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    א٣א 

 



 א٤ א 

א 
 . إىل كل من ينتظر اإلمام الغائب

 .إىل كل شيعي حيب دين اإلسالم ويغار عليه
 مـن صإىل كل شيعي حيب أن يتبع احلق الذي جاء به رسـول اهللا 

 .عند ربه
ديـن اآلبـاء إىل كل شيعي ورث مذهبه ومل يدقق فيه, بل تبنـاه ألنـه 

 .اًواألجداد فصار بالرضورة عنده صحيح
 .إىل كل عاقل من بني البرش

 ..أهدي كتايب هذا, وأسأل اهللا أن ينفع به
 .إنه ويل ذلك والقادر عليه



    א٥א 

 
وصـحبه آلـه وعـىل اهللا,  والصالة والسالم عـىل رسـول ,احلمد هللا

 .اًوسلم تسليام كثري
 :بعدأما 
وإن ديـن اهللا  ,أنى وجـدها فهـو أوىل هبـا فـ,احلكمة ضالة املـؤمنف

 . عام يرشكونسبحانه وتعاىل وربنا واحد , واحلق واحد,واحد
كتابـة هـذه الكلـامت القليلـة التـي أرجـو اهللا أن إىل دعـاين والذي 

 ,هو أنني كنت عىل عقيـدة مـن العقائـدهبا خواين املسلمني وإينفعني 
 اًفتفحـصتها جيـد , أن بلغـت مبلـغ الرجـالإىلولدت وكربت عليها 

 , تـصحيحإىل فوجـدهتا حتتـاج ,جد يف السنة الصحيحةُوقارنتها بام و
لبحـث بـأن أكـون مـع احلـق يف ايوم أول وألنني آليت عىل نفيس من 

ــول للحــق ــان مل أســتح أن أق ــثام ك ــه: حي ــن إن ــع م ــان م  حــق وإن ك
 .نشأت وكربت وأنا عىل خالفهمأنني مع  ,خيالفونني

يل  اًولكنني وجدت إخوانـ ,شهرةأو سمعة  لًبتغاءاذلك مل أكتب و
الفاسـدة  العقائـد ن يريـدون أن يكرسـوامم واستغلامن بني قومي قد 

دوم هلـم مكـانتهم تو ,من أمواهلمجينونه يف عقوهلم لكي يدوم هلم ما 



 א٦ א 

 ببهــارج احليــاة عــىل حــساب افيتمتعــو ,املهمــة والكبــرية عنــدهم
 .من جيوب الفقراءأرصدهتم بالثروات وتكرب  ويتمددوا ,البسطاء

ــم إين و ــك أأعل ــم أولئ ــامت ه ــذه الكل ــيخالف ه ــن س ــد م ن أش
إذا فـ ,ن احلقيقـة تكـشفهم أل;ن من الوضـع احلـايل للـشيعةواملستفيد

 علـيهم أن اً أتبـاعهم سـيكون لزامـّنسحب البساط مـن حتـتهم وقـلا
إلثــراء بــه وهــم ســتالمه واا مــن ًيكــدحوا ليحــصلوا عــىل املــال بــدال

خلرافات ينكحـون أمجـل النـساء ويركبـون أفخـم جاثمون بني كتب ا
ثـم إذا مـاتوا  ,السيارات ويملكون القصور يف أمجل أصـقاع األرض

ائهم الذين قد يكون بعضهم عىل غـري ديـن أورثوا تلك الثروات ألبن
 . من ملل الكفر واإلحلاداهللا

 املرجع كي يعرض عليه ما إىلومن سيقرأ هذه السطور ثم يذهب 
املعمـم ليفكـر بالنيابـة أو وكيل املرجع أو ل املرجع قرأ ويستخدم عق

 لعـل اًوترك هـذا الكتـاب جانبـ , أنصحه بعدم إكامل القراءةإينعنه ف
 .التفكري ينتفع به حر آخر ًءاامر

G G G 



    א٧א 

  

אאא 
  مـــن الـــشيعةكتـــشفت أن أعـــداد الـــذين ســـامهم أتبـــاعهمالقــد 

 :ألت نفيس فس,نكثريو )بغائالالقائم واملهدي املنتظر (بـ
 !?أي مهدي أنتظر

 !? أنتظراًكم مهديو
 !?سيظهرأو ظهر كم منهم و
 !?هل ظهر أحد ممن غابواو

 فهـل تظـن , غاب ومل يعـدٍمن مهدي كم !املهدي الغائب رِنتظُيا م
 !?أن مهديك خيتلف عنهم

  :إليك قصتي
 أن ًامــن أهــيل وممــن يكــربين ســنســمع أنــا أظفــاري وأمنــذ نعومــة 

 االثنـيوهو اإلمام الثاين عـرش عنـدنا نحـن الـشيعة  − ملهدياإلمام ا
وغـاب  ,×إلمام احلسن العـسكري ولد من صلب اقد  − عرشية

 وسـيخرج , وسيأيت يوم من األيام حني يأذن له اهللا,منذ ذلك الوقت
 .اً وجورًت ظلامئ بعدما ملً وعدالاًليمأل األرض قسط



 א٨ א 

عجـل  − باإلمـام املهـدي اًفوكنت منذ أن فهمت هذه املعاين شغو
 ودعـوت اهللا بكـل إخـالص أن ,ومتنيـت مـن كـل قلبـي − اهللا فرجه

أشـد  لكـي أكـون مـن ;يكون جييل وزمنـي هـو زمـن اإلمـام املهـدي
وأنـال رشف الـشهادة بـني يديـه يف اجلهـاد لتكـون , اًإخالصأنصاره 

 .كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل
صالة ال أدعو فيهـا اهللا صليت ّقلام و ,لقائهكيل شوق لوترعرعت 

ن والـسنمتيض  ومتيض األيام و,أن يكرمني برشف لقائه واجلهاد معهب
ة كـل مـا يتعلـق ّ وجيـذبني بـشد, بـني أضـلعيألمنيـةاه وأنا أمحل هـذ

سينيني  اخلطبـاء احلـان أشد ما جيذبني حـديث وك,بأمره وأمر ظهوره
 ختفـىا وكيـف ,ه وزمنـه ظهـور يـتكلم عـناًحني يتناولون موضوع

 ,مـور أخـرى ختـصهأيف  وكيـف سـنتعرف عليـه حـني خيـرج ,غابو
 وبعض طلبـة احلـوزات أجالس بعض هؤالء اخلطباء ما كنت اًوكثري

عـدم معرفتـي بـبعض مـع  هذه العلمية ألناقشهم يف بعض تساؤاليت
 .عرشية االثنيالطائفة  املهدوية عند حيثيات الفلسفة

 :شيخ جامعنا الصغري
عـن اإلمـام أطـراف احلـديث ول اكنـت أتنـ حني املرات ىإحديف 

ن أ وبعـد , اجلـامعشـيخ يـصيل اجلامعـة يف مـسجد قريتنـامـع املهدي 



    א٩א 

 ,لنقاش حول هذا املوضوعل  التي طرحتها عليه األسئلةةكثربأتعبته 
 اًعاملـأو  اً أراك كلام رأيـت شـيخ!مصطفى يا : وقالاً مداعبيلإلتفت ا

 وكــل ,األســئلةب لــه القــذائف وتتعبــهرحــت توجــه طالــب علــم أو 
 !?الرشيف أسئلتك هي عن احلجة عجل اهللا فرجه

 ال أنام الليل إال وآخر فكرة يف اًأين أحيان −يا شيخ  − واهللا :فقلت
ــرشيف ــوره ال ــرة ظه ــايل هــي فك ــق بشخــصيته  ,ب ــا شــديد التعل فأن

 من يالقيـهأول يمكنني أن أفوت أي فرصة ألكون من ال و ,الرشيفة
 أننــي قــرأت بعــض ةصــا خ,نــال هــذا الفــوز العظــيمظهــر وأحــني ي

 وقـد ,هنتـديات االنرتنـت تقـول بقـرب ظهـوراملقاالت لـشيوخ يف م
 .× هنكون من معارصي

 وإذا , عليك بـالقراءة عنـه وعـن كـل مـا يتعلـق بـسريته:اً إذ:فقال
 − أرواحنا ملقدمه الفـدا − هذه الدرجة بمقدم اإلمام إىل اًمتعلقكنت 

كتفـي بـام تكتفي بمجرد السؤال عـن شـأنه الـرشيف وت أنيصح ال ف
 . فقط وطلبة العلميقوله اخلطباء

 ولكـن مـشاغل احليـاة الكثـرية ,ريد ذلكأ إين −يا شيخ  − :فقلت
دعواك بالتعلق الـشديد بشخـصه ف اً إذ:قال .ءاليشحتجبني عن هذا 



 א١٠ א 

 فأنت تدعي التعلق به وال تكلف نفسك , دليلإىلستند تالرشيف ال 
 ومثلك جيب أن يعرف كـل صـغرية وكبـرية عنـه عجـل اهللا !بحثبال
 . فرجه الرشيفىلاتع

 ,أن أبـدأ مـن اآلنعـىل عاهـدك وأعاهـد اهللا أنا أ و,صدقت :قلت
 فنــصحني . أقرأهــاالتــي جيــب أنلكتــب با −يــا شــيخ  −نــصحني اف

سـامءها يف قـصاصة أ فكتبـت , اجللـسةتلـكسـامها يل يف ة كتب ءبقرا
ووعـدين  , يف هذا البابيني بأسامء كتب أخرىدين بأن يأتورق ووع

:  اسـمهاًفلفـت نظـري مـن بينهـا كتابـ , من مكتبتـه منهااًشيئبإعاريت 
 وهو مـن , حممد احلسن بن موسى النوبختي ملؤلفه أيب)فرق الشيعة(

 وهـو مـن العلـامء , ومـؤرخيهمعـرشية االثنـيعلامء الشيعة اإلمامية 
 .ريلث اهلجاألعالم الذين عاشوا يف القرن الثا

 شـيخنا : احلسن بن موسى أبو حممـد النـوبختي:النجايشفيه قال 
 لـه كتـاب , املربز عىل نظرائه يف زمانه قبل الثالثامئـة وبعـدها,املتكلم

 .)فرق الشيعة(
 احلسن بن موسى النـوبختي ابـن أخـت أيب سـهل :طويسوقال ال

 وكـان جيتمـع إليـه , مـتكلم فيلـسوف, يكنـى أبـا حممـد,ابن نوبخـت



    א١١א 

 مثـل أيب عـثامن الدمـشقي وإسـحاق ,مجاعة من نقلـة كتـب الفلـسفة
 اً نــسخ بخطــه شــيئ, حــسن االعتقــاداً وكــان إماميــ,وثابــت وغــريهم

 , وله مصنفات كثـرية يف الكـالم ويف نقـض الفلـسفة وغريمهـا,اًكثري
 وكتـاب الـرد عـىل أصـحاب , مل يتمـه, كتاب اآلراء والـديانات:منها

 كتاب نقض كتاب ,وحيد وحدوث العامل كتاب الت,التناسخ والغالة
ــب املــرشقي ــسى يف الغري ــساد ,أيب عي ــصار الكــون والف ــاب اخت  كت

 , كتاب االحتجـاج لعمـر بـن عبـاد ونـرصة مذهبـه,طاليسو ألرسط
 .نسان كتاب اإل,كتاب اجلامع يف اإلمامة

لقيـه احلـسن بـن موسـى  : يف ترمجة أيب األحـوص املـرصي:وقال 
 ,تمـع معـه يف احلـائر عـىل سـاكنه الـسالم واج, وأخذ عنـه,النوبختي
 : قـائال‡ وذكره يف رجاله فـيمن مل يـرو عـنهم . للزيارةَدَرَوكان و

 مـتكلم , أبـو حممـد,احلسن بن موسى النوبختي ابن أخت أيب سـهل
 .ثقة

وقد قدم السيد هبة الدين الشهرستاين لطبعـة اسـتانبول برتمجـة     
ــه اً مقتبــس,ضــافية لــه ــ( مــن كتاب ــراجم آل نوبخــت)ةالنوبختي  , يف ت

 .وطبعت يف سائر طبعات الكتاب



 א١٢ א 

 )خانــدان نــوبختى( إقبــال بتفــصيل يف كتابــه األســتاذوتــرجم لــه 
 : من نقل عنهَّ وذكر أن,بالفارسية

 وهــو اختيــار الــرشيف املرتــىض لــبعض ,)الفــصول املختــارة( −١
 فقد جـاء ,)١٦( الشيخ املفيدألستاذه )العيون واملحاسن(فصول كتاب 

 احلادي عرش احلـسن بـن اإلمام عند ذكر الفرق الشيعية بعد وفاة فيه
 عىل ما حكاه − افرتق أصحابه بعده : ما نصه)×(عيل العسكري 

 . فرقةة أربع عرش− اأبو حممد احلسن بن موسى 
 −ولو كانت اجلملة املعرتضـة أصـلية يف نـسخ الفـصول املختـارة  

ًنا مل نقف إال عىل نسخة خمطوطة حديثإحيث   وهـي أصـل املطبـوع ,اّ
 , فهي إحدى املؤيدات لعدم صحة نسبة فرق الشيعة إىل النـوبختي−

مــا هــو يف فــرق بــني  و,لالخــتالف الــشاسع بــني مــا نقلــه املفيــد عنــه
ــة ــد ,الــشيعة املطبــوع مــن حيــث الكمي  ومــن حيــث الرتتيــب لتعدي

 . كام سيأيت بيانه,الفرق
ماميـة صل فـرق اإل فقد جاء يف ف,اجلبار  للقايض عبد)املغني( −٢
 . والقرامطةاإلسامعيلية وذكر احلسن بن موسى يف بيان قول :قوله



    א١٣א 

 .)١( حكي عن احلسن بن موسى:وجاء يف بيان فرق الزيدية قوله
النظريات التـي قالـت بغيبـة عدد ني وعند قراءيت هلذا الكتاب هال

 الثـاين عـرشالغائـب مهدينا إمامنا وغري  كثر − مجع مهدي − نيِّمهدي
ني الـذين ِّيِاملهد وأثار عندي هذا الكم اهلائل من ,هذي ننتظر ظهورال

 وال ً مل أجـد لـه حـالاً وحمـرياً كبـريً تـساؤالاآلنإىل  غابوا ومل يظهـروا
 فــام الــذي ,هــؤالء املهــديني غــابوا ومل يعــودواإذا كــان كــل فــ ,إجابــة

 !?يضمن يل أن مهدينا سيعود
 ,عنـده هـذه النظريـةكنت أظن أن مذهبي هو الوحيد الـذي فلقد 

 − واتـضح يل ,تضح أن مذهبي هو مـن مقلـدي املـذاهب الـسابقةاو
وال  ,الـساعةإىل يظهر مـنهم أحـد   من الغائبني ملً هائالً أن كام− اًأيض

قتـل وتبنـى أنـصاره أو فبعـضهم مـات  , مـنهم سـيظهراًأظن أن أحد
ذي  وافرتضوا أنه هـو القـائم املهـدي الـ, وافرتضوا أنه سيعود,غيبته

 .اً وجورًت ظلامئ بعدما ملًعدال واًسيعود ليمأل األرض قسط
                                                                                                                    

هتذيب املقال يف تنقيح كتـاب رجـال النجـايش, ملحمـد عـىل : انظر تفصيل ذلك يف) ١(
ـــزرگ الطهـــراين, )٢/١٩٤(األبطحـــي,  , رجـــال )١/٣٤(, الذريعـــة, آلغـــا ب

, أعيـان )٦/١٥٤(, معجم رجال احلديث, للخـوئي, )٦٣(النجايش, للنجايش, 
 ).٥/٣٢٠(الشيعة, ملحسن األمني, 



 א١٤ א 

 ,وال يعـــرف مكانـــه ولـــد وغـــاب اًبعـــضهم افـــرتض أن إنـــسانو
أنـه مل مـع  ,وهو املهدي املنتظر القائم , يف آخر الزماناًالحقوسيظهر 

 .يولد ومل ير النور
يــشبه  وتكـاثرتوالـد  الـشيعة هـو عبــارة عـن كتـشفت أن تـاريخاو

كلام مات إمـام مـن أئمـة  ف,لفرق واألحزابّذرة من كثرة انشطار الا
 فقائل ,ة جمموعات ومذاهب كثريإىلفرتق أنصاره ا ‡أهل البيت 

 ,نـه هـو املهـدي املنتظـر وهـو القـائمإ و, بل غـاب,نه مل يمتإ :يقول
 حتـى لـو مل , هـو اإلمـام مـن بعـده اإلمـام امليـتابنن إ :قائل يقولو

 لكـيال ختلـو األرض مـن اً بـأن لـه ولـداالعتقـادوجيـب  ,يكن له ولد
 قبـل موتـه وقـد غيبـه عـن اًويـدعي بعـضهم أنـه رأى لـه ولـد ,ةّحج

 , املنتظــر ألهنــم يعلمــون أنــه املهــدي;هؤالنــاس لكــي ال يقتلــه أعــدا
 .سيقتلونهف

 ويـدعون أهنـم ,ئمة جيعلـون أنفـسهم سـفراءوبعض أصحاب األ
ه وحـني يـأذن اهللا م نوابـأهنـ و,عىل صلة باإلمام املعصوم الذي غاب

ــذلك خروجــهب ــصارســيعلمهم ب ــع األن ــم ســيكون , لتجمي ــن ث  وم
وجيـب أن تـسلم األمـوال  ,بعد الغيبة الكـربىلإلمام الكبري  هورالظ
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إلمام الـذي سـيتقوى هبـذه إىل االسفري كي يوصلها بدوره أو للنائب 
 مل تكـن موجـودة اً أن فرقـنشأ مـن ذلـك و,األموال للتجهيز للظهور

 .وتولد منها فرق اًفرقدت ولمن قبل 
يعـرف مـن لالنائـب أو  احلـاكم الـسفري َتـابعُ مل ال ي:وكنت أتساءل

خيافـه من احلـاكم والسفري  وال أدري مل ال خياف ,خالله مكان اإلمام
 !?إلماما

ــديت  ــشكيك يف عقي ــن الت ــة م ــاب يف دوام ــي الكت ــيوأدخلن  االثن
 ومل أقـرأ هبـذا ,طـالع بصورة متنيت معها أنني مل أطلع هـذا االعرشية
 الكم اهلائل من الفرق اهذفرق حدى إألن فرقتي هي  ذلك ,التوسع
الفرقة التي ف ,‡نشأ بعد موت كل إمام من أئمة أهل البيت التي ت

التـي قـال عنهـا  نتمي إليها ما هي إال فرقـة واحـدة مـن هـذه الفـرقأ
 مـنهم مـن تبنـى القـول بإمـام ,هنا بلغت املائـة فرقـةإ :مؤلف الكتاب

ثالثـة قـال ب وبعـضهم ,إمـامنيقـال ب وبعـضهم ,واحد ووقـف عليـه
لو سميت كل فرقة ف ,اً أكثر من عرشين إمامإىلصلوا و أن إىل ,وأكثر

 لــسميت −عــرشية  االثنـيحــال ك − متعتقـد هبــالــذين مــة ئبعـدد األ
ــة ــدالفرق ــام واح ــول بإم ــي تق ــةاألب  الت ــرى األ و,حادي ــةبخ , الثنائي
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ً ية وصـوالواخلامسية والسداسية والـسباعة والرباعية يالثالثوكذلك 
ــثالث عــرشيةوعــرشية ى حــد اإلإىل ــع عــرشية واأل ال ــة إىلرب  الفرق

 .األربع والعرشينية
عرشية عن باقي الفرق لتكـون نظريـة  االثنيالذي يميز الفرقة  فام

 !?املهدي عندها هي النظرية الصائبة
 صــابنيأو ,فكــار والــشكوك تــراودين وتــؤرقنيوأخــذت هــذه األ

ـ ولكنني كنت أسيل نفيس بقول اهللا  ,واليأساإلحباط الشديد   :ـ
 وهـو اً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شـيئاًوعسى أن تكرهوا شيئ((

 عىل كل محدت ريب وشكرته و))نتم ال تعلمونأرش لكم واهللا يعلم و
 .حال

 ,بتدأته ألعرف احلقيقةاكمل املشوار الذي أأن من واآلن ال بد يل 
ف يف وال يمكننـي اآلن التوقـ ,عرفهـاأع وأرتاح حتى ألهجومل أكن 

  .منتصف الطريق
حـال الـشيعة كـان كيـف  − ئ القارأخي − إليكوفيام يأيت سأنقل 

والسيناريو الذي يتكرر  ,‡البيت أهل من أئمة بعد وفاة كل إمام 
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 ومن فرط قتامـة الرؤيـة ,لتتشكل الفرق وتنشأ املذاهبمرة بعد مرة 
ت عندي فكـرة زعزعتبه الذي جيب أن يقتدى وعدم وضوح املنهج 

ــي  ــة الت ــاااملهدوي ــلأو  ,عتنقه ــا:ق ــي ورثته ــة أخــرى  ومــن , الت جه
 ّملـا بـني عـرشية أيـضا االثنـياإلمامة بصيغتها فكرة  عندي تزعزعت

ــاب  ــارخييالكت ــشيعة( الت ــرق ال ــريه)ف ــع غ ــي  يل م ــب الت ــن الكت  م
 . يف التحدث عن فرق الشيعةتختصص

 حتـدث عـىل اخلـصوص  الذي ألفه النوبختي)فرق الشيعة(كتاب 
 عند ‡الشيعة يف زمن األئمة الذي كان حيدث عند تبلبل ال عن تكرار

منـذ عـىل أسـامئهم قد نـص كيف يكون األئمة  :فقلت ,وفاة كل إمام
ــاامكــ  زمــن الرســول   ثــم نجــد أن معــارصهيم ال, تــروي أحاديثن

ومـن يكـون  , وأسامء خلفـائهم ومـن يـأيت بعـد مـنيعرفون أسامءهم
 !?اإلمام الالحق حني يتوىف اإلمام السابق

 ً ورضب التفـرق رقـام, بعد كـل وفـاة إلمـاموتكرس هذا اخلالف
عـد وفـاة اإلمـام احلـسن العـسكري  مل يسجل من قبل باً جديداًقياسي
 أربـع إىل فقـد تفـرق الـشيعة بعـده , وعىل آبائه الصالة والـسالمعليه
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كيف أن كل فرقـة مـن ذكر  و,ها فرقة ذكرها مؤلف الكتاب كلةعرش
 لوجود إمـام ثـاين فلسفة من افرتضتههذه الفرق افرتضت وتبنت ما 

كيـف يل أن أجـزم  :فقلـت ,×مام احلسن العسكري إلعرش بعد ا
 مـن بـني كـل  النظريـة الـصحيحةهيمذهبي بأن النظرية التي تبناها 

 إىل فكلهــا ســجاالت بــني متكلمــني ال يــستندون !?تلــك النظريــات
 إىلومل يتوصـلوا   وكلام تنـاظروا, األحاديث الصحيحةإىلرآن وال الق

تنحـى  −حني ال يتوحد مرجع املتناظرين  −بدهي وهذا يشء  −حل 
 وجزم بـصحته وتعـصب اً لنفسه مذهبواختلق ,كل منهم عن اآلخر

  .أن سفكوا دماء بعضاحلال إىل  حتى وصل ببعضهم ,له
 فهـو , للنـوبختي)عةفـرق الـشي(أنصح كل شيعي بقـراءة كتـاب ف

 يتعـرف عـىل تـاريخ مذهبـه وكيفيـة أن لكل من يريد اًكتاب مهم جد
واألصـل  , وهو مرجع عند الطائفة,عرشي اثنا فكاتبه شيعي ,نشأته

 . لتاريخ مثالب طائفته أن تكون روايته صحيحةِالعامليف رواية 
 − ولكـن ,وسنتنقل بني أسطر الكتاب لنطلـع عـىل تـاريخ مـذهبنا

ال تغنـي هـذه الـشذرات منـه عـن قراءتـه كـامال لتكتمـل  − كام قلت
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يـوم نـشأ فيهـا أول  بعرض تبلور نظرية الغيبـة مـن ابتدأ فقد ,الفائدة
 − وهـو ,مـذهب قـال هبـاأول  وهـو ,مذهب الشيعة بحالتـه البدائيـة

 وهذا ما شـكل يل صـدمة كبـرية نزلـت عـيل ,اآخره −حسب علمي 
 .عر منها جلدي منها فرائيص واقشرتعدتفاكالصاعقة 

G G G 
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 وأتبـاع ,مهـدي غائـب عنـد الـشيعةأول هـو  طالب أيبعيل بن إن 

 .)يةئالسب(الشيعة  هذا املذهب هم
 وبعـد أن يقتـل !? مهـدي منتظـرٌعـيلأ ? أقـرأا ماذ? ما هذا!يا اهللاف

 !? انتظاره وجيب, !تصبح موتته غيبة
التـي ثبتـت الـشيعة  افرتقـت ×عـيل قتل  أنه ملا  النوبختيذكري

 اً فـصاروا فرقـ, ورسـوله أهنا فـرض مـن اهللارأت عىل إمامته و
 وال يقتــل وال , مل يقتــل ومل يمــتاًن عليــإ :مــنهم قالــتفرقــة  :اًثالثــ

 كـام ً وعـدالاًيموت حتى يسوق العرب بعصاه ويمـأل األرض قـسط
 .اً وجورًت ظلامئمل

مـن هـذه قالـت بـالوقف  ي  بعد النباإلسالمفرقة يف أول وهي 
 )يةئالــسب( وهـذه الفرقــة تـسمى ,مـن قــال منهـا بــالغلوأول  و,األمـة

 وكان ممن أظهر الطعن عىل أيب بكر وعمـر , عبد اهللا بن سبأأصحاب
 .)١(وعثامن والصحابة

                                                                                                                    

 ).٢٢−٢١( فرق الشيعة, )١(
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ــصور ف ــا  −ت ــن عــيل أن − أخــيي   هــو املهــدي×يب طالــب أ ب
 مـن هـذا يـا هـل تعجـبف , وسيعود بعـد موتـه,الغائب  وهو,تظرنامل

 . فقطالبدايةهي  فهذه , أرجوك ال تعجب!? العزيزأخي
  ؟ فهل سيظهر،مهدي آخر غائب

وأتبـاع هـذا املـذهب  ,اً أيضغائب منتظر مهدي حممد بن احلنفيةو
 .)الكربية(الشيعة هم 

 ,ن حممد بن احلنفية هو املهديإ :فرقة قالت  أنيالنوبخت ذكرفقد 
 ;ذلـكعليـه  وال جيـوز , يمـوتمل يمـت والو ,اً مهدي×ّسامه عيل 

 وال إمـام , وسـريجع ويملـك األرض,لكنه غاب وال يدرى أين هو
ــه  ــد غيبت ــهإىلبع ــرباصــحاب أوهــؤالء  , رجوع ــن ك ــسمون ,ب  وي

 .)١()الكربية(
 ولكـن ,حممـد بـن احلنفيـة مهـدي غائـبإن : وقالت فرقـة أخـرى

 .)الكيسانية( وأتباع هذا املذهب هم الشيعة ,أخرىنظرية ب
ن حممــد بــن احلنفيــة حــي مل إ :فرقــة قالــتذكــر النــوبختي أن فقــد 
 −نه مقـيم بجبـال رضـوى بـني مكـة واملدينـة تغـدوا اآلرام إ و,يمت

                                                                                                                    

 ).٢٨−٢٧(فرق الشيعة ) ١(
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 وعن , فيرشب من ألباهنا ويأكل من حلومها, عليه وتروح− الغزالن
 . قيامهء أوان خروجه وجميإىلسد حيفظانه يمينه أسد وعن يساره أ

 وهـو عنـدهم ,عـن يـساره نمـر عـن يمينـه أسـد و:وقال بعـضهم
 .اً وقسطً أنه يمأل األرض عدالاإلمام املنتظر الذي برش به النبي 

 :الغائبوقال شاعرهم يف إمامهم 
 عب رضوى ما ملن بك ال يرىِيا ش

 بـــت قريـى وأنــمُى حتـى متــحت
 د ــــمـ حمـّيـمـبن الويص ويا ساا ـي

 ذوبــــــك تــــي عليــه نفسـّوكني
 ت ــيقنأ ٍوحـت عنا عمر نــو غبـــل

 )١(ؤوبـيـه ســأنـــوس بـــا النفـمن
 :وهناك مهدي آخر

 وأتبـاع هـذا املـذهب هـم ,عبـد اهللا بـن حممـد بـن احلنفيـةبنه اوهو 
 ).البيانية(الشيعة 

                                                                                                                    

 ).٢٩(فرق الشيعة, ) ١(
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عبـد اهللا بـن  هاشـم اأبـ(ن اإلمـام إ :فرقـة قالـت :يقول النـوبختي
قــوم بــأمور النــاس ويملــك  ويرجــع في, اخللــقّحممــد بــن احلنفيــة ويل

 وهــم البيانيــة أصــحاب بيــان , وغلــوا فيــه, وال ويص بعــده,األرض
 .)١(النهدي

 :وهناك مهدي آخر
أنـه لـيس مـع  ,غائـب آخـر منتظـر مهدي ,عبد اهللا بن معاويةوهو 

هاشم عبـد اهللا بـن حممـد بـن  من أصحاب أيبلكنه , ومن أهل البيت
 .احلنفية

 ووجـوب  بعد موتـه هذامهدهيا يبةبغهذه الفئة من الشيعة فقالت 
 .انتظاره

ن عبد اهللا بن معاويـة هـو القـائم إ :فرقة قالت فيذكر النوبختي أن
 اًنـه يملـك األرض ويملؤهـا قـسطإ و,املهدي الذي برش به النبي 

 رجل مـن إىل ثم يسلمها عند وفاته ,اً وجورًت ظلامئ بعدما ملًوعدال
 .)٢(فيموت حينئذ ,× طالب أيببني هاشم من ولد عيل بن 

                                                                                                                    

 ).٣٤−٣٣(فرق الشيعة, ) ١(
 ).٣٥(فرق الشيعة, ) ٢(
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 :وهناك مهدي آخر
 اً صار يف فرتة من فرتات التـاريخ مهـدي,أبو مسلم اخلراساين وهو
 وهـو الركيـزة التـي ,ألنـه بـالغ يف قتـل بنـي أميـة ;اً أيـضاًغائب اًمنتظر

التشيع ألهـل  أيامهاأول قامت عليها دولة بني العباس التي تبنت يف 
بقـي عليـه وع لـت عـن التـشي دولـة ختإىل وملا حتولـت احلركـة ,البيت

 وأنـه غـاب ومل , مسلم هو املهـدي املنتظـرأباالشيعة وأرصوا عىل أن 
  نـسبة,)اخلرميةأو اخلرمدينية (الشيعة  وتسمى هذه الفرقة من ,يقتل
ــستلذ : ومعناهــا,فارســية وهــي كلمــة ,)خــرم(كلمــة  إىل  الــيشء امل

ذهبهم  وهـو مـن بـاب الدعايـة ملـ,املستطاب الذي ترتـاح لـه الـنفس
  .الذي هو رفع التكاليف وتسليط الناس عىل ارتكاب الشهوات

أن قتلـه العباسـيون  بعـد مسلمأيب  بغيبة مهدهياتقول  هذه الفرقةف
  .ووجوب انتظاره

 قـالوا )أيب مـسلم( أصـحاب )األبامـسلمية(منهم يـسمون وفرقة 
 وقــالوا باإلباحــات وتــرك مجيــع ,دعــوا أنــه حــي مل يمــتا و,بإمامتــه
 فــــسموا ,إمــــامهم فقــــطب وجعلــــوا اإليــــامن املعرفــــة ,ضالفــــرائ

 .)١(صلهم رجعت اخلرميةأ إىل و)اخلرمدينية(
                                                                                                                    

  ).٤٧(فرق الشيعة, ) ١(
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 :وهناك مهدي آخر
اهللا  حممد بـن عبـد وهو السيد ,مهدي منتظر من نسل احلسنوهو 

 ٌ مهـدي منتظـر غائـب, طالـبأيببن احلسن بـن احلـسن بـن عـيل بـن 
  .اًأيض
اهللا بن احلسن بن احلسن بـن فرقة منها قالت بإمامة حممد بن عبد ف

 ,مـوا أنـه القـائمزعو ,عيل بن أيب طالب اخلـارج باملدينـة املقتـول هبـا
نه حي مل يمت مقيم بجبل إ : وقالوا, وأنه مل يقتل,ي املهداإلمامنه أو

 وهو اجلبل الذي يف طريق مكة ونجد احلاجز عن ,)العلمية(يقال له 
ــ, مكــةإىل ذاهــب وأنــتيــسار الطريــق   −هــو ف ,ل الكبــري وهــو اجلب

ــدهم  ــى خيــرج −عن ــه حت ــيم في ــال ألن رســول اهللا ,مق ــائم : ق  الق
 .)١(أيب اسم أبيهاملهدي اسمه اسمي واسم 

 :وهناك مهدي آخر
وهـذه عند فرقة منهـا,  ,اًجعفر الصادق مهدي منتظر غائب أيضف

 ).الناووسية(الشيعة الفرقة تسمى 

                                                                                                                    

  ).٦٢(فرق الشيعة, ) ١(



 א٢٦ א 

مـوت حتـى  وال ي,ن جعفر بـن حممـد حـي مل يمـتإ :قالت حيث
 وزعمـوا أهنـم رووا عنـه أنـه ,نه هو املهديإ و,يظهر وييل أمر الناس

 فـإنني ,فـال تـصدقوه إن رأيتم رأيس قد أهوى عليكم من جبل :قال
ّ إن جاءكم من خيربكم عني أنـه مرضـني : وأنه قال هلم.أنا صاحبكم

 . فـإين صــاحبكم صـاحب الــسيف,وغـسلني وكفننــي فـال تــصدقوه
 .)١(لناووسيةوهذه الفرقة تسمى ا
 :وهناك مهدي آخر

 , بـــن جعفـــر الـــصادقإســـامعيلاملهـــدي املنتظـــر الغائـــب وهـــو 
 ).يةسامعيلاإل( وأصحاب هذا املذهب هم الشيعة

 إسـامعيل ابنـهزعمت أن اإلمام بعد جعفـر بـن حممـد  فهذه الفرقة
 كـان ذلـك : وقـالوا,أبيـه يف حياة إسامعيل وأنكرت موت ,بن جعفر

 , ألنــه خــاف فغيبــه عــنهم;أبيــه عــىل النــاسعــىل جهــة التلبــيس مــن 
ــأمر إســامعيلوزعمــوا أن   ال يمــوت حتــى يملــك األرض ويقــوم ب

 باإلمامـة بعـده وقلـدهم إليـه ألن أبـاه أشـار ; وأنه هو القـائم,الناس

                                                                                                                    

  ).٦٧(فرق الشيعة, ) ١(



    א٢٧א 

 فلـام ظهـر , احلـقإال واإلمام ال يقول , وأخربهم أنه صاحبه,ذلك له
 وهـذه الفرقـة هـي ,مـت وأنـه مل ي, وأنه القائم,موته علمنا أنه صدق

 .)١(يةسامعيلاإل
 :وهناك مهدي آخر

 بـن جعفـر الـصادق وأتبـاع إسـامعيلاملهدي املنتظر حممد بن وهو 
 .)القرامطة(الشيعة هذا املذهب هم 

 السواد من األنباط كان يلقب أهل هبذا برئيس هلم من وا سموإنام
 ثـم )يـةاملبارك( كانوا يف األصـل عـىل مقالـة الـشيعةوقد  ,)قرمطويه(

 أيب إال سـبعة أئمـة عـيل بـن  ال يكون بعد حممـد :خالفوهم فقالوا
 واحلسن واحلسني وعيل بن احلـسني وحممـد ,مام رسولإطالب وهو 

 وهـو اإلمـام القـائم ,إسـامعيلبن عيل وجعفر بـن حممـد وحممـد بـن 
 انقطعـت عنـه الرسـالة يف  وزعموا أن النبي , وهو رسول,املهدي

 للنـاس × طالـب أيبُي أمر فيه بنصب عىل بـن حياته يف اليوم الذ
 طالب بـأمر أيب فصارت الرسالة يف ذلك اليوم يف عيل بن ,بغدير خم

                                                                                                                    

 ).٦٨−٦٧(فرق الشيعة, ) ١(



 א٢٨ א 

 فلـام , بـهاً لعـيل حمجوبـاً بعد ذلـك كـان مأمومـ وأن النبي ,اهللا 
ثم صارت من احلسن يف  , صارت اإلمامة يف احلسن×مىض عيل 
 ثـم كانـت يف ,بـن عـيل ثـم يف حممـد , ثم يف عيل بـن احلـسني,احلسني

ــد ــن حمم ــر ب ــصارت يف ,جعف ــه ف ــر يف حيات ــم انقطعــت عــن جعف  ث
ثـم  , يف حياتـهد  كام انقطعت الرسالة عن حممـ, بن جعفرإسامعيل

 فــصريها يف حممــد بــن وإســامعيل جعفــر إمامــة بــدا لــه يف ن اهللا إ
نـه أ إوا يف ذلك بخرب رووه عن جعفر بن حممـد د واعت,إسامعيل

ــال ــ:ق ــا رأيــت ب ــن .إســامعيلال يف إ دا هللا  م  وزعمــوا أن حممــد ب
 , وأنــه القــائم املهــدي, وأنــه يف بــالد الــروم, حــي مل يمــتإســامعيل

نه يبعث بالرسالة وبرشيعة جديـدة ينـسخ هبـا أومعنى القائم عندهم 
العزم , وأولوا يل العزمو من أإسامعيل وأن حممد بن ,رشيعة حممد 
 وعلـيهم عيـسى وحممـد  وموسـى وإبـراهيم نـوح و:عندهم سبعة

 .)١(إسامعيل وحممد بن ×وعيل 

                                                                                                                    

 ).٧٢(فرق الشيعة, ) ١(



    א٢٩א 

 :وهناك مهدي آخر
 اً غائبـاً منتظـراًصـار مهـديفقـد  ,× موسى الكاظماإلمام وهو 

 .)الواقفة(الشيعة  وأتباع هذه الفرقة هم ,اًأيض
 وال ,نـه حـيإ و,ن موسى بن جعفـر مل يمـتإ: الفرقةهذه قالت ف

 كـام ًألهـا كلهـا عـدالرض وغرهبـا ويميموت حتـى يملـك رشق األ
 وزعمـوا أنـه خـرج مـن احلـبس ومل ,نه القائم املهديإ و,اًت جورئمل

ــره أحــد هنــار ــسلطان و,اًي ــه ال ــه,صــحابهأ ومل يعلــم ب  , وادعــوا موت
 ورووا ,نه غاب عـن النـاس واختفـىأ و,وموهوا عىل الناس وكذبوا

 هـو القـائم : أنـه قـال×بيه جعفر بـن حممـد أيف ذلك روايات عن 
 . فإنـه القـائم;ن يدهده رأسه عليكم من جبل فال تصدقواإ ف,ياملهد

مامـة لغـريه حتـى وال تكون اإل , وقد مات,نه القائمإ :وقال بعضهم
 يف ٍنه خمتـفأ إال , وزعموا أنه قد رجع بعد موته,يرجع فيقوم ويظهر

 ,صحابه يلقونـه ويرونـهأ وأن ,موضع من املواضع حتى يأمر وينهى
 ألنـه ً سـمي القـائم قـائام:نـه قـالأبيه أيات عن وا يف ذلك بروادواعت

 .يقوم بعدما يموت



 א٣٠ א 

ليه وأنـه يـرده إ مات ورفعه اهللا :قتله وقالوا القول بنكر بعضهمأو
عند قيامـه فـسموا هـؤالء مجيعـا بالواقفـة لوقـوفهم عـىل موسـى بـن 

 .)١(جعفر
 :وهناك مهدي آخر

عنـد فرقـة  مهـدي منتظـر غائـبفهـو  ,×موسى الكاظم وهو 
 وأصـحاب هـذا املـذهب هـم ,أخـرىفلـسفية ولكن بنظرية ى, أخر

 وصاحب هذه النظرية سمى نفـسه خليفـة اإلمـام ,)البرشية(الشيعة 
 ,القــائم لكــي يــستحوذ عــىل األمــوال التــي تعطــى لــه هبــذه الذريعــة

ــة يف  ــل اخلالف ــهاوجع ــال  ,بن ــن امل ــداخل م ــريألن ال  وال يمكــن ,كب
 . عائلة أخرىإىلليذهب فيه التفريط 

صحاب حممـد بـن بـشري مـوىل بنـي أ البرشية :فرقة منهم يقال هلاف
 ,ن موسى بن جعفـر مل يمـت ومل حيـبسإ :هل الكوفة قالتأسد من أ
نـه يف وقـت غيبتـه اسـتخلف إ و,نه القائم املهديإ و,نه حي غائبإو

 وأعطاه خامته وعلمه مجيع مـا هعىل األمر حممد بن بشري وجعله وصي
 فمحمـد بـن ,قامه مقـام نفـسهأموره وأليه إليه رعيته وفوض إحيتاج 

                                                                                                                    

 ).٨١−٨٠(فرق الشيعة, ) ١(



    א٣١א 

 ابنـه سـميع إىلوىص أ ن حممد بن بـشري ملـا تـويفأ و,مام بعدهبشري اإل
مـام ليـه سـميع فهـو اإلإوىص أ ومـن ,مـام فهو اإل,بن حممد بن بشري

 وقــت خــروج موســى بــن جعفــر إىلاملفــرتض الطاعــة وعــىل األمــة 
ري ذلــك ممــا مــواهلم وغــأ فــام يلــزم النــاس مــن حقوقــه يف ,وظهــوره

 قيــام إىل هــؤالء إىلداؤه أ فــالفرض علــيهم  اهللا إىليتقربــون بــه 
 .)١(مالقائ

ــة ــصبه ســميع,فــسميع هــو اخلليف  وال أدري مــن , وبعــده مــن ين
 . وهذا ما كان بالفعل!سينصب سميع بعده غري أحد أبنائه

 :وهناك مهدي آخر
السيد حممـد بـن عـيل اهلـادي أخـو اإلمـام احلـسن العـسكري وهو 

 . أن خيرجإىلنتظاره ا وجيب ,اً أيضاً غائباً منتظراًدي صار مه,×
بنـه ا قالـت فرقـة مـن أصـحابه بإمامـة ×فلام تويف عيل اهلـادي 

نـه حـي مل أ وزعمـوا ,بيه برس مـن رأىأ وقد كان تويف يف حياة ,حممد
 وأعلمهـم أنـه اإلمـام مـن ,ليهإيف ذلك بأن أباه أشار واعتدوا  ,يمت
وإن  − فهو , وال جيوز البداء فيه,جيوز عليه الكذب واإلمام ال ,بعده

                                                                                                                    

 ).٨٣(فرق الشيعة, ) ١(



 א٣٢ א 

 ولكـن أبـاه خـاف عليـه ,مل يمـت يف احلقيقـة −كانت ظهـرت وفاتـه 
 إسـامعيل وقالوا فيه بمثل مقالة أصـحاب , وهو القائم املهدي,فغيبه

 .)١(بن جعفر
 :وهناك مهدي آخر

 ,اً مهـدي منتظـر غائـب أيـض,×اإلمام احلسن العسكري وهو 
 بـأنن و وهـم القـائل,)العسكرية(الشيعة املذهب هم  هذا وأصحاب

 وحـني تـويف ,اً حـني مل جيـدوا لـه ولـداحلسن العـسكري هـو املهـدي
  .انتظاره بل غاب وجيب ,مل يمتإنه : قالوا

ن احلـسن العـسكري حـي مل إ ففرقـة منهـا قالـت :يقول النوبختي
 وال ولــد لــه , وال جيــوز أن يمــوت, وهــو القــائم, وإنــام غــاب,يمــت

 والروايـة , وقـد ثبتـت إمامتـه, ألن األرض ال ختلوا مـن إمـام;اهرظ
ــائم غيبتــني ــة ,قائمــة أن للق ــه − فهــذه الغيب ــي وفات  ,حــدامهاإ − يعن

 وقـالوا فيـه بـبعض مقالـة , ثم يغيـب غيبـة أخـرى,وسيظهر ويعرف
 ما الفـرق بيـنكم : قيل هلذه الفرقةوإذا ,الواقفة عىل موسى بن جعفر

أخطأت يف الوقـوف عـىل موسـى ملـا  إن الواقفة : قالوا?وبني الواقفة
                                                                                                                    

 ).٩٤(فرق الشيعة, ) ١(



    א٣٣א 

 وهـو الرضـا ,إليـه أوىص تـوىف عـن خلـف قـائم ألنـه ;رت وفاتهظه
كـام  ظهـرت وفاتـه مـامإ وكل ,اً عرش ذكرة وخلف غريه بضع,×

 وإنـام ,ظهرت وفاة آبائه وله خلف ظاهر معروف فهو ميـت ال حمالـة
ت لـه وفاتـه القائم املهدي الذي جيوز الوقوف عـىل حياتـه مـن ظهـر

 ألنه ال ; أن يظهرإىل الوقوف عليه إىل فيضطر شيعته ,عن غري خلف
 .)١( إذن فقد صح أنه غاب,جيوز موت إمام بال خلف

 ال ولــد لإلمــام احلــسن هَّ عــىل أنــاًوهــذا مــن أشــد األدلــة وضــوح 
القـول هـو  واً جديـداًدرجة أن فرقة كاملة تبنت مـذهبإىل العسكري 

 ألنه مل ينجب ومل يعرف أحد مـن الـشيعة ;برضورة مهدية العسكري
 .اًأن له ولد

 وقالــت فــرق أخــرى أقــواال كثــرية بعــد وفــاة احلــسن العــسكري
 ٍقـول واحـدنقـل  عـىل اقتـرصت ولكننـي ,ذكرها النوبختي يف كتابـه

 .لالختصار اًحتري
  مــن أشــكال زوابعهــااًبعــد هــذه الدوامــة التــي ســقت لــك بعــض

 واقتـرصت ,علـم الكـالم  جهابـذةهااختلق التي  والفلسفيةالتنظريية
                                                                                                                    

 ).٩٦(فرق الشيعة, ) ١(



 א٣٤ א 

 وإال فالكتـاب مـيلء , عىل نقل بعـض فرقهـا ابتعـادا عـن اإلطالـةهنا
بفرق الشيعة التـي كلـام مـات إمـام مـن األئمـة وقفـت عليـه وقالـت 

جــاء دور الــشيعة  بعــد كــل هــذا ,نتظــارها ورضورة هبمهديتــه وغيبتــ
م هنفـسأل ليفرتضـوا × بعد وفاة احلسن العسكري عرشية االثني
 عىل سنة أسالفهم من فرق الـشيعة اً سري من نسلهاً غائباً منتظراًمهدي

  لكنهـا النظريـات, وجـود ولـد لـهأن املؤلف يقر بعـدممع  ,األخرى
 ٌرشإهنــا ! ? الفلــسفية ومــا أدراك مــا النظريــات,الكالميــة والفلــسفية

قتـرص اولـو  ,هـذه األمـة أبـواب جهـنمبعـض أبنـاء عظيم فـتح عـىل 
 هـذه إىلعىل قول اهللا وقول رسوله ملا جـرفهم الـشيطان هؤالء القوم 

 .املذاهب التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان
 هـذاكتـب النـوبختي يف تارخيـه  فيام −  العاقلئأهيا القار − نظراو

ــاة ا ــام احلــسن العــسكري بعــد وف  لتعــرف مــدى تالعــب ×إلم
ــدات  ــواء بمعتق ــشيطان واأله ــى جــرهم بعــض ال ــسلمني حت  إىلامل

 .قة والبعد عن دين اهللالزند
 يف شـهر ربيـع اآلخـر سـنة ×وولد احلـسن العـسكري  : يقول

 وتويف بـرس مـن رأى يـوم اجلمعـة لـثامن ليـال خلـون مـن ,)هـ٢٣٢(



    א٣٥א 

سـنة وصـىل عليـه ثامن وعـرشين  وهو ابن )هـ٢٦٠(سنة ول ربيع األ
 وكانــت إمامتــه مخــس ســنني وثامنيــة أشــهر ,بــو عيــسى بــن املتوكــلأ

 فاقتـسم مـا , ظـاهرٌعرف له ولـدُ له أثر ومل يَرُوىف ومل ي وت,ومخسة أيام
 عـسفان ثـم : وهي أم ولد يقال هلـا,ظهر من مرياثه أخوه جعفر وأمه

 .)١(اًسامها أبو احلسن حديث
 بـــأن خـــري األ النـــوبختيال يوجـــد أدنـــى لـــبس يف كـــالم :قلـــت

 ولو كـان لـه ,خوه وأمهأ مل يكن له ولد واقتسم إرثه ×العسكري 
 , ولتورعوا عن أخـذ املـرياث بغـري وجـه حـق,بهم عن إرثهولد حلج

 عىل ظهـر األرض اًعدل جيب أن يعمله املهدي لو كان موجودأول و
 اًهو إقامـة العـدل يف بيـت أبيـه املعـصوم قبـل أن يمـأل األرض قـسط

 ً.وعدال
احلـسن العـسكري  بعدم وجـود ولـد لإلمـام هذا اإلقرار منهومع 

يقول بإمامة حممد بن مع ذلك  ,أخوه وأمه وورثه ,اًمل خيلف ولدوأنه 
ويقـول بمهديتـه غـري املوجـود,  املهـدي املفـرتض احلسن العـسكري
يقول بعدم وجود هذا اإلمـام والعجب أنه  ,نتظارها وغيبته ووجوب

                                                                                                                    

 ).٩٦−٩٥:ص(فرق الشيعة ) ١(



 א٣٦ א 

ــه  ــشيعة(يف كتاب ــرق ال ــم  )ف ــك يف ث ــستدرك ذل ــابي ســمه ا آخــر كت
ـــه( ـــن احلـــ( : فيقـــول)التنبي ـــد علمـــوا بوجـــود اب ـــشيعة ق سن إن ال

 )١() كام عرفوا اهللا والنبي وأمور الدين كلها باالستدالل,باالستدالل
 وأي قيـاس هـذا الـذي ,اًوال أدري أي استدالل خيلق من العدم ولد

الذي يعرفـه ـد اهللايستعمله النوبختي ليقيس معرفة املسلمني بوجو
ومعرفـة وجـود رسـول اهللا  ,كل البـرش مـسلمهم وكـافرهم بـالفطرة

ســريته مـألت  و,لقـرآن الكـريم يف حمكـم اآليـات الـذي ذكـره اص
 يثبـت أنبـه  ويريـد ,لعرب والعجـماألحاديث الصحيحة وتواريخ ا

 فــأي , وذلــك بــشهادة النــوبختي نفــسه, مل يوجــد قــطٍوجــود إنــسان
ا مـعىل فهمي واألمر  لقد استعىص هذا !?ستدالل هذا وأي ختريفا

 وعب هــذه بكــل طــاقتي العقليــة أن أســتاًحاولــت جاهــد, وقــد زال
 , وأنا هنا ال أدعي أنني من أذكياء البرش,األحجية ومل أفلح يف فهمها

 مـن خملوقـات اهللا  وكـل األذكيـاءأحتدى كل أذكيـاء التـاريخولكنني 
 األحجيـة التـي لـيس فهموا هذهيأن العاقلة من جن وإنس ومالئكة 

 ,اً جيعل له ولـداالستدالل ّ ولكن, وليس له ولداألب تويفف ,هلا حل
  .هذا أمر ال يمكن فهمه بحالن إ

                                                                                                                    

 ).٩٢:ص(إكامل الدين وإمتام النعمة للصدوق ) ١(



    א٣٧א 

 ي النوبختي نفسه كيف تبلورت الفكرة االثنـسيخربناسيأيت وفيام 
َ ومل,عرشية  إذ ,اً جيب أن نفرتض أن يكـون للحـسن العـسكري ولـدِ
 ربـعأ  بعـدهصـحابهأ افـرتق × بعد وفاة احلسن العسكري :يقول
 )١(. فرقةةعرش

عـرشة وعقائـدها  األربـععن الفرق يف الكالم أسهب الكاتب ثم 
 وهو كـالم كثـري ال ,وفلسفة كل منها يف التنظري للمذهب الذي تبنته

 ,يجده يف الكتــابســطــالع عليــه  ومــن يريــد اال,نقلــه كلــهأأريــد أن 
مــن حيــث وجــود ولــد  −ربــع عــرشة فرقــة انقــسمت وفحــواه أن األ

نقطـاع ا فرقـة بة عـرشاثنـا  فجزمـت,أقوال ىل ع−للعسكري وعدمه 
 ,اًن للحــسن ولــدإ: ّ وكــذبوا كــل مــن قــال,كرينــسل احلــسن العــس

ــالوا ــا خفــي عــىل العــام واخلــاص:وق ــه ولــد مل  وال عــىل , لــو كــان ل
 . أن الورثة قد اقتسموا املرياثاً خصوص,السلطان

وبعـضها  ,اً بغيبة العسكري كام مر سـابقتوبعض هذه الفرق قال
 .)٢(عرشيةوقف عليه وصاروا شيعة إحدى 

                                                                                                                    

 ).٩٦(فرق الشيعة, ) ١(
فرقـة بعـدم ) ١٤(فرقـة مـن أصـل ) ١٢(بعد موت العسكري عليه الـسالم قالـت ) ٢(

مـن شـيعة ذلـك %) ٨٥( يفيـد بـأن أكثـر مـن وجود ابن للحسن العسكري, وهذا
 .العرص يعلمون بعدم وجود ابن لإلمام للحسن العسكري عليه السالم



 א٣٨ א 

 للحــسن العــسكري بعــد وفاتــه ابــنة الدووقالــت فرقــة واحــدة بــ
ّ وكذبوا كل من قـال بـوالدة ,اً بتسميته حممدأوىص وقد ,بثامنية أشهر

ه احلـبىل عـن األنظـار تـنه أخفى زوجإ : وقالوا, للحسن يف حياتهابن
سـتبلون ( :ه عـن اإلمـام الرضـا يقـولْ روواًلـوا خـربّأو و,حتى تـويف

 , ملـذهبهماًسـند  القـول هذاواعتربوا ,)باجلنني يف بطن أمه والرضيع
 ×وال أدري ما عالقة الرضيع واجلنني الـذي حتـدث عنـه الرضـا 

هذا إذا سلمنا أن الرضـا قـال هـذا ! بابن للحسن العسكري مل يولد?
فيمكننا تركيبه عىل أي جنني وأي  −إن صح  −فقول الرضا , بالفعل

 فكـل هـذه , وأنا هنـا لـست بـصدد مناقـشة هـذا,رضيع يف أي عائلة
 ,ي عاقـل مـن بنـي آدمأوهلـة عنـد ول مور تبدو جليه البطالن ألاأل

 يف االنــضباطولكــن ألســلط بعــض الــضوء عــىل الغوغائيــة وعــدم 
التفكــري ولتبيــني الكيفيــة التــي كانــت تتخــذ فيهــا قــرارات مــصريية 

 تطاله يد أنجيوز  ال اً مقدسًاسيتوارثها اجليل بعد اجليل وستكون دين
فقـط  وهـذه ,اًا هو اجلـو الـذي كـان سـائد نعم هذ,التساؤلأو النقد 

 .آنذاكيطرة عىل اجلو هلة واملنحرفة املسنة صغرية من العقلية اجلاِّيَع



    א٣٩א 

التـي  هـي ا ألهنـ;هنـا وهي التـي تعنينـي −ة خرياألوقالت الفرقة 
ــةالفلــسفةصــاغت  ــائي عــن وورثتهــا  التــي كنــت عليهــا  والنظري آب

نجـب قبـل وفاتـه أ اًي ولـدبـأن للحـسن العـسكر قالت −وأجدادي 
 ومــا أقبحــه قــوهلم مــا إىلنظــر او − , عليــه بــالقولواســتدلوا ,بــسنني

  قـداً إمامـ)العـسكري(كيـف يكـون : حيث قالوا − أشنعه وما أغباه
 وهــو مــشهور عنــد اخلــاص ,أمــورهووصــيته وجــرت ثبتــت إمامتــه 

 ,خلفه قائم وولد قبل وفاته بسننيف !? ثم يتوىف وال خلف له,والعام
 وزعموا أنـه , حممداسمهأن ب و,موت احلسنبعد  إمامته وقطعوا عىل

 وهـذه ,خائف من عمه جعفر وغريه من أعدائهوأنه  ,ُمستور ال يرى
رف يف حيـاة أبيـه ُ وقد عـ,نه هو اإلمام القائمأ و,الغيبة إحدى غيباته

 .)١( فهو اإلمام ال شك فيه, وال عقب ألبيه غريه,ونص عليه
قــة التــي قالــت بوجــود ولــد لإلمــام تعبــري ومقالــة الفرإىل نظر فــا

منطــق الفــرق الــسابقة ذلــك نظــر كــم يطــابق او ,احلــسن العــسكري
كيـف يكـون (  عقليـة مـن قبيـلاسـتدالالتكلها ف , الفلسفةسنفبو
 وهـو ,أمـورهثبتـت إمامتـه ووصـيته وجـرت   قـداً إمامـ)العسكري(

                                                                                                                    

 ).١٠٣−١٠٢(فرق الشيعة, ) ١(



 א٤٠ א 

فيجـب أن ! ? ثـم يتـوىف وال خلـف لـه,مشهور عنـد اخلـاص والعـام
  !!لديكون له و

ستنتاجا عقليـا بـال دليـل ا املستنتجني عىل هذا املعتقد الفلسفي ُوب
 ديـن طويـل عـريض ذو أحكـام نقيل معترب ال من قرآن وال مـن سـنة

 عىل نظرية ًورشع وفقه وأصول وفروع ختتلف عن دين املسلمني بناء
هـذا إىل رثتها األجيال حتى وصلت  وتوان وفالسفةومتكلمصاغها 

 مل يكونـوا مـن أهـل البيـت ومل أنـاسياالت صـاغها وخ اجليل أفكار
 بل صاغتها عقول متخلفة آذت أهـل ,يكونوا من أصحاب النبي 

ــرة ‡البيــت  ــاالفــرتاءات قبــل غــريهم مــن كث  مل ً أقــواالت وتقول
العقـيم الـذي   وجئنا اليوم بدورنا فوجدنا إفراز هذا الفكـر,يقولوها
 مــن تــاريخ التــرشذم  مــن تلــك احلقــب الغــابرة املتخلفــة إلينــاوصــل

 فأخذنا هذا الفكـر وتلقينـاه ,ورواج بضاعة املتكلمني وأهل الفلسفة
فتحناهـا وتناولنـا حمتوياهتـا مـن دون التأكـد قوارير  يف اًحمفوظ اًمغلف

 ,أنني لن أورثهـا ألبنـائيعىل  وأمحد اهللا , صالحيتهاانتهاءمن تاريخ 
توياهتا قرون مواد مسمومة مىض عىل فساد حمإىل أكل ولن أضطرهم 

 .وقرون



    א٤١א 

و تأملت فكـرة املهدويـة وصـيغها املتعـددة يف الـرتاث الـشيعي لو
تجد أن هذه الصيغة قائمة عىل أمر مركزي واحد يف مجيـع فسالزاخر 

مـام معـصوم إ وهـي حتميـة وجـود ,عـىل مـر العـصوروهذه الفـرق 
أول من قال هبـذا القـول وأول  ولو الحظت أن ,انتظارهغائب جيب 

بحـسب هـذا الكتـاب الـشيعي املعتـرب  هو عبد اهللا بن سبأ هابتدعمن 
ه فـرق  ثـم تالقفتـ, هذا القـول× أيب طالب الذي قال يف عيل بنو

 العدد اختارت ففرقة , وفصلته كل فرقة عىل مقاسهاالشيعة املختلفة
اإلحـدى  الفرقـة إىلً وصـوالاختـارت رقـم اثنـني  وفرقة ,واحدرقم 

 إىل أن وصــل األمــر إىل ,العــسكريعــرشية القائلــة بمهديــة احلــسن 
 نظرية فلسفية جديـدة ناملتكلمو  هلاعرشية التي فصل االثنيالشيعة 

تناســب مــع عــدد األئمــة الــذين يريــدون تبنــي فكــرة تعــىل مقاســها 
 ليكـون خامتـة )عرشاثنا ( العدد واختاروا ,إمامتهم ليكونوا أئمة هلم

 ,وانتظـارهيبتـه  والقـول بغالوقوف عـىل اإلمـام الثـاين عـرشوأمرهم 
أن تأخذ دينك مـن عبـد اهللا بـن  −العاقل   أهيا الشيعييا −فهل تقبل 

 ×يــوم قــال فيــه بمهديــة عــيل أول  األمــر مــن ابتــدعالــذي ســبأ 
 !?صأم تأخذه من كالم ربك وسنة نبيك  !?وعصمته وغيبته



 א٤٢ א 

مـن الفرقـة الوحيـدة عـرشية هـم  االثنـيأن  − أخييا  −وال تظن 
 فقـد ,اً إلمـام مـات ومل خيلـف ولـداً ولـدفرتضواافرق الشيعة الذين 

 وهـم الـذين ,)الفطحيـة(ذلك فرقة تفرعـت مـن الـشيعة إىل سبقهم 
 فحـني ,)عبـد اهللا األفطـح(قالوا بإمامة عبـد اهللا بـن جعفـر الـصادق 

نـه غـاب عـن إ : وقـالوا, حممـداسـمه لـه ولـدا افرتضواتوىف عبد اهللا 
مــن قــال أول  وهــم ,)١( وســيظهر يف آخــر الزمــان,األنظــار واختفــى

 ولـو , وليس الدليل النقيل التارخيي,بالدليل العقيل عىل والدة اإلمام
والفرقـة  )الفطحيـة(جعلنا تفاضال جدليا بني هذه الفرقة من الشيعة 

 مهـــدهيا باســـم  الفطحيـــةعـــرشية لتفوقـــت علـــيهم الفرقـــة االثنـــي
 هـو أن  ذلك ألن احلديث املتفق عليه عند السنة والشيعة,االفرتايض

 , النبـي أيباسـم أبيـه واسـم النبـي اسـم اسـمه ئاملهدي املنتظر يواط
 فمهـدهيا , وهـذا مـا حتقـق يف هـذه الفرقـة,)حممد بـن عبـد اهللا(وهو 

 االثنـييف الفرقـة  ومل يتحقق هـذا )عبد اهللا( أبيهسم ا و)حممد(سمه ا
 .)حممد بن احلسن( اسممهدهيا االفرتايض حيمل , لكون عرشية

                                                                                                                    

, )١٣٧:ص(, إكامل الدين ومتـام النعمـة )١٩٩:ص(اإلمامة والتبرصة من احلرية ) ١(
 ).١٨:ص(الغيبة 



    א٤٣א 

  

 
 الـذي أمتنـى لـه اهلدايـة مـن كـل وصاين ذلك الشيخ أأوصيك كام

تكتـف بـام يلقـى إليـك مـن معلومـات  وال اقـرأالـذي قـال يل  ,قلبي
 وكل ما يف األمر أنك , وستعرف أنك خمدوع, وتعمقفاقرأ. سطحية

 ولو كان لك اخليـار ملـا ,اختيارهورثت هذا الدين ومل يكن لك يد يف 
  عقيدتـه اليهوديـةوأبطـن  هيـودي أظهـر اإلسـالم بناهااًتبنيت أفكار

عـن  اليهـود  من الداخل بعد أن عجزاإلسالمالسابقة ليخرب نسيج 
قد جتد من علامء الشيعة من ينفي وجود عبد اهللا و ,ختريبه من اخلارج

 ,عـرشية عـىل اخلـصوص االثنـي بعـد أن ورطـت بـه الفرقـة بن سـبأ
 ولكــن ,هب الــشيعية وبــني نــشوء كــل املــذاهلوضــوح العالقــة بينــو

 فالكتـب الـشيعية مليئـة ,أن تغطى الشمس بالغربالهيهات هيهات 
التي تبنتها احلالية بعقائد الشيعة بتوثيق وجوده وعالقة أقواله األوىل 

مـن قـال أول  فهـو ,عـرشية االثنا وأخصها الفرقة ,فرق الشيعة كلها
 قـال مـنأول  و, وهـذه مـن عقائـد الـشيعة,بالوصاية بعد النبي لعيل

زاد عليهــا الــشيعة التــي  أفكــاره مــن − اًأيــض − وهــذه ,بعــصمة عــيل



 א٤٤ א 

مـن قـال برجـوع عـيل عـىل أنـه هـو أول  وهـو ,عصمة مجيـع أئمـتهم
 ي وفـصلتها عـىل مقاسـها اإلثنـ فتبنـت الـشيعة هـذه الفكـرة,املهدي
مل يكـن   يعلم ما كان ومـا يكـون ومـااًمن قال بأن عليأول و ,عرشي

نـه نفـاه إ : وقيـل,نه أحرقـهإ : وقيل,ذلك اً حتى بلغ علي,كيف يكون
زالت الشيعة عىل عقيدة عبـد اهللا بـن سـبأ يف   ومع هذا ما, املدائنإىل

أهنـم يـروون يف كتـبهم أنـه عاقبـه عـىل مـع  ,×هذا الغلـو يف عـيل 
 . باهللا العيل العظيمإال وال حول وال قوة ,القول بذلك فيه

نهجــوا , ففــة الفتاكــةوقــد عــاىف اهللا مجاعــة املــسلمني مــن هــذه اآل
 ,ا صح عن نبيـه  بني عىل كالم اهللا ومً مستقياماً سوياًألنفسهم هنج

 . ينهجهأنوهذا ما جيدر باإلنسان العاقل الفطن 
كـل هـذه  −يا أهيا الشيعي املتعلم العاقـل  − عرفت أنواآلن بعد  

 كان يدور من دوامات عصفت بالشيعة بواسطة أنـاس َّالتفاصيل عام
 عىل األفكار والنظريات لكي يتمددوا عىل حـساب البـسطاء يقتاتون

 واملتاجرة هبـم ‡  واختذوا من أهل البيت,يف تلك العصور الغابرة
بغـري  الطائلـة بـدون جهـد واألمـوالوبأسامئهم وسـيلة السـتجالب 
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 واتـضح لـك عـدم , منـكإرادةورثت هذا املذهب بغـري ف ,وجه حق
متنـور  مـن علـم وعقـل همليتناىف مع ما حت −ال شك  − وهو ,هصحت

 حتـى ,فر فيه العلم وسهل احلصول عليـه يف هـذا الـزمنايف عرص تو
أمـا بعد ذلك  , املكتبات الضخمة بضغطة عىل زرإىلأصبح الوصول 

زلــت تــصدق هــذه اخلرافــات البائــدة التــي يــضحك عليهــا كــل 
 أتتشبث هبذه النظريات وترتك ما قال اهللا وقال رسوله من !?العقالء
ــو ــم األم ــستوى مــن العل ــذا امل ــت عــىل ه ــدين وأن ر الواضــحة يف ال
 من الغربيني اًيف دين اهللا أفواجيتنعم الداخلون  أترىض أن !?والعقل

ــا أهيــا القــديم يف  − وأنــت ,والــرشقيني بنعمــة العقيــدة الــصحيحة ي
زلـت حتمـل  ما − املسلمني وحفيد املسلمني األوائل ابنيا , اإلسالم

تنـاىف مـع كـل نظريـات باليـة تال متحيص وبدون تفكري وعىل ظهرك 
 ومـع سـرية أهـل , ومـع الـسنة الطـاهرة, فهي تتناىف مع القرآن,يشء

ن أظنك حتىض منهام بقدر يذعقل والعلم الل وتتناىف مع ا,‡البيت 
 وإن ,قبل فـوات األوانأن تنتبه أرجوك  !? أين يسار بكإىل ف!?وافر

لتي ستجني عليهـا بعـدم مل تفكر يف نفسك فكر يف أبنائك واألجيال ا
 .اهتاممك
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 كانـت أسأل اهللا أن جيلو عن برصك وبصريتك هذه الغشاوة التـي
 . الشيعة الذين هداهم اهللاإخواينعني كثري من أوعىل عيني 

قـراءة بعـد مـررت هبـا ّوهـزات عنيفـة دوامـة وزوبعـة كانـت  لقد
 أفـضليف الدين عىل النبي وأهل البيت عليهم  افرتاءاتوافرتاضات 

التـي جيـب أن  يف املهدي ام هي العقيدة الصحيحةف ,لصالة والسالما
  ?ـ  يتحرى العقيدة الصحيحة ورضا اهللا كل مسلمعندتكون 

عـصفت  لقـد:  أقـول بـرصاحةبعد قراءيت املتوسعة يف هذا املجال 
وتبخـرت اآلمـال بوجـود  ,يب اهلموم من فرط ما أصابني من إحباط

 أن نظريـة اإلمـام الغائـب كتـشفتا أن وبعـد ,غائـب إمام ثاين عـرش
ال تقـوم عـىل دليـل  من األقوال النظرية التي ةلدينا كانت جمرد واحد

 عــىل ئ حاهلــا حــال بــاقي النظريــات التــي يــوافقني كــل قــار,معتــرب
وهـو  − عنـد الـشيعةغائـب مهدي قول بأول  ذومن ,بطالهنا بالبدهية

 ولـن مل يغب × أن عيل عاقليعلم كل  − × طالب أيبعيل بن 
 بنفس ما قيـل يف عـيل موكذلك كل من قيل فيه ,اًأبد  الدنياإىليرجع 
 الـدنيا هبـم إذا ئستمتلفـ وإال ,اًلم يغيبـوا ولـن يرجعـوا أبـدف ,×
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ن عـدد إ: أن النـوبختي يقـولخاصـة  ,رجعوا كلهم من بعد غيبـتهم
 وكـل فرقـة ,الفرق التي تفرعت بعد موت كل إمام بلغت املائة فرقـة

وت مـيوحـني  ,املنتظـر الغائـب  وهـو مهـدهيا, عليـههلا إمـام وقفـت
فـام هـو  !?من نـصدق مـنهم ومـن نكـذب ف, غاب وسريجعنلووقي

 يعتنقها املسلم الـذي أن التي جيب  وما هي العقيدة الصحيحة?احلل
 ?يتحرى رضا ربه

 األمـريف كتب املسلمني التـي حتـدثت عـن هـذا بحث البعد طول 
ا قـرأت هنـا لـضخامة مـا ستطيع سـوق كـل مـأوال  ,وجدت ضالتي

فـيهم الـشيعة بمـن  – ولكـن صـح عنـد اجلميـع ,كتب يف هذا الباب
 ,ي ب اسمه اسم النئ من أهل البيت يواطًأن رجال −عرشية  االثنا

يولد  وستلده كام ,ستحمل به أمه مثل البرش النبي أيب اسم أبيهواسم 
أل سيخرج لـيموحني يكرب ويصري رجال  , وسيكرب مثل البرش,البرش

 األثـر ا وقد ورد هـذ,اً وجورًت ظلامئ بعدما ملً وعدالاًاألرض قسط
مـا فهـم املـسلمون مـن أن هـذا وغريه بألفاظ خمتلفة ال يفهم منها إال 

 ســـيعم اخلـــري يف خالفتـــه لـــألرض ً عـــادالاًيكون إمامـــالرجـــل ســـ
وال يلـزم مـن  ,البـرشكـسائر وسيولد ويعـيش ويمـوت  ,وللمؤمنني
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 اخــتالق الــشيعة مــن إليــهذهــب  مــا  بحــالهــذه اآلثــار والروايــات
بتدأت هـذه اف , من أختهااًأكثر شطحمنها  كل واحدةنظريات كثرية 

 هذه النظريـة واحتاجت ,الشطحات بإمامة إهلية يعني فيها اهللا اإلمام
 ثم البداء واهتام ,جدت نظرية العصمةُ نظريات أخرى مساندة فوإىل

 مـع مـوت اإلمـام يف حيـاة اإلمامـةباهللا باجلهل حني يتنـاقض الـنص 
 ثـم , كام حدث يف حالة اسامعيل بن جعفر الصادق عليه السالم,أبيه

 إىل وتفرعت الغيبـة ,نظرية التوارث العمودي لإلمامة ونظرية الغيبة
 ولكـل نظريـة توابعهـا مـن النظريـات التـي , صغرى وكربى:فرعني
م مـات  ثـم نظريـة أن اإلمـا,ب السفراء والنواب لإلمام الغائـبّتنص

 ألن وجــود ; وتبعتهــا نظريــة الــوالدة االفرتاضــية لإلمــام,وســيعود
ـــاء األرض ـــات تتبعهـــا  وعـــدم هالكهـــااإلمـــام رضورة لبق  ونظري

مقدسـة وحتمـل نفـس حتى تصري تلبث هذه األقوال ثم ال  ,نظريات
 مع أهنا ,ثقل اآليات من كتاب اهللا الكريمأو  ,ثقل احلديث الصحيح

 .تكلمنيأقوال فالسفة ومنظرين م
مـن  وأين خرجـت مـن هـذه الفـوىضعـىل اآلن أمحد اهللا العظيم و

يف اليـوم  وأنـا , التي مل ينزل اهللا هبا من سـلطاناألقوال  هبذهاالعتقاد
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 , مـن فـصولهاً صغرياً رويت لك جزءبعد رصاع دام سننيراحة بال 
 وربام يـأيت يـوم أتفـرغ ,ًوتركت فصوال طويلة ليس هنا مكان بسطها

 التــائهني ييــدألحة لألخــذ ببتهــا إن رأيــت أن يف ذلــك مــصلكتافيــه 
ن وما لحظة واحدة أهنم أناس أذكياء فطنو الذين مل أشك لواحليارى

هم واإليامء هلم من بعيـد بخطـورة مـا ريإال لتبصكتبت هذه السطور 
 مـن أجـل رضب أمـتهم التـي واختلقـتُهم عليه من عقائد جعلـت 

جنـود إىل نحرفـة مـن جنـود لألمـة  فحولتهم هذه العقائـد امل,حيبوهنا
 .ضد األمة من حيث ال يشعرون

ال أمجل مـن أن يعتقـد ف ,العوضقد عوضني اهللا خري فاحلمد هللا و
 يغمـره اً سـعيداًالتي جتعل القلـب مطمئنـ اإلنسان العقيدة الصحيحة

 وبفـضل اهللا , العـني بعبـادة اهللا كـام حيـب وكـام أمـرةبرد اإليـامن وقـر
 اً الكتـاب قائـدباختـاذ عامة املسلمني إىل نضممتاوتسديده وهدايته 

 هـذا أفدت بروايةأن أكون قد وأسأل اهللا العيل العظيم  ,اًئداوالسنة ر
وهم ينتظرون مـن  يعيشون يف هذه النزالو يمن ال الفصل من قصتي

 . ولن يعود حتى يدخل اجلمل يف سم اخلياطاًمل يعد يوم
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 .ا زلت تنتظر م− أخييا  −إن كنت 
 :ود ألقول لكفسأع

 !?أي مهدي ستنتظر
 !? ستنتظراًكم مهديو
 !? منهمكم تظن أنه سيظهرو
 !?هل ظهر أحد ممن غابواو

 فهـل ,ٍ كم مـن مهـدي غـاب ومل يعـد!ظر املهدي الغائبنتتمن يا 
 !?تظن أن مهديك خيتلف عنهم

 
 ...وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  تراب مصطفى حيدر أبو
mustafa.abuturab@gmail.com 
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