ٌكانٌالعسكريٌيفٌسامراء ٌالفًتة ٌطيلة ٌيـخرجٌُُثٌَّيُرجعٌإىلٌالـحبسٌُثٌَّيـخرج،

ٌ ٌيقول7 ٌالـجعفري ٌىاشم ٌأبو ٌالعباسي، ٌالـحكم ٌزنزانات ٌيف ٌالـجواسيسٌوكان كنُت ِفي تـحتٌأنظار
الـمشرفٌعلىٌٌ-ٌوكان الـمتولي حبسوُ 7ٌ-ٌإىلٌأنٌيقولٌ-ٌالـحبس مع جـماعة َفُحِبَس أبو ُمـَحمَّد

ٌ َجـمحيٌأوٌُجـمحيٌَنَسٌبٌإىلٌٌ-ٌصيف وكان معنا ِفي الـحبس رجٌل َجـمحيو بن  صالـحٌ-حبسِو
وقال: لوال ٌ-بعدٌأنٌأُدِخلٌالسجنٌٌ-ٌ:يدَّعي أنَّو علوي فالتفت أبو ُمـَحمَّد وقالٌ-قبيلةٌمنٌالقبائلٌ

ٌٌ-ٌأنَّ فيكم من ليَس منكم وأومأ إلى  ،ألعلمتكم متـى يـَُفرُِّج اهلل عنكم -يعنـيٌليسٌمنٌأوليائنا
الـَجمحي أو الـُجمحي فَـَخرج فقال أبو ُمـَحمَّد: ىذا الرجل ليس منكم فاحذروه فإن فـي ثيابِو 
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ٌكانتٌتسمىٌقصةٌاآلنٌتسمىٌتقريرٌٌ-ٌقصة فاحذروه فإن فـي  -قصةٌيعنـيٌتقريرٌميمٌتقرير،ٌقصة
ٌتقولونٌيفٌالسلطانٌيعنـيٌبـٌ-ٌثيابِو قصة قد َكَتَبها إلى السلطان ُيخبرُه ِبما تقولون فيو فقاَم ٌ-ما

يذكرنا فيها بكل عظيمة  -ٌكماٌيقولٌأبوٌىاشمٌالـجعفريٌ- بعضهم ففّتش ثيابُو فوجد فيها القصة
ٌننقبٌيعنـيٌنثقب،ٌنـحفرٌونـهرب.ٌٌ.أنَّا نريد أن ننقب الـحبس ونـهربٌ-يُعلمٌالسلطانٌٌ-ٌويُعلموُ 

ٌكالٌمٌآخرٌيفٌنفسٌىذاٌالسياقٌجاءٌيفٌصفحة7 قال أبو ُمـَحمَّد: ىذا 7ٌمنٌنفسٌاجلزء408ٌٌوىناك
إىلٌٌ.. الرجل ليس منكم فاحذروه فإنَّ ِفي ثيابِو قصة قد كتبها إلى السلطان يُـخبرُه بما تقولون فيو

ٌآخرٌالكالم،ٌفاإلمامٌوأصحابُوٌيفٌالسجونٌواجلواسيسٌداخلٌالسجونٌكماٌأنٌاجلواسيسٌيفٌكلٌمكان.
7ٌعيونٌالـمعجزاتٌالـخربٌطويلٌأشّيٌإىلٌموطنٌالـحاجةالـخربٌمنقولٌعن413ٌٌيفٌصفحة7ٌ

ٌويفٌأيٌمكاٍنٌيذىبٌٌ-وَكاَن الـموكلون بو  الـموكلونٌباإلمامٌالعسكري،ٌالـموكلونٌبوٌوىوٌيفٌَسجنِو
ٌكانٌيفٌالسجنٌأوٌيفٌخارجٌالسجنٌ وكان الـموكلون بو ال يفارقون باَب الـموضع الذي ُحِبَس ٌ-سواء

ٌىمٌموجودونٌعلىٌالبابٌٌ-فيو بالليل والنهار  وكان الـموكلون بو ال يفارقون باب ٌ-يعنـيٌدائمًا
ٌ-الموضع الذي ُحِبَس فيو عليو السالم بالليل والنهار وكان يُعزل ِفي ُكلِّ خمسة أيام الموكلون 

ٌعليهمٌ ٌفيخافونٌمنٌتأثّيٌاإلمام ٌأيامٌحىتٌالٌيبقونٌمدةٌطويلة ٌكلٌمخسة وكان  -ادلوكلونٌيُعزلونٌيف
عزل ِفي ُكلِّ خمسة أيام الموكلين ويُولى آخرون ويولي آخرين بعد أن ُيجدد عليهم السلطان يُ 

كلٌمخسةٌأيامٌجيددونٌاحلرسٌحرسٌُجددٌويؤكدٌعليهمٌأنٌٌٌ.الوصية ِبحفظِو والتوفر على مالزمة بابوِ 
ٌكانٌفيوٌاإلمامٌزلبوس،ٌاإلمامٌزلبوسٌويفٌداخلٌالزنزاناتٌ ٌمالزمنيٌللمكانٌالذي ومدينةٌسامراءٌٌيبقوا

ٌكانتٌمدينةٌبُنيتٌيفٌبدايتهاٌقصورٌملكيةٌورئاسيةٌوزنزاناتٌومعكسرات لذلكٌٌ،كانتٌمدينةٌحكومية
ٌزلبوسٌ ٌأنَّو ٌذلكٌمع ٌومع ٌعسكرية ٌىيٌمنطقة ٌاإلمام ٌيـُحبسٌفيها ٌكان ٌاليت ٌادلنطقة مسيتٌبالعسكرة،

ٌادلكان ٌادلوكلونٌاحلرسٌالٌيفارقون ٌهنار ٌليل ٌعليو ٌويأخذونٌٌ،واألبوابٌمقفلة ٌيبدلوهنم ٌأيام وكلٌمخسة
ٌعليهمٌالعهودٌالقوية،ٌتالحظونٌكيفٌتكونٌالظروفٌوداخلٌالسجنٌاجلواسيسٌموجودونٌأيضاً.

ٌ 835ٌٌيفٌصفحة ٌعلىٌاإلمام7 ٌكانٌحاقدًا ٌلسجنٌاإلمام ٌمتوليًا ٌكانٌمشرفًا امرأتو قالت لو: 7ٌالذي
ٌكانتٌيفٌٌ- اتقي اهلل فأنك ال تدري من فـي منزلك  -منزلٌىذاٌالـجلوازٌوالذيٌأسـمُوٌنـحريرٌالزنزانة

فهذا ابن رسول اهلل فقال  ،اتقي اهلل فأنك ال تدري من فـي منزلك وإني أخاُف عليك منو لصالحو
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يعنـيٌيريدٌأنٌالسباعٌٌ-ٌفأِذَن لوٌ-استأذنٌالـخليفةٌٌ- عنادًا: ألرمينو بين السباع ثم استأذن ِفي ذلك
ٌكانٌعندىمٌمكانٌبركةٌالسباعٌمكانٌيضعونٌٌ-ٌإليهافـََرمي بِو ٌ-تـمزقٌاإلمامٌ رميٌباإلمامٌإىلٌالسباع

كانواٌمتأكدينٌبأنٌالسباعٌستأكلٌٌٌ-ٌولـم يشكوا فـي أكلها لوٌ-فيوٌالسباعٌالتـيٌيلعبٌبـهاٌالـخليفةٌ
فنظروا إلى الـموضع ليعرفوا الـحال فوجدوه قائـمًا يصلي ٌ-اإلمام،ٌوىذاٌَضربٌمنٌُضروبٌالتعذيبٌ

ماذاٌنستشفٌأوٌنستفيدٌمنٌىذهٌالرواية؟ٌمعٌالسجنٌومعٌالـجواسيسٌٌالسباعٌتدورٌحولو..ٌ ىي حولوو 
ٌالسجن ٌالسباعٌأخذتٌٌٌ،خارجٌالسجنٌوداخل ٌالتكوينية ٌبواليتِو ٌاإلمام ٌكانٌىنا كذلكٌالتعذيبٌوإن

