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ُيمثِّــل الفقــه بمعنــاه املصطلــح لونــًا مــن ألــوان الضبــط القانــوين للوقائــع احلياتيــة 
مــن خــال الرؤيــة الســاوية ومــا عــرَّ عنــه لســان الوحــي، وخيضــع هــذا الضبــط 
ــة بعــد  ة القانوني جلملــة كبــرة مــن العنــارص والقواعــد واألُصــول التــي تنتــج املــادَّ
ــل القانــوين - الفقيــه - إلســتخراج هــذه املــواّد مــن ُأصوهلــا  بــذل وســع وافــر يؤهِّ
ــا  ــد بإخراجه ــذا اجله ــة هل ــوم كنتيج ــك، ليق ــة لذل ــك األهلي ــد أن مل رة بع ــرَّ املق
ــة  ــة والثنائي ــات الفردي ــع يف االرتباط ــرد واملجتم ــة الف ــي حال ــوين يراع ــاب قان كخط

ــاىٰل. ــن اهلل تع ــا وب وبينه
ــا  ــا حتتاجه ــوم، ك ــن العل ــم م ــا عل ــو منه ــة ال خيل ــذه العملي ــإنَّ ه ــة ف ويف احلقيق
ــل  ــع وحتصي ــذل الوس ــدون ب ــص وب ــدون التخّص ــاة، فب ــع احلي ــن وقائ ــة م كّل واقع
ض  األهليــة للتصــّدي تصبــح العلــوم ُألعوبــة بيــد التســطيحين واالنتهازيــن، وتتعــرَّ
ــق، فيــا لــو ُفِســَح املجــال  حيــاة النــاس وشــؤوهنم اآلنيــة واملســتقبلية إىٰل خطــر حمقَّ

ــاالت. ــن املج ــال م ــص يف أيِّ جم ــدرة والتخّص ــدة للق ــاذج الفاق ــّلط الن لتس
وهــذا النظــم والضبــط مــن روائــع مــا جــادت بــه يــد اإلبــداع اإلهليــة، إذ فطــرت 
ــذل  ــة يف املخلوقــات مجعــاء عــٰى ب عواملهــا عــٰى نظــام التخّصــص، وبــثِّ روح اهلمَّ

الوســع يف االرتقــاء.

متهيــــــــــدنا
التفّقه املهدوي

رئيس التحرير
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ــم يف  ــو املتحكِّ ــكان ه ــامل اإلم ــداع ع ــن وإب ــنَّة التكوي ــٰى ُس ــص بمقتضـ فاملتخصِّ
ــوم. ــف العل ــن وخمتل ــّتٰى امليادي ــور ش ــام ُأم زم

ماهتــا وســموِّ أهدافهــا مل ختــرج  والعلــوم الشـــرعية بمختلــف جماالهتــا وتنــّوع مقدَّ
ــنَّة ومل حتــد عنهــا. عــن هــذه السُّ

لتــه قدرتــه للوقــوف عــٰى تفصيــات عقائــد الديــن، وفلســفات الوجــود،  فمــن أهَّ
ــار يف  ــا، وس ــرج درره ــة وأخ ــار املعرف ــاص يف بح ــاهدها، وغ ــة وش ــرف احلقيق وع
ن املصنَّفــات ونظــر يف اآلراء واألقــوال، واســتخرج  ــار، ودوَّ األقطــار ليجمــع األخب

س وُيــَرم نظــره. منهــا صــايف املقــال. فهــو الــذي ُيقتفــٰى أثــره، وُيقــدَّ
ــب  ــص يف العلــوم وُينقِّ ــا مــن مل يقــف عــٰى األحــكام ويعــرف املســائل ويتخصَّ وأمَّ
بــاع فيــا  ــص واألخــذ عنهــم واالتِّ يف اآلثــار فيجــب عليــه أن يرجــع إىٰل أهــل التخصُّ

يقولــون وااللتــزام بــا يرشــدون. هكــذا يكــم العقــل.
ــض،  ــا البع ــع بعضه ــًا م ــط عضوي ــا وتراب ــل يف أغلبه ــرعيَّة تتداخ ــوم الشـ والعل
ــٰى  ــدرة ع ــب الق ــص وصاح ــه املتخصِّ ــة، فالفقي ــة الدينيَّ ــط باملنظوم ــا يرتب وكلُّه
ــتَّٰى،  ــوم ش ــة يف عل ــات طويل م ــذي طــوٰى مقدَّ ــة، وال ــتنباط يف األحــكام الفقهي االس
ــنن  ــاتر لس ــول والدس ــس واألُص ــد واألُس ــار والقواع ــار واألخب ــب يف اآلث ونقَّ
ــل هبــا ألن يملــك قــدرة اســتخراج القوانــن واألحــكام مــن حملِّهــا، صار  طويلــة، تأهَّ
مقتــدرًا عــٰى اســتنباط األحــكام بمقتضـــٰى هــذا الرابــط العضــوي مــع بــذل جهــد 
ــو وإن  ــده، فه ــه وقواع ــكار ُأصول ــه وأف ــرٰى ومعارف ــن األُخ ــون الدي ــايف يف فن إض
ــه  ــان مواطــن احلــال واحلــرام إالَّ أنَّ قدرت ــاب الفقاهــة واألحــكام وبي ــس بجلب تلبَّ
ــدة، فلــه أن يســتخرج يف علــم الرجــال  ــدة وملكاتــه غــر جممَّ عــٰى غرهــا غــر مقيَّ
صيــة فيهــا للمسرشــدين كفايــة، وكذلــك يف علــم التفســر  والدرايــة مصنَّفــات ختصُّ
ــة  ــاع والسياس ــخ واالجت ــث والتأري ــن احلدي ــًا ع ــد فض ــد التوحي ــول قواع وُأص
واملــال واالقتصــاد والفضيلــة واألخــاق، فــكلُّ هــذه الصنــوف مــن معــارف الديــن 
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ــة  ــك أهليَّ ــول ومل ــٰى األُص ــِدَر ع ــد َق ــه ق ــه وختّصص ــه وأهليت ــو بقدرت ــروع، وه ف
ــتنباط. ــص واالس الفح

وهــذا ليــس تنظــرًا بعيــدًا عــن أجــواء الواقــع، وحماولــة للقفــز عــٰى التخّصــص، 
ــٰى  ــل ع ــل ودلي ــه، ب ــاهد علي ــر ش ــع خ ــل الواق ــطيح، ب ــم والتس ــوة للتعمي أو دع
ة  ــمَّ ــوا َش ــد أن ملك ــاء بع ــا العل ــن فقهائن ــر م ــرع الكث ــد ب ــل، إذ ق ــا قي ــكان م إم
ــص االســتنباط، وقــدرة االســتخراج، وصفــة االجتهــاد، برعــوا يف  الفقاهــة، وختصُّ
علــوم وفنــون شــتَّٰى كالرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء والطــبِّ والفلــك والفلســفة 

