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 مىقف أبى الفضل الربقعي من مهدي الشيعت
 )دزاست مىضىعيت(

 ص الرسالة: مستخل
قبل أف ٲبنَّ ا تعأب على الربقعي بَبؾ أصوؿ العقائد الشيعية كاف شيعياً متعصباً 
للغلو وا٣برافات، منافحًا عن الباطل ٗبا معو من علٍم ومكانٍة علمية مرموقة، بل كاف لو 
ردود على اإلصبلحيْب الشيعة، ولذلك قّدمو علماء الشيعة وارتفعت بينهم منزلتو 

لو مقّلدوف ُب كل مكاف، ومن حقو أف يأخذ ماؿ ا٣بُمس، إال أنو بربكة تدبّره وأصبح 
للقرآف الكرمي وتبلوتو والبحث فيو عن أدلّة تثبت عقائد الشيعة تبّْب لو أنو وٝبيع 
علمائهم غّّبوا دين اإلسبلـ عن حقيقتو، وأهنم غارقوف ُب ا٣برافات وٯبهلوف معاين  

د أف يقـو بتحقيٍق علميٍّ ُب أصوؿ التشّيع ومنها مسألة ، ولذا رأى أنو ال باكتاب 
ا٤بهدي وأف يبحث عن ُمستند علمي نقلي موثوؽ أو عقلي صحيح إلثبات صّحة 
االعتقاد بوجود إماـ ثاين عشر حي وغائب يظهر آخر الزماف، أو أف ىذه العقيدة 

 تعأب، ورغبتو ُب ُتضاد كتاب ا والعقل!!. وقد دفعو ٥بذه الدراسة ٕبثو عن رضا ا
ربط الناس بكتاب ا، وإرشاد ا٤بواطنْب اإليرانيْب وكل من يطلب ا٥بداية للحق؛ 
وعندما وصل للحقيقة ا٤بوافقة للقرآف الكرمي أعلنها بقوة ُب خطبو ودروسو وقّيدىا ُب 

لوىابية، مؤلفاتو، فاشتدَّ عليو العداء الر٠بي للحكومة اإليرانية، واهتموه بالرّدة والنصب وبا
ودفع حياة زوجتو ٍب حياتو ٜبنًا إلبطالو أصوؿ التشّيع، ومنها عقيدة انتظار اإلماـ الثاين 
عشر الغائب الٍب يرّوجها علماء إيراف ا٣برافيْب، وتوّصل إٔب أنَّو ال يوجد ُب مصنفات 
الٍب الشيعة ما يثبت وجود ىذا اإلماـ وال ٦بيئو آخر الزماف كما يزعموف، وأفَّ الروايات 

يستدلوف هبا على إثبات ا٤بهدي تتعارض مع آيات القرآف الكرمي والعقل!!، وقادتو ا٤ببالغة 
ُب إنكار ىذه العقيدة على الشيعة إلنكار ما ثبت عن ا٤بهدي وغّبه كالدجاؿ عند أىل 
السنة مستداًل لرأيو بأقواؿ ا٤بنكرين من أىل السنة، وبداللة عقلو!!، علمًا بأنَّو ٓب يتلّفظ 
ٗبا يثبت رجوعو ٤بنهج أىل السنة وا١بماعة تفصيبًل إال أنو صرّح بَبؾ ٝبيع أصوؿ 
الشيعة، وجاىدىا بلسانو وقلمو وردَّ أقواؿ علمائهم ورواياهتم، ودافع عن أىل السنة 

تأثّر بو شخصيات شيعية أعلنوا و قيت لديو شوائب بدعية خطّبة، وعلمائهم وزّكاىم، وب
مثل: ـ.  صبلحي وبانت موافقاهتم للربقعي ُب مؤلفاهتمفيما بعُد عن منهجهم اإل
 .-بإذف ا-، وسيأٌب تفصيلو ُب مباحث الرسالة عبداللهي، وأٞبد الكاتب
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إف ا٢بمد  تعأب، ٫بمده ونستعْب بو ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا، 

بل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف وسيئات أعمالنا من يهد ا تعأب ف
 .-y- ال إلو إال ا وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٧بمداً عبده ورسولو

 .(ٔ)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴿
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ﴿

 .(ٕ)﴾ڦ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ٹٹٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ ٿٺ  ٺ  ٺ
ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴿

 .(ٖ)﴾﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮴ۓ  ﮲    ﮳
 أما بعد:

صلى ا -فإف أصدؽ ا٢بديث كتاب ا تعأب، وأحسن ا٥بدي ىدي ٧بمد 
، وشر األمور ٧بدثاهتا، وكل ٧بدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل -عليو وآلو وسلم
 .(ٗ)ضبللة ُب النار

ر على العآب أٝبع، وأشرقت أنوارىا ُب األمة بزغت مشس الرسالة امدية بالنو 
بالبياف، ترشدىم إٔب سبيل النجاة، وٙبذرىم من طرؽ الغواية وا٥ببلؾ، حٌب غدت ىذه 

                                                           

 (.ٕٓٔ( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٔ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٔٚ-ٓٚرقم: ) تاف( سورة األحزاب، اآليٖ)
، أخرجها -رضي ا عنهم-يعلّمها أصحابو  -y-ىذه خطبة ا٢باجة الٍب كاف رسوؿ ا  (ٗ)

، ٕٜٖ/ ٔند، ص: )(، وأٞبد ُب ا٤بسٛٙٛعن ابن مسعود مسلم ُب الصحيح برقم: )
وقد استوعب طرقها (، ٘ٓٔٔ(، والَبمذي: )ٕٛٔٔ، برقم: )ُب السنن داوود أيب(، و ٕٖٗ

 وألفاظها الشيخ األلباين ُب رسالتو: "خطبة ا٢باجة".



 مقدمة

ٙ 
 

قطر ومكاف، فكاف فيها الصحابة  ا١بزيرة منارة للهدى والصبلح، يؤمها الناس من كل
ا عبق الرسالة والدين خّب من وطئ الثرى بعد األنبياء، نشرو  -رضواف ا تعأب عليهم-

 لكل الناس، حٌب لقوا ا وىم على ذلك.
يكيدوف لئلسبلـ  فأخذواومن ىنا نبَت ا٢بقد ودبَّ ُب قلوب بعض الناس، 

مْب، يدبروف لئلسبلـ وأىلو، فخرج النفاؽ وخرج ا٤بنافقوف وا٤بندسوف فيما بْب ا٤بسل
س فيو، فكاف من أبرز من د، وٰباولوف بشٌب الطرؽ والوسائل دس الدسائيوأىلو ا٤بكا
، والذي تبعو من يسميهم أىل سبأبن  ىذا الشيء ىو اليهودي عبد ا عرؼ عنو

العلم بالسبئية، فأبطنوا كفرىم ونفاقهم ُب جوؼ قلوهبم، وأظهروا اإلسبلـ والوالء 
)وعلي منهم بريء(، وكاف أوَّؿ  -رضي ا عنو- أيب طالبٍ بن  لصحايب ا١بليل عليل

 م ىذه السنة السيئة ىو ابن سبأ.من سنَّ ٥ب
: وذكر بعض أىل (ٔ)وقد اعَبؼ هبا كبار الشيعة ومؤرخوىم، ... يقوؿ الكشي

سبأ كاف يهوديًا فأسلم، ووأب علياً، وكاف يقوؿ وىو على يهوديتو بن  العلم أف عبد ا
 صلى ا-ُب إسبلمو بعد وفاة رسوؿ ا  نوف وصي موسى بالغلو، فقاؿبن  ُب يوشع
ُب علي ذلك، وكاف أوؿ من أشهر القوؿ بفرض إمامة علي، وأظهر الرباءة  -لمعليو وس

من أعدائو، وكاشف ٨بالفيو، وكفَّرىم، ومن ىنا قاؿ من خالف الشيعة: إف أصل 
 .(ٕ) التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية

 آؿ ف اليهود قالوا: ال يصلح ا٤بلك إال ُبإاهبوا اليهود من ىذا ا١بانب حيث فش
، فجعلوا للدين أصواًل من (ٖ)داود، وقالت الرافضة: ال تصلح اإلمامة إال ُب ولد علي

، وكاف من آخر تلك األصوؿ الٍب قالوا -y- تلقاء أنفسهم ٓب ٯبعلها ا وال رسولو

                                                           

 .(ٔٓٔ) (، ص:رجاؿ الكشيػ :)معرفة الناقلْب عن األئمة الصادقْب، ا٤بعروؼ بانظر: ( (ٔ
الشػػػػيعة (، ٛٓٔ-ٙٓٔ(، رجػػػػاؿ الكشػػػػي، ص: )ٕٔ-ٕٓا٤بقػػػػاالت والفػػػػرؽ، للقمػػػػي، ص: )( (ٕ

 .(ٖٗ): ص للشيخ/ إحساف إ٥بي ظهّب، ،والسنة
٨بتصػػػػر منهػػػػاج السػػػػنة النبويػػػػة لشػػػػيخ اإلسػػػػبلـ ابػػػػن تيميػػػػة، لفضػػػػيلة الػػػػدكتور/ عبػػػػدا انظػػػػر: ( (ٖ

 .(ٗٔ) ، ص:الغنيماف
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هبا: أصل اإلمامة ُب الدنيا والدين، فتناقضوا واضطربوا فيها أشد التناقض واالضطراب، 
هم ما فرضوه على أنفسهم من ضرورة تسلسل اإلمامة ٙبّبوا، وانقسموا وحينما ٓب يسعف

، وقيل (ٔ)بسبب افَباضهم ٥بذا األصل إٔب فرؽ وشيع شٌب، فقيل إٔب: أربع عشرة فرقة
وكاف من ىذه الفرؽ فرقة قالت بأف ا٢بسن قد وأكثر من ذلك، ، (ٕ)إٔب: ٟبس عشرة فرقة

ثنا عشرية وىو ا٤بنتظر ُب السرداب ال يزاؿ ، وىم االأعقب ولداً ا٠بو ٧بمد وأخفاه خوفاً عليو
 غائباً.

ُب الرد على ىذا األصل ا٤بؤلفات تتلوىا  -رٞبهم ا تعأب-فألف أىل العلم 
والعلماء ىم  وأبطلوه من شٌب الوجوه ؤبميع ا١بمل والعبارات، كيف الا٤بؤلفات، 

 ؟ا٤ببطلْب حياض ا٤بلة والدين، ينفوف عنو ٙبريف الغالْب، وانتحاؿ
 ىذا األصل الشيعي باإلبطاؿ علماءُ وكاف من ٝبلة أولئك العلماء الذين تناولوا 

َبشدوا بكتاب رهبم وسنة من نفس ىذا ا٤بذىب الضاؿ، عرفوا أنوار ا٢بق وا٥بدى، واس
وُب أخرى جانبوه، وميزوا صحيح تلك الروايات  ،فتارة وافقوا الصواب -y- رسو٥بم

ىا، وأبرزوا ءأظهروا للناس ٦باىيلها وضعفاعة من سقيمها، و الٍب اعتمد عليها الشي
الفضل  ومن ٝبلتهم ُب ىذا العصر السيد أبمصادمتها للمعقوؿ وا٤بنقوؿ، وكاف 

الذي بلغ عند الشيعة أعلى ا٤براتب العلمية )آية ا العظمى(، وجاور قائد  (ٖ)الربقعي
لو برجوعو عن باطلهم العذاب ثورهتم ا٣بمينية قبل رجوعو إٔب ا٢بق وىدايتو فحصل 

 والنكاؿ من قبلهم.
ا٤بواقف القوية ا٤بؤيدة با٢بجة والربىاف ُب الرد على عقيدة  -رٞبو ا-فكاف لو 

عشرية، حيث قاـ بفحص الروايات  ثِبما يسمى باالنتظار عند الشيعة االو  (ٗ)ا٤بهدي

                                                           

 .(ٜٙ) ، ص:فرؽ الشيعة، للنوٖبٍبانظر: ( (ٔ
 .(ٕٓٔ) ، ص:يا٤بقاالت والفرؽ، للقمانظر: ( (ٕ
 .(ىػ ٕٔٗٔ) :عاـ ا٤بتوَب( (ٖ
جػػواد علػػي عقيػػدة مهػػدي الشػػيعة ٗبثابػػة: )دولػػة داخػػل دولػػة( يَبأسػػها  رافضػػي( يعتػػرب الػػدكتور الٗ)

 عشرية(. ثِباإلماـ ويديرىا نوابو. انظر: كتابو: )ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة اال
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نوار" لباقر علـو الدين الشيعية ا٤بتعلقة با٤بهدي ا٤بنتظر من كتاهبم الكبّب "ٕبار األ
أجزاء من كتابو ١بمع ما تفرؽ ُب كتب الشيعة اإلمامية  ةالذي خصص ثبلث ،(ٔ)اجمللسي

 .(ٕ)حوؿ عقيدة ا٤بهدي أو القائم ا٤بنتظر
: ))ولذلك رأيُت أنو ال بد من ٙبقيٍق علميٍّ ُب مسألة -رٞبو ا-يقوؿ الربقعي 

جود اإلماـ الثاين عشر إٔب دليل عقلي أو نقلي ا٤بهدي لنتبْبَّ ىل تستند ىذه العقيدة بو 
 ؛(ٖ)موثوؽ من كتاب ا أـ ال؟ أـ أف ىذه العقيدة تضاد العقل والكتاب السماوي؟((

وقد ترؾ الربقعي االحتماؿ الثالث وىو السكوت ٕبيث ال يوجد دليل عقلي وال نقلي 
يبقى فيما  ال إثباتٌ و  نفيٌ ُب ىذه العقيدة : ال يوجد أنو أي ؛ولكن األمر مسكوت عنو

وىو السكوت وقد أغفل الربقعي  يكوف صحيحاً  الذي ٰبتمل أفاالحتماؿ الثالث 
 ذكره.

 دوفواعتماد الربقعي ىاتْب الفرضيتْب: ذكر الشيء ُب القرآف، وعدـ ذكره، 
 : السكوت، جعلو ٱبلط ُب الصفات كما سيأٌب.وىي لفرضية الثالثةا

ي ٗبيزاف القرآف ٍب السنة والعقل وا٤بنطق ٍب شرع ُب وزف متوف روايات ا٤بهد
٩با يدؿ على تركيزه على  ،الصريح، فإذا بطل ا٤بًب ٓب يكن ٜبة حاجة للنظر ُب السند

، حٌب توصل إٔب كذب ٝبيع رواة وروايات النقد ا٤بوضوعي لروايات مهدي الشيعة
ات وروايات ص وحكايوأهنا قص ،يرددوهنا حوؿ ما يسمونو بعقيدة االنتظار الشيعة الٍب

 .(ٗ)ْب الدجالْبمن صنع الوضاع

                                                           

 .(ىػ ٓٔٔٔ) :عاـ ا٤بتوَب( ٔ)
 .(ٗ)ص: للنسخة ا٤بخطوطة لكتاب )ٙبقيق علمي(،  ٧بمود رستمبن  سعدانظر: مقدمة ا٤بَبجم ( ٕ)
إٔب تضاد عقيػدة ا٤بهػدي للقػرآف دليػل علػى  -رٞبو ا-وُب إشارتو  (،ٜ): ا٤برجع السابق، ص( ٖ)

اعتمػػػاده ُب نقػػػض ىػػػذه العقيػػػدة علػػػى النقػػػل وعلػػػى القػػػرآف الكػػػرمي إٔب جانػػػب األدلػػػة العقليػػػة، 
لػػى أنػػو ٲبحػػص النقػػوؿ ا٤بوثوقػػة مػػن غػػّب ا٤بوثوقػػة وٲبحػػص النقلػػة وقولػػو: )نقلػػي موثػػوؽ( يػػدؿ ع
 .كما سيمرُّ بنا  ا٤بوثوقْب من النقلة غّب ا٤بوثوقْب

 .(٘)ص:  ،( انظر: مقدمة ا٤بَبجم(ٗ
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 :أىمية الموضوع وقيمتو العلمية -
ال ٱبفى على ذي لٍب بأف العلـو وا٤بعارؼ تشرؼ بشرؼ ا٤بعلـو منها، ولذلك 

وارتباطو  ،-ل وعبلج- و على سائر العلـو لتعلقو باشُرؼ علم العقيدة وما يتصل ب
 ،حيح حياة الفرد االعتقادية والعملية قوالً وعمبلً وما يوصل إٔب تص ،با٤بعاد واليـو اآلخر

والرد على ا٤بخالفْب والطوائف ا٤بنحرفة عن الفهم الصحيح لئلسبلـ أو ا٤بنحرفة ُب 
وبسبب ا٫برافها ىذا ضل كثّب من معتنقيها طريق ا٥بدى  ،مصادر تلقيها وعملها

 والصواب.
 ،ويتضح الباطل على وال شك بأفَّ من أعظم وأفضل ما ٲبكن أف يزىو بو ا٢بق

وجود شخص ُب ضبللة فَبة طويلة من الزمن فيهديو ا تعأب إٔب طريق ا٢بق، ٍب يعلن 
 وعليو سابقاً، وىذا ما حصل مع أب ىدايتو، ويضع ا٤بؤلفات ُب إيضاح ضبلؿ ما كاف

وقد اشتملت بعض تلك  ،(ٔ)( مؤلفاً ٘ٛ) ضل الربقعي الذي ألف ما يزيد علىالف
مؤلفات عشرية، وتأخذ  ثِبو من عقيدة ا٤بهدي عند الشيعة االبياف موقفا٤بؤلفات على 

 ذكر منها:أعدة،  الربقعي أٮبيتها من نواحٍ 
ن لو من يووجود مقلد ،الفضل الربقعي أعلى درجات االجتهاد وبلوغ مؤلفها أب .ٔ

 الشيعة.
إبطاؿ الربقعي لروايات عقيدة مهدي الشيعة الٍب كانت سببًا رئيسًا ُب بقاء  .ٕ
من ٙبركاهتم ُب العآب وىو ا٣ببّب  اً كثّب كما أبطل   ،استمرار الشيعة إٔب وقتنا ا٢بإبو 

 ٗبذىبهم.
تأليفو لتلك ا٤بؤلفات بعد معارؾ جدلية كثّبة، ٍب قيامو ٗبراجعة كثّب منها  .ٖ

ومن  ،والزيادة عليها قبل وفاتو حٌب أتقنها، فوضع فيها عصارة ما يدمغ عقائد الشيعة
ت با٤براجعة والتصحيح كتابو "دراسات علمية ألحاديث يظٍب حتلك ا٤بؤلفات ال

باإلضافة إٔب   ،و حوؿ مهدي الشيعةئا٤بهدي" الذي سيكوف مصدرًا رئيسًا ١بمع آرا

                                                           

 .(ٕٓٗص: ) ،( كسر الصنم(ٔ
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 .-بإذف ا-كتابو: "كسر الصنم" 
وا٢بظر ا٤بفروض على ذكر  ،على الربقعي الشيعة هانا٢برب الشعواء الٍب يش .ٗ

 ها بْب الشيعة من ىدـٍ ئا ُب إظهار ىذه اآلراء وإحياو ٤بئسّبتو ومؤلفاتو ونشر آرا
و ُب مهديهم الذي جعلوه ئال سيما عرض آرا ،لؤلصوؿ الٍب قاـ وراج عليها مذىبهم

جيش )بل جهزوا جيشًا حديثًا و٠بوه بػ:  ،لكثّب من ٨بططاهتم العدائية للسنة غطاءً 
 .(ٔ)(ا٤بهدي

ٍب  ،ب ىو: بلوغ رضا ا تعأبوقد أشار الربقعي إٔب أف غرضو من تأليف الكت
 وكل أولئك الذين يطلبوف ا٥بداية وتوجيههم إٔب سبيل ا٢بق. ا٤بواطنْب اإليرانيْب ترشيد

 ثِبالربقعي من عقيدة ا٤بهدي عند اال وإين ألرجو أف أكوف بتناوٕب ٤بوقف وآراء
اء ُب وتسليط الضوء على ىذه اآلر  ،عشرية با١بمع والدراسة من خبلؿ كتبو ا٤بَبٝبة

 ؛مهدي الشيعة ا٤بنتظر بإشراٍؼ ومتابعٍة من قبل القسم وأساتذتو ومشاٱبي الفضبلء
٩بن ساىم ُب نصر عقيدة أىل السنة وا١بماعة، وَكَشَف زيغ الطوائف أرجو أف أكوف 

ويهديهم إٔب  ،ا٤بنحرفة عن جادة الصواب، وأف ينفع ا تعأب هبذه الرسالة طبلب ا٢بق
 الصواب، آمْب.

 :باب اختياري للموضوعأس -
رغبٍب ُب إثراء وإبراز جهود ا٤بهتدين الشيعة الٍب سطروىا ُب الرد على  .ٔ
وتأثّبىم على أتباع  ،عشري ثِبالناس بأدواء وسخافات ا٤بذىب اال ألهنم أعرؼ ؛قومهم

 ا٤بذىب أكثر من غّبىم.

                                                           

و٥بػػػم أعمػػػاؿ  (ـ ٖٕٓٓ) :أسسػػػو مقتػػػدى الصػػػدر ُب أواخػػػر عػػػاـ مسػػػلح ( تنظػػػيم شػػػيعي عراقػػػي(ٔ
القتػػل ا١بمػػاعي، وفػػرؽ ا٤بػػوت ضػػد أىػػل السػػنة وضػػد مػػن ٱبػػالفهم ُب الػػرأي، منهػػا: ا٣بطػػف، و 

والتهجّب الطائفي القسري ألىل السػنة مػن قػراىم... وغّبىػا، ومركػز قيػادهتم ُب النجػف، و٥بػم 
انظػػػر  (.ٓٓٓ،ٓٔ)صػػػحيفة ر٠بيػػػة باسػػػم: )ا٢بػػػوزة الناطقػػػة(، ويقػػػدر عػػػدد جنػػػود ا١بػػػيش بػػػػ: 

 بيديا على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية[.لبلستزادة: ]ا٤بوسوعة ا٢برة: ويكي
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يوجد لدى بعض الشيعة ا٤بهتدين بعض األخطاء ُب بعض ا٤بسائل  .ٕ
فكاف رجوعهم للحق مشوبًا بشيٍء من األخطاء ُب اآلراء الٍب ٙبتاج إٔب  ؛االعتقادية

 توضيح ونقد وبياف.
٩بن سرب وخرب مؤلفات الشيعة فانتقى للرد  -رٞبو ا-كوف الربقعي  .ٖ

على األصوؿ الٍب بُنيت عليها فرية مهديهم ُب كتبهم العمدة وا٤بهم منها وىو كتاب 
ألحاديث واألخبار وا٢بكايات الٍب أوردىا اجمللسي ٕبيث فردَّ على ٝبيع ا ،"ٕبار األنوار"

 .(ٔ)ٓب يبِق ٥بم شيئاً جديداً يستندوف عليو ُب إثبات ىذه العقيدة ا٥بشَّة
قد تأخذ طريقها ٫بو الظهور  ،شخصية فذَّة -رٞبو ا-أف الربقعي  .ٗ

ت الٍب واالىتماـ من قبل الباحثْب وا٤بهتمْب بالشأف الشيعي ا٤بعاصر بفعل ا٤براجعا
ٓب ٚبدـ حٌب  ووجود مؤلفات لو ،أحدثها ُب األوساط الشيعية، ومكانتو العلمية ا٤برموقة

وىذه ا٤بؤلفات قد تتضمن آراء ٦بانبة للصواب كغّبه من ا٤بتحولْب من الباطل إٔب  ،اآلف
ٍب  ،والعناية هبذه اآلراء ودراستها وعرضها ونقدىا ووزهنا ٗبيزاف أىل السنة وا١بماعة ،ا٢بق

 .-بإذف ا-ات ٯبعل االستفادة منها أكرب إبراز اآلراء الصحيحة النافعة من ىذه ا٤بؤلف
تضليبلً - الوىابيةاليـو بػ  مثنا عشرية أف ما يسموهنيَعترب الشيعة اال .٘
خصصوا و من أكرب ا٤بعوقات للتمهيد لظهور إمامهم الثاين عشر ا٤بنتظر،  ىم -لعوامهم

ى شبكة ا٤بعلومات العا٤بية، منها: )قسم: واحة الوىابية للتأكيد على خرافتهم مواقع عل
 ويصفوف ىذا ا٤بوقع ،(www.m-mahdi.comومعوقات التمهيد(، وعنوانو: )

بأنو يعُب ببياف فساد ا٤بذىب الوىايب ومعوقيتو للظهور ا٤ببارؾ، وىو تابع ٤بوقع أكرب منو 
( باللغتْب العربية -عليو السبلـ-لدراسات التخصصية ُب اإلماـ ا٤بهدي وا٠بو: )منتدى ا

ونشر  ،والفارسية، وىذا ما ٰبتم علينا ضرورة العناية بنشر ا٤بفهـو الصحيح للمهدي

                                                           

 ُب دروسػو ا٤بعنونػة بػػ: )تعػارض األدلػة( ُب ا٢بػوزة العلميػة( وقد ظهػر إقػرار السػيد كمػاؿ ا٢بيػدري ٔ)
 مطلقػػاً الوصػوؿ إليػػو ال ٲبكػػن  الشػيعية أف إثبػػات مهػدي الشػػيعة مػن خػػبلؿ الروايػات واألخبػػاربػ

راز جهػػود الػػذين قػػاموا بػػقػػد ىػػذه الروايػػات وإ، ٩بػػا يعػػِب أف نلعػػدـ ثبػػوت ىػػذه الروايػػات حػػديثياً 
، وأسأؿ ا تعأب لنا و٥بم ا٥بداية والصبلح.  بنقدىا لو أثر على القـو

http://www.m-mahdi.com/
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والدخوؿ إٔب  ،اآلراء الٍب تُعُب بالرد عليهم سواًء كانت باللغة العربية أو اللغة الفارسية

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ا قاؿ تعأب: كم  ،عقر دورىم وبلساف قومهم

 .(ٔ) ﴾ڱ  ڱ  ں

خبلؿ استغبل٥بم الثورات الشعبية الٍب ٘بتاح عدداً من ما يفعلو الشيعة  .ٙ
ر الفساد واعتقادىم بأف انتشا ،من الدوؿ العربية حاليًا وما أحدثوه ُب سوريا والبحرين

والتدمّب والقتل سوؼ يعجل بظهور صاحب ا٢بجة وإماـ الزماف لتخليصهم من الظلم 
وال أدؿَّ على ذلك من تأسيس مقتدى الصدر ٤با يسمَّى بػ:  ،وا١بور ٕبسب مزاعمهم

 "جيش ا٤بهدي" ُب العراؽ.
 :الدراسات السابقة -
جعات وىو ٩بن لو مرا ،( ٤بؤلفو أٞبد الكاتبوالية الفقيوكتاب: ) .ٔ

 وإيضاح كثّب من ٨بالفاهتم العقدية. ،داخل ا٤بذىب الشيعي
رسالة علمية مكملة لنيل درجة ا٤باجستّب للباحث خالد البديوي بقسم  .ٕ

أعالم التصحيح واالعتدال مناىجهم العقيدة ُب جامعة ا٤بلك سعود بعنواف: )
ا٤بذىبية فيما  عن تصحيحاتو ( بدأىا بالربقعي لشهرتو ومكانتو العلمية، وٙبدثوآراؤىم
( صفحة، واعتمد ُب إثبات ٙبوالتو على ترٝبة مواضع ُمنتقاة من كتبو ٜٓعلى: ) يربو

 من اللغة الفارسية إٔب العربية.
األحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح )ٕبث بعنواف:  .ٖ
عبدالعظيم البستوي، رسالة ماجستّب، من جامعة أـ بن  ، للدكتور عبدالعليم(والتعديل

ىػ( ُب ٦بلدين، جعلها الباحث على قسمْب؛ قسم الصحيح  ٜٖٚٔ :القرى، )عاـ
باسم: )ا٤بهدي ُب ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة وأقواؿ العلماء وآراء الفرؽ 
ا٤بختلفة(، وقسم الضعيف باسم: )ا٤بوسوعة ُب أحاديث ا٤بهدي الضعيفة وا٤بوضوعة(، 

 اديث.واقتصر الباحث على الدراسة ا٢بديثية لؤلح
                                                           

 .(ٗ)ية رقم: اآل( سورة إبراىيم، (ٔ
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تأليف الشيخ عبداسن  (،الرد على من كذب بالمهديكتاب: ) .ٗ
 .-ٰبفظو ا-العباد 

الروايات الواردة في والدة المهدي ٕبث ترقية لؤلستاذية بعنواف: ) .٘
٧بمود ا٢بمش، اىتم با٤بعا١بة بن  (، للدكتور عدَّابالمنتظر عند الشيعة اإلمامية

 ا٢بديثية لتلك الروايات.
األحاديث التي صححها العلماء في ستاذية بعنواف: )ٕبث ترقية لؤل .ٙ

 ٧بمود ا٢بمش.بن  ( للدكتور عدَّابمسألة المهدي المنتظر عند أىل السنة

تضعيف مؤلفها ١بميع  ( عدة مالحظات؛ منها:ٙ - ٘وعلى البحثين رقم: )
ي ة أفَّ ما ورد ُب ا٤بهدأحاديث ا٤بهدي سواء ا٤برفوع منها أو ا٤بوقوؼ، وتصحيح مقال

غّب صريح خبلفاً ٤با تقرر عند أىل السنة وا١بماعة وما صح ٩با ورد  ،غّب صحيحصرٰباً 
من أفَّ أحاديث ا٤بهدي قد تواترت تواترًا معنوياً، باإلضافة لغمزه علماء أىل السنة، 

افات وهتوينو من ا٣ببلؼ بْب السنة والشيعة، وإطراء بعض أىل البدع كالصوفية، وا٫بر 
 ْب.إا٢بديثية...أخرى ُب الصنعة 

(، سل الهندي على تعسف من ضعف أحاديث المهديكتاب: ) .ٚ
أيب العينْب، وجاء ىذا الكتاب ُب الرد على الدكتور عدَّاب ا٢بمش بن  إبراىيمبن  ألٞبد

 وبياف ا٤بؤاخذات عليو.
 إ٠باعيل ا٤بقدَّـ.بن  (، ٤بؤلفو ٧بمدالمهديكتاب: ) .ٛ
( عشرية عند الشيعة االثنيالمهدي المنتظر رسالة دكتوراه بعنواف: ) .ٜ

للباحث الدكتور جبلؿ الدين ٧بمد صاّب ُب ا١بامعة اإلسبلمية  ،صفحة( ٕٛٙ)
ا٢بسن العسكري، ٍب غيبتو بن  ىػ(، قاـ باحثها بعرض عقيدة الشيعة ُب ٧بمد ٖٔٗٔ)

وتعطيل الشرائع اإلسبلمية ُب عصر الغيبة كا١بمعة وا١بهاد، ٍب  ،وسفراء اإلماـ ،الصغرى
 ،ومقابلتو للناس ،واختفاء ا٤بهدي ،وذكر استدال٥بم على ذلك ،عن الغيبة الكربىٙبدث 

ٍب انتقل إٔب ا٢بديث عن عقيدة الشيعة ُب مهديهم  ،وا٤برجعية والتقليد ُب عصر الغيبة
ووضع الشيعة ُب عهد االنتظار ومنهج  ،وعن موعد الظهور وعبلماتو ،بعد الظهور
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ٙبدث عن ا٢بكم اإلسبلمي ُب عهد الغيبة الكربى  ا٤بهدي ُب دولتو بعد الظهور، ٍب
واختبلؼ الشيعة حوؿ كيفية تطبيق اإلسبلـ ُب عهد الغيبة وا٢بكم اإلسبلمي ُب نظر 

 ٍب ختم ا٢بديث بوالية الفقيو واالعَباضات الواردة عليها. ،الشيعة الثوريْب ا٤بعاصرين
 وأما بالنسبة لموضوع بحثي فهو:

ربقعي من حقيقة مهدي الشيعة ا٤بنتظر بتلك األوصاؼ الفضل ال إبراز موقف أبو
د قاـ الٍب أسبغوىا عليو من خبلؿ الروايات الواردة عندىم فيو ا٤بنثورة ُب كتبهم، فق

والوقوؼ عليها واحدًة  ،بنقد روايات مهدي الشيعة رواية رواية -يرٞبو ا-الربقعي 
واعتمد ُب  ،ونقضها كلها ،ٍب نقدىا من جهة ا٤بًب ،فنقدىا من جهة السند ،واحدة

حيث قاـ  ،ا ٝبعو اجمللسي ُب كتابو الكبّب )ٕبار األنوار(نقض روايات ا٤بهدي على م
ٍب أتى الربقعي على  ،اجمللسي ٔبمع كل ما ورد عن ا٤بهدي من روايات ُب ثبلثة ٦بلدات

ز ىذه وىذا ما سأقـو ٔبمعو ودراستو وإبرا ،ىذه الروايات ٝبيعها ونقدىا سندًا ومتناً 
وال شك بأنِب سوؼ أستفيد من  ،-بإذف ا تعأب-اقف للربقعي ٘باه ىذه الروايات ا٤بو 

 .بإذف ا-٤بكتبة اإلسبلمية ىذه الرسالة ومن غّبىا لغرض إثراء البحث وا
بقي أن أنبو لبعض الزالت مما سأتناولو بالنقد من مواقف البرقعي حول 

 المهدي:
أشار ُب كبلمو عن ا٤بهدي إٔب أنو ليس ٜبة مهدي  -رٞبو ا تعأب-أف الربقعي 

وأنو ٦برَّد خياؿ وخرافة اختلقها ٘بار ا٤بذىب للَبويج ٤بذىبهم وأنفسهم،  ،عند الشيعة
وأف ىذه العقيدة تدر عليهم األرباح واألمواؿ والفوائد الكثّبة، ومن أجل ذلك اختلقوا 

استدؿ ببعض زالت أىل السنة   ه أنوؤ األخبار والقصص للَبويج ٥با، وخطاألحاديث و 
 ،كالشيخ ابن ٧بمود قاضي دولة قطر الذي ذىب للقوؿ بنفي ا٤بهدي وتابعو الربقعي
واستشهد ببعض أقوالو لبلحتجاج على الشيعة بأنو ال أحد يثبت ا٤بهدي، مع أنو ٓب 

 ىذا بعرض موقفو سأقـوو  ،يقف على أقواؿ أخرى لعلماء أىل السنة غّب ابن ٧بمود
الصحيح ا٤بؤيد بالدليل كباقي وبياف القوؿ  ،والرد عليو ،-بإذف ا- موضعو ُب ونقده
 و.ئآرا
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سية والشديدة استعمالو لبعض األلفاظ القا -رٞبو ا-كما قد يؤخذ عليو 
يرجع إٔب معرفتو األكيدة بالباطل والفساد الذي  ولعل ذلك  ،عشرية ثِبأحيانًا على اال

بفعل كما أثبت ذلك ُب مؤلفاتو، وأيضًا   ،لحق ومعرفتو لووٛبييزه ل ،كاف عليو ُب دينهم
 ،غضبو عليهم جاـَ يصب ٩با جعلو  ؛ما القاه من تعذيبهم لو وسجنو وتشويو ٠بعتو

فكاف ىذا التعذيب  ثنايا مؤلفاتو عموماً، أسلوب كبلمو ا٥بجومي ُب ُبذلك  ويظهر
نقيب ٤بعرفة الباطل والفساد الذي القاه من قومو دافعاً لو ٤بزيد من البحث والفحص والت

جزاه ا -وقد نبَّو إٔب ىذا بعض مَبٝبي مؤلفاتو كا٤بَبجم سعد ٧بمود رستم  لديهم،
وقاـ بالتخفيف من حدة بعض األلفاظ مع اافظة على ا٤بعُب الذي يريد  ،-خّباً 

 .(ٔ)الربقعي إيصالو إٔب القارئ
مواقف الربقعي من ُب عرض كل موقف من  -بإذف ا-وسوؼ أستمر ىكذا 

ونقد موقفو ٘باىها إف كاف ا٤بوقف ٰبتاج إٔب النقد  ،عقيدة الشيعة ُب ا٤بهدي ا٤بنتظر
إف -وؿ ا٢بق ُب حاؿ ٦بانبتو للصواب موضحًا الق ،ا٤بلتـز بعقيدة أىل السنة وا١بماعة

هم بالدليل مع الرد ئوبياف خط ،ملتزمًا باألدب البلئق مع العلماء واجتهاداهتم، -وجد
عليهم أو االقتصار على عرض ا٤بوقف إف كاَف صحيحًا وإثراؤه بالتعليقات الشرعية 

 وىذا ىو الغالب على نقد الربقعي ٤بهدي الشيعة. ،ا٤بناسبة
 :خطة البحث -

 :تتكوف خطة البحث من مقدمة، وٛبهيد، وبابْب، وخاٛبة، وفهارس
 بياف واختياره، ، وأسباب ، ُب التعريف با٤بوضوع، وأٮبيتو، وقيمتو العلميةالمقدمة

 .البحثخطة البحث، ومنهج 
 وفيو مبحثاف ،: ُب ترٝبة الربقعيالتمهيد: 

                                                           

ألفػػاظ الربقعػػي كمػػا ىػػي  للقػػارئ إذ كػػاف مػػن الواجػػب عليػػو أف يثبػػت ى ا٤بػػَبجمعلػػ ( وىػػذا ملحػػظٌ ٔ)
الػػذي أراده الربقعػػي ىػػو وإف كػػاف ا٤بعػػُب أ ُب اآليػػات القرآنيػػة إال إذا أخطػػمػػن غػػّب تصػػّرؼ فيهػػا 

 ٓب تتغّب وتتأثر. توفكر و  ،نفسو
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 مطالب: أربعةوفيو (، التعسيف بالربقعي) :األول المبحث 

 ، ووالدتو.ا٠بو ونسبو، ولقبو وكنيتو المطلب األول:  
 .وحياتو العلمية ومكانتو، وثناء علماء الشيعة علي المطلب الثاني:  
 وفاتو. المطلب الثالث:  
هدايته للسنت وتسكه مرهبه الفاسد وامتحانه يف ) المطلب الرابع:  
 مسائل: خمسوفيو (، ذلك

 عشري. ثِبانتماؤه للمذىب اال المسألة األولى:   
 ىدايتو وتركو ٤بذىبو. المسألة الثانية:   
 آراؤه ومواقفو بعد ىدايتو. المسألة الثالثة:   
 امتحانو وتعذيبو. الرابعة:المسألة    
 أشهر مؤلفاتو ورسائلو وذكر موقف الشيعة منها. :الخامسةالمسألة    
 :وفيو مطلبان(، والسافضتاملهدي بني السنت ) المبحث الثاني: 
 مسائل: وفيو ثالث(، املهدي عند أهل السنت واجلماعت) المطلب األول:  
 حاديث الثابتة.أوصاؼ ا٤بهدي من خبلؿ األ المسألة األول:   
 انسجاـ عقيدة ا٤بهدي مع العقل السليم. :ةالمسألة الثاني   
 براءة عقيدة ا٤بهدي من شبهات ا٤بنكرين. المسألة الثالثة:   
 مسائل: وفيو ثالث(، املهدي عند الشيعت اإلماميت) لمطلب الثاني:ا 
 والدة مهدي الشيعة ٍب دخولو ُب عصر الغيبة.المسألة األولى:    
 أوصاؼ ا٤بهدي من خبلؿ أحاديث وأخبار الشيعة.المسألة الثانية:    
 عقيدة مهدي الشيعة ُب ميزاف العقل السليم.المسألة الثالثة:    
  منهج الربقعي يف االستدالل ونقد أسانيد زواياث املهدي عند ) األول:الباب
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 ن:فصالوفيو (، السافضت
 :مباحث أربعةفيو (، و ُب االستدالؿ الربقعي منهج) :ولاألالفصل  
 ُب االستدالؿ بالقرآف والسنة. الربقعي منهج المبحث األول:  
 ُب االستدالؿ بالعقل. الربقعي منهج المبحث الثاني:  
 ُب التفريق بْب السنة والبدعة. الربقعي منهج المبحث الثالث:  
ج هن وأ"سنة اإلماـ بػ  ٩با يسميو الشيعة الربقعي موقف المبحث الرابع:  
 اإلماـ".

 أربعةوفيو  ،(الرافضةموقف الربقعي من أسانيد روايات مهدي ) الفصل الثاني: 
 مباحث:

 .الكتب الٍب ٝبعت أحاديث مهدي الشيعة وأخباره المبحث األول:  
 تمهيد ومطلبان وفيو، رواة أحاديث وأخبار مهدي الشيعة المبحث الثاني:  
 ن:امطلب
 ىيل.الرواة اجملا المطلب األول:   
 الرواة الضعفاء. المطلب الثاني:   
 رأيو ُب الطريق الصحيح إلثبات الروايات واألخبار. المبحث الثالث:  
الذين يرددوف أحاديث  ئهمعلماو  ىمأمور رأيو ُب والة  المبحث الرابع:  

 ا٤بهدي.
 :من خالل حمتىي  السافضتنقد الربقعي لعقيدة املهدي عند ) الباب الثاني

 فصول: تمهيد، وتسعةوفيو (، الىازدة فيهالسواياث 
 ، ُب منهجو ُب نقد متوف الروايات الشيعية الواردة ُب ا٤بهدي.التمهيد 
وفيو (، من ا٫بصار اإلمامة ُب اثِب عشر إماماً  الربقعي موقف) الفصل األول: 
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 ن:امبحث
 الداللة النقلية على إبطاؿ اال٫بصار ُب اإلمامة. المبحث األول:  
 الداللة العقلية على إبطاؿ اال٫بصار ُب اإلمامة. الثاني: المبحث  
على ا٤بهدي والعبلمات  الرافضةمن استدالالت  الربقعي موقف) الفصل الثاني: 

 مباحث: ةوفيو خمس(، الدالة عليو
 اآليات الٍب يستدلوف هبا على ا٤بهدي. المبحث األول:  

 ا٤بهدي. الروايات الٍب يستدلوف هبا على المبحث الثاني:  
 هنا تدؿ على ا٤بهدي.أا٤بعجزات الٍب يدعوف  المبحث الثالث:  
 أخبار السحرة والكهنة. المبحث الرابع:  
 أخبار ا٤بعمرين. المبحث الخامس:  
 ةوفيو سبع (،الرافضةعند هدي ا٤بمن عقيدة  الربقعي موقف) الفصل الثالث: 

 مباحث:

 ي.موقفو من عقيدة وجود ا٤بهدالمبحث األول:   
 استداللو على نفي وجود ا٤بهدي ٗبّدعي ا٤بهدية.المبحث الثاني:   
 رده لزعم الرافضة: ما ُب شخصية ا٤بهدي من سنن األنبياء.المبحث الثالث:   
 وسّبة ا٤بهدي. -y-رده لتفريقهم بْب سّبة الرسوؿ المبحث الرابع:   
 علم ا٤بهدي وعلم األنبياء واألولياء.المبحث الخامس:   
 مشاهبة ا٤بهدي لذي القرنْب.لمبحث السادس: ا  
 قوؿ الشيعة: "يا مهدي أدركِب".المبحث السابع:   
وفيو  (،موقف الربقعي من أ٠باء وألقاب مهديهم ووالدتو وصفاتو) الفصل الرابع: 
 مباحث: ةخمس
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 أ٠باء ا٤بهدي وألقابو وكناه ونسبو.المبحث األول:   
 ُب وقت والدة مهدي الشيعة.بيانو االختبلؼ المبحث الثاني:   
 حقيقة أـ ا٤بهدي الٍب يدعيها الشيعة.المبحث الثالث:   
 .صفات ا٤بهدي وعبلماتوالمبحث الرابع:   
 .العمل بالتقية قبل خروج ا٤بهديالمبحث الخامس:   
 مباحث: خمسةوفيو (، غيبة ا٤بهديمن  الربقعي موقف) :خامسالفصل ال 
  أوردوىا ُب انتظار ا٤بهدي. الفضائل الٍب المبحث األول:  
 ىم أف غيبتو إ٭با ىي لتمحيصهم.ؤ ادعا المبحث الثاني:  
 . كيفية انتفاع الرافضة با٤بهدي ُب غيبتو المبحث الثالث:  
 وكيفية تعيينهم. ،وأحوا٥بم ،نواب وسفراء ا٤بهدي المبحث الرابع:  
 .لغيبة ا٤بهدي الرافضة تتعليبل المبحث الخامس:  
وفيو (، من األحداث ا٤بصاحبة ٣بروج ا٤بهدي الربقعي موقف) :لسادساالفصل  
 مباحث: ةخمس
 تربيرىم عدـ وقوع أخبار األئمة أنو من باب البداء. المبحث األول:  
 عبلمات ظهور ا٤بهدي. المبحث الثاني:  
 يـو خروج ا٤بهدي. المبحث الثالث:  
 هتم للمهدي.ما أوجبوه على أنفسهم عند مشاىد المبحث الرابع:  
 مبايعة الناس للمهدي وقت ظهوره. المبحث الخامس:  

(، وفيو خروجومن دعاوى رؤية ا٤بهدي قبل  الربقعي موقف) :السابعالفصل  
 مباحث: ثالثة
 .رؤية سعد بن عبد ا األشعري ومسائلو للمهديالمبحث األول:   



 مقدمة

ٕٓ 
 

 .رىمّدعي رؤية ا٤بهدي عياناً ُب غيبتو الصغالمبحث الثاني:   

 دعاوى رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى. المبحث الثالث:  
(، ومن األحداث ُب ملك ا٤بهدي بعد خروج الربقعي موقف) :الفصل الثامن 
 مباحث: ةعبر أوفيو 
 الشعارات الٍب يرفعها الناس ُب عهد ا٤بهدي. المبحث األول:  
 و٫بوىا. ارواألشجتصرفو ُب ا٤بساجد واألراضي ا٤بملوكة  المبحث الثاني:  

 .ا٤بعجزات الٍب تظهر على يديو المبحث الثالث:  
  أصحابو للناس.و دي هالقرآف الذي سيعلمو ا٤ب المبحث الرابع:  
 ةوفيو ست(، من حروب ا٤بهدي وفتكو بالناس الربقعي موقف) الفصل التاسع: 

 مباحث:
 قوة ا٤بهدي وقوة أصحابو وجنوده. المبحث األول:  
 طبيقو للحدود الشرعية على العصاة.ت المبحث الثاني:  

 .ونداء ا٤بهدي بو ،حكم التسّمي بػ "أمّب ا٤بؤمنْب" المبحث الثالث:  
 ضرب ا٤بهدي عنق كل من ٓب يقر بالوالية. المبحث الرابع:  
 صنيع ا٤بهدي ُب بِب شيبة وبِب أمية. المبحث الخامس:  
 ب ا٤بهدي.الٍب يدعوف بأهنا سوؼ ٙبار  البلداف المبحث السادس:  
 وتوصياتو، وتشتمل على نتائج البحثالخاتمة ،. 
   الفهارس العامة، وىي:ٍب 

 فهرس اآليات القرآنية. .ٔ
 فهرس األحاديث النبوية الثابتة. .ٕ
 فهرس الروايات الشيعية. .ٖ
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 فهرس األعبلـ من السنة والشيعة. .ٗ
 فهرس األماكن والبلداف. .٘
 فهرس الفرؽ وا٤بذاىب. .ٙ
 فهرس ا٤بصادر وا٤براجع. .ٚ
 فهرس ا٤بوضوعات. .ٛ

 :منهج البحث -
 على النحو التإب: -ٗبشيئة ا تعأب- ف عملي ُب ىذا البحثاك

 مؤلفاتوا٤بنتظر من  الرافضةالفضل الربقعي ُب مهدي  وٝبع آراء أب .ٔ
عن مهدي الشيعة  -رٞبو ا-آراء للربقعي  تتضمنوما يتوفر من مصادر أخرى  ا٤بَبٝبة

بإذف -مع اإلشارة للمصدر ُب موطن النقل  ،ادر العلميةا٤بصمبثوثة ُب أي مصدر من 
 .ودراستها -ا

موافقاً ألحٍد من أىل السنة وا١بماعة أو من الشيعة إذا وجدُت قواًل  .ٕ
د موقف إحدى مسائل مهدي الشيعة ا٤بنتظر فإين أنقلو لتأيي نقد لقوؿ الربقعي ُب

مهدي  عقيدةعلى ا٫براؼ أىل السنة  معبياف اتفاقهم و  ،براز أقواؿ ا٤بتحولْبإلو  ،الربقعي
 .الرافضة

 عزو اآليات القرآنية الكرٲبة إٔب اسم السورة ورقم اآلية. .ٖ
األحاديث النبوية واآلثار إٔب مصادرٮبا ا٤بعتمدة من كتب أىل  ٚبريج .ٗ

 كتب  عزو الروايات الشيعية ا٤بوضحة لعقيدهتم ُب مهديهم إٔب ، وكذلكالسنة وا١بماعة
عشرية، فإف كاف ا٢بديث ُب الصحيحْب أو أحدٮبا فإين  ثِبعة االالشي الروايات عند
إليهما أو أحدٮبا، وإف ٓب يكن فيهما أو ُب أحدٮبا فإين أقـو بعزوه إٔب   أكتفي بعزوه

من الطبعة الٍب إما بذكر ا١بزء والصفحة  ،عند أىل السنةكتب ا٢بديث ا٤بعتمدة 
ث مرقَّمة، مع بياف درجتو من كبلـ أو بذكر رقم ا٢بديث إف كانت األحادي ،سأعتمدىا

 أىل العلم عليو.
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النقوؿ واألقواؿ الٍب ينقلها الربقعي ُب ثنايا كبلمو عن ا٤بهدي إٔب  توثيق .٘
 .فيما بْب يدي مواضعها من الكتب ا٤بطبوعة باللغة العربية أو ا٤بَبٝبة ٕبسب توفرىا

 الَبٝبة لؤلعبلـ غّب ا٤بشهورين الوارد ذكرىم بإٯباز. .ٙ
 ف بالفرؽ وا٤بذاىب من خبلؿ كتب الفرؽ وا٤بذاىب ا٤بشهورة.التعري .ٚ
 شرح الكلمات الغريبة بالرجوع إٔب معاجم اللغة. .ٛ
 التعريف بالبلداف واألماكن بإٯباز، من خبلؿ كتب ا٤بعاجم. .ٜ

 االلتزاـ بعبلمات الَبقيم وضبط ما ُٰبتاج إٔب ضبط. .ٓٔ
 وضع الفهارس العلمية وقد سبق ذكرىا. .ٔٔ

 شكر وتقدير. .٘
 صوابًا فمن ا، وإف يكُ  فإف يكُ  -وىو ُجهد ا٤بقل-قد بذلت ُجهدي ىذا و 

 منو بريئاف. -y-خطأً فمِب ومن الشيطاف، وا ورسولو 
ىذا وأشكر ا٤بؤب جل وعبل على توفيقو وامتنانو، وجوده وإحسانو على إٛباـ ىذا 

ستطعت بذؿ ما البحث، فلوال إعانتو ٕب ٤با استطعُت إٛبامو، ولوال تفّضلو علّي ٤با ا
بذلُتو من جهد، فلو ا٢بمد أواًل وآخرًا، ولو الشكر ظاىرًا وباطًنا، وأسألو سبحانو أف 

 ٯبعلو خالًصا لوجهو الكرمي، وأف يبارؾ فيو، وأف ينفع بو.

ڇ  ڍ ڍ  ڌ   ڌ  وامتثااًل ألمر ا جل وعبل حيث قاؿ: ﴿

، ، فإف فضلهما علّي كبّبٌ الكرٲبْب لديّ افأتوجو بالشكر والعرفاف لو  (ٔ)﴾ڎ
فليس البحث وال الباحث إال حسنة من حسناهتما؛ الٍب أسأؿ ا تعأب أف يثقل هبا 

 موازينهما، وأف يرفع درجاهتما، وأف يعلي مكانتهما ُب ا١بنة.
فإين  ،(ٕ)((من ال يشكر الناس )ال يشكُر اَ ): -y-ٍب امتثااًل لقوؿ ا٤بصطفى 
                                                           

 (.ٗٔ( سورة لقماف، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٛٔاألدب ا٤بفرد، برقم: ) (،ٜٖٜٚ( مسند اإلماـ أٞبد، برقم: )ٕ)
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أتوجو بالشكر ا١بزيل، واالمتناف العميق لفضيلة شيخي ا٤بشرؼ على ىذه الرسالة 
الذي أمدين بتوجيهاتو عبدالرٞبن قدح، بن  / ٧بمودالدكتوراألستاذ فضيلة الشيخ 

مسّبة الدقيقة، فكاف ٥با األثر الكبّب ُب تقومي  السديدة، وآرائو القوٲبة، وملحوظاتو
خلقو و٠بتو، فأسأؿ ا تعأب أف ٯبزيو أحسن دماثة البحث، كما أفدُت من علمو و 

ا١بزاء وأوفاه، وأف يبارؾ لو ُب عمره وعلمو وعملو وذريتو، وأف ٲبتعو ا٤بتاع ا٢بسن، وٱبتم 
 ٖبّب. وللمسلمْب ولو ٕب

وا ُب رعاية ىذا ا٤بوضوع منذ كاف فكرة حٌب وإف كاف ىناؾ من أشخاص ساٮب
بن عبدالعزيز ا٣بلف اأصبح مشروعاً فهم كبلً من فضيلة شيخي األستاذ الدكتور/ سعود 
 -كما يبذ٥با مع طبلبو-الذي كاف مرشداً ٕب ُب السنة ا٤بنهجية وبذؿ جهوده ا٤بشكورة 

مو، وأشكر فضيلة ُب رعاية خطة البحث وتوجيهها وتصويبها، فشكر ا لو ما قدّ 
سآب السحيمي فقد كنت أستشّبه بتلك ا٤برحلة بن  شيخي األستاذ الدكتور/ سليماف

 وكاف ذو رأي رشيد وٓب يبخل بوقتو وعلمو فجزاه ا خّباً.
، وأخص منهم اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورةامعة ا١بكما أتوجو بالشكر للقائمْب على 

على إتاحتهم ىذه الفرصة ٕب  العقيدةثلة ُب قسم ، ٩بالدعوة وأصوؿ الدينمنسويب كلية 
وإعدادىا، وأشكر ٝبيع من مدَّ يد العوف وا٤بساعدة ٔبهٍد بذلو أو رأياً  الرسالةتسجيل ل

أشار عليَّ بو، وأخص منهم إخواين ٗبجموعة الربىاف الدعوية با٤بنطقة الشرقية الذين 
شيعة ا٤بوجودة فيها ومؤلفات ال فتحوا باب مكتبة اجملموعة العلمية فاستفدت من كتبها

على ما قّدمو وبذلو  رفّاع الروقي جزاُه ا خّباً بن  األخ/ ماجدكبًل من شيئًا كثّباً، و 
 .وأخي العزيز/ عبدالرٞبن الدىبلوي بارؾ ا فيو

/عبدا بن سليماف الدكتوراألستاذ كما أشكر أيًضا كبًل من فضيلة الشيخ 
األستاذ  ، وفضيلة الشيخقسم العقيدة با١بامعة اإلسبلميةس ب، عضو ىيئة التدريالغفيلي
عضو ىيئة التدريس بقسم العقيدة با١بامعة ، سعيد بن ٧بمد معلوي /الدكتور
، على تفضلهما وتكرمهما بَقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة، وتزويدي با٤ببلحظات اإلسبلمية

 السديدة، الٍب سآخذىا بعْب االعتبار إف شاء ا تعأب.
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العلم النافع  وُب ا٣بتاـ أسأؿ ا سبحانو بأ٠بائو ا٢بسُب وصفاتو العلى، أف يرزقِب
 على الكتاب والسنة، وٲبيتِب والعمل الصاّب، واإلخبلص ُب السر والعلن، وأف ٰبييِب

ُب زمرة الصا٢بْب، وأف ال يُزِْغ  ط، وأف ٰبشرينع وال مفرّ ؿ وال مضيّ عليهما، غّب مبدّ 
 من لدنو رٞبة إنو ىو الوىاب. ، وأف يهبِببعد إذ ىداين قليب

، وصلى ا وسلم وبارؾ على نبيو ٧بمد، وعلى وأجّل وأحكم واُ تعأب أعلم
 .إٔب يـو الدين آلو وصحبو ومن تبعو

 

 
 



 

 د: في ترجمة البرقعيالتمهي
 وفيو مبحثان:

 مطالب: أربعةالمبحث األول: )التعريف بالبرقعي(، وفيو 
 ، ووالدتو.لمطلب األول: اسمو ونسبو، ولقبو وكنيتوا

 عليو.الشيعة المطلب الثاني: حياتو العلمية ومكانتو، وثناء علماء 
 وفاتو.المطلب الثالث: 

ة، وتركو مذىبو الفاسد، وامتحانو في ذلك(، المطلب الرابع: )ىدايتو للسنّ 
 مسائل: خمسوفيو 

 عشري. يثنب االالمسألة األولى: انتماؤه للمذى
 المسألة الثانية: ىدايتو وتركو لمذىبو.

 المسألة الثالثة: آراؤه ومواقفو بعد ىدايتو.
 المسألة الرابعة: امتحانو وتعذيبو.

 المسألة الخامسة: أشهر مؤلفاتو ورسائلو وذكر موقف الشيعة منها.
 المبحث الثاني: )المهدي بين السنة والرافضة(، وفيو مطلبان:

ألول: )المهدي عند أىل السنة والجماعة(، وفيو ثالث مسائل: المطلب ا
 المسألة األولى: أوصاف المهدي من خالل األحاديث الثابتة.

 .المسألة الثانية: انسجام عقيدة المهدي مع العقل السليم
 المسألة الثالثة: آراؤه ومواقفو بعد ىدايتو.

 .نكرينالمسألة الثالثة: براءة عقيدة المهدي من شبهات الم
 المطلب الثاني: )المهدي عند الشيعة اإلمامية(، وفيو ثالث مسائل:

 .المسألة األولى: والدة مهدي الشيعة ثم دخولو في عصر الغيبة
 .المسألة الثانية: أوصاف المهدي من خالل أحاديث وأخبار الشيعة

 .لعقل السليمفي ميزان االمسألة الثالثة: عقيدة مهدي الشيعة 
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 :مطالب ة، وفيو أربععريف بالبرقعي(ألول: )التالمبحث ا

 .، ووالدتووكنيتو المطلب األول: اسمو ونسبو، ولقبو
 .ونسبو أواًل: اسمو

 ترجم لنفسو بقولو:
السيد رضا بن  حجة اإلسبلـ، السيد أٞبد، بن ،(ٔ)ا٢بسنبن  ))أبو الفضل،

بن ا مّب رضا الدين،بن  ٰبٓب، ابن مّب ٧بسن،بن  مّباف،بن  السيد ٰبٓب،بن  الدين،
بن ا مّب أبو القاسم،بن  باد شاه،بن  مّب حسْب،بن  مّب فخر الدين،بن  السيد ٧بمد،

علي، بن  اسم،الق أيببن  أيب جعفر ٧بمد،بن  عيسى،بن  بندار،بن  مّب أبو الفضل،
بن ا موسى ا٤بربقع،بن  السيد أٞبد،بن  ٧بمد األعرج،بن  أٞبد،بن  بن علي، ٧بمد،ا

 .(ٕ)((٧بمد ا١بواد
 عن نسبو: -ٞبو ا تعأبر -ويقوؿ 

وألف نسبنا يصل إٔب موسى ا٤بربقع يقاؿ لنا: "الربقعي"، وألنو يصل إٔب الرضا 
 .(ٖ)يقاؿ لنا: "الرضوي"

                                                           

"حسػػػن"، وُب  ( بقولػػػو:ٛ( ذكػػػر اسػػػم والػػػده ُب ترٝبتػػػو لنفسػػػو ُب مقدمػػػة: سػػػوانح األيػػػاـ، ص: )(ٔ
ترٝبتو لنفسو ا٤بأخوذة أعبله من ملحػق كتابػو كسػر الصػنم بػأف اسػم والػده "ا٢بسػن"، ولعػل مػا 

لقولػػػو بعػػػد ترٝبػػػة نفسػػػو: )أمػػػا والػػػدي  ؛ذكػػػره ُب سػػػوانح األيػػػاـ بغػػػّب أؿ التعريػػػف ىػػػو الصػػػواب
 (.ٛالسيد حسن فقد كاف فقّباً(، ص: )

طلػػب مػػن الػػدكتور عبػػد الػػرحيم مػػبل زادة البلوشػػي كتبهػػا بنػػاًء علػػى   -رٞبػػو ا-( رسػػالة للربقعػػي (ٕ
عرَّؼ ُب ىذه الرسالة بنفسو، وأ٠باء مؤلفاتو، وجوانب مػن حياتػو، وبعػض إجازاتػو العلميػة مػن 

(، ٖٖٚن، وىػػػػي مطبوعػػػػة ُب ملحػػػػق بكتابػػػػو: "كسػػػػر الصػػػػنم" ص: )يمراجػػػػع الشػػػػيعة ا٤بقلَّػػػػد
 (.ٛ) ص: للربقعي، ولبلستزادة يُنظر مقدمة كتاب: سوانح األياـ،

 ( ا٤برجع السابق.(ٖ
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 .ثانياً: لقبو
ُب نسبو أنو يقاؿ ٥بم:  -رٞبو ا- ور من لقبو: "الربقعي"، وكما نُقل عنوا٤بشه
 .(ٔ)"الرضوي"

 .ثالثاً: كنيتو
فَّ: أعي( : )أبو الفضل الربقأقوؿئ الكرمي عند الوىلة األؤب عندما يظهر للقار  

ل غفِ و: )الربقعي( ىو: لقبو، وأفَّ لو ا٠باً آخر أُ  ،-رٞبو ا-لو  )أبو الفضل( ىي: كنيةٌ 
 اشتهر هبما وذكرتا ُب مقدمة كتبو ورسائلو وإجازاتو ْبوٓب يذكر مع كنيتو ولقبو اللت

 العلمية.
فػ: )أبو  ،ىو ا٠بو ا٢بقيقي الدَّاؿ على شخصو (كنية)ضمن إال أفَّ ىذا االسم ا٤بت

وما وقفُت عليو من مؤلفاتو ورسائلو  ،الفضل( ليس كنيًة لو كما ىو موجود ُب ترٝبتو
ٝبيعهم يدعونو: )أبو الفضل(، ٍب ينسبونو:  ؛تو الٍب كتبها لو مراجع الرافضةاوإجاز 

 .ضوي()الربقعي(، أو: )الر 
 يقوؿ عن نفسو:

 قػػػػاؿ أبػػػػو الفضػػػػل ىػػػػو السيػػػػػداين
 

 الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الربقعػػػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػاين
 الرضػػػػا  جػػػػدي مربقػػػػع ىػػػػو سػػػػبط 

 
 كػػػػػػػػػػػػػنيتو وكػػػػػػػػػػػػػنيٍب ابػػػػػػػػػػػػن الرضػػػػػػػػػػػػا

 تربػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتو  ا٢بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى 
 

 (ٕ)لنػػػػػػػيب وعَبتػػػػػػػوعلػػػػػػػى ا مصػػػػػػػلياً 

                                                            

، وقػػد نسػػبو إٔب: "الرضػػوي" بعػػض ا٤براجػػع العلميػػة الرافضػػية، ومػػنهم: آغػػا بػػزرؾ سػػوانح األيػػاـ( (ٔ
، (ٖٙٚ-ٖٗٚطهػػػػػراين، وا٤برجػػػػػع الكاشػػػػػاين ُب إجازهتمػػػػػا لػػػػػو، انظػػػػػر: "كسػػػػػر الصػػػػػنم" ص: )

كػػػذا )أبػػػو وُنبلحػػػظ ُب ىػػػذه األبيػػػات أنػػػو ٠بَّػػػى نفسػػػو )أبػػػو الفضػػػل( ٩بػػػا يػػػدؿ علػػػى أف ا٠بػػػو ى
يعقػػوب الَبكسػػتاين أسػػتاذ اللغػػة با١بامعػػة اإلسػػبلمية بػػأف بػػن  الفضػػل(، وقػػد أفػػادين أ. د/ ٧بمػػد

ويُكتػػػب ىكػػػذا  ،الصػػػواب أف يكػػػوف ا٠بػػػو ُب عنػػػواف الرسػػػالة بػػػْب قوسػػػْب علػػػى سػػػبيل ا٢بكايػػػة
 .[موقف )أبو الفضل( الربقعي من مهدي الشيعة]

 (.ٕٙٔ( انظر: سوانح األياـ، ص: )ٕ)
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يُدعى األُب باسِم أكرب أوالده الذكور، فإف اسَم  و٤با كاف سائدًا عند العرب أفْ 
، ونبلحظ الَبكيب ُب اسم ابنو (ٔ)أكرب أوالد الربقعي من الذكور ىو: )٧بمد حسْب(

يتربكوف  ا٠بْبمن ا٠بْب، وىذه عادة مشهورة عند غّب العرب وىي األ٠باء ا٤بركبة من 
فهذا ىو ا٠بو وليس كنية لو   ،الفضل وعلوف الكنية ا٠بًا للشخص كحاؿ أبٯبهبا، أو 

 كما قد يُظن.
خصوصًا دوؿ الشماؿ اإلفريقي  -أيضاً -د بعض العرب وىي عادة موجودة عن

يذكروف إٔب جانب اسم الشخص اسم: )٧بمد( أو: )عبد الرٞبن( أو: )عبد ا( أو: 
 غّبىا من أ٠باء الصا٢بْب أو القادة.

 .: والدتوابعاً ر 
ٙبديدًا لسنة والدتو، إال أين وجدُت ُب ترٝبتو الٍب كتبها: أنو بدأ تعليمو  ٓب أجدْ 

 ،ُب ا٢بوزة العلمية ُب مدينة قم عندما قدـ إليها العآب عبد الكرمي ا٢بائري اليزيدي
وذكر الربقعي أنو  ،(ىػ ٖٓٗٔ) حيث كاف قدومو إليها عاـ ،وأسس ألىلها حوزة علمية

 .(ٕ)أ تعليمو ُب تلك السنة وىو ابن عشر سنْب أو ابن اثنٍب عشرة سنةابتد
، وإذا كاف (ىػ ٖٖٓٔ) ن عشر سنْب فستكوف والدتو ُب عاـفإذا كاف حينها اب

 .(ىػ ٕٖٛٔ)  عشرة سنة فستكوف والدتو ُب عاـحينها ابن اثنٍب
  

                                                           

( حيث أجازه وابنػو: )السػيد ٖٙٚ: إجازة ا٤برجع آغا بزرؾ طهراين، "كسر الصنم" ص: )( انظرٔ)
وذكػػر اسػػم ابنػػو علػػى ىػػذا النحػػو ا٤بركَّػػب ُب آخػػر حياتػػو ُب وصػػيتو ٖبصػػوص  ،٧بمػػد حسػػْب(

 (.ٖٗٙحقوؽ نشر كتبو ُب ملحق سوانح األياـ، ص: )
 (.ٖٚٚ(، كسر الصنم، ص: )ٔٔ( انظر: سوانح األياـ، ص: )(ٕ
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 .عليوالشيعة علماء ، وثناء ومكانتو ،العلميةالمطلب الثاني: حياتو 
 .أواًل: حياتو العلمية

من عظيم نعمة ا تعأب على عبد من عباده أف ينعم عليو بنعمة العلم والفقو 
مب  ىب  يب  جت   حت  خت   ﴿لّبفعو بو ُب الدنيا واآلخرة، كما قاؿ تعأب: 

﮵  ﮶  ﮷     ﮴ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﴿ وقاؿ تعأب: (ٔ)﴾مت  ىت    يت

ـَ عمره وساعاتو ولياليو ُب القرآف (ٕ)﴾﮸  ﮹ ، ومن خّب ما يصرؼ اإلنساف فيو أيا
يب كما جاء من حديث الصحا  -y-ٍب ُب سنة الرسوؿ  ،والعمل بو ،رهوتدبالكرمي 

من يرد اهلل بو خيرًا يفقهو في : ))-ا عنو رضي- أيب سفيافبن  ا١بليل معاوية
 .(ٖ)((الدين

العلمية، وصرؼ أوقاتو  الفضل الربقعي إٔب ا٢بياة وولذلك فقد وفَّق ا تعأب أب
بالرغم من الصعوبات الٍب واجهها ُب  ،طبلع فيو منذ نعومة أظفارهواالُب القراءة 

مسّبتو التعليمية، حٌب بلغ ُب أشده من ا٤بنزلة العلمية ما فاؽ بو منزلة كثٍّب من ا٤بعروفْب 
قرأىا وينظر ُب عصره، فما وصل ٤برحلة النضج إال وىو يتأمُل ُب آيات القرآف الكرمي، في

 فيها بتجرد تاـ، وبقصد البحث عن ا٢بق، والتنقيب عن سبيل الرشاد.
: ))وبسبب فقر والدي تعذَّر عليو اإلنفاؽ على تعليمنا.. -رٞبو ا تعأب-يقوؿ 

لكن ا وفقِب بأـٍ حريصٍة على التعلم فدرست بربكة جهدىا، حيث كانت تسعى 
هرياً.. ففي صغري تعلمت القراءة والكتابة لتحصيل ا٤باؿ القليل لَبسلو للمعلم ش

بأسلوب غّب معتاد.. ونظراً لقلة ذات اليد كنت أذىب إٔب ا٤بدرسة وأجلس بالقرب من 
                                                           

 (.ٔٔ( سورة اجملادلة، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٙٚ( سورة يوسف، اآلية رقم: )(ٕ
( وٛبامو قولو: ))وإ٭با أنا قاسػم وا يعطػي، ولػن تػزاؿ ىػذه األمػة قائمػة علػى أمػر ا، ال يضػرىم (ٖ

إ٠باعيػػػػل البخػػػػاري ُب ا١بػػػػامع بػػػػن  مػػػػن خػػػػالفهم، حػػػػٌب يػػػػأٌب أمػػػػر ا((، أخرجػػػػو اإلمػػػػاـ ٧بمػػػػد
 (.ٔٚالصحيح، برقم: )
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الطبلب الذين يعلمهم ا٤بعلم وأستمع إليو فتعلمت شيئًا فشيئاً.. حٌب يسَّر ا ٕب أف 
 .(ٔ)أتعلم النحو والصرؼ((

ا مَب وعرضها مَب، ٨بصصة ألغراض تنظيف وظلَّ يتعلم ُب حجرٍة صغّبٍة طو٥ب
ا٤بدرسة، وكاف باهبا مكسوراً، ٯبلس معو فيها خادـ ا٤بدرسة، ويتقاضى من اإلدارة راتباً 

 .(ٕ)شهرياً مقداره ٟبسة رياالت، إٔب أف ًبَّ رفع راتبو إٔب ٜبانية رياالت
الوعظ  و الطبلب ُب جوالتئا٤بكاف، حٌب بدأ ُب مرافقة زمبل وظل يتعلم ُب ىذا

، (ٖ)بقرى إيراف، حيث ابتدأ رحلة الوعظ األؤب وتعليم الناس ُب مسجد قرية ورامْب
 .(ٙ)، وقرية رمز آباد (٘)، وقرية جعفر آباد (ٗ)وقرية جواد آباد 

والتعليم الٍب قاـ هبا ُب تلك ا٤بدف والقرى الحظ انتشار وُب أثناء جوالت الوعظ 
 اظ الرافضة، وُب ذلك يقوؿ:الكذب وا١بهل والدجل من وعَّ 

))كاف التبلعب منتشرًا حٌب ُب الدعوة وتوٕب ا٤بنابر، حيث تسلَّط عليها ُجهَّاؿ 
ال علم لبعضهم إال حفظ أربعة أبيات مليئة بالشرؾ، وىكذا اختلطت معآب الدين 

                                                           

 (.ٔٔ - ٜ( سوانح األياـ، ص: )(ٔ
 (.ٖٚٚ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
 ألصػػفهاف، ُب طريػػق القاصػػد منهػػا وتسػػّمى حاليػػاً طهػػراف ( قريػػة ورامػػْب: بُليػػدة مػػن نػػواحي الػػّريّ (ٖ

. ]انظر: مراصد اإلطبلع على أ٠باء األمكنة والبقاع، لعبػدا٤بؤمن القطيعػي، ص: إيرافٝبهورية 
(، والنسػػػػػػػبة إليهػػػػػػػا: الػػػػػػػوراميِب. ٖٓٚ/ ٘اف، للحمػػػػػػػوي، ص: )([، معجػػػػػػػم البلػػػػػػػدٕٖٗٔ/ ٖ)

 ([.ٖٕٚ/ ٔ]انظر: لب اللباب ُب ٙبرير األنساب، للسيوطي، ص: )
( ٓب أجد ٥بذه القرية تعريفاً ُب كتب البلداف واألماكن، وقاؿ عنها الربقعي: ))تبعػد مسػافة فرسػخ ٗ)

سعة ا٢برة علػى شػبكة ا٤بعلومػات ، ويكيبيديا ا٤بوسو ([ٗٔ، ص: )من ورامْب((، ]سوانح األياـ
 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔالعا٤بية، بتاريخ: 

 ([.ٕٕٗ/ٕٙذكر آغا بزرؾ الطهراين أف ىذه القرية من مزارع أصفهاف. ]انظر: الذريعة، ص: )( ٘)
( ٓب أجػػػد ٥بػػػذه القريػػػة تعريفػػػاً ُب كتػػػب البلػػػداف واألمػػػاكن وكػػػبلـ الربقعػػػي غػػػّب إشػػػارتو إليهػػػا أثنػػػاء ٙ)

 م والتعليم ُب القرى اجملاورة لورامْب وجواد وجعفر آباد ُب نواحي الّرّي. رحبلتو لطلب العل
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 .(ٔ)بالغلو وا٣برافات واختلط ا٢بق بالباطل((
ولقد كاف ىذا الوضع السيئ السائد بْب وّعاظ الرافضة أشد األثر عليو ُب أف 

  تعليم الناس ودعوهتم حيث يقوؿ:يستمر ُب

))وقد اجتهدُت ُب دعوة الناس وتذكّبىم با تارة ُب ا٤بسجد مع ٟبسة أو ستة 
ى الطرؽ أو ُب ٞباـ القرية أو عند الدكَّاف.. وكنت ٩بن يأتوف للمسجد، وتارة ُب إحد

، وبعض الناس   ُأسأؿ عن بعض األحكاـ ُب األصوؿ والفروع فأجيبهم ٗبا يفتح ا عليَّ
وا طريقهم حٌب ال أكلمهم أو أعظهم((  .(ٕ)كانوا يتهربوف مِب، فإذا رأوين من بعيد غّبَّ

 

 .العلمية ثانياً: مكانتو

ًا ُب حوزة قم العلمية، وقد بلغ رتبة االجتهاد كما ذكر أستاذ -رٞبو ا- كاف
 بياف عاـ أصدره ووزعو، وجاء فيو:ذلك ُب 

))ليعلم ا١بميع أين مسلٌم متبٌع للقرآف، وأنِب أتؤب أئمة أىل البيت، وليعلم الذين 
يذمونِب ُب اافل أين بلغت ُب مذىبهم رتبة االجتهاد، ومستعد ألناقش أي ٦بتهد 

 .(ٔ)(((ٖ)، بل مستعد ألباىلو٨بالف ٕب

                                                           

 (.ٜٔ( سوانح األياـ، ص: )ٔ)
 (.ٕٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
ا٤بباىلػػػة: ا٤ببلعنػػػة، يعػػػِب أف ٯبتمػػػع القػػػـو إذا اختلفػػػوا ُب شػػػيء فيقولػػػوا: لعنػػػة ا علػػػى الظػػػآب منَّػػػا. ( (ٖ

(، ٜٕٙٔ/ٙ[، ولبلسػػػتزادة: الصػػػحاح، للجػػػوىري، ص: )(ٕٚ/ٔٔ]انظػػػر: لسػػػاف العػػػرب، ص: )
(، شػرح ٔٗ(، ٨بتػار الصػحاح، ص: )ٓٗٔ/ٔالفائق ُب غريب ا٢بػديث واألثػر، للز٨بشػري، ص: )

وبػػّْب ٥بػػم  ،نصػػارى ٪بػػراف -y-(، وقػػد نػػاظر رسػػوؿ ا ٙٚ٘/ٔالشػػفا، ٤بػػبل علػػي القػػاري، ص: )
لشػاطيب: ))وا٢باصػل: أهنػم ٤بػا أتػوا ٤بنػاظرة رسػوؿ ا٢بق، و٤بّا ٓب يسػتجيبوا دعػاىم إٔب ا٤بباىلػة، يقػوؿ ا

اتبػػاع ا٢بػػق. وا١بػػداؿ علػػى ىػػذا الوجػػو ال ينقطػػع، ولػػذلك ٤بػػا بػػّْب  فو٦بادلتػػو ال يقصػػدو  -y-ا 
٥بػػم ا٢بػػق وٓب يرجعػػوا عنػػو ُدعػػوا إٔب أمػػر آخػػر خػػافوا منػػو ا٥بلكػػة فكّفػػوا عنػػو؛ وىػػو ا٤بباىلػػة. وىػػو قولػػو 

ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ﴿تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب: 

[((، ]االعتصػػػاـ، (ٔٙ) :]سػػػورة آؿ عمػػػراف، اآليػػػة رقػػػم ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ
= 
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وقد طالت أستاذيتو ُب ا٢بوزة العلمية ٗبدينة قم وٚبرج على يديو العديد من 
ولْب كما يقوؿ: ))أنا كنت أدّرس ُب مدينة قم أكثر من عشرين ؤ خ وا٤بسالطبلب والشيو 

عاماً، وقد درس عندي من شيوخهم كثّب، وبعضهم أخذوا مناصب ىامة بعد الثورة.. 
، والشيخ (ٕ)ٓب أكن أر٘بي منهم مناصرة، ومن ىؤالء: الشيخ ٧بمدي جيبلين  ولكنِب

، (٘)، والشيخ عباس افوظي (ٗ)، والشيخ ٧بمد رضا ا٤بهدوي الكِب (ٖ)البلىوٌب 
 .(ٚ)، وغّبىم(((ٙ)السيد رضا الربقعي و 

 عهد ا٣بميِب.ُب رفيعة ا٤بستوى  وٝبيعهم تقلدوا مناصبَ 
وكاف اختصاصو النوعي ُب فن العقيدة والردود العلمية على قومو كما سيظهر 

بإصبلح حيث كاف أغلبها فيما يتعلق  ،(ٛ)ذلك جليًا عند ا٢بديث عن مؤلفاتو وكتبو
وٙبرير مسائل عقيدهتم من الشرؾ والبدع والضبلالت ا٤بنتشرة ُب  ،عقائد عواـ الشيعة

                                                           
= 

بيػػػاف، ص: (، جػػػامع ال٘٘ٔعشػػػرية، ص: ) ([، ولبلسػػػتزادة: ٨بتصػػػر التحفػػػة االثػػػِبٓٗٚ/ٕص: )
 (.ٖٚ٘/ ٔ(، سّبة ابن ىشاـ، ص: )ٗٓٔ/ ٗ(، ا١بامع ألحكاـ القرآف، ص: )ٕٖٙ/ ٕ)
 (.ٖٔٔ، ص: )سوانح األياـ( (ٔ
 ([.ٕٔٙ، ص: )ا٤برجع السابق( رئيس مكتب مرشد الثورة ُب عهد خامنئي. ]انظر: (ٕ
 ([.ٕٔٙ، ص: )ابقا٤برجع الس( عّينو ا٣بميِب ٩بثبلً عنو ومشرفاً على ا٢برس الثوري. ]انظر: (ٖ
، ٩بػػػن شػػػارؾ ُب تأسػػػيس جامعػػػة (ىػػػػ ٜٖٗٔ)( الشػػػيخ ٧بمػػػد رضػػػا ا٤بهػػػدوي الكػػػِب، ولػػػد عػػػاـ: (ٗ

 ([.ٕٔٙ، ص: )ا٤برجع السابقاإلماـ الصادؽ، وتؤب رئاستها. ]انظر: 
( مػن تبلميػذ ا٣بميػِب و٩بثلػو ُب ا٢بػرس الثػوري. ]انظػر: قبسػات مػن سػّبة اإلمػاـ ا٣بميػِب ػ ا٢بيػاة (٘

([، بلػػػػغ مرتبػػػػة آيػػػػة ا العظمػػػػى، ولػػػػو موقػػػػع ٕٖٔيػػػػة، غػػػػبلـ علػػػػي الرجػػػػائي، ص: )االجتماع
(، بتػػػػػاريخ: http://mahfoozi.irإلكػػػػػَبوين علػػػػػى شػػػػػبكة ا٤بعلومػػػػػات العا٤بيػػػػػة وعنوانػػػػػو: )

 .(ىػ ٖ٘ٗٔ/ٙٓ/ٕٚ)
، كػػاف ٩بػػثبلً خاصػػاً للخميػػِب حػػٌب وفاتػػو، (ىػػػ ٜٛٗٔ)٧بمػػد الربقعػػي ولػػد عػػاـ: بػػن  ( السػػيد رضػػا(ٙ

 ([.ٕٔٙيس وبناء مسجد اإلماـ ا٢بسْب ُب ديب. ]انظر: سوانح األياـ، ص: )قاـ بتأس
 (.ٕٔٙ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٚ
 ( ُب ا٤بسألة السادسة، بعنواف: )أشهر مؤلفاتو ورسائلو وذكر موقف الشيعة منها(.(ٛ
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 عقائد الرافضة، ولو مؤلفات أخرى ُب التفسّب وا٢بديث وبعض ا٤بسائل الفقهية.
لسنا أماـ واعٍظ من الوعَّاظ، وال فقيو من الفقهاء..  إذًا فنحن ُب ىذه الدراسة

بلغت مرتبة رفيعة ُب االجتهاد وقوًة ُب ا٢بجة، وأصبح لو  وإ٭با أماـ شخصيٍة علميةٍ 
 .كما ىو ا٤بتبع عند عامة الشيعة  مقلدوف

وتلك ا٤بكانة العلمية جعلتو يتحدى بِب قومو ٤بناظرتو، بل ويدعوىم ٤بباىلتو ُب 
 ا٢بقائق والنتائج العلمية الٍب توصَّل إليها.

 
 .ثالثاً: ثناء العلماء عليو
ظم األلقاب العلمية الٍب ينا٥با العآب الشيعي وىو لقب: "آية حظي الربقعي بأع

كاتبات الر٠بية الٍب (ٔ)ا العظمى"
ُ
، وىو ثابٌت لو ُب عدد من اإلجازات العلمية وا٤ب

 .ت بينو وبْب علماء إيراف الكبارجر 
 ومن أولئك العلماء الذين أجازوه وأطلقوا عليو تلك األلقاب العلمية:

، (ٗ)آغا بزرؾ الطهراين  ،(ٖ)٧بمد رجب الطهراين  ،(ٕ)لسامرائي ابن مّبزا خليل ا

                                                           

وىػػي:  ( يطلِػق الشػيعة ىػذا اللقػب العلمػػي علػى مػن انتهػى مػن مراحػػل الدراسػة ُب ا٢بػوزة العلميػة(ٔ
)مرحلػػة ا٤بقػػدمات( ويػػدرس فيهػػا الطالػػب علػػـو اللغػػة والببلغػػة وا٤بنطػػق، ٍب: )مرحلػػة السػػطوح( 
ويدرس فيها الطالب علـو الفقو واألصوؿ والفلسفة، ٍب: )مرحلة ا٣بارج( ويدرس فيهػا الطالػب 
خػػارج نطػػاؽ الكتػػب بالبحػػث العلمػػي وا٤بناقشػػة وإلقػػاء ااضػػرات وتقييمهػػا، فػػإف اجتػػاز ٝبيػػع 

لػػػك ا٤براحػػػل بنجػػػاح وشػػػهد لػػػو الشػػػيوخ بػػػالنبوغ وا٢بفػػػظ وحسػػػن االسػػػتدالؿ وٛبػػػاـ االسػػػتنباط ت
 استحق أف ٲبنحوه لقب: "آية ا العظمى"، وقليلوف من ينالوف ىذا اللقب ومنهم الربقعي.

 ([.ٖٙٔػ  ٖ٘ٔخليل السامرائي، معاصر. ]انظر: سوانح األياـ، ص: )بن  ( ابن مّبزا ٧بمد(ٕ
، ىػاجر إٔب العػراؽ لطلػب العلػم، (ىػػ ٕٖٖٔ)الطهراين الرّازي، ولػد بطهػراف سػنة:  ( ٧بمد رجب(ٖ

. ]انظػر: سػوانح األيػاـ، ص: (ىػػ ٖ٘ٛٔ)وتتلمذ على أيب القاسم ا٣بوئي، توُب بطهراف سنة: 
 (.٘ٚٗ([، تراجم الرجاؿ، للسيد أٞبد ا٢بسيِب، ص: )ٖٙٔ)
مػػن األعػػبلـ اجملتهػػدين. ]انظػػر: رجػػاؿ ا٣باقػػاين، ( آغػػا بػػزرؾ الطهػػراين، آيػػة ا، اإلمػػاـ، الشػػيخ، (ٗ

([، معاصػػػر نػػػزؿ بػػػالنجف، وكػػػاف تلميػػػذاً للنػػػوري الطربسػػػي صػػػاحب  ٙٔلعلػػػي ا٣باقػػػاين، ص: )
= 
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، آقا ٪بفي (ٖ)ا٢بسن األصفهاين  و، أب(ٕ)القاسم الكاشاين  و، أب(ٔ)النيب العراقي عبد
 .(ٗ)ا٤برعشي

ب، وٝبيع ىؤالء وصفوا الربقعي بأوصاٍؼ علمية منها: العآب، الفاضل، ا٤بهذ
ا٤بعتمد، موالنا قراف واألماثل، السيد السند العبلمة الكامل، التقي النقي، فخر األ

 .(٘)األجل، معتمد الفقهاء واجملتهدين، ا٤بلقب بالعبلمة، وغّبىا
ويذكر الربقعي أنو ال يفخر بإجازة علماء ا٣برافة، وإجازاهتم ال تنفع العبد ُب 

 .(ٙ)اآلخرة، ولكنو يذكرىا ليبّْب أنو تتلمذ عليهم
  
                                                           

= 

كتاب: )فصل ا٣بطاب ُب إثبات ٙبريف كتاب رب األربػاب(، ]انظػر: أصػوؿ مػذىب الشػيعة 
ذريعػػػة إٔب تصػػػانيف ([. مػػػن مؤلفاتػػػو: الٜٜٜ/ ٖ(، )ٖٗ٘/ ٔعشػػػرية، ص: ) ثػػػِباإلماميػػػة اال

 .(ىػ ٜٖٛٔ)الشيعة، أعبلـ الشيعة، نوابع الرواة، طبقات أعبلـ الشيعة، توُب سنة: 
 ٖٚٓٔ)٧بمػد علػي الرفسػي العراقػي، آيػة ا العظمػى، نزيػل النجػف، ولػد عػاـ: بػن  ( عبد النػيب(ٔ

]انظػػر:  .(ىػػػ ٖ٘ٛٔ)، مػػن مؤلفاتػػو: الكنػػز ا٤بخفػػي دراسػػة ُب زيػػارة عاشػػوراء، وتػػوُب سػػنة: (ىػػػ
 ([، مقدمة كتابو السابق الكنز ا٤بخفي.ٖٛٔسوانح األياـ، ص: )

القاسػػم الكاشػػاين، نزيػػل ٗببئػػي، والكاشػػاين نسػػبة: إٔب كاشػػاف، مػػن مؤلفاتػػو:  و( ا٤بػػبل فػػتح ا، أبػػ(ٕ
منهج الصادقْب ُب إلزاـ ا٤بخالفْب، روضة األحرار ُب شفاعة األطفاؿ الصغار. ]انظػر: الذريعػة 

([، قػػػػػاؿ عنػػػػػػو ٕٙٛ/ ٔٔ(، )ٜ٘/ ٕٗلشػػػػػيعة، آلغػػػػػا بػػػػػزرؾ الطهػػػػػراين، ص: )إٔب تصػػػػػانيف ا
الربقعي: كػاف مشػهوراً ٗبواقفػو الػٍب ٓب تعجػب الشػاه، ُب وقػٍت كػاف األغلػب يتلّونػوف يوميػاً؛ إمػا 

 ([.ٕٖموافقوف للشاه أو ساكتوف خوفاً. ]انظر: سوانح األياـ، ص: )
، وكػاف (ىػػ ٕٗٛٔ)٤بوسػوي األصػفهاين، ولػد عػاـ: ٧بمَّػد ابػن  عبدا٢بميػدبػن  ( أبو ا٢بسن ٧بمَّد(ٖ

. ]انظػر: أعيػاف الشػيعة، سػن األمػْب العػاملي، (ىػػ ٖ٘ٙٔ)أحد مراجع التقليد، وتػوُب عػاـ: 
 ([.ٕٖٖ/ ٕص: )

( آقا ٪بفػي ا٤برعشػي، شػهاب الػدين، نزيػل قػم. ]انظػر: الذريعػة إٔب تصػانيف الشػيعة، آلغػا بػزرؾ (ٗ
 (.ٕٕٖػ  ٕٖٓنح األياـ، ص: )([، سواٙٓٔ/ ٗٔالطهراين، ص: )

(، وكػػػػػذلك وثػػػػػائق إجػػػػػازاهتم العلميػػػػػة للربقعػػػػػي ُب ٖٙٚ - ٖٗٚانظػػػػػر: كسػػػػػر الصػػػػػنم، ص: ) ((٘
 (.ٖٕٖ - ٖ٘ٔمبلحق كتاب سوانح األياـ، ص: )

 (.ٖٖٔانظر: ا٤برجع السابق، ص: ) (ٙ)
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 .وفاتوالمطلب الثالث: 

ُب سٍن متقدمٍة جداً، وذلك بعد معاناة شديدة مع آالـ  -رٞبو ا تعأب-توُب 
ا٤برض النفسي والبدين الذي تعرَّض لو من قبل ٝباعات ا٢بكومة اإليرانية ومبلٕب 

 (ٓٛ) عن عمر يزيد على (ىػ ٕٔٗٔ) السجن وُب منزلو وُب الطرقات عاـالرافضة ُب 
 عاماً.
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، وفيو ابع: )ىدايتو للسنة، وتركو مذىبو الفاسد، وامتحانو في ذلك(المطلب الر 

 ست مسائل:
 .عشري يثنمسألة األولى: انتماؤه للمذىب االال

ُب بيئٍة شيعيٍة متعصبٍة آلراء الشيعة، بل  -رٞبو ا تعأب-بو الفضل الربقعي ولد أ
ُب مدينة قم الٍب تعترب مصدر الثورة  -كما مرَّ معنا-إنو عاش وتلقى تعليمو الديِب 

 اإليرانية الٍب قادىا ا٣بميِب وأراد تصديرىا إٔب شعوب العآب اإلسبلمي ليعتنقوا أفكارىا.
بأنو ُب شبابو كاَف شيعيًا متعصباً  (ٔ)ور عبد الرحيم البلوشيويذكر عنو الدكت

ُب ثورتو، وقد اىتدى قبل  (ٕ)للمذىب ا١بعفري، وكاف من أنصار الدكتور ٧بمد مصدؽ
ردوٌد على  وكاف لو ،ىدايتو إٔب السنة عدٌد من العلماء وا٤بفكرين الشيعة ُب إيراف

، ٍب إنو بعد ىدايتو إٔب السنة تؤب بنفسو الرد على تلك (ٖ)ا٤بهتدي أٞبد الكسروي
                                                           

دينػة ا٤بنػورة، إال ( عبد الػرحيم عبػدا مػبل زادة البلوشػي، وكػاف مػن طػبلب ا١بامعػة اإلسػبلمية با٤ب(ٔ
أنو ٩بن ٓب يكمػل دراسػتو فيهػا، أكمػل دراسػتو ا١بامعيػة بكليػة الشػريعة ُب دمشػق، وكػاف عنػواف 
دراستو ٤برحلة الدكتوراه: ))ٙبوؿ الفكر اإلسػبلمي ُب إيػراف مػن السػنة إٔب الشػيعة خػبلؿ العهػد 

ريطانيػا، وُيشػرؼ علػى ُب ب -حاليػاً -الصفوي((، نا٥با مػن كليػة اإلمػاـ األوزاعػي بلبنػاف، ويقػيم 
قنػػاة وصػػاؿ الفضػػائية باللغػػة الفارسػػية، و٩بػػن شػػارؾ ٗبنػػاظرات ا٢بػػوار الصػػريح ُب قنػػاة ا٤بسػػتقلة 

 الفضائية، ُمَبِجم كتاب: )كسر الصنم(.
الػػػدكتور ٧بمػػػد مصػػػّدؽ، مؤلػػػف ُب ا٢بقػػػوؽ، مػػػن مؤلفاتػػػو: أصػػػوؿ القواعػػػد ا٤باليػػػة، تػػػؤّب رئاسػػػة  ((ٕ

 ([.ٖ٘ٔ/ ٛ(، )ٕ٘/ ٕٙذريعة، ص: )وزراء ا٢بكومة ُب إيراف. ]ال
، ورجػػل حقػػوقي، عمػػل أسػػتاذاً ، قػػاضٍ (ىػػػ ٕٚٙٔ)مػػّب قاسػػم الكسػػروي، ولػػد عػػاـ: بػػن  ( أٞبػػد(ٖ

. ]انظػر: الذريعػػة، (ـ ٖ٘ٙٔ)و اإلصػبلحية سػػنة: ئػػُب جامعػة طهػػراف، وتػوُب مقتػػوالً بسػبب آرا
بػػػػػزرؾ  (، وذكػػػػػر آغػػػػػاٚ٘ٔ - ٙ٘ٔ([، أعػػػػػبلـ التصػػػػػحيح واالعتػػػػػداؿ، ص: )ٕ٘ٛ/ ٚص: )

وأسػػوُؽ أ٠بػػاء بعضػػها لشػػحذ ٮبػػم  ،كثػػّبة الطهػراين أنّػػو أُلّػػف ُب الػػرد علػػى آراء الكسػػروي ُكتػب
وكتػاب: )ٙبػػت رايػػة  ،طػبلب العلػػم لدراسػػة ىػذه الشخصػػية: )جػػواب ترىػات أٞبػػد الكسػػروي(

ا٢بػق(، وكتػاب: )العروبػػة ُب دار البػوار(، وكتػػاب: )خػّب الكػبلـ(، وكتػػاب: )الشػيعة(، وكتػػاب: 
= 



 التمهيد

ٖٚ 
 

 .(ٔ)ا٤بؤلفات الٍب كاف قد ألفها ُب الدفاع عن عقيدة الشيعة
هاد العلمي من قبل يقوؿ الربقعي موضحًا مدى ىذا االنتماء ببلوغو درجة االجت

))إف مؤلف ىذا الكتاب "كتاب كسر الصنم" يؤمن با ورسلو وأئمة  مراجع الشيعة:
ويتربأ من أئمة الكفر والظلم والضبللة واالستبداد وينفر منهم، وقد ناؿ شهادة  ،ا٥بدى

االجتهاد من اجملتهدين وا٤براجع ا٤بذىبية منذ ما يقرب من أربعْب عامًا ُب أياـ 
 .(ٕ)شبابو((

 اتماء للمذىب الشيعي أف ا٤برجع أبالعالية ُب االنومن براىْب بلوغو للمرتبة 
ُب إجازتو العلمية  (ٗ)أجازه بأف يأخذ نصيبو من ا٣بمس (ٖ)ا٢بسن ا٤بوسوي األصفهاين

                                                           
= 

بػػايب ديػػِب(، وكتػػاب: )كجػػروى كػػري(، وكتػػاب: )كسػػروي نامػػو(. وكػػانوا يسػػّمونو ا٤برتػػّد، )نػػربد 
 ([.ٕٗ - ٖٕ/ ٕٗلَبكو آراء ُب التشّيع. ]انظر: الذريعة، ص: )

 (.ٖٕ( انظر: كسر الصنم، ص: )(ٔ
 (.ٕٚ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٕ
 ن ىذا التمهيد.( سبقت ترٝبتو عند الكبلـ على حياتو العلمية ُب ا٤بطلب الثاين م(ٖ
/ ٙٔ( ا٣بمػػس: جػػػاء ُب تػػػاج العػػروس، للزبيػػػدي: ))وا٣بمػػػس: أخػػذ واحػػػد مػػػن ٟبسػػػة((، ص: )(ٗ

حػاًب: َربَػْعػُت ُب ا١باىليػة، وَٟبَْسػُت ُب اإلسػبلـ. أي قػدت بػن  (، ومنو قػوؿ عػديٕٗ - ٖٕ
ـ فجعلػو ألف األمػّب ُب ا١باىليػة كػاف يأخػذ الرُّبُػع مػن الغنيمػة، وجػاء اإلسػبل ؛ا١بيش ُب ا٢بػالْب

([، وذكػػػػر أبػػػػػو ٜٚ/ ٕا٣بمػػػػس، وجعػػػػػل لػػػػو مصػػػػػارؼ. ]انظػػػػر: النهايػػػػػة، البػػػػن األثػػػػػّب، ص: )
كػاف ينّفػل السػرية إذا بعػثهم ُب البػدأة والرجعػة،   -y-سليماف ا٣بطّايب البسٍب: أفَّ رسوؿ ا 

وىػػػو أف ٯبعػػػل ٥بػػػم شػػػطر مػػػا غنمػػػوه بعػػػد ا٣بُمػػػس ليكػػػوف أنشػػػط ٥بػػػم ُب الغػػػزو وأحػػػرص علػػػى 
(، ٖٖٙ/ ٛ([، منهػػػػػػػاج السػػػػػػػنة، ص: )ٗ٘٘/ ٔظػػػػػػػر: غريػػػػػػػب ا٢بػػػػػػػديث، ص: )ا١بهػػػػػػػاد. ]ان

وا٣بمػػس مػػن أمػػواؿ بيػػت مػػاؿ ا٤بسػػلمْب كػػالفيء والصػػدقات. ]انظػػر: ٨بتصػػر الفتػػاوى ا٤بصػػرية 
(، أضػػػػواء ٜٓٔ/ ٙ([، منهػػػػاج السػػػػنة، ص: )ٜٓٗالبػػػػن تيميػػػػة، لبػػػػدر الػػػػدين البعلػػػػي، ص: )

ٻ  ٻ  ﴿كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػأب:   ومػػػػػا بعػػػػػدىا(، ٛٗ/ ٕالبيػػػػػاف، لؤلمػػػػػْب الشػػػػػنقيطي، ص: )

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

[، فحػػػػػػدد ا٤بصػػػػػػارؼ (ٔٗ) :]سػػػػػػورة األنفػػػػػػاؿ، اآليػػػػػػة رقػػػػػػم ﴾ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ
= 
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 قعي حيث قاؿ:للرب 
بقدر االحتياج وإرساؿ الزائد  -عليو السبلـ-))وأجزتو أف يأخذ من سهم اإلماـ 

 .(ٔ)((لسادات وغّبىممنها للفقراء وا منو إٔب النجف وصرؼ مقدار
وال ٲبكن أف يناؿ ا٣بمس إال من عبل كعبو ُب العلم عندىم وارتفع شأنو 

 .(ٕ)بينهم
ٌب وصل إٔب مرحلة كما يذكر عن نفسو أنو تدرج ُب طريقة التعلم الشيعية ح

 ا٣بارج، فيقوؿ:
فتعلمت الفقو واألصوؿ، كما أنِب أثناء التحصيل كنت أدّرس بعض الطبلب ))
مقررات مرحلة ا٤بقدمات )الفقو، األصوؿ، الصرؼ، النحو وا٤بنطق( من  ا٤ببتدئْب

 .(ٖ)حفظي لقلة الكتب البلزمة، وهبذا صرت ُب مصاّؼ معلمي ا٢بوزة((
 .(ٗ)وسبق ذكر أ٠باء من أجازوه ُب الرواية عنهم ُب مذىبهم

ومن ا٤بستبعد أف يكوف علماء الشيعة ا٤بعاصروف وىم ا٤بعروفوف بشدة تعصبهم 
عقيدة الشيعية واآلراء دهتم قد أجازوا من ال يكوف انتماؤه الديِب وال السياسي لللعقي

 .الرافضية

                                                           
= 

وا ا٣بمػػػس مػػن غػػػّب ا٤بواضػػع اػػػددة بػػنص القػػػرآف الكػػػرمي بوضػػوح، ٖبػػػبلؼ الشػػيعة الػػػذين أخػػذ
 وصرفوىا ُب غّب ا٤بشروع. -y-وسّبة سيد ا٤برسلْب 

 (.ٖ٘ٚ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
( ذكػػر الػػدكتور عبػػد الػػرحيم البلوشػػي أف الربقعػػي بعػػد ىدايتػػو للحػػق والسػػنة ونبػػذه للتشػػيع أعلػػن ٕ)

 رمة أخذ ا٣بمس مػن غػّب الغنػائم ا٢بربيػة:يدعو كل من أدى إليو من ا٣بمس لّبده إليو وأفٌب ٕب

[، (ٔٗ) :]سػػػػػػػػورة األنفػػػػػػػػاؿ: اآليػػػػػػػػة رقػػػػػػػػم ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿
 ([.ٖ٘ٚ]انظر: كسر الصنم، ص: )

 (.ٕٔ( سوانح األياـ، ص: )ٖ)
 اء العلماء عليو.( انظر: ا٤بطلب الثاين، ثالثاً: ثنٗ)
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وبالفعل فهذا ىو الواقع الذي كاف عليو أبو الفضل الربقعي قبل أف ٲبنَّ عليو ا 
ولذلك ٛبَّت إجازتو من قبل كبار علماء ومراجع الشيعة قبل أف يقلبوا عليو  ،با٥بداية

 ظهر اجملن.
 

 .المسألة الثانية: ىدايتو وتركو لمذىبو
كيف بتبديل من الصعب تبديل الدين، بل من الصعب تبديل فكرة بعد قناعة، ف

 -رضي ا عنهم-إال من صدؽ ُب طلب ا٢بق مثل الصحابة  دين واالنتقاؿ آلخر؟!
فهذا داللة على الصدؽ ُب  -y-نا ٧بمد م ا بنبيحينما كانوا على الشرؾ فهداى

 طلب ا٢بق، ولذلك وفقهم ا تعأب لو.
جادًا وىو يبحث عن ا٢بق،  -رٞبو ا تعأب-ولذلك كاف أبو الفضل الربقعي 

صادقاً ُب طلبو للهداية من ا تعأب، باحثاً عنها ُب مظاهنا الصحيحة كما كاف أسبلفو 
قو ا فوفّ  -رضي ا عنهم-ٕبثهم عن ا٢بق وىم الصحابة  ٩بن حفظ ٥بم التاريخ
 .للحق كما وفقهم

فرجٌل كالربقعي ٩بتلٌئ جاىًا ومكانًة، ولو أراد متاع الدنيا لوصل إليو كغّبه من 
 مراجع الشيعة، فيَبؾ ذلك كلو من أجل ا٢بق الذي ظهر لو ُب خبلؼ الدين الذي

 .أتاح لو متاع الدنيا ومغرياهتا
لب ا٥بداية، وٕبثو عن ا٢بق، أف ىذا من أكرب األدلة على صدقو ُب طال شك 

أقوالو وآراءه بعد ا٥بداية، وحاولوا  ةا معو، ورافقوه، أنكروا عليو بشدف من كانو إحيث 
 ثنيو عن ذلك، ولكنو ٓب يعبأ هبم، وٛبسك با٢بق.

 ٍب تصدت لو دولة إيراف بقضها وقضيضها اولة إرجاعو فلم تستطع، فقامت
بإيذائو، ومطاردتو، وتعذيبو، ومع ذلك ٓب يتزحزح، وٓب يتضعضع، وٓب يَباجع عن ا٢بق 

الٍب أظهرىا ا فلم  فا٘بهوا و آثاره، وتو، وٓب يسلِّم ٥بم ٗبا يريدوفالذي ذاؽ حبل
 .يتمكنوا
  شك أنو مع مواجهتو ٤با سبق وثباتو أمامو أنو صادؽ ُب ىدايتو، وطلبو للحق.ال
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 (ٔ)متحدثًا عن الوىلة األؤب الٍب قدحت ُب عقلو وذىنو -ا تعأب رٞبو-يقوؿ 
 اية، وقذفت ُب قلبو نور اإلٲباف:الشرارة األؤب لسلوؾ طريق ا٥بد

ثبت ٕب شيئاً فشيئاً ))فاشتغلُت با٤بطالعة والتأليف، والتدبر ُب آيات كتاب ا، و 
هل معاين كتاب ا، وأف أفكارنا ال أين وٝبيع علمائنا غارقوف ُب ا٣برافات، وأننا كنا ٪ب

استيقظُت شيئاً فشيئاً، وفهمت أف علماءنا ومقّلديهم قد  (ٕ)توافق القرآف، وبربكة القرآف

                                                           

ومسػػػػتحثاً ٥بػػػػم ضػػػػرورة التعقػػػػل  -أحيانػػػػاً -( كػػػرر ربنػػػػا تبػػػػارؾ وتعػػػػأب نػػػػداءه ٨باطبػػػػاً عقػػػػوؿ البشػػػػر (ٔ

]سػػػورة آؿ  ﴾ڳ  ڱ ﴿والتفكػػر واسػػتخداـ ىػػػذه النعمػػة ُب ختػػػاـ عػػدة آيػػػات كقولػػو: 

[، (ٓ٘) :]سػػورة األنعػػاـ، اآليػػة رقػػم ﴾ۈ  ٴۇ ﴿[، وقولػػو: (٘ٙ) :عمػػراف، اآليػػة رقػػم

[، فهػذه اآليػات وغّبىػا كثػّب تػدؿ (ٖ) :]سػورة يػونس، اآليػة رقػم ﴾گ گ ﴿وقولو: 
العقليػػة غػػّب ا٤بتكلفػػة، فتكػػوف ىػػذه علػػى أف القػػرآف الكػػرمي مصػػدٌر مػػن مصػػادر اسػػتقاء ا٢بجػػج 

ا٢بجػػج ٖبػػرب القػػرآف عنهػػا وموافقػػة العقػػل ٥بػػا حججػػاً شػػرعية لورودىػػا فيػػو، والسػػتعماؿ السػػلف 
الصاّب ٥با للرد على ا٤ببتدعة، ٖببلؼ القواعد والقوانْب الٍب جاء هبا أىل البدع والضبلؿ فهػذه 

ا تأملنػا ُب قصػة ىدايػة الربقعػي وإذ ،ىي الٍب ناقضت أصوؿ الػدين، وأحػدثت فيػو مػا لػيس منػو
تبْب لنا ٔبػبلء أف إعمػاؿ العقػل السػليم ُب كتػاب ا كػاٍؼ ُب حصػوؿ الداللػة وا٥بدايػة ومعرفػة 

، ولػػػػذلك ٠بَّػػػػى شػػػػيخ ﴾ڳ  ڱ ﴿طريػػػػق ا٢بػػػػق مػػػػن طػػػػرؽ الضػػػػبلؿ كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػأب: 
أبػو الفضػل اإلسبلـ ابن تيمية كتابو الفذ: )موافقة صريح ا٤بعقػوؿ لصػحيح ا٤بنقػوؿ(، واسػتعمل 

الربقعي عقلو ا٤بتجرد للحق السليم من ا٤بعارض الفاسد ُب آيات القرآف الكػرمي فاىتػدى لطريػق 
ا٢بػػق، ٍب إذا حصػػلت لئلنسػػاف ا٥بدايػػة هبػػذا التعقػػل والتػػدبر يتجػػو ٤بعرفػػة أحكػػاـ دينػػو التفصػػيلية 

 من خبلؿ أحاديث السنة الشريفة.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ﴿( ىػػػػػػػذه الربكػػػػػػػة الػػػػػػػٍب قػػػػػػػاؿ عنهػػػػػػػا تبػػػػػػػارؾ وتعػػػػػػػأب: ٕ)

ڍ  ڌ    ﴿[، وقولػػػػػو تعػػػػػأب: (ٜٕ) :]سػػػػػورة: ص، اآليػػػػػة رقػػػػػم ﴾ڃ   ڃ   چ

]سػػػورة: األنعػػػاـ، اآليػػػة   ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک
 [.(ٕٜ) :رقم
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 .(ٔ)غّّبوا دين اإلسبلـ، وأهنم باسم ا٤بذىب تركوا اإلسبلـ ا٢بقيقي((
طريق  فبفضل ا تعأب ٍب بقراءة الربقعي للقرآف الكرمي وتدبر آياتو اىتدى وسلك

قرآف الكرمي أف ا٢بق والنور، واجتنب طرؽ الباطل، وأيقن من خبلؿ استعراضو آليات ال
لى غّب عشري الذي قضى فيو سنوات عمره قد ٛبت صياغتو ع ثِبا٤بذىب الشيعي اال

 .ىدي القرآف الكرمي ونوره
فلم يذكر ُب سبب ىدايتو أنو قرأ مصنفات ألىل السنة وا١بماعة، أو قرأ كتب 

الصاّب ومناظراهتم ُب الرد على الروافض، أو اطَّلع على جهود أيٍّ من أولئك  السلف
، وإ٭با ذكر بأفَّ الذي ىداه إٔب طريق ا٢بق ىو  (ٕ)العلماء األفذاذ حٌب يتأثر ٗبا كتبوه

األمْب حجة للناس  -y- كتاب ا٥بداية والنور ا٤ببْب الذي أنزلو ا تعأب على رسولو
 أٝبعْب.

وذج رائع، بل أماـ معجزة أظهرىا ا تعأب من خبلؿ كتابو الكرمي، إننا أماـ أ٭ب
نور وىداية وال نشك ُب ذلك،  ا وىي معجزة ىداية القرآف، فنحن موقنوف بأنو كتاب

ولكننا ال نعهد ُب أذىاننا من رجع إٔب ا٢بق وترؾ مقاالت الباطل إال بعد حوارات 
 .ع كثٌّب منهم٢بق، وقد ال يرجومناظرات وجدؿ طويل يرجع بعد ذلك إٔب ا

أصحاب ا٤بذاىب واألىواء ا٤بظلَّة، على القرآف الكرمي  فضلالربقعي  لنا بْبَّ وقد 

  ٿٿ﴿الضبلؿ إٔب ا٥بدى كما قاؿ تعأب:  حيث أف من قرأه وتدبره ٱبرج من

                                                           

 (.ٕٙ( سوانح األياـ، ص: )(ٔ
فيما كتبو علماؤنا وألفوه، وأين ٫بن منهم حػٌب نزىِّػد ُب كتػبهم،  اً ( وليس معُب ىذا الكبلـ تزىيدٕ)

لػػم يكتبػػوف ٤بقاصػػد شػػريفة، منهػػا: أداُء أمانػػة الع -رٞبهػػم ا-و٫بػػن نتطفػػل علػػيهم اآلف، فهػػم 
وٙبػػذيراً ٥بػػم مػػن سػػلوؾ طػػرؽ  ،الػػٍب شػػرَّفهم ا ٕبملهػػا، ويكتبػػوف ٙبصػػيناً للمسػػلمْب وعػػوامهم

الضبلؿ، ويكتبوف لدعوة ا٣بلق إٔب ا٢بق الذي عرفػوه، فػإف اىتػدى النػاس للحػق ٗبػا كتبػوه فهػم 

  ٱ﴿سػبٌب جعلهػم ا ٥بدايػة النػاس، وإال فقػد قػػاموا بالبيػاف الػذي أوجبػو ا علػيهم بقولػػو: 

سػػػػػػػػورة آؿ عمػػػػػػػػراف، ] ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ
 .[(ٚٛٔ) :آية
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

، فوجد التعارض الشديد بْب عقائدىم وآيات القرآف (ٔ)﴾ڦ  ڦ  ڄ
الكرمي وىذا ما جعلو يركز قراءتو، ويتدبر معانيو، ويتأمل آياتو، حٌب ٛبكن من فهم 

 .الصحيحة من خبلؿ القرآف الكرمي العقائد اإلسبلمية
ناظريو عقائد الشيعة وىو يقرأ القرآف بتجرد ونية  انتقضت أماـ نفسو وُب الوقت

صادقة، وكاف يبلِّغ ما ٯبده لبِب قومو فوراً، ويكتب ٥بم ا٤بؤلفات ُب ا٢بق الذي وصل 
 إليو.

 :-رٞبو ا-يقوؿ 
كنت أجد فراغًا ُب الوقت ساعدين على ا٤بطالعة والبحث   (ٕ)))وُب تلك األعواـ

ٍب قمت بتأليف كتٍب إلصبلح عقوؿ  حتى قال: والتأليف والتدبر ُب كتاب ا...
كتابًا نصبت ٕب فئة شباؾ العداء، من ٝبلة ذلك ٤با   أنتجتُ الناس وآرائهم، وكلما 

نشرت كتاب: )التفتيش( وكتاب: )حقيقة العرفاف(، عـز الصوفية ومرشدوىم على قتلي 
 .(ٖ)وىددوين بذلك ىاتفياً((

لكتب أف أعرؼ الناس بكتاب ا ويقوؿ: ))ولقد كنت أقصد من تأليف ىذه ا
وىذا  ،(ٗ)والعقائد اإلسبلمية القرآنية، وأف ننتشل شعبنا من كيد أىل البدع وضبلالهتم((

ومن ا٢بق - للحقالشيعة دعوة بالتأليف و ، حيث قاـ ، وىدايتولتشيعتركو لما يؤكد لنا 
 وحثهم على البحث عن أدلة تثبت مهديهم. -أف مهديهم خرافة
أيضًا تركو ٤بذىبو الفاسد، تنويعو ُب طرؽ بياف ا٢بق الذي توصل إليو و٩با يؤكد 

القياـ من خبلؿ القرآف الكرمي فلم يكتِف بتأليف الكتب فقط، وإ٭با زاَد على ذلك 

                                                           

 (.ٔ( سورة إبراىيم، اآلية رقم: )(ٔ
 ( أعواـ توارى فيها عن األنظار حينما بثوا حولو اإلساءات واشتغل بالتأليف.(ٕ
 (، وسيأٌب ذكر الربقعي ٥بذين الكتابْب ُب قائمة مؤلفاتو.ٜٖٔ - ٜٖٓكسر الصنم، ص: )( (ٖ
 (.ٜٖٔ( كسر الصنم، ص: )(ٗ
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 بالوعظ والنصح، كما يقوؿ:
))وفضبًل عن تأليف الكتب، فإنِب كنت أستغل رحبلٌب وتنقبلٌب لنشر ا٢بقائق 

وأدركنا وقت  (ٕ)(إذ مررنا ُب طريقنا إليها بػ: )آباده (ٔ)ٍب إٔب شّبازاإلسبلمية، وأذكر رحل
صبلة ا٤بغرب، وكاف ا١بو بارداً، فدخل ا٤بسافروف ا٤بطعم ليأكلوا شيئاً، ولكِب ذىبت إٔب 

يأِت وكاف ا٤بسجد ألصلي، وبعد الصبلة رأيت الناس جالسْب ينتظروف الواعظ لكنو ٓب 
فاغتنمت الفرصة وصعدت ا٤بنرب وبينت بعض  (ٖ)(الناس ينتظرونو ليأٌب من )إقليد

                                                           

- بػػبلد فػػارس وُتسػػّمى: تػػّبازيس، و: شػػّبازيس، و: دار العلػػم، و: شػػهر راز، تقػػع ُب( شػػّباز: ٔ)
 مػػدف إيػػراف، بػالقرب مػػن جبػػاؿ زاجػػروس، وىػي سػػادس أكػػرب وسػػطها،ب -ٝبهوريػة إيػػراف ا٢باليػػة

واشػػػػتهرت قػػػػدٲبا بصػػػػناعة النبيػػػػذ. انظػػػػر: ويكيبيػػػػديا ا٤بوسوسػػػػعة ا٢بػػػػرة علػػػػى شػػػػبكة ا٤بعلومػػػػات 
طهمػػورث، وقيػػل: إفَّ أّوؿ بػػن ا وقيػػل إهنػػا ٠بيّػػت: شػػّبازىػػػ، ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔالعا٤بيػػة، بتػػاريخ: 

نظػر: . ]اوهبػا ٝباعػة مػن التػابعْب مػدفونوف القاسم ابن عّم ا٢بجاج،بن  من تؤب عمارهتا ٧بمد
([، وذكػػر الػػببلذري أنػػو اجتمػػع أبػػو موسػػى ٖٔٛ-ٖٓٛ/ ٖمعجػػم البلػػداف، للحمػػوي، ص: )

وفتحوىػػا علػػى أف يكونػػوا ذّمػػة  -رضػػي ا عنػػو-أيب العػػاص ُب آخػػر خبلفػػة عمػػر بػػن  وعثمػػاف
وال يسػػتعبدوا. ]انظػر: فتػوح البلػػداف، ص:  ايػؤدوف ا٣بػراج إال مػن أحػػب مػنهم ا١بػبلء وال يقتلػو 

(ٖٚٙ]). 
قػػد ذكرىػػا ُب رحلتػػو، حيػػث و وشػػّباز،  -مقػػّر إقامػػة الربقعػػي-اده: تقػػع علػػى الطريػػق بػػْب قػػم ( آبػػٕ)

يقػوؿ و  ٩با يعِب أهنػا بلػدة صػغّبة أو قريػة بػْب قػم وشػّباز، قاؿ: )مررنا ُب طريقنا إليها بػ: آباده(
مػػيبلً  ٧ٗ٘ٓبقػق كتػػاب سػػوانح األيػػاـ: ))آبػػاده: تقػػع جنػػوب مدينػػة شػػّباز، بينهػػا وبػػْب طهػػراف 

 (.ٖٙقريباً((، ص: )ت
مػن بػبلد (، ٙ٘/ ٕوتُنطق بالفارسية: إكليذ. انظر: غريب ا٢بديث، البػن قتيبػة، ص: )( إقليد: ٖ)

فػػارس جبليّػػة تقػػع ُب إقلػػيم إصػػطخر، ٥بػػا واليػػة ومػػزارع تنسػػب إليهػػا. ]انظػػر: معجػػم البلػػداف، 
ايػػػػة، البػػػػن ([، واألقاليػػػػد ٝبػػػػع إقليػػػػد، وىػػػػي ا٤بفػػػػاتيح. ]انظػػػػر: النهٖٕٚ/ ٔللحمػػػػوي، ص: )
، وتسػػمَّى حاليػػاً: شهرسػػتاف إقليػػد، (ٖٙٙ/ ٖ([، لسػػاف العػػرب، ص: )ٜٜ/ ٗاألثػػّب، ص: )

وتعػػػد مػػػن ٧بافظػػػات ٝبهوريػػػة إيػػػراف. انظػػػر: ويكيبيػػػديا ا٤بوسػػػوعة ا٢بػػػرة علػػػى شػػػبكة ا٤بعلومػػػات 
 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔالعا٤بية، بتاريخ: 
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 .(ٔ)ا٢بقائق التوحيدية((
 

غلب الفضل الربقعي إٔب ا٢بق وتركو أل وملة فإف أسباب ىداية آية ا أبوُب ا١ب
 مذىبو الرافضي الفاسد ترجع إٔب ما يلي:

 ره آليات القرآف الكرمي وفَػْهِم معانيو.تدب السبب األول:
اىتمامو بعواـ ا٤بسلمْب واعتقاده بأف رجاؿ الدين الشيعة  السبب الثاني:

 ا٤بتاجرين باسم الدين ىم سبب تفرؽ ا٤بسلمْب وٙبزهبم.
 قيامو بالبحث والقراءة ا٤بتجردة عن التبعية والتقليد. السبب الثالث:
كاشاين لكونو شيخو الذي تعلَّم على يديو، تأثره بآية ا ال السبب الرابع:

ف ٱبرج وأرشده ىذا الشيخ لنبذ التقليد، وترؾ طريقة ا٤براجع العلمية، كما شجعو على أ
هم، وأف ال ٯبعل مسجده كغّبه من ا٤بساجد متجراً ١بمع ئعن النمط السائد عند علما

 .(ٕ)هما٤باؿ، وأوصاه بأف يبحث ُب أحواؿ الناس حٌب يرشدىم إٔب ما يصلح
و٧باولة إصبلح توحيد الناس  ،تركيزه على العقيدة ُب ا تعأب السبب الخامس:

وىو الفن الذي ٚبصص فيو   ،والتأليف ُب تصحيح عقائد الناس ،واستغبلؿ ا٤بنابر ،
 كما سيظهر لنا ذلك من خبلؿ أ٠باء مؤلفاتو.

 
 .المسألة الثالثة: آراؤه ومواقفو بعد ىدايتو

من خبلؿ ىذه الرسالة آراء الربقعي الصرٰبة  -ٗبشيئة ا تعأب-سوؼ يتجلى لنا 
 .والواضحة ُب مسألة مهدي الرافضة

ولذا لن أعرض لرأيو عن مسألة ا٤بهدي ُب ىذا ا٤ببحث، وسأنقل آراء أخرى ُب 
                                                           

 (.ٜٖٔ( كسر الصنم، ص: )ٔ)
 (.ٗٛ-٧ٕٛبمد البديوي، ص: )بن  اؿ، خالد( انظر: أعبلـ التصحيح واالعتدٕ)
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 .وتبدؿ مذىبو من الباطل إٔب ا٢بق و،ئتغّب آرافيها داللة على  (ٔ)مسائل عقدية متفرقة
 وىذه اآلراء على نوعْب:

نوٌع وافق فيو ا٢بق وعقيدة أىل السنة وا١بماعة وىي كثّبة وغالبة ُب كبلمو  (:ٔ)
 وسأعرض ألٮبها.

وتأثّر فيو بالقواعد واألصوؿ  ،وجانبو فيو الصواب ،نوٌع ٓب يهتِد فيو للحق (:ٕ)
وسأذكر ا٤بهّمة  ،بق وما زالت الشبهة قائمة لديو ُب ىذا النوعالٍب نشأ عليها ُب السا

وعند  مسائل أصوؿ العقيدة عند الشيعة يكوف لدى القارئ إ٤باـ ٗبوقفو منمنها؛ حٌب 
 أىل السنة.

 وفيما يلي ٭باذج من تلك ا٤بواقف الٍب أصاب وأخطأ فيها:
 النوع األّول: ويتعّلق بالمسائل التي أصاب فيها:

 .(ٕ)وسؤال األموات سألة الدعاءرأيو في م -
معلوـٌ بأفَّ أصل الشرؾ ُب العآب ىو ُب الطلب والدعاء من غّب ا تعأب ومن 
األموات، وىذا ما اختص فيو الشيعة ُب قدمي الزماف وحاضره، ويتجلى رأي الربقعي ُب 

 يكوف إال  وحده من خبلؿ قولو:أف الدعاء ال 

ژ  ڑ  ﴿، ودعاء غّب ا شرؾ، ويقوؿ القرآف: (ٖ)))ُب اإلسبلـ الدعاء عبادة

                                                           

تغػػػّّب عقيدتػػػو فيهػػػا، ُب ىػػػذا  إلثبػػػات وإبػػػراز( وسػػػنرى ىػػػذه ا٤بواقػػػف مػػػع تعليػػػق مقتضػػػب عليهػػػا، (ٔ
 .-ٗبشيئة ا تعأب-ا٤بسألة 

 وكبلمو ُب مسائلو موافق لعقيدة أىل السنة. ،ىيةو ( الربقعي منضبط ُب ٝبيع مسائل توحيد األلٕ)

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿تعػػػػػػػأب: ( ويؤكػػػػػػػده قولػػػػػػػو (ٖ

[، فسػػمَّى الػػدعاء عبػػادة (ٓٙ) :]سػػورة غػػافر، آيػػة ﴾ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
 بنص القرآف الكرمي.
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ولكن ُب ا٤بذىب نداء ا٤بقربْب إٔب ا تعأب ىو أمر  ،(ٔ)﴾ڑ  ک  ک  ک   ک  گ
))  .(ٕ)ضروري والـز
ور ٰبَبموف القرب : ))ألف الشيعة ا٣برافيْب عابدي األوثاف والقب-أيضاً -ويقوؿ 

 .(ٖ)أكثر من صاحبو((
بوَّب  أف العامليٰبَبموف القرب أكثر من صاحبو  قولو بأف الشيعةل اً تأكيدأذكُر و 

 .(ٗ)على ا٢بج ندباً(( -y-باب استحباب اختيار زيارة النيب الباب التإب: ))

رتو فانظر كيف احَبموا القرب وقدموا زيا ،اإلسبلـ بينما شعّبة ا٢بج أحد أركاف
 على امتثاؿ أمر صاحبو.

 
 رأيو في مسألة الصحابة. -

، وأعلنو بكل صراحة، -y-كاف موقف الربقعي واضحًا من صحابة الرسوؿ 
 فدافع عنهم وزكاىم ومدحهم وأثُب عليهم، حيث يقوؿ:

رويت عن طريق أصحابو وىم الذين ربّاىم ا٤بصطفى  -y-))أدعية الرسوؿ 
 كرمي.على عينو وبصره وزكاىم القرآف ال

أما أدعية األئمة فقد رويت عن طرؽ غّب موثوقة، وحٌب وإف ثبتت صحتها فأَّنَّ 
ببل شك  -y-، وصحابة الرسوؿ -y-ألصحاهبم أف يبلغوا شأو أصحاب الرسوؿ 
ُب حْب أف  ،كاف راضيًا عن أصحابو  -y-أفضل من أصحاب األئمة؟! والرسوؿ 

على أصحابو، وذلك ما نشاىده ُب  كاف دومًا ساخطًا   -عليو السبلـ-أمّب ا٤بؤمنْب 
كثّب من خطب هنج الببلغة، وىو يذـ أصحابو ويصفهم بالنفاؽ والذنوب وضعف 

                                                           

 (.ٕٓ( سورة ا١بن، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٜٜٖ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
 (.٤ٖٓٓبصدر السابق، ص: )( اٖ)
 (.ٖٜٚٙٔرواية رقم: )ال( ٜٖٗ/ٗٔ( وسائل الشيعة، ص: )(ٗ
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 .(ٔ)اإلٲباف((
وىذا يدؿُّ على موافقتو للحق ولعقيدة أىل السنة وا١بماعة ُب تفضيل صحابة 

أو والدفاع عنهم و٨بالفة عقيدة الشيعة الٍب ال ترضى إال عن ثبلثة  -y-رسوؿ ا 
 سبعة من الصحابة.

 .رأيو في مسألة اإلمامة -
وىو هبذا الرأي يكوف قد نقض القوؿ بأصل اإلمامة عند الشيعة اإلمامية، حيث 

 :-رٞبو ا-يقوؿ 
ف ما يدعيو أو  ،أف رسالة األنبياء ىي تلك اإلمامة ))إف الذي يظهر من القرآف

السابقة ىو ا٥براء والباطل  بعضهم من أف مقاـ أئمتهم فوؽ األنبياء ويستدلوف باآلية
 .(ٕ)بعينو وال مستند ٥بم

وفضبًل عن ىذا رٗبا يتشبث أحد هبذا الباطل كي ال يعترب األنبياء أئمة، وٯبعل 
كما قاؿ   ،ف تنص على أف األنبياء ىم األئمةاإلمامة فوؽ النبوة، مع أف آيات القرآ

، (ٖ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿تعأب ُب سورة األنبياء: 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤ  ڤ   ڤ﴿ وقاؿ تعأب ُب سورة السجدة:

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    ڄڄ

 .(ٗ)﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ  ڇ

                                                           

 (.٘ٓٔ( نقد مفاتيح ا١بناف، للربقعي، ص: )ٔ)

﮲    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ﴿( يقصػػػػػػػد قولػػػػػػػو تعػػػػػػػأب: (ٕ

[، والػػرد علػػى (ٕٗٔ) :]سػػورة البقػػرة، اآليػػة رقػػم ﴾﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮵﮳  ﮴
 ال٥بم هبذه اآلية ُب تتمة كبلمو أعبله.داست

 (.ٖٚ( اآلية رقم: )(ٖ
 (.ٕٗ-ٖٕ( اآلية رقم: )(ٗ
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والقصد من األئمة ُب ىذه اآلية سيدنا يعقوب وسائر أنبياء بِب إسرائيل من ذرية 
وىذا يعِب أنو ال يأٌب إماـ من  ،ىو خاًب النبيْب -y-إذاً نيب اإلسبلـ ٧بمد  ،إبراىيم

مة األنبياء أمر بْب نفسو، وإف إما -y- عند ا بعده، واإلماـ من عند ا ىو النيب
 .(ٔ)((ألخبار أيضاً وواضح، وقد أشّب إليها ُب ا

 ،فهو هبذا الكبلـ يفصح عن أف األئمة بنص القرآف الكرمي إ٭با ىم األنبياء
كما يرفضو العقل   ،وتفسّبىم بأف األئمة أعلى مرتبة من األنبياء يرده القرآف الكرمي

 السليم.
 

 .رأيو في مسألة الخمس -
من الواجبات ا٤بقررة عند الشيعة وا٤بؤكد على دفعها من صغار  ويعدُّ ا٣بمس

الشيعة وكبارىم على حٍد سواء ويسموهنا بػ: "سهم اإلماـ"، وحصل فيها من التبلعب 
 قوؿ:فيما جعل الربقعي يرجعها إٔب أصلها الشرعي ا٢بقيقي 

ىذا  وال ٲبكن أخذ ا٣بمس ،))الغنائم ا٢بربية ُب اإلسبلـ وا٤بعادف فيها ا٣بمس
وعلي ا٤برتضى يأخذاف ا٣بمس من  -y-وصغار الكَسَبة. وٓب يكن الرسوؿ من التجار 

 .(ٕ)إال أف ىذا صار واجباً ُب مذىب الشيعة(( ،الناس
فلم يقتصروا على ما يغنمو ا٤بسلموف ُب  ،فالشيعة توسعوا ُب أخذ ىذا ا٣بمس

فإف عليو  ،جر من أمواؿوإ٭با جعلوه ُب ٝبيع ما يكسبو الكاسب وما يأخذه التا ،ا٢برب
 أف يدفع ٟبس تلك األمواؿ للفقيو.

 
 .قولو: في الحلول واالتحاد -

 ار ىذه الدعاوى الصوفية الكفرية:حيث يقوؿ ُب إنك
                                                           

 (.ٜٕٔ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
 (.ٓٓٗ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٕ
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ومن يرى أهنما واحد فهو غارؽ ُب الكفر، والذي  ،))وفرؽ بْب ا٣بالق وا٤بخلوؽ
 .(ٔ)ا٢بق إال ا٢بق(( يقوؿ عن نفسو أنا ا٢بق كافر مطلقاً، وليس ألحد أف يقوؿ أنا

وىذا ا٤بنهج الصوُب اإل٢بادي ُٰباوؿ بعض الشيعة ا٤بعاصرين مثل: كماؿ ا٢بيدري 
وتأويل وتربير عباراتو ليسهل تقبلو عند العامة  ،تروٯبو من خبلؿ التخفيف من حّدتو

 .(ٕ)ويسميو با٤بنهج العرفاين ،فبل ينفروف منو
 

 المصاحبة لها. بدعاللموالد و ل هر إنكا -
وإ٭با يتعدوف  -y-عند مولد واحد ٣باًب ا٤برسلْب  يقًة إف الشيعة ال يقفوفحق

ذلك إٔب ابتداع عدة موالد ٩باثلة ٤بن يسموهنم أئمة وصا٢بْب، فالبدعة ُب ا٤بولد ٓب تقف 
وإ٭با ٘باوزت ذلك إٔب عدة بدع بإحداث عدة موالد لعدد  ،لديهم عند حٍد واحد فقط

 قعي:ن الصا٢بْب، ولذلك يقوؿ الرب م
، وميبلد -y-))وُب دين ا٤بشايخ وا٤براجع وضعوا إجازًة يـو ميبلد الرسوؿ 

وىو صاحب الشأف العظيم ٓب ُيصدر ىذا  -y-اـ، ويـو وفاهتما، مع أف الرسوؿ اإلم
 ما استشهد عمو ٞبزة سيد الشهداء.ا٢بكم عند

علم األمة وىو أ -(ٖ)عليو السبلـ-تقْب ومعلم ا٤بؤمنْب اإلماـ علي وكذلك إماـ ا٤ب
                                                           

 (.ٜٗٔ-ٛٗٔ، ص: )كسر الصنم( ٔ)
( وقػد رّوج ٥بػػم ُب دروسػػو العلميػػة ا٤برئيػة لطػػبلب مرحلػػة سػػطوح ا٣بػارج ُب حػػوزة النجػػف العلميػػة ٕ)

 (.ٜ٘إٔب:  ُٕٜب قناتو اإلعبلمية ٗبوقع اليوتيوب دروس: )تعارض األدلة، من: 
مػػػاـ( وبػػػػ: )عليػػػو بػػػػ: )اإل -رضػػػي ا عنػػػو-أيب طالػػػب بػػػن  ( تعقيػػػب اسػػػم ا٣بليفػػػة الراشػػػد علػػػي(ٖ

السػػػبلـ( ليسػػػت مػػػن عوائػػػد أىػػػل العػػػدؿ واإلحسػػػاف أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة وال مػػػن مػػػنهجهم، 
ألف ذلػػك إف كػػاف لفضػػػلو فػػإف أبػػػا بكػػٍر الصػػػديق  ؛وطػػريقتهم، وىػػي ٩بػػػا اشػػتهر بػػػو أىػػل البػػػدع

وعمػػػر الفػػػاروؽ وعثمػػػاف ذي النػػػورين أفضػػػل منػػػو وىػػػم أؤب بالتخصػػػيص، ولعلهػػػا ٩بػػػا بقػػػي ُب 
لػو لعػدـ ترتػب ثػواب من أثر التشيع الذي كاف عليو قبل ا٥بدايػة، وال يعػدُّ قادحػاً ُب ٙبوّ الربقعي 

 وال شكَّ بأفَّ فضل الصحبة أشرؼ وأعلى من فضل اإلمامة. أو عقاب على ىذا القوؿ.
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 .(ٔ)ٓب يصنع ذلك -y- تباعاً للرسوؿاوأشدىم 
أياـ خبلفتو ٓب ُيصدر تشريعاً  -عليو السبلـ-وكذلك اإلماـ ا٢بسن اجملتىب 

أو ٞبزة أو إبراىيم ابن  -y- بالتعطيل ُب يـو ميبلد أو وفاة الرسوؿ باالحتفاؿ أو
 .(ٕ)((-y- رسوؿ ا
بقولو ىذا أفصح عن حكم االحتفاؿ با٤بوالد ُب اإلسبلـ ووافق أىل السنة  وىو

 وا١بماعة ُب بياف عدـ مشروعيتها وردَّ على الشيعة ىذه البدعة.
 .رأيو في مسألة التقليد -

 ،إف عواـ الشيعة يفعلوف ما يشاىدوف علماءىم وأئمتهم يفعلونو ويتبعونو ٕبذافّبه
هم و٠باعهم ألطروحاهتم ئّبًا من شركياهتم من أفعاؿ علماثولذا فهؤالء العواـ تلقَّوا ك

 ن آفة التقليد الٍب ابتلوا فيها:ولذلك يقوؿ الربقعي ع ،ومن الروايات ا٤بدسوسة ُب كتبهم
ا٢باجة ))ومن خبلؿ التقليد ابتلي الناس بأنواع الشرؾ كدعاء غّب ا، وطلب 

 .(ٖ) العادية، وىذا شرؾ واضح..((أعِب: طلب ا٤بدد الغييب وا٢باجات غّب ؛من غّب ا
ذا ٙبـر وُب جواٍب لو على سؤاؿ توجو بو إليو أحد ٧بققي النظاـ اإليراين: ٤با

 التقليد؟ فأجابو قائبلً:

 (ٗ)حرماه، وألف علماء الشيعة حرموه كالكليِب -y-))ألف ا تعأب ورسولو 
                                                           

 األمة فهػو ٱباطػب الشػيعة ٕبسػب عقليػتهم وفهمهػم أيب طالٍب أعلمُ بن  ( عندما يقوؿ عن علي(ٔ
 .ؿ معهمومن باب التنزّ 

 (.ٕٚٔ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
 (.ٙ٘ٔ( سوانح األياـ، ص: )(ٖ
]انظػر: توضػيح ا٤بشػتبو ُب ضػبط أ٠بػاء  -نسبة إٔب كلْب من قػرى العػراؽ-يعقوب الكليِب بن  ٧بمد( (ٗ

([، الػػرازي، أبػػو جعفػػر، وإمػػاـ ٧بػػّدثي الشػػيعة ٖٖٚ/ ٚالػػرواة وأنسػػاهبم، البػػن ناصػػر الػػدين، ص: )
ة الكػػػربى، بػػػُب بغػػػداد، قبػػػل وقػػػوع الغي (ىػػػػ ٜٕٖ)، وقيػػػل سػػػنة: (ىػػػػ ٜٖٔ) وعمػػػدهتم، تػػػوُب سػػػنة:

ونقلػػػوا عنػػػو أنػػػو َعػػػرض كتابػػػو الكػػػاُب علػػػى اإلمػػػاـ القػػػائم فأجابػػػو فيػػػو: إنػػػو كػػػاٍؼ لشػػػيعتنا. ]انظػػػر: 
(، ٜٕٛػ  ٜٕٚ/ ٙ٘([، تػػاريخ دمشػػق، البػػن عسػػاكر، ص: )ٔٙٔالفهرسػػت، للطوسػػي، ص: )

= 
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، (ٗ)، وصاحب تفسّب الصاُب(ٖ)، والشيخ يوسف البحراين(ٕ)وا٢بر العاملي (ٔ)والصدوؽ
 .(٘)ن من العلماء، لست أنا وحيداً ُب ىذا ا٤بوضوع((يوآالؼ آخر 
ضد التقليد استطاع أف يتحرر من رؽ  ةصلب الذي وقفو بشد٥بذا ا٤بوقف الو 

وأف يقرأ ويطَّلع حٌب ىداه ا  ،الروايات وعقائد ا٤بذىب الفاسد ومن آراء مشاٱبهم
 للحق.
 

                                                           
= 

 (.ٜٕىي ظهّب، ص: )الشيعة والقرآف، للشيخ/ إحساف إال
بابويػو القمػي، أبػو جعفػر، الصػدوؽ، وىػو الصػدوؽ الثػاين بػن  ا٢بسػْببػن  علػيبن  الصدوؽ: ٧بمد( (ٔ

ه يلّقػب بالصػدوؽ األّوؿ، وبػػ: رئػيس اػّدثْب، مػن مؤلفاتػو: عيػوف أخبػار الرضػا و على اإلطبلؽ، وأبػ
ن ال ٰبضػػػره الفقيػػػو، علػػػل ، كمػػػاؿ الػػػدين وٛبػػػاـ النعمػػػة، أمػػػإب الصػػػدوؽ، فقيػػػو مػػػ-عليػػػو السػػػبلـ-

 ٖٙٓ)الشػرائع، ا٣بصػاؿ، معػاين األخبػار، ولػو غّبىػا ٫بػو ثػبلث مائػة مصػّنف، كانػت والدتػو عػػاـ: 
 ([.ٕٗٚ/ ٙ. ]انظر: األعبلـ، للزركلي، ص: )(ىػ ٖٔٛ)، وتوُب عاـ: (ىػ
ميػة، لػو علي ا٢بر العاملي، فقيو إمامي مؤرخ، من كبار ٧بّدثي الشيعة اإلمابن  ا٢بسنبن  ( ٧بمد(ٕ

مػن ا٤بؤلفػات: وسػائل الشػيعة إٔب ٙبصػيل مسػائل الشػريعة، الدرايػة، اللمعػة الدمشػقية، اإليقػاظ 
مػػػػن ا٥بجعػػػػة بالربىػػػػاف علػػػػى الرجعػػػػة، الفصػػػػوؿ ا٤بهمػػػػة ُب أصػػػػوؿ األئمػػػػة، وغّبىػػػػا مػػػػن الرسػػػػائل 

، بقرية مشغر من قػرى جبػل عامػل بلبنػاف، وتػوُب ُب رمضػاف (ىػ ٖٖٓٔ)وا٤بؤلفات، ولد عاـ: 
([، الشػػػػػيعة وأىػػػػػل ٜٓ/ ٖٙبراسػػػػػاف. ]انظػػػػػر: األعػػػػػبلـ، للزركلػػػػػي، ص: ) (ىػػػػػػ ٗٓٔٔ): عػػػػػاـ

 (.ٕٙالبيت، للشيخ/ إحساف إالىي ظهّب، ص: )
عبػػػدا البحػػػراين، عػػػارؼ بالرجػػػاؿ، مػػػن مؤلفاتػػػو: الشػػػهاب الثاقػػػب ُب معػػػُب الناصػػػب، بػػػن  يوسػػػف( (ٖ

تية، الػػدرر النجفيػػة، لؤلػػؤة البحػػرين، ا٢بػػدائق النػػاظرة ُب أحكػػاـ العػػَبة الطػػاىرة، شػػرح الرسػػالة الصػػبل
([، تػػاريخ ٖٔٔ/ ٖٔ. ]انظػػر: معجػػم ا٤بػػؤلفْب، عمػػر رضػػا كحالػػة، ص: )(ىػػػ ٙٛٔٔ)تػػوُب عػػاـ: 

 (.ٖٓٗالفقو اإلسبلمي وأدواره، آلية ا جعفر السبحاين، ص: )
 مرتضى ا٤بشهور مبل ٧بسن الفػيض الكاشػاين، الكرمنشػاىي، مػن مؤلفاتػو: الصػاُب ُببن  ( ٧بمد(ٗ

. ]انظػػر: لؤلػػؤة البحػػرين، (ىػػػ ٜٔٓٔ)تفسػػّب القػػرآف، الػػواُب، ا٤بعػػارؼ، قػػرة العيػػوف، تػػوُب سػػنة: 
(، بواسػطة: مسػألة التقريػب بػْب ٜٚ/ ٙ(، روضات ا١بنات، للخوانسػاري، ص: )ٕٔٔص: )

 ([.ٖٕٚ/ ٔأىل السنة والشيعة، للقفاري، ص: )
 (.ٖٕٓ( سوانح األياـ، ص: )(٘
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 وخرافاتهم. جملة من بدع الشيعةل إنكاره -
ائر الشيعية التعبدية، حيث وُب ىذه ا٤بقولة يوّضح الربقعي رأيو ُب ٝبلٍة من الشع

 ؿ:يقو 
ولكن ُب  ،))تنحصر الشعائر الدينية ُب اإلسبلـ فيما شرعو ا تعأب وبينو

ا٤بذىب الشعائر ا٤بذىبية ا٤ببتدعة كثّبة جداً، كبناء القبب على القبور وا٤بشاىد ولطم 
ا٣بدود وشق الصدور والضرب بالسبلسل والضرب بالدؼ وضرب اآلالت ا٤بوسيقية 

" ولبس السواد((  .(ٔ)"ُب ٧بـر
 يقوؿ:ٍب 

ويدخل  (ٕ)))اإلسبلـ ال يعرؼ النذر والوقف وا٥بدايا للمقابر وا٤بوتى، وىذا ٧بـر
 .(ٖ)ُب اإلسراؼ، وتعترب كل ىذه البدع من الضرورات ا٤بهمة ُب ا٤بذىب((

والربقعي هبذه الكلمات ٝبع الردَّ على تلك البدع الشيعية بأهنا من البدع الضرورية 
 ىب وأساسو.هنا قواـ ا٤بذإأي  ؛ُب مذىبهم
 

 .الشيعةاألحاديث واألخبار عند رأيو في رواة  -
وىؤالء الرواة ىم الذين صاغوا بالكذب ىذا ا٤بذىب، وتفننوا بالوضع والتدليس 

 فيهم: -رٞبو ا-ولذلك يقوؿ  ُب صناعة الروايات الٍب بنت صروح دينهم
 .(ٗ)))ولست أدري كيف ال ٱبجل ىؤالء الرواة من ادعائهم ىذا((

تطاعوا، ))على كل لقد لعب ىؤالء الرواة بعقوؿ ا٤بسلمْب قدر ما اس ؿ:ويقو 
                                                           

 (.ٜٜٖ، ص: )سوانح األياـ( ٔ)
ٔبلػػب النفػع أو دفػػع الضػر مػػن قبػل صػػاحب القػرب أفضػػى ىػػذا  ( فػإذا خػػالط ىػذه األفعػػاؿ اعتقػادٌ (ٕ

 االعتقاد بالفاعل إٔب الشرؾ األكرب عياذاً با تعأب من ذلك.
 (.ٓٓٗ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
 (.ٖٕٚ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٗ
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 .(ٔ)وا((ؤ وأّولوا كل آية كيفما شا
بأف  -رٞبو ا-فهو يرى  ؟فانظر كيف نسب صناعة ا٤بذىب الشيعي إٔب الرواة

 ىؤالء الرواة والكذابْب ضليعوف ُب صناعة التشيع.
 

 .رأيو في جملة علماء الشيعة -
كاَف من ىؤالء العلماء الشيعة الذين ينتقدىم قبل   -ٞبو ار -ال شك بأنو 

هم ىدايتو، وكاف ٩بن اختلط هبم، وعاش معهم دىراً، وتعلم على أيدي كبارىم، وعرف
 .عن قرب

 ولذلك فهو يقوؿ عنهم:
 :ؿ للذين يّدعوف العلم ُب زماننا))وٯبب أف يقا

يات ا البّينات ٘بعلوف آأنتم الذين ٘بعلوف األخبار ا٤بشكلة قطعية الداللة، و 
 .ظنية الداللة

ولكي يبتعد ىؤالء الناس ، (ٕ)ٍب إف عملكم ىذا ال يتوافق مع أخبار ىذا الباب
 .(ٖ)عن القرآف فهم ٱبَبعوف األقواؿ ويتخذوهنا حججاً((

 بلؿ علماء الشيعة للقرآف الكرمي:يقوؿ عن استغو 
لقرآف وٯبعلوه ٧برّفًا ومغشوشاً ))أنا ال أدري ٤باذا ٰبرص ىؤالء على أف ٱبرّبوا ا

                                                           

واهتػػم وسػػوؼ يػػأٌب معنػػا ُب ا٤ببحػػث الثػػاين، مػػن كػػبلـ كثػػّب ُب ا٢بكػػم علػػى ر   -رٞبػػو ا-وللربقعػػي ( ٔ)
 ([.ٖٕٚ. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )-ٗبشيئة ا تعأب-الفصل الثاين ُب الباب األوؿ 

أي: كػبلـ األئمػة صػعٌب  ؛( يقصد بػاب بعنػواف: ))ُب مػا جػاء أف حػديثهم صػعٌب مستصػعب((ٕ)
ف تريػػدوف مػػن النػػاس أف يُرجعػػوا كيػػ  :مستصػػعٌب فهمػػو وقبولػػو، وىنػػا يػػرد الربقعػػي علػػيهم بقولػػو

 !.؟القرآف والسنة الواضحْب السهَلْب إٔب كبلـ األئمة الذي تصفونو بأنو صعٌب مستصعب
 (.ٕٓٛ، ص: )سوانح األياـ( ٖ)
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 .(ٔ)وكل ذلك باسم اإلماـ، وذلك كي ال يتوجو أحٌد ٫بو القرآف((
تعماؿ طريقتهم ُب اسبوقد قاؿ ذلك الكبلـ بعد خربة طويلة هبم وكتبهم و 

 .كذهبمتربير  نصوص القرآف الكرمي ل
وألنو وصل عن اهتاـ القرآف بالتحريف ألجل ٛبرير معتقداهتم،  ايتوانو ومن غّب أف 

 الكرمي. داية من خبلؿ التأمل ُب القرآفإٔب ا٥ب
القرآف الكرمي لتوصلوا إٔب ا٥بداية كما ة و فّبى بأف ىؤالء العلماء لو خلوا بْب العام

 ىدايتو وتركو ٤بذىبو. :سبق ُب ا٤بسألة الثانية
بالمسائل التي أخطأ فيها وما زالت لديو شوائب  ويتعّلق: الثانيالنوع 

 :(ٕ)البدعة
 .(ٖ)عبدالوىاببن  دعوة الشيخ محمدثناؤه على في الصفات، و  خطؤه -

                                                           

ونػص ىػذه الروايػة: ))قػد  ،( وقد قاؿ الربقعي ىػذا الكػبلـ بعػد عرضػو لروايػة ٓب يُػذكر اسػم راويهػأ)

 ﴾ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿األحػزاب: [ من سػورة ٖ٘نُِقص من اآلية: ]
 (.ٕٛٛالسابق، ص: ) رجعا٤ب ،ٝبلة: ]ُب علي واألئمة[ وقد حرفت((

إفَّ كل إنساف لديو خطأ وصواب، وحق وباطل، ال سػيما مػن كػاف علػى عقيػدة فاسػدة وباطلػة ( ٕ)
حيػػث ٓب يكػػن رجوعػػو الكلػػي  -رٞبػػو ا-ق والصػػواب كػػأيب ا٢بسػػن األشػػعري ٍب ٙبػػّوؿ إٔب ا٢بػػ

حيػػػث اسػػػتخرج فضػػػيلة  -رٞبػػػو ا-إال فيمػػػا أثبتػػػو ُب رسػػػالتو ألىػػػل الثغػػػر، والشػػػيخ العمػػػراين 
(، مآخػذ عقديػػة ٓب يتبػػّْب لػػو ٖٙ/ ٔشػيخنا الػػدكتور/ سػػعود ا٣بلػف ُب كتابػػو االنتصػػار، ص: )

يهػػا بقػػوؿ األشػػاعرة، فػػأّوؿ بعػػض الصػػفات، وأخطػػأ ُب فيهػػا موقػػف السػػلف الصػػحيح وقػػاؿ ف
اإلٲبػػػاف، واضػػػطرب ُب القػػػدر، وغّبىػػػا، وكػػػذلك أبػػػو الفضػػػل الربقعػػػي لديػػػو أخطػػػاء كغػػػّبه مػػػن 
العلماء واجملتهدين، وىذا مػن لػواـز الػنقص والضػعف البشػري، وأحسػب أنػو لػو طػاؿ بػو الزمػاف 

لوجػػػود االسػػػتعداد لػػػذلك عنػػػده، وال  وتػػػوفرت لديػػػو ا٤بصػػػادر العلميػػػة لكػػػاف رجوعػػػو كػػػامبلً تامػػػاً 
والكمػػػػاؿ لػػػػو وحػػػػده  ،يقلػػػػل خطػػػػؤه مػػػػن قيمتػػػػو ومنزلتػػػػو العلميػػػػة، فمشػػػػيئة ا نافػػػػذة ُب خلقػػػػو

 سبحانو.
بػػػػػن ا الشػػػػيخ ٧بمػػػػدعػػػػػن  تبػػػػْبَّ موقػػػػف الربقعػػػػي ا٣بػػػػػاطئ مػػػػن الصػػػػفات حينمػػػػػا عػػػػرض للكػػػػبلـ( ٖ)

= 
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٨بالفتو  وذلك من خبلؿ ،من توحيد األ٠باء والصفاتا٣باطئ يؤخذ عليو موقفو 
ورده على ٚبطئتو  وكذلك من خبلؿ والكبلـ وغّبٮباكالنزوؿ لنصوص اإلثبات الشرعية  

لوىاب وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية عبد ابن  لشيخ ٧بمدالعلماء الذين أثبتوا الصفات كا
 .-كما سيأٌب-ابن القيم ُب بعض مسائل الصفات  وتلميذه

ُب مسائل توحيد األلوىية و٧باربة البدع ودعوتو  ى منهج الشيخأثُب عل٪بده بينما 
 ىذا ا٤بوضع كبلمو بالنص إذ يقوؿ:وا٣برافات، وأنقل ُب 

ئد ا٤بوافقة للقرآف فإف ))وىكذا فإف كل من جرى على لسانو كلمة لبياف العقا
، مع أنو ال يوجد ُب الدنيا مذىب ا٠بو "الوىابية"، (ٔ)نظاـ ا٣بميِب يتهمو بأنو "وىايب"

                                                           
= 

جمػع بػْب ف، ا٥باّمػة٤بسائل ُب ىذه اوتبّينت و ئ٘بّلت بعض آرا حيث ؛-يرٞبو ا-عبدالوىاب 
وقيامػو بػالرد علػى إثبػات  ،برد النصوص الشرعية وتأويلهػا الصفاتمسائل باطل وىو ا٣بطأ ُب 

وىػػو تزكيتػو لػػدعوة قػػاؿ بػو وتبػػّْب مػن كبلمػو حػق بػْب و  الشػيخ ٧بمػد بػػن عبػدالوىاب للصػػفات،
 .ومنهجو وثناؤه على منهجو -رٞبو ا-٧بمد ابن عبدالوىاب الشيخ 

بػػػػػن ا تػػػػاد أىػػػػػل األىػػػػواء والبػػػػػدع نبػػػػز أىػػػػػل السػػػػنة وا١بماعػػػػػة منػػػػذ عهػػػػػد اإلمػػػػاـ اجملػػػػػدد ٧بمػػػػد( اع(ٔ
مػػع أف اسػػم صػػاحب الػػدعوة ٧بمػػد واسػػم والػػده عبػػػدالوىاب وٓب  ،عبػػدالوىاب بنبػػز "الوىابيػػة"

وبػْبَّ  ،يقم والده بالدعوة حػٌب تُنسػب ال٠بػو!!، والربقعػي ردَّ علػى ىػذه الفريػة بكبلمػو ا٤بختصػر
عبدالوىاب ومشػاٱبو مّتبعػوف ُب اعتقػادىم وُب عملهػم ٤بػن سػبقهم وليسػوا بن  مدأف الشيخ ٧ب

ٗببتدعة لشيء جديد، وقد أعػاد الشػيخ النػاس لئلسػبلـ األصػيل، ودعػاىم للرجػوع إٔب القػرآف، 
وال ٱبفى بأف دعوة الشيخ ىي دعوة سلفية إصبلحية قامػت ُب أوائػل القػرف الثػاين عشػر ٔبزيػرة 

لعقػػدي ا٤بتمثػػل ُب الشػػرؾ باألشػػجار واألحجػػار والتوكػػل علػػى غػػّب ا العػػرب ضػػد اال٫بطػػاط ا
ودعاء ا٤بخلوقْب وغػّب ذلػك مػن بػدع جاىػدىا الشػيخ بػالقلم والبيػاف حػٌب كتػب ا ٥بػا القبػوؿ 

سػػػعود فناصػػػره وآزره وقػػػدـ لػػػو ولدعوتػػػو ا٢بمايػػػة والػػػدعم بػػػن  فػػػالتقى بػػػاألمّب ٧بمػػػد ،بػػػْب النػػػاس
فقامػػػت ٩بلكػػػة العلػػػم والػػػدعوة  ،وة القبػػػوؿ واالنتشػػػار بػػػْب النػػػاسالكامػػػل إٔب أف كتػػػب ا للػػػدع

العػػآب اإلسػػبلمي، وال يػػزاؿ العػػآب يػػنعم بثمراهتػػا. ولبلسػػتزادة انظػػر: عقيػػدة الشػػيخ بوامتػػد أثرىػػا 
عبػػػدالوىاب السػػلفية، ٤بعػػإب الػػػدكتور صػػاّب العبػػود، دعػػػاوى ا٤بنػػاوئْب لػػدعوة الشػػػيخ بػػن  ٧بمػػد
عبػػػػد بػػػػن  عبػػػػد العزيػػػػز آؿ عبػػػػداللطيف، دعػػػػوة الشػػػػيخ ٧بمػػػػد عبػػػػدالوىاب، للػػػػدكتوربػػػػن  ٧بمػػػػد

= 
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وإ٭با ىم لغرض استعداء الناس وتنفّبىم يدعوف أىل ا١بزيرة وا٢بجاز بالوىابيْب، مع أف 
 ٢بجاز كما أعلم وأعتقدىم حنابلة.٩بلكة ا

عبدالوىاب، بن  لى عقائد العآب ٧بمدم يسّبوف عنعم من حيث العقيدة ى
ولكنو ٓب يأت ٗبذىب جديد، وإ٭با ىي آراء ابن تيمية وابن قيم ا١بوزية، وىذاف أيضاً ٓب 
ة يفعبل شيئًا سوى ٧باربة ا٣برافات والبدع ودعوة الناس إٔب اإلسبلـ األصيل، ودعو 

 .الناس إٔب الرجوع إٔب القرآف
خاصة ُب توحيد  ،بعض األخطاء آٮبا ٓب يكونا معصومْب، وقد أخط نعم
 .(ٔ)فآراؤٮبا فيها ال ٚبلو من إشكاؿ ،الصفات

                                                           
= 

الوىػػػػاب حقػػػػائق علميػػػػة وشػػػػهادات منصػػػػفة، مػػػػن إعػػػػداد سػػػػليماف ا٣براشػػػػي وخالػػػػد الزىػػػػراين، 
 .ةوالكتب ُب ىذا الباب كثّب 

( ٓب يفّصل أبو الفضل الربقعي قولو ُب وجو ا٣بطأ واإلشكاؿ ُب توحيد الصفات الػذي يػراه علػى (ٔ
لوىاب ومشػػاٱبو، وُب ا١بملػػػة فػػػإف الشػػػيخ ٓب يػػأِت ٔبديػػػد مػػػن عنػػػده ُب عبػػػدابػػػن  الشػػيخ ٧بمػػػد

مسائل الصفات وال فرؽ بْب رأيو فيها وآراء شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القػيم وأئمػة السػلف 
رٞبػو -الصاّب من قبلهما فجميعهم يستقوف من معْب واحد وىو الكتاب والسنة حيػث يقػوؿ 

ا٤ببلئكػػة وأشػػهدكم أين أعتقػػد مػػا اعتقدتػػو الفرقػػة الناجيػػة  : ))أشػػهد ا ومػػن حضػػرين مػػن-ا
أىػػل السػػنة وا١بماعػػة مػػن اإلٲبػػاف بالقػػدر خػػّبه وشػػره، ومػػن اإلٲبػػاف بػػا واإلٲبػػاف ٗبػػا وصػػف بػػو 

مػػػػن غػػػػّب ٙبريػػػػف وال تعطيػػػػل، بػػػػل أعتقػػػػد أف ا  -y-نفسػػػػو ُب كتابػػػػو علػػػػى لسػػػػاف رسػػػػولو 
صػّب، فػبل أنفػي عنػو مػا وصػف بػو نفسػو وال سبحانو وتعأب لػيس كمثلػو شػيء وىػو السػميع الب

أحػػػرؼ الكلػػػم عػػػن مواضػػػعو، وال أ٢بػػػد ُب أ٠بائػػػو وآياتػػػو، وال أكيّػػػف، وال أمثّػػػل صػػػفاتو تعػػػأب 
بصفات خلقو فإنو سبحانو أعلم بنفسو وبغّبه، وأصدؽ قػيبلً وأحسػن حػديثاً، فنػزه نفسػو عمػا 

نػػو النػػافوف مػػن أىػػل التحريػػف وصػػفو بػػو ا٤بخػػالفوف مػػن أىػػل التكييػػف والتمثيػػل، وعمػػا نفػػاه ع

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  ﴿والتعطيػػل فقػػاؿ: 

[، ٍب قػػػػػػػػاؿ: (ٕٛٔ-ٓٛٔ) :]سػػػػػػػػورة الصػػػػػػػػافات، اآليػػػػػػػػات رقػػػػػػػػم ﴾جب  حب  خب  مب
 منػػزؿ غػػّب ٨بلػػوؽ منػػو بػػدأ وإليػػو يعػػود، وأنػػو تكلػػم بػػو حقيقػػة وأنزلػػو وأعتقػػد أف القػػرآف كػػبلـ ا

 (.ٔٔ-ٛ/ ٘وأمينو على وحيو((، الرسائل الشخصية، ص: ) -y-على عبده ورسولو 
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لكن مشايخ إيراف ال يَبددوف ُب اهتاـ كل من ىدد متاجرىم ودكاكينهم، وبّْب 
 .(ٔ)بطبلف ما عندىم بالرباىْب بالوىابية((

 وال عبلقة لو بو. ف الوىابية قد ٢بق بو أيضاً وصْ  وىذا يعِب أفَّ 
ت ابنتو فاطمة ُب خطاهبا ٢بكومة ا٣بميِب ٨ُبالفة والدىا لدعوة الشيخ وقد ذََكرَ 

 ُب مسألة الصفات فقالت: عبدالوىاببن  ٧بمد
عبدالوىاب وابن تيمية ُب موضوع الصفات أف ا ينزؿ إٔب بن  ))يرى ٧بمد

 السماء ليبًل و٫بوىا من اآلراء، والربقعي ال يقبل ىذا بوجو، ومن لو معرفة بتوحيد ا
 .(ٖ)عبدالوىاب ُب الصفات((بن  ال ٲبكنو أف يقبل آراء ٧بمد (ٕ)من خبلؿ هنج الببلغة

ُب  وئلشيخ ُب توحيد األلوىية لكوف آراوُيبلحظ أهنا ٓب تذكر أف والدىا ٱبالف ا
 .األلوىية موافقة ألىل السنة

لدىا هتمة الوىابية، ولوجود  ٨بالفتو للشيخ ُب الصفات لتنفي عن وا ذكرتُ قد و 
 لو ُب الصفات. كبلـٍ 

بن القيم ومن بعدٮبا وجاء كبلـ ابنتو عن موقف والدىا من شيخ اإلسبلـ وا

                                                           

 (.ٖٛٓ( سوانح األياـ، ص: )(ٔ
 ٮبػا ْبن أساسػيي( الصواب أف أدلة التوحيد ال ُتستقى من "هنج الببلغة" وإ٭بػا ُتسػتقى مػن مصػدر (ٕ

والسنة الصػحيحة، ٍب مػا وافقهمػا مػن أقػواؿ السػلف الصػاّب وأىػل العلػم والعقػل، فػإذا  الكتاب
فػإف تلػك األقػواؿ سػاقطة وال يُعتػػد  -y-خالفػت أقػواؿ العلمػاء كػبلـ ا تعػأب وسػنة رسػولو 

هبا كائناً من كاف قائلها، وفاطمػة الربقعػي اعتمػدت ُب ردىػا مسػألة النػزوؿ اإل٥بػي علػى ُخطػب 
ولػػػيس ٥بػػػذا  ،ا٤بنقولػػػة ُب هنػػػج الببلغػػػة -رضػػػي ا عنػػػو-أيب طالػػػب بػػػن  ليػػػل علػػػيالصػػػحايب ا١ب
ٍب عارضػػػت هبػػػا أدلػػػة الكتػػػاب والسػػػنة  ،وجعلتهػػػا مصػػػدراً ُب معرفػػػة توحيػػػد ا ،الكتػػػاب إسػػػناد

فضػػبلً عػػػن اشػػػتمالو علػػػى ُمعارضػػػة  ،وإٝبػػاع السػػػلف الصػػػاّب بكػػػبلـٍ منسػػوٍب لبشػػػر بػػػبل إسػػػناد
ع السػلف الصػاّب، كمػا أهنػا ٓب تنقػل ىػذا الكػبلـ مػن هنػج الببلغػة صرٰبة للكتاب والسنة وإٝبا 

 الذي ترى أنو ىو التوحيد ا٢بقيقي.
 (.ٕٓٚ، ص: )سوانح األياـ( (ٖ
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عبدالوىاب بأف لديهم أخطاء خصوصًا ُب الصفات للتأكيد بأف بن  الشيخ ٧بمد
٩با يعِب أنو ينتحل مذىباً  ،عبدالوىاب ُب الصفاتبن  والدىا ال يقبل آراء الشيخ ٧بمد

 .مذىب أىل السنة وا١بماعةات غّب ُب الصف آخر
 ٦بانب للحق ُب ىذه ا٤بسألة كما سيأٌب. برأيو ذلكوىو 

نَّ علمو تعالى وسائر صفاتو عين إقولو: ويتفّرع من خطئو في الصفات  -
 .ذاتو

ألف علمو ىو عْب  ؛ليس  موضع سر، وال حافظ لعلمو))ٍب إنو  حيث يقوؿ:
 .(ٕ)ا وسائر صفاتو ىي عْب ذاتو(( ، ويقوؿ: ))أوٓب يفكر ىؤالء أف علم(ٔ)ذاتو((

وكبلـ الربقعي اآلنف ىو مذىب ا٤بعتزلة الذين يفّروف من إثبات صفات حقيقية 
بل ىذا من أصو٥بم الٍب ، (ٖ) تعأب متميزة عن ذاتو، وٯبعلوف الصفات عْب الذات

 فيقولوف:جعلتهم ٱبطئوف ُب ٝبيع الصفات، 
لم، أو عآب بعلم وعلمو ذاتو، وغايتهم من ىذا إفَّ ا تعأب عآب بذاتو بغّب ع

القوؿ التخلص من إثبات الصفات حقيقة ُب الذات ومتميزة عنها، وقد أخذ ىذا الرأي 
 .(ٗ)عن ا٤بعتزلة الزيدية، والرافضة اإلمامية، واإلباضية، وغّبىم

يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بعد أف حكى ىذه ا٤بقالة عن ا٤بعتزلة ومن وافقهم 
 ن أىل األىواء والبدع وا٤ببلحدة:م

))ومضموف ىذه العبارات وأمثا٥با نفي صفاتو، وىم يسموف نفي الصفات 

                                                           

 (.ٕٓٚ، ص: )سوانح األياـ( (ٔ
 (.ٚٗٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
   .(ٜ٘/ ٔ( انظر: العرش، للذىيب، ص: )ٖ)
درىػػػػم، بػػػػن  (، مقالػػػػة التعطيػػػػل وا١بعػػػػدٚٚ/ ٔ، ص: )( انظػػػػر: لوامػػػػع األنػػػػوار البهيػػػػة، للسػػػػفاريِبٗ)

 (.ٔٗػ  ٓٗخليفة التميمي، ص: )بن  للدكتور/ ٧بمد
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 .(ٔ)توحيداً وكذلك ا٤بعتزلة ومن ضاىاىم من ا١بهمية يسموف ذلك توحيداً((
فهذه ا٤بسألة ٩با يؤخذ على الربقعي ُب مسائل الصفات ا٣بطأ فيها، وقد وافق 

 .ق للوصوؿ إٔب الصواب وا٢بق فيهااألصل حيث ٓب يُوفّ  فيها أىل البدع ُب ىذا
 أسأؿ ا تعأب أف يتجاوز عّنا وعنو.

 .صفة الكالم عن الحقيقةل وتأويل -
))٤بّا نودي موسى ُب الطور، خلق ا الصوت والصدى ُب الشجرة  حيث يقوؿ:
السماء، وليست من جنس األرض وال  ،((أنا ا رب العا٤بْب))ا و٠بع موسى قوؿ 

 .(ٕ)إف ا منزه عن الشجرة وبريء من قياس البشر((
أنا )) و يثبت أف ا تعأب ىو القائل:وُب ىذا الكبلـ اضطراب وتناقض بّْب، فه

بأنو تعأب خلق  -أيضاً -فيو إثبات لصفة الكبلـ، ويقوؿ  وىذا ،((ا رب العا٤بْب
تناقض يقوؿ العبلمة ابن ىب ا٤بالصوت والصدى ُب الشجرة!!، وعمَّن ينتحل ىذا ا٤بذ

 :-رٞبو ا-الوزير 
 ةعأب، أنو سبحانو ال يوصف بالقدر ))وقاؿ من اعتقد استحالة الكبلـ من ا ت

على صدوره من ذاتو، وال تضاؼ إليو إال إضافة تشريٍف كبيت ا، وناقة ا، فاعتقد 
، واعتقد أف ا٢بقيقة أف ا (ٖ)﴾ڃ  چ  چ   چ﴿اجملاز ُب قولو تعأب: 

 .(ٗ)تعأب خلق الكبلـ ُب الشجرة ا٤بباركة الٍب ذكرىا ا ُب كتابو((
وعلى فرض التنّزؿ مع من يُنكر صفة الكبلـ حقيقًة، أنّو تعأب خلق كبلمو ُب 

 م الصبح:ألصحابو عندما صّلى هب -y-الشجرة فما سوؼ يصنع بقولو 
؟، قالوا: ا ورسولو أعلم، قاؿ: أصبح من عبادي ))أتدروف ماذا قاؿ ربكم الليلة

                                                           

 وما بعدىا، وذكر ا١بواب عن ىذه الشبهة(. ٕٗٛ/ ٔ( درء تعارض العقل والنقل، ص: )ٔ)
 (.ٛٗٔ( كسر الصنم، ص: )ٕ)
 (.ٗٙٔ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٖٙ٘/ ٗعن سنة أيب القاسم، ص: ) ( العواصم والقواصم ُب الذبٗ)
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 ؟.(ٔ)مؤمن يب وكافر((
إفَّ من أغراض ا٤ببتدعة من القوؿ بسماع صدى الصوت والصدى ُب الشجرة 

اب عن ىؤالء أفَّ التكليم يقع من غّب رؤية ا٥بروب من القوؿ بإمكانية رؤية ا٤بتكّلم، وغ
 للمتكلم كما قاؿ تعأب:

، فقد يكوف (ٕ)﴾ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴿
ب ا٤بتكلم عن الكبلـ مع رؤية ا٤بستمع للمتكلم، وقد يكوف مع حجبو عنو، أو احتجا

 .(ٖ)السامع
 فبل يّصح إنكار صفة الكبلـ أو تأويلها ألجل نفي صفة غّب الزمة ٥با ُب كل حاؿ.

 ـ ٨بلوؽ، وقد يَبتب عليو القوؿ:وُب كبلـ الربقعي إشارة إٔب أف الكبل
رٞبو -ونقل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،ةفَّ القرآف ٨بلوؽ، وىو اعتقاد ا١بهميّ إ
 ، والفيصل ُب ىذه القضية ىو:(ٗ)٤بن يقوؿ: ٖبلق القرآفتكفّب السلف  -ا

أف الكبلـ إ٭با يضاؼ ٤بن قالو ُمنشئًا ُمبتدئاً، فكبلـ ا تعأب مضاؼ إليو، وىو 
ألف صفاتو تعأب غّب ٨بلوقة، وكبلـ ا٤بخلوؽ الذي يُنشئو من  ؛صفتو، فهو غّب ٨بلوؽ

 .ابعة للموصوؼف الصفة تنفسو ويبتديو مضاٌؼ إليو، وىو ٨بلوؽ، أل
فحْب كانت للخالق كانت غّب ٨بلوقة، وحْب كانت للمخلوؽ كانت ٨بلوقة، فإذا 

خلوؽ من قاؿ قائل: )٧بمٌد رسوؿ ا( فهذا كبلـ، تكلم بو ا تعأب، ويتكلم بو ا٤ب
 .نفسو ال يريد بو القرآف

ألنو  ؛نية ٨بلوؽا، وُب ا٢بالة الثا ألنو أراد بو كبلـ ؛ففي ا٢بالة األؤب غّب ٨بلوؽ

                                                           

 (.ٔٚ(، ومسلم برقم: )ٙٗٛ( أخرجو البخاري، برقم: )ٔ)
 (.ٔ٘( سورة الشورى، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٖٕٔ/ ٓٔ( انظر: درء تعارض العقل والنقل، ص: )ٖ)
 (.ٖٕٚ/ٕٔ(، )ٚ٘ٔ/ٙ(، ٦بموع الفتاوى، ص: )ٖ٘ٔ/ٖانظر: ٦بموعة الرسائل وا٤بسائل، ص: )( ٗ)
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 .(ٔ)أراد كبلـ نفسو
وفر ا٤بصادر العلمية بْب ولعلَّ وقوع الربقعي ُب ىذه األخطاء بسبب قصور ُب ت

طبلع على القوؿ ا٢بق وٛبييز الصواب من ا٣بطأ ُب ىذه ا٤بسائل، حيث نشأ يديو لبل
دة فتقبل وتتلمذ ُب بيئة شيعية غالية، وبيئتو بقدر ما تُلغي العقل ُب بعض مسائل العقي
عتماداً ُكلياً ُب ىذه البيئة بعض العقائد مع مناقضتها للعقل، إال أهنا تعتمد على العقل ا

 .مسائل الصفات
وىذه األقواؿ ىي من نتاج العقل الذي ٓب يعتمد على الكتاب والسنة وقواعد 
السلف الصاّب، كما أنو ٓب يكن ُب وقتنا ا٤بعاصر الذي سهل فيو الوصوؿ ١بميع 

 .ئل وشٌّب الطرؽ الظاىرة وا٣بفيةوا٤بؤلفات وا٤بعلومات ٔبميع الوساالكتب 
على  اً عليو و٧بجور  اً ضّيقومُ  اً بدعوة ودولة ا٣بميِب وكاف ٧ُبارَ  بل كاف وقتو ُب أوجّ 

 .-كما سيأٌب ُب ا٤بسألة التالية-و التصحيحية ئما تبدَّت بعض آرامكتبتو بعد
اؿ التغّّب ػسائل دوف مسائل، بل طوُب م ،ولذلك كاف التغّّب عنده غّب كامل
لشيعة أىم بكثّب وىي ُب تأثّبىا على عقيدة ا ،مسائل من األصوؿ كاإلمامة والتوحيد

 .من مسائل الصفات
لوال أف ا٤بصادر  ،وعليو فإفَّ الربقعي كاف قريبًا من الصواب ُب مسائل الصفات

 .هج السلفعلى منالكاُب عدـ إطبلعو ل، و ٓب تصل إليو الٍب تفند شبهاتو
 .في مسائل العقيدة واحداالحتجاج بخبر العدم صحة  يرى -

))وال ٲبكن إثبات العقيدة باآلحاد، وخرب اآلحاد ليس ٕبجة ُب  حيث يقوؿ:
 ويقوؿ عن إحدى الروايات الشيعية:، (ٕ)العقيدة((

                                                           

بػػن يوسػػف ار: العقيػػدة السػلفية ُب كػػبلـ رب الربيػة وكشػػف أباطيػػل ا٤ببتدعػة الرديػػة، عبػدا ( انظػٔ)
 (.ٖٙٙا١بديع، ص: )

 (.ٖٗٔ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
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 .(ٔ)وال ٲبكن االعتماد عليو واالحتجاج بو ُب العقائد(( ،))خرب آحاد
 ،خرب اآلحاد -y-يها الربقعي فقد قَِبَل النيُب الٍب وقع فوىذا من األخطاء 

إنك تأٌب قومًا أىل  )إٔب اليمن فقاؿ لو:  -رضي ا عنو- اً دما أرسل معاذوعمل بو عن
: إٔب أف يوحدوا ، وُب رواية(ليو شهادة أف ال إلو إال اكتاب، فليكن أوؿ ما تدعوىم إ

صلوات ُب كل يـو ا، فإف ىم أطاعوؾ لذلك، فأعلمهم أف ا افَبض عليهم ٟبس 
 .(ٕ)وليلة

-ه رسوؿ ا دَّ لرَ  كما قَِبَل العمل بو ُب ٙبويل القبلة، ولوال أنو يفيد العلم والقطع
y-. 

ـ صبلحية العمل بو ُب العقائد إال من كاف وال يرى عد ،وال يَرُد خرب اآلحاد
 .بالبدع اً الكبلـ، ومتلوثو فلسفة ال متأثراً بعلـو

يقوؿ الغزإب عّمن رّد العمل ٖبرب الواحد: إف قولو باطل من عّدة أوجو، منها: أنو 
ال يوجد دليل على ىذا القوؿ معلـو بربىاف قاطع، وأفَّ وجوب العمل بو معلـو بدليل 

أنو لو ردَّ خرب الواحد لدؿَّ على رّد شهادة االثنْب و اع فبل جهالة فيو، قاطع من اإلٝب
 .الرجل وا٤برأتْب وا٢بكم باليمْبواألربعة و 

فكما علم بالنص ُب القرآف وجوب ا٢بكم هبذه األمور مع ٘بويز الكذب، 
 .(ٖ)فكذلك باألخبار

 وستمر بنا تعليقات متفرقة عن ىذه ا٤بسألة ُب مواضعها.
 

                                                           

 (.ٕٗٙ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٔ
( وأٞبػػػػػػػد ُب ا٤بسػػػػػػػند بػػػػػػػرقم: ٖٓ، ٜٔ(، ومسػػػػػػػلم بػػػػػػػرقم: )ٕٛٗٗ( أخرجػػػػػػػو البخػػػػػػػاري بػػػػػػػرقم: )ٕ)

(، ٕ٘ٙده صػحيح علػػى شػرط الشػيخْب((، والَبمػذي بػػرقم: )(، وقػاؿ ٧بققػو: ))إسػنإٔٚٓ)
 وغّبىم.

 (.ٖٕٔ/ ٔ( انظر: ا٤بستصفى، ص: )ٖ)
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 .لمسيح الدجَّالل إنكاره -
))وردت أخبار كثّبة عن ٦بيء الدجاؿ ُب صحاح أىل السنة  حيث يقوؿ:

وغّبىا، وكذلك ُب كتب الشيعة، بل إف عددىا ليصل إٔب ا٤بئات، وٲبلؤىا ا٢بشو و٦بيئو 
 .(ٔ)ىو أمٌر غّب معقوؿ((

نو ال ٲبكن رّد إإذ  -عفا ا عنو-األخطاء الٍب وقع فيها الربقعي  وىذا من
حاديث الثابتة الصحيحة جملرد عدـ قبوؿ العقل ٥با، وال يصح أف توزف األحاديث األ

موازين األخذ  النبوية الثابتة غّب ا٤بنسوخة ٗبيزاف العقل ألجل القبوؿ والرّد دوف غّبه من
 .والقبوؿ ا٤بعتربة

بو ُب العقائد واألحكاـ لزمنا قبولو واألخذ  -y-فإذا صحَّ ا٣برب عن رسوؿ ا 
  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ﴿حٍد سواء، قاؿ تعأب:  على

 .(ٕ)﴾ھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ

لرد لسنتو، وقد حذَّر ُب حياتو، وأما بعد موتو فيكوف ا -y-فالرد يكوف إليو 
 ذه الطريقة فقاؿ:من ى -y-رسوؿ ا 

))يوشك أف يقعد الرجل على أريكتو، وٰبدث ٕبديثي فيقوؿ: بيِب وبينكم كتاب 
مناه، أال وإف ما حـر ، فما وجدناه فيو حبلاًل استحللناه، وما وجدناه حرامًا حر ا
مثل ما حرـّ ا(( -y-ؿ ا رسو 

(ٖ). 
وسيأٌب ُب عدة مواضع احتجاج الربقعي بالسنة النبوية وإيرادىا ُب معرض الرد 
على ا٣بصم، وعليو فإفَّ الذي يظهر أفَّ موقفو ا٣باطئ ُب مسألة الدجاؿ نظّب قياسو 

 على مسألة ا٤بهدي ُب آخر الزماف حيث أنكره هبذه ا٢بجة.
                                                           

 (.٘ٚ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٔ
 (.ٚ( سورة ا٢بشر، اآلية رقم: )ٕ)
(، والػػػػدارمي ٕٔ(، وابػػػػن ماجػػػػو ُب السػػػػنن بػػػػرقم: )ٕٗٙٙ( أخرجػػػػو الَبمػػػػذي ُب السػػػػنن بػػػػرقم: )ٖ)

 (.ٕٜ٘برقم: )
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 وأخيراً:
١بملٍة من آراء الربقعي الصرٰبة ُب مسائل أصوؿ العقيدة  تقد عرض بذلككوُف أ
وليس وبعض ا٤بسائل الفرعية عند الشيعة  ،وبعض األصوؿ العامة لبلستدالؿ ،الشيعية

و وتغّبىا من ئتبدؿ آرا ثبتو الصحيحة بعد ٙبّولو وإ٭با سياؽ ما يئعاب آراالقصد استي
ال لٍب ال خبلؼ عليها عند الشيعة و ف تلك ا٤بسائل من األصوؿ اإحيث  ،الباطل
 الشيعي.الف فيها ٱب

 -ُب الغالب-وافق وشّنع عليهم و ومع ذلك فقد خالفهم الربقعي أشد ا٤بخالفة 
كما وافقهم ُب غّبىا من ا٤بسائل   ،العقيدة الصحيحة الٍب عليها أىل السنة وا١بماعة

 .(ٔ)الٍب ليست موضعاً ٥بذا البحث
األخطاء ُب بعض اآلراء وا٤بواقف، وٓب ٰبالفو التوفيق بقيت لديو بعض الرواسب و و 

 جانب فيها طريق أىل ا٥بدى وا٢بق.ُب بعض أصوؿ االستدالؿ، و 
، وآراء صحيحة كوف لديو أخطاء غّب ما ذُكر منثورة ُب الكتب الفارسيةيوقد 

 .(ٕ)وىذا ٯبب أف يكوف ُب حسباف الدارس لكبلـ الربقعي والناظر ُب مؤلفاتو ا٤بَبٝبة
فقد ظهر من خبلؿ العرض لكونو يسّب ُب اال٘باه اإلصبلحي التصحيحي و 

 ،ا٤بوافقة لعقيدة أىل السنة وا١بماعةمن األقواؿ واآلراء الصحيحة  كثّبل السابق تبنيو
 بل وقيامو باالنتصار ٥با واالستدالؿ عليها.

ويعرض  ،شووبالنسبة لآلراء ا٣باطئة فُيعتذر لو فيها أنو ٓب ٯبد شيخًا وعا٤بًا يناق
 ويكشف لو عن شبهاتو. ،ويتحاور معو ،عليو إشكاالتو

                                                           

و الصػػػحيحة ُب التوحيػػػد مػػػن خػػػبلؿ ئػػػحامػػػد سػػػبحي بيػػػاف آرابػػػن  الباحػػػث/ أٲبػػػن ( يتنػػػاوؿ األخٔ)
األسػػتاذ الػػدكتور/ الشػػيخ فضػػيلة رسػػالتو: ))موقػػف الربقعػػي مػػن الشػػرؾ ومتعلقاتػػو((، بإشػػراؼ 

 .سليماف الغفيليبن  عبدا
ٙبقيقػاً أف يتبناه القسم بأف ُ٘بعل ىػذه ا٤بؤلفػات رسػائل علميػة للطػبلب ترٝبػة و  يناسب٩با  و( وىٕ)

 ختصاص والدراية.فتخرج مؤلفاتو على مرأى ومسمع وٙبقيق وتصويب من قبل أىل اال
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كما أنو من اتمل جدًا أنو ٓب يقف على مؤلفات ورسائل أئمة أىل السنة 
على جهوده  -بعد ا تعأب-وا١بماعة وأئمة الدين الراسخْب فكاف غالب اعتماده 

وأىل  ،لمية ُب بيئتو ا٤بغلقةوحسب ما يتاح لو من مصادر ع ،الذاتية الٍب يقـو هبا بنفسو
فبلبد من العرض على  ،العلم يقولوف: )من كاف شيخو كتابو فخطؤه أكثر من صوابو(
 الشيوخ وطبلب العلم لشرح وإدراؾ ما يصعب فهمو وإداركو.

فقد كاف لوحده يُدافع ويُنافح ويتحّمل  ،وىذا أيضًا ٓب يتسنَّ ألبو الفضل الربقعي
 ا٤بسألة القادمة. ا٤بصاعب كما سيتجلَّى ُب

 
 .المسألة الرابعة: امتحانو وتعذيبو

الربقعي سوى ما كتبو  لوال ٲبكن لقلٍم أف يصَف شّدة االمتحاف الذي تعرض  
ذين تعرض لعن نفسو، فهو الذي ٘برع األٓب والعذاب، فوصف االمتحاف والتعذيب ال

 ، حيث يقوؿ عن بداية حبسو:نيْب٥بما من اإليرا
و٫بن ٧ببوسوف، وبسبب كثرة البعوض أصبُت ٗبرض  (ٔ)))مرَّ علينا شهراف ىناؾ

. كاف الكاشاين(ٕ)ا٤ببلريا رٞبو - (ٖ)، ولعدـ توفر العبلج اشتدَّ مرضي حٌب أُغمي عليَّ
نا يصنع ٕب بعض األدوية من األعشاب ا٤بغلية ويسقيِب إياىا، ودخل علينا شهر  -ا

الثالث، وُب كل ىذه الفَبة كنَّا إذا خفَّ مرضي نتناقش حوؿ بعض ا٤بسائل العلمية، 
 :(ٗ)بعد ذلك اشتد مرضي فضاؽ صدر السيد الكاشاين، فكتبت إٔب أٞبد قواـ

 وأنا اآلف مريض فما ا٢بل؟!". ؟م مع السيد الكاشاين فما ىو ذنيب"قضيتك
                                                           

 ( ُب السجن.(ٔ
( مرض جرثومي ينتشر ُب فصل الصيف ويظهػر بفعػل تزايػد الطفيليػات، وتػزداد بسػببو الوفيػات. (ٕ

ا٤بنػػػػاخ ([، جغرافيػػػة ٖٖٙ]انظػػػر: ا١بغرافيػػػا ا٤بناخيػػػة والنباتيػػػة، لعبػػػدالعزيز طػػػريح شػػػرؼ، ص: )
 (.ٖٔٔوالنبات، للدكتور/ يوسف فايد، ص: )

 ( مضى التعريف بو ُب ا٤ببحث األوؿ: ا٤بطلب الثاين: )ثناء العلماء عليو(.(ٖ
 ([.ٖٖ. ]انظر: سوانح األياـ، ص: )(ـ ٜٓ٘ٔ)وزراء إيراف عاـ:  ةسارئتؤب ( أٞبد قواـ: (ٗ
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، ولْب وأخذين إٔب أحد مراكز العبلج ُب طهرافؤ اء أحد ا٤بسوبعد ىذه الرسالة ج
 .وبقيت فيو حٌب استعدُت عافيٍب

ٍب أعادوين من جديد إٔب هبجت آباد وأكملنا ثبلثة أشهر و٫بن ٧بتجزوف ُب 
ببل عائل؛ ألنِب ٓب أكن موظفًا ُب الدولة  نفس ا٤بكاف، وأطفإب مع زوجٍب ُب طهراف

ة أخرى، ولذا كانت أحواؿ أسرٌب سيئة للغاية فهم ُب وليس ٕب دخل ثابت من أي جه
 .(ٔ)ضيق وشدة((
ُب كبلمو السابق عن تعرضو للسجن ببل ذنب وال قضية  -رٞبو ا-يكشف 

سّجلت ضده لدى النظاـ اإليراين، أو أنو سبق وأف استجوب للتحقيق ُب قضية 
 .ببل هتمة، وال ذنب اً ٭با كاف سجنمسجلة ضده، وإ

عليو - ال يصرب عليو إال القليل من الرجاؿ كما صرب سيدنا يوسفوىذا امتحاف 
، وال ٲبكن أف يتعرض لذلك إال بسبب آرائو اإلصبلحية الٍب بدأت تظهر -السبلـ

 وتنتشر وتفضح معتقدات الرافضة.
كما أفَّ أسرتو ا٤بكونة من أوالده الصغار ومعهم زوجتو ال يوجد معهم عائٌل 

وٓب يكن للربقعي وظيفة حٌب يأٌب أسرتو من دخل ىذه  يرعى شؤوهنم واحتياجاهتم،
 .كفيهم عن اآلخرينالوظيفة ما ي

 وىذا أيضاً من االمتحاف والببلء الذي ال يصرب عليو إال القلة الصادقوف.
 إٔب القياـ بالدعاء عليو فوؽ منابرىم كما ٰبكيو لنا بأف ْببل ٘باوز ا٢بد باإليراني
 هم وىو ٱبطب فوؽ ا٤بنرب ويقوؿ:وخأحدىم ناولو شريطاً ألحد شي

اجتثَّ الربقعي(( والناس يؤمنوف بصوٍت واحد،  (ٕ)))يا ا ٕبق اإلماـ ا٢بسْب

                                                           

 (.ٜٖ( سوانح األياـ، ص: )(ٔ
اف أف يوجػب علػى ا تعػأب شػيئاً مػن عنػده إال مػا أوجبػو تعػأب علػى مػن كػ اً ( ليس إلنساٍف كائن(ٕ

وغػػّبه ُب الػػدنيا  -y-ستشػػفاع بػػالنيب نفسػػو العليّػػة، يقػػوؿ ابػػن أيب العػػز الطحػػاوي: ))وأمػػا اال
إٔب ا تعأب ُب الدعاء ففيو تفصيل: فإف الػداعي تػارة يقػوؿ: ٕبػق نبيػك أو ٕبػق فػبلف، يقسػم 
= 
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 وىم يتهمونو ويلعنونو أيضاً ُب ٧بافلهم.
بل اهتموه بتلقيو لؤلمواؿ من ا٢بكومة السعودية، حيث ذكر أنو يوماً صادؼ أحد 

وىذا - الفضل الربقعي وعن أبما حواٌر األشخاص ُب أحد الطرؽ. فجرى بينه
 فقاؿ لو: -ره الربقعيالشخص ال يعرؼ أف ٧ُباوِ 

أنتم ال تعرفوف حقيقة الرجل، ىل تعلم أنو يصرؼ لو ٜبانْب آالؼ توماف من 
 .(ٔ)السعودية؟! وأنو يصرؼ لطبلبو ستة عشر ألف توماف؟!

٤بنابر، إٔب أف فانظر كيف حبسوه، ٍب شرَّدوا أسرتو وأطفالو وزوجتو ودعوا عليو ُب ا
اهتموه بتلقي الدعم ا٤بإب من ا٣بارج، والعمل لصاّب دوؿ أخرى، إال أف ٝبيع تلك 
ااوالت فشلت، وٓب تفت من ثباتو، بل زادتو إصرارًا للمضي ُب طريق ا٢بق الذي 

 عرفو.
 ويقوؿ أيضاً:

))وتطور األمر فصمموا على قتلي، وأصدر أحُد الشيوخ ا١بهَّاؿ فتوى بقتلي، 
، وقد أعلن بأنو (ٕ)كاف ىذا ا١باىل من السادة العلويْب وىو خًب آية ا الربوجرديو 

                                                           
= 

اتػػو، فهػػذا ٧بػػذور مػػن وجهػػْب: أحػػدٮبا: أنػػو أقسػػم بغػػّب ا. والثػػاين: علػػى ا بأحػػد مػػن ٨بلوق
اعتقػاده أفَّ ألحػػد علػػى ا حقػػاً. وال ٯبػػوز ا٢بلػػف بغػػّب ا، ولػػيس ألحػػد علػػى ا حػػق إال مػػا 

، اآليػػػة  ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ے﴿أحقػػػو علػػػى نفسػػػو، كقولػػػو تعػػػأب:  ]سػػػورة الػػػرـو
([. انظػػػػػػر لبلسػػػػػػتزادة: رسػػػػػػالة ٜٕ٘ - ٜٕٗ/ ٔ[((. ]شػػػػػػرح الطحاويػػػػػػة، ص: )(ٕٚ) :رقػػػػػػم

(، تيسّب العزيػز ا٢بميػد، ٧ٖٔٓبمد ا٤بيلي ا١بزائري، ص: )بن  الشرؾ ومظاىره، للشيخ/ مبارؾ
 (.ٕٕٓعبدا، ص: )بن  للشيخ/ سليماف

ن ألػػػف   يلريػػػاؿ السػػػعودي: )سػػػتة وعشػػػر ف ألػػػف تومػػػاف إيػػػراين تسػػػاوي ىػػػذه األيػػػاـ باو ( وٜبػػػان(ٔ
تقريبػػاً(، أمػػا سػػتة عشػػر ألػػف تومػػاف فتسػػاوي: )ٟبسػػة آالؼ   تقريبػػاً(، وقػػد ُقمػػُت ٕبسػػاهبا 

( علػػػى http://www.oanda.comبػػػاألداة اإللكَبونيػػػة ُب موقػػػع ٙبويػػػل العمػػػبلت: )
 ([.ٛٛ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )الشبكة العنكبوتية العا٤بية. 

( آية ا العظمى ا٢باج الشيخ خًب ٧بمد حسْب تقي الطباطبائي الربوجردي، فقيػو العصػر، مػن ٕ)
= 

http://www.oanda.com/
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سيكافئ هبا من يقتلِب، وأظن بأفَّ ارؾ لو دولة الشاه  (ٔ)ٝبع مائٍب ألف توماف
 على ا٤بنابر، فقد كانوا واليهود، واألمر ذاتو مع كثّب ٩بن تزعموا تكفّبي وتفسيقي وسيّب 

 ، وىؤالء ىم:(ٕ)على عبلقة مع الدولة وجهاز استخباراهتا السافاؾ
 

ا٢باج أشرؼ كاشاين صاحب األناشيد، والشيخ جواد مناقيب، و٧بمد رضا 
نوغاين، والسيد إبراىيم ميبلين، والسيد الشجاعي، وغّبىم ٩بن انكشفت عبلقتو بدولة 

سبلمية، وظهرت الوثائق الدالة على عبلقتهم الشاه ٤با قامت ا١بمهورية اإل
 .(ٖ)بالسافاؾ((

                                                           
= 

مؤلفاتػػػو: تفسػػػّب الصػػػراط ا٤بسػػػتقيم، جػػػامع أحاديػػػث الشػػػيعة، رسػػػالة ٬ببػػػة األفكػػػار ُب حرمػػػاف 
دمػػة رسػالتو "٬ببػػة األفكػػار" . ]انظػػر: مق(ىػػ ٖٖٛٔ)الزوجػة مػػن األراضػػي والعقػار، تػػوُب سػػنة: 

(، ويذكر الدكتور/ موسػى ا٤بوسػوي أفَّ الربوجػردي كػاف زعيمػاً ٜٛ([، سوانح األياـ: )ٔص: )
([، وأنَّػػو أمػػر بطباعػػة ٕبػػار ٕٛٔورمػػزاً دينيػػاً قبػػل ٦بػػيء ا٣بميػػِب. ]انظػػر: الثػػورة البائسػػة، ص: )

لفْب للشػػػيعة، إال أهنػػػم بعػػػد األنػػػوار بعػػػد حػػػذؼ ٝبيػػػع الروايػػػات الػػػٍب فيهػػػا لعػػػن للخلفػػػاء وا٤بخػػػا
وفاتػو قػػاموا بطباعػػة ٝبيػػع اجمللػػدات الػػٍب رغػب الربوجػػردي حػػذفها. ]انظػػر: الشػػيعة والتصػػحيح، 

ن كمعػػإب الشػػيخ صػػاّب آؿ الشػػيخ والشػػيخ ي([، وُيشػػكك بعػػض أىػػل العلػػم ا٤بعاصػػر ٚٛص: )
افضػػػي ويػػػذكروف أنػػػو ر  ،ُب سػػػبلمة ُمعتقػػػد وأفكػػػار ا٤بوسػػػوي -حفظهمػػػا ا-عثمػػػاف ا٣بمػػػيس 
 ولذلك سّخر مؤلفاتو وكتاباتو لبلنتقاـ منو وحكومتو ودولتو ورجالو. ؛حاقد على ا٣بميِب

 السابق. اإللكَبوين ( ما مقداره: )ٟبسة وستوف ألف تقريباً( ًب حساهبا عن طريق ا٤بوقعٔ)
 ( جهػػاز ر٠بػػي حكػػومي إيػػراين يهػػتم ٗبكافحػػة ا٤بعارضػػْب لنظػػاـ شػػاه إيػػراف، وقػػد اسػػتبدلو ا٣بميػػِبٕ)

بعػػػػد وصػػػػولو إٔب السػػػػلطة ٔبهػػػػاز ٠بَّػػػػاه: "فافػػػػاؾ"، وكػػػػاف ٥بػػػػذا ا١بهػػػػاز ضػػػػحايا كثػػػػر ٩بػػػػن أعلنػػػػوا 
ومػػنهم السػػيد ٧بمػػود الطالقػػاين ابػػن السػػيد أبػػو ا٢بسػػن ولػػد ُب  ،معارضػػة النظػػاـ الفارسػػي ا١بػػائر

، وعنػدما (ىػػ ٜٖٓٔ)، وتعّرض للسجن فيو عدَّة مرات، وكاف آخرىا سنة: (ىػ ٜٕٖٔ)سنة: 
، وكػػػػاف أحػػػػد ضػػػػحايا جهػػػػاز (ىػػػػػ ٜٜٖٔ)ظػػػػل قلػػػػيبلً حػػػػٌب تػػػػوُب ُب طهػػػػراف سػػػػنة: خػػػػرج منػػػػو 

 ([.ٕٓ٘/ٔالسافاؾ. ]انظر: مستدركات أعياف الشيعة، ٢بسن األمْب، ص: )
 (.ٜٛ( سوانح األياـ، ص: )ٖ)
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الدولة الذين يتقاضوف ا٤باؿ على ذـ األشخاص أو الرفع من  ظوكانوا من وّعا
شأهنم ٤بن يدفع ٥بم مااًل وخصوصًا رضا نوغاين حيث طلب من الربقعي مااًل بصراحة 

 .(ٔ)لذكر ا٠بو ُب ا٤بنابر
األذى  وصفو بقلم إال أنو فاَؽ ا٣بياؿ من إف ما تعرض لو الربقعي ال ٲبكن

 والعذاب، كما يذكر بقولو:
 .(ٕ)))وقد تأذيُت إٔب حد أف الدمامل مؤلت بدين((

أفتوا بقتلو وتصفيتو جسدياً، فهم قـو الغدر وا٣بيانة، وال يقبلوف رأيًا ٨بالفاً و 
و من ٍع ُب وجلعقيدهتم، ولذا ٪بد ا٤بهتدين ُب أوساطهم قلة، ٤با وضعوه من سياٍج مان

بتعريضو ألنواع االبتبلءات وا٤بضايقات ُب ٧بيطو و٧بيط  يفكر بتبديل دينو أو تغيّبه
 أسرتو ومصدر رزقو.

 سائلو العلمية، ومصداؽ ذلك قولو:كما ضّيقوا عليو ُب نشر كتبو ومؤلفاتو ور 
))وكلما أنتجُت كتابًا نصبت ٕب فئة شباؾ العداء، من ٝبلة ذلك ٤با نشرت  

لتفتيش" وكتاب "حقيقة العرفاف"، عـز الصوفية ومرشدوىم على قتلي وىددوين كتاب "ا
 .(ٖ)بذلك ىاتفياً((
و عن التأليف ونشر اآلراء والرسائل ئقد بذلوا ما يستطيعوف من أجل ثنافهم 

 والكتب الٍب ٙبتوي على تصحيح مذىبهم.
سائلو للناس وحاولوا سبقو ُب الوصوؿ إٔب الناس للتحذير منو كي ال تصل كتبو ور 

إال وقد ترّسخ ُب أذىاهنم عنو تلك الصورة السيئة الٍب ر٠بوىا عنو، فنشروا االفَباءات 
والتهم الكاذبة عنو ُب كل مكاف، وفوؽ ا٤بنابر، وُب ا٤بقاالت الصحفية، وفتاواىم 

 الدينية.

                                                           

 (.٘ٙ، ص: )سوانح األياـ( انظر: ٔ)
 (.ٕٛ٘( ا٤برجع السابق، ص: )(ٕ
 (.ٜٖٔ( كسر الصنم، ص: )(ٖ
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رٞبو -ولكن ا تعأب مكَّنو من الكتابة ووجد الوقت الكاُب للتأليف، بل إنو ىو 
أدرؾ أٮبية ىذا الشيء، وأف الكتاب ىو الذي يبقى وسوؼ ٱبرج للناس ويقرؤونو  -ا

 .(ٔ)ولو بعد حْب
وليست حياة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عنّا ببعيدة، فعدٌد كبّب من متونو ورسائلو 

صفحات معدودة ُب  -رٞبو ا-الٍب يشرحها العلماء اآلف ُب سنوات كاف قد كتبها 
 .ُب السجن
الفضل الربقعي، سخره ا تعأب للتأليف مع شدة تضييقهم عليهم  وا أبوىكذ

بعدـ نشر كتبو ومنعو من طباعتها، وتشويو ٠بعتو، و٧باولة قتلو، إال أنو ٓب يَبؾ الكتابة 
 واستمر ُب نشرىا، حيث ٓب يتم ٥بم ما أرادوه.

الببلء وأختم الكبلـ عن ىذه ا٤بسألة ٗبا ينفطر لو القلب، ويبّْب لنا مدى 
 ذي تعرَّض إليو، حيث يقوؿ:واالمتحاف ال

وبلغ إيذاؤىم ٕب مبلغاً جعلِب أترُؾ البيَت، وقد مِرضت زوجٍب من جرَّاء فزعها ُب 
للتحقيق، على   (ٖ)وبعد أياـ توفيت، وُب ىذه األياـ طلبِب السافاؾ مراد (ٕ)تلك ا٢بادثة

حٌب  (ٗ)ا٤بعارضْب ٕبكل حاؿ فقد تركت ا٤بسجد والبيت وتوفيت زوجٍب من جراء 
 ىجرين أقاريب وبقيت مع ا تعأب ووكلت أمري إليو.

وكاف روَّاد الكنيسة يذىبوف إليها أفواجًا وال أحد يسائلهم، أما إذا جاء  ثم قال:
أحد إٔب بيٍب لزيارٌب فقد كاف يلحق بو األذى على يد أىل ا٣برافة، وٓب يكن ُيسمح لنا 

 اليهود والنصارى والشيوعيوف أحراراً.أف نتكلم ٕبرية، ُب حْب كاف 
اىدة على كل حاؿ لقد مضيُت من عمري أكثر من أربعْب عامًا ُب ٦ب ثم قال:

                                                           

 .-ٗبشيئتو تعأب-ديث عن مؤلفاتو ورسائلو ُب ا٤بسألة السادسة ( سيأٌب ا٢ب(ٔ
 ( حادثة مهاٝبة قوات الشاه لبيتو واقتبلع بابو وكسره، ودخو٥بم على أسرتو.ٕ)
 ولعلو أحد ضباط جهاز السافاؾ ا٤بخولْب بالتحقيق معو. ،( يبدو من كبلمو أف ا٠بو: )مراد(ٖ)
 لو ومهاٝبتهم لبيتو وفيو أىلو.( لعلو يقصد من جرَّاء أذى ا٤بعارضْب ٗ)
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 .(ٔ)لنظاـ الشاه وشعب ا٣برافات
وىكذا اإلٲباف إذا المس شغاؼ القلوب فلن تستطيع انتزاعو قوة على وجو 

 و.ئوصربه على ببل من ربو على إٲبانواألرض إال بإذف ا تعأب، أو يلقى ا٤بؤ 
 الفضل الربقعي برٞبتو الواسعة. وفرحم ا أب

 
 .و ورسائلو وذكر موقف الشيعة منهاالمسألة الخامسة: أشهر مؤلفات
 .أواًل: أشهر مؤلفاتو ورسائلو
و تلك ا٤بنزلة العالية ما ئة عالية ُب العلم، ومن أدلة تبو لمرَّ معنا بأف الربقعي بلغ منز 

 مؤلفات ورسائل كثّبة، حيث يقوؿ: تركو من
، وكاف ٱبرجها بعد تأليفها مباشرة من غّب إعادة (ٕ)"((٘ٛ))وتزيد مؤلفاٌب عن "

 ويقوؿ: ،(ٖ)نظر وال مراجعة وال تصحيح بسبب ٞببلت األعداء عليو
الكفاؼ والفقر، وصرفُت كل ما عندي ُب  ))وُب سبيل ذلك عشُت ُب غاية

 .(ٗ)طبع وتوزيع الكتب((
باالىتماـ إال ُب اآلونة األخّبة بفعل ما أحاطتو ا٢بكومة  ظَ إال أف شخصيتو ٓب ٙب

 .من تضييق وتعتيم عليو ومؤلفاتو اإليرانية
 ٕبسب ترتيبو ٥با: ا ا٤بطبوع وغّب ا٤بطبوعهئوأذكر ما وقفُت عليو من أ٠با

 .(٘)يات، أو: ا٤برشد ٤بوضوعات القرآفمرآة اآل  .ٔ
                                                           

 (.ٜٖٙ( انظر: كسر الصنم، ص: )ٔ)
 (.ٕٓٗ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
 (.ٖٖٔ( انظر: سوانح األياـ، ص: )(ٖ
 (.ٕٕٔ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٗ
( لػػو عنػػواف آخػػر وىػػو: )دليػػل مباحػػث القػػرآف(، وقػػد طُبػػع مػػراراً عػػن طريػػق: )دار إقبػػاؿ للنشػػر(. (٘

 ([.ٕٕٔ، ص: )]انظر: ا٤برجع السابق
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 .-y-كنز الذىب، أو: ألف وٟبسمائة حديث للرسوؿ    .ٕ
 كلمات قصّبة لسيدنا سيد الشهداء.   .ٖ
 كنز ا٢بقائق كلمات اإلماـ الصادؽ.   .ٗ
 .(ٔ)كنز الكبلـ كلمات اإلماـ ا٢بسْب   .٘
 .(ٕ)كنز ا١بوىر كلمات اإلماـ الباقر   .ٙ
 خلوؽ.رسالة ا٢بقوؽ ُب بياف حق ا٣بالق وا٤ب  .ٚ
 .(ٖ)-y-األربعْب من أحاديث خاًب النبيْب   .ٛ
 .(ٗ)النظاـ ا١بمهوري اإلسبلمي  .ٜ

 .(٘)-y-جامع ا٤بنقوؿ ُب سنن الرسوؿ  .ٓٔ
 .-y-ترٝبة كتاب جامع ا٤بنقوؿ ُب سنن الرسوؿ  .ٔٔ
 .(ٙ)تراجم الرجاؿ .ٕٔ

                                                           

 (.  ٖٕٔ( وذكر ا٠بو ُب سوانح األياـ كالتإب: ))كنز الكبلـ كلمات اإلماـ ا٢بسن((، ص: )(ٔ
 (.ٖٕٔ: ))كنز ا١بواىر((، ص: )كالتإب  ذكر ا٠بوورد ( ُب سوانح األياـ (ٕ
 ([.ٖٕٔ( ٓب يُطبع. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )(ٖ
ثورة اإليرانية، وقد وضع الناشر على غبلفو صورة آليػة ( ويذكر أفَّ ىذا الكتاب طبع قبيل ٪باح ال(ٗ

دوف علمػي مػن سػطر بػعشػرة مػن الكتػاب كبلمػاً  ةا ا٣بميِب، كما أضاؼ ُب الصفحة ا٢بادي
 ([.ٕٛٔ(. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٜ( إٔب سطر )ٙ)
تػاب ُب سػنة الرسػوؿ ( ويذكر أنَّو ألف ىذا الكتاب باللغة العربية ُب ٟبسة ٦بلدات، وأنَّػو أٝبػع ك(٘

، فقػػد ُٝبػػع مػػن مصػػادر معتمػػدة عنػػد الفػػرؽ اإلسػػبلمية قاطبػػة "الشػػيعة والسػػنة -y-األكػػـر 
([. وال ٱبفػػػى بػػػأفَّ تأليفػػػو ٥بػػػذا ٖٖٔ-ٕٖٔوالزيديػػة" وغػػػّبىم. ]انظػػػر: ا٤برجػػػع السػػابق، ص: )
 ٥با. -رٞبو ا-الكتاب دليل عنايتو بالسنة النبوية وعدـ إغفالو 

( ٦بلػدات طبػع منػو اجمللػد األوؿ فقػط، وحيػث ٓٔا الكتػاب: ))تػراجم الرجػاؿ )( ويقوؿ عن ىػذ(ٙ
إف تػػأليفي لػػو ُب زمػػاف كنػػت فيػػو مبتلػػًى با٣برافػػات فقػػد صػػرفت النظػػر عػػن طباعػػة باقيػػو، لكػػن 
يوجد منو أجزاء صحيحة ال تتضمن أي خرافػات، ومنػو قسػم خػاص ٕبيػاة السػيد ٝبػاؿ الػدين 

ؿ العػآب اجملاىػد الشػيخ: فضػل ا نػوري، وقػد ُصػور ىػذاف ا٢بسيِب األسد آبادي، وشػرح أحػوا
 ([.ٕٚٔ-ٕٙٔصفحة((. ]ا٤برجع السابق، ص: ) (ٕٓٔ)القسماف ووزعا مستقلْب ُب 
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 .(ٔ)تراجم النساء .ٖٔ
 دعبل ا٣بزاعي وقصيدتو التائية. .ٗٔ
 ـ دين العمل وا١بد.اإلسبلـ دين السعي والعمل، أو: اإلسبل .٘ٔ
 .(ٕ)ترٝبة ا٤بختار الثقفي .ٙٔ
 .(ٖ)سيد ٝباؿ الدين ا٢بسيِب والشيخ فضل ا النوري .ٚٔ
 تفسّب قبس من القرآف، وىو ترٝبة للقرآف وتوضيح آلياتو ومقدمة  .ٛٔ

 .(ٗ)( موضوعاً ٕٚٙبوي )
 ا١برب والتفويض. .ٜٔ
 التفتيش ُب بطبلف مسلك الصوُب والدرويش. .ٕٓ
 حقيقة العرفاف. .ٕٔ
 .(٘)العرفاء والصوفية فهرس عقائد .ٕٕ

                                                           

 ([.ٕٙٔ، ص: )سوانح األياـ٦بلدات. ]انظر:  ة( ذكر الربقعي أنو مؤلف من ثبلث(ٔ
أّوؿ مػن نػادى بعقيػدة البػداء، قتلػو مسػعود الثقفػي مػن أدعيػاء النبػوة، و بػن  أيب عبيدبن  ( ا٤بختار(ٕ

، بعػػد فتنتػػو الػػٍب بػػدأت سػػنة (ىػػػ ٚٙ)ُب رمضػػاف، سػػنة:  -رضػػي ا عنػػو-عمػػّب بػػن  مصػػعب
([، حيػػػػػث كػػػػػاف يتسػػػػػَّب بطلػػػػػب دـ ٕٗٔ. ]انظػػػػػر: كتػػػػػاب الػػػػػرّدة، للواقػػػػػدي، ص: )(ىػػػػػػ ٘ٙ)

 أصػػػػبح ا٢بسػػػػْب، ويكثػػػػر الكػػػػذب علػػػػى ا تعػػػػأب، ويُقػػػػاؿ إنػػػػو ُب بدايػػػػة أمػػػػره كػػػػاَف خارجيػػػػاً ٍب
رافضػػػياً، وإليػػػو تُنسػػػب الفرقػػػة ا٤بختاريػػػة مػػػن طوائػػػف الشػػػيعة. ]انظػػػر: فػػػوات الوفيػػػات، لصػػػبلح 

 ([.ٖٕٔ/ ٗشاكر ص: )بن  الدين، ٧بمد
 صفحة(. ُٕٓٔصّوَر وُوزَِّع ُب: ) :( ىذا ىو الكتاب الذي قاؿ عنو ُب الصفحة السابقة(ٖ
صفحة تقريباً، وىو ترٝبة للقرآف، مع بياف ما  (ٓٓ٘ٔ)ويذكر أفَّ ىذا الكتاب مشتمٌل على أكثر من ( ٗ)

ورد من أسباب النزوؿ، وتوضيح ٨بتصر ٤بعاين اآليات، وقد طبع ُب ٦بلدين كبّبين، ولو مقدمة طبعت 
جػػػػزءًا مسػػػػتقبلً ٍب ٝبعتهػػػػا معػػػػو وطبعػػػػت ُب طبعػػػػة. ]انظػػػػر: ا٤برجػػػػع السػػػػابق، ص:  (ٕٔ)منفصػػػػلة ُب 

ُب إحػػدى الػػدوؿ  -حاليػػاً -ب الدراسػػات العليػػا ([، وٕبسػػب مػػا بلغػػِب أنػػو يعكػػف أحػػد طػػبلٕٛٔ)
 العربية على استخراج منهج الربقعي ُب تفسّب القرآف الكرمي من خبلؿ ىذا الكتاب.

( فرقػػاً بػػْب االعتقػػادات اإلسػػبلمية وعقائػػد العرفػػاء ٕ٘( ذكػػر الربقعػػي بأنػػو بػػْبَّ ُب ىػػذا الكتػػاب )٘)
 ([.ٖٕٔص: ) والصوفية، وطبع مرة واحدة. ]انظر: ا٤برجع السابق،
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 .(ٔ)فهرس عقائد الشيخية و٨بالفتها لئلسبلـ .ٖٕ
 العقل والدين ُب التوحيد والعدؿ. .ٕٗ
 العقل والدين ُب النبوة وا٤بعاد. .ٕ٘
 العشق وا٤بعاشقة ُب نظر العقل والدين. .ٕٙ
 ا٤بصاّب وا٤بفاسد. -الشعر وا٤بوسيقا  .ٕٚ
 .(ٕ)دعاء الندبة و٨بالفة عباراتو للقرآف .ٕٛ
 دروس من الوالية. .ٜٕ
 .(ٖ)جواب اإلشكاالت على درس من الوالية .ٖٓ
 .(ٗ)ا٣برافات الكثّبة ُب زيارة القبور .ٖٔ

                                                           

 ([.ٕٗٔ، ص: )سوانح األياـ( طبع ٤برة واحدة. ]انظر: ٔ)
قبػػػوالً لػػػدى حجػػػة  (ٙبقيػػػق دعػػػاء الندبػػػة)( يقػػػوؿ الربقعػػػي عػػػن ىػػػذا الكتػػػاب: ))وقػػػد لقػػػي كتػػػاب ٕ)

( مػػن ٙاإلسػػبلـ علػػي أٞبػػد موسػػوي فَػَقبِػػَل أف يطبعػػو با٠بػػو، علمػػاً بػػأنِب تعهػػدت ُب صػػفحة: )
عليػو -إٔب مرجع صحيح يثبػت أف ىػذا الػدعاء مػن كػبلـ اإلمػاـ ىذا الكتاب أنو إف دلِب أحٌد 

فلػػو عشػػرة آالؼ تومػػاف، ولكػػن ٓب يثبػػت ذلػػك أحػػد، وقامػػت )٦بلػػة مكتػػب اإلسػػبلـ  -السػػبلـ
( صػػفحات صػػغّبة كملحػػق ٙونػػداي حػػق( بػػالرد علينػػا، فقمػػت باإلجابػػة علػػيهم، وطبػػع ُب: )
]ا٤برجػػع  .ف القػػرآف بػػبل ٧بتػػوى"!((ُب: )٦بلػػة رنكػػْب كمػػاف( بعنػػواف: "ألجػػل دعػػاء واحػػد ٯبعلػػو 

 ([.ٜٕٔالسابق، ص: )
 (درس مػػػػن الواليػػػػة)علػػػػى مػػػػن ردَّ علػػػى كتػػػػاب:  اً ( ويقػػػوؿ الربقعػػػػي عػػػػن ىػػػػذا الكتػػػاب إفَّ فيػػػػو رد(ٖ

(، وىػو مػن تػأليف أخػي العزيػز السػيد: ٧بمػد تقػي خجسػتو، ٝبػع فيػو ٜٕالسابق ذكره برقم: )
بػادي ُب عقائػد الشػيعة، وأسػئلة السػيد رشػاد مناقشٍب وأجوبٍب على اعَباضات السػيد خنػدؽ أ

 ([.ٖٓٔ. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )(حقيقة الوالية)ز٪باين ُب كتاب 
( ويذكر عن ىذا الكتاب أنَّو ألفو بعد مطالعتو لكتاب: "الزيػارات" الػذي ىػو قسػم مػن الكتػاب (ٗ

النجػػػاة مػػػن شػػػر  القػػػيم للمحقػػػق الفاضػػػل األسػػػتاذ السػػػيد حيػػػدر علػػػي قلمػػػداراف وا٠بػػػو: )طريػػػق
الغبلة(، وقد ذكر تزكيتو للسيد قلمداراف صػاحب اآلراء اإلصػبلحية ُب العقائػد الشػيعية، ويُعػدُّ 
الطالب/ نادر العتييب رسػالة ا٤باجسػتّب ُب جامعػة ا٤بلػك سػعود عػن شخصػية قلمػداراف بعنػواف: 

مػػن تػػأليف   )جهػػود حيػػدر قلمػػداراف القمػػي ُب الػػرد علػػى اإلماميػػة(، ويقػػوؿ الربقعػػي إنػػو قصػػد
= 
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 ٙبرمي ا٤بتعة ُب اإلسبلـ. .ٕٖ
 حديث الثقلْب. .ٖٖ
 كسر الصنم، أو: عرض أخبار األصوؿ على القرآف وا٤بعقوؿ. .ٖٗ
 .(ٔ)أو: دراسة علمية ُب أحاديث ا٤بهدي ،ٙبقيق علمي ألحاديث ا٤بهدي .ٖ٘
 .(ٕ)ت القرآف٨بالفة مفاتيح ا١بناف آليا .ٖٙ
 حديقة القدس. .ٖٚ
 .(ٖ)ا٤بثنوي ا٤بنطقي .ٖٛ
 ٦بموعة من األشعار. .ٜٖ
 .(ٗ)ديواف كسر حافظ، أو: ا٢بوار مع حافظ .ٓٗ

                                                           
= 

كتاب ا٣برافات تأييد ا٢بقائق الػٍب بينهػا قلمػداراف ُب موضػوع زيػارة القبػور واألدعيػة ا٤بخصصػة 
([، وٯُبػري ٖٔٔ، ص: )سػوانح األيػاـ٥با، وقػد طبػع الكتػاب ُب أوائػل الثػورة ا٣بمينيػة. ]انظػر: 

 .ذكرىا رسالتو العلمية الٍب مضى -حالياً -حامد سبحي على الكتاب بن  األخ الزميل/ أٲبن
-ٗبشػيئة ا تعػأب-مصدراً أساسياً للمادة العلمية ٥بػذا البحػث  جعلتو( وىذا ىو الكتاب الذي ٔ)

و اإلصػػبلحية ُب عقيػػدة مهػػدي ئػػومػػن خبللػػو يػػتم الوقػػوؼ علػػى تفاصػػيل موقػػف الربقعػػي وآرا ،
أف يفػػتح هبػػا عقػػو٥بم للحػػق، وللكتػػاب ُنسػػخة قدٲبػػة منشػػورة  -وجػػل عػػز-أسػػأؿ ا  ،الشػػيعة

قبػل  -رٞبػو ا-( صػفحة ٖبػط يػد ا٤بؤلػف، ونسػخة هنائيػة كتبهػا ٕٕٓلكَبونياً مكونػة مػن: )إ
( صػػػػفحة وعليهػػػػا ٓٓٙوفيهػػػػا تعػػػػديل وزيػػػػادة وتصػػػػحيح للقدٲبػػػػة وىػػػػي مكونػػػػة مػػػػن: ) ،وفاتػػػػو

 -حاليػػػاً -الشػػػتما٥با علػػػى مػػػا سػػػبق وزيػػػادة، وٯبػػػري هتيئتهػػػا  ؛-بعػػػد عػػػوف ا تعػػػأب- اعتمػػدتُ 
وىي الُنسخة الٍب تفّضلت اللجنة العلميػة ا٤بختّصػة بَبٝبػة ونشػر كتػب  ،فللنشر ٗبكتبة العبيكا

 ا٤بوّحدين اإليرانيْب بتزويدي هبا.
( يقػػوؿ عنػػو الربقعػػي: ))فبعػػد تػػأليفي لكتػػاب: "ا٣برافػػات الكثػػّبة ُب زيػػارة القبػػور" رأيػػت أف مػػن (ٕ

بػة ووزع بكميػة ٧بػدودة البلـز أف أنقد الكتػاب ا٤بشػهور: مفػاتيح ا١بنػاف، وقػد طبػع باآللػة الكات
 هتيئة الكتاب للنشر. -حالياً -([. وٯبري ٕٖٔبْب اإلخوة((. ]ا٤برجع السابق، ص: )

 ([.ٜٕٔطبع ٦بلد واحد منهما. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: ) ،( مكّوف من ٦بلدينٖ)
كمػػػا ذكػػػر ( ذكػػػر الربقعػػػي أنّػػػو ألػػػف ىػػػذا الكتػػػاب نظمػػػاً ُب الػػػرد علػػػى أشػػػعار حػػػافظ الشػػػّبازي،  ٗ)

 والصػػػواب مػػػا قالػػػومػػػن شػػػعراء إيػػػراف الػػػذين ٝبعػػػوا مػػػع التشػػػيع تصػػػوفاً، لربقعػػػي عػػػن حػػػافظ أنػػػو ا
= 
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 العبلمػػػػة شػػػػاه عبػػػػدالعزيز الػػػػدىلوي أفَّ الشػػػػاعر حػػػػافظ الشػػػػّبازي سػػػػِّب ا٤بػػػػذىب إال أف الشػػػػيعة
زادوا وتبلعبػوا ُب شػعره ليكػوف موافقػاً لعقيػدهتم الفاسػدة، تػوُب ف استغلوا وجوده بينهم ُب شّباز

 ([.ٖٗعشرية، ص: ) ثِب. ]انظر: ٨بتصر التحفة اال(ىػ ٕٜٚ) سنة:
( ذكػر الربقعػػي ُب سػػوانح األيػػاـ ا٠بػو: )ترٝبػػة الصػػحيفة العلويػػة(، وقػاؿ: ))ترٝبػػة األدعيػػة ا٤بنقولػػة (ٔ

 (.ٖٓٔ((، ص: )-عليو السبلـ-عن أمّب ا٤بؤمنْب علي 
(، ولعلػػو يقصػػد ٜٕٔي((، ص: )باسػم: ))ترٝبػػة أحكػاـ القػػرآف للشػافع سػوانح األيػػاـ( أورده ُب (ٕ

 بالَبٝبة نقلو من اللغة العربية إٔب اللغة الفارسية.
( أورده ُب ا٤برجػػع السػػابق باسػػم: )العقيػػدة اإلسػػبلمية(، وقػػاؿ عنػػو: ))تَػْرَٝبتُػػُو ووَضػػعُت لػػو مقدمػػة (ٖ

(، وُنبلحػػػػػظ أفَّ ٖٓٔوبعػػػػػض الزيػػػػػادات وطبػػػػػع باسػػػػػم مسػػػػػتعار: عبػػػػػد ا تقػػػػػي زاده((، ص: )
فَبٝبػػو وطبعػػو باسػػم  -يرٞبػػو ا-عبػػدالوىاب بػػن  اىػػتم بكتػػاب التوحيػػد للشػػيخ ٧بمػػدالربقعػػي 

رٞبػػػو ا -مسػػػتعار لينتشػػػر نظػػػراً للتشػػػويو ا٤بتعّمػػػد ُب إيػػػراف للشػػػيخ ودعوتػػػو، وىػػػذا مػػػن فطنتػػػو 
-وىػو مػا كػاف يفعلػو العلمػاء ومػنهم عبلّمػة ا٥بنػد الشػيخ/ ٧بمػد بشػّب السهسػواين  ،-وغفر لػو
 .-رٞبو ا

للغػػة الفارسػػية حيػػث يقػػوؿ: ي بَبٝبتػػو مػػن اللغػػة العربيػػة قػػاـ الربقعػػ ،علػػي الصػػابوينبػػن  ٤بؤلفػػو ٧بمػػد ((ٗ
))ترٝبتػػػو وأعطيتػػػو السػػػيد الػػػدكتور/ علػػػي مظفريػػػاف ليطبعػػػو با٠بػػػو؛ ألنػػػو لػػػو قُػػػّدـ لُيطبػػػع باسػػػم العبػػػد 

دة بػػػػْب لبتػػػة، لكنػػػػو ٓب يوفّػػػق لطبعػػػػو، فصػػػّوره فقػػػط ُب نسػػػػخ ٧بػػػدو االضػػػعيف فلػػػن يُسػػػػمح بطباعتػػػو 
([، وىذا خلٌق نبيٌل قّلمػا يوجػد بػْب النػاس، فهػو ىنػا يبػذؿ ٖٓٔاإلخوة((، ]ا٤برجع السابق، ص: )

نشػره با٠بػو رغبػًة ُب أف يصػل للنػاس وينتفعػوف بػو ُب اً ووقتػاً ٍب يقدمػو لغػّبه ليُب ترٝبة الكتػاب جهػد
ي بالبػػذؿ والعطػػاء العلمػػي بػػبلد تػػرزح با١بهػػل والغلػػو والكفػػر، وىػػذا ا٤بوقػػف يػػدلّنا علػػى عنايػػة الربقعػػ

لنشػػػر باأل٠بػػػاء ا٤بسػػػتعارة واالسػػػتعانة بػػػاآلخرين عنػػػدما حوصػػػر ر٠بيػػػاً ٙبػػػّوؿ لواإلصػػػبلح ُب ٦بتمعػػػو، ف
ويوجد حولو من يُقدمو وٰبَبمو ويريد آلرائو اإلصبلحية االنتشػار بػْب النػاس لػوال ا٤بواجهػة ا٢بكوميػة 
= 



 التمهيد

ٚٚ 
 

 ا٤بذاىب ا٣بمسة. .ٙٗ
 .(ٔ)٧باسن اللحية والشارب .ٚٗ
 .(ٕ)عشرية ثِبعقائد اإلمامية اال .ٛٗ
  لم يتم طباعتها: التيالكتب 
 .(ٖ)ترٝبة العواصم والقواصم .ٜٗ
 .(ٗ)حواشي على كفاية األصوؿ .ٓ٘
 أصوؿ الدين ُب نظر القرآف. .ٔ٘
 حواشي على كتاب صبلة ٮبداين. .ٕ٘
 .(٘)حواشي على ا٤بكاسب ارمة .ٖ٘
 حواشي على كتب األحاديث. .ٗ٘
 ٙبفة الرضوي ُب أحواؿ أيب الصلت ا٥بروي. .٘٘
 ترٝبة جزء من كتاب توحيد الشيخ الصدوؽ. .ٙ٘
 ترٝبة جزء من كتاب وسائل الشيعة. .ٚ٘
 الفقو االستدالٕب. .ٛ٘
 نكات ُب علم النفس. .ٜ٘
 ٦بموعة ُب األخبلؽ. .ٓٙ
 ٦بموعة مواعظ. .ٔٙ

                                                           
= 

 .-رٞبو ا-العنيفة الٍب حالت دوَف ذلك أياـ حياتو 
، ص: سػػػػوانح األيػػػػػاـ( وقػػػػد ذكػػػػر أنػػػػو ألفػػػػػو قبػػػػل ىدايتػػػػو ُب زمػػػػن االبػػػػػتبلء با٣برافػػػػات. ]انظػػػػر: (ٔ

(ٕٔٗ.]) 
 جع السابق[.ر ( ذكر الربقعي أنو ألف ىذا الكتاب قبل أف يهديو ا. ]انظر: ا٤ب(ٕ
 ( العواصم والقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم، البن الوزير اليماين.(ٖ
 أليف: ٧بمد كاظم ا٣براساين، ُب أصوؿ الفقو ويُدرَّس لطبلب ا٢بوزة.( والكتاب من تٗ)
 ( ا٤بكاسب ارّمة: اسٌم ٤بقرر يُدّرس لطبلب ا٢بوزات العلمية.٘)
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 يب.نصيحة العاقل للولد اللب .ٕٙ
 رسالة قبل الصوت. .ٖٙ
 جداوؿ ُب اإلرث. .ٗٙ
 فهرس ٦بالس ا٤بؤمنْب. .٘ٙ
 .(ٔ)ا١بواب على كسروي .ٙٙ
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 .(ٖ)ترٝبة كشف الشبهات .ٓٚ
 سوانح األياـ، أو: أياـ حياٌب. .ٔٚ
 .(ٗ)( عاماً ٖٕجواباً ٦بمبلً على كتاب: ) .ٕٚ

                                                           

وذلػػك  ؛( وىػػذا الكتػػاب يػػدؿُّ علػػى تعصػػب الربقعػػي ٤بذىبػػو الفاسػػد قبػػل أف ٲبػػن عليػػو ا با٥بدايػػة(ٔ
وٓب يكػن للربقعػي ٗبكانتػو العلميػة  ،هؤ ية وانتشرت آراألفَّ أٞبد الكسروي قد سبق الربقعي با٥بدا

 ولذلك أّلف ىذا الكتاب للرّد عليو. ،ا٤برموقة أف يصمت ٘باىو
 ويقوؿ الربقعي ُب مطلعها: ،( ٓب تطبع ىذه األلفيةٕ)

 قػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػو الفضػػػػػػػػل ىػػػػػػػػو السيػػػػػػػػػداين
 

 الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الربقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين
 جػػػػػػػػػدي مربقػػػػػػػػػٌع ىػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبط الرضػػػػػػػػػا 

 
 اكنيتػػػػػػػػػػػػػػػػػو وكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب ابػػػػػػػػػػػػػػػػػن الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حٌب قاؿ: 
 وبعػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ذا ُب النحػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٕب ألفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػائُل الّنحػػػػػػػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػػػػػػػا مطويػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّذُب ا٤بسػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأل 
 

 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فائػػػػػػػػػػػػػػػػػقًة ألفيػػػػػػػػػػػػػػػػَة ابػػػػػػػػػػػػػػػػنِ 
([، وقػػػد َنَسػػػَبُو آقػػػا ٪بفػػػي ا٤برعشػػػي بقولػػػو: ))السػػػيداٌب((. ٕٙٔ، ص: )سػػػوانح األيػػػاـ]انظػػػر:  

[، ويظهػػػػػر أف السػػػػػيداين أو السػػػػػيداٌب موضػػػػػع للربقعػػػػػي (ٕٖٔ]انظػػػػػر: ا٤برجػػػػػع السػػػػػابق، ص: )
يُنسب إليو، لذلك قاؿ: القّمػي، نسػبة ٤بدينػة قػم، ٍب السػيداين، نسػبة ٤بوضػع داخػل قػم، ٧بلػة، 

 أو حي يسكنو.
 .-رٞبو ا-عبد الوىاب التميمي بن  ( للشيخ ٧بمد(ٖ
ب مػػػن السػػػيد الػػػدكتور/ يقػػػوؿ عنػػػو: ألفتػػػو بطلػػػىكػػػذا كتبػػػو الربقعػػػي بالنصػػػب، وحقػػػو الرفػػػع، و ( ٗ)

= 
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حسْب صػدوقي، وأرسػلتو إليػو للمطالعػة، ولكػن مػع األسػف قُػبض عليػو مػن قبػل شػرطة الدولػة 
وسجن، وصودرت مكتبتو ومقاالتو الشخصية، ومن ضمنها ٨بطوطة ىذا الكتاب، وحٌب بعػد 

، ص: سػػػػوانح األيػػػػاـأف أطلقػػػػوا سػػػػراحو ٓب تُػػػػرّد إليػػػػو كتبػػػػو ومقاالتػػػػو، فضػػػػاع ىػػػػذا الكتػػػػاب. ]
(ٕٔٚ.]) 
( ويػػػذكر أفَّ ىػػػذا الكتػػػاب طُبػػػع عػػػدة مػػػرات عػػػن طريػػػق دار عطػػػائي للنشػػػر، وذكػػػر أنػػػو بػػػّْب فيػػػو ٔ)

 ([.ٕٚٔاألحكاـ الفقهية مستداًل باآليات القرآنية الكرٲبة. ]ا٤برجع السابق، ص: )
( وعػػن ىػػذا الكتػػاب يػػذكر أفَّ دار )كػػانوف انتشػػارات شػػريعت( نشػػرتو بعنػػواف: ا٣بطبػػة الغديريػػػة (ٕ

، وأنَّػػػو سػػػّجل عليهػػػا بعػػػض التعليقػػػات، وطبػػػع منػػػو العػػػدد األوؿ -y-قولػػة عػػػن رسػػػوؿ ا ا٤بن
 ،ىػػػ ُب )٦بلػػة رنكػػْب كمػػاف( ُب سػػنتها الثامنػػة، ٍب طبعػػو ُب كتػػاب مسػػتقل ٖٖ٘ٔوالثػػاين عػػاـ: 

ويقػػػوؿ: ذكػػػر الػػػدكتور )ميمنػػػدي نػػػزاد( ُب أوؿ ا٤بقالػػػة أنػػػو مسػػػتعد لنشػػػر أي رد منطقػػػي علػػػى 
لػػق رداً فػػإف القػػراء قػػد يتلقػػوف ىػػذه ا٤بقالػػة وٝبيػػع مػػا فيهػػا بػػالقبوؿ. ]ا٤برجػػع الكاتػػب، وإف ٓب يت
 ([.ٕٛٔ-ٕٚٔالسابق، ص: )

( وكتػػاب ا٤براجعػػات مػػن تػػأليف/ عبػػد ا٢بسػػْب شػػرؼ الػػدين ا٤بوسػػوي وكلػػو افػػَباءات علػػى شػػيخ (ٖ
سػلماف بػن ااألزىر سليم البشري ا٤بػالكي، وقػد نشػر كتػاب الربقعػي إلكَبونيػاً بتحقيػق/ عبػدا 

 ة الكتػابلػدي نسػخيوجػد إعادة هتيئػة الكتػاب للنشػر ٕبلّػة جديػدة، و  -حالياً -ا٤بعثم، وٯبري 
 النهائية.

( يقوؿ الربقعي: وقد طُبع ىذا الكتاب مرتْب، وذكر أنَّو َوَضػَع ُب الطبعػة األؤب أشػعاراً خرافيػة ٍب (ٗ
لبػػديوي، ُب أعػػبلـ التصػػحيح ف أشػػار إليهمػػا خالػػد ااف الكتابػػاأصػػلحها ُب الطبعػػة الثانيػػة، وىػػذ

 ([.ٕٛٔواالعتداؿ. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )
([، ٜٕٔ، ص: )سػػوانح األيػػاـ( يقػػوؿ الربقعػػي: ))شػػرحُت فيػػو بعػػض أحػػواؿ ا٤بؤلػػف((، ]انظػػر: (٘

= 
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 .(ٔ)أدعية القرآف .ٜٚ
 علي.بن  ترٝبة مسند اإلماـ زيد .ٓٛ
 ترٝبة الصحيفة العلوية. .ٔٛ
 .(ٕ)ب منهاج السنة البن تيميةترٝبة ا٤بنتقى ٨بتصر كتا .ٕٛ
مقدمة وتعليقات على كتاب طريق االٙباد، أو: دراسة نصوص اإلمامة،  .ٖٛ

 .(ٖ)تأليف األستاذ: حيدر علي قلمداراف
ها ٩با ٛبكنت من الوقوؼ على وإ٭با ىي بعض ،وليست ىذه ٝبيع مؤلفات الربقعي

                                                           
= 

 ولعلو يقصد أنو شرح أحوالو الشخصية وسرد فيو سّبتو وألفو باللغة الفارسية.
)ٝبعػُت فيػو أدعيػة القػرآف الكػرمي وتْرَٝبُْتهػا إٔب الفارسػية، وقػد ( يقوؿ الربقعي عن ىػذا الكتػاب: )(ٔ

وَضعُت مقدمة عامة عن الدعاء وضممُت إليها األدعية ا٤بذكورة ُب كتاب الػدعاء، واسػتطعت 
وقػػد طبعػػت معػػو جػػزء ]الفػػرؽ بػػْب  ،الثػػورة، وٓب أسػػتطع أف أطبعػػو بعػػد ذلػػك أف أطبعػػو ُب أوائػػل

 (.ٖٔٔق، ص: )الدين وا٤بذىب[((، ا٤برجع الساب
( يقوؿ الربقعي: ))وقد أضفُت ُب بعض ا٤بواضع تعليقاٌب وبعض التوضػيحات ا٥بامػة، وطبػع ىػذا ٕ)

الكتػػاب باآللػػة الكاتبػػة ووزع بنسػػخ ٧بػػدودة، وأرسػػل بعػػض اإلخػػوة الناصػػحْب نسػػخاً مػػن ىػػذا 
الكتػػاب، مػػع كتػػاب كسػػر الصػػنم، وكتػػاب دراسػػة علميػػة ألحاديػػث ا٤بهػػدي، ومضػػادة مفػػاتيح 

نػػاف آليػػات القػػرآف، وا٣برافػػات الكثػػّبة ُب زيػػارات القبػػور إٔب باكسػػتاف وتركيػػا وبعػػض الػػدوؿ ا١ب
 ،األخػػػرى. وىنػػػا أود أف أبػػػْب أنػػػِب أضػػػفت بعػػػد ذلػػػك وغػػػّبت ُب بعػػػض ا٤بواضػػػع مػػػن الكتػػػاب

([. وٝبيػع ىػذه ٕٖٔفأسأؿ ا أف يسػهل ٕب نشػر الطبعػة ا٤بنقحػة((. ]ا٤برجػع السػابق، ص: )
ولػػػدي منهػػػا ُنسػػػخة النشػػػر النهػػػائي  ،ىػػػذه الفقػػػرة ُب طػػػور اإلعػػػداد والنشػػػر الكتػػػب ا٤بػػػذكورة ُب

 و.ئلتحقيق علمي وتضاد مفاتيح ا١بناف وا٣برافات الوافرة واحتوت على كثّب من آرا
، وكػػاف ٩بّػػن تػػأثّر بالشػػيعي اإلصػػبلحي (ـ ٖٜٔٔ)( حيػػدر علػػي إ٠باعيػػل قلمػػداراف، ولػػد سػػنة: (ٖ

ا٣بالصي اإلصػبلحي انظػر: أعػبلـ التصػحيح واالعتػداؿ، ٧بمد مهدي ا٣بالصي، ]٤بعرفة منهج 
([، وراجػػػع الكػػػبلـ علػػػى مؤلفػػػات قلمػػػداراف عنػػػد مؤلفػػػات الربقعػػػي رقػػػم: ٖٖٓ - ٕٚٚص: )
ٙبػػاد، وىػػو منشػػور إلكَبونيػػاً، قػػّدـ لػػو الربقعػػي، وترٝبػػو للعربيػػة/ (، مػػن مؤلفاتػػو: طريػػق االٖٔ)

ٙبػػاد، ص: : مقدمػػة كتػػاب: طريػػق االـ. ]انظػػر ٧ٜٜٔٛبمػػود علػػي زيػػن العابػػدين، تػػوُب عػػاـ: 
(ٕٔ - ٔٛ.]) 
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 .توها ُب ا٤بطبوع من مؤلفائأ٠با
علمًا بأنو يوجد غّبىا من الكتب وا٤بؤلفات والرسائل الٍب فُقدت بسبب ٞببلت 
األعداء عليو، وسرؽ منو بعضها، وضاع اآلخر منها خبلؿ انتقالو من مكاف إٔب 

 .(ٔ)وفقدت مكاف، أو أنو سلمها لغّبه ألجل طباعتها ونشرىا ولكنها ٓب تنشر
وا٣بطابات الٍب قا٥با وكتبها إليقاظ  إضافة إٔب ااضرات وا٤بقاالت والبيانات

الناس من البدع وا٣برافات، وبعضها طبَع، وبعضها ٓب يتمكن من طباعتو، وبعضها ال 
ة منو يزاؿ ٨بطوطًا ُب إيراف، أو ُب دار الثقافة ووزارة اإلعبلـ اإليرانية، وبعضها ُأخذ أمان

 وٓب يرد إليو، ولذلك يقوؿ:
ا يومًا فيبادر إٔب طباعتها أو ٰبتسب ُب إيصا٥با إٔب ))علَّ أحداً أف ٯبد شيئًا منه

 .(ٕ)إخوانو ا٤بتمسكْب بدينهم((
سأؿ ا تعأب أف يأٌب اليـو الذي ٘بد فيو ىذه الكتب والرسائل من يعتِب هبا أو 

وٱبرجها للمتطّلعْب إليها، ٤با ُب ذلك من رّد على عقائد الشيعة وخرافاهتم وإبطا٥با ٩بن 
 كنوهنا، وليس ذلك على ا ببعيد.َخبَػَرىا وعرؼ م

 
 .موقف الشيعة من مؤلفاتو ورسائلو ثانياً:

حينما ُنصبت العداوة للربقعي من قبل ٝبيع الشيعة ٓب ٲبنعو ذلك من االستمرار 
ُب التأليف والدعوة والنشر والرد على ا٣برافات، واحتماؿ بالغ األذى، بل على الرغم 

الكتابة والنشر كما ليقف عن التأليف إال أنو استمر ُب  من ٧باولتهم قتلو والتضييق عليو
 يقوؿ:

))وكنت كلما ألفت كتاباً تربز ٕب عداوة فئة من أىل الباطل، فحْب ألفت )العقل 

                                                           

 (.ٖٖٔ( انظر: سوانح األياـ، ص: )ٔ)
 (.ٕٕٔ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٕ
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وبينت فيو العقائد  ،وا٤بتفلسفْب البعيدين عن القرآف(ٔ)والدين( ُب الرد على الفبلسفة
لفلسفة شدَّ ا٤بشايخ ا٤بتفلسفوف وثاؽ العداوة علي، وحْب كتبت ا٤بخالفة للقرآف ُب ا

نصبت ٕب الشيخية العداوة، وحْب ألفُت "الشعر  (ٕ)فهرس العقائد الباطلة للشيخية
٩با يدؿ على شدة التضييق الذي كانوا  ،وا٤بوسيقا" جنيت عداوة الشعراء وا٤بدَّاحْب((

الردود عليهم  و مستمٌر ُب الرد على معتقداهتم، بل توسع ُبٰبيطونو بو، ومع ذلك ى
وخصوصًا من ضمَّنوا أشعارىم شركيات أو خرافات  ،همئحٌب ردَّ على شعرا

                                                           

( الفبلسػػفة ٝبػػع لكلمػػة فيلسػػوؼ، وىػػو الشػػخص العػػآب بالفلسػػفة، وىػػي كلمػػة أعجميػػة يونانيػػة (ٔ
ىػػػػواء ([، والفبلسػػػػفة رأس أىػػػػل األٓٛٔ/ ٔٔتعػػػػِب: ا٢بكمػػػػة. ]انظػػػػر: لسػػػػاف العػػػػرب، ص: )

والبػػدع كمػػا يقػػوؿ الشهرسػػتاين: فأربػػاب الػػػديانات مطلقػػاً مثػػل: اجملػػوس، واليهػػود، والنصػػػارى، 
وا٤بسػػػػػلمْب. وأىػػػػػل األىػػػػػواء واآلراء مثػػػػػل: الفبلسػػػػػفة، والدىريػػػػػة، والصػػػػػابئة، وعبػػػػػدة الكواكػػػػػب 
واألوثػػػاف، والرباٮبػػػة، ويفػػػَبؽ كػػػل مػػػنهم فرقػػػاً. فأىػػػل األىػػػواء ليسػػػت تنضػػػبط مقػػػاالهتم ُب عػػػدد 

. وطالع كتب الفبلسفة شػيوخ ا٤بعتزلػة أيػاـ ا٤بػأموف وقػاموا بنشػرىا، ووافقهػم شػيخ ا٤بعتزلػة معل ـو
ا٥بػػػػذيل العػػػػبلؼ ُب بعػػػػض ا٤بسػػػػائل، ٍب إبػػػػراىيم النظػػػػاـ انفػػػػرد عػػػػن السػػػػلف ووافػػػػق  واألكػػػػرب أبػػػػ

ا٤بعتمػػػر انفػػػرد عػػػن أصػػػحابو وأظهػػػر موافقػػػة بػػػن  الفبلسػػػفة وغػػػبل فػػػيهم أيػػػاـ ا٤بعتصػػػم، ٍب بشػػػر
([، وال يتعّدى إٲباف ىؤالء با تعػأب غػّب ٜٕ، ٔٔ/ ٔانظر: ا٤بلل والنحل، ص: )الفبلسفة ]

فَّ ٝبيػػع أالوجػػود ا٤بطلػػق، ويسػػتميتوف ُب إثبػػات ذلػػك بػػبل حقيقػػة لػػو، ويػػذكر اإلمػػاـ ابػػن القػػّيم 
ومػػػع ضػػػبل٥بم فهػػػم خػػػّب مػػػن الفبلسػػػفة إلٲبػػػاهنم  خطوائػػػف أىػػػل البػػػدع ُب ضػػػبلؿ ُب أمػػػر الػػػربز 

 ٖٛٛ/ ٖ([، الصواعق ا٤برسػلة، البػن القػيم، ص: )ٕ٘]انظر: الروح، ص: ) بالقيامة الكربى.
عنػػػدىم. ]انظػػػر:  ُب األ٠بػػػاء والصػػػفات (، وقػػػد بػػػّْب شػػػيخ اإلسػػػبلـ الشػػػرؾ والتعطيػػػلٜٖٛ -

 ([.  ٕٕٛ/ ٖمنهاج السنة، ص: )
لػػث عشػػر فرقػػة منشػػعبة مػػن ( الشػػيخية: يػػذكر العبلمػػة نعمػػاف اآللوسػػي أنػػو ظهػػرت ُب القػػرف الثا(ٕ

، (ىػػ ٚ٘ٔٔ)، ولد ُب األحسػاء عػاـ: حسائي، وىم الشيخيةيتبعوف الشيخ/ أٞبد األمامية اإل
رضػػي ا -يعبػػُد عليػػاً لوليػػاً وكػػاف ح ؛مػػن مؤلفاتػػو: الرجعػػة، (ىػػػ ٕٕٗٔ)ومػػات ُب إيػػراف عػػاـ: 

العقػل األّوؿ مػا يعتقػده الفبلسػفة ُب  علػي األٞبديػة، والرشػتية، ويعتقػدوف ُب: سػموفوي ،-عنو
]انظػػػر: جػػػبلء العينػػػْب ُب  لفرعػػػوف. -عليػػػو السػػػبلـ-ويزعمػػػوف أنػػػو ظهػػػر مػػػع موسػػػى  ،وأدىػػػى

(، فػػػرؽ معاصػػػرة ٕٕثنػػػا عشػػػرية، ص: )التحفػػػة اال، (ٗٗٔ - ٧ٖٔٗباكمػػػة األٞبػػػدين، ص: )
 [.(ٖ٘٘/ ٔدكتور/ غالب عواجي، ص: )لئلسبلـ، للتنتسب 
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 .قد انربى لفضح أشعارىم وقصائدىمف ،وخزعببلت
فاستعمل إٔب جانب أسلوب النثر والكتابة والتأليف أسلوب الشعر والنظم ُب الرد 

 على ا٤بخالفْب.
ينما اجتمعت العداوات ٝبيعها ضدَّه، وتوحَّدت صفوؼ أىل الباطل ُب وح

سبيل الوقوؼ ُب طريقو ومنعو من التأليف بتكفّبه تارًة، وبنشر التهم واإلشاعات ضده 
 مواصلة التأليف والنشر حيث يقوؿ:تارة أخرى ٓب ٲبنعو ذلك من 

درٌس من ))ولقد كاف أحد مؤلفاٌب الٍب وحَّدت األعداء ضدي ىو كتاب "
واألولياء  -عليهم السبلـ-وكنت قد أثبت ُب ىذا الكتاب أف األنبياء  ،الوالية"

فبدأ ٨بالفي  ،ونية وال والية ٥بم ُب أمور أخرىوتوليتهم تنحصر ُب األمور الشرعية والقان
ن التهم واالفَباءات حٌب  وا بشن ٞبلة مؤ فْب وا٤بدَّاحْب والنيَّاحْب، بدمن ا٤بشايخ ا٤بتفلس

 وين.كفر 
أف كتاب )درس من الوالية( كتاب ضبلؿ  (ٔ)وقد أعلن آية ا ىادي ا٤بيبلين

وصاحبو ضاؿ، ٍب طبعوا آالؼ النسخ من إعبلنو ىذا ونشروه وألصقوا نسخًا منو على 
 .(ٕ)باب مسجدي وجدرانو((

قعي ومؤلفاتو، وبذلوا غاية فهؤالء الشيعة وحَّدوا صفوفهم ُب التحذير من الرب 
جهدىم إليقافو عن التأليف ونشر ردوده على معتقداهتم، فحاولوا طمس معا٤بو وآثاره 
من الوجود ما استطاعوا إٔب ذلك سبيبًل.. ولو كاف ذلك باستعماؿ أسلوب الكذب 
واالفَباء عليو فإهنم ال يتورعوف ُب استعماؿ الكذب والدجل واالفَباء ُب سبيل طمس 

                                                           

عنػد الشػيعة قبػل ثػورة ا٣بميػِب، مػن  ( آية ا السيد ىادي ا٤بيبلين، أحد ا٤براجع العظاـ وا٤بقدّسػة(ٔ
ذي ُب مؤلفاتػػػػو: ٬ببػػػػة ا٤بسػػػػائل، أحكػػػػاـ خصػػػػم الكمبيػػػػاالت، كانػػػػت وفاتػػػػو ُب مدينػػػػة مشػػػػهد 

([، معجػػم ا٤بطبوعػػات النجفيػػة، ٜٛ/ ٕٗ. ]انظػػر: الذريعػػة، ص: )(ىػػػ ٜٖ٘ٔ)القعػػدة سػػنة: 
ي البهبهػػاين، (، مصػػباح ا٥بدايػػة ُب إثبػػات الواليػػة، للسػػيد/ علػػٛٙمػػد ىػػادي األميػػِب، ص: )

 (.٘ٙ(، سوانح األياـ، ص: )ٜٔص: )
 (.ٜٖٗ - ٖٜٖ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
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وضعو من آثار وكتب، بل وصل األمر أف رفع ابنو السيد حسْب دعوى ُب اكمة  ما
ُب  (ٔ)العامة ضد شخص يُدعى ا٢باج الشيخ ٧بمد علي األنصاري لقيامو بوضع كتاب

ذِـّ والده واالفَباء عليو باهتامو بأنو: ناصيب، وطعنو ُب نسبو إٔب آؿ البيت، وادعاء 
حسْب أنو يقوؿ عن والده: ٞبار الطاحونة، وٝبل األنصاري كذبًا على لساف ابنو 

. (ٕ)ْبإء، وا٤بخالف ألغلب آيات القرآف..العصَّارة، وا٤بتخلق بأخبلؽ الدىريْب القدما
وُب أوَّؿ جلسة باكمة انقطع األنصاري وٓب ٲبلك حجة على افَباءاتو، فعرض العفو 

جاء فيو قولو عن حسْب  و٩با ،والصفح مقابل االعتذار، فُقبل اعتذاره وحرره بيده
 ، ٍب قاؿ ُب االعتذار:(ٖ)الربقعي: ))فقدـ شكوى ُب اكمة دفاعاً عن عرضو((
من التهم ا٤بنسوبة إليو أعتذر  (ٗ)))وأنا مع إظهار الندامة على ما ُب كتايب

 .(٘)وأستغفر ا، وأتعهد بأف ال أطبع تلك األمور ُب الطبعات البلحقة((
 السيد حيدر علي قلمداراف بقولو: شّهد على اعتذار الربقعيٍب افَبى عليو بأنّو 

))ُب حضوري ًب إصبلح ذات البْب بتوقيع وٙبرير السيد ا٢باج الشيخ ٧بمد علي 
 .(ٙ)األنصاري، وبشهادٌب حيدر علي قلمداراف((

ولو آراء تبطل عقائد  ،إصبلحي -أيضاً -حظ تشهيده كذبًا لقلمداراف فهو وُيبل
 لتنويو عنو ُب مؤلفات الربقعي السالفة.الشيعة كما سبق ا

                                                           

األنصػػاري ا٤بفػػَبي كتابػػو بػػػ: الػػدفاع عػػن اإلسػػبلـ. ]انظػػر: سػػوانح األيػػاـ، ص:  ا٢بػػاج ( وقػػد ٠بَّػػىٔ)
(ٔٔٛ.]) 
 (.ٕٓٔ - ٜٔٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
 (.ٜٔٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
: الػػدفاع عػػن اإلسػػبلـ حيػػث ( ىػػذا افػػَباء ا٢بػػٗ) اج األنصػػاري علػػى لسػػاف الربقعػػي ُب كتابػػو ا٤بزعػػـو

الفضػػل الربقعػػي. فػػانظر كيػػف يسػػتخدموف ٝبيػػع أسػػاليب  ومػػؤله بالكػػذب واالفػػَباءات علػػى أبػػ
 طبلع على كتاباتو.ا٤بكر وا٣ببث والكذب من أجل تشويو ٠بعتو وإبعاد العامة عن اتباعو واال

 (.ٕٓٔ-ٜٔٔ، ص: )سوانح األياـ( ٘)
 (.ٕٓٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٙ)
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كتابًا ُب الرد   (ٔ)كما ألََّف ا٤برجع الديِب ا٢باج مّبزا عبدالرسوؿ اإلحقاقي ا٢بائري
 خية و٠بَّاُه:الفضل الربقعي على شيخ الطائفة الشي وعلى اعَباضات أب

السيد الربقعي حوؿ فكر الشيخ  ى اعَباضاتردود عل ،))توضيح الواضحات
 .(ٕ)حسائي((األ

عَباضًا كتبها الربقعي ُب فكر وقد تضمن ىذا الكتاب جوابًا عن سبعَْب ا
 حسائي الشيخي الغإب.األ

  

                                                           

( مّبزا عبدالرسوؿ اإلحقاقي ا٢بػائري: مػن مؤلفاتػو: الػدين بػْب السػائل واجمليػب، أحكػاـ الشػيعة، ٔ)
: ))أولئػػك العػػرب األعػػراب األوبػػاش -y-رسػػالة اإلٲبػػاف، وقػػاؿ فيهػػا عػػن صػػحابة رسػػوؿ ا 

(، وا٢بػػػائري نسػػػبة إٔب ٖٕٖص: ) عبَّػػػاد الشػػػهوات الػػػذين يتعطشػػػوف إٔب عّفػػػة نسػػػاء فػػػارس((،
موضع قرب ا٢بسػْب الشػهيد، ٠بػي ا٢بػائر ألنػو عنػدما خربػو ا٤بتوكػل وأرسػل عليػو ا٤بػاء، حػار عنػو 

 ([.ٖٓ/ ٛا٤باء وٓب يعل عليو، فسمي ا٢بائر من ذلك ا٢بْب. ]انظر: األعبلـ، للزركلي، ص: )
غػػة العربيػػة: ٧بمػػد علػػي لإٔب ال ( وقػػد تػػؤب ترٝبػػة كتػػاب )توضػػيح الواضػػحات( مػػن اللغػػة الفارسػػيةٕ)

داعػػػي ا٢بػػػق، وتػػػػؤب ٙبقيقػػػو والتعليػػػق عليػػػػو: راضػػػي ناصػػػر السػػػػلماف، وتولػػػت طباعتػػػو ونشػػػػره: 
 بّبوت. -مؤسسة فكر األوحد، لبناف 
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 ن:، وفيو مطلباالمبحث الثاني: )المهدي بين السنة والرافضة(

 ، وفيو ثالث مسائل:سنة والجماعة(المطلب األول: )المهدي عند أىل ال
 .المسألة األولى: أوصاف المهدي من خالل األحاديث الثابتة

من أوصاؼ ا٤بهدي الذي سيخرج ُب آخر الزماف على حْب  ء عددٍ استجبل ٲبكن
فساد من الناس من خبلؿ ما ورد ُب األحاديث النبوية الثابتة عن ا٤بهدي، فقد اتفقت 

من سائر  بشرٌ  :األوصاؼ اددة، منها أنو غالب ألفاظ تلك األحاديث على عدد من
، وخصوصًا من ولد -y-النيب وأنو من أىل بيت  عبدا،بن  الناس، وا٠بو ٧بمد

٤بسلمْب ٤با ، وأنو ٲبؤل األرض عداًل، وأنو يكوف أمّبًا ١بميع ا-رضي ا عنها-فاطمة 
 .يقارب سبع سنْب

 األوصاؼ ُب األحاديث التالية: ىذهو٪بد 
: -y-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  -رضي ا عنو-عن أيب ىريرة  الحديث األول:

 .(ٔ)؟!((فيكم، وإماُمكم منكم))كيف أنتم إذا نزؿ ابن مرمي 
ف إماـ ا٤بسلمْب وقت با٤بهدي إال أنو أفادنا بأفيو ىذا ا٢بديث وإف ٓب يصرَّح 

شيخ رجٌل صاّب من الناس، يقوؿ اإلماـ الربهباري  -عليو السبلـ-نزوؿ عيسى 

                                                           

، -عليهمػػا السػػبلـ-مػػرمي بػن  ( أخرجػو البخػػاري، ُب كتػػاب أحاديػػث األنبيػاء، بػػاب نػػزوؿ عيسػػى(ٔ
وأخرجػػػو مسػػػلم مػػػن طريػػػق ابػػػن أيب ذئػػػب عػػػن ابػػػن (، ٖٜٖٔمػػػع الفػػػتح( بػػػرقم: ) - ٜٔٗ/ٙ)

شهاب بلفظ "َوأَمَُّكْم ِمْنُكْم"، قاؿ ابن أيب ذئب أي: فػأّمكم بكتػاب ربكػم، وقػاؿ ابػن التػْب: 
))معػُب قولػو: "وِإَمػامُكْم ِمػْنُكْم": أف الشػريعة امديػة متصػلة إٔب يػـو القيامػة، وأف ُب كػل قػرف 

(، ُب ٖٜٖٔبػػػن حجػػػر علػػػى نفػػػس ا٢بػػػديث بػػػرقم: )طائفػػػة مػػػن أىػػػل العلػػػم((، انظػػػر: كػػػبلـ ا
الفتح، وانظر أيضاً: االحتجاج بالكتاب واألثػر علػى ا٤بهػدي ا٤بنتظػر، للشػيخ/ ٞبػود التػوٯبري، 

 (.ٕٔص: )
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 :(ٔ)ا٢بنابلة
.، ويصلي خلف القائم من آؿ ..-عليو السبلـ-مرمي بن  ))واإلٲباف بنزوؿ عيسى

 .(ٕ)((-y-٧بمد 
خبلؿ األحاديث  الذي ستتضح لنا صفاتو منوُب ا٢بديث إشارة للمهدي 

فّسر بعضها بعضاً، ونعرض لعدد من األحاديث ا٤بفسرة ٗبجموعها يفالسنة  ،اآلتية
 :على النحو التإب سابقللحديث ال

-، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا -رضي ا عنو-د ا عببن  عن جابر الحديث الثاني:
y-إف  ،، فيقوؿ: ال٤بهدي: تعاؿ صلِّ بنامرمي، فيقوؿ أمّبُىم ابن  : ))ينزؿ عيسى

 .(ٖ)رمة ا ىذه األمة((بعضهم أمّب بعض؛ تك
إذا نزؿ سوؼ يصلي  -عليو السبلـ-مرمي بن  ف عيسىفهذا ا٢بديث أوضح أ

كما   -عليو السبلـ-بعد نزوؿ عيسى  خلف أمّب ا٤بسلمْب وقت نزولو، وأمّب ا٤بسلمْب
 نص عليو ىذا ا٢بديث ىو: ا٤بهدي.

 اجملددين(: يقوؿ اإلماـ السيوطي ُب أرجوزتو ا٤بسماة )ٙبفة ا٤بهتدين بأخبار
 فيمػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػأٌب وآخػػػػػػػػػػػػػػػُر ا٤بئػػػػػػػػػػػػػػْبَ 

 
 عيسػػػػػػػػػػى نبػػػػػػػػػػػُي ا ذو اآليػػػػػػػػػػاتِ 

 ٯبػػػػػػػػػػػدُد الػػػػػػػػػػػديَن ٥بػػػػػػػػػػػذي األّمػػػػػػػػػػػة 
 

 (ٗ)ومَّػػػػػػد أوُب الّصػػػػػػبلة بَعُضػػػػػػنا قػػػػػػ
 

                                                           

خلػف الربهبػاري، داعيػة لؤلثػر، ال ٱبػاؼ ُب ا لومػة الئػم، شػيخ بػن  عليبن  ٧بمد ا٢بسن و( أب(ٔ
القػػرف الثالػػث، مػػن ا٢بّفػػاظ، الفقهػػاء، الثقػػات، الزّىػػاد،  ومػػن أعيػػاف أواخػػر ،للحانبلػػة ُب بغػػداد

. (ىػػػ ٜٕٖ)ُب ا٢بػػق، شػػديد علػػى أىػػل البػػدع، مػػن مؤلفاتػػو: شػػرح السػػنة، تػػوُب سػػنة:  ءجػػري
([، الػػػػواُب بالوفيػػػػات، للصػػػػفدي، ص: ٜٓ/ ٘ٔ]انظػػػػر: سػػػػّب أعػػػػبلـ النػػػػببلء، للػػػػذىيب، ص: )

(ٕٔ /ٜٓ.) 
 (.ٖٚ( شرح السنة، ص: )(ٕ
وقػاؿ عنػو: ))إسػناده جيػد((.  ،(مسػنده)أيب أسػامة ُب بػن  القػّيم: أخرجػو ا٢بػارث( قاؿ عنو ابن (ٖ

 ([.ٛٗٔ - ٚٗٔ]انظر: ا٤بنار ا٤بنيف، ص: )
الطيػػػب ٧بمػػػد مشػػػس ا٢بػػػق العظػػػيم آبػػػادي ُب شػػػرحو لسػػػنن أيب داوود،   و( نقلهػػػا عنػػػو العبلمػػػة أبػػػ(ٗ

= 
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 -y-ا  أف رسوؿ -رضي ا عنو-عن أيب سعيد ا٣بدري  الحديث الثالث:
، وُٚبْرِج األرض نباهتا، ويُعطى ا٤باؿ قاؿ: ))ٱبرج ُب آخر أمٍَّب ا٤بهدي؛ يسقيو ا الغيث

 .(ٔ)صحاحاً، وتكثر ا٤باشية، وتعظم األمة، يعيش سبعاً، أو ٜبانياً "يعِب: حججاً"((
وىذا ا٢بديث يدؿُّ على أف خروج ا٤بهدي سوؼ يكوف ُب آخر األمة، كما يدؿُّ 

كثرة أفراد األمة وعظمتهم، وأنو سيمكث فيهم سبع أو ٜباف على سعة الرزؽ ُب وقتو، و 
 سنْب.

قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  عن علي الحديث الرابع:
-y-ا٤بهدي منا أىل البيت، يصلحو ا ُب ليلة(( :))(ٕ). 

وأف ا  ،-y-أف ا٤بهدي من آؿ بيت رسوؿ ا  على ُب ىذا ا٢بديث دليلٌ 
ويتم صبلحو ُب ليلة، وليس ذلك على ا بعزيز فهو القادر على كل  ئوتعأب يهي
 ا٣بطاب ُب ليلة.بن  وقد أًب صبلح عمر ،شيء

-قالت: ٠بعُت رسوؿ ا  -رضي ا عنها-عن أـ سلمة  الحديث الخامس:
y- ((، من ولد فاطمة(ٖ)يقوؿ: ))ا٤بهدي من عَبٌب(ٗ). 

 وَنَظمَ ، -y-من نسل فاطمة ابنة رسوؿ ا  وقد أباف ىذا ا٢بديث أف ا٤بهدي

                                                           
= 

 (.ٕ٘ٙ/ٔٔكتاب ا٤ببلحم، باب ما يذكر ُب قرف ا٤بائة، ص: )
عبػػػػدا ا٢بػػػػاكم، وقػػػػاؿ: ))ىػػػػذا حػػػػديث صػػػػحيح اإلسػػػػناد، وٓب ٱبرجػػػػاه((،  وو اإلمػػػػاـ أبػػػػ( أخرجػػػػٔ)

 (.ٔٔٚ([، واأللباين ُب السلسلة الصحيحة، برقم: )ٛ٘٘-ٚ٘٘/ ٗ]ا٤بستدرؾ، ص: )
( بتحقيػػػػػػق أٞبػػػػػػد شػػػػػػاكر، وقػػػػػػاؿ: ))إسػػػػػػناده ٘ٗٙ( أخرجػػػػػػو اإلمػػػػػػاـ أٞبػػػػػػد ُب ا٤بسػػػػػػند، بػػػػػػرقم: )ٕ)

 (.ٔٔٙٙلباين ُب صحيح ا١بامع الصغّب، برقم: )صحيح((، وا٢بديث صححو العبلمة األ
]النهايػػػػة ُب غريػػػػب ا٢بػػػػديث واألثػػػػر، ص:  .( قػػػػاؿ ابػػػػن األثػػػػّب: ))عػػػػَبة الرجػػػػل أخػػػػص أقاربػػػػو(((ٖ

(ٖ/ٔٚٚ.]) 
(، وابػػػػػن ماجػػػػػو ُب السػػػػػنن، ص: ٖٖٚ/ٔٔداود السجسػػػػػتاين ُب السػػػػػنن، ص: ) و( أخرجػػػػػو أبػػػػػ(ٗ

 (.ٓٔٙٙصحيح((، برقم: )(، وقاؿ عنو األلباين ُب صحيح ا١بامع: ))ٖٛٙٔ/ٕ)
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 :(ٔ)الشنقيطي معُب ا٢بديث ُب بيٍت من الِشعر بقولو
 دحػػػػػػػػػػٌب ٯبػػػػػػػػػػيء الفػػػػػػػػػػاطم اجملػػػػػػػػػػد

 
 ديػػػػػػػػػػػػن ا٥بػػػػػػػػػػػػدى ألنػػػػػػػػػػػػو اجملتهػػػػػػػػػػػػد

 .-y- نسبو إٔب فاطمة ابنة رسوؿ ايقولو: )الفاطم( فهو  
رسوؿ ا  قاؿ: قاؿ -رضي ا عنو-عن أيب سعيد ا٣بدري  الحديث السادس:

-y-ٲبؤل األرَض قسطاً وعداًل كما ُمِلئت : ))ا٤بهدي مِبِّ أجلى ا١ببهة، أقُب األنف ،
 .(ٕ)ع سنْب((ظلماً وجوراً، ٲبلك سب

ومعُب أجلى: واسع ا١ببهة، وا١ببل ا٫بسار مقدـ الرأس من الشعر، أو ىو دوف 
 .(ٖ)الصلع

. (ٗ)ومعُب أقُب األنف: القنا ُب األنف طولو، ودقة أرنبتو مع حدب ُب وسطو
 ف يدالف على ُحسن ا٣بِلقة.اف الوصفاوىذ

قاؿ رسوؿ ا  قاؿ: -رضي ا عنو-مسعود بن  عن عبد ا الحديث السابع:
-y-يواطئ : ))ال تذىب أو ال تنقضي الدنيا حٌب ٲبلك العرب رجٌل من أىل بيٍب ،

 .(٘)ا٠بُو ا٠بي((
 .(ٙ)وُب رواية: ))يواطُئ ا٠بُو ا٠بي واسم أبيو اسم أيب((

                                                           

( انظػػػر: نشػػػر البنػػػود شػػػرح مراقػػػي السػػػعود، لعبػػػدا العلػػػوي الشػػػنقيطي، ا٤بتػػػوُب ُب حػػػدود سػػػنة: (ٔ
 (.ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٕ، ص: )(ىػ ٖٖٕٔ)
(، وقػػػػػاؿ عنػػػػػو ا٢بػػػػػاكم: ))صػػػػػحيح علػػػػػى شػػػػػرط مسػػػػػلم، وٓب ٕٚٚٗ( أخرجػػػػػو أبػػػػػو داود بػػػػػرقم: )(ٕ

 ([.ٚ٘٘/ٗٱبرجاه((، ]ا٤بستدرؾ، ص: )
 (.ٜٕٓ/ٔنهاية، ص: )( انظر: ال(ٖ
 (.ٙٔٔ/ٗ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )(ٗ
داود  و(، وقػػاؿ عنػػو أٞبػػد شػػاكر: ))إسػػناده صػػحيح((، وأبػػٖٖٚ٘أخرجػػو أٞبػػد ُب ا٤بسػػند، بػػرقم: )( (٘

 (، وقاؿ: ))حديث حسن صحيح((.ٖٕٕٔ(، والَبمذي برقم: )ٖٔٚ/ُٔٔب السنن، ص: )
]انظػر: صػحيح ا١بػامع  .بػاين عنػو: ))صػحيح(((، وقاؿ األلٖٓٚ/ٔٔداود، ص: ) و( أخرجو أب(ٙ

 ([.ٓٛٔ٘الصغّب، برقم: )
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واسم أبيو كاسم  ،-y-على أفَّ ا٠بو كاسم رسوؿ ا  وُب ىذا ا٢بديث ما يدؿُّ 
عبدا(، وليس كما ادَّعت الروافض من أفَّ ا٠بو بن  أبيو، فيكوف ا٠بو: )٧بمد

 .(ٔ)ا٢بسن(، وأنو ا٤بنتظر ُب سامراءبن  )٧بمد
د أف ا٠بو  ، وتفي(ٕ)ا٤بعنوي حدَّ التواترِ  َث ُب شأنو بالغةٌ أف األحادي والخالصة:
وىو من أىل بيت  -y-، واسم أبيو كاسم أيب رسوؿ ا -y-كاسم رسوؿ ا 

، وسوؼ ٱبرج ُب آخر -رضي ا عنها-ن نسل ابنتو فاطمة ، م-y-رسوؿ ا 
 مؤٛباً بو إذا نزؿ. -عليو السبلـ-مرمي بن  ي عيسىالزماف، ويصل

 قاؿ ابن كثّب:
ين روع غزيرة، وا٤باؿ وافر، والسلطاف قاىر))ُب زمانو تكوف الثمار كثّبة، والزُّ  ، والدِّ

وأنو يولد ُب ذلك الزماف، وأنو ليس  ،(ٖ)راغم، وا٣بّب ُب أيامو دائم(( وُّ قائم، والعد
فتو عداًل، موجودًا اآلف كما تقولو الرافضة، ويصلحو ا ُب ليلة، وٛبتلئ األرض ُب خبل

 .وتنعم األمة ٖبّباتو

                                                           

ػػػامرّي، ويقػػػاؿ ٥بػػػا: سػػػر مػػػن رأى، فخففهػػػا ٔ) ( سػػػامرّاء: تقػػػع بػػػالقرب مػػػن بغػػػداد، والنسػػػبة ٥بػػػا: السَّ
([، بناىػػػػا ا٣بليفػػػػة ٜٕ-ٕٛ/ٔالنػػػػاس وقػػػػالوا: سػػػػامراء. ]انظػػػػر: األنسػػػػاب، للسػػػػمعاين، ص: )

 ([، معجػػػػم البلػػػػداف،ٜٕٓ/ٓٔسػػػػّب أعػػػػبلـ النػػػػببلء، ص: )العباسػػػػي ىػػػػاروف الرشػػػػيد. ]انظػػػػر: 
(، وتػػػػزعم اإلماميػػػػة أّف اإلمػػػػاـ ا٤بهػػػػدي ا٤بنتظػػػػر قػػػػد دخػػػػل ُب ٛٚٔ-ٖٚٔ/ٖللحمػػػػوي، ص: )

وسػػوؼ يظهػػر إذا فسػػد النػػاس ُب آخػػر  ،سػػرداب بسػػامراء واختفػػى ولػػو مػػن العمػػر ٟبػػس سػػنْب
([، جػػامع الرسػػائل، البػػن ٗ - ٖالزمػػاف. ]انظػػر: االحتجػػاج بػػاألثر، للعبلمػػة التػػوٯبري، ص: )

 (.ٖٕٙ/ ٔتيمية، ص: )
( وقػػػػػد نػػػػػصَّ علػػػػػى ذلػػػػػك مػػػػػن أىػػػػػل العلػػػػػم: اإلمػػػػػاـ ابػػػػػن تيميػػػػػة ُب منهػػػػػاج السػػػػػنة النبويػػػػػة، ص: ٕ)

(، وصػّحَح أحاديػث ٛٛ(، وتلميذه العبلمة ابػن قػّيم ا١بوزيػة ُب ا٤بنػار ا٤بنيػف، ص: )ٕٗ٘/ٛ)
٧بمػػػد الربز٪بػػػي ُب اإلشػػػاعة، ص:  (، والعبلمػػػةٖٗ٘ا٤بهػػػدي اإلمػػػاـ الػػػذىيب ُب ا٤بنتقػػػى، ص: )

 ٗٛٗ/ٙعػػن الشػػوكاين العبلمػػة ا٤ببػػاركفوري ُب ٙبفػػة األحػػوذي، ص: ) -أيضػػاً -(، ونقلػػو ٚٛ)
 (، وغّبىم.ٜٕرسالة ُب الرد على الرافضة، ص: ) ،عبد الوىاببن  (، واإلماـ ٧بمد٘ٛٗ -
 (.ٖٔ/ٔ( النهاية ُب الفًب وا٤ببلحم، البن كثّب الدمشقي، ص: )(ٖ
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 :(ٔ)دسيٰبٓب ا٤بقبن  يقوؿ يوسف
 انتظػػػػػػػاـُ   الشػػػػػػػرِع  اسِن ػػػػػػػػ بػػػػػػػِو 

 
ـُ  ٤بفاسػػػػػػػِد   بػػػػػػػوِ   الشػػػػػػػرِؾ  انصػػػػػػػرا

ـُ ػومنػػػػػػػػػػُو  ِلمػػػػػػػػػػْن ُٰبػػػػػػػػػػ   الفُو اْحتػػػػػػػػػػػرَا
 

ـُ   َوِمنػػػػػػػػُو  ِلمػػػػػػػػن  ٱُبَالُِفػػػػػػػػُو  اْخػػػػػػػػَبا
 أياديػػػػػػِو  النَّػػػػػػػواِدي ِمػػػػػػن    لَّىػُٙبػػػػػػ 

 
 

 وٯُبلَػػػػػػػػػػى ِمػػػػػػػػػػن ٧َبَاِسػػػػػػػػػػِنِو الظَّػػػػػػػػػػبلـُ 
 ُب  ُكػػػػػػػػلِّ  يَػػػػػػػػػوـٍ  ٦ُبػػػػػػػػدَّداً  َعليػػػػػػػػِو  

 
ػػػػػػػػػِمػػػػػػػػػ  (ٕ)بلـُ َن  اِ  التَِّحػػػػػػػػػػيَُّة والسَّ
 :(ٖ)البيهقي اإلماـ يقوؿو  

وفيها بياف كونو  ))واألحاديث ُب التنصيص على خروج ا٤بهدي أصح البتة إسناداً،
 .(ٗ)((-y-من عَبة النيب 
منها  تما روي ُب ا٤بهدي، واستخلص أصحِّ على  تكوف قد وقفأأرجو أف وىكذا 

 األوصاؼ الدالة عليو، وعلى زماف ظهوره، وا ا٤بوفق.
 

 .ليمالمسألة الثانية: انسجام عقيدة المهدي مع العقل الس
 ا٤بتأثرين بأىل البدعمن ا١بهلة و  ي األصيلمن ٓب يتأصل بالعلم الشرع إفَّ 

 .ا٤بهدي الذي ٱبرج ُب آخر الزمافب يشككوف ُب عقيدة اإلٲباف

                                                           

عبػػػدالعزيز ا٤بقدسػػػي السػػػلمي الشػػػافعي، تػػػوُب ُب حػػػدود سػػػنة: بػػػن  علػػػيبػػػن  ٰبػػػٓببػػػن  سػػػف( يو (ٔ
[، معجػػػم -رٞبػػػو ا-. ]انظػػػر: مقدمػػػة كتػػػاب عقػػػد الػػػدرر ُب أخبػػػار ا٤بنتظػػػر، لػػػو (ىػػػػ ٛ٘ٙ)

 (.ٖٖٗ/ ٖٔا٤بؤلفْب، كّحالة، ص: )
 (.ٓٙ - ٜ٘( انظر: عقد الدرر، ص: )(ٕ
بػػدا البيهقػػي ا٣بسػػروجردي، إمػػاـ، حػػافظ، عبلمػػة، عبػػن  علػػيبػػن  ا٢بسػػْببػػن  ( أبػػو بكػػر أٞبػػد(ٖ

، مػػػن مؤلفاتػػػو: دالئػػػل النبػػػّوة، السػػػنن، شػػػعب اإلٲبػػػاف، (ىػػػػ ٖٗٛ)شػػػيخ خراسػػػاف، ولػػػد سػػػنة: 
 ٛ٘ٗ)األ٠بػػاء والصػػفات، ا٤بناقػػب، أحكػػاـ القػػرآف، وغّبىػػا، وكانػػت وفاتػػو ُب نيسػػابور سػػنة: 

]انظػػػر: وفيػػػات األعيػػػاف، البػػػن  بنػػػواحي نيسػػػابور. ، ونسػػػبتو إٔب بيهػػػق وىػػػي قػػػرى ٦بتمعػػػة(ىػػػػ
 (.ٓٚٔ - ٖٙٔ/ ٛٔ([، سّب أعبلـ النببلء، ص: )ٙٚ - ٘ٚ/ ٔخّلكاف، ص: )

 (.ٗٛ-ٖٛ( نقلو اإلماـ ابن القيم ُب ا٤بنار ا٤بنيف، ص: )(ٗ
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بعدـ ظهور مهدي  ُب القوؿ ةدسافمقالتهم ال وفرر ومن خبلؿ ىذا التشكيك ٲب
أو ٕبجج واىية ليس ٥با منزلة ُب إنكارىم لو بزبالة عقو٥بم،  فتذرعو يُب آخر الزماف، و 

 .(ٔ)الشريعة ا٤بسّلمةُب قواعد 
نصوص  ايعارضوف هبوىذا التشكيك ناتٌج عن شبهات واىية علقت ُب أذىاهنم 

عن ا٤بعصـو ُب أمور  ورهصدوى لهبعارض بعقل وال يي ال ذالا٢بق  ووى الثابتالوحي 
 تعأب عنو:ا قاؿ  حيثالتشريع الببلغ و 

عنو:  -جلَّ وعبل- ؿا، وق(ٕ)﴾ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ﴿

على ٝبيع ، فوجب (ٖ) ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ﴿
اليـو اآلخر، عن و  فيما أخرب عن ا تعأب -y-رسوؿ ٗبا قالو التصديق ا٤بسلمْب ال

، الٍب سبق بياهناومنها أحاديث ا٤بهدي  والتسليم ٗبضامينها، الغيبيات، عن ٝبيعو 
رّده ألجل حجج عقلية باطلة ما دامت أهنا عدـ و  ،الوقوؼ عند حدود النص الشرعيو 

وال يوجد نصٌّ صحيح يتعارض معها، والعقوؿ السليمة تقبلها وال ٙبيلها، وىذه  ،ثابتة
لشريعة اإلسبلمية أهنا قد تأٌب ٗبا ٙبتار فيو العقوؿ وتتعّجب منو، ولكنها ال ميزٌة ُب ا

 تأٌب بشيء يستحيل عقبًل.
فقد ٙبار عقولنا ُب وىذا نوٌع من اإلعجاز الذي يكمن ُب ىذه الشريعة الغراء، 

فهم وإدراؾ طبيعة عذاب القرب، وُب سؤاؿ منكر ونكّب، إال أننا نقطع بصحتو، ونؤمن 
قوعو لكونو ثبت بالدليل القطعي الصحيح، وال ٯبرؤ شخص على إنكاره أو بصدقو وو 

 :-رٞبو ا-ردِّه، يقوؿ اإلماـ ابن أيب العز ا٢بنفي 
ُب ثبوت عذاب القرب ونعيمو ٤بن   -y-))وقد تواترت األخبار عن رسوؿ ا 

كلم ُب  كاف أىبًل لذلك، وسؤاؿ ا٤بلكْب، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإلٲباف بو، وال نت

                                                           

 .النقد ا٤بوجو إليهاُب ا٤بسألة القادمة وبياف السقيمة ( سيأٌب بياف ىذه ا٢بجج ٔ)
 (.ٖ: )رقم يةاآل( سورة النجم، (ٕ
 (.ٚ: )رقم يةاآل( سورة ا٢بشر، (ٖ
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كيفيتو؛ لكونو ال عهد لو بو ُب ىذه الدار، والشرع ال يأٌب ٗبا ٙبيلو العقوؿ، ولكنو قد 
 يأٌب ٗبا ٙبار فيو العقوؿ.

فإفَّ عود الروح إٔب ا١بسد ليس على الوجو ا٤بعهود ُب الدنيا، بل تعاد الروح إليو 
 .(ٔ)إعادة غّب اإلعادة ا٤بألوفة ُب الدنيا((

لذات النصوص، فهي واضحة الداللة والصياغة، حسنة  التعجب وال يرجع ىذا
ُب و  ،يرجع لضعف قدرات البشر العقلية و٧بدوديتها، وتفاوهتم ُب الفهم إ٭باالتعبّب، و 

 .ورود األدلة عليهم
بل ُب ٝبيع أخبار  ،وكذا نقوؿ ُب اإلٲباف با٤بهدي ونصوصو و٦بيئو ُب آخر الزماف

وال نلتـز فيها بقياس عقلي غّب منضبط  الغيب وأشراط الساعة الصغرى والكربى،
 بقواعد الشرع ا٤بطّهر، ونوقن بأننا قد ٫بتار ُب فهمها ونتعجب منها.
وتدفعنا ٫بو العمل كما وىذه ا٢بّبة والتعجب تزيدنا إٲباناً وتصدياً وثباتاً وتسليماً، 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿: -جل وعبل-قاؿ 

 ،(ٕ)﴾ائ   ەئ  ەئ  وئ ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ 
 االعتقاد:بياف رسوخ يقوؿ اإلماـ الربهباري موضحاً قيمة اآلثار ُب 

ثار، فاهتمو ))وإذا ٠بعت الرجل يطعن على اآلثار، أو يرد اآلثار، أو يريد غّب اآل
 .(ٖ)على اإلسبلـ، وال تشكَّ أنو صاحب ىوى مبتدع((

 ا٤بوفق أبو ٧بمد ا٤بقدسي بقولو: وكذا وافقو اإلماـ
، وصحَّ بو النقل عنو فيما -y-ٲباف بكل ما أخرب بو رسوؿ ا ))وٯبب اإل

شهدناه، أو غاب عنا، نعلم أنو حق وصدؽ، وسواء ُب ذلك ما عقلناه، وجهلناه، وٓب 
لع على حقيقة معناه، مثل حديث اإلسراء وا٤بعراج، ومن ذلك أشراط الساعة، مثل نط

                                                           

 (.ٕٙ، الروح، البن القيم، ص: )(ٛٚ٘/ ٕ( شرح العقيدة الطحاوية، ص: )ٔ)
 (.٘ٙ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٕ٘ /ٕ: )، أليب يعلى( طبقات ا٢بنابلة(ٖ
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فيقتلو، وخروج يأجوج ومأجوج،  -عليو السبلـ-مرمي بن  وؿ عيسىخروج الدجاؿ، ونز 
 .(ٔ)وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغرهبا، وأشباه ذلك ٩با صحَّ بو النقل((

وأٮبية صيانتها عن الظنوف  ،األخبار وجوب قبوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ويبْب
 :ووجوب تعزير من يتحذلق ُب فهمها أو ينكرىا ،الباطلة

، وال أنصح ألمتو منو، وال أفصح، وال -y- ))وليس أحٌد أعلم با من رسولو
أحسن بيانًا منو، فإذا كاف كذلك، كاف ا٤بتحذلق، وا٤بنكر عليو، من أضل الناس، 

- رسوؿ ال ٯبب تأديبو، وتعزيره، وٯبب أف يصاف كبلـ وأجهلهم، وأسوئهم أدباً، ب
y- ))عن الظنوف الباطلة، واالعتقادات الفاسدة(ٕ). 

- العقل السليم ال يكوف إال موافقًا ٤با جاء عن ا تعأب وعن رسولوىذا وإفَّ 
y- ،وأرسل إلينا  الشرع إلينا من أنزؿ سبحانو ؿ ىوو العقفينا ىذه الذي وضع ف

 وىو سبحانو وتعأب أعلم ٗبا خلق وبرأ.، مرنا باإلٲباف هبمالرسل وأ
فإفَّ النتيجة البد أف تكوف  ،اً واحدلكبل الطرفْب شرب ا٤بينبوع و ال فإذا كاف

واحدة، إذ إنو ليس من ا٤بعقوؿ وال من ا٤بعروؼ بالتجربة أف يكوف ينبوع ا٤باء واحداً 
عم ورائحة اإلناء اآلخر!، وىكذا يصب ُب إنائْب اثنْب، ولكل إناء طعم ورائحة غّب ط

 ُب العبلقة بْب الشرع والعقل.
فربنا تبارؾ وتعأب خلق فينا عقولنا، وأنزؿ إلينا كتبو، وأرسل إلينا رسلو، وأمرنا 
باإلٲباف بذلك وٓب يكلفنا أكثر من التصديق هبم واإلٲباف هبم والتسليم إليهم، وىو 

 سبحانو أعلم ٖبلقو.
 فيما ال طائل ٥با بو؟!.فعبلـَ تُقحم العقوؿ 

خصوصًا إذا ٓب يطرأ عليها طارئ يصرفها عن الفهم والتسليم كا١بنوف والعتو أو 
التأثر بالفلسفات واآلراء ا٤بعارضة للشرع، وكاف الدليل الشرعي ثابتًا غّب متعّرض 

                                                           

 (.ٕٔ - ٕٓ( ٤بعة االعتقاد، ص: )ٔ)
 (.ٖٓٔ - ٜٕٔ /ٛٔ( ٦بموع الفتاوى: )ٕ)
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 لتحريف وال تبديل.
 فإذا كاف كذلك وجب التسليم واإلٲباف.

ص إثبات ا٤بهدي عند الشيعة دخلها كثّب من يّتضح ذلك إذا علمنا أفَّ نصو 
الوضع والكذب والدجل والتحريف؛ فسهل معارضتها بالعقل وبالنصوص األخرى 
الشرعية الصحيحة، خبلفًا لنصوص أىل السنة وا١بماعة الصحيحة الثابتة بالطرؽ 

 القطعية فهي متوافقة مع العقوؿ.
أو التقصّب وٞبل الكبلـ على  وذكر أف الغلو ،وقد أشار لذلك العبلمة السفاريِب

 .(ٔ)غّب مراده وقصده من ا٥بدى والبياف يؤدي إٔب الضبلؿ والعدوؿ عن هنج الصواب
ومن موجبات االنسجاـ التاـ لعقيدة أىل السنة وا١بماعة ُب ا٤بهدي مع العقل 

وال يتوقفوف ُب إقامتها وفعلها على ظهور  ،السليم أهنم ال يعّلقوف األحكاـ الشرعية
 هدي أو والدتو و٫بو ذلك.ا٤ب

فشريعة ا تعأب عندىم كاملة تامة ماضية ليست ناقصة وال ٦بزأة كما ىو عند 
الشيعة الذين يتوقفوف ُب إقامة شعائر الدين الظاىرة على ظهور إمامهم ا٤بهدي ا٤بنتظر،  

حيث يؤدوهنا تقّية ٢بْب ظهور إمامهم الثاين عشر، وال  ،كصبلة ا١بمعة وا١بماعة
موف ا١بهاد ُب سبيل ا تعأب مع أي إماـ من أئمة ا٤بسلمْب إال بعد ظهور إمامهم يقي

ويرفعوف معو راية ا١بهاد ُب سبيل ا تعأب، ويقولوف بعدـ  ،ا٤بنتظر الذي يعلن ا١بهاد
 كماؿ القرآف الكرمي وأنو عند ا٤بهدي وىو من سيكملو.

ٛباـ االنسجاـ بْب اعتقاد أىل  ٩با يبّْب  ،فهذا ٝبيعو وغّبه ليس عند أىل السنة
 السنة والعقل الذي ٱبلو من مثل ىذه الَبىات ا٤بوجودة عند الشيعة.

 ُب منظومتو: (ٕ)يقوؿ اإلماـ السفاريِب

                                                           

 (.ٕٔ/ ٕوامع األنوار البهّية، ص: )( انظر: لٔ)
سآب السفاريِب، مشس الػدين، عػآب با٢بػديث واألصػوؿ واألدب، بن  أٞبدبن  ٧بمد( السفاريِب: (ٕ

ىػػ(.  ٛٛٔٔمن اققْب، رحػل إٔب دمشػق وتعلػم فيهػا، ٍب رجػع إٔب نػابلس وتػوُب فيهػا سػنة: )
= 
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 راطػص مػػػػن أشػػػػػأتػػػػى ُب النػػػػ ومػػػػا
 

 ػاطفكلػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػػػػػبل شطػػػػػػػػػػػػػ
 ػيحمنهػػػػػػػػا اإلمػػػػػػػػػاـ ا٣بػػػػػػػػػاًب الفصػػػػػػػػ 

 
 ػسيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػهدي وا٤ب٧بمػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إٔب أف قاؿ: 
 ػبارفكلهػػػػػػػا صحػػػػػػػػت هبػػػػػػػا األخػػػػػػػػ

 
 (ٔ)يارػوسػػػػػػػػػػطرت آثارىػػػػػػػػػػا األخػػػػػػػػػػ

  
وىؤالء الذين عارضوا بعقو٥بم الضعيفة األحاديث النبوية الشريفة ٓب ٲبتثلوا قولو 

 تعأب:

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿

 .(ٕ)﴾ں

 هبذا الرد توجيهو تعأب، وكثّبٌ  بل ردوا ما أشكل عليهم لعقو٥بم الضعيفة وخالفوا
ما اإلٲباف بو ٩با ورد ُب آخر الزماف ال يعرؼ أحٌد كيفية وقوعو بالتفصيل، ولكن ٯبب 

 .ورد بو داـ الدليل قد
يوجد عقٌل واحٌد ٦برٌَّد ٲبكننا ألنو ال  ؛عمل العقل ُب الغيب لضلَّ وأضلَّ ولو أُ 

االحتكاـ إليو للوصوؿ إٔب نتيجة صحيحة، فإذا كاف ىذا ىو حاؿ ىذا ا٤بخلوؽ 
 الضعيف فاألحرى بو أف يكوف تابعاً للوحي ال متبوعاً.

أوقات لحديث عن ا٤بهدي ُب لطرح وتداوؿ من عند عامة الناس أما ما يوجد 
قوف باآلماؿ والوعود النبوية الصحيحة، فيخرج تعلحيث يدين الفًب، وأزماف البعد عن ال

 وينشر أخبارىم. الناس من يصدقهم بْب عامةدجالوف، ويوجد وكذابوف و  بينهم أدعياء
فبل يعِب ذلك أننا نزف عقيدة ا٤بهدي الثابتة من خبلؿ أخبار ىؤالء الدجالْب 

                                                           
= 

 ([.ٗٔ/ ٙ]انظر: األعبلـ، للزركلي، ص: )
 (.ٕٔ - ٔٔالسفارينية، للعبلمة ٧بمد العثيمْب، ص: ) ( شرح العقيدة(ٔ
 (.ٖٛ: )رقم يةاآل( سورة النساء، (ٕ
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 ،منو وٛبحيصو والكذابْب وقصصهم وحكاياهتم، بل ينبغي االنتباه ٥بذا األمر والتحذير
 ال أف يؤثر على إٲباننا وتسليمنا ٗبا ىو ثابت وصحيح.

أو  ا٤بهديبعض الناس فينكروف  ىذه عندتتسبب ردة الفعل فقد  ولذلك
 وعدـ أخذىم باألسباب الشرعية ،هبسبب تواكل آخرين على ظهور يشككوف فيو 

علـو من الدين ىذه الفئة ا٤بتواكلة سببًا إلنكار ا٤ب جعل أشخاص آخروف، فيالعملية
 وىذا ىو عْب ا٣بطأ. ،بالضرورة

والواجب أف ننظر ُب تصرفات ىؤالء األشخاص ونزهنا ٗبيزاف الشرع ا٤بطّهر، ال 
أف نزف الشرع والوحي والنصوص الثابتة من خبلؿ أفعاؿ وتصرفات ىؤالء ا١بهلة 

 وا٤بوتورين.
 

 .المسألة الثالثة: براءة عقيدة المهدي من شبهات المنكرين
من قبل علماء أىل السنة  -و ا٢بمد-لقيت شبهات منكري عقيدة ا٤بهدي 

والسنة وا١بماعة العناية، فتتبعوىا وردوا عليها، وفندوا تلك الشبهات طلبًا لرضا ا 
العلم الشرعي الذي ٞبَّلهم ا تعأب كاة ز تعأب عنهم ٍب قيامًا بواجب أداء األمانة و 

 شيء منها إلنكار١بناب العقيدة من اال٫براؼ إما  أمانتو بأدائو للمحتاجْب إليو، وٞباية
 .يس منهاأو أف يُدخل فيها ما ل

، وجعلتها ُب قسمْب: ما د موجز عليهامع ر  (ٔ)عرض أبرز تلك الشبهاتستوأ
 سنة النبوية، وجاءت على النحو التإب:يتعلق بالقرآف الكرمي، وما يتعلق بال

                                                           

ا٤بهػػػػدي أو يػػػػرددوف قريبػػػػاً منهػػػػا، إمػػػػا بػػػػالنص الػػػػذي ذكرتػػػػو أو  و( ىػػػػذه الشػػػػبهات يرددىػػػػا منكػػػػر (ٔ
رداً موجزاً على كل شػبهة ليتصػور القػارئ كيفيػة إيػراد الشػبهة علػى  وأوردتبعبارات مقاربة لو، 

 ،، وإ٭بػػا ذكػػر أبرزىػػاه ا٤بسػػألة وطريقػػة مناقشػػتها، ولػػيس القصػػد استقصػػاءىا ُب ىػػذا البحػػثىػػذ
 ولبلسػػتزادة انظػػر: االحتجػػاج بػػاألثر علػػى مػػن أنكػػر ا٤بهػػدي ا٤بنتظػػر، للشػػيخ/ ٞبػػود التػػوٯبري،

 الػػدكتور/ يوسػػف الوابػػل، ا٤بهػػدي وفقػػو أشػػراط السػػاعة تػػأليف الػػدكتور/ أشػػراط السػػاعة تػػأليف
 اعيل ا٤بقدـ.٧بمد أٞبد إ٠ب
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 بالقرآن الكريم: ما يتعلق القسم األول:

 .عدم وجود إشارة للمهدي في القرآن الكريم 

وحقيقة شبهتهم  (ٔ)ْبالقرآني ف ٗبنهجٰبتّج هبا ا٤بتأثرو ىذه شبهة  الرد عليها:
ة يعتقدوف بأف إنكار أحاديث السنة النبوية أو إنكار مضامينها ومدلوالهتا، وأىل السن

منو، ويُرد على ال يتجزأ لآلخر وجزء  لٌ السنة النبوية صنو القرآف الكرمي، وكبلٮبا مكمّ 
حيث يقوؿ ا تعأب ُب  ،عوف الناس لئلٲباف بوالكرمي الذي يدْ ىذه الفئة من القرآف 

 .(ٕ) ﴾جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب ﴿٧بكم التنزيل: 
ومنها ىذه اآلية  ،فهل قاـ من يردد ىذه الشبهة بواجب الردِّ آليات القرآف الكرمي

 الٍب تأمرنا بالرد ألحاديث السنة النبوية ُب ىذه ا٤بسألة وغّبىا من مسائل الدين؟.
ی  ی  ی  ﴿: -y-ويقوؿ تعأب وىو يأمر عباده بطاعة الرسوؿ 

 .(ٖ)﴾جئ ی 
 ،بعد طاعتو سبحانو -y-فانظر كيف ربط تبارؾ وتعأب رٞبتو بطاعة رسولو 

 بطاعتو، ويقوؿ تعأب الذي أمرىم ا -y- فلو أهنم أطاعوا ا تعأب ألطاعوا رسولو
گ  گ  ڳ  ڳ   گ ﴿: -y-تباع النور الذي أنزؿ معو اآمرًا ب

 (.ٗ)﴾ں  ں  ڻ  ڱڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ
 

                                                           

ا٤بصػػادر األساسػػية كالسػػنة النبويػػة، و٤بعرفػػة طائفػػة ضػػالة تكتفػػي بػػالقرآف الكػػرمي وتلغػػي غػػّبه مػػن ( (ٔ
أبطايػػل ىػػػذه الفرقػػة يُنظػػػر ا٤براجػػع التاليػػػة: شػػبهات القػػػرآنيْب حػػوؿ السػػػنة النبويػػة، تػػػأليف أ.د/ 

ا مػن طبعػات ٦بمػع بػن معلػم ٧بمػود، وكبلٮبػ ٧بمود مزروعة، شبهات القرآنيْب، تأليف/ عثماف
 ا٤بلك فهد با٤بدينة النبوية.

 (.ٜ٘: )رقم يةاآل( سورة النساء، ٕ)
 (.ٕٖٔ: )رقم يةاآل( سورة آؿ عمراف، ٖ)
 (.ٚ٘ٔ: )رقم يةاآل( سورة األعراؼ، ٗ)
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-فسمَّى ا تعأب السنة النبوية بأهنا منزَّلٌة من عنده سبحانو وتعأب مع رسولو 
y- وكٌل منزٌؿ من لدف حكيم عليم؟ رميتباع القرآف الكاا من يدعوف فكيف ال يتبعه! 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ويقوؿ تعأب: 

 (ٔ)﴾ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ
ھ     ھ    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہڻ  ﴿ويقوؿ: 

فحذر تعأب من شديد عقابو وأليم عذابو ٤بن ٓب يأخذ ٗبا آتاه  (ٕ)﴾ے  ے
 .-y-رسولو 

قرآف الكرمي إٲبانًا حقيقياً فإذا كاف من يدعي إنكار ا٤بهدي ويزعم أنو مؤمن بال
 -y-فتلك ىي إرشادات كتاب ا تعأب تدعوه لئلٲباف وااللتزاـ بسنة الرسوؿ الكرمي 

 .ة عن ظهور ا٤بهدي ُب آخر الزمافالٍب جاءت باألخبار الثابت
وينكر ضمناً  ،ومن أنكر اإلٲباف ٗبا ورد ُب أحدٮبا فإ٭با ىو يطعن ُب اآلخر

 .تباع ما ُب اآلخراب افوالسنة يأمر ألف كبلً من القرآف  ؛اإلٲباف ٗبا ورد فيو
والقوؿ باالكتفاء بأحدٮبا دوف العمل باآلخر ال يقولو من يؤمن با تعأب حق 

 اإلٲباف ويتبع ما أنزلو.
 

 سنة النبوية:بال ما يتعلق اآلخر:القسم 
 إن أخبار المهدي أحاديث آحاد وال يعمل بها في العقائد. -

أف يُعرؼ بأف ىذا ليس قواًل ألىل السنة  ١بواب عن ىذه الشبهةا الرد عليها:
ألفَّ مؤداه إنكار األحكاـ والعقائد، وتشريح الدين، وىدـ كثّب من العقائد،  ؛وا١بماعة

أحاديث اآلحاد ُب مسائل حيث يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن سبلمة االستشهاد ب
 العقيدة:

                                                           

 (.ٗ٘: )رقم يةاآل( سورة النور، ٔ)
 (.ٚ: )رقم يةاآل( سورة ا٢بشر، ٕ)
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لقبوؿ، أو عملت بو، وىذا ما ذىب إليو أكثر ))ويُقطع بصحتو إذا تلقتو األمة با
أىل األصوؿ، وعامة الفقهاء من ا٢بنفية، وا٤بالكية، والشافعية، وا٢بنابلة، إال فرقة تبعت 

 .(ٔ)أىل الكبلـ((
صحابتو الكراـ  -y-ٖبرب الواحد وقد أقر رسوؿ ا  وكيف ال يصح االستشهاد

م ا٣برب من أحدىم بتحويل القبلة إٔب حينما كانوا ُب قباء يصلوف صبلة الصبح، فأتاى
فعلهم ذلك، فلماذا إذًا يعمل  -y-استداروا إليها، وٓب ينكر عليهم الكعبة ا٤بشرفة، ف

ىؤالء ٖبرب الواحد ُب صبلهتم واستقبا٥بم القبلة وىي ركن من أركاف صحة الصبلة، وال 
 .وف ٖبرب الواحد ُب مسألة ا٤بهدي؟يعمل

 باآلحاد؟. أال يدؿ ىذا على صحة العمل
وإذا كاف خرب الواحد ال ُيستشهد بو ُب مسائل االعتقاد، فماذا يا ترى عساىم 

 .ُمنتهاه أف يقولوه عن أي حديث صحَّ متنو وإسناده إٔب
قبوؿ والعمل بو سوى رجٌل واحٌد وتلقتو األمة بال -y-وٓب يروه عن رسوؿ ا 

 .زمناً بعد اآلخر
، وىو ضابطٌ  ُب سنده أو متنو ورواه عدؿٌ شذوذ وٓب يوجد فيو علة قادحة وال 

 .ٌح عند أىل العلم هبذا الوصفحديٌث صحي
 .(ٕ)فكيف ال يعمل بو وىذه صفتو؟

-  العتقاد وقد عمَل بو صاحب السنة وكيف ال يعمل ٖبرب اآلحاد ُب مسائل ا
y-  ٍجبل إٔب اليمن، ودحية الكليب إٔب ىرقل، بن  وىو معاذ فاكتفى بإرساؿ واحد

                                                           

 (.ٕٗٗ - ٕٓٗ( ا٤بسودة، ص: )(ٔ
للعبلمػػة ابػػن  ،ُب تفصػػيل الػػرد علػػى شػػبهة خػػرب اآلحػػاد، كتػػاب ٨بتصػػر الصػػواعق ا٤برسػػلة( يراجػػع ٕ)

القػػيم، ا٢بػػديث حجػػة بنفسػػو ُب العقائػػد واألحكػػاـ للشػػيخ األلبػػاين، أخبػػار اآلحػػاد ُب ا٢بػػديث 
 جربين.بن  للشيخ عبدا ،النبوي
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 .(ٔ)كو٫بو ذل
 يقوؿ العبلمة السفاريِب:حيث  ،يقرره أىل العلموأما أحاديث ا٤بهدي فمتواترة كما 

الروايات، حٌب بلغت حد التواتر ا٤بعنوي،  -أي ا٤بهدي-))وقد كثرت ٖبروجو 
وشاع ذلك بْب علماء السنة، حٌب ُعدَّ من معتقداهتم، بروايات متعددة، ما يفيد 

 .(ٕ)٦بموعو العلم القطعي((
 .وزف عند أىل العلم ٥بذه الشبهة لبطبلهنا من جهتْبفبل 

 .: بطبلف دعواىم حديث اآلحاد ال يستشهد بو ُب العقائد كما سبقإحداىما

 بل قاؿ العلماء بتواترىا. ،: أحاديث ا٤بهدي ال تنطبق عليها دعواىم الفاسدةواألخرى
  .-عليو السالم-مريم بن  إن المهدي ىو عيسى -

: ))وال -رضي ا عنو-شبهة يستدلوف عليها ٕبديث أنس الوىذه الرد عليها: 
ٌع كبٌّب من ، وىو حديث تكلم ُب عدـ اعتباره ٝب(ٖ)((مرميبن  مهدي إال عيسى

 .العلماء
 .(ٗ)حيث يقوؿ الذىيب ُب ا٢بكم على إسناده: ))منكر((

 ويقوؿ البيهقي عن إسناد ا٢بديث:
، ويقوؿ الشيخ (٘)و منقطع، واألحاديث على خروج ا٤بهدي أصح إسناداً(())وى

 .(ٙ)٧بمد ناصر الدين األلباين: ))ضعيف((

                                                           

 فتاء بالسعودية.( الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلٜٙٙٗ( فتوى رقم: )(ٔ
 (.ٓٛ/ٕ( لوامع األنوار البهية، ص: )ٕ)
 (.ٜ٘ٗ /ٕ) ص: ( أخرجو ابن ماجو ُب السنن،ٖ)
 (.ٖ٘٘ /ٖ) ص: ( ميزاف االعتداؿ،ٗ)
 (.ٖٙ٘ /ٖ) ص: ( ميزاف االعتداؿ،٘)
 (.ٖٛٗٙ( صحيح وضعيف ا١بامع الصغّب، برقم: )(ٙ
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ُب التنصيص  -y-سناده ضعيف، واألحاديث عن النيب ويقوؿ القرطيب: ))إ
على خروج ا٤بهدي من عَبتو من ولد فاطمة ثابتة، أصح من ىذا ا٢بديث، فاحكم هبا 

 .(ٔ)دونو((
وف إذًا استدالؿ أصحاب ىذه الشبهة هبذا ا٢بديث ال وجو لو لضعفو فيك

 ونكارتو عن أىل العلم.
  فيقوؿ ُب توجيو دليلهم السابق:أما اإلماـ ابن كثّب
الواردة ُب إثبات ٨بالف لؤلحاديث  -يما يظهر ببادئ الرأيف-))ىذا ا٢بديث 
ا٤براد من ذلك أف ا٤بهدي  يكوف مرمي، وعند التأمل ال ينافيها، بلبن  مهدي غّب عيسى

 .(ٕ)ىو عيسى، وال ينفي ذلك أف يكوف غّبه مهدياً أيضاً(( -حق ا٤بهدي-
داللٌة على  -رٞبو ا-من ابن كثّب  -رضي ا عنو-٢بديث أنس  وىذا التوجيو

وال يرى ضعفو كما رأى ذلك غّبه من العلماء السابق  ،أنو يرى عدـ نكارة ا٢بديث
ومنهم شيخ اإلسبلـ ابن  ،كم على ا٢بديث بالنكارة والضعفعرض أقوا٥بم ُب ا٢ب

 .(ٖ)تيمية حيث يقوؿ: ))ىذا ا٢بديث ضعيف((
وعلى كل حاؿ فإف األحاديث ُب ثبوت ا٤بهدي أظهر من ىذا ا٢بديث وأكثر، 

بق ذكره وأيضًا ابن القيم وقد ٝبع ابن كثّب بينها وبْب حديث أنس ُب حاؿ ثبوتو ٗبا س
 :بقولو

((بن  هدي عيسى))إ٭با ا٤ب ، فيكوف ا٤بعُب (ٗ)مرمي؛ يعِب ا٤بهدي الكامل ا٤بعصـو
عبدالعزيز خليفًة راشدًا مهدياً، بن  عندٮبا ٗبعُب ا٥بداية التامَّة كما كاف ا٣بليفة عمر

 .ف األربعة مهديْبو ٣بلفاء الراشدوكاف قبلو ا

                                                           

 (.ٖٕٚ - ٕٕٚ/ ٕ) ص: ( التذكرة،(ٔ
 (.٘ٗ /ٔ) ص: النهاية،( هناية البداية و (ٕ
 (.ٕٔٔ /ٗ) ص: ( منهاج السنة النبوية،(ٖ
 (.ٛٗٔ) ص: ( ا٤بنار ا٤بنيف،(ٗ
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 عليو-مرمي بن  ن بعدىم ىدايًة ىو عيسىفيكوف أكمل ىؤالء ومن سيأٌب م
 الذي ٘بتمع عليو أمَّة اإلسبلـ بعد طوؿ تفرؽ وكثرة فًب. -السبلـ

 اشتمال أحاديث المهدي على أحاديث ضعيفة. -
وإطبلؽ  ،إفَّ مسائل التصحيح والتضعيف من ا٤بسائل االجتهادية الرد عليها:

ا٢بكم على حديث معْب خاضع ٤با يثبت عند العآب اجملتهد بعد دراستو إلسناد 
غّبه من العلماء فقد يثبت لديو صحة ا٢بديث ويثبت عند  ،وحاؿ رواتوا٢بديث ومتنو 

 .ضعف ذلك ا٢بديث
قررة ُب التصحيح والتضعيف وإ٭با العربة تكوف ٤بن يوافق الدليل والقواعد ا٤ب

 .منهما
كما أفَّ كبًل يؤخذ من قولو ويرد، وما منا إال راٌد ومردوٌد عليو، ))ولكن أئمة 

ؾ والوعي وقوة التمييز بْب ا٢بق والباطل، وما يصح نسبتو إٔب ا٢بديث لديهم من اإلدرا
 .(ٔ)رسوؿ ا وما ال يصح ما يبهر العقوؿ((

فإذا ثبَت بالربىاف الصحيح لدى عآٍب ضعف حديث من أحاديث ا٤بهدي، 
فهناؾ أحاديث أخرى ٓب يلحقها حكم الضعف وىي ُب عداد الثابت، حٌب لو كاف 

 .افياً ُب إثبات ا٤بسألة العقديةفقط ألصبح كحديثاً واحداً ىو الثابت 
كوف منها وقد ي ،األحاديث الضعيفة على الكلبعض وال يصح أف نطلق حكم 

 .ما ىو حسناً أو صحيحاً 
كما أنو ال يستغرب أف توجد أحاديث ُب ا٤بهدي ضعيفة كغّبىا من ا٤بسائل الٍب 

 .وأحاديث أخرى صحيحة أو أقل درجةيوجد ٥با أحاديث ضعيفة 
ووجود الضعيف ُب ىذه ا٤بسألة أو ُب ذلك ا٢بكم مع وجود غّبه من ا٢بسن 

 واتر ال يلـز منو رد ا٢بكم نفسو.فضبلً عن الصحيح ا٤بت

                                                           

 (.ٕٛىادي ا٤بدخلي، )بن  ربيع كتور/د للشيخ ال( حجية خرب اآلحاد ُب العقائد واألحكاـ، (ٔ
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عشرية على عقيدة مهديهم ا٤بزعـو وأهنا  ثِبنا اعتماد الشيعة االخصوصًا إذا علم
إما عن طريق  ،اً من أصوؿ دينهم، فلذلك سيكوف الوضع والكذب ُب ىذه ا٤بسألة كثّب 

 .، أو عن طريق غّبىم من الكذابْبىؤالء الشيعة ورواهتم
 وىنا يأٌب دور التمحيص والنظر الدقيق وٛبييز السقيم من السليم.

 .جا أحاديث المهديلم يخرّ  اً البخاري ومسلمإن  -
زيد بن  اقاضي عبد، وذكره أيضًا ال(ٔ)بن عاشوراوقاؿ هبذا القوؿ  الرد عليها:

 .(ٕ)آؿ ٧بمود
ٓب يشَبطا استيفاء  اً والرد على ىذه الشبهة بقولنا إف اإلمامْب البخاري ومسلم

 .ُب كتاهبم الصحيح -y-ث الصحيحة الواردة عن رسوؿ ا ٝبيع األحادي
ومن الطبيعي جدًا أف يغيب عنهما بعض الصحيح فيدركو غّبٮبا من العلماء، 

وسارا عليها ُب  ،وضعا شروطًا لتحري اعتبار الصحيح -ا تعأبرٞبهما -ولكنهما 
 .كتاهبما، وما خالفها ٓب ٱبرجاه  فما وافق شروطهما خرجاه ُب ،ٝبيع الكتاب

وال يعِب عدـ ٚبرٯبهما للحديث عدـ صحتو عند غّبٮبا بقدر ما يصح أف يقاؿ 
ع جبللة قدرىم وسبلمة عنو بأنو ٓب يتوافق مع شروط اإلمامْب ليتسُب ٥بما ٚبرٯبو، م

 شروطهم، وقد يصح ا٢بديث عند غّبٮبا.
وال يزاؿ العلماء يعملوف ٗبا ثبت من األحاديث النبوية الشريفة سواًء وجدوىا ُب 

 .من أوعية ا٢بديث النبوي الشريف الصحيحْب أو وجدوىا ُب غّبٮبا
مل إال ٗبا ورد فبل يصحُّ أبداً أف تُلغى ٝبيع أوعية ا٢بديث النبوي الشريف وال يُع

                                                           

ابػػػن  ٧بمػػػدبػػػن  طػػػاىرال٧بمػػػد ىػػػو (، و ٓٙ( انظػػػر: ٙبقيقػػػات وأنظػػػار ُب الكتػػػاب والسػػػنة، ص: )(ٔ
ىػػ(، صػاحب تفسػّب  ٜٕٙٔ، ولػد سػنة: )عاشػور التونسػيبن  ٧بمد الشاذٕببن  الطاىر ٧بمد

التحرير والتنوير، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، تؤّب مشيخة جامع الزيتونة وفروعو بتونس، وتوُب 
 ([.ٗٚٔ/ ٙىػ(. ]انظر: األعبلـ، للزركلي، ص: ) ٜٖٗٔٗبحافظة ا٤برسى سنة: )

 .(ٕٗٚ/ ٔخّب البشر، ص: ) -y- بعد الرسوؿ ٧بمد نتظر( انظر: ال مهدي يُ (ٕ
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 .ُب الصحيحْب فقط
واإلٲباف ٗبا  ،بل العمل جاٍر عند أىل العلم على عدـ االقتصار على الصحيحْب

ألف كتب  ؛-y-ا صح وثبت نسبتو إٔب رسوؿ ا ورد فيهما وما ورد ُب غّبٮبا ٩ب
بضعف  القوؿُ  وال يُعرؼ عن أحدٍ  ،للحديث الصحيح أىل العلم ٝبيعها مظنة

فا٢بكم على سبلمة  ،ومنها أحاديث ا٤بهدي ،وجودة ُب غّب الصحيحْبحاديث ا٤باأل
ا٢بديث ال تكوف بسبب وجوده ُب ىذا الكتاب أو وجوده ُب كتاب غّبه بقدر ما 

 يكوف ا٢بكم على ا٢بديث بعد دراسة إسناده ومتنو وفق قواعد أىل العلم.
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 ، وفيو ثالث مسائل:المطلب الثاني: )المهدي عند الشيعة اإلمامية(

 
 .: والدة مهدي الشيعة ثم دخولو في عصر الغيبةاألولىالمسألة 

 .أواًل: والدة مهدي الشيعة

من  ا٤بهدي" سيولد من أب وأـ، وأنوأىل السنة وا١بماعة بأف " مع فق الشيعةتي
أنو مولود  قوؿالأىل السنة بمع لفوف تٱبم ، إال أهن-y-سبللة فاطمة ابنة رسوؿ ا 

ال ، وأنو ال يزاؿ على قيد ا٢بياة منذ ولد وحٌب يأذف ا لو با٣بروج، و بعيد منذ زمن
 .(ٔ)ؿ عمرهو ط مانع لديهم من

 ،(ٕ)ىػ(ٕ٘٘سنة: ) ومنها أهنا كانت ،ُب ٙبديد موعد والدتوعلماؤىم اختلف و 
 ا٤بفيد: يقوؿأنو ولد بشكل سري وٓب يعرؼ الناس وقت والدتو، حيث  إال أهنم متفقوف

 .(ٖ)))إف ا٢بسن العسكري كاف يعرضو على أشخاص ٗبفردىم حْب يزورونو((
 .(ٗ)ويقوؿ النعماين: ))ىو خفي ا٤بولد وا٤بنشأ، غّب خفي ُب نفسو((

ُب ٙبديد موعد والدتو، والتباين الشديد بينهم ُب ذلك إال وما ىذا االضطراب 
                                                           

يستدلوف علػى عػدـ معارضػة طػوؿ عمػر مهػديهم للعقػل بعمػر وسيأٌب بياف ومناقشة قو٥بم أهنم ( (ٔ
عليػػو -، وىػػذا االسػػتدالؿ غػػّب مسػػلَّم ٥بػػم بصػػحتو، فنػػيب ا نػػوح -عليػػو السػػبلـ-نػػيب ا نػػوح 

نوات، أمػا مهػديهم ا٤بزعػـو فػبل فائػدة مرجػوة كاف يدعو قومو لئلسبلـ طيلػة تلػك السػ  -السبلـ
مػػن حياتػػو اآلف ال دينيػػاً وال سياسػػياً، بػػل قػػالوا عنػػو: ٨بتبػػئ عمػػداً، وقػػالوا: خوفػػاً علػػى نفسػػو، 

 العمل.البذؿ و انتظارىم لو سلبياً أقعدىم عن  فأصبح
ذا (، وأيضػػاً وافقهػػم عبػػد الوىػػاب الشػػعراين علػػى ىػػٙٛ( يػػـو ا٣بػػبلص، لكامػػل سػػليماف، ص: )(ٕ

، وسػػيأٌب بيػػاف تػػواريخ كثػػّبة ٤بوعػػد (٘ٗٔا٤بػػيبلد ٤بهػػديهم كمػػا ُب "اليواقيػػت وا١بػػواىر"، ص: )
 .-بإذف ا تعأب-والدتو وبياف التناقض بينها عند ا٢بديث ُب الباب الثاين، الفصل الرابع 

 وسيأٌب ذكرىم ُب مبحث رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الصغرى.(، ٕٜٖ( اإلرشاد، ص: )(ٖ
 (.ٛٛبة، ص: )( الغي(ٗ
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الٍب ٓب  أساطّبىم أحدُ والدتو، وأنو صّحة  التشكيك ُبعلى والقرائن لة داألأوضح من 
ٰبسن الكذبة منهم تركيبها بشكل جّيد، وقد يسوغ االختبلؼ البسيط ُب ٙبديد 

 حوف بو.التاريخ إال أفَّ التباين الشديد موطُن شٍك جعلهم يصرّ 
يشّب إٔب أفَّ ىذا ا٣بفاء يعِب بأف مهدي الشيعة شخصية  أٞبد الكاتبولذا ٪بُد 

 :وٮبية مفَبضة، حيث يقوؿ
ا٢بسن بن  ٓب يعرفوا مطلقًا شخصًا باسم )اإلماـ ا٤بهدي ٧بمدالشيعة األوائل  إف
د بع ألنو ببساطة كاف شخصية افَباضية وٮبية ال حقيقة ٥با، ًب اختبلقها ؛العسكري(

 .(ٔ)وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري
 

 .ثانياً: دخولو في عصر الغيبة
 ٍب ،ويلي أمرىم ٤بدة ٟبس سنوات منذ والدتو ،ظل إماـ الشيعة الثاين عشر بينهم

 .عصر الغيبةما يسمَّى بىػ( وىو  ٕٓٙبعد موت والده سنة: )عنهم  استَب
عصر ما قبل و وره، ض علماء الشيعة لغيبة مهديهم ُب مؤلفاهتم حٌب ظهعرّ توقد 
تعمَّد ا٤ب هستتار ا و٥بم ُب ذلك أقواؿ منها أفَّ  الصغرى والكربى عصر الغيبة ىوو الظهور، 

 .عن العآب إحدى معجزاتو
 وذكروا أنو ٱبشى ،أنو يرونوحولو من غّب من  ُب شؤوفؼ تصرّ وأنو ُب غيبتو ي
ف وغّبىم و لعثمانيامن بعدىم و واألمويْب خصوصًا من العباسيْب  ،(ٕ)على نفسو القتل

 .(ٖ)الدوؿ اإلسبلمية٩بن حكم 
فكانوا يبذلوف جهودىم للقضاء على مهدي الشيعة ا٤بنتظر ٣بشيتهم من قيامو 

 ، وتقويض عروشهم.بأخذ حكمهم
                                                           

 (.ٖٗ( تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إٔب والية الفقيو، ص: )(ٔ
 (.ٜٕٖ(، )ٜٓ( انظر: الغيبة للطوسي، ص: )ٕ)
 .دوؿ أىل السنة وا١بماعة -خصوصاً -ويعنوف هبم  (ٖ)
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، ولذلك كاف من اتَّم قتلوا بأف أئمتهم قبل اإلماـ ا٤بهدي ف ىذا القوؿويربر 
وغدر  ال يُغدر بو ويُقتل كما قُتل َمن قَبلو على اإلماـ ا٤بنتظر االختفاء عن العيوف حٌب

 .(ٔ)بو
 للقوؿ تمهيدٗبثابة ال وذكر ىذه التربيرات دخوؿ ا٤بهدي ُب الغيبة الصغرى فكاف

من أسباب طوؿ غيبة  واجعلو ، (ٕ)وفاة والده بعد دخولو الطويل ُب الغيبة الكربىب
 ا٤بهدي:

ٱبشى عليهم النفاؽ من  ٛبحيص شيعتو، وٛبييز ذوي الطينة ا٣ببيثة من الذين
 .(ٖ)شيعتو

بعد  -ٗبشيئة ا تعأب-كما سيأٌب بيانو وإيضاحو وعرض رأي أبو الفضل فيو 
 ىذا التمهيد.

 
 .: أوصاف المهدي من خالل أحاديث وأخبار الشيعةالثانيةالمسألة 

ثنا عشرية بظهور مهدي ُب آخر الزماف ويعتربونو إمامهم لشيعة اإلمامية االيعتقد ا
 هموف أهنم ٝبيعرَ ا٤بزعومْب، ويػَ االثِب عشر وىو خاًب أئمتهم  ،الثاين عشر ا٤بنتظر

 ثِباالىؤالء وأف إٲباف العبد ال يكمل إال بعد اإلٲباف بإمامة  ،ف ُب كل شيءو معصوم
رضي ا -أيب طالب بن  فعليًا كعليمامة منهم اإل سواًء من تؤب ،عشر ببل استثناء

ا مطلقاً  ٓب يتو٥بمن ، أو -رضي ا عنو-ن ؿ عنها كا٢بستوالىا ٍب تناز من ، أو -عنو
بًل كهذا ا٤بنتظر أص وجودٌ  وٓب يكن لو الغيبة الدائمة ت صفتوكانمن  كبقية أئمتهم، أو 
 الكبلـ ُب بقية ا٤بسائل. حيث أوجبوا الكبلـ ُب إثباتو قبل ،الذي نتحدث عنو

 :لشيعةاأٮبية إثبات إمامة مهدي  مبّيناً يقوؿ الطوسي 

                                                           

 (.ٕٙٔ - ٕٕٔ( اإلماـ ا٤بهدي من ا٤بهد إٔب الظهور، ص: )(ٔ
 (.ٜٖٔ - ٖ٘ٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
 (.ٛ٘ٗ( انظر: كتاب النور ُب اإلماـ ا٤بستور، آلية ا ٧بمد باقر البهاري، ص: )ٖ)
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ٯبب أف يكوف الكبلـ معو ُب  -عليو السبلـ-))من شك ُب إمامة ابن ا٢بسن 
نص إمامتو والتشاغل بالداللة عليها، وال ٯبوز مع الشك فيها أف نتكلم ُب سبب 

 .(ٔ)بعد إحكاـ األصوؿ ٥با(( ألف الكبلـ ُب الفروع ال يسوغ إال ؛الغيبة
عنهم غّب  غائبٌ  فبل مانع لدى الطوسي من أف يـؤ الشيعة وٰبكمهم إماـٌ 

ثبتت لو اإلمامة  ما داـ قدشكاؿ ُب تواريو عن األنظار موجود بْب ظهرانيهم، وأنو ال إ
 .بالنص والوالية عليهم

 ين ىذه العقيدة ُب مذىبهم بقولو:يؤكد علي الكوراو 
ىو اإلماـ الثاين عشر، وأنو حيٌّ  -عليو السبلـ-ا٤بهدي ا٤بوعود بأف  ))فاالعتقاد

 .(ٕ)غائب جزء من مذىبنا، وبدونو ال يكوف ا٤بسلم شيعياً اثِب عشرياً((
وال يتم للشيعي إٲباف كامل وال يصح من أصوؿ اإلٲباف  فا٤بهدي لديهم أصلٌ 

 وٮبا: ،ٲباف هبماإثبات صفتْب أساسيتْب واإلعشرية إال بعد  ثِبانتسابو لبل
 .ةبيغوال اةيا٢ب
عدٌد من الصفات األخرى، وقد ٝبعت أبرزىا من أحاديثهم  -أيضاً -ولو 
 وجعلتها على قسمْب: ،وأخبارىم فيو

 صفات ُب ذات ا٤بهدي، وصفات متعلقة بزماف ظهوره، وىي كما يلي:
 
 

 القسم األول: صفات ترجع إلى ذات مهدي الشيعة.
َخلقو وُخلقو وذاتو، وقد أوردوا عددًا من الصفات الٍب وىي ما تتعلق بوصفو ُب 
 ومنها: ،ترجع لذات مهديهم ا٤بنتظر

                                                           

 (.ٛٛ( كتاب الغيبة، ص: )ٔ)
 (.ٕٔٚ( عصر الظهور، ص: )ٕ)
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 :-رضي اهلل عنها-أنو من ولد فاطمة  (ٔ)
وب األنصاري قاؿ: قاؿ عن أيب أي (ٔ)اجمللسي عن الشيخ ا٤بفيدجاء عند  فقد
 و:ُب مرض -نهارضي ا ع-لفاطمة  -y-رسوؿ ا 

 .(ٕ)والذي نفسي بيده البد ٥بذه األمة من مهدي، وىو وا من ولدؾ
 :واسم أبيو -y-أنَّ اسمو واسم أبيو كاسم رسول اهلل  (ٕ)

 أنو قاؿ: -y-عن رسوؿ ا  (ٖ)أخرج السيد ابن طاووسفقد 
لدنيا إال ليلة لطوؿ ا تلك الليلة حٌب ٲبلك ىذه األمة رجل من لو ٓب يبق من ا

 .(ٗ)أىل بيٍب يواطئ ا٠بو ا٠بي واسم أبيو اسم أيب
فكيف  -y-أف اسم مهديهم كاسم رسوؿ ا  تذكروىذه الرواية لديهم 

وأف ابنو ولد ٍب ا٢بسن العسكري بن  يستقيم معها قو٥بم عن مهديهم أف ا٠بو ٧بمد
 غاب؟!.
واسم أبيو كاسم  -y-يثًا بأفَّ ا٠بو كاسم رسوؿ ا جوف حدٱبرّ  ا ٪بدىمبينم

 .عبد ا!بن  : ٧بمديعِب ؛أبيو
فإف ا١بد ، نو يعِب اسم ا١بد األعلى للمهديذلك بأ ولو افَبضنا أهنم يربروف

ألف ا٤بهدي من نسل  ؛-y-عبدا بن  س ىو رسوؿ ا ٧بمداألعلى للمهدي لي
 .من نسل أحد أوالده الذكور وليس ابنتو فاطمة

 فنسلها -رضي ا عنو-بن أيب طالب النسل فاطمة ىو علي  وا١بد األعلى
ج فاطمة، وليس ألبيها رسوؿ زو  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  ينتسبوف ١بدىم علي

                                                           

ىػػػػ(. ]انظػػػر:  ٖٔٗالنعمػػػاف ا٤بفيػػػد البغػػػدادي. تػػػوُب سػػػنة: )بػػػن  ٧بمػػػدبػػػن  أبػػػو عبػػػدا ٧بمػػػد( (ٔ
 ([.٘ٔ/ ٖالذريعة، ص: )

 (.ٚٙ/ ٔ٘، ص: )( ٕبار األنوار(ٕ
ىػػ(.  ٗٙٙا٤بتػوَب سػنة: ) طػاووس ا٢بسػِببػن  ٧بمػدبػن  جعفػربػن  موسػىبػن  أبػو القاسػم علػي( (ٖ

 ([، مقدمة كتاب: ا٤ببلحم والفًب ُب ظهور الغائب ا٤بنتظر.ٜ٘/ ٘]انظر: الذريعة، ص: )
 (.ٖٙٔ( ا٤ببلحم والفًب، ص: )(ٗ
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 وىذا من تناقضهم.. -y-ا 
 :إسرائيليجسم جسمو أن  (ٖ)

نو مثل إجسمو جسم إسرائيلي: أي أف ُب إيضاح معُب  (ٔ)"يقوؿ القزويِبحيث 
طواؿ  بِب إسرائيل ُب طوؿ القامة، فإف الكثّب من الساكنْب ُب ببلد األردف وفلسطْب

شاٌب مربوع، حسن الوجو، حسن الشعر، يسيل شعره على  أنو، ويذكروف (ٕ)القامة
 .(ٖ)منكبيو ونور وجهو يعلو سواد ٢بيتو ورأسو

 :من الغلو جملًة من األوصاف جمعت أنواعاً ا لو ذكرو و  (ٗ)
أنو قاؿ:  -ضي ا عنور -ُب خطبة "البياف" ا٤بنسوبة إٔب علي ابن أيب طالب  كما

، (ٗ)ىو صاحب الوجو األقمر، وا١ببْب األزىر وصاحب العبلمة والشامة، العآب غّب معلَّم
صاص ٩بن ال يعرؼ حقنا، أال وإف ا٤بهدي يطلب الق ،ا٤بخرب بالكائنات قبل أف يُعلم

د من ول -y-وىو الشاىد با٢بق وخليفة ا على خلقو، ا٠بو كاسم جده رسوؿ ا 
 .(٘)-رضي ا عنها-فاطمة 

 :وجاء من الشعر ُب وصفو متضمن للكفر والشرؾ با
 اريػػاً أيػػػا حجػػة ا الػػذي ليػػػس ج

 
ّب  الػػػػػػػػذي  يرضػػػػػػػػاه  سػػػػػػػػابق  ػبغػػػػػػػػ

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار
 

                                                           

مػن مؤلفاتػو: )اإلمػاـ ا٤بهػدي مػن ا٤بهػد إٔب ، عآب شيعي، عراقي، معاصػر، ( ٧بمد كاظم القزويِب(ٔ
 ـ(. ٜٜٗٔالظهور( ولو سلسلة مؤلفاتو عن األئمة من ا٤بهد إٔب اللحد، توُب سنة: )

(، والعجيػػػب ٗ٘ - ٓ٘، ص: )مػػػن ا٤بهػػػد إٔب الظهػػػور -عليػػػو السػػػبلـ-انظػػػر: اإلمػػػاـ ا٤بهػػػدي ( (ٕ
مهػػديهم سػػوى أف ٯبعلػػو   مػػن أمػػر ىػػذا القػػزويِب الػػذي ٓب ٯبػػد ُب قػػاموس العربيػػة وصػػفاً ١بسػػم

 كأجساـ بِب إسرائيل!، ٍب يرّقع وصفو ىذا بأنو وصٌف ألجساـ أىل الشاـ، طواؿ القامة.
ا٢بسػػػػن بػػػػن  جعفػػػػر ٧بمػػػػد و(، وىػػػػو شػػػػيخ الطائفػػػػة أبػػػػٓٚٗ( الغيبػػػػة، للشػػػػيخ الطوسػػػػي، ص: )(ٖ

 ىػ(. ]انظر: مقدمة كتاب الغيبة[. ٓٙٗ، توُب سنة: )الطوسي

سورة البقػرة، ] ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴿: -عليو السبلـ-يو آدـ ( يقوؿ ا تعأب عن نبٗ)
، فكيػػف نػػاؿ إذاً مهػػدي الرافضػػة العلػػم مػػن غػػّب تعلػػيم كمػػا يػػدعوف ُب ىػػذه [(ٖٔيػػة رقػػم: )اآل

 علَّمو ا تعأب كما علَّم غّبه من خلقو. -عليو السبلـ-ا٣بطبة؟ وىذا أبو األنبياء آدـ 
 (.ٕٓٓ /ٕب ُب إثبات ا٢بجة الغائب، تأليف: علي اليزدي ا٢بائري، ص: )( إلزاـ الناص(٘
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 فػػػػوزمػػػاف بكويػػػا  مػػػن  مقػػػػاليد  ال
 

  وناىيػػػػػػػك مػػػػػػػن ٦بػػػػػػػد بػػػػػػػو خصػػػػػػػو
 اريػالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
  واعمػػػػػػػػر  أغػػػػػػػػث حػػػػػػػػوزة اإلٲبػػػػػػػػاف

 وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورب
 

 لم  يبػق  فيها  غػّب  دارس آثارف
 وأنقػػػػػػذ  كتػػػػػػاب  ا  مػػػػػػن   يػػػػػػد 

 عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة
 

 وإصػػػرار عػػػصوا وتػػػػمادوا ُب عتػػٍو 
 قرحػػت ش قلوبػػاً ُب انتظػػارؾػوأنعػػ 

 
وأضػػػػػػػػػػػػػػػجرىا  األعػػػػػػػػػػػػػػػداء  أيػػػػػػػػػػػػػػػة  
 إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجار

 
  مػػػػػػػن كػػػػػػػل وخلػػػػػػػص  عبػػػػػػػاد  ا

 اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمغ
 

ل   وطهر ببلد ا  مػن ك
 (ٔ)كفار

 
 

ىذه مبلمح عامة من صفات مهدي الشيعة الذي ينتظروف خروجو ُب آخر 
 الزماف ليقيم العدؿ ويرفع الظلم وينصر اإلسبلـ.

 أما معآب وصفات زماف ظهور ىذا ا٤بهدي، فهي كما يلي:
 

 عة.القسم الثاني: صفات متعّلقة بزمان ظهور مهدي الشي
ٙبدث الشيعة عن الزماف الذي سوؼ يظهر فيو إمامهم ا٤بنتظر، و٩با ذكروه أنو 

 فيو. سوؼ تتغّب األياـ
الفلك فيبطئ ُب دوره حٌب يكوف اليـو ُب أيَّامو كعشرة من تعأب فيأمر ا 

والسنة كعشر سنْب من سنّيكم، وأف داره الٍب ينز٥با  ،والشهر كعشرة أشهر ،أيامكم
 .(ٖ)عليبن  وسيكوف بعده أحد عشر مهدياً ٝبيعهم من ولد ا٢بسْب، (ٕ)الكوفة

ونسبوا ذلك  ،لوثبلٜبائة رج اً يبلغوف نيف ٱبرج مع ا٤بهدي رجاؿٌ وذكروا أنو سوؼ 

                                                           

 (.ٕٖٔعلي الكوراين ُب عصر الظهور، ص: )البهائي العاملي الشيخ  ( نقلها عن(ٔ
 (.ٖٖٖ /ٕ٘، ص: )ٕبار األنوار( (ٕ
(، وىػػػذا مػػػن تنػػػاقض ٖٛ(، و٨بتصػػػر بصػػػائر الػػػدرجات، ص: )٘ٗٔ /ٖ٘، ص: )ٕبػػػار األنػػػوار( (ٖ

 ا٤بهػػدي فكيػػف ٯبعلونػػو خػػاًب األئمػػة ٍب ٯبعلػػوف بعػػده أحػػد عشػػر إمامػػاً مهػػدياً، ٍب عقيػػدهتم ُب
؟ وىػػذا دوٌر -أيضػػاً -إذا انتهػى ىػػؤالء األحػػد عشػػر ىػػل يكػػوف خلفهػػم إمػػاـ مهػػدي ثػػاين عشػػر 

إمػػػاـ ثػػػاين عشػػػر مهػػػدي للشػػػيعة، والػػػذي يظهػػػر أهنػػػم  اً ال ينتهػػػي، فبعػػػد كػػػل أحػػػد عشػػػر إمامػػػ
مػأزؽ مػوت ا٤بهػدي وقػو٥بم: إنػو ال بػد للنػاس مػن إمػاـ ُب كػل  اضطروا ٥بذا القػوؿ للخػروج مػن

 زماف.
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ء الرجاؿ بأ٠بائهم، حيث قالوا: ىو من حدده، بل ٠بَّى ىؤال -y-العدد لرسوؿ ا 
 فقاؿ:

ورجل  ،من الطائف ن مكة، ورجلٌ م ، وأربعةٌ -y-من مدينة رسوؿ ا  وعشرةٌ 
 .(ٔ)، ورجل من ىجر، ورجل من اليمامةحساء، ورجل من القطيفمن األ
وىم من يسموهنم ٖبواص  ،ىؤالء الرجاؿ ىم أعواف ا٤بهدي ُب بداية ظهورهو 

 ا٤بهدي، وىم الذين سوؼ يصحبونو ُب بداية الظهور.
من حيث -هدي ف عمدة األحاديث الشيعية ُب إثبات عقيدة ا٤ب: فإوأخيراً 
 .وعة عند علماء ا٢بديث ا٤بعتربينىي األحاديث الضعيفة وا٤بوض -األساس

والشيعة يتمسكوف هبذه األحاديث ا٤بَبوكة ُب كتبهم ومؤلفاهتم إلثبات مهديهم 
، ولذلك حصل الشطط لديهم ُب   ا٤بهدي.عقيدة ا٤بزعـو

ى ثابتة كالٍب وال يعِب ىذا أنو ٓب يوجد ضمن أحاديثهم ا٤بَبوكة أحاديث أخر 
مبثوثة بْب أحاديثهم  ، فهي أيضاً إلثبات ا٤بهدي اعتمد عليها أىل السنة وا١بماعة

 .ا٤بكذوبة
ونظرًا لوجود األحاديث الثابتة بْب ا٤بكذوبة لديهم وجد لديهم أقواؿ ُب ا٤بهدي 

من أقواؿ أخرى باطلة   ، ولكن يفسدىا ما خالطها٩با تأثروا فيو بأىل السنة صحيحة
وا٤بكذوبة وعدـ اكتفائهم بالصحيح  خذ باألحاديث ا٤بَبوكةاأل م فيهامدهتكانت ع

وعدـ قيامهم بالتمحيص والتدقيق حديثياً، و٧باولتهم ٞبل ىذه الروايات ا٤بكذوبة على 
 اإلماـ الثاين عشر أو ٙبريفها لكي تدؿَّ عليو قسراً.

 وه ُب ا٤بهدي:من الثابت الصحيح الذي قالف

                                                           

عليػو -(، انظػر: ُب رحػاب حكومػة اإلمػاـ ا٤بهػدي ٖٗٔابن طاووس ُب ا٤ببلحم، ص: ) انظر:( ٔ)
(، وذكػػر ٧بمػػد كػػاظم القػػزويِب أ٠بػػاء أصػػاحب ا٤بهػػدي ُب ىجػػر ٕٓٔ-ٛٔٔ، ص: )-السػػبلـ

حسػػػػاء ضػػػػمن أ٠بػػػػاء أصػػػػحابو القطيػػػػف واألأهنمػػػػا: )موسػػػػى وعبػػػػاس(، وٓب يػػػػذكر أصػػػػحابو ُب 
 (.ٖٛٙمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-ا٤بزعومْب، انظر: اإلماـ ا٤بهدي 
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، وقو٥بم: بأنو ٲبؤل األرض عداًل بعد أف -رضي ا عنها-أنو من نسل فاطمة 
 .الصحيحةوا١بماعة أحاديث أىل السنة  ُب ثابتملئت جوراً، وىذا 

 قو٥بم: ومن ا٤بكذوب لديهم
نو يهدـ الكعبة ا٤بشرفة ويعيد بناءىا على غّب إا٢بسن، و بن  ف ا٠بو ٧بمدإ

ويقطع أيدي بِب شيبة  أساسها، ويطلب القصاص ٩بن ال يعرؼ ألىل البيت حقهم،
فهذا ا٤بكذوب ا٤بختلط ، ا٤بنتظرويعلقها على الكعبة، وغّب ذلك ٩با رووه عن مهديهم 

 بالصحيح، ٩با أدى إٔب خلط وخبٍط ُب صفات مهديهم ا٤بنتظر.
 .-ٗبشيئة ا تعأب-ث القادمة ُب ا٤بباحمفصبلً ما سوؼ ٲبر ىو و 
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 .لعقل السليميزان افي م: عقيدة مهدي الشيعة الثالثةالمسألة 
ُب وا أساسية، وقد بالغ الشيعة ُب االستدالؿ منزلةٌ ال ٱبفى بأف منزلة العقل عند 

 ،ومنحو ٦بااًل واسعًا أكثَر من غّبىم من الطوائفُب مسائل االعتقاد إقحاـ العقل 
 :(ٔ)فر السبحاينيقوؿ الشيخ جع

 .(ٕ)))نعم أعطت اإلمامية للعقل ٦باالً أوسع ٩با أعطتو األشاعرة((
وأنو  ،ومعُب كبلمو ىذا أهنم ملتزموف بالعقل كميزاف صحيح للحكم على األشياء

ال يوجد ُب عقائدىم ما يناقض العقل كما ىو موجود عند غّبىم من الطوائف  
 مثبلً حسب رأي السبحاين.كاألشاعرة 

 ،الؿدبل إف أحد علمائهم وىو الطوسي يعترب العقل أصبًل من أصوؿ االست
 حيث يقوؿ: ،ماً على الشرعوحاك

))وأما األدلة ا٤بوجبة للعلم فبالعقل يُعلم كوهنا أدلة، وال مدخل للشرع ُب 
 .(ٖ)ذلك((

كاألدلة   ا٤بوجبة للعلم توزف بو سبلمة األدلة اً ميزان هبذا الكبلـ العقلَ  وقد جعل
ى الداللة الشرعية مطلقًا وٓب ٯبعل ألدلة الشرع ، بل بالغ ُب االعتداد بالعقل فنحّ النقلية

 ، حيث يقوؿ:مدخبلً ُب االستدالؿ
 ))وال مدخل للشرع ُب ذلك((.

 :(ٗ)يقوؿ ٧بمد رضا ا٤بظفرو 
ل يثبت التوحيد والنبوة إال بالعقل؟ وإذا ))وىػل تثبت الشريعة إال بالعقل؟ وى

 .نصدؽ برسالة؟ وكيف نؤمن بشريعة؟ سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف
                                                           

 ، معاصر، من شيوخ ا٢بوزة العلمية بقم.( الشيخ جعفر السبحاين(ٔ
 (.ٖٛٚ( أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية وتارٱبهم، ص: )(ٕ
 (.ٕٚٔ( عدة األصوؿ، للطوسي، ص: )(ٖ
 ىػ(. ٖٖٛٔ، معاصر، توُب سنة: )( ٧بمد رضا ا٤بظفر(ٗ
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بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداهتا؟ وىػل العقل إال مػا ُعبد بو الرٞبن؟ وىل يعبد 
 .(ٔ)الدياف إال بو؟((
اجملنوف والصغّب أفَّ و  العقل ىو مناط التكليف، نوافق على أفَّ  إننا نقوؿ:وعليو ف

االعتماد ُب  ةا٤ببالغ  يعِب ذلكوالنائم ساقط عنهم التكليف حٌب إفاقتهم، ولكن ال
 .ى العقل، وإلغاء الداللة الشرعية مطلقاً عل

فإفَّ الناظر ُب رواياهتم وأخبارىم ُب بياف اعتقادىم ُب إمامهم الثاين عشر ا٤بنتظر 
وارتضوا بأف يكوف العقل ىو  ،-ضاىيها منزلة الشرعوىم الذين أقاموا للعقل منزلة ال ت-

 ابلبد أف يكونو ف وال مدخل للشرع ُب معرفة األدلة ،ا٤بقدـ بل ا٢باكم على حكم الشرع
ومنها  العقل والفهم واإلدراؾ ُب ٝبيع مسائل اعتقادىمٙبكيم على ىذا ا٤بستوى من 

 مهديهم ا٤بنتظر.
قدموه الذي  ميزاف العقلووضعناىا ُب  ،عقيدة الشيعة ُب ا٤بهدي ُب ناظر ن فإذا

على ميزاف الشرع لنرى ىل اعتقادىم ُب ا٤بهدي موافق للعقل الذي قدموه أـ أنو 
 فإننا ٪بد لديهم عجباً ُب ىذا الباب، ومن ذلك: لو؟ معارضٌ 
 
 .تسميتهم لمهديهم بالسّفاحمعارضتهم للعقل في  .ٔ
أنو  -رضي ا عنو-دري د ا٣بيأيب سعنقل ابن طاووس رواية منسوبة إٔب  وقد

 :-y-قاؿ: قاؿ النيب 
رجل يقاؿ لو السفاح  ،))ٱبرج ا٤بهدي عند انقطاع من الزماف وظهور من الفًب

 .(ٕ)((ويكوف عطاؤه ا٤باؿ حثياً 
عدؿ وا٤باؿ حق، وينشر الا٤بهدي الذي يهدي العا٤بْب لل قبل أف يلّقبي فأيُّ عقل

وه على وصفو "ا٤بهدي"، أف عٓب يدْ  م إفهنأاألؤب  يس منأل!، وا٣بّب بػ: "السفاح"؟
                                                           

 (.ٕٜٔ /ٕ( أصوؿ الفقو، ص: )(ٔ
 (.ٕ٘ٔ( ا٤ببلحم والفًب ُب ظهور الغائب ا٤بنتظر، ص: )(ٕ
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 مع لقبويتواءـ أو ٫بو ذلك ٩با يتوافق  ،بػ: "العادؿ"، أو: "ا٢باكم" -مثبلً -وه ْدعي
 ؟!.بدالً من السّفاح "ا٤بهدي"
 
 التضارب في تحديد مّدة إقامة المهدي بينهم. .ٕ

ا١بوانب الٍب نقيس من خبل٥با التناقضات العقلية عند الشيعة ُب اعتقادىم  ومن
 يقولوف: با٤بهدي تضارهبم ُب ٙبديد مدة إقامة إمامهم الثاين عشر بْب ظهرانيهم، فتارة

 .(ٕ)يقولوف: سبع سنْب تارة، و (ٔ)أربعوف سنة
نبئ يُ م ال بينهىذا الفارؽ الكبّب بْب الروايات ُب ٙبديد سنوات مقاـ ا٤بهدي و 

 ُب ىذه النصوص ا٤بتعارضة. عن موافقة للعقل
ثبلث ٥باف األمر من أف يصل الو  ْبسنتحدود الُب بْب الروايات لو كاف الفارؽ ف
 .! سنةْبإٔب ثبلث وثبلثفيها الفارؽ 
 
 أن مهديهم من العرب وال ينصره منهم أحد. .ٖ

 أنو قاؿ: -عليو السبلـ-يروي الشيعة عن أيب عبدا 
، (ٖ)((فإف ٥بم خرب سوء أما إنو ال ٱبرج مع القائم منهم واحد ،العرب))اتق 
بّشر با٤بهدي ١بميع الناس وٓب ٱبّص بو عجمًا دوف  -y-ا٤بصطفى  وا٤بعلـو أفَّ 
 العرب.

فكيف يكوف ، -y- النيب، ومن سبللة يببل إف إمامهم الثاين عشر ا٤بدَّعى عر 
 أىلو وذووه وٝبيع العرب أصحاب خرب سوٍء، وال ٱبرجوف معو وىو فرٌد منهم؟!.

                                                           

 (.ٜٖٔ، ص: )بلحم والفًب ُب ظهور الغائب ا٤بنتظر( ا٤بٔ)
 (.ٗٚٗص: ) ،( كتاب الغيبة، للطوسيٕ)
 (.ٙٚٗ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
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 أيُّ عقٍل يقبل العمر الطويل لمهدي الشيعة. .ٗ
أنو مولود والقوؿ بُب مهديهم ا٤بزعـو العمر الطويل العقل اعتقاد  إف ٩با يرفضو

ال يراه  عن أنظار العا٤بْب، ولكنو غائب متوارٍ  ،اوأنو حي يعيش بينن ،طويلةمنذ سنْب 
عن  -رضي ا عنو-ىريرة  ووقد روى أب أحد، وىذا عْب الغرابة الٍب يرفضها العقل،

 :أنو قاؿ -y-رسوؿ ا 
أقرَّ ، بل (ٔ)(())أعمار أمٍب ما بْب الستْب إٔب السبعْب وأقلهم من ٯبوز ذلك

منو هبذه الغرابة ُب عمر ا٤بهدي بعد ٧باولة مستميتة  (ٕ)عبد ا٢بميد ا٤بهاجرشيخهم 
 ا٤بطاؼ: آخرقاؿ ُب حيث للدفاع عن عمره الطويل 

واقع ُب دائرة اإلمكاف العلمي،  -عليو السبلـ-: فعمر اإلماـ ا٤بهدي ف))إذ
وأعتقد أف  ، حدود ا٤بألوؼ ُب يـو الناس ىذاريبًا ُبوالعملي، وا٤بنطقي، وإف بدا غ

الغرابة ستذوب، إذا عرفنا أٮبية الدور الكبّب الذي سيقـو بو اإلماـ ا٢بجة ا٤بنتظر عجل 
 .(ٖ)ا تعأب فرجو الشريف((

ومهما يكن من دور منوط بإمامهم الثاين عشر، فلن يكوف ىذا الدور أىم وال 
رضي -وصحابتو الكراـ  -y-ٓب ٩با قاـ بو وقدمو رسوؿ ا أبرز وال أنفع لؤلمة والعا

وحياهتم ما يدعو للغرابة كما وجد  -y-ومع ذلك فبل يوجد ُب سّبتو  ،-ا عنهم
.  ُب سّبة مهدي القـو

أنو  -y-عن رسوؿ ا  -رضي ا عنو-طريق أيب ىريرة جاء ُب الصحيح من 
 .(ٗ)(( بلَّغو ستْب سنة))أعذر ا إٔب امرئ أخََّر أجلو حٌب قاؿ:

                                                           

، (ٚ٘ٚ(، وصػػححو األلبػػاين ُب السلسػػلة الصػػحيحة، بػػرقم: )ٖٓ٘٘خرجػػو الَبمػػذي بػػرقم: )( أٔ)
وقػػد يػػذكر ا٤بعػػَبض بػػأفَّ مهػػديهم مػػن القلّػػة الػػذين جػػازوا ىػػذا العمػػر، إال أفَّ ا١بػػواب عليػػو بػػأف 
 جواز متوسط أعمار ىذه األّمة يكوف بقليل من السنوات وليس بقروف وأحقاب متطاولة!.

 ، من غبلة الشيعة وخطبائهم ا٤بعاصرين.ا٤بهاجر( عبد ا٢بميد ٕ)
 (.ٜٛ( حضارة ا٣ببلص، ص: )(ٖ
 (.ٙ٘ٓٙ( أخرجو البخاري، برقم: )(ٗ
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هذا ا٢بديث يؤكد معُب ا٢بديث األوؿ وأف متوسط أعمار ىذه األمة بْب الستْب ف
، األلف ومائة وٟبسْب عاماً  يربو علىا٤بنتظر ما  يظل خرافة الشيعةوالسبعْب، فكيف 
  معارضتو للعقل وعدـ انسجامو معو.فهذا أمٌر صريٌح ُب

 
 قول اإلصالحي أحمد الكاتب بأنَّ العمر الطويل للمهدي: َوَىـٌم. -

 بالقوؿ إف العمر الطويل ٤بهدي الشيعةالشيعي اإلصبلحي أٞبد الكاتب ذىب ي
 :وافَباض فريق من الشيعة حيث يقوؿَوَىم 

 ،ا٢بسن العسكري"بن  ))ال نعتقد بوجود "إماـ ثاين عشر" غائب ا٠بو "٧بمد
ٓب يقم عليو دليل ألف ىذا قوؿ وٮبي  ؛ن ألف ومائة وٟبسْب عاماً وعمره اليـو أكثر م
وإ٭با ىو أمر افَبضو فريق من اإلماميْب الذين وصلوا إٔب طريق  ،شرعي أو تارٱبي

 .(ٔ)مسدود بوفاة العسكري دوف ولد((
ال تستند على َوَىٌم،  ىذه العقيدة وقاؿ عنها أنكرالشيعة أحد اإلصبلحيْب  ذافه

دليل شرعي أو تارٱبي، وبالغ ُب اإلنكار فجعلها قواًل لبعضهم وليست اعتقاداً للشيعة، 
٩با يعِب وقوع النزاع بينهم ُب ىذا وأف الذي قاؿ هبذا القوؿ ىو فريق من اإلماميْب، 

وف طولبن  ٧بمد الرأي، بينما الفريق اآلخر القائل بالقوؿ ا٤بعارض للعقل، ومنهم:
 :، حيث يقوؿ(ٕ)الدمشقي

))ثاين عشر األئمة االثِب عشر، على اعتقاد اإلمامية ا٤بعروؼ با٢بجة، وىو 
وىو صاحب السرداب، وأقوا٥بم فيو   ،يعة أنو ا٤بنتظر والقائم وا٤بهديالذي تزعم الش

                                                           

نَبنػػػت لكَبونيػػػة علػػػى شػػػبكة اإلمدونػػػة أٞبػػػد الكاتػػػب اإلُب : )البيػػػاف الشػػػيعي ا١بديػػػد(، انظػػػر( (ٔ
 .ىػ( ٖٓٗٔ/ٔٓ/ٔٓ، وقد أصدر بيانو للشيعة بتاريخ: )العا٤بية

ىػػػػ(. ]انظػػػر: سػػػّب أعػػػبلـ  ٖٜ٘، الصػػػا٢بي، ا٢بنفػػػي، تػػػوُب سػػػنة: )طولػػػوف الدمشػػػقين بػػػ ( ٧بمػػػد(ٕ
 ([.ٖ٘/ ٔالنببلء، ص: )
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 .(ٕ)اب بسر من رأى((وىم منتظروف ظهوره ُب آخر الزماف من السرد (ٔ)كثّبة
وقوؿ بعضهم بعدـ صّحة  ،وىذا يثبت معارضة العمر الطويل ٢بياة ا٤بهدي للعقل

ذلك وغرابتو ألجل ا٣برج من ىذا ا٤بأزؽ الضّيق، بينما ظلَّ الغبلة منهم على قو٥بم 
 البعيد وإف كاف فيو مناقضة ومعارضة للعقل.

 وصدؽ الشاعر إذ يقوؿ:
 ذيالػػػ رداب أف يلػػػد ػمػػػا آف للسػػػ

 
 آنػػػػػػػػػػا م مػػػػػػػػػػاكػوه بزعمػػػػػػػػػػػكلمتمػػػػػػػػػػ

 فعلػػػػػػى عقػػػػػػػولكم العفػػػػػػػاء فػػػػػػإنكم 
 

 (ٖ)اػػػػػػػػػػوالغيبلن   اءػالعنقػػػػػػػػ  تمػثلثػػػػػػػػ

 

                                                           

 ( أقوا٥بم ُب إثباهتم انتظاره منذ سنْب غابرة وظهوره ُب آخر الزماف.ٔ)
 (.٘ٛص: ) طولوف الدمشقي،بن  مد ثنا عشر،( األئمة اال(ٕ
 (.ٛٙٔص: )( الصواعق ارقة، البن حجر ا٥بيتمي، (ٖ



 

 
 

 الباب األول

في االستدالل ونقد أسانيد روايات المهدي  يمنهج البرقع
 عند الرافضة

 
 وفيو فصالن:

 .ول: منهج البرقعي في االستداللالفصل األ
 

 .الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة
 



 

 
 

 الفصل األول

 منهج البرقعي في االستدالل
 

 وفيو أربعة مباحث:
 عي في االستدالل بالقرآن والسنة.المبحث األول: منهج البرق

 المبحث الثاني: منهج البرقعي في االستدالل بالعقل.
 المبحث الثالث: منهج البرقعي في التفريق بين السنة والبدعة.

المبحث الرابع: موقف البرقعي مما يسميو الشيعة بسنة اإلمام أو 
 نهج اإلمام.
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 .بالقرآن والسنة المبحث األول: منهج البرقعي في االستدالل

 .هجو في االستدالل بالقرآن الكريمأواًل: من

القرآف الكرمي ىو كبلـ ا تعأب، وحجتو على عباده أٝبعْب، كما يقوؿ تبارؾ 
، ويقوؿ تعأب آمرًا عباده (ٔ)﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ﴿وتعأب: 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ﴿وامتثاؿ أمره:  -جل وعبل-بطاعتو 

چ  ﴿ واصفاً كتابو ا٢بكيم بأنو نوٌر وكتاٌب مبْب: -جل وعبل- ، ويقوؿ(ٕ)﴾ی  ی

  ٿٿ﴿، ويقوؿ تعأب: (ٖ)﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

-و كتاب من عنده أنزلو على رسولو فأخرب تعأب أن، (ٗ)﴾ڦ  ڦ  ڄ
y- ،أجّلي وسوأمرىم بطاعتو وامتثاؿ ما فيو.  لُيخرج بو الناس من الظلمات إٔب النور
 يلي: حسب ما قعي من االستدالؿ بالقرآف الكرميالفضل الرب  وموقف أبوأُبرز 

 الشريعة. أحكامتلقي في ل المصدر األوّ  الكريم أن القرآن -
القطعية  األحكاـ الشرعيةالفضل القرآف الكرمي ا٤بصدر األوؿ ُب تلقي  وجعل أب

عن  قولوخبلؿ قبل غّبه من ا٤بصادر العلمية األخرى ويتضح ذلك من ومسائل العقائد 
 :حياة ا٣بضر

و ا٣بضر إذ ٓب ٰبدد القرآف الكرمي أكاف ))ال نعلم أف ذلك الرجل الصاّب كاف ى
 .(٘)((؟ذلك الرجل من عباد ا ا٤بقربْب أو من ا٤ببلئكة ا٤بطيعْب

حيث جعل القرآف الكرمي  ؛وىو هبذا القوؿ يبْب لنا عن منهجو ُب مصادر التلقي
                                                           

 (.ٙ: )رقم يةاآل( سورة النمل، (ٔ
 (.ٜ٘: )رقم يةاآل( سورة النساء، (ٕ
 (.٘ٔ: )رقم يةاآل( سورة ا٤بائدة، (ٖ
 (.ٔ: )رقم يةاآل( سورة إبراىيم، (ٗ
 (.ٖٗٔ، ص: )ٙبقيق علمي( (٘
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 ا٤بصدر األوؿ ُب التلقي واالستدالؿ.
 تالف.وجوب التحاكم إلى القرآن الكريم عند التنازع واالخ -

ة بْب الفضل الربقعي بأف آيات القرآف الكرمي ىي ا٢باكمة والفاصل ويرى الشيخ أب
: ))فا تعأب جعل القرآف الكرمي ىو ا٢بكم لفصل -رٞبو ا-ا٤بختلفْب، حيث يقوؿ 

ا٣ببلؼ، وأمر بالرجوع إليو درءًا للفساد واالختبلؼ كما ذُكر ُب سورة البقرة اآلية: 
وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿  (:ٓٔ)، وقاؿ ُب سورة الشورى اآلية: (ٔ)آنفاً الٍب ذكرت  (ٖٕٔ)

القرآف الكرمي  أفَّ على  الدَّالتْب ْب اآليتْب، فأورد ىات(ٕ)((﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ
 تعأب. إٔب ا االختبلؼ والتنازع يكوفىو ا٢باكم بْب ا٤بختلفْب، وأف مرد 

باالستدالؿ بآيات الذكر  -عليو رٞبة ا تعأب-الفضل  وشيخ أبوقد اعتُب ال
عليها عناية ظاىرة، وكاف ينتقي اآليات ا٤ببيِّنة لفساد  ا٢بكيم ُب مؤلفاتو الٍب وقفتُ 

ويلتـز بإيرادىا ُب كل موضع يتعرض فيو إلبطاؿ عقائدىم، فكاف  ،معتقدات الشيعة
 .لو األوؿ ُب االستدالؿمي ىو دليالقرآف الكر 

من ومثاؿ ذلك حينما يطرح تساؤاًل عن اإلمامة، ىل ىي ٧بصورٌة بعدٍد معٍْب 
 األئمة؟ ٍب ٯبيب عليو قائبلً:

على أف حصر اإلماـ واإلمامة ىو  (ٖ)))يدؿ الكتاب السماوي "القرآف" والعقل
 .(ٗ)أمر باطل((
ٍب نتبعها باألدلة  ،ا ىذايقوؿ: ))ىاكم عددًا من اآليات الدالة على موضوعنٍب 

                                                           

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ﴿( وىي قولو تعأب: (ٔ

گ  گ  گ  ڳ  گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

 .﴾ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
 (.ٖٔ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
بإذف ا -ة بعد القرآف الكرمي وسيأتينا ( ذكره للعقل ىاىنا ال يعِب أنو ال يستدؿ بالسنة النبويٖ)

 .بياف استداللو بالسنة النبوية ُب موضعو -تعأب
 (.ٗ، ص: )[النسخة ا٤بخطوطة]( ٙبقيق علمي ُب أحاديث ا٤بهدي، (ٗ
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 .(ٔ)العقلية((
 .بالدرجة األؤب فهو إذاً يعتمد على القرآف الكرمي ُب االستدالؿ

 اعتماده على ظاىر آيات القرآن الكريم في بيان فساد أقوالهم. -

ويعمل بظاىر  ،الكرٲبة فإنو يقرأىا بوضوحٍ  القرآف ياتآلالربقعي حينما يعرض و 
وىو بذلك موافق ٤بنهج أىل السنة  ،ماالحتجاج على ا٣بصٲبة ُب الفهم و اآلية الكر 
قيامو  تباعو ٥بذا ا٤بنهجاعلى  يدؿُب األخذ بظاىر داللة القرآف الكرمي، و وا١بماعة 

 باألخذ بظواىر اآليات التالية، حيث يقوؿ:
و٠باه لذلك بالفرقاف  ،ؽ بو بْب ا٢بق والباطللقد جعل ا تعأب قرآنو ميزانًا نفرّ 

كما اعترب ،  (ٕ)﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴿فقاؿ: 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿القرآف ميزاناً ومعياراً ٤بعرفة الصحيح من ا٣بطأ فقاؿ: 

 .(ٖ) ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ
 .(ٗ)﴾ژ    ڑ   ڑ﴿فقاؿ:  ،بْب ا٢بق والباطلبو يفصل  فصبلً  قوالً  تعأب كما اعتربه

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  ﴿ واعترب القرآف أحسن التفاسّب فقاؿ: 

ڱ  ڱ  ﴿ واعتربه ىداية للناس وبيانًا واضحًا ٥بم فقاؿ: ،(٘)﴾پ  پ

ۀ  ﴿ قاؿ: ، و (ٙ) ﴾ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 .(ٛ)،(ٚ) ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

                                                           

 ( ا٤برجع السابق.(ٔ
 (.ٔ( سورة الفرقاف، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٚٔ( سورة الشورى، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٖٔرقم: )( سورة الطارؽ، اآلية ٗ)
 (.ٖٖ( سورة الفرقاف، اآلية رقم: )٘)
 (.٘ٛٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٙ)
 (.ٖٛٔ( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: )ٚ)
 (.ٛٔا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: )انظر: ( (ٛ
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وُب تعليقاتو على ىذه اآليات ظهرت طريقتو ُب االحتجاج باآليات من خبلؿ 
 .ٙبليلهاُب تفسّبىا و  ظواىرىا وبغّب تكّلف

ىي الطريقة الصحيحة ىذه الطريقة  وذكر أفَّ بل اعتمد على الفهم الظاىر لآلية، 
ۉ  ې   ﴿وؿ ا٢بق تبارؾ وتعأب: نو قا تضمّ ٗب عمبلً القرآف الكرمي ب االستدالؿُب 

 .(ٔ)﴾ې  ې  ې  ى  ى
ومن األمثلة الٍب جعل الربقعي ظاىر القرآف الكرمي كافيًا لبياف فساد مقالة الشيعة 

  ېۉ  ۉ  ې  ې  ې﴿من سورة يس:  (ٛٙ)تقوؿ اآلية: قولو: فيها 

ىئ  ی  ی    ی  ﴿ وىذه سنة ا، وقاؿ تعأب ُب موضع آخر: ﴾ى  ى

 .(ٕ)﴾ی
وُب الوقت ذاتو يعيش آالؼ السنْب دوف أف يهـر كما يقوؿ  ،أما أف يغيب أحد

 .(ٖ)إف ىذا ألمٌر ٧باؿ ،لقرآفف عن االغافلو 
 القرآف الكرمي ُب إبطاؿ عقيدة الشيعةظاىر آيات فهذا مثاؿ على استعمالو 

 .ىاداسف وبياف

 أن كلمة المسلمين ال تجتمع على غير القرآن الكريم. -
ا  ويرى الربقعي أف االجتماع على القرآف الكرمي سبيل االٙباد بْب ا٤بسلمْب كم

نشر الدين   على القرآف فاٙبدوا وٛبكنوا منْب٦بتمع -عنهمرضي ا -كاف الصحابة 
 بْب الناس، حيث يقوؿ:

))وبسبب اجتماعهم واٙبادىم على الدين الواحد والكتاب الواحد تقدموا إٔب 
، ولذلك (ٗ)ونشروا اإلسبلـ بْب العباد والببلد، وعرَّفوا الناس بو(( ،وقوي أمرىم ،األماـ

 استدالالتو على الشيعة بالقرآف الكرمي.يبدأ ف٪بده يعمل هبذا الرأي 
                                                           

 (.ٕٛ( سورة الزمر، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٕٙ: )رقم آليةا( سورة األحزاب، (ٕ
 (.ٗٔص: ) لنسخة ا٤بخطوطة[،]ا( ٙبقيق علمي (ٖ
 (.ٖٔ( كسر الصنم، ص: )ٗ)
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 أنو يعضد استداللو بالقرآن الكريم االستدالل بالسنة النبوية. -
االستدالؿ ُب بعض ا٤بواضع االستدالؿ بالقرآف الكرمي ويعضد يقرف  الربقعي ٪بد

ا٤بصدرين مع ذين ، ٗبعُب أنو يستدؿ هبعلى بياف خطأ قوؿ الشيعة بالسنة النبوية
 وؿ:حيث يقومثاؿ ذلك حياة ا٣بضر، قض القوؿ الباطل، بعضهما ُب ن

ومثل تلك  ،))إحدى ا٣برافات الٍب يعتقدوف هبا ىي حياة ا٣بضر األبدية
: (ٖٗاآلية: ) أب ُب سورة األنبياءعارض صريح القرآف الكرمي حيث قاؿ تعا٣برافات تُ 

 :-y-وقاؿ رسوؿ ا  ،   ﴾وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئ﴿

لناس ا ؾ خضر ويدعو، فإذا كاف ىنا(ٔ)ي إف هتلك ىذه الفئة فلن تُعبد أبداً يا إ٥ب
 .(ٕ)ذلك ُب دعائو(( -y-إٔب العبادة ٤با قاؿ النيب 

وبياف فساد  ة إذا رغب ُب االحتجاج على ا٣بصمدللؤل وُب ىذا النص ظهر ترتيبو
 واستدؿ هبا ثانياً.لسنة ل انتقل، ٍب أوالً ستدؿَّ بالقرآف اف مقالتو،

 .(ٖ)ورد باطل خصومهم ،طريقة أىل السنة وا١بماعة ُب ترتيب األدلةوىذه 
                                                           

ُب غزوة بدر، استقبل القبلة،  -y-أصل ىذا ا٢بديث الذي ذكره الربقعي با٤بعُب أف النيب ( (ٔ
ومد يديو يدعو ا تعأب قائبًل: اللهم أ٪بز ما وعدتِب، اللهم إف هتلك ىذه العصابة من أىل 

(، ٕٛٓ(، وأٞبد برقم: )ٖٙٚٔ. ]أخرجو مسلم برقم: )اإلسبلـ، فبل تعبد ُب األرض أبداً 
 ([.ٖٔٛٓوالَبمذي برقم: )

 (.ٗٗٔ، ص: )كسر الصنم( (ٕ
هم ُب استداللو بالعقل بعد ، واختلف عنيب داللة القرآف ٍب السنةأىل السنة ُب ترتوقد وافق ( ٖ)

، إال أف الربقعي ٍب يأٌب دور العقل ،اع بعد السنة، بينما يستدؿ أىل السنة باإلٝبالسنة
والختبلؼ اإلٝباع على مسائل االختبلؼ بْب الطرفْب وظهور قوة اإلفحاـ ُب االحتجاج 
بالعقل وإ١باـ ا٣بصم وإلزامو وإسكاتو با٢بجة العقلية ٪بد الربقعي يستخدـ ا٢بجج العقلية  

 مُب مناقشاتو ٥ب -رٞبو ا-ـ ابن تيمية فعل شيخ اإلسبليالشيعة كما  على الردكثّبًا ُب 
 ([.ٜٖٖ-ٖٖٛ/ ٖ. ]انظر: ٦بموع الفتاوى، ص: )وألىل البدع عموماً 
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 .هجو في االستدالل بالسنة النبويةثانياً: من

ٱ  ﴿: -جل وعبل-كطاعتو -y- تعأب موضحًا أف طاعة الرسوؿ يقوؿ ا

وجوب األخذ ٗبا جاء بو  ، ويقوؿ تعأب مبيناً (ٔ) ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

، ٍب يتوعد (ٕ) ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ﴿ :-y-الرسوؿ 
ا٣بلود ُب نار جهنم  ة أوامرهجزاء معصيبأف  -y-اده ا٤بخالفْب أمره بطاعة نبيهم عب

 حيث يقوؿ:

ذلك ل، و (ٖ)﴾ ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺﴿
 كاالحتجاج بالقرآف الكرمي ُب  النبوية جعل أىل السنة وا١بماعة االحتجاج بالسنةفقد 

 ببل تفريق. القوؿ والعمل
الفضل  وبأل، و (ٗ)مصدرًا ثانيًا من مصادر التشريعالنبوية لديهم بل كانت السنة 

وقبل ذلك  سوؼ أسّلط عليو الضوء وأبرزه للقارئ االستدالؿ بالسنةمنهٌج ُب الربقعي 
وٝبيع ما ينسبو  -y-فإف الربقعي يعِب بالسنة ُب كبلمو ٝبيع ما صحَّ عن رسوؿ ا 

الشيعة ألئمتهم من أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات ويسمونو سنن األئمة، فإذا أطلق ُب كبلمو 
لفظ السنة فإنو يريد بو ٝبيع ما تقدـ وٰبدد نوع السنة الٍب يريد الكبلـ حو٥با سياؽ  

 :فيما يلي كبلمو،
 

                                                           

 (.ٓٛ: )رقم ( سورة النساء، اآليةٔ)
 (.ٚ: )رقم يةاآل( سورة ا٢بشر، ٕ)
 (.ٖٕ: )رقم يةاآل( سورة ا١بن، ٖ)
بن  وا١بماعة، للدكتور/ عثمافمنهج االستدالؿ على مسائل االعتقاد عند أىل السنة انظر: ( ٗ)

 (.ٚٓٔ /ٔعلي حسن، ص: )
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 إن القرآن صّوب السنة وصّحَح االستدالل بها. -
االستدالؿ بالسنة النبوية وصّحح  يرى الربقعي بأفَّ القرآف الكرمي صّوب

 كما ُب قولو:نصوصها  العودة لبل أمر بالرد إٔب السنة و  ،االحتجاج هبا
استداللو الكبلـ يبّْب ، فهذا (ٔ)ألف القرآف صوهبا(( ؛))وإ٭با ٫بن نقبل السنة

 .؛ ألّف القرآف صّوهبابالقرآف على صحة االستدالؿ بالسنة
االستدالؿ بالسنة ويوجب عليهم  ما يأمرىم ُب كتب الشيعةيوجد  وأنَّ بْب يو 
 حيث يقوؿ:النبوية، 

 ما يدعو (ٕ)(باب الرد إٔب الكتاب والسنة) :))وحٌب ُب كتاب الكاُب ىذا ٪بد ُب
 .(ٖ)إٔب ضرورة العودة إٔب الكتاب واالحتكاـ إليو وإٔب السنة((

سنة النبوية وأف الشيعة ملزموف بداللة ال ،وىذا يعِب أنو يرى صّحة داللة السنة
 بعد داللة القرآف الكرمي دوف غّبىا من سنن أئمتهم.

 
 .(ٗ)إن القرآن الكريم ألزم المسلمين باألخذ بالسنة والعمل بها -

 والسنة يعتقد الربقعي بأف القرآف الكرمي أوجب على ا٤بسلمْب التقيد بالكتاب
 حيث يقوؿ: -y-قتداء برسوؿ ا ، واالمعاً 

وأنو ليس  ،يوجب على ا٤بسلمْب التقيد بالكتاب والسنةٯبب العلم أف اإلسبلـ 

                                                           

 (.ٓٗ، ص: )كسر الصنم( (ٔ
 (.ٜ٘/ ٔللكليِب، ص: ) ،الكاُب :( انظر(ٕ
 (.ٖٔ( كسر الصنم، ص: )(ٖ
إال أفَّ الصواب الذي عليو أىل السنة  -رٞبو ا-( ىذا العنواف ُمستفاد من كبلـ الربقعي ٗ)

ها لكوهنا وحٌي من ا تعأب كالقرآف الكرمي وال ٙبتاج لدليل وا١بماعة أفَّ السنة الزمٌة بنفس
يثبت صحتها ولزـو العمل هبا إال عند من لديو شبهة ُب السنة كالقرآنيْب الذين يعجبهم 

 القوُؿ بأفَّ القرآف الكرمي دؿَّ على السنة وأهنا ٕباجة لدليل يثبت صحتها.
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وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴿ :ىناؾ شيء ا٠بو سنة اإلماـ، وأوضح من ىذا قولو تعأب

 .(ٔ)﴾ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی

قرآف الكرمي، وسنة سيد ف من مصادر التلقي الاف اثناد الربقعي مصدر فهما عن
 .عند الشيعة (ٕ)ال غّبٮبا كبدعة سنة اإلماـ -y-ا٤برسلْب 

على صحة وسبلمة الكرمي واستداللو هبذه اآلية يبّْب أنو يستدؿ بالقرآف 
 .بعد الكتاب االستدالؿ بالسنة النبوية

 يقوؿ:و 
 .(ٖ)((-y-ىو الذي قالو ا ورسولو الدين ))بناًء على ىذا كلو ف

جئ  ﴿ومنها قولو تعأب:  ،وىذا ما يتفق مع اآليات الكرٲبة الواردة ُب ذلك

، وجعل ا ذلك شرطًا ُب اإلٲباف فقاؿ ﴾حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب

 . (ٗ)﴾يب  جت  حت  خت مب  ىب    ﴿بعدىا: 

ٱ  ﴿: -y-تعأب وقوؿ رسولو  ويقوؿ تعأب جاعبلً خيار ا٤بؤمن تبعاً لقوؿ ا

ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

 .(٘)﴾ٺ

أف مصدر التشريع ما يصدر  -y-يكوف الدين  ولرسولو  قتضى أفم ذلكو 
 وال خيار للمؤمن أماـ أحكامهما. ،عنهما

                                                           

 (.ٕٙٓ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 عن سنة اإلماـ.ا٢بديث ( سيأٌب ٕ)
 (.ٕٚٓ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
 (.ٜ٘: )رقم يةاآل( سورة النساء، (ٗ
 (.ٖٙ: )رقم يةاآل( سورة األحزاب، (٘
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 أن السنة النبوية المصدر الثاني في تلقي أحكام الشريعة. -
من مصادر التلقي، حيث يقوؿ موضحًا أف  بأف السنة مصدر ثافٍ الربقعي يرى 

 ُب نصوص الكتاب والسنة: اسم الكفر واإلسبلـ إ٭با تتم معرفتهما ٗبا ورد
))ويبدو أف مسألة الكفر واإلسبلـ قد صارت طوعًا ٥بوى ىؤالء وليست  

 .(ٔ)ٗبقتضى ما ورد ُب الكتاب والسنة((
فهذا الكبلـ يوضح أنو يستقي إطبلؽ الكفر واإلٲباف وأحكامهما من خبلؿ 

س ٗبقتضى نصوص الكتاب والسنة، ويعيب على الشيعة تساىلهم بإطبلقها على النا
 أىوائهم ومصا٢بهم وليس ٗبقتضى الكتاب والسنة.

 
  الصحيحة عاضدة ألدلة القرآن عند مناقشة الخصم السنةإن أدلة. 

يرّتب الربقعي طريقتو ُب االحتجاج على الشيعة ومناقشتهم باالستدالؿ بالقرآف 
 األحاديث بْب -رٞبو ا-ٲبيز ٍب االستدالؿ بالسنة النبوية ثانياً، و  ،الكرمي أوالً 

، ستبعدىااألحاديث الواىية السقيمة في، و ُب االحتجاج الصحيحة السليمة فيقبلها
 حيث يقوؿ:

-إال بكتاب ا وسنة رسولو  (ٕ)))ولن أستدؿ ُب دراسٍب ٤بوضوع ىذا الكتاب
y- وبالنسبة للحديث البد من التذكّب بوجوب رفض كل حديث (ٖ)واألدلة العقلية ،

عليهم -واألئمة  -y- أمرنا بذلك ا ورسولوكاف صاحبو، كما ٱبالف القرآف أيًا  
 .(ٗ)، أما إذا وافق ا٢بديث القرآف الكرمي فإننا نقبلو ونضعو على رؤوسنا((-السبلـ

                                                           

 (.ٙٗٔ، ص: )]النسخة ا٤بخطوطة[ ( ٙبقيق علمي(ٔ
 ( يقصد كتابو: )ا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور(.(ٕ
القرآف الكرمي أواًل، ٍب داللة السنة النبوية  ( ترتيب األدلة الشرعية عند أىل السنة ىي داللةٖ)

 ثانياً، ٍب داللة اإلٝباع ثالثاً، ٍب داللة العقل رابعاً، بينما جعل الربقعي العقل ٧بل اإلٝباع.
 (.ٛٔ( ا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: )(ٗ
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فهو إذاً ٲبيز بْب صحيح ا٢بديث من سقيمو ُب االستدالؿ وُب العمل، وال يقبل 
 .قيمةك فليس لو عنده من األحاديث النبوية إال ما كاف صحيحاً، وما عدا ذل

ويؤكد ذلك عند ٨باطبة الشيعة الذين تنتشر لديهم األخبار واألحاديث الواىية 
 وعن أئمتهم. -y-٤بكذوبة وا٤بوضوعة عن رسوؿ ا وا

 
 .موقفو من االستدالل بأخبار اآلحاد في العقائد 

 ُبإشكاؿ ُب العمل ٖبرب اآلحاد  -رٞبو ا- الفضل الربقعي وأب يوجد عند
مسائل العقيدة، وسأبّْب إذا كاف يعِب ُب كبلمو عن خرب اآلحاد ما يرد ُب نصوص أىل 

 أو كاف يعِب بو ما يرد من أخبار اآلحاد عند الشيعة. ،السنة وا١بماعة
 قولو: ُب ويتضح من خبلؿ إشارتو ٥بذا الرأي

))ىذا وإف مدعي ا٤بذىبية الطائفية قد اختلقوا ألوؼ األحاديث، كما نسجوا 
ونسجوا لكل عقيدة  ،وأتوا باألدلة الذاتية الٍب ال تقنع سواىم ،ألدلة الفلسفية الواىيةا

واألخبار، وحٌب إذا كاف ا٣برب أحاديًا فبنقلهم جعلوه متواترًا اآلف، ٍب  (ٔ)مئات ا٤بدارؾ

، ففي ىذا (ٖ)(((ٕ)﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴿  جراً أو دكاناً ٥بؤالء ا٤بدَّعْبأصبح مت
                                                           

 ( ا٤بدارؾ ىي األدلة العقلية ا٤بشتملة على مقدمات ونتائج يفرضها العقل.ٔ)
 (.ٖ٘: )رقم ( سورة ا٤بؤمنوف، اآلية(ٕ
(، ومسألة عدـ االحتجاج ٖبرب الواحد ىي من  ٔ( ٙبقيق علمي ُب أحاديث ا٤بهدي، ص: )(ٖ

الرد  كبار ا٤بسائل الٍب خالف فيها أىُل األىواء والبدع أىَل السنة وا١بماعة، وليس الغرض ىنا

ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿: -عزوجل- : يقوؿ ا٤بؤبأبْب اآلٌبعلى ىذه الشبهة، ولكن لئليضاح 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب       یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

[، ٜ٘]سورة النساء، اآلية رقم: ﴾ىت  يت  جث  مث  متيب  جت  حت  خت
طاغوت "خرب لُب بداية كسره  -رٞبو ا تعأب-يعلق على ىذه اآلية اإلماـ ابن قيِّم ا١بوزية 
وف أف الرد إليو ىو الرجوع إليو ُب حياتو وإٔب مالواحد ال يفيد العلم" بقولو: ))وأٝبع ا٤بسل

= 
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طريقة تناقل علماء الشيعة لرواياهتم الواردة من طريق واحد ٝبيع لربقعي ا يشّبو النص
رواتو كذابْب با٢بديث ا٤بتواتر الصحيح لكثرة نقلهم ىذا النوع من األخبار، فهم 

تواتٌر من خبلؿ يكرروف ا٣برب ويكثروف من نقلو ُب عدة مواضع حٌب يغدو كأنو م
يتكرر ٟبس مرات حٌب  واحدٌ  ))موضوعٌ اعتمادىم عليو وكثرة ترديدىم لو، وكقولو: 

 .(ٔ)يغدو متواتراً((
من خرب اآلحاد كما ُب خاطئاً تبنيو موقفاً اضطراب عند الربقعي و وُب ىذا الكبلـ 

رب سواًء  فأىل السنة يستوي لديهم ا٣ب ،((وحٌب إذا كاف ا٣برب أحادياً قولو السابق: ))
كاف أحاديًا أو متواتراً؛ إذ العربة لديهم ُب ثبوتو ال ُب كونو أحاديًا أو متواتراً ما داـ قد 
 ثبت النص، لذلك ال يفَبضوف أحادية ا٣برب أصبلً كما افَبضو الربقعي ُب ىذه ا٤بسألة.
فهو بذكره ٥بذا التقسيم لؤلخبار ٯبعل ُب كبلمو تقليبًل من قيمة خرب الواحد ُب 

 هاعتدادبْبَّ عدـ زاء ا٣برب ا٤بتواتر حٌب لو كاف كبل ا٣بربين ثابتْب، إال أفَّ كبلمو ىذا إ
 اً تحدثميقوؿ حيث  ُب موضع آخر وجود كبلـٍ لوذلك ّضح و يٖبرب الواحد ُب العقائد، 

 عتقاد:عن حكم العمل بأخبار اآلحاد ُب مسائل اال
                                                           

= 

ر أخباره وآحادىا ال سنتو بعد ٩باتو، واتفقوا أف فرض ىذا الرد ٓب يسقط ٗبوتو، فإف كاف متوات
- ٛٗٗٔ/ ٗتفيد علمًا وال يقيناً ٓب يكن للرد إليو وجو((، ]٨بتصر الصواعق ا٤برسلة، ص: )

([، ٍب يقوؿ: ))و٩با يبْب أف خرب الواحد العدؿ يفيد العلم أدلة كثّبة، أحدىا: أف ٜٗٗٔ
 الكعبة قبلوا ا٤بسلمْب ٤با أخربىم الواحد وىم بقباء ُب صبلة الصبح أف القبلة قد حولت إٔب

، -y-خربه وتركوا ا١بهة الٍب كانوا عليها واستداروا إٔب القبلة، وٓب ينكر عليهم رسوؿ ا 
بل شكروا على ذلك، وكانوا على أمر مقطوع بو من القبلة األؤب، فلوال حصوؿ العلم ٥بم 

 صر الصواعق ا٤برسلة:ٖبرب الواحد ٓب يَبكوا ا٤بقطوع بو ا٤بعلـو ٣برب ال يفيد العلم((، انظر: ]٨بت
([، ولبلستزادة يُنظر الكتب التالية: خرب الواحد وحجيتو، للدكتور وما بعدىا- ٖٗ٘ٔ/ ٗ)

عبدالوىاب الشنقيطي، الناشر: عمادة البحث العلمي با١بامعة بن  ٧بمودبن  أٞبد
ن عبدالرٞببن  اإلسبلمية، وكتاب: حجية خرب اآلحاد ُب العقائد واألحكاـ، تأليف: عبدا

 الشريف، الناشر: ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف.
 (.ٕٙٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
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 الغالب من كتاب الكاُب عقائده ُب -ىنا ُب إيراف-))لقد استقى معظم شعبنا 
قائد الصحيحة أبوا عليك رىم با٢بق وتوجههم إٔب العوأمثالو، ٍب إذا أردت أف تبصّ 

ح ٥بم أف العقيدة ال ٲبكن أخذىا من خرٍب، خاصة أف ٝبيع بد أف يوضّ  فبل ،ذلك
علماء الشيعة و٧بققيهم قالوا وكتبوا على أف خرب الواحد ليس ٕبجة، وال يصلح 

 .(ٔ)لبلعتقاد((
باآلحاد من  ولكنو متعلق ،ٖبرب اآلحاد وعملعدـ ُب  واضح وصريحوىذا الكبلـ 

أفَّ بحيث ألزمهم وخاصمهم ، لديهم عتقاداالُب مسائل الروايات واألحاديث الشيعية 
، عندىم أخبار اآلحادوأف العقيدة ال تؤخذ من  ء الشيعة و٧بققيهمعلما ىذا ىو رأي

 .آحادو عقيدهتم ىو الذي أخذوا منوأف كتاب الكاُب 
ما ورد ُب   ومثالو ،ُب رد خرب الواحد ىمءبكبلـ علماللشيعة  ظاىر فيو إلزاـف

، وليس ُب ىذا النص ما يشّب إٔب أنو يعمم الكبلـ على ٝبيع كتاب الكاُب للكليِب
 األحاديث الثابتة عند أىل السنة وا١بماعة كما قالو ُب أحاديث الشيعة لكونو يتوجو

 عليهم بكبلـ علمائهم.يستدؿ و  ،للشيعة ةناقشذه ا٤بهب
 ،ويعِب بأهنم قاموا بتأسيس عقيدهتم على حديث واحٍد ال يقبلو علماؤىم أصبلً 

قولو بعد كبلمو السابق عن   -أيضاً -، ويدؿُّ على ذلك (ٕ)فضبًل عن كونو مكذوباً 
 كتاب الكاُب:

عظمها من أحاديث ها الكاُب فيما يتعلق بالعقيدة كلها أو م))واألخبار الٍب يضمّ 

                                                           

 (.ٜٖ( كسر الصنم، ص: )ٔ)
وأنقل ىنا نصًا صرٰبًا ُب عدـ العمل باآلحاد ليتضح لنا أننا إذا أردنا نسبة مثل ىذا القوؿ ( (ٕ

حيث ا٤بعإب ا١بويِب  أيبلشخص أو عآٍب فبلبد أف يكوف لو موقٌف صريح أو واضٌح كموقف 
: ))وقد قدمنا أف أخبار اآلحاد ال ٯبب انقضاؤىا ُب القطعيات((، ]الشامل ُب أصوؿ يقوؿ
فحينما نقف على نص قاطع كهذا الكبلـ نستطيع نسبة القوؿ بعدـ  [،(ٚ٘٘) ، ص:الدين

وىو  ،فيوغّب جاـز كبلمو الربقعي   العمل باآلحاد للجويِب بكل طمأنينة، بينما أبو الفضل
 .وأحكم وا أعلم -رٞبو ا-األقرب من سياؽ كبلمو 
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 .(ٔ)اآلحاد((
أف االستدالؿ يكوف بالكتاب ٍب وتطبيقيًا : أف الربقعي يرى عمليًا والخالصة

 .ما نصَّ على ذلك ُب كبلموبالسنة النبوية، ٍب باألدلة العقلية ك
أوؿ مصادر التلقي، ٍب السنة النبوية الصحيحة وىي عنده ىو ويرى أف القرآف 

ألدلة العقلية توافقهما وتؤيدٮبا وٯبعلو ٧بل اإلٝباع، وأنو عند ثاين مصادر التلقي، وأف ا
يكوف بْب ا٤بسلمْب اد وأف االٙب ،٥بذه الدالئل الثبلثاالختبلؼ والتنازع يكوف الرد 
ووضعوا ا، كما يرى بأف الشيعة كذبوا ُب السنة كثّباً، باالجتماع على مقتضياهت
تدلوف هبا على أفعا٥بم أخذوا يس وعلى أئمتهم، ٍب -y-األحاديث على رسوؿ ا 

 .وأقوا٥بم
بفعل تأثر الربقعي بالشيعة وما ىم عليو من مشاهبة للمعتزلة ُب العقائد وكثّب و 

االستدالؿ وجوب و ديث اآلحاد العمل ٕباعتبار عدـ ُب  -رٞبو ا- أخطأاآلراء فقد 
حاديث الضعيفة، يرفض رفضاً قاطعًا االستدالؿ باألكما ٪بده  ،مسائل العقيدة علىو ب
 .عمل بالضعيف وا٤بكذوبييشّنع على من و 

ُب  كبلمو  ولديو ُبيقي ٤بنهج االستدالؿ منضبط، فهو ُب ا١بانب العملي التطب
وٰبتاج القارئ أف يَبيث ويتأمل فيو وٯبمعو وال  ،واضطراب إيهاـا١بانب التنظّبي 

 .ٰبكم عليو من نص واحد فقط
  

                                                           

 (.ٜٖ( انظر: كسر الصنم، ص: )ٔ)
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 .في االستدالل بالعقلالمبحث الثاني: منهج البرقعي 

أكـر القرآف الكرمي العقل البشري واىتم بو اىتمامًا واسعاً، وجاء ذكر بياف ىذه 
ا٤بنزلة ُب القرآف الكرمي ُب آياٍت عدة، حيث يقوؿ تعأب وىو ٰبث البشر على إعماؿ 

  تعأب:عقو٥بم ُب ٨بلوقات ا

، (ٔ)﴾ ﮲ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴿

ۇ  ﴿ويقوؿ تعأب وىو يذـ اإلنساف حينما ال يُعمل عقلو ُب ٨بلوقاتو تعأب: 

 .(ٕ)﴾ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ  ۆ

بالعقل، وعدَّه العلماء من الضرورات ا٣بمس،  متعأب بِب آدـ عن غّبىا وميَّز 
حٌب  ومناط التكليف، وإذا زاؿ عن اإلنساف عقلو لعارض من العوارض رُفع عنو القلم

 .يرجع إليو عقلو
ال تليق بو، فأقحموه فيما ال َع بعض الناس ىذا العقل إٔب منزلة ػوُب ا٤بقابل َرفَ 

يطيقو كعلـو ا٤بغيبات، وغفلوا عن كوف عقو٥بم متفاوتة ُب أحكامها على األشياء، 
ومتأثرة ٗبا حو٥با من ا٤بشاىدات، وٗبا يطرأ عليها من األخبار الصادقة والكاذبة، 

ىوا وترفضها بعض العقوؿ، فتاوا٤بعلومات ا١بذابة الفاتنة الٍب تستحسنها بعض العقوؿ، 
 فهمها لتحميلهم عقو٥بم ما ال ٙبتملو. ُب

 وبْب ىؤالء وىؤالء وفق ا أىل السنة لبلىتماـ بالعقل كاىتماـ القرآف الكرمي بو
العمل بو كا٤بتصوفة والرافضة ومن وافقهم، أو  ا، من غّب أف يُلغو وحثو على إعمالو

 يغالوف ُب العمل بو كا٤بعتزلة واألشاعرة ومن وافقهم.
اجة إلثبات تقدمي الربقعي للنقل على العقل فقد سبق بياف كبلمو ُب أف ولسنا ٕب

                                                           

 (.ٛٔ - ٚٔ: )رقم يةاآل( سورة الغاشية، (ٔ
 (.ٕٖ: )رقم يةاآل( سورة األنبياء، (ٕ
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القرآف الكرمي ىو ا٤بصدر األوؿ للتلقي ويليو السنة النبوية، وال يوجد ُب كبلمو ما يفيد 
بل ا٤بوجود ُب كبلمو التأكيد على تقدمي النقل على  (ٔ)تأصيبًل لتقدمي العقل على النقل

 ركز على طريقتو ُب استعماؿ العقل ُب ٧باّجة الشيعة.العقل، وُب ىذا ا٤بوضع ن
 حتجاج بالقرآن والسنة.االحتجاج بالعقل يأتي تبعاً لال -

إف العقل حجة من حجج ا تعأب على عباده، وقد عاب ربنا تبارؾ وتعأب 
على عباده الذين ٲبتلكوف ىذه اآللة، وال يستعملوهنا ُب الداللة إٔب ا٢بق كما ُب قولو 

 .(ٕ)﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ﴿وعبل:  جلَّ 
حو٥بم، بل أمرىم سبحانو وتعأب  أب منحهم عقواًل يتفكروف هبا فيمفا تعا

ؿ إٔب ا٥بداية بالتعقل والتفكر وإعماؿ العقوؿ الٍب ميَّزىم هبا عن سائر ا٣بلق للوصو 
الربقعي يؤكد على أف العقل حجة من ا على عباده وأنو و ولكنهم قصَّروا ُب إعما٥با، 

 :حيث يقوؿ مقتضى ما ورد ُب القرآف الكرمي
))وال بد من التأكيد على أف العقل حجة وذلك طبقًا آليات القرآف واألخبار 

 .(ٖ)ومن ال عقل لو ال يكوف مكلفاً لنتكلم معو(( ا٤بعتربة
القرآف والسنة ُب  مرتبة وىذا الكبلـ يشّب إٔب أف الربقعي ٯبعل العقل ُب مرتبة تلي

ف الِفرؽ األخرى الٍب فارقت أىل السنة  إؿ واالحتجاج على ا٤بخالفْب، حيث االستدال
كا٤بعتزلة واألشعرية ومن وافقهم، ىؤالء قدَّموا داللة العقل على داللة النص، والشيعة 

 .مي العقل على النقلبعوىم ُب تقدتا
النبوية ٮبا اللذاف منحا بينما ٪بد الربقعي يؤكد على أف القرآف الكرمي والسنة 

ما ورد ُب و ا تعأب  جاءت من كبلـالعقل حجية أف  و يرى، ٗبعُب أنتوحجيالعقل 

                                                           

و العقلية ُب مسائل الصفات ال تزاؿ عالقة ُب ذىنو كما بَ ولكن الشُ  ،وىذا من حيث األصل( ٔ)
 بعضها ُب آرائو ُب بعض الصفات وبياف خطأ قولو فيها.سبق عرض 

 (.ٕٕ( سورة األنفاؿ، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٖٗ، ص: )كسر الصنم( ٖ)
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 القرآف الكرمي واألحاديث النبوية.
 بيانو لمناقضة روايات الشيعة للعقل. -

من خبلؿ كبلمو ُب  يةالعقل مناقشة الشيعة ا٢بججي ُب الربقع استعمل وقد
، وكاف يؤكد مؤلفاتو،  إال أنو ٓب يذكر تعريفًا للعقل وحدودًا الستعمالو ُب مناقشة القـو

بعد أف ساؽ عدداً حيث يقوؿ على أٮبية العمل بالعقل، واالحتجاج بو على الشيعة، 
 :من مبالغات الشيعة وغلوىم
 .(ٔ)اقض ىذه الروايات و٨بالفتها للعقل(())الحظ أيها القارئ تن

فكاف توفيق  ،وال ٱبفى بأف الشيعة من أظل وأفسد خلق ا تعأب ُب العقليات
ا تعأب ٍب ٘بّرد الربقعي للحق وإعمالو لقليل من العقل ُب فهم رواياهتم كاشفًا لو عن 

 مناقضتها للعقل.
 قاؿ: ،الروايات ا٤بذكورة فيووبعد أف قاـ بدراسة كتاب الكاُب للكليِب وفحص 

))وخبلصة األمر عثرنا فيو على مئات اإلشكاالت، ورأينا أف أىل ىذا الكتاب 
غارقوف ُب ا٣برافات واألوىاـ، ووجدناه ٨بالفًا للقرآف، وٓب نره ُب الوقت ذاتو موافقاً 

 .(ٕ)للقواعد العقلية((
، وعلى ٤بسلمْب العقبلءة ا٤بشَبكة بْب افالربقعي يُعمل القواعد العقلية ا٤بسلم

أف ىذا مفادىا و  ،خرج الربقعي هبذه النتيجةا٤بشَبكة أساس ىذه القواعد العقلية 
 .الكتاب متعارض مع العقل ومسلماتو

 الرافضة. ةمخاصم أثناءمن المشتركات العقلية بين الناس البرقعي  استفادة 
ُب يسّب عليها الٍب و  قيشَبؾ فيها ٝبيع ا٣بل ٓب يبْب الربقعي القواعد العقلية الٍب

كبلمو ُب ىذا ا٤ببحث وُب   ُب ثناياظاىرة  ولكن ىذه القواعد ،للشيعة تو العقليةمناقش
 الٍب ستأٌب، وىذه القواعد ىي:األمثلة الثبلثة 

                                                           

 (.ٔ٘ٔ( ٙبقيق علمي ُب أحاديث ا٤بهدي، ص: )(ٔ
 (.ٕٚ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
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 .إف وجود األشياء البد أف يكوف حقيقياً  -
 .ف األخبار الصادقة تفيد العلم واليقْب وال تتعارض مع نتائج العقلإ -
 .ياؿ ال يدرؾ إال األشياء اسوسة وا٤بشاىدة وال ٲبكن أف يدخل ُب الغيبف ا٣بإ -
 .ف العقل ال ٲبكن أف يتجاوز ا٤بكاف والزمافإ -
 ما حدود ال ٲبكنهما أف يتعدياىا.ف العقل والعلم كليهما ٥بإ -

مناقشات الربقعي العقلية عقلية يشَبؾ فيها ٝبيع الناس وٓب أجد ُب القواعد الفهذه 
ا وُب متضمنة ٥ب متو ٥با، إال أف مناقشاتو و٨باصم٥بذه القواعد شارة صرٰبةللشيعة إ
 .وافض ورواياهتمٱبرج عنها ُب ثنايا حديثو وكبلمو مع الر  ال ا١بملة
  مناط التكليفالعقل ىو. 

لو كالصغّب ومن ال عقل  ،ال ٱبفى بأف العقل مناط التكليف عند ا٤بسلمْب
ألهنم ال يفهموف خطاب ا تعأب إليهم، يقوؿ  ؛وعٌ مرفعنهم القلم واجملنوف والنائم ف

 ؤكداً أف العقل ىو مناط التكليف:الربقعي م
ألف غّب  ؛قل لو ال دين لو وال يكلف بالدين))فيجب القوؿ إف كل من ال ع

ل ُب مؤلفاتو عند ٨باطبة يستدؿ بالعق -رٞبو ا-، ولذلك ٪بده (ٔ)العاقل ال يكلف((
ف شرعاً، فهو ٱباطب عقو٥بم، وٰباوؿ ٙبريك سواكن أفكارىم ألهنم مكلفو  ؛الروافض

 .داللة العقلية البديهية الصرٰبةبال
بل كثّباً ما كاف يركز على استخداـ الفهم ا٤بتبادر للذىن، ولذلك وفقو ا تعأب 

 لنقض كثّب من عقائدىم بالبديهة العقلية، ونأخذ على ذلك ثبلثة أمثلة:
 

ة علمية عقلية ُب مسألة األدعية الٍب ابتدعها علماء ُب مناقش المثال األول:
من األدلة  اً بر وا٤بساجد، حيث أورد عليهم عددالشيعة ُب أدعية األضرحة وزيارة ا٤بقا

 بياف كذب ىذه األدعية، فيقوؿ: العقلية ُب
                                                           

 (.ٙٗ، ص: )كسر الصنم( ٔ)
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 (ٔ)لقد ُوضعت ُب كتب الدعاء والزيارة نصوص استئذاف للدخوؿ إٔب ا٢بـر
على كذهبا أنو ٓب تكن ُب  رة منسوبة إٔب اإلماـ كذباً، وأوضح دليلٍ واألروقة وآداب للزيا

فلم تكن مثل تلك األشياء  ،قباب وأروقة وحـر للقبور -عليهم السبلـ-زماف األئمة 
 .بُنيت بعدُ قد 

ىذه اآلداب واألحكاـ الٍب ما أنزؿ ا  ٤باذا أضاؼ اجمللسي والقمي وابن طاووس
 :أنو قاؿ عن رجلٍ ىم أنفسهم نقلوا ُب كتبهم  ؟هبا من سلطاف إٔب دين ا

   إٔب زيارة مرقد أمّب ا٤بؤمنْب (ىػ ٕٓٙ) :ذىبُت أنا وأيب وعمي ليبًل خفية سنة
جار السوداء، ورأينا القرب وسط البادية قد وضع حولو عدد من األح ،-عليو السبلـ-

 .(ٕ)وٓب يكن عليو بناء
 .الؿ عليهم ببديهة العقوؿاالستد فهذا مثاٌؿ يوضح طريقة الربقعي ُب

تلك األدعية يقو٥با الزائر عند دخولو ا٤بزارات والقباب واألروقة،  إف فهم قالوا:
بينما ٝبيع تلك ا٤بسميات الوارد ذكرىا ُب أدعيتهم ٓب تكن موجودة ُب زمن أئمتهم، ٩با 

بور نع حوؿ تلك القيدؿ عقبًل على أهنا مكذوبة، وال أساس ٥با من الصحة، وأف ما صُ 
 .ا٤بتأخرينمن فعل ا٤ببتدعة 

ُب مناقشة عقلية ثانية ٤با يفعلو الشيعة ُب شهر ٧بـر ٩با يسمونو  المثال الثاني:
"التطبّب واللطم" أورد عليهم الربقعي قواعد شرعية صاغها ُب مناقشة عقلية ٥بذه 

 .هم بالقواعد العقلية الشرعيةاألفعاؿ، وألزم
السبلسل والسكاكْب على صدورىم قارف الضرر ا٢باصل بضرهبم بحيث 

وأجسامهم بالضرر ا٤بدفوع شرعًا ٔبواز الفطر للصائم وجواز التيمم للمصلي ٤بن ٱبشى 
ٗبناقشة  منهما ٢باؽ ضرٍر بو إذا صاـ وىو مريض أو توضأ ُب برٍد شديد أو بو جرح

                                                           

إضفاء وصف ا٢بـر ا٤بكي أو  ومعلوـٌ أف ذلك بقصد ،( يسمي الشيعة مراقد أئمتهم با٢بـرٔ)
 ا٢بـر النبوي الشريفْب على ىذه ا٤براقد الشركية.

 (.ٖٙا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: )انظر: ( ٕ)



 .االستدالل في البرقعي جمنه: األول الفصل

ٔٗٔ 
 

 عقلية على النحو التإب:
السليم ينفر منها كل إف ضرب الرأس بدعة ال تنسجم مع الفطرة وال مع العقل 

إنساف سليم الفطرة متزف التفكّب، وبكل تأكيد ال يوافق دين اإلسبلـ دين الفطرة على 
مثل ىذه األعماؿ. والحظ أيها القارئ الكرمي وفكر ٢بظة: ىل من ا٤بمكن لشريعة من 
 مبادئها قاعدة: ))ال ضرر وال ضرار((، وقاعدة: ))لزـو دفع الضرر اتمل(( أف ال ٙبـر

 .مع أف ضرره يقيِب وليس ٧بتمبًل؟!ضرب الرأس بالساطور 
تضر فالشرع الذي يقوؿ إنو إذا كاف الصـو أو الوضوء أو أي فريضة أخرى 

بالطبع ا٤بقصود االحتماؿ العقبلين ا٤بعقوؿ وليس ٦برد -باإلنساف ولو ضررًا ٧بتمبًل 
وٰبـر عليو فعلها،  فإهنا تسقط عن اإلنساف-ؿ والوىم واالحتماؿ الضعيف جدًا ا٣بيا

ي ، ىل ٠بح بإيقاع الضرر القطع يصـو أو يتيمم بدؿ الوضوءفيجب أف يفطر وال
 .(ٔ)واليقيِب على البدف؟!

وىذه مقارنة عقلية بْب فعٍل متأكد فيو الضرر وىو الضرب بالسكْب على 
 .يو الضرر كصياـ ا٤بريضالصدر، وفعل ٧بتمل ف

الفطر، فهل يسكت الشرع عن فعل حيث راعى الشرع صحة ا٤بريض وأجاز لو 
 مؤكد ضرره باإلنساف، بل بالدين كلو الذي جاء با٢بفاظ على األنفس؟.

 :حيث يقوؿيناقش فيو دعوى غيبة مهديهم نقاشاً عقلياً  المثال الثالث:
إذا كانت العلة تكمن ُب ا٣بوؼ من القتل فعليو أف ال يظهر إٔب يـو يبعثوف ألف 

ل، إذاً موجودة بل إنو يومًا بعد يـو يزداد ا٣بوؼ من القت ىذه العلة كانت وال زالت
 فعليو أف يظل غائباً إٔب يـو القيامة.

ىذا ىو عصرنا قد ظهر فيو الشيعة وأصبحت ٥بم رياسة ٩بلكة فأين ىو ىذا و 
 ه ٱباؼ من نائبو ا٢بق أيضاً؟و٤باذا ٓب يظهر حٌب اآلف؟ ىل ترا ؟الغائب

وإما أف ا٤بهدي الغائب ال وجود لو  ،ى غّب ا٢بقإذًا إمَّا أفَّ ىذا النائب عل
                                                           

 (.ٓ٘ٔا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: ) انظر: ((ٔ
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 .وال أساس لو! واىنٍ  دليلٍ من  يا لو. أساساً 
إذ لو كاف ا٣بوؼ من القتل سبباً للتخلي عن أداء األمانة ٤با كاف للرسل أف تقـو 

وفوؽ ذلك فعلى  ،ولكن أؤب با٣بلفاء أف ٱبتبئوا ُب زوايا قصورىم منقطعْب ،٥بم قائمة
-و من القتل، مع وجود رسوؿ ا ف ال ييمم شطر ا١بهاد وذلك ٣بوفأ -y- الرسوؿ

y- فإنو ٓب ٱبتف يومًا خشية  ىو أمر أعز وأعلى من وجود ألف إماـ، ومع ذلك
 .(ٔ)القتل

: أف منهج الربقعي ُب االحتجاج بالعقل يأٌب بعد االحتجاج بالنقل، والخالصة
 لو ُب بياف فساد عقائد الشيعة. ويكوف عاضداً 

ا على صحة االحتجاج بالعقل؛ لكونو مناطًا للتكليف، أف النقل ىو الذي دلّنو 
 وال ٱباطب غّب العاقل حٌب يرجع لو عقلو.

 وأف عقائد الشيعة وكتبهم مليئة ٗبا يتناقض مع العقل والفطر.
 

  

                                                           

 (.ٕٗٔ - ٔٗٔٙبقيق علمي ألحاديث ا٤بهدي، ص: ) انظر: ((ٔ
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 .المبحث الثالث: منهج البرقعي في التفريق بين السنة والبدعة

 .أواًل: تعريف السنة لغة
طريقتو الٍب كاف  -y-، وسنة النيب (ٔ)السنة والسنن: الطريق، وسننو هنجو

 .(ٕ)يتحراىا
 :(ٖ)ومن ذلك قوؿ ا٥بذٕب

 مػػن سػػنة أنػػت سػػرهتا فػػبل ٘بػػزعنْ 
 

 (ٗ)فػػػػأوؿ راض سػػػػنة مػػػػن يسػػػػّبىا
  

 قاؿ تعأب:
، (٘)﴾ائ      ەئ  ەئ  ې  ې  ې  ى  ى  ائ﴿
 :-y-ومنو قولو 

 .(ٙ)(())لتتبعنَّ سنن من كاف قبلكم
 .ثانياً: تعريف السنة شرعاً 

 :-رٞبو ا تعأب-يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 ،وقوالً  ،وأصحابو اعتقاداً، واقتصاداً  -y-ي ما كاف عليو رسوؿ ا ))ى

                                                           

 (.ٕٕٙ /ٖٔبن منظور، ص: )لساف العرب، ال انظر: ((ٔ
 (.ٕ٘ٗا٤بفردات ُب غريب القرآف، للراغب األصفهاين، ص: ) انظر: ((ٕ
، أدرؾ ا١باىلية واإلسبلـ، سكن ا٤بدينة، وشارؾ عتبة ا٥بذٕببن  ( خالد(ٖ ، شاعر جاىلي ٨بضـر

 ([.ٖٔٔ/ ٗىػ(. ]معجم ا٤بؤلفْب، كحالة، ص: ) ُٕٚب الغزوات والفتوح، توُب ٫بو: )
 (.ٕٕ٘ /ٖٔ، ص: )لساف العرب ظر:ان ((ٗ
 (.ٕٙ( سورة النساء، اآلية رقم: )(٘
، ()لتتبعن سنن من كاف قبلكم(): -y-( أخرجو البخاري، كتاب االعتصاـ، باب قوؿ النيب (ٙ

 (.ٔ٘ٔ/ٛص: )
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 .(ٔ)وعمبًل((
وتارة  ،))السنة ُب االصطبلح تطلق على ما يقابل القرآف :(ٕ)ويقوؿ ا٤برداوي

وتارة تطلق على ما يقابل البدعة،  ،تطلق على ما يقابل الفرض و٫بوه من األحكاـ
 .(ٖ)فيقاؿ أىل السنة، وأىل البدعة((

 .ثالثاً: تعريف البدعة لغة
 دُْع:بدَع الشيَء يَػْبَدُعو َبْدعاً وابْػَتَدَعو: أَنشَأه وبدأَه. والَبِديُع والبِ 

الشيء الذي يكوف َأّوالً. وأَْبدََع وابْػَتدََع وتَػَبدَّع: أََتى بِبْدعٍة، قاؿ تعأب: 

 .(ٗ)﴾گ    گ﴿
 َبدَّعة: نسَبو إٔب الِبْدعة. والِبْدعُة: ا٢َبَدث وما ابْػُتدَِع من الدِّين بعد اإلكماؿ.و 

 .(٘)البدعة كل ٧بدثةو 
 .رابعاً: تعريف البدعة شرعاً 

: ))ىي الٍب ٓب يدؿ عليها دليل شرعي، ال من كتاب -رٞبو ا-يقوؿ الشاطيب 
لعلم، ال ُب ا١بملة وال ُب وال من سنة وال إٝباع، وال استدالؿ معترب عند أىل ا

، وقاؿ ابن رجب: ))البدعة ما ُأحدث ٩با ال أصل ُب الشريعة يدؿ (ٙ)التفصيل((
 عتقادية وعملية.ا، وىي على نوعْب: (ٚ)عليو((

                                                           

 (.ٔٔٔ/٘( ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ص: )(ٔ
دسي، ا٤برداوي، الصا٢بي، ا٢بنبلي، ولد بدراف، ا٤بقبن  عبدالقوي،بن  مشس الدين، ٧بمد( (ٕ

ىػ(، وبرع ُب علـو الشريعة، من علماء ا٢بنابلة ا٤بشهورين. ]انظر: شذرات  ٖٓٙسنة: )
 ([.ٜٛٚ/ ٚالذىب ُب أخبار من ذىب، البن العماد ا٢بنبلي، ص: )

 (.ٕٗٗٔ/ٖ( التحبّب شرح التحرير، ص: )(ٖ
 (.ٕٚية رقم: )اآلا٢بديد، سورة ( (ٗ
 (.ٛ- ٙ/ ٛلساف العرب، ص: ) انظر: (٘)
 (.ٕٙٛ/ ٔ( االعتصاـ، للشاطيب، ص: )(ٙ
 (.ٕٚٔ/ ٕ( جامع العلـو وا٢بكم، ص: )ٚ)
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وبعد أف عرفنا معُب السنة والبدعة لغة وشرعاً، نستجلي معآب منهج الربقعي 
 ٤با يلي:وطريقتو ُب التفريق بْب السنة والبدعة، وفقاً 

 سنةالتباع افي وجوب و كالم. 
 :تباع كما يظهر ذلك ُب قولواال ةواجب -y-سنة الرسوؿ  يرى الربقعي بأفَّ 

كما يتبّْب ىذا ا٤بوقف . (ٔ)تباع((فقط ىي واجبة اال -y- ذًا فسنة الرسوؿ))إ
عن  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  لى الشيعة بقوؿ عليععند احتجاجو  -أيضاً -

 حيث نقل قولو التإب: -y-ة الرسوؿ بع سنّ تّ ينو نفسو أ
))نظرُت إٔب كتاب ا وما ُوضع لنا وأمرنا با٢بكم بو فاتبعُتو وما اسًب النيب 

 .(ٕ)صلى ا عليو وآلو وسلم فاقتديتو((
))وصيٍب لكم أف ال تشركوا با  أمّب ا٤بؤمنْب علي التإب: بقوؿعليهم ويستدؿ 

 .(ٖ)سنتو(( شيئاً، و٧بمد فبل تضيعوا
وىذا الكبلـ ظاىر فيو أنو يرى وجوب اتباع السنة، بل وٰبتج على الشيعة بقوؿ 

 وبعملو. -رضي ا عنو-علي 
 كالمو في وجوب اجتناب البدع. 

وكبلـ الربقعي ُب التحذير من البدع وا٣برافات وادثات كثّب، بل ىذا أحد أبرز 
وأف  ،القبور من البدع ادثة ُب الدين البناء على اً عترب ميقوؿ أسباب ٙبّولو، حيث 

 الواجب على كل مسلم ىدمها:
وإف من واجب ا٤بسلمْب اليـو  ،))ال شك أف من واجب كل مسلم ىدـ البدع

 .(ٗ)صوا من التخلف ال أف يتحدثوا عن القتل والتدمّب((أف يتخلّ 

                                                           

 (.ٕٛٓ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٕ٘ٓ) ا٣بطبة رقم:( هنج الببلغة، (ٕ
 (.ٕٙٙ/ ٕ( ٕبار األنوار، ص: )(ٖ
 لشيعة إذا ظهر.، ويعِب بالقتل والتدمّب ما سيفعلو مهدي ا(ٕٕٛ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٗ
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 رضي ا-أيب طالب بن  ا٣بليفة علي -y-وىذا ىو ما أوصى بو رسوؿ ا 
 كما ُب قولو أليب ا٥بياج األسدي: -عنو

؟ أف ال تدع ٛبثااًل إال طمستو، -y-ا  ))أال أبعثك على ما بعثِب عليو رسوؿ
 .(ٔ)سويتو(( إالوال قرباً مشرفاً 

 .اقبل االىتماـ بغّبى دـ البدعهب االىتماـفالربقعي يؤكد بكبلمو 
 النذور واألوقاؼ وصرؼعليها األلواف  وضعالقبور وا٤بقابر  تزيْبكما يقوؿ معترباً 

، عنها -وجل عز-دثة الٍب هنى ا أف ذلك من البدع ا عليها، األمواؿ ؽانفإو  إليها
 :حيث يقوؿ

لقد ابتدع الناس ُب زماننا بدعًا كثّبة راجت بْب العواـ، منها قيامهم ببناء ىذه 
حيث ُتصرؼ األمواؿ  ،الذىبية والفضية ونذر النذورات ٥با ووقف األوقاؼ عليهاالقبور 

 -وجل عز-الطائلة من قوت ىذا الشعب الفقّب على تلك القبور، وىذا عمٌل هنى ا 
ٿ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿عنو ُب آيات عديدة كقولو تعأب: 

 .(ٕ)﴾ٿ  ٿ  ٿ ٹ
فمنهجو ُب التحذير من البدع وا٢بث على إنكارىا وإزالتها وطمس معا٤بها 

 (.٣برافات الوافرة ُب زيارة القبورا) اً لذلك وىو:كتاب  أنّو ألفَّ السيما  ،ظاىر
ذلك وضع ا٤بؤلفات ُب لتحذيراتو ا٤ببثوثة ُب مصنفاتو عن البدع ٪بده فباإلضافة 

 .وظبلمها البدع انتشاؿ قومو من أوحاؿ ُب ةرغب
 .-y-البدعة ىي ما ُأحِدَث بعد رسول اهلل  -

موقف الربقعي من االستدالؿ بالسنة النبوية، وتأكيده على  عرضسبق وقد 
 .جو ُب االستدالؿ بالسنة النبويةوجوب العمل هبا بعد القرآف الكرمي، وإيضاح منه

 ذاالعمل هبيلتـز  -يرٞبو ا-بدعة، فإنو السنة و ال ْبفيما يتعلق بتفريقو بوأما 
 .التقسيم الشرعي ُب كبلمو

                                                           

 (.ٕٖٛٔ(، وأبو داود برقم: )ٔٗٚ، وأٞبد برقم: )(ٜٜٙ: )برقم( أخرجو مسلم، (ٔ
 (.ٜٖا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: )انظر: (، ٙ٘ية رقم: )اآلالنحل، سورة ( (ٕ
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     نة، ومنها ما ىو بدعة، حيث يقوؿأف من األقواؿ واألعماؿ ما ىو سويرى 
 :-رٞبو ا-

البدعة ىي ما ، و -y- ))بناًء على ىذا كلو فالدين ىو الذي قالو ا ورسولو
 ، ٍب قاؿ بعد ذلك:(ٔ)((-y- أحدث بعد رسوؿ ا

ٱ  ﴿أف يتبع كتاب ا وسنتو كما قاؿ تعأب:  ذلك أف كل إماـ ومأمـو مأمورٌ 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿، وقاؿ تعأب: (ٕ) ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

 .(ٖ)﴾ڎ  ڈ

، وقاؿ تعأب: (ٗ)﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ﴿وقاؿ تعأب: 

 .(٘) ﴾جت  حت  خت  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب يب﴿
أهنا سنة، على أنو يصف بعض األقواؿ واألعماؿ السابق يتضح من كبلمو و 

وأف يتبع سنة  ،أف يطيع ربوأهنا بدعة، ويرى بأف ا٤بسلم مأمور بعلى وبعضها اآلخر 
الواجب اتباعو يعِب فتح باب االبتداع  -y-وأف ٨بالفة أمر الرسوؿ  ،-y-رسولو 

 .-y-ُب الدين، والبدع ىي ما ُأحِدث بعده 
 البدعة قد تقع من اإلمام المتبوع في الدين كما تقع من التابع. -

 .مأموـٍ و  إماـٍ تباع السنة بْب ابالشرعي ُب األمر الربقعي ؽ فرّ يال 
وىو يعِب ، وتابعيهموجٌو ١بميع ا٤بكلفْب األئمة تواحٌد معنده فا٣بطاب الشرعي 

 فّبى أفَّ  ،تهم عن ا٣بطأ والوقوع ُب البدعأئم عصمةيعة القائلْب ب٧باجة الشبذلك 

                                                           

 (.ٕٚٓ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٓٛية رقم: )اآلالنساء، سورة ( (ٕ
 (.ٚٙ-ٙٙقم: )ر  تافياآلاألحزاب، سورة ( (ٖ
 (.ٖٖية رقم: )اآل٧بمد، سورة ( (ٗ
 (.ٕٚٓ(، انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٜ٘ية رقم: )اآلالنساء، سورة ( (٘
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 ،-y- متباع سنة نبيهابوأمرىم  ،الناس ببل استثناءٝبيع بو  ا خاطب القرآف الكرمي
 ومْب عند الشيعة.وىذا واضح من إتيانو بلفظ اإلماـ أنو يعِب األئمة ا٤بعص

تحديد البرقعي للضابط الزمني في معرفة السنة والبدعة من أجل إخراج  -
 سنن أئمة الشيعة المعصومين من المفهوم العام للسنة.
أيب بن  عليا رواه الشيعة عن استشهد الربقعي ُب التفريق بْب السنة والبدعة ٗب

 :أنو قاؿ -رضي ا عنو-طالب 
أراد أف يبّْب ٥بم أف ، ف(ٔ)والبدعة ما ُأحدث بعده(( ،))السنة ما سنَّ رسوؿ ا

ككثّب من أفعالكم وبدعكم وما   -y-قوؿ علي يفيد بأف ما أحدث بعد رسوؿ ا 
الذي تزعموف اتباعو من البدع  -رضي ا عنو-تنسبونو لؤلئمة أنو على منهج علي 

 من قولو السابق:-يضاً أ-وادثات ُب الدين وال ٯبب اتباعها، ويؤخذ ىذا ا٤بعُب 
(( فهو يريد من ذلك إخراج -y- البدعة ىي ما أحدث بعد رسوؿ او ))

 البدع االثِب عشر ا٤بسماة سنن األئمة.
 أف -y-قولو إف البدعة ىي ما ُأحدث بعد رسوؿ ا  على وقد ُيستشكل

 راشدين.ويلـز من ذلك أنو ٱبرج سنن ا٣بلفاء ال ،يضبط البدعة با٢بد الزمِب الربقعي
ىو  إال أف ما ٯبيب عن ىذا االشكاؿ أف نعرؼ أف سبب ذكره للضابط الزمِب

 أحدثت عندىمالٍب  البدع بصحة وفيقول الشيعة الذينيقطع الطريق على أنو يريد أف 
الشيعة خصوصًا الٍب بدع زمن النبوة، وىو ضابط مهم لرد  بعدباسم سنن األئمة 

 .زمن النبوةانقضاء بعد حدثت 
ف حديثو السابق جاء ُب معرض مناقشة و٨باصمة الشيعة الذين تركوا سنة كما أ
ٝبيع الناس  -y-، وسنن ا٣بلفاء الراشدين حينما أمر الرسوؿ -y-سيد ا٤برسلْب 
النص على اتباع سنن األئمة كما ورد النص على  -y-وٓب يرد عنو  ،(ٕ)باتباع سنتهم

                                                           

  (.ٕٙٙ/ ٕٕبار األنوار، ص: )(، ٕٙٓ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٔ
، ٛبسكوا هبا، : ))عليكم بسنٍب وسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعدي-y- يقوؿ( (ٕ

أخرجو أبو داود  .وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم و٧بدثات األمور، فإف كل ٧بدثة بدعة((
= 
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ظافر كبلـ الربقعي ُب التأكيد على أف اتباع سنن ا٣بلفاء الراشدين، ويضاؼ إٔب ذلك ت
-وأوامره، وقيامو بنقل آيات األمر بطاعة الرسوؿ  -y-االتباع يكوف لسنة الرسوؿ 

y- وىو  ،واألمر بلزومو من القرآف الكرمي-y-  الذي أمر باتباع سنن ا٣بلفاء
 الراشدين، وترؾ األمر باتباع سنن أئمة الشيعة ا٤بعصومْب.

باتباعها كما  -y-واجبة االتباع لصدر األمر الصريح منو ولو كانت ٥بم سنَّة 
 صدر منو ٘باه سنن ا٣بلفاء الراشدين.

فيكوف مقصد الربقعي من الضابط الزمِب ىو رد السنن االثِب عشر ا٤ببتدعة الٍب 
-وجعلوىا كسنة صاحب الرسالة  ،أحدثها الشيعة بعد زمن النبوة ونسبوىا ألئمتهم

y- .ُب وجوب االتباع 
حيث ٓب يتعرض ٥بم ُب كبلمو الذي  ، عبلقة لذلك برد سنن ا٣بلفاء الراشدينوال

 ورد ُب معرض الرد وبياف البدع ا٤بسماة سنن األئمة.
ُب صبلة  -رضي ا عنو-ا٣بطاب بن  عمر قوؿ ا٣بليفةأفَّ مدٍع  يعقد يدّ و 

 :ولفيقدليٌل على وجود بدع عند ا٣بلفاء،  (ٔ)البدعة ىذه(( تالَباويح: ))نعم
بن  وىذا عمر -y-دعة ٗبا أحدث بعد عهد رسوؿ ا دوف البكيف ٙب

وأئمتنا ا٤بعصوموف وىم األؤب باالتباع أصحاب سنن ا٣بطاب يسمي الَباويح بدعة؟، 
 :والجوابال أصحاب بدع، 

 على مرأى -y-رسوؿ ا  على زمنُفعلت  صبلة الَباويح كانت قد أف
ٓب يداـو عليها خشية أف تفرض -y-إال أنو ، والرسالة ومسمع من صاحب النبوة

 فرضاً. على أمتو من بعده
اللغوي وليس  نعمت البدعة ا٤بعُبمن قولو  -رضي ا عنو- عمر رادفيكوف مُ 
 أي إنو خشي أف تُنسى لعدـ فرضها فأعاد ٘بديدىا والتذكّب هبا. الشرعي ا٤بعروؼ،

اث البدع كما ينسبو إحياء السنن ال إحد -رضي ا عنو-وىذه من حسناتو 

                                                           
= 

 (، وغّبىم.ٕٙٚٙوالَبمذي برقم: ) (، ٚٓٙٗبرقم: )
 (.ٕٓٔٓرواه البخاري ُب صحيحو، برقم: )( (ٔ
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 الشيعة لؤلئمة.
فبل ٲبكن أف نسميو  -y-لو أصٌل ُب زمن رسوؿ ا  فأي شيء تعبدي كاف

 .بدعة
ة الٍب حدثت بعد زمن بدع الشيعبالضابط الزمِب أخرج الربقعي وا٣ببلصة أف 

 .تسميتهم ٥با بسنن األئمةو النبوة 
 قائم الشيعة. العملية وسنة -y-مقارنة البرقعي بين سنة رسول اهلل  -

بعد أف ألغى الربقعي وجوب اتباع سنن األئمة ا٤بعصومْب عند الشيعة االثِب 
عشرية ومنها سنة اإلماـ الثاين عشر ا٤بنتظر، بّْب سبب ذلك فاستدؿ ببعض ا٤بواقف 

وقد ظهر فيها رٞبة  ،من السنة النبوية ا٤بشرّفة ا٤بتضمنة الداللة على أهنا واجبة االتباع
 بأمتو وشفقتو عليهم وظهور أخبلؽ النبوة ُب تعاملو مع البشر. -y-رسوؿ ا 

 ،وذكر مبلمح من سنة مهدي الشيعة تبّْب طريقة تعامل إمامهم الثاين عشر
  وأهنا ٚبلو من موافقة رسوؿ ا ،وظهرت فيها الداللة على أف سنتو ال تصلح لبلتباع

-y- :حيث يقوؿ 
فلن يكوف حالو أفضل من  -y-٧بمد  ا٤بهدي سيسّب على غّب سنة ))إذا كاف

 :-y- ، لقد قاؿ ا تعأب لرسولو(ٔ)ىذا ا٢باؿ

أنو كاف ألْب  -y-وقد روي عن سّبة النيب  ،(ٕ)﴾ڄ  ڃ    ڃ   ڃ﴿
 .(ٖ)الناس وأكـر الناس

                                                           

 .كما سيأٌب  لفوف الشيعة باألرجل والسيوؼه أعناؽ من ٱباأ( يعِب رفعو للسيف ووط(ٔ
 (.ٜٜية رقم: )اآلاألعراؼ، سورة ( (ٕ
كاف ألْب الناس جناحًا وأطيبهم خرباً.   -y-أخرج ا٢باكم عن ابن عباس أنو رسوؿ ا ( ٖ)

-([، وال يعلو الكبلـ ُب وصف لينو ٘ٙٔٗ]انظر: ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، برقم: )

y-پ  ڀ  ڀ   ڀ  ﴿ى كبلمو تعأب الذي يقوؿ فيو: وتواضعو وحسن معاشرتو عل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ٺ
= 
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منو أف يلعن   حد طلب أصحابووعندما كسرت رباعيتو وشج وجهو الشريف ُب أُ 
 كفار مكة فقاؿ ٥بم:

قومي فإهنم ال  ، اللهم اىدِ ))إين ٓب أبعث لعانًا ولكِب بعثُت داعيًا ورٞبةً 
، وأما قائم ىؤالء فليس لو عمل -y-، أجل تلك ىي سّبة رسوؿ ا (ٔ)يعلموف((

 .(ٕ)الرؤوس(( سوى ضرب
وأنو  ،-y-من العمل بسّبة رسوؿ ا  الربقعي وقفوُب ىذا الكبلـ تبيْب ٤ب

 .ما يسميو الشيعة بسنة اإلماـ ا٤بهدي وسّبتو ُمقدمة على عمليةسنة  يعتربىا
السنة القولية، حيث  تشكيكو ُب قبوؿٰبتمُل ٦بمٌل كبلـٌ   -رٞبو ا تعأب-ولو 
 يقوؿ:

كتاب ا تعأب وسنة رسوؿ تباعو ُب اإلسبلـ ىو  اما ٯبب ))ينبغي أف نعلم أف 
فقط ال غّب، وليس لدينا ُب اإلسبلـ شيء ا٠بو سنة  أي طريقتو العملية ؛-y-ا 
ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ وئ  ۇئ﴿ويوضح ذلك قولو تعأب:  ،اإلماـ

 .(ٗ)(((ٖ)﴾ ىئ  ىئ  ىئ  ی ېئ

فكوف الربقعي نّص على اتباع السنة العملية دوف القولية ٰبتمل أنو يذىب ٥بذا 
ُب معرض  كبلمو السابق  أورد -رٞبو ا-لكونو  ذا الرأيبل ٲبكن ا١بـز هبالرأي، وعليو ف

منها سفكو للدماء العملية وذكروا  تباع سنة اإلماـاالشيعة بادعائهم وجوب  الرد على
 وسّبه بالسيف ُب الناس.

                                                           
= 

 [.(ٜ٘ٔ]سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: ) ﴾ڤ  ڦ  ڦ
 (.ٜٜٕ٘(، ومسلم ُب الصحيح برقم: )ٕٖٔجو البخاري ُب األدب ا٤بفرد برقم: )أخر ( ٔ)
 (.ٕ٘ٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٕٔية رقم: )سورة األحزاب، اآل( ٖ)
 .(ٜٔٔ، ص: )[( ٙبقيق علمي ]النسخة اإللكَبونيةٗ)
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الٍب يسموهنا سنة العملية مهدي الشيعة فالربقعي أراد التأكيد على أف طريقة 
من  دوف غّبه العملية -y-وإ٭با ٯبب اتباع طريقة رسوؿ ا  ،االتباع ةجبوا ليست
 :يلي برر كبلمو ٗبامهما بلغت رتبتو، و  الناس

تباع اذكر كبلمو ُب التأكيد على وجوب  موضع : أنو سبق ُب أكثر منأوالً 
 .تقسيم للسنةالقرآف والسنة معاً ببل 

الدالة على تباع السنة النبوية بأدلة القرآف الكرمي ا: استداللو على وجوب ثانياً 
 ُب كل شيء. -y-وجوب طاعة رسوؿ ا 

سنة : أف كبلمو اتمل جاء ُب معرض الرد على الشيعة بقو٥بم ببدعة ثالثاً 
تباع ٗبثابة سنة سيد البشر ة االواجب تهم العمليةماـ، أو هنج اإلماـ، وجعلهم من سناإل
-y-  وكثرة كذهبم على أئمتهم ُب الروايات ا٤بنسوبة إليهم، وكبلمو اآلنف قالو ُب

وُب مقاـ مناقشة ىذا ا٤بصطلح  ،(سنة اإلماـ)معرض الرد على ىذه البدعة ا٤بسماة 
 .دوف غّبه -y-د إلزامهم بفعل الرسوؿ فهو أرا الذي أحدثوه

واألخبار الصحيحة الثابتة  -y-أنو استدؿ على الشيعة بأقواؿ الرسوؿ : رابعاً 
 ٩با ينفي عنو ىذه الشبهة والقوؿ بأنو ال يرى السنة القولية.

تباع السنة اؽ ُب ا٤بوضع الذي قرر فيو وجوب أنو كاف يتكلم بإطبل: خامساً 
عملية أو تقريرية، فكاف  ن غّب تفصيل ُب أنواع السنة قولية أوالنبوية على كل مسلم م

تباع على ا٤بسلم مطلقاً، وىذا ىو ا٤بوضع الوحيد الذي َعثرُت فيو على كبلـ يوجب اال
ُب أنواع السنة وخرجت منو تلك العبارة اتملة، ٩با يدؿ على أنو  لو متضمن تفصيبلً 

أف االتباع يكوف ، وأف مقصوده منها وعملو يعِب هبا ما يسميو الشيعة "سنة اإلماـ"
 وا أعلم. ال لسنن وطرؽ األئمة ا٤بزعومْب، -y-لرسوؿ ا 
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 .المبحث الرابع: موقف البرقعي مما يسميو الشيعة بسنة اإلمام أو نهج اإلمام

تباع سنة أحد من البشر غّب سنة امعلوـُ أف شرع ا تعأب ٓب يأِت فيو أمٌر ب
 .كما دلَّت عليو اآليات الكرٲبة، واألحاديث النبوية الشريفة -y-رسوؿ ا 

قتداء سنة وسّبة وهنج ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب تباع واالويأٌب بعد السنة ُب اال
عهم والعض على سنتهم بالنواجذ، فهم الذين تبااب -y-الذين أمرنا رسوؿ ا 
 .وشاىدوا التنزيل -y-صاحبوا قائل السنة 

وكانت نفوسهم متلهفة لتلقي ا٢بديث مشافهًة منو، ومستعدة ٢بفظو ونقلو، 
وأذىاهنم صافية نقية ٓب تتلوث بالبدع واألىواء والضبلالت، فهم مع حفظهم للقرآف 

ونقلوىا ٤بن  -y-حفظوا لنا سنة نبينا فقد  ،صحيحةالكرمي ونقلو إلينا عرب أسانيدىم ال
 .، فكانوا أوثق ا٣بلق وأصدقهم وأسلمهم نقبلً -y-جاء بعدىم كما ٠بعوىا ورأوىا منو 

تباع السنة واقتفاء ا٥بدي النبوي فيما يصدر ابل إهنم أكثر ا٣بلق حرصًا على 
 ألحكم.عنهم من أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات جعلت منهجهم األسلم واألعلم وا

ىو  -y-وىذا النيب الكرمي  ،-y-ولذلك اصطفاىم ا تعأب لصحبة نبيو 
تباع ما يسميو ااألمر ب -y-تباع سنة ا٣بلفاء الراشدين، وٓب يأت منو االذي أمرنا ب

 .الشيعة "سنة اإلماـ" أو: "هنج اإلماـ"، بل ٓب تأِت اإلشارة لذلك ُب كتاب وال سنة
-رضي ا عنهنَّ -ر سائغًا لكانت أمهات ا٤بؤمنْب من البش تباع أحدٍ اولو كاف 

تباع وكبار الصحابة من ا٣بلفاء الراشدين ومن بعدىم من نقلة السنة النبوية أؤب باال
. ثِبقتداء من ىؤالء األئمة االواال  عشر ا٤بتأخرين الذين ٓب يكتمل نصاهبم حٌب ىذا اليـو

بدعة "سنة اإلماـ" موقفاً من  -رٞبو ا-الفضل الربقعي  وىذا وقد وقف أب
 حاً عدـ صحتها:فقاؿ موض ،حازماً 

وأنو  ،))ٯبب العلم أف اإلسبلـ يوجب على ا٤بسلمْب التقيد بالكتاب والسنة
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ﴿وأوضح من ىذا قولو تعأب:  ،ليس ىناؾ شيء ا٠بو سنة اإلماـ
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 .(ٔ)﴾ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی
 ُب هنج الببلغة: -ع-وقاؿ علي 

 ، وُب(ٕ)))وصيٍب لكم أف ال تشركوا با شيئاً، و٧بمد فبل تضيعوا سنتو((
أف ىذا منهج األئمة ُب  داللة -رضي ا عنو-أيب طالب بن  استشهاده بقوؿ علي

 .عتبا اال
-y-تباع سنة رسوؿ ا اعلى الشيعة ولذا احتج بقوؿ إمامهم أف الواجب 

تباع شيٍء من أقوا٥بم أو أفعا٥بم أو ااؿ أئمتهم تشهد بأهنم ٓب يوجبوا فقط، وأقو 
 تقريراهتم.

ويرى الربقعي بعد بيانو وإيضاحو لعدـ اعتبار بدعة سنة اإلماـ ُب الدين يؤكد 
 حيث يقوؿ: -y-ىي فقط سنة الرسوؿ تباع اجبة االعلى أف السنة و 

، بل يوضح أف ىذا (ٖ)تباع((فقط ىي واجبة اال -y- ذًا فسنة الرسوؿ))إ
سنة تباع سنة سيد البشر وليس ىناؾ اكرمي األمر باألمر ىو الذي ورد ُب القرآف ال

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ﴿كما قاؿ تعأب:  -y-تباع مع سنتو أخرى واجبة اال

 ا٤بعُب الوارد ُب اآلية السابقة:، حيث يقوؿ الربقعي موضحاً ىذا (ٗ)﴾ىئ  ىئ
سوى سنة رسوؿ ا الٍب أُمرنا ))وليس ىناؾ من حجة ُب القرآف الكرمي 

 .(٘)تباعها((اب
وهبذا يعلم أف من أعظم أسباب ضبلؿ الشيعة ُب عقائدىم وعباداهتم 

                                                           

 (.ٕٔية رقم: )اآلاألحزاب، سورة ( (ٔ
 (.ٕٙٓق علمي، ص: )(، ٙبقيٕٕ: )خطبة رقمهنج الببلغة،  :( انظر(ٕ
 (.ٕٛٓ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
 (.ٜ٘ية رقم: )اآلالنساء، سورة ( ٗ)
 (.ٜٕٓ، ص: )ٙبقيق علمي( ٘)
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حٌب جعلوىم ٗبنزلة رسوؿ ا  ،هموغلوىم الشديد في ،امبلهتم ىو تقديسهم للبشرومع
-y-  الكرمي، وأحاديث فاضطروا أنفسهم لتأويل آيات القرآف  ،تباعاالُب وجوب

تباع األئمة ُب ات دعواىم ُب األمر بواختبلؽ القصص، إلثبا -y-الرسوؿ الكرمي 
 سنتهم ومنهجهم.

اع لكتاب تبوا٤بأمـو على حد سواء ُب وجوب االماـ أف اإلب ذىب إٔب القوؿوي
ماـ ال أصل ٥با ُب دين سنة اإلماـ أو هنج اإلوأف بدعة  ،-y-ا تعأب وسنة رسولو 

 .اإلسبلـ
بعض األدلة من القرآف الكرمي، وٰبتج بأقواؿ  عدـ صحة ىذه البدعةويسرد على 

الناس من بعده  تباع وأمرموضحًا منهجو ُب اال -رضي ا عنو-أيب طالب بن  ليع
، حيث يقوؿ موضحاً فقط -y-بو ا تعأب وما أمر بو رسولو ما أمر  اأف يتبعو ب

 :ذلك
))وليس ىناؾ ُب اإلسبلـ سنة اإلماـ أو خط اإلماـ أو هنج اإلماـ ليكوف أمراً 

-y-ر أف يتبع كتاب ا وسنة رسولو تباع، ذلك أف كل إماـ ومأمـو مأمو جب االوا

 .(ٔ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ؿ تعأب: كما قا

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ   ڇ  ﴿وقاؿ تعأب: 

، وقاؿ (ٕ)﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ

 .(ٖ)﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ﴿تعأب: 
 
 

                                                           

 (.ٓٛية رقم: )اآلالنساء، سورة ( ٔ)
 (.ٚٙ-ٙٙ)رقم:  تافياآلاألحزاب، سورة ( (ٕ
 (.ٖٖية رقم: )اآل٧بمد، سورة ( (ٖ
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 :(ٕ)ُب ىذا الصدد ٤بالك األشَب (ٔ)-كـر ا وجهو-يقوؿ علي 
ىو األخذ  -y- والرد إٔب الرسوؿ ،خذ ٕبكم كتابو))الرد إٔب ا ىو األ
 ُب بياف اآلية: (ٗ)، وقاؿ أيضاً (ٖ)((بسنتو ا١بامعة غّب ا٤بفرقة

أف  :، يقوؿ: ))فردوه إٔب ا(٘)﴾جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب ﴿
 .(ٙ)((أف نأخذ بسنتو :-y- ورده إٔب الرسوؿ ،٫بكم بكتابو

                                                           

بتكرمي الوجو عن سائر الصحابة الكراـ  -عنو رضي ا-أيب طالب بن  ( ٛبييز ا٣بليفة علي(ٔ
فهم يَبضوف عن ا١بميع ببل تفريق   ،ليست من ٠بات أىل السنة وا١بماعة وال من منهجهم

[، (ٓٓٔ) ، اآلية رقم:التوبةسورة ] ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴿كما قاؿ تعأب: 
بتكرمي الوجو من لوثة التشيع الٍب كاف الربقعي عليها قبل ىدايتو، ويقوؿ  اً وٚبصيصو علي

ٓب يسجد لصنٍم قٍط، يقوؿ الشيخ -رضي ا عنو-دعائهم أف عليًا االشيعة ذلك حسب 
رضي ا -بكر وعمر وعثماف، فكبل الشيخْب  و: ))ويشاركو فيها أب-رٞبو ا- بكر أبو زيد

كاف  -رضي ا عنو-بكر  ايسجداف لصنٍم قط، بل الثابت أف أبٓب يثبت أهنما كانا -عنهما
بلفظ كـر ا وجهو ليس  -رضي ا تعأب عنو-أيب طالب بن  فتخصيص علي ،حنيفاً 
([، ويُرد عليهم بغّبىم ا٣بلفاء من سائر ٗ٘ٗ]معجم ا٤بناىي اللفظية، ص: ) .ثابتاً((

 صناـ.الصحابة الذين ولدوا على اإلسبلـ وٓب يسجدوا لؤل
ربيعة، أمّب، من كبار الشجعاف، رئيس بن  مسلمةبن  عبد يغوثبن  ا٢بارثبن  ( مالك األشَب(ٕ

، وشهد -رضي ا عنو-قومو، أدرؾ ا١باىلية، شهد الّبموؾ، وكاف ٩بن أّلب على عثماف 
ىػ(. ]انظر:  ٖٚا١بمل، وأياـ صّفْب مع علي، وواله مصر، ومات ُب طريقو إليها، سنة: )

 ([.ٜٕ٘/ ٘ـ، للزركلي، ص: )األعبل
كلها جامعة، وليس فيها الثابتة   -y-(، والصواب أف سنتو ٖ٘رقم: ) خطبة( هنج الببلغة، (ٖ

هنج الببلغة كتاٌب ببل أسانيد، ؽ، بل ا٤بفرؽ ما سواىا من سنن األئمة ا٤بضلْب، و شيٌء مفرّ 
رضي -عن علي ىذا القوؿ لكي يعرؼ صحيحو من سقيمو، وجامعو من مفرّقو، فإف ثبت 

 .-y-على رسوؿ ا  ةا٤بكذوبو  ةا٤بوضوعفقصده بالسنة ا٤بفرّقة: -ا عنو
 (.ٕٛٔا٤برجع السابق، ا٣بطبة رقم: ) انظر: ((ٗ
 (.ٜ٘ية رقم: )اآلالنساء، سورة ( (٘
 (.ٕ٘ٔ: )خطبة رقم، هنج الببلغة( (ٙ
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ا٤بقاـ ٩با ال إننا إذا أردنا أف نورد اآلثار الٍب جاءت ُب ىذا الصدد فسيطوؿ بنا 
 .(ٔ)يتسع لو ىذا ا٤بختصر

كم على لساننا  ء هم أحاديث كثّبة تفيد أنو إذا جاوقد أورد أئمة الشيعة أنفس
وال ٱبالفهما وإال فبل  -y-كبلـ ينقلو الناس فيجب أف يوافق كتاب ا وسنة نبيو 

 .(ٕ)تقبلوه
والذي ٓب  تباع، وأما سّبة القائمفقط ىي واجبة اال -y- ذًا فسنة الرسوؿإ

 ؟.سيكوف موافقاً لكتاب ا أـ اليأت بعُد وأخبلقو ٩با ال نعلم ىل 
تباعو، وذلك أف سلوؾ األئمة متباين فيما بينهم، فَبى افهذا ٩با ال ٯبب علينا 

كث ُب بيتو، وثالث بينما آخر يعمل بالتقية وٲب ،ويقاتل ال يعمل بالتقية أحدىم
 .يصاّب ويهادف

تعأب ٓب يأمرنا بتقفي  إٔب أف ا أضف ،قتداء بسنتهم وسّبهتمإذاً فبل ٲبكننا اال
 .(ٖ)تباع سنتهم((اآثارىم و 

 ،وهنج ،سنة)فليس من منهج األئمة أنفسهم أهنم يتبعوف بدعة ما ُيسمَّى: 
 الٍب كانوا فعبلً  -y-لؤلئمة من قبلهم على حساب سنة وهنج رسوؿ ا  (وخط
 .يتبعوهنا

بشٍر تباع اىم على اس بعدىم هبذه البدعة، وٓب ٰبضو نال اكما أهنم ٓب يأمرو 
لثبوت عمل  تباعال يُعقل أف تكوف سنتهم واجبة اال، بل -y-سبقوىم عدا سيدىم 

 .عضهم بالتقية، وإٮباؿ بعضهم ٥باب
بالتقية، واختبلفو تباع ىذا النهج ا٤بتفاوت مع تباينهم ُب العمل افكيف يسوغ 

 .ُب ىذا األصل
                                                           

 .-رٞبو ا-( ال يزاؿ ا٢بديث للربقعي (ٔ
ل عن الربقعي أنو ال يوجد لديو إشكاؿ ُب قبوؿ سنة ا٣بلفاء الراشدين ما يستفاد من ىذا النق( ٕ)

داـ أف ا٤بناط لديو ُب االحتجاج واالعتبار بالكبلـ أف يكوف القوؿ ا٤بنسوب ألي شخص 
 .-y-موافقاً لكتاب ا تعأب وسنة الرسوؿ 

 (.ٜٕٓ- ٕٛٓ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٖ
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تباع األئمة اب- y- ة رسولونا مأمورين ُب كتاب ا وال سنفضبًل عن أننا لس
 ُب سنتهم، ىذا معُب كبلـ الربقعي.

 ب الربقعي ألبعد من ذلك فيسأ٥بم:بل يذى
وٓب ٱبرج حٌب اآلف وتعدونو خاًب ا٤بتبوعْب؟ وال نعلم كيف  اً كيف نتبع مهدي

 .!يوافق ا٥بدي النبوي أـ سيخالفو؟ستكوف أخبلقو وعوائده؟ وىل س
وقد سبق ذكر جانب من أفعاؿ مهديهم وفق معتقدىم فيو، وسيأٌب مزيد بياف 

 ٩با ال يتفق مع ا٥بدي النبوي الكرمي. -ٗبشيئة ا تعأب-ألفعالو 
     ة الصحيحة الثابتة عن رسوؿ ا ويقوؿ الربقعي ُب التفريق بْب السنة النبوي

-y- ىذه السنة ا٤ببتدعة و  ها والعمل هباتباعاتابو الكرمي الٍب أوجب ا علينا ُب ك
 :(سنة اإلماـ)عند الشيعة والٍب يقـو عليها دينهم ويطلقوف عليها اسم 

ليست ٕبجة، وىذا من بدع الشيعة،  -y-نة النيب سُ  غّبَ  ))وا٢بق أف سنةً 
ۇئ     وئ﴿؛ ألف ا تعأب يقوؿ: -y-والسنة ُب اإلسبلـ منحصرة ُب سنن النيب 

منْب، أو ُب سنة الصادؽ وٓب يقل سنة أمّب ا٤بؤ  ،(ٔ)﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ
 .أسوة -عليهم السبلـ-والباقر 

و البحار وسائر كتبهم ُب الكاُب أو وسائل الشيعة أ-فانظر كتب الشيعة، أعِب 
ة عن أئمتهم ومستندة إٔب أقوا٥بم ترى كل رواياهتم أو أكثرىا مروي-الفقو 

 .(ٕ)وأفعا٥بم((
وىذا الكبلـ يوّضح ردة الفعل ا٤بوجودة عند الربقعي ٘باه بدع الشيعة و٧بدثاهتم 

 ا٤بسماة بسنن األئمة.
 ،الرتكاب شرؾ الطاعة ت الشيعةقاد (سنة وهنج اإلماـا٤بسماة بػ: )بدعة إفَّ الو 
قف الربقعي من طاعة األئمة مو  حينما بّْب  (ٖ)نتيجة توصَّل إليها باحث معاصرال ذهوى

                                                           

 (.ٕٔ( سورة األحزاب، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٛ( نقد ا٤براجعات، ص: )(ٕ
 ذكرىا.أدناه ٧بمد البديوي، ُب رسالتو العلمية الوارد بن  ( خالدٖ)
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 فقاؿ:
تباع ا٤بطلق رجعْب ٤بسائل الدين، كما يعّد اال))يعّد الربقعي الكتاب والسنة ٮبا ا٤ب

 .من الشرؾ ا٤بنهي عنو -y- ورسولو ألي أحد غّب ا
كما ٯبد الربقعي ُب الروايات عن األئمة من آؿ البيت كثّباً من النصوص الدالة 

 .(ٔ)((بتحكيم الكتاب والسنة فقط م كانوا يأمروفعلى أهن
وىذه النتيجة اجململة ىي ما ذكرتو تفصيبًل من كبلـ الربقعي ُب ىذا ا٤ببحث 

 وطريقتو ُب معرفة السنة والبدعة. -رٞبو ا-ليكوف القارئ على اطبلع ٗبواقع كبلمو 
 
 

                                                           

(، وساؽ استدالؿ الربقعي بعدة أقواؿ ٓٓٔ- ٜٜ( أعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: )ٔ)
كما مرَّ -y-تباع سنة الرسوؿ اأيب طالب، وأئمتهم الباقر، والصادؽ ُب وجوب بن  لعلي
 معنا.



 

 
 
 الثانيالفصل 

 ضةالراف مهدي روايات أسانيد من البرقعي موقف
 
 

 مباحث: ةوفيو أربع
 المبحث األول: الكتب التي جمعت أحاديث مهدي الشيعة

 .هوأخبار 
، وفيو تمهيد رواة أحاديث وأخبار مهدي الشيعةالمبحث الثاني: 

 ومطلبان:
 التمهيد.

 .المطلب األول: الرواة المجاىيل
 المطلب الثاني: الرواة الضعفاء.

المبحث الثالث: رأيو في الطريق الصحيح إلثبات الروايات 
 واألخبار.

هم الذين يرددون ئرابع: رأيو في والة أمورىم وعلماالمبحث ال
 أحاديث المهدي.
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 .المبحث األول: الكتب التي جمعت أحاديث وأخبار مهدي الشيعة

عة من خبلؿ اىتماـ الربقعي بنقد كتب الشيعة وإفراده مسألة ا٤بهدي عند الشي 
للمؤلفات الٍب اعتنت ٔبمع روايات ا٤بهدي،  -رٞبو ا-بالبحث والدراسة، فقد َعَرَض 

إٔب وتوصل وكشف عن رأيو ُب بعض تلك ا٤بصنفات الٍب ٝبعت أدلة ىذه العقيدة، 
 .(ٔ)أهنا مهمبلت ٝبعت خرافات

 وسنقف على ٭باذج لبعض تلك ا٤بصنفات الٍب أوضح رأيو فيها.
ففي أثناء حديثو عن كتبهم وتسببها ُب االختبلفات وا٣برافات وضبلؿ الشعب 

))ىذه الكتب الٍب قد توٮبنا أهنا حجة إ٥بية وكافية ألبناء مذىبنا! ىي   يقوؿ:اإليراين
 .(ٕ)الختبلؼ وأوجدت ا٣برافات وضّللت شعبنا((الٍب أنشأت ا

ف على قيمتها وسنعرض اآلف لثبلثة ٭باذج منها حوت أخبار ا٤بهدي، ونق
 العلمية وىي:

، وكتاب الكاُب للكليِب، وكتاب كشف الغمة (ٖ)كتاب ٕبار األنوار للمجلسي
 :(ٗ)لؤلربلي

كتب   من أكرب وأضخم ب ٕبار األنوار للمجلسي، ويعدُّ كتا  النموذج األول:
ا٢بديث عند الشيعة حيث فاقت ٦بلداتو ا٤بائة ٦بلد، وخصص اجمللسي ثبلثة منها 

                                                           

 (.ٕٙٓٙبقيق علمي، ص: ) ظر:ان ((ٔ
 (.ٕٖ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
الكاُب للكليِب  بياف موقفو من كتابٕبار األنوار على  من كتاب بياف موفق الربقعي( قّدمت ٖ)

لكوف اجمللسي اعتُب بأحاديث  عندىم؛مع أهنم يعدوف كتاب الكاُب ىو ا٤بصدر األوؿ 
 ن ا٤بهدي إال قليبًل.نما ٓب يتحدث الكليِب عبي ،ا٤بهدي ا٤بنتظر ُب ثبلثة ٦بلدات من كتابو

، كاف من الوزراء، والعلماء، أيب الفتح األربليبن  عيسىفخر الدين بن  ا٢بسن علي و( أب(ٗ
 ([.ٕٛٔ/ ٔ. ]الذريعة، ص: )(ىػ ٕٜٙ)وادثْب، توُب ودفن ُب بيتو ُب بغداد سنة: 
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 .روايات دالة على ا٤بهدي ا٤بنتظرفأورد فيها ٝبيع ما بلغو من  ،للمهدي
قدىا من وقد قاـ الربقعي باستعراض روايات ىذه اجمللدات الثبلثة رواية رواية، ون

جهة السند وا٤بًب، وكشف عن عدـ اتفاقها مع القرآف والسنة، فضبًل عن اصطدامها 
إف وجد ُب حٌب و  ،بكبلـ ٦بمل ُب كل روايةمع بدائو العقوؿ، وبْبَّ فساد أسانيدىا 

 ت بْبٝبعقد تكوف الرواية ، أو فقد يكوف اإلسناد باطبلً  بعض متوهنا صحة ُب ا٤بعُب
ٙبّملهم ُب متهموف ُب دينهم و  رواهتم ف أغلبإحيث  ،داسناإل وفسادا٤بًب  فساد

وذلك ألنو خصص لنقد كتاب  ؛حوؿ ىذا الكتاب بالذات كثّب جداً للرواية، وكبلمو 
 ، ومن ذلك قولو:كتاب ٙبقيق علمي ُب أحاديث ا٤بهديٕبار األنوار  

للمجلسي الذي  ار الشيعة ىو كتاب ٕبار األنوار))وإف أضخم كتاب ٞبل أخب
( من الطبعة األخّبة، وإننا ٖ٘- ٕ٘- ٔ٘ع تلك األخبار ُب ٦بلداتو: )ض بعبء ٝبهن

سوؼ نتطرؽ باختصار إٔب ٝبيع أبواب ىذه اجمللدات ُب عرضها للقارئ كي ٰبكم 
بنفسو على مدى القيمة الٍب ٙبملها تلك األخبار، ال سيما أف أخبار ىذه اجمللدات 

 آف.ال تتفق مع العقل وال مع القر الثبلثة 
وإنا لنعجب من أمر أولئك الذين ادعوا العلم والعقل ٍب قاموا ٔبمع ىذه 
األخبار!! وما من أحد يُعمل فكره فيها حٌب يُدرؾ بطبلف ما فيها، وخرافة نسجها، إال 

لتنوير القارئ،  أننا مضطروف ألف نورد بعض تلك ا٤بختلقات إلظهار ا٢بقيقة وطلباً 
تلك الروايات من حديث صحيح واحد من حيث  نو ليس ُب ٝبلةإوٲبكننا القوؿ 

 .(ٔ)إسناده((
أف ذكر ، و وكتاباجمللسي هبم  ويتحدث الربقعي عن عقائد بعض الرجاؿ الٍب ُسػّود 

الشيعة ال مانع لديهم من النقل عن ساحر أو كاىن موجود أو معدـو ُب سبيل أف 
 فيقوؿ: عقيدة يرغبوف ُب إثباهتا،تكوف الرواية ا٤بنقولة عنو موافقة ل

))وحْب فرغ اجمللسي من سرد أخبار الرواة الوضاعْب على لساف األئمة، بدأ ُب 

                                                           

 (.ٕٗ، ص: )كسر الصنم( (ٔ
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كتابو ىذا كلو، مع ومؤل هبا أربع صفحات من   (ٔ)ىذا الباب بأخبار الكهنة والنسَّاجْب
 :(ٕ)قاؿ -y-أف رسوؿ ا 

))من مشى إٔب ساحر أو كاىن أو كذاب فصدقو ٗبا يقوؿ فقد كفر ٗبا أنزؿ ا 
 .(ٖ)((بو من كتاب

ولكن ىؤالء ُب سبيل إثبات أقوا٥بم ودعاواىم مستعدوف لتقبل أقواؿ الكهنة 
 .(ٗ)ا٤بوجبة للكفر((
أف تكوف قصصاً  وأهنا ال تعدو ،حاؿ تلك الرواياتإٝبااًل الربقعي  بْبوقد 

عاطفتهم ٫بو  ا منها استمالة قلوب العواـ، واستدرارمتخيلة أو مكذوبة، قصد صانعوى
 عقائدىم، حيث يقوؿ:

))شرع اجمللسي ىنا بنقل القصص الٍب ذكر العديد منها ُب تلك ا٢باشية كقصة 
ا١بزيرة ا٣بضراء، وىي قصة خيالية وٮبية وموضوعة، ولقد أوردوىا ألهنا ذات أثر ُب 

ىذه القصص إٔب ٝبع العواـ وذوي إهنم قصدوا من نسج  وأنا أقول:جذب النفوس، 
 .(٘)ا١بهل حو٥بم((

                                                           

طْب وا٢باكة لكوهنم يتفنوف ٖبياطة ا٤ببلبس وإظهارىا ٗبظهر ٝبيل شبههم با٣بياف: و ( النسَّاجٔ)
إلغراء الناس، وكذلك يفعل ىؤالء ا٤ببتدعة بعامة وجهلة الشيعة ُب إخراج نصوص الكذب 

 على األئمة با٤بظهر ا١بميل ليقبلوىا.
، ٕبار (ٔٓ٘/ ٗ: )ص للشيخ/ علي النمازي الشاىرودي، سفينة البحار،انظر: مستدرؾ ( ٕ)

 (.ٖٕٛ/ ٕ(، الفصوؿ ا٤بهمة، للحر العاملي، ص: )ٕٕٔ/ ٙٚألنوار، ص: )ا
السلسلة الصحيحة، لؤللباين، ص:  (،ٖٜٙ٘اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند برقم: ) ا٢بديث أخرجوو ( ٖ)

(، شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة وا١بماعة، ٔ٘٘(، مشكاة ا٤بصابيح، برقم: )ٖٔٔ/ ٙ)
(، كتاب التوحيد، ٜ٘ٚ/ ٕالطحاوية، ص: )(، شرح ٜٓٓٔلئلماـ البللكائي، ص: )

 ( ما جاء ُب الكهاف و٫بوىم.ٕ٘عبدالوىاب، باب رقم: )بن  للشيخ/ ٧بمد
 (.ٜٓ، ص: )كسر الصنم( (ٗ
 (.ٛٚٔ، ص: )كسر الصنم( ٘)
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 ىذا الكتاب من أىم الكتب كتاب الكاُب للكليِب، ويعدُّ   النموذج الثاني:
ويزعموف أنو معروٌض على اإلماـ وا٤براجع العلمية الٍب يأخذوف عنها أصوؿ دينهم، 

 .(ٔ)وأنو قاؿ فيو: )الكاُب كاؼ لشيعتنا( ،ا٤بنتظر
با٤بهدي، وٝبعها ُب كتاب  بواب ىذا الكتاب بالروايات ا٤بتعلقةوقد اعتُب جامع أ

 نو، يقوؿ الربقعي عن ىذا الكتاب:م ا٢بجة
))وخبلصة األمر عثرنا فيو على مئات اإلشكاالت، ورأينا أف أىل ىذا الكتاب 

قت ذاتو موافقاً غارقوف ُب ا٣برافات واألوىاـ، ووجدناه ٨بالفًا للقرآف، وٓب نره ُب الو 
 .(ٕ)((ك فالويل لغّب ذلك من كتبهمفإف كاف ىذا الكتاب كذل ،عد العقليةللقوا

يعِب أف ىذا الكتاب وىو األصل لديهم مليء باإلشكاالت وا٣برافات واألوىاـ 
فهو يتوعدىم ببياف حاؿ ٝبيع تلك  ؟!فكيف بغّبه من الكتب الٍب ىي أقل أٮبية منو

 .الكتب
ي وأهنم جعلوا موضوعاتو كالوح ،تباعهم ٤با ُب ىذا الكتابان وقد ٙبدث ع

 .وال يعدوف القرآف كافياً ٥بم ،حيمن الو  اً اإل٥بي ا٤بنزَّؿ، بل جعلوه خّب 
ُب حْب يعدوف كتاب الكليِب كافياً، مع أنو ٯبمع األضداد وا٤بتناقضات ويضم 

 . حيث يقوؿ:(ٖ)بْب دفتيو من ا٣برافات ما ال ٰبصى
وال يتوقعوف أبدًا أف  ،علمي معقوؿ))إف الناس يظنوف أف كتاب الكاُب كتاب 

 .(ٗ)يكوف فيو مثل ىذه ا٤بوىومات وا٤بهمبلت وا٣برافات((
 ىذا بالنسبة لكتاب الكاُب، ومن كتبهم أيضاً:

 
                                                           

 ( مقدمة كتاب الكاُب.ٔ)
 (.ٕٚ، ص: )كسر الصنم( ٕ)
 (.ٜٕا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٖ)
 (.ٖٕٖ، ص: )ا٤برجع السابق( (ٗ
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مصادر  كتاب كشف الغمة لؤلربلي، ويعدُّ ىذا الكتاب من  النموذج الثالث:
وجوب واألدلة على  عشر، ومعرفة فضائلهم وعباداهتم وتعامبلهتم ثِبسّبة األئمة اال

 ثِبناقب الدالة على خاًب األئمة االاألحاديث واألخبار وا٤بكما يضم فيهم،   االعتقاد
 حيث يقوؿ الربقعي عن ىذا الكتاب:ا٤بهدي ا٤بنتظر، وىو عشر 

ىذا الكتاب الذي أُلف ُب القرف  الغمة كتاب كشفأيضًا عن   (ٔ)))ىنا نقل
الذي  (ٕ)يوسف الشافعي الكنجيبن  مد بوىو نقل عن كتاب كفاية الطال ،نالثام

بابًا فيو نفس األخبار الٍب ذكرت آنفًا ولكن عن طريق الوضاعْب من  (ٕ٘)ٝبع فيو 
حيث توجد فيو أخبار  خرى ُب كتاب أخبار كفاية الطالبأىل السنة، وىناؾ خرافات أ
 .(ٖ)ليست ٗبروية ُب كتب أخرى((

وىو من الكتب الٍب اعتنت باألحاديث واألخبار  فكتاب كشف الغمة لؤلربلي
من الكتب الٍب ٝبعت ا٤بوضوعات وا٣برافات  الة على اإلماـ الثاين عشر واحدٌ الد

 كتابو كشف الغمة.  رواياتبتمحيص  األربلي ا٤بنقولة عن الوّضاعْب من غّب قياـ مؤلفو
وال ٛبحيص فيما  تدقيق من غّب عي آخرشينقل عن فكشف الربقعي قيامو بال

 .ينقلو عنو
وخاصة كتاب اجمللسي  ،وقد أخذ الربقعي على عاتقو نقد مرويات كتب الشيعة

، وبذؿ وسعو ُب سبيل ٙبقيق الصحيح من السقيم من ٕبار األنوار والكاُب للكليِب
ركْب ا٢بكم ، كما قاؿ: ))ومن جانبنا ٫بُن سندرس كل خرب من تلك األخبار تاارواياهتم
 .(ٗ)للقارئ((
 

                                                           

 ( يعِب بالناقل اجمللسي ُب ٕبار األنوار.(ٔ
. ]انظر:  (ىػ ٛ٘ٙ)، توُب سنة: الكنجي الشافعي ٧بمد القرشي النوفليبن  يوسفبن  ( ٧بمد(ٕ

 ([.ٕٗكتاب األربعْب، للشيخ ا٤باحوزي، ص: )
 (.ٚٛ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٖ
 (.ٜٜ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٗ
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 حقائق ونتائج أٝبلها ُب األمور التالية:توصل إٔب وقد 
 ها.لتكثير حجمفي كتبهم لروايات ا أنهم يكررون .ٔ

كرر بعض الروايات ُب أكثر من موضع   البحاريبْب الربقعي أف اجمللسي ُب كتابو 
 اؿ عنو:حيث ق (ٔ)ومن ذلك ا٣برب الوارد عن ا٤بفّضل ،لغرض تكبّب حجم كتابو

ولذا أضاؼ  ؛د اجمللسي إٔب ٝبع كل ذلك رغبة ُب تضخيم حجم كتابو))لقد عمَ 
ىذا الباب بعنواف خرب ا٤بفضل ليضيف مزيدًا من الصفحات ببل معُب، وىو عبارة عن 

حيث أورد أواًل موضوعاتو كلها ٝبلة ُب األبواب  ،خرب واحد طويل عن ا٤بفضل
 .(ٕ)السابقة((

 وُب موضع آخر يقوؿ:
)ولكن ٤باذا عمد اجمللسي إٔب ىذا التكرار؟ لعلو كما قلنا أراد أف ٯبعل مؤلفو )
 .(ٖ)ضخماً((

وىذا من األغراض الٍب يرى الربقعي أف بعض علماء الشيعة يقـو بتأليف الكتب 
من أجلها، وإذا نظرنا ُب كتاب ٕبار األنوار وجدناه يربو على مائة وعشرة ٦بلدات، 

 ا١بم الكبّب.ٝبع من ا٣برافات والغث 
وقد وجدُت أثناء اطبلعي على كتبهم ا٢بديثية تكرارًا ونقل بعضهم عن بعض 

 بالصفحات من غّب إضافة شيء جديد وال اعَباض أو مناقشة ألحد.
 .حشو كتبهم بالمتناقضات .ٕ

توصل فسرب الربقعي أمهات مؤلفات الشيعة وعرؼ ما فيها من روايات ورجاؿ 
عي حيث صرَّح بتناقضها ُب فاٙبة تعليقو على روايات مدّ  أهنا ٧بشوة با٤بتناقضات،إٔب 
 ية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى فقاؿ:رؤ 

                                                           

 ستأٌب ترٝبتو.( ا٤بفّضل: (ٔ
 (.ٕٗٗجع السابق، ص: )( ا٤بر ٕ)
 (.ٖٙ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٖ
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))َكَتب اجمللسي ُب ىذا الباب على لساف الذين رأوا ا٤بهدي ُب الغيبة الكربى، 
 .(ٔ)وسنرى ىنا كيف أف كتب الشيعة ٧بشوة با٤بتناقضات((

ستدؿ ا، ٍب (ٕ)تكوف كاأللغاز هنا من شدة تناقضها وعدـ منطقيتها تكادوذكر أ
 بهم برؤية إماـ الزماف حيث يقوؿ:على تناقض روايات ا٤بهدي ُب كت

))رؤية إماـ الزماف ُب ىذه الرواية وأمثا٥با كلها ٨بالفة لعقيدة الشيعة نفسها، كما 
 نقلوا أنو من ادعى الرؤية قبل الظهور فهو مفٍَب كذاب. 

ومن  ،عي الرؤية كذاب مفَبٍ هة أف مدّ با عليكم الحظوا فهم ينقلوف من ج
جهة أخرى ينقلوف القصص الكاذبة ُب إثبات الرؤية، فليت شعري ما ىذا التناقض؟ 

 .(ٖ)وكيف نستطيع أف نفهم؟((
 .جمع األموالجل لمصنفات ألا ونضعأنهم ي .ٖ

أهنم  اً نبيّ م، و ا٤بزعومْب إلماـ ا٤بهدياسفراء قوؿ الربقعي معلقًا على روايات ي
اب من ٝبٍع لؤلمواؿ والزعم لك الروايات لتربير ما يقـو بو السفراء والنوّ صاغوا ت

، نقل عنو أشياء ُب الكاُب وُب كتاب الغيبة (٘)راويو مهمل: (ٗ)بتوصيلها للمهدي
وٲبكن  ،عبارة عن ٚببطات عشوائية ال يعرؼ صدقها من كذهبا وللطوسي، والبحار ى

 .(ٙ)كوف نائباً ويفتح دكانو لتجارتوي للجميع أف يدركوا أنو من خبل٥با أراد أف
وذلك ألف من مهاـ النواب والسفراء ٝبع األمواؿ من عامة الشيعة وتوصيلها 

 .-كما سيأٌب-لئلماـ ا٤بهدي 
                                                           

 (.ٗٚٔ، ص: )ٙبقيق علمي( ٔ)
 (.ٕٕ٘كسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٕ)
 .-ٗبشيئة ا تعأب-الباب الثاين ، سيأٌب بيانو ُب (ٕٖٔٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٖ
 .بيانو ُب الباب الثاين -ٗبشيئة ا تعأب-( سيأٌب (ٗ
ىكذا  -كر بعض رواتو ُب كتاب علي أكرب غفاري: ))ا٤بهمل: وىو ما ٓب يذ  يقوؿ( ا٤بهمل: (٘

 ([.ٔٚالرجاؿ ذاتاً ووصفاً((. ]انظر: دراسات ُب علم الدراية، ص: ) -كتاب
 (.ٛٓٔص: ) انظر: ٙبقيق علمي، ((ٙ
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فالربقعي يذكر أف أدعياء العلم عند الشيعة يريدوف الوصوؿ إٔب ىذه الغاية 
يدفعوا إليهم أموا٥بم ٕبجة وامتبلؾ قلوب العامة ونيل ا٤بكانة بْب ا١بهلة منهم لكي 

وقد يكوف ىؤالء األشخاص مطعونًا فيهم و٦باىيل  ،إيصا٥با لئلماـ القائم نيابة عنهم
 ،ويعرؼ ىؤالء العلماء أف الرواة الذين ٱبرجوف ٥بم روايات ُب كتبهم كذابوف ووضاعوف

 ويعرفوف أف الكذاب الوضاع ال يؤخذ حديثو وال يعمل بو.
 الطرؼ عن روايات الكذابْب والوضاعْب.ومع ذلك فإهنم يغّضوف 

 :(ٔ)بالمؤلفات الجامعة ألخبار مهدي الشيعة البرقعي تهكم .ٗ
أسلوب التهكُّم ٗبؤلفات الشيعة الٍب ٝبعت ما ىبَّ ودبَّ من الربقعي استخدـ 

 ومن ذلك قولو: ،الضعيفة وا٤بوضوعةا٤برويات 
، ومن ذلك (ٕ)())انتهت خرافات ىذا الباب، وىاكم خرافات الباب التإب(
إنو يها لتفاىتها فعندما يرى بأف بعض الروايات ال تستحق النظر فيها وال التعليق عل

 ، أو أف يقوؿ عنها:(ٖ)))نفس ا٣برافة الواردة ُب ا٣برب الثاين(( يكتفي بقولو عنها:
فيها نفس ا٤بهمبلت ا٤بوجودة ُب األخبار السابقة وقد تكررت ىنا، ورواهتا إما 

 .(ٗ)أو من ىم أسوأ من ىؤالءأصبلً أو من ا٤بهملْب،  وجودٌ  مرؼ ٥بعأهنم ال يُ 
حاديث وأخبار أل نقد الربقعي وىكذا ال يكاد ٱبلو باب من األبواب الٍب ٝبعت

  التهكم ُب بعض الرواة الشيعة.ألسلوب و تخداما٤بهدي من اس
                                                           

ال يعدُّ أسلوب التهّكم من النقد العلمي الذي ينتظره الباحث من ا٤بؤلف، إال أف استعماؿ ( ٔ)
وقد ال يعوف  ،كبلمو فيما بعدُ   أسيقر  ٩بنلربقعي ٥بذا األسلوب ٥بدؼ ٙبريك عقوؿ الشيعة العامة ا

النقد العلمي الرصْب، فأراد أف يوصل ٥بم رسالتو بأسلوب سهل بأف ىذه الكتب حقيقة 
وا٤بؤلفات ليست سوى متناقضات وقصص وخزعببلت يرفضها العقل السليم ٗبجرد ٙبريكو قليبلً، 

 ترٝبتو قولو بأنو كتب مؤلفاتو النتشاؿ الشعب اإليراين من خرافات ا٤بذىب. وسبق ُب
 (.ٕٙٓ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٙٚٔ، ص: )ٙبقيق علمي( ٖ)
 (.ٚٚٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
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 ، وفيو تمهيد ومطلبان:المبحث الثاني: رواة أحاديث وأخبار مهدي الشيعة

 
 التمهيد(ٔ): 

الذي ٛبّيزت بو أمتنا على سائر األمم،  إف من مفاخرنا أمة اإلسبلـ علم اإلسناد
السيما أىل السنة وا١بماعة منها، فهم الذين اختصَّهم ا تعأب هبذه ا٣بصيصة ُب 

وتأديتها كما حفظوىا،  -y-الروايات، وُب حفظهم لسنة نبيهم ند نقل التثبت ع
 .ألمم والفرؽ واألشخاصحٌب غدوا ُب ىذا العلم القدوة ومضرب ا٤بثل لغّبىم من ا
د ٱبشى إنساف على سنة بل أصبح غّبىم عالة عليهم ُب ىذا العلم، وٓب يع

فاظ الٍب بذلوىا ُب سبيل شيئًا بعد جهود العلماء السنة واألئمة ا٢ب -y-رسوؿ ا 
 حفظها، والقواعد العلمية الٍب وضعوىا لقبوؿ الرواية والنظر ُب عدالة رواهتا.

وُب ا٤بقابل ٪بد الكذب والوضع واختبلؽ األحاديث والتساىل ُب قبوؿ الروايات 
وا٢بكم على الرواة ٠بة من ٠بات الشيعة، وعبلمة بارزة معروفة منذ قدمي الزماف عند 

 .ائفةألمة عن أتباع ىذه الطعلماء ا
 رضي ا-أنس بن  أف اإلماـ مالك -رٞبو ا-حيث ذكر اإلماـ ابن تيمية 

 .(ٕ)ُسئل عن الرواية عن الشيعة فقاؿ: ))ال ترِو عنهم فإهنم يكذبوف(( -عنو

                                                           

( بلغِب أثناء عملي على ىذا ا٤ببحث قياـ أحد اإلخوة ٔبامعة أـ القرى ٗبكة ا٤بكرمة بإعداد (ٔ
نواف: )أحاديث ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة االثِب عشرية(، وىو األخ رسالة دكتوراه بع

الباحث الكرمي/ وليد باصمد، حيث جرى بيِب وبينو اتصاؿ أثناء إعدادي ٥بذا ا٤ببحث، 
يدرسها و كتبهم ا٤بعتربة، ٝبيع  وعرفت منو أنو يقـو باستقصاء روايات ا٤بهدي عند الشيعة ُب 

 .ج أىل السنة، فلَُباجع لبلستزادةعلى منه ا٤بًبمن جهة اإلسناد و 
 (.ٖٔ/ٔ( منهاج السنة النبوية، ص: )(ٕ
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األىواء أشهد قوؿ اإلماـ الشافعي: ))ٓب أَر ُب أىل  (ٔ)ونقل ا٣بطيب البغدادي
 قولو: (ٗ)عن القاضي ُشريك (ٖ)، كما نقل السيوطي(ٕ)بالزور من الرافضة((

 .(٘)))اٞبل عن كل من لقيت إال الرافضة فإهنم يضعوف ا٢بديث ويتخذونو ديناً((
مضامْب ما ٯبمعونو من  ىذا وإف علماء الرجاؿ الشيعة ال يهتّموف بأسانيد وال

روايات ُب كتبهم، فهم إٔب جانب علمهم باستشراء الكذب والوضع بْب رواهتم، 
ية عن ىؤالء الكذابْب ٪بدىم ُب مقابل ذلك يتساىلوف غاية التساىل ُب الروا

 .والوضاعْب
كما فعلوا ُب   ،تباع ما ليس منهاحينما ٯبعلوف من السنة واجبة اال بل يبالغوف

سنة اإلماـ وجعلها كالنبوة ُب كوهنا منصبًا إ٥بيًا وأف ما يصدر عن األئمة فهو االعتداد ب
 .(ٙ)تشريع

-y-يات ا٤بنسوبة لرسوؿ ا من نتيجة ذلك تساىلهم ُب قبوؿ الروا فكاف
وا٤بنسوبة لؤلئمة، وعدـ ٛبحيص رواهتا، بزعمهم أفَّ ما يصدر عن اإلماـ فهو حق 

                                                           

مهدي البغدادي، أبو بكر، أحد بن  أٞبدبن  ثابتبن  عليبن  ، أٞبد( ا٣بطيب البغدادي(ٔ
األئمة األعبلـ، من تآليفو: تاريخ بغداد، الكفاية ُب علم الرواية، شرؼ أصحاب ا٢بديث، 

ىػ(. ]انظر: شذرات الذىب ُب  ٖٙٗ، وكانت وفاتو سنة: )ىػ( ٕٜٖوغّبىا، ولد سنة: )
 ([.ٓٗ- ٖٛ/ ٔأخبار من ذىب، ص: )

 (.ٕٙٔ( الكفاية ُب علم الرواية، ص: )(ٕ
من مؤلفاتو: ا١بامع الكبّب، أسباب النزوؿ،  أيب بكر السيوطي،بن  جبلؿ الدين، عبدالرٞبن( (ٖ

 ىػ(. ٜٔٔتوُب سنة: )تنوير ا٢بوالك، الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور، 
ىػ(، أدرؾ  ٜ٘الكوُب الفقيو، ولد سنة: ) ،القاضيعبدا النخعي، أبو عبدا، بن  ( شريك(ٗ

ىػ(. ]انظر: تاريخ اإلسبلـ،  ٚٚٔ، وكانت وفاتو سنة: )-رضي ا عنو-عبدالعزيز بن  عمر
 ([.ٕٗٙ/ ٗللذىيب، ص: )

 (.ٕٖٚ/ ٔ( تدريب الراوي، ص: )(٘
 -y-رضا ا٤بظفر: ))وأما إثبات إمامتهم، وأف قو٥بم ٯبري ٦برى قوؿ الرسوؿ ( يقوؿ ٧بمد (ٙ

 .[(ٕٙ- ٔٙ/ ٖأصوؿ الفقو، ص: )] .فهو ٕبٌث يتكفل بو علم الكبلـ((
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 :(ٔ)شيخهم عبدا الفياضقاؿ مطلقاً ومن أي إسناٍد جاَء، كما 
))إف االعتقاد بعصمة األئمة جعل األحاديث الٍب تصدر عنهم صحيحة دوف أف 

 .(ٕ)، كما ىو ا٢باؿ عند أىل السنة((-y-ىا إٔب النيب يشَبطوا إيصاؿ سند
ضها ومن نتائج ذلك أنك ٘بد رواية تدؿ على شيٍء وُب مقابلها رواية تناق

 ا قاؿ واصفاً حاؿ رواياهتم:وتنافيها، وقد أدرؾ ىذا التنافر شيخهم الطوسي حينم
من االختبلؼ والتباين وا٤بنافاة والتضاد حٌب ال يكاد يتفق خرب إال وبإزائو ما ))

 .(ٖ)((ديث إال وُب مقابلتو ما ينافيويضاده، وال يسلم ح
الٍب اعتمدت عليها وال غرابة أف ٰبدث لدى الشيعة تعارض ُب رواياهتم 

عدالة الصحابة وبكفرىم وردهتم عن الدين، فكاف لزاماً  ـفهم يقولوف بعد ،عقائدىم
وه لرواة السنة الصحيحة أف عليهم للخروج من ىذا ا٤بأزؽ القائم على الطعن الذي وجه

 .ين كفروىم وأعلنوا براءهتم منهمعن رواة آخرين غّب الذ ايبحثو 
نة اإلماـ ومنهجو كاعتبار السنة النبوية الٍب ىي فليس أمامهم سوى اعتبار س

للمصدر وحٌي منزٌؿ من عند ا ليفتحوا ألنفسهم مصدرًا لتلقي الدين بعد إغبلقهم 
 .الثاين من مصادر التشريع

فأصبح من السهل على منتحلي التشيع الدخوؿ من ىذا ا٤بدخل بالكذب فيو 
وعقائد ا٤بذىب على لساف أولئك الرواة وتلفيق قواعد  ،والوضع على األئمة ا٤بعصومْب

خبلؿ عصور األئمة، خصوصًا مع كثرة الناس وإعبلف أشخاص جدد دخو٥بم ُب 
ٝبيع ذلك أدَّى  ،اإلسبلـ، وكثرة السفر والَبحاؿ واالختبلط باآلخرين من غّب ا٤بسلمْب
 ،وضياع األمانة ،إٔب انتشار الكذب على أئمتهم فضبًل عن ضعف الديانة لديهم

 ٩با جعل الباب مفتوحاً للدس ُب الدين باسم سنة اإلماـ. ؛لعمل بالتقيةوا

                                                           

 ـ(. ٖٜٛٔ، مؤرخ، دكتور عراقي، دّرس ُب جامعة بغداد، وتوُب عاـ: )( عبدا الفياضٔ)
 (.ٛ٘ٔ( تاريخ اإلمامية، ص: )ٕ)
 (.ٖ٘/ٔكاـ، ص: )( هتذيب األح(ٖ



 .الرافضة مهدي روايات أسانيد من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٕٔٚ 
 

ومن األسباب الٍب أدَّت لكثرة الكذب والدَّس تأخر اىتماـ علماء الشيعة بعلـو 
السنة النبوية وما يتصل هبا من التصحيح والتضعيف وا١برح والتعديل وا٢بكم على 

حٌب استشرى  ،(ٔ)لْب والضعفاء والكذابْبالرجاؿ وذكر تراٝبهم وانتشار الرواة اجملهو 
 يقوؿ العبلمة عبدالعزيز الدىلوي:الكذب والوضع، 

))ٍب اعلم أف أكثر علماء الشيعة كانوا يعملوف سابقًا بروايات أصحاهبم بدوف 
وٓب يكن فيهم من ٲبيز رجاؿ اإلسناد وال من ألف كتابًا ُب ا١برح  ،ٙبقيق وتفتيش

 .(ٕ)سنة أربعمائة تقريباً كتاباً ُب أ٠باء الرجاؿ((والتعديل حٌب صنَّف الكشي 
ومن ىنا نعلم السبب ا٢بقيقي وراء انتشار الكذب بْب رواة الشيعة، واستفراد 

-اىيل ُب نقل السنة عن رسوؿ ا ىذه الطائفة ٔبُػل الرواة الكذابْب والضعفاء واجمل
y- .وما نسبوه ألئمتهم االثِب عشر 

 عي بقولو:ويذىب ٥بذا الرأي الربق
-وأىل بيت الرسوؿ  -رضي ا عنهم-))فيظهر أهنا اختلقت بعد عصر األئمة 

y- ))وذريتو ٓب يكن ٥بم علم هبذه النصوص(ٖ). 
كما يُبْب الربقعي رأيو ُب رواة أحاديث وأخبار مهدي الشيعة اجملاىيل الذين ال 

شروط قبوؿ الراوي  ال تنطبق عليهم ،يُعرفوف، وإف كانوا معروفْب فهم ضعفاء وكذابوف
 -مثبلً -عند أىل ا٢بديث، بل وال شروط الشيعة ُب قبوؿ الراوي بأف يكوف اثِب عشرياً 

 وذلك من خبلؿ ما يلي:
 

 :المطلب األول: الرواة المجاىيل
وايات من خبلؿ اطبلع الباحث على نقد الربقعي للمؤلفات الٍب اعتنت ٔبمع ر 

                                                           

 أولئك الرواة ا٤بطعوف ُب عدالتهم.بعض أ٠باء  -ثنايا البحثُب -( سيمر بنا (ٔ
 (.ٜٗعشرية ُب بياف فرؽ الشيعة وعقيدهتم، ص: ) ثِب( ٨بتصر التحفة اال(ٕ
 (.ٖ٘ٗ( كسر الصنم، ص: )(ٖ
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وأحاديث ا٤بهدي فقد وجد انتشار ا١بهالة ُب كثّب من تلك األ٠باء الٍب نقلت أحاديث 
 على الرواية. كيب تلك األسانيد من عدة أ٠باءَب أهنم يقوموف ب الظاىرا٤بهدي، بل إف 

عتمادىم وقد وجد الربقعي ُب عدد من أسانيد أحاديث ا٤بهدي عند الشيعة ا
 .فيها على ٦باىيل ومهملْب

 .)عن عدة من أصحابنا( يقولوف ُب بعض أسانيد الروايات: تارةف
 .ة يقولوف: )أخربين بعض أصحابنا(وتار 

 .أو: )روى فبلف بسنده(
ىم؟ ال ؤ بعضهم، فمن ىم الرواة؟ وما أ٠با من غّب ذكر أ٠باء لرواة اإلسناد أو

أو  من ذلك! ا٤بهم أنو مروٌي بسلسلة إسناد، وعن بعض أصحاهبم، ئاً أحد يعرؼ شي
رجاؿ سنده الذين روى  أنو قد رواه فبلٌف بسنده، من غّب تعيْب لفبلٍف الراوي وال أل٠باء

 .يهم وعلى أحوا٥بم ُب كتب الرجاؿلتتعرؼ عل (ٔ)، وال بعض أوصافهمعنهم فبلف
وتفقد قيمتها معو،  ،وىذا ىو عُْب ا١بهالة واإلهباـ الذي تسقط الرواية بوجوده

 .عن أ٠باء ٦بهولْب ويكتفوف بذلك اوو الطريقة ٓب ير فإهنم هبذه 
الرواية من  ولكنهم أصَّلوا وقعَّدوا للجهالة واإلهباـ وجعلوىا سندًا صحيحًا تُقبل

 خبللو، فيكوف قو٥بم:
وى فبلف بسنده( سنٌد صحيٌح )عن عدة من أصحابنا( سنٌد صحيح، وقو٥بم: )ر 

 أنو منسوب لئلماـ، ويوافق االعتقاد السائد. ما داـ
أو نسبوىا  -y-أحاديث نسبها الشيعة لرسوؿ ا َر الربقعي على كما عث

ألئمتهم ا٤بعصومْب وىي بغّب إسناٍد أصبلً، ومن ذلك إيرادىم ألحاديث وأخبار عن 
 ٤بهدي، وقو٥بم ُب سلسلة إسنادىا:ا

                                                           

 (.ٖٖ، ص: )كسر الصنمانظر:  ( (ٔ
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هتا، وال ذكٍر ألوصاؼ تدؿ ، ٍب تذكر الرواية من غّب تعيْب أل٠باء روا(ٔ))ُرُوَي(
 عليهم.

 .هبم، فكيف يرووف عنهم؟ ا يلتقو التقى رواهتا بأئمتهم أـ ال؟، وإذا ٓبفهل 
أـ ماذا؟ وىو ما  إلماـ فمن ىم رواهتا، بشرٌ وإذا كانت ىذه الرواية مروية عن ا

٩با اضطرىم لصنع أسانيد  ،يشّب إٔب أف ىذا أحد أسباب انتشار الكذب عند الشيعة
 بنيت عليها تلك األسانيد مؤلفة تأليفاً وال وتركيب أ٠باء ٥با حٌب وإف كانت األ٠باء الٍب

 :(ٕ)حقيقة وال وجود لرجا٥با، يقوؿ السيد أبو طالب
))إف كثّباً من أسانيد االثِب عشرية مبنية على أساـ ال مسمى ٥با من الرجاؿ، ٍب 

ألسانيد لؤلخبار ا٤بنقطعة قاؿ: وقد عرفُت من رواهتم ا٤بكثرين من كاف يستحل وضع ا
 عت إليو، وحكي عن بعضهم:إذا وق

، وينسبها لؤلئمة بأسانيد يضعها، فقيل لو ُب (ٖ)أنو كاف ٯبمع روايات برزٝبهر
 .(ٗ)ذلك، فقاؿ: أ٢بق ا٢بكمة بأىلها((

ل الربقعي ٗبهمة الفض و رواة أخبار الشيعة والضطبلع أبونظرًا لكثرة اجملاىيل ُب
 و ىو:دراسة رواهتم فقد كاف تعريفو ١بهالة الراوي بأن

من ٓب يذكره علماء الشيعة ُب كتب الرجاؿ لديهم، أو ىو: من أطلقوا عليو 
 .ـ وال إٲباف وال عدؿ وال إنصاؼتسمية ٦بهوؿ ا٢باؿ ٩بن ال يعرؼ لو إسبل

 يذكره العلماء بتاتاً، حيث يقوؿ:ومثلو: ا٤بهمل الذي ٓب 
 يعِب: أف علماء الرجاؿ من الشيعة ىم الذين ))ىذا وإف قولنا ٦بهوؿ ا٢باؿ

                                                           

 (.ٖٖ، ص: )كسر الصنمانظر:  ( ٔ)
. ]انظر: (ىػ ٖٜٕٔ)السيد أيب تراب ا٢بسيِب القائِب، ا٤بتوَب سنة: بن  طالب( السيد أبو (ٕ

 ([.ٚٔ/ ٜٔالذريعة، ص: )
 البختاف، من حكماء فارس، لو ٛبثاؿ ُب طهراف.بن  ( برزٝبهر(ٖ
 (.ٖٙٛ/ ٔأصوؿ مذىب الشيعة االثِب عشرية، للدكتور/ ناصر القفاري، ص: )بواسطة: ( (ٗ
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 أطلقوا تسمية ٦بهوؿ ا٢باؿ عليو.
التو وإنصافو، وقولنا الذي ال يعرؼ إسبلمو وال إٲبانو، وال تعرؼ عد واجملهوؿ ىنا:

 .(ٔ)أف علماء الرجاؿ من الشيعة اإلمامية ٓب يذكروه بتاتاً، بل أٮبلوه(( مهمل يعِب:
 .(ٕ)الفضل الربقعي وىو تعريف الراوي اجملهوؿ عند أب فهذا

ضعيف وال  وحكم عليو بأنو ،ووافقو آغا بزرؾ الطهراين ُب تعريفو للراوي اجملهوؿ
 تقبل روايتو حيث يقوؿ:

بأف  (ٗ)(ح، ُب )الرواش(ٖ)))ولكن ا٤بنهج السديد ما أشار إليو اقق الداماد
 طبلحي الذي يضعف من جهتو ا٢بديث:اجملهوؿ االص

 .(٘)ىو من حكم عليو أئمة الرجاؿ با١بهالة((
ستنتج من ذلك أف الربقعي وافق علماء الشيعة ُب مسألة عدـ قبوؿ روايات يُ ف

 الضعيف الذي ال يصح االحتجاج بو.اجملاىيل، واعتبارىا من عداد 
 .ال؟ واىيل، أة من اجملفهل كاف رواة روايات مهدي الشيع

من أفَّ ٝبيع رواة أخبار وأحاديث مهدي الشيعة  -رٞبو ا-ىذا ما توصل إليو 
فبل يوجد فيها رواية  ،الٍب نقلها اجمللسي ُب ٕبار األنوار ساقطة من ناحية أسانيدىا
ٗبعُب أنو ليس إمامياً  ،واحدة ٚبلو من راٍو ٦بهوؿ أو ضعيف أو كذاب أو فاسد ُب دينو

                                                           

 (.ٕٗ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٔ
يقوؿ ابن كثّب الدمشقي ُب تعريف اجملهوؿ: ))٦بهوؿ العدالة ظاىراً وباطناً ال تقبل روايتو عند ( (ٕ

ا١بماىّب((، كما يذىب أىل السنة ُب ٙبديد ا٤ببهم أنو: من ٓب يسمَّ، أو من ٠بي وال تعرؼ 
 .[(ٜٓانظر: الباعث ا٢بثيث، ص: )]عينو، فهذا ٩بن ال يقبل روايتو أحد علمناه، 

 ٓٗٓٔ، من أفاضل العلماء، ومشاىّب األطباء، توُب سنة: )اليزدي الدامادباقر اقق ٧بمد ( (ٖ
 ([.ٖٓ٘/ ٜ(، )ٙٛ/ ٕىػ(. ]الذريعة، ص: )

/ ٓٔطُبع منو ما يتعلق با٢بديث والفوائد الرجالية. ]انظر: الذريعة، ص: ): السماوية ( الرواشح(ٗ
ٜٛ.]) 

 (.ٜٖٗى ا٤بقاؿ، ص: )( مصفّ (٘
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 .(ٔ)ُب اعتقاده
 ولذلك يقوؿ:

))لعل أحدًا يتساءؿ: ىل ٲبكن أف تكوف كل ىذه األخبار الواردة على كثرهتا  
 كلها موضوعة ومكذوبة، و٫بن نقوؿ:

إف أخبار اجملاىيل وإف بلغ عددىا اآلالؼ فإهنا ال تساوي قرشاً، ورب شهرة ال 
نرى ُب عصرنا ألوؼ األخبار  ، و٫بن(ٕ)أصل ٥با، وىذه من القواعد الٍب يقر هبا العلماء

 وكانت من وضع العواـ. ،يس ٥با أصلالٍب يرويها الناس ول
ومثاؿ ذلك حْب تغّبت ظروؼ إيراف وطُوي عهد الشاه وتقرر أف يَبأس الببلد 

اؾ الذي كاف يرى الناس فيو ٛبثاؿ العدالة إلدارة الببلد وإذ ذ (ٖ)أحد آيات ا العظمى

                                                           

لشرط الذي وضعو الشيعة لقبوؿ رواية الراوي أف يعتقد بعقيدة اإلمامية، كما يقوؿ ( وىو ا(ٔ
بذلك ا٤بامقاين: ))ٕبيث يدّؿ وصفو لسند بالصّحة على كوف ُكّل رجالو عداًل إمامياً 

، ويقوؿ بو ٧بمد حسْب آؿ كاشف الغطاء: [(ٕٗٓ/ ٔتنقيح ا٤بقاؿ، ص: )]ضابطاً((، 
ربوف من السنة إال من صحَّ ٥بم من طرؽ أىل البيت، أما ما يرويو ))إف الشيعة اإلمامية ال يعت
العاص، ونظائرىم، فليس ٥بم عند اإلمامية بن  جندب، وعمروبن  أمثاؿ أيب ىريرة، و٠برة

 .[(ٜٚأصل الشيعة وأصو٥با، ص: )]مقدار بعوضة((، 
ة فإهنم يروف أف شهرة ( القواعد الٍب يقررىا العلماء العقبلء، أما غّب العقبلء كعلماء الشيع(ٕ

الراوي وكثرة رواياتو داللة على صحة ما يرويو، حيث يقوؿ العبلمة ا٢بّلي: ))كثرة رواية 
(، ٙٗ- ٗٗالراوي من أسباب قبوؿ رواياتو((، نقلها عنو ا٣باقاين ُب كتابو الرجاؿ، ص: )

حديث  وعلَّق ا٣باقاين قائبًل: ))نعم يكوف بذلك ُب نظم ا٢بساف، كما عن ٝباعة عدّ 
- ٖ٘ٗرجاؿ ا٣باقاين، ص: )]ا٢ُبسْب السعد آبادي حسنًا لكثرة روايتو((، بن  عليّ 
ٖٗٙ)]. 

 ٜٓٗٔىػ(، وحٌب عاـ: ) ٜٜٖٔ( روح ا مصطفى ا٣بميِب الذي حكم دولة إيراف من عاـ: )(ٖ
ومن أقوالو: ))إف تعاليم األئمة كتعاليم القرآف ىػ(، واغَب بو فئاـ من أىل اإلسبلـ،  ٜٓٗٔ)

حٌب قّيض ا تعأب علماء ([، ٖٔنفيذىا واتباعها((. ]ا٢بكومة اإلسبلمية، ص: )ٯبب ت
فرؽ معاصرة تنتسب إٔب اإلسبلـ أىل السنة الذين بّينوا ضبلؿ ما كاف عليو من معتقد، انظر: 

= 
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 .سيدنا آية ا صورتو ُب القمر سرعاف ما شاع بْب الناس واشتهر أف ىناؾ من رأى
وقد صدَّؽ عواـ الناس ا٣برافة وتناقلوىا مع أف كذهبا ظهر وتوضَّح أهنا كانت من 

 .(ٔ)وضع السياسيْب((
يات على لساف سلسلة من ويقوؿ أيضاً مبيناً أف اجمللسي ٓب يكن سوى جامع لروا

 اجملاىيل:
))واآلف لنَبؾ اجمللسي ٲبؤل كتبو بروايات ٧بكية على لساف سلسلة من 

 .(ٕ)اجملاىيل((
ولكن الذي يتبادر للذىن ىو أف علماء الشيعة إذا كانوا فعبًل ال يصححوف 
أحاديث اجملاىيل، فكيف إذًا يقبلوف روايات يرويها ٦باىيل ُب عقيدة ىي ٗبثابة العمود 

 دعا الربقعي ألف يتساءؿ قائبلً: وىذا ما ؟هدي ا٤بنتظرللتشيع وىي عقيدة ا٤بالفقري 
))فإذا كاف ٝبيع علماء الرجاؿ الشيعة ال يصححوف أحاديث اجملهوؿ فكيف 
ٝبعوا كل ىذه اجملاىيل؟ إف ىذا ضرب من التخبط ُب أصوؿ ما اعتقدوه وما يدينوف 

 .(ٖ)بو!((
ل ُب أىم العقائد ومع كل ذلك فبل ٲبانعوف إطبلقًا من إخراج أحاديث اجملاىي

 لديهم، ومن أمثلة ىذا الضبلؿ قوؿ الربقعي عنهم عند تعليقو على إحدى الروايات:
علي بن  ٧بمد العلوي الذي عاش ُب القرف السادس عن ٧بمدبن  ))رواه أٞبد

                                                           
= 

وبياف موقف اإلسبلـ منها، للدكتور/ غالب عواجي، الثورة البائسة، للدكتور/ موسى 
/ ٕيب بْب أىل السنة والشيعة، للدكتور/ ناصر القفاري، ص: )ا٤بوسوي، مسألة التقر 

رٞبو -ىادي الوادعي بن  (، اإل٢باد ا٣بميِب ُب أرض ا٢برمْب، للشيخ العبلمة/ مقبلٜٕٕ
 .-ا
 (.٘ٚ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٔ
 (.ٚٚ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٕ
 (.ٕٖ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٖ
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الث دوف أف نعرؼ الواسطة العلوي ا٢بسيِب اجملهوؿ الذي عاش ُب القرف الث
 .(ٔ)((بينهما
! بينما الشيخ ولد وعاش ومات ُب القرف لى شيخو ُب التلقيلتلميذ متقدـ عفا

السادس ا٥بجري، والتلميذ يسبقو ُب والدتو وحياتو وموتو بثبلثة قروف!، كيف يكوف 
، ال مانع لدى الشيعة ٗبا أف الرواية منسوبة إٔب إماـ، فإهنم يقطعوف بصدورىا !ذلك؟
 الراوي من ا٤بكثرين ا٤بشهورين.يعدوف عنو، و 

كن لدى الشيعة أيُّ اىتماـٍ ٗبسائل التصحيح والتضعيف وا١برح والتعديل، وٓب ي
ليس  ،ٍب بعدما دبَّ إليهم ىذا االىتماـ التفتوا إٔب التأليف ُب علم ا١برح والتعديل

ألجل ا٢بكم على رواهتم وال على مروياهتم وٛبحيصها، وإ٭با ليخرجوا أنفسهم من تعيّب 
حيث يقوؿ إهنم ما ألفوا ُب  ،شيخهم ا٢بر العاملي صرَّح بذلك اآلخرين للتشيع كما

الشيعة بأف أحاديثهم  -يعِب أىل السنة وا١بماعة- والتعديل إال لدفع تعيّب العامة حر ا١ب
 .(ٕ)غّب معنعنة بل منقولة من أصوؿ قدمائهم
ىذا العلم  اُب مؤلفاهتم ا٢بديثية، وٓب ٱبصو  وقد تأخر اىتمامهم بعلم اإلسناد

انيد على متوف موافقة ازدياد الرواية عن األئمة، فكثر لديهم تركيب األس بالتأليف بعد
 .العتقادىم

بل ٓب يكن لئلسناد قيمة إال للتيّمن والتربؾ فقط، وإال فإف اليقْب حاصل لديهم 
 .(ٖ)بصدور تلك ا٤برويات عن األئمة ٗبجرد نسبة الرواة ا٤بركبْب للروايات لؤلئمة

سبب دخوؿ الرواة اجملاىيل والضعفاء والكذابْب ُب  بْبَّ قد أما شيخهم الكشي ف
وضَّح أهنم ٓب يفعلوا ذلك إال ألجل االنتفاع مرويات الشيعة على وجو العمـو و  أسانيد

 من عامتهم، حيث يقوؿ:با٤باؿ الذي يأخذونو 

                                                           

 (.٘ٓٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٔ)
 (.ٓٓٔ /ٕٓوسائل الشيعة، ص: )ظر: ان( ٕ)
 (.ٜ٘ٗاإلماـ الصادؽ، أليب زىرة، ص: ) :( انظر(ٖ
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٧بمد، وٰبدثوف بأحاديث  بن  حدثنا جعفر -فو أي ىؤالء الكذاب-))ويقولوف 
ة على جعفر، ليستأكلوا الناس بذلك، ويأخذوا منهم كلها منكرات كذب موضوع

 .(ٔ)الدراىم((
، خصوصًا وأهنا اهل حاؿ أولئك الرواة فبل يعرفو ولذا ليس من ا٤بستغرب أف ٯبُ 
ألف كل إنساف سيقـو بتأليف روايات ووضعها ُب  ؛تدر عليهم األمواؿ والذىب والفضة

وسيضعها ُب كتاب ينشره بْب  ،هالكتب، ونسبتها لؤلئمة سواًء ُب ا٤بهدي أو ُب غّب 
 الناس وٰبدثهم ٗبا فيو ىذا الكتاب ليأخذ منهم األمواؿ.

 
 .المطلب الثاني: الرواة الضعفاء

إنو من غّب ا٤بمكن ٕباؿ أف يصح االستدالؿ على مسائل العقائد الٍب ال تُبُب 
باألحاديث الضعيفة والواىية، بينما قد يصح االحتجاج أصبًل إال على ا١بـز والقطع 

واختبلؼ بْب  ،وعلى شروط ُب ذلك ،با٢بديث الضعيف ولكن ُب غّب مسائل العقائد
 .(ٕ)أىل العلم

ىذا وإفَّ رواة أحاديث وأخبار ا٤بهدي الٍب تناو٥با الربقعي بالنقد ال تسلم رواية 
جوه التضعيف فيها، وقد وجد تلك منها من طعن ُب أحد رواهتا أو وجود وجو من و 

راٍو فاسق ومبتدع، أو راٍو كذاب، أو متهم بالكذب، و   ما راوٍ الروايات قد اجتمع فيها إ
 ٦بهوؿ ومبهم، وسبق بياف أحواؿ الروايات ا٤بروية بطريق اجملاىيل وا٤ببهمْب.

أما ٖبصوص ا٤برويات الٍب جاءت بطرؽ الضعفاء فقد اكتشف الربقعي قياـ 
يْب وفاسدي الدين، ومن ذلك بنقل كثّب من الروايات ُب ا٤بهدي عن رواة خرافاجمللسي 

                                                           

 (.ٕ٘ٚ( رجاؿ الكشي، ص: )ٔ)
( للمزيد يُنظر إٔب خبلؼ العلماء ُب االحتجاج با٢بديث الضعيف ُب الفضائل واألحكاـ، وُب (ٕ

الدكتور  ي، رسالة ماجستّب لعضو ىيئة كبار العلماء فضيلة الشيخز التفسّب وا٤بغا
بعنواف: ))ا٢بديث الضعيف وحكم االحتجاج -حفظو ا -عبدا ا٣بضّب بن  عبدالكرمي
 .[وما بعدىا( ٕ٘ٗمكتبة دار ا٤بنهاج بالرياض، ص: )]بو((، 
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، ٍب ساؽ روايتهم ُب (ٔ)((-y- ))وضع الرواة ا٣برافيوف على لساف رسوؿ ا قولو:
 مهدي الشيعة. وقولو:شأف 

من الشعراء تتعلق ببِب أمية حيث يقوؿ  (ٗ)))روى عدد من الغبلة أف اآلية 
 .(ٕ) ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ﴿تعأب: 

ولكن الرواة الغبلة قالوا إف القصد ىو ٚبويف بِب أمية من ا٤بهدي وأنو آت!! ترى ىل 
 .(ٖ)و؟!((نزؿ القرآف ٥بؤالء اجملانْب وا٢بمقى ليقولوا فيو ما يشاؤوف أـ ىو ٤بن يتفكر ُب آيات

والسبب ُب روايتهم عن ا٣برافيْب أو فاسدي الدين من الغبلة و٫بوىم، أهنم 
يغضوف الطرؼ عن كل خصلة سيئة ُب الراوي إذا كاف إماميًا وينسب ما يرويو ألحد 

 ا٤بعصومْب كما سبق معنا، وىذا ما أوقعهم ُب النقل الضعفاء.
و ىو من ضعَّفو علماء الشيعة، ح الربقعي رأيو ُب ٙبديد الراوي الضعيف أنويوضِّ 

 باً ٨بتلقاً، فيقوؿ ُب بياف ذلك:أو لكونو فاسقاً فاجراً كذا ،لفساٍد ُب عقيدتو
والعبلمة  (ٗ)))وقولنا ضعيف يعِب أف علماء الشيعة كالشيخ الطوسي وا٤بمقاين

وأمثا٥بم ىم الذين ضعفوه، والضعيف ىو الذي تكوف عقيدتو  (ٙ)والنجاشي (٘)ا٢بلي

                                                           

 (.ٕٗٓ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٔ
 (.ٗ( سورة الشعراء، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٜ٘ٔ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٖ
اإلسبلـ، صاحب كتاب تنقيح ا٤بقاؿ ُب علم الرجاؿ، توُب سنة:  ، حجةا٤بمقاينعبدا ( (ٗ

 ىػ(. ]انظر: مقدمة تنقيح ا٤بقاؿ[. ٖٔ٘ٔ)
ا٤بطهر ا٢بلي، من مؤلفاتو منهاج الكرامة ُب إثبات بن  عليبن  يوسفبن  ا٢بسن( العبلمة ٘)

 ٕٙٚتوُب سنة: )اإلمامة، وقد ردَّ عليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابو منهاج السنة النبوية، 
 ([.ٕٕٚ/ ٕىػ(. ]انظر: األعبلـ، للزركلي، ص: )

العباس النجاشي األسدي، أبو العباس، مؤرخ إمامي، توُب سنة: بن  أٞبدبن  عليبن  أٞبد( ٙ)
 ([.ٕٚٔ/ ٔىػ(. ]انظر: األعبلـ، للزركلي، ص: ) ٓ٘ٗ)
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 .(ٔ)فاسدة أو يكوف فاسقاً فاجراً أو كذاباً ٨بتلقاً عدّواً للدين((
وقاؿ أيضاً: ))واعلم أف ا٢بديث الضعيف ىو ا٢بديث الذي يكوف أحد رواتو 

 أو اجملهولْب. الشاكْب ُب الدين من الفساؽ أو الكفار أو
وأما ا٢بديث ا٤برسل: فهو الذي ال يكوف سنده متصبًل ويسقط من السند راٍو أو 

 .(ٕ)أكثر((
لنوعية من الرواة الضعفاء وقد اعَبؼ السيد ىاشم معروؼ ا٢بسِب أف ىذه ا

ف بكثرة ُب روايات بِب قومو، بل إف فئة الكذابْب منهم كانوا من أصحاب و متواجد
وللقارئ أف يتصور أف الصاحب ا٤بقرَّب من اإلماـ ا٤بعصـو الذي ينقل  األئمة ا٤بقربْب، 

 بلِؽ األحاديث وُصنعها حيث يقوؿ:كبلـ اإلماـ لعامة الشيعة ُمتهٌم بالكذِب واخت
 ،تظاىروا بالوالء ألىل البيت ن أخطر الدخبلء على التشيع ٝباعةٌ ))وكاف م

لزمن، استطاعوا خبل٥با أف يتقربوا واندسوا بْب الرواة وأصحاب األئمة مدة طويلة من ا
من اإلمامْب الباقر والصادؽ، واطمأف إليهم ٝبٌع من الرواة، فوضعوا ٦بموعة كبّبة من 
األحاديث، ودسوا بْب أحاديث األئمة، وُب أصوؿ كتب ا٢بديث كما تشّب إٔب ذلك 

 .(ٖ)بعض الروايات((
عن الضعفاء بغّب ٙبقيق  ومن التطبيقات الٍب تدؿُّ على تساىل الشيعة ُب الرواية

 إحدى الروايات بْب رجا٥با حيث يقوؿ:ُب ما عثر عليو الربقعي من انقطاع  ُب رواياهتم
الذي عاش ُب  (٘)شاذافبن  روى عن ٧بمد (ٗ)))ويذكروف أف صاحب ا٣برائج

                                                           

 (.ٕ٘، ص: )كسر الصنم( (ٔ
 (.ٗٗ، ص: )ا٤برجع السابق( ٕ)
 (.ٖٙ٘ت ُب اآلثار واألخبار، ص: )( ا٤بوضوعاٖ)
ا٢بسن، من مواليد القرف السادس من ا٥بجرة، من  بن  ىبة ا،بن  ، سعيد( صاحب ا٣برائجٗ)

 ([.ٛ٘/ ٖكبار ٧بدثي الشيعة. ]انظر: الكُب واأللقاب، للعباس القمي، ص: )
للقرشي  ىػ(. ]انظر: فتوح مصر وأخبارىا، ٕ٘ٚا١بوىري، توُب سنة: ) شاذافبن  ٧بمد( ٘)

 ([.ٕٔٗا٤بصري، ص: )
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ُب الرواية فيما بينهما، وىكذا ُب ٝبيع أخبار صاحب  وذلك دوف واسطة ،القرف الثالث
ألنو ًب نقلها دوف واسطة عن رواة القرف  ؛ال تصح (ٔ)ا٣برائج إ٭با ىي مرسلة

 .(ٕ)الثالث((
فهذا ٭بوذج من تلك الروايات الضعيفة الٍب تُروى بانقطاع، بل إهنا ٦بموعة من 

ا من بوف شاسع ُب التاريخ، شاذاف، مع ما بينهمبن  روايات صاحب ا٣برائج عن ٧بمد
ومع ذلك البوف الشاسع فالرواية بينهما مباشرة وبغّب واسطة، وال يدرؾ الشيعة ذلك 

 الفرؽ، بل يستمروف ُب قبوؿ روايات ىذا الشخص وروايتها والعمل هبا.
بن  أٞبد - يبإب الشيعة ُب الرواية عنهممن الذين ال-ومن أولئك الرواة الضعفاء 

 ناء دراستو إلحدى روايات ا٤بهدي:حيث يقوؿ الربقعي أث ،(ٖ) علي الرازي
علي الرازي الضعيف الغإب والذي ال يوثق بو، عن شيخ دخل بن  ))عن أٞبد

 .(ٗ)إبراىيم الفدكي((بن  إٔب الري وال نعلم حٌب اسم ذلك الشيخ، عن علي
فهذه رواية منقولة على لساف شخص ضعيف، وىذا الضعيف نقلها عن شخص 

، ُب مسألة عقدية مهمة من مهمات الدين لديهم وىي مسألة اإلماـ ا٤بنتظر ٦بهوؿ
 الثاين عشر.

بل جازؼ شيخهم البحراين بذكره ٥بم أف أحكاـ الدين الشيعي ال يوجد عليها 
هبا   اعن ىذه الروايات ويأخذو  الى الشيعة حياؿ ذلك إما أف يسكتو دليل، فالواجب ع

شتمل على ىذه األخبار، غّب دينهم ا٢بإب ا٤ب آخر ديناً  او كما فعل سابقوىم، أو ٰبصل
                                                           

ل: قاؿ ابن الصبلح: وصورتو الٍب ال خبلؼ فيها: حديث التابعي الكبّب الذي قد أدرؾ ( ا٤برسَ ٔ)
ا٤بسيب، بن  ا٣بيار، ٍب سعيدبن  عديبن  ٝباعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد ا

 ([.ٚٗ- ٙٗ((، ]الباعث ا٢بثيث، ص: )ػ y- وأمثا٥بما، إذا قاؿ: ))قاؿ رسوؿ ا
 (.ٔٓٔ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٕ
، ٕبثت عن ترٝبتو ومن ضّعفو فلم أعثر عليو، وعلى كل حاؿ فوجود راٍو علي الرازيبن  ( أٞبد(ٖ

 ٦بهوؿ ُب إسناده ويسميو شيٌخ دخل الري كاؼ لعدـ االحتجاج هبذا االسناد.
 (.ٕٛٔ، ص: )ٙبقيق علمي( ٗ)
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 دياف، حيث يقوؿ:من دين اإلسبلـ لغّبه من األ اأو ينتقلو 
))والواجب إمَّا األخذ هبذه األخبار، كما ىو عليو متقدمو علمائنا األبرار، أو 
ٙبصيل دين غّب ىذا الدين، وشريعة أخرى غّب ىذه الشريعة لنقصاهنا وعدـ ٛبامها، 

الدليل على ٝبلة من أحكامها، وال أراىم يلتزموف شيئًا من األمرين، مع أنو ال  لعدـ
 .(ٔ)ثالث ٥بما ُب البْب، وىذا ٕبمد ا ظاىر لكل ناظر، غّب متعسف وال مكابر((

ومن خبلؿ العرض السابق ُب ىذا ا٤ببحث لبعض روايات الشيعة ُب مسألة 
ّضح للقارئ أف النتيجة الٍب وصل يت احدة من مسائل مذىبهم وىي مسألة ا٤بهديو 

إليها البحراين نتيجة طبيعية لواقع من تساىل ُب الرواية ونقل الدين عن الكذابْب 
 والضعفاء وا٤بندسْب واجملهولْب.

 الذي يقوؿ: (ٕ)ويتوافق مع كبلـ البحراين كبلـ شيخهم القّمي
ا ما يدؿ على أف الكذابة والقالة قد لعبت أيديهم األخبار ا٤بوجودة ُب كتبنُب ))

 .(ٖ)وف فيها((بكتب أصحابنا، وأهنم كانوا يدسّ 
لتدقيق فيها كما ولكنهم صرفوا نظرىم عن التمحيص العلمي لتلك الروايات وا

ن الفضل الربقعي الذي قاـ بتمحيصها وبياف الضعيف منها وم وفعل من بعدىم أب
ق على الروايات ا٤بشتملة على رجاؿ ضعفاء: ))روى يعلِّ رواهتا، حيث كاف يقوؿ وىو 

 .(ٗ)((دنا الباقراجملاىيل أف سي
لعنو اإلماـ، أف اإلماـ ويقوؿ ُب موضٍع آخر: ))روى عدد من الكذابْب ومن 

                                                           

 .(ٚٗ( لؤلؤة البحرين، يوسف البحراين، ص: )ٔ)
ىػ(. ]انظر: الذريعة،  ٖٕٔٔ، ا٤بتوَب سنة: )القّميا٤بؤب حسن ا١بيبلين بن  القاسم وأبا٤بّبزا ( (ٕ

 ([.ٓٗٔ/ ٚٔص: )
 (.ٕٕٕ( كتاب القوانْب اكمة، ص: )(ٖ
 (.ٕٕٓ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٗ
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 ياف حاؿ رواة إحدى تلك الروايات:، ويقوؿ ُب ب(ٔ)((الباقر
، فيما (ٕ)د هبذا ا٣برب(())الراوي مهمل ويهرؼ ٗبا ال يعرؼ، وال ندري ماذا أرا

 الذي عليو رواهتا فيقوؿ: ئؿ السييتندر ببعض رواياهتم للحا
 .(ٖ)(())روى السذَّج عن سيدنا الصادؽ

أف الشيعة لو طبقوا ىذا العلم على األصوؿ الٍب ارتضوىا  وخالصة األمر:
م، و٤با ألنفسهم لسقط التشيع كامبًل، ىذا لو ًب تطبيق علم ا١برح والتعديل على رواياهت

نظرًا لكوف الضعفاء والكذابْب والوضاعْب وا١بهلة وفاسدي الدين  ؛ىمصمدت عقائد
 .لعقائد وادعوا صحبتهم ألئمتهممن الغبلة ىم الذين نقلوا تلك ا

إلسقاط مؤلفات الشيعة وكتبهم العلمي  ومنهجالفضل  أبوولذلك استعمل 
وركز على إسقاط الروايات  ،لكتبخصوصًا ٕبار األنوار والكاُب بعد غربلة ما ُب ىذه ا

 .، أو ضعفهم وكذهبم، وفساد دينهمبإسقاط أسانيدىا وإثبات جهالة رواهتا
فإذا سقط اإلسناد فبل حاجة بعد ذلك للنظر ُب ا٤بًب لوجود االكتفاء ٗبا ىو 

ة الثابتة عن ا٤بعصـو رسوؿ موجود ُب القرآف الكرمي، وما ىو موجود ُب السنة الصحيح
 .-y-ا 

أف الربقعي فاؽ اإلصبلحيْب الشيعة ا٤بعاصرين ُب  (ٗ)حيدر حب اويذكر 
كن ٲب ديةالعق منقد رواياهتُب  ومنهجذكر أف و  ،منهجو ُب نقد روايات الشيعة العقدية

                                                           

 (.ٕ٘ٔ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٔ
 (.ٖٕٔ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٕ
 (.ٕٕٓ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٖ
باحث معاصر ُعِرؼ من خبلؿ رسالتو للماجستّب ا٤بذكورة ا:  حبّ  ٧بمد كامل ( حيدرٗ)

أدناه، ا٤بقدمة لقسم علـو القرآف وا٢بديث ُب كلية أصوؿ الدين ُب إيراف، بإشراؼ الشيخ/ 
مهدي مهريزي وساعده الدكتور/ أٞبد عابدي، ومناقشة الشيخ/ ٧بمد علي مهدوي راد، 

ـ( للمرة األؤب، بدار االنتشار  ٕٙٓٓـ(، طبعت الرسالة عاـ: ) ٕٗٓٓصيف عاـ: )
 بّبوت.-العريب 
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 .(ٔ)الفضل الربقعي وُب فروع الدين ال سيما مقوالت أبسحبو على روايات الشيعة 
فقد ال نُوافقو على طريقتو أو ال نسّلم لو على قواعد أىل السنة ُب : وأخيراً 

 النقد، ٗبعُب أنو سار على طريقة ٦بملة خاّصة بو ُب نقد روايات الشيعة.
وذكر  ،(-y- كما أنو يوجد لو كتاب ا٠بو )جامع ا٤بنقوؿ ُب سنن الرسوؿ
كثّبًا من روايات الربقعي أنو مكّوف من ٟبسة ٦بلدات كبار، فالربقعي عندما أسقط  

الشيعة ٕبجة ضعفها فقد أثبت روايات أخرى غّبىا ُب ىذا الكتاب ٗبنهجو ا٣باص بو، 
وسبق بياف التزامو بقبوؿ الصحيح من السنن، وتشدده ُب ىذا األمر، وقد يكوف ٤با 

ومن ٍب تبّْب ا٢بق لو ُب خبلفو  ،شاىده ورآه ُب كتب الشيعة وعاش عليو طيلة عمره
 ه ُب قبوؿ األحاديث والروايات.دافعاً لتشدد
 
 
 

  

                                                           

 (.ٓٙٙ- ٜ٘ٙف والصّبورة، ص: )نظرية السنة ُب الفكر اإلمامي الشيعي التكوّ انظر: ( (ٔ



 .الرافضة مهدي روايات أسانيد من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٔٛٙ 
 

 
 .المبحث الثالث: رأيو في الطريق الصحيح إلثبات الروايات واألخبار

 :التمهيد 
قبل ا٣بوض ُب استخبلص رأي الربقعي ُب الطريق الصحيح إلثبات أحاديث 

، ومع ما سبق ذكره من أف أحاديثهم ينتشر فيها الكذب واالنتحاؿ واياهتمور  الشيعة
عة عمره بْب ىذه يتأسف على ضي -يرٞبو ا-لَبكيب ُب أسانيدىا، فإننا ٪بده وا

 األحاديث فيقوؿ:
ا١بهد ٰبفظ لو ، ومع ذلك (ٔ)))أال يا ضيعة العمر بْب ىذه األحاديث ا٤بنكرة((

 اً منضائعاً وال ترف وإف كانت منكرة، وال يعدُّ جهداً ألحاديث الذي بذلو بْب ىذه االكبّب 
من سقيمها،  روايات الشيعة فتح الباب ٤بن سيأٌب من بعده لتمييز صحيح بل إنو، علمال

 .وكشف عن أحواؿ رواهتا اجملاىيل والضعفاء والكذابْب الذين رووا تلك األحاديث
ودراستها قـو على نقد كتبهم ت ٍبال ةالدقيق يوجد أحٌد انتهج ىذه الطريقةوال 
وإف كانت تعليقاتو عليها بكبلـ ٦بمل  واستخراج الصحيح من الباطل فيها، ،رواية رواية

وعبارة عن آراء شخصية إال أهنا مفيدة للعامي الشيعي ُب تنوير بصّبتو وتوجيهو إلعادة 
 التفكّب والنظر ُب بقائو على التشيع.

الباطل و الصحيح بْب تمييز غرض الذا ا٤بنهج لأنو سعى ُب ىالربقعي ذكر ولقد 
))كما أف ىذه األخبار ا٤بختلقة كانت سببًا لسوء ظن ٝبهور علماء  :حيث يقوؿ

وىنا ما يدفع بنا إٔب أف نسعى إٔب تبيْب ا١بيد من الرديء  ،(ٕ)ا٤بسلمْب وطعنهم بالشيعة

                                                           

 (.ٜٙ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
ُب دين الشيعة، وٓب ( فيو داللة على أف الربقعي إ٭با ىو ُمصحح للعقائد الباطلة الفاسدة ا٤بنتشرة (ٕ

يكن ٙبولو بإعبلنو الصريح أنو ترؾ التشيع وخرج منو، ولكن ٙبولو كاف بَبؾ العقائد الباطلة 
 ُب التشيع، وقيامو بالرد عليها، والتحذير منها، بلسانو وبنانو، وٙبملو األذى ُب ذلك.
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 .(ٔ)وٛبييز الصحيح من الباطل((
كروايات التحذير سنداً ومتناً   ى الصحيح السليمروايات الشيعة علوعثر فيما بْب 

صحيحة فهذه من الشرؾ با العلي العظيم، وروايات التحذير من االبتداع ُب الدين 
ألهنم لو عملوا ٗبا صحَّ  ؛اوال يلتفتوف إليه اولكن الشيعة ال يعملوف هب ،سندًا ومتناً 

، فإفَّ ىذه الروايات وبدعهممن تلك الروايات النتقضت كثّب من عقائدىم  وومتن هسند
ضوف عنها ويتناقلوف ويعملوف عرِ صرفوف عنها نظرىم ويمروية ُب كتبهم ولكنهم ي

لكونو يوافق ما فقط يأخذونو  ،با٤بكذوب الضعيف الذي ال قيمة لو سندًا وال متناً 
 صاغوه من عقائد فاسدة، حيث يقوؿ:

عن وضع القبب،  ))فهل نسيتم تلك األحاديث الصحيحة الٍب جاءت بالنهي
ورفع األضرحة، والبناء على القبور، والنهي عن رفعها أكثر من أربعة أصابع؟! فلماذا 
تركتم ىذه النصوص ا٤بروية ُب الكتب كي ال تبتلى األمة ٗبا ابتليت بو األمم السابقة من 

 ، وىو يريد أف يؤكد وجود روايات صحيحة إال أف الشيعة ال يعملوف هبا.(ٕ)الشرؾ((
صحيح سندًا باطل  أوباطل سندًا ومتناً، منها ما ىو  ٱبفى بأف الروايات الو 
 .باطل سنداً وصحيح متناً  أومتناً، 

من النوع ا٤بهدي، ما يتعلق بالسيما وتوصل الربقعي إٔب أف أغلب روايات الشيعة 
 حيث يقوؿ:الباطل الذي ال يُعتمد عليو وال يصلح لبلستدالؿ، 

ُب ٝبلة تلك الروايات من حديث صحيح واحد من  نو ليسإ))وٲبكننا القوؿ 
 .(ٖ)حيث إسناده((

الرواة العدوؿ الثقات ال يرووف الروايات الٍب هتدي  فَّ وىذه نتيجة طبيعية إذ إ
، و للعقائد الفاسدة والضبلالت   لذلك ال ٲبكن كما ىو موجود ُب جل عقائد القـو

                                                           

 (.ٜٖ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
 (.ٖٕ٘- ٕٕ٘( سوانح األياـ، ص: )(ٕ
 (.ٕٗمي، ص: )( ٙبقيق عل(ٖ
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 .على روايات صحيحة اإلسناد العثور
ال يرووف إال ما يؤيد  -على وجو ا٣بصوص-رواة الشيعة ال ًا لكوف كبارخبلف

عي ُب قبولو شروط سيأٌب وللربق ،ا٤بًبصحيح م، وأما من حيث ا٤بًب فقد يوجد بدعته
 .-بإذف ا- ُب هناية ا٤ببحث بياهنا

وقد كاف الربقعي معروفًا بْب تبلميذه وأىلو أنو ال يقبل من األحاديث والروايات 
-y-بت بالطريق الصحيح عن رسوؿ ا الشيعة إال الصحيح الثا ا٤بوجودة ُب كتب

 .سآب من العيوب ُب السند وا٤بًبال
وىذا أمٌر شائٌع عنو بْب فإذا كاف ا٢بديث كذلك فإنو ال يعَبض عليو وال يرده، 

أثناء رده على أحد الُكّتاب اجملاىيل الذين كتبوا  (ٔ)تلميذه ٧بمد ا٤بوسوي هيؤكدقومو، و 
 الفضل بقولو: أبوى الرد عل

مع شدة  (ٕ)))ومع ذلك فقد اهتمو الكاتب النكرة بإنكار أصل حادثة غدير خم
 .(ٖ)((-y-و للنص الصحيح الوارد عن الرسوؿ تصريح الربقعي بقبول

ويقوؿ ابنو ٧بمد حسْب: ))وآية ا الربقعي من سنوات طويلة وىو يدعو إٔب 
ـ األصيل، وترؾ ا٣برافات واألوىاـ، ويدلل على كبلمو بالكتاب الرجوع إٔب اإلسبل

 .(ٗ)والسنة((
فنحُن إذًا أماـ شخص ُعرؼ باالىتماـ هبذا األمر بْب ا٤بقربْب منو والعارفْب 

الَباث من  هكدر   ا٩بعمومًا ٤بنهجو، وأنو يتبُبَّ مشروع التجديد والتنقية لدين اإلسبلـ 
                                                           

( ٧بمد ا٤بوسوي أحد تبلميذ الربقعي كما أشار ُب ىذا ا٤بوضع، وىذا يعِب وجود تبلميذ ٔ)
ي، ُب داخل إيراف إبّاف حياة الربقعي، وقد يكونوف مهاجرين إٔب خارجها، وال يُعلم ما للربقع

 إذا كانت ٥بم مواجهات صرٰبة مع الشيعة ودولة إيراف الصفوية ا٢بالية أـ ال؟.
مرّة، بْب مكة وا٤بدينة با١بحفة. ]انظر: معجم بن  اسم موضع، وىي بئر كبلب( غدير خم: ٕ)

 ([.ٜٖٛ/ ٕالبلداف، للحموي ص: )
 (.ٖٕ٘، ص: )ٙبقيق علمي( (ٖ
 (.ٕ٘٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
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 والشركيات. بدعاألكاذيب والالشيعي الذي أدخل ُب دين ا 
حاديث الصحيحة من ُب عملية ٛبييز األ -بعد توفيق ا تعأب- أعانو٩با كاف و  

أطلق لنفسو العناف ُب االجتهاد، وأذف لنفسو با٣بروج  -و ا تعأبرٞب-السقيمة أنو 
ؿ على كثّب من القواعد واألصوؿ وا٤بسلمَّات الٍب ينطلق منها علماء الشيعة ُب قبو 

 .يكن يتقيد ٗبا عليو سلفو الكبارا٢بديث والعمل بو، وٓب 
ومن ذلك اشَباط العلماء الشيعة بأف يكوف الرواي "إماميًا ُب معتقده" لكي 

ال يرى بأساً باألخذ عن  كاف -يرٞبو ا-فهو  ،رواية حديثوتصح يصح األخذ عنو، و 
تقده" ما داـ أنو عدٌؿ من أي مذىٍب كاَف حٌب لو ٓب يكن "إماميًا ُب مع أي راوٍ 

حيث عقد  ،(ٔ)وكانت روايتو مستوفية للشروط الٍب وضعها ،وصادٌؽ وثبٌت فيما يرويو
 اجملالس ووجو لو السؤاؿ التإب: مناظرًة مطوَّلة ُب أحد (ٕ)معو السيد رباين الشّبازي

: ))أعرؼ ذلك من كل من ، فأجابو الربقعي بقولومن أين تعرؼ سنة رسوؿ ا؟
فبل نتقيد فيها ٗبذىب  -y-ثابت ٧بدد، وأما سنة رسوؿ ا  رواىا عنو، فالقرآف
 .(ٖ)من كل ا٤بذاىب(( -y-ذىا من ٝبيع من رواىا عن الرسوؿ معْب، بل نأخ

وُب ذلك داللة على أنو ٓب يكن يتقيد باألخذ بروايات الشيعة فقط وال برواهتم 
أف روايتو صحيحة  ما داـ وإ٭با يأخذ ا٢بديث عن كل راوٍ  هم،الذين يؤيدوف مذىب

 وحاؿ الراوي سليم، وال يوجد ما يعارض حديثو.
 

 .ق الصحيح إلثبات أسانيد األحاديثأواًل: رأيو في الطري
و على ٙبديد تعريف للحديث الصحيح أو للربقعي ُب مؤلفاتو ا٤بَبٝبة نصَّ ٓب أعثر 

اد الرواية كما فعل مع الضعيف و٦بهوؿ ا٢باؿ توضيح لطريقتو ُب تصحيح رجاؿ إسن

                                                           

 ( سيأٌب بياف الشروط الٍب وضعها للحكم على السند وعلى ا٤بًب بالصحة والسبلمة.(ٔ
 من معاصري الربقعي. ،اين الشّبازي( السيد رب(ٕ
 (.ٕٕٙ( سوانح األياـ، ص: )(ٖ
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، سوى وصفو للراوي الذي تُقبل روايتو بأف يكوف من أىل االعتقاد السليم (ٔ)وا٤ببهم
 بعد فراغو من استعراض أحاديث أصوؿ الكاُب: ومن أىل العدالة، حيث قاؿ

يكوف ٝبيع رواتو سليمي العقيدة ومن أىل  (ٕ)ما يكوف حديث ُب الفروع))وقلّ 
 .(ٖ)العدؿ ويتوافق متنو مع القرآف والسنة والعقل وال يكوف فيو إشكاؿ((

وٓب يبّْب  ،وأف يكوف عدالً  ،و يشَبط لتعديل الراوي أف يكوف: سليم ا٤بعتقدفه
 معُب العدالة لديو.

: كافَ   و ُب روايتو "ضعيفاً"، أوأُب نفسو كما أف الراوي اجملروح لديو ىو من كاف 
 "، أو: "متزلفاً" أو: "خرافياً".: "ُمرِسبًل"، أو: "كذاباً افَ ك  "٦بهوؿ ا٢باؿ"، أو

 كاُب وىو يقوؿ عن مؤلفو الكليِب:يؤخذ ذلك من دراستو للو 
))ٍب ينقل عددًا من األقواؿ عن عدد من ٦بهوٕب ا٢باؿ والضعفاء، فهم إما أهنم 

 :-أيضاً -. ويقوؿ (ٗ)كذبة أو الروايات متناقضة!((
لباب تسعة أعشارىا ٦بهولة، ومرسلة، وضعيفة، وأكثر ))وردت أحاديث ُب ىذا ا

 .(ٙ)(((٘)رواهتا من ا٤بتزلفْب، وا٣برافيْب كما ذُكر ُب مرآة العقوؿ
فمٌب ما كاف الراوي خاليًا من ٝبيع ىذه العيوب فإنو بعد ذلك من ا٤بمكن عند 

، فإف كاف الربقعي أف ينظر ُب قبوؿ روايتو واالنتقاؿ لدراسة من بعده من رجاؿ اإلسناد
مع وجوده االنتقاؿ لديو من بعده خاليًا من العيوب ا٤بذكورة فهو ا٤بقبوؿ الذي يسوغ 

                                                           

 .-ٗبشية ا تعأب-سيظهر ذلك خبلؿ معا١بتو للروايات ُب الباب الثاين ( ٔ)
ألف الكتاب ينقسم لثبلثة أقساـ: األصوؿ، وىو  ؛لفروع القسم الثاين من الكاُبا( يقصد ب(ٕ

 ، ٍب: الفروع، ٍب: الروضة.الذي تناولو الربقعي بالنقض ُب كسر الصنم
 (.ٜٖٙ( كسر الصنم، ص: )(ٖ
 (.ٕٕٕ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٗ
، ٤بؤلفو ٧بمد باقر اجمللسي، وقد تناوؿ مؤلفو -y- ( مرآة العقوؿ ُب شرح أخبار آؿ الرسوؿ(٘

 فيو ٝبيع أحاديث كتاب الكاُب للكليِب بالشرح والبياف.
 (.ٖٕٚ، ص: )كسر الصنم( (ٙ
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االنتقاؿ  ٤بن بعده من رواة ا٢بديث حٌب َيسَلم لو حاؿ ٝبيع رجاؿ اإلسناد ليتمكن من
 .للنظر ُب مًب روايتهم

لربقعي فبل يرى االسابق ذكرىا وأما إذا كاَف الراوي متصفًا بواحد من العيوب 
 .عده من الرواة ُب سلسلة اإلسنادلو صحَّ حاُؿ من بحٌب قبوؿ روايتو صحة 

ادىا راٍو بل وال يصح أف يُنظر ُب مًب تلك الرواية الٍب ُوجد ُب سلسلة رجاؿ إسن
 ٦بروح من رواهتا. واحدٌ 

ولذلك ٪بده يضع تساؤاًل أماـ علماء الشيعة مفاده أننا سوؼ نغض طرفنا عن 
، ىل ٲبكن أف ، ونسلِّم لكم بقبوؿ متوهنا ولكنتكم الصرٰبة للقرآف الكرمي٨بالفة روايا

 تنا من طرؽ الكذابْب؟، حيث يقوؿ:نأخذ أصوؿ الدين من ىذه الروايات الٍب جاء
باالستناد  -يعِب ىنا اإلمامة-ا٤بمكن إثبات أصل من أصوؿ الدين ))ىل من 

 .(ٔ)من ٨بالفتها للقرآف صراحة؟(( إٔب األخبار الٍب جاءت من قبل الكذابْب على الرغم
الفضل إٔب جانب اشَباطو عدـ كوف الراوي ضعيفًا وال ٦بهوؿ  وكما يشَبط أب

أف ال يكوف الراوي من  -أيضاً -ا٤بتزلفْب أو ا٣برافيْب، يشَبُط ا٢باؿ وال كذاباً، وال من 
د واحدٍة إسنا ، حيث يقوؿ عن رجاؿ(ٖ)الزنادقة ا٤بتهمْب بفساد الدين والعقيدة (ٕ)الغبلة

                                                           

 (.ٖٕٓسابق، ص: )( ا٤برجع ال(ٔ
( ُوِجَد عدٌد كبٌّب من الرواة الغبلة بْب رواة الشيعة، والسبب ُب كثرهتم حسب قوؿ الربقعي: (ٕ

ف، فصار الغلو كسباً، وذا أجٍر كثّب وعندىم و ف وا٤بتملِّقو ))وأما بعد الصفوية فكثُر ا٤بدَّاح
عاصر، وقد ُب عهدنا ا٤ب ا زاؿ ىذا الغلو ٩بتداً م([، بل ٚٔ]نقد ا٤براجعات، ص: ) .فضيلة((

حدثِب الشيعي ا٤بهتدي "باسم الصاّب" ويسكن ٗبدينة الدماـ، ويوجد لو مقاطع فيديو با٤بوقع 
اإلليكَبوين "يوتيوب" أهنم أثناء طلبهم للعلم ُب ا٢بوزات العلمية ٰبفظوف كتب القصص 

ات، وأخذ ها ُب ا٢بسينيمن التحديث هبا وقصِّ  اا٤بتضمنة مصائب أىل البيت، ليتمكنو 
 ، وال شكَّ بأف ا٤باؿ ا٤بدفوع للشخص ا٤بؤثر أكثر من ا٤بدفوع لؤلقل تأثّباً.ى إلقائهااألمواؿ عل

حٌب  ،( ال يرى الشيعة بأسًا ُب الرواية عن الرجاؿ الغبلة، بل إهنم يبالغوف ُب الرواية عن الغبلة(ٖ
ْب واليهود، حيث يقوؿ إنو ٤بن غرائبهم وعجائبهم روايتهم عن مدَّعي علم الغيب كا٤بنجم

= 
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 من رواياهتم:
))على كل حاؿ فرواة ىذا  ، ويقوؿ:(ٔ)))روى عدد من الغبلة و٦بهولو ا٥بوية((

 .(ٕ)أعِب: زنادقة(( ؛الباب إما غبلة أو ٦بهولوف أو ال دين ٥بم
ياهتم قائبًل: ))أما الرواة  ٍب يضرب مثااًل على الرواة الغبلة الذين ال تُقبل روا

 .(ٗ)الكذاب الفاسد العقيدة ا٤بغإب(( (ٖ)زيادبن  كسهل
من كتب  وُخبلصة رأي الربقعي ُب الطريق الصحيح إلثبات إسناد ا٢بديث

 الشيعة:
أف ال يكوف أحُد رواتو متهماً بالضعف، وال ٔبهالة حالو، وال بكذبو، وال بزندقتو 

، وأما ا٤بقبوؿ عنده فهو سليم (ٙ)األئمة ، وال ٖبرافيتو، أو تزلفو عند(٘)وفساد عقيدتو

                                                           
= 

ما الذي ف([، ٖٗ]ٙبقيق علمي، ص: ) .روي عن منجم يهودي(( ٖٗالربقعي: ))ا٢بديث: 
 أتى باليهود بْب الشيعة؟، ىذا ما يؤكد أف التشيع بذرة يهودية.

 (.ٖٕٓ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٔ
 (.ٕٗ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
بن عيسى ا٧بمد بن  وكاف أٞبد ،يف فاسد الروايةاألدمي، قاؿ عنو ا٢بّلي: ضع زيادبن  ( سهلٖ)

أخرجو من قم وهنى الناس عن السماع عنو، وشهد عليو بالغلو والكذب. ]انظر: الرجاؿ، 
 ([.ٜٕٗص: )

 (.ٖٕٔ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٗ
بل ينّصوف على  ،( ال ٱبفى بأف علماء الشيعة ال يروف بأسًا ُب الرواية عن الضعفاء والكذابْب٘)

ة الرواية عنهم، كما يقولو ا٢بر العاملي: ))الثقات األجبلء كأصحاب اإلٝباع و٫بوىم سبلم
وف ٕبديثهم لحيث يعلموف حا٥بم ويرووف عنهم ويعم ،يرووف عن الضعفاء والكذابْب واجملاىيل

 ([.ٕٙٓ/ ٖٓويشهدوف بصحتو((، ]وسائل الشيعة، ص: )
" الذين انتشروا ُب عصور ْبمنو "الكذاب( ٰبتمل أف تكوف هتمة "التزلف" تعبّب آخر يقصد ٙ)

األئمة واقَببوا منهم، وبدؤوا يصنعوف األحاديث والروايات ُب الدين وُب عقائد الشيعة ٍب 
 ا ألئمتهم، يبحثوف من ىذا الفعل عن االسَبزاؽ با٤باؿ من العواـ.هنينسبو 
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 .(ٔ)ا٤بعتقد العدؿ الضابط
 

 .ريق الصحيح إلثبات متون األحاديثثانياً: رأيو في الط
الفضل الربقعي أنو ُب حالة عدـ سبلمة سند الرواية من العيوب الٍب  أبويرى 

أو نستفيد  بل حاجة ألف ننظر ُب متنهاف ،وعدـ قبو٥با ىاسبق ذكرىا فإف ىذا يكفي لرد
إسنادىا وُب  داللة متنها على أمٍر معْب وذلك بسبب سقوطنبحث عن من معناه أو 

 .الصحيح ُغنية عنها
فيو عيب فإنو يسقط  اً د ما أف ٯبد ُب الرواية راويوقد فعَل ذلك كثّبًا فكاف ٦برّ 
  ، ولو ذلك ٫بو٦بهوؿ و كذاب أو ضعيف أو   وٍ الرواية وال يعلَّق عليها بسبب وجود را

من العبارات ما يدؿ على أنو يعمل ٗبضامْب بعض متوف بعض الروايات  -أيضاً -
الساقطة إسناداً مٌب ما كاف ا٤بًب متوافقاً مع القرآف الكرمي وليس بينو وبْب القرآف الكرمي 

 تعارض، ومتوافق كذلك مع العقل والسياؽ التارٱبي كما سيتضح.
و ا٤بؤثر عنده ُب قبوؿ ا٤بًب أو رفضو وللربقعي ميزاف يزف بو متوف الروايات، وى

 نظر عن صحة اإلسناد من عدـ صحتو.بغض ال
أفَّ سبلمة أحدٮبا ال يعِب  يرى، و كذلك للمًب، و تودراسلعنده منهج  فلئلسناد

 وميزانفساد اآلخر، حيث يقوُؿ مقررًا  سبلمة اآلخر، كما أف فساد أحدٮبا ال يعِب
 زف بو متوف الروايات:يالذي 

ذا ا٢بديث ٱبالف القرآف والعقل والتاريخ ٝبيعاً، أليس من ا٤بؤسف أف ))إذف ى
 .(ٕ)ٛبؤل كتبنا الدينية من ىذه ا٣برافات واألكاذيب العجيبة؟!((

                                                           

إسناده بنقل العدؿ ( يقوؿ ابن كثّب: أما ا٢بديث الصحيح فهو: ا٢بديث ا٤بسند الذي يتصل ٔ)
الباعث ا٢بثيث، انظر: ] .الضابط عن العدؿ الضابط إٔب منتهاه، وال يكوف شاذًا وال معلبلً 

 ([.ٕٕص: )
 (.ٗٛٔ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٕ
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ُب دراستو لروايات باب  كمامع القرآف الكرمي،   ةتعارضم ويذكر مثااًل على رواية
 :ث يقوؿ( حي- عنورضي ا- (ٔ)اإلشارة والنص على أيب ا٢بسن موسى)

وأما متوهنا فتخالف القرآف؛ ألنو ُب ا٢بديث األوؿ يقوؿ الرواي لئلماـ: إذا ٓب 
 (ٕ)وُب رواية نقلها ا٤بمقاين ؟،أعرؼ اإلماـ الذي سيكوف بعدكم أفأكوف من أىل النار

إذا مت قبلك دوف أف أدري من ىو اإلماـ الذي سيأٌب بعدكم، فهذا ال إشكاؿ  يقوؿ:
ٍب يذكر  ولكن إذا بقيت بعدؾ وٓب أدر بو أفأكوف من أىل النار. فيو، وال يضر بديِب؛

 أٓب يقرأ ىذا القرآف؟ حيث يقوؿ تعأب: :ال بد من القوؿوجو معارضتها للقرآف الكرمي: 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ﴿

لقيامة ، فاألماف من النار يكوف باإلٲباف با، وا(ٖ)﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
 .(ٗ)وليس اإلٲباف بزيد وعمرو
 عند الربقعي. لروايات ا٤بتعارضة مع آيات القرآف الكرميتوف اوىذا مثاؿ تطبيقي ٤ب

قولة من قبل الرواة أف الروايات ا٤بن ويذكر ،كثّباً   على ىذه الطريقة ُب كبلموويؤكد 
 .ب أف ال يتسرع الشخص ُب قبو٥باالشيعة ٯب

بل الواجب عليو عرضها على القرآف الكرمي والتأكد من موافقتها لو، وخلوىا من 
أي تنافر أو تعارض مع القرآف الكرمي، بل إنو يذكر أف متوف الروايات ا٢بالية تنتهي 

 .(٘)بصاحبها للتبلعب بألفاظ كتاب ا تعأب

                                                           

 جعفر، ا٤بلقب بالكاظم.بن  ا٢بسن موسى و( أب(ٔ
بعبادة  -عز وجل-وقد وجدُت ٫بوىا عند الكليِب عن أيب جعفر يقوؿ: ))كل من داف  ( (ٕ

أي: -ٯبهد فيها نفسو وال إماـ لو من ا فسعيو غّب مقبوؿ، وىو ضاؿ متحّّب وا شانٌئ 
 ([.ٕٛٔ/ ٔألعمالو((. ]أصوؿ الكاُب، ص: ) -مبغض

 (.ٕٙية رقم: )اآل( سورة البقرة، (ٖ
 (.ٖٕٛ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٗ
 (.ٖٓٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (٘
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رى أف مًب ا٢بديث ا٤بقبوؿ والصاّب للعمل ٗبضمونو ٯبب أف ٱبلو من وي
 دراستو إلحدى الروايات: ، حيث يقوؿ عند(ٔ)التناقضات ُب نفسو

، فهذا (ٕ)إف متنو ٰبوي ا٤بتناقضات(( :إنو ٦بهوؿ، ونقوؿ :يقوؿ اجمللسي))
على وائو ُب متنو الحت طعنٌ ٦بهوؿ، و راٍو ُب إسناده لوجود  طعنٌ و فياجتمع  حديثٌ 
 .(ٖ)تناقضات

ات الشيعة روايات ولنا أف نتساءؿ! أال يوجد بْب األحاديث اجملموعة ُب مصنف
ا تعارض؟، وعلى ممع القرآف الكرمي وال يوجد بينه معاين صحيحة متفقةمتوهنا متضمنة 

 افرض وجود ىذا النوع من األحاديث، فما موقف الربقعي منها؟، وا١بواب على ىذ
 ض:اَب فاال

بالفعل يوجد بْب أحاديث الشيعة ما ىو صحيح ا٤بًب وسليم ا٤بعُب ومتفٌق مع أنو 
 ذه األحاديث:القرآف الكرمي، ومن ذلك قوؿ الربقعي عن واحٍد من ى

 الذي فيو، وىذا النوع من األحاديث (ٗ)))سنده: ضعيف وأما متنو فُمحكم((
لعدؿ ُب ا٢بكم على متنو هني للشيعة عن االبتداع ُب الدين، وقد تعامل معو الربقعي با

 وؿ ُب توجيهو ٥بذا ا٤بًب اكم:أنو ٧ُبكم مع أنو حكم على إسناده بالضعف، ٍب يق
))ولكن الشيعة أشاحوا بوجوىهم عنو ٧باولْب تلويث اإلسبلـ ببدعهم وخرافاهتم 
٧بَبمْب أصحاب البدع ومعظمْب الذين لوثوا اإلسبلـ من الفبلسفة والصوفية 

                                                           

قعي خلو ا٤بًب منها لكي يصلح للقبوؿ مثل: عدـ معارضة أدلة الٍب يوجب الرب ( التناقضات (ٔ
 القرآف الكرمي وأدلة السنة والعقل والتاريخ.

 (.ٗٔٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( (ٕ
ألف ىذا ا٤بيزاف قد يفتح الباب ألي شخص أف يرد  ؛( البد أف يكوف التناقض حقيقياً ال ُمتوٮباً ٖ)

، وقد ذكره حسب فهمو وتقديره التناقض ُب متنها أي رواية صحيحة ثابتة بدعوى وجود
وقد أقر هبذا التناقض بعض  ،الربقعي ُب سياؽ بياف تناقض حقيقي ُب روايات الشيعة

 هم كما سبق أنو ال توجد رواية إال وبإزائها من الروايات ما يتنافر ويتضاد معها.ئعلما
 (.ٔٚ، ص: )كسر الصنم( (ٗ
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 .(ٔ)والشيخية((
وُب موضٍع آخر يقوؿ عن مًب أحد األحاديث بعد تضعيفو لرجاؿ إسناده: 
))ولكن نقبل متنو ألنو يوافق القرآف، وإْف كاف الشيعة ال يلتفتوف إٔب ىذا ا٢بديث وال 

 .(ٕ)يعملوف بو وال بسائر األحاديث الصحيحة((
ث األحادي ىم الكبار رووا ُب مصنفاهتمءل الربقعي يُلـز الشيعة بأف علماب

وعن أئمتهم، وليس ٜبة مقاؿ للمحدثْب ُب متوف ىذه  -y-الصحيحة عن رسوؿ ا 
يشيحوف بوجوىهم  األحاديث كما أهنا متفقة مع القرآف الكرمي والسنة النبوية إال أهنم

 عنها، حيث يقوؿ:
))كما روى الكليِب نفسو ُب الكاُب، من باب "األخذ بالسنة وشواىد الكتاب" 

واألئمة مفادىا أف كل ما وافق الكتاب والسنة فعلينا  -y- الرسوؿ أخبارًا كثّبة عن
 .(ٖ)األخذ بو((
: سنده: ضعيف كما ٔىذه الروايات قوؿ الربقعي: ))حديث األمثلة على ومن 

 قاؿ اجمللسي وأما متنو فهو:
: ))ما وافق كتاب ا فخذوه وما خالف كتاب ا -y-قاؿ رسوؿ ا 

وٖببلؼ قوؿ األئمة   -y-((. ولكن الشيعة يعملوف ٖببلؼ قوؿ رسوؿ ا فدعوه
 .(ٗ)كما جاء ُب ىذا الباب(( 
: سنده: مرفوع باإلضافة إٔب أف علي بن إبراىيم ىو من ٛوقولو: ))حديث 

 ماـ الباقر:الغبلة وأما متنو: حديث قاؿ اإل
((، مًب ىذا ا٢بديث على غاية ضبللة، وكل ضبللة سبيلها إٔب النار ))كل بدعة

                                                           

 ( ا٤برجع السابق.ٔ)
 (.ٜٙالسابق، ص: ) ( ا٤برجع(ٕ
 (.ٕٗ( كسر الصنم، ص: )(ٖ
 (.ٕٛا٤برجع السابق، ص: ) ((ٗ
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ا١بودة، ولكن مّدعو التشيع مع األسف ٓب يلتفتوا إٔب كبلـ اإلماـ وأتوا ٖبرافات قدر ما 
 .(ٔ)استطاعوا(( 
 عن مًب إحدى الروايات: ولو وق

فقد ٠ّبى الذين ٲبيلوف إٔب البدع ضالْب كأصحاب ٦بالس ا٤بدح ))وأما متنو 
 .(ٕ)والنواح ولطم الوجوه والصدور من أوؿ الليل إٔب الفجر و... و... و...(( 

فالربقعي يقبل مًب حديث الشيعة وروايتهم بعد عرضها على القرآف الكرمي 
وبْب األحاديث ويشَبط عدـ وجود تعارض بينهما، وعدـ وجود تعارض بينو  ،والسنة

 األخرى والعقل.
ُب الطريق الصحيح إلثبات متوف الروايات   الربقعي ُخبلصة رأي: فإفَّ أخيراً و 

كالتإب: ٯبب أف ال يتضمن مًب الرواية ٨بالفة للقرآف الكرمي وال ٨بالفة لؤلحاديث 
٨بالفة ، وال (ٖ)، وأف ال ٱبالف العقلٗبعياره ا٤بذكور النبوية الثابتة ُب السنة الصحيحة

 حها ُب ا١بدوؿ التإب:، وأوضّ ، وال ٙبتوي الرواية على تناقضاتللتاريخ
 

 في الطريق الصحيح إلثبات الروايات واألخبار البرقعي رأيخالصة 

                                                           

 (.ٕٚ( ا٤برجع السابق، ص: )ٔ)

 (.ٖٛ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)

( ىذا الضابط يُلـز الربقعي أف ٰبدد ماىية العقل الذي يرى أف الرواية السليمة ٯبب أف تتفق (ٖ
تبلؼ موارد ا٤بعلومات عليها، وتنوع األشخاص ألف عقوؿ الناس ٚبتلف باخ ؛معو وال تُعارضو

وخلفياهتم ا٤بذىبية، وألف ما يتفق مع عقل فبلف قد يرده عقل اآلخر، فبل بد من ٙبديد 
العقل الذي ٯبب أف تتفق الرواية معو وال تُناقضو؛ كي ال يُفتح الباب لكل من يشاء عرض 

 ما ال يتفق مع عقلو. األحاديث الثابتة على عقلو فيقبل ما وافقو منها، ويرد 
هم ٥با قبل أف ئزعببلت الشيعة وخرافاهتم الٍب سبق بياف إنكار علماٖبولعل الربقعي يعِب 

من العلماء، وٓب أجْد لدى الربقعي استخدامًا للعقِل ُب رد السنة الصحيحة إال  ينكرىا غّبىم
 .ما سبق عرضو ُب آراءه ُب التمهيد
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 جب أن يخلو المتن من:ي جب أن يخلو رجال اإلسناد من:ي
 الفة السنة٨ب ٨بالفة القرآف هوؿ ا٢باؿ٦ب الكذاب
 الفة التاريخ٨ب الفة العقل٨ب الضعيف فاسد ا٤بعتقد

من يُرسل  الغإب الزنديق
 واالضطراب السبلمة من التناقض روايتو
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 .هم الذين يرددون أحاديث المهديئالمبحث الرابع: رأيو في والة أمورىم وعلما

َعِمَل العلماء الشيعة ووالة األمور منهم على ترسيخ مفاىيم الشيعة الدينية لقد 
 .ُب أذىاف العامةالباطلة 

صيص واجتهد أولئك العلماء ُب ترسيخها إما بالتأليف أو بالتعليم والتدريس وٚب
 .ا٢بوزات العلمية ٥بذا الغرض

وف على الطريق ىم ووالهتم بتوفّب ا٢بماية للعلماء الذين يسّب ؤ فيما قاـ أمرا
 .تصحيح األخطاء وا٤براجعة للعقيدةالشيعي الذي ال ٱبرج على األصوؿ وال يرى 

فتمكنوا بدعمهم ٥بذه الفئة من العلماء من نشر ا٤بنهج الشيعي الغإب واافظة 
 عليو، كما دعموه باألمواؿ أيضاً.

على أف  عاصرةا٤ب دستور ا١بمهورية اإليرانية ُب نصِّ بال قيامهم والهتمو٩با فعلو 
عشري ىو ا٤بذىب األساسي لدولة إيراف، وأنو باٍؽ لؤلبد وغّب  ثِبا٤بذىب ا١بعفري اال

 .(ٔ)قابل للتغيّب
 على أف ٲُبنح ا٢باكم سلطة النيابة ا٤بطلقة ْبلطرففانعقدت العبلقة القوية بْب ا

 .ولوإب والفقيفيما ُ٘بىب أمواؿ ا٣بمس وُ٘بمع من عامة الناس وتدفع ل ،عن اإلماـ ا٤بنتظر
ينتفع منها والهتم  ،كسب ا٤باؿ باسم الدينل اً ولذلك كانت عقائد الشيعة مصدر 

حسب مصاّب  ذه األمواؿهب وفتصرفوياب عن اإلماـ ا٤بنتظر، الفقهاء النوّ و  وعلماؤىم
 الشيعة بزعمهم.

ولذا ُوجد التعاوف بْب العلماء ووالة األمور الشيعة ُب حفظ وصوف التشيع الغإب 
والتأثّب على  هائادي اجملزي الذي يأتيهم حاؿ بقاكسب ا٤بللسيما عقيدة االنتظار ال

 .العامة هبا
                                                           

الدستور اإليراين، ونصها: ))الدين الر٠بي إليراف ىو اإلسبلـ من  ة( انظر ا٤بادة الثانية عشر (ٔ
 وا٤بذىب ا١بعفري االثِب عشري، وىذه ا٤بادة غّب قابلة للتغيّب إٔب األبد((.
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 على نشر عقيدة المهدي. فساد علماء الشيعة ووالتهم ال يقتصر .ٔ
وقد كاف انتشار الفساد العقدي سببًا ألف يتهيأ لفئة العلماء والوالة الشيعة ليس 

، وإ٭با التعيش والسرقة من ماؿ العامة فقط االرتزاؽ من عقيدة ا٤بهدي فحسب
واستغبلؿ جهلهم بسائر أمور دينهم وذلك بأخذ الرشاوى وتزوير األوراؽ فيما يريدونو 

ويوضح  من شؤوف دنياىم نظراً لتآمر فئة العلماء والوالة الشيعة على نشر ا٣برافة بينهم،
 الربقعي ذلك ٔببلء فيقوؿ:

س ُب ذلك الوقت عن علماء الدين ورجالو، ))من دواعي النظرة السيئة لدى النا
ىو ما انتشر عن بعضهم من ا٤بخالفات، ال سيما ٩بن تصدى للقضاء حيث عرؼ 
بعضهم بأخذ الرشاوى وتزوير األوراؽ؛ ال سيما أف ااكم العدلية ٓب تشيَّد بعُد، وكاف 

خبلؿ  فكاف ِعلية الناس من ،٤بستندات موكواًل إٔب رجاؿ الدينتسجيل الوثائق وا
ن األشخاص اآلخرين، ويذىبوف إٔب شيخ الرشاوى يستولوف على أراضي مئات م

فيزوِّر ٥بم سنداً ٲبتلك بو األرض، بل وقع أشد من ذلك، وىو أف بعضهم زّوج  اإلسبلـ
 .(ٔ)امرأة متزّوجة آلخر!((

وسأبْب ُب ىذا ا٤ببحث موقف الربقعي وقيامو بفضحو من خبلؿ استغبل٥بم 
، ومن خبلؿ استغبل٥بم للدين وعقائد الشيعة عموماً ُب الفساد، فالربقعي لعقيدة ا٤بهدي

تكلم ُب األمرين، فسادىم من خبلؿ استغبلؿ أحاديث ا٤بهدي، وفسادىم ُب الدين 
 عموماً.
 

 ما يسمونو سهم اإلمام. .ٕ
إٔب أف ىناؾ فئة من العلماء تدَّعي النيابة  -يرٞبو ا-ولذلك يذىب الربقعي 

 .تاناً دوف أدَّن حجة لديهم بذلكلغائب زوراً وهبعن اإلماـ ا
وىذه التسمّية  ،(سهم اإلماـ)الناس باسم األمواؿ الكثّبة من  ويقوموف ٔبمع

                                                           

 (.ٜٔ( سوانح األياـ، ص: )(ٔ
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ويرى بأف  ،بالباطلبينهم يأكلوىا  وىم توّضح ربطهم ألخذ األمواؿ بأنو حق لئلماـ

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿قولو تعأب: 

ڍ  ڍ     ڇڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 يقوؿ:حيث منطبقة عليهم،  ،(ٔ)﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ
 .(ٕ)عامة الناس الذين يدفعوف سهم اإلماـبىذا يضر أف وال شك 

 للخرافات.ودعمها ة إيران حكوم تأييد .ٖ
ُب جانب والة الشيعة الذين كانوا يستغلوف عقيدة اإلماـ ا٤بهدي عند الشيعة و 

 قوؿ:حيث يالعامة  بْبها ٯبو بَب  وقيامهمللخرافات  ميوضح الربقعي مدى استغبل٥ب
كانت تدعم انشغاؿ الناس با٣برافات  -يعِب حكومة إيراف ا٢بالية-))فا٢بكومة 
 و يروج ٥بذه ا٣برافات فكاف يقوؿ:اه بنفسا٤بذىبية، والش

 .(ٖ)و٫بو ىذا الكبلـ(( ،التقيت بإماـ الزماف ويقوؿ: ،يالعباس أمسك ظهر 
والربقعي حينما ٙبدث عن حكومة إيراف ا٢بالية وشاىد استغبل٥بم للدين ألجل 

كاف على علم يقيِب بأنو  ٙبقيق مطامعهم من العواـ وا١بهلة ُب ظل سكوت علمائهم
 وف ىدفاً ألقبلمهم وسيوفهم فقاؿ:كسوؼ ي

))و٫بن على ثقة من أف ٘بار البدعة وا٣برافة والذين يرتزقوف عن طريق الدين 
 .(ٗ)سوؼ ينصبوف العداوة لنا لتأليفنا ىذا الكتاب

 .(٘)ولن يقصروا ُب إلصاؽ أية هتمة وافَباء وكذب بنا ٢بفظ ٘بارهتم بالدين((

                                                           

 (.ٖٗ( سورة التوبة، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٛٔ، ص: )انظر: كسر الصنم( (ٕ
 (.ٖٓٔ( سوانح األياـ، ص: )ٖ)
 د كتاب كسر الصنم الذي أجهز فيو على روايات كتاب أصوؿ الكاُب للكليِب.( يقص(ٗ
 (.ٖٚ( كسر الصنم، ص: )(٘
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وأف تطور العبلقة بْب علماء الشيعة ووالة وىذا يبّْب أف أغلب خرافات الشيعة 
السوء كانت عقب موت ا٢بسن العسكري وبدء عصر الغيبة الذي استغلوه للكذب 

 والوضع.
 استخدام عقيدة االنتظار ألكل أموال الناس بالباطل. .ٗ

باالرتزاؽ من أمواؿ تقوماف ىاتْب الفئتْب  أفَّ الفضل  وأبما سبق بياف يؤكد و 
لك من خبلؿ خديعتهم بإغراقهم ُب ا١بهل واستخداـ عقيدة اإلماـ العامة ا٤بساكْب وذ

 تظر ألكل أموا٥بم بالباطل فيقوؿ:ا٤بهدي ا٤بن
))ومن جهة أخرى فإف والة األمور وعلماء الشيعة الذين يرتزقوف من أمواؿ ىؤالء 

ا ينفعهم وٯبلب ٥بم ا٣بّب والصبلح ولكنهم العامة ا٤بضللْب عليهم أف يبحثوا ٥بم عمّ 
 (ٔ)دعوىم دائمًا وأغرقوىم ُب ا٣برافة وا١بهل شأهنم ُب ذلك شأف البهلوي الشاهخ

عندما كاف ٰباوؿ دائمًا خداع الناس فيقوؿ ٥بم ُب كل مناسبة إف ا٤بهدي قد أخذ 
 .(ٕ)ٕبزامي عندما وقعت أرضاً عن ظهر جوادي!((

ة العامة كما يدّؿ على ذلك منذ عصر الغيبة وجود السفراء الذين يّدعوف النياب
 .-ٗبشية ا تعأب-عن ا٤بهدي، وسيأٌب بياف أحوا٥بم 

 ضد أىل السنة والجماعة.مع النصارى والتهم و تواطؤ علماء الشيعة  .٘
 جانب من جوانب الفساد واستغبلؿ الدين عن علمائهم ويدلل الربقعي على

سبلـ، فرين على أىل اإلنعقدة بْب علماء الشيعة ووالهتم على نصر الكاالعبلقة ا٤بب
 حيث يقوؿ:

                                                           

، حاكم إيراف الديكتاتوري، أشاع الفساد، وقهر العباد، وأعدـ كثّباً البهلوي الشاه٧بمد رضا ( ٔ)
ة من علماء الشيعة، ومن ذلك حادثة مسجد )كوىرشاد( الٍب راح ضحيتها أكثر من عشر 
آالؼ شخص عند مشهد الرضا، وانتهت واليتو بثورة ا٣بميِب عليو. ]انظر: الكليِب والكاُب، 

سنة(. ]انظر:  ٖٗٔ([، ودامت مدة ملك آؿ هبلوي )ٜ٘تأليف/ عبدالرسوؿ الغفار، ص: )
 ([.ٜٖٔ/ ٖأعياف الشيعة، للسيد/ ٧بسن العاملي، ص: )

 (.ٕٙٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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))علماء اإلمامية قائلوف بأف سبلطْب الصفوية الذين كانوا من أعواف النصارى 
٩بلوء من  (ٔ)والشاه عباس خّب من ا٣بلفاء الراشدين، و٦بلس شاه طهماسب الصفوي

 .من ندمائهمكانا   (ٕ)علماء اإلمامية، كما أف أخوين الشرٕب
وىؤالء السبلطْب كانوا يعاونوف النصارى، ويشَبوف األسلحة من ىؤالء األعداء، 

 .ويشعلوف نار ا٢برب بْب ا٤بسلمْب
وكاف علماؤىم ناظرين معركة ا٢برب والقتاؿ، بل ويكفروف أىل السنة وا١بماعة 

 .(ٖ)وٲبدحوف الصفوية((
ن بعض العلماء الشيعة الذين والناظر ُب مؤلفات الربقعي ٯبد لو مواقف ٧بددة م

 .ب ا٤بنتظر ا٤بكذوب منها والضعيفتولوا ِكرب نشر ا٣برافة وتعمُّد نقل روايات الغائ
فئة من العلماء ٥بذه الروايات ٔبمعها ُب مؤلفات ٍب نشرىا ببل  انتصبتحيث 

 .ىي عادة نقاد ا٢بديث والروايات ٛبييز وال ٛبحيص فيها وال نظر دقيق ُب رواهتا كما
  وذكره لبعض الحقائق عنهمالعلماء بعض في  ورأيفيما يلي بيان و: 

                                                           

سب من سبلطْب الدولة الصفوية. ]انظر: الكليِب والكاُب، لعبدالرسوؿ وطهما ( الشاه عباسٔ)
([، يقوؿ وؿ ديورانت: فَبة من أشد الفَبات امتبلء بالنكبات، وٓب يتميز ٗٛالغفاري ص: )

ىذا العهد بأيّة آداب يعتز هبا الفرس ُب ذاكرهتم، وكاف طهماسب ضعيف اإلٲباف، جباناً، 
، غارقًا ُب اللذات، يرعى الفنوف وٲبارسها. ]انظر: قصة ا٢بضارة، سوداوي ا٤بزاج، كئيباً، مَبفاً 

 ([.ٜ٘- ٜٗ/ ٕٙص: )
، وٮبا: أنتوين شرٕب، رابرت شرٕب، فقد أوكلت ٥بم ا٢بكومة الربيطانية إنشاء ف الشرٕبا( أخو ٕ)

جيش نظامي ومصنع للسبلح ُب أصفهاف، ووضعت ٙبت يديهما ٟبسة وعشرين ضابطًا ُب 
لتنظيم التعاوف بْب الدولة الصفوية والدوؿ األوربية اربة الدولة العثمانية.  عهد الشاه عباس

]انظر: ٛبدد النفوذ اإليراين ُب ا٤بنطقة والعآب اإلسبلمي، صباح ا٤بوسوي األحوازي، ٦بلة 
البياف، ملف صحفي بعنواف: ا٣بطر اإليراين يتمدد[. وُب عصرنا ا٢بإب ال نزاؿ نشهد استمرار 

 والتعاوف والتآخي بْب ملل الكفر وا٤ببتدعة اربة اإلسبلـ وا٤بسلمْب ُب كل مكاف.التواصي 
 (.ٗٔ( نقد ا٤براجعات، ص: )ٖ)
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حيث يقوؿ عنو: ))وٗبا أف الكليِب ٓب تكن لديو قوة علمية فيبدو  ي.أواًل: الكلين
أنو ٓب ينتبو إٔب أف وضع ىذه الروايات ىو التبلعب بالقرآف، والغلو ُب حق األئمة، وٓب 

إلمامة شيئًا كسبياً، والستطاع أي إنساف أف ينتبو إٔب أنو لو كاف األمر كذلك لكانت ا
 .(ٔ)ٰبوز ىذا ا٤بقاـ ويصبح بنظره فوؽ األنبياء((

وىو يعِب بذلك مقاـ اإلمامة والنيابة العامة الذي ادَّعى الكليِب أنو أعلى من 
الذين  -مثبلً -صف بالصبلح والتقوى كأئمتهم لشخص ا٤بتل كجعلهم ،مقاـ النبوة

 منزلة أعلى من منزلة النبوة. اىمبلغوا بصبلحهم وتقو 
ص يصأنكر عليو ٚبو  ،على الكليِب سكوتو عن ىذا األمرالربقعي نكر قد أف
كتاب ا تعأب جعل لكل إنساف ُمتصف   مع أفَّ  ،من الناس فئة ٧بددةباإلمامة 

يكوف إماماً للناس ُب دينهم، كما قاؿ تعأب:  و بإمكانو أفبالصبلح والتقوى وا٥بداية أن
ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ڻ  ۀ﴿

 .(ٕ)﴾ے    ے

بائع  غّبٓب يكن  حيث ،ليس لو حٌظ من العلم ا٢بقيقيالكليِب  يبْب الربقعي أفو 
 :فيقوؿ ُب دكاف ٯبمع ويكتب ما يسمعو من أىل مذىبو

وقد ٝبع ودوَّف طواؿ  ،ااًل ُب بغداديعقوب الكليِب أيضًا كاف بقّ بن  و٧بمد))
ألف تلك الفَبة ٓب يكن فيها  ؛ا ٠بعو من أىل مذىبو واعتمد عليوعشرين عامًا كل م

 وقاؿ: ،(ٖ)رجاؿ دين با٤بعُب ا٤بعروؼ((
 .(ٗ)))إف الكليِب يؤسس مذىباً ٨بالفاً للقرآف، مبنياً على أقواؿ رواة كهؤالء((

وىذا يعِب أف الربقعي يرى أف الكليِب غّب مؤىل ٤با قاـ بو، وأف اشتغالو بالتجارة 
                                                           

 (. ٖٓٔ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
 (.ٗٚ( سورة الفرقاف، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٖٖ( كسر الصنم، ص: )ٖ)
 (.ٕٛٔ، ص: )كسر الصنم( ٗ)
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 يعِب استغبللو للدين وا٤بذىب الشيعي لتحقيق مطامعو كما كاف يفعل غّبه.
 بنقل الصدوؽ واجمللسي حيث يقـو .ثانياً: الصدوق والمجلسي والطوسي

اآليات ُب ٞبل فوف رواهتا، ويتعسّ  الروايات عن ا٤بهدي من غّب تدقيق فيها وال ُب
 ال ٰبتملها. الكرٲبة على مهديهم ا٤بنتظر ولو كاف سياؽ اآلية الكرٲبة

تعسفهم ُب ٞبل اآليات الكرٲبة على من أمثلة ذلك ما ذكره الربقعي عن و 
﮵   ﴿قولو تعأب: ل ىمتفسّب  عندإمامهم ا٤بنتظر  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

﮾  ﮿  ﯀  ﯁          ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

 :فيقوؿ (ٔ)﴾           

ره كن قلوهبم ٓب ٚبشع ألوامول ىذه اآلية موجهة إٔب أولئك الذين آمنوا با
أف الشيخ الصدوؽ واجمللسي كيف ق با٤بهدي؟ وانظروا  فهل ُب ىذه اآلية ما يتعلّ  ،تعأب

 ،وٯبب اإلٲباف بو ،قد ٞببلىا على القائم بأنو ىو ا٢بق الذي نزؿ من عند ا تعأب
 .(ٖ()ٕ)ودفعهم لذلك أقواؿ الرواة الكذابْب

ُب مهدي الشيعة وال وٓب يبّْب الربقعي وجو ٞبل الصدوؽ واجمللسي ٥بذه اآلية 
 ا٤بوضع الذي ذكروا فيو ذلك، واكتفى بنسبة القوؿ ٥بم فيها ونقده فحسب.

مبينًا أنو كاف ٩بن يسَبزؽ ويعمل ُب التجارة ويكتب كل ما الصدوؽ بهتكَّم و 
 يسمعو من حديث حيث يقوؿ:

نو ٧بَبؼ ُب بيع األرز، وكاف يكتب ُب كراس ٯبمع فيو كل ما يسمعو عمن يراه إ

                                                           

 (.ٙٔية رقم: )اآل( سورة ا٢بديد، (ٔ
قائبًل: ولقد صدؽ اإلماـ  -رٞبو ا-يستشهد الربقعي عليهم بقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( و (ٕ

انظر: ٙبقيق علمي، ص: ] .ابن تيمية حْب قاؿ: إف علماء الشيعة ىم أجهل الناس وأكذهبم
(ٙٚ)]. 
 (.ٚٙ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٖ
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 .(ٔ)قلو للناس دوف ٙبقيقوين
وىذا يعترب قادحًا ُب أمانتو عند الربقعي لكوف القائمْب بالتجارة من علماء 
الشيعة آنذاؾ ُيشُك فيهم أهنم يستغلوف ٘باراهتم للكذب على عامة الشيعة وينّموىا من 

 خبلؿ الكذب بالدين.
عليو -سى عسَّف ُب ٞبل قصة نيب ا مو تقد لطوسي فّبى أنو ل بالنسبةوأما 
 وفرعوف مع بِب إسرائيل الٍب ذكرىا ا٤بؤب تبارؾ وتعأب بقولو: -السبلـ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ﴿

حيث يَفهم كل  ،(ٕ)﴾ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ   ڤ   ڦ
- اآلية ويدرؾ أف ا٤بقصود من معناىا حكاية قصة نيب ا موسىىذه عاقل من سياؽ 
 .اضيمع والدتو الٍب وقعت ٥بما ُب ا٤ب -عليو السبلـ

فهم اآلية  تعسَّف ُب لوي -الربقعي ينقلكما -إال أف شيخ الشيعة الطوسي 
ربطها باإلماـ ا٤بهدي وٯبعل من  مكنيت لكيُب ا٤بستقبل سيقع  ئاً ها شيوجعل ا٤براد من
 .(ٖ)نزو٥با ُب شأنو

جاىل  ويذىب الربقعي إٔب وصف ىذا العآب الشيعي بأنو. (ٗ)ثالثاً: العياشي
                                                           

 (.ٖٖ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
 (.ٚ( سورة القصص، اآلية رقم: )ٕ)
(، وحقيقة ىذه االستدالالت من علماء الشيعة باآليات الكرٲبة ال ٚٙا٤برجع السابق، ص: )( ٖ)

هنم ٓب يستطيعوا التمييز بْب اآليات الدالة على إحٌب  ،تنم إال عن جهل عميق ُب العامة منهم
قصص األنبياء السابقْب والتفريق بينها وبْب ما يزعم علماء الضبلؿ أهنا دالة على مهديهم 

نتظر، ولو كاف السياؽ ُب اآلية ال يدؿ استدال٥بم أبداً، وكونو ُب معُب مغاير، إ٭با ُسلطة ا٤ب
 ا١بهل والتعاوف اآلٍب بْب فئة العلماء والوالة ىي الٍب ولَّدت ىذه اآلراء الفاسدة لديهم.

من أعياف  السلمي السمرقندي، ا٤بعروؼ بالعياشي، عياشبن  مسعودبن  ( أبو النصر ٧بمدٗ)
اء الشيعة، وأساطْب ا٢بديث والتفسّب بالرواية، عاش ُب أواخر القرف الثالث من ا٥بجرة علم

 ([.ٙ- ٗ/ ٔالنبوية. ]انظر: مقدمة ٧بقق كتاب التفسّب، للعياشي، ص: )
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قلو ا٣براُب، ويضرب ر القرآف على ىواه ووفقاً لعيفسِّ ٩بن أنو و  ،العلم موائدل على ومتطفّ 
 على استحقاقو لتلك األوصاؼ مثاالً جلياً من خبلؿ تفسّبه لقولو تعأب:

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک   ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴿

ڻ  ۀ  ۀ   ڻڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ےہ  ہ  ہہ ھ  ھ  ھ  ھ

، حيث يقوؿ الربقعي تعليقًا على تفسّب العياشي ٥بذه (ٔ)﴾﮶  ﮷   ﮸ ﮹
 :الكرٲبة اآلية

وال ٲبكن  ،قالوا( كلها صيغ أفعاؿ ماضية -ِتَب كُ   -ألفاظ )ِقيَل  فبالرغم من أف
تعِب اإلماـ  (بَ تِ كُ )سرىا العياشي حٌب قاؿ: أف أف يعود ضمّبىا إٔب ا٤بهدي فقد ف

 .(ٕ)ا٢بسْب
وفسر )قالوا ربنا( الدالة أيضًا على ا٤باضي ٗبعُب تأخّب ظهور إماـ الزماف القائم!! 

 .(ٗ)،(ٖ)إٔب اإلماـ الباقر وونسب ،ظ القرآفوىكذا تبلعب ا٣براُب بألفا
وىذا يدؿُّ على أف العياشي كما قاؿ عنو الربقعي يفسر آيات القرآف الكرمي وفقاً 

ولو كانت داللة  ،وٰبمل اآليات قسرًا على إمامهم الثاين عشر ،٥بواه ولعقيدتو ا٣برافية
 اآليات اللغوية والشرعية ال تدؿ على ما يذىب إليو.

أحاديث  كثّب منمدار  عليهم أصحاب األئمة ٩بن  . ويعدُّ أصحاب األئمة رابعاً:
و٥بم ذكٌر شائع ُب كتب ا٢بديث على لساف األئمة، ا٤بهدي الٍب نقلوىا روايات و 

 :هميقوؿ الربقعي عنالشيعية، و 

                                                           

 (.ٚٚية رقم: )اآل( سورة النساء، (ٔ
 (.ٕٛ٘/ ٔ( انظر: تفسّب العياشي: )(ٕ
 .ا٤برجع السابق( انظر: (ٖ
 (.ٛٙٔ- ٚٙٔص: )( ٙبقيق علمي، (ٗ
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))إف ٝبيع أصحاب األئمة وأتباعهم وحٌب عصرنا ا٢باضر ىم من ا١بهلة قليلي 
ولذا فهم يطربوف لسماع ىذه األوىاـ وا٣بياالت!! وعلى كل  ،ؿالعلم ُب أحسن األحوا

فإف أولئك الرواة كانوا أيضًا من ا١بهلة الذين ٓب يتلقوا علمًا ال ُب مدرسة وال تتلمذوا 
على العلماء فقاؿ كل منهم ما أراد وما أحب دوف ضابط ودوف أدَّن تأمل من قبل 

 .(ٔ)السامعْب!!((
رورية عند الشيعة وىي غيبة اإلماـ الثاين عشر ٯبهلوف عقيدة ض ويذكر أهنم
 ينقلوف فيها ا٤بتناقضات، فيقوؿ: ، حٌب أصبحوا(ٕ)وتاريخ ىذه الغيبة

))وا٢باصل أف ىؤالء الرواة يريدوف أف يقولوا إف األئمة خدعوا الناس، وال يوجد 
على الرغم من كل تلك ا٤بتناقضات  (ٖ)خرب صحيح ٗبا يقولوف، ٍب أصبح كتاب كهذا

 .(ٗ)مرجعاً وحجة دينية ٥بم. فهؤالء الرواة ٓب يعلموا تاريخ اإلماـ االثِب عشر وغيبتو((
 ،جهلة بالعلم الشرعي وبسطاءجعلهم والرواة إذا أحسن الربقعي ظنو بالعلماء و 

 :ج الذين ال يعرفوف طريقة ٙبمل العلم وتأديتو، حيث يقوؿ عنهمسذَّ و 
عن ٝبيع األشخاص الذين يلقوهنم،  كانوا ٰبملوف كراريسهم ويكتبوف ا٢بديث

فيكتبوف منهم ُب كراريسهم كل شيء ٗبجرد رؤيتهم لظاىر الصبلح فيهم يباشروف 
الكتابة عنهم، دوف أف يكلفوا أنفسهم التحقق من صدقهم أو كذهبم، أو ٧باولة معرفة 

 .(٘)وىل ىم من أىل التقوى والورع أـ ال؟ ،أىدافهم من التحديث
 لنيل المطامع من االستدالل  قواعدة في تطبيق تناقض علماء الشيع

 والتهم.
إف ا٤بناخ ا٤بضطرب ا٤بتناقض ُب قواعد وضوابط مسائل ا٤بذىب الشيعي ىو الذي 

                                                           

 (.ٜٔ(، وانظر: سوانح األياـ، ص: )٘ٛٔ، ص: )ٙبقيق علمي( ٔ)
 . -بإذف ا-امس من الباب الثاين ( سيأٌب ا٢بديث عن الغيبة وتارٱبها ُب الفصل ا٣ب(ٕ
 ( يعِب كتاب الكليِب، أصوؿ الكاُب.(ٖ
 (.ٕٔٙ- ٕٓٙ( كسر الصنم، ص: )ٗ)
 (.ٖٖكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (٘
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وسهَّل  ،كذابْب وغّبىم من الوالةأوجد بيئة خصبة لعلماء الضبلؿ والفساد والرواة ال
من غّب أف ينكر أحٌد  القواعد الٍب وضعوىا لفهم دينهم ىذه ن مقتضىع ا٣بروجم ٥ب

أيديهم بأيدي أمرائهم وتعاونوا واٙبدوا سوياً  العلماء الشيعة وضعف، اآلخرعلى منهم 
وأحكموا قبضتهم عليهم بالتضليل واإلغراء ٗبلذات الدنيا كا٣بمس  على تضليل العامة،
 عند التطبيق ذه القواعدهبالشيعة يلتزموف بالعمل العلماء  لو كافو  وا٤بتعة وغّبىا،

 .د منهم اإلمكانية ُب ا٣بروج عنهاوالعمل ٤با كاف لواح
بل ولكاف العلماء أنفسهم ملتزمْب هبذه القواعد الٍب يذكروهنا وال يطبقوهنا ألجل 

وقد ، ٥بم الدين لؤلىواء واآلراء وا٤بصاّب الشخصية واماستخدف نيل مطامع دنيوية زائلة،
 :ذلك فقاؿ الربقعيبّْب 

شيعة يقولوف إف مداركنا ا٤بذىبية والدينية ىي األدلة ))والغريب أف علماء ال
 . واإلٝباع -y-ف كتاب ا والعقل وسنة الرسوؿ ويعنو  ،األربعة

 األربعة وجب العمل هبا.إذا وجد حكم ا بواحدة من ىذه  ويقولوف:
ىذا ولكنهم ينسوف كل ىذا الكبلـ عند العمل ويقولوف: إف القرآف قد  يقولوف
و ظِب الداللة والبد من الرجوع إٔب ا٢بديث ُب فهمو، وهبذه الذريعة ٱبرجوف ُحرِّؼ أو أن

 القرآف من ميداف عملهم ويَبكونو.
وبشأف السنة يقولوف البد من  ،بالعقل أيضاً  (ٔ)[يعبأوف]أما بشأف العقل فهم ال 

عة وأما اإلٝباع فيسندونو إٔب ا٢بديث، وىذا يعِب أف األدلة األرب ،الرجوع إٔب ا٢بديث
األحاديث ا٤بتضادة وا٤بتناقضة والٍب أكثرىا ٱبالف العقل  ،ىي ا٢بديث وا٢بديث فقط
 .(ٕ)((والقرآف والسنة والتاريخ وغّبىا

 ة يّدعوف أف القرآف الكرمي مصدريعِب هبذا الكبلـ أف علماء الشيعالربقعي و 
 .داللةبأنو ٧برَّؼ، وأنو ظِب ال لبلستدالؿ لديهم ُب دينهم، ولكنهم يقولوف عنو

                                                           

 .كي ال ٘بتمع واوين  يعبئوفو  يعبؤوف، ها الربقعي، ويصح أف تأٌب:ا كتب( ىكذٔ)
 (.ٕٖٚ- ٖٔٚ( كسر الصنم، ص: )(ٕ



 .الرافضة مهدي روايات أسانيد من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٕٔٓ 
 

من فكيف يكوف إذًا مصدرًا لبلستدالؿ وىو ٧برَّؼ وغّب قطعي الداللة؟، و 
 .أصو٥بم دعواىم بأف العقل حجة

ٍب ٪بدىم ُب ا٤بقابل يأتوف بأقواؿ وتفاسّب وعقائد تصادـ العقل وال تنسجم معو 
 بديهياتو.

ة ىو ادعاؤىم بأف سنومن أصو٥بم أيضًا ىذا األصل الذي تبلعبوا فيو كثّبًا و 
 .عشر إماماً  اولديهم اثن ،ستدالؿمن مصادر اال اإلماـ مصدر

وىو واحٌد فقط،  -y-٢بديث الرسوؿ ٍب ٪بدىم يقولوف البد من الرجوع 
ويوضح ىذا  ،نفسها فضبًل عن أفَّ سنة اإلماـ غُّب منضبطة، بل متعارضة ومتناقضة ُب

 التناقض بقولو:
ولكن الشيعة تعتقد وتذىب  -y-ارة عن قوؿ النيب وعملو وتقريره ))والسنة عب

إٔب عصمة أئمتهم، وجعلوا لكل إماـ سنة غّب سنة اإلماـ اآلخر، وتعتقد أف قوؿ كل 
ُب واحد من ىؤالء األئمة وفعلو وتقريره حجة، ويتمسكوف بسنة أئمتهم، وأحكامهم 

 .الفقو متخذة عن ىؤالء األئمة
 لعلمية يقولوف:والبحث و٦بامعهم اولذا ترى علماءىم ُب ٦بالس الدرس 

ىذا العمل مكروه، أو مستحب، أو واجب؛ ألف اإلماـ قاؿ كذا أو فعل كذا، 
، وسنن -y-ا باثِب عشر سنة غّب سنة النيب وأحكامهم مستندة إٔب ىؤالء، فجاءو 

أئمتهم متغايرة ٨بتلفة، وُب كتب علمائهم آثار ٨بتلفة وروايات متضادة من سنن 
 .(ٔ)أئمتهم((

إلزامهم بأف قواعد االستدالؿ لديهم تتناقض وتتعارض  فالربقعي يذىب إٔب
ويتجّلى ذلك ُب سنن األئمة االثِب عشر، خبلفًا ألىل السنة وا١بماعة الذين يتقيدوف 

 وأما غّبه فيعدوف قولو ورأيو معروضاً على ىذه السنة ا٢بّقة. -y-بسنة ا٤بصطفى 
لعقل واإلٝباع، واكتفوا بينما أغفل الشيعة حجية القرآف الكرمي وأغفلوا حجية ا

                                                           

 (.ٛ-ٚسلماف ا٤بعثم، ص: )بن  عبدا /( نقد ا٤براجعات للربقعي، ٙبقيق وتعليق(ٔ
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الربقعي  قوؿ منىذا وقبلوا ما أدخل فيها من كذب ووضع ببل ٛبحيص، ويظهر  ،بالسنة
 :السابق

))وىذا يعِب أف األدلة األربعة ىي ا٢بديث وا٢بديث فقط. األحاديث 
 .ا٤بتضادة((

إال أف علماء الشيعة ال يعّبونو اىتمامًا ويغفلوف عنو؛  ،وىذا أمٌر واضح وجّلي
لكوف كشف مثل ىذا األمر يعِب تقويض ما بنوه من خبلؿ ىذه الروايات من مصاّب 

 شخصية خاصة هبم.
وسبق  ،الثبلثة عشر األئمة على سنن بعرضوإلٝباع كذلك أسقطوا داللة او 

 .بْب كل إماـ وآخر ةن الثبلث عشر إيضاح تناقض ىذه السن
 ؛عشر ثِباألئمة اال إٝباع خاص بكل إماـ منوىذا ما يعِب أنو سيكوف لديهم 

 .اإلماـ اآلخرألف لكل إماـ سنة مغايرة عن 
َبويج فسادىم الديِب ببيئة ألنفسهم ووالهتم الستغبلؿ ىذا الوضع  فهّيأوا
 .مآرهبمظهوره لتحقيق  ق العامة باإلماـ ا٤بنتظر وترقبواستغبلؿ تعلّ 
 



 

 
 
 الثانيالباب 

 محتوى لخال من الرافضة عند المهدي لعقيدة البرقعي نقد
 فيو الواردة الروايات

 
 فصول: ةتمهيد، وتسعوفيو 

 في منهجو في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. :التمهيد
 .عشر إماماً  ياإلمامة في اثنلبرقعي من انحصار موقف االفصل األول: 

على المهدي  الرافضةمن استدالالت  البرقعي موقفالفصل الثاني: 
 .والعالمات الدالة عليو
 .عند الرافضةمهدي المن عقيدة  البرقعي الفصل الثالث: موقف

 .موقف البرقعي من أسماء وألقاب مهديهم ووالدتو وصفاتوالفصل الرابع: 
 .غيبة المهديمن  عيالبرق موقف: خامسالفصل ال
 .من األحداث المصاحبة لخروج المهدي البرقعي : موقفالسادسالفصل 
 .خروجومن دعاوى رؤية المهدي قبل  البرقعي : موقفالسابعالفصل 

من األحداث في ملك المهدي بعد  البرقعي موقف :الفصل الثامن
 .وخروج

 .من حروب المهدي وفتكو بالناس البرقعي موقف الفصل التاسع:
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 .التمهيد: في منهجو في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي

يذىب الربقعي إٔب أفَّ كثّباً من التغّبات الٍب طرأت على حياة البشر بّينت كذب 
تفق وال تصلح وتتناسب مع واقع الشيعة والعصور روايات الشيعة الٍب ال ٲبكن أف ت
وأهنا لو كانت صادرة عن الشارع حقًا ٤با رأينا ىذه  ،ا٤بتأخرة ا٢بالية الٍب يعيشوف فيها

التناقضات ُب روايات مهدي الشيعة، وذلك أهنا كانت قد وضعت من قبل أنصار 
كم ا٤بسلمْب، وكانوا العباسيْب الذين ينووف القضاء على األمويْب ليحلوا ٧بلهم ُب ح

يرغبوف من ىذه الروايات إبقاء الناس على أىبة االستعداد للثورة مٌب ما أرادوىم 
 .(ٔ)لذلك

تنّقل الربقعي بْب عدد من الطرؽ واألساليب ُب نقده ٤بتوف روايات مهدي الشيعة 
وأخباره الواردة ُب مؤلفاهتم، فلم يكن يسّب على طريقة موّحدة ُب عرض الروايات 

قدىا ُب ٝبيع أبواب األخبار الٍب يستعرضها ويردُّ عليها، فكاف يتنّقل ُب كل موضوع ون
فأحيانًا يستعرض عددًا من الروايات  ،بْب طريقة وأخرى من ىذه الطرؽ الٍب سأبيّنها

ا٤بتشاهبة ُب عقيدة من عقائد الشيعة ُب مهديهم ا٤بنتظر ٍب يعّلق عليها من جهة السنة 
أخبارىا ضعفاء وكذابوف ويكتفي بذلك، ٍب يتجاوز موضوع ىذه  ويذكر أف رواة ،فقط

أو قد يغّب من طريقتو  ،العقيدة إٔب موضوع عقيدة تليها، وينقدىا هبذه الطريقة نفسها
 ألسلوب آخر.

وأحيانًا يفّصل ُب نقد متوف الروايات ويقّسم الرواية لعّدة أجزاء، فّبد على ا١بزء 
 للجزء الثاين ويبطلو، ٍب الثالث وىكذا.األّوؿ منها ويبطلو، ٍب ينتقل 

                                                           

، وسيّتضح ىذا األمر خبلؿ عرض رأيو ُب روايات بيعة (ٗٚٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
حيث ذكروا فيها أف كل بيعة قبل بيعة ا٤بهدي باطلة وملعونة،  ،ي على وجو ا٣بصوصا٤بهد

ويلزمهم ببطبلف بيعتهم  ،وىذا ما ٯبعل ىذه الروايات غّب صا٢بة ُب دينهم ُب عصرنا ا٢بإب
لوالهتم وحكامهم، وما يثبت ُب األمر نفسو أف الروايات موضوعة ومكذوبة ُب زمن من أجل 

 ضد أقواـ آخرين، وتلّقفها الشيعة بعدىم ببل نظر وال ٛبحيص. خدمة مصاّب أقواـ
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كما أنو بعد أف يفعل ىذه الطريقة ُب تقسيم الرواية أو الروايات ألجزاء وأقساـ 
ويكتفي ٗبا أورده ُب إبطاؿ بعض أقساـ الرواية كما لو   ،٪بده يدع أجزاًء منها ببل ردّ 

 وإبطالو. كاف يقوؿ: ما ًبَّ إبطالو كاٍؼ إلسقاط ما تبقى
الربقعي ُب بعض الروايات ا٤بشاهبة ٤بوضوع روايات سابقة أو عدد من  وقد يقـو

الروايات السابقة باإلحالة ٤با سبق ذكره من ردود، وال يعِب ىذا أنو ال يكرر الردود فقد 
 يكرر أجوبتو ُب مواطن أخرى لتكرار الشيعة للشبهة نفسها.

بل كاف يتنّقل  ،ياتيلتـز بطريقة موحدة ُب دراستو للروا -رٞبو ا-فلم يكن 
بْب عّدة طرؽ وأساليب، وىذا ما ظهر للباحث من منهج الربقعي ُب نقد متوف روايات 

 مهدي الشيعة أثناء ٝبعو لكبلمو أنو يتبع ُب نقدىا عدداً من الطرؽ.
وٯبدر بالّدارس قبل أف يبّْب طريقتو ُب نقد ا٤بتوف أف يبّْب شيئًا يسّبًا من طريقتو 

حيث استخدـ الربقعي عند دراستو ٤بتوف الروايات نقدًا ألسانيد  ُب نقد األسانيد،
 بعضها من غّب تعّرض ٤بتوهنا، ويدؿُّ على ذلك قولو:

 ٦ٛبهوؿ، ا٢بديث  ٖٗٔالباب  ٦ٙبهوؿ، ا٢بديث  ٖٗٔباب  ٕا٢بديث 
 .(ٔ)ضعيف و٦بهوؿ ٖٗٔالباب  ٘و  ٦ٗبهوؿ، ا٢بديثاف  ٖٗٔالباب 

باب، أكثرىا ضعيف و٦بهوؿ أو مرسل على وقولو: ))وردت روايات ُب ىذا ال
حد قوؿ اجمللسي، وإذا أردت أف تتبْب حاؿ رواهتا صعب عليك ذلك جدًا وأضعت 

، فهذا يبّْب أنو ُب بعض ردوده على بعض الروايات يكتفي (ٕ)بذلك وقتك الثمْب((
ىذا ببياف ضعف رواهتا وجهالتهم، ٍب يَبؾ موضوع الرواية ببل تفنيد، وٱبتم كبلمو على 

 النوع من الروايات بقولو:
))وا٣ببلصة كيف ٲبكننا أف نثق بأخبار أمثاؿ ىؤالء األشخاص ونعتمد على 

                                                           

 (.ٕٓٗ-ٔٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٕٗ٘( كسر الصنم، ص: )ٕ)
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، فُيسقط الرواية ويسقط احتجاج الشيعة هبا بإسقاط سندىا، ٍب يقوؿ: (ٔ)أقوا٥بم((
وىذه ىي  ،(ٕ)))اآلف ننتقل إٔب دراسة ٭باذج ٤با تبقَّى من األحاديث ُب ىذا الباب((

و ُب إسقاط احتجاج الشيعة بالروايات من خبلؿ إسقاطو ألسانيدىا ببياف ضعف طريقت
 وجهالتهم وكذهبم. رواهتا

 أما عن طريقتو ومنهجو ُب نقد متوف روايات ا٤بهدي فتتضح فيما يلي:
 الرد الشامل من القرآن والسنة والعقل. ثم إيرادعرضو للرواية أواًل: 

الروايات طريقة مكتملة ُب النقد والرد؛ يستخدـ الربقعي ُب بياف بطبلف بعض 
ٕبيث يقـو بذكر الرواية أو الروايات الٍب سوؼ ينتقدىا، ٍب يأٌب با١بواب عليها من 
القرآف والسنة والعقل، وتتّضح للقارئ ىذه الطريقة ا٤بتكاملة ُب النقد من خبلؿ معرفة 

 رأي الربقعي ُب تكّلم ا٤بهدي بعد والدتو حيث يقوؿ:
لسي ُب باب والدة ا٤بهدي وأحواؿ أمو عدة أقواؿ يناقض بعضها ))أورد اجمل

، ٍب ذكر ىذه األقواؿ والتواريخ ا٤بتناقضة ُب ٙبديد والدتو، وقاـ بتوثيقها ُب (ٖ)بعضاً(( 
هديهم وىو طفل ٤بتكّلم مصادرىا من كتبهم، ٍب جاء بالرد الشامل ُب قضية نسبتهم ال

 صغّب بعد والدتو فقاؿ:

ى  ائ  ې ې ى ې ې﴿لقولو تعأب: ))وىذا ٨بالف 

ذاتو ما كاف يعلم شيئًا من آيات القرآف  -y-، إضافة إٔب أف رسوؿ ا (ٗ)﴾ائ
حٌب سّن األربعْب من عمره، فكيف أمكن ٥بذا الطفل الذي ىو أحد أفراد أمتو ]ىذا 

 .(٘)م القرآف منذ والدتو؟!(( إف كاف لو وجود[ أف يعل

                                                           

 (.ٕٖٖ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 .ا٤برجع السابق( ٕ)
 (.ٚٚٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 (.ٛٚ( سورة النحل، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٛٚٔ-ٚٚٔ( ٙبقيق علمي، ص: )٘)



 .المهدي في الواردة الشيعية الروايات متون نقد في منهجو في: التمهيد

ٕٔٙ 
 

فقد طالب الشيعة  ،للخمسمناقشتو  كما ٪بد استخدامو للقرآف والسنة عند
-وأمّب ا٤بؤمنْب علي  -y-بالدليل من القرآف الكرمي، ٍب سأ٥بم: مٌب أخذ رسوؿ ا 

 .(ٔ)ا٣بمس من كسب الناس وكّد ٲبينهم؟ -رضي ا عنو
قيامو باستعماؿ ىذه الطريقة الشمولية ُب نقد وُب استنتاج الربقعي ما يدؿُّ على 

الروايات حيث يقوؿ: ))لقد لّفقوا كل ما أمكنهم من كبلـ ٨بالف للقرآف ولسّبة النيب 
-y- ))وسّنتو وللعقل(ٕ). 

فهذه النماذج الواضحة تبّْب أف الربقعي يستخدـ ُب نقد بعض متوف الروايات 
ية من القرآف الكرمي والسنة والسّبة العملية ٕبيث يرد على الروا ،طريقة مشولية ُب الرد

والعقل، إال أنو ال يستعمل ىذه الطريقة ا٤بتكاملة مع كل رواية، وال ُب كل عقيدة، بل 
 يتنّقل وينوّع بّْب عدد من األساليب.

 
 القرآن الكريم.من بذكر آيات  رأيوعرضو للرواية ثم بيان ثانياً: 

الرواية أو الروايات الشيعية ٍب يعّلق عليها يقـو الربقعي ُب بعض ا٤بواطن بذكر 
بإيراد عدد من آيات القرآف الكرمي الٍب تتضمن نقض باطل الروايات، ويظهر ىذا 

للغيب، ٍب  -y-األسلوب كما فعلو عندما نقل رواية يزعموف فيها علم رسوؿ ا 
 حيث يقوؿ: ،عّلق عليها بذكر آيات من القرآف الكرمي

ک ک ک ک ﴿ُب القرآف الكرمي:  -y-أب قاؿ لرسولو أقوؿ: ولكن ا تع

ـّ مكتـو الضرير يسعى وكاف (ٖ)﴾گ  گ گ مشغوالً  -y-، كما أنو ٤با جاءه ابن أ
پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿بدعوة كبار قريش فعبس وتؤب عنو فعاتبو ربو تعأب قائبًل: 

وذكر آيات  ،ُب سورة...إْب -y- ، كما قاؿ تعأب لنبيو(ٗ) ﴾ٺ ٺ ٺ
                                                           

 (.ٔٚ٘انظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٔ)
 (.ٖٖٖ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٜ( سورة األحقاؼ، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٗ-ٖ( سورة عبس، اآليات رقم: )ٗ)



 .المهدي في الواردة الشيعية الروايات متون نقد في منهجو في: التمهيد

ٕٔٚ 
 

أخرى ُب ا٤بوضوع نفسو، ٍب بعد نقلو آليات تدؿُّ على بطبلف دعواىم علم البشر 
 .(ٔ)للغيب قاؿ: فالقرآف الكرمي يردُّ على كذب أيب ا١بارود

 و يكتفي ُب رد باطل بعض الروايات بآيات القرآف الكرمي.وىذا يدؿُّ على أن
 .بالعقلعرضو للرواية ثم الرد عليها ثالثاً: 

يستخدـ الربقعي ُب نقد بعض روايات ا٤بهدي عند الشيعة داللة العقل من أجل 
بياف عدـ صحة ما ورد فيها من دعاوى، وتتبّْب ىذه الطريقة من خبلؿ تأصيلو ُب 

 حيث أشار لذلك بقولو: ،يات ا٤بهديمطلع كبلمو عن روا
))قليبًل من التفكّب يُظهر لئلنساف عدـ صّحتها وكذب من لّفقوىا، بل إف اإلنساف 
ليتعّجب كيف أمكن ٤بن كانوا يدَّعوف العقل والعلم أف ٯبمعوا مثل تلك األخبار؟!! فهي 

 .(ٕ)أخبار ال ٲُبكننا أف ٪بد بينها حٌب حديثاً صحيحاً ومقبوالً واحداً!((
فإف ٓب تتفق  ،فهذا الكبلـ يدّؿ على أنو يعرض الرواية الشيعية على عقلو وفكره

، وتكمن خطورة ىذه الطريقة إذا كاف (ٖ)مع عقلو وفكره رّدىا بناًء على ىذا التعارض
-يستعملها ُب نصوص أىل السنة وا١بماعة الصحيحة الثابتة، وبالفعل فقد زّؿ فيها 

 .(ٗ)ياف بعض مواطن الزلل لديو ُب ىذه الطريقة، ومضى ب-رٞبو ا تعأب

                                                           

 (.ٖٗٗ-ٕٗٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٗٚٔ-ٖٚٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
إف كاف ُب وىو و  ،من استخداـ العقل ُب نقض روايات الشيعة -رٞبو ا-أكثَر الربقعي ( ٖ)

ولديو شوائب متبقّية ورواسب من البدع الٍب كاف  ،ا١بملة على طريقة أىل السنة وا١بماعة
عليها سابقًا إال أنو ظهر للباحث أف منهج الربقعي العقلي ُب فهم العقيدة واألحاديث 
وطريقة االستدالؿ عليها من ا٤بوضوعات الثريّة الٍب يستطيع طالب الدراسات العليا النظر 

أو رسالة تبّْب ا٤بنهج العقلي  ،يها وإعداد رسالة علمية ُب ا٤بنهج العقلي الذي سار عليوف
للشيعة اإلصبلحيْب وأثره ُب فهم العقيدة، وىو من ا٤بوضوعات ا١بديدة الٍب يكمل هبا فهم 

 مناىج اإلصبلحيْب.
 مواقفو بعد ىدايتو.و ه ؤ ( انظر: التمهيد، آراٗ)
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 .-ٗبشيئة ا تعأب-وسأقف على مناقشات عقلية سليمة ُب ا٤بباحث القادمة 
 

 رابعاً: عرضو للرواية ثم طرح األسئلة عليها وإيراد اإلشكاالت.
استخدـ الربقعي ىذه الطريقة عند معا١بتو لنصوص الروايات الشيعية كثّباً، حيث 

كر الرواية أو الروايات الٍب سوؼ يدرسها، ٍب يبّْب عدـ صّحة داللتها على ما يقـو بذ 
يريدونو من خبلؿ إيراد عدد من األسئلة على الرواية، ويكتفي بعرض اإلشكاالت 

 والتساؤالت عليها.
و٩با يدؿُّ من كبلمو على استعمالو ىذه الطريقة قيامو بذكر إحدى الروايات الٍب 

عجزًة ٤بهديهم مفادىا أف السراج ُب بيت اإلماـ مشتعل ُب كل ينسب فيها الشيعة م
وقت وال ينطفئ ليبًل أو هناراً، فعّلق الربقعي على ىذه الرواية من خبلؿ طرح عدد من 

 األسئلة واإلشكاالت كما ُب قولو:
))والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا: أي فضيلة ُب ذلك؟ وىل اإلماـ وبيتو مثل 

ها النار مشتعلة ليل هنار ال ُتطفأ؟ أٓب تكن مصابيح األنبياء تطفأ؟ بيوت اجملوس تبقى في
فهل ا٤بهدي أعلى رتبة من األنبياء؟ أضف إٔب ذلك أنو أثناء النهار ومع وجود نور 
الشمس ال تبقى ىناؾ حاجة إٔب السراج وكذلك ُب الليل أثناء النـو فلماذا يبقى 

اً؟ أفبل يعلم مهديكم أف ا تعأب قاؿ: السراج مشتعبًل طواؿ الوقت؟ أليس ىذا إسراف
 .(ٕ)، إٔب ىنا تنتهي خرافات ىذا الباب(((ٔ)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ﴿

فهذه إحدى الطرائق واألساليب الٍب يشيع استعماؿ الربقعي ٥با عند نقده ٤بتوف 
 .الروايات ورد الباطل الذي تتضمنو

 
 

                                                           

 (.ٖٔم: )( سورة األعراؼ، اآلية رقٔ)
 (.ٕ٘ٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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 عنها من عدَّة وجوه. الجوابجمعو لعدد من الروايات المتشابهة و خامساً: 
من الطرؽ واألساليب الشائع استخدامها عند الربقعي ُب نقد روايات ا٤بهدي 
طريقة ٝبع عدٍد من الروايات ا٤بتشاهبة ُب موضوع واحد وسردىا متتابعة، أو سردىا 

نص الرواية، ٍب جعل ا١بواب عليها من عّدة بذكر أرقامها وعزوىا ٤بصدرىا من غّب ذكر 
 وجوه، ثبلثة أو أربعة أو ٟبسة، ٕبسب ما يراه كافياً للجواب عّما ورد فيها من باطل.

وقد فعل ىذه الطريقة ُب نقده لروايات دعاوى رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو، حيث 
ماـ ا٤بهدي ساؽ ٫بوًا من ٜباٍف وعشرين رواية يزعم الشيعة من خبل٥با إثبات رؤية اإل

 وااللتقاء بو ُب غيبتو، ٍب قاؿ: نقوؿ:
: لقد روى أتباع الفرؽ الباطلة ال سيما الصوفية بل حٌب غّب ا٤بسلمْب من أوالً 

 أتباع الديانات األخرى ما يشبو ىذه ا٤بعجزات والكرامات وا٣بوارؽ العجيبة...إْب.
ف يصّدؽ ىذه ال ٲبكنو أ -y-: إف من لو علٌم بالقرآف وسّبة النيّب ثانياً 
 ...إْب.-عليو السبلـ-فخليل الرٞبن إبراىيم  ،القصص

 .(ٔ)فيما ُروي عنو من أدعية ومنها...إْب -y-: يقوؿ رسوؿ ا ثالثاً 
عبدا األشعري للمهدي بن  كما فعل ىذه الطريقة ُب كشفو ألباطيل خرب رؤية سعد
ث منها ُب الكبلـ على إسناد فاستخرج منو ٜبانية إشكاالت، خّصَص األوؿ والثاين والثال

فقاـ  ،خرب سعد األشعري، ٍب خّصَص بقية اإلشكاالت من الرابع وحٌب الثامن ُب نقد ا٤بًب
، واستدؿ بآيات من القرآف الكرمي (ٕ)بعرضو على متوف روايات أخرى لبياف تناقضو معها

                                                           

 (.ٛٔٗ-ٓٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
( ومثاؿ ذلك كما ُب قولو: ))ويتجاىل اجمللسي األحاديث الٍب رواىا لنا والٍب تقوؿ إف األئمة ٕ)

السابقْب يرجعوف إٔب الدنيا ُب زمن قياـ ا٤بهدي لكي ينتقموا من أعدائهم الذين ظلموىم ُب 
وقولو: ))ويتناسى اجمللسي أو يتجاىل أف ىناؾ  ([.ٖٔٗ((. ]ٙبقيق علمي، ص: )ىذه الدنيا

 أحاديث كثّبة تقوؿ إف العلم بزمن الظهور عند ا((. ]ا٤برجع السابق[.
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ٕٕٓ 
 

 .(ٔ)رؤيةإلثبات بطبلنو، وذكر ُب ثنايا كبلمو ردوداً عقلية على ما ورد ُب خرب ال
واستخدـ طريقة ٝبع الروايات ا٤بتشاهبة وا١بواب عنها من عّدة وجوه عند حديثو 

 عن العلل الٍب يذكرىا الشيعة لتربير غيبة ا٤بهدي حيث يقوؿ:
حديثًا كي يبّْب لنا علة غيبة ا٤بهدي وا٢بكمة  ٕٕ))أورد اجمللسي ُب ىذا الباب 

ٍب تبْب علل الغيبة ُب قسمْب، ذكر ، ٍب جعل جوابو عن الروايات ال(ٕ)من غيبتو((
ٍب ذكر القسم  ،القسم األّوؿ: ووضع فيو ٝبلًة من الردود على روايات القسم األوؿ

 .(ٖ)الثاين: ووضع فيو ٝبلًة من الردود على روايات القسم الثاين
 عرضو للرواية ثم الرد عليها بكالٍم إنشائي.سادساً: 

الرواية والروايات الشيعية ُب مهدي الشيعة  يورد الربقعي ُب بعض ا٤بواطن واألبواب
ٍب يعّلق عليها بكبلـ إنشائي خاٍؿ من القيمة العلمية وا٤بعلومات الكافية للنقد، وذلك 

 مثل قولو بعد عرضو جملموعة من الروايات:
))حقًا لقد ظلمت ىذه الروايات اإلسبلـ، نسأؿ ا تعأب أف ٰبفظ ا٤بسلمْب 

 ، وُب موطن آخر يقوؿ:(ٗ)يات، آمْب يا رب العا٤بْب((من شّر أمثاؿ ىذه الروا
))معظم أحاديث ىذا الباب تقوؿ إف ا٤بهدي غاب غيبتْب، وال فائدة من ذكر 

 .(٘)ىذه األحاديث كلها واحداً واحداً والتعليق عليها سوى ضياع العمر((
 ،اياتومعُب تعليق الربقعي عليها بكبلـ إنشائي أنو يرى عدـ وجود قيمة ٥بذه الرو 

وبغّب بياف مفّصل وإيضاح لرأيو ُب  ،ولذلك يَبكها بغّب تعليق ،وعدـ وجود فائدة منها
 الباطل الذي تشتمل عليو.

                                                           

 (.ٕٕٗ-ٛٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٖٕٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٕٖٗ-ٕٗٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 (.ٕٔ٘)( ٙبقيق علمي، ص: ٗ)
 (.ٔ٘ٗ( ٙبقيق علمي، ص: )٘)
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 وعدـ عملو هبا الشتما٥با على خرافات. ،فُيفهم من كبلمو اإلنشائي رّدىا
ال وٯبدر التنبيو على أفَّ ىذه الطريقة الٍب ٚبلو من البياف العلمي ُب النقد والرّد 

 تفيد طالب العلم والباحث ا٤بدقق بقدر ما تفيد العامي البسيط وتّؤثر فيو.
 :والخالصة

إف الربقعي كاف ينتقي عند نقده لروايات مهدي الشيعة من بْب ىذه الطرؽ 
واألساليب ا٤بذكورة ما يراه مناسباً، وقد استخدمها ٝبيعها ُب نقد الروايات، وٓب يلتـز 

 استو.بواحدٍة منها ُب ٝبيع در 
وقد قمُت باستخراج ردوده وآرائو ُب ا١بواب عن ىذه الروايات من بْب ىذه األنواع 

ال سيما الشيعي  ،واألساليب الٍب استعملها لتكوف قريبة وظاىرة أماـ نظر القارئ والباحث
الذي ٯبدر بو أف يطلع ويتعّرؼ على رأي آية ا العظمى أبو الفضل الربقعي ُب إمامهم 

ا٤بنتظر، حيث إفَّ كثّبًا من العقائد والشرائع عند الشيعة تقف وتتعلق بظهور  الثاين عشر
اإلماـ ا٤بنتظر؛ ٩با يعِب أٮبية ىذه العقيدة عندىم، كما أفَّ مكانة الربقعي العلمية الٍب وىبها 
علماء الشيعة لو ٙبّتم على العلماء ا٢باليْب منهم وا٤بصلحْب والعامة الوقوؼ عند آراء ىذا 

 .(ٔ)ل وردوده وتأّمل انتقاداتو الٍب وجهها لعقيدة اإلماـ الثاين عشرالرج
 

                                                           

ذكر الربقعي أف آراءه الٍب ذكرىا كانت ٨بتصرة بسبب ما تعّرض لو من تضييق من حكومة  (ٔ)
يقوؿ: ))إف حيث  ،إيراف الٍب ضّيقت عليو إبراز آرائو اإلصبلحية ومؤلفاتو وإخراجها

لصعوبة الكتابة ُب  إشكاالت رسالة أيب سهل النوٖبٍب وسفسطاتو أكثر ٩با ذكرنا، ولكنِب
[، ويقوؿ: (ٙٗ٘ٙبقيق علمي، ص: )] .ىذه األياـ سأكتفي من تفنيد أباطيلو ٗبا ذكرتو((

))أنا مطارد من ستْب سنة، إ٥بي أنت ملجئي ٩با أنا فيو من الببلء.. أنت الشاىد! وأنت 
حاطت يب ا٢بافظ يا لطيف بألطافك. إ٥بي! قد اشتعل الرأس شيباً، وبلغت من الكرب عتّياً، وأ

، وأظلمت الدنيا من حولنا بالكفر والطغياف، وأنت ا٤بستعاف، ىا أنا ُب آخر عمري  ا٥بمـو
وقد ىجرين األحباب واألصحاب، فليس ٕب جليس وال معْب، فليس ٕب أنيس سواؾ، وغاية 
مناي أف تتغمدين برٞبتك، وأف تثبتِب على مرضاتك، وأف تقبض روحي إذا حانت ساعٍب 

([، وىذا ما يبّْب حجم ا٤بأساة الٍب ٘برعها بسبب ٛٗ]ٙبقيق علمي، ص: ) راضية مرضية((.
 ٨بالفتو للشيعة، ورّده على عقائدىم وبياف بطبلهنا.



 

 
 

 الفصل األول

 اإمامً  عشر اثني في اإلمامة انحصار من البرقعي موقف
 

 وفيو مبحثان:
 إبطال االنحصار في اإلمامة.المبحث األول: الداللة النقلية على 

 المبحث الثاني: الداللة العقلية على إبطال االنحصار في اإلمامة.
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 .المبحث األول: الداللة النقلية على إبطال االنحصار في اإلمامة

 مسألة حصر األئمة بعدد معْب بسؤاؿٍ  بنقضامو الفضل الربقعي قبل قي وتوّجو أب
أف القرآف الكرمي ال يتضمَّن دليبًل على الربقعي ب حيث ذكرواب، ا١بللشيعة يتضمَّن 

 .اإلمامة ُب الشرا٫بصار اإلمامة ُب عدد معْب، ال اإلمامة ُب ا٣بّب، وال 
بعدد  كما ال يدؿ القرآف الكرمي على حصر أئمة الدين وال حصر أئمة الدنيا

على كثرة األئمة وعدـ  ، بل العكس ٛبامًا فقد وجد الربقعي القرآف الكرمي يدؿمعّْب 
 .ا٫بصارىم

وتوصل إٔب أف الدعوة ٢بصر عددىم ىي دعوة مردودة ومناقضة لكبلـ ا 
دثت بعد بدعة ُأحا٢بصرية تعأب، وىو يشّب بذلك إٔب أف عقيدة الشيعة ُب اإلمامة 

 صحة ا٫بصار اإلمامة ُب عدد معْب:تسائبلً عن ، حيث يقوؿ معصر األئمة
٫بصارية؟ وىل ىي ٧بددة مقتصرة على ذلك العدد القليل أـ ا))ىل اإلمامة 

 .(ٕ): ))و٤باذا تكوف اإلمامة منحصرة أصبًل؟((يقوؿ، و (ٔ)ال؟((
ص ٱبص اإلماـ حسب عقيدة ويؤكد الربقعي أنو ٓب يأِت ُب القرآف الكرمي ن

ويسعوا ألف يكونوا أئمة الذي كاف عليو ناس أف يعرفوا دين اإلماـ على الوأفَّ الشيعة، 
 .(ٖ)ُب سورة الفرقافا وذلك بكسب العلم والعمل كما ذكر  ،للمتقْب

أف القوؿ بالنص على األئمة ُمنبثق من بدعة ابتدعها بعض علماء ويقرر الربقعي 
 يقوؿ: حيثالشيعة ُب القرف الرابع ا٥بجري 

ْب من يدَّع ُب مكاف ما أنّو اإلماـ ا٤بنصوص، غّب أنو بعد قرن))والعجب أنو ٓب 
وأصبحوا أحرص على إمامتو من  ،النصوص وادَّعوا لو ذلك الزماف أو ثبلثة جاء صانعو

                                                           

 (.ٖ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٔ
 (.ٖٕٕ( كسر الصنم، ص: )(ٕ
 .استدال٥بم هبا(، سيأٌب ذكر آية سورة الفرقاف وبياف وجو ٖٛٔ، ص: )انظر: ا٤برجع السابق( (ٖ
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 .(ٔ)اإلماـ نفسو((
-   ُب عدد معْب من األئمة القرآف الكرمي أدلة على إبطاؿ ا٫بصار اإلمامة وُب 
القرآف ُب القوؿ با٫بصار عي اعتماد الشيعة على داللة يُبطل الربق وهبا ،-كما سيأٌب
 .اإلمامة

وىي أدلة  ،أدلة الربقعي على إبطاؿ ا٫بصار اإلمامة الشيعية -فيما يلي-وأسوؽ 
 مهمة ُب تبيْب خطأ حصر الشيعة إمامتهم ُب اثِب عشر شخصاً:

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿يقوؿ تعأب:  الدليل األول:

 .(ٕ)﴾ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  

 يستشهد الربقعي هبذه اآلية الكرٲبة على أف أي امرئ وجو االستدالل منو:
يرى أف عباد الرٞبن الذين يطلبوف من ا تعأب أف يوفقهم إلحراز  فهم يُمدرؾ ذ

 .عأب أف يوفقهم ُب إمامة ا٤بتقْبالعلم والعمل ويطلبوف منو تاإلمامة بالسعي و 
بل كل  ،(ٖ)وىؤالء العباد ال ينحصر عددىم بشخص أو بعشرة أشخاص أو مائة

 أف يتصف هبذه الصفات، حيث يقوؿ: إنساف بإمكانو
))تدؿ ىذه اآلية أف أي عبد صاّب من عباد ا إذا سعى بالعلم والعمل ووفقو 

الصبلح أف بة إماـ ا٤بتقْب، فهل يستطيع أي إنساف مهما اتصف بالتقوى و ا فاز ٗبرت
الهتم؟!، إهنا ا٤بغالطة ماذا نقوؿ بشأف استدال ؟-والعياذ با-مقاـ األنبياء  زٯُباو 

 بعينها.
للناس،  ىادٍ  أف يكوف عا٤باً عامبًل فهو إماـٌ و٫بن نقوؿ: إف أي مسلم إذا استطاع 

                                                           

حيث ادعى الكذابوف من الشيعة لو  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  يعِب ا٣بليفة علي( (ٔ
، ص: كسر الصنم]انظر:  و ذريتو ألنفسهم من بعده، و لنفسو وٓب يدعِ ولذريتو ما ٓب يدعِ 

(ٖٗٙ)]. 
 (.ٗٚ( سورة الفرقاف، اآلية رقم: )(ٕ
 (.٘ا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( (ٖ
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 .(ٔ)قاـ النبوة وأَّن لو أف يفوؽ األنبياء((ولكن حتماً ال يصل إٔب م
ن ألي عبٍد أف ينا٥با بفعل العبادات كٲبإمامة الدين أف  -عنده-٩با يعِب 

ف ُب  و  أف يكوف كذلك، وال يزاؿ ا٤بؤمن، وبسؤاؿ ا تعأب(ٗ)وبالعلم (ٖ)والبدنية (ٕ)القلبية
ـ قوؿ الشيعة بأف اإلما ٩با يُبطل ،إماماً  كل زماف يسألونو تعأب أف ٯبعلهم للمتقْب

وبإمكاف أي شخص أف يصبح إمامًا للناس إذا  ،كأئمتهم  يصل ٤برتبة األنبياء ُب منزلتو
 .أخذ باألسباب

﮶     ﮳ۓ   ۓ  ﮲ ﴿يقوؿ تعأب:  الدليل الثاني: ﮴  ﮵ 

 .(٘)﴾﮷

أف  الفضل الربقعي أف ىذه اآلية الكرٲبة دلَّت على أبورى ي وجو االستدالل منو:
 ويظهروف ُب كل زماف. أئمة الكفر كثّب وليس ٥بم عدد معْب ٧بصور،

يقل عدد  وأفمن ا٤بستحيل أف يكوف عدد أئمة الكفر يفوؽ عدد أئمة اإلٲباف ف
كافروف الف و إمامًا فقط!، بينما أولئك الضال اثِب عشر هم فيصبحواأئمة اإلٲباف عن

 .كثّبيفوقوهنم ُب العدد ب
عشر شخصًا ُب  ويذىب إٔب أف ىذا يكفي ُب القوؿ بإبطاؿ ا٫بصار إمامة اثِب

 اً نبيّ م، ويقوؿ (ٙ)-أيضاً -وىم أئمة ىو أقل من عدد األنبياء والرسل بكثّب و  ،الدين
                                                           

ومن فرائد تعليقات الربقعي ُب ىذا ا٤بوطن استعمالو ألسلوب (، ٖٓٔ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
وذلك بعد أف وضَّح معُب اآلية، حيث قاؿ ٥بم: ))ىل  ،الوعظ والتخويف من ا تعأب

 [.ٖٔٔ، ص: ا٤برجع السابق] .ٲبكنهم أف ٯبيبوا ا تعأب يـو القيامة؟ كبل((
 ْب.إخبلص لو، والتوبة، والتوكل عليو...( كا٣بوؼ من ا تعأب وخشيتو واإلنابة إليو واإلٕ)
والزكاة، والصدقة، وإعانة اتاج، وبر  ،وا٢بج ،( ومنها أعماؿ اإلسبلـ الظاىرة كالصبلةٖ)

 .، وغّبىاالوالدين، وقياـ الليل، وا١بهاد ُب سبيل ا
 نة.، والعلم بالقرآف وصحيح السلآلخرة( ورأسو معرفة ا ا١بالبة للعمل واالستعداد ٗ)
 (.ٕٔ( سورة التوبة، اآلية رقم: )(٘
 (.٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٙ



 .اإمامً  عشر اثني في اإلمامة انحصار من البرقعي موقف: األول الفصل

ٕٕٙ 
 

 ذلك:
ُب  ))اإلمامة تعِب مطلق القيادة والزعامة، وأهنا هبذا ا٤بعُب ال يصح أف تنحصر

أشخاص ٧بدودين بعدد معْب كما يعتقد بعض أصحاب ا٤بذاىب، فكما أف أئمة 
 .(ٔ)الكفر ال حصر ٥بم فكذلك أئمة اإلٲباف كثّبوف ال حصر ٥بم((

 .(ٕ)﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ﴿يقوؿ تعأب:  الدليل الثالث:

ٗبعُب  رى الربقعي بأف كلمة "اإلماـ" تأٌب ُب القرآف الكرميي وجو االستدالل منو:
دوف فيو أعماؿ العباد، تي ذال الكتاب، أو: كتاب األعماؿ، وىو الصحيفة والسجلّ 

 .عليهم ُب يـو القيامة يهاصٰبو 
فهذه الصحيفة ىي إماـ كل شخص يـو القيامة، ٖببلؼ الشيعة الذين ٰبصروف 

ؿ ، حيث يقو (ٖ)غّب هود لديهم على أئمتهم ا٤بعصومْب اللفظ "اإلماـ" ُب اإلطبلؽ ا٤بع
 الربقعي ُب بياف ىذا ا٤بعُب:

تُرى من ىو ا٤بقصود من كلمة اإلماـ ُب ىذه اآلية؟ وىنا ٯبب استخراج معُب  
 ماـ من القرائن ا٤برافقة للكلمة.كلمة اإل

اؿ"، وعلى سبيل ا٤بثاؿ ُب ىذه اآلية ا٤بقصود من كلمة اإلماـ ىو "كتاب األعم
ھ    ھ ﴿أو: "كتاهبم الديِب" بدليل ما جاء ُب هناية اآلية: 

-ًا على القرآف ُب كلمات الرسوؿ وقد أُطلقت كلمة اإلماـ كثّب  ،(ٗ)﴾ھ
                                                           

 (.ٖٕ٘( سوانح األياـ، ص: )ٔ)
 (.ٔٚ( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )ٕ)
٧بمد ا٢بسْب ا٢بسيِب الطهراين: إف لفظ اإلماـ واإلمامية ُب عرؼ الشيعة ىو خصوص  ( يقوؿ(ٖ

 .فبل معُب إلطبلؽ اإلمامية على الشيعة االثِب عشريةا٤بعُب ا٤بعهود وا٤بعروؼ، ال مطلقو، وإال 
غّب ) بعنواف: بابوُب ىذا الكتاب  [،(وما بعدىا ٘ٚٔ ،ٚٙٔ /ٛٔ]معرفة اإلماـ، )

 ا٤بعصـو ال يسمى إماماً عند الشيعة(.
 (.ٔٚ( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )ٗ)
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y-(ٔ)أيضاً - ، ويقوؿ-: 
ر فرقة لكي ))ومن الواضح أف خبلئق الدنيا ال ٲبكن أف تنحصر باثِب عش
لذا فإف ا٤بنادي  ،يناديهم ا٤بنادي باثِب عشر إماماً، بل إف كل فرد يعترب مأمومًا إلماـ

وتلك الصحيفة ىي إمامو وال تنحصر ىذه باثِب عشر  ،ينادي كل امرئ بصحيفة
 .(ٕ)وال باثِب عشر صحيفة(( ،اً شخص

 األعماؿ: يقوؿ مبيناً معُب اإلماـ ُب القرآف وأنو سجلّ كما 
أي  ؛ب األعماؿ، يعِب أف الناس ٰبضروف مع إمامهمامعُب اإلماـ ىنا ىو كت))و 

 .(ٖ)مع سجل أعما٥بم((

چ  چ  چ   ﴿ٍب يذكر بعده القرينة ا٤بفسرة ٤بعُب اإلماـ ُب قولو تعأب: 

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿تعأب:  ألنو قيل عن الكتاب: إنو اإلماـ كما قاؿ (ٗ)﴾چ

 .خاصة بسجل األعماؿ، (٘) ﴾ۀ  ۀ  ہ
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ﴿ :(ٙ)وذلك كما جاء ُب سورة يس

 .(ٚ)﴾ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ېې  ې
، ومنهم أئمة الكفر، ومنهم أئمة اإلٲباف، وحصر  اً فإف ٥بم أئمة كثر وأما أمم الدنيا 

 .(ٛ)كل ذلك باألئمة االثِب عشر خطأ واضح

                                                           

 (.ٕٕٙكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٔ)
 (.٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
 (.ٗٗٔكسر الصنم، ص: )  (ٖ)
 (.ٚنشقاؽ، اآلية رقم: )( سورة االٗ)
 (.ٚٔ( سورة ىود، اآلية رقم: )٘)
 (.ٕٔ( اآلية رقم: )(ٙ
 (.ٛٙٔ(، وانظر: ا٤برجع السابق، ص: )٘( سورة يس، اآلية رقم: )(ٚ
 .كسر الصنمانظر:  ( (ٛ
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 .(ٔ)﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ﴿يقوؿ تعأب:  الدليل الرابع:

مزيداً  يضيف الربقعي بإيراده ٥بذا الدليل من القرآف الكرمي منو:وجو االستدالل 
وكتاب  ،أنو يأٌب ُب القرآف الكرمي ٗبعُب كتاب القـويذكر من اإليضاح ٤بعُب اإلماـ، و 

 .اب اليهود وإمامهم الشاىد عليهمومنو التوارة فهو كت ،األمة
متهم االثِب عشر  أئوليس ا٤بقصود باإلماـ ا٤بعُب ا٢بصري الذي يعتقده الشيعة ُب

 فحسب، حيث يقوؿ:
))كاف اإلماـ ىو كتاب التوراة قبل القرآف، واآلف فإف القرآف ىو اإلماـ والرٞبة، 

ومن ناحية ثانية يقوؿ سيدنا تتضمن ا٤بعُب ذاتو،  (ٕ)( من سورة ىودٚٔىذا وإف اآلية )
 :-عليو السبلـ-علي 

اب يومئذ وأىلو طريداف فالكت ،وتناساه حفظتو ،فقد نبذ الكتاب ٞبلتو))
 .(ٖ)((كأهنم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم))إٔب أف يقوؿ:  ((منفياف

لكل  قاؿ: إف القرآف إماـٌ  -y-أف رسوؿ ا ٍب قاؿ: وأوضح من ىذا كلو 
 .(ٗ)مسلم
على صانعي ا٤بذىب الذين اختلقوا ألنفسهم اثِب عشر إمامًا خبلفًا لآليات  اً إذ

سيدنا  ، ولكبلـ أمّب ا٤بؤمنْب، ولكبلـ-y-لكبلـ رسوؿ ا  ذكورة، وخبلفاً ا٤ب
، عليهم أف يفهموا أهنم ال يتبعوف القرآف، وقد ٘باىلوا -عليهما السبلـ-الصادؽ 

                                                           

 (.ٕٔ( سورة األحقاؼ، اآلية رقم: )ٔ)

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ   ڳ  ڳ      ڱ  ﴿( قولو تعأب: ٕ)

﮴  ﮵    ﮳ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ھہ  ہ  ھ  ہۀ  ہ

]سورة ىود، اآلية  ﴾﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     ﮹﮶   ﮷  ﮸
 [.(ٚٔرقم: )

 (.٘ٗٔ( هنج الببلغة، خطبة رقم: )(ٖ
 ، ٰبتج عليهم ٗبا ُب كتاب ٕبار األنوار.(ٚٔ/ٕٜٕبار األنوار، ص: ) انظر: ((ٗ
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أف يأخذوا بكبلـ األئمة  أئمتهم ا٤بصطنعة مكاف الصدارة دوف (ٔ)إمامتو، بينما يبؤِّوف
 .(ٕ)أنفسهم

لقرآف ا٤بوجود بيننا ىو كتاب التوراة، وأما فاإلماـ ٕبسب القرآف الكرمي قبل ا
 .(ٖ)اإلماـ اآلف فهو القرآف الكرمي

يناقش الربقعي الشيعة ُب إمامة القرآف الكرمي لؤلئمة أنفسهم، فمن إماـ اإلماـ و 
 .ين الصادؽ ٱبتلف عن دين اآلخرين؟الصادؽ نفسو؟ وىل كاف د
 .فمن يكوف إمامو يا تُرى؟! (ٗ)وإذا كاف ىو إمامنا

إذا تنازع الصادؽ مع أحد واختلف معو فإٔب أين يرجع؟ وإٔب أي شيء و 
 .(٘)يعود؟!

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب   ﴿والربقعي يشّب هبذا الكبلـ لقولو تعأب: 

 .(ٚ)﴾ۈئ  ېئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ﴿، وإٔب قولو تعأب: (ٙ)﴾خب 

 ،-y-نزاع إٔب ا تعأب وإٔب رسولو ف جعلتا مرد ا٣ببلؼ والاف اآليتافهات
إٔب من يرجع وبذلك يتمكن من إلزامهم بأف اإلماـ حْب االختبلؼ مع أي شخص ف

 وىو اإلماـ؟. لرفع ا٣ببلؼ والنزاع
 .ة للكتاب الذي ىو القرآف الكرميلك تنتفي عنو إمامتو وتثبت اإلماموبذ

                                                           

 يبّوءوف.: ويصح أف تأٌب( ىكذا ُب الكتاب، (ٔ
 (.ٙ)( ٙبقيق علمي، ص: (ٕ
 (.ٕٗٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (ٖ
، أو أنو وىنا يفَبض إمامة الصادؽ ليلزمهم بنتيجة ا٤بناقشة ،( سبق بياف إنكاره لعقيدة اإلمامة(ٗ

 يقصد إمامة العلم وا٥بدى والدين والتقوى ال اإلمامة الٍب يقو٥با الشيعة.
 (.ٕٗٔ، ص: )ا٤برجع السابق انظر: ((٘
 (.ٜ٘رقم: )( سورة النساء، اآلية (ٙ
 (.ٓٔ( سورة الشورى، اآلية رقم: )(ٚ
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وإ٭با على الكتاب  ،عشر شخصًا ا٤بزعومْب بل يقف معُب اإلمامة على االثِبف
 .الذي أنزلو ا تعأب ٧بكماً مبيناً 

كما يُبْب ٥بم أف اإلماـ لكل مسلم ىو القرآف الكرمي بنص كبلـ ا٢بق تبارؾ 
 .آف الكرمي للمسلمْبالربقعي عن إمامة القر وتعأب، ويدافع 

 ٰبتج على الشيعة بأف أئمتهم ٓب يستطيعوا دفع االختبلؼ وال إيقاؼ التفّرؽو 
بل ٓب يتمكن األئمة من الفصل بْب ا٤بختلفْب من  ،الذي وقع بْب الناس ُب أزمنتهم

بل  ،اإلسبلـعدد ا٤بذاىب ا٤ببتدعة ُب الشيعة أنفسهم ُب مقاالهتم ٩با تسبب ُب زيادة 
 .(ٔ)عدة أقواؿ ومذاىب متفرّقةإٔب  نفسها زيادة ا٤بذاىب الشيعية

ېئ  ﴿ :فكيف إذًا ُٙبصر اإلمامة فيهم ٍب تُنزع ٩بن ٠باه ا تعأب

 .؟(ٕ)﴾ېئ

 .(ٖ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿يقوؿ تعأب:  الدليل الخامس:

 يذىب الربقعي إٔب أف القرآف الكرمي وضَّح أف رسالة وجو االستدالل منو:
ما يدعيو الشيعة من أف مقاـ أئمتهم فوؽ مقاـ و  ،ء ىي إمامتهم للناس ُب الديناألنبيا
 ألنبياء.رفع األئمة فوؽ منزلة ا وال مستند ٥بم ُب ،لباطل بعينونبياء ىو ا٥براء وااأل

مة فوؽ مقاـ األنبياء أو يتشبث بقو٥بم مقاـ األئ (ٗ)ويذىب إٔب أف بعض الشيعة

                                                           

 (.ٖ٘٘( انظر: كسر الصنم، ص: )(ٔ
 (.ٕٔ( سورة األحقاؼ، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٖٚ( سورة األنبياء، اآلية رقم: )(ٖ
    ٓب ٱبلق خلقًا أفضل من ٧بمد  -وجل عز-( يقوؿ ابن بابويو القمي: ٯبب أف يعلم أف ا (ٗ

وأنو لوالىم ما خلق السماء واألرض وال ا١بنة وال النار  ،واألئمة -لمصلى ا عليو وآلو وس-
بن بابويو، ص: ال ،عتقاداتانظر: اال] .وال آدـ وال حواء وال ا٤ببلئكة وال شيئًا ٩با خلق

 وصفوىمٓب يقفوا عند ىذا ا٢بد من الغلو ُب األئمة بل  م[. وا٢بقيقة أهنٚٓٔ - ٙٓٔ
 صفات الربوبية.ب
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ال يعتربوف األنبياء ىم األئمة كما اعتربىم إهنم ف وعليو٥بم ُب ا٤بقاـ وا٤بنزلة،  ىو مساوٍ 
 على أف األنبياء ىم أئمة أيضاً. القرآف، مع أف آيات القرآف تنص

، وقاؿ (ٔ)﴾پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿يقوؿ تعأب: 

ڄ     ڄڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴿تعأب: 

 .(ٕ) ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ

اء بِب إسرائيل من ذرية والقصد من األئمة ُب ىذه اآلية سيدنا يعقوب وسائر أنبي
 .-الصبلة والسبلـعليهما -إبراىيم 
وىو خاًب النبيْب، فإف ىذا يعِب أنو  -y-ا أف نيب اإلسبلـ ىو سيدنا ٧بمد وٗب
من عند ا ىو النيب نفسو،  فاإلماـ ،-y-ماـ من عند ا بعد نبينا ٧بمد لن يأٌب إ

من ٠بَّى األنبياء أئمة ىو وذلك ألف ا تعأب ؛ (ٖ)وواضح بّْبٌ  وإف إمامة األنبياء أمرٌ 
وتسميتو ٥بم  وجعلهم يهدوف الناس بأمره تعأب، فاألنبياء أئمة باصطفاء ا ٥بم،

 .ٓب ٰبصرىم باثِب عشر نبياً فحسبو  بذلك،
لم يسمهم ا تعأب أئمة، وأشرؾ معهم غّبىم ُب فع ٖببلؼ أئمة صانعي التشيّ 
 ىذا االسم من سائر ا٤بؤمنْب.
، (ٗ)٨بتلقة! ألحاديثحصروىم بعدد معْب استنادًا ف وتقّحم الشيعة ا٤بخالفة
 ويؤكد الربقعي ىذا ا٤بعُب بقولو:

يم ))وأما اإلمامة والقيادة لؤلنبياء فهو أمر واقع لكل األنبياء، سواء كاف النيب إبراى
 .(٘)ألف األنبياء يقودوف الناس للهداية عن طريق الوحي اإل٥بي(( ؛أـ يعقوب أو غّبٮبا

                                                           

 (.ٖٚبياء، اآلية رقم: )( سورة األنٔ)
 (.ٕٗ-ٖٕرقم: ) اآليتاف( سورة السجدة، ٕ)
 (.ٜٕٔ، ص: )كسر الصنم انظر: (ٖ)
 (.ٙٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٗ
 (.ٕٛٔ( كسر الصنم، ص: )٘)
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 يقوؿ: حيث (ٔ)﴾﮳  ﮴ ﴿بقولو تعأب:  لواستدال عندويفسر ىذا ا٤بعُب 

عض ذريتو أئمة من ا تعأب أف ٯبعل ب -عليو السبلـ-يعِب طلب سيدنا إبراىيم 
 -يعِب النبوة-إلمامة  لدعائو وجعل ااواستجاب  ﴾﮳  ﮴ ﴿يعِب: أنبياء، فقاؿ: 

 .(ٕ)ُب بعض ذريتو
 كانوا من ذريتو.  -عليو السبلـ-فجميع األنبياء بعد نيب ا إبراىيم  ،وىذا حقٌ 

 .(ٖ)﴾    ﴿يقوؿ تعأب:  الدليل السادس:

 ،يرى الربقعي أف داللة اآلية ُب بياف حاؿ بِب إسرائيل وجو االستدالل منو:
ا أكثر من ذلك بكثّب، أما عشر إسرائيليًا فحسب، بل كانو  حيث ٓب يكن عددىم اثِب

عشر، وكذلك  رىم ُب القرآف فإهنم أكثر من اثِبف الوارد ذكو ف والصادقو ف وا٤بؤمنو ا٤بتق
 ، حيث يقوؿ ُب بياف معُب اآلية:ليسوا ٧بصورين ُب عدد معْب أئمة ا٤بتقْب

))ويعِب أف ا تعأب جعل مستضعفي بِب إسرائيل أئمة لآلخرين كما أنو أورثهم 
عشر، إذاً فا٫بصار  ف عدد بِب إسرائيل ٓب يكن مقتصراً على اثِبأ، وواضح أرض مصر
 اإلمامة غلط.

كاف   [ما]ْب الذين ورد ذكرىم ُب القرآف كما أف عدد ا٤بتقْب وا٤بؤمنْب والصادق
 .(ٗ)وكذلك ا٢باؿ فإف أئمة ا٤بتقْب ال ٰبصر عددىم(( ،٧بصوراً 

أي شيء فب ٧بدد فإذا كاف حاؿ من ٠باىم ا ُب القرآف أئمة غّب ٧بصور بعدد
 .!عدد معْب؟بستدؿ الشيعة على حصر أئمتهم سوؼ ي

  ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ﴿يقوؿ تعأب:  الدليل السابع:

                                                           

 (.ٕٗٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٖٓٔ - ٜٕٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٕ)
 (.٘( سورة القصص، اآلية رقم: )(ٖ
 (.ٚٙبقيق علمي، ص: )( (ٗ
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 .(ٔ)﴾﮲  ﮳      ﮴  ﮵

يأًب  القـو الظا٤بْب من أتباع فرعوف أئمة ٠ّبىأف ا تعأب  وجو االستدالل منو:
 .بأهنم ُب يـو القيامة ال ينصروفهبم غّبىم ُب دعوهتم الناس إٔب النار وتوعدىم 

اماً؟، كبل، فإف أئمة الضبلؿ داد ىؤالء القـو الظا٤بْب اثِب عشر إمفهل كاف تع
وال يزالوف يظهروف ُب كل مكاف  ،ٛبْب بفرعوف وقومو أكثر من ىذا العدد بكثّبؤ ا٤ب

 .(ٕ)ال ٲبكن حصر أئمة أىل النار كما ال ٲبكن حصر أئمة أىل ا١بنة فعليووزماف، 
آيٌة أخرى تدؿ بعدد معّْب ىناؾ بلؿ وُب مقابل ىذه اآلية الٍب ال ٙبصر أئمة الض

چ  چ  ﴿: -جل وعبل-على عدـ حصر أئمة ا٥بدى بعدد معّْب، وىي قولو 

 .(ٖ)﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ

م زماف وال مكاف وال ال ٰبصرىكثّب وىؤالء   ،أئمة ا٥بدى وا٣بّبباألئمة وا٤بعِب 
 ف.و ف العاملو وأصحابو من بعده واألئمة ا٤بصلح -y-٧بمد عدد وإمامهم 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿يقوؿ تعأب:  :(ٗ)الدليل الثامن

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حت    یی   ی  ی

 .(٘)﴾ىت  يت  جث  مث  متخت

 حكى الربقعي استدالؿ الشيعة هبذه اآلية على أف قولو وجو االستدالل منو:

                                                           

 (.ٔٗ( سورة القصص، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٚ، ص: )ٙبقيق علمي انظر: (ٕ)
 (.ٕٗ( سورة السجدة، اآلية رقم: )(ٖ
( ىذا الدليل ووجو االستدالؿ منو ٓب يذكره الربقعي ُب ا٤بوضع الذي ذكر فيو األدلة السابقة ٗ)

عثرُت عليو ُب ثنايا كبلمو، وىو صاّب على إبطاؿ الداللة النقلية على ا٫بصار اإلمامة، وقد 
 ألف ُيستدؿ بو وُيساؽ ُب ا٤بوضع الذي سيقت فيو األدلة السابقة.

 (.ٜ٘( سورة النساء، اآلية رقم: )(٘
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ألمر ُب اآلية جعلها الشيعة دليبًل ٥بم على األئمة االثِب عشر، فأوٕب ا ﴾ی﴿تعأب: 
 .ثنا عشراال منكم ىم األئمة

ىذا ٱبالف القرآف كما ُب سورة برٍد علمي عليو حيث قاؿ: ٍب فنَّد ىذا االدعاء 
گ  گ  ڳ       گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ﴿النساء: 

، حيث نزلت (ٔ)﴾ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
حارثة، وٓب يكن بن  كاف وٕب األمر ىناؾ زيدو  ،والشيعة، وباتفاؽ السنة (ٕ)ُب غزوة مؤتة
 .إماماً معصوماً 

يعِب من  ﴾ی   ی  ی﴿باإلضافة إٔب أف ا تعأب قاؿ ُب اآلية ا٤بذكورة: 
.وال عبلقة لو باإلماـ ا٤بعص ،ؾوىم قواد ا١بيش آنذا ،األصحاب  ـو

 .(ٖ)منهم أوٕب أمر ةعشر ٓب يكن العشر   أف األئمة االثِبباإلضافة إٔب
على أف وٕب األمر واإلماـ ُب القرآف يأٌب على غّب معُب اإلماـ بّينة وُب ىذا داللة 

 .صور ُب اثِب عشر شخصاً ال غّبـ الشيعي ا٤ببتدع او فهبا٤ب
 .تذكر ياً أي واليةعشر ٓب يتولوا فعل ثِبفضبلً عن عشرة من األئمة اال

 أف اآليات الٍب استدؿ هبا الربقعي تدؿ على مفهـو واسع والخالصة مما سبق:
                                                           

 (.ٖٛ( اآلية رقم: )ٔ)
إٔب أرض البلقاء بالشاـ، وكاف قائد  -y-ىػ(، بعثها رسوؿ ا  ٛغزوة مؤتة، سنة: )( مؤتة: (ٕ

-ٖٖٚ/ ٕ. ]انظر: السّبة النبوية، البن ىشاـ، ص: )-رضي ا عنو-رثة حابن  السرية زيد
(، معآب ٛٙ٘/ ٛ(، جامع البياف، ص: )ٖٛ٘/ ٗ([، دالئل النبوة، للبيهقي، ص: )ٖٚٚ

 (.ٕ٘٘-ٕٗ٘/ ٕالتنزيل، للبغوي، ص: )
بن  عشر سوى علي ثِبمن أئمتهم اال اً (، ٓب يكن وٕب أمر فعلئٕٕ، ص: )ٙبقيق علمي( (ٖ

فقط، والباقوف عشرة أشخاص ومنهم الغائب  -رضي ا عنهما- طالب، وابنو ا٢بسن أيب
وأما البقية التسعة فلم يتولوا أيضاً  ،ولن يتؤب ،حٌب اآلف والية دينية وال دنيوية حيث ٓب يتوؿَّ 

 والية عامة ألمر ا٤بسلمْب وال والية دينية أيضاً.



 .اإمامً  عشر اثني في اإلمامة انحصار من البرقعي موقف: األول الفصل

ٕٖ٘ 
 

٤بعُب اإلماـ ُب الدين واإلماـ ُب الدنيا الذي ىو وٕب األمر، وأف معناه ليس قاصراً على 
وغيَّبوا  ،ُب عدد معْب من األشخاص اً حيث جعلوه ٧بصور  ،ة للفظة اإلماـمفهـو الشيع

 الصحيحة. من ا٤بعاينغّبه 
 .ٔ()ُب عدد معْب ىو ضرٌب من التبلعب ُب آيات القرآف الكرمي لئلمامة كما أف حصرىم

واآليات ُب بياف ا٤بعُب جاءت على سبيل العمـو وليس على سبيل ا٣بصوص، 
 .ماً ُب الدنيا أف يكوف معصوماً وال يشَبط ألف يكوف الشخص إماماً ُب الدين أو إما

تعأب أف يصبح شخصاً من الناس إماماً يهدي الناس للخّب مٌب ما قد يشاء ا ف
من  استوَب شروط اإلمامة كالعلم والتقوى وغّبىا، وذلك مثل األنبياء والصحابة وغّبىم

 .أئمة ا٤بسلمْب ووالة أمورىم
أو عكس ذلك بأف يكوف إمامًا للناس ُب الباطل والكفر والشرؾ والضبلؿ  

 ويطلق عليو اسم إماـ. ،وس البدع وغّبىمكفرعوف وأئمة الضبلؿ ورؤ 
دعائهم اثِب عشر ألنفسهم اإلمامة، وعدـ دَّعاء األئمة االاىذا فضبًل عن عدـ 
ف الشيعة الذين عاصروا و وأجدادىم كما ادعاىا ٥بم الكذاب همئإياىا ٤بن سبقهم من آبا

 .وا من بعدىم بأزمنةؤ م والذين جاأئمته
صر اإلمامة ُب أنفسهم، أو أهنم علموا هبا ٍب فا٢باصل أف األئمة ال يعلموف ٕب

ا زالوا يسألوف األئمة ميدؿ على فسادىا أف أصحاب األئمة ٚبلوا عنها لفسادىا، و 
٩با يدؿ على أهنم ٓب يكونوا ٧بصورين وال  ،(ٕ)عمن سيخلفهم بعدىم ُب اإلمامة

معروفْب بعدد معْب منصوص عليو، ولذلك جهلهم أصحاهبم وسألوىم عن 
 .(ٖ)ئهمخلفا

وائف ويدؿ على بطبلف حصر األئمة وبطبلف النص عليهم تعدد الفرؽ والط

                                                           

 (.ٛٓٔ، ص: )ٙبقيق علمي انظر: ((ٔ
 إلزاـ لو سلمنا بصحة الروايات ا٤بتضمنة سؤاؿ صاحب اإلماـ لئلماـ عن خليفتو. ( ىذا(ٕ
 (.ٕٙ - ٕ٘ - ٕٗص: ) ألبو الفضل الربقعي، نقد ا٤براجعات،انظر: ( ٖ)
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عشرية ولو كاف األئمة ٧بصورين بنص ومعروفْب بعدد ٤با   وا٤بذاىب الشيعية غّب االثِب
 .(ٔ)كاف ىذا العدد الكبّب ٤بذاىب الشيعة ٗبا يفوؽ السبعْب مذىباً 

 الشيعة ـ ابن تيمية عن ادعاءشيخ اإلسبلما أجاب بو وكبلـ الربقعي يتفق مع 
 صار اإلمامة ُب اثِب عشر بقولو:ا٫ب

ُب األحاديث الثابتة عنو  - y -تهم بعدد معْب. وكذلك قاؿ النيب ))وٓب يوقّ 
 .يوقِّت والة األمور ُب عدد معْبا٤بستفيضة، ٓب 

إف خليلي أوصاين أف أ٠بع وأطيع إف كاف  عن أيب ذر قاؿ: (ٕ)ففي الصحيحْب
 .(ٗ)((األطراؼ (ٖ)شياً ٦بدَّععبداً حب

مع الربقعي ُب أنو ليس  (٘)عبد اللهيـ. يتفق الكاتب الشيعي اإلصبلحي كما 
ولذلك ٓب يكن األئمة على علم هبذه البدعة الٍب  ،ٜبة نص ٰبصر األئمة ُب عدد معْب

 الشيعة حيث يقوؿ: وابتدعها كذاب
ثِب عشر إمامًا لكاف ))لو كاف ىناؾ حديث فعبًل يبْب نص ا تعأب على ا

أيب طالب واإلماـ ا٢بسن واإلماـ ا٢بسْب استدلوا بو واستندوا إليو بن  اإلماـ علي
قل لعدد ضئيل ولو ٟبسة أشخاص تهم، أو لكاف ألصحاهبم أو على األإلثبات إمام

هبذه األحاديث، ُب حْب أف ال أحد من أصحاب أولئك األئمة كاف  مٌ لْ من أصحاهبم عِ 

                                                           

 (.ٖ٘٘( كسر الصنم، ص: )ٔ)
( كما ُب البخاري ُب كتاب األحكاـ، باب السمع والطاعة لئلماـ مآب تكن معصية، برقم: (ٕ

ما ُب مسلم ُب كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء ُب غّب معصية (، وكٕٗٔٚ)
 (.ٖٚٛٔوٙبرٲبها ُب ا٤بعصية، برقم: )

([، ويقوؿ ابن األثّب: مقطع ٜٗٔٔ/ ٖمقطوع. ]انظر: الصحاح، للجوىري، ص: )( ٦بدَّع: (ٖ
 ([.ٕٚٗ/ ٔاألعضاء. ]انظر: النهاية، ص: )

 (.ٜٓٔ-ٛٓٔ( ٨بتصر منهاج السنة النبوية، ص: )ٗ)
 سيأٌب التعريف بو.عبد اللهي: ـ. ( ٘)
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 .(ٔ)هبا!((لو أدَّن علم 
يذىب الربقعي إٔب أف ٝبيع األحاديث الٍب جاءت بالنص على ٙبديد األئمة و 

، مصداقاً ٤با قاؿ بو أئمة أىل (ٕ)االثِب عشر مكذوبة، وليس ٥با أصل ُب الكتاب والسنة
ئمة اإلسبلـ حيث وتبعهم من جاء بعدىم من أ ،السنة وا١بماعة منذ القروف األؤب

 يقوؿ ابن تيمية:
ىؤالء ليس معهم إال ٦برد الكذب والبهتاف الذي يعلم بطبلنو بالضرورة  ))فإف 

 .(ٖ)كُل من كاف عارفاً بأحواؿ اإلسبلـ، أو استدالؿ بألفاظ ال تدؿ على ذلك((
على معتقداهتم وإف كاف ا٤بعُب ما يدؿُّ من ألفاظ القرآف الكرمي الظاىرة  فأخذوا

 .ف إليو فيوكس ما يذىبو الظاىر من اآلية نفسها ال يسعفهم ويدؿ على ع
ا٤بعُب الظاىر لآلية الكرٲبة ٓب يأِت فيو ما يدؿ على حصر ف ُعِرَض سابقاً بل وكما 

 .(ٗ)ا٤باضية كما ظهر من خبلؿ اآليات الثماين  األئمة
  

                                                           

 (.ٚ٘( نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )ٔ)
 (.ٜٖٔ -ٖٛٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٕ)
 (.ٛ٘( ٨بتصر منهاج السنة النبوية، ص: )(ٖ
 (.ٜٖٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٗ)
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 .المبحث الثاني: الداللة العقلية على إبطال االنحصار في اإلمامة

من األشخاص  ٧بدد٫بصارية ُب عدد ؿ الربقعي إبطاؿ دعوى اإلمامة االتناو 
 .ْب اثنْببالنقض من جانب

ألف  ؛حيث فصَّل رأيو ُب بياف أدلة القرآف الكرمي ا٤بوضحَّة ،: من النقلولألا
نساف أف ينا٥با ويصل وبإمكاف أي إ ،اإلمامة لفظ عاـ وىو حق ١بميع خلق ا تعأب

وال يوجد نص ُب القرآف الكرمي على  ،كانت اإلمامة ُب ا٣بّب أو الشر  إليها، سواءً 
، وُب ىذا (ٔ)بل ال يوجد نص جليٌّ يثبت ذلك ،إثبات اإلمامة حسب مفهـو الشيعة

 :با٤ببحث يذكر ا١بان
عدد معْب، بطاؿ ا٫بصارىا ُب إل ةالعقليا٢بجة بياف : ويُفّصل فيو رأيو ُب الثاني

الردود العقلية على إبطاؿ ا٫بصار اإلمامة ىو موضوع ىذا البحث ُب مهديهم  أبَْب ومن 
إذ كيف يسوُغ أف ٱبتفَي  ،عوا لو اإلمامة ا٤بطلقة ا٣باٛبة ١بميع األئمةا٤بزعـو الذي ادّ 

ـُ عن أنظاِر الناِس خوفاً على نفسو؟ نو وأعوامنو  ْببل حٌب عن أنظار ُخدامو ا٤بقرّب اإلما
 . لو!ْبوأنصاره اب

وإف أمور الناس وشؤوهنم وأحوا٥بم واحتياجاهتم ٕباجة إلماـٍ يبتُّ فيها وينهيها 
ر اإلماـ ىذه شخصيًا سيما ما يتعلق بأمور الدين والسياسات العامة، فكيف يدبّ 

 .وف وىو ُب ا٣بفاء ليس لو أي أثر؟الشؤ 
بانتفاء إمامة اإلماـ الثاين عشر  فإما أف يقولوا ،فأصبحوا بْب أمرين أحبلٮبا مرٌّ 

 . شؤوهنمبواليات حكامهم ا٤بعاصرين القائمْب على تدبّب امو ويسلّ 

                                                           

اإلمامة حسب ا٤بفهـو الشيعي ( وقد يكوف خلو القرآف الكرمي من النصوص ا١بلّية على إثبات (ٔ
بالنصِّ  الضاؿ ىو أحد دواعيهم للقوؿ بتحريف القرآف الكرمي؛ إذ كيف يستقيُم ٥بم القوؿُ 

على اإلمامة وُمبالغتهم ُب إثباهتا ومع ذلك ٱبلو كتاب ا تعأب من النص أو التصريح عليها 
 .؟وىي أصبًل من أصوؿ الدين واإلٲباف عندىم وليست من فروعو
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 فبل يسمعوف وال يطيعوف ٥بم نظرًا لوجود ْبأف يُلغوا إمامة حكَّامهم ا٢باليوإما 
، وىو ا٤بكمل للعدد اثِب عشرإماـ منصوص عليو من ا تعأب وموصى لو بذلك 

 ٗبهمة القيادة الدينية والدنيوية. وى ٢بْب خروجو وقيامفيعيشوف ُب فوض
 اإلمامة: ا٫بصار يقوؿ الغزإب مبّيناً عجز الشيعة ُب إثبات أدلة

وقد استحالت ىذه الدعوى وتعذرت على االمامية ُب دعوى إمامة علي فقط ))
 .(ٔ)((ة صاحبهممفكيف تستتب ٥بؤالء دعوى إما

اإل٫بصارية وأدلتها من أجل إلزامهم بالقوؿ  وتركيز الربقعي على إبطاؿ إمامتهم
 .(ٕ)باالختيار فإذا بطل النص لزمهم القوؿ باالختيار

عقلية على إبطاؿ ا٫بصار اإلمامة أدلة  ٟبسةَ الفضل الربقعي  ووقد ساؽ أب
 :يلي أعرضها كماو 

 :حيث يقوؿ : أنو ال نفع ظاىر لهؤالء األئمة:الدليل األول
ت تعِب ا٢باكم الذي يتؤب أمر ا٤بسلمْب، فا٤بسلموف اإلماـ إذا كان ))إف كلمة
حٌب قياـ الساعة، ىذا  -y-ٰبكمهم، وذلك منذ زمن رسوؿ ا ٕباجة إٔب حاكم 

وٟبسْب أو  (ٖ)وإف األئمة االثِب عشر كانوا وما زالوا أحياء ُب صدر اإلسبلـ ٤بئتْب
 .ا مكانة األئمةو  وسعهم أف يتبوؤ وكاف ُب ،ثبلٜبائة سنة
ا إمامة األموات لؤلحياء فبل معُب ٥با، إذ كيف يستطيع اإلماـ ا٤بيت أف ٰبكم أمَّ 

 [حوايصلّ ]األحياء؟ وىل استطاع ىؤالء األئمة الذين تدعيهم الشيعة لئلمامة أف يُعّبدوا 
شارعًا ُب عصرنا؟! ىل اكتشفوا أدوية لشفاء مريض؟ ىل اخَبعوا شيئًا لراحة البشر؟! 

                                                           

 (.ٖٖٔ/ٔ( فضائح الباطنية، ص: )ٔ)

( يقوؿ أبو ا٢بسْب ٰبٓب العمراين: ))وللروافض ُب اإلمامة كبلـ كثّب، لكنا نتكلم على إبطاؿ ما ٕ)
/ ٖ، فإذا بطل النص ثبت االختيار((، ]االنتصار، -y-اّدعوه من النص عن النيب 

ٖٛٓ.] 
 ذؼ األلف أُِمَن اللبس.، وإذا ُكِتَبت ٕب: ٤بائتْبوٯبوز( ىكذا كتبها ٖبط يده، (ٖ
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مة ا٤بوتى أو ذلك اإلماـ ا٤بوىـو الغائب ىل أرشدوا ضااًل إٔب ترى ىل أرشد أولئك األئ
 .ّدوا أعداء اإلسبلـ؟! قطعاً، الأو ص ،أو اخَبعوا شيئاً ما ،اآلف

بل إف صانعي ىذا ا٤بذىب اختلقوا أشياء اقتبسوىا من الَوَىم وا٣بياؿ والرؤى 
 اإلماـ ىو ا٤برشد وإذا عُب بتعبّب ،!٩با ال ينسجم مع العقل أو النقل والقصص الكاذبة

ستة أو اثنا عشر إماماً، بل من واجب   (ٔ)إٔب الدين فبل ٲبكن البتة أف ينحصر عددىم
 .(ٕ)كل عآب متدين أف يرشد الناس((
ومن الواجب على كل من آتاه ا العلم والتقوى أف  ،فاإلمامة ىي شيء كسيب

ُب ا٥بدى وأمور دينهم  اً ميرشد الناس ٗبا آتاه ا من علٍم ومن تقوى ليكوف ٥بم إما
 .ودنياىم

يكونوا يطلبوف ألنفسهم  وٓب -y-اف الفقهاء من آؿ بيت رسوؿ ا وىكذا ك
بل إهنم رضوا أف يتوالىا غّبىم من ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب ومن جاء  ،الوالية

عليهم من  اً بعدىم، ولو كاف أولئك السادات من آؿ بيت النبوة أئمة منصبْب ومنصوص
د ا تعأب ٤با وسعهم السكوت عمَّن خالف أمر ا تعأب وانتزع منهم حقهم ُب عن

 .ا٤بسلمْب ولقاموا هبا خّب قياـ الوالية وإمامة
الطرقات أو اكتشاؼ شيء  م قيامهم بأعماؿ السلطاف كتعبيدِ ٓب ينقل ُب سّبهتو 

زوات والفتوحات مفيد للناس ُب دنياىم، أو اخَباع ما فيو راحة للبشر، أو قيادة الغ
 .(ٖ)اإلسبلمية الٍب كانت زمنهم و٫بو ذلك
 ،من صواب٥بم ما ٥بم  ،كغّبىم من الناسعاديْب  ٩با يعِب أهنم كانوا أشخاصًا 

                                                           

فبل ٲبكن البتة أف ولو كتب ا٢برؼ لكانت العبارة: ) ( ىكذا كتبها الربقعي بغّب حرؼ )ُب(،(ٔ
 ليكوف أسلم ُب أسلوب الكتابة. ؛عشر( ينحصر عددىم ُب ستة أو اثِب

 (.ٛ - ٚ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٕ
م، فقيمتهم ا٢بقيقية بإٲباهنم با ( ليس ُب ذلك حٌط من شأهنم وال إنزاٌؿ من قدرىم افوظ ٥بٖ)

 وعدـ الغلو فيهم. -y-تباعهم لرسولو او 
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 .(ٔ)من خطأ وعليهم ما عليهم
 قولو: عشر: ئمة أكثر من اثني: أن األئمة بحاجة ألالدليل الثاني

طواؿ مئات األلوؼ من السنْب،  الدين الذي ٯبب على الناس أف يدينوا بو ))إف
واألمة اإلسبلمية ٙبتاج إٔب يـو القيامة للحاكم الذي ٯُبري األحكاـ، فكيف ٲبكن أف 

 .كهذه اثِب عشر شخصاً فقط!؟يكوف حاكم أمة  
ـ القيامة قاؿ إف عدد حكاـ أمٍب إٔب يو  -y-وحٌب لو فرضنا أف رسوؿ ا 

     ! )وحاشا رسوؿ ا؟ذا رسوؿ اكه  فهل يُعدُّ رسوؿٌ  ؛٧بصور باثِب عشر شخصاً 
-y-)، وىل ٲبكن قبوؿ رسالة الرسوؿ -y-  الذي يتكلم كبلمًا يناقض التجربة

 .(ٕ)والعقل؟! قطعاً ال((

                                                           

: ))والذي نفس ٧بمد بيده لو أف فاطمة بنت ٧بمد -y-( يؤكد مساواهتم لغّبىم قولو ٔ)
(، فبل مزية ٥بم إال ٗبا ذكره رسوؿ ٕٜٜٖرقم: )((، أخرجو البخاري بسرقت لقطعت يدىا

 من مودهتم، والصبلة عليهم، وعدـ أخذىم للصدقة، وٟبس الغنيمة والفيء. -y-ا 
(، والبد من التنبيو ىنا على أف ميزاف قبوؿ رسالة األنبياء ليست ٛ، ص: )ٙبقيق علمي( ٕ)

إيضاح جوابو من غّب  -وسا٧بولو  غفر ا-براىْب )التجربة والعقل(، وكاف بإمكاف الربقعي 
وذلك لكماؿ  ؛(-y-حٌب وإف أعقبها بقولو: )وحاشا رسوؿ ا  ،أف يقوؿ ىذه العبارة

ٍب إف العقوؿ البشرية متفاوتة وغّب متساوية ُب معرفة ا٢بق  ،-y-معو والتواضع وٛباـ األدب 
ل وحده ٗبنأى عن و، وال ٲبكن االعتماد على العقيلإصوؿ ُب الو ق يطر الوقبولو وسلوؾ 

االكتفاء بالتجربة وبداللة العقل فقط،  وأتصديق أخبار الوحيْب ُب التمييز بْب ا٢بق والباطل، 
 -y-فهذا من شبهات أىل الكبلـ الذين تركوا التسليم ألوامر ا تعأب وأوامر رسولو 

وا عندما ؤ وأخطوأذعنوا ألوامر العقل، فأرادوا بذلك أف ٯبمعوا بْب الشرع وعقو٥بم، فضّلوا 
جعلوا عقو٥بم حاكمة على نصوص الوحي عند توٮبهم للمعارضة بينهما، مع أف األصل 
فيهما عند العقبلء التوافق ال التعارض، وإف كاف ٜبة تعارض فّبجع للعقل ال للشرع، وإف كاف 
من جهة الشرع فلضعٍف ُب الدليل، أو لعدـ صحتو، أو لعدـ سبلمة االستدالؿ بو، إذ ال 

مع دليٌل شرعٌي صحيٌح صريٌح مع ُمعارض عقلي صحيح، ولذا أنكر أئمة الكبلـ ىذه ٯبت
الطريقة ُب االعَباض على األدلة الشرعية، وتربؤوا منها، وحّذروا أتباعهم من سلوكها، يقوؿ 
= 
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ومعُب ىذا االستدالؿ العقلي ٤بن يريد معرفة حدود أعمار البشر فليعرضها على 
الشيء القليل من وإف حصل بْب بعضهم تفاوت فيكوف ب ،(ٔ)نظرائهم من البشر

 .-y-من أبناء أمة نبينا ٧بمد  خصوصاً  ،السنوات وال يصل إٔب مئات السنوات
وعليو فكيف يقبل العقل السليم أف ٰبكم ُب دين ا تعأب ويسوس أمر 
ا٤بسلمْب اثنا عشر إمامًا من ىذه األمة الكبّبة ا٤بمتدة من مشرؽ األرض إٔب مغرهبا 

جد غّب ىؤالء مدة تزيد على اثِب عشَر قرنًا من الزماف ال يو  وُب ،ومن مشا٥با إٔب جنوهبا
عشر لكاف من  زيع ىذه القروف بْب األئمة االثِب، ٕبيث لو ًبَّ تو االثِب عشر حاكماً؟
 .أي قرف من الزماف ؛منهم مائة سنةنصيب كل واحد 

يقة حكم إماـ هبذه الطر من ا٢بإب والذي قبلو وىذا مع استثناء القرنْب األخّبين 
 لكوف عدد األئمة اثِب عشر فقط. فليس ٥بما إماـ ٰبكم الناس

سائر بينما ٪بد واقع ا٢باؿ أف ٝبيع أولئك األئمة عاشوا وماتوا بنفس أعمار بقية 
بعد ُمضي ثبلثة قروف  ٝبيعهمانتهت حياهتم و الناس وٓب يزيدوا عليهم ُب العمر كثّباً، 

لناس، بل ٓب يولد بعد موهتم ٔب سياسة اوٓب يعمَّر منهم أحد ليتو  ،من الزماف فقط
 .عشر ليكمل مسّبهتم وٰبكم الناس اإلماـ الثاين ٝبيعهمهم ئوفنا

أف ينسب ىذا ا٥براء الذي ال يقبلو العقل فضبلً عن معارضتو لؤلدلة  فكيف يصحُّ 
وليس كما  -y-٪بـز ونقطع بعدـ صدوره منو ٫بن و  ؟!-y-الشرعية لسيد البشر 

                                                           
= 

ابن رشد ا٢بفيد: ))ومن الذي قاؿ ُب اإل٥بيات شيئًا يعتد بو؟((، يريد علماء الكبلـ الذين 
]شرح الطحاوية البن  .غيبيات باعَباضاهتم العقلية أهنا ٓب توصلهم لشيء يُعتد بوخاضوا ُب ال
للعقل على  اً تقدٲب الربقعي ُب كبلـ و ال يوجدأنَّ وٰبسن التنبيو [. ٖٕٗ/ ٔا٢بنفي:  أيب العز

وىذه زلة   ،سبقأف الكتاب والسنة ٮبا مصدرا التلقي واالحتجاج كما على النقل، بل تأكيده 
 .نو التعبّب عن ا٤بعُب الذي ُب نفسو بغّب ىذه الفرضية الٍب ذكرىاكاف بإمكا

: ))أعمار -y-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  -رضي ا عنو-( أخرج الَبمذي من حديث أيب ىريرة (ٔ
و ابن ماجو ُب سننو (، وأخرجٖٓ٘٘((، السنن، برقم: )أمٍب ما بْب الستْب إٔب السبعْب

 (.ٖٕٙٗبرقم: )
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 .-y-سب ىذه ا٣برافة لرسوؿ ا ة وتنتفعلو الشيع
حصر إماـ ا٤بسلمْب خبلؿ رافة ختنسب إليو الشيعة  ذيال ولعل مراد الربقعي أف

ىو من نسج خيا٥بم وأوىامهم وال حقيقة اثِب عشر شخصًا فقط  إمامةُب ىذه القروف 
 بل ٓب يوجد أصبلً. ،لو

 
 قولو: رى:اختيار اإلمام بالشو يلزمهم إلغاء نصوص : أن الدليل الثالث

، وأحالت أمر ا٤بسلمْب إٔب (ٔ)"أمرىم شورى بينهم" :))اآليات الٍب قالت
الشورى. فما ىو األمر األىم من أمر ا٢بكم؟ وكذلك لقد أوقف أمّب ا٤بؤمنْب ُب 
الكتاب السادس من أمَر اإلمامة والزعامة على الشورى بْب ا٤بهاجرين واألنصار ىذا 

نوطة الٍب قاؿ علي فيها من فوؽ ا٤بنرب أف اإلمامة مفضبًل عن مئات األخبار األخرى 
 برأيكم أنتم أيها ا٤بسلموف.

فهل ٲبكننا القوؿ إف ٝبيع تلك اآليات واألخبار كاذبة وأف أخبار صانعي 
ا٤بذىب فقط ىي الصحيحة؟!، ٫بن أثبتنا ُب كتاب "كسر الصنم" ُب باب "فيما جاء 

خبار الٍب حصرت األئمة باثِب عشر أف ٝبيع األ (ٕ)ُب االثِب عشر والنص عليهم"
مكذوبة و٨بتلقة ودالئل وعبلمات االختبلؽ فيها بينة واضحة، ومن يبتغي التحقق 

 .(ٖ)واالسَبشاد فما عليو إال مراجعة ذلك الكتاب((

                                                           

، وقولو تعأب: [(ٖٛسورة الشورى، اآلية رقم: )] ﴾ں  ں  ڻ﴿قولو تعأب: ومنها ( (ٔ

 .[(ٜ٘ٔسورة آؿ عمراف، اآلية رقم: )] ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿
، ْب( وقد كشف كذهبا ببيانو حاؿ تلك األحاديث: فهي إما مرسلة، أو رواهتا من الكذابٕ)

 ُب األخبار، أو من الغبلة ُب األئمة ا٤بعروفْب بوضع األحاديث ا٤بؤيدة لغلوىم ْبوا٤بتبلعب
ف إو توىْب دين اإلسبلـ حيث فيهم أو من اجملاىيل، وبإلزامهم بأف قو٥بم ُب اإلمامة يلـز من

 .[(ٕٓ٘ - ٖٕٕكسر الصنم: ص: )  :انظر]متوهنا منكرة وٚبالف آيات القرآف الكرمي، 
 (.ٜ - ٛ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
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يوّضح الربقعي أف اختيار وٕب أمر ا٤بسلمْب يكوف بالتشاور بْب أىل ا٢بل والعقد،  
جعلها حيث  -رضي ا عنو-عفاف بن  ؼ عثمافجليًا ُب استخبلكما وقع ذلك 

 .(ٔ)ُب ستة من كبار الصحابة -رضي ا عنو-الفاروؽ 
مؤكدة ٤بنهج الشورى ُب  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  كما جاءت أقواؿ عليو 

 .ه من الشيعةو يْب كما يدعيو متبعوليس النص عليو والتع ،اختيار وٕب األمر
عشر إمامًا للمسلمْب، بينما ال ٪بد  اسم اثِب يف يقوؿ ىؤالء بالنص علىفك

رضي ا -وابنو ا٢بسن   فقط عليْبعشر تؤب ا٢بكم سوى اثن واحداً من ىؤالء االثِب
 .لمْب؟شخصاً يتؤب أمر ا٤بس ال والعقد الذين ٯبتمعوف ليختارو وأين أىل ا٢ب ؟-عنهما

ئمة ٝبيعها صحيحًة ويسّلم ٥بم الربقعي بأنو إذا كانت أخبارىم ُب النص على األ
فهل يا تُرى ٝبيع أخبار الشورى ٨بتلقة وغّب صحيحة؟؟، والواقع يشهد بأف دالئل 
الكذب واالختبلؽ ُب أسانيد ومتوف روايات وأحاديث النص ظاىرة وواضحة وقاـ 

 ابن تيمية:اإلماـ ُب كسر الصنم، يقوؿ بتفنيدىا 
والقيل، ويفارؽ القاؿ فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل، ويكثر 

، ويفعل ما يطوؿ وصفو، ومقصوده بذلك أف يكوف لو إماـ يدلو على ٝباعة ا٤بسلمْب
أمر ا وهنيو، ويعرّفو ما يقربو إٔب ا تعأب؟! ٍب إنو ٤با علم اسم ذلك اإلماـ ونسبو، ٓب 

يو، وال يظفر بشيء من مطلوبو، وال وصل إليو شيء من تعليمو وإرشاده، وال أمره وال هن
حصل لو من جهتو منفعة وال مصلحة أصبلً، إال إذىاب نفسو ومالو، وقطع األسفار، 

ُب سرداب، ليس لو عمل وال  وطوؿ االنتظار بالليل والنهار، ومعاداة ا١بمهور لداخل
 .(ٕ)خطاب

: فعل األئمة أنفسهم حيث لم يعلموا بإمامة التالي لهم، وقيام الدليل الرابع
 قولو: اإلمامة: ولم يتولَّ  مامختيار إابعضهم ب

                                                           

 (.ٕٙ - ٔٙ( انظر: ٨بتصر منهاج السنة، ص: )(ٔ
 (.ٕ٘، ص: )كسر الصنم( (ٕ
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أنفسهم على تلك الروايات والٍب تقوؿ  عشر أولئك األئمة االثِبطبلع ا))عدـ 
 .لئلمامةابنو إ٠باعيل خلفاً لو  -ع-صر اإلمامة، عْبَّ سيدنا الصادؽ على ح

باختيار ابنو السيد ٧بمد لئلمامة، ومات  كما قاـ سيدنا ا٥بادي اإلماـ العاشر
 ا ٧بمد كبلٮبا قبل وفاة أبويهما.يل وسيدنسيدنا إ٠باع

شخص اإلماـ  فيتضح من ذلك أف اإلماـ الصادؽ وسيدنا ا٥بادي ٓب يكونا يعرفا
اؿ بالنسبة كما أهنما جِهبل اإلماـ الذي سيخلفهما، وكذلك ا٢ب  ،الذي يليهما

 ألصحاب األئمة، مثل:
 ،(٘)وأيب بصّب ،(ٗ)ومفضل ،(ٖ)حكمبن  وىشاـ ،(ٕ)سآببن  وىشاـ ،(ٔ)ُزرارة
 وأمثا٥بم.

                                                           

كوُب، أحد كبار رواة الشيعة اإلمامة، الشيباين البن  سنسنبن  أعْب، وا٠بو: عبد ربوبن  ( زرارة(ٔ
أعْب. أخو ٞبراف: رافضي جلد((. ]ديواف الضعفاء، ص: بن  يقوؿ الذىيب: ))زرارة

([، يقوؿ الصفدي: ))ىو رأس الزرارية كاف على مذىب األفطحية ٍب انتقل إٔب ٖٗٔ)
 ([.ٖٓٔ/ ٗٔمذىب ا٤بوسوية((. ]الواُب بالوفيات، ص: )

كاف يزعم أف معبوده على صورة  تتبعو طائفة ا٥بشامية الثانية، يقي،سآب ا١بوالبن  ( ىشاـ(ٕ
اإلنساف، لكنو ليس بلحم وال دـ، نصفو األعلى ٦بوؼ، ونصفو األسفل مصمت، وعنو أخذ 

/ ٕٚ]انظر: الواُب بالوفيات، ص: ) .داود ا١بواريب قولو بأف ٤بعبوده أعضاء غّب الفرج واللحية
ٕٖٓ.]) 

يباين، أبو ٧بمد، الكوُب الرافضي، رئيس الطائفة ا٥بشامية، كاف ضااًل الشا٢بكم بن  ( ىشاـ(ٖ
مشبهاً، ٦بسماً، من غبلة الشيعة، تتبعو طائفة ا٥بشامية األؤب، يزعم أف معبوده جسم واحد 
وهناية، وإنو طويل عريض عميق، سبعة أشبار بشرب نفسو، مات ُب حدود الثبلثْب وا٤بائتْب. 

 [.كسر الصنم]انظر:  
 ستأٌب ترٝبتو.عمر: بن  مفّضل ((ٗ
البخَبي ا٤برادي، يروي كثّبًا عن اإلمامْب الصادؽ والباقر، وكاف ٱبتلط، بن  ليثبصّب:  و( أب(٘

([، رجاؿ ا٢بلي، ٕٕٛ-ٕٕٓا٤بعصومْب. ]رجاؿ الكشي، ص: )ويقدح على علم األئمة 
 (.ٖٗٔص: )
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ىذا وإهنم ما  ،ي سيتؤب اإلمامة بعد إماـ عصرىملقد جهلوا ٝبيعًا اإلماـ الذ
 .(ٔ)ألخبار الٍب اختلقت باسم األئمة االثِب عشر ور٠بهم!((عرفوا أبداً تلك ا

ومعُب ذلك أنو وجد من أئمة الشيعة من ٓب يكن ٥بم علٌم بوجود النص على 
 عّينوف خلفاء ٥بم من بعدىم، مثل:األئمة، ولعدـ علمهم بالنص كانوا ي

ٮبا توفيا بل، وكاً وا٥بادي الذي عْبَّ ابنو ٧بمد ،الصادؽ الذي عْبَّ ابنو إ٠باعيل
 .قبل وفاة والديهما!

اإلشارة  بل تناقض الشيعة ُب التعيْب والنص فرووا نصوصًا ُب التعيْب وأخرى ُب
 كثرةب، ٩با يُقطع معو بعدـ علمهم باإلمامة أصبًل، و (ٕ)همئألكثر من شخصية من أبنا

 م عنأصحاهبم ٥بعلى سؤاؿ  دلَّتالروايات ا٤بنقولة عنهم إفَّ بل  ؛الكذب عليهم وقوع
 َمن سيكونوف. ن بعدىماألئمة مِ 

فإذا كاف األئمة ال يعرفوف اإلمامة، وأصحاهبم يسألوهنم عنها، فهذا دليل إبطاؿ 
                                                           

 (.ٜ، ص: )كسر الصنم( (ٔ
[، والنعماين ُب الغيبة: ٖٕ/ٛٗو اجمللسي ُب البحار: ]( مثاؿ روايات اإلشارة: ما أخرج(ٕ

إسحاؽ، عن أبيو قاؿ: دخلت على أيب بن  [، ُب اإلشارة على إمامة موسى: عن ٰبٓبٕٕٚ]
موسى ناحية  ، فقاؿ ٕب: صاحب البهمة، وكافعبدا فسألتو عن صاحب األمر من بعده

الدار صبيًا ومعو عناؽ مكية، وىو يقوؿ ٥با: اسجدي  الذي خلقك. ومثاؿ اإلشارة على 
[، ٖٛٓ/ٔ[، والكليِب ُب الكاُب: ]ٚٔ/ٛٗإمامة الكاظم ما أخرجو اجمللسي ُب البحار: ]

كثّب، قاؿ: قلت أليب عبدا: أسأؿ ا الذي رزؽ أباؾ منك ىذه ا٤بنزلة أف بن   عن معاذ
، قلت: من ىو جعلت فداؾ؟ رزقك من عقبك قبل ا٤بمات مثلها، فقاؿ: قد فعل ا ذلكي

 فأشار إٔب العبد الصاّب، وىو راقد، فقاؿ: ىذا الراقد، وىو يومئٍذ غبلـ، أي: الكاظم.
وسي ُب [، والطٕٓٛ، ٕٙٔ/ٖٙأما مثاؿ روايات النص على اإلماـ: ما أخرجو اجمللسي: ]

جل -قاؿ: ٤با أسري يب إٔب السماء أوحى إٕبَّ ريب  -y-[، عن رسوؿ ا ٖٓٔالغيبة: ]
: ارفع رأسك، -وجل عز-، فقاؿ: يا ٧بمد، أٙبب أف تراىم؟ قاؿ: نعم يا رب فقاؿ -جبللو

بن  ا٢بسْب، و٧بمدبن  سن، وا٢بسْب، وعليفرفعت رأسي، فإذا أنوار علي، وفاطمة، وا٢ب
بن  علي، وعليبن ا موسى، و٧بمدبن  جعفر، وعليبن  ٧بمد، وموسىبن  ا٢بسْب، وجعفر
ا٢بسن القائم ُب وسطهم كأنو كوكب دري، فقلت: يا بن  علي، و٧بمدبن  ٧بمد، وا٢بسن

 من الظا٤بْب.رب، من ىؤالء؟ فقاؿ: ىؤالء األئمة، وىذا القائم الذي يشفي قلوب شيعتك 



 .اإمامً  عشر اثني في اإلمامة انحصار من البرقعي موقف: األول الفصل

ٕٗٚ 
 

لوف عمن سيخلفهم، أيهم، ما دمنا نرى بعض األئمة ُيسدعوى أف األئمة منصوص عل
 .ذا ا٣بليفة قبل موت اإلماـ نفسوٍب ٲبوت ى

ٓب يكونوا  بالنص على األئمة ٝبيعهم، وإف مع أف األئمة نفسهم أخربوا أصحاهبم
 . لعامة الناسْبمعلوم
 ٣باصة األئمة الذين يقوموف بدور الرواية عن ْبعلى األقل ٤باذا ٓب يكونوا معلومف
 .؟األئمة

: أن بعض أئمة آل البيت يعتبرون اإلمامة حقاً لمن نهض لها الدليل الخامس
 قولو: بسيفو واستوفى شروطها:

وعلمائهم الكراـ شيئًا عن مثل  -y-سادات أىل بيت الرسوؿ ))عدـ معرفة 
 لٍب ٙبصر اإلمامة بأشخاص ٧بددين.تلك األخبار ا

ا٢بسْب بن  عليبن  دات أىل البيت وعلماءىم مثل زيدولذلك ٪بد أف سا
 .ٮبا قاموا وهنضوا وادعوا اإلمامةوغّب  (ٔ)بن علي شهيد الفخاوا٢بسْب 

لٍب هبذه اإلمامة ا٤بنحصرة باثِب عشر شخصًا وا ٩با يعِب أهنم ٓب يكن ٥بم علم
يعتربوف اإلمامة حقاً ٤بن ينهض  -كما تدؿ عليو كلماهتم-اشتهرت ُب زماننا، بل كانوا 

بسيفو الستبلـ زماـ أمور ا٤بسلمْب والعمل بوظائف اإلمامة وليست حق من ٯبلسوف 
رافيْب ويكونوف ٙبت ُب بيوهتم وراء الستار ويدعوف اإلماـ ويلتف حو٥بم عدد من ا٣ب

 .(ٕ)حكم وسلطة أئمة آخرين((
عليو فإنو لن ٰبتاج للخروج والبحث عن  اً ومعُب ذلك أف اإلماـ إذا كاف منصوص

والواجب ىو التسليم ٥بذا  ،ألف دين ا تعأب قد نصَّ عليو ؛اإلمامة بالقوة وبالسيف
 علي يقوؿ:بن  بو، بينما ٪بد زيد النص ومبايعتو والعمل

س اإلماـ منا من جلس ُب بيتو، وأرخى سَبه، وثبط عن ا١بهاد، ولكن اإلماـ منا ))لي
                                                           

 ذلك أف قتلو كاف بسبب فٍخ نصبو لو أعداؤه. ،عليبن  لقب للحسْب( شهيد الفخ: (ٔ
 (.ٚٔ]النسخة اإللكَبونية[، ص: ) ٙبقيق علمي( (ٕ
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 .(ٔ)من منع حوزتو، وجاىد ُب سبيل ا حق جهاده، ودفع عن رعيتو، وذب عن حرٲبو((
لكوف  ؛ا٢بسْب ذلكبن  عليبن  ولو كاف اإلماـ فعبًل منصوصًا عليو ٤با قاؿ زيد

وى انتظار موت اإلماـ ليحل ٧بلو الشخص وما عليهم س ،منها اً اإلمامة مفروغ
 ٓب يكن.ا٤بنصوب بالنص الكرمي، وىذا ما 
بعدما غرر بو أىل الكوفة، وطلبوا  -رضي ا عنو-وكذلك قضية خروج ا٢بسْب 

علي، فلماذا ٱبرج ا٢بسْب بن  منو القدـو إليهم، وادَّعوا أف بيعة ُب أعناقهم للحسْب
 .؟و كما يدعي الشيعةطلباً لؤلمارة واإلماـ منصوص علي

، (ٕ)مع العلم بأنو منعو كثّب من الصحابة من ىذا ا٣بروج، فأىب إال ا٣بروج
وا٢بسْب ٓب يفعل ذلك إال ألنو يعلم يقينًا أنو ال يوجد نصٌّ على اإلماـ كما يدعيو 

 .الرافضة
إال التسليم  -رضي ا عنو-وسعو ولو كاف ٜبة نص صحيح ال ٯبهلو ا٢بسْب ٤با 

 واإلذعاف للنص. -y-سولو  ور 
 ،تعأب أف إماـ ا٤بسلمْب ٯبب أف يكوف تابعًا لدين ا والخالصة مما سبق:

وبفعل الغلو وعامبًل وحاكمًا بْب الناس بتعاليم اإلسبلـ ا٤بهيمنة على ٝبيع الناس، 
 .(ٖ)أصبلً من أصوؿ اإلٲبافعندىم  الشيعي ُب اإلماـ غدا

 ،تودعاء عصماات تدؿ على الغلو فيو كات و٠بوذلك من خبلؿ إضفائهم لصف
 .(ٔ)ومنهم من جعلها كالنبوة أو أفضل (ٗ)لئلٲباف ئمة ناقضاألعدـ معرفة  قو٥بم بأفَّ و 

                                                           

 (.ٖٙ٘ /ٔ( الكاُب، ص: )(ٔ
 (.ٛٙٔ - ٔٙٔ/ٛالبداية والنهاية، ص: ) :( انظر(ٕ
 (.ٓٔٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٖ
نها: ما أخرجو الكليِب عن أيب عبدا جعفر الصادؽ أنو قاؿ: كاف أمّب ( وشواىده كثّبة، مٗ)

أصوؿ انظر: ] .-y- من أنكر ذلك كمن أنكر معرفة ا ومعرفة رسولو ،ا٤بؤمنْب إماماً 
رضا ا٤بظفر: ))نعتقد أف اإلمامة أصل من أصوؿ بن  ٧بمد[، ويقوؿ (ٔ٘ٛٔ)الكاُب، ص: 

[، ويقوؿ آية ا (ٖٗ)]عقائد الشيعة، ص:  .الدين ال يتم اإلٲباف إال باالعتقاد هبا((
= 
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وال يعرفوف من  ،ومع ذلك فمن األئمة من ٓب يكونوا يعرفوف أئمة زماهنم
حيث ٓب تصل أل٠باعهم تلك األخبار الٍب ذاعت وانتشرت بْب  ،سيخلفهم من بعدىم

 .(ٕ)لشيعة وٝبيعها مشحونة بالغلو والبدع وا٤بنكراتا
قادحًا ُب إٲباف األئمة أنفسهم؟، أو أهنم سوؼ هبا فهل يعدُّ عدـ معرفتهم 

 ، وأهنا ظهرت بعد عصر األئمة؟!.(ٖ)يسلموف باضطراب وكذب تلك األخبار
ضة القوؿ باإلمامة ٤بقتضى العقل عبداللهي لبياف مناقـ. فيما يذىب اإلصبلحي 

من األجوبة الٍب تبطل دعوى الشيعة ُب ا٫بصار اإلمامة  اً ويسوؽ لذلك عدد ،-أيضاً -
 دد معْب من آؿ بيت النبوة فيقوؿ:بع

))الدليل اآلخر على بطبلف أحاديث النص السابق على أ٠باء األئمة االثِب عشر 
بن  عليبن  ة أىل الكوفة لئلماـ زيدفمن ذلك مبايع ،ٝبيعًا ىو ثورات السادة العلويْب

ا٢بسْب باإلمامة وخروجو هبذا االسم وٙبت ىذا العنواف، وىو من الوقائع التارٱبية 
أوالد علي  علي أف اإلماـ ىو من قاـ منبن  ا٤بسلَّم هبا، وقد كانت عقيدة اإلماـ زيد

ألجل األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، والدفاع عن الدين ورّد  ؛وفاطمة ٦باىداً بسيفو
 .(ٗ)الظا٤بْب

                                                           
= 

ألف إنكار الوالية واألئمة حٌب الواحد منهم واالعتقاد ٖببلفة  ؛ا٣بوئي: ال شبهة ُب كفرىم
 .ألخبار ا٤بتواترة الظاىرة ُب كفر منكر الواليةغّبىم يوجب الكفر والزندقة، وتدؿ عليو ا

 [.(ٔٔ /ٕ)مصباح الفقاىة، ص: انظر: ]
وإنكار اللطف العاـ شر  ،والنبوة لطٌف خاص ،( يقوؿ ابن ا٤بطّهر ا٢بلي: ))اإلمامة لطٌف عاـ(ٔ

الٍب يدعوهنا ال  ى[، وٝبيع ىذه الدعاو (ٜٛ)]األلفْب، ص:  .من إنكار اللطف ا٣باص((

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ﴿إف ىي إال ظنوهنم وٚبرصاهتم:  ،دعمها من القرآف الكرمييوجد ما ي

 .[(ٕٛسورة النجم، اآلية رقم: )] ﴾ڤ  ڤ
 (.ٕٔٗكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (ٕ
 (.ٖٕٗ، ص: )انظر: ا٤برجع السابق( (ٖ
 ،ه اإلمامة لنفسوؤ دعااو  -رضي ا عنهم-ا٢بسْب بن  عليبن  روج زيد( وقد وردت حادثة خ(ٗ

= 
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كاف منِكرًا لوجود نص يعْب   اً وىذا من أوضح ا٢بجج على أف اإلماـ زيد
 أشخاصاً ٧بددين لئلمامة وا٣ببلفة ُب أىل بيت النبوة.

ويدؿ على ذلك أيضًا الواقعة الٍب ىي من القضايا ا٤بسلَّمة ُب التاريخ وىي قياـ 
الذي  (النفس الزكية) :-ا٢بسن اجملتىب ا٤بعروؼ ببن  ُبا٢بسن ا٤بثبن  عبدابن  ٧بمد

يو لئلمامة، وبيعة  كاف من أكابر أىل بيت النبوة وأجلتهم فضبًل وعلمًا وتقوًى، وتصدِّ
 حّد أف حضرة لو باإلمامة، إٔب -وبنو ىاشم -y- سيما عَبة الرسوؿال -الناس 

 .(ٔ)ُدعي إٔب بيعتو -تنسب إليو أكثر أحاديث النص ىذهالذي -جعفر الصادؽ نفسو 
لك أيضًا أنو لو كاف ىناؾ حديث فعبًل يبْب نص ا تعأب على ويدؿ على ذ

و واستندوا إليو أيب طالب واإلماـ ا٢بسْب استدلوا ببن  اثِب عشر إماماً لكاف اإلماـ علي
ص أو لكاف ألصحاهبم أو على األقل لعدد ضئيل ولو ٟبسة أشخا ،إلثبات إمامتهم

 .من أصحاهبم علم هبذه األحاديث
، لذلك (ٕ)ولئك األئمة كاف لو أدَّن علم هباأحد من أصحاب أ ُب حْب أف ال
٧بمد نصب ابنو إ٠باعيل ُب بادئ األمر إماماً من بعده، فتوُب بن  رأينا أف اإلماـ جعفر

قبلو، وكذلك نص اإلماـ علي النقي على ابنو "السيد ٧بمد" إمامًا من بعده وإذا بو 
 .(ٖ)يُتوَب قبلو أيضاً((

                                                           
= 

ومنهم: اجمللسي ُب ٕبار األنوار  ،حيث أثبتها عدٌد من علماء الشيعة وأقروا قيامو با٣بروج
(، ٖٙ٘ /ٔالكليِب ُب الكاُب: )عند (، و ٖٜٔ /ٙٗ(، )ٕٗٓ /ٙٗ(، )ٕٕ٘ /ٙٗ)

 (.ٕٗٗ /ٕكشف الغمة: )(، واألربلي ُب  ٜٕٕوالنعماين ُب الغيبة: )
أف جعفر الصادؽ ٠بح لولديو موسى  -ٰبفظو ا-( ذكر الباحث الدكتور عثماف ا٣بميس ٔ)

(، وعزاه ٚٚٔانظر: حقبة من التاريخ: )ص:  .بن ا٢بسن ومبايعتو وعبدا باالنضماـ مد
قعي ُب كسر (، وساؽ ىذا الدليل الرب ٕٗٗأليب الفرج األصبهاين، ُب مقاتل الطالبيْب، ص: )

 (.ٕٛٔ - ٕٓٔ/ٙ(، وانظر: الذىيب ُب سّب أعبلـ النببلء، ص: )ٖٓ٘الصنم، ص: )
 ( سبق ذكر األصحاب ا٤بقربْب من األئمة ُب الدليل العقلي الرابع.ٕ)
 (.ٛ٘ - ٚ٘( نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )(ٖ
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الوقائع التارٱبية الثابتة عند الشيعة وأىل السنة ُب فهم أئمة ىذا وإف ٝبيع ىذه 
آؿ بيت النبوة ٤بسألة اإلمامة تثبت أهنم ٓب يكونوا يقولوف هبذه العقيدة الباطلة وال نُقل 

وأهنا ٧بدثة كغّبىا من االعتقادات الشيعية  ،ذلك عن أصحاهبم ا٤بقربْب من كبار األئمة
 ل الكذابْب والدجالْب.الٍب أحدثت بعد زمن األئمة بفع

قد منَّ ا تعأب على أىل السنة وا١بماعة باالعتقاد السليم ُب باب اإلماـ و 
ة بتخصيص أ٠باء ٧بددلديهم السنة الصحيحة  م تأتِ ووالية ا٤بسلمْب العامة فل

وإ٭با ذكرت عبلماهتم و٠باهتم وصفاهتم،  ،أشخاص دوف غّبىموال تعيْب  إلمامتهم
يقوؿ شيخ  حيث ،اـ ألئمة ا٤بسلمْب والواجب على الناس ٫بوىموذكرت ا٤بنهج الع
 اإلسبلـ ابن تيمية:

))فجعل اذور ىو ا٣بروج على السلطاف ومفارقة ا١بماعة، وأمر بالصرب على ما 
 .(ٔ)يكره من األمّب، ٓب ٱبص بذلك سلطاناً معيناً وال أمّباً معيناً وال ٝباعة معينة((

عشر إماماً  ة اإلمامة وجود نص على أ٠باء اثِبسأل٤ب وفدعيالذين لشيعة ل خبلفاً 
 وتفرقوا ُب ذلك فرقاً شٌب.معصوماً، 
 ٩با أدَّى ؛ة تروي وتنسب إلمامها من األخبار والقصص ما يؤيد مذىبهافرقوكل 
 .(ٕ)بينهمالكذب  الستشراء

                                                           

 (.ٛٙ( ٨بتصر منهاج السنة، ص: )ٔ)
 (.٘ٙعشرية، ص: ) ثِب٨بتصر التحفة االانظر: ( ٕ)



 

 
 

 الفصل الثاني

 المهدي على الرافضة استدالالت من البرقعي موقف
  عليو الةالد والعالمات

 
 :خمسة مباحثوفيو 

 .المهدي على بها يستدلون التي اآليات: األول المبحث
 .المهدي على بها يستدلون التي الروايات: الثاني المبحث
 .المهدي على تدل أنها عونيد التي المعجزات: الثالث المبحث
 .والكهنة السحرة أخبار: الرابع المبحث
 .المعمرين أخبار: الخامس المبحث
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 .المبحث األول: اآليات التي يستدلون بها على المهدي
تساعد الشيعة على إثبات يرى الربقعي أف القرآف الكرمي ٱبلو من آية واحدة 

امتبلء كتاب ا تعأب باألدلة الصرٰبة ب زعمهممع  ،قو٥بم ورأيهم ُب مهديهم ا٤بنتظر
 لى قو٥بم وٛبسكهم بذلك، حيث قاؿ:ع

الذي يسمى ا٤بهدي ويقوؿ ))نقوؿ إف اآليات القرآنية تنفي وجود أي إماـ كهذا 
 .(ٔ)ىذا ا٤بذىب(( بو صانعو

ما فيو من اإلشارة إٔب  تعأب كامبًل وتوصل إٔب أنو خاؿٍ  فقد استقرأ كتاب ا
على إعبلف ىذه النتيجة  وأعانوهم ا٤بملوءة بالغلو ُب ا٤بهدي، ئإثبات لعقيدة الشيعة وآرا

نو كثّباً نقل عإذ  ،زيد آؿ ٧بمود من أحاديث ا٤بهديبن  ضدىم موقف الشيخ عبدا
 :قولو ومنو ،من كبلمو

وذلك  ؛(ٕ)كتاب الكرمي وٓب ُيشر إليو بلقبا٤بهدي ُب ال ىذا وٓب يرد أي شيء عن
ليثبت للشيعة شذوذ قو٥بم بْب طوائف ا٤بسلمْب، فعضد جوابو على الشيعة ٗبا وجده 

 بعدو لدى شيٍخ من شيوخ أىل السنة ُب ا٤بهدي وضمو لقولو ُب مناقشة الشيعة، 

                                                           

 (.ٓٔ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٔ
زيد آؿ ٧بمود ُب  بن  (، وانظر لكبلـ الشيخ عبدإٔ( نقلو عنو ُب ا٤برجع السابق، ص: )(ٕ

ا٤بوجود ضمن ٦بموعة رسائل وخطب الشيخ  كتابو: "ال مهدي ينتظر بعد سيد البشر"،
وقد أجاب علماء أىل السنة . (ٕٗٚ/ ٔص: ) ،-رٞبو ا تعأب-زيد آؿ ٧بمود بن  عبدا

منها:  ،وا١بماعة عن أخطاء الشيخ ابن ٧بمود ُب ىذا الكتاب ُب عدد من ا٤بؤلفات
 :عبدا التوٯبري، طبع عاـبن  االحتجاج باألثر على من أنكر ا٤بهدي ا٤بنتظر، للشيخ ٞبود

عبد اسن العباد، ، وكتاب: عقيدة أىل السنة واألثر ُب ا٤بهدي ا٤بنتظر، للعبلمة ػ(ى ٙٓٗٔ)
، وللشيخ ٞبود ػ(ى ٓٓٗٔ) :نشر ٗبجلة ا١بامعة اإلسبلمية، العدد ا٣بامس واألربعوف، عاـ

التوٯبري أيضًا كتاب: إقامة الربىاف على من أنكر خروج ا٤بهدي والدجاؿ ونزوؿ ا٤بسيح ُب 
 آخر الزماف.
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 :دراستو فقاؿنتيجة دراستو للقرآف الكرمي أجاهبم ب
القرآف خلو من آية واحدة تصرّح أو تشّب لقياـ ا٤بهدي غّب أف بعض  ))اعلم أف

 .(ٕ)أرادوا أف يتبلعبوا أيضاً بالقرآف ويؤولوه ويفسروه حسب مبتغاىم(( (ٔ)ا٤بتبلعبْب
وىو بذلك موافق ألىل السنة وا١بماعة ُب أف القرآف الكرمي ٓب يشتمل على ما 

حاديث الثابتة الدالة عليو عند أىل وسبق ذكر األ ،يشّب صراحة إٔب إثبات ا٤بهدي
 .(ٖ)السنة وا١بماعة

من  اً بل يذىب الربقعي ُب مناقشتو للشيعة إٔب أف القرآف الكرمي يتضمن عدد
ويذكروف أوصافو  ،ح ٖببلؼ القوؿ بقياـ ا٤بهدي الذي يعتقده الشيعةاآليات الٍب تصرّ 
موا تلك اآليات ويفقهوا ما ولكن لبعدىم عن القرآف الكرمي ٓب يفه ،بعد القياـ والظهور

 .(ٗ)فيها
 :(٘)ومنهافيذكر الربقعي أنو توجد آيات ُب القرآف تدؿ على عدـ وجود ا٤بهدي 

 :حيث (ٙ)﴾ى  ى  ېۉ  ۉ  ې  ې  ې﴿ قولو تعالى ،
 يقوؿ:

ىئ  ی  ی  ی  ﴿: ))فإذا وضعنا ىذه اآلية إٔب جانب قولو تعأب

                                                           

 ت ومناقشة الربقعي ٥بم.( يعِب با٤بتبلعبْب علماء الشيعة، وسيأٌب بياف تبلعبهم باآليا(ٔ
 (.ٛٗ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٕ
 .: التمهيد، ا٤بطلب األوؿ، ا٤بسألة األؤب( انظر(ٖ
 (.ٜٔٙبقيق علمي، ]النسخة ا٤بنشورة إليكَبونياً[، ص: ) انظر: ((ٗ
ناسب وضع ىات٘)

ُ
الكرمي لتبيْب طريقتو   ُب مبحث منهجو ُب االستدالؿ بالقرآفْب اآليتْب( من ا٤ب
ما يريد الربقعي إيصالو للشيعة من  ضحا ٥بذا ا٤ببحث ليت، إال أف تأخّبٮبتدالؿ بالقرآفُب االس

قبل الرد على  وجود مهدي بالطريقة الٍب يريدوهنا -أصبلً -أف بعض آيات القرآف الكرمي تنفي 
 .فيثبت أوالً عدـ داللة القرآف الكرمي عليو، ٍب يرد على أدلتهم ،أدلتهم

 (.ٛٙقم: )( سورة يس، اآلية ر ٙ)
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ؿ سنتو ُب خلق اإلنساف فبل ٲبكن وصلنا إٔب نتيجة تقوؿ إف ا ال يبدّ  ،(ٔ)﴾ی
عي من ال علم ٥بم بآيات ر آالؼ السنْب دوف أف ينتكس خلقو كما يدّ إلنساف أف يعمّ 

 .(ٕ)القرآف((
غيبة مهديهم خبلؿ ىذه القروف ا٤بتطاولة عن ٍب يعة والدة يعِب بذلك ادعاء الشو 

 ذلك ٨بالف لسنة ا تعأب ُب خلقوُب وأف  ،شاباً آخر الزماف ٍب خروجو  ،سائر الناس
 .الٍب وردت ُب القرآف الكرمي

 :پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿ قولو تعالى

 ، حيث يقوؿ:(ٖ)﴾ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

نفسو من شدة ا٢برص  أف يبخع -y-ة ا إذف تقضي أف ٲبنع رسولو ))سنّ 
ألف ا إذا أراد إٲباهنم قهرًا أمكنو أف يأتيهم بآية واضحة قاىرة  ؛على إٲباف الناس
ٲباف لكنو ٓب يرد ذلك، فكيف ٲبكن ألي شخص بعد ذلك أف ٯبرب ٘بربىم على اإل

اللهم إال أف يكوف مثل الشاه إ٠باعيل الصفوي الذي كاف ٯبرب  ؟!الناس على اإلٲباف
 .(ٗ)الناس على اإلٲباف با٣برافات!((

يجرب الناس على اإلٲباف سيعِب بو ادعاء الشيعة أف مهديهم إذا ظهر فإنو 
وأف ذلك  ،قهراً وقسراً على وجو األرض إال أسلم  اً كافر   ييبقوال  ،والدخوؿ ُب اإلسبلـ

 للحق.وإرشادىم ٨بالف لسنن األنبياء ا٤بأمورين بالببلغ فقط وىداية ا٣بلق بداللتهم 
يرى الربقعي أف الشيعة غيبوىا عن عامتهم وٓب يفقهوا ما  ْبتاآليبداللة ىاتْب ف

الصيغة الٍب صاغوا هبا مهديهم  فيها من إنكار وجود مهدي ُب آخر الزماف حسب
 .صفاتومن والصفات الٍب ذكروا بأهنا 

                                                           

 (.ٕٙ( سورة األحزاب، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٓ( ٙبقيق علمي، ]النسخة ا٤بنشورة إليكَبونياً[، ص: )ٕ)
 (.ٗ - ٖرقم: ) تاف( سورة الشعراء، اآليٖ)
 (.ٕٓٙبقيق علمي، ص: )( ٗ)
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 طريقتهم في االستدالل بالقرآن على مهديهم. -
أما طريقة الشيعة ُب االستدالؿ بآيات القرآف على مهديهم وأخطائهم ُب ذلك و 

سالفة بأهنم أخذوا من كتاب ا تعأب آيات تتحدث عن أقواـ وأمم الربقعي ّبى ف
لوىا على مهديهم وعقيدهتم فيو من غّب نظر ُب سياقها وال ُب سبب نزو٥با ومن وأنز 

 .(ٔ)غّب فقو للغة العربية الٍب نزؿ هبا كتاب ا تعأب
على  لوىاتأوّ الٍب اآليات الٍب يستدؿ هبا الشيعة على مهديهم ا٤بنتظر، و  ضَ استعرَ و 
، وكانت واحدةً  ها واحدةً ، فناقشُب ذلك عوا صراحتهاُب آخر الزماف وادّ  (ٕ)ظهوره

بعض اآليات ٓب ٯبب عنها إال إف بل  ،تصرة من غّب تفصيل ُب كثّب منهامناقشتو ٨ب
وابْب، فقمُت باستخبلص ىذه األجوبة من ثنايا كبلمو ومناقشاتو، ٍب ٔبٔبواٍب واحٍد أو 

وضعت اآلية الٍب يستدلوف هبا على ا٤بهدي، وأعقبتها بذكر كبلـ بعض مفسريهم 
ن وافق على داللتها مَ وذكر  كما ذكره الربقعي  بياف وجو داللتها على مهديهم تإلثبا
 ذلك.ا٤بهدي أو توقف ُب  ُب

ٍب سقُت مناقشة الربقعي الستدالؿ الشيعة على اآلية وبيانو ٤بعناىا الصحيح 
، مع مبلحظة أنو يكرر بعض األجوبة ُب آيات أخرى واجتهاده الذي أداه إليو علمو

 واجتهدُت ُب عدـ إعادة كبلمو إال ٤بناسبة. ا١بواب ُب موضع ثافٍ ة ذكر ٤بناسب
                                                           

 (.ٕٔ - ٜٔ، ص: )ٙبقيق علميانظر: ( (ٔ
ثّبًا من آيات القرآف الكرمي إلثبات ( ويؤيد اإلصبلحي إ٠باعيل ا٣بوئيِب أف الشيعة تأولوا ك(ٕ

هم، كما استعرض أدلة الشيخ ا٤بفيد وردَّ ئداللتها قهراً وقسراً على مهديهم ا٤بنتظر حسب أىوا
انظر: أعبلـ ] .عليها مبينًا أف اآليات ال تدؿ على اإلمامة، نقلو عنو الباحث خالد البديوي

ركة اإلصبلح بْب علماء الشيعة ، وىذا ما يبْب أف ح[(ٖٕٙعتداؿ، ص: )التصحيح واال
 يقـو بدور، ويأٌب بعده آخر ويقـو بدور ْبف كل واحد من ىؤالء اإلصبلحيإمنّظمة، حيث 
ي ٍب ٯبيب يستعرض أقواؿ القمّ  -سيتضح ُب ىذا ا٤ببحثكما -. فالربقعي .آخر، وىكذا

لم تزؿ فعنها، ٖببلؼ ا٣بوئيِب فهو يستعرض أقواؿ الشيخ ا٤بفيد وٯبيب عنها، وىكذا.. 
حركة اإلصبلح مستمرة وٕباجة ٤بن ٱبرج مؤلفات اإلصبلحيْب وينشرىا ليتسُب للباحثْب 

 وطلبة العلم دراستها واإلفادة منها.
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 عرضبعد أف عرفنا استدالؿ الربقعي بآيات من القرآف تنفي وجود ا٤بهدي نو 
منها  لآليات الكرٲبة الٍب أخذ الشيعة منها الداللة على قائمهم ا٤بنتظر، وسوؼ أسوؽ

٥بم من اآلية ٍب أعقبو ٔبواب ما ساقو الربقعي، كل آية على حدة، وأضع وجو استدال
وبياف ا٤بزاعم الكاذبة فيها واحدًة واحدة،  ،ثبات جوابو عن ٝبيع ىذه األدلةإل الربقعي
 طريقتهم ُب االستدالؿ:برؼ اعال ،هبم ّببفهو ا٣ب

 :ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ﴿ اآلية الكريمة األولى، وىي قولو تعالى  

  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  کژ  ڑ  ڑ  ک

 .(ٔ)﴾ڳ  ڳ ڱ  ڱ

هبم يقوؿ القمي: إف متعناىم ُب ىذه الدنيا إٔب خروج القائم فنردىم ونعذّ 
 :أي يقولوف ﴾ڑ ڑ ک﴿

ک  ک  ﴿فقاؿ ا ٥بم:  ،تهزاءسيقـو القائم وال ٱبرج، على حد االأما ال 

، ونقل (ٕ)  ﴾گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ
، ووافقهما على (ٖ)العياشي ُب تفسّب ىذه اآلية أف األمة ا٤بعدودة ىي القائم وأصحابو

 حيث يقوؿ: (ٗ)ذلك الطربسي
ُب آخر الزماف ثبلٜبائة  -سبلـعليو ال-ف األمة ا٤بعدودة ىم أصحاب ا٤بهدي إ))

                                                           

 (.ٛ( سورة ىود، اآلية رقم: )(ٔ
إبراىيم القمي من أعبلـ القرف الثالث والرابع، ومن بن  تفسّب القمي، أليب ا٢بسن عليانظر: ( ٕ)

 - ٕٕٖ/ ٔ، ص: )ػ(ى ٖٚٛٔ) :الشيعة، مطبعة النجف، الطبعة الثانية، عاـأوائل ا٤بفسرين 
ٖٕٖ.) 

 (.ٖٔٓ/ ٕ: "تفسّب العياشي"، ص: )ػ( انظر كبلمو ُب تفسّبه ا٤بسمى بٖ)
الفضل بن  ا٢بسنبن  أمْب اإلسبلـ العبلمة أبو علي الفضليصف الشيعة الطربسي بأنّو: ( ٗ)

 ([.ٕٚ٘/ ٘ىػ(. ]انظر: الذريعة، ص: ) ٛٗ٘، إماـ ا٤بفسرين، توُب سنة: )الطربسي
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 .(ٔ)وبضعة عشر رجبلً كعدة أىل بدر ٯبتمعوف ُب ساعة(( 
 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية األولى: -

 أف األمة ُب اآلية ٗبعُب: "الوقت"، وليست ٗبعُب "األصحاب". .ٔ
أي: عندما ٓب يكن ا٤بشركوف  ؛أف سورة ىود نزلت ُب مكة ا٤بكرمة .ٕ

وبرسالتو، فكيف سيقبلوف بقضية اإلمامة وتبعاهتا وخاصة قياـ  -y-يقبلوف بالرسوؿ 
 اإلماـ الثاين عشر بعد غيبتو؟!.

ن للمهدي بنزوؿ العذاب هبم بعد ي ا٤بنكر ْبكيف يُفهم توّعد ا٤بشرك .ٖ
 مضي آالؼ السنْب ويكوف ُب وقت قياـ القائم بالذات؟.

القيامة الذي أف ا٤بقصود بالعذاب الوارد ُب اآلية الكرٲبة ىو عذاب يـو  .ٗ
ڄ  ڃ    ڃ      ﴿قات، وذلك بداللة اآلية قبلها: ا٤بخلو  موتيقع بعد 

 ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ 

متعلقة بعذاب   ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ ﴿اآلية بعدىا:  فجاءت
 .وبعذاب جهّنم يـو القيامةالواقع  للكافرين بعد البعث من القبور ا تعأب
 ،وىذا طعن ُب دين القمي ،مذىب القمي ىو ٙبريف القرآف الكرمي أف .٘

، فكيف نقبل منو تأويلو (ٕ)وداللة على عدـ صحة قبوؿ كبلمو ُب تفسّب القرآف الكرمي
 .(ٖ)٥بذه اآلية وقولو عنها أهنا ُب القائم ا٤بنتظر؟

                                                           

 (.٘ٛٔ/ ٘( ٦بمع البياف ُب تفسّب القرآف، ص: )ٔ)
ومنو  ،ومن متشابوٌ  ،ومنو ٧بكمٌ  ،ومنو منسوخٌ  ،فالقرآُف منو ناسخٌ  ،( يقوؿ القمي: ))وبعدُ (ٕ

 ومنو تأخٌّب، ومنو حرٌؼ مكاف حرٍؼ، ومنو ٧برٌؼ، ومنو على ،ومنو تقدميٌ  ،ومن عاـٌ  ،خاصٌ 
تفسّب القمي، ص: ] .خبلؼ ما أنزؿ ا، ومنو آياٌت بعضها ُب سورة وٛبامها ُب أخرى((

(ٙ)]. 
 (.ٜٗٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٖ
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 :ھ  ھ  ے﴿ اآلية الكريمة الثانية، وىي قولو تعالى  

﮵  ﮶  ﮷ ﮸      ے     ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴

 .(ٕ)يقوؿ القمي: ))أياـ ا ثبلثة: يـو القائم، ويـو ا٤بوت، ويـو القيامة((، (ٔ)﴾﮹
 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الثانية: -

ُب مكة ا٤بكرمة كبلـ ووعٌد عن قياـ وٓب يكن  ،أف سورة إبراىيم مكية .ٔ
 ا٤بهدي وظهوره.

 -عليو السبلـ-ل ا٤بّن من ا تعأب على موسى أف اآلية على سبي .ٕ
الذي أرسل باليـو الذي ٪باه ا فيو من فرعوف، واليـو الذي ٪باه فيو من الغرؽ، واليـو 

 .عليو فيو ا٤بن والسلوى

٥با  اً وذكر  ،٥بذه األياـ اً ن بيانأف تكملة اآليات البلحقة ٥بذه اآلية تتضم .ٖ
، حيث قاؿ تعأب (ٖ)بالتفصيل ٗبا يقطع اجملاؿ أماـ بعض الشيعة ُب ٙبديد ىذه األياـ

ٿ  ٹ  ٹ   ﴿، وقاؿ: (ٗ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿بعدىا: 

ڎ  ڎ  ڈ  ﴿، وقاؿ: (ٙ)﴾ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ﴿، وقاؿ: (٘)﴾ٹ

، فالقرآف الكرمي تضمن ذكر ٝبيع (ٛ)، وآيات من ىذا القبيل(ٚ)﴾ڈ  ژ

                                                           

 (.٘( سورة إبراىيم، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٖٚٙ/ ٔ( تفسّب القمي، ص: )(ٕ
ا٤بفسر العياشي  ( ومن علماء الشيعة الذين خالفوا تفسّب القمي ألياـ ا بأنو "يـو القائم"(ٖ

(، ٖٓٗ/ ٕانظر تفسّب العياشي، ص: )] .حيث ذىب إٔب أف أياـ ا ىي آالئو ونعمو
 .[(ٖٜٖ/ ٙوكذلك الطربسي، ُب تفسّبه: ٦بمع البياف، ص: )

 (.ٜٗ( سورة البقرة، اآلية رقم: )(ٗ
 (.ٓ٘( سورة البقرة، اآلية رقم: )(٘
 (.ٔ٘( سورة البقرة، اآلية رقم: )(ٙ
 (.ٖ٘لبقرة، اآلية رقم: )( سورة ا(ٚ
 (.٘٘( إٔب اآلية رقم: )ٜٗ( ابتداًء من اآلية رقم: )(ٛ
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ن وليس منها إشارة للمهدي الذي اّدعاه يكَّر موسى هبا قومو ا٤بنكر الٍب ذ ىذه األياـ 
 .(ٔ)علماء الشيعة ُب ىذه اآلية

أف يذكَّر قومو هبذه  -عليو السبلـ-ا تعأب حينما أمر نبيو موسى أف  .ٗ
ـٌ معينٌة ومعروٌؼ ما فيها لدى قومو، ولذلك ؛األياـ -أمر ا موسى  فذلك ألهنا أيا

 يذكر قومو بتلك األياـ.أف  -عليو السبلـ
ومنها  ،األياـ الٍب أنعم ا هبا على بِب إسرائيل أف من أياـ ا تعأب .٘

اليـو الذي عبد فيو بنو إسرائيل العجل ٍب  -أيضاً -األياـ الٍب أنزؿ عذابو عليهم، ومنها 
اليـو و  ،تابوا فاستجاب ا ٥بم دعاءىم، ومنها اليـو الذي أنزؿ عليهم فيو ا٤بن والسلوى

 الذي أنزؿ ٥بم فيو التوراة.
ٓب يكن ٜبة أحٌد يفكر ُب  -عليو السبلـ-موسى أنو ُب زمن سيدنا  .ٙ

فليس ا٤بهدي من أمة بِب إسرائيل، وٓب يكن لديهم االعتقاد  ،قياـ القائم ا٤بهدي ا٤بنتظر
 .(ٕ)وىذه العقائد حدثت بعدىم بقروف ،بالرجعة

 ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ﴿ :اآلية الكريمة الثالثة، وىي قولو تعالى

ڑ  ک  ک  ک   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌ

ڱ  ں     ڱک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  

﮶  ﮷   ﮸    ﮵﮴  ﮲  ﮳  ۓھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

﮼   ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ﮹  ﮺  ﮻ 

ڀ  ڀ    پپ  پ  پ  ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻ           

                                                           

 (.ٓ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٔ
 (.ٕٙٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٕ
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يعِب: القائم   ﴾﮶  ﮷ ﮸  ﮹﴿يقوؿ القمي: ، (ٔ)﴾ڀ   ڀ

﮽    ﴿ كمدوف وجوىيعِب: يسوّ  ﴾﮺﮻﴿وأصحابو  ﮼ 

عليو -وأصحابو وأمّب ا٤بؤمنْب  -y-يعِب: رسوؿ ا   ﴾﮾  ﮿  ﯀  ﯁

عليكم فيقتلوكم، ٍب عطف  أي: يعلو  ﴾      ﴿بو وأصحا -السبلـ

أي: ينصركم على     ﴾ ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻ﴿فقاؿ:  -عليهم السبلـ  -على آؿ ٧بمد 

يعِب: عدًب بالسفياين عدنا   ﴾پ  پ  پ﴿ عدوكم، ٍب خاطب بِب أمية فقاؿ:

گ  گ   ڳ  ڳ  ﴿إٔب أف معُب:  -أيضاً - ، وذىب العياشي(ٕ)بالقائم من آؿ ٧بمد

 .(ٗ)بأهنم القائم وأصحابو (ٖ) ﴾ڳ

 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الثالثة: -
 ،لقرآف الكرميأفَّ تفسّب القمي والعياشي ضرٌب من التبلعب بتفسّب ا .ٔ
حيث  ،-رضي ا عنهما-لشيخْب ل ىمحسدو  أىواؤىمعليهم  تهاأمل اتواّدعاء

پ  ﴿ذلك ادَّعوا قوؿ ا ٥بم: اهتموٮبا بأهنما يسعياف لطلب ا٣ببلفة ونقض العهد، ول

 أي: بالقائم وأصحابو. ﴾پ  پ

وٓب يكن فيها وقت نزو٥با  ،أفَّ سورة اإلسراء مكية ونزلت ٗبكة ا٤بكرمة .ٕ
، بل ال يوجد من -رضي ا عنهما-أيب بكر وعمر من يتحدث عن خبلفة الشيخْب 

                                                           

 (.ٛ - ٗرقم: ) ات( سورة اإلسراء، اآلي(ٔ
 (.ٗٔ/ ٕتفسّب القمي، ص: )انظر: ( ٕ)
 (.٘( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )ٖ)
(، ومن ا٤ببلحظ أف الطربسي خالفهما فيما ذىبا إليو ٖٛ/ ٖتفسّب العياشي، ص: )انظر: ( ٗ)

 (.ٙٔ٘ - ٘ٔ٘/ ٙمن تفسّب ىذه اآلية بالقائم وأصحابو كما ُب ٦بمع البياف، ص: )
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ال يوجد من لذا  ،الناس، كما أف أمر القائم ٓب يكن معروفاً بْب (ٔ)يتكلم ُب وقعة ا١بمل
ه، كرمي ما يتطلب للمنكرين أف يثبتو ينكره أصبًل بينهم ليُنزؿ ا تعأب ُب كتابو ال

 وٰبذرىم من مغبة إنكاره.
هود بِب إسرائيل وليس ألمة ٧بمد ىذه اآلية الكرٲبة ىي ُٚباطب الي أفّ  .ٖ

-y-  :ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿أي عبلقة ٗبضموهنا، فا تعأب يقوؿ

من بِب وٙبويلو فأين الصارؼ والداعي لَبؾ ا٣بطاب  (ٕ)﴾ڈ ڎ ڌڎ
 .(ٖ)؟-y-سرائيل إٔب أمة ٧بمد إ

 :ې      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴿ اآلية الكريمة الرابعة، وىي قولو تعالى

ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  ﴿ وقولو:، (ٗ)﴾ې   ى   ى

ما مضى  ﴾ۅ  ۉ  ۉ﴿يقوؿ القمي: ، (٘)﴾يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت

 ﴾خت  مت  ىت  يت﴿  من أخبار القائم، وأما قولو: ﴾ې  ې﴿من أخبار األنبياء 
 .(ٙ)-عليو السبلـ-يعِب ما َٰبدث من أمر القائم 

                                                           

 الربقعي وجو االستدالؿ بعدـ حديث الناس عن وقعة ا١بمل وكيفية اإلفادة منو ُب ( ٓب يبّْب (ٔ
ية على مهديهم، ولعلو يعِب قوؿ القمي: "يعلو عليكم يقتلوكم" ما نقض استدال٥بم هبذه اآل

يدعيو الشيعة من أف الصحابة قتلوا أىل البيت ُب وقعة ا١بمل، واحتجاجهم على ذلك هبذه 
ألف اآلية نزلت قبل أف يكوف ىناؾ حديٌث عن وقعة  ؛وأف ىذا االحتجاج ال ُيسعفهم ،اآلية

 ا١بمل أصبًل.
 (.ٗآلية رقم: )( سورة اإلسراء، إ)
 (.ٔ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٖ
 (.ٓٔٔ( سورة طو، اآلية رقم: )(ٗ
 (.ٖٔٔ( سورة طو، اآلية رقم: )٘)
الطربسي حيث ٓب يفهم  القمي شيخهم (، بينما خالف٘ٙ/ ٕتفسّب القّمي، ص: )انظر: ( (ٙ

م عظة واعتباراً أي : ))معناه أو ٯبدد القرآف ٥بكما ُب قولومن ىذه اآلية داللتها على ا٤بهدي  
= 
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 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الرابعة: -
 ،ها تتحدث عن أىواؿ يـو القيامةوآياهتا ُب ٦بمل ،أف سورة طو مكية .ٔ

سياؽ اآليات و  ،يدؿ على حديثها عن أىواؿ القيامةما وُب ىذه اآلية با٣بصوص 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿حيث يقوؿ ا٤بؤب تبارؾ وتعأب: يوضح ذلك  السابقة والتالية

ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    ۇئائ    ەئ  ەئ  وئ  وئې   ى      ى  

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  

يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   

  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٻٻ ٱ  ٻ  ٻ 

حديثها عن أىواؿ ومصائب كاف سياؽ اآليات الكرٲبة  ف، (ٔ)﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
هدي الذي يكوف ظهوره ُب الدنيا ٗبا سيقع بعد وليس ُب االعتقاد با٤بوكربات القيامة، 

 .كما ىو سياؽ اآلية  البعث والنشور وُب عرصات اآلخرة ُب يـو القيامة
تكررت ُب القرآف الكرمي عدَّة مرات، وليس ٥با تعلق ُب  كرالذ أفَّ كلمة  .ٕ

ں  ں  ڻ   ﴿ٝبيع ا٤بواضع الٍب جاءت فيها با٤بهدي، ومن ذلك قولو تعأب: 

 ، وىي واضحة ُب معناىا أنو الفهم وا٢بفظ والتدبر و٫بو(ٕ)﴾ڻ     ڻ  ڻ  ۀ

ڳ  ﴿"الذكر" ُب القرآف الكرمي قولو تعأب:  ةذلك، ومن ا٤بواضع الٍب وردت هبا لفظ

                                                           
= 

٦بمع البياف، ص: ] .يذكروا بو عقاب ا لؤلمم فيعتربوا وقيل: ٰبدث ٥بم شرفًا بإٲباهنم بو((
 "الذكر" القرآف الكرمي وليس ا٤بهدي ا٤بنتظر. ػ:، وىو ما أكده الربقعي أف ا٤بعُب ب[(٘ٗ/ ٚ)
 (.ٕٔٔ - ٜٓٔرقم: ) ات( سورة طو، اآلي(ٔ
 (.ٚٔقم: )( سورة القمر، اآلية ر (ٕ
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الكرمي ا٤بنزؿ من عند ، وىي تعِب نفس القرآف (ٔ)﴾ڱ  ڱ   ڱ      ڳ  ڳ  ڱ
تعأب، وىذا يعِب أف لفظ "الذكر" ُب  من عند ا ألف ا٤بهدي ليس منزالً  ؛ا تعأب

 .(ٕ)القرآف الكرمي ليس لو تعلق با٤بهدي كما يدعيو الشيعة

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ ى:اآلية الكريمة الخامسة، وىي قولو تعال

ة إذا أحسوا بالقائم يعِب: بِب أمي  ﴾ڀ  ڀ  ٺ﴿يقوؿ القمي: ، (ٖ)﴾ٿ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴿من آؿ ٧بمد 

يعِب: الكنوز الٍب كنزوىا، قاؿ: فيدخل بنو أمية إٔب  (ٗ)﴾ڤ  ڤ   ڤ
بهم بالكنوز الٍب  ٍب ٱُبرجهم من الرـو ويُطال -يو السبلـعل-الرـو إذا طلبهم القائم 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ﴿كما حكى ا:   فكنزوىا، فيقولو 

 ،ؼقاؿ: بالسيف وٙبت ظبلؿ السيو  (٘)﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ
 .(ٚ)،(ٙ)وىذا كلو ٩با لفظو ماض ومعناه مستقبل

 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الخامسة: -
أف ىذه السورة نزلت ُب مكة ا٤بكرمة، وٓب يكن ٗبكة من يعرؼ القائم  .ٔ
ٓب يكونوا  (ٛ)آنذاؾ ة بو، وذلك أف بِب أمية وغّبىمأمي وبن كي ٱبوَّؼسوء ل وأٖبٍّب 

                                                           

 (.ٜ( سورة ا٢بجر، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٕ٘ - ٔ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٕ
 (.ٕٔ( سورة األنبياء، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٖٔ - ٕٔرقم: ) تاف( سورة األنبياء، اآليٗ)
 (.٘ٔ - ٗٔرقم: ) تاف( سورة األنبياء، اآلي(٘
 (.ٛٙ/ ٕفسّب القمي، ص: )انظر: ت( (ٙ
اـ كما ُب تفسّبه: "تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي جى ا٤بهدي: ابن ا٢بُ آلية عل( وٞبل ىذه ا(ٚ

 (، بينما اختلف مع القمي وابن ا٢ُبجاـ كلٌّ ٖ٘ٔ"، ص: )-صلى ا عليهم-ُب النيب وآلو 
، ُب: "تفسّب القرآف الكرمي"، ص: )ٛ٘من الطربسي، ص: )  (.ٖ٘ٔ(، والسيد عبدا شربَّ

 .ا٤بشركْبالعرب وسائر  ( من قبائل(ٛ
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بن  ين عشر لسبللة عليبًل عن خوفهم من ا٢بفيد الثا، فض-y-ٱبافوف من الرسوؿ 
 .-رضي ا عنو-أيب طالب 

أف سياؽ اآليات السابقة والبلحقة ٥بذه اآلية تتعلق ٔبميع البلداف  .ٕ
گ   ﴿والقرى وٚبتص منهم بالظا٤بْب وال تتعلق ببِب أمية فحسب، حيث يقوؿ تعأب: 

ٱ   ﴿: -جل وعبل-إٔب أف قاؿ  ﴾ڳ  ڱ   ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

فهي  ،دوف غّبىمأمية  ا يفيد قصرىا على بِب، فبل يوجد ُب اآلية م(ٔ)﴾ڤ   ڤ
 .ينكثّب وناس  تتحدث عن قرى وبلداف 

 ،﴾ٻ ﴿أنو ورد ُب اآليات الكرٲبة عدٌد من األفعاؿ، مثل:  .ٖ

، وٝبيع ىذه األفعاؿ ال تدؿُّ على ا٤بستقبل وإ٭با تدؿُّ على  ﴾ڀ﴿،  ﴾پ﴿
 فعٍل وقَع ُب ا٤باضي، وا٤بهدي سيأٌب ُب ا٤بستقبل.

ا٤بكرمة ُب ذلك الوقت ٓب تكن قد خربت أو تبلشت أف بلدة مكة  .ٗ
لكي ينطبق عليها سياؽ اآلية، وبنو أمية إ٭با كانوا ُب مكة ا٤بكرمة، ٩با يعِب أف ىذه 

 أمية. دث عن قرى ومدف أخرى غّب بلدة بِباآلية تتح
أمية  ستأٌب بعد زمن ٝبيعها ٚبلو من بِبأف ا٢بقبة الراىنة وا٢بقب الٍب  .٘

 .(ٕ)إذا ظهر ا٤بهدي سوؼ يفروف من وجهو! مؿ إهنحٌب يصح أف نقو 

                                                           

 (.ٕٔ - ٙ: )ات رقم( سورة األنبياء، اآلي(ٔ
(، وىذا ما يبْب أف الشيعة حينما يقولوف "بنو أمية" ويعيبوهنم ٕ٘، ص: )انظر: ٙبقيق علمي( ٕ)

ويتوعدوهنم با٥ببلؾ وبقائمهم إذا ظهر فإ٭با ىم يعنوف بذلك الوعيد ٝبيع "أىل السنة 
أمية بعد  اإلمامية، فإنو حٌب وإف انقرض ذكُر بِب وا١بماعة" وٝبيع ا٤بسلمْب خبلفًا للشيعة

من  هتمومعادا هم ورثوا كره أىل البيت وبغضْبانقراض دولتهم، فهم يعدوف "أىل السنة" أموي
 أسبلفهم.
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 :چ  چ  ڇ  ﴿ اآلية الكريمة السادسة، وىي قولو تعالى

يقوؿ القمي: ، (ٔ)﴾ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڇ       ڇ

 -عليو السبلـ-قاؿ: القائم  ﴾ڎ  ڎڍ  ڌ      ڌ   ﴿

صلوات -ىم آؿ ٧بمد  ﴾ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ ﴿وأصحابو، 
، وابن (ٗ)، والسيد عبدا شرّب (ٖ)، ولنفس ىذا القوؿ ذىب الطربسي(ٕ)-ا عليهم
  الذين يرثوف األرض ىم ا٤بهدي وأصحابو.ْبلعباد الصا٢ب باْبمن أف ا٤بعني (٘)ا١ُبحاـ

 داللهم باآلية السادسة:مناقشة البرقعي الست -
كانا من ٝبلة عباد   -عليهما السبلـ-أنبياء ا تعأب داود وسليماف أف  .ٔ

، ومن -عليو السبلـ-حكموا األرض، وكذلك سيدنا موسى  ا الصا٢بْب الذين
ٝبيعهم من  -رضي ا عنهم-ف و ه الراشدؤ فاوخل -y-بعدىم خاًب األنبياء ٧بمد 

وىذا على معُب أف ا٤بقصود ٗبّباث  ، تعأب األرض وحكموىاوقد أورثهم ا ،الصا٢بْب
وإ٭با ىي  ،األرض ىو حكمها، ٩با يعِب أف اآلية ليست مقتصرة على أفراد معينْب

مستوعبة لكل من انطبق وال يزاؿ ينطبق عليو وصف الصبلح وا٥بداية واالستقامة 
 واألخذ بأسباب النصر والتمكْب.

ڀ  ڀ  ﴿قبلها جاء فيو قولو تعأب: أف سياؽ اآلية الكرٲبة ٩با  .ٕ

ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ  ڦ  ڦ    ڦٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

                                                           

 (.٘ٓٔ( سورة األنبياء، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٛٚ - ٚٚ/ ٕتفسّب القمي، ص: )انظر: ( ٕ)
 (.ٜٔ/ ٦ٚبمع البياف، ص: )انظر: ( ٖ)
 (.ٕٕٖتفسّب القرآف العظيم، ص: )انظر:  (ٗ)
 (.ٛ٘ٔ، ص: )-صلى ا عليهم-تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب وآلو انظر: ( ٘)
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أهنا تتحدث عن على ؿ ، ليدُ (ٔ)﴾چڃ  ڃ   ڃڄ  ڃ  ڄڄ  ڄ
 وعد ا٤بؤب لعباده الصا٢بْب وتبّْب  ،أحداث تكوف بعد البعث من القبور وُب يـو النشور

 ٕبكم األرض.

"أؿ"  ػية الكرٲبة جاءت معرَّفة بُب اآل ﴾ڎ﴿أف كلمة  .ٖ
فهي تشمل ٝبيع الصا٢بْب ُب ٝبيع األزمنة واألمكنة، وليس فيها ما  وعليوالتعريف، 

ا٤بستقبل الذي يفيد قصر ا٤بعُب على فئة من الصا٢بْب دوف غّبىم، ال ُب ا٤باضي وال ُب 
 بعُد. ٓب يأتِ 

      ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ ﴿أف ا تعأب قاؿ بعد ىذه اآلية:  .ٗ

وىذه اآلية تعِب بداىة ٝبيع عباد ا "العابدين"، وتؤكد ا٤بعُب  ،(ٕ)﴾ک
، ومن ىؤالء القـو العابدين مدوف غّبىالشموٕب السابق من غّب قصر ٥با على فئة 

ف إبشارتو، إذ ال ٲبكن القوؿ أبدًا سالتو و الذين استجابوا لر  -y-وؿ ا صحابة رس
-، وقد أورثهم ا األرض وا٣ببلفة بعد رسوؿ ا (ٖ)ىذه اآلية ال تشملهم قبل غّبىم

y-. 
٤بّباث الصا٢بْب األرض،  ياً ثانعبداللهي معُب ـ. ويضيف األستاذ  .٘

د ُب سفر ٤بصدر الذي أشارت إليو اآلية الكرٲبة، ُب: "الزبور"، فوجويذكر أنو راجع ا
 النص التإب: -عليو السبلـ- ا٤بزامّب لداود

يتبْب ٩با  نوإ :، حيث يقوؿ(ٗ)))الصديقوف يرثوف األرض ويسكنوهنا إٔب األبد((
ورد ُب "الزبور" أف ا٤بقصود من األرض الٍب سّبثها العباد الصا٢بوف أهنا أرض ا١بنة، إذ 

ألنو من  ؛يسكنوهنا إٔب األبدولو أهنم سوؼ لو كاف ا٤بقصود أرض الدنيا ٤با صحَّ ق
                                                           

 (.ٗٓٔ - ٖٓٔرقم: ) تاف( سورة األنبياء، اآلي(ٔ
 (.ٙٓٔ( سورة األنبياء، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٖ٘ - ٕ٘، ص: )ٙبقيق علميانظر: ( (ٖ
 .كما ذكره ُب ا٤بصدر التإب  (ٜٕ العدد: /ٖٚ( ا٤بزمور: )ٗ)
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ا٤بعلـو أف أرض الدنيا لن تبقى إٔب األبد وال الصا٢بوف سيعيشوف فيها لؤلبد، أضف 

ُب اآلية موضع االستشهاد ٧ُببلٌة باأللِف والبلـ  ﴾ڎ﴿لذلك أف كلمة 
]ألف والـ ا١بنس[ فهي تشمل ٝبيع الصا٢بْب وال ٚبتص بصا٢بي آخر الزماف دوف 

 .(ٔ)غّبىم

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ الكريمة السابعة، وىي قولو تعالى:اآلية  

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ﴿ وقولو:، (ٕ)﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ  پٻ

گ     گڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

ٱ  ﴿ُب قولو:  -عليو السبلـ-يقوؿ القمي: ))عن أيب عبدا ، (ٖ)﴾گ  گ

 -y-قاؿ: إف العامة يقولوف نزلت ُب رسوؿ ا  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
إذا خرج يطلب بدـ  -عليو السبلـ-، وإ٭با ىي للقائم ٤با أخرجتو قريش من مكة

ٍب ذكر عبادة األئمة  ،وىو قولو: ٫بن أولياء الدـ وطبلب الدية -عليو السبلـ-ا٢بسْب 
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ﴿وسّبهتم فقاؿ:  -عليهم السبلـ-

گ  گ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

، بينما ٓب يوافقو (٘)ابن ا١ُبحاـ، ووافقو على ذلك من ا٤بفسرين الشيعة (ٗ)((﴾گ
 .(ٚ)وال السيد عبدا شرّب  (ٙ)الطربسي

                                                           

ورأيت مناسبة إيراده ُب ىذا  ،عبداللهي ٓب يضعو الربقعي ضمن كبلموـ. ( كبلـ األستاذ (ٔ
انظر: نقد ] .ُب مواضع قادمة ُب ىذا ا٤ببحث -أيضاً -ا٤بوضع فكتبتو فيو ونقلُت عنو 

 ([.ٗٗ - ٖٗوٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )
 (.ٜٖج، اآلية رقم: )( سورة ا٢ب(ٕ
 (.ٔٗ( سورة ا٢بج، اآلية رقم: )(ٖ
 (.٘ٛ - ٗٛ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )(ٗ
 - ٙٙٔ، ص: )-صلى ا عليهم-تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب وآلو انظر: ( ٘)

ٔٚٓ.) 
 (.ٜٔٔ - ٚٔٔ/ ٦ٚبمع البياف، ص: )انظر: ( ٙ)
 (.ٕٖٚ - ٕٖٙتفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( ٚ)
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 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية السابعة: -
 أف السبب الذي دفعهم للقوؿ ٕبمل اآلية الكرٲبة على القائم ىو .ٔ

 ىم التفرقة بْب ا٤بسلمْب، وذلك ٤با يلي:ؤ جهلهم بكتاب ا تعأب، وابتغا
وأصحابو، ويدؿُّ على ذلك قولو  -y-علق برسوؿ ا أف ىذه اآلية تت .ٕ

فعل ماضي ال يدؿ  (ُأخرجوا)، و(ٔ)﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿تعأب: 
بل يصح انطباؽ ف ،على زمن ا٤بستقبل الذي قد يشهد ٦بيء ا٤بهدي وقد ال يشهده

لقها بأمر وقع ُب الزمن ا٤باضي، واآلية منطبقة ٛبامًا على رسوؿ لتع اآلية عليو مستقببلً 
وصحابتو الكراـ حينما ُأخرجوا من ديارىم ُب مكة ا٤بكرمة بغّب حق فأنزؿ  -y- ا

 .طمأنتهم٥بم ىذه اآلية لتثبيتهم و  ا تعأب
ىذه اآلية أٝبعوا على أف  (ٖ)والطوسي (ٕ)أف مفسري الشيعة كالطربسي .ٖ
 وأصحابو وال تعِب ا٤بهدي. -y-سوؿ ا إ٭با تعِب ر 
وٓب يقم أحد بإخراجو وأصحابو من  ،أنو ٓب يقم أحٌد بقتاؿ القائم .ٗ

 ديارىم حٌب نقوؿ إف ىذه اآلية منطبقة عليهم ونزلت بشأهنم.
وأصحابو با١بهاد بعد أف  -y-أذف للرسوؿ  -وجل عز-أف ا  .٘

 تعأب ٓب يكن قد أذف با١بهاد ُأخرجوا من مكة وىاجروا للمدينة، وىذا يعِب أف ا
للمسلمْب حينما كانوا ُب مكة فكيف يؤذف بو للقائم وىو ٓب يهاجر وٓب ٱبرج من 

 دياره؟.
ـو القيامة ١بميع ا٤بسلمْب إٔب ي ياً أف ىذا اإلذف با١بهاد ال يزاؿ باق .ٙ

  عند أىل العلم وال ٰبتاج إٔب أف يؤذف إذنًا خاصًا ألحدىم ةؤبميع شروطو ا٤بعروف
 كالقائم وأصحابو مرة أخرى.

                                                           

 (.ٓٗ( سورة ا٢بج، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٚ٘ٔ - ٕ٘ٔ/ ٚانظر: ٦بمع البياف، ص: )( (ٕ
  وما بعدىا(. - ٖٓٔ/ ٙانظر: هتذيب األحكاـ، ص: )( (ٖ
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تعود لآلية السابقة وىي قولو تعأب:  ﴾ڀ﴿أف أداة الوصل  .ٚ

 .(ٔ)فبل يصح ٞبلها على ا٤بستقبل ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿

 :ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ﴿ اآلية الكريمة الثامنة، وىي قولو تعالى  

يقوؿ ، (ٕ)﴾گ   گ   گ    ڳ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 :يعِب  ﴾ڈ      ژ  ژ  ڑ﴿ -y-رسوؿ ا  :يعِب   ﴾ڎ  ڈ﴿القمي: ))

بالقائم من  :يعِب ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک ﴿ حسينًا أرادوا أف يقتلوه
رضي ا -الب أيب طبن  ١ُبحاـ ىذه اآلية ُب الصحايب علي، وقد خصَّ ابن ا(ٖ)ولده((
من السيد عبدا  وٓب يوافقهما فيما ذىبا إليو كلٌّ ، (ٗ)دوف غّبه من األشخاص -عنو
 .(ٙ)، والطربسي(٘)شرّب 
 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الثامنة: -

ٹ  ٹ  ڤ  ﴿أف ىذه اآلية وسابقتها وىي قولو تعأب:  .ٔ

ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڇ   ڇ  ڍ       ڇچ  چ  ڇ ڃ  ڃ   چ  چ 

إ٭با تعِب ا٤بهاجرين من الصحابة الكراـ الذين ُأخرجوا من  (ٛ)والحقتها (ٚ)﴾ڍ
                                                           

 (.٘٘ - ٖ٘ٙبقيق علمي، ص: ) انظر: (ٔ)
 (.ٓٙ( سورة ا٢بج، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٚٛ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )ٖ)
 (.٘ٚٔن القرآف الكرمي ُب النيب وآلو، ص: )تأويل ما أنزؿ مانظر: ( (ٗ
 (.ٕٖٛتفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( (٘
 (.٦ٕٔ٘بمع البياف، ص: )انظر: ( (ٙ
 (.ٜ٘ - ٛ٘رقم: ) تاف( سورة ا٢بج، اآليٚ)
ف اآلية الٍب بعدىا تتحدث ُب موضوع إ( ليس ُب الحقتها ما يفيد ما أشار إليو الربقعي، حيث ٛ)

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ      ﴿عأب: آخر وىي قولو ت

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ        ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ
= 
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ا٤بدينة ا٤بنورة، وبعد ىجرهتم استؤب ا٤بشركوف على بيوهتم  ٍب ىاجروا إٔب عنوة بيوهتم
 .(ٔ)وأموا٥بم الٍب تركوىا ٗبكة، وقد قاؿ بذلك الطربسي

أف ىذا اآلية إ٭با تعِب انتقاـ ا تعأب للمهاجرين من ا٤بشركْب الذين  .ٕ
فدافع ا٤بسلموف عن أنفسهم وحققوا النصر على الكفار  ،ىاٝبوا ا٤بسلمْب ابتداءً 

وخشي ا٤بسلموف من أف  (ٕ)قموا منهم با٤بثل، وكانت ىذه الوقعة ُب شهر ا اـروانت
يكونوا قد انتهكوا حرمة الشهر اـر حٌب نزلت اآلية مطمئنة إياىم أنو ال بأس 

 بالعقاب با٤بثل، وأف ا عفٌو غفور.
ي ألفَّ األسلوب اللغو  ؛هدي الشيعة إطبلقاً أنو ال عبلقة لآلية الكرٲبة ٗب .ٖ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ُب اآلية السابقة ٥با تنفي ذلك وىي قولو تعأب: 

وأما قائم الشيعة فإنو  ،يدؿ على حدث وقع ُب ا٤باضي  ﴾ٹ﴿وفعل   ﴾ڤ
 فبل عبلقة لآلية با٢بديث عنو. ،سيأٌب ُب ا٤بستقبل

                                                           
= 

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸     ﮹   ﮺        ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  

                           ﯁              ﯀

 ٔٙ]سورة ا٢بج، اآلية رقم: ) ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ         
: بالفهم الصحيح لآلية الٍب يستدلوف أوالً ([، وعليو يكوف االحتجاج ضدىم سليمًا ٗٙ -

 لبلحقة ٥با، وا أعلم.: بعبلقتها ٗبا قبلها من آيات من غّب اآليات اوثانياً هبا نفسها، 
 (.ٙٙٔ - ٘ٙٔ/ ٚانظر: ٦بمع البياف، ص: )( (ٔ
( يقوؿ القرطيب: ))قاؿ مقاتل: نزلت ُب قـو من مشركي مكة لقوا قومًا من ا٤بسلمْب لليلتْب (ٕ

، فقالوا: إف أصحاب ٧بمد يكرىوف القتاؿ ُب الشهر ا٢براـ فاٞبلوا عليهم؛  بقيتا من اـر
 يقاتلوا ُب الشهر ا٢براـ؛ فأىب ا٤بشركوف إال القتاؿ، فحملوا عليهم فثبت فناشدىم ا٤بسلموف أال

ا٤بسلموف ونصرىم ا على ا٤بشركْب؛ وحصل ُب أنفس ا٤بسلمْب من القتاؿ ُب الشهر ا٢براـ 
(، وعزاه للماوردي ُب ٜٙ/ ٕٔ]ا١بامع ألحكاـ القرآف، ص: ) .شيء؛ فنزلت ىذه اآلية((

 ([.ٛٛ/ ٖتفسّبه، ص: )
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بعدـ  ر بو القوؿُ وتبشِّ  أف الـز القوؿ بأف ىذه اآلية تعِب مهدي الشيعة .ٗ
وىذا عْب الباطل والفساد، إذ كيف يسوغ ُب  ،اً بتاتًا مع بعضو بعض٘بانس كبلـ ا 

عن  -جل وعبل-اللغة الٍب نزؿ هبا القرآف الكرمي ٙبدياً للعرب األقحاح آنذاؾ أف ٱُبربنا 
 .(ٔ)أمر ُب ا٤بستقبل بفعل ا٤باضي؟

 :پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ ﴿ اآلية الكريمة التاسعة، وىي قولو تعالى  

يقوؿ ، (ٕ)﴾ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
، وىي قاؿ: ٚبضع رقاهبم يعِب: بِب أمية -عليو السبلـ-القمي: ))عن أيب عبدا 

، وخالفو السيد عبدا شرب حيث ٓب (ٖ)ن السماء باسم صاحب األمر((الصيحة م
وافقتو لقوؿ القمي ٤ب، وأ٤بَح الطربسي (ٗ)يفسرىا با٤بهدي وال ببِب أمية كما فعل القمي

قمي مثل قولو: ))وقاؿ ابن عباس: حينما نقل ُب تفسّبه ٥بذه اآلية روايات تؤيد قوؿ ال
ع لنا أعناقهم بعد صعوبتها وف لنا عليهم الدولة فتخضسيك :نزلت فينا وُب بِب أمية قاؿ

 .(ٙ)ابن ا١بحاـ -أيضا-و ، ونقل(٘)((وتلْب
 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية التاسعة: -

يظهر سُيعمل سيفو ُب اف أف يكوَف ا٤بهدي عندما أف ىاتْب اآليتْب تردّ  .ٔ
اإلٲباف مع االستدالؿ  إذ كيف ٯبتمع إكراه الناس على ؛(ٚ)م على اإلٲبافهالناس ويكرى

 ،هبذه اآلية الٍب ٙبث على عدـ إىبلؾ النفس إذا ٓب يؤمن من عرضت عليو الدعوة
 .!؟فيو كما ىو من أعماؿ مهدي الشيعةفضبلً عن إعماؿ السيف 

                                                           

 (.ٗ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر:  ((ٔ
 (.ٗ - ٖ( سورة الشعراء، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٛٔٔ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )(ٖ
 (.ٖٖ٘تفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( ٗ)
 (.ٕٔٗ/ ٚ( ٦بمع البياف، ص: )٘)
 (.ٕٔٓ - ٜٜٔتأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب وآلو، ص: )انظر: ( ٙ)
 وإكراىو الناس على عقيدة الشيعة. عاؿ مهدي الشيعة بعد عصر الظهور( سيأٌب بياف أف(ٚ
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 ،كيف يروي الشيعة عن الصادؽ أف رقاب بِب أمية ستخضع للقائم .ٕ
ِب أمية قد انقرضت من أكثر من وأنو إذا ظهر سوؼ يقتلهم وينتقم منهم مع أف دولة ب

الشيعة وعلى غّبىم وٓب يكن مهديهم قد ظهر ُب وقت حكم بِب أمية على  ،ألف سنة
اآلف ٓب يظهر ىذا ا٤بهدي، وعلى فرض ظهوره مستقببًل فبل يوجد  حٌبمن الناس، و 
، فضبًل عن رّد اآلية الٍب تستدلوف !؟بِب أمية موجود ليقتص منو قائمكمشخص من 

 .(ٔ)ار الناس على اإلٲباف أو إىبلؾ النفس إذا ٓب يدخلوا ُب اإلٲبافهبا إجب

 :ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ﴿ اآلية الكريمة العاشرة، وىي قولو تعالى 

 ى ې ېې ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

نزلت ُب ))قاؿ:  -عليو السبلـ- يقوؿ القمي: ))عن أيب عبدا، (ٕ)﴾ى
ا٤بضطر إذا صلى ُب ا٤بقاـ ركعتْب  -وا-، ىو -عليهم السبلـ-القامي من آؿ ٧بمد 

وىذا ٩با ذكرنا أف تأويلو  ((ودعا ا فأجابو ويكشف السوء وٯبعلو خليفة ُب األرض
السيد كلٌّ من ائم  ، بينما ٓب يفسرىا بالق(ٗ)، ووافقو على ذلك ابن ا١ُبحاـ(ٖ)بعد تنزيلو((
 .(ٙ)، والطربسي(٘)عبدا شرّب 

 مناقشة البرقعي الستداللهم باآلية العاشرة: -
وليس ىناؾ أذى وضرر واقٌع على الشيعة ُب  ،أف ىذه السورة مكية .ٔ

مكة ا٤بكرمة، فبل حاجة ألف يعدىم ا با٤بهدي ُب ثنايا السور ا٤بكية لعدـ وقوع 
 ألىل البيت كذباً وزوراً. الضرر والظلم الذي يدعيو الشيعة

                                                           

بأف ال  -y-(، وخطاب ا تعأب ُب اآلية الكرٲبة لرسولو ٙ٘ - ٘٘( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

ٺ  ٿ  ﴿لدعوتو، فيكوف غّبه من باب أؤب، قاؿ تعأب:  ايُهلك نفسو إف ٓب يستجيبو 

 [.(ٗ٘ور، اآلية رقم: )]سورة الن ﴾ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ٿٿ
 (.ٕٙ( سورة النمل، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٜٕٔ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )(ٖ
 (.ٕٓٔ، ص: )-صلى ا عليهم-تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب وآلو انظر: ( (ٗ
 (.ٖٚٙ القرآف الكرمي، ص: )تفسّبانظر: ( (٘
 (.ٜٕٚ/ ٦ٚبمع البياف، ص: )انظر: ( (ٙ
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أف ىذه اآلية تدؿُّ على قدرة ا تعأب على إجابة الدعاء وكشف  .ٕ
 ذلك با٤بهدي.لعبلقة وال السوء واالستخبلؼ ٤بن يشاء ُب األرض، 

أف اآلية تدؿ على دعوة ا٤بشركْب لتوحيد ا تعأب وترؾ الشرؾ، وذلك   .ٖ
، وُب غّبىا من آيات (ٔ) ﴾ڀ  ڀ  ٺ﴿كما ُب االستفهاـ اإلنكاري ُب اآلية نفسها: 

چ  چ  ڇ    چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ﴿السورة كقولو تعأب: 

  ڻ  ڻ  ۀ  ۀں  ڻ  ڻ  ﴿، وكقولو تعأب: (ٕ)﴾ڇ

، وقولو تعأب: (ٖ) ﴾ے  ے  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ
، فهذه (ٗ) ﴾ڀ  ڀ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ﴿

 اآلية جاءت لتقرير دعاء ا تعأب وحده وال عبلقة لذلك با٤بهدي.

  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ ، وىي قولو تعالى:ةاآلية الكريمة الحادية عشر

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک        ک  ک    ڍ

يقوؿ القمي: ، (٘)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ڳگ   گ  گ  گ
  ڳگ   گ  گ  گ﴿ -عليو السبلـ-يعِب القائم   ﴾ڑ  ک  ک        ک  ک﴿

، بينما ٓب يوافقو على تفسّبىا بالقائم (ٙ)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ
 .(ٛ)، والسيد عبدا شرب(ٚ)الطربسي

                                                           

 (.ٗٙ( سورة النمل، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٜ٘( سورة النمل، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٔٙ( سورة النمل، اآلية رقم: )(ٖ
 (.ٗٙ( سورة النمل، اآلية رقم: )(ٗ
 (.ٓٔ( سورة العنكبوت، اآلية رقم: )(٘
 (.ٜٗٔ/ ٕ) تفسّب القمي، ص:انظر: ( (ٙ
 (.ٖٙ٘/ ٦ٛبمع البياف، ص: )انظر: ( (ٚ
 (.ٜٖٚتفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( (ٛ
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 :ةمناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الحادية عشر  -
 عبلقة ىذه اآلية با٤بهدي. (ٔ)أنو ٓب يورد أحٌد من ا٤بعتربين .ٔ
ؿ: إف ىذه اآلية متعلقة و قمن يأف من مفسري الشيعة كالطربسي  .ٕ

وأهنم عند أي إيذاء يرتدوف على  ، ٰبتملوف االبتبلء ُب دين ابا٤بنافقْب الذين ال
فأين عبلقتها با٤بهدي؟، اللهم إال تعلق الشيعة بأي وعد واالستدالؿ بو  (ٕ)أعقاهبم

 .مهديهم أصبلً  ىرمي من الداللة علعلى مرادىم ٣بلو القرآف الك

  ۋ  ۋ ۅ  ۅ﴿ ، وىي قولو تعالى:ةاآلية الكريمة الثانية عشر  

 :يعِب ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴿يقوؿ القمي: ، (ٖ)﴾ۉ  ې  ې  ې  ۉ
والقائم إذا قاـ انتصر  ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴿وأصحابو  -عليو السبلـ-القائم 

ى  ى  ائ  ائ ﴿من بِب أمية ومن ا٤بكذبْب والُنّصاب ىو وأصحابو وىو قوؿ ا: 

، وبنفس (ٗ)﴾ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ەئ
ىذه  (ٚ)، والطربسي(ٙ)، بينما ٓب ٰبمل السيد عبدا شربَّ (٘)ىذا القوؿ قاؿ ابن ا١ُبحاـ
 اآلية على القائم وأصحابو.

 :ةمناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الثانية عشر  -
بالقائم دوف غّبه  أنو ال يوجد ُب اآلية الكرٲبة ما يدؿُّ على ٚبصيصها .ٔ

من الناس، وٯبّلي ذلك عبلقة اآلية باآليات الكرٲبة الٍب قبلها وىي قولو تعأب: 

                                                           

وٮبا من وافق القمي ُب داللة آيات أخرى على  ،الطربسي، والسيد عبدا شربَّ  ومنهم:( ٔ)
 داللة ىذه اآلية على مهديهم. ُب هفقاوآب يإال أهنما ا٤بهدي 

 (.ٖٙ٘/ ٛ) ( انظر: ٦بمع البياف، ص:(ٕ
 (.ٔٗ( سورة الشورى، اآلية رقم: )(ٖ
 (.ٕٛٚ/ ٕتفسّب القمي، ص: )انظر: ( ٗ)
 (.ٜٕٗوآلو، ص: ) -صلى ا عليو-تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب انظر: ( ٘)
 (.ٙ٘ٗتفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( ٙ)
 (.٘ٗ - ٗٗ/ ٦ٜبمع البياف، ص: )انظر: ( ٚ)
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ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ﴿

ۓ  ﮲   ﮳    ۓۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

، فبل يصح فصل ىذا السياؽ عن بعضو وىو (ٔ)﴾﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮷﮴  ﮵  ﮶
يتحدث عن أشخاص عدة وٞبلو على شخص واحٍد، فاآلية عامٌة وشاملٌة لكل من 

عليو من أف ينتصر لنفسو ٩بن قاـ بظلمو وبغى إذ ال يوجد حرج  ،وقع عليو ظلٌم وبغيٌ 
 .(ٕ)عليو

أف اآلية الكرٲبة ٙبث الناس على العفو والصلح ابتغاء األجر من ا،  .ٕ
وىم أؤب الناس بالعفو  ،أنبيائهم ف من البشر يقتفوف آثارو الصا٢بوأنبياء ا تعأب و 

على عة تذكر وتؤكد واإلصبلح والبحث عن األجر من ا٣بالق، بينما ٪بد روايات الشي
حسب - أف مهديهم إذا خرج فإنو ال يعفو عمَّن ظلمو وبغى عليو وآؿ البيت

ىو ٓب يتبع ىدي القرآف الكرمي الذي أرشد  ذابل يقتص منهم ويقاتلهم، وهب ،-دعواىم
 .(ٖ)تعأب ُب اآلخرة الصا٢بْب للعفو والصلح ابتغاء األجر من ا

  ھ  ھ  ے﴿ قولو تعالى: ، وىيةاآلية الكريمة الثالثة عشر  

عليو -خروج القائم  :قاؿ  ﴾ھ  ھ ﴿))يقوؿ القمي: ، (ٗ)﴾ے
ٓب أجد  (ٙ)، ولعلَّو لغرابة ىذا االدعاء وبُعده عن القبوؿ بْب الناس(٘)((السبلـ

                                                           

 (.ٓٗ-ٖٛرقم: ) اتورى، اآلي( سورة الشٔ)
 (.ٚ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٕ)
 ( ىذا ا١بواب ٓب يذكره الربقعي، ولكن رأيتو صا٢باً لبلستشهاد بو ُب ىذا ا٤بوضع.(ٖ
 (.ٔ( سورة القمر، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٖٔٗ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )(٘
ىذه اآلية بالقائم ال يعِب ذلك ( وحينما ٓب يفسر الطربسي والسيد عبدا شرب وابن ا١بحاـ (ٙ

، عدـ إٲباهنم بو، ولكن ٓب يظهر ٥بما داللة اآلية عليو، وسبق بياف رأيهما ُب غّبىا من اآليات
 إال أف تفسّبىم لآلية ُب غّب ا٤بهدي ُيضعف استدالؿ الشيعة هبذه اآلية على مهديهم.
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أشاروا لوجود معُب متعلق ٗبهدي  (ٖ)، وابن ا١ُبحاـ(ٕ)، والسيد عبدا شرّب (ٔ)الطربسي
 آخر الزماف أثناء تفسّبىم ٥بذه اآلية.

 :ةمناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الثالثة عشر  -

(( ے، ھألف قولو تعأب: )) ؛أف اآلية تتعلق بيـو القيامة .ٔ
ذلك أف ضمّب ا٤بتكلم يدؿ على ا٤بستقبل اقق الوقوع بصيغة ا٤باضي  ،فعبلف ماضياف
، وٲبكن فضبًل عن ذلك أف يكوف (ٗ)﴾ڤ  ڤ  ڤ﴿نتهى، كمثل اآلية: أنو وقع وا

ٗبكة قبل ا٥بجرة ُب عصر  كانشقاؽ القمر الذي حدث  اً حقيقي اً الفعل انشقَّ ماضي
 .-y-الرسوؿ 
 ألهنا تتحدث عن القيامة. ؛أنو ال عبلقة ٥بذه اآلية بقياـ القائم ا٤بنتظر .ٕ

ـو القيامة، وال القيامة وىي من أ٠باء ي :تعِب ﴾ھ﴿أف كلمة:  .ٖ
محاولة الشيعة التعلق ف ،ألنو ليس من أ٠باء ا٤بهدي "الساعة" ؛تعِب خروج ا٤بهدي أبداً 

النصوص القرآنية على مهديهم ا٤بزعـو حينما عجزوا من الستجداء الداللة كاف اآلية  ب
 عن إثبات نص قرآين واحد ُب ذلك.

                                                           

 (.ٖٕٛ - ٖٕٚ/ ٜ( ٦بمع البياف، ص: )(ٔ
 (.ٜٗٗ، ص: )( تفسّب القرآف الكرمي(ٕ
 (.ٖٚٗ، ص: )-صلى ا عليهم-( تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب وآلو (ٖ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿(، وأيضًا قولو تعأب: ٜٜ( انظر سورة الكهف، اآلية رقم: )ٗ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿وقولو تعأب:  ،[(ٔ٘سورة يس، اآلية رقم: )] ﴾ۉ

ڍ     ڇڇ  ڇ  ڇ﴿[، وقولو تعأب: (ٛٙ]سورة الزمر، اآلية رقم: ) ﴾پ  پ

 [.(ٕٓ]سورة ؽ، اآلية رقم: ) ﴾ڍڌ
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-نوا بالنيب ذاؾ ٓب يكونوا قد آم أف ىذه السورة مكية وأىل مكة إذ .ٗ
y-  فهل ٲبكن ٨باطبتهم ٖبليفة النيب والقرآف الكرمي-y-  اإلماـ الثاين عشر قبل أف

 ؟.، ويرّسخ اإلٲباف لديهمٗبا ىو أىم عليهم من فرائض دينهم اٱباطبو 
الصلة بتاتاً بالقائم حيث يقوؿ ا  عاآليات الٍب تليها منقطموضوع أف  .٘
ۆ  ۈ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴿تعأب: 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې     ٴۇۈ

يـو ، وٝبيعها تشّب ل(ٔ)﴾ەئ  وئ  وئ  ەئى  ى  ائ  ائ
 .(ٕ)القيامة""

  ڌ  ڌ      ڎ   ڎ   ﴿ ، وىي قولو تعالى:ةعة عشر الرابالكريمة اآلية

يقوؿ القمي: ))بالقائم من آؿ ٧بمد ، (ٖ)﴾ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک  ڈ    ڈ
وىو  ،د غّب اٌب ال يُعبحٌب إذا خرج يُظهره ا على الدين كلو ح -عليهم السبلـ-

، وقد وافق القمي فيما (ٗ)ٲبؤل األرض قسطًا وعداًل كما ُملئت ظُلمًا وجوراً((قولو: 
ٹ   ﴿ذىب إليو السيد عبدا شربَّ كما ُب تفسّبه لآلية الٍب بعدىا حيث قاؿ: 

يرى داللة ، بينما ال (ٙ)فَّ ذلك يكوف عند خروج ا٤بهديإ (٘) ﴾ٹ  ڤ   ڤ  
 .(ٛ)، والعبلمة الطربسي(ٚ)من ابن ا١ُبحاـ كلٌّ   اآليات على ا٤بهدي

                                                           

 (.ٛ٘ - ٚ٘(، انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘-ٕرقم: ) اتقمر، اآلي( سورة ال(ٔ
 (.ٜ٘ٙبقيق علمي ]النسخة ا٤بنشورة إلكَبونياً[، ص: )انظر: ( (ٕ
 (.ٛ( سورة الصف، اآلية رقم: )(ٖ
 (.ٖ٘ٙ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )(ٗ
 (.ٜ، اآلية رقم: )الصف( سورة ٘)
 (.٘ٔ٘تفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( ٙ)
 (.ٕٖٛ، ص: )-صلى ا عليهم-تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب وآلو ر: انظ( ٚ)
 (.ٖٗ٘/ ٦ٜبمع البياف، ص: )انظر: ( ٛ)
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 :ةمناقشة البرقعي الستداللهم باآلية الرابعة عشر  -
وعدائهم قائٌم مع الدين  ،أف الكفار ٓب يسمعوا باسم القائم أصبلً  .ٔ

وف ئفلماذا يناو  ،همئوا بغّب ملتهم وبغّب دين آباؤ سبلمي ورسل ا تعأب الذين جااإل
 .عرفونو؟ي مهدي الشيعة وىم ال

أننا نسأ٥بم أين كلمة "القائم" ُب اآلية الكرٲبة؟؛ فقد خلت ىذه اآلية  .ٕ
 .ىا من اآليات الٍب ٓب تذكره بشيءمن التصريح بذكره كغّب 

أف ا تعأب ال يُعجزه وال ُيكرثو أف ٯبعل أمر مهدي الشيعة وإمامهم  .ٖ
ولكنو تعأب ٓب يذكر ذلك  ،الثاين عشر وأفعالو بعد الظهور ظاىرًة مبينًة ُب القرآف الكرمي

نو ٤با ىو أقل م تعأبالذي ٯبعلو الشيعة من أصوؿ دينهم ُب كتابو الكرمي مع ذكره 
 .(ٔ)وأنو خرافة ،واجب اإلٲباف لقائم الشيعة شأناً، ٩با يعِب عدـ وجود شيءٍ 

  ۆئ     ۈئ    ۆئۇئ  ۇئ﴿ ، وىي قولو تعالى:ةاآلية الكريمة الخامسة عشر

، بينما قاؿ (ٖ)ُب الدنيا بفتح القائم(( :يقوؿ القمي: ))يعِب، (ٕ)﴾ېئ ېئ  ۈئ
ووافقو على ذلك  ،(ٗ)وٓب يشر إٔب أنو فتح ُب الدنيا بالقائم ،إنو فتح مكة :الطربسي

 .(٘)السيد عبدا شربَّ أنو فتح مكة ا٤بكرمة
 :ةداللهم باآلية الخامسة عشر مناقشة البرقعي الست -

أف الفتح القريب الوارد ذكره ُب اآلية الكرٲبة ىو فتح مكة ا٤بكرمة وليس  .ٔ
 .ظهورهي الذي يتأوؿ الشيعة ىذه اآلية لظهور ا٤بهد

                                                           

 (.ٜ٘ - ٛ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٔ
 (.ٖٔ( سورة الصف، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٖٙٙ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )ٖ)
 (.ٖٙ٘/ ٦ٜبمع البياف، ص: )انظر: ( (ٗ
 (.ٙٔ٘تفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( (٘
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سبحانو وتعأب أصحاب رسوؿ  نقوؿ ٥بم: كيف يصح أف ٱباطب ا .ٕ
جاىدًب وقاتلتم فإف الفتح  ا٢باضرين ذلك الوقت ٗبا يُفهم منو أنكم إذا -y-     ا

 على يد القائم؟.سيكوف الفتح وإ٭با  ،، وليس لكم الظفر بوأيديكملن يكوف على 
اإلماـ الثاين ظهور على صحة التسليم للشيعة بأف ا٤بقصود بالفتح ىو  .ٖ
سؤا٥بم رسوؿ  -رضواف ا تعأب عليهم-ظر، فلماذا ٓب يُنقل عن الصحابة عشر ا٤بنت

ب منو يأتيهم ا١بوا حٌب، ؟ذا القائم الذي سيكوف الفتح على يديوعن ى -y-    ا
-y- نو سيأٌب بالفتح بعد ألوؼ السنْببأ!(ٔ). 

 گ   گ  گ    ڳ   ﴿ ، وىي قولو تعالى:ةة عشر دساآلية الكريمة السا

ُب قولو:  (ٖ)يقوؿ القمي: ))عن أيب بصّب، (ٕ)﴾ڳ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ

ما لو قوة يقوى هبا على خالقو وال ناصر من ا  :قاؿ (ٗ)﴾ چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ﴿
صلى ا -سوؿ ا ينصره إف أراد بو سوًءا، قلت: إهنم يكيدوف كيداً؟ قاؿ: كادوا ر 

فقاؿ ا: يا  -عليها السبلـ-وكادوا فاطمة  -عليو السبلـ-وكادوا عليًا  -عليو وآلو
فمهل الكافرين يا ٧بمد أمهلهم رويدًا لوقت  ،وأكيد كيداً  ،إهنم يكيدوف كيداً  ،٧بمد

فينتقم ٕب من ا١ببارين والطواغيت من قريش وبِب أمية  -عليو السبلـ-بعث القائم 
 .(ٚ)، والسيد عبدا شربَّ (ٙ)، بينما ٓب يوافقو على ىذا ا٤بعُب الطربسي(٘)ئر الناس((وسا
 

                                                           

 (.ٜ٘ا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.ٚٔ-٘ٔرقم: ) ات( سورة الطارؽ، اآلي(ٕ
 البخَبي، مضى التعريف بو.بن  ليثبصّب:  و( أبٖ)
 (.ٓٔ( سورة الطارؽ، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٙٔٗ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )٘)
 (.ٕٓٙ/ ٦ٔٓبمع البياف، ص: )انظر: ( ٙ)
 (.٘٘٘تفسّب القرآف الكرمي، ص: )ظر: ان( ٚ)
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 :ةة عشر دسالبرقعي الستداللهم باآلية السامناقشة  -
أف ىذه السورة نزلت ُب مكة ا٤بكرمة، وُب العهد ا٤بكي ال يوجد حاجة  .ٔ

يقع  بيت لتوه ٓبف الظلم الذي يدعيو الشيعة ضد أىل الإللتبشّب بظهور ا٤بهدي حيث 
وعدـ صحة  ،بينهم، ٩با يعِب كذب ىذه الرواية -y-وجود رسوؿ ا  وقتعليهم 

أمية الذين ٓب يكونوا قد  ووبن ،القوؿ بأف معُب اآلية ىو بعث القائم وانتقامو من قريش
 تولوا ا٢بكم.

الذين كانوا يكيدوف  أف معُب ىذه اآليات ىو هتديد ا تعأب للكفار .ٕ
سيأتيهم بعد فَبة  (ٔ)ضدىم -جلَّ وعبل-فوعده ا تعأب بأفَّ كيده  -y- لرسوؿ ا

 اإلمهاؿ من ا تعأب ٥بم.
آخر وقوعو  الوارد ُب اآلية اإلمهاؿمعُب ف بأ الشيعة قوؿ و يلـز منأن .ٖ

الكفار باإلمهاؿ القليل إذا قلنا إف ٝبيع ىذا مؤجل  لتهديدالزماف يفيد أنو ال معُب 
  ظهور ا٤بهدي ُب آخر الزماف.ومؤخر إٔب حْب

أف قدرة ا تعأب ترد ىذا التأويل الفاسد  لآلية الكرٲبة، إذ ال يعقل أف  .ٗ
ف الدعوة ويكيدوف لرسولو الكرمي يدع ا تعأب صناديد وكفار قريش وطواغيتهم يعادو 

-y- وآؿ بيتو وال ينتقم ا منهم(ٕ). 

                                                           

( وصُف ا تعأب بصفات الكيد ومثلها ا٤بكر والنسياف وا٤بقت إ٭با ىو ُب القرآف الكرمي من (ٔ
باب ا٤بقابلة واجملازاة من نفس فعل العبد فيعاملو ا تعأب بنفس فعلو جزاًء لو، ولكن ال 

صفات الكماؿ وا١بماؿ، ومثاؿ ذلك قولو  يوصف ا تعأب بتلك الصفات ابتداًء كغّبىا من

ڱ  ﴿[، وقولو تعأب: (ٚٙ]سورة التوبة، اآلية رقم: )  ﴾ڭ  ڭ  ڭ﴿تعأب: 

[، يقوؿ شيخ (ٖٓ]سورة األنفاؿ، اآلية رقم: ) ﴾ں  ڻ  ڻ ںڱ   ڱ
]الرسالة التدمرية، ص:  .اإلسبلـ ابن تيمية: ))وليس ا٤بكر كا٤بكر، وال الكيد كالكيد((

(ٕٙ.]) 
 (.ٓٙ - ٜ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٕ
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 ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ﴿ الى:، وىي قولو تعةة عشر سابعاآلية الكريمة ال

 -عليو السبلـ-قاؿ: النهار ىو القائم  ﴾ڱ  ڱ  ڱ﴿يقوؿ القمي: ))، (ٔ)﴾ڱ     ڱ
ا أىل البيت، إذا قاـ غلب دولتو الباطل، والقرآف ضرب فيو األمثاؿ للناس وخاطب منّ 

السيد ال ، و (ٖ)، بينما ٓب يوافقو الطربسي(ٕ)بو و٫بن، فليس يعلمو غّبنا(( -y- وا نبي
 على ىذا التفسّب. (ٗ)عبدا شربَّ 

 :ةة عشر سابعالبرقعي الستداللهم باآلية المناقشة  -
وقد أقسم هبما سبحانو،  ،أف الليل والنهار آيتاف من آيات ا تعأب .ٔ

الثاين عشر ألقسم بو صراحة   (٘)با٣بليفة الراشدي ولو أراد ا تبارؾ وتعأب أف يقسم
 كما أقسم بغّبه من سائر ٨بلوقاتو تعأب.

أف قوؿ الشيعة بعدـ إرادة ا تعأب اإلقساـ صراحة باإلماـ الثاين عشر  .ٕ
ىو كمن ينسب ُخُلق التقية الذي يفعلو البشر بينهم  تقدس وتنزه عما يقوؿ الظا٤بوف 

 .(ٙ)فيو علواً كبّباً 

                                                           

 (.ٕ - ٔرقم: ) تاف( سورة الليل، اآلي(ٔ
 (.ٕ٘ٗ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )(ٕ
 (.ٖٛٙ/ ٦ٔٓبمع البياف، ص: )انظر: ( (ٖ
 (.ٜ٘٘تفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( (ٗ
بكٍر وعمر وعثماف وعلي ومن انتهج بنهجهم واقتفى  و( ا٣بلفاء الراشدوف ا٤بهديوف ىم أب(٘

يـو الدين، والربقعي حينما يصف إماـ الشيعة الثاين عشر بالرشد فذلك من باب إٔب أثرىم 
وا٥بدى ُب أفعالو إذا ظهر بعد  التهكم وبياف أف إمامهم وخليفتهم من أبعد الناس عن الرشد

 غيبتو.
( ٓب أجد فيما بْب يدي من تفاسّب الشيعة من يقوؿ من مفسريهم بأف ا تعأب ٓب يرد اإلقساـ ٙ)

صراحة باإلماـ الثاين عشر، ولعل الربقعي ٖبربتو الواسعة هبم ومعرفتو بطريقتهم ُب التفكّب 
ٍب ٯبيب عنو، كما ىو واضح ُب جوابو والفهم يفَبض ما يدور ُب أذىاهنم من اعَباض، 

.  ؛الثالث أيضاً   وذلك ليغلق أي مدخل يسمح ٥بم باالحتجاج باآلية على مهديهم ا٤بزعـو
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أف القوؿ ٗبا سبق ٯبعل ىذا اإلماـ ا٣بُرافة مقدسًا أو ذا شأٍف عند ا  .ٖ
 .(ٔ)ولذا أقسم بو ُب كتابو، وىذا ىو الباطل بعينو ،تعأب

 ٿ    ٺ  ٿ   ٿ﴿ ، وىي قولو تعالى:ةة عشر ثامناآلية الكريمة ال

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

يقوؿ القمي: ))فإهنا نزلت ُب القائم من آؿ ٧بمد وىو الذي ، (ٕ)﴾ڦ
، (٘)، والسيد عبدا شربَّ (ٗ). ووافقو على ذلك الطربسي(ٖ)ذكرناه ٩با تأويلو بعد تنزيلو((

ا ظهر بعد غيبتو وبْبَّ العبلمة العيَّاشي وجو احتجاج الشيعة باآلية على مهديهم أنو إذ
 .(ٙ)ٓب يبَق مشرٌؾ با العظيم وال كافٌر إال كره خروجو

 :ةة عشر ثامنمناقشة البرقعي الستداللهم باآلية ال -

، وٓب يقل: )إمامو(، أو: ﴾ٿ﴿أف ا تعأب قاؿ ُب اآلية:  .ٔ
 شيء، والقائم ا٤بهدي أو اإلماـ شيٌء آخر. -y- )قائمو(، والرسوؿ

لوف: إف القائم إذا ظهر فسيجعل ا٣بلق ٝبيعهم أنكم أيها اإلمامية تقو  .ٕ
م سيجعل ٝبيع الناس مسلمْب كاف البد وحٌب يستقيم لكم القوؿ بأف القائمسلمْب، 

من أف تكوف اآلية: ))ليمحو األدياف كلها((، أو: ))ليجعل ا٣بلق ٝبيعهم مسلمْب((، 
ارعها ن أف يقعإذ ال مندوحة  ﴾ٹ﴿ولكن ا تعأب قاؿ ُب ٧بكم التنزيل: 

اإلسبلـ با٢ُبجة وَيظهر عليها فيكوف لذلك الوقع ا٢بسن ُب صدور ا٤بسلمْب، فيكوف 
 ال حجةو مهزومة فغّبه من األدياف السناف أما اإلسبلـ ظاىر وغالب عليها با٢بجة و 

                                                           

 (.ٓٙٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٔ
 (.ٜ، اآلية رقم: )الصف( سورة ٕ)
 (.ٜٕٛ/ ٔ( تفسّب القمي، ص: )(ٖ
 (. ٖٗ/ ٦٘بمع البياف، ص: )انظر: ( ٗ)
 (.ٖٕٓ القرآف الكرمي، ص: )تفسّبانظر: ( ٘)
 (.ٖٕٔ/ ٕتفسّب العياشي، ص: )انظر: ( ٙ)
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وقد تكرر ىذا ا٤بعُب ُب ٝبلٍة من  ،، ومن ىنا كاف ظهور اإلسبلـ على ٝبيع األدياف٥با

، والظهور (ٔ)﴾مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص ﴿تعأب: اآليات، منها قولو 
ُب ىذه اآلية يعِب الغلبة لئلسبلـ على األدياف األخرى وليس ٧بوىا أو جعل ٝبيع 

 .بعقيدة الشيعة البشر مسلمْب مؤمنْب
ركْب وِفرؽ اليهود والنصارى  أننا نقرأ ُب القرآف الكرمي أف الكفار وا٤بش .ٖ

، وحينئذ فالقوؿ إف ٝبيع (ٕ)كلهم دائموف إٔب يـو القيامة ولن ينمحي ذكرىم أبداً 
 .(ٖ)األدياف ٲبحوىا ا٤بهدي ىو قوؿ ٨بالٌف للقرآف

عبداللهي: ))إظهار دين ا٢بق على الدين كلو ـ.  ا٤بصلح يقوؿ األستاذ .ٗ
رين إف ىذا ذا ا٤بعُب قاؿ بعض ا٤بفسوعلى ى ،-y-إ٭با ًب من خبلؿ رسوؿ ا ٧بمد 

وانتصاره على الكفار وأىل الكتاب ُب ميادين  -y-إشارة إٔب غلبة ٧بمد 
 .(ٗ)القتاؿ((

ورّجح ا٤بعُب األوؿ أف ا٤بقصود بالظهور على الدين كلو ىو دين ا٢بق يظهر على 
 ،دثاً حا، وقد حدث ىذا فعبًل وال يزاؿ -y-ألدياف من خبلؿ دعوة رسوؿ ا ٝبيع ا

ولذلك ٪بدىم  ،و األعداء حٌب ُب حاالت ضعفووٱبشى من ،فدين اإلسبلـ ظاىر
وٰبيوف بْب ا٤بسلمْب بذور التفرقة  ،ديولدولو وأتباعو ا٤بؤامرات وا٤بكاٰبيكوف لو 

                                                           

 (.ٗٔ( سورة الصف، اآلية رقم: )ٔ)

ى    ىۉ  ې  ې  ې  ې ﴿هم ليـو القيامة قوؿ ا تعأب عن اليهود: ئ( ويدؿ على بقا(ٕ

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ     ىئ  ىئ    ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  وئائ  ائ   ەئ  ەئ

ىب        يب  جت  حت    مبيئ  جب      حب  خب   حئ  مئ  ىئ    جئی  ی  ی  ی

]سورة ا٤بائدة، اآلية رقم:  ﴾حج  مج  جح  مح  يثيت  جث  مث  ىث   ىتخت  مت
(ٙٗ]). 
 (.ٔٙ، ص: )ٙبقيق علمي انظر: (ٖ)
 (.ٚٗ( نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )(ٗ
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 البدع والشرؾ. جذوعويسقوف  ،والعصبية

  ڀ    ڀ   ڀ  پپ  پٻ   پ﴿ ، وىي قولو تعالى:التاسعة عشرةاآلية الكريمة

الصادؽ أنو قاؿ: ))ا٤بتقوف شيعة  جعفر أخرج الصدوؽ عن، (ٔ)﴾ٺ  ٺ  ڀ
قاؿ الطربسي: ))ويدخل فيو ، و (ٕ)((ا٢بجة الغائب :والغيب فهو -عليو السبلـ- علي

 يقوؿ، و (ٖ)ووقت خروجو(( -عليو السبلـ-ما رواه أصحابنا من زماف غيبة ا٤بهدي 
من معرفة الصانع وصفاتو ٗبا غاب عن حواسهم  ﴾ڀ  ٺ  ٺ﴿عبدا شربَّ ُب: 

 .(ٗ)وقياـ القائم والرجعة والبعث وا٢بساب وا١بنة والناروالنبوة 
 :التاسعة عشرةاآلية مناقشة البرقعي الستداللهم ب -

ف؟ ىل ىم فئة ٧بددة من البشر ال يزيدوف وال و من ا٤بتقنقوؿ ٥بم:  .ٔ
بعد ظهوره؟ ينقصوف؟ ىل كاف منهم قبل ظهور ا٤بهدي أحد أـ ٝبيعهم ال يأتوف إال 

بل ىو أو٥بم وسيدىم ومنهم صحابتو  ،ِمن ىؤالء ا٤بتقْب -y-الشكَّ أف رسوؿ ا 
وال الصحابة يؤمنوف  -y-، وٓب يكن سيد البشر -ليهمرضواف ا ع-      كراـ ال

 .بزمن هبذه اإلمامة أصبلً ٢بدوثها بعدىم
أف الغيب ىو ما يغيب عن حواس البشر كوجود ا تعأب وا١بنة والنار  .ٕ

ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﴿والربزخ وغّبىا، ومنو قولو سبحانو: 

لن يعد غيباً، وىذا يعِب أف الغائب فسيظهر ُب الدنيا وحينها ، وأما اإلماـ (٘)﴾﮶
اآلية متعلقة ٗبا غاب عن الناس ُب ىذه الدنيا، ٖببلؼ الغائب ا٤بنتظر الذي سيظهر 

 .فبل يعدُّ غيباً  قبل يـو القيامة
                                                           

 (.ٖ - ٕ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٛٔ( كماؿ الدين وٛباـ النعمة، ص: )(ٕ
 (.ٛٗ/ ٔ( ٦بمع البياف، ص: )ٖ)
 (.ٓٗسّب القرآف الكرمي، ص: )تفانظر: ( ٗ)
 (.ٔٔ( سورة يس، اآلية رقم: )(٘
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اإلماـ الغائب ذَكَرت اآلية أنو على ا٤بتقْب اإلٲباف بالغيب؛ فإذا ظهر  .ٖ
 اً فما معُب إٲباهنم بغيبة ا٤بهدي الذي أرشدهتم إليو اآلية وقد أصبح الغائب ظاىر 

 .(ٔ)بينهم

 :ڦ     ڤ  ڤ  ڦ    ڦ﴿ اآلية الكريمة العشرون، وىي قولو تعالى

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  

ڎ   ڈ       ڎچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .(ٕ)﴾ڑڈ  ژ      ژ

يقوؿ القمي: ))خاطب ا األئمة ووعدىم أف يستخلفهم ُب األرض من حيث 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصا٢بات بعد ظلمهم وغصبهم فقاؿ: "وعد ا 

ال يشركوف يب  -إٔب قولو  -ليستخلفنهم ُب األرض كما استخلف الذين من قبلهم 
ٱ  ٻ  ٻ   ﴿شيئاً" وىذا ٩با ذكرنا أف تأويلو بعد تنزيلو وىو معطوؼ على قولو: 

 .(ٗ)(((ٖ)﴾ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ

ويقوؿ الطربسي: ))وتضمنت اآلية البشارة ٥بم باالستخبلؼ والتمكن ُب الببلد 

                                                           

(، و٩با ٙٗ(، نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )ٗٙٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٔ
يُعَبض بو عليهم ُب ىذا ا٤بوضع أنو ىل ستكوف ٜبة تعليمات أخرى ُب "مصحف فاطمة" 

ور الٍب ستخلو من التقية وستكوف الدولة ويتضمن شريعة ما بعد الظه ،الذي يدعيو الشيعة
نو كما سبق هبذا ا٤ببحث كثٌّب من آيات القرآف الكرمي يتأولوهنا ُب غياب إفيها ٥بم؟ حيث 

مهديهم، فإذا ظهر ا٤بهدي ىل ستبقى ىذه اآليات تُبشر بو وتطلب منهم انتظاره واإلٲباف 
 ماـ الثاين عشر؟.بغيبتو وىو قد ظهر، أـ سيكوف ىناؾ قرآف آخر يأٌب بو اإل

 (.٘٘( سورة النور، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٖٚ( سورة النور، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٛٓٔ/ ٔ( تفسّب القمي، ص: )(ٗ
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 .(ٔ)منهم(( -عليو السبلـ-وارتفاع ا٣بوؼ عند قياـ ا٤بهدي 
 ن:يالبرقعي الستداللهم باآلية العشر مناقشة  -

وأصحابو الذين  -y- ُب ىذه اآلية ىم رسوؿ ا ْببأف ا٤بخاطَ  .ٔ
با٣ببلفة ُب األرض، وىذا ما حدث بالفعل وأثبتتو السّبة  -وجل عز-  ا وعدىم

أنو عندما أصبح ا٤بسلموف مؤمنْب حقاً ٗبا أمرىم  -y-ا واألحداث ُب عهد رسوؿ 
وصابرين ُب دعوهتم إليو، كانوا ىم الذين  ،ذلكوعاملْب ب ،اإلٲباف بوب -وجل عز-ا 

ليقيموا حكم ا ٤بشركْب رض وٱُبضع ٥بم الكفار واستخلفهم ا ُب األاستحقوا أف يَ 
 ُب األرض.

بن  عمرعلى صحة ذلك ما جاء ُب هنج الببلغة حينما استشار  يدؿُّ  .ٕ
أيب طالب بشأف توجهو ٤بساعدة جيش ا٤بسلمْب ُب بن  عليَّ  -رضي ا عنو-ا٣بطاب 

ا وا منجز  إيراف حيث أشار علي ٥بذه اآلية وأعقبها بقولو: ))٫بن على موعد من
 .(ٕ)((وعده وناصر جنده

ظر فيو عبٌث بالقرآف الكرمي عاء الشيعة ربط اآلية با٤بهدي ا٤بنتأف ادّ  .ٖ
ف ا٤بهدي ٓب يكن موجودًا آنذاؾ وال أي أثر من آثاره ا٤بزعومة، واآلية إ٭با إحيث 

ما أكدتو مقولة وىو  ،ا تعأب لرجاؿ الصدر األوؿ من اإلسبلـ تتحدث عن وعد
 .(ٖ)-رضي ا عنو-أيب طالب بن  علي

                                                           

 (.ٕٔٓ - ٕٓٓ/ ٚ( ٦بمع البياف، ص: )(ٔ
يعِب  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  لو استشكل الشيعة بأف عليو (، ٙٗٔ( ا٣بطبة رقم: )ٕ)

 " أهنم األئمة؟ فا١بواب: أنو ال ٲبكن أف يعِب هبم األئمة االثِببقولو "٫بن على موعد من ا
فأجابو  ،-رضي ا عنو-ا٣بطاب بن  لكوف الذي استشاره ىو ا٣بليفة الراشد عمر ؛عشر

فكيف  ،عشر الذين يزعمهم الشيعة وليس عمر من األئمة االثِب ،باآلية وأعقبها هبذه ا٤بقولة
 !.؟ؼ ُب األرض وىو من غّب األئمةأيب طالب باالستخبلبن  يعده علي

 (.ٙٙٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٖ)
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ىا  باآلية ىم أولئك الذين ٠بعو ْبعبداللهي أف ا٤بعنيـ. ويوافقو األستاذ  .ٗ
 اويتغلبو  ،ف ٱَبلف ا٤بؤمنوف الكفار، وأف معناىا أ-y-ُب وقت نزو٥با على رسوؿ ا 

ما حو٥با، وىو ما وقع ُب صدر اإلسبلـ كما ُب السّب حينما خلف كة و ٗبعليهم 
ا٤بؤمنوف األرض وحكموىا، وكما ُب دعاء الوحدة الذي نادى بو ا٤بؤمنوف عند فتح مكة 

 .(ٔ)ا٤بكرمة: "ال إلو إال ا وحده، أ٪بز وعده، ونصر عبده، وىـز األحزاب وحده"

        ﴿ عالى:والعشرون، وىي قولو ت الحاديةاآلية الكريمة  

يقوؿ ، (ٕ)﴾                  
 ،فإ٭با يكوف بعده -y-وما وعد ا بو رسولو  -y-القمي: ))ا٤بخاطبة للنيب 

م ُب موسى وبِب إسرائيل وُب واألئمة يكونوف من ولده، وإ٭با ضرب ا ىذا ا٤بثل ٥ب
 -y-وكذلك أىل بيت رسوؿ ا  ،أعدائهم بفرعوف وأصحابو حٌب أىلكهم ا

أصاهبم من أعدائهم القتل والغضب ٍب يردىم ا ويرد أعدائهم إٔب الدنيا حٌب 
 .(ٗ)، وٗبثلو قاؿ الطربسي(ٖ)يقتلوىم((

 ن:يوالعشر  الحاديةمناقشة البرقعي الستداللهم باآلية  -
ِب إسرائيل ا٤بذكورين ُب اآليتْب قبلها بأف ىذه اآلية تتعلق بفرعوف وب .ٔ

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ﴿حيث قاؿ ا تعأب فيهما: 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      

﮾  ﮿    ﯀  ﯁        ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼

                                                           

 (.ٜٗ - ٛٗنقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )انظر: ( (ٔ
 (.٘( سورة القصص، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٖٖٔ/ ٕ( تفسّب القمي، ص: )ٖ)
 (.ٖٔٔ - ٖٓٔ/ ٦ٚبمع البياف، ص: ) انظر: (ٗ)
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عليو -ن نيب ا موسى سياؽ اآلية ُٰبدد أف ا٢بديث فيها كاف عف (ٔ)﴾  
 .هبا يرد استدال٥بم وىذا ،وعتو فرعوف -السبلـ

ا٤باضي  فعٌل يدؿ على حدٍث وقع ُب ﴾﴿أف قولو تعأب:  .ٕ
وال يدؿُّ على حدٍث سوؼ يقع ُب ا٤بستقبل. ولو كاف ا٤بقصود بو حدٌث سوؼ يقع ُب 
ا٤بستقبل لكاف سُيقاؿ: ))ونريد أف ٭بنَّ على الذين سُيستضعفوف ُب األرض(( حٌب 

وىم حسب ادعاء  ،ننتظر ٫بن ىؤالء القـو الذين سوؼ ُيستضعفوف ُب ا٤بستقبل
عليو -الكرٲبة جاءت ُب ا٢بدث عن موسى  آليةولكن ا ،الشيعة األئمة وشيعتهم

 قصتهم.وحكى لنا ربنا  وقومو الذين سبقونا ُب الزماف -السبلـ

قد وقعت وٙبققت كما  ﴾    ﴿أف إرادة ا تعأب ُب قولو:  .ٖ

ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ﴿ُب اآليات الكرٲبة من قولو تعأب: 

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ     ڦ   ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ

ڇ   ڇ    ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڄ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڳ   ڳ  ڱ   ڱ    ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڑڑ

ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ       ںڱ  ڱ  ں

ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ۓھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

﮷      ﮸    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  

ې   ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   

ٱ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   

                                                           

 (.٘-ٖرقم: ) ات( سورة القصص، اآلي(ٔ
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، وىذا األمر (ٔ)﴾پ  ڀ   ڀ  پٻ  ٻ  پ  پ ٻ  ٻ 
 يفهمو كل من يقرأ اآليات فقد آتاىم ا ا٢بكم واإلمامة والعلم وأورثهم األرض.

"أؿ العهد"، وىذه إشارة  ػجاءت معرفة ب ﴾﮲﴿ أف قولو ُب اآلية: .ٗ
أو أرٌض غّب  ،إٔب أف األرض ا٤بذكورة وا٤بعروفة وليس ا٤بقصود منها مطلق األرض

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: -y- وذلك مثل قولو تعأب لرسولومعروفة، 

من الواضح أنو ليس ا٤بقصود من األرض فيها إنو ، حيث (ٕ)﴾ٻ  پ  پ
من   -y-ركْب كادوا أف ٱُبرجوا النيب وإال ألصبح معُب اآلية أف ا٤بش ،الكرة األرضية
ة، وكذا وعُد ا تعأب ، وإ٭با ا٤بقصود باألرض مكة ا٤بكرمة وا٤بدينة ا٤بنور رضكوكب األ
حيث  ،وقومو با٤بنِّ عليهم ٕبكم األرض الٍب استضعفوا فيها -عليو السبلـ-٤بوسى 

 جاءت معرّفة بأؿ العهد وىي أرض مصر.
بِب إسرائيل ُب وقت سيدنا  أف القصد من األئمة ُب اآلية ىم ٝبيع .٘
 .(ٖ)وليسوا أئمة الشيعة زعماء ا٢بكم والسياسة -عليو السبلـ-    موسى 

، (ٗ)﴾ھ   ے  ے ﴿أف ىذه اآلية ُتشبو قولو تعأب:  .ٙ
فكما أف ا٤بهاجرين واألنصار كانوا أئمة حيث أمر تعأب من جاء بعدىم أف يتبعهم 

                                                           

 (.ٗٔ - ٙ( سورة القصص، اآليات: )(ٔ
 (.ٙٚ( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )(ٕ
بن ا ( وُب ا٢بكم والسياسة فليس أئمة الشيعة بزعماء حكم وسياسة عدا ا٣بليفة الراشد عليٖ)

وحدث فيها ما حدث  ،وٓب تطل مدة خبلفتهما ،-رضي ا عنهما-أيب طالب وابنو ا٢بسن 
أحدىم حكمًا وال عرفت  البقية من أئمة الشيعة ا٤بزعومْب فلم يتوؿَّ من نزاع وشقاؽ، وأما 

عدا ما  ،بْب الناس باإلمامة ُب العلم الشرعي كشهرة غّبىم ابل وٓب يشتهرو  ،عنهم سياسة
نُقل عن جعفر الصادؽ والكذب فيو من قبل الشيعة كثّب، وىذا من أقوى وأجلى الردود على 

 الشيعة.
 (.ٗٚية رقم: )( سورة الفرقاف، اآل(ٗ
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فيطلبوف منو تعأب أف ٯبعلهم أئمة  (ٔ)﴾پ   پ  پ﴿بإحساف فقاؿ: 
 ما نالوه. بل ويَِعُد اُ من اتبع هنجهم أف يناؿَ  ،ىدى

 -عليو السبلـ-ولغتها على موسى أف ٞبلهم اآلية الٍب يدؿ سياقها  .ٚ
عُب اآلية الٍب تتحدث عن غيٌّب ٤بوقومو على ا٤بهدي ا٤بنتظر بقوة الروايات ا٤بكذوبة ىو ت

 .(ٕ)ليجعلوىا تتحدث عن أمر مستقبلي أمر ماضٍ 
الشيعة للنظر ُب  اعبداللهي، حيث دعـ.  ا٤بصلحويوافق السيد الربقعي  .ٛ

سياؽ اآليات الٍب قبلها مباشرًة، وأضاؼ ُب إيضاحو قولو: ٤باذا استخدـ ا تعأب 
ف على  ا٤بؤب سبحانو أف مّنو كاا١بواب: ليبْبو ؟ ﴾    ﴿صيغة ا٤بضارع: 

ا٤بستضعفْب من بِب إسرائيل بالتمكْب ُب األرض وعلى  -عليو السبلـ-   نبيو موسى
: بقولو إ٭با سيكوف بعد استضعاؼ فرعوف ٥بم كما جاء ُب نص اآلية التالية مباشرةً 

 .(ٗ)،(ٖ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿

  ٱ  ٻ ﴿ والعشرون، وىي قولو تعالى: الثانيةاآلية الكريمة  

أخرج ابن ا١ُبحاـ عن ، (٘)﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ
ا٤بهدي  :غبلء السعر، واألكرب :قاؿ: ))األدَّن -عليو السبلـ-أيب عبدا 

، أما السيد (ٚ)العذاب األدَّن الدابة والدجاؿإٔب أف ، وذىب الطربسي(ٙ)((بالسيف
 .(ٛ)أنو ُب الرجعةإٔب عبدا شربَّ فذىب 

                                                           

 (.ٓٓٔ( سورة التوبة، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٙٙ - ٘ٙٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٕ
 (.ٙ( سورة القصص، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٗٗنقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )انظر: ( ٗ)
 (.ٕٔ( سورة السجدة، اآلية رقم: )(٘
 (.ٕٔٗ، ص: )-ى ا عليهمصل-( تأويل ما أنزؿ من القرآف الكرمي ُب النيب وآلو ٙ)
 (.ٖٓٗ/ ٦ٛبمع البياف، ص: )انظر: ( ٚ)
 (.ٜٖٙتفسّب القرآف الكرمي، ص: )انظر: ( ٛ)
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 ن:يوالعشر  الثانيةمناقشة البرقعي الستداللهم باآلية  -
ٓب يكن أغلبهم ألىل مكة الذين  وىي موجهة ،أف ىذه اآلية مكية .ٔ

فكيف يتوعدىم ا تعأب ٗبعاقبتهم با٤بهدي مع أفَّ عقوبة  ،-y-يؤمن برسوؿ ا 
وىي العقوبة القاسية  ،وىي أشد من أي عقوبة أخرى ،ا الشديدة ا٤بعجزة ىي النار

لنكاؿ ُب ومع ذلك فبل يتوعدىم ا بالعذاب وا ،الٍب يقابلها النعيم ا٣بالد ُب ا١بنة
 .!؟م وإ٭با يتوعدىم بالعقاب با٤بهديجهن

ودليل ذلك القرينة الٍب  ،أف ا٤بقصود باآلية بياف عاقبة الكفار والفساؽ .ٕ

ەئ  ەئ  وئ  وئ    ائې  ې  ى   ى  ائ﴿قبلها ا٤بذكورة ُب قولو تعأب: 

، ٍب (ٔ)﴾ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ      ىئ  ىئ
 وليس فيها ْبعذاب ىؤالء الذين فسقوا وا٤بكذب لة ُب بيافجاءت اآلية بعدىا مكمّ 

 إشارة للمهدي كما يدعيو الشيعة.
 حة لعذاب الُفسَّاؽ با٤بهدي ا٤بنتظرأف ُب ربط ىذه اآلية الكرٲبة ا٤بوضّ  .ٖ

 ،كبل  ،للمهدي الذي ينتظره الناس بعد ظلم وقهر بأنو عذاٌب وىبلٌؾ ٥بم إ٭با ىو تفسّبٌ 
 وكاف من ا٤بفَبض أف يكوف ىادياً للعا٤بْب. ،بل ىو العذاب األكرب الذي ينتظرىم

أف ا تعأب بْبَّ معُب العذاب األكرب ُب غّب موضع من كتابو العزيز  .ٗ
، (ٕ)﴾ ے   ے   ۓ  ھھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ﴿حيث يقوؿ تعأب: 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ﴿، ويقوؿ: (ٖ)﴾ ٴۇ   ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ﴿وقاؿ تعأب: 

، ٩با يعِب أف عذاب ا تعأب األكرب الذي توعد بو (ٗ)﴾ەئ  وئ  وئ   ۇئ

                                                           

 (.ٕٓ( سورة السجدة، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٕٙ( سورة الزمر، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٖٖ( سورة القلم، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٕٗ - ٖٕرقم: ) تاف( سورة الغاشية، اآليٗ)
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وللمؤمنْب الصادقْب جنات  ،الفساؽ واجملرمْب والعصاة إ٭با ىو جهنم وبئس ا٤بصّب
 .(ٔ)النعيم
 ٛبسك الشيعة بأف القرآف الكرمي يدؿ على مهديهم إال من رغم بال: الخالصة
على ما الٍب يستدلوف هبا على دعواىم خالية من دليل صريح أو كناية اآليات  أف

 .وما يعتقدونو فيو يريدوف
ىم ٞبل بعض اآليات الٍب ٙبدثت عن أمور و وقد اعتاد علماء الشيعة ومفسر 

 لهمتأوي وأجاد ُب كشف فساد -رٞبو ا-وقد برع الربقعي  ،صرٰبة على مهديهم
 غّب نظر ُب سياقها القبلي والبعدي ومن غّب وزفٍ  ومن ،لتلك اآليات على ما يريدوف

 .قواعد اللغة العربيةأو إعماؿ لنظر  وببل ،لآلية باآليات الكرٲبة األخرى ا٤بماثلة
معانيها  ويلووفو منها قسرًا وتبلعبًا بالقرآف الكرمي، نما يريدو على ا هنملو ٰب بل
ات تعِب عكس ما يريدونو يوإف كانت حقيقة اآل ،و ُب ا٤بهدينو يعتقدما لتوافق مع 

 .ٛباماً 
ومن ىم أقل من األنبياء رتبة كبعض  ،٪بد أ٠باء األنبياء مذكورة ُب آيات كثّبةو 
رضي ا -حارثة بن  فقد ذكر منهم ُب القرآف الكرمي زيد ،-رضي ا عنهم-الصحابة 

 .(ٕ)-عنو
ماـ الغائب فضبًل عن اإل ،ُب حْب أف أئمة الشيعة ال يوجد ٥بم ذكر ُب كتاب ا

-الذي بالغوا ُب ذكر صفاتو و٠باتو وأعمالو وخصائصو حٌب فاؽ بذلك ما لؤلنبياء 
 .-و عليهم أٝبعْبصلوات ا وسبلم

، فأين (ٖ)﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿وا تعأب وصف كتابو الكرمي بقولو: 
                                                           

 (.ٔٚ - ٓٚقيق علمي، ص: )ٙبانظر: ( ٔ)

]سورة األحزاب، اآلية رقم:  ﴾ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ﴿( قاؿ تعأب: (ٕ
(ٖٚ).] 
 (.ٖٛ( سورة األنعاـ، اآلية رقم: )(ٖ
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿: -وجل عز-يعة فيو؟، وقاؿ ذكر مهدي الش

 .(ٔ)﴾ڄ

للتائو ٤بهدي الشيعة ُب القرآف الكرمي؟، وىذا أىم أمر ُب  شاؼٍ  فلم ال يُذكر بيافٌ 
الكتاب  يوجد لو ذكر ُب دينهم الذي يرتكز وجوده ا٢بإب على اإلماـ الثاين عشر وال

 !الكرمي

ٱ  ﴿كما قاؿ تعأب:   ،وجد ُب كتاب ا ما ىو أقل شأنًا ُب دين اقد و 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ

َبؾ ذكر اإلماـ الثاين عشر ُب القرآف رئ أف يُ ، فأيهما أشد أثرًا على دين ا٤ب(ٕ) ﴾ٺ
الكرمي أـ أف يَبؾ ذكر أنواع األطعمة واألشربة ارمة وا٤بباحة؟، ومع ذلك ٓب يُذكر خاًب 

 .ْب ُب القرآف الكرمي كما يدعونواألئمة ا٤بعصوم
، أو أف بعضهم تعّسف ُب (ٖ)وىذا ما دعاىم لتأويل كثّب من اآليات ٤با يريدونو

قوط اسم جازؼ ونطق بالكفر حينما ادعى وقوع التحريف ُب القرآف الكرمي وسو  ،قولو
 .علي واألئمة منو

و٤با كانت داللة القرآف الكرمي ال تسعفهم فيما يريدوف ١بؤوا للكذب ُب السنة 
وىو ما  ،و٧باولة إثبات إمامة مهديهم ا٤بنتظر بالوضع والكذب ُب األحاديث ،النبوية

 .-ٗبشيئة ا تعأب- التإب٤ببحث ا قعي منو ُببياف موقف الرب سيكوف 
  

                                                           

 (.ٜٛ( سورة النحل، اآلية رقم: )(ٔ
 .(ٜٙ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )(ٕ
 ،( أفرد الربقعي بابًا ُب رسالتو: "نقد ا٤براجعات" بعنواف: )التأويبلت الباطنية آليات القرآف((ٖ

 ثِبوٞبلهم ٥با قسرًا على أئمتهم اال ،وذكر ٭باذج من تأويبلت الشيعة آليات القرآف الكرمي
ا القرآف عشر، وأهنم دّسوا ُب القرآف أ٠باء أئمتهم دساً، وحرفوه، ويقولوف ُب ٦بالسهم: ىذ

 .[(ٖٓ ،ٕٓنقد ا٤براجعات، ص: ) :انظر] .بدوف اإلماـ ال ٜبن لو وال يعبأ بو
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 .المبحث الثاني: الروايات التي يستدلون بها على المهدي

 عند الشيعة اإلماميةسبق بياف موقف الربقعي من أسانيد الروايات واألخبار 
 .(ٔ)الواردة ُب ا٤بهدي

الة على ظهور روايات الوُب ىذا ا٤ببحث سيتضح موقفو من متوف  مهدي الدَّ
قد أورد الشيعة ُب مهديهم روايات عدة، وبأسانيد فرأيو ُب مضامينها، بياف و  ،الشيعة

 تفتقد ألقل شروط قبوؿ الرواية، ومتوف ومضامْب تتعارض مع نصوص القرآف الكرمي
 .والروايات األخرى الواردة فيو

 (ٕ)كاف حاؿ رواياهتم ذات أسانيد ضعيفة ورواة ٦باىيل غّب صا٢بْب للقبوؿ  وإذا
ك ا٤بضامْب فهل كانت مضامْب مروياهتم على درجة من القبوؿ وسبلمة االستئناس بتل

! ٕبيث يصبح من اتمل أماـ الباحث أف يضم ىذه الروايات ُب إثبات ىذه العقيدة
كاف رجا٥با وأسانيدىم   ذاإحٌب  ،وتقّويها ٥باغّب الصحيحة إٔب غّبىا من ا٢بسن فتشهد 

 .شروط القبوؿ؟ بعض مال يتوفر فيه
موقفًا حازمًا من غّب  ولقد برز ُب طريقة الربقعي ُب معا١بة ىذه الروايات اٚباذه

ما ورد فيها، قبوؿ فهذا ال يعِب  شيعةوإف كانت مشهورة بْب المنها، حٌب الصحيحة 
ة ومكذوبة على هي ال تساوي شيئًا إذا كانت موضوعوإف بلغ عددىا آالؼ األخبار ف

 قائلها، حيث يقوؿ:
))و٫بن نقوؿ: إف أخبار اجملاىيل وإف بلغ عددىا اآلالؼ فإهنا ال تساوي قرشاً، 

                                                           

 الفصل الثاين. ،الباب األوؿانظر: ( (ٔ
( كاف ذلك بسبب إٮبا٥بم لعلم اإلسناد والرواية وعدـ اىتمامهم بو إال بعد انتهاء عصر (ٕ

مَّ لديهم ينصب على الرواية وىذا ما جعل ا٥ب ،و٣بشيتهم من تعيّب أىل السنة ٥بم ،التدوين
اجملردة من غّب تدقيق وال ٛبحيص ُب ا٤برويات، فُبِب مذىبهم وُشيدت أصولو على أساس ىذه 
الروايات قبل أف يدخل علم التصحيح والتضعيف لديهم، فلو طبقوا ىذا العلم كما ينبغي 

 بقي ُب دينهم ما يُعتد بو. بعد معرفتهم بو ٤با
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وىذا من القواعد الٍب يقرُّ هبا العلماء عامًة، و٫بن نرى ُب  ،ورب شهرة ال أصل ٥با
 .(ٔ)وكانت من وضع العواـ(( ،ليس ٥با أصلٌ عصرنا ألوَؼ األخبار الٍب يرويها الناس و 

كما ُب ىذا وتأكيدًا ٤بوقفو ا٢باـز من روايات الشيعة ا٤بصنوعة ُب ا٤بهدي  
 ،ال ٱبلو من إشكاؿ اً ثالث اً شرعي ، يذكر مثالْب واقعيْب ال إشكاؿ فيهما، ومثاالً ا٤ببحث

 وىي كما يلي:
وتقرر أف يَبأس  ،شاهوطُوي عهد ال ،حْب تغّّبت ظروؼ إيراف المثال األول:

، سرعاف ما شاع بْب الناس واشتهر أف ىناؾ من رآه (ٕ)الببلد أحد آيات ا العظمى
 ُب صورة القمر، وقد صدَّؽ عواـ الناس ىذه ا٣برافة مع أهنا كذبة من صنع السياسيْب.

عن ٦بيء الدجاؿ ُب صحاح أىل السنة  أنو وردت أخباٌر كثّبةٌ  المثال الثاني:
و٦بيئو أمر  ،وٲبلؤىا ا٢بشو ،وكذلك ُب كتب الشيعة، وعددىا يصل ا٤بئات ،(ٖ)وغّبىا

 .(ٗ)غّب معقوؿ

                                                           

 (.٘ٚ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٔ
 أٞبد ا٤بوسوي ا٣بميِب.بن  مصطفىبن  ( روح ا(ٕ
 ا من كتب السنن وا٤بسانيد.( كسنن أيب داود، ومسند اإلماـ أٞبد، وغّبٮبٖ)
( جاءت األحاديث النبوية صحيحة وصرٰبة ُب خروج الدجاؿ، ومنها ما رواه اإلماـ البخاري (ٗ

( عن أيب ٖٔٔ - ٕٔٔ/ ٖٔ(، ص: )ُٕ٘ٔٚب كتاب الفًب، باب ذكر الدجاؿ، برقم: )
، و٥با يومئذ سبعة أبواب قاؿ: ))ال يدخل ا٤بدينة رعب ا٤بسيح الدجاؿ -y-بكرة عن النيب 

-قاؿ: قاؿ النيب  -رضي ا عنو-مالك بن  على كل باب ملكاف((، وجاء ُب حديث أنس
y-أال إنو أعور وإف ربكم ليس بأعور، وإف و األعور الكّذاب: ))ما بُعث نيب إال أنذر أمت ،

أخرجو البخاري، كتاب الفًب، باب ذكر الدجاؿ، برقم: ] .بْب عينيو مكتوب: كافر((
٥بم، ، وأىل السنة وا١بماعة ال يعارضوف نصوص الوحيْب بعقو [(ٗٔٔ/ ٖٔ(، ص: )ٖٔٔٚ)

وال يفَبضوف أف الشيء يكوف معقواًل أو غّب معقوؿ ما داـ أنو ثبت بالنص الشرعي الصحيح 
الصريح، وإذا أردنا أف نطرد ا٤بنهج العقلي ُب ٝبيع ا٤بسائل فلقائل أف يقوؿ: الدجاؿ غّب 
معقوؿ لدى الربقعي ولكنو معقوؿ عند غّبه!، وهبذه ا٤بوازنة ال تثبت قدـ الشرع على مسألة، 
فالعقل متذبذب بْب فبلف وفبلف من الناس، والواجب علينا ىو التسليم للنصوص الشرعية 
= 
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 ،أهنم أشاعوا بْب الناس حٌب جعلوىم يعتقدوف أننا وىابيوف حقاً  المثال الثالث:
مع أف كل ىذا ال  ،وأننا نتلقى األمواؿ من ا٤بملكة العربية السعودية ،وأننا أعداء علي

أيب طالب بن  ست كذلك عدواً لعليول ،فأنا لست وىابياً  ،افَباءوىو ٧بض  ،صّحة لو
 .بل إننا أشد الناس حباً لو ،-رضي ا عنو-

 .(ٔ)رياالً واحداً من السعودية وٓب أتلقَ 
 ،فالربقعي بذكره ٥بذه األمثلة الثبلثة إ٭با ىو يؤسس لقاعدة يعلمها عقبلء الناس

ووجود ٦بموعة منهم تعمل بو دىراً من زماهنا  ،بْب الناس وانتشارهوىي أف شيوع القوؿ 
 يدؿُّ على وال  ،ال يعِب ذلك صحة ىذا القوؿ

ُ
هناؾ  ف ،عليها فيوعتمد سبلمة األدلة ا٤ب

                                                           
= 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ﴿الثابتة واإلٲباف ٔبميع ما ورد فيها كما قاؿ تعأب: 

ع إعماؿ العقل والفكر ُب ٧باولة فهم [، م(ٚ]سورة ا٢بشر، اآلية رقم: ) ﴾ہ  ہ
النصوص واألحكاـ ال ُب إنكارىا والصد عنها، والعآب ٱبشى عليو من الردة برده للنصوص، 

وال يوجد ُب  ،بينما ا١باىل يعلم ويفهم، وليس ُب أحاديث الدجاؿ اضطراب ُب متوهنا
ا، وإف وجود ىذا سلسلة رواهتا مقاؿ حٌب يتطرؽ ٥با الشذوذ فيسوغ ألحد أف ال يقبل هب

ُب قبوؿ العقائد الثابتة أو ردىا وقيامو بوزهنا  -يرٞبو ا-الفضل الربقعي  والنفس عند أب
 ،ٗبيزاف العقل يعترب موافقة صرٰبة للمعتزلة الذين يقيموف للعقل وزنًا أكثر من ا٤بطلوب

عنهم ُب  إال أف الربقعي قد ٱبتلف ،وٯبعلونو حاكمًا على الشرع ،ويضربوف بو النصوص
أف الشيعة معتزلة ُب مسائل االعتقاد ال ٱبفى بو انتقائيتو إلعماؿ العقل ُب أشياء دوف أشياء، 

بعد  وال سيما األ٠باء والصفات، ولعل ىذا ا٣بطأ من اللوثات والَبسبات الٍب ٓب تنقشع عن
لعقائد ترؾ كثّبًا من أصوؿ ا -كما سبق إثباتو من كبلمو-نو إٙبولو للعقيدة الصافية، إذ 

بل رد على أصو٥بم، ولو أنو توّسع ُب البحث  ،الشيعية وما يتعلق بالتوحيد والشرؾ وغّبىا
وا٤بطالعة ُب وظيفة العقل ُب التعامل مع النصوص الشرعية ووقف على ما يرفع عنو جهلو 

 فإف الظن فيو من خبلؿ مراجعاتو الكثّبة السابقة أف ،واللبس العالق ُب ذىنو ُب ىذه ا٤بسألة
كما قالو ُب كثّب من ا٤بسائل، يرجع إٔب ا٢بق ويقوؿ بالعدؿ الذي عليو أىل السنة وا١بماعة  

 .وا غالٌب على أمره
 (.ٙٚ - ٘ٚٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٔ
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ال ٪بدىا تعتمد  كثّب من ا٣برافات واألكاذيب ا٤بنتشرة بْب الناس بالنظر الظاىر ٥با
حتها والتحقق من وٕبث للتأكد من ص فاألمر ٕباجة إٔب تقصٍّ  ،على أصوؿ صحيحة

 سبلمة أدلتها.
يعة ُب ا٤بهدي ال يوجد فيها كما يرى الربقعي بأف ٝبيع األخبار ا٤بنقولة عن الش

 .(ٔ)عن ثقة معلـو ا٢باؿ مرويٌّ  واحدٌ  خربٌ 
ىل من ا٤بمكن أف تُقدَّـ رواية اجملاىيل وا٤بهملْب والضعفاء على  :ٍب يتساءؿ

 .(ٕ)؟تعأباآليات القرآنية الصرٰبة من كتاب ا 
ها: ا٤بروي من ،رواياهتم عن ا٤بهديمتوف ويذىب لوجود إشكاالت كبّبة واردة ُب 

 وغّبىا ال تقل عنها شذوذاً.، (ٖ)ُب إمامة األطفاؿمنها 
وقد أدرؾ ُصّناع التشيع ىذه اإلشكاالت فيها فقرروا أف تكوف عقيدهتم قبل 

 ونسبوا أليب جعفر قولو: ،ريةإعبلهنا س
م أف يكوف مالكًا لنفسو، مقببًل على شأنو، عارفًا بأىل زمانو، ينبغي للمسل))

                                                           

 (.ٚٚ، ص: )ٙبقيق علميانظر: ( ٔ)
 (.ٕٛٗكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٕ)
بذلك تأسيسًا إلمامة ا٤بهدي الذي اختفى ( يرى الشيعة أنو ال بأس بإمامة األطفاؿ، ويقولوف ٖ)

]سورة مرمي،  ﴾پ  پ  پ﴿بقولو تعأب:  حيث يستدلوفعن األنظار وىو طفل، 
ألف  ؛بأف االستدالؿ باآلية على إمامة ا٤بهدي باطلبينما ٯبيبهم الربقعي [، (ٕٔاآلية رقم: )
باب وليست مرحلة الرضاعة كما زعموا بشأف الصيب )الذي يكوف دوف الفٌب الصبا فَبة الش

عمراً(، وأف معُب ا٢بكمة قد يكوف غّب النبوة وىو ثابت حٌب لغّب األنبياء، فهو لؤلنبياء من 
باب أؤب، وأف ا يعطي الفهم والنبوغ واالستعداد ا٣باص لبعض الصبياف دوف سواىم، 

ې   ې  ې  ې  ﴿لم لو وال معرفة كما يقوؿ تعأب: والطفل حديث الوالدة ال ع

خّب  -y-[، ورسوؿ ا (ٛٚ]سورة النحل، اآلية رقم: ) ﴾ى  ى  ائ  ائ
انظر: كسر الصنم، ص: ] .البشر ٓب يقل ذلك عن نفسو فغّبه ٩بن يأٌب بعده من باب أؤب

(ٕٜٗ( ،)ٕٙٛ( ،)ٕٜٙ)]. 
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 .(ٔ)فاتقوا ا وال تذيعوا حديثنا((
أّكد القزويِب أف الظروؼ السياسية تتبدؿ وال تستقر وال تسمح  -أيضاً -وبو 

 .(ٕ)بنشر ىذه ا٢بقيقة بصورة مكشوفة، أو التحدث عنها بصورة مفصلة
الفضل الربقعي ُب  ورأي أب تبّْب م ُب ا٤بهدي نماذج من أبرز مروياهتسأعرض لو 

 .سيتبّْب ال ترقى لدرجة الصّحة كما مع أفَّ رواياهتم  ،مهدي الشيعة
قاؿ:  -y- أف رسوؿ ا -رضي ا عنو-مالك بن  أنس عن الرواية األولى:

، ٍب عدَّ نفسو، وٞبزة، وجعفر، ))٫بن أبناء عبدا٤بطلب، سادات أىل ا١بنة، ورجا٥با
 .(ٖ)وعلي، وفاطمة، وا٢بسن، وا٢بسْب، وا٤بهدي((

 الستداللهم بالرواية األولى: (ٗ)مناقشة البرقعي -
أف ىذه الرواية ومثيبلهتا توّجو فكر الناس وتعّلقهم با٤بخلوقْب بداًل من  .ٔ

 أحد أسباب وقوعهم ُب الشرؾ.وىذا  ،أف توجههم وتعلقهم با٣بالق سبحانو

                                                           

 (.ٕٕٗ/ ٕ( أصوؿ الكاُب للكليِب، ص: )ٔ)
 (.ٙ٘اإلماـ ا٤بهدي من ا٤بهد إٔب الظهور، ص: )انظر: ( (ٕ
(، برقم: ٖٛٔ(، وأخرجها الطوسي ُب: كتاب الغيبة، ص: )ٛٚٙبقيق علمي، ص: ) انظر:( ٖ)

ر العاملي ُب: (، وا٢بٚٛ/ ٔ٘(، )ٔ(، برقم: )٘ٙ/ ٔ٘(، واجمللسي ُب البحار، ص: )ٕٗٔ)
وعلَّق  ،(ُٚٛٓٗب سننو كتاب الفًب، برقم: ) و(، وابن ماجٜٕٗالفصوؿ ا٤بهمة، ص: )

عليها اقق ادث العبلمة/ ٧بمد فؤاد عبدالباقي قاؿ: ))ُب الزوائد: ُب إسناده مقاؿ((، 
مع جهلهم علماً بأفَّ ىؤالء العلماء الشيعة الذين أخرجوا الرواية ُب كتبهم نسبوىا البن ماجو 

ال يلتـز بإخراج الصحيح ُب سننو، ولعدـ معرفتهم بكتب ا٢بديث عند  -رٞبو ا-بأنو 
 وف كتب السنن كتب صحاح فيقولوف: )صحاح أىل السنة الستة(.السنة يسمّ 

إلثبات القائم باإلبطاؿ  اُب مناقشة الروايات الٍب يعتمدوهن -رٞبو ا-( ال يلتـز الربقعي ٗ)
 -كثّباً -ية وا٤بناقشة التفصيلية ١بميع ما ورد فيها من أغبلط، وإ٭با يكتفي بالكامل للروا

باإلشارة إٔب تساؤؿ أو تساؤلْب حوؿ الرواية الٍب يرى فيها ٨بالفة للصواب، أو ٯبيب عنها 
 إلسقاط االحتجاج هبا. ويرى أفَّ ذلك كاؼٍ ، من وجهْب أو ثبلثة أوجو
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وفيها ما يُعدُّ ضعيفاً  ،أف سلسلة إسناد ىذه الرواية فيها ٦بهوؿ مهمل .ٕ
 .(ٔ)فالرواية ال تصلح لبلحتجاج لذا ؛وكذاباً 

أفَّ كتاب ا تعأب ذكر غّب ىؤالء ا٤بذكورين ُب الرواية من العظماء  .ٖ
م العظماء فقط بينما غّبىم عمراف، فهل من ورد ذكرىم ُب ىذا النص ى ةبنامثل: مرمي 

٩بن ذكروا ُب القرآف الكرمي ليسوا بعظماء؟ وىنا اإلشكاؿ ُب حصر الفضل والعظمة ُب 
 .(ٕ)أشخاص ٧بددين دوف غّبىم

-رسوؿ ا  يقوؿ: قاؿ أيب: قاؿ (ٖ)أيب ليلىبن  عبد الرٞبن عن الرواية الثانية:
y-ٍب إنو ذكر يـو الغدير وبعض علم ُب يـو خيرب لعلي وفتح ا بيده: ))أعطى ال ،

فضائل علي إٔب أف قاؿ: بكى رسوؿ ا فقيل: ٤باذا تبكي يا رسوؿ ا؟ قاؿ: أخربين 
م سيقتلوف ابنو وعندما جربائيل أف الناس سيظلمونو وأهنم سيحولوف دونو وحٌب كما أهن

 .(ٗ)((وسيذؿ أعداءه ويكثر مّداحوه ،ميقـو القائم فسّبفع ىذا الظل
 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية الثانية: -

 .(٘)أف ُب سلسلة إسناد ىذه الرواية ٦باىيل .ٔ

                                                           

أيب فروة، قاؿ عنو الزىري: ))قاتلك ا يا بن  عبدا بن ( وذكر الربقعي من رواهتا: إسحاؽٔ)
ابن أيب فروة ما أجرأؾ على ا! أال تسند حديثك؟ إنك لتحدث بأحاديث ليس ٥با خطم 

كتاب الضعفاء ] .أيب فروة((بن  وال أزمة((، ويقوؿ اإلماـ أٞبد: ))ال ٰبل الرواية عن إسحاؽ
 .!عاقل رواية فيها ىذا الرجل ا٤بتهم؟، فهل يقبل [(ٛٔٔ - ٚٔٔ/ ٔللعقيلي، ص: )

 (.ٛٚ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )(ٕ
أيب ليلى األنصاري، ا٤بدين ٍب الكوُب، ثقة، من الثانية، مات بوقعة ا١بماجم بن  ( عبدالرٞبن(ٖ

، وقد يوجد ُب [(٘ٓٔٗانظر: تقريب التهذيب، برقم: )] .قيل إنو غرؽ ،سنة ثبلث وٜبانْب
ولكن ال يسلم ٥بم بقية اإلسناد من   ،أيب ليلىبن  رٞبنالثقات كعبدبعض أسانيد رواياهتم 

كذاب أو ضعيف أو ٦بهوؿ، أو ال يسلم ٥بم ا٤بًب من ٨بالفة صرٰبة للقرآف الكرمي كما 
 .أو تركيب ألسانيد من عدة أ٠باء للرواة على متوف ٨بتلقة ومكذوبة سيّتضح

 (، بغّب لفظ الربقعي.ٚ) (، برقم:ٚٙ/ ٔ٘( أخرجو اجمللسي ُب البحار، ص: )(ٗ
قبلبة، وذكر ابن حجر اثنْب من الرواة هبذا اللقب، األوؿ برقم:  ا( وذكر الربقعي من ىؤالء: أب(٘

= 
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احوف للمهدي ُب العصور السابقة كما ىو موجود ُب أنو ال يوجد مدّ  .ٕ
 .مع ظهور ا٤بّداحْب لوهنار، ومع ذلك ٓب يظهر  نو ليلعصرنا ىذا ٩بن ٲبدحو 

َـّ اإلطراء وهنى عنو وعدَّه من عمل ا١باىلية   .ٖ كما وضَّحتو أف اإلسبلـ ذ
 .(ٔ)لئلسبلـ؟  وىو ٨بالفْبفلماذا يتفاخروف با٤بدَّاح -y- سنة الرسوؿ

ر من أم أنو قاؿ: ))٤بَّا كاف -رضي ا عنو-عن جعفر الصادؽ  الرواية الثالثة:
إٔب ا تعأب وقالت: يا رب ما كاف ضجَّت ا٤ببلئكة  -عليو السبلـ-علي بن  سْبا٢ب
 -عليو السبلـ-قاؿ: فأقاـ ا ٥بم ظل القائم  فعل ىذا با٢بسْب صفّيك وابن نبّيك؟يُ 

 .(ٕ)من ظا٤بيو((وقاؿ: هبذا أنتقم لو 
 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية الثالثة: -

لكي   جعفر الصادؽ أف ا٤ببلئكة ضجَّتىل أوحى ا تعأب إٔب .ٔ
 .!؟بينهما ينسب جعفر  تعأب مباشرًة وببل واسطة

فكيف يكوف  -y-وحي قد انقطع بعد موت رسوؿ ا أف ال .ٕ
 .!؟وليس ٩بن يوحى إليوكة ُب السماء الصادؽ قد َعِلَم فعل ا٤ببلئ

                                                           
= 

 ،عمرو، ا١برمي، أبو قبلبة البصري، ثقة فاضل كثّب اإلرساؿبن  زيدبن  ( عبدإٖٔٗ)
قضاء سنة أربع ومائة، قاؿ العجلي: فيو نصب يسّب، من الثالثة، مات بالشاـ ىاربًا من ال

عبدا٤بلك بن ا ٧بمدبن  عبدابن  ٧بمدبن  ( عبدا٤بلكٖٖٗٗوقيل بعدىا. والثاين برقم: )
تغّب حفظو ٤با  ،الرقّاشي، أبو قبلبة البصري، يكُب أبا ٧بمد، وأبو قبلبة لقب، صدوؽ ٱُبطئ

التهذيب انظر: تقريب ]، مات سنة ست وسبعْب ومائتْب. ةسكن بغداد، من ا٢بادية عشر 
وٓب ٙبدد سلسلة إسناد  ،ف هبذا االسماف راويافهذ [(ٜٖٙ - ٜٕٛ/ ٔالبن حجر، ص: )

 روايتهم أي واحد فيهم!، وعلى كل حاؿ فاألوؿ: كثّب اإلرساؿ، والثاين: ٱُبطئ تغّب حفظو.
 (.ٓٛ - ٜٚٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٔ
 (.ٛبرقم: )(، ٛٙ - ٚٙ/ ٔ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )(ٕ
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، حيث !؟اً فهل سيكوف قتلة ا٢بسْب أحياء أـ أموات عندما يقـو القائم .ٖ
 ،، ومعلـو أهنم ماتوا منذ قروف(إف ا سينتقم بالقائم من قتلة ا٢بسْب)ف تتمة الرواية: إ

 .!؟أب، فعبلـ سيعاقبهم قائم الشيعةوعقاهبم على ا تع
، و٠بات الوضع ظاىرة ُب (ٔ)وضاعْبأف ُب سلسلة إسناد ىذه الرواية  .ٗ

 .(ٕ)ىذه الرواية ُب عدـ إحساف نسجها
أنو ينبغي على الشيعة أف يثبتوا حجية كبلـ اإلماـ ويثبتوف التزاـ اإلماـ  .٘

و٤با كاف كبلـ ا تعأب ليس فيو إثبات حجية كبلـ  ،بكبلـ ا تعأب ألنو ىو ا٢بجة
 اإلماـ نفسو والروايات ا٤بسندة إٔب األئمة. األئمة، فهم يريدوف أف يثبتوا ذلك بكبلـ

، وىنا ٪بدىم (ٖ)أهنم يعتقدوف أنَّو ال حجية ُب الكلمات وأخبار اآلحاد .ٙ
ٰبتجوف بأخبار اآلحاد فيما يريدوف من مسائل، حيث ال مانع لديهم من ا٣بروج على 

 .(ٗ)أصو٥بم وقواعدىم ُب سبيل إثبات ما يريدوف
قاؿ  أنو قاؿ: -رضي ا عنو-ا جعفر الصادؽ عن أيب عبد الرواية الرابعة:

                                                           

وإ٭با أطلق حكمو على بعضهم دوف ٙبديد ٥بم،  ،( ٓب يسم الربقعي أحدًا من الرواة الوضاعْب(ٔ
عبيد، بن ا : ٧بمدػ( لٛ(، برقم: )ٚٙ/ ٔ٘وقد نسب اجمللسي ىذه الرواية ُب ٕبار األنوار: )

ي، و راوىذه داللة على جهالة ال ،وىو اسم ٦برد من أي نسبة أو وصف ليتم التوصل لَبٝبتو
]انظر: تقريب  .عبيد، أخو سعيد، ٦بهوؿ، من ا٣بامسةبن  وقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر: ٧بمد

عمّبة، بن  ([، وذكر اجمللسي ُب سندىا: سيفٖٔٚٙ(، برقم: )ٖٛ٘/ ٕالتهذيب، ص: )
/ ٔ]انظر: تقريب التهذيب، ص: ) .الكوُب، النخعي، صدوؽ لو أوىاـ، من السابعة ٛبييز

بن عبدالعزيز ابن ٞبراف، وىو:  [، وذكر اجمللسي ُب سندىا: ٧بمد(ٕٔٓٛ(، برقم: )ٖٕٛ
(، ٔٔ٘/ ٕ]انظر: تقريب التهذيب، ص: ) .القيسي، البصري، صدوؽ فيو لْب، من التاسعة

 ([.ٙٗٓٙبرقم: )
 (.ٓٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٕ)
ز ألحد أف يقطع ( يقوؿ ا٤بفيد: ))ال ٯبب العلم وال العمل ُب شيء من أخبار اآلحاد، وال ٯبو ٖ)

([، ويقوؿ ٕٗٔ]أوائل ا٤بقاالت ُب ا٤بذاىب وا٤بختارات، ص: ) .ٖبرب الواحد ُب الدين((
 ([.ٜٙٔ/ ٗ]هتذيب األحكاـ، ص: ) .الطوسي: ))خرب الواحد ال يفيد علماً وال عمبًل((

 (.ٕٔٔ( انظر: كسر الصنم، ص: )ٗ)
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، يأًبُّ بو، : ))طوىب ٤بن أدرؾ قائم أىل بيٍب وىو مقتٍد بو قبل قيامو-y-رسوؿ ا 
((ىم، أولئك رفقائي، وأكر وبأئّمة ا٥بدى من قبلو، ويربأ إٔب ا من عدوّ   .(ٔ)ـ أمٍب عليَّ

 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية الرابعة: -
، فكيف فجزاؤه طوىب ذكرت الرواية أف من اقتدى با٤بهدي قبل قيامو .ٔ

 .!؟ٓب ُتشاىد سّبتو وأخبلقو وتعاملويكوف االقتداء بشخص ٓب يظهر و 
قتداء با٤بهدي قبل ظهوره، كيف يكوف ا٤بقتدي مع التسليم بصحة اال .ٕ
 .(ٕ)!؟أفضل األمة وأكرمها وىو يقتدي ٗبن ال تعرؼ سّبتو بعدُ  باجملهوؿ

، (ٖ)﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ ﴿أف ىذا من االفَباء كما قاؿ تعأب:  .ٖ
األمة ال ٯبعل  قتداء بغّبه من أفرادواال -y-القدوة واألسوة ىي ُب رسوؿ ا إذ 

 -y-قتداء برسوؿ ا واال ،وأكـر منووىناؾ من ىو أفضل  ،الشخص أفضل األمة

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    وئ  ۇئ ﴿مأمور بو كما قاؿ تعأب لعباده ا٤بؤمنْب: 

 .(٘)،(ٗ)﴾ېئ

: -y-و قاؿ: قاؿ رسوؿ ا ئر الصادؽ عن آباعن جعف الرواية الخامسة:
 .(ٙ)(())من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرين

 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية الخامسة: -

                                                           

 (.٘ٔم: )(، برقٕٚ/ ٔ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
لثبوت سنتو وسّبتو وشيوعها، وكذا ا٣بلفاء والصحابة من  ؛قتداءأؤب باال -y-( رسوؿ ا (ٕ

بداًل من  -وىذا على فرض التسليم-قتداء بأئمتهم ا٤بزعومْب بعده، ولنا أف نُلزمهم باال
 وؿ.قتداء ٗبن مات ال باجملهقتداء ٗبجهوؿ ٓب ُيشاىده أحد، فاألؤب دعوة األتباع لبلاال

 (.ٗ( سورة الفرقاف، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٕٔ( سورة األحزاب، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٔٛ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘)
 (.ٕٓ(، برقم: )ٖٚ/ ٔ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )(ٙ
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 .(ٔ)أف ُب سلسلة إسناد الرواية ٦باىيل فهي غّب صا٢بة لبلحتجاج .ٔ
منكره كافراً،  لشاؾ فيو أون أركاف الدين ليكوف اأف ا٤بهدي ليس ركناً م .ٕ

 على تكفّب من ال يرى با٤بهدي. (ٖ)، وال يوجد دليل(ٕ)فقد يكوف ٦بتهداً 
ڑ  ڑ      ک  ﴿أف حدود الكفر بينها ربنا ُب كتابو الكرمي بقولو:  .ٖ

وىنا بْب  ،(ٗ)﴾ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ
وما الشيء الذي يوجب إنكاره كفر صاحبو، وىو سبحانو ٓب يذكر  ،تعأب حدود الكفر

                                                           

: الربقعي الرواة اجملاىيل ُب إسناد ىذه الرواية، ولكن اجمللسي ُب: ]ٕبار األنوار، ص ( ٓب يسمّ ٔ)
ىكذا وردت وتركتها كما - ،(أبيو)([، ذكر ُب إسنادىا: علي، و: ٕٓ(، برقم: )ٖٚ/ ٔ٘)

ف ٓب يُذكر ٥بما اسٌم كامٌل وال وصٌف ليتم التعرؼ عليهما،  ف الرجبلاوىذ -ىي على ا٢بكاية
إبراىيم، قاؿ عنو العقيلي: أبو عبدالرٞبن كوُب، ونقل حكم بن  كما ذكر ُب إسنادىا: غياث

]انظر: كتاب  .يو أنو مَبوؾ، وابن معْب أنو كذاب ليس بثقة وال مأموف ضعيفالبخاري ف
 ([.ٖٓٔٔ - ٜٕٔٔ/ ٖالضعفاء، ص: )

مع القواعد الشيعية الٍب توسعت ُب االجتهاد حٌب عذرت  اً ( قد يكوف ىذا ا١بواب متوافقٕ)
ذا ا١بواب على القائل بوقوع التحريف ُب القرآف الكرمي أنو ٦بتهد فيما يذىب إليو، إال أف ى

ف االجتهاد ال يكوف ُب أصوؿ إإذ  ،ال يستقيما٢بقة قواعد وأصوؿ أىل السنة وا١بماعة 
الدين بإنكارىا وجحودىا وإ٭با يكوف االجتهاد ُب األصوؿ ُب فهمها، يقوؿ ابن تيمية: 
))وليس لقائل أف يقوؿ: عدـ الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمو، كعدـ ا٣برب 

ألف عدـ الدليل ال يدؿ على عدـ ا٤بدلوؿ  ؛ر على القراءات الزائدة على ما ُب ا٤بصحفا٤بتوات
ومن قطع بنفي شيء من األمور العلمية لعدـ الدليل القاطع على وجودىا، كما ىو  ،عليو

]رفع ا٤ببلـ عن األئمة األعبلـ، ص:  .طريقة طائفة من ا٤بتكلمْب، فهو ٨بطئ خطأ بيناً((
(. ولذا يعذر أىل السنة وا١بماعة كبار ٖٔٔ/ ٔموع الفتاوى، ص: )([، وانظر: ٦بٕٙ)

ألف خطأىم فيها جاء  ؛-مثبلً - األئمة واجملتهدين الذين ضّلوا ُب مسائل األ٠باء والصفات
دىم، أو لوجود شبهة عن عليهامن ناحية فهمهم، فإذا أنكروا شيئًا منها لعدـ ثبوت الدليل 

والبد قبل  ،نزلة ضبلؿ عن ا٢بق ومرتكبْب ٣بطأٗبونوف فيها فبل يكفروف بذلك، وإ٭با يك
 التكفّب من إقامة ا٢بجة وفهم اجة وإزالة الشبهة.

ف إ( يقصد دليل صحيح عند الشيعة سليم من ا٤بعارض يفيد كفر منكر اإلماـ الثاين عشر إذ ٖ)
 ٥بم فيها.إما مكذوبة أو ضعيفة أو مؤولة لغّب موضوعها وال حجة  -كما سبق-ٝبيع أدلتهم 

 (.ٖٙٔ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٗ)
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ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ﴿"اإلماـ" بتاتاً، وٓب يقل: ))ومن يكفر باألئمة((، وقاؿ أيضاً: 

على  ، وىنا أيضًا ٓب يأتِ (ٔ)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ
يقولوف بأئمة ٝبيع أىل السنة وا١بماعة الذين ال إف القرآف ف ذكر "اإلماـ"، وبنص

فهل ٰبق ٥بؤالء ا١بهاؿ أف يعيّنوا حدود الكفر واإلٲباف ويزيدوىا  ،-مسلموف-الشيعة 
 .(ٕ)وينقصوىا؟!

- ا قاؿ: رسوؿ -رضي ا عنو-مسعود بن  عن عبدا الرواية السادسة:
y- لو ٓب يبق من الدنيا إال ليلة لطوَّؿ ا تلك الليلة حٌب ٲبلك رجل من أىل(( :

رًا ويقسم واسم أبيو اسم أيب ٲبؤلىا قسطًا كما ملئت ظلمًا وجو بيٍب يواطئ ا٠بو ا٠بي 
 .(ٖ)((ويةا٤باؿ بالس

 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية السادسة: -
 .(ٗ)أف ُب سلسلة إسناد ىذه الرواية ضعفاء و٦باىيل .ٔ
سها الٍب ٠بَّت أف ُب ىذا ا٤بًب ٨بالفة ٤بذىب اإلمامية ولرواياهتم نف .ٕ

 .(٘)ا٢بسن العسكريبن  مهدي الشيعة ٧بمد

                                                           

 (.ٚٚٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٛ - ٔٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٕ
(، من ٦بموع ٖ٘(، الرواية: )ٖٚ(، برقم: )ٗٛ/ ٔ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )(ٖ

 ضمنها كتابو.عبدا و بن   رواية نقلها عن ا٢بافظ أبو نعيم أٞبدْبأربع
اإلشارة إٔب ىذه الرواية عند كبلـ الباحث عن ا٢بديث السابع ُب االستدالؿ على  ت( سبقٗ)

من الصحيح الذي اختلط  و، وىوبياف ثبوتو لديهما٤بهدي عند أىل السنة وا١بماعة 
علم ا٢بديث دراية وتركيزىم على ٦برد الرواية  إٮبا٥بمبسبب  ؛بالضعيف وا٤بوضوع عند الشيعة

ومن ذلك أخذىم ىذا ا٢بديث من أىل السنة  ،أي طريق كانت وببل ٛبييز وال ٛبحيصب
ىذا واحتجاجهم بو على مهديهم مع أف عقيدهتم ُب اسم مهديهم تناقض ما ورد ُب 

 ديث.ا٢ب
موسى الرضا أنو قاؿ: ))ا٣بلف الصاّب من ولد أيب بن  ( من ذلك ما روي عن اإلماـ علي٘)

]الفصوؿ ا٤بهمة، ص:  .القائم ا٤بهدي(( صاحب الزمافعلي وىو بن  ٧بمد ا٢بسن
= 
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وسبب ذلك  ؛ي ٚبالف ما يعتقدونوأف الشيعة يرووف ىذه الرواية وى .ٖ
ولو   ،رغبتهم ُب التشبث بأي رواية فيها إشارة إٔب ما يتعلق با٤بهدي من غّب تدقيق فيها

 .(ٔ)كانت متعارضة مع غّبىا من الروايات
ا٢بسن قائم بن  و من الظاىر أف مهدي الشيعة ا٤بوعود ليس ىو ٧بمدأنّ  .ٗ
 .(ٕ)الشيعة

والشاىد  أنو قاؿ ُب رواية طويلة -عليو السبلـ- عن أيب عبدا الرواية السابعة:
أال  ،(ٖ)فقاؿ: يا جعفر -y-ٍب التفت رسوؿ ا ... ٤بهدي: ))منها ما يتعلق با

ي يدفعها إٔب فقاؿ: كاف جربئيل عندي فأخربين أف الذ .قاؿ: بلى يا رسوؿ ا أبشرؾ؟
ينار،  أتدري ،القائم ىو من ذريتك من ىو؟ قاؿ: ال، قاؿ: ذاؾ الذي وجهو كالدِّ

يكتنفو  ،، يدخل ا١ببل ذليبلً، وٱبرج منو عزيزاً (ٗ)وأسنانو كا٤بنشار، وسيفو كحريق النار
 .(ٙ)وميكائيل(( (٘)جربئيل

                                                           
= 

وىو ٧بمد ا٤بنتظر ولد  -رضي ا عنو-ويقوؿ القندوري: ))فاختفى إٔب اآلف  ([،ٕٗٚ)
 ([.ٔ٘ٗ/ ٕ]ينابيع ا٤بودة، ص: ) .ا٢بسن العسكري معلـو عند خاصة أصحابو((

 (.ٖٛ - ٕٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٔ)
(، وُب ىذا ا١بواب إشارة إٔب أف الشيعة قد يتبعوف أي ناعق ينعق ٙٛٙبقيق علمي، ص: ) انظر: (ٕ)

٥بم بأنو ىو ا٤بهدي ُب أي زمن من األزماف أو أهنم يظنوف فيو أنو مهديهم ا٤بوعود، إذ النصوص 
وٝبيع ما لديهم أباطيل وضبلالت متضادة  ،ا٤بهدي الصحيحة ال تدؿ على ما يعتقدونو ُب

نصيٌب من االفتتاف بفتنة ا٤بسيح  -وا أعلم-وقد يكوف ٥بم  ،ومتعارضة كما سبق إيضاحها
 الدجاؿ على أنو مهديهم إذا أذف ا تعأب لو با٣بروج، أسأؿ ا ا٢بفظ من  الضبلؿ.

 شي كما ىو مذكور ُب صدر الرواية.عبدا٤بطلب ا٥بامشي القر بن  أيب طالببن  ( جعفرٖ)
 صاؼ ال تدؿ على رجل ا٥بداية والرٞبة والدعوة وإ٭با تدؿ على أفعاؿ ا٤بفسدين.و ( ىذه األٗ)
بلفظ  -عليو السبلـ-سيأٌب ُب عّدة مواضع استخداـ الشيعة ُب رواياهتم السم ا٤بلك جربيل ( ٘)

، ويوجد فيها أربع عشرة ُب مؤلفاهتم وقد تركتو كما كتبوه)َجربائيل( وبدوف األلف )َجربئيل( 
(، كما ورد ذكره بلفظ ٖٛ٘/ ٓٔلغة كما ذكر أبو الفيض ا٢بسيِب ُب تاج العروس، ص: )

 (.ٜٕٙٔ/ ٗ)جربائيل( عند الفارايب ُب الصحاح، ص: )
 (.ٚٚ - ٙٚ/ ٔ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )(ٙ
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 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية السابعة: -
 .(ٔ)أف سلسلة إسناد ىذه الرواية ال ٚبلو من إشكاؿ .ٔ
جل -تنسب لو  ألهنا ؛الرواية تتضمن نسبة النقص  تعأبأف ىذه  .ٕ
عليهما -ربيل وميكائيل إعاذة ا٤بهدي وٞبايتو باثنْب من مبلئكتو وٮبا ج -وعبل
فإف  ،خلقو معو اً وا تعأب قادٌر على أف يعيذه بكلمة من غّب أف ٯبعل أحد ،-السبلـ

 ذلك ال يعجزه وال يكرثو.
والصحيح  ،مع ا٤بهدي -عليو السبلـ-جربئيل اية نزوؿ أنو ذكر ُب الرو  .ٖ

 .(ٕ)-y-ال ينزؿ على أحد بعد رسوؿ ا  أنو
و٥بم العزة  ،أننا نقوؿ ٥بم أٓب يصبح حكم إيراف اليـو بيد مريدي اإلماـ .ٗ
 .(ٖ)، فلماذا ال يظهر قائمكم؟وا٤بنعة والقوة

: -y-نيب قاؿ: قاؿ ال -رضي ا عنهما-عمر بن  عن عبدا الرواية الثامنة:
 .(ٗ)(())ٱبرج ا٤بهدي من قرية يقاؿ ٥با: كرعة

                                                           

بن اؿ ُب إسناد الرواية، وذكر اجمللسي منهم: "أٞبد ( ٓب يسم الربقعي الرواة الذين عليهم إشكا(ٔ
 .[(ٙٚ/ ٔ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: )] .وجد لو ترٝبةت٦بهوؿ ال راٍو ىوذة"، وىو 

 (.ٗٛ - ٖٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٕ
 (.ٕٔ٘كسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٖ)
(، من ٦بموع ٚية: )( الرواٖٚ(، برقم: )ٓٛ/ ٔ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )(ٗ

عبدا األصبهاين، وضّمنها كتابو، وذكر بن   رواية نقلها عن ا٢بافظ أبو نعيم أٞبدْبأربع
( وعلَّق اجمللسي على ىذه الرواية قائبًل: ))ىذا حديٌث حسٌن ٜ٘/ ٔ٘اجمللسي ٫بوىا ُب: )

وإال فالرواية  -مارضي ا عنه-رزقناه عالياً((، ولعل علوه عند اجمللسي ُب نسبتو البن عمر 
 شاذة بذكر قرية كرعة الٍب ٓب ترد ُب ٝبيع األحاديث الدالة على ا٤بهدي.

 كما أخرج اجمللسي روايًة بغّب إسناد وقاـ بنسبتها لعلي  ،وكرعة ىي: قرية ُب ببلد اليمن -
فما يكوف حالو عند غيبتو؟ قاؿ: يصرب حٌب  ،أنو قاؿ: ))فقلت: يا رسوؿ ا -رضي ا عنو

/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )] .ذف ا لو با٣بروج، فيخرج من اليمن من قرية يقاؿ ٥با: كرعة((يأ
ٖٛٓ)]. 
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 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية الثامنة: -
ا ٨بالفة صرٰبة للروايات الٍب تفيد أف ا٤بهدي سوؼ يقـو من أف فيه .ٔ

 .(ٕ)، أو أفَّ مكاف خروجو غّب معلـو(ٔ)مكة ا٤بكرمة
سوؿ ا ر  قاؿ: قاؿ -ا عنهمارضي -العباس بن  عن عبد ارواية التاسعة: ال

-y-مرمي ُب آخرىا، وا٤بهدي ُب بن  : ))لن هتلك أمة أنا ُب أو٥با، وعيسى
 .(ٖ)((وسطها

 هم بالرواية التاسعة:مناقشة البرقعي الستدالل -
 أف ىذه الرواية متناقضة مع صريح القرآف الكرمي. .ٔ

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ﴿مناقضتها لصريح قولو تعأب:  .ٕ

وىذه الرواية تضمنت ٨بالفة واضحة ٥بذه  ،(ٗ)﴾ی  ی  جئ  حئ
                                                           

 (.٘ٛ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٔ
ت عليو ( ٓب أجد روايات تنص على أفَّ مكاف ظهوره غّب معلـو كما ذكره الربقعي، وما نصّ ٕ)

عتو ُب مكة ا٤بكرمة، وأما روايات أىل السنة وا١بماعة أف مكاف خروجو جهة ا٤بشرؽ ومباي
ا٤برجع ]انظر:  .وسامراء بالعراؽ ،وقرية كرعة باليمن ،مكة ا٤بكرمة :عند الشيعة فاختبلؼ بْب

 .[(ٛٛالسابق، ص: )
( من ٦بموع ٓٗ( الرواية: )ٖٚ(، برقم: )٘ٛ/ ٔ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )ٖ)

عبدا وضمنها كتابو، وقد حكم بن  يم أٞبد رواية نقلها اجمللسي عن ا٢بافظ أبو نعْبأربع
( وذكر بأف ُب ٜٖٕٗكما ُب السلسلة الضعيفة برقم: )  (النكارة) ػاإلماـ األلباين عليها ب

اب ، وأهنا وردت بأسانيد أصح ولكن من غّب ذكر )وا٤بهدي ُب وسطها(. وىذا ٩با اً إسنادىا كذَّ
يها ما ليس منها لتكثّب أدلة يوضح تبلعب الشيعة باألحاديث الصحيحة وإدخا٥بم ف

 مهديهم.
 عز-: ))ىذا إخبار من ا -رٞبو ا-(، يقوؿ ابن كثّب ٛ٘( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )ٗ)

بأنو قد حتم وقضى ٗبا عنده ُب اللوح افوظ أنو ما من قرية إال سيهلكها بأف يبيد  -وجل

ٗبا يشاء، وإ٭با يكوف ذلك بتبلء اإما بقتل أو  ﴾يئ  جب ﴿أىلها ٝبيعهم أو يعذهبم 
 ([.ٗ٘ - ٖ٘/ ٖ]تفسّب القرآف العظيم، ص: ) .بسبب ذنوهبم وخطاياىم((
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وقد قالت زينب  ،عأب ألىلك من شاء من عباده وخلقو وأرضو، فلو شاء ا ت(ٔ)اآلية
: ))أهنلك وفينا الصا٢بوف؟(( قاؿ: ))نعم، إذا كثر -y-بنت جحش لرسوؿ ا 

فالعباد متوعدوف با٥ببلؾ حاؿ كثرة ا٣ببث والفسق والفجور ال ألجل  ،(((ٕ)ا٣ببث
 فبلف.

ـ قا إذا ،أنو قاؿ: ))يا أبا عبيدة -عليو السبلـ-أيب جعفر  عن الرواية العاشرة:
 .(ٖ)((حكم ٕبكم داود وسليماف ال يسأؿ بيّنة -عليو السبلـ-قائم آؿ ٧بمد 

 مناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية العاشرة: -
 .(ٗ)أكثر رواهتا إما من اجملهولْب أو الكذابْبأف  .ٔ
وحاكماً  -y- لوا٤بفَبض أف يكوف تابعًا من د أف قائم آؿ ٧بم .ٕ

لة منسوخة برسالة خاًب النبيْب فبل ٰبكم ٗب ،ألنو مسلم تابع للمسلمْب ؛بالقرآف الكرمي
-y-. 

 دليل؟، وقد أمر القرآف الكرميال من أين جاء القائم با٢بكم بغّب بينة و  .ٖ
 .(٘)أف يكوف ا٢بكم بالشهود وبالبينة

 .(ٙ)ت وقهر وظلم للعبادأف حكم القائم بغّب شهود وبينات ىو تعنّ  .ٗ
 ،عن رجل من أىل فارس قاؿ: أتيت سرَّ من رأى :ةالرواية الحادية عشر 

                                                           

 (.ٚٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.ٖٕٔٗٚ(، وأٞبد برقم: )ٕٓٛٛ(، ومسلم برقم: )ٖٖٙٗأخرجو البخاري برقم: )( ٕ)
 (.ٜٖٚ/ ٔ( أخرجها الكليِب ُب أصوؿ الكاُب، ص: )ٖ)
 .بتبديل حكم ا وإلغاء الشهادةب ظاىرة ُب متنها ( أمارات الكذٗ)

[، ويقوؿ تعأب: (ٕ]سورة الطبلؽ، اآلية رقم: ) ﴾ڑ  ڑ  ک ﴿( يقوؿ تعأب: ٘)

 ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿
[، ىذا حكم اإلسبلـ والقرآف الكرمي، فكيف ٰبكم ا٤بهدي (ٖٔ]سورة النور، اآلية رقم: )
 .؟!بغّب ما جاء ُب القرآف

 (.ٕٛٚ - ٕٚٚكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٙ)
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فدعاين من غّب أف أستأذف، فلما دخلت  -عليو السبلـ-ت باب أيب ٧بمد ولزم
 قعد يا فبلف، ٍب سألِب عناٍب قاؿ ٕب:  كيف حالك؟ ،أبا فبلف وسلمت قاؿ ٕب: يا

ا شيءٌ هفخرجت عليَّ جاريٌة مع :- حتى قال - ٝباعة من رجاؿ ونساء من أىلي،
ونادى ا١بارية فرجعت فقاؿ ٥با: اكشفي عما معك  ،ٍبَّ ناداين ادخل فدخلت ،مغطَّى

شفت عن بطنو فإذا شعر نابت من لّبتو إٔب سرتو فكشفت عن غبلـ حسن الوجو وك
 .(ٔ)ر ليس بأسود، فقاؿ: ىذا صاحبكمأخض

 :ةمناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية الحادية عشر  -
ومع ذلك  ،وردت ىذه الرواية ُب أصٍل من أصوؿ الدين عند الشيعة .ٔ

 وٓب يذكر ا٠بو فكيف تقبل؟. ،فإسنادىا عن رجل ٦بهوؿ من أىل فارس
وٓب يذكر  ،ذه ا١بارية الٍب ٞبلت الطفل ا٤بزعـو أنو ا٤بهدي ٦بهولةأفَّ ى .ٕ

 ا٠بها وال ما يدؿُّ عليها!.
على فرض معرفة الرجل وا١بارية فيحتمل أف ال يكوف ىذا الطفل ىو  .ٖ

 .(ٕ)إذ ال يوجد دليل قطعي الثبوت والداللة على أنو ا٤بهدي ا٤بنتظر ؛قائم الشيعة
بن  وف أنو ال ولد وال خلف مدقرر أنو وجد من فرؽ الشيعة من ي .ٗ

ا٢بسن الذي يدعوف أف قائمهم من عقبو، ونقل النوٖبٍب عند أرباب ىذه الفرؽ الشيعية 
)وال عقب لو(، )إنو ال ولد : )وال ولد لو ظاىر(، )وال ولد لو وال خلف(، (ٖ)قو٥بم
من ىذه علي أصبًل(، )أما إذا توُب وال خلف لو رجعت إٔب أخيو ضرورًة(، و بن  للحسن

ولو كاف لو ولد ٤با وقعوا ُب ا٢بّبة  ،الفرؽ من وقع أرباهبا ُب ا٢بّبة والشك
 .(ٗ)واالختبلؼ

قاؿ: ٠بعتو يقوؿ: إف األرض  -عليو السبلـ-عن أيب عبدا  :ةالرواية الثانية عشر 

                                                           

 (.٘ٔ٘ - ٗٔ٘/ ٔأصوؿ الكاُب، ص: ) انظر:( (ٔ
 (.ٕٖٓ - ٜٖٔ: )كسر الصنم، صانظر:  ( (ٕ
 (،ٕٔٔ - ٜٙفرؽ الشيعة، للنوٖبٍب، ص: )انظر: ( (ٖ
 (.ٛ٘عبداللهي، ص: )ـ. ( انظر: نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، (ٗ



 .عليو الدالة والعالمات المهدي على الرافضة استدالالت من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٖٔٔ 
 

 .(ٔ)ف شيئاً رّدىم، وإف نقصوا شيئاً أٛبّو ٥بم، كيما زاد ا٤بؤمنو ال ٚبلو إال وفيها إماـ
 :ةمناقشة البرقعي الستداللهم بالرواية الثانية عشر  -

فلن يزيد على  -y-منًا حَقًا مَتبعًا  ولرسولو إف ا٤بؤمن إذا كاف مؤ  .ٔ
 الدين أو ينقص منو شيئاً، ومن يفعل ذلك فهو حتماً ليس ٗبؤمن.

كل مذىب منها فيو من البدع إف زماننا ىذا ٰبتوي مئات ا٤بذاىب، و  .ٕ
وا٣برافات ما زاده ا١بهاؿ على الدين، فأين ىو اإلماـ الذي يرجع إليو ُب الفصل بْب 

 وليس -y-ىو كتاب ا وسنة نبيو ا٤بصطفى ا٣بطأ والصواب؟، ٩با يعِب أف اإلماـ 
. مهدي الشيعة  ا٤بعدـو

٢بق وإبطاؿ إذا كاف اإلماـ موجودًا حقًا فلماذا ال يبادر إٔب إحقاؽ ا .ٖ
 الباطل؟.
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ﴿أف ىذا ا٣برب متضمن ٨بالفة لقولو تعأب:  .ٗ

.(ٕ) ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ، وا٣برب جعل ا٢بجة ُب إماـ معدـو
وعلى أىل  إذا كاف ىؤالء يقروف بفضل ا تعأب ٍب األنبياء عليهم .٘

 وليس لو يٌد ُب شيء ٩با يدعوف. ،لن يكوف لئلماـ عليهم فضلرض ٝبيعاً فاأل
قاؿ: ٠بعتو  -عليو السبلـ-إسناد الرواية )عن أيب عبدا  ورد ُب .ٙ

 .(ٖ)أليست ىذه جهالة تضرُّ الرواية ؟يقوؿ!( فمن الذي ٠ُبع منو ىذا القوؿ
كل   ن نقوؿ: إفيقوؿ الربقعي ُب ختاـ مناقشتو ٥بذه الروايات: ))و٫ب الخالصة:

ىذه الروايات ىي من وضع السفهاء!.. وال يوجد ُب ىذه الروايات شيٌء يستفاد 
 .(ٗ)منو!((

ٍب أثبت  ،الروايات ومناقشتها لنحو ىذا الكبلـ قبل استعراض الربقعي وقد أشار

                                                           

 (.ٛٚٔ/ ٔأصوؿ الكاُب، ص: ) انظر:( (ٔ
 (.٘ٙٔ( سورة النساء، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٖٚٔ - ٖٙٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٖ)
 (.ٜٓ: )( ا٤برجع السابق، صٗ)
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 -خصوصًا الشيعي-ليكوف القارئ  ؛بعرضها وا١بواب عنها واحدة واحدة ما قالو عنها
ية من الدليل أهنا خاللى استدالالت الشيعة على ا٤بهدي ع الربقعي كمعلى قناعة ٕب

دالئل الكذب والوضع فيها، وتناقض ٥با عن: ، وكشف ُب مناقشتو وما ىي إال ىراء
 .دىا مع غّبىا ومع القرآف الكرميبعضها وتضا
عند تعليقو على إحدى  (ٔ)٧بمد باقر البهبودي الشيعي ادث هدكَّ أ وىذا ما
 عشر قائبًل: ثِبص على األئمة االروايات الن

))على أنك قد عرفت ُب ٕبث الشذوذ عن نظاـ اإلمامة أف األحاديث ا٤بروية 
ُب النصوص على األئمة ٝبلة من خرب اللوح وغّبه، كلها مصنوعة ُب عهد الغيبة وا٢بّبة 

فرة موجودة عند الشيعة اإلمامية ٤با اختلفوا وقبلها بقليل، فلو كانت ىذه النصوص ا٤بتو 
، و٤با وقعت ا٢بّبة ألساطْب ا٤بذىب (ٕ)ُب معرفة األئمة الطاىرة ىذا االختبلؼ الفاضح

وأركاف ا٢بديث سنوات عديدة، وكانوا ُب غُب أف يتسرعوا إٔب تأليف الكتب إلثبات 
 .(ٖ)الغيبة وكشف ا٢بّبة عن قلوب األمة هبذه الكثرة!!((

العلم  وا٤بصنوعة ُب ا٤بهدي أف يقـو مدع تساىلهم ُب قبوؿ الرواياتعن ونتج 
للتأثّب عليهم وتثبيت االعتقاد  اً ويذكروف قصص ،منهم بالتمادي والتبلعب بعامتهم

 .عشر وغيبتو عن العآب ُب قلوهبمبوجود اإلماـ الثاين 
امسة ومن ذلك ما حكاه الربقعي ٩با حدث معو شخصيًا حينما كاف ُب سن ا٣ب

والثبلثْب وسافر إٔب شّباز ُب فصل الشتاء، و٤با وصل إٔب مدينة آباده، وسأؿ عن 

                                                           

، معاصر، من مؤلفاتو: معرفة ا٢بديث وتاريخ نشره وتدوينو وثقافتو عند ( ٧بمد باقر البهبودئ)
الشيعة اإلمامية، ٙبقيق كتاب ا٤ببسوط ُب فقو اإلمامية، للطوسي، ٙبقيق كتاب الصراط 
ا٤بستقيم، للعاملي، صحيح الكاُب، زبدة الكاُب، علل ا٢بديث، وغّبىا من ا٤بؤلفات الٍب  

 كشف فيها زيف كثّب من الروايات الٍب قامت عليها عقائد الشيعة.
ىل كاف أحٌد من العَبة ُب القروف الثبلثة إماميًا أو  :( ولذلك يورد عليهم الربقعي إشكااًل وىوٕ)

 ([.ٕٗ]نقد ا٤براجعات، ص: ) .باطنياً أو جعفرياً أو شيخياً أو غّبىا؟
 (.ٕٚٔوثقافتو عند الشيعة اإلمامية، ص: )( معرفة ا٢بديث وتاريخ نشره وتدوينو (ٖ
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ا٤بسجد فيها، ووصل إليو وصلى فيو وكاف الناس فيو كثّب، وكانوا ينتظروف خطيبًا يأٌب 
إليهم، فاغتنم الربقعي الوقت، وصعد فوؽ ا٤بنرب، وبْبَّ ٥بم شيئًا من ا٤بعلومات الٍب 

خرج من ا٤بسجد وركب السيارة الٍب وعندما  ،بكبلمونهم، فاستبشروا ٰبتاجوهنا ُب دي
نزؿ منها، وكاف الناس يتحدثوف ُب ا٤بسجد فيما بينهم أهنم ُسّروا لكبلمو ويريدوف 
تكرٲبو وضيافتو، حٌب بالغ بعضهم وقاؿ: يا ويلتنا!. ىذا السيد ىو إماـ الزماف حتماً، 

لقد ذىب عنا وليتنا ٛبّسكنا بزنَّاره، وطلبنا  لقد جهلناه وٓب نعرؼ قدره، ولكن ىيهات
 .حة والبكاء وضرب ا٣بدود والصدورمنو العوف والربكة، ٍب بدأوا بالنيا

ماف ووصل خربىم إٔب مدينة شّباز، وصار حديث الناس ُب ٦بالسهم أف إماـ الز 
 .قد ظهر وخطب ُب مدينة آباده

يتجرأ ومن معو على وعندما ٠بع الربقعي ىذا ا٢بديث من الناس سكت وٓب 
 .(ٔ)إظهار ا٢بق الذي يعرفونو

وىي تؤكد سهولة انتشار ا٣برافة بْب الشيعة  ،وىذه الواقعة حدثت معو شخصياً 
 ووجود منتفعْب من إطباؽ ا١بهل فيهم ومستفيدين من االعتقادات الفاسدة.
اختبلط  كما اتضح من خبلؿ عرض بعض أدلة السنة لديهم على ا٤بهدي

م عليها ٝبيعها ببل تفريق واعتمادى ،ضوع لديهم بالثابت عند أىل السنةالضعيف وا٤بو 
اعَبؼ هبذه ا٢بقيقة البهبودي ُب مقدمة الكتاب الذي ألفو قبل عدة سنوات و ٛبييز، ال و 

 "، فقاؿ مقراً باختبلط أحاديثهم:بعنواف: "صحيح الكاُب
قة، أصبحت معرفة ))وباختصار، فعلى أثر ا٤بكر واالحتياؿ اللذين مارسهما الزناد

ا٢بديث الصحيح مبتبلة باإلهباـ وااللتواء، األمر الذي ترؾ حّبة واضطراباً، وأثار خبلفاً  
 .(ٕ)كبّباً، بلغ حداً أتاح ألعداء ا٤بذىب أف يرفعوا أصواهتم باالنتقاد والشماتة((

                                                           

 (.ٕٔ٘ - ٕٓ٘كسر الصنم، ص: )انظر:  ( (ٔ
/ يز( ىكذا رُِمَز ألرقاـ صفحات مقدمة اجمللد األوؿ، وىي مقدمة ٔ( صحيح الكاُب، ص: )(ٕ

 طبعة الكتاب الثانية.
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بكلمات ويكتفي  ،بعضهاُب ٱبتصر الروايات  ةناقشم عندظهر أف الربقعي و 
ذلك قولو ُب التعليق على ومن  ،العامي أكثر من إفادهتا للباحث ا٤بتعمق يسّبة تفيد
 إحداىا:

ما نتيجة ىذا ا٣برب وما الفائدة منو؟ وما ىدؼ الكليِب من ذكره؟، ال  ،))حسنٌ 
ىل ىذا ا٢بديث  ،أحد يعلم ذلك، رٗبا كاف ذلك بشأف كثرة سواد ا١بيش، با عليكم

 .(ٔ)صحيح؟!((
 .ال يقنع إال العاميوقد ن القيمة العلمية م ٱبلوىذا التعليق 

 ،اضال يروي طالب العلم الذي ٰبتاج لتفصيل ُب كشف الشبهة ورد االعَب بينما 
 .وىذا ما يتفاوت ُب تطبيقو الربقعي ُب كل مرَّة

يانًا يكتفي وأح ،جواب عن الشبهةللانًا يستعمل األسلوب العلمي فهو أحي
، تقريع والسخرية من الرد وا١بوابللأقرب تعمل أسلوبًا وأحيانًا يس ،بالتعليقات اليسّبة

ُب إثبات  عندىمعليها  ا٤بعتمديذكر عن نفسو أنو ٓب يناقش ٝبيع الروايات كما 
 ميروف أف عدـ اإلٲباف ٗبنكراهت ممع أهن ،ناقشو اأسوأ ُب نظره ٩ب ما ىوا٤بهدي وترؾ 

 .(ٕ)يعدُّ كفراً  مخرافاهتو 
 

  

                                                           

 (.ٕٖٔ( كسر الصنم، ص: )ٔ)
 (.ٜٕٖ - ٕٖٗكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (ٕ
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 .التي يدَّعون أنها تدل على المهدي (ٔ)اتالمبحث الثالث: المعجز 

وحدىم الذين ادعوا وجود ا٤بعجزات ُب يذكر الربقعي أنو ٓب يكن الشيعة 
مذىبهم، حيث ُوِجَد من أصحاب الفرؽ وا٤بقاالت من قالوا ٗبثل ىذا القوؿ  

 .لشيخية وأمثا٥بم من أصحاب الفرؽوا ،(ٖ)والباطنية،(ٕ)كالصوفية
، وسطروا تلك ا٤بعجزات ُب  ونسبوا تلك ا٤بعجزات إٔب رجاؿ وصا٢بْب من رجا٥بم

 .كتبهم
ما وحدىم من ادعوا ىذه ا٤بعجزات لبلستدالؿ على عشرية  ثِبفليست فرقة اال
 ئب مذىبهم.يذىبوف إليو ُب غرا

ويقرر الربقعي أف ا٤بعجزات الٍب ادعوىا ٓب تدؿ على مصداقية مذىبهم 
                                                           

 .[(ٕٖٚانظر: النبوات، ص: )] .: األمور ا٣بارقة لعادات البشر( ا٤بعجزة ىي(ٔ
أفَّ الوٕب وا٢بلوؿ واالٙباد وا٢بقيقة والشريعة و  بوحدة الوجود ومن عقائدىم القوؿ( الصوفية: (ٕ

حّياف، وأفَّ من عرؼ ا  -عليهما السبلـ-، وأفَّ ا٣بضر وإلياس -y- أفضل من النيب
الرد على القائلْب بوحدة  ذلك من العقائد الباطلة. ]انظر: تعأب سقطت عنو الشرائع، وغّب

([، ٖٗٔ، ٖٛٔ، ٕٔ/ ٗالفصل، البن حـز األندلسي، ص: ) (،ٜٔالوجود، ص: )
روهنم ٲبّدوف أىل األرض ويهدوهنم وينص ويسموف أولياءىم بالغوث والقطب، ويزعموف أهنم

[، وىي من الفرؽ الضالة ُب (ٔٗويرزقوهنم. ]انظر: ٨بتصر منهاج السنة، للغنيماف، ص: )
ار ُب دوؿ العآب اإلسبلمي لؤلسف. ينظر العقيدة والعمل، ولكثّب من طرقها البدعّية انتش

 لئلستزادة: أصوؿ مسائل العقيدة عند السلف وعند ا٤ببتدعة، لشيخنا الدكتور/ سعود ا٣بلف.
 ،والنصّبية، وىي من أضل الفرؽومن فرؽ الباطنية: اإل٠باعيلية، والدروز، والرافضة، ( الباطنية: (ٖ

ويقولوف: ٔبحد ا٣بالق، ونسخ اإلسبلـ ُب آخر  وتريد القضاء على دين اإلسبلـ وأىلو،
وبسببهم نشأ التفرؽ بْب ا٤بسلمْب، وليست من فرؽ  الزماف، وإنكار الرسل والشرائع كلها،
و مواٌد ٥بم كما وال ٪بد ُب ظهر األرض ٦بوسيًا إال وى ،اإلسبلـ وإ٭با ىي من فرؽ اجملوس

([، الفصل، ص: ٕٛٚ، ٕٔٚ، ٙٔ، ٔٔيذكر البغدادي. ]انظر: الفرؽ بْب الفرؽ، ص: )
(ٗ /ٔٚٔ.) 
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 .(ٔ)ومسلكهم
-ت الدالة على صحة إمامة ا٤بهدي فيما يؤكد الشيخ الطوسي أف ظهور ا٤بعجزا

ويسوؽ ٭باذج منها لغرض إثبات  ،ُب زماف الغيبة أكثر من أف ٙبصى -عليو السبلـ
 .(ٕ)إمامة الثاين عشر

الربقعي أفَّ ا٤بعجزات الٍب يستدؿ هبا الشيعة على مصداقية مذىبهم  ويوضح 
    لٍب عرفها الناس عن أنبياء ا بينما ا٤بعجزات ا ،٪بدىم ينسبوهنا لؤلشخاص ابتداءً 

وٓب تكن  ،وئوقد أجراىا على أيدي أنبيا ،إ٭با كانت من ا تعأب ابتداءً  -جلَّ وعبل-
 .من األنبياء ابتداءً 
- ى نبيو إبراىيم على ذلك بالنار الٍب جعلها ا تعأب برداً وسبلمًا عل ويستدؿ
فقد ٙبولت من ا٢برارة إٔب الربودة والسبلمة بأمر ا تعأب ٥با ال بأمر  ،-عليو السبلـ
 .(ٖ)-عليو السبلـ-ا٣بليل إبراىيم 

 لناسل -y-الكرمي ىو معجزة رسوؿ ا ٧بمد وإذا كاف كبلـ ا تعأب القرآف 
- وليس من كبلمو -y-نزؿ كبلمو ا٤بعجز على نبيو ٧بمد فإف ا تعأب ىو الذي أ

y- (ٗ). 
قد خرجت من ا٢َبَجر تأييداً وتصديقاً لنيب  -عليو السبلـ-كانت ناقة صاّب   وإذا
وال دخل للرسوؿ ُب ىذا  ،-جل وعبل-فذلك من لدف ا تعأب وبأمره  ا صاّب

                                                           

 (، وسوؼ يُفصَّل ذلك ُب استعراض ىذه ا٤بعجزات.ٜٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٔ
أف ما عدده الطوسي من معجزات ُب كتابو بيذكر الربقعي كما (،  ٕٔٛالغيبة، ص: )انظر: ( (ٕ

 ٛبت للمعجزة بصلة، وال تُعرؼ صحتها، ولكن يُدرؾ منها أهنم اٚبذوا ا٤بعجزة للتجارة ال
 .-ٗبشيئة ا تعأب-وسرقة األمواؿ، وسيتبْب ذلك عند استعرض بعضها ُب ىذا ا٤ببحث 

 .[(ٜٙ]سورة األنبياء، اآلية رقم: ) ﴾ۇ ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ﴿( قاؿ تعأب: (ٖ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ ﴿( قاؿ تعأب: (ٗ

 .[(ٔسورة إبراىيم، اآلية رقم: )] ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
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 .(ٔ)جراىا على يديو حٌب يصدقو ا٤بكذبوف من قومواألمر إال أنو تعأب أ
ألهنا خارجة  ؛فنسبة ا٤بعجزة إٔب عبٍد من عباد ا تعأب ولو كاف نبياً غّب صحيح

ألنبيائو ليصدقهم  -جل وعبل-عجزات من عند ا٣بالق عن قدرة البشر، وإ٭با تكوف ا٤ب
 ؿ:ءبوف من أقوامهم، ومن ىنا نتساا٤بكذ

 ، ولذلك يقوؿ:(ٕ)؟ديما معُب معجزات ا٤به
))إٯباد ا٤بعجزات ىذه من ا، جاءت لتصديق األنبياء، حيث كاف ٥بم مقاـ 

 .(ٖ)النبوة، وال ٲبكن إثبات ذلك ألحد من الناس الذي ال مقاـ لو عند ا((
 .(ٗ)ألف مقامهم عند ا أقل من مقاـ األنبياء ؛فبل ٲبكن إثبات ا٤بعجزات لؤلئمة

ُب حق أف من أسباب اختبلؽ الشيعة لتلك ا٤بعجزات ويذىب الربقعي إٔب 
مورٍد مادٍي كبٍّب لرؤسائِو فإف ادعاء  اكل مذىب ومسلك ذأف  إمامهم الثاين عشر 

 .ا٤بعجزات فيو يكوف أكثر من غّبهالكرامات و 

                                                           

مي ما يدؿ على خروج ناقة صاّب من الصخرة كما يذكره الربقعي، وقد ( ٓب يرد ُب القرآف الكر (ٔ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴿ورد ذكر الناقة ُب قولو تعأب: 

ائ  ەئ  ەئ  وئ    ائې  ې  ې  ى    ى  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ

إٔب قولو  ﴾ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ېئۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ

ڳ  ڳ  ڳ   ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ﴿تعأب: 

سورة ] ﴾ڱ   ڱ     ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ
 .[(ٛٚ، ٚٚ، ٖٚاألعراؼ، اآلية رقم: )

(، يشّب الربقعي هبذا السؤاؿ إٔب أنو إذا كاف ا تعأب ىو ٜٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٕ
اآلمر وا٣بالق للمعجزات، فما معُب نسبة الشعية معجزاهتم للمهدي وىو بشر ٨بلوؽ وليس 

 !، أليس ُب ىذا إضفاء لصفات ا٣بالق على صفات ا٤بخلوؽ؟.؟لقٖبا
 (.ٖٛٔ - ٕٛٔ( كسر الصنم، ص: )ٖ)
 (.ٕٓٔ - ٜٔٔا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: )انظر: ( (ٗ
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وقلما يوجد  ،توفره ٤بذىب ومسلك آخر نادراً موردىم لكوف  ؛وىو شأف الشيعة
 .لشيعةالغّبىم مورد مادي ك

 ٍب يقوؿ:
فإذا كثر ىذا ا٤بورد كثرت فائدتو، وازداد ا٤بنتفعوف بو وا٤بتاجروف، وىكذا يضعوف 

 .وكرامات ألنفسهم لتنجو ٘بارهتم!معجزات 
ويستدؿ على صحة قولو بأف أغلب ا٤بعجزات الٍب اعتمدوا عليها تتعلق ٗبا 

يكذبوف بذكرىا يسمونو الوجوىات )األمواؿ( الٍب جيء هبا إٔب األئمة ونوَّاهبم، ف
وٱبتلقوف الروايات لتثبيت ىذه ا٤بعجزات ا٤بكذوبة ُب نفوس عامتهم حٌب تستمر 

 األمواؿ والوجوىات تتدفق إليهم.
دعاء اا٤بعجزات الٍب يدعوهنا ٪بد فيها كما يشّب الربقعي إٔب أف كثّبًا من تلك 

أب نفى علم علم الغيب إلثبات صدقها وإثبات صدقهم بارتكاب الكفر، مع أف ا تع
ں  ں  ڻ  ڻ   ﴿فقاؿ:  -y-عمَّن ىو خٌّب منهم وىو رسولو ٧بمد الغيب 

 .(ٔ)﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

تها كمي  وٱبرب عن األمواؿ وعن ،فكيف إذاً سوؼ يعلم اإلماـ الغيب ُب كل ٢بظة
 ؟!.بل أف يطلع عليهاوأصحاهبا ق
 .!أف من ىو خّب منو ال يعلم علمو ُب حْب

و يعلم عن نّ أنفسو عن  ال يقوؿو  -y- بل ٓب يكن يفعل ذلك رسوؿ ا
، وٓب يكن ٱبرب الناس عن مقادير األشياء هبذه الطريقة الٍب يذكرىا الشيعة عن اإلماـ

يكن ٱبرب الصحابة عنها قبل ٓب ، حيث كاة الٍب كانت تأٌب إليوأموا٥بم، وال أمواؿ الز 
 وصو٥با إليو.

ا٢باؿ، أو كذابوف وضاعوف، أو  وة معجزات الشيعة ُب ا٤بهدي ٦بهولكما أفَّ نقل

                                                           

 (.ٖٚ( سورة األنعاـ، اآلية رقم: )ٔ)
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، ولقد ٠بَّاىم العبلمة (ٔ)أهنم ٩بن ُعِرَؼ عنهم أهنم أصحاب أمواؿ ٯبمعوهنا من الناس
 الشوكاين ٧بتالْب وٙبداىم بقولو:
وعلى سنتو وعلى  -y-على كتابو وعلى رسولو لى ا و ))فيا معشر اتالْب ع

 ا٤بسلمْب:
 وا  كل  قوؿ  عنػد قػوؿ ٧بمػددع
 

 اطرػا  آمػػػػػن ُب  دينػػػػػو كمخػػػػػػفمػػػػػ
 ع عنك هبتػاً صػيح ُب حجراتػوفد  

 
وىػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػديثاً مػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػديث 
 الرواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 
 اػوالً وال  يعرفوهنػػػػػػػػػػػيقولػػػػػػػػػػوف  أقػػػػػػػػػػ

 
ولػػػػػػػػػػػو قيػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػاتوا حققػػػػػػػػػػػوا ٓب 
 .(ٕ)ٰبققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا((

 
 

دَّعاة ٤بعرفة رأي الربقعي فيها:ونقف على أبرز معجز 
ُ
 ات ا٤بهدي ا٤ب

  ويت ىذه وقد رُ  :(ٖ)تحدث اإلمام وفصاحة لغتو وىو في المهدمعجزة
بعد أربعْب يوماً  -عليو السبلـ-، قالت: دخلُت على أيب ٧بمد (ٗ)حكيمة ا٤بعجزة عن

من  فصحَ لغًة أ احب الزماف ٲبشي ُب الدار فلم أرَ فإذا موالنا ص (٘)من والدة نرجس
 قاؿ:و  -عليو السبلـ-لغتو، فتبسَّم أبو ٧بمد 

قالت: ٍب كنت بعد ذلك  ،إنا معاشر األئمة ننشأ ُب يـو كما ينشأ غّبنا ُب سنة
 .(ٙ)أسأؿ أبا ٧بمد عنو فقاؿ: استودعناه الذي استودعتو أـ موسى

 مناقشة:ال 
                                                           

 (.ٜٛٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.ٕٗٓ - ٖٕٓ( قطر الوٕب على حديث الوٕب، ص: )(ٕ
( ذكر ا٤بصلح ٧بمد الياسري امتعاضو الشديد من امتبلء كتب الشيعة ومراجعهم ا٤بعتمدة (ٖ

 .[(ٜانظر: مذىبنا، ص: )] .بالكثّب من الروايات ا٤بكذوبة كما سنراه ُب ىذا ا٤ببحث
 جعفر الصادؽ.بن  موسىبن  عليبن  ( حكيمة بنت ٧بمد(ٗ
، وق عموف أهناويز  ،( نرجس من أ٠باء أـ اإلماـ الثاين عشر(٘ ا٠بها:  والاابنة إمرباطور الرـو

ها بسبب الظرؼ السياسي ئتعدد أ٠با وفسوسن، ورٰبانة، وصقيل، وٟبط، ومليكة، ويربر 
 الذي كانت تعيشو ويعيشو عمـو الشيعة ُب ذلك الوقت.

 (.ٜٕٗ - ٖٜٕ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر:( (ٙ
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أف القرآف الكرمي يردُّ ىذا الكبلـ من خبلؿ تأكيده على أف األنبياء  .ٔ

ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ٱبتلفوف عنهم إال بالوحي كما قاؿ تعأب: وال  ،بشر كسائر البشر

 ،ف يوماً و اإلماـ يتحدث ولو من العمر أربع القوؿ بأف ، فكيف يسوغ(ٔ)﴾پ
 .!؟ىذا لؤلنبياء وىم خٌّب من األئمةوٓب ٰبدث 

 -رضي ا عنهم-ا٢بسن وا٢بسْب أيب طالب وال بن  يأنو ٓب يكن عل .ٕ
، وىم من معشر األئمة   -y-بل وٓب يكن جدىم ٧بمد  ٩بن يكربوف عامًا ُب كل يـو

 كما ُب الرواية.
أف الشيعة مضطربوف ُب أمر رؤية حكيمة لئلماـ الثاين عشر، ويرووف  .ٖ

حامبًل بو، ومرة تذكر ُب رؤيتها لو روايات عدة متعارضة، فمرة تذكر أهنا شاىدت أمو 
 .(ٕ)أثراً للحمل باإلماـ عليها أنو ٓب ترَ 

 وقد رويت ىذه  المهدي" بالخمس الذي عند الناس: (ٖ)علم "باب معجزة
قاؿ: صرت إٔب العسكر ومعي ثبلثوف دينارًا ُب  (ٔ)عن رجل من أىل اسَباباد ا٤بعجزة

                                                           

 (.ٔٔ( سورة إبراىيم، اآلية رقم: )(ٔ
(. ولعل ٩با يفيد ُب نقض فرية الشيعة ٕبمل ا١بارية ٓٓٔ - ٜٜر: ٙبقيق علمي، ص: )( انظ(ٕ

نرجس باإلماـ الثاين عشر ووالدتو أهنم يذكروف أنو ٓب يشاىد ىذا ا٢بمل من الناس سوى 
وىي الٍب نقلت ٥بم قصة ا٢بمل باإلماـ، وال يوجد طريق آخر  ،امرأة واحدة وىي حكيمة
وجاء ُب مسألة يعدُّ مثبتها عندىم مؤمنًا ومنكرىا كافراً،  ،خرب آحادلرؤيتو عن غّبىا، وىذا 

، وىم يقرروف عدـ !فكيف يقبلوف خرب الواحد أصل الدين ٍب ال يقبلونو فيما ىو أقل منو؟
قبولو أصبًل، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ))قد علم أف كل ما جاء من عند غّب ا، فإنو 

ڇ    ڇ  ڇ    ﴿ما جاء من عند ا ال يتناقض؛ كما قاؿ تعأب: البد أف ٱبتلف ويتناقض، و 

انظر: [، ](ٕٛ]سورة النساء، اآلية رقم: ) ﴾ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
 ([.ٜٔٗ - ٜٓٗ/ ٔالنبوات، ص: )

 ،يتؤب ٝبع ا٣بمس ويسلمو اإلماـ ا٤بهدي مباشرة ببل وسيط( الباب لقٌب يطلق على من (ٖ
ٖببلؼ الوكيل فهو الذي يوصل الناس للباب، وقد ادعى البابية والوكالة من الشيعة قوـٌ كثّب، 

 (.ٓٔٙ - ٜٓٙانظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )
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الشكُّ -عد إذ خرج إٕبَّ جارية أو غبلـ وإين لقا ابمنها دينار شاميٌّ فوافيت الب خرقة
 ما معي شيء، فدخل ٍبَّ خرج وقاؿ:قاؿ: ىات ما معك! قلت:  -مِب

 -كنت نسيتو-خضراء منها دينار شاميٌّ وخاًب  معك ثبلثوف دينارًا ُب خرقة
 .(ٕ)فأوصلتو إليو وأخذت ا٣باًب

 مناقشة:ال 
لرواية أنو من أىل أف ىذه ا٤بعجزة منسوبة لرجل ٦بهوؿ تذكر ا .ٔ

 .(ٖ)"اسَباباد" وال يعلم من ىذا الرجل، وال تُعلم عقيدتو
 وال يعلم عنهما شيء. ،ف أيضاً و أف الغبلـ أو تلك ا١بارية ٦بهول .ٕ
والرواية  ،أف الغبلـ أو تلك ا١بارية اجملهولْب أخربا عن أمر غيب عنهما .ٖ

الذي بقي متغّباً ٫بواً  -y-فضل من رسوؿ ا تثبت ٥بما علم الغيب، فهل يُعترباف أ
 -رضي ا عنها-وف حادثة اإلفك ٕبق زوجتو عائشة من شهرين حينما افَبى ا٤بنافق

                                                           
= 

اف، ويُنطق بالفارسية:  ُب إقليم جرج مشاؿ طهرافوتُنطق بالذَّاؿ: اسَباباذ، وتقع ُب ( اسَباباد: (ٔ
بن أٞبد ا٤بقدسي  ]انظر: أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم، أليب عبدا ٧بمد كركاف.

([، والبن أيب مسلم كتاب ا٠بو: تاريخ اسَباباد، ومثلو أليب سعد ٕ٘البشاري، ص: )
وسوعة (، ويكيبيديا ا٤بٕٕىػ(. انظر: الواُب بالوفيات، ص: )٘ٓٗاإلدريسي، ا٤بتوَب سنة: )

 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔا٢برة على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية، بتاريخ: 
 .-صلوات ا عليو-(، باب: ما ظهر من معجزاتو ٜٕٗ/ ٔ٘ر األنوار، ص: )إبانظر: ( (ٕ
( حينما يشّب الربقعي إٔب أنو رجٌل ال تعلم عقيدتو فهو يعِب بذلك أف طوائف من رجاؿ (ٖ

اإلمامة ُب فبلف وفبلف من األئمة، ويتوقفوف ُب أمرىا عند الشيعة فيهم من ال يقولوف ٗبُضي 
ألنو توقف ُب أمر اإلماـ، وُب مقابل ىذه  ؛فبلف منهم، وىذا عند الشيعة كافر وليس ٗبؤمن

٪بد علماءىم يرووف الروايات  ؛العقيدة الٍب تكفر ا٤بتوقف ُب أمر اإلمامة، فضبًل عن منكرىا
رؼ ٥بم عقيدة سليمة ُب اإلمامة حسب شرط الشيعة، وىذا عن ىؤالء الرواة اجملاىيل، فبل يع
يشَبطوف لقبوؿ الرواية أف يكوف  -كما سبق ذكره-ألهنم  ؛من تناقضهم ُب قبوؿ الرواية

 ليصح قبوؿ روايتو، وىؤالء الرواة ٦باىيل ُب حا٥بم وُب عقيدهتم. اً اثنا عشري اً ي إمامياو الر 
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حٌب فكَّر ٗبفارقتها، إٔب أف نزلت آيات ٧بكمات ُب براءهتا وطهارهتا من اإلفك، وىو 
 .(ٔ)خٌّب منهم وال يعلم شيئاً، فكيف علم ىؤالء الغيب إذاً؟

 وقد رويت  ام المهدي" يأخذ المال لنفسو من رجل:سفير "اإلم معجزة قيام
 عليبن  ٤با مضى أبو ٧بمد ا٢بسن قاؿ: (ٕ)عيسى العريضيبن  عن ا٢بسن ىذه ا٤بعجزة

ورد رجل من مصر ٗباؿ إٔب مكَّة لصاحب األمر فاختُلف عليو، وقاؿ  -عليو السبلـ-
ن بعده بعض الناس: إف أبا ٧بمد قد مضى من غّب خلف، وقاؿ آخروف: ا٣بلف م

إٔب  (ٖ)طالب ان بعده ولده، فبعث رجبًل يكُب أبجعفر، وقاؿ آخروف: ا٣بلف م
العسكر يبحث عن األمر وصّحتو ومعو كتاب، فصار الرَّجل إٔب جعفر وسألو عن 

 ، فقاؿ لو جعفر:(ٗ)برىاف
ال يتهيأ ٕب ُب ىذا الوقت، فصار الرجل إٔب الباب وأنفذ الكتاب إٔب أصحابنا 

، فخرج إليو: آجرؾ ا ُب صاحبك، فقد مات وأوصى با٤باؿ (٘)سفارا٤بوسومْب بال
 .(ٙ)وكاف األمر كما قيل لو ،الذي كاف معو إٔب ثقة يعمل فيو ٗبا ٰببُّ وُأجيب عن كتابو

 مناقشة:ال 
                                                           

وعلى فرض  ،الرواة دليل اختبلؽ ىذه الرواية(، جهالة ٔٓٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
-صحتها فالغيب ال يعلمو إال ا، وما حدث ٥بذا الشخص إ٭با ىو إٰباء شيطاين كما قاؿ 

سورة األنعاـ، اآلية ] ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک ﴿: -جل وعبل
 .[(ٕٔٔرقم: )

٦بهوؿ. ]انظر: ا٤بفيد من معجم رجاؿ ا٢بديث، للجواىري، عيسى العريضي: بن  ٢بسن( إ)
 ([.ٔ٘ٔص: )

ال يوجد ٥بذا الرجل اسم وال وصٌف لُيستدؿ عليو؛ ٩با يدؿ على جهالتو وتلفيقهم ( أبو طالب: ٖ)
 .٥بذه الكنية

منو معجزة تطمئنو أنو ( يعِب بالربىاف دليبًل يثبت لو أف أمر اإلمامة آَؿ إٔب جعفر، أي يطلب (ٗ
 .مطمئن إليوفعبلً ىو اإلماـ فيدفع لو ماؿ ا٣بمس لديو وىو 

ُب مبحث:  -ٗبشيئة ا تعأب-( السفَّار: ىم سفراء اإلماـ ا٤بهدي، وسيأٌب ا٢بديث عنهم (٘
 )نواب وسفراء ا٤بهدي وأحوا٥بم وكيفية تعيينهم(.

 (.ٜٜٕ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر:( (ٙ
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 ال يوجد ُب ىذه ا٢بادثة أي معجزة تدؿ على إمامة مهديهم. .ٔ
كلوف أمواؿ الناس كانوا يأ  ويتّضح ُب الرواية أف سفراء ا٤بهدي ونواب .ٕ

وٓب تكن تصل للمهدي كما ُب الرواية: ))وأوصى با٤باؿ  ،ويأخذوهنا منهم ألنفسهم
 .(ٔ)الذي كاف معو إٔب ثقة يعمل فيو ٗبا ٰبب((

 ُحجج نواب "اإلمام المهدي": معجزة 
ا٤بكُّب بأيب العباس،  الدينوري السرَّاج وقد رويت ىذه ا٤بعجزة الطويلة عن أٞبد

 (ٗ)إٔب دينور (ٖ)وأذكرىا باختصار، حيث قاؿ: انصرفُت من أردبيل (ٕ)رها٤بلقب بأستا
بسنة أو  -عليو السبلـ-علي بن  عد ُمضي أيب ٧بمد ا٢بسنوذلك ب ،أريد أف أحج

وكاف الناس ُب حّبة، فاستبشر أىل دينور ٗبوافاٌب واجتمع الشيعة عندي  ،سنتْب
و٫بتاج أف ٫بملها معك  ،اجتمع عندنا ستة عشر ألف دينار من ماؿ ا٤بوإبفقالوا:

ولقي فيها رجبًل وأخذ منو ألَف دينار ُب   (٘)وُتسلمها، فأخذىا حٌب وصل قرميسْب
                                                           

 (.ٖٓٔٙبقيق علمي، ص: ) ( انظر:(ٔ
، كذاب، وكاف ٩بن يضع األحاديث. ]انظر: الغدير، للشيخ/ األميِب، ص: ( أٞبد الدينوري(ٕ

(ٔٔ /ٛٔ.]) 
و٥با حدود مع أذربيجاف، تبعد عن ٕبر قزوين من أّوؿ مدف أذربيجاف وأشهرىا، ( أردبيل: (ٖ

عض مناطقها يتكلموف باللغة كم(، ويتحدث أىلها اللغة الَبكية اآلذرية، وُب ب  ٓٚحوإب: )
جم البلداف، للحموي، انظر: معالكردية والطالشية، اشتهرت بصنع ا٢برير والسجاد الفارسي. 

(. وتعد حاليًا إحدى ٧بافظات ٜ٘ٔ/ ٕيخ اإلسبلـ، للذىيب، ص: )، تار (٘ٗٔ/ ٔص: )
بتاريخ:  ٝبهورية إيراف. انظر:ويكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية،

 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔ
ا ٝباعة كبّبة من أىل األدب ماؿ ا١ببل قرب قرميسْب، وينسب ٥بمدينة من أع( دينور: (ٗ

([، تقع مشاؿ إيراف بالقرب من ٘ٗ٘/ ٕم البلداف، للحموي، ص: )وا٢بديث. ]انظر: معج
ٕب. انظر: ٮبذاف، ويسكنها األكراد، وفيها كانت إمارهتم قبل هنبها وتدمّبىا من الغزو ا٤بغو 

 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔموسوعة ا٤بعرفة على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية، بتاريخ: 
يقوؿ ياقوت ا٢بموي: ))بلد معروؼ بينو وبْب ٮبذاف ثبلثوف فرسخًا قرب ( قرميسْب: (٘

الدينور((، ويقع فيها الدّكاف الذي اجتمع فيو ملوؾ األرض ومنهم: ملك الصْب، وملك 
. ]الَبؾ، وملك ا٥بند، وملك  وتسّمى:  ([.ٖٖٔ - ٖٖٓ/ ٗص: ) معجم البلداف،الرـو

= 
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ٓب يُعرؼ ما فيها، و٤با ورد بغداد أخذ يبحث  (ٕ)مةثياب ألواف معكّ  (ٔ)كيس وٚبوت
وىو شيٌخ مهيٌب لو مروءٌة ظاىرٌة، ووجد  (ٖ)ماـ فوجد منهم الباقطاينفيها عن نّواب اإل

 .(٘)جعفر العمري ايدعى: أب اً ، وثالث(ٗ)يدعى: إسحاؽ األٞبر اً نائب
عليو وسلم فرحَّب فيو، وعرفو أنو من أىل  فبدأ باختبار النائب الباقطاين، ودخل

دينور، وسألو عن حجة ليسلمو ا٤باؿ، فأجابو الباقطاين: تعوُد إٕبَّ غداً، و٤با جاءه ٓب 
وا٘بو إٔب النائب إسحاؽ  ،ث ٓب يأتو ٕبجة، ٍب تركوٯبد معو حجة، وُب اليـو الثال

و إٔب النائب أيب جعفر األٞبر، وفعل معو كما فعل مع الباقطاين، وٓب يأتو ٕبجة، فا٘ب
العمري، و٤با وصل إليو وأخربه عن سبب ٦بيئو إليو، أبلغو بالذىاب إٔب مدينة سرَّ من 

فبلف "الوكيل"، فذىب إٔب سرَّ من بن  رأى، والسؤاؿ عن دار ابن الرضا، وعن فبلف
رأى، ووصل لدار ابن الرضا، وىناؾ وجد الوكيل، فاستضافو ُب دارىم، وأقعده بينهم، 

وضع لو طعاـ الغداء، ٍب تركو لكي يصلي حٌب مضى من الليل رُبعو، فجاءه ومعو و 
                                                           

= 

(، إحدى مدف العراؽ، وىي معرّبة ٕٓٔ/ٔٔقنسرين. انظر: ا٤بنتظم، البن ا١بوزي، ص: )
 (.ٖٖٓ/ٗمن اسم: كرماف شاه. انظر: معجم البلداف، للحموي، ص: )

([، ٜٖٗ/ ٔ) أصناؼ من الثياب الفاخرة. ]انظر: الفرح بعد الشدة، للتنوخي، ص:( ٚبوت: (ٔ
 (.ٕٓٔ/ ٔحياة ا٢بيواف الكربى، أليب البقاء الدمّبي، ص: )

بن أٞبد: عكم: يقاؿ: عكمت ا٤بتاع أعِكُمو عكمًا إذا بسطُت ثوباً  يقوؿ ا٣بليلمة: ( معكّ (ٕ
([، هتذيب ٕٛٓ/ ٔوٝبعت فيو متاعًا فشددتو فيكوف حينئٍذ ِعكمة. ]انظر: العْب، ص: )

 .(ٓٓٔ/ ٗمقاييس اللغة، ص: )(، معجم ٖٕٔ/ ٔاللغة، ص: )
، من رواة الشيعة ُب القرف الثالث. ]انظر: دائرة ا٤بعارؼ ا٢بسينية، الباقطاينعلي بن  ا٢بسْب( (ٖ

 ([.ٓٙٔ/ ٔآية ا ٧بمد صادؽ الكرباسي، ص: )
وإليو تنسب الفرقة  ،-رضي ا عنو-كاف يعتقد اإل٥بية ُب علي   ،من الغبلة( إسحاؽ األٞبر: (ٗ

([، وقاؿ الذىيب: ٖٙٛ/ ٔقية، وّضاع. ]انظر: ا٤بوضوعات، البن ا١بوزي، ص: )اإلسحا
 ([.ٜٚٔ/ ٔفروايتو إٍبٌ مكرر، وأستغفر ا العظيم. ]انظر: ميزاف االعتداؿ، للذىيب، ص: )

أحد السفراء األربعة إلماـ الشيعة الثاين عشر ا٤بنتظر إبّاف غيبتو الصغرى، جعفر العمري:  و( أب(٘
بياف حالو وترٝبتو والكبلـ على سفارتو ُب مبحث: )نواب  -ٗبشيئة ا تعأب-وسيأٌب 

 وسفراء ا٤بهدي وأحوا٥بم وكيفية تعيينهم(.
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٧بمد الدينوريُّ وٞبل ستة بن  واَب أٞبد ،مكتوٌب فيِو: ))بسم ا الرٞبن الرحيم (ٔ)درجٌ 
فبلف كذا وكذا ديناراً، إٔب أف بن  عشر ألف دينار ُب كذا وكذا صرَّة: فيها صرة فبلف

فبلف الذراع ستة عشر ديناراً((، قاؿ الدينوري: بن  وصرة فبلفعدََّد الصرر كلها، 
فأمر بتسليم ٝبيع  (ٕ)فحمدُت ا وشكرتو على ما منَّ بو عليَّ من إزالة الشك عن قليب

وعندما رجعت إٔب دينور، واجتمع الناس  ،جعفر العمري و حيث يأمرين أبما ٞبلت إٔب
ف ماـ، وقرأتو عليهم، وقلت ٥بم: اآللدي، أخرجُت الدرج الذي أخرجو ٕب وكيل اإل

٩باثلة وقعت لو   اً ٍب مضى الدينوري يسرد قصص ،علمت أف األرض ال ٚبلو من حجة
اإلماـ  ا٢بجة أماـ عينيو ُب وكبلء -همئدعااحسب -هذه القصة، وفيها يُظهر ا لو ك

الرضا فتدفع ٥بم أمواؿ ا٣بمس، ٍب ذكر أف اإلماـ موسى  الكي ُيصدقو  وا٤بهدي ونواب
قاـ بتعليمو دعاء ا٠بو دعاء الفرج، وجاء فيو أف يصلي الداعي ركعتْب، ٍب يدعو ٗبا 
شاء، ويسأؿ ا حاجتو، ويضع خده األٲبن على األرض ويقوؿ مائة مرة ُب سجوده: 

، وانصراين فإنكما ))يا ٧بمد يا علي! يا علي يا ٧بمد! اكفياين فإنكما كافياي
ٍب ويضع خده األيسر على األرض ويقوؿ مائة مرة "أدركِب" ويكررىا كثّباً  ،ناصراي((

ٍب يرفع رأسو فإف ا بكرمو  ،ويقوؿ: ))الغوث الغوث الغوث(( حٌب ينقطع نفسو
 .(ٖ)يقضي لو حاجتو إف شاء ا تعأب

 مناقشة:ال 
 دينوري ال يُعلم حالو وال صفاتو، فهو ٦بهوؿ.أف الراوي أٞبد ال .ٔ

                                                           

يقوؿ األزىري: ))وأدرجت الكتاب ُب الكتاب إذا جعلتو ُب درجو؛ أي: ُب طّيو((. ( درج: ٔ)
ُب طّيو. ]انظر:  ([، يقاؿ: أنفذتو ُب َدرْج الكتاب؛ أي:ٜٖٖ/ ٓٔ]هتذيب اللغة، ص: )

 ([.ٖٗٔ/ ٔيب، ص: )الصحاح، للفارا
ن لو ئ( ألنو كاف شاكًا ُب أمره، ىل سيتعرؼ مقدار ا٤باؿ الذي أحضره معو فيسَبيح ويطم(ٕ

لن يكوف لديو و ألنو عرؼ ا٤باؿ الذي معو قبل الكشف عليو، أـ أنو لن يعرفو   ؛ويعطيو إياه
اب  لو وكالة عن اإلماـ الغائب.يريد سرقة ا٤باؿ وليس  اً حجة فيكوف كذَّ

 (.ٖ٘ٓ - ٜٜٕ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر:( (ٖ
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منهم  ،أف الدينوري يذكر أنو زار عدة أشخاص من مدعي النيابة .ٕ
٩با  ؛تهمبالعمري، وٓب ٯبد حجة على صحة نياالباقطاين، وإسحاؽ األٞبر، وأبو جعفر 

يعِب أف الروايات ُب النيابة والوكالة عن ا٤بهدي دخلها الدس والكذب وىذه الرواية 
 احدة منها.و 

أف اإلماـ الرضا أمره أف ٱبالف تعاليم القرآف الٍب تنهى عن دعاء أي  .ٖ
موجود غّب ا تعأب لبلستغاثة بو وطلب قضاء ا٢بوائج منو، ودعاه إٔب الشرؾ ومناداة 

من دعاء ا٣بالق، وأف يقوؿ: "يا ٧بمد يا علي!"، وا تعأب يقوؿ: ا٤بخلوؽ بداًل 

، بل قاؿ لو قل: "يا علي يا ٧بمد اكفياين فإنكما  (ٔ)﴾ڌ  ڌ  ڎ   ڎ﴿

 .(ٕ)﴾ڄ   ڃ  ڃ  ڃ ﴿كافياي!"، وا تعأب يقوؿ: 
أف ىذه ليست ٗبعجزة وإ٭با الغرض منها حّث الناس على العمل  .ٗ
كي، وجعلهم يشركوف مع ا تعأب ُب عباداهتم باسم اإلتياف باألمواؿ الشرعية الشر 

الواجبة والوجوىات الدينية لئلماـ الغائب، وسيستمر ىذا الكذب ما بقيت ىذه ا٣برافة 
 وسيستمر تدفق األمواؿ إليهم ما بقيت الدنيا.

ڳ    ڳک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ ﴿يقوؿ تعأب:  .٘

، فهذه اآلية تنطبق على ىؤالء (ٖ)﴾ڻ   ڱ  ں   ں  ڱڳ  ڱ   ڱ
 .(ٗ)ٛباماً 

                                                           

 (.ٖٙ( سورة الزمر، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٚٓٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٕٔ( سورة غافر، اآلية رقم: )(ٖ
(، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ُب وصف حاؿ ىؤالء ٘ٓٔ - ٗٓٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )(ٗ

م الشيطاف وسوؿ ٥بم القبيح ُب صورة ا٢بسن: ))وكذلك سائر ا٣بوارؽ الذين تبلعب هب
الشيطانية، ال تأٌب إال مع نوع فساد ُب ا٢بس والعقل؛ كا٤بؤ٥بِّْب الذين ال تأتيهم إال مع زواؿ 
عقو٥بم، وآخرين ال تأتيهم إال ُب الظبلـ، وآخرين يتمثل ٥بم ا١بن ُب صورة اإلنس، فيظنوف 

م مثاؿ الشيء؛ فيظنوف أف الذي رأوه ىو الشيء نفسو، أو يسمعوهنم أهنم إنس، أو يروهن
وىذا كثّب موجود  ،صوتًا يشبو صوت من يعرفونو، فيظنوف أنو صوت ذلك ا٤بعروؼ عندىم

= 



 .عليو الدالة والعالمات المهدي على الرافضة استدالالت من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٖٕٚ 
 

 وقد رويت ىذه علم وكيل "المهدي" المسبق عن عدم موت ابنو: معجزة 
، قاؿ: ُولد ٕب عدة بنْب فكنت أكتب (ٔ)العبلءبن  ا٤بعجزة عن وكيل اإلماـ القاسم

فلمَّا ولد ٕب ا٢بسن ابِب كتبت أسأؿ  ،(ٕ)وأسأؿ الدعاء فبل يكتب إٕبَّ ٥بم بشيءٍ 
 .(ٖ)وا٢بمد  ،الدعاء فُأجبُت: يبقى

 مناقشة:ال 
 ،العبلء كاف ٩بن يدعي النيابة والسفارةبن  ي وىو القاسمو اأف الر  .ٔ

 .(ٗ)ب ُب مصلحتو من ادعاء علم الغيب وينفعو مادياً ولذلك فهو يروي ما يص
ٓب يكن يعلم ما كاف مقدَّرًا على أصحابو من  -y-أف رسوؿ ا  .ٕ

يعلم الغيب  -y-، بل لو كاف رسوؿ ا !ء الغيب؟حياة أو موت فكيف يعلم ىؤال
قوؿ: لتفادى الُشّجة الٍب أصابتو ُب غزوة أحد وغّبَّ مكانو كي ال تصيبو، ولذلك كاف ي

، ورغم ىذه (٘)﴾ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ ﴿
ونواهبم علم  -y-ثبتوف ألبناء ابنة النيب الكرمي اآليات الواضحات فبل يزاؿ الشيعة ي

 .(ٙ)الغيب
                                                           

= 

/ ٕالنبوات، ص: )] .ُب أىل العبادات البدعية الٍب فيها نوٌع من الشرؾ و٨بالفة الشريعة((
ٜٔٓٙ)]. 

/ ٔاين، أبو ٧بمد، من أىل أذربيجاف. ]انظر: الكاُب، للكليِب، ص: )ا٥بمد العبلءبن  ( القاسم(ٔ
([، وكاف من وكبلء اإلماـ ا٤بنتظر ُب أذربيجاف. ]انظر: وسائل الشيعة، للعاملي، ص: ٚٔ
(ٖٓ /ٕٖٚ.]) 
 ( يعِب أهنم ٲبوتوف فبل تطوؿ حياهتم فيستمتع ببنوهتم لو.(ٕ
 (.ٜٖٓ/ ٔ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( (ٖ
دعاء وٓب يقتصر ىذا اال ،دعاء الشيعة أف ُكرباءىم يعلموف الغيبانبلحظ ُب ىذه الرواية ( و (ٗ

على اإلماـ ا٤بهدي دوف غّبه وال على أئمتهم ا٤بعصومْب، بل ىذه الرواية تؤكد أنو حٌب 
 دعاء.ويقبلوف منو ىذا اال ،النائب والوكيل عن اإلماـ يدعي لنفسو علم الغيب أيضاً 

 (.ٛٛٔؼ، اآلية رقم: )( سورة األعرا(٘
 (.ٚٓٔ - ٙٓٔٙبقيق علمي، ص: ) انظر: (ٙ)
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، وُب  (ٔ)"تذكرة األولياء" أننا حينما نقرأ معجزات الصوفية ُب كتاب .ٖ
دَّعاة، بينما يكتب علماؤنا ما ىو (ٕ)كتاب "نفحات األنس"

ُ
، نسخر من معجزاهتم ا٤ب

 .(ٖ)أسوأ منها بكثّب
 وقد رويت ىذه ا٤بعجزة عن  بعث "القائم" غالمًا لكي يبيعو: معجزة
وىو  (٘)ا١بنيدبن  بعث إٔب أيب عبدا (ٗ)-عليو السبلـ-أصحاهبم، أنو  ٝباعة من

فلما عّّب الدنانّب نقصت ُب التعيّب ٜبانية  ،بواسط غبلمًا وأمره ببيعو فباعو وقبض ٜبنو
وَزنَو  اً عشر قّباطًا وحّبة فَوَزَف من عنده ٜبانية عشر قّباطًا وحّبة وأنفذىا فردَّ عليو دينار 

 .(ٙ)ٜبانية عشر قّباطاً وحّبو
 مناقشة:ال 
 .(ٚ)الذي أرسل الرقيق لبيعو نو ال يُعلم منأ .ٔ

                                                           

للشيخ فريد الدين العطار النيسابوري؛ يقوؿ عنو الربقعي: احتوى على أشياء : ( تذكرة األولياءٔ)
ويوجد كتاب آخر بنفس االسم "تذكرة  ،ال ُيصدقها إال من ليس لديو علم باإلسبلـ والقرآف

وا٤بتصوفة والزىاد ُب بغداد وما جاورىا من البلداف" للمؤلف: مرتضى األولياء ُب تراجم األئمة 
 نظمي زادة البغدادي.

بن اللمبل ا١بامي أبو الربكات نور الدين عبدالرٞبن  :( نفحات األنس من حضرات القدسٕ)
  -رٞبو ا-وللحافظ ابن رجب  ،٧بمد الدشٍب ا٣برجدي النقشبنديبن  نظاـ الدين أٞبد
ستنشاؽ نسيم األنس من نفحات رياض القدس"، وال عبلقة لو بكتاب كتاب باسم: "ا
 النقشبندي.

 (.ٛٓٔ، ص: )ٙبقيق علميانظر: ( ٖ)
((، ٕبار األنوار، ص: -عليو السبلـ-( يقوؿ اجمللسي: ))الضمّب ُب قولو "أنو" راجع للقائم (ٗ

(٘ٔ /ٖٕٙ.) 
(. ]انظر: ا٤بسائل الصاغانية، للشيخ ىػ ٖٓٛفقيو إمامي، توُب سنة: )ا١بنيد: بن  عبدا و( أب٘)

 ([.ٖٔا٤بفيد، ص: )
 (.ٕٖٙ/ ٔ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( (ٙ
 ( وأما ٞبل اجمللسي ما ورد ُب الرواية )أنو( على أنو ا٤بهدي فبل دليل عليو.(ٚ
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أنو إذا كاف اإلماـ الغائب ىو الذي أرسل الغبلـ حقيقًة لكي بيعو فبل  .ٕ
حاجة لئلماـ بغبلـ ُب األصل، وليس لو با٤باؿ حاجة لكي يبيع غبلمو وىو الذي َتِفُد 

 إليو األمواؿ من كل مكاف.
 هوؿ وال يعلم من ىو؟.أف ابن ا١بنيد الذي أُرِسل إليو الغبلـ شخٌص ٦ب .ٖ
 .(ٔ)أنو ال يوجد ُب القصة أي وجو من وجوه اإلعجاز! .ٗ

الشيعة حٌب مع أهنم ادعوا علم أئمتهم الغيب من  يؤكد الربقعي أف الخالصة:
خبلؿ ما أثبتوه ٥بم من معجزات ليتهم اكتشفوا للمسلمْب دواًء أو قدموا ٥بم اخَباعاً 

 .(ٕ)هتميفيد العباد ُب معاشهم بدالً من ترىا
٩با يعِب أف غرض ذكر ىذه ا٤بعجزات ا٣بالية من اإلعجاز ىو والسيطرة على 
أمواؿ العامة باسم الدين، كما أنِب ٘باوزُت ذكر بعض ا٤بعجزات الٍب ذكروىا حيث  

 إذ يكتفي بالقوؿ فيها: ،في بالغرضكاف بياف الربقعي حو٥با ٨بتصراً وال ي
من  خالياً  يكوف ا٣برب، ف(ٖ)ل من أف يناقش(())وىذا ا٣برب ال أٮبية لو ولذا فهو أق

 .فبل داعي لذكره إبراز موقف الربقعي
ويفيد الربقعي أف من أىداؼ الشيعة ُب اختبلؽ ىذه األخبار الدالة على 

قنوا أيص الذين ٠بوىم فيها و اإلعجاز بزعمهم حٌب يؤمن الناس بصحة وكالة األشخا
 هبم.

ت ترىاهتم اسم ا٤بعجزة الٍب ال تكوف إال وقد اتضح أف الرافضة يستعملوف إلثبا
 .لك فهم يستخدموهنا ُب حق أئمتهمومع ذ ،ألنبياء ا تعأب

    ولذلك عقد الكليِب باباً ُب كافيو، و٠باه: ))باب ما عند األئمة من آيات األنبياء 

                                                           

 (.ٖٔٔٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٔ
 (.ٙٔٔٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٕ
 (.ٚٔٔ( ا٤برجع السابق، ص: )(ٖ
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 .(ٔ)((-عليهم السبلـ-
لرجاؿ اجملاىيل، ونسبوىا اختلقوا إلثباهتا قصصاً وروايات ورّكبوا ٥با األسانيد من اف

 .ة بعض رواهتا وعدـ وجودىم أصبلً ألئمتهم وقد باف جهال
كما قاؿ شيخ   -رضي ا عنهم-م ٥با يكذبوف على آؿ بيت النبوة فهم بذكرى

 اإلسبلـ:
))كل من أخرب ٖبرب ليس لو أف ٱبرب بو، وىو غّب مطابق، فإنو يسمى كاذباً، وإف  

 .(ٕ)كاف ٓب يتعمد الكذب((
نقطع أف ىؤالء يتعمدوف الكذب واالختبلؽ، بل قاموا باستغبلؿ جهلة  و٫بن

 .م ا٤بادية وتلبية شهواهتم عربىمالشيعة باستخدامهم لتحقيق مطامعه
ن صحة دعاوى اإلعجاز لديهم ال ٘بد عندىم دليل موحينما تذىب لتحقق 

 لربقعي:وقد قاؿ ا ،وذلك أف أصل ا٤بعجزة ال تكوف لغّب األنبياء كما ادعوه ،صحة
وال ٲبكن إثبات ذلك  ،))وال أصل إلثبات ا٤بعجزة لؤلئمة ُب القرآف

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ﴿، قاؿ تعأب: (ٖ)بالقياس((

٤بعجزات ىي من جنس الكذب على ا تعأب ودعوى ، وىذه ا(ٗ)﴾ہ  ہ  ھ
 الوحي ألئمتهم.

وعلى فرض التسليم للشيعة بصحة تلك األخبار والتسليم ٥بم بأف النواب واإلماـ 
أخربوىم عما غاب عنهم من علم الغيب فبل ٲبكن أف يكوف ذلك اإلخبار إال كما 

 شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:قالو 
                                                           

(، وذكر الربقعي أف رواتو من الغبلة وا٤بهملْب واجملهولْب ٖٕٔ/ ٔ( األصوؿ من الكاُب، ص: )ٔ)
 ([.ٕٛٔ]كسر الصنم، ص: ) .ْبوا٣برافي

 (.٘ٔٛ/ ٕ( النبوات، ص: )(ٕ
 (.ٖٛٔ - ٕٛٔ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٖ
 (.ٖٜ( سورة األنعاـ، اآلية رقم: )(ٗ



 .عليو الدالة والعالمات المهدي على الرافضة استدالالت من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٖٖٔ 
 

نت حسنات  قلوهبم الضعيفة ا٤بشركة با، فإذا كاعن تسويٍل شيطاين يقذفو ُب
يّده ا تعأب با٤ببلئكة تأييدًا يقهر بو ىذا التسويل الشيطاين، اإلنساف قوية وكثّبة، أَ 

 .كاف جند الشيطاف معو أقوى وأكثروإف كانت سيئاتو ىي األقوى،  
ال  وقد يلتقي شيطاف ا٤بؤمن بشيطاف الكافر؛ فشيطاف ا٤بؤمن مهزوؿ ضعيف

 .(ٔ)حيلة لو، وشيطاف الكافر ٠بْب قوي فيغلبو
م ٥بم بصحة أخبار ا٤بعجزات أصبًل لظهور عبلمات الكذب ومع ذلك فبل نسلِّ 

 .واعتبلؿ متوهنا هاووضوحليس ُب أسانيدىا والتد
وقد أورثهم اإلقباؿ عليها والتصديق هبا من غّب ٛبحيص الوقوع ُب الغلو ا٤بذمـو 

 حٌب قاؿ قائد ثورهتم ا٣بميِب: ،ٔببا تعا ُب األئمة وبلوغ الكفر
))فكل نيب من األنبياء إ٭با جاء إلقامة العدؿ، وكاف ىدفو ىو تطبيقو ُب العآب 

الذي كاف قد جاء إلصبلح البشر وهتذيبهم  -y-نو ٓب ينجح، وحٌب خاًب األنبياء لك
 . العدالة فإنو ىو أيضاً ٓب يوّفق!وتطبيق 

الكلمة، ويطّبق العدالة ُب ٝبيع أرجاء العآب ىو  وإّف من سينجح بكل معُب
 .(ٕ)ا٤بهدي ا٤بنتظر!((

وما بلغ الشيعة ا٤بتأخروف ىذا ا٤ببلغ من الكفر إال بسكوهتم عن الروايات ا٤ببثوثة 
 كدعاوى علم األئمة الغيب وظهور ا٤بعجزات على أيديهم.  ،ُب كتبهم
 :ه البرقعي سلفاً كالماً مهماً لإلمام الشوكاني يوافق ما ذكر   نقلأو 

اعلم أف بقايا اجملوس، وطوائف الشرؾ واإل٢باد ٤با ظهرت الشريعة اإلسبلمية 
ال بالسناف وقهرهتم الدولة اإلٲبانية وا٤بلة امدية، وٓب ٯبدوا سبيبًل إٔب دفعها بالسيف و 

ذعن سَبوا ما ىم فيو من اإل٢باد والزندقة ٕبيلة تقبلها األذىاف، وت وال با٢بجة والربىاف
٥با العقوؿ، فانتموا إٔب أىل البيت ا٤بطهرين، وأظهروا ٧ببتهم ومواالهتم كذبًا وافَباًء وىم 

 .ظم أعدائهم وأكرب ا٤بخالفْب ٥بمُب الباطن أع
                                                           

 (.ٖٙٓٔ( النبوات، ص: )ٔ)
 (.ٕٗ/ ٕن أحاديث وخطابات اإلماـ ا٣بميِب، ص: )( ٨بتارات م(ٕ
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شهورين بالصبلح والرشد، ٍب كذبوا على أكابرىم ا١بامعْب بْب العلم والدين ا٤ب
 .ذافبلف كذا، وقاؿ اإلماـ فبلف كقاؿ اإلماـ  فقالوا:

 .عامة الذين ال يفهموف وال يعقلوفوجذبوا ٝباعة من ال
وما زالوا ينقلوهنم من رتبة  ،فتدرجوا معهم بدعوات معروفة، وسياسات شيطانية

الزندقة اضة و  (ٔ)إٔب رتبة، ومن درجة إٔب درجة حٌب أخرجوىم إٔب الكفر البواح
 .(ٕ)واإل٢باد الصارخ

  

                                                           

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ﴿( كما قاؿ تعأب: ٔ)

، فإف ٓب يقدر على إيقاع اإلنساف ُب الكفر [(ٙٔسورة ا٢بشر، اآلية رقم: )] ﴾ىئ
حٌب يفسد  ؛كا٤بعاصي والذنوب بتزيينها والتهوين منها  ،والشرؾ أوقعو فيما ىو أقل من الكفر

 طاعاهتم وفعلهم للخّب.
(، وقد ذكر العبلمة ا٤بصلح ا٣بوئيِب ُب ٗٓٔ - ٖٓٔ( قطر الوٕب على حديث الوٕب، ص: )(ٕ

قطعية وجّدية، مراجعاتو التصحيحية للمذىب أف الشيعة ضّخموا اإلمامة، وعرضوىا للعامة ب
واخَبعوا لؤلئمة احتفاالت موالد وخرافات أخرى لدرجة ال يبقى ٦باؿ لئلنكار وال حٌب 

 .[(ٖٕٚعتداؿ، ص: )انظر: أعبلـ التصحيح واال]ْب. إالتفكّب..
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 .(ٔ)لكهنةالمبحث الرابع: أخبار السحرة وا

من غرائب استدالالت الشيعة على إثبات إمامة إمامهم الثاين عشر وعجائب 
أدلتهم على ا٤بنتظر االحتجاج بأخبار السحرة والكهنة، واعتبارىا أدلة إلثبات وجود 

 .عشر اإلماـ الثاين
م ودجلهم الكفار وأتباع الديانات ارفة قبل وىؤالء السحرة والكهنة يقرُّ بكذهب

 ،حٌب ا١بهلة من الناس وعامتهم يطرحوف قوؿ الكاىن جانبًا وال يرونو شيئاً و ، ْبا٤بسلم
 ويدركوف أنو تبلعب ُب األقواؿ واألفعاؿ.

ومع ما ُعرؼ عن السحرة والكهنة من كذٍب ودجٍل عند ٝبيع األمم فإف الشيعة 
 .ىم ُب مسألة إثبات إمامة األئمةؿ بأخبار ال يروف بأساً باالستدال

حٌب وإف خالف ذلك صريح كبلـ ا تعأب عن السحرة والكهنة ُب ٧بكم 
ٱ  ﴿: -جل وعبل-وأنو مصدر فتنة للخلق كما ُب قولو  ،التنزيل أف الساحر كافر

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ        پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڃ     ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹٹ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ک  ک  ک  گ     کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڌ  ڎ  ڎ

                                                           

( يقوؿ ابن الّصبلح: ))ال ٰبل رواية ا٢بديث ا٤بوضوع ُب أي باب من األبواب إال مقَبنًا ببياف (ٔ
، سواء ُب ذلك ما يتعلق با٢ببلؿ وا٢براـ، أو الفضائل، أو الَبغيب أنو موضوع مكذوب

، فكيف برواية الشيعة [(ٜٓٔعلـو ا٢بديث، ص: )] .والَبىيب، أو القصص والتواريخ((
لؤلخبار عن الكهَّاف والسحرة عن علٍم وتصديٍق بأخبارىم، ال عن جهٍل وسهٍو عنها، ولعل 

ة العبلقة واالندماج فيما بْب أىل البدع من ا٤بتصوفة ُب ىذا ا٤ببحث ما يثبت للمسلمْب حقيق
 والروافض واتفاقهم ُب األصوؿ وذكر األخبار الشيطانية كهذه األخبار.



 .عليو الدالة والعالمات المهدي على الرافضة استدالالت من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٖٖٗ 
 

ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

 .(ٔ)﴾ڻ
ما تتضمنو أفعالو من دجٍل معروٌؼ عند األمم فهذه اآلية بيَّنت أف السحر و 

    وليس عند أمة نبينا ٧بمد الكاىن وٝبيع العقبلء يدركوف ضبلؿ الساحر و  ،السابقة
-y-  :ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    ﴿فحسب، ويقوؿ تعأب

 .(ٕ)﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ

بأنو ساحر، ومع ذلك فبل ٲبانع  -y- وكما ُب اهتاـ كفار قريش لنبينا ٧بمد
 ما دامت قدة على أصوؿ االعتقاد لديهم الشيعة من االحتجاج بأقواؿ السحرة والكهن

 ،ْبمثل ىؤالء الدجال -كاَف من كاف ىذا الشخص-أي شخٍص  لسافوردت على 
 .ىمقدمعتكبلـٌ يثبت صحة فهو عندىم  

وقد جاء دين اإلسبلـ ٗبحاربة السحر والتحذير منو ومن الكهانة والعرافة وما 
القليلة منو كما قاؿ  يتعلق بذلك كالتنجيم وغّبه، بل والتحذير من مقدماتو واألمور

ا ىنَّ؟ قاؿ: وم ،يا رسوؿ ا :(( قيل))اجتنبوا السبع ا٤بوبقات :-y-رسوؿ ا 
، وقتل النفس الٍب حـر ا إال با٢بق، وأكل ماؿ اليتيم، وأكل والسحر))الشرؾ با، 

 .(ٖ)الربا، والتوٕب يـو الزحف، وقذؼ اصنات الغافبلت ا٤بؤمنات((
 اجمللسي باباً بعنواف: الشيعة عبلمةولذلك عقد 

من ذلك مكتوباً ُب األلواح  وما ُوِجدَ  ،))باٌب نادٌر فيما أخرَب بو الكهنة وأضراهبم
 .(ٗ)والصخور((

                                                           

 (.ٕٓٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٖٙ( سورة طو، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٜٛ( أخرجو مسلم، برقم: )(ٖ
 (.ٕٙٔ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( (ٗ
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، (ٔ)القائموجود وساؽ ُب ىذا الباب ثبلثة أخبار عن السحرة والكهنة إلثبات 
 وقد ناقشها الربقعي، وىي كما يلي:

 ُب  (ٗ)روى الربسيُّ  الكاىن: (ٖ)مع ُسطيح (ٕ)خبر الملك ذاجدن
فَّ ذاجدف ا٤بلك أرسل إٔب السطيح ألمر شكَّ فيو، فلما قدـ عليو أ (٘)"مشارؽ األنوار"

                                                           

فارقات أنِب ٓب أجد غبلة الشيعة يذكروف مثيبًل ٥بذا الباب ا٤بتعلق بالسحرة والكهنة ُب ( من ا٤بٔ)
والطوسي، والنعماين، فهؤالء ٩بن أوغلوا  -مثبلً -كالكليِب   ،مؤلفات الروايات واألخبار عندىم

كر األدلة بل ٔبميع األئمة، وتلوثوا بإيراد أدلة الغلو ُب األئمة وبذ  ،ُب الغلو باإلماـ الثاين عشر
 ا٤بكذوبة عند استدال٥بم على اإلماـ الثاين عشر ُب مؤلفاهتم، إال أهنم ٓب يتعرضوا إليراد أدلةٍ 

 على مهديهم ا٤بنتظر كهذا الدليل الذي انفرد العبلمة اجمللسي باالحتجاج بو.
باً. أ ٕٛ: من قدماء ملوؾ ٞبّب ُب ا١باىلية، ٯبعل النسابوف بينو وبْب قحطاف ذاجدفا٤بلك ( ٕ)

 ([.ٕٚٗ/ ٗ]انظر: األعبلـ، للزركلي، ص: )
، وسبب طيحسَ عدي، كاىن من العرب، ويُعرؼ باسم بن  مازفبن  مسعودبن  ربيعةبن  ربيع( ٖ)

تسميتو بسطيح قيل: أنو كاف كالبضعة ا٤بلقاة على األرض فكأنو سطح عليها. ]انظر: السّبة 
[، انظر لبلستزادة: دالئل النبوة، (ٓٚ، ٛٙ، ٔٗ، ٙٔ - ٘ٔ/ ٔالنبوية، البن ىشاـ، ص: )

(، ا٣برائج وا١برائح، لقطب ٜٛٗ/ ٔ(، تاريخ اإلسبلـ، ص: )ٕٚٔ/ ٔللبيهقي، ص: )
/ ٔشرح األخبار، للقاضي النعماف ا٤بغريب، ص: ) (،ٕٚٔ/ ٔالدين الراوندي، ص: )

ٖٔٛ) . 
، ال أعتمد على ما ، قاؿ عنو ا٤بّبجهاين: وكتاب مشارؽ األنوار، وكتاب األلفْبالربسيرجب  (ٗ)

يتفرد بنقلو؛ الشتماؿ كتابيو على ما يوىم ا٣ببط وا٣بلط واالرتفاع. ]انظر: مصباح الببلغة 
 ([.ٖٜٔمستدرؾ هنج الببلغة، ص: )

، تأليف ا٢بافظ رجب الربسي، -عليو السبلـ-( مشارؽ أنوار اليقْب ُب أسرار أمّب ا٤بؤمنْب ٘)
تاب مليء بالكفر با والغلو باألئمة والكذب على ٙبقيق العبلمة السيد علي عاشور، وىو ك

ُب مدح أئمة آؿ بيت حيث يقوؿ  (،ٖٚٙكما ُب صفحة: )  ومن ذلك ،-y-رسولو 
 النبوة:

 عػػػػػػػػػػػة  تلمػػػػػػػػػػػػػػػػػوار  اإلمامػوح  وأنػتل مػػػػػوة  منهػػػػػػػػار  النبػآث  ىم  القـو   
 عػػػػػػػػػػػموس  يمن ػر  ا٤بهػوعندىم  س وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلم اف ابط وحي ا خزّ ػمه  
 ومسمع  أذف  فالدىر  قواػوإف نط مػػإذا جلسوا للحكم  فالكل  أبك  

= 
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أراد أف ٯبّرب علمو قبل حكمو، فخبأ لو ديناراً ٙبت قدمو، ٍب أذف لو فدخل، فقاؿ لو 
، وا٢بجر األصم ، ا٤بلك: ما خبأت لك يا سطيح؟ فقاؿ سطيح: حلفت بالبيت وا٢بـر
والليل إذا أظلم، والصبح إذا تبسم، وبكل فصيح وأبكم، لقد خبأت ٕب دينارًا بْب 
النعل والقدـ، فقاؿ ا٤بلك: من أين علمك ىذا يا سطيح! فقاؿ: من قبل أخ ٕب حٌب 

 اً جسام اً ، فذكر أحداث٤بلك: أخربين عما يكوف ُب الدىورينزؿ معي أَّن نزلت. فقاؿ ا
 .(ٔ)ابن النيب ا٤بهديعندىا يظهر ووقائع ٍب قاؿ: ف

 وروى ابن  لقصره اإليوان: (ٕ)شهرياربن  خبر وداع وسالم يزدجرد
شهريار ما  بن  قاؿ: ٤با جلَّى الفرس عن القادسية، وبلغ يزدجرد ،(ٖ)عياش ُب ا٤بقتضب
ف رستم قد ىلك والفرس ٝبيعاً، وجاء وإدالة العرب عليو، وظن أ (ٗ)كاف من رستم

                                                           
= 

 وعػػػػػػػػػػػػػػػػيتض  يبو ػط  أرج  من   لو  دؿػػػػػػػػػػد ومنػوف مػػػػػػػػػػػػوإف ذكروا فالك  
(، ويقوؿ الربسي بعد أف ساؽ خرب الكاىن ٖٙٔ - ٕٙٔ/ ٔ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( ٔ)

سطيح: ))ىذا كبلـ سطيح وإخباره بالغيب ُب قدمي األياـ، وليس بنيب وال إماـ، وأنت 
  .با٤برصاد ُب تكذيب أحاديث علي وعَبتو، تكذب ما نطقوا بو من الغيب
مشارؽ أنوار ]ة"((، أليس ىو القائل وقولو ا٢بق: "إف بْب جنيب علمًا ٝبًّا آه لو أجد لو ٞبل

، فانظر كيف ٯبعلوف الشيعة ُب مقامْب ال ثالث ٥بما، إما مقاـ فرض [(ٜٚٔاليقْب، ص: )
 عليوعليهم بالقوة، وإما مقاـ التكذيب واإلنكار ٥با و  التصديق ٥بذه األخبار على عبلهتا

يق ٗبا ُب  فيفعلوف معهم ذلك إلرغامهم على التصد -رضي ا عنو- قد كذبوا علياً  ففيكونو 
 كتبهم من غلو وكفر با العلي العظيم.

 وكاف وىو الذي انشق اإليواف ُب زمانو، ،أنوشروافبن  ىرمزبن  أبرويزبن  شهرياربن  ( يزدجرد(ٕ
وكانت هناية دولتو على أيدي العرب  ،آخر ملوؾ الدولة الساسانية شهرياربن  يزدجرد
الذي   همعلى جيش -رضي ا عنو-يب وقاص أبن   ُب معركة القادسية بقيادة سعدْبا٤بسلم

([، ا٤بنتظم ُب تاريخ ا٤بلوؾ ٕٛٔ. ]انظر: السّبة النبوية، البن كثّب، ص: )كاف يقوده رستم
 (.ٕٖٔ/ ٖواألمم، البن ا١بوزي، ص: )

بن  ( مقتضب األثر ُب النص على األئمة االثِب عشر، للمحدث العبلمة الشيخ أٞبد(ٖ
 ي، ٙبقيق السيد ىاشم الرسوٕب.عياش ا١بوىر بن  عبيدا

، وفيها  بن  ( رستم(ٗ فرخزاد، تؤب قيادة جيش الفرس ُب معركة القادسية، وكاف يعرؼ ُب النجـو
= 
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مبادر وأخربه بيـو القادسية وا٪ببلئها عن ٟبسْب ألف قتيل، فخرج يزدجرد ىاربًا ُب 
أىل بيتو ووقف بباب اإليواف، وقاؿ: السبلـ عليك أيها اإليواف! ىا أنا ذا منصرٌؼ 

 .(ٕ)، ٓب يدف زمانو، وال آف أوانو(ٔ)عنك وراجٌع إليك أنا، أو رجٌل من ولدي
 عن  :(ٖ)شهاب الزىريبن  مروان ومحمدبن  خبر عبدالملك
كتب إليو مرواف دعاين فقاؿ: إف عاملو على ا٤بغرب  بن  قاؿ: إف عبدا٤بلك (ٗ)الشعيب

                                                           
= 

علفة التيمي. ]انظر: البداية والنهاية، البن كثّب الدمشقي، ص: بن  كاف مقتلو على يد ىبلؿ
(ٚ /ٕٜ - ٘ٔ.]) 
د أفَّ ا٤بهدي من ولده!، وسبق قو٥بم ا٤بهدي من نسل ( يرووف ىذه الرواية ا٤بتضمنة قوؿ يزدجر (ٔ

، لعلَّ ىذا ما يشّب إٔب وجود بذرة !، فأي القولْب أصح عندىم؟-y-فاطمة ابنة رسوؿ ا 
حيث استغلت العقائد الشيعية الٍب ولدت ُب  ،٦بوسية تتطلع إلعادة اإلمرباطورية الفارسية

وذلك  ،سم إحدى الفرؽ ا٤بنتسبة لئلسبلـدين اإلسبلـ لغرض الطعن ُب اإلسبلـ نفسو با
بعدما أفلت اجملوسية الفارسية بنور اإلسبلـ، وقد ذكر آية ا حسْب الطربسي أف من أ٠باء 
القائم: "خسرو" وىو اسٌم ٦بوسٌي ال يوجد عند السنة وال حٌب الشيعة العرب مثلو، حيث 

"التذكرة" وذكر ُب كتاب قاؿ: ))السابع واألربعوف: "خسرو" وقد ذكر ُب "الذخّبة" و
، وسيأٌب بياف [(٘ٛٔ/ ٔالنجم الثاقب، ص: )] ."جاويداف" أف ا٠بو: "خسرو ٦بوس"((

٩با يؤكد األيدي اجملوسية الٍب أدخلت ُب التشيع ما يعيد  ،فعل ا٤بهدي بالعرب بعد ظهوره
 لببلد فارس ٦بدىا بزعمهم.

 (.ٗٙٔ - ٖٙٔ/ ٔ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( ٕ)
بن  ا زىرةبن  ا٢بارثبن  عبدابن  شهاببن  عبدابن  عبيدابن  مسلمبن  مد( ٧ب(ٖ

آخر خبلفة  ػ(ى ٛ٘)مرة، أبو بكر القرشي الزىري، تابعي جليل، ولد سنة: بن  كبلب
 .[(ٖٛ٘ - ٖٗ٘/ ٜانظر: البداية والنهاية، ص: )] ػ(.ى ٕٗٔ)معاوية، وتوُب سنة: 

، من كبار التابعْب وعلمائهم، واألئمة ُب الشعيبعبدا بن  ويقاؿ: عامر ،شراحيلبن  عامر( (ٗ
مرواف، ويقبل بن  ىػ(، وكاف مؤدبًا لبِب عبدا٤بلك ٕٛالدين، ثقة جليل القدر، ولد سنة: )
 - ٜٕٗ/ ٗىػ(. ]انظر: سّب أعبلـ النببلء، ص: ) ٗٓٔجوائزه، ويأكل طعامو، توُب سنة: )

 (.ٖٓٔ/ ٖ)([، جامع ا٤بسائل، البن تيمية، ص: ٖٛٔ



 .عليو الدالة والعالمات المهدي على الرافضة استدالالت من البرقعي موقف: الثاني الفصل

ٖٖٛ 
 

-عليو السبلـ- داودبن  افكاف ابتناىا نيب ا سليم  (ٔ)يقوؿ: بلغِب أف مدينة من صفر
 حتى قال:، وأهنا ُب مفازة األندلس، وأف فيها من الكنوز الٍب استودعها سليماف، 

فيو كتاٌب بالعربية فوقفت على قراءتو وأمرت بانتساخو  (ٕ)فصرت إٔب مكاف من السور
 فإذا ىو شعر:

 ومػػػن زِّ ا٤بنيػػػِع ػلػػػيعلَم ا٤بػػػرُء ذو العػػػ
 

 خلػودِ يرجو  ا٣بلوَد  وما  حيٌّ  ٗب
ينػػػػػػػاُؿ ا٣بلػػػػػػػػَد  ُب  لػػػػػػػو أف خلقػػػػػػػاً  

 مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ 
 

 داودِ  بػػن   ذاَؾ  سػػليمافُ   اَؿ ػلنػػ
   

 :-y-ٍب قاؿ ُب وصف الرسوؿ 
 حػػٌب إذا ولػػدت عػػدناُف صػػاحبها

 
خػػػػػػػُّب   مػػػػػػػن ىاشػػػػػػػٍم  كػػػػػػػاف منهػػػػػػػا

 مولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودِ 
 

        
 واألئمة بعده وآخرىم ا٤بنتظر: -y-حٌب قاؿ ُب وصفو 

 بةً ػقاطػػ األرِض   لِ ػُو مقاليػػُد  أىػػػلػ
 

 اليػػػػػدِ ُل  ا٤بقػاُء  لػػػػػُو  أىػػػػػػواألوصيػػػػػ
 جاً ػبلئُف اثنػا عشػرًة حجػػُم ا٣بػػىػ 

 
مػػػػػػػن بعػػػػػػػدىا األوصػػػػػػػياُء السػػػػػػػادُة 
 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدِ 

 
 ِر  اِ  قػػائمهمػوـُ  بأمػػػٌب  يقػػػحػػ
 

مػػػػػػػػن  السػػػػػػػػماِء  إذا  مػػػػػػػػا با٠بػػػػػػػػِو  
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي

 
 

زىري، شهاب البن  عبدا٤بلك وقرأه وكاف عنده ٧بمد وذكر أنو بعث بالكتاب إٔب
 شيئاً؟ قاؿ: قاؿ عبدا٤بلك: فهل علمت من أمر ا٤بنادي من السماء

َو عن ىذا يا أمّب ا٤بؤمنْب، قاؿ عبدا٤بلك: كيف أ٥بو عن ذلك وىو أكرب إلْ 
 أوطاري لتقولنَّ بأشد ما عندؾ ُب ذلك، ساءين أـ سرين.

لد هدي من و أف ىذا ا٤ب -عليو السبلـ-ا٢بسْب بن  الزىري: أخبَػَرين عليفقاؿ 

                                                           

 ([.ٔٙٗ/ ٗ]انظر: لساف العرب، ص: ) النحاس. ضرٌب منصفر: ال( (ٔ
 ( السور ايط با٤بدينة.ٕ)
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 .(ٔ)-y-فاطمة بنت رسوؿ ا 
 ن السحرة والكهنة في مهدي الشيعةمناقشة البرقعي لما ورد ع. 

ٓب يسَبسل الربقعي ُب مناقشة األخبار الثبلثة ا٤بنسوبة للسحرة والكهنة ُب إثبات 
 من غّب اً عام اً ذكر كبلمف بإٝباؿ ا١بواب عنها وٓب يفّصل جوابو عنها، واكتفى ،ا٤بهدي

 حيث قاؿ:، ُب نقاط كعادتو فيها ولو بكبلـٍ يسّبورد ا ٤بد يفنت
))بعد أف فرغ اجمللسي من نقل أخبار الرواة اجملهولْب عن األئمة بدأ ُب ىذا الباب 

مع أف  ،كتابو بأقوا٥بمومؤل أربع صفحات من   (ٕ)بنقل األخبار عن الكهنة وا٤بلّفقْب
 ء الثاين( يقوؿ:نة البحار" )ا١بز طبقاً لنقل كتاب "سفي -y-رسوؿ ا 
من مشى إٔب ساحر أو كاىن أو كذاب يصدقو فقد كفر ٗبا أنزؿ ا من  ))
 .(ٖ)((كتاب

ىدفو الوٮبي بأقواؿ الكهنة الذي فانظر كيف أف يستشهد اجمللسي ألجل إثبات 
 .(ٗ)أف التصديق بأقوا٥بم يؤدي إٔب الكفر!!(( يروي ىو بنفسو

 همإلزاماستعمل أسلوب و ، ىمأوجز الربقعي موقفو عما ورد ُب ىذه ا٤بسألة عندف
 ، ومعناه:ضمَّ أخبار الكهنةالذي نفسو الكتاب ُب ٗبا ورد ُب كتبهم، و 

كيف يذكر اجمللسي روايات تتعارض مع األخبار الٍب ينقلها ُب كتبو؟، والتعارض 
ينها شديد لتعلقو با٣بروج من ا٤بلَّة، فتارة يروي أف الذىاب للكّهاف وتصديقهم كفر، ب

                                                           

 (.ٙٙٔ - ٗٙٔ/ ٔ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( (ٔ
 أو رواهتا كذابوف وضعفاء. ،أو أسانيد ال أصل ٥با ،ىمؤ أ٠با ةف: الرواة ا٤بركبو ( ا٤بلفق(ٕ
ُب: "مستدرؾ سفينة البحار"، للشيخ علي  ٫بوه بحار"، ووجدت: "سفينة العليو ُب( ٓب أعثر (ٖ

ؿ: ))ذكر العبلمة اجمللسي: ا٤بنجم كالكاىن، فقا(، ٕ٘ٓ/ ٜالنمازي الشاىرودي، ص: )
 (.ٕٙٓ/ ٜوالكاىن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر ُب النار((، ا٤برجع السابق، ص: )

 (.ٜٓ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٗ
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 .(ٔ)!!ستدؿ بأقوا٥بموتارة يبّوب ألخبار الكّهاف والسحرة وي
 

الكهانة  واستعملا بلٓب يتوقفوا على الرواية عن السحرة والكّهاف،  موال ٱبفى أهن
حد شعب أالتنجيم مع أفَّ وتقّرب مناز٥بم، رفع شأهنم، يُ ، فيهامشاىّب  منهمو  ىاومارسو 

 :-y-السحر كما قاؿ 
ما زاد ))ما اقتبس رجل علمًا من النجـو إال اقتبس هبا شعبة من السحر 

 :(ٖ)آؿ نوٖبت التنجيم واورثالذين ة ، ومن الشيع(ٕ)زاد((
أنو كاف بمن متكلميهم، وثقاهتم، ويصفونو  موسى النوٖبٍب،بن  ا٢بسن .ٔ

 .(ٗ)َحَسَن ا٤بعرفة بالنجـو
لو كتاٌب  ذكريُ ة، شيععاصم، العاصمي، من ثقات البن  ٧بمدبن  أٞبد .ٕ

 .(٘)ُب علم النجـو
أبو سهل، ابن نوٖبت، ويصفونو بأنو منجٌم، حاذٌؽ، خبٌّب باقَباِف  .ٖ

 .(ٙ)ومةالكواكب، وعارٌؼ ٕبوادثها ا٤بزع
ُب النجوـِ والفأِؿ والعيافِة  أّلف، فقيو إماميمسعود العياشي، بن  ٧بمد .ٗ
 .(ٔ)والزجرِ 

                                                           

وف أىل السنة ُب رواية ا٢بديث: ))من أتى كاىناً، فصدقو ٗبا قاؿ، فقد كفر ٗبا ( مع أهنم يوافقٔ)
 .[(ٖٔٔ٘صححو األلباين ُب السلسلة الصحيحة، برقم: )] .((-y-أنزؿ على ٧بمد 

 (.ٖٜٚواأللباين ُب السلسلة الصحيحة، برقم: ) (،ٜٖ٘ٓ( أخرجو أبو داود ُب السنن برقم: )(ٕ
سآب بن ا اجمليدد( للدكتور عبٖ٘ٔ( انظر: التنجيم وا٤بنجموف وحكم ذلك ُب اإلسبلـ، ص: )(ٖ

 ا٤بشعيب، حيث خصص مبحثًا بعنواف: "دور الرافضة ُب نشر التنجيم بْب ا٤بسلمْب"، وذكر
.  فيو من اشتهر من الرافضة باستعماؿ علم النجـو

 (.ٓٔ - ٜفرؽ الشيعة، ص: )انظر: ( (ٗ
 (.ٙٔرجاؿ ا٢بلي، ص: )انظر: ( (٘
يوسف القفطي، ا٤بتوَب بن  تاريخ ا٢بكماء، البن القفطي ٝباؿ الدين أبو ا٢بسن عليانظر: ( (ٙ

 (.ٜٓٗ، ص: )ػى ٙٗٙعاـ 
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 ؛ُب كتبهم ونقلهاكهَّاف النجمْب و ا٤بسحرة و الأخبار ب استدال٥بم وليس ٗبستغرب
 .لديهم فرٌع وليس أصبلً  وذلك ألفَّ أصَل التوحيدِ 

صوؿ الٍب اعتادوا على أهنا بل إنو ميزانو ٨بتل، والشرُؾ عندىم أصٌل من األ
-ذلك قبوؿ أخبار السحرة والكهنة  ومثاؿ ،توحيد، حٌب طاؿ اال٫براؼ توحيد الربوبية

وىو ما يوّضح مدى ىذا اال٫براؼ ا٤بوجود لديهم، يقوؿ ا٢بق تبارؾ  -كما سبق
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿وتعأب: 

 .(ٕ)﴾ی ی  ی  ی  ىئېئ  ىئ  ىئ
 ،ة بالرواية عن السحرة والكهنة جعلوىم أعلَم من ا تبارؾ وتعأبولكنَّ الشيع
 .نهم ُب توحيدىم ُب ربوبية ا٣بالقفقدحوا بالرواية ع

ألفَّ الساحر والكاىن وا٤بنجم وأشباىهم يّدعوف أهنم يتصرفوف ويؤثروف ُب 
فيكوف وأهنم يعلموف الغيب  ،األكواف واألفبلؾ بقوهتم واعتمادىم على الشياطْب وا١بن

الشيعة باالعتماد واالحتجاج بالروايات عن ىؤالء مناقضْب ٛباـ ا٤بناقضة لتوحيد 
 الربوبية.

كتاب الة ُب على النصوص الصرٰب بالتفافهموما بلغ الشيعة ىذا ا٤ببلغ إال 
ب ا تعأب وال ُب سنة الرسوؿ ُب االحتجاج على ما ليس لو ُب كتا وتوسعهم ،سنةالو 
-y- .أصٌل 

لكتاب اها ُب الداللة واالحتجاج كوجعل ،ُب غّبٮبا من ا٤بصادرعن أدلة  همٕبثو 
 .(ٖ)هما، وا ا٤بستعافيفوالسنة ووجوب التسليم ٤با 

                                                           
= 

 (.٘ٗٔ( رجاؿ ا٢بلي، ص: )(ٔ
 (.ٜٕ( سورة البقرة، اآلية رقم: )(ٕ
فإنو سيتبع  -y-تباع ا٢بق ا٤بوجود ُب كتاب ا تعأب وسنة نبيو اب وىكذا كل من ٓب يلتـز( (ٖ

ويظل بقدر ابتعاده عن الوحي، فتجده يأخذ من أي شيء ٯبده ويعتمد عليو،   ،الباطل ُب غّبٮبا
كما أخذ الشيعة أصبًل ُب دينهم عن السحرة والكّهاف والعرافْب ومدعي والية الشياطْب ويتلقوف 
= 
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= 

عند ا٤بتصوفة والغبلة منهم الذين يسموف كذهبم ودجلهم كرامات، فكاف  عنهم، وىذا ما ٪بده
الصوفية أعقل من الرافضة ُب تسمية دجلهم كرامة، بينما استحكم الغباء واالعتداد بالنفس ُب 

 الرافضة وصرَّحوا بأف أخبار السحرة والكهَّاف تدؿ على إمامهم الثاين عشر.
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 .المبحث الخامس: أخبار المعمرين

ك بكل حينما يشعر اإلنساف بالضعف والعجز أماـ أمٍر من األمور فإنو يتمس
 .دونياً إلثبات قوتو وعدـ عجزه شيٍء من حولو ولو كافَ 

ة لظهور وبياف قوتو وحجتو ُب حْب أف اإلنساف القوي يستغِب عن األشياء الدوني
 .للناس

عشرية ُب ٧باولتهم إثبات وجود اإلماـ  ثِبوىذا ما ٰبدث للشيعة اإلمامية اال
 .ةبصار ٔبميع أنواع األدلالثاين عشر الغائب عن األ

 .اث وتكثّب األدلة على ما يزعموفوف كثّباً للكذب واالختبلؽ إلحدؤ بل ويلج
ومن تلك األدلة الٍب يستدؿ هبا الشيعة على بقاء واستمرار إمامة ووالية الثاين عشر 

من األمم السابقْب لكي يثبتوا هبا  (أخبار ا٤بعّمرين) :ػا٢بسن ما يسمونو ببن  ا٤بهدي ٧بمد
 .ر اإلماـ الثاين عشر منذ عصر غيبتو الصغرى وحٌب زماننا ىذاصحة امتداد وطوؿ عم

وإف طالت السنْب فبلبد من إٯباد دليل على صّحة طوؿ عمر الشخص 
ا خصوصًا أنن ،لبلحتجاج هبذا الدليل على ا٤بنكرين واإلجابة عن اعَباضات ا٤بعَبضْب

 .نعيش ُب أمَّة معدودة أعمارىا
ر األمم يكوف عمره كأعمافمن أفرادىا  اً فرد يسوغ أف يشذَّ من ىذه األمة فكيف

 ؟!.السابقة من غّب أمَّتو
اجمللسي ىذه األخبار الدالة على وجود معّمرين الشيعة عبلمة ولذلك فقد ٝبع 

 إٔب مئات السنْب ُب باب بعنواف: من البشر ٩بن امتدت هبم األعمار وطالت سنواهتم
-الفْب عن طوؿ غيبة موالنا القائم ))باب ذكر أخبار ا٤بعمرين لرفع استبعاد ا٤بخ

 .(ٔ)((-صلوات ا عليو وعلى آبائو الطاىرين

                                                           

 صفحة( من أخبارىم. ٘ٙكر فيو أكثر من: )(، وذ ٕٕ٘/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )(ٔ
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  وذلك لكي ال يستبعد كائن من ؛وبّْب العّلة من ٝبعو ٥بذه األخبار ُب ىذا الباب
 .وتأخر ظهورهوطوؿ زماف غيبتو  ،كاف طوؿ عمر اإلماـ الثاين عشر

ف إليو من طوؿ عمر ىبو فهل ىذه األخبار تصلح أف تكوف دليبًل على ما يذ
 .ا٤بهدي أـ ال؟

وقد تكوف أخبارًا وقصصًا صحيحة وثابتة ووقعت ُب زمٍن من األزماف ألقواـ 
قومو يدعوىم ألف عاـٍ إال الذي عاش بْب  -عليو السبلـ-آخرين كنيب ا نوح 

 .ٟبسْب
وىي صحيحة من  ،-y-جدًا بالنسبة ألعمار أّمة ٧بمد فهذه أعمار طويلة 

 .عهاجهة وقو 
وقبل أف نقف على رأي الربقعي ُب ىذه األخبار من جهة داللتها على ما يؤمنوف 

 وىي كما يلي: ،بو نأخذ منها أربعة ٭باذج
 

  َّي الحج وعمره ف -رضي اهلل عنو-أبي طالب بن  ر مغربي شاىده عليمعم
 ن سنة.يأكثر من مائة وثمان
 أنو قاؿ: -رضي ا عنو وأرضاه-وف إليو حيث ينسب

من أىل  ٍب ذكر أنو شاىد فيها رجبلً ، وثبلث مائة ةجت ُب سنة ثبلث عشر جح
 ،فيهم شيٌخ لو نيف وٜبانوف سنة ،ا٤بغرب وكاف معو ٟبسُة نفٍر ذكر أهنم أوالد أوالده

 .(ٔ)وىو ابن ابن الرجل ا٤بغريب
 الذي شاىده علي كاف عمره با٤بئات مناجملهوؿ ٩با يعِب أف الرجل ا٤بغريب 

 . سنةْبعمره أكثر من مائة وٜبان فَّ ابن ابنو كافإ إذ ،السنوات
يزيد عن أكثر من ضعف  -وىو الرجل ا٤بغريب-يكوف عمر ا١بد  فبل شك إذاً أفْ 

 عمر ابن ابنو.

                                                           

 (.ٖٕٓ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر: ((ٔ
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 ع.بِ وتغّير لون عنفقتو إذا جاع أو شَ  (ٔ)عثمانبن  المعّمر علي 

 .يبيضّ  ف لوهنا ٰبمّر ٍبعثماف أف لو عنفقة كابن  ويُذكر عن ا٤بعّمر علي
اللوف وكاف ُب ٦بلٍس وفيو رجل ينظر إليو ويشاىد ٙبّوؿ لوف عنفقتو ُب اجمللس من 

 .األسود إٔب اللوف األبيض!
 عثماف سبب ىذه ا٢بالة بقولو:بن  فبّْب لو ا٤بعّمر علي

 .ُت، فإذا شبعُت رجعت إٔب سوادىاإف ىذا يصيبِب إذا جع
د من الطعاـ بلث موائوعند ذلك أحضر صاحب الدار ٥بم طعامًا ووضع ث

حٌب إذا شبع عادت  ،فجعل يأكل منها وعنفقتو تسودُّ شيئًا فشيئاً  ،أحدىا أماـ ا٤بعّمر
 .(ٕ)إٔب سوادىا
 

 رضي اهلل عنو-ه بمعاوية ؤ ولقا (ٖ)شريد الجرىميبن  المعّمر ُعبيد-. 
وُعّمر  ،سنة بلغ ثبلٜبائة وٟبسْب ُسن إسبلمو، حٌبوحَ  -y-أدرؾ عبيٌد النيبَّ 

                                                           

 (.ٛٓٔطاىر ُب: تذكرة ا٤بوضوعات، ص: )بن  أورده ٧بمد( ٔ)
(، وبأمثاؿ ىذه ا٣برافات يستدلوف على اإلماـ الثاين ٖٖٕ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر: ((ٕ

ن سنة وكاَف مسلماً، يوعشر  اً ند عاش تسعمائة وٟبسعشر!! فمثبًل يذكروف أفَّ أحد ا٤بعمرين با٥ب
وسألوه ما طعامك؟ فقاؿ: آكل ماء اللحم والكراث، ٍب سألوه: ىل ٱبرج منك شيء؟ فقاؿ: ُب 
كل أسبوع مرة شيء يسّب، ٍب سألوه عن أسنانو؟ فقاؿ: أبدلتها عشرين مرة، انظر: ٕبار األنوار، 

 مر الرجل ا٥بندي وطعامو.(، والشاىد منها عندىم طوؿ عٖٕ٘/ ٔ٘ص: )
، قيل إنو عاش ثبلٜبائة سنة. ]انظر: كنز الفوائد، أليب الفتح الكراجكي، بن شريد ا١برٮبي عبيد( (ٖ

/ ٔ٘([، وذكر اجمللسي أنو عاش ثبلٜبائة وٟبسْب سنة. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕٔٙص: )
نة. ]انظر: منار ا٥بدى ُب ([، وذكر علي البحراين أنو روي عنو أنو رأى من عاش ألف سٖٖٕ

بن سريّة ا١برٮبي،  ا ([، وذكر الواقدي أفَّ ا٠بو: عبيدٖٓٙالنص على إمامة االثِب عشر، ص: )
([، وكاف من ٕٚٛ/ ٔكاف عا٤باً بأنساب العرب وأخبارىم وملوكهم. ]انظر: فتوح الشاـ، ص: )

ور القدٲبة، لطفي عبدالوىاب، ا٤بتأثرين بالكتابات واألخبار اإلسرائيلية. ]انظر: العرب ُب العص
 (.ٔٛ٘ٔ/ ٗ([، معجم األدباء، ياقوت ا٢بموي، ص: )ٙٛص: )
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ـَ على معاويَة ُب أيّا -y-بعدما قُِبض النيبُّ   ـِ تغّلبو وُملكو قاؿ لو معاوية:فلما َقِد
أخربين يا ُعبيد عمَّا رأيَت و٠بعَت ومن أدركَت وكيف رأيت الدىر؟ فقاؿ: أمَّا الدىُر 

ؾ أىل زماف يولد، وميتًا ٲبوت، وٓب أدر  ليبًل يشبو ليبًل، وهناراً يشبو هناراً، ومولوداً  فرأيتُ 
سنة فحدََّثِب عمَّن كاف قبلو قد عاش  ألفَ  وأدركت من عاشَ  ،إال وىم يذموف زماهنم

ووقائع، وقاؿ الراوي ُب آخر ا٣برب: ))ٍب انقطع ا٢بديث  اً ألفي سنة، وأخذ يسرد أحداث
 .(ٔ)الذي كتب أخي فلم يكن ىناؾ ٛبامو((

 
 بها الشيعة، ومنها قول أحدىم تدلُّ وللمعمريَن أشعاٌر يس(ٕ): 

 نيُتوُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػأفػايب  فػلُت  شبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك
 

 وراً ػوٍر ُدىػػػػػػػػػدىػػػػػػػػ يُت بعػػػػػػػػدَ ػوأنضػػػػػػػػ
 ُهمػاحبتُػػػػػػػػػػػػػلَْب  صػُة  أىػػػػػػػػػػػػػبلثػػػػػػػػػػػػػث 

 
 خاً كبػػػػػّباً ػادوا وأصػػػػػبحُت شيػػػػػػفبػػػػػ
 ياـِ ػسُّب القػػػػػػػػػػعاـِ عػػػػػػػػػػيُل الطػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػق 

 
 ّباً ػُر ُخطػػػػوي قصػػػػػقػػػػد تَػػػػرَؾ الدىػػػػ

 اءِ ػلسمػػػػػػػػوـَ اػي ٪بػػػػػػػػأُراعػػػػػػػ  تُ ػأبيػػػػػػػ 
 

 (ٖ)هوراً ػوناً  ظُػػػػػػري بُطػػػػػلُب أمػػػػػػأُقػػػػػ
    

 السالفة. موقف البرقعي من أخبار المعمرين 
من حيث اإلٝباؿ إٔب أفَّ القصص الٍب يعتمُد  -ا تعأبرٞبو -يذىب الربقعي 

 ٕٓٓ)وفبلنًا عاش  ،(عاـ ٖٓٓ)الشيعة عليها وتتضمن أف فبلنًا من البشر عاش 
من األعواـ ال تُغِب من ا٢بق شيئاً، وال تصلح أف تكوف كذا و وفبلنًا عاش كذا  ،(عاـ

                                                           

الراوي نص على أف ف(، ليس ٥بذه ا٢بادثة ختاـ، ٖٕٗ - ٖٖٕ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )(ٔ
حديث ا٤بعّمر انقطع وٓب يتمَّ مشاىداتو الٍب تدؿ على تعمّبه، ولعلو لو أٛبها ٥بم ذكر شيئاً 

طّب منو عقو٥بم وال يصدقونو، ولذلك اكتفى هبذا ا١بزء اليسّب إلثبات الشيء ٱبشى أف ت
 العظيم.

أدد ا٤بذحجي، وذكر أنو عاش ستْب ومائة بن  مالكبن  وعلةبن  عمروبن  كعببن   ارث( ا٢بٕ)
 ([.ٛٙٔسنة. ]انظر: األمإب، للسيد ا٤برتضى، ص: )

 (.ٖٕٙ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر: (ٖ)
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 .(ٔ)دليبلً على وجود مهدي الشيعة طيلة ىذه السنوات
هبا طوؿ عمر ا٤بهدي القائم وصّحة  ابأهنم يذكروف ىذه األخبار ليثبتو كما يقوؿ 

 .(ٕ)على الذين يستبعدوف إمكانية ذلك ابتو بطوؿ أعمار اآلخرين حٌب يردو غي
ُب االستدالؿ على طوؿ عمر ا٤بهدي بعدد من األدلة وأقواؿ علمائهم،  ويذىبوف

 نها نقل اجمللسي عن الصدوؽ قولو:وم
وال يصّدقوف بقائم آؿ  (ٖ)إف ٨بالفينا يرووف مثل ىذه األحاديث ويصدِّقوف هبا

ويكذبوف باألخبار الٍب وردت فيو جحودًا للحق  ،-صلوات ا عليو وعليهم-٧بمد 
 .(ٗ)لووعناداً ألى

ومن حيث التفصيل فقد أجاب الربقعي عن داللة أخبار ا٤بعّمرين على طوؿ عمر 
 .أف يكوف دليبلً على وقوع الشيء وحده ال يكفيالثاين عشر بأفَّ ٦برد اإلمكاف  اإلماـ

ُعمراً يصُل إٔب ألِف عاـٍ لكنو  -y-٤بمكن أف يهب ا خاًب النبيْب فمثبًل من ا
 .ىذا العمر هبوٓب يفعل ذلك، وٓب ي

وحده ال يثبت شيئاً، ٍب يطالب الربقعي علماء الشيعة ٩با يعِب أفَّ ٦برد اإلمكاف 
بأف عليهم إٯباد دليل لفرٍد من ىذه األمة يثبت الوقوع والتحقق الفعلي ٥بذه 

وحده ين عشر الذي وقعت لو ىذه ا٢بالة حيث ال يوجد غّب إمامهم الثا (٘)اإلمكانية
 دوف غّبه من الناس.

أنو ال ٲبكن إثبات العمر  ومن األجوبة الٍب يذكرىا الربقعي للرد على ىذا القوؿ

                                                           

 (.ٜٙٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٔ
 (.ٜ٘، ص: )انظر: ا٤برجع السابق( (ٕ
حيث يرووف القصص واألخبار الٍب وقعت ُب األمم  ،( يعِب ٗبخالفيهم أىل السنة وا١بماعةٖ)

 وغّبه. -عليو السبلـ-السابقة عن طوؿ أعمارىم، ومنها ما سبق ذكره من عمر نيب ا نوح 
 (.ٖٕٚ - ٖٕٙ/ ٔ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( (ٗ
 (.ٜ٘ٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (٘
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عليو -لقوؿ إنو ٤با كاف عمر النيب نوح ، وإذا كاَف ذلك جائزًا فهل يصح ابالقياس
؟! -عليو السبلـ-لَف عاـٍ فبلبد أف يعيَش يوسَف أ -السبلـ  .(ٔ)ألَف عاـٍ

خاصة أرباب  ،ن يريد ما يريد من العمرأف يدعي ٤ب ىذا يفتح الباب لكل مدَّعٍ 
 عشرية. االثِبكالطوائف والفرؽ وا٤بلل  

أٮبية معرفة أنو ُب بداية خلق ا تعأب : ومن األجوبة الٍب أوردىا على ىذا القوؿ
للبشر كانت أعماُر أكثِر الناِس طويلًة جداً، ولكنَّ ىذه األعمار بدأت تتقلص 

 .ألمة بْب الستْب والسبعْب عاماً ذه اوتتناقص تدرٯبياً حٌب بلغت ُب ى
فبل ٲبكن قياس عمر شخص عاَش ُب أمة من القروف األخّبة من الزماف بعمر 

 فمثبلً: ،(ٕ)شخص عاش ُب أمة ُأخرى قبَل آالٍؼ من السنْب
٥بم أعماٌر طويلٌة مثَل  تكان  -عليو الصبلة والسبلـ-نيب ا نوح  ومعاصر 

ہ  ہ      ہ     ہ  ھ  ھ  ھ   ﴿رًا مثلهم ويقولوف عنو: نبيهم، ولذا كانوا يعتربونو بش

 .(ٖ)﴾ھ    ے  

ن من أمتو ألَف عاـٍ وأعمار اآلخري -عليو السبلـ-عمر النيب نوح  إذ لو كاف
ولصدقو الناس ُب  ،ي شيء حٌب األلوىيةالستطاع أف يّدعي أ -مثبلً -ف عامًا و سبع
 .(ٗ)ألفَّ لو من صفة العمر ما ليس ٥بم ؛دعواه

                                                           

 ا٤برجع السابق.انظر: ( (ٔ
: ))كاف بْب -رضي ا عنهما-أمتنا قوؿ ابن عباس و ( ودليل طوؿ القروف بْب األمم السابقة (ٕ

نوح وآدـ عشرة قروف كلهم على شريعة من ا٢بق، فاختلفوا فبعث ا النبيْب مبشرين 
، وىذه عشرة قروف بْب [(ٖٖٗ/ ٕالطربي ُب التفسّب، ص: )أخرجو ابن جرير ] .ومنذرين((

 .؟وكم بينها وبينهم من القروف ؟أمتْب من األمم السابقة، فكيف بأعمار أبناء آخر أمة
 (.ٕٗ( سورة ا٤بؤمنوف، اآلية رقم: )(ٖ
( ولذا فقد أسبغ الشيعة على اإلماـ الثاين عشر ا٤بنتظر من األوصاؼ والسمات ما ليس عند (ٗ

كاف منها العمر الطويل جدًا الذي جاوز   ،سواه، بفعل ما أضفوه عليو من خصائص بشر
= 
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إضافة لذلك، فإف أجساد أصحاب األعمار الطويلة ٚبتلف عن أجساد أصحاب 
حيث يقوؿ تبارؾ وتعأب بشأف أجساد قـو عاد بعد  ،األعمار القصّبة كما ُب عصرنا

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴿، وقاؿ: (ٔ)﴾ ۇ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ﴿أف أىلكهم: 

 .(ٕ)﴾ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ

 :عن ىذا القوؿ ةجوباأل منوذكر 
أف األشخاص الذين ذُِكَر ُب التاريِخ أف أعمارىم كانت طويلًة أف ىؤالء كاف 

بشخص ٓب يره الناس وٓب انيهم، فما عبلقة ذلك الناس يشاىدوهنم ويعيشوا بْب ظهر 
 .(ٖ)!؟يشاىدوه
ىم أصحاب أعمار طويلة فما عبلقة ذلك ؤ كاف قوـُ نوح وعاد وٜبود وأنبيا  وإذا

بزماننا؟ وما الدليل على أف ما كاف ُب األزمنة السابقة البد أف يكوف ُب األزمنة 
 ؟!(ٗ)البلحقة

                                                           
= 

  عاماً وىو ال يزاؿ ُب غيبتو ٓب يظهر بعُد.ْبأكثر من ألف ومائة وٟبس
أنو قاؿ:  -رضي ا عنو-(، أخرج الطربي بسنده عن أيب ىريرة ٕٓ( سورة القمر، اآلية رقم: )(ٔ

ا٤بصراعْب من حجارة، لو اجتمع عليها ٟبسمائة من ىذه  إف كاف الرجل من قـو عاد ليتخذ
األمة ٓب يستطيعوا أف ٰبملوىا، وإف كاف الرجل منهم ليغمز قدمو ُب األرض فتدخل ُب 

، فهذا يدؿ على أف أجساد الناس ُب [(ٖٛٔ - ٖٚٔ/ ٕٕجامع البياف، ص: )] .األرض
راد آخر األمم الذين تتفاوت األمم السالفة كانت ٙبتمل طوؿ أعمارىم وليس مثل أجساد أف

شاىدىم نوننحن  ،فأجسادىم متناسبة مع ىذه األعمار ،أعمارىم بْب الستْب والسبعْب
 سن الستْب والسبعْب، نسأؿ ا تعأب حسن ا٣بتاـ. عند -ا١بملة ُب-يذبلوف 

 (.ٚ( سورة ا٢باقة، اآلية رقم: )(ٕ
وقف الربقعي من دعاوى رؤية ا٤بهدي قبل ُب الفصل السابع: )م -ٗبشيئة ا تعأب-( سيأٌب (ٖ

 خروجو( بياف دعاويهم ُب رؤية ا٤بهدي وذكر جواب الربقعي.
( ال يوجد عند الشيعة دليٌل صريٌح صحيُح الداللِة على أفَّ ما كاَف ُب األمِم السالفِة من تطاوؿ (ٗ

اجمللسي والصدوؽ  أعمار الناس البد أف يكوف مثلو ُب أمتنا ىذه، وأماـ ىذه ا٢بقيقة ٓب يُعجز
= 
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ٔب أف يبقيو إ أوليس ا قادراً على أف ٱبلق شخصًا إلصبلح ا٤بفاسد دوف حاجة
 !.؟حياً آالؼ السنوات

الٍب يذكرىا اجمللسي والصدوؽ ُب كتبهم ال فائدة منها سوى  (ٔ)إف تلك القصص
 .(ٕ)وال تثبت شيئاً  ،تكبّب حجم الكتاب وزيادة عدد أوراقو

أضف لذلك أف من ٲبتد بو العمُر كثّبًا يهـر جسده وتضعف حواسو كما قاؿ 
 .(ٖ)﴾ى ى    ېۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴿تعأب: 

 :عن ىذا القوؿ ةبو جاأل منويذكر الربقعي 
كاف إماـ الشيعة الثاين   فإذا ،أف من كاف يعّمر طويبًل فإنو يصبح لو أوالٌد وأحفادٌ 

 ،(ٗ)وجُب النكاح فيتز  -y-أف يكوف متبعًا لسنة رسوؿ ا  فعبًل فبلبد اً عشر حي

                                                           
= 

: ))كلما كاف ُب األمم السالفة -y-أف ينسبا حديثًا مفَبى ليس لو إسناد إٔب رسوؿ ا 
/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: )] .((فيكوف ُب ىذه األمة مثلو، حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة

، وهبذا الدليل ٯُبروف طوؿ العمر ُب حق إمامهم لوحده دوف غّبه، وعند [(ٖٕ٘ - ٕٕ٘
بل  ،-y-بْب الستْب والسبعْب كما صحَّ عنو  -y-التحقيق فإننا ٪بد أعمار أمة ٧بمد 

ىم ال يستطيعوف االستدالؿ بذكر اسم شخص من ىذه األمة عمَّر كما عمَّر مهديهم أو 
م ا٤بفَبى يقوؿ بأنو سيكوف ُب ىذه األمة مثل ما كاف أقل من عمره على األقل، بينما دليله

 ُب األمم السابقة، وليس غّب ا٤بهدي عندىم ُب العمر ىو الذي كاف كاألمم السابقة فقط.
وعندما انعدـ دليل القرآف والسنة على عقيدهتم ذىبوا يستدلوف بالقصص  ،( نعم ىي قصصٔ)

 ماـ ا٤بعصـو الثاين عشر.وا٢بكايات على أىم العقائد لديهم وىي وجود اإل
حيث ذكر أف أخبار ا٤بعمرين ال جدوى منها، وأنو ٓب  ،( أشار اجمللسي إٔب ٫بو ىذا الكبلـٕ)

ىم ُب ؤ يذكرىا ُب كتابو إال خشية من أف يُقاؿ عن كتابو إنو عاٍر عن الفوائد الٍب يذكرىا علما
خبار الٍب يستدلوف هبا (، فهل يأخذ الشيعي باألٖٜٕ/ٔ٘ىذا الباب، ٕبار األنوار، ص: )

 على طوؿ عمر ا٤بهدي، أـ يأخذ كبلـ اجمللسي بأف ىذه األخبار ال جدوى منها؟!.
 (.ٛٙ( سورة يس، اآلية رقم: )(ٖ
ەئ  ﴿: -y-( أثبت ا تعأب ألنبيائو الزوجات إلثبات بشريتهم فقاؿ عن خاٛبهم ٧بمد (ٗ

= 
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 .(ٔ)ويكوف لو بنْب وحفدة
ين ومن الذي رآىم من الناس إذا كاف اإلماـ الثا ؟فأين ىؤالء األوالد واألحفاد

 .عشر سائراً وفق سنة األنبياء؟
 -y-فيكوف قد خالف سنة رسوؿ ا  (ٕ)أما إذا ٓب يتزوج واختار العزوبية

تباع، حيث يقوؿ ستحق االهدي عملو غّب مقبوؿ وال يومثل ىذا ا٤ب (ٖ)وسنن ا٤برسلْب
                                                           

= 

سورة ] ﴾ ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ
ک  ﴿: -عليهما السبلـ-و نوح ولوط ئ، وقاؿ عن أنبيا[(ٖ٘) :حزاب، اآلية رقماأل

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ

: -عليو السبلـ-، وقاؿ تعأب عن نبيو أيوب [(ٓٔ) :سورة التحرمي، اآلية رقم] ﴾ں
ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ﴿

]سورة األنبياء، اآليتاف رقم:  ﴾ڄ  ڄ    ڄ  ڃ     ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ
ۓ   ۓ       ﮲   ﴿: -عليو السبلـ-عن نبيو زكريا  -سبحانو-ٍب قاؿ [، (ٗٛ - ٖٛ)

﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻  

 .[(ٜٓ - ٜٛ) :رقم تاف، اآليسورة األنبياء]  ﴾ ﯀   ﯁        
ڱ   ڱ  ڱ  ں   ﴿وجود االبن فقاؿ تعأب:  -عليو السبلـ-( أثبت ا تعأب لنبيو نوح (ٔ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ 

وبناتو  ،إبراىيم -y-، وكاف اسم ابن رسوؿ ا [(ٕٗ) :سورة ىود، اآلية رقم] ﴾ھ
رضي ا -ن وا٢بسْب ، وأحفاده ا٢بس-رضي ا عنهن وأرضاىنَّ -أـ كلثـو وفاطمة ورقية 

 .-عنهما
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ﴿( ذكر ا تعأب أف الزواج سنة ا تعأب ُب خلقو فقاؿ: (ٕ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

، اآلية رقم] ﴾ڱ    ڱ  [، وٓب يُندب الناس لَبكو.(ٕٔ) :سورة الرـو
عليو -على لسانو نبيو لوط  -جل وعبل-( أثبت ا تعأب الزواج واألبناء ألنبيائو ا٤برسلْب فقاؿ (ٖ

  ﮹﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸   ﮲ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴿: -السبلـ
= 
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 .(ٔ)﴾ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿تعأب: 

  ّمن خلقو ة اهلل في ِطوال األعمارسن. 
واؿ األعمار ال تتغّب يذكر الربقعي أف  تعأب سنًة كونيًة ماضية ُب خلقو من طِ 

 .وقد جرت على السابقْب وال تزاؿ ماضية ُب البلحقْب وال تتبدؿ،
 إذاآخر العمر ويكوف ىزيبلً، ويلزمهم  يطوؿ عمره يعَبيو ا٤برض والضعف منف

قبلوا بعوارض الشيخوخة والضعف يل جدًا لئلماـ الثاين عشر أف يو ثبتوا العمر الطأ
ی  ی    ی   ىئ ﴿، كما يقوؿ سبحانو: (ٕ)ألف سنة ا ال تتغّب ُب خلقو ؛عليو

 .(ٖ)﴾ی

أف القرآف الكرمي متضمن آيات كثّبة تُبطل دعوى طوؿ عمر اإلنساف دوف  ويذكر
ىذه اآليات ُب كبلمو، واكتفى  وردإال أنو ٓب ي ،(ٗ)تعرضو للضعف والنقص وا٤برض
                                                           

= 

 ﴾        ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                 
أنو قاؿ:  -عليو السبلـ-، وذكر تعأب عن نبيو إبراىيم [(ٛٚ) :سورة ىود، اآلية رقم]
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿وقاؿ:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ﴿

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ﴿وقاؿ:   ﴾ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 .[(ٓٗ، ٜٖ، ٖٚ) :سورة إبراىيم، اآليات رقم] ﴾ې
 (.ٖٛ( سورة الرعد، اآلية رقم: )(ٔ
إف تطاوؿ  وىرمو اجمللسي يذكر أخبارًا دالة على شيخوخة اإلنساف( ومن تناقضاهتم أف ٪بد (ٕ

 .[(ٕٔٗ/ ٔ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: )] .بل ذكر أنو يصل للخرؼ! ،عمره وامتد للمئات
 (.ٕٙ( سورة األحزاب، اآلية رقم: )ٖ)
(، ومن اآليات الدالة على عروض الشيخوخة والضعف على ٜٙٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٗ

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ﴿اف قولو تعأب: اإلنس

، اآلية ] ﴾ک  ک        ک  کژ  ڑ  ڑ  ژڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ سورة الرـو
 .[(ٗ٘) :رقم
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 .يعلموهنابالقوؿ أف الشيعة ال 
أف سنة ا تعأب ُب طواؿ األعمار ا٥بـر والكرب  (ٔ)ثبات صحة كبلـ الربقعيوإل

بن  العبلمة اجمللسي أف الناس ٤با وفدوا على عبدا٤بلك يقوؿوالضعف ُب هناية أعمارىم 
ـَ عليو من ٝبلة الناس رجٌل معّمٌر ومع ابن ابنو وكاف شيخاً فانياً قد  ،مرواف وكاف ٩بن قِد

أذنوف للناس على وكانوا ي (ٕ)فلما رآه اآلذف ،نيو وقد عصبهماسقط حاجباه على عي
يقيم هبا صلبو  (ٖ)[العصاء]فدخل يدبُّ على  ،ادخل أيها الشيخ أسناهنم قاؿ لو:
 . (ٗ)و٢بيتو على ركبتيو

إال وىذه القصة مذكورٌة ُب ٕبار األنوار إال أفَّ الشيعة ال ينتقوف من ىذه الروايات 
 .منهااً من غّب إعماؿ للعقل فيها وال فهٍم لوجو الداللة وأيض ،ما يريدونو فقط

كما نقلوا أيضًا من الشعر الذي يدؿ على أف اإلنساف إذا طاؿ عمره ٢بقو 
 :(٘)ىاجر ا٣بزاعيبن  الشيب وا٥بـر والضعف، قوؿ عمّب

وأفنػػػػػػػػػػػػػػػػاين  الزَّمػػػػػػػػػػػػػػػػاُف    بليػػػػػػػػػػػػػػػػُت 
 وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحت

 

ُت مػػػػػػن بعػػػػػػدىا ىنيػػػػػػدة قػػػػػػد أُبقْيػػػػػػ
 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
وأصػػػػػبحُت  مثػػػػػل  الفػػػػػرِخ ال أنػػػػػا 
 ميّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٌ 

 

 أمػػػرادر ٕب ػفػػأُبكى وال حػػػيٌّ فُأصػػػ
راً مػػػػػػػػا ٘بػػػػػػػػػنُّ ػوقػػػػػػػػد عشػػػػػػػػُت دىػػػػػػػػ 

 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبٌب
 

 (ٙ)طَّ  لػو  قػرباػ٥با  مّيتاً  حٌّب  ٚبػ
  

                                                           

 ( ىذا الكبلـ يُقاؿ للشيعة الغافلْب عن ذلك.(ٔ
ويأذف ٥بم  ،ىو الذي يشرؼ على إدخاؿ الناس على ا٣بليفة :-أو ا٢باجب- ف( اآلذِ ٕ)

 بالدخوؿ.
 ( ىكذا وردت، والصواب: العصا.ٖ)
 (.ٖٕ٘ - ٖٕٗ/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
ذكر اجمللسي أنو  ،قيس ا٣بزاعيبن  ىعبدالعز بن  عمّببن  ىاجربن  -وقيل: عمرو-( عمّب ٘)

 ([.ٖٕٛ/ ٔ٘عاش سبعْب ومائة سنة. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: )
 .انظر: ا٤برجع السابق( ٙ)



 

 
 
 الثالثالفصل 

 الرافضة عند المهدي عقيدة من البرقعي موقف
 

 مباحث: سبعةوفيو 
 .المهدي وجود عقيدة من موقفو: األول المبحث
 .المهدية بمّدعي المهدي وجود نفي على استداللو: الثاني المبحث
 سنن من المهدي شخصية في ما: الرافضة لزعم رده: الثالث المبحث

 .األنبياء
 وسيرة -y- الرسول رةسي بين لتفريقهم رده: الرابع المبحث

 .المهدي
 .واألولياء األنبياء وعلم المهدي علم: الخامس المبحث
 .القرنين لذي المهدي مشابهة: السادس المبحث
 ."أدركني مهدي يا: "الشيعة قول: السابع المبحث
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 .عقيدة وجود المهديموقفو من : األولالمبحث 

يرى الربقعي أفَّ القرآف الكرمي ال يوجد فيو دليل على ظهور مهدي ُب آخر 
عدـ ظهور إذ تشّب القرآف الكرمي دليبًل على العكس الزماف، بل يرى أف ُب بعض آيات 

 ا٤بهدي ُب آخر الزماف.
واجتهد  ،وقد درس مسألة مهدي آخر الزماف من خبلؿ آيات القرآف الكرمي فقط

 ،و ُب البحث عن دليل ٥بذه ا٤بسألة من خبلؿ كتاب ا تعأب فحسبوبذؿ وسع
ولكنو ٓب يدرسها من خبلؿ نصوص السنة النبوية إٔب جانب كبلـ ا تعأب، وٓب ينظر 

 .تة من طرؽ عدَّة ُب ا٤بهديُب أدلة السنة الثاب
ُب  الفضل الربقعي ىو الذي أوقعو ُب جنوحٍ  وال شكَّ بأفَّ ىذا التقصّب من أبو 

 القوؿ أدَّى بو إلنكار ا٤بهدي.
كتفاء بداللة القرآف الكرمي الربقعي كما سبق ُب ىذا البحث اال وليس من منهج 

وكاف يسوؽ الدليل  ،على مسائل الدين من دوف ذكره لداللة السنة تنظّبًا أو تطبيقاً 
األدلة ببعض ما يتوفر لديو من  -أحياناً -لة من خبلؿ القرآف ٍب يعضُد ذلك على ا٤بسأ
 .(ٔ)النبوية

                                                           

 ( وللربقعي من ا٤بؤلفات ُب السنة النبوية: )كنز الذىب، أو: ألف وٟبسمائة حديث للرسوؿ ٔ)
-y-من أحاديث خاًب  (، وكتاب: )حواشي على كتب األحاديث(، وكتاب: )األربعْب

عبدالوىاب( وطبعو باسم: بن  (، وكتاب: )ترٝبة كتاب التوحيد للشيخ ٧بمد-yالنبيْب 
( ويذكر أنو ُب ٟبسة -y- عبدا تقي زاده، وكتاب: )جامع ا٤بنقوؿ ُب سنن الرسوؿ

 .(ٕٖٔ - ٦ٕٖٔبلدات، انظر: سوانح األياـ، ص: )
 ،ن ا٤بستبعد القوؿ بأف الربقعي يُنكر السنة النبويةوإين إذ أذكر أ٠باء ىذه ا٤بؤلفات ألبْب أنو م

ومنها   ،أو أنو ال يرى وجوب العمل هبا، وىو مع ذلك يضع ا٤بؤلفات ُب األحاديث النبوية
يعِب أنو يرغب أف ينالو األجر الوارد ٤بن حفظ ٥بذه نبوياً وٝبعو ألربعْب حديثاً  ،كتابو األربعْب

من حيث األصل، وقد يرجع ضعف استداللو هبا  انو بالسنة٩با يعِب إٲب ،األمة أربعْب حديثاً 
= 
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صدر ستدالؿ عليها من خبلؿ مباال ولكنو ُب مسألة إثبات وجود ا٤بهدي استقلَّ 
غّبه من االعتماد معو على وحده دوف لاعتمد عليو ف ،واحد فقط وىو القرآف الكرمي

 -جلَّ وعبل-ث قاؿ ا حي (ٔ)ا٤بصادر الٍب أرشد إليها كتاب ا تعأب كالسنة النبوية
                                                           

= 

، فأىل السنة سنة وىي ا٢بقة وللشيعة سنن أخرى غّبىا ،أحياناً الختبلؼ السنة عند الطرفْب
عبدالوىاب وٝبيع ما فيو آيات بن ا ترٝبتو لكتاب التوحيد للشيخ ٧بمدمن عنايتو بالسنة و 

إنكار السنة ب القوؿ٩با ٘بعل الباحث يتوقف ُب  ،نةوأحاديث نبوية، وغّبىا من تآليفو ُب الس
للربقعي أو القوؿ بأنو ال يرى حجيتها، وما كاف منو من تقصّب ُب االحتجاج هبا ُب النبوية 

بعض ا٤بواضع إ٭با قد يكوف لعدـ توفر ٝبيع كتب السنة بْب يديو، وقد يكوف ٤بعرفتو وتشبعو 
 اً بلمو إذا ٙبدث عن عدـ اعتبار السنة منصبيات الرافضة فيكوف حينها كامن أحاديث ورو 

، وال ونقدىا على ىذه الروايات واألحاديث الشيعية الٍب يقـو ىو أصبًل بدراستها ومعا١بتها
أستطيع القوؿ أو ا١بـز بناًء على ما وقفت عليو من كبلمو وتشدده ُب توثيق الرجاؿ وتشدده 

ْب يديو رواية أو حديث صحيح اإلسناد ر أف وقعت بدّ ُب فهم الروايات القوؿ بأنو إذا قُ 
برواية الثقات العدوؿ الضابطْب السا٤بْب من الشذوذ والعلة القادحة وسبلمة مًب الرواية من 
العلل أف الربقعي لن يثبت ىذه الرواية هبذه الشروط ولن يعمل هبا، فنسبة ىذا القوؿ لو ٰبتاج 

وصًا إذا علمنا أنو يشّنع على علماء ، خصللقائل هبا لدليل صريح بقدر صراحة ىذه النسبة
وأف  ،الشيعة أنو بعد مناقشتو و٧باورتو معهم تبّْب لو أهنم ال علم لديهم بالكتاب وا٢بديث

كثّبًا من جهده كاف معلوماهتم تنحصر بكتبهم ا٤بشحونة بالروايات ا٤بوضوعة، ٩با يعِب أف  
ر: حواشي منهاج السنة للربقعي، انظ] .من سقيمهاعند الشيعة ُب ٛبييز صحيح السنة  منصباً 
 .[(ٜٗص: )

( مع أفَّ الربقعي يدافع عن منهج أىل السنة وا١بماعة ُب العقيدة وُب االستدالؿ بالكتاب ٔ)
والسنة كما ُب قولو ُب الرد على الشيعة ُب مسألة التوّسل: ))وباختصار الوسيلة ىي العمل 

وأعقبها بذكر حديثْب شريفْب، انظر:  ٍب ساؽ آيات من القرآف الكرمي ،بالقرآف والسنة((
ال ٱبالفوف  -ٕبمد ا-(، وأيضًا ُب قولو: ))وأىل السنة ٕٓٔحواشي منهاج السنة، ص: )

دعوا ُب كتبهم إٔب إطاعة ا  ،وال أصحابو وال الوحي ا٤بنزؿ من السماء -y- الرسوؿ
قائلْب ٕبجّية أئمتهم األربعة  وليسوا ،وما اخَبعوا وال ابتدعوا ُب دين ا شيئاً  ،-y- ورسولو

ا٢بق فيهم وال يدعوف بعلم الغيب ٥بم((، ا٤برجع السابق، ص:  [ينحصروف]وال بعصمتهم وال 
إال أنو  ،بل وعملو هبا ُب االستدالؿ على ا٤بخالفْب ،(، فهذا يثبت تأكيده للعمل بالسنةٖٚ)

= 
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :كبلمو ا٤ببْبُب   -y -الكرمي رسولو  ا٨باطبً 

 گ گ ک ک کک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .(ٔ)﴾گ

عصمة من فيو ال -y- مبينًا أفَّ قضاء ا ورسولو وقاؿ تعأب ُب كتابو الكرمي
ٱٻٻ  ﴿ وأفَّ على ا٤بؤمن وا٤بؤمنة التسليم لو وعدـ عصيانو: ،الضبلؿ ا٤ببْب

ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .ن اآليات الدالة على حجية السنة، وغّبىا م(ٕ)﴾ٹٹٹٹٿ

وأنكر وجوده ُب آخر  ،إال أف الربقعي جانب الصواب ُب مسألة إثبات ا٤بهدي
مع ما سبق ذكره من أف كبلـ ا تعأب  ،الزماف بناًء على عدـ داللة القرآف الكرمي عليو

- لكرميلتحذير من ٨بالفة الرسوؿ اوحذر أشد ا ،وأمر بالعمل هبا ،تباع السنةد الأرش
y-، نفكاؾ للمسلم عن اآيات عدة من كتابو الكرمي، فبل  أو ترؾ العمل بسنتو ُب
وكبلٮبا من عند ا تعأب فبل تعارض وال  ،ىذين ا٤بصدرين ُب عقيدتو وعملو أحد

للمسلم كامل اإلسبلـ  وال غُب ،مشرهبما واحدٌ  ألفَّ  ؛تضاد وال تنافر بْب ا٤بصدرين
 ٝبيعاً.العمل هبما  عنواإلٲباف 

ر وإف أما الشيعة فيعتمدوف على تأويل اآليات الكرٲبة ليجعلوىا ُب مهديهم ا٤بنتظ
 .ٓب تكن صرٰبة الداللة فيو

 تب بعد أف ساؽ أدلتهم من القرآف:أٞبد الكاالشيعي ا٤بصلح يقوؿ 
ستدؿ ويُ  ،ّوؿ با٤بهدي القائمؤ ف ٓب تكن صرٰبة، إال أهنا تُ ))وكل ىذه اآليات، وإ

                                                           
= 

وألنو ٓب  ،ليو من القرآف الكرميمنكراً عندما أنكر ا٤بهدي على عدـ ورود الدليل ع شذَّ شذوذاً 
 .، وعلى شبهات عقلية مردودةيقف فيها إال على روايات ومبالغات الشيعة

 (.ٚٙ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٖٙ( سورة األحزاب، اآلية رقم: )ٕ)
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ا٢بسن العسكري" بعد إثبات أنو "ا٤بهدي القائم" ال بن  ود ووالدة "٧بمدهبا على وج
 .(ٔ)غّبه((
 .ىل يُنكر البرقعي مهدي الشيعة فحسب؟ -

 ضّمنها دراستو ُب دراسة ىذه ا٤بسألة ُب عنواف أحد األبواب الٍب الربقعي يقوؿ
 ألحاديث ا٤بهدي:

 .(ٕ)))بعض اآليات النافية لوجود مهدي كهذا((
 ضمّب اإلشارة )كهذا( جاءت بعَد استعراضو لبعض روايات الشيعة ُبوإضافتو ل

 .ا٤بهدي وذكر عبلماتو وأوصافو
حيث قاـ بدراسة أحاديث ا٤بهدي وٛبحيصها من كتاب ٕبار األنوار الذي قاـ 

وقاـ الربقعي  ،هدي الشيعة ُب ثبلثة ٦بلدات منومؤلفو اجمللسي بوضع ٝبيع أخبار م
 ،ت ودراستها ورواهتاوسبق ذكر جانب من ىذه الروايا ،ثبلثةبتمحيص ىذه اجمللدات ال

 .لبقية ىذه الروايات -بإذف ا-وسيأٌب مزيد 
فمن خبلؿ ىذه الدراسة الٍب قاـ هبا الربقعي إزاء ىذه الروايات الٍب احتوت على 

فضبًل عن تناقضات فيما بينها ُب وصف مهدي  ،غلو وكذب ومصادمة للعقل والفطرة
د ذكره ووصفو ُب كتب طيع القوؿ أنو توصَّل إلنكار ىذا ا٤بهدي الوار الشيعة نست
 .الشيعة

 ولذلك يقوؿ ُب عنواف باٍب آخر:
دعوى علماء أحاديث مهدي  :أي؛ (ٖ)))دعوى صانعي ا٤بذىب ٚبالف العقل((

فإف من اطّلع على مرويات القـو ُب  ،ٚبالف العقل، وىذا حقٌ  هتاوروا ىاوأكابر الشيعة 
                                                           

ا٢بسن بن  ( تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إٔب والية الفقيو "اإلماـ ا٤بهدي ٧بمدٔ)
 (.ٕٙسكري"، ص: )الع

 (.ٕٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.٘ٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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وىذا ما سبب للربقعي  ،متها ومعارضها مع مسّلمات العقللم مدى مصادمهديهم يع
 يقوؿ: حيث ردَّة فعل ٘باه ىذه العقيدة،

وكم أفسدت  ،))يا تُرى ىل فكرًب كم أضرت ىاتيك األكاذيب واألخبار بالناس
تلك األخبار الٍب اختلقوىا عن وجود ا٤بهدي وقرب قدومو، إهنم ٤با قالوا  ألنفسمن ا

، لكي يصلح من األ للمسلمْب مور، ولو بقدـو أحدىم يسمى با٤بهدي ذات يـو
 .بواسطة القهر

.جعلوا ىؤالء ا٤بسل  مْب ينتظروف ويَبقبوف ذلك اليـو
ومن ىنا انتحل مئات الناس اسم ا٤بهدي، وجعلوا يتقاتلوف وينصب بعضهم 

س لناوكم من ا !لبعض الفخاخ والشراؾ، كم من الناس مشلهم الضرر من جراء ذلك
 !أُفسدوا وافتتنوا عن دينهم

 (ٔ)أضف أف ىناؾ مئات األلوؼ من ا٤بشايخ والعلماء الذين يأخذوف الوجوىات
 .(ٕ)من الناس ويأكلوهنا بالباطل ٙبت ذريعة أهنم نواب اإلماـ العاـ((

عن  -رٞبو ا-شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كبلمو ىذا موافقًا ٤با قالو لذلك ٪بد  و 
 تقد الرافضة بظهوره:هدي الذي يعىذا ا٤ب

إما مفقود عندىم، وإما معدـو عند العقبلء، وعلى  ))وىذا الذي تدعيو الرافضة
 .ألحد بو ال ُب دين وال ُب دنيا فبل منفعة ،التقديرين

ألفَّ ما علق بو  ؛باجملهوالت الٍب ال يُعلم ثبوهتا كاف ضااًل ُب دينوفمن عّلق دينو 
 .(ٖ)((؟منفعة، فهل يفعل مثل ذلك إال جاىلٓب يعلم صحتو، وٓب ٰبصل بو  دينو

فإف  ،على أوصافو وأنكرهفإذا كاف ىذا ىو مهدي الرافضة الذي وقف الربقعي 
                                                           

( الوجوىات: كا٣بمس وسهم اإلماـ الذي يدفعو كل شيعي على مرجعو الذي يقلده من ماؿ ٔ)
 كالغنيمة عند ا٤بسلمْب ]التفسّب للمَبجم: سعد رستم[.  ،وىو يشمل ٟبس أموالو ،الزكاة

 (.ٙٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
 (.ٕٗٛ/ ٕ( ٨بتصر منهاج السنة النبوية، ص: )ٖ)
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من مبالغات يروف أنو و  ،وال يؤمنوف بظهوره ىذا ا٤بهدي ٝبيع أىل اإلسبلـ ينكروف
بهم حفظ مذى جعلوا قياـومنهم إمامهم الثاين عشر الذي  ،الشيعة وغلوىم ُب أئمتهم

 دعاء إمامتو ٥بم آخر الزماف.اب
 .في إنكار المهدي (ٔ)محمودبن  اعتماده على رأي الشيخ عبداهلل -

وىو القوؿ الصحيح،  ،نستطيع القوؿ إف إنكاره ٤بهدي الشيعة ال غبار عليو
ووجود  ،م األغلبولكن قولو بإنكار مهدي السنة ما الداعي لو مع ثبوتو عند األع

 اإلٝباع والتشنيع على ا٤بنكر لو عند أىل السنة؟.
 وللجواب على ىذا التساؤؿ، أقوؿ:

بل وتعّصب من أجلو كبلمًا للشيخ  ،لرأيو الذي ذىب إليووجد الربقعي  إف
، فأخذ ينقلو كما ىو ُب تسع صفحات من  -رٞبو ا-زيد آؿ ٧بمود بن  عبدا
ومن ذلك قولو ُب باب بعنواف: "أخبار ا٤بهدي  (ٕ)رأيو وأخذ يستدؿ بو على ،كتابو

                                                           

٧بمود، يتصل نسبو بآؿ حامد بن  إبراىيمبن  راشدبن  ٧بمدبن  عبدابن  زيدبن  ( عبدأ)
أيب طالب بن  عليبن  ا٢بسن -y-أمراء سيح األفبلج، وينتهي نسبهم ٝبيعًا ٢بفيد النيب 

، وانتقل إٔب (ىػ ٜٕٖٔ)د عاـ: لد ُب حوطة بِب ٛبيم جنوب ٪بقد ، و -رضي ا عنهما-
بن  بصحبة حاكم قطر الشيخ عبدابن عبدالرٞبن آؿ سعود قطر بأمر ا٤بلك عبدالعزيز 

واستقر فيها، وباشر القضاء والتدريس واإلفتاء وا٣بطابة، وبلغت  (ىػ ٜٖ٘ٔ)جاسم عاـ: 
وا١برأة ُب اآلراء،  رسائلو أكثر من ٟبسْب رسالة، وامتاز فقهو بالتيسّب والتحرر من التقليد،

انظر: مقدمة ٦بموع الرسائل وا٣بطب  .(ىػ ٚٔٗٔ)ُب رمضاف، عاـ:  -يرٞبو ا-توُب 
 (.ٖٔ - ٜ/ ٔللشيخ، ص: )

زيد آؿ ٧بمود وىو العآب السِب الذي بن  ( وليس ىذا ا٤بوضع للرد على كبلـ الشيخ عبدإ)
بن ا ضيلة الشيخ العبلمة/ ٞبوداحتج بكبلمو الربقعي ُب إنكار ا٤بهدي فقد أجاب عنو ف

ٞبود التوٯبري ُب كتابو: )االحتجاج باألثر على من أنكر ا٤بهدي ا٤بنتظر(، وطبع بن  عبدا
باز الرئيس العاـ بن  ، وقدَّـ لو الشيخ العبلمة/ عبدالعزيز(ىػ ٖٓٗٔ)الكتاب ُب عاـ: 

وقاؿ عنو:  ،عربية السعوديةإلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد با٤بملكة ال
))وقد تضمن الرد ا٤بذكور فوائد كثّبة وتنبيهات سديدة على أخطاء فظيعة وقعت ُب كبلـ 
= 
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 سبباً للفتنة والفساد" ما نّصو: أصبحت
زيد آؿ ٧بمود وىو بن  ))قاـ أحد علماء العصر ا٤بستنّبين وىو الشيخ عبدا

رئيس ااكم الشرعية ُب إمارة قطر بتأليف كتاب عنوانو: "ال مهدي ينتظر بعد سيد 
، ويقوؿ: يعة ىم السبب ُب نشأالبشر"، وقاؿ: إف الش هنم ىم إة خرافة ا٤بهدي ا٤بوىـو

الذين أثاروا باسم ا٤بهدي ُب كل زماف ومكاف البلبلة والغوغائية، وٙبت غطاء من ذريعة 
ا٤بهدية هنض أشخاص فاسدوف وٝبعوا حو٥بم السّذج وا١بّهاؿ وأصحاب الفًب والشّر 

                                                           
= 

 (.ٗبن ٧بمود ُب ىذا ا٤بوضوع العظيم((، مقدمة االحتجاج باألثر، ص: )االشيخ عبدا 
ب الشيخ/ ابن وأذكر ىنا من األخطاء الشنيعة الٍب استدركها الشيخ ٞبود التوٯبري على كتا

 الفضل الربقعي وصدقها ونقلها: ووالٍب افتًب هبا أب ،٧بمود
 وعدـ تفريقو بْب صحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعها. ،رّده لؤلحاديث الثابتة ُب ا٤بهدي .ٔ
دعوتو العلماء وطبلب العلم والباحثْب العتماد رأيو واعتقاد ُحسنو والعمل بو كعقيدة  .ٕ

 مسّلمة.
 وليس لو ذكٌر ُب القروف ا٤بفضَّلة. ،من عقيدة أىل السنة وا١بماعة زعمو أف ا٤بهدي ليس .ٖ
 تقليلو من شأف األحاديث الثابتة ُب ا٤بهدي بسبب عدـ اإلشارة لو ُب القرآف الكرمي. .ٗ
 قوؿ ابن ٧بمود بأنو سُيقاتل ا٤بهدي إذا ظهر وشاىده. .٘
د رضا، وأٞبد أمْب، اعتماده ُب كتابو على آراء بعض ا٤بعاصرين ا٤بتأخرين مثل: ٧بمد رشي .ٙ

 وطعنو ُب ٝبهور السلف الصاّب ورأيهم.
( أنو ُٗٔب صفحة: ) -يعِب ابن ٧بمود-: ))وحقق -رٞبو ا-يقوؿ الشيخ ٞبود التوٯبري  .ٚ

-فقاس وجود ا٤بهديْب بعد رسوؿ ا  ،كما ال نيب بعده  - y-ال مهدي بعد رسوؿ ا 
y- ،ألف األنبياء قد  ؛وىذا من أفسد القياس على وجود األنبياء بعده، ونفى كبًل منهما

فبل نيب بعده، ٖببلؼ ا٤بهديْب فقد جاء النص على أنو يكوف ُب ىذه  -y-ُختموا ٗبحمد 
 (.ٕ٘ٓاألمة خلفاء مهديوف((، االحتجاج باألثر، ص: )

ُب مؤلَّفو: )ال مهدي يُنتظر بعد سيد اجتهادات ال يقرّه عليها العلماء  -رٞبو ا-لو و 
من نقد العبلمة التوٯبري للكتاب، حيث جاء رّدُه ُب أكثر  اً يسّب  اً وذكرُت منها نزر  ،البشر(
تباع منهج السلف الصاّب ُب القوؿ أف يوفقنا ال -وجل عز -صفحة، أسأؿ ا  (ٓٓٗ)من 

 والعلم والعمل، وأف يهدي ا٤بسلمْب.
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لنهاية دوف أف ٰبملوا حقاً أو ينشروا ديناً جعلوا من الناس، وأثاروا فتناً وأراقوا دماء، وُب ا
و٧بصلة كل ذلك أف ظهور اسم ا٤بهدي  ،الناس يريقوف دماء بعضهم بعضاً وأثاروا الفًب

 .(ٔ)تسبب ُب نشوء فًب كثّبة((
وىذا ما يؤكد أنو ٓب يتعرؼ على العقيدة ُب ا٤بهدي إال من خبلؿ ما تطفح بو  

، وأراد أف يقّوي حجتو على قومو من  ىذه العقيدةمن الضبلؿ ا٤ببْب ُبكتب الرافضة 
الشيعة ويقنعهم بالقوؿ أهنم يتبنوف عقيدة منكرة ال مثيل ٥با عند الطوائف األخرى ُب 

وأفَّ من ضمن ىذه الطوائف أكرب طائفة ٚبالف الشيعة وىم أىل السنة  ،نكارهتا
أىل السنة وا١بماعة ٩بن باستخراج أقواؿ بعض  -عفا ا عنو-وا١بماعة، فقاـ الربقعي 
وال اعتبار لقولو عند أىل السنة ُب ىذه ا٤بسألة فاحتج بو على  ،أخطأ ُب إنكار ا٤بهدي

 الشيعة تقويًة لرأيو ومذىبو وإلقناع الشيعة ٗبا يذىب لو من إنكار مهديهم.
 .جج البرقعي في إنكار ظهور المهديح -

يعِب بو ما يعتقده فيو أىل  لقد تضمن ٦ُبمل كبلـ الربقعي عن ا٤بهدي سواًء كاف
من ا٢بجج واألدلة الٍب كانت  اً ما يعتقده الرافضة ُب مهديهم عددالسنة وا١بماعة، أو 

 ُب إنكاره. ىي السبب وراء قولو الشاذ
وبالنظر ٥بذه ا٢بجج يتبْب للباحث أنو يعِب بإنكاره للمهدي ما يعتقده بو كبل 

ٞبلنا كبلمو على أنو ينكر مهدي  وذلك حسب ا٢بجج الٍب ذكرىا، وإذا ،الطرفْب
الة عليو ،الرافضة دوف مهدي السنة فهذا أيضاً ٧بمٌل وجيوٌ   .ولو دالئلو الدَّ

 :كما يلي  ىي ج الربقعي ُب اإلنكاروُحج
 .(ٕ)عدـ ذكر القرآف الكرمي للمهدي .ٔ

                                                           

شيخ ابن ٧بمود، ص: (، وانظر كبلمو ُب: ٦بموع الرسائل للٚٔ - ٙٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 وما بعدىا(. ٖٖٔ)
ألف مصادر االستدالؿ  ؛( وا١بواب عن ىذه ا٢بجة: أف أىل ا٤بنهج ا٢بق ال يقولوف بذلكٕ)

عندىم ىي القرآف الكرمي والسنة والنبوية الٍب أرشد إليها القرآف الكرمي وال يفرقوف بينهما، وال 
نصوص السنة النبوية، يقوؿ تعأب يقفوف عند نص الكتاب فقط من دوف الرجوع والنظر ُب 

= 
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 .(ٔ)عدـ ذكر البخاري ومسلم للمهدي .ٕ
 .(ٕ)أف ذكره سبب ُب وجود الفًب والبلبلة بْب الناس .ٖ

                                                           
= 

نو إأي  [؛(ٗسورة النجم، اآلية رقم: )] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ :-y-عن نبيو ا٤بصطفى 
!، وانظر ُب بياف ا١بواب ؟ال يأٌب بشيء من عند نفسو، فكيف إذا كاف ُب جانب التشريع

 هة الثانية من شبهات منكري ا٤بهدي.عنها تفصيل الرد على الشب
ًب بياف ا١بواب عنها عند إيراد الرد على الشبهة ا٣بامسة من أنو ( وا١بواب عن ىذه ا٢بجة: ٔ)

شبهات منكري ا٤بهدي، ٍب إفَّ إيراد الربقعي ٥بذه ا٢بجة يؤثر على القوؿ بأنو يعِب برأيو ُب 
فَّ الشيعة ال يعنيهم أصبًل أف إنة، إذ وأنو ال ينكر مهدي الس ،إنكار ا٤بهدي: مهدي الشيعة

يوجد دليل على مهديهم أو على اإلماـ الثاين عشر ُب صحيح البخاري أو ُب صحيح 
فلديهم من الكتب وا٤بؤلفات الٍب حوت األدلة والروايات واألحاديث وا٢بكايات  ،مسلم

هم ومنها ا٤بهدي، ئوا٤بعجزات واألكاذيب ما يروف فيها الكفاية لبلستدالؿ على عقائدىم وآرا
فنتوصل من خبلؿ إيراد الربقعي ٥بذه ا٢بجة أنو يعِب ُب قولو بإنكار ا٤بهدي، ا٤بهدي عموماً 

 سواًء كاف وارداً ُب مصنفات أىل السنة وا١بماعة، أو كاف وارداً ُب مصنفات الشيعة.
لعقيدة  ( وا١بواب عن ىذه ا٢بجة: أفَّ ىذه الشبهة دخلت على الربقعي من خبلؿ معرفتوٕ)

ا٤بهدي من خبلؿ روايات ا٤بهدي عند الشيعة، ويظهر أف ىذه الروايات وما فيها من 
مبالغات أدَّت بو إلنكار ا٤بهدي ٝبلًة وتفصيبًل والتعلق بكبلـ ا٤بنكرين لو من أىل السنة، إذ 

 ف الربقعي أصابتو ردَّة فعل عنيفة ٘باه ىذه العقيدة الٍب احتوت على مناكّب وشواذ عظيمةإ
عند الشيعة وغلو عند بياهنم ألفعاؿ مهديهم من قتل للمسلمْب وإلغاء للشريعة وغّب ذلك، 
ووضعوا فيو الروايات واألحاديث الٍب سبق ذكر بعضها وسيأٌب مزيد بياف لغّبىا، فلو ُقّدر 
للربقعي أف يقف على أحاديث وروايات أىل السنة وا١بماعة الصحيحة الثابتة ُب ا٤بهدي 

ي الٍب ذكرت ىذه العقيدة ٗبا يتوافق مع العقل وال يتصادـ معو وال يتعارض، هنا ىإحيث 
-ومن تلك األحاديث الٍب ال ٲبلك السِب السلفي وكل عاقل إال التسليم والرضا هبا كقولو 

y-فيمؤل األرض قسطاً : ))أُبشِّرُُكم با٤بهدي، يُػبػَْعُث على اختبلؼ من الناس وزالزؿ ،
وعداًل كما ملئت جورًا وظلماً، يرضى عنو ساكن السماء وساكن األرض، يقسم ا٤باؿ 

]أخرجو أٞبد، وقاؿ  .: ما صحاحاً؟ قاؿ: ))بالسوية بْب الناس((صحاحاً(( فقاؿ لو رجلٌ 
ٞبد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار كثّب، ا٥بيثمي: ))رواه الَبمذي وغّبه باختصار كثّب، ورواه أ

= 



 .الرافضة عند المهدي عقيدة من البرقعي موقف: الثالث الفصل

ٖٙٗ 
 

أنو سبََّب لبعض أىل العمائم انتحاؿ صفة اإلماـ والفقيو وأخذ  .ٗ
 األٟباس منهم بزعم توصيلها للمهدي.

 .(ٔ)أنو ليس من أصوؿ الدين فبل داعي لبلىتماـ بو .٘
وظهروا للناس  ،أنو على مّر العصور انتحل أشخاص اسم ا٤بهدي .ٙ

 .(ٕ)يزعموف أهنم ىم ا٤بهدي ا٤بنتظر

                                                           
= 

([، فهذه الرواية وغّبىا روايات ٖٗٔ - ٖٖٔ/ ٚورجا٥بما ثقات(( ٦بمع الزوائد، ص: )
أىل السنة ا٤بمتلئة نورًا وهباًء ووضوحًا ال ٲبلك العاقل إزاءىا غّب التسليم والرضا، ٖببلؼ 

ٓب يقف عليها كما وقف على  إال أنو ،روايات الشيعة الشاذة وا٤بنكرة ُب إثبات ا٤بهدي
 وي سبب لذال ىذاو  ،-مثبلً -نصوص وروايات األمر بالتوحيد والتحذير من الشرؾ والبدع 

 ىوأف وجود ا٤بهدي سبب للبلبلة بْب الناس ب، ٍب إف قولو ٘باىهاالتطرؼ والشذوذ وا١بفوة 
على والرخاء أنو يسود العدؿ  غّبوال أحد يعلم من خبلؿ النصوص الصحيحة  ،رجٌم بالغيب

- بْب الناس إذا أمر ا تعأب بظهوره، يقوؿ العبلمة الربز٪بي: ))فإنو يعمل بسّنة النيبيديو 
y-  ))ًٖببلؼ [(ٜٙٔاإلشاعة ألشراط الساعة، ص: )]ال يُوقظ نائمًا وال يهريق دما ،

ناس فيقتل ّبفع السيف ُب الس وروايات الشيعة الٍب ال تتطرؽ ٥بذا األمر إال بعَد أف تذكر أن
ويصلب ويقيم ا٢بدود على خّب األمة وأفضلهم، فتأّمل البوف الشاسع بْب معتقد ىؤالء 

كبلـ الشيعة، ٍب عندما اطّلع على كبلـ   منوكيف أف الربقعي نظر ٥بذه العقيدة  ،وىؤالء
الطرؼ اآلخر من أىل السنة الذين آمنوا بو، فإنو وقف على كبلـ منكريها، فلم يقرأ ُب كبلـ 

 أو على األقل ينقل عنهم ولو للرد عليهم. ا٤بثبتْبعلماء الكبار ال
( وا١بواب عن ىذه ا٢بجة: ما داـ أنو ثبت ُب ا٤بهدي أحاديث صحيحة وحسنة فإنو يعدُّ من ٔ)

وال ٲبكن االستغناء عنو، وال رّده، وال التنازؿ عنو، وىذه ميزة أىل السنة  ،أصوؿ الدين عندنا
وف الدين ألصوؿ تستحق الرعاية واالىتماـ وفروع ال يكَبث ٥با، بل وا١بماعة أهنم ال يقّسم

 ويعظموف نصوص الوحيْب ُب ٝبيع مسائل الدين والدنيا. ،إهنم يروف العمل با١بميع الثابت
واستغلوا ىذه األحاديث  ،( وا١بواب عن ىذه ا٢بجة: من ىؤالء األشخاص الذين اّدعوا ا٤بهديةٕ)

عى ا٤بهدية ُب ا٢بـر ا٤بكي الشريف، وأ٢بد ُب بيت ا حسب أىوائهم وجهلهم، من ادّ 
وجعلهم  ،ا٢براـ، وقتل الدـ ا٢براـ، وعنو يقوؿ الشيخ ٞبود التوٯبري وأمثالو ٩بن ادعى ا٤بهدية
ألف ىذا  ؛الربقعي سببًا لرد ىذه العقيدة: ))إف إطبلؽ اسم ا٤بهديْب على ا٤بلحدين ال ٯبوز

= 
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 .(ٔ)ُب ا٤بهديأنو ال يوجد حديث صحيح ورد  .ٚ
وأيب  ،تقليده ُب إنكار ا٤بهدي لبعض ا٤بعاصرين كالشيخ ابن ٧بمود .ٛ

 .(ٖ)وفريد وجدي ،(ٕ)األعلى ا٤بودودي
                                                           

= 

عبدالعزيز بن  ين مثل أيب بكر وعمر وعثماف وعلي وعمراالسم من خصائص ا٣بلفاء الراشد
ومنهم ا٤بهدي الذي  ،ومن سار على منهج ىؤالء من أئمة العدؿ ا٤بتمسكْب بالكتاب والسنة
االحتجاج باألثر، ص: ] .ٱبرج ُب آخر الزماف، فأما ا٤بلحدوف فبل ٯبوز تسميتهم با٤بهديْب((

من أسباب إنكار الثابت من الدين أفعاؿ  ، فهل يصح من الربقعي أف ٯبعل سبباً [(ٜٗٔ)
ملحدين دجالْب معروفْب بدجلهم وكذهبم بْب الناس وقد بْب أىل العلم ذلك عنهم وكشفوا 

 .!تلبيسهم؟
( وا١بواب عن ىذه ا٢بجة: ًب بياف ا١بواب عن ىذه الشبهة عند بياف الرد على الشبهة األؤب ٔ)

 من شبهات منكري ا٤بهدي.
 (ىػ ٕٖٔٔ)ودودي: مؤسس ا١بماعة اإلسبلمية ُب ا٥بند، ولد ُب رجب عاـ: األعلى ا٤ب و( أبٕ)

وقضى طفولتو ُب مدينة حيدر آباد الدكن، وكاف أبوه ىو معلمو األّوؿ، وقد حرص على 
تعليمو اللغة العربية والفارسية والفقو وا٢بديث، ونشأ ُب جو صوُب، ألف كثّبًا من الكتب 

"، وناؿ جائزة -y-يم القرآف"، و: "شرح كتاب سّبة النيب ومنها: تفسّبه ا٤بسمَّى: "تفه
، وىو العاـ الذي (ىػ ٜٜٖٔ)ا٤بلك فيصل العا٤بية ُب ٦باؿ خدمة اإلسبلـ وا٤بسلمْب ُب عاـ: 

األعلى ا٤بودودي حياتو وفكره العقدي، تأليف:  وتوُب ُب غرة ذي القعدة منو، انظر: أب
يذكر الدكتور/ علي الصبليب أنو ُوِجَد عند (. و ٚٚ، ٕٚ، ٚٙصادؽ ا١بماؿ، ص: )بن  ٞبد

وأف سبب تورطو ُب ذلك وقوعو ُب  ،ا٤بودودي ٙبامل على بعض الصحابة وطعن ُب بِب أمية
 -رضي ا عنو-عفاف بن  بعض الروايات الشيعية وعدـ ٛبييزه ٥با، انظر: سّبة عثماف

ُب فتوى  -و ايرٞب-باز بن  (. كما قاؿ الشيخ عبدالعزيزٜٖٛ/ ٔللصبليب، ص: )
مسموعة لو بإذاعة القرآف الكرمي السعودية أفَّ الرجل لديو من األغبلط الٍب ال يُوافق عليها، 

طبلع عليو، ومن ىذه ولو صواب غّب أخطائو، وىذا كاٍؼ للحذر من كبلمو حْب اال
د وٓب يأِت ٔبديد إ٭با ىو تردي ،األخطاء ما تلقفو عنو الربقعي ُب مسألة إنكار ا٤بهدي

وذكر الشيخ العبلمة العباد ُب رسالتو عن ا٤بهدي طرفًا من  ،للشبهات الٍب ًب ا١بواب عنها
 حجج ا٤بودودي وأجاب عنها.

( صاحب كتاب دائرة معارؼ القرف الرابع عشر والعشرين ا٤بيبلدي، ذكر الربقعي أف قولو ُب ٖ)
= 
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ن الشيعة الذين أنكروا عقيدة المهدي عمومًا أو الذين أنكروا و اإلصالحي -
 :(ٔ)صوصعلى وجو الخمهدي الشيعة 
وا ؤ هدي عدٌد ٩بن عاصروه و٩بَّن جاالفضل الربقعي ُب قولو بإنكار ا٤ب ويتفق مع أب

بعده ِمن الذين كانت ٥بم مساٮبات إصبلحية كبّبة ومؤثرة ُب ٝبلة من العقائد 
هود تلك النخبة اإلصبلحية ٓب الشيعية، إال أفَّ ىذه ا١بوانب اإلصبلحية الٍب طالتها ج

نكرة ،ر صفوىامن ىناٍت تعك ٚبلُ 
ُ
ومن ذلك  ،ومن أخطاء ووقوع ُب بعض البدع ا٤ب

 ، ومن ىؤالء اإلصبلحيْب الذين أنكروه:(ٕ)قياـ بعضهم بالتصريح بإنكار ا٤بهدي
                                                           

= 

(، ٓٛٗصفحة رقم: ) إنكار ا٤بهدي وجده ُب ا١بزء التاسع من كتابو دائرة ا٤بعارؼ، ُب
وتلقف منو ىذا األمر، واعتمد عليو من ضمن أقواؿ ا٤بنكرين ُب موقفو، وكاف ا٤بصدر الذي 
نقل منو الربقعي عن وجدي ىو كتاب الشيخ ابن ٧بمود، انظر: ٦بموع الرسائل للشيخ ابن 

بن  وجديبن ا مصطفىبن  وجديبن  فريدبن  (، وا٠بو: ٧بمدٖٔٔ/ ٧ٔبمود، ص: )
ىػ( ُب مدينة اإلسكندرية، واستقر ُب  ٕٜٕٔىػ وقيل:  ٜٕ٘ٔشاد، ولد عاـ: )ر بن  علي

السويس مع والده وكيل اافظة، ٍب عاد واستقر ُب القاىرة، وقيل: إنو من أسرة تركية األصل، 
بتدائي ُب عدد من ا٤بدارس ا٣باّصة، اضطرب ُب عقيدتو، ودخل عليو الشك تلقى تعليمو اال

لماء باب النقاش معو ُب مسألة ا٣بلق والكوف، توُب ُب ٝبادى اآلخر، بسبب إقفاؿ أحد الع
انظر: رسالة ماجستّب للباحثة: صباح إبراىيم بيومي سليماف، بعنواف: ]، (ىػ ٖٖٚٔ)عاـ: 

"٧بمد فريد وجدي مفكراً إسبلمياً"، من جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية 
آداهبا، شعبة الدراسات اإلسبلمية، بإشراؼ أ.د. مصطفى الصاوي وآداهبا واللغات الشرقية و 

 .[ش( -مقدمة الرسالة، ص: )ب (. ]ـ ٕٓٓٓ(، ا٤بوافق: )ىػ ٕٔٗٔ)ا١بويِب، عاـ: 
( فّصل إثبات ا١بهود اإلصبلحية لبعض اإلصبلحيْب ٩بن ترؾ التشّيع أو ٓب يزؿ عليو الباحث/ ٔ)

 "أعبلـ التصحيح واالعتداؿ مناىجهم وآراؤىم".خالد البديوي ُب رسالتو لدرجة العا٤بية 
ف ردحاً طويبًل من الزمن بْب ثنايا العقائد الشيعية ٗبا فيها من غلٍو و ( لقد عاش ىؤالء اإلصبلحيٕ)

وشرٍؾ با العظيم وصرٍؼ للعبادة لغّبه تعأب، وُب ٦بتمٍع منغلٍق ال يقدـ أقل اإلعانة للتجرد 
تعليمهم وفق القواعد وا٤بناىج الشيعية فتعلموا على كتب  فو للحق، وتلقف ىؤالء اإلصبلحي

أئمة وعلماء الرافضة ُب القدمي وا٢بديث، وكانوا ٝبيعًا من ٬ببة اجملتمع الشيعي وأقل شخص 
وال يوجد منهم  ،التآليف وا٤بقاالت والكتابات الواسعة يمنهم كاف بدرجة ا٤بثقف ا٤بتبّحر ذ

= 
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حيث ٲبيل إٔب نفي عقيدة ا٤بهدي ٛباماً، ويعّدُه  أحمد الكسروي: .ٔ
وٓب يقف عليها،  بتاتاً ٓب يتعّرض لدراسة نصوص السنة الواردة ُب ا٤بهدي أنو خرافة، إال 
 .(ٔ)الزرادشتية وعلل ذلك بأنو من عقائد ،بتداءً ابل نفاُه 
وكاف ٩بَّن ساىم بتصحيح عقائد الشيعة وأعلن  :(ٕ)عبداللهيم.  .ٕ

                                                           
= 

من حولو، وىذه الفئة ا٤بتعّلمة وبسبب اعتمادىا على إنساف عامي أو ليس بذي تأثّب على 
نفسها ُب البحث عن ا٢بقيقة وتنوع مصادر القراءة لديها وتعمقها ُب التنقيب ُب الَباث 
وا٤بقارنة بْب ا٤بقاالت والعقائد من الطبيعي أف تبقى لوثة عقدية لديها وبعض األخطاء، بل 

ات ما ال يتفق مع منهج الكتاب والسنة وال مع وقد ٯبد القارئ ُب كبلمهم من البدع وا٤بنكر 
منهج وقواعد وأصوؿ السلف الصاّب، وقد ال يكوف رجوع ىؤالء اإلصبلحيْب عن الباطل 
م يكادوف يتفقوف على الرجوع إٔب التوحيد الصريح  رجوعًا كامبًل ُب ٝبيع العقائد، إال أهنَّ

وآثار من التوحيد  ض مسائلبعونبذىم للشرؾ، وتبقى لديهم بعض الزالت واألخطاء ُب 
والتأويبلت الفاسدة و٫بوىا، وال نقوؿ بأفَّ ىذه األخطاء الٍب بقيت عالقة السابقة البدع  بعض

عند بعض من ترؾ الباطل إٔب ا٢بق خاصة هبم دوف غّبىم من أرباب ا٤بقاالت والفرؽ الذين 
ماـ الشوكاين الذي كاف تركوا ما كانوا عليو ورجعوا إٔب ا٢بق، ومنهم على سبيل ا٤بثاؿ: اإل

وقد بقيت لديو بعض األخطاء والزالت والتأويبلت  ،زيديًا ورجع ٤بنهج أىل السنة وا١بماعة
لبعض الصفات، وقد بّْب الدكتور/ عبدا نومسوؾ ىذه ا٤ببلحظات ُب رسالتو: )منهُج 

الشافعية ُب أيب ا٣بّب العمراين شيخ بن  اإلماـ الشوكاين ُب العقيدة(، وكذلك الشيخ ٰبٓب
اليمن، وقد كاف سلفي ا٤بعتقد إال أنو يؤخذ عليو استخدامو لتعبّبات ا٤بتكلمْب وموافقتو 
لؤلشاعرة ُب بعض مسائل القدر، وا٢بسن والقبح، وغّبىا، وقد بّْب ىذه ا٤ببلحظات فضيلة 

لرد على : )دراسة وٙبقيق االنتصار ُب االقّيمة شيخنا األستاذ الدكتور/ سعود ا٣بلف ُب رسالتو
ا٤بعتزلة القدرية األشرار(، فبل ٱبلو إنساف من خطأ ال سيما إذا كاف تأصيلو على البدع كحاؿ 

 الربقعي وغّبه من اإلصبلحيْب الشيعة ا٤بوحدين.
اشتهرت هبذا االسم ألف مؤسسها وحامل لوائها ا٠بو: زرادشت. ]انظر: اإلسبلـ ( الزرادشتية: ٔ)

([، وىي من أدياف الفرس القدٲبة القائلة ٘ٓٔ/ ٕ، ص: )أصولو ومبادئو، د. ٧بمد السحيم
لنور إلو ا٣بّب والظبلـ إلو الشر، واسم كتاهبم ا٤بقّدس: األفستا، يعزوف األقواؿ فيو إٔب بأف ا

: زرادشت، ]انظر: تاريخ الفكر الديِب ا١باىلي، للفيومي، ص: )  ([.ٖٖٛالنيب ا٤بزعـو
-فكرين الذين أشار ٥بم الربقعي وقابلهم وال يوجد وىو من اإلصبلحيْب ا٤بعبداللهي: ـ. ( ٕ)

= 
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 (ٔ) القرآفتراجعو عنها، ويقوؿ ُب كبلـٍ لُو منكراً اإلماـ الثاين عشر: ))ٍب إنو ٓب يأِت ُب
 .(ٕ)أي كبلـ عن ا٤بهدي حٌب ٲبكن ا٢بديث عنو وعن ظهوره((

إال أنو ينكر اعتقاد  ،ٓب يصرّح بإنكار ا٤بهدي :(ٖ)محمد الياسري .ٖ
فمعُب كبلمو أنَّو ال  عليوو  ،الشيعة باإلمامة عمومًا وأنّو ال يوجد نص على واحٍد منهم

وال يوجد ما  ،ا٢بسن العسكريبن  قاد الشيعة ا٤بسمَّى: ٧بمديؤمن با٤بهدي وفق اعت
 .(ٗ)يثبت إنكاره للعقيدة نفسها

ال يوجد للخوئيِب ما يثبت إنكاره  :(٘)إسماعيل آل إسحاق الخوئيني .ٗ

                                                           
= 

 عنو معلومات، ولو من ا٤بؤلفات ا٤بنشورة: )نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية(. -حالياً 
( ذكره لعدـ ٦بيء كبلـ عن ا٤بهدي ُب القرآف من دوف اإلشارة إٔب وجود كبلـ ُب السنة النبوية ٔ)

وُب ا١بملة فإف التقصّب ٫بو  ،ي موقٌف من السنة النبويةعبداللهػيفيدنا أنو ُٰبتمل أف يكوف ل
العمل بداللة السنة على العقائد تكاد تكوف ٠بة ظاىرة ومتكررة عند عدد من اإلصبلحيْب 

وتأكيد على وجوب العمل  -أيضاً -٥بم  الشيعة ُب بعض ا٤بسائل العقدية مع وجود كبلـٍ 
 بالبحث والدراسة ُب رسالة علمية مستقلة.، وىذه مسألة جديرة ذلكبالسنة النبوية وضرورة 

 (.ٓ٘( نقد وٛبحيص روايات مهدي الشيعة، ص: )ٕ)
إسكندر الياسري، يلقب والده بسيد كاظم، ولد ُب مدينة ا٢بّلة بإيراف، أواخر بن  ( ٧بمدٖ)

الستينيات ا٤بيبلدية ا٤باضية، وتعّلم ُب ا٢بوزة العلمية لعدة سنوات، وٓب يكن الياسري من 
ماء إال أنو من ا٤بثقفْب البارزين الذين دفعهم تدينهم وإخبلصهم للبحث عن ا٢بقيقة العل

والوقوؼ عليها بدليلها القطعي، وقد توُب مقتواًل على أيدي بعض متعصيب الشيعة وىو راجٌع 
 - ٙٛٔانظر: أعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: )]، (ـٜٜٚٔ)من صبلة الفجر ُب سنة: 

ٔٛٚ)]. 
 (.ٕٗٔ - ٖٕٔعتداؿ، ص: )ـ التصحيح واالأعبل انظر: (ٗ)
، ُب مدينة ز٪باف، تعّلم (ىػ ٖٛ٘ٔ)عبدالكرمي آؿ إسحاؽ ا٣بوئيِب، ولد سنة: بن  ( إ٠باعيل٘)

ومنهم أبو  ،القرآف واألدب الفارسي والعريب، ودرس ُب النجف وُب قم على ا٤براجع العلمية
ب ُب طهراف حيث مقر إقامتو فيها، القاسم ا٣بوئي والربوجردي وا٣بميِب، وكاف يعّلم الطبل

وتعّرض لكثّب من االبتبلءات بسبب ٛبسكو ٗبحاربة الغلو وا٣برافة حٌب تربأت منو أسرتو 
وترؾ مؤلفات ومقاالت، وسّبتو جديرة بالبحث  (ىػٕٔٗٔ)خوفاً على مناصبهم، توُب سنة: 

= 
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ويذكر أفَّ  لعقيدة ا٤بهدي، إال أنو يصرّح بعدـ وجود نص على اإلمامة الشيعية مطلقاً،
ما يستدؿ بو الشيعة على اإلمامة ال داللة فيو على ما ذىبوا إليو ُب مهديهم، وأنو من 

وعرضوىا بشكل قاطع  ،حيث يقوؿ: ))كما ضّخموا قضية ا٤بهدي ا٤بزعـو ،٨ُبَبعاهتم
وجّدي، واخَبعوا لو احتفاالت مولد وخرافات أخرى إٔب درجة ال يبقى ٦باؿ لئلنكار 

 .(ٔ)ّب والتدبر ُب سبب اخَباع ىذا ا٤بذىب وىذا ا٢بزب السياسي((وال حٌب التفك
 ،ال ينفي أٞبد الكاتب خروج مهدي ُب آخر الزماف :(ٕ)أحمد الكاتب .٘

من غّب أف يكوف لو ولكنو يرى أفَّ إماـ الشيعة ا٢بادي عشر ا٢بسن العسكري ماَت 
تصح أدلة الشيعة ُب انتظار ا٤بهدي، وىي ال تعدو أف تكوف ٦برد اّدعاءات  فبلعقٌب، 

فَّ مسألة اإلمامة لديو ال يوجد نصٌّ إإذ  ؛أدلة ال تصلح إلثبات ا٤بهديأو استدالؿ ب
 .(ٖ)وبذلك نَػَقَض إمامة األئمة ،عليها

ومن ضمنها إمامة  ،ومن اإلصبلحيْب الشيعة طائفة أبقت على عقيدة اإلمامة
 عية، ومنهم:ا٢بسن العسكري واإلٲباف بابنو ا٤بهدي على الطريقة الشيبن  مد٧ب

، و٧بمد حسْب فضل (ٔ)، وموسى ا٤بوسوي(ٗ)مهدي ا٣بالصيبن  ٧بمدبن  ٧بمد
                                                           

= 

 .[(ٕٕٙ - ٖٕٕانظر: أعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: )] .والدراسة ُب رسالة علمية
 (.ٖٕٚ - ٖٕٙعتداؿ، ص: )( أعبلـ التصحيح واالٔ)
بن  ( أٞبد الكاتب، ىذا ا٠بو ا١بديد، وأما قبل أف يقـو بتعديلو فقد كاف ا٠بو: عبدالرسوؿٕ)

ُب كرببلء، ونشأ ُب عائلة متدينة،  (ىػ ٖٜ٘ٔ)عبداألمّب الري، ولد سنة: بن  عبدالزىرة
تقي ا٤بدّرسي، وغّبىم من العلماء، لو من ا٤بؤلفات  ودرس على يد: كاظم القزويِب، و٧بمد

والرسائل وا٢بلقات التلفازية والصفحات على الشبكة العا٤بية كثّب، نشط ُب بدايتو للدعوة إٔب 
 - ٖٕٗانظر: أعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: )] .ها بذورىاالتشيع ُب السوداف، وبذر في

ٕٗٛ)]. 
 (.ٕٔٚ - ٕٙٙ، ص: )عتداؿأعبلـ التصحيح واالانظر: ( ٖ)
عبدالعزيز ا٣بالصي الكاظمي األسدي، ولد ُب حدود بن  حسْببن  ٧بمد مهديبن  ( ٧بمدٗ)

ٗبدينة الكاظمية، ونشأ ُب بيت علٍم ٩با ساعده على طلب العلم منذ  (ـ ٛٛٛٔ)عاـ: 
الٍب  صغره، وأنكر كثّبًا من البدع وا٣برافات والغلو، وساىم ُب إنكار األفكار ا٢بديثة الضالة

واإل٢باد، وقد تعرض لعدة ابتبلءات  ،مثل: الشيوعية ،بدأت تغزو العآب اإلسبلمي ُب عصره
= 
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 .(ٕ)ا
ثة ٥بم جهود إصبلحية عقدية كبّبة ُب األوساط الشيعية إال أف مسألة فهؤالء الثبل

 .(ٖ)اإلمامة واإلٲباف با٤بهدي ا٤بنتظر ٓب تشملها جهودىم اإلصبلحية
 .داللة القرآن على المهديبعدم  بين اإلصالحيينالبرقعي ابتدع القول  -

ىو أوَّؿ والذي يظهر أف الربقعي لوحده من بْب الشيعة ا٤بصححْب ُب عقائدىم 
َمن بْبَّ وقاؿ بعدـ داللة القرآف الكرمي على ا٤بهدي ا٤بنتظر لتقّدمو عليهم، ومنو تلّقف 

ولذلك  ،بقية من انتهج منهج التصحيح القوؿ بعدـ داللة القرآف الكرمي على ا٤بهدي
 بناًء على ىذه الشبهة. عدـ اإلٲباف بو أوجبوا

وؿ الشيخ ابن ٧بمود لبلستناد عليو وقد وجد الربقعي لقولو مسوغًا ومتنفسًا ُب ق
 .، أسأؿ ا أف يتجاوز عنَّا وعنهماونقلو بالصفحات ُب كتابو

                                                           
= 

و اإلصبلحية، كالتهم ا١بزاؼ، والنفي خارج الببلد، والسجن، وتضييق معيشتو ئبسبب آرا
 .[(ٕٕٛ - ٕٛٚانظر: أعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: )]ٗبنعو من العمل والكسب، 

عبدا٢بميد األصفهاين ا٤بوسوي، ولد ُب بن  ٧بمدبن  السيد أيب ا٢بسنبن  نا٢بسبن  ( موسىٔ)
، ونشأ ُب بيت مشهور بالعلم، وكاف جّده "أبو ا٢بسن األصفهاين" (ـ ٖٜٓٔ)النجف عاـ: 

من مراجع الشيعة ُب القرف ا٤باضي، حاصل على شهادتْب للدكتوراه، ُب التشريع اإلسبلمي 
، وُب الفلسفة من جامعة باريس "السوربوف" عاـ: (ـ ٜ٘٘ٔ)من جامعة طهراف عاـ: 

، وعمل أستاذًا ُب جامعة طهراف، وجامعة بغداد، وجامعة ىالة األ٤بانية، وجامعة (ـ ٜٜ٘ٔ)
 ٚٔٗٔ)توُب عاـ:  ،طرابلس بليبيا، وجامعة ىارفارد بالواليات ا٤بتحدة، وجامعة لوس أ٪بلوس

 .[(ٖٓٗ - ٜٖٖانظر: أعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: )] (.ىػ
٪بيب فضل ا ا٢بسيِب، ولد ُب مدينة النجف، بن  عبدالرؤوؼبن  ( أبو علي ٧بمد حسْبٕ)

، تلقى تعليمو على يد والده وعلى ا٤براجع: اللنكراين، وأيب القاسم ا٣بوئي، (ىػ ٖٗ٘ٔ)عاـ: 
 و٧بسن ا٢بكيم، وغّبىم؛ أنكر كثّبًا من الغلو وا٣برافات الشيعية، ولذلك حاوؿ الشيعة

بقنبلة متفّجرة أ٪باه ا منها لكونو تأخر ُب ا٤بسجد للجواب  (ـ ٜ٘ٛٔ)اغتيالو ُب عاـ: 
أعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: ]و٠بيت ٧باولة اغتيالو ببئر العبد، انظر:  ،على سؤاؿ امرأة

(ٖٖٛ - ٖٛٚ)]. 
 (.ٗٔٗ، ٖٔ٘، ٕٛٚعتداؿ، ص: )أعبلـ التصحيح واالانظر: ( ٖ)
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وكاف ٩با أدَّى بو إٔب ىذا القوؿ أنو يذىب إٔب أف ا٣ببلؼ بْب السنة والشيعة ال 
 .(ٔ)))والقرآف ىو ا٤برجع لرفع ا٣ببلؼ ال ا٣برب(( حيث يقوؿ: ،فعو إال القرآف الكرميير 

نو يرى بأف السنة فيها من ا٢بديث الضعيف وا٤بوضوع وا٤برسل والرواة وذلك أل
بل إف طوائف كثّب من  ،وأنو قد أُدخل فيها ما ليس منها ،الكذابْب والضعفاء الكثّب

ار الشيعة ٩بن يسموف باإلخباريْب كانوا ٩بن أسس ٥بذه الطريقة ُب االعتماد على األخب
فبل ٲبكن أف يرتفع ا٣ببلؼ بْب السنة والشيعة و وعلي ،وبناء العقيدة الشيعية عليها

وإ٭با الذي يرفع بينهم ا٣ببلؼ ىو نصوص القرآف الكرمي اكمة  ،باالحتجاج باألخبار
فاستخدـ ىذا الفهم إلنكار  ،الٍب ال يتطرؽ إليها الضعف والٍب ٯبمع عليها الطرفاف

 عقيدة ا٤بهدي ووافقو عليو من جاء بعده من بعض اإلصبلحيْب.
وال شك أفَّ ىذا القوؿ ال يعدُّ مسوغًا صحيحًا سا٤بًا من االعَباض الصحيح 
ٕبيث يُعتمد عليو ُب رفع ا٣ببلؼ بْب الفريقْب، فلقائل أف يعَبض على ىذا ا٤بنهج ُب 

 :االحتكاـ ويقوؿ
إف آيات القرآف الكرمي ىناؾ من يؤو٥با ويفهمها على غّب معناىا ومقصدىا الذي 

 .قوؿ، ويذىب اآلخر بفهمو إٔب قوؿيذىب ىذا بفهمو إٔب أنزلت من أجلو، ف
وعليو فإنو يلـز الربقعي إلغاء داللة القرآف الكرمي على رفع ا٣ببلؼ ُب العقائد 

 ٢بتمية وقوع ا٣ببلؼ ُب فهم آيات القرآف الكرمي واختبلؼ أفهاـ البشر ُب ذلك.
 .السبيل لرفع الخالف بين المثبتين والنافين لعقيدة المهدي -

يقوؿ تعأب ُب ٧بكم التنزيل مبيناً سبيل العصمة من الضبلؿ ُب فهم القرآف الكرمي 
فهنا قرف تعأب طاعتو  (ٕ)﴾ىئۈئېئېئېئىئىئ﴿والعمل بو: 
 ، ويقوؿ تعأب:-y-بطاعة رسولو 

گ  گ  ڳ     ڳ    گژژڑڑکککک گ﴿

                                                           

 (.ٗٓٔ - ٖٓٔسنة، ص: )( حواشي منهاج الٔ)
 (.ٜ٘( سورة النساء، اآلية رقم: )ٕ)
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فانظر كيف أف ا تعأب  ،(ٔ)﴾ڱںںڳڳڱڱڱ
األمر، وبْبَّ أف الرد  وثة أمور وىي الكتاب والسنة وأولأرشد عباده إٔب االحتكاـ إٔب ثبل

وذلك يكوف بفهم العلماء  ،فهما اللذاف يرفعاف ا٣ببلؼ ،عند النزاع يكوف إليهما
 .رعيةخْب الذين يعلموف ا٢بق ُب الكتاب والسنة ويستنبطوف منهما األحكاـ الشالراس

فبل يصح االعتماد على أحد ىذه ا٤بصادر دوف اآلخر، وأفَّ ما يطرأ على األخبار 
 من كذب وضعف و٫بوىا فإف سبيل الراسخْب من العلم فيها قد حدد قواعد وأصوالً 

عليو ُب الدين من ا٣برب الضعيف الذي ال لتمييز ا٣برب الصحيح الذي يصح االعتماد 
ٗبا أّف األخبار  ف يكوف موقف ا٤بسلم ىو القوؿ:يصح االعتماد عليو ُب شيء، ال أ

 ،يتطرؽ إليها الضعف والكذب فمعُب ذلك أف نقـو بإلغاء داللتها على مسائل الدين
اصيلها ٓب فكتاب ا تعأب وإف كاف تبيانًا لكل شيء فإفَّ بعض أركاف اإلسبلـ وتف

وذلك مثل حدود الزكاة ومقاديرىا،  ،يتطرؽ إٔب ذكرىا سوى أخبار السنة النبوية
 .كعات الفرائض اليومية، وغّب ذلكوتفاصيل ا٢بج وأركانو، وعدد ر 

وحده ىو الذي يرفع ا٣ببلؼ فسيقع ا٣ببلؼ و صحَّ القوؿ بأف القرآف الكرمي ول
الكرمي ما يرفع ف ُب القرآف و سلمولن ٯبد ا٤ب ،بْب ا٤بسلمْب ُب ركن الصبلة والزكاة وغّبىا

 .(ٕ)التزموا بالرجوع لصحيح السنة واعتمدوه ذاىذا ا٣ببلؼ إال إ
  

                                                           

 (.ٖٛ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٔ)
الذي ٓب يكرثو الرجوع عما ىو أكثر إشكااًل  -رٞبو ا- الفضل الربقعي و( وىذا ىو الظن بأبٕ)

وجو  ، وقد يُعتذر لو بقصور علمو ُب ىذه ا٤بسألة علىُب أصوؿ العقيدة لديو من ىذا األمر
وكتب ا٤بثبتْب التحديد، ومن اتمل أف ال يكوف قد استوَب دراستها من كتب السلف الصاّب 

وإال لرجع عن ىذا ا٣بطأ البّْب،  كاالهتاـ بإنكار السنةوٓب يتعرؼ على عواقب قولو   ،عموماً 
 وا ا٤بستعاف.
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 .مّدعي المهديةاستداللو على نفي وجود المهدي ب: الثانيالمبحث 

تمد ُب نفيو لعقيدة ا٤بهدي على قوؿ من سبقو من ا٤بنكرين ال يزاؿ الربقعي يع
، وكاف من ضمن الدواعي الٍب -يرٞبو ا-زيد آؿ ٧بمود بن  وخصوصًا الشيخ عبدا

 انتحلوىا ألنفسهم على مرور ْبذه العقيدة ىو وجود أدعياء وكذابجعلتو يُنكر ى
حة عقيدة ا٤بهدي، حيث عدـ صالتاريخ، فرّتب الربقعي على وجود ىؤالء األدعياء 

 يقوؿ:
ألنو كاف  ؛يعِب بالعآب ا٤بذكور الشيخ ابن ٧بمود-وقد ذكر العآب ا٤بذكور )) 

 :(ٔ)وذكر منهم ،((أ٠باء بعض الذين اّدعوا ا٤بهدية -ينقل من كتابو
شيخ القرامطة الذي ظهر ُب أواخر القرف الثالث،  أبو طاىر الجنابي: .ٔ

مكة فساداً، وقتَل وهنَب الكثَّب فيها، كما اقتلع والذي وطئ أرض ا٢بجاز وعاث ُب 
ا٢بجر األسود وباب الكعبة وأخذٮبا معو، كما أخذ الكثّب من األشياء ا٤بنهوبة 

 .(ٕ)الثمينة
والذي عمد إٔب قتل كثّب من الناس، وأباح حرمة  :تومرتبن  محمد .ٕ

 .(ٖ)ا٤بسلمْب، كما ارتكب الكثّب من الفواحش

                                                           

  ا٥بامش.(، وأضفت تراٝبهم وافيًة كما ُبٕٗ - ٖٕ( ذكرىم ُب ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
( يقوؿ عنو الذىيب: سنة ست وٜبانْب ومائتْب، وفيها ظهر بالبحرين أبو سعيد ا١بّنايب القرمطي، ٕ)

وقويت شوكتو، وانظم إليو ٝبٌع من األعراب، فعاث وأفسد وقصد البصرة، فحصنها ا٤بعتضد، 
طاىر ا١بنايب  ُذِبَح أبو سعيد ٕبماـ بقصره، وخلفو ابنو أبو ،وكاف أبو سعيد كّيااًل بالبصرة

 -ٔٔٗ - ٓٔٗانظر: العرب ُب خرب من غرب، ص: )]القرمطي، الذي أخذ ا٢بجر األسود. 
 .[(ٜٖ٘ - ٖٛ٘/ ٖ(، شذرات الذىب البن العماد ا٢بنبلي، ص: )ٗٙٗ - ٖٙٗ

تومرت ا٤بصمودي الرببري، أبو عبدا، ا٤بتلقب با٤بهدي، أسس الدولة بن  عبدابن  ( ٧بمدٖ)
علي، وُب نسبو أقواؿ، أقاـ ٗبكة، بن  ية بشماؿ أفريقيا تنتسب قبيلتو إٔب ا٢بسنا٤بؤمنية الكوم

، وكاف يكسر ما يراه من آالت  وكاف يشتد ُب اإلنكار ُب ٨بالفات الشرع، واجتمع عليو قـو
= 
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ا٤بهدي ا٤بلحد الذي كاف جده يهودياً، قاؿ:  الميمون:بن  عبيد اهلل .ٖ
أنا ا٤بهدي ا٤بوعود، ومن أخباره أنو ٝبع العواـ حولو، واستؤب على ببلد ا٤بغرب من 

من  وكم أحدث ىؤالء ،(ٔ)خلفائها الذين حكموا تلك الببلد مدة طويلة باسم العبيدية
 !(ٕ)البدع ُب الدين وأفسدوا أمره

                                                           
= 

اللهو وأواين ا٣بمر، وكاف ٰبّرض الناس على عصياف "ابن تاشفْب" حٌب قَػَتَل من جنوده، ٍب 
لقائم بأمر ا، فقرر القواعد ٢بركتو ومّهد ٥با إال أف الوفاة عاجلتو، فكانت تلّقب با٤بهدي ا

الفتوحات على يد صاحبو من بعده "عبدا٤بؤمن"، وكاف يصُم من ٓب يؤمن بو بالكفر، ومن 
أتباعو ٝباعة يسميهم: "األنصار"، وٝباعة يسميهم: "ا٤بهاجرين"، ويسمي وقائعو: 

(، ٜٕٕ - ٕٕٛ/ ٙانظر: األعبلـ، للزركلي، ص: )]لفاء". "الغزوات"، ومن يأٌب بعد: "ا٣ب
 .[(ٖٛٙ - ٖٚٙ/ ٕٓسّب أعبلـ النببلء، ص: )

يزعموف أفَّ ا تعأب على صورة إنساف، وإذا مات العبد على التوحيد ال تضرّه ( العبيدية: ٔ)
مؤسسها:  نسبًة إٔببالعبيدية ٠ُبيت (، ٓٗٔ/ ٔاآلثاـ والذنوب. انظر: ا٤بلل والنحل، ص: )
يلقبوف أنفسهم الفاطميْب، وُب نسبهم خبلؼ، و  عبيد ا٤بكتئب، وىي من فرؽ ا٤برجئة الغالية،
أربعة عشر خليفًة، قاؿ عنهم السيوطي: وكانوا أربعة  وقد حكموا مشاؿ إفريقية، حكم منهم

، وتكفرىم بعض [(ٓ٘ٗ/ ٔانظر: تاريخ ا٣بلفاء، ص: )] .عشر متخلفًا ال مستخلفاً 
يعة كالزيدية واإلمامية، بينما ينتسب إليهم اإل٠باعيلية ا٤ببلحدة. انظر: منهاج طوائف الش
 (.ٖٖٗ/ ٙالسنة، ص: )

ميموف القداح، أبو ٧بمد، اّدعى أنو علوي، بن  ا٤بيموف: ا٠بو الصحيح: عبيد ابن  ( عبيد إ)
ي، ومات سنة: إف أباه يهود :وتلّقب با٤بهدي، وقد اختلف ُب نسبو كثّبًا جداً، حٌب قيل

، و٤با مات تؤب ا٣ببلفة من بعده ولده (سنة ٕٗ)، وكانت واليتو على أفريقية ٤بدة (ىػ ٕٕٖ)
أبو القاسم، ا٤بلقب با٣بليفة القائم بأمر ا، وكاف ملوؾ القرامطة من ذريتو. انظر: البداية 

القداح (، وقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن أتباع ٓٛٔ - ٜٚٔ/ ٔٔوالنهاية، ص: )
انظر: ]ألهنم كذبوا ما جاءت بو الرسل، وبدلوا شرائع ا.  ؛أهنم خارجوف عن ا٤بلل الثبلث

، يقوؿ الشيخ ٞبود التوٯبري: ))أنقذ ا األمة [وما بعدىا( ٓٛ/ ٦ٖ٘بموع الفتاوى، ص: )
أيوب، فاستنقذ ا٤بلة اإلسبلمية منهم، بن  ونصر اإلسبلـ بصبلح الدين يوسف ،منهم
انظر: إٙباؼ ]م وعادت مصر دار إسبلـ بعد أف كانت دار نفاؽ وإ٢باد ُب زمنهم((. وأبادى

= 
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الذي جاء باسم نائب ا٤بهدي ا٣باص،  :الشيخ أحمد األحسائي .ٗ
كم اقَبفت و ،(ٔ)وباألمّبيةوأحدث بإيراف ا٤بذاىب الٍب ٠باىا باسم الشيخية وكرمي خانية 

 !(ٕ)يدا ىذا ا٤بّدعي من قتل للنفس وهنب للماؿ على ٫بو ال يعلمو إال ا
 ،وأسس البهائية ،الذي أسس مذىب البابية :سيد محمد علي باب .٘

ٍب ا٤بهدي نفسو، وكم أثار ىذا ُب إيراف  ،: باب ا٤بهديػو٠بى نفسو بادئ ذي بدء ب

                                                           
= 

 .[(ٖٚٓ/ ٕا١بماعة ٗبا جاء ُب الفًب وا٤ببلحم وأشراط الساعة، ص: )
ا بعض الباحثْب ا٤براجع الٍب بْب يدي، وسألت عنهُب  اً ذكر  ٥بذه الفرقة( كرٲبة خانية: ٓب أجد ٔ)

كتب ا٤بوحدين واإلصبلحيْب من الشيعة من طلبة العلم من ا١بنسية وا٤بهتمْب بالعناية وبَبٝبة  
ُب إيراف، وىي من فرؽ الُغبلة، وأقرب  موجودة صغّبة الفرقة ىذهاإليرانية وتلقيت إفادهتم أف 

ما إليهم من الطوائف طائفة "الشيخية"، ويُنسبوف إٔب حاج ٧بمد كرمي خاف ا٤بتوَب عاـ: 
 د تبلميذ السيد كاظم رشٍب من علماء الشيخية.، وىذا الرجل ىو أح(ىػ ٕٛٛٔ)

 .أما األمّبية فهم من الفرؽ الغالية من فروع ا٣بطابية ا٤بوجودة حالياً ُب إيراف 
راشد الصقري ا٤بطّبُب بن  داغربن  إبراىيمبن  صقربن  إبراىيمبن  ( الشيخ أٞبد زين الدينٕ)

 اً وتوُب قريب (ىػ ٙٙٔٔ)" ولد عاـ: األحسائي: وتتبعو طائفة "األٞبدية" نسبة ال٠بو "أٞبد
، ويتسمى أتباعو بػ: "الشيخية" نسبة ال٠بو (ىػ ٕٔٗٔ)ودفن فيها سنة:  ،من ا٤بدينة ا٤بنورة

 .ومنهم طائفة "الكشفية" وىي فرقة صوفية ،من اإلمامية ة"الشيخ أٞبد"، وىم طائفة منبثق
، حقيقة [(ٕٔٔ - ٔٔٔ/ٔعشرية، ص: ) انظر: أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثِب]

 وما بعدىا(، وقد اّدعى ىؤالء ُب ٘ٗالبابية والبهائية للدكتور ٧بسن عبدا٢بميد، ص: )
، ويعتقدوف ُب شيخهم ما اعتقده الفبلسفة ُب العقل األّوؿ، شيخهم النبوة واإلمامة وا٤بهدية

ة االثُب ويقولوف بالرجعة، وتناسخ األرواح، وقد كاف شيخهم حلولياً. انظر: ٨بتصر التحف
انظر: جبلء العينْب ُب ٧باكمة ] .يبيحوف ارمات ويسقطوف التكاليف(، و ٕٕعشرية، ص: )

(، األعبلـ للزركلي، ص: ٗٗٔ - ٖٗٔ/ ٔبن ٧بمود اآللوسي، ص: )ااألٞبدين، نعماف 
جاء ٍب ، و٥بذه الفرقة وجود بدولة الكويت على يد ا٢بائري اإلحقاقي، ومن [(ٜٕٔ/ ٔ)

ُب  اً وانتشار  اً لرسوؿ، ٍب حفيده ا٤بّبزا عبدا اإلحقاقي، كما أفَّ ٥بم وجودبعده ابنو عبدا
 .[(ٔ٘ - ٔانظر: ٦بلة الراصد، العدد: )] .األحساء، والدماـ، والقطيف، والبحرين
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 !(ٔ)وفوضى وإىراؽ دماء وهنب لؤلمواؿ حٌب يومنا ىذامن حروب وجداؿ 
وأسس ا٤بذىب  ،واّدعى ا٤بهدية ،برز ُب ا٥بند :أحمد القادياني .ٙ
 !(ٕ)وال يزاؿ قائماً حٌب اآلف ،وكم أثار من عمليات قتل وهنب وفًب وفساد ،القادياين

                                                           

رضا الشّبازي، ولّقب نفسو بن  ٧بمدبن  ٧بمدبن  ( سيد ٧بمد علي باب: ا٠بو الصحيح: علئ)
، وٓب يعرؼ عنو أنو تلقى العلم عند الشيوخ كما ذكر ـ( ٕٓٛٔ)نفسو بػ )الباب(، ولد عاـ: 

بو أتباعو حٌب قالوا: كاف  أىل شّباز، ولذا يّدعوف أف معارفو إ٥باـ أو وحي من ا، وقد غبل
يكتب ُب أربع ساعات ألف سطر بالعربية والفارسية، و٤بّا عرؼ عن زعم بعضهم وفاة ابن 

و حّلت ُب بدف السيد الباب، وتعلق هبذه الفكرة ا٢بسن العسكري دعاىم للقوؿ أفَّ روح
فادعى لنفسو ا٤بهدية، وخدع الناس ببساطتو وزىده، وحبلوة لسانو، وصّدقوا مهديتو، و٠بى 

، وقد أصدرت اجملامع ـ( ٕٜٛٔ)أي: كاًب أسراره، توُب عاـ:  ؛أّوؿ تابع لو: "باب الباب"
واألحكاـ واألوامر بكفر ىذه ا١بماعة  الفقهية اإلسبلمية وحكومات الدوؿ العربية الفتاوى

وا٤بنتسبْب إليها وحظرىا وٝبيع أنشطتها وإصداراهتا من دخوؿ بلداهنا لكوهنا إحدى أيدي 
(، البهائية نقد ٚٗانظر: البهائية وموقف اإلسبلـ منها، ص: )] .االستعمار الصهيوين العا٤بي

رض ونقد، ا٤بوجز ُب األدياف : البابية ع-أيضاً -وٙبليل للشيخ إحساف إ٥بي ظهّب، ولو 
 .[(ٓٙٔ - ٙ٘ٔوا٤بذاىب ا٤بعاصرة، للدكتور ناصر القفاري، والدكتور ناصر العقل، ص: )

 .ىا: "البياف" و: "الكتاب األقدس"بكتب ادعى أهنا ٠باوية و٠بّا ألتباعوجاء قد و 
 ٕٕ٘ٔ)د عاـ: ول -لعنة ا عليو-مرتضى القادياين بن  ( أٞبد القادياين: مّبزا غبلـ أٞبدٕ)

، ُب قرية قادياف بإقليم البنجاب، وادعى ُب بداية أمره أنو (ىػ ٕٖٙٔ)، وتوُب عاـ: (ىػ
، كما اّدعى  ،ا٤بهدي أنو ا٤بسيح، انظر:  -أيضاً -ٍب ترّقى ُب كذبو واّدعى النبوة وتبعو قـو

 (، وُيبلحظ أف دعوتو جاءت بعد دعوةٜ٘ٔ - ٘٘ٔالقاديانية، إحساف إ٥بي ظهّب، ص: )
وُب ببلد يتمّكن الشيعة والباطنية من االنتشار فيها، وقد صدر  ،عبدالوىاببن  الشيخ ٧بمد

بكفر ىذه الفرقة قرارات شرعية ودولية ٩با ينبئ بأهنا دسيسة وصنيعة صهيونية؛ وكاف الغبلـ 
 .القادياين مدمنًا للمخدرات، وانبثق من ٝباعتو من يسموف بػ: "البلىورية" نسبة ٤بدينة الىور

 - ٜٖٚ/ ٔانظر: فرؽ معاصرة تنتسب إٔب اإلسبلـ، للدكتور غالب عواجي، ص: )]
(، ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف وا٤بذاىب واألحزاب ا٤بعاصرة، للدكتور مانع ا١بهِب، ص: ٖ٘ٛ
 - ٖٛ(، الفكر اإلسبلمي ا٢بديث وصلتو باالستعمار، للدكتور ٧بمد البهي، ص: )ٜٖٛ)
عبدالقادر شيبة ا٢بمد، ٕبث منشور ٗبجلة ا١بامعة اإلسبلمية، العدد: (، القاديانية للشيخ ٕٗ

= 
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إال أف  ،(ٔ)ائب ا٤بهدي ا٢بقوقد ظهر آخروف وٞبلوا االسم نفسو، أو اسم ن
 .(ٕ)العاقبة ٓب تكن إال إثارة ا٢بروب وا١بدؿ السوفسطائي

 ىم من سبَّب عند الربقعي ردة فعل ْب الدجالْبفمثل ىؤالء األدعياء الكذاب
عنيفة وخاطئة ٘باه ىذه العقيدة الصحيحة حٌب آنس ُب نفسو ميبًل إلنكارىا وو٠بها 

وقد وجد لقولو الشاذ مسّوغًا حينما وقف على كبلـ  بأهنا خرافة وال يقبلها العقل،
 الشيخ ابن ٧بمود وغّبه من ا٤بعاصرين.
 ٧بمود:بن  الشيخ عبداكما ٪بده يعضد موقفو بقوؿ 

))٤با كاف مدَّعو ا٤بهدية كثّبين فقد رآىم علماء الشرؽ والغرب واتفقوا على أنو 
بلـ كي ال يتمكنوا من العمل على البد من قتاؿ مدعي ا٤بهدية للحيلولة دوف ىدـ اإلس

                                                           
= 

(ٕٖ)]. 
عبدا ا٤بهدي السوداين بن  ( وأذكر من ىؤالء الذين ظهروا وٓب يذكرىم الربقعي: ٧بمد أٞبدٔ)

، انظر: األصوؿ الفكرية ٢بركة (ىػ ٕٖٓٔ)وا٤بتوَب عاـ:  (ىػ ٜٕ٘ٔ)الصوُب ا٤بولود عاـ: 
ودعوتو، للدكتور عبدالودود شليب، وكذلك: جهيماف العتييب الذي احتل  ا٤بهدي السوداين

عرفاف الربيلوي ا٤بتوَب عاـ: بن ا ، وكذلك: أٞبد(ىػ ٓٓٗٔ)بيت ا ا٢براـ ُب اـر من عاـ: 
قاؿ عنو مشس ا٢بق آبادي: ))ويقرب من ىذا ما زعم أكثر العواـ وبعض  (ىػ ٕٙٗٔ)

أنو  -رضي ا تعأب عنو-ماـ األ٦بد السيد أٞبد الربيلوي ا٣بواص ُب حق الغازي الشهيد اإل
(، وغّبىم ٖٛٙ - ٖٚٙ/ ٔٔا٤بهدي ا٤بوعود ا٤ببشر بو ُب األحاديث((، عوف ا٤بعبود، ص: )

دعاء اوٓب يقف األمر عند أىل القبلة ُب  ،كثّب ٩بن ادعى ا٤بهدية أو توىم فيو خلٌق أنو ا٤بهدي
ليهم ىذه اللوثة ووجد بينهم من يدعي لنفسو ا٤بهدية ومن سرت إ -أيضاً -ا٤بهدية، فاليهود 

هم: باركوخبا، وَسَرنَو، وأبو عيسى األصبهاين، ودافيد روباين، وإبراىيم أبو العافية، ئأدعيا
انظر: مقدمة الدكتور موسى ] .وآسر ا٤ببليْب، وحاييم فيتاؿ، وسبتاي تسيفي، وشكر القحيل

ب "العرؼ الوردي ُب أخبار ا٤بهدي" ١ببلؿ الدين بن إ٠باعيل البسيط ُب ٙبقيقو لكتاا
 .[(ٖٔالسيوطي، ص: )

 (.ٕٗ - ٖٕ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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 .(ٔ)ٚبريب اإلسبلـ وإحداث بدع ٕبجة ا٤بهدوية((
 .-عفا ا عنهما-٩با يدؿ على تأثره بالشيخ 

 .دعاء النبوةا يقفون إال عند المهدية ال ومدع -
: عزوجلقاؿ كما  -y-بنبينا ٧بمد ا٤برسلْب أنبياءه تعأب لقد ختم ا 

ل ثَ األنبياء كمَ  لي ومثلُ ثَ : ))مَ -y-وقاؿ ،(ٕ)﴾وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿
بنائو،  سنِ من حُ  بو النظار يتعجبوفَ  نة، فطاؼَ بِ ع لَ نو موضِ رؾ مِ وتُ  ،ن بناؤهحسِ أُ  قصرٍ 
يب  مَ تِ لك اللبنة خُ تِ  عَ وضِ مَ  ددتُ أنا سَ  نتُ واىا، فكُ سِ  عيبوفَ لك اللبنة، ال يَ ع تِ وضِ إال مَ 
 .(ٖ)ل((سُ يب الرُّ  مَ تِ نياف وخُ البُ 

 يتوقف عند ىؤالء األدعياء عند ا٤بهدية فقط بل تعداه إٔب ادعاء النبوة كما وٓب
أنو سيكوف بعده دجالوف  -y-سبق إيضاحو من خبلؿ ذكر سّبىم، وقد أخرب النيب 

 .(ٗ)((هم يزعم أنو نيب، وأنا خاًب النبيْب، ال نيب بعديكل)) كثّبوف
فهل إذا وجد من بيننا أدعياء للنبوة يسوغ القوؿ إف نبوات األنبياء غّب صحيحة 

                                                           

(، وقد تعودنا من الربقعي ٛبحيصو ٕٚ - ٕٙ، ص: )[النسخة اإللكَبونية]( ٙبقيق علمي، ٔ)
أي كائن، ومع ذلك من ألقواؿ الرجاؿ وعدـ التسليم ٥با أو للدعاوى اجملردة من أدلتها 

الربقعي ٓب ٲبحص ىذا الكبلـ للشيخ ابن ٧بمود ُب دعواه اتفاؽ أمة اإلسبلـ على وجوب ف
 ،قتاؿ مدعي ا٤بهدية، وال شك أفَّ قتاؿ األدعياء ا٤بقاتلْب منهم ا٤بفسدين للدين صحيح
ولكننا ال نلتـز بو مع كل دعّي فضبًل عن التزامو مع ا٤بهدي ا٢بق الذي بّشرت بو النصوص 

كاف ٜبة اتفاؽ فبل ينسحب على ا٤بهدي ا٢بق الذي يوافق قولو وعملو قوؿ وعمل الثابتة، فإف  
الذين -وٗبوافقتو ٥بذا ا٤بنهج نعرؼ أنو ىو ا٤بهدي ا٢بق، كما أفَّ ٝبيع األدعياء  -y-سيده 
دعاء النبوة، ومهدي أمة اهبم األمر عند ادعاء ا٤بهدية فحسب بل ٛبادوا ب ٓب ينتوِ  -ذكرىم

 ي النبوة.اإلسبلـ ال يّدع
 (.ٓٗ( سورة األحزاب، اآلية رقم: )ٕ)

 (.ٕٕٙٛ(، ومسلم برقم: )ٕٖٖٗأخرجو البخاري برقم: )( ٖ)

 (.ٖٛٙٔ( السلسلة الصحيحة برقم: )ٗ)
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بل إف األمر والزمو للربقعي أعظم من مسألة النبوة فحسب، فقد ُوجد  ؟!لوجود أدعياء
لوجود من نظراً ف رب وال إلو فهل يصح أف نقوؿ ليس للكو  ،فرعوف الذي ادعى الربوبية
 !يدعي ذلك من البشر؟

 :-يرٞبو ا-الشيخ األلباين  يقوؿ
))واعلم أف من ىؤالء الدجالْب الذين ادعوا النبوة مّبزا غبلـ أٞبد القادياين 
ا٥بندي، الذي ادعى ُب عهد استعمار الربيطانيْب للهند أنو ا٤بهدي ا٤بنتظر، ٍب إنو 

ادعى أخّبًا النبوة، واتبعو كثّب ٩با ال علم عنده بالكتاب  ، ٍب-عليو السبلـ-عيسى 
 .(ٔ)((ض مبشريهم من ا٥بنود والسوريْبوالسنة، وقد التقيت مع بع

وإ٭با وجد من بْب  ،فالتاريخ يثبت أف دعاوى ا٤بهدية ٓب تتوقف عند ىذا ا٢بد
 دى ُب دجلو وغروره وادعى النبوة.ىؤالء األدعياء من ٛبا

 منتفعْب أو مدسوسْب لغرض اإلساءة ْبمن كوهنم دجال الدخبلءىؤالء  وال يعدو
 وإرباكهم. يق ا٤بسلمْبلئلسبلـ وتفر 

 .ال يعني ادعاء المهدية ((المهدي)) ـالتسّمي ب -
يوجد من خلفاء ا٤بسلمْب من تلّقب باسم ا٤بهدي تيّمنًا بو ورغبة بأف يكوف من 

فة العباسي ا٤بلقب با٤بهدي، ومن قبلو ا٥بداة ا٤برضيْب لعباد ا ا٤بسلمْب، ومنهم ا٣بلي
فقد كانت خبلفتو راشدة ىادية  -رضي ا عنو-عبدالعزيز بن  الصحايب ا١بليل عمر

لفاء األربعة مهدية سار بالناس فيها على منهج وسّبة وخبلفة من سبقو من ا٣ب
 .الراشدين ا٤بهديْب

 ػويتلقبوف ب ولكنهم يتسموف ،وال يعِب ذلك ادعاء ىؤالء ا٤بهدية ألنفسهم
اؿ من باب التيّمن والتفاؤؿ، وا٤بناط ُب ذلك يكوف من خبلؿ عرض أقو  ((ا٤بهدي))

فإف حصلت منهم  ، على ما ورد بالكتاب والسنةْبوأفعاؿ ىؤالء األدعياء الدجال
ا٤بخالفة وا٣بطأ فّبد عليهم ويبّْب للناس كذهبم ودجلهم وال يكوف ٦بّرد تلّقبهم 

                                                           

 (.ٕٕ٘/ ٗ( السلسلة الصحيحة، ص: )ٔ)
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 .(ٔ)إلنكار الصحيح ا٤بتواتر اً وتسميهم با٤بهدي مسّوغ
 

  

                                                           

(، وال يزاؿ الناس حٌب عصرنا ا٢باضر يسموف ٜٕ( العرؼ الوردي ُب أخبار ا٤بهدي، ص: )ٔ)
 ومشتقاتو. : "مهدي"، و: "ىادي"أوالدىم بػ
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 .(ٔ)(ما في شخصية المهدي من سنن األنبياءرده لزعم الرافضة ): الثالثلمبحث ا

 -عليهم الصبلة والسبلـ-أف سنن األنبياء  -رٞبو ا تعأب-بْب الربقعي 
وصفاهتم و٠باهتم حٌق ال يقتصر إطبلقو على أناس ٧بددين من البشر دوف غّبىم، وإ٭با 
يصح إطبلؽ ىذه السنن على كل من ينتصر ألنبياء ا تعأب ويتبع أوامرىم وٲبتثل 
سننهم، أو من يتعرَّض لشيٍء ٩با تعرَّض لو األنبياء فإنو يستحق أف يوصف بأفَّ فيو سنَّة 

 .-عليهم الصبلة والسبلـ-الرسل و من سنن األنبياء 
كما أوضَح أنو من الواجب على كل مسلم أف يكوف سالكًا ٤بسالك األنبياء ُب 

 ،(ٕ)سنة ١بميع العا٤بْب من جٍن وإنسألهنم القدوة ا٢ب ؛شؤوف حياتو الدينية والدنيوية
ناً أشإذ االستناف باألنبياء ليَس  ؛وعلى كل مسلم على وجو ا٣بصوص أف يسًبَّ بأفعا٥بم

 .(ٖ)خاصاً ٗبهدي الشيعة ا٤بنتظر
أئمتهم حٌب ذكروا بوقع الشيعة ُب الغلو  ا٤ببالغة ُب تربير الروايات ا٤بكذوبةوألجل 

الكراىة، ولذا  منزلةالقوؿ فيهم بالنبوة  ينّزؿو  ،بالنبوةهم القوؿ فيشرعًا ـ رّ اغّب أنو من 
 "الكاُب" على ذلك بباٍب بعنواف: يستدؿ الكليِب ُب

                                                           

  واألنبياء السابقْب  الشيعة بْب مهدياجمللسي عندما ساؽ روايات بياف التشابو  زعم( ىكذا ٔ)
([، وقصد منو بياف أوجو ٕ٘ٔ/ ٔ٘]انظر: ٕبار األنوار، ص: ) .-عليهم الصبلة والسبلـ-

 سب دعوى الشيعة.الشبو الٍب وقعت ٤بهديهم ُب غيبتو وما كاف من غيبة األنبياء ح
َد لعباده ُب ٧بكم التنزيل أ٠باء أنبيا(ٕ و: إبراىيم، وإسحاؽ، ويعقوب، ئ( يقوؿ تعأب بعدما عدَّ

ونوح، وداود، وسليماف، وأيوب، ويوسف، وموسى، وىاروف، وزكريا، وٰبٓب، وعيسى، 

 ەئەئوئ﴿هم، وذرياهتم، وإخواهنم، يقوؿ: ئآباو  وإلياس، واليسع، ويونس، ولوط،

فا تعأب أمر ا٣بلق باتباع [، (ٜٓورة األنعاـ، اآلية رقم: )]س ﴾وئۇئۆئ
عليهم -ما حصل ٥بم  لسالكو، وىذا ينطبق على كل من يسلك مسالكهم ٍب ٰبصل لئأنبيا

 وليس مقصوراً على مهدي الشيعة. -الصبلة والسبلـ
 (.ٜ٘ص: ) ٙبقيق علمي،انظر: ( (ٖ
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ن مضى وكراىية القوؿ هوف ٩بّ ٗبن يشبّ  -عليهم السبلـ- ))باب ُب أف األئمة
 .(ٔ)فيهم بالنبوة((

وىذا دليٌل على أف حكم القائل بالنبوة ُب األئمة ا٤بعصومْب ومنهم اإلماـ الثاين 
 .اً كفر فضبلً عن ارتكابو   ،ماً رّ ٧بوٓب يرتكب  ،وقع ُب فعل مكروهأنو عشر 

كي يوّضح ٥بم أفَّ لللشيعة  -y-ياف خصوصيات النيب الربقعي ُب ب ٍب يستطرد
الٍب ٓب تكن لؤلئمة:  -y-مة، ويذكر من خصوصيات رسوؿ ا األنبياء غّب األئ

 وثر من أربع نسوة، وجواز نكاحبأك -y-ووجوب صبلة الليل، وجواز زواجو ا٤بعراج، 
-y- وٙبرمي ارتفاع الصوت عند صوتو بلفظ ا٥ببة ،-y- أزواجو من ، وحرمة زواج

 .، وغّب ذلك-y-بعده 
ُب منزلٍة أعلى وأعظم من ا٤بنزلة الٍب  -y- اً علت النيبَّ ٧بمدفهذه ا٣بصائص ج

فيها اإلماـ الثاين عشر رغمًا عن الشيعة، بينما ىم ال يقبلوف بذلك ُب حق إمامهم 
ؿ ىم ُب مصاؼ ومناز م فوؽ منزلتهم البشرية حٌب ٯبعلو ويرفعونو وٝبيع أئمته ،ا٤بهدي
 .(ٕ)ومن ذلك ٙبرمي نكاح زوجات األئمة بعدىم ،األنبياء

دعاءات زعموا وجود صفات مشَبكة بْب اإلماـ الغائب وآبائو وبْب وهبذه اال
 ، ومنها:-عليهم الصبلة والسبلـ-السابقْب  األنبياء

أنبياء اهلل تعالى موسى وعيسى و  الشيعة مهدي وقوع الّشَبو بين دعوى -
 .-لصالة والسالماعليهم -ويوسف ومحمد 

عليو -جعفر عن أيب  بْب اإلماـ الثاين عشر واألنبياءويرووف إلثبات ىذه ا٤بشاهبة 
، وسّنة من أنو قاؿ: ُب صاحب األمر سّنة من موسى، وسّنة من عيسى -السبلـ

 .-y-يوسف، وسّنة من ٧بمد 
 فأّما من موسى: فخائف يَبّقب، وأّما من عيسى: فيقاؿ فيو ما قيل ُب عيسى،

                                                           

 (.ٕٛٙ/ ٔ( أصوؿ الكاُب، ص: )(ٔ
 (.ٕٙٓكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (ٕ
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: فالقياـ بسّبتو وتبيْب آثاره، -y-السجن والتقّية، وأّما من ٧بّمد وأّما من يوسف: ف
ٍبَّ يضع سيفو على عاتقو ٜبانية أشهر، وال يزاؿ يقتل أعداء ا حٌّب يرضى ا، قلُت: 

ُب قلبو  -وجلَّ  عزَّ -قد رضي؟ قاؿ: يُلقي ا  -وجلَّ  عزَّ -وكيف يعلم أفَّ ا 
 .(ٔ)الرٞبة
 عن ىذه الدعاوى ٗبا يلي: -رٞبو ا-قد أجاب الربقعي و 

 .-عليو السالم-موسى  لسيرةالمهدي مشابهة ما ورد في سيرة  -
أف ٝبيع  -عليو السبلـ-تهم عن تشبيو ا٤بهدي ٗبوسى يذىب الربقعي إلجاب
يُتهموف كذلك بأنواع  ولذلك يهربوف منهم، وٝبيع الناس ؛الناس ٱبافوف من أمرائهم

 .اتاالهتام
ويسوؽ مثااًل على نفسو أنو حينما قاـ ببياف بعض ا٢بقائق أصبح ُعرضة لبلهتاـ 

 .(ٕ)همئبعاد من قبل ُكرباء الشيعة ورؤساواإل
عليو -ا تعّرض لو موسى وحده من تعّرض لنفس مفلم يكن مهدي الشيعة 

 .(ٖ)-السبلـ
 .-عليو السالم-عيسى  مشابهة ما ورد في سيرة المهدي لسيرة -

نو بقولو: إ -عليو السبلـ-عوه ُب مهديهم من نيب ا عيسى هبم عمَّا ادوقد أجا
وليست  (ٗ)با٤بهدي -عليو السبلـ-الٍب اهتم هبا عيسى  ال عبلقة لتلك األشياء ا٤بنافية

                                                           

 (.ٕٛٔ - ٕٚٔ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر: ((ٔ
( انظر: التمهيد: ا٤بطلب الرابع: ا٤بسألة الرابعة: )امتحانو وتعذيبو(، ويعِب با٢بقائق الٍب بّينها ما (ٕ

كموضوع - ائل تتضمن حقًا ال يعرفونوقدمو للشيعة من: كلمات ومقاالت ومؤلفات ورس
 ُب إيراف. الشيعة وخصوصاً  بْب منتشرٍ  كثّبٍ   ُب مقابل باطلٍ  -ىذه الرسالة

 ا٤برجع السابق. انظر: ((ٖ

 ٱٻٻ﴿عنهم:  -جلَّ وعبل-( ٝبيع األنبياء تعرضوا لبلهتاـ والسب والشتم كما قاؿ ٗ)

، وقاؿ [(ٕ٘سورة الذاريات، اآلية رقم )] ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
= 
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 لو.دليبلً على مشاهبة نيب ا 
كما تعّرض لبلهتاـ والكذب   فجميع الناس يتعرضوف لبلهتاـ وللكذب عليهم

ما  اباب أماـ مدعي ا٤بهدوية بأف يدعو ، وىذا القوؿ يفتح ال-السبلـ عليو-عيسى 
 .(ٔ)وف إذا حصلت ٥بم اهتامات و٫بو ذلكؤ يشا
 .-عليو السالم-يوسف  لسيرةالمهدي  مشابهة ما ورد في سيرة -

 يذىب الربقعي إٔب أف كثّبًا من عباد ا تعأب أُدِخلوا إٔب السجن ظلمًا وعدواناً 
 .و٥بم فيو أسوٌة حسنةٌ  ،للسجن -عليو السبلـ-نيب ا يوسف  كدخوؿ  ،وببل ذنبٍ 

                                                           
= 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  وئ وئ ەئ﴿تعأب عنهم: 

 -عليو السبلـ-عيسىنيب ا   ، أما اهّتاـُ [(ٖٙ) :سورة طو، اآلية رقم] ﴾ېئىئ
الناس لعبادتو، وتناولوه  ا: جاىل، وأنو دعقالوا عنو -لعنهم ا-ف حسداً من قبل اليهود فكا

انظر: ] .ُب تلمودىم بالذـ والبهتاف والشتم واعتباره مارقًا خارجًا على ديانة بِب إسرائيل
([، ٕٛ٘التناقض ُب التوراة وأثره ُب األعماؿ السلبية لليهود، ٢بامد عيداف ا١ببوري، ص: )

كما حكى ا تعأب عنهم ىذا القوؿ الفاسد:   -حاشاه ذلك-اهتموه كذلك بأنو ابن زنا و 

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ڤ  ڤ   ٹٿ ٹ  ٹ  ٹ﴿

﮴    ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﴿حٌب قاؿ تعأب:  ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

ٍب أجاب النصارى عن دعواىم الباطلة أف عيسى ابن ا بقولو  ﴾﮵﮶﮷﮸

 ﴾ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ   ېۉ  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ ٴۇ ۈ ۈ﴿ سبحانو:
 .[(ٖ٘، ٖٗ، ٕٛ، ٕٚ) :سورة مرمي، اآليات رقم]
  ا٤برجع السابق. ويرى الشيعة أف من أوجو تشبيو إمامهم الثاين عشر بنيب ا عيسى انظر: ( (ٔ

حيث يذكر اجمللسي أف اليهود والنصارى  ،يو ما قيل ُب عيسىأنو سُيقاؿ ف -عليو السبلـ-

 ﴾ڃچچچچڇڇ﴿اتفقوا على أفَّ عيسى قُتل وكذهبم ا تعأب بقولو: 
، وكذلك قائم الشيعة لطوؿ غيبتو فإف األمة تنكرىا، وىذا [(ٚ٘ٔ) :سورة النساء اآلية رقم]

 (.ٕٕٗ - ٕٕٓ/ ٔ٘. انظر: ٕبار األنوار، ص: )-عليو السبلـ-شبهو بعسٓب وجو 
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حينما سجنوه  همومبللي ومن ذلك األذى ما تعرَّض لو بنفسو مع علماء الشيعة
 ؛-عليو السبلـ-ا يوسف  مثلِب ذلك أنو أصبح ونفوه عن أىلو وبقية الناس، وال يع

 .(ٔ)ألنو تعّرض ٤با تعرض إليو أحد األنبياء
 

 .-y-خاتم األنبياء محمد  لسيرةالمهدي  ما ورد في سيرةمشابهة  -
ُب جانب كثرة القتل ورفع  -y-يعة مهديهم ٖباًب األنبياء ٧بمد يشبو الش

التشبيو ضرٌب من الكذب السيف على العرب إذا ظهر، وٯبيبهم الربقعي أف ىذا 
لذلك، وأنو ٓب  عٍ وأنو ال ٯبوز قتل األعداء وال رفع السيف عليهم من دوِف دا  ،والبهتاف

حينما  -y-كفار كما يصور الشيعة رسوؿ ا يقاتل غّب ال -y-يكن رسوؿ ا 
 .(ٕ)كاف يقاتل ا٤بسلمْب  -y-ويدَّعوف أنو  -y-يشبهوف ا٤بهدي بو 

                                                           

ا٤برجع السابق. ومن أوجو الشبو الٍب ادعاىا الشيعة بْب مهديهم ا٤بنتظر ونيب ا انظر: ( ٔ)
التشابو بينهما ُب ا٢بّبة والغيبة حسبما يّدعونو، ويأخذوف ذلك من  -عليو السبلـ-يوسف 

أي صاحبو -أنو قاؿ: ُب القائم شبٌو من يوسف قلُت  -ليو السبلـع-رواية عن أيب جعفر 
/ ٔ٘: وما ىو؟ قاؿ: ا٢بّبة والغيبة. انظر: ٕبار األنوار، ص: )-بصّب والذي كاف يسألو أب

(. علمًا بأفَّ ىؤالء القـو ال يبحثوف ُب مواقف األنبياء إال عمَّا تتعّلق بو قشة االعتقاد ٕٕٗ
فيو داللة  ما داـكاف بالكذب وبالتأويل الباطِب فإنو ال مانع من ذلك ولو   ،ُب اإلماـ ا٤بنتظر
ُب صفاتو  -عليو السبلـ-بيوسف  إمامهم، وإال فلماذا ال يشبهوف عندىم على اإلماـ ا٤بنتظر

وخبللو ا٢بسنة الٍب ذكرىا ا تعأب عنو ُب القرآف الكرمي كما قاؿ تعأب عنو ُب السورة الٍب 
، وقاؿ [(ٕٗ) :اآلية رقم] ﴾ڇڇڇڇ﴿فًا إخبلصو:أنز٥با بشأنو واص

، وقاؿ تعأب عنو [(ٔ٘رقم ) :اآلية] ﴾یجئحئ﴿تعأب عنو واصفًا ِصدقو: 
تبارؾ -، ووصف ربنا [(ٛٚرقم ) :اآلية] ﴾جبحبخبمب﴿واصفًا إحسانو: 

عفوه وصربه على أذى إخوتو ومقابلتو اإلساءة باإلحساف بقولو:  -وتعأب
 :اآلية رقم] ﴾﮸﮹﮺﮷﮴﮵﮶﮳﮲ ےےۓۓ﴿
 ا يعِب أهنم أىل ىوى.!، ٩بهبا إمامهم ا٤بنتظر؟ ليشبهواىم عن ىذه الصفات  . فأين[(ٕٜ)
ا٤برجع السابق. والشيعة هبذا التشبيو ا٤بفَبى كّفروا أىل السنة حينما اّدعوا أف مهديهم انظر: ( (ٕ

 ٤با قالوا بقتلهم!. -عندىم-أمية، ولو كانوا مسلمْب  إذا ظهر فسيقتل العرب وبِب
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 و أصالً.باألنبياء أنهم منكرون ل المهديرواة أخبار تشبيو عقيدة  أنَّ  -
 مشاهبةا الشيعة من أجل إثبات يذىب الربقعي إٔب أف رواة األخبار الٍب ساقه

ُب غيبتو واهتامو من قبل منكريو وخوفو على نفسو  كما  -عليهم السبلـ- األنبياءبإمامهم 
 من الظهور و٫بو ذلك، أف ىؤالء الرواة منكروف لوجود اإلماـ ا٤بهدي أصبلً حيث يقوؿ:

هدي أورد اجمللسي وأمثالو روايات عن أشخاص ىم أنفسهم منكروف إلمامة ا٤ب))
 .(ٔ)وإلمامة األئمة االثِب عشر، فكيف ٲبكن االحتجاج بأقوا٥بم؟!((

  ُب إمامتو ما يلي:ْبن إلمامتو أو ا٤بتوقفير من أ٠باء ىؤالء الرواة  ا٤بنكر وذك
 .(ٕ)أيب ٞبزة البطائِببن  علي .ٔ
 .(ٖ)ىبلؿ الكرخيبن  أٞبد .ٕ
 .(ٗ)عيسى الرواسيبن  عثماف .ٖ

                                                           

 (.ٖٜ( ٙبقيق علمي ]النسخة اإللكَبونية[، ص: )(ٔ
وكاف  ،عشر ثِبامة عند اإلماـ موسى الكاظم وٓب يصلها لباقي األئمة اال( أظهر توقف اإلمٕ)

/ ٜٗانظر: ٕبار األنوار، ص: )]رئيساً ُب التوقف ليتسُب لو سرقة أمواؿ ا٣بمس من الشيعة. 
أيب ٞبزة بن  ي، ويقوؿ عنو الطوسي: ))روى الثقات أف أوؿ من أظهر الوقف عل[(ٚٔ
عيسى الرواسي، طمعوا ُب الدنيا ومالوا إٔب حطامها،  بن مرواف القندي وعثمافبن  وزياد

بزيع وابن ا٤بكاري وكراـ بن  واستمالوا قومًا فبذلوا ٥بم شيئًا ٩با اختانوا من األمواؿ ٫بو ٞبزة
(، ىذا فضبًل عن تضعيف النجاشي ٗٙ - ٖٙكتاب الغيبة، ص: )  ،ا٣بثعمي وأمثا٥بم((

وكبلـ الكشي عنو ُب الرجاؿ، ص:  (،٘ٚٔانظر: رجاؿ النجاشي، ص: )] .للبطائِب
 .[(ٕٖٕ(، وكبلـ ا٢بلي عنو ُب الرجاؿ، ص: )ٔٓ٘)
. ا٢بسن ا٤بعصـو كما يذكر ذلك ىاشم معروؼبن  ( جاء لعنو على لساف إماـ الشيعة ٧بمدٖ)

، وذكر ىاشم معروؼ أف الطوسي قاؿ عنو: كاف [(ٕٓٓانظر: دراسات ُب ا٢بديث، ص: )]
 نقل الطوسي عن الكشي أنو قاؿ فيو: متصنع فاجر، وذكر الكشي ٍب ،غاليًا متهمًا ُب دينو

، كما [(ٜٕ٘، ص: )دراسات ُب ا٢بديث]انظر: أنو قيل عنو: ترؾ التشيع وأصبح ناصبياً. 
 .[(ٕٗٚانظر: الرجاؿ، ص: )] .قاؿ ا٢بلي عنو: ملعوف

وسي ُب (، والطٖ٘ٙانظر: رجاؿ الكشي، ص: )] .( ذكر عنو الكشي أنو كاف من الواقفةٗ)
 .[(ٕ( ا٥بامش السابق برقم: )ٗٙ - ٖٙالغيبة: )
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 .(ٔ)ٝبهور العمي البصريبن  ٧بمد .ٗ
ا يبّْب الربقعي من أوجو الشبهة وا٤بقارنة الٍب يعقدىا ىؤالء القـو بْب أنبياء كم 

ٯبعلوف ا٤بربر لغيبة مهديهم عن  ومهديهم ا٤بنتظر أهنم -عليهم السبلـ-ا تعأب 
 .-عليهم السبلـ-سنن األنبياء  من أجلب إ٭با كاف األنظار ُب السردا

، وٗبغادرة (ٕ)-عليو السبلـ-راىيم إبويستشهدوف على ىذا االتباع بسفر نبينا 
با٘باه الساحل ووقوعو ُب بطن ا٢بوت؛ وٯبيبهم بأفَّ  قومو -عليو السبلـ-النيب يونس 

ذلك ما كاف من أولئك األنبياء إال ُعزلة مؤقتة عن أقوامهم، وليس ٗبعُب الغيبة الذي 
 .(ٖ)يقوؿ بو الشيعة

لقومو:  -عليو السبلـ-يم التنزيل عن اعتزاؿ إبراىكما قاؿ تعأب ُب ٧بكم 
ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ     ى ې ې  ېې ۉ﴿

 .(ٗ)﴾ۇئ

 

                                                           

( ذكر ىاشم معروؼ أف النجاشي ضّعفو، وقاؿ عنو فاسد ا٤بذىب، وذكر أف علماء الرجاؿ ٔ)
 .[(ٜٙٔانظر: دراسات ُب ا٢بديث، ص: )] .نّصوا على أف لو شعراً ٰبلل فيو ارمات

عليهما -زوجتو ىاجر وابنو إ٠باعيل  -عليو السبلـ-( وذلك عندما ترؾ نيب ا إبراىيم ٕ)
ا تعأب ٥بما بالرزؽ، ٍب رجع إٔب فلسطْب، ومن ىذا ا٤بوقف  اودع ،ُب مكة ا٤بكرمة -السبلـ

 يستدلوف بسفر وغيبة إبراىيم عن زوجتو وولده على غيبة إمامهم الثاين عشر.

ژڑڑککک ک گ  ﴿: -عليو السبلـ- ( يقوؿ تعأب عن عزلة نبيو يونس(ٖ

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   گ  

ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ    ے ے ۓ  

 .[(٘ٗٔ - ٜٖٔ) :سورة الصافات، اآليات رقم] ﴾ۓ 
 (.ٛٗ( سورة مرمي، اآلية رقم: )(ٗ
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يذىب الربقعي إٔب أف روايتهم ألخبار اإلماـ الثاين عشر بْب  :(ٔ)الخالصة
 .لباب لغوغائيتهم بركوب الفًبح اعامتهم وترديدىا على مسامع العّواـ يفت

أف قياـ العبلمة اجمللسي ٔبمع ىذه األخبار ما ىو إال عبٌث ومضيعٌة ويقوؿ 
 .(ٕ)ألهنا ذات أثر سليب على عواـ الشيعة ؛للوقت
 

  

                                                           

( ٓب يقف الشيعة عند ىذا ا٢بد ُب ربط شخصية اإلماـ الثاين عشر هبؤالء األنبياء األربعة دوف (ٔ
ُب دعوة قومو،  -عليو السبلـ-غّبىم، بل ربطوا شخصيتو بغّبىم من األنبياء فشبهوه بنوح 

ليتهم و  ،م، واستنزالو العقوبة اإل٥بية عليهم من السماء، وىكذا حاؿ مهديهموصربه عليه
 ،توقفوا عند ىذا ا٢بد من التعلق بقّشة التشبيهات لبلستدالؿ هبا على إثبات إمامة ا٤بهدي

زادوا عليو بتشبيو حالو ٕباؿ ا٢بمار!!، إذ أورد اجمللسي رواية: ))مثل أمرنا ُب كتاب ا فقد 
 ،احب ا٢بمار أماتو ا مائة عاـ ٍب بعثو((، ٍب علق عليها بقولو: ))ٲبوت ذكرهتعأب مثل ص

 ،ويعتقد أكثر الناس أنو بلي عظامو ٍبَّ يظهره ا كما أظهر صاحب ا٢بمار بعد موتو ا٢بقيقيِّ 
 .[(ٕٕ٘/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: )] ،وىذا وجو قريب ُب تأويل ىذه األخبار((

 (.ٜٙ - ٜ٘) ٙبقيق علمي، ص:انظر: ( (ٕ
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 .وسيرة المهدي -y-تفريقهم بين سيرة الرسول رده ل: الرابعالمبحث 
  َير األئمةـوالتناقض في سلوك وسِ التباين. 

وٓب  ،عشر وسّبىم متباينة ومتغايرة إٔب أف سلوؾ األئمة االثِب يذىب الربقعي
رؾ أهنم يشربوف من معٍْب تكن على نسٍق واحٍد ٕبيث ٲبكن للناظر ُب مواقفهم أف يد

والسبب  ،وقائع من حو٥بم متناقضة ومتباينةلفقد كانت تصرفاهتم ُب األحداث وا ،واحدٍ 
حيث حّتمت تلك الظروؼ على بعض  (ٔ)ُب ذلك ظروؼ التقية الٍب يزعمها األتباع

االستتار والغيبة وعدـ الظهور كاإلماـ الثاين  يوحّتمت علمنهم من و  ،(ٕ)األئمة القتاؿ
 .(ٖ)أف يصاّب ويهادف بعضهمشر، بينما حتَّمت على ع

                                                           

( ال غرابة أف يزعم األتباع من الشيعة أف أئمة أىل البيت كانوا يعملوف بالتقية ُب معاشهم (ٔ
وأحكامهم حٌب يسوغوا ألنفسهم حينما يعملوف بالتقية بعد عصر األئمة أهنم يسّبوف وفق 

منهم، لتزمها من ىم خٌّب ابالتقية كما  فٗبا عملوه قبلهم ويلتزمو  فمنهج أئمتهم فيعملو 
خاصًة إذا عرفنا اعتقادىم أف العمل بالتقية الزـٌ على كل شيعي ومن أصوؿ ا٤بعتقد، وأف ترؾ 

]انظر: االعتقادات، ص:  .العمل بالتقية ٗبنزلة ترؾ الصبلة كما نصَّ عليو ابن بابويو القمي
قرف أف القوؿ بوجوب العمل بالتقية ظهر ُب أواسط ال ي([. ويذكر الدكتور موسى ا٤بوسو ٗٔ)

الرابع ا٥بجري بعد ظهور القوؿ بغيبة اإلماـ ا٤بهدي الثاين عشر، وُب مستهل بروز الصراع بْب 
الشيعة، وا٘باىهم للعمل السري للقضاء على ا٣ببلفة العباسية، ٩با يعِب أف تباين مواقف 

ء ا٠بو لعدـ وجود شي ؛األئمة ُب سّبهتم وتربير الشيعة ٥بذا التباين أنو كاف تقيَّة كذٌب عليهم
على أبعد  (ىػ ٕٛ٘) :تقية عند الشيعة ُب عصر األئمة الذي انتهى بوالدة ا٤بهدي سنة

 .[(ٜ٘انظر: الشيعة والتصحيح، ص: )] .تقدير
( أنو قاؿ: ٚٙ( كاف اإلماـ الرضا ٰبث على القتاؿ وا١بهاد ونقل عنو ا٤بفيد ُب األمإب، ص: )(ٕ

 شك فيو، وغزٌو ال غلوؿ فيو، وحٌج مربور((، إٲباٌف ال -وجل عز-))أفضل األعماؿ عند ا 
 عليبن  (، وكذا موقف ا٢بسْبٖٜٖ/ ٜٙاجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: ) -أيضاً -وأخرجو 

 معاوية ُب وقعة كرببلء.بن  حينما قاتل يزيد -رضي ا عنو-
ا علي حينمبن  (، ومن أبرزىم ُب ا٤بصا٢بة ا٢بسنٜٕٓ - ٕٛٓٙبقيق علمي، ص: ) انظر: ((ٖ

= 
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 :عن تباين سّب األئمةالربقعي ويقوؿ 
))وإذا صدر من ىؤالء األئمة فعٌل أو قوٌؿ مناقٌض للقرآف فماذا يفعل الناس؟. 
ىؤالء األئمة يصدر أحدىم األمر با٢برب، واآلخر بالصلح، وأحدىم يعمل بالتقية، 

 .(ٔ)!((؟وٲبنع الثاين ذلك، فمن أين للناس أف يفهموا أف عمل ىؤالء مطابق ألمر ا
سّبًة واحدًة من بعده و الراشدين ئوخلفا -y-ت سّبة رسوؿ ا بينما كان
 .مواقفها من مبتداىا حٌب منتهاىامتسقًة ُب 

بينما سّب أئمة الشيعة كانت ٨بتلفة؛ ٩با  ،وكانت ٕبق ىي القدوة واألسوة للعا٤بْب
 .-y-يعِب عدـ سّبىم على سّبة رسوؿ ا 

 لة التنبؤ بسيرة المهدي وتحديدىااستحا. 
ٝبعوا بْب و  ،ا٤بتناقضات ة إمامهم ا٤بنتظرُب سّب الشيعة ذكروا قوؿ الربقعي: إف ي

، ٩با يستحيل التنبؤ من خبلؿ ىذه الروايات الٍب رووىا ُب مهديهم ٗبعرفة (ٕ)ا٤بتضادات
كتاب ا تعأب وٙبديدىا   عإبراز اتفاقها ميستحيل و  ،لوجود التناقضات فيها سّبتو

هبا، فهل ٯبب علينا بعد ىذه التناقضات الٍب رووىا أف  اشرو لؤلتباع ليسلكوىا ويستب
؟ وإذا كانت سّبتو صحيحة ومعروفة، فهل ُب  (ٖ)نتعرؼ على ىذه السّبة ونتبعها أـ ال

                                                           
= 

وقاؿ: ))أرى وا معاوية خّبًا ٕب  -رضي ا عنهما-أيب سفياف بن  تنازؿ با٣ببلفة ٤بعاوية
(، ٍب كتب ٤بعاوية: ))ىذا ما صاّب ٕٓ/ ٕٗٗبار األنوار، ص: ) .((-يعِب شيعتو-من ىؤالء 
/ ٕٗٗبار األنوار، ص: )] .أيب سفياف((بن  أيب طالب معاويةبن  عليبن  عليو ا٢بسن

 .ا٤بؤمنْب، ومسّود وجوه ا٤بؤمنْب د أف تنازؿ ٤بعاوية با٣ببلفة ٠باه الشيعة بػ: مذؿِّ ، وبع[(٘ٙ
 .[(ٕٛ - ٖٕ/ ٗٗانظر: ٕبار األنوار، ص: )]
 (.ٕٕٓ( كسر الصنم، ص: )(ٔ
هنم رووا عنو ما فيو تناقض ظاىر وما يقطع إأي  ؛( ويسميها الربقعي أيضًا با٣برافات واألوىاـ(ٕ

 بأنو خرافة وكذٌب.
ومن  ،عشر ا٤بعصومْب ثِبتباع األئمة االا( يناقش الربقعي الشيعة بأهنم قد ألزموا أنفسهم بٖ)

وىم ٓب يروا شيئًا من ىذه السّبة ليمتثلوىا، وكأنو يقوؿ ٥بم  ،ضمنهم الغائب الثاين عشر
= 
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 تباعها؟اهدي حجة على العباد ُب معرفتها و كتاب ا تعأب ما ٯبعل سّبة ىذا ا٤ب
د ُب كتاب ا تعأب ما ال يوج -قطعاً -ٯبيُب عن التساؤؿ الذي طرحو: أنو و 

 ،-y-اجبة االتباع سوى سنة رسوؿ ا ٯبعل سّبة ا٤بهدي حجة على العباد وأهنا و 
 .(ٔ)تباعها وسلوؾ طريقتهااعأب ُب كتابو الكرمي ٗبعرفتها و فهي الٍب أمرنا ا ت

ومن خبلؿ ما رواه الشيعة من سّبة مهديهم يستعرض الربقعي بعض األخطاء 
تدؿُّ على أنو غّب واجب على أحد كما يرى أهنا   ،مهدي الشيعة إذا ظهرَ الٍب سيفعلها 

 ،وسّبتو -y-كوف كأفعاؿ خاًب األنبياء ألفَّ أفعالو لن ت ؛تباعو وطاعتو وسلوؾ سّبتوا
أهنما  -رضي ا عنهما-أيب طالب بن  ومن ذلك ما رووه عن جعفر الصادؽ وعلي
: يقتل الشيخ الزّاين، قبلو (ٕ)ٰبكم هبا أحد قاال: ))لو قد قاـ القائم ٢بكم بثبلث ٓب

 .(ٖ)ويقتل مانع الزكاة، ويورث األخ أخاه ُب األظّلة((
الشيعة ا٤بنتظر يعترب إماـ  الذي سيفعلو ا٢بكموٯبيبهم عن ىذه الرواية بأفَّ ىذا 

 ما أنزؿ ا القائل:بغّب  اً حكمُب اإلسبلـ 

وىذا ما ٯبعل  ،(ٗ)﴾ۀۀہہہہھھھ﴿
وعند العرض على كتاب ا تعأب تتعارض  ،سّبة مهدي الشيعة غّب ٩بكنة التحديد

                                                           
= 

إنكم رويتم ُب الثاين عشر متناقضات ومتضادات وال يوجد ُب القرآف الكرمي ما ٰبث على 
تباع ما ٓب افإذا كاف األمر كذلك فليس بواجٍب عليكم  ،سّبتو أو ذكر ملمح ٤بواقفوتباع ا

 .-y-تباع سّبة نبيكم ٧بمد اتباعو كاألمر الواضح الصريح بالتزاـ و ايأمركم ا تعأب ب

 ﴾ڻڻڻڻۀۀہہ﴿ا٤برجع السابق. قاؿ تعأب:  انظر: ((ٔ
 ، واآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة.[(ٚ) :سورة ا٢بشر، اآلية رقم]
 ( يعِب أحد من األئمة ا٤بعصومْب قبلو أو من األنبياء.ٕ)
(، يقوؿ ٧بمد باقر البهبودي ُب بياف ٜٖٓ/ ٕ٘( أخرجها اجمللسي ُب ٕبار األنوار، ص: )(ٖ

رواح قبل ىذا العآب((. معُب: )يورث األخ أخاه ُب األظّلة(: ))يعِب: عآب األشباح واأل
 .[ا٤برجع السابق]
 (.ٗٗ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )(ٗ
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 معو ويظهر اختبلفها وعدـ صحتها.
  تصريحهم باختالف سيرة رسول اهلل-y-  ّهم.عن سيرة مهدي 

ف القائم إذا ظهر فسوؼ إعن جعفر الصادؽ قولو:  أهنم يرووفيذكر الربقعي 
قاؿ: فأمرَّ أصبعو على حلقو فقاؿ: ىكذا يعِب  ،ّب ُب العرب ٗبا ُب ا١بفر األٞبريس

 .(ٔ)الذَّبح
أف سلوؾ القوؿ بإٔب الربقعي ذىب ٞبر يعِب القتل والدمار، ولذلك وا١بفر األ
وسّبهتم  -عليهم السبلـ-ٝبيع األنبياء  لسلوؾاقضة وف منستكوسّبتو مهدي الشيعة 
 .(ٕ)للعا٤بْب رٞبة وىداية الٍب كانت

بتصرٰبهم هبذه  -y-ة مهدي الشيعة لسّبة النيب ٧بمد ويستدؿ على ٨بالفة سّب 
 -عليو السبلـ-فها عنها حيث ينسبوف أليب جعفر واعَبافهم باختبل ،ا٤بخالفة بينهما

 أنو يقوؿ:
وىذا  ،(((ٖ)رٞبة وبعث القائم نقمة -y-بارؾ وتعأب بعث ٧بمدًا ف ا تإ))

دليٌل صريح ُب أف مهدي الشيعة يأٌب بسّبة وسلوؾ ومنهج غّب الذي عرفو الناس عن 
 السّبة النبوية.ُب كتاب ا تعأب وكبلـ النبوة وُب كتب  -y-نبيهم 

  بعد رجعتو وبعث األمواتأوَّل أعمال المهدي. 
 ،-y-مهم الثاين عشر وسّبة رسوؿ ا بينما ٰباوؿ الشيعة ا١بمع بْب سّبة إما

٪بدىم  ؛أهنما تسّباف على خطى واحدةبياف  و ْبوٯبتهدوف إلثبات توافق السّبت
                                                           

 (.ٖٖٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )(ٔ
 (.ٜ٘ٔ، ص: )اإللكَبونية[النسخة ]ٙبقيق علمي، انظر: ( ٕ)
/ ٔ(، ولذلك ٪بدىم يرووف ُب كتاب الكاُب، ص: )ٖ٘ٔ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( (ٖ

، ٍب ، ال أنازع فيو-y-عفر الصادؽ أنو يقوؿ: ))عندي سبلُح رسوؿ ا ( عن جٖٕٗ
قاؿ: إفَّ السبلَح مدفوٌع عنو لو وضع عند شّر خلق ا لكاف خّبىم، ٍب قاؿ: إف ىذا األمر 

علي أكرب الغفاري: ))ا٤براد بو القائم يصّب إٔب من يلوَّى لو ا٢بنك(( يوّضح معُب ذلك اقق 
 .-y-ٱبالف سّبة رسوؿ ا  -y-عليو السبلـ((، وا٤بعُب أنو: بسبلح رسوؿ ا -
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برجعة األموات للحياة من  يبتدعوف قواًل جديدًا يتفرع عن ىذه السّبة وىو االعتقاد
 ذه الدنيا ومن ذلك:جديد ُب ى

بعث مع وأنو سوؼ يُ  ،-y- ورجعة رسوؿ ا ،ظهور ا٤بهدي بعد غيبتو الكربى
وفاطمة  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  أمّب ا٤بؤمنْب علي ا٤بهدي، وسيكوف معهم

اإلماـ ا٤بهدي  ٗببايعة اوذلك لكي يقومو  ؛ء، وا٢بسن وا٢بسْب، وٝبيع األئمةالزىرا
مّب ا٤بؤمنْب ومعو أ -y-أوؿ من يتقدـ ليبايعو رسوؿ ا با٣ببلفة عليهم، وسيكوف 

ىم من قبورىم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعائشة ومن واالىم ؤ علي، ٍب يُبعث أعدا
 .(ٔ)ليتم عقاهبم

وال يغِب ىذا القوؿ شيئًا ألجل إثبات اتفاؽ سّبة مهدي الشيعة مع سّبة ٧بمد 
-y- وبياف أنو سيكوف معو ُب ٝبيع أعمالو بعد ظهوره، فكذب  ،بالكذب والدجل

الشيعة هبذا االدعاء ظاىر ألجل إضفاء شرعية على سّبة قائمهم بالكذب على رسوؿ 
 وبياف أنو مع قائمهم منذ ظهوره. -y-ا 

و أن -رضي ا عنو-أيب طالب بن  ليويبدي الربقعي استغرابو ٩با ينسبو الشيعة لع
قاؿ: إذا قاـ قائمنا فسيزوؿ ا٢بقد وتنمحي العداوة من قلوب العباد، وسيحل الصلح 

 ؛ حيث يقوؿ:(ٕ)سباع وباقي الدواب والبهائموالوئاـ بْب ال
نو ٓب وأ ،إفَّ ىذا االدعاء ٱبالف السنن اإل٥بية الٍب فطر ا عليها ٝبيع ا٤بخلوقات

ث يقوؿ تعأب ُب غّب موضع: حي -السبلـ عليهم-ٰبدث حٌب ُب سّب األنبياء 
رضي -أيب طالب بن  يعقل أف يتطرؽ علي . وال(ٖ)﴾ حئمئىئيئ﴿

                                                           

( بواسطة: ظاىرة ٜٓٔالثورة اإليرانية ُب ميزاف اإلسبلـ، تأليف: ربيع ا٤بسعودي، ص: ) انظر: ((ٔ
 ٛ٘ٔأٞبد جستنية، ص: )التصحيح عند الشيعة عرض وبياف، تأليف الدكتورة بسمة بنت 

- ٜٔ٘.) 
 (.ٖٙٔ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٕ)
(، وللعلم فإفَّ احتجاج الربقعي هبذه اآلية إلبطاؿ ىذه الرواية ٗٙ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٖ)

ف العداوة ىنا ُملقاة بْب اليهود إ :-رٞبو ا-حيث يقوؿ ابن جرير الطربي  ،غّب سليم
= 
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، وعليو فبل [(ٛ٘ٗ/ ٓٔانظر: جامع البياف، ص: )]ف ىذا تفسّب ٦باىد. والنصارى وذكر أ
أف ٰبتجَّ عليهم  -رٞبو ا-يسلَّم للربقعي احتجاجو باآلية إلبطاؿ ىذه الرواية، وحٌب لو أراد 

(: ٗٔباآليات األخرى ا٤بشاهبة ٥با كقولو تعأب ُب نفس السورة اآلية رقم: )

 ،ما يريدعلى  فإهنا أيضًا ال تدؿُّ   ﴾ڀٺٺٺٺٿٿ﴿
أو ُب  ،حيث يقوؿ الطربي إهنا على قولْب: إما ُب مساؽ بياف العداوة بْب اليهود والنصارى

انظر: جامع البياف، ]مساؽ: ذكر العداوة بْب النصارى أنفسهم باختبلفهم لفرؽ وطوائف. 
وىي نفسها ( من السورة ٜٔلو أراد الربقعي اآلية رقم: )، وأما [(ٓٗٔ - ٖٙٔ/ ٓٔص: )

ڤ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿قولو تعأب: 

أف ا٤بقصود بوقوع  -أيضاً -فقد ذكر الطربي  ﴾ڄڄڄڄڦڦ ڤ ڤ ڦ ڦ
ضاء بْب الناس ىو ٕبصوؿ االختبلؼ بينهم إذا شربوا ا٣بمر وقاربوا ا٤بيسر فإنو العداوة والبغ

-. وكذا لو أراد [(ٗٚ٘ - ٘ٙ٘/ ٓٔانظر جامع البياف، ص: )]يعادي بعضهم بعضاً. 

 ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅۅ  ۉۉ﴿ قولو تعأب: -رٞبو ا
على ما يريد حيث يذكر الطربي أف  ال تدؿُّ  -أيضاً -، فإهنا [(ٗ) :سورة ا٤بمتحنة، اآلية رقم]

وأنو ال صلح بينهم وال مودة حٌب  ،ألقوامهم الكفرة -عليهم السبلـ-ىذا ىو قوؿ األنبياء 
وعليو  [.(ٗٓٙ - ٖٓٙ/ ٕ٘انظر: جامع البياف، ص: )]يوحدوا ا ويفردوه بالعبادة. 

ألهنا متعلقة بالعداوة بْب  ؛دالؿ الربقعي هبذه اآلية ُب ىذا ا٤بوضع غّب صحيحفيتضح أف است
اليهود والنصارى، وأما اآليات ا٤بشاهبة فمتعلقة بالنصارى واختبلفهم لطوائف، أو متعلقة 
برباءة األنبياء من أقوامهم ا٤بشركْب، أو متعلقة بالعداوة بْب ا٤بؤمنْب النا٘بة عن أثر شرب 

 بة ا٤بيسر. ا٣بمر ومقار 
أيب طالب أنو غّب معقوؿ فهو وارد ضمناً بن  ويبقى أفَّ كبلـ الربقعي عما نسبو الشيعة لعلي

( ٘٘ٔالذي أخرجو اإلماـ مسلم ُب الصحيح برقم: ) -رضي ا عنو-ُب حديث أيب ىريرة 
، فيكسر ونصو: ))والذي نفسي بيده، ليوشكن أف ينزؿ فيكم ابن مرمي حكمًا مقسطاً 

الصليب، ويقتل ا٣بنزير، ويضع ا١بزية، ويفيض ا٤باؿ حٌب ال يقبلو أحد((، ففي ا٢بديث ما 
ُب آخر الزماف سيكوف حاكمًا بْب الناس بالقسط والعدؿ،  -عليو السبلـ-يفيد بأف عيسى 

-يكوف إال بعد وقوع اختبلؼ بْب اثنْب ٍب ينطلقاف لعيسى وىذا ا٢بكم القسط الظاىر ال 
فيحكم بينهما بالعدؿ والقسط، ٖببلؼ أحكاـ اآلخرين الٍب يكتنفها جوٌر  -عليو السبلـ

= 
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إٔب موضوع كهذا ٨بالف  -عنو نفاقًا وال ٨بالفًة للقرآف ا عنو وأرضاه الذي ٓب يعهد
ٓب ٰبصل ٥بم ما يدعيو الشيعة  ٝبيعهم -عليهم السبلـ-، فسّب األنبياء آف الكرميللقر 

 أنو سيحصل ٤بهديهم.
  لمهدي في الناس ال بسيرةبسيرة اسوف تتم وتكمل الشريعة دعواىم أن 

 :-y- خاتم األنبياء
يذكر الربقعي أف الشيعة يقولوف إف حجة ا تعأب على خلقو ٓب تتم ٗبا نُقل ٥بم 

ب ا تعأب اكم، بل عليهم وٓب تتم بكتا ،-y-ن سّبة وأقواؿ وأفعاؿ رسوؿ ا م
 .(ٔ)انتظار ٛباـ حجة ا عليهم وكما٥با بظهور اإلماـ الثاين عشر

فنجُد اإلماـ  ،ويعَبُض عليهم بأهّنم أثبتوا حجية األئمة من كبلـ األئمة أنفسهم
أهنم أثبتوىا من خبلؿ روايات الكذابْب، ٍب يقوؿ: إف ىذا بيقوؿ عن نفسو أنو حجة، و 

وسبلمة سّبتو ثبات حجية اإلماـ إلإذ ال بد ؛ ثبات حجية اإلماـ غّب صحيحيق إلالطر 
-ككبلـ رسوؿ ا   ،هآخر غّب بكبلـِ شخٍص لئلماـ أف يكوَف ذلَك ثابتًا وصبلحها 

y-  وال يوجد ُب كبلـ رسوؿ ا  ،حجةعلى أفَّ اإلماـ-y-  ما يدؿ على
 .(ٕ)ذلك

                                                           
= 

وا٤بهدي يبقى  -عليو السبلـ-وظلٌم وميٌل ُب األحكاـ، وا٤بعُب أنو حٌب ُب زماف عيسى 
 أف األحكاـ بْب ا٤بختلفْب تكوُف عادلة االختبلؼ بْب الناس لطبيعتهم البشرية اللهم إال

ومقسطة، بينما القوؿ الذي يذكره الشيعة ويُنكره عليهم الربقعي قو٥بم كما ُب الرواية ا٤بنسوبة 
وال يكوف ٜبة عداوة  ،أنو سوؼ يزوؿ ا٣ببلؼ بْب الناس -رضي ا عنو-أيب طالب بن  لعلي

نو ال ٰبصل إقوؿ بعيد وضرٌب من الغلو إذ وحقد ُب قلوب العباد بعد مهديهم ا٤بنتظر، وىذا 
الذي وعد بو ا  -جعلنا ا من أىل الفردوس األعلى-أصبًل إال ُب ا١بنة وىو من نعيمها 

سورة ] ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى ۋۅۅ﴿عباده حيث قاؿ: 
 .[(ٚٗا٢بجر، اآلية رقم: )

 نة(.( ولذلك ألف ابن بابويو القمي كتابو: )كماؿ الدين وٛباـ ا٤ب(ٔ
 (.ٖٗٔ - ٖٖٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٕ)
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ال  -y-ٛبَّت وكملت برسوؿ ا  ٩با يعِب أف حجة ا تعأب على عباده قد
 بأحٍد غّبه.

  االكتفاء بسيرة الرسول ب تهمأمر التي األئمة إلزامهم بأقوال-y-. 
-أيب طالب بن   ا١بليل علييستشهد الربقعي على الشيعة ٗبا نقلوه عن الصحايب

 ؿ:اقأنو  -رضي ا عنو
القياـ ٕبقو و  -y-تاب ا تعأب وسّبة رسوؿ ا ))ولكم علينا العمل بك

تباع بأفَّ سّبة اإلماـ واجبة ؿ منهم على األ، على أفَّ الكذب والتقوّ (ٔ)((والنعش لسنتو
قتداء أنو قوٌؿ منقوٌض ومردوٌد ٗبا ثبَت ُب كتب الشيعة عن أمّب ا٤بؤمنْب تباع واالاال

 .-y-سوؿ ا تباع سّبة ر اكاف يلتـز نفسو أنو  
كاٍؼ لَك ُب   -y-بقولو: ))ولقد كاف ُب رسوؿ ا  -أيضاً -ويستشهد 

 -y-، ومعُب ذلك أف ما ثبت عن األئمة ُب لزـو اتّباع سّبة رسوؿ ا (ٕ)((األسوة
كما أمرىم أئمتهم   -y-ؿ ا واجٌب عليهم اتباعو والعمل بو واتباع سّبة رسو 

 بذلك.
 سيرة رسول اهلل  بعض التناقضات بين-y- وسيرة مهدي الشيعة. 

 -y-لن ٱبرج عن سنِة رسوِؿ اِ فإنو  (ٖ)يذكر الربقعي أنَّو لو كاف ىناَؾ مهديٌ 
 .سيكوُف سائراً عليها ومطبقاً ٥باو 

يرى الربقعي أف مهدي الٍب  السّبة النبوية ا٤بباركة مواقفٍب يذكُر نزرًا يسّبًا من 
 ، ومنها:بَت من خبلؿ رواياهتم عن مهديهملن يسّب عليها كما ثالشيعة 

: -y- الكرميما قالو ا تبارؾ وتعأب عن رسولو 
                                                           

 (.ٛٙٔ( هنج الببلغة، ا٣بطبة رقم: )(ٔ
 (.ٜ٘ٔ( ا٤برجع السابق، ا٣بطبة رقم: )(ٕ
ر االعتقاد بالبشارة با٤بهدي ُب آخر انكإ ُبتبعًا لرأيو ا٣باطئ  بصيغة افَباضية ( يقوؿ ذلك(ٖ

 عرُض قولو. كما سبقالزماف،  
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ألْب  كاف  أنو -y-وقد ورد ُب مواقف رسوؿ ا  ،(ٔ)﴾ڄڃڃڃ﴿
ُب  -y-رباعيتو وُشجَّ ُب وجهو الشريف  وأنو عندما ُكسرت ،(ٕ)ناسالناس وأكـر ال

 دُع ا عليهم، أجاهبم قائبلً:معركة أحد وقاؿ لو أصحابو: ا
))إين ٓب أبعث لعَّانًا ولكِب بعثُت داعيًا ورٞبًة، اللهم اىِد قومي فإهنم ال 

 (ٗ)ولئك الرواةولكنَّ سّبة قائم أ ،-y-، ىكذا كانت سّبة رسوؿ ا (ٖ)يعلموف((
 ىي أف يطأ أعداءه برجليو ويضرهبم بكفيو!!.

 عز-للخلق با٢بكمة إٔب سبيل ا  دعوةً  -y-لقد كانت سّبة رسوؿ ا 

ہہ ہہ﴿: ولقصد ىدايتهم وإرشادىم با٢بسُب كما قاؿ تعأب -وجل

قائم  ةولكن سّب  ،(٘)﴾ۓےےۓھھھھ

                                                           

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: -y-(، ويقوؿ تعأب عنو ٜٜٔرقم: )( سورة األعراؼ، اآلية (ٔ
 ، أما مهدي الشيعة فبل يعمل بشيٍء من ذلك.[(ٜ٘ٔ) :سورة آؿ عمراف، اآلية رقم]
اين ُب وأخرجو األلب -رضي ا عنها-ورد ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ عن أـ ا٤بؤمنْب عائشة  (ٕ)

(، كما أورده ا٢بافظ ابن حجر العسقبلين ُب فتح الباري، ٖٙٛٗالسلسلة الضعيفة برقم: )
ا٤بعُب: تسميتو لنفسو  نفسيشبهو من األحاديث الصحيحة الدالة على (، و ٔٙٗ/ ٓٔص: )
(، ٖٕ٘٘أنو: ))نيب الرٞبة(( كما ُب صحيح مسلم، كتاب الفضائل، برقم: ) -y-الكرٲبة 

(( ذكره األلباين ُب صحيح ا١بامع برقم: : ))لوال أف أشق على أمٍب-y-وقولو عن نفسو 
: -y-بالصغار و٩بازحتو ٥بم معلومة، وأخّباً: قولو تعأب عنو  -y-(، ورٞبتو ٖٙٔ٘)

، فهذا يدؿُّ على [(ٚٓٔ) :ورة األنبياء، اآلية رقم]س ﴾ککگگگ﴿
 كاف ألْب الناس وأكرمهم ٖبلقو ومالو.  -y-أنو 

ادع على ا٤بشركْب!  ،يا رسوؿ ا :( ولفظو: ))قيلٜٜٕ٘( أخرجو مسلم ُب الصحيح برقم: )ٖ)
 قاؿ: إين ٓب أبعث لعاناً وإ٭با بعثت رٞبة((.

وأهنم السبب ُب صناعة ىذه  ،٤بهدي( يعِب بالرواة أولئك الذين رووا روايات الشيعة ُب ا(ٗ
 الروايات ووضعها وإدخا٥با على الشيعة حٌب أصبحت من ضرورات العقيدة ُب مذىبهم.

 (.ٕ٘ٔ( سورة النحل، اآلية رقم: )(٘
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 بدالً من ا٥بداية واإلرشاد. ىؤالء الرواة ىي القتلُ 
لن أهنم و  ،بأفَّ معُب العدالة عندىم غائبالقوؿ الشيعة  الٍب تلـزومن اللواـز 

يطبقوه، وذلك كما ُب األخبار والروايات الٍب بشَّرهتم بقدـو إمامهم الثاين عشر آخر 
الرفق ب -y-كسّبة رسوؿ ا   أتباعو لن تكوفحيث ذكرت أف سّبتو ُب  ،الزماف

وعدـ ولكنها سّبٌة جديدٌة بالذبح والقتل وعدـ استتابة أحد  ،وباللْب وا٢بكمة وا٤بوعظة
ليس فيها تفريق بْب ٧بارب وغّب ٧بارب وحامٍل أنو و  ،أوالً  الدعوة إٔب االبدء ب

 .(ٔ)للسبلح وغّب حامل لو!!
 
 

  

                                                           

، وسنرى ُب ا٤بباحث القادمة      (ٕٓٓ، ص: )اإللكَبونية[النسخة ]ٙبقيق علمي، انظر: ( (ٔ
 ك األفعاؿ الٍب سيقـو هبا مهدي الشيعة.شيئاً من تل -ٗبشيئة ا تعأب-
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 .اء واألولياء: علم المهدي وعلم األنبيالخامسالمبحث 

عشر، وتتضح لنا مبالغتهم من ٦برد  الثِببالغ الشيعة ُب وصف علم األئمة ا
ة، حيث استعراض أبواب األحاديث واألخبار ُب كتبهم الٍب تصف ىذا العلم عند األئم

الغلو وىم يتحدثوف عن علمهم، وال يوجد فيها  ووقعوا ُب ،تكلموا فيو من جوانب عدة
 باٌب فيو اعتداٌؿ وتوسٌُّط.

 ُب كتابو بالعلم ىم ومن تلك األبواب قو٥بم: )باٌب أف من وصفو ا
، )باٌب (ٕ)، )باٌب أف "األئمة" معدف العلم وشجرة النبوة و٨بتلف ا٤ببلئكة((ٔ)"األئمة"(

، )باٌب أف (ٖ)وأنو ال ٱبفى عليهم شيء(أف "األئمة" يعلموف علم ما كاف وما يكوف 
لنفد ما  ، )باٌب لوال أف "األئمة" يزدادوف(ٗ)"األئمة" يزدادوف ُب ليلة ا١بمعة(

، وقو٥بم: )باٌب (ٙ)، )باٌب أف ا٢بجة ال تقـو  على خلقو إال "باإلماـ"((٘)عندىم(
 من عباده وأورثهم ، وقو٥بم: )باٌب ُب أف من اصطفاىم ا(ٚ)معرفة "اإلماـ" والرد إليو(
، (ٔ)و"األئمة"( -y-، وقو٥بم: )باٌب عرض األعماؿ على النيب (ٛ)كتابو ىم "األئمة"(

                                                           

 (.ٕٕٔ( الكاُب، ص: )(ٔ
 (.ٕٕٔ، ص: )ا٤برجع السابق( (ٕ
 (.ٕٓٙ، ص: )ا٤برجع السابق( (ٖ
 (.ٖٕ٘، ص: )ا٤برجع السابق( (ٗ
 (.ٕٗ٘، ص: )ا٤برجع السابق( (٘
 (.ٚٚٔ، ص: )ا٤برجع السابق( (ٙ
 (.ٓٛٔ، ص: )ا٤برجع السابق( (ٚ

 ٿ ٿ﴿واضٌح أف ىذا الباب مأخوٌذ من قولو تعأب: ،(ٕٗٔ)، ص: ا٤برجع السابق( (ٛ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ ٿ

 :سورة فاطر، اآلية رقم] ﴾ڃڃڃڃڄڦ  ڄ  ڄڄ
 ،على ما يدعونو من علم األئمة اً موا أف فيها جواب، ولو تأمل الشيعة ىذه اآلية لعل[(ٕٖ)

= 
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وقو٥بم: )باٌب أف "األئمة" يعلموف ٝبيع العلـو الٍب خرجت إٔب ا٤ببلئكة واألنبياء 
مو ٓب يعّلم نبيو علمًا إال أمره أف يعلّ  -وجل عز-، وقو٥بم: )باٌب أف ا (ٕ)والرسل(

أف مستقى العلم من "بيت ، وقو٥بم: )باٌب (ٖ)"أمّب ا٤بؤمنْب" وأنو كاف شريكو ُب العلم(
 .(ٗ)"(-y-آؿ ٧بمد 

قد يقوؿ قائٌل ٜبة عقبلء من الشيعة ومعتدلوف ينبذوف مثل ىذه األبواب وال 
منهم ا٤بتقدمْب  ٱبتلفوف عن، وإف ا٤بتأخرين من الشيعة هبا فضبًل عّما تضمنتو يقبلوف
انتشر لديهم الوعي والعلم والفهم وكثر  والقوؿ والعمل بو؛ إذ انتشار الغلو بينهم،ُب 

 .!(٘)فيهم أىل التوسط واالعتداؿ

                                                           
= 

فبل يسوغ  ،وذلك بأف يقاؿ ٥بم كيف يكوف من األئمة الذين تّدعوف ٥بم العصمة ظآبٌ لنفسو
 .!من ا٤بعصـو ظلم النفس والوقوع ُب الذنب؟

 (.ٜٕٔ( الكاُب، ص: )(ٔ
 (.ٕ٘٘، ص: )ا٤برجع السابق( (ٕ
 (.ٖٕٙ، ص:)ا٤برجع السابق( (ٖ
 (.ٜٖٛ، ص: )٤برجع السابقا( (ٗ
( وما ىذا البحث إال تسليٌط للضوء على أحد ىؤالء الذين تبنوا فكر التوسط واالعتداؿ ونبذ ٘)

م ٕبركة تصحيحية لكثّب من الكفر والبدع ا٤بنتشرة عند الشيعة، وقد  ئوالقا ،ا٣برافات واألوىاـ
خالد البديوي رسالة علمية  الباحث/ كتب رئيس مركز ا٢بوار الوطِب با٤بنطقة الشرقية األخ

من:  فكر كلٍ لإٝباؿ ب متعرضاً ىم( ؤ عتداؿ مناىجهم وآرابعنواف: )أعبلـ التصحيح واال
الربقعي، وأٞبد الكسروي، و٧بمد الياسري، وأٞبد الكاتب، و٧بمد ا٣بالصي، وموسى 

موضوع االىتماـ بأىل االعتداؿ والتصحيح ا٤بوسوي، و٧بمد حسْب فضل ا، وال يزاؿ 
كي ال يتم ا٢بكم على شخص شيعي بأنو   ٕباجة ٤بزيد عناية واىتماـ من الباحثْبلشيعة ا

معتدؿ ولديو آراء معتدلة وصحيحة بغّب إشراؼ ومتابعة من قبل أىل االختصاص بأقساـ 
وبعيداً  ،العقيدة على وجو ا٣بصوص ُب رسائل علمية ٧بكمة تعُب هبذا ا١بانب تأصيبًل وتنظّباً 

جتهادات والتآليف الفردية، وليس ىذا القوؿ تقليبًل من ا١بهود الفردية عن العواطف واال
 .ولكن ا١بهد ا١بماعي أقرب للصواب من الفردي
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وىو موجود ُب كل أىل ىوى وبدعة يكوف منهم  ،وىذا القوؿ لو حٌظ من النظر
فمنهم مقٌل،  غبلة متنطعوف وآخروف معتدلوف مقتصدوف وٝبيعهم ُب البدعة سواء،

 كثر.ومنهم مُ 
ن عنها، ين بعيدي من السنة وآخر ْبقريب اً ُب أىل السنة وا١بماعة أشخاصأف كما 

آراءه الربقعي  كما أعلنولكن الذي البد منو ٩بن يتبُب رأيًا تصحيحيًا أف يعلنو ويظهره  
فداًء ال٘باه التصحيح ٜبنًا و كتبو ومقاالتو، بل إنو دفع روحو   ا ُبُب مؤلفاتو وأظهرى

 .تو لنشره وبثو بْب الشيعةس حياالذي كرّ 
 ىمءعلما إف يزاؿ ينتشر بْب الشيعة، بل ومع ذلك فإف فكر الغلو والكفر ال

ومن ذلك دفاع أحد  ،يتبنوف ٙبسْب الغلو وتزيْب الكفر لعامتهم ا٤بعاصرين ال يزالوف
 بقولو: معاصريهم عن الكفر

لة وكرامة من مقامات رفيعة ومنز  -السبلـ عليهم-إف ما حظي بو أىل البيت 
عند ا تعأب، من قبيل عصمتهم وعلمهم بالغيب والوالية ٥بم و٫بوىا من ا٤بقامات الٍب 

ألف مثل ىذه ا٤بقامات ليست ٘باوزاً ؛ خارجة عن دائرة الغلو ،ٔب عليهمأفاضها تعا
  .ٔب حدود األلوىية٢بدود البشرية إ

من  -يعِب عن األئمة-ف ال يتعّجل ُب رّد ما ورد عنهم ٍب يقوؿ: ينبغي للمؤمن أ
إال إذا كاف ما ُنسب إليهم واقعًا ُب نطاؽ ا٤بستحيبلت  ،درجاهتمفضائلهم ومقاماهتم و 

 .(ٔ)أو كونو خبلؼ ضرورة الدين وإ٭با عليو التسليم ،العقلية
ىذا وإفَّ الوقوؼ على أ٠باء ىذه األبواب من غّب خوٍض ُب مضامينها يوّضح 

ى ك ٪بد الربقعي يذكر أهنم أضحكوا العآب علولذل ،مدى الغلو الذي وقعوا فيو
وخانوا اإلسبلـ  ،وأهنم جعلوا أصوؿ اإلسبلـ وفروعو سخرية ،ا٤بسلمْب هبذه الروايات

، ويذىب إٔب أف الرواة الشيعة كانوا يهدفوف من وراء ىذا (ٕ)شرَّ خيانة ٗبا فيها من غلو

                                                           

 (.ٖٙ٘كماؿ ا٢بيدري، ص: )  /لسيدية ا اعلم اإلماـ، آلانظر: ( ٔ)
 (.ٗٛٔكسر الصنم، ص: )  انظر: (ٕ)
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سبلـ ىو دين اإلٲباف وذلك ألف دين اإل؛ ُب األئمة إٔب ىدـ أصوؿ اإلسبلـالغلو 
، وأف ُجّل الروايات (ٔ)والعمل، وىؤالء يريدوف أف ٯبعلوه دين الرجاؿ والسادات واألكابر

ورواهتا  ،عشر أسانيدىا ضعيفة  ترفع من شأف علـو األئمة االثِبا٤بنقولة ُب األبواب الٍب
لة على تفسّب وأهنا مشتم ،ومن الرواة الكذابْب ،ق بالباطلمن الُغبلة الذين خلطوا ا٢ب

 .(ٕ)باطِب ليس فيو من اإلسبلـ شيء
 إال أفَّ العبلمة الطربسي يقوؿ: ومع شدة غلو الشيعة ُب وصف علم األئمة

، فأيُّ ٧بمٍل (ٖ)))إف الذي يعتقد أف الغيب يعلمو غّب ا خارٌج عن اإلسبلـ((
 .تعأب؟نسبة علم الغيب لغّب ا حسٍن ُٙبمل عليو ىذه األبواب الٍب تصرّح ُب 

من خبل٥با أف ٱبرجوف  اباطنية الٍب ُعرفت عنهم ليستطيعو اللهم إال التأويبلت ال
ما وضعوه كما ُب مقولة  ةفيها أنفسهم ٍب يضطروف ٤بناقض من ا٤بضائق الٍب يضعوف

 .(ٗ)الطربسي

                                                           

يث ال يؤمن شخٌص با (، ٕب٘ٚٔ - ٗٚٔ(، )ٜٖٔ - ٖٛٔ، ص: )كسر الصنمانظر:  ( (ٔ
تعأب وال يعمل لنفسو وآخرتو شيئاً غَّب ما يأخذه من أفواه األئمة الذين وسعت علومهم كل 

 شيء.
(، ويقوؿ الربقعي موضحاً أهنم رووا أيضاً متناقضْب ما يؤكد ٖٙٔ، ص: )انظر: ا٤برجع السابق( ٕ)

تهم، نقل آية ا ا٤بامقاين ُب كتابو براءة أئمتهم منهم: الروايات الواردة ُب ذـ الشيعة من أئم
قل للغالية توبوا إٔب ا )): -عليو السبلـ-( أنو قاؿ: قاؿ الصادؽ ٛٛمقباس ا٥بداية، ص: )
ما أنزؿ ا سبحانو )): -عليو السبلـ-( قاؿ الصادؽ ٜٛ، وُب ص: )((فإنكم فساؽ كفار

أكثر رواة الشيعة من الغبلة.  ، واعلم أف((آية ُب ا٤بنافقْب إال وىي فيمن ينتحل التشيع
 .[(ٕٔانظر: نقد ا٤براجعات، ص: )]
 (.ٕٙٔ( نقلو عنو ُب كسر الصنم، ص: )(ٖ
( ُيبلحظ أفَّ بعض أ٠باء تلك األبواب استقاىا الشيعة من آيات كرٲبة ٙبدثت عن أنبياء ا ٗ)

من خصائص ليست لغّبىم من  -جلَّ وعبل-وجاءت بذكر بعض ما خصهم بو  ،تعأب
ومنهم إمامهم الثاين عشر خاًب األئمة الذي ينتظروف  ،لناس فجعلوىا ُب أئمتهم ا٤بعصومْبا

ألنو ال ٯبوز قياس غّب  ؛ظهوره، ويذىب الربقعي إٔب أف قياس األئمة على األنبياء باطل
= 
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٪بدىم يرووف وُب شأف العلم الذي ينسبونو للمهدي اإلماـ الثاين عشر ا٤بنتظر 
 قولو: -عليو السبلـ-عفر عن اإلماـ أيب ج
لينبت ُب قلب مهدينا كما  -y-وسنة نبيو  -وجل عز-علم بكتاب ا ))إف ال

ينبت الزرع على أحسن نباتو، فمن بقي منكم حٌبَّ يراه، فليقل حْب يراه: "السبلـ 
عليكم يا أىل بيت الرَّٞبة والنبوَّة، ومعدف العلم وموضع الرِّسالة، السبلـ عليك يا بقّية 

 .(ٔ)ا ُب أرضو"((
ومن تزكيتو الٍب هنى  ،: "معدف العلم" ىو من الغلو فيوػويرى الربقعي أف وصفو ب

، كما (ٕ) ﴾ٴۇۋۋۅۈۆۆۈ﴿ا عنها عباده ا٤بؤمنْب بقولو تعأب: 
يرفض ىذا النوع من  -ا عنو رضي-أيب طالب بن  ٰبتجُّ عليهم بأفَّ أمّب ا٤بؤمنْب علي

حيث يرووف عنو قولو: ))فبل تُثنوا علّي ٔبميل  ،وينهى أتباعو عن ذلك ،التزكية
 .(ٖ)((ثناء

ولذلك يسأ٥بم الربقعي سؤاالً  ،إف الشيعة جعلوا األئمة أفضل من األنبياء ُب العلم
ألف اإلماـ تنزؿ عليو  -y- صراحة أف اإلماـ أفضل من النيب مباشراً: ٤باذا ال تقولوف

 .(ٗ)؟-y- ا٤ببلئكة وىو ُب عمر أقل من عمر الرسوؿ

                                                           
= 

حيث يقوؿ: ))ال ٯبوز القياس هبذه األمور وخاصة قياس غّب األنبياء  ،األنبياء على األنبياء
، و٫بن نقوؿ إنو ال ٯبوز أصبًل الغلو ُب األنبياء [(ٔٛٔكسر الصنم، ص: ). ]نبياء((على األ

: ))ال تطروين كما أطرت -y-حيث قاؿ  ؟!فكيف يسوغ الغلو ُب غّبىم من سائر البشر
( يقوؿ الشيخ ٖ٘ٗٗ((، أخرجو البخاري، برقم: )النصارى ابن مرمي، إ٭با أنا عبد ا ورسولو

قالو أبو السعادات. وقاؿ  ،حسن: ))اإلطراء ٦باوزة ا٢بد ُب ا٤بدح، والكذب فيوبن  عبدالرٞبن
 .[(ٖٓٛ/ ٕفتح اجمليد، ص: )] .غّبه: أي: ال ٛبدحوين بالباطل، و٘باوزوا ا٢بد ُب مدحي((

 (.ٖٖٔ - ٖٛٔ - ٖٚٔ/ ٕ٘نوار، ص: )( أخرجو اجمللسي ُب ٕبار األٔ)
 (.ٗٚٔ(، انظر: كسر الصنم، ص: )ٕٖ( سورة النجم، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٕٗٔ( هنج الببلغة، ا٣بطبة رقم: )ٖ)
(، بل إهنم قالوىا بكل صراحة على لساف السيد ا٤بيبلين ٕٓٚ( انظر: كسر الصنم، ص: )ٗ)

= 
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ؤب من والدتو، ومن غلوىم قو٥بم إف اإلماـ موضع سّر ا تعأب منذ الساعة األ
 .(ٔ) يصبح موضع سّر ا تعأب إال بعد أف بلغ األربعْب عاماً ٓب -y-بينما رسوؿ ا 

 أمّب ا٤بؤمنْب علي ُب وصفو للمهدي قاؿ: جاء رجل إٔببن  ويرووف عن ا٢بسْب
 ، فقاؿ لو:-عليو السبلـ-

 أ يذكر عبلماتو وصفاتو، حٌب قاؿ:يا أمّب ا٤بؤمنْب، نبئنا ٗبهديكم ىذا؟ وبد
 .(ٕ)((، وأكثركم علماً، وأوصلكم رٞباً ))أوسعكم كهفاً 

 أنو يقوؿ: -عليو السبلـ-ويرووف عن اإلماـ الرضا 

                                                           
= 

من األنبياء السابقْب قضية  -السبلـعليهم -حيث يقوؿ: ))ومن األدلة على أفضيلة األئمة 
(، ٜٕ، ص: )-عليهم السبلـ-صبلة عيسى خلف ا٤بهدي(( تفضيل األئمة على األنبياء 

-فهم يروف أفضلية اإلماـ كا٤بهدي على ٝبيع األنبياء بعدة أدلة ومن ضمنها صبلة عيسى 
بأنو يلزمهم خلف إمامهم الثاين عشر!، وللجواب عن استدال٥بم ىذا نقوؿ:  -عليو السبلـ

ألف علياً  ؛أيب طالببن  على علي -رضي ا عنو وأرضاه-القوؿ بأفضلية أيب بكر الصديق 
 ُب مرضو. -y-بأمر رسوؿ ا  -رضي ا عنهما-صلى مأموماً خلف أيب بكٍر 

(، وليس  تعأب موضع للسر أو مكاٌف يضع فيو تعأب ٕٓٚكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٔ)
ه تعأب ا٤بطلع العآب ايط بكل شيء علماً، وعلمو تعأب من صفات علمو، فهو وحد

سورة ] ﴾ىئىئی﴿الذاتية، الثابة بالكتاب والسنة، كما قاؿ تعأب: 

سورة ا٤بائدة، اآلية ] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ ، وقاؿ تعأب:[(ٖٚ) :األنعاـ، اآلية رقم
(( أخرجو البخاري، برقم: : ))اللهم إين أستخّبؾ بعلمك-y-، وقاؿ [(ٜٚ) :رقم
(، وليس ٜبة موضٌع للعلم والسّر أو مستودٌع خارج عنو تعأب، ووصفهم لئلماـ ٕٖٛٙ)

لسر ا تعأب ىو وصٌف  تعأب بالنقص، فإف ا تعأب  بأهنم موضعٌ  -y-ولرسوؿ ا 
ال ملك مقرب وال نيب مرسل،  ،ال ٰبتاج ألحٍد من خلقو لكي يضع فيو علمو تبارؾ وتعأب

بل ىو سبحانو الغِب العآب ا٤بطلع على كل شيء وٝبيع خلقو فقراء إليو سبحانو و٧ُبتاجوف ٤با 
 ليهم.، وىو غّب ٧ُبتاج إ-جل وعبل-عنده 

 (.ٕ(، برقم: )ٜٖٓ(، منتخب األثر، ص: )٘ٔٔ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )(ٕ



 .الرافضة عند المهدي عقيدة من البرقعي موقف: الثالث الفصل

ٗٓ٘ 
 

من ٨بزوف علمو ا يوفقهم ويؤتيهم  -صلوات ا عليهم-اء واألئمة إف األنبي
 .(ٔ)يكوف علمهم فوؽ علم أىل كل زمافوحكمو ما ال يؤتيو غّبىم، ف

  جديد. هم علم اإلمام الواسع ومجيئو بدينئالعالقة بين ادعابيان 
ُبالغ فيو ىو ما يتَّسق مع دعواىم 

إفَّ وصفهم إمامهم الثاين عشر بالعلم الكثّب ا٤ب
، -y-وٰبكم ٕبكٍم غّب حكم رسوؿ ا  الٍب سبق ذكرىا أنو يأٌب بديٍن جديد،

ولعلهم عمدوا لَبكيب ىذه الكذبة ليسوغ لشيعتهم قبوؿ الروايات الٍب تفيد أف اإلماـ 
 .(ٕ)جديدةا٤بهدي سيأٌب بشريعة 

وىذه األحكاـ والعلـو ا١بديدة ىي من ىذا العلم الواسع ا٤بوجود عند اإلماـ 
 ا٤بنتظر.

 التعليم.ببالوحي أو إما  كسبٌ العلم  أن بالبرقعي  قول 
 ،يستخدـ الربقعي طريقًة جدليًة ُب مناقشة الشيعة ٗبسألة كسب اإلماـ للعلم

 حيث يقوؿ: ،قْب ُب تلقي علمهملو ويرى أف ا٤بهدي وبقية األئمة كغّبىم من ا٤بخ
ألف العلم وا٤بعرفة  ؛عن طريق التعليم والتعلمعلم األئمة كغّبىم من الناس، كاف )

ف ىناؾ إٝباعًا على عدـ نزوؿ إلكسب والتعليم، أو بالوحي، وحيث يكوناف إما با
 .(ٖ)(علمهم بالتعليم والتعّلم قطعاً  الوحي على اإلماـ، فيكوف
ا أنو ال توجد ألحٍد ميزة على أحٍد ُب مسألة العلم إال بقدر مإذاً، يرى الربقعي 

إذ الوحي ال ٲبكن أف يتنزؿ على بشر من سائر الناس  ؛يبذلو اإلنساف من تعلٍم وتعليم
 تفاؽ، فلم يتبق بْب ا٤بخلوقْب من شيء يتفاضلوف فيو ُب مسألة العلم غّباوىذا ٧بلُّ 

دارسة والتعلم واالستزادة
ُ
 .ا٤ب

                                                           

 .(ٖٔ(، برقم: )٘ٚٙ( كماؿ الدين، ص: )(ٔ
استأنف  -عليو السبلـ-أنو يقوؿ: ))إذا قاـ القائم  -رضي ا عنو-( ولذلك يرووف عن علي (ٕ

 .[(ٖٚٙ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )] .((-y-كما دعا رسوؿ ا دعاًء جديداً  
 (.٘ٚٔ( كسر الصنم، ص: )(ٖ
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هبذا الكبلـ أف يقرر إبطاؿ ٝبيع ما ينسبو الشيعة لؤلئمة عمومًا من  وىو يريد
علـو يقولوف إهنم تلقوىا إما عن طريق الوحي أو عن طريق تشبيههم ألئمتهم بأنبياء ا 

 تعأب كما سبق عرضو.
-   ئمة بقولو تعأب لرسولو الكرمي وٰبتج الربقعي على غلوىم ُب وصف علم األ

y-  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿حيث يقوؿ تعأب:  ،العلم إال القليلأنو ٓب يؤت من 

 ٺ ٺ ﴿: -y-، وبقولو تعأب لرسولو الكرمي (ٔ)﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 .(ٕ)﴾ٿ ٿ

فد ال ٧بالة، سواء كانوا يزيدوف علمهم أـ ال ويقوؿ: إف علم األنبياء واألولياء ين
 .(ٖ)يزيدونو

 ، فكيف(ٗ)﴾ڃڃڃ﴿على نقص علم األئمة قولو تعأب:  يدؿُّ ٩با و 
 !.وأنو ُب ازدياد؟ د ناف٥بم أف ٯبعلوا علم اإلماـ غّب يسوغُ 

ماـ ٤بقاـ األلوىية معتربين علمو كعلمو أهنم إ٭با يسعوف لّبفعوا اإل -أيضاً -ويذكر 
تعأب، مع أف األئمة اعَبفوا مراراً ٔبهلهم ُب بعض األشياء وذلك كما ُب أدعيتهم، رووا 

 زرارة أنو قاؿ:عن 
، قاؿ: قلُت: يقوؿ: لوال أنَّا نزداد ألنفدنا -عليو السبلـ-٠بعُت أبا جعفر 

إذا كاف ذلك ُعرض على رسوؿ ؟ قاؿ: أما إنَّو -y-شيئاً ال يعلمو رسوؿ ا  دادوفتز 
 .(٘)، ٍبَّ على األئمَّة، ٍبَّ انتهى األمر إلينا-y-ا 

                                                           

 (.٘ٛ( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٗٔٔ( سورة طو، اآلية رقم: )(ٕ
 (.ٚٛٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٖ)
 (.ٜٙ( سورة النحل، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٕ٘٘/ ٔؿ الكاُب: )أخرجها الكليِب ُب أصو انظر: ( ٘)
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أنو  -عليو السبلـ-اب أيب عبدا ٗبا رووه عن بعض أصح -أيضاً - وٰباّجهم
 قاؿ ٥بم:

بأمّب  ، ٍب-y- حٌب يبدأ برسوؿ ا -وجل عز-ا ليس ٱبرج شيء من عند 
 .(ٔ)، ٍب بواحٍد بعد واحد، لكيبل يكوف آخرنا أعلم من أّولنا-عليو السبلـ-ا٤بؤمنْب 

ٗبعُب أنو  ،ويوضح وجو النقص ُب ىذه الرواية أهنا عممت لؤلئمة علم كل شيء
 ،ال يغيب عنهم علم شيء من األشياء، بينما عآب الربزخ وعآب الغيب ال يعرفو األئمة

وىم أفضل من  -عليهم الصبلة والسبلـ-أف يطلع عليو أحد حٌب األنبياء  وال ٲبكن
ويستدؿ على ذلك  ،ألف علم الغيب ال ٲبكن أف يعلمو غّب ا سبحانو وتعأب؛ األئمة

ٺ ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿بقولو تعأب: 

 .(ٕ)﴾ٿ ٺ

ويذكر أهنم لو كانوا يقرؤوف صريح القرآف الكرمي من غّب تأويل لو لعلموا أف ا 

 .(ٖ)﴾ڦڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ﴿تعأب يقوؿ: 

 ںںڻڻڻڻ﴿: -y-وأنو تعأب يقوؿ عن رسولو 

، وىم بالفعل يقرؤوف ىذه اآليات ولكن بأحكاـ وتأويبلت (ٗ)﴾ہۀہۀ
 تعِب أئمتهم ا٤بعصومْب. على أهنا باطنية تدؿُّ 

  معرفة الغيب.الفرق بين اإليمان بالغيب و 
وذلك ُب تعليقو  ،يبمعرفة الغجوىريًا بْب اإلٲباف بالغيب و الربقعي فرقًا  يستنتج

                                                           

 (.ٕ٘٘/ ٔأصوؿ الكاُب: ) انظر:( ٔ)
 (.ٜٓٔ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٕ)
 (.٘ٙ( سورة النمل، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٓ٘( سورة األنعاـ، اآلية رقم: )ٗ)
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 حيث (ٔ)﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿على قولو تعأب ُب وصف عباده ا٤بتقْب: 
 يقوؿ:

قوف بذلك ويؤمنوف بو وأصحابو وأمتو األتقياء يصدّ  -y-والرسوؿ الكرمي 
 بالغيب. وَف من ا٤بؤمنْبويُعدُّ 

الغيب ولكن وا٤بتقوف من أصحابو وأمتو مؤمنْب ب -y-يو فيصبح رسوؿ ا وعل
يعرؼ الغيب بنفسو، على ألف العآِب بالغيب ىو ا تعأب الذي  ؛ليسوا عاِلمْب بالغيب
 .باعو الذين يؤمنوف بأخبار الغيبوأت -y-خبلؼ الرسوؿ 

ا٤بتقوف، وىذا األمر فالِعآب بالغيب ىو ا وحده، وا٤بؤمنوف بالغيب ىم عباده 
ن علمائهم ا٤بتقدمْب هبذا الوضوح ٓب يفهمو الرواة الشيعة وال الناقلوف عنهم م

 .(ٕ)ألهنم ٓب يكونوا يفكروف بغّب إغداؽ الصفات وا٣بصاؿ ا٣بارقة لئلماـ؛ وا٤بتأخرين
  (علم اإلمام)مع الشيعة حول فائدة مناظرة. 

مناقشة بسيطة، ليس علم اإلماـ" عامة الشيعة ُب " -رٞبو ا- ناقش الربقعي
أنو إذا كاف ىذا العلم لئلماـ فيها تعقيد، يفهمها العامي والعآب على حد سواء، ويذكر 

هبذا الكم ا٥بائل من ا٤بعلومات وأنو يعلم ٝبيع ما تعلمو ا٤ببلئكة واألنبياء والرسل، 
 .١بن واإلنس ليقيم حكومة عادلة؟!فلماذا ٓب يسخر ا

نطق الطّب فإف عليو أف يكشف علومًا مفيدًة للبشر، وإذا كاف وإذا كاف يعرؼ م
يعرؼ فوائد األشجار فإف عليو أف يبْب خواصها، وإذا كاف يعرؼ ا١براثيم فإف عليو أف 

 .وأمثالو (ٖ)يكشف األمراض كباستور

                                                           

 (.ٖ - ٕرقم: ) تاف( سورة البقرة، اآلي(ٔ
 (.ٜٛٔ - ٛٛٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (ٕ
ستّب، وىو عآب كيميائي فرنسي ا١بنسية، ومن مؤسسي علم األحياء ( ا٠بو الصحيح: لوي با(ٖ

ف أصل األمراض من إأي  ؛الدقيقة ُب علم الطب، ومن مؤسسي علم جراثيم األمراض
، (ـ ٕٜٛٔ) :وافتتح ُب عاـ ،نشئ با٠بو )معهد باستور( ُب فرنساأُ ا١براثيم ا٣بارجية، وقد 

= 
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فلماذا ٓب وإذا كاف يعرؼ الكهرباء فلماذا ٓب يسخرىا؟، وإذا كاف يعرؼ الطباعة 
افات والفرؽ ا٤بتمثلة يصنع مطبعة لينشر حقائق اإلسبلـ لتزوؿ كل ىذه ا٣بر 

 .(ٔ)باإلسبلـ؟!
وإذا كاف يعرؼ علـو الكوف والصناعات فقد كاف عليو أف يصنع سفينة فضائية، 

 .والتلفاز وىكذا ويصنع اإلذاعة
 !.اؿ لكفار أوربا يكتشفوف كل ذلك؟٤باذا ٓب يفعل كل ذلك وترؾ اجمل

وإذا كاف يعرؼ ىذه العلـو وٓب يبينها فبلبد أنو كاف ٖبيبلً، وكاف يضنُّ هبا على 
األمة!!، إف ا٤برء ليحار ُب أمر ىؤالء ا١ُبّهاؿ الذين ا٫بصر ٮبهم ُب الغلو ٕبق اإلماـ 

 .(ٕ)وا٤بغاالة بأوصافو
 على إبطال غلو  -عليهم الصالة السالم- األنبياء بعلم استدالل البرقعي

 في علم اإلمام.الشيعة 
عليهم الصبلة -نبياء عن علم األ عند حديثواٚبذ الربقعي موقفًا معتداًل 

علـو  ووصف حْب ذكرحقًا وعداًل وتوسطاً، وأجاب  ٩بتلئاً وسّجل موقفًا  ،-والسبلـ
 مبالغات الشيعة وغلوىم ُب وصفهم علـو أئمتهم االثِبعلى  -عليهم السبلـ-األنبياء 
حكمة التالية ويتضح جوابو منعشر، 

ُ
 :خبلؿ النقاط ا٤ب

 .-y-علم النبي نوح  -

                                                           
= 

فلسفتنا، تأليف/ ٧بمد انظر: ]الطاعوف،  ( ىو االسم العلمي ٤برضpesteومرض باستور )
 ([.ٖٕٔباقر الصدر، ص: )

( ىذه ىي دعوة الربقعي الٍب يريد أف يصل ٔبميع الناس وخصوصًا الشيعة اإلمامية إليها، وىي ٔ)
تقـو على نبذ الفرؽ ٝبيعها وترؾ التعصب للمذاىب والرجاؿ، والعودة إٔب اإلسبلـ األصيل 

اء واألفكار واالجتهادات ا٣باطئة الٍب أنتجت للشيعة خرافات النقي الصاُب من ٝبيع اآلر 
 وخزعببلت. اً وأوىام

 (.ٕٜٔ - ٜٔٔكسر الصنم، ص: )انظر:  ( (ٕ
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 -عليو السبلـ-أنو ذكره و  -عليو السبلـ-يوّضح الربقعي علم نيب ا نوح 
خبلؿ موقف قومو معو عندما دعاىم لئلٲباف بو وبرسالتو فقالوا عليو أشياء من  خفيت
بقو٥بم ىذا يريدوف الطعن والتقليل من فقومو ، (ٔ)﴾جسجخحخمخ﴿لو: 
 .-عليو السبلـ-أتباعو  شأف 
 وأنو ال يعلم ما ٚببئو قلوهبم، ،أنو ليس لو إال ما ظهر من إٲباهنم بقولو:أجاهبم و 
بأتباعو وطلبوا منو أف يقصيهم أجاهبم قائبلً:  -عليو السبلـ-و٤با طعن قـو نوح : فيقوؿ
اف ك  ، ومراده من ذلك أف يبْب ٥بم أنّو إذا(ٖ)(ٕ)﴾ٱٻٻٻٻپ﴿

ويذكر أنو ال  وىو أفضل من األئمة وٚبفى عليو أشياء، -عليو السبلـ- نيب ا نوح 
 فإف األئمة من باب أؤب أف ٚبفى عليهم أشياء. يعلم عنهم ما يعملوه،

 .-y-بداهلل عبن  علم خاتم األنبياء والرسل محمد -
الذي  -y-على أف رسوؿ ا  دؿُّ ت كثّبةيذىب الربقعي إٔب أف ىناؾ آيات  
- ومنها قولو تعأب ُب ٧بكم التنزيل عن رسولو ،ىو خٌّب من األئمة ال يعلم كل شيء

y- :﴿  ائ  ائ  ەئ   ەئ    ى﴿، وقولو: (ٗ)﴾ک  ک  ک  ک   گ

 ڃ﴿، وقولو: (ٙ)﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿، وقولو: (٘)﴾وئ

فهذه  ،(ٛ)﴾ڀ ڀ  پ پ ﴿، وقولو: (ٚ)﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

                                                           

 (.ٔٔٔ( سورة الشعراء، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٔٔ( سورة الشعراء، اآلية رقم: )ٕ)
 .(ٕٜٔ-ٜٔٔكسر الصنم، : )انظر:  ( ٖ)
 (.ٜ( سورة األحقاؼ، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٕ٘سورة ا١بن، اآلية رقم: ) (٘)
 (.ٕ٘( سورة الشورى، اآلية رقم: )ٙ)
 (.ٔ( سورة الطبلؽ، اآلية رقم: )ٚ)
 (.ٖ( سورة عبس، اآلية رقم: )ٛ)
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 وىو خّب من األئمة ال يعلم كل شيء. -y-اآليات تدؿُّ على أنو 
 مع أنو بإقرار الرسوؿ -y-طاعة العباد لرسولو ا تعأب أوجب  ومع ذلك فقد

-y-  ڈ  ﴿قاؿ تعأب عنو: ُب القرآف أنو ٓب يكن يعلم شيئًا من أخبار السماء كما

من أخبار  -y-، وٓب يكن يعلم رسوؿ ا (ٔ)﴾ک ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
 :يؤكد ىذا ا٤بعُب بقولو، و (ٕ)إليو فضبلً عن أخبار السماء األرض قبل أف يوحى

واإلحاطة بكل مكاف،  بكل شيء))ليس ىناؾ تبلـز بْب ا٢بياة وبْب العلم 
ٓب يكن لو علٌم ٗبا ٯبري ١بّبانو و٦باوريو إال إذا أعلمو ا أو أخربه  -y-فرسوؿ ا 

حابو ُب بئر معونة وٓب يدِر الناس بذلك، كما حصل عندما قُتل عدٌد كبٌّب من أص
 .(ٖ)بذلك

يت ُب وتأخرت زوجتو عائشة عن القافلة ُب العودة من سفر بِب ا٤بصطلق وبق
 .(ٗ)وٓب يكن لو علم بذلك ،البادية وحدىا

                                                           

 (.ٜٙ( سورة ص، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٓٓكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٕ)
   رسوؿ ا ( حادثة بئر معونة تلطخت هبا أيدي ا٤بشركْب ُب قتل سبعْب من خيار أصحاب(ٖ

-y-، وا إٔب رسوؿ ا ؤ وىي أف أناسًا جا-y-  وطلبوا منو أف يبعث معهم رجااًل
يعّلموهنم القرآف والسنة، وقبل أف يصلوا إليهم غدروا هبم ٝبيعًا وقتلوىم، حٌب تأٓب رسوؿ ا 

-y- [(ٚٚٙانظر: صحيح مسلم، حديث رقم: )] .٥بذه ا٢بادثة كثّباً عندما بلغو خربىم. 
وكاف من  ،ويأخذ إحداىنَّ  ،كاف يقرع بْب زوجاتو ُب غزواتو  -y-( وذلك أف رسوؿ ا (ٗ

نصيب عائشة ا٣بروج ُب ىذه الغزوة، وُب طريق العودة، نزؿ ا٤بسلموف للراحة، ونزلت عائشة 
ا موعند ،من ىودجها لبعض حاجتها، و٤با عادت افتقدت عقدًا ٥با، فرجعت تبحث عنو

يث  حا٤بعّطل السلمي، وعرفها، بن  وبقيت مكاهنا حٌب مرَّ هبا صفوافعادت ٓب ٘بد أحداً، 
كاف قد رآىا قبل فرض ا٢بجاب، فحملها على بعّبه وانطلق هبا إٔب ا٤بدينة ودخلها بعد 

انظر: ] .سلوؿ استغبلؿ ىذه ا٢بادثةبن  أيببن  وتؤب عبدا -y-دخوؿ رسوؿ ا 
 .[(ٕٓٚٚمسلم، حديث برقم: ) (، وصحيحٓ٘ٚٗصحيح البخاري، حديث برقم: )
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وُب معركة أحد ُأصيب ٕبجر ُب جبينو وشفتو وفّكو ولو كاف لو علم مسبق بذلك 
. (ٔ)ن الضارب حٌب ال يصاب بذلك ا٢بجروا٫برؼ بعيدًا عألبعد رأسو عن الضربة 

ڃ    ڄڄ  ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦڤ ڤ ﴿وقاؿ ا تعأب: 

 .(ٖ)(((ٕ)﴾چ  چ   چڃ  ڃ  ڃ   چ

 .-y-علم النبي يعقوب  -
ٓب  -عليو السبلـ-عن أبيو يعقوب  -عليو السبلـ-يوسف ا عندما غاب نيب 
ه أف يذىبوا للبحث عن ءف، وذكر ا تعأب أنو أمر أبنايوس ابنو يكن يعرؼ مكاف

: -عليو السبلـ- فقاؿ تعأب على لساف نبّيو يعقوب ،يهم يوسفأخ
ڀ  ٺ    ڀپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ٱٻٻٻٻ﴿

ولذلك يقوؿ الربقعي مبينًا للشيعة عدـ  ،(ٗ)﴾ٿٺٺٺٿٿٿ
 :-عليهما السبلـ- لم النيب يعقوب ٗبكاف ابنو يوسفع

أحواؿ ابنو يعلم وىو ُب فلسطْب ب -عليو السبلـ-يكن النيب يعقوب ))ٓب 
 .(٘)وعاش مدة طويلة حزيناً على فراقو(( ،-عليو السبلـ-يوسف 

                                                           

، حٌب أصيب بإصابات عديدة، وعندما ساؿ دمو -y-( وكاف ذلك بعد مقاومة شديدة منو (ٔ
(( فأنزؿ ا: ))ليس قاؿ: ))كيف يفلح قـو خضبوا وجو نبيهم وىو يدعوىم إٔب اإلسبلـ؟

ن األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظا٤بوف(( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: لك م
٤با طمع ُب إسبلمهم: ))رب اغفر لقومي فإهنم ال  -y-( فقاؿ رسوؿ ا ٕٛٔ)

(، وصحيح مسلم، ٘ٚٓٗ، ٖٚٓٗانظر: صحيح البخاري، حديث برقم: )] .يعلموف((
 .[(ٜٔٚٔحديث برقم: )

 (.ٔٓٔة رقم: )( سورة التوبة، اآلي(ٕ
 (.ٖٕ( ا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: )(ٖ
 (.ٚٛ( سورة يوسف، اآلية رقم: )(ٗ
 (.ٖٓ، ص: )ا٣برافات الوافرة( ٘)
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ال يعلم عن ابنو  -عليو السبلـ-نيب ا يعقوب  ومراده من ذلك بياف أنو إذا كاف
وأف ال يعلم اإلماـ ا٤بهدي  ،مة أشياءيوسف شيئًا فمن باب أؤب أف ٚبفى عن األئ

 بكل شيء.
 .-y-إبراىيم  (ٔ)األنبياء يعلم أب -

وىو  ،-عليو السبلـ-عن نيب ا تعأب إبراىيم ح الربقعي خفاء بعض العلم يوضّ 
-عليهم الصبلة والسبلـ-من األنبياء  اً عأب من ذريتو عددالنيب الكرمي الذي جعل ا ت

 ٓب يكن -y- بّب الذي خصَّ بو ا تعأب ىذا النيب الكرميإال أف ىذا الفضل الك ،
-  لك عندما أقبل إليو ا٤ببلئكة وذ ،-عليو السبلـ-حائبًل دوف خفاء بعض العلم عنو 

 أنكر قدومهم عليو، يقوؿ الربقعي:و  ،ٓب يكن يعرفهم ضيوفاً ُب بيتو -عليهم السبلـ
ٕبقيقة ضيوفو الذين كانوا من  -ـعليو السبل-ا ٓب يعلم أبو األنبياء إبراىيم ))كم
 .(ٖ)(((ٕ)﴾ېېىى﴿قاؿ: ا٤ببلئكة حٌب 

باب أؤب أهنم ال يعلموف كل  عشر من ثِبذًا يكوف ا٤بهدي وٝبيع األئمة االفإ
 شيء.

 .-y-علم النبي موسى  -
ل شيء، وقد خفيت عليو ٓب يكن يعلم ك -عليو السبلـ-إف نيب ا موسى 

، ومن ذلك -عليو الصبلة والسبلـ-اء، وىو من أوٕب العـز من الرسل بعض األشي
وبأف أخاه ىاروف  ،حيث ٓب يعلم عن عبادة قومو للعجل ،(ٗ)عندما كاف ُب الطور

                                                           

من بعده  -عليهم السبلـ - بػ "أبو األنبياء" لكوف األنبياء -عليو السبلـ-( وسبب تسميتو ٔ)
 يلقب بػ "أبو البشر". -ـعليو السبل-بينما نيب ا نوح  ،ٝبيعهم من ذريتو

 (.ٕ٘( سورة الذاريات، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٖٓ( ا٣برافات الوافرة، ص: )ٖ)
ومن أ٠بائها: طور سيناء، وفتح ُب زمن  ،( الطور: جبل بقرب أيلة، تقع ُب مدينة خليج سيناء(ٗ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ُصلحاً، قاؿ تعأب عنها ُب القرآف الكرمي:  -y-النيب 
= 
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 من عبادة العجل فلم يطيعوه كما قاؿ تعأب:اجتهد ُب منعهم 

 ٺ ڀڀ ٻٻٻپپپ پڀٻٱ﴿

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

وال  ، وكذلك ٓب يكن يعلم بعّلة قياـ صاحبو ٖبرؽ السفينة(ٔ)﴾ڃچڃ
 .(ٕ)بعلة بناء ا١بدار دوف أجر

وٱبالفوف بذلك القرآف الذي ينفي علم  (ٖ)الء فهم يعلموف كل شيءأما ىؤ 
 .(ٗ)الغيب عن أي إنساف ٗبا ُب ذلك األنبياء

نسي  (٘)بأف رفيقو ُب السفر -عليو السبلـ-يضًا ٓب يكن يعلم نيب ا موسى وأ

                                                           
= 

 ٻ﴿، وقاؿ تعأب: [(ٕٓ) :ا٤بؤمنوف، اآلية رقمسورة ] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ

، ولليهود فيو اعتقاد [(ٖ - ٕ) :رقم تافسورة التْب، اآلي] ﴾پ پ پ پ ٻ
/ ٗأُمر بذبح إ٠باعيل فيو، انظر: معجم البلداف، ص: ) -و السبلـعلي-ويزعموف أف إبراىيم 

ٗٚ - ٗٛ.) 
 (.ٓ٘ٔ( سورة األعراؼ، اآلية رقم: )(ٔ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿( انظر: سورة الكهف، اآليات من قولو تعأب: (ٕ

ىئ  ىئ  ىئ  ی       ېئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ﴿، إٔب هناية قولو تعأب: [(ٖٙ) :اآلية رقم] ﴾ٹ 

 .[(ٕٛ) :اآلية رقم] ﴾ی  ی  ی 
لديهم علم الغيب بكل ما  -عليهم السبلـ-( يقوؿ السيد كماؿ ا٢بيدري: ))فيثبت أهنم (ٖ

 (.ٕٛٙو الكتاب ا٤ببْب من علـو غيبّية((، علم اإلماـ، ص: )يضمّ 
 (.ٛٔٔٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( (ٗ
عليو الصبلة -( رفيقو ُب السفر ىو: فتاُه حسب لفظ كتاب ا تعأب، وىو ا٣بادـ لو (٘

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿، كما قاؿ تعأب عنو: -والسبلـ
= 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ﴿ا٢بوت عند الصخرة قاؿ تعأب: 

 .(ٔ)﴾ڦ   ڦ  ڦ    ڄ ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

عصاه الٍب أبد٥با ا حّية ُب بداية األمر سوؼ تصبح يـو  ٓب يكن يعلم بأفو 
أف ينجح السحرة ُب خداع  بل وأوجس ُب نفسو خيفةً  ،كبّباً التحدي مع السحرة ثعباناً  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿الناس قاؿ تعأب: 

 .(ٖ)،(ٕ)﴾ڃ

فهل يكوف من ىو  ،ال يعلم كل شيء -عليو السبلـ-موسى  فإذا كاف نيب ا
 كاألئمة واإلماـ ا٤بهدي أفضل منو ُب العلم؟!.  أقل منو شأناً ومنزلة

 .-y-علم النبي عيسى  -
فضبًل عن  ،ٓب يكن يعلم كل شيء -عليو السبلـ-أف نيب ا عيسى  بّْب الربقعي

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ﴿تعأب عنو: ا علم الغيب كما قاؿ يُنسب إليو أف 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ  ڳ ک    گ 

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ہہ

     ﯁            ﯀﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﮹﮸

                                                           
= 

 .[(ٕٙ) :رقم ]سورة الكهف، اآلية ﴾ڀ   ڀ  ڀ  
 (.ٖٙ( سورة الكهف، اآلية رقم: )(ٔ
 (.ٛٙ - ٚٙرقم: ) تاف( سورة طو، اآلي(ٕ
 (.ٖٓ( ا٣برافات الوافرة، ص: )(ٖ
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الذي كاف  -عليو السبلـ-عيسى نيب ا ، فهذه اآلية تبْب أف (ٔ)﴾   
فكيف  ،أحواؿ أمتوبعض من الرسل ومن كبار األنبياء ٓب يكن لو علم ب من أوٕب العـز

خفيت عليو بعض  -y-، وىذا النيب الكرمي (ٕ)لم اإلماـ أو ابن اإلماـ بذلكيع
 األشياء؟!.
 

 .-y-علم النبي سليمان  -
أحواؿ قـو شيء من ٓب يكن يعلم بكل  -عليو السبلـ-سليماف وكذلك نيب ا 

 ېئ ۆئۈئۈئېئ ېئ﴿: قاؿ تعأب ،أطلعو ا٥بدىد على ذلكسبأ حٌب 

، فكيف يكوف األئمة وا٤بهدي عا٤بْب (ٗ)،(ٖ)﴾ییییجئ ىئ ىئ ىئ
 .؟!شيء وأنبياء ا تعأب ٚبفى عنهم أشياء كثّبة ومطلعْب على كل

 اء والصالحينعلم األولي. 
ٓب يقف الربقعي وىو يكشف زيف ما يدعيو الشيعة وينسبو إٔب اإلماـ من علم 

الصا٢بْب ال يعلموف كل ٝبيع األولياء و  ببياف علم األنبياء فحسب، بل بّْب أف سائر
 .من العلمكثّبة وٚبفى عنهم أشياء   ،وال يعلموف الغيب ٯبري من حو٥بم، شيء

لشيعة من غلو ومبالغة ُب وصف علم األئمة واألولياء خبلفًا ٤با ىو موجود عند ا
ويستدؿ على ذلك بقصة أصحاب الكهف عندما استيقظوا من نومتهم  ،والصا٢بْب

حيث ٓب يكونوا يعلموف كم لبثوا  ،بعد أكثر من ثبلٜبائة سنة من النـو وىم ُب الكهف

                                                           

 (.ٚٔٔ - ٙٔٔرقم: ) تاف( سورة ا٤بائدة، اآلي(ٔ
 (.ٕٖ - ٖٔ، ص: )فرةا٣برافات الوا( (ٕ
 (.ٕٕ( سورة النمل، اآلية رقم: )(ٖ
 ا٤برجع السابق.انظر: ( (ٗ
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، مع أف أصحاب الكهف ٓب (ٔ)﴾ڭڭڭڭۇ﴿بعضهم: ُب كهفهم؟ فقاؿ 
 .عاديْب، بل كانوا من الصا٢بْب يكونوا أناساً 

والنتيجة أنو إذا ٓب يكن لؤلنبياء واألولياء علٌم ٕبا٥بم فكيف يكوف ٥بم علٌم ٕباؿ 
-أيب طالب بن  أمّب ا٤بؤمنْب علي، ويستدؿ أيضًا ٗبا ثبت لدى الشيعة عن (ٕ)غّبىم؟

 ا قاؿ عن نفسو:معند -رضاهرضي ا عنو وأ
))أيها الناس كل امرئ مبلؽ ما يفر منو ُب فراره، واألجل مساؽ النفس وا٥برب 
منو موافاتو، كم أطردت األياـ إٔبثها عن مكنوف ىذا األمر فأىب ا إال إخفائو، 

 .(ٖ)ىيهات علم ٨بزوف((
خّبة أولياء ا وىو عند الشيعة أّوؿ األئمة و  ،أيب طالب أمّب ا٤بؤمنْببن  وعلي
عنو أشياء كما قاؿ تعأب أخفى ا ا٤بوجودة فيو فقد ومع كل ىذه ا٤بيزات  ،والصا٢بْب
 :وىو األعرؼ بنفسو من الشيعة أدعياء اتباعو ،عن نفسو

من ٩بن جاء بعده ))فأىب ا إال إخفائو، ىيهات علم ٨بزوف((، فيكوف غّبه 
 أف ٱبفى عليهمباب أؤب لصا٢بْب والناس من سائر اأو من غّبىم من من األئمة ذريتو 

 طبلعهم ومعرفتهم بكل شيء.يقل ابعض العلم، و 
  وال يشاركو فيو خلقووحده العلم الشامل بكل شيء خاص باهلل(ٗ). 

                                                           

 (.ٜٔ( سورة الكهف، اآلية رقم: )(ٔ
 .(ٕٖ-ٖٔا٣برافات الوافرة، ص: )انظر: ( (ٕ
 (.ٚٗٔ( هنج الببلغة، ا٣بطبة رقم: )(ٖ
لشامل لكل شيء ُب ( وإٔب ذلك ىدى ا أىل السنة وا١بماعة على اإلٲباف بعلم ا تعأب ا(ٗ

سورة ] ﴾ ۀہہ﴿ملكو وُب خلقو، كما ُب غّب موضع من القرآف الكرمي: 

، [(ٕٔ) :سورة الطبلؽ، اآلية رقم] ﴾مخ حخ جخ مح جح﴿، [(ٕٕ) :ا٢بشر، اآلية رقم

 ۓ ے ۓ ے ھ﴿، [(ٖ) :سورة سبأ، اآلية رقم] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

، بل إفَّ ا تعأب يعلم مقادير ا٣ببلئق قبل [(ٖٕ) :سورة األنفاؿ، اآلية رقم] ﴾﮲
= 
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وىي ا٣ببلصة الٍب يريد الربقعي الوصوؿ إليها بعد أف استعرض جوانب عديدة 
بياهنم للعلم ا٣باص باإلماـ الثاين من غلو الشيعة ومبالغاهتم ُب وصف علم األئمة و 

أوليس ا عا٤بًا بكل شيء، يعلم ما  حيث يتوجو إليهم بالسؤاؿ قائبًل: ،عشر ا٤بهدي
ُب السماوات واألرض، وىو عليم بصّب، يعلم ما يلج ُب األرض وما يصعد إٔب 

ياء هل األنب؟ فالسماء، وما ٱبطر على قلب البشر، وىو أقرب إٔب عبده من حبل الوريد
ؼ ويستطيعوف التعرّ  ،واألولياء أدركوا من يعيش ُب زماننا بعد موهتم وٲبيزوف بْب أصواهتم

وىذه ىي آيات القرآف الكرمي الٍب تنص على حقيقة تضرب  عليهم وعلى مشاكلهم؟؟
قاؿ تعأب على بكل ىذه األفكار واألوىاـ الٍب يرددىا الشيعة عرض ا٢بائط، فقد 

  ٺڀ ڀ ڀ  ڀ  پٻ  پ  پ  پٻٻٻ﴿و: لساف ٝبيع أنبيائو ورسل

اآليات الكرٲبة الدالة ىذه  . فانتقى أبو الفضل الربقعي(ٕ)،(ٔ)﴾ٿٺ ٺ ٺ
 .ا٤بناسبآلية وتوظيفها ُب السياؽ ا حسن اختيارأو  ،على القوؿ ا٤بعتدؿ الذي رجع إليو

  

                                                           
= 

ما أوجد ٝبيع ىذه ا٤بخلوقات كاف عا٤بًا قبل إٯبادىم بكل شيء أف ٱبلقهم، فإنو تعأب عند
 اً من ذرات خلقو، وأنو إذا خلقهم وأوجدىم على ماذا سيكونوف، وٓب يظهر ا سبحانو أحد
من خلقو أو مبلئكتو فضبًل عن أنبيائو ورسلو والصا٢بْب واألولياء من عباده على شيء من 

  وليس ،عن كل تشبيو أو ٛبثيل ةو وتعأب لذاتو ا٤بنزىذلك العلم، بل ىو ٩با اختص بو سبحان
 كما وقع فيو الرافضة عندما شّبهوا ا٤بخلوقْب با٣بالق.

 (.ٜٓٔ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٜٚ - ٛٚتضاد مفاتيح ا١بناف مع آي القرآف، ص: )انظر: ( ٕ)
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 .(ٔ)ذي القرنينلالمهدي  مشابهة: السادسالمبحث 

وردت قصة ذي القرنْب ُب كتاب ا تعأب مفصَّلة، وقبل أف أسوؽ القصة كما 
عندما سألو  -y- رسولووردت ُب القرآف الكرمي البد من أف أذكر أفَّ ا تعأب قاؿ ل

جل -قصة ذي القرنْب ٝبيعو وحيٌّ منو فَّ ما ُب إأي  ؛ا٤بشركوف عن ذي القرنْب )قل(
 .وىو الواجب اإلٲباف بو دوف غّبه ،-وعبل

ذي القرنْب ببل ٖببلؼ ما سيأٌب من توّسع بعض ا٤بفسرين بذكرىم ألخبار عن 

ىب   مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿ ، يقوؿ تعأب:دليل عليها

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ   يب  جت 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڇ  ڍ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

                                                           

من أخبار بِب إسرائيل،  نْب كثّبٌ القرنْب: ذكر القرطيب وابن كثّب أنو نُقل ُب قصة ذي القر  و( ذ(ٔ
، وأنو طاؼ معو بالبيت العتيق ٤با بناه إبراىيم -عليو السبلـ-وذُكر بأنو كاف ُب زمن ا٣بليل 

، وقرب إٔب ا قرباناً، وعاش ألفًا وستمائة سنة ٯبوب األرض طو٥با والعرض -عليو السبلـ-
(، ٖ٘ - ٘ٗ /ٔٔالقرآف: )لبلستزادة انظر: ا١بامع ألحكاـ ] .حٌب بلغ مطلع الشمس

. كما ذُِكر ُب سبب تسميتو بذي القرنْب [(ٜٖٔ - ٖٙٔ/ ٖتفسّب القرآف العظيم، ص: )
عدة أقواؿ منها: أف صفحٍب رأسو كانتا من ٫باس، وقيل: ألنو ملك الرـو وفارس، وقيل: ألنو 

وٝبيع  .[انظر: ا٤برجع السابق] .بلغ ا٤بشارؽ وا٤بغارب من حيث يطلع قرف الشمس ويغرب
من األقواؿ ُب ذي القرنْب السيد  اً ىذه األقواؿ ظنوف وال يوجد دليل عليها، و٩بن ساؽ كثّب 

 (روح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم والسبع ا٤بثاين)٧بمود األلوسي البغدادي ُب تفسّبه 
 .[(٘ٛٗ - ٓٙٗ/ ٘ٔانظر: )]
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ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ۆئ  ۈئ  ۈئ     ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  

حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  

ٱ  ٻ  مح  جخ   حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   

 .(ٔ)﴾ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

ظيماً ٩بكناً فيو من ٝبيع ما يؤتى القرنْب ٩بن أعطاه ا تعأب ملكاً ع ووقد كاف ذ
 .آالت ا٢برب وا٢بصاراتا٤بلوؾ من التمكْب وا١بنود و 

و٥بذا ملك ا٤بشارؽ وا٤بغارب من األرض، ودانت لو الببلد، وخضعت لو ملوؾ 

پ   ٻ ٻ پٱٻٻ﴿قاؿ تعأب:  ،، وخدمتو األمم من العرب والعجمالعباد

 .(ٕ)﴾پ پ ڀ

كما ذُِكَر عنو أنو كاف يستخدـ الشدَّة والقوة ُب حق من ال يؤمن با تعأب 
ويوحده ويبقى على الشرؾ والكفر بربو، وكاف ُب َسّْبِِه كلما مرَّ بأمَّة قهرىم وغلبهم 

قولو  فإف أطاعوه وإال أذ٥بَّم وأرغم آنافهم، وىذا معُب -وجل عز-ودعاىم إٔب ا 
 .(ٗ)،(ٖ)﴾چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ﴿تعأب فيو: 

الذي  ببقاء ا١بدار ياً ْب على ٝبيع أمم األرض قاطبة باقوال يزاؿ فضل ذي القرن

                                                           

 (.ٜٛ - ٖٛرقم: ) ات( سورة الكهف، اآلئ)
 (.ٗٛاآلية رقم: ) ( سورة الكهف،ٕ)
 (.ٚٛ( سورة الكهف، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٕٗٔ - ٖٙٔ( انظر: تفسّب القرآف العظيم، ص: )ٗ)
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ې ې ﴿ كما ُب قولو تعأب: ،يأجوج ومأجوجوحاؿ دوف خروج  ،بناُه سدًا ٥بم

ې ې ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

فإذا أذف  (ٔ)﴾ىئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  یجئحئمئېئ  ېئ  ېئ  
مكنوف من ىدـ ا١بدار الذي ومأجوج با٣بروج من مكاهنما فسوؼ يت ا تعأب ليأجوج

جل -ُب اإلفساد باألرض كما قاؿ  ليبدؤوا القرنْب دوهنم وا٣بروج من مكاهنم وبناه ذ
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   ﴿ :-وعبل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹڤ ٿ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ

 .(ٖ)،(ٕ)﴾ڦڤ ڤ ڦ ڤ

وقد ورد ُب كبلـ ا٤بفّسرين كثّب من الكبلـ ُب بياف خربه وليس لنا منو سوى  
والتسليم بأف خرب يأجوج  ،اب وصحيح السنة واالكتفاء بواإلٲباف ٗبا ورد ُب الكت

 .(ٗ)إذا أذف ا تعأب لو بالوقوع ومأجوج سيقع كما نصَّ عليو سبحانو
 .تهمفتن وقانا ا

 زلة األئمة مثل منزلة ذي القرنينمن. 
وقد استغل الشيعة ىذه ا٤بنزلة لذي القرنْب فجعلوا أئمتهم مثلو، وكعادهتم فأي 

 سابقة وعلم وفضل فإهنم يشبهوف أئمتهم بو.إنساف لو 
ما منزلة األئمة؟  :نو ُسِئلَ أ -عليو السبلـ-عن أيب عبدا يروي الكليِب حيث 

                                                           

 (.ٜ٘ - ٜٗرقم: ) تاف( سورة الكهف، اآلئ)
 (.ٜٜ - ٜٚرقم: ) ات( سورة الكهف، اآليٕ)
 (.ٕٙ/ ٔٔ( انظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف، ص: )ٖ)
وما بعدىا(، وانظر: تفسّب  ٖٓٙبا٤بأثور، للسيوطي، ص: )( انظر: الدر ا٤بنثور ُب التفسّب ٗ)

 (.٘ٛٗالسعدي، ص: )
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 .(ٔ)))كمنزلة ذي القرنْب(( قاؿ:
 أيّ  أفَّ القوؿ بوذلك ب ،قياس األؤب ُب إثبات فضائل األئمةيذىبوف ل مويظهر أهن

ولذا جعلوا منزلة  ،ألئمتهمف يثبت نفسو وزيادة فبلبد أا خلق فضٍل ثبت ألحٍد من 
 أئمتهم كذي القرنْب.

 
 المهدي سنَّة من سنن ذي القرنين غيبة اإلمام. 

أف عبلقة ا٤بهدي بذي القرنْب ٥با صلة  -حسب مروياهتم-الشيعة كما اّٚبذ 
 -عليو السبلـ-لك طبقًا ٤با يُروى عن أيب جعفر وذ ،بغيبة اإلماـ ا٤بهدي الثاين عشر

 .(ٕ)((أنو قاؿ: ))وفيكم من ىو على سنتو
و ئذي القرنْب ُب طوؿ غيبتو واختفا ويعِب أف ُب الشيعة من سيكوف على سنة

وىو اإلماـ الثاين عشر، وىل َخَلت األدلة القاطعة على إثبات غيبة اإلماـ  عن العآب
 ليو؟!.ا٤بهدي ليتم االحتجاج بذي القرنْب ع

                                                           

 (.ٜٖٛ - ٜٖٚ/ ٔ( أصوؿ الكاُب، ص: )ٔ)
مكَّن لذي القرنْب ُب األرض، وجعل لو من كل  -وجل عز-( وتتمة الرواية: ))...وإف ا ٕ)

 القائم من ولدي شيء سبباً، وبلغ ا٤بغرب وا٤بشرؽ، وإف ا تبارؾ وتعأب سيجري سنتو ُب
 ومن سهٍل وال جبل وطئو ذ وال موضعٌ  فيبلغو شرؽ األرض وغرهبا، حٌب ال يبقى منهلٌ 

، [(ٜٖ٘ - ٜٖٗكماؿ الدين وٛباـ النعمة البن بابويو القمي، ص: )] .القرنْب إال وطئو((
، تأليف الشيخ/ علي الكوراين العاملي، -ع-وانظر أيضاً: معجم أحاديث اإلماـ ا٤بهدي 

مثل ذي القرنْب  -ع-وقد وضع الكوراين عنوانًا للرواية: )إف ا٤بهدي  ،(ٕٙ٘/ ٔ) ص:
يظهر بعد غيبة(، واألىم أف الكوراين ٓب يذكر من أين نسب لذي القرنْب أنو كاف ُب غيبة 

وىذا  ،فلم يرد ذكر غيبتو ُب قصتو الٍب سبق ذكرىا من سورة الكهف !عن العآب قبل ظهوره؟
 ،لذي القرنْب أنو كاف ُب غيبتو ٍب استدؿ هبا على غيبة ا٤بهدي حيث نسب ،من كذبو

واألظهر ُب ىذه ا٤بقارنة بْب غيبة مهديهم وما ورد ُب قصة ذي القرنْب ىو شبو مهديهم 
ا٤بوجود وكذا مهديهم  ،بعد طوؿ غيبة لوال ا١بدار وفن سيظهر يبيأجوج ومأجوج فهم الذ

 ُب السرداب.حسب زعمهم 
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 ألرض سيكون كالتمكين لذي القرنينالتمكين للمهدي في ا. 
ويرى الشيعة أف إمامهم ا٤بهدي ا٤بنتظر إذا ظهر ُب آخر الزماف فسوؼ يكوُف لو 
من التجديد وا٢بـز ُب إعادة قوة الدين ونصر ا٤بؤمنْب كما كاف لذي القرنْب من 

 .(ٔ)التمكْب والنصر والقوة وحصوؿ تأييد األتباع لو
روي اجمللسي أّف اإلماـ الثاين عشر لن يأٌب إال ومعو األمور الصعبة العسّبة على ي

-واه عن أيب جعفر ومن ذلك ما ر  ،الناس، ولن يكوف ُب ٦بيئو للناس شيئاً سهبًل وىّيناً 
 أنو قاؿ: -عليو السبلـ

، وُذِخَر لصاحبكم ))أما إفَّ ذا القرنْب قد ُخيّػَر السحابْب فاختار الذَّلوؿ
الَصعب، قاؿ: قلُت: وما الّصعب؟ قاؿ: ما كاف من سحاٍب فيو رعٌد وصاعقٌة أو برٌؽ 

ماوات فصاحبكم يركبو أما إنّو سّبكب السحاب، ويرقى ُب األسباب أسباب الس
 .(ٕ)((السبع، واألرضْب السبع

 أنو قاؿ: -عليو السبلـ-يروي اجمللسي عن أيب عبدا ُب وُب نفس ا٤بع 
، فاختار الذَّلوؿ وىو ما ليس ))إف ا خّبَّ ذا القرنْب السحابْب الذَّلوؿ والّصعب

                                                           

حيث  ،دوؽ رواية مناقضة ٥بذا ا٤بعُب ُب وصف السمت وا٥بدي العاـ للمهدي( وقد أخرج الصٔ)
سهولة وليونة ومناصحة للخلق كسنة ذي القرنْب ُب  ووصفت رواية الصدوؽ مهديهم بأنو ذ

ولكنو   ،قاؿ: ))إف ذا القرنْب ٓب يكن نبياً  -عليو السبلـ-كما جاء عن أيب جعفر   ،تعاملو
أحب ا فأحبو ا، وناصح  فناصحو ا، أمر قومو بتقوى ا فضربوه  كاف عبدًا صا٢باً 

على قرنو فغاب عنهم زماناً، ٍب رجع إليهم فضربوه على قرنو اآلخر، وفيكم من ىو على 
ا ذكرت رواية اجمللسي خبلفاً (، بينمٜٖٗ - ٖٜٖسنتو(( كماؿ الدين وٛباـ النعمة، ص: )

وأفَّ ا تعأب اّدخر الصعب لو ٖببلؼ ذي القرنْب  ،وأف ا٤بهدي سّبكب الصعب ،لذلك
فإحداىنَّ تصف ىدي ا٤بهدي  ؛وىذا تناقض ُب الروايتْب ،الذي فضَّل اختيار الذلوؿ والسهل
ي القرنْب حينما واألخرى تصفو بأنو سوؼ يسًب بسنة ذ ،العاـ بأنو اختيار للصعب والعسّب

 اختار السحاب السهل اللْب وقيادة الناس با٤بناصحة!.
 (.ٕٖٔ/ ٕ٘( أخرجها اجمللسي ُب البحار، ص: )(ٕ
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عليو -اّدخره للقائم  ألفَّ ا ؛فيو برؽ وال رعد، ولو اختار الصَّعب ٓب يكن لو ذلك
 .(ٔ)((-السبلـ
وقد اٚبذ الربقعي موقفًا من بياف الشيعة للعبلقة بْب ا٤بهدي وذي القرنْب أنو  

مقارنة بْب إمامهم  بقيامهم بعقديستبعد وقوع ىذه األحداث والوقائع، بل يتهّكم 
 :حيث يقوؿ ما نّصو ،ا٤بنتظر وذي القرنْب

ما يأٌب بو مهديهم ىو الشدائد  ))فلينتظر الشيعة فرجهم ما داـ كل
وٱبلو من البياف العلمي  اً وإف كاف مقتضب -يرٞبو ا-وىذا التعليق منو ، (ٕ)والكوارث((

 .ىذا ما وجدتو من كبلمو ُب شأنو إال أف
 ،٤بوقفو من علم األئمةالسابق بيانو  كبلمو بعدأف يُفهم  ُب ىذا ا٤بوضع ويناسب 

 ُب إليهمىذه األخبار ا٤بنسوبة و  ،ال يعلموف الغيب ةأئمة الشيع أّكَد على أفَّ  فقد
، فبل يُعلم عن ذي القرنْب غُّب ما ىي من الرجم بالغيبوعهده ذي القرنْب  الكبلـ عن

فمن أين جاءت ىذه األخبار  ،ورد ُب القرآف الكرمي، وٓب ترد عنو أخبار أخرى ثابتة
ورًا ُب كبلـ ا تعأب عنو وال ا٤بنسوبة إٔب األئمة عن ذي القرنْب وفيها ما ليس مذك

 ؟.- y - منسوباً إٔب الصادؽ ا٤بصدوؽ
اختلقو  ،ويفهم موقف الربقعي منها أنو يرى ىذا من الدجل والكذب على األئمة

 الشيعة ٧باولة إلثبات فضل إمامهم ا٤بنتظر.
 

  

                                                           

 (.ٕٖٔ/ ٕ٘( أخرجها اجمللسي ُب البحار، ص: )(ٔ
 (.ٕٚٔ( ٙبقيق علمي، ص: )(ٕ
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 .(ٔ): قول الشيعة "يا مهدي أدركني"السابعالمبحث 

سوؼ يلمس القارئ أف الربقعي ُب مسألة ىذا ا٤ببحث يذىب إٔب القوؿ ا٢بق 
 ،تالذي عليو أىل السنة وا١بماعة ُب وجوب اللجوء إٔب ا تعأب ُب ٝبيع ا٢باجا

 .خصوصاً فيما ال يقدر عليو سواه ،بالدعاء والسؤاؿ -تبارؾ وتعأب-إليو والتوجو 
ذلك من صميم التوحيد الواجب على ا٤بسلم ٘باه خالقو، وأفَّ التوجو ويذكر أف 

ومن ىذا  ،بدعاء ا٤بسألة خصوصًا فيما ال يقدر عليو سوى ا تعأب شرؾ با العظيم
 ،"يا مهدي أدركني" تجاء واالعتصاـ با٤بهدي ا٤بنتظر:الشرؾ العظيم قوؿ الشيعة ُب االل

 :-رٞبو ا تعأب-حيث يقوؿ 
لتعقل و ٩با يؤسف لو جدًا أف ُٚبْدَع الشعوب دائمًا وال تسعى وراء التفكّب وا))إن

بداًل من توجو الناس إٔب ا تعأب الذي أغرقهم  :فمثبلً  ،واالستفادة من نعمة العقل
وىو القادر على كل شيء وىو القائل:  (ٕ)بنعمو وىو ا٢باضر الناظر ُب كل مكاف

ى  ائ   ائ  ﴿والقائل:  (ٖ)﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿

 .(ٗ)﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئەئ  ەئ  وئ

فكأنو يقوؿ لنا ادعوين أنا، فأنا أرحم بكم من أي شخص آخر، وأنا أعلم 
 من توجو الناس إٔب ىذا اإللو الرحيم القادر الكرمي، يتوجهوف إٔب : بدالً (٘)ٕبالكم، أقوؿ

                                                           

وقد ٯبد  ،( اعتمدُت ُب ضبط أقواؿ الربقعي ُب ىذا ا٤ببحث على النسخ ا٤بنشورة إلكَبونياً ٔ)
راجع لكبلمو ُب ىذه النسخ اإللكَبونية تقدٲب

ُ
ُب مواضع بعض النقوؿ تبعًا لتوفر  اً وتأخّب  اً ا٤ب

 ا٣بطوط العربية من جهاز حاسوب ١بهاز آخر.
 .(وىو ا٢باضر الناظر()( سيأٌب بياف ا٤بوقف الشرعي من قوؿ الربقعي عن ا تعأب: )ٕ)
 (.ٓٙ( سورة غافر، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٙٛٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٗ)
 ( ال يزاؿ الكبلـ للربقعي.٘)
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عبٍد مفَبٍض ]أي موىـو ال دليل على وجوده[ فيسألونو حوائجهم، ويطلبوف منو ا٤بدد، 
 .وأقرب إليهم من ا!!وكأنو أعلم هبم من ا، وأرحم هبم 

مع ا تعأب ٗبخ  "، غّب عابئْب ٖبطورة إشراؾ آخرينيا مهدي أدركني" فيقولوف:
، مع أنو الشرؾ الذي بعث ٝبيع األنبياء اربتو وإبعاد (ٕ)أي الدعاء وا٤بسألة (ٔ)العبادة

                                                           

مرفوعاً: ))الدعاء مخ   ( مخ العبادة ىو: "الدعاء" كما ورد ُب ا٢بديث الشريف عن أنسٔ)
( وقاؿ: ىذا حديث غريب من ىذا الوجو، ال نعرفو ٖٛٙٗ((، أخرجو الَبمذي برقم: )العبادة

، أخرجو أٞبد، ((: ))الدعاء ىو العبادةصحيح بلفظإال من حديث ابن ٥بيعة، وورد عنده 
(، وُب األدب ٜٚٗٔ(، وأيب داوود، برقم: )ٜٜٕٙ(، والَبمذي، برقم: )ٕٖ٘ٛٔبرقم: )

 (.ٖٚٓٗ(، وصحيح ا١بامع الصغّب، برقم: )ٗٔٚا٤بفرد، برقم: )
 .ودعاء مسألة ،دعاء عبادة :وا٤بسألة: الدعاء عند أىل العلم على قسمْب( أي الدعاء ٕ)

: ))وأما ما تقدـ من كبلـ شيخ اإلسبلـ، -يرٞبو ا-حسن بن  يقوؿ الشيخ عبدالرٞبن
وما ذكر بينهما  ،وتبعو العبلمة ابن القيم: من أف الدعاء نوعاف: دعاء مسألة، ودعاء عبادة

، وتضمن أحدٮبا ل آلخر فذلك باعتبار كوف الذاكر والتإب وا٤بصلي وا٤بتقرب من التبلـز
وقد شرع ا تعأب  ،بالنسك، وغّبه طالبًا ُب ا٤بعُب، فيدخل ُب مسمى الدعاء هبذا االعتبار

ُب الصبلة الشرعية من دعاء ا٤بسألة ما ال تصح الصبلة إال بو، كما ُب الفاٙبة وبْب 
فتدبر ىذا ا٤بقاـ، يتبْب لك جهل  ،كوع والسجودالسجدتْب وُب التشهد، وذلك عبادة كالر 

 .ا١باىلْب بالتوحيد
ُب معُب قولو  -رٞبو ا تعأب-و٩با يبْب ىذا ا٤بقاـ، ويزيده إيضاحًا قوؿ العبلمة ابن القيم 

]سورة اإلسراء،  ﴾کگگ گ گ ڳ کک ژ ژ ڑ ڑک﴿ تعأب:
يدعو  -y- [، ىذا الدعاء، ا٤بشهور أنو دعاء ا٤بسألة، قالوا: كاف النيب(ٓٔٔ) :اآلية رقم

 ،فظن ا٤بشركوف أنو يدعو إ٥بْب، فأنزؿ ا ىذه اآلية ،ومرة: يا رٞبن ،ربو، مرة يقوؿ: يا ا
بلتو إٔب فإفَّ ا٤بصلي من أوؿ ص إلى أن قال: ،-رضي ا عنهما-ذُكر ىذا عن ابن عباس 

آخرىا ال ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وىو ُب ا٢بالْب 
(، وانظر: بدائع الفوائد، البن القيم، ٕٖٓ - ٖٙٔ/ ٔانظر: فتح اجمليد، ص: )] .داٍع((
 .[(ٙ - ٖ/ ٖص: )
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 .(ٔ)الناس عنو((
توجههم بالدعاء إٔب غّب  وا٤بعُب عند الربقعي ُب ىذا الكبلـ أف الشيعة حٌب مع

ا إليو ٕباجاهتم فإفَّ ا٤بخلوؽ الذي توجهو  ،وقيامهم بالطلب منو -جل وعبل-ا٣بالق 
غّب موجود أصبلً، وىو مفَبض ُب أذىاهنم فقط، ويعنوف بو اإلماـ الثاين عشر الغائب 

وتوجهوا لو  ،وآمنوا هبذا الوجود ا٤بفَبض ،عن األبصار ومع ذلك فقد افَبضوا وجوده
 ".يا مهدي أدركنيبقو٥بم: "

  صاحب الزمانصالة:  الُمسمَّاةفي الصالة الشيعة شرك. 
، وجعلوا ُب ىذه ع الشيعة صبلًة خابتد وقد  اصًة بإمامهم الثاين عشر ا٤بزعـو
 وىو قو٥بم: ،با٤بهدي اً ٨بصوص الصبلة دعاءً 

يا ٧بمد يا علي، يا علي يا ٧بمد، أکفياين فإنكما کافياي، يا ٧بمد يا علي، يا ))
علي يا ٧بمد، انصراين فإنكما ناصراي، يا ٧بمد يا علي، يا علي يا ٧بمد، احفظاين 

أدرکني أدرکني فإنكما حافظاي، يا موالي يا صاحب الزماف، الغوث الغوث الغوث، 
 .(ٕ)((!!أدرکني

يذكر الربقعي أف ىذا الدعاء ا٤ببتدع الذي وضعوه ُب صبلة صاحب الزماف 
وحيد الذي جاء العظيم، وأنو يعارض الت باالواضح  ا٤ببتدعة ىو الكفر الصريح والشرؾُ 

 وىي كما يلي: ،من األخطاء الفادحة الواردة فيو اً سوؽ عددوي ،ُب القرآف الكرمي
 دعاء غّب ا، وىذا شرؾ.أنو  .ٔ

چ چ ﴿أنو ٱبالف عشرات اآليات القرآنية؛ ومن ذلك قولو تعأب:  .ٕ

 وقولو تعأب:، (ٗ)﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿ وقولو تعأب:، (ٖ)﴾چ چ ڇ

                                                           

 (.ٜٕٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٜٚٛ - ٛٚٛ)( ورد ىذا الدعاء ُب كتاب مفاتيح ا١بناف، ص: ٕ)
 (.ٛٔ( سورة ا١بن، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٕٓ( سورة ا١بن، اآلية رقم: )ٗ)
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿

وكثٌّب من ، (ٔ)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پىئ ی ی 
كا٢باضر والناظر ُب كل -نسبة الصفات اإل٥بية تصرّح بأف  اآليات األخرى الٍب

 إٔب غّب ا شرؾ. -(ٖ)، والسميع والبصّب ا٤بطلق(ٕ)مكاف
                                                           

 (.ٙ - ٘رقم: ) تاف( سورة األحقاؼ، اآلئ)
اسم وال  -y-( ا٢باضر والناظر ُب كل مكاف: ال يوجد ُب كتاب ا تعأب وال ُب سنة رسولو ٕ)

ل األ٠باء والصفات ىو الوقوؼ صفة  تعأب هبذا اللفظ، والواجب على ا٤بسلم ُب مسائ
على ما ورد فيو النص، ومثل ىذه األلفاظ كاف األؤب على الربقعي أف يصف ا تعأب ٗبثلها 

ىئ ىئ ﴿( يقوؿ تعأب: العلمهبا، مثل صفة: ) من الصفات الٍب ورد النصُّ 

گ ڳ  ﴿ ( يقوؿ تعأب:القدرة[، وصفة: )(ٖٚ) :]سورة األنعاـ، اآلية رقم ﴾ی

( حيث يقوؿ الرقيب[، ومثل اسم: )(ٕٓ) :]سورة البقرة، اآلية رقم ﴾ڳ ڱ ڳ ڳ
( الظاىر[، ومثل صفة: )(ٔ) :]سورة النساء، اآلية رقم ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ﴿تعأب: 

]سورة ا٢بديد، اآلية  ﴾ىئ ىئ ی ی ىئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ يقوؿ تعأب:
]سورة  ﴾ۇ ۆ ۆ﴿( يقوؿ تعأب: المهيمن[، ومثل صفة: )(ٖ) :رقم

[، فجميع ىذه الصفات واأل٠باء وغّبىا ٩با ثبت ُب كتاب ا وما (ٖٕ) :ا٢بشر، اآلية رقم
تعرب عن ا٤بعُب ا٤بوجود ُب ذىن الربقعي بداًل من إتيانو باللفظ ا٢بادث "ا٢باضر السنة ورد ُب 
علم حيث ٓب يرد بو خرٌب ُب كتاب ا وال ُب السنة، وىذا الباب توقيفي ال أحد أ ،والناظر"

، [(ٗانظر: عقيدة السلف أصحاب ا٢بديث للصابوين، ص: )] .-y-با من ا ورسولو 
ستفصاؿ عن وألىل السنة ُب التعامل مع األلفاظ اجململة الٍب ٓب تثبت ُب النقل منهج وىو اال

 ،ويقبلوف معناه ا٢بق ،فإهنم يرّدوف لفظو ا٤ببتدع اً وصحيح اً مراد قائلها، فإف كاف يريد معُب حق
فإهنم  وٱبربونو أف األؤب استخداـ اللفظ الثابت ُب النقل، وإف كاف مراد قائلها معُب باطبلً 

(، ٦بموع ٘ٙانظر: الرسالة التدمرية البن تيمية، ص: )] .يردوف لفظو ا٤ببتدع ومعناه الباطل
لو قصد الربقعي اإلخبار عن ا تعأب، فإف اإلخبار عنو أما ، [(ٖٙ/ٙالفتاوى، ص: )

حانو باٌب أوسُع من باب الصفات، وما يطلق على ا تعأب من األخبار ليس توقيفياً  سب
 .[(ٕٙٔ/ ٔانظر: بدائع الفوائد البن القيم: )] .كإطبلؽ: القدمي والشيء وا٤بوجود

ومعناه أنو يثبت وجود قدر مشَبؾ بْب ا٣بالق وا٤بخلوؽ ُب  ،الفضل و( وىذا معُب لطيٌف من أبٖ)
بإطبلؽ فهو يذكر أف الوصف ا٤بطلق لصفات ا كالسميع والبصّب  ،اتاأل٠باء والصف

= 
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-سيدنا الرسوؿ  -ُب زعمو-رضي الدعاء حاوؿ أف يُ أف صانع ىذا  .ٖ
y-  ًف يعاقبو لئبل يعاتبو أحدٮبا!! كأ ؛إذ قدـ أحدٮبا مرة، وأّخره أخرى ،وصهره عليا

أو أف يقوؿ لو علي: ٤باذا أخرت  ؟ِٓبَ ْٓب تقدـ ا٠بي على عليبلً: قائ -y- رسوؿ ا
لئبل يَبؾ ٥بما ٦بااًل للعتاب!!  ؛؟! فأّخر أحدٮبا مرة، وقدمو أخرىا٠بي على رسوؿ ا

 !.أفضل من سيدنا علي -y-أنو ما كاف يدري بأف رسوؿ ا  أو
و علي يأف يكف -على لساف صاحب الزماف-طلب نو ُب ىذا الدعاء يأ .ٗ

ڌ ڌ ڎ ﴿ورسوؿ ا!، أوٓب يطّلع صاحب الزماف على كتاب ا الذي قاؿ: 

فقد ، (ٖ)﴾پ پ ڀ﴿ وقولو: (ٕ)﴾حت خت مت﴿وقولو تعأب:  ،(ٔ)﴾ڎڈ
قاؿ تعأب بأنِب أكفيكم أموركم، وأنا حسيبكم، وأنا نصّبكم، ٍب يأٌب هبذا الدعاء 

 !.((؟يا ٧بمد يا علي، أكفياين وانصراين))ليقوؿ: 
قد انتقبل إٔب دار السبلـ عند  -رضي ا عنو-وعلياً  -y-أف ٧بمداً  .٘

 ساف إال رضا ارهبم دوف خوؼ وال حزف وال تكليٍف، ُب أمن وسكينة ال يلتم
وقد انقطعا عن عآب الدنيا، لكن التّجار من ُصنَّاع األدعية ٩بن ٯبهلوف طبيعة  ،سبحانو

 .((يا ٧بمد يا علي احفظاين))ىذا الدين تفوىوا على لساف اإلماـ هبذا الدعاء: 

گ گ گ گ ڳ ﴿أٓب يطلع ىؤالء ا١بهلة على قولو تعأب:  .ٙ

 ڻ﴿، وقولو تعأب: (٘)﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ وقولو: ؟!(ٗ)﴾ڳ

                                                           
= 

وأف  ،البلئق با وحده ، وجعلو بإطبلقو التاـال يشركو فيو خلقوبو تعأب  خاصٍّ وصٍف 
 .اشرٌؾ ب وغّبىم وٕب أو صاّب أو إماـ من تعأبغّبه إطبلقو على 

 (.ٖٙ( سورة الزمر، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٜٖاب، اآلية رقم: )( سورة األحز ٕ)
 (.٘ٗ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٚ٘( سورة ىود، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٓٛ( سورة النساء، اآلية رقم: )٘)
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فيها  -y- ٍب يقوؿ ا تعأب لرسولومن اآليات ال وكثّبٍ ، (ٔ)﴾ۀ ۀ ڻ
٪بعلك حافظًا وال حارسًا ٥بم، فِلَم سقط ىؤالء الذين نك لست حافظًا لغّبؾ، وٓب إ

يدعوف العلم با٢بديث والقرآف ُب متاىات ا٣برافات واألوىاـ، وأصبحوا ال يدركوف 
وأسهل أوامر القرآف وىو التوحيد، حٌب وصل هبم األمر للشرؾ  ،أبسط قواعد الدين

 وجر الناس ٫بوه، وىدايتهم إٔب الضبلؿ ا٤ببْب.
، ((الغوث))من ينادي صاحب الزماف ا٣براُب بقولو: نو ال يدرؾ أ .ٚ
، ومٌب اعترب (ٕ)، أنو ال مغيث لو إال ا تعأب((أغثِب))، وقولو: ((أدركِب))وقولو: 

 .(ٔ)، والسيما بعد وفاهتم؟!(ٖ)أو سائر األنبياء أنفسهم مغيثي البشر -y-رسوؿ ا 

                                                           

 (.ٚٓٔ( سورة األنعاـ، اآلية رقم: )ٔ)
خب  مب  ىب  يب  جت      حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب﴿ ( يقوؿ تعأب:ٕ)

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ﴿[، ويقوؿ: (ٙٓٔ) :]سورة يونس، اآلية رقم ﴾حت

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

[، وورد ُب (ٗٙ - ٖٙ) :رقم تاف]سورة األنعاـ، اآلي ﴾ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ ۀۀ
-السنة أفَّ منافقًا كاَف يؤذي ا٤بؤمنْب، فقاؿ بعضهم لبعٍض قوموا بنا نستغيث برسوؿ ا 

y-  من ىذا ا٤بنافق، فقاؿ ٥بم رسوؿ ا-y-غاث يب، وإ٭با ُيستغاث : ))إنو ال ُيست
، وُب [(ٜ٘ٔ/ ٓٔالصامت ُب ا٤بعجم الكبّب، ص: )بن  أخرجو الطرباين عن عبادة] .((با

سند ا٢بديث مقاؿ لوجود ابن ٥بيعة، قاؿ عنو الذىيب: ))وبعضهم يبالغ ُب وىنو، وال ينبغي 
، [(ٗٔ/ ٛسّب أعبلـ النببلء، ص: )] .ك ا٤بناكّب، فإنو عدؿ ُب نفسو((إىداره، وتتجنب تل

 .وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن ا٢بديث: إنو من ا٤بعاين الٍب دؿَّ عليها الكتاب والسنة
 ُب أ٠باء ا تعأب يقولوف: ْب، وقاؿ أيضاً: إف ا٤بصنف[(ٜٜٔانظر: االستغاثة، ص: )]

أف ال غياث وال مغيث على اإلطبلؽ إال ا، وإفَّ كل ))ٯبب على كل مكلف أف يعلم 
 .فا٢بقيقة لو سبحانو، ولغّبه ٦بازاً(( ،غوث فمن عنده، وإف كاف جعل ذلك على يد غّبه

 .[(ٕٓٓا٤برجع السابق، ص: )]
( يشّبو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ىذا النوع من االستغاثة بالقوؿ: ))استغاثة ا٤بخلوؽ با٤بخلوؽ  ٖ)

نو ال معُب إأي  [؛(ٖٕٓ - ٕٕٓا٤برجع السابق، ص: )] .ا٤بسجوف با٤بسجوف(( كاستغاثة
وال فائدة من استغاثة مسجوف بصحابو ا٤بسجوف معو ُب زنزانة، فكٌل منهما ال يقدر أف ينفع 
= 
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  غياث المستغيثينصاحب الزمان. 
 طلب الغوث واالستعانة باإلماـ الثاين عشر، ومن ذلك ما ولقد ٛبادى الشيعة ُب

 كتب رسالة و٠باىا:أنو   (ٕ)السيد علي خافعن الربقعي ذكره 
ه الرسالة ويتهّكم ، ويستنكر الربقعي ىذ(ٖ)(!رسالة استغاثة إٔب صاحب الزماف)

 هبا حيث يقوؿ:
وجود  ا كاف لو؟، وإذ(صاحب الزماف) :ػو٫بن نتساءؿ: ىل ىناؾ من يسمى ب

  .فلم ال يغيث نفسو؟
والربقعي وإف كاف ُب رده ىذا هتكم هبم إال أنو يقصم ظهورىم، إذ ا٤بغيث لغّبه 

 .ليصها وأتباعو من الكرب والشدةالبد وأف يكوَف قادراً على غوث نفسو ونفعها وٚب

                                                           
= 

نفسو حٌب يُرجى منو نفع صاحبو، وكذلك بالنسبة للمخلوقْب مع بعضهم، فاستغاثة ٨بلوؽ 
ستغيث، واألؤب هبما طلبها من القادر  ٗبخلوؽ مثلو غّب قادر على

ُ
نفع نفسو لن تفيد ا٤ب

 عليها وىو ا وحده.
 (.ٗ٘( تضاد مفاتيح ا١بناف، ص: )ٔ)
ا٤بعروؼ بابن معصـو الشّبازي، أديب، شارح كتاب الصحيفة  ،ا٤بدين ( السيد علي خافٕ)

صحيفة سيد  ىػ(. ]انظر: مقدمة رياض السالكْب ُب شرح ٕٓٔٔالسجاديّة، توُب سنة: )
 (.ٖٕٗ([، أوائل ا٤بقاالت، للشيخ ا٤بفيد، ص: )ٔ، ص: )-ع-الساجدين 

ستغاثة إٔب صاحب الزماف" موجود ا( ذكر الربقعي أف قوؿ السيد علي خاف ُب كتابو: "رسالة ٖ)
( من ىذه الرسالة، وقد ٕبثُت عنها وٓب أعثر على نسختها، وأذكُر ُٖٔٔب صفحة رقم: )

شرؾ الشيعة ا٤بشابو وا٤بماثل لقوؿ السيد علي خاف ُب ىذه الرسالة على سبيل ا٤بثاؿ من 
وىو الذي اعتمد عليو  (مفاتيح ا١بناف)ا٤بفقودة من أدعية الزيارات ما نقلو عباس القمي ُب 

علي خاف قوؿ القمي: ))اللهم إين أدين لك بالرجعة بْب يدي صاحب ىذه البقعة الغوث 
، وأمُر الشرؾ باألئمة [(ٖٚٛفاتيح ا١بناف، ص: )م] .الغوث الغوث يا صاحب الزماف((

ومنهم صاحب الزماف وغّبىم من األولياء ُب األدعية والزيارات عند الشيعة ظاىٌر ومعلوـٌ وال 
 ٱبفى على أحد.
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أما الشيعة فيطلبوف الغوث والنجدة من عاجز عن نفع وغياث نفسو وإخراجها 

ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴿يف لو أف يغيث غّبه، يقوؿ تعأب: من غيبتها فك

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  

 .(ٔ)﴾ں ڻ ڻ ڻ ںڱ  ڱ  ڱ ڱ   ڳڳ  ڳ

حده أـ أف ىل غياث ا٤بستغيثْب ىو ا و  :وقوللك فقد ردَّ عليهم الربقعي بلذو 
، فهل لكم (ٕ)وإذا زعمتم أف ىناؾ غياث للمستغيثْب دوف ا ىناؾ من يشاركو األمر؟

 .(ٖ)ل ا قوؿ السيد خاف ُحّجة لنا؟دليل من الشرع ُب ذلك أـ ال؟ وىل جع
 صاحب الزمان شفاعة. 

الشيعة أف ا٤بهدي ا٤بنتظر ٲبلك الشفاعة عند ا  وىدع ليو٩با ٘بدر اإلشارة إ
قوؿ  هاكثّب، ومنال ة ا٤بهديطلب شفاعأدعية ىم من دعن دَ جِ فقد وُ ، ولذلك ٥بم تعأب

 :(ٗ)السيد علي خاف كما ُب رسالتو سالفة الذكر: ٨باطباً صاحب الزماف
 .((اشفع ٕب فقد جعلتك شفيعاً ٕب، وأرى بأف شفاعتك مقبولة!))

ال تكوف إال بعد للمهدي فذكر أف الشفاعة الشفاعة نسبتهم الربقعي وقد ناقش 
، وأهنا ال تكوف بيد ا٤بذنب ا٤بقّصر لكي ٱبتار من شاء شفيعاً (٘)إذف ا تعأب واختياره

 .(ٙ)لنفسو وإ٭با بيد ا تعأب وحده
                                                           

 (.ٗٔ - ٖٔرقم: ) تاف( سورة فاطر، اآلئ)
ې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې﴿ ( قاؿ تعأب:ٕ)

 [.(ٜٗٔ) :ة األعراؼ، اآلية رقم]سور  ﴾ى  ى  ائ       ائ    ەئ
 (.ٗٛتضاد مفاتيح ا١بناف، ص: )انظر: ( ٖ)
 الشفاعة. صاحب الزماف ويطلب من ىذا الدعاء( أي السيد علي خاف ىو الذي يقوؿ ٗ)
ۉۉېېېېى ى  ﴿ القرآف الكرمي قولو تعأب: ( ودليل ذلك من٘)

 [.(ٙٛ) :]سورة الزخرؼ، اآلية رقم ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ
 عز-( وقد جاء موقف الربقعي من الشفاعة موافقًا للمنهج ا٢بق ُب ىذه ا٤بسألة، فقد نفى ا ٙ)

= 
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  ويقـونو ال بد للشفيع أف يطيع االربقعي ُب الرد عليهم بقولو: إذىب كما 
 .(ٔ)بواجب الشفاعة كما أمر بو تعأب
بْب حيًا لو كاف  -رضي ا عنو- اً علي أمّب ا٤بؤمنْب واحتج على الشيعة بأف

كما أهنا   ،إف الشفاعة  وحده وال أملكها أنا قاؿ ألمثاؿ ىؤالء الغبلة:ظهرانيهم ل
 .يست باختياركم ورغبتكمل

؛ ونالفو ٱبو و نعادو فإهنم سوؼ ي - عنورضي ا-وذكر أهنم لو ٠بعوا ذلك منو 
لو خالفت فعل أئمتهم حٌب وذلك ألهنم اخَبعوا ألنفسهم شفاعة خاصة هبم، 

 :(دعاء ُكميل)يقوؿ ُب دعائو كما ُب  -رضي ا عنو-أنفسهم، فقد كاف علي 
 .(ٕ)((إليك بذكرؾ وأستشفع بك إٔب نفسك))اللهم إين أتقرب 
 مأهن ويذكر ،-رضي ا عنو-يريد أف يلـز الشيعة بقوؿ علي وا٤بعُب أف الربقعي 

تعأب لنفسو  عند اويستشفع  ،بعملوتعأب كاف يتقرب ٣بالقو   فقد ،وتباعابعيدوف عن 
مهما علت وارتفعت  بأحٍد من خلقؤب عند ا تعاوٓب يكن يستشفع  ،بعملو الصاّب
 منزلتو ومكانتو.

ولو قاؿ أو  ،ات من وضع الغبلة وصنيعة أيديهمأف ىذه األدعية والزيار بيؤكد و 
                                                           

= 

ۀ ۀ ﴿ كما ُب قولو تعأب:  ،ملك الشفاعة لغّبه كائنًا من كاف أف يكوف -وجل

جلَّ -[، وذكر (ٚٛ) :]سورة مرمي، اآلية رقم ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ـ أف الشفاعة ال تنفع ا٤بخلوقْب إال بتحقق شروطها، ومن شروطها أنو ال ٲبكن أف يقو  -وعبل

 كما ُب قولو تعأب:  ،هبا أيُّ شخص إال بعد أف يأذف لو ا تعأب بالشفاعة ويرضى عنو
 [.(ٜٓٔ]سورة طو، اآلية رقم ) ﴾ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ﴿

 .(ٗٛانظر: تضاد مفاتيح ا١بناف، ص: )( ٔ)
ىػ(، ؽ. ٚا٢بارث، ولد سنة: )بن  مالكبن  سعد بن ىيثمبن  سهيلبن  زيادبن  ( كميلٕ)

ويزعم الشيعة أنو كاف  كاف من سادات قومو، وارٙبل مع انتشار اإلسبلـ إٔب الكوفة،  وأسلم،
ومن خاصتو، وقد روى ىذا الدعاء وىو من األدعية  -رضي ا عنو-من ثقات علي 
 ([.ٕٖٚ/ ٔرشاد، للمفيد، ص: ). ]انظر: اإلدىما٤بشهورة وا٤بعروفة عن
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فعل ُب أوساط الشيعة شخٌص قواًل أو فعبًل فيو ٨بالفة ٥بذا السائد ا٤بعموؿ بو بينهم 
 .(ٔ)ومْبلعادوه وخالفوه ولو كاَف إماماً متبوعاً من أئمتهم ا٤بعص

 

                                                           

 (.ٔٔٔ - ٓٔٔا٣برافات الوافرة ُب زيارة القبور، ص: )انظر: ( ٔ)



 

 
 
 الرابعالفصل 

 موقف البرقعي من أسماء وألقاب مهديهم ووالدتو وصفاتو 
 
 مباحث: خمسةوفيو 

 المبحث األول: أسماء المهدي وألقابو وكناه ونسبو.
 قت والدة مهدي الشيعة.المبحث الثاني: بيانو االختالف في و 

 المبحث الثالث: حقيقة أم المهدي التي يدعيها الشيعة.
 المبحث الرابع: صفات المهدي وعالماتو.

 المبحث الخامس: العمل بالتقية قبل خروج المهدي.
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 .وونسب اهوكن ووألقابالمهدي : أسماء األولالمبحث 

وىو الذي  ،با٠بو ىو الذي ٠ّبى مهديهم -y-يذكر الشيعة أف رسوؿ ا 
 .(ٔ)ٝبيع ُكناهاختار لو 

ويذكروف أف أ٠باءه وألقابو مأخوذة من القرآف الكرمي ومن أخبار األئمة 
ا٤بعصومْب، وموجودة ُب كتب السّب والرجاؿ ا٤بعتربين، وأفَّ النوري الطربسي أحصاىا 

 . ا٠باً ْب وٜبانْبمائة واثن لديوفبلغت 
فارسية ساٮبت ُب اختبلؽ  وىو ما يدؿ على وجود أيدٍ  (ٕ) عربيةومنها أ٠باء غّب

 .عقائد الشيعة
 ومنها أ٠باء وألقاب ال تدؿ إال على فضائل فأطلقوه على مهديهم جملرد ورود

 .ىذه الفضيلة الٍب تضمنها االسم
عقيدة اإلمامية كلقب ومنها ما يدؿ على وجود عبث صوُب ُب ىذه ال

 قف عليو:أديهم، ومنها عربية وأعجمية كما سالذي اّٚبذه الشيعة لقباً ٤به (ٖ)"القطب"
 أواًل: أسماء مهدي الشيعة. 

ٰباروف  كبّب  من  إشكاؿ ٠باءاأل هلو ىذٚبللمهدي عند الشيعة أ٠باء كثّبة، وال 
 ا١بواب عنو. ُب

ل يصل فاعلو و أمٌر منهٌي عنو، بفالروايات لديهم تذكر أف تسمية ا٤بهدي با٠ب
                                                           

 (.ٚٔ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.٘ٙٔ/ ٔالنجم الثاقب، ص: )انظر: ( ٕ)
ويزعموف ٥بم القدرة على التصرؼ ُب  ،( القطب: منزلة عند الصوفية ٲبنحوهنا لبعض شيوخهمٖ)

انظر: ] .ناظراً، ويبقى شخصًا واحداً حٌب ٲبوت وٱبلفو غّبهالكوف، وأنو ٲبؤل الكوف حاضراً و 
(، بغية ٜٗ-ٖٜ/ ٔ(، منهاج السنة النبوية، ص: )ٕٙا٤بنتقى من منهاج االعتداؿ، ص: )

 .([ٚٚٔ(، التعريفات، للجرجاين، ص: )ٜٖٗ-ٖٜٖ/ ٔا٤برتاد، ص: )
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عشرة رواية، وقد ذكر اجمللسي ُب النهي عن تسمية القائم ثبلث ، للكفر ويستحق اللعن
 ذكر منها ما يلي:أ

 
 النهي عن تسمية المهدي باسمو. 

يبتو تدور رحى بقاء التشيع على انتظار ظهور اإلماـ ا٤بهدي الثاين عشر بعد غ
ومعلوـٌ أف الشيء ، ةُكُب كثّب و  اً وألقاب أ٠باءً  مامهم ا٤بنتظرالكربى، وقد اختار الشيعة إل

و وكمالو من ىذه الوجوه الٍب مدحِ ه وصفاتو فهذا إحدى عبلمات ؤ إذا تعددت أ٠با
 .ه وألقابوؤ تعددت من خبل٥با أ٠با

وف ٪بدىم يرو  وكثرهتا إال أنو مع تعدد األ٠باء الٍب يُدعى هبا مهدي الشيعة
و با٠بو، بل يصل األمر إٔب تكفّب من يناديو با٠بو ئيتو ونداالروايات ُب حرمة تسم

فأين جانب ا٤بدح والكماؿ ُب تعدد األ٠باء وحرمة ولعن تسميتو ُب  واستحقاقو للعن،
 :ا يدؿُّ على ذلكو٩ب ،نفسو األمر

علي الباقر ُب عدـ ذكر اإلماـ ا٤بهدي با٠بو لصاحبو بن  ما يُروى عن ٧بمد
سألت  :الد الكابليخ وؿ الراوي عن الباقر وىو صاحبو أبيقو  وأقرب الناس إليو، حيث

 الباقر قائبلً:
جعلت فداؾ، قد عرفَت انقطاعي إٔب أبيك وأُنسي بو ووحشٍب من الناس، قاؿ: 

تريُد ماذا؟ قلت: جعلت فداؾ، قد وصف ٕب أبوؾ صاحب ىذا  ،(ٔ)صدقَت يا باخالد
قاؿ: فَبيد ماذا يا باخالد؟ قاؿ:  األمر بصفة لو رأيتو ُب بعض الطرؽ ألخذت بيده،

 ّميو ٕب حٌّب أعرفو با٠بو، فقاؿ:أُريد أف تس
لو كنُت ٧بدثاً بو  سألتِب وا يا باخالد عن سؤاٍؿ ٦ُبهد، ولقد سألتِب عن أمر ّما

أحدًا ٢بّدثتَك، ولقد سألتِب عن أمر لو أفَّ بِب فاطمة عرفوه حرصوا على أف يقطعوه 

                                                           

 ( ىكذا أوردىا اجمللسي: )يا باخالد(.ٔ)
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 .(ٔ)بضعة بضعة
ىاشم  ووى عن أيب ا٢بسن العسكري، حيث يقوؿ الراوي عنو وىو أبوما يُر 

يقوؿ: ا٣بلف من بعد ا٢بسن  -عليو السبلـ-عفري: ٠بعُت أبا ا٢بسن العسكري ا١ب
، قلُت: وٓب جعلِب ا فداؾ؟ فقاؿ: ألنكم ؟ابِب، فكيف لكم با٣بلف من بعد ا٣بلف

 .(ٕ)ف شخصو وال ٰبلُّ لكم ذكره با٠بوال ترو 
ي با٠بو ثّب من الروايات الواردة عن األئمة ُب النهي عن تسمية ا٤بهدوغّبىا ك

 ومن ألفاظ تلك الروايات:
))ال ٰبلُّ ذكره با٠بو((، ))وال ٰبل لكم تسميتو((، ))وال ٰبل ٥بم تسميتو((، 

((، ))صاحب ىذا األمر رجل ال -y-عليهم تسميتو وىو ٠بي رسوؿ ا ))وٰبـر 
-ا  ))ال يُرى جسمو وال يسّمى با٠بو((، ))ىو ٩با استودعيسميو با٠بو إال كافر((، 

 .ُب علمو(( -y- رسولو -وجلَّ  عزّ 
الٍب خرجت من ا٤بهدي نفسو أنو كاف يكتب  (ٖ)بل إنو ُب بعض التوقيعات

لشيعتو فيها: ))ملعوٌف ملعوٌف من ٠بّاين ُب ٧بفٍل من الناِس((، ))من ٠بّاين ُب ٧بفٍل من 
 .(ٗ)لعنُة ا(( الناِس با٠بي فعليو

كما ورد بأف العلة ُب حرمة دعوتو با٠بو أهنا تعترب ميزًة من ٝبلة خصائص 
 .(٘)لٍب اختصَّ هبا عن بقية ا٤بخلقاتا٤بهدي ومزاياه ا

وعليو فقد أنكر الربقعي تكفّبىم ٤بن يدعو مهديهم با٠بو، ُمبيناً أفَّ ا تعأب بْب 
                                                           

 (.ٖٔ/ ٔ٘)ٕبار األنوار، ص: انظر: ( ٔ)
 (.ٕٖ - ٖٔ/ ٔ٘ا٤برجع السابق، ص: ) انظر: (ٕ)
ىي ما ٱبرج للشيعة ٖبط اإلماـ ا٤بهدي وىو ُب السرداب من وصايا وأجوبة ( التوقيعات: ٖ)

 - ٕ٘ٛانظر: الغيبة، ص: )]ألسئلتهم، وقد ذكر الطوسي ٭باذج من تلك التوقيعات. 
ٖٕٚ)]. 

 (.ٖٗ - ٖٔ/ ٔ٘( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
 (.ٕٗٛ/ ٔالنجم الثاقب، ص: )انظر: ( ٘)
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ک ک ک گ  ڑ  ڑ ک﴿حدَّ الكفر واإلٲباف قائبلً: 

: فهل ذُِكَر اسم اإلماـ أو ذُِكَر أفَّ اإلماـ أصٌل يقوؿُ  (ٔ)﴾گ گ گ ڳ ڳ
 .كفر بذكره أو بعدـ ذكره الشخص؟!من أصوؿ الدين ٕبيث ي

الكفر أف تعيْب وىل يكوف اإلسبلـ والكفر تبعًا ٥بوى واضعي ىذه الروايات أـ 
 .؟-y-من قبل ا تعأب ورسولو 

 .(ٕ)!؟ة ُب زمن سلطنة آية ا ا٣بميِبو٤باذا ٓب يذكروا ا٠بو وخاص
ومع ىذا النهي الصريح عن األئمة ُب تسمية ا٤بهدي إال أننا ٪بد بعضهم ال 
، يأهبوف هبذه الروايات عن ا٤بعصومْب وال للتوقيعات الصادرة من اإلماـ ا٤بهدي نفسو

 بينهم: او ا٤بشهورة الٍب يكثر ذكرىئومن أ٠با ،فيسمونو بأ٠باء وألقاب
 
 ا٢بسن العسكري، وقد ورد استخداـ ىذا االسم ُب عدد من األخبار بن  ٧بمد

عة عن الشي (ٗ)، ومن األ٠باء الٍب ذكر النوري الطربسي(ٖ)ا٤بروية عن األئمة ا٤بعصومْب
 :ما يلي وئوِفرقهم أهنم يعدوهنا من أ٠با

                                                           

 (.ٖٙٔ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٕ٘كسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٕ)
در اإلشارة ُب ىذا ا٤بوضع إٔب أهنم يرووف ٘ب(، و ٓٗ/ ٕ٘ر: ٕبار األنوار، ص: )( انظٖ)

 ،كاسم أبيو  واسم أبيو ،-y-األحاديث الٍب تذكر أف اسم ا٤بهدي ا٤بنتظر كاسم رسوؿ ا 
موافقْب ُب ذكر ىذه الروايات ما ثبت عند أىل السنة وا١بماعة ُب االسم، بينما ٪بد عندىم 

ا٢بسن"  بن  و٪بدىم يصّرحوف أف مهديهم ا٠بو "٧بمد ،أف أب مهديهم ا٤بنتظر ا٠بو "ا٢بسن"
واسم  -y-كتصرٰبهم بذكر األحاديث الدالة على أف ا٠بو واسم أبيو كاسم رسوؿ ا 

من أوضح الفروؽ بينهم وبْب سائر  ، وىذا الفرؽُ !؟و، فيا تُرى ما القوؿ ا٤بعترب لديهمأبي
 ا٤بسلمْب ُب ىذه ا٢بقيقة.

 (.ٕٛٙ - ٘ٙٔ/ ٔ( انظر كتاب النجم الثاقب ُب أحواؿ اإلماـ ا٢بجة الغائب، ص: )ٗ)
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 أٞبد(ٔ) ، اوقيدمو(ٕ) ، ايزد نشاف(ٖ) ، ايزد شناس(ٗ) ، ايستاده(٘) ،  بقية
 ، (ٓٔ)ا١بمعة ، (ٜ)برىاف ا ، (ٛ)برويز ، (ٚ)هبراـ، بنده يزداف ، (ٙ)ا

 ، (ٗٔ)زند أفريس، سروش ايزد ، (ٖٔ)خسرو ، (ٕٔ)خجستو  (ٔٔ)ا٢باشر
 .(ٙٔ)كيقباد دّوـ  ، (٘ٔ)القاطع

أ٠باء ال يوجد ٥با مستند  اأهن فذكرالفضل الربقعي ىذه األ٠باء  وأب وقد ناقش
                                                           

 (.ٕٗٚ(، الغيبة، ص: )ٖ٘ٙ/ ٕكماؿ الدين، ص: )انظر:  ( ٔ)
 (.ٛٙٔ/ ٔب، ص: )النجم الثاقانظر: ( ٕ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٖ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٗ)
 (.ٜٙٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٘)
 (.ٖٚٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٙ)
وأفَّ معناه باللغة العربية:  ،ُب ىامش الكتاب أنو لفٌظ فارسيٌ  (ياسْب ا٤بوسوي)( وذكر ٧بققو ٚ)

 .[(٘ٚٔ/ ٔع السابق، ص: )انظر: ا٤برج])عبدا(. 
( وذكر ٧بققو ُب ا٥بامش أنو لفٌظ فارسٌي وأفَّ معناه باللغة العربية: )ا٤بنتصر(، وذكر أفَّ اسم ٛ)

وأهنا لغة قدٲبة وىي أصل اللغة الفارسية.  ،)برويز( يكتب بالباء البهلوية بثبلث نقاط ٙبتانية
 .[انظر: ا٤برجع السابق]
 (.ٙٚٔ/ ٔ: )ا٤برجع السابق، صانظر: ( ٜ)
 (.ٔٛٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٓٔ)
 .موجود ُب صحف إبراىيم عن مهدي الشيعة (ا٢باشر)( يذكر النوري الطربسي أف اسم ٔٔ)

 .[(ٗٛٔ/ ٔانظر: ا٤برجع السابق، ص: )]
 (.٘ٛٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٕٔ)
 .[(٘ٛٔ/ ٔجم الثاقب، ص: )انظر: الن]وقاؿ عن اجملوس إهنم يدعونو: "خسرو ٦بوس". ( ٖٔ)
 .[(ٕٜٔ/ ٔانظر: ا٤برجع السابق، ص: )]يدعونو هبذا االسم.  ة( وذكر أف الزرادشتيٗٔ)
 (.ٕ٘ٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٘ٔ)
"العادؿ  :-وىم: عّباد النار- ند اجملوس وكرباف العجمع -عليو السبلـ-ا٠بو  فإ( وقاؿ: ٙٔ)

أنو لفٌظ يُطلق على اجملوس ويطلق على  -وسويياسْب ا٤ب- على ا٢بق"، وذكر ٧بققو
 .[(ٕٙٔ/ ٔانظر: ا٤برجع السابق، ص: )]. عّباد النار الزرادشتية
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فهي ال تفيد لذا ، ولكوهنا ُرويت عن طرؽ اجملاىيل وا٤بشهورين بالكذب، (ٔ)شرعي
 .وال تبّْب عن حقيقة ٦بهوؿ!! ،ئاً شي

كما وردت ُب بعض الروايات أسئلة من العامة لؤلئمة عن إمامهم؟، وال معُب 
ألنو ٓب يكن موجودًا أصبًل بينهم، وال ٰبتاج األمر إٔب سؤاؿ عن أ٠باء لو  ؛٥بذا السؤاؿ

 .(ٕ)أو سؤاؿ ٤بعرفة صفاتو
وكيف سيجيبوف عن أحاديث النهي عن تسمية ا٤بهدي با٠بو، بينما ٪بد للشيعة 

قيقة ىذه روايات يذكروف فيها أ٠باء كثّبة للمهدي، ٩با يعِب وجود اضطراب ُب ح
 .يواأل٠باء ا٤بنسوبة إل

أما ما ورد بأف ا٤بهدي ىو حجة ا على خلقو، فكيف يصح أف يكوف حجة 
ا ٩با ال يستطيع أحد أف يذكر ا٠بو بل وال يرى شخصو؟!، ومع تسليمنا أفَّ ذكر 
ـٌ عند األعداء، وأف فاعلو يستحق اللعنة، فما وجو ٙبرٲبو ولعن فاعلو بْب  االسم حرا

 .يعة واألصحاب؟!الش
-   ية يقو٥با الرسوؿ ال يوجد ُب دين اإلسبلـ معلومات وخبايا سر  ومعلوـٌ أنَّو

y- ٱبفيها عن بعضهم اآلخر، بل إنو  لبعض أصحابو بينما-y-  أبلغ ٝبيع
 .(ٖ)!؟دياألصحاب على حٍد سواء، فما وجو السرية ُب أ٠باء ا٤به

 يعةثانياً: ألقاب مهدي الش. 
 كثرة ألقابو ورود األحاديث ٤بهدي الشيعة ألقاب كثّبة جداً، ولعل السبب ُب

                                                           

( ُب عرؼ الناس السائد ال يطلب لثبوت االسم وجود مستند شرعي لو، ولعل الربقعي قصد أف ٔ)
بدعاوى دت أو ور  ،ومن طرؽ كذابْب وضعفاء ،ىذه األ٠باء وردت ُب روايات غّب صحيحة

 عليوهدي الشيعة ىذه األ٠باء، و حيث يطلقوف على م ،عشرية ثِبعند طوائف وفرؽ غّب اال
ا على أهنا أ٠باء ثابتة فليس ُب وسائل الثبوت ىذه مستندات شرعية صا٢بة لبلحتجاج هب

 .٤بهديهم
 (.ٜٛٔٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٕ)
 (.ٕٜٔ - ٜٓٔ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)



 .الفصل الرابع: موقف البرقعي من والدة مهديهم وأسمائو وصفاتو

ٕٗٗ 
 

ذلك ٪بدىم يكثروف من األلقاب بالنهي عن تسميتو با٠بو ولعن من ٠بَّاه وتكفّبه، ول
 .لو

 :منها ، وأسرد غّب ا٤بشهوروسأذكر معاين األلقاب ا٤بشهورة منها
  :وىو من أشهرىا استعمااًل،  القائم، أو: قائم الزمان، أو: قائم آل محمد

 -(ٔ)صلى ا عليو-٤با قُتل جدي ا٢بسْب يُروى عن الباقر أنو قاؿ:  سببو، ومعناُه ُب
بالبكاء والنحيب، وقالوا: إ٥بنا وسّيدنا أتغفل عمَّن  -وجلَّ  عزَّ -ضّجت ا٤ببلئكة إٔب ا 

إليهم قرُّوا  -وجلَّ  عزَّ -  قتل صفوتك وابن صفوتك، وخّبتك من خلقك، فأوحى ا 
عن  -جلَّ و  عزَّ -نتقمنَّ منهم ولو بعد حْب ٍبَّ كشف ا مبلئكٍب فوا عزٌَّب وجبلٕب أل
فسرَّت ا٤ببلئكة بذلك فإذا أحدىم قائم يصّلي  -عليو السبلـ-األئمَّة من ولد ا٢بسْب 

أنا قائم ))، وقاؿ عن نفسو: (ٕ): بذلك "القائم" أنتقُم منهم-وجلَّ  عزَّ -فقاؿ ا 
 .(ٗ)((دأنا القائم من آؿ ٧بم))، وقاؿ: (ٖ)((الزماف

 ومن ىنا جاَء ىذا اللقب وىو األشهر فيها ٝبيعاً.
  قاؿ: فإ٭با ٠ُبّي  للقب فيما يُروى عن أيب جعفر أنووسبب ىذا ا :المهدي

 (٘)ألنو يهدي ألمر خفّي يستخرج التوراة وساير كتب ا من غاٍر بأنطاكّية ا٤بهدي
وبْب أىل اإل٪بيل باإل٪بيل، وبْب أىل الزّبور بالزّبور،  فيحكم بْب أىل التوراة بالتوراة،

                                                           

 .-رضي ا عنو-علي بن  أورد اجمللسي الصبلة على ا٢بسْب( ىكذا ٔ)
 (.ٗٚ، ٚٙ، ٔٙ/ ٕ٘(، )ٜٕ - ٕٛ/ ٔ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( ٕ)
 (.ٕ/ ٕ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
 (.ٔٗ/ ٕ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
بحر كم( من شاطئ ال  ٖٓتقع على الضّفة اليسرى لنهر العاصي، وتبعد مسافة: )( أنطاكية: ٘)

ـ، وقدٲبًا كانت من أىم ا٤بدف السورية، ٜٖٜٔا٤بتوسط، ٙبت السيادة الَبكية منذ عاـ: 
(، ٕٓٚ - ٕٙٙ/ ٔانظر: معجم البلداف، ص: ) وعاصمة للكنائس ا٤بسيحية فيها.

 .ىػٖٙٗٔ/ٜٓ/٘ٔويكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية، بتاريخ: 
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 .(ٔ)وبْب أىل الفرقاف بالفرقاف
 .(ٕ)وقيل إف سبب تسميتو با٤بهدي: ألنو يهدي شيعتو إٔب أمٍر خفيٍ 

  وسبب ىذه اللقب فيما يُروى عن اإلماـ الرضا أنو قاؿ: ألفَّ لو غيبة  :المنتظر
خروجو ا٤بخلصوف، وينكره ا٤برتابوف، ويستهزئ بذكره  تكثر أيّامها ويطوؿ أمدىا، فينتظر
 .(ٗ)، ويهلك فيها ا٤بستعجلوف، وينجو فيها ا٤بسلموف(ٖ)ا١باحدوف، ويكثر فيها الوقّاتوف

  :واردة ُب أخبار ا٤بعصومْبالب اقلألاوىو من  الحّجة(٘). 
  لقب وارد عن ا٤بعصومْب وعمَّن التقى بو الزمان: صاحب(ٙ). 

  وىو لقب وارد عن ا٤بعصومْب مر:صاحب األ(ٚ). 

                                                           

 (.ٜٕ/ ٔ٘)، ص: انظر: ٕبار األنوار( ٔ)
 .[(ٖٕ٘/ ٔانظر: النجم الثاقب، ص: )]( وقيل غّب ذلك من ا٤بعاين ا٤بقاربة ٤با ذُكر. ٕ)
ىم الذين ٰبددوف أوقاتًا معينة لظهور ا٤بهدي، وىذا أمٌر منهٌي عنو عند الشيعة، توف: ا( الوقّ ٖ)

عن وقت ولو حدث وثبت با٣برب لديهم ٙبديد وقت لظهور اإلماـ ا٤بستَب، ٍب تأخر اإلماـ 
ظهوره فبل مانع من ذلك بسبب جواز البداء ُب ظهور مصلحة ربانية ُب تأخّب ظهوره تبعاً 

 .[(ٕٖٗ - ٕ٘ٗانظر: الغيبة للطوسي، ص: )] .لتلك ا٤بصلحة
(، ينادي بعض أىل ٖٕٚ/ ٔ(، النجم الثاقب، ص: )ٖٓ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٗ)

األحاديث النبوية الثابتة با٣برب عنو، بأنو "ا٤بهدي السنة وا١بماعة ا٤بهدي ا٢بق الذي جاءت 
ا٤بنتظر" وال ٱبفى بأف أىل السنة وا١بماعة ال يعّلقوف على ظهور ا٤بهدي عقائد كما يفعل 
الشيعة، وال ينتظرونو كانتظار الشيعة السليب، بل يقيموف دين ا تعأب ٔبميع أركانو وشرائعو 

ض ٢بْب ئأسقطوا عددًا من الفرا الذينبلؼ الشيعة ومنها ا١بهاد مع سلطاف ا٤بسلمْب ٖب
"ا٤بنتظر" وإ٭با ينعتونو بأنو "ا٤بهدي"  ػظهور ىذا ا٤بنتظر لديهم، فبل يسميو أىل السنة ب

فحسب الذي يهدي ا على يديو العباد، يقوؿ السمعاين: ))ٍب إهنم ُب انتظارىم اإلماـ 
 .[(ٕٚٓ/ ٔاألنساب، ص: )] .بليغ(( الذي انتظروه ٨بتلفوف اختبلفاً يلوح عليو ٞبقٌ 

(، الغيبة، ص: ٖٔٛ(، كماؿ الدين، ص: )ٚٔ، ٙٔ/ ٕ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( ٘)
(ٕٕٓ.) 
 (.ٕ٘، ٘ٔ، ٛ، ٘، ٖ، ٔ/ ٕ٘، ص: )ٕبار األنوار انظر: (ٙ)
 (.٘ٚ، ٙ٘، ٘٘، ٖٓ/ ٕ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( ٚ)
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ألقاب ا٢بجة وأذكر منها  وقد أورد النوري الطربسي ٝبلًة من ،ة جداً وألقابو كثّب 
 ما يلي:

 أمّب اإلمرة(ٔ) ، اإلحساف(ٕ) ، األذف الواعية(ٖ) ، األيدي(ٗ) ، بئر معطلة(٘) ،
 البلد األمْب(ٙ) ، هبراـ(ٚ)،  برىاف ا(ٛ) ، الباسط(ٜ) ، التإب(ٔٓ) ، 

خاًب  ، (٘ٔ)ا٢بق ، (ٗٔ)ا١بوار الكنس ، (ٖٔ)ا١بَْنب ، (ٕٔ)الثائر ، (ٔٔ)التماـ

                                                           

 (.ٖٚٔ - ٕٚٔ/ ٔالنجم الثاقب، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.ٖٚٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٕ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٖ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٗ)
 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿( وذكر أنو مأخوذ من تفسّب اإلماـ الصادؽ لقولو تعأب: ٘)

الذي غاب وتعطّلت منفعتو فبل  [، فيكوف ا٤بهدي كاإلماـ(٘ٗ) :]سورة ا٢بج، اآلية رقم
([. ا٤برجع السابق، ٘ٛ/ ٕانظر: تفسّب القمي، ص: )] .يُقتبس منو العلم إٔب وقت ظهوره

 (.ٗٚٔ/ ٔص: )
 (.٘ٚٔ/ ٔالنجم الثاقب، ص: ) انظر: (ٙ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٚ)
 (.ٙٚٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٛ)
 .[انظر: ا٤برجع السابق] م.الغنمع ث يرعى الذئب يعم ٕبي( ومعناه أنو ينبسط عدلو و ٜ)
 (.ٛٚٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٓٔ)
 (.ٜٚٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٔٔ)
 .[انظر: ا٤برجع السابق] .الب بدـ جده ودماء ٝبيع األصفياء( ومعناه أنو سوؼ يطٕٔ)
]سورة  ﴾ىئ  يئی     ی  جئ  حئ  مئ  ﴿( وىو مأخوذ من تفسّبىم لقولو تعأب: ٖٔ)

انظر: ا٤برجع السابق، ص: ] .فَّ جنب ا ىو اإلماـ ا٤بنتظرإ :[، أي(ٙ٘) :الزمر، اآلية رقم
(ٔ /ٕٔٛ)]. 
]سورة التكوير، اآلية  ﴾ک ک﴿( وىو مأخوذ من تفسّب اإلماـ الباقر لقولو تعأب: ٗٔ)

يظهر كالشهاب ُب  [، حيث روي عنو أنو قاؿ: إماـ ٱبنس سنة ستْب ومائتْب ٍب(ٙٔ) :رقم
 .[انظر: ا٤برجع السابق] .الليلة الظلماء

]سورة اإلسراء،  ﴾ڳ  ڱ  ڱ﴿ ( وىو مأخوذ من تفسّب اإلماـ للباقر لقولو تعأب:٘ٔ)
، النجم الثاقبانظر: ] .ا قاـ القائم أَذىَب دولة الباطل[ حيث يقوؿ: إذ(ٔٛ) :اآلية رقم

= 
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 ، (٘)الشريد ، (ٗ)سدرة ا٤بنتهى ، (ٖ)رب األرض ، (ٕ)دابة األرض ، (ٔ)األوصياء
نتقم ، (ٙ)مسيح الزماف

ُ
جازي باألعماؿ ، (ٚ)ا٤ب

ُ
 ُمبلي ، (ٜ)ُمظهر الفضائح ، (ٛ)ا٤ب

حسن ، (ٓٔ)السرائر
ُ
نعم ، (ٔٔ)ا٤ب

ُ
ا٤بفرج  ، (ٗٔ)ا٤بدبّر ، (ٖٔ)ا٤بنّاف ، (ٕٔ)ا٤ب

يعسوب  ، (ٚٔ)الصور -الناقور  ، (ٙٔ)من ٓب ٯبعل ا لو شبيهاً  ، (٘ٔ)األعظم

                                                           
= 

 .[(ٖٛٔ/ ٔص: )
 (.ٔٗٗا٤برجع السابق، كماؿ الدين، ص: )انظر: ( ٔ)
شراط الساعة ( ذكر الطربسي أف لفظ "الدابة" ُمناسب لبلثنْب ما ورد من الدابة الٍب ىي من إٔ)

 ٜٛٔ/ ٔانظر: ا٤برجع السابق، ص: )] .كوف اإلماـ الثاين عشر "الدابّة"ويناسب أيضًا أف ي
. ولعلَّ القارئ ُيبلحظ كيف أهنم يعمدوف ألي لفظ من ألفاظ الشرع سواًء ورد [(ٜٓٔ -

م ُب القرآف الكرمي أو ُب السنة النبوية أو ورد باسم فضيلة أو خلق حسن فيلقبوف بو إمامه
 الثاين عشر!.

 :]سورة الزمر، اآلية رقم ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿( وىو مأخوذ من تفسّب قولو تعأب: ٖ)
 (.ٕٜٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )[، (ٜٙ)
 ا٤برجع السابق. انظر: (ٗ)
 (.ٜٙٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٘)
 (.ٕٛٔ/ ٔ، ص: )ا٤برجع السابقانظر: ( ٙ)
رٞبًة، وبعث القائم  -y-( وىو مأخوٌذ من قوؿ اإلماـ الباقر: ))ا تبارؾ وتعأب بعث ٧بمداً ٚ)

 .[(ٖٕ٘ - ٖٖٕ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )] .نقمًة(( -عليو السبلـ-
 (.ٕٓٗ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٛ)
 (.ٕٔٗ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٜ)
 ع السابق.ا٤برجانظر: ( ٓٔ)
 (.ٖٕٗ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٔٔ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٕٔ)
 (.ٕٙٗ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٖٔ)
 (.ٕٚٗ/ ٔا٤برجع السابق، ص: ) انظر:  (ٗٔ)
 (.ٜٕٗ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٘ٔ)
 (.ٕٓ٘/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٙٔ)
 (.ٕٕ٘/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٚٔ)
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 .(ٕ)القطب ، (ٔ)الدين
 من افَباء ىذه األلقاب حٌب قاؿ: وٓب يقف الطربسي عند ىذا ا٢بد

-     ـ من مقامات اإلماـ صاحب الزمافراؾ أدَّن مقا))وقد ظهر أيضًا أفَّ إد
 .(ٖ)خارج عن قوة البشر(( -عليو السبلـ
الفضل الربقعي أفَّ لقب "القائم" وىو أبرز ىذه األلقاب وأشهرىا  وذكر أبو  

على اإلطبلؽ يُلـز الشيعة أف قائمهم لو كاف فعبًل يصدؽ عليو ىذا اللقب الشهّب 
صة ُمتاحة لو ُب ظل وجود دولة إيراف الٍب أصبحت ٩بلوءة فبلبد أف يظهر حااًل فالفر 

 .ب بو، ألفَّ القوة والدولة بيدهمن ذكره والَبحي
 .(ٗ)وبناًء عليو فيجب أف يظهر ليتحقق الوعد بقيامو!!

ويذكر أفَّ بعض ىذه األلقاب مأخوذة من ألفاظ آيات من كتاب ا الكرمي 
لبسيط الذي ٓب يلتفت إليو الشيعة أفَّ السورة وىذه اآليات وردت ُب سور مكية واألمر ا

٩با يعِب أف  ،ا٤بكية عندما نزلت ٓب يكن ىناؾ مهدٌي وال إماـٌ سيظهر ويفعل ما يفعل
٤بكي ال يتعلق ألفَّ موضوع ا ؛ورود لقبو أو ا٠بو ُب ىذه اآليات الكرٲبة ال معُب لو

                                                           

 (.ٕٙٙ/ ٔ، ص: )انظر: النجم الثاقب( ٔ)
( وذكر ٧بقق الكتاب "ياسْب ا٤بوسوي" أف لقب )القطب( أطلقو بعض الصوفية على إماـ ٕ)

عليو -الشيعة ا٤بهدي ا٤بنتظر، وقاؿ عن ىذا اللقب النوري الطربسي: ))فالقطب ىو ا٤بهدي 
. وسبق بياف معُب القطب [(ٕٛٗ/ ٕ، ٕٗٔ/ ٔانظر: ا٤برجع السابق، ص: )] .((-السبلـ

 ْبالقواسم ا٤بشَبكة بْب ىات أحدىذا اللقب  عدَّ ولذلك يصحُّ أف يُ  ،ومنزلتو عند الصوفية
ف غبلة ا٤بتصوفة يلتقوف مع سائر الشيعة ُب الشرؾ ُب توحيد إحيث  ،ْب ا٤ببتدعتْبالطائفت
 ا٣بالق تنزه وتقدس وذلك بصرفهم للقدرة على التصرؼ ُب األكواف واألفبلؾ لغّب ،الربوبية

 عمَّا يفَبوف.
 (.ٕٛٙ/ ٔ، ص: )النجم الثاقب انظر: (ٖ)
 (.ٛٛٔٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٗ)
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 .(ٔ)ٚبتص بأشخاص معنيْبفضبلً عن أفَّ آيات القرآف الكرمي ال  ،بالتبشّب با٤بهدي
 ثالثاً: ُكنى مهدي الشيعة. 

يذىب الشيعة إٔب أفَّ إمامهم ا٤بهدي من حقو أف ٰبمل ُكُب ٝبيع أجداده األئمة 
 .(ٕ)الذين سبقوه

ُب األئمة، بل زادوا عليها غّبىا وىذا ما امتثل لو فعبًل شيعتو، فقد كنوه ٔبميع كُ 
 :وأذكر منها، ا١بديدة من الُكُب
 لقاسمأبو ا(ٖ) ، أبو عبدا(ٗ) ، أبو جعفر(٘) ، أبو ٧بمد(ٙ) ،   أبو
 .(ٔٔ)أبو صاّب ، (ٓٔ)أبو بكر ، (ٜ)أبو تراب ، (ٛ)أبو ا٢بسن ، (ٚ)إبراىيم

 واكتفى الربقعي بالقوؿ بأف ىذه الُكُب مهما كثُرت فإهنا ال تكشف عن غموض
 .(ٕٔ)ية عن أناس ٦بهولْبفضبلً عن كوهنا مرو  ،وال ترفع جهالة اإلماـ ا٤بزعـو

                                                           

 (.ٜٛٔ، ص: )انظر: ٙبقيق علمي( ٔ)
 (.ٔٚٔ/ ٔالنجم الثاقب، ص: )انظر: ( ٕ)
 (.ٗٚٗ(، كماؿ الدين، ص: )ٖٔ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٖ)
 (.ٔٚٔ - ٓٚٔ/ ٔ: )النجم الثاقب، صانظر: ( ٗ)
 (.ٔٚٔ/ ٔالنجم الثاقب، ص: )انظر: ( ٘)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٙ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٚ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٛ)
 ا٤برجع السابق.انظر: ( ٜ)
 (.ٕٚٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٓٔ)
. عند التوسبلت واالستغاثاتالبدو ( ذكر الطربسي أفَّ كنية "أبو صاّب" يناديو هبا األعراب و ٔٔ)

، ويقوؿ: ))فظهر أفَّ الدليل ُب الصحاري ومرشد [(ٕٚٔ/ ٔا٤برجع السابق، ص: )]انظر: 
ا٤برجع السابق، ص: ] .األعظم وٕب العصر صاحب الزماف(( التائهْب "أبو صاّب" وىو الغوث

(ٕ /ٕٗ٘)]. 
 (.ٜٛٔٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٕٔ)
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 رابعاً: نسب مهدي الشيعة. 
 .عندىم ُب ٙبديد شخصية أـ ا٤بهديسبق بياف االختبلؼ الكبّب 
وا٤بهدي ابنو  (ٔ)إنو ا٢بسن العسكري :عشرية يقولوف ثِبوأما والد ا٤بهدي فإفَّ اال

 :(ٕ)منها قوؿ الرضا ،وقد ورد عنهم ُب ٙبديد والده روايات ،٧بمد
وىو  ،وىو صاحب الزماف ،عليبن  ّب من ولد أيب ٧بمد ا٢بسن))ا٣بلف الصا

 .(ٖ)ا٤بهدي((
 وَي عن الصادؽ قولو ألحد أصحابو:وللدقة ُب ٙبديد نسبو فقد رُ 

))إف ىذا األمر آيس ما يكوف وأشد غمًا ينادي مناٍد من السماء باسم القائم 
سم أبيو اسم واسم أبيو، فقلُت: جعلُت فداؾ! ما ا٠بو؟ قاؿ: ا٠بو اسم نيب وا

 فيكوف نسب مهدي الشيعة كالتإب: وعليو، (٘)(((ٗ)وصي
بن علي ا٧بمد ا١بواد، بن  علي ا٥بادي،بن  ا٢بسن العسكري،بن  ٧بمد ا٢بجة

                                                           

 منهم، فمنهم من قاؿ إف والد ْبمن طوائف الشيعة ا٤بنقسم ية عددٌ عشر  ثِب( وخالف االٔ)
بن جعفر، اجعفر، ومنهم من قاؿ إف ا٤بهدي ىو ابنو: موسى بن  ا٤بهدي ىو: إ٠باعيل

بن ا علي، ومنهم من قاؿ إف ا٤بهدي ىو: ٧بمدبن  ومنهم من قاؿ إف ا٤بهدي ىو: ا٢بسن
االضطراب كما ىو واقٌع ُب ، ف[(ٜٓٔ - ٓٛانظر: فرؽ الشيعة، ص: )] .عليبن  ا٢بسن

 .اسم والد مهدي الشيعة بْب فرقهم اسم أـ ا٤بهدي، كذلك فإنو يوجد اضطراب ُب ٙبديد
 ( أوردىا اجمللسي منسوبة للرضا من غّب ذكٍر لسندىا!.ٕ)
 (.ٖٗ/ ٔ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
نو وصيُّ إ :أي -اهُ رضي ا عنو وأرض-أيب طالب بن  ( الوصيُّ عند الشيعة ىو ا٣بليفة عليٗ)

على ا٣ببلفة بعد وفاتو، وقد ورد لديهم صرٰبًا ذكر "ا٠بو واسم أبيو كاسم  -y-رسوؿ ا 
ي "واسم و ااية نقوؿ لعلَّ ا٤براد بقوؿ الر وألجل إعماؿ ىذه الرو  ،واسم أبيو" -y-رسوؿ ا 

 -رضي ا عنو- أبيو اسم وصي" ىو األُب األعلى لئلماـ الثاين عشر وىو جدُه ا٣بليفة عليٌ 
 عند الشيعة. -y-فهو وصي رسوؿ ا 

 (.ٖٛ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )٘)



 .الفصل الرابع: موقف البرقعي من والدة مهديهم وأسمائو وصفاتو

ٜٗٗ 
 

علي زين بن  ٧بمد الباقر،بن  جعفر الصادؽ،بن  موسى الكاظم،بن  الرضا،
 .(ٔ)-رضي ا عنهم ٝبيعاً -أيب طالب بن  عليبن  ا٢بسْببن  العابدين،

 أحدىما: خفي، واآلخر: ُمعلن. ،لمهدي الشيعة اسمان 
أفَّ للمهدي  - عنورضي ا-أيب طالب بن  يروي اجمللسي عن أمّب ا٤بؤمنْب علي

 .اسم ٱُبفى، واسم يُعلن :ْب اثنْبا٠ب
 .(ٕ): "٧بّمد"ػ: "أٞبد"، وأما الذي يُعلن فػفأما الذي ٱُبفى ف

من  -y-٨ُبالف ٤با يروونو عن النيب  أنو ويذىب الربقعي ُب نقد ىذا النسب إٔب
 .وا٠بو أبيو -y-أف ا٠بو كاسم رسوؿ ا 

أف الروايات ُب بياف نسب ا٤بهدي تعتمد على رواة كذابْب وضعفاء، أو يقوؿ بو 
وأف  ،اإلسناد كرواية الرضا ا٤بذكورة أهنم يذكروف نسبو بروايات مرفوعة ببل ذكر لرجاؿ

لفٌظ يدؿُّ على ا١بمع، بينما ا٢بسن  ((د أيب ٧بمدمن ول)): السابق قوؿ الرضا
دالئل عدـ وجوده بل إفَّ  ،و٨ُبتلٌف فيو واحدٍ  ية سوى ولدٍ العسكري ٓب يكن لو ذر 

 .(ٖ)وعدـ والدتو ىي األرجح واألقوى
 

  

                                                           

(، ومن تناقضات ٕٜٕ( انظر: الفصوؿ ا٤بهمة ُب معرفة أحواؿ األئمة، البن الصباغ، ص: )ٔ)
ينسبو ألبيو ا٢بسن اغ قبل أف يسرد نسب مهدي الشيعة علماء الشيعة أف ابن الصب

رد نسبو ٪بده يروي من عدة طرؽ حديث: ))ال تذىب الدنيا حٌب وبعد أف أو  ،العسكري
يبعث ا رجبًل من أىل بيٍب يواطئ ا٠بو ا٠بي واسم أبيو اسم أيب((، ٍب يأٌب على ذكر نسب 

 -y-رسوؿ ا  ينسبو للحسن العسكري بينما اسمف مهديهم وكأف الرواية ال تعنيو بشيء
 عبدا!.بن  ٧بمد

 (.ٖ٘/ ٔ٘ص: ) ( ا٤برجع السابق،ٕ)
 (.ٕٚٓ - ٖٜٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 .وقت والدة مهدي الشيعةاالختالف في  بيانو: الثانيالمبحث 

 ثِب٤بسّلمات لدى الشيعة اإلمامية االإف مسألة والدة مهدي الشيعة تعدُّ من ا
 ،عشرية ُب ىذا الزماف، كما تُعترب ىذه ا٤بسألة أساس اتصاؿ شيعة اليـو بالشيعة األوائل
 ومن يقـو بإنكار ىذه الوالدة أو يشكك هبا فهو يعود بالنقض على أساس التشيع

 .مة، ومنها انتظار اإلماـ ا٤بهديوإنكار أصلو الذي يقـو على اإلما
حيث سيظهر لُيكمل مسّبة أجداده األئمة الذين سبقوه، وما بقاء الشيعة ٥بذا 

 اليـو إال رجاء ظهور اإلماـ الغائب.
وقد َغِفَل صنَّاع التشيع عندما صاغوا ىذه العقيدة عن السنة اإل٥بية ا١بارية على 

ۇ  ۆ   ۆ  ﴿: -وجل عز-وأخرب عنها القرآف الكرمي بقوؿ  ،ربِب البش

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۈ

، فا سبحانو (ٔ)﴾ۈئ      ۈئ  ېئ  ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   وئائ  ەئ  ەئ
وتعأب لو األمُر من قبُل ومن بعُد، إف شاء جعل لفبلف من البشر ذرية ال تنقطع أمد 

 .الدىر، وإف شاء ٓب ٯبعل لو ذرية
وإف شاء جعل لو ذرية ٍب قبضهم إليو وانقطع ذكره وأثره، وىذا األمر ىو الذي ٓب 

نما دّسوا روايات والدة مهدي الشيعة وصاغوا من عقيدة ينتبو إليو ُصّناع التشيع حي
اإلمامة الكبّبة عقيدة وجود إماـ لكل زماف يقـو على رعاية شؤوف الناس الدينية 

ويكوف خلفو من بعده من ولده وذريتو، فضاؽ هبم األمر عندما ٓب يوجد  ،والدنيوية
وتكمل مسّبة  امة من بعدهذريّة لئلماـ ا٢بادي عشر ا٢بسن العسكري لتتؤب ذريتو اإلم

 .األئمة ُب الوالية
ويسّلموف للسنن الكونية ُب ىبة ا  ،ولو أهنم كانوا يؤمنوف بكتاب ا تعأب

                                                           

 (.ٓ٘ - ٜٗرقم: ) تاف( سورة الشورى، اآلئ)
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كما ىو -كوا ىذا القوؿ، إال أفَّ الشيعة تعأب الذرية ٤بن يشاء ا من عباده ألذعنوا وتر 
 ،رات بالروايات ا٤بكذوبة٩بن ال يصعب عليهم الكذب واالختبلؽ وترقيع الثغ -معلـو

و ُب سرداب ُب مدينة سرَّ من رأى لسد ىذا ئختلقوا مسألة غيبة اإلماـ واختفافلذلك ا
 .ـو والسنة الٍب ولد فيها اإلماـالعجز، وعلى إثره وقع بينهم االختبلؼ ُب ٙبديد الي

 واٚبذ منو موقفاً  ،الفضل الربقعي فسّلط الضوء عليو وا٣بلل أبوقد انتبو ٥بذا 
 واضحاً أبرزه للشيعة من خبلؿ النقاط التالية:

 .(ٔ)يد سنة والدة مهدي الشيعةاالختالف في تحد -
يذكر الربقعي أف الشيعة ٨بتلفوف ُب ٙبديد السنة الٍب ولد فيها مهديهم ُب عدد 

الدة حٌب إفَّ بعضهم آثر ا٣بروج من ىذا ا٣ببلؼ والقوؿ بأفَّ سنة و  ،من األقواؿ ا٤بتباينة
 .هولة وغّب معلومةا٤بهدي ٦ب
 ،ة مهديهم ا٤بنتظرة لوالدُب عدد من الروايات تواريخ ٨بتلفنقل اجمللسي  وأفَّ 

 ما يلي:ذكر منها أو 
 .(ٕ)(ػى ٕٙ٘أفَّ والدتو كانت ُب سنة: )

                                                           

قو٥بم ا٤بشهور فيو، ومن وذلك من حيث  ،( ذُكر ُب التمهيد الكبلـ عن والدة مهدي الشيعةٔ)
ا٤بقارنة الٍب عقدىا الباحث بْب مهدي السنة ألجل و لوالدتو عندىم، التأصيل جانب 
تسليط الضوء على رأي الربقعي ُب من ذكر االختبلؼ  غايةوُب ىذا ا٤ببحث فإف الوالشيعة، 
 .الٍب ىي موضوع البحث على الشيعة هردّ وإبرازىا ُب  طريقتووإظهار  ،ىذه ا٤بسألة

بن ا٧بمد بن  مسرور، عن ا٢بسْببن  ٧بمدبن  ( ويعتمد ىذا القوؿ على ما روي عن جعفرٕ)
حْب قتل الزُّبّبيُّ: ىذا  -عليو السبلـ-: خرج عن أيب ٧بمد ٧بمد قاؿبن  عامر، عن معلَّى

فكيف رأى  ،وزعم أنَّو يقتلِب وليس ٕب عقب ،جزاء من افَبى على ا تبارؾ وتعأب ُب أوليائو
انظر: ٕبار ]، وولد لو و٠بّاه )ـ ح ـ د( سنة سّت وٟبسْب ومائتْب. -عزَّ وجلَّ -قدرة ا 

 .[(٘ٔ، ٗ/ ٔ٘األنوار، ص: )
انظر: الغيبة، ص: ] .وقد أورد الطوسي ىذه الروايات الٍب اعتمدت عليها ىذه األقواؿ

انظر: أصوؿ ] .الكليِب وذكر روايات تشكك ُب والدتو -أيضاً -، كما ذكرىا [(ٕٗٗ)
= 
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 .(ٔ)(ػى ٕ٘٘ل بأفَّ والدتو كانت ُب سنة: )يوق
 .(ٕ)(ػى ٕٛ٘ل بأفَّ والدتو كانت ُب سنة: )يقو 
 .(ٖ)(ػى ٕٚ٘كانت ُب سنة: )ل بأفَّ والدتو  يقو 
 .(ٗ)(ػى ٕٗ٘ل بأفَّ والدتو كانت ُب سنة: )يقو 

                                                           
= 

وما بعدىا(، وفعل مثلهما الصاُب الكليابكاين ُب: منتخب األثر ُب  ٖٕٔ/ ٔ، ص: )[الكاُب
، ورجََّح أف والدتو كانت ُب [وما بعدىا( ٕٖٓانظر: )] .-و السبلـعلي-اإلماـ الثاين عشر 

 وذكر أنو ىو القوؿ ا٤بشهور بْب علماء اإلمامية. ،(ػى ٕ٘٘منتصف شعباف من عاـ: )
للّنصف من شعباف سنة  -عليو السبلـ-( ويعتمد ىذا القوؿ على رواية ببل سند، وىي: ))ولد ٔ)

 .[(ٖٕ، ٕ/ ٔ٘ار، ص: )ٕبار األنو ]ٟبس وٟبسْب ومائتْب((. 
طلحة: مولد ا٢بّجة ابن بن  ( ويعتمد ىذا القوؿ على قوؿ اجمللسي: ))قاؿ الشيخ كماؿ الدينٕ)

 ،بسرَّ من رأى ُب ثالث وعشرين رمضاف سنة ٜباف وٟبسْب ومائتْب -عليهما السبلـ-ا٢بسن 
ـّ ولد تسّمى صقيل ،وأبوه أبو ٧بمد ا٢بسن وكنيتو أبو  ،ذلك وقيل غّب ،وقيل حكيمة ،وأّمو أ

 .[(ٖٕ/ ٔ٘ا٤برجع السابق، ص: )]وقيل ا٤بنتظر((.  ،ولقبو ا٢بجة وا٣بلف الصاّب ،القاسم
قاؿ:   -عليو السبلـ-علي الرضا بن  ( ويعتمد ىذا القوؿ على ما روي عن حكيمة بنت ٧بمدٖ)

ت: دخلت وأهنا قال ،فتدعو لو أف يرزقو ا ولداً  -عليو السبلـ-كانت تدخل على أيب ٧بمد 
أما إف الذي تدعْب ا أف  ،عليو فقلت لو كما أقوؿ ودعوت كما أدعو، فقاؿ: يا عمة

وكانت ليلة ا١بمعة لثبلث خلوف من شعباف سنة سبع وٟبسْب  ،يرزقنيو يولد ُب ىذه الليلة
 .[(ٕ٘/ ٔ٘ا٤برجع السابق، ص: )]ومائتْب فاجعلي إفطارؾ معنا. 

 :حباب، عن أيب األدياف قاؿ: قاؿ عقيد ا٣بادـبن  عن علي ويعتمد ىذا القوؿ على ا٤بروي (ٗ)
وقاؿ أبو  ،خّبويو البصري وقاؿ حاجز الوّشاء كّلهم حكوا عن عقيدبن  قاؿ أبو ٧بمد

بن ا بن عليا٧بمد بن  عليبن  ا٢بسنبن  نوٖبت قاؿ عقيد: ولد وّٕب ا ا٢بجةبن  سهل
صلوات ا عليهم -أيب طالب ن ب عليبن  ا٢بسْببن  عليبن  ٧بمدبن  جعفربن  موسى
ويكُب أبا  ،ليلة ا١بمعة من شهر رمضاف من سنة أربع وٟبسْب ومائتْب للهجرة -أٝبعْب
وقد اختلف الناس ُب  ،وىو حجة ا ُب أرضو ،ولقبو ا٤بهديُّ  ،ويقاؿ أبو جعفر ،القاسم

أبدى  ومنهم من هنى عن ذكر خربه ومنهم من ،والدتو فمنهم من أظهر ومنهم من كتم
 .[(ٚٔ - ٙٔ/ ٔ٘، ص: )]ٕبار األنوارذكره، وا أعلم. 
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ٍب يقرر الربقعي نتيجة ا٣ببلؼ ُب ٙبديد سنة والدتو ا٤بهدي بقولو: فمن ٦بموع 
 ىذه الروايات ٲُبكن القوؿ إف سنة والدتو غّب معروفة!!.

 .في تحديد يوم والدة مهدي الشيعة االختالف -
ا٣ببلؼ وقع ُب ٙبديد يـو والدة اإلماـ الثاين عشر، وقد  كما يذكر الربقعي أف

ويسوغ ا٣ببلؼ ُب األياـ ا٤بتقاربة من  ،تتقارب األياـ ُب ٙبديد أياـ وفيات ووالدة البشر
ىو ما يكوف  -كما سبق ذكره-بعضها بعض، إال أف ا٣ببلؼ ُب السنوات ا٤بتباعدة 

 .ُب القوؿ بوقوع الوالدة أصبلً  اً غأثره بال
خبلفهم ُب ٙبديد يـو الوالدة القوؿ بأنو كاف ُب: )ا٣بامس عشر من شهر ومن 
 .(ٔ)شعباف(

 .(ٕ)ن من شهر رمضاف(ياف ُب: )الثالث والعشر والقوؿ بأنو ك
 .(ٖ)والقوؿ بأنو كاف ُب: )التاسع من شهر ربيع األوؿ(

وىذا القوؿ األوؿ ا٤بروي عن  ،و كاف ُب: )النصف من شهر رمضاف(والقوؿ بأنَّ 
 .(ٗ)كيمة""ح

                                                           

بن رزؽ ا،  عن ا٢بسْب( ويعتمد ىذا القوؿ على ا٤بروي عن ابن الوليد، عن ٧بمد العطّار، ٔ)
فر، قاؿ: حدثتِب حكيمة بنت جعبن  موسىبن  ٞبزةبن  القاسمبن  ٧بمدبن  عن موسى

اجعلي إفطارؾ الليلة عندنا فإهنا ليلة  ،ّمة: يا ع-إٔب أف قاؿ-موسى بن  عليبن  ٧بمد
ا٤برجع ]النصف من شعباف فإف ا سيظهر ُب ىذه الليلة ا٢بجة وىو حجتو ُب أرضو. 

 .[(ٖٕ، ٕ/ ٔ٘السابق، ص: )
بن اطلحة: مولد ا٢بّجة بن  ( ويعتمد ىذا القوؿ على قوؿ اجمللسي: ))قاؿ الشيخ كماؿ الدينٕ)

ا٤برجع السابق، ص: ]من رأى ُب ثالث وعشرين رمضاف((.  بسرَّ  -عليهما السبلـ-ا٢بسن 
(٘ٔ /ٕٖ)]. 
ف ا٢بّجة ا٤بذكور ولد تاسع شهر إما روي عن ابن األزرؽ أنو قاؿ:  ( ويعتمد ىذا القوؿ علىٖ)

 .[(ٕٗ/ ٔ٘ا٤برجع السابق، ص: )]. ؿ سنة ٜباف وٟبسْب ومائتْبربيع األوَّ 
علي، عن بن  ة" بالسند التإب:  عن أٞبد( ويعتمد ىذا القوؿ على ا٤بروي عن "حكيمٗ)

بن اأيب الداري، عن أٞبد بن  عليبن  بناف، عن ٧بمدبن  ٠بيعبن  علي، عن عليبن  ٧بمد
= 
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وىذا القوؿ الثاين ا٤بروي  ،والقوؿ بأف يـو والدتو ىو: )الثالث من شهر شعباف(
 .(ٔ)عن "حكيمة"

 .(ٕ)ومن األقوؿ القوؿ بأّف يـو والدتو كاف ُب: )الثامن من شهر شعباف(
 .(ٔ)،(ٖ)والقوؿ بأفَّ والدتو كانت ُب: )ليلة ا١بمعة من شهر رمضاف(

                                                           
= 

إبراىيم، عن حكيمة بن  روح األىوازي، عن ٧بمدبن  عبدا، عن أٞبدبن  ٧بمد، عن أٞبد
سنة ٟبس وٟبسْب ليلة النصف من رمضاف  -عليو السبلـ-قالت: بعث إٕبَّ أبو ٧بمد 

قالت: فلمَّا كاف ُب اليـو  ،ومائتْب قالت: وقلت لو: يا ابن رسوؿ ا من أّمو؟ قاؿ: نرجس
الثالث اشتدَّ شوقي إٔب وّٕب ا فأتيتهم عائدة فبدأت با٢بجرة الٍب فيها ا١بارية فإذا أنا هبا 

أس فسّلمت عليها وعليها أثواٌب ُصفر وىي معّصبة الر  ،جالسة ُب ٦بلس ا٤برأة النفساء
والتفّت إٔب جانب البيت وإذا ٗبهٍد عليو أثواٌب ُخضر فعدلت إٔب ا٤بهد ورفعت عنو األثواب 

 .[(ٜٔ/ ٔ٘، ص: )]ٕبار األنوارفإذا أنا بوّٕب ا نائم على قفاه غّب ٧بزـو وال مقموط. 
ثِب من أثق إليو ٞبداف: وحدبن  ( ويعتمد ىذا القوؿ عن "حكيمة" بالسند التإب: قاؿ ا٢بسْبٔ)

قاؿ: كانت تدخل على  -عليو السبلـ-علي الرضا بن  من ا٤بشايخ عن حكيمة بنت ٧بمد
وأهنا قالت: دخلت عليو فقلت لو كما  ،فتدعو لو أف يرزقو ا ولداً  -عليو السبلـ-أيب ٧بمد 

 ىذه أما إفَّ الذي تدعْب ا أف يرزقنيو يولد ُب ،أقوؿ ودعوت كما أدعو، فقاؿ: يا عّمة
 .[(ٕ٘/ ٔ٘ا٤برجع السابق، ص: )]وف من شعباف. الليلة وكانت ليلة ا١بمعة لثبلث خلَ 

بن  بن زكريا، عن ٧بمد بن علي ا٢بسن( ويعتمد ىذا القوؿ على ما روي عن الطالقاين، عن ٕ)
صلوات ا -أسد قاؿ: ولد ا٣بلف ا٤بهدي بن  خليبلف عن أبيو، عن جده، عن غياث

إال أنو قيل  ،ويقاؿ: سوسن ،ويقاؿ: صقيل ،ويقاؿ ٥با: نرجس وأّمو رٰبانة ،يـو ا١بمعة -عليو
ا٤برجع ]وف من شعباف. لثماف لياؿ خلَ  -عليو السبلـ-وكاف مولده  ،لسبب ا٢بمل صقيل

 .[(٘ٔ/ ٔ٘السابق، ص: )
حباب، عن أيب األدياف قاؿ: قاؿ عقيد بن  ( ويعتمد ىذا القوؿ ا٣براُب على ما روي عن عليٖ)

وقاؿ أبو  ،خّبويو البصري وقاؿ حاجز الوّشاء كّلهم حكوا عن عقيدبن  ادـ قاؿ أبو ٧بمدا٣ب
بن  بن علي بن ٧بمداعلي بن  ا٢بسنبن  نوٖبت قاؿ عقيد: ولد وّٕب ا ا٢بجةبن  سهل
صلوات ا عليهم -أيب طالب بن  عليبن  ا٢بسْببن  عليبن  ٧بمدبن  جعفربن  موسى
ويكُب أبا  ،شهر رمضاف من سنة أربع وٟبسْب ومائتْب للهجرة ليلة ا١بمعة من -أٝبعْب

= 
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 للقارئ مدى التناقض الذي وصل إليو الشيعة ُب ٍب يؤكد بأف ىذا ا٣ببلؼ يبْب
 .(ٕ)شأف والدة إمامهم الثاين عشر

وهبذه التواريخ يكوف قد أحصى عليهم عدد: )ٟبسة( تواريخ لسنوات والدة 
 .عة( تواريخ ألياـ والدة اإلماـ!اإلماـ!، وأحصى عليهم عدد: )سب

 .بالدين عندىم ُب ٙبديد ما يتعلق باإلماـ القائم همتناقضلوىذا عبلمة 
لدة المهدي بالمهدي دليل على تناقض الشيعة في مشاىدة أثر حمل وا -

 .الحمل والوالدةوقوع  عدم
توقف الربقعي عند مسألة ٞبل والدة ا٤بهدي بو ألٮبيتها، وكوهنا مفصلية ُب قطع 

 .(ٖ)ىذه ا٣برافة، وذكر أهنا من نسج خياالهتم
 فمنهم من ذكر:

 .عليها اً ثر ا٢بمل ظاىر كاف أو  (ٗ)أف أـ ا٤بهدي "سوسن"
، بل إف ٩با (٘)ومنهم من ذكر أف أـ ا٤بهدي "نرجس" وٓب يكن عليها أثٌر للحملِ 

 ػيدعو للعجب أف أمو نفسها ٓب تكن على علم بكوهنا حامبلً!! وقد كانت تقوؿ ل

                                                           
= 

. فما ليلة [(ٚٔ - ٙٔ/ ٔ٘، ص: )]ٕبار األنوارولقبو ا٤بهديُّ.  ،ويقاؿ أبو جعفر ،القاسم
ن ٟبس ومعلـو أف كل شهر ال يقل عن أربع ُٝبع وال يزيد ع !؟ا١بمعة ا٤بقصودة ُب رمضاف
 .!؟فأي واحدة منها قصد الشيعة

 :سياؽ كبلـ الربقعي عن اختبلؼ الشيعة ُب ٙبديد سنة ويـو والدة إمامهم الثاين عشر ( انظرٔ)
 (.ٛٚٔ - ٚٚٔ)، (ٔٛٙبقيق علمي، ص: )

 (.ٗٙٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٕ)
 (ٛٔ - ٕ/ ٔ٘( ساؽ اجمللسي طريقة والدتو ُب روايات ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
 حقيقة أـ ا٤بهدي.( سيأٌب بياف ا٤بوقف من ٗ)
 (.ٜٙٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٘)
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 .(ٔ)ما أرى يب شيئاً من ىذا(( ،"حكيمة": ))يا موالٌب
 .(ٕ)وَوَىم أنو خرافةعلى وىذا يدؿُّ 

 .عي في مسألة والدة مهدي الشيعةترجيح البرق -
 رَّ منػيذىب الربقعي إٔب أف ا٢بسن العسكري والد اإلماـ الغائب توُب ٗبدينة سُ 

فيو والده، وصلَّى  وُدِفَن ُب داره ُب البيت الذي ُدِفنَ  ،رأى وىو ابن لثماٍف وعشرين سنة
 .عليو الناس

 ،خلفٌ َر لو ػأياـ، َوتُػُوُبَِّ وٓب يُ  ةهر وٟبسوكانت إمامتو ٤بدة ٟبس سنْب وٜبانية أش
 .(ٖ)فاقتسم ما ظهر من مّباثو أخوه جعفر وأمُّو ،وٓب يُػْعَرؼ لو ولٌد ظاىرٌ 

 :ووافقو على ترجيحو للقوؿ بعدـ والدة اإلماـ الثاين عشر اإلصبلحي
 .(ٙ)عبداللهيـ. و:  ،(٘)أٞبد الكاتب :، وكذلك(ٗ)أٞبد الكسروي
  بينما تبُّب 

ُ
صلح موسى ا٤بوسوي رأيًا شيعيًا ُب ىذه ا٤بسألة وىو أف مهدي ا٤ب
 .(ٚ)ولكنو اختفى بسبب وجود مؤامرة ضده! ،الشيعة قد ولد فعلياً 

 .رق شيعية تقول بعدم والدة المهديعدة ف -
وأنو ال ولد  ،شيعية تقوؿ هبذا القوؿ فرؽ عّدةأف  -رٞبو ا-الربقعي ذكر 
وفتشوا عنو  ،وا ُب ٕبث ىذه ا٤بسألة من كل وجوألهنم تبحر  ،علي أصبلً بن  للحسن

 .بكل سبب فلم ٯبدوا لذلك سبيبلً  سراً وعبلنية، وٕبثوا عن خربه ُب حياة ا٢بسن

                                                           

 (.ٗٓٗ( كماؿ الدين وٛباـ النعمة، للصدوؽ، ص: )ٔ)
 (.ٓٚا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٕ)
 (.ٗٚ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 (.ٛٙالتشيع، ص: ) انظر: (ٗ)
 (.٘ٙٔتطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إٔب والية الفقيو، ص: )انظر: ( ٘)
 (.ٕ٘وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: ) نقدانظر: ( ٙ)
(، وانظر ُب دراسة رأي الدكتور موسى ا٤بوسوي: ٖٙ - ٕٙالشيعة والتصحيح، ص: )انظر: ( ٚ)

 (.ٖٔٙ - ٖٓٙأعبلـ التصحيح واالعتداؿ، ص: )
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علي وقد توُب وال ولد لو ظاىر، أف لو ولداً بن  وأنو لو جاز أف يقاؿ ُب ا٢بسن
لو خلف  من الناس وليس مستوراً ولكنو غائب، ١بازت مثل ىذه الدعوى ُب كل ميت

 .من ذريتو
ف ابنًا رسواًل نبيًا من أف يقاؿ خلَّ  -صلوات ا عليو-و١باز مثل ذلك ُب النيب 

 .-y-بعده 
وأنو ىو  ،وأف اإلمامة رجعت إٔب أبيو ،ومنهم من يقوؿ إنو بالفعل ال ولد لو

عشرية  ثِب، وٓب يشّذ عنهم غّب اإلمامية االولذلك ماَت وسيقـو من جديد ،القائم
 .(ٔ)وبعض ا١بهلة من بعض الفرؽ الشيعية ،اّدعوا غيبتو الذين

 ؟ولكنو غائب اً لحسن العسكري عقبن لمن الذي اخترع القول بأ -
والد - متفقوف على أف ا٢بسن العسكريٝبيعهم يذكر الربقعي أفَّ فرؽ الشيعة 

وىم  عندما توُب ٓب يكن لو خلٌف من الذرية إال فرقة واحدة -اإلماـ ا٤بهدي ا٤بزعـو
 .ووافقهم بعض الفرؽ الشيعية ،سكريللحسن الع زعموا وجود ولدٍ  الذين ثنا عشريةاال

الذي  (ٕ)(نصّببن  ٧بمد) ىو: أفَّ من اخَبع ٥بم القوؿ بوالدتو وغيبتوب قوؿوي
 .(ٖ)اخَبع مذىب النصّبية

                                                           

وما بعدىا(، ٕبار األنوار،  ٜٚ(، فرؽ الشيعة للنوٖبٍب، ص: )ٚٚ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٕٓ/ ٖٚص: )

نصّب النمّبي، من الغبلة الذين يقولوف إف عليًا إلو، وقد ىلك سنة: بن  شعيب ٧بمد و( أبٕ)
، قاؿ ابن حجر [(ٛٙٔ/ ٖ٘انظر: ٦بموع الفتاوى، ص: )] .، ُب سامراء بالعراؽػ(ى ٕٓٙ)

بو تبصّب ا٤بنت] .عن الطائفة الٍب أسسها ىذا ا٤ببتدع: ))والطائفة النصّبية الزنادقة: معروفوف((
انظر: فرؽ ]النمّبية نسبة إليو،  -اً أيض-، ويسمى أتباعو [(ٔٗٗٔ/ ٗبتحرير ا٤بشتبو، ص: )

 .[(ٜٙالشيعة، ص: )
(، ويذكر الدكتور ناصر القفاري أف من الشيعة من يقوؿ ٕٚ( انظر: نقد ا٤براجعات، ص: )ٖ)

حسن سعيد العمري" ىو الذي أخرج الشيعة من مأزؽ عدـ وجود عقب للبن  بأف "عثماف
وابتدع ٥بم القوؿ بغيبتو ُب السرداب، وينقل عن ٧بب الدين ا٣بطيب قولو بأف  ،العسكري

= 
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 .الخالصة -
من روايات والدة اإلماـ الثاين  -ا يرٞبو-لك يكوف قد تبّْب موقف الربقعي وبذ

ها رواية أخرى ئُب إزاعشر الواىية، فبل تكاد تسلم رواية يبُب عليها قوٌؿ، إال و٘بد 
 .دة غّب ما تذكره الرواية األخرىوتذكر ُب مقابل ما ذكرتو يوماً أو سنًة للوال ،تعارضها

يخ ال يوجد فيو حٌب إف االختبلؼ بْب روايات والدة ا٤بهدي ُب ٙبديد التوار 
٩با يوّضح مدى ا٢بّبة الٍب  ،تقارب ُب األعداد، ويصل الفرؽ ُب بعضها لعدة سنوات

 .ىذه الفكرة وذه الروايات و٨بَبععاشها صّناع ى
ورواهتا من ا٤بهملْب و٦بهوٕب ا٢باؿ  ،يات ضعيفة و٦بهولةافضبًل عن كوهنا رو 

 .(ٔ)ومدار مروياهتم على ذكر الغرائب واألكاذيب ،وا٥بوية
  

                                                           
= 

نصّب مؤسس النصّبية ىو الذي ابتدع للشيعة ىذه العقيدة للخروج من مأزؽ عدـ بن  ٧بمد
/ ٕعشرية، ص: ) ثِبر: أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية االانظ] .والدة اإلماـ الثاين عشر

ٖٛٗ - ٛٗٓ)]. 
 (.ٕٖٗ - ٖٛٔ( كسر الصنم، ص: )ٔ)
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 .: حقيقة أم المهدي التي يدعيها الشيعةالثالثالمبحث 

يذكر الربقعي أف اسم والدة مهدي الشيعة غّب معروؼ، وأف معرفة الشيعة ألمو  
 .هنم متناقضوف ُب ىذه ا٤بعرفةأي إ ؛تهم لتاريخ والدتوكمعرف

 .(ٔ)رة يقولوف إفَّ ا٠بها: )نرجس(فهم تا
 .(ٕ)أو: )صقيل(، وتارة يقولوف ا٠بها: )صيقل(

 .(ٖ)وتارة يقولوف ا٠بها: )مليكة بنت يشوعا(

                                                           

ىي موجودة ومثبتة ُب كتبهم، إذ ذه األ٠باء ُب أـ مهديهم، عليهم ى ( والربقعي ٓب يدّعِ ٔ)
بن  بن ٞبزةاالقاسم بن  ٧بمدبن  ويعتمدوف ُب إطبلؽ اسم "نرجس" على ما روي عن موسى

بن  بن ٧بمداجعفر بن  موسىبن  عليبن  جعفر قاؿ: حدثتِب حكيمة بنت ٧بمدبن  موسى
عليهما -بن علي اقالت: بعث إٕبَّ أبو ٧بمد ا٢بسن  -عليو السبلـ-أيب طالب بن  علي
فإف ا  ،اجعلي إفطارؾ الليلة عندنا فإهنا ليلة النصف من شعباف ،فقاؿ: يا عمَّة -السبلـ

؟ قالت: فقلت لو: ومن أّمو ،تبارؾ وتعأب سيظهر ُب ىذه الليلة ا٢بّجة وىو حّجتو ُب أرضو
انظر: ٕبار األنوار، ص: ]. علِب ا فداؾ ما هبا أثر؟قاؿ ٕب: "نرجس"، قلُت لو: وا ج

(٘ٔ /ٕ ،ٔ٘)]. 
طلحة إذ بن  ( ويعتمدوف ُب إطبلؽ ىذا االسم على ما نقلو اجمللسي عن الشيخ كماؿ الدينٕ)

مضاف بسرَّ من رأى ُب ثالث وعشرين ر  -عليهما السبلـ-يقوؿ: مولد ا٢بّجة ابن ا٢بسن 
لػ:  اً . وٓب أجد ذكر وأمو أـ ولد تسمَّى "صقيل" وأبوه ٧بمد ا٢بسن ،سنة ٜباف وٟبسْب ومائتْب

 .[(٘ٔ، ٖٕ/ ٔ٘انظر: ا٤برجع السابق، ص: )] ."صيقل"
عن أيب ا٤بفّضل الشيباين عن  ؽ ىذا االسم على ما روي عن ٝباعة( ويعتمدوف ُب إطبلٖ)

سليماف النخاس وىو من ولد أيب أيوب بن  بشرسهل الشيباين قاؿ: قاؿ بن  ٕبربن  ٧بمد
األنصاري أحد موإب أيب ا٢بسن وأيب ٧بمد وجارٮبا بسرَّ من رأى: أتاين كافور ا٣بادـ فقاؿ: 

فلما جلست بْب يديو قاؿ ٕب:  ،٧بمد العسكري يدعوؾ إليو فأتيتوبن  موالنا أبو ا٢بسن علي
ع ا٤بشَبين إذا نزؿ هبا لو ُب السوؽ م لذي سيتما وذكر أنو أوصاه ببيع جارية وأخربه ما-

، وعندما كاف ُب السوؽ رآىا ٚبرج من جيبها كتابًا وتلثمو وتطبقو على جفنها -لبيعها!!
= 
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 .(ٔ)و )سوسن(، ويقولوف ا٠بها: )رٰبانة(
 .(ٖ): )ٟبط(يقولوفو  .(ٕ): )حكيمة(يقولوفو 
 .(٘)،(ٗ): )مرمي بنت زيد العلوية(يقولوفو 
 

                                                           
= 

: أيها العاجز الّضعيف ا٤بعرفة ٗبحلِّ أوالد األنبياء أعرين وخدىا وٛبسحو على بدهنا حٌب قالت
وأمي من ولد ا٢بوارّيْب  ،ملك الرـو قيصر"بن  ٠بعك وفرِّغ ٕب قلبك أنا "مليكة بنت يشوعا

 -عليو السبلـ-حٌب قاؿ زوجها أبو ا٢بسن  ،صيِّ ا٤بسيح مشعوف أنّبئك بالعجبتنسب إٔب و 
خذيها إٔب منزلك وعّلميها الفرايض والّسنن فإهّنا زوجة  ،: يا بنت رسوؿ األختو "حكيمة"

 .[(ٓٔ- ٙ/ ٔ٘، ص: )ٕبار األنوارانظر: ]. -عليو السبلـ-أيب ٧بمد وأـ القائم 
بن زكريا عن اعلي بن  ( ويعتمدوف ُب إطبلؽ ىذا االسم على ما روي عن الطالقاين عن ا٢بسنٔ)

صلوات -أسد قاؿ: ولد ا٣بلف ا٤بهدي بن  خليبلف عن أبيو عن جده عن غياثبن  ٧بمد
: ا٤برجع انظر]ويقاؿ: "سوسن".  ،ويقاؿ ٥با: "نرجس" ،ّمو "رٰبانة"وأ ،يـو ا١بمعة -ا عليو

 .[(ٕٛ، ٕ٘، ٕٗ، ٘ٔ/ ٔ٘السابق، ص: )
طلحة قاؿ: بن  ( ويعتمدوف ُب إطبلؽ ىذا االسم على ما نقلو اجمللسي عن الشيخ كماؿ الدينٕ)

من رأى ُب ثالث وعشرين رمضاف سنة ٜباف  بسرَّ  -عليهما السبلـ-مولد ا٢بّجة ابن ا٢بسن 
انظر: ]وقيل: "حكيمة".  ،سمَّى "صقيل"وأمو أـ ولد ت ،وأبوه ٧بمد ا٢بسن ،وٟبسْب ومائتْب

 .[(ٕٗ، ٖٕ/ ٔ٘ا٤برجع السابق، ص: )
( ويعتمدوف ُب إطبلؽ ىذا االسم على ما نقلو اجمللسي عن ابن خّلكاف ُب تارٱبو )وفيات ٖ)

واسم أّمو  ،ره ٟبس سنْبو٤بّا توُب أبوه كاف عم ،(ٙٚٔ/ ٗوأنباء أبناء الزماف، ص: األعياف 
 .[(ٕٗ/ ٔ٘جع السابق، ص: )انظر: ا٤بر ]. "ٟبط"

( ويعتمدوف ُب إطبلؽ ىذا االسم على ما نقلو اجمللسي عن الشهيد األّوؿ ُب كتاب: )الدروس ٗ)
بسرَّ من رأى يـو  -عليو السبلـ-( أنو قاؿ: ولد ٙٔ/ ٕالشرعية ُب فقو اإلمامية، ص: 

 ،يل: "نرجس"وق ،وأمو "صقيل" ،ا١بمعة ليبًل خامس عشر شعباف سنة ٟبس وٟبسْب مائتْب
 .[(ٕٛ/ ٔ٘ا٤برجع السابق، ص: )]وقيل: "مرمي بنت زيد العلوية". 

 (.ٚٔ - ٖٔ، ص: )(، نقد وٛبحيص روايات ا٤بهديٛٚٔ)( انظر: ٙبقيق علمي، ص: ٘)
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 .(ٔ)((سيدة اإلماء وخّبهتنَّ ابن )) :ا٤بهدي لوف عنويقو 
 .لة الٍب أ٪ببت اإلماـ الثاين عشرىذا ما ورد عن أ٠باء ىذه األـ اجملهو 

ال عبلقة لو بالتصحيف ُب الكتابة،   فَّ االختبلؼ ُب األ٠باء اختبلؼٌ وُيبلحظ أ
ن ُب كتابة ا٢بروؼ م اً وتأخّب  اً كاال٠بْب: )صقيل وصيقل( فقد يُقاؿ: إفَّ بينهما تقدٲب
 ، حروفها وكتابتها ٛباـ التباينقبل بعض النسَّاخ، ولكن ا٤بنقوؿ لديهم أ٠باء متباينة ُب

 ق ٗبا ورد عنها.وثوال ي ،٧بل نظرلديهم وىو ما ٯبعل ىذه ا٢بقيقة ا٤بسلَّمة 
 .ي األسماء التعمية على المخالفينسبب التعدد ف -

 .ا٤بهدي كثرة أ٠باء أـ  وىذه من ا٢بجج الٍب يتذرَّعوف هبا لتربير
وببل  ،وحبلء ووضػحجة ا تعأب على عباده تتم ٔبفَّ أ هاويذكر الربقعي عن

 .(ٕ)تعمية على الناسال غموض و 
 ،ٛبت ا٢بجة وهبم ،ولذلك كانت حجة أنبياء ا تعأب على عباده واضحة جلّية

يؤمن اجة، وال يعّذب ا تعأب أحدًا من عباده إف ٓب  -y-وانتهت ٖباٛبهم ٧بمد 
                                                           

(، منتخب ٔٗٔ - ٖٙٔ/ ٔ( انظر: النجم الثاقب ُب أحواؿ اإلماـ ا٢بجة الغائب، ص: )ٔ)
ؿ الصاُب ُب ىذا الكتاب إف ألـ ا٤بهدي كل ومن طريف قو  ،(ٕٔٗ - ٖٕٛاألثر، ص: )

 .وما بعدىا( ٕٖٓيـو اسم غّب اسم اليـو الذي قبلو!، انظر: ا٤برجع السابق: )
[، يقوؿ الطربي (ٜٗٔ) :]سورة األنعاـ، اآلية رقم ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿( يقوؿ تعأب: ٕ)

: ))ٍب أردؼ ما شهدت بو من ذلك أدلتو، هبا رسلوا  أرسلا٢بجة الربانية الٍب وضوح  مبيناً 
وأكد ما استنارت ُب القلوب منو هبجتو، برسل ابتعثهم إٔب من يشاء من عباده، دعاة إٔب ما 

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ ديهم صحتو، وثبتت ُب العقوؿ حجتواتضحت ل

فأمدىم بعونو،  ،[، وليذّكر أولو النهى وا٢بلم(٘ٙٔ) :]سورة النساء، اآلية رقم ﴾ڈ
وأباهنم من سائر خلقو، ٗبا دؿَّ بو على صدقهم من األدلة، وأيَّدىم بو من ا٢بجج البالغة 

ڱ  ں   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿ واآلي ا٤بعجزة، لئبل يقوؿ القائل منهم:

]سورة ا٤بؤمنوف،  ﴾ں  ڻ     ڻ  ڻ ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
جة الشيعة ٢ب خبلفاً . [(ٗ - ٖ/ ٔجامع البياف، ص: )][((، (ٖٗ-ٖٖ) :رقم تافاآلي
 اإلٲباف بو!. وأوجبوالتعمية!، فأصبح ابن ٦بهولة، لأ٠باء عدة و جعلوا ألمف
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 .الغائب ٕبجة الشيعة
 :ُب إعذار من ٓب يؤمن ٖبرافتهم ذكر إلزاماً للشيعةوي

 ،أف يقولوا يـو القيامة: يا رب -ٓب يؤمنوا بإماـ الشيعة الغائب من-أفبل ٰبق ٥بم 
 .(ٔ)موجودة فعبًل؟؟ اهنو كبعلم الفمن أين لنا  ،لقد كانت حجَّتك غائبةً 

 .د أم المهديقضات الواردة في تحديماذج من التنان -
أفَّ من التناقضات الواردة ُب ٙبديد أـ ا٤بهدي أهنم تارة يرووف أف الربقعي يذكر 

والدة ا٤بهدي، وينقلوف عنها  تاعة والدتو وكانت ىي القابلة ورأ"حكيمة" حضرت س
 .ك الوليد للحسن العسكري؟ىل رأيِت ذل :أف ُسئلت

 فأجابت:
 .))ٓب أََرُه ولكِّب ٠بعُت بو!((

ُب  وىو إثباٌت لوجود اضطرابٍ  ،اب عليولنفي الصريح للرؤية ال يوجد جو فهذا ا
 أصل ىذه ا٢بقيقة لديهم.

شك أف عندما ولدتو أمو عطس أمامها واعترب نفسو حجَّة ا!، وال ويزعموف أنو
 .الُعطاس ٯبري لكل األطفاؿ

أف أي طفل يعطس بإمكانو أف ٯبعل نفسو حجة ا، فضبًل عن يلـز من ذلك و 
 :-جل وعبل-أنو ال حجة بعد الرسل كما قاؿ 

  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿

وىذا ، !؟ة، وىل حجيتو هبذا الضعف ليتم إثباهتا بعطس(ٕ)﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ
 ّب طفل وإماماً أو مأموماً.يعم كل إنساف طفبلً كاف أـ غ

 

                                                           

 (.ٖٚٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.٘ٙٔ( سورة النساء، اآلية رقم: )ٕ)
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 أم المهدي حملت فيو من جنبها ال في بطنها كباقي األمهات: -
ٓب تر عليها أثر ا٢بمل مة" أهنا عندما شاىدت أـ ا٤بهدي نقل اجمللسي عن "حكي

وأنكرت ذلك، فقاؿ ٥با أبوه ا٢بسن العسكري: ))إنَّا معاشر األوصياء لسنا ٫ُبمل ُب 
ا ٫ُبمل ُب ، وال ٬برج من األرحاـ وإ٭ّبا ٬برج من الفخذ األٲبن من ا١بنوب البطوف وإ٭بَّ

 .(ٔ)(( الذي ال تنالو الدناساتألننا نور ا ؛أمهاتنا
هاهتم ُب جنوب أم -عليهم السبلـ-وا٢بسنْب  وعليٍّ  -y-فهل ٞبُل رسوؿ ا 

ٍب ولدوا من أفخاذ أمهاهتم الُيمُب؟!، أٓب يكونوا بشراً كسائر البشر من بِب آدـ؟!، وىل 
 .(ٕ)!مثل ىذه ا٣برافات تُثبت لو ا٢بجية؟

 .قفو من رواة أخبار اسم أم المهديمو  -
 ،يذىب الربقعي إٔب ضعف الروايات الواردة ُب شأف ٙبديد اسم وىوية أـ ا٤بهدي

 كليًا ُب أحوا٥بم وأعياهنم، ْبت من طرؽ مدارىا على رواة ٦بهوليوأف ىذه األخبار ُرو 
أو أهنم رواة مشَبكوف بْب عدَّة أشخاص، أو أهنم مهملوف ال يوجد ٥بم ذكٌر ُب كتب 
الرجاؿ، أو أهنم من الغبلة والقائلْب بالتفويض ُب اإلمامة وىي العقيدة الٍب تفضي 

 .(ٖ)إٔب الكفر عند اإلماميةبصاحبها 
فبل يثبت هبا حّجة وال يصح االعتماد على روايات اجملاىيل إلثبات أصل  وعليو

                                                           

 (.ٕٙ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٚ٘ٔ - ٔٗٔ(، النجم الثاقب، ص: )ٚٛٔ - ٙٛٔٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٕ)
ف، ولذلك وال ٯبوز تفويضو ألي كائن من كا ،منصوٌص عليو ( يرى الشيعة أف منصب اإلمامةٖ)

عشر، وىو جعٌل إ٥بٌي ٥بؤالء األشخاص دوف  ُب أئمتهم االثِب اً جعلوا ىذا ا٤بنصب ٧بصور 
غّبىم، وأهنم ليسوا اختيارًا بشرياً، وُب ذلك ينسبوف للرضا القوؿ: ))إف اإلمامة ىي منزلة 

ة زماـ الدين ونظاـ ا٤بسلمْب وصبلح الدنيا وعز األنبياء وإرث األوصياء...، إف اإلمام
ا٤بؤمنْب، وإف اإلمامة أسُّ اإلسبلـ النامي وفرعو السامي، باإلماـ ٛباـ الصبلة والزكاة والصياـ 
وا٢بج وا١بهاد، وتوفّب الفيء والصدقات، وإمضاء ا٢بدود واألحكاـ، ومنع الثغور واألطراؼ، 

 .[(ٕٓٓ/ ٔالكاُب، ص: )] .((واإلماـ ٰبل حبلؿ ا وٰبـر حراـ ا
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 .(ٔ)من أصوؿ الدين أو حٌب من فروعو
ف بن سليماايرووف ُب ٙبديد أـ ا٤بهدي "بشر ومن أمثلة الرواة الفاسدين الذي 

 النخاس" حيث يقوؿ عنو الربقعي:
اورتو ألـ إماـ الزماف وشرائو إف ا٤بمقاين أراد أف يوثّقو بواسطة روايتو الٍب تبّْب ٧ب

بل البد أف  ،ألنو ال ٲبكن معرفة حالو من ىذه الرواية ذاهتا ؛٥با، ولكنو ٨ُبطٌئ ُب ذلك
لرفع  اً كي تُقبل روايتو وتصبح مستند  ،وأف يكوف ثقة ،يكوف حالو معروفًا من قبل

 تكوف الرواية موضوعة من أساسها.جهالتو، وإال فقد 
وقد  ،بيدأي بائعاً للع ؛ية ذاهتا تتضمن ذّمو ألنو كاف ٬بّاساً ىذا فضبًل عن أف الروا

 .(ٕ)((قاؿ: ))شرُّ الناس من باع الناسفالنّخاس من أسوأ الناس  -y-اعترب رسوؿ ا 
 .(ٖ)!؟أف يعرفنا بأـ ا٢بجة عند الشيعة كيف يريد أسوأ الناس  فانظر

واة ىذه األخبار ٗبجرد ورود يوخ الشيعة توثيق بعض ر وكيف ٰباوؿ بعض ش
 .؟!هم ُب سندىا أو اختبلقهم وقوع ٧باورة بْب الراوي وأـ ا٤بهديئأ٠با

 
  

                                                           

 وما بعدىا(. ٖٛٔ( كسر الصنم، ص: )ٔ)
لشيخ الطائفة أيب (، وانظر: هتذيب األحكاـ، ٗقم: )(، بر ٛٙ/ ٘( الفروع من الكاُب، ص: )ٕ)

 (.ٖٚٓٔ( برقم: )ٖٚٓ/ ٙا٢بسن الطوسي، ص: )بن  جعفر ٧بمد
 (.ٔٛٔ - ٓٛٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 .ووعالمات المبحث الرابع: صفات المهدي

 .أواًل: صفات مهدي الشيعة -
منها ما يتفق ٤با عند أمور كثّبة،  ووعبلماتهدي ذُكر عند الشيعة ُب صفات ا٤ب

 .ومنها ما فيو غلو ونكارة وبدع ،ةأىل السنة وا١بماع
ه ذات كاف على منرب   وأن -رضي ا عنو-أيب طالب بن  روي اجمللسي عن عليي

 يـو وقاؿ:
، عريض (ٔ)))ٱبرج رجل من ولدي ُب آخر الزماف أبيض مشرب ٞبرة مبدح البطن

 ا٤بنكبْب، بظهره شامتاف: (ٕ)الفخذين، عظيم مشاش
، فإذا ىزَّ رأيتو أضاء -y-جلده، وشامة على شبو شامة النيب شامة على لوف 

٥با ما بْب ا٤بشرؽ وا٤بغرب، ووضع يده على رؤوس العباد، فبل يبقى مؤمن إال صار قلبو 
 .(ٗ)(((ٖ)دَّ من زبر ا٢بديدأش

وٱبرج على حْب غفلة من  ،ُب ا٣بَْلِق وا٣بُُلقِ  -y- ويذكروف أنو ُيشبو رسوؿ ا
 .لناس وإماتٍة للحق وإظهار للجورا

                                                           

ل ما توّسع فقد تبدح، والَبَداُح كسحاب: ا٤بتسع من األرض، والبداح: األرض ( مبّدح: قيل: كٔ)
اللينة الواسعة، قالو األصمعي، والِبدُح، بالكسر: الفضاء الواسع، واألبدُح: الرجُل الطويُل، 

 - ٖٔٓ/ ٙانظر: تاج العروس، ص: )]وعن أيب عمرو: ىو العريض ا١بنبْب من الدواب. 
ٖٖٓ)]. 

وقيل: ا٤بشاشة: ما أشرؼ من عظم  ،وا٤برفقْب وا٤بنكبْبوس العظاـ مثل الركبتْب ( ا٤بشاش: رؤ ٕ)
 .[(ٖ٘ٛ/ ٚٔانظر: تاج العروس، للزبيدي، ص: )]ا٤بنكب. 

وقاؿ الزبيدي: والزُبْػرَُة:  ،وزُبُر واحد، ومثلو قاؿ ا١بوىري ( زبر ا٢بديد: قاؿ الفرّاء: ا٤بعُب ُب زُبَرٖ)

 :]سورة الكهف، اآلية ﴾جب  حب  خب﴿ اؿ ا تعأب:القطعة من ا٢بديد الّضخمة، ق
 .[(ٔٓٗ - ٜٜٖ/ ٔٔانظر: تاج العروس، ص: )][، (ٜٙرقم )

 (.ٖ٘/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
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لفخذه  ،الفخذين (ٔ)وىو رجٌل أجلى ا١ببْب، أقُب األنف، ضخم البطن، أزيل
وُب موضع ، (ٖ)ُملَئت ظلمًا وجوراً الثنايا، ٲبؤل األرض عداًل كما  (ٕ)اليمُب شامة، أفلج

 .(ٗ)آخر يذكروف أف موضع شامتو ُب رأسو
 فيو عدَّة شامات.ويعِب أف 

، (٘)!!أََمٌة سوداء ووأفَّ أمَّ  ،-y-من نيب ا يوسف  اً ومن صفاتو أفَّ فيو شبه
 .(ٙ)((وروي عن أيب جعفر أنو قاؿ: ))ا٤بهدي رجٌل من ولد فاطمة وىو رجٌل آدـ

ورُوي ضد ىذه الصفة ٛباماً، فعن أيب جعفر أنو قاؿ: ىو شاٌب مربوٌع، حسن 
 .(ٚ)الوجو، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيو ونور وجهو يعلو سواد ٢بيتو ورأسو

 .(ٛ)نبت ُب قلبو كما ينبت الزرع عن أحسن نباتوومن صفاتو أف العلم ي
ومن صفاتو ما يذكره الرضا حيث ُحكي أف بعض الشيعة اشتبهوا بالرضا أنو ىو 

                                                           

. [(ٖٕٓ/ ٔانظر: الفائق ُب غريب ا٢بديث واألثر للز٨بشري، ص: )]( الزََّيل: الَفَحج. ٔ)
 ا٤بنتظر ٗبهامو ا١بساـ وىو يعاين من الفحج؟. هموالفحج عيٌب خلقي، فكيف سيقـو إمام

 .[(ٛٙٗ/ ٖانظر: الفائق، ص: )]( الَفَلج بالتحريك: فرجة ما بْب الثنايا والرباعيات. ٕ)
 (.ٓٗ - ٜٖ/ ٔ٘، ص: )ٕبار األنوار( ٖ)
 (.ٔٗ/ ٔ٘( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
ُب الغيبة!، وليس  -عليو السبلـ-سي ُب توجيو ىذه الرواية فقاؿ إف شبهو بيوسف ( احتار اجملل٘)

ُب ا٣بِْلَقو، ويشكل على ٚبريج اجمللسي ىذا ما ورد ُب الرواية أف أمو سوداء، ومعلـو أف  اً شبه
-نيب ا يوسف كاف ٝبيبًل هبّياً، فما عبلقة تشبيو مهدي الشيعة ُب ىذه الرواية بغيبة يوسف 

، ٩با يعِب أف اجمللسي تنبو !؟كر أف مهدي الشيعة ابن أمة سوداءُب السجن بذ  -السبلـ عليو
بوجود الرواية أف أـ مهدي  اً ٥بذا اإلشكاؿ وخّرجو بأف التشبيو ُب الغيبة، ويظل اإلشكاؿ قائم

انظر: ا٤برجع السابق، ص: ] .-عليو السبلـ-الشيعة أمة سوداء، وأنو يشبو نيب ا يوسف 
(٘ٔ /ٗٔ - ٕٗ)]. 
 (.ٖٗ/ ٔ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٙ)
 (.ٛٗٙ(، كماؿ الدين، ص: )ٓٚٗ( الغيبة، للطوسي، ص: )ٚ)
 (.ٖٙ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٛ)
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دراىم، فذىب إليو ا٤بهدي ا٤بنتظر، حٌب إهنم من شدة اشتباىهم بو ضربوا ا٠بو على ال
 أحدىم وقاؿ لو:

 إليك عفوًا بغّب سيف، وأف يسوقو ا ،))إنَّا نرجو أف تكوف صاحب ىذا األمر
إليو وُأشّب  (ٔ)فقد بويع لك وُضربت الدراىم با٠بك، فقاؿ: ما منَّا أحد اختلف الكتب

إليو باألصابع، وُسِئَل عن ا٤بسائل وٞبلت إليو األمواؿ إال اغتيل أو مات على فراشو، 
 .(ٕ) نفسو((حٌّب يبعث ا ٥بذا اأَلمر غبلماً مّنا خفيَّ ا٤بولد وا٤بنشأ غّب خفّي ُب

و وىذا ما يتوافق مع ئمن صفات مهديهم خفاء مولده ومنش فهم يقرروف إذًا أف
، وسبق عرض رأي الربقعي ُب بياف تناقضهم ُب ٙبديد وئُب خفاء مولده ومنشحالتهم 
 مولده.

صفة نبات العلم عند ا٢بديث عن صفات مهدي الشيعة عند الربقعي  وقد توّقفَ 
 :فقاؿٙبديداً هدي ا٤بُب قلب 

))العلم ِعلماف: إما وىيٌب عن طريق الوحي أو اكتسايب عن طريق التعلُّم، فيا تُرى 
 .(ٖ)أي نوع من العلم ىذا الذي ينبت ُب قلب مهدينا كما ينبت الزرع؟!!((

يعِب أف وصفهم ٤بهديهم هبذه الصفة ضرٌب من الغلو الذي يضفونو على وىذا 
، ىذه الصفة الٍب عّلق عليها الربقعي وترؾ هممو وترسيخو ُب أذىاف عامتمهديهم لتعظي

 كروىا من غّب أف يبّْب نقده ٥با.باقي الصفات الٍب ذ 
بقياسها على  من صفات مهدي القـو -رٞبو ا- وباإلمكاف استظهار موقفو

تعدُّ منهجًا لو ُب باقي الصفات الٍب  إذ رأيو ُب صفة نبات العلم ُب قلب ا٤بهدي،
 وفقصدمن صفات ي وهٝبيع ما ذُكر وأفَّ  ،وأهنا ضرٌب من الغلو موصفها الشيعة ٤بهديه

اسن افضائل و ذكر الٗبجرد  منزلتو لكي يستدلواإعبلء و  رفع شأف مهديهم ا٤بنتظر امنه

                                                           

 ( ىكذا وردت عند اجمللسي.ٔ)
 (.ٖٚ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
 (.ٜٙٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 على إثبات إمامتو!.ا٤بزعومة 
 .ثانياً: عالمات مهدي الشيعة -

يُروى عن  ، فمن ذلك ما(ٔ)وأما ورد عنهم ٙبت مسمَّى عبلمات اإلماـ ا٤بهدي
-وعلي وا٢بسن كاف رابعهم القائم  : ٧بمدأيب عبدا أنو قاؿ: ))إذا توالت ثبلثُة أ٠باء

 .(ٕ)((-عليو السبلـ
٧بمد ا٥بادي، وا٢بسن ىو: بن  علي ا١بواد، وعلي ىو: عليبن  و٧بمد ىو: ٧بمد

 ـ القائم ا٤بنتظر.علي العسكري، ويأٌب بعده اإلمابن  ا٢بسن
ومن عبلمات ا٤بهدي ما ورد عن أيب جعفر، أنو قاؿ: ))صاحب ىذا األمر 

! قلُت: مٌب يكوف؟ قاؿ: إذا سارت الركباف ببيعة الغبلـ أصغرنا سنًا وأٟبلنا شخصاً 
 .(ٗ)لواًء!(( (ٖ)فعند ذلك يرفع كل ذي صيصيةٍ 

بالغ أف يّدعي اإلمامة  يفتح الباب لكل دعيٍّ غّبِ  يقوؿ الربقعي: إف ىذاولذلك 
، ويذىب إٔب أف بعض األخبار حينما (٘)لنفسو، وأف يثور على الناس باسم ا٤بهدي

 إثبات وجود ابن للحسن ذكرت بعض صفات ا٤بهدي وبعض عبلماتو ٓب تتطرؽ إٔب
، من غّب بياف أف ىذه الصفات وماتوعبل وإ٭با تذكر صفات ىذا ا٤بهدي ،العسكري

                                                           

، وٰبتمل ا٤بعُب أف ا٣باصة بو الظهور( يظهر أف الشيعة يعنوف بعبلمات ا٤بهدي عبلمات ٔ)
فيما ىو ما يدؿ على ا٤بهدي سواًء ُب شخصو أو  يوى ،الصفات والعبلمات شيء واحد

 خارج عنو.
 (.ٖٛ/ ٔ٘، ص: )ٕبار األنوار( ٕ)
( يقوؿ اجمللسي: الصيصية: شوكة الديك وقرُف البقر والضباء وا٢بصُن وكل ما امُتِنَع بو، وىنا  ٖ)

، وقاؿ ابن األثّب: "صياصي [(ٜٖ/ ٔ٘انظر ٕبار األنوار، ص: )]والصولة. كناية عن القوة 
 ،نة هبا لشدهتا وصعوبة األمر فيهاشّبو الفت ؛ا صيصية، بالتخفيفبقر" أي: قروهنا، واحدهت

 .[(ٚٙ/ ٖانظر: غريب ا٢بديث واألثر، ص: )]ومنو قيل للحصوف: الصياصي. 
 (.ٜٖ - ٖٛ/ ٔ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
 (.ٕ٘ٓٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٘)
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 .يقصد هبا ابن اإلماـ العسكريوالعبلمات 
وىذا ىو موضع ا٣ببلؼ األساس أنو ال يثبت وجود ابن لو لكي يقـو الشيعة 

 .والعبلمات عليو!! بتطبيق ىذه الصفات
فبل يوجد ما ٲبنع من وجود أكثر من شخص تنطبق عليهم صفات اإلماـ  عليوو 

عة ُب ٙبديد منها: تعدد التواريخ الٍب ذكرىا الشي ،لعدة أسباب ووعبلمات ا٤بهدي ا٤بنتظر
 .والدة ابن العسكري!

بًل يقوؿ الباقر: ))وا ما أنا بصاحبكم، انظروا من ٚبفى على الناس والدتو ثفم
 .(ٔ)((فهو صاحبكم

مع وجود  ،فكيف يصح أف يكوف خفاء الوالدة عبلمة من عبلمات ا٤بهدي
 .!روايات ُب ا٤بقابل قامت بتحديد تاريخ والدتو؟

فكاف ٯبب لكي تُقبل ىذه الروايات ُب ذكر صفاتو وعبلماتو أف ُٙبدد أهنا 
صفات وعبلمات ابن اإلماـ العسكري، ولكنها صفات وعبلمات لشخصية ٦بهولة، 

 .(ٕ)دةوغّب ٧بد
ٔب أف ىذه ، ويذىب الربقعي إ(ٖ)وورد من عبلماتو أنو ٱبرج من مكة ا٤بكرمة

ألف ا٣بارجْب من مكة كثّب، وليس ُب ذكر ىذا ا٣بروج ما ٲبيزه  ؛العبلمة ال تفيد شيئاً 
اسم  اال سيما وأهنم ٓب يبيّنو  ،فيو خصوصية متعلقة ٗبهدي الشيعةوليس  ،عن غّبه

 اً ببل ٙبديد، فمثبلً:مه مبهتركو  بل ،ا٣بارج وال وصفو
 .(ٗ)اإلماـ جعفر الصادؽ خرج من مكة مدعياً اإلمامة فقتلبن  ٧بمد

                                                           

 (.ٖٗ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٖٜٔٙبقيق علمي، ص: ) انظر: (ٕ)
 (.ٖٛ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: ) انظر: (ٖ)
وبياف حادثة  بن جعفر الصادؽ الذىيب عن: ٧بمد (، يقوؿٜٛٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)

فة األمْب، وحصار بغداد عشرين شهراً، دعا مقتلو أنو ٤با ماجت الدولة العباسية ٗبقتل ا٣بلي
= 
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ويقوؿ الربقعي إف من أعظم قوادح ىذه الصفات والعبلمات ورودىا بأخبار 
 .اجملاىيل والكذابْب الوضاعْب، أو ورودىا على ألسنة ا٤بلعونْب أو الواقفة

لصفات والعبلمات وقد وردت على ألسنة وبالتإب فكيف تثبت صّحة ىذه ا
فهل كل من انطبقت ُب  ،فضبًل عن كوهنا صفات ظاىرة ُب عدد من الناس ،(ٔ)ىؤالء

 .(ٕ)حقو ىذه الصفات يكوف صاحب أمر الشيعة؟!!
 

  

                                                           
= 

٧بمد إٔب نفسو، وخرج ٗبكة، فبايعوه سنة مائتْب وقد شاَخ، ووافق ذلك حج ا٤بعتصم، فندب 
عسكرًا لقتالو، فأخذوه وٓب يؤذوه، وصحبوه إٔب بغداد، فلم يطوؿ هبا، وتوُب سنة ثبلث 

العرب ُب خرب من غرب،  (،٘ٓٔ - ٗٓٔ/ ٓٔانظر: سّب أعبلـ النببلء، ص: )] .ومائتْب
 .[(ٕٛٙ - ٕٚٙ/ ٔص: )

 (.ٕٚٓ - ٖٜٔٙبقيق علمي، ص: ) انظر: (ٔ)
 (.ٕٔٓ - ٕٓٓا٤برجع السابق، ص: ) انظر: (ٕ)
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 .المبحث الخامس: العمل بالتقية قبل خروج المهدي

وأهنا من األساسيات  ،يذىب الشيعة إٔب أف التقية إحدى األصوؿ ُب العقيدة
وذلك ألنو ليس كل ما يُعلم من دينهم يُقاؿ،  ؛عتداد بووليست شيئاً ثانوياً ال ٲبكن اال

 .(ٔ)إذ ال دين ٤بن ال تقية لو

ک  ک  ک  گ  ﴿ويفسروف قوؿ ا تعأب يقوؿ ُب ٧بكم التنزيل: 

گگڳڳ ڳ  ﴿، بأف الٍب ىي أحسن ُب اآلية: "التقية"، (ٕ) ﴾گ

 .يوجد ضابط وحدود للعمل بالتقية ، وال(ٖ)﴾ڳ     ڱ  ڱ

 فيما يُروى عن أيب جعفر أنو قاؿ:ف
، فاجملاؿ مفتوح أماـ  (ٗ)((ضرورة وصاحبها أعلم هبا حْب تنزؿ بو))التقية ُب كل 

هبا حٌب يأذف  ابالتقية، وعلى الشيعة أف يلتزمو  كل شيعي لتقدير مدى احتياجو للعمل
 .عأب لئلماـ الثاين عشر بالظهورا ت

))ال إٲباف ٤بن ال تقّية لو، وإف أكرمكم عند ا أعملكم  يقوؿ إمامهم الرضا:و 
، فقيل لو: يابن رسوؿ ا إٔب مٌب؟ قاؿ: ))إٔب يـو الوقت ا٤بعلـو وىو يـو (٘)((بالتقّية

                                                           

إفَّ تسعة  ،: يا أبا عمر-عليو السبلـ-( عن أيب عمر األعجمي قاؿ: قاؿ ٕب أبو عبدا ٔ)
/ ٕالكاُب، ص: )] .وال دين ٤بن ال تقّية لو، والتقّية ُب كّل شيء..(( ،أعشار الدين ُب التقّية

ٕٔٚ)]. 
 (.ٜٙ( سورة ا٤بؤمنوف، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٕٛٔ/ ٕ(، انظر: أصوؿ الكاُب، ص: )ٖٗ( سورة فصلت، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٜٕٔ/ ٕ( الكاُب، ص: )ٗ)

ڇ    ﴿فهي مأخوذٌة من قولو تعأب:  ،ثرة الكذب وتأليف الروايات( وىذه الرواية دليل على ك٘)

[، فيكوف معُب القوؿ (ٖٔ) :]سورة ا٢بجرات، اآلية رقم  ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 ا٤بنسوب للرضا أف مقدار التقوى عند الشيعة ىو ٗبقدار العمل بالتقية!.



 .الفصل الرابع: موقف البرقعي من والدة مهديهم وأسمائو وصفاتو

ٕٗٚ 
 

 .(ٔ)منا فليس منا((خروج قائمنا، فمن ترؾ التقية قبل خروج قائ
وقد قرر ابن بابويو القمي ىذا األصل ا٤بتضمن وجوب العمل بالتقية إٔب حْب 

 روج ا٤بهدي ا٤بنتظر كما ُب قولو:خ
 .(ٕ)))والتقية واجبة ال ٯبوز رفعها إٔب أف ٱبرج القائم((

ومن ذلك: التلبيس  ،ليلض"التقية" أنواعاً من ا٣بداع والتفجمع الشيعة من عقيدة 
ا٤بسلمْب ُب عقائدىم، وتعاملهم، وعبادهتم، وإظهارىم للحب وا٤بواالة لؤلعداء على 

 اً أمر  كونووإبطاف الكفر والعداوة، وجعلوا ما ىو من دين ا تعأب رخصة مؤقتة إٔب  
يفّرؽ بينو وبْب  بل ضابطبورة و من غّب ضر ولو عمل بو أف يعلى كل فرد  اً واجب اً حتمي
 .الكذب

بالتقية فليس من الشيعة حٌب أوجبوا على أتباعهم التخّلق  بل إف من ٓب يلتـز
بالكذب وا٤بخاتلة وا٤بخادعة ولّبسوه بلباس الدين، وقالوا عن تارؾ العمل بالتقية إنو 

 .(ٖ)واألئمة -y-ا تعأب وخالَف ا ورسولو  ٗبنزلة من ترؾ دين
 استثناء اإلمام المنتظر من العمل بالتقية. -

ق من نصوص عن األئمة ٙبث األتباع منهم على العمل بالتقية بينما ٪بد ما سب
لعمل حٌب وقت ظهور اإلماـ ا٤بهدي، إال أف تلك النصوص استثنت اإلماـ ا٤بنتظر من ا

ة فجعلتو الشخص الشيعي الوحيد الذي لن يعمل بالتقي ،بالتقية بعد إعبلنو للظهور
، ٖببلؼ ٝبيع (ٗ)-عتقادىمٕبسب تصّور الشيعة وا-وسُيعلن ويظهر حقيقة اإلسبلـ 
                                                           

 (.ٕٔٗ/ ٕ٘ٚبار األنوار، ص: )( ٔ)
 (.ٗٔٔ( االعتقادات، ص: )ٕ)
 (.ٙٙٗ/ ٔٔ( وسائل الشيعة، للحر العاملي، ص: )ٖ)
( وعلى فرض التسليم بصّحة ما سيأٌب من بياف فساد ىذا القوؿ فإنو يلزمهم القوؿ بأفَّ رسوؿ ٗ)

قوؿ بأفَّ للزمهم ال -y-كاف يعمل بالتقية، ولو صّح مشوؿ رسوؿ ا بذلك   -y-ا 
حاشاه عن ىذا ا٥براء كاف يعمل بالتقية خوفاً  -y-دين اإلسبلـ وصلنا وىو ناقص، وأنو 

فقد ظلَّ ا٤بسلموف طيلة ىذه األعواـ ومن ضمنهم الشيعة  عليومن األعداء وا٤بنافقْب، و 
= 
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 .كانوا مضطرين إٔب العمل بالتقيةفقد   من األئمة وسائر الشيعة من سبقوه
ف الذين كاف مناط الدين بعملهم وكبلمهم وسّبهتم ومع و ومنهم األئمة ا٤بعصوم

عليهم أتباعهم اختبلؼ فتاواىم  ظَ ذلك عملوا بالتقية حٌب ُب الفتاوى الشرعية، والحَ 
 .(ٔ)ُب الفتاوى بأنو كاف على سبيل التقية! همفربروا الختبلف

كيف يضمن الشيعة أفَّ ما وصلهم من الدين ىو ا٢بق والصواب الكامل ما عليو  و 
 .كانوا يعملوف بالتقّية؟  -عند الشيعة-األئمة الذين ىم مصدر الدين داـ 

من األئمة ُب  كوف أقلَّ يولذلك ال أحد من عامة الناس ومن جاء بعد األئمة س
حٌب يظهر ا٤بنتظر ويعلن الشيعة  اً العمل هبا مستمر  ما داـعمل بالتقية وااللتزاـ هبا ال

 وقتها ارتفاع العمل بالتقية.
وعدـ مشوؿ  ،وقد أشار الربقعي إٔب أفَّ عدـ إلزاـ ا٤بهدي ا٤بنتظر بالعمل بالتقية

ألئمة ه وأجداده اؤ ومنهم آبا ىذا ا٢بكم الشرعي الواجب لو مع غّبه من سائر الناس
عية ووجوهبا عليهم ألف ا٤بسلمْب متساووف ُب تلقيهم لؤلحكاـ الشر  ؛دليٌل على كذهبا
 .على حٍد سواء

واحٌد من ىو  ة بّصحة ىذه العقيدة فإف مهديهمفعلى فرض التسليم للشيع
                                                           

= 

 ،يعملوف بديٍن ناقٍص حٌب يظهر اإلماـ ا٤بهدي الثاين عشر الذي لن يعمل بعد ظهوره بالتقية
 وسيكمل ا بظهوره دين اإلسبلـ وسَبتفع التقية.

( ومن تلك ا٤بواقف الٍب اختلفت فيها فتوى اإلماـ على سبيل التقية، ما رواه الكليِب عن ٔ)
: ))ما بإب أسألك عن ا٤بسألة فتجيبِب -عليو السبلـ-حاـز أنو قاؿ أليب عبدا بن  منصور

، ٍب ٯبيئك غّبي فتجيبو فيها ٔبواب آخر؟، فقاؿ: إنا ٪بيب الناس على الزيادة فيها با١بواب
([، فاإلماـ ىنا يستخدـ التقية مع ا٤بستفتْب ٕبسب ٘ٙ/ ٔ]الكاُب، ص: ) .والنقصاف((

ئل ال يعدو كونو وضع السائل منهم ويفتيو بالتقية، ومنهم من يفتيو ببل تقية، علمًا بأفَّ السا
مستفتيًا ٤بسألة فقهية، وليس من ااربْب وال من ا٤بقاتلْب لكي يُػّتقى شرّه فيضطر اإلماـ 

ليل العامة باسم الدين، وباسم ضيدلل على أفَّ الكذب وا٣بداع وت للعمل بالتقية، وىذا ما
 عمل األئمة.
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 يقوؿ:حيث  ،ه من أىل اإلسبلـفيجب عليو ما ٯبب على غّب  ،ا٤بسلمْب
 يكن تكن واجبة عليو؟! أٓب وٓب أجداده لىواجبة ع التقية دليل كانت ))بأيّ 
 .(ٔ)مسلماً؟((

وىذا ىو ا٢بق الذي ال مناص عنو، فا٤بسلموف متكافئوف ُب تلّقيهم لؤلحكاـ 
الشرعية ووجوب عملهم هبا، و٢باؽ اإلٍب هبم إذا تركوىا ببل سبب شرعي وال فرؽ ُب 

، وانتفت (ٕ)ةذلك بْب فاضٍل ومفضوؿ مٌب ما توفرت فيهم شروط التكليف الشرعي
 .(ٖ)عنهم عوارض التكليف

ه من ؤ فلماذا ًب استثنا ،ومهدي الشيعة ال يوجد ما ُيسقط عنو األحكاـ التكليفية
 .(ٗ)العمل بالتقية وقد عمل هبا من ىو خٌّب منو؟!

اإلمامة أليب بكٍر  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  رؾ أّوؿ األئمة عليىذا وقد ت

                                                           

 (.ٖٚٓ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 ( اإلسبلـ، العقل، ا٢برية.ٕ)
 الكفر، ا١بنوف، عدـ البلوغ.( ٖ)
اإلماـ ا٤بنتظر إذا ظهر فسوؼ يعمل بالتقية  ي مع ابن بابويو القمي فّبى بأفَّ ( ٱبتلف الطوسٗ)

وذلك الحتماؿ خوفو من القتل  ؛بعد غيبتو، بل إف التقية ُب حقو أوجب من غّبه من األئمة
األئمة أوجب ٩بن سبقو،  تكوف التقية ُب حق خاًبقب يلي اإلمامة من بعده، فوعدـ وجود ع

 -عليهم السبلـ-يقوؿ: ))فإف قيل: إذا كاف ا٣بوؼ أحوجو إٔب االستتار فقد كاف آباؤه 
عليهم - عندكم على تقّية وخوؼ من أعدائهم فكيف ٓب يستَبوا؟، قلنا: ما كاف من آبائو

عن خوؼ من أعدائهم، مع لزـو التقّية والعدوؿ عن التظاىر باإلمامة ونفيها  -السبلـ
ألنّو يظهر بالسيف، ويدعو إٔب  ؛كلُّ ا٣بوؼ عليو  -عليو السبلـ-نفوسهم، وإماـ الزماف 

عليهم -نفسو، وٯباىد من خالفو عليو، فأيُّ نسبة بْب خوفو من األعداء وخوؼ آبائو 
كما -، بينما ابن بابويو القمي يذكر [(ٖٜ - ٕٜالغيبة، ص: )] .لوال قّلة التأّمل(( -السبلـ

ألف خروجو سيكوف معو إعبلء كلمة  ؛ة ال ٯبوز رفعها حٌب ٱبرج القائمبأف التقي -سبق بيانو
الدين، وقوة الشوكة، واالنتصار للشيعة، وىذا ما يظهر مدى التضارب بْب أقوا٥بم ُب أصوؿ 

 وقواعد الدين.
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ب اً، فهل سيقوؿ الشيعة إنو تركها أليب بكٍر تقيًة بسبعمد -رضي ا عنو-الصديق 
 .!؟خشيتو وخوفو على نفسو من القتل

ٍب إنو حينما يرفع اإلماـ ا٤بنتظر سبلحو ُب وجو العرب ويُعملو ُب غّب الشيعة، أال 
ٰبتاج ُب مثل ىذا ا٤بوقف القتإب إٔب العمل بالتقّية وىو من مواقف االضطرار ومواطن 

للحفاظ على روحو من إزىاقها ُب ا٢بروب؟، وىذا ما أشار إليو وجوب التخفي 
سبلمتها وللحفاظ عليها من وىو يعِب أنو سينفي اإلمامة عن نفسو تقّية ل (ٔ)الطوسي
 .القتل

وإذا صحَّ جرياف التقية ُب حقو فكيف سيتم الدين بظهوره؟، وكيف ستكتمل 
َبتب عليو من أف يسوىذا ما  ،؟األحكاـ إذا كاف اإلماـ ا٤بنتظر سوؼ يعمل بالتقية

وذلك  ؛ولن يلقي إلمامة ا٤بهدي ا٤بنتظر باالً  ،لشيعة لن يعَبؼ للمهدي باإلمامةبعض ا
ألف اإلماـ ا٤بنتظر حينما خشي على نفسو القتل بادر إٔب نفي اإلمامة عن نفسو، وىذا 

 د الربقعي حْب قاؿ:ا٤بعُب السديد كشف عنو السي
مسئولْب عن حرماف  عليهم وتعتربوهنم قوف بالبلئمةذنب الذين تُل ))إذف، فما

عن  ىو بذاتو نفاىا الذي عن اإلماـ اإلمامة إذا نفوا (ٕ)الناس من وجود اإلماـ
 .(ٖ)((!نفسو؟

 حقيقة التقية قبل خروج المهدي لتبرير أكل األموال بالباطل. -
سوهنا ُب األئمة التقية ُب الفتاوى الشرعية، كما أنو ال مانع من أف ٲبار  طّبق
ىم لؤلئمة ؤ وذلك حينما ٯبّوز علما ،وىي من مسائل أصوؿ اإلٲباف عندىم ،اإلمامة

هم ا٣بوؼ من إعبلف إمامتهم للناس، إال أننا ال ٪بد لَ نفي اإلمامة عن أنفسهم إذا داخَ 
 التقية تدخل ُب أمواؿ ا٣بمس، وفيما يسمَّى ٕبق اإلماـ وسهم اإلماـ.

                                                           

 ( انظر قولو ُب ا٥بامش السابق.ٔ)
ولْب ؤ وف عليهم بالبلئمة وتعتربوهنم مسق( ٓب يتبْب من كبلـ الربقعي من الذين قصدىم بقولو تلٕ)

 عن حرماف الناس من وجود اإلماـ.
 (.ٖٚٓ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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عدا أخذىم  -عند الشيعة-وفروعو  وؿ الدينوقد دخلت عقيدة التقية ُب أص
 .(ٔ)ألمواؿ ا٣بمس فإف التقّية ٓب تدخلها
رغم ذلك ال ٲبارس التقية ُب أخذ األمواؿ وال  (ٕ)ولذلك يقوؿ الربقعي: ))ولكنو

 .(ٖ)!!((ذا األمر إٔب حْب ظهوره وٛبكُّنويكل ى
لعدـ وجود اإلماـ فبالتقية عّطل الشيعة ا١ُبمعة وا١بماعة وا١بهاد ُب سبيل ا 

فهو ما ٓب تدخل  ،تظرووجبت عليهم التقية فيها إال ُب دفع ا٣بمس لئلماـ ا٤بن ،بينهم
 .فيو التقية!

بيل ا وال يعدُّ دفع ا٣بمس بأقل أٮبية من إقامة الصبلة وال من ا١بهاد ُب س
 .ة على ا٣بمسالتقي تعأب، ومع ذلك فلم ٘برِ 

ٔبمع  او لكي يقومو ئاب عن اإلماـ ووكبلنوّ  بل قاموا باستحداث مناصب باسم
 ماؿ ا٣بمس وإيصالو للقائم ا٤بنتظر.

 الفرق بين تقية الشيعة وُمداراة أىل السنة والجماعة. -
ا٤بداراة الشرعية وىي رخصة الٜبة اختبلؼ بْب التقّية ُب عقيدة الشيعة، وبْب 

ل معو، وقد تعامللكافر والعاصي ومن يبغضو القلب لفسقو مع وجوب العدؿ ُب ال
 :بقولوذا األمر ووقف عنده متأمبلً أشار الربقعي ٥ب
 كل عمل ُيربِّروف فأخذوا األسف مع التقّية علماء الشيعة مسألة شّوه ))لقد

                                                           

( بل إف مواقفهم ُب أخذ ماؿ ا٣بمس اّتسمت بالصراحة والوضوح وعدـ التهاوف كما سبق ٔ)
عرضو ُب مبحث: ))ا٤بعجزات الٍب يّدعوهنا للمهدي((، حيث جعلوا من معجزات ا٤بهدي 

يعة وما ُب أكياسهم قبل أف أخذ سهم اإلماـ من الناس، وأنو يعرؼ ما ُب أيدي الشأنو ي
ُب  اي تطمئن قلوهبم إليهم وال يَبددو بدفع ما لديهم إٔب اإلماـ أو إٔب نائبو، وذلك لك ايقومو 
 الدفع.

 ( يعِب اإلماـ ا٤بوّكل بأخذ ا٣بمس أو وكبلء اإلماـ.ٕ)
 (.ٜٙ٘( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 .(ٔ)أنفسهم "فتأمل"(( على التقّية ويُسّهلوف األمر ُٕبّجة
ع وىو يعِب بذلك توّسع الشيعة ُب باب العمل بالتقية مع ٝبيع الناس وُب ٝبي

 .(ٕ)بل حٌب بْب الشيعة أنفسهم أصبحوا يستخدموف التقية والكذب والتظليل ،األحواؿ
- بلطفة وُمبلينة و٦ُباملة للخصم، ا٤بداراة الٍب ال ٚبرج عن كوهنا مُ بفوا كتٓب يو 

بل إهنم زادوا على  ،-ةي بقولو السابق أفَّ الشيعة شوىوا مسألة التقيّ عوىو ما عناه الربق
 
ُ
بلينة وا٤ب

ُ
وأصبحوا  ،لو وتشويهو من قبل علماء الشيعةجاملة للخصم حٌب ًب استغبلا٤ب

وإب منهم وا٤بعادي ٥بم باسم التقية.
ُ
 يستخدمونو مع ا٤ب

موضحاً حقيقة ا٤بداراة ا١بائزة: ))من  -رٞبو ا-يقوؿ الشيخ عبدالعزيز الدىلوي 
لتبّسم ُب وجوىهم باب التقية: ُمداراة الكّفار والفسقة والظلمة وإالنة الكبلـ وا

واالنبساط معهم وإعطاءىم لكّف أذاىم وقطع لساهنم وصيانة العرض منهم، وال يعدُّ 
 .(ٖ)ذلك من باب ا٤بواالة ا٤بنهّي عنها، بل ىي سنة وأمٌر مشروع((
ما روتو أـ ا٤بؤمنْب ومنها:  ،وأورَد عددًا من األدلة الشرعية على جواز ىذا الفعل

وأنا عنده، فقاؿ  -y-الت: استأذف رجٌل على رسوؿ ا ق -عنهارضي ا -عائشة 
 :-y-رسوؿ ا 

أو أخو العشّبة(( ٍب أذف لو فأالَف لو القوؿ، فلما خرَج  -))بئس ابن العشّبة 

                                                           

 [.ٖ(، انظر: ا٥بامش رقم: ]ٕٖٛيق علمي، ص: )( ٙبقٔ)
منهاج ] .( يقوؿ شيخ اإلسبلـ: ))وأما الرافضي فبل يعاشر أحدًا إال استعمل معو النفاؽ((ٕ)

 .[(ٕٓٙ/ ٖالسنة، ص: )
(، وىناؾ أىداؼ سامية من ىذه ا٤بداراة ٜٕٛ - ٕٛٛ( ٨بتصر التحفة االثِب عشرية، ص: )ٖ)

يكوف ىذا ف ؛ا٤بسلمْب وحسن تعاملهم ة فلعّلو يعجب بأخبلؽمع الكافر منها إظهار البشاش
نطواء القلب على ٧ببتو ار ُب دين اإلسبلـ، وال يعِب ذلك سببًا من أسباب دخوؿ الكاف

 ؛يعِب اإلساءة ُب التعامل والظلم ومودتو، فما ُب القلب من كره الكفر وا٤بعصية والفسق ال
هم على كفرىم ئأحب إٔب أىل اإلسبلـ من بقا ظآبألف إسبلـ الكافر وىداية الفاسق وال

 ومعاصيهم.
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 ا قلَت ٍب ألنَت لو القوؿ، فقاؿ:قلَت م ،قلُت: يا رسوؿ ا
اتقاء  -يدعو الناسأو -ن يَبكو الناس مإف من شّر الناس  ،))يا عائشة

سلوؿ حٌب ال بن  لرأس النفاؽ عبدا -y-، ومن األدلة أيضًا عدـ قتلو (ٔ)فحشو((
يُداريو وٯُباملو ُب تعاملو معو، ٍب قاؿ  -y-فكاف  ،لو بلبلة وإثارة بْب الناسٰبصل بقت

 :-يرٞبو ا-الشيخ عبدالعزيز الدىلوي 
اة إٔب حيث ٱبدش الدين ويرتكب ا٤بنكر ويسيء ))ولكن ال ينبغي ا٤بدار 

 .(ٕ)الظنوف((
جاملة، فهي ال 

ُ
داراة وا٤ب

ُ
فموقف أىل السنة وا١بماعة واضٌح من ىذا النوع من ا٤ب

 .اءتكوف إال ُب التعامل مع ا٣بصـو واألعد
داراة ُب األحكاـ الشرعية ٕبيث ُيَبؾ العمل فيها، أو ُيَبؾ اإلفتاء 

ُ
وال تكوف ا٤ب

والدليل كما يفعلو علماء الشيعة مع ٝبيع الناس انتظارًا ٣بروج إمامهم  ،٢بقٖببلؼ ا
 القائم ا٤بنتظر.

                                                           

 (.ٜٕٔ٘(، ومسلم برقم: )ٕٖٓٙ( أخرجو البخاري ُب الصحيح برقم: )ٔ)
(، والبد من التذكّب ىنا بأفَّ التقية وفق ا٤بفهـو ٜٕٛعشرية، ص: ) ( ٨بتصر التحفة االثِبٕ)

: -جل وعبل-اؿ ا الشيعي تتعارض مع كماؿ الدين اإلسبلمي وختامو وٛبامو فقد ق

]سورة   ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿
[، والقوؿ هبذه التقية يعِب إخفاء بعض الدين عن ا٤بسلمْب، فالدين (ٖ): ا٤بائدة، اآلية رقم

ل حٌب يظهر اإلماـ الثاين عشر فهو الذي سيكملو ولن يكم ،اليـو غّب كامل وال تاـ
 مو!.مويت
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 .ظار المهديالمبحث األول: الفضائل التي أوردوىا في انت

كاف البد لُصنَّاع التّشيع من اختبلؽ فضائل تدؿ على حصوؿ األجر والثواب 
نتظر 
ُ
الشيعة عدـ اإلماـ ا٤بهدي ُب غيبتو، فلعلَّ ذلك يورث عند عامة  يوعظيم ا١بزاء ٤ب

سبيبًل إلطالة أمد احتجابو عن الناس وإخفاء العيب وليكوف  ،استعجاؿ ظهور ا٤بهدي
فتم  ،ة إال بوجودهالظاىر ُب غيبة اإلماـ الذي يعتمد عليو الدين وال تقـو أركانو كالصبل

إقحاـ اسم الشيعة ُب تلك الروايات ا٤بصطنعة للتدليل على أف الفضائل واألجر ا٢باصل 
 .ا٤بهدي إ٭با ىو خاص بالشيعة فقطبانتظار اإلماـ 
نو يوجد عدد من الطوائف من غّبىم كأىل السنة تبّشر لديهم النصوص إحيث 

فحٌب ال تشمل الفضائل غّبىم فقد قاموا بالنص على  ،ٖبروج مهدي ُب آخر الزماف
 .قف عليو ُب ىذا ا٤ببحثأكما س  ،هااسم الشيعة في

 :(ٔ)لمهدي ما يليلومن األجور والفضائل الٍب ينا٥با الشيعي على انتظاره 
 كاتم سر اإلمام عن العامة في عصر االنتظار ينال أجر الشهيد.أنَّ   -

 عليهما-علي بن  خلنا على أيب جعفر ٧بمدد أخرج اجمللسي عن جابر أنو قاؿ:
صنا يا ابن رسوؿ ا، و٫بن ٝباعة بعدما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا لو: أو  -السبلـ
ى فقّبكم، ولينصح الرجل أخاه  ن قوّيكم ضعيفكم، وليعطف غنّيكم علعِ فقاؿ: ليُ 

، فإذا كنتم كما وال ٙبملوا الناس على أعناقنا كنصحو لنفسو، واكتموا أسرارنا،
                                                           

( ٘بدر اإلشارة إٔب أف الشيعة أسقطوا فريضة ا١بهاد ُب عصر الغيبة واكتفوا باالنتظار، ومن ٔ)
: ))الزموا -رضي ا عنو-أيب طالب بن  ا٢بجج الٍب يتحججوف هبا على ىذا الرأي قوؿ علي

رِّكوا بأيديكم وسيوفكم، وىوى ألسنتكم، وال تستعجلوا األرض، واصربوا على الببلء، وال ٙب
- ٗبا ٓب يعّجلو ا لكم، فإنّو من مات منكم على فراشو وىو على معرفة ربّو، وحقِّ رسولو

y-  ،وأىل بيتو، مات شهيداً، أوقع أجره على ا، واستوجب ثواب ما نوى من صاّب عملو
/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )] .كلِّ شيء مدَّة وأجبًل((وقامت النّية مقاـ إصبلئو بسيفو، فإفَّ ل

ٔٗٗ)]. 
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أوصيناكم وٓب َتعدَّوا إٔب غّبه فمات منكم مّيت قبل أف ٱبرج قائمنا كاف شهيداً، ومن 
اف لو أجر أدرؾ قائمنا فُقِتَل معو، كاف لو أجر شهيدين، ومن قتل بْب يديو عدّوًا لنا ك

 .(ٔ)عشرين شهيداً 
 الربقعي عن كتماهنم لسر اإلماـ: يقوؿ

أي من عقائد الدين -))ليس من ا٤بعلـو ما ىي أسرارىم؟ فإف كانت أموراً دينية 
فإف كتماهنا حراـ، وكل من يكتم أحكاـ ا فإنو يستوجب اللعن من ا،   -وأحكامو

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ﴿كما قاؿ تعأب: 

 .(ٕ)﴾ۓ ۓ  ﮲ ﮳  ﮴ ےھ ھ 

إضافة إٔب أف أحكاـ الدين ليست من األسرار بل البد من إعبلهنا على ٫بو 
 ا٤ببلغ عن ا الذي وصفو ربو بأنو: -y- متساٍو ١بميع الناس وال ريب أف الرسوؿ

ال يضنُّ على أحد ُب إببلغ رسالة الرٞبة اإل٥بية كما قاؿ تعأب:  (ٖ)﴾گ  گ﴿

 .(4) ﴾ۀ  ہ   ہ  ہ﴿

ما إف كاف ، أ(٘)ٍي ألحدٍ شيئًا على ٫بٍو سرّ  -y-وبناًء عليو فلم يبلغ رسوؿ ا 
و ا٤بقصود من "األسرار" نشاطات اإلماـ السياسية ضد ا٢بكومة ا١بائرة ُب عصره ودعوت

ففي ىذه ا٢بالة يتوجب على الشيخ الطوسي، وتبعًا لو  ،الناس إٔب إقامة ا٢بكم العادؿ
ٯبب على اجمللسي أف يعدال عن قو٥بما بأف ا٢بكومات قبل ا٤بهدي ٓب تكن تواجو أي 

ن قبل األئمة، ولو قبلوا ما جاء ُب ىذا ا٢بديث ونظائره فلن يبقى ٜبَّة خطر أو هتديد م
                                                           

 (.ٖٕٔ - ٕٕٔ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: ) انظر: (ٔ)
 (.ٜ٘ٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٚٓٔ( سورة األنبياء، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٜٓٔ( سورة األنبياء، اآلية رقم: )ٗ)
فة دليلها وا٢بكم الشرعي ٥بذه األفعاؿ ( ُب أمور األحكاـ الشرعية الٍب ٰبتاج الناس معر ٘)

 ألنو يَبتب عليو الثواب والعقاب األخروي. ؛واألقواؿ
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 .(ٔ)دليل أو عذر لغيبة ا٤بهدي وحرماف األمة من حضوره، "فتأمل"((
ف من قبل و أهنم مظلومبأف الشيعة يّدعوف  ويعِب الربقعي با١بانب السياسي

وب من عامة الشيعة  فإف كاف ا٤بطل ،سنة وا١بماعة منذ بداية تارٱبهمحكومات أىل ال
-كومات السنية الٍب تضطهد الشيعة كتماف أسرار ٙبركات األئمة السياسية ضد ا٢ب

 .-حسب دعواىم
ىذا يعِب أف األئمة ٓب يتوقفوا عن العمل ويركنوا إٔب الظلم، بل إهنم بادروا اولة و 

نقبلب على تلك ن لبلتغيّب ىذه ا٢بكومات ولو كاف ذلك بتخطيطهم غّب ا٤بعلَ 
كانوا مصدر خوؼ وقلق ٥بذه ا٢بكومات لكوهنم يعملوف   موأهنَّ  ،٢بكومات السنيةا

 .، وكانت تلك ا٢بكومات ٚبشى منهمسراً  ضدىا
ىم الذين نقضوا العمل ٗبا ُب ىذا ا٢بديث، وبادروا بإعبلف  (ٕ)فيكوف األئمة

 .ل على اإلطاحة با٢بكومات السنيةالسر بينهم وبْب أتباعهم ُب ا٣بفاء للعم
ألنو من ا٤بمكن أف يظهر  ؛تسقط غيبة اإلماـ، وال حاجة للقوؿ بغيبتو لى ىذاعو 

اإلماـ وٯبتمع ُب السر مع شيعتهم وٱبططوف ألجل إسقاط حكومات أىل السنة 
                                                           

(، وأخرج ٫بو ىذا ا٣برب شيخهم النعماين ُب كتاب ٓٗٗ - ٜٖٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
(، ٝبلًة من األحاديث الدالة على وجوب كتماف سر اإلماـ وصيانتو ٘ٗ - ٔٗالغيبة، ص: )
ُب التحذير من الكبلـ ُب اإلمامة وانتظار القائم عند العامة، واستحقاؽ من عن غّب أىلو، و 

ينطق بشيء من سر القائم اللعنة والرباءة منو، وأورد النعماين ُب بياف جزاء من ٓب يصرب على 
أنو  -عليو السبلـ-طوؿ االنتظار واستعجل با٢بديث عن اإلماـ قصة حفص مع أيب عبدا 

خنيس مواله، فقاؿ لو: يا حفص، حّدثت ا٤بعّلى بأشياء بن  ا٤بعلى دخل عليو أيّاـ قتل
فأذاعها فابتلي با٢بديد، إيّن قلت لو: إّف لنا حديثًا من حفظو علينا حفظو ا وحفظ عليو 
دينو ودنياه. يا معّلى، إنّو من كتم الصعب من حديثنا جعلو ا نوراً بْب عينيو ورزقو العّز ُب 

انظر: ] .لصعب من حديثنا ٓب ٲبت حٌب يعّضو السبلح أو ٲبوت متحّّباً الناس، ومن أذاع ا
 ([.٘ٗا٤برجع السابق، ص: )

: ))فإف كاف ا٤بطلوب من عامة الشيعة كتماف ُب الصفحة السابقة ( خرب كاَف السابق ذكرهٕ)
 ((.السياسية.. أسرار ٙبركات األئمة
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 .ٙبت لواء اإلماـ ٧بل أىل السنة وإحبلؿ الشيعة
 لئلماـ اً ٦باؿ التخطيط السري مفتوح ما داـوال داعي ٢برماف األمة من اإلماـ 

 الغائب وألتباعو ُب ا٣بفاء.
 الوعُد لمن ينتظر اإلمام المهدي بشجرة "طوبى" في الجنة. -

قاؿ: طوىب ٤بن ٛبّسك  -عليو السبلـ-اجمللسي عن أيب بصّب أف الصادؽ  أخرج
 لو:زِغ قلبو بعد ا٥بداية، فقلت فلم يَ  بأمرنا ُب غيبة قائمنا

أيب طالب بن  ليّ جعلت فداؾ، وما طوىب؟ قاؿ: شجرة ُب ا١بّنة أصلها ُب دار ع
 عز-، وليس من مؤمن إال وُب داره غصن من أغصاهنا، وذلك قولو ا -عليو السبلـ-

 .(ٕ)،(ٔ)﴾پ  پ   پ ٻ﴿ :-وجل

ديث كغّبه من أحاديث الشيعة الٍب يرويها الغبلة يذىب الربقعي إٔب أف ىذا ا٢ب
ال علم ٥بم بالقرآف الكرمي وال با٢بديث الصحيح من الشيعة  منوالضعفاء ٩بن استغلوا 

 .لديهم معرفة با٤بسائل الدينيةوليس 
لك : ال سيما وأف عدد ا٤بتعلمْب ُب كل مدينة وبلدة ُب تمبينًا بقولوستطرد يو 

فخدعوىم هبذه األحاديث  ،ف منهم بالقرآف واألحاديث أقلو العا٤باألزمنة كاَف قليبًل، و 
 .ا٤بكذوبة
تتحدث عن أهنا ف ىذه اآلية عامة ُب ٝبيع من عمل الصا٢بات، و بأ ذكرٍب 

 .(ٖ)عاقبة ٝبيع ا٤بؤمنْب ُب ا١بنة
                                                           

 (.ٜٖ( سورة الرعد، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٕ٘ص: ) ( ٕبار األنوار،ٕ)
ىت  يت     جث  مث    متمب  ىب  يب   جت  حت      خت﴿ ( وىي قولو تعأب:ٖ)

]سورة  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پىث  يث   
[، بينما قد أخذ الشيعة من ىذه اآلية آخرىا وفسروه بأنو (ٜٕ-ٕٛرقم: ) تافالرعد، اآلي

 جزاء من ظلَّ ينتظر اإلماـ القائم.
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ُب األحاديث الصحيحة أف ُب ا١بنة شجرة "طوىب" تظلل ٝبيع أماكن قد ورد و 
 .(ٕ)وال ٚبتص بتظليل الشيعة فحسب (ٔ)نةٝبيع ا٤بؤمنْب ُب ا١ب

 الثواب واألجر المضاعف ومغفرة الذنوب لُمنتظر المهدي. -
أنو قاؿ: من ثبت على واليتنا  (ٖ)-عليو السبلـ-أخرج اجمللسي عن زين العابدين 

 .(ٗ)مثل شهداء بدر وأحدُب غيبة قائمنا أعطاه ا أجر ألف شهيد 
من  ماإلماـ القائم من الشيعة بأف ٥ب يهوف ُمنتظر يشبّ  ميتضح من ىذه الرواية أهن

 !.ذين استشهدوا ُب معركة بدر وأحداألجر كأجر الصحابة ال
ويذىب الربقعي إزاء ىذا القوؿ إٔب أفَّ شهداء بدر وأحد قد مدحهم ا تعأب 

وكبلـ ا٢بكيم العليم ُمقدـ على كبلـ أئمة الشيعة ُب مدح منتظري  (٘)زيلُب ٧بكم التن

                                                           

( وىذا القوؿ يدؿُّ على أف الربقعي يرى العمل ٗبا صحَّ من األحاديث النبوية، كما يرى صحة ٔ)
(، عن ٕٜٖٚ(، ورقم: )ٕٖٕ٘، أخرج البخاري ُب صحيحو برقم: )تووسبلم االحتجاج هبا

أنو قاؿ: ))إف ُب ا١بنة لشجرة يسّب الراكب ُب  -y-عن النيب  -رضي ا عنو-ىريرة  أيب
((، وذكر ابن كثّب أنو ما من دار ُب ا١بنة إال واقرؤوا إف شئتم وظل ٩بدود ظلها مائة سنة
(، ط/ مؤسسة قرطبة، األؤب، عاـ: ٕٙ/ٕٔتفسّب القرآف العظيم، ص: )] .وفيها منها غصن

ؿ ابن سعدي: شجرة طوىب ُب ا١بنة يسّب الراكب ُب ظلها مائة عاـ ما ، وقاػ([ىٕٔٗٔ)
(، وانظر ٛٔٗتيسّب الكرمي الرٞبن، ص: )] .يقطعها كما وردت هبا األحاديث الصحيحة

 .[(ٖٓٗ - ٕ٘ٗ/ ٙٔلبلستزادة: صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف، ص: )
 (.ٔٗٗ - ٓٗٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 .-رضي ا عنهم-أيب طالب بن  عليبن  ا٢بسْببن  ( عليٖ)
 (.ٕ٘ٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
( يوجد عدد من اآليات الكرٲبة الواردة فيمن شهد غزوة بدر وأحد من الصحابة والٍب فيها ٘)

 -وجل عز-داللة على الشهادة ٥بم بالفضل وا٣بّب، ففي إثبات اإلٲباف ٥بم واصطفاء ا 

ۋ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿منهم الشهداء، قولو تعأب: 

ەئ  ەئ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ
= 



 .موقف البرقعي من غيبة المهدي: الخامسالفصل 

ٗٛ٘ 
 

 .لم مدى صحة نسبة ىذا الكبلـ ٥بمالقائم ُب زمن الغيبة، وال يُع
 وقو٥بم ،منزلة قتلى بدر وأحدوجعلهم ُب كر أف رفعهم من شأف قتلى الشيعة ويذ 

ا ولْب ُب األجر والثواب إ٭بسبقوا األقد بأف الشيعة ا٤بتمسكْب باإلمامة ُب زمن الغيبة 
الذين نزلت آيات كثّبة ُب مدحهم، وبياف  -y-غرضو ٙبقّب أصحاب رسوؿ ا 

فضيل شيعتهم على صحابة كذبوا ُب أحاديث كثّبة ألجل تأكيد ت  أهنمو  ،(ٔ)فضلهم!
 .(ٕ)-y- رسوؿ ا

دي من غّب ٍب ساؽ الربقعي رواية لبياف الفضائل الٍب أوردىا الشيعة ُب انتظار ا٤به
 :ها، وىيتعليق علي

 أنو قاؿ: -عليو السبلـ-ُروي عن أيب عبدا 
تها ، مستَبًا هبا من عدوه ُب وقاعلموا أف من صلى منكم صبلة فريضة وحداناً 

ن صلى منكم صبلة وعشرين صبلة فريضة وحدانّية، وم اً فأٛبها، كتب ا لو هبا ٟبس
                                                           

= 

الة على (ٓٗٔ) :]سورة آؿ عمراف، اآلية رقم ﴾وئ  وئ ٛبيزىم [، ومن اآليات الدَّ

پ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿با١بهاد والصرب، قولو تعأب: 

الة على (ٕٗٔ): ]سورة آؿ عمراف، اآلية رقم ﴾ٿ  ٿ  ٿ [، ومن اآليات الدَّ

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ﴿قولو تعأب:  عفو ا تعأب و٘بوزه عن ا٤بقّصر منهم

ۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ

و قول -أيضاً -[، ومن اآليات الٍب نزلت فيهم (٘٘ٔ) :]سورة آؿ عمراف، اآلية رقم ﴾ۈ

]سورة  ﴾ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ﴿ تعأب:
[، ٝبيع ىذه اآليات القرآنية الكرٲبة شهد ا فيها بالفضل (ٜٙٔ) :آؿ عمراف، اآلية رقم
 ذي ال يأتيو الباطل من يديو وال من خلفو.ال كتابولشهداء بدر وأحد ُب  

واّدعى بأفَّ من ٲبوت من الشيعة وىو ُمنتظر للقائم فهو كمن  ،( بل صرّح الصاُب بذلكٔ)
 .[(ٜٛٗانظر: منتخب األثر، ص: )]، -y-استشهد مع رسوؿ ا 

 (.ٗٗٗ - ٖٗٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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لو هبا عشر صلوات نوافل، ومن عمل  -وجل عز-نافلة ُب وقتها فأٛبها، كتب ا 
منكم حسنة كتب ا لو هبا عشرين حسنة، ويضاعف ا تعأب حسنات ا٤بؤمن منكم 

من لسانو  إذا أحسن أعمالو، وداف بالتقية على دينو، وعلى إمامو وعلى نفسو، وأمسك
 ثّبة.أضعافاً مضاعفة ك

فقاؿ لو عّمار الساباطي: أحبُّ أف أعلم: كيف صرنا ٫بن اليـو أفضل أعماالً من 
-دين واحد، وىو دين ا  أصحاب اإلماـ منكم الظاىر ُب دولة ا٢بق و٫بن وىم على

 .؟-وجل عز
فقاؿ: إنكم سبقتموىم إٔب الدخوؿ ُب دين ا وإٔب الصبلة والصـو وا٢بج وإٔب  

روف عبادة ا سرًا من عدوكم مع اإلماـ ا٤بستَب، مطيعوف لو، صابكل فقو وخّب، وإٔب 
 .(ٔ)معو، منتظروف لدولة ا٢بق

ومن فضائل انتظار ا٤بهدي أف التمّسك ٕببل اإلمامة عند غيبة اإلماـ سبب  
 .(ٕ)ومن ٓب يتمّسك هبذا ا٢ببل فلن تغفر ذنوبو ،٤بغفرة الذنوب

 الصبر والتسليم. المنتظرون ىم المؤمنون المخلصون وىم أىل -
رضي ا -أيب طالب بن  أمّب ا٤بؤمنْب علي ويدؿُّ على ذلك ما ُروي على لساف

 أنو قاؿ: -عنو
وىم الذين يستعجلوف أمر ا وال يسّلموف لو،  -ذّمًا ٥بم- ))ىلك ا٤بتمّنوف

ويستطيلوف األمد فَيهلكوف قبل أف يروا فرجاً، ويُبقي ا من يشاء أف يبقيو من أىل 
 .(ٖ)((وىم ا٤بؤمنوف، وىم ا٤بخلصوفلصرب والتسليم حٌّب يُلحقو ٗبرتبتو، ا

                                                           

 (.ٕٛٔ - ٕٚٔ/ ٕ٘، ص: )ٕبار األنوار( انظر: ٔ)
 (.ٜٗ( انظر: الغيبة، ص: )ٕ)
(، وروى ابن بابويو القمي عن األئمة أف من مات وليس لو إماـ ٕٕٓ( الغيبة للنعماين، ص: )ٖ)

ىو  ا٢بإب(، وإماـ الشيعة ُب عصرنا ٕٕٓ - ٜٕٔفميتتو جاىلية، انظر: اإلمامة، ص: )
 الغائب.
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 .(ٔ)الحث على الصبر حتى يحين وقت الظهور -
: -وجل عز-أنو قاؿ ُب قولو  -عليو السبلـ-علي الباقر بن  عن أيب جعفر ٧بمد

اء الفرائض، وصابروا عدوّكم، : ))اصربوا على أد(ٕ)﴾ەئ وئ وئ﴿
 .(ٖ)ورابطوا إمامكم ا٤بنتظر((

أنو قاؿ: ))من مات منكم على  -عليو السبلـ-٧بمد بن  دا جعفروعن أيب عب
 .(ٗ)((عليو السبلـ-اّلذي للقائم كمن ىو ُب الفسطاط ىذا األمر منتظراً كاف  

وهبذه النصوص أصبح انتظار ظهور اإلماـ الثاين عشر من أجلِّ العبادات الٍب 
 .رد كونو منتظراً لظهور اإلماـيؤجر عليها الشيعي جمل

 ٧بمد أنو قاؿ:بن  عن جعفرف ،٤بعُبوقد جاء ُب ا٣برب اآلٌب ما يؤكد ىذا ا
و٧باسن األخبلؽ ))من سرّه أف يكوف من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع 

                                                           

ة لدى الشيعة ُب ٙبديد شخصية أنو نظرًا لوجود الروايات الكثّب  ي( أذكر ىنا ىذه اللطيفة وىٔ)
إمامهم الثاين عشر، وكثرة الكذب واالختبلؽ ُب الروايات، فقد يضطرب أمرىم واقعياً مع كل 
دعوة تظهر على العلن فيظنوف أهنا ىي دعوة إمامهم ا٤بنتظر، بل إف بعض الروايات لديهم 

عليو -أبا جعفر  ٙبثهم على مثل ىذا األمر، ومنها أف أيب عبيدة ا٢بّذاء، قاؿ: سألتُ 
كم من ء لوف أف ٯبيئكم من وجٍو ٍبَّ جاعن ىذا األمر، مٌب يكوف؟ قاؿ: إف كنتم تؤمِّ  -السبلـ

، فيا [(ٖٕ٘)انظر: اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة البن بابويو القمي، ص: ]ه. وجٍو، فبل تنكرو 
تُرى أي تبصرة من ا٢بّبة، وأي ٛبييز بْب إماـ ا٢بق من أئمة الباطل والزور إذا كاف أئمة 

تباع أي ناعق وأي ايات الٍب تشتمل على تأييد وحث الوعلماء الشيعة ٱبرجوف ُب كتبهم الرو 
أئمة  راية تُرفع باسم اإلمامة، وال ٛبيز بْب عبلمات ظهور اإلماـ الثاين عشر من غّب من

نقياد ألي راية من غّب إنكار ٥با ولو كانت على والغواية، وتطالبهم بالتسليم واالالضبلؿ 
وىذا ما يدؿ على عدـ اعتنائهم  ؟!ابت من عبلمات إمامهم الثاين عشرخبلؼ الصحيح الث

 بالتنقيح والتصحيح واالىتماـ بالكثرة فحسب!.
 (.ٕٓٓ( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٕٙٓبة، للنعماين، ص: )( الغيٖ)
انظر: ] .(، والفسطاط: ضرٌب من األبنية ُب السفرٕٚٓ - ٕٙٓ، ص: )ا٤برجع السابق( ٗ)

( ٛٛٙ، وُب ا٤بعجم الوسيط أنو بيٌت من الشََّعر، ص: )[(ٙٔٔ/ ٖالفائق للز٨بشري، ص: )
 وىو ا٣بيمة.
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وىو ُمنتظر، فإف مات وقاـ القائم بعده كاف لو من األجر مثل أجر من أدركو، فجّدوا 
 .(ٔ)لكم أيّتها العصابة ا٤برحومة(( وانتظروا، ىنيئاً 
))ا٤بنتظر ألمرنا كا٤بتشّحط بدمو ُب  أنو قاؿ: -عليو السبلـ-ن أمّب ا٤بؤمنْب وع
 .(ٕ)(سبيل ا(

ر ويذىب الربقعي إٔب أنو إذا كاف من سيؤمن با٤بهدي بعد ظهوره فلو من األج
الداعي للنص على أفَّ ٦برد االنتظار يعِب حصد األجور  مالثواب الشيء العظيم فوا

 .(ٖ)والثواب؟ 
 أثر نصوص انتظار المهدي على عامة الشيعة. -

إفَّ ىذه النصوص تضع الشيعة ُب وسط غيبة شعورية عن حقيقة دعوى غيبة 
ينتظر ظهور  أنو ما داـالو حٌب يعتقد الشيعي أف األجور تصب ُب موازين أعم ،ا٤بهدي
 .اإلماـ

تطّرؼ شيخهم لطف ا الصاُب ُب مسألة انتظار اإلماـ القائم وجعلو من بينما 
األعماؿ الٍب ال يقبل ا من العباد عمبًل إال هبا كالشهادتْب، والوالية لؤلئمة، والرباءة 

 :-عليو السبلـ-عبدا  و، قاؿ أب(ٗ)من األعداء، واالنتظار للقائم
 .(٘)((ه أف يكوف من أصحاب القائم فلينتظر))من سرّ 

وحينما أسوؽ ىذه النصوص إ٭با ىو لبياف ا٣بطورة ُب تغييب عقل الشيعي 
العامي عن ا٣بوض والنظر ُب مسألة غيبة اإلماـ ٤بدة تزيد عن ألف عاـ، وكف البحث 

 .ادة النظر ُب صحة ىذا االعتقادعُب ىذه ا٤بسألة، وعن إ

                                                           

 (.ٕٚٓ - ٕٙٓالغيبة، للنعماين، ص: ) (ٔ)
 (.ٜٙٗ( منتخب األثر، ص: )ٕ)
 (.ٜٗٗا٤برجع السابق، ص: ) انظر: (ٖ)
 (.ٜٚٗمنتخب األثر، ص: )انظر: ( ٗ)
 ( ا٤برجع السابق.٘)
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مًا يدعو فيو عقبلء ببلده وقد ضّمن الربقعي بعد استعراضو للروايات السابقة كبل
 .(ٔ)إٔب التفكّب بالنظر ُب ىذه األحاديث، ووضع ا٢بلوؿ ٥با (إيراف)

  

                                                           

 (.ٚٗٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
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 .المبحث الثاني: ادعاؤىم أن غيبتو إنما ىي لتمحيصهم

ن الزمن مضى معنا أف اإلماـ الثاين عشر غاب واستَب عن األنظار ٤بدة طويلة م
 .تربو على ألف ومائة عاـ

عتادة، واضطربت أقوا٥بم 
ُ
وقد احتار الشيعة ُب توجيو ىذه الغيبة الطويلة وغّب ا٤ب
تفي عن شيعتو القروف مع الروايات ُب معرفة ا٤بقصد الذي جعل اإلماـ ا٤بنتظر ٱب

ومع ذلك فبل ، ر األسباب لظهوره وإعبلف دولتوتوفّ تطاولة مع شدة ا٢باجة إليو، و ا٤ب
 .ويُب غيبتو عن شيعتو وعن منتظر  اً يزاؿ اإلماـ قابع

وقد ورد ُب الروايات عن األئمة ما يدؿُّ على أفَّ اإلماـ القائم ١بأ للغيبة من أجل 
 .(ٕ)نقيح الشيعة ا٢بقيقيْب من غّب ا٢بقيقيْبوت (ٔ)ٛبحيص الشيعتو وغربلتهم

الة على أف الغيبة للتمحيص واالختبار ما  أخرجو اجمللسي عن ومن الروايات الدَّ
أي -  ماـ القائم فقاؿ: ليغينبَّ عنهم أنو ٙبدث عن اإل -عليو السبلـ-أمّب ا٤بؤمنْب 
 حٌّب يقوؿ ا١باىل: -عن الشيعة

 .(ٖ)ما  ُب آؿ ٧بّمد حاجة
وىو اإلماـ األّوؿ   -رضي ا عنو-أيب طالب بن  يففي ىذه الرواية ا٤بنسوبة لعل

ا٤بعصـو ما يُعرّب عن موقف بعض الشيعة ٘باه غيبة اإلماـ الثاين عشر الٍب سيطوؿ 
 عضهم سيقوؿ:وفيها اإلخبار أف ب ،دىاأم

وُب ا٢بقيقة إف  ،حاجة لكي يظهر -أي ا٤بهدي منهم-يس  ُب آؿ ٧بمد ل

                                                           

 (.ٕٕٔ( الغيبة، للنعماين، ص: )ٔ)
خبّلد، قاؿ: ٠بعُت أبا بن  (، أخرج النعماين عن معمرٕٖٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

 .فتنوف كما يُفًب الذىب، ٱُبلَّصوف كما ٱُبلَّص الذىب((يقوؿ: ))يُ  -عليو السبلـ-ا٢بسن 
 .[(ٕٓٔ - ٜٕٓالغيبة، ص: )]
 (.ٔٓٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
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وأوضَح أنو ليس ا١باىل  ،الفضل الربقعي والظاىر من الرواية قاؿ بصحتو أب ا٤بعُب
أيب بن  سيقوؿ ذلك، بل العآب بالقرآف الكرمي ىو من سيقولو، والذي تعّلم من علي

 الذي ُروي عنو قولو: -رضي ا عنو-طالب 
 ، وقولو:(ٔ)(())فقفَّى بو الرسل وُختم بو الوحي

من النبوة ))بأيب أنت وأمي يا رسوؿ ا! انقطع ٗبوتك ما ٓب ينقطع ٗبوت غّبؾ 
، ىو الذي سيقوؿ ٓب يبق أي دليل على وجود حاجة لقياـ (ٕ)السماء((واإلنباء وأخبار 

 .(ٖ)اإلماـ الثاين عشر "فتأمل"
إذ أصبحت شؤوف الشيعة وأمورىم العامة  ،وىذا ىو القوؿ ا٢بق الذي ال مرية فيو

حوا٥بم وا٣باصة ُتدار من قبلهم من غّب حاجة إٔب إماـ معصـو يُدبّر شؤوهنم، ويصّرؼ أ
 .نو ُب اإلماـحسبما يزعمو 

بل قد قامت ٥بم عدَّة دوؿ ُب تاريخ اإٍلسبلـ وال تزاؿ دو٥بم موجودة، واستولوا 
 .(ٗ)على ا٢بكم ُب بعض بلداف ا٤بسلمْب وليس لديهم إماـ معصـو

عشر  األحدوإذا رجعنا قليبًل إٔب عصور األئمة فبالكاد ٘بد ألحٍد من األئمة 
رضي ا -أيب طالب وابنو ا٢بسن بن  فة عليخبلفة سياسية على الشيعة سوى خبل

 .-عنهما

                                                           

 (.ٖٖٔ( هنج الببلغة، ا٣بطبة رقم: )ٔ)
 (.ٖٕ٘( ا٤برجع السابق، ا٣بطبة رقم: )ٕ)
 (.ٖٖٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 أجزاء من ا١بزيرة العربية، والدولة الفاطمية ُب مصر ( ومن دو٥بم البائدة: حكم القرامطة ُبٗ)

، والدولة [(ٛ - ٕانظر: تاريخ دمشق البن القبلنسي، ص: )] .وأجزاء من مشاؿ إفريقية
/ ٔانظر: العرب ُب خرب من غرب، ص: )] .العبيدية ُب مشاؿ إفريقية ومصر والشاـ وا٢بجاز

مهورية اإليرانية اإلسبلمية، والدولة ، ومن دو٥بم ُب عصرنا ا٢باضر ا١ب[(ٛٓٔ/ ٕ(، )ٖ٘ٗ
حاجة إلماـ معصـو يتؤب  النصّبية ُب سوريا، فجميع ىذه الدوؿ قامت إٔب أف بادت لغّب

 .إدارهتا
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دور  منهم ا٣ببلفة السياسية، ٍب يأٌب واحدٌ  تسعة أئمة ٓب يتوؿَّ  اويبقى بعدٮب
 ،ا٣ببلفة السياسية، وىو اإلماـ الثاين عشر من حيث الَبتيب ااإلماـ العاشر ٩بن ٓب يتولو 

 .كثر من ألف عاـ وال يوجد لو أثروقد اختفى منذ أ
يقة ا٣ببلفة السياسية الٍب ينشدىا الشيعة ألئمتهم ا٤بعصومْب ٓب ُتطّبق فتكوف حق

فهل تصّح الدعاوى الٍب يطلقوهنا عن ا٢باجة  ،فقط! أشهرمدة ٟبس سنْب وأربعة  غّب
 .ماـ معصـو يتؤب ا٣ببلفة عليهم؟لوجود إ

حيث ٓب  ،عشر ا٤بعصومْب حدحا٥بم ُب وقت وجود األئمة األ وإذا كاف ىذا
لغيبة بالفعل يديروهنم سياسياً، فهل بقي أدَّن حاجة إلماـ معصـو ُب عصر ايكونوا 

 .ليتؤب إدارهتم سياسياً؟!
ىذا ىو ا٢بق الذي ال مرية فيو وقد نطقت بو الرواية السابقة، وعلى فرض صحَّة 
القوؿ بالتمحيص ُب عصر غيبة اإلماـ الثاين عشر، فيجب عليهم القوؿ أيضاً 

 .التسعة للوالية السياسية عليهم أحد من األئمةبالتمحيص لعدـ توٕب 
ا٢بسن للوالية السياسية على الشيعة بن  ٓب القوؿ بأفَّ عدـ توٕب اإلماـ ٧بمدو 

علياً  و من األئمة بأف عدـ توليهم للوالية السياسية فئسمَّى ٛبحيص للشيعة واستثناء آبايُ 
 ؟!.كاف من باب التمحيص للشيعة
أنو قاؿ: يا علي إف الشيعة تُرىّب باألماين منذ مائٍب أخرج اجمللسي عن الكاظم 

وقيل لكم فلم يكن، فقاؿ لو  : ما بالنا قيل لنا فكاَف،(ٔ)سنة، وقاؿ يقطْب البنو علي
 علي:

إف الذي قيل لكم ولنا من ٨برٍج واحٍد، غَّب أفَّ أمركم حضركم فأعطيتم ٧بضو، 

                                                           

موسى، أبو ا٢بسن مؤب بِب أسد: ولد بالكوفة سنة أربع وعشرين ومائة، بن  يقطْببن  ( علئ)
انظر: تاريخ بغداد ] .سنة اثنتْب وٜبانْب ومائةوكاف أبوه من وجوه دعاة اإلمامية، وكانت وفاتو 

، وانظر لبلستزادة: لساف ا٤بيزاف، البن حجر العسقبلين، ص: [(ٕٗٓ/ ٜٔوذيولو، ص: )
(ٙ /ٖٜ.) 
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ف أمرنا ٓب ٰبضر فُعّللنا باألماين، ولو قيل لنا: إف ىذا األمر ال وكاف كما قيل لكم، وإ
َعت عامة الناس عن يكوف إٔب مائٍب سنة أو ثبلٜبائة سنة، لَقَست القلوب، ولَرجَ 

 .(ٔ)اإلسبلـ
وىذه الرواية تبْبَّ مدى تعّلق الشيعة بظهور اإلماـ ا٤بنتظر، وسؤا٥بم ٤بعرفة وقت 

ألف  ؛ا عدـ اإلفصاح ٥بم عن ٙبديد موعد لقياـ القائمظهوره ولكنَّ ا٤بعصومْب آثرو 
فيكوف ُب حدود مائٍب سنة أو ثبلٜبائة  ،جداً عن عصر السائل اً د يكوف بعيدالتحديد ق

عة سنة، وىذه سنوات طويلة، ولذلك صمتوا عن ٙبديد موعد الظهور، البتبلء الشي
ما وقع من استطالة الناس ف التحديد ٱُبشى منو تكرار إوٛبحيص إٲباهنم بالقائم، حيث 

ولذلك  ،النكشاؼ أمره -أي: التشّيع- فتقسوا قلوهبم ويَبكوف اإلسبلـ ؛موعد الظهور
أبقوىم معّلقْب يتمنوف ظهور اإلماـ وٱُبترب إٲباهنم ُب صمتهم وسكوهتم عن ٙبديد 

 موعد الظهور.
 .خروجوموعد لالشيعة المهدي بسبب إفشاء ظهور موعد لاهلل  اءخفأنَّ إ -

اف موعد ظهور اإلماـ الثاين عشر معلومًا و٧بددًا عند الشيعة لوال أهنم ٓب ك
 يصربوا حٌب ٰبْب موعد الظهور فيأتيهم الفرج ا٤بأموؿ، فقد كانت ا٤برحلة اددة ٤با قبل

عن سَب اإلماـ، فكاف عقاهبم فأذاعوا ا٤بوعد وأعلنوا  ،ظهوره مرحلة ٛبحيص ٓب ٯبتازوىا
 . تعأب إٔب وقٍت غّب معلـوا ىم أف أخَّرهؤ وجزا

أنو قاَؿ:  (ٕ)وىذا ما توّضحو الرواية الٍب أخرجها اجمللسي عن أيب ٞبزة الثمإب
كاف يقوؿ إٔب السبعْب   -عليو السبلـ-إفَّ عليًا  :-لسبلـعليو ا-قلُت أليب جعفر 

 ف وٓب نَر رخاء؟ عو وقد مضت السب ،بلء، وكاف يقوؿ بعد الببلء رخاءب
إفَّ ا تعأب كاف وّقَت ىذا األمر ُب  ،يا ثابت :-عليو السبلـ-فقاؿ أبو جعفر 

                                                           

 (.ٔٔٔ - ٕٓٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
ُب  انظر: الكامل] .أيب صفّية واسم أيب صفية دينار األزديبن  ٞبزة الثمإب: ثابت و( أبٕ)

انظر: اجملروحْب ] .، وكانت وفاتو سنة ٜباف وأربعْب ومائة[(ٜٕٗ/ ٕضعفاء الرجاؿ، ص: )
 .[(، ط: دار الوعيٕٙٓ/ ٔالبن حباف، ص: )
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، فلّما قُتل ا٢بسْب اشتدَّ غضب ا على أىل األرض فأّخره إٔب أربعْب ومائة السبعْب
اكم فأذعتم ا٢بديث، وكشفتم قناع السَِّب فأّخره ا وٓب ٯبعل لو بعد ذلك سنة، فحدثن

ُـّ الكتاب  .(ٔ)وقتاً عندنا، وٲبحو ا ما يشاء ويثبت وعنده أ
وىذه الرواية تدؿُّ على أف سبب تأخّب موعد ظهور القائم غضب ا على 

فعاقبهم ا ائمهم قظهور التمحيص فأذاعوا خرب االختبار بالشيعة أهنم ٓب ٯبتازوا 
.  بتأجيلو لوقٍت غّب معلـو

 ربقعي:يقوؿ ال
يُوحى إليو حٌب َعِلَم بأفَّ ا أخَّر موعد  -عليو السبلـ-))وىل كاف اإلماـ الباقر 

 .أكاذيب خدعوا العواـ؟ سنة؟!، الحظوا بأيّ  (ٓٗٔ)الظهور إٔب 
ف ا٠بو الذي كا -عليو السبلـ-افق حضرة الصادؽ ُتو  (ٓٚ)سنة  وثانياً:

أنو قاؿ عن ا٤بهدي: ا٠بو  -y-أف األخبار الٍب رووىا عن النيب ، وىذا يعِب (ٕ)جعفرَ 
 .(ٖ)ا٠بي واسم أبيو اسم أيب، أخباٌر كاذبة((

                                                           

 (.ٚٔٔ - ٘ٓٔ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٔ)
(، ػى ٓٛألفَّ والدتو كانت ُب سنة: ) ؛( تُوافق حياة جعفر الصادؽػى ٓٚ( ٓب تكن سنة: )ٕ)

/ ٕ، األعبلـ، ص: )[(ٕٖٚ/ ٔانظر: وفيات األعياف، ص: )] .(ػى ٛٗٔتو ُب سنة: )ووفا
ٕٔٙ.) 

(، أما وصف الربقعي بأف األخبار الوارد فيها أف اسم ا٤بهدي  ٖ٘ٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
واسم أبيو كاسم أبيو، أخباٌر كاذبة، فهذا القوؿ بعيد عن الصحَّة،  -y-كاسم رسوؿ ا 
 هبا األحاديث الٍب وردت عند الشيعة هبذا اللفظ فقد يكوف كبلمو صحيحاً إال إذا كاف يعِب

نظرًا لكثرة الضعفاء والكذابْب والوضاعْب ُب روايات الشيعة، أما ىذا اللفظ ُب األحاديث 
ثابت سنداً ومتناً، ولعل الربقعي أراد أف يبّْب أفَّ  أنود أىل السنة وا١بماعة فبل نشك الثابتة عن
(، وذكروا بأنو سيظهر فيو ىذه السنة  ػى ٓٚ) :حددوا ٣بروج ا٤بهدي ُب حدود سنة الشيعة قد

واسم أبيو كاسم أبيو، وعندما جاءت السنة الٍب ًب  -y-كما رووا أف ا٠بو كاسم رسوؿ ا 
ٙبديدىا ٣بروج ا٤بهدي فإذا باإلماـ ا٤بوجود ُب ىذه السنة ٓب تنطبق عليو الصفات ا٤بذكورة ُب 

ا٢بسن بن  عبدا، أو على األقل ٧بمدبن  كاف ا٠بو جعفر الصادؽ وليس ٧بمدالروايات، و 
العسكري، وبناًء على ىذا االختبلؼ ا١بلي قاؿ بكذب ىذا ا٢بديث، ىذا ُب جانب 
= 
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وقد أشار  ،وُب ىذه الرواية ٙبديد لتوقيت خروج إماـ الشيعة ا٤بهدي ا٤بنتظر
روايات تشتمل على  ضو منالربقعي إٔب أفَّ ىذا التحديد فيو ٨بالفة صرٰبة ٤با سبق عر 

 بل وتلعنهم وتصفهم بالكفر. ،(ٔ)ْبتكذيب الوقّات
كما أف بعض الروايات دلَّت على أف التمحيص سيُنتج بقاء األندر فاألندر من 

ستؤثر  ٩با يدؿ على أف طوؿ فَبة غيبتو ،ثبتوف على اإلٲباف بظهور ا٤بهديالشيعة ٩بن ي
 .على إٲباف الغالبية منهم
 اين عن أيب ا٢بسن الرضا أنو قاؿ:ا أخرجو النعمويؤيد ذلك م

، وحٌّب ال يبقى منكم ))وا ال يكوف ما ٛبّدوف إليو أعينكم حٌّب ُٛبّحصوا وُٛبّيزوا
 .(ٕ)إالّ األندر فاألندر((

  بانتظار المهدي.امتحان الناس وتمحيصهم ال يختص 
يذىب الربقعي إٔب القوؿ بأف مسألة امتحاف الناس وٛبحيصهم ال يقتصر على 

بل وال ٰبتاج األمر إٔب أف يغيب عنهم  ،ق إٲباهنم با٤بهدي ا٤بنتظر فحسبقياس عم
 ويكوف ُب ذلك امتحاف خبلؿ ىذه ا٤بدة، وٰبتج بقولو تعأب: ،أكثر من ألف عاـ

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿

                                                           
= 

االعتذار لو على لفظو ُب تكذيب ا٢بديث إذا ٞبلنا كبلمو على الثابت عند أىل السنة، 
عِب بو الوارد عند الشيعة بسبب وقوفو على علة ُب وكاف تكذيبو للحديث على اعتبار أنو ي

( ػى ٓٛ) :ا٤بًب، وقد أخطأ ُب إيراد جعفر الصادؽ ُب ىذه ا٤بسألة، فتاريخ والدتو سنة
 .(ػى ٓٚ) :ٖببلؼ ما ورد ٙبديده ُب الرواية أف الظهور سنة

عبدا  (، ومن أحاديث النهي عن التوقيت ما ُروي عن أيبٖ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
/ ٔأصوؿ الكاُب، ص: )] .((٧بمد أنو قاؿ: ))أىب ا إال أف ٱبلف وقت ا٤بوقتْببن  جعفر
/ ٕ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: )] .، وما ُروي عن الصادؽ أنو قاؿ: كذب الوقاتوف[(ٖٛٙ
ٖٙٓ)]. 

 (.ٕٙٔ( الغيبة، ص: )ٕ)
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 .(ٔ) ﴾﮲  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹

 (ٗ)وعيسى (ٖ)وُسليماف (ٕ)و تعأب كأمَّة نُوحئمن أنبيا عددٍ  وقد امتحن ا أممَ 
 .-الصبلة والسبلـ يهمعل-وغّبىم 

                                                           

 (.ٖ-ٕرقم: ) تافعنكبوت، اآلي( سورة الٔ)
باإلٲباف برسالتو كما ُب قولو تبارؾ  -عليو السبلـ-( وقد حكى ا تعأب ابتبلء أمة نوح ٕ)

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴿وتعأب: 

ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷        ﮸  ﮹  ﮺  

       ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁          

 - ٕ٘) :رقممن  ات]سورة ىود، اآلي ﴾              
ٕٚ).] 

ڻ  ﴿كما ُب قولو تبارؾ وتعأب:   -عليو السبلـ-( كما حكى ا تعأب ابتبلء أمة سليماف ٖ)

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

 ([.ٜٖ - ٖٗ) :رقم ات]سورة ص، اآلي ﴾ۈئ  ۈئ      ېئ
كما ُب قصة ا٤بائدة الٍب طلبوىا منو كما   -عليو السبلـ-( وحكى ا تعأب ابتبلء أمة عيسى ٗ)

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ﴿ ُب قولو تعأب:

ۉ  ې  ې  ې ى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ٱ  ٻ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ

ٿ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  

 - ٕٔٔ) :رقم ات]سورة ا٤بائدة، اآلي ﴾ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ
ٔٔ٘).] 
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لة الغيبة مطروحة لديهم وٓب تكن مسأ (ٔ)-y- ورسولوامتحن ا أصحاب 
 .أصبلً 

أٓب ٲُبتحن الشيعة حٌب زمن اإلماـ ا٢بادي  ؿ معهم الربقعي ُب ا١بداؿ فيقوؿ:ويتنزّ 
، ٍب يؤكد الربقعي أفَّ االمتحاف والتمحيص ال ٲبكن أف (ٕ)عشر ا٢بسن العسكري؟!

 ، تعّطل فيو كثّب من شرائع  اإلسبلـ.(ٖ)لغيبة اإلماـ أكثر من ألف سنة!يكوَف ُمربراً 
                                                           

أصحابو من بعدِه بفراقو الدنيا ووفاتو، كما ُب و  -y-( كما حكى ا تعأب ابتبلء أمة ٧بمد ٔ)
ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿قولو تبارؾ وتعأب: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  

 ﴾ک  ک  ک  ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڍ  ڍ
 [.(ٗٗٔ - ٔٗٔ) :رقم ات]سورة آؿ عمراف، اآلي

ا عي الشيعة أهنم عاشوا مضطهدين وٙباؾ ضدىم ا٤بؤامرات ويتعرضوف للقتل، وقد وضعو ( يدّ ٕ)
ُب ذلك الروايات عن األئمة، ويروف بأفَّ ا٣بروج من االبتبلءات الٍب يتعرضوف ٥با سيكوف بعد 

أنو قاؿ: إنا وآؿ أيب سفياف  -عليو السبلـ-ظهور القائم، فقد أخرج اجمللسي عن أيب عبدا 
-ا أىل بيتْب تعادينا ُب ا، قلنا: صدؽ ا، وقالوا: كذب ا. قاتل أبو سفياف رسوؿ 

y- َّبن  بن معاوية ا٢بسْبا، وقاتل يزيد -عليو السبلـ-أيب طالب بن  ، وقاتل معاوية علي
/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )]. -عليو السبلـ-، والسفياين يقاتل القائم -عليهما السبلـ-علي 
، ونقل علي الكوراين عن الشاعر رضا ا٥بندي ُب كتاب "عصر الظهور"، ص: [(ٜٓٔ
(ٖٔٗ:) 

 لنػػا العصػػر أدركنػػا فلػػيسيػػا صػػاحب 
 

 رغػػػػػد لنػػػػػا  وال عػػػػػيش  ِبء ػورد  ىػػػػػ
 فهػػل االنتظػػار  طالػػت  علينػػا  ليػػإب 

 
 غػػػػػد االنتظػػػػػار الزكػػػػػيِّ  لليػػػػػلبػػػػػن  يػػػػػا
 الغػػػػرَّا  لنػػػػػا مقػػػػػبلً  ل بطلعتػػػػػكػفاكحػػػػ 

 
 الرَّمػػػػػػػدُ  اهناػعلػػػػػػػى إنسػػػػػػػاُد يػػػػػػػأٌب ػيكػػػػػػػ
 ىػػػا ٫بػػػُن مرمػػػى لنبػػػل النائبػػػات وىػػػل 

 
 داصػطباٌر وىػى مػن درعػو الػزر  غِب يُ 
  

(، وقد أشار الطوسي إٔب أف سبب الغيبة رٗبا غُمض واشتبو ٖٖٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 .، ووافقو على غموضو ٧بمد حسْب كاشف الغطاء[(ٛٛانظر: الغيبة، ص: )] .على الشيعة

، وذكر الصدوؽ أف اإلٲباف با٤بهدي ا٤بنتظر [(ٔٚانظر: أصل الشيعة وأصو٥با، ص: )]
تم معرفتها وال الوقوؼ على تم بوجود حكمة وراء غيبتو وإف ٓب لييقتضي وجوب التس

مزيد بياف  -شيئة ا تعأبٗب-، وسيأٌب [(٘ٛ، ٕٔانظر: إكماؿ الدين، ص: )] .حقيقتها
 مبحث تعليبلت غيبة ا٤بهدي.ُب 
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 أحمد الكاتب. نظرية التمحيص عند الُمصلح الشيعي -
نتقد نظرية يوافق الربقعي و أٞبد الكاتب ي أفَّ اإلصبلحي الشيعي وأخّبًا ٪بد

و كانت أف غيبت ويبّْب ٛبحيص الشيعة عند حديثو عن تفسّب غيبة اإلماـ الثاين عشر، 
ٙبديًا كبّبًا للشيعة القائلْب بوجود ا٤بهدي ا٤بنتظر، وأهنم توّجهوا لتفسّب غيبتو بعدة 

 .(ٔ)، كما أشار الربقعي لذلكتفسّبات ٧بّّبة
: ))نظرية التمحيص. وىناؾ نظرية أخرى ُب تفسّب "غيبة اإلماـ" ىي حيث يقوؿ

أجل التعرؼ على حقيقة نظرية )التمحيص( أي ٛبحيص الشيعة وٛبييزىم وغربلتهم من 
وقد روى الصدوؽ والطوسي روايات عديدة ُب ، اهنم با٤بهدي وصربىم على الببلءإٲب

ىذا ا٤بضموف عن اإلمامْب الباقر والصادؽ، ويتحدث بعض تلك الروايات عن عدـ 
ظهور صاحب األمر إال بعد ذىاب ثلثي الناس، وعدـ بقاء أحد إال القليل، وعن 

 .(ٕ)ربل الزّواف من القمح((غربلة الشيعة كما يغ
  

                                                           

 بن ا٢بسْباانظر: تطور الفكر السياسي من الشورى إٔب والية الفقيو "اإلماـ ا٤بهدي، ٧بمد  (ٔ)
 (.ٖٜالعسكري" حقيقة تارٱبية أـ فرضية فلسفية، ص: )

 (.ٜٗ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
وىنا لطيفة: وىي أفَّ التمحيص ا٢بق ال يكوف ٤بعرفة الشيعي الصادؽ الثابت على إٲبانو 
ٖبرافات وخزعببلت ىذه القروف ا٤بتطاولة، وإ٭با التمحيص واالبتبلء من ا تعأب للشيعة 

األزماف ا٤بتأخرة أنو بعد كل ىذه السنوات أصبح ظاىرًا وبّينًا اضطراب  خصوصًا ُب ىذه
عقيدة الغيبة، وظهور فسادىا، وأنو ال أصل ُب شريعة ا تعأب للغيبة وال يوجد من يسند 
صحة ىذه ا٤بسألة بنقل صحيح، فهذا ىو التمحيص واالختبار ا٢بقيقي للشيعة، فهل 

ُب الباطل الظاىر  ار؟، وىو خٌّب ٥بم من التمادييرجعوف للحق بعد ظهور خطأ االنتظ
فانظر وتأمَّل كيف حّولوا ا٤بفهـو الصحيح لبلبتبلء واالختبار للمعُب الباطل،  ،بطبلنو وفساده

فقلبوا معُب التمحيص وجعلوه ُب الثبات على الباطل والفاسد، والسكوت عنو بطبلنو وعن 
 الكبلـ فيو، وا ا٤بستعاف.
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 .المبحث الثالث: كيفية انتفاع الرافضة بالمهدي في غيبتو

على الرغم من كونو ال يوجد أي أثر ظاىر للقائم ا٤بنتظر يشعر بو الشيعة منذ  
و أثر منذ الغيبة الصغرى، وٓب تثبت والدتو أصبلً، غيبة اإلماـ الكربى، بل وال يوجد ل

 .ها إٔب الواقع وا٢بقيقةوكوف حكايتو أقرب إٔب األسطورة وا٣بياؿ من
إال أهنم يذكروف بأف اإلماـ الثاين عشر ٙبصل بغيبتو ىذه عدٌد من ا٤بنافع 

النتفاع يبتو عن العآب على اوالفوائد، ويستفيد منو الناس ُب كل وقت وحْب، وال تؤثر غ
ومثالو كالشمس الٍب تغيب عنَّا ُب كل يـو وتظهر ُب كل يـو ومع ذلك فإفَّ  ،بو

 االنتفاع العاـ ١بميع الناس حاصٌل هبا ُب ظهورىا وُب غياهبا.
ا إٔب األئمة وكعادة الرافضة ال يعجزىم اختبلؽ الروايات واألحاديث ونسبته

 ة لعقيدٍة ما.روايهم إذا لـز األمر صناعة ئلتأكيد وتثبيت آرا
 أنو قاؿ: -عليو السبلـ-أخرج اجمللسي عن اإلماـ الصادؽ فقد 
األرض منذ خلق ا آدـ من حجة  فيها ظاىٌر مشهوٌر، أو غائٌب  ٓب ٚبلُ 

مستوٌر، وال ٚبلو إٔب أف تقـو الساعة من حجة  فيها، ولوال ذلك ٓب يُعبد ا، قاؿ 
 :-بلـعليو الس-: فقلُت للصادؽ (ٔ)سليماف

، قاؿ: كما ينتفعوف بالشمس إذا (ٕ)فكيف ينتفع الناس با٢بّجة الغائب ا٤بستور؟
                                                           

 : "سليماف".ػىا اجمللسي والصاُب من غّب تعريف ب( ىكذا أوردٔ)
( يعترب الشيعة مشاركة اإلماـ الثاين عشر ٥بم ُب حياهتم ا٣باصة والعامة أمراً بدىيًا ال يُنازع فيو ٕ)

إال جاىل، وقد وصلت إليهم ىذه القناعة بفعل الروايات واألخبار الٍب أسبغت على األئمة 
نو وتعأب عما يشّبهوف سبحا-ٗبنزلة اإللو وا٣بالق الصفات والسمات الٍب جعلت منهم 

، ويبْب ٧بمد الصدر ُب "تاريخ الغيبة الصغرى" بعض منافع اإلماـ القائم حيث -أئمتهم بو
آالـ وآماؿ أمتو وقواعده الشعبية ُب غيبتو قائداً فّذاً، يشعر ب وىو -عليو السبلـ-يقوؿ: كاف 

(، ويقوؿ: ٜٚ٘مصلحتهم ومصلحة اإلسبلـ، ص: )ويتجاوب معهم فكراً وعمبًل ٗبا تقتضيو 
ليس من الصعب على اإلماـ ا٤بهدي )ع( بالرغم من غيبتو وٚبفيو أف يكوف على مستوى 
= 
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 .(ٔ)سَبىا السَّحاب
وأما عن تشبيو االنتفاع باإلماـ القائم باالنتفاع بالشمس إذا جّللها السحاب، 

 فُيفّصلو اجمللسي كما يلي:
ف إو  ،-و السبلـعلي-وا٥بداية يصل إٔب ا٣بلق بتوّسطو فَّ نور الوجود والعلم إ

الشمس اجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس هبا، ينتظروف ُب كل آف انكشاؼ 
ا٤بخلصوف ينتظر  -عليو السبلـ-فكذلك اإلماـ ُب أياـ غيبتو ، ىاالسحاب عنها وظهور 

 .من شيعتو خروجو وظهوره
 ،فور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمسمع و  -عليو السبلـ-كر وجوده ف ُمنإو 

للعباد من ظهورىا ٥بم بغّب حجاب،  د تكوف َغْيَبتها ُب السحاب أصلحَ الشمس قفَّ إو 
ف الناظر إٔب إو  ،أصلح ٥بم ُب تلك األزماف -عليو السبلـ-لك القائم غيبتو فكذ

ِمَي بالنظر إليها لضعف الشمس ال ٲبكنو النظر إليها بارزة عن السحاب، ورٗبا عَ 
تو ا٤بقدسة رٗبا يكوف ظهوره إليهم أضرَّ عن اإلحاطة هبا، فكذلك مشس ذا الباصرة
 .(ٕ)لبصائرىم

                                                           
= 

تو للناس و٧بادثتو حويقوؿ: وقد رأينا صوراً من ٩باز  (،ٜٛ٘األحداث العامة ُب اجملتمع، ص: )
ئب ُب نفعو كاإلماـ ا٢باضر (، فهو أمٌر متقرٌر عندىم، أف اإلماـ الغاٜٜ٘معهم، ص: )
 ا٤بوجود بينهم.

 (.ٕٕٚ(، منتخب األثر، ص: )ٕٜ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٔ)
 عز-( لكأفَّ ىذا التشبيو مأخوٌذ من جواب أىل السنة وا١بماعة على شبهة نفاة رؤية ا ٕ)

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ﴿الذين احتجوا على نفيهم للرؤية بقولو تعأب:  -وجل

[، فأجاب عن قو٥بم (ٖٓٔ) :]سورة األنعاـ، اآلية رقم ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڤڤ
أىل السنة بأف معُب عدـ اإلدراؾ ُب اآلية ىو عدـ اإلحاطة بالشيء من ٝبيع جوانبو، وال 

وتعأب من غّب إحاطة بو، وذلك معُب قولو  يعِب ٕباؿ عدـ رؤية الشيء، فقد يُرى سبحانو
تعأب "ال تدركو األبصار" أي ال ٙبيطو بسبب ضعف أبصار ا٤بخلوقْب وعدـ احتماؿ 

، ووعد -وجل عز-بصائرىم رؤية ا٣بالق ُب الدنيا، ولذلك ُحجبت عنهم الرؤية الدنيوية  
= 
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ٲبكن ف الشمس قد ٚبرج من السحاب وينظر إليو واحٌد دوف واحد فكذلك إو 
  (ٔ)-عليهم السبلـ-م هنإو  ،ُب أياـ غيبتو لبعض ا٣بلق ويرونو -عليو السبلـ-أف يظهر 

ما ُفّسر بو ُب كالشمس ُب عمـو النفع للخلق، وإ٭با ال ينتفع هبم من كاف أعمى ك
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ڭ  ڭ﴿األخبار قولو تعأب: 

 .(ٕ)﴾ٴۇ

 (ٖ)ف الشمس كما أف شعاعها يدخل البيوت بقدر ما فيها من الرَّوازفإو 
ا ينتفعوف بأنواوالشبابيك، وبقدر ما يرتفع عنها من ا٤ب ر ىدايتهم وانع، فكذلك ا٣بلق إ٭بَّ

بقدر ما يرفعوف ا٤بوانع عن حواّسهم ومشاعرىم الٍب ىي روازف  -عشر  ثِباألئمة اال-
 فهكذا يكوف االنتفاع بالقائم ،(ٗ)قلوهبم من الشهوات النفسانية، والعبلئق ا١بسمانّية
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/ ٔبن أيب العز ا٢بنفي، ص: )انظر: شرح العقيدة الطحاوية ال] .هبا عباده ا٤بؤمنْب ُب اآلخرة
، وللفائدة فإفَّ ا تعأب نفى عن [(ٖ٘ - ٕ٘(، وكتاب الرؤية، للدارقطِب، ص: )ٕ٘ٔ

٦برد الرؤية، وكذلك فعل  ة بالشيء من ٝبيع جوانبو وٓب ينفِ نفسو اإلدراؾ الذي ىو اإلحاط
فقد نفى اإلدراؾ  -رنة بْب رؤية القائم ورؤية الشمسمن خبلؿ ىذا الوجو ُب ا٤بقا-اجمللسي 

فوقع ُب  ،وألف رؤيتو فيها ضرر على بصائرىم ،لضعف أبصار ا٣بلق عن اإلحاطة بالقائم
 تشبيو اإلماـ الثاين عشر با٣بالق ُب عدـ إدراؾ رؤيتو.

 ثنا عشر.( أي األئمة االٔ)
 (.ٕٚ( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )ٕ)
لُكوَُّة، وُب اكم: ا٣برؽ ُب أعلى السقف. التهذيب ف: قاؿ ابن منظور: ))الرَّْوَزنَُة: ا( الروازِ ٖ)

لساف ]يقاؿ: لْلُكوَِّة النافذِة الروزُف، قاؿ: وأحسبو معرباً، وىي الروازف تكلمت هبا العرب((. 
 .[(ٜٖٙٔ/ ٖالعرب، ص: )

( ىذه ىي أوجو الشبو وا٤بقارنة الٍب عقدىا اجمللسي بْب انتفاع الشيعة بالقائم ُب غيبتو وأنو ٗ)
ٍب قاؿ اجمللسي بعدىا: ))فقد  ،يكوف كانتفاعهم بالشمس يوميًا حاؿ احتجاهبا بالسحاب

فتحُت لك من ىذه ا١بنة الروحانية ٜبانية أبواب، ولقد فتح ا عليَّ بفضلو ٜبانيًة أخرى 
الثمانية  ، وال يُعلم ما[(ٜٗ - ٖٜ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )] .تضيق العبارة عن ذكرىا((

زعم أفَّ ا تعأب فتح هبا عليو وأخفاىا عن الشيعة فلم يذكرىا ٥بم!، وكأنو يريد  األخرى الٍب
= 
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 .ا٤بنتظر
دي ا٤بنتظر ُب غيبتو باالنتفاع بالشمس وقد ذكر الربقعي بأف تشبيو االنتفاع با٤به

إذا غابت خلف السحاب ٍب ظهرت بأف ىذا التشبيو غّب صحيح وىو تشبيٌو خراٌُب 
 :كما يلي  ، وىيةوأسطوري من جهات عدَّ 

: أف وجود الشمس أماـ الناس وجوٌد ظاىر ومعروٌؼ وبديهيٌّ، خبلفاً األولى
 يهي.إلماـ الشيعة الغائب فوجوده غّب معروؼ وال بد

: أف وجود الشمس ُمتقدـ على كل شيء ُب األرض، ومن نورىا وأشّعتها الثانية
 .(ٔ)تنشأ النباتات واألشجار، واإلماـ الغائب ليس كذلك

أثرىا يبقى ٧بسوساً  تكوف الشمس غائبة خلف الغيـو فإف: أنو حٌب عندما الثالثة
أف الوقت هنار، واإلماـ الغائب مهما كانت الغيـو كبّبة، فمثبلً: ٲُبكن للناس أف يَعرفوا 

 ليس كذلك.
: أف مدة استتار الشمس خلف الغيـو قصّبة وُسرعاف ما تظهر للناس، أما الرابعة

ألمكن أف ينكرىا الناس، أما  -كغيبة ا٤بهدي-لو غابت مئات السنْب وٓب يرىا أحد 
 أصل وجوده.اإلماـ الغائب فإف استتاره ا٤بستمر وا٤بتواصل على الدواـ يستأىل إنكار 
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القوؿ للشيعة أنو إذا كنتم ال تتمكنوف من اإلحساس والشعور ٗبعّية ا٤بهدي لكم فإف اجمللسي 
م وأمثالو من كبار العلماء واألتقياء يشعروف هبذه ا٤بعّية وينتفعوف باإلماـ الثاين عشر كانتفاعه

 بالشمس.
عليو -( يعتقد الشيعة أف األئمة أسباب ا٣بّب ُب األرض من خبلؿ ما يروونو عن أيب عبدا ٔ)

أنو ُسِئَل: أتبقى األرُض بغِّب إماـ؟ قاؿ: لو بقيت األرض بغّب إماـ لساخت، قاؿ  -السبلـ
ليو ع-علي أكرب الغفاري: يعِب: ا٬بسفت بأىلها وذىبت هبم، وما يروونو عن أيب جعفر 

 .أنو قاؿ: لو أف اإلماـ رُِفَع من األرض ساعة ٤باجت بأىلها، كما ٲبوج البحر بأىلو -السبلـ
عن الرضا أنو قاؿ: اإلماـ  -أيضاً -، ويُروى [(ٜٚٔ/ ٔانظر: أصوؿ الكاُب، ص: )]

السحاب ا٤باطر، والغيث ا٥باطل، والشمس ا٤بضيئة، والسماء الظليلة، واألرض البسيطة، 
 .[(ٕٓٓ/ ٔانظر: أصوؿ الكاُب، ص: )] .رة، والغدير والروضةوالعْب الغزي
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: أنو إذا ٓب يشاىد الناس الشمس ُب نقطة من العآب فإنو يشاىدىا الخامسة
 اآلخروف ُب نقطة أخرى، أما اإلماـ الغائب فليس كذلك.

: أف االنتفاع بالشمس مثل تسخْب الكواكب التابعة ٥با أو تربية السادسة
وسائر ا٤بنافع الٍب ال تعد وال  النباتات واألشجار وا٢بيوانات وا٤بعادف وا٤بّد وا١بزر للبحار

، أما اإلماـ الغائب فليس كذلك ألنو ال ٰبصل  ؛ٙبصى ال يتوقف عند غياهبا وراء الغيـو
وإبطاؿ  ،مثل إحياء معآب الدين ،منفعٍة من ا٤بنافع ا٤برجوة من اإلماـ أثناء غيبتو أيُّ 

 ،وإقامة ا١بهاد ،وترويج الدين ،(ٔ)وبياف األحكاـ ،ورد ا٣برافات والشبهات ،البدع
 .والنهي عن ا٤بنكرات ،دفع األشرارو  ،وإقامة ا١ُبمع وا١بماعات ،وتطبيق ا٢بدود

فالناس ُب الغيبة ليسوا ٧برومْب من رؤية اإلماـ فحسب بل من ٝبيع ا٤بنافع 
ا٤برجّوة وا٤بطلوبة منو خبلفًا للشمس، فتشبيو غيبتو بغياب الشمس خلف الغيـو غّب 

 صحيح.
" وىو يعقوببن  ؽاأحد رواة ا٢بديث السابق يُدعى: "إسحٍب يقوؿ إفَّ 

، ويقوؿ: بأف ىذا الراوي ٓب يستطع أف ٱبَبع أفضل من تشبيو القائم (ٕ)وّضاع
 .(ٖ)بالشمس!، وال غرو فقد كاف رجبلً عامياً 

 من خالل إجابتو لدعاء المحتاجين.يكون نفع اإلمام أن  -
ويلبوف للناس  ،عة إٔب أفَّ عمـو األئمة ٯبيبوف دعاء ا٤بضطريذىب إٔب الشي

                                                           

فات وا٤بنكرات وبياف أحكاـ البدع وا٣براا ا١بواب إحياء معآب الدين ورد ( بْبَّ الربقعي ُب ىذٔ)
ألنو يرى أف ىذه األشياء ىي أؤب واجبات اإلماـ ُب الدين كأئمة الشيعة ا٤بزعومْب،  ؛الدين

مة ٧ُباربة البدع وا٣برافات الشائعة، بينما ُب حقيقة األمر ال يوجد ويرى أف الواجب على األئ
 و.يالبدع الشائعة بْب أتباعو ومناصر أثر لئلماـ ُب القضاء على ا٣برافات و 

لو توقيٌع  يعقوب الكوُب، من رجاؿ الشيعة، ذكره ابن أيب طّيء، وَحَكى أنو َخرَجبن  ( إسحاؽٕ)
 .ن أشياء، ومن ٝبلتها: أف ا٣بمس حبلؿ للشيعة خاصةٱُبرب فيو ع من اإلماـ صاحب الوقت

 .[(٘ٛ/ ٕانظر: لساف ا٤بيزاف، ص: )]
 (.ٗٗٔ، ٖٔٔ - ٕٔٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ]النسخة اإللكَبونية[ ص: )ٖ)
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 .وىذا عُْب الشرؾ با تعأب ،هتم، وينصروىم إذا استنصروا هبمحاجا
وقد نسبوا إٔب أيب جعفر أنو قاؿ: ))إ٭با أُِمَر الناس أف يأتوا ىذه األحجار فيطوفوا 

، ٍبَّ يأتونا فيعلمونا واليتهم لنا((، ونسبوا إليو أنو قاَؿ حينما شاىد الناس ٰبّجوف هبا
ٗبكة: ِفعاٌؿ كِفعاؿ ا١باىلية، أما وا ما أُمروا هبذا، وما أمروا إال أف يقضوا تفثهم، 

 .(ٔ)وليوفوا نذورىم، فيمّروا بنا فيخربونا بواليتهم، ويعرضوا علينا نصرهتم
أو األئمة يسمعوف كل من ناداىم؟ وىل نقوؿ  -y- قوؿ الربقعي: ىل الرسوؿي

ختَػَلَقة على إماـ الزماف
ُ
 (ٕ)إفَّ عليهم تلبية ندائو والتوسط لو؟ لقد افَبوا آالؼ األدعية ا٤ب

 رغم أهنم يقولوف:
، وأغلب أدعية (ٖ)((من ادَّعى ا٤بشاىدة فهو مفٍَب كذاب))إف ذلك اإلماـ قاؿ: 

 .(ٗ)ماف الٍب ُرويت عنو ُب زمن الغيبة الكربى!إماـ الز 
الكربى وفيها انقطع وُمراده أهنم نسبوا ىذه األدعية إلماـ الزماف أثناء غيبتو 

 وىذا يدؿُّ على أهنا مكذوبة وليس ٥با أساس من الصّحة. ،التواصل معو
الٍب تلّوث يعترب من شوائب الشرؾ  -ومنهم القائم-ويقوؿ: إف سؤاؿ األئمة 

                                                           

 (ٖٜٖ - ٕٜٖ/ ٔ( انظر: أصوؿ الكاُب، ص: )ٔ)
 منذ مستهّلها حٌب ( فانظر كيف نسبوا أليب جعفر كبلمًا مفاده عبادة ا٢بج الٍب ىي توحيد ٕ)

ا ا٢براـ من كماؿ التوحيد ختامها ُب والية اإلماـ وطلب ا٢باجات منو، فقلبوا حج بيت 
 جاىلية!. أفعاالً  أف تكوفلكماؿ الشرؾ با٢بج لئلماـ، وأف أفعاؿ ا٢بج ال تعدو 

ولكن  ،( نٌص يروونو عن األئمة أفَّ من ادَّعى مشاىدتو للقائم فهو كّذاب، وٓب أعثر عليوٖ)
أيب ٞبزة بن  وجدهُتم يذكروف أ٠باء أشخاص أدعياء للقاء اإلماـ ُب غيبتو، وىم: علي

بن ماىويو احاًب بن  عيسى الرواسّي، وفارسبن  مرواف القندي، وعثمافبن  البطائِب، وزياد
ببلؿ؛ ويسمَّوف بسفراء بن  عليبن  ىبلؿ العربتائي، وأبو طاىر ٧بمدبن  القزويِب، وأٞبد

وأهنم يلتقوف بو ُب غيبتو  ،ا٤بذمومْب، فقد ادَّعوا سفارهتم ونيابتهم عن صاحب الزماف اإلماـ
 .[(ٖٖ٘ - ٖٔ٘انظر: الغيبة، للطوسي، ص: )] .إليصاؿ أمواؿ ا٣بمس ُب مقر إقامتو

 (.ٕٓ( الدعاء، للربقعي، ص: )ٗ)
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 .اء التوحيد ونقاءهصف
نا أف ندعوه مباشرًة فا تعأب ال ٰبتاج إٔب أمّب وال إٔب وزير، وىو ذاتو الذي أَمرَ 

 ببل واسطة.
 جعوا إٕبَّ ُب كل حاجة تريدوهنا؟وليت شعري! لو أف سلطاناً قاؿ لرعّيتو: ار 

بل لن نرجع إليك  ،فهل ٯبوز للرعية عندئذ أف يُهملوا كبلـ ملكهم ويقولوا: كبل
 .(ٔ)سنرجع إٔب وزيرؾ؟!

 .هم المنتظرغائبمن  شيعةللالوالة الموجودين أنفع إن  -
إلدارة شؤوف ببلدىم عقَد الربقعي مقارنة بْب والة الببلد اإلسبلمية ا٤بوجودين 

ُب جوانب  اإلماـ ا٤بعصـو الغائب عن ببلده ورعيتو مع ما حازه من فضلورعيتهم و 
 ، فيقوؿ:-حسب دعواىم-ِعدَّة 

، يكوُف حيًا بْب الناس، وٱبدـ الناس، وٲبنع   إّف رئيسًا وحاكمًا غّبَ ))ٍب معصوـٍ
الظلم والتعديات، وُيصلح أمورىم ويواجو أعداءىم، ويبِب ٥بم ا٤بصانع ويعّبد ٥بم 
الطرؽ، أفضل من معصوـٍ غائٍب ٨بفيٍّ ال يُرجى منو نفع، وٓب يعّبد للرعية طريقًا خبلؿ 

 .(ٕ)ألف عاـ!((
ٍع ير٘بى من غائٍب وإف كاف قد حاز الفضل والتقوى والعصمة وليس بيده فأيُّ نف

                                                           

يشبو كبلـ شيخ (، وىذا ا٤بثاؿ الذي ساقو الربقعي للملك والوزير ٖٕ - ٕٕ، ص: )الدعاء( ٔ)
اإلسبلـ ابن تيمية حيث قاؿ: ))فمن أثبت وسائط بْب ا وبْب خلقو كا٢بجاب الذي بْب 
ا٤بلك ورعيتو، ٕبيث يكونوف ىم يرفعوف إٔب ا حوائج خلقو، وأف ا إ٭با يهدي عباده 
عند ونصرىم ويرزقهم بتوسطهم، ٗبعُب أف ا٣بلق يسألوهنم وىم يسألوف ا، كما أف الوسائط 

ا٤بلوؾ يسألوف ا٤بلوؾ حوائج الناس لقرهبم منهم، والناس يسألوهنم أدباً منهم أف يباشروا سؤاؿ 
ا٤بلك، أو ألف طلبهم من الوسائل أنفع ٥بم من طلبهم من ا٤بلك لكوهنم أقرب إٔب ا٤بلك من 
الطالب، فمن أثبتهم وسائط على ىذا الوجو فهو كافر مشرؾ ٯبب أف يستتاب، فإف تاب 

 .[(ٕٔٔ/ ٦ٔبموع الفتاوى، ص: )] .قتل(( وإال
 (.ٜٓ( ٙبقيق علمي، ]النسخة اإللكَبونية[، ص: )ٕ)
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مقاليد النفع والضر، بعكس الوإب ا٢باضر بْب الرعية ولو وزراء ونّواب ٕبيث ال تتعطل 
 مصاّب األمة أثناء تواجده بينهم!.

 .انتفاع الناس بأدعياء المهدية أكثر من انتفاعهم بالغائب -
وؿ النفع ٥بم بالقائم الغائب، وحينما يفتش الباحث مع إصرار الشيعة على حص

عن أشياء تدؿُّ على صحة ىذا االدعاء فإنو ال ٯبد أشياًء تدؿُّ على صحة ىذا االدعاء 
 .وى والتوّقعات واألقيسة الفاسدةغّب الدعا
عقد مقارنة بْب حينما شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كبلـ الربقعي فيو موافقة لكبلـ و 
حاصلة بأدعياء أف الفائدة  -يرٞبو ا-د والوإب الغائب، حيث ذكر ٤بوجو الوإب ا

ونفع ا ببعضهم العباد وبعضهم صدر  ،وىم كثر -كّذابوف الّدجالوفأي ال-هدية ا٤ب
منهم الفساد، وذكر أف الذي انتفع منو العباد من ىؤالء األدعياء يعترب حالو أحسن من 

بل وحصل باعتقاد وجوده من  ،(ٔ)منو وال خّب حاؿ مهدي الرافضة الذي ال نفع يُر٘بى
 .(ٕ)الشر والفساد ما ال ٰبصيو إال رب العباد

أف ا٤برأة إذا غاب عنها ولّيها زّوجها ا٢باكم أو الوٕب ا٢باضر  -يرٞبو ا-وذكر 
لئبل تضيع مصلحة ا٤برأة بغيبة الوّٕب ا٤بوجود، فكيف تضيع مصلحة األمة مع ىذا اإلماـ 

 .(ٖ)؟طوؿ الدىورا٤بفقود على 
أف ىناؾ أشياء ٧بسوسة يُنتفع من ا٤بهدي هبا يصرُّ على لطف ا الصاُب  إال أفَّ 

                                                           

(، ىذا وإفَّ من أوضح األشياء الٍب يصح القوؿ إهنا ٖٖٗ( انظر: ٨بتصر منهاج السنة، ص: )ٔ)
والتآلف والتوّحد بْب الناس من النفع الذي حصل للناس بأدعياء ا٤بهدية ىو االجتماع 

وعدـ تفرّقهم وتشرذمهم وضياعهم؛ صحيٌح أف اجتماعهم على باطٍل وعلى فساد  الّدعيو 
وضرر، ولكن الّدعي استطاع أف ٰبقق للناس مصلحة االجتماع والتآلف الٍب ٓب يستطع 
مهدي الرافضة الغائب ٙبقيقها لشيعتو ُب الصبلة وال ُب غّبىا، فَباىم يصلوف فرادى 

 ووحداناً.
 (.ٖٕٔ/ ٗص: ) منهاج السنة،انظر: ( ٕ)
 (.ٖٓ/ ٔ، ص: )انظر: منهاج السنة( ٖ)
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 :حسب دعواه ُب غيبتو ومنها
ٰبلُّ ربقاً، ويعتق رقاً، ويصدع شعباً، ويشعب صدعاً، ُب سَبة عن  أف القائم

 .(ٔ)الناس ال يبصر القائف أثره
بل وال أثر ٥با  ،عليهارعي أو عقلي شوال دليل  ،وكل ىذه دعاوى ومن الغلو

 ُمشاَىد و٧بسوس.
  

                                                           

 (.ٕٓٚمنتخب األثر، ص: )انظر: ( ٔ)
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 .وأحوالهم وكيفية تعيينهم ئووسفرا المبحث الرابع: نواب المهدي

أوضح الربقعي أف ُمّدعي النيابة والسفارة ظهروا خبلؿ الفَبة ما بعد ا٢بسن 
، حيث ٓب يكن ىناؾ مهدٌي (ٔ)وذكر أف ىذا االدعاء برز ُب غيبة ا٤بهدي ،العسكري

 وال إماـ مولود من حيث األصل، فيسّهل ذلك وجود ىذه الدعوى.
والشك أفَّ ا٤بقطوع بو أف اأَلَمة الٍب ادُّعي أهنا كانت حامبًل من ا٢بسن 

أصبلً، وإ٭با كانت قصة  العسكري وكاف يُتوقع أف تنجب االبن ا٤بهدي ٓب تكن حامبلً 
لتربير وجود إماـ ٞبلها حكاية ٛبَّت صياغتها من قبل الشيعة ورواهتم وا٤بنتفعْب منهم 

 .ثاين عشر غائب
يكوف ذلك مسوغًا لوجود نواب عن اإلماـ الغائب وسفراء لو وحاشية  من ٍبو 

 .(ٕ)يقوموف بدور نقل األمواؿ من الناس إٔب اإلماـ الغائب ُب مقر غيبتو!
ويذكر الربقعي أفَّ ىؤالء النّواب والسفراء ٓب يكونوا سوى وسائط ألخذ الوجوه 

 .(ٖ)وأمواؿ الزكاة وا٣بمس من الناس فحسب
و٤بَّا كانت األمواؿ الشرعية الٍب تأٌب إٔب اإلماـ كثّبًة للغاية فإف كثّبين بذلوا كل 

 .(ٗ)!جهودىم ليّدعوا النيابة لئلماـ سواًء النيابة ا٣باصة أو العامة
وا فرقة كبّبة ذات إيرادات مالية ؤ ذه الفكرة راقت لئل٠باعيلية فأنشويرى بأفَّ ى

                                                           

يشّكل ُب الواقع ا٤بزيّة الرئيسية  -أي السفراء-( وجاء عن ٧بمد الصدر أنو قاؿ: ))ووجودىم ٔ)
 .[(ٜٖ٘تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )] .٥بذه الفَبة، وبانتهائهم انتهى عهد الغيبة الصغرى((

 (.ٖ٘ٙ - ٖٗٙ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
( وقد بّوب اجمللسي ُب البحار فقاؿ: ))أحواؿ السفراء الذين كانوا ُب زماف الغيبة الصغرى ٖ)

، ٝبع [(ٖٖٗ/ ٕٔ٘بار األنوار، ص: )] .((-عليو السبلـ-وسائط بْب الشيعة وبْب القائم 
 فيو أخبارىم وحكاياهتم وكبلـ األئمة عنهم.

(، أما النيابة ا٣باصة فمتعلقة بنقل األمواؿ مثل عمل وكبلء ٖٗٙقيق علمي، ص: )( انظر: ٙبٗ)
 السفراء، وأما العامة فمتعلقة بكل شيء كعمل السفراء األربعة.
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ا٤بذىب  وف سيئو ص مذموم، وقد أقرَّ الطوسي أنو دخل بْب السفراء أشخا(ٔ)ضخمة
 .(ٕ)وا٢باؿ

ويؤكد ذلك ما ُروي عن األئمة أهنم قالوا: خّدامنا وقَوامنا شرار خلق ا، وىذا 
 .(ٖ)وإ٭ّبا قالوا ألّف فيهم من غّّب وبّدؿ وخافَ  ليس على عمومو،

وذكر أف النوَّاب كانوا يتهارشوف على الفوز بلقب النيابة كما تتهارش الكبلب 
 .(ٗ)على ا١بيف

 كيفية تعيين النائب أو السفير. -
إفَّ طريقة تعيينهم ٝبيعًا تكوُف بالنص والوصية من ا٤بتقدـ على ا٤بتأخر، وذلك 

ن لدف اإلماـ القائم، فيكوف اإلماـ القائم ىو صاحب القرار، وقراره يكوف بنّص عليو م
 .ٱبتارىم ويعّينهمُب التعيْب يصدر من خبلؿ نّوابو فهو الذي 

 يقوؿ اجمللسي:
عليو -نص عليو من قبل صاحب الزماف ))وٓب يقم أحد منهم بذلك إال ب

 بعد ظهور آية ونصب صاحبو الذي تقدـ عليو فلم تقبل الشيعة قو٥بم إال -السبلـ
تدؿ  (٘)-عليو السبلـ-قبل صاحب األمر  معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من

                                                           

من اإلمامية  (، يقوؿ ا٤بلطي العسقبلين: والفرقة الثالثة عشرةٖ٘ٙ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
انظر: التنبيو والرد على أىل األىواء ] .اهتم ِإَٔب أئمتهم، ويدفعوف زكاهتم وصدقىم اإل٠باعيلية
، وقد أشار األستاذ الدكتور/ ناصر القفاري إٔب وجود ىذا الوفاؽ بْب [(ٕٖوالبدع، ص: )

الطائفتْب ُب العقائد قائبًل: ))ومن يطالع بعض الكتب اإل٠باعيلية يرى وفاقًا ُب كثّب من 
 .[(ٖٓٛ/ ٔسألة التقريب، ص: )م] .أحاديث الطائفتْب حوؿ العقيدة((

 (.ٖ٘ٗ( انظر: كتاب الغيبة، ص: )ٕ)
 ( انظر: ا٤برجع السابق.ٖ)
 (.ٕٜٖ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
( وقد سبق بياف معُب ا٤بعجزات وما أظهره اإلماـ القائم على أيدي نّوابو إلثبات صدقهم ُب ٘)

 تدؿ على ا٤بهدي(.أخذ األمواؿ ُب مبحث: )ا٤بعجزات الٍب يزعموف أهنا 
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 .(ٔ)على صدؽ مقالتهم وصحة نيابتهم((
يشّكك ُب صحَّة النصوص الواردة عن األئمة واألخبار الٍب  (ٕ)إال أف جواد علي

فبل يصح إذاً  ،ار ال قيمة ٥با لعدـ صّحتهاذكر فيها النص على السفراء، ويذكر أهنا أخب
 .(ٖ)بناء أخبار النص على السفراء عليها

وىي ، (ٗ)ودامت ا٤بدَّة الٍب تؤبَّ فيها السفراء النيابة عن ا٤بهدي أربعاً وسبعْب سنة
وكاف يظهر  ،فَبة الغيبة الصغرى الٍب كاف من أبرز مزاياىا عدـ االستتار الكلي للمهدي

 .(٘)ة لقضاء مصاّب شيعتولنوابو األربع
                                                           

 (.ٕٖٙ/ ٔ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
( ٧بمد جواد علي: كاتب ومؤرخ ومؤلف شيعي عراقي معاصر، ٰبمل الشهادة العا٤بية العالية ٕ)

ه األربعة( ألّفها باللغة األ٤بانية، وناؿ ؤ الة عملية بعنواف: )ا٤بهدي وسفرا)الدكتوراه( ُب رس
أ٤بانيا، ولو مؤلفات عديدة منها: "ا٤بفّصل ُب تاريخ درجتها العلمية من جامعة ىامبورغ ب

العرب قبل اإلسبلـ"، "تاريخ العرب قبل اإلسبلـ"، "تاريخ العرب ُب اإلسبلـ"، "أصناـ 
انظر: مقدمة كتاب: ا٤بفصل ُب تاريخ العرب قبل ] ػ(.ى ٛٓٗٔ)العرب"، وغّبىا، توُب عاـ: 

(، ٕٙ(، ص: )ٔٔة، العدد رقم: )دوريّ ، ٦بلَّة الراصد ال[وما بعدىا( ٘اإلسبلـ، ص: )
(، وأعدادىا منشورة ُب ا٤بوقع اإللكَبوين الر٠بي للمجلة: ٖٙ(، ص: )ٖٔوالعدد: )

(http://www.alrased.netوىي ٦بلة علمية إلكَبونية شهرية متخصصة تعُب ) 
 .بشؤوف الفرؽ من منظور أىل السنة وا١بماعة

 (.ٜٙ - ٜ٘عشرية، ص: ) ثِبد الشيعة اال( انظر: ا٤بهدي ا٤بنتظر عنٖ)
 .( ذكر اجمللسي قواًل ثانيًا وىو أف مدة سفارهتم دامت أقل من أربعًا وسبعْب بسنٍة واحدةٍ ٗ)

 ػ(ى ٕٓٙ)، وحددىا ٧بمد الصدر بأهنا من عاـ: [(ٖٙٙ/ ٔ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: )]
، بينما ذكر أف حساهبا مبِب [(ٜٖٖالغيبة الصغرى، ص: ) انظر:] ػ(.ى ٜٕٖ)إٔب عاـ: 

انظر: ا٤برجع ] .على التسامح، أو على اّدعاء أف الغيبة الصغرى تبدأ من حْب ميبلد ا٤بهدي
، وىناؾ من يذكر أهنا دامت تسعًا وستْب عامًا وستة أشهر وٟبسة [(ٚٔٗالسابق، ص: )

هدي "عج"، للشيخ ماجد ناصر الزبيدي، ( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بٓٓ٘انظر: )] .عشر يوماً 
 .[(ٖ٘ص: )

 (.ٕٜٖ(، منتخب األثر، ص: )ٕٖٗ( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )٘)

http://www.alrased.net/
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 مساىمة النواب والسفراء في إحداث بدعة اإلمام الغائب. -
عرضنا فيما سبق أف النمّبي النصّبي كاَف سببًا ُب نشر بدعة القوؿ بوجود إماـ 
حي غائب، ويذكر الربقعي أنو استفاد من ىذه البدعة التكسب بأخذ األمواؿ 

 .(ٔ)والوجوىات من عامة الشيعة وجهلتهم
الشك أفَّ واقع الشيعة ُمشّجع ومهيأ لوجود أقواؿ كهذا القوؿ إذا نظرنا لكمية و 

 األمواؿ الٍب تؤخذ من العامة وتسّلم للوكيل والنائب.
ويذكر الربقعي أفَّ من األشخاص الذين كانت ٥بم مساٮبة ُب إحداث ىذا القوؿ 

وا يعدوف مرحلة الغيبة وتأسيسو وإقناع عامة الشيعة بصّحتو النّواب والسفراء الذين كان
وقيامهم ٗبسؤولية استبلـ أزمة النيابة والوكالة عن اإلماـ الثاين عشر إحدى مراحل هتيئة 

 ـ الطويلة، حيث يقوؿ:الشيعة لغيبة اإلما
نصّب النمّبي بن  ب حضرة العسكري شخص يدعى: "٧بمد))كاف أحد أصحا

مدة تسع سنوات، مراء وكاف ٩بن يَبدد إٔب بيت حضرة العسكري ُب سا ،البصري"
ىم جداً عدـ وجود ابن ٢بضرة العسكري ألف ذلك سيحوؿ بينهم ءوكاف من الذين سا

الناس من ىذا  وبْب االنتساب إٔب ذلك اإلماـ وا٢بصوؿ على ا٤بقاـ وا٤بنزلة لدى
 .الطريق!

التخطيط لفكرة أخذوا بالتعاوف مع بعض األعواف ب -كما كانت العادة-لذلك 
 .ائماخَباع إماـ ق

ولكي يتخلَّصوا من مشكلة شهادة أخ اإلماـ العسكري حوؿ عدـ وجود ولد لو، 
علي" لقب الكذَّاب كي ال يصدقو أحد ُب بن  نشروا عن أخ اإلماـ العسكري "جعفر

 .(ٕ)علي" السيئةبن  وأشاعوا قصصاً حوؿ أعماؿ "جعفر نفيو االبن ٢بضرة العسكري،

                                                           

بن نصّب ابتدع  ( انظر: مبحث: )وقت والدة مهدي الشيعة(، فقد ًب بياف القوؿ أفَّ ٧بمدٔ)
 ثاين عشر وىو حيٌّ وغائٌب ُب سردابو بسامراء. القوؿ بوجود إماـٍ 

يقوؿ نعماف اآللوسي: ))وكذا إبراىيم وجعفر ابنا  ،٧بمد ا١بوادبن  علي ا٥باديبن  ( جعفرٕ)
= 
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ـّ ا لعسكري بأف ابنها ٓب يُنجب ولداً فقالوا: إهنا وأما بالنسبة إٔب مشكلة شهادة أ
 .(ٔ)وهبدؼ اافظة عليو من شّر ا٣بليفة ومن مؤامرتو ،قالت ذلك خوفاً على حفيدىا
أف يُعرّفوا للناس  -كما كاف رائجًا ُب ذلك الزمن-وهبذا كاف باستطاعتهم 
صلوا عن طريقو اإلماـ القائم ا٢بي الغائب ونائبو في (ٕ)شخصًا من بينهم بوصفو وكيل

 .إٔب ا٤باؿ وا١باه!
                                                           

= 

، وقد لقبوا الثاين بالكذاب مع أنو كاف من كبار -رضي ا تعأب عنهم-موسى الكاظم 
علي، أخا اإلماـ ا٢بسن بن  أولياء ا تعأب((، وقاؿ: ))ولقبوا بالكذاب أيضا جعفر

، وسبب تلقيبهم لو بالكذاب ألنو [(ٕٕٛ - ٕٓٛالعذاب، ص: )صب ] .العسكري((
وفاتو،  علي العسكري بعد إعبلفبن  بادر برفع ا٣ببلؼ بينهم فأخذ مّباث أخيو ا٢بسن

ف و ، ولذلك حقد عليو الشيعة ا٤بنتفعيثبت وجود عقب ألخيو ا٢بسن وٕبكم قربو من أخيو ٓب
ب آلؿ بيت النبّوة، يقوؿ الشاه عبدالعزيز مع مالو من منزلة وشرؼ االنتسا ،و٠ّبوه الكذاب

لغو أي: عم الولد ا٤بزعـو للعسكري حينما ب-الدىلوي: ))وقد علم بذلك عمو جعفر 
٨بتصر ] .فادَّعى إرثو فلقبو االثنا عشرية بالكذاب(( -اختبلفهم ُب وجود ذرية للحسن

 ة عنو حيث قاؿوأنقل طرفًا من أوصافهم السيئ، [(ٖ٘، ٕٔعشرية، ص: ) ثِبالتحفة اال
أنو كاف يشرب ا٤بسكر، ويعاقر ا١بواري، وقاؿ عنو: ))وما روي فيو ولو من األفعاؿ بالطوسي 

، ٕبار [(ٕٕٚالغيبة، ص: )] .واألقواؿ الشنيعة أكثر من أف ٙبصى ننزّه كتابنا عن ذلك((
 (.ٖٙٓ/ ٓ٘األنوار، ص: )

أحد  يو": ))كاف القبض عليوت القبض عل( يقوؿ ٧بمد الصدر ٙبت عنواف "٧باولة السلطأ)
وتعلم  ،ُب كياهنا من ضعف وا٫براؼ وتسّيبهنا تعلم ما إاألىداؼ الكربى للدولة، من حيث 

فهو يناقض ىو ا٤بذخور لرفع الظلم وا١بور عن بِب البشر، إذف  -عليو السبلـ-أف ا٤بهدي 
 .ألصيل((كياف ىذه الدولة من الصميم، ويشكل ضدىا ا٣بطر ا  بأساس وجوده وعمق ىدفو

 (.ٖٖ٘، الغيبة، للطوسي، ص: )[وما بعدىا( ٜٗ٘تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )]
يقوؿ جواد  ( الوكيل ىو من يّتبع السفّب ويأٛبر بأمره وينّفذ توجيهاتو ويكوف ٙبت إمرة السفّب،ٕ)

ف ُب مسائل السفراء والوكبلء، فالسفّب لديهم ىو الوكيل أو أنو يقـو و علي: إف الشيعة مضطرب
ر: ا٤بهدي ا٤بنتظر عند انظ] .أحيانًا بعمل الوكيل، وأف ىذه األلقاب قد تتداخل ببعضها

 .[(ٜٛ - ٜٚعشرية، ص: ) ثِبالشيعة اال
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وٓب يكونوا ٲبتنعوف بالطبع عن بذؿ ما يلـز من ماؿ لتحقيق مقصدىم ىذا، وكانوا 
 .(ٕ)(((ٔ)يُعطوف ا٤باؿ ٤بن يقبل عقيدهتم ىذه!

تماـ ٔبمع ا٤باؿ من عامتهم وسيظهر ٔببلء من خبلؿ سّب السفراء األربعة االى
 هم.ئوجهبل

  ه األربعة:ؤ انّواب اإلمام المهدي وسفر 
 سعيد العمري.بن  النائب األّول: أبو عمرو عثمان -

وكاف يتؤب الوكالة  ،عمرو العمري شيٌخ موثوؽٌ  اذكر ٧بمد الصدر أف النائب أب
فيو وٲبدحو بعدد ا٣باصة عن اإلماـ منذ عصر اإلماـ ا٥بادي، حيث كاف ا٥بادي يثق 

 من األقواؿ مثل:
، ومثل: ))ما قالو لكم فعِّب يقولو، وما أداه (ٖ)(())ىذا أبو عمر الثقة األمْب

 وكانت لو عند العسكري ،((، وىو من ا٤بقربْب جداً للحسن العسكريإليكم فعِّب يؤديو
 .(ٗ)ذلك أواله ثقتو ُب حياتو والنيابة عنو بعد وفاتوول؛ جبللة قدر ومكانة ومنزلة رفيعة

 ْبيعة ُب ٧بل األئمة القادة األصليوعلى أساس أف نوَّاب األئمة ٗبثابة القادة للش
فقد كاف ىذا النائب أوَّؿ قادة الشيعة ُب أؤب مراحل غيبة اإلماـ، وكاف وجيهاً، وٝبيع 

                                                           

 -عليو السبلـ-( أخرج الكليِب عن الفضل ا٣بزَّاز ا٤بدائِب مؤب خدٯبة بنت ٧بمد أيب جعفر ٔ)
وكانت الوظائف ترد عليهم قولوف با٢بق قاؿ: ))إف قومًا من أىل ا٤بدينة من الطالبّيْب كانوا ي

، فلما مضى أبو ٧بمد  رجع قـو منهم عن القوؿ بالولد  -عليو السبلـ-ُب وقت معلـو
ُب فوردت الوظائف على من ثبت منهم على القوؿ بالولد وقطع عن الباقْب، فبل يذكروف 

 .[(ٜٔ٘ - ٛٔ٘/ ٔأصوؿ الكاُب، ص: )] .الذَّاكرين وا٢بمد  رب العا٤بْب((
 (.ٖٙٙ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
الصناعة األعجمية ُب ىذه الروايات، للباحث عن ا٢بقيقة وجود قو٥بم ))أبو عمر(( يبّْب  (ٖ)

ا كما ىي موجودة (، وقد نقلته: ))أبو عمر(يذكرونو ))أبو عمرو(( وتارةً  ف ا٠بو:فتارًة يذكرو 
 ُب كتبهم ألثبت للقارئ مدى الدجل والُعجمة ُب مؤلفات زنادقة الرافضة.

 (.ٖٗ٘(، الغيبة للطوسي، ص: )ٜٖٚ( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٗ)
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ف بإيصا٥با لئلماـ ا٤بنتظر واؿ يقومو النواب كانوا وجهاء وٓب يكونوا ٦برد جباة لؤلم
 .(ٔ)شيعتهملاألئمة قيادة بل كانوا يقودوف الشيعة ُب ٝبيع أمورىم ك ،فحسب

يُروى عن أيب ٧بمد ا٢بسن أنو قاؿ لنفٍر قدموا إليو من اليمن ليدفعوا أموا٥بم: 
 .(ٕ)وأّف ابنو ٧بمداً وكيل ابِب مهدّيكم ،سعيد العمري وكيليبن  اشهدوا علي أف عثماف

سعيد ىو الذي يقـو بإخراج توقيعات صاحب بن  يقوؿ الطوسي: وكاف عثماف
األمر ومعو ابنو ٧بمد إٔب شيعتهم وإٔب خواص والد القائم اإلماـ العسكري باألمر 

 .(ٖ)والنهي واألجوبة عما يسأؿ الشيعة
وقد توُب ىذا السفّب الذي انتخبو واختاره ثبلثة من األئمة حسب كبلـ 

 .(٘)ن عاماً ي، بعد أف دامت مدة نيابتو عشر (ٗ)القزويِب
سعيد العمري، وىو ابن بن  عثمانبن  النائب الثاني: أبو جعفر محمد -

 النائب األول.
 ،٧بمد العسكري نصَّ على نيابة أيب جعفر بعد أبيو اويرى الشيعة أف اإلماـ أب

ووا ور  ،النيابة وصدر ىذا النص بأمٍر من اإلماـ القائم على أف يكوف ابنو خليفة لو ُب
                                                           

عشر ُب شؤوف السياسة والدين من  ٕب القيادة الفعلية للشيعة االثِب( ٩با يبطل االدعاء بتو ٔ)
امهم للتقية وا٤بخاتلة وا٤بداىنة ٩با ال يتحقق بو معُب القيادة والسيادة األئمة والنواب استخد

على الشيعة با٤بعُب العاـ، فمن ٠بات القائد القوة فيما يعتقده والقدرة على الفصل ُب األمور، 
وىذا ما ٓب يتحقق منو شيء ُب شؤوف السياسة والدين، وإذا سلمنا ٥بم أف أئمتهم اٚبذوا 

 !.؟ستخدامها ُب شؤوف الدين والعبادةمربر ا السياسية فما التقية ُب الشؤوف
 (.ٜٖٗ(، منتخب األثر، ص: )ٖٙ٘( انظر: الغيبة، للطوسي، ص: )ٕ)
 (.ٖٙ٘( انظر: الغيبة، للطوسي، ص: )ٖ)
إ٭با  -سبلـ ا عليهم-( يقوؿ السيد ٧بمد كاظم القزويِب: ))ومن الواضح أف األئمة الثبلثة ٗ)

اإلماـ ا٤بهدي ] .٥بذا ا٤بنصب ا٣بطّب وا٤بكانة السامية لوجود ا٤بؤىبلت فيو((انتخبوه واختاروه 
، واألئمة الثبلثة الذين اختاروه ونصبوه [(ٜ٘ٔمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-

 ىم: ا٥بادي، والعسكري، والغائب.
 (.ٙٓٔعشر، ص: ) ثِب( ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة اال٘)
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 علي قاؿ:بن  ُب ذلك أف ا٢بسن
فإهّنما الثقتاف  العمري وابنو ثقتاف، فما أديا فعِّب يؤدياف، وما قاال فعِّب يقوالف،

 .(ٕ)، وكاف ٥بذا السفّب سلطة أكرب من األغنياء مبلَّؾ الدور واألراضي(ٔ)ا٤بأموناف
فر، ائب الثاين أيب جعوزعم الطوسي أف معجزات اإلماـ القائم جرت على يد الن

وقد ٠بعها من اإلمامْب  ،أفَّ ىذا النائب لديو كتب ُب الفقو -ببل بيّنة وال دليل-وذكر 
، (ٖ)كما وافقو على ىذا الزعم اجمللسي  ،سعيدبن  ا٢بسن والقائم ومن أبيو النائب عثماف

 .كتب الفقهية، وٓب يذكر واحٌد منهم اسم كتاب من ىذه ال(ٗ)والصدر
وىو متعّلق بأستار  جعفر شاىد اإلماـ ا٤بهدي اءاهتم أف النائب أبومن افَبا
، وأنو قد خرجت توقيعات من (٘)قائبلً: "اللهم انتقم يب من أعدائك" الكعبة ويدعو

 .(ٙ)اإلماـ ا٤بهدي على يد أيب جعفر
وكاف أكثر السفراء تأثّبًا ُب الوسط الشيعي لكونو تلقى تعليمًا كثّبًا عن اإلماـ 

                                                           

بن ا(، يقوؿ الطوسي: ))فلمَّا مضى أبو عمرو عثماف ٖٛٗ/ ٔ٘نوار، ص: )( انظر: ٕبار األٔ)
ونّص أبيو  -عليو السبلـ-عثماف مقامو بنّص أيب ٧بمد بن  سعيد قاـ ابنو أبو جعفر ٧بّمد

 .[(ٖٓٙ - ٜٖ٘الغيبة، ص: )] .((-عليو السبلـ-عثماف عليو بأمر القائم 
 (.ٕٛٔعشرية، ص: ) ثِبر: ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة اال( انظٕ)
 (.ٖٓ٘/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
 (.ٖٓٗ( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٗ)
 (.ٖٔ٘/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )٘)
( ٓب أجد ُب ا٤براجع الٍب بْب يدي وىي مراجع أساسية ُب ذكر التوقيعات واالعتماد عليها من ٙ)

ط يد اإلماـ القائم أنو كتب ىذه التوقيعات وسلمها قبل الشيعة ُب ىذا الشأف ما يثبت ٖب
لنّوابو!، وال شك أف ىذه التوقيعات واألجوبة ا٤بخطوطة تعدُّ من أىم األشياء الٍب تعترب حبل 
وصل بْب الشيعة وإمامهم ا٤بنتظر، ومع ىذه األٮبية ٥بذه التوقيعات ا٤بثبتة ٖبط يد اإلماـ فإهنم 

بكتابات و٨بطوطات أقل أٮبية من توقيعات اإلماـ!! ويذكر ٓب ٰبتفظوا هبا، مع احتفاظهم 
انظر: ] .ص ٓب يكن يراه فكيف تثبت صحتها؟!الربقعي أنو كاف يستلم التواقيع من شخ

 .[(ٖٛٙٙبقيق علمي، ص: )
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 .(ٔ)ا٤بهدي
توُب ُب آخر ٝبادى األؤب سنة ٟبس وثبلٜبائة، وقربه موجود ُب بغداد ويعرؼ 

 .(ٕ)باسم الشيخ ا٣ببّلين
 أبي بحر النوبختي.بن  حوْ رَ بن  النائب الثالث: الشيخ أبو القاسم الحسين -

 تارٱباً وسّبًة وشهرًة. نواب ا٤بهدي وىو أكثر
وإٔب ذلك  ،بالنص والتعيْب كسابقيو تؤب النائب الثالث النيابة عن اإلماـ القائم

 األسود قاؿ:بن  عليبن  ي عن ٧بمدويستدلوف ٗبا ُرو  ،يذىب الشيعة
فيقبضها  -رٞبو ا-عثماف العمري بن  أيب جعفر ٧بمد كنت أٞبل األمواؿ إٔب

مِب، فحملت إليو يومًا شيئًا من األمواؿ ُب آخر أيامو قبل موتو بسنتْب أو ثبلث 
 .(ٖ)-رضي ا عنو-القاسم الروحي  تسليمو إٔب أيبسنْب، فأمرين ب

ولذلك يذكر الربقعي أهنم يعدونو من الثقات األثبات ا٤بأمونْب ُب تلقي 
عثماف أنو قاؿ: إف بن  ٗبا ُروي عن النائب ٧بمد -أيضًا  -، ويستدلوف (ٗ)األمواؿ

فقد أمرُت  ،روح النوٖبٍببن  حدث علّي حدث ا٤بوت فاألمر إٔب أيب القاسم ا٢بسْب
 .(٘)أف أجعلو ُب موضعي بعدي فارجعوا إليو وعّولوا ُب أموركم عليو

وكاف النائب الثالث من ا٤بقربْب من أيب جعفر، ومن شدَّة قربو منو أنو ٰبدثو ٗبا 
 .(ٙ)ٯبري بينو وبْب جواريو لقربو منو وأنسو بو!

تعلقة باألحكاـ القاسم أخرج للشيعة كثّبًا من التوقيعات ا٤ب اوذكر الطوسي أف أب

                                                           

 (.ٗٓٗ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٔ)
 (.ٖٓ٘/ ٔ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٖٙٙ، ٖٖٙ( انظر: الغيبة، ص: )ٕ)
 (.ٔٓ٘(، كماؿ الدين، ص: )ٖٓٚ: الغيبة للطوسي، ص: )( انظرٖ)
 (.ٖٗٛ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)
 (.ٖ٘٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )٘)
 (.ٕٖٚ( انظر: الغيبة للطوسي، ص: )ٙ)
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ضاعفة، بنحو وكاف يس ،(ٔ)والفتاوى عن اإلماـ ا٤بهدي
ُ
 ،(ٕ)للنظر الفتتعمل التقية ا٤ب

ويذكر الربقعي أنو يستعملها على ٫بو يظهر فيو أنو متابع للمذاىب األربعة السنية 
 عي أحد ىذه ا٤بذاىب، ويقوؿ:ٝبيعها مع كل من يلقاه من متب

على أحد ىذه ا٤بذاىب فحسب بداًل من تنقلو  لقد كاف يكفيو أف يتظاىر بأنو
 .(ٖ)بْب مذىب وآخر ألجل التخفي

 ح جواز التمتع بالبكر.وْ من آراء ابن رَ  -
ج اجمللسي ، فقد أخر اً و أنو كاف يكره التمّتع بالبكر، وال يسمي فاعلو زانيئومن آرا

 ا٤بتعة بالبكر؟سألو: ٓب كره  -رٞبو ا-ا٢بسن األيادي  اأف أب
: ا٢بياء من اإلٲباف، والشروط بينك وبينها، فإذا ٞبلتها -y-اؿ النيب فقاؿ: ق
فهو زاٍف؟ ، فقاؿ لو: فإف فعل (٘)فقد خرجت عن ا٢بياء وزاؿ اإلٲباف (ٗ)على أف تنعم

                                                           

( ومنها أف اإلماـ ا٤بهدي سئل عن ا٤برأة ٲبوت زوجها ىل ٯبوز أف ٚبرج ُب جنازتو أـ ال؟، ٔ)
نازتو((، ومنها: أنو ُسئل عن اـر يستظّل من ا٤بطر بنطٍع أو غّبه حذراً التوقيع: ))ٚبرج ُب ج

على ثيابو وما ُب ٧بملو أف يبتّل، فهل ٯبوز ذلك؟، التوقيع: ))إذا فعل ذلك ُب امل ُب 
، ٕبار األنوار، ص: [(ٖٗٛ - ٖٖٚانظر: الغيبة، للطوسي، ص: )] .قو فعليو دـ((يطر 
(، وذكروا غّبىا من ٖٗٚ - ٖٖٚالصغرى، ص: )(، تاريخ الغيبة ٓٚٔ - ٓ٘ٔ)

 التوقيعات.
( ومن شدة ٛبسكو بالتقية أنو كاف يظهر أماـ الوإب معتقد أىل السنة وا١بماعة، وتفضيل ٕ)

ث ىذا أنو لباقة وبُعد ، ويسمِّي الصدر فعل النائب الثال-رضي ا عنهم وأرضاىم-الصحابة 
، إلزاـ الناصب ُب إثبات [(ٔٔٗالصغرى، ص: )انظر: تاريخ الغيبة ] .طبلعانظر وسعة 

دثْب ا٢باج الشيخ علي اليزدي ا٢بائري ا٢بجة الغائب عجل ا فرجو، لشيخ الفقهاء وا
 (.ٖٚٚ/ ٔ، ص: )ػ(ى ٖٖٖٔ)ا٤بتوَب سنة 

 (.ٕٖٛ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 ( أي تقوؿ: نعم.ٗ)
ـ بقوؿ أىل السنة وا١بماعة ُب اإلٲباف، حيث ( قو٥بم بزواؿ اإلٲباف عنها ىو منهج من ٓب يلتز ٘)

٘بدىم ٰبكموف بزواؿ ٝبيع اإلٲباف عن اإلنساف العاصي ٗبجرد فعلو للمعصية ووقوعو فيها، 
= 
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 .(ٔ)قاؿ: ال
ولذلك كان  ،بت خروج التواقيع من عند القائمح ما يثوْ ليس عند ابن رَ  -

 يرفض المباىلة حتى ال يُفضح.
ويذكر الربقعي أف ما لدى ابن روح من تواقيع عن القائم ال يوجد شيء يثبت 
صحتها، بل وال يوجد ٥با أصٌل وليس منها ما ىو ٧بفوٌظ ومتداوؿ بْب الشيعة ٖبط يد 

 .د اإلماـيعة أهنا ُكتبت ٖبط ياإلماـ ليثبت صحَّة ما كاف يدعيو عامة الش
                                                           

= 

زاؿ عنو  -مثبلً -فبل يوجد لديهم توسط وال اعتداؿ ُب ا٢بكم على فاعل ا٤بعصية بالقوؿ 
ما ىو منهج أىل السنة وا١بماعة، بعض اإلٲباف أو زاؿ عنو جزٌء منو بفعلو ٥بذه ا٤بعصية ك

وإ٭با ىم ٰبكموف عليو إما ببقاء إٲبانو كلو وعدـ تأثره بفعل ا٤بعصية أو بزواؿ ٝبيع إٲبانو كما 
ُب ىذه الرواية، ٖببلؼ قوؿ أىل ا٢بق والعدؿ أىل السنة الذين يقولوف بأف اإلٲباف يتكوف من 

هبم منها ٕبسب فعلهم للطاعات وقر وأنو يزيد وينقص ويتفاضل عند الناس  ،أجزاء وأبعاض
كما دّلت عليو نصوص الوحيْب، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   ،وٕبسب مقارفتهم للمعاصي

موّضحاً أف التفاضل والزيادة والنقصاف شعوٌر وحقيقة ال ينفك عنو بشر: ))وىذا  -رٞبو ا-
ة أكثر ٩با ٰببو تارة، وٱبافو أمر ٯبده اإلنساف ُب نفسو؛ فإنو قد يكوف الشيء الواحد ٰببو تار 

تارة أكثر ٩با ٱبافو تارة، و٥بذا كاف أىل ا٤بعرفة من أعظم الناس قواًل بدخوؿ الزيادة والنقصاف 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴿فيو؛ ٤با ٯبدوف ُب ذلك من أنفسهم، ومن ىذا قولو تعأب: 

 ﴾ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب
: -y-وقاؿ  ،[، وإ٭با زادىم طمأنينًة وسكوناً (ٖٚٔ) :]سورة آؿ عمراف، اآلية رقم

(، ٕٛٙٗنن برقم: )]أخرجو أبو داوود ُب الس ((أكمل ا٤بؤمنْب إٲبانًا أحسنهم خلقاً ))
. [(ٛٓٔاإلٲباف األوسط، ص: )] .(، وقاؿ عنو: حسن صحيح[((ٕٙٔٔوالَبمذي برقم: )

فمن ىنا كاف غلط ا٤بخالفْب ألىل السنة عندما ألغوا الزيادة والنقص وقالوا بعدـ تفاضل 
 (، اإلٲباف البن منده،ٜ٘ٔاإلٲباف. انظر لبلستزادة: اإلٲباف الكبّب، لشيخ اإلسبلـ، ص: )

نقصانو، (، وانظر: رسالة صغّبة نافعة ُب الباب بعنواف: "أسباب زيادة اإلٲباف و ٜ٘٘ص: )
 عبداسن البدر".بن  تأليف الشيخ/ عبدالرزاؽ

 (.ٜٖٓ(، الغيبة، للطوسي، ص: )ٖٛ٘/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
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نو ليثبت ٥بم با٤بباىلة وكاف ابن روح يرفض ا٤بباىلة مع الشيعة الذين يطلبوهنا م
دعاءات الٍب يأٌب إليهم هبا، وذلك ٣بشيتو من أف يشك العامة ُب أمره، صحَّة اال

 .(ٔ)فيخسر ما كاف يأتيو منهم من وجوه شرعية وأمواؿ وىبات
 ح بالوالة.وْ عالقة النائب ابن رَ  -

يقاؿ ٥بم: "النوٖبتيْب"، وىم من ذوي ا٢بظوة لدى الدولة  ح أتباعٌ وْ والبن رَ 
العباسية، وبسبب حظوهتم ىذه وجد لنفسو التمكْب من قبل الدولة العباسية ولذلك ٓب 

 .(ٕ)يؤذوه، بل احتفظوا بو بالقرب منهم
قريب من  يقوؿ الربقعي: كيف ٲبكن لو االتصاؿ بالقائم وااللتقاء بو وىو

 .واره؟!السلطاف وُب ج
ا إف ىذا ما يبّْب أف الرواة الضعفاء ىم الذين يصيغوف ىذه الروايات ويكذبوف هب

 .(ٖ)من أموا٥بم اعلى العامة من الشيعة ليستفيدو 
 

                                                           

 (.ٕٖٙ - ٕٖ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
لثالث بالنقل التإب عن الدكتور عبَّاس إقباؿ اآلشتياين: ))أصبح ( ويؤيد كبلمو عن النائب إ)

ولْب ُب الدولة العباسية ورجاؿ الببلط والوزراء ؤ بن َروح ٧ببًل لَبدد كبار ا٤بس منزؿ ا٢بسْب
روح لتسيّب أعمالو لدى ا٣بلفاء واألمراء!(( وعزا بن  وكاف بعضهم يستعْب با٢بسْب ،السابقْب

 .(ٜٕٔسي" بعنواف: "خانداف نوٖبٍب" أي: ]األسرة النوٖبتية[، ص: )ىذا النقل لكتاب "فار 
، والدكتور عباس اآلشتياين مؤرخ معاصر فارسي ٓب أجد [(ٖٖٓانظر: ٙبقيق علمي، ص: )]
ويكيبديا": فقد  -ترٝبة غّب ا٤بذكور با٤بوقع اإللكَبوين العا٤بي "ا٤بوسوعة ا٢برة  -بْب يدي-لو 

، ػ(ى ٖٗٚٔ)يطاليا عاـ: ، ووفاتو ُب روما بإػ(ى ٖٗٔٔ)ف عاـ: كاف مولده ُب آشتياف بإيرا
نقراض الدولة القاراجية، تاريخ ا٤بغوؿ، خ إيراف ا٤بفصل من صدر اإلسبلـ ال: تاريمن مؤلفاتو

ٕبرين وجزاير  ٤بفصل بعد غزو ا٤بغوؿ، تاريخ وزراء السبلجقة،األسرة النوٖبتية، تاريخ إيراف ا
من الكتب، وعدد من التحقيقات، والتصحيحات، وا٤بقاالت  خليج فارس، ولو تراجم عدد

 (.ػىٖ٘ٗٔ/ٕٓ/ٕٕالصحفية، وذلك حسب ما ورد ُب ترٝبتو اإللكَبونية بتاريخ: )
 (.ٕٖٚ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 في طريقو. اح من المنتفعين كي ال يقفو وْ ابن رَ تخّلص  -
ّلص من بعض نظرًا التصاؿ ابن روح بالوالة وشغفو ٔبمع األمواؿ فقد ٚب

ويؤرقوف طريقو للحصوؿ  ،أصحاب اإلماـ العسكري الذين كانوا يشكلوف إزعاجًا لو
 ومنهم: ،يتو من أمواؿ عامة الشيعةعلى بغ

بن االذي كاف يدَّعي النيابة وقت نيابة النائب الثاين ٧بمد ىبلؿ بن  أٞبد
 .(ٔ)عثماف

، وحسن (ٕ)لئلماـ ا٤بهدي ف يقدـ نفسو على أنو وكيلٌ لذي كاوالببلٕب ا
، وكاف يساعد الشريعي ُب االحتياؿ على عامة الشيعة أحد أقاربو وىو أبو (ٖ)الشريعي

                                                           

، وينسبو ا٤بؤرخ جواد علي إٔب عربتا، حيث ػ(ى ٓٛٔ)ىبلؿ العربتائي، ولد سنة: بن  ( أٞبدٔ)
ثِب عشرية، ص: ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة اال] .ىبلؿ الكرخيُّ العربتائي((بن  يقوؿ: ))أٞبد

، ويذكر األمّب ابن ماكوال أفَّ: العربتائي منسوب إٔب قرية من نواحي بغداد من النهر [(ٔ٘ٔ)
انظر: اإلكماؿ ُب رفع االرتياب عن ا٤بؤتلف وا٤بختلف ُب األ٠باء ] .وأنات يقاؿ ٥با َعرْبتا

لرباءة منو على لساف أيب ، أورد الطوسي لعنو وذّمو وا[(ٜٓ/ ٚساب، ص: )والكُب واألن
ـّ [(ٜٜٖانظر: الغيبة، ص: )] .روحبن  القاسم ، وأخرج اجمللسي عن اإلماـ العسكري ُب ذ

ٕبار ] .ابن ىبلؿ قولو: ))و٫بن نربأ إٔب ا تعأب من ابن ىبلؿ ال رٞبو ا، و٩بّن ال يربأ منو((
، ٕٗٔانظر: الغيبة للطوسي، ص: )] ػ(.ى ٕٚٙ)، مات سنة: [(ٖٚٓ/ ٓ٘األنوار، ص: )

ٖٖ٘)]. 
، ا٤بهدي [(ٜٖٕانظر: الغيبة، ص:)] .راشتة ا٤بتطبببن  ببلؿبن  عليبن  ( أبو طاىر ٧بمدٕ)

الشيعة  ؤلطوسي ذّمو ولعنو وترب (، وقد أورد إٚ٘ - ٕٙ٘، ٔ٘ٔا٤بنتظر ١بواد علي، ص: )
ـّ الببلٕب، وأنو كاف يأخذ األمواؿ لنفسو ويرفض منو، وساؽ توقيعًا عن صاحب  الزماف ُب ذ
 .[(ٔٓٗ - ٓٓٗانظر: الغيبة للطوسي، ص: )] .تسليمها للنائب أيب جعفر العمري

وذكر أنو ادَّعى  ،( ا٠بو ا٢بسن، ويكُب بأيب ٧بمد، أورد الطوسي ذّمو على لساف الرواة الشيعةٖ)
-٥بذا ا٤بقاـ، وأنو كذب على ا وعلى حججو األئمة  مقاماً ٓب ٯبعلو ا فيو، وٓب يكن أىبلً 

 .، وذكر أف الشيعة لعنتو وتربأت منو، وأنو ظهر منو القوؿ بالكفر واإل٢باد-عليهم السبلـ
 (.ٖٚٙ/ ٔ٘، ٕبار األنوار، ص: )[(ٜٖٛ - ٜٖٚانظر: الغيبة، ص: )]
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فعبل ذلك  ٮباو ، (ٕ) ٚبّلصا من شّر ا٢ببلجتعاونا مع بعضهما حٌب قدو  (ٔ)سهل النوٖبٍب
 .(ٖ)ليخليا لنفسهما ا٤بنزلة فيفعبل ما بدا ٥بما من تغرير با١بهلة

ح من الببلط العّباسي مّكنو من معرفة ما ٯبري وْ ويذكر الربقعي أف قرب ابن رَ 
وكاف يستغل  ،ٗبا سوؼ يتم وما سيجري فكاف ٱُبرب أتباعو ،(ٗ)داخل أروقة قصر ا٢بكم

ّدعاء الغيب إلثبات جرياف ا٤بعجزات على يديو، من خبلؿ اتصالو بالوإب اذلك ُب 
ح مسبقاً وْ فإذا فعل اإلماـ ما قالو ابن رَ و رب الشيعة بأنو سيجري كذا وكذافكاف ٱب

 .(٘)صدقوه، واستغل سذاجتهم وبساطتهم ليمرر عليهم نيابتو عن اإلماـ ا٤بنتظر

                                                           

راء الشيعة ومن متكلميهم نوٖبت، من كبار الوز بن  أيب سهلبن  إسحاؽبن  عليبن  ( إ٠باعيلٔ)
، تاريخ اإلسبلـ [(ٕٕٚانظر: الغيبة للطوسي، ص: )] ػ(.ى ٖٔٔ)وشعرائهم، مات سنة: 

 (.ٖٓٔ/ ٜ(، الواُب بالوفيات، للصفدي، ص: )ٛ٘/ ٕٛللذىيب، ص: )
منصور ا٢ببلج، أصلو فارسي، من مدينة البيضاء، وقد أورد الطوسي لعنو، وذكر بن  ( ا٢بسْبٕ)

اؿ يأٌب با٤بعجزات ويدعيها لنفسو عند الشيعة ليناؿ ا٢بظوة بينهم ويأخذ أنو كذاب ودج
، وكاف يُظهر التصوؼ لعامة الناس [(ٖٓٗ - ٔٓٗانظر: الغيبة للطوسي، ص: )] .أموا٥بم

ويعلن تشيعو وموالتو آلؿ البيت وللخلفاء والوالة، قُِتَل على كفره ومقاالتو ُب ا٢بلوؿ واالٙباد 
 - ٛٛٙ/ ٛ، تاريخ بغداد، ص: )[(ٖٕٙظر: طبقات الصوفية، ص: )ان] ػ(.ى ٜٖٓ)سنة: 
ٕٚٓ.) 

الفضل الربقعي ٥بذه األ٠باء  و(، ىذا وإف بياف أبٕٖٛ - ٕٖٙص: )( انظر: ٙبقيق علمي، ٖ)
وبيانو لشيٍء من سّبهتم وأفعا٥بم ُب النيابة والوكالة ٥بو موضوٌع جديٌر باالستقراء والتنقيب عن 

حٌب جعلوىا ُب ديانة  هاغّبىم ٩بن مارسوا تأليف اآلراء الشيعية وتركيبحقيقة ىؤالء الرجاؿ و 
سبأ كاف ا٤بؤسس لفكرة بن  ضبللة وغواية، وكما أف عبدا يتبعها مبليْب من البشر على

وبذرة التشيع النتنة إال أنو على طوؿ ا٣بط التارٱبي لنشأة التشيع حٌب استقراره كاف ىناؾ 
 ْب وا٤بنتفعْب ا٤بأجورين شاركوا وساٮبوا ُب عملية التأسيس.عدد من الكذابْب والدجال

( ٩با يثبت قرب ابن روح من الوالة ما نقلو الربقعي مرويًا عن أيب سليماف امودي أنو قاؿ: ٗ)
قبل خروجنا  -حوْ بن رَ  ِب ا٢بسْبيع-عبدالغفار فجاءين الشيخ بن  ))ولّينا دينور مع جعفر

بعد شهر،  دينور، َوَرَدت عليو والية الريِّ ل كذا فلّما وافينا فقاؿ: إذا أردت الريَّ فافع
 .[(ٜٕ٘ /ٕٔ٘بار األنوار، ص: )] .فخرجُت إٔب الرِّي فعملت ما قاؿ ٕب((

 (.ٖٗٛ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘)
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 بداية السيطرة الفارسية على الشيعة بمجيء ابن روح. -
يذكر جواد علي أنو بتولية ابن روح للسفارة تغّلب النفوذ الفارسي على النفوذ 

وٗبجيء ىذا السفّب إٔب دفة قيادة الشيعة ًب إعبلف تنحي العرب عن قيادة  ،العريب
ف ىذا السفّب  إحيث  ،لعربوبدأ توّٕب الفرس وإحبل٥بم ٧بل ا ،الشيعة والوالية عليهم
 .سي يتؤب القيادة العامة للشيعةكاف أوَّؿ رجل فار 

كاف يتكلم بلهجة: آبو، وىي قرية ة بِب نوٖبت الفارسية الشهّبة، و ينتمي ألسر و 
قرب مدينة قم، وعندما قدمت إليو امرأة من قم لتسّلمو ا٤باؿ وكانت ال ٘بيد العربية 

هاد بلهجتها الية كما لو أنو كاف يعرفها منذ أخذ يتحدث معها بطبلقة ؤبد واجت
 .(ٔ)زمن، حٌب سلمتو ما لديها

 
 ح على عامة الشيعة وجهلتهم.وْ كذب النائب ابن رَ  -

على صف  اً قادر كاف كما يذىب الربقعي إٔب أف ابن روح كاف معسوؿ اللساف، و 
 .وترتيب الكتابة، وصياغة العبارة ،الكبلـ

ىبو ا إياىا ُب التلبيس على العامة، ومن ذلك أنو وقد سّخر ىذه النعمة الٍب و 
 ٍد فلمَّا علم ٕبالو كتب التإب:بلغو عن رجٍل يبحث عن ا٤بهدي بصدٍؽ وج

، ومن دؿَّ فقد أشاَط، ومن أشاَط ))من ٕبَث فقد طلَب، ومن طلَب فقد دؿَّ 
بلغ النص للباحث عن ا٤بهدي، عدؿ عن البحث عن ا٤بهدي فقد أشرَؾ((، وعندما 

 .(ٕ)ورجع ٤بكانو الذي جاء منو
ولذلك يقرر الربقعي أنو يستحيل حصوؿ الثقة واالطمئناف ألخبار ىؤالء 

عليهم ، ٍب يورد على العقائد عتماد على أقوا٥بم ُب االستدالؿاألشخاص فضبًل عن اال
                                                           

 (.ٖٖٔ - ٖٔٔثِب عشرية، ص: )ر: ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة اال( انظٔ)
ىامش ذكره ُب (، ٜٕٖق علمي، ص: )(، ٙبقيٕٕ/ برقم ٖ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)

 (.ٖٚٔا٤بهدي ا٤بنتظر، جواد علي، ص: ) [،ٔ]رقم: الكتاب ب
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ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ ی  ی  ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿قولو تعأب: 

 .(ٕ)،(ٔ)﴾ی
بالغ فيو على ىؤالء السفراء ىو الذي غّيب الفهم 

ُ
ويذكر أف ثناء علماء الشيعة ا٤ب
 .ا فيهم مطلقاً ة الشيعة ٤با وثقو الصحيح ٤بواقفهم الٍب لو عرفها عام

حيث ٓب يكونوا سوى أشخاص يبحثوف عن مواقع لتثبيت أقدامهم ألخذ أمواؿ 
ىذه ىي الشعرة الٍب كانت وأف  ،الة والنيابة عن اإلماـ ا٤بوىـوالشيعة عرب دعاوى الوك

 .(ٖ)تربطهم باإلماـ
 .(ٗ)ح ُب شعباف سنة ست وعشرين وثبلٜبائةوْ كانت وفاة ابن رَ كما  
 

 محمد السمري.بن  : أبو الحسن عليالنائب الرابع -
يذكر الطوسي أفَّ النص على الوكبلء من قبل اإلماـ ا٢بجة كاف أواًل للنائب 

سعيد، بن  عثمافبن  من بعده إٔب ابنو أيب جعفر ٧بمدوقد أوصى  ،سعيدبن  عثماف
روح وىكذا وصلت النيابة العامة عن بن  وأوصى أبو جعفر إٔب أيب القاسم ا٢بسْب

٧بمد بن  روح إٔب النائب الرابع أيب ا٢بسن عليبن  من خبلؿ وصّية أيب القاسمإلماـ ا
 .-عنو رضي ا-السمري 

ه نيابة، وذلك أنو عندما حضرت وكاف السمري آخر النوَّاب األربعة، وٓب يكن بعد
ُسِئَل  (٘)ن وثبلٜبائة من ا٥بجرةيت الوفاة ُب العاـ التاسع والعشر ا٢بسن السمري عبلما اأب
 من بعده بالنيابة العامة، فقاؿ: ف يوصَي ألحدٍ أ

                                                           

 (.ٖٙ( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٖٖ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 .ٙبقيق علمي( انظر: ٖ)
 (.ٖٛ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٖٚٛ( انظر: الغيبة، للطوسي، ص: )ٗ)
 (.ٕٖٙ/ ٔ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٜٖٙظر: الغيبة، للطوسي، ص: )( ان٘)
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وصي ألحٍد من بعده ُب ىذا ، وذكر أنو ٓب يؤمر بأف ي((ِ أمٌر ىو بالغوُ ))
 .(ٔ)ٍب توُب ودفن ُب بغداد ،الشأف

ويذىب الربقعي إٔب أف ِقَصر مدة سفارة السمري كاف السبب وراء ِقلَّة نسج 
السفراء اآلخرين وخصوصاً ب على القصص عليو والكذب بالنسبة لكمية الكذ

ودخل  ،فانقطعت النيابة العامة عن اإلماـ ٗبوت السفّب الرابع ،(ٕ)روحبن  ا٢بسْب
 .(ٖ)الشيعة ُب عصر الغيبة الكربى حٌب يومنا ىذا

 
 المدة التي شغلها كل واحد من السفراء األربعة. -

دد مدة و٫ب إذا أردنا أف نتعرؼ على مدة سفارة كل واحٍد من ىؤالء األربعة
سعيد شغل حوإب عشرين سنة بن  فإف السفّب األوؿ: عثماف نيابتو عن اإلماـ القائم

 (.ػى ٕٓٛ)إٔب عاـ:  (ػى ٕٓٙ)من عاـ: 
عثماف حوإب ٟبسة وعشرين عامًا من بن  بينما شغل ابنو السفّب الثاين: ٧بمد

 (.ػى ٖ٘ٓ)إٔب سنة:  (ػى ٕٓٛ)سنة: 
ح النوٖبٍب حوإب واحد وعشرين عامًا من وْ رَ  بن وشغل السفّب الثالث: ا٢بسْب

 (.ػى ٕٖٙ)إٔب سنة:  (ػى ٖ٘ٓ)سنة: 
وأخّبًا فقد شغل السفّب الرابع: علي السمري حوإب ثبلث سنْب من عاـ: 

 .(ٗ)(ػى ٜٕٖ)إٔب عاـ:  (ػى ٕٖٙ)
ويشّب جواد علي إٔب أنو رٗبا تسّرب لدى الشيعة شيٌء من ا٣بلط وا٣ببط 

                                                           

 (.ٙٔٗ( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٔ)
 (.ٖ٘ٛ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٜٖٗ - ٖٜٖ( انظر : الغيبة، للطوسي، ص: )ٖ)
(، ا٤بهدي ا٤بنتظر ١بواد علي، ص: ٚٔٗ - ٙٔٗ( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٗ)

 (.٘ٙٔ - ٘٘ٔمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-اإلماـ ا٤بهدي  (،ٕٔٗ)
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حيث يوجد  ،األشخاص واألماكن الٍب دفن فيها النواب األربعة والتخمْب ُب أ٠باء
، فيقوؿ (ٔ)الٍب دفن هبا السفراء نفسها ودفنوا األماكننفسها أشخاص ُكثُر ٞبلوا األ٠باء 

 كاف قرب السفّبين األوؿ والثاين:عن م
))٫بن نرى أنو من ا٤برجح أف تكوف معلوماتنا ا٢بالية ا٤بتصلة بقرب السفّب األوؿ 

ىا، ولذلك فإنو ليس من ؤ ط بْب الشوارع، الٍب تتطابق أ٠بامة على أساس من ا٣بلقائ
 .(ٕ)السهل ٛباماً الوصوؿ ُب حالة السفّب الثاين إٔب توضيح ىذا األمر((

ُب مكاٍف  اً رابع يقوؿ: إفَّ لكٍل منهما مدفنوىكذا بالنسبة للسفّب الثالث وال
 .(ٖ)٠باء٨بتلٍف بسبب تشابو األ ُب مكاٍف آخر اً ومدفن

وإذا كاف ىذا حاؿ شيعة اليـو مع قبور النواب األربعة وىم من ا٤بعظمْب ا٤بكرمْب 
فما يدريك لعلهم اليـو يزوروف قرب رجل سِب صاّب بسبب تشابو األ٠باء أو قرب زنديق  

 !.؟كافر وٰبسبوف أهنم عند قرب نائب اإلماـ
 

 عالمة ختام النيابة وانقطاع سفراء القائم. -
ختاـ النيابة عن اإلماـ القائم كاف بوفاة السمري ودخوؿ عصر الغيبة  بأفَّ  تذكر 

الكربى، وكانت عبلمة ختاـ النيابة وانقطاع السفارة بالغيبة الكربى قد الحت للشيعة 
للناس  وذلك أنو عندما حضرت السمري الوفاة أخرج ،(ٗ)قبل وفاة السمري بستة أياـ
 توقيعاً مكتوٌب ُب نسختو:

                                                           

 (.ٕٗٗص: ) ١بواد علي، ثِب عشرية،ر: ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة اال( انظٔ)
 (.ٕ٘ٗص: ) ١بواد علي، ،ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة االثِب عشرية( ٕ)
ؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي ( سٓٓ٘(، انظر: )ٕٛٗ - ٕ٘ٗ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)

ن أي شخص كما أف ا١بهل بو ال (، وال يفيد معرفة موضع دفٛٗ - ٙٗ"عج"، ص: )
ألفَّ ا تعأب ٓب يتعبدنا ٗبعرفة مواضع قبور الناس وٙبديدىا، وإ٭با ا٤بطلوب زيارة ا٤بقابر  ؛يضر

 سلمْب.بعامة للعظة واالعتبار واالستعداد للموت وتذكر اآلخرة والدعاء ألموات ا٤ب
 (.ٓٓٗ( انظر: منتخب األثر، ص: )ٗ)
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أعظم ا أجر إخوانك  ،٧بّمد السمريّ بن  الرٞبن الرحيم: يا عليّ ))بسم ا 
فيك، فإّنك مّيت ما بينك وبْب سّتة أيّاـ، فاٝبع أمرؾ وال توص إٔب أحد فيقـو مقامك 

وذلك بعد  بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الّتامة، فبل ظهور إالّ بعد إذف ا تعأب ذكره،
 .(ٔ)ء األرض جوراً((طوؿ األمد، وقسوة القلوب، وامتبل

بينما يذىب الربقعي ُب فهم ىذا النص أنو كاف بسبب صحوة ضمّب ويقظة 
طريق، وشعوره بالندـ قلب السمري، وذلك أنو عندما أدرؾ عدـ قدرتو على مواصلة ال

ووباؿ أخذ  ،حيث ٓب يشأ أف يتحمل بعد وفاتو ِوزر النيابة الكاذبة ،على ما سبق
س الُبسطاء، أو ألسباب أخرى ا أعلم هبا، فلذلك أصدر الوجوه الشرعية من النا

 .(ٕ)التوقيع السابق
ولو ٓب ٯبد الشيعة أنفسهم أماـ ىذا التوقيع الذي أصدره السمري بأمٍر من القائم 

                                                           

(، كشف الغّمة، لؤلربلي، ٖٔٙ/ ٔ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٜٖ٘( الغيبة، للطوسي، ص: )ٔ)
(، وال ٘ٔٗ(، تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٙٔ٘/ ٕ(، كماؿ الدين، ص: )ٖٓ٘/ ٕص: )

ص عّلة تبطلو من لنألنو يوجد ُب ا ؛لشيعة ٥بذا النص بعد وفاة السمريُيستبعد اختبلؽ ا
وىذا ٩با استأثر ا تعأب  ؟السمري ال يعلم الغيب وال يعلم مٌب سيموت وذلك أفّ ، أصلو

بعلمو وال يعلمو أحٌد من الناس، فكيف للسمري أف يروي للشيعة ويقوؿ: ))فإنك ميت ما 
 اقفلو لي بينك وبْب ستة أياـ((!!، ٩با ٯبعلنا نقطع بكذب النص من قبل ا٤بنتفعْب من الشيعة

يفتحوا باب النيابة أماـ و  ،بذلك باب النيابة النصية عن اإلماـ القائم من قبل شخص واحد
ال سيما وأنو قد بدأ عدد الشيعة يكثر  ،ٝبيع األدعياء والكذابْب والدجالْب ُب كل مكاف

حد ويزداد ُب األمصار مع مرور األياـ وانطبلء شبهاهتم على العواـ وا١بهلة، ووجود نائب وا
فهذا يعِب أف وجود غّبه من النواب ُب  ،فقط ُب مكاف واحد، وتعيينو بنصٍّ عن الغائب

دعاء النيابة ُب أي مكاف اف نيابتهم ٩با ال يتسُب ٥بم معو أماكن أخرى دليل كذهبم وبطبل
وه الشرعية واالنتفاع من ال يستطيعوف أخذ األمواؿ والوج من ٍبو  ،يوجد فيو شيعة ُب العآب

وبالفعل فقد ٙبققت ٥بم ىذه ا٤بكيدة الشيطانية، فُوِجَد منهم أدعياء للنيابة والوكالة   ،ةالوكال
دَّعوف الوكالة عن اإلماـ يومنا يإٔب نواب األربعة، بل وال يزالوف كذبًا وزورًا بعد زمن ىؤالء ال

 ئلماـ ُب سردابو!.ن جهلتهم األمواؿ بدعوى إيصا٥با لم اليأخذو 
 (.ٖٙٛي، ص: )( انظر: ٙبقيق علمٕ)
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، الستمرت النيابة والوكالة عن القائم حٌب يومنا (ػى ٜٕٖ) :وقطع السفارة ٗبوتو سنة
والستمرت الدعاوى الكاذبة برؤية ولقاء  ،هدي ا٤بنتظرىذا بنيابة ووكالة عامة عن ا٤ب
 .اإلماـ وإخراج التوقيعات عنو

ؤب فيها كما كانت تلك الدعاوى ظاىرة ٔببلء ُب عصر الغيبة الصغرى الٍب ت
 ه األربعة.ؤ النيابة عن القائم سفرا

ا٤بنتظر عن الربقعي علماء الشيعة ا٢باليْب بأفَّ ىذا التوقيع ا٣بارج من اإلماـ  وُٰباجُّ 
وأف  ،يأمرىم بعدـ أخذ األمواؿ والوجوه الشرعية من عامة الناس ،طريق سفّبه السمري

ذلك ال ٯبوز ألي شخص أف يّدعي نيابتو عن اإلماـ القائم بعد السمري وال ظهور إال 
سهم اإلماـ ٙبت  بإذف ا وبعد طوؿ أمد، إال أننا مع ذلك ٪بد منهم من يأخذوف

وأف ىناؾ آالؼ األشخاص ٩بن ادَّعوا الفقو واالجتهاد وجعلوا أنفسهم  ،مسمَّى النيابة
نتيجًة لذلك نوابًا لئلماـ الغائب بْب الناس، دوف حسيب وال رقيب، ويصدؽ فيهم 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿قولو تعأب: 

ڍ  ڍ     ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .(ٕ)،(ٔ)﴾ڑ

ومع رفع النيابة وإغبلؽ باب السفارة عن ا٤بهدي إال أنو ٓب تنقطع الدعاوى 
ور أدعياء جدد للسفارة الكاذبة بعد السمري، وظلَّت رؤوس الفتنة تلوح من جديد بظه

 .ئهماـ كما سيأٌب بياف أ٠باوالنيابة عن اإلم
 
 

                                                           

 (.ٖٗ( سورة التوبة، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٛٓٔ(، نقد مفاتيح ا١بناف، ص: )ٕ(، ىامش رقم: )ٖٙٛ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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 القائم.اإلمام السرية في عمل نّواب  -
لقد كاف نّواب القائم أبرع من الدولة ُب تدبّب أمورىم وإخفاء نشاطهم، إٔب حٍد 
ٓب تستطع عيوف الدولة أف تصل إٔب شيٍء صادٍر منهم يثّبىا ضدىم أو ينفرىا من 

 .(ٔ)مأعما٥ب
 ف كانت حياة السفراء االجتماعية:يقوؿ ٧بمد الصدر موضحاً كي
للنظر، وأف تكوف حياهتم و٘باراهتم طبيعية جداً،  (ٕ)لفتاً ))أف ال يكوف عملهم مُ 

 .(ٖ)غّب مثّب ألي تساؤؿ أماـ الدولة وعمبلئها وقواعدىا الشعبية((
ُب جراب الدىن  ئلماـالسفّب األوؿ كاف يوصل األمواؿ ل بأفَّ  يوويستدؿ عل
 . ٗبسلك التقّيةْبم كانوا ملتزمذكر بعد ذلك أهنو و، بالذي كاف يتاجر 

ويرى أف ىذا ىو الذي مّكنهم من االحتفاظ بقيادة الشيعة أضعاؼ ما كاف ُب 
 .(ٗ)اإلمكاف أف يكوف لو أهنم أعلنوا عملهم وأظهروا أنفسهم

 
 إثبات وجود نّواب القائم دليٌل على والدتو ووجوده. -

ٰبافظ الشيعة على القوؿ بوجود السفراء األربعة بعد اإلماـ ا٢بسن كما 
ألفَّ القوؿ بوجودىم يعدُّ الفرع لوجود األصل الذين ينتموف إليهم ُب  ؛العسكري

ن شخص سفارهتم وىو اإلماـ الغائب، فالقوؿ بوجودىم يعِب تلقائيًا القوؿ بنيابتهم ع
 .معصوـٍ وىو اإلماـ الغائب

 لكاتب:يقوؿ أٞبد ا
ا٢بسن العسكري" ىو بن  لعل أىم دليل تارٱبي على والدة ووجود "اإلماـ ٧بمد

                                                           

 (.ٖٖٛ( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٔ)
 وأصلها فعل ثبلثي )َلَفَت(.( ىكذا وردت عند الصدر، والصواب أف يُقاؿ: الفتاً، ٕ)

 ابق.( ا٤برجع السٖ)
 (.ٖٙٛ - ٖٗٛ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
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" الذين ادعوا النيابة عنو، ُب فَبة الغيبة الصغرى من (ٔ)شهادة "النواب األربعة ا٣باصْب
 ،، حيث كاف ىؤالء النواب يدَّعوف مشاىدتو(ػى ٜٕٖ)إٔب سنة:  (ػى ٕٓٙ)سنة: 

 .(ٕ)ونقل الرسائل والتواقيع منو إٔب ا٤بؤمنْب بو ،اؿ إليووإيصاؿ األمو  ،واللقاء بو
ولذلك يتمّسك الشيعة بوجود ىؤالء النّواب ألهنم الذريعة إٔب لقيا اإلماـ 

 .ه ا٤بسألةوىو األىم ُب ىذ ،فيكوف ا٤بقصد من إثباهتم إثبات وجود غّبىم ،الغائب
واب دليبلً صرٰباً على ويذكر الكاتب أف الصدر والنعماين يعتربوف وجود ىؤالء الن

واستحالة  ،وذلك لعدالة السفراء ا٤بطلقة عند الشيعة ؛(ٖ)الوالدة والوجود لئلماـ الغائب
فقد ثبتت صحة سفارهتم ونيابتهم  ،عاء النيابة العامة عن القائمدَّ االكذب عليهم ُب 

 .(ٗ)عنو باألدلة القاطعة وىي ا٤بعجزات
الشيعية السفراء إال من أجل الربىنة على ))وٓب تذكر ا٤بصادر  ويقوؿ جواد علي:
 .(٘)وجود األئمة االثِب عشر((

فا٤بقصود من ذلك إثبات  ،وىذه النتيجة ا٢بتمية ٢بديثهم عن السفراء األربعة
ولكنهم  ،وليسوا ىم بأنفسهم ا٤بقصودين من ىذا اإلثبات ،غياب اإلماـ ا٤بنتظر

 .صوصاً الغائبىم وىم األئمة، وخٯبعلوهنم وسيلة إٔب إثبات غّب 
                                                           

ف لو و اصْب من اإلماـ القائم ىم ا٤بوالالشيعة أليب عبدا أنو ذكر أفَّ ىؤالء األقربْب ا٣ب بَ سَ ( نَ ٔ)
 .[(٘ٚٔانظر: الغيبة، للنعماين، ص: )] .ُب دينو وىم الذين يعرفوف مكانو

 (.ٔٛرى إٔب والية الفقيو، ص: )( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشو ٕ)
( يقوؿ ٧بمد الصدر: فكانوا ال يشّكوف، بأي حاؿ من األحواؿ، ٗبا ينقلو أحد السفراء إليهم ٖ)

ويقوؿ: الرجوع ُب مشكبلت األمور العقائدية  ،-عليو السبلـ-شفويًا أو كتابيًا عن ا٤بهدي 
لكي يذللها ٥بم برأيو  ؛ائو، عن طريق سفر -عليو السبلـ-والفقهية والشخصية إٔب اإلماـ 

، وانظر كبلـ ابن أيب زينب النعماين، [(ٖٔٛانظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )]وحكمتو. 
 (.ٛٚٔ، ُٗٙٔب الغيبة، ص: )

(، أعبلـ ٙٛ( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إٔب والية الفقيو، ص: )ٗ)
 (.ٕٔٚ - ٜٕٙالتصحيح واالعتداؿ، ص: )

 (.ٜٚثِب عشرية، ص: )ي ا٤بنتظر عند الشيعة اال( ا٤بهد٘)
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السفراء واألبواب ُب زماف ٝببًل من أخبار  الطوسيالعبلمة  ذكرفقد ولذلك 
وُب  ،-عليو السبلـ-بِب على ثبوت إمامة صاحب الزماف ألّف صحة ذلك م ؛الغيبة

 .(ٔ)انتموا إليوثبوت وكالتهم، وظهور ا٤بعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من 
 

 د مادي وتجارة مزدىرة.لنيابة عن المهدي مور ا -
ىذا ا٢برص الشديد من قبل الشيعة ٓب يأت من فراغ، فقد كانت النيابة وال تزاؿ 

 يقوؿ الربقعي:مورداً مادياً ضخماً للشيعة، حيث 
))الوكالة والنيابة كانت ٘بارًة مزدىرًة ورإبًة جدًا وكاف عشرات ورٗبا مئات 

األمواؿ بالُقّوة وبإثارة اللغط وباإلكراه  األشخاص يدَّعوف النيابة عن ا٤بهدي ويأخذوف
ُٕبّجة أخذ سهم اإلماـ، وٓب يكونوا يتورَّعوف عن الكذب ُب ىذا السبيل!! وليت 

 .(ٕ)شعري! ىل أبقوا أيَّ ماء وجو للمهدي الغائب ٗبثل ىذه األخبار؟!((
ا برواية ويذكر أف أدعياء النيابة الذين تلقفوا ىذه البدعة وعملوا هبا ُب اآلفاؽ قامو 
من  األخبار ا٤بتضمنة مدٰبًا ألنفسهم ولغائبهم ليكوف ذلك مسوغًا ٥بم ٤با يقوموف بو

 .(ٖ)أخذ أمواؿ الناس

                                                           

 (.٘ٔٗ - ٗٔٗالغيبة، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.ٖٔٗ - ٖٓٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
(، ومن تلك األخبار الٍب تضمنت مدٰباً ألنفسهم ورفعاً ٥با ٕٖ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)

جو اجمللسي عن م، ما أخر فوؽ مقامهم ومنزلتهم للتبلعب بعقوؿ السّذج وأخذ أموا٥ب
العبلء وىو ٩بن اّدعى لنفسو الوكالة عن اإلماـ القائم ٗبدينة الرَّاف ُب أذربيجاف، بن  القاسم

حيث ظلَّ يكذب على الناس ويأتيهم بتوقيعات ينسبها إٔب القائم عن طريق سفّبيو العمري 
ـ عليو ُب ٦بلسو، وابن َرْوح، وادَّعى أنو يعلم الغيب كما ُب موقفو مع أحد زائريو، حينما قد

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ﴿ويقرأ عليو توقيعًا عن القائم و٩با جاء فيو أنو قرأ قولو تعأب: 

[، وقاؿ: (ٖٗ) :]سورة لقماف، اآلية رقم ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   یىئ  ی
= 
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 ويقوؿ:
))وٓب يكن عبثًا ذلك ا١بدؿ والنزاع والتنافس بْب األفراد االنتهازيْب ا٣بادعْب 

ٕباجة إٔب اخَباع  للعواـ لكسب أمواؿ الوكالة والنيابة، ومن ىنا نفهم أهنم كانوا حقيقة
 .(ٔ)إماـ كي يصلوا إٔب ا٤بنافع واألمواؿ عن طريقو!((

ىم وأنفسهم ا٣ببيثة، ىو دعوى غيبة ؤ خَباع د٥بَّم إليو شيطاهنم وأىواوكاف شّر ا
معو، ويوصلوف  اإلماـ، واستتاره عن األنظار، ووجود سفراء ونوَّاب يلتقوف بو، وٯبتمعوف

 .إليو حاجات البشر
الوكالة عن نّواب اإلماـ  وا من استغفاؿ جهلتهم، فكثر مدَّعٛبكنو  وهبذه الكذبة

 و األربعة، وعدَّ الربقعي من ىؤالء األدعياء كبلً من:ئوسفرا
 جعفر األسدي.بن  ا٢بسْب ٧بمد أيب .ٔ
 إسحاؽ القّمي.بن  أٞبد .ٕ
 ٧بمد.بن  إبراىيم .ٖ

                                                           
= 

[، فضحك (ٕٙ) :]سورة ا١بن، اآلية رقم ﴾ىئ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ﴿

[، (ٕٚ) :]سورة ا١بن، اآلية رقم ﴾ی   ی  ی  جئ  حئ ﴿القاسم وقاؿ لو أًبَّ اآلية: 
، [(ٖٙٔ - ٖٖٔ/ ٔ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: )]، -y- الرسوؿ وموالي ىو ا٤برتضى من

وىذه ا٢بادثة فيها داللة على ما قرره الربقعي من أفَّ ىناؾ أدعياء للوكالة عن اإلماـ الغائب 
وأخذوا  ،تلقفوا ىذه البدعة من السفراء األربعة وطاروا هبا ُب اآلفاؽ وُب البلداف البعيدة

دعوى الوكالة عن ء منهم بروايات مكذوبة ليأخذوف أموا٥بم بيستغفلوف عامة الناس والدٮبا
 .السفراء األربعة

(، وقد ذكر الشيخ الزبيدي أف ٥بؤالء السفراء األربعة وكبلء ُب ٖٔٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
عن طريقهم،  -عليو السبلـ-٨بتلف الببلد اإلسبلمية، وكانوا ينشروف تعاليم اإلماـ ا٤بهدي 

( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ٓٓ٘انظر: )] .م وبْب السفراء قائماً على قدـ وساؽوكاف االتصاؿ بينه
 .[(ٖ٘ا٤بهدي "عج"، ص: )
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 .(ٔ)منصور ا٢ببلج البيضاويبن  ا٤بغيث ا٢بسْب أيب .ٗ
 ٞبزة.بن  أٞبد .٘
 إبراىيم مهزيار.بن  مهزيار األىوازي، وابنو ٧بمد )علي(بن  اىيمإبر  .ٙ
 أبو ىاشم. ،٧ببوببن  ا٢بسن .ٚ
 القاسم ا١بعفري.بن  داود .ٛ
 ببلؿ، أبو طاىر.بن  عليبن  ٧بمد .ٜ

 عمر األىوازي. .ٓٔ
 .(ٕ)٧بمد الوجناٌب، أو الوجناء أيب .ٔٔ

                                                           

ُب بدعهم وإمكانية أف  يوّضح مدى الَبابط بْب أىل البدعالصوُب الغإب ( وجود ا٢ببلج ٔ)
فيأخذ من  ،منهم ما يناسب ىواه ومشتهاه من بدع ىذه الفرقة وبدع تلك الفرقة ينتحل كلٌّ 

كما ىو حاؿ ا٢ببلج الذي ناؿ بْب   ،ما ينفعو ويفيده ُب دنياه ومن تلك ما ينفعو ويفيده ىذه
الصوفية ا٤بكانة وا٤بنزلة الرفيعة، وىا ىو ىنا يتبلعب بالروافض ويدّعي الوكالة عن إمامهم 
الغائب ليأخذ من أموا٥بم نصيبو منها، وقد سّلم ا تعأب أىل السنة وا١بماعة بسبلمة 

م وأصو٥بم من أف يستطيع ا٤ببتدعة الدخوؿ فيها واستغبل٥با حٌب يكوف ٥بم بْب أىل قواعدى
ذلك أف من أبرز قواعد أىل السنة وا١بماعة أف الرجاؿ ال قداسة  ،السنة شأٌف ومكانة ومنزلة

، وما سوى -y-٥بم وال ألقوا٥بم وإ٭با القداسة لكتاب ا تعأب ولسنة نبيو ا٤بصطفى 
روٌض عليهما فإف وافقهما ُأِخذ بو وإف خالفهما فإنو مطروٌح وال قيمة لو، قاؿ الوحيْب فإنو مع

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ﴿تعأب: 

عن سنٍب فليس : ))من رغب -y-[، وقاؿ (ٖ٘ٔ) :]سورة األنعاـ، اآلية رقم ﴾ڎ
(، وقاؿ: ))من أحدث ُب ٔٓٗٔ( ومسلم برقم: )ٖٙٓ٘((، أخرجو البخاري برقم: )مِب

نا (، أسأؿ ا تعأب أف ٰبميٛٔٚٔ((، أخرجو مسلم برقم: )أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد
 من األىواء والفًب والبدع ما ظهر منها وما بطن.

(، كما ذكرىم ٜٜٖ - ُٖٚٙب: ٙبقيق علمي، ص: )وتعداده ٥بم ( انظر: كبلمو عنهم ٕ)
(، وقاؿ عنهم: ٖٖ٘ - ٖٔ٘الطوسي وذكر غّبىم من األدعياء ُب: كتاب الغيبة، ص: )

(، ٚٔٗ - ٜٖٚعنهم ا((، ص: )))ا٤بذمومْب الذين اّدعوا البابية والسفارة كذبًا وافَباًء ل
، وٝبيعهم ٦باىيل ليس ٥بم (ٜٖٚ - ٖٛٚ/ ٔإلزاـ الناصب، للحائري، ص: )ولبلستزادة: 

= 
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اء والوكبلء ر ن والبلداف الٍب كاف فيها انتشار ىؤالء السفكا وذكر الزبيدي أفَّ األم
 الكذابْب والدجالْب:

، (ٗ)، وأذربيجاف(ٖ)، والري(ٕ)، وقم، وٮبداف(ٔ)بغداد، والكوفة، واألىواز
                                                           

= 

 تراجم وال ذكر ُب كتب الرجاؿ والَباجم.
موسى األشعري  ومدينة متصلة با١ببل، فتحها أبال تزاؿ إٔب ىذا اليـو با٠بها نفسو، ( األىواز: ٔ)

، وأوصاه عند فتحها بقولو: ػ(ى ٙٔ)سنة:  -رضي ا عنو-٣بطاب ابن  بأمر ا٣بليفة عمر
وقم ُب أمرؾ على رجل تدرؾ اآلخرة وتصف لك  ،))أسهل وال تشقق على مسلم وال معاىد

الروض ا٤بعطار ُب خرب ] .وال تدركنك فَبة وال عجلة فتكدر دنياؾ وتذىب آخرتك(( ،الدنيا
تقع ُب  اليًا من أكرب أقاليم دولة إيرافد ح، وتع[(ٔٙ/ ٔاألقطار، ٧بمد ا٢بمّبي، ص: )

ٙبت سطوة وسيطرة  ولكنهم أغلبية، وفيها من أىل السنة العرب غرهبا با٘باه ا٣بليج العريب،
م بالعمل هنحيث يفرضوف عليهم عدـ إظهار شعائر اإلسبلـ ويلزمو  ،ْبالفرس اإليراني

ليونْب نسمة، وكانت تسّمى بالشعائر الشيعية ا٢بسينية، ويبلغ تعداد سكاهنا زىاء ا٤ب
 .[(ٕٗٛ/ ٔانظر: معجم البلداف، للحموي، ص: )] .خوزستاف

( ٮبداف: ٮبذاف بالّذاؿ، اسم ٤بدينة إيرانية مشهورة، وىي مدينة من ا١بباؿ، أعذهبا ماء، وأطيبها ٕ)
بن  ٰبٓببن  ب الدين أٞبد، تأليف: شهاانظر: مسالك األبصار] .ىواء، وىي أكرب مدينة هبا

، وقاؿ الببلدي ُب معآب مكة التارٱبية [(ٗٔٔ/ ٖا القرشي العدوي العمري، ص: ) فضل
واألثرية: ))ٮبداف: بالداؿ ا٤بهملة وردت ُب أخبار إيراف وصواهبا )ٮَبََذاَف( بالذاؿ ا٤بعجمة، 

 أما ٮَبْداف بالداؿ ا٤بهملة فهي قبيلة من اليمن ما زالت معروفة((، ،وىي مقاطعة فارسية شهّبة
 (.ٕٛ(، البلداف لليعقويب، ص: )ٔٓٔص: )

انظر: البلداف، ] ىػ(. ٖٕ) :كعب األنصاري سنةبن   ( الري: وتسمَّى امدية، افتتحها قرظةٖ)
انظر: آكاـ ا٤برجاف ] .، وتقع بالقرب من طهراف وخراساف[(ٜٓ - ٜٛ/ ٔلليعقويب، ص: )
، [(ٚٙ/ ٢ٔبسْب ا٤بنجم، ص: )ابن  شهورة ُب كل مكاف، تأليف: إسحاؽُب ذكر ا٤بدائن ا٤ب

، ويتبعها قرى كل واحدة أكرب ا من العرب والفرس والَبؾوعرفت منذ القدـ بالتجارة، وأىله
انظر: معجم البلداف، تأليف: ياقوت ا٢بموي، ص: ] ، وال تزاؿ لليـو ٙبمل ا٠بها.من مدينة

رفة على [، وأصبحت جزءًا من طهراف الكربى. انظر: موسوعة ا٤بع(ٕٕٔ - ٙٔٔ/ ٖ)
 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔشبكة ا٤بعلومات العا٤بية، بتاريخ: 

-عفاف بن  بن شعبة ُب خبلفة عثماف ا٤بغّبة( أذربيجاف: وأىلها أخبلط من العجم، افتتحها ٗ)
، البلداف البن الفقيو، ص: [(ٔٛ - ٓٛانظر: البلداف لليعقويب، ص: )] .-رضي ا عنو

= 
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 .(ٕ)،(ٔ)ونيشابور
 ة ألخذ األموال.كذب أدعياء الوكالة في العصور المتأخر  -

يرى الربقعي بأف من ٓب ٯبد من أولئك األدعياء حظوًة ومنزلًة عند حكوماهتم الٍب  
كانت تدير شؤوف الببلد ذلك الوقت فإنو يلجأ لبلدعاء بأنو من خواص األئمة لكي 

إليو من ماؿ وجاه، ويستغل بذلك جهل العامة  يناؿ من خبلؿ عامة الناس ما يصبو
لكي يصدقو الناس ويلتّفوا حولو،  -y-على وأفضل من رسوؿ ا م أئمة أفيخَبع ٥ب

 .(ٖ)ويواجو هبم األئمة ا٢باليْب

                                                           
= 

 .يها ا١بباؿ، وفيها قبلع كثّبة، وخّبات واسعةالغالب علو (، وأشهر مدهنا: تربيز، ٔٛ٘)
، وهبا مدف وقرى وأهنار [(ٜٕٔ - ٕٛٔ/ ٔانظر: معجم البلداف، للحموي، ص: )]

، [(ٕ٘ٛ - ٕٗٛانظر: آثار الببلد وأخبار العباد، تأليف: زكريا القزويِب، ص: )] .وجباؿ
، وٓب يتغّّب تغاؿ بونكباب على العلم، واالشمد ا٢بمّبي أف أىلها مشغولوف باالوذكر ٧ب
وقد أصبحت ُب العصر  .[(ٕٔ - ٕٓانظر: الروض ا٤بعطار ُب خرب األقطار، ص: )] ا٠بها.

ا٢باضر دولة ذات كياف مستقل باسم ٝبهورية أذربيجاف، ٥با حدود مع روسيا وٕبر قزوين 
ويكيبيديا وأوروبا الشرقية وآسيا الغربية وإيراف وجورجيا، وغالبية سكاهنا أتراؾ شيعة. انظر: 

 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔا٤بوسوعة ا٢برة على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية، بتاريخ: 
منها: الطبسْب، ونسا، وقوىستاف، وطوس، بلد واسع كثّب الكور، أو نيسابور:  ( نيشابورٔ)

، وأىلها ػ(ى ٖٓ) :سنة -رضي ا عنو-كريز ُب خبلفة عثماف بن   عامربن  افتتحها عبدا
 اف، ومن أكرب بلد[(ٜ٘/ ٔانظر: البلداف لليعقويب، ص: )] .جمن عرب وعمأخبلط 

انظر: ] .ا كثّب من الفقهاء واألئمة وا٢بكماءالعلماء، ويُنسب ٥بخراساف، معدف الفضبلء 
/ ٔ، آثار الببلد وأخبار العباد، ص: )[(ٕٖٖ - ٖٖٔ/ ٘معجم البلداف للحموي، ص: )

وهنا نشاوور، ؤمن القطيعي أف العجم يسم، لعبدا٤بطبلع(، وجاء ُب مراصد االٗٚٗ - ٖٚٗ
، وتقع ُب مشإب شرؽ إيراف بالقرب من (ٔٔٗٔ/ ٖانظر: ص: ) ، وٓب يتغّّب ا٠بها ٥بذا اليـو

مدينة مشهد. انظر: ويكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية، بتاريخ: 
 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔ

 (.ٓٙ - ٜ٘هدي "عج"، ص: )( سؤاؿ حوؿ اإلماـ اإلماـ ا٤بٓٓ٘( انظر: )ٕ)
عشر  ثِبألدعياء من غّب األئمة اال( ٓب يذكر الربقعي بعضًا من األئمة الذين اخَبعهم اٖ)

= 
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 ،دعاء لقيا اإلماـ ا٤بنتظر ُب السرداباقد يصل ا٢باؿ هبم ألكثر من ذلك كبل 
ويستدؿ عليو بقوؿ النوري الطربسي: ))والظاىر أف بذكر األعماؿ واآلداب ٲبكن أف 

من النصوص لتأييد  اً ٍب ساؽ عدد ،(ٔ)لقاء اإلماـ ا٢بجة(( عديصل بربكتها إٔب سَ 
 .(ٕ)وتقوية ىذا االدعاء

ٱبتلف عن  الوذكر الربقعي أف حاؿ كثّب من علماء الشيعة ُب العصور ا٤بتأخرة 
ي وغّبىم من حاؿ األدعياء والدجالْب الذين فضحهم الطوسي واجمللسي وا٢بائر 

دوا من يتصّدى ٥بم ويفضحهم كما ًبَّ ُفضح  ٯبف ا٤بتأخرين ٓبأالعلماء، اللهم إال 
 ؽ مثاالً على ذلك حدث معو فيقوؿ:، ويسو السابقْب

لقد أمضى كاتب ىذه السطور شطرًا كبّبًا من عمره ُب ا٢بوزات العلمية ُب 
النجف وقم ومشهد، وعاشرُت ا٤بشايخ سنوات طويلة، وُب رأي ىذا العبد الفقّب كاف 

 .(ٖ)بع سياسة أحد مشاٱبي وأساتذٌبعثماف العمري" يتَّ بن  "٧بمد
ففي أياـ الشباب عندما كنت أدرس العلـو الدينية ُب قم، كاف ىناؾ عآب دين لو 

                                                           
= 

ا٢باليْب، وال ُيستبعد وقوع ذلك ٩بن سيطر حب ا٤باؿ وا١باه على قلبو أف ٱبَبع لو ديناً وإماماً 
ق علمي، ص: انظر: ٙبقي] .ويكذب على العامة بذلك ليحصل منهم على ما يريد

(ٖٛٗ)]. 
 (.ٕ٘٘/ ٕ( النجم الثاقب، ص: )ٔ)
( ومفاد ىذه النصوص أف من يلتـز هبذه األدعية سّبى اإلماـ ا٤بنتظر، وأفَّ عليو أف يغتسل ٕ)

وينقل الطربسي عن العبلمة الطباطبائي  ، تعأب حٌب يرى اإلماـ ا٤بنتظرثبلثًا وىو يناجي ا
 ايات االغتساؿ:ٕبر العلـو قولو ُب منظومتو عن غ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ُب ا٤بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـورؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإل
 

 لػػػػػػػػػػػػػدرؾ مػػػػػػػػػػػػػػا يقصػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػراـ
عليهم -ألف منزلتهم  ؛ولكنو ٯبري على باقي األئمة -y-ٍب قاؿ: وىذا ٨بتص بالرسوؿ  

 - ٕ٘٘انظر: ٙبقيق علمي، ص: )] .فيجري ٕبقهم ما ٯبري ٕبقو -y-ٗبنزلتو  -السبلـ
 (.ٚٙ٘ - ٙٙ٘، النجم الثاقب، ص: )[(ٓٚ٘

ألف  ؛عثماف العمريبن  لصواب أف يقوؿ: كاف أحد مشاٱبي وأساتذٌب يّتبع سياسة ٧بمد( اٖ)
 شيخو ىو ا٤بتأخر والعمري ىو ا٤بتقدـ.
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وقد درست عنده ردحًا من الزمن، وكنت أحياناً  ،قليب منزلة عزيزة و٧بَبمة جداً  ُب
ي كاف أذىب لزيارتو لتفّقد أحوالو، وكنت ألتقي بو ُب القسم ا٣بارجي من منزلو الذ

غرفًة متواضعًة جدًا وحقّبًة وفقّبًة، ٓب يكن ُب تلك الغرفة من شيء سوى بساط قدمي 
 جداً قد ذىب لونو وكرسيٌّ قدمٌي وُمهَبٌئ.

كاف ُب نظري ُأسوًة ُب الزىد والتقوى واإلعراض عن مباىج الدنيا، إٔب درجة أنِب 
د ُمّدٍة إٔب حفل زفاؼ وضعت مرًّة ريااًل بشكل سري قرب كرسّيو، إٔب أف دعاين بع

؛ لو إال وُأصبُت بالدىشة وا٢بّبةابنتو، فما إف وضعت قَدَميَّ ُب القسم الداخلي من منز 
 وجدت ُغرفاً فاخرًة مليئًة بالوسائل ا١بيدة، والسجادات الثمينة، وا٤برايا الفارىة.

 : وجدُت أف ما جعلو ُب الغرفة ا٣بارجية ألجل العامة ٓب يكن يتناسبوالخالصة
 .(ٔ)أوضاع بيتو الداخلية!! "فتأمل" أبداً مع

وإفَّ فيما رواه اجمللسي ما يدؿُّ على أف الوكبلء الدجالْب كانوا يستخدموف أمواؿ 
بن  إبراىيمبن  لسي أفَّ الوكيل اتاؿ ٧بمدالناس إلمتاع أنفسهم، ومنو ما أخرجو اجمل

 ار قاؿ:مهزي
تمع عند أيب ماؿ جليل، فحملو اجو  -عليو السبلـ-شككت عند وفاة أيب ٧بمد 
ذا هبردَّين فهو ا٤بوت، واّتق ا ، فوعك فقاؿ: فركب السفينة، وخرجت معو مشّيعاً 
 ا٤باؿ، وأوصى إٕبَّ ومات، وقلُت:

لعراؽ، وال ُأخرب أحداً، فإف ء غّب صحيح، أٞبل ىذا ا٤باؿ لال يوصي أيب بشي
فإذا أنا  على الّشطِّ، وبقيت أيّاماً وضح ٕب شيء أنفذتو، وإال أنفقتو، فاكَبيُت دارًا 

 برسوؿ معو رقعة فيها:
يا ٧بّمد معك كذا وكذا، حٌّب قصَّ عليَّ ٝبيع ما معي، فسّلمت ا٤باؿ إٔب 
الرَّسوؿ، وبقيت أيامًا ال يرفع يب رأس، فاغتممت، فخرج إٕبَّ: قد أقمناؾ مقاـ أبيك 

                                                           

 (.ٖٖٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)



 .موقف البرقعي من غيبة المهدي: الخامسالفصل 

ٖ٘ٚ 
 

 .(ٔ)فاٞبد ا
تاؿ ابن مهزيار تصرؼ ُب ا٤باؿ الذي ىو وُب ىذا ا٤بوقف ما يدؿُّ على أّف ا

شأف ا٤باؿ شيء تصرؼ فيو  أبيو قبل وفاتو وقبل أف يتضح ُب أمانة عنده أخذه من
 واشَبى داراً ُب بغداد!!.

  

                                                           

 (.ٖٗٙ/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
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 .(ٔ)المبحث الخامس: تعليالت الرافضة لغيبة المهدي

وٙبديد سبب  ،إٔب أف الشيعة احتاروا ُب تربير غيبة اإلماـ ا٤بهدي يذىب الربقعي
مقنع الستتاره عن أنظار شيعتو، وذكر بأفَّ ٝبيع العلل الٍب ذكروىا عليلة، وواىنة، وال 

ف وغبلة و ف ووضَّاعو ا مأخوذة من روايات وضعها كذَّابوأهن ،غيبة اإلماـ هباتصلح لتربير 
فأخذ من جاء بعدىم بالدفاع عن  ،على أبصارىمألقى التعصب ا٤بذىيب غشاوًة 

 .نظٍر ُب غّبىا ٩با يتعارض معها أخبارىم ورواياهتم دوف ٕبٍث ُب حقيقتها، وال
: ال تصدؽ ُب قو٥بم -عليهم السبلـ-ة وذكر أهنم ٓب يعملوا ٗبا ُروي عن األئم

: ال تقبلوا علينا ُب قو٥بم ، وما ُروي عنهم-y-ٗبا يوافق كتاب ا وسنة نبّيو علينا إال 
  فهيالٍب ذكروىا  ، وأما تعليبلت غيبة ا٤بهدي(ٕ)حديثًا إال ما وافق القرآف والسنة

 :كالتإب
 وىي سرٌّ من أسرار اهلل تعالى. ،أن غيبتو غير معروفة التعليل األّول:

من العلل الٍب يذكرىا الشيعة لتربير غيبة اإلماـ القائم، االعَباؼ بعدـ معرفتهم 

                                                           

حيص ( مضى ُب ا٤ببحث الثاين من ىذا الفصل البياف بأف غيبة اإلماـ ا٤بهدي كانت ألجل ٛبٔ)
الشيعة وغربلتهم، وسبب تفريق الباحث بْب ذلك ا٤ببحث الذي يشّب إٔب بياف علَّة الغيبة 
وىذا ا٤ببحث أفَّ اجمللسي والطوسي وغّبىم من علماء الشيعة الذين اعتنوا ٗبسألة الغيبة مثل 

ا وحدىا وٓب ٯبمعوىأفردوا حديثهم عن نظرية التمحيص الكليِب والنعماين والطربسي والصاُب 
مع التعليبلت األخرى، والذي يظهر أف اجمللسي ىو الذي قاـ بعملية التفريق من حيث 

لكوهنم ينقلوف الروايات الٍب يعتمدوف عليها من كتابو  ؛األصل، وٝبيعهم عالٌة عليو ُب ذلك
 ٕبار األنوار.

لكثرة نو إاربة، وجاء فيها بياف سبب قو٥بم ( أخرجهما اجمللسي هبذه األلفاظ وبألفاظ مقٕ)
ديثهم، فلذلك الكذابْب على األئمة وقيامهم بإدخاؿ الشواذ وا٤بناكّب والكفر والزندقة ُب أحا

/ ٕانظر: ٕبار األنوار، ص: )]من كبلمنا إال ما وافق الكتاب والسنة.  اقالوا ٥بم ال تصدقو 
ٕٗٗ - ٕ٘ٔ)]. 
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وسرٌّ ال يعرفو أحٌد من الناس،  ،غيبة اإلماـ من حيث األصل، والقوؿ بأهنا ٦بهولةلعلَّة 
 قاؿ: الفضل ا٥بامشيبن  وذلك كما روى عبدا

يقوؿ: يا ابن الفضل إفَّ ىذا  -عليهما السبلـ-٧بمد بن  ٠بعت الصادؽ جعفر
 عزَّ -، وسرٌّ من سرِّ ا، وغيٌب من غيِب ا، ومٌب َعِلمنا أنَّو األمر أمٌر من أمِر ا

 .(ٔ)حكيٌم، صدَّقنا بأفَّ أفعاَلُو كلها حكمة، وإف كاف وجهها غّب منكشف لنا -وجلَّ 
ويذىب الربقعي إٔب أفَّ العلة ا٤بذكورة ُب ىذا ا٢بديث وىي كوهنا غّب معروفة وسرٌّ 

ة ُب ىذه الرواية دليل على  عأب علَّة غّب صحيحة، وذكرىا هبذه الصيغمن أسرار ا ت
ألف األحاديث األخرى صرَّحت بذكر علة الغيبة وبياهنا، وٙبدَّثت عن عدد من  ؛كذهبا

، وأنو ال ينبغي العلل، فكيف تقوؿ ىذه الرواية إهنا غّب معروفة وسرٌّ من أسرار ا تعأب
 .السؤاؿ عنها؟!

ارع قد بْبَّ عّلة الغيبة ُب الروايات أخرى، فلم يُقاؿ إف السؤاؿ عن وإذا كاف الش
 .(ٕ)العلة ال يوجد الزـٌ لو؟!

الناس إٔب معرفة األصوؿ وفهمها كما ُب قوؿ ا  ويذكر الربقعي أف الشريعة تدعو
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ک  ک  ﴿تعأب: 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ﴿وقولو تعأب:  (ٖ)﴾ک  ک   گ

دعو الناس ، فهذه الشريعة اكمة ال ت(ٗ)﴾ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی

                                                           

 (.ٜٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
(، وعدـ لزـو السؤاؿ عن حكمة غيبتو يُفهم ٩با ورد ُب ٕٗٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: ). ]ره((الرواية: ))إفَّ وجو ا٢بكمة ُب ذلك ال ينكشف إال بعد ظهو 
، فإذا كانت حكمة غيبتو ستعرؼ بعد ظهوره فبل يوجد الـز للسؤاؿ عنها ومعرفتها [(ٜٔ

 قبل ظهوره، وىذا ما عناُه الربقعي.
 (.ٛٓٔيوسف، اآلية رقم: )( سورة ٖ)
 (.ٖٙ( سورة اإلسراء، اآلية رقم: )ٗ)
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  (ٔ)ال سيما إذا كاف أصبًل من األصوؿ االعتقادية ،إٔب اإلٲباف األعمى بأي شيء
كاإلمامة عند الشيعة، وغيبة اإلماـ الثاين عشر، حيث يطلبوف من الناس اإلٲباف هبا 

 .(ٕ)وىي غّب مفهومة ٥بم
 

 .-عليهم السالم-أنَّ علَّة غيبتو سنة من سنن األنبياء التعليل الثاني: 
 قاؿ: -عليو السبلـ-عن أيب عبدا يدؿُّ على ذلك ما ُروي و 

، فقلُت لو: وٓبَ ذاَؾ يا ابَن رسوؿ ِمنَّا غيبة يطوؿ أمدىا -عليو السبلـ-إف للقائم 
ُب  -عليهم السبلـ-بياء إال أف ٯُبري فيو سنن األن أىب -وجل عز-ا؟ قاؿ: إفَّ ا 

ۇ  ۆ  ﴿ :-وجل عز-وأنو البد لو من استيفاء مدد غيباهتم، قاؿ ا  ،غيباهتم

 .(ٗ)سنناً على سنن من كاف قبلكم :أي ؛(ٖ)﴾ۆ  ۈ
، وبْبَّ أهنا وقد ذكر الربقعي ىذه الغيبات الٍب ادَّعوىا لؤلنبياء وأجاب عنها

إْذ ٓب يغب أيُّ نيبٍّ من األنبياء عن قومو كمثل غيبة قائم الشيعة، ٍبَّ عدَّد  ؛مردودة ٛباماً 
 :كما يلي  وأجاب عنها، وىيالٍب أخذوا منها غيبة األنبياء ىذه ا٤بواقف 

 .-يو السالمعل-دعواىم غيبة نبي اهلل موسى (: ٔ)
ٍب استدلوا هبذا االدعاء على  ،-السبلـ عليو-لنيب ا موسى  عوا الغيبةوقد ادّ 

 وؿ الربقعي ُب كشف بطبلف دعواىم:غيبة مهديهم، يق
ه  ووجود ،ووجوده أكيد وغّب مشكوؾ ُب والدتو -عليو السبلـ-إف والدة موسى 

إذا كاف قد غاب عن مصر فإنو قد  -عليو السبلـ-كالشك ا٢باصل ُب مهديكم، وإنو 

                                                           

 (.ٕٗٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 لعقل السليم.ُب ميزاف اعقيدة مهدي الشيعة بحث: متمهيد ال( انظر: ٕ)
 (.ٜٔنشقاؽ، اآلية رقم: )( سورة االٖ)
 (.ٜٔ - ٜٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
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، فقد (ٕ)إف كاف قد ذىب إٔب ا٤بيقات -و السبلـعلي-نو إ، و (ٔ)ظهر ُب أرض مدين
الذين جاؤوا بعدىم بعشرات رجع بعده إٔب قومو أنفسهم وٓب يرجع إٔب ذريَّاهتم 

 .(ٖ)القروف
والربقعي يلزمهم هبذا ا١بواب أفَّ مهديهم عندما غاب عن قومو منذ والدتو ٓب 

 -عليو السبلـ-نيب ا موسى ل يرجع إليهم بتاتًا حٌب بعد ىذه القروف ا٤بتطاولة، خبلفاً 
 .الذي رجع لقومو أنفسهم

أمر ا  لىّب عن قومو، ولكنو  -عليو السبلـ-موسى نيب السّلمنا بغيبة  فىذا إ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ﴿الذي قاؿ: 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ     ڻں  ڻ

 .(ٗ)﴾ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴
 .-عليو السالم-دعواىم غيبة نبي اهلل يوسف (: ٕ)

ٍب استدلوا ٗبا ادَّعوه على غيبة  -عليو السبلـ- يوسف وقد ادَّعوا الغيبة لنيب ا
 ربقعي ُب كشف بطبلف دعواىم:م، يقوؿ المهديه

فقد كاف ظاىرًا للناس ُب  (٘)إف كاف قد غاب عن كنعاف -عليو السبلـ-إنو 
                                                           

ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ﴿ ( قاؿ تعأب:ٔ)

 .[(ٖٕ-ٕٕ) :رقم تافسورة القصص، اآلي] ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

]سورة  ﴾ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹﴿( قاؿ تعأب: ٕ)

 ﴾ۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿[، وقاؿ تعأب: (ٖٗٔ) :عراؼ، اآلية رقماأل
 .[(٘٘ٔ) :سورة األعراؼ، اآلية رقم]
 (.ٕٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 (.ٖٗٔ-ٕٗٔرقم: ) تاف( سورة األعراؼ، اآليٗ)
إٔب أمة اليهود،  -عليو السبلـ-( كنعاف: حاليًا ىي فلسطْب، الٍب بعث فيها نيب ا يعقوب ٘)

عاشور بن  ، وذكر الطاىر[(ٕٔ٘، ٕٕٛ/ ٔانظر: ا٤بنتظم، ص: )] .وتعترب من ببلد الشاـ
، وكانت [(ٙٔ/ ٘ٔ(، )ٙٗٔ/ ٖٕص: )انظر: التحرير والتنوير، ] .أهنا ببلد الفينيقيْب

= 
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 .(ٖ)،(ٕ)، وكاف ظاىراً لصاِحبَػْيِو ُب السجن وللساجنْب(ٔ)مصر
ُب غيابة ا١بب كانت ٧بدودة وليست   -عليو السبلـ-وحٌب لو استدلوا بغيبتو 

 ة إماـ الشيعة ا٤بنتظر.كغيب
 .-عليو السالم-إبراىيم دعواىم غيبة نبي اهلل (: ٖ)

واستدلوا ٗبا ادَّعوه على غيبة  -عليو السبلـ-يب ا إبراىيم وقد ادَّعوا الغيبة لن
 ربقعي ُب كشف بطبلف دعواىم:مهديهم، يقوؿ ال

ىب ذو  -وغاب حسب قولكم- (ٗ)خرج من مدينتو ودياره -عليو السبلـ-نو إ

                                                           
= 

عليو -   نوح بن  حاـبن  ويسكنها الكنعانيوف نسبة إٔب كنعاف ،الشاـ يقاؿ ٥با أرض كنعاف
، وذكر الشوكاين [(٘ٓ٘/ ٖانظر: مسالك األبصار ُب ٩بالك األمصار، ص: )] .-السبلـ

صاهبم من وإخوتو خرجوا من أرض كنعاف بسبب ما أ -عليو السبلـ-أف نيب ا يوسف 
 .[(ٛٗ - ٗٗ/ ٖانظر: فتح القدير، ص: )] .القحط وا١بوع وذىبوا إٔب ببلد مصر

چ   چ  چ  ڇ  ﴿كاف ُب أرض مصر:   -عليو السبلـ-( قاؿ تعأب موضحًا أنو ٔ)

 :]سورة يوسف، اآلية رقم ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

سورة ] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ [، وقاؿ تعأب:(ٜٜ)
 .[(ٙ٘) :يوسف، اآلية رقم

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴿ ه:اجن ومعو صاحب( قاؿ تعأب موضحًا أنو كاف ظاىرًا ُب السٕ)

 تافسورة يوسف، اآلي] ﴾﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ے  ۓ   ۓ   ﮲  ﮳
 .[(ٖٙ-ٖ٘) :رقم

 (.ٕٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)

ڌ     ڍ﴿ بعد ىجرتو ووصولو ٤بكة ا٤بكرمة: -عليو السبلـ-( حكى ا تعأب دعوة إبراىيم ٗ)

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

ٱ  ﴿ [، وقاؿ تعأب:(ٖٚ) :]سورة إبراىيم، اآلية رقم ﴾گ  گ  گ   ڳ  ڳ

 .[(ٕٚٔ) :اآلية رقم سورة البقرة،] ﴾ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
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 .(ٕ)وكاف ظاىراً ىناؾ (ٔ)وتطهّب بيت ا ،إٔب مكة ألجل عمارهتا
 .-عليو السالم-دعواىم غيبة نبي اهلل يونس (: ٗ)

على غيبة ٍب استدّلوا ٗبا ادَّعوه  ،-عليو السبلـ-لنيب ا يونس  وقد ادَّعوا الغيبة
 :وؿ الربقعي ُب كشف بطبلف دعواىميق، مهديهم
فقد وقع ذلك منو بعد  (ٖ)ُب بطن ا٢بوت -عليو السبلـ-نو إف استقرَّ يونس إ

، وقد عاقبو ا ألنو ترؾ قومو قبل أف (ٗ)إ٪بازه مهمة تبليغ قومو، ال قبل إببلغ الرسالة
 .(٘)يأذف ا لو بذلك

                                                           

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ﴿ ( قاؿ تعأب:ٔ)

 .[(ٕٙ) :سورة ا٢بج، اآلية رقم] ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
 (.ٕٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ﴿ ( كما قاؿ تعأب:ٖ)

 :رقم اتسورة الصافات، اآلي] ﴾ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
(ٖٜٔ-ٕٔٗ)]. 
( ُيستفاد من كبلـ الربقعي أف ىذا وجو من وجوه بياف بطبلف قياسهم لدعوة قائمهم على دعوة ٗ)

-النوف  وإٛباـ رسالتو الٍب يزعموهنا، وذ فمهديهم غاب قبل ،-عليو السبلـ-نيب ا يونس 
تو قومو وعدـ استجابتهم لو، وىذا على كاف غيابو ُب بطن ا٢بوت بعد دعو   -عليو السبلـ

 سبيل التسليم ٥بم ٗبا قالوه أف وجوده ُب بطن ا٢بوت كاف غيبة عن قومو.
]سورة األنبياء، اآلية  ﴾ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴿( قاؿ تعأب: ٘)

[، قاؿ الطربي: واختلف أىل التأويل ُب معُب ذىابو مغاضباً، وعمَّن كاف ذىابو، (ٚٛ) :رقم
وعلى من كاف غضبو، فقاؿ بعضهم: كاف ذىابو عن قومو وإياىم غاضب، وقاؿ آخروف: 
ذىب عن قومو مغاضبًا لربو، إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدٮبوه. ]انظر: جامع البياف، 

لبقاعي: ))أي على ىيئة الغاضب لقومو با٥بجرة عنهم، ([، وقاؿ اٖٙٚ - ٖٖٚ/ ٙٔص: )
]نظم الدرر ُب تناسب اآليات  .ولربو با٣بروج عنهم دوف االنتظار إلذٍف خاٍص منو با٥بجرة((

([، وقاؿ القرطيب: ))أحسن ما قيل ُب تأويلو: أي خرج مغاضبا ٘ٙٗ/ ٕٔوالسور، ص: )
/ ٔٔ]جامع البياف، ص: ) .(من أجل ربو، أي غضب على قومو من أجل كفرىم بربو(

من تصرؼ نيب ا يونس  أً قيماً لدفع إيهاـ ما قد يُفهم خط([، ويقوؿ ابن القيم كبلماً ٜٕٖ
= 
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 .(ٔ)وىذا ال يسمَّى غيبة
 -عليهم السبلـ-عة ٕباجة لدراسة تاريخ األنبياء وىنا ينّبو الربقعي إٔب أف الشي

 .(ٕ)بغّب تأملوعدـ قبوؿ الروايات  ،-عليهم السبلـ-وفهم قصصهم وقراءتو جيداً، 
وتظهر ا٢باجة لذلك من خبلؿ استدالالهتم السابقة ُب قصص األنبياء، فبل 

وهنا مساؽ ا٢بجة على غيبة يوجد ٜبَّة عبلقة ٥بذه القصص بغيبة القائم، ومع ذلك يسوق
 على ما يريدوف.، ويعسفوف ا٢بوادث عسفاً لتدؿ اإلماـ

 أن علَّة غيبة اإلمام خوف على نفسو القتل.التعليل الثالث: 
وؽ منها ما والعتقاد ا٤بهدي ا٣بوؼ على نفسو من القتل عدٌد من األدلة، وأس

 يلي:
: البد للغبلـ من -y-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  -و السبلـعلي-عن أيب عبدا 

 .(ٖ)قيل لو: وٓبَ يا رسوؿ ا؟ قاؿ: ٱباُؼ القتلف ،غيبة
، قلت: وٓب؟ قاؿ: قاؿ: للغبلـ غيبة قبل قيامو -عليو السبلـ-وعن أيب عبدا 

                                                           
= 

: أثُب ا سبحانو على يونس وغّبه من أنبيائو بسؤا٥بم إياه كشف ما هبم من -عليو السبلـ-
گ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ﴿ضر، وقد أثُب عليو سبحانو بذلك ُب قولو: 

 ڻ ڻ ڻ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

الصرب  [، فالشكوى إليو سبحانو ال تناُب(ٚٛ) :]سورة األنبياء، اآلية رقم ﴾ۀ
كوى إٔب غّبه ٝبلة، وجعل الشكوى إليو وحده: ىو الصرب، ا١بميل، بل إعراض عبده عن الش

عليو -ه، وىو عْب ما فعلو يونس ءعاوا تعأب يبتلي عبده ليسمع شكواه، وتضرعو ود
َـّ ا سبحانو من ٓب يتضرع إليو. -السبلـ انظر: تفسّب القرآف العظيم، البن القيم، ]، وقد ذ
 .[(ٗ٘٘ - ٖ٘٘ص: )

 (.ٕٚٗص: ) ( انظر: ٙبقيق علمي،ٔ)
 (.ٕٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٜٓ/ ٕ٘( أخرجو اجمللسي، ص: )ٖ)
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 .(ٔ)ٱباؼ على نفسو الّذبح
الطوسي: ))ال عّلة ٛبنع من ظهوره إاّل خوفو على نفسو من  العبلمة يقوؿولذلك 

ّف ستتار، وكاف يتحّمل ا٤بشاّؽ واألذى، فإو لو كاف غّب ذلك ٤با ساغ لو االألنّ  ؛قتلال
إ٭با تعظم لتحملهم ا٤بشاؽ العظيمة ُب  -ـعليهم السبل-منازؿ األئمة وكذلك األنبياء 

  .(ٕ)ذات ا تعأب((
ألنو إذا وجب على من ىو حجة  ؛ويذىب الربقعي إٔب أفَّ ىذه ا٢بجة مردودة

ء ى خلقو أف يغيب ويستَب عن ا٣بلق خوفًا من القتل لوجب على ٝبيع األنبياا عل
الذين ٓب يكن ٥بم أي ناصر ومعْب ُب بداية ىم و  ،الذين كاف أعداؤىم أكثر عدداً 

وىذا ما ٓب يكن منهم، بل واجهوا  ،وا وال يُْظِهُروا أنفسهم ألحددعوهتم أف يغيب
 بأنفسهم األذى القوٕب والفعلي.

ۇ   ۆ  ﴿ ا تعأب قاؿ عن مبلغي رساالتو من ا٤بؤمنْب: كما أفَّ 

، فا تعأب (ٖ)﴾ۉ   ې  ې  ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ
 .غ، وتكّفل ٥بم با٢بفظ وا٢بمايةأمرىم بالببل

أذى ا٣بلق كما قاؿ وقادر على حفظ حجتو من  ،فظْبفهو سبحانو خّب ا٢با
 .(ٗ) ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ﴿: -y-و ئآلخر أنبيا

                                                           

 (.ٜٚ/ ٕ٘( أخرجو اجمللسي، ص: )ٔ)
 (.ٕٖٛ( الغيبة، ص: )ٕ)
 (.ٜٖ( سورة األحزاب، اآلية رقم: )ٖ)
وصحابتو ُب غزوة بدر  -y-(، بل وقد حفظ ا نبيو ٧بمداً ٚٙ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٗ)

كاد كفار قريش أف يستأصلوىم ويفنوىم ٝبيعاً، فجعل ا ٥بم النصر على األعداء،    حينما
كما قاؿ تعأب ُب اآليات العظيمة الٍب حكت ضعف ا٤بسلمْب، ونزوؿ نصر ا تعأب ٥بم 

جئ  حئ  مئ    یېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  ی﴿من السماء: 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پىئ   
= 
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أف يبقى غائباً  ولو كاف ا٤بوجب لغيبة ا٢بّجة خوفو على نفسو من القتل، لوجب
 .ائماً ىذه العلة موجودة وباقية دألفَّ  ؛إٔب يـو القيامة

السيما ُب زماننا الذي أصبحت  ،بل إفَّ ا٣بوؼ من القتل يزداد يومًا بعد يـو
م الشيعة فيجب إذًا أف ال يظهر قائ ،تكًا وقّوة من ذي قبلاألسلحة فيو أكثر تطورًا وف

 .مطلقاً إٔب يـو القيامة
ال أف األئمة يعلموف مٌب ٲبوتوف، وأهنم  -كما يدَّعوف-وإذا كانوا يعتقدوف 

 .(ٔ)ا٣بوُؼ من القتِل؟ ـَ وتوف إال باختيارىم، فعبلٲب

                                                           
= 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ

چ    چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ    گڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

]سورة آؿ عمراف،  ﴾ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲
على  -عليو السبلـ-كليمو موسى   -وجل عز-([، كما نصر ا ٕٛٔ-ٕٔٔرقم: ) اتاآلي

 ٻ ٱ  ٻ  ٻ﴿ ىاماف وجنودٮبا كما ُب قولو تعأب:الطاغية ا٤بتجرب فرعوف و 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ

ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ       ڦ      ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ٹٹ   ٹ  ٹ

ڌ    ڍڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

رقم:  ات]سورة الشعراء، اآلي ﴾ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ
و، فأين ىؤالء ئو وأوليائتعأب ال يتخّلف عن رسلو وأنبيا [، وىكذا فإفَّ نصر ا(ٛٙ-ٔٙ)

 من كتاب ا تعأب؟.
]أصوؿ  .((ال ٲبوتوف إال باختيار منهم وأهنم ،)باب أف األئمة يعلموف مٌب ٲبوتوف)( انظر: ٔ)

= 
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حسب - ئاسة ُب ببلدنا بيد نائب ا٤بهديٍب إف ُب زماننا ىذا أصبح ا٢بكم والر 
للهم عجل ُب فرج موالنا ))اوالناس لدينا يدعوف ليل هنار قائلْب:  ،(ٔ)-قولكم
، والشك (ٕ) يثق بو؟!، فلماذا ال يظهر "القائم" إذاً؟!، وىل ٱباؼ من نائبو وال((القائم

 أف اإلماـ ا٣بائف يفتقد ألبسط مقّومات القائد.
 أن علَّة الغيبة أن ال يكون في عنق المهدي بيعة ألحد.التعليل الرابع: 

ف ٱبرج ا٤بهدي إذ كي ،(ٖ)ىذا ا٤ببدأ من ا٤بهمبلت ا٤بركّبة ُب كتبهم منذ ألف سنة
من عمالو ببل ُمعاونة وُمساعدة وكيف يقـو ٗبهاّمو وأ ؟ألحدٍ  وليس ُب عنقو بيعةٌ 

                                                           
= 

يعلموف علم ما كاف  -عليهم السبلـ-)باب أف األئمة )([، وقو٥بم: ٕٛ٘/ ٔالكاُب، ص: )
/ ٔ]ا٤برجع السابق، ص: ) ((.-صلوات ا عليهم-وأنو ال ٱبفى عليهم الشيء  ،وما يكوف
ُب  اً العقيدة ا٤بتضمنة غلو  ىذهبْب ([، وىذا من التناقض البّْب، إذ كيف ٥بم أف يوفّقوا ٕٓٙ

وقت القوؿ بأفَّ اإلماـ الثاين عشر ٱبشى على نفسو ا٤بوت مع علمو بالعلم ا٤بنسوب لؤلئمة، و 
 !.؟موتو، وال ٲبوت إال باختياره

 ـ( ٖٜٙٔ) :( يقوؿ أٞبد الكاتب عن كيفية تشكيل نظرية نيابة الفقيو عن القائم: ))وُب سنةٔ)
 ،انتهت بتسفّب اإلماـ إٔب العراؽ ضد الشاه ٧بمد رضا هبلوي، قاد اإلماـ ا٣بميِب انتفاضة

وىناؾ راح اإلماـ ا٣بميِب يلقي دروسو على طلبتو ويطور نظرية سياسية جديدة ٘بمع بْب 
نظرية "النيابة العامة للفقهاء عن اإلماـ ا٤بهدي الغائب" ونظرية: "والية الفقيو" لينقل الفكر 

وقد  ،ارسة مهمات اإلمامة بصورة كاملةة الفقهاء ا٤بباشر و٩بالسياسي الشيعي من مرحلة إجاز 
شكلت تلك الدروس القاعدة الفكرية الٍب قامت عليها الثورة اإلسبلمية وانتهت بتشكيل 

]تطور الفكر السياسي الشيعي، ص:  .((ـ(،  ٜٜٚٔ) :"ا١بمهورية اإلسبلمية اإليرانية" عاـ
على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية ُب يـو ا٣بميس  ([، وقد نشر موقع )العربية( اإلخباريٕٖ)

تصرٰباً منسوباً للمرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي جاء  ػ(ىٖٔٗٔ/ٛٓ/ٓٔ)ا٤بوافق: 
فيو أنو يقوؿ: )أنا نائب ا٤بهدي ا٤بنتظر وطاعٍب واجبة على ا١بميع(، وال غرابة ُب ذلك 

م ُب تأصيل مبدأ النيابة عن اإلماـ ا٤بنتظر، فالنّواب األربعة والسفراء سبقوا ا٤بتأخرين منه
 وسبق ذكر سّبهتم ونيابتهم.

 (.ٕٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٜٕٗ - ٕٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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بايعْب
ُ
 العلة معقولة ا٤بعُب من ظهور ا٤بهدي ببل بيعة؟!.وما  ؟ا٤ب

 عدٌد من األدلة، منها: -عند الشيعة-٥بذا ا٤ببدأ 
تعمى والدتو على ىذا  قاؿ: صاحب ىذا األمر -عليو السبلـ-عن أيب عبدا 

الرضا أفَّ إماـ  يا٢بسن عل و؛ وذكر أب(ٔ)يكوف ألحد ُب عنقو بيعة إذا خرج لئبلّ  ا٣بلق
يكوف ألحد ُب  لئبل ، وعندما ُسئل عن سبب غيبتو قاؿ:الشيعة سوؼ يغيب عنهم
 .(ٕ)عنقو بيعة إذا قاـ بالسيف

 !.؟سيظهر ويقـو بالسيف ٗبفرده فهل
، وىو ذا التربير وا٢بجة ُب غاية الضعفائبًل: ىق العليلةينتقد الربقعي ىذه العّلة و 

 من وجهة نظر الشيعة:ألنو  ؛يبْب أف صّناع ا٤بهدي ٓب يكونوا على علم بالتشيع وأصولو
ال تكوف البيعة مشروعة ومعتداً هبا شرعًا إال إذا كانت لئلماـ ا٢بق، أما بيعة اإلماـ غّب 

 -عند اإلمكاف-تنعقد أصبًل والبُدَّ  شرعية والا٢بق وغّب ا٤بنصوص عليو فهي بيعة غّب 
 .(ٖ)من نقضها والعودة إٔب اإلماـ ا٤بنصوص عليو

وىي ٢باكم  ،بناًء على ذلك، فإف بيعة الشيعة ا٢بالية غّب معتربة وال مشروعةو 
لعدـ النّص  -حسب عقيدهتم-غاصب، فبيعة الشيعة لوالهتم ا٢باليْب خطأ وخلل كبّب 

 بْب ٢بق اإلماـ.غاص اً ُحّكام ولكوهنمعليهم، 

                                                           

 (.ٜ٘/ ٕ٘( أخرجو اجمللسي، ص: )ٔ)
 (.ٜٙ/ ٕ٘( أخرجو اجمللسي، ص: )ٕ)
وص عليهم وا٤بعصومْب كالتحاكم إٔب ( يرى الشيعة أف التحاكم إٔب والة ا٤بسلمْب غّب ا٤بنصٖ)

ال ٯبوز األخذ بو، وأفَّ  اً طاغوتي اً الطاغوت، حٌب لو ثبت من خبل٥بم ا٢بق، فإنو يعترب حكم
إقامة ا٢بدود ال تكوف إال ٤بن إليو ا٢بدود كاألئمة ا٤بنصوص عليهم، وينوب عنهم فقهاء 

عليو -يب عبدا ([، ُروي عن أٖٖٛ، ٗ/ ٛٔ]انظر: وسائل الشيعة، ص: ) .الشيعة
ـٌ كحرمة ا٤بيتة والدـ و٢بم ا٣بنزير -السبلـ  .أفَّ القتاؿ مع اإلماـ غّب ا٤بفَبض طاعتو حرا

غّب  اً لكونو إمام ؛د بيعتواق([، وىذا يعِب عدـ انعٖٖٗ/ ٔص: )]انظر: فروع الكاُب، 
 مفَبض الطاعة، لعدـ النص عليو.
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ـٌ منصوٌص عليو لشيعة زمنناأفَّ من أوجو اإللزاـ  الربقعي ويذكر  أنو ال يوجد إما
 .بينهم فتكوف لو البيعة الصحيحة

فلماذا ال يظهر مهدي الشيعة ليكوف إمامهم ويبايعونو، وتنتهي مشكبلهتم، 
 .عشر قرناً؟! أحدوؿ الوجود منذ عوضاً عن الشتات ببيعة ٦به

دَّعاء بأنَّو سيظهر ببل ٣بروج اإلماـ وُمبايعتو وليس اال ٤بعُب الصحيحىذا ىو ا
 .(ٔ)بيعة!

 أن علَّة غيبة اإلمام سوء أعمال العباد.التعليل الخامس: 
باب الكعبة، فأوصلو إٔب اإلماـ أنو لقي فٌب عند  (ٕ)أخرج اجمللسي عن ابن مهزيار

سن؟ قاؿ: اإلماـ اجوب عن فقاؿ لو: ما الذين تريده يا أبا ا٢ب -عليو السبلـ-
 ، ٍب قاؿ:(ٖ)العآب، قاؿ: ما ىو ٧بجوب عنكم ولكن حجبو سوء أعمالكم

عليو -مل سوء فبل شيء ٰبجبو عن إمامو وفيو إشارة إٔب أفَّ من ليس لو ع

                                                           

كره الربقعي بداية حديثو ُب ىذه الفقرة (، وما ذ ٜٕٗ - ٕٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
عن ظهور ا٤بهدي وليس ُب عنقو بيعة ألحد أنو مبدأٌ مهمٌل ومرّكٌب، ىو كبلـ صحيح، فهو 
، ويظهر منو أهنم إما أهنم قصدوا بو التكثّر بالروايات، أو  مبحث غّب واضح وغّب مفهـو

و بيعتهم لكونو اإلماـ ئم وإعطااـ ا٢بإب بعد ظهور القائقصدوا دعوة الشيعة ٣بلع بيعة اإلم
ا٢بق ُب زمن الغيبة، وبعد عصر الظهور، وىو الذي ٯبب أف تنعقد البيعة لو بعد والده ا٢بسن 

 العسكري.
( ابن مهزيار: سبق ذكره ُب ا٤ببحث السابق ضمن أدعياء السفارة، والعجيب أف اجمللسي ٯبعلو ٕ)

ٱبرّج لو ىذه الرواية ويعتمدوف على مضموهنا  من أدعياء السفارة ا٤بذمومْب الكذابْب، ٍب نراه
 ُب شأف تعليل غيبة اإلماـ!.

( ىذا الفٌب الذي لقيو مّدعي السفارة ابن مهزيار عند باب الكعبة ٦بهوُؿ ال يعرؼ ا٠بو وال ٖ)
انظر: ٕبار ]!. الثاين عشر ا٤بعصـو كبلمو ُب تعليل غيبة اإلماـ  يأخذوفر٠بو، ومع ذلك 
 .[(ٕٖٔ/ ٖ٘األنوار، ص: )
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وال ٱبلو زماف من األزمنة من وجود  .(ٔ)وىو من األوتاد أو من األبداؿ -السبلـ
 .يروف اإلماـ الغائب ُب زماهنم؟!ف و الصا٢ب أشخاص صا٢بْب، فهل ىؤالء

نقطع على استتاره عن  ))ال نو، وىذا ما يؤكده الطوسي بقولو:نعم بالفعل يرو 
 .(ٕ)و، بل ال ٯبوز أف يظهر ألكثرىم وال يعلم كل إنساف إال حاؿ نفسو((ئٝبيع أوليا

قليل منهم، كبلـ الطوسي أنَّو ال يظهر ألكثر الناس، يعِب أنو يظهر ل  وبناًء على
وقد يرى اإلماـ ا٤بنتظر بعض األشخاص من  ،إنساف يعلم حاؿ نفسو مع اإلماـ وكل

 .أحٍد عنهم أهنم شاىدوا اإلماـ غّب أف يعلم أي
وىذا الشيء يفتح الباب لؤلدعياء والكذابْب والدجالْب أف يدعوف رؤية اإلماـ 

ارهتم ونيابتهم عن غرى سفالغائب ُب السرداب كما ادعى أشخاص إبّاف الغيبة الص
 .اإلماـ

                                                           

 ﴾ٹ  ڤ﴿( األوتاد: ٝبع وتد، وىو ما رزَّ ُب ا٢بائط أو األرض من ا٣بشب قاؿ تعأب: ٔ)
([، األبداؿ: ٝبع بدؿ، ٗٗٗ/ ٖ]انظر: لساف العرب، ص: ) .[(ٚ) :]سورة النبأ، اآلية رقم

]انظر: لساف  .ِديلو، ا٣بََلف منو، وا١بمع أبداؿوبدؿ الشيء غّبه، وِبْدؿ الشيء وبََدلو وبَ 
على طبقات األولياء عندىم  فدالي افصوفي فمصطلحا([، وكبلٮبا ٛٗ/ ٔٔالعرب، ص: )

، يقوؿ شيخ ْب الطائفتْبالٍب ٘بمع غبلة ىات لعبلقةا إشارة لملت على الشيعة، وفيهالٍب دخ
كثّب من النساؾ والعامة مثل "الغوث" اإلسبلـ ابن تيمية: ))أما األ٠باء الدائرة على ألسنة  

الذي ٗبكة، و: "األوتاد األربعة"، و: "األقطاب السبعة"، و: "األبداؿ األربعْب"، و: "النجباء 
- الثبلٜبائة"، فهذه أ٠باء ليست موجودة ُب كتاب ا تعأب، وال ىي أيضًا مأثورة عن النيب

y- ٦بموع الفتاوى، ص: ) .اؿ((بإسناٍد صحيح وال ضعيف ٰبمل عليو ألفاظ األبد[ٔٔ /
ن با٢بق يم غُّب أولئك الظاىر هباؿ الذين يعنيهم الشيعة ويغلوف ([، واألبدٖٗٗ - ٖٖٗ
ن لدين ا على رأس كل مائة سنة، فأبداؿ الصوفية والرافضة يُعتقد فيهم علم الغيب، ياجملدد

وإتقاف عمل. ]انظر: رسالة والتصرؼ ُب الكوف، والداللة على ا، من غّب أف يعرفوا بعلٍم 
([، ولبلستزادة يُراجع: ٛٔٗ/ ٔالشرؾ ومظاىره، للشيخ/ مبارؾ ا٤بيلي ا١بزائري، ص: )

 (.ٕٗٗ - ٔٗٗ/ ٦ٔٔبموع الفتاوى، ص: )
 (.ٜٜ( الغيبة، ص: )ٕ)
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بل ذكر العبلمة اجمللسي معُب حيلولة سوء األعماؿ من رؤية اإلماـ ا٤بنتظر أفَّ 
يكوف من خبلؿ  ومشاىدة ٝبالو -عليو السبلـ-بلقاء اإلماـ القائم الطريق للفوز 

ن التعّبد  أربعْب ليلة ُب أّي ٧بٍل وأّي مكاٍف، وأفَّ ىذا عمٌل شائٌع معروٌؼ وىو م
 .(ٔ)األعماؿ اجملرّبة

  غيبة اإلمام. بيان سببفي  الرافضةحيرة 
ت الشيعة حّبة وٚببطاً  رَّ ابن أيب زينب النعماين أف غيبة اإلماـ ا٤بنتظر زادػأقلقد 
))وىذه األحاديث دالّة على ما قد آلت إليو أحواؿ الطوائف ا٤بنتسبة إٔب  كما يقوؿ:

عليو -علي بن  ا٢بسنبن  ى إمامة ا٣بلفالتشيع ٩بن خالف الشرذمة ا٤بستقيمة عل
ألف ا١بمهور منهم من يقوؿ ُب ا٣بلف: أين ىو؟ وأَّّن يكوف ىذا؟ وكم  ؛-السبلـ
 .ىذا؟ ولو اآلف نّيف وٜبانوف سنةيعيش 

فمنهم من يذىب إٔب أنو مّيت، ومنهم من ينكر والدتو وٯبحد وجوده بواحدة، 
فكانت غيبة ، (ٕ)ويستطيل األمد(( ويستهزئ با٤بصّدؽ بو، ومنهم من يستبعد ا٤بدة

الة على مدى ا٢بّبة الٍب آلت إليو  خلف اإلماـ العسكري سببًا لظهور األحاديث الدَّ
 أحواؿ طوائف الشيعة لتربير غيبة اإلماـ.

القوؿ بوجود اإلماـ  أصلَ  أفَّ بأٞبد الكاتب الشيعي ا٤بصحح وذلك ما يذكره 
من  عليو بْب الشيعة، ويلّفو كثّبٌ  اً معواضحاً، وال ٦بُ ا٤بنتظر باطِب، وٓب يكن قواًل بديهيًا 

ألهنم   ؛الغموض، ولذلك ٠بَّى ابن بابويو القمي كتابو: "اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة"
 .(ٖ)كانوا يعيشوف ا٢بّبة

فلذلك ظهرت منهم تلك الكلمات لرفع ا٢بّبة والشك عن أتباعهم بتعليبلت  
 غيبة ضعفاً وىواناً.كشفت حقيقة األمر، بل زادت أدلة ال

                                                           

 (.ٕٖ٘/ ٖ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٜ٘ٔ( الغيبة، ص: )ٕ)
 (.ٕٚٔ( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، ص: )ٖ)
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  ّم البرقعي بالمجلسي وىو يسوق تعليالت الغيبة.تهك 
ليس ٥با يرى الربقعي أف اجمللسي استنتج تعليبلت غيبة ا٤بنتظر من روايات عليلة 

ال تعدو أف تكوف روايات ضعيفة ومكذوبة، ورواهتا و ، قيمة وال وزف علمي صحيح
 .ناقلهابية ولذلك استعمل أسلوب السخر ، فو ف، ودجالو فعمنت

تلفيق بعض ))ُب ختاـ ىذا الباب قاـ اجمللسي ب :اجمللسي عنو ومن ذلك قول
ويواصل  :ُب مواضع متفرّقة وقاؿ عنو. (ٔ)ْب((إفقاؿ: ... -بل األكاذيب-ا١بمل 

اجمللسي تلفيقاتو قائبًل:... ٍب ساؽ رواياتو، وقاؿ عنو: ويتجاىل اجمللسي األحاديث الٍب 
: ويتناسى اجمللسي أو كما يتناسى األخبار الٍب تقوؿ:...، ويقوؿ  رواىا...، وقاؿ عنو:

-نو إجابًة غّب صحيحة ويقوؿ: ٍب يَعرض اجمللسي إلشكاؿ وٯبيب ع، يتجاىل...
 .(ٕ)ْبإفيقوؿ:... -كعادتو!

إلثبات آرائو  تعصبو ل تشّبوأخّبًا يستنتج الربقعي أف طريقة اجمللسي ُب ا٤بعا١بة 
 ففهل كا .(ٖ)الكبلـ ا٤بضطرب وا٤بتناقض منشؤه التعصب(())إف كل ىذا  :يقوؿكما 
 .(ٗ)؟!!ٱبفونوشيٍء يرموف ل الشيعة ال يفهموف أـ و٧بّدث

 

                                                           

 (.ٜٕٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٕٖٗ - ٜٕٗ( ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
(، ومن غّب ا٤بستغرب ردَّة فعل الربقعي العنيفة ٘باه ٕٖٗ - ٖٔٗ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)

 بعد توٕب خرافات الرافضة الٍب بلغت إٔب درجة التهكم باجمللسي والسخرية بطريقتو، وذلك
ات الٍب ساقها اجمللسي ُب ٕبار األنوار ُب اجمللدات الثبلثة ا٣باصة الربقعي دراسة أحواؿ الرواي

با٤بتناقضات وا٣بزعببلت، وىذا مصداؽ ٤با ذكره اإلماـ  ئة، وٝبيعها مليىاواستقصاء با٤بهدي
انظر: مقالة ]: لو كانوا دوابًا لكانوا ُٞبُراً، ولو كانوا طّبًا لكانوا رٟباً. -رٞبو ا-ا٤بطليب 
 .[(ٔٙ/ ٔبن خليفة التميمي، ص: )ادرىم، تأليف الشيخ/ ٧بمد بن  ١بعدالتعطيل وا

 (.ٕٓٙ( انظر: نقد مفاتيح ا١بناف، ص: )ٗ)
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 .أخبار األئمة أنو من باب البداء ريرىم عدم وقوعتبالمبحث األول: 

وروايات  يذكر الشيخ القزويِب أنو عثر خبلؿ ٝبعو لروايات البداء على أحاديث
وال يسعهم  قبو٥با، -على بعض الناس-ب ويقوؿ إفَّ بعضها يصعُ  ،لغّبىا ُمعارضة

وأف األفضل ترؾ  ،إال بعد ذكر مقدمات طويلة وعريضةٙبّملها، وال يّتضح معناىا 
 .(ٔ)التعّرض ٥بذه الروايات

إذ تعدُّ عقيدة  ،الفاسدة بّْب مذىبهم ُب ىذه العقيدةأو ها قُف على بعضأوس
يرى ، بل ذلك الربقعي ىعشري كما ير  ثِبشيع اإلمامي االالبداء إحدى مشكبلت الت

 .نقص إليو تقدس وتنزه عما يقولوفاالعتقاد بالكفر با ونسبة التعِب أهنا ب
عليهم الصبلة -الكراـ أف ا تعأب ٱُبرب رسلو تفيد بأفَّ فحوى نصوصهم ذلك و 
 ،ولن يكوف ىمىم بو لن يتم كما أخرب مع علمو أفَّ ما أخرب  ،وباألمربالوحي  -والسبلـ

الناس باألخباٍر كما تلقوىا من وحي ا تعأب إليهم عشر ٱبربوف  ثِبوأفَّ األئمة اال
 ،ُب وقت الحقا للناس، مع أفَّ ا تعأب أخفى عنهم ا٢بقيقة ولن يظهرىا إال هنويعلنو 
 تعأب. كما أخربىم بواألمُر  وليس 

 عند الرافضة معنى البداء. 
يطلق على عند الرافضة قوؿ الطربسي: ))وإذا كاف لفظ البداء البداء يوّضح معُب 

العياشي تفسّب ا٤بعُب ىذا على الّدالة  لةمثمن األ، و (ٕ)ا، فا٤براد بو اإلرادة والظهور(( 
: ))كاف ُب العلم حيث قاؿ ،(ٖ) ﴾ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ﴿ قولو تعأب:ل

والتقدير ثبلثْب ليلة، ٍب بدا  فزاد عشرًا فتم ميقات ربو األوؿ واآلخر أربعْب ليلة(( 

                                                           

 (.ٙٓ٘من ا٤بهد إٔب اللحد، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٔ)
 (.ٕٚٗ/ ٖ( ٦بمع البياف، ص: )ٕ)

 (.ٔ٘( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٖ)
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(ٔ). 
 إذا أخربنا ُرسل ا ٖبرٍب وٓب يتحقق ذلك ا٣برب، فالسبب ٤بعُب عندىم أنوفا ،وعليو

لكنو و  ،ذلكيعلم  -عمَّا يقولوف تعأب-ا  وكافَ  ،أف واقع األمر كاف ٨بفيًا عنهم
 .(ٕ)حقيقة األمر فيما بعُد!!للعباد أظهر أخفاُه عنهم ٍب 

 .المعنى اللغوي للبداء 
 أي تغّب رأيي على ما كاف عليو. ؛داءٌ قاؿ ابن منظور: قاؿ: وبدا ٕب ب
، وجاء ُب تاج العروس: بّداه: (ٖ)أي ظهر ٕب ؛ويقاؿ: بدا ٕب من أمرؾ بداء
 .(ٗ)أظهره، وبادى الناس بأمره: أظهره ٥بم

وقاؿ ابن األثّب: والبداء استصواب شيء علم بعد أف ٓب يعلم، وذلك على ا 
 .(٘)غّب جائز

 دة البداء.األدلّة التي بنوا عليها عقي 
 :(ٙ)ذكر الشيعة عدداً من األدلة على ىذه العقيدة، ومنها

أنو قاؿ: ))ما ُعّظم ا ٗبثل  -عليو السبلـ-عبدا ما أخرجو الكليِب عن أيب 
ْب: علٌم ، وقاؿ: إف  تعأب ِعلم(ٔ)، وقاؿ: ما ُعِبد ا بشيء مثل البداء(ٚ)((البداء

                                                           

 (.ٗٗ/ ٔ) ( تفسّب العياشي، ص:ٔ)

 (.ٖٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٙٙ/ ٗٔ( انظر: لساف العرب، ص: )ٖ)
 (.ٙ٘ٔ - ٗ٘ٔ/ ٖٚانظر: تاج العروس، ص: ) (ٗ)
 (.ٜٓٔ/ ٔ( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، ص: )٘)
دلة نقل شيئًا من أأ ( ال يُعجز ىؤالء القـو اختبلؽ الدليل على االعتقاد، وُب ىذا ا٤بوضعٙ)

البداء، وليس الشأف معا١بة ونقض ىذه العقيدة، فمجرد معرفتها وما فيها من نسبة النقص 
 .-تعأب ا عما يقولوف علواً كبّباً - تعأب يدؿُّ على فسادىا 

(، ومن العجائب أف الكليِب ٱبرّج الروايات الدالة على نسبة ٙٗٔ/ ٔ( أصوؿ الكاُب، ص: )ٚ)
ب التوحيد من الكاُب مع ما فيها من اعتقاد الكفر والقدح ُب علمو النقص  تعأب ُب كتا

= 



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

٘٘ٙ 
 

مكنوف ٨بزوف، ال يعلمو إال ىو، من ذلك يكوف البداء، وعلٌم عّلمو مبلئكتو ورسلو 
 .(ٕ)وأنبياءه فنحن نعلمو

كما ُروي عن أيب عبدا ُب حث الناس على القوؿ بالبداء وبياف األجر والثواب 
 .(ٖ)ـ فيوا٤بَبتب عليو: لو علم الناس ما ُب القوؿ بالبداء من األجر ما فَبوا عن الكبل

ُروي عن اإلماـ وذلك كما  ،البداء شريعًة لؤلنبياء ٝبيعهم وقد جعلوا عقيدة
 .(ٗ)الرضا أنو قاؿ: ما بعث ا نبياً قطُّ إال بتحرمي ا٣بمر وأف يقرَّ  بالبداء

من أسباب القوؿ بالبداء أهنم اضطروا لو  ل ُب حا٥بم يصل إٔب أفَّ ىذا وإفَّ ا٤بتأمّ 
اضطرارًا ألجل ترقيع ما وضعوه من روايات وأخبار ٙبدد عدد األئمة ا٤بعصومْب 

 .ا٤بهديباإلماـ  وٚبتمهماثِب عشر إماماً وٙبصرىم ب
 عندما ٓب يتحقق كذهبم ُب روايات ٙبديد األئمة ٓب ينتهج العلماء منهمإنو ٍب 

ٛبادوا ُب ضبل٥بم  بل ،رة الصحيح والسقيم من ىذه األخبامنهج التمييز و٧باولة معرف
 .ا٤بنتظرالثاين عشر غيبة اإلماـ عن ديدة تتحدث روايات ج قاموا بوضعوباطلهم ف

، ٍب عندما حاف موعد بعد غيبتو ومنهم من حدد لئلماـ ا٤بنتظر أمدًا للظهور
ٓب ينتهج العلماء منهم منهج التمييز و٧باولة معرفة وللمرة الثانية الظهور الذي حدده، 

كحاؿ السابقْب - هم وفسادىمبل ٛبادوا ُب باطل ،الروايات الصحيح والسقيم من ىذه
ن ىذا ونّزىوا أنفسهم وأئمتهم م ،البداء ُب علم ا تعأب فأحدثوا عقيدة -منهم

وتغّّب  يح وىو البداءبلفٍظ غّب صر  -جلَّ وعبل-ونسبوه   ،البّْب  الكذب والنقص

                                                           
= 

 تعأب الكامل، ونسبة ا١بهل إٔب ا٣بالق، بل ويعّدوف ذلك من صميم التوحيد.
أو أنو  ،( ا٤برجع السابق، ويقوؿ اجمللسي ُب بياف معناه: أي اإلٲباف بالبداء من أعظم العباداتٔ)

 ([.ٕٖٔ، ٖٕٔ/ ٕر: مرآة العقوؿ، ص: )أدعى إٔب العبادة من كل شيء. ]انظ
 (.ٚٗٔ/ ٔ( انظر: أصوؿ الكاُب، ص: )ٕ)
 (.ٛٗٔ/ ٔ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
 (.ٛٗٔ/ ٔ، ص: )أصوؿ الكاُب( انظر: ٗ)
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 .(ٔ)الرأي
 .تذرّعهم بالنسخ لتبرير القول بالبداء 

بعد انكشاؼ أمر االعتقاد بالبداء، وظهور نسبة النقص الصريح ُب القوؿ بو 
٪بدىم يتعلقوف بقو٥بم: إف البداء ىو  -تعأب عّما قالوه فيو علوًا كبّباً -ونسبتو إٔب  

 نفسو حكم النسخ الوارد ُب الشريعة.
 ما ُروي من أخبارنا ا٤بتضمنة -أيضاً -الطوسي: ))وعلى ىذا يُتأوؿ يقوؿ حيث 
ويَِبْْب أف معناىا النسخ على ما يريده ٝبيع أىل العدؿ فيما ٯبوز فيو  ،للفظ البداء

ألف البداء ُب اللغة ىو  ؛إف كاف طريقها ا٣برب عن الكائناتالنسخ، أو تغّب شروطها 
لنا من أفعاؿ ا تعأب ما كّنا نظّن خبلفو، أو نعلم وال الظهور، فبل ٲبتنع أف يظهر 

 .(ٕ)نعلم شرطو((
وذكر غّبىا من أدلتهم، وُب   ،ٍب ساؽ األدلة السابقة الواردة ُب البداء عندىم

وتلبيس على عامة  ،البداء الباطلي ىذا خلٌط بْب النسخ الشرعي و كبلـ الطوس
 كما يلي:  داء والنسخخلط الشيعة بْب البوبياف ا٣بطأ ُب  ،الشيعة

أوجبو كتاب أو  : النسخ رفع حكم تقدـ ٕبكم ثافٍ (ٖ)يقوؿ أبو ىبلؿ العسكري

                                                           

كما تقدـ -( يقوؿ شيخ اإلسبلـ: ))فكثّب من شيوخ الرافضة من يصف ا تعأب بالنقائص ٔ)
 وأمثالو يقولوف: "ٯبوز البداء عليو وأنو ٰبكم بالشيء ٍب أعْببن  فزرارة -كحكاية بعض ذل

يتبّْب لو ما ٓب يكن علمو فينتقض حكمو ٤با ظهر لو من خطئو"، فإذا قاؿ مثل ىؤالء بأف 
األنبياء واألئمة ال ٯبوز أف ٱبفى عليهم عاقبة فعلهم، فقد نّزىوا البشر عن ا٣بطأ مع ٘بويزىم 

 ([.ٜٖ٘-ٜٖٗ/ ٕالنبوية، ص: )منهج السنة ] .ا٣بطأ على ا((
-ٛٗٔ(، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ابن بابويو القمي، ص: )ٖٓٗ - ٜٕٗ( الغيبة، ص: )ٕ)

ٔ٘ٓ.) 
دب، مهراف العسكري، أبو ىبلؿ، عآب باألبن  ٰبٓببن  سعيدبن  سهلبن  عبدابن  ( ا٢بسنٖ)

عرؼ لو تاريخ مولد، وكانت وفاتو وٓب يُ  ،ُب علـو اللغة اً ن مؤلفيولو شعر، وتفسّب، وزىاء عشر 
 .[(ٜٚٔ - ٜٙٔ/ ٕانظر: األعبلـ، للزركلي ص: )] ػ(.ى ٜٖ٘)بعد سنة: 
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بدا ٕب الشيء إذا ظهر، وتقوؿ: بدا ٕب ُب الشيء إذا  تقوؿ:سنة، والبداء أصلو الظهور 
 .جل ذلكيكن ظاىراً لك فَبكتو أل ظهر لك فيو رأي ٓب

 .(ٔ)وال ٯبوز على ا البداء لكونو عا٤باً لنفسو وما ينسخو من األحكاـ
داء ُب : ))ومن أجل أف البدو ىو الظهور، كاف الب(ٕ)ويقوؿ عبدالقادر البغدادي
سخ للحكم ألنو ال يبدو لو شيء كاف غائبًا عنو، والن ؛وصف الباري سبحانو ٧باالً 

ليس ببدو كما توٮبو ٝباعة من الرافضة واليهود، وإ٭با ىو تبديل حكم ٕبكم بقدر 
 .(ٖ)قدره، وعلم قدمي علمو((

ؼ ُب الشوكاين: إف النسخ جائز عقبًل واقع ٠بعاً، ببل خبل اإلماـ وبنحوه يقوؿ
 التوراة ُب ا٣ببلؼ فيو إال عن اليهود، على أنا قد رأينا ُب كَ ذلك بْب ا٤بسلمْب، وٓب ٰبُْ 

غّب موضع أف ا سبحانو رفع عنهم أحكامًا ٤با تضرعوا إليو، وسألوا منو رفعها، وليس 
النسخ إال ىذا، والبداء ٩بتنع عليو، وىذا مدفوع بأف النسخ ال يستلـز البداء، ال عقبًل، 

١بواز النسخ، وىذه مقالة  ؛-وجل عز- ، وقد جّوزت الرافضة البداء عليووال شرعاً 
 .(ٗ)ب الكفرتوج
  مفهوم االعتقاد بالبداء. غتسويالمجلسي محاولة 

الروايات واألخبار  ومن ا٤بأزؽ الذي أوقعهم بو وّضاع ٓب ٯبد اجمللسي للخروج

                                                           

مباحث ُب علـو ] .(ٓٙعبدا العسكري، ص: )بن  ( الفروؽ اللغوية، أليب ىبلؿ ا٢بسنٔ)
 .[(ٕٔٗ - ٕٓٗالقرآف، تأليف منَّاع القطاف، ص: )

ة باألدب والتاريخ واألخبار، ولد وتأدب ببغداد، وتوُب ُب عمر البغدادي، عبلمبن  ( عبدالقادرٕ)
/ ٗانظر: األعبلـ، ص: )] ػ(.ى ٖٜٓٔ)، وتوُب سنة: ػ(ى ٖٓٓٔ)القاىرة، ولد سنة: 

ٗٔ)]. 
 (.ٕٗٔ/ ٜ( خزانة األدب ولب لباب لساف العرب، ص: )ٖ)
لبلستزادة (، و ٖ٘ - ٕ٘/ ٕ( انظر: إرشاد الفحوؿ إٔب ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ، ص: )ٗ)

، ٜٛٔ - ٜٚٔ/ ٕعلي ا١بصاص، ص: )بن  كتاب: الفصوؿ ُب األصوؿ، لئلماـ أٞبد
ٕٓ٘.) 
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- ر اإلماـهظي ٓبو ، كما ورد ُب الروايات  حقق أخبار األئمةتف عندما ٓب تو والكذاب
 لتحايل با٢بيل ا٥بزيلةمن خبلؿ ا ، إالُب الوقت ادد لو -حسب عقيدة الشيعة

 .يتهم من اهتاـ الناس ٥بم بالكذب٣بش
من نسبة ا١بهل  تعأب حفاظًا على مكانة األئمة ا٤بعصومْب  اٱبشو  ٓببينما 
 .وبقاء الروايات كما ىي ببل دراسة هم ورواهتمئوأقواؿ علما ،ومنزلتهم
ا٤بهدي،  قد ظهرت أخبار البداء بعد األخبار الٍب جاءت بتحديد موعد ظهورف

 وتُفهم ىذه النتيجة من ٧باولة ضعيفة للمجلسي ُب دفع اإليهاـ عن أخبار ٙبديد موعد
 الظهور بأخبار البداء، إذ يقوؿ:

إفَّ ىذه التوقيتات على تقدير صّحة أخبارىا فبل تناُب النهي عن التوقيت، إذ 
ا ُصرِّح ُب اء كما٤براد هبا النهي عن التوقيت على ا٢بتم، ال على وجو ٰبتمل البد

 .األخبار
كاف ذلك من سوء   -والعياذ با-فإف مرَّ ىذا الزماف وٓب يظهر الفرج  ٍب قاؿ:

، مع أفَّ احتماؿ البداء قائم ُب كلِّ من ٧بتمبلهتا، فاحذر -وا ا٤بستعاف-فهمنا 
 .(ٔ)وساوس شياطْب اإلنس وا١بافِّ 

ـٍ غّب مفّصل ُب عرض ويرد الربقعي عليهم ُب إبطاؿ عقيدة البداء بكبلـٍ عا
: ))هبذه التأويبلت يريد اجمللسي إلباس ا٤بضامْب وذكر ا١بواب عنها بقولو ،الشبهة

ختَػَلَقة لرواياتو لباس ا٢بقيقة والصواب ليقتنع هبا الناس ويصدقوىا!!((
ُ
 .(ٕ)ا٤ب

فاجمللسي وإف كاف قد اجتهد ُب بداية كبلمو اولة إٯباد فهم سليم بتقدير صّحة 
جزـٍ بصحتها وسبلمتها إال أنو رجع ُب  وغّب ،وافَباضوٙبديد موعد الظهور  روايات

 االحتماالت!. ٝبيعهناية الكبلـ لتأكيد القوؿ بقياـ البداء ُب 
عليهم -عظيمة لؤلنبياء بل إف اجمللسي يذىب ألبعد من ذلك فيجعل ا٤بصاّب ال

                                                           

 (.ٕٖٗ - ٖٔٗ(، الغيبة للطوسي، ص: )ٕٔٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٖٚٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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كلموا ُب بعض األمور على واألوصياء الٍب يعرفوهنا ىي الٍب ٞبلتهم على أف يت -السبلـ
 .وباألمور البدائية وجو اجملاز والتورية

تلّقْب-فيجب عليهم 
ُ
أف ال ٰبملوا كبلـ األنبياء واألوصياء على الكذب،  -أي ا٤ب

 أو أفَّ وقوع ما وعدوا بو مشروطٌ  ،كمعُب ٦بازي  لموا أف ا٤براد منو غّب ما فهموهويع
 .(ٔ)بشرٍط ٓب يتحقق
ٕبسب ما ٛبليو عليو -وغ للمجلسي وضع ىذا االحتماؿ يس فإذا كافَ  ،وعليو
ية؟ بل وُب فكيف سيقبل إعماؿ اجملاز والتورية والبداء ُب األحكاـ التشريع -عقيدتو

 .أركاف الدين وأصولو؟
ُب تبليغ وصحتو ثبت للناس صدؽ كبلـ األنبياء واألوصياء وكيف إذًا سيُ 

جاملة قائماألحكاـ الشرعية إذا كاف احتماؿ استخدامهم لل
ُ
ُب رواياهتم  اً بداء وا٤ب

 وأحكامهم الفقهية خصوصاً؟!. وأخبارىم
 وحكم شرعي ُب مسألة فقهية للناس أفتوا  ففقد يكونو 

ُ
جاملة أو بدافع التورية وا٤ب

الذي علموه؛ خوفًا من ٨بالفة الناس أو مذىب ا٢باكم أو  ٢بقاخبلؼ على اجملاز 
 .!السواد األعظم للمسلمْب!

 ،و الفضل الربقعي ُب كبلمو عن ىذه العقيدة بذكر ردود مقتضبةوقد عرض أب
 وسأٝبلها فيما يلي من نقاط:

 القول بعقيدة البداء يعني نسبة النقص والجهل هلل تعالى.أنَّ  .ٔ
ـٌ  غاَب عن القائلْب بالبداء من ىؤالء القـو الضالْب أفَّ علم ا تعأب كامٌل وتا

 .ا٤بخلوقْبقٌص وال يسبقو جهٌل كال يعَبيو نو 
 -عليو السبلـ-ب علم األ٠باء ٝبيعها لنبيو آدـ بل ىو سبحانو وتعأب الذي وى

وأعطاىم قليبًل من علمو تعأب الذي ال ينفد، وأقّروا لو تعأب ٔبهلهم  ،و١بميع خلقو

                                                           

 (.ٜٓٔ - ٛٓٔ، ٕٓٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿وقّلة علمهم، كما يقوؿ ُب ٧بكم التنزيل: 

  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک    ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گک  ک

 .(ٔ)﴾ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ

فهل بقي ألحٍد من بِب آدـ مّنٌة أو أدَّن علٍم وىم الذين أخذوا علمهم ٩با امًّب 
 ؟.الكامل من كل وجوا عليهم بو من علمو 
ُسِئَل  معُب ىذه اآلية: ))الواجب على من وعند بيان -رٞبو ا-يقوؿ القرطيب 
قتداًء با٤ببلئكة واألنبياء والفضبلء اف ٓب يعلم: ا أعلم وال أدري، عن علِم أف يقوؿ إ

 .(ٕ)من العلماء((
يقوؿ تعأب مبّينًا أفَّ عنده علم األشياء قبل تكوينها وماذا سيحدث ٥با و 

ېئ    ېئائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿مستقببًل: 

جب      حب  خب    يئحئ  مئ  ىئ ی  ی  جئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

 .(ٖ)﴾مب

ولذلك كاف مؤّدى قوؿ البداء الباطِب أنو تعأب ال يعلم ماذا تكسب األنفس 
 هألنفس!، تعأب ا عن ىذرحاـ، وال يعلم بأي أرٍض ٛبوت اغداً، وال يعلم ما ُب األ

 وف السيئة.الظن
فمن سيكوف األحق بالتصديق وقبوؿ كبلمو، ىل ىو ا تعأب الذي أخرب عن 

                                                           

 (.ٖٖ-ٖٔم: )رق تاف( سورة البقرة، اآلئ)
 (.ٕ٘ٛ/ ٔ( ا١بامع ألحكاـ القرآف، ص: )ٕ)
 (.ٖٗ( سورة لقماف، اآلية رقم: )ٖ)
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نفسو ا٤بقّدسة بأنو يعلم ما ٰبصل ُب ا٤بستقبل، أـ ىؤالء األدعياء الذين يصفونو 
ما كاف يعلمو ُب   ويبدو لو ُب ا٤بستقبل غّبُ أنَّو تعأب يظهر لو تعأببالنقص ويقولوف ب

 ا٤باضي؟.
لقوؿ الباطل فإّنك ال عن أصٍل ٥بذا ا اكمش ُب كتاب ا ولذلك فحينما تفتّ 

البلئق بو جلَّ  لكونو -إيرادهكما سبق -عكسو ما يثبت بل ٘بد البتة،  اً ٘بد لو ذكر 
ذكٌر  -y-ا وسنة نبيو ))وليس ُب كتاب  :-رٞبو ا- يقوؿ الربقعيحيث وعبل، 
 .(ٔ)للبداء((

ائ ەئ ەئ وئ ﴿يستدؿ على بطبلف ىذه العقيدة الباطنية بقولو تعأب: و 

 یی ىئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :، وبقولو تعأب(ٕ)﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی

 ﴾گڳڳ ڳ ڳ ڱ گ گ کگ ک ک ک ڑ
، ويقوؿ: ))وىنا نقوؿ: ٤باذا تُروى أحاديث متعارضة مع القرآف ُب كتاب (ٖ)

كاف ىدفهم ، ىل كاَف رواُة ىذه األخبار جاىلْب بالقرآف إٔب ىذا ا٢بد أـ  (ٗ)إسبلمي؟

                                                           

 (.ٜٓٔ( كسر الصنم، ص: )ٔ)
 (.ٖٗ( سورة لقماف، اآلية رقم: )ٕ)

  ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ﴿(، ويقوؿ تعأب: ٜ( سورة إبراىيم، اآلية رقم: )ٖ)

مئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    ىئۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ

-[، ويقوؿ (ٜ٘) :]سورة األنعاـ، اآلية رقم ﴾يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت 

  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ﴿: -جل وعبل

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   

 .[(ٖ) :سورة سبأ، اآلية رقم] ﴾گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ 
( يقصد بالكتاب اإلسبلمي ٕبار األنوار للمجلسي، والكاُب للكليِب، والغيبة للطوسي، ٗ)

= 
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 .(ٔ)مشبوىاً؟((
ف بالقرآف الكرمي، وكانت ٥بم و ق مع مقوالهتم السابقة أهنم جاىلوالذي يتواف
ع وحق اإلماـ وخصوصًا أكل أمواؿ البسطاء بالباطل وباسم التشي ،أىداؼ مشبوىة

 ابن تيمية:اإلماـ يقوؿ ، حيث الغائب
 .(ٕ)وضع عليها(( ))و٥بذا قاؿ أىل العلم: إف الرافضة دسيسة الزندقة، وإنو

- أيب طالب بن  ولذلك عاقب علي ،قةوذكر أف منشأىم من ا٤بنافقْب، والزناد
طائفة منهم با٢برؽ بالنار، وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفو البتار،  -رضي ا عنو

 .(ٖ)وتوعد با١بلد طائفة مفَبية منهم
 .(ٗ)مطّلعحا٥بم كثّب وال ٱبفى على فساد والكبلـ ُب ذّمهم وبياف 

 يتعّلق الشيعة بالبداء ألجل تبرير األخطاء في عقيدتهم. .ٕ
الفضل الربقعي: أفَّ الشيعة جعلوا من مسألتْب اثنتْب درعًا ومستمسكاً  ويذكر أب

 ((.البداء))، و: ((التقية)) :وٮبا ،لعقيدهتم الفاسدة ٥بم ُب تعصبهم ا٤بذىيب
، قالوا: آلراء سائر الفقهاء فإذا أفٌب اإلماـ بفتوى ٓب تعجبهم، أو وجدوىا ٨بالفة

 .إف اإلماـ قا٥با تقيةً 
 ،استخدموا مسألة البداء ُب وعود أئمتهم ٥بم ٕبصوؿ أشياء ُب ا٤بستقبلكما 
وذلك ألهنم يعتقدوف عصمة اإلماـ، ؛ كما أخربوىم قالوا: بدا  شيءفإذا ٓب ٙبصل  

                                                           
= 

والنعماين وأشباىهم ٩بن استدلوا ٥بذه العقيدة، والصواب: أهنا كتُب كفٍر وزندقٍة وإ٢باٍد 
مع نصيب، إال إذا كاف يقوؿ ذلك من باب التنّزؿ والسنة وجهٍل، وليس ٥با ُب اإلسبلـ 

 .وتسميتها با٠بهم الذي يّدعونو فيها الزنادقة بدعواىم
 (.ٓٔٔ( كسر الصنم، ص: )ٔ)
 (.ٜ٘ٗ/ ٚ( منهاج السنة، ص: )ٕ)
 (.ٜٓٗ/ ٚ(، )ٔٔ/ ٔ( انظر: منهاج السنة، ص: )ٖ)
 (.ٙٙ - ٕٗ( انظر: موقف ابن تيمية من الرافضة، للدكتور/ عبدا الشمساف، ص: )ٗ)
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٤با  اً ة، فإذا وقع خربه ٨ُبالفويقولوف بأفَّ األئمة يعلموف ما كاف وما يكوف إٔب يـو القيام
أخربىم بو، اخَبعوا للمحافظة على منزلتو القوؿ بالبداء لتبقى مكانة اإلماـ كما 

 .(ٔ)ىي
 لشناعة البداء استقر القول بإغماض موعد الظهور.أنو  .ٖ

قق أخبار األئمة ُب ٙبديد موعد تربير الشيعة لعدـ ٙب تبّْب خطأإنَّو بعد أف ٍب 
 أو ُب ُب حق ا تعأب وسيم ُب القوؿ با١بطأ ا٣ببالبداء وظهور ي اإلماـ ا٤بهدظهور 

والشيعة ال يرتضوف نسبة ما ىو  ،نو يعِب نسبة ا١بهل إليهمإإذ  ،حق األئمة ا٤بعصومْب
 واأدرك وبعَد أف!، ؟ا١بهلب وصفيفعلمو تاـ وكامل فكيف  ،أقل من ا١بهل إٔب اإلماـ

عندىم القوؿ  من تشنيع السنة عليهم استقرىذا ا٣بطأ وا٣بلل ُب عقيدهتم وخوفًا 
وعدـ ٙبديد سنة وال شهر وال يـو  ،باإلغماض ُب ٙبديد موعد ظهور اإلماـ ا٤بنتظر

 .ذكر مبلمح عاّمة للظهور وبقيمعْب، 
يقوؿ ٧بمد الصدر: ))إذف فالبلـز ٥بذه ا٤بصاّب وغّبىا، بقاء ا٤بوعد غامضاً حيث 

٥بذا  أفَّ  الزبيدي: ويذكر، (ٕ)وعلمو وحده(( -وجل عز-٦بهواًل منوطًا بإذف ا 
 .فوائد، أٮبها اثنافاإلغماض عدة 

، األول : بقاء قواعده الشعيبة منتظرة لو ُب كل حْب، متوقعة ظهوره ُب أي يـو
وُب ذلك توفّب ٧بض ا٤بفاجأة وا٤بباغتة للعدو على حْب غرة منو، وىو من أقوى عناصر 

 .وأقواىا على اإلطبلؽ يكن أٮبها النصر وأسبابو، إف ٓب
ألف ٙبديد موعد  ؛و بعد ظهورهئمن أعدا -عليو السبلـ-٤بهدي : ٞباية اوالثاني

حٌب إذا  ،قبيل ا٤بوعد ادد أف ٯبمعوا أمرىم ويهيئوا أسلحتهمالظهور ٲبّكن أعداءه من 
 .(ٖ)ما آف أواف ظهوره قاتلوه واستأصلوه قبل أف يفهم بو الناس وٯبتمع حولو األعواف

                                                           

 (.ٜٖٗ) ( انظر: ٙبقيق علمي، ص:ٔ)
 (.ٖٙٙ( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٕ)
 (.ٕٙ٘ - ٕ٘٘( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٓٓ٘( انظر: )ٖ)
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شكاالت الكبّبة الٍب برزت على اإلمن القوؿ بالبداء و  ٚبلصواوهبذا ا١بواب 
العلماء الكبار ومؤلفات  همُب كتب إال أنو باؽٍ  ،ذا القوؿ الفاسدهب عقيدة الشيعيةال

والزندقة بأفَّ مؤداه الكفر  الفاسد منهم، وىذا ال يعفيهم من ا٢بكم على ىذا القوؿ
 و بالنقائص تعأب ا عمَّا يقولوف.واإلساءة إٔب ا تعأب ووصف
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 .المبحث الثاني: عالمات ظهور المهدي

يروي الشيعة ُب بياف العبلمات الٍب تكوف قبل ظهور اإلماـ القائم أمورًا عديدة، 
 .الناس، وُب الكوفحياة وتغّبات ٙبدث ُب 

وصاغوىا على  ،-كما ىي عند أىل السنة-أشراط الساعة من  اً قد ساقوا عددو 
منها ما ىو ثابت عند أىل السنة وا١بماعة و  ،(ٔ)القائمإمامهم أهنا عبلمات تسبق قياـ 

الكربى الٍب  بأنو من أشراط الساعة الصغرى، ومنها ما ىو ثابت بأنو من أشراط الساعة
 .تسبق قياـ القيامة
جعلوا ىذه و ياـ القائم، تكوف بققيامتهم  أفيسوقها الشيعة على مساؽ بينما 

 الشروط والعبلمات دالَّة إما على قرب قياـ القائم أو مؤذنة بظهوره.
حينما جعلوا أشراط الساعة عبلمات لظهور القائم، بل ذكروا على الناس  فلّبسوا
 .(ٕ)أفَّ الساعة ىي قياـ قائم آؿ ٧بمدصراحًة ب

 نفسها الثابتة عند أىل السنة ىي لساعةعبلمات ا ٯبعلواحينها أف  وال غرو
سوؽ تسميتهم للعبلمات الٍب تسبق ظهور ا٤بهدي، وسأإمامهم ظهور على عبلمات 

مهديهم وأقارهنا بعبلمات الساعة الصغرى والكربى الثابتة عند أىل السنة ليتبّْب للقارئ 
لعبلمات الٍب ذه اإنكار الربقعي ٥بونقُف ُب ذلك على  حجم تبلعبهم بدين ا تعأب،

 ترؾ بعضها ببل تعليق. -رٞبو ا- بينما سنجده، ىاو أورد
 .تأويل داللة اآليات أنها عالمات تسبق ظهور المهدي 

                                                           

 وما بعدىا(. ٜٓٗ( انظر: يـو ا٣ببلص، لكامل سليماف، ص: )ٔ)

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ﴿ُب قولو تعأب:  -عليو السبلـ-( أخرج اجمللسي عن أيب عبدا ٕ)

ائ  ائ   ەئ  ەئ  ﴿[، قاؿ: أما قولو: (٘ٚ) :ة مرمي، اآلية رقم]سور  ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ

 .[(ٖٙ/ ٔ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: )]فهو خروج القائم وىو الساعة.  ﴾وئ
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على أفَّ معناىا وقوع بعض اآليات الكرٲبة احتج الشيعة ببعض اآليات لقد 
 ومنها ما يلي: ،ففسروىا ٗبا يدؿ على ظهور قائمهموالدالئل قبل قياـ القائم، 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ﴿ قو٥بم ُب تأويل قولو تعأب: -

أخرج اجمللسي عن أيب  حيث، (ٔ)﴾ڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ
 -وجل عز-أنو قاؿ: إفَّ لقياـ القائم عبلمات تكوف من ا  -عليو السبلـ-عبدا 

 ت: وما ىي جعلِب ا فداؾ؟ قاؿ:قل ،لمؤمنْبل

عليو -يعِب ا٤بؤمنْب قبل خروج القائم  ﴾ٺ﴿ :-وجل عز-قوؿ ا 

ڤ     ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿ -السبلـ

قاؿ: نبلوىم بشيء من ا٣بوؼ من ملوؾ بِب فبلف ُب آخر سلطاهنم،  ﴾ڤ

وقّلة الفضل، قاؿ: كساد التجارات  ﴾ٿ  ٹ  ٹ﴿وا١بوع بغبل أسعارىم، 

ڤ   ﴿ نقص من الثمرات قّلة ريع ما يزرعونقص من األنفس: قاؿ موت ذريع و 

 .(ٕ)عند ذلك بتعجيل الفرج ﴾ڤ

فهذه اآلية من اآليات الكرٲبة الٍب ٞبلوا معناىا على أنو عبلمة من عبلمات قياـ 
وجو ا٣بطأ ُب جعل ىذه اآلية من عبلمات ظهور مهدي الربقعي القائم، وقد بّْب 
 الشيعة فقاؿ:

اٌب خطىو ىذه اآلية من  ﴾ٺ﴿قولو تعأب: الضمّب )كم( ُب إفَّ 
ولسائر ا٤بؤمنْب إٔب يـو القيامة، كما جاء ُب  -y-للحاضرين ُب زمن رسوؿ ا 

                                                           

 (.٘٘ٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٔ)
(، الغيبة، للنعماين، ص: ٜٕٕ - ٕٕٛ، ٖٕٓ - ٕٕٓ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: ) انظر: (ٕ)

(ٕ٘ٛ - ٕٙٓ.) 
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، فاآلية عامة، وال (ٔ)مواضع أخرى من القرآف أف ا سيمتحن ٝبيع الناس وٱبتربىم
وه، وال تدؿُّ على أفَّ االمتحاف خاٌص بالشيعة من الوج بأي وجوٍ  خاصٍ  تدؿ على زمنٍ 

 .(ٕ)همٗبهديتعأب م هُ نػُ طمئِ حٌب يُ 
الدولة العباسية، كما ورد  والة ُب الرواية فهمالوارد ذكرىم  ((ملوؾ بِب فبلف))أما 

، -ورضي ا عن-أيب طالب بن  نها ما روي عن عليذلك ُب ألفاظ روايات أخرى، م
قلنا: بلى يا  : ))أال أخربكم بآخر ملك بِب فبلف؟-y- يقوؿ حدثِب أخي رسوؿ ا

أمّب ا٤بؤمنْب، قاؿ: قتل نفس حراـ، ُب يـو حراـ، ُب بلد حراـ، عن قـو من قريش، 
 .(ٖ)ليلة(( ةعشر  النسمة، ما ٥بم ملك بعده غّب ٟبسوالذي فلق ا٢ببة، وبرأ 

ُب وتٍر من  -عليو السبلـ-: ))يقـو القائم -عليو السبلـ-فر م عن أيب جعوقو٥ب
أمية ذىب ملكهم، ٍب  [بنو]: تسع، واحدة، ثبلث، ٟبس. وقاؿ: إذا اختلف السنْب
ٱبتلفوا العباس، فبل يزالوف ُب عنفواف من ا٤بلك، وغضارة من العيش حٌب  [بنو]ٲبلك 

                                                           

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  ﴿( ومن آيات االمتحاف واالختبار للمؤمنْب قولو تعأب: ٔ)

 ﴾ٿ       ٿ       ٹ  ٿپپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ﴿[، وقولو تعأب: (ٕ-ٔ) :رقم تاف]سورة ا٤بلك، اآلي

﮴  ﮵  ﮶   ﮷    ﮳ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲

[، فاآلية عاّمة تتحدث عن (ٖ-ٔ) :رقم ات]سورة العنكبوت، اآلي ﴾﮸  ﮹
امتحاف ا تعأب ١بميع ا٤بؤمنْب ليختربىم وٲبتحن صدقهم، وقّوة تسليمهم لو، ومعرفة 

ليف والواجبات الشرعية، وبا٤بصائب والنعم، الكاذب والصابر منهم، ٲبتحنهم بقيامهم بالتكا
وبا٣بّب والشر، حٌب يستخلص الصادقْب، وقد يكوف العبد منهم مؤمناً ومع ذلك فبل يزاؿ بو 
الببلء حٌب يطّهره، كل ذلك من أجل التمحيص ٤بن يستحق ا١بنة برٞبتو تعأب، ومن يستحق 

 م قبل خروج القائم.النار بعدلو، وليس ا٤بعُب كما ٰبصره الشيعة ُب هتيئته
 (.٘ٙٗٙبقيق علمي، ص: )انظر: ( ٕ)
 (.ٖٕٗ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
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 .(ٔ)فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذىب ملكهم((
 ا٢بنفية أنو قاؿ:بن  م عن ٧بمدوقو٥ب

، فأما راية آؿ جعفر فليست إف قبل راياتنا راية آلؿ جعفر، وأخرى آلؿ مرداس
موطّدًا ال يعرفوف ُب سلطاهنم شيئًا من  بشيء وال إٔب شيء، وا إف لبِب مرداس ملكاً 

قاؿ اجمللسي: بنو مرداس كناية عن بِب  .(ٕ)ا٣بّب، سلطاهنم عسٌر ليس فيو يسر
 .(ٖ)العباس

 ؛مرداس و: بنقو٥بمبفبلف، وتارًة  و: بنقو٥بميدعوف ملوؾ بِب العباس، ب فهم تارةً 
 د مضت ٟبسليس فيو يسٌر عليهم، وق عسّبٌ  -كما يّدعوف-وذلك ألف ملكهم 

ليلة على زواؿ ملكهم وٓب ٰبدث ُب أمر القائم شيء، بل مضت قروٌف متطاولة  ةعشر 
 .!اً متخّفيحٌب يومنا وال يزاؿ القائم 

غّب  -ِب التشيع وىذه العقيدة خصوصاً الٍب منها بُ -فإما أف تكوف الروايات 
لقائم خرافة و، وإما أف يكوف انغّب الذي يّدعو  ا٢بق ويكوف ا٤بهدي ،صحيحة ومكذوبة

 للشيعة باألماين.  وجود لو، وليس األمر إال تربيةٌ ال
جد يقوؿ الربقعي: إفَّ ٙبديدىم لعبلمات الظهور ووقت الظهور، مبِب على ما وُ 

أفَّ  -بعد ٕبث-، ٍب يتبّْب -كالرواية السابقة-عندىم من أخبار ٙبدد وقت الظهور 
، وىو الصواب (ٗ)ْبب الوقّاتل وجدت روايات تفيد بكذىذا التحديد غّب صحيح، ب

ويتمادوف ألجل أف ٲبّنوىم  ،ىذه الروايات على جهلتهم وعامتهم بذكرأهنم يكذبوف 
 .ويبقوىم على التشّيع باألماين

ىذه العبلمات الٍب يذكرىا الشيعة وتربط وقوع  فَّ بأ -رٞبو ا-كما يبّْب الربقعي 

                                                           

 (.ٖٕ٘/ ٕ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٔ)
 (.ٕٙٗ/ ٕ٘، ص: )ٕبار األنوار( ٕ)
 (.ٕٚٗ/ ٕ٘( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
 (.ٜ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)
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 ٕبدث آخر ٦بهوؿ، كقو٥بم: حدث ٦بهوؿ
وٓب ت القائم خروج السفياين من الشاـ، وخروج اليماين من اليمن، إف من عبلما

وما عملو؟، وحٌب إف سأؿ أحد ٓب يُعَط إجابة  ؟اليماين يسأؿ األئمة أحٌد منهم: من
صحيحة، ومن ىذا يُعلم أف الذين وضعوا ىذه األخبار ا٤ببهمة أرادوا فقط أف يُؤمِّلوا 

 .(ٔ) يكن قصدىم إرشاد األمة أبداً وٓب ،الناس ُب عصرىم ويُبقوىم ُمستعدِّين
ومن اآليات الٍب أورد الربقعي استدالؿ الشيعة هبا على أهنا من العبلمات الٍب 

 تسبق ظهور إمامهم الثاين عشر ما يلي:

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿بقولو تعأب:  احتجاجهم: ثانياً 

عليو -خرج اجمللسي عن أيب جعفر الباقر ، فقد أ(ٕ)﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
 قاؿ: ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿: -وجل عز-أنو قاؿ ُب تفسّب قوؿ ا  -السبلـ

، (ٖ)يراُه ىذا ا٣بلق البدَّ منو -وجل عز-يعِب بذلك خروج القائم، ىو ا٢بقُّ من ا 
 :ُب بياف خطئهم ُب ىذه اآلية يقوؿ الربقعيحيث 

أنو كلما  :ا أو القرآف، ٗبعُب ﴾ېئ ېئ﴿ا٥باء ُب قولو:  ا٤براد من ضمّبإفَّ 
وف أدركوا أكثر أحقية القرآف تقدـ الزماف واكتشف البشر آيات ا ُب خلقهم وُب الك

 .(ٗ)تباعباال

                                                           

 (.ٜ٘ٗ - ٛ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٖ٘ورة فصلت، اآلية رقم: )( سٕ)
 (.ٕٔٗ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
بفتح مكة وظهور دينو على ٝبيع  -y-ظهور ٧بمد  ذكر القرطيب ُب بياف معُب اآلية:( ٗ)

ألنو ال وجو لتهديدىم ٗبخفي عنهم.  ؛ك ٪بـو الليل وقمره، ومشس النهاراألدياف، وكذل
وذكر ابن ا١بوزي: أف ىاء الكناية ترجع  ([ٖٜٗ - ٕٜٗ/ ٕٔانظر: جامع البياف، ص: )]

([، فبل ٙ٘/ ٗ. ]زاد ا٤بسّب، ص: )-y-للقرآف الكرمي، وقيل: ١بميع ما دعاىم لو الرسوؿ 
 معُب ُب اآلية لقائم الشيعة.
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أنو ا٤بهدي  ﴾ېئ ېئ﴿بينما يذكر اجمللسي والشيعة أف ا٤بقصود من قولو: 
خرج أي موضع ُب اآلية استُ  وظهوره الذي سيفهم الناس أنو ا٢بق، وليت شعري من

سنظهر  ا تعأب ٤بشركي مكة ا٤بكرمة: وىل من ا٤بعقوؿ أف يقوؿ موضوع ا٤بهدي؟؟
 وىل عرفو ا٤بشركوف حٌب ينكروه؟.، (ٔ)!؟لكم قريباً أف ا٤بهدي حق

أف آيات القوؿ بو  ،آليات القرآف ُب حق مهديهم الشيعة بياف تأويلمعنا وسبق 
وليس فيها ٦باؿ  ،والتوحيدوٙبركو ليقتنع ا٤بشركوف باإلسبلـ  العهد ا٤بكي ٚباطب العقل
 .(ٕ)للحديث عن ىذه األمور

أهنا عبلمات تسبق قياـ على آليات بعض اوهبذين النموذجْب يتبّْب تأويلهم ل
 ،لسبع عبلماتالربقعي  قد عرضيتعّلق بتحديد عبلمات ظهور ا٤بهدي ف ، وفيماالقائم

 ها، وىي كما يلي:ختم بكبلـٍ ٦بمٍل عن، ٍب وٓب يعّلق عليها ٝبيعها
 ال يخرج القائم حتى تطلع مع الشمس آية.: (ٖ)العالمة األولى

 .(ٗ)قو٥بم: إنو ال ٱبرج القائم حٌب تطلع مع الشمس آية
أف رسوؿ  -رضي ا عنو-ما أخرجو البخاري عن أيب ىريرة وىذه العبلمة تشبو 

، فإذا طلعت، فرآىا الشمس من مغرهباقاؿ: ))ال تقـو الساعة حٌب تطلع  -y-ا 
الناس؛ آمنوا أٝبعوف، فذاؾ حْب ال ينفع نفساً إٲباهُنا ٓب تكن آمنت من قبل أو كسبت 

 .(٘)ُب إٲباهنا خّباً((
الٍب  يقوؿ الربقعي موّضحًا عدـ وجود عبلقة بْب قائم الشيعة واآلية العظمى

                                                           

 (.ٛٙٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 .يات الٍب يستدلوف هبا على ا٤بهدياآلانظر: مبحث:  (ٕ)
ٕبسب األظهر  هاَبتيبوقمُت ب بلمات ُب ٦بموع روايات الشيعة ببل ترتيب،ورد ذكر ىذه الع (ٖ)

 .منها للناس حسب اعتقادىم فيها
 (.ٙٙٗ(، الغيبة، للطوسي، ص: )ٕٚٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
 (.ٙٓ٘ٙ( أخرجو البخاري، كتاب الرقاؽ، برقم: )٘)
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 :ويزعموف أهنا تسبق ظهورهُب آخر الزماف  يسوقها الشيعة
 ،ألنو لو كاف ؛ا ال عبلقة لو بظهور مهدي الشيعةإفَّ طلوع الشمس من مغرهب

بلؿ نظاـ أي العبلمات ا٤بؤذنة باخت ؛لى أهنا من عبلمات الساعة الكربىفهذا دليل ع
 .العآب وقياـ القيامة!

ن وقوع القيامة كي ألنو يظهر قبل مّدة م ؛ر ا٤بهديفبل عبلقة ٥بذه العبلمة بظهو 
 .(ٔ)من ظهورهينتفع الناس 

 ال يخرج القائم حتى تظهر ناٌر في السماء تزجر الناس.العالمة الثانية: 
٥بم ُب السماء، وٞبرة ٘بلل  تظهرُ  قو٥بم: إفَّ الناس يُزجروف قبل قياـ القائم بنارٍ 

 .(ٕ)السماء
بن ا أف عبدا -رضي ا عنو-جو البخاري عن أنس ة تشبو ما أخر وىذه العبلم

ا أوؿ أشراط الساعة؟ عن مسائل، وذكر منها: م -y-سبلـ ٤با أسلم سأؿ النيب 
 :-y-فقاؿ النيب 

 .(ٖ)(())أما أوؿ أشراط الساعة؛ فنار ٙبشر الناس من ا٤بشرؽ إٔب ا٤بغرب
 قة بْب ىذه النار وظهور القائم:يقوؿ الربقعي موّضحاً أنو ال عبل

، فقد مضت قروف على (ٗ)إف اعتقادىم ناراً تشتعل وٙبرؽ ٝبيع منازؿ بِب أمّية!!
                                                           

 (.ٛ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
(، منتخب ٕٕٙ(، الغيبة، للنعماين، ص: )ٕٕٕ - ٕٕٔ/ ٕ٘نوار، ص: )( انظر: ٕبار األٕ)

 (.ٕٗٗاألثر، ص: )
 (.ٜٕٖٖ، برقم: )البخاري، كتاب أحاديث األنبياء ( أخرجوٖ)
( ٓب يبّْب الربقعي ُب كبلمو من نصوصهم دعواىم أف النار ستحرؽ منازؿ بِب أمية، واكتفى ٗ)

مسلم ُب عداء الشيعة لبِب أمية، أي لدى  شكّ يوجد بذكر الرد على ىذه الدعوى، وال 
وسياؽ ا٢بديث ىنا عن تفسّبىم عبلمة النار الٍب ٚبرج ُب آخر الزماف بأهنا تسبق ظهور 
مهدي الشيعة، وقد يكوف مرادىم أف ىذه النار حينما ٚبرج فإهنا تقضي على أعداء أىل 

وتقوى شوكة الشيعة حسب زعمهم، وبإحراقهم يذىب عصر التقّية  -أمية ووىم بن-البيت 
= 
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!  .(ٔ)زواؿ بِب أمية وٓب يبَق أثر ٥بم، ومع ذلك ٓب يظهر ا٤بهدي ا٤بوىـو
 ى تنكسف الشمس في شهر رمضان.ال يخرج القائم حتالعالمة الثالثة: 

قبل قياـ قو٥بم: إنو سوؼ تنكسف الشمس ٣بمٍس مضَْب من شهر رمضاف 
 .(ٕ)-عليو السبلـ-القائم 
أخذوىا منهم إال أف  مبو ىذه العبلمة لُيقاؿ بأهنَّ شال يوجد عند أىل السنة ما يو 

 ،الشمسب اً باألرض وليس كسوفُب آخر الزماف على وقوع ا٣بسوؼ  ا٤بروي لدينا يدؿُّ 
-أشرؼ علينا رسوؿ ا  :قاؿ -رضي ا عنو-  ما أخرجو الَبمذي عن حذيفةوىو 
y- و٫بن نتذاكر الساعة فقاؿ النيب  من غرفة-y-: (( ال تقـو الساعة حٌب تروا

با٤بغرب، وخسٌف  خسٌف با٤بشرؽ، وخسفٌ  :، وذكر منها: وثبلث خسوؼٍ عشر آيات
، بل يعتقد أىل السنة بأف الشمس ال تنكسف ٤بوت أحٍد وال ٢بياتو  (ٖ)((ٔبزيرة العرب

قاؿ: ))الشمس  -y-أفَّ رسوؿ ا  -رضي ا عنو-كما ُب حديث ابن مسعود 
، ولكنهما آيتاف من آيات ا، فإذا رأيتموٮبا والقمر ال ينكسفاف ٤بوت أحٍد وال ٢بياتو

                                                           
= 

 بعد ظهور إمامهم الثاين عشر.
 -y-أف رسوؿ ا  -رضي ا عنو-(، وعن أيب ىريرة ٛ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

 .قاؿ: ))ال تقـو الساعة حٌب ٚبرج ناٌر من أرض ا٢بجاز تضيء أعناؽ اإلبل ببصرى((
أف ىذه النار قد ظهرت ([، وذكر ابن حجر ٛٔٔٚ، برقم: )]أخرجو البخاري، كتاب الفًب

([، ٜٜ - ٜٛ/ ُٖٔب سنة أربع وٟبسْب وستمائة للهجرة. ]انظر: فتح الباري، ص: )
أشراط الساعة ُب مسند اإلماـ أٞبد وزوائد الصحيحْب ٝبعًا وٚبرٯبًا وشرحًا ودراسة، تأليف: 

 (.ٚٛٔ - ٗٛٔخالد الغامدي، ص: )
(، الغيبة، للطوسي، ٕٓٛللنعماين، ص: )(، الغيبة، ٕٚٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)

(، منتخب األثر، ص: ٔ٘ٔ( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي )عج(، ص: )ٓٓ٘(، )ٗٗٗص: )
من ا٤بهد إٔب الظهور، للقزويِب، ص:  -عليو السبلـ-(، اإلماـ ا٤بهدي ٔٗٗ - ٓٗٗ)
(ٖٕٓ.) 
ؿ أبو عيسى: وُب (، وقاؿ: قاٖٕٛٔ، برقم: )مذي ُب جامع السنن، كتاب الفًب( أخرجو الَب ٖ)

 الباب عن علي وأيب ىريرة وأـ سلمة وصفّية بنت حيي، وىذا حديث حسن صحيح.



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

٘ٚٗ 
 

 .(ٔ)فصلوا(( 
وقد ترؾ الربقعي ىذه العبلمة وما بعدىا ببل تعليق عليها، إال أنو ٲبكننا أف نتخذ 
من بيانو السابق ومن منهجو ُب ا٢بكم على العبلمات الثبلث السابقة ما ٲبكن تطبيقو 

مرادىا، وٞبٌل لعبلمات القيامة على  على ما سيأٌب من أنو عسٌف للنصوص على غّب
 أهنا عبلمات اإلماـ الثاين عشر، ومنها:

 ال يخرج القائم حتى يكون قتٌل دائٌم ال يفتر.العالمة الرابعة: 
، فقيل لو: وما قاؿ: ُقّداـ ىذا األمر قتٌل بيوح -عليو السبلـ-قو٥بم: عن الرضا 

 .(ٕ)؟ قاؿ: دائم ال يفَبالبيوح
أف رسوؿ  -رضي ا عنو-ما أخرجو البخاري عن أيب ىريرة وىذه العبلمة تشبو 

((، قالوا: وما ا٥بَرُْج يا رسوؿ ا؟ قاؿ: ))ال تقـو الساعة حٌب يكثر ا٥بَرْجُ  -y-ا 
 .(ٖ)قاؿ: ))القتُل، القتُل((

 ال يخرج القائم حتى تقع الصيحة باسم المهدي.العالمة الخامسة: 
 .(ٗ)وقو٥بم: إف معُب الصيحة ىو النداء با٤بهدي

ک  ک  ﴿واحتج الصاُب على الصيحة الٍب تسبق ظهور ا٤بهدي بقولو تعأب: 

، (٘)﴾ڱ  ں  ں  ڱگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

                                                           

 (.ٜٔٔمسلم، برقم: )(، و ٔٓ٘ٚالبخاري، برقم: )( أخرجو ٔ)

 (.ٜٕٚ(، الغيبة، للنعماين، ص: )ٕٛٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
، برقم: الفًب وأشراط الساعةكتاب (، ومسلم،  ٔٙٓٚ، برقم: )( أخرجو البخاري، كتاب الفًبٖ)

 (، واللفظ لو.ٕٛٛٛ)
من ا٤بهد إٔب الظهور،  -عليو السبلـ-(، اإلماـ ا٤بهدي ٕٕٓ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٗ)

 (.ٖٗٔص: )
 (.ٜٗٗ، ٚٗٗ(، انظر: منتخب األثر، ص: )ٕٗ-ٔٗرقم: ) تاف( سورة ؽ، اآلي٘)



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 
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، ٍب (ٕ)إٔب ا٣بلق -عليو السبلـ-وينادي هبا جربيل  (ٔ)وأهنا ستكوف ُب شهر رمضاف
فيسمع َمن با٤بشرؽ ومن  -عليو السبلـ-ادي مناد من السماء باسم القائم ين

 .(ٖ)با٤بغرب
نادي ُب ة بأفَّ ا٤بذكور آلية ا٤بتفسّب أىل السنة وا١بماعة ل وىذه العبلمة تشبو

 
َ
حيث ينفخ ُب الصور النفخة الثانية، وىي  -عليو السبلـ-ك إسرافيل لَ الصور ىو ا٤ب

 .(ٗ)ؤلبداف استعداداً ليـو ا٢بسابلبعث والنشور فَبجع األرواح لنفخة ا
 ال يخرج القائم حتى يقع الفساد والفتن ويذىب القرآن.العالمة السادسة: 

النساء، وفسق الشّباف، وال يكوف أمٌر  فسادالقائم  قو٥بم: إنو يسبق ظهور
منكر، بل يكوف شٌر من ذلك وىو األمر با٤بنكر، والنهي عن هنٌي عن عروؼ و ٗب

 .(٘)ا٤بعروؼ منكراً وا٤بنكر معروفاً  ىر يُ ٕبيث شرٌّ من ذلك، و ا٤بعروؼ، 

                                                           

ف أف النفوس تكوف أقرب لطاعة ا وأبعد عن إفَّ سبب كوف النداء ُب رمضا :( ويقوؿ الزبيدئ)
( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي )عج(، ص: ٓٓ٘معصيتو، وأكثر اىتمامًا بدينهم. ]انظر: )

(ٕٕ٘.]) 
( أخرج اجمللسي عن أيب عبدا أنو قاؿ: ))ُٚبِْضع رقاهبم يعِب بِب أمية وىي الصيحة من ٕ)

([، يقوؿ ٛٗ/ ٔ٘]ٕبار األنوار، ص: ) .((-عليو السبلـ- السماء باسم صاحب األمر
أعظم ُبشرى تزفُّها السماء إٔب أىل األرض،  -أو النداء-القزويِب: ))وتكوف ىذه الصيحة 
من ا٤بهد إٔب الظهور،  -عليو السبلـ-]اإلماـ ا٤بهدي  .وأكرب هتديد وإنذار للطغاة ا١ببابرة((

 ([.ٖٙٔص: )
(، الغيبة، ٕٕٚ، ٕٔٚ(، الغيبة، للنعماين، ص: )ٖٕٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)

(، عبلمات الظهور ٜٔٔ(، عصر الظهور، ص: )ٗ٘ٗ، ٖ٘ٗ - ٖٖٗللطوسي، ص: )
 (.ٕٕٗ(، منتخب األثر، ص: )ٜٙ - ٛٙوا١بزيرة ا٣بضراء، للعاملي، ص: )

 - ٗٙٔ/ ٕ(، لوامع األنوار البهّية، ص: )ٖٙٙ/ ٚ اإلماـ البغوي، ص: )( انظر: تفسّبٗ)
(، أشراط الساعة، ٕٚٗ/ ٖ(، إٙباؼ ا١بماعة ٗبا جاء ُب الفًب وأشراط الساعة، ص: )ٙٙٔ

 (.ٖٙالغفيلي، ص: )سليماف بن  عبداتأليف فضيلة أ.د. 
 (.ٔٛٔ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٘)



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 
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مة سّمى األتُ و وسيأٌب زمٌن ال يبقى من القرآف إاّل ر٠بو، وال من اإلسبلـ إاّل ا٠بو، 
تكوف ا٤بساجد عامرة، وىي خراب فوىي أبعد الناس منو،  -يعِب أّمة القرآف-بالقرآف 
فقهاء ذلك الزَّماف شرُّ فقهاء ٙبت ظلِّ السماء، منهم خرجت الفتنة ى، و من ا٥بُد

 .(ٔ)وإليهم تعود
الناس بعضهم  وإنكارا٢باجة والفاقة،  اشتدادبل يكوف أمر القائم إال بعد ف
 .(ٕ)ىذا األمر صباحاً ومساءً  توقع، فعند ذلك عليهم بعضاً 

تشبو ما يذكره أىل السنة وا١بماعة ُب بياف عبلمات  العديدة وىذه العبلمات
 .ٙبصل ُب آخر الزمافواألحداث الٍب  ،وتعدادىاالساعة الصغرى 
: ))إف من -رضي ا عنو-أنس  خادمو فيما يُروى عن -y-ومنها قولو 
 .(ٖ)، ويشرب ا٣بمر، ويظهر الزِّنا((يرفع العلم، ويثبت ا١بهل أشراط الساعة أف
ـٌ  -y-أيب مالك األشعري أنو ٠بع النيب وعن  يقوؿ: ))ليكوَننَّ من أمٍب أقوا

 .(ٗ)((يستحلُّوف ا٢بَِر وا٢َبرير وا٣بمر وا٤بعازؼ
قاؿ: ))ليأِتَْبَّ على الناس  -y-أف رسوؿ ا  -رضي ا عنها-وعن أيب ىريرة 

ـٍ   .(٘)((زماٌف ال يُبإب ا٤برء ٗبا أخذ ا٤باؿ، أِمن حبلٍؿ أـ من حرا
قاؿ: ))ال تقوـُ الساعة حٌب  -y-أف رسوؿ ا  -رضي ا عنو- وعن أنس

                                                           

 (.ٖ٘ٗ - ٕ٘ٗ(، منتخب األثر، ص: )ٜٔٔ - ٜٓٔ/ ٕ٘ار، ص: )ٕبار األنو انظر: ( ٔ)
 (.٘ٛٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
(، قاؿ ابن حجر: ))وقد تبّْب ُب حديث الباب أف ٓٛ، برقم: )( أخرجو البخاري، كتاب العلمٖ)

 .[(ٖٕٗ/ ٔفتح الباري، ص: )] .رفعو من عبلمات الساعة((
 (.ٜٓ٘٘، برقم: )ربة( أخرجو البخاري، كتاب األشٗ)

ى ى  ائ ائ  ەئ  ﴿( أخرجو البخاري، كتاب البيوع، باب قولو تعأب: ٘)

 (.ٖٕٛٓ[، برقم: )(ٖٓٔ) :]سورة آؿ عمراف، اآلية رقم ﴾ەئ



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

٘ٚٚ 
 

 .(ٔ)((يتباىى الناس ُب ا٤بساجد
ا ستأٌب على : ))إهن-y-قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  -رضي ا عنو-وعن أيب ىريرة 

، ويُؤٛبُن فيها ا٣بائن، الناس سنوف خدَّاعة، يصدَّؽ فيها الكاذب، ويكذَّب فيها الصادؽ
 .األمْب، وينطُق فيها الرويبضة(( وٱبوَّف فيها

 .(ٕ)قيل: وما الرويبضة؟ قاؿ: ))السفيو يتكلم ُب أمِر العامة((
 ليلة. ةعشر  لقائم بعد قتل النفس الزكية بخمسظهور ا السابعة: أن العالمة

من عبلمات ظهور مهدي الشيعة ما ذكروه ُب عدد من الروايات عن أيب عبدا 
 :أنو قاؿالصادؽ 

 .(ٖ)ليلة ةعشر  د وبْب قتل النفس الزكية إال ٟبسليس بْب قياـ قائم آؿ ٧بم
 ٤بهدي.فإذا ًبَّ قتلو كاف ذلك إيذاناً بظهور ا

أفَّ ا٤بقصود من قتل النفس الزكية ُب ىذه قواًل عجبًا وىو ويذكر علي الكوراين 
 قع من مقتل ٧بمد الصدر حيث يقوؿ:الروايات ىو ما و 

أما قتل النفس الزكية فيستقرب بعضهم انطباقو على أستاذنا الشهيد الصدر 

                                                           

 (.ٜٗٗ، برقم: )أبو داود ُب السنن، كتاب الصبلة( أخرجو ٔ)
(، واأللباين ُب السلسلة الصحيحة، برقم: ٘ٛٓٗ، برقم: )رجو ابن ماجو، أبواب الفًب( أخٕ)

رضي -أيب طالب بن  (، كما صاغوا مثلو حديثاً عن عليٛٓ٘/ ٗ( وحّسنو، ص: )ٚٛٛٔ)
قاؿ: إفَّ بْب يدي القائم سنْب خداعة، يكذب فيها الصادؽ، ويصدؽ فيها  -ا عنو

/ ٕ٘نطق فيها الرويبضة. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: )الكاذب، ويقرب فيها ا٤باحل، وي
ٕٗ٘.]) 

(، ٘ٗٗ(، الغيبة، للطوسي، ص: )ٖٕ٘، ٖٕٗ، ٖٕٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
من ا٤بهد إٔب الظهور،  -عليو السبلـ-(، اإلماـ ا٤بهدي ٗ٘ٗ، ٜٖٗمنتخب األثر، ص: )

 (.ٖٖٗص: )



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 
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 ، ويقوؿ:(ٔ))قده(
ده( والذين استشهدوا معو فيحتمل بعضهم أف ينطبق على الشهيد الصدر )ق

 .(ٕ)-رضواف ا عليهم-حيث كاف عددىم ٫بو سبعْب 
ُب على يد حكومة صّداـ حسْب وقع الصدر ٧بمد باقر مقتل  أفّ  ويزعم الرافضة

 من وقتنا ا٢بإب.، أي قبل ٟبسة ثبلثوف عاماً (ٖ)ػ(ى ٓٓٗٔ)عاـ: العراؽ 
أفَّ ظهور القائم سيكوف بعد مقتل النفس الزكية ٖبمس عشرة  مفاد الروايةبينما 

 ونقوؿ:ليلة!، 
 ٖبمس عشرة ليلة إذا كاف فعبلً  النفس الزكّية ن ا٤بهدي ا٤بزعـو ظهوره بعد مقتلأي

 .!؟ىو ٧بمد الصدر حسب الزعم السابق
كما نبلحظ ما وقع من قتل للحجاج با٢بـر ا٤بكي الشريف من قبل الشيعة بعد 

 ىػ(. ٜٓٗٔىػ( وعاـ: ) ٚٓٗٔادثة بسنوات ُب عاـ: )ىذه ا٢ب
وال شكَّ أنو ال ُيستبعد قياـ الشيعة باستغبلؿ حدث ا٢بج من كل عاـ إلذكاء 
قتل ما يُزعم بأنو النفس الزكية ودفع أحد شباهبم لتمثيل ىذا الدور الذي سيكوف شرارًة 

 لظهور اإلماـ الثاين عشر صاحب البيعة الشرعية كما يروف.
 ة الشيعةحاج ألف ؛ غُب عن ذكر ىذا التفسّب الباطللقد كاف الكوراين ُبو 

، وباطلها للحكم على ىذه الروايات ومثيبلهتا عوضًا عن قبو٥با على عبلهتاىي اسة ا٤ب
                                                           

 (.ٔٓٔعصر الظهور، ص: )انظر: ( ٔ)
 (.ٖٖٔعصر الظهور، ص: ): انظر( ٕ)
إ٠باعيل الصدر ا٤بوسوي، آية ا العظمى، ولد ُب مدينة بن  حيدربن  باقربن  ( ٧بمدٖ)

 هم ا٤بعاصرينئ، وىو من زعماء الشيعة وعلماػ(ى ٖٖ٘ٔ)الكاظمية بالعراؽ، سنة: 
ًب قتلو  العراؽ، ولذلكٝبهورية ة للنظاـ البعثي ا٢باكم ُب عارض، وكانت لو مواقف ما٤بشهورين

لصدر: لشيخ اانظر: ا٤بوقع اإللكَبوين ل]. (ػى ٓٓٗٔ)أختو ُب عاـ: وقتلت معو و 
www.alsadr.ٕٓm.com  :ٓب تتوفر بْب يدي كتبػ(ىٖ٘ٗٔ/ٖٓ/ٖٓ)بتاريخ ،] 

 العنكبوتية.ولذلك نقلت الَبٝبة من موقعو الر٠بي على الشبكة  ،شيعية حديثة لَبٝبتو

http://www.alsadr.20m.com/
http://www.alsadr.20m.com/


 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 
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 .بدالً من التمحيص والتدقيق أو ١بوئهم لتفسّبات وتأويبلت بعيدة
ما ورد ُب مقتل النفس  ويلَ ولُبعد ىذا التفسّب عن الصواب فقد حاوؿ الكوراين تأ

 يقوؿ:حيث  -السابق ذكره-ود منو شخٌص آخر غّب ٧بمد الصدر الزكّية بأفَّ ا٤بقص
لقي بيانًا ُب ا٢بـر شاٌب ُب الرابعة والعشرين من عمره، يُ  -أي النفس الزكية-إنو 

بوا إليو ويقتلوه ثِ ا٤بكي الشريف، وىو عبارة عن رسالة من اإلماـ ا٤بهدي، حٌب يَ 
ُب األرض والسماء، وتكشف شهادتو  ة، بْب الركن وا٤بقاـ، ويكوف لشهادتو أثرٌ حشيّ بو 

ة سلطة ا٢بجاز، فبل تتأخر حركة ا٤بهدي عنها بأسبوعْب، وىذا للمسلمْب وحشيّ 
 .(ٔ)الشاب ىو النفس الزكية!
نأى بنفسو لروايات مقتل النفس الزكية قد الثاين  بقولو بالتفسّبوإف كاف الكوراين 

، إال أنو وقع فيما ىو أشد بطبلناً بأنو ىو النفس الزكيةمقتل ٧بمد الصدر  أويلعن ت
علم الغيب الذي ٓب يقع بعُد حينما ذكر طريقة مقتل معرفة فادعى  ،تأويلىذا المن 

يعتمد على كتاٍب وال سنة، وإ٭با ذكر ىذا الكبلـ من غّب أف ىذه الشخصية ا٤بوىومة 
 !.!بإنشاء من تلقاء نفسو

أيب بن  عليبن  حسنبن  حسنبن  عبدابن  ٧بمد النفس الزكية فهو:أما 
 قتل ُب سنة: ٟبس وأربعْب، و (النفس الزكّية): ػوكاف يلّقب ب -رضي ا عنهم-طالب 
، وعمره ثبلث وٟبسوف سنة، وذلك على إثر خروجو على ا٣بليفة العباسي أيب للهجرة

 .(ٕ)جعفر ا٤بنصور
  وإعالن الظهور ،السيطرة على البيت الحرام تمتالنفس الزكية سبعد قتل، 

 وستقوم ثورات مؤيدة للمهدي في بعض البلدان.
ا٢بـر ا٤بكي الشريف بُب بياف علي الكوراين لطريقة مقتل النفس الزكية إفَّ 

                                                           

 (.ٕٚٔ - ٕٙٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٔ)
/ ٕ(، تقريب التهذيب، ص: )٘ٔٗ(، ترٝبة رقم: )ٕٕ٘/ ٜهتذيب التهذيب، ص: ) انظر: (ٕ)

 (.ٕٕٓ/ ٙص: ) للزركلي، (، األعبلـ،ٕٗ٘ٙ(، ترٝبة رقم: )ٕٛ٘
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، ئلماـ الثاين عشرلا٤بزعـو ودعواىم أف مقتلو سيكوف إحدى عبلمات الظهور ا٤بقدس 
ما ال ٱبفى على   على السلطة ا٢باكمة ُب ا٢بجازوسيكوف سببًا لسخط ا٤بسلمْب

اـ مدرؾ ٩با ٱبطط لو الشيعة ويروموف فعلو ُب ببلد ا٤بسلمْب بدعوى ظهور عبلمات قي
 ُب آخر الزماف. قائمهم، وإمامهم الثاين عشر

 :الكوراينيقوؿ 
مضافًا إٔب ما أعطاه ا تعأب  -عليو السبلـ-))البد أف يكوف اإلماـ ا٤بهدي 

أسباب غيبية، قد أعد العدة باألسباب الطبيعية لكي يتمكن من إلقاء خطبتو   من
كاملة، ٍب ليسيطر أصحابو على ا٢بـر الشريف، ٍب على مكة، وذلك بواسطة ا٤بئات أو 

 .(ٔ)األلوؼ من أنصاره اليمانيْب واإليرانيْب وا٢بجازيْب، بل من ا٤بكيْب أنفسهم((
وسيكوف  رة تسبق ظهور ا٤بهدي ُب مكة،ويذكر أنو ستكوف ُب ببلد اليمن ثو 

اإلماـ القائم ىو ا٤بوّجو ا٤بباشر ٥بذه الثورة، حيث تكوف ثورة ُمسددة وُمساعدة للثورة 
ترجع كما كانت الدولة الفاطمية ُب مصر سوؼ تعود و  وأفَّ  ،(ٕ)الٍب ستعقبها ُب ا٢بجاز

ة مصر يرتبط بوضع ، وسيحدث تغيٌّب داخلٌي ُب دول-عليو السبلـ-قبل قياـ القائم 
ة أ٧بمد سيكوف لو حيلة على كنوز ٨ببوأف القائم من آؿ  ،جي من ا٢برب والسلمخار 

 .(ٖ)ُب األىراـ وذخائر سوؼ ٱُبرجها منها
  ولنا أن نتساءل من أين جاء الكوراني بهذه األشياء وجعلها نصرًة آلل بيت

 .النبوة وألبسها لباس التشّيع؟
ائبًل: إف عدـ ذكر ىذا الدور ُب األحاديث ٯبيب بنفسو على ىذا السؤاؿ ق

 .(ٗ)ضرار بوريفة ألجل اافظة عليو وعدـ اإلالش
هنا ُأخفيت عن الناس تقّية، وحفاظًا على سبلمة اإلماـ الثاين عشر، بينما إأي 

                                                           

 (.ٕٕٚ( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي )عج(، ص: )ٓٓ٘(، )ٖٕٕ( عصر الظهور، ص: )ٔ)
 (.ٛٔٔ - ٚٔٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٕ)
 (.ٕ٘ٔ - ٕٔٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٖ)
 ( انظر: ا٤برجع السابق.ٗ)
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!!الكوراين من اعلي ن ٛبكّ   .٢بصوؿ عليها من مصدر غّب معلـو
آرهبم وٛبرير الصفوي للتشيع لتنفيذ مالستغبلؿ وُب كبلمو ما يوّضح ٔببلء مدى ا

حٌب يتمكنوا من السيطرة على  ؛٨بططاهتم باسم الشيعة وباسم ٧ببة آؿ بيت النبوة
 .(ٔ)بلداف ا٤بسلمْب وقبلتهم

 
  ىو يوم إعالن ظهور القائم. -عند الشيعة-يوم القيامة 

 حاديثواألمن اآليات الكرٲبة التحريف والتبلعب بالنصوص لديهم  لقد بلغ
 ،وف على النصوص النبوية الصحيحةتاأصبحوا يقتمبلغًا كبّبًا حٌب لنبوية الشريفة ا

 .٥بم من خبل٥با ديناً خاصاً هبم ويصيغوف
قاموا بفعل ذلك على سبيل ااكاة ٤با يُروى ُب كتب أىل السنة وا١بماعة ُب و 

ية أبواب عبلمات الساعة أو أشراط الساعة الكربى والصغرى، فأخذوا ىذه التسم
شيئًا من ليضفوا عليو  ؛ا٤بنتظر م الشيعة، وأضفوىا على قائعند ا٤بسلمْب الشرعية

 .(ٕ)الٍب ٓب توجد ُب كتبهم وعند علمائهم شرعيةال
بل وصفوا العبلمات الٍب تسبق ظهور قائمهم كوصف عبلمات الساعة الكربى 

أنو  -السبلـ عليو-فقد ُروي عن أيب عبدا  ،لظهورمن حيث تتابعها وتواليها ُب ا
ُسِئَل عن العبلمات الٍب تكوف بْب يدي ىذا األمر؟ فعددىا، ٍب قاؿ لو السائل: جعلُت 

                                                           

٥بذه األحداث والتخطيط  -وىو من زنادقة الشيعة ا٤بعاصرين-( وقد مّهد ٪بم الدين الطبسي ٔ)
ٰبصل  حيث يقوؿ: إنو قبل إعبلف ظهور قائم آؿ ٧بمد سوؼالشريف للوصوؿ للحـر ا٤بكي 

ُب العآب اضطرابات وانعداـ لؤلمن، وجرائم مهولة، وٛبِّب األحياء للموت، وأسر للمسلمْب، 
، ويبدأ ْبقي ا٢بقيْبٌب يأٌب بريق األمل بظهور ا٤بؤمنوخسف باألرض، وحروب وقتاؿ وفًب، ح

وإيراف بلد  -عليهم السبلـ-دور علماء الشيعة وخصوصًا مدينة قم الٍب ىي حـر أىل البيت 
إماـ الزماف، فيظهر فيها ا٤بمّهدوف لقياـ إماـ الزماف. ]انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي 

 - ٜٕٛ(، اإلماـ ا٤بهدي من ا٤بهد إٔب الظهور، ص: )ٖٚ - ٖٚ، ص: )-عليو السبلـ-
 ([.ٖٗٗ(، يـو ا٣ببلص، ص: )ٕٜٕ

 (.ٕٛ٘( انظر: الغيبة، للنعماين، ص: )ٕ)
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 .(ٔ)بعضاً إ٭با ىو كنظاـ ا٣برز يتبع بعضو  ،أخاؼ أف يطوؿ ىذا األمر، فقاؿ: ال !فداؾ
السفاريِب وغّبىم من العبلمة ابن حجر العسقبلين و ا٢بافظ ويشبهو ما نقلو 

، بل (ٕ)أف اآليات العظاـ مثل السلك إذا انقطع تناثر ا٣برز سرعةً : ةعلماء أىل السن
 .ة سيكوف بعد انقضاء عشر عبلماتأف ظهور مهدي الشيع ذكروا صرٰباً 

فالناظر ُب ىذه الروايات يرى أف السياؽ الذي وردت فيو ىو سياؽ ذكر 
قيامتهم ىي ذه ٩با يعِب أف ى ،من غّب تفريق وال ٛبييز بينهما عبلمات وأشراط الساعة

 .(ٖ)ا٤برتقبة وساعتهم
أنو قاؿ: ))ومن  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  أمّب ا٤بؤمنْب علي قد ُروي عنو 

إذ ذاؾ يظهر القمر األزىر،  ، فإذا انقضت العبلمات العشرالعبلمة إٔب العبلمة عجبٌ 
 .(ٗ)توحيد((وّٛبت كلمة اإلخبلص  على ال

                                                           

 (.ٖٕ٘/ ٕ٘)( انظر: ٕبار األنوار، ص: ٔ)
/ ٕ(، ولبلستزادة: لوامع األنوار البهية، ص: )ٜٚ - ٜٙ/ ٖٔ( انظر: فتح الباري، ص: )ٕ)

(، إٙباؼ ا١بماعة، ٖٕٖعبدا، ص: )بن  (، تيسّب العزيز ا٢بميد، للشيخ: سليمافٔٗٔ
 (.ٖٖٓ(، االحتجاج باألثر على من أنكر ا٤بهدي ا٤بنتظر، ص: )ٖٚٔ/ ٕص: )

 العظمى السيد كماؿ ا٢بيدري للقوؿ بأفَّ قيامة الشيعة ىي يـو ظهور آية ا صرّح( وقد ٖ)
وذكر أفَّ ىذا ىو ما تنطق بو روايات القائم، وبأف يـو ظهور ا٤بهدي وارٌد ُب نفس  ،ا٤بهدي

يـو ظهور ا٤بهدي  الدنيا، وٕبسب تعبّبه فإّف ِسْنخَ السياؽ الذي ىو يـو القيامة وال عبلقة لو ب
لقيامة، وذكر أنو ملحق بيـو القيامة، وليس ملحقًا بأياـ الدنيا، وذكر أف يـو ا من ِسْنخِ 

حقيقة يـو ظهور ا٤بهدي وحقيقة يـو القيامة واحدة وال فرؽ بينهما، وٝبيع ىذه العبارات 
لطبلب مستوى ا٣بارج الذي ألقاه عليهم العلمي ُب درسو بلفظها واأللفاظ والتعبّبات قا٥با 

عارض األدلة(، تالنجف بالعراؽ، وعنواف الدرس: ) ُب مدينة ػ(ى ٖ٘ٗٔ/ٗٓ/ٔٓ)ُب تاريخ: 
(، علمًا بأفَّ ىذه ا٤بادة الصوتية للدرس موجودة ُب قناتو الر٠بية با٤بوقع ٚٛٔورقمو: )
 /(.http://www.youtube.com: )العا٤بي اإللكَبوين

ٟبس عبلمات تسبق (، وقد ذكر النعماين أهنا ٕٛٙ - ٕٚٙ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
انظر: الغيبة، ص: ]وقاؿ: ىي أعظم الدالئل والرباىْب على ظهور ا٢بق بعدىا.  ،ظهور القائم

= 
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 عشرفهي كثّبة، بينما العبلمات الكربى عندىم وأما أشراط الساعة الصغرى 
فجعل الشيعة قياـ قائمهم بعد ، ها وٛبامهائاـ القيامة بعد انقضايكوف قي ،عبلمات
 .اء العبلمات العشر الٍب حددوىا!انقض

ع كثرهتا م -عليهم السبلـ-ذكرىا األئمة  يقوؿ النعماين: ))ىذه العبلمات الٍب
إاّل بعد  -عليو السبلـ-تّفاقها موجبة أاّل يظهر القائم واّتصاؿ الروايات هبا وتواترىا وا

 .(ٔ)٦بيئها وكوهنا((
الربقعي: أفَّ ا تعأب جعل ىذه األخبار الٍب يرويها الشيعة ُب كتبهم  ذكروي

 .ادَّعوا أف األئمة يعلموف الغيبوسيلة لفضح أولئك الذين 
إلماـ الثاين جل اتبلعبهم بدين ا تعأب وتسخّب كل شيء ألبياف ألجل و 
إمامهم أهنا عبلمات وأشراط لظهور على عبلمات الساعة وأشراطها  واصاغ ؛(ٕ)عشر

 ا٤بهدي.
  االعتماد على أخبار الشيعة إلثبات األمور المستقبلية. يصحال 

ن مسائل الديأنو ال ٲبكن أف نعتمد على ىذه الروايات ُب إثبات الربقعي ذكر 
 واألمور ا٤بستقبلية، حيث يقوؿ:

وعلى كل حاؿ، ال ٲُبكن االعتماد على مثل ىذه األخبار الٍب تتحدث عن أمور 
 ، ويقوؿ أيضاً:(ٖ)مستقبلية

))علينا أف نقوؿ: إف أيًا من ىذه التنبؤات ال ٲبلك مستنداً وال دليبًل من الكتاب 

                                                           
= 

( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي ٓٓ٘(، )ٖٙٗ، ولبلستزادة: ]الغيبة، للطوسي، ص: )[(ٕٜٕ)
 ([.٘ٗٗ، ٜٖٗ(، منتخب األثر، ص: )ٖٜ)عج(، ص: )

 (.ٜٕٔ( الغيبة، ص: )ٔ)
 (.ٜ٘ٗق علمي، ص: )( انظر: ٙبقيٕ)
 (.ٓٙٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 .(ٔ)ر((ولذا فقد يقع بعضها وال يقع اآلخ ،السماوي
فَّ دين ا تعأب ال ٲبكن أف يؤخذ من روايات إ، إذ وال شكَّ بأفَّ كبلمو صواب

قد نعرفو، و ورواة يعتقدوف أف ا٤بهدي سيأٌب بكتاب جديد، وقرآف غّب ىذا القرآف الذي 
 .(ٕ)تكّفل ا تعأب ٕبفظو

لكونو  ؛يةلسنة ُب إثبات األمور ا٤بستقبلوال يُفهم من كبلمو عدـ االعتماد على ا
خصص ىذه النوعية من األخبار الٍب يرد فيها ذكر ٙبريف القرآف ويرويها رواة يعتقدوف 

 وىو يعِب هبم الرواة الشيعة ال السنة. ىذا االعتقاد الباطل،
 :عبلمات ظهور القائمروايات ويقوؿ ُب وصف 

نينا عن ))والكلمة األخّبة: إفَّ كثّبًا من روايات ىذا الباب فاضحة إٔب درجة تُغ
 .(ٖ)ألف متنها ذاتو يدؿ بكل وضوح على بُطبلهنا(( ؛دراستها ونقدىا

أو وي ىذا الصحيح وال إشكاؿ فيو وقد رُ  وقد يكوف من ىذه الروايات صحيحٌ 
وعلى منهجهم وعقيدهتم ُب أشراط الساعة الكربى عند أىل السنة وا١بماعة ٫بوه 

.  والصغرى ال أشراط مهدي الشيعة ا٤بوىـو
، وىو الذي عناُه الربقعي بقولو: ))ولذا فقد يقع كما سبقُت طرفًا منها  وقد ذكر 

كما سناد وا٤بًب  نو ستقع بعض العبلمات الصحيحة اإلإأي  ؛بعضها وال يقع اآلخر((
وال تقع تلك الروايات الٍب جاءت على وفق  ،وعلى عقيدهتم وردت ُب كتب أىل السنة

 .االعتقاد الشيعي البّْب بطبلنو وفساده
 
 

  
                                                           

 (.ٔٙٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 ُب مبحث: القرآف الذي سيعّلمو ا٤بهدي وأصحابو للناس. وبيان -ا بإذف-( سيأٌب ٕ)
 (.ٔٙٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 .(ٔ)المبحث الثالث: يوم خروج المهدي

ٓب يغب عن أنظار الشيعة ُب عصورىم األؤب ا٢باجة لتحديد يـو ٣بروج اإلماـ 
 .تشّكل الذىنية لعامتهم ودٮبائهمالثاين عشر خصوصاً ُب زمن نشأة عقائد التشيع و 

مهامهم وضع  أذابوف والضعفاء الذين كاف من أسو وقد نشط ُب ذلك الزماف الك
أمد انتظار اإلماـ ا٢بي  الروايات واألحاديث على أئمة آؿ بيت النبوة هبدؼ إطالة

وا٢برص على معرفة يـو خروجو  نتظاراالعقيدة  نتجت كذباهتمحٌب أ ،الغائب
 .ائو أف يعجل فرج اإلماـ ا٤بنتظروااللتجاء إٔب ا بدع

))نبتهل إٔب ا أف ٲبن على البشرية ا٤بظلومة بقرب الفرج  ر:الصد٧بمد يقوؿ 
عليو -، على يد قائده الكبّب ا٤بهدي (ٕ)ولقاء اليـو ا٤بوعود، يـو العدؿ ا٤بطلق

                                                           

وال يعلم  ف ذلك ُب علم الغيب،إإذ  ؛لل ٙبديد يـو معّْب ٣بروج ا٤بهدي( الشك أنو من ا٣بٔ)
بّشرنا بو ٓب يكن على علم بيـو خروجو،  الذي -y-الغيب إال ا تعأب، بل سيد البشر 

فيكوف غّبه أحرى بأف ال يعلموا مٌب سيخرج، بل وٯبب أف ال ٰبرصوا على معرفة شيء تركو 
، ومن ا٣بطأ ا١برأة على ٙبديد -y-وتركو خّب الناس وأفضلهم بعده  -y-سيد البشرية 

وج ا٤بهدي، أو ٙبريف معاين النصوص الواردة ُب عبلمات الساعة، أو فهمهما على يـو ٣بر 
د يُب عصورىم اإلسبلمية مضايق ومكا ، وقد مّر با٤بسلمْبىاومقاصد غّب قواعد االستدالؿ

وفًب وببليا ٓب يتجرأ فيها أحد من أىل ا٢بق والعدؿ من ا٣بروج عن األحاديث الصحيحة 
نهم فرقة الشيعة الٍب ٘برأت شرع ا تعأب، اللهم إال الفرؽ الضالة ومالثابتة واالستقامة على 

 دعاء علم الغيب وٙبديد يـو ٣بروج ا٤بهدي كما سيتجلى ىذا األمر ُب ىذا ا٤ببحث.اعلى 
الكوف ويوجده،  -وجل عز-( العدؿ ا٤بطلق من صفات ا تعأب األزلية قبل أف ٱبلق ا ٕ)

]سورة  ﴾ڳ  ڳ ڳ  ڱ﴿و ٗبفهـو ا٤بخالفة من قولو تعأب: وىذه صفة ثابتة  سبحان
ملك مقّرب  -تبارؾ وتعأب-[، وال يشَبؾ ُب العدؿ ا٤بطلق مع ا (ٜٗ) :الكهف، اآلية رقم

نتشر العدؿ، وال نيب مرسل وال صاٌّب من سائر البشر، وما ورد من أنو ُب عهد ا٤بهدي ي
ويقسم ا٤باؿ بالسوية، فليس من الصحيح التساىل بإطبلؽ وصف العدؿ ا٤بطلق على غّب ا 

 ألفَّ ما سيكوف ُب زمن ا٤بهدي ىو عْب االلتزاـ بشرعو تعأب والقياـ بأمره كما قاؿ: ؛تعأب
= 
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 .(ٔ)((السبلـ
ة وقد ٘برّأ الشيعة على ٙبديد يـو خروج اإلماـ الثاين عشر ا٤بنتظر ليكمل مسّب 

 .األئمة األحد عشر الذين سبقوه
ها ئوإعبلف انتهائها وانقضا ،د لغيبتو الكربىػلزامًا على الكذابْب ٙبديد أموكاف 

 حٌب يطمئن الشيعة ا٤بنتظروف إلمامهم ا٢بي الغائب، ويأنسوف بصّحة اعتقادىم
 .تووسبلم

 وذكر أفَّ من أسباب االىتماـ ،رَّ جعفر العاملي بتعلقهم ٖبروج القائمػأقحيث 
م وجهًا لوجو واجهة األزمات عندما ٯبدوف أنفسهبا٢بديث عن أخبار ا٤بهدي ألجل م

 .وا٣بطّبة مع األحداث الكبّبة
، ويبحثوف -عليو السبلـ-زايد بقضية خروج اإلماـ ا٤بهدي فيظهروف االىتماـ ا٤بت

ث ُب ل، ويلقي ٥بم بعض الضوء على ما سيحدػعن ا٤بزيد ٩با ٲبنحهم بصيص أم
الرغبة الظاىرة، ويبذلوف جهودًا كبّبة  فيستجيبوف ٥بذه ،ا٤بستقبل القريب أو البعيد

تلك النصوص  ،م فهمو من النصوص ا٢باضرة لديهم٤بستقبل األحداث وفق ما يتيسر ٥ب
الٍب جاء أكثرىا غامضاً وغائماً، فاختلط غثها بسمينها، وصحيحها بسقيمها، وتعّرض  

اختلقتو يد األطماع  الكثّب ٩با عدا، وزيَد فيو أو نُػقَِّص منو، ىذا (ٕ)كثٌّب منها للتحريف
                                                           

= 

[، فلما أضاع الناس (ٜٓ) :]سورة النحل، اآلية رقم ﴾چ  چ  چ  ڇ   ڇ﴿
أنو ال ٰبب الظلم وال يرضاه  -جل وعبل-االلتزاـ هبذا األمر الشرعي بينهم وكاف من صفاتو 

لنفسو وال بْب خلقو، فمن ىنا كاف دور ا٤بهدي أف يقيم العدؿ بْب الناس التزامًا بشريعة ا 
 تبارؾ وتعأب بعدما أضاعها الناس.

 (.٧ٙ٘٘بمد الصدر، ُب: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )(  ٔ)
وأخطأ  ،( ولذلك قاـ الربقعي بتصحيح وٛبييز الغث واستخراج السقيم من ىذه النصوص ارفةٕ)

حينما نظر إلثبات عقيدة ا٤بهدي من خبلؿ النصوص الشيعية الٍب ال َيسلم منها نص ٩با 
لك أنَّو يوجد عند الشيعة من النصوص أدى بو لئلجحاؼ ُب إنكار ا٤بهدي، وا٢باصل من ذ

ُب عقيدة ا٤بهدي ما ٯبعل العاقل ا٤بتأمل فيها يكتشف مدى تعارضها وتضادىا فيصطدـ بأفَّ 
= 
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 .(ٔ)واألىواء
ىكذا ينظر السيد جعفر العاملي للشيعة الباحثْب عن بصيص أمل ٖبروج اإلماـ 
ا٤بهدي حٌب لو ٓب تسعفهم نصوص األئمة ا٤بروية ُب ا٤بهدي فهم ال ٲُبانعوف ُب قبو٥با 

 ألجل مواجهة األزمات ايطة هبم.
 ؿ:ءدديهم ليـو خروج ا٤بهدي نتساوقبل بياف ٙب
، ذلك (ٕ)ْبوج ا٤بهدي ما ورد ُب لعن الوقّاتعلى روايات ٙبديد يـو خر  ىل ينطبق

 ويعدُّ توقيتاً للظهور؟أف قيامهم بتحديد يـو ٣بروج اإلماـ صريٌح 

                                                           
= 

العقيدة ال ٲبكن أف تثبت من خبل٥با، يقوؿ ُب ذلك: ))وال شك أف من ا٣بّب ٗبكاف أف 
الدينية بناء على ما يشّمر عآب عن ساعد ا١بد ويسعى ُب تصحيح ٦برى اإلسبلـ والطقوس 

 .([ٕ٘ٓ]نقد مفاتيح ا١بناف، ص: ) .ورد ُب القرآف الكرمي وما ثبت من السنة ا٤بطهرة((
(، وقد كاف ألىل السنة ٜٗ( انظر: دراسة ُب عبلمات الظهور وا١بزيرة ا٣بضراء، ص: )ٔ)

ا، قبو٥با على عبلهتقصُب السبِق ُب ٛبحيص ا٤برويات وعدـ  -ٕبمد ا تعأب-وا١بماعة 
 للكذبة ْب من معاين األحاديث، ومتتبعْبن ُب دراسة أسانيدىا، ومتثبتي ٦بتهدْبفكانوا ملتزم
واة، ويقسموف األحاديث إٔب درجات، وهبذه ا٤بعايّب وغّبىا ، فيبينوف أحواؿ الر ْبوالوّضاع

، -y-استطاعوا ٛبييز األحاديث ُب تلك العصور الٍب انتشر فيها الكذب على الرسوؿ 
 رة كثّباً، وٓب تكن ألجل التمحيصأٮبل الشيعة ٛبييز ا٤برويات، وجاءت إفاقتهم متأخحينما 

ومعرفة ا٢بق، ولكن للَبقيع وتربير واقعهم ا٤برير، وإقرار السيد جعفر العاملي واعَبافو بذلك 
من نوادر اإلقرارات الٍب يذكرىا بعضهم من ا٤بنصفْب ٘باه نصوصهم ومروياهتم ووصف 

وجد من الباحثْب واألقساـ العلمية من يتصدَّى ٤بثل ىذه ا٤بواقف ا٤ببثوثة  لو وحبذاأحوا٥با، 
ُب مصنفاهتم ويستخرجها، فلعلها تكوف فاٙبة خّب ُب إصبلح وإعادة أقواـ منهم ١باّدة 

 الصواب.
، منها: ))كذب ا٤بوقّتوف، ما وقتنا فيما مضى، وال نوقت ات( ورد عن األئمة عدٌد من ا٤برويٕ)

، وإلينا : ))كذب الوقاتوف، وىلك ا٤بستعجلوف، و٪با ا٤بسلموفقو٥بم((، و قبلفيما يست
(، وانظر ٖٓٓ، ص: )([، الغيبة، للنعماينٕٙٗ]انظر: الغيبة، للطوسي، ص: ) .يصّبوف((

 (.ٖٛٙ/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٜٖٕ/ ٔلبلستزادة: إلزاـ الناصب، ص: )
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 غّب صحيحة، وإما أف تكوف ىذه ْبالوقّاتفإما أف تكوف روايات لعن 
إلثباهتم توقيتاً  ؛اقضالوا بصّحة ا١بميع لزمهم التنالتحديدات غّب صحيحة، وإف ق

 لظهور اإلماـ، ولعنهم من يوّقت ظهوره!.
القزويِب حيث ذكر أف يـو خروج ا٤بهدي ٦بهوؿ، وأفَّ وقد خرج من ىذا ا٤بأزؽ 

ُب أي وقت سيظهر جهالة يـو خروجو ىو مقتضى ا٢بكمة اإل٥بية بأف ال يعرؼ الناس 
 .اإلماـ ا٤بنتظر
القائم على  ٙبديد يـو خروجتتضمن  من أحاديثذكره ما سيأٌب  بتفسّب قاـو 

 .(ٔ)ْبأخبار تكذيب الوقّات
عبثًا وببل توطئة وال ٛبهيد لو، فقد أشاروا  ئٙبديد يـو ا٣بروج ٓب ٯب ىذا وإفَّ 
 .حدود لغيبة اإلماـ وطوؿ انتظارهلوجود غاية و 

أنو قاؿ: إ٭با ىلك الناس من  -عليو السبلـ-أخرج الكليِب عن أيب عبدا 
ينتهي إليها،  لة العباد، إفَّ ٥بذا األمر غايةً م ٥بذا األمر، إفَّ ا ال يعجل لعجاستعجا٥ب

 .(ٕ)فلو قد بلغوىا ٓب يستقدموا ساعة وٓب يستأخروا
د تنقضي فيو غيبة اإلماـ ويظهر للناس، وإ٭با ػوىذا النص فيو إشارة إٔب وجود أم

 وذكر أحداث الظهور. ىو كالتمهيد للروايات الٍب جاَء فيها ٙبديد يـو الظهور
وظهرت روايات ونصوص ٩باثلة جاء فيها إشارة ووصف ليـو خروج ا٤بهدي، 

عليو -خروج القائم  -عليو السبلـ-لسي أنو ذُِكر عند أيب عبدا منها ما أخرجو اجمل
 لو: كيف لنا أف نعلم ذلك؟ فقاؿ: فقيل -السبلـ

 .(ٖ)(وفةكم وٙبت رأسو صحيفة عليها مكتوب )طاعة معر يصبح أحد 
أنو قاؿ:  -رضي ا عنو-طالب  أيببن  ومنها ما أخرجو اجمللسي عن علي

                                                           

 (.ٕٔٛ - ٕٚٚمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٔ)
 (.ٜٖٙ/ ٔ( انظر: أصوؿ الكاُب، ص: )ٕ)
 (.ٖ٘ٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٜ٘ٛ 
 

، وينادي مناٍد من : يا أىل ا٥بدى اجتمعواعند الفجر))يُنادي مناٍد ُب شهر رمضاف 
 .(ٔ)قَبل ا٤بغرب بعد ما يغيب الشفق: يا أىل الباطل اجتمعوا((

من األياـ  اً لكوهنم ذكروا عدد ؛تفق كلمتهم على ٙبديد يـو ا٣بروجكما أنو ٓب ت
وذكر أف نصوص يـو ا٣بروج ٨ُبتلفة  ،رَّ بو كامل سليمافػا٤بتعارضة ٣بروجو، وىو ما أق

 .(ٕ)فيما بينها
يكوف ُب كل يوـٍ منها خروٌج  بصّحة ىذه األياـ أفْ وعليو فستكوف نتيجة القوؿ 

نظّب تعدد أياـ  ايتفرّقو أو أف ينقسم الشيعة و  ،هدي ُمغاير للخروج السابقاـ ا٤بلئلم
 .ا٣بروج

فإذا نعق شخٌص منهم ُب أحد ىذه األياـ وأعلن أنو اإلماـ الثاين عشر انضمت 
إليو طائفة، ٍب إذا نعق ُب اليـو اآلخر شخٌص آخر وأعلن أنو اإلماـ الثاين عشر 

 .ك عنهم ببعيدٍ ة، وىكذا، وليس ذلانضمت إليو طائف
ينتظرونو لطوائف وفرؽ فقد انقسموا ُب بداية نشأهتم وعند غيبة اإلماـ الذي 

فلعل االنقساـ الثاين داخل التشيع سيحدث ُب يـو خروج  ،(ٖ)ن طائفةيضاىت العشر 
 ا٤بهدي.

  ًلخروج المهدي. تعيين الجمعة يوما 
 اجمللسي عن أيب عبدا أنو قاؿ:روى 

معة: ٨بتٌص ، يقوؿ النوري الطربسي: يـو ا١ب(ٗ)يت يـو ا١بمعةٱبرج قائمنا أىل الب
-اف مولده السعيد : أنّو كأحدىامن عدة وجوه:  -لسبلـعليو ا-ومتعلٌق بإماـ العصر 

                                                           

 (.ٖٗ٘(، يـو ا٣ببلص، ص: )ٕٗٚ /ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٖٔ٘( يـو ا٣ببلص، ص: )ٕ)
(، العواصم من القواصم، البن ٚٔ( انظر: الفرؽ بْب الفرؽ، لعبدالقاىر البغدادي، ص: )ٖ)

 (.ٜٕٙ/ ٘الوزير، ص: )
 (.ٜٕٚ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
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سوؼ يكوف ُب  -عليو السبلـ-ف ظهوره أ: واآلخر، (ٔ)ُب ىذا اليـو -عليو السبلـ
 .(ٕ)ليـو أكثر من باقي األياـذلك اليـو أيضاً، والَبقب واالنتظار للفرج ُب ىذا ا

عة الذي سيخرج فيما يوصي كامل سليماف عمـو الشيعة ٗبا يلزمهم فعلو يـو ا١بم
 فيو ا٤بهدي بقولو:

فإذا صليتم الفجر من يـو ا١بمعة ا٤بذكور، فادخلوا بيوتكم، وأغلقوا أبوابكم، 
روا سّجداً تم بالصيحة فخوسدوا الكوى، ودثروا أنفسكم، وسدوا آذانكم، فإذا أحسس

 .(ٖ)سبحاف ربنا القدوس، فإنو من فعل ذلك ٪با، ومن برز ٥با ىلك وقولوا:
ي ُب يـو وقولو: ومن برز ٥با ىلك، يؤكد أنو بالفعل قد ٰبدث االنقساـ الشيع

بينما  دوف ٣بروجو، ألفَّ اإلماـ ٰبتاج ألنصار ينصرونو وٲبهّ  ؛خروج اإلماـ الثاين عشر
 ز فيو ىذا اليـو ىبلؾ.يذكر أف الربو  كامل سليماف

 خروج المهدي.ل اً يوم وتحديده ،تعيين السبت يوماً لعاشوراء 
 أيب جعفر أنو قاؿ: روى اجمللسي عن
قتل فيو ا٢بسْب  يـو السبت يـو عاشوراء، اليـو الذي -عليو السبلـ-ٱبرج القائم 

الركن وعنو: كأين بالقائم يـو عاشوراء يـو السبت قائمًا بْب ، (ٗ)-عليو السبلـ-

                                                           

 .فيهاه يد مولدتحدبوقع االختبلؼ  وأياـ نوات( سبق ُب مبحث والدتو ذكر عدة سٔ)
 (.ٖٕ٘ - ٚٔ٘/ ٕ( انظر: النجم الثاقب، ص: )ٕ)
 (.ٕٗ٘( انظر: يـو ا٣ببلص، ص: )ٖ)
(، ويعزو ٪بم ٘ٙٗ - ٗٙٗ(، منتخب األثر، ص: )ٕ٘ٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)

الدين الطبسي اختبلؼ الشيعة ُب ٙبديد يـو خروج ا٤بهدي إٔب سابق االختبلؼ ُب ٙبديد 
قتل يـو  -عليو السبلـ-٢بسْب فيقوؿ: ))لعل مردَّ ذلك االختبلؼ ُب أفَّ ا٢بسْب يـو مقتل ا

 ؛([. وىذا التربير ضعيفٖٚ]ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي، ص: ) .ا١بمعة أو السبت((
ف وليس علماء الشيعة، وكاف األؤب على و ف الذين حددوا أياـ ا٣بروج ىم األئمة ا٤بعصومإإذ 

مرجع االختبلؼ ىو كذب الرواة وانتشار االختبلؽ والوضع ُب  الطبسي أف يقوؿ: إف
 ا٤برويات.
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، ٍب استدؿ -ـعليو السبل-الطربسي: وىو يـو خروجو وظهوره ، يقوؿ النوري (ٔ)وا٤بقاـ
 .(ٕ)بالرواية السابقة

( حيث يتفق ىذا الشعار مع يرفعوف شعارًا ُب عاشوراء: )يا لثارات ا٢بسْبو 
الزعم أنو سيكوف يـو ظهور اإلماـ القائم ليثأر ٕبق اإلماـ ا٢بسْب ُب اليـو الذي قُتل 

 .وفي
، يـو قتل يقـو يـو عاشوراء -صلوات ا عليو-فعن أيب عبدا: إف القائم 

 .(ٖ)-عليو السبلـ-علي بن  ا٢بسْب
 .تعيين يوم عيد النيروز المجوسي يوماً لخروج المهدي 

ية ألجل ٙبديد يـو خروج إمامهم الثاين ٓب يكتِف الشيعة باألياـ وا٤بناسبات العرب
ماـ ا٤بنتظر بينما عشر فيها حٌب ذكروا أفَّ العرب من الشيعة أضاعوا يـو خروج اإل

 .حفظو الفرس!
 أنو قاؿ: -عليو السبلـ-ا يرويو اجمللسي عن أيب عبدا وذلك كم

                                                           

(، الغيبة، ٜٕٔ(، الغيبة للنعماين، ص: )ٜٕٚ، ٜٕٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٕ٘ٗللطوسي، ص: )

 (.ٕٛ٘ - ٖٕٕ/ ٕ( انظر: النجم الثاقب، ص: )ٕ)
ليماف ُب أحداث يـو ا٣بروج بقولو: (، ويفّصل كامل سٜٕٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)

ُب شوَّاؿ، وٛبّب القبائل وتتحارب ُب ذي  صيحة ُب رمضاف، فإهنا تكوف معمعةً ))إذا كانت ال
، وُيسلب ا٢باج ها فتجندىم للحربئة ضريبة الدـ من أبنالأخذ كل قبيأي: ت-القعدة 

؟!. ىيهات، ىيهاتوتسفك الدماء ُب ذي ا٢بجة، وا ، وما اـر . يُقتل الناس ىرجاً .ـر
فبلف ىو ا٤بهدي قائم آؿ ٧بمد، فا٠بعوا بن  ىرجاً!. ٍبَّ يُنادي مناٍد من السماء: أال إف فبلناً 
.. حيث يدعو للبيعة ُب صبيحة يـو ا٣ببلصلو وأطيعوا!. وذلك الصوت صوت جربائيل حْب 

([، ٕٓٛ: )]يـو ا٣ببلص، ص .يـو عاشوراء ليكوف الفرج(( -عليو السبلـ-ٱبرج اإلماـ 
، وسيأٌب مزيد بياف ُب (ٓٗ-ٖٚ، للسيد ابن طاووس، ص: )انظر لبلستزادة: ا٤ببلحم والفًب

 مبحث: الشعارات الٍب يرفعها الناس ُب عهد ا٤بهدي.
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ظفره ا يـو النّبوز ىو اليـو الذي يظهر فيو قائمنا أىل البيت، ووالة األمر، وي
نّبوز إال و٫بن نتوّقع فيو الكوفة، وما من يـو  (ٔ)تعأب بالدجاؿ، فيصلبو على ُكّناسة

 .(ٕ)ألنّو من أيّامنا، حفظتو الفرس وضّيعتموه ؛الفرج
 بقولو: وقد حاوؿ ٪بم الدين الطبسي ا١بمع بْب ىذه األياـ ا٤بتعارضة

كوف كبلٮبا ُب يـو واحد، قد يتطابق يـو عاشوراء مع يـو النّبوز، وٰبتمل أف ي
 .قاف مع يـو ا١بمعة أو يـو السبتوقد يتطاب

حددت يومْب للظهور ا١بمعة بينما تكمن ا٤بشكلة والتعارض بْب الروايات الٍب 
ٍب حاوؿ توجيو التعارض بْب الروايات فجعل يـو ا١بمعة ألجل الظهور والقياـ  ،والسبت

إل٥بي والقضاء على قرار وتثبيت النظاـ امن الغيبة، ويـو السبت ألجل القياـ على است
 .ا٤بعارضْب لو

إال أنّو شكك ُب صحة أسانيد الروايات الٍب حددت يـو السبت ٣بروج 
 جو خر يكوف فيو ، وكأنو ٲبيل إٔب أفَّ يـو ا١بمعة سيتطابق مع يـو النّبوز وس(ٖ)القائم

 اإلماـ الثاين عشر ا٤بنتظر.
  ال تعيين ليوم خروج المهديأنو. 

أدرؾ علي الكوراين حقيقة التعارض ا٢باصل ُب روايات ٙبديد يـو خروج  لقد
 بقولو: فأجاب عنها ،واضطراب علماء الشيعة ُب حّل ىذه اإلشكاليةا٤بهدي 

، وسيبدأ  إفَّ أصحاب ا٤بهدي سيجتمعوف ُب ا٢بـر ا٤بكي يـو التاسع من ٧بـر
كة، ٍب يسيطر أصحابو وبقية حركتو ا٤بقّدسة بعد صبلة العشاء، بتوجيو بيانو إٔب أىل م

                                                           

( الُكناَسُة بالضم: القمامة، وكناسة البيت: ما كسح منو من الَباب فألقي على بعضو، وكنس ٔ)
ة عنو. والكناسة: بالكوفة، ٧بلة هبا. انظر: ]تاج العروس، ا٤بوضع يكنسو كنساً: كسح القمام

 (.ٜ٘/ ٖ([، خزانة األدب، ص: )ٖ٘ٗ/ ٙٔص: )
 (.ٖٛٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
 (.ٗٚ - ٖٚ، ص: )-عليو السبلـ-( انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٖ)
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 .تلك الليلة على ا٢بـر وعلى مكة أنصاره ُب
، ويطلب يوجو بيانو لشعوب العآب بلغاهتاأي العاشر من ٧بـر  ؛وُب اليـو الثاين

 .(ٔ)منهم النصرة على الكافرين والظا٤بْب
من غّب تعيْب ليـو  ُب العاشر من ٧بـر وىكذا يكوف الكوراين قد حدد يـو ا٣بروج

١بمعة أو السبت أو عيد النّبوز واكتفى بذكر شهر ٧بـر ومناسبة عاشوراء للخروج من ا
 إشكالية التعارض ُب روايات يـو ا٣بروج.

 .موقف البرقعي من ىذه التحديدات المتعارضة 
ٓب يفّصل الربقعي القوؿ ُب بياف موقفو من تلك التحديدات، فقد ساؽ الروايات 

ويرى أف الشيعة وقعوا ُب  ، عامة لقبوؿ األقواؿ واآلراءالدالة على التعارض وذكر أصوالً 
 ٨بالفة ىذه األصوؿ أثناء ٙبديدىم لليـو الذي سيخرج فيو ا٤بهدي، وىي:

 .الروايات ٨بالفة للقرآف الكرمي ف متوف ىذهأ .ٔ
 .٨بالفة للسنن اإل٥بية ُب ا٣بلقأهنا  .ٕ
ٞبقاء ومهملة  اً بار قائبًل: إهنا ال تعدو أف تكوف أخ روايات التحديدتنّدر بٍب 

، (ٖ)ف ومطعوف هبم وىم رواة األخبار الذين رووا غّبىاو ، ورواهتا ٦بروح(ٕ)وليس ٥با قيمة
 ٍب يقوؿ:

، واكتفى هبذا (ٗ)))أفبل يدؿُّ تعارض ىذه األخبار وتناقضها على كذب رواهتا؟!((
 .ا٤بوقف من ىذه األخبار
تعارض مع ٙبديد الشيعة ليـو تا ي ما اآليات الكرٲبة الٍب يرى أهنعوٓب يذكر الربق

                                                           

 (.ٕٕ٘، ٕٛٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٔ)
 (.ٜٙٗي، ص: )( انظر: ٙبقيق علمٕ)
( انظر: ا٤برجع السابق، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إٔب والية الفقيو، ألٞبد ٖ)

 (.ٙٛٔالكاتب ص: )
 (.ٓٚٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)
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 ؟.خروج مهديهم
وليس ىذا دفاعًا عنهم فنحن ال نوافقهم على ىذا التحديد ولكن نقوؿ إف 

عارض ال يكوف بالقوؿ إنو ٨بالف للقرآف الكرمي
ُ
دوف بياف وجو  ا١بواب السآب عن ا٤ب

 دعاء للغيب.اولكن بالقوؿ إف قو٥بم ا٤بخالفة، 
يعة من خرافات ُب ٙبديد موعد خروج ا٤بهدي، فهذا ما لدى الش وأخيراً:

فإهنم ال ينشغلوف هبذه األمور الغيبية، ويكتفوف باإلٲباف  ،خبلفًا ألىل السنة وا١بماعة
َبؾ أف ي وكذا فإف الواجب على كل مسلم ،-y-هبا كما أخرب عنها الرسوؿ 

الجتهاد فيو العمل الصاّب وا ُب أف يبذؿ جهدهو  ،االشتغاؿ بتحديد يـو ٣بروج ا٤بهدي
 .تعأب أف ٯبنبو الفًب ودعاء ا

 بادري، فا٤بسلم (ٔ): ))بادروا باألعماؿ فتنًا كقطع الليل ا٤بظلم((-y-فقد قاؿ 
، أو حصوؿ فتنة ٛبنعو وعمل األوقات قبل حلوؿ أجلو، وانقطاع بفعل ا٣بّبات واغتناـ

أو ظهور عبلمة  ،من العمل الصاّب، وأف ٯبتنب االشتغاؿ بتحديد يـو ٣بروج ا٤بهدي
 .ؿ أو وقت ظهور الدابة، و٫بو ذلكلدجالأو معرفة موعد  من عبلمات الساعة،

فا٤بقصود من االعتقاد با٤بهدي بشارة ا٤بؤمنْب ا٤بخلصْب وإيناس أنفسهم وحّثهم 
 .ا تعأب شرعوااللتزاـ ببينهم على إقامة العدؿ 

  

                                                           

 (.ٜٕٚٗ، ٛٔٔ( أخرجو مسلم، برقم: )ٔ)
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ٜ٘٘ 
 

 
 .تهم للمهديالمبحث الرابع: ما أوجبوه على أنفسهم عند مشاىد

هدي ُب ا٤برّة لقد أوجب الشيعة على أنفسهم فعل بعض األشياء عند مشاىدة ا٤ب
 .األؤب بعد ظهوره

ولكن ٜبّة أسئلة تنبعث من مرويات الشيعة ا٤بتضاربة ُب شأف ا٤بهدي، فهل ىم 
ديهم القائم ا٤بوعود الذي ينتظرونو منذ ما يزيد على ألف ومائة سوؼ ُيشاىدوف مه

فيتبعونو م بشخصية أخرى غّب قائمهم ا٤بنتظر ٥بسوؼ ُيشّبو وٟبسوف عامًا فعبًل أـ 
 ؟!.على أنو ىو اإلماـ ا٤بهدي

وىل سوؼ ينقسم الشيعة ألقساـ وأحزاب وٝباعات وكل قسم وحزب وٝباعة 
 .الٍب يتبعها القسم اآلخر منهم؟ة منهم تتبع شخصية غّب الشخصي

 قاؿ: -عليو السبلـ-عن أيب عبدا  أخرج اجمللسي
ُب بياف  اجمللسي ، وقاؿ(ٔ)من أي عشرة راية مشتبهة، ال يُدرى أيٌّ  ولَبفعنَّ اثنتا

 .(ٕ)منها حقٌّ متمّيزاً من أّي منها ىو باطل رى أيٌّ : أي ال يُدأيب عبدامعُب كبلـ 
فإذًا االنقساـ الشيعي حاصٌل بفعل تعدد الرايات الٍب سَُبفع زمن ظهور القائم 

 منها راية ا٤بهدي ا٤بنتظر. أيٌّ ى ٕبيث يشتبو على الشيعة وال يُدر 
ولَك أف تتصور ما سيكوف من ىيجاف وفًب واختبلط لؤلمور ٗبجرد ظهور ىذه 

 لرايات ا٤بتعددة الٍب يّدعي كٌل منها أنو اإلماـ الثاين عشر.ا
 .طريقة السالم على اإلمام المهدي 

ل وليس إفَّ السبلـ على اإلماـ ا٤بهدي ال يكوف كالسبلـ على غّبه من البشر، ب
 .-عليهم السبلـ-مثل السبلـ على األنبياء 

                                                           

 (.ٕٔٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٖٕٛ/ ٕ٘ا٤برجع السابق، ص: )انظر: ( ٕ)
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ة خاصة بو، وقد حدد فإذا التقى الشيعي بالقائم فالواجب عليو أف ٰبييو بتحي
 ، فقد أخرج اجمللسي عنو أنو قاؿ:جعفر وة ىذه التحّية اإلماـ ا٤بعصـو أبطريق

فمن بقي منكم حٌّب يلقاه فليقل حْب يراه: السبلـ عليكم يا أىل بيت الرٞبة 
 .لرسالة، ومعدف العلم وموضع ابوةوالن

أف يقاؿ: يا بقية  -عليو السبلـ-أنو روي بأف التسليم على القائم وذكر اجمللسي 
 .(ٔ)ا ُب أرضو

ويذىب القزويِب إٔب أف سبب مناداة الشيعة لئلماـ ا٤بهدي عند مشاىدتو 
ا٤بسلمْب  بوصف "بقية ا" أنو من باب التعظيم والتجليل للقائم، كما هنى ا تعأب

چ  چ  ڇ  ڇ  ﴿: -وجل عزّ -با٠بو، فقاؿ  -y-ا رسوؿ ا بأف ينادو 

، فكذلك اإلماـ ا٤بهدي ال يكوف السبلـ عليو (ٕ)﴾ڇ  ڇ ڍ ڍ
 سبلـ على غّبه، حيث يقوؿ الباقر:مثل ال

، ا أىل بيت الرٞبة والنبّوةمن أدرؾ منكم القائم فليقل حْب يراه: السبلـ عليكم ي
 .(ٗ)،(ٖ)ومعدف العلم وموضع الرسالة
ذكر بأف سياؽ ىذه الرواية يدؿُّ  ،الربقعي ما َسَلفَ  أبو الفضل وبعد أف استعرض

بناء مكانة  ن أجل ٙبقيق ما هتواه أنفسهم ُب شأف على أهنا مصنوعة ومنسوبة لؤلئمة م
 .لقائم ا٤بوىـوكبّبة ل
فبل عجب أف تُروى مثل  (٘)فو ويج ذلك أفَّ معظم الشيعة أُمِّيتر على م أعاهنو 

                                                           

(، يـو ا٣ببلص، ص: ٕٔٗ/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٖٙ/ ٔ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: ) (ٔ)
(ٖٕٓ.) 
 (.ٖٙ: )اآلية رقم( سورة النور، ٕ)
 (.ٖٖٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
 (.ٔٓٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٗ)
 ( غّب متعلمْب.٘)
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 .(ٔ)ىذه الروايات بينهم
ٕبكم  مُب مساكن الشيعة وبيوهت اً ذلك بالواقع الذي ُيشاىده منتشر  واستدؿ على

 فّبى ما يصنعوف فيها، حيث يقوؿ: دخل إٔب ٦بالسهم وبيوهتمأنو يعيش ُب وسطهم وي
 ُملصقات حائطّية وشعارات مكتوبة فهم يصنعوف من ىذا الوصف )بقية ا(

ويصرفوف مبالغ طائلة ُب صنعها بداًل من صرفها على  ،على األقمشة با٣بط العريض
 .(ٕ)لل الناسضإٔب اإلسبلـ األصيل ال على ما يُ الدعوة 

 بقية اهلل" إذا لقوُه.ـتسمية الشيعة للمهدي ب نرقعي عالب جواب" : 
الربقعي ُب بياف وجو ا٣بطأ الذي وقع فيو الشيعة بتسميتهم لئلماـ ا٤بهدي  يقوؿ
 :بػ: بقية ا

))إذا انتبهنا إٔب سياؽ اآلية وما جاء بعدىا تبْبَّ لنا بوضوح أهنا تتعلق بقـو 
 ڈ ڎ﴿ ِعظُُهم ويقوؿ ٥بم:يَ  -عليو السبلـ- شعيب الذين كاف نبيهم

گ  ک  ک  ک  ڑ ک ژ ژ ڈ

 ؛(ٖ)﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ٍب قاؿ:  ﴾گ گ گ
راُد من "بقية ا" الربح ا٢ببلؿ الذي  ،وا ٗبا يبقى لكم من الربح ا٢ببلؿأي اكتف

ُ
فا٤ب

 
ُ
وىذا الذي ذكرناه  ،-عليو السبلـ-ـ ىم قـو شعيب خاطبوف بالكبليكسبو البائع، وا٤ب

 .(ٗ)ىو الذي يذكره ٝبيع ا٤بفسرين من أىل السنة((
                                                           

 (.ٜٙٔلمي، ص: )( انظر: ٙبقيق عٔ)
 ٕٔ٘( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي )عج(، ص: )ٓٓ٘(، )ٓٔٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

- ٕٕ٘.) 
 (.ٙٛ-٘ٛرقم: ) ات( سورة ىود، اآليٖ)
كبلـ ا٤بفّسرين من أىل السنة: جامع على سبيل ا٤بثاؿ من  (، انظر ٓٔٔ( ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)

 - ٜٖ٘/ ٕ(، زاد ا٤بسّب، ص: )ٜ٘ٔ/ ٗ) (، معآب التنزيل، ص:ٔٗٗ/ ٗٔالبياف، ص: )
(، الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور، للسيوطي، ٙٛ/ ٜ(، ا١بامع ألحكاـ القرآف، ص: )ٜٖٙ
 (.ٙٙٗ/ ٗص: )



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٜ٘ٛ 
 

وىذا يعِب  ،يعة بتفاسّب أىل السنة وا١بماعةوُيبلحظ احتجاج الربقعي على الش
منو  إضافة إٔب فهمو، و٧باولة فهم القرآف الكرمي منهاالربقعي  علمية يتلقى أهنا مصادر

 لربط الشيعة هبذه التفاسّب ال بتفاسّب الشيعة.
 .تقبيل يد المهدي عند مشاىدتو 

 ويسلموا هإلماـ القائم بعَد أف يلقو تقبيل يد االقياـ بأوَجَب الشيعة على أنفسهم 
 ما ال يليق ببشر. ه من الغلو ُب مدحو ووصفوعليو ويسمعو 

نا لتقدمي ا١بن عهم ا١بن، وال معُب ىٍب يتب ،وأوَُّؿ من يتقدمهم لتقبيل يده ا٤ببلئكة
 .يقبلوف يد اإلماـ بعد ا٤ببلئكة! إال أهنم جعلوا ا١بن الناس على الصا٢بْب من

 أنو قاؿ: (ٔ)عمربن  ة اجمللسي عن ا٤بفّضلقد أخرج العبلمو 
لوف: ٠بعنا وأطعنا وال ويقو  (ٕ)فأوَّؿ من يقّبل يده ا٤ببلئكة، ٍب ا١بن، ٍب النقباء

، ٰبّدث بعضهم بعضاً (ٖ)يبقى ذو أذف من ا٣ببلئق من البدو وا٢بضر، والربِّ والبحر
 .(ٗ)ويستفهم بعضهم بعضاً ما ٠بعوا بآذاهنم

                                                           

ا٣بطّابية، وكذا  أنو كافر وملعوف ومن غبلة الشيعةعمر ا١بعفي، وصفو الصادؽ ببن  ( ا٤بفضلٔ)
]انظر: رواة األخبار عن األئمة األطهار، ٧بمد  .قاؿ عنو النجاشي وابن الغضائري والكشي

ويقاؿ ٥بم ا٤بفضلية لكوهنم  ،([، وتتبعو إحدى طوائف الشيعة٘٘ٔ - ٖ٘ٔالصادؽ، ص: )
 ([.ٜٕ]انظر: مقاالت اإلسبلميْب، ص: ) .جعفربن  وقفوا اإلمامة على اإلماـ موسى

]انظر: مرقاة  .د غزوة بدر( النقباء ىم الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة، ومنهم من شهٕ)
ف و ([، وقد اعتاد ا٤بَبٝبٖٕٗٚ/ ٚ: )ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح، للمبل علي القاري، ص

النقباء ليلة العقبة. ]انظر لبلستزادة:  د ىؤالء النقباء القوؿ: وكاف أحدَ حينما يعرضوف ألح
لسّبة النبوية البن  (، أٔٔ - ٘ٓٔ/ ٔالسّبة النبوية وأخبار ا٣بلفاء، البن حباف، ص: )

 وما بعدىا([. ٕٜٔ/ ٕكثّب، ص: )
ذوي إكماؿ كذبو بذكر البحر األ٠باؾ، ونسي ٨ُبتلق الرواية ُب ( ذو أذف ُب الرب ا٢بيوانات، و ٖ)

 اآلذاف ُب ا١بو من الطيور.
(، تطور ٕٖ(، نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )ٛ/ ٖ٘( أخرجو اجمللسي، ص: )ٗ)

 (.ٜٜالشيعي من الشورى إٔب والية الفقيو، ص: ) الفكر السياسي



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٜٜ٘ 
 

يحة ا٤بزعـو إعبلف والذي يظهر أهنا الص ؟ٓب تبّْب الرواية ما الذي ٠بعوه بآذاهنم
 .بعد ٠باعهاظهور ا٤بهدي 

وٯبيب عنو ٔبواب واحٍد وىو  ،ٔب أف ىذا من الكذب واالفَباءيذىب الربقعي إو 
فكيف تقـو بتقبيل يد من ىو أقلُّ منو  -y-بلئكة ٓب تكن تقبل يد رسوؿ ا أف ا٤ب

 .(ٔ)شأناً ومنزلة؟!
صلح 

ُ
عبداللهي بأف ما ورد من تقبيلهم ليد اإلماـ ا٤بهدي حْب ـ. ويشكك ا٤ب

وىذا ا٣برب عبارة عن قصة خيالية خرافية  ،مرعبن  رؤيتهم لو أخذوه من خرب ا٤بفضل
 .رد فيها ما يثبت تلفيقها وكذهباوقد و  ،ملفقة

 مثل قو٥بم ُب ىذه القصة:
، (ٕ)لناس قصة قتل ٰبٓب وصلب عيسىإفَّ ا٤بهدي إذا ظهر فسوؼ يقصُّ على ا

 .ٓب يُقتل وٓب ُيصلب -عليو السبلـ-ا٤بسلمْب يعلموف أف النيب عيسى  مع أف ٝبيع

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿قاؿ ا تعأب:  كما

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ڱ  ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   کڑ  ک  ک  ک

 .(ٗ)،(ٖ)﴾ں

 
                                                           

 (.ٕٔ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٗٔ/ ٖ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
 (.ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔرقم: ) تاف( سورة النساء، اآليٖ)
عمر ما ورد فيو من إساءة أليب بكر الصديق بن  ( كما ذكر أفَّ من دالئل كذب خرب ا٤بفّضلٗ)

فالناس يعرفوف فضلهما الوارد ُب القرآف الكرمي وُب السنة  ،-ي ا عنهمارض-وعمر الفاروؽ 
النبوية وُب سّبهتما التارٱبية العطرة، فإذا صدرت اإلساءة إليهما ُب ىذه الرواية فهو عبلمة 

 ([.ٖٙ - ٖٖعلى أهنا مكذوبة. ]انظر: نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٙٓٓ 
 

 .أّول من ينصر اإلمام المهدي عند لقياُه 
يذكر كامل سليماف أّف ُنصرة عامة الشيعة لقائم آؿ ٧بمد بعد إعبلف ظهوره 

 من: أف ينصره على األعداء كلٌّ  تكوف بعدَ 
ا٤ببلئكة ، و (ٖ)ا٤بنزلْبا٤ببلئكة ، و (ٕ)ا٤بردفْبا٤ببلئكة ، و (ٔ)ْبا٤ببلئكة ا٤بسوم

                                                           

  چڃ﴿ سومْب الذين سينصروف قائم الشيعة مأخوٌذ من قولو تعأب:( ىذا الوصف للمبلئكة ا٤بٔ)

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 

لمؤمنْب ُب ([، وقد نزؿ ىذا الوعد اإل٥بي لٕ٘ٔ) :]سورة آؿ عمراف، اآلية رقم ﴾ڈ
غزوة ُأحد إف صربوا واتقوا فإفَّ ا سيمّدىم ٖبمسة آالؼ من ا٤ببلئكة مسّومْب، ومعُب: 
)مسّومْب( أف ا سّومها، وقيل: أف ا٤ببلئكة سّومْت لنفسها بعبلمة، ورّجح الطربي أهنا 

 ٖٚٔ/ ٚفعلت ذلك قربًة لرهبا بعد أف مكنها منو تبارؾ وتعأب. ]انظر: جامع البياف، ص: )
]انظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف، ص:  .([، وذكر القرطيب أهّنا سّومت خيلها بعبلمةٜٛٔ -
(، الغيبة للنعماين: ٜٕٔ/ ٔ([، التبياف ُب إعراب القرآف، للعكربي، ص: )ٜٙٔ/ ٗ)
(ٖٕٕ.) 

ٱ  ﴿( ىذا الوصف للمبلئكة ا٤بردفْب الذين سينصروف قائم الشيعة مأخوذ من قوؿ ا تعأب: ٕ)

 ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٻ
ُب غزوة بدر عندما  -y-[، وقد نزؿ ىذا الوعد اإل٥بي لنبيو (ٜ) :]سورة األنفاؿ، اآلية رقم

ماء، يديو للس العدد الكبّب لكّفار قريش ٍب نظر ألصحابو، فرفع -y-شاىد رسوؿ ا 
-بكر الصديق  وفرفعو أب -y-ه من فوؽ عاتقو الشريف ؤ وظلَّ يدعو ربو حٌب سقط ردا

أي: بعضهم  :)مردفْب( وأنزؿ ىذه اآلية الكرٲبة، ومعُب ، واستجاب ا دعاءه-رضي ا عنو
([، التبياف ٚٔٗ - ٛٓٗ/ ٖٔعلى إثر بعض، وقيل: متتابعْب. ]انظر: جامع البياف، ص: )

(، وانظر: حديث ابن عباس ُب صحيح البخاري، برقم: ٚٔٙ/ ٕعراب القرآف، ص: )ُب إ
 (.ٖٙٚٔ(، وعند مسلم برقم: )٘ٗٙٗ)
ڤ  ﴿( ىذا الوصف للمبلئكة ا٤بنزلْب الذين سينصروف قائم الشيعة مأخوذ من قولو تعأب: ٖ)

]سورة  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ
ُأحد وُب  غزوة[، يذكر اإلماـ الطربي أفَّ ىذه اآلية نزلت ُب (ٕٗٔ) :آؿ عمراف، اآلية رقم

= 



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٙٓٔ 
 

على مقدمتهم، وميكائيل على ساقتو،  -عليو السبلـ-جربيل معهم ، و (ٔ)الكروبيْب
 (ٕ)وإسرافيل على يساره، والرعب من أمامو وخلفو وعن ٲبينو ومشالو، وا٤ببلئكة ا٤بقربوف

 .(ٖ)امودّ خُ 
                                                           

= 

ىذه اآلية يذّكر ا تعأب عباده ا٤بؤمنْب بأنو نصرىم ُب بدر وأمّدىم با٤ببلئكة يقاتلوف معهم، 
با٤ببلئكة ُب ىذه الغزوة كما فعل ُب غزوة بدر. ]انظر: وأهنم إف صربوا واتقوا فسوؼ ٲبدىم 

(، ٓٓٔ - ٜٛ/ ٕ([، معآب التنزيل، للبغوي، ص: )ٜٛٔ - ٖٚٔ/ ٚجامع البياف، ص: )
 (.ٕٜٖ٘ - ٜٖٔ٘صحيح البخاري، باب قصة غزوة بدر، األحاديث رقم: )

ا٤ببلئكة. ]انظر: ( أخرج ابن حجر عن أيب العالية أنو قاؿ: جربيل من الكروبيْب وىم سادة ٔ)
([، وأخرج الدارمي عن ابن عّباس أفَّ الكروبيْب أكثر أىل ٖٚٓ/ ٙفتح الباري، ص: )

سحماف ُب بن  ([. يقوؿ الشيخ سليمافٛٛالسماء واألرض. ]الرد على ا١بهمية، ص: )

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﴿تفسّب قولو تعأب: 

[، ٱبرب تعأب عن ا٤ببلئكة ا٤بقربْب (ٚ) :]سورة غافر، اآلية رقم ﴾﮺   ﮻  ﮼  
من ٞبلة العرش األربعة ومن حولو من ا٤ببلئكة الكروبيْب أهنم يسبحوف ٕبمد رهبم أي: 

 .ثبات صفات ا٤بدح((ضي إلفي النقائص، والتحميد ا٤بقتيقرنوف بْب التسبيح الداؿ على ن
([، ونقل ابن ا١بوزي عن ٕٚٛ]كشف غياىب الظبلـ عن أوىاـ جبلء األوىاـ، ص: )

 ([.ٖٖٔ/ ٗمقاتل أنو ال يعلم عدد الكروبيْب إال ا تعأب. ]انظر: زاد ا٤بسّب، ص: )

ک  ﴿  الذين سينصروف قائم الشيعة مأخوذ من قولو تعأب:ْب( ىذا الوصف للمبلئكة ا٤بقربٕ)

]سورة النساء،  ﴾ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
 ْبوال ا٤ببلئكة ا٤بقرب -عليهما السبلـ-[، وا٤بعُب أنو ال ا٤بسيح ابن مرمي (ٕٚٔ) :اآلية رقم

 ٕٗٗ/ ٜبودية. ]انظر: جامع البياف، ص: )يأنفوف من اإلذعاف واإلقرار  تبارؾ وتعأب بالع
/ ٕ([، وا٤ببلئكة ا٤بقربوف ىم ٞبلة عرش الرٞبن. ]انظر: معآب التنزيل، ص: )ٕ٘ٗ -

، حكاه ابن ا١بوزي. ]انظر: زاد ا٤بسّب، -رضي ا عنهما-([، وىو قوؿ ابن عباس ٖ٘ٔ
ل. ]انظر: إرشاد ا٤ببلئكة ا٤بقربوف ىم جربيل وميكائيل وإسرافي :([، وقيلٕٓ٘/ ٔص: )

 ([.ٕٕٙ/ ٘الساري، للقسطبلين، ص: )
عشرية، جواد  ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة االثِب(، ٕٖٓ - ٖٔٓ( انظر: يـو ا٣ببلص، ص: )ٖ)

 (.ٜٜٕعلي، ص: )



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٕٙٓ 
 

ق األوصاؼ الٍب جاءت ُب القرآف الكرمي عن وقد ٝبع الشيعة من خبلؿ ما سب
ا٤ببلئكة وبعض الصحابة كالنقباء ُب بيعة العقبة، وأضفوىا على أّوؿ من سيظفروف 

 .وما سيفعلونو معو حْب مشاىدتومن الشيعة ي ٗبشاىدة ا٤بهد
ألهنم يسرقوف ألفاظ الشرع ا٤بطّهر  ؛و٨ُبتلسْب اً وا ُسرّاقوىم أحرى بأف ُيسمَّ 

 ى دينهم ا٣باص وتوظيفها حسب ما يشتهوف.إلضفائها عل
فقد بلغ تقديسهم  ،وال غرابة أف يقوموا بتوظيف ألفاظ الشرع حسب أىوائهم

 .وقوؼ عند ذكر لقب اإلماـ القائمللقائم أف يذكروا أف الواجب عليهم القياـ وال
وذلَك ما ذكره الشيخ ا٢بائري أف اإلماـ الرضا عندما كاف ُب ٦بلسو ٖبراساف 

لفظ "القائم" عنده فقاـ ألجل ذكر لفظو، ووضع يديو على رأسو الشريف وقاؿ:  وذكر
 .(ٔ)(())اللهم عّجل فرجو وسهِّل ٨برجو

كذبًا أف أىل السنة عندما يذكروف ا٤بهدي فإهنم يقوموف احَباماً ا٢بائري  واّدعى 
تقدير الشيعة العرب والعجم والَبؾ وا٥بند والديلم  فضبًل عن ،وتقديرًا لذكره بينهم

 .(ٕ)وغّبىم إلمامهم ا٤بهدي
وال تعظيم فليس عند أىل السنة وا١بماعة تقديس للبشر  ،وىذه دعوى كاذبة

، ويروف أفَّ ذلك يفتح الباب لتعظيم العلمية والدينية مهما علت منزلتوألي ٨بلوؽ 
 .األشخاص ورفعهم فوؽ منزلتهم

  

                                                           

 (.ٜٕٗ/ ٔ( انظر: إلزاـ الناصب، ص: )ٔ)
 ا٤برجع السابق. انظر: (ٕ)



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٖٙٓ 
 

 
 .الخامس: مبايعة الناس للمهدي وقت ظهوره المبحث

يذىب الشيعة إٔب أف اإلماـ الغائب سيظهر وليس ُب عنقو بيعة من أحد من 
 أنو قاؿ: ا٤بسلمْب، ويرووف لذلك عن أيب عبدا الصادؽ
، بل ويغالوف ُب نقض (ٔ)عقٌد وال بيعة يقـو القائم وليس ألحد ُب عنقو عهٌد وال

انت قبل ظهور اإلماـ الثاين عشر ويذكروف أفَّ كل بيعة ك ،أي بيعة كانت قبل ظهوره
بايع لو ٝبيعهم مستحقوف للعنة، ول

ُ
بايع ٥با وا٤ب

ُ
ذلك  ىي بيعة كفر ونفاؽ وخديعة وا٤ب

اإلماـ الغائب الذي  إلعطائها ْبمن غّب بيعة، ٕبيث يكونوف متلهف كاف ظهور اإلماـ
 .طاؿ انتظاره

وىي على  ،اإلماـ ا٤بهديبيعة  ويذكر الشيعة عدداً من األمور الٍب تكوف ُب وقت
 :(ٕ)النحو التإب

 .ظهور المهدي للبيعة وأوَّل من يتقدم ليبايعو 
 اؿ لو:مر: أف اإلماـ الصادؽ قعبن  أخرج اجمللسي عن ا٤بفضل

وخديعٌة فبيعتو كفٌر ونفاٌؽ  -عليو السبلـ-كّل بيعة قبل ظهور القائم   ،ضَّليا مف
بايِ 
ُ
بايَ لعن ا ا٤ب

ُ
ظهره إٔب ا٢بـر  -يو السبلـعل-لقائم ُيسند ا ،ع لو، بل يا مفضَّلع ٥با وا٤ب

 فَُبى بيضاء من غّب سوٍء ويقوُؿ:وٲبد يده 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٍب يتلو ىذه اآلية:  ،وبأمر ا ،وعن ا ،ىذه يد ا

، فإذا (ٖ)﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
 ٣ببلئق صائٌح بلساٍف عريٍب مبْب:طلعت الشمس من اليـو التإب صاح با

                                                           

 (.ٕٖٗ/ ٔ( انظر: أصوؿ الكاُب، ص: )ٔ)
 ذكرىم ٥با على غّب ترتيب، وسأجتهد ُب إبرازىا بطريقة واضحة. ( وقد جاءٕ)
 (.ٓٔ( سورة الفتح، اآلية رقم: )ٖ)
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 -y-٧بمد ويسميو باسم جده رسوؿ ا ىذا مهدي آؿ  ،يا معشر ا٣ببلئق
علي، بايعوه هتتدوا وال بن  ويكنيو وينسبو إٔب أبيو ا٢بسن ا٢بادي عشر إٔب ا٢بسْب

 .(ٔ)ُٚبالفوا أمره فتضلوا
 -عليو السبلـ-الركن وا٤بقاـ، بْب يديو جربئيل فر أنو ٱبرج قائماً بْب وعن أيب جع
 .(ٕ)ينادي: البيعة 
حٌب يأٌب القائم  -عليو السبلـ-أب يبعث جربئيل ٧بمد أف ا تعبن  وعن جعفر

وؿ من إٔب أي شيء تدعو؟ فيخربه القائم، فيقوؿ جربئيل: أنا أ فيسألو: (ٖ)على ا٢بطيم
 .(ٗ)يبايعك، ابسط يدؾ، فيمسح على يده

                                                           

 (.ٛ/ ٖ٘( أخرجو اجمللسي، ص: )ٔ)
(، منتخب األثر، ص: ٜٕٓ/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٖ٘ٗ( انظر: الغيبة، للطوسي، ص: )ٕ)

( سؤاؿ ٓٓ٘(، )ٚٚ)، ص: -عليو السبلـ-(، ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٗٙٗ)
 (.ٕٖٕحوؿ اإلماـ ا٤بهدي، ص: )

، وقيل ُب سبب تسميتو با٢بطيم عدَّة أقواؿ: أنو كاف ( ا٢بَ ٖ) طيم: وىو ما بْب الكعبة وا٤بقاـ وزمـز
من ٓب ٯبد من األعراب ثوبًا من ثياب أىل مكة يطوؼ فيو رمى ثيابو ىناؾ وطاؼ ُعرياناً. 

يتحالفوف عنده. ]انظر: صبح األعشى، للقلقشندي، وقيل: ألف العرب ُب ا١باىلية كانوا 
([، ونقل ابن منظور: أفَّ ابن عباس قاؿ: ا٢بطيم ا١بدار ٗبعُب جدار الكعبة. ٕٓٙ/ ٗص: )

وقيل:  ،اب، ٠بي بذلك ال٫بطاـ الناس عليووقاؿ ابن سيده: ا٢بطيم حجر مكة ٩با يلي ا٤بيز 
([، وانظر ُب ٓٗٔ/ ٕٔاف العرب، ص: )ألف البيت رُِفَع وتُرَِؾ ذلك ٧بطوماً. ]انظر: لس

النهي عن تسميتو با٢بطيم لكونو من تسميات ا١باىلية قبل اإلسبلـ. ]معجم ا٤بناىي اللفظية 
 ([.ٜٕٕللشيخ بكر أبو زيد، ص: )

(، يـو ٜٖٛ(، اإلماـ ا٤بهدي من ا٤بهد إٔب الظهور، ص: )ٛٙٗ( انظر: منتخب األثر، ص: )ٗ)
ل سليماف: ))يُبايع بْب الركن وا٤بقاـ، فبل يوقظ نائمًا وال (، وقاؿ كامٖٔٙا٣ببلص، ص: )

يُهريق دماً((، وىذا الكبلـ من صريح التناقض فيما يصفو الشيعة من سّبة إمامهم الثاين 
اإليضاح وسيأٌب لذلك مزيٌد من -عشر، فقد سبقت اإلشارة إٔب أنو سيأٌب للعرب بالذبح 

ع القوؿ السابق أنو ال يوقظ نائمًا وال يهريق ٩با يتناقض م -والبياف حوؿ سفكو للدماء
دماً!!، وقد أ٤بح كامل سليماف لعكس كبلمو السابق فقاؿ: ))وا لكأين أنظر إليو بْب الركن 
= 
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٤بهديهم ا٤بنتظر طاعة  -عليو السبلـ-زبيدي أفَّ العلة ُب بيعة جربيل ويذكر ال
-تعود على جربيل  ألمر ا تعأب لو، واحَبامًا للحق وتقديسًا لقادتو، وُب ذلك فائدة

وال الفائدة  ،-و السبلـعلي-ر اإل٥بي ١بربيل وٓب يذكر أين ىذا األم، (ٔ)-عليو السبلـ
 .!؟ببيعة قائمهم -عليو السبلـ-ى جربيل الٍب تعود عل
ألهنا  ؛ال يعدو من كونو تّرىات ملفقة اتربقعي إفَّ ما جاء ُب ىذه الرواييقوؿ ال

 .(ٕ)تتعارض مع وجوب بيعة كل إماـ ينهض للمسلمْب
 ل:مث الشيعة تتعارض مع رواياتيذكر بأهنا و 

إماـ حي يعرفو.  ،من مات بغّب إماـ مات ميتًة جاىليةً ما رووه عن الكاظم: 
: قد -عليو السبلـ-فأجابو  فقاؿ لو الراوي: ٓب أ٠بع أباؾ يذكر ىذا، يعِب: إمامًا حياً!

: من مات وليس -y-ٍب قاؿ: وقاؿ رسوؿ ا  ،-y-قاؿ ذلك رسوؿ ا  -وا-
 .(ٖ)إماـ يسمع لو ويطيع مات ميتة جاىليةلو 

الٍب تلعن من يُبايع إماماً قبل  اتف ٩با ٯباب بو عن مثل ىذه الروايإ ويُقاؿ أيضاً:
 -مثبلً -اهتم لرؤسائهم وقادهتم كا٣بميِب وبيع بلداهنم ا٢باليةا٤بهدي واقع الشيعة ُب بيعة 

ىم ونصرىم وقيامو يو عزّ الذي بايعو عمومهم ُب ببلد إيراف وُب خارجها، ورأوا ف
 .ـ ولذلك بايعوهباإلسبل

تلك  كانتفهل ٙبلُّ عليهم لعنة األئمة ا٤بعصومْب لقيامهم ببيعة ا٣بميِب؟، وىل  
                                                           

= 

وا٤بقاـ يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد!. ويل لطغاة العرب من شر قد 
ىذه التناقضات كثرة الروايات  ([، ويظهر أّف سببٖٔٚ]ا٤برجع السابق، ص: ) .اقَبب((

واألكاذيب، وفيها لفتة بأفَّ إماـ الشيعة ا٤بنتظر ال يستهدؼ إال طغاة العرب فحسب دوف 
بو وىو يَبؾ سيأتيهم  ّدعي الشيعة أنوالعدؿ الذي ي طغاة الفرس والرـو والَبؾ وغّبىم، فما

 .!؟الطغاة من غّب العرب
 (.ٖٕٗ - ٕٕٗي، ص: )ؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهد( سؤآٓ٘( انظر: )ٔ)
 (.ٔٓٔ - ٓٓٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٗٓٔ - ٖٓٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 .البيعة صحيحة؟
ىو ما ، و كقوؿ الكاظم السابق  ألنّو ما تقرره رواياهتم ؛بل البد ٥بم من تلك البعية
باِيع قبل أهنم ٓب يعملو ، إال (ٔ)اليومية تستقيم بو حياهتم ومعيشتهم

ُ
ا بروايات لعن ا٤ب

 عندما هنض ا٣بميِب إلمامتهم وقيادهتم!. ظهور ا٤بهدي
  حياة اإلمام ووجوده ومشاىدتو.عند الشيعة ط البيعة و شر من 

بايَ  وقد ورد
ُ
 اً ع حيُب الرواية السابقة عن الكاظم أنو ٯبب أف يكوف اإلماـ ا٤ب

عمر أف من بايع قبل ظهور ا٤بهدي فهو بن  ، وذكر الصادؽ ُب خرب ا٤بفضلاً ومعروف
هنم يبايعوف والهتم ىذه أل ؛فو كثّباً من الشيعة ُكّفار وملعون  ملعوٌف وكافٌر، وىذا يعِب أف

 .األزماف
بايعوف اوىنا نقوؿ: ىل يُ 

ُ
الكاظم وبيعتهم للحي تّباعهم لسّنة عفي ىؤالء ا٤ب

 ا٤بعروؼ قبل ظهور ا٤بنتظر؟!.
ر عليهم إف بايعوا تْب، فإما أف يرضوا ٕبلوؿ اللعنة والكفإهنم سيكونوف بْب مهلك

 اُب الكفر فيموتو  ا، وإما أف ال يبايعوىم كي ال ٙبل عليهم اللعنة ويقعو ْبالوالة ا٢بالي
 ميتًة جاىلية.
 :قاؿ بو الشيعةاإلماـ الذي موقفو من اشَباط حياة الربقعي  ويوّضح

إمامًا ٦بهوَؿ ا٢باِؿ والعِْب، فهذا من  إف اإلماـ ٯبب أف يكوف ظاىرًا معلوماً، ال
                                                           

فقد أخرج اإلماـ ابن  ،( وللفائدة فإفَّ البيعة مشروعة وهبا تنعقد اإلمامة وا٣ببلفة لوإب ا٤بسلمْبٔ)
الطاعة يقوؿ لنا على السمع و  -y-عبدالرب أف ابن عمر قاؿ: كنا إذا بايعنا رسوؿ ا 

بن  أفَّ أصَل البيعة حديث عبادة -رٞبو ا-: فيما استطعتم. وذكر -y-رسوؿ ا 
على السمع والطاعة ُب العسر  -y-الصامت عن أبيو عن جده قاؿ: بايعنا رسوؿ ا 

واليسر وا٤بنشط وا٤بكره وعلى أثرة علينا وأف ال ننازع األمر أىلو وعلى أف نقوؿ ا٢بق أينما  
وذكر أنو على ىذا كانت بيعة ا٣بلفاء الراشدين  ،لى أف ال ٬باؼ ُب ا لومة الئماف وعك

. ]انظر: االستذكار ا١بامع ٤بذاىب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، ص: -y-من بعده 
(ٛ /ٖ٘ٗ - ٘ٗٗ.]) 
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مقاصد اإلمامة الظهور للقياـ با٢بدود وإقامة الشريعة وتنفيذ األحكاـ، فالوإب ىو 
وألجل أف ينتفع  ،(ٔ)وىذا ىو ا٤بقصود من بيعة اإلماـ الظاىر ا٤بعلـو ،الدليل على ذلك

يابو عنهم  بغقياـ ا٢بقوؽ وصبلح معيشتهم بوجوده بينهم ال اويضمنو  ،بو الناس
 وجهالتهم ٢بالو وعينو.

إماـ يسمع لو ويطيع، ٮبا جديرتاف  - إماـ حي يعرفو ْبا١بملت : إفَّ يقولو 
هنا تبّْب أف ا٤بقصود من اإلماـ ُب كثّب من األحاديث ىو اإلماـ إبالتأمل الدقيق، إذ 

ٲبكن ال الذي ال اإلماـ الغائب  ،ا٢بي الذي ينبغي أف يراه الناس ويسمعوا كبلمو
 .(ٕ)الوصوؿ إليو بأي وجو من الوجوه!!

 .أسماء القائم الذي ستتم بيعتو 
أنو قاؿ: ٠بعُت رسوؿ ا  -رضي ا عنو-الطوسي عن حذيفة العبلمة أخرج 

-y- :وىو يذكر ا٤بهدي ويقوؿ 
فهذه أ٠باؤه  ،ا٠بو أٞبد وعبدا وا٤بهدي ،إنو يبايع بْب الركن وا٤بقاـ))
على ىذه ، وُب ىذا ا٣برب وردت أ٠باء للقائم الذي ستتم بيعتو، وقد عّلق (ٖ)ثبلثتها((
 :ذاكراً أوجو التناقض فيها، فقاؿالربقعي أبو الفضل األ٠باء 

 .ا٢بسن بن ف ا٤بهدي ىو ٧بمدأّْب ىذا ا٣برب يردُّ األخبار الٍب تب: أفَّ األول
 .م مع أف )ا٤بهدي( لقبو وليس ا٠بولقائلأنو جعل )ا٤بهدي( ا٠باً : ثانيوال

 .(ٗ)ٰبـر ذكره با٠بو :يُناقض النهي عن تسمية ا٤بهدي وقو٥بم: أنو الثالث

                                                           

 (.ٕٙٙ - ٕ٘ٙ( انظر: كسر الصنم، ص: )ٔ)
 (.ٗٓٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
(، ٕبار األنوار، ٛٙٗ(، منتخب األُثر، ص: )ٓٚٗ، ٗ٘ٗلغيبة، للطوسي، ص: )( انظر: اٖ)

 (.ٜٕٔ - ٜٕٓ/ ٕ٘ص: )
، وانظر  وونسب اهوكن ووألقاب ياف موقف الربقعي منها ُب مبحث: أ٠باء ا٤بهدي( مضى عرضها وبٗ)

 (.ٕٜٔ - ٜٓٔكذلك: ٙبقيق علمي، ص: )
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ٍب ذكر الربقعي أف اجمللسي يعرض ٥بذه االختبلفات والتناقضات ُب الروايات ببل 
ٰبّمل اجمللسي مسؤولية انتشار ىذه الروايات  فكأنّو، (ٔ)تعليق وكأهنا غّب موجودة!

 والتناقضات الٍب أسس الشيعة عليها عقيدهتم.
 .سيكون مع المهدي وقت بيعتو كتاب شديٌد على العرب 

أنو قاؿ:  -عليو السبلـ-جعفر الصادؽ روى عن أبيو الباقر ذكر الربقعي أفَّ 
)؟!( على العرب اس على كتاٍب جديد ))وا لكأين أنظر إليو بْب الركن وا٤بقاـ يُبايع الن

 .(ٕ)وقاؿ: ويٌل للعرب من شرٍّ قد اقَبب!!(( ،شديد
يقوؿ الربقعي: ُب ىذه الرواية دعوى بأنَّو سيكوُف مع مهدي الشيعة كتاٌب 

ا٤بقصود من ))الكتاب ا١بديد((؟! أليس ُب ذلك إشارة جديٌد. وناقشها بقولو: ما 
ضمنية إٔب أفَّ القرآف الذي بأيدينا ٧بّرؼ؟!، يؤٓب اإلنساف وٰبزنو أف ىذه ا٤بهمبلت 

 .ّوج بْب الناس باسم دين اإلسبلـُٙبفظ وتُر 
وكم علينا أف نُعاين كي نُقنع الناس ونُفهمهم أف ال عبلقة ٥بذه القصص باإلسبلـ 

 .(ٖ)على اإلطبلؽ! أو القرآف
ٰباوؿ فيها مبلمسة القلوب  باطيل٥بذه األالربقعي  وىذه الطريقة الٍب عرض هبا
وبّْب أنّو ال عبلقة لدين اإلسبلـ هبذه قو٥بم فأنكر  ،والتأثّب عليها بإالنة القوؿ للخصم

حٌب لو   اً روايات وأخبار  -لديو-فهي أقلُّ من أف ٙبسب  ،اً اىا قصصالروايات، و٠بّ 
 قدساتو.٤بو و واإلساءة لاألصيل قصص ٥بدـ اإلسبلـ إ٭با ىي ضعيفة،  كانت

 .ال يوجد أمان لمن دخل الحرم إال بعد حصول بيعة اإلمام القائم 
أيب حنيفة اإلماـ بْب  تجر وقد ذكر الشيعة ذلك من خبلؿ ما اّدعوه من ٧باورة 

، ٍب انتقد ما فيو ،همساؽ الربقعي ىذا ا٢بوار من كتب، فُب تفسّب آيةوجعفر الصادؽ 
 أبا حنيفة سأَؿ الصادؽ قائبلً: ونصو أفَّ 

                                                           

 (.٘ٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٕ٘ر، ص: )( ٕبار األنوإ)
 (.ٚٚٗ - ٙٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٜٙٓ 
 

، أين ذلك من (ٔ)﴾ہ  ہ  ہ ھ﴿: -وجل عز-أخربين عن قوؿ ا 
وضع ا٤بنجنيق حْب  (ٖ)يوسفبن  ، قاؿ: الكعبة. قاؿ: أفتعلم أف ا٢بجاج(ٕ)األرض؟

ا ُب الكعبة فقتلو كاف آمنًا فيها؟ قاؿ: فسكت. فلما خرج قيل لو م (ٗ)على ابن الزبّب
 ا١بواب ُب ا٤بسألتْب؟؟ فأجاَب:

ہ  ہ  ہ ﴿سّبوا فيها ليإب وأياماً آمنْب مع قائمنا أىل البيت، وأما قولو: 

 .(٘)يده ودخل ُب عقد أصحابو كاف آمناً. فمن بايعو ودخل معو ومسح على ﴾ھ
 يقوؿ الربقعي:

جعفر  إف ىذا ا٢بوار ُمفَبى على الصادؽ وأيب حنيفة، ويظهر ذلك من أفَّ 
الصادؽ ُب نفس ا٢بوار سأَؿ أبا حنيفة عن األرض الٍب أشار إليها ُب قولو تعأب: 

                                                           

 (.ٜٚ( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: )ٔ)
 ( أي ُب أي بقعة من بقاع األرض ىذا ا٤بكاف الذي سيحل األماف على من يدخل فيو.ٕ)
، وتؤب إمارة ػ(ى ٕٗ)أيب عقيل الثقفي الطائفي ولد سنة: بن  ا٢بكمبن  يوسفبن  ( ا٢بجاجٖ)

([، ٛٙٔ/ ٕمرواف. ]انظر: األعبلـ للزركلي، ص: )بن  جاز والعراؽ ُب زمن عبدا٤بلكا٢ب
ما ٯبب على أحٍد منهم قطٌع  ،ذكر ابن ا١بوزي أنو وجد ُب سجن ا٢بجاج ثبلثة وثبلثْب ألفاً 

وال قتٌل وال صلٌب، وأنَّو قتل مائة وعشرين ألفًا صرباً. ]انظر: ا٤بنتظم ُب تاريخ ا٤بلوؾ واألمم، 
، و٠بيت ػ(ى ٜ٘) :([، وكانت وفاتو ُب واسط سنةٖٖٗ - ٖٖٙ/ ٙبن ا١بوزي، ص: )ال

 ([.ٕٖٙ - ٖٗٔ/ ٙىذه السنة بعرس العراؽ. ]انظر تاريخ اإلسبلـ، للذىيب، ص: )
العواـ، صحايب جليل، ذكر الذىيب عن الفتنة الٍب جرت أيامو أف ا٢بجاج بن  الزبّببن  ( عبداٗ)

الزبّب ومن معو متحصنْب با٤بسجد فرماىم ا٢بجاج با٤بنجنيق وأذؿَّ وكاف ابن  ،حاصر الكعبة
([، وٓب تزؿ قروف ٖٖٗ/ ٗبفعلو أىل ا٢برمْب الشريفْب. ]انظر: سّب أعبلـ النببلء، ص: )

معلقة ُب جوؼ الكعبة إٔب أياـ ابن الزبّب فاحَبقت ُب ىذه الفتنة.  -إ٠باعيلكبش -الكبش 
([، واستمرت ٕٙ٘/ ٕاإل٪بيل، أليب البقاء ا٥بامشي، ص: )]انظر: ٚبجيل من حّرؼ التوارة و 

. ]انظر: تاريخ دمشق، البن ػ(ى ٗٚ)مدة تسع سنوات، وكانت وفاة ابن الزبّب ُب سنة: 
 ([.ٚٓٔ/ٕٖعساكر، ص: )

 (.ٖٗٔ - ٖٖٔ/ٕ٘(، وأخرجو اجمللسي ُب ٕبار األنوار، )ٖٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘)



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٙٔٓ 
 

  کڑ ڑک  ک ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

أهنا األرض الٍب أنو يظن : حنيفة و، فأجاب أب(ٔ)﴾ک  گ  گ  گ  گ
 .(ٕ)بْب مكة وا٤بدينة!!

قرى ىي قرى ىذا ُب حْب أفَّ من لو أدَّن معرفة بالقرآف الكرمي يعلم أف تلك ال
لعربية وتُعرؼ بأرض اليمن تقع جنوب غرب ا١بزيرة اوىو أصحُّ ٩بن قاؿ إهنا  (ٖ)الشاـ

 .(ٔ)،(٘)الذي اهندـ ووقع فيها سيل العـر ا٤بدّمر (ٗ)الٍب كاف فيها سد مأرب

                                                           

 (.ٛٔ)( سورة سبأ، اآلية رقم: ٔ)
ذكر اجمللسي رد الصادؽ على أيب حنيفة عندما أجابو بأفَّ األرض ىي الٍب بْب مكة وا٤بدينة، قاؿ ( ٕ)

إٔب أصحابو، فقاؿ: أتعلموف أف الناس يقطع عليهم بْب  -عليو السبلـ-لو: ))فالتفت أبو عبدا 
، فتؤخذ أموا٥بم، وال يأمنوف على أنفسهم ويقتلوف؟ قالوا: نعم، قاؿ: فسكت أبو ا٤بدينة ومكة

 ([.ٖٗٔ/ ٕ٘]انظر: ٕبار األنوار، ) .حنيفة(( ٍب ساؽ جواب أيب حنيفة عن الكعبة
(، ٖٙٛ/ ٕٓجامع البياف، ص: )(، ٙٗٗ/ ٖ( انظر: لباب التأويل ُب معاين التنزيل، ص: )ٖ)

(، ٦بموع الفتاوى، ص: ٖٖٓ/ ٔٔ(، روح ا٤بعاين، ص: )ٜٖ٘/ ٙمعآب التنزيل، ص: )
 (.ٕٔٓ/ ٕ٘(، التفسّب الكبّب، للرازي، ص: )ٗٗ/ ٕٚ)

( سد مأرب: وىو من أىم السدود الٍب أقيمت ُب اليمن وا١بزيرة العربية، وبعد اهنياره تشتتت ٗ)
السد، وال العهد اء ٩بلكة سبأ ونزح أىلها ٤بواضع بعيدة، وال يوجد ما يثبت أوَّؿ من أقاـ بن

/ ٖٔغّب التخمينات. ]انظر: ا٤بفصل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، ص: ) الذي بِب فيو
ٕٜٓ - ٕٔٓ.]) 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ﴿ـ: يقوؿ ابن جرير الطربي ُب تفسّب قولو تعأب: ( سيل العرِ ٘)

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٿڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پپ

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

[، فأعرضت سبأ عن (ٙٔ-٘ٔ) :رقم تاف]سورة سبأ، اآلي ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
، فثقبنا عليهم حْب أعرضوا عن رسلنا سدىم الذي  ا وصدت عن اتباع دعوة رسلهاة رهبطاع

ف ٩با بنتو بلقيس، فذىب بقراىم كاف ٰببس السيوؿ، والعـر ا٤بسناة الٍب ٙببس ا٤باء، وكا
= 



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٙٔٔ 
 

 ها:ومن ،وذكر الربقعي أف ُب ىذه الرواية من دالئل الكذب كثّب
بل  ،أفَّ اإلماـ ٓب يقل أليب حنيفة إف األرض ا٤بذكورة ُب اآلية ىي أرض اليمن -

نا أىل البيت آمنْب، وىذا و إف ا٤بقصود من اآلية: سّبوا ُب األرض مع قائمقاؿ ل
لصادؽ وأيب حنيفة بأهنم ٯبلهوف القرآف الكرمي، مع وضوح معُب األرض وأهنا ل تصويرٌ 

 .(ٕ)سبأ وعدـ خفائو كما ورد ُب سياؽ اآلية
                                                           

= 

/ ٘ٔا١بنتْب، وساؿ ٤بوضع غّب الذي ينتفعوف بو، فخربت جناهتم. ]جامع البياف، ص: )و 
 (.ٜٖٗ - ٖٜٖ/ ٙل، ص: )([، معآب التنزيٕٖٛ - ٖٙٚ

( ذكر أىل التفسّب أف ا٤بقصود أىل ٩بلكة سبأ وما حّل هبم نتيجة كفرىم، حيث يقوؿ ٔ)
البغوي: ))وكاف متجرىم من اليمن إٔب الشاـ فكانوا يبيتوف بقرية ويقيلوف بأخرى وكانوا ال 

وذكر ابن ([، ٜٖ٘/ ٙ]معآب التنزيل، ص: ) .ٰبتاجوف إٔب ٞبل زاد من سبأ إٔب الشاـ((
ا١بوزي: أهنم يسّبوف أربعة أشهر ُب أماف، فبطروا النعمة ومّلوىا كما مّل بنو إسرائيل ا٤بنَّ 

([، ويقوؿ الشوكاين: ))وىذه ا٤بساكن الٍب  ٜٙٗ/ ٖوالسلوى. ]انظر: زاد ا٤بسّب، ص: )
]فتح  .كانت ٥بم ىي الٍب يقاؿ ٥با اآلف مأرب، وبينها وبْب صنعاء مسّبة ثبلث لياؿ((

([، بينما يذكر الشيعة ُب الرواية ا٤بكذوبة أف أبا حنيفة قاؿ ىي أرٌض ٖٚٙ/ ٗلقدير، ص: )ا
 بْب مكة وا٤بدينة!.

( ال يرى الشيعة أبا حنيفة شيئاً، ويعدونو من أعدائهم ويلعنونو، ولذلك افَبوا عليو ىذا ا٢بوار ٕ)
أيب حنيفة وسفياف الثوري  إف أبا جعفر نظر إٔب ِحَلق الدرس عند :مع الصادؽ، يقوؿ الكليِب

، إف ىؤالء األخباث لو وقاؿ: ىؤالء الصاّدوف عن دين ا ببل ىدى من ا وال كتاب مبْب
-ولو جلسوا ُب بيوهتم فجاؿ الناس فلم ٯبدوا أحدًا ٱبربىم عن ا تبارؾ وتعأب وعن رس

y-  حٌب يأتونا فنخربىم عن ا تبارؾ وتعأب وعن رسولو-y- ،انظر: أصوؿ الكاُب[ .
يذ الصادؽ كما ([. وبّْب ابن تيمية أف أبا حنيفة ليس من تبلمٖٜٖ - ٕٜٖ/ ٔص: )

ؿ: إف أبا حنيفة من أقراف جعفر الصادؽ توُب الصادؽ سنة ٜباف وأربعْب قاصورتو الرواية ف
وكاف أبو حنيفة يفٍب ُب حياة أيب جعفر والد  ،حنيفة سنة ٟبسْب ومائةومائة وتوُب أبو 

بل أخذ  ،الصادؽ وما يعرؼ أف أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادؽ وال عن أبيو مسألة واحدة
بن  أيب سليماف وجعفربن  أيب رباح وشيخو األصلي ٞبادبن  عمَّن كاف أسنَّ منهما كعطاء
 ([.ٖٔ٘/ ٚج السنة، ص: )٧بمد كاف با٤بدينة. ]انظر: منها 



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 
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 ؛أمن تشريعيٌ بل ىو  ،كما أفَّ األمن ا٤بذكور ُب اآلية ليس أمناً تكوينياً وطبيعياً  -
أي إذا ١بأ إٔب ا٢بـر شخٌص وكاف مستحقًا ٢بدٍّ شرعي، ٓب ٯبز إقامة ا٢بد عليو حٌب 
، و٥بذا السبب فبل ٯبوز التعامل مع من استوجب ا٢بد و١بأ إٔب ا٢بـر وال  ٱبرج من ا٢بـر

، وىذا من األماف الذي (ٔ)معاشرتو وال إطعامو كي يضطر إٔب ا٣بروج من أرض ا٢بـر
وىو متحقق قبل أف تتم ىذه البيعة ا٤بزعومة ٤بهدي  ،تعأب ُب بيتو ا٢براـ جعلو ا
 الشيعة.

أف ضمّب ا٥باء ُب   -رٞبو ا-ومن دالئل الكذب ُب روايتهم عن أيب حنيفة  -

ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ﴿قولو:  وىو ا٤بذكور ُب ،يرجع ألوؿ بيت ﴾ہ﴿ كلمة:

وىذا األمر واضح ال ٱبفى على من ىو أقلُّ علمًا من أيب حنيفة  ،(ٕ)﴾ڱ  ڱ
 .ن أف يقولو أبو حنيفة أو الصادؽبكثّب فضبلً ع

اإلسبلـ وىذا ما يبّْب لنا مقدار ما فعلو ا٤بغرضوف والوضاعوف وجهلة الشيعة ُب 

                                                           

، وذكروا أقواالً -رٞبهم ا-( تعترب ىذه ا٤بسألة من ا٤بسائل الٍب اختلف قدٲبًا فيها أىل العلم ٔ)
، أو خارجو، وبياف حدود ا٢بـر الٍب وقع  ُب حكم إقامة ا٢بد ُب النفس وما دوهنا ُب ا٢بـر

ا٤بكرمة، وليس ىذا موضع ذكر ا٣ببلؼ ُب ُحرمة إقامة ا٢بدود فيو، وبياف حدود مدينة مكة 
أدلة الفقهاء وا٤بوازنة بينها، ولتفصيل ذلك يُراجع كتاب: ]إقامة القصاص ُب النفس وما دوهنا 
ُب حـر مكة ا٤بكرمة، تأليف/ أفناف ٧بمد عبداجمليد تلمساين[، فقد ساقت فيو الباحثة أقواؿ 

إقامة ا٢بدود على اجملرمْب داخل الفقهاء ا٤بانعْب واجمليزين، ورّجحت ُب هناية ا٤بطاؼ جواز 
ا٢بـر حٌب ال يكوف مبلذًا للمجرمْب وا١بُناة. انظر لبلستزادة: األحكاـ السلطانية، أليب 

(، تفسّب ٜٗٔ(، األحكاـ السلطانية، أليب يعلى الفراء، ص: )ٕٔ٘ا٢بسن ا٤باوردي، ص: )
(، أحكاـ ٖٖٚ/ ٔ(، أحكاـ القرآف، البن العريب ا٤بالكي، ص: )ٔٔٔ/ ٕالقرطيب، ص: )

 (.ٕٚ/ ٕالقرآف، للجصاص، ص: )
(، يقوؿ أبو البقاء العكربي: ومن دخلو: معطوؼ عليو؛ ٜٙ( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: )ٕ)

([، ويقوؿ ٕٓٛ/ ٔومنها أَْمُن َمن َدَخَلُو. ]انظر: التبياف ُب إعراب القرآف، ص: ) :أي
بيت وكاف ا٤براد بالبيت ُب ىذا ىو الطحاوي: فكانت ا٥باء الٍب ُب )دخلو( عائدة على ال

 ([.ٖٓٔ/ ٕا٢بـر ال اختبلؼ ُب ذلك بْب أىل العلم علمناه. ]انظر: أحكاـ القرآف، ص: )



 .موقف البرقعي من األحداث المصاحبة لخروج المهديالفصل السادس: 

ٖٙٔ 
 

 .(ٔ)وُب أئمة اإلسبلـ العظاـ
قعي ُب ىذا ا٢بوار أف سورة سبأ مكية، وٓب ومن دالئل الكذب الٍب أوردىا الرب  -

بأي وجو من الوجوه ُب العهد ا٤بكي حٌب يصح  تكن مسألة اإلمامة وا٤بهدي مطروحة
لنا اعتبار القوؿ بأفَّ ا تعأب أنزؿ آيًة حوؿ اإلماـ ا٤بنتظر أو قصد من ىذه اآلية 

 .(ٕ)ا٢بديث حوؿ مسألة اإلمامة
اية وأف األماف ُب بيت ا ا٢براـ كائن قبل وىذا ما يدؿُّ على كذب ىذه الرو 

ظهور مهدي الشيعة، وأف ىذه الرواية كذب كما فنَّد الربقعي ذلك من خبلؿ األوجو 
 الٍب ذكرىا.

 .رفض مهدي الشيعة للبيعة 
 ذكر الزبيدي أف مهدي الشيعة بعد ظهوره سوؼ يهرب من شيعتو، ٍب يؤتى بو

 ىو كاره لذلك، ويُقاؿ لو:بايع و بالقوة بْب الركن وا٤بقاـ، ويُ 
، واستدرؾ (ٖ)إف أبيت ضربنا عنقك!!.. فّبضى بو ساكن السماء وساكن األرض

وأنو يكوف بفعل الّلهفة الشديدة من  ،(ٗ)قائبًل إفَّ ىذا االستكراه ال إٍب على اإلماـ فيو
 ،سوـ ا٤بهدي أف يتصدى للبيعة بنفالشيعة ا٤بظلومْب إٔب رفع الظلم عنهم، وتواضع اإلما

                                                           

(، وُيبلحظ ُب كبلـ الربقعي ُب ىذا ا٤بوضع وصفو ٖٛٗ - ٕٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
ا يدؿُّ على تقديره لو بأنو من أئمة اإلسبلـ العظاـ، وىذ -رٞبو ا-بعد ذكر أيب حنيفة 

كذهبم   تُ كبلمو رٌد على الشيعة الذين نقلواحَبامو واعَبافو أليب حنيفة بالعلم والفضل، وُب  
لو الرافضة فيهما من  وبرّأٮبا ٩با قا -رٞبهما ا تعأب ٝبيعاً -على الصادؽ بأنو كاف يلعنو 

لمية ُب موقف اإلماـ وٓب أجد ُب حدود اطبلعي القاصر من خّصَص رسالة ع ،كذب وافَباء
أيب حنيفة من الرافضة وما يتصل بو من مسائل، وأسأؿ ا أف تنشط ٮبم طبلب العلم ٥بذا 

 ا٤بوضوع.
 (.ٖ٘ٛ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٖٛٗ(، الغيبة، للنعماين، ص: )ٕٓٗ( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٓٓ٘( انظر: )ٖ)
 (.ٕٔٗ( ا٤برجع السابق، ص: )ٗ)
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 .(ٔ)من غّبه ولذلك تكوف بطلبٍ 
 من وىذا من اإلنباء بعلم الغيب الذي ال يعلمو إال ا تعأب وال يعلمو البشر إال

ما يعوز الشيعة قولو عن مهديهم،  وىو ،-y-خبلؿ خرٍب صحيٍح عن الصادؽ 
يقـو بينهم مع كونو سوىاىم يذكروف أف بيعتو قد تكوف ٙبت التهديد بضرب عنقو 

 .ف!زعمو كما ي  بالعدؿ
وغّروه  -رضي ا عنو-علي بن  فعلوىا مع جّده ا٢بسْب ُب ذلك فقد غرابةوال 

حٌب قاؿ عنهم: ))اللهم إفَّ أىل العراؽ غّروين،  ،وقتلوه خذلوهٍب باجمليء إليهم لينصروه 
 .(ٕ)وخدعوين، وصنعوا بأخي ما صنعوا، اللهم شتت عليهم أمرىم وأحصهم عدداً((

ويعلن ظهوره  ،ريخ دورتو ويّدعي أحدىم أنو اإلماـ الثاين عشرفقد يدور التا
ويكوف ذلك بأيدي  ،-رضي ا عنو-فيثبوف عليو ويقتلونو كما فعلوا ٔبده ا٢بسْب 

حكوماهتم ا٢بالية الٍب خشيت من ضياع الدنيا من أيديهم، ودينهم ٓب يزؿ يُزاد فيو 
 ويُنقص حسب ما ٛبليو عليهم مصا٢بهم وأىواؤىم.

 
                                                           

 (.ٜٕٓ(، عصر الظهور، ص: )ٖٕٗ( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٓٓ٘ظر: )( انٔ)
رضي ا -(، وال ُيستبعد أف يعيدوا كرّة غدرىم با٢بسْب ٕٖٓ/ ٖ( سّب أعبلـ النببلء، ص: )ٕ)

رضي ا -فتكوف ٥بم غدرٌة با٤بهدي، يقوؿ ابن تيمية مبينًا أفَّ الشيعة غدروا با٢بسْب  -عنو
ل ٦بيئو فإ٭با كاف ألف قومًا من أىل العراؽ من الشيعة كتبوا إليو كتبًا كثّبًة : ))وأما أص-عنو

يشتكوف فيها من تغّّب الشريعة وظهور الظلم، وطلبوا منو أف يقدـ ليبايعوه ويعاونوه على إقامة 
بن  كابن عباس وابن عمر وأيب بكر-الشرع والعدؿ، وأشار عليو أىل الدين والعلم 

بأف ال يذىب إليهم، وذكروا لو أف ىؤالء يغّرونو، وأهنم ال  -بن ىشاـ ارثعبدالرٞبن ابن ا٢ب
يوفوف بقو٥بم، وال يقدر على مطلوبو، وأف أباه كاف أعظم حرمة منو وأتباعاً؛ وٓب يتمكن من 

عقيل، فآووه أواًل، ٍب قتلوه بن ا مراده، فظنَّ ا٢بسْب أنو يبلغ مراده، فأرسل ابن عمو مسلم
غ ا٢بسْب ذلك طلب الرجوع، فأدركتو السريّة الظا٤بة، فلم ٛبكنو من طاعة ا ثانياً، فلما بل

]ا٤بسائل  .، ال من ذىابو إٔب يزيد، وال من رجوعو إٔب بلده، وال إٔب الثغر((-y- ورسولو
 ([.ٛٚواألجوبة، ص: )
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 .(ٔ)عبداهلل األشعري ومسائلو للمهديبن  : رؤية سعداألّولالمبحث 

منت عدداً وقد تض ،وىذه رؤية خاصة هبذا الرجل حينما التقى بإمامهم ا٤بهدي
من ا٤بسائل ا٤بعروضة على القائم، وأوردىا اجمللسي ٗبفردىا من غّب أف ٯبمعها مع غّبىا 

 من دعاوى رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الصغرى أو غيبتو الكربى.
 قاؿ:أنو  (ٕ)عبدا القّميبن  عن سعدف

                                                           

 مسألة وجعل فيو نيفًا وأربعْب ،( ذكر سعد األشعري ُب حادثة رؤيتو للمهدي أنو اٚبذ كتاباً ٔ)
يريد أف يسأؿ اإلماـ عنها، وىي من صعاب ا٤بسائل وٓب ٯبد ٥با ٦بيباً من الفقهاء، وقد تناوؿ 
الربقعي ىذه ا٢بادثة بالتفنيد لكوهنا إحدى ا٢بجج الٍب يعتمد عليها الشيعة إلثبات وجود 
إمامهم الثاين عشر من خبلؿ مبلقاة سعد األشعري لو، فبّْب الربقعي جوانب الكذب ُب 
الرواية وحدد فيها أماكن العلل ومواضع ا٣بلل الٍب توجب رّدىا وما ورد فيها، وٗبا أفَّ سعد 

وىو -األشعري القمي من أصحاب ا٢بسن العسكري والد ا٤بهدي فبل ُيستغرب أف يّدعي 
أنو رأى ابنو اإلماـ ا٤بهدي والتقى بو عند زيارتو ألبيو، و٩با يؤكد ذلك أفَّ  -صاحب والده
در قاؿ: إفَّ والده ا٢بسن العسكري كاف يتعّمد إظهار ابنو اإلماـ ا٤بهدي ألصحابو ٧بمد الص

فيجمعهم بو ويبّلغ عنو وعن مكاف وجوده لكي يثبت لشيعتو وجود خلف لو يتؤب اإلمامة 
من  -عليو السبلـ-([، اإلماـ ا٤بهدي ٕٕٛمن بعده!. ]انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )

(، فبل ُيستبعد أف يكوف سعد األشعري قد استغل ىذا ٚٛ - ٘ٛ) ا٤بهد إٔب الظهور، ص:
كما -ا٤بوقف واّدعى لنفسو ىذه الرؤية، أو أهنا قد اُدعيت لو من قبل الشيعة وىو األظهر 

ويذىب إٔب أفَّ ا٤بهدي ٓب  ،بينما يذكر أٞبد الكاتب كبلمًا على النقيض ٛباماً  ،-سيتبّْب 
إٔب االبن مطلقاً. ]انظر: تطور  رْ األب أو يش وٓب يوصِ ًا ُب حياة أبيو ألي أحد يظهر أبد

([. وسيتبّْب ُب ىذا ا٤ببحث كيفية استغبلؿ الشيعة ٕٜٔالفكر السياسي الشيعي، ص: )
.  للمواقف وا٢بوادث من أجل إثبات وجود اإلماـ ا٤بوىـو

رواة  عبدا األشعري القمي، أبو القاسم، فقيو، ٧بّدث، من مصنفاتو: مناقببن  ( سعدٕ)
ا٢بديث، مثالب رواة ا٢بديث، مقاالت اإلمامية، جوامع ا٢بج، الضياء ُب اإلمامة. ]انظر: 

ذكر الشيخ قد وقع اختبلؼ ُب تاريخ وفاة القمي، ف([، و ٕٔٔ/ ٗمعجم ا٤بؤلفْب، ص: )
([، وذكر ٜ٘. ]انظر: الشيعة والتشيع، ص: )ػ(ى ٖٔٓ)إحساف إالىي ظهّب أنو توُب سنة: 

= 
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فاً لِ ة على غوامض العلـو ودقائقها، كَ جًا ٔبمع الكتب ا٤بشتملكنت امرءًا ٥بَِ 
غرَمًا ٕبفظ مشتبهها ومستغلقها، شحيحًا على ما باستظهار ما يصحُّ من حقائقها، مُ 

أظفر بو من معاضلها ومشكبلهتا، متعّصباً ٤بذىب اإلمامّية، راغبًا عن اأَلمن والّسبلمة، 
معيِّبًا للفرؽ ذوي ا٣ببلؼ،   ُب انتظار التنازع والتخاصم والتعدِّي إٔب التباغض والتشاًب،

ب قادهتم، إٔب أف بُليت بأشدِّ النواصب منازعة، جُ اكاً ٢بُ كاشفاً عن مثالب أئمتهم، ىتّ 
 وأطو٥بم ٨باصمة وأكثرىم جداًل، وأشنعهم سؤااًل، وأثبتهم على الباطل قدماً.

 :(ٔ)فقاؿ ذات يـو وأنا أناظره
قصدوف على ا٤بهاجرين تبًا لك وألصحابك يا سعد إنكم معاشر الرافضة ت

 . ن رسوؿ ا واليتهما وإمامتهماواألنصار بالطعن عليهما و٘بحدوف م
بقتو، أما علمتم أفَّ رسوؿ ا ىذا الصديق الذي فاؽ ٝبيع الصحابة بشرؼ سا

-y-  ما أخرجو مع نفسو إٔب الغار إال علمًا منو بأف ا٣ببلفة لو من بعده، وأنو ىو
ا٤بلقى إليو أزّمة األّمة، وعليو ا٤بعّوؿ ُب شعب الّصدع وٓبِّ الّشعث، ا٤بقّلد ألمر التأويل، و 

 وسدِّ ا٣بلل، وإقامة ا٢بدود، وتسريب ا١بيوش لفتح ببلد الشرؾ.
واحد منها بالنقض  قاؿ سعد: فأوردُت عليو أجوبة شٌّب، فما زاؿ يقصد كلَّ 

 .والرد عليَّ 
                                                           

= 

. ]انظر: مسألة التقريب بْب أىل السنة ػ(ى ٜٜٖ)القفاري أنو توُب سنة: الدكتور ناصر 
أٞبد الكاتب إٔب أّف كتابو "ا٤بقاالت اإلصبلحي ([، بينما ذىب ٖٗٔ/ ٔوالشيعة، ص: )

والفرؽ" ُكتب ُب النصف الثاين من القرف الثالث ا٥بجري. ]انظر: تطور الفكر السياسي 
أواخر القرف الثالث، والذي يَبّجح ُب وفاتو كانت ([، وىذا يعِب أف ٕٕٙالشيعي، ص: )

مع القوؿ الذي اختاره سعد القمي من أف العسكري  اً لكونو مستقيم ؛للباحث أنو الصواب
ٓب و قرره فيو، فتبّناُه و عقب، وىو القوؿ الذي كاف سائداً وقت تأليف القمي للكتاب  ببلتوُب 

 كما ذكره الكاتب.  تنشأ بدعة الغيبة وتتطور إال ُب القرف الرابع
 والذي ناقش !الناصيبىذا الرجل ٓب تذكر اسم  -الٍب بْب يدي-( ٝبيع مصادر الشيعة العلمية ٔ)

 .ُب ىذه الرواية سعد األشعري
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لروافض، ألستم تزعموف أف ف آناؼ اطَ ٍب قاؿ: يا سعد دونكها أخرى ٗبثلها ٚبُ 
الصديق ا٤بربّى من دنس الشكوؾ، والفاروؽ اامي عن بيضة اإلسبلـ كانا ُيسرَّاف 

 .ْبإكرىاً؟...، أخربين عن الصديق والفاروؽ أسلما طوعاً أو  (ٔ)النفاؽ

                                                           

بالنفاؽ وإبطاف الكفر   -ضي ا عنهمار -( اهتم الشيعة ٝبيع الصحابة وخصوصًا الشيخْب ٔ)
لقبيح، إال أفَّ ما يعنينا أف ٝبيع هتمهم ىذه باطلة كما ُب ىذه الرواية وُب غّبىا من كبلمهم ا
تسلم أقواؿ  حٌب -رضي ا عنهم وأرضاىم-وليس ٥بم منها غرض غّب إسقاط عدالتهم 

ويسهل عليهم دعوة الناس للتشّيع ورفض كل ما يتعارض  ،هم ُب الطعن ُب اإلسبلـئعلما
حكمة ُب   معو، وال شك أف عدالة الصحابة ثابتة ١بميعهم با١بملة ُب

ُ
عدد من اآليات ا٤ب

ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ﴿كتاب ا تعأب، ومنها قولو تعأب: 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀڀ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤڤ

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڍچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 ، وقولو تعأب:[(ٜٕ) :ة الفتح، اآلية رقم]سور  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ     ٺ

[، كما ثبتت (ٖٙ-ٕٙ) :رقم تاف]سورة األنفاؿ، اآلي ﴾ڄ   ڄ ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ﴿ ُب آيات ٨بصوصة كقولو تعأب: -رضي ا عنهم-عدالتهم 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

]سورة التوبة،  ﴾ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ﴿ [، وقاؿ تعأب:(ٚٔٔ) :اآلية رقم

]سورة الفتح،  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
وُب غاية الوضوح  ،[، فهذه اآليات الكرٲبة وغّبىا ُب منتهى الصراحة والبياف(ٛٔ) :اآلية رقم

ُب تعديل الصحابة إٝبااًل وعلى وجو ا٣بصوص، وليس معُب ذلك القوؿ بعصمتهم من ا٣بطأ 
= 
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 .(ٔ)وخرب رؤية سعد األشعري للقائم ا٤بهدي طويل جداً 
                                                           

= 

التقصّب وا٣بطأ  يعة باألئمة ا٤بعصومْب!، بل نقوؿ يقع من الواحد منهم والزلل كما يفعلو الش
ُب  -y-، وقاؿ -رضي ا عنو- أيب بلتعةبن   ا١بليل حاطبحايبكما وقع من الص

فقد غفرت ، فقاؿ: اعملوا ما شئتم حادثتو: ))وما يدريك لعل ا اطلع على أىل بدر
([، وكما ٜٕٗٗ(، وصحيح مسلم برقم: )ٜٓٛٗلكم((. ]انظر: صحيح البخاري، برقم: )

عّدة مرات نظّب شربو ا٣بمر، وشهد لو ا٤بصطفى  -y-ُب قّصة الرجل الذي جيء بو للنيب 
-y- ٕبب ا ورسولو -y- :وهنى أصحابو عن لعنو. ]انظر: صحيح البخاري، برقم ،
البشر وضعفهم وليس لقصد سوء وال تعّمد فعل ذنب أو إصرار  ([، وىذا من طبيعةٓٛٚٙ)

على معصية، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ))الصحابة يقع من أحدىم ىنات، و٥بم ذنوب، 
إال  -y-وليسوا معصومْب، لكنهم ال يتعمدوف الكذب، وٓب يتعمد أحد الكذب على النيب 

([، وإذا قرأَت سّبهتم ٖٚٓ - ٖٙٓ/ ٔ]انظر: منهاج السنة، ص: ) .ىتك ا سَبه((
فبالكاد تقع على خطأ أو خطأين وتقصّب معدود ال يُذكر إٔب جانب أعما٥بم الكبّبة وا١بليلة 

الٍب نقلوىا،  -y-الٍب قد يكوف ٥بم فيها عذر، فحمايتهم ٞباية لدين ا تعأب وسنة نبيو 
شيعة وىيهات!، ولذلك يقوؿ و الوالطعن فيهم طعن ُب ىذه السنة، وىذا ما يريد أف يصل ل

-أف عدالتهم معلومة بتعديل ا  فحامد الغزإب: والذي عليو سلف األمة وٝباىّب ا٣بل وأب
إياىم، وثنائو عليهم ُب كتابو، فهو معتقدنا فيهم إال أف يثبت بطريق قاطع  -وجل عز

ساؽ آيات   ارتكاب واحد لفسق مع علمو بو، وذلك ال يثبت، فبل حاجة ٥بم إٔب تعديل، ٍب
-وتعديل رسولو  -سبحانو-كرٲبة كثّبة، وقاؿ: فأي تعديل أصح من تعديل عبلـ الغيوب 

y- ؟، كيف ولو ٓب يرد فيهم الثناء لكاف فيما اشتهر وتواتر من حا٥بم ُب ا٥بجرة وا١بهاد
ونصرتو كفاية ُب القطع  -y-وبذؿ ا٤بهج واألمواؿ وقتل اآلباء واألىل ُب مواالة رسوؿ ا 

فهل يصحُّ ٩بن كاف يسر النفاؽ أف ينصر دين  [،(ٖٓٔ]انظر: ا٤بستصفى، ص: ) .دالتهمبع
من بْب يديو تلو الفرص بعدما آلت إليو ا٣ببلفة  ويضّيع الفرص -y-ا تعأب ويعز رسولو 

فبل يعلن أمر نفاقو وال يظهر كفره ا٤ببطن وينصر نفسو با٤بنافقْب من حولو والكفار وا٤بشركْب، 
د ُب اإلٲباف وفعل ا٣بّب وقتاؿ ا٤برتدين وبعث ا١بيوش لفتح البلداف واألمصار فيثبت بل يزي

 اً ااًل للشك وال للطعن أنو كاف مسر صدقو ونصحو وصحة إسبلمو وسبلمة إٲبانو ٗبا ال يدع ٦ب
 .!؟لسوء ونفاؽ اً ومبطن

[، وذكر (ٜٛ - ٛٚ/ ٕ٘صفحات. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: ) بلغ ٦بموع صفحاتو عشرَ ي( ٔ)
= 
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لطريقة الٍب ورد فيها ما تبقى من ىذا وفيو إشارة إٔب ا ،وأكتفي هبذا ا١بزء منو
ا٣برب، والشاىد الذي يريد الشيعة إبرازه منو إثبات رؤية سعد القمي للمهدي، وال 
قد يلتفتوف ٤با تضمنو من خرافات وعلل وأخطاء؛ ألف الغرض منو إثبات وقوع الرؤية، و 

ة هبذه صّحة احتجاج الشيععرض الربقعي بالنقد والبياف لبعض ما جاء فيو فأسقط 
 من خبلؿ ا٤بسائل الٍب نقدىا على النحو التإب: ا٢بادثة
 .في إسناد الخبر توجب عدم قبولو (ٔ)عللأواًل: 

ٓب تسلم ىذه الرواية من الرواة الضعفاء واجملاىيل كأخواهتا من الروايات الٍب يعتمد 
 ية لديهم.دعقالسائل ا٤بعليها الشيعة ُب إثبات 

الٍب ُبِب عليها دينهم، ٩با وجو ا٣بصوص ُب الروايات وُيبلحظ كثرة اجملاىيل على 
وجود أشخاص ساٮبوا ُب صياغة التشيع بصورتو ا٢بالية من خبلؿ قيامهم نا ٪بـز بٯبعل

اً باختبلؽ أ٠باء وتركيبها على أسانيد للروايات، وإال فما الذي يفّسر كثرة اجملاىيل ٙبديد
 .!؟٩بن ال يعرؼ ٥بم اسم وال وصفٌ 

الذين حكم عليهم علماء الرواة سناد عدٌد من ىؤالء اإلورد ُب رب ُب ىذا ا٣بو 
 :ومن رواة ىذا اإلسنادالشيعة با١بهالة، الرجاؿ 
، قاؿ عنو ا٣بوئي: ٦بهوؿبن  ٧بمدبن  عليبن  ٧بمد .ٔ  .(ٕ)حاًب النوفليُّ

                                                           
= 

(، وانظر: إلزاـ ٖٖ٘ - ٖٛٗقصة الرؤية باختصار لطف ا الصاُب ُب منتخب األثر، ص: )
باختصار أٞبد الكاتب ُب تطور  -أيضاً -(، ونقلها ٖٛٔ - ٖٔٔ/ ٔالناصب، ص: )

 (.ٕٕٓالفكر السياسي الشيعي، ص: )
/ ٔ((، العلل، ص: )( يقوؿ ابن أيب حاًب: ))فادثوف يسموف كل ما يقدح ُب ا٢بديث عّلةٔ)

(، وقاؿ ابن الصبلح: ٖٙ/ ٔ(، العلل الواردة ُب األحاديث النبوية، للدراقطِب، ص: )ٜٖ
وقد تقع العّلة ُب إسناد ا٢بديث، وىو األكثر، وقد تقع ُب متنو. ]انظر: مقدمة ابن الصبلح، 

 ([.ٖٜ - ٜٛص: )
ا٢بديث، للشاىرودي،  (، مستدركات علم رجاؿٕٛ/ ٜ( انظر: معجم رجاؿ ا٢بديث، ص: )ٕ)

 (.ٕٕٔ/ ٚص: )
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 .(ٔ)عيسى الوّشاء، قاؿ عنو ا٣بوئي: ٦بهوؿبن  أٞبد .ٕ
 .(ٕ)٦بهوؿطاىر القمي، قاؿ عنو ا٣بوئي: بن  أٞبد .ٖ
سهل الشيباين، قاؿ عنو ا٣بوئي: متهم بالغلو وٓب بن  ٕبربن  ٧بمد .ٗ
 .(ٖ)يوّثق

 .(ٗ)مسرور، قاؿ عنو ا٣بوئي: ٦بهوؿبن  أٞبد .٘
كما أفَّ العبلمة لطف ا الصاُب حكم على ٝبيع ىؤالء الرواة ا٣بمسة با١بهالة 

 .(٘)والضعف
 .(ٙ)ا٣برب وذكر العبلمة ا٢بّلي أف علماء الشيعة استنكروا ىذا

 :الفضل الربقعي وأب قاؿولذلك 
 ،))ُب ىذه الرواية ثبلثة من الوسطاء ا٣بمسة من رجاؿ سندىا ٦بهولوف ومهملوف

 .(ٚ)وىذا ٯبعل ا٣برب ُب غاية الضعف(( ،وأحدىم من الغبلة
                                                           

 (.ٕٛ/ ٜ( انظر: معجم رجاؿ ا٢بديث، ص: )ٔ)
 ( انظر: ا٤برجع السابق.ٕ)
 ( انظر: ا٤برجع السابق.ٖ)
 ( انظر: ا٤برجع السابق.ٗ)
 (.ٗ٘ٔ - ٛٗٔ/ ٕ( انظر: ٦بموعة الرسائل، ص: )٘)
 (.ٕ٘( انظر: ٨بتصر البصائر، ص: )ٙ)
(، قاؿ أٞبد الكاتب عن ىذه الرؤية إنو يوجد ُب سندىا ٜٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٚ)

أربعة من ا٤بهملْب أو اجملهولْب، والراوي ا٣بامس من الضعاؼ والغبلة ا٤بفوضة، ٍب قاؿ: وإذا 
وتناقض الرواية مع نفسها، فإهنا تصبح ٦برد  ،ا الضعف ُب السند للضعف ُب ا٤بًبما ٝبعن

فكيف ٲبكن أف نعتمد عليها ُب إثبات  ،ساف عاديطورية، ال تثبت مولد إنإشاعات وٮبية أس
مولد إماـ من األئمة وبناء عقيدة دينية على أساس ذلك؟. ]انظر: تطور الفكر السياسي 

الذي حوى ُب كتابو: "اإلماـ -([. وقد سكَت السيد القزويِب ٜٕٚ - ٕٛٚالشيعي، ص: )
وايات الضعيفة ألجل اقضات والر من ا٤بهد إٔب الظهور" كثّبًا من التن -عليو السبلـ-ا٤بهدي 

عن اإلشارة لرؤية سعد األشعري للمهدي، مع أنو أكثر من نقل األخبار  -إثبات ا٤بهدي
= 



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٕٕٙ 
 

 وىو من-اجمللسي ومع ٝبيع ىذه العلل واطراح علماء الشيعة ٥بذه الرواية إال 
صّحتها ٗبجّرد ذكر الصدوؽ ٥با حكم ب -رؤية ووجود ا٤بهديلقّصة إلثبات ساؽ ا

فَّ من قاؿ برّدىا فقد َعِمَل إ، و !فَّ ما ورد ُب متنها يشهد ٥با بالصّحةقاؿ إفحسب، و 
 .(ٔ)بالظنوف واألوىاـ!

 -كما سبق-وناقض الصاُب نفسو؛ فقد حكم على رواهتا با١بهالة والضعف 
ج رواية من طريق رجاؿ ويستحيل عليو أف ٱبرّ : إفَّ الصدوؽ عآب ُب موضع آخر ؿاقو 

 .(ٕ)!!ضعفاء و٦باىيل
أفَّ ا٤بهدي خفي بكما أننا ٪بد ُب ىذه الرواية ُمعارضة ٤با روي عن أئمتهم: 

لتتحدث  نشأتو، ٍب تأٌب ىذه الرواية ، وىذا يعِب أنو ال يُعرؼ شيء عن(ٖ)ا٤بولد وا٤بنشأ
 .!وقت نشأتوومشاىدتو عن رؤيتو وىو صغّب 

 بأبيو العسكري. بالمهدي بل لم يلتقِ  سعد األشعري لم يلتقِ انياً: إن ث
هدي  عبدا األشعري الذي تُنسب إليو رواية رؤية ا٤ببن  يذكر الربقعي أف سعد

إشارة أنو رأى ، وٓب يشر فيو أدَّن (ٗ)(كاف قد أّلف كتابًا بعنواف: )ا٤بقاالت والفرؽ

                                                           
= 

ه بكذهبا عّمن رأوا ا٤بهدي أو التقوا بو عدا ىذه الرؤية حيث ٘باوزىا، فهل يعِب ذلك إقرار 
 .!؟وعدـ صبلحيتها لبلحتجاج

 (.ٜٛ - ٛٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
وأفَّ  ،وما بعدىا(، وُيبلحظ اغَبار الصاُب بالعبلمة الصدوؽ ٕ٘( انظر: ٨بتصر البصائر، ص: )ٕ)

بل  ،٦بّرد ٧ببتو للصدوؽ لكونو أحد علمائهم األجبلء جعلتو يقبل منو مباشرة ببل تثبت
يستحيل عليو إخراج رواية عن ضعفاء و٦باىيل مع أنو حكم على رجاؿ الرواية با١بهالة 

 ف، وال غرابة ُب ذلك، فتقديس األشخاص والغلو فيهم عند الرافضة ليس ٔبديد.والضع
(، الغيبة، ٕٖٗ - ٖٔٗ/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٖٚ/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)

 (.ٜٕٖ/ ٖ(، كشف الغمَّة، ص: )ٖٚٔللنعماين، ص: )
لنوٖبٍب أهنما من أىم كتب ( ذكر الدكتور/ ناصر القفاري عن ىذا الكتاب وكتاب فرؽ الشيعة لٗ)

الشيعة ا٣باصة بالفرؽ ومن أقدمها، وُب ىذين الكتابْب عشرات وعشرات من الفرؽ الشيعية، 
= 



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٕٖٙ 
 

 .(ٔ)عنو ألشار إليو ُب كتابوفلو كاف ىذا ا٣برب صحيحاً  ،صاحب األمر
بل إف األشعري ذكر ُب كتابو وجود فرقة من الشيعة يتبعوف ا٢بسن العسكري 
ويقولوف بصّحة موتو وانقطاع اإلمامة من بعده إٔب وقٍت يبعث ا فيو قائمًا من آؿ 

 .(ٕ)ألنو قد صحَّ لديهم أنو ال عقب للعسكري ؛٧بمد
لفرقة بالنقد أو بالرد أو التقليل من قو٥بم، على قوؿ ىذه اسعد القمي وٓب يعّقب 

وُب تصرٰبو دحض ٥بذه  قو٥بمالقوؿ بصرَّح ببل  ،أو التصريح بأنو التقى باإلماـ ا٤بنتظر!
 :الرؤية ا٤بختلقة فيقوؿ

، (ٖ)ر لو خلف وٓب يُعرؼ لو ولٌد ظاىر((ػوٓب يُ  -كرييعِب ا٢بسن العس-))توُب 
ة إليو، ورواهتا ٦باىيل النسبُب ه الرواية غّب ثابتة والكتاب ثابت النسبة إليو، بينما ىذ

 ، فأٲبها أؤب باألخذ والقبوؿ؟!.وضعفاء!
ويذىب أٞبد الكاتب إٔب أف السبب ُب عدـ إشارة سعد األشعري القمي لئلماـ 

أصبًل ُب  اً ا٤بنتظر وال لرؤيتو لو، ىو أف القوؿ بغيبة اإلماـ الثاين عشر ٓب يكن مطروح
بل كاف القوؿ السائد ىو استمرار اإلمامة حٌب  ، عاش فيها سعد القميالٍب تلك الفَبة

آخر الزماف ببل حدود وال حصر ُب عدد معْب، ولذلك ال يوجد ذكر ُب كتابو لئلماـ 
 .(ٗ)وإ٭با نشأ ىذا القوؿ بعَد األشعري بزمن وبالتحديد ُب القرف الرابع ا٥بجري ،الغائب

                                                           
= 

وبعدٮبا حدثت فرؽ جديدة، وولدت طوائف ومقاالت تنتمي للتشيع، وذكر أفَّ سعد 
ة، : ويقسمها ٣بمس عشرة فرقالغالةوىي:  ،األشعري يُرجع أصوؿ فرؽ الشيعة لثبلثة أصوؿ

وجود : ويقسمها لست فرؽ، ٍب يقوؿ: إف ا٤بالزيدية: ويقسمها ألربع وعشرين فرقة، الرافضة
والبقية انقرضت أو اند٦بت ُب  ،ثنا عشرية، والزيدية، واإل٠باعيليةاإلمامية اال :من فرقهم اليـو

 ([.ٙٗٔ - ٖٗٔ/ ٔالفرؽ ا٢بالية. ]انظر: مسألة التقريب، ص: )
 (.ٕٕٗ: )( انظر: ٙبقيق علمي، صٔ)
 (.ٛٓٔ( انظر: ا٤بقاالت والفرؽ، لسعد القمي األشعري، ص: )ٕ)
 (.ٕٓٔ( انظر: ا٤بقاالت والفرؽ، ص: )ٖ)
 (.ٕٔ٘( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، ص: )ٗ)
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 ،ُب النصف الثاين من القرف الثالث ا٥بجريوأما كتاب سعد األشعري فقد ُكِتَب 
وكتاب "اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة" البن بابويو  ،ومثلو كتاب النوٖبٍب "فرؽ الشيعة"

 ٝبيع ىؤالء ٓب يشّبوا ٥بذه القّصة وغّبىا من القصص ا٤بلّفقة ُب رؤية اإلماـ ،الصدوؽ
 .(ٔ)والٍب حدثت بعدىم بزمن

 قاؿ الربقعي عن سعد القمي:و 
عبدا ُب عداد من روى عن إماـ الزماف بن  )إف علماء الرجاؿ ٓب يعّدوا سعد)

بن  بعكس ما جاء ُب ىذا ا٣برب الذي ينسب إٔب سعد (ٕ)وال ُب عداد من رأى معجزاتو
 .(ٖ)عبدا مشاىدتو ٤بعجزة ا٤بهدي!((

                                                           

(، وال ُيستبعد أف يكوف أٞبد الكاتب ٕٕٙ( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، ص: )ٔ)
وأخذ منها بعض اآلراء وعمل  ،الفضل الربقعي وؤلفات أبطبلعو على كتب ومااد من استف

على تطويرىا وترتيبها واإلضافة عليها من جهده وٕبثو، لوجود تطابق ُب عدد من األفكار 
بينهما، وقد سألُت أٞبد الكاتب عرب صفحتو الشخصية ٗبوقع "الفيس بوؾ" اإللكَبوين ُب: 

-كر ٕب أفَّ شخصية الربقعي حقيقية ، عن رأيو ُب مؤلفات الربقعي فذ (ـٕٕٔٓ/ٕٓ/ٖٓ)
 وأفَّ كتبو ومؤلفاتو جيدة. -ة إنكار وجودهيعِب غّب مكذوبة كما حاوؿ الشيع

( وقد ورد ُب رواية الرؤية ُمعجزة منسوبة لسعد األشعري وىي أف ا٤بهدي عندما قاـ للصبلة ٕ)
ؾ وما أبكاؾ؟ إسحاؽ فاستقبلو باكياً، فقاؿ لو: ما أبطأبن  انصرؼ عنو سعد وطلب أٞبد

قاؿ: قد فقدُت الثوب الذي سألِب موالي إحضاره، فقاؿ لو: ال عليك فأخربه، فدخل عليو، 
ما  :ٍب انصرؼ من عنده متبّسمًا وىو يصّلي على ٧بمد وآؿ ٧بمد، فقاؿ لو ابن إسحاؽ

يصلي عليو.  -عليو السبلـ-ا٣برب؟ فأجابو: وجدُت الثوب مبسوطًا ٙبت َقَدَمي موالنا 
(، إلزاـ الناصب، ص: ٕٖ٘([، منتخب األثر، ص: )ٙٛ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: ) ]انظر:

(، وُب ا١بواب عن ىذه ا٤بعجزة ا٤بزعومة يقوؿ الربقعي: إف إماـ الكذابْب ٖٚٔ/ ٔ)
 -y-باستطاعتو أف يأٌب بأمواؿ الناس وٰبضرىا لديو من مسافات بعيدة، ولكن رسوؿ ا 

 يكن قادرًا على طي األرض، بل ٙبرؾ ماشيًا أو راكباً عندما ىاجر من مكة إٔب ا٤بدينة ٓب
!. ؟وكاف يتوارى عن األنظار ويسلك وعر الطريق، فكيف أحضرىا مهديهم بطرفة عْب

 ([.ٕٔٗ - ٕٓٗ]انظر: ٙبقيق علمي، ص: )
(، فلم يرد غّب ىذه الرواية الٍب ٰبتج هبا اجمللسي ومن اتبعو ٜٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)

 ت رؤية سعد األشعري للمهدي على ما فيها من علل.ُب إثبا
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عليو -د ه أليب ٧بمءيقوؿ النجاشي: ))ورأيت بعض أصحابنا يضّعفوف لقا
 .(ٔ)ويقولوف: ىذه حكاية موضوعة عليو، وا أعلم(( -السبلـ
 .!ابن إسحاق توفي قبل والدة المهدي فكيف يراه مع األشعري؟ثالثاً: 

 حيث ورد ُب ،ف رواية رؤية سعد األشعري للمهديوىذه إحدى دالئل ضع
إسحاؽ توُب ُب عهد والد ا٤بهدي اإلماـ ا٢بسن بن  أف أٞبد ىذه الرؤية ا٤بزعومة

 :لذلك فقاؿ الربقعي وقد أشار، (ٕ)يالعسكر 
اإلماـ والد ا٤بهدي زمن ُب تُوُّب  قد إسحاؽبن  ذُِكَر ُب مًب الرواية أف أٞبد

 .(ٖ)ريا٢بسن العسك
فإذا كاف ابن إسحاؽ توُب زمن اإلماـ العسكري فكيف يُقاؿ عنو أنو من نّواب 

أنّو اإلماـ نائب ئص ومن خصا ،صبًل قد مات قبل أف يولد القائماإلماـ القائم وىو أ
 .!ُيشاىد اإلماـ ا٤بهدي ويُقابلو ويدخل عليو ُب مكاف خلوتو ُب السرداب؟

 .إليواللهو بنسبة اإلمام المهدي  رابعاً: تضمنت الرؤية تقليالً من شأن
عن با٢بديث  األشعري للمهدي عند قياـ سعد عبدابن  ورد ُب خرب رؤية سعد
 و:صفات اإلماـ ا٤بهدي قول

حْب غشينا نور وجهو إال ببدٍر قد  -ليو السبلـع-ا شّبهت موالنا أبا ٧بمد ))فم
استوَب من لياليو أربعًا بعد عشر، وعلى فخذه األٲبن غبلـٌ يناسب ا٤بشَبي ُب ا٣بلقة 

، وبْب يدي موالنا رّمانة (٘)بْب واوين ، وعلى رأسو فرٌؽ بْب وفرتْب كأنّو ألفٌ (ٗ)وا٤بنظر
                                                           

 (.ٚٙٗ( انظر: رجاؿ النجاشي، ص: )ٔ)
ىامش فقرة: ُب ، رؤية ا٤بهدي عياناً( وىذا الشاىد من الرواية ُب مبحث: )مّدع( وقد ذكرُت ٕ)

))شخٌص يّدعي رؤية القائم وقد مات قبل أف يولد القائم((، ويُناسب التذكّب هبا ُب ىذا 
 لعبلقة ا٣برب هبا ولكوهنا من موجبات رّده وتضعيفو للتناقض ا٢باصل فيو.ا٤ببحث 

 (.ٜٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
( وىذا من األوصاؼ الٍب تبعث على االستغراب، فهل يعنوف با٤بشَبي الكوكب الذي خلقو ٗ)

والزىرة ا تعأب ُب فضاء الكوف إٔب جانب الكواكب السّيارة األخرى ُب الفضاء كاألرض 
 دعى با٤بشَبي.من الناس يُ  اً صا٢ب اً د وغّبىا، أـ يعنوف با٤بشَبي شخصوعطار 

( ىكذا: )واو( ألٌف بْب واوين، الواو األؤب وفرة شعر ا٤بهدي من اليمْب، والواو الثانية وفرة ٘)
= 
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وشها وسط غرائب الفصوص ا٤بركبة عليها، قد كاف أىداىا إليو ذىبية، تلمع بدائع نق
الغبلـ على بعض رؤساء أىل البصرة وبيده قلٌم إذا أراد أف يسطر بو على البياض قبض 

 .أصابعو
يدحرج الرُّمانة بْب يديو ويشغلو بردِّىا لئبّل يصدَّه  -عليو السبلـ-فكاف موالنا 
 .(ٔ)عن كتبة ما أراد((
 ـ القائم باللعب بالرّمانة فقاؿ:قعي قياـ اإلماوقد انتقد الرب 

إف الرواية تذكر أف صاحب األمر كاف يلعب برمانة ذىبية ويدحرجها بْب يديو، 
 قولو: -عليو السبلـ-ن اإلماـ الصادؽ ُب حْب أف الكليِب روى ع

 .(ٖ)،(ٕ)))إف صاحب ىذا األمر ال يلهو وال يلعب((
 

                                                           
= 

 شعره من الشماؿ، وُب ا٤بنتصف شعٌر واقف مثل حرؼ األلف بْب الواوين!!.
(، إلزاـ الناصب، ٜٖٗ(، منتخب األثر، ص: )ٔٛ - ٓٛ/ ٕ٘نوار، ص: )( انظر: ٕبار األٔ)

 (.ٕٖٔ/ ٔص: )
الذي -(، وٓب يُفت ىذا اإلشكاؿ العبلمة اجمللسي ٖٔٔ/ ٔ( انظر: أصوؿ الكاُب، ص: )ٕ)

ألف اإلماـ ال يلهو وال يلعب،   ؛بقولو: إف فيها غرابة! يهاعّلق علف -صحح الرواية وأخرجها
([، فكيَف ٔٛ/ ٕ٘اللعب عن الكتابة. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: )كي ال يصده اللهو و 

على أربعْب  قابلة سعد األشعري ولديو ما يربويقـو اإلماـ باللهو واللعب وىو ُب موقف م
مسألة يريد استفتاء اإلماـ هبا؟!، وىذا من علل ىذه الرؤية. ]ولبلستزادة ُب معرفة أحكاـ 

ـر أو تضييع حقوؽ وواجبات  أو منكر أو لعب مفضٍ  سبلـ من مباحاللهو واللعب ُب اإل
(، ٕٗٓ/ ٔوغّب ذلك ٩با ذكره أىل العلم ينظر ا٤براجع التالية: ا٤بوافقات، للشاطيب، ص: )

 (، فتاوى ورسائل ٠باحةٕٓٔ/ ٕالَباتيب اإلدارية والعماالت، لعبدا٢بي الكّتاين، ص: )
(، ٜٛٙٔإٔب الفتوى رقم:  - ٜٚٗٔقم: )٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ، من الفتوى ر  /الشيخ

دراسة مقارنة، من إعداد/ أٞبد حامد الطلحي،  -أحكاـ ا٤بسابقات ُب الفقو اإلسبلمي 
 [.ػ(ى ٛٓٗٔ)وإشراؼ الدكتور/ أٞبد يوسف شاىْب ٔبامعة أـ القرى، عاـ: 

 (.ٜٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 ء علم الغيب.دّعاخامساً: تضّمن خبر الرؤية ال
ثاين عشر نسبة علم الغيب عبدا األشعري لئلماـ البن  ورد ُب خرب رؤية سعد

و الذي كاف ٰبملو قائم من سعد أف ٱُبرج ما ُب جرابِ وذلك حينما طلب ال، للمهدي
حيث قاؿ سعد: ))فقاؿ  ،اـا٢بر الشيء ا٤بباح ٩با ُب ا١براب من الشيء معو لكي ٰبدد 

عليو - فقاؿ  ،ؿَّ الرجل على ا٢براـ منهادُ  ،: صدقَت يا ُبِب-عليو السبلـ-موالنا 
 :-السبلـ

قد انطمس من نصف إحدى  ،تارٱبو سنة كذا ،(ٔ)فّتش عن دينار رازّي الّسّكة
 .َوْزهُنا ربع دينار (ٕ)صفحتيو نقشو، وقراضة آملّية

                                                           

األزىري: والنسبة إٔب الري رازي. ]انظر: هتذيب  ( رازّي: نسبة إٔب ببلد الرّي ُب إيراف، يقوؿٔ)
(، فلذلك ُنسب دينارىا ٕٙٔ/ ٗ([، ا٤بخصص، البن سيده، ص: )ٕٚٔ/ ٖٔاللغة، ص: )

إليها. ويقوؿ ا٤باوردي عن الّسكة: ))والسّكة ىي ا٢بديدة الٍب يُطبع عليها الدراىم؛ ولذلك 
([، األحكاـ السلطانية، ٜٖٕ) ]األحكاـ السلطانية، ص: .٠بيت الدراىم ا٤بضروبة سكة((

وال أيب  -y-(، ويذكر عبدا٢بي الكتاين: أنو ٓب تكن سكة عند النيب ٖٛٔللفراء، ص: )
بن مرواف، حيث  اُب اإلسبلـ، حٌب ضرهبا عبدا٤بلك بكر وال عمر، وأهنم ٓب يضربوا سكة 

، وكاف لديهم منها درٮباف، فجمع عبدا٤بلك  نصف ىذا كانوا يتعاملوف بسكة فارس والرـو
 ([.ٜٕٖ/ ٔيب اإلدارية، ص: )تمع نصف ىذا، وجعلو درٮباً واحداً. ]انظر: الَبا

ومنها قراضة الذىب والفضة. ]انظر: الصحاح  ،( قراضة آملية: القراضة: ما سقط باألرضٕ)
(، ا٤بعجم الوسيط، جملموعة مؤلفْب ٗبجمع اللغة العربية بالقاىرة، ٔٓٔٔ/ ٖللجوىري، ص: )

[، وتطلق القراضة ُب العراؽ على القطع الصغّبة من الدينار أو من الدرىم (ٕٚٚ/ ٕص: )
الٍب تقطع با٤بقاريض والٍب يتعامل هبا ُب التجارة. ]انظر: تكملة ا٤بعاجم العربية، لرينهارت 

: ٖٕٓ/ ٛوٝباؿ ا٣بياط، ص: ) ،يميم النعبيَب، نقلو للعربية: ٧بمد سلي ([، وقاؿ: ا٤بثلـو
العراؽ قرضوا منو قطعة، وكانوا يتعاملوف بو ُب ٘باراهتم، كما كانوا  دينار كاف عند أىل

([، ٓٔٔ/ ٕيتعاملوف بالقطعة منو، وكانوا يسموهنا قراضة. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )
جرير الطربي بن  وآملية منسوبة إٔب بلدة آمل طربستاف اإلقليم الذي يُنسب إليو اإلماـ ٧بمد

، ٕ٘/ ٖ٘، ٜٕٚ/ ٖٕسلمْب. ]انظر: تاريخ اإلسبلـ، ص: )وغّبه من علماء وأئمة ا٤ب
 ىذه القطعة عبارة عن ُعملة كاف يستعملها أىل تلك الناحية.و [، ٜٕٔ/ ٖٚ
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 ٲبها:والعّلة ُب ٙبر 
أفَّ صاحب ىذه ا١بملة وزف ُب شهر كذا، من سنة كذا، على حائك من جّبانو 

ّن، فأتت على ذلك مّدة قيض ُب انتهائها لذلك الغزؿ سارقاً ػمن الغزؿ مّنًا وربع م
ّن، غزاًل أدؽَّ ٩با  ػفأخرب بو ا٢بائك صاحبو فكّذبو واسَبدَّ منو بدؿ ذلك مّنًا ونصف م

 اف ىذا الدينار مع القراضة ٜبنو.من ذلك ثوباً ك واّٚبذ ،كاف دفعو إليو
فلّما فتح رأس الصرّة صادؼ رقعة ُب وسط الدنانّب باسم من أخرب عنو ومقدارىا 

ينار والقارضة بتلك العبلمة(( ،على حسب ما قاؿ  .(ٔ)واستخرج الدِّ
 النص من رواية الرؤية، وقاؿ عنو:وقد وقف الربقعي على ىذا 

ماـ الزماف كاف ٱُبرب عن أمواؿ الناس ا٤بخفية بالغيب مع أف ا إفَّ معناه بأفَّ إ
 .(ٕ)نفى علم الغيب عن أحد سواه

قياـ ا٤بهدي بإخبار سعد األشعري عمَّا ُب جرابو من  نالربقعي ع كما أجاب
ؿ صاحبها كيفية حصو بومعرفتو  ،وقراضة آملية ،وعن وجود دينار رازّي الّسكة ،أمواؿ

 فك، فقاؿ:ُب حادثة اإل -y-ا عليها ٗبوقف رسوؿ 
من غزوة بِب ا٤بصطلق، وحّثوا ا١بماؿ الٍب عليها  -y-عندما عاد رسوؿ ا 

 ا٥بودج على السّب ٙبرؾ ىودج عائشة دوف أف تكوف ىي فيو، حيث كانت تبحث عن
وحدىا، بوا هبودجها وتركوىا ُب البادية فلما رجعت رأت الناس قد ذى ،ِعقٍد ٥با فقدتو

ـَ ا٤بدينة بن  صفواف فرآىا عندئذ  ،هباا٤بعطِّل، وكاف قد بقي وراء ا١بيش، فعرفها فَػَقِد
يتغّّب ٫بو عائشة حٌب  -y-حديث اإلفك الذي جعل رسوؿ ا  افَبى ا٤بنافقوف

حٌب  -y-اللطف الذي كانت تراه من النيب  قالت إهنا بقيت شهرين كاملْب ال ترى

                                                           

(، إلزاـ الناصب، ٖٓ٘(، منتخب األُثر، ص: )ٕٛ - ٔٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
مع أهنا  ،لرواية ُب كتبهم(، لقد تتابع ىؤالء العلماء الشيعة على إخراج ىذه أٖٖ/ ٔص: )

 لسل أحداثها. من الركاكة وعدـ الَبتيب ُب تستفتقر ألسلوب الصياغة العريب الواضح السآب
 (.ٕٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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 .ُئها وتثبت طهارهتاتُػبَػرِّ  (ٔ)ورة النورفّكر ٗبفارقتها، فنزلت اآليات من س
وحدىا، خلُّف زوجتو وبقائها ُب البادية ٓب يكن على علٍم بت -y-فرسوؿ ا 

 جوؼ كاف يعلم ٗبا ُبولكن إماـ ىؤالء الكذابْب  . براءهتا ؿو نز بعد عودهتا وظلَّ ينتظر 
 .(ٕ)شها أو يسمعها!!قصتو الٍب ٓب يعكاف يعلم بو  ،ا١براب

 .(ٖ)﴾ٱ﴿ قولو تعالى:ل فسير المهديسادساً: ت
من اإلشكاالت الواردة ُب خرب الرؤية ما ذكره سعد األشعري من أنو سأؿ اإلماـ 

  :قولو فأجابو بتفسّب غريب وىو ﴾ٱ﴿ا٤بهدي عن تأويل قولو تعأب: 

عليهم الصبلة -عض األنبياء ب بو خصَّ ا فَّ تفسّبىا من أنباء الغيب الٍبإ
الكاؼ اسم كرببلء، وا٥باء ىبلؾ العَبة،  :تفسّبىاوقاؿ ُب  ،ع عليوطبلباال -والسبلـ

 .(ٗ)والياء يزيد وىو ظآب ا٢بسْب، والعْب عطشو، والصاد صربه
من ضمن اإلشكاالت الٍب ذكر أهنا  التفسّب الغريبوقد عرض الربقعي ٥بذا 

 األشعري للمهدي فقاؿ:ة رؤية سعد موجبة لرّد رواي
-أيب طالب بن  يولقوؿ اإلماـ عل (٘)وىذا غّب صحيح و٨بالف لقوؿ ا٤بفّسرين

                                                           

ىب   يب  جت  ﴿وحٌب قولو تعأب:  ﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿( من قولو تعأب: ٔ)

 .[(ٕٓ-ٔٔ) :رقم اتسورة النور، اآلي] ﴾حت  خت  مت  ىت  يت  جث
 (.ٕٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٔ( سورة مرمي، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٖ٘ٔ - ٖٗٔ/ ٔ(، إلزاـ الناصب، ص: )ٗٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
فقد حكى ابن جرير الطربي خبلؼ  :فًا من أقواؿ ا٤بفسرين ُب بياف معناىارَ طَ  ( وأسوؽ ىنا٘)

ا٤بفّسرين ُب تفسّبىا، وذكر فيها أقوااًل شٌّب، ٍب قاؿ: والقوؿ ُب ذلك عندنا نظّب القوؿ ُب 
)أٓب( وسائر فواتح سور القرآف الٍب افتتحت أوائلها ٕبروؼ ا٤بعجم. ]انظر: جامع البياف، 

/ ٖ، وقاؿ ٗبثل قولو اإلماـ الشوكاين. ]انظر: فتح القدير، ص: )([ٕٗٔ/ ٛٔص: )
([، ومثلهم العبلمة األمْب الشنقيطي. ]انظر: أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف، ٖٛٚ

= 
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الذي نقلو عنو اجمللسي ُب البحار ُب تفسّبه لتلك ا٢بروؼ بأفَّ ا٤بقصود  -رضي ا عنو
 .(ٔ)-وجل عز-من كل منها اسم من أ٠باء ا 

تعأب أقسم ُب بداية ىو أف ا  ﴾ٱ﴿بناًء على ذلك فا٤بقصود من: 
 .(ٕ)سورة مرمي بصفاتو

                                                           
= 

([، وكذلك ابن ا١بوزي حيث ساؽ عند تفسّبىا أقواؿ ٜٖ٘/ ٖ، ٛٙٔ - ٘ٙٔ/ ٕص: )
([، وكذلك: التبياف ُب ٕٙ - ٕ٘/ ٔسّب، ص: )العلماء ُب ا٢بروؼ ا٤بقطعة. ]انظر: زاد ا٤ب

(، وأما األقواؿ ُب ا٢بروؼ ا٤بقطّعة فمنها: القوؿ بأهنا من ٘ٙٛ/ ٕإعراب القرآف، ص: )
أ٠باء القرآف، وقيل: فواتح يفتح ا هبا القرآف، وقيل: اسم للسورة، وقيل: اسم ا األعظم، 

حروؼ ىجاء لكٍل منها معُب غّب اآلخر، وقيل: قسم أقسم ا بو، وىو من أ٠بائو، وقيل: 
([، ونقل ابن حجر ٕٕٗ - ٕ٘ٓ/ ٔوقيل: غّب ذلك. ]انظر: جامع البياف، ص: )

روؼ ا٤بقطعة ٦برد حروؼ ببل العسقبلين جوابًا لطيفًا منيفًا البن العريب عمَّن اّدعى أفَّ ا٢ب
اً ٰبكم عليها بعلم، وال فقاؿ: ))وقد ٙبّصل ٕب فيها عشروف قواًل وأزيد، وال أعرؼ أحد معافٍ 

يصل فيها إٔب فهم، إال أين أقوؿ فذكر ما ملّخصو أنو لوال أف العرب كانوا يعرفوف أف ٥با 
بل تبل عليهم ص وحم  ،-y-مدلواًل متداواًل بينهم لكانوا أّوؿ من أنكر ذلك على النيب 

احة مع تشوفهم بل صّرحوا بالتسليم لو ُب الببلغة والفص ،فصلت وغّبٮبا فلم ينكروا ذلك
 .فدؿ على أنو كاف ٱباطب أمرًا معروفًا بينهم ال إنكار فيو(( ،إٔب عثرة وحرصهم على زلة

 ([.ٖٔ٘/ ٔٔ]فتح الباري، ص: )
(، بّْب العبلمة األمْب الشنقيطي أَف ىذا النوع من التفسّب ٖٙ/ ٜٚ( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)

اب للباطنية الذين يفسروف بالرموز فقاؿ: ألنّو يفتح الب ؛التفسّب ٓب يثبت عن أحد فهو مردود
))ىذا التفسّب ٓب يقم عليو دليل، وال ٯبب الرجوع إليو، وقد يفتح باب ىذا التفسّب للباطنية 

([، ٙ/ ٖ]العذب النمّب، ص: ) .حيث يفسروف الكبلـ برموز وألغاز غّب مرادة(( الزنادقة
شيء عن أحد. ]انظر: إيثار ا٢بق  وذكر ابن الوزير أف ىذا النوع من التفسّب ٓب يصح منو

 ([.ٕٙٔ/ ٔعلى ا٣بلق، ص: )
معُب اآلية نقلو (، وىذا القوؿ الذي اختاره الربقعي ُب بياف ٕٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

القرطيب عن ابن عّباس حيث قاؿ: إف الكاؼ من كاؼ، وا٥باء من ىاد، والياء من حكيم، 
ؿ: معناه: كاؼ ٣بلقو، ىاد لعباده، يده فوؽ والعْب من عليم، والصاد من صادؽ. وقا

= 



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٖٙٔ 
 

ىذه بعض اإلشكاالت الٍب عرض ٥با الربقعي لبياف سقوط رواية رؤية سعد 
األشعري للمهدي وعدـ صبلحيتها لبلحتجاج على رؤية اإلماـ، وقد ٙبّدثت الرواية 

 :ال ٚبلو من مغالطات، ومنهاخرى عن مسائل أ
وحكم إتياف ا٤برأة فاحشة مبيّنة ُب من بعده،  -y-حكم زواج زوجات الرسوؿ 
وطريقة  (ٔ)﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئوئ  وئ﴿أياـ عدهتا، ومعُب قولو تعأب: 

اختيار اإلماـ، وصّحة خبلفة ا٣بلفاء الراشدين، وغّب ذلك من ا٤بسائل الٍب عرضها 
 .٤بنسوب إليوالرؤية اسعد األشعري على ا٤بهدي ُب خرب 

 :بقولوإال أف الربقعي تركها ٝبيعها، واكتفى 
ما ذكرناه بعض اإلشكاالت ُب مًب ا٣برب ذي السند ا٤بتهافت وىناؾ إشكاالت  
كثّبة، ففي متنو ٝبٌل ٚبالف آيات القرآف الكرمي، ولكننا نكتفي ٗبا ذكرناه من 

 .(ٕ)إشكاالت
 

  

                                                           
= 

([، وقد ٗٚ/ ٔٔأيديهم، عآب هبم، صادؽ ُب وعده. ]انظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف، ص: )
اختصر أىل العلم ا٣ببلؼ ُب ا٢بروؼ ا٤بقطعة ُب أربعة أقواؿ: األوؿ: أف ٥با معُب، واختلف 

ليس ٥با معُب إطبلقاً، والثالث:  أصحاب ىذا القوؿ ُب تعيينو، والثاين: أهنا حروؼ ىجائية
وؿ: ا أعلم، أ٥با أف ا تعأب يعلم معناىا، والرابع: التوقف، وأال نزيد على تبلوهتا، ونق

وذكر شيخ اإلسبلـ وابن القيم والذىيب  ؟ي ما ىووإذا كاف ٥با معُب فبل ندر  ؟معُب، أـ ال
ظيم، فهي ٩با يتكلم بو البشر، ومع وٝبع من أىل العلم أهنا حروٌؼ لبياف إعجاز القرآف الع

صاّب العثيمْب، بن  ذلك أعجزىم اجمليء ٗبثلها. ]انظر: تفسّب الفاٙبة والبقرة، للشيخ ٧بمد
 ([.ٕٗ - ٖٕ/ ٔص: )

 (.ٕٔ( سورة طو، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٖٕٙ 
 

 
 .في غيبتو الصغرى عياناً : مّدعي رؤية المهدي الثانيالمبحث 

يذكر علماء الشيعة أف السرية ىي الٍب كانت ٙبيط هبذه اللقاءات الٍب ٘بري بْب 
 ُب أؤب مراحل غيبتو. وأصحابو الغائب اإلماـ

إٔب ذر ٕبو تاّمة دث بسريِّة فَّ ىذه ا٤بقاببلت كانت ٙبإحيث يقوؿ ٧بمد الصدر: 
 أو زمانواللقاء بشر مكاف ذلك أي حٌب ال ٲبكن أف ٱبطر ُب ذىن  ،درجة عظيمة

 .(ٔ)الذي حصل فيو
ويعلل الصدر أفَّ داعي السرية يتمثل ُب العبلقة الٍب كاف يلتقي اإلماـ بأصحابو 

قـو هبم أحد فيلكي ال يشعر  ؛شَبيبا٤ببائع العبلقة أشبو ما تكوف بوىي  ،من خبل٥با
 .(ٕ)قتلهم!ب

ٰباولوف القبض على اإلماـ ا٤بنتظر،  -الصدر زعمكما ي-ف و العباسي فقد كاف
شيق( ومعو منهم ا٠بو )ر  اً أرسلوا إليو شرطيوُب ذات مرّة ويبحثوف عنو ُب كل مكاف، 

وعندما اقَببوا من سرداب اإلماـ ٠بعوا صوَت قراءة وشاىدوا  ،ثبلثة رجاؿ من الشرطة
جالسًا على حصّب ومعو ماء، وىو يصلي، وعندما حاولوا التقدـ ٫بوه َغرَِؽ  رجبلً 

ٍب اعتذروا ٝبيعًا وتراجعوا، وخرج اإلماـ من  ،ا٤باء، وبقي ساعًة مغشيًا عليو أحدىم ُب
 .(ٖ)بْب أيديهم من غّب أف يتمكنوا من القبض عليو!

يبلغ من ادثة كاف ُب وقت وقوع ىذه ا٢بالقائم اإلماـ الزبيدي أف الشيخ يذكر و 
                                                           

 (.ٓٗٗ( تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٔ)
 .( انظر: ا٤برجع السابقٕ)
(، اإلماـ ا٤بهدي ٛٔٔ/ ٖٔ(، ٕبار األنوار، ص: )ٓٙ٘( انظر: تاريخ الغيبة الصغرى، ص: )ٖ)

(، ويذكر أٞبد ٜٓٔ - ٘ٛٔ، ٜٖٔ - ٖٙٔمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-
 ،الكاتب أف تاريخ بعض خلفاء العباسيْب ٰبكي عكس ما تضمنتو ىذه الروايات ا٤بكذوبة

سي ا٤بعتضد كاف ٲبيل إٔب التشّيع ويقرهبم ٩با يعِب أفَّ ىذه القصة ال أساس فمثبًل ا٣بليفة العبا
 ([.٥ٔ٘ٗبا من الصّحة. ]انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، ص: )



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٖٖٙ 
 

 .(ٔ)العمر ٟبس سنوات
 !.يبلغ من العمر ٟبس سنوات؟ صيبوىنا نقوؿ: كيف ٰبدث ذلك مع 

من يكفي كاف  ؟!وما الداعي لبعث ثبلثة من رجاؿ الشرطة للقبض على طفل
 .لبو للسلطاف!كي ٯبل واحدٌ ىؤالء الرجاؿ 

ستبعد أف تكوف و الشكك ُب صحة ىذه القّصة وال يُ وىذا ما ٯبعل العاقل يداخل
لتأكد مؤلفة لغرض تربير غيبة اإلماـ الثاين عشر عن أنظار الناس وا٤بتلهفْب من الشيعة ل

 .من وجوده ورؤيتو
 عن األنظار ٨بتفٍ  إال أنو ،موجوٌد بينهما٤بهدي  أفَّ ب زعممن يأفَّ منهم ٪بد كما 

 يماف:يقوؿ كامل سل أنو ُيشاىد الناس ويراىم ويعيش معهم، حيث مع
معنا، وبيننا، وُب أسفاٍر وتنقبلٍت، يرى الناس وال  -عليو السبلـ-فالقائم ))

يَرونو، ويدخل اجملالس وال يعرفونو، وٰبج ويزور وال ٲبيِّزونو، وىو يَبدَّد ُب كل مكاف ولو 
 .(ٕ)مكاف خاص((

بل إنو يأمر وينهى، ويعزؿ وينصب، ويقّرب ويبعد، وكأنو حاضر ُب اجملتمع، ال 
 .(ٖ)أبداً  يءٌ يغيب عنو ش

 :جهتْبمن ُب الغائب الغلو وقوعهم ُب وال غرابة ُب 
 .ُب قبوؿ دعوى كل من ادَّعى رؤية اإلماـ وُمشاىدتو ةبالغا٤ب :األولى -
 ٥بم ٝبيع مناحي حياهتم. توُب إثبات مشارك ةبالغ: ا٤بخرىاألو  -

ا تعدُّ وى ادعال هبذه همٛبّسك والسبب ُب  ثبت وقوعتاألدلة الٍب  أحَد أىم ىو أهنَّ
مسألة غيبتو الصغرى  وألنو يَبتب على إثباهتا، حقيقةً  والدة اإلماـ الثاين عشر ووجوده

 ل انتظار اإلماـ الغائب.ائوالكربى، وفض
                                                           

 (.ٖٙ( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٓٓ٘( انظر: )ٔ)
 (.ٜٖٔ( يـو ا٣ببلص، ص: )ٕ)
 (.ٖٜٔ الظهور، ص: )من ا٤بهد إٔب -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٖ)



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٖٙٗ 
 

الة عليو عدد من األلقاب لو كوف اإلماـ ا٤بنتظر ومع    ،الغائب، وا٤بستَب مثل:الدَّ
بل  ،عن اإلماـ ة واالستتارإال أهنم يستميتوف ُب اختبلؽ القصص الٍب تنفي الغيب

كما يقوؿ القزويِب بأفَّ اللقاءات مستمرة ُب ا٤بسجد، وُب   ،الغيبةوقوع حوف بعدـ رّ ويص
 .(ٔ)ُب مكة، وعرفات، ومُب :وُب مواسم ا٢بج ،الطريق

وقد اّدعى بعض الشيعة أهنم شاىدوا اإلماـ الثاين عشر قبل أف يدخل ُب ىذا 
 .الناس عن أنظارويتوارى غيبتو الكربى 

 -عليو السبلـ-أف األخبار ا٤بتضمنة قصص من رآه الطوسي  ةذكر شيخ الطائفو 
 ساَؽ طرفًا من ىذه القصصو وىو ال يعرفو أو عرفو فيما بعُد أكثر من أف ُٙبصى، 

 .(ٕ)وا٢بكايات
القزويِب أف الذين تشرّفوا بلقاء اإلماـ ا٤بهدي ُب الغيبة الصغرى كثّبوف،  ويزعم
 .(ٖ)طوؿ باستيعاب أخبارىموأفَّ الكبلـ ي
ابو ٕبار األنوار بابًا بعنواف: لرؤية الغائب ُب كتبوَّب العبلمة اجمللسي  أفَّ كما 

 .(ٗ)()باب ذكر من رآه صلوات ا عليو
من شدد على نفسو بالعبادة والدعاء والصبلة كل هم أفَّ  ئغّبه من علما وزعم
يق على نفسو ُب ا٤بطعم وا٤بأكل ا٤بشرب أربعْب يوماً، وقاـ بالتضي ٤بدة وتبلوة القرآف

 ،قاء باإلماـ ا٤بهديإٔب االلت التضييق والتشديد على نفسو ذلكبو أدَّى  ةافنظالو 
 .-y-رسوؿ ا بو 

ُب منتصف ليلة ا١بمعة  فَّ االلتقاء بو ورؤيتو ال يتطلب غّب تبلوة سورة الكافروفوأ

                                                           

 (.ٖ٘ٔمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٔ)
 (.ٕ٘ٗ( انظر: الغيبة، ص: )ٕ)
 (.ٗٛٔ، ٔٛٔمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٖ)
 (.ٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٖٙ٘ 
 

 .(ٔ)ُب ا٤بناـ -y-لكي يُرى 
تناقضات مع بعض ىذه القصص وا٢بكايات من  ما ورد ُبقف على أوس

وأتعرؼ على موقف الربقعي منها؛ لتكوف ٗبثابة الدليل الداؿ على ا٢بقائق العلمية 
ق الغريأفَّ  طريقتهم ُب ذكر دعاوى رؤية ا٤بهدي عيانًا ُب غيبتو الصغرى، وسيتبّْب 

 .(ٕ)طوؽ النجاة يتشّبث بأي حبل ليكوف لو
 زيدي ال يُثبت اإلمامة أصاًل. المهدي من خالل راوٍ رؤية  أواًل: أنهم أثبتوا

من األدلة الٍب يسوقها الشيعة إلثبات رؤية اإلماـ ا٤بهدي أدلّة جاءت من طريق و 
ال يقبلوف الرواية إال أف يكوف والشيعة اإلمامية  ، باعتناؽ ا٤بذىب الزيديْبة متهمروا
، اإلمامة ألةعشرية ُب مس االثِب ، والزيدية ٱبتلفوف مع(ٖ)عشرياً  إماميًا اثِب هايو ار 

 عشرية: ن عقيدة انتظار الغائب عند االثِبولذلك يقوؿ شاعرىم ساخراً م
 مٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصٌب قائػا منتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإمامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 (ٗ)ةْ ْربَػلَ ػلُب بالغَػػػػػػػػػال كالػػػػػػػػذي يُطػػػػػػػػ

 
                                                           

ؿ الٍب يّدعي أف اإلنساف يصل بربكتها إٔب لقاء اإلماـ من األعما اً ( وقد ساؽ الطربسي عددٔ)
وما بعدىا([، فانظر كيف شددوا على  ٔ٘٘/ ٕ]انظر: النجم الثاقب، ص: ) .ا٢بّجة

أنفسهم لّبوا إمامهم الغائب، وحٌب يكوف حلم الشيعي برؤية إمامو أمرًا وعرًا صعب ا٤بناؿ، 
إحدى عبلمات اإلٲباف، ولذلك  -y-تو فالصواب أفَّ ٦بّرد ٛبِب رؤي -y-رؤية النيب  أما

وٛبنيو(،  -y-بّوب اإلماـ مسلم ُب صحيحو بابًا بعنواف: )باب فضل النظر إٔب النيب 
من األحاديث الٍب ٛبُّب فيها  اً بأىلو ومالو(، وساؽ عدد -y-وباب: )فيمن يود رؤية النيب 

ادة: حقوؽ النيب ([، ولبلستز  ٖٕٗٙ. ]انظر: صحيح مسلم، برقم: )-y-الصحابة رؤيتو 
-y- خليفة التميمي، ص: بن  على أمتو ُب ضوء الكتاب والسنة، تأليف الدكتور/ ٧بمد
(ٔ /ٖٖٓ - ٖٖٔ.) 
 (.٘ٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
مبحث: رواة التمهيد لقبوؿ روايتو ُب  عشرياً  ي إماميًا اثِبو اشَباطهم كوف الرا( سبق بياف ٖ)

 .هوأخبار  أحاديث مهدي الشيعة
َغْرَبَل الشيء: ٬بلو. والِغْربَاؿ: ما ُغْرَبَل بو، غربلت الدقيق. ويقاؿ: غربلو إذا َقطََعُو.  :ةْ ( الَغْربَػلَ ٗ)

 (.ٓٛٚٔ/ ٘([، الصحاح، للفارايب، ص: )ٜٔٗ/ ٔٔ]انظر: لساف العرب، ص: )
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 هرةً ػجػػػػػػػػػػ رى ػل إمػػػػػػػػػػاـٍ ال يُػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػ
 

 (ٔ)عنػػػػػدنا خردلػػػػػة اويػلػػػػػيس يسػػػػػ
أيب طالب بن  ٝبيع ولد علي ة تكوُف ُبوذَكر ابن حـز أف الزيدية يقولوف: اإلمام 

ٍب ُب  ،ٍب ُب ا٢بسن ،ٖببلؼ الروافض الذين اّدعوا النصَّ ُب علي ،-رضي ا عنو-
 .(ٕ)وىكذا ُب باقي أئمتهم ،ا٢بسْب

 وقاؿ الشهرستاين:
إف الزيدية ٱبالفوف اإلمامية ُب اإلمامة، و٥بم ُب تعدية اإلماـ كبلـٌ وخبلٌؼ كثّب، 

 .(ٖ)وتوقف: مقالة، وكبلـ، وخبطٌ  وعند كل تعدية
اإلمامة كبٌّب،  مسألةُب االثِب عشرية فالنزاع بْب الشيعة الزيدية والشيعة اإلمامية 

عشرية الغائب ا٤بنتظر ٪بد  ثِبففي سبيل إثبات رؤية إماـ اال ومع وجود ىذا االختبلؼ
  االعتقاد بوجودومن يُنازعهم ُب بل ،بطريقتهماإلمامية يأخذوف عّمن ال يُثبت اإلماـ 

 :اإلماـ أصبًل، أما الرواية الٍب تضمنت ىذا ا٣بطأ فهي
قاؿ: وكاف زيدياً،  (ٗ)عبدا التميميبن  ا٢بسنبن  أخرج اجمللسي عن ٧بمد
 اً!، فشاىد شاب(٘)أنو خرج إٔب ا٢بّبة !يرووهنا عن أبيو !٠بعُت ىذه ا٢بكاية من ٝباعة

                                                           

بيات شعرية ( ٓب يبّْب البغدادي اسم شاعر الزيدية قائل البيتْب، وردَّ عليو وعلى اإلمامية بأٔ)
مفادىا أف إماـ ا٤بسلم ا٢بق ىو السنة النبوية أو اآلية ا٤بنزلة. ]انظر: الفرؽ بْب الفرؽ، ص: 

(٘ٗ.]) 
 (.ٚٚ/ ٗ( انظر: الفصل ُب ا٤بلل واألىواء والنحل، ص: )ٕ)
ا٢بسن  و(، وذكر أبٗ٘ٔ، ٚٗٔ/ ٔتاين، ص: )( انظر: ا٤بلل والنحل، أليب الفتح الشهرسٖ)

 ([.ٜٙ - ٘ٙفرؽ. ]انظر: مقاالت اإلسبلميْب، ص: ) يدية انقسموا لستِ األشعري بأف الز 
عبدا التميمي: ٓب أعثر لو على ترٝبة مع أفَّ الطوسي أخرج لو ُب الغيبة، بن  ( ٧بمد ا٢بسنٗ)

ا٢بسن التميمي ٩بن رأى اإلماـ القائم، ٧بمد واجمللسي ُب البحار، وذكر لطف ا الصاُب أفَّ 
وعمٌل  ،وٓب يثبتها باإلسناد، فهي ٦برد دعوى ببل دليل ،ر ا٢بادثة الٍب رآه فيهاإال أنو ٓب يذك

وتكثّب أ٠باء  تتابع عليو علماء الشيعة بنقل أ٠باء أدعياء رؤية إمامهم القائم إلثبات وجوده
 ([.ٜٖٚ. ]انظر: منتخب األثر، ص: )األدعياء لرؤيتو

ء طيبة الثرى، تقع بالقرب من الكوفة ُب العراؽ، صغّبة حسنة البناتارٱبية ة: مدينة رَ يػْ ( ا٢بِ ٘)
= 
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، حٌب جاءه وقاؿ لو: ما (ٔ)ٍب إنو ودّع وخرج وذىب إٔب مشرعة حسن الوجو يصّلي،
 ، فقاؿ: أريد الكوفة، ٍب قاؿ لو:تريد

وتقوؿ لو: يعطيك ا٤باؿ الذي عنده، فقاؿ لو: ال يدفعو  (ٕ)اذىب إٔب ابن الزُّراري
ديناراً، وكذا وكذا درٮباً، وىو ُب موضع  إٕبَّ، فرد عليو أف يقوؿ لو: بعبلمة أنو كذا وكذا 

بن  كذا وكذا، وعليو كذا وكذا مغّطى، فسألو التميمي من أنت؟ فقاؿ: أنا ٧بمد
ا٢بسن، قاؿ: فذىب إٔب الرجل ُب الكوفة ُب منزلو وقصَّ عليو خربه فدخل إٔب منزلو 

 .(ٖ)وأخرج لو ا٤باؿ وقبضو منو
 :ه القصة فقاؿزعم رؤية ا٤بهدي ُب ىذ الربقعيوقد انتقد 

والزيدية ال يثبتوف للمهدي اإلمامة وال يثبتوهنا ألبيو،  ،ي ىذه القصة زيديٌ و اإف ر 
 .كبلمهم حجًة على وجود ا٤بهدي؟!  فكيف يكوف

                                                           
= 

ا٤بنذر، قتلو كسرى، بن  وعاّمة أىلها نصارى من قبائل العرب، وكاف آخر ملوؾ ا٢بّبة النعماف
، -رضي ا عنو-أيب وقاص بن  وتشتت مشل أىل ا٢بّبة، حٌب فتحها الصحايب ا١بليل سعد

مدينة الكوفة. ]انظر: الروض ا٤بعطار ُب خرب  وٓب يزؿ يتناقص عمراف ا٢بّبة حٌب بُنيت ٔبوارىا
([، آثار الببلد وأخبار العباد، ص: ٜٕٓ - ٕٚٓاألقطار، أليب عبدا ا٢بمّبي، ص: )

كم(. انظر: ويكيبيديا   ٚ، وتبعد عن مدينٍب النجف والكوفة مسافة: )(ٖٔٙ - ٜٖ٘)
 ىػ.ٖٙٗٔ/ٜٓ/ٖٔا٤بوسوعة ا٢برة، بتاريخ: 

رد الشاربة الٍب يشرعها الناس فيشربوف منها ويستقوف، ورٗبا شرَّعوىا ( مشرعة ا٤باء: وىي مو ٔ)
دواهبم حٌب تشرعها وتشرب منها، وشرّع إبلو وشّرعها: أوردىا شريعة ا٤باء فشربت وٓب يستق 

 ([.٘ٚٔ/ ٥ٛبا، وُب ا٤بثل: إف أىوف السقي التشريع. ]انظر: لساف العرب، ص: )
أعْب، أبو ا٢بسن الزراري، نسبة إٔب جده بن  بكّببن  هما١ببن  ا٢بسْببن  سليمافبن  ( عليٕ)

([، وقد ذكر ٖٙ/ ٕألنساب، ص: )أعْب النيسابوري. ]انظر: اللباب ُب هتذيب ابن  زرارة
ا٤بعإب اآللوسي أنّو ٩بن يّدعي ا٤بكاتبة مع صاحب األمر ويُظهر للشيعة رقاعًا ليثبت أنو  وأب

 ([.ٖٗٓاب على من سّب األصحاب، ص: )يلتقي باإلماـ ا٤بهدي. ]انظر: صب العذ
(، ٕٓٚ - ٜٕٙ(، الغيبة، للطوسي، ص: )٘ٔ - ٗٔ/ ٕ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( ٖ)

 (.ٖٗٚمنتخب األثر، ص: )
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وَٓب ال تكوف ىذه القّصة ملّفقة على لساف شخٍص زيدي فضبًل عن قولو أنو 
 .(ٔ)٠بعها من ٝباعة ال يعلم من ىؤالء ا١بماعة؟

 :أيضاً  وقاؿ
ألنو  ؛ا٢بسن فهذا ال يعِب أنو اإلماـ الغائببن  إفَّ قوؿ ىذا الشاب لو إنو ٧بمد

بن  يوجد غّبه من األشخاص هبذا االسم، فلماذا يتم ٞبلو على أنو ىو القائم ٧بمد
 .(ٕ)ا٢بسن العسكري وقد يكوف ا٤بعِب بو آخر غّب مهدي الشيعة

 نحو السماء!. ّتجهةٌ مُ  اإلمام المهدي رُئي ساجداً وسبابتوثانياً: 
ومن ا٢بكايات الٍب أرادوا منها إثبات رؤية اإلماـ ا٤بهدي حكاية غريبة وعجيبة 

 وقد أخرجها اجمللسي فقاؿ: ،وال يقبلها العقل كما ذكره الربقعي
-علي بن  مد ا٢بسنعلي النوٖبٍب أنو قاؿ: دخلُت على أيب ٧ببن  عن إ٠باعيل

، فطلب منو (ٗ)ت فيها، وكاف عنده خادمو عقيدالٍب ما (ٖ)ُب ا٤برضة -عليو السبلـ
الدخوؿ لداخل منزلو وإحضار صيب ساجد فيو، يقوؿ عقيد: فدخلُت أٙبّرى، فإذا أنا 

 !.بصيّب ساجد رافع سبابتو ٫بو السماء
 ،أبشر يا بِبّ  وقاؿ لو: ،تو، فلما رآه ا٢بسن بكىز ُب صبلجو مت عليو فأفسلّ 

 .(٘)وأنت حجة ا على أرضو فأنت صاحب الزماف، وأنت ا٤بهديُّ،
 وقد توّقف أبو الفضل الربقعي عند موضع الغرابة ُب ىذه القّصة فقاؿ:

                                                           

 (.ٜٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٜٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
ْرَضة. بن  ( يقوؿ ا٣بليلٖ)

َ
ْسَتهاُض: ا٤بريُض. ]انظر: العْب، أٞبد الفراىيدي: واَلمْرَضة بعد ا٤ب

ُ
ا٤ب

 (.ٖٜٔ/ ٙ([، هتذيب اللغة، ص: )ٜٙ/ ٗص: )
وا٠بو: العقيد  ،وىو ٩بن رآه ،( عقيد: ذكر لطف ا الصاُب أفَّ عقيد كاَف خادماً لئلماـ ا٤بنتظرٗ)

 ([.ٖٓٛالنويب. ]انظر: منتخب األثر، ص: )
 (.ٖٕٚ - ٕٔٚبة، للطوسي، ص: )(، الغيٚٔ - ٙٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )٘)
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اليدين على األرض أثناء السجود فكيف كانت إحدى يدي أو إصبع  إف راحٍب
 .ُتشّب إٔب السماء أثناء سجوده؟!ا٤بهدي 

ب اختبلؽ ىذا ما يثبت كذب ىذه القصة وتأليفها، ومن اتمل أف يكوف سب
وكاف  ،روح النوٖبٍببن  إ٠باعيل النوٖبٍب ٥بذه القصة أهنا تصب ٗبصلحة السفّب ا٢بسْب
ُب مصلحة قريبو لينتفعا  إ٠باعيل من أقرباء ابن روح فبل عجب من أف يروي ما يصب

 .سويّاً 
، (ٔ)فوا أسفاه على العمر الذي ينفق على مثل ىذه األباطيل: -رٞبو ا-ٍب قاؿ 
هدي ما ال يتفق مع العقل لقصة ما يبّْب أف من دعاوى رؤية اإلماـ ا٤بوُب ىذه ا
 ومع ذلك يأخذونو ألنو يتضمن زعم رؤية ا٤بهدي. ،السليم
 .والدتووقد مات قبل  هديشخٌص يّدعي رؤية المثالثاً: 

ومن التناقضات الٍب استخرجها الربقعي من دعاوى وقصص رؤية ا٤بهدي الواردة 
 غيبتو الصغرى زعمهم أفَّ أحد األشخاص التقى با٤بهدي ُب ُب روايات الشيعة ُب

غيبتو، وبعد البحث والتمحيص اّتضح أف ىذا الشخص كاف قد توُب قبل أف يولد 
 اإلماـ، ٩با يدؿ على كذهبا واختبلقها، وىي:

-خلُت على أيب ٧بمد ا٢بسن إسحاؽ أنو قاؿ: دبن  أخرج اجمللسي عن أٞبد
 ،-y- يا ابن رسوؿ ا عده، وقاؿ لو:ف أسألو عن ا٣بلف بوأنا أريد أ -عليو السبلـ

 ليفة بعدؾ؟فمن اإلماـ وا٣ب
كأفَّ وجهو   وعلى عاتقو غبلـٌ منو ٍب خرج  ،دخل البيتو  -عليو السبلـ-فنهض 
 البدر، من أبناء ثبلث سنْب فقاؿ:القمر ليلة 

ابِب  كلوال كرامتك على ا وعلى حججو، ما عرضُت علي ،إسحاؽبن  يا أٞبد
وكنّيُو الذي ٲبؤل األرض قسطاً وعداًل كما ملئت جوراً  ،-y-إنو ٠بيُّ رسوؿ ا  ،ىذا

                                                           

 (.ٔٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
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 .(ٔ)وظلماً 
يزعم الشيعة وىو ٩بن  ،إسحاؽبن  ي ىذا ا٢بديث ىو أٞبدو اف ر أ الربقعيبّْب 

ادعى النيابة لنفسو ٤با ُب ذلك من أمواؿ يأخذىا من عامة الناس بزعم إيصا٥با أنو 
 .(ٕ)ألنو يروي ما يصب ُب مصلحتو الشخصية ؛ثل ىذا ال يُقبل منوللمهدي، وم
قبل وفاة ا٢بسن العسكري  ة ابن إسحاؽيُقبل ىذا ا٣برب وقد كانت وفاكيف بل  

 .(ٗ)ودفن فيها (ٖ)ُب منطقة تبعد عن العسكري مسافة من بلدة حلواف
 ففي ىذه الرواية كذبتاف:

إسحاؽ من نّواب ا٤بهدي، وكانت وفاتو قبل والدة  : دعواىم أف ابناألولى
 ا٤بهدي.

: دعواىم أف ابن إسحاؽ التقى بوالد ا٤بهدي وىو ا٢بسن العسكري، خرىواأل
 وكانت وفاتو قبل والدتو.

 إسحاؽ لتحقيق مآرهبم!.بن  ٩با يعِب أف الشيعة استخدموا شخصية أٞبد
ر القصص الٍب يناقض فكيف ال يتورّع ىؤالء عن الكذب وذكيقوؿ الربقعي: 

وقد كانت كنيتو  -y-ٍب كيف يذكر أف ىذا الطفل َكِبُّ رسوؿ ا  ؟(٘)بعضها اآلخر
                                                           

إسحاؽ بالعسكري بن  (، وساؽ خرب لقاء أٞبدٕٗ - ٖٕ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 ([.ٜٚٔمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-]انظر: اإلماـ ا٤بهدي  .السيد القزويِب

نّواب وسفراء ا٤بلعونْب عند الشيعة ُب مبحث: ذمومْب و ( سبق ذكره ضمن أدعياء السفارة ا٤بٕ)
 .ا٤بهدي وأحوا٥بم وكيفية تعيينهم

-ا٣بطاب بن  أىلها عرب وعجم وفرس وكرد، افتتحت أياـ عمر، ( حلواف: مدينة بالعراؽٖ)
بن فّبوز ا ، بناىا ِقّباذ(٘ٚنظر: البلداف، لليعقويب، ص: )ا. ػ(ى ٜٔ)، سنة: -رضي ا عنو
، معجم البلداف، (ٚٓٗ - ٙٓٗانظر: البلداف، البن الفقيو، ص: )ؾ الطوائف. عهد ملو 

 ، وتعدُّ حالياً إحدى مدف ٝبهورية إيراف.(ٕٜٕ - ٜٕٓ/ ٕللحموي، ص: )
 (.٘ٙٗ - ٗٙٗ( انظر: كماؿ الدين وٛباـ النعمة، للصدوؽ، ص: )ٗ)
أفَّ  اً لبعضها بعض (، و٩با يدؿ على تناقض ىذه الرواياتٕٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘)

= 
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-y- .!أبو القاسم؟ 

                                                           
= 

وذكر فيها اللقاء بالعسكري  ،عبدا األشعريبن  عن سعد الشيخ الصدوؽ أخرج الرواية
٩با يدؿُّ  ؛من غّب اإلشارة إٔب رؤية الطفل الصغّب اإلماـ ا٤بنتظر من بعد العسكري-فحسب 

لنّساخ ُب و٧باولة إقحاـ رؤيتو من قبل ا على وجود تبلعب ُب الروايات إلثبات وجود القائم
حيث قاؿ سعد األشعري ُب رواية الصدوؽ: فلما كاف يـو  -رواية ٓب ترد فيها أصبًل رؤيتو
إسحاؽ بْب بن  إسحاؽ وكهبلف من أىل بلدنا، وانتصب أٞبدبن  الوداع دخلُت أنا وأٞبد

 يديو قائمًا وقاؿ: يا ابن رسوؿ ا، قد دنت الرحلة واشتد انة، فنحن نسأؿ ا تعأب أف
يصلي على ا٤بصطفى جدؾ وعلى ا٤برتضى أبيك، وعلى سيدة النساء أمك، وعلى سيدي 
شباب أىل ا١بنة عمك وأبيك، وعلى األئمة الطاىرين من بعدٮبا آبائك، وأف يصلي عليك 
وعلى ولدؾ، ونرغب إٔب ا أف يعلي كعبك ويكبت عدوؾ، وال جعل ا ىذا آخر عهدنا 

الكلمات استعرب موالنا حٌب استهلت دموعو وتقاطرت  من لقائك. قاؿ: فلما قاؿ ىذه
ال تكلف ُب دعائك شططاً فإنك مبلؽ ا تعأب ُب صدرؾ  ،عرباتو، ٍب قاؿ: يا ابن إسحاؽ

ىذا، فخرَّ أٞبد مغشيًا عليو، فلما أفاؽ قاؿ: سألتك با وٕبرمة جدؾ إال شرفتِب ٖبرقة 
فأخرج ثبلثة عشر درٮباً فقاؿ: خذىا وال تنفق أجعلها كفناً، فأدخل موالنا يده ٙبت البساط 

على نفسك غّبىا، فإنك لن تعدـ ما سألت، وإف ا تبارؾ وتعأب لن يضيع أجر من 
 أحسن عمبًل. 

قاؿ سعد: فلما انصرفنا بعد منصرفنا من حضرة موالنا من حلواف على ثبلث فراسخ، ُحمَّ 
فلما وردنا حلواف ونزلنا ُب بعض  ،تو فيهابو عّلٌة صعبة أيس من حيابن إسحاؽ وثارت اأٞبد 

إسحاؽ برجل من أىل بلده كاف قاطنًا هبا، ٍب قاؿ: تفرقوا عِب ىذه بن  ا٣بانات، دعا أٞبد
قاؿ سعد: فلما حاف أف  ،عنو ورجع كل واحد منا إٔب مرقده الليلة واتركوين وحدي، فانصرفنا

أنا بكافور خادـ موالنا أيب ٧بمد  ينكشف الليل عن الصبح أصابتِب فكرة ففتحت عيِب فإذا
. ]انظر: كماؿ الدين وٛباـ عزاكم، وجرب بابوب رزيتكم)ع( وىو يقوؿ: أحسن ا با٣بّب 

(، ٨بتصر التحفة االثِب عشرية، ص: ٖٖ٘([، منتخب األثر، ص: )ٗ٘ٗالنعمة، ص: )
حاؽ من (، فليس ُب الرواية الٍب أخرجها الصدوؽ أدَّن إشارة إٔب طلب ابن إسٜٕٓ)

رواية اجمللسي الٍب بْب العسكري أف يرى ولده ا٣بلف من بعده، وىذا تناقض صريح بينها و 
 الغيبة الصغرى!!.وقوع جعل الشيعة اعتمادىم عليها لكوهنا تثبت رؤية ا٤بهدي قبل 
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: ُب )بابٟبس عشرة رواية ُب باب بعنواف:  ذكرحينما اجمللسي  وقد تناقض
حكم على ٝبيع الروايات بأهنا ٦بهولة أو ضعيفة أو  ٍب ٪بده( تسمية من رآه ]ع[

 .(ٔ)وواحدة منها إسنادىا مرسل ،تلف فيها٨ب
أٞبد الكاتب ُب الشيعي ا٤بصلح يشكك ُب دعاوى الرؤية وألجل ظهور الكذب 

ويعلل  ،را٤بهدي ا٤بنتظاإلماـ صدؽ أخبار نّواب القائم ومّدعي الوكالة ُب دعواىم رؤية 
ويذكر  ،شخاصبأف السفارة والوكالة ٦باٌؿ للمنافسة ا٤بالية بْب ىؤالء األفيهم تشكيكو 

وٓب يكن ٮّبهم ما   ،أهنم كانوا يهدفوف لبلرٛباء ُب أحضاف السبلطْب لبلستفادة منهم
 .(ٕ)عونو أماـ العاّمة من السّذج أهنم نواب اإلماـ أو أهنم التقوا بالقائم ا٤بنتظركانوا يدّ 

وىذا ىو التعليل نفسو الذي سبقو إليو أبو الفضل الربقعي وذكره ُب ثنايا كبلمو، 
 فقد يكوف الكاتب ٩بن استفاد من الربقعي وتأثر بو.

 .(ٖ)برؤى ومنامات على رؤية المهدي هماستداللرابعاً: 
، وٓب الصحيحةالسنة النبوية ثبت ُب ُب الكتاب و  وردشرع ا تعأب ٗبا  لَ مُ لقد ك

 ذُب ىذين ا٤بصدرين الشريفْب ما فيو إشارة إٔب أف الرؤى واألحبلـ وا٤بنامات يؤخ يأتِ 
                                                           

 - ٘/ ٗ، للعبلمة اجمللسي، ص: )-y- ( انظر: مرآة العقوؿ ُب شرح أخبار آؿ الرسوؿٔ)
ٔ٘.) 

 (.ٖٕٔ - ٕٕ٘، ٓٙٔتطور الفكر السياسي الشيعي، ص: ) ( انظر:ٕ)
حتجاجاً قوـٌ استندوا ُب أخذ األعماؿ إٔب ا٤بنامات، ااإلماـ الشاطيب: ))وأضعف ىؤالء  ( يقوؿٖ)

وذلك ألفَّ التشريع انتهى ٗبا ُب  ؛(ٖٖٔ/ ٔبسببها((، االعتصاـ، ص: )وأقبلوا وأعرضوا 
ؤى وا٤بنامات يعِب ابتداع أحكاـ وأمور جديدة ُب الكتاب والسنة، وفتح باب األخذ من الر 

الشريعة ٓب تكن موجودة ُب الشرع ا٤بطّهر، وليس ُب شرع ا تعأب ما يشّب إٔب أفَّ الرؤى 

]سورة  ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ﴿واألحبلـ من مصادر التشريع، قاؿ تعأب: 
[، يقوؿ اإلماـ الشوكاين: ))وٓب يأتنا دليل يدؿ على أف رؤيتو ُب (ٖ) :األعراؼ، اآلية رقم
إذا قاؿ فيها بقوؿ أو فعل فيها، يكوف دليبًل وحجًة، بل قد قبضو ا  -y-النـو بعد موتو 

 - ٜٕٔ/ ٕ]إرشاد الفحوؿ، ص: ) .إليو بعد أف كمل ٥بذه األمة ما شرعو ٥با على لسانو((
ٕٜٕ.]) 
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 .شرٌع أو حكمٌ ويُثبت  منها
بل ورد ُب الشرع التقليل من الرؤى واألحبلـ حٌب ال يتطرؽ لذىن شخص أف 

 .(ٔ)يعقد عليها آماالً فضبلً عن أف يأخذ منها شرعاً 
لطرؽ  اً ألف ُب األخذ هبا تكثّب  ؛إال أف الشيعة ال ٲبانعوف من األخذ با٤بنامات

ال  ،على عقيدهتم هعضدو دليل قائم تأييد  إثبات عقديتهم، أو ألجل علىاالستدالؿ 
، كافة  أنواع األدلة ٯبتهد الشيعة أف ٯبمعوا إلثباتو سيما ما يتعلق باإلماـ ا٤بنتظر الذي

 حٌب لو كانت أدلًة غّب معتربة، ومن ذلك:
 (ٕ)عن رجل ا٠بو أبو علي اموديوالطوسي والصاُب العبلمة اجمللسي  وأخرج ما

ا٢بجة  وكاف معو زىاء ثبلثْب رجبًل وكانوا ُب ا٢بج، فبينا ىم ُب اليـو السادس من ذي
 ،عليو إزاراف ٧ُبِرـٌ هبما ،إذ خرج عليهم شاٌب من الطواؼ، سنة ثبلث وتسعْب ومائتْب

وُب يده نعبلف، فقاموا ىيبة لُو، فسلموا عليو وجلس متوسطاً، وبدأ ٰبّدثهم باألدعية 
لحقوه، فودخل ُب الطواؼ، عنهم ٍب قاـ  ،عبدا الصادؽ وأب ف يقوؿ فيهاوما كا

، وما كاف يقولو بعد جلس معهم وحّدثهم عن دعاء أمّب ا٤بؤمنْب بعد صبلة الفريضةو 
 فقاؿ ٥بم أبو علي امودي: ،ٍب انصرؼ عنهم ،سجدة الشكر

ت يا أبا علي؟ فقلنا: وكيف علم ،يا قـو أتعرفوف ىذا؟ ىذا وا صاحب زمانكم

                                                           

ف الرؤيا ٙبزين من الشيطاف، ومنها ما ٰبّدث بو أ -y-( فقد جاء ُب ا٢بديث الصحيح عنو ٔ)
([، فكيف يصلح ما ٰبدث بسبب ٚٔٓٚ]انظر: صحيح البخاري، برقم: ) .ا٤برء نفسو

 .!؟عي أو إثبات أو نفي أمور الشريعةالشيطاف الرجيم أف يكوف مصدراً ألخذ حكم شر 
/ ٕٚ]انظر: وسائل الشيعة، للحر العاملي، ص: ) .ٞباد ا٤بروزي اموديبن  أٞبدبن  ( ٧بمدٕ)

ٞباد ا٤بروزي، وسبب بن  أٞبدبن  ([، قاؿ عنو اجمللسي: امودي ىو أبو علي ٧بمدٜٗٔ
رضي ا عنو -تلقيبو بامودي أفَّ ا٥بادي بعد وفاة أبيو كتب إليو: ))قد مضى أبوؾ 

مودة، ولن تبعد من تلك ا٢باؿ(( فلقب بامودي. ، وىو عندنا على حالة ٧ب-وعنك
، ٜٙٛ([، وذكره الكشي ُب كتاب الرجاؿ، برقم: )ٜٗ/ ٓ٘]انظر: ٕبار األنوار، ص: )

ٜٛٛ ،ٔٓ٘ٚ.) 
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و٤با جاَء يـو ، و ربو ويسألو معاينة صاحب الزماففذكر ٥بم أنو مكث سبع سنْب يدع
 يقوؿ لو: -y-وناـ من ليلتو، فإذا برسوؿ ا مزدلفة 

رأيَت طلبتك؟ فقلُت: ومن ذاؾ يا سّيدي؟ فقاؿ: الذي رأيتو ُب  ،يا أٞبد
 .(ٔ)عشّيتك ىو صاحب زمانك

 تو٤با ىو أبعد من رؤيؤية اإلماـ ُب ا٤بناـ، بل يذىب صّحة ر ٧بمد الصدر  ؤيدوي
فَّ حيث إوف التكاليف من األئمة ا٤بعصومْب ُب ا٤بنامات أهنم يتلقّ ب فيذكرُب ا٤بناـ 

 .(ٕ)الشيطاف ال ٲبكن أف يأٌب بصورة اإلماـ ُب ا٤بناـ
 أف ما ورد ُب حادثة امودي ضرٌب من األحبلـ وا٤بنامات والالربقعي قد بّْب و 

شيخ  وىذا موافق لكبلـ ،، لتطّرؽ الكذب إليها(ٖ)ٲبكن إثبات العقائد ٗبثل ىذه األدلة
، : ))فأما ا٤بنامات فكثٌّب منها، بل أكثرىا كذبٌ ُب ىذه ا٤بسألة حيث يقوؿ اإلسبلـ

وقد عرفنا ُب زماننا ٗبصر والشاـ والعراؽ، من يّدعي أنو رأى منامات تتعلق ببعض 
وىذا الشيء منتشر،  ،أثر نيب، و٫بو ذلك، ويكوف كذباً  و أفَّ فيوالبقاع إنو قرب نيب، أ

فرائي ا٤بناـ قد يكوف كاذباً، وبتقدير صدقو: فقد يكوف الذي أخربه بذلك 
 .(ٗ)الشيطاف((
على ثبت رؤية المهدي شيء يُ  من ضمنهاليس بقصص عامة  هماستداللخامساً: 

 .وجو الحقيقة
 على رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الصغرى قصص يذكرىا الشيعة دليبلً الٍب  األمورمن 
 ا ٦برد كبلـٍ مرّكبٗبعُب أهن ،ة ا٤بهديعلى رؤيا٢بقيقية خالية من الداللة وحكايات 

                                                           

(، منتخب ٕٕٙ - ٜٕ٘(، الغيبة، للطوسي، ص: )ٜ - ٙ/ ٕ٘، ص: )انظر: ٕبار األنوار( ٔ)
 (.ٖٚٙ - ٖ٘ٙاألثر، ص: )

 (.ٕٕ٘ة الصغرى، ص: )( انظر: تاريخ الغيبٕ)
، الغريب أف الشيعة يزعموف عدـ أخذ العقائد من خرب (ٙٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)

 الواحد وىو صحيٌح ثابت، ٍب يأخذوف ٗبا ىو أقل وأضعف منو كاألحبلـ والرؤى!.
 (.ٚ٘ٗ/ ٕٚ(، ٦بموع الفتاوى، ص: )ٛٛٔ( انظر: رأس ا٢بسْب، ص: )ٗ)
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ومع ذلك ٘بدىم يسوقوهنا من ضمن األدلة الدالة على  ،رؤيتووقوع ما يشّب ل اليس فيه
 رؤية اإلماـ!.
عبدا ا٥بامشي بن  عن أٞبدما أخرجو اجمللسي أمثلة ىذا النوع من القصص ومن 

بسرَّ  -عليو السبلـ-علي بن  حضرت دار أيب ٧بمد ا٢بسن أنو قاؿ: (ٔ)من ولد العباس
، ننتظر نازتو ووضعت و٫بن تسعة وثبلثوف رجبًل قعودٌ ت جِ جَ من رأى يـو توُب، وُأخرِ 

نا ىيبًة خرج قم حاٍؼ عليو رداء قد تقّنع بو، فلما أف (ٕ)حٌب خرج علينا غبلـٌ ُعشاريٌّ 
لو من غّب أف نعرفو، فتقدَّـ وقاـ الناس فاصطّفوا خلفو، فصّلى عليو ومشى، فدخل 

 .(ٖ)بيتاً غّب الذي خرج منو
 ،وىذه الرواية يذكرىا اجمللسي والطوسي إلثبات رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الصغرى 

وثبلثوف  ةواجتمع تسع غّب أف العسكري توُب، ما يشّب إٔب ا٤بهدي ٕباؿ هاال يوجد فيو 
لى رؤية رجبًل وصلى هبم صبلة ا٤بيت غبلـٌ عمره يقارب عشر سنوات، فأين الداللة ع

 .ا٤بهدي ُب ىذه ا٢بكاية؟
وال أي دليل  ،٤بهدييدؿُّ على ااسٌم إنّو ليس ُب ىذا ا٣برب  ولذلك يقوؿ الربقعي:

من  نوا حاضرين ىم عددٌ على أف من ُشوِىَد كاف ىو ا٤بهدي فعبًل، بل إف الذين كا
 ُب القّصة. ٥بم وال تسميةٌ  بل يوجد ذكرٌ ، فاجملهولْب
ا٤بهدي إمامهم ٚبيلوه لكنهم و  ،-أيضاً -الشخص الذي شاىدوه ٦بهوٌؿ مثلهم و 

 .(ٗ)رووه للناسٍب ، الشيطاين وصدقوا ىذا ا٣بياؿ

                                                           

 وقد أخرج لو ىذه الرواية كلٌّ  ة لو،ولد العباس: ٓب أعثر على ترٝبمشي من عبدا ا٥بابن  ( أٞبدٔ)
 .ومن العبلمة اجمللسي والطوسي من غّب بياف لَبٝبتو وال ذكر ٢بال

أذرع. ]انظر: اكم  ة( عشاريٌّ: غبلـٌ ُعشارّي: ابن عشر سنْب، وثوب ُعشارّي: طولو عشر ٕ)
([، لساف العرب، ٖٚ٘/ ٔسيده ص: )بن  عيلإ٠بابن  وايط األعظم، أليب ا٢بسن علي

 (.ٜٙ٘/ ٗص: )
 (.ٜٕ٘ - ٕٛ٘(، الغيبة، للطوسي، ص: )ٜ - ٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
 (.٘ٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)
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 !.!على رؤية ا٤بهديُب ىذه ا٢بكاية فبل يوجد أدَّن داللة 
 
 .في الغيبة الصغرىعي رؤية المهدي ملة من عيوب أخبار ُمدّ جُ سادساً: 

ا ٝبيعها ال حكم الربقعي على األخبار الٍب ذكرىا الشيعة ُب رؤية ا٤بهدي بأهن
))ال ٪بد ُب تلك األحاديث حٌب حديثًا واحداً خاليًا من ا٣بلل  ٚبلو من عيوب فقاؿ:

 :شتمل ىذه األخبار عليهاتالعيوب الٍب ومن ، (ٔ)أو العيب((
منها وال ماذا يريد  ،آخرىاو عرؼ أو٥با وال يُ  ،ةأهنا غّب مَبابط .ٔ
 .(ٕ)صاحبها
على ا٤بباشر ٰبكي الشيعة دخو٥بم و ا٤بهدي  سفراءأف بعض رواهتا من  .ٕ
مع أهنم ىم  ،ضعفاءا٤بهدي من ٦باىيل و و٪بدىم ٯبعلوف وسائط بينهم و  ،ا٤بهدي

 .(ٖ)لمهدي وال ٰبتاجوف لوسيط بينهم وبْب اإلماـلوسائط الناس 
 .(ٗ)ٯبّوز ٥بم ذلك نسبة معجزات األنبياء لغّبىم بغّب برىاف أف فيها .ٖ
وال وال يعرؼ ٥بم اسٌم وال صفة،  ،أف بعض ىؤالء األدعياء ٦باىيل .ٗ

َوَرَد الرَّيَّ،  شيخٌ و ىاروف،  وء اجملاىيل: عبدا السوري، وأبومن ىؤاليوجد ٥بم ترٝبة، 
 .(٘)رُجٍل من أىل قمو قزوين،  من أىلِ  رُجلٌ و 

هتم منع التلفظ باسم اإلماـ ا٤بهدي والسعي إلخفاء والدتو، أف عقيد .٘

                                                           

، وقاؿ: إف ٔ) ( كما شّبهها بأهنا مثل حكايات ا١بدات الٍب ٰبكينها على أطفا٥بم قبل النـو
من تلك ا٢بكايات!!، وذكر أف من اّدعوا رؤيتو: تارًة يّدعوف أنو يقيم  بعضها أكثر إضحاكاً 

ُب ا١بباؿ والقفار والفياُب، وتارة يّدعوف أنو يقيم ُب ا٤بدف وا٢بواضر والقصور!!. ]انظر: 
 وما بعدىا([. ٙٔٗٙبقيق علمي، ص: )

 (.ٕٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٖٔٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 (.ٗٔٗ، ص: )ٙبقيق علمينظر: ( اٗ)
 (.ٛٔٗ - ٓٓٗ، ٖٕٙ، ٕ٘٘، ٖٕ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘)
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 .(ٔ)طبلع عليو والتحّدث معو؟ّكن ىؤالء األشخاص من رؤيتو واالفكيف ٛب
أف أتباع الفرؽ الضالة السيما الصوفية بل وحٌب غّب ا٤بسلمْب من أتباع  .ٙ

مشاٱبهم الديانات األخرى رووا قصصًا تشبو ا٤بعجزات وا٣بوارؽ العجيبة ألئمتهم و 
، رواىا الشيعة ُب ا٤بهدي الوٮبي وال تقل قصصهم إعجازًا عن القصص الٍب ،ورىابنهم

ُب  ُتكذَّب قصص أولئك الغبلةبينما  البّْب اختبلقهافلماذا ُتصدَّؽ قصص ا٤بهدي 
 .(ٕ)شيوخهم وأئمتهم؟!

 في الغيبة الصغرى إجمال رأي البرقعي في دعاوى رؤية المهدي. 
ئلماـ ال يعدو أف يكوف  لا جرى ُب رؤية بعض األشخاص يذكر الربقعي أف م

وتشبو رؤية السفراء الذين يدَّعوف ، (ٖ)قصة رؤية إماـ الزماف الٍب حدثت ُب آبادهك
وصلتو ٤با فيها من مصلحة تعود عليهم با٤باؿ وا١باه، وأهنا قصص مبنّية على  وااللتقاء ب

 .حقاً  م رأوهّيلونو كأهني ويتخا٢بدس والظن ألشخاص يتصّوروف إمامهم ا٤بهد
 .(ٗ)؟!٦بهوؿٌ  ا٤بّدعي ضعيفٌ و مجّرد االدعاء ال يثبت شيئاً، فكيف ف

  
                                                           

 (.ٗٔٗ( ا٤برجع السابق، ص: )ٔ)
 (.ٚٔٗ - ٙٔٗ( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
صلوا ألحد مساجد و قد  اده ىي أف الربقعي وكاف معو وفدٌ ( حادثة رؤية إماـ الزماف ُب بلدة آبٖ)

ها ُب عجلة من أمرىم وٱبشوف فوات السيارة عنهم، فانتهوا من الصبلة آباده، وكانوا حين
والكلمة الٍب ألقوىا على ا٤بصلْب بعد الصبلة بسرعة، وانصرفوا بالسيارة، وكاف الناس قد 
أُعِجُبوا بكلمة الربقعي بعد الصبلة، فذىبوا باحثْب عنو ألجل السبلـ عليو فلم ٯبدوه، ٍب ورد 

نو ذاع بينهم أف الشيخ الذي صلى هبم كاف ىو اإلماـ ا٤بنتظر، وأهنم إليو نبأىم بعد حْب أ
عندما أدركوا فوات السبلـ على اإلماـ عليهم أخذوا بالنياحة والبكاء لعدـ قدرهتم على القياـ 
بواجب الضيافة لئلماـ، فسكت الربقعي وسكت من كاف معو بعدما ٠بعوه وٓب يتجرؤوا على 

 - ٜٕٙ([، ٙبقيق علمي، ص: )ٕٔ٘ - ٕٓ٘صنم، ص: )إظهار ا٢بق. ]انظر: كسر ال
 (، فهو يعِب أف ىذه القصص كهذه ا٣برافة!.ٕٓٚ

 (.ٓٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)
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 .المبحث الثالث: دعاوى رؤية المهدي في غيبتو الكبرى

 .وقوع الغيبة الكبرى 
أفَّ الغيبة الكربى ستقع بعد حْب، ومنها  أشارت الروايات عن األئمة ا٤بعصومْب

لصاحب ىذا األمر غيبة ا٤بتمسك فيها بدينو كا٣بارط  ما ُروي عن أيب عبدا أنو قاؿ:
 .(ٔ)للقتاد، ٍب قاؿ: ومن يطيق خرط القتاد؟

وقاؿ: القائم با٢بق بقية ا ُب األرض، وصاحب الزماف وا لو بقي ُب غيبتو ما 
 .(ٕ)ٱبرج من الدنيا حٌب يظهر بقي نوح ُب قومو ٓب

ستقع لئلماـ الثاين عشر، وستكوف ىذه  الغيبة الكربى أف وهبذه الروايات يقرروف
الفَبة فَبة حّبة وضياع لعامة الشيعة، بدأت بإغبلؽ باب السؤاؿ وانتهاء غيبتو الصغرى 

 .(ٖ)يـو ا٣ببلص ، وتستمر إٔب يـو ا٣بروج بالسيف:والسفارة
ا٢بّبة بْب الشيعة بشكل جلّي مع مرور األزمنة وتعاقب وبالفعل فقد وقعت 

حيث ال وجود لو وال أثر، وقد كاف البد على  ،جياؿ ُب زمن غيبة ا٤بهدي الكربىاأل
 ٕ٘ٙ) :الشيعة من إثبات وجود ا٤بهدي خبلؿ ىذه الغيبة الكربى الٍب بدأت ُب عاـ

 لئلماـ القائد.وال تزاؿ حٌب ىذا اليـو من غّب بّينة وال أثر ٧بسوس  ،ػ(ى
وكاف من أكثر األدلة الٍب لقيت رواجاً بْب الشيعة على إثبات وجود اإلماـ القائد 
وحياتو واستتاره عن أنظار ٧ببيو إغراء الشيعة بقصص مشاىدة اإلماـ ودعاوى رؤيتو 
واالجتماع بو من قبل أشخاص ٨بصوصْب من الشيعة أمكنهم ا من رؤية اإلماـ 

 .تو الكربىُب غيب وىو ولقائو
وكانت ىذه األكاذيب إحدى أىم أدلة وجود اإلماـ ُب الغيبة الكربى، إال أفَّ ما 

                                                           

 (.ٕٚ٘( انظر: منتخب األثر، ص: )ٔ)
 (.ٕٙ٘، ص: )ا٤برجع السابق( انظر: ٕ)
 (.ٜٜٔ( انظر: يـو ا٣ببلص، ص: )ٖ)
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ُيشِكل على دعاوى رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى التوقيع الذي خرج عن اإلماـ ا٤بهدي 
ويعترب ىذا التوقيع قاصمة الظهر ١بميع  ،لرابع واألخّب السمري قبل وفاتوإٔب سفّبه ا
 أُعلن ُب ىذا التوقيع انقطاع االتصاؿ باإلماـ ا٤بهدي الكاذبة، فقد ىذه الدعاوى

 ر الغيبة التاّمة، ونّص التوقيع:عصُب  البدءوىو بْب الشيعة ، وظهور قوؿ جديد ا٤بنتظر
 ! أعظم ا أجر إخوانك فيك، فإّنك مّيت ما٧بمد السمري ا٠بعبن  ))يا علي

بينك وبْب سّتة أياـ فاٝبع أمرؾ وال توِص إٔب أحد يقـو مقامك بعد وفاتك، فقد 
وقعت الغيبة التاّمة، فبل ظهور إال بعد إذف ا تعأب ذكره، وذلك بعد طوؿ األمد، 
وقسوة القلوب، وامتبلء األرض َجوراً، وسيأٌب من شيعٍب من يدَّعي ا٤بشاىدة، أال فمن 

 .(ٔ)اٌب مفٍَب، وال حوؿ وال قوة إال با العليِّ العظيم((ادَّعى ا٤بشاىدة فهو كذَّ 
فكاف ىذا التوقيع الصادر من اإلماـ ا٤بهدي ٗبثابة إغبلؽ الباب أماـ أي دعوى 

وتتضمن رؤية ا٤بهدي أو  ،-الذي انتهت بواليتو الغيبة الصغرى-تأٌب بعد السفّب الرابع 
 هع فحسب دوف غّب شاىدة هبذا التوقيااللتقاء بو، وباإلمكاف إسقاط ٝبيع دعاوى ا٤ب

 كما سنراه.  من موجبات سقوطها
ٓب ٱبتلقوا قصص ا٤بشاىدة؟ أو و فهل التـز الشيعة بالعمل بأمر اإلماـ ا٤بهدي 

بأهنا  -كما سيأٌب-ل: ىل حكموا على الدعاوى ا٤بتضمنة ُمشاىدة اإلماـ ا٤بهدي لنق
يع؟ أـ أهنم وضعوىا ُب كتبهم، دعاوى كذابْب ومفَبين كما ٠باىم ا٤بهدي ُب التوق

 .تلو اآلخر ساكتْب صامتْب عنها؟ اً ونقلوىا واحد
اص ىذا التوقيع ا٣بارج من عند اإلماـ من وجود دعاوى ألشخ أنو ٓب يغنِ  ا٢بقيقة

بل إف العبلمة اجمللسي عقَد ألجل إثبات ىذه الدعاوى  ،ادعوا مشاىدة اإلماـ ا٤بنتظر
 ، وىي كما يلي:ثة أبواب ُب ٕبار األنوارثبل الٍب كّذهبا اإلماـ الغائب

ىد ويرى الناس اعى الرؤية ُب الغيبة الكربى وأنو يشباب من ادّ ) األول بعنوان:

                                                           

(، كشف ٜٖ٘(، الغيبة، للطوسي: )ٔ٘ٔ/ ٕ٘، ٖٔٙ/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٖٓ٘/ ٕالغّمة، ص: )



 .موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجوسابع: الفصل ال

ٙ٘ٓ 
 

 .(ٔ)( يرونو، وسائر أحوالو ُب الغيبةوال
ُب الغيبة الكربى  -عليو السبلـ-)باب نادر ُب ذكر من رآه  والثاني بعنوان:

 .(ٕ)(قريباً من زماننا
 أو معجزتو ُب -عليو السبلـ-)ُب ذكر من فاز بلقاء ا٢بجة  نوان:والثالث بع
 .(ٖ)(الغيبة الكربى

، وساَؽ النوري الطربسي مائة حكاية ٤بن رأوا (ٗ)وذكر ٫بوىا العبلمة الطوسي
 .(٘)اإلماـ ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى

                                                           

 (.ٔ٘ٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٜ٘ٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
( ؽ كتاب النوري الطربسي ا٤بسّمى: )جنة ا٤بأوى(، وسإٓٓ/ ٖ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)

 لئلماـ ا٤بهدي ُب الغيبة الكربىوىو كتاب مليء ٖبرافات مشاىدات الكذابْب والدجالْب 
 ، وعّدىا من معجزات اإلماـ ُب الغيبة الكربى.موخزعببلهت

 (.ٖٕ٘( انظر: الغيبة، ص: )ٗ)
ُب رؤية  (، وحكايات الطربسي إّما صرٰبةٌ ٕٖٛ - ٔ٘/ ٕ( انظر: النجم الثاقب، ص: )٘)

جعل من أظهر القرائن ا٤بهدي، أو فيها أو بعدىا قرينة أو إشارة لرؤية ا٤بهدي، والعجب أنو 
على رؤية ا٤بهدي استجابة دعاء ا٤بضطر وا٤بستغيث والعاجز وا٤بتخلف عن الركب فإذا 

وساؽ أدلة  ،انفرجت عن ىؤالء أزماهتم فهذه قرينة على تدخل ا٤بهدي حٌب انقضاء حاجاهتم
 - ٜٗ/ ٕعلى إثبات ىذه الكذبة ثبلث عشرة حكاية خرافية. ]انظر: النجم الثاقب، ص: )

، فأظلم عليو الليل، وامتؤلت فيها أفَّ رجبًل كاف يسّب ُب وادٍ ([، منها ا٢بكاية الثامنة: و ٓ٘
يسلم عليو، فطابت منو  ة الضعف وا١بوع، فإذا بفارس مقبلٍ البيداء بالسباع، وكاف ُب غاي

نفسو، وأومأ إليو بضعفو، وقاؿ لو: عندؾ ثبلث بطيخات، ٓب ال تأكُل منها؟، فقاؿ لو: ال 
ه، فالتفت فشاىد شجرة هبا ثبلث بطيخات كبار، وطلب ءفأمره أف ينظر وراهزئ يب، تست

 منو أف يُسدَّ هبنَّ جوعو. 
النجم وىذه إحدى ا٢بكايات الٍب وقعت ٤بن تشّرؼ بلقاء ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى. ]انظر: 

ظر: ٕبار ([، وقد نقل كثّبًا منها وغّبىا العبلمة اجمللسي. ]انٜٙ - ٜٗ/ ٕ، ص: )الثاقب
 وما بعدىا([. ٕٓٓ/ ٖ٘األنوار، ص: )
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 ُب)من ادَّعى رؤيتو )عج( باب بعنواف:  وقصصها ُب روايات الرؤية وٝبع ا٢بائري
 حكاية ٤بن شاىدوا ا٤بهدي ُب الغيبة ْبزماف غيبتو الكربى(، وساؽ فيو إحدى وأربع

 .(ٔ)الكربى
دعاوى ا٤بشاىدة لكذابْب فنحُن أماـ عدد ىائل من القصص وا٢بكايات و 

تلقفها وقد  ،-الذي أخرجو السمري حسبما عدَّىم ا٤بهدي نفسو ُب التوقيع-ومفَبين 
 .ألصوؿ وعند أئمة ا٤بذىب وأعبلمهمية ُب كتب االشيعة بالقبوؿ واألخذ والروا

واالحتجاج ساقوىا على سبيل العمل هبا إف واقع ا٢باؿ ٰبكي أهنم بل 
ال على سبيل فحصها ودراستها والنظر ُب سبلمة داللتها على رؤية ا٤بهدي ٗبضامينها، 

 .أو نقدىا على ضوء توقيع النائب السمري ُب الغيبة الكربى
إثبات رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى  ف رواة األحاديث الوارد ُبعي بأيذكر الربقو 
 يقوؿ:حيث ، (ٕ)ف أو غبلة من الواقفةو ف وّضاعو كذابإما  

ال فائدة من تتبع روايات الشيعة ُب رؤية مهديهم ُب الغيبة الكربى واحدًا واحداً 
 .(ٖ)٤با ُب ذلك من مضيعة للعمر

حجم ا١بهد الذي يقـو بو تقليٌل من و  ،-يرٞبو ا-تواضٌع منو ف ىذا أوا٢بقيقة 

                                                           

 (.ٛٙ - ٘/ ٕ( انظر: إلزاـ الناصب، ص: )ٔ)
( ٓب يسمِّ الربقعي أحدًا من ىؤالء الكذابْب والوضاعْب والغبلة الواقفة، وسبق عرض التوقيع ٕ)

الذي خرج على لساف السمري حيث ٠بَّى ا٤بهدي مدعي رؤيتو كذابْب ومفَبين، إال أف 
ـٌ عليهم بالكذب والوضعحكم الرب  لتكمل  منهم وكاف ٯبب عليو تسمية بعضٍ  ،قعي عا
عن روايات ىذه  ([، يقوؿ آية ا آصف ٧بسِبٓ٘ٗ. ]انظر: ٙبقيق علمي، ص: )الفائدة

: ال شبهة ُب مشوؿ أسانيد الروايات ا٤بذكورة ُب الكتاب للضعفاء والكذابْب األبواب وغّبىا
مصادر الكتاب ٓب تصل نسختها للمؤلف باألسانيد ا٤بتصلة واجملاىيل الكثّبة، بل وأكثر 

ا٤بعنعنة عن الثقات إٔب مؤلفيها الثقات. ]انظر: مشرعة ٕبار األنوار، تأليف/ آية ا آصف 
 ([.ٜٗٗ/ ٧ٕبسِب، ص: )

 (.ٔ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
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 ٘باه ىذه الروايات.
تبدد الظبلـ  قيمة علميةذو منها  اً كثّب   إال أفَّ فكبلمو وتعليقاتو وإف كانت يسّبة 

الشيعي وتفتح لو أفق التفكّب واالنغبلؽ الذي يعشعش ُب عقلو، نظّب  عن العامي
 .عخروجها من شخص لو مكانة عالية وكعب رفيع ُب التشي

الذي بل التغيّب ا١بذري  ،٨بالفتو للسائد الباطل داخل ا٤بدرسة الشيعيةوذلك أفَّ 
ٝبلًة اإلٲباف واالعتداؿ، ومن الشرؾ شيٍء من من الكفر والغلو إٔب  همنقلأحدثو اولة 
 ٝبلًة. إٔب التوحيد

بل ىو الذي ٯبب أف  ،ليس مضيعة للعمر موبياف الصحيح من الباطل من رواياهت
 .ت، رغبة ُب ىداية الناس وصبلحهمفيو األعمار، وتفُب فيو األوقا تصرؼ
إال أّف  ،منها وال قيمة غُّب قسوة القلب كبلمهم ورواياهتم ال فائدة  أفَّ ال شكَّ بو 

فلعلَّ قلوب ا١بهلة وا٢بمقى من شيعة  ،ُب ببلد العآب اإلسبلمي اً ٥بذه األباطيل أتباع
 .ه وغّبه من أىل التصحيحىذ العآب تُفتح بتعليقات الربقعي

ومن ىذه الدعاوى ا٤بنكرة الٍب أوردىا الربقعي على رؤية مهدي الشيعة ُب غيبتو 
 الكربى ونقدىا ما يلي:

 بدعاوى ال تتضمن رؤية المهدي في الغيبة الكبرى. هماحتجاجأواًل: 
يتكثّر الشيعة من إدخاؿ روايات وأخبار وقصص ال عبلقة ٥با ٗبوضوع الباب 

ضعونو، وذلك حينما ٪بدىم ٰبشوف بعض الدعاوى عن رواهتم ورجا٥بم ُب رؤية الذي ي
رؤية ويتبّْب بعد الفحص والتمحيص خلوىا من أي إشارة إٔب  ،ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى

عبلقة يوجد ال وأكثر و  اً ثبلثو  اثنتْبرواية و يسوقوف  تجدىما٤بهدي ُب غيبتو الكربى، ف
 .ٗبوضوع البابمنها  لواحدة

ذا يكثروف من ىذه الطريقة الٍب توىم القارئ بوجود أدلة وإثباتات كثّبة على وىك
بعلل  ، وا٤بتبقي منها معلوؿٌ وأفَّ كثّبًا منها خارجة عنموضوع الباب، وُب حقيقة األمر 

 وأذكر منها ما يلي:، ا٤بًبُب  وأُب اإلسناد 
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فرأى مكاناً  ذكر العبلمة ا٢بائري أفَّ أحد الرجاؿ دخل ألحد مساجد الكوفة، -
ُب ىذا ا٤بكاف ا٣بإب، وأثناء ذلك  همصفوؼ ا٤بصلْب فتوجو لبلصطفاؼ مع بْبخاليًا 

 (ٔ)؟ عندىا سكَت السّيد-عليو السبلـ-قاؿ لو رجل من ا٢باضرين: ىل رأيت ا٤بهدي 
 .(ٕ)وكأنّو كاف نائماً ٍب انتبو، فكلما طلب منو ٛباـ ا٤بطلب ٓب يتّمو

ي وضعوه ُب أبواب مشاىدة ا٤بهدي ُب الغيبة وىذا ا٤بوقف من ا٢بشو الذ
 وال يوجد فيو ما يثبت ىذه الرؤية ا٤بزعومة. ،الكربى

يقوؿ: إفَّ  -عليو السبلـ-أخرج اجمللسي عن ا٤بفضل قاؿ: ))٠بعت أبا عبدا  -
فيو سراج يُزىر منذ يـو ولد إٔب يـو يقـو لصاحب األمر بيتًا يُقاؿ لو: بيت ا٢بمد 

 .(ٖ)بالسيف ال يُطفى((
ع خلوىا وليس ُب ىذه الرواية ما يثبت وقوع رؤية ا٤بهدي ُب الغيبة الكربى، وم

 .ضمن قصص رؤية ا٤بهدي جعلها من اجمللسي من موضع الداللة إال أف
 ىذه الرواية فقاؿ: مًبالربقعي  نقدوقد 

اإلماـ كبيوت اجملوس الٍب ال ُتطفأ النار فيها ليبًل أو هناراً،  إفَّ ىذا يعِب أفَّ بيت
السرج ، فهل ا٤بهدي أعلى رتبة منهم حٌب ال تطفأ (ٗ)ج ُب بيوت األنبياء ُتطفأرُ وأف السُ 

                                                           

فيو أو شيخاً  وفىذا السيد الذي سكت، وقد يكوف إماـ ا٤بسجد الذي يصل ( ٓب يُذكر منٔ)
قد يكوف ذي دخل للمسجد أحد تبلميذ السيد أف ال هذكر لكن ، و يلقي عليهم الدروس

 شيخهم.ىو ا٤بتحدث 
 (.ٕٓٗ/ ٖ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٕٚ - ٕٙ/ ٕ( انظر: إلزاـ الناصب، ص: )ٕ)
(، يقوؿ كامل سليماف ُب بياف معُب بيت ا٤بهدي ٛ٘ٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)

سراجو: والبيت ٧بجوب عن األبصار كما ُحجب صاحبو، وسراجو سراٌج من صنع ا  و 
 ([.ٔٗٔ - ٓٗٔكالشمس الٍب ال ُتطفأ إال مٌب شاء ا. ]انظر: يـو ا٣ببلص، ص: )

ا٢بث على إطفاء الُسرُج ليبًل وعدـ تركها مفتوحة، وعلى  -y-( ورد ُب السنة النبوية عنو ٗ)
رضي -سرجس بن  من بعده، فعن عبدا -اف ا تعأب عنهمو رض-سنتو ىذه سار أصحابو 

ر، وإذا ٭بتم: أطفئوا السراج فإفَّ الفأرة تأخذ الفتيلة قاؿ: ))ال يبولنَّ أحدكم ُب ا١ُبح -ا عنو
= 
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، فالنهار فيو ضوٌء ونوٌر من الشمس وال ٰبتاج أحٌد فيو إٔب استمرار تشغيل !؟ُب بيتو
ٺ  ٺ   ڀڀ  ڀ﴿اإلسراؼ؟ وا تعأب يقوؿ:  السراج طواؿ الوقت، أليس ىذا من

 .(ٔ)﴾ٺ  ٺ

، فنظر (ٕ)عبدا الصادؽ خرج مع أحد مواليو فنزؿ الروحاء اذكر اجمللسي أفَّ أب -
، من (ٖ)بل؟ ىذا جبٌل يُدعى: رضوىإٔب جبلها مطبًل عليها، فقاؿ ٤بواله: َترى ىذا ا١ب

                                                           
= 

ا٢باكم ُب فتحرؽ على أىل البيت((. قاؿ الذىيب ُب التلخيص: على شرطهما. ]أخرجو 
رضي -([، وقاؿ: كاَف ابن عمر ٜٕٚ/ ٔ(، ص: )ٙٙٙا٤بستدرؾ على الصحيحْب، برقم: )

ال يدع ُب البيت نارًا إال أطفأىا، وكاف آخر أىل البيت رقاداً، كاف يصلي فإذا  -ا عنهما
فرغ ٓب ينم حٌب يطفئ السراج. قاؿ الذىيب ُب التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ]انظر: 

 ([.ٖٚٔ/ ٗ(، ص: )٘ٙٚٚجع السابق، برقم: )ا٤بر 
 (.ٖٔ( سورة األعراؼ، اآلية رقم: )ٔ)
([، وىي ٙٚ/ ٖ( ٠ُبّيت بالروحاء النفتاحها ورواحها. ]انظر: معجم البلداف، للحموي، ص: )ٕ)

/ ٔعلى مسّبة ليلتْب للمتوجو من ا٤بدينة إٔب مكة. ]انظر: فتح الباري، البن حجر، ص: )
أثناء توجهو إٔب لقاء  -y-تسمَّى بئر الروحاء وقد نزؿ هبا رسوؿ ا  ([، وفيها بئرٌ ٜٙ٘

([، ويوجد فيها منازؿ ُمزينة. ٗٔٙ/ ٔا٤بشركْب ُب غزوة بدر. ]انظر: سّبة ابن ىشاـ، ص: )
([، قاؿ ابن عبدالرّب القرطيب: ))الروحاء واألثاية ٕ٘ٔ]انظر: معجم البلداف، لليعقويب، ص: )

 (.ٖٗٗ/ ٖٕل بْب مكة وا٤بدينة((، التمهيد، ص: )والعرج مواضع ومناى
، وىو ذو ٖ) ( جبٌل عظيٌم مشهوٌر عند العرب يقع ُب ا٤بدينة ا٤بنورة، ويبُعد عن ينبع مسّبة يـو

شعاب وأودية، ومياه وأشجار كثّبة، ويسكن فيو ا٢بسينيْب باديٌة كاألعراب. ]انظر: معجم 
([، وُب ناحية ٕٓٛ/ ٚالباري، ص: ) ([، ]انظر: فتحٔ٘/ ٖالبلداف، للحموي، ص: )

قريشاً. ]انظر: تاريخ الرسل وا٤بلوؾ،  -y-رضوى وقعت غزوة بواط الٍب غزا فيها رسوؿ ا 
(، معآب مكة التارٱبية ٜٛ/ ٖ([، ا٤بنتظم ُب تاريخ ا٤بلوؾ واألمم، ص: )ٕ٘ٔ/ ٖص: )

أّف الكيسانية وىم من (، ويذكر اإلماـ ا٤بلطي ٜٖواألثرية، لعاتق الببلدي ا٢بريب، ص: )
ا٢بنفية، ٨بتبئ ُب غاٍر بن ا طوائف السبئية الغالية تذىب إٔب القوؿ بأف إمامهم ا٤بنتظر ٧بمد

ُب جباؿ رضوى وأنو حٌي ٓب ٲبت. ]انظر: التنبيو والرد على أىل األىواء والبدع، ص: 
= 
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مطعم، ونعم أماف للخائف منو كل شجرة   نا فنقلو ا إلينا، أما إف ُبجباؿ فارس، أحبّ 
 .(ٔ)مرَّتْب، أما إفَّ لصاحب ىذا األمر غيبتْب واحدة قصّبة واألخرى طويلة

ما يثبت رؤية اإلماـ ا٤بهدي، وغاية ما ٲبكن أف يستدؿ  ىذه الرواية وليس ُب
 على عقيدهتم اإلخبار بوقوع غيبة طويلة لصاحب األمر وىي الغيبة الكربى االشيعة منه

 .على ما ُب ىذه الغيبة من نزاع وعدـ تسليم بوقوعها
و جبل ، فهذا يذكر أفَّ مسكن(ٕ)لغّبه قعي: إف ىذا ا٢بديث مناقضيقوؿ الرب 

وأنو نعم  ،وأنو من جباؿ فارس، بينما ُب ا٢بديث اآلخر يذكر أف منزلو طيبة ،رضوى
الرواية تضمنت خرافة ُقدمت لعامة الشيعة ىذه أف  الربقعي ، ويذكر(ٖ)ا٤بنزؿ للمهدي

 :باسم معارؼ أىل البيت، وىي القوؿ
ْب مكة فارس ووضعو بببلد هم فنقل إليهم جبل رضوى من ا تعأب أحبّ  فَّ إ
 .(ٗ)وا٤بدينة!!

وٝبيع ىذه ا٢بوادث والقصص الثبلث وغّبىا من ا٢بكايات وردت ُب ثنايا 
أي  اهفي وليسحديث علماء الشيعة عن أدلة رؤية اإلماـ ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى، 

 .٩با يعِب تكثّرىم هبذه الروايات ،الٍب يتمسكوف هباداللة على ىذه الرؤية 
 دي الشيعة إليناسو من وحشتو.الخضر يلتقي بمهثانياً: 

وقالوا بأفَّ ا٣بضر  -رٞبهم ا-ُب ا٣بضر بْب أىل العلم  ا٣ببلؼ نَػَفَذ الشيعة من
                                                           

= 

 شعراً:(، وقاؿ كّثّب عزّة عن مهدي ىذه الطائفة ٕٚ([، الفرؽ بْب الفرؽ، ص: )ٜٔ)
 ٌط ال يػػػػػػػػػػػػػذوُؽ ا٤بػػػػػػػػػػػػػوَت حػػػػػػػػػػػػػٌبػوسبػػػػػػػػػػػػػ
 

 قدمها اللّػػػػػػػػػػػػػػػػواءُ ػوُد ا٣بيػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػتعػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وىػرضػػػػػػػػػػػػػػػ اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه ٨بيمػػػػػػػػػػػػػػػاً ٔببػنػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 اءُ ػٌل ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، ص: )    ([.ٕٖٖ/ ٔ(، شذرات الذىب، ص: )ٛٚ/ ٗ]انظر: الفصل، البن حـز
 (.ٕٕ٘ - ٕٔ٘(، منتخب األثر، ص: )ٖ٘ٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 خبلفاً ٤با ورد ُب ىذه الرواية!. ،( سيأٌب ُب ىذا ا٤ببحث قو٥بم إف مسكنو طيبةٕ)
 (.ٔ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
 (.ٔ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)
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 . ٧بل غيبتو لكي يؤنسو من وحشتويلتقي باإلماـ الثاين عشر ُب
إف ا٣بضر شرب من ماء فهو حيٌّ ال ٲبوت حٌب يُنفخ ُب  فعن الرضا أنو قاؿ:
سلم علينا فنسمع صوتو وال نرى شخصو وإنو ليحضر حيث الصور، وإنو ليأتينا في

ذُكر، فمن ذكره منكم فليسلم عليو، وإنو ليحضر ا٤بواسم فيقضي ٝبيع ا٤بناسك، 
 .ْبويقف بعرفة فيؤّمن على دعاء ا٤بؤمن
 .(ٔ)ُب غيبتو ويصل وحدتو -عليو السبلـ-ويؤنس ا بو وحشة قائمنا 

فاذ منو الستجبلب أكرب قدر من األدلة ينفذوف من كل ما ٲبكنهم الن فالشيعة
 ٤با يرغبوف. أعناؽ األدلة يِّ ولو كاف بِلوٝبعها على إثبات صّحة عقائدىم 

فهم  أفَّ واقع األمر أف ما يستدلوف بو يزيد عقيدهتم ىشاشة وضعفًا  مع
 .كا٤بستجّب من الرمضاء بالنار

 لمهدي الغائب:ورؤيتو ليقوؿ الربقعي مبيناً فساد استدال٥بم بلقاء ا٣بضر 
إنو ترديٌد ألسطورة شائعة بْب العواـ، فالقوؿ ٕبياة ا٣بضر ٨بالٌف للقرآف الكرمي 

 .(ٕ)ولؤلحاديث ا٤بعتربة

                                                           

 (.ٕ٘ٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
دؿ على ٨بالفة (، وٓب يذكر الربقعي األحاديث ا٤بعتربة الٍب تٓ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

ا٣بضر ٗبا  موتالسنة النبوية على بٰبتجوف  -رٞبهم ا-ما ذىب الشيعة إليو، وأىل العلم 
ذات ليلٍة  -y-قاؿ: صلى بنا رسوؿ ا أنو  -رضي ا عنهما-عمر بن  ثبت عن عبدا

فإف على رأس  صبلة العشاء، ُب آخر حياتو، فلما سلم قاـ فقاؿ: ))أرأيتكم ليلتكم ىذه؟
مائة سنة منها ال يبقى ٩بن ىو على ظهر األرض أحد(( قاؿ ابن عمر: فَوَىَل الناُس من مقالة 

تلك، فيما يتحدثوف من ىذه األحاديث، عن مائة سنة، وإ٭با قاؿ رسوؿ  -y-رسوؿ ا 
بذلك أف ينخـر ذلك  : ))ال يبقى ٩بن ىو اليـو على ظهر األرض أحد(( يريد-y-ا 

(، شرح مشكل اآلثار، ٖٛٗٗداود، برقم: ) وأبو ([، ٖٕٚ٘القرف. ]أخرجو مسلم، برقم: )
 (.ٖٖٚ(، برقم: )ٖٛٗ/ ٔأليب جعفر الطحاوي، ص: )
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وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿تعأب: ، وقاؿ (ٔ)﴾ ں  ں  ڻ  ڻ﴿يقوؿ تعأب: 

وىو  ،كبلـ ا تعأب واضٌح و٧بكم، فهذا  (ٕ)﴾ۈئېئېئ  ېئ ۈئۆئ ۆئ
ختلقةخٌّب من كبلـ الروايات الشيع

ُ
 .ية ا٤ب

رقتهم عنو، وأهنم إليو الصوفية أهنم رأوا ا٣بضر وأخذوا خِ  وولذلك يدَّعي مرشد
رشدي دعاوى رؤية موالشيعة تبٌع للصوفية ُب تأسيس رؤية إمامهم على ، ينتسبوف!!

وىذا ما عليو أىل  ،(ٖ)قواؿ كذٌب ٧بٌض و٨بالفٌة للقرآفالصوفية للخضر، وكل ىذه األ
 .(ٗ)العلم أف ا٣ِبضر قد مات وليس من األحياء

 يُرافق المهدي وُيشاىده في مسكنو بطيبو ثالثون شخصاً.ثالثاً: 
ع آخر ، وُب موض شخصاً ْبحيث يذكروف أف معو ثبلثوىذا من تناقضاهتم، 

 !.-كما سيأٌب-يذكروف أنو ال يعلم ٗبكانو غّب خادمو 
أنو قاؿ: البد لصاحب ىذا األمر من ُعزلة،  -عليو السبلـ-فعن أيب جعفر 

 .(٘)والبد ُب عزلتو من قّوة، وما بثبلثْب من وحشة، ونعم ا٤بنزؿ طيبة

                                                           

 (.٘ٛٔ( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٖٗ( سورة األنبياء، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٜٕٙ - ٕٛٙ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)
(، ويقوؿ ابن تيمية: سئل البخاري عن ا٣بضر ٕٗانظر: ٨بتصر منهاج السنة النبوية، ص: )( ٗ)

: ال يبقى على -y-وإلياس ىل ٮبا ُب األحياء؟ فقاؿ: كيف يكوف ىذا؟ وقد قاؿ النيب 
([، ٖٖٚ/ ٗرأس مائة سنة ٩بن ىو على وجو األرض أحد. ]انظر: ٦بموع الفتاوى، ص: )

/ ٕ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة، ص: )ٖٛٔ/ ٗء والنحل، ص: )الِفَصل ُب ا٤بلل واألىوا
بن  : الشيخ عبدالرٞبنانظر (، ولبلستزادةٖٕٙ - ٖٕٓ/ ٔ(، البداية والنهاية، ص: )ٕ٘٘

(، كما ساؽ ٕٙٔسعدي وجهوده ُب توضيح العقيدة، للشيخ عبدالرزاؽ العباد، ص: )
ألة ورّجح موت ا٣بضر. ]انظر: الشيخ األمْب الشنقيطي خبلَؼ أىل العلم ُب ىذه ا٤بس

 ([.ٙٙٔ - ٗٙٔ/ ٗأضواء البياف، ص: )
(، الغيبة، ٖٓٗ/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٚ٘ٔ، ٖ٘ٔ/ ٕ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: ) (٘)

= 
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 فهل ستكوفقروف، عدة إننا لو فرضنا صّحة العمر الطويل للمهدي ا٤بمتد ل
 .!؟كعمر اإلماـ أـ ال  ة لقروفليطو  شخصاً ْبأعمار ىؤالء الثبلث

بداًل من نقد الرواية  للخروج من ىذا ا٤بأزؽلقد حاوؿ اجمللسي أف يوجد تربيرًا و 
 شخصاً ْب: بأف ىؤالء الثبلث-من غّب بينة وال برىاف-القوؿع ا اخَب ب وٛبحيصها فقاـ

 ْبمن الزماف بثبلث م بعد مضي قرفٍبَّ يتم استبدا٥ب ،يعيشوف مع ا٤بهدي مائة عاـ
 ن، وقاؿ:يآخر 

بلقاء  طويل!، ففي كل عصر يتشرؼ ثبلثوف جددإذا ٓب يقّدر ٥بم العمر ال
 .(ٔ)اإلماـ، وإيناس وحشتو

 ك فقد قاؿ الربقعي: أنتم تقولوف:ولذل
إنو ٰبضر بْب الناس ويراىم وال يرونو، فلماذا ٰبتاج إٔب ثبلثْب شخصًا ٰبضروف 

 .(ٕ)اسو من الوحشة حٌب ال يشعر بالوحدة؟!حولو إلين
ذلك أفَّ من يلتقي بالناس ويراىم ويغشى ٦بالسهم ليس لو حاجة بأف يرافقو 

 .وحشة ال ٙبصل إال ٤بن يعيش وحدهفال ،يؤنسونو من وحشتو ثبلثوف شخصاً 
 !.؟جالسهم و٦بامعهم ويشاىدىمٗبكيف يستوحش من يعيش مع الناس و 
 ويلتقي بو غيُر مواله. -في غيبتو الكبرى-ال يرى المهدي رابعاً: 

ومنهم مع وجود الدعاوى الٍب يّدعيها الشيعة على رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى، 
من  ي شخصألرؤية وقوع الينفي  فإف إمامهم ا٤بعصـو ،ثبلثوف شخصًا كل مائة سنة

 حٌب، ّب موالهغالكربى ال يلتقي بو ُب غيبتو ، ويذكر أنو ال يعلم ٗبكاف اإلماـ و الناس
 .ال يعرفوف مكاف أبيهم!فإهنم أوالده 

                                                           
= 

 (.ٓٗٔ(، يـو ا٣ببلص، ص: )ٜٗٔللنعماين، ص: )
 (.ٕٖٓ/ ٖ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٔ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
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إحداٮبا تطوؿ حٌب يقوؿ فعن أيب عبدا أنو قاؿ: إف لصاحب ىذا األمر غيبتْب 
بعضهم: َمات، ويقوؿ بعضهم: قُتل، ويقوؿ بعضهم: ذىب، حٌب ال يبقى على أمره 

ال يطّلع على موضعو أحد من ولده، وال غّبه إال ا٤بؤب  من أصحابو إال نفر يسّب،
 .(ٔ)الذي يلي أمره

 ومنها: ،ما جاء من خرافات ُب مًب ىذه الروايةوقد ناقش الربقعي 
، األمر تزّوج؟ ىم وجود الولد للمهدي فقاؿ: من أين علمتم أفَّ صاحبؤ دعاا

 .(ٕ)ه عن مكانو لؤلعداءوذكر أفَّ معُب خفاء مكانو عن أوالده يعِب أف يُفشي أوالد
فالولد البد لو من  ،ف للقوؿ بأفَّ ٤بهدي الشيعة ولداالزم االحتماالفف افهذ

 .ة!وجود زوجة، وىذا ما ٓب تُثبتو الروايات الشيعي
٥بم بالكشف  اً اهتام -على فرض وجودىم-كانو عن أوالده ٤بو ئُب إخفاكما أف 

انو إف ٓب يكونوا ، أو كشفهم عن مك-مثبلً -ن نّية عند زيارهتم لو عن مكاف أبيهم ٕبس
 .على دينو ورأيو
 ند دعوى وجود الولد للمهدي فقاؿ:توّقف السيد جعفر العاملي ع وقد

إف اإلجابة على ىذا السؤاؿ هتّرب منها بعض من راؽ لو أف يدافع عن رواية 
منها،  ؿ واألخّب من اإليرادات القوية الٍب هتربا١بزيرة ا٣بضراء، وليس ىذا ىو األوّ 

والطربسي وغّبىم من العلماء أهنم ٓب يرتضوا نسبة الولد  (ٖ)ونسب إٔب ا٤بفيد والبياضي
                                                           

(، وذكر ٫بوه النعماين ُب  ٕٙٔ(، الغيبة، للطوسي: )ٖ٘ٔ/ ٕ٘نظر: ٕبار األنوار، ص: )( أ)
(، ٔٗٔ(، وكامل سليماف ُب يـو ا٣ببلص، ص: )ٚٚٔ - ٙٚٔكتاب الغيبة، ص: )

 (.ٖٓٗ/ ٔوالكليِب ُب أصوؿ الكاُب، ص: )
 (.ٓ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
ملي، النباطي، البياضي، ولد ُب أوائل القرف التاسع، يونس العابن  ( أبو ٧بمد، زين الدين، عليٖ)

/ ٚ، وىو فقيو و٧بدث ومفّسر. ]انظر: معجم ا٤بؤلفْب، كحالة، ص: )ػى ٚٚٛوتوُب سنة: 
([، من مؤلفاتو: الصراط ا٤بستقيم إٔب مستحقي التقدمي، اللمعة ُب ا٤بنطق، رسالة الباب ٕٙٙ

الكُب واأللقاب، عّباس القّمي ا٤بتوَب عاـ: ا٤بفتوح إٔب ما قيل ُب النفس والروح. ]انظر: 
 ([.ٔٔٔ/ ٕ، ص: )ػ(ى ٜٖ٘ٔ)
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، وبناًء على عدـ ارتضائهم نسبة الولد للمهدي فإنو يلزمهم القوؿ بكذب (ٔ)للمهدي
 ىذه الرواية لكوهنا نسب لئلماـ الولد.

الرواية أنو سيلزمو القوؿ بالعمر الطويل لزوجة ا٤بهدي   ٓب يدر ٖبلد ٨بتلق ىذهو 
لزـو العمر الطويل لذريتو من أبنائو كما طاؿ عمر كذا و  ،زوجها اإلماـكما ىو واقٌع ل

وىل ٥بم مزارات كما ىي العادة  ؟فأين ًب دفنهم عليوأو القوؿ بأهنم ٲبوتوف؛ و  والدىم،
 ذلك من التساؤالت واللواـز الٍب ترد إٔب غّب، منهم؟ -ا٤بزعومْب-الشيعية للصا٢بْب 

 عند القوؿ بوجود الولد للمهدي.
 .(ٕ)قصة رؤية المهدي في الجزيرة الخضراءخامساً: 

ذكر اجمللسي أنو وجد رسالة ومن األدلة على رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى ما 
هدي، وىذه ا٤ب ذكر رؤيةمشتهرة باسم قّصة ا١بزيرة ا٣بضراء، وقد أوردىا الشتما٥با على 

 شياء.األمن القّصة مشتملة على غرائب وعجائب 
 ومن غرائبها وعجائبها أفَّ راوي ىذه القصة: -

، عندما وصل إٔب ا١بزيرة ا٣بضراء ودخل (ٖ)فاضل ا٤بازندراينبن  زين الدين علي
أحد مساجدىا، فإذا بو ُيشاىد ٝباعات يدخلوف ا٤بسجد ويشرعوف ُب الوضوء كوضوء 

قدمهم رجٌل تعلوه السكينة إٔب اراب، ٍب صلى هبم صبلة كاملًة بأركاهنا ، ويت(ٗ)األئمة

                                                           

 (.ٕٚ٘ - ٕٙ٘( انظر: ا١بزيرة ا٣بضراء، ص: )ٔ)
( ٓٛٔ/ ٕ٘إٔب:  ٜ٘ٔ/ ٕ٘ن صفحة، من: )ي وعشر ْب( ساقها اجمللسي فيما يقارب اثنٕ)

 ة ا٣برافية.ولذلك سأكتفي بعرض أجزاء ٩با ورد فيها ليكوف ٗبثابة الداللة على باقي القص
 ( ستأٌب ترٝبتو.ٖ)
ألمتو، خبلفًا لطريقة ا٤ببتدعة ُب الوضوء الٍب منها:  -y-( الوضوء ىو ما عّلمو رسوؿ ا ٗ)

ٝبع من الفقهاء  إٯباهبم مسح ظاىر القدمْب من غّب غسلهما، يقوؿ اإلماـ النووي: ذىب
وال ٯبزئ  ،مع الكعبْب من أىل الفتوى ُب األعصار واألمصار إٔب أف الواجب غسل القدمْب

 ،وٓب يثبت خبلؼ ىذا عن أحد يعتد بو ُب اإلٝباع ،مسحهما وال ٯبب ا٤بسح مع الغسل
وقالت الشيعة الواجب مسحهما، ولو كاف ا٤بسح كافياً ٤با توّعد من ترؾ غسل عقبيو. ]انظر: 
= 
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ألنو كاف متعبًا من معهم  لِّ ثلها صلوا نفبًل، إال أنو ٓب يصا٤بنقولة عن األئمة، وم
 .(ٔ)!السفر

 :ومن غرائبها وعجائبها -
و أنو ال يستطيع أحٌد من أعداء اإلماـ الوصوؿ إٔب جزيرة ا٤بهدي إال ويغرؽ مركب
ُب ا٤باء قبل أف يصل إليها ٗباٍء عذٍب كالفرات موجوٌد وسط البحر على مسّبة ستة 

 .(ٕ)عشر يوماً ُب البحر!
كتب  (ٖ)فَّ ٧ُبقق ٕبار األنوارأ :فذكر ،ىذه القصةالربقعي  قد انتقد أبو الفضلو 
 ه القصة بكل صراحة ووضوح قائبلً:عن ىذ

                                                           
= 

([، ويقوؿ الزرقاين: غسل الرجلْب واجٌب إذ لو أجزأ ٜٕٔ/ ٖشرح صحيح مسلم، ص: )
ُب صفة  -y-ا٤بسح ٤با توعَّد بالنار، فبل عربة بقوؿ الشيعة، وقد تواترت األخبار عن النيب 

و أنو غسل رجليو وىو ا٤ببّْب ألمر ا. ]شرح الزرقاين على موطأ اإلماـ مالك، ص: ئوضو 
([، ويقوؿ شيخ اإلسبلـ: فمن توضأ كما تتوضأ ا٤ببتدعة فلم يغسل باطن قدميو ٕٙٔ/ ٔ)

بل مسح ظهرٮبا، فالويل لعقبو وباطن قدميو من النار. ]انظر: الفتاوى الكربى، وال عقبو، 
 (.ٕٛٔ/ ٕٔ([، ٦بموع الفتاوى، ص: )ٖٖٙ/ ٔص: )

 (.ٖٙٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٙٙٔ/ ٕ٘( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٕ)
ة الٍب وىي النسخ ،ققاسم ا -ا٤بوجودة لدي-( ٓب يٌذكر على غبلؼ نسخة ٕبار األنوار ٖ)

على تطابق األرقاـ الٍب يعزو إليها مع النسخة ا٤بوجودة بْب يدي، ٩با  أحاؿ عليها الربقعي بناءً 
ودار إحياء الَباث  ،يعِب أفَّ التعليقات ا٤بوجودة فيها من صنع اللجنة العلمية ٗبؤسسة الوفاء

يد إبراىيم ا٤بيا٪بي و٧بمد باقر  قامتا بطباعة الكتاب ونشره؛ علمًا بأفَّ السْبالعريب اللت
وىي ما بْب  ،البهبودي صاحب كتاب )صحيح الكاُب( قد حققا أجزاء من ٕبار األنوار

، وقد اعتمد آية ا آصف ٧بسِب ُب كتابو )مشرعة ٕبار (ٓٔٔ) :حٌب ا١بزء (ٗٓٔ)ا١بزء: 
حث، فأوردىا ُب  األنوار( على النسخة الٍب ٓب يُذكر ٧بققها، وىي ا٤بشار إليها ُب ىذا الب

. ]انظر: مشرعة ٕبار ػ(ىٖٓٗٔ)كتابو من غّب ذكر اسم اقق، وذكر أهنا مطبوعة عاـ: 
 ([.ٕٓ/ ٔاألنوار، ص: )
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على رسم القصاصْب، وىذا الرسم ))ىذه قصة مصنوعة ٚبيلية، قد سردىا كاتبها 
القارئْب ، ولو تأثّب عظيم ُب نفوس (ٔ)(رمانتيك)معهود ُب ىذا الزماف أيضًا يسمونو 

، وىذا تعليق (ٕ)فبل بأس بو، إذا عرؼ الناس أهنا قصة ٚبيُّلية!(( ،ال٪بذاب النفوس إليو
كذب وٓب يشر إٔب ما فيها من   ،٧بقق البحار مع أنو مسؤوؿ عن ٙبقيق الكتاب

 بل زيّنها وحّسنها. ،وعجائب وغرائب
لناس على قوؿ الشهادة لتشجيع من ورد فيها  مامن دواعي نبذ القّصة و 
، فضبًل عن داللة القّصة على (ٗ)، وىذا القوؿ ٱبالف رأي ا٤بتقدمْب من الشيعة(ٖ)الثالثة

                                                           

([، وُب ٖ٘ٗ(. ]انظر: ٙبقيق علمي، ص: )( ذكر الربقعي أف معناىا: )القصص الرومانسيةٔ)
ُرومانتيكيَّة: ُرومانِسيَّة؛  / ر و ـ ا ف ت ي ؾٖٕٕٙبياف معناىا يقوؿ الدكتور أٞبد ٨ُبتار: 

نزعٌة ُب ٝبيع فروع الفن تعرؼ بالعودة للطبيعة وإيثار ا٢بس والعاطفة على العقل وا٤بنطق 
([، ويقوؿ ٖٜٙ/ ٕواإلعبلء من شأف ا٣بياؿ. ]انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة، ص: )

ة يعِب ُب أوؿ األمر أي ا٤بقابل للرواية الغرامي romanوّؿ ديورانت: ))كاف اللفظ الفرنسي 
دليبًل على  Romanمؤَلف مكتوب باللغة الفرنسية الٍب كانت تسمى ىي األخرى روماف 

تسمى ُب اللغة  Romancesأهنا من تراث الروماف األقدمْب. وٓب تكن القصص الغرامية 
ف بعض العواطف إأي  ؛دانية، بل كاف األمر عكس ىذاالفرنسية هبذا االسم ألهنا قصص وج

)وجدانية( ألهنا كثّبًا ما ُكِتَبت هبذه اللغة  romanticضحت توصف بأهنا رومانسية أ
 .[(ٜٕٚ/ ٚٔقّصة ا٢بضارة، ص: )] .الفرنسية(( romanالرومانية 

 (.ٜ٘ٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
ال إلو إال ( ورد فيها أف قوماً لقيهم ا٤بازندراين فسألوه عن حالو فأخربىم أنو مسلم، ويشهد أف ٖ)

يعِب قوؿ: أشهد أف ال -ا، وأفَّ ٧بمدًا رسوؿ ا، فقالوا لو: لن تنفعك ىاتاف الشهادتاف 
إال ٢بقن دمك ُب دار الدنيا، ٓب ال تقوؿ الشهادة  -ا، وأشهد أف ٧بمدًا رسوؿ اإلو إال 

 إليها األخرى لتدخل ا١بنة بغّب حساب؟ فقلت ٥بم: وما تلك الشهادة األخرى؟ اىدوين
يرٞبكم ا، فقاؿ ٕب إمامهم: الشهادة الثالثة ىي أف تشهد أف أمّب ا٤بؤمنْب، ويعسوب 

أيب طالب واألئمة األحد عشر من ولده أوصياء رسوؿ بن  ا٤بتقْب، وقائد الغر اجلْب علي
 ([.ٗٙٔ/ ٕ٘ا، وخلفاؤه من بعده ببل فاصلة. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: )

ا٤بوسوي إٝباع فقهاء الشيعة على حرمة قوؿ الشهادة الثالثة ُب األذاف: أشهد  ( نقل الدكتورٗ)
= 
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 .(ٔ)ٙبريف القرآف الكرمي
 يف ُب القصة فقاؿ:رة للتحر وقد استدرؾ اقق ُب التعليق وجود اإلشا

الذين يقولوف  (ٕ)))يظهر من كبلمو ذلك أف ُمْنِشئ ىذه القصة كاف من ا٢بشوية
                                                           

= 

أف عليًا وٕب ا، وذكر أنو بدعة ٓب تكن موجودة ُب الصدر األوؿ لئلسبلـ، وأفَّ من فعلها 
فقد أتى أمرًا ٧برمًا ُب الدين، وكاف قد ألزمهم هبا الشاه إ٠باعيل الصوُب عنوة ُب مذىب 

ه، وقاؿ: إفَّ الشيعة أصبحوا يلتزموف بقو٥با لكوهنا أصبحت شعاراً يتميزوف بو الشيعة ُب عصر 
([، إذ ال يكفي للدخوؿ ٙٓٔ - ٖٓٔ، ٚ٘عن غّبىم. ]انظر: الشيعة والتصحيح، ص: )

ُب اإلسبلـ قوؿ الشهادتْب ا٤بعروفتْب ما ٓب تُتبعا بشهادة ثالثة تتضمن اإلقرار باألئمة، ولذلك 
ا٢بلي: أىم مطالب الدين، وأشرؼ مسائل ا٤بسلمْب. ]انظر: منهاج جعلها ابن ا٤بطّهر 
([، وقد أنكرىا السيد ا٣بوئي حيث يقوؿ عن الرواية الٍب ورد فيها األمر ٔالكرامة، ص: )

الشهادة الثالثة: سندىا ضعيف، وغّب صا٢بة لبلستدالؿ إال بناًء على قاعدة التسامح، وال 
 ([.ٕٛٛ/ ٕ) نقوؿ هبا. ]انظر: كتاب الصبلة، ص:

( وذلك عندما ورد الكبلـ عن ٝبع القرآف الكرمي، سأؿ ا٤بازندراين شيخًا يعدُّ بابًا للمهدي ُب ٔ)
جزيرتو عن ٝبع القرآف فذكر لو أفَّ من ٝبعوا القرآف أسقطوا ما كاف فيو من ا٤بثالب الٍب 

القرآف الذي ، فلهذا ترى اآليات غّب مرتبطة، و -y-صدرت منهم، بعد وفاة سيد ا٤برسلْب 
فيو كل  -عليو السبلـ-ٖبطّو ٧بفوظ عند صاحب األمر  -عليو السبلـ-ٝبعو أمّب ا٤بؤمنْب 

 ([.ٓٚٔ/ ٕ٘شيء حٌب أرش ا٣بدش. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: )
ألهنم يلتزموف  ؛( ا٢بشوية: من األوصاؼ الٍب يُطلقها أىل البدع على أىل السنة وا١بماعةٕ)

روف نصوص الصفات على ظاىرىا من غّب إعماؿ للعقل النص وال ٱبرجوف عنو، وٯب
والتأويبلت فيها فلذلك ٠باىم ا٤ببتدعة حشوية. ]انظر: االنتصار، أليب ا٢بسْب العمراين، 

 - ٕٗٔ/ ٔ([، وسطية أىل السنة بْب الفرؽ، باكرمي، ص: )ٜٗٔ - ٓٗٔ/ ٔص: )
عبيد قاؿ: كاف بن  عمرو (، ويقوؿ ابن تيمية: ))يُذكر أفَّ أوؿ من تكلم هبذا األمرٗٗٔ
(، منهاج السنة، ٙٚٔ/ ٕٔعمر حشوياً((. ]انظر: ٦بموع الفتاوى، ص: )بن  عبدا
رد ٧بقق الكتاب ُب إطبلؽ وصف ا٢بشوية على كل من يعمل ([، ولذلك اطّ ٕٓ٘/ ٕص:)

باألخبار وٯبمعها فسمَّى ُمنشئ ىذه القصة حشويًا عمبًل بأصل معُب ا٢بشوية عند أىل 
رواية راٍو و إال أنّو خالف ما جرت عادهتم عليو بتخصيصو ألىل السنة فأطلقو على البدع، 

= 
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 .(ٔ)بتحريف القرآف لفظاً، فسرد القصة على معتقداتو!((

، (ٕ)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ﴿قولو تعأب: ويبطل ىذا القوؿ 
 .(ٖ)ىذا الكبلـينقل الصمت وىو يلتـز واجمللسي 

سّماة با١بزيرة ا٣بضراء ُبكما يذكر الربقعي أنو 
ُ
أصقاع  ال وجود ٥بذه ا١بزيرة ا٤ب

ا٤بعمورة، وُب زمننا ىذا طّوؼ الناس العآب أٝبع فلم ٯبدوا ٥با أثرًا بالصفات الواردة 
 .(ٗ)فيها

لة صرٰبة على ا٤بهدي، وال ٲبكن معرفة فيها دالليس  كثّباً من ىذه الرواياتوأف  
                                                           

= 

شيعية، ورٗبا وصفهم بعض ا٤ببتدعة بالنابتة أو النوابت وىم حشوية. ]انظر: أساس الببلغة، 
 ([.ٕٓٗ/ ٕأليب القاسم الز٨بشري، ص: )

 (.ٓٚٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٜقم: )( سورة ا٢بجر، اآلية ر ٕ)
(، وٓب يكن الربقعي وحده ٩بن استدرؾ ورود اإلشارة إٔب ٖ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)

ٙبريف القرآف ُب ىذه القصة، فكذلك جعفر العاملي ٙبدث عن أكذوبة ٙبريف القرآف الكرمي 
([، و٧بقق ٕبار ٜٕٗ - ٕٚٗالواردة ُب قصة ا١بزيرة ا٣بضراء. ]انظر: ا١بزيرة ا٣بضراء، ص: )

عليها بالنفي أو ألنوار ٓب يُغفل التعليق عليها، ٖببلؼ اجمللسي الذي ذكرىا بكتابو وٓب يعلق ا
، فهل إثبات رؤية ا٤بهدي أىم من إثبات سبلمة القرآف من البحث عن تفسّب ولو متكلف

 .؟!التحريف
ل ( مثل قو٥بم: فلما كاف ُب السادس عشر من مسّبنا ُب البحر رأيت ماء أبيض فجعلت أطيٗ)

النظر إليو، فقاؿ ٕب الشيخ وا٠بو ٧بّمد: مإب أراؾ تطيل النظر إٔب ىذا ا٤باء؟ فقلت لو: إيّن 
أراه على غّب لوف ماء البحر. فقاؿ ٕب: ىذا ىو البحر األبيض، وتلك ا١بزيرة ا٣بضراء، وىذا 

٤بركب ا٤باء مستدير حو٥با مثل السُّور من أيِّ ا١بهات أتيتو وجدتو، وقو٥بم: ٍب صعدنا من ا
الكبّب إٔب ا١بزيرة ودخلنا البلد، فرأيتو ٧بصنًا بقبلع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطئ 
البحر، ذات أهنار وأشجار مشتملة على أنواع الفواكو واألٜبار ا٤بنوَّعة، وفيها أسواؽ كثّبة، 
ار وٞبامات عديدة، وأكثر عمارهتا برخاـ شّفاؼ، وأىلها ُب أحسن الزيِّ والبهاء. ]ٕب

 ([.ٙٙٔ/ ٕ٘األنوار، ص: )
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 .(ٔ)وضوحرائحة الكذب باألخّبة  تطفح منبل صدقها من كذهبا، 
: وكتابا١بزيرة ا٣بضراء  قصة يد جعفر العاملي ُب بياف حقيقة ألَّف العبلمة السقد و 
 .(ٕ)(عبلمات الظهور وا١بزيرة ا٣بضراء ُب )دراسة

 االسمِ  ٦بهوؿُ  ٰبٓب الطييب وىو رجلٌ بن  إفَّ ُب إسناد ىذه القصة الفضل :وقاؿ
 .(ٗ)، وإفَّ ىذه القصة منقولة بطريق الوجادة(ٖ)تامةٍ  بصورةٍ  ، وا٢باؿِ والنسبِ 

ٲبدح  (٘)ويصف نفسو ُب الرواية با٤بازندراين ،فاضلبن  وفيها رجل ا٠بو علي
                                                           

 (.ٖ٘ٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
( من منشورات منتدى جبل عامل اإلسبلمي، قسم الطباعة والنشر، ومركز النشر والتوزيع بقم، ٕ)

، وىو مكّوف من ثبلٜبائة صفحة وزيادة، ٙبدث فيو ػ(ى ٕٔٗٔ)طبع ألوؿ مرة ُب عاـ: 
إٔب عبلمات ظهور ا٤بهدي، وذكر قصة ا١بزيرة ا٣بضراء ا٤بؤلف عن اإلمامة والغيبة، وتطّرؽ 

ومنها ما  ،دالالت وضع القصة ُب متنهايدىا فضبًل عن ضعف رواهتا، وذكر وانقطاع أسان
سبق عرضو، وقاؿ ُب ختامها: ))فبلبد إذف من رصد حركة الفكر ُب ٦بالو العاـ وإقامة 

يص، ومنعو من أف ٰبتل مواقع حساسة ا٢بواجز أماـ كل ما ٓب تنلو يد ا٢بقيق ]ىكذا[ والتمح
 (.ُٕٙٛب حياة الناس واألمة، حيث يصعب اقتبلعو من تلك ا٤بواقع((، ص: )

(، وٓب أعثر على ترٝبة للفضل الطييب، كما ٕٕٔ( انظر: دراسة ُب ا١بزيرة ا٣بضراء، ص: )ٖ)
 (.ٖٕٙ - ٖٖٕمشكوؾ فيو، ص: ) وجودهخلص جعفر العاملي ُب دراستو إٔب أّف 

(، وأما الوجادة فهي كما يقوؿ ابن الصبلح: ما ُأِخَذ من ٖٕٗنظر: ا١بزيرة ا٣بضراء، ص: )( اٗ)
العلم من صحيفة من غّب ٠باع، وال إجازة، وال مناولة، ومثا٥با: أف يقف على كتاب شخص 
فيو أحاديث يرويها ٖبطّو، وٓب يَلقو، أو لقيو، ولكن ٓب يسمع منو ذلك الذي وجده ٖبطّو، وال 

إجازة، وال ٫بوىا، فلو أف يقوؿ: وجدت ٖبط فبلف، أو قرأت ٖبط فبلف، وىو من  لو منو
من الفقهاء وادثْب منعوا العمل  اً باب ا٤بنقطع، وا٤برسل، ورٗبا دّلس بعضهم، وذكر أف كثّب 
([، الباعث ا٢بثيث، ٔٛٔ - ٛٚٔبو، بينما أجازه آخروف. ]مقدمة ابن الصبلح، ص: )

ِب أف اجمللسي حكم على كثّب من كتب وروايات البحار (، وذكر آصف ٧بسٕٚٔص: )
ن ٥با، وقاؿ: إف حدس اجمللسي ال يغِب من ا٢بق شيئاً. ]انظر: مشرعة ئمسو وأف نفسو تطٕبد

 ([.ٕ٘/ ٔالبحار، ص: )
، من مؤلفاتو: ػ(ى ٜٜٙ)فاضل ا٤بازندراين، كاف حّيًا ُب حدود سنة: بن  ( زين الدين، علي٘)

= 
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ة عبيده ا٤بخلصْب، وال رأيتو، فقاؿ ٕب: بل نفسو كما ُب قولو: ))يا سيدي، أنا من ٝبل
ومع ىذا اإلخبلص الذي  ،للمهدي ٨بلصٌ  ، ويعِب هبذا الكبلـ أنو عبدٌ (ٔ)رأيتو مرتْب((

 و ٓب يُظفره برؤيتو نظّب إخبلصو.يكّنو لئلماـ إال أن
قاؿ العاملي ٨ُباطبًا علماء الشيعة: نضع عبلمة استفهاـ كبّبة حوؿ وثاقة سند و 
 .(ٕ)يرة ا٣بضراء، واتصالورواية ا١بز 

فأين إثبات رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى إذا كانت ىذه القصة ٙبمل ُب طياهتا 
 .!؟يع ما ذُِكر من علل وآفات وعيوبٝب
 .!تبريرىم لعدم تحقق بعض أخبار الرؤية بأنو من باب البداء 

: سنة (ٗ)قاؿ: قاؿ األودي (ٖ)إبراىيم الفدكيبن  أخرج اجمللسي عن عليوقد 
ثبلٜبائة أو قريبًا منها، بينا أنا ُب الطواؼ قد طفت ستًة وأريد أف أطوؼ السابعة، فإذا 
أنا ٕبلقة عن ٲبْب الكعبة وشاٌب حسن الوجو طيب الرائحة ىيوٌب ومع ىيبتو متقرٌب 

سو و ُب حسن جلو من كبلمو وال أعذب من منطق أحسنَ  إٔب الناس، فتكّلم، فلم أرَ 
 مسَبشٌد أتاؾ فأرشدين ىداؾ ا. ،فذىبُت أكلمُو فقلُت: يا سيدي
                                                           

= 

 ([.ٗٙٔ/ ٚاء، الفوائد الشمسّية. ]انظر: معجم ا٤بؤلفْب، كحالة، ص: )قّصة ا١بزيرة ا٣بضر 
 (.ٕٚٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٖٕٙ( انظر: دراسة ُب عبلمات الظهور وا١بزيرة ا٣بضراء، ص: )ٕ)
إبراىيم الفدكي: ٓب أعثر على ترٝبة لو، والفدكي: بفتحتْب نسبة إٔب فدؾ موضع بن  ( عليٖ)

ا٤بدينة، وقاؿ الرشاطي: فدؾ من أعراض ا٤بدينة قريب من خيرب. ]انظر: مغاين قريب من 
([، ٖٚٗ/ ٖاألخيار ُب شرح أسامي رجاؿ معاين اآلثار، أليب ٧بمد بدر الدين العيِب، ص: )

 (.ٜٜٕٔاألنساب للسمعاين، وقد ذكره بالرقم: )
يقوؿ بدر الدين العيِب: األودي: ي لكي تتم معرفتو، و و ادي: ٓب ٙبدد الرواية اسم ىذا الر ( األو ٗ)

وذكر أ٠باء رجاؿ  -مذحج: ينسب إليو ٝباعة بن  سعد العشّبةبن  صعببن  نسبة إٔب أْود
([، عجالة ا٤ببتدي وفضالة ا٤بنتهي ُب ٕٖٛ/ ٖ. ]انظر: مغاين األخيار، ص: )-نيكثّب 

دي من (، وذكر السمعاين أّف األو ٕٓموسى ا٥بمداين، ص: )بن  النسب، أليب بكر ٧بمد
 ([.ٕٔٚأىل الكوفة. ]انظر: األنساب ذكره بالرقم: )
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 .حّولت وجهيقاؿ: فناولِب حصاًة، ف
 رسوؿ ا؟ ما الذي دفع إليك ابنَ  فقاؿ ٕب بعض جلسائو:

أنا  فقلُت: حصاٌة، فكشفُت عن يدي فإذا أنا بسبيكة من ذىب، فذىبت فإذا
 بو قد ٢بقِب فقاؿ: أتعرفِب؟
 فقلُت: اللهم ال.

، قاؿ: أنا ا٤بهدي، أنا قائم الزماف، أنا الذي أملؤىا عداًل كما ملئت ظلمًا وجوراً 
، وقد (ٔ)يلإفَّ األرض ال ٚبلو من حجٍة، وال يبقى الناس ُب فَبٍة أكثر من تيو بِب إسرائ

 .(ٕ)فهذه أمانٌة ُب رقبتك فحّدث هبا إخوانك من أىل ا٢بق! ،ظهر أياـ خروجي
فقد ورد ُب ىذه الرواية الٍب جاءت ألجل إثبات رؤية اإلماـ ُب غيبتو الكربى 

يقوؿ ٙبديٌد ٤بدة غيبة اإلماـ على لسانو أهنا لن تزيد على مدة تيو بِب إسرائيل، و 
 بعدىا: أف يرُتَق فَتَق ىذه الرواية فقاؿ أراد اجمللسيإف الربقعي: 

ق أخرَب بأمٍر غّب حتمّي معلّ  -عليو السبلـ-اء، وأف اإلماـ لعلَّ ىذا ٩با فيو البد
 .(ٖ)بشرط أو قد يكوف ا٤براد با٣بروج ظهور أمره ألكثر الشيعة بالسفراء

                                                           

ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿( كانت مدة تيو بِب إسرائيل أربعْب سنة كما قاؿ تعأب: ٔ)

ية اجمللسي [، وكذلك روا(ٕٙ) :]سورة ا٤بائدة، اآلية رقم ﴾چ  چ  چ   ڃڃ
ف سنة، ومع ذلك فإفَّ حاؿ الشيعة و األرض من اإلماـ الظاىر وىي أربعحددت مدة ٣بلو 

وواقعهم ٱبالف رواية اجمللسي، وخرب اإلماـ ا٤بنتظر، فقد بلغ تيو الشيعة أكثر من تيو بِب 
وا عاـ،  ىت فَبة التيو الشيعي ألف ومائٍبإسرائيل الذين كانوا قدوًة ٥بم ُب الضبللة، وضا

 أعلم كم سوؼ تستمر!.
(، منتخب ٕٗ٘ - ٖٕ٘(، الغيبة، للطوسي، ص: )ٕ - ٔ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)

 (.ٕٖٙ - ٖٔٙاألثر، ص: )
(، وٓب يبّْب ا٤بعُب ا٣باص بظهور السفراء، ولعلو ٖ/ ٕ٘( انظر: تربير اجمللسي ُب البحار، ص: )ٖ)

ببل خفاء، فقد يعِب ىذا النوع من الظهور الذي  قصد أفَّ أمر السفراء كاف ظاىرًا للجميع
و نوُع خفاء، ٖببلؼ الظهور ا٣باص باإلماـ القائم فهو مع غيابو ئليس ُب أي جزٍء من أجزا

= 
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اء لواجهوا  ألهنم لو ٓب يضعوا مبدأ البد ؛بّْب أٮبية البداء عند ا٣برافيْبوىذا ما ي
 .(ٔ)أماـ الناس!وتبلعبهم كثّباً من األمور الٍب ُتذىب ٗباء وجوىهم وتفضح أكاذيبهم 

 .اعتمادىم على أدلة باطلة إلثبات المنفي بأدلة محكمة 
نفي ا٤بتبّْب أف الشيعة ٰباولوف أف يثبتوا إمامهم ا٤بوىـو يمن خبلؿ ما سبق عرضو 

 .باطلة فاسدةأدلة بأدلة ثابتة صحيحة ٧بكمة من خبلؿ 
كما   ،ًا لوجودهوٰباولوف إثبات إمكانية وقوع رؤيتو وااللتقاء بو ألف ُب ذلك إثبات

١بانب من جوانب الكماؿ لئلماـ الثاين عشر من خبلؿ رؤيتو ومشاىدتو،  أف فيو إثباتاً 
 .كماالً ٩بن يُرى وُيشاىد  د أقلُّ فالذي ال يُرى وال ُيشاى

واًل عن تدبّب أمورىم واستقامة ؤ لكونو مس ؛قصاً أف عدـ رؤية القائم تعدُّ ن كما
 .ووجودهة اإلماـ تتم من خبلؿ حياالٍب ياهتم ح

ـٌ ٥بم بإثبات رؤية ا تعأب الثابتة ُب القرآف الكرمي والسنة  (ٕ)وُب ذلك إلزا
 -جّل وعبل-مع أنّو  (ٔ)تعأب توىا لرهبم وخالقهم بل نفوىا عنوفإهنم ٓب يثب ،(ٖ)ا٤بطهرة

                                                           
= 

 يعِب أفَّ لو ظهوراً غّب ظهور بقية ا٣بلق حٌب مع غيبتو. ؛إال أهنم يلقبونو بالغائب ا٢باضر
 (.ٖٓٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﴿دلة إثبات الرؤية ُب القرآف الكرمي قولو تعأب: ( ومن إٔ)

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀    ﯁            ﮺﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹

  ڭ   ڭ                          

[، (ٖٗٔ) :]سورة األعراؼ، اآلية رقم ﴾ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ

[، (ٖٕ-ٕٕ) :رقم تاف]سورة القيامة، اآلي ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ ﴿وقولو تعأب: 
 وغّبىا من اآليات ا٤بصرحة بوقوع الرؤية، أو ا٤بصرحة بلقائو تعأب ُب القرآف.

قاؿ: قاؿ:  -رضي ا عنو-( ومن أدلة إثبات الرؤية ُب السنة النبوية ما جاء عن صهيب ٖ)
، قاؿ: يقوؿ ا تبارؾ وتعأب: تريدوف شيئاً : ))إذا دخل أىل ا١بنة ا١بنة-y-رسوؿ ا 

النار؟ قاؿ: فيكشف  أزيدكم؟ فيقولوف: أٓب تبيض وجوىنا؟ أٓب تدخلنا ا١بنة، وتنّجنا من
= 
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تو بعد قاؿ عمَّن سيّدعي رؤيىو بنفسو ، بينما مهديهم بالدليل القطعي لنفسو أثبتها
 .السمري إنو كذاٌب ومفَبٍ 

حكم
ُ
، واعتمدوا الواجب اإلٲباف بو فانظر كيف تركوا الثابت بالدليل القطعي ا٤ب

وبدليل  منفي صراحةشيٍء وحكايات ال تثبت من أجل إثبات  على أدلة باطلة وقصص
 .!قطعي

 ومن األحق بالنفي؟. ؟ؤب باإلثباتفمن األ
 

                                                           
= 

 ىذه اآلية: ، ٍب تبل-وجل عز-عطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إٔب رهبم أا٢بجاب، فما 

([((، ]أخرجو مسلم، ٕٙ) :]سورة يونس، اآلية رقم ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿
: ))إنكم -y-قاؿ: قاؿ النيب  -رضي ا عنو-بن عبدا ا([، وعن جرير ٔٛٔبرقم: )

ا٤بصرحة ([، وغّبىا من األحاديث ٖ٘ٗٚ((، ]أخرجو البخاري، برقم: )سَبوف ربكم عياناً 
 بوقوع رؤية ا تعأب.

( يقوؿ ٧بمد جواد مغنّية: ))وقاؿ اإلمامية: إف رؤية ا ٧ُباؿ وغّب ٩بكنة ال ُب الدنيا وال ُب ٔ)
، ويقوؿ الشيخ األميِب: ))إف الشيعة ٓب تتبع [(ٙٚالشيعة ُب ا٤بيزاف، ص: )] .اآلخرة((

 .رىنة تلك ا٢بقيقة الراىنة من العقل والسمع((بل تتبع ب ،ا٤بعتزلة ُب إنكار رؤية ا يـو القيامة
 ، ورأيهم ُب نفي رؤية ا تعأب معروٌؼ ومشهور.[(ٖٜٕ/ ٖالغدير، ص: )]



 

 
 
 الثامنالفصل 

  موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجو
 
 مباحث: أربعةوفيو 

 المبحث األول: الشعارات التي يرفعها الناس في عهد المهدي.
الثاني: تصرفو في المساجد واألراضي المملوكة واألشجار  المبحث
 ونحوىا.

 المبحث الثالث: المعجزات التي تظهر على يديو.
 المبحث الرابع: القرآن الذي سيعّلمو المهدي وأصحابو للناس.
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 .المبحث األول: الشعارات التي يرفعها الناس في عهد المهدي

من خبلؿ روايات الشيعة عن األئمة ا٤بعصومْب ٪بد أهنم يعتقدوف بأفَّ طريقة 
معيشتهم ونظاـ حياهتم سوؼ يتبدَّؿ قبل ظهور اإلماـ الثاين عشر، حيث يظهر قبل 

ة التوطئة لظهور اإلماـ ويكوف ظهور ىؤالء ٗبثاب ،ظهوره ا٤بمهدوف لظهور ا٤بهدي
بالقياـ بأعمالو  البدءُ  نَ علِ وأُ  ،بظهور اإلماـ -حسب زعمهم-فإذا اكتمل البدُر  ،تظرا٤بن

ينتظم لو أمر الناس قتا٥بم وجهاد   يٓب، فسيكوف من أبرزىا وأوالىا لكُب إصبلح العا
 كل من ٓب يكن من ضمن أتباع اإلماـ.

داء أىل م أعوسوؼ يُتهيأ لئلماـ من الشيعة ا١بيوش الكبّبة الٍب يغزو هبا القائ
هم تُقاتلهم وتبارزىم، ئوستكوف ىناؾ جيوش مكّونة من أعدا ،البيت وُمغتصيب اإلمامة

، فهي من خبلؿ الشعارات والرايات الٍب يرفعوهناوجنوده وتُعرؼ جيوش اإلماـ القائم 
وهبذه الشعارات تُعرؼ ىذه ا١بيوش وا٢بشود الٍب ينتظرىا  ،عبلمة جيش اإلماـ ا٤بنتظر

 الشيعة.
٥با رايتها الٍب ىذا ما يقرره النجم الطبسي أف كل دولة ٥با شعارىا ا٣باص هبا، و و 

وثورة اإلماـ  ،نهضات فلكل منها راية خاصٌة هباوكذلك الثورات وال ،تعرؼ من خبل٥با
ولكن  ،ا٤بهدي العا٤بية ٥با رايتها ا٣باصة هبا، وقد ٚبتلف ىذه الراية والشعار وتتعدد

، ومن ىذه -عليو السبلـ-ا ٝبيعها تدعو إٔب طاعة اإلماـ هناألمر ا٤بشَبؾ بينها أ
 اـ الباقر أهنا:الرايات ما ذكره اإلم
 .(ٔ)فإذا نشرىا ا٫بّطت عليو مبلئكة بدر -y-راية رسوؿ ا 
 -قبل القائم-قد ٞبلها  -رضي ا عنو-ا٤بهدي اإلماـ علي  وقد كاف جدُّ 

ال حفيده قائم آؿ البيت إذا ظهر ُب آخر ونشرىا ُب معركة ا١بمل، وال ينشرىا بعده إ

                                                           

 (.ٕٖٙ/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٙٚ( انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٔ)
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 .(ٔ)الزماف
أفَّ ٝبيعها بذُكر و  ،(ٕ)(طاعة معروفة) مكتوٌب على راية اإلماـ ا٤بهدي: وُروي أنو

 شاذاف أنو يكوف ُب راية ا٤بهدي:بن  فقد روى الفضل ،تشّب إٔب وجوب طاعة اإلماـ
 .(ٖ)(ا٠بعوا وأطيعوا)

 .(٘)(البيعُة )أنو مكتوب ُب راية اإلماـ:  (ٗ)وروي عن نوؼ البكإب
-الثاين عشر برفع راية رسوؿ ا وذكر العبلمة الصاُب أف الغرض من قياـ اإلماـ 

y-  لتأكيد ٙبقيق نصر اإلماـ على األعداء هبذه الراية، فبل يهوي هبا إٔب قوـٍ إال
 .(ٙ)برايتو -وجل عز-أىلكهم ا 
 .(ٚ)مصنوعة من ورؽ ا١بنة ه الرايةىذ أفَّ  على

 عشرة راية. تيتشتبو الرايات ويصل عددىا إلى اثنأواًل: 
وما يؤكد وقوع  ،-كما سبق- أوصاؼ رايات إماـ الشيعة ا٤بنتظرتعددت لقد 

 اجمللسي عن أيب عبدا أنو قاؿ:التباين بْب ىذه الشعارات ما أخرجو 

                                                           

 (.ٖٕٓ( انظر: الغيبة، للنعماين، ص: )ٔ)
 (.ٖ٘ٓ/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٚٚي، ص: )( ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدٕ)
 (.ٖ٘ٓ/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٚٚ( ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٖ)
فضالة البكإب القاص، يقوؿ ابن األثّب: بن  ( نوؼ البكإب: أبو يزيد، ويقاؿ: أبو ُرشيد نوؼٗ)

سبأ، منهم نوؼ بن  ّبعوؼ من بِب ٞببن  سعدبن  دعميبن  الِبَكإب منسوب إٔب ِبكاؿ
(، ٜٙ٘، ٕٖٕ/ ٕٔ، ص: )-y- البكإب. ]انظر: جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ

وقد تلقى عنو اإلسرائيليات، وأنكر  ،([، وىو ربيب كعب األحبارٜٕٔٚ، ٖٖٛبرقم: )
وغّبٮبا. ]انظر: سّب أعبلـ النببلء،  -رٞبهما ا-بعض قصصو العبلمة ابن القيم وابن كثّب 

 (.ٜٕٛ/ ٕ([، األنساب، للسمعاين، ص: )ٙٛٔ /ٛص: )
 (.ٚٚ( ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي، ص: )٘)
 (.ٕٖٔ( انظر: منتخب األثر، ص: )ٙ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٔ( انظر: منتخب األثر، ص: )ٚ)
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أيٌّ من أّي؟ فقيل لو: كيف نصنع؟ قاؿ:  راية مشتبهة ال يُدرى ةتُرفع اثنتا عشر 
 ، فقاؿ:(ٔ)فنظر إٔب مشس داخلة ُب الصُّّفة

 .ترى ىذه الشمس؟ قيل لو: نعم
 .(ٕ)قاؿ: وا ألمرنا أبْػَْب من ىذه الشمس
وذكر أنَّو بفعل انتشار  ،والتعدد ُب الراياتوقد بّْب الربقعي سبب ىذا االختبلؼ 

، حيث يقوؿ: ))ُب رأينا ىذه األخبار وضعها الوضع والكذب ُب زمن بِب العباس
وكانوا يريدوف قياـ ا٤بهدي ُب زمن قريب  ،أشخاص كانوا على عداء مع دولة بِب العباس

عاجل، وكانوا يضعوف األحاديث إلبقاء الناس ُب عصرىم على أُىبة االستعداد للثورة، 
 .(ٖ)عاـ!((وٓب يكن يدور ُب ذىنهم أّي تصّور عن مهدي يعّمر ألفا ومائٍب 

 ومنها: ،ضد دولة بِب العباسصرٰبة ولذلك فإننا ٪بد روايات شيعية 
  ُسئل: مٌب فرج الشيعة؟ فقاؿ:عبدا اأف أب

، وطمع فيهم من ٓب يكن يطمع، إذا اختلف ولد العّباس، ووىى سلطاهنم
 .(ٔ)،(ٗ)وخلعت العرب أعّنتها

                                                           

ف يأوي إليو اقف ومكاف مظلل ُب مسجد ا٤بدينة ك( الصّفة: الظل والبهو الواسع العإب السٔ)
وىم أصحاب الّصفة. ]انظر: النهاية البن األثّب،  -y-اىم الرسوؿ فقراء ا٤بهاجرين ويرع

كهيئة الصّفة. ]انظر:   -بالضم-([، والظُّلة: ٚٔ٘(، ا٤بعجم الوسيط، ص: )ٖٚ/ ٖص: )
([، وقاؿ ابن فارس: قاؿ ٜٙٔ(، ٨بتار الصحاح، ص: )ٕٚ٘/ ٗٔهتذيب اللغة، ص: )

، معجم (ٔٚٔ) :رقم]سورة األعراؼ، اآلية  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿ تعأب:
([، وقاؿ الليث: الصّفة من البنياف: شبو البهو الواسع الطويل ٔٙٗ/ٖمقاييس اللغة، ص: )

 ([.ٕٙ/ ٕٗالسمك. ]انظر: تاج العروس، ص: )
 (.ٕٕٛ - ٕٔٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
 (.ٕٚٗ - ٔٚٗٙبقيق علمي، ص: )( انظر: ٖ)
([، وقاؿ ا١بوىري: العناف للفرس ٕٛ/ ٔ( ٝبع العناف: أِعّنة. ]انظر: هتذيب اللغة، ص: )ٗ)

([، وفرس طوع العناف: سلس. ]انظر: تاج ٕٕٓوٝبعو: أعّنة. ]انظر: ٨بتار الصحاح، ص: )
= 
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إهنم الشيعة ٕبيث دين ُب  يرساعبث الفالهذه الروايات تكشف عن مستوى ف
ونسبوا ٝبيع ذلك  ،وساقوا ٥بم الفضائل باسم التشيع قدموا أنفسهم وأىل خراساف

 نسبوه أليب جعفر الباقر أنو قاؿ:ومنو ما  ،ألئمة آؿ البيت
 .(ٕ)ُخراساف ُخراساف، سجستاف سجستاف، كأنو يبّشر بذلك!

                                                           
= 

ج العروس، ص: ([، وقيل: ا٣بيل تنازع فارسها العناف. ]انظر: تا ٕٙٗ/ ٕٔالعروس، ص: )
أٞبد الفراىيدي: قاؿ بن  ([، يقوؿ ا٣بليلٜٖ٘ - ٖٛ٘/ ٔ(، العْب، ص: )ٜٕٗ/ ٕٕ)

 النابغة:
 وا٣بيػػػػػػػػػػػػػػػل تنػػػػػػػػػػػػػػػزع غربػػػػػػػػػػػػػػػاً ُب أِعّنتهػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 ِذي البَػػػَرد كػػالطّب تنجػػو مػػن الشَّػػؤبُوبِ 

 ]انظر: ا٤برجع السابق[. 
 (.ٕٛٚ( انظر: الغيبة، للنعماين، ص: )ٔ)
(، والشيعة ا٢باليوف ال ٗٓٔ/ ٕ(، إلزاـ الناصب، ص: )ٕٕٛص: )( انظر: الغيبة، للنعماين، ٕ)

يدركوف أف ىذه الروايات ا٤بكذوبة كانت حسدًا من الشيعة األوائل الذين كانوا يتمنوف زواؿ 
دولة بِب العباس وبِب أمية حٌب تؤوؿ السلطة واإلمارة ٥بم، وتعود اإلمرباطورية الفارسية لسابق 

يَبقبوف ظهور قائمهم منذ و عود باسم اإلسبلـ وأىل البيت، تا هنو ّبيدفعهدىا قبل اإلسبلـ، 
ويرووف أف الصادؽ ُسِئَل عن ظهور اإلماـ فقاؿ: إذا حكمت ُب الدولة  ،خبلفة بِب العّباس

ا٣بصياف والنسواف وأخذت اإلمارة الشّباف والصبياف وخرب جامع الكوفة من العمراف 
ِب عّمي العّباس وظهور قائمنا أىل البيت. ]انظر: وانعقدت ا١بّباف فذلك الوقت زواؿ ملك ب

ما يدّؿ على أطماعهم ُب سلطاف فارس ما نسبوه ك([،  ٗٓٔ/ ٕإلزاـ الناصب، ص: )
أنو قاؿ: إذا قاـ القائم ٖبراساف وغلب على أرض   -رضي ا عنو-أيب طالب بن  عليل

وأجابتو اإلبر والديلم، وظهرت كرماف وا٤بلتاف، وحاز جزيرة بِب كلواف، وقاـ مّنا قائم ٔبيبلف 
طوىب  قال: حتىلولدي رايات الَبؾ متفرقات ُب األقطار وا٣ببات، وكانوا بْب ىنات وىنات، 
([. ٖٖٔ، ٚٓٔ/ ٤ٕبن أدرؾ زمانو و٢بق أوانو وشهد أيامو. ]انظر: إلزاـ الناصب، ص: )

 .اوند والدينور((ويقوؿ كامل سليماف: ))ويل لشيعة ولد العباس من ا٢برب الٍب تسنح هبا هن
، عندىمحد أسباب ذيوع الكذب أاألطماع اجملوسية  هذه([. فٚٗٙ]يـو ا٣ببلص، ص: )

والتبشّب بظهور قائم من آؿ البيت ُب خراساف وفارس وُب ذلك معُب عودة السيطرة والسلطة 
 للفرس على العرب.
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الفرس  كبلـ الربقعي أفثبت  الٍب تتحدث عن تعدد الرايات تُ  واياته الر هذف
حٌب يتسُّب تباع آؿ البيت ا٧ببة و التشّيع و باسم  يتحدثوفالقدماء والصفويْب ا٤بعاصرين 

 ا٤بسلمْب وإدالة الدولة عليهم.األخذ بثأرىم من ٥بم 
ت كما ُب الروايا-وكانت ىذه ااوالت قد بدأت منذ دولة بِب العباس 

 وال تزاؿ حٌب يومنا ىذا. -السابقة
 شعارات جيش مهدي الشيعة مكتوبة على سيوفهم.ثانياً: 

سّبفعها الشيعة ُب  الشعارات الٍب إٔبأشارت رواياهتم عن األئمة ا٤بعصومْب 
الفضل الربقعي  ووقف عندىا أبقد و  ،وقائمهم ا٤بنتظر تناصر خاًب األئمةا١بيوش الٍب 
ا ال تُعطي وال ٙبدد إجابة صحيحة ومفيدة ُب موضوع  وذكر ،ببياف رأيو فيها أهنَّ

 منها ما يلي:، و (ٔ)الشعارات
أخرج اجمللسي عن أيب عبدا أنو قاؿ: سيأٌب ُب مسجدكم ثبلٜبائة وثبلثة عشر 

يعلم أىل مكة أنو ٓب يلدىم آباؤىم وال  -يعِب مسجد مكة ا٢بـر الشريف- رجبلً 
لى كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة، فيبعث ا أجدادىم، عليهم السيوؼ، مكتوب ع

 .(ٕ)تبارؾ وتعأب رٰباً فتنادي بكل واد: ىذا ا٤بهدي
 رواة ىذا ا٢بديث ُضعفاء، ومنهم: يقوؿ الربقعي: إفَّ 

 .(ٔ)الضعفاء من رواتو اغّبٮب، و (ٗ)تغلببن  أباف و ،(ٖ)عثمافبن  أباف
                                                           

 (.ٚٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٕٙٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
زكريا اللؤلؤي البجلي موالىم األٞبر، كوُب، ذكره الطوسي ُب بن  ٰبٓببن  عثمافبن  ( أبافٖ)

([، لساف ٕٔ(، برقم: )ٖٚ/ ٔمصّنفي اإلمامية، ]انظر: الضعفاء الكبّب، للعقيلي، ص: )
(، برقم: ٕٔ(، ديواف الضعفاء، للذىيب، ص: )ٛٔ(، برقم: )ٕٕٙ/ ٔا٤بيزاف، ص: )

([، ا٤بغِب ُب ٖٔٔ/ ٛابن حباف: ٱُبطئ ويهم. ]انظر: الثقات، ص: ) (، قاؿ عنوٖ٘ٔ)
 (.ٖٔ(، برقم: )ٓٔ/ ٔ(، ميزاف االعتداؿ، ص: )ٕٔ(، برقم: )ٚالضعفاء، للذىيب، ص: )

تغلب الربعي بن  رياح، أبو سعيد البكري موالىم ا١بريري، وىو غّب أبافبن  تغلببن  ( أبافٗ)
= 



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 
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ؿ: ماذا نقبل: ء(، ويتسا()كلمة تفتح ألف كلمة)ويقوؿ: إنو ال معُب وراء قولو: 
 .(ٕ)فيها الكلمة أـ األلف كلمة؟! ىذا ما يدؿُّ على الكذب البّْب 

إٔب القوؿ بأفَّ الراوي الكّذاب ٓب يكن لديو علٌم بأف زمن السيف  الربقعي ويذىب
ئة لكاف ُمضحكًا ٤بن ينظر ٗبثل ىذه ا٥بيوأنو لو ظهر مهدي الشيعة  ،والدرع قد ؤّب 

 .(ٖ)فا٢بروب ا٤بعاصرة يتم النزوؿ فيها لساحات القتاؿ بغّب ىذه ا٥بيئة ،إليو!
 لفهم منو و٧باولة  ،-رٞبو ا-: ىذا قياس عقلي من الربقعي تعليق

يها، ة إدارهتا والقتاؿ فطريقو ا٢بالية ىذه الرواية الشيعية وفق ما يقع ُب ا٢بروب ا٤بعاصرة 
فقد افَبض أف مهدي الشيعة ا٤بزعـو سوؼ ٱبرج ُب حاٍؿ كحالنا من التقدـ والتطور 

 .من التطور الصناعي رفيعمستوى على الذي نعيش فيو 
فعلى فرض التسليم للشيعة  ُب ىذا ا١بواب، وجانب الصواب قد ال شك أفَّ و 

ذا الذي نرى هيكوف ُب عصر كسبصّحة ظهور مهديهم ا٤بوىـو فبل يُعلم إذا خرج ىل 
                                                           

= 

([، ٨بتصر ٔٛ/ ٔب، ص: )انظر: هتذيب التهذيأيب سعد الكوُب، من رجاؿ مسلم. ]
(، ويُعرؼ الفرؽ بينهما من خبلؿ الوقوؼ على مرويات أباف ٚٙعشرية، ص: ) ثِبالتحفة اال

تغلب ا١بريري الٍب تعج بالعقائد الشيعية الباطلة كهذه الراوية الٍب أخرجها اجمللسي، وقاؿ عنو 
اؿ الذىيب عن ([، وقَٔٔبوكْب، ص: )الذىيب: صدوٌؽ، شيعي، غاٍؿ. ]ديواف الضعفاء وا٤ب

عثماف بن  عثماف األٞبر ُب إسناٍد واحٍد عن أباف تغلب: ))أبافبن  اجتماع رواية أباف
([، لساف ا٤بيزاف، ص: ٕٔتغلب، ُتكلم فيو((، ]ا٤برجع السابق، ص: )بن  األٞبر: عن أباف

/ ٔلكماؿ، ص: )(، إكماؿ هتذيب إ(، برقم: )ٙ(، ا٤بغِب ُب الضعفاء، ص: )ٕٕٙ/ ٔ)
وتكّلم أىل الَباجم ُب  ،(، وقد اجتمع االثناف ُب رواية واحدة وىي ىذه الرواية الغريبةٚٙٔ

دؿُّ على كذهبا، وقاؿ عنو ا١بوزجاين: باإلضافة إٔب أفَّ مًب الرواية يروايتهما عن بعضهما، 
ْب، البن ([، ]الضعفاء وا٤بَبوكٜٚمذمـو ا٤بذىب ٦باىٌر زائٌغ. ]أحواؿ الرجاؿ، ص: )

 (.ٙ - ٘/ ٔ([، ميزاف االعتداؿ، ص: )ٛٔ - ٘ٔ/ ٔا١بوزي، ص: )
 (.ٖٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٗٚٗ، ص: )ا٤برجع السابق( انظر: ٕ)
 (.ٚٚٗ، ص: )ا٤برجع السابق( انظر: ٖ)
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يرجع الناس لبساطتهم و  زوؿفيو ىذه ا٢بضارة وتتذىب أو ُب عصر  ،فيو التقدـ والتطور
عليها ا٤بهدي، والرواية باطلة  ظهريسٲبكن ا١بـز با٢باؿ الٍب  فبل ؟،قدٲباً  عليوما كانوا ك

 ، وال ٙبتاج ٥بذا الرد الضعيف.بضعف رواهتا وغرابتها
 ت الحسين.يا لثارا :يرفعون شعارثالثاً: 

حيث  ،ا٤بهدي رايات جنود عند حديثو عنورد ذكر ىذا الشعار عند اجمللسي 
 عن أيب عبدا أنو قاؿ: أخرج

ما ىو بذىب، وال فّضة، وراية ٓب تنشر منذ  (ٔ)كنٌز بالطالقاف  -أي ا٤بهدي- لو
كأّف قلوهبم زبر ا٢بديد ال يشوهبا شك ُب ذات ا أشد من ا٢بجر، لو   طويت، ورجاؿٌ 

ٞبلوا على ا١بباؿ ألزالوىا، ال يقصدوف براياهتم بلدة إال خرَّبوىا، كأفَّ على خيو٥بم 
، وٰبفوف بو (ٖ)يطلبوف بذلك الربكة -عليو السبلـ-حوف بسرج اإلماـ ، يتمسّ (ٕ)قبافالعُ 

                                                           

، وىي من أكرب بلداهنا، وخرج منها ٝباعة من -حالياً -إيراف  ( الطالقاف: بلدة ُب خراسافٔ)
([، والنسبة إليها: الطالقاين. ٚ - ٙ/ ٗضبلء. ]انظر: معجم البلداف، للحموي، ص: )الف

([، يقوؿ الذىيب: والطَّاَلَقاف: اسٌم ٜٕٙ/ ٕ]انظر: اللباب ُب هتذيب األنساب، ص: )
لناحيٍة من أعماؿ قزوين، وأما بلد الطالقاف الٍب ٖبراساف فُأخرى، خرج منها ٝباعة علماء. 

العبلء. بن  ([، وكاف فتحها على يدي عمرٜٛ - ٜٚ/ ٕٚسبلـ، ص: )]انظر: تاريخ اإل
 ([.ٜٜٔ/ ٛ]انظر: ا٤بنتظم، البن ا١بوزي، ص: )

( الُعقاب: طائر، يقاؿ: ىي العقاب، للذكر واألنثى بالتأنيث، والكثّب العقباف، والُعقاب: ٕ)
ا٥بنائي، ص:  ا٢بسنبن  ا٢برب، والُعقاب: راية ا٢برب. ]انظر: ا٤بنجد ُب اللغة، لعلي

(، والعقباف: ٝبُع ِعقاب، طائٌر معروٌؼ، وٯُبمع أيضاً ٖٛٔ/ ٔ([، هتذيب اللغة، ص: )ٗٛ)
 ([.ٙٚ٘/ ٕعلى أعُقب. ]انظر: شرح الزرقاين على ا٤بوطأ، ص: )

ثّب، اسطتو. ]انظر: النهاية، البن األ( التربؾ ىو: طلب الربكة، والتربؾ بالشيء: طلب الربكة بو ٖ)
مادُة: بَػَرَؾ[، وفعلهم بسرج إمامهم غلٌو يفضي هبم إٔب الشرؾ، يقوؿ  (،ٕٓٔ/ ٔص: )

الشاطيب: ))العامة ال تقتصر ُب ذلك على حد، بل تتجاوز فيو ا٢بدود، وتبالغ ٔبهلها ُب 
التماس الربكة؛ حٌب يداخلها للمتربَّؾ بو تعظيم ٱبرج بو عن ا٢بّد، فرٗبا اعتقدت ُب ا٤بتربَّؾ بو 

 -رضي ا عنو-ا٣بطاب بن  التربؾ ىو أصل العبادة، وألجلو قطع عمر ما ليس فيو، وىذا
= 
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 يريد فيهم.كفونو ما يقونو بأنفسهم ُب ا٢بروب، وي
رجاٌؿ ال يناموف الّليل، ٥بم دوٌي ُب صبلهتم كدوّي النحل، يبيتوف قيامًا على 
أطرافهم، ويصبحوف على خيو٥بم، رىباف بالليل ليوث بالنهار، ىم أطوع لو من األَمة 
لسيدىا، كا٤بصابيح كأف قلوهبم القناديل، وىم من خشية ا مشفقوف يدعوف 

، إذا ساروا شعارىم: يا لثارات الحسينف أف يقتلوا ُب سبيل ا بالشهادة، ويتمنو 
ـَ (ٔ)يسّب الرعب أمامهم مسّبة شهر ٲبشوف إٔب ا٤بؤب إرساالً  ، هبم يَنصر ا إما

 .(ٕ)ا٢بق
عليو -ىم أنصار ا٤بهدي وذكر األربلي أف ىؤالء ا١بنود الذين يثأروف للحسْب 

 .(ٖ)ُب آخر الزماف -السبلـ
تظهر النزعة الفارسية الٍب جعلت جند ا٤بهدي وأنصاره  -أيضاً -واية وُب ىذه الر 

فت عليهم من أوصاؼ اإلٲباف والصبلح يوأض ،من ا٣براسانيْب، من ببلد الطالقاف
بينما يذكروف أفَّ خرب العرب مع القائم خرب سوء وال ٱبرج معو واحد  ،والصدؽ الكثّب

                                                           
= 

- ، بل ىو كاف أصل عبادة األوثاف ُب األمم ا٣بالية-y-الشجرة الٍب بويع ٙبتها رسوؿ ا 
رضي - فخاؼ عمر -([،ٕٜٓٗر: صحيح البخاري، برقم: )]انظ .حسبما ذكره أىل السّب

فكذلك إٔب تلك الشجرة حٌب تعبد من دوف ا،  أف يتمادى ا٢باؿ ُب الصبلة -ا عنو
ولقد حكى الفرغاين مذّيل "تاريخ الطربي" عن ا٢ببلج أف  ،ل ُب العظيميتفق عند التوغّ 

أصحابو بالغوا ُب التربؾ بو حٌب كانوا يتمّسحوف ببولو، ويتبخّروف بعذرتو، حٌب ادعوا فيو 
([، سّب ٗٛٗ - ٖٛٗ/ ٔنظر: االعتصاـ، ص: )اإل٥بية، تعأب ا عما يقولوف علواً كبّباً. ]ا

(، ولبلستزادة: التربؾ، أنواعو وأحكامو، ٖٚٗ، ٜٖٖ، ٖٖٚ/ ٗٔأعبلـ النببلء، ص: )
 للدكتور/ ناصر ا١بديع.

: جاءوا أرسااًل حٌب انصبوا عليهم. ]انظر: سَ رْ ( لعلها: أَ ٔ) ااًل. يقوؿ الفراىيدي: وانكدر القـو
قـو ُعنقًا ُعنقاً، إذا جاءوا أرسااًل. ]انظر: هتذيب اللغة، ([، وجاء الٕٖٙ/ ٘العْب، ص: )

 ([.ٜٙٔ/ ٔص: )
 (.ٕٗٗ/ ٕ(، إلزاـ الناصب، ص: )ٖٛٓ - ٖٚٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
 (.ٜٖ(، البياف ُب أخبار صاحب الزماف، ص: )ٕٛٙ/ ٖ( انظر: كشف الغمة، ص: )ٖ)
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 .(ٔ)منهم
 قد أكده علي الكوراين فقاؿ عنهم:و 

-  كبّب، ٰببوف سيد الشهداء ا٢بسْب والبد أهنم من ٝباىّبه الواسعة وجيشو ال
ومنهم  ،وشعارىم الثأر لو وٙبقيق ىدؼ ثورتو، وىي من صفات الشيعة ،-عليو السبلـ

 .(ٕ)الشعب اإليراين
فيها: ))شعارىم: ىذه الرواية بطو٥با وزاد  (ٖ)ساؽ السيد هباء الدين النجفيكما 
 .(ٗ)أٞبد أٞبد((

وقد يكوف أٞبد أٞبد ا٠بًا إلمامهم ا٤بهدي من ضمن أ٠بائو الكثّبة، أو ا٠باً 
 .هة الطالقاف فيمّهد لظهور إمامهملقائد ا١بيش الذي سيخرج من ج

أورد ابن ا١بوزي والسيوطي ىذه الرواية ا٤بنسوبة أليب عبدا ُب كتب قد و 
 .(٘)ا٤بوضوعات

قعي عن القوؿ بأفَّ ُب ىذه الرواية داللة على بياف حقيقة اعتقاد القـو وكشف الرب 
  ٩بن يأتوف ُب آخر الزماف فقاؿ:الرغبة ُب االنتقاـ وقتاؿ من ليس ٥بم صلة بقتل ا٢بسْب
ماـ ٞبقى يريدوف أف ينتقموا لئل يُعَلم إذًا أف أصحاب ا٤بهدي ا٤بوىـو أشخاصٌ 

 .ر الزمن!!من أىإب آخ -عليو السبلـ-ا٢بسْب 

ی  ی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  ﴿ تعأب: وقولويستدؿ ب

                                                           

 (.ٕٗٛيبة، للطوسي، ص: )(، الغٖٖٖ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٔٛٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٕ)
. (ػى ٖٓٛ)عبدا٢بميد النيلي النجفي، توُب سنة: بن  عبدالكرميبن  ( السيد هباء الدين عليٖ)

 وما بعدىا([. ٔٔ]انظر: مقدمة كتاب/ منتخب األنوار ا٤بضيئة، ص: )
 (.ٖٖٗ( انظر: منتخب األنوار ا٤بضيئة، ص: )ٗ)
(، الآللئ ا٤بصنوعة ُب األحاديث ا٤بوضوعة، ٜ٘/ ٕا٤بوضوعات، البن ا١بوزي، ص: )( انظر: ٘)

 (.ٕٚٗ/ ٔص: )



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٙٛٓ 
 

وُب ىذه ، (ٕ)،(ٔ)﴾خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث
من شيعة  -رضي ا عنو-النفر الذين قاموا بقتل ا٢بسْب  ئكاآلية داللة على أفَّ أول
م عند ا٢بكم العدؿ تبارؾ ىءتحملوف جريرة فعلهم وسيأخذوف جزاالكوفة ىم الذين ي

 .وتعأب
أىل السنة يزعم الشيعة أهنم ن ٩ب-أما ذرياهتم وأحفادىم من أىإب آخر الزماف 

حفاد قتلة إمامهم ا٢بسْب فإفَّ حكم ا وف لقتا٥بم زعمًا منهم بأهنم أأويتهي -وا١بماعة
 تعأب العادؿ أنو ليس لئلنساف إال ما سعى إليو وقارفو وبو ٯُبازى إف كاَف خّباً أو شراً.

ُب مناسبة عاشوراء  يا لثارات الحسينيرفعوف شعار  وىمد شاىَ يُ ُب وقتنا ىذا، و 
ن ٓب يكن شيعياً، من كل عاـ تبشّبًا بظهور ا٤بهدي و٘بديدًا للحقد الدفْب ضد م
السنة  ٙبديداً أىلو  ،ولضماف عدـ ٟبود جذوة الكراىية والرغبة ُب االنتقاـ من بِب أمية

 .وا١بماعة على وجو ا٣بصوص
 :وقولذلك بالسيد جعفر العاملي  ويؤكد

))رؤية بعض تلك العبلمات يتحقق على صفحة الواقع ستشحذ العزائم، 
ٗبثابة ماء ا٢بياة، الذي يعيد لتلك الزىرة  وتستنهض ا٥بمم، وتثّب ا٤بشاعر، وتكوف

رص كاف ا٢ب  ا، لذ(ٖ)الذابلة ٭بوىا، ويسبغ عليها رواءىا، ورونقها، ويزيد ُب هبجتها((
 ُب عاشوراء من كل عاـ. -خصوصاً -على ٘بديد العهد هبذا الشعار 

ـ من برواية تبّْب ٛباـ االستعداد وكماؿ ا١باىزية لبلنتقا ا ىذا الزعم الباطلوأيّدو 
 أىل السنة باعتبارىم قتلة ا٢بسْب، فقد ُروي أفَّ الصادؽ ُسِئَل:

 .(ٗ)إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة ا٢بسْب بفعاؿ آبائها؟ فقاؿ: ىو كذلك

                                                           

 (.ٔٗ-ٖٛرقم: ) ات( سورة النجم، اآلئ)
 (.ٛٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)
 (.ٙٗ( دراسة ُب عبلمات الظهور، ص: )ٖ)
 (.ٜٕٛ - ٜٕ٘/ ٘ٗ( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٙٛٔ 
 

 رايات للنجباء ُخضر تأتي من مصر وتنضم في جيش المهدي.رابعاً: 
زمن اإلماـ  ومن الروايات الٍب ورد فيها اإلشارة إٔب الرايات الٍب ستظهر ُب

 قاؿ:أهنا  -عليو السبلـ-األربلي عن أيب ا٢بسن  وأخرجا٤بهدي، ما 
 .(ٔ)غاتمصبّ  كأين برايات من مصر مقببلت خضرٍ 

 .(ٕ)النجباء: ُيسّموفالقادمْب من مصر وذكر اجمللسي أفَّ ىؤالء الرجاؿ 
بل قإال أهنا ، وليست ُخضراً  أفَّ رايات مصر صْفرٌ كامل سليماف فذكر   اوخالفهم

ويعِب ىذا ، (ٖ)انضمامها ١بيش ا٤بهدي تدخل مصر فتغلب أىلها وتغتصب سلطاهنا
 عند كامل سليماف أهنا تأٌب من ناحية مصر ال ٚبرج منها كما زعمو اجمللسي واألربلي.

فشعارات ا١بنود ا٤بصريْب ا٤بنضمْب ١بيش ا٤بهدي إما أف تكوف خضرًا أو صفراً 
 ويسّمى من فيها بػ: النجباء.

وُٙبمل على الفَبة الٍب انتشر الكذب  ،الربقعي هكما ذكر شيئاً  س فيها ما يفيد ولي
والوضع فيها من أعداء الدولة العباسية فكانوا يضعوف الروايات ضدىا ألجل ٘بميع 

 األنصار وإسقاط والية العباسيْب كما ًبَّ بيانو فيما سبق.
 ينشر راية الحرب. عندماىيئة مهدي الشيعة وأخيراً: 

ؽ الربقعي ما يذكره الشيعة حوؿ ا٥بيئة الٍب سيكوف عليها خروج إمامهم سا
 عن أيب عبدا أنو قاؿ: ما أخرجومنها  وذكر ،ا٤بهدي وسّبفع شعاره ورايتو فيها

ما ل لو: و فقي -y-ر فسوؼ يكوف معو تراث رسوؿ ا إف ا٤بهدي إذا ظه
 فقاؿ: -y-تراث رسوؿ ا 

، ورايتو، وأَلَمَتو، (ٗ)ودرعو، وعمامتو وبرده، وقضيبو -y-))سيف رسوؿ ا 
                                                           

 (. ٙٛٙ(، يـو ا٣ببلص، ص: )ٕٓٙ - ٜٕ٘/ ٖ، ص: )( انظر: كشف الغمةٔ)
 (.ٖٖٗ، ٖٗٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
 (.ٜٔٙ( انظر: يـو ا٣ببلص، ص: )ٖ)
وكانت عند ا٣بلفاء بعده حٌب كسرىا  ،من شوحط -y-( يقوؿ ابن حجر: ))وكاف قضيبو ٗ)

= 



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٕٙٛ 
 

وِسرجو، حٌب ينزؿ مكة، فيخرج السيف من غمده، ويلبس الدرع، وينشر الراية والربدة 
ؿ ا رسو ، ويلبس قميص (ٔ)والعمامة، ويتناوؿ القضيب بيده ويستأذف ا ُب ظهوره((

-y- ـُ يوـَ ُضرِبت رباعيتُ  الذي  .(ٕ)-y-و عليو د
ببل تعليق، ومن خبلؿ أجوبتو يتضح منهجو أنو يسوؽ بعضها الربقعي  وقد ترؾ

 ا، ال على سبيل اإلقرار ٗبا فيها.الروايات واألحداث على سبيل اإلنكار ٥ب
 ُب موضعو.والرد عليو  وبيان دعت ا٢باجةوقد اجتهدُت ُب تبيْب ما 

دىورًا طويلة فقد آف  الشيعة مؤلفاتُب  قد ُأخفيتإف كانت ىذه الروايات و 
 وينقحوىا كالربقعي وغّبه  الشيعة اإلصبلحيْب منوا٤بصححوف اآلواف لُيظهرىا ا٤بعتدلوف 

 ويضعوىا أماـ عوامهم ليعودوا لرشدىم.
 
 
 

  

                                                           
= 

النيب وآدابو، أليب  ، أخبلؽ[(ٖٕٔ/ ٙفتح الباري، ص: )] .جهجاه الِغفاري زمن عثماف((
-أنو  -رضي ا عنو-(، وذكر البيهقي عن ابن عباس ٕٕٚ/ ٕالشيخ األصبهاين، ص: )

y-   ،كاف يهوي بقضيبو على األصناـ حوؿ الكعبة عندما فتح مكة. ]انظر: دالئل النبوة
 (.ٕٚ٘/ ٖ([، السّبة النبوية، البن كثّب، ص: )ٔٚ/ ٘ص: )

(، ا٤ببلحم والفًب، البن ٖٔٓ/ ٕ٘، ٕبار األنوار، ص: )(ٚٚٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
 (.ٛ٘طاووس، ص: )

 (.ٕٓ٘( انظر: الغيبة، للنعماين، ص: )ٕ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٖٙٛ 
 

 
 .المبحث الثاني: تصرفو في المساجد واألراضي المملوكة واألشجار ونحوىا

 .-عليو السالم-تعديل قبلة مسجد الكوفة باتجاه قبلة النبي نوح أواًل: 
وتعترب عندىم منطلقًا ألعماؿ اإلماـ  ،يزعم علي الكوراين أف الكوفة ٥با دورٌ 

دولتو ا١بديدة وترسيخ حكمو فيها، وتأمْب  وسيكوف فيها ترتيب أوضاع ،الثاين عشر
 .(ٔ)حدودىا ٛبهيداً ٤بعركة فتح القدس الكربى

قاؿ:   -عليو السبلـ-أيب طالب بن  فقد أخرج اجمللسي أف أمّب ا٤بؤمنْب علي
يعّلموف الناس القرآف   (ٖ)، وقد ضربوا الفساطيط(ٕ)كأين أنظر إٔب شيعتنا ٗبسجد الكوفة

 .(ٗ)كما أُنزِؿ، أما إفَّ قائمنا إذا قاـ كسره وسوَّى قبلتو
أفَّ اإلماـ ا٤بهدي إذا أتى مسجد  -رضي ا عنو-ويذكر الطوسي عن علي 

 الكوفة قاؿ:
ا٤بغّّب قبلة  (٘)ا٤بطبوخ، وويل لبانيك بويٌل ٤بن ىدمك، وويل ٤بن سّهل ىدمك

                                                           

 (.ٖٕ٘( انظر: عصر الظهور، ص: )ٔ)

قاؿ: ذكر  -عليو السبلـ-فقد أخرج الطوسي عن أيب عبدا  ،( وىو مسجد السهلة بالكوفةٕ)
([، إلزاـ ٔٚٗإذا قدـ بأىلو. ]انظر: الغيبة، ص: ) مسجد السهلة فقاؿ أما إنو منزؿ صاحبنا

 (.ٖٕٔ/ ٕالناصب، ص: )

( الفساطيط: ٝبٌع، ومفردىا: الفسطاط، يقوؿ ا١بوىري الفارايب: ))األوراُؽ: الفساطيُط. يقاؿ: ٖ)
/ ٗضرب فبلف َرْوَقُو ٗبوضع كذا، إذا نزؿ بو وضرب خيَمَتو((. ]الصحاح تاج اللغة، ص: )

 (.ٖٖٔ/ ٓٔعرب، ص: )([، لساف ال٘ٛٗٔ

 (.ٖٗٙ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)

الطْب ا٤بطبوخ. ]انظر: ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب، لربىاف الدين ا٤بطبوخ: الفخار البناء ب( ٘)
(، ويقوؿ صبلح الدين ٜٜٙ([، الكليات، أليوب الكفوي، ص: )ٖٖ٘ا٣بوارزمي، ص: )

والصواب: آُجّر وآُجور، وىو فارسي معّرب، الصفدي: ))يقولوف للحجر ا٤بطبوخ: الُجور. 
([، ويقوؿ الفّبوز ٜٗٗويقاؿ أيضًا آُجروف((. ]تصحيح التصحيف وٙبرير التحريف، ص: )

= 



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٙٛٗ 
 

 .(ٔ)نوح
، (ٕ)طوىب ٤بن شهد ىدمك مع قائم أىل بيٍب، أولئك خيار األُّمة مع أبرار العَبة

ويقلل مساحتها؛ وذلك من  ،ويذكر ُب موضع آخر أنو سيهدـ أربعة مساجد ُب الكوفة
 .(ٖ)أجل توسعة الطريق

أف جيش يزيد ُب  وقد عّلل النجم الطبسي قياـ ا٤بهدي هبدـ ا٤بساجد األربعة
وىي تسّمى بعد  ،-عليو السبلـ-الكوفة بناىا شكرًا  على شهادة اإلماـ ا٢بسْب 

وىي وإف ٓب تكن موجودة حالياً، ولكن من ا٤بمكن أف  ،ذلك بػ: )ا٤بساجد ا٤بلعونة(

                                                           
= 

([، تاج ٖٓٔآبادي: ))ا٣بزؼ ا٤بطبوخ، واآلُجر كالقرميد((. ]القاموس ايط، ص: )
 (.ٕٖ/ ٜالعروس، ص: )

من قبلنا ال  ، وعلى كل حاؿ فإف شرعَ -ليو السبلـع-وا بذكر قبلة نوح ( ال يُعلم من أين جاؤ ٔ)
يكوف شرعاً لنا ُب حاؿ ورود ما يعارضو ُب شرعنا، يقوؿ العبلمة الشنقيطي عند تفسّبه لقولو 

وىذه اآلية الكرٲبة ىي  [:(ٜٓ]سورة األنعاـ، اآلية رقم: ) ﴾ۇئ  ۆئ﴿تعأب: 
أف شرع من قبلنا شرع لنا إف ثبت ُب  -ىي وأمثا٥با ُب القرآف-أخذ منها ٝباىّب العلماء الٍب 

اعلم أواًل: أف   األصوؿ،وىذه مسألة معروفة ُب بدليل يدؿ على أنو ليس شرعاً لنا،شرعنا إال 
شرع من قبلنا لو ثبلث حاالت: تارة يكوف شرعًا لنا ببل خبلؼ، وتارًة يكوف ٧بل خبلؼ، 

فيو كبلـ العلماء؛ ألف شرع من قبلنا واسطة وطرفاف: طرؼ ىو شرع لنا إٝباعاً،  ىو الذي
وطرؼ ليس شرع لنا إٝباعاً، وواسطٌة ىي ٧بل ٕبث العلماء وخبلفهم((. ]العذب النمّب من 

ستزادة: الواضح ُب أصوؿ الفقو، ([، انظر لبلٓٛٗ/ ٔالتفسّب، ص: ) ٦بالس الشنقيطي ُب
(، ٘ٙٔ(، ا٤بستصفى، للغزإب، ص: )ٜٖٔ/ ٕيل البغدادي، ص: )عقبن  أليب الوفاء، علي

(، اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٤بخالفة أصحاب ٚ٘ٗ/ ٔروضة الناظر، البن قدامة، ص: )
 (.ٕٙٗ/ ٔا١بحيم، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ص: )

 (.ٜٔٔ(، ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٖٚٗ( انظر: الغيبة، ص: )ٕ)

(، كشف الغّمة، ٖٕ٘، ٖٖٕ/ ٕ(، إلزاـ الناصب، ص: )ٙٚٗجع السابق، ص: )( انظر: ا٤بر ٖ)
 (.ٕ٘ٙ/ ٖص: )



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٙٛ٘ 
 

 .(ٔ)تُبُب مرة أخرى ُب أزماف متأخرة
ت العليلة بالقوؿ وقد كاف النجم الطبسي ُب غُب عن ىذه التربيرات والتعليبل

بضعف الرواية ونكارهتا وإلغاء االستدالؿ هبا، عوضًا عن افَباض بناء ىذه ا٤بساجد ُب 
 وىذا غيٌب ال يعلم عنو شيئاً، وليس لديو عليو دليل. ،قابل األياـ

ويذكر ا٢بائري ضد الكبلـ السابق ٛباماً، حيث يقوؿ إف اإلماـ ا٤بهدي سيبِب ُب 
 .(ٕ)بابالكوفة مسجداً لو ألف 

ويزعم القزويِب أف مساحة ىذا ا٤بسجد ستبلغ عشرة مبليْب، وٟبسمائة واثنْب 
 .(ٖ)وستْب ألفاً، وٟبسمائة مَب مربع

وتوجيو الناس وصرفهم إٔب غّب ا٢بـر  ،وىذه إشارات إٔب تبديل دين ا تعأب
غّب قبلة ا٤بكي الشريف، وإٔب غّب قبلة اإلسبلـ وا٤بسلمْب، فهذا مسجٌد كبّب، وقبلٌة 

 الكعبة ا٤بشرّفة.
ويروي ابن الصّباغ عن أيب جعفر أنو قاؿ: إذا قاـ القائم سار إٔب الكوفة فوّسَع 

 .(ٗ)مساجدىا
فبعض علماء الشيعة يقولوف إف ا٤بهدي سيهدـ مساجد  ،وىذا من التناقض
 وبعضهم اآلخر يقولوف إنو سوؼ يوّسع مساجدىا!!. ،االكوفة لتوسعة طرقاهت

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ﴿وكبلـ ا تعأب اكم يقوؿ فيو: 

 ويقوؿ الربقعي عن ىذه الرواية:، (٘)﴾ڈ
                                                           

 (.ٕٜٔ، ص: )-عليو السبلـ-( انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٔ)

من ا٤بهد إٔب  -عليو السبلـ-(، اإلماـ ا٤بهدي ٕٕ٘، ٖٕٔ( انظر: إلزاـ الناصب، ص: )ٕ)
 (.ٜٔٗ - ٛٔٗالظهور، ص: )

 (.ٜٔٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-إلماـ ا٤بهدي ( انظر: اٖ)

 (.ٕٖٓ( انظر: الفصوؿ ا٤بهّمة، ص: )ٗ)

 (.ٕٛ( سورة النساء، اآلية رقم: )٘)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٙٛٙ 
 

رضي -أيب طالب بن  ن افَباءات اجملاىيل والضعفاء على عليإفَّ ىذه الرواية م
، و٤باذا ٓب يسأؿ أواًل ىل كانت قبلة ا٤بسجد صحيحة أـ ال؟ فإذا كانت -ا عنو

 بل كاف يصلي ُب ا٤بسجد نفسو وقبلتو ،صحيحة فلماذا ٓب يصلحها علٌي أثناء خبلفتو
 .(ٔ)نفسها ؟!

الٍب فيها  ،ىذه الروايات الشاذة وا٤بنكرةوال يذكر رواة أىل اإلسبلـ والثقات مثل 
 تصريٌح بتبديل دين ا تعأب وتغيّبه.

ولو أفَّ ىؤالء القـو يَعوَف معُب كوف إمامهم ٯبب أف يكوف متممًا ٤بن سبقو من 
األئمة، كما كاف آباؤه وأجداده وتابعًا لدين ا تعأب و٧بييًا ٤با اندرس منو ٤با كاف ٥بذه 

وإفَّ جهلهم بذلك يدؿُّ على أّف منشأىم من حيث  ،لة مكاٌف بينهمالروايات الباط
ولذلك ُوجدت  ،األصل كاف قائمًا على تبديل اإلسبلـ وتغيّبه واحتكاره فيما يريدوف

 بينهم ىذه ا٤بتناقضات.
فقبلة أىل اإلسبلـ ىي القبلة ا٢بالية الٍب رضيها ا تعأب لعباده ا٤بؤمنْب، وذكر 

 لموف أهنا ا٢بق من رهبم كما قاؿ تعأب:أف أىل الكتاب يع

ہ  ہ    ہڻ  ۀ  ۀ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴿

﮴  ﮵   ﮶    ﮳ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ھہ  ھ   ھ

القـو ال  ، وىؤالء(ٕ)﴾﮾  ﮿  ﯀   ﯁    ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼
بل ينتظروف مهديهم حٌب يظهر ويقـو  ،يرضوف ما رضيو ا تبارؾ وتعأب لعباده ا٤بؤمنْب

بتغيّبىا وتبديل دين ا تعأب بإعادة ٦بد الفرس وإحياء نار اجملوسية الٍب أطفأىا نور 
 اإلسبلـ والسنة.

 

                                                           

 (.٘ٓ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

 (.ٗٗٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٕ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٙٛٚ 
 

 .(ٔ)ىدم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفاً: ثاني
ده إٔب يهدـ ا٤بسجد ا٢براـ حٌب ير أورد الشيعة عن إمامهم الثاين عشر أنو س

وأنَّو سيحّوؿ مقاـ إبراىيم إٔب  ،(ٕ)إٔب أساسو -y-أساسو، ويرد مسجد الرسوؿ 
 .(ٖ)ا٤بوضع الذي كاف فيو

إليو ىو ما ُروي عن الصادؽ أنو  وأساس ا٤بسجد ا٢براـ الذي يريد الشيعة رّده
 سئل عن الزيادات ا٢بادثة ُب ا٤بسجد ا٢براـ وىل ىي من ا٤بسجد؟ فقاؿ:

 .(ٗ)-صلى ا عليهما-إهنم ٓب يبلغوا بعد مسجد إبراىيم وإ٠باعيل 
 يقوؿ القزويِب بعد أف ساؽ عدداً من الروايات ُب ىذا ا٤بعُب:

األصلي ىو أكرب بكثّب من ا٤بسجد وخبلصة ىذه األحاديث أفَّ ا٤بسجد ا٢براـ 
، فإذا ظهر اإلماـ ا٤بهدي  ىدـ ا١بدار ايط با٤بسجد ا٢براـ  -عليو السبلـ-ا٢براـ اليـو

، وبُب جداراً جديداً على أساسو األوؿ ، وىذا ٩با يسهِّل الطواؼ للحجاج كثّباً، (٘)اليـو
 .(ٙ)-ـعليو السبل-خاصة وأفَّ عدد ا٢بجاج سوؼ يتضاعف ُب عصر ظهوره 

إٔب موضعو األوؿ فيقوؿ شيخهم  -عليو السبلـ-وأما عن إعادة مقاـ إبراىيم 
 القزويِب:

٤بَّا جاء إٔب ا٢بكم، نقل ا٤بقاـ من مكانو  -رضي ا عنو-ا٣بطاب بن  إف عمر

                                                           

ُب  -عليو السبلـ-ماـ ا٤بهدي ( وقد عدَّىا السيد كاظم القزويِب إ٪بازات فقاؿ: ))إ٪بازات اإلٔ)
 ([.ٜٓٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-مّكة ا٤بكرمة((. ]اإلماـ ا٤بهدي 

 (.ٕٖٖ/ٕ٘( ٕبار األنوار، للمجلسي، ص: )(ٕ
 (.ٜٓٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، للقزويِب، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٖ)

 (.ٕٙ٘/ ٗص: ) ( انظر: أصوؿ الكاُب، للكليِب،ٗ)

حيث يقوؿ ابن الصّباغ: إنو  ،( ويظهر أفَّ إلماـ الشيعة الثاين عشر أعمااًل مع حيطاف ا٤بساجد٘)
 ([.ٖٓٓسيهدـ حائط مسجد الكوفة. ]انظر: الفصوؿ ا٤بهّمة، ص: )

 (.ٓٔٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٙ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٙٛٛ 
 

إٔب ا٢بكم  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  ، و٤بَّاء جاء أمّب ا٤بؤمنْب علي(ٔ)وغّبَّ موضعو
عليو -ٔب موضعو غّب أنو ثار عليو ا٤بنافقوف وا٤بناوئوف فرأى اإلماـ علي أراد إعادتو إ

 أف األفضل تركو إٔب وقت آخر، الشتغالو بأمور أىم. -السبلـ
وسيكوف من إ٪بازات اإلماـ ا٤بهدي ردُّه إٔب موضعو األوؿ ٔبوار الكعبة ا٤بشرَّفة، 

اؼ بْب الركن وا٤بقاـ، بل ألنو عند ذلك ال ٯبب الطو  ،٩با يسّهل الطواؼ على ا٢بجاج
 .(ٕ)يكفي الطواؼ حوؿ الكعبة، وسّبتفع الوجوب إذا ًب رده إٔب موضعو األوؿ

                                                           

رضي ا -ا٣بطاب بن  الرافضي على عوامهم ا١بهلة، وذلك أفَّ عمر ( وىذا من أبعد التلبيسٔ)
قاؿ: وافقُت ريب ُب ثبلث، قلُت: يا رسوؿ ا، لو اٚبذنا من مقاـ إبراىيم مصلَّى؟  -عنو

[. ]انظر: (ٕ٘ٔ) :]سورة البقرة، اآلية رقم  ﴾ۉ  ې  ې  ې   ې﴿فنزلت: 
(، ومسند اإلماـ أٞبد، برقم: ٜٕٓٙ(، والَبمذي برقم: )ٕٓٗصحيح البخاري، برقم: )

لرسوؿ  -رضي ا عنو-ا٣بطاب بن  ([، فهذا كبلـ ا تعأب نزؿ مؤيدًا ٤با قالو عمرٚ٘ٔ)
ُب ىذه ا٤بسألة على وجو ا٣بصوص، وعليو فلن يكوف ُب اجتهاد خليفة ا٤بسلمْب  -y-ا 
وىو الذي أيده الوحي  ،يما فيو مصلحة التوسيع على ا٤بسلمْب تعدٍّ على شريعة ا تعأبف
(، ُب ػى ٕٓ٘كما ساؽ ا٤بؤرخ األزرقي ا٤بتوَب سنة: )  نزؿ ُب اٚباذ مقاـ إبراىيم مصّلى،ا٤ب

(: نبأ سيل أـ هنشل الذي اقتلع ا٤بقاـ ٚٙٔ/ ٕأخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، ص: )
، حٌب وجد بأسفل مكة، وُغيّب مكانو الذي كاف فيو، فُأِخَذ ورُِبَط بلصق الكعبة، وذىب بو

ستزادة انظر: أخبار مكة، فزعًا حٌب رد ا٤بقاـ مكانو. ولبل وُكتب إٔب عمر ُب ذلك، فجاء
وما  ٕ٘ٚ/ ٔ(، شفاء الغراـ بأخبار البلد ا٢براـ، للفاسي، ص: )ٔٛ/ ٖللفاكهي، ص: )

(، إال أف ا٢بقد ٕٚٗالراشدة، للدكتور/ أكـر ضياء العمري، ص: )بعدىا(، عصر ا٣ببلفة 
 أعمى بصائر الرافضة عن اإلذعاف للحق.

(، وأما ٔٔٗ - ٓٔٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٕ)
ة ممسألة نقل مقاـ إبراىيم من مكانو كما يزعمو ىؤالء القـو فقد أفٌب فضيلة الشيخ العبل

الديار السعودية فقاؿ: ))ما عرؼ من التاريخ الصحيح  بن إبراىيم آؿ الشيخ مفٍب ٧بمد
واآلثار ٤بوضع حجر ا٤بقاـ مقاـ إبراىيم وا٤بواقع الٍب كاف هبا والتنقبلت الٍب وقعت لو ألسباب 
عديدة يفيد أنو ال ٧بذور ُب تنحيتو من مكانو الذي ىو بو اآلف إٔب جانب ا٤بطاؼ بعد 

ع؛ لضرورة الضيق واالزدحاـ الشديد، وىذا رأي كثّب من العلماء ا٤بعاصرين، وألف التوسي
= 



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙٛ 
 

أسبغوىا عليو حينما  ٍب إف الروافض تناقضوا بوصف مهديهم بتلك األوصاؼ الٍب
، فكيف ٯبتمع قيامو (ٔ)لئت ظلمًا وجوراً ٲبؤل األرض قسطًا وعداًل كما مُ  وصفوه بأنو
جد ا٢براـ وا٤بسجد سط بْب الناس ُب األرض مع وصفو بأنو يهدـ ا٤بسبالعدؿ والق

پ  پ   ﴿وا تعأب يقوؿ: فأين العدؿ ُب ىدـ البيت ا٢براـ؟،  ؟النبوي الشريف

ڳ  ڳ  ﴿: تعأبويقوؿ والناس ينّعموف باألماف حاليًا ُب البيت ا٢براـ، ، (ٕ)﴾پ

 .(ٖ)﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں
وقد ورد لديهم بأنو من أجل ىذا ا٥بدـ للحرمْب الشريفْب سوؼ يستخرج 

ومنهم رجاٌؿ من قـو موسى، ومؤمن آؿ  ،ا٤بهدي من الكعبة سبعة وعشرين رجبلً 
صيُّ موسى، وسلماف الفارسي، وأبو دجانة األنصاريُّ، ومالك فرعوف، ويوشع و 

 .(ٗ)األشَب
بينما ذكر أبو الفتح األربلي موضعًا آخر الستخراجهم من ظهر الكوفة، حٌب 

 .(٘)ويكونوا بْب يديو أنصاراً وحكاماً  ،ٯبيئوا إليو

                                                           
= 

ا٤بقصود ىو الصبلة خلف حجر ا٤بقاـ ُب َأي مكاف كاف فيو ا٢بجر من ا٤بسجد((. ]٦بموع 
([، وذكر الشيخ أ٠باء ٘ٔ - ٗٔ/ ٘قاسم، ص: )بن  الفتاوى والرسائل، ٝبع وترتيب/ ٧بمد

وىم: علوي مالكي، ٧بمد ٰبٓب أماف، ٧بمد  ،تنحيتو ذلك الوقت العلماء الذين رأوا جواز
/ ٘عبدالعزيز. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )بن  أمْب كتيب ُب خطابو للملك ا٤بوّفق سعود

([، ولبلستزادة انظر: رسالة ا١بواب ا٤بستقيم ُب جواز نقل مقاـ إبراىيم، لسماحة ٙٔ - ٘ٔ
 ([.٘٘ - ٚٔ/ ٘ابق، ص: )إبراىيم. ]ا٤برجع السبن  الشيخ/ ٧بمد

 (.ٕٚٓ/ٕ٘( ا٤برجع السابق، ص: )(ٔ
 (.ٖية رقم: )اآل( سورة التْب، ٕ)
 (.ٜٙية رقم: )اآل( سورة آؿ عمراف، ٖ)
 (.ٖٙٗ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)

من خرافات الشيعة ُب  (، وبعد أف ساؽ األربلي عدداً ٕ٘ٙ/ ٖ( انظر: كشف الغّمة، ص: )٘)
ا٤بهدي قاؿ ُب خاٛبتو إنو أعرض عن ذكر الكثّب من ىذه السّب واألخبار تصرفات وأعماؿ 

= 



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙٓ 
 

 ومحاريبها. تصرفو في المساجد ومناراتهاثالثاً: 
ل عليو ا١برأة على ا٢برمْب الشريفْب، فمن باب أؤب إذا كاف مهدي القـو قد سه

 أف هتوف عليو ا١برأة على ٝبيع مساجد ا٤بسلمْب بعدٮبا.
 فقد أخرج اجمللسي عن أيب ٧بمد العسكري أنو قاؿ:

ساجد، فقلُت ُب نفسي: ألي الٍب ُب ا٤ب (ٔ)إذا قاـ القائم أمر هبدـ ا٤بنار وا٤بقاصّب
 .(ٕ)معُب ىذا؟ فأقبل عليَّ فقاؿ: معُب ىذا أهنا ٧بدثة مبتدعة ٓب يبنها نيبٌّ وال حّجة

وُيبلحظ أف السائل استشكل ُب نفسو وٓب يعرض سؤالو على اإلماـ إ٭با حديث 
 نفس كما تذكره الرواية، وىنا تظهر صنعة الغلو الرافضية الٍب هتدؼ إٔب غرس الغلو ُب

فقد علم اإلماـ العسكري ما فيو نفسو وأقبل عليو وأجابو من غّب أف  ،األشخاص
 يسألو بصراحة!.

كما يُعّلل النجم الطبسي ىذا الفعل من ا٤بهدي بأفَّ ا٤بنابر ٓب تعد أماكن إلرشاد 
الناس، وصارت وسيلة لتقوية ا٢بكاـ الظلمة، وتربيرًا لنفوذ األعداء ُب البلداف 

 .(ٖ)ا ٙبوَّلت إٔب مظاىر التَّعإب واألهّبة والزخرفةاإلسبلمية، وألهن
                                                           

= 

ألنو خشي من إمبلؿ  ؛وحّذر من أف يُنسب إٔب التقصّب واإلٮباؿ ُب إعراضو عن ذكرىا
([، وال يُعلم ماذا أخفوه من أخبار ٕٙٙ/ ٖالقارئ وإضجاره. ]انظر: كشف الغّمة، ص: )

ىذه طريقة ألجل إرغاـ القارئ الشيعي ا١باىل على قبوؿ  ما الذي ٙبتويو؟، إال أننا نقوؿ إفو 
فإذا علم أف غّبىا كثّب ٓب تذكر لو  ،ما ُب ىذه األخبار والروايات الٍب يسوقوهنا على ٠بعو

 ىذه األخبار والتسليم ٤با فيها. ىاف عليو قبوؿ

[، ويقاؿ: ىي (ٕٛٚ/ ٛ( ا٤بقاصّب: ا٤بقَصرَُة وٝبعها ا٤بقاصّب. ]انظر: هتذيب اللغة، ص: )ٔ)
(، النهاية، ٙ/ٕ([، الفائق، ص: )ٕٕٚ/ ٗااريب و٫بوىا. ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )

(، ويذكر ابن منظور أفَّ ا٤بقاصّب عند النصارى ىي ا٤بذابح ألهنم كانوا ٗ٘ٔ/ ٕص: )
 ([.ٜٖٗ/ ٕيذٕبوف فيها القرباف. ]انظر: لساف العرب، ص: )

 (.ٕٛٓ/ ٖ(، كشف الغمة، ص: )ٖٕٖ /ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)

 (.ٜٗٔ، ص: )-عليو السبلـ-( انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙٔ 
 

فهم يزخرفوف  ،يقوؿ الربقعي إفَّ فعل الشيعة حاليًا ٨ُبالف لتوجيو اإلماـ
، وعليو فإف ىدـ اإلماـ (ٔ)مساجدىم ويزيدوف ُب أعداد منارات ومآذف ا٤بساجد!!

 الثاين عشر سيكوف ٤بساجدىم ٤با فيها من زخارؼ وأهّبٍة ال ٚبفى.
 .(ٕ)تصّرفو في األشجار والجبالرابعاً: 

 ُسِئَل: -عليو السبلـ-أخرج اجمللسي أف الرضا 
أنَت صاحب ىذا األمر؟ فقاؿ: أنا صاحب ىذا األمر، لكِب لست باّلذي 

 أكوف ذاؾ على ما ترى من ضعف بدين؟. ، وكيفأمؤلىا عدالً كما ملئت جوراً 
وإف القائم ىو اّلذي إذا خرج كاف ُب سّن الشيوخ، ومنظر الشباب، قويّاً ُب بدنو 
حٌّب لو مدَّ يده إٔب أعظم شجرة على وجو األرض لقلعها، ولو صاح بْب ا١بباؿ 

 .(ٗ)صخورىا، يكوف معو عصا موسى، وخاًب سليماف (ٖ)لتدكدكت
 في األراضي المملوكة للناس.خامساً: ما سيفعلو 

 أخرج اجمللسي عن أيب جعفر أنو قاؿ:
                                                           

 (.ٜٚٗ - ٜٙٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

( ذكر النوري الطربسي أف األمطار تزيد وكذلك الزرع واألشجار والثمار وسائر النعم األرضية ٕ)
ن حاالهتا ُب األوقات األخرى ويصدؽ قوؿ ا ٕبيث يظهر تغّّب األرض ُب ذلك الوقت ع

[، وقاؿ: (ٛٗ) :]سورة إبراىيم، اآلية رقم ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ﴿تعأب: 
بصورة أخرى لكثرة العدؿ  -عليو السبلـ-وا٤بقصود ىو تبديل صورة األرض ُب عهده 

 - ٖٗٓ/ ٔر والنباتات وسائر الربكات. ]انظر: النجم الثاقب، ص: )واألمطار واألشجا
 ([، وىذا من غلوىم ٗبهديهم وعسفهم النصوص لتأييد فساد قو٥بم.ٖ٘ٓ

: ىدـ ا١ببل وا٢بائط و٫بوٮبا، دكَّو يدُكُّو دكَّاً. وقد تدكدكت ا١بباؿ أي ٖ) ( تدكدكت: الدَّؾُّ

ڄ  ڃ  ﴿دكَّاء. وقولو سبحانو وتعأب: صارت دكَّاَوات، وىي رواب من طْب، واحدهتا 

[، انظر: لساف العرب، ص: (ٗٔ) :]سورة ا٢باقة، اآلية رقم ﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ
(ٔٓ /ٕٗٗ.) 
 (.ٛٚ(، البياف ُب أخبار صاحب الزماف، ص: )ٕٕٖ/ ٕ٘نظر: ٕبار األنوار، ص: )( اٗ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٕٙ 
 

: أف األرض  يورثها من يشاء من عباده -عليو السبلـ-وجدنا ُب كتاب علي 
ا٤بسلمْب فعمرىا فليؤدِّ خراجها إٔب اإلماـ  ا٤بؤمنْب والعاقبة للمّتقْب فمن أخذ أرضًا من

من أىل بيٍب بالسيف  -عليو السبلـ-من أىل بيٍب ولو ما أكل منها حٌب يظهر القائم 
إال ما كاف ُب أيدي شيعتنا فإنّو  -y-فيحويها وٱبرجهم عنها كما حواىا رسوؿ ا 

ف ا الصاُب عن ، وأخرج لط(ٔ)يقاطعهم على ما ُب أيديهم ويَبؾ األرض ُب أيديهم
 جعفر عن أبيو قاؿ:

 ، يقوؿ النجم الطبسي:(ٕ)إذا قاـ قائمنا اضمحّلت القطائع فبل قطائع
القطائع الٍب ىي األمبلؾ الكبّبة مثل القرى واألراضي الكثّبة والقبلع الٍب 

ُب ذلك  -عليو السبلـ-يسجلها ا٤بلوؾ واألقوياء بأ٠بائهم، ٝبيعها تعود إلماـ الزماف 
 ، وأخرج الكليِب ٫بواً من ذلك فقاؿ:(ٖ)العصر

قاؿ أبو عبدا: موسٌَّع على شيعتنا أف ينفقوا ٩با ُب أيديهم با٤بعروؼ، فإذا قاـ 
على عدوه، وىو قوؿ ا قائمنا حرـّ على كل ذي كنٍز كنَزه، حٌب يأتيو بو فيستعْب بو 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ﴿: -وجل  عز -

 .(٘)،(ٗ)﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

ويكتفي الربقعي بالقوؿ ُب تعليقو على ىذه الرواية: إهنا دالّة على أفَّ ا٤بهدي ليس 
 .(ٙ)متبعاً ألحكاـ اإلسبلـ وتشريعاتو، وأف ىذه الروايات ظا٤بة

ف يستحل اإلماـ العدؿ ا٤بهدي أمواؿ غّب وىذا يوجب رّدىا وعدـ قبو٥با، فكي

                                                           

 (.ٜٖٓ/ ٕ٘ر: ٕبار األنوار، ص: )( انظٔ)

 (.ٖ٘ٓ( انظر: منتخب األثر، ص: )ٕ)

 (.ٜٔٔ، ص: )-عليو السبلـ-( انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٖ)

 (.ٖٗ( سورة التوبة، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٔٙ/ ٗ( انظر: الكاُب، للكليِب، ص: )٘)

 (.ٕٔ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٙ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٖٙ 
 

 الشيعة ويأخذىا منهم قهراً وعنوًة، بينما يدع أمواؿ الشيعة على حا٥با؟.
ىو  ما ذُِكرَ على فعل ٝبيع  مامهم ا٤بنتظرإلف الباعث يزعم الشيعة أ :وأخيراً 

 .(ٔ)تطهّب األرض وتقديسها
الشرؾ عندما بُعث كاف  -y-رجعوا لعقو٥بم قليبلً لعلموا أف رسوؿ ا أهنم ولو 

يزعم  وٓب يفعل ما ،بل وحوؿ الكعبة ا٤بشرفة وُب أطهر البقاع ،والكفر با ُب كل مكاف
وحينما  ،-y-ٓب يكن ٜبة إسبلـٌ وال إٲباٌف وقت بعثتو بل  ،الشيعة أّف مهديهم سيفعلو

مع  إال أنو موجود وقائمتباع االسنة و والٲباف واإلسبلـ اإل ا٤بزعـو فإفَّ  همٱبرج مهدي
ما ٓب وسيفعل  ،البشرناىيك باألحياء و  ،مهديهم ا١بمادات وجود ذلك فسيخّرب

 الذين سيظهر فيهم مهدي الشيعة.قـو اليفعلو من ىو خّب منو مع من ىم شٌر من 
 -y-ورسولو تعأب غيتهم وإرادهتم غّب بغية ا موازين القـو ٚبتلف، وبُ ف
إذا قاـ القائم جاء بأمر جديد كما دعا فقاؿ:  لذلك ا٢بائري أشار وقد ،وإرادهتما
 .(ٕ)ُب بدء اإلسبلـ إٔب أمر جديد -y-رسوؿ ا 

وذكر ابن أيب زينب النعماين أفَّ ما كاف قبل ا٤بهدي إ٭با ىو جاىلية؛ ولذلك 
علي الكوراين بأفَّ ىذه األفعاؿ ألجل تطهّب األرض، وإهناء  -أيضاً -، ويوافقو (ٖ)يهدمو

، (ٗ)اإلسبلـ النبوي األصيل وإقامة حضارتو، وتعميم نوره على العآبالظلم، وبعث 
 ولكن بالطريقة الشيعية الصفوية.

كما ٪بد أهنم ال يقفوف عند الوسيلة الٍب سيتخذىا مهديهم ألجل ٙبقيق غايتو 
وال ينظروف إليها ٗبيزاف الشريعة والعقل والواقع فيتجاوزوهنا وال ٲبانعوف من قياـ اإلماـ 

 ين عشر بأي وسيلة ما داـ أف غايتو شريفة ونبيلة لديهم.الثا

                                                           

 (.ٜٕٓ، منتخب األثر، ص: )(ٕٖٔ/ ٕ٘ص: )( انظر: ٕبار األنوار، ٔ)
 (.ٖ٘ٓ(، منتخب األثر، ص: )ٕٖٕ/ ٕ( انظر: إلزاـ الناصب، ص: )ٕ)

 (.ٖٕٙ( انظر: الغيبة، ص: )ٖ)

 (.ٕٙ٘ - ٖٕ٘( انظر: عصر الظهور، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙٗ 
 

من ىؤالء ا٤بؤلفْب الشيعة من ينكر ىذه  -ُب حدود اطبلعي القاصر-وٓب أجد 
والبقية  ،ا٣برافات أو يقف عندىا لتمحيصها ونقدىا غّب ا٤بصلحْب منهم كالربقعي

 يتناقلوىا وٯبتهدوف ُب تسويغها.
منكرىا ومكذوهبا بداًل من حشد نصوص األئمة  فما ا٤بانع من وقفة صادقة لردّ 

 وا٢بكايات ا٣برافية و٧باولة إثبات ما ىو غّب ثابت بالنقل والعقل؟.
 
 

  



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙ٘ 
 

 
 .المبحث الثالث: المعجزات التي تظهر على يديو

 وذلك من خبلؿ أمرين.رّكَز الشيعة حديثهم عن معجزات اإلماـ ا٤بهدي، 
: إثبات ا٤بعجزات الواقعة لئلماـ ا٤بهدي بعد والدتو وُب عصر غيبتو ألجل األول

 إثبات إمامتو، وقد مضى بياف ذلك.
وىذه  ،: إثبات معجزاتو الٍب تظهر على يديو بعد ظهوره من غيبتووالثاني

ىذا ما ، و -حسب زعمهم-ا٤بعجزات تكوف ُب آخر الزماف إذا قامت دولة ا٤بهدي 
وذلك ألفَّ الغرض من ظهور ىذه ا٤بعجزات على يديو كما ؛ سيتم بيانو ُب ىذا ا٤ببحث

 يزعم الصاُب ىو ألجل إٛباـ حجية اإلماـ.
 ٧بمد أنو قاؿ:بن  ويستدؿ على ذلك ٗبا يُروى عن جعفر

ما من معجزة من معجزات األنبياء واألوصياء إال يظهر ا تبارؾ وتعأب مثلها 
 .(ٔ)ئمنا إلٛباـ ا٢بجة على األعداءعلى يد قا

 .(ٕ)وصرّح الكليِب بأف األئمة ٝبيعهم معهم آيات من آيات األنبياء
ذكر أف ا تعأب يُظهر على يد قائمهم فوأشار إٔب ىذا ا٤بعُب علي الكوراين 

 .(ٖ)إمدادات غيبية وكرامات ومعجزات
جزات ا٤بزعومة ولقد نقض أبو الفضل الربقعي أساس مزاعم الشيعة ُب ا٤بع

 للمهدي فأبطلها وجعلها سبباً إلبطاؿ غّبىا من عقائدىم فقاؿ:
ألف ا٤بعجزة تُبطل  ؛إنو لو تقرر أف يأٌب ا٤بهدي ٗبعجزة لبطلت الغيبة من األساس

وتثبت أهنم على غّب حق من ا١بهة األخرى، وتكوف أيضاً  ،مؤامرة ٨بالفيو من جهة

                                                           

 (.ٖٖٔانظر: منتخب األثر، ص: ) (ٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٔانظر: أصوؿ الكاُب، ص: ) (ٕ)

 (.ٖٕٗ) انظر: عصر الظهور، ص: (ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙٙ 
 

 .(ٔ)لوسبباً ُب إٲباف الشيعة بو واتباعهم 
هنا معجزات، ومن تلك و إال أنو ٓب يثبت شيٌء من تلك الدعاوى الٍب يسمّ 

 ا٤بعجزات الٍب بّْب الربقعي بطبلهنا ما يلي:
 .-عليو السالم-موسى  اإنَّ مع المهدي عص -

 -عليو السبلـ-النيب موسى  اويدؿُّ على أفَّ ا٤بهدي إذا ظهر فسيحمل معو عص
 ي أنو قاؿ:علبن  ما أخرجو اجمللسي عن ٧بمد

، ٍب صارت إٔب آلدـ، فصارت إٔب شعيب -عليو السبلـ-موسى  اعص تكان
 .وإهنا لعندنا -عليو السبلـ-عمراف بن  موسى

وإفَّ عهدي هبا آنفًا وىي خضراء كهيئتها حْب انتزعت من شجرىا، وإهنا لتنطق 
 نطقت، أُعدَّت لقائمنا ليصنع كما كاف موسى يصنع هبا.إذا است

وإهنا لَبوع وتلقف ما يأفكوف وتصنع كما تؤمر، وإهنا حيث أقلبت تلقف ما 
يأفكوف، تفتح ٥با شفتاف إحداٮبا ُب األرض، واألخرى ُب السقف وبينهما أربعوف 

 .(ٕ)ذراعاً، وتلقف ما يأفكوف بلساهنا
 من جهة اإلسناد فقاؿ:وقد أسقط الربقعي ىذا ا٢بديث 
، وٓب يسّم أحدًا من رواتو الضعفاء، وقد ٠ّبى (ٖ)إنو مروٌي عن عدد من الضعفاء

 ومنهم: ،رواةىؤالء الاجمللسي 
 .(ٔ)الفيضبن  ، و٧بمد(٘)ا٢بجاج البصريبن  ، ومنيع(ٗ)ا٣بطاببن  سلمة

                                                           

 (.ٙٛ٘ - ٘ٛ٘انظرؾ ٙبقيق علمي، ص: ) (ٔ)

 (.ٖٕٔ/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٜٖٔ/ ٕ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: ) (ٕ)
 (.ٜٗٗانظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٖ)

(. ]انظر: ٦بمع ػى ٖٜٜبن ا٣بطاب، و٩بن ضّعفو أٞبد األردبيلي ا٤بتوَب سنة: ) سلمة (ٗ)
 (.ٛٔٔدوؽ ُب كتاب ا٣بصاؿ، ص: )([. والشيخ الصٜٗٗ/ ٕالفائدة، ص: )

 ([.ٔٓٙبن ا٢بجاج البصري، قاؿ عنو الصدوؽ: مهمل. ]انظر: ا٣بصاؿ، ص: ) منيع (٘)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙٚ 
 

 .(ٕ)وقاؿ الربقعي: مع أفَّ ا٤بسافة بْب األرض والسقف ليست أربعْب ذراعاً 
وال ٱبفى أف وصف السقف الذي نقده الربقعي غّب ظاىر من خبلؿ الرواية ليتم 
حسابو بدّقة وتعرؼ ا٤بسافة الٍب عنتها الرواية واستدرؾ عليها الربقعي بقولو إف ا٤بسافة 

 ربعْب ذراعاً!.ال تبلغ أ
وعلى كل حاؿ فهي رواية ضعيفة لورود عدد من الضعفاء ُب إسنادىا، فأيُّ 

 .!معجزة تثبت ٤بهدي الشيعة من رواية ضعفاء؟
 ويتهّكم الربقعي ٗبعجزة ىذه الرواية واعتماد الشيعة عليها فيقوؿ:

 .(ٖ)!؟ىل ىذه ىي علـو آؿ ٧بمد الٍب تتباىوف بامتبلكها دائماً 
 .(ٗ)-عليو السالم-موسى  مهدي حجرَ إنَّ مع ال -

 فقد أخرج اجمللسي عن أيب جعفر أنو قاؿ:
: أال ال ٰبملنَّ أحٌد طعاماً من مكة ينادي مناديو -عليو السبلـ-إذا خرج القائم 

، فبل ينزؿ (٘)وىو وقر بعّب -لسبلـعليو ا-عمراف بن  وال شراباً، وٞبل معو حجر موسى

                                                           
= 

بن الفيض: أورده الذىيب ُب ا٤بغِب ُب الضعفاء  يروي عن شخص ال يُعرؼ، برقم:  ٧بمد (ٔ)
يروي عن  ( قاؿ:ٜٕٗ(، ولساف ا٤بيزاف برقم: )ٕ٘ٓ(، وُب ميزاف االعتداؿ برقم: )ٕٚٔ)

 ٦بهوؿ.

 (.ٜٗٗانظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٕ)

 (.ٜٗٗانظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٖ)

پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿الوارد ذكره ُب قولو تعأب:  (ٗ)

  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺٺ  ٺ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ

 [.(ٓٙٔ) :]سورة األعراؼ، اآلية رقم  ﴾چ
 يعِب: ٞبل بعّب. (٘)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٙٛ 
 

منزاًل إال انفجرت منو عيوف، فمن كاف جائعًا شبع، ومن كاف ظمآنًا َروي، وَروَيت 
 .(ٔ)دواهبم، حٌب ينزلوا النجف من ظهر الكوفة

 يقوؿ الربقعي:
عمراف ٓب يكن شيئًا ُٰبمل ويأخذه معو ىنا وىناؾ، وىذا ما بن  إف حجر موسى
 .(ٕ)خَباعات الرواة وكذهبميدؿُّ على أهنا من ا

ٓب يكن ٰبمل معو ىذا ا٢بجر كما يزعم الشيعة  -عليو السبلـ-فنيبُّ ا موسى 
ُب الرواية ا٤بسّماة معجزة، وكاف اموؿ معو عصاه، وهبا ضرب ا٢بجر، وليس العكس  

 كما زعمو صنّاع ا٤بعجزة ا٤بزعومة!.
 اً وكرىاً.ون لمهدي الشيعة طوعمُ سلِ أنَّ جميع أىل األرض يُ  -

 ُسِئل عن تفسّب قولو تعأب: -عليو السبلـ-ذكر اجمللسي أف أبا ا٢بسن 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴿

إذا خرج باليهود والنصارى  -عليو السبلـ-فقاؿ: أنزلت ُب القائم  ،(ٖ)﴾ېئ
 .(ٗ)ئْب والزنادقة وأىل الرّدة والكفار ُب شرؽ األرض وغرهباوالصاب

 اً وليس ُب ىذا الزعم شيٌء من معجزات مهدي الشيعة، وال يعدو عن كونو ضرب
 يقوؿ الربقعي: حيث ،من ضروب الغلو الرافضي ا٤بعهود عنهم

 إف اآلية الكرٲبة تتكلم عن ا تعأب ال عن عبٍد من عباده، وىذا التفسّب يعِب
 اإلصرار من ىؤالء الغبلة لرفع اإلماـ ٤بقاـ األلوىية؟!!.

                                                           

(، ٕ٘ٗ، ٖٕٗ/ ٔ(، إلزاـ الناصب، ص: )ٖٔ٘، ٕٖٗ/ ٕ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: ) (ٔ)
عليو -(، اإلماـ ا٤بهدي ٕٖٔ(، منتخب األثر، ص: )ٖٕٔ/ ٔ: )أصوؿ الكاُب، ص

 (.ٛٓٗ، ٙٓٗ - ٘ٓٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -السبلـ

 (.ٜٚٗانظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٕ)

 (.ٖٛسورة آؿ عمراف، اآلية رقم: ) (ٖ)

 (.ٖٓٗ/ ٕ٘انظر: ٕبار األنوار، ص: ) (ٗ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٜٙ 
 

ومعو ابنو ا٢بسن  -رضي ا عنو-وٰبتج عليهم بالقوؿ إف أمّب ا٤بؤمنْب علي 
وٓب  ،فف جليبلاف إماماأيب سفياف أشهراً ولكنهما ٓب ينتصرا عليو، وىذبن  حاربا معاوية

٥بما، فكيف  ض وال السماء مطيعةً األر  تكن تكن لديهما قوة إ٥بية خارقة للعادة، وٓب
 .(ٔ)يكوف ذلك ٢بفيدٮبا؟!

 أن العباد يستغنون عن الشمس بضوء المهدي بعد خروجو. -
 عمر قاؿ:بن  فقد أخرج اجمللسي عن مفّضل

يقوؿ: إف قائمنا إذا قاـ أشرقت األرض بنور  -عليو السبلـ-٠بعُت أبا عبدا 
 .(ٕ)رهّبا، واستغُب العباد من ضوء الشمس

نو ٦بّرد خياالت ال تتفق إإف ىذا أمٌر طريف، و  :ُب أمر ىذه ا٣برافة قوؿ الربقعيي
 مع القرآف الكرمي، كما أفَّ عدـ وجود الظلمة ليس رٞبًة بل عذاٌب.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ﴿يقوؿ تعأب ُب ٧بكم التنزيل: 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ     ٿڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ٹ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڃڃ  ڃ   ڃ

 .(ٖ)﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ

وال يعترب امتيازاً  ،فذىاب الظلمة ُب زمن القائم أمٌر غّب مرغوب بو ومضر
بل إفَّ ٥با فوائد  ،ٍب إف طلوع الشمس ليست ألجل نشر الضياء فحسب ،٤بهديكم

 ولذلك امًبَّ هبا ا على العباد، ولكنَّ ، ِب عنها البشر ُب حياهتم مطلقاً عديدة ال يستغ

                                                           

 (.ٖٓ٘انظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٔ)

(، الغيبة، ٖٔٗ/ ٕ، ٖٕٗ/ ٔ( إلزاـ الناصب، ص: )ٖٖٓ/ ٕ٘ر األنوار، ص: )انظر: ٕبا (ٕ)
 (.ٛٙٗللطوسي، ص: )

 (.ٖٚ-ٔٚرقم: ) اتسورة القصص، اآلي (ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٚٓٓ 
 

 .(ٔ)واضعي ىذا ا٢بديث كانوا جاىلْب هبذه ا٢بقيقة
 جملٌة من المعجزات التي تجري على يد مهدي الشيعة بعد خروجو. -

وترجع إٔب  ،زعم ا٢بائري أف الببليا والعاىات ستزوؿ إذا خرج اإلماـ ا٤بهدي
، وذكر النجم الطبسي أف الدالئل وا٤بعجزات الٍب ستظهر على يد (ٕ)وهتمالناس ق

 ا٤بهدي ستجعل الناس يؤمنوف بو، حيث يقوؿ:
))والناس الذين كانوا قد أصيبوا بأمراض مستعصية، ىم اآلف أماـ شخص يعاِب 

 ٓب ا٤بوتى!.يحٌب األمراض الٍب ال عبلج ٥با، وٰب
عن قوة وصدؽ وصّحة أقواؿ ىذا ىذه األمور ىي معجزات وكرامات ٙبكي 

 .(ٖ)القائد السماوي((
ومن ا٣برافات الٍب زعم أهنا من معجزات مهديهم بعد ظهوره قولو بأنو يشّب إٔب 
طائٍر يطّب ُب السماء فيهبط ُب يديو!، وأنو يغرس عصا يابسًة ُب األرض فتخّضر 

 .(ٗ)العصا فوراً وينبت فيها أغصاٌف وأوراؽ
دعاءات الكبّبة والقوة ا٣بارقة تغرب جدًا أف توجد ىذه االلذا فإف من غّب ا٤بس
وذلك لكوهنم يعتمدوف عليها ُب إثبات إمامتو كما ذكر  ؛ا٤بنسوبة ٤بهديهم ا٤بنتظر
 الصدوؽ ذلك فقاؿ:

 .(٘)إف ا٤بعجزة ىي من األجوبة الٍب يعتمد الشيعة عليها وٯبيبوف هبا ا٣بصـو
 لو من عدة أوجو:وقد تعّرض الربقعي الدعاء الصدوؽ وأبط

 نوٕبثكم يدور حوؿ األوصياء واألئمة الذي ،: ا٤بعجزة خاصة باألنبياء فقطاألول
                                                           

 (.ٜٜٗانظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٔ)
 (.ٕٗٗانظر: إلزاـ الناصب، ص: ) (ٕ)
 (.ٗٓٔ، ص: )-عليو السبلـ-انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي  (ٖ)

 (.ٗٓٔ، ص: )-عليو السبلـ-نظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ا (ٗ)

 (.ٕٙ/ ٔانظر: كماؿ الدين، ص: ) (٘)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٚٓٔ 
 

 -y-نّتفق وإياكم على أهنم ٓب يكونوا أنبياء، فمٌب وأين قاؿ اإلسبلـ: إف غّب النيب 
 ٲبكنو اإلتياف ٗبعجزة؟.

 يكوف : أّي إماـ من األئمة السابقْب أتى ٗبعجزة إلثبات إمامتو حٌبالثاني
 ا٤بهدي ثاين من يفعل ذلك؟!.

 : إذا كاف قد وقع من األئمة ذلك فأماـ أي من األشخاص أظهروىا؟.الثالث
امتبلؾ  -y-: أين قاؿ العلماء إف شرط إمامة ا٤بسلمْب بعد رسوؿ ا الرابع

اإلماـ ٤بعجزة حٌب يصح أف نقوؿ إف ا٤بهدي إذا ظهر ُب آخر الزماف فإنو سوؼ يأٌب 
 .(ٔ)كي يُثبت ىويتو؟!ٗبعجزة ل

وبنحو ىذا الكبلـ قاؿ أٞبد الكاتب أيضاً، وذكر أف معجزات ا٤بهدي كذٌب 
 .واختبلٌؽ وحجيتها ساقطة، بل ومتعارضة مع القرآف الكرمي

٧بمد باقر الصدر ُب  العبلمة ٓب يشر إليها  واختبلؽ ضعفما فيها من وألجل 
 .(ٕ)كتابو: ٕبث حوؿ ا٤بهدي
ا يعتقده الشيعة ُب مهديهم إذا ظهر من أنو سيظهر على ىذا وبعد أف عرفنا م

 يديو معجزات فبل غرابة أف ٪بد من بينهم من يقوؿ:
ظاىر أمرىم  -صلوات ا عليهم-صرنا نرى ُب األولياء واألئمة واألنبياء 

 .(ٖ)وحا٥بم، وال نرى قممهم الشا٨بة، وعوا٤بهم العقلية والروحية العالية
غلو الباطِب ا٤بفضي إٔب الكفر الذي يعتقدونو ُب اإلماـ ومثل ىذه الذريعة وال

ىو الذي ٰبدو بالصادؽ منهم وا٤بخلص إٔب أف يُعمل عقلو وتفكّبه ويزف ىذه ا٤بهدي 
حٌب توّصل إٔب رفض  -رٞبو ا-الدعاوى ٗبيزاف الشرع ا٤بقّدس كأبو الفضل الربقعي 

                                                           

 (.٘ٛ٘انظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٔ)

بن ا٢بسن العسكري، ص:  اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد -انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي  (ٕ)
(ٔٙٚ - ٔٙٛ.) 

 (.ٕٗٚانظر: عصر الظهور، ص: ) (ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٕٚٓ 
 

 زندقة معجزات ا٤بهدي وإنكارىا ٝبلًة وتفصيبلً.
شكَّ بأفَّ أىل السنة وا١بماعة يصّدقوف بكرامات األولياء وال ينفوىا عنهم  وال 

، إال أف الرافضة يأخذوف ىذه (ٔ)-رٞبو ا تعأب-كما قرره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
لبلحتجاج هبا على إثبات اإلمامة، ويرتبوف  -على قّلتها وعدـ ثبوهتا-الكرامات 

 عليها. زندقتهم وغلوىم ُب األئمة وا٤بهدي
 
 

  

                                                           

 (.ٙ٘ٔ/ ٦ٖبموع الفتاوى، ص: ) ( انظر:ٔ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٖٚٓ 
 

 
 .المبحث الرابع: القرآن الذي سيعّلمو المهدي وأصحابو للناس

يرى الشيعة بأف اإلماـ الثاين عشر إذا خرج ُب آخر الزماف فسيأٌب معو بكتاب 
 :أخرج اجمللسي عن أيب عبدا أنو قاؿحيث  ،جديد

على كتاب جديد، على ))وا لكأين أنظر إليو بْب الركن وا٤بقاـ يبايع الناس 
 .(ٔ)العرب شديد((

 يقوؿ الربقعي:
إف ٩با جعل الشيعة يذكروف ُب كتبهم ىذه الروايات الشاذة وا٤بنكرة وا٤بمتلئة غلواً 

أهنم يعمدوف إٔب األحاديث الٍب وضعتها سائر فرؽ الشيعة ٤بهديهم ا٤بوعود  وزندقة
 .(ٕ)فُيدخلوهنا ُب كتبهم ليستدلُّوا هبا على مهديهم!!

فمن  ،وىم قد استحلوا الكذب ألنفسهم ووضع الروايات الدالة على ما يريدوف
ستدالؿ الطبيعي أف يأخذوا من غّبىم ما فيو إشارة إٔب مهديهم كما يفعلوف باال

باألحاديث الثابتة عند أىل السنة وا١بماعة على مهديهم الثاين عشر مع أهنا تنفيو 
 أصبلً.

وىذا ا١بانب الذي ذكره الربقعي ال يعِب أنو ا١بانب الوحيد لطريقتهم ُب 
إٔب  ،االحتجاج وإثبات مهديهم ا٤بنتظر، وإ٭با ىي إحدى طرائق االستدالؿ لديهم

 يل والتحريف وغّب ذلك من طرائق.جانب طريقة الكذب والتأو 
وقد ادَّعوا أف كتاب ا تعأب طالتو يد التحريف والتغيّب والتبديل، ولذا فإف  

 كماؿ الدين وٛبامو وكماؿ كبلـ ا تعأب وببلغو سيكوف على يد ا٤بهدي.
لكتاب ا تعأب ٓب يكن كامبًل  -رضي ا تعأب عنهم-ذلك أفَّ ْٝبَع الصحابة 

                                                           

(، الغيبة، للنعماين، ٖٜٕ/ ٔ(، النجم الثاقب، ص: )ٜٕٗ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٜٖٕ - ٖٕٛص: )

 (.ٛٓ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٚٓٗ 
 

اماً، وأفَّ الكتاب ا٢بقيقي ا٤بشتمل على الظاىر والباطن ببل نقص وال تعديل فيو وال ت
 عن أيبموجود عند األوصياء واألئمة من آؿ البيت وال يوجد عند غّبىم منو شيء، ف

 أنو قاؿ: -عليو السبلـ-جعفر 
ظاىره وباطنو غّب ))ما يستطيع أحٌد أف يدَّعي أفَّ عنده ٝبيع القرآف كّلو 

 :بقولو علي أكرب الغفاري كتاب الكاُب  قق٧بُ  ، وأّكد ىذا ا٤بعُب(ٔ)األوصياء((
 .(ٕ)إف ىذه الرواية وغّبىا ُمشعرة بوقوع التحريف ُب القرآف الكرمي
ف الكتاب وذكر بأ ،بل نصَّ النوري الطربسي صراحًة على وقوع التحريف فيو
 ا٢بقيقي سيأٌب بو اإلماـ ا٤بهدي وىذا من خصائصو، فادَّعى قائبلً:

-الذي ٝبعو بعد وفاة رسوؿ ا  -عليو السبلـ-))ظهور مصحف أمّب ا٤بؤمنْب 
y-  ببل تغيّب وال تبديل، وما كاف فيو منزاًل عليو على سبيل اإلعجاز، وقد عرضو بعد

ه بعد ذلك، وبقي كذلك إٔب أف يقـو القائم ٝبعو على الصحابة فأعرضوا عنو، فأخفا
فيظهره وٰبمل الناس على قراءتو وحفظو، وألف التأليف فيو ٱبتلف مع  ،-عليو السبلـ-

ىذا ا٤بصحف ا٤بوجود فسوؼ يكوف حفظو للذين ٰبفظونو من أصعب ما يُؤَمر بو 
 .(ٖ)ا٤بكلَّفوف((

ما عليها من ا٤بعاصرين ، ووافقه(ٗ)وقاؿ ٫بوًا من ىذه الزندقة عبلمتهم األربلي
قولو: ))إف القرآف الذي  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  ، ونسبوا إٔب علي(٘)الزبيدي

 .(ٙ)عندي ال ٲبّسو إال ا٤بطهروف واألوصياء من ولدي((
                                                           

 (.ٕٕٛ/ ٔ( أصوؿ الكاُب، ص: )ٔ)

 ( انظر: ا٤برجع السابق.ٕ)
 (.ٕٜٕ/ ٔ( النجم الثاقب، ص: )ٖ)

 (.ٕ٘ٙ/ ٖكشف الغّمة، ص: )( انظر:  ٗ)

 (.ٕٕٖ - ٕٖٔ( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي )عج(، ص: )ٓٓ٘( انظر: )٘)

/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٖٕٗ/ ٔ(، إلزاـ الناصب، ص: )ٜٕٗ/ ٔ( النجم الثاقب، ص: )ٙ)
ٕٕٛ.) 



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٚٓ٘ 
 

وذكر بأف فيها إشارة لتحريف القرآف  ،وقد أنكر ذلك الكبلـ أبو الفضل الربقعي
ؿ: إف الرواة العدوؿ الثقات ال يرووف ىذه الزندقة الٍب ، وقا(ٔ)الكرمي ا٤بوجود بْب أيدينا

 .(ٕ)يتجرأ الشيعة ورواهتم على قو٥با
 قاؿ: -عليو السبلـ-ونقل عن اجمللسي قولو: إف أمّب ا٤بؤمنْب 

لقرآف  ، وقد ضربوا الفساطيط يعّلموف الناس اكأين أنظر لشيعتنا ٗبسجد الكوفة
 .(ٖ)كما أُنزِؿ

 قاؿ: -عليو السبلـ-عبدا  ابوعن أيب بصّب أف أ
-وما يدريهم ما مصحف فاطمة  -يها السبلـعل-))وإف عندنا ٤بصحف فاطمة 

قاؿ: مصحف  ،؟-عليها السبلـ-قاؿ: قلُت: وما مصحف فاطمة  ،؟-عليها السبلـ
قلُت:  مثل قرآنكم ىذا ثبلث مرات، وا ما فيو من قرآنكم حرٌؼ واحٌد، قاؿ: فيو

 .(ٗ)((ىذا وا العلم
 -رضي ا عنو-أيب طالب بن  وُب ىذا االفَباء ا٤بنسوب إٔب ا٣بليفة الراشد علي

نسبة القوؿ بتحريف القرآف الكرمي إليو، وأف القرآف غّب ٧بفوظ، وأف ا٤بوجود بْب أيدينا 
زيادات وٙبريفات، وأف القرآف ا٢بقيقي قد يكوف بُِلَغٍة أخرى غّب اللغة العربية،  فيو

 وٕبرٍؼ غّب ا٢برؼ الذي نعرفو!.
وبّْب أف لغة القرآف الكرمي ىي  ،ولذلك فقد أنكر أبو الفضل الربقعي ىذا ا٥براء

 اللغة العربية الٍب ذكرىا ا ُب كتابو تعأب، فقاؿ:
بأف القرآف نزؿ بلغة قبيلة قريش الكربى، كما ٪بد ))ال يوجد إنساف يشكك 

                                                           

 .وأكدتو صراحةالتحريف  اتثبإ تضمنت ولكنهاللتحريف، إشارة  الرواية ُب ليس (ٔ)
 (.ٙٚٗقيق علمي، ص: )( انظر: ٙبٕ)

(، الغيبة، للنعماين، ٖٜٕ/ ٔ(، النجم الثاقب، ص: )ٖٗٙ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
 (.ٖٖٖص: )

 (.ٜٖٕ/ ٔ( أصوؿ الكاُب، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٚٓٙ 
 

ٺ  ٺ  ﴿ويقوؿ:  ،القرآف نفسو يصف نفسو بأنو نزؿ بلغة عربية واضحة ُمِبينة

 .(ٕ)﴾ۉ  ې   ې  ې  ې﴿عن نفسو: ، ويقوؿ (ٔ)﴾ٺ   ٺ
بناًء على ذلك، فإف كل من كاف عا٤بًا باللغة العربية كاف قادرًا على فهم معاين 
آيات القرآف، ولذلك ٪بد أف كثّبًا من غّب العرب كتبوا تفاسّب مفّصلة للقرآف الكرمي 

 .(ٖ)لقَيت اىتماـ العرب أنفسهم((
عأب وحفظو وصونو ما كما ٰبتج عليهم بإثبات صّحة وسبلمة لفظ كتاب ا ت

تضّمنتو آياتو وما فيها من وضوح بّْب وخلٍو من الّلبس، ولكوف العرب القدماء يؤمنوف 
 .(٘)-y-وقبل أف يبيّنها ٥بم النيب  (ٗ)بو بعد ٠باعهم لو مباشرة

 وا٤بعُب الذي يريد الربقعي إيصالو:
اكم ا٤بنّزؿ ما الكتاب ا١بديد الذي سيأٌب بو مهدي الشيعة وبيننا ىذا الكتاب 

افوظ ٕبفظ رب العا٤بْب لو؟ وقد كاف الرجل من ا٤بشركْب يؤمن بو بعد ٠باع تبلوتو 
نظرًا لصفاء قلبو وسبلمة فطرتو، وال يشكك ُب ببلغتو ولغتو، وحٌب وإف ٓب يؤمن بو 
عصبية فبل ينتقصو بل يقّر لو بقوة ا٢بّجة، وبعضهم يتعّمد االنصراؼ عن ٠باعو كي ال 

 .(ٙ)بو فُيسلميتأثر 

                                                           

 (.ٖٓٔ( سورة النحل، اآلية رقم: )ٔ)
 (.ٕٛ( سورة الزمر، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٓٓٙ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ﴿: يقوؿ تعأب (ٗ)

 [.(ٖٛ]سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: ) ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ
 (.ٔٓٙ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘)

فأمروه با٤بغادرة، ولكن  -رضي ا عنو-ذت قريٌش الصديق حينما آقصة ابن الدغنة ب( كما ٙ)
ابن الدغنة أجاره وأعاده ٤بكة، وقبلت قريٌش إجارتو، واشَبطوا عليو ا٤بكث ببيتو يعبد ربو ويقرأ 
ما يشاء من غّب إعبلف شيء خشيًة على نسائهم وأوالدىم من اإلعجاب بكبلـ ا تعأب 
= 



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٚٓٚ 
 

-فهذا القرآف الذي ٰبمل ىذه ا٤بزايا ومن أعظمها تأثّبه ُب نفس رسوؿ ا 
y-(ٔ) يكوف معُب كبلـ الشيعة أف مهديهم سيأٌب بكتاب جديد ، (ٕ)فضبًل عن غّبه

 فيو ما ىو خٌّب وأفضل ٩با ُب القرآف.
بو وىل سيكوف مع مهدي الشيعة شيٌء ٓب يكن مع النيب ا٣باًب الذي قامت 

 ؟.-y-حجة ا على خلقو 
ويذىب الربقعي إٔب القوؿ بأف ىذه االدعاءات الٍب ينسبها الشيعة كذباً وزوراً إٔب 

يبطلها ٝبيعها عدـ قياـ عليٍّ بشيء عندما تؤب  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  علي
 .(ٖ)ا٣ببلفة، بل ترؾ كتاب ا كما ىو

 قاؿ: -عليو السبلـ-ؤمنْب علي وُب رواية أخرى ذكر اجمللسي أف أمّب ا٤ب
يعّلموف الناس القرآف كما أنزؿ، كأيّن بالعجم فساطيطهم ُب مسجد الكوفة 

 قلت: يا أمّب ا٤بؤمنْب أوليس ىو كما أنزؿ؟
بو ٥بب فقاؿ: ال، ٧ُبي منو سبعوف من قريش بأ٠بائهم وأ٠باء آبائهم، وما تُرِؾ أ

                                                           
= 

 ([.ٕٜٖٙرقم: )فُيسلموا. ]انظر: صحيح البخاري، ب

، قلت: أقرأ : اقرأ عليّ -y-أنو قاؿ: قاؿ ٕب النيب  -رضي ا عنو-مسعود بن  ( عن عبدأ)
عليك وعليك أنزؿ؟ قاؿ: فإين أحب أف أ٠بعو من غّبي، فقرأت عليو سورة النساء، حٌّب 

 ﴾ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ﴿بلغت: 
[، قاؿ: أمسك، فإذا عيناه تذرفاف((. ]أخرجو البخاري، برقم: (ٔٗ) :ية رقم]اآل
(ٕٗ٘ٛ.]) 
ودخو٥بم ُب اإلسبلـ جملرد ٠باع تبلوتو ( ومن أوضح قصص تأثّب القرآف الكرمي على كفار قريش ٕ)

-، فقد خرج من منزلو يريد قتل رسوؿ ا -رضي ا عنو-٣بطاب بن ا قصة إسبلـ عمر
y-  ،فلما ٠بع تبلوة كبلـ ا تعأب أذعن إليو وأعلن إسبلمو. ]انظر: سّبة ابن إسحاؽ

 ([. ٕٙٔ - ٓٙٔ/ ٕص: )

 (.٘ٓ٘انظر: ٙبقيق علمي، ص: ) (ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٚٓٛ 
 

 .(ٔ)ألنّو عّمو -y-إال لئلزراء على رسوؿ ا 
 وقد نقل الربقعي ىذه الرواية وقاؿ عنها:

 أال لعنة ا على الكاذبْب!!.
: إذا ٓب يكن ىذا القرآف الذي بْب أيدي ا٤بسلمْب عُْب القرآف ا٤بنزؿ لفظاً أوالً 

ت ا٣بطب ا٤بنقولة عنو ُب هنج ُب عشرا -عليو السبلـ-وترتيبًا وتأليفًا فلماذا اعترب عليٌّ 
 .(ٕ)الببلغة أف ىذا القرآف الذي بْب أيدي ا٤بسلمْب ُحّجة ا وحبل ا ا٤بتْب؟

: إذا كاف ىناؾ آياٌت قد حذفت من القرآف الكرمي فلماذا ٓب يقم علٌي ُب وثانياً 
 زمن خبلفتو الٍب دامت ٟبس سنوات بإصبلح األمر وتدارؾ النقص وإعادة اذوؼ؟.

: إف ا تعأب ىو الذي ذكر أبا ٥بب ُب القرآف، ولو كاف ُب ذلك إزراءٌ ثالثاً و 
٤با ذكره تعأب ُب القرآف، فإذا كاف من مبلمة ُب ىذا األمر فإهنا  -y-على رسوؿ ا 

 إٔب ا تعأب، أما الناس فبل دخل ٥بم ُب ذلك!. -والعياذ با-سُتوجَّو 
ُب كتابو بتأكيدات عديدة أنو سيحفظ ىذا القرآف : لقد أّكد ا تعأب رابعاً 
نؤمن بقوؿ ا وال نؤمن ، و٫بن (ٖ)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ﴿فقاؿ: 

بأكاذيبكم، ونعتقد أف ىدؼ أولئك الرواة الغبلة األفّاكْب أف يعملوا على ىدـ اإلسبلـ 

                                                           

 (.ٖٜٕ/ ٔ(، النجم الثاقب، ص: )ٖ٘ٙ - ٖٗٙ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)

ما ذكره  -رضي ا عنو-أيب طالب بن  تلك ا٣بطب الٍب قاؿ فيها عليٰبسن نقل بعض ( و ٕ)
قولو: ))تعلموا القرآف فإنو أحسن ا٢بديث((. ]انظر: هنج الببلغة، ا٣بطبة  الربقعي، ومنها

وقولو: ))وعليكم بكتاب ا فإنو ا٢ببل ا٤بتْب، والنور ا٤ببْب، والشفاء ([، ٓٔٔرقم: )
([، وقولو: ))واعلموا أف ىذا القرآف ىو ٙ٘ٔلنافع((. ]انظر: ا٤برجع السابق، ا٣بطبة رقم: )ا

الناصح الذي ال يغش، وا٥بادي الذي ال يظل، وادث الذي ال يكذب، وما جالس ىذا 
القرآف أحد إال قاـ عنو بزيادة أو نقصاف: زيادة ُب ىدى أو نقصاف من عمى((. ]انظر: 

 ([.٣ٔٚٙبطبة رقم: )ا٤برجع السابق، ا

 (.ٜ( سورة ا٢بجر، اآلية رقم: )ٖ)



 .موقف البرقعي من األحداث في ملك المهدي بعد خروجوالفصل الثامن: 

ٜٚٓ 
 

 .(ٔ)فو من خبلؿ افَباء األكاذيب ونسبتها إٔب األئمةوإضعا
ىذا وإف افَباء الشيعة على كبلـ ا تعأب ٓب يقتصر على القرآف الكرمي كتاب 
ا٤بسلمْب فحسب دوف غّبىم من األدياف!، وإ٭با ستكوف ٤بهدي الشيعة جهوٌد أخرى 

 مع النصارى حيث سيستخرج كتاهبم التوراة من أنطاكية!!.
 ج اجمللسي عن أيب جعفر أنو قاؿ:فقد أخر 

فيستخرج منها التوراة من غاٍر بأنطاكية  -عليو السبلـ-))أّوؿ ما يبدأ القائم 
، وُب رواية عند النعماين: ))فيحكم بْب أىل التوراة بالتوراة، وبْب أىل اإل٪بيل (ٕ)فيو((

 .(ٖ)وبْب أىل الزبور بالزبور، وبْب أىل القرآف بالقرآف((باإل٪بيل، 
فهذا ىو ا٤بهدي الشيعي الذي بدأ حياتو من غاٍر ُب بلدة سامراء بالعراؽ، ىا 

 ىو يُعيد إٔب النصارى كتاهبم اّرؼ ويستخرجو من غاٍر ُب أنطاكية.
بروايات  وٗبثل ىذه الروايات وا١بهاالت استمالوا أفئدة ا١بهلة واألغرار منهم

 ،وأخبار ظاىرىا إعادة اجملد والعز لئلسبلـ وا٤بسلمْب والشيعة وأىل بيت النبوة خاصة
 وباطنها إحبلؿ الكفر والزندقة ٧بل القرآف والسنة واإلسبلـ.

                                                           

 (.ٚٓ٘ - ٘ٓ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

 (.ٜٖٓ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٕ)

 .(ٖٕٗالغيبة، للنعماين، ص: )( ٖ)



 

 
 
 التاسعالفصل 

  موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناس
 
 مباحث: ستةوفيو 

 المبحث األول: قّوة المهدي وقّوة أصحابو وجنوده.
 المبحث الثاني: تطبيقو للحدود الشرعية على العصاة.

ونداء المهدي  ،المبحث الثالث: حكم التسّمي بـ "أمير المؤمنين"
 بو.

 المبحث الرابع: ضرب المهدي عنق كل من لم يقر بالوالية.
 امس: صنيع المهدي في بني شيبة وبني أمية.المبحث الخ

 المبحث السادس: البلدان التي يدعون بأنها سوف تحارب المهدي.
 

  



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٔٔ 
 

 
 .المبحث األول: قوة المهدي وقوة أصحابو وجنوده

ماـ الثاين عشر بعد أغرى علماء الشيعة عامتهم وا١بهلة منهم ٗبا سيفعلو اإل
ظهوره، وبالغوا ُب ذكر القوة الٍب سيمّلكو ا تعأب إياىا سواًء ُب شخصيتو أو 

 شخصية جنوده وأعدادىم وعتادىم، وما يّتصل بذلك.
وقد ذكروا من أجل إثبات القوة عددًا من الروايات واألخبار كانت ىي أدلتهم 

.على إثبات قوتو وقوة جنده ٩بن سيسّخرىم ا   لو لتحقيق النصر ا٤بزعـو
وسيتبّْب ُب ىذا ا٤ببحث حقيقة جند ا٤بهدي والتناقض ُب أخبارىم وأوصافهم، 

 وبياف موقف أبو الفضل الربقعي ٩با ذكره الشيعة ُب ىذا األمر.
 .الشيعة المنتظر مهديأواًل: قوة  -

 أنو قاؿ: -عليو السبلـ-أخرج العبلمة اجمللسي عن أيب عبدا 
ألمور إٔب صاحب ىذا األمر، رفع ا تبارؾ وتعأب لو كلَّ منخفٍض إذا تناىت ا

نيا عنده ٗبنزلة راحتو، فأّيكم لو كانت  من األرِض، وخّفض لو كلَّ مرَتِفٍع حٌّب تكوَف الدُّ
 .(ٔ)ُب راحتو شعرة ٓب يبصرىا؟

فهذه الرواية تصف قوة مهدي الشيعة بوصٍف أقرب ما يكوف إٔب القوؿ بأنو من 
 وال ٲبكن أف ٰبوزه بشر مهما بلغت منزلتو. ،الربوبيةخصائص 

وذكر أفَّ ىذا  ،خلل الرواية -رٞبو ا تعأب-ولذلك فقد بّْب أبو الفضل الربقعي 
ٱ  ﴿بقولو تعأب: الوصف غلٌو و٨بالٌف لسنن ا تعأب التكوينية، واستدؿ عليهم 

مفهـو اآلية يردُّ الغلو،  يذكر أف ، حيث(ٕ)﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

                                                           

 (.ٕٖٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)

 (.٘ٔ( سورة النحل، اآلية رقم: )ٕ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٔ 
 

 .(ٔ)وال يُتوّقع من الشيعة أحاديث أفضل من ىذا النوع ُب أئمتهم!!
وقد وقع الشيعة ُب مبالغتهم بوصف ا٤بهدي ُب ىذه الرواية برفعو ٤بقاـ الربوبية 

 ،ُب عليائو على عرشو الكرمي مستوٍ  -جل وعبل-فا  ،الذي ال يليق بغّب ا تعأب
ويريد الشيعة تشبيو مهديهم  ،ومتصرؼ فيو ومدبر لشؤونو ،ومطّلٌع على ىذا الكوف

ا٤بنتظر با تعأب وتقدَّس ُب عليائو وىو مستٍو على عرشو بأف مهديهم لو صفة 
االطبلع واإلحاطة والتدبّب ١بميع ما حولو من أشياء، وذلك أفَّ األرض ستكوف ُب 

ة يد ا٤بهدي كما تكوف الشعرة ُب راحة يد اإلنساف العادي فيبصرىا ويتصرؼ هبا، راح
 وكذلك اإلماـ الثاين عشر سيفعل ُب األرض كما يفعل اإلنساف ُب الشعرة!!.

 ما ورد ُب الرواية من غلو فيقوؿ: -رٞبو ا-ويناقش الربقعي 
أيب طالب وابنو ا٢بسن  بن إفَّ ىذه القوى ا٣بارقة ٓب تكن لئلمامْب ا١بليلْب علي

وعندما وقعت ا٢بروب بينهما ومعاوية، حيث ٓب تكن  ،ُب زماهنما -رضي ا عنهما-
 .(ٕ)األرض وال السماء مطيعًة ٥بما، فكيف يكوف ٢بفيدٮبا مثل ذلك؟! أفبل تعقلوف؟

 والعجيب أف ُمبالغات الشيعة وغلوىم ُب منح إمامهم ا٤بهدي أوصاؼ الربوبية
إال أهنم ال يروف بأساً  ،أف ذلك من نواقض اإلسبلـ والكفر الصريحمع  ،وخصائصها

على اإلماـ، ومن ذلك ما رواه اجمللسي  -تبارؾ وتعأب-ُب إضفاء ما ال يليق بغّب الرب 
 أنو قاؿ ُب وصف األئمة: -y-عن الرضا، عن آبائو، عن رسوؿ ا 

، وألملكّنو مشارؽ األرض ومغارهبا، من أعدائي بآخرىم))وألطهرّف األرض 
وألسخرّف لو الرّياح، وألذلّلنَّ لو السحاب الصعاب، وألرقيّنو ُب األسباب، وألنصرنّو 
ٔبندي وألمدنّو ٗببلئكٍب، حٌب يعلن دعوٌب، وٯَبمع ا٣بلق على توحيدي، ٍب ألدٲبنَّ 

 .(ٖ)ملكو((

                                                           

 (.ٓٓ٘ - ٜٜٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

 (.ٖٓ٘ - ٕٓ٘، ص: )ا٤برجع السابق( انظر: ٕ)

 (.ٕٖٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٖ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٔ 
 

أفَّ مهدي الشيعة إذا خرج فإف الكفر والشرؾ سّبتفع وُب ىذه الرواية إشارة إٔب 
وسيجتمع الناس على توحيد ا تعأب كما ورد ُب الرواية: ))وٯَبمع ا٣بلق  ،من األرض

 على توحيدي((.
فبّْب الربقعي أفَّ ىذا كذٌب ٧بٌض ومتضّمٌن ٤بخالفة القرآف الكرمي الذي بّْب أف 

 .(ٔ)ةاليهود والنصارى باقوف إٔب يـو القيام
وال شكَّ بأفَّ كبلـ الربقعي حٌق، فاليهود والنصارى كّفاٌر أصليوف موجودوف قبل 
وجود اإلسبلـ على وجو األرض وبعد وجوده، وأدياهنم من األدياف الباطلة ارفة 

وواجب علينا دعوهتم، وعرض اإلسبلـ عليهم، إال أف غلو  ،ا٤بنسوخة بدين اإلسبلـ
نو بالتصّرؼ ُب اختيار ا تعأب وتبديل إرادتو الكونّية الشيعة ٗبهديهم جعلهم يصفو 

مع أفَّ إرادة ا٤بخلوؽ ال تغلب إرادة ا٣بالق، إال أنو ال مانع لديهم من أف  ،الٍب ال تتبدؿ
 إرادة ا٣بالق. -إذا كاف إماماً -تغلب إرادة ا٤بخلوؽ 

 واستدؿ الربقعي عليهم ببقاء ىذه األدياف بقولو تعأب:

ٻ  پ  پ پ  پ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿

، (ٕ)﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

ىب يب  جت  حت    مبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب﴿وبقولو تعأب: 

 .(ٗ)،(ٖ)﴾حج  مج  جح  مح  يثيت  جث  مث  ىث   ىتخت  مت

افتعلها الٍب وإمامهم الثاين عشر ا٤بنتظر  وبذلك تتبّْب القوة ا٤بزعومة ٤بهدي الشيعة
لو أتباعو ٩بن كانوا ٯبتمعوف حوؿ أئمة آؿ البيت ويّدعوف ٧ببتهم ومواالهتم واتباعهم 

 والتشّيع ٥بم.
                                                           

 (.ٕٛٗ - ٔٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

 (.ٗٔ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٗٙ( سورة ا٤بائدة اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٕٛٗ - ٔٛٗ، ص: )ا٤برجع السابق( انظر: ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٔٗ 
 

لربقعي أفَّ رواياهتم مكذوبة وال يثبت منها شيء ُب ىذا الشأف، فضبًل عن فبّْب ا
 ٨بالفتها لكتاب ا تعأب.

 عددىم.بيان وجنوده و ثانياً: قوة أصحاب المهدي 
إذا كاف مهدي الشيعة بتلك اإلرادة والقوة الٍب يّدعوف أهنا تغلب إرادة ا٣بالق!، 

الستغناء ٗبا لديو من قوة عن قوة غّبه؛ ومعُب ذلك وجود القدرة لدى ا٤بهدي على ا
 فعبلـَ ٪بدىم يُبالغوف ُب إضفاء صفات القوة ا٣بارقة على أتباعو وجنوده؟!.

فلقد ذكروا ُب جند ا٤بهدي عدداً من األوصاؼ الٍب ٓب يسبق أف توفرت ُب بشٍر، 
 بل ذكروا صفاٍت ٚبرجهم عن بشريتهم وضعفهم، فما الداعي ٤بنحهم ىذه القوة مع أفَّ 
ا٤بهدي يتصرؼ ُب الكوف كما يتصرؼ اإلنساف بالشعرة ُب راحة يده؟! وىذا من 

 التناقضات الٍب ستتبّْب كما يلي:
 ووصفهم. مكانة جنود المهدي -

فيما وٯبعلهم  ووأصحابو ٯبمعهم ا تعأب ل ىنا ٪بدىم يذكروف أف جنود ا٤بهدي
 .(ٔ)بْب يديو ُب ليلةٍ 

  عبدا أنو قاؿ:حيث يروي اجمللسي حديثاً عن أيب
 :ُب ٟبسٍة وأربعَْب رجبلً من تسعة أحياء -عليو السبلـ-يُقِبل القائم 

من حّي رجٌل، ومن حّي رجبلف، ومن حّي ثبلثة، ومن حّي أربعة، ومن حّي 
سبعة، ومن حّي ٜبانية، ومن حّي تسعة، وال يزاؿ   ٟبسة، ومن حّي ستة، ومن حيّ 

 .(ٕ)كذلك حٌب ٯبتمع لو العدد
-أفضل من أصحاب ٝبيع أنبياء ا تعأب  -عند علي الكوراين-وىؤالء ا١بنود 

، ففي الواحد من جند ا٤بهدي قوُة أربعْب رجبلً!!، وقيل: إفَّ ُب الواحِد -عليهم السبلـ

                                                           

 (.ٕ٘ٔصر الظهور، ص: )ع( انظر: ٔ)

 (.ٜٖٓ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٔ٘ 
 

 .(ٔ)منهم قّوَة ثبلٜبائِة رجلٍ 
وأما عن سبلحهم ُب ا٢برب الٍب سيخوضوهنا ٙبت إمرة إمامهم ا٤بهدي 
ا ستنزؿ عليهم من السماء!!، وعلى   فسبلحهم السيوؼ، ويزعم الطربسي والنعماين أهنَّ

لكل نصٍّب وصاحٍب من أنصار اإلماـ ا٤بهدي  ،كل سيف منها اسم الرجل واسم أبيو
 .(ٕ)وأصحابو سيٌف منها

د ا٤بهدي ٟبسوف امرأة، وقيل: ثبلَث عشرَة امرأة كما يوجد من ضمن جنو 
 .(ٖ)يعملن ُب ا١بيش على مداواة ا١برحى

إال أفَّ روايات الشيعة وكبلـ علمائهم الذي وصفوا بو جند ا٤بهدي من الرجاؿ، 
تركت التعرض لوصف النساء ا٤بشاركات ُب جيش ا٤بهدي أو ذكر أمصارىم وأي شيء 

 من ذلك.
سبيل ا٤بباىاة والتكثّر عند بياف قوة أصحاب ا٤بهدي  ولقد أورد اجمللسي على
 :-عليو السبلـ-وجنوده قوؿ اإلماـ أيب عبدا 

))كيف أنَت إذا رأيَت أصحاَب القائِم قد ضربوا فساطيطهم ُب مسجد 
 لعبلمة أبو ا٢بسن األربلي مبّيناً عددىم وا٢بّكاـ منهم:، وقاؿ ا(ٗ)((الكوفة

، ومن -عليو السبلـ-إف عددىم سبعٌة وعشروَف رجبًل، رجاٌؿ من قـو موسى 
نوف، وسلماف، وأبو دجانة األنصاري، وا٤بقداد، ومالٌك بن  أىل الكهف، ويوَشع

اة ا٤بهدي ا٤بزعـو ، ويظهر من قولو حّكامو، أهنم قض(٘)األشَب، فهؤالء أنصاره وحّكامو
 ُب دولتو ا٤بنتظرة!.

                                                           

 (.ٕٕٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٔ)

 (.ٕٕ٘(، الغيبة، للنعماين، ص: )ٖٖٓ/ ٔانظر: النجم الثاقب، ص: )( ٕ)

 (.ٕٔٔ - ٕٓٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٖ)

 (.ٖٛٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٗ)

 (.ٕ٘ٙ/ ٖ( انظر: كشف الغّمة، ص: )٘)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٔٙ 
 

 د المهدي.أعداد جن -
 ورد ُب بياف أقساـ جيش ا٤بهدي وعدِّ جنده أرقاـٌ ٨بتلفة، وذلك كما يلي:

، بينما خالف ا٢بائري كبلمو ُب موضع (ٔ)قوؿ ا٢بائري إهنم عشرة آالؼ جندي
 .(ٖ)ؼ، وذكر النعماين أهنم ٟبسة آال(ٕ)آخر وقاؿ: إهنم سبعوف ألف صّديق

على أف الكوراين يعلل ىذا االختبلؼ بأف الروايات ٓب تذكر كل شيء عن 
أصحاب ا٤بهدي وال تفاصيل خطتهم عدا ما ينفع ُب إ٪باح ثورتو ا٤بقدسة، وال يضرُّ 

 :(٘)، وقد وردت أقساـ جند مهدي الشيعة عند الطوسي كما يلي(ٗ)هبا
 . األبداؿ من أىل الشاـ.ٕ   النجباء من أىل مصر. .ٔ

 .(ٙ). كنوز الطالقاف وقمٗ  األخيار من أىل العراؽ. .ٖ
 غزوة بدر. المشاركين فيأنهم بعدد القول ب -

وىذه من الدعاوى الٍب يذكرىا الشيعة عن جند ا٤بهدي أهنم بعدد أىل بدر، فقد 
 :قاؿ -y-ُب رواية عن األئمة ينسبوهنا لرسوؿ ا اجمللسي  قاؿ

ثبلٜبائة أقاصي الببلد على عدة أىل بدر ٯبمع ا لو من  (ٚ)مة))ورجاٌؿ مسوّ 
وثبلثة عشر رجبلً، معو صحيفة ٨بتومة فيها عدد أصحابو بأ٠بائهم، وبلداهنم 

                                                           

 (.ٖٕٙ/ ٖ(، كشف الغمة، ص: )ٖٕٗ/ ٕاـ الناصب، ص: )( انظر: إلز ٔ)

 (.ٖٕ٘/ ٕ( انظر: إلزاـ الناصب، ص: )ٕ)

 (.ٕٔ٘( انظر: الغيبة، ص: )ٖ)

د فبل تبّْب أمر جنة الٍب تكتنف الروايات لتقيّ يشّب ل (،ٕٙٔ( انظر: عصر الظهور، ص: )ٗ)
أف واقع أىل السنة ، مع -كما يفَبضوف-هتم لقتالو عدّ أىل السنة يأخذ كي ال ا٤بهدي  

 .يقولو الشيعة ُب إمامهم ا٤بنتظرإنكار إمامهم الثاين عشر وعدـ االلتفات لشيء ٩با 
 (.ٛٙٗ(، منتخب األثر، ص: )ٖٖٗ/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٚٚٗ( انظر: الغيبة، ص: )٘)

 (.ٕٓٔعند علي الكوراين ُب عصر الظهور، ص: ) القسم ( ورد ذكر ىذاٙ)

م: مطّهم أي تاـ ا٢بسن، وىو من أوصاؼ ا٣بيل، وا٤بوسّ  : ))جوادٌ األنوار رٕباقاؿ ٧بقق  (ٚ)
عرؼ هبا، وكاف ذلك من دأب الشجعاف عند ا٢برب يعّلموف بريش طائر أو م بعبلمة يُ ا٤بعلّ 

 ([.ٖٓٔ/ ٕ٘سومة صوؼ أو عمامة((. ]ٕبار األنوار، ص: )



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٔٚ 
 

 .(ٔ)وطبائعهم، وحبلىم، وكناىم، كّدادوف ٦بّدوف ُب طاعتو((
 اية عّدة أمور، منها:وُيالحظ على ىذه الرو 

أ٠باءىم ستكوف ُب أفَّ و  : اإلشارة إٔب أفَّ جند ا٤بهدي غّب معروفْباألول
 نقلو ومن ذلك ما ،ءىمأ٠با تصحيفة مع ا٤بهدي، إال أف بعض كتب القـو ذكر 

فقالت لو: نسألك با أف  -عليو السبلـ-قامت إٔب أمّب ا٤بؤمنْب  ا٢بائري أف ٝباعةً 
د ذابت قلوبنا من كبلمك، فقاؿ: ا٠بعوا أبّْب لكم قلف ،وأمصارىميهم بأ٠بائهم تسمّ 

 وعّدىم لشيعتو وذكر أمصارىم!!. ،(ٕ)أ٠باء أنصار القائم
وذلك من  ،: أفَّ ُب ىذه الرواية معُب اجمليء بدين جديد غّب دين اإلسبلـوالثاني

لرسوؿ كما حدث   ،خبلؿ تأصيلهم للطريقة الٍب سيظهر هبا مهديهم وينصر على غّبه
 عند قتاؿ كّفار قريش بالقّلة القليلة ُب غزوة بدر وانتصاره عليهم!. -y-ا 

 : تربية الشيعة على السمع والطاعة وكد النفس لئلماـ.والثالث
ويزعموف أف الناس ُب آخر الزماف سوؼ يتناقصوف وتقلُّ أعدادىم، فإذا جاء 

ىبًا وآتيًا حٌب ٯبتمع لو قوـٌ يعسوب الدين وىو ا٤بهدي ا٤بنتظر ضرب األرض بذنبو ذا
اآلفاؽ ثبلٜبائة وثبلثة عشر رجبلً من أطرافها، ٰبملهم ا إليو كيف شاء، فيتوافقوف من 

 ة أىل بدر، وىو معُب قولو تعأب:عدّ 

 .(ٗ)،(ٖ)﴾چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴿
 ذكر أن جند المهدي من العجم، وتحديداً من بالد إيران. -

، بينما وصفهم علي (٘)ذكر النعماين أف جنود اإلماـ ا٤بهدي من أوالد العجم
من  -عليو السبلـ-الكوراين بأهنم حّكاـ العآب ا١بديد، وقاؿ: إف عمدة جيش اإلماـ 

                                                           

 (.ٗٙٔ/ ٕ)(، إلزاـ الناصب، ص: ٖٔٔ - ٖٓٔ/ ٕ٘ار األنوار، ص: )( ٕبٔ)

 (.٘ٙٔ/ ٕ، ص: )ا٤برجع السابق( انظر: ٕ)

 (.ٛٗٔ( سورة البقرة، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٖٖٗ/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٚٚٗ( انظر: الغيبة، للطوسي، ص: )ٗ)

 (.ٜٖٙ/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٜٕٖ( انظر: الغيبة، للنعماين، ص: )٘)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٔٛ 
 

 .(ٔ)دولة إيراف
-، ويوّضحو   (ٕ)واؿ توّضح مدى العبث الفارسي ُب روايات الشيعةوىذه األق

 اجمللسي فهذا العبلمة ،دولة الفرسعلماء الشيعة بتسخّب رواياهتم ألجل قياـ  -أيضاً 
 أليب جعفر أنو قاؿ: نسوبةم على روايةبكل صراحة يقوؿ معّلقاً 

طلبونو فبل يعطونو، ))كأين بقوـٍ قد خرجوا با٤بشرؽ، يطلبوف ا٢بق فبل يعطونو ٍب ي
فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطوف ما سألوا فبل يقبلونو حٌب يقوموا، 

أما إيّن لو أدركت ذلك ألبقيت نفسي  ،وال يدفعوهنا إال إٔب صاحبكم، قتبلىم شهداء

                                                           

ِقلة، وال يكونوف   -كما ال ٱبفى-ادة، والقادة ويعِب قولو بأف عمدهتم من إيراف أهنم الق (ٔ)
إال  كعدد ا١بنود، ٩با يعِب أف الغالبية سيكونوف من غّب اإليرانيْب كالشيعة العرب وىم األبرز،

وأهنم ُب بيت ا٤بقدس  ،حيث ذكر أفَّ العرب قليلٌ  يناقض ذلك، ؤلربليل كبلـٌ   أنو يوجد
([، فتارًة ٘بد لعآب منهم ٕٓٚ/ ٖ، ص: )]انظر: كشف الغّمةإمامهم ا٤بهدي رجٌل صاّب. 

كبلماً، وُب إزائو كبلـ مناقض لو عند عآب آخر!، وىكذا كل واحٍد منهم يأخذ من معْب 
غّب الذي يأخذ منو غّبه، ولذا ال تكاد تقف ٥بم على اتفاؽ ُب مسائل اإلماـ الثاين عشر 

 على أٮبيتو لديهم!.

اجمللسي عن  ا أخرجووذلك فيم -ّب القوؿ بأف جنده من إيرافغ-وٜبّة ما يُثبت الصنعة الفارسية ( ٕ)
أىل ىو اليـو الذي يظهر فيو قائمنا وقاؿ:  ،يـو النّبوزب حدد يـو خروج ا٤بهديأيب عبدا أنو 

يـو النّبوز: من أعظم أعياد اجملوس، يقوموف و ، ([ٕٙٚ/ٕ٘البيت. ]انظر: ٕبار األنوار، ص: )
([، وذكر ٜٕٓ-ٕٛٓعشرية، ص: ) ]انظر: ٨بتصر التحفة االثِب .جفيو بتوزيع ا٢بلوى والفالوذ 

الصراط ا٤بستقيم،  اقتضاء]انظر: ا٤بنهج القومي، ُب اختصار  .شيخ اإلسبلـ أنو من أعياد الفرس
([، إعانة ا٤بستفيد بشرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ ٕٔٔتأليف بدر الدين البعلي، ص: )

ولذلك  -رضي ا عنو-عموف أنو يـو مقتل الفاروؽ (، ويز ٖٙٔ/ ٔصاّب الفوزاف، ص: )
فيو لؤلؤة اجملوسي  اوف أبكل عاـ، ويكنّ   منذي القعدة  (ٜٕ) :عيدًا ٰبتفلوف بو ُب جعلوه
ويستحبوف االغتساؿ  ،لتكفّب ذنوب سبعْب سنة النّبوز "بابا شجاع الدين"، ويستحبوف صـوبػ

، فالقوؿ بأف جند ا٤بهدي من إيراف، ([ٛٓٔ/ٔ)والتطّيب فيو. ]انظر: األنوار النعمانية، ص: 
وٙبديد يـو النّبوز اجملوسي ٣بروج ا٤بهدي يدؿ على الصنعة الفارسية الٍب عبثت ُب الشيعة 

 .وسخرهتم ٢برب اإلسبلـ وا٤بسلمْب باسم التشيع آلؿ البيت



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٜٚٔ 
 

 ، حيث يقوؿ اجمللسي:(ٔ)لصاحب ىذا األمر((
ا تعأب ووصلها بدولة شيَّدىا  (ٕ)ة))ال يبعد أف يكوف إشارة إٔب الدولة الصفوي

 .(ٖ)((-عليو السبلـ-القائم 
 ولذلك يقوؿ الربقعي مبّيناً فساد اجمللسي ودولتو الصفوية:

 الشيعي اجمللسي يرى أنو ال يبعد فبالرغم من فساد ىذه الدولة إال أف العآبِ 
 .(ٗ)خروج جنود وأتباع إمامهم ا٤بنتظر منها!!

اولة ربط اإلماـ الثاين عشر ا٤بنتظر وبقاء حالة الَبّقب بْب ٩با يعِب وجود آثار 
وُب ذلك تعظيم ٥بذه الدولة  ،وجعل نصرتو بيد الفرس ودولة إيراف ،الشيعة لوقت ظهوره

 ُب نفوس الشيعة؛ ألهنا سوؼ تُناصر اإلماـ ا٤بهدي.
 :الخالصة

ت الشيعة معرفة موقفو من رواياٲبكن إٝباؿ رأي الربقعي فيما سبق من خبلؿ 
بأف ٝبيع ما سبق مكذوب وال يثبت منو شيء ال ا٤بختلقة والكذابْب الذين وضعوىا 

جنود اإلماـ ا٤بنتظر وال عددىم وال قوهتم ويلخص الربقعي سبب اختبلؽ الرواة الشيعة 
 روايات تصفهم بالقوة والكثرة ٗبا يلي:

لكذب ونسبة إف الروافض استغلوا قرهبم من أئمة آؿ البيت بالوضع عليهم وا
                                                           

 .(ٖٕٗ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: ) (ٔ)
د فارس وما جاورىا، وكانت شديدة العداء ( وىي دولة رافضية مغالية ُب الرفض حكمت ببلٕ)

صفي بن  للدولة العثمانية الٍب تُنسب إٔب أىل السنة، وكانت بدايتها على يد الشاه إ٠باعيل
، والغالب على أحوا٥با ػ(ى ٖ٘ٔٔ)، وسقطت عاـ: ػ(ى ٜٙٓ)الدين العلوي، سنة: 

على يد اإلماـ  وا٢بروب الداخلية. ]انظر: الدعوة اإلصبلحية ُب ببلد ٪بد االضطراب
([، ا٤بفصل ُب ٛٗعبدالوىاب وأعبلمها من بعده، تأليف: عبدا ا٤بطوع، ص: )بن  ٧بمد

 (.ٖ٘ٔ - ٕٗٔ/ ٘تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، ص: )
 (.ٖٕٗ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: ) (ٖ)
 (.ٓٙٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٓ 
 

ختلقة إليهم، وٓب يكن األئمة أنفسهم راضْب عن فعل أصحاهبم
ُ
 .(ٔ)األحاديث ا٤ب

و٩با يدؿُّ على عدـ رضا أئمة آؿ بيت النبوة عن أفعاؿ أصحاهبم وأتباعهم قوؿ 
، وقاؿ ُب وصفهم: (ٕ)((: ))ولوددت أف ا فّرؽ بيِب وبينكم-رضي ا عنو-علي 

إنو ال غناء ُب كثرة عددكم مع قّلة اجتماع  ،(ٖ)))طّعانْب عيّابْب حيّادين رّواغْب
 ، وُب قولو عنهم:(ٗ)قلوبكم((

))أٍؼ لكم لقد لقيت منكم بَػْرحاً.. فبل أحرار صدؽ عند النداء وال إخواف ثقة 
 .(٘)(عند النجاء(

يقصد ىذه ا٤بقوالت وغّبىا الٍب قا٥با أئمة آؿ البيت ُب  -رٞبو ا-فالربقعي 
و٥بم  ،حيث كاف أمرىم مفضوحًا عند آؿ البيت ،الشيعة الذين كانوا ملتّفْب حو٥بم

 أقواٌؿ ُب التحذير من الشيعة الذين صنعوا ىذه الروايات.
 تكن لديهم القدرة إلسكات وٝبيع آؿ البيت، ٓب -رضي ا عنو-ويرى أفَّ عليا 

 ، كما ُب قولو:(ٙ)الذين التّفوا حو٥بم منذ بداية أمرىم
 يستطع أف يصلح أصحابو كاف بيده الشريفة السيف وا١بلد ٓب  ))مع أنو

الذين كانوا ببل شك  -رضي ا عنهم-ويوصلهم إٔب ا٢بق، وأما أصحاب سائر األئمة 
ا إحدى العلل ُب ذلك كانت عدـ وجود أسوأ حااًل من أصحاب سيدنا األمّب، ورٗب

 .(ٚ)قدرة بيد سائر األئمة((
  

                                                           

 (.ٖٙ٘( انظر: كسر الصنم، ص: )ٔ)

 (.ٙٔٔا٣بطبة رقم: )( انظر: هنج الببلغة، ٕ)

 ىكذا وردت ُب هنج الببلغة وتركتها كما ىي على ا٢بكاية.( ٖ)

 (.ٜٔٔ( انظر: ا٤برجع السابق، ا٣بطبة رقم: )ٗ)

 (.ٕ٘ٔ( انظر: ا٤برجع السابق، ا٣بطبة رقم: )٘)

أوقد النار ف هماأللوىية منبفيو  قاؿ٩بن  -ورضي ا عن-ويرده موقف علي  ،غّب دقيق الكبلـُ ( ٙ)
 قصة التحريق ا٤بشهورة. -رضي ا عنهما-أحرقهم، وأنكر عليو ابن عباس و 

 (.ٜٖ٘( انظر: كسر الصنم، ص: )ٚ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٔ 
 

 
 .(ٔ)صاةالمبحث الثاني: تطبيقو للحدود الشرعية على العُ 

يزعم الشيعة أف إمامهم ا٤بهدي إذا ظهر فإف من أّوؿ األشياء الٍب سيفعلها إقامة 
٢بدود الشرعية على الُعصاة وا٤بذنبْب، وأفَّ معُب الروايات الٍب ورد فيها بأنو يسّب ا

وبأنو يأٌب بغّب الذي يعهده الناس من الدين واألحكاـ يذكروف أفَّ  ،بالسيف إذا ظهر
 .-كما سيتبّْب -معُب ذلك أنو سيقيم ا٢بدود الشرعية على العصاة من الناس 

 جديدة. المهدي بأحكام لمجيءتمهيد ال -
إفَّ األفعاؿ الٍب سوؼ تصدر من قائم الشيعة ٧بلُّ نظر وريبة عند كل مسلم، 
ولذلك فقد تدارؾ كّذابو الشيعة وصانعو رواياهتم ىذا األمر، فاختلقوا ما يُثبت أفَّ 

 ا٤بهدي بعد ظهوره لن تكوف أفعالو من تلقاء نفسو، أو ببل دليٍل عليها.
دي بعد الظهور لتدارؾ القوؿ بأفَّ ا٤بهدي سيأٌب وقد حاولوا التأصيل ألفعاؿ ا٤به

 بغّب اإلسبلـ، فقد روى الطوسي عن أيب عبدا أنو قاؿ:
 .(ٕ)جاء بأمر غّب الذي كاف -عليو السبلـ-إذا قاـ القائم 

النوري الطربسي: ))يأٌب بأحكاـ خاصة ٓب تظهر وٓب يعمل هبا أحد إٔب  يقوؿ
                                                           

ُب  ، وا٢بدُّ حدٍ  ا٢بدود ٝبعُ  يذكر أىل العلم عند التقدمي للكبلـ على ا٢بدود الشرعية أفَّ ( ٔ)
، و٠بي ا٢بديد حديداً؛ ٤بنعو الداخل وا٣بارج إال بإذفٍ  للبواب حداداً؛ األصل: ا٤بنع، ومنو قيل

وقوع ُب مثلو، وحدود ا وا٢بد عقوبة ٛبنع من ال ع بو، أو المتناعو على من ٰباولو،لبلمتنا 

]سورة البقرة، اآلية رقم:  ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک﴿قاؿ سبحانو وتعأب:  ٧بارمو،
/ ٙىػ(، ص: ) ٕٚٚلزركشي على ٨بتصر ا٣برقي، ا٤بتوَب سنة: )[. ]انظر: شرح ا(ٚٛٔ)

 ٔ٘ٓٔ([، ولبلستزادة: الروض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع، ٤بنصور البهوٌب، ا٤بتوَب سنة: )ٜٕٙ
ىػ(،  ٕٕ٘ٔ(، رد اتار على الدر ا٤بختار، البن عابدين، ا٤بتوَب سنة: )ٕٙٙ/ ٔىػ(، ص: )
 (.ٖ/ ٗص: )

/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )٘ٙٗ /ٕ(، كشف الغّمة، ص: )ٖٚٗ)( انظر: الغيبة، ص: ٕ)
 (.ٖ٘ٓ(، منتخب األثر، ص: )ٖٙ٘



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٕٚ 
 

 .(ٔ)((-عليو السبلـ-حْب ظهوره 
 ا٤بستغرب أف ٱُبالف مهدي الشيعة شريعة اإلسبلـ الظاىرة ا٤بعروفة من سفلي

١بميع ا٤بسلمْب ُب عملو وأحكامو وسّبتو بينهم؛ ألنو سيأٌب بغّب ما كاف يُعرؼ من 
 .(ٕ)وتغيٍّب ُب قضائو وشعائره الظاىرة ،تبديٍل لدين اإلسبلـ

غّب الذي كاف عليو ويذكر أبو الفضل الربقعي أف ُب قو٥بم ٗبجيء ا٤بهدي بشيء 
حيث إف من لواـز القوؿ بتبديل شعائر الدين على يد  ،الناس معُب تعطيل الدين

ولكنو ساكت عمَّا ٰبدث  ،ا٤بهدي مع وجوده ُب عا٤بهم ا٢بإب وعلمو عن كل شيء
 -عز وجل-وغائب عن تسيّب مصاّب الناس وإقامة الدين كما أمر ا  ،حولو ُب الكوف
 .(ٖ)شريعة قبل ظهور ا٤بهديأفَّ ذلك تعطيل لل

بل وتسقط العقوبة اإل٥بية للمفّرط من الناس ُب فعل الواجبات ُب زمن ما قبل 
ظهور ا٤بهدي؛ ألفَّ ىذه األحكاـ ستتغّب وتتبدؿ إذا ظهر اإلماـ ا٤بنتظر، وال قيمة 

 للقيامة هبا وفعلها ُب زمن غيبتو.
ف، ولسنوات معدودة قبل ٍب ما الفائدة من إقامة ا٤بهدي لدين ُب آخر الزما

القيامة؟! أليس من األؤب أف تقـو الشعائر ويظهر الدين ُب كل حْب ووقت، وتكوف لو 
 .(ٗ)الغلبة ُب األرض والظهور على ٝبيع األدياف؟!

 ومن األحكاـ ا١بديدة الٍب سيأٌب هبا اإلماـ الثاين عشر ما يلي:

                                                           

 .(ٕٖٚ/ ٔالنجم الثاقب، ص: ) (ٔ)
صفة األذاف الشرعي سيغّّب ُب  ا٤بهدي فإ: تبديلو للشرائع الظاىرة قوؿ النعماينومن ( ٕ)

 ([.ٖٕٙلغيبة، ص: )]انظر: ا .ُب األذاف!! ا تعأب با٠بو العرباين للصلوات فيدعو

 (.ٗٗ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)

 غّبهم منبل ٘بد أىل السنة فاعَباضات  لىالشيعة ع عند( حينما تبحث عن أجوبة مفيدة ٗ)
ن ٓب يقبل ٗبا لدى مّ ع قاؿأيب زينب النعماين  ابنَ  أفّ  ا٢ُبجج، ومنها الية منالتربيرات ا٣ب

من منزلة أقل  ة من اإلماـ!، حيث إفَّ منزلة الناقدإنو بسبب الغّب  :ا٤بهدي من فضائل ومزايا
 ([.ٖٔٗمن فضل ومنزلة. ]انظر: الغيبة، ص: ) كثّب من الناس ٗبا لوم  ال يسلّ  ا٤بهدي، ولذا



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٖٚ 
 

 .-رضي اهلل عنها-إقامتو الحد على أم المؤمنين عائشة  -
 ،-أي إنّو ظلَّ معطبًل طيلة ىذه القروف-يزعموف أف ىذا ا٢بد ٓب يُقم من قبُل، 

ويذكروف بأف مهديهم ا٤بنتظر ىو من سيقـو بتنفيذه بعد ظهوره، ويستدلوف على ذلك 
 ٗبا أخرجو اجمللسي عن أيب جعفر أنو قاؿ:

وحٌّب ينتقم البنة  ،أما لو قاـ قائمنا لقد ردَّت إليو ا٢بمّباء حٌّب ٯبلدىا ا٢بدَّ 
 منها. -عليها السبلـ-٧بمد فاطمة 

، قيل -صّلى ا عليو-فقيل لو: وٓب ٯبلدىا ا٢بد؟ قاؿ: لفريتها على أـ إبراىيم 
 ؟ فقاؿ:-عليو السبلـ-لو: فكيف أّخره ا للقائم 

 -عليو السبلـ-وبعث القائم  ،رٞبة -y-ارؾ وتعأب بعث ٧بمدًا إف ا تب
 .(ٔ)نقمة

 وقد فّند الربقعي وجو ا٣بلل ُب ىذا ا٢بد ا٤بزعـو من وجهْب:
أي رجعة بعض األموات إٔب -إف القصة تستند إٔب القوؿ بالرجعة  الوجو األّول:
ذه الروايات: إف القوؿ : ينبغي أف نقوؿ لواضعي مثل ىوقال، (ٕ)-الدنيا قبل قياـ القائم

برجعة بعض األموات إٔب الدنيا قبل يـو القيامة ٨بالف لكثّب من آيات القرآف الكرمي، 

                                                           

(، ٕٚٙ/ ٕ(، علل الشرائع، للشيخ الصدوؽ، ص: )ٖٗٔ/ ٕ٘نظر: ٕبار األنوار، ص: )( أ)
 -رضي ا عنها وأرضاىا-ْب عائشة بل ال يقف األمر عند ىؤالء القـو عند أـ ا٤بؤمن

يذكروف عنهما بأف القائم سيخرجهما غضْب  -رضي ا عنهما-فالشيخاف أبو بكٍر وعمُر 
رطبْب، فيلعنهما ويتربأ منهما ويصلبهما، ٍب ينز٥بما وٰبرقهما، ٍب يذريهما ُب الرياح. ]انظر: 

ت والعزى. ]انظر: ا٤برجع ([، وذكروا أهنما البلٕٔ/ ٖ٘(، )ٖٙٛ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )
(، وىذا من العدؿ الذي يّدعوف ٖٗٙ/ ٔ([، كماؿ الدين، ص: )ٕٗٛ/ ٕ٘السابق، ص: )

 أف ا٤بهدي سيقـو بو وٲبؤل بو األرض بعد أف امتؤلت ظلماً وجوراً!!.

: إف النوري الطربسي ويتوّسعوف ُب رجعة األموات ألغراض غّب إقامة ا٢بدود، ومن ذلك قوؿ (ٕ)
-حضور ٦بموعة من األموات ُب جيشو، كما نسب ىذا القوؿ ص اإلماـ ا٤بهدي من خصائ
 ([.ٖٔٓ/ ٔ]انظر: النجم الثاقب، ص: )إٔب ا٤بفيد.  -أيضاً 



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٗ 
 

 ومن ذلك قولو تعأب:

 .(ٔ)﴾ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴿

لك أنو ليس ٩بكنًا لئلنساف ُب أي مرحلة من مراحل خلقو و٭بّوه أضف إٔب ذ
 -دوف دليٍل قوميٍ -ومن ٍبَّ فبل ٲبكننا أف نقوؿ  ،وتكاملو أف يرجع إٔب ا٤براحل السابقة

إف بعض الناس سّبجعوف إٔب الدنيا بعد أف كانوا قد انتقلوا منها إٔب عآب الربزخ؛ أي 
 مرحلة الدنيا.عآب ما بعد 
 تعأب:و  ا٢بق تبارؾ ؿو قى بطبلف قو٥بم يدؿ علو 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﴿

أبو  ، يقوؿ(ٕ)﴾﮾  ﮿    ﯀  ﯁        ﮽﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮸﮷  ﮶﮵
 الفضل الربقعي عن ىاتْب اآليتْب:

وٓب يذكر أي  ،ذكر ا تعأب النفخ ُب الصور والقيامة بعد ىاتْب اآليتْب مباشرةً و 
القيامة األؤب ويـو  ألنو ال يوجد بْب ا٤بوتةِ  ؛القيامةيـو شيء عن الرجوع إٔب الدنيا قبل 

 الربزخ فقط ال غّب.حياة إال 
ولن  ،لدنياُب ا واحدةً  أهنم ماتوا مرةً بو  ،ىل ا١بنة يتعجبوف من سعادهتمأف أكما 

 تعأب:ا ؿ و قٲبوتوا بعد ذلك حْب يدخلوف إٔب ا١بنة، ويدؿُّ عليو 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ﴿

و٤با قالوا:  ثافٍ  أنو لو كاف ىناؾ ُب الدنيا رجعة لكاف ىناؾ موتٌ  ، مع(ٖ)﴾ڌ  ڌ

ۓ  ڭ  ﴿تعأب: ا ؿ و وكذلك ق   ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ﴿

                                                           

 (.ٙٔ - ٘ٔرقم: ) تافاآليسورة ا٤بؤمنوف، ( ٔ)
 (.ٓٓٔ - ٜٜرقم: ) تاف( سورة ا٤بؤمنوف، اآليٕ)
 (.ٓٙ - ٛ٘( سورة الصافات، اآليات رقم: )ٖ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚ٘ 
 

 .(ٔ)﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 عن ا٤بسيئْب:تعأب قاؿ  كما

ڃ  ڃ  ﴿، وقاؿ: (ٕ)﴾چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ﴿

 .(ٗ)،(ٖ) ﴾ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ      ڃ

اللهي أبو الفضل الربقعي ُب إنكار القوؿ برجعة األموات وقد وافق ا٤بصلح ـ. عبد
 من قبورىم قبل ٦بيء يـو القيامة فقاؿ:

))ال توجد ُب القرآف الكرمي أيُّ آية تشّب إٔب رجوع األموات إٔب عآب الدنيا قبل 
 .(٘)بل يوجد ما ينفي ذلك بصراحة(( ،يـو القيامة

رافات ودعاة التفرقة أنو قد جاءت عدة إنَّو ٤بَّا رأى ا٤بؤمنوف با٣ب :الوجو اآلخر
آيات ُب القرآف الكرمي ُب الدفاع عن عائشة ساءىم ذلك؛ فلّفقوا بداًل من حادثة 

 اإلفك ا٤بعروفة الٍب أنكرىا القرآف الكرمي، قصًَّة مضموهنا ما يلي:
إف إبراىيم ليس ابنك بل ىو ابن فبلف!! فأمر النيب  -y-أف عائشَة قالت للنيب 

فلّما ذىب عليٌّ لقتل الرجل  ،!(ٙ)أف يذىب ويقتل ذلك الشخص -عليو السبلـ-علياً 

                                                           

 (.ٙ٘ة الدخاف، اآلية رقم: )( سور ٔ)

 (.ٜ٘( سورة األنبياء، اآلية رقم: )ٕ)
 (.ٖٔ( سورة يس، اآلية رقم: )ٖ)
ُب تفصيل إبطاؿ  -رٞبو ا-(، وقد أطاؿ الربقعي ٖٜٗ - ٗٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)

- عقيدة الرجعة، وما ذكرتو أعبله كاٍؼ لبياف موقفو من عقيدة إقامة ا٢بد على أـ ا٤بؤمنْب
والٍب تأسست على القوؿ برجعة األموات، وأف ا٤بهدي سُيخرجهم من  -رضي ا عنها

 قبورىم لكي يُقيم عليهم ا٢بدود الشرعية.

 (.ٖٗ( نقد وٛبحيص روايات ا٤بهدي الشيعية، ص: )٘)

-كيف يأمر رسوؿ ا ما يلي: )) ُب ىذا ا٤بوضعبْب معقوفتْب الربقعي أبو الفضل  كتب( ٙ)
y- جّرد االّدعاء عليو واهّتامو؟!!بقتل م

ُ
 ((.تهم دوف التحقيق بل ٤ب



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٙ 
 

فرَّ وصعد لنخلٍة ورأى عليٌّ من أسفل النخلة أف ذلك الرجل ٦ببوٌب ]أي مقطوع 
 :فنقول (ٔ)الذكر[ وهبذا انكشف كذب عائشة!!

شأف نزوؿ هنا ٚبالف األخبار الٍب وردت بأل ؛لقصةال اعتبار ل  .ٔ
 .(ٕ)براءهتا

َـّ لنف .ٕ  دة فاطمة بذلك؟فما عبلقة السي ؛إبراىيم رض أف عائشة اهتمت أ
 و٤باذا جاء ُب الرواية أف القائم سينتقم لفاطمة من عائشة؟!.

 ،ا٢بقيقية -y-ألستم تدَّعوف أف طريقة األئمة ىي طريقة رسوؿ ا  .ٖ
وف أحياناً: إنو وُسنَّتو األصيلة؟ فلماذا ال تلتزموف هبذا األصل ُب حالة اإلماـ القائم وتقول

 وتدَّعوف ذلك ُب األحاديث التالية: ،؟(ٖ)-y- سيحكم بغّب ُسنَّة النيب
 أن مهدي الشيعة سيحكم بحكم آل داود. -

))لن تذىب الدنيا حٌب ٱبرج رجل منا أىل البيت ٰبكم ٕبكم داود وآؿ داود ال 
كم ٕبكم ، ))إذا قاـ قائم آؿ ٧بمد ح(ٗ)يسأؿ الناس بّينة، يُعطي كل نفس حكمها((

 .(٘)داود وسليماف ال يسأؿ النّاس بيّنة((
مع أهنم  -y-فهذه الروايات تبّْب أف مهدي الشيعة لن يسّب على سنة الرسوؿ 

                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ ٕ٘ذكر ىذه القصة ٧بقق ٕبار األنوار، ص: ) (ٔ)
، -رضي ا عنها-ليست أخباراً، ولكنها آيات كرٲبة قطعية الداللة على براءة أـ ا٤بؤمنْب ( ٕ)

ۅ  ۅ  ۉ  ﴿إٔب قولو:  ﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿من قولو تعأب: وىي 

 [.(ٚٔ - ٔٔ) :]سورة النور، اآليات رقم ﴾ې      ې  ې       ې  ى  ۉ
بعث القائم رٞبة و  -y-إف ا تبارؾ وتعأب بعث ٧بمدًا ))الرواية: آخر ( يعِب بو ما ورد ُب ٖ)

 ((.نقمة -عليو السبلـ-

(، كشف الغمة، ٗٚٗ(، الغيبة، للطوسي، ص: )ٜٖٔ، ٕٖٓ /ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٗ)
 (.ٕٖ٘/ ٔ(، النجم الثاقب، ص: )ٜٖٚ/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٕٙٙ/ ٖص: )

من ا٤بهد إٔب  -عليو السبلـ-(، اإلماـ ا٤بهدي ٓٓ٘النجم الثاقب، ٙبقيق علمي، ص: ) (٘)
 (.ٛٗٗ - ٗٗٗظهور، ص: )ال



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٚ 
 

ٍب يرووف بأنو ٰبكم بغّب أحكامو  ،-y-يّدعوف أنو وٝبيع األئمة يسّبوف على سنتو 
 .-عليو الصبلة والسبلـ-

 ،٤بهدي بْب ا٤بتخاصمْب بغّب بّينةوبالغ النوري الطربسي ُب بياف معُب حكم ا
 .(ٔ)وذكر أنّو يقضي بعلمو من غّب أف يطلب شهادة أحٍد وعدَّه من خصائصو

ونقل النجم الطبسي رواية حكم ا٤بهدي ٕبكم آؿ داوود، وكأنو قد غلبو ا٢بياء 
 .(ٕ)من فداحة ىذه الدعوى، فسكت عنها وترؾ التعليق عليها

ار ىذه الروايات ا٤بتضمنة تبديبًل ألحكاـ وال يعفيو سكوتو من مسؤولية إنك
اإلسبلـ، بل يلحقو ما يلحق اجمللسي وغّبٮبا من التواطؤ على نقل األكاذيب والزندقة 

 والسكوت عمَّا تضمنتو من ىدـٍ لئلسبلـ والقرآف والسنة.
ٍب أعقب النجم الطبسي سكوتو بالقوؿ كاذباً: ))ووردت عدة روايات من طرؽ 

 .(ٖ)٤بضامْب((أىل السنة هبذه ا
ويظهر أنو قا٥با لغرض  ،وىذه دعوى كاذبة بّْب كذهبا وعارية عن الدليل والتوثيق

التعمية والتلبيس على عامة الشيعة والتدليس عليهم لكي يهوف ُب نفوسهم قبوؿ ما 
 لدى علمائهم من زندقة ودعوة للحكم بغّب اإلسبلـ صراحًة.

ما احتوتو كتبهم من زندقة ليواجهها  فهذه ا٣برافات جعلت الربقعي يُدرؾ حقيقة
 بكل قوة ويدفع ٜبن ذلك حياتو، وكاف ٩با قالو ُب حق ىذه الروايات:

ـُ نقمٍة وعذاب!! نسأؿ ا أف يُوقظ  ،نيبُّ رٞبةٍ  -y-))إف النيّب  والقائم إما
 .(ٗ)أمتنا ويُنقذىم من أمثاؿ ىذه الكتب وىذه الروايات((

 
                                                           

 (.ٕٖ٘/ ٔ( انظر: النجم الثاقب، ص: )ٔ)

 (.ٜ٘ٔ، ص: )-عليو السبلـ-٤بهدي ُب رحاب حكومة اإلماـ ا انظر: (ٕ)

 (.ٜٚٔ، ص: )-عليو السبلـ-( ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٖ)

 (.٘ٛٗ - ٗٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٛ 
 

 .األظّلة!أخاه في  ث األخَ ورّ ل اهلل ويحكم بغير ما أنز يإن المهدي س -
لقد أورد عبلمتهم اجمللسي عن اثنْب من األئمة وٮبا: أبو عبدا الصادؽ، وأبو 

 ا٢بسن الكاظم أهنما قاال:
))لو قد قاـ القائم ٢بكم بثبلث ٓب ٰبكم هبا أحٌد قبلو: يقتل الشيخ الزّاين، 

 .(ٔ)ة((ويقتل مانع الزكاة، ويوّرث األخ أخاه ُب األظلّ 
 وقد نقل الربقعي ىذه الرواية ووصفها بأهنا خرافية!، وقاؿ عنها:

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿))ا تعأب يقوؿ: 

 ،(ٗ)﴾چ چ چ﴿ ،(ٖ)﴾ەئ وئ وئ﴿ ،(ٕ)﴾ھ
 .(٘)تابعاً للكتاب والسنة!(( عتربوف ا٤بهديبلحظوف إذاً أهنم ال يَ تُ 

يذىب إٔب القوؿ بأف مهدي الشيعة  -رٞبو ا-وا٤بعُب ُب ذلك أف الربقعي 
سوؼ ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا، ويستدؿ عليهم بالقرآف الكرمي، وأف روايتهم ا٣برافية ىي 

 الٍب أوقعتهم ُب ا٤بخالفة الصرٰبة للقرآف والوقوع ُب الكفر.
 يقتل كّذابي الشيعة.و  أبدًا، أنو ال يقبل الجزية من أىل الذّمةالقول ب -

من ا٢بدود ا١بديدة الٍب سيأٌب هبا مهدي الشيعة وسيقيمها ُب زمانو ما ذكره 

                                                           

 -عليو السبلـ- رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ، ُب(ٜٖٓ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٔ)
(، وقاؿ ٧بقق البحار ُب بياف معُب األظلة: ))يعِب عآب األشباح ٜٔٔ - ٙٛٔص: )

واألرواح قبل ىذا العآب((، وال يُدرى ما حقيقة ىذا العآب الذي وصفو ٧بقق البحار بعآب 
ء أحكاـ الشرع عليو؟!، اللهم األشباح واألرواح؟!، وال كيف يتم إدراكو ومعرفتو ليصح إجرا

 إال أف حقيقة ىذا األمر تعطيل شريعة ا تعأب ُب ا٢بكم بْب الناس ُب ىذه األرض.

 (.ٗٗ( سورة ا٤بائدة اآلية رقم: )ٕ)
 (.٘ٗ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٖ)
 (.ٚٗ( سورة ا٤بائدة، اآلية رقم: )ٗ)
 (.ٓٛٗ( ٙبقيق علمي، ص: )٘)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٜٚ 
 

ا٢بكم با١بزية وال يقبلها النجم الطبسي بأنو إذا ظهر فسيقـو بقتل كّذايب الشيعة، ويرفع 
 .(ٔ)-رضي ا عنو-أيب طالب بن  من ذمٍي أبداً، ونسبو لعلي

من ىذه األحكاـ واألفعاؿ  -رٞبو ا-وبذلك نتعرؼ على موقف أبو الفضل 
بللة؛ ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا، ويبدؿ ضا١بديدة الٍب سيأٌب هبا مهدي الشيعة وأنو إماـ 

 وينكره الربقعي وال يوافقو.اإلسبلـ وشعائره الظاىره، 
وأنو يتضّمن تعطيل الدين ُب الفَبة الٍب يعلم  ،ويرى أنو معارض لكتاب ا تعأب

ومع ذلك يَبؾ القياـ هبا حٌب آخر  ،ا٤بهدي عنها أنو ال يوجد من يقـو هبذه ا٢بدود
 الزماف.
 

  

                                                           

 (.ٛٛٔ، ص: )-عليو السبلـ-كومة اإلماـ ا٤بهدي ( انظر: ُب رحاب حٔ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٓ 
 

 
 .ونداء المهدي ب"أمير المؤمنين" و  حكم التسمَّي بـ:المبحث الثالث: 

رضي ا -أيب طالب بن  )أمّب ا٤بؤمنْب( با٣بليفة عليٍ  (ٔ)لقد خصَّ الشيعة لقب
وزعموا أفَّ من أطلق ىذا اللقب على  ،دوف غّبه من خلفاء ا٤بسلمْب وأمرائهم -عنو

 غّب ا٣بليفة علي فهو كافر!!.
ومن  ،و كاف الشخص الذي أُطِلق عليو اإلماـ ا٤بهدي فبل يسمَّى بأمّب ا٤بؤمنْبول

 ٠بّاه بو فهذا كفر؛ إذ ال ٯبوز تسمية أحٍد قبل علي وال بعده هبذا االسم.
 فقد أخرج اجمللسي عن جعفر الصادؽ أف رجبلً قاؿ لو:

أمّب ا٤بؤمنْب ال لنسّلم على القائم بإمرة ا٤بؤمنْب؟ قاؿ: ال، ذلك اسٌم ٠بّاه ا 
 .(ٖ)،(ٕ)يسّمى بو أحد قبلو وال بعده إال كافر

ويعلل القزويِب سبب عدـ إطبلؽ الشيعة لقب )أمّب ا٤بؤمنْب( على إمامهم 
ماـ، وألفَّ نداءه بلقب ا٤بهدي أو لقب أمّب ا٤بنتظر أنو من باب التعظيم والتبجيل لئل

 ا٤بؤمنْب ليس فيو كماؿ تبجيلو وتعظيمو، حيث يقوؿ:
ستفاد من ىذا ا٢بديث وغّبه، أنو ال ُيسمح للناس أف يُنادوا اإلماـ ا٤بهدي 

ُ
))وا٤ب

: السبلـ عليك -مثبلً -با٠بو وكنيتو حْب السبلـ عليو، بأف يقولوا:  -عليو السبلـ-
 ا تعأبدي، وأمثاؿ ذلك، وىذا يدؿ على التعظيم والتجليل، كما هنى أيّها ا٤به

 :-عز وجل-با٠بو، قاؿ  -y-ا٤بسلمْب أف ينادوا رسوؿ ا 

                                                           

فهو ُب سياؽ نقل   أنو اسمٌ  عنو ، وإذا ذكرتُ ًا كما ُب روايتهموليس ا٠ب أمّب ا٤بؤمنْب لقبٌ  (ٔ)
 مناقشتهم.معرض كبلمهم أو 

(، علل ٕٔٗ - ٔٔٗ/ ٔ(، أصوؿ الكاُب، ص: )ٖٖٚ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)
 (.ٗٚٔ - ٖٚٔ/ ٔنجم الثاقب، ص: )(، الٜٔٔ/ٔالشرائع، ص: )

 .و، ونسبو، وكناهوألقاب ا٤بهدي( انظر: مبحث: أ٠باء ٖ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٔ 
 

 .(ٕ)(((ٔ)﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿
: )ا٤بهدي(، أو لقب: )أمّب ا٤بؤمنْب( فعٌل فّبى أف ٦بّرد نداء اإلماـ ا٤بنتظر بلقب

، وأف الواجب نداؤه ٗبا يتضمَّن تعظيمو وتبجيلو وذلك مثل قو٥بم: ))السبلـ  ،٧برـّ
عليك يا بقية ا((، أو قو٥بم: ))السبلـ عليكم يا أىل بيت الرٞبة والنبّوة، ومعدف 

 .(ٖ)العلم وموضع الرسالة((
ا٤بتضمنة تكفّب من يقوؿ للمهدي ))أمّب وقد نقل الربقعي الرواية السابقة 

 ا٤بؤمنْب((، وبْب وجوه ا٣بطأ فيها، وأنقل ىذه الوجوه حسب ترتيبها التإب:
وقد نسب ىؤالء اجملاىيل  (ٗ): أف الذي رواىا ٦بهوؿ عن ٦بهوؿ عن ٦بهوؿأوالً 

 .(٘)خزعببلت إٔب اإلماـ، ومنها: أفَّ اسَم أمّب ا٤بؤمنْب خاٌص بعلي
  ،و ٱبالف العقل والتاريخ؛ ألفَّ كّل من يؤّمره ا٤بؤمنوف فهو أمّب ا٤بؤمنْب: أنَّ ثانياً 

 كما حدث ُب اليـو األوؿ لتوّٕب علي عندما بايعوه فقاؿ وىو على ا٤بنرب:
، (ٚ)، وُب لغة العرب أيضًا ىو كذلك(ٙ)أيها الناس ال يكوف أمٌّب إال من تؤّمرونو

                                                           

 (.ٖٙ( سورة النور، اآلية رقم: )ٔ)

 (.ٔٓٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( اإلماـ ا٤بهدي ٕ)

 ( ا٤برجع السابق.ٖ)

بن ٧بمد الفزاري:  : جعفراألولي، ٓب يذكر الربقعي أ٠باء ىؤالء اجملاىيل، وقد ذكرىم اجمللس( ٗ)
قاؿ عنو ا٣بوئي: كاف ضعيفًا ُب ا٢بديث، وكاف يضع ا٢بديث وضعاً، ويروي عن اجملاىيل، 
وقيل عنو: كاف فاسد ا٤بذىب والرواية، وقيل: كاف مَبوؾ ا٢بديث ٝبلة، وقيل: روى ُب مولد 

: عمراف ثانيوال ([،ٜٓ - ٚٛ/ ٘القائم أعاجيب. ]انظر: معجم رجاؿ ا٢بديث، ص: )
ابن داىر: ال يوجد لو ذكٌر، فهو من اجملاىيل الذين يروي عنهم جعفر الفزاري كما قالو 

: رجٌل، وىذا صريح ُب جهالتو، فليس لو اسٌم وال وصٌف، ويؤكد كبلـ والثالث ا٣بوئي،
 ا٣بوئي أف الفزاري يروي عن ٦باىيل.

 (.ٕٔ٘( سؤاؿ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي )عج(، ص: )ٓٓ٘( انظر: )٘)

ٓب أعثر عليو هبذا اللفظ، وا٤بعُب الذي يقصده الربقعي ظاىر؛ أي إفَّ من يؤمره الناس عليهم ( ٙ)
 فإنو يطلق عليو لقب )أمّب ا٤بؤمنْب(.

والبخاري أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث، وخطب ، النحو: أمّب ا٤بؤمنْب ُب ػكاف يلّقب الفرّاء ب (ٚ)
= 



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٕٚ 
 

مّب ا٤بؤمنْب الذي ًبَّ دفنو ُب مزار شريف فمن أّمره ا٤بؤمنوف فهو أمّب ا٤بؤمنْب كأ
 .(ٔ)بأفغانستاف
أو ا٤بؤمنوف  -y-: يلزمهم القوؿ أف من نادى أحداً كاف قد أّمره رسوؿ ا ثالثاً 

 على عدد من ا١بيش أو بلٍد من البلداف بنداء أمّب ا٤بؤمنْب فهو كافر!.
بقوه هبذا اللقب فهل : أف أمّب ا٤بؤمنْب بنفسو كاف يلّقب ا٣بلفاء الذين سرابعاً 

 يكفر بذلك ؟!.
فلماذا يكفر  ،: أف الكافر ىو من أنكر أصبًل من أصوؿ الدين اإلسبلميخامساً 

 .(ٕ)من أنكر شيئاً ليس من أصوؿ اإلسبلـ؟

                                                           
= 

 نكب كنانَػَتو فَعَجم عيداهنا عودًا عوداً((. ]انظر: ا٢بجاج يومًا فقاؿ: ))إف أمّب ا٤بؤمنْب
بن  ([، وقاؿ الفارايب: ))وجاء عن أمّب ا٤بؤمنْب عمرٕٔ٘/ ٔهتذيب اللغة، ص: )

([، ويقوؿ ابن سيده: ))دخل نفٌر على ٕٔٔ/ ٔا٣بطاب((. ]انظر: الصحاح، ص: )
/ ٖ(. ]انظر: ا٤بخصص، ص: )ا٤بنصور فقاؿ قائل منهم: يا أمّب ا٤بؤمنْب، إفَّ ىذا شدَّ علّي(

ٖٜ.]) 

ُب أفغانساف ألحد األموات يوجد مرقد يسخر الربقعي ىنا من الشيعة ويستهزئ هبم، حيث  (ٔ)
رضي ا -ٗبدينة )مزار شريف( من أشهر مدف أفغانستاف، ويزعم الشيعة أف ا٤بدفوف فيو علي 

ويلقبونو بأمّب  -عنهما رضي ا-بن علي  ، ويزعم آخروف أف ا٤بدفوف فيو ابنو عمر-عنو
ا٤بؤمنْب، وا٢باصل أف الربقعي يريد أف يقوؿ ٥بم إف ىذا الشخص ا٤بختلف فيو يلقب بأمّب 

 ا٤بؤمنْب، فهل تكفروف بذلك؟؟.

يرى أىل السنة وا١بماعة أف الكفر ال يقتصر على أعبلىا وىو إنكار أصوؿ الدين فحسب، ( ٕ)
قواًل أو فعبًل أو شّكاً، وكما أفَّ اإلٲباف شعب،  -والعياذ با-بل قد يقع اإلنساف ُب الكفر 

فكذلك الكفر شعب، وال تقف ىذه الشعب على اإلنكار وا١بحود فحسب، يقوؿ الشيخ 
حافظ حكمي: أنواع الكفر ال ٚبرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر 

اجتمعت ُب شخص  عناد واستكبار، وكفر نفاؽ، فأحدىا ٱبرج من ا٤بلة بالكلية، وإف
([. ٖٜ٘/ ٕفظلمات بعضها فوؽ بعض. ]انظر: معارج القبوؿ بشرح سّلم الوصوؿ، ص: )

فبل يصح قصر الكفر على إنكار األصوؿ، وقد يقع ا٤برء بالكفر وىو غّب منكر ألصوؿ 
= 



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٖٚ 
 

: أفَّ الراوي اجملهوؿ الوّضاع يريد أف يقوؿ لنا: إف ا٣بلفاء الذين خوطبوا سادساً 
 بلقب أمّب ا٤بؤمنْب كانوا كفاراً.

: أفَّ كلمة: )أمّب ا٤بؤمنْب( ليست ا٠باً بل ىي لقب، وأف اسم سيدنا األمّب ابعاً س
 .(ٔ)عليٌّ وليس )أمّب ا٤بؤمنْب( -رضي ا عنو-

 : أهنم جعلوا اإلمارة على ا٤بؤمنْب كفٌر؟.ثامناً 
 .(ٕ): من ا٤بستحيل أف ٯبهل الصادؽ أف )أمّب ا٤بؤمنْب( ليست ا٠باً تاسعاً 

-جو التسعة الٍب ذكرىا أبو الفضل الربقعي يتبّْب موقفو    فمن خبلؿ ىذه األو 
أيب بن  ٘باه ىذا اللقب الذي حكم الشيعة بتكفّب من أطلقو على غّب علي -رٞبو ا
 ، وبياف موقفو من غلوىم ُب تعظيم ا٤بهدي وتبجيلو.-رضي ا عنو-طالب 

 .-رضي اهلل عنو-( على عليٍّ سبب إطالق لقب )أمير المؤمنين -
 -رضي ا عنو-أيب طالب بن  وكاف من األسباب الٍب جعلتهم ٱبصُّوف علي

ىو  -عز وجل-هبذا اللقب دوف غّبه، ولو كاف ا٤بهدي ا٤بنتظر، ىو زعمهم بأفَّ ا 
 الذي لّقبو بػ: )أمّب ا٤بؤمنْب(.

فقد أخرج الكليِب عن أيب جعفر أنو ُسِئَل: ٓب ٠ّبي أمّب ا٤بؤمنْب؟ قاؿ: ا ٠بّاه 
 وىكذا أنزؿ ُب كتابو:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴿

 .(ٗ)وأف ٧بمداً رسوٕب وأف علياً أمّب ا٤بؤمنْب (ٖ)  ﴾ڄ  ڄ
مهم ُب كبلـ ا وُب ىذه الرواية ٧باولة لتحريف القرآف الكرمي، وإدخاؿ كبل

                                                           
= 

اإلسبلـ كا٤بستهزئ بآيات ا تعأب أو الساحر وغّبٮبا، ومن مقاالت الرافضة ما ىو كفٌر 
 حريف القرآف الكرمي وغّب ذلك.بّْب كت

 (.ٕٗٛ - ٕٕٛكسر الصنم، ص: )انظر:  ( ٔ)

 (.ٔٔ٘ - ٓٔ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

 (.ٕٚٔسورة األعراؼ، اآلية رقم: ) (ٖ)
 (.ٕٔٗ/ ٔ( أصوؿ الكاُب، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٗ 
 

تعأب، وىذا موجٌب لردىا وسقوطها، بل وموجب لوقوعهم ُب الكفر الذي ٰبذّروف منو  
كا٤بستجِّب من   ،كما ُب روايتهم السابقة، فكانوا ٩بن ىرب من شيء فوقع ُب أشد منو

 الرمضاِء بالناِر.
ا كتابة وا٤بعُب الصحيح ٥ب ،ىذا فضبًل عن أف اآلية الكرٲبة ال تتعلق ٗبا يقولونو

ا٤بيثاؽ بتوحيد ا تعأب على العباد قبل أف ٱُبلقوا، وليس فيها إشارة ألمّب ا٤بؤمنْب 
وىذا كبلـ اجملانْب كما يقولو شيخ اإلسبلـ ابن  ،-رضي ا عنو-أيب طالب بن  علي
فإف األنبياء واألمم السابقة ٝبيعهم ماتوا قبل أف ٱبلق ا  ،-رٞبو ا تعأب-تيمية 
 فكيف يكوف أمّباً على من مات قبلو. ،ٔب علياً تعا

وليس لو إمارة  ،كاف أمّباً على أىل زمانو  -رضي ا عنو-وغاية ما ُب األمر أنو 
 .(ٔ)على َمن ُخِلَق ِمن قبِلو وال على َمن سُيخلق ِمن بَعِده

 
  

                                                           

(، شرح الطحاوية ٕٜٕ - ٕٛٛ/ ٚ(، منهاج السنة، ص: )ٕٙٗ/ ٔ، ص: )انظر: ا٤بنتقى (ٔ)
 (.ٖٓٓ - ٜٕٚ/ ٖ(، معآب التنزيل، ص: )ٜٖٓ - ٖٖٓ/ ٔالعز، ص: )البن أيب 



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚ٘ 
 

 
 .عنق كل من لم يقر بالواليةلالمبحث الرابع: ضرب المهدي 

إفَّ من أبرز األعماؿ الٍب سيقـو هبا مهدي الشيعة القياـ بنشر التشيع والرفض 
 ،وليس إحياء السنة أو إعادة الناس إٔب اإلسبلـ وإقامة العدؿ، وليس ىذا افَباًء عليهم

 .(ٔ)بل ىو ما تنطق بو روايتهم ويعتقدونو
ف ا٤بهدي سيضرب عنق كل من ٓب يقّر بالوالية آلؿ البيت، فإف كما يذكروف بأ

 ٓب يضرب عنقو فسيجعلو مثل أىل الذّمة يؤدي ا١بزية كما يؤدوهنا.
ويدؿُّ على ذلك ما أخرجو اجمللسي عن أيب عبدا أنو قاؿ: إذا قاـ القائم َعَرضوا  

أو أقرَّ با١بزية فأّداىا  كل ناصب عليو فإف أقرَّ باإلسبلـ وىي الوالية وإال ضربت عنقو 
 .(ٕ)كما يؤدي أىل الذّمة

 وعن أيب عبدا أنو قاؿ عن أىل الذّمة:
 .(ٖ)، ويؤدوف ا١بزية عن يٍد وىم صاغروف-y-يسا٤بهم كما سا٤بهم رسوؿ ا 

                                                           

. ]الغيبة، ص: : إف القائم يسّب بالقتل وال يستتيب أحداً قاؿ جعفر أبا فَّ أالنعماين  ذكر (ٔ)
عن أيب عبدا: (، و ٕٖٓ(، منتخب األثر، ص: )ٖٖ٘/ ٕ٘([، ٕبار األنوار، ص: )ٖٕٚ)

عّلق  ([.ٖٚٔ/ ٕ٘. ]ٕبار األنوار، ص: )ولنا أٝبعْب -y-إذا قاـ قائمنا انتقم ا لرسولو 
واألئمة حٌب ينتقم ٥بم من  -y-اقَبفو الناس ا٤بعاصروف ٘باه الرسوؿ  الربقعي بقولو: أيُّ ظُلمٍ 

اقَبفو ٨بالفوىم عدـ لظلم الذي سيتبّْب أف ا([، و ٖٜٗ. ]انظر: ٙبقيق علمي، ص: )الناس؟!
 .تهموالياإلٲباف ب

(، ُب رحاب ٕٕٚ/ ٛ(، الكاُب، ص: )ٖ٘ٚ، ٖٖٚ/ ٕ٘األنوار، ص: ) ( انظر: ٕبارٕ)
(، ٪بد ُب ىذه الرواية أف ا٤بهدي ٔٚٔ-ٓٚٔ، ص: )-عليو السبلـ-حكومة اإلماـ ا٤بهدي 

إال  ،-y-يسا٤بهم كما سا٤بهم رسوؿ ا والٍب تليها تذكر أنو  ،يقبل ا١بزية من أىل الذمة
ؿ: ))ومعُب تُرفع ا١بزية، أنو ال يقبل من أىل الكتاب فيقو  ةئماأل عقيدةأف الكوراين يناقض 

، فتارًة يذكروف أفَّ ا٤بهدي متناقضهوىذا من ([، ٕٚ٘إال اإلسبلـ((. ]عصر الظهور، ص: )
 !!.هايقبللن ٓب يؤمنوا بالوالية، وتارة يذكروف أنو  اب إفسيقبل ا١بزية من أىل الكت

عليو -ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي (، ٖٔٛ، ٖٙٚ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
= 



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٙ 
 

قاؿ فيمن خالفهم: ))إف ا قد أحلَّ لنا دماءىم عند قياـ  وعن أيب عبدا أنو
ولذلك يقوؿ  ،، فاألمُر ٧بسوـٌ عند الشيعة مع قدـو اإلماـ الثاين عشر(ٔ)((قائمنا

 .(ٕ)فالقتل اجمللسي ُب ىذا ا٤بعُب: ظاىر الروايات أنو ال يقبل إال اإلٲباف وإال
وقد علََّل النجم الطبسي ذلك بقولو: ))لو مواجهة مع كل ا٤بعارضْب لو، والذين 

 .(ٖ)يُعتربوف موانع وصداً عن إقامة ا٢بكومة اإل٥بية، وىم ا٤بناوؤف((
الشيعة أنو لن يأٌب ألجل إعادة الناس لكتاب ا تعأب  فهذه حقيقة مهديّ 

لتشّيع والرفض بْب ا٤بسلمْب ومن ٱبالف أوامره ا لنشروإ٭با سيأٌب  ،-y- رسولووسنة 
 كي ال ٰبوؿ دوف إقامة دولة اإلماـ ا٤بنتظر!!.  أف يضرب عنقوفإّف مصّبه 

وذكر أهنا تكوف  ،وقد ٙبّدث القزويِب عن طريقة ا٤بهدي ُب قتل ا٤بخالفْب لو
كاف يفعلو   وأفَّ ُب ىذا الفعل إحياء ٤با ،بالضرب بالسيف لرقبة اجملـر حٌب تنقطع أوداجو

ال كما تفعلو ا٢بكومات ا٢بالية من قتٍل بالرصاص  ،بضرب األعناؽ -y-رسوؿ ا 
 .(ٗ)أو الشنق واإلعداـ بالكهرباء والسم وا٤بوت ٙبت التعذيب

من ىذه الروايات الٍب يعتقدىا الشيعة ُب  -رٞبو ا-وأما بالنسبة ٤بوقف الربقعي 
 ثة أوجو:مهديهم فقد أنكرىا وردَّ عليها من ثبل

ا تتضمن تصوير اإلماـ الثاين عشر للشيعة على أنو األول ـٌ ٥بم بأهنَّ : وفيو إلزا
 شخٌص ٨بالٌف للسُّنَّة َو٨ُبالٌف لِِفْقِو اإلسبلـ.

 .(٘): إف الوالية ليست من أصوؿ الدين حٌب ُيضرب عنق من أنكرىاالثاني

                                                           
= 

 (.٘ٚٔ-ٗٚٔ، ص: )-السبلـ

 (.ٜٚٔ(، ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٖٙٚ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)

 (.ٜٚٔ(، ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي، ص: )ٓٙٔ/ ٕٙ( انظر: مرآة العقوؿ، ص: )ٕ)

 (.ٔٛٔ( ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)

 (.ٖٛٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-ا٤بهدي ( انظر: اإلماـ ٗ)

( قدَّـ عبلمتهم األربلي الوالية على أصوؿ الدين فقاؿ: ))وأقوؿ إف الفرائض الواجبة بعد ٘)
، وا٢بج، وا١بهاد، واألمر با٤بعروؼ، والنهي عن ا٤بنكر((.  الوالية: الصبلة، والزكاة، والصـو
= 



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٚ 
 

ب عنقو ُب اإلسبلـ؛ : أف منكر أصوؿ الدين إذا ٓب يكن ٧بارباً ٓب ٯبز ضر الثالث
ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ﴿ألف ا تعأب قاؿ: 

، كما أف اإلسبلـ ال ٯبيز ٧باربة (ٔ)﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 .(ٖ)،(ٕ)صا٢بوا ا٤بسلمْب وٓب يعينوا الكفار ُب حرب ا٤بسلمْب الذين

فَّ واضعي ىذه الروايات كانوا على قدر كبّب من ا٢بقد والبغضاء حْب : إالرابع

                                                           
= 

عة يروف أف الوالية ىي األساس واألصل قبل أركاف ([. فالشيٖٖٖ/ ٖ]كشف الغمة، ص: )
ا ما يدؿُّ على أف محيث ٓب يرد فيه ،اإلسبلـ، والربقعي يناقشهم ٗبا ثبت ُب القرآف والسنة

كالصبلة والزكاة  ىذا األصليسوغ ضرب عنق منكر لكي الدين  من أصوؿ الوالية أصلٌ 
 حاشية الوجو ا٣بامس، ا٤ببحث ]يُراجع حكم منكر أصوؿ الدين ُب .وا٢بج وبقّية األصوؿ

 السابق[.

(، يقوؿ الشيخ صاّب الفوزاف كبلمًا رصينًا ُب بياف معُب اآلية: ٛ( سورة ا٤بمتحنة، اآلية رقم: )ٔ)
))ىذا ُب الكافر الذي ٰبسن إٔب ا٤بسلم فا٤بسلم يكافئو، بل يتأكَّد ُب حق ا٤بسلم مكافأة 

يكوف منو رؽٌّ للكافر، وألّف ىذا يدخل ُب باب  الكافر على صنيعِو ليقطع مّنَتُو عليو، وال
، فإذا رأى الكّفار من ا٤بسلمْب ىذه األخبلؽ الطّيبة والفاضلة  -وجلّ  عزّ -الدعوة إٔب ا 

/ ٕكاف ذلك مدعاة لدخو٥بم ُب اإلسبلـ((. ]إعانة ا٤بستفيد بشرح كتاب التوحيد، ص: )
ناس، ويعطوهنم ا٢بق والعدؿ، فيربّوف ([، يقوؿ الطربي: إف ا ٰبب الذين ينصفوف الٕٕ٘

 ([.ٖٕٖ/ ٖٕمن بّرىم، وُٰبسنوف ٤بن أحسن ٥بم. ]جامع البياف، ص: )

ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿( وقد أشار الربقعي ٥بذا ا٤بعُب ُب ذكره لقولو تعأب: ٕ)

[، يقوؿ الطربي: (ٜٓ) :]سورة النساء، اآلية رقم ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې
/ ٛ))ألقوا إليكم قياَدىم واستسلموا لكم، ُصلحًا منهم لكم وَسَلَماً((. ]جامع البياف، ص: )

([، ويتجّلى ذلك أكثر بإكماؿ اآلية ووصلها بتاليتها حيث بّينت أف الذين يقاتلوف ٖٕ
  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴿اَىدوف ويُقتلوف قاؿ تعأب: ا٤بسلمْب وٓب يصا٢بوىم فإهنم ٯبُ 

ىئ  يئ  جب    مئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ

 للمسلمْب[، ففي األؤب ٓب ٯبعل ا (ٜٔ) :]سورة النساء، اآلية رقم ﴾حب  خب  مب
 .عليهم سلطاناً مبيناً  لمسلمْبوُب األخرى جعل تعأب ل ،بيبلً عليهم س

 (.ٕٔ٘-ٔٔ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٖ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٛ 
 

وكانت لديهم رغبة شديدة ُب قتل ٨بالفيهم بشكل ٝباعي،  ،وضعوا ىذه القصص
ُنزَّه عن األىواء فألصقوا رغبتهم ىذه باإلماـ وبالقائم الذي يُعجبهم، وإال فإ

فَّ الشارع ا٤ب
 .(ٔ)واألغراض ال تصدر منو مثل ىذه األقواؿ مطلقاً 

كما بّْب الربقعي أفَّ ا٥بدؼ من روايات ضرب أعناؽ ا٤بخالفْب وقتل من ٓب يقر 
كانوا ينووف القضاء على األمويْب   حيث ،أنصار العباسيْببالوالية من وضع الكذابْب 
 وضعوا الروايات الٍب تؤيد مذىبهم.٤بسلمْب فليحلُّوا ٧بلَّهم ُب حكم ا

ولكي ال يفقدوا  ،اإل٠باعيلية فوضعوا األحاديث لزعمائهموتأّسى هبم طائفة 
تلّقوا ىذه األخبار و سّذج الالشيعة  فجاء مؤلفو ،ويبقوىم مستعدين للثورة ،أتباعهم

ا٤بتكلموف قاـ بعد ذلك ٍب  ،مذىبهممن عقيدهتم و  ابالقبوؿ، لتصبح بعد مدَّة جزءً 
 .(ٕ)باخَباع أنواع األدلة لَبسيخ ىذه العقيدة وتقويتها الشيعة
وذكَر ٫بواً من كبلـ الربقعي  ،لظروؼ ىذه ا٢بقبةاإلصبلحي أٞبد الكاتب  أشارو 
 .(ٖ)عقيدهتم عليها يسروايات وتأسىذه ال اً ظروؼ نشأةبّينم ،اآلنف

من أبرز  -ند الشيعةع-٩با يعِب أف روايات ضرب أعناؽ ا٤بخالفْب وأمثا٥با 
 .(ٗ)طامع السياسة والوالية٤بالدين  هماستخدامالنماذج الدالة على 

  
                                                           

 (.٘ٔ٘( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)

 (.ٗٚٔ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٕ)

 وما بعدىا(. ٚٚٔ( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، ص: )ٖ)

الوضع ُب السنة، واٚباذىا وسيلة ٣بدمة كانت سنة أربعْب ىي ا٢بد الفاصل لبداية لقد  ( ٗ)
رضي ا -بعد أف اٚبذ ا٣ببلؼ بْب علٍي ومعاوية األغراض السياسية واالنقسامات الداخلية، 

شكبًل حربياً، فكل مذىب باطل يريد تأييد رأيو، وكاف يعزُّ على األتباع إٯباد ما  -عنهما
كانوا يلجؤوف للوضع ُب السّنة واختبلؽ ما يؤيد رأيهم ُب القرآف الكرمي والسنة النبوية، ولذلك  

يؤيد دعواىم، وكاَف أّوؿ معُب َطَرَقُو الوضاعوف ىو الكذب ُب بياف فضائل األشخاص، وأّوؿ 
من فعل ذلك ىم الشيعة على اختبلؼ طوائفهم. ]انظر: السنة ومكانتها، مصطفى 

د لقماف السلفي، ([، مكانة السنة ُب التشريع اإلسبلمي، د. ٧بمٙٚ-٘ٚالسباعي، ص: )
 (.ٖٕ٘ص: )



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٜٚ 
 

 
 .المبحث الخامس: صنيع المهدي في بني شيبة وبني أمية وقريش

قدمٌي ن كاف ٥بم دوٌر مَ  ٝبيعم ِمن نتقيعتقد الشيعة أفَّ إمامهم ا٤بنتظر إذا ظهر فسي
-ا رسوؿ يها لإينتسب الٍب قريش ب ابتداءً ُب بداية اإلسبلـ ُب نصرتو ونشره وٞبايتو، 

y-  ل رجا٥بم ا٤بهدي حربو بقتبعض أفخاذىا كبِب أمية، وبطوهنا كبِب شيبة، وسيبدأ و
سوؼ ، و األفعاؿىذه  تدؿُّ الٍب الشيعة أئمة نصوٌص عن الحيث وردت  ؛همفيوالتنكيل 

 :٥با كما يليأسوقها حسب ترتيبهم 
 شيبة: أواًل: بنو 

 أخرج اجمللسي عن أيب عبدا الصادؽ أنو ُسِئل:
بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قاـ؟ قاؿ: يبدأ ببِب شيبة فيقطع أيديهم ألهنم 

، وقاؿ: أما إف قائمنا لو قد قاـ، لقد أخذ بِب شيبة، (ٔ)-عز وجل- سرّاؽ بيت ا
، وُب رواية: وقطع أيدي بِب شيبة (ٕ)وقطع أيديهم وطاؼ هبم، وقاؿ: ىؤالء سرّاؽ ا

: فأوؿ ما يبدأ ببِب شيبة فيقطع أيديهم -أيضاً -، وقاؿ (ٖ)السُّرّاؽ، وعّلقها على الكعبة
مناديو ىؤالء سرّاؽ ا، ٍب يتناوؿ قريشًا فبل يأخذ منها ويعّلقها على الكعبة، وينادي 

 .(ٗ)إال السيف، وال يعطيها إال السيف
وألجل إثبات سرقة بِب شيبة اختلقوا حكاية أخرجها ا٢بائري عن رجٍل من أىل 
ا١بزيرة أنو جاء ٤بكة ومعو جارية يريدىا نذرًا للبيت ا٢براـ، وعندما وصَل التقى بأحد 

كر لو خرب ا١بارية الٍب معو، فقاؿ لو ا٢باجب: إف البيت ال يأكل وال يشرب ا٢َبَجَبة وذ 
                                                           

(، ُب رحاب حكومة اإلماـ ٕٗٙ/ ٖ، كشف الغمة، ص: )(ٖٖٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٔ)
 (.ٔٚٔ، ص: )-عليو السبلـ-ا٤بهدي 

 (.ٖٕٗ/ ٗ(، الكاُب، ص: )ٖٖٚ، ٖٚٔ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٕ)

الغيبة، للطوسي،  (،ٕٖٕ/ ٕ(، إلزاـ الناصب، ص: )ٖٖٛ، ٕٖٖ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
 (.٘ٙٗ/ ٕ(، كشف الغّمة، ص: )ٕٚٗص: )

 (.ٖٔٙ/ ٕ٘( ٕبار األنوار، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٗٓ 
 

فبع جاريتك واستقض وانظر أىل ببلدؾ ٩بن حج البيت وعجز عن العودة فأعطو 
عليو -النفقة ليقوى على العودة، ٍب التقى ىذا الرجل باإلماـ أيب جعفر ٧بمد ابن علي

لغو ٖبربه مع ا٢باجب، فقاؿ لو أبو جعفر: عند ا٢بجر األسود وحولو ناٌس فأب -السبلـ
بّلغ عِب: قاؿ لكم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قطّعت أيديكم وأرجلكم وُعّلقت ُب 

 .(ٔ)الكعبة، ٍب يقاؿ لكم: نادوا ٫بن سرّاؽ الكعبة
هداة إٔب الكعبة، 

ُ
واّدعى القزويِب أف بِب شيبة كانوا يسرقوف األمواؿ والذخائر ا٤ب

: -عليو السبلـ-ما تشتهيو أنفسهم، ويقوؿ: هبذه ا٤بناسبة ٠بّاىم اإلماـ ويتصرَّفوف هبا ك
حّداً  -عليو السبلـ-سراؽ ا، أي: سراؽ أمواؿ ا، وهبذا يضع اإلماـ ا٤بهدي 

للسرقة، ولكل تصّرؼ غّب مشروع ُب األمواؿ واألمبلؾ واألوقاؼ وغّبىا، وىذا من 
 .(ٕ)مكة ُب -عليو السبلـ-إ٪بازات اإلماـ ا٤بهدي 

 كما يبّْب النجم الطبسي حـز إمامهم الثاين عشر مع األعداء فقاؿ:
بنو شيبة سرّاؽ بيت ا، وإف شاء ا سُتقطع أيديهم جزاًء ٥بذا ا١بُـر وتعّلق 

 .(ٖ)-أيضاً -على حائط الكعبة، ونسب ىذا القوؿ للمامقاين 
-وذلك أفَّ رسوؿ ا  ،وىذا وإفَّ ما يّدعيو الشيعة على بِب شيبة كذٌب بّْبٌ كذب

                                                           

(، ٕٕٗ-ٕٔٗ(، الغيبة، للنعماين، ص: )ٕٔ٘ - ٕٓ٘/ ٕ( انظر: إلزاـ الناصب، ص: )ٔ)
 (.ٖٓ٘/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )

 (.ٖٔٗ-ٕٔٗمن ا٤بهد إٔب الظهور، ص: ) -عليو السبلـ-( انظر: اإلماـ ا٤بهدي ٕ)

(، وأما اهتاـ الشيعة لبِب ٔٚٔ، ص: )-عليو السبلـ-( انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٖ)
شيبة بسراؽ ا فقد اتفق الفقهاء على جواز تصّرؼ بِب شيبة بكسوة الكعبة وقسمتها بينهم 
بالطريقة الٍب جرت عادهتم عليها، فمن لديو مفتاح الكعبة فلو سهماف وللبقية منهم سهٌم 

رٞبو -بن عبدالرٞبن آؿ سعود  واحٌد، وىذا الفعل بإقراِر وٕب أمر ا٤بسلمْب ا٤بلك عبدالعزيز
الذي فّوض ٥بم التصّرؼ ُب كسوة الكعبة ا٤بشرفة بالطريقة الٍب يروهنا، فارتفع بذلك  -ا

ُب تفسّب كيفية تصّرؼ الشيبْب ُب الكسوة  -رٞبهم ا-خبلؼ الفقهاء، وقد وردت أقوا٥بم 
: ٦بلة البحوث اإلسبلمية الٍب تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء ُب

 وما بعدىا(. ٔ٘/ ٙ٘والدعوة واإلرشاد با٤بملكة العربية السعودية، ص: )



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٗٔ 
 

y-  ىو الذي سّلمهم مفتاح الكعبة عندما دخل مكة ا٤بكرمة ودفع ٗبفتاح الكعبة إٔب
 وقاؿ لو: ،أيب طلحة الشييببن  ا٢بجيب عثماف

إين ٓب أدفعها إليكم ولكن ا دفعها إليكم وال ينزعها منكم  ،ُخذىا خالدة ٨بلدة
: اٝبع لنا ا٢بجابة -y-قاؿ لرسوؿ ا  -نورضي ا ع-إال ظآبٌ، وقيل: إف عليًا 

-رسوؿ ا  ، فدعا(ٔ)﴾ۋ  ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿والسقاية فنزلت: 
y- أيب طلحة الشييب ودفع لو مفتاح الكعبة وقاؿ: خذوىا يا بِب شيبة بن  عثماف

 .(ٕ)ال ظآبخالدة تالدة ال ينزعها منكم إ
 .(ٖ)٥بم -y-النيب  بِب شيبة بإقرارُب بدالدار ٍب بِب عُب وكانت ا٢بجابة 

 أمية: ثانياً: بنو 
، ويتمّثل ذلك ُب عدد من  ٢بََِق بِب أمية ما ٢ِبَق بِب شيبة من نقمة اإلماـ ا٤بزعـو

 فقد أخرج اجمللسي عن أيب جعفر أنو قاؿ: ،٤بروية عن األئمةالنصوص ا
: ال  ،إذا قاـ القائم وبُعث إٔب بِب أمية بالشاـ ىربوا إٔب الرـو فيقوؿ ٥بم الرـو
 .(ٗ)نُدخلكم حٌب تتنّصروا، فيعّلقوف ُب أعناقهم الصُّلباف ويُدخلوهنم

 وُب رواية مشاهبة ٥با نقلوا عن أيب جعفر أنو قاؿ:
                                                           

 (.ٛ٘( سورة النساء، اآلية رقم: )ٔ)
وية البن  (، السّبة النبٖٕٙ/ ٜ(، عمدة القاري، ص: )ٜٔ/ ٛ، ص: )انظر: فتح الباري( ٕ)

وما  ٖٜٚٓ(، برقم: )ٗٛ/ ٘(، ا٤بصنف، لعبدالرزّاؽ الصنعاين، ص: )ٕٚٔ/ ٕكثّب، ص: )
 (.ٜٖٔٗٙ، ٜٖٓٗٙ(، برقم: )ٛٓٗ/ ٚبعدىا(، مصنف ابن أيب شيبة، ص: )

ومن اللطائف أف أىل العلم يذكروف ذلك ُب أبواب  ،(ٖٚٗ/ ٗفيض القدير، ص: )انظر: ( ٖ)
حينما اختار بِب شيبة ٢بجابة الكعبة كاف ذلك  -y-وؿ ا أداء األمانة، ٩با يعِب أف رس

أداًء لؤلمانة ووصاية ٥بم بتحّمل ىذه األمانة إٔب يـو القيامة وتزكيتهم بأفَّ ىذا ا٤بفتاح ال ينزعو 
من خبلؿ طعنهم ُب بِب شيبة واهتامهم  -y-منهم إال ظآبٌ، بينما يطعن الشيعة ُب اختياره 

 .!-y-وىم ٧بل ثقتو  بسرقة بيت ا ا٢براـ
 (.ٖٚٚ/ ٕٕ٘بار األنوار، ص: )انظر: ( ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٕٚٗ 
 

فَيطلبوا إٔب ملكها أف قـو كثّب من بِب أمية حٌب يلحقوا بأرض الرـو وينهـز 
فيقوؿ ٥بم ا٤بلك: ال نُدخلكم حٌب َتدخلوا ُب ديننا وتُنِكحونا ونُنِكَحُكم  ،يدخلوا إليو

ا الصلباف ُب أعناقكم والزَّنانّب ُب وتأكلوا ٢بم ا٣بنازير، وتشربوا ا٣بمر، وتعلقو 
 .(ٔ)أوساطكم، فيقبلوف ذلك فُيدخلوهنم

 .(ٕ)وأهنم ُمّتعوا إٔب حْب ،وذكر السيد ابن طاووس أفَّ بِب أمّية شرُّ القبائل
كاَف ىذا شيئاً ٩با يتوّعده مهدي الشيعة لبِب أمية بعد خروجو، ولن يقف انتقامو 

 يصل قتالو إٔب قريش، ومن ذلك:عند بِب أمية وبِب شيبة، إذ إنو س
 
 

                                                           

 (.ٖٛٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٔ)

(، وٜبة نكتة علمية يذكرىا ٓٔٔ-ٜٓٔلغائب ا٤بنتظر )ع(، ص: )( ا٤ببلحم والفًب ُب ظهور إ)
قوؿ: أوؿ من عقد ٥بم الوالية، حيث ي -y-ابن الوزير عن بِب أمية مفادىا أف رسوؿ ا 

بن أيب  ، فإنو ؤّب يـو الفتح عّتاب ابن أسيد-y-))أوؿ من عقد ٥بم الوالية رسوؿ ا 
وىو َفٍِبُّ السن قد أبقل أو ٓب يبقل، واستكتب  -حـر ا وخّب ببلده-بن أمية مكة  العيص
 الشاـ، -أخاه-بن أيب سفياف  بن أيب سفياف أمينًا على وحيو، ٍب ؤّب أبو بكر يزيد معاوية

وما زالوا بعد ذلك يتوقلوف ُب سبيل اجملد، ويَبقوف ُب درج العز، حٌب أهنتهم األياـ إٔب منازؿ 
بِب أمية  -y-الكراـ، وقد روى الناس أحاديث فيهم ال أصل ٥با، منها حديث رؤية النيب 

ة، ينزوف على منربه كالقردة، فعّز عليو، فُأعطي ليلة القدر خّبًا من ألف شهر ٲبلكها بنو أمي
ولو كاف ىذا صحيحًا ما استفتح ا٢باؿ بواليتهم، وال مّكن ٥بم ُب األرض بأفضل بقاعها 
وىي مكة. وىذا أصٌل ٯبب أف ُتشدَّ عليو اليد((. ]العواصم من القواصم، ط: األوقاؼ 

([، وقد بّْب ابن الوزير أفَّ ما ُنسب لؤلمويْب يُعترب أىوُف ٖٕ٘-ٖٕٗ/ ٔالسعودية، ص: )
وف ٖبلق القرآف والسماح للعباسيْب بقراءة كتب الباطل وا٤بناكّب ُب بيوت ا. من قوؿ ا٤بأم

 بن قيس الرقيات: ([، ويقوؿ الشاعر عبيدإٕ٘-ٕٔ٘/ ٔ]انظر: ا٤برجع السابق، ص: )
 مػػػػػػػػػػػػػا نقمػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػِب أميػػػػػػػػػػػػػة إال

 
 أهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربوف فيغلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف

 ([.ٓٔٚ/ ٖ]انظر: لساف العرب، ص: ) 



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٖٚٗ 
 

 :ثالثاً: قريش 
أخرج النعماين عن أيب جعفر أنو قاؿ: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج 
ألحّب أكثرىم أاّل يروه، ٩بّا يقتل من الناس، أما إنّو ال يبدأ إاّل بقريش فبل يأخذ منها 

الناس: ليس ىذا من آؿ  إاّل السيف، وال يُعطيها إاّل السيف، حٌّب يقوؿ كثّب من
 .(ٔ)٧بّمد، ولو كاف من آؿ ٧بّمد لَرِحم

وعن أيب عبدا أنو قاؿ: إذا خرج القائم ٓب يكن بينو وبْب العرب وقريش إال 
أقاـ ٟبسمائة من  -عليهم السبلـ-، وقاؿ: إذا قاـ القائم من آؿ ٧بمد (ٕ)السيف

قريش فضرب أعناقهم، ٍبَّ أقاـ ٟبسمائة فضرب أعناقهم، ٍب ٟبسمائة أخرى حٌّب يفعل 
 .(ٗ)، وُب رواية: عّدىا ستَّ عّدات(ٖ)ذلك ستَّ مرَّات.. منهم ومواليهم

 وىذا يعِب أفَّ قائم الشيعة سيقتل ثبلثة آالؼ رجل من قريش.
ة الٍب سيفعلها ا٤بهدي برجاؿ قريش معُب ومن دالئل تناقضهم أف ُب ا٤بقتلة الكبّب 

إعبلف العداء لقريش وقيامها بالوقوؼ ُب وجو نصرة ودعوة ا٤بهدي ٩با ٯبعلو يستهدؼ 
رجا٥بم فيقتل عددًا كبّبًا منهم لتستقيم لو األمور، إال أننا ٪بدىم يذكروف أنو يوجد ُب 

عَْب رجبًل من قريش القرآف الذي سيأٌب بو القائم ُب آخر الزماف ذكٌر أل٠باء سب
 .(٘)مذكورين فيو بأ٠بائهم وأ٠باء آبائهم!!

وىم  ،ىذا فضبًل عن كوف إمامهم ا٤بهدي سوؼ يقتل ىؤالء الثبلثة آالؼ رجل
 ٝبيعهم من قبيلتو نفسها الٍب ينتمي إليها!!، فهل سيستعْب بالفرس؟!.

ر ُب قمع وقد نقل النجم الطبسي ىذه الروايات عند بيانو ١بهود إمامهم ا٤بنتظ
                                                           

 (.ٖ٘٘، ٖٗ٘/ ٕ٘(، ٕبار األنوار، ص: )ٖٕٛماين، ص: )( انظر: الغيبة، للنعٔ)

 (.ٜٖٕ( انظر: الغيبة، للنعماين، ص: )ٕ)

(، ُب رحاب ٕٗٙ/ ٖ(، كشف الغمة، ص: )ٕٖٗ، ٖٖٛ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
 (.ٓٚٔ، ص: )-عليو السبلـ-حكومة اإلماـ ا٤بهدي 

 (.ٕٕٚص: ) (، عصر الظهور،ٜٖٗ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)

 (.ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )٘)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٗٗ 
 

أىل السنة وأعداء اإلماـ، إال أنو عاد عليها بالنقض فقاؿ: ال شك ُب ظهور الدين 
، -عليو السبلـ-اإلسبلمي على األدياف كلها، وفتح العآب بأٝبعو على يد ا٤بهدي 

ولكن الكبلـ ُب التفاصيل الٍب وردت  ،ٕبيث ال يبقى إال الدين ا٢بنيف وحكم اإلسبلـ
األمواؿ وقتل ىذا العدد ا٥بائل، فهو ٩با ينبغي إعادة النظر  ُب بعض النصوص كأخذ

 .(ٔ)فيها وُب أسانيد الروايات الٍب وردت فيها
: أنو ال يكفي ىذا ا٤بوقف دوف القياـ ا٢بقيقي للشيعة بعمٍل علمٍي عملٍي والرأي

وُب ضوء قواعد مصطلح ا٢بديث الٍب جرى عليها أىل  ،لسرب رواياهتم ودراستها بصدؽٍ 
نة وا١بماعة فتمّكن أئمة ا٢بديث لديهم من تنقيح الصحيح من ا٤بكذوب الس

والضعيف، وإصدار األحكاـ ا٢بديثية على الرواة والروايات بوضوح وببل ٦باملة لعلماء 
وال عامة وال مداىنة للوالة، وأف يقولوا صراحًة: إهنا روايات دخلت على الشيعة 

 .(ٕ)٥بم إباف نشأة التشّيعألىداؼ سياسية وقت ٧باولتهم إقامة دولة 
ىذا ٧بور ما ٯبب عليهم عملو من تنقيٍح ٤بؤلفاهتم من الكفر والتكفّب والزندقة 

 واالعتداء على كل من ٓب يكن شيعياً وبناء دينهم على أوىاـ وخزعببلت.
 البرقعي مما سبق عرضو فيما يلي: ويتلّخص موقف

ىم رحلوا عن الدنيا قبل أف بِب شيبة الذين كانت مفاتيح حجابة الكعبة بيد -
 .(ٖ)وصاروا اآلف تراباً واندثروا وٓب يبَق ٥بم أثر ،ألف وثبلٜبئة عاـ

 .(ٗ)أف األحقاد الٍب كانت بْب القبائل ٥با دور ُب وضع ىذه األحاديث -
  

                                                           

 (.٘٘ٔ-ٗ٘ٔ، ص: )-عليو السبلـ-( انظر: ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٔ)

ا٤بعاصرة الٍب برزت ُب جوانب اإلصبلح الشيعي وبياف الدجل والكفر ( ومن الشخصيات ٕ)
صر، ٙبوؿ بالكامل ٤بذىب والعداء لئلسبلـ عندىم الشيخ/ حسْب ا٤بؤيد، عآب عراقي، معا

ىػ(، أسأؿ ا تعأب لو مزيدًا من ا٥بداية  ٕٙٗٔأىل السنة وا١بماعة ُب حدود عاـ: )
 والتوفيق.

 .((خالدة تالدة)): -y -قاؿ  ُب الشيبيْب كماجابة ا٢ببل تزاؿ ف وىذا األمر خطأ، (ٖ)
 .(ٚٙٓٔ/ ٕ، ص: )صوؿ مذىب الشيعة اإلماميةأ (،ٕٛٗ( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٗ٘ 
 

 
 .أنها سوف تحارب المهديالمبحث السادس: البلدان التي يزعمون 

وُب ىذا  ،بّْب الشيعة طرائقهم ُب االنتقاـ ٩بّن ٱبالفهم بشٌب أنواع االنتقاـ وسبلو
ا٤ببحث أذكر من طرقهم ُب االنتقاـ من أعدائهم زعمهم بأفَّ بعض بلداف ا٤بسلمْب 

لبلداف سوؼ يرفع ٝبيع أىلها السبلح ُب وجو إماـ الشيعة ا٤بنتظر، وسيقـو أىل ىذه ا
حيث كانوا يذكروف بأفَّ قريشًا أو بِب  ،فاألمر ىاىنا أصبح ٨بتلفًا عن السابق ،بقتالو

 أمية وحدىم سيقاتلهم ا٤بهدي دوف غّبىم.
ومن باب التنزؿ مع ا٣بصم  ،فعلى فرض التسليم ٥بم بقتالو لقريش وبِب أمية

عنا بكذب ٝبيع مع قط ،نسّلم ٥بم بوجود ما يستدعي قتاؿ مهديهم لقريش وبِب أمية
ذلك وعدـ حصولو، إال أنو قد ًبَّ ٙبديد من سُيقتل ىناؾ!!، فما باؿ مهديكم ُب ىذا 
ا٤بوضع سيكوف قتالو واعتداؤه على ا٤بسلمْب من أىل ىذه البلداف ٝبيعهم ببل ٙبديٍد 

 ألحٍد فيهم وال استثناء منهم؟!.
واسية ُب العيش فالبلداف وا٤بدف إ٭با ىي حق مشاٌع يعيش فيها ٝبيع الناس س

إال أننا ٪بد مهدي الشيعة  ،(ٔ)والعمل والُسكُب، وقد يّتفقوف ُب عقائدىم أو ٱبتلفوف
يتوّعد أىإب بلداف ا٤بسلمْب بقتا٥بم بأسلوب فيو تعميٌم على ٝبيع أىل ىذه البلداف، 

 وىذا دليٌل على دجل رواياهتم وكذهبا.
 يقوؿ النجم الطبسي:

وفتح ا٤بدف والبلداف ا٤بختلفة، تقـو  -عليو السبلـ-))بعد ظهور اإلماـ ا٤بهدي 
-فُيقَمعوف بواسطة جنود اإلماـ  -عليو السبلـ-بعض ا٤بدف والقبائل ٤بواجهة اإلماـ 

 .-عليو السبلـ
                                                           

( غّب ما ذكر الشرع عدـ جواز بقاء ا٤بشركْب فيها مثل مكة ا٤بكرمة وا٤بدينة ا٤بنورة، كما قاؿ ٔ)

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿تعأب: 

 [.(ٕٛ]سورة التوبة، اآلية رقم: )  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٗٙ 
 

ُب بعض ا٤بسائل  -عليو السبلـ-ويعَبض بعض ا٤بنحرفْب أيضاً على كبلـ اإلماـ 
 .(ٔ)((-عليو السبلـ-وده ويقوموف عليو فُيقَمعوف مرًة ثانية، على يد جن

فهذا ٭بوذج من كبلـ النجم الطبسي يبّْب فيو قياـ ا٤بهدي بقتاؿ أىل بعض بلداف 
ا٤بسلمْب، مع أفَّ داللة الكذب ُب ىذا الكبلـ واضحة من خبلؿ معرفة التداخل ُب 

ففي غالب البلداف والقبائل والشعوب ا٤بسلم وغّب ا٤بسلم  ،ا٤بدف واألحياء والقبائل
 عي وغّب الشيعي.والشي

فالتعميم بذكر بعض ا٤بدف والقبائل فيو جناية على أناٍس ال عبلقة ٥بم بدعوة 
 مهدي الشيعة أبداً نظراً الختبلط األمم بعضها ببعض ُب العصور ا٤بتأخرة.

وىذا اإلفك الذي يردده الشيعة يعترب من آخر آما٥بم وأحبلمهم إلقامة دولة ُب 
وٛبحو آثار اإلسبلـ ا٣بالص وتعيد الشرؾ وعبادة األوثاف،  ،آخر الزماف يستظلوف بظلها

 حيث يرووف ألجل ٙبقيق ىذا األمل عن إمامهم الصادؽ أنو قاؿ:
 لكػػػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػػػاس دولػػػػػػػػػػػٌة يرقبوهنػػػػػػػػػػػا

 
 (ٕ)ودولتنػػػا ُب آخػػػر الػػػدىر تظهػػػر

وىذه الدولة الٍب ينتظروهنا ويسعوف لقيامها يريدوف منها أف تظهر على أهنار  
 سبلـ وخصوصاً أىل السنة وا١بماعة.الدماء من أىل اإل

ومن البلداف الٍب سوؼ تقاتل مهديهم ا٤بنتظر إذا ظهر ما ذكره اجمللسي عن أيب 
 عبدا أنو قاؿ:

 ثبلث عشرة مدينة وطائفة ٰبارب القائم أىلها وٰباربونو:
، (ٖ)أىل مكة، وأىل ا٤بدينة، وأىل الشاـ، وبنو أمية، وأىل البصرة، وأىل دميساف

                                                           

 (.ٛٙٔ، ٘٘ٔ، ص: )-عليو السبلـ-( ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٔ)

 (.ٖٗٔ/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٕ)

([، وىي بلدة تقع بالقرب من ٜٖٓ( ذكرىا النعماين باسم: ))دست ميساف((. ]الغيبة، ص: )ٖ)
([، ا٤بسالك ٔ٘٘/ ٕهنر دجلة. ]انظر: معجم ما استعجم من أ٠باء الببلد وا٤بواضع، ص: )

 (.ٖٕ٘/ ٔوا٤بمالك، للبكري، ص: )



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 

ٚٗٚ 
 

 .(ٖ)، وأزد، وأىل الّري(ٕ)، وغُّب وباىلة(ٔ)واألكراد، واألعراب، وضّبة
 وعن أيب عبدا أنو قاؿ:

، فقيل لو: مّم ذلك؟ فقاؿ: ٩بّا إذا رُفعت راية ا٢بق لعنها أىل ا٤بشرؽ وا٤بغرب
 .(ٗ)شميلقوف من بِب ىا

فلم يعد األمر مقتصرًا على طوائف، وبلداف ٧بددة، إذ إفَّ قتاؿ ا٤بهدي سيكوف 
 ألىل ا٤بشرؽ وا٤بغرب ٝبيعهم!.

 كما أنّو من البلداف الٍب يفتحها ا٤بهدي ما ذكره ا٢بائري:

                                                           

ابن  بن ا٢بارث بن عمرو بن النظر ُب قريش، وضبة بن مالك فهربن  ا٢بارثبن  ( ضبةٔ)
بن مضـر ُب مضر. ]انظر: ٨بتلف  بن إلياس بن طاٖبة بن أد بن سعد ُب ىذيل، وضبة ٛبيم

ىػ، ص:  ٕ٘ٗدادي، ا٤بتوَب سنة: بن حبيب البغ القبائل ومؤتلفها، تأليف/ أبو جعفر ٧بمد
([، وذكر الببلذري أنو قتل من ضبة يـو ا١بمل ٟبسمائة رجل كانوا ُب جيش أـ ا٤بؤمنْب ٖٔ)

([. وهبذا ٕٛٗ/ ٕللدفاع عنها. ]انظر: أنساب األشراؼ، ص: ) -رضي ا عنها-عائشة 
دفاع عن أـ يُعرؼ سبب ٚبصيص الشيعة بقتاؿ ا٤بهدي ٥بم لكوهنم ساٮبوا ُب الذود وال

 ُب معركة ا١بمل. -رضي ا عنها-ا٤بؤمنْب 

([، أفَّ غُّب ىم باىلة، وىو ٕٗٗذكر ابن حـز األندلسي ُب: ]ٝبهرة أنساب العرب، ص: )( ٕ)
([، عن أيب اليقظاف ٜٖٕ/ ٖٔوقد نقل الببلذري ُب: ]أنساب األشراؼ، ص: ) اسم أمهم،
 شعراً أنو قيل:

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريش خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ملكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ٣ببلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُب باىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف ا
يبّْب مدى العداء ا٤بستحكم عند الشيعة لكل من تؤب أمر خبلفة ا٤بسلمْب ولو على وىذا  

غّب ا٢بقيقة كما ُب البيت الشعري الذي يبّْب سبب عداء مهديهم لباىلة وانتقامو منها إذا 
 ظهر.

زاـ الناصب، ص: (، إلٜٖٓ(، الغيبة، للنعماين، ص: )ٖٖٙ/ ٕ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)
  (.٘٘ٔ، ص: )-عليو السبلـ-(، ُب رحاب حكومة اإلماـ ا٤بهدي ٖٕٗ/ ٕ)
 ( انظر: ا٤برجع السابق.ٗ)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 
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 .(ٕ)، ومدينة على البحر األخضر ايط بالدنيا(ٔ)مدينة الزنج الكربى
دف بأهنا مدف شرؾ!! ولذلك فإنو سيكوف فتحها على يد 

ُ
ويطلقوف على ىذه ا٤ب

 .(ٖ)إماـ الشيعة ا٤بنتظر
 استقرار أمر المهدي بعد قتال أىالي البلدان. -

يزعم الشيعة بأف مهديهم ا٤بنتظر إذا فرغ من قتاؿ أىإب تلك البلداف و٧باربتهم 
 حيث يقوؿ الصادؽ: ،كم العآبفسيستقر األمر لو ٗبدينة الكوفة، ومنها سوؼ ٰب
، وبيت مالو ومقسم غنائم ا٤بسلمْب دار ملكو الكوفة، و٦بلس حكمو جامعها

 .(ٗ)مسجد السهلة
من ٧باربة مهدي الشيعة ٥بذه البلداف وأىلها  -رٞبو ا-وأما عن موقف الربقعي 

الواردة ُب شأهنا اختلقها رواة الشيعة ُب أزمنة ٧بددة وألىداؼ  فقد بّْب بأف الروايات 
 .(٘)وال ٲبكن أف تنطبق ُب عصرنا ا٢بإب ،كانوا يسعوف لتحقيقها ُب تلك األوقات

                                                           

([، وقد كاف ٖٗٗ/ ٚ. ]انظر: الكامل، البن األثّب، ص: )ا٤بدينة ا٤بنيعة تقع بالعراؽ وتسّمى (ٔ)
وىذا ما يبّْب أف ىذه  قائدىا يسمَّى صاحب الزنج ويسّب بْب الناس بالقتل والنهب واألسر،

الروايات الٍب يعتمد عليها الشيعة إ٭با ىي روايات مكذوبة ألحداث وقعت ُب قدمي الزماف  
كهذه الفتنة الٍب سار هبا صاحب الزنج بْب الناس بالقتل واألسر ونشط فيها كذابو الشيعة 

ا٢برث والنسل لتطمْب أتباعهم بقرب ظهور اإلماـ ا٤بهدي للقضاء على الزنج الذين أىلكوا 
/ ٔوكانوا يغتصبوف النساء العلويات. ]انظر: العرب ُب أخبار من غرب، للذىيب، ص: )

 (.ٕٛٛ/ ٕٔ([، ا٤بنتظم، البن ا١بوزي، ص: )ٕٕٔ
(، ال يوجد ُب ٕبار العآب و٧بيطاتو ما يسّمى بػ: ٔٚٔ-ٓٚٔ/ ٕ: إلزاـ الناصب، ص: )( انظرٕ)

بو ا١بزيرة ا٣بضراء ا٣برافية!، وقد سبق ا٢بديث عنها ُب "البحر األخضر"!! إال إذا كانوا يعنوف 
 مبحث: )دعاوى رؤية ا٤بهدي ُب غيبتو الكربى(.

 (.ٔٛ(، البياف ُب أخبار صاحب الزماف، ص: )ٜٔ/ ٔ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٖ)

 (.ٔٔ/ ٖ٘( انظر: ٕبار األنوار، ص: )ٗ)

 (.ٖٔ٘( انظر: ٙبقيق علمي، ص: )٘)



 .موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكو بالناسالفصل التاسع: 
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والشكَّ بأفَّ كبلمو حٌق، فبل يوجد حاليًا ُب العراؽ ما يسّمى ٗبدينة الزنج 
 الكربى، وقد انتهت ىذه الفتنة قبل قروف.

أف ىذه الروايات وضعت وًب اختبلقها ُب ذلك الزمن، واستغل الشيعة ٩با يعِب 
أحداثها لتبشّب الناس وتطمينهم بأفَّ إماـ الشيعة ا٤بنتظر ىو الذي سوؼ يقضي على 

 صاحب الزنج وٱبّلص الناس من أذاه وتسّلطو عليهم.
كما يظهر تركيز الشيعة ُب عقيدهتم ُب مهديهم على القتل واستباحة الدماء، 
ولذلك فقد ذكر الربقعي بأف مهديهم ليس لو شأٌف إال قتل ا٤بسلمْب والذبح ا١بماعي 

 .(ٔ)٥بم، ويذكر بأنَّو من ا٤بقطوع بو أف األئمة ال يقولوف بذلك
 ويضيف قائبلً:

إفَّ ىذه األحاديث والروايات ينتحلها من كاف يلتفُّ حوؿ األئمة وكاف ىدفو 
 .(ٖ)عها من الكذب البّْب ، وٝبي(ٕ)ا٢بصوؿ على ا٤بنصب وا١باه

 

                                                           

 (.٘ٔ٘، ٗٓ٘، ص: )السابق ا٤برجع( انظر: ٔ)

 (.٘ٓ٘، ص: )ا٤برجع السابق( انظر: ٕ)

 (.٘ٔ٘( انظر: ا٤برجع السابق، ص: )ٖ)
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وقبل أف  ،على القارئ الكرميوبعَد عرض فصوؿ ومباحث ىذه الرسالة العلمية 

ع الباحث إال أف ٲبتثل قوؿ ا٢بق تبارؾ ا فبل يستوصياهتها و نتائجيتم استعراض أبرز 
 وتعأب:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ﴿

 .(ٔ) ﴾ٺٿٺٺٺ
 الذي وسع فضلو ورٞبتو وعطاؤه وإحسانو ٝبيع ا٤بخلوقات، أنعم ا٢بمد 

وتفضل وأحسن وأجزؿ ُب العطاء، فلو وحده ريب وخالقي وموالي خالص الشكر على  
 عمة بإ٪باز ىذا البحث من مبتداه ٤بنتهاه.كماؿ ا٤بّنة وٛباـ الن

ولو أين رقمُت ىذه الصفحات ُب الثناء على إلو السماء واألرض ٤با وسعتو   
شكراً، فا٢بمد  على ما أمر، ولو  -تبارؾ وتعأب-حقاً، وما وفيت لو  -جل وعبل-

 الشكر على ما أنعم ووىب، با٢بمد  أستفتُح وبا٢بمد  أختُم.
كتابة ىذا البحث سنوات، جامعًا ٤بادتو العلمية، ومطّلعًا على  بضيت فقد أم 

هتم من مصادرىم ا، وواقفًا على نصوص الرافضة ورواي-رٞبهم ا-كتب أىل العلم 
شيخي ومشرُب فضيلة  مستفيدًا من، ومعتمدًا على ا تعأب ٍب ٕبسب الطاقة األصلية

 توو٦بتهدًا مَبيّثًا عند صياغة ماد ،لبحثكتابة الوما هتّيأ من أدوات معينة ومفيدة 
 وأقواؿ أىل العلم والرافضة فيها.العلمية وإخراجها وترتيب معانيها 

فأسألو تعأب أف أكوف ُوفّقت ُب عملي ٫بو الصواب، وبلغت من ذلك ا٤براـ، 
 وأضع ُب خاٛبة البحث أبرز النتائج والتوصيات الٍب توّصلت إليها منو:

 
                                                           

 (.ٔ( سورة سبأ، اآلية رقم: )ٔ)
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 :بحثنتائج ال: أوالً 

ولكنها جاءت بأسانيد  ،لديهم ٓب تثبت عقائد الشيعة الفاسدة بإسناٍد صحيح .ٔ
 موجودةفهي غّب صحيحة، وأما األحاديث والروايات الصحيحة من جهة اإلسناد وا٤بًب 

التحذير من الشرؾ، والنهي عن االبتداع و  األمر بالتوحيد كأحاديث  ،ُب مصنفات الشيعة
العقيدة منها وًب االعتماد بشكل كامل على األحاديث  إال أنّو ٓب يتم أخذ ،و٫بوىا

 .والروايات ا٤بكذوبة
روايات ل عند النظرجانب االعتماد على العقل  -رٞبو ا-ب الربقعي يغلّ  .ٕ

ووجود  ،ويستقيم معو النقد العقلي لروايات الشيعة لصراحة مناقضتها للعقل ،الشيعة
العقلي عند بعض أحاديث أىل السّنة  الكذب الصريح فيها، إال أنو يستمر ُب النقد

وذلك  ،الصحيحة الثابتة بالنصوص القطعية الٍب ال شأف إلقحاـ العقل عند النظر إليها
وا٣بطأ ُب مسائل  ،وإنكار ا٤بهدي ،الدجاؿا٤بسيح إنكار إٔب القوؿ بما أدى بو 
م ىذه األخطاء الٍب وقع فيها بسبب اضطراب منهجو العقلي ُب ا٢بكومع الصفات، 

ة االعتماد صحَّ ب العمل بالسنة النبوية الصحيحة و جيو  ٪بده على النصوص إال أننا
 عليها ُب إثبات العقائد.

بشكل  نهج أىل السنة وا١بماعةبعودتو ٤بتصرٰبًا  -رٞبو ا- ٓب أجد للربقعي .ٖ
رجوعو فيها  -رٞبو ا-صريح وكامل بالطريقة نفسها الٍب ثبت عن أيب ا٢بسن األشعري 

لديو وجدُت لكنِب و  نهج األشاعرة وا٤بعتزلة ُب العقيدة ٤بنهج أىل السنة وا١بماعة،عن م
ُب ا٤بقابل و والرّد عليها،  وذّمها والتحذير منها أصوؿ العقيدة الشيعيةٝبيع بَبؾ  اً تصرٰب

عنهم وعن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  اً أىل السنة وا١بماعة ودفاععقيدة ل اً مدحوجدُت 
وبيانًا ١بهودىم ُب  ،كدعوة اإلماـ ٧بمد بن عبدالوىاب  ابعدٮبجاء ومن وابن القيم 

 .-رٞبهم ا ٝبيعاً -الدعوة للعقيدة الصحيحة والدفاع عنها 
لعامة الشيعة مدى انتشار الكذب والوضع ُب  -رٞبو ا-أوضح الربقعي  .ٗ

تشر الذين تن ْبعاوضكشف عن أ٠باء الرواة ال، و ىمها عقائدمننيت الروايات الٍب بُ 
مصا٢بهم الشخصية، بينما كانوا ٱبدموف  رواياهتم ُب مؤلفات علماء الشيعة باسم األئمة

، حيث يقوؿ: ))لقد فيهاعشرات الروايات ا٤بكذوبة وجود تسلم عقيدة من  وبّْب أنو ال
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أتينا بنماذج ألحاديث تبلعب فيها الرواة الوضَّاعوف ٗبعاين آيات القرآف توصُّبًل إٔب 
ونعتقد أف القارئ بإمكانو أف يُدرؾ كذب الرواة  ،م، ونكتفي هبذا ا٤بقدارٙبقيق مقاصدى

 .(ٔ)بشأف ما رووه من أحاديث منسوبة إٔب األئمة حوؿ سائر اآليات القرآنية(( 
د من عدوالسنة على نكار مهدي الشيعة إعلى  -رٞبو ا- اعتمد الربقعي .٘

ال و  و٦بيئو بأحاديث ضعيفة، وغّبىا، و ُب القرآف الكرمي،ل ورود ذكر األدلة، منها: عدـ
رّده كما رّد أىل العلم على من وباإلمكاف  ،على ىذه ا٢بجة ضعيف هاعتمادشكَّ بأفَّ 
بإنكاره ٤بهدي السنة لصحَّ ُب إنكاره ٤بهديهم ٓب يستدؿ على الشيعة ولو أنو  سبقو،

ُب إثبات  أف أحاديث الشيعةذلك  ،إنكاره ٤بهدي الشيعة بناًء على إنكاره لسنتهم
 وال ٲبكن إثباتو من خبلؿ رواياهتم الضعيفة ،مهديهم من ا٤بوضوعات وا٤بكذوبات

 إال أنو، ورواياهتم مع عقيدة الشيعة نسجمٌ مُ ىذا  فعلوإف  ولو فعل ذلك لقلنا: ا٤بكذوبة؛
 أىل السنة. عندما ثبت استدؿ على الشيعة بإنكاره عندما  -عفا ا عنو- أخطأ

ٔبرأة ووضوح علماء الشيعة ُب تفاصيل عقيدهتم ُب  -و ارٞب-الربقعي  ناقش .ٙ
ُب  الٍب يتفق عليها العقبلءمن ا٢بجج  اً عددوأورد عليهم  ،اإلماـ الثاين عشر ا٤بنتظر

وُب غيبتو الكربى  ،الصغرى والسفراء والوكبلء غيبتوُب والدتو ونشأتو و ا٤بهدي و 
 .وبّْب تناقضهم فيو ،د ظهورهوما سيحدث ُب العآب بع ،وعبلمات ما قبل الظهور

يوجد عدد من اإلصبلحيْب الشيعة الذين تركوا أغلب أصوؿ العقائد الشيعية  .ٚ
ومن ىؤالء: ـ. عبداللهي، أٞبد الكاتب،  ،وكانوا قد تأثروا بالربقعي وٗبدرستو اإلصبلحية

وقد ذكرُت جانبًا من موافقاهتما للربقعي ُب ختاـ أغلب مسائل ا٤بهدي الٍب جرى 
 فقتهما لو فيها.موا
الٍب أوردىا اإلماـ الثاين عشر  عقيدة رواياتعن  -رٞبو ا-إفَّ أجوبة الربقعي  .ٛ

تدحض أجوبة وواقعها ىي ُب حقيقتها  ىػ(ُٔٔٔٔب كتاب ٕبار األنوار: )ت:  اجمللسي
تهم من روايات عن أئم الشيعة ا٤بتقدمْب منهم وا٤بتأخرين علماء ما ورد ُب كتب ٝبيع
تفسّب  ىي الكتب التالية:و ، ف منها نصوصهم ُب إثبات ا٤بهدي ا٤بنتظريأخذو  الٍب

)ت: الكاُب للكليِب: كتاب أصوؿ ،  (ىػٕٖٓ ت:) العياشي مد بن مسعود العياشي:
                                                           

 (.ٜٙٗ( ٙبقيق علمي، ص: )ٔ)
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كتاب   ،(ىػٜٕٖت: ) :اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة البن بابويو القميكتاب ،  (ىػٕٖٛ
 ت:) :الغيبة للنعماين(، كتاب ىػٜٕٖ)ت:  تفسّب القمي لعلي بن إبراىيم القمي:

ت: ) :عبدا شرّب تفسّب السيد ، (ىػٖ٘ٛ ت:) :الغيبة للطوسيكتاب   ،(ىػٖٓٙ
ت: ) :للنوري الطربسيالغائب  ُب أحواؿ اإلماـ ا٢بجة النجم الثاقبكتاب ،  (ىػٕٕٗٔ
منتخب األثر ُب كتاب ،  (ىػٖٖٖٔت: ) :إلزاـ الناصب للحائريكتاب ،  (ىػٕٖٓٔ
فجميع ، (ىػٕٖٚٔت: ) الكليابكاين: لصاُبلطف ا ااين عشر عليو السبلـ لاإلماـ الث

ا٤بتقدـ منهم على اجمللسي وا٤بتأخر منهم عنو ٪بد ُب مؤلفاهتم ىذه ىؤالء األعبلـ الشيعة 
الروايات نفسها الٍب نقضها الربقعي بناًء على إخراج اجمللسي ٥با، وٝبيعهم يضعوهنا ُب  

لذا فإف ما َخّص الربقعي  .ينقل متأخرىم عن متقدمهم ،نفسها األبوابعناوين ب كتبهم
بو اجمللسي من ردود وأجوبة على رواياتو إ٭با ىي ُب حقيقتها وواقعها ردوٌد وأجوبٌة على 

 ٝبيع ىؤالء األعبلـ الشيعة.
ورجا٥بم  روايات الشيعة ألسانيد -رٞبو ا- الربقعييظهر من خبلؿ مناقشة  .ٜ

حكاـ علماء ألو  ،حفظو السابق أل٠باء الرواةعلى دىم على ذاكرتو و أنو كاف يعتمد ُب نق
علماء من كاف وأحكامو الشخصية عليهم، ٩با يعِب أنو  ، الشيعة عليهممن الرجاؿ 

ا٢بديث والرجاؿ عند الشيعة، ىذا باإلضافة إٔب كوف الصنعة ا٢بديثية ظاىرة ُب نقده 
السنة النبوية كما سبق عرضها عند بياف وبادية من ثنايا كبلمو، ولو مؤلفات ُب أحاديث 

 مؤلفاتو.
ُب نقده لعقيدة الشيعة ُب اإلماـ الثاين عشر  -رٞبو ا-لقد أبرز الربقعي  .ٓٔ

وتناقض الروايات الٍب استقوا ، الشيعة ُب تقرير ىذه العقيدة اءلمعا٤بنتظر تناقضات 
ىذه العقيدة ودقائقها إال عقيدهتم منها، وبنوا أقوا٥بم عليها، فبل توجد مسألة من مسائل 

ويوجد فيها اختبلؼ، وال شك بأفَّ االختبلؼ يكوف سائغًا إف كاف ُب مسائل الفقو 
مثبًل، لكن أف يصل االختبلؼ بينهم ُب مسائل العقيدة وُب مسألة من أىم عقائد 
الشيعة فهذا يعدُّ دليبًل على عدـ صّحة ىذه العقيدة أصبلً، ولذا فقد قاـ الربقعي ٔبمع 

 لنتيجة الٍب توّصل إليها.ياً يوافقو ُب ااً شيع٨بلصفلعلَّ  ،وأبرزىاىذه الروايات 
 

 :البحث مقترحات: ثانياً 
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من الشخصيات الشيعية العلمية  -رٞبو ا-نظرًا لكوف أبو الفضل الربقعي 
ع ٝبيمن رغم بالو  ،العالية وا٤برجعية الرفيعة عند الشيعةالعلمية واالجتماعية ذات ا٤بكانة 

 فإفَّ الباحث تهم؛عامصية عن أنظار طلبة العلم منهم و تغييب ىذه الشخل م٧باوالهت
العلمية حوؿ منهج واألٕباث يوصي بإجراء عدد من الدراسات  بعد ىذه الرحلة العلمية

دمة وذلك ٣ب ،خصوصًا مسألة اإلمامة ،نقد أصوؿ عقائد الشيعةُب  وطريقتو الربقعي
تح آفاؽ جديدة للباحثْب عن ا٢بق من طلبة العلم الشيعة التخصص با١بديد وا٤بفيد، وف

حذو ىذه الشخصية، ويتمموا جوانب النقص الٍب ٓب يوّفق الربقعي فيها  اليحذو 
 على النحو التإب:العاّمة للبحث توصيات الللوصوؿ إٔب ا٢بق، وقد جاءت 

 من خبلؿ مقارنة الباحث لبعض آراء ـ. عبداللهي بآراء الربقعي وغّبه من .ٔ
الة على تفاصيل عقيدهتم ُب ا٤بهدي ا٤بنتظر  اإلصبلحيْب ُب وزف الروايات الشيعية الدَّ

وىذا االضطراب ال يصل  ،تبّْب وجود اضطراب ُب تقريراهتم ا٤بتعلقة بالعمل بالسنة النبوية
إٔب إنكار السنة وال إٔب التشكيك فيها؛ نظرًا لوجود تقرير يفيد بوجوب العمل بالسنة 

ال أفَّ ىذه السمة البادية ُب بعض ا٤بواضع من كبلـ اإلصبلحيْب ا٤بوحدين تلبس النبوية، إ
على القارئ إذا أراد إطبلؽ حكم عليهم متعّلق بطريقتهم ُب العمل بالسنة النبوية؛ ولذا 
فإفَّ الباحث يوصي طبلب الدراسات العليا با٤ببادرة إٔب تسجيل دراسة علمية تُعُب ببياف 

صبلحيْب ا٤بوحدين ُب فهم السنة النبوية وتقريراهتم ُب منهج طريقة الربقعي واإل
وبياف طريقتهم ُب ٛبييز السنة النبوية الصحيحة الٍب ثبَت من خبلؿ كبلـ  ،االستدالؿ هبا

فوجود  ،الربقعي وجوب العمل هبا، مع وجود كلمات عاّمة لو يقلل فيها من شأف السنة
ويثبت للقارئ أنو يعِب هبا  ،ع اللبس ا٢باصلىذه الرسالة العلمية ُب ىذا ا٤بوضوع يرف

سنن األئمة الثبلث عشرة الٍب يتبعها الشيعة، أو أحاديث السنة الضعيفة وا٤بكذوبة، 
 .وأخبار اآلحاد، و٫بوىا

وإف   ،ةيروايات الشيعلل نقدهمن استخداـ العقل ُب  -رٞبو ا-أكثَر الربقعي  .ٕ
إال أنو  ،العقل ُب بياف تناقض الشيعة سليمة ُب استخداـكاف ُب ا١بملة على طريقة 

ولعل ىذه الشوائب العالقة ُب ذىنو ىي  ،سابقاً  ف عليوا كاورواسب ٩بلديو شوائب وجد 
وإنكار ا٤بسيح الدجاؿ بناءً  ،الٍب أدَّت بو إلنكار ا٤بهدي بناًء على استنتاجات عقلية

 ناسب توجيو أحدعلى االستنتاجات العقلية نفسها، وعليو فّبى الباحث أنو من ا٤ب
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 ومنهجوإعداد رسالة علمية ُب  منهج الربقعي العقلي لنظر ُبلب الدراسات العليا بلط
العلمية رسالة أف تكوف الأو  ،ُب النظر لبعض مسائل العقيدة العقلي الذي سار عليو

ُب فهم عليهم ا٤بنهج العقلي للشيعة اإلصبلحيْب وأثره فيُبحث فيها  ،بشكل موّسع
ٓب يسبق الكتابة فيها، وإذا ًبَّ توفّب ٕبث ىو من ا٤بوضوعات ا١بديدة الٍب العقيدة، و 

 . الشيعةهج اإلصبلحيْبفهم من -بإذف ا- يكملعلمي ُب ىذا ا١بانب 
تبّْب من خبلؿ روايات الشيعة ُب ا٤بهدي ا٤بنتظر وجود عداء بينهم وبْب اإلماـ  .ٖ

ىذا العداء بوصف  -رٞبو ا-الربقعي ولقد قابل  ،-رٞبو ا تعأب-أيب حنيفة النعماف 
وعليو فإفَّ الباحث يوصي بتقصي  أئمة اإلسبلـ العظاـ، أحدأنو اإلماـ أيب حنيفة 

 ،-رٞبهم ا تعأب-الروايات الٍب أظهر فيها الشيعة عداءىم ألئمة أىل السنة األربعة 
، وذلك لقطع الطريق وبياف أحوا٥با وأحواؿ رواهتا، وكشف الكذب ا٤ببْب فيها وتناقضاهتا

ُب -وٓب أجد على الشيعة ُب استغبلؿ جهلة العآب اإلسبلمي من أتباع ا٤بذاىب األربعة، 
وقف اإلماـ أيب حنيفة مكاشفة عن من خّصَص رسالة علمية   -حدود اطبلعي القاصر

وأسأؿ ا أف تنشط ٮبم طبلب العلم ، من مسائل ذا ا٤بوضوعوما يتصل هب من الرافضة
 وضوع.٥بذا ا٤ب

من التوصيات الٍب يرى الباحث ضرورة توجيو طبلب الدراسات العليا ٫بوىا  .ٗ
دراسة ما يتعلق بكبلـ الشيعة اإلصبلحيْب ا٤بوحدين حوؿ إماـ الشيعة الثاين عشر 
ا٤بنتظر، حيث إفَّ إبراز تقريرات ىؤالء العلماء ا٤بتحولْب ٗبا يتعّلق بعقيدة االنتظار الٍب 

بإظهار ا٤بزيد من  -ٗبشيئة ا تعأب-ليوف وينتظروف ٙبققها كفيٌل يعتقدىا الشيعة ا٢با
والتأثّب عليهم بذكر جهود السابقْب  ،ا٤بتحولْب وحّثهم على إعبلف ٙبّو٥بم وإظهاره

.  منهم، وتكوف ىذه األٕباث ٗبثابة وسيلة الضغط على ىؤالء القـو
تقومي وال ترشيد أو  الشّك أنو من ا٣بطأ ترؾ حركة الشيعة ا٤بتحولْب تزداد ببل

نقد علمي من أىل االختصاص، فمن ا٤بؤكد أف نقدىا وتوجيهها واإلشراؼ عليو 
 ستظهر ٜبراتو يانعة ونافعة ولو بعد حْب.

وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آلو وصحبو وسلم.
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 ٙٗ٘ ٚٙ ژ  ژ  ڑ  ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

 ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ
ٖٛ ٚٓٚ 

 ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
ٜٔ ٖٜ٘ 

 ٜٕ٘ ٜٙ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ

 ٘ٓٗ ٜٚ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 ٿ ٺ ٺ
ٜٔٓ 

ٗٓٛ 
ٜٗٔ 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې

ٕٔٔ-
ٔٔ٘ 

ٜٗٚ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  چچ

   ژڎ  ڈ  ڈ  ژ

ٔٔٙ-
ٔٔٚ 

ٗٔٙ 

 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٙٗ 
 

 األنعامسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٜٖٔ ٖٚ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

 ٜٕٗ ٖٛ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ

 ٛٓٗ ٓ٘ ہۀہۀ ںںڻڻڻڻ

 ٓٗ ٓ٘ ۈ  ٴۇ

 ٖٙ٘ ٜ٘   ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ٖٙ-ٙٗ ٖٗٔ 

 ٖٚ ىئىئی
ٗٓ٘ 
ٕٜٗ 

 ٕٖٛ ٜٓ وئۇئۆئ ەئەئوئ
ٙٛ٘ 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  

 ڑ  ک  ک
ٜٕ ٗٓ 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  

 ھ
ٜٖ ٖٖٔ 

ڤ  ڤ    ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ

 ڦ
ٖٔٓ ٘ٓٔ 

 ٖٓٗ ٚٓٔ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ٖٕٖ ٕٔٔ ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک

 ٕٙٗ ٜٗٔ ڈ  ڈ  ژ  ژ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٙ٘ 
 

ڇ  ڇ  ڍ     ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
ٖٔ٘ ٖٖ٘ 

 
 األعرافسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٗٙ ٖ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ

 ٖٔ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ
ٕٜٔ 
ٙ٘٘ 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 ۉ  ۉ
ٖٚ-ٚٛ ٖٔٛ 

 ٔ٘ٔ ٜٜ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  

 ں  ڻ

ٕٔٗ-
ٖٔٗ 

ٕ٘ٗ 

 ٖٗٔ ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹
ٕ٘ٗ 
ٜٙٙ 

 ڀڀ ٻٻٻپپپ پڀٻٱ

  ٺٺ ٺ ٺ
ٔ٘ٓ ٗٔ٘ 

 ٕٗ٘ ٘٘ٔ ۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   گ 

 ں  ں  ڻ  ڱڱ
ٔ٘ٚ ٜٛ 

پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 ٺ  ٺ
ٔٙٓ ٜٙٛ 

 ٗٚٙ ٔٚٔ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٙٙ 
 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

 ڦ  ڄ  ڄ
ٕٔٚ ٖٚ٘ 

 ٜٕٖ ٛٛٔ ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ

ې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 ى  ى  ائ       ائ    ەئ
ٜٔٗ ٖٖٗ 

 ٜٖٛ ٜٜٔ ڄڃڃڃ
 

 األنفالسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ٱ  ٻ

 ڀ  ڀ
ٜ ٙٓٔ 

 ٖٛٔ ٕٕ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ

 ٛٔٗ ٖٕ ﮲ ۓ ے ۓ ے ھ

 ٕٕٛ ٖٓ ں  ڻ  ڻ ںڱ  ڱ   ڱ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

 ڀ  ڀ  
ٗٔ ٖٚ 

پ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 ڀ   ڀ
ٕٖٙٙ- ٜٙٔ 

 
 التوبةسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٕٙ ٕٔ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮳ۓ   ۓ  ﮲

 ٛٗٚ ٕٛٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٙٚ 
 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ڃ   چ  چ  چ  
ٖٗ 

ٕٕٓ 
ٕ٘ٛ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
ٖٗ ٜٖٙ 

 ٕٕٛ ٚٙ ڭ  ڭ  ڭ

 ٕٜٕ ٓٓٔ پ   پ  پ

 ٚ٘ٔ ٓٓٔ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

  ڄڄ  ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦڤ ڤ 

 چ  چ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
ٔٓٔ ٖٗٔ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  
ٔٔٚ ٜٙٔ 

 
 يونسسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٓٗ ٖ گ گ 

 ٓٚٙ ٕٙ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

خب  مب  ىب  يب    حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب

 جت    حت
ٔٓٙ ٖٗٔ 

 
 ىودسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٛ٘ ٛژ  ڑ  ڑ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٙٛ 
 

 ک

 ٕٕٛ ٚٔ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ      ڱ 

  ہڻ            ۀ  ۀ  ہ
ٔٚ ٕٕٜ 

 ٜٚٗ ٕٚ-ٕ٘ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 ٕٖ٘ ٕٗ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ     ڱ

 ٖٓٗ ٚ٘ گ گ گ گ ڳ ڳ

﮳  ﮴  ﮵      ﮲ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀    ﮹﮶  ﮷  ﮸

 ﯁               

ٚٛ-ٜٚ ٖٕ٘ 

ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ک  ک    ک
ٛ٘ٛٙ- ٜ٘ٛ 

 
 يوسفسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٙٛ ٕٗ ڇڇڇڇ

  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲  ﮳

 ﮴  ﮵  ﮶  ﮷
ٖ٘-ٖٙ ٖ٘ٗ 

 ٖٙٛ ٔ٘ یجئحئ

 ٖٗ٘ ٙ٘ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ٜٕ ٙٚ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮴ۓ  ۓ  ﮲  ﮳

 ٖٙٛ ٛٚ جبحبخبمب

 ٖٔٗ ٚٛپ  پ  پ   پ     ٱٻٻٻٻ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٜٚٙ 
 

   ڀڀ  ڀ

 ےےۓۓ

 ﮸﮹﮺﮷﮴﮵﮶﮳﮲
ٜٕ ٖٛٙ 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
ٜٜ ٖ٘ٗ 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 ڑ   ک  ک  ک  ک   گ
ٔٓٛ ٘ٗٓ 

 
 

 الرعدسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ىت  يت     جث    متمب  ىب  يب   جت  حت      خت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مث  ىث  يث   

 ٻ  پ  پ   پ

ٕٕٜٛ- ٗٛٗ 

 ٖٖ٘ ٖٛ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 ٗٛٗ ٜٖ پ  پ   پ ٻ
 

 سورة إبراىيم
 الصفحة رقمها اآلية

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٿٿ

 ڤ  
ٔ ٗٔ 

 ٕٔ ٗ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 ٕٓٙ ٘ے     ۓ  ۓ   ﮲    ھ  ھ  ے



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٚٓ 
 

 ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮳  ﮴

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 گڳڳ ڳ ڳ ڱ گ گ کگ
ٜ ٖ٘ٙ 

 ٕٖٔ ٔٔ ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 ٖٚ ڈ  ڈ  ژ  ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ٖٖ٘ 
ٖ٘ٗ 

 ٖٖ٘ ٜٖ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 ٖٖ٘ ٓٗ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 ٕٜٙ ٛٗ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ
 

 الحجرسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٜ ڱ  ڱ   ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
ٕٙٗ 
ٙٙ٘ 
ٜٚٓ 

 ٜٖٙ ٚٗ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى ۋۅۅ
 

 النحلسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٔٚ ٘ٔ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٿ ٹ
٘ٙ ٔٗٚ 

 ٛٚ ى  ائ ائ ې ې ى ې ې
ٕٔٙ 
ٕٜٜ 

 ٜٕ٘ ٜٛ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٚٔ 
 

 ٚٛ٘ ٜٓ چ  چ  چ  ڇ   ڇ

 ٚٓٗ ٜٙ ڃڃڃ

 ٚٓٚ ٖٓٔ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

ہہ ہہ

 ۓےےۓھھھھ
ٕٔ٘ ٖٜٛ 

 
 اإلسراءسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٕٙ ٗ ڈ ڎ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    ڈ  ژ  ژ  ڑ

 گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

ٗ-ٛ ٕٙٔ 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 ی  ی  ی  ی
ٖٙ 

ٕ٘ٗ 
٘ٗٓ 

 ٜٖٓ ٛ٘ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ

 ٕٕٚ ٔٚ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

 ٕٓ٘ ٕٚ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ڭ  ڭ

 ٜٕٔ ٙٚ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 ٘ٗٗ ٔٛ ڳ  ڱ  ڱ

 ٚٓٗ ٘ٛ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ٕٚٗ ٓٔٔ کگگ گ گ ڳ کک ژ ژ ڑ ڑک
 

 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٕٚٚ 
 

 الكهفسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٛٔٗ ٜٔ ڭڭڭڭۇ

 ٙٛ٘ ٜٗ ڳ  ڳ ڳ  ڱ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

 ڀ
ٕٙ ٗٔ٘ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
ٖٙ ٗٔٙ 

ٗٔ٘ 

 ٘ٔٗ ٕٛ ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ

ىب  يب   مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ   جت 
ٖٜٛٛ- ٕٗٓ 

 ٙٙٗ ٜٙ جب  حب  خب
 

 مريمسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٓٙ ٔ ٱ

 ٜٜٕ ٕٔ پ  پ  پ

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڤ  ڤ   ٹٿ ٹ  ٹ  ٹ

 ڦ  ڦ  ڄ
ٕٚ-ٕٛ ٖٛ٘ 

ى  ائ  ائ   ەئ     ى ې ې  ېې ۉ

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ
ٗٛ ٖٛٛ 

 ٚٙ٘ ٘ٚ ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 ٖٗٗ ٚٛ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٖٚٚ 
 

 
 طوسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٖٙ ٕٔ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئوئ  وئ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  

 ېئ  ېئ  ېئ    ىئ
ٖٙ 

ٖٖ٘ 
ٖٛ٘ 

 ٙٔٗ -ٛٙٚٙ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 ٖٗٗ ٜٓٔ ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  

ٜٔٓ-
ٕٔٔ 

ٕٙٗ 

 ٖٕٙ ٓٔٔ ې    ې   ى   ى  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  

 حت  خت  مت  ىت  يت
ٖٔٔ ٕٖٙ 

 ٚٓٗ ٗٔٔ ٿ ٿ ٺ ٺ 
 

 األنبياءسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ   

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ٔٔ-ٖٔ ٕٙٙ 

 ٕٙٙ ٕٔ ڳ  ڱ   ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 ٕ٘ٙ ٖٔ-ٕٔ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 ٕ٘ٙ ٘ٔ-ٗٔڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٚٗ 
 

 چ  چ  چ

 ٖٚٔ ٕٖ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ٕٚٔ ٖٗ وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئ
ٙ٘ٛ 

 ٖٚٔ ٜٙ ۇ ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ

 ٖٚ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
ٗٚ 
ٕٖٔ 
ٕٖٕ 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  

 ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   
ٖٛ-ٛٗ ٖٕ٘ 

ۓ   ۓ       ﮲ ﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   

 ﮼  ﮽ ﮺   ﮻  
ٜٛ-ٜٓ ٖٕ٘ 

 ٗٗ٘ ٚٛ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 ٕٚٚ ٜ٘ چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

   ڦڤ  ڤ  ڤ

ٖٔٓ-
ٔٓٗ 

ٕٙٚ 

ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ    چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ

 ڎ  ڎ
ٔٓ٘ ٕٙٚ 

 ٕٛٙ ٙٓٔ ک      ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ

 ٚٓٔ ککگگگ
ٕٗٛ 
ٖٜٛ 

 ٕٛٗ ٜٓٔ ۀ  ہ   ہ  ہ
 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٚ٘ 
 

 الحجسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      

 ڇ  
ٕٙ ٘ٗٗ 

پ  پ  پ  ڀ     پٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

 ڀ
ٖٜ ٕٜٙ 

 ٕٓٚ ٓٗ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
ٗٔ ٕٜٙ 

 ٘ٗٗ ٘ٗ ۋ ۅ ۅ ۉ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ

   ڇچ  چ  ڇ چ  چ 

٘ٛ-ٜ٘ ٕٚٔ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

   گک  ک
ٙٓ ٕٚٔ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں      ں  

   ڻ     ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ
ٙٔ-ٙٗ ٕٚٔ 

 
 المؤمنونسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 ې
ٔ٘ٔٙ- ٕٚٙ 

 ٗٔٗ ٕٓ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٚٙ 
 

 ٜٖٗ ٕٗ ہ  ہ      ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے

ڱ  ں  ں  ڻ      ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ 

 ڻ  ڻ ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
ٖٖ-ٖٗ ٕٗٙ 

 ٕٖٔ ٖ٘  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 ٕٚٗ ٜٙ ک  ک  ک  گ  گ

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ﮲  

   ﮸﮷  ﮶﮳  ﮴   ﮵
ٜٜٔٓٓ- ٕٚٙ 

 
 النورسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٛٚ ٚٔ-ٔٔ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 ٖٓٙ -ٕٓٔٔ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 ژ  ژ  ڑ  ڑ 
ٖٔ ٖٔٓ 

 ٕٚٛ ٖٚ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

   ٺڀ  ٺ  ٺ
٘ٗ ٜٜ 

 ٕٗٚ ٗ٘ ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ٿٺ  ٿ  ٿ

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڦ    ڦ

 ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  
٘٘ ٕٛٚ 

 ٜٚ٘ ٖٙ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ
ٖٖٚ 

 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٚٚ 
 

 الفرقانسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕ٘ٔ ٔ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 ٖٗٓ ٗ ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ

 ٕ٘ٔ ٖٖ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ

ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڻ  ۀ

 ھ  ھ   ے    ے
ٚٗ 

ٕٓ٘ 
ٕٕ٘ 
ٕٜٔ 

 
 الشعراءسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
ٖ-ٗ ٕ٘ٙ 

ٕٖٚ 

 ٔٛٔ ٗ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  

 ٚٗ٘ ٛٙ-ٔٙ ٻ  پ  پ  پ   ٻ ٱ  ٻ  ٻ

 ٔٔٗ ٔٔٔ جسجخحخمخ

 ٔٔٗ ٕٔٔ ٱٻٻٻٻپ
 

 النملسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٕٔ ٙ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ۆئۈئۈئېئ ېئ

 ییییجئ
ٕٕ ٗٔٚ 

 ٕ٘ٚ ٜ٘   چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٚٛ 
 

 ٕ٘ٚ ٔٙ ڻ  ڻ  ۀ  ۀں  ڻ  ڻ  

 ٕ٘ٚ ٗٙ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ

 ٛٓٗ ٘ٙ ڦڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ
 

 القصصسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  

 ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  
ٖ-٘ ٕٜٛ 

 ٖٖٕ ٘     

                      

     
٘ ٕٜٛ 

 ٕٜٕ ٙ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ

   ڦٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ
ٚ ٕٓٚ 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ

   ڦٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ
ٚ-ٔٗ ٕٜٓ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ٱ  ٻ  

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ 
ٕٕ-ٕٖ ٕ٘ٗ 

﮲  ﮳      ﮴    ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ﮵
ٗٔ ٕٖٗ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  

 ٿ  ٿ    ٿڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ
ٚٔ-ٖٚ ٚٓٓ 

 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٜٚٚ 
 

 العنكبوتسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    

 ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲
ٔ-ٖ ٜ٘ٙ 

ھ    ھ  ھ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲
ٕ-ٖ ٜٗٙ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

 ژ  ژ    ڑ  
ٔٓ ٕٚ٘ 

 
 الرومسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٖ٘ ٕٔ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ

 ٚٙ ٕٚ ھ  ھ  ھ  ے   ے

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

 ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ
٘ٗ ٖٕ٘ 

 
 لقمانسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٕ ٗٔ ڇ  ڍ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

 ٖٗ   ېئائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
ٕ٘ٙ 
ٖ٘ٙ 

ی  ی  جئ  حئ  مئ     یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

 ىئ
ٖٗ ٖ٘ٔ 

 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٛٓ 
 

 السجدةسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ائې  ې  ى   ى  ائ

 ۇئ  ۆئ
ٕٓ ٕٜٖ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ    ٱ  ٻ

 پ
ٕٔ ٕٜٕ 

  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ   ڤ

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 چ    ڇ  ڇ  ڇ

ٕٖ-ٕٗ 
ٗٚ 
ٕٖٕ 

ڍ    ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ

 ڍ  ڌ
ٕٗ ٕٖٗ 

 
 األحزابسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  

  ىئ  ی
ٕٔ 

ٖٔٓ 
ٕٔ٘ 
ٔ٘ٗ 
ٜٔ٘ 
ٖٓٗ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ٖٙ 

ٖٔٓ 
ٖ٘ٛ 

 ٜٕٗ ٖٚ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ

 ٖٓٗ ٜٖ حت خت مت

 ٙٗ٘ ٜٖۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٛٔ 
 

 ۉ   ې  ې  ۉۅ

 ٜٖٚ ٓٗ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ېئ   ېئ  ېئ  ىئ
ٖ٘ 

ٖ٘ٔ 
٘ٗ 

 ٕٙ ىئ  ی  ی    ی  ی
ٕٔٙ 
ٕ٘٘ 
ٖٖ٘ 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ     چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

 ڈ

ٙٙ-ٙٚ 
ٔٗٛ 
ٔ٘ٙ 

ھ  ھ  ے   ے   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 

   ﮴ۓ  ۓ  ﮲    ﮳
ٚٓٚٔ- ٘ 

 
 سبأسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  

 ٺٿٺٺٺ
ٔ ٖٚ٘ 

 ٛٔٗ ٖ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ

   ڌڍ  ڌ
ٖ ٖ٘ٙ 

 ٔٔٙ ٙٔ-٘ٔ پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ

ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

   کڑک  ک
ٔٛ ٙٔٔ 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٕٚٛ 
 

 
 فاطرسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

 ک   ک  ک  گ   گ  
ٖٔ-ٔٗ ٖٖٗ 

ڤ  ڤ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڤ  
ٖٕ ٗٓٓ 

 
 يسسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

ې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

 ى  ى  ائ  ائ   ەئ
٘ ٕٕٛ 

 ٕٙٛ ٔٔ ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

 ٕٚٚ ٖٔ ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ      ڃ  ڃ  ڃ

 ٕٛٚ ٔ٘ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 ٛٙ ى  ى  ېۉ  ۉ  ې  ې  ې
ٕٔٙ 
ٕ٘٘ 
ٖ٘ٔ 

 
 الصافاتسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
٘ٛ-ٙٓ ٕٚٙ 

 ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  
ٖٜٔ-
ٕٔٗ 

٘ٗٗ 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٖٚٛ 
 

 گ ژڑڑککک ک گ  گ  
ٖٜٔ-
ٔٗ٘ ٖٛٛ 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  

 ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

ٔٛٓ-
ٕٔٛ 

٘ٚ 

 
 صسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٓٗ ٜٕ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ

 ٜٚٗ ٜٖ-ٖٗ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

 ٕٔٗ ٜٙ ک ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
 

 الزمرسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٜٕ ٕٙ  ے   ے   ۓ  ھھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 ٕٛ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى
ٕٔٙ 
ٚٓٚ 

 ٕٖٚ ٖٙ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ
ٖٗٓ 

 ٘ٗٗ ٙ٘ ىئ  يئی     ی  جئ  حئ  مئ  

 ٕٛٚ ٛٙ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 ٙٗٗ ٜٙ ٹ ڤ ڤ ڤ
 

 غافرة سور 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٓٙ ٚۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٛٗ 
 

 ﮺   ﮻  ﮼

ڳ  ڳ  ڱ     ڳک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ

 ڻ   ڱ  ں   ں  ڱڱ
ٕٔ ٖٕٚ 

 ٕٙٗ ٓٙ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
ٗ٘ 

 
 فصلتسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٚٗ ٖٗ گگڳڳ ڳ  ڳ     ڱ  ڱ

ۈئ ېئ ېئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ېئ
ٖ٘ ٘ٚٔ 

 
 الشورىسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٗٔ ٓٔ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ

ڤ  ڤ   ڤ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 ڦ  ڦ
ٔٚ ٕٔ٘ 

 ٕٗٗ ٖٛ ں  ں  ڻ

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  
ٖٛ-ٗٓ ٕٚٚ 

 ٕٙٚ ٔٗ ۉ  ې  ې  ې  ۉ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ

ۅ  ۉ  ۉ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈ

    وئې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
ٜٗ-٘ٓ ٗ٘ٔ 

 ٓٙ ٔ٘ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٛ٘ 
 

 ٔٔٗ ٕ٘ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 

 الزخرفسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ۉۉېېېېى ى  ائ  ائ  ەئ  

 ەئ  وئ
ٛٙ ٖٖٗ 

 
 الدخانسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٙٚ ٙ٘ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 

 األحقافسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىئ ی ی ېئ ىئ ىئ 
٘-ٙ ٕٜٗ 

 ٜ ک ک ک ک گ  گ گ
ٕٔٚ 
ٗٔٔ 

 ٕٔ ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ
ٕٕٜ 
ٕٖٔ 

 
 

 محمدسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٖ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ
ٔٗٛ 
ٔ٘ٙ 

 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٛٙ 
 

 الفتحسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٗٓٙ ٓٔ ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

 ٜٔٙ ٛٔ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 ٜٔٙ ٜٕ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ
 

 الحجراتسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٚٗ ٖٔ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 

 قسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٛٚ ٕٓ ڍ   ڍڌ  ڇڇ  ڇ  ڇ

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

 ڱ  ڱ
ٗٔ-ٕٗ ٘ٚ٘ 

 
 

 الذارياتسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٗٔٗ ٕ٘ ېېىى

 ٖٗٛ ٕ٘ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٱٻٻ
 

 النجمسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٜ ٗ-ٖ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٛٚ 
 

 ٖٗٙ ٗ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ٕٓ٘ ٕٛ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

 ٗٓٗ ٕٖ ٴۇۋۋۅۈۆۆۈ

 ٓٛٙ ٔٗ-ٖٛ ی  ی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب
 

 القمرسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٚٚ ٔ ے  ھ  ھ  ے

ۆ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 

 ۋ  ۋ  ۅ     ٴۇۈ  ۈ
ٕ-٘ ٕٜٚ 

 ٕٗٙ ٚٔ ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ

 ٖٓ٘ ٕٓ ۇ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ
 

 الحديدسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٜٕٗ ٖ ىئ ىئ ی ی ىئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  

 ﮻  
ٔٙ ٕٓٙ 

 ٘ٗٔ ٕٚ گ    گ
 

 المجادلةسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٜٕ ٔٔ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت
 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٚٛٛ 
 

 الحشرسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

  ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

 ھ     ھ  ے  ے
ٚ 

ٖٙ 
ٜٕ 
ٜٜ 
ٕٔٛ 
ٕٜٛ 
ٕٜٛ 
ٖٜٕ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 ىئ  ىئ
ٔٙ ٖٖٖ 

 ٛٔٗ ٕٕ ۀہہ

 ٜٕٗ ٖٕ ۇ ۆ ۆ
 

 
 

 الممتحنةسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٜٖ٘ ٗ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅۅ  ۉۉ

ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
ٛ ٖٜٚ 

 
 الصفسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٜٕٚ ٛ ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک  ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ

 ٜٕٚ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٿ   ٿ



 رس اآليات القرآنيةفه

ٜٚٛ 
 

 ٕٗٛ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 ٕٓٛ ٖٔ ېئ ېئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ۆئۇئ  ۇئ

 ٕ٘ٛ ٗٔ مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص
 

 الطالقسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٔٔٗ ٔ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ٖٓٔ ٕ ڑ  ڑ  ک

 ٛٔٗ ٕٔ مخ حخ جخ مح جح
 

 التحريمسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٖ٘ ٓٔ   ڳک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ
 

 
 

 الملكسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   

   ٿڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ
ٔ-ٕ ٜ٘ٙ 

 
 القلمسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٜٕ ٖٖ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ
 



 رس اآليات القرآنيةفه

ٜٚٓ 
 

 الحاقةسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٓ٘ ٚ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ

 ٕٜٙ ٗٔ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
 

 الجنسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٛٗ ٛٔ چ چ چ چ ڇ

 ٕٓ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ
ٗ٘ 
ٕٗٛ 

 ٔٔٗ ٕ٘ ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ى

 ٕٖ٘ ٕٙ ىئ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ 

 ٕٖ٘ ٕٚ ی   ی  ی  جئ  حئ
 

 يامةالقسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٜٙٙ ٖٕ-ٕٕ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ 
 

 النبأسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٔ٘٘ ٚ ٹ  ڤ
 

 عبسسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٔٔٗ ٖ ڀ ڀ  پ پ 
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 ٕٚٔ ٗ-ٖ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 

 التكويرسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٘ٗٗ ٙٔ ک ک
 

 االنشقاقسورة 
 الصفحة قمهار  اآلية

 ٕٕٛ ٚ چچ  چ  چ   

 ٔٗ٘ ٜٔ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
 

 الطارقسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٕٔٛ ٓٔ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ

 ٕ٘ٔ ٖٔ ژ    ڑ   ڑ

 ٕٔٛ ٚٔ-٘ٔ ڳ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  گ  گ    ڳ  ڳ   گ
 

 
 الغاشيةسورة 

 الصفحة رقمها اآلية

 ٖٚٔ ٛٔ-ٚٔ  ﮲ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 ٖٜٕ ٕٗ-ٖٕ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ
 

 الليلسورة 
 الصفحة رقمها اآلية
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 ٖٕٛ ٕ-ٔ ڱ     ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 

 التينسورة 
 الصفحة رقمها اآلية

 ٘ٔٗ ٖ-ٕ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ٜٓٙ ٖ پ  پ   پ
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 فهرس األحاديث النبوية

 
 الصفحة طرف الحديث

 ٖٖٙ ................................ وزالزؿ الناس من اختبلؼ على يُػبػَْعثُ  با٤بهدي، أُبشِّرُُكم
 ٜ٘ ......................................................... الليلة ربكم قاؿ ماذا أتدروف
 ٖٖٗ .............................................................. ا٤بوبقات السبع اجتنبوا
 ٛٙٙ ............................................................ ا١بنة ا١بنة أىل دخل إذا

 ٙ٘ٙ ............................................................... ىذه؟ ليلتكم أرأيتكم
 ٛٔٔ ..................................... سنة ستْب بلَّغو حٌب أجلو أخَّرَ  امرئ إٔب ا أعذر
 ٕٕٗ ................................................ السبعْب إٔب الستْب بْب ما أمٍب أعمار
 ٛٔٔ ............................ ذلك ٯبوز من وأقلهم السبعْب إٔب الستْب بْب ما أمٍب أعمار
 ٚٓٚ ........................................................................... عليّ  اقرأ

 ٛٔ٘ ................................................... خلقاً  أحسنهم إٲباناً  ا٤بؤمنْب أكمل
 ٙٗٔ ............................................... ا رسوؿ عليو بعثِب ما على أبعثك أال

 ٕٙٗ .................................................................. العبادة مخ الدعاء
 ٕٙٗ .................................................................. العبادة ىو الدعاء
 ٖٚ٘ ...................................... ٢بياتو وال أحد ٤بوت ينكسفاف ال والقمر الشمس
 ٕٚٔ ............................................................... وعدتِب ما أ٪بز اللهم
 ٗٓٗ .......................................................... بعلمك أستخّبؾ إين اللهم
 ٛٛ .................................................... فاطمة ولد من عَبٌب، من ا٤بهدي
 ٛٛ ............................................ ليلة ُب ا يصلحو البيت، أىل منا ا٤بهدي
 ٜٛ .................................................األنف أقُب ا١ببهة، أجلى مِبِّ  ا٤بهدي
 ٕٚ٘ ......................... ا٤بغرب إٔب ا٤بشرؽ من الناس ٙبشر فنار الساعة؛ أشراط أوؿ أما
 ٙٚ٘ ..................................... ا١بهل ويثبت العلم، يرفع أف الساعة أشراط من إف
 ٕٙ ........... ا إال إلو ال أف شهادة إليو تدعوىم ما أوؿ فليكن كتاب، أىل قوماً  تأٌب إنك
 ٜٙٙ ............................................................. عياناً  ربكم سَبوف إنكم
 ٖٓٗ ................................................ با ُيستغاث وإ٭با يب، ُيستغاث ال إنو



 فهرس األحاديث النبوية
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 ٚٚ٘ .................................................. خدَّاعة سنوف الناس على ستأٌب إهنا
 ٔ٘ٔ ............................................ ورٞبةً  داعياً  بعثتُ  ولكِب لعاناً  أبعث ٓب إين
 ٚٚٗ ................................................................... العشّبة ابن بئس
 ٔٗٚ ............................... ظآب إال منكم ينزعها ال تالدة خالدة شيبة بِب يا خذوىا
 ٛٗٔ ................................ بعدي من ا٤بهديْب الراشدين ا٣بلفاء وسنة بسنٍب عليكم
 ٙٛ ..................................... منكم وإماُمكم فيكم، مرمي ابن نزؿ إذا أنتم كيف
 ٕٔٗ ........................... اإلسبلـ؟ إٔب يدعوىم وىو نبيهم وجو خضبوا قـو يفلح كيف
 ٜٛ ....................... بيٍب أىل من رجلٌ  العرب ٲبلك حٌب الدنيا تنقضي ال أو تذىب ال
 ٖٓٗ ......................... ورسولو ا عبد أنا إ٭با مرمي، ابن النصارى أطرت كما تطروين ال
 ٖٚ٘ .................................................. آيات عشر تروا حٌب الساعة تقـو ال
 ٔٚ٘ .......................................... مغرهبا من الشمس تطلع حٌب الساعة تقـو ال
 ٚٚ٘ ......................................... ا٤بساجد ُب الناس يتباىى حٌب الساعة تقوـُ  ال
 ٗٚ٘ ...................................................... ا٥بَرْجُ  يكثر حٌب الساعة تقـو ال
 ٖ٘ٙ ............................................................ ا١ُبح ُب أحدكم يبولنَّ  ال
 ٜٕٙ ................................................ الدجاؿ ا٤بسيح رعب ا٤بدينة يدخل ال
 ٕٕ ..................................................... الناس يشكر ال من اَ  يشكرُ  ال

 ٖٗٔ ......................................................... قبلكم كاف من سنن لتتبعنَّ 
 ٜٖٚ .............................................................. أمٍب على أشق أف لوال
ـٍ  من أـ حبلؿٍ  أِمن ا٤باؿ، أخذ ٗبا ا٤برء يُبإب ال زمافٌ  الناس على ليأِتَْبَّ   ٙٚ٘ ................ حرا
ـٌ  أمٍب من ليكوَننَّ   ٙٚ٘ ............................ وا٤بعازؼ وا٣بمر وا٢َبرير ا٢ِبرَ  يستحلُّوف أقوا
 ٖٓٗ .......................... السحر من شعبة هبا اقتبس إال النجـو من علماً  رجل اقتبس ما
 ٜٕٙ ............................................. الكّذاب األعور أمتو أنذر إال نيب بُعث ما

 ٖٛٚ ........................................... بناؤه أُحسن قصر كمثل األنبياء ومثل مثلي
 ٖٓٗ ............................ ٧بمد على أنزؿ ٗبا كفر فقد قاؿ، ٗبا فصدقو كاىناً، أتى من
 ٕٖ٘ ........................................... رد فهو منو ليس ما ىذا أمرنا ُب أحدث من
 ٕٖ٘ ....................................................... مِب فليس سنٍب عن رغب من
 ٖٙٔ .......................................فصدقو كذاب أو كاىن أو ساحر إٔب مشى من
 ٜٕ ................................................. الدين في يفقهو خيراً  بو اهلل يرد من
 ٜٖٓ ................................................................ ا٣ببث كثر إذا نعم،
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 ٕٔٗ .................... يدىا لقطعت سرقت ٧بمد بنت فاطمة أف لو بيده ٧بمد نفس والذي
 ٜٖٗ ...................... مقسطاً  حكماً  مرمي ابن فيكم ينزؿ أف ليوشكن بيده، نفسي والذي
 ٔٓٔ ........................................................ مرمي بن عيسى إال مهدي وال
 ٜٔٙ ............................................... بدر أىل على اطلع ا لعل يدريك وما
 ٛٛ .......................................... الغيث ا يسقيو ا٤بهدي؛ أمٍَّب آخر ُب ٱبرج
 ٚٛ ............................... بنا صلِّ  تعاؿ ا٤بهدي أمّبُىم فيقوؿ مرمي، بن عيسى ينزؿ
 ٖٙ ......... ا كتاب وبينكم بيِب فيقوؿ ٕبديثي وٰبدث أريكتو، على الرجل يقعد أف يوشك
 
 
 



 فهرس الروايات الشيعية
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 لشيعيةالروايات افهرس 

 
 الصفحة طرف الرواية

 ٜ٘ٗ .................................................... ا٤بوقتْب وقت ٱبلف أف إال ا أىب
 ٓٔٙ ......................................... ومكة ا٤بدينة بْب عليهم يقطع الناس أف أتعلموف
 ٚٔٔ ...................... واحد منهم القائم مع ٱبرج ال إنو أما سوء خرب ٥بم فإف العرب، اتق
 ٖٚٙ ............................................... سلطاهنم ووىى العّباس، ولد اختلف إذا
 ٛٙٗ ............................................................... أ٠باء ثبلثةُ  توالت إذا
 ٜٚٙ .................................. مناديو ينادي مكة من -السبلـ عليو- القائم خرج إذا
 ٖٗٚ .............................. السيف إال وقريش العرب وبْب بينو يكن ٓب القائم خرج إذا
 ٚٗٚ ......................................... وا٤بغرب ا٤بشرؽ أىل لعنها ا٢بق راية رُفعت إذا
 ٜٓٙ ................................................ وا٤بقاصّب ا٤بنار هبدـ أمر القائم قاـ إذا
 ٘ٛٙ ........................................ مساجدىا فوّسعَ  الكوفة إٔب سار القائم قاـ إذا
 ٘ٓٗ .................................... جديداً  دعاءً  استأنف -السبلـ عليو- القائم قاـ إذا

 ٚٛٗ ...................... ا٤بنتظر إمامكم ورابطوا عدوّكم، وصابروا الفرائض، أداء على اصربوا
 ٖٓٓ .......................................... بيده ا وفتح لعلي خيرب يـو ُب العلم أعطى
 ٘ٛٗ ........................................ وحداناً  فريضة صبلة منكم صلى من أف اعلموا
 ٛٙ٘ .................................................... فبلف؟ بِب ملك بآخر أخربكم أال

 ٜٕٔ .......................................... بالسيف ا٤بهدي واألكرب السعر، غبلء األدَّن
 ٔٚٗ ................................... بو تنزؿ حْب هبا أعلم وصاحبها ضرورة كل ُب التقية
 ٚٔ٘ ....................... تنعم أف على ٞبلتها فإذا وبينها، بينك والشروط اإلٲباف، من ا٢بياء
 ٖ٘ٓ .....................الزماف صاحب وىو علي بن ا٢بسن ٧بمد أيب ولد من الصاّب ا٣بلف
 ٙ٘ٔ .................... بسنتو األخذ ىو الرسوؿ إٔب والرد كتابو، ٕبكم األخذ ىو ا إٔب الرد
 ٖٖٗ ................................. نفسك إٔب بك وأستشفع بذكرؾ إليك أتقرب إين اللهم
 ٕٓٙ ...................................................... ٨برجو وسهِّل فرجو عّجل اللهم
 ٕ٘ٛ ........................... الغائب ا٢بجة فهو والغيب -السبلـ عليو- علي شيعة ا٤بتقوف
 ٛٛٗ ........................................... ا سبيل ُب بدمو كا٤بتشّحط ألمرنا ا٤بنتظر
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 ٙٙٗ ............................................ آدـ رجلٌ  وىو فاطمة ولد من رجلٌ  ا٤بهدي
 ٖٕٗ ..................................... الذَّلوؿ فاختار السحابْب ُخيّػرَ  قد القرنْب ذا إفَّ  أما
 ٖٕٚ ............................... ا٢بدَّ  ٯبلدىا حٌّب  ا٢بمّباء إليو ردَّت لقد قائمنا قاـ لو أما
 ٖٔٔ ...................................................... إماـ وفيها إال ٚبلو ال األرض إف
 ٕٛٙ ................... مكة من قريش أخرجتو ٤با -y- ا رسوؿ ُب نزلت يقولوف العامة إف
 ٜٔ٘ ....................................... عاشوراء يـو يقـو -عليو ا صلوات- القائم إف
 ٕٜٖ ......................... نقمة القائم وبعث رٞبة -y- ٧بمداً  بعث وتعأب تبارؾ ا إف
 ٖٕٗ ...................................... والّصعب الذَّلوؿ السحابْب القرنْب ذا خّبَّ  ا إف
 ٖٙٚ ............................................ قائمنا قياـ عند دماءىم لنا أحلَّ  قد ا إف
 ٔٛٙ ................................. ا رسوؿ تراث معو يكوف فسوؼ ظهر إذا ا٤بهدي إف
 ٖٕٗ ..................................... صا٢باً  عبداً  كاف ولكنو نبياً، يكن ٓب القرنْب ذا إف
 ٜٙ٘ ...................................... مرداس آلؿ وأخرى جعفر، آلؿ راية راياتنا قبل إف
 ٖٔ٘ ................................ با٢بق يقولوف كانوا الطالبّيْب من ا٤بدينة أىل من قوماً  إف
 ٚٛٗ ..................... تنكروه فبل وجٍو، من جاءكم ٍبَّ  وجوٍ  من ٯبيئكم أف تؤمِّلوف كنتم إف
 ٖ٘ٙ ............................................ ا٢بمد بيت لو يُقاؿ بيتاً  األمر لصاحب إفَّ 
 ٜ٘ٙ ....................................................... غيبتْب األمر ىذا لصاحب إف
 ٓٗ٘ ....................................... أمدىا يطوؿ غيبة ِمنَّا -السبلـ عليو- للقائم إف
 ٚٙٙ ................ وجوراً  ظلماً  ملئت كما عدالً  أملؤىا الذي أنا الزماف، قائم أنا ا٤بهدي، أنا
 ٜٔٙ ................. جوراً  ملئت كما عدالً  أمؤلىا باّلذي لست لكِب األمر، ىذا صاحب أنا
ا البطوف ُب ٫ُبمل لسنا األوصياء معاشر إنَّا  ٖٙٗ ......................... ا١بنوب ُب ٫ُبمل وإ٭بَّ
 ٗٓ٘ ....................................... هبا فيطوفوا األحجار ىذه يأتوا أف الناس أُِمرَ  إ٭با
 ٚٓٙ .................................. وا٤بهدي وعبدا أٞبد ا٠بو وا٤بقاـ، الركن بْب يبايع إنو

 ٗٓٗ ........................................ رٞباً  وأوصلكم علماً، وأكثركم كهفاً، أوسعكم
 ٜٓٚ ........................................... بأنطاكية -السبلـ عليو- القائم يبدأ ما أّوؿ
 ٜٔٗ ...................... غّبؾ ٗبوت ينقطع ٓب ما ٗبوتك انقطع! ا رسوؿ يا وأمي أنت بأيب
 ٕٕٚ ......................................................... (أمية بِب يعِب) رقاهبم ٚبضع
 ٘ٚ٘ ................. األمر صاحب باسم السماء من الصيحة وىي أمية بِب يعِب رقاهبم ُٚبِْضع
 ٗ٘ٙ .............................................. رضوى يُدعى جبلٌ  ىذا ا١ببل؟ ىذا ترى
 ٛٗٚ ............................................. جامعها حكمو و٦بلس الكوفة، ملكو دار
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 ٕٙٗ ............................. بعده من األمر صاحب عن فسألتو عبدا أيب على دخلت
 ٗٙٗ ............................................................. الناس باع من الناس شرُّ 

 ٛٙٗ ......................................... شخصاً  وأٟبلنا سناً  أصغرنا األمر ذاى صاحب
 ٛٗ٘ ....................................... ا٣بلق ىذا على والدتو تعمى األمر ىذا صاحب
 ٕٚٙ ............................................ منها ا٢براـ على الرجل ُدؿَّ  ُبِب، يا صدقتَ 
 ٕٓٚ ....................................................... رّواغْب حّيادين عّيابْب طّعانْب
 ٖٖٓ ................................... قيامو قبل بو مقتدٍ  وىو بيٍب أىل قائم أدرؾ ٤بن طوىب
 ٖٛٗ ................................................. قائمنا غيبة ُب بأمرنا ٛبّسك ٤بن طوىب
 ٕٜٖ .......................................... فيو أنازع ال ،-y- ا رسوؿ سبلحُ  عندي
 ٙ٘ٔ ......................... بسنتو نأخذ أف الرسوؿ إٔب ورده بكتابو، ٫بكم أف ا إٔب فردوه
 ٜٔٗ ...................................................... الوحي بو وُختم الرسل بو فقفَّى
 ٖٓٗ ............................................................ ثناء ٔبميل عليّ  تُثنوا فبل
 ٜٙ٘ ............................... عليكم السبلـ يراه حْب فليقل يلقاه حٌّب  منكم بقي فمن
 ٕٙٗ ................................................................... ذلك ا فعل قد
 ٗٚ٘ ............................................................ بيوح قتلٌ  األمر ىذا ُقّداـ
 ٕٛٗ ............... رسولو ومعرفة ا معرفة أنكر كمن ذلك أنكر من إماماً، ا٤بؤمنْب أمّب كاف
 ٜٙٙ .......................... شعيب إٔب فصارت آلدـ، -السبلـ عليو- موسى عصا كانت
 ٖٛٙ ................................................. الكوفة ٗبسجد شيعتنا إٔب أنظر كأين
 ٘ٓٚ .................................................... الكوفة ٗبسجد لشيعتنا أنظر كأين
 ٚٓٚ ........................................... الكوفة مسجد ُب فساطيطهم بالعجم كأينّ 
 ٚٛ٘ ............................ يستقبل فيما نوقت وال مضى، فيما وقتنا ما ا٤بوقّتوف، كذب
 ٚٛ٘ .................................... ا٤بسلموف و٪با ا٤بستعجلوف، وىلك الوقاتوف، كذب
 ٜٙٔ .........................................النار إٔب سبيلها ضبللة وكل ضبللة، بدعة كل
 ٖٓ٘ .................................. مثلو األمة ىذه ُب فيكوف السالفة األمم ُب كاف كلما
 ٘ٔٚ ............. الكوفة مسجد ُب فساطيطهم ضربوا قد القائمِ  أصحابَ  رأيتَ  إذا أنتَ  كيف
 ٔٚٗ ............................ بالتقّية أعملكم ا عند أكرمكم وإف لو، تقّية ال ٤بن إٲباف ال
 ٖٓٚ ............. كافر إال بعده وال قبلو أحد بو يسّمى ال ا٤بؤمنْب أمّب ا ٠بّاه اسمٌ  ذلك ال،
 ٗٗ٘ ............................................................... غيبة، من للغبلـ البد
 ٗٗ٘ ............................................................... قيامو قبل غيبة للغبلـ



 فهرس الروايات الشيعية

ٜٜٚ 
 

 ٕٙٗ ................................................ ريب إٕبَّ  أوحى السماء إٔب يب أسري ٤با
 ٖٔٓ ................ ا٤ببلئكة ضجَّت كاف ما -السبلـ عليو- علي بن ا٢بسْب أمر من كاف ٤بَّا
 ٖٛٓ ................. وسطها ُب وا٤بهدي آخرىا، ُب مرمي بن وعيسى أو٥با، ُب أنا أمة هتلك لن
 ٚٚٙ ..................................................... بالطالقاف كنزٌ  -ا٤بهدي أي- لو
 ٙ٘٘ ...................... فيو الكبلـ عن فَبوا ما األجر من بالبداء القوؿ ُب ما الناس علم لو
 ٜٖٔ .................................... قبلو أحد هبا ٰبكم ٓب بثبلث ٢بكم القائم قاـ قد لو
 ٖ٘ٓ ....................................... الليلة تلك ا لطوَّؿ ليلة إال الدنيا من يبق ٓب لو
 ٙٓٗ ................................................................ ألنفدنا نزداد أنَّا لوال
 ٜٓٗ ............................... حاجة ٧بّمد آؿ ُب  ما ا١باىل يقوؿ حٌّب  عنهم ليغينبَّ 
 ٖٚٗ ....................................... با١بواب فيها فتجيبِب ا٤بسألة عن أسألك بإب ما
 ٘٘٘ .............................................................. البداء ٗبثل ا ُعّظم ما
 ٖٔ٘ ..................................... يؤديو فعِّب  إليكم أداه وما يقولو، فعِّب  لكم قالو ما
 ٜٙٔ ................................. فدعوه ا كتاب خالف وما فخذوه ا كتاب وافق ما
 ٗٓٚ ................................... كّلو القرآف ٝبيع عنده أفَّ  يدَّعي أف أحدٌ  يستطيع ما
 ٜٙ٘ ............ والنبّوة الرٞبة بيت أىل يا عليكم السبلـ يراه حْب فليقل القائم منكم أدرؾ من
 ٖٖٓ ................................................ أنكرين فقد ولدي من القائم أنكر من
 ٕٕ٘ .............................................. دؿَّ  فقد طلبَ  ومن طلَب، فقد ٕبثَ  من
 ٗٛٗ .......................... شهيد ألف أجر ا أعطاه قائمنا غيبة ُب واليتنا على ثبت من
 ٛٛٗ ......................................... فلينتظر القائم أصحاب من يكوف أف سرّه من
 ٚٛٗ ............................ بالورع وليعمل فلينتظر القائم أصحاب من يكوف أف سرّه من
 ٘ٓٙ ................................................. جاىليةً  ميتةً  مات إماـ بغّب مات من
 ٚٛٗ ...................... الفسطاط ُب ىو كمن كاف منتظراً  األمر ىذا على منكم مات من
 ٜٖٖ ......... كتاب من ا أنزؿ ٗبا كفر فقد يصدقو كذاب أو كاىن أو ساحر إٔب مشى من
 ٜٜٕ ...................................... ورجا٥با ا١بنة، أىل سادات عبدا٤بطلب، أبناء ٫بن
 ٕٚٛ .................................. جنده وناصر وعده منجز وا ا من موعد على ٫بن
 ٖٔ٘ ............................................................ األمْب الثقة عمر أبو ىذا
 ٔٔٙ ........................... مبْب كتاب وال ا من ىدى ببل ا دين عن الصاّدوف ىؤالء
 ٓٔٔ ....................... ولدؾ من وا وىو مهدي، من األمة ٥بذه البد بيده نفسي والذي
 ٜ٘ٗ ................................. وُٛبّيزوا ُٛبّحصوا حٌّب  أعينكم إليو ٛبّدوف ما يكوف ال وا



 فهرس الروايات الشيعية

ٛٓٓ 
 

 ٖٓٚ ...................................... الناس يبايع وا٤بقاـ الركن بْب إليو أنظر لكأين وا
 ٛٓٙ ..................... جديد كتابٍ  على الناس يُبايع وا٤بقاـ الركن بْب إليو أنظر لكأين وا
 ٜٙٗ ................. صاحبكم فهو والدتو الناس على ٚبفى من انظروا بصاحبكم، أنا ما وا
 ٘ٓٚ ........................................... -السبلـ عليها- فاطمة ٤بصحف عندنا وإف
 ٕٜٙ ........... عباده من يشاء من يورثها  األرض أف -السبلـ عليو- علي كتاب ُب وجدنا
 ٙٔٚ ........................ بدر أىل عدة على الببلد أقاصي من لو ا ٯبمع مسّومة ورجاؿٌ 
 ٕٕٗ ............................................................ سنتو على ىو من وفيكم
 ٕٔٚ ................................................. أعدائي من بآخرىم األرض وألطهرفّ 
 ٜ٘٘ ................................... أي من أيٌّ  يُدرى ال مشتبهة، راية عشرة اثنتا ولَبفعنَّ 
 ٜٖٙ .................................. األسوة ُب لكَ  كاؼٍ  -y- ا رسوؿ ُب كاف ولقد
 ٜٖٙ .................................................. تعأب ا بكتاب العمل علينا ولكم

 ٕٓٚ ..................................................... وبينكم بيِب فّرؽ ا أف ولوددت
 ٕٛ٘ ...................................................... عجبٌ  العبلمة إٔب العبلمة ومن
 ٖٛٙ .............................................. ىدمك سّهل ٤بن وويل ىدمك، ٤بن ويلٌ 
 ٕٗٚ .................................. الرـو بأرض يلحقوا حٌب أمية بِب من كثّب قـو وينهـز
 ٜٖٓ ............. وسليماف داود ٕبكم حكم -السبلـ عليو- ٧بمد آؿ قائم قاـ إذا عبيدة أبا يا
 ٔٚٗ ........................................... التقّية ُب الدين أعشار تسعة إفَّ  عمر، أبا يا
 ٖٓٔ .......................................................... حالك؟ كيف فبلف، أبا يا
 ٜٖ٘ ........................................... ا أمرِ  من أمرٌ  األمر ىذا إفَّ  الفضل ابن يا
 ٜٗٗ ................................ السبعْب ُب األمر ىذا وّقتَ  كاف تعأب ا إفَّ  ثابت، يا
 ٖٙٓ ................................................................ أبشرؾ؟ أال جعفر يا
 ٜٗٙ ....................................................... ا٠بع السمري ٧بمد بن علي يا
 ٕٖ٘ .............................. كافياي فإنكما اكفياين !٧بمد يا علي يا! علي يا ٧بمد يا
 ٖٓٙ ................. ونفاؽٌ  كفرٌ  فبيعتو -السبلـ عليو- القائم ظهور قبل بيعة كلّ  مفضَّل، يا
 ٜٖٚ ..................................... ا بيت سرّاؽ ألهنم أيديهم فيقطع شيبة ببِب يبدأ
 ٙٔٔ ................................... الفًب من وظهور الزماف من انقطاع عند ا٤بهدي ٱبرج
 ٖٚٓ .................................................. كرعة ٥با يقاؿ قرية من ا٤بهدي ٱبرج
 ٘ٙٗ ..................... البطن مبدح ٞبرة مشرب أبيض الزماف آخر ُب ولدي من رجل ٱبرج

 ٖ٘ٚ .............. صاغروف وىم يدٍ  عن ا١بزية ويؤدوف ،-y- ا رسوؿ سا٤بهم كما يسا٤بهم



 فهرس الروايات الشيعية

ٛٓٔ 
 

 ٗٔٚ ...................... أحياء تسعة من رجبلً  وأربعْبَ  ٟبسةٍ  ُب -السبلـ عليو- القائم يُقِبل
 ٛٙ٘ ......................................... السنْب من وترٍ  ُب -السبلـ عليو- القائم يقـو
 ٖٓٙ ................................. بيعة وال عقدٌ  وال عهدٌ  عنقو ُب ألحد وليس القائم يقـو
 ٜٛ٘ ............................................... الفجر عند رمضاف شهر ُب منادٍ  يُنادي
 
 
 



 فهرس األعالم من السنة والشيعة

ٕٛٓ 
 

 
 األعالم من السنة والشيعةفهرس 

 
 الصفحة اسم الَعلم

 ٘ٚٙ ..................................................................... تغلب بن أباف
 ٘ٚٙ ..................................................................... عثماف بن أباف
 ٓٛٔ .................................................................... ا٢بلي مطهر ابن
 ٖٖ ............................................................ السامرائي خليل مّبزا ابن
 ٖ٘ٙ ................................................................ ا٤بودودي األعلى أبو
 ٖٗ ............................................................... األصفهاين ا٢بسن أبو
 ٖٛٔ .................................................................. القّمي القاسم أبو
 ٖٗ ................................................................ الكاشاين القاسم أبو
 ٕ٘ٗ ...................................................... ا٤برادي ٖبَبي بن ليث بصّب أبو
 ٕٖٗ .................................................................. العمري جعفر أبو
 ٖٜٗ .................................................................... الثمإب ٞبزة أبو
 ٕٔ٘ ................................................................... النوٖبٍب سهل أبو
 ٕٓ٘ ............................................................. ا٤بتطبب ٧بمد طاىر أبو
 ٕٖٛ ................................................................ ا١بنيد بن عبدا أبو
 ٖٗٙ .................................................................. امودي علي أبو
 ٚ٘٘ ................................................ العسكري عبدا بن ا٢بسن ىبلؿ أبو
 ٖ٘ٚ .................................................................... األحسائي أٞبد
 ٖٙٚ ...................................................................... القادياين أٞبد
 ٜٖٙ ............................................. عبدالزىرة بن عبدالرسوؿ = الكاتب أٞبد
 ٖٙ ..................................................................... الكسروي أٞبد
 ٜٔ ............................................................ البيهقي ا٢بسْب بن أٞبد
 ٓٛٔ ............................................................. النجاشي علي بن أٞبد
 ٕٓ٘ ............................................................. العربتائي ىبلؿ بن أٞبد
 ٘ٙ .......................................................................... قواـ أٞبد



 فهرس األعالم من السنة والشيعة

ٖٛٓ 
 

 ٖٕٓ ...................................................................... الشرٕب أخوين
 ٕٖٗ ..................................................................... األٞبر إسحاؽ
 ٖٓ٘ ................................................................. يعقوب بن إسحاؽ
 ٖٛٙ ......................................................... ا٣بوئيِب إسحاؽ آؿ إ٠باعيل
 ٖٖ .................................................................. الطهراين بزرؾ آغا
 ٖٗ .................................................................. ا٤برعشي ٪بفي آقا

 ٜٓٙ ................................................................. يوسف بن ا٢بجاج
 ٙٛ ............................................................ الربهباري علي بن ا٢بسن
 ٓ٘ ............................................................... اجملتىب علي بن ا٢بسن
 ٕٖٗ ........................................................... الباقطاين علي بن ا٢بسْب
 ٕٔ٘ ........................................................... ا٢ببلج منصور بن ا٢بسْب
 ٓٚٔ .................................................................. البغدادي ا٣بطيب
 ٗٚٔ ............................................................. القائِب طالب أبو السيد
 ٕٖ .................................................................. الربقعي رضا السيد
 ٖٕٓ ....................................................................... عباس الشاه
 ٗٓٔ .................................................................. عاشور ابن الطاىر
 ٕٚ٘ .......................................................... الطربسي ا٢بسن بن الفضل
 ٕٖٚ ................................................................... العبلء بن القاسم
 ٓٚٔ ..................................................................... ُشريك القاضي
 ٕٖ ........................................................................... البلىوٌب
 ٜٛ٘ ............................................................. ا١بعفي عمر بن ا٤بفّضل
 ٚٙ ........................................................ الربوجردي ٧بمد خًب ا آية
 ٖٛ ............................................................... ا٤بيبلين ىادي ا آية

 ٗٚٔ ................................................................. البختاف بن برزٝبهر
 ٜٚٙ .................................................................. النجفي الدين هباء
 ٘ٔٔ .................................................................... السبحاين جعفر
 ٓٚٔ .................................................................... السيوطي جبلؿ
 ٓٔ٘ ......................................................................... علي جواد
 ٕٓ٘ ..................................................................... الشريعي حسن



 فهرس األعالم من السنة والشيعة

ٛٓٗ 
 

 ٗٛٔ .................................................................... ا حب حيدر
 ٓٛ ................................................................ قلمداراف علي حيدر
 ٖٖ٘ ............................................................................ ذاجدف
 ٜٔٗ ......................................................................... القرنْب ذو
 ٜٛٔ ..................................................................... الشّبازي رباين
 ٖٖ٘ ...................................................................... الربسيُّ  رجب
 ٖٖٙ .................................................................... فرخزاد بن رستم
 ٕ٘ٗ ...................................................................... أعْب بن ُزرارة

 ٖٖ٘ ............................................................... ربيعة بن ربيع سطيح،
 ٙٔٙ .............................................................. القّمي عبدا بن سعد
 ٔٛٔ ................................................................... ا ىبة بن سعيد
 ٜٙٙ .................................................................. ا٣بطاب بن سلمة
 ٕٜٔ ............................................................... األدمي زياد بن سهل
 ٖ٘ٚ ................................................................باب علي ٧بمد سيد
 ٖٖٚ ............................................................ الشعيب شراحيل بن عامر
 ٕٖ ..................................................................... افوظي عباس
 ٖٓٓ ............................................................. ليلى أيب بن الرٞبن عبد
 ٖٙ ................................................................ البلوشي الرحيم عبد

 ٛ٘٘ ......................................................... البغدادي عمر بن عبدالقادر
 ٔٚٔ ..................................................................... الفياض عبدا
 ٓٛٔ ..................................................................... قاينا٤بم عبدا
 ٜٓٙ .................................................................... الزبّب بن عبدا
 ٖٓٙ ............................................................ ٧بمود آؿ زيد بن عبدا
 ٖٗ .................................................................... العراقي عبدالنيب
 ٖٗٚ ................................................................. ا٤بيموف بن ا عبيد
 ٖ٘ٗ .............................................................. ا١برٮبي شريد بن ُعبيد
 ٙٙٙ ............................................................. الفدكي إبراىيم بن علي
 ٖٚٙ ............................................................. الزُّراري سليماف بن علي
 ٘ٙٙ ............................................................ ا٤بازندراين فاضل بن علي



 فهرس األعالم من السنة والشيعة

ٛٓ٘ 
 

 ٔٙٔ .......................................................... األربلي الدين فخر بن علي
 ٕٜٗ ..................................................................... يقطْب بن علي
 ٜ٘ٙ ............................................................. البياضي يونس بن علي
 ٖٖ٘ ............................................................. ا٣بزاعي ىاجر بن عمّب
 ٔٛٔ ................................................................ شاذاف بن ٧بمد عن
 ٖ٘ٙ ........................................................................ وجدي فريد
 ٖٖٗ ..................................................................... زياد بن ُكميل
 ٛٓٗ .......................................................................... باستّب ٕب
 ٖٚٙ ....................................................................... عبداللهي .ـ

 ٙ٘ٔ ....................................................................... األشَب مالك
 ٓٔٔ ........................................................................ ا٤بفيد ٧بمد
 ٖٛٙ ...................................................................... الياسري ٧بمد
 ٕٖٔ ................................................................. البهبودي باقر ٧بمد
 ٛٚ٘ ................................................................... الصدر باقر ٧بمد
 ٘ٚٔ ............................................................ الداماد اليزدي باقر ٧بمد
 ٜ٘ ............................................................ السفاريِب أٞبد بن ٧بمد
 ٜٙٙ .................................................................... الفيض بن ٧بمد
 ٖٖٚ .................................................................... تومرت بن ٧بمد
 ٖٖٚ ............................................................. الزىري شهاب بن ٧بمد
 ٜٔٔ ........................................................... الدمشقي طولوف بن ٧بمد
 ٔ٘ ............................................................. الصدوؽ علي بن ٧بمد
 ٜٖٙ ................................................... ا٣بالصي مهدي بن ٧بمد بن ٧بمد
 ٕٙٓ ........................................................... العياشي مسعود بن ٧بمد
 ٚ٘ٗ .............................................................. النمّبي نصّب بن ٧بمد
 ٓ٘ ............................................................ الكليِب يعقوب بن ٧بمد
 ٘ٙٔ ................................................... الكنجي الشافعي يوسف بن ٧بمد
 ٖٓٚ .............................................................. ا فضل حسْب ٧بمد
 ٖٖ ................................................................ الطهراين رجب ٧بمد
 ٘ٔٔ ................................................................... ا٤بظفر رضا ٧بمد



 فهرس األعالم من السنة والشيعة

ٛٓٙ 
 

 ٕٖ ........................................................... الكِب ا٤بهدوي رضا ٧بمد
 ٔٔٔ ................................................................ القزويِب كاظم ٧بمد
 ٖٙ ...................................................................... مصدؽ ٧بمد
 ٕٖ .................................................................... جيبلين ٧بمدي
 ٙٚٔ ................................................................... ا٣بميِب مصطفى
 ٔ٘ ......................................................... الكاشاين الفيض ٧بسن مبل
 ٜٙٙ ............................................................ البصري ا٢بجاج بن منيع
 ٜٖٙ .................................................................... ا٤بوسوي موسى
 ٘ٛ ................................................... ا٢بائري اإلحقاقي عبدالرسوؿ مّبزا
 ٕٚٙ ....................................................................... البكإب نوؼ
 ٕ٘ٗ ............................................................ الشيباين حكم بن ىشاـ
 ٕ٘ٗ ............................................................ ا١بواليقي سآب بن ىشاـ
 ٔ٘ ...................................................................... العاملي وا٢بر
 ٖٖٙ .................................................................. شهريار بن يزدجرد
 ٔ٘ .................................................................... البحراين يوسف
 ٜٔ ............................................................ ا٤بقدسي ٰبٓب بن يوسف
 
 



 فهرس األماكن والبلدان

ٛٓٚ 
 

 
 األماكن والبلدانفهرس 

 
 الصفحة اسم المكان

 ٖٗ .............................................................................. آباده
 ٖٖ٘ .......................................................................... أذربيجاف
 ٖٕٖ ............................................................................. أردبيل
 ٕٖٓ ........................................................................... اسَباباد
 ٖٗ .............................................................................. إقليد
 ٖٖ٘ ............................................................................ األىواز
 ٗٓٙ ............................................................................ ا٢بطيم
 ٖٙٙ .............................................................................. ا٢بّبة
 ٗ٘ٙ ............................................................................ الروحاء
 ٖٖ٘ .............................................................................. الري
 ٛٗٚ ....................................................................... الكربى الزنج

 ٚٚٙ ........................................................................... الطالقاف
 ٖٔٗ ............................................................................. الطور
 ٕٗٗ ........................................................................... أنطاكّية
 ٖٓ ......................................................................... آباد جعفر
 ٖٓ ......................................................................... آباد جواد
 ٓٗٙ ............................................................................. حلواف
 ٙٗٚ ........................................................................... دميساف
 ٖٕٖ ............................................................................. دينور
 ٗ٘ٙ ............................................................................ رضوى
 ٖٓ ........................................................................... آباد رمز

 ٜٓ ............................................................................ سامراء
 ٓٔٙ ......................................................................... مأرب سد
 ٖٗ ............................................................................. شّباز



 فهرس األماكن والبلدان

ٛٓٛ 
 

 ٛٛٔ ......................................................................... خم غدير
 ٖٕٖ ........................................................................... قرميسْب
 ٔٗ٘ ............................................................................ كنعاف
 ٖٗ٘ ........................................................................... نيشابور
 ٖٖ٘ ............................................................................. ٮبداف
 ٖٓ ............................................................................. ورامْب
 
 



 الفرق والمذاىبفهرس 

ٜٛٓ 
 

 
 الفرق والمذاىبفهرس 

 
 الصفحة الفرقةاسم 
 ٖ٘ٚ ............................................................................ األمّبية
 ٖ٘ٔ ............................................................................ الباطنية
 ٖٚٙ .......................................................................... الزرادشتية
 ٕٛ ........................................................................... الشيخية
 ٖ٘ٔ ........................................................................... الصوفية
 ٖٗٚ ........................................................................... العبيدية
 ٕٛ .......................................................................... الفبلسفة
 ٖ٘ٚ ........................................................................ خانية كرمي
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 المصادر والمراجعفهرس 

 
 المراجع العامة: أواًل:

 .أبو األعلى المودودي حياتو وفكره العقدي  .ٔ
 ىػ.ٙٓٗٔاؿ، دار ا٤بدين، الطبعة األؤب، عاـ: ٞبد بن صادؽ ا١بمّ 

 .أبو ىريرة راوية اإلسالم  .ٕ
 ىػ.٧ٕٔٗٓبمد عجاج ا٣بطيب، مكتبة وىبة، الطبعة الثالثة، عاـ: 

 .ساعةإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط ال  .ٖ
دار الصميعي، الطبعة  -ٞبود بن عبدا بن ٞبود بن عبدالرٞبن التوٯبري، الرياض 

 ىػ.ٗٔٗٔالثانية، عاـ: 
 .آثار البالد وأخبار العباد  .ٗ

 بّبوت. -زكريا بن ٧بمد بن ٧بمود القزويِب، دار صادر، لبناف 
 .االحتجاج باألثر على من أنكر المهدي المنتظر  .٘

ٞبود التوٯبري، مكتبة دار العلياف، بريدة، الطبعة الثانية، عاـ: ٞبود بن عبدا بن 
 ىػ.ٙٓٗٔ

 .أحداث النهاية ونهاية العالم  .ٙ
ىػ، مكتبة  ٧ٕٔٗٛبمد حساف، مكتبة فّياض للتجارة والتوزيع، ا٤بنصورة، عاـ: 

 (.ٛٗٚ٘ٓٔا٤بسجد النبوي الشريف، برقم: )
 .أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  .ٚ

 -دار صادر، القاىرة  -البشاري، بّبوت  ،٧بمد بن أٞبد ا٤بقدسي ،أبو عبدا
 ىػ.ٔٔٗٔمكتبة مدبوٕب، الطبعة الثالثة، عاـ: 

 .األحكام السلطانية للفراء  .ٛ
حامد الفقي، بن ٧بمد  /ق عليواء، صححو وعلّ أبو يعلى، ٧بمد بن ا٢بسْب بن الفرّ 

 ىػ.ٕٔٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، عاـ:  -بّبوت 
 .األحكام السلطانية  .ٜ

دار  -علي بن ٧بمد البصري البغدادي، الشهّب با٤باوردي، القاىرة  ،أبو ا٢بسن
 ا٢بديث.
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 .أحكام القرآن الكريم  .ٓٔ
ا٤بعروؼ بالطحاوي، ٙبقيق  ،ا٤بصري ،ا٢بجري ،أٞبد بن ٧بمد األزدي ،أبو جعفر

ث اإلسبلمية التابع لوقف مركز البحو  -استانبوؿ  -الدكتور/ سعد الدين أوناؿ، تركيا 
ىػ، واجمللد الثاين طُبع  ٙٔٗٔالديانة الَبكي، الطبعة األؤب، اجمللد األوؿ طُبع عاـ: 

 ىػ.ٛٔٗٔعاـ: 
 .أحكام القرآن  .ٔٔ

عبدالسبلـ ٧بمد علي شاىْب،  /ا١بصاص، ٙبقيق ،أبو بكر الرازي ،أٞبد بن علي
 ىػ.٘ٔٗٔعاـ: دار الكتب العلمية، الطبعة األؤب،  -بّبوت  -لبناف 

 .أحكام القرآن  .ٕٔ
ا٤بالكي، راجع أصولو وخرج  ،شبيلياإل ،ا٤بعافري ،أبو بكر بن العريب ،٧بمد بن عبدا

دار الكتب العلمية،  -بّبوت  -٧بمد عبدالقادر عطا، لبناف  /أحاديثو وعلَّق عليو
 ىػ.ٕٗٗٔالطبعة الثالثة، عاـ: 

 .سة مقارنةدرا -أحكام المسابقات في الفقو اإلسالمي   .ٖٔ
عمادة شؤوف  -كلية الشريعة ٧بمد الطلحي، جامعة أـ القرى،  بن حامد بن أٞبد 

 ىػ.ٛٓٗٔ(، عاـ: ٕٖٗٔا٤بكتبات برقم: )
 .أحوال الرجال  .ٗٔ

إبراىيم بن يعقوب ا١بوزجاين، أبو إسحاؽ، ٙبقيق/ عبدالعليم عبدالعظيم الَبستوي، 
 فيصل آباد. -باكستاف 

 .وحديثو أخبار مكة في قديم الدىر  .٘ٔ
الفاكهي، ٙبقيق الدكتور/ عبدا٤بلك  ،٧بمد بن إسحاؽ بن العباس ا٤بكي ،أبو عبدا

 ىػ.ٗٔٗٔدار خضر، الطبعة الثانية، عاـ:  -دىيش، بّبوت بن ا دعببن 
 .أخبار مكة وما جاء فيها من األثار  .ٙٔ

ؼ باألزرقي، ا٤بعرو  ،ا٤بكي ،٧بمد بن عبدا بن عقبة بن األزرؽ الغساين ،أبو الوليد
 دار األندلس للنشر. -ٙبقيق/ رشدي الصاّب ملّحس، بّبوت 

 .وآدابو -y-أخالق النبي   .ٚٔ
عبدا بن ٧بمد بن جعفر بن حياف األنصاري ا٤بعروؼ بأيب الشيخ  ،أبو ٧بمد

األصبهاين، ٙبقيق/ صاّب بن ٧بمد الونياف، دار ا٤بسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األؤب، 
 ـ. ٜٜٛٔعاـ: 
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 .األدب المفرد  .ٛٔ
دار  -مد بن إ٠باعيل البخاري، أبو عبدا، ٙبقيق/ ٧بمد فؤاد عبد الباقي، بّبوت ٧ب

 ىػ.ٜٓٗٔالبشائر اإلسبلمية، الطبعة الثالثة، عاـ: 
إرشاد الحيران إلى مهدي آخر الزمان، ولو حبوًا على الثلج، دراسة تحليلية   .ٜٔ

 .المؤمن في الفتن والمالحمومكانية لسيرة المهدي آخر المجددين ودليل 
 ـ.ٕٙٓٓمأدبا، الطبعة األؤب، عاـ:  -٧بمد زىّب حبيب، األردف 

 .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  .ٕٓ
ا٤بصري، أبو العباس، شهاب الدين،  ،القتييب ،أٞبد بن ٧بمد بن أىب بكر القسطبلين

 ىػ.ٖٕٖٔا٤بطبعة الكربى األمّبية، الطبعة السابعة، عاـ:  -مصر 
 .إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول  .ٕٔ

خليل  /أٞبد عزو عناية، دمشق، تقدمي /٧بمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين، ٙبقيق
الدكتور وٕب الدين صاّب فرفور، دار الكتاب العريب، الطبعة األؤب، عاـ: و ا٤بيس، 
 ىػ.ٜٔٗٔ

 في معرفة حجج اهلل على العباد. رشاداإل  .ٕٕ
ٙبقيق/ ٤بفيد، د بن ٧بمد بن النعماف العكربي، ا٤بعروؼ بالشيخ اأبو عبدا، ٧بم

طباعة ونشر  -لتحقيق الَباث، دار ا٤بفيد  -عليهم السبلـ-مؤسسة آؿ البيت 
وتوزيع، طبعت ٗبوافقة اللجنة ا٣باصة ا٤بشرفة على ا٤بؤٛبر العا٤بي أللفية الشيخ ا٤بفيد، 

 ىػ.ٗٔٗٔبّبوت، الطبعة الثانية، عاـ:  -لبناف 
 .أساس البالغة  .ٖٕ

جار ا، ٙبقيق/ ٧بمد باسل عيوف  ،٧بمود بن عمرو بن أٞبد الز٨بشري ،أبو القاسم
 ىػ.ٜٔٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ:  -بّبوت  -السود، لبناف 

 .أسباب زيادة اإليمان ونقصانو  .ٕٗ
 ىػ.ٕٚٗٔعبدالرزاؽ بن عبداسن البدر، الطبعة األؤب، عاـ: 

 .ستذكاراال  .ٕ٘
القرطيب، ٙبقيق/ سآب ٧بمد عطا،  ،يوسف بن عبدا بن عبدالرب النمري ،أبو عمر

 ىػ.ٕٔٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ:  -٧بمد علي معوض، بّبوت 
 االستغاثة في الرد على البكري.  .ٕٙ

كتبة د. عبدا بن دجْب السهلي، م /بن تيمية، دراسة وٙبقيقاشيخ اإلسبلـ أٞبد 
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 ىػ.ٕٙٗٔدار ا٤بنهاج، الرياض، الطبعة األؤب، عاـ: 
 .اإلسالم أصولو ومبادئو  .ٕٚ

وزارة الشؤوف  -٧بمد بن عبدا بن صاّب السحيم، ا٤بملكة العربية السعودية 
 ىػ.ٕٔٗٔاإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، الطبعة األؤب، عاـ: 

 .ل سفر الالوييناإلسالم واليهودية، دراسة مقارنة من خال  .ٕٛ
عماد علي عبدالسميع حسْب، تقريظ األستاذ الدكتور/ عبدا٣بالق إبراىيم إ٠باعيل، 

 ىػ.ٕ٘ٗٔدار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األؤب، عاـ: 
 .اإلشاعة ألشراط الساعة  .ٜٕ

بن زكريا ا٧بمد  /٧بمد بن رسوؿ الربز٪بي ا٢بسيِب، مع تعليقات ادث العبلمة
حسْب ٧بمد علي شكري، دار ا٤بنهاج، بّبوت، الطبعة  /ابلو واعتُب بوالكاندىلوي، ق
 ىػ.ٕٔٗٔالثالثة، عاـ: 

جمعًا وتخريجًا وشرحاً  ،أشراط الساعة في مسند اإلمام أحمد وزوائد الصحيحين  .ٖٓ
 .ودراسةً 

خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي، دار األندلس ا٣بضراء، جدة، الطبعة األؤب، عاـ: 
 ىػ.ٕٓٗٔ

 .راط الساعةأش  .ٖٔ
عبدا بن سليماف الغفيلي، وزارة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد 

 ىػ.ٕٕٗٔبا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األؤب، عاـ: 
 .أشراط الساعة  .ٕٖ

يوسف بن عبدا بن يوسف الوابل، دار ابن ا١بوزي، الطبعة الثالثة عشر، شواؿ، 
 ىػ.ٕٓٗٔعاـ: 

 .في تمييز الصحابةاإلصابة   .ٖٖ
أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين، ٙبقيق/ عادؿ أٞبد عبدا٤بوجود وعلى  ،أبو الفضل

 ىػ.٘ٔٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ:  -٧بمد معوض، بّبوت 
 .أصول الحديث علومو ومصطلحو  .ٖٗ

 ىػ.٧ٜٔٗٓبمد عجاج ا٣بطيب، دار الفكر، بّبوت، عاـ: 
 .ى: الفصول في األصولالمسمّ  ،أصول الفقو  .ٖ٘

عجيل بن جاسم النشمي، وزارة  الدكتور/ ا١بصاص، ٙبقيق ،أٞبد بن علي الرازي
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األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ بدولة الكويت، الطبعة األؤب، عاـ: 
 ىػ.٘ٓٗٔ

 .األصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوتو  .ٖٙ
 ـ.ٕٔٓٓـ: مكتبة اآلداب، القاىرة، عاعبدالودود شليب، 

 .أصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية عرض ونقد  .ٖٚ
ناصر بن عبدا بن علي القفاري، دار الرضا للنشر والتوزيع، ا١بيزة، الطبعة الثالثة، 

 ىػ.ٛٔٗٔعاـ: 
 .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .ٖٛ

دار الفكر  - بّبوت -الشنقيطي، لبناف  ،ا١بكِب ،٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار
 ىػ.٘ٔٗٔللطباعة والنشر والتوزيع، عاـ: 

 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد.  .ٜٖ
 ىػ.ٖٕٗٔصاّب بن فوزاف بن عبدا الفوزاف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، عاـ: 

 االعتصام.  .ٓٗ
الشهّب بالشاطيب، ٙبقيق/ سليم بن  ،الغرناطي ،إبراىيم بن موسى بن ٧بمد الّلخمي

دار ابن عفاف، الطبعة األؤب، عاـ:  -ا٥ببلٕب، ا٤بملكة العربية السعودية عيد 
 ىػ.ٕٔٗٔ

 أعالم التصحيح واالعتدال مناىجهم وآراؤىم.  .ٔٗ
 ىػ.ٕٚٗٔخالد بن ٧بمد البديوي، الطبعة األؤب، عاـ: 

 األعالم.  .ٕٗ
 ـ:، عاخّب الدين الزركلي، دار العلم للمبليْب، بّبوت، الطبعة ا٣بامسة عشر، مايو

 ـ.ٕٕٓٓ
 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.  .ٖٗ

 ،ا٢بنبلي ،أٞبد بن عبدا٢بليم بن عبدالسبلـ بن عبدا بن تيمية ا٢براين ،أبو العباس
دار عآب الكتب،  -بّبوت  -الدمشقي، ٙبقيق أ. د/ ناصر عبدالكرمي العقل، لبناف 

 ىػ.ٜٔٗٔالطبعة السابعة، عاـ: 
 في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. آكام المرجان  .ٗٗ

بّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -إسحاؽ بن ا٢بسْب ا٤بنجم، دار عآب الكتب، لبناف 
 ىػ.ٛٓٗٔ
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 إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال.  .٘ٗ
ا٢بنفي، أبو عبدا، عبلء  ،ا٢بكري ،ا٤بصري ،مغلطاي بن قليج بن عبدا البكجري

أبو ٧بمد أسامة بن إبراىيم، الفاروؽ  -الرٞبن عادؿ بن ٧بمد الدين، ٙبقيق/ أبو عبد
  ىػ.ٕٕٗٔا٢بديثة للطباعة والنشر، الطبعة األؤب، عاـ: 

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى   .ٙٗ
 واألنساب.
و اعتُب بتصحيح علي بن ىبة ا بن علي بن جعفر، أبو نصر، ابن ماكوال،األمّب 

نايف العباس، دار الكتاب اإلسبلمي، الفاروؽ ا٢بديثة للطباعة  /والتعليق عليو األستاذ
 القاىرة. -والنشر، مصر 

 اإللحاد الخميني في أرض الحرمين.  .ٚٗ
دار  -صنعاء  -مقبل بن ىادي بن مقبل ا٥بمداين الوادعي، اليمن  ،أبو عبدالرٞبن

 ىػ.ٕٛٗٔ: اآلثار للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عاـ
 اإلمامة والرد على الرافضة.  .ٛٗ

الدكتور/ علي بن ٧بمد فضيلة نعيم األصبهاين، حققو وعلق عليو وخرج أحاديثو  أبو
 ىػ.ٕٕٗٔبن ناصر الفقيهي، مكتبة العلـو وا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة الثالثة، 

 االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار.  .ٜٗ
أ.د/ فضيلة الشيخ ّب العمراين، شيخ الشافعية ُب اليمن، دراسة وٙبقيق ٰبٓب بن أيب ا٣ب

سعود بن عبدالعزيز ا٣بلف، عمادة البحث العلمي با١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة، 
 ىػ.ٜٕٗٔالطبعة الثالثة، عاـ: ، (ٕٚ)إصدار: 

 األنساب.  .ٓ٘
عبدا  /تقدمي وتعليقالسمعاين،  ،عبدالكرمي بن ٧بمد بن منصور التميمي ،سعد وأب

عمر البارودي، مركز ا٣بدمات واألٕباث الثقافية، دار ا١بناف، بّبوت، الطبعة األؤب، 
 ىػ.ٛٓٗٔعاـ: 

 اإليمان )الكبير(.  .ٔ٘
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، علق عليها وصححها ٝباعة من العلماء بإشراؼ الناشر، 

 دار ابن خلدوف، اإلسكندرية، دار الكتب العلمية.
 إليمان األوسط.ا  .ٕ٘

أبو ٰبٓب ٧بمود أبو سن، دار  /أٞبد بن عبدا٢بليم بن تيمية، ٙبقيق ،شيخ اإلسبلـ
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 ىػ.ٕٔٗٔالسويدي، الطبعة األؤب، عاـ:  -طيبة للنشر والتوزيع، الرياض 
 اإليمان.  .ٖ٘

الدكتور/ فضيلة ٧بمد بن إسحاؽ بن ٰبٓب بن منده، حققو وعلق عليو وخرج أحاديثو 
بّبوت، الطبعة الثانية،  -ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة، لبناف  علي بن ٧بمد بن

 ىػ.ٙٓٗٔعاـ: 
 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث.  .ٗ٘

/ أٞبد ٧بمد شاكر، مكتبة ا٤بعارؼ اإلسبلمية، الطبعة ٙبقيق الدمشقي، ابن كثّب،
 ىػ.ٙٔٗٔاألؤب، عاـ: 

 البداية والنهاية.  .٘٘
علي  /دكتوروالأٞبد أبو ملحم،  /دكتورالوحققو  ابن كثّب الدمشقي، دقق أصولو

مهدي ناصر الدين، دار الكتب  /األستاذو فؤاد السيد،  /األستاذو ٪بيب عطوي، 
 ىػ.ٚٓٗٔلبناف، الطبعة الثالثة، عاـ:  - العلمية، بّبوت

 بدائع الفوائد.  .ٙ٘
، دار الكتاب ابن قيم ا١بوزية٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، مشس الدين، 

 ىػ.ٕٕٗٔبّبوت، عاـ:  -العريب، لبناف 
 البلدان.  .ٚ٘

دار الكتب ، بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقويبأٞبد بن إسحاؽ أيب يعقوب، 
 ىػ.ٕٕٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -العلمية، لبناف 

 البلدان.  .ٛ٘
يوسف  /ا٤بعروؼ بابن الفقيو، ٙبقيق ،أٞبد بن ٧بمد بن إسحاؽ ا٥بمداين ،أبو عبدا

 ىػ.ٙٔٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -ا٥بادي، عآب الكتب، لبناف 
 البهائية إحدى مطايا االستعمار والصهيونية.  .ٜ٘

٦بّلة ا١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، العدد األّوؿ، السنة عبدالقادر شيبة ا٢بمد، 
 ىػ.ٜٖٗٔالسابعة، رجب، عاـ: 

 البهائية نقد وتحليل.  .ٓٙ
 إدارة ترٝباف السنة، باكستاف، الىور.، إحساف إ٥بي ظهّب

 البهائية وموقف اإلسالم منها.  .ٔٙ
ىػ، كلية ٕٓٗٔعاـ: ُب امعة أـ القرى، رسالو علمية ٔبدخيل ا ابن ٧بمد األزوري، 
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 الشريعة والدراسات اإلسبلمية، الدراسات العليا الشرعية، فرع العقيدة.
 تاج العروس من جواىر القاموس.  .ٕٙ

عبدالستار أٞبد  /مصطفى حجازي، راجعو /ا٢بسيِب الزبيدي، ٙبقيق٧بمد مرتضى 
فراج، بإشراؼ ١بنة فنية بوزارة اإلعبلـ بالكويت، مطبعة حكومة الكويت، الَباث 

 ىػ.ٜٖٚٔسلسلة تصدرىا وزارة اإلعبلـ ُب الكويت، عاـ:  -العريب 
 تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم.  .ٖٙ

بن عبدالسبلـ اد بن عثماف الذىيب، ٙبقيق الدكتور/ عمر ٧بمد بن أٞب ،مشس الدين
 ىػ.ٖٔٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -تدمري، دار الكتاب العريب، لبناف 

 تاريخ الخلفاء.  .ٗٙ
٧بمد ٧بيي الدين  /عبدالرٞبن بن أيب بكر السيوطي، مطبعة السعادة، مصر، ٙبقيق

 ىػ.ٖٔٚٔعبدا٢بميد، الطبعة األؤب، عاـ: 
 تاريخ الرسل والملوك. -يخ الطبري تار   .٘ٙ

صلة تاريخ الطربي، ُعريب ابن سعد  /٧بمد ابن جرير، أبو جعفر الطربي، ومعو كتاب
 ىػ.ٖٚٛٔدار الَباث، الطبعة الثانية، عاـ:  -القرطيب، بّبوت

 تاريخ الفقو اإلسالمي وأدواره.  .ٙٙ
دي الدجيلي، عاـ: بّبوت، قّدـ لو/ جعفر ىا -دار األضواء، لبناف جعفر السبحاين، 

 ىػ.٘ٔٗٔ
 تاريخ بغداد وذيولو:  .ٚٙ

  .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ٔ)
 .الُمختصر الُمحتاج إليو من تاريخ ابن الدبيثي للذىبي (ٕ)
 .ذيل تاريخ بغداد البن النجار (ٖ)
 .الُمستفاد من تاريخ بغداد البن الدمياطي (ٗ)
 .النجار الرّد على أبي بكر الخطيب البغدادي البن (٘)
ا٣بطيب البغدادي، دار الكتب  ،أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد بن مهدي ،بكر وأب

مصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة األؤب،  /بّبوت، دراسة وٙبقيق -العلمية، لبناف 
 ىػ.ٚٔٗٔعاـ: 

 تاريخ دمشق.  .ٛٙ
ق التميمي، ا٤بعروؼ بابن القبلنسي، ٙبقي ىٞبزة بن أسد بن علي بن ٧بمد، أبو يعل
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سهيل زكار، دار حساف للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة األؤب، عاـ:  الدكتور/
 ىػ.ٖٓٗٔ

 تاريخ مدينة دمشق.  .ٜٙ
علي بن ا٢بسن بن ىبة ا ا٤بعروؼ بابن عساكر، ٙبقيق/ عمرو بن  ،أبو القاسم

 ىػ.٘ٔٗٔ :غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عاـ
 ير المشتبو.تبصير المنتبو بتحر   .ٓٚ

ابن حجر العسقبلين، ا٤بكتبة العلمية، لبناف، بّبوت، ٙبقيق ٧بمد علي النجار، 
 ومراجعة علي ٧بمد البجاوي.

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  -التحرير والتنوير   .ٔٚ
 الكتاب المجيد.

 -لتونسية للنشر ٧بمد الطاىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطاىر بن عاشور التونسي، الدار ا
 ىػ.ٜٗٛٔتونس، عاـ: 

نقد علمي لعقيدة المهدي المنتظر لدى  -علمي ألحاديث المهدي تحقيق   .ٕٚ
 الشيعة اإلمامية.

سيد أبو الفضل الربقعي القّمي، ترٝبة وٙبقيق الدكتور/ سعد بن ٧بمود رستم، 
ت: واإلعداد/ ٦بموعة ا٤بوّحدين، عنواف اجملموعة على شبكة ا٤بعلومااإلشراؼ 

(www.mowahedin.com :عنواف الربيد اإللكَبوين للمجموعة ،)
(contact@mowahedin.com :دار العقيدة للنشر والتوزيع ،)
(www.aqideh.com :مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة األؤب، عاـ ،)

 ىػ.ٖ٘ٗٔ
 .حقيق علمي ألحاديث المهديت
٧بمود رستم، ٨بطوطة بيد ا٤بَبجم، ، ترٝبة الدكتور/ سعد بن القّمي الفضل الربقعي أبو

( ُب ا٤بوقع اإللكَبوين: اجتهادات: wordوالنسخة منشورة إلكَبونيًا بصيغة: )
(http://ijtehadat.com). 

 تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة.  .ٖٚ
٧بمد الطاىر ابن عاشور، دار سحنوف للنشر والتوزيع، دار السبلـ للطباعة والنشر 

 ىػ.ٜٕٗٔالطبعة الثانية، عاـ:  -تونس  والتوزيع والَبٝبة،
 تخجيل من حّرف التوراة واإلنجيل.  .ٗٚ
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أ.د/ ٧بمود الشيخ أبو البقاء ا٥بامشي، ٙبقيق فضيلة  ،صاّب بن ا٢بسْب ا١بعفري
 ىػ.ٜٔٗٔمكتبة العبيكاف، الطبعة األؤب، عاـ:  -عبدالرٞبن قدح، الرياض 

 التدمرية.  .٘ٚ
عبدا٢بليم بن عبدالسبلـ بن تيمية ا٢براين، ٙبقيق  أٞبد بن ،العباس أبو ،شيخ اإلسبلـ

٧بمد بن عودة السعوي، الطبعة األؤب، شركة العبيكاف للطباعة والنشر،  /الدكتور
 ىػ.٘ٓٗٔعاـ: 

 تذكرة الموضوعات.  .ٙٚ
٧بمد طاىر بن علي الصديقي ا٥بندي الَفتَِِّب، إدارة الطباعة ا٤بنّبية، الطبعة األؤب، 

 ىػ.ٖٖٗٔعاـ: 
 ذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة.الت  .ٚٚ

القرطيب،  ،٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرج األنصاري ،أيب عبدا ،مشس الدين
 ىػ.ٙٓٗٔبّبوت، عاـ:  -أٞبد حجازي الّسقا، دار ا١بيل، لبناف  /ٙبقيق الدكتور

 التراتيب اإلدارية والعماالت والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت  .ٛٚ
 على عهد تأسيس المدنية اإلسالمية في المدينة المنورة العلمية.

اإلدريسي، ا٤بعروؼ بعبدا٢بي  ،٧بمد َعْبد ا٢َبّي بن عبد الكبّب ابن ٧بمد ا٢بسِب
 دار األرقم، الطبعة الثانية. -الكتاين، ٙبقيق/ عبد ا ا٣بالدي، بّبوت 

 تصحيح التصحيف وتحرير التحريف.  .ٜٚ
بن أيبك الصفدي، حققو وعلق عليو وصنع فهارسو/ السيد خليل  ،صبلح الدين

مكتبة ا٣با٪بي، الطبعة  -الشرقاوي، وراجعو الدكتور/ رمضاف عبدالتواب، القاىرة 
 ىػ.ٚٓٗٔاألؤب، عاـ: 

 تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيو.  .ٓٛ
، الطبعة الثالثة، عاـ  ىػ.ٕٙٗٔ: أٞبد الكاتب، الدار العربية للعلـو

 .االعتقاديةالتعريفات   .ٔٛ
الطبعة األؤب، عاـ: الرياض، سعد بن ٧بمد بن علي آؿ عبداللطيف، دار الوطن، 

 ىػ.ٕٕٗٔ
 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري  .ٕٛ

٧بمود ٧بمد شاكر، راجعو  /٧بمد بن جرير الطربي، حققو وعلق حواشيو ،جعفر أبو
د شاكر، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، مكتبة ا٤بسجد النبوي الشريف، أٞبد ٧بم /وخرج أحايثو
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 (.ٖٙٛ٘ٙبرقم: )
 تفسير الفاتحة والبقرة.  .ٖٛ

دار ابن ا١بوزي، الطبعة  -٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب، ا٤بملكة العربية السعودية 
 ىػ.ٖٕٗٔاألؤب، عاـ: 

 تفسير القرآن العظيم.  .ٗٛ
، صححها ١بنة من األساتذة ا٤بختصْب إ٠باعيل بن القرشي الدمشقي ،الفداء أبو

بإشراؼ الناشر، ا٤بكتبة التجارية، مكة ا٤بكرمة، دار ا٣بّب، الطبعة األؤب، عاـ: 
 ىػ.ٓٔٗٔ

 تفسير القرآن العظيم.  .٘ٛ
مصطفى السيد ٧بمد، و٧بمد  /إ٠باعيل ابن كثّب الدمشقي، ٙبقيق السيد ،الفداء أبو

د عبدالباقي، وحسن عباس قطب، السيد رشاد، و٧بمد فضل العجماوي، وعلي أٞب
ا١بيزة، الطبعة األؤب، عاـ:  -مؤسسة قرطبة، مكتبة أوالد الشيخ للَباث، مصر 

 ىػ.ٕٔٗٔ
 تقريب التهذيب.  .ٙٛ

صدقي ٝبيل العطار، دار الفكر  /أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين، ضبط ومراجعة
 ىػ.٘ٔٗٔللطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األؤب، عاـ: 

 لة المعاجم العربية.تكم  .ٚٛ
٧بمَّد  /ق عليو من ا١بزء األوؿ إٔب الثامنرينهارت بيَب آف ُدوزِي، نقلو إٔب العربية وعلّ 
وزارة  -ٝباؿ ا٣بياط، ا١بمهورية العراقية  /َسليم النَعيمي، ومن ا١بزء التاسع إٔب العاشر

 ـ.ٕٓٓٓالثقافة واإلعبلـ، الطبعة األؤب، عاـ: 
 وطأ من المعاني واألسانيد.التمهيد لما في الم  .ٛٛ

 ،القرطيب، ٙبقيق/ مصطفى بن أٞبد العلوي ،يوسف بن عبدالرب النمري ،أبو عمر
وزارة عمـو األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، عاـ:  -٧بمد عبدالكبّب البكري، ا٤بغرب 

 ىػ.ٖٚٛٔ
 التناقض في التوراة وأثره في األعمال السلبية لليهود.  .ٜٛ

، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األؤب، عاـ: حامد عيداف ٞبد ا١ببوري
 ىػ.ٕٛٗٔ

 التنبيو والرد على أىل األىواء والبدع.  .ٜٓ
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َلطي
َ
٧بمد زاىد بن  /العسقبلين، ٙبقيق ،٧بمد بن أٞبد بن عبدالرٞبن، أبو ا٢بسْب ا٤ب
 ا٢بسن الكوثري، ا٤بكتبة األزىرية للَباث، مصر.

 الم.التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في اإلس  .ٜٔ
 ىػ.ٜٔٗٔعبداجمليد بن سآب ا٤بشعيب، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثانية، عاـ: 

 تهذيب التهذيب.  .ٕٜ
مطبعة دائرة ا٤بعارؼ النظامية، الطبعة  -أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين، ا٥بند 

 ىػ.ٕٖٙٔاألؤب، عاـ: 
 تهذيب اللغة.  .ٖٜ

دار إحياء  -ض مرعب، بّبوت ٧بمد بن أٞبد بن األزىري ا٥بروي، ٙبقيق/ ٧بمد عو 
 ـ.ٕٔٓٓالَباث العريب، الطبعة األؤب، عاـ: 

 توثيق السنة بين الشيعة اإلمامية وأىل السنة في أحكام اإلمامة ونكاح المتعة.  .ٜٗ
 ـ.ٖٕٓٓأٞبد بن حارس سحيمي، دار السبلـ، الطبعة األؤب، عاـ: 

 وكناىم. توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم  .ٜ٘
ابن ناصر  ،الشافعي ،الدمشقي ،أيب بكر بن ٧بمد بن أٞبد القيسي٧بمد بن عبدا 

مؤسسة الرسالة، الطبعة  -بّبوت  -الدين، ٙبقيق/ ٧بمد نعيم العرقسوسي، لبناف 
 ـ.ٖٜٜٔاألؤب، عاـ: 

 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى ىو حق اهلل على العبيد.  .ٜٙ
 -زىّب الشاويش، بّبوت  /عبد ا بن ٧بمد بن عبد الوىاب، ٙبقيق سليماف بن

 ىػ.ٖٕٗٔدمشق، الطبعة األؤب، عاـ:  -ا٤بكتب اإلسبلمي 
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان.  .ٜٚ

عبدا بن عقيل، وفضيلة  /عبدالرٞبن بن ناصر السعدي، قدَّـ لو فضيلة الشيخ
بن معبل اللوٰبق، اعبدالرٞبن  /ُب بو ٙبقيقًا ومقابلة٧بمد بن عثيمْب، اعت /الشيخ

 ىػ.ٖٕٗٔمؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب، عاـ: 
 الثقات.  .ٜٛ

٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البسٍب، 
طبع بإعانة/ وزارة ا٤بعارؼ للحكومة العالية ا٥بندية، وٙبت مراقبة الدكتور/ ٧بمد 

دائرة  -حيدر آباد الدكن  -بدا٤بعيد خاف مدير دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، ا٥بند ع
  ىػ.ٖٜٖٔا٤بعارؼ العثمانية، الطبعة األؤب، عاـ: 
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 الثورة اإليرانية في ميزان اإلسالم.  .ٜٜ
 ىػ.ٗٔٗٔربيع ا٤بسعودي، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، الطبعة الثانية، عاـ: 

 .-y- رسولجامع األصول في أحاديث ال  .ٓٓٔ
٦بد الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ ابن ٧بمد الشيباين ا١بزري ابن األثّب، ٙبقيق/ 

مكتبة دار البياف، الطبعة  -مطبعة ا٤ببلح  -عبدالقادر األرنؤوط، مكتبة ا٢بلواين 
 .ىػٜٖٛٔاألؤب، 

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن.  .ٔٓٔ
لتبياف للدراسات اإلسبلمية وٙبقيق ٧بمد بن جرير الطربي، ٙبقيق مكتبة ا ،جعفر أبو

 .ىػٖٓٗٔالَباث، دار ابن ا١بوزي، القاىرة، الطبعة األؤب، عاـ: 
 جامع الرسائل.  .ٕٓٔ

الدمشقي،  ،ا٢بنبلي ،أٞبد بن عبدا٢بليم بن عبدالسبلـ بن تيمية ا٢براين ،أبو الَعباس
طبعة األؤب، دار العطاء، ال -، الرياض -رٞبو ا-ٙبقيق الدكتور/ ٧بمد رشاد سآب 

 ىػ.ٕٕٗٔعاـ: 
 .تفسير القرطبي=  الجامع ألحكام القرآن  .ٖٓٔ

٧بمد بن أٞبد األنصاري القرطيب، ٙبقيق عبدالرزاؽ ا٤بهدي، دار الكتاب  ،عبدا أبو
 ىػ.ٕٕٗٔالعريب، بّبوت، الطبعة الرابعة، عاـ: 

 الجامع ألحكام القرآن.  .ٗٓٔ
٧بمد إبراىيم  /، ٙبقيق الدكتورالقرطيب ،٧بمد بن أٞبد األنصاري ،عبدا أبو

 ىػ.ٗٔٗٔا٢بفناوي، دار ا٢بديث القاىرة، الطبعة األؤب، عاـ: 
 الجغرافيا المناخية والنباتية.  .٘ٓٔ

 عبد العزيز طريح شرؼ، دار ا٤بعرفة ا١بامعية، الطبعة ا٢بادية عشرة.
 جغرافية المناخ والنبات.  .ٙٓٔ

 يوسف عبداجمليد فايد، دار النهضة العربية.
 ء العينين في محاكمة األحمدين.جال  .ٚٓٔ

علي السيد  /خّب الدين اآللوسي، قدـ لو ،نعماف بن ٧بمود بن عبدا، أبو الربكات
 ىػ.ٔٓٗٔصبح ا٤بدين، مطبعة ا٤بدين، عاـ: 

 جمل من أنساب األشراف.  .ٛٓٔ
دار الفكر،  -أٞبد بن ٰبٓب الببلذري، ٙبقيق/ سهيل زكار ورياض الزركلي، بّبوت 
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 ىػ.ٚٔٗٔ، عاـ: الطبعة األؤب
 جمهرة أنساب العرب.  .ٜٓٔ

الظاىري، ٙبقيق/  ،القرطيب ،علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي ،أبو ٧بمد
 ىػ.ٖٓٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ:  -١بنة من العلماء، بّبوت 

اء الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرىا العالمة الشِّنقيطي في تفسيره أضو   .ٓٔٔ
 البيان.
مكتبة ابن  -٧بمود بن ٧بمد بن مصطفى بن عبداللطيف ا٤بنياوي، مصر  ،أبو ا٤بنذر

 ىػ.ٕٙٗٔعباس، الطبعة األؤب، عاـ: 
 الجنى الداني في حروف المعاني.  .ٔٔٔ

ا٤بالكي، ٙبقيق الدكتور/ فخر  ،ا٤بصري ،بدر الدين حسن بن قاسم ا٤برادي ،أبو ٧بمد
دار الكتب العلمية،  -بّبوت  -ندمي فاضل، لبناف األستاذ/ ٧بمد  -الدين قباوة 

 ىػ.ٖٔٗٔالطبعة األؤب، عاـ: 
 جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف.  .ٕٔٔ

مكتبة  -الرياض  -عبدالعزيز ين صاّب بن إبراىيم الطوياف، ا٤بملكة العربية السعودية 
 ىػ.ٜٔٗٔالعبيكاف، الطبعة األؤب، عاـ: 

 لماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية.جهود ع  .ٖٔٔ
مشس الدين بن ٧بمد بن أشرؼ األفغاين، دار الصميعي، الطبعة األؤب،  ،عبدا وأب

 ىػ.ٙٔٗٔعاـ: 
 حاشية كتاب التوحيد.  .ٗٔٔ

 ىػ.ٗٔٗٔعبدالرٞبن بن ٧بمد بن قاسم العاصمي النجدي، الطبعة الرابعة، عاـ: 
 الحديث الضعيف وحكم االحتجاج بو.  .٘ٔٔ

بدالكرمي بن عبدا ا٣بضّب، مكتبة دار ا٤بنهاج بالرياض، الطبعة الثانية، عاـ: ع
 ىػ.ٕٙٗٔ

 الحديث والمحدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة النبوية.  .ٙٔٔ
 ىػ.٧ٔٗٓٗبمد أبو زىو، دار الكتاب العريب، بّبوت، عاـ: 

 حقبة من التاريخ.  .ٚٔٔ
عاـ:  ا٤بعتمدة، الثانية زي، الدماـ، الطبعةعثماف بن ٧بمد ا٣بميس، توزيع دار ابن ا١بو 

 ىػ.ٕٗٗٔ
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 على أمتو في ضوء الكتاب والسنة. -y-حقوق النبي   .ٛٔٔ
أضواء السلف، الطبعة األؤب، عاـ:  -٧بمد بن خليفة بن علي التميمي، الرياض 

 ىػ.ٛٔٗٔ
 حقيقة البابية والبهائية.  .ٜٔٔ

 ىػ.٘ٓٗٔـ: ٧بسن عبدا٢بميد، ا٤بكتب اإلسبلمي، الطبعة الثالثة، عا
 حقيقة البدعة وأحكامها.  .ٕٓٔ

 ىػ.ٕٔٗٔسعيد بن ناصر الغامدي، مكتبة الرشد، الطبعة الرابعة، عاـ: 
 حياة الحيوان الكبرى.  .ٕٔٔ

٧بمد بن موسى بن عيسى بن علي الدمّبي، أبو البقاء، كماؿ الدين الشافعي، 
 ىػ.ٕٗٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، عاـ:  -بّبوت 

 ات الوافرة في زيارات القبور.الخراف  .ٕٕٔ
 ـ لو وىذَّبو وعلَّق حواشيولعربية وقدَّ من الفارسية لترٝبو  القّمي، أبو الفضل الربقعي،

، منشور إلكَبونيًا ُب موقع العقيدة اإللكَبوين: ٧بمود رستمبن سعد  الدكتور/
(http://www.aqeedeh.com) وٯبري العمل على هتيئتو للطباعة والنشر ،

 .(www.mowahedin.com)قيق من قبل ٦بموعة ا٤بوّحدين: والتح
 يعلمها أصحابو. -y-خطبة الحاجة التي كان رسول اهلل   .ٖٕٔ

 ىػ.٧ٖٔٗٓبمد ناصر الدين األلباين، ا٤بكتب اإلسبلمي، الطبعة الثالثة، عاـ: 
خالصة تذىيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال )وعليو إتحاف الخاصة   .ٕٗٔ

مة الحافظ البارع علي بن صالح الدين الكوكباني بتصحيح الخالصة للعال
 الصنعاني(.

اليمِب، صفي الدين،  ،الساعدي ،األنصاري ،أٞبد بن عبد ا بن أيب ا٣بّب ا٣بزرجي
مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، دار  -حلب  -ٙبقيق/ عبدالفتاح أبو غدة، بّبوت 

 ىػ.ٙٔٗٔالبشائر، الطبعة ا٣بامسة، عاـ: 
 في التفسير بالمأثور. الدر المنثور  .ٕ٘ٔ

 دار الفكر. -عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي، بّبوت 
 درء تعارض العقل والنقل.  .ٕٙٔ

٧بمد رشاد سآب، الطبعة الثانية، إدارة الثقافة  /شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ٙبقيق الدكتور
 ىػ.ٔٔٗٔعاـ: الرياض، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، ُب والنشر 
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 دراسات في األديان اليهودية والنصرانية.  .ٕٚٔ
ىػ، مكتبة  ٛٔٗٔسعود بن عبدالعزيز ا٣بلف، أضواء السلف، الطبعة األؤب، عاـ: 

 (.ٖٕٖٙ٘ - ٕ٘ٔا٤بسجد النبوي الشريف، برقم: )
 دراسات في منهج النقد عند المحدثين.  .ٕٛٔ

 ىػ.٧ٕٔٗٓبمد علي قاسم العمري، دار النفائس، الطبعة األؤب، عاـ: 
 الدعوة اإلصالحية في بالد نجد على يد اإلمام محمد بن عبدالوىاب وأعالمها من بعده.  .ٜٕٔ

دار التدمرية، الطبعة الثالثة، عاـ:  -عبدا بن ٧بمد بن عبداسن ا٤بطوع، الرياض 
 ىػ.ٕٗٗٔ

 دالئل النبوة.  .ٖٓٔ
كر البيهقي، ا٣براساين، أبو ب ،أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣ُبْسَرْوِجردي
دار الرياف للَباث، الطبعة  -ٙبقيق/ د. عبد ا٤بعطي قلعجي، دار الكتب العلمية 

 ىػ.ٛٓٗٔاألؤب، عاـ: 
 ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين.  .ٖٔٔ

أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد الذىيب، ٙبقيق/ ٞباد بن ٧بمد األنصاري،  ،مشس الدين
 ىػ.ٖٚٛٔمكتبة النهضة ا٢بديثة، الطبعة الثانية، عاـ:  -مكة ا٤بكرمة 

 رأس الحسين.  .ٕٖٔ
ا٢براين، ٙبقيق ودراسة  ،أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ،أبو العباس ،تقي الدين
 السيد ا١بميلي. /الدكتور

 رجال الشيعة في الميزان.  .ٖٖٔ
ىػ،  ٖٓٗٔاـ: الكويت، الطبعة األؤب، ع -عبدالرٞبن بن عبدا الزرعي، دار األرقم 
 (.ٜٜٜٗٔ - ٕ٘ٔمكتبة ا٤بسجد النبوي الشريف، برقم: )

 رد المحتار على الدر المختار.  .ٖٗٔ
دار الفكر،  -ابن عابدين، ٧بمد أمْب بن عمر بن عابدين الدمشقي ا٢بنفي، بّبوت 

 ىػ.ٕٔٗٔالطبعة الثانية، عاـ: 
 الرد على الجهمية.  .ٖ٘ٔ

دار  -بدر بن عبدا البدر، الكويت عثماف بن سعيد الدارمي، ٙبقيق/  ،أبو سعيد
 ىػ.ٙٔٗٔابن األثّب، الطبعة الثانية، عاـ: 

 الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني.  .ٖٙٔ
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٧بمد بن عمر األسلمي والًء، ا٤بدين، أبو عبدا، الواقدي، ٙبقيق/ ٰبٓب ا١ببوري، 
 ىػ.ٓٔٗٔ، عاـ: دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األؤب -بّبوت 

 رسالة الشرك ومظاىره.  .ٖٚٔ
مبارؾ بن ٧بمد ا٤بيلي ا١بزائري، ٙبقيق وتعليق/ أيب عبد الرٞبن ٧بمود، ا٤بملكة العربية 

 ىػ.ٕٕٗٔدار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األؤب، عاـ:  -الرياض  -السعودية 
 رسالة الشرك ومظاىره.  .ٖٛٔ

، ٙبقيق وتعليق: أيب عبد الرٞبن ٧بمود، دار مبارؾ بن ٧بمد ا٤بيلي ا١بزائري السلفي
 ىػ.ٕٕٗٔالراية للنشر والتوزيع، الطبعة األؤب، عاـ: 

 رسالة في علم النجوم ىل الشروع فيو محمود أم مذموم؟.  .ٜٖٔ
 /لشيخلالبغدادي، ويليو الوصوؿ إٔب القمر،  ،أٞبد بن علي ا٣بطيب ،بكر أبو

، -رٞبو ا-ٞباد األنصاري  للشيخ/القمر؟ ، ويليو أين -رٞبو ا-عبدالعزيز بن باز 
 ىػ.ٕ٘ٗٔطارؽ ٧بمد العمودي، دار الكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ:  /ٙبقيق

 رفع المالم عن األئمة األعالم.  .ٓٗٔ
زىّب الشاويش، ا٤بكتب اإلسبلمي، الطبعة الثالثة،  /شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ٙبقيق

 ىػ.ٕٔٗٔعاـ: 
 ير القرآن العظيم والسبع المثاني.روح المعاني في تفس  .ٔٗٔ

٧بمد أٞبد  /شهاب الدين السيد ٧بمود األلوسي البغدادي، علق عليها ،الفضل أبو
األمد، عمر عبدالسبلـ السبلمي، دار إحياء الَباث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، 

 ىػ.ٕٔٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ: 
 ألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة.الروح في الكالم على أرواح األموات وا  .ٕٗٔ

 -بّبوت  -٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية، لبناف 
 دار الكتب العلمية.

 الروض المربع شرح زاد المستقنع.  .ٖٗٔ
، ومعو حاشية الشيخ العثيمْب يا٢بنبل ،منصور بن يونس بن صبلح الدين البهوٌب

 -رج أحاديثو/ عبدالقدوس ٧بمد نذير، دار ا٤بؤيد وتعليقات الشيخ السعدي، خ
 مؤسسة الرسالة.

 الروض المعطار في خبر األقطار.  .ٗٗٔ
مؤسسة  -٧بمد بن عبد ا ا٢ِبمّبي، ٙبقيق/ إحساف عباس، بّبوت  ،أبو عبدا
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 ـ.ٜٓٛٔمطابع دار السراج، الطبعة الثانية، عاـ:  -ناصر للثقافة 
 أصول الفقو على مذىب اإلمام أحمد ابن حنبل. روضة الناظر وجنة المناظر في  .٘ٗٔ

 ،ا٤بقدسي ،موفق الدين عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا١بماعيلي ،أبو ٧بمد
ا٢بنبلي، الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي، مؤسسة الريّاف للطباعة والنشر  ،الدمشقي

 ىػ.ٖٕٗٔوالتوزيع، الطبعة الثانية عاـ: 
 الرؤية.  .ٙٗٔ

عمر الدارقطِب، قدـ لو وحققو وعلق عليو وخرج أحاديثو: إبراىيم  ا٢بسن علي بن أبو
الزرقاء، الطبعة األؤب،  -٧بمد العلي وأٞبد فخري الرفاعي، مكتبة ا٤بنار، األردف 

 ىػ.ٔٔٗٔعاـ: 
 زاد المسير في علم التفسير.  .ٚٗٔ

ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن ابن علي بن ٧بمد ا١بوزي، حققو عبد الرزاؽ 
 ىػ.ٕٕٗٔدار الكتاب العريب، الطبعة األؤب، عاـ:  -هدي، بّبوت ا٤ب

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا.  .ٛٗٔ
٧بمد ناصر الدين األلباين، مكتبة ا٤بعارؼ للنشر والتوزيع، طبعة جديدة منقحة 

 ىػ.٘ٔٗٔومزيدة، عاـ: 
 السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي.  .ٜٗٔ

بّبوت، الطبعة الثالثة،  -لسباعي، ا٤بكتب اإلسبلمي، لبناف مصطفى بن حسِب ا
 ىػ.ٕٓٗٔعاـ: 

 .سوانح األيام "أيَّام من حياتي"  .ٓ٘ٔ
 -دار عآب الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض  القمي، الفضل الربقعي، وأب

خالد بن ٧بمد  /ـ، اعتُب بو وحققو ٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔالعليا، الطبعة األؤب، عاـ: 
 ديوي.الب

 سير أعالم النبالء.  .ٔ٘ٔ
مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب، عاـ: 

 ىػ.ٜٓٗٔ
 .كتاب السير والمغازي  - سيرة ابن إسحاق  .ٕ٘ٔ

٧بمد بن إسحاؽ بن يسار ا٤بطليب بالوالء، ٙبقيق/ سهيل زكار، دار الفكر، بّبوت، 
 ىػ.ٜٖٛٔالطبعة األؤب، عاـ: 
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 لسيرة النبوية )من البداية والنهاية البن كثير(.ا  .ٖ٘ٔ
أبو الفداء إ٠باعيل ابن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي، ٙبقيق/ مصطفى عبد الواحد، 

 ىػ.ٜٖ٘ٔدار ا٤بعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، عاـ:  -بّبوت  -لبناف 
 السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية.  .ٗ٘ٔ

، الطبعة الثانية، عاـ: الرياضاـ الدعوة للنشر والتوزيع، مهدي رزؽ ا أٞبد، دار إم
 ىػ.ٕٗٗٔ

 السيرة النبوية البن ىشام.  .٘٘ٔ
ا٤بعافري، ٙبقيق/ مصطفى السقا وإبراىيم األبياري  ،عبدا٤بلك بن ىشاـ ا٢بمّبي
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ا٢بليب وأوالده،  -وعبدا٢بفيظ الشليب، مصر 

 ىػ.ٖ٘ٚٔ الطبعة الثانية، عاـ:
 السيرة النبوية وأخبار الخلفاء.  .ٙ٘ٔ

٧بمد بن حباف التميمي، أبو حاًب، البسٍب، صّححو وعلق عليو ا٢بافظ السيد عزيز 
دار الكتب الثقافية، الطبعة الثالثة، عاـ:  -بك وٝباعة من العلماء، بّبوت 

 ىػ.ٚٔٗٔ
 شذرات الذىب في أخبار من ذىب.  .ٚ٘ٔ

عبدالقادر األرناؤوط و٧بمود  /ا٢بنبلي، ٙبقيق ،عبدا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد العكري
 ىػ.ٙٓٗٔاألرناؤوط، دار ابن كثّب، دمشق، عاـ: 

 شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك.  .ٛ٘ٔ
سعد، القاىرة  الرؤوؼاألزىري، ٙبقيق/ طو عبد ،ا٤بصري ،٧بمد بن عبدالباقي الزرقاين

 ىػ.ٕٗٗٔمكتبة الثقافة الدينية، الطبعة األؤب، عاـ:  -
 شرح الزركشي على مختصر الخرقي.  .ٜ٘ٔ

ا٢بنبلي، دار العبيكاف، الطبعة  ،ا٤بصري ،مشس الدين ٧بمد بن عبدا الزركشي
 ىػ.ٖٔٗٔاألؤب، عاـ: 

 شرح العقيدة الطحاوية.  .ٓٙٔ
ىػ، حققو  ٛٓٗٔابن أيب العز ا٢بنفي، مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطبعة األؤب، عاـ: 

 /الَبكي وشعيب األرنؤوط، طبع على نفقة األمّب عبدا /وعلَّق عليو الدكتور
 عبدالرٞبن بن عبدالعزيز آؿ سعود.

 شرح مشكل اآلثار.  .ٔٙٔ
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 ،ا٤بصري ،أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة بن عبدا٤بلك بن سلمة األزدي ،أبو جعفر
ا٤بعروؼ بالطحاوي، ٙبقيق/ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب، عاـ: 

 ىػ.٘ٔٗٔ
 مة في أصول التفسير البن تيمية.شرح مقد  .ٕٙٔ

 ىػ.ٕٚٗٔمساعد بن سليماف الطيار، دار ابن ا١بوزي، الطبعة األؤب، صفر، عاـ: 
 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام.  .ٖٙٔ

دار  -٧بمد بن أٞبد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب ا٤بكي ا٢بسِب الفاسي، لبناف 
 ىػ.ٕٔٗٔالكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ: 

 الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة.  .ٗٙٔ
 ىػ.ٛٔٗٔمكتبة الرشد، عاـ:  ،عبدالرزاؽ بن عبداسن البدر، الرياض

الشيخ عبدالقادر الجيالني وآراؤه االعتقادية والصوفية عرض ونقد على ضوء    .٘ٙٔ
 عقيدة أىل السنة والجماعة.

 ىػ.ٛٔٗٔؤب، عاـ: سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاين، الطبعة األ
 الشيعة االثنا عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم.  .ٙٙٔ

 ىػ.ٕٚٗٔاؿ، منصور للطباعة والتوزيع، الطبعة األؤب، عاـ: ٧بمد ٧بمد إبراىيم العسّ 
 الشيعة في الميزان.  .ٚٙٔ

الطبعة الرابعة، عاـ:  بّبوت، -لبناف  ية، دار التعارؼ للمطبوعات،٧بمد جواد مغنّ 
 ىػ.ٜٜٖٔ

 فرق وتاريخ. -الشيعة والتشيع   .ٛٙٔ
 الىور. -باكستاف  إدارة ترٝباف السنة، ىي ظهّب،إحساف إال

 الشيعة والقرآن.  .ٜٙٔ
 .الىور -باكستاف  إدارة ترٝباف السّنة، ىي ظهّب،إحساف إال

 الشيعة وأىل البيت.  .ٓٚٔ
 الىور. -إدارة ترٝباف السنة، باكستاف  إحساف إالىي ظهّب،

 سب األصحاب.صب العذاب على من   .ٔٚٔ
أبو ا٤بعإب ٧بمود شكري بن عبدا ابن ٧بمد بن أيب الثناء األلوسي، دراسة وٙبقيق: 

 ىػ.ٚٔٗٔعبد ا البخاري، أضواء السلف، الرياض، الطبعة األؤب، عاـ: 
 صبح األعشى في صناعة اإلنشاء.  .ٕٚٔ
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، العلمية دار الكتب -القاىري، بّبوت  ،القلقشندي ،أٞبد بن علي بن أٞبد الفزاري
 لبناف.

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.  .ٖٚٔ
الفارايب، ٙبقيق/ أٞبد عبد الغفور عطار، لبناف  ،إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىري ،أبو نصر

 ىػ.ٚٓٗٔدار العلم للمبليْب، الطبعة الرابعة، عاـ:  -بّبوت  -
 صفات اهلل عزوجل الواردة في الكتاب والسنة.  .ٗٚٔ

اؼ، دار ا٥بجرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عاـ: علوي بن عبدالقادر السقّ 
 ىػ.ٕٕٗٔ

 الضعفاء والمتروكون.  .٘ٚٔ
دار الكتب  -ٝباؿ الدين أبو الفرج ابن ا١بوزي، ٙبقيق/ عبدا القاضي، الكويت 

 ىػ.ٙٓٗٔالعلمية، الطبعة األؤب، عاـ: 
 .الضعفاء  .ٙٚٔ

 ىػ.ٕٓٗٔأيب جعفر العقيلي، دار الصميعي، الطبعة األؤب، عاـ: 
 طبقات الحنابلة.  .ٚٚٔ

ٙبقيق/ ٧بمد ابن حامد الفّقي، يعلى،  أبو ا٢بسْب ابن أيب يعلى، ٧بمد بن ٧بمد، أبو
 بّبوت. -دار ا٤بعرفة 

 .ويليو ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، طبقات الصوفية  .ٛٚٔ
مصطفى عبدالقادر  /٧بمد بن ا٢بسْب السلمي، حققو وعلق عليو ،عبدالرٞبنأبو 

 ىػ.ٜٔٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -ر الكتب العلمية، لبناف عطا، دا
 .دراسة وتمحيص روايات النص على األئمة -االتحاد طريق   .ٜٚٔ

لو/ أبو الفضل الربقعي، ترٝبو عن الفارسية وحققو  قدـحيدر علي قلمداراف القمي، 
 ىػ.ٕٛٗٔق عليو/ ٧بمود علي زين العابدين، الطبعة األؤب، عاـ: وعلّ 

 عرض وبيان. -ظاىرة التصحيح عند الشيعة   .ٓٛٔ
، ٕبث علمي منشور ُب ٦بّلة التأصيل للدراسات والبحوث، بسمة بنت أٞبد جستنية

٦بّلة علمّية ٧بّكمة متخصصة ُب علـو العقيدة تصدر عن ا١بمعية العلمية السعودية 
عة لعلـو العقيدة واألدياف والفرؽ وا٤بذاىب بكلية الدعوة وأصوؿ الدين با١بام

، عاـ:   .ىػٖٓٗٔاإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة، العدد األّوؿ، ٧بـر
 .دراسة ميدانية على المجتمع السعودي، ظاىرة السحر والشعوذة  .ٔٛٔ
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علي بن صديق ا٢بكمي، وزارة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ و  سعد بن سعيد الزىراين،
 ىػ.ٕٚٗٔعاـ:  والدعوة واإلرشاد با٤بملكة العربية السعودية، الطبعة األؤب،

 ظهور الدجال مسيخ الضاللة.  .ٕٛٔ
ىػ، مكتبة ٧ٕٔٗٚبمد عصاـ عرار ا٢بسِب، ا٤بطبعة الدمشقية، الطبعة األؤب، عاـ: 

 (.ٖٚٔ٘ٔٔا٤بسجد النبوي الشريف، برقم: )
 عالم الجن والشياطين.  .ٖٛٔ

 ىػ.ٗٓٗٔعمر بن سليماف األشقر، مكتبة الفبلح، الكويت، الطبعة الرابعة، عاـ: 
 بر في خبر من غبر.الع  .ٗٛٔ

٧بمد  ،أبو ىاجر /٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز الذىيب، ٙبقيق ،أبو عبدا
السعيد بن بسيوين زغلوؿ، دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األؤب، عاـ: 

 ىػ.٘ٓٗٔ
 شخصيتو وعصره. -رضي اهلل عنو-عثمان بن عفان   .٘ٛٔ

القاىرة، الطبعة الثانية، عاـ:  -صر دار الفجر للَباث، مالصبليب، بن ٧بمد علي 
 ـ.ٕٓٔٓ

 عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب.  .ٙٛٔ
زين الدين أيب بكر ٧بمد ابن موسى ا٢بازمي ا٥بمداين، حققو وعلق عليو وفهرس لو/ 

ا٥بيئة العامة لشؤوف ا٤بطابع األمّبية، الطبعة الثانية، عاـ:  -وف، القاىرة عبد ا كنّ 
 ىػ.ٖٜٖٔ

 ذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير.الع  .ٚٛٔ
٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار ا١بكِب الشنقيطي، ٙبقيق/ خالد بن عثماف السبت، 

دار عآب الفوائد  -بإشراؼ فضيلة الشيخ/ بكر بن عبد ا أبو زيد، مكة ا٤بكرمة 
 ىػ.ٕٙٗٔللنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عاـ: 

 يمة.العرب في العصور القد  .ٛٛٔ
 لطفي عبد الوىاب، دار ا٤بعرفة ا١بامعية، الطبعة الثانية.

 العرش.  .ٜٛٔ
مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد الذىيب، ٙبقيق/ ٧بمد بن خليفة التميمي، 

عمادة البحث العلمي،  -ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة  -ا٤بملكة العربية السعودية 
 ىػ.ٕٗٗٔالطبعة الثانية، عاـ: 
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 العرف الوردي في أخبار المهدي.  .ٜٓٔ
ا٢بافظ جبلؿ الدين عبدالرٞبن ابن أيب بكر السيوطي، حققو وخرج أحاديثو الدكتور 

 ىػ.ٙٔٗٔموسى بن إ٠باعيل البسيط، عاـ: 
 محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين. -عصر الخالفة الراشدة   .ٜٔٔ

 ىػ.ٗٔٗٔطبعة األؤب، عاـ: ، الأكـر بن ضياء العمري، مكتبة العبيكاف
 العقيدة السلفية في كالم رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية.  .ٕٜٔ

ىػ، مكتبة ا٤بسجد النبوي  ٛٓٗٔعبدا بن يوسف ا١بديع، الطبعة األؤب، عاـ: 
 (.ٖٚٗٚٔ - ٕٗٔرقم الكتاب: ) -الشريف 

 عقيدة أىل السنة واألثر في المهدي المنتظر.  .ٖٜٔ
ٞبد بن عبداسن بن عبدا العباد البدر، ٕبث علمي منشور ُب ٦بّلة  عبداسن بن

ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة، من أصل ٧باضرة علمّية أُلقيت ُب ا١بامعة، السنة 
 األؤب، العدد الثالث.

 العلل الواردة في األحاديث النبوية.  .ٜٗٔ
دينار البغدادي  أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدي بن مسعود بن

 ىػ.ٕٚٗٔالدارقطِب، دار ابن ا١بوزي، الطبعة األؤب، عاـ: 
 العلل البن أبي حاتم.  .ٜ٘ٔ

أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر التميمي، ا٢بنظلي، الرازي ابن أيب 
بن عبدا ا٢بميد ومعو احاًب، ٙبقيق/ فريق من الباحثْب بإشراؼ وعناية أ.د/ سعد 

مطابع ا٢بميضي، الطبعة األؤب، عاـ:  -لد بن عبد الرٞبن ا١بريسي، الرياض د/ خا
 ىػ.ٕٚٗٔ

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري.  .ٜٙٔ
دار إحياء  -أبو ٧بمد ٧بمود بن أٞبد الغيتاىب ا٢بنفى بدر الدين العيُب، بّبوت 

 الَباث العريب.
 .-y-بي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الن  .ٜٚٔ

ق عليو/ ٧بب الدين ، قدـ لو وعلّ األشبيلي٧بمد بن عبدا أبو بكر بن العريب ا٤بعافري 
ا٤بملكة  -، وزارة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد -رٞبو ا-ا٣بطيب 

 ىػ.ٜٔٗٔالعربية السعودية، الطبعة األؤب، عاـ: 
 اسم.العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي الق  .ٜٛٔ
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ابن الوزير، ٧بمد ابن إبراىيم بن علي بن ا٤برتضى بن ا٤بفضل ا٢بسِب القا٠بي، أبو 
عبد ا، عز الدين، من آؿ الوزير، حققو وضبط نصو، وخرّج أحاديثو، وعّلق عليو/ 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة،  -شعيب األرنؤوط، بّبوت 
 ىػ.٘ٔٗٔعاـ: 

 لمعبود شرح سنن أبي داود.عون ا  .ٜٜٔ
الطيب ٧بمد مشس ا٢بق العظيم آبادي، مع شرح ا٢بافظ مشس الدين ابن قيم  أبو

 ىػ.٘ٔٗٔا١بوزية، مكتبة دار الباز، الطبعة الثانية، عاـ: 
 العين.  .ٕٓٓ

أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدي البصري، ٙبقيق/ د. مهدي ا٤بخزومي، د. 
 ر ومكتبة ا٥ببلؿ.إبراىيم السامرائي، دا

 غريب الحديث.  .ٕٔٓ
أبو سليماف ٞبد بن ٧بمد بن ا٣بطاب البسٍب ا٤بعروؼ با٣بطايب، ٙبقيق/ عبد الكرمي 

دار الفكر، عاـ:  -خرّج أحاديثو/ عبدالقيـو عبد رب النيب، لبناف  -إبراىيم الغرباوي 
 ىػ.ٕٓٗٔ

 الفائق في غريب الحديث.  .ٕٕٓ
لبناف، الطبعة الثانية،  -دار الفكر، بّبوت  - ٧بمود بن عمر الز٨بشري، دار ا٤بعرفة

 ىػ.ٗٔٗٔٙبقيق: ٧بمد علي البجاوي، و٧بمد أبو الفضل إبراىيم، عاـ: 
 الفتاوى الكبرى البن تيمية.  .ٖٕٓ

أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم ابن تيمية ا٢بنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية، 
 ىػ.ٛٓٗٔالطبعة األؤب، عاـ: 

 سماحة الشيخ محمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.فتاوى ورسائل   .ٕٗٓ
٧بمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ، ٝبع وترتيب وٙبقيق/ ٧بمد ابن عبد 

 ىػ.ٜٜٖٔمطبعة ا٢بكومة، الطبعة األؤب، عاـ:  -الرٞبن بن قاسم، مكة ا٤بكرمة 
 فتح الباري شرح صحيح البخاري.  .ٕ٘ٓ

دمشق،  -الرياض، دار الفيحاء  -ار السبلـ أٞبد بن علي حجر العسقبلين، د
 ىػ.ٕٓٗٔالطبعة الثالثة، عاـ: 

 فتح القدير الجامع بين فّني الرواية والدراية.  .ٕٙٓ
دار ابن كثّب، دار الكلم الطيب، الطبعة  -دمشق  -٧بمد بن علي الشوكاين، بّبوت 
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 ىػ.ٗٔٗٔاألؤب، عاـ: 
 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد.  .ٕٚٓ

حسن بن ٧بمد بن عبدالوىاب التميمي، بتحقيق الدكتور/ الوليد بن  عبدالرٞبن بن
عبدالرٞبن آؿ فرياف، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، عاـ: 

 ىػ.ٚٔٗٔ
 فتوح البلدان.  .ٕٛٓ

دار ومكتبة ا٥ببلؿ، عاـ:  -بّبوت  -أٞبد بن ٰبٓب بن جابر بن داود الببلذري، لبناف 
 ـ. ٜٛٛٔ

 الشام.فتوح   .ٜٕٓ
 -٧بمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، أبو عبد ا، الواقدي، بّبوت 

 ىػ.ٚٔٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ: 
 فتوح مصر وأخبارىا.  .ٕٓٔ

دار الفكر، الطبعة األؤب، عاـ:  -القرشي ا٤بصري، ٙبقيق/ ٧بمد ا٢بجّبي، بّبوت 
 ىػ.ٙٔٗٔ

 اإلمام المهدي المنتظر.فرائد فوائد الفكر في   .ٕٔٔ
مرعي بن يوسف ا٤بقدسي ا٢بنبلي، ٙبقيق/ سامي الغريري، مؤسسة ا٤بعارؼ 

 ىػ.ٕٔٗٔاإلسبلمية، الطبعة األؤب، عاـ: 
 الفرج بعد الشدة.  .ٕٕٔ

اسن بن علي بن ٧بمد بن أيب الفهم داود التنوخي البصري، أبو علي، ٙبقيق/ عبود 
 ىػ.ٜٖٛٔدار صادر، عاـ:  -الشا١بي، بّبوت 

 .عقائد الفرق اإلسالمية وآراء كبار، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم  .ٖٕٔ
عبدالقاىر بن طاىر بن ٧بمد البغدادي، دراسة وٙبقيق/ ٧بمد بن عثماف ا٣بشت، 

، عاـ:  -القاىرة  -مصر ا١بديدة   .ىػ ٜٓٗٔمكتبة ابن سينا، ٧بـر
 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية.  .ٕٗٔ

عبد القاىر بن طاىر بن ٧بمد ابن عبد ا البغدادي التميمي األسفراييِب، أبو 
 ىػ.ٜٚٚٔدار اآلفاؽ ا١بديدة، الطبعة الثانية، عاـ:  -منصور، بّبوت 

 فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها.  .ٕ٘ٔ
شر والتسويق، ا٤بكتبة العصرية الذىبية للطباعة والن -غالب بن علي عواجي، جدة 
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 ىػ. ٕٕٗٔالطبعة الرابعة، عاـ: 
 الفروق اللغوية.  .ٕٙٔ

ىبلؿ ا٢بسن بن عبدا بن سهل بن سعيد ابن ٰبٓب بن مهراف العسكري، حققو  وأب
القاىرة،  -وعّلق عليو: ٧بمد إبراىيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، مصر 

 ىػ.ٛٔٗٔعاـ: 
 لنحل.الفصل في الملل واألىواء وا  .ٕٚٔ

مكتبة  -أبو ٧بمد علي بن أٞبد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىري، القاىرة 
 ا٣با٪بي.

 فضائح الباطنية.  .ٕٛٔ
أبو حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب الطوسي، ٙبقيق: عبدالرٞبن بدوي، الكويت، 

 مؤسسة دار الكتب الثقافية.
 .باالستعمار الغربيالفكر اإٍلسالمي الحديث وصلتو   .ٜٕٔ

 ىػ.ٖٖٛٔ، مكتبة وىبة، الطبعة الرابعة، عاـ: هي٧بمد الب
 فوات الوفيات.  .ٕٕٓ

٧بمد بن شاكر بن أٞبد بن عبد الرٞبن بن شاكر ا٤بلقب بصبلح الدين، ٙبقيق/ 
ـ،  ٖٜٚٔدار صادر، الطبعة األؤب، ا١بزء األّوؿ عاـ:  -إحساف عباس، بّبوت 

 ـ. ٜٗٚٔواألجزاء الثاين والثالث والرابع عاـ: 
 دير شرح الجامع الصغير.فيض الق  .ٕٕٔ

ا٤بكتبة  -زين الدين ٧بمد ا٤بدعو بعبدالرؤوؼ بن علي ا٢بدادي ٍب ا٤بناوي، مصر 
 ىػ، مع تعليقات يسّبة ٤باجد ا٢بموي. ٖٙ٘ٔالتجارية الكربى، الطبعة األؤب، عاـ: 

 .دراسات وتحليل - القاديانية  .ٕٕٕ
 طبعة شرعية، دار اإلماـ اجملدد.إحساف إ٥بي ظهّب، 

 قاموس المحيط.ال  .ٖٕٕ
٦بد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب الفّبوزآبادي، ٙبقيق/ مكتب ٙبقيق الَباث ُب 

مؤسسة الرسالة  -بّبوت  -مؤسسة الرسالة، بإشراؼ/ ٧بمد نعيم العرقسوسي، لبناف 
 ىػ.ٕٙٗٔللطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة، عاـ: 

 قصة الحضارة.  .ٕٕٗ
مس ديورَانت، قّدـ لو الدكتور/ ٧بيي الّدين َصابر، ترٝبو ويلياـ جي -ِوؿ ديورَانت 
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ا٤بنظمة  -دار ا١بيل، تونس  -بّبوت  -الدكتور/ زكي ٪بيب ٧بُمود وآخرين، لبناف 
، عاـ:  ومعها ملحق  ٕٗىػ، بلغ عدد ٦بلداتو/  ٛٓٗٔالعربية للَببية والثقافة والعلـو

 يتحدث عن عصر نابليوف.
 لتوحيد.القول المفيد على كتاب ا  .ٕٕ٘

 ىػ.ٕٔٗٔالطبعة الرابعة، عاـ:  الدماـ، ٧بمد بن صاّب العثيمْب، دار ابن ا١بوزي،
 الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة.  .ٕٕٙ

مشس الدين الذىيب، وحاشيتو لئلماـ برىاف الدين أيب الوفاء ا٢بليب، دار القبلة ٔبدة، 
 ىػ.ٖٔٗٔالطبعة األؤب، عاـ: 

 الرجال. الكامل في ضعفاء  .ٕٕٚ
أٞبد بن عدي ا١برجاين، ٙبقيق عادؿ أٞبد عبدا٤بوجود، وعلي ٧بمد معوض،  أبو

 ىػ.ٛٔٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -وعبدالفتاح أبو سنة، ا٤بكتبة العلمية، لبناف 
 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار.  .ٕٕٛ

عبسي، ٙبقيق/ كماؿ أبو بكر بن أيب شيبة، عبد ا بن ٧بمد بن إبراىيم بن عثماف ال
 ىػ.ٜٓٗٔالطبعة األؤب، عاـ:  -مكتبة الرشد  -يوسف ا٢بوت، الرياض 

 .كسر الصنم  .ٜٕٕ
ىػ،  ٕٔٗٔعماف، الطبعة الثانية، عاـ:  -الفضل الربقعي، دار البيارؽ، األردف  وأب

ترٝبة عبد الرحيم مبل زادة البلوشي، راجعو وعلق عليو وقدـ لو عمر بن ٧بمود أبو 
 عمر.

بن اف غياىب الظالم عن أوىام جالء األوىام وبراءة الشيخ محمد كش  .ٖٕٓ
 عبدالوىاب عن مفتريات ىذا الملحد الكذاب.

 أضواء السلف، الطبعة األؤب. -النجدي، الرياض  ،سليماف بن سحماف ا٣بثعمي
 معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. -الكليات   .ٖٕٔ

و البقاء ا٢بنفي، ٙبقيق/ عدناف درويش وي، أبأيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي الكفَ 
 مؤسسة الرسالة. -٧بمد ا٤بصري، بّبوت  -

 لب اللباب في تحرير األنساب.  .ٕٖٕ
 دار صادر. -بّبوت  -عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي، لبناف 

 اللباب في تهذيب األنساب.  .ٖٖٕ
ن عبد الواحد الشيباين أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد ابن ٧بمد بن عبد الكرمي ب
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 مكتبة ا٤بثُّب. -ا١بزري، عز الدين ابن األثّب، بغداد 
 لسان العرب.  .ٖٕٗ

٧بمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا٤بصري، ٙبقيق وتصويب: عبدا علي الكبّب، 
و٧بمد أٞبد حسب ا، وىاشم ٧بمد الشاذٕب، وسيد رمضاف أٞبد، دار صادر، 

 .بّبوت، الطبعة األؤب -لبناف 
 لسان الميزان.  .ٖٕ٘

الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقبلين، ٙبقيق عبدالفتاح  أبو
 ىػ.ٖٕٗٔأبو غّدة، دار البشائر اإلسبلمية، الطبعة األؤب، عاـ: 

 لمعة االعتقاد.  .ٖٕٙ
ٍب  ا٤بقدسيا١بماعيلي بن قدامة أبو ٧بمد موّفق الدين عبدا بن أٞبد بن ٧بمد 

الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي، وزارة الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ ، بليالدمشقي ا٢بن
 ىػ.ٕٓٗٔا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، عاـ:  -والدعوة واإلرشاد 

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة   .ٖٕٚ
 المرضية.

مؤسسة  -د بن سآب السفاريِب ا٢بنبلي، دمشق مشس الدين، أبو العوف ٧بمد بن أٞب
 ىػ.ٕٓٗٔا٣بافقْب ومكتبتها، الطبعة الثانية، عاـ: 

 مباحث في علوم القرآن.  .ٖٕٛ
 ىػ.ٕٔٗٔمنَّاع القطاف، مكتبة ا٤بعارؼ للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عاـ: 

بن امتى يشرق نورك أيها المنتظر؟! ]قراءة في شخصية اإلمام المهدي محمد   .ٜٖٕ
 الحسن العسكري عند الشيعة االثني عشرية[.

عبدا بن سلماف ا٤بعثم، شبكة اآلؿ، الطبعة  /عثماف بن ٧بمد ا٣بميس، اعتُب بو
 ىػ.ٜٕٗٔاألؤب، عاـ: 

 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين.  .ٕٓٗ
ا رمي، ٧بمد بن حباف بن أٞبد ابن حباف بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاًب، الدَّ

 ىػ.ٜٖٙٔالبسٍب، ٙبقيق ٧بمود إبراىيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة األؤب، عاـ: 
 المجروحين من المحدثين.  .ٕٔٗ

، ٙبقيق/ ٞبدي عبداجمليد السلفي، دار الصميعي بالرياض، الطبعة البسٍب ابن حباف
 ىػ.ٕٓٗٔاألؤب، عاـ: 
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لفرق من منظور أىل سلسلة إلكترونية شهرية متخصصة بشؤون ا - مجلة الراصد  .ٕٕٗ
 السنة.

أعداد ٦بّلة الراصد موجودة ُب موقعها اإللكَبوين الر٠بي على شبكة ا٤بعلومات العا٤بية 
ٓب يذكر ُب ملف التعريف  -( /http://www.alrased.net/mainالتإب: )

سياسة ا٤بوقع ما يلي: )تقـو سياسة الراصد  وقد ورد ُب -با٤بوقع أ٠باء القائمْب عليو 
على توخي الدقة العلمية واللغة ا٥بادئة وا٢بوار العقلي، بعيدًا عن التعّصب ا٤بقيت 
والَباخي ا٤بضّيع للحق، و٧باولة الوصوؿ للمشَبكات ا٢بقيقية للشريعة اإلسبلمية مع  

 كافة الفرؽ والطوائف(.
 مجموع الفتاوى.  .ٖٕٗ

عبدا٢بليم بن تيمية ا٢براين، ٙبقيق: أنور الباز وعامر ا١بزار، دار أبو العباس أٞبد بن 
ىػ، وعلى ىامشها أرقاـ أجزاء  ٕٙٗٔالوفاء، مصر، ا٤بنصورة، الطبعة الثالثة، عاـ: 

 وصفحات طبعة الشيخ ابن قاسم.
 مجموعة الرسائل والمسائل.  .ٕٗٗ

لسيد ٧بمد رشيد رضا، أبو العباس أٞبد بن عبدا٢بليم ابن تيمية ا٢براين، عّلق عليو/ ا
 ١بنة الَباث العريب.

 .مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبداهلل بن زيد آل محمود  .ٕ٘ٗ
دولة قطر،  -إصدارات وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، إدارة الشؤوف اإلسبلمية 

 ىػ.ٜٕٗٔالرياض، الطبعة الثانية، عاـ:  -دار ا٤بيماف للنشر والتوزيع 
 .الرسالة الثالثة اليهود، صحيح السنة واآلثارمجموعة قصص وأخبار من   .ٕٙٗ

عبدا بن عبدالرٞبن ا١بربين، دار الصميعي، مكتبة ا٤بسجد النبوي الشريف، برقم: 
(ٕٔ٘ - ٕٔٙٛ٘ٚ.) 

 محاضرات في مقارنات األديان.  .ٕٚٗ
٧بمود أبو زىرة، مطبعة يوسف بالقاىرة، مكتبة ا٤بسجد النبوي الشريف، برقم: 

(ٕٔ٘ - ٜٖٛ٘ٔ.) 
 حمد فريد وجدي مفكراً إسالميًا.م  .ٕٛٗ

صباح إبراىيم بيومي سليماف، رسالة ماجستّب ٔبامعة اإلسكندرية، نوقشت عاـ: 
ٗبوقع جامعة أـ القرى االلكَبوين، ُب  من األصل ىػ، والرسالة منشورة مصورة ٕٔٗٔ

صفحة الويب الر٠بية لعضو ىيئة التدريس بقسم تعليم اللغة العربية سعادة الدكتور/ 

http://www.alrased.net/main/
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 ٞبد عبدا٤بغِب حسن شرؼ.أ
 مختصر التحفة االثني عشرية.  .ٜٕٗ

شاه عبدالعزيز غبلـ حكيم الدىلوي، نقلو من الفارسية إٔب العربية الشيخ ا٢بافظ/ 
غبلـ ٧بمد بن ٧بٓب الدين بن عمر األسلمي، اختصره وىذبو عبلمة العراؽ، السيد/ 

 ىػ.ٜٜٖٔ ٧بمود شكري األلوسي، مكتبة ايشيق، تركيا، استانبوؿ، عاـ:
 مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية.  .ٕٓ٘

٧بمد بن علي بن أٞبد ابن يعلى، أبو عبد ا، بدر الدين البعلّي، ٙبقيق/ عبداجمليد 
 دار الكتب العلمية. -٧بمد حامد الفقي، مطبعة السنة امدية  -سليم 

 ة.مختصر منهاج السنة النبوية ألبي العباس شيخ اإلسالم أحمد ابن تيمي  .ٕٔ٘
 ىػ.ٕٙٗٔعبدا الغنيماف، دار الصديق، ا١بمهورية اليمنية، صنعاء، الطبعة الثانية، 

 مختلف القبائل ومؤتلفها.  .ٕٕ٘
أبو جعفر ٧بمد بن حبيب بن أمية البغدادي، ٙبقيق/ إبراىيم األبياري، دار الكتب 

 دار الكتاب اللبناين. -بّبوت  -دار الكتاب ا٤بصري  -اإلسبلمية، القاىرة 
 المخصص.  .ٖٕ٘

 -م جفاؿ، بّبوت يأبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي، ٙبقيق/ خليل إبراى
 ىػ.ٚٔٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -دار إحياء الَباث العريب 

 مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة والبقاع.  .ٕٗ٘
ر ا١بيل، عبدا٤بؤمن بن عبدا٢بق ابن مشائل القطيعي البغدادي ا٢بنبلي صفي الدين، دا

 ىػ.ٕٔٗٔبّبوت، الطبعة األؤب، عاـ:  -لبناف 
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.  .ٕ٘٘

دار الفكر، الطبعة  -بّبوت  -علي بن سلطاف، أبو ا٢بسن ا٤ببل القاري، لبناف 
 ىػ.ٕٕٗٔاألؤب، عاـ: 

 مسألة التقريب بين أىل السنة والشيعة.  .ٕٙ٘
طيبة، الرياض، السويدي، الطبعة ا٣بامسة،  ناصر بن عبدا بن علي القفاري، دار

 ىػ.ٛٔٗٔعاـ: 
 مسالك األبصار في ممالك األمصار.  .ٕٚ٘

شهاب الدين أٞبد بن ٰبٓب بن فضل ا القرشي العدوي العمري، اجملمع الثقاُب، أبو 
 ىػ.ٖٕٗٔظيب، الطبعة األؤب، عاـ: 
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 المسالك والممالك.  .ٕٛ٘
د البكري األندلسي، دار الغرب اإلسبلمي، أبو عبيد عبد ا بن عبد العزيز بن ٧بم

 ـ. ٕٜٜٔعاـ: 
 .-عليو السالم-المسائل العقدية المتعلقة بآدم   .ٜٕ٘

ألطاؼ الرٞبن  /إعداد الطالبمن رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب "العا٤بية"، 
 ، العاـ-حفظو ا-بن ثناء ا، إشراؼ فضيلة الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز ا٣بلف 

 - ٕٗٔىػ، مكتبة ا٤بسجد النبوي الشريف برقم: ) ٖٕٗٔ - ٕٕٗٔا١بامعي: 
ٔٓٓٓٛٔ.) 

 المسائل واألجوبة.  .ٕٓٙ
وفيو رسالة: جواب سؤاؿ أىل الرحبة، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ومعو: اختيارات 
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، للحافظ العبلمة ٧بمد بن عبدا٥بادي، وترٝبة شيخ اإلسبلـ 

مؤرخ ا٢بافظ الذىيب / تقي الدين أبو الَعباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد ابن تيمية لل
السبلـ بن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي، ٙبقيق/ أبو عبد ا حسْب بن عكاشة، 

 ىػ.ٕ٘ٗٔالفاروؽ ا٢بديثة للطباعة والنشر، الطبعة األؤب، عاـ:  -القاىرة 
 المستدرك على الصحيحين.  .ٕٔٙ

اكم ٧بمد بن عبد ا ابن نُعيم بن ا٢بكم الضيب الطهماين أبو عبد ا ا٢ب
دار الكتب العلمية، الطبعة  -النيسابوري، ٙبقيق/ مصطفى عبد القادر عطا، بّبوت 

 ىػ.ٔٔٗٔاألؤب، عاـ: 
 المستصفى.  .ٕٕٙ

أبو حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب الطوسي، ٙبقيق/ ٧بمد عبد السبلـ عبد الشاُب، 
 ىػ.ٖٔٗٔعلمية، الطبعة األؤب، عاـ: دار الكتب ال -لبناف 

 .بن حنبل مسند اإلمام أحمد  .ٖٕٙ
بن ٙبقيق/ أٞبد أبو عبدا أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين، 

 ىػ.ٙٔٗٔدار ا٢بديث، الطبعة األؤب، عاـ:  -القاىرة شاكر، ٧بمد 
 مشكاة المصابيح.  .ٕٗٙ

، وٕب الدين، التربيزي، ٙبقيق/ ٧بمد ٧بمد بن عبدا ا٣بطيب العمري، أبو عبدا
 ـ. ٜ٘ٛٔا٤بكتب اإلسبلمي، الطبعة الثالثة، عاـ:  -ناصر الدين األلباين، بّبوت 

 المشكلة الشيعية.  .ٕ٘ٙ
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 ىػ.ٜٕٗٔ، الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، عاـ: ٖ - أسامة شحادة، كتاب الراصد
 ف.المصنّ   .ٕٙٙ

اليماين الصنعاين، ٙبقيق/ حبيب الرٞبن  أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع ا٢بمّبي
ا٤بكتب اإلسبلمي، الطبعة  -اجمللس العلمي، يُطلب من/ بّبوت  -األعظمي، ا٥بند 
 ىػ.ٖٓٗٔالثانية، عاـ: 

مع االثني عشرية في األصول والفروع موسوعة شاملة وملحق السنة بيان اهلل   .ٕٚٙ
 .-y- تعالى على لسان الرسول
دار الثقافة  -مكتبة دار القرآف ٗبصر  -فضيلة بالرياض علي أٞبد السالوس، دار ال

 ىػ.ٕٗٗٔبقطر، الطبعة السابعة مزيدة ومنقحة، عاـ: 
 .تفسير البغوي=  معالم التنزيل في تفسير القرآن  .ٕٛٙ

أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوي، حققو وخرج أحاديثو ٧بمد عبد ا النمر، 
رش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة وعثماف ٝبعة ضمّبية، وسليماف مسلم ا٢ب

 ىػ.ٚٔٗٔالرابعة، عاـ: 
 معالم مكة التاريخية واألثرية.  .ٜٕٙ

عاتق بن غيث بن زوير بن زاير ابن ٞبود بن عطية بن صاّب الببلدي ا٢بريب، دار مكة 
 ىػ.ٓٓٗٔللنشر والتوزيع، الطبعة األؤب، عاـ: 

 ب.إرشاد األريب إلى معرفة األدي -معجم األدباء   .ٕٓٚ
شهاب الدين أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الرومي ا٢بموي، ٙبقيق/ إحساف عباس، 

 ىػ.ٗٔٗٔدار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األؤب، عاـ:  -بّبوت 
 معجم البلدان.  .ٕٔٚ

 -شهاب الدين أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الرومي ا٢بموي، دار صادر، لبناف 
 ـ.ٜٜ٘ٔبّبوت، الطبعة الثانية، عاـ: 

 معجم ألفاظ العقيدة.  .ٕٕٚ
 ىػ.ٕٓٗٔعبدا عامر بن عبدا فاّب، مكتبة العبيكاف، الطبعة الثانية، عاـ:  أبو

 معجم اللغة العربية المعاصرة.  .ٖٕٚ
، ٗبساعدة فريق عمل، دار عآب الكتب، -رٞبو ا-أٞبد ٨بتار عبدا٢بميد عمر 

لرابع للفهارس، ترقيمًا مسلسبًل ىػ، ُب أربعة ٦بلدات وا ٜٕٗٔالطبعة األؤب، عاـ: 
 واحداً.
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 معجم المناىي اللفظية وفوائد في األلفاظ.  .ٕٗٚ
دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عاـ:  -بكر بن عبد ا أبو زيد، الرياض 

 ىػ.ٚٔٗٔ
 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية.  .ٕ٘ٚ

 ىػ.ٗٔٗٔعة األؤب، عاـ: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بّبوت، الطب
 المعجم الوسيط.  .ٕٙٚ

٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، إبراىيم مصطفى، أٞبد الزيات، حامد عبدالقادر، ٧بمد 
 النجار، دار الدعوة.

 .وتفصيل طبقات الرواة معجم رجال الحديث  .ٕٚٚ
، آئْب -السيد أبو القاسم ا٤بوسوي ا٣بوئي، مركز نشر الثقافة اإلسبلمية، مؤسسة مهر 

 ىػ.ٖٔٗٔالطبعة ا٣بامسة، عاـ: 
 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع.  .ٕٛٚ

عآب الكتب، الطبعة  -أبو عبيد عبدا ابن عبدالعزيز البكري األندلسي، بّبوت 
 ىػ.ٖٓٗٔالثالثة، عاـ: 

من رجال أىل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبهم معرفة الثقات   .ٜٕٚ
 وأخبارىم.
ٙبقيق/ عبدالعليم أٞبد بن عبدا بن صاّب العجلي الكوُب دراسة و  أبو ا٢بسن

 ىػ.٘ٓٗٔا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة األؤب، عاـ:  ،عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار
 .مقدمة ابن الصالح=  معرفة أنواع علوم الحديث  .ٕٓٛ

ور عثماف ابن عبد الرٞبن، أبوعمرو، تقي الدين ا٤بعروؼ بابن الصبلح، ٙبقيق/ ن
 ىػ.ٙٓٗٔدار الفكر ا٤بعاصر، عاـ:  -دار الفكر، لبناف  -الدين عَب، سوريا 

 مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار.  .ٕٔٛ
أبو ٧بمد ٧بمود بن أٞبد الغيتاىب ا٢بنفي بدر الدين العيِب، ٙبقيق/ ٧بمد حسن ٧بمد 

ؤب، عاـ: دار الكتب العلمية، الطبعة األ -بّبوت  -حسن إ٠باعيل، لبناف 
 ىػ.ٕٚٗٔ

 المغرب في ترتيب المعرب.  .ٕٕٛ
، أبو الفتح، برىاف الدين ا٣بوارزمي ا٤بطرزي، يناصر بن عبد السيد أىب ا٤بكاـر ابن عل

 دار الكتاب العريب. -لبناف 
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 المغني في الضعفاء.  .ٖٕٛ
 مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد الذىيب، ٙبقيق/ الدكتور نور الدين عَب.

 اإلسالميين واختالف المصلين. مقاالت  .ٕٗٛ
أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل ابن إسحاؽ بن أيب موسى األشعري، ُعِب بتصحيحو/ 

دار فرانز شتايز، ٗبدينة فيسبادف، الطبعة الثالثة، عاـ:  -ىلموت ريَب، أ٤بانيا 
 ىػ.ٓٓٗٔ

 مقالة التعطيل والجعد بن درىم.  .ٕ٘ٛ
، الرياض، الطبعة األؤب، عاـ: ٧بمد بن خليفة بن علي التميمي، أضواء السلف

 ىػ.ٛٔٗٔ
 الملل والنحل.  .ٕٙٛ

 الشهرستاين، مؤسسة ا٢بليب.بن أيب بكر أبو الفتح ٧بمد بن عبد الكرمي 
 المنتظم في تاريخ األمم والملوك.  .ٕٚٛ

ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزي، ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر 
بّبوت، الطبعة  -طا، دار الكتب العلمية، لبناف عطا، ومصطفى عبد القادر ع

 ىػ.ٕٔٗٔاألؤب، عاـ: 
 الُمَنجَّد في اللغة.  .ٕٛٛ

قيق الدكتور/ ، ٙبعلي بن ا٢بسن ا٥بُنائي األزدي، أبو ا٢بسن ا٤بلقب بػ: كراع النمل
عآب الكتب، الطبعة الثانية،  -أٞبد ٨بتار عمر، والدكتور/ ضاحي عبدالباقي، القاىرة 

 ـ. ٜٛٛٔعاـ: 
 منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أىل السنة والجماعة.  .ٜٕٛ

 ىػ.ٕٚٗٔعثماف بن علي حسن، مكتبة الرشد، الطبعة ا٣بامسة، عاـ: 
 منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد.  .ٜٕٓ

 ىػ.ٕٓٗٔالدكتور/ عثماف بن علي حسن، دار إشبيليا، الطبعة األؤب، عاـ: 
 .في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيميةالمنهج القويم   .ٜٕٔ

أبو عبد ا، بدر الدين البعلّي، ٙبقيق: ، د بن علي بن أٞبد بن عمر بن يعلى٧بم
، -رٞبو ا-علي بن ٧بمد العمراف، بإشراؼ فضيلة الشيخ: بكر بن عبد ا أبو زيد 

 ىػ.ٕٕٗٔالطبعة األؤب، عاـ:  دار عآب الفوائد للنشر والتوزيع، مكة ا٤بكرمة،
 المهدي وفقو أشراط الساعة.  .ٕٜٕ
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 ىػ.٧ٕٖٔٗبمد بن أٞبد إ٠باعيل ا٤بقدـ، دار بلنسية، الطبعة األؤب، عاـ: 
 الموافقات.  .ٖٜٕ

إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الغرناطي الشهّب بالشاطيب، ٙبقيق/ أبو عبيدة 
 ىػ.ٚٔٗٔاألؤب، عاـ:  مشهور بن حسن آؿ سلماف، دار ابن عفاف، الطبعة

 الموجز في األديان والمذاىب المعاصرة.  .ٜٕٗ
، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األؤب، الدكتور ناصر القفاري، والدكتور ناصر العقل

 ىػ.ٖٔٗٔعاـ: 
 .سنن ابن ماجة، الكتب الستة وشروحها، موسوعة السنة  .ٜٕ٘

دار  -، دار الدعوة ٧بمد فؤاد عبدالباقي، اإلشراؼ العاـ: شعباف قورت، تونس
 ىػ.ٖٔٗٔسحنوف، عاـ: 

 .الكتب الستة وشروحها، سنن الترمذي، موسوعة السنة  .ٜٕٙ
دار  -٧بمد فؤاد عبدالباقي، اإلشراؼ العاـ: شعباف قورت، تونس، دار الدعوة 

 ىػ.ٖٔٗٔسحنوف، عاـ: 
 .الكتب الستة وشروحها، صحيح مسلم، موسوعة السنة  .ٜٕٚ

دار  -العاـ: شعباف قورت، تونس، دار الدعوة  ٧بمد فؤاد عبدالباقي، اإلشراؼ
 ىػ.ٖٔٗٔسحنوف، عاـ: 

 الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة.  .ٜٕٛ
دار الندوة العا٤بية للطباعة والنشر ا١بهِب، بن ٞباد مانع إشراؼ وٚبطيط ومراجعة د. 

 ىػ.ٕٓٗٔوالتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة، عاـ: 
 عات.الموضو   .ٜٜٕ

ٝباؿ الدين عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزي، ضبطو وقدـ لو وحققو/ عبدالرٞبن 
ا٤بكتبة السلفية، الطبعة األؤب،  -٧بمد عبداسن  -٧بمد عثماف، ا٤بدينة ا٤بنورة 

 ىػ.ٖٛٛٔىػ، ٖٙٛٔ
 موقف ابن تيمية من الرافضة.  .ٖٓٓ

الرياض، الطبعة األؤب، عاـ: عبدا بن إبراىيم بن عبدا الشمساف، دار الفضيلة، 
 ىػ.ٕ٘ٗٔ

 موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية.  .ٖٔٓ
 ىػ.ٛٔٗٔاألمْب الصادؽ األمْب، مكتبة الرشد، الطبعة األؤب، عاـ: 
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 ميزان االعتدال في نقد الرجال.  .ٕٖٓ
مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد ابن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز الذىيب، ٙبقيق/ علي 

دار ا٤بعرفة للطباعة والنشر، الطبعة األؤب، عاـ:  -بّبوت  -اوي، لبناف ٧بمد البج
 ىػ.ٕٖٛٔ

 النبوات.  .ٖٖٓ
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ٙبقيق الدكتور/ عبدالعزيز بن صاّب الطوياف، أضواء السلف، 

 ىػ.ٕٓٗٔالرياض، الطبعة األؤب، عاـ: 
 نظم الدرر في تناسب اآليات والسور.  .ٖٗٓ

حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي، دار الكتاب إبراىيم بن عمر بن 
 اإلسبلمي، القاىرة.

 نقد الحديث عند الشيعة اإلمامية االثني عشرية.  .ٖ٘ٓ
 ىػ.٦ٕٜٔٗبدي بن عوض ا١بارحي، الطبعة األؤب، عاـ: 

 نقد المراجعات ]نقد لكتاب المراجعات لعبدالحسين الموسوي[.  .ٖٙٓ
ليق/ عبدا بن سلماف ا٤بعثم، الكتاب منشور أبو الفضل الربقعي القمي، ٙبقيق وتع

 .، وٯبري حالياً العمل على هتيئتو للنشر من جديدىػٜٕٗٔعاـ: 
 نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية.  .ٖٚٓ

ـ. عبد اللهي، ترٝبة الدكتور/ سعد بن ٧بمود رستم، منشور إلكَبونيًا ٗبوقع 
 .(http://ijtehadat.comاجتهادات: )

 ريب الحديث واألثر.النهاية في غ  .ٖٛٓ
٧بمود  -السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد ا١بزري، ابن األثّب، ٙبقيق طاىر أٞبد الزاوي  أبو

 ىػ.ٜٜٖٔلبناف، عاـ:  -٧بمد الطناجي، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت 
 الواضح في أصول الفقو.  .ٜٖٓ

د ا بن أبو الوفاء، علي بن عقيل بن ٧بمد البغدادي الظفري، ٙبقيق الدكتور/ عب
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  -بّبوت  -عبد اسن الَبكي، لبناف 

 ىػ.ٕٓٗٔاألؤب، عاـ: 
 الوافي بالوفيات.  .ٖٓٔ

صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ٙبقيق واعتناء: أٞبد األناؤوط، وتركي 
 ىػ.ٕٓٗٔؤب، عاـ: بّبوت، الطبعة األ -مصطفى، دار إحياء الَباث العريب، لبناف 
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 وسطية أىل السنة بين الفرق.  .ٖٔٔ
دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األؤب، عاـ:  -٧بمد باكرمي ٧بمد باعبدا، الرياض 

 ىػ.٘ٔٗٔ
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.  .ٕٖٔ

العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد ابن أيب بكر بن خلكاف، ٙبقيق الدكتور/  أبو
ـ،  ٜٓٓٔس، دار صادر، بّبوت، وطُبع ا١بزء األوؿ والثاين والثالث عاـ: إحساف عبا

ـ،  ٜٓٓٔـ، والسادس، عاـ:  ٜٜٗٔـ، وا٣بامس، عاـ:  ٜٔٚٔوالرابع، عاـ: 
 ـ. ٜٜٗٔوالسابع، عاـ: 

 والية الفقيو عند الشيعة اإلثنا عشرية وموقف اإٍلسالم منها.  .ٖٖٔ
ضيلة األستاذ الدكتور/ ٧بمد إبراىيم أٞبد سيد أٞبد علي، رسالة دكتوراه بإشراؼ ف

مكتبة  -اإل٠باعيلية  -ا١بيوشي، عميد كلية الدعوة اإلسبلمية باألزىر سابقاً، مصر 
 ىػ.ٕٛٗٔاإلماـ البخاري، الطبعة األؤب، عاـ: 

 رواة األخبار عن األئمة األطهار.  .ٖٗٔ
 ىػ.ٕٚٗٔ، الطبعة األؤب، عاـ ]اسم مستعار[ ٧بمد الصادؽ

 (.اإلمامة والنص) ائق الغائبةسلسلة الحق  .ٖ٘ٔ
فيصل نور، تقريظ الدكتور/ سعد بن عبدا ا٢بميد، والدكتور/ عثماف بن ٧بمد 
ا٣بميس، دار الصديق للنشر والتوزيع، ا١بمهورية اليمنية، صنعاء، الطبعة األؤب، عاـ: 

 ىػ.ٕ٘ٗٔ
 عقد الدرر في أخبار المنتظر.  .ٖٙٔ

مكتبة ا٤بنار، الطبعة  -بوريِب، األردف يوسف بن ٰبٓب ا٤بقدسي، ٙبقيق/ مهيب ال
 ىػ.ٓٔٗٔالثانية، عاـ: 

 .اإلمامي اإلثنا عشري بين منهج األئمة والغلو مذىبنا  .ٖٚٔ
 .الياسري٧بمد بن إسكندر 

 
 ثانًيا: المراجع الشيعية:

 .سؤال حول اإلمام المهدي )عج( ٓٓ٘  .ٔ
 ، بّبوت، الطبعة األؤب، ماجد ناصر الزبيدي، دار اجة البيضاء، دار الرسوؿ األكـر

 ىػ.ٕ٘ٗٔعاـ: 
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ٛٗٚ 
 

 المالحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر )عج(.  .ٕ
 ىػ.ٖٕٗٔابن طاووس، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، عاـ: 

 .االحتجاج  .ٖ
٧بمد باقر ا٣براساف،  /الطربسي، تعليق ومبلحظات السيدأبو منصور، أٞبد بن علي 

 ىػ.ٖٙٛٔاعة والنشر، عاـ: دار النعماف للطب -النجف 
 األربعين.  .ٗ

 ىػ.ٚٔٗٔأمّب، الطبعة األؤب، عاـ:  -ا٤باحوزي، ٙبقيق/ السيد مهدي رجائي، قم 
 .أصالة المهدوية في اإلسالم  .٘

مهدي فقيو اإلٲباين، ترٝبة السيد/ ٧بمد رضا ا٤بهري، مؤسسة ا٤بعارؼ اإلسبلمية، 
 ىػ.ٕٓٗٔالطبعة األؤب، عاـ: 

 .وأصولهاأصل الشيعة   .ٙ
 -ٙبقيق/ عبلء آؿ جعفر، مطبعة ستارة  النجفي، سْب آؿ كاشف الغطاء،ا٢ب٧بمد 
 ىػ.٘ٔٗٔ، الطبعة األؤب، عاـ: -عليو السبلـ-مؤسسة اإلماـ علي  -قم  -إيراف 

 .األصول من الكافي  .ٚ
علي  /الرازي، صححو وعلق عليو ،٧بمد بن يعقوب بن إسحاؽ الكليِب ،جعفر أبو

 ىػ.ٖٛٛٔدار الكتب اإلسبلمية، إيراف، طهراف، الطبعة الثالثة، عاـ:  أكرب الغفاري،
 أعيان الشيعة.  .ٛ

دار التعارؼ  -بّبوت  -٧بسن األمْب العاملي، ٙبقيق وٚبريج/ حسن األمْب، لبناف 
 للمطبوعات. 

 إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل اهلل فرجو.  .ٜ
بّبوت، الطبعة األؤب،  -مطبوعات، لبناف علي اليزدي ا٢بائري، مؤسسة األعلمي لل

 ىػ.ٕٕٗٔعاـ: 
 األمالي.  .ٓٔ

، ٙبقيق/ أستاد وٕب، الشيخ ا٤بفيدأيب عبدا، ٧بمد بن ٧بمد بن النعماف، ا٤بلّقب ب
وعلي أكرب الغفاري، منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب ُب ا٢بوزة العلمية، قم، ا٤بطبعة 

 ىػ.ٖٓٗٔاإلسبلمية، عاـ: 
 ن المهد إلى الظهور.اإلمام المهدي م  .ٔٔ

 ىػ.٧ٕٔٗٙبمد كاظم القزويِب، الطبعة األؤب، عاـ: 
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ٛٗٛ 
 

 اإلمامة والتبصرة من الحيرة.  .ٕٔ
٧بمد رضا  /علي بن ا٢بسْب بن موسى بن بابويو القمي، ٙبقيق السيد ،ا٢بسن أبو

 ىػ.ٚٔٗٔا٢بسيِب، مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث، الطبعة األؤب، عاـ: 
 أوائل المقاالت.  .ٖٔ

ا٤بفيد، ٙبقيق/ الشيخ  مد بن ٧بمد بن النعماف بن عبدالسبلـ، الشهّب بالشيخ٧ب
دار ا٤بفيد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  -بّبوت  -إبراىيم األنصاري، لبناف 

 ىػ.ٗٔٗٔالثانية، عاـ: 
 إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى المذىب الحق من أصول التوحيد.  .ٗٔ

أبو  ،القا٠بي ،مد بن إبراىيم بن علي بن ا٤برتضى بن ا٤بفضل ا٢بسِبابن الوزير، ٧ب
لمية، الطبعة الثانية، عاـ: دار الكتب الع -عبد ا عز الدين اليمِب، بّبوت 

 ـ.ٜٚٛٔ
 األئمة اإلثنا عشر.  .٘ٔ

مدٰبة الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية،  /٧بمد بن طولوف الدمشقي، ٙبقيق الدكتورة
 ىػ.ٕٙٗٔ، عاـ: الطبعة األؤب

 بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار.  .ٙٔ
 ا٢باج ا٤برزا أبو ا٢بسن الشعراين، وٓب يذكر اسم ٧بقق/ ٧بمد باقر اجمللسي، تقدمي

لبناف، الطبعة الثالثة ا٤بصححة، عاـ:  - ، دار إحياء الَباث العريب، بّبوتالنسخة
 ىػ.ٖٓٗٔ

 .البيان في أخبار صاحب الزمان  .ٚٔ
مهدي ٞبد الفتبلوي، دار اجة البيضاء، اإلصدار  /الكنجي الشافعي، ٙبقيق وتقدمي

بّبوت، الطبعة  - "السادس" ٤بركز وارث األنبياء للتوثيق والدراسات اإلسبلمية، لبناف
 ىػ.ٕٔٗٔاألؤب، عاـ: 

 تاريخ الحكماء.  .ٛٔ
اليبستج، عاـ:  ، طبعةعلي بن يوسف القفطي ،أبو ا٢بسن ،ٝباؿ الدين ،ابن القفطي
 ـ.ٜٜٔٔ

يتكفل بالبحث والتحليل بأسلوب جديد وعميق تاريخ ، تاريخ الغيبة الصغرى  .ٜٔ
 اإلمامين العسكريين واإلمام المهدي وسفرائو في غيبتو الصغرى.

 ىػ.٧ٖٜٕٔبمد الصدر، دار التعارؼ للمطبوعات، الطبعة األؤب، عاـ: 
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 آلو صلى اهلل عليهم.تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي و   .ٕٓ
حاـ ٧بمد بن العباس بن علي بن مرواف بن ا٤باىيار البزاز، ٝبع أحاديثو وحققو ابن ا١بُ 

ورتبو وقدـ لو/ فارس تربيزياف، مطبعة ا٥بادي، إيراف، قم، الطبعة األؤب، عاـ: 
 ىػ.ٖٛٚٔ

 تراجم الرجال.  .ٕٔ
قم، طبعة عاـ:  -أٞبد ا٢بسيِب، مكتبة آية ا العظمى ا٤برعشي النجفي، صدر 

 ىػ.ٗٔٗٔ
 تفسير القرآن الكريم.  .ٕٕ

، راجعو الدكتور/ حامد حفِب داود، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت  - عبدا شربَّ
 لبناف، الطبعة الرابعة.

 تفسير القمي.  .ٖٕ
حو وعلق عليو وقدـ لو حجة اإلسبلـ علي بن إبراىيم القمي، صحّ  ،ا٢بسن أبو

 ، عاـ:سوي ا١بزائري، مطبعة النجف، الطبعة الثالثةطيب ا٤بو  /العبلمة السيد
 ىػ.ٖٚٛٔ

 التفسير.  .ٕٗ
٧بمد بن مسعود العياشي، ٙبقيق قسم الدراسات اإلسبلمية، مؤسسة  ،النظر أبو

 ىػ.ٕٔٗٔالبعثة، إيراف، قم، الطبعة األؤب، 
 الثورة البائسة.  .ٕ٘

 ىػ.ٖٜٛٔموسى ا٤بوسوي، طبع ُب لوس أ٪بلوس، عاـ: 
 ص.حضارة الخال  .ٕٙ

 ىػ.ٖٓٗٔعبدا٢بميد ا٤بهاجر، مؤسسة الوفاء، الطبعة األؤب، عاـ: 
 .والية الفقيو - الحكومة اإلسالمية  .ٕٚ

مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلماـ ا٣بميِب )قدس سره( مصطفى بن روح ا٣بميِب، 
 مطبعة مؤسسة العروج، الطبعة األؤب.

 الخرائج والجرائح.  .ٕٛ
٧بمد باقر  /بإشراؼ السيد، اإلماـ ا٤بهدي قطب الدين الراوندي، ٙبقيق/ مؤسسة

قم ا٤بقدسة، ا٤بطبعة العلمية، الطبعة األؤب،  -مؤسسة اإلماـ ا٤بهدي ، ا٤بوحد األبطح
 ىػ.ٜٓٗٔعاـ: 
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 الخصال.  .ٜٕ
الصدوؽ، تصحيح وتعليق/ الشهّب ب أيب جعفر، ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو،
 ُب ا٢بوزة العلمية، قم ا٤بقدسة، عاـ: علي أكرب الغفاري، منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب

 ىػ.ٖٓٗٔ
 دائرة المعارف الحسينية.  .ٖٓ

لندف، ا٤بركز ا٢بسيِب للدراسات،  -٧بمد صادؽ ٧بمد الكرباسي، ا٤بملكة ا٤بتحدة 
 ىػ.ٜٔٗٔالطبعة األؤب، عاـ: 

 دراسات في علم الدراية.  .ٖٔ
عاـ: بعة األؤب، الططهراف، جامعة اإلماـ الصادؽ،  -إيراف غفاري، العلي أكرب 
 ىػ.ٜٖٙٔ

 دراسة في عالمات الظهور والجزيرة الخضراء.  .ٕٖ
قسم الطباعة والنشر، الطبعة  ،جعفر مرتضى العاملي، منتدى جبل عامل اإلسبلمي

 ىػ.ٕٔٗٔاألؤب، عاـ: 
 الدروس الشرعية في فقو اإلمامية.  .ٖٖ

شر اإلسبلمي ٙبقيق مؤسسة الن ،الشهيد األّوؿ٧بمد بن مكي العاملي  ،مشس الدين
 ىػ.ٕٔٗٔالتابعة ١بماعة ا٤بدرسْب بقم، الطبعة األؤب، عاـ: 

 الذريعة إلى تصانيف الشيعة.  .ٖٗ
دار األضواء،  -بّبوت  -آغا بزرؾ الطهراين، ٙبقيق السيد/ أٞبد ا٢بسيِب، لبناف 

 ىػ.ٙٓٗٔالطبعة الثانية، عاـ: 
 .الحليابن داود رجال   .ٖ٘

ا٢بلي، حققو وقّدـ لو العبلمة الكبّب السيد/  تقي الدين، ا٢بسن بن علي بن داود
، منشورات الشريف الرضي.  ٧بمد صادؽ آؿ ٕبر العلـو

 رجال الخاقاني.  .ٖٙ
، مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي،  علي ا٣باقاين، ٙبقيق السيد/ ٧بمد صادؽ ٕبر العلـو

 ىػ.ٗٓٗٔالطبعة الثانية، عاـ: 
 رسالة اإليمان.  .ٖٚ

مكتبة الصادؽ، الكويت، الطبعة الثانية، عاـ: ري، مّبزا عبدالرسوؿ اإلحقاقي ا٢بائ
 ىػ.ٕٔٗٔ
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ٛ٘ٔ 
 

 رسالة نخبة األفكار في حرمان الزوجة من األراضي والعقار.  .ٖٛ
 ٧بمد تقي الربوجردي، منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب ُب ا٢بوزة العلمية ُب قم ا٤بقدسة.

 رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين )ع(.  .ٜٖ
٧بسن ا٢بسيِب األميِب، مؤسسة  /الشّبازي، ٙبقيق السيد ،السيد علي خاف ا٤بدين

 ىػ.٘ٔٗٔالنشر اإلسبلمي، الطبعة الرابعة، عاـ: 
 شرح األخبار.  .ٓٗ

٧بمد ا٢بسيِب ا١ببلٕب، مطبعة مؤسسة النشر  /القاضي النعماف ا٤بغريب، ٙبقيق السيد
 ىػ.ٗٔٗٔاإلسبلمي، الطبعة الثانية، عاـ: 

 األحاديث عند الشيعة اإلمامية.صحيح الكافي من سلسلة صحاح   .ٔٗ
 ىػ.٧ٖٖٔٛبمد الباقر البهبودي، الناشر َسَنا، إيراف، طهراف، عاـ: 

 عصر الظهور.  .ٕٗ
علي الكوراين العاملي، دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة، عاـ: 

 ىػ.ٕ٘ٗٔ
 علل الشرائع.  .ٖٗ

الصدوؽ، ٙبقيق وتقدمي/ ، بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو القمي أيب جعفر، ٧بمد
، منشورات ا٤بكتبة ا٢بيدرية ومطبعتها، النجف األشرؼ  السيد ٧بمد صادؽ ٕبر العلـو

 ىػ.ٖ٘ٛٔعاـ:  -
 علم اإلمام.  .ٗٗ

كماؿ   /ٕبوث ُب حقيقة ومراتب علم األئمة ا٤بعصومْب، تقريرًا ألٕباث السيد
إيراف، الطبعة األؤب،  -علي بن ٞبود العبادي، دار فراقد، قم  /ا٢بيدري، بقلم الشيخ

 ىػ.ٜٕٗٔعاـ: 
 الغدير.  .٘ٗ

دار الكتاب العريب، عِب بنشره  -بّبوت  -، لبناف النجفي األميِب عبدا٢بسْب أٞبد
 ىػ.ٜٖٚٔا٢باج/ حسن إيراين، الطبعة الرابعة، عاـ: 

 الغيبة.  .ٙٗ
 ،أيب عبدا ٧بمد بن إبراىيم بن جعفر الكاتب ا٤بعروؼ بػ ابن أيب زينب النعماين

، مطبعة مهر، إيراف، قم، األؤب، عاـ:   ىػ.ٕٕٗٔٙبقيق فارس حسوف كّـب
 الغيبة.  .ٚٗ
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ٕٛ٘ 
 

شيخ الطائفة أيب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي، مؤسسة ا٤بعارؼ اإلسبلمية، ٙبقيق 
الشيخ عباد ا الطهراين، الشيخ علي أٞبد ناصح، مؤسسة ا٤بعارؼ اإلسبلمية، 

 ىػ.ٚٔٗٔالطبعة الثانية، عاـ: 
 الشيعة. فرق  .ٛٗ

للحسن بن موسى النوٖبٍب، وسعد بن عبدا القمي، حققو وصحح نصوصو وعلق 
عليو وقدـ لو بدراسة وافية دكتور عبدا٤بنعم ا٢بفِب، دار الرشاد، الطبعة األؤب، عاـ: 

 ىػ.ٕٔٗٔ
 الفروع من الكافي.  .ٜٗ

ـ: ٧بمد بن يعقوب الكليِب، منشورات الفجر، لبناف، بّبوت، الطبعة األؤب، عا
 ىػ.ٕٛٗٔ

 الفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة عليهم السالم.  .ٓ٘
علي بن ٧بمد بن أٞبد ا٤بالكي ا٤بكي الشهّب بابن الصباغ، مطبعة العدؿ بالنجف، 

 ىػ.ٖ٘ٚٔالطبعة األؤب، عاـ: 
 فلسفتنا.  .ٔ٘

٧بمد باقر الصدر، دار الكتاب اإلسبلمي، مطبعة األمّب، الطبعة الثالثة، عاـ: 
 ىػ.ٕ٘ٗٔ

قراءة شاملة في معالم حكومة اإلمام  -في رحاب حكومة اإلمام المهدي   .ٕ٘
 المهدي وأوضاع العالم قبل الظهور.

٪بم الدين الطبسي، ترٝبة الشيخ/ أٞبد وىيب، مطبعة نكارش بقم، الطبعة األؤب، 
 ىػ.ٕ٘ٗٔعاـ: 

في سبيل الشورى والوحدة والتجديد: حوارات أحمد الكاتب مع المراجع   .ٖ٘
 لماء والمفكرين حول وجود اإلمام الثاني عشر.والع

، بّبوت، لبناف، الطبعة األؤب، عاـ:   ىػ.ٕٛٗٔأٞبد الكاتب، الدار العربية للعلـو
 قبسات من سيرة اإلمام الخميني "قده" الحياة االجتماعية.  .ٗ٘

 لبناف. -بّبوت  -الدار اإلسبلمية  -غبلـ علي الرجائي، ترٝبة/ ١بنة ا٥بدى 
 صالة.كتاب ال  .٘٘

منشورات مدرسة دار العلم، الطبعة  -ا٤بطبعة العلمية  -السيد أبو القاسم ا٣بوئي، قم 
 ىػ.ٖٔٗٔاألؤب، عاـ: 
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ٖٛ٘ 
 

 .في معرفة األئمة كشف الغمة  .ٙ٘
 ىػ.ٖٔٛٔعلي بن عيسى بن أيب الفتح األربلي، تربيز، عاـ: أيب ا٢بسن 

 الكليني والكافي.  .ٚ٘
اإلسبلمي التابعة ١بماعة ا٤بدرسْب بقم عبدالرسوؿ الغفار، معاصر، مؤسسة النشر 

 ىػ.ٙٔٗٔا٤بشرفة، الطبعة األؤب، عاـ: 
 وتمام النعمة.كمال الدين   .ٛ٘

أيب جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو القمي، صححو وعّلق عليو/ علي أكرب 
إيراف،   -الغفاري، مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة ١بماعة ا٤بدرسْب بقم ا٤بشرفة 

 ىػ.٘ٓٗٔعاـ: 
 كنز الفوائد.  .ٜ٘

مطبعة غدير، الطبعة الثانية، عاـ:  -مكتبة ا٤بصطفوي  -الفتح الكراجكي، قم  أبو
 ىػ.ٜٖٙٔ

 دراسة في زيارة عاشوراء. -الكنز المخفي   .ٓٙ
عبدالنيب العراقي، تعريب وٙبقيق/ وجيو بن ٧بمد ا٤بسبح ا٥بجري، مكتبة فدؾ إلحياء 

 .الَباث
 الكنى واأللقاب.  .ٔٙ

 مكتبة الصدر، قّدـ لو/ ٧بمد ابن ىادي األميِب. -لقمي، طهراف عباس ا
 مجمع البيان في تفسير القرآن.  .ٕٙ

أبو علي الفضل بن ا٢بسن الطربسي، وقف على تصحيحو وٙبقيقو والتعليق عليو 
الفاضل ا٤بتتبع ا٢باج السيد ىاشم الرسوٕب البلٌب، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، 

 ىػ.ٕٔٗٔاألؤب، عاـ: لبناف، الطبعة 
 مجمع الفائدة.  .ٖٙ

 -الشيخ علي بناه اإلشتهاردي  -أٞبد األردبيلي، ٙبقيق/ ا٢باج آغا ٦بتىب العراقي 
ا٢باج آغا حسْب اليزدي األصفهاين، منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب ُب ا٢بوزة العلمية، قم 

 ىػ.ٖٓٗٔا٤بقدسة، عاـ: 
 مجموعة الرسائل.  .ٗٙ

ُب غبلؼ الكتاب تاريخ الطبع، وقد أشّب إٔب عاـ:  ، ٓب يذكرلطف ا الصاُب
 ىػ ُب آخر مقدمة ا٤بؤلف.ٜٖ٘ٔ
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 المحكم والمحيط األعظم.  .٘ٙ
 -أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي، ٙبقيق/ عبد ا٢بميد ىنداوي، بّبوت 

 ىػ.ٕٔٗٔدار الكتب العلمية، الطبعة األؤب، عاـ: 
 مختصر البصائر.  .ٙٙ

سليماف ا٢بلي، ٙبقيق/ مشتاؽ ا٤بظفر، مؤسسة النشر اإلسبلمي  عز الدين ا٢بسن بن
 التابعة ١بماعة ا٤بدرسْب بقم ا٤بشرفة.

 .-y- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول  .ٚٙ
٧بمد باقر اجمللسي، إخراج ومقابلة وتصحيح السيد ىاشم الرسوٕب، دار الكتب 

 ىػ.ٜٖٚٔاإلسبلمية، إيراف، طهراف، عاـ: 
 صاغانية.المسائل ال  .ٛٙ

دار ا٤بفيد للطباعة والنشر  -بّبوت  -ا٤بفيد، ٙبقيق/ السيد ٧بمد القاضي، لبناف 
 ىػ.ٗٔٗٔوالتوزيع، الطبعة الثانية، عاـ: 

 مستدركات علم رجال الحديث.  .ٜٙ
مطبعة شفق، الطبعة األؤب، عاـ:  -طهراف  -، إيراف الشاىروديعلي النمازي 

 ىػ.ٕٔٗٔ
 رار أمير المؤمنين.مشارق أنوار اليقين في أس  .ٓٚ

رجب الربسي، ٙبقيق العبلمة السيد علي عاشور، منشورات مؤسسة األعلمي 
 ىػ.ٜٔٗٔللمطبوعات، بّبوت، لبناف، الطبعة األؤب، عاـ: 

 مشرعة بحار األنوار.  .ٔٚ
بّبوت، مؤسسة العارؼ للمطبوعات، الطبعة الثانية،  -٧بمد آصف ٧بسِب، لبناف 

 ىػ.ٕٙٗٔعاـ: 
 غة مستدرك نهج البالغة.مصباح البال  .ٕٚ

 ىػ.ٖٛٛٔحسن ا٤بّبجهاين الطبطبائي نزيل طهراف، طبع سنة: 
 مصباح الهداية في إثبات الوالية.  .ٖٚ

 -ىػ، إيراف  ٛٔٗٔعلي البهبهاين، ٙبقيق/ رضا األستادي، الطبعة الرابعة، عاـ: عاـ: 
 مدرسة دار العلم. -مطبعة سلماف الفارسي، األىواز  -قم 

 عات النجفية.معجم المطبو   .ٗٚ
مطبعة  -ىػ، النجف األشرؼ  ٧ٖٔٛ٘بمد ىادي األميِب، الطبعة األؤب، عاـ: 
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 مطبعة اآلداب. -النعماف 
 معرفة اإلمام.  .٘ٚ

آية ا ا٢باج السيد/ ٧بمد ا٢بسْب ا٢بسيِب الطهراين، تعريب/ علي ىاشم، دار اجة 
 ـ. ٕٕٔٓالبيضاء، عاـ: 

 نو وثقافتو عند الشيعة اإلمامية.معرفة الحديث وتاريخ نشره وتدوي  .ٙٚ
 ىػ.ٕٖٙٔطهراف، عاـ:  -مركز النشر العلمي والثقاُب، إيراف ٧بمد الباقر البهبودي، 

 مفاتيح الجنان.  .ٚٚ
 ىػ.ٜٖٚٔقم، عاـ:  -عباس القمي، الناشر: دار الزىراء، إيراف 

 المفيد من معجم رجال الحديث.  .ٛٚ
 ىػ.ٕٗٗٔ، الطبعة الثانية، عاـ: مكتبة ابلٌب -قم  -٧بمد ا١بواىري، إيراف 

 المقاالت والفرق.  .ٜٚ
مطبعة  -سعد بن عبدا األشعري القمي، تصحيح/ ٧بمد جواد مشكور، طهراف 

 ـ. ٖٜٙٔحيدري، عاـ: 
 مقتضب األثر في النص على األئمة االثني عشر.  .ٓٛ

طبعة أٞبد بن عبيدا بن عياش ا١بوىري، الناشر مكتبة الطبطبائي، إيراف، قم، ا٤ب
 العلمية، تصحيح وتعليق ا٢باج السيد ىاشم الرسوٕب.

 منار الهدى في النص على إمامة اإلثني عشر )ع(.  .ٔٛ
 -بّبوت  -علي البحراين، ٙبقيق وتنقيح وتعليق/ السيد عبد الزىراء ا٣بطيب، لبناف 

 ىػ.٘ٓٗٔدار ا٤بنتظر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األؤب، عاـ: 
 .-عليو السالم-في اإلمام الثاني عشر منتخب األثر   .ٕٛ

 ىػ.ٖٖٚٔلطف ا الصاُب الكليابكاين، مكتبة الصدر، طهراف، الطبعة الثالثة، عاـ: 
 منتخب األنوار المضيئة.  .ٖٛ

 -، إيراف -عليو السبلـ-السيد هباء الدين النجفي، ٙبقيق/ مؤسسة اإلماـ ا٥بادي 
 ىػ.ٕٓٗٔقم، الطبعة األؤب، عاـ: 

 لمنتظر عند الشيعة اإلثني عشرية.المهدي ا  .ٗٛ
جواد علي، ترٝبو عند األ٤بانية: د. أبو العيد دودو، منشورات ا١بمل، الطبعة الثانية، 

 ـ. ٕٚٓٓعاـ: 
 .- ٖٔ -موسوعة الكتب األربعة في أحاديث النبي والعترة )ع(   .٘ٛ
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ن هتذيب األحكاـ ُب شرح ا٤بقنعة للشيخ ا٤بفيد، لشيخ الطائفة أيب جعفر ٧بمد ب
ا٢بسن الطوسي، ضبطو وصححو وخرّج أحاديثو وعّلق عليو: ٧بمد جعفر مشس 

 الدين، دار التعارؼ للمطبوعات، لبناف، بّبوت.
 النجم الثاقب في أحوال اإلمام والحجة الغائب.  .ٙٛ

حسْب الطربسي النوري، تقدمي وترٝبة وٙبقيق وتعليق السيد ياسْب ا٤بوسوي، الناشر 
 ىػ.٘ٔٗٔ، الطبعة األؤب، عاـ: أنوار ا٥بدى، قم ا٤بقدسة

 نشر البنود على مراقي السعود.  .ٚٛ
مطبعة  -إبراىيم العلوي الشنقيطي ا٤بالكي، ا٤بغرب ا٢باج عبدا بن الشيخ سيدي 

  امدية. فضالة
 نظرية السنة في الفكر اإلمامي الشيعي التكّون والصيرورة.  .ٛٛ

بناف، الطبعة األؤب، عاـ: لحيدر حب ا، مؤسسة االنتشار العريب، بّبوت، 
 ـ.ٕٙٓٓ

 النور في اإلمام المستور.  .ٜٛ
طبعة األؤب، عاـ: ل٧بمد باقر البهاري، ٙبقيق دار التحقيق للروضة ا٤بقدسة بقم، ا

 ىػ.ٕٖٛٔ
 إلى تحصيل مسائل الشريعة. وسائل الشيعة  .ٜٓ

ا٢باج ، عِب بتصحيحو وٙبقيقو وتذييلو الفاضل اقق/ ا٢بر العاملي٧بمد بن ا٢بسن 
الشيخ ٧بمد الرازي، مع تعليقات ٙبقيقية لسماحة ا٢بجة/ ا٢باج الشيخ أيب ا٢بسن 

بّبوت، دار إحياء الَباث العريب، الطبعة الثانية ٤بؤسسة آؿ البيت  -الشعراين، لبناف 
 ىػ. ٗٔٗٔقم، عاـ:  -إلحياء الَباث ٗبهر 

 لذوي القربى. ينابيع المودة  .ٜٔ
ا٢بنفي، ٙبقيق السيد/ علي ٝباؿ أشرؼ ا٢بسيِب، دار  القندوري سليماف بن إبراىيم

 ىػ. ٙٔٗٔاألسوة للطباعة والنشر، الطبعة األؤب، عاـ: 
كشف   -يوم الخالص في ظل القائم المهدي عليو السالم بحث جديد للغيبة   .ٕٜ

 توضيح حركة الفتح. -عالمات الظهور 
 ـ. ٜٜٔٔكامل سليماف، مؤسسة أنصار ا٢بسْب الثقافية، عاـ: 
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 ٜٖ٘ ............................................. ا٤بهدي لغيبة الرافضة تعليبلت ا٣بامس ا٤ببحث

 ٗ٘٘ ....................... ا٤بهدي ٣بروج ا٤بصاحبة األحداث من الربقعي موقف السادس الفصل

 ٘٘٘ ........................... البداء باب من أنو األئمة أخبار وقوع عدـ تربيرىم األوؿ ا٤ببحث

 ٚٙ٘ ....................................................... ا٤بهدي ظهور عبلمات الثاين ا٤ببحث

 ٙٛ٘ ........................................................... ا٤بهدي خروج يـو الثالث ا٤ببحث

 ٜٙ٘ ............................. هديللم مشاىدهتم عند أنفسهم على أوجبوه ما الرابع ا٤ببحث

 ٗٓٙ ......................................... ظهوره وقت للمهدي الناس مبايعة ا٣بامس ا٤ببحث

 ٙٔٙ .......................... خروجو قبل ا٤بهدي رؤية دعاوى من الربقعي موقف السابع الفصل

 ٚٔٙ ............................. للمهدي ومسائلو األشعري عبدا بن سعد رؤية األّوؿ ا٤ببحث

 ٖٖٙ ................................... الصغرى غيبتو ُب عياناً  ا٤بهدي رؤية مّدعي الثاين ا٤ببحث

 ٜٗٙ ........................................ الكربى غيبتو ُب ا٤بهدي رؤية دعاوى الثالث ا٤ببحث

 ٔٚٙ .................... خروجو بعد ا٤بهدي ملك ُب األحداث من الربقعي موقف الثامن الفصل

 ٕٚٙ .................................. ا٤بهدي عهد ُب الناس يرفعها الٍب الشعارات األوؿ ا٤ببحث

 ٗٛٙ ....................... و٫بوىا واألشجار ا٤بملوكة واألراضي ا٤بساجد ُب تصرفو الثاين ا٤ببحث

 ٜٙٙ .............................................. يديو على تظهر الٍب عجزاتا٤ب الثالث ا٤ببحث

 ٗٓٚ ................................. للناس وأصحابو ا٤بهدي سيعّلمو الذي القرآف الرابع ا٤ببحث

 ٔٔٚ ............................. بالناس وفتكو ا٤بهدي حروب من الربقعي موقف التاسع الفصل
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ٛٙٓ 
 

 ٕٔٚ ............................................. وجنوده أصحابو وقوة هديا٤ب قوة األوؿ ا٤ببحث

 ٖٕٚ ......................................... الُعصاة على الشرعية للحدود تطبيقو الثاين ا٤ببحث

 ٕٖٚ ............................... بو ا٤بهدي ونداء ا٤بؤمنْب بػأمّب التسمَّي حكم الثالث ا٤ببحث

 ٖٚٚ ................................... بالوالية يقر ٓب من كل لعنق ا٤بهدي ضرب الرابع ا٤ببحث

 ٔٗٚ ................................ وقريش أمية وبِب شيبة بِب ُب ا٤بهدي صنيع ا٣بامس ا٤ببحث

 ٛٗٚ ............................. ا٤بهدي ٙبارب سوؼ أهنا يزعموف الٍب البلداف السادس ا٤ببحث

 ٖ٘ٚ ...................................................................................... ا٣باٛبة

 ٜ٘ٚ .................................................................................... الفهارس

 ٓٙٚ ....................................................................... القرآنية اآليات فهرس

 ٜٙٚ .................................................................... النبوية األحاديث فهرس

 ٜٜٚ ..................................................................... الشيعية الروايات فهرس

 ٘ٓٛ ........................................................... والشيعة السنة من األعبلـ فهرس

 ٓٔٛ ..................................................................... والبلداف األماكن فهرس

 ٕٔٛ ...................................................................... وا٤بذاىب الفرؽ فهرس

 ٖٔٛ ..................................................................... وا٤براجع ا٤بصادر فهرس

 ٓٙٛ .......................................................................... ا٤بوضوعات فهرس

 



 

 
 

 