ٌورٌحولوٌوىوٌقائٌمٌيصلي.تد
بالعسكرٌيعنـيٌيفٌسامراءٌٌ-ٌعسكرجعفر عن حلبـي قال: اجتمعنا بالبن  عن عليّ 836ٌٌ7ٌيفٌصفحة

ٌالرسـميةٌيفٌمدينةٌسامراءٌ ٌالعسكريةٌيفٌالـمنطقة ٌيعنـيٌٌ-وترصدنا ألبي ُمـَحمَّدٌ-يفٌالـمنطقة ترصدنا
ٌسجيناًٌ ٌاإلمام ٌفيها ٌيكن ٌلـم ٌالتـي ٌالفًتة ٌيف ٌىذه ٌيـخرج، ٌمتـى ٌننتظر ٌبعضٌاألحيانٌٌ،بقينا ٌيف فكان

ٌيقولونٌلوٌإنٌالـخليفةٌيريدك،ٌصحيحٌيُـخرجونُوٌيذىبونٌبوٌإىلٌقصرٌالـخليف ٌليسٌبيدِه ةٌىكذاٌمـخفورًا
ٌجواسيس،ٌ ٌكلهم ٌالـموكب ٌموكب، ٌيف ٌويـخرج ٌمثاًل ٌفارىة ٌدابة ٌعلى ٌويـخرج ٌمـحًتم ٌبلباس يـخرج

ٌاإلمام ٌعلى ٌُيَسلِّموا ٌأن ٌيستطيعون ٌلعلهم ٌيراقبون ٌيًتصدون ٌيأتون ٌالشيعة ٌمن لعلهمٌٌ،فـمجموعة
ٌكانٌجوٌرعبٌوخوفٌيستطيعونٌأنٌيرواٌاإلمامٌ اجتمعنا بالعسكر وترصدنا ألبي ٌ-أنٌيسألوه،ٌالـجو

أال ٌ-جاءتناٌرسالةٌمنٌاإلمامٌٌ-ٌفـخرج توقيعوُ ٌ-يومٌيركبٌيذىبٌإىلٌالـخليفةٌٌ- ُمـَحمَّد يوم ركوبوِ 
والٌيومئٌيعنـيٌحتـىٌبعينيو،ٌاإليـماءٌبالعينني،ٌٌ-ٌال ُيَسلَِّمنَّ َعَليَّ أحد وال ُيشير إليَّ بيده وال يومئ

ٌكانٌيعيشهاٌاإلمامٌالـحسنٌالعسكريٌ الٌيسلمٌٌ- أال ال ُيَسلَِّمنَّ َعَليَّ أحد -تالحظونٌاألجواءٌالتـي
حتـىٌالٌيشّي،ٌربـماٌبعضٌاألحيانٌاإلنسانٌيشّيٌويقصدٌالشتيمةٌلكنٌٌ- وال ُيشير إليَّ بيده -أحدٌ

فإنَُّكم ال ٌ-الٌيومئٌحتـىٌبعينيوٌٌ-ٌوال ُيشير إليَّ بيده وال يومئ -ىيٌُمـخيفةٌحتـىٌىذهٌاإلشارةٌ
ٌكانٌيفٌالطريقٌٌ- ُتؤمنون على أنفسكم، قال: وإلى جانبـي شاب فقلُت: من أين أنت؟ ٌ-واقف

ٌٌ-ٌقال: من الـمدينة ٌالـمنورة قلُت: ما تصنُع ىا ىنا؟ قال: اختلفوا عندنا ِفي أبي ٌ-منٌالـمدينة
فجئت ألراه وأسـمع منو أو ٌ-يعنـيٌىناكٌمنٌيقولٌبأنَّوٌإمامٌوىناكٌمنٌيقولٌبأنوٌليسٌإمامٌٌ-ٌـَحمَّدمُ 

يعنـيٌمنٌساللةٌٌ-ٌأرى منو داللة ليسكن قلبـي وإني ِلُولد أبي ذٍر الغفاري أو َلَولد أبي ذٍر الِغفاري
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اإلمام،ٌالشيعةٌالقريبونٌمنٌاإلمامٌيفٌأيبٌذرٌالغفاري،ٌفهذاٌجاءٌمنٌالـمدينةٌلكنوٌالٌيستطيعٌأنٌيلتقيٌب
ٌالٌ ٌأيضًا ٌداللة ٌيبحثٌعن ٌأن ٌواآليتٌيريد ٌاإلمام ٌعلى ٌُيَسلِّموا ٌأن ٌيستطيعون ٌال ٌيفٌبغداد ٌأو سامراء

صارٌقريبٌمناٌماٌٌ-فبينما نـحُن كذلك إذ خرج أبو ُمـَحمَّد مع خادٍم لو فلمَّا حاذانا ٌ-يستطيعٌ
أنتٌَغفَّاريٌأبوٌٌ-إلى الشاب الذي بـجنـبـي فقال: أغفَّارٌي أنت؟ فلمَّا حاذانا نظر ٌ-َسلَّمٌعليهمٌ

فقال: أِغفارٌي أنت؟ قال: نعم، قال: ما فعلت ٌ-ذرٌالِغفاريٌأنتٌِغفاري،ٌىوٌلـمٌيلتقيٌبِوٌمنٌقبلٌ
أُمك حـمدوية، فقال: صالـحة وَمر، فقلُت للشاب: أُكنَت رأيتُو قط وعرفتُو بوجهِو قبل اليوم؟ قال: 

ٌكانواٌيستطيعونٌأنٌُيَسلِّمواٌٌ-ٌلُت: فينفعك ىذا داللة؟ قال: ودون ىذاال، ق حتـىٌأقلٌمنٌىذا،ٌفـما
منوٌوَكلََّمُوٌىذهٌالكلمةٌالـموجزة،ٌ ٌىذاٌالشابٌآٍتٌمنٌالـمدينةٌَلَماٌجاءٌاإلمامٌقريباًٌ علىٌاإلمامٌولوالٌأنَّ

ٌظروفٌمعتمةٌرعبٌوخوفٌوخطر.
قال: أردُت الـخروج بسر من رأى لبعض األمور وقد طال  عن أبي بكر الفهفكي844ٌٌ7يفٌصفحةٌ

ٌالـخليفةٌويطلعٌفيوٌرجالٌٌ- مقامي بـها فغدوُت يوم الـموكب ٌاليومٌالذيٌيطلعٌفيو ٌالـموكبٌىذا يوم
ٌ ٌمعهم ٌأيضًا ٌاإلمام ٌويُـخرجون فغدوت يوم الـموكب وجلسُت ِفي شارع أبي قطيعة ابن ٌ-الدولة

يا سيدي إن كان  :فلمَّا رأيتُو قلُت فـي نفسي أقول لو ،يريد دار العامةإذ طلع أبو ُمـَحمَّد  ،داوود
إن كان الـخروج  -أرادٌأنٌيسأل،ٌاإلمامٌماٌأعطاهٌمـجالٌللسؤالٌٌ-ٌالـخروج عن سر من رأى خيراً 

ٌ-ُمرادٌأبوٌبكرٌالفهفكيٌأنَّوٌىذاٌالسؤالٌفيماٌبينوٌوبنيٌنفسوٌٌ- عن سر من رأى خيرًا فلمَّا دنا منـي
يعنـيٌىذاٌالسؤالٌفيماٌٌ- يا سيدي إن كان الـخروج عن سر من رأى خيرًا فأظهر التبسم فـي وجهي

تَبسََّم تبسُّماً جيدًا فـخرجُت من ٌ-صارٌقريباًٌٌ-ٌفلمَّا دنا منـيٌ-بينُوٌوبنيٌنفسوٌالٌيستطيعٌأنٌيتكلمٌ
ٌالـخربٌ..ٌيومي ٌآخر ٌٌ.إىل ٌاإلمام ٌيسألوا ٌأن ٌيستطيعون ٌكانوا ٌما ٌيفٌيعنـي ٌيسألون ٌوإنـما أيٌسؤال،

داخلهمٌوبعضهمٌيُـَحصِّلٌعلىٌجوابٌوبعضهمٌحتـىٌىذاٌالـجوابٌالٌيُـَحصِّلٌعليِو،ٌفهذاٌسألٌالسؤالٌ
ٌكانٌاإلمامٌراضيًاٌعنٌخروجِوٌمنٌسامراء،ٌيقول7ٌ فلمَّا دنا يفٌنفسِوٌوطلبٌمنٌاإلمامٌأنٌيتبسمٌلوٌإن

تـََبسَّم،ٌمرتٌعليناٌقبلٌقليلٌاإلمامٌيقولٌلـهمٌوالٌُتشّيونٌإيلٌَّمـجردٌتبسمٌٌ-منـي تَبسََّم تبسُّمًا جيدًا 
ٌباليدٌباأليديٌوالٌتومئونٌحتـىٌبعيونكمٌفإنَّكمٌالٌتُؤَمنونٌعلىٌأنفسكمٌتُقتلون.

األسود قال: دعاني سيدي بن  عن داوود7ٌمنٌأجزاِءٌبـحارٌاألنوار21ٌمنٌالـجزء854ٌٌيفٌصفحة7ٌ
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فدفَع إليَّ خشبة كأنها رجل باب مدورة طويلة ملء الكف فقال: ٌ-اإلمامٌالعسكريٌٌ- أبو ُمـَحمَّد
ٌالنائبٌبنٌٌإىلٌعثمانٌ- ِصر بـهذه الـخشبة إلى الَعمري ٌالَعمريٌوالذيٌيكونٌبعدٌذلكٌىو سعيد

ة  دعاني سيدي أبو ُمـَحمَّد فدفَع إليَّ خشباألسود7ٌبنٌٌاألولٌالسفّيٌاألولٌمنٌسفراءٌالغيبة،ٌداوود
كأنـها رجل باب مدورة طويلة ملء الكف فقال: ِصر بـهذه الـخشبة إلى الَعمري فمضيت، فلمَّا 
ِصرُت فـي بعض الطريق عرض لي سقَّاء معو بغل فزاحـمنـي البغُل على الطريق فناداني السقَّاء، قال 

ضربُت بها فرفعُت الخشبة التي كانت معي فٌ-ِضحٌعنٌالبغلٌأيٌابتعدٌعنوٌٌ- لو: ضح عن البغل
يعينٌاإلمامٌأعطاهٌىذهٌاخلشبةٌوقالٌلوٌأذىبٌٌ-ٌالبغل فانشقت فنظرُت إلى كسرىا فإذا فيها كتب

ٌهباٌإىلٌالَعمري،ٌزامحُوٌيفٌالطريقٌسقَّاءٌعندهٌبغلٌضربٌالبغل،ٌِلماذاٌضربٌالبغلٌباخلشبة؟
ٌقالٌلوٌضحٌعنٌالبغل،ٌضحٌعنٌالبغلٌيعنـيٌابتعدٌ ٌ-ألنَّوٌتأذىٌمنٌنداءٌصاحبٌالبغلٌالسقاءٌَلمَّا

 ،فإذا فيها كتب ،فرفعُت الـخشبة التـي كانت معي فضربُت بـها البغل فانشقت فنظرُت إلى كسرىا
ٌٌ- فبادرُت سريعًا فرددُت الـخشبة إلى ُكمي ويشتمنـي ويشتم فجعل السقَّاء يُنادينـي ٌ-أخفيتها

ٌكأنٌيشتموٌويشتمٌٌ-ٌصاحبـي يشتمٌصاحبـيٌيعنـيٌيشتمٌاإلمامٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو،
ٌ-رجعٌإىلٌاإلمامٌالعسكريٌٌ- يشتمنـي ويشتم صاحبـي فلمَّا دنوُت من الدار راجعاً  -مثاًلٌسيدهٌ

ٌ- اهلل ِلما ضربت البغل استقبلنـي عيسى الـخادم عند الباب الثاني فقال: يقول لك موالي أعزه
ٌ-ٌوكسرت رجل الباب، فقلُت لو: يا سيدي لـم أعلم ما فـي رِجل البابٌ-اإلمامٌموجودٌيفٌالبيتٌ

ٌكتبٌ ٌفيها ٌعنٌخزانة ٌىيٌعبارة ٌالـخشبة ٌأدريٌأنٌىذه فقال: وِلما احتجت أن تعمل عمالً ٌ-لـم
ت لنا شاتِـمًا فامضي لسبيلك التـي تـحتاج أن تعتذر منو، إياك بعدىا أن تعود إلى مثلها وإذا َسمع

أمرت بـها وإياك أن تـجاوب من يشتمنا أو تـَُعرِّفو من أنت فإنَّا ببلٍد سوء وِمصر سوء وامضي فـي 
فإنناٌببلٍدٌسوءٌوِمصرٌسوءٌاإلمامٌيقولٌلوٌحتـىٌٌ- طريقك فإنَّ أخبارك وأحوالك َترُِد إلينا فاعلم ذلك

لتفتٌإىلٌذلك،ٌتالحظونٌالطريقةٌالسريةٌيفٌنقلٌالرسائلٌعبارةٌعنٌوإنٌشتموناٌشتمواٌأىلٌالبيتٌالٌت
ٌكانتٌمـحفورةٌمنٌداخلها. ٌخشبةٌعاديةٌولكنٌىذهٌالـخشبة

ٌ 863ٌٌيفٌصفحة7 ٌالـجزء ٌمن ٌاألنوار21ٌأيضًا وافت جـماعة من األىواز من أصحابنا 7ٌيفٌبـحار
وخرج السلطان إلى صاحب البصرة فـخرجنا ٌ-الـحسنٌيقولٌبنٌٌُمـَحمَّدبنٌٌىذاٌعليٌ- وكنت معهم
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وافت جـماعة ٌ-صاحبٌالبصرةٌىؤالءٌقضيةٌالزنجٌوالقرامطةٌيفٌذلكٌالوقتٌٌ- لننظر إلى أبي ُمـَحمَّد
فـخرجنا لننظر إلى أبي  ،من األىواز من أصحابنا وكنت معهم وخرج السلطان إلى صاحب البصرة

متـىٌيرجعٌإىلٌبيتِوٌٌ- ن الـحائطين بسر من رأى ننظر رجوعوُ ُمـَحمَّد فنظرنا إليِو ماضيًا معو وقعدنا بي
وأمسكها بيدِه وأَمرَّ  ،فرجع فلمَّا حاذانا وقـَُرَب منا وقف ومد يدُه إلى قلنسوتِو فأخذىا عن رأسوٌ-

ٌكمٌىيٌٌ-ٌيدُه األخرى على رأسِو حتـى يـُخفي تبسمُو وضحك فـي وجو رجٍل منا تالحظونٌالقضية
ٌكانواٌمـختفنيٌيفٌغايةٌمنٌالتكت ٌكانٌاإلمامٌيستطيعٌأنٌيتبسمٌيفٌوجوىهمٌوىم م،ٌيعنـيٌحتـىٌالتبسمٌما
ٌالـخليفةٌٌ- وقعدنا بين الـحائطين بسر من رأى ننظر رجوعوُ  -بنيٌالـجدرانٌ ٌ-ألنَّوٌذىبٌيفٌتوديِع

فأخذىا  -لرأسٌغطاءٌاٌ- وقف ومد يدُه إلى قلنسوتوِ  -صارٌقريباًٌمناٌٌ- فرجع فلمَّا حاذانا وقـَُرَب منا
ٌٌ- عن رأسو وأمسكها بيدِه وأَمرَّ يدُه األخرى على رأسوِ   -يريدٌأنٌالٌيلتفتٌاآلخرونٌإىلٌتبسمِو

وملٌيلتفتٌإىلٌاجلميعٌوإمناٌتبسمٌيفٌوجوٌواحدٌحىتٌىذاٌالواحدٌيقولٌذلمٌٌ.منا وضحك فـي وجو رجل
ٌكانٌملتفتاًٌإليهم،ٌتالحظونٌمدىٌأجواءٌالرعبٌواخلوفٌوأجواءٌ بأنوٌتبسمٌيفٌوجهيٌفيعرفونٌبأنٌاإلمام
ٌاحلجةٌ ٌاإلمام ٌُولد ٌاألجواء ٌالعسكريٌويفٌمثلٌىذه ٌإمامنا ٌاليتٌعاشٌفيها ٌىيٌاألجواء ٌىذه الكتمان،

ٌكانٌأىلٌالبيتٌينتظرونٌاإلمامٌصل ٌمثلٌما ٌالتكتمٌملٌيكنٌجزافاً، ٌلذلكٌىذا ٌعليو، واتٌاهللٌوسالمو
ٌكيٌيقتلوه،ٌوقطعاًٌماٌوصلٌإليناٌمنٌالشواىدٌومنٌاألحداثٌٌ،احلجة ٌكيٌيذحبوه ٌكانواٌينتظرونو العباسيون

ٌارةٌإليها.ٌومنٌالوقائعٌماٌىوٌإالٌالنزرٌاليسّي،ٌىذهٌالنقطةٌالثانيةٌاليتٌأحببُتٌاإلش
ٌكتبٌالشيعةٌوغّيىمٌحولٌوالدةٌإمامٌزمانناٌ بعدٌتلكمٌالـجولةٌيفٌالكتبٌالتـيٌجـمعتٌاألحاديثٌمن

ىذهٌجولةٌسريعةٌأيضاًٌأخذناٌلقطاتٌصورٌمنٌىناٌومنٌىناكٌحولٌاألوضاعٌٌ،وناتِوٌالـمختلفةٌؤوحولٌش
ٌٌو ٌوالزنزانات ٌوالتجسسٌوالـجانبٌاألمنـي ٌالـمخيفة ٌواألوضاع ٌألىلٌالـمرعبة ٌوالـخوفٌالـمريع التعذيب

ٌالبيتٌوألشياعهم.
التـيٌأريدٌالـحديثٌعنها7ٌىوٌأنٌألتقطٌلقطاتٌمنٌوالدتِوٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليوٌوإالٌٌالنقطة الثالثة

منٌبـحارٌاألنوارٌوىوٌيفٌأولِوٌىناكٌباٌبٌباُب20ٌٌفهذاٌالبابٌباٌبٌوسيعٌيـمكنكمٌأنٌتراجعواٌالـجزءٌ
ٌكبّيةٌمنٌالرواياتٌواألحاديث85ٌٌيبدأٌمنٌأولٌالكتابٌإىلٌصفحة7ٌٌوالدتِوٌوأحوالٌأمو فيوٌمـجموعة

واألخبار،ٌفقطٌأأخذٌىذاٌالـمقطعٌمنٌروايةٌطويلةٌروتـهاٌالسيدةٌحكيمةٌبنُتٌاإلمامٌالـجوادٌعمةٌاإلمامٌ
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ٌكانتٌبـم ثابةٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليوٌوىيٌأيضًاٌستكونٌعمةٌاإلمامٌالـحجة،ٌحكيمةٌالتـي
ٌتكنٌ ٌلـم ٌغيـبــية، ٌنرجسٌولدتٌبطريقٍة ٌكانتٌالسيدة ٌوإن ٌالـحجة ٌاإلمام ٌالتـيٌحضرتٌوالدة القابلة
ٌكانتٌشاىدةٌوحاضرةٌ السيدةٌحكيمةٌقدٌتولتٌمنٌالسيدةٌنرجسٌماٌتتوالهٌالقوابلٌمنٌالنساءٌولكنها

ٌأنٌنبحثٌعنٌوالدةٌوليدٌٍ ٌأردنا ٌمعروفٌإذا أفضُلٌمنٌُيسألٌٌومعينةٌومساعدةٌللسيدةٌنرجس،ٌوشيٌء
وأفضُلٌمنٌيتحدثٌعنٌىذاٌالـموضوعٌالقابلةٌالتـيٌَولََّدتٌالـمرأةٌألنـهاٌىيٌالتـيٌشهدتٌبنفسهاٌالوالدةٌ

وماٌبعدىا،ٌقالتٌحكيمةٌوالروايةٌطويلة08ٌٌبكلٌتفاصيلها،ٌمقطعٌمـماٌقالتوٌالسيدةٌحكيمةٌصفحة7ٌ
7ٌأناٌأأخذٌمنهاٌىذاٌالـمقطعٌفقط

فمضى أبو  -نـيٌاإلمامٌالـهادي،ٌمضىٌيعنـيٌاسُتشهدٌورحلٌعنٌىذهٌالدنياٌيعٌ-ٌفمضى أبو الـحسن
ٌٌ-الـحسن عليو السالم وجلس أبو ُمـَحمَّد ٌمنٌبعدِه ٌاإلمام ٌىو وجلس أبو ُمـَحمَّد مكاَن ٌ-صار

إلمامٌَلمَّاٌجاءتٌلزيارةٌاٌ-ٌوالدِه وكنُت أزورُه كما كنُت أزوُر واِلَدُه فجاءتنـي نرجس يومًا تـخلُع ِخّفي
وقالت: يا موالتي ناولينـي َخفَِّك فقلُت: بل أنِت ٌ-نرجسٌأرادتٌأنٌتـخلعٌِخّفيٌالسيدةٌحكيمةٌ

يعنـيٌٌ-ٌسيدتي وموالتي واهلِل ال دفعُت إليِك َخفَّي لتخلعيو وال خدمتينـي بل أخدمك على بصري
ٌ فجلسُت عندُه إلى وقت فسمع أبو ُمـَحمَّد ذلك فقال: جزاِك اهلل خيرًا يا عمة، ٌ-علىٌعينـي

ٌٌ-ٌغروب الشمس فصحُت بالـجارية وقلُت ناولينـي ثيابي ألنصرف، فقال عليو ٌ-بالـخادمة
السالم: يا عمتاه بيتـي الليلة عندنا فإنَّو سيولد الليلة الـمولود الكريم على اهلل عزَّ وجل الذي 

ٌكانٌاإلمامٌٌ-ٌ؟يـُحيـي اهلل عزَّ وجل بو األرض بعد موتها، قلُت: مـمن يا سيدي منٌأيٌالنساء؟ٌوما
ٌكانٌاإلمامٌمتزوجٌزوجةٌثانيةٌوىيٌالٌتعلمٌ ٌإالٌنرجسٌلكنهاٌقالتٌمـمنٌربـما قلُت: مـمن يا  -عندُه

سيدي؟ ولسُت أرى بنرجس شيئًا من أثر الـحمل، فقال: من نرجس ال من غيرىا، قالت: فوثبُت 
 الطباعةٌىناٌخطأٌمكتوبة7ٌ- فـََقلَّبُتها ظهرًا لَِبطن -بطنٌيعنـيٌظهراًٌلٌ- إلى نرجس فـََقلَّبُتها ظهر البطن

فـََقلَّبُتها ظهرًا لَِبطن فلم أرى بـها أثرًا من حبل فُعدُت  وإالٌَّالكالمٌالصحيح7ٌ- فـََقلَّبُتها ظهر البطن
أو إليو فأخبرتُو ِبما فعلت فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لِك بـها الـحبل ألن ِمثَلها 

ألن َمثـََلها َمَثل أم موسى لـم يظهر بـها الـَحَبل ولـم يعلم بـها أحد إلى وقت والدتـها ألن فرعون كان 
ٌٌيشق بطون الـحبالى فـي طلب موسى وىذا نظيُر موسى عليو السالم.



 1ح   الـوـلـف الـوهدوي 

20 
 

ولذلكٌنـحُنٌحنيٌنذىبٌإىلٌسورةٌالقصصٌمثاًل،ٌسورةٌالقصصٌبـحسبٌوجههاٌالظاىرٌاألولٌإنـماٌ
 ٌٍُسَى َّّبَأ ٍِِ عَيٍَلَ * َّخيٌُا ادلُبِنيِ اىنِخَابِ آٌَاثُ طسٌ * حِيلَ}نٌموسىٌوعنٌقومٌفرعون7ٌتتحدثٌع

 ٌُزَبِّحُ ٍِّنيٌُ طَائِفَتً ٌَسخَضعِفُ شٍَِعاً أَىيَيَا ًَجَعَوَ األَسضِ فًِ عَيَا فِشعٌََُ ٌُؤٍِنٌَُُ * إَُِّ ىِقًٌٍَ بِاحلَقِّ ًَفِشعٌََُ

َُِّ أَُ ادلُفسِذٌَِِ * ًَُّشٌِذُ ٍَِِ مَاَُ إَِّّوُ ِّسَاءىٌُ ًٌََسخَحًٍِ أَبنَاءىٌُ  األَسضِ فًِ اسخُضعِفٌُا اىَّزٌَِِ عَيَى ََّّ

 مَاٌُّا ٍَّا ٍِنيٌُ ًَجُنٌُدَىََُا ًَىَاٍَاَُ فِشعٌََُ ًَُّشِي األَسضِ فًِ ىَيٌُ * ًَََُّنَِِّ اىٌَاسِثِنيَ ًََّجعَيَيٌُُ أَئََِّتً ًََّجعَيَيٌُ

 إَِّّا حَحزًَِّ ًَىَا حَخَافًِ ًَىَا اىٌٍَِّ فًِ فَأَىقٍِوِ عَيٍَوِ خِفجِ فَئِرَا أَسضِعٍِوِ أَُ ٌٍُسَى أًُِّ إِىَى * ًَأًَحٍَنَا ٌَحزَسًَُُ

ٌكلماتٌأىلٌالبيتٌيفٌوجههاٌٌ{ادلُشسَيِنيَ ٍَِِ ًَجَاعِيٌُهُ إِىٍَلِ سَادًُّهُ إىلٌآخرٌاآليات،ٌاآلياتٌىذهٌيف

َُِّ أَُ ًَُّشٌِذُ}عمقٌيفٌإمامٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليوٌاأل ٌ{األَسضِ فًِ اسخُضعِفٌُا اىَّزٌَِِ عَيَى ََّّ
ٌىذهٌاآليةٌيفٌإمامٌزمانناٌوالكالمٌىناٌمًتابٌطٌبنيٌالكتابٌوالعًتة.

بـها الـَحَبل قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لِك بـها الـحبل ألن َمثـََلها َمَثل أم موسى لـم يظهر 
ولـم يعلم بـها أحد إلى وقت والدتـها ألن فرعون كان يشق بطون الـحبالى فـي طلب موسى وىذا 
نظيُر موسى عليو السالم، قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وىي نائمة بين 

ر وثبت َفزِعًة ، حتـى إذا كان فـي آخر الليل وقت طلوع الفججنب يدي ال تـَُقلُِّب جنبًا إلى
فضممتها إلى صدري وسـميُت عليها فصاح أبو ُمـَحمَّد وقال: اقرئي عليها إنا أنزلناه فـي ليلة 

فأقبلُت أقرأ عليها كما أمرني فأجابنـي الـجنيُن من بطنها يقرأ كما أقرأ وَسلََّم َعَلّي، قالت  ،القدر
عجبـي من أمر اهلل عزَّ وجل إن اهلل تبارك حكيمة: ففزعُت َلمَّا سـمعت فصاح بي أبو ُمـَحمَّد ال ت

فلم يستتم الكالم حتـى ُغيِّبت عنـي  ،وتعالى يُنطِقنا بالـحكمة صغارًا ويـجعلنا ُحجًَّة فـي أرضِو كبارا
فعدوت نـحو أبي ُمـَحمَّد وأنا صارخة فقال لي:  ،نرجس فلم أرىا كأنُو ُضرَب بينـي وبينها حجاب

ها فـي مكانها، قالت: فرجعُت فلم ألبث أن ُكِشَف الـحجاُب بينـي أرجعي يا عمة فإنِك ستجدي
وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري وإذا أنا بالصبـي ساجدًا على وجهِو جاثياً  ،وبينها
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 على ركبتيو رافعًا سبابتيو نـحو السماء وىو يقول: أشَهُد أن ال إلَو إالَّ اهلل وحَدُه ال َشريَك لو وأنَّ 
ثُمَّ عدَّ إماماً إماماً إلى أن بلَغ إلى نفسو فقال: اللَُّهمَّ أنِجز  ،جدي رسول اهلل وأنَّ أبي أميُر الـمؤمنين

إىلٌآخرٌالرواية،ٌالروايةٌ... ِلي وعدي وأتـمم لي أمري وثبت وطأتي وامأل األرض بي عداًل وقسطا
ٌكثّي. ٌفيهاٌتفصيٌل

ٌكمالٌوالروايةٌينقلهاٌشيخنا2ٌٌيفٌصفحة7ٌ ٌكتابوٌ)كمالٌالدينٌوتـمامٌالنعمة(ٌوبالـمناسبة الصدوقٌيف
7ٌالدينٌوتـمامٌالنعمةٌىذاٌالكتابٌألَّفُوٌالشيخٌالصدوقٌبأمٍرٌمنٌاإلمامٌالـحجةٌنأيتٌعلىٌبيانِوٌيفٌوقتوٌِ

سعيدٌبنٌٌسعيدٌالَعمري،ٌعثمانبنٌٌعثمانبنٌٌأبوٌجعفرٌالعمريٌىوٌُمـَحمَّدٌ-عن أبي جعفٍر العمري 
سعيدٌبنٌٌعثمانبنٌٌعثمانٌالنائبٌالثاين،ٌأبوٌجعفرٌالَعمريٌىوٌُمـَحمَّدبنٌٌلنائبٌاألولٌوُمـَحمَّدىوٌا

قال أبو ُمـَحمَّد: ٌ-يعنـيٌاإلمامٌالـحجةٌٌ-عن أبي جعفٍر الَعمري قال: َلمَّا ُولد السيد ٌ-العمريٌ
ٌعثمانٌ-ابعثوا إلى أبي َعمر  ٌوالده ٌىو ٌَعمر ٌبنٌٌأبو ٌكنيتُو ٌكانت ٌابنوٌُسعيد ٌفَـُمـَحمَّد بنٌٌأبوٌَعمر،

ٌقال ٌيقولٌأنٌاإلمام ٌعثمان7ٌعثمان ٌىو ٌَعمر ٌأبو ٌإىلٌأيبٌَعمر، ٌٌابعثوا ٌالَعمريٌبن قال أبو ٌ-سعيد
، فقال: اشتري عشرة أالف رطل خبزًا وعشرة ى أبي َعمر فبعَث إليو فصار إليوُمـَحمَّد: ابعثوا إل

ئنٌتشّيٌإىلٌىذهٌقراٌاة.بنـي ىاشم وُعقَّ عنو بكذا وكذا شأالف رطل لـحمًا وفـَرِّقُو، أحسبُو قال على 
ٌكانواٌيعلمونٌٌأنٌالوالدةٌجرتٌبشكلٌمعلوم للخواص،ٌالـخواصٌكانواٌيعلمونٌوبنوٌىاشمٌالـخواصٌمنهم

ٌوإالٌَّمثُلٌىذهٌاألمورٌلنٌتكونٌخفيةٌولنٌتكونٌغّيٌواضحةٌعلىٌخواصٌاألئمة ولذلكٌىناكٌٌ،أيضًا
ٌجـملةٌمنٌأصحابٌاألئمةٌاإلمامٌالعسكريٌأراىمٌاإلمامٌالـحجةٌأيامٌصغره.

ٌٌ-ٌعن أبي علّي الـخيزراني عن جاريٍة لو كان أىداىا ألبي ُمـَحمَّد7ٌأيضاًٌيفٌكمالٌالدينٌوتـمامٌالنعمة
على ٌ-سكريٌبعدٌشهادةٌاإلمامٌاحلسنٌالعٌ-ٌفلمَّا أغار جعفُر الكذابٌ-كانتٌخادمةٌعندٌاإلمامٌ

ٌٌ-ٌالدار ٌاحلجة ٌاإلمام ٌعن ٌالعسكريٌحبثًا ٌاإلمام ٌكانتٌٌ-ٌجاءتُو فارةٌ-علىٌدار ٌاليت ٌاجلارية ىذه
ألنَّوٌٌٌ-ٌجاءتُو فارة من جعفر فتزوج بهاٌ-خادمةٌيفٌبيتٌاإلمامٌالعسكريٌرجعتٌإىلٌموالىاٌاألولٌ

ٌأبوٌعلّيٌاخليزراينٌوأىداىاٌلإلم ٌكانٌجاريةٌميلكها امٌخادمةٌفقدٌاعتقها،ٌفلمَّاٌىاجمٌكانٌقدٌاعتقها،
فتزوج بها، قال أبو ٌ-جعفرٌوالعباسيونٌدارٌاإلمامٌالعسكريٌفرتٌفرجعتٌإىلٌموالىاٌاألولٌفتزوجهاٌ

كانٌذلاٌأكثرٌمنٌاسم،ٌمسيتٌٌٌ-علّي: فحدثتني أنَّها حضرت والدة السيد وأن اسم أم السيد صقيل 
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خفاءٌمنٌىيٌاليتٌستلدٌاإلمامٌاحلجة،ٌىذهٌوىذاٌالسببٌأيضًاٌإلٌ،صقيلٌمسيتٌنرجسٌمسيتٌسوسن
َثها ِبما سيجري  -أيضًاٌقضيةٌأمنيةٌحىتٌتضيعٌاألمساءٌ وأن اسم أم السيد صقيل وأنَّ أبا ُمـَحمَّد َحدَّ

ٌ-لذلكٌتوفيتٌقبلُو،ٌاإلمامٌدفنهاٌٌ- على العائلة من بعده فسألتُو أن يدعو لها بأن يجعل منيتها قبلو
بي ُمـَحمَّد وعلى قبرىا لوٌح عليو مكتوب ىذا أمُّ ُمـَحمَّد أو ىذا قبر أمُّ فماتت قبلُو في حياة أ

ُمـَحمَّد، قال أبو علي: وسمعت ىذه الجارية تذكر أنو َلمَّا ُولد السيد رأت لو نورًا ساطعًا قد ظهر 
ورأت طيورًا بيضًا تهبُط من السماء وتمسح أجنحتها على رأسِو ووجهِو  ،منو وبلغ أفق السماء

وسائر جسده ثم تطير، فأخبرنا أبا ُمـَحمٍَّد بذلك فضحك ثُمَّ قال: تلك مالئكة السماء نزلت 
أليسٌىناكٌأالفٌمؤلفةٌمنٌادلالئكةٌتنتظرٌعندٌقربٌالـُحَسني،ٌىؤالءٌٌ.لتتبرك بِو وىي أنصارُه إذا خرج

ٌنتظرونٌأنٌينصرواٌإمامٌزمانناٌويرفعونٌشعارىمٌياٌمنصوُرٌأَِمتٌياٌلثاراتٌالـُحَسني.الذينٌي
ٌ-ٌعن أبي غانٍم الـخادم قال: ُولد ألبي ُمـَحمَّد ولد فسماُه ُمـَحمَّدًا فعرضُو على أصحابِو يوم الثالث

ٌ ٌلـمجموعةٌمنٌأصحابِو ٌأراه ليكم وىو وقال: ىذا صاحبكم من بعدي وخليفتـي عٌ-يفٌثالثٌيوم
القائم الذي تـمتُد إليِو األعناق باالنتظار فإذا امتألت األرض جورًا وظُلما خرج فمألىا قسطاً 

صلواتٌاهللٌعليَكٌياٌمنٌتـمأُلٌاألرضٌقسطًاٌوعدالٌوعلىٌأبيكٌوعلىٌأجدادكٌوعلىٌأمكٌٌ-ٌوعدال
ٌال ٌساديتٌأىل ٌجـميعًا ٌعليكم ٌصلواتٌاهللٌوسالمو ٌأمكٌالزىراء ٌوعلى ٌجولٌةٌالطاىرة ٌأيضًا ٌىذه بيت،

تفصيلٌسريعةٌيفٌنـماذجٌمنٌنصوصٌورواياتٌالوالدةٌوالرواياتٌبـهذاٌالـخصوصٌكثّيةٌوالـمقامٌالٌيسعٌلل
ٌوكبّية.ٌوالٌيسعٌللخوضٌيفٌكلٌصغّية

ٌكانتٌلناٌجولةٌمـجملةٌوسريعةٌيفٌطائفةٌمنٌالكتبٌالتـيٌجـمعتٌأحاديثٌالوالدةٌوأحاديَثٌإمامٌ إذًا
ٌكتبٌغّيىمزمانناٌصلواتٌاهلل ٌكتبٌالشيعةٌومن من21ٌٌوكانتٌلناٌجولةٌيفٌالـجزءٌٌ،ٌوسالموٌعليوٌمن

ٌإمامناٌ ٌفيها ٌيعيُش ٌكان ٌالتـي ٌواألجواء ٌاألوضاع ٌعن ٌصورًا ٌىناك ٌومن ٌىنا ٌالتقطتٌمن ٌاألنوار بـحار
من20ٌٌالـحسنٌالعسكريٌوىيٌنفُسٌاألجواءٌالتـيٌولدٌفيهاٌإماُمٌزماننا،ٌُُثٌَّأخذتٌلقطاتٌمنٌالـجزءٌ

بـحارٌاألنوارٌىذهٌاللقطاتٌكانتٌترسمٌلناٌصورةٌموجزةٌمـختصرةٌعنٌوالدةٌإمامٌزمانناٌوعنٌمـجموعٍةٌ
ٌبرؤيتو ٌتشرفوا ٌالذين ٌعلىٌٌ،من ٌالشريفة ٌوالدتِو ٌمن ٌالثالث ٌاليوم ٌيف ٌعرضُو ٌقد ٌالعسكري ٌاإلمام وأنَّ

ٌأ ٌعن ٌنُِقلت ٌكتبنا ٌيف ٌمذكورة ٌكثّية ٌأحداث ٌوىناك ٌأصحابِو، ٌمن ٌالـحسنٌمـجموعٍة ٌاإلمام صحاب
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ٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو.
ٌالذيٌٌالنقطة األخيرة ٌالغيبـي ٌالـجو ٌىذا ٌىو ٌاألخّية ٌالنقطة ٌإليها، ٌاإلشارة ٌأريُد ٌالتـي ٌالـحلقة يفٌىذه

ٌبوالدةٌاإلمامٌالـحجةٌصلواتٌاهللٌوسالموٌعليو  ،ىل ىذا الـجو الغيبـي يبعُث على االستغراب7ٌيـحفُّ
ٌإىلٌٌ؟جو الغيبـي ىو الشيء الطبيعي في مثل ىذه األجواءأم أن ىذا الـ ٌأنٌنرجَع ٌأردنا ٌإذا نـحُن

القرآنٌبعيداًٌعنٌالرواياتٌلنرىٌأنٌأجواءٌاألنبياءٌوأجواءٌاألولياءٌاألصُلٌفيهاٌىوٌالـجانُبٌالغيبـي،ٌاألصُلٌ
ٌولكنٌألنٌ ٌاألولياء ٌحياة ٌنذىبٌحتـىٌإىلٌخارجٌإطار ٌأن ٌأردنا ٌإذا ٌنـحُن ٌواألولياء، ٌاألنبياِء يفٌحياة

ٌلياءٌنـجدٌبأنٌالقضيةٌستكونٌأيضاًٌيفٌعالـمٌالغيب.ٌالقضيةٌمرتبطةٌبـحـياةٌاألٌو
 وماٌبعدىا،ٌقصةٌابنـيٌآدم84ٌ7إذاٌأردناٌأنٌنذىبٌإىلٌالقرآنٌمثالًٌإىلٌسورةٌالـمائدةٌإىلٌاآليةٌ

لذيٌجرى؟ٌإىلٌآخرٌاآليات،ٌفلمَّاٌقتلٌقابيُلٌىابيلٌماٌاٌ{قُشبَاّاً قَشَّبَا إِر بِاحلَقِّ آدًََ ابنًَ َّبَأَ عَيٍَيٌِ ًَاحوُ}
قابيلٌقتلٌىابيل،ٌقابيلٌىوٌالـمجرمٌاألولٌعلىٌوجوٌالكرةٌاألرضية،ٌالـمجرمٌاألولٌمنٌبنـيٌاإلنسانٌقتلٌ

ٌكماٌيقولٌالـمخالفونٌبأنٌالـخالفٌكانٌبينهمٌٌ،ىابيل ٌكانٌوصيٌآدمٌال ِلماذاٌقتلٌىابيل؟ٌألنٌىابيل
ُوٌيفٌىابيلٌفقابيلٌحسدُهٌفقتلو،ٌحولٌقضيةٌنساءٌوزوجات،ٌالـخالفٌكانٌعلىٌالوصية،ٌآدمٌجعلٌوصيت

ٌكربالءٌالقصةٌىَيٌىي ٌ.القضيةٌىيٌالقضية،ٌقصةٌقابيلٌوىابيلٌىيٌقصةٌالسقيفةٌىيٌقصة
 فَبَعَثَ اخلَاسِشٌَِِ * ٍَِِ فَأَصبَحَ فَقَخَيَوُ أَخٍِوِ قَخوَ َّفسُوُ ىَوُ فَطٌََّعَج} إذاٌأردناٌأنٌنستمرٌيفٌقراءةٌاآليات7

ٌىذاٌالغرابٌكانٌَمَلكاً،ٌيعنـيٌحتـىٌقابيلٌَلمَّاٌقتلٌىابيلٌٌ{غُشَاباً اىيّوُ ىذهٌقضيةٌغيبيةٌويفٌالرواياتٌأنَّ

 ٌٌَُاسِي مٍَفَ ىٍُِشٌَِوُ األَسضِ فًِ ٌَبحَثُ غُشَاباً اىيّوُ فَبَعَثَ}تدخلٌالغيبٌىناٌألنٌالقضيةٌمرتبطةٌبأولياءٌاهللٌ

ٌ{اىنَّادٍِِنيَ ٍَِِ فَأَصبَحَ أَخًِ سٌَءةَ فَأًَُاسِيَ اىغُشَابِ ىَـزَا ٍِثوَ أَمٌَُُ أَُ أَعَجَزثُ ًٌَيَخَا ٌَا قَاهَ أَخٍِوِ سٌَءةَ
ٌوَلطََّخٌيديوٌبدماءٌالوصيٌىابيلٌالغيبٌىناٌتدخلٌ يعنـيٌحتـىٌقابيلٌالـمجرمٌوبعدٌأنٌارتكبٌجريـمتُو

ٌكيفٌيدفنٌىابيل ٌبعيدينٌعنٌجوٌألنٌالقضيةٌمرتبطةٌباألولياء،ٌاألنبياءٌواألٌوٌ،وأرشدٌقابيل لياءٌليسوا
ٌاب ٌاألنبياء ٌكل ٌدائـماً، ٌالغيبٌيصاحبهم ٌجو ٌنبـيالغيب، ٌإىلٌآخر ٌآدم ٌأبينا ٌمن ٌوىوٌٌتداًء ٌاألنبياء من

ٌ.سيدىمٌُمـَحمٌَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوكذلكٌاألوصياءٌوكذلكٌاألولياء
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ٌكيفٌولد،ٌإىلٌقصةٌعيسى،ٌإىلٌقبنٌٌإذاٌأردناٌأنٌنذىبٌإىلٌقصةٌيـحيـى صةٌموسىٌواإلمامٌقالٌزكريا
ٌكماٌىيٌوالدةٌموسىٌعليوٌ ٌَمَثلٌوالدةٌاإلمامٌالـحجة ٌمثَلٌالسيدةٌنرجسٌمثلٌأمٌموسىٌوإنَّ لـحكيمةٌإنَّ
ٌكيفٌ السالم،ٌالناظرٌإىلٌقصصٌاألنبياءٌوإىلٌتأريخٌاألنبياءٌيـجدٌأنٌاألصلٌىوٌالـجوٌالغيبـي،ٌإبراىيم

ٌكانٌالنمرودٌيفتحٌبطونٌا وأمٌإبراىيمٌأخفتٌولدىاٌعنٌالنـمرودٌٌ،لـحبالـىٌويقتلٌاألجنةُولد،ٌإبراىيمٌأيضًا
ٌكانتٌمـحفوفةٌ ٌبالغيب،ٌوالدةٌمريـم ٌكانتٌمـحفوفة ٌإبراىيم ٌغيبية،ٌوالدة وتربـىٌيفٌالـجبالٌقصتوٌقصٌة

ٌكانتٌمـحفوفةٌبالغيب،ٌوالدةٌعيسى ٌكانتٌٌ،بالغيب،ٌوالدةٌيـحيـى وىلٌىناكٌأقوىٌمنٌوالدةٌعيسى
ٌإىلٌآخرىاٌ ٌأولـها ٌمن ٌحياتُو ٌيوسفٌالصديق ٌبالغيب، ٌكانتٌمـحفوفة ٌموسى ٌوالدة ٌبالغيب، مـحفوفة

ٌ ٌاألنبياء ٌعدُد ٌاألنبياء، ٌُكلُّ ٌبالغيب، ٌومـحفوفة ٌالرواياتٌمليون083ٌٌملفوفة ٌمن ٌرواية ٌويف ألفٌنبـي
ٌيفٌالقرآٌ،ألفٌنبـي083ٌو ٌاألسـماءٌلكنٌالذيٌذُِكروا ٌيفٌالقرآن، ٌالذينٌذُِكروا نٌعددىمٌقليلٌوىؤالء

ٌباهللٌأصحابٌ ٌآمنوا ٌأولئكٌالشبابٌالذين ٌحتـى ٌبالغيب، ٌملفوفة ٌحياتـهم ٌوالصريـحة ٌالواضحة األولـى
ٌكانواٌمنٌ ٌكانواٌأنبياءٌألنـهم الفطرةٌالنظيفةٌوىمٌأصحاُبٌالكهفٌقصتهمٌمـحفوفةٌبالغيبٌمعٌأنـهمٌما

ٌ.ـحني،ٌُعزيرٌماتٌواحتيا،ٌقصصٌاألنبياءٌمـحفوفٌةٌبالغيباألولياءٌمنٌالصال
فحينماٌنتحدثٌعنٌقصةٌإمامٌزمانناٌونرىٌأنـهاٌمـحفوفٌةٌبـهذهٌالوقائعٌالغيبيةٌىذاٌىوٌاألصلٌيفٌقصصٌ
ٌكانتٌمـحفوفةٌبالغيبٌمنٌقبلٌزواجٌأبيوٌعبدٌاهللٌ األنبياء،ٌوالدةٌنبيناٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوالدةٌجدِه

ٌللزواجٌمنٌعبدٌاهللٌصلواتٌاهلل ٌكانواٌٌ،عليوٌوكانتٌنساءٌقريشٌتتسابقٌيفٌعرضٌنفسها ألنٌالـجميع
ٌيفٌ ٌنوٍر ٌأحدٌوكانتٌىناكٌغرة ٌالٌيـملكها يعرفونٌبأنٌعبدٌاهللٌسيولدٌلوٌولدٌلوٌمنٌالـخصوصياتٌما

نورٌمنٌجبنيٌعبدٌاهللٌجبنيٌعبدٌاهلل،ٌَلمَّاٌتزوجٌآمنةٌوحـملتٌبِـُمـَحمٍَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌانتقلتٌغرةٌال
ٌبالغيبٌمنٌجـميعٌاالتـجاىاتٌوليسٌ ٌُمـَحمَّدٌمـحفوفة ٌُمـَحمَّد،ٌوكانتٌوالدة ٌُغرَُّة ٌإنَـّها إىلٌجبنيٌآمنة
ٌفتلكٌغيٌبٌيفٌ ٌعلّي ٌأبيو ٌوالدة ٌوأمَّا ٌوآلو، ٌُمـَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليو ٌللحديثٌعنٌوالدة ٌمـجااًل الـمجاُل

مةٌبنتٌأسد،ٌوالدةٌفاطمةٌجرىٌالغيُبٌيفٌوالدةٌفاطمةٌواعتزلٌغيب،ٌقصةٌالوالدةٌيفٌالبيتٌقصةٌفاط
ٌكانٌمنٌالـجنان وَلمَّاٌولدتٌخديـجةٌمنٌالذيٌحضرٌٌ،النبـيٌخديـجةٌوالقصةٌمعروفةٌوالطعامٌالذيٌأكلُو

والدةٌفاطمة؟ٌمنٌالذيٌَخَدمٌخديـجةٌيفٌوالدةٌفاطمة؟ٌأليسٌمرميٌوآسياٌوكلثمٌوالـحورٌالعنيٌوتلكمٌىيٌ
ٌ ٌيستغربٌرواياتنا ٌِلماذا ٌحياتـهم، ٌمن ٌجزٌء ٌالغيُب ٌوالـُحسني، ٌالـحسن ٌوالدة ٌيف ٌيـجري ٌاألمر وىذا

ٌحنيٌ ٌوالنصارى ٌاليهود ٌكتب ٌاقرءوا ٌِلماذا؟ ٌزماننا ٌإلمام ٌغيبيٍة ٌوالدٍة ٌعن ٌنتحدث ٌحني الـمستغربون
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ٌقرآنناٌووالد ٌكلٌجانب،ٌاقرءوا ٌحياتـهمٌمن ةٌاألنبياءٌتتحدثٌعنٌأنبيائهاٌيتحدثونٌعنهمٌوالغيبٌيلفُّ
ٌكلٌجانب؟ٌأليسٌالعجائبياتٌوالغرائبياتٌيفٌوالدةٌموسىٌويفٌوالدةٌعيسىٌ فيوٌأليسٌالغيُبٌيلفهاٌمن
ٌالـجوٌ ٌىذا ٌُكلُّ ٌشئت، ٌما ٌسـمي ٌالغيبٌواإلعجاز ٌىذا ٌكل ٌأليس ٌمرمي؟ ٌوالدة ٌويف ٌيـحيـى ٌوالدة ويف

ٌىذهٌالوالدات ٌبعيدًةٌعنٌالغيبٌ!!ٌالـحسنبنٌٌفلماذاٌتكونٌوالدةٌالـحجةٌ،الـملكويتٌيـحفُّ
ىمٌأىلٌالغيبٌوىمٌباُبٌالغيبٌوىمٌحقيقةٌالغيبٌفماٌالغريُبٌيفٌذلكٌوأيَنٌالغرابةٌيفٌذلك؟ٌيتضُحٌ
منٌكلٌذلكٌأنٌَّالغيَبٌيفٌحياِةٌاألنبياءٌواألولياءٌىوٌاألصل،ٌنعمٌىمٌيفٌتعاملهمٌمعٌالناسٌويفٌحياتـهمٌ

ٌ ٌفيما ٌلكن ٌالطبيعية ٌالـحياة ٌىذه ٌالناسٌيعيشون ٌالغيُبٌمع ٌوبنيٌاهلل ٌبينهم ٌوفيما ٌوبنيٌأنفسهم بينهم
ٌعندىمٌصلواتٌاهللٌوسالموٌ ٌالغيُبٌالذيٌىوٌغيبٌىوٌحضوٌر ٌلـهم، ٌإذٌالٌغيبٌبالنسبة ٌأبدًا حاضٌر
ٌكالقتلى،ٌىمٌيقولونٌىكذا،ٌ ٌكاألمواتٌوالٌقتيلنا ٌكاألحياءٌوالٌميتنا عليهمٌأجـمعني،ٌىمٌيقولونٌالٌَحيُّنا

ٌيقولٌأمّيٌالـمؤمنني،ٌىمٌمـختلفونٌيفٌشؤوناهت ٌكما مٌيفٌخصوصياتـهم،ٌفالٌميتهمٌحنيٌيـموتٌبـميت
ٌش ٌمـختلفة ٌمـختلفٌوالدتـهم ٌوموتـهم ٌمـختلفة ٌالغرابةٌٌؤحياتـهم ٌيفٌذلك؟! ٌالغرابة ٌفأين ٌمـختلفة وناتـهم

ٌمشحونةٌ ٌىي ٌالتـي ٌالسابقة ٌالديانات ٌبكتب ٌجهل ٌجهل، ٌىذا ٌلـجهلِو، ٌيستغربٌذلكٌوذلك فيمن
لغيبٌيفٌحياةٌاألنبياءٌواألولياء،ٌجهٌلٌبالقرآنٌالذيٌىوٌمشحوٌنٌبالغيبٌوبـمعاينٌالغيبٌيفٌبـمعانـيٌا

والداتٌاألنبياءٌواألولياء،ٌجهٌلٌبتأريخٌالنبـيٌوآلٌالنبـيٌالذيٌىوٌمـحفوٌفٌبالغيبٌمنٌأولِوٌإىلٌآخرِه،ٌ
والـجاىليةٌإنـماٌىوٌٌ،لـجاىليةوجهٌلٌبإمامٌزمانناٌومنٌلـمٌيعرفٌإمامٌزمانِوٌماتٌميتًةٌجاىليةٌوتلكٌىيٌا

جهٌلٌوجهالة،ٌماتٌميتًةٌجاىليةٌىذهٌالـميتةٌمعبقةٌبـمعاينٌالـجهِلٌوبـمعاينٌالـجهالة،ٌالـجهلٌالذيٌىوٌ
ٌ.والـجهالةٌالتـيٌىيٌنقيُضٌالـحكمِة،ٌنقيُضٌالـِحلم،ٌنقيُضٌالعقلٌ،نقيُضٌالعلم

منٌىذاٌالتفصيلٌالذيٌبينتُوٌوشرحتُوٌوأعتقدٌٌأكثرٌباتتٌواضحةٌوالٌتـحتاجٌإىلٌتفصيلأعتقدٌأنٌالصورةٌ
ٌ.أنٌحديثٌالوالدةٌوىوٌالعنوانٌاألولٌمنٌالعناوينٌالتـيٌأشرُتٌإليهاٌيفٌأولٌالـحلقةٌتَـمٌَّالكالُمٌفيو

الـحلقةٌالثانيةٌيومٌغدٌنفسٌالوقتٌنشرعٌبعنواٍنٌثاٍنٌوأكررٌفأقول7ٌطلبـيٌمنٌإخوانـيٌوأخواتـيٌوأبنائيٌ
ٌالفائدةٌمنٌوبناتـيٌالذينٌ ٌالربنامجٌيفٌجـميعٌحلقاتِو، ٌوأنٌيُتابعوا ٌَعَليَّ ٌالربنامجٌأنٌيصربوا يُتابعونٌىذا

بـمتابعةٌجـميعٌحلقاتِوٌويفٌالـحلقةٌاألخّيةٌستتضحٌالصورةٌوتتضحٌالثمرة. ٌىذاٌالربنامجٌالٌتكتملٌإالٌَّ
القدرٌلـمعرفةٌإمامٌزمانكمٌوأرفُعٌٌأسألكمٌالدعاءٌجـميعًاٌودعائيٌلكمٌأنٌُتوفقواٌيفٌىذهٌالليايلٌيفٌليايل

ٌللحجة ٌعليو ٌزمانـيٌصلواتٌاهللٌوسالمو ٌإلمام ٌإىلٌاألعتابٌالعالية ٌأرفعها ٌواالستجداء ٌالتوسِل بنٌٌيد
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ٌكانٌلناٌمنٌأملالـحسنٌأنٌينظرٌإليناٌبنظِرٌلطفَوٌوكرامتو،ٌواهلِلٌياٌا يفٌالنجاحٌوالتوفيقٌٌبنٌرسولٌاهللٌإذا
ٌكانٌلناٌمن ٌكانٌىناكٌمنٌباٍبٌٌفهوٌأنت،ٌوإذا ذخّيةٌيفٌىذهٌالـحياةٌوبعدٌىذهٌالـحياةٌفهوٌأنت،ٌوإذا

نُطيُلٌالوقوَفٌعندهٌفهوٌأنت،ٌأنَتٌياٌابنٌرسولٌاهللٌأنَتٌُمراديٌوالٌغّيكٌأحٌدٌمرادي،ٌأنتٌُمراديٌ
ٌأُمَِّكٌفاطمةٌصلىٌاهللٌعليك ٌ.صلىٌاهللٌعليكٌبكٌِصلنـيٌعنكٌالٌتقطعنـيٌياٌابنٌُمـَحمَّدٌبـحقِّ

 أختمٌالـحديثٌوتتمةٌالـحديثٌتأتيناٌإنٌشاءٌاهللٌيفٌالـحلقةٌالثانيةٌيومٌغدٌنفسٌالـموعدٌيفٌأمانٌاهلل.ٌ
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 وفي الختام :
ىـي وىـذا المطبـوع ال ال بُّد من التنبيو الى أنّنـا حاولنـا نقـل نصـوص البرنـام  كمـا 

يخلو من أخطاء وىفوات فمن أراد الدقّة الكاملة عليـو مراجعـة تسـجيل البرنـام  
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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