ــث. ــال واحلدي ــاق والرج ــة واألخ ــة واهلندس ــاع واجلغرافي ــخ واالجت والتأري
بــل مل يقتصـــر عــٰى ذلــك جهدهــم، وإنَّــا برعــوا يف وضــع مناهــج العلــوم وآلّيات 
اخلطــاب وكيفيَّــة إيصــال جهدهــم إىٰل النــاس، ســواء مــن معهــم يف املذهــب أو الديــن 
ــاب  ــوار واخلط ــم يف أدب احل ــب ختّصصاهت ــوا إىٰل جن ــن، فرع ــن املخالف ــوا م أو كان
واجلــدل واملناظــرة والســلوك والعمــل، فأضحــٰى فكرهــم ميزانــًا لإلقنــاع وســلوكهم 

منهجــًا للتأثــر. 
ة التنظــر إىٰل رحــاب العمــل والواقــع، ُنســطِر أســاء نــزر  وحتَّــٰى نخــرج مــن جــادَّ
يســر مــن أكابــر فقهــاء الطائفــة وعلائهــا ممَّــن برعــوا يف العلــوم والفنــون األُخــرٰى، 
فهــذا ابــن بابويــه القمــي املتــوّفٰ ســنة )329هـــ( وهــو الفقيــه النحريــر واألُســطوانة 
العظمــٰى يف الفقــه يكتــب يف اإلمامــة والتبصـــرة حينــا وجــد لذلــك حاجــة، وقــد 
ــر عنــه أكثــر. ومــن بــن تلــك األســاء الامعــة  ســبقه إىٰل ذلــك كثــرون، ومــن تأخَّ
الشــيخ النجــايش الــذي كتــب يف )علــم الرجــال(، والشــيخ الطــويس الــذي كتــب 
 ،)Qيف )علــم التفســر(، والســيِّد املرتضـــٰى الــذي كتــب يف )غيبــة اإلمــام املهــدي
والشـــريف الرضـــي الــذي كتــب )حقائــق التأويــل يف تفســر القــرآن(، وعــي بــن 
ــي الــذي كتــب تفســره املعــروف بـــ )تفســر القّمــي(، وأمحد بن عيســٰى  إبراهيــم القمِّ
الــذي كتــب )النــوادر(، وابــن الســّكيت األهــوازي الــذي كتــب يف )ترتيــب إصــاح 
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مــة  ــروا عنهــم، فكتــب العاَّ املنطــق(. وهكــذا ســار عــٰى هنجهــم علاؤنــا الذيــن تأخَّ
ــهيد  ــب الش ــاء(، ليكت ــاح الدع ــي )مصب ــب الكفعم ــا كت ــة(، في ــاج الكرام )منه
ــاووس  ــن ط ــيِّد اب ــي(، والس ة الداع ــدَّ ــّي )ُع ــد احل ــن فه ــد(، واب ــة املري ــاين )مني الث
ــن يف  ــم يف التدوي ــر عنه ــن تأخَّ ــتمرَّ م ــرة، فاس ــع املس ــبوع(. ومل تنقط ــال األُس )مج
خمتلــف العلــوم، فكتــب الشــيخ مهــدي النراقــي )اجلامــع جلوامــع العلــوم(، وكتــب 
الشــيخ األنصــاري واملــرزا القّمــي )فرائــد وقوانــن األُصــول(، فيــا كتــب الوحيــد 
ــيعة(.  ــان الش ــن )أعي ــة(، واألم ــراين )الذريع ــة(، والطه ــد الرجاليَّ ــاين )الفوائ البهبه
ــار يف املصنَّفــات والعلــوم املختلفــة،  ــاج الفقهــاء الكب ــرز إنت ت املســرة، وب واســتمرَّ
فكتــب الشــيخ األصفهــاين )األنــوار القدســية يف ســرة أهــل البيــت(، وكتــب احلــرُّ 
ــف  ــيخ كاش ــرٰى الش ــة(، وان ــٰى الرجع ــان ع ــة بالره ــن اهلجع ــاظ م ــي )اإليق العام
ــي - عّبــاس  ــداد(، وكتــب الشــيخ القمِّ ن )منهــاج الرشــاد ملــن أراد السَّ الغطــاء لُيــدوِّ
ــه(،  ــة حكمت ــي )هناي ــه(، والطباطبائ ــر )منطق ــب املظفَّ ــا كت ــزان(، في ــت األح - )بي
والباغــي )عقائــده(، وليبــدع كاشــف الغطــاء يف )نقضــه عــٰى الوّهابيــة( دعاواهــم، 
يــن بـــ )مراجعاتــه( املخالفن،  فــه )حقيقتهــم(، فيحــاور رشف الدِّ لُيبــنِّ مغنيــة يف مؤلَّ

لُيبــنِّ األمــن يف )غديــره( حقائــق الواليــة للمؤمنــن.
نات ومؤلَّفات علائنا يف خمتلف العلوم وصنوفها. هذا نزر يسر ملدوَّ

ــا مــا خيــصُّ القضيَّــة املهدويــة بالتحديــد، فقــد أكثــر علاؤنــا الفقهــاء يف التأليف  أمَّ
ــال ال احلصـــر، إذ املراجعــات اليســرة  فيهــا ويف تفاصيلهــا، ونذكــر عــٰى ســبيل املث

نــات الكثــرة، وإليــك بعــض النــاذج: ــص حجــم تلــك املدوَّ تكشــف للمتخصِّ
)أخبــار املهــدي( لعّبــاد بــن يعقــوب العصفــوري األســدي الكــويف املتــوّفٰ ســنة 
)250هـــ(، وكتــاب )الغيبــة( للحســن بــن حمّمــد الصــريف تــويّف )263هـــ(، وكتــاب 
)الغيبــة( ملحّمــد الفضــل بــن شــاذان تــويّف )260هـــ(، ولــه أيضــًا )إثبــات الرجعــة(، 
وكتــاب )حكــم إّبــان الغيبــة( لعــيِّ بــن أمحــد الكــويف )352هـــ(، و)أخبــار املهــدي( 
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ــوكاء  ــار ال ــري )332هـــ(، و)أخب ــدي البصـ ــد األس ــن أمح ــٰى ب ــز يي ــد العزي لعب
األربعــة( ألمحــد بــن عــّي بــن نــوح الســرايف، و)إزالــة الــران عن قلــوب اإلخــوان يف 
غيبــة القائــم( ملحّمــد بــن أمحــد بــن اجلنيــد املعــروف بــأيب عــّي اإلســكايف، و)دالئــل 
ــد  ــة( ألمح ــاب الغيب ــار، و)كت ــد الصّف ــن أمح ــد ب ــن حمّم ــن ب ــم( للحس ــروج القائ خ
بــن حمّمــد املعــروف بابــن اجلنــدي، و)كتــاب الغيبــة( لعــيِّ بــن احلســن الطاطــري، 
وكذلــك )الغيبــة( للشــيخ النعــاين والطــويس وحمّمــد بــن عــّي بــن بابويــه القّمــي، 
و)الغيبــة واحلــرة( لعبــد اهلل بــن جعفــر صاحــب )قــرب اإلســناد(، و)الفــرج الكبــر 
يف الغيبــة( لتلميــذ شــيخ الطائفــة حمّمــد بــن هبــة اهلل الــوّراق، و)الفصــول العشـــرة 
يف الغيبــة( للشــيخ املفيــد، وكتــاب )القائــم( لعــي بــن مهزيــار األهــوازي، وغرهــم 
ــي  ــة، والت ــة العقائدي ــذه القضيَّ ــوا يف ه ن ــن دوَّ ــاء الذي ــار الفقه ــن كب ــرات م الع
ــدن  ــزاء الب ــع أج ــه مجي ــئ علي ــذي يتَّك ــري ال ــود الفق ــس والعم ــب الرئي ــل العص ُتثِّ
هــة  العقائــدي، إذ بدوهنــا ال ُتســّمٰى الطائفــة اإلماميَّــة باالثنــي عريــة، والســهام موجَّ
ــو  ــا ه ــن حياضه ــاع ع ــا والدف ــرص عليه ــا واحل ــاء ألمّهيته ــعار الفقه ــا، فاستش هل
الــذي أوجــب التشــمر عــن ســواعد اجلــدِّ عندهــم، واســتفراغ الوســع يف التحقيــق 

والتنقيــب فيهــا لدهيــم.
نسأل اهلل تعاىٰل أن يديم نعمة الفقهاء عٰى مذهب احلقِّ والعلم واالستقامة.

*   *   *
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ــًا  ــدة، ضياع ــع األصع ــٰى مجي ــًا ع ــرٰى ضياع ــارص ن ــع املع ــٰى الواق ــرور ع ــد امل عن
نفســيًا واجتاعيــًا ومنهجيــًا، ضياعــًا فلســفيًا فكريــًا، وال نــرٰى يف مقابــل ذلــك شــيئًا 

ــه مشـــروع ُبنيــوي يف العــامل البــري. مــًا عــٰى أنَّ مقدَّ
مــت البشـــرية عــٰى بعــض األصعــدة وهيَّــأْت ُســُبًا للراحــة، لكنَّنــا  ــا تقدَّ نعــم ربَّ
ــر  ــروح والفك ــب ال ــا كجان ــت فيه ــل وأفلس ــرٰى، ب ــب ُأخ ــت يف جوان ــا أخفق نراه
مــت كمحــاوالت لنظــم  والعقيــدة، ومــن هنــا نــرٰى أنَّ مدارســهم الفلســفية التــي ُقدِّ
ــو  ــن أن ختط ــدالً م ــة ب ــة الفكري ــة التحتي ــت البني ــة زعزع ــري يف احلقيق ــر البشـ الفك
خطــوة يف بنائهــا، فأنتجــت عــدم الوثــوق، وجعلــت السفســطة تعــجُّ يف عاملنــا، حتَّــٰى 
غــدا النــاس يســرون يف مفــازات ملؤهــا التزلــزل وعــدم االطمئنــان، عــٰى مســتوٰى 

املنهــج والفكــر والعقيــدة.
ويف هــذا البحــث نريــد أن نتنــاول البعــد العقائــدي وإن كان للحديــث جانــب آخــر 
- البعــد التشـــريعي واألخاقــي هلــا ســهم وافــر مــن هــذه الدراســات واملشــاريع، إذ 
ــا أخفقــت يف هــذه األبعــاد، وبــرز إخفاقهــا جلّيــًا يف الُبعــد األخاقــي -،  نــا نــرٰى أهنَّ أنَّ
فخضــع كلُّ يشء للتشــكيك واإلنــكار بزعــم احلداثــة ومــا وراءهــا، عــٰى أمــل أن تكــون 

ــة. ــا زادت الطــن بلَّ معاجلــات ملشــاكل اإلنســان املســتعصية، إالَّ أهنَّ

الثابت واملتغّي املهدوي

السّيد أمحد اإلشكوري
احللقة األوىل
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�سابط الدين ال�سماوي:
يثــار ســؤال مفــاده - بعــد علمنــا بوقــوع التزييــف والتزويــر )1( وامتــزاج األديــان 

بشـــرهيا بســاوهيا - مــا هــو ضابــط الديــن الســاوي البحــت؟. 
ف عٰى هذا الدين الذي مل تّسه يد التحريف؟ وكيف يمكن أن نتعرَّ

ــل يــد  ــم مســبقًا أنَّ كلَّ اخلــوف عــٰى الديــن هــو أن يمــسَّ مــن ِقَب ــدَّ أن ُيعَل وال ب
، إذ أنَّ نفــس  التحريــف يف ُأُفِقــِه الثابــت، إذ ال أثــر كبــر للمســاس بــه يف ُأُفــق املتغــرِّ
الديــن هــو الــذي فــرض مســاحة للمتغــرِّ والتطــّور وجعــل الكثــر مــن املوضوعات 

ة حســب البيئــات واألعــراف موضوعــات ألحكامــه. لــة واملتغــرِّ املتبدِّ
ــة املحافظــة  ــة ذات املســحة الرّباني ــة الديني ــا أن نقــول: إنَّ اهلوي وبذلــك أمكــن لن
م للدين ومل تســمح للمســاس  عــٰى جوهرهــا هــي التــي حفظــت هويــة الثابــت كمقــوِّ
ــه ليــس املقصــود مــن الثابــت هنــا بمعنــٰى الراكــد وغــر  بــه يف هــذا األُفــق، ولُيعَلــم أنَّ
ه املاهــوي وإنَّــا إن حصــل فيــه  ل فيــه تغــرُّ ، بــل هــو الــذي ال يســتوجب التبــدُّ املتغــرِّ
تغــّر وتبــّدل فهــو عــٰى ســبيل تكامــل املاهيَّــة ســواء عــٰى صعيــد اخلطــاب أو غــره، 
فــا بــدَّ أن تكــون ثوابــت الديــن معلومــة، ومســتوٰى معلوميتهــا حمفوظــة وغــر قابلــة 
للــرأي والــرأي اآلخــر، ومــن هنــا ينفتــح جمــال آخــر للمحــرم الدينــي، وال بــدَّ أن 
د ذلــك يف إطــار الــراث الواضــح الــذي نمتلكــه عــن الديــن، ونغربــل منــه مــا  ُنحــدِّ
يناســب املنظومــة التــي نعتقدهــا، وعــٰى هــذا يســر منــوال حتديــد قيــم املنظومــات 

العقائديــة، ومــن بينهــا املنظومــة املهدويــة.
ويف حديثنا عن هذا العنوان )الثابت واملتغيِّ املهدوي( مخس نقاط:

النقطة الأوىل: الق�سّية املهدوية يف العقل الديني واآلية التعامل مع الغيب:
ــٰى  ة ع ــادَّ ــًا بامل ــب أم مقرون ــك الغي ــًا كان ذل ــب مطلق ــن الغي ــث ع ــدَّ أن نبح ال ب
نــا يف دراســة  ــادي)2(، وكيــف تعامــل العقــل الدينــي معــه، ولعلَّ ســبيل الركيــب االحتِّ
رسيعــة يمكــن أن نلقــي نظــرة إمجاليــة عــٰى املــدارس التــي تعاملــت معــه لنســتخلص 

مــن ذلــك مــا هــي اآلليــة األنســب للتعامــل معــه.
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األُوىٰل: مدرسة التعطيل:
ــب فيــه املنظومــة الدينيــة ولــدواٍع  ر خطاباهتــا عــٰى نحــو ُتغيِّ ــا ُتصــدِّ ــع بأهنَّ وتتمتَّ
خمتلفــة، فمــن مواكبــة العصـــر إىٰل املجاملة ولغــة الوســطية إىٰل احلفاظ عٰى املشــركات 

مــع احلضــارات املاّديــة، وغــر ذلــك.
ــف  ونتيجــة ذلــك أنَّ مقــدار الغيــب يف هــذه املدرســة يكــون خجــوالً جــّدًا، وخُيفَّ
ــف حتَّــٰى عــٰى مســتوٰى التســويق،  عــٰى مســتوٰى املاهيَّــة والفكــر واخلطــاب، بــل وخُيفَّ
ــه خطــاب دينــي اعتــدايل، إالَّ أنَّ واقعــه هــو  ــاه البعــض عــٰى أنَّ ــه يتلّق مــع ذلــك كّل

خطــاب دينــي تعطيــي، بــل وابتــذايل.
ولســنا اآلن يف صــدد احلديــث عــن هــذه املدرســة ومبادئهــا، ومبــدأ نشــوئها، ومــا 
دنــا هــو يف  ــا حديثنــا كــا أكَّ نجــم عنهــا مــن آثــار ســلوكية عــٰى الواقــع الدينــي، إنَّ

دائــرة تعطيــل العقــل النظــري.
نــا ال بــدَّ  وكحاجــة رضوريــة وإن كان اســتطرادًا وخروجــًا عــن حمــلِّ بحثنــا إالَّ أنَّ
ــظ  ــة ال حتتف ــرة اخلاصَّ ــٰى يف الدائ ــة حتَّ ــا الدينيَّ ــه جمتمعاتن ــا تعيش ــت إىٰل أنَّ م أن نلتف
ــل  ــرة العم ــة يف دائ ــات ناجع ــاد معاجل ــن إجي ــدَّ م ــب، وال ب ــامل الغي ــاط بع ة ارتب ــوَّ بق

ــة ارتباطهــا بعــامل الغيــب. ــة تقوي وكيفي
ــا  ــا فإهنَّ ــلبي عليه ــة الس ــذه املدرس ــر ه ــة وتأث ــة املهدوي ــط باملنظوم ــا يرتب وفي
حاولــت أن جتعــل هــذه املنظومــة يف الظــلِّ وال خُتِرجهــا يف ســياق بعدها االســراتيجي 
ت لطرحهــا وتقديمهــا  يف الفقــه، بــل َوَســَعْت إىٰل تضييــق االهتــام هبــا وإذا مــا اضطــرَّ
ــن  ــي مضطّري ــا مــوروث دين مهــا بخطــاب خجــول، عــٰى أهنَّ ــا ُتقدِّ جلمهورهــا، فإهنَّ
ــا ال نقــدر عــٰى التعامــل معــه أو فهمــه، فكانــت أقــرب إىٰل املدرســة  ــه وإن كنّ لقبول

الظاهريــة يف تعاملهــا مــع النــصِّ الدينــي مــن غرهــا مــن املــدارس األُخــرٰى.
ــا هــو أثــر واضــح لتعطيــل البعــد الثبــويت يف  ومــا وقعــت فيــه هــذه املدرســة إنَّ

الغيــب.

ي
ور

ك
ش

اإل
د 

م
أح

د 
سيّ

ال



14

الثانية: مدرسة التعجيز:
ــن  ــزل ع ــديQ بمع ــام امله ــة اإلم ــرض قضيَّ ــعت إىٰل أن تف ــة س ــي مدرس وه
ــا  ــن خاهل ــذ م ــة ننف ــة أدوات فكري ــذه القضيَّ ــك يف ه ــا ال نمل ن ــاء أنَّ ع ــا، بادِّ أدواهت
للوقــوف عــٰى منظومتهــا، فاحلجــم املتــاح لنــا لولــوج القضيَّــة املهدويــة إن كان فهــو 
ــة ذات  ــاث مهدوي ــًا يف أبح ــدوران غالب ــج عنهــا ال ــيطة، ونت ــه بس متواضــع ومعطيات

ــك. ــر ذل ــة، وغ ــات اجتزائي ــاد، ودراس ر ومع ــرَّ ــث مك حدي
ــة املهدويــة أقــرب إىٰل اخلــطِّ األمحــر منهــا إىٰل األخضـــر كان ثمــرة  فجعــل القضيَّ
ســلبية ونتاجــًا عقيــًا ألفــكار هــذه املدرســة، فبــدالً مــن أن يكــون العقــل الوحيــاين 
ــه يشــاطر ويشــارك القضايــا الدينيــة األُخــرٰى  ــًا بقضيَّــة اإلمــام املهــديQ، وأنَّ مفعَّ
ــة مــن مــدار إىٰل مــدار آخــر، ونقــوم بعمليــة  ــن مــن ســحب هــذه القضيَّ ــٰى نتمكَّ حتَّ
ــال  ــن خ ــح م ــة أوض ــمل ورؤي ــاج أش ــأيت بنت ــعة لن ــف والتوس ــف والتولي التوظي
ــة. بــدالً مــن ذلــك قــد  ــة ورؤيتهــا للروايــات العامَّ نظــرة واســعة يف الروايــات اخلاصَّ

ــة املهدويــة يف واٍد ال عاقــة لــه بــكلِّ ذلــك. عزلــت القضيَّ
هــت إىٰل حتجيــم القــدرة يف دائــرة املــوروث املهــدوي اخلــاّص،  هــذه املدرســة اجتَّ
ــن مــن خــال نظرهتــا التعجيزيــة مــن االنتقــال مــن زاويــة إىٰل زاويــة ُأخــرٰى  ومل تتمكَّ

يف نفــس املــوروث، فكيــف بــك ومجيــع املنظومــة الدينيَّــة!
الثالثة: املدرسة املنفلتة:

وهــي التــي تعاملــت مــع املنظومــة املهدويــة عــٰى أســاس منهجــي منفلــت وليــس 
مــت ُأطروحــة اإلمــام املهــديQ بعقــل  ــق، فأدخلــت املســالك الباطنيــة، وقدَّ بموفَّ
ت حدودهــا، فابتليــت بأزمــة  باطنــي عــٰى نمــط مــن الكشــف واالســتراق، فتعــدَّ
ــردات  ت املف ــدَّ ــه إذ تع ــا إلي ــة جيّره ــًا ال حمال ــت منهج ــا انتخب ــث إهنَّ ــن حي ــوِّ م الغل
التــي رســمها العقــل الوحيــاين والــراث الدينــي للســر يف طرقــات هــذه املنظومــة، 
، بــل ختبَّــط ومل  بــل إنَّ بعــض صفــوف هــذه املدرســة مل يتفــظ لنفســه بمنهــج معــنَّ

خيــرج بشـــيء يمكــن أن ُيعَتمــد عليــه.
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الرابعة: املدرسة االلتقاطية:
ــاميَّة،  ــر اإلس ــرة غ ــة يف الدائ ــة املهدوي ــذور القضيَّ ــن ج ــت ع ــي بحث ــي الت وه
مــه مــن مشـــروع املنقــذ البشـــري، وســعت إىٰل  فراجعــت العقــل املســيحي ومــا قدَّ
ــة  ــٰى أنَّ البعــض بــدأ يتعامــل مــع قضيَّ تنزيلــه عــٰى املنظومــة املهدويــة إســامّيًا، حتَّ
ٰى باإلنقــاذ أو اإلنجــاء ومل تتعامــل  ــا ظاهــرة نوعيــة ُتســمَّ اإلمــام املهــديQ عــٰى أهنَّ

. ــة شــخص معــنَّ ــا قضيَّ معهــا عــٰى أهنَّ
وســعت هــذه املدرســة إىٰل مجــع املشــركات بــن الديانــات الســاوية عــٰى أســاس 
مــن االســتراد واالنتقــاء وفــق الظاهــرة االلتقاطيــة، فنشــأ مــن جــّراء ذلــك عقليــة 
غيبيــة التقاطيــة أساســها مــوروث الديانــات الســاوية األُخــرٰى، بــل مل يكتــِف ويقف 
ــع دائــرة االلتقــاط واالســتراد االنتقائــي إىٰل دائــرة املوروثات  عنــد هــذا احلــّد إنَّــا وسَّ
الدينيــة غــر الســاوية، فأوجــد توليفــة بــن املنقذيــة وهنايــة العــامل عــٰى أســاس مــن 
ا  ـــر بعضها ظاهــرة اخلاتيــة بأهنَّ ســنن التأريــخ واملــدارس االجتاعيــة احلديثــة التي فسَّ
خاتيــة الكــون عــٰى أســاس نظــم وقوانــن ليــس هلــا أدنــٰى ارتبــاط بالبنــٰى الفكريــة 
الدينيــة، بــل وســعٰى شــطر ثالــث مــن هــذه املدرســة إىٰل التوليــف بــن هــذا املجمــوع 

وبــن مــا يصــل بــن احلــن واآلخــر مــن قفــزات علميــة وتطــّور تكنولوجــي.
اخلامسة: مدرسة اهلامشية:

وهــي مــن املــدارس اخلطــرة حيــث رصفــت اجلهــود الفكريــة عــٰى مفــردات ُتَعــدُّ 
مــن املتغــرِّ الغيبــي فضــًا عــن املتغــرِّ الفكــري مبتعــدة بذلــك عــن الثابــت املهــدوي، 
بــل إنَّ بعضــًا منهــا أقــرب إىٰل الــرف العلمــي، فتكلَّمــت فيــا هــو عــٰى هامــش وطرف 
ة، وابتعــدت عــن املتــن، فنشــأ مــن ذلــك فكــر مهــدوي هــّش ال يمتلــك األصالة  اجلــادَّ
والرصانــة. وكثــرًا مــا تســعٰى هــذه املدرســة إلســقاط املنظومــة املهدويــة عــٰى الواقــع 
اخلارجــي بتكّلــف، وليــس ذلــك إالَّ البتعادهــا عــن العقــل الدينــي والثابــت املهــدوي.
ــاعة  ــن أرشاط الس ث ع ــدَّ ــا تتح ــة عندم ــذه املنظوم ــال: إنَّ ه ــبيل املث ــٰى س وع
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نــا  رهــا لنــا وكأنَّ نجدهــا تتخبَّــط يف حســاهبا، بينــا نجــد العقــل الوحيــاين عندمــا ُيصوِّ
ــه قــد يكــون بيننــا وبينهــا آالف مــن الســنن، وهنــا جيــدر بنا أن نســأل  نراهــا يف حــن أنَّ
وللتنبيــه ال أكثــر: كيــف ســاغ لعاقــل تــرك عقــل - أي العقــل الدينــي - قــادر عــٰى 
اجلمــع بــن هاتــن الظاهرتــن، فعندمــا خُيــِر النبــيُّ األكــرم أو القــرآن عنهــا - أرشاط 
ــا أمــام الســامع، بينــا واقعهــا يفصلــه بحســاب الزمــان املئــات  الســاعة - ترائــٰى وكأهنَّ
بــل اآلالف مــن الســنن؟ ويكفــي هبــذا املنبِّــه أن يشــر إىٰل عجــز غــر العقــل الوحيــاين 

عــن إدراك الوقائــع عــٰى مــا هــي عليــه، وبياهنــا بخطــاب يناســب ذلــك.
السادسة: مدرسة الغيب املحسوس:

ــوس  ــب حمس ــق غي ــة وف ــة املهدوي ــم القضيَّ ــعٰى إىٰل تقدي ــي تس ــة الت ــي املدرس وه
ة ال غيــب الغيــب  م غيــب املــادَّ مــن خــال تنزيلــه عــٰى مفاصــل النظــام املــاّدي لُتقــدِّ
واملعنــٰى، ويف بعــض األحيــان نعيــش يف أواســطنا الفكريــة ودون شــعور وتبــٍن بعــض 
ــدُّ  ــة ت ــذه املدرس ــك. وه ــات إىٰل ذل ــن االلتف ــدَّ م ــا ب ــة، ف ــذه املدرس ات ه ــؤرشِّ م
ــدور  ــا ل ــال تبنّيه ــن خ ــة م ــة االلتقاطي ــن باملدرس ــض األحاي ــي يف بع ــا لتلتق ظاهل
العلــم وتغليبــه عــٰى الغيــب، فهــي تدعــو إىٰل قداســة العلــم، وإن كانــت تلك القداســة 
ـــرت  ــٰى ُفسِّ ملبســة بلبــاس الغيــب فهــو غيــب علمــي خيضــع للمنهــج العلمــي حتَّ
بعــض النظريــات يف إطــار هــذه املدرســة بــأنَّ العقــل اإلنســاين مــرَّ بمحّطــات ثاثــة 
ــة وهــي  ــة الفلســفة، والثالث ــة حمطَّ ــة الغيــب، والثاني عــٰى نحــو التكامــل: األُوىٰل حمطَّ

ــة الغيــب العلمــي. األرقــٰى حمطَّ
السابعة: مدرسة الغيب االستقبايل:

ــا قضيَّــة اســتقبالية بمعــزل عــن  م القضيَّــة املهدويــة عــٰى أهنَّ ويف هــذه املدرســة ُتقــدَّ
مــاٍض عاشــته وحــارض تعيشــه، وتقتصـــر عــٰى مســتقبل ســُيعاش، ووفق هــذه الرؤية 
فــإنَّ القضيَّــة املهدويــة تدخــل يف ســلك التنّبــؤات املســتقبلية وكجملــة ممَّــا َصــَدر عــن 
.)3(Qمــن قبيــل أرشاط الســاعة ومصاديقهــا قضيَّــة اإلمــام املهــدي Nالنبــيِّ األكــرم
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مات األمر املستقبي. فهي بمعزل عن الوقت املعارص وخاضعة ملقوِّ
الثامنة: املدرسة التجريدية:

مــت القضيَّــة املهدويــة عــٰى أســاس مــن البعــد الفلســفي التجريدي  وهــي التــي قدَّ
ــه  ــم في ــن التقدي ــو م ــذا النح ــلوك، وه ــل والس ــرة العم ــة يف دائ ــن أيِّ ملس د ع ــرَّ املج
جتفيــف للقضيَّــة املهدويــة، وهــو أقــرب إىٰل التعطيــل، إذ ســلب منهــا أركان طراوهتــا 

ولطافتهــا ووجدانيتهــا ومل ُيعطِهــا أدنــٰى مســحة يف التأثــر.
هــذه إطالــة رسيعــة عــٰى مجلــة مــن املــدارس التــي تعاملــت مــع الغيــب، ورأينــا 
ــا ابتعــدت عنــه أكثــر عندمــا جنَّبــت نفســها اخلــوض يف حديــث الثبــوت، فقادهــا  أهنَّ
ــب  ــر الغي ــرب يف تفس ــا األق ــا أهنَّ ــدة منه ــاء كّل واح ع ــم ادِّ ــاد رغ ــك إىٰل االبتع ذل

املهــدوي.
النقطة الثانية: غياب البحث الثبوتي يف ق�سّية الإمام املهديQ وعدم الرتكيز عليه:

ــلُّ  ــة ال يق ــة املهدوي ــٰى القضيَّ ــرة ع ــارًا خط ــويت آث ــث الثب ــاب البح ل غي ــجَّ س
ــة كــا يف النقطــة األُوىٰل، فالعقــل الــذي  خطرهــا عــن تفســر الغيــب بصــورة خاطئ
ــة  صــًا، فغيــاب البحــث الثبــويت يف قضيَّ ــة املهدويــة مل يكــن عقــًا متخصِّ ملــس القضيَّ
اإلمــام املهــديQ وعــدم الركيــز عليــه فيهــا كلَّفنــا كثــرًا مــن الضـــرائب يف البعــد 
العقــدي فضــًا عــن الســلوكي، ومــا نعيشــه اليــوم يف أجــواء هــي أقــرب إىٰل الثقافيــة 
ــا هــو نتيجــة هــذا االبتعــاد، والدخــول يف البحــث اإلثبــايت  منهــا إىٰل التخّصصيــة إنَّ
الــذي ســيكون حتــًا منفلتــًا وبــا ضوابــط إذا فصــل عــن الثبــويت منــه، فينتــج عــن 
ــدة وباإلمــام املهــديQ إىٰل  ــا يرتبــط هبــذه العقي ذلــك ختبّطــات كثــرة وخطــرة في
ــة  حــدٍّ يمكــن أن نقــول: إنَّ العقــل الثقــايف عــٰى وفــق هــذا الســر مل يلمــس القضيَّ
املهدويــة إالَّ عــٰى مســتوٰى القشــور، والذبذبــات الواصلــة لنــا عنهــا ضعيفــة جــّدًا، 
ــن  ــل ع ــبه كام ــزل ش ــوم بمع ــش الي ــة تعي ــة املهدوي ــي أنَّ القضيَّ ع ــا أن ندَّ ــا يمكنن ممَّ
املنظومــة املعرفيــة املهدويــة، والســبب يف ذلــك هــي خطــورة املنهــج واالبتعــاد عنــه، 
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ــن  ــد ويف ضم ــا أن نعي ــا هن ــداًء. وعلين ــايت ابت ــث اإلثب ــوء إىٰل البح ــب اللج ــا يوج ممَّ
.Qــة اإلمــام املهــدي ــة التعامــل مــع قضيَّ ــا التخّصــي كيفي عملن

ــة املهدويــة عقــل شــيعي قائــم  ويــقُّ لنــا هنــا أن نســأل: هــل الــذي ملــس القضيَّ
ــزيل  ــعري أو معت ــل أش ــه عق ــض()4(، أم أنَّ ــر وال تفوي ــة )ال ج ــاس نظري ــٰى أس ع
ــو  ــا ه ــر إنَّ ــو التنظ ــعري ه ــزايل أو األش ــل االعت ــن العق ــا م ــود هن ــس املقص - ولي
الواقــع -، فعندمــا نمــرُّ عــٰى بعــض الدراســات يف القضيَّــة املهدويــة نراهــا حوكمــت 
ــاؤالت  ــن التس ــة م ــات مجل ــذه املحاك ــر ه ــٰى أث ــرز ع ــزايل ت ــل اعت ــات عق بمحاك
التــي لــو بنــي يف املحاكمــة عــٰى العقــل القائــم عــٰى أســاس )ال جــر وال تفويــض( 

ملــا بــرز منهــا يشء مطلقــًا.
ــه بواقــع  م لنــا مشـــروع مهــدوي باســٍم شــيعي، ولكنَّ وعــٰى هــذا األســاس ُيقــدَّ

ــزايل. اعت
ــع وإن  ــة أشــعرية عــٰى مســتوٰى الواق ــة بعقلي ــة املهدوي ــا القضيَّ من ــك إن قدَّ وكذل
ــة  ــة إهليَّ ــة اإلمامــة وكوهنــا معادل ــة نبتعــد عــن معادل ــا ال حمال ن يناها شــيعية، فإنَّ ســمَّ
ــب عليهــا مــن  ــر لتقــرب مــن معادلــة الســقيفة ومــا يرتَّ ــة إىٰل احلــدِّ الــذي تتأثَّ رّبانيَّ

ــه. ــا بمعــزل عــن دور اإلمــامQ ورقابت فهــم اإلمامــة، وأنَّ أفعالن
ــزايل أو  ــل االعت ــع العق ــن واق ــج ع ــرٰى تنت ــئلة ُأخ ــاب ألس ــح الب ــذا ينفت وهك
ــه موجود وســيظهر؟  األشــعري، مــن قبيــل: هــل أنَّ اإلمــام خُيَلــق ســاعة ظهــوره أم أنَّ
ل العشـــرات، بــل  ــل؟ وهكــذا ُتســجَّ ــد أم وجــود مفعَّ ــل جممَّ وهــل هــو وجــود معطَّ
ــدة  ــي ولي ــتحياء، ه ــا االس ــد ال يرزه ــي ق ــرة الت ــكاالت املضم ــن اإلش ــات م املئ

ــيعي. ــل الش ــرًا العق ــت ظاه ــزايل وإن ُألبس ــعري أو االعت ــع األش الواق
ــات  ــبب اإلخفاق ــة وس ــة الثالث ــن النقط ــث ع ــال للحدي ــح املج ــا ينفت ــن هن وم

ــتها. ــاذا مسَّ ــة، ومل ــة املهدوي ــت للقضيَّ ــن تأتَّ ــن أي ــرة، وم الكث
ــعٰى  ــا نس ن ــه إىٰل أنَّ ــودُّ أن ُننبِّ ــة ن ــة الثالث ــن النقط ــا ع ــدء يف حديثن ــل الب ــن قب ولك
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لتقديــم دراســة منهجيــة عــن القضيَّــة املهدويــة، وأنَّ الــدارس هلــذه القضيَّــة ال يمكنــه 
ــُيضيِّع  ــه س ــق فإنَّ ــف الطري ــن منتص ــل م ــة إذا دخ ــج املطلوب ــٰى النتائ ــل ع أن يص
ــًا،  ــون طبيب ــل أن يك ــة ونأم ــاّبًا للدراس م ش ــدِّ ــا أن ُنق ــا إذا أردن ــر م ــة، نظ القضيَّ
ــية  ــل الدراس ــكلِّ املراح ــّر ب ــا مل يم ــة م ــداًء إىٰل اجلامع ــه ابت م ــا أن ُنقدِّ ــن لن ــا يمك ف
ــن  ــة م ــر البادي ــد أنَّ الظواه ــا نعتق ن ــة، فإنَّ ــة اجلامعي ــأه للدراس ــبقها لتهي ــي تس الت
ــد عقــل ختّصصـــي يملــك جمموعــة مــن  ــح عــٰى ي ــدَّ أن ُتفَت ــة ال ب النصــوص الديني
لــه ملــسِّ اخلطــاب الدينــي بــا يف ذلــك اخلطــاب املهــدوي، ويف  مــات العلــوم ُتؤهِّ مقوِّ
ــده  نفــس الوقــت النســمح لشــخص يندفــع ليمــسَّ اخلطــاب الروائــي ملحــض تولِّ
ــك  ــدودة دون أن يمتل ــنن مع ــة س ــاته التخّصصي ــٰى دراس ــروره ع ــوزة وم يف احل
ــل الكامــل للتعامــل مــع اخلطــاب الدينــي  التخّصــص واإلتقــان وخيلــق يف نفســه املؤهَّ
مــن خــال امللــكات العلميــة التــي يكتســبها طيلــة فرتــه الدراســية يف هــذا البــاب، 
ــا  ــمُّ م ــي ال تت ــي الت ــصِّ الدين ــص يف الن ــات الفح ــًا بآلي ــه ُأصولي ــرَّ عن ــا ُيع ــذا م وه
 . ــل الفاحــص لدراســة النــصِّ ــة تؤهِّ ــة وختّصصي مل تســبقها مســتلزمات كثــرة علمي
ومــن بــن أبــرز تلــك الثوابــت هــي الثوابــت الدينيــة العقائيــة فضــًا عــن الرعيــة 
التــي يتلّقاهــا الســاعي لتحصيلهــا مــن خــال الدراســة وبمــدٰى ليــس بالقصــر، إذ 
ــا هنــاك نــصٌّ يــراءٰى بعــده عــن القضيَّــة املهدويــة ويقــع يف بــاب أبعــد مــا يكــون  ربَّ
ــص  ــراه املتخصِّ ــدة ي ــذه العقي ــٰى ه ــه ع ــداد ظال ــه وامت ــيس ارتباط ــن َمس ــا لك عنه
ممَّــا ال يمكــن املحيــص عنــه، بــل ويف بعــض األحيــان مــن الضـــرورات التــي يلــزم 

ــي املهــدوي. ــج النــصِّ الدين ــارش عــٰى نتائ ــره املب الوقــوف عندهــا لتأث
ــمولية  ــة ش ــاك دراس ــن هن ــا مل تك ــة م ــة املهدوي ــسَّ القضيَّ ُ ــن أن َت ــإذن ال يمك ف
م دراســة  للنــصِّ الدينــي، فــا يمكــن أن نســمح ألنفســنا فضــًا عــن غرنــا أن ُنقــدِّ
ــص  عــٰى أســاس نــصٍّ مهــدويٍّ وصــل إلينــا مــن غــر إخضاعــه لغربلــة مــن متخصِّ
ــًا  ــة مرسح ــة املهدوي ــون القضيَّ ــمح أن تك ــار، وال نس ــذا املض ــاع يف ه ــب ب وصاح
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حلديــث العقــل اجلمعــي وغــر التخّصصـــي أو تكــون مســـرحًا ملــن لديــه أزمــات 
ــاه  ــة فيندفــع باجتِّ ــة معيَّن ــاذ رمزي ــه عــٰى اختِّ ــه عقل ــة، ويّث ــٍة معيَّن يف مــكاٍن مــا وزاوي

ــات. ــك الرغب ــباعًا لتل ــا إش ــك منه ــق ذل ــاعيًا خل ــة س ــة املهدوي القضيَّ
غ ذلــك وأن يرتضيــه شــخص يــرم عقيدتــه يف قضيَّــة ُأريــد  كيــف يمكــن أن ُيســوِّ
ــي  ــق، وال يرت ــة اخلل ــام غاي ــاوي وت ــي الس ــروع اإلهل ــارة امل ــون عص ــا أن تك هل

هــذا يف مســألة جزئيــة - فقهيــة - حمــدودة التأثــر.
النقطة الثالثة: مداخل وقوع الإخفاق يف الق�سيَّة املهدوية:

يف أنَّ الثابــت هــل هــو ثابــت فكــر أم ديــن أم خطــاب؟ وهــل يمكــن االســتعاضة 
ــن  ــج ع ــاف النات ــه االستكش ــي من ــل نعن ــه؟ ب ــر وفق ــا أن ال نس ــره إذا أردن ــه بغ عن
بــذل الوســع التخّصصـــي املســتلزم للغــوص يف أعــاق القضيَّــة املهدويــة، والكشــف 

عــن ارتباطاهتــا باملنظومــة الدينيــة.
ــم  ــة لتنظي ــة املهدوي ــة بالقضيَّ ــردات ذات العاق ــض املف ــال بع ــن خ ــك م وذل
ــا  ــاف هن ــي باالستكش ــا، وال نعن ــا فيه ــاف م ــل استكش ــن أج ــة م ــة املهدوي القضيَّ
ــص  ــد وفح ــٰى جه ــاج إالَّ إىٰل أدن ــي ال حتت ــيطة الت ــار البس ــم واآلث ــاف االس استكش

ــص. ــر املتخصِّ ــن غ ــو م ول
ــب أذهاهنــم  فالعبوديــة هلل تعــاىٰل يفهمهــا النــاس عــٰى بســاطتهم بمقــدار مــا ُيركِّ
ــم وال  ــم أذهاهن ــه هل ــًا صنعت ــدون مصنوع ــم يعب ــة ه ــود، ويف احلقيق ــن معب ــم م هل
Y )التوبــة: 29(، وجــاء  ــّقِ يعبــدون اهلل بــا هــو، قــال تعــاىٰل: fَوال يَِديُنــوَن دِيــَن اْلَ
ــه فهــو  ــة عــن اإلمــام الباقــرQ: »كلُّ مــا ميَّزتــوه بأوهامكــم يف أدقِّ معاني يف الرواي

ــم«)5(. ــردود إليك ــم م ــوق مثلك خمل
ــة  ــل، ألنَّ املنظوم ــن الباط ــون دي ــم يدين ــعرون أهنَّ ــن ال يش ــون ولك ن ــم متديِّ فه
الســاذجة البســيطة املسرســلة املقلوبــة املنفلتــة التــي مل حتفــظ املوازيــن وتــراِع الثوابت 

خلقــت هلــم إهلــًا وفــق رؤيتهــم وليــس وفــق احلقيقــة الواقعيــة.
*   *   *
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ث يف بعــض املفــردات  م مشـــروعًا مهدويــًا متكامــًا ال بــدَّ أن نتحــدَّ فلكــي ُنقــدِّ
ــة وعــدم الوضــوح نتــج  ــي إن أصــاب أّي منهــا الغمــوض والتشــويش والضبابي الت

ش ومربــك ومنهــار. عنهــا مــروع مشــوَّ
ومن هذه املفردات:

1 - املنظومة العقائدية:
ورضورة أن تأخــذ نصيبهــا مــن الوضــوح والصفــاء، ألنَّ التشــويش فيهــا ينعكــس 

ســلبًا عــٰى رســم القضيَّــة املهدويــة وضبطهــا، ونذكــر لذلــك نــاذج:
أ( صفات الباري الذاتية:

عــي أنَّ مــن املحــال فهــم اإلمــام املهــديQ مــا مل ُتفَهــم الصفــات الذاتيــة  نــا ندَّ فإنَّ
ــة دون أن يمــرَّ بمراحــل  م شــخصًا إىٰل دراســة جامعي ــا أن ُنقــدِّ ــل منّ ــة وال ُيتأمَّ اإلهليَّ
ث عن  م مشـــروعًا يتحــدَّ ــطة واإلعداديــة، وأيضــًا ال يمكــن أن ُنقــدِّ االبتدائيــة واملتوسِّ
ــؤ  ــد ُنفاَج ــة، فق ــة املهدوي ــه يف القضيَّ ــت ال نرتضي ــس الوق ــان، ويف نف ــل األدي تكام
بســؤال يف دائــرة احلديــث عــن القــدرة وأنَّ اهلل تعــاىٰل لِـــَم ملْ يــأِت بالديــن اإلســامي 
منــذ خلــق آدم؟ فهــل هــو عجــز يف قدرتــه تعــاىٰل اهلل عــن ذلــك؟ فيــأيت اجلــواب منَّــا 
ــر  ــذا التأخ ــٰى ه ــن اقت ــي للدي ــر التكام ــال أنَّ الس ــو اإلمج ــٰى نح ــرّدد وع ــا ت وب

وآلالف مــن الســنن.
ومن هذا اجلواب يمكن أن نقول:

ــه  ــت نمنع ــس الوق ــان، ويف نف ــرة األدي ــي يف دائ ــر التكام ــذا الس ــض ه مل نرت
ــل  ــا أنَّ التكام عان ــد، وُمدَّ ــا واح ــي فيه ــع أنَّ الداع ــديQ، م ــام امله ــة اإلم يف قضيَّ
يصــل يف الديــن الواحــد وهــو ديــن اإلســام وال يعنــي هــذا التكثُّــر، فالكثــرة هنــا 

ــابقًا. ــاه س ــا بيَّن ــٰى م ــت ع ــر الثاب ــرة غ ــل يف دائ ــدة، فتكام ــا الوح عينه
ــر  ــّم أث ــن ث ــا يف الدي ــة وأثره ــم واإلرادة اإلهلي ــدرة والعل ــة الق ــم حقيق ــا مل نفه ف
التكامــل يف الديــن مــن جهــة ُأخــرٰى وحــدود دائرتــه وســعة حركتــه ال يمكــن لنــا 
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ــل  ــة املهدويــة بشــكل واضــح، وكثــرًا مــا نقــع يف التخّبطــات ونرجَّ أن نفهــم القضيَّ
ــا  عــن الصعــود يف الفهــم واالعتقــاد فضــًا عــن الســلوك، ليــس ذلــك إالَّ البتعادن

ــا إىٰل املتغــرِّ واالســتئناس بــه. عــن الثابــت وأثــره وركونن
ب( النبوة: 

ــا  ــدار ارتباطه ــا ومق ة وحدوده ــوَّ ــا بالنب ــرة اعتقادن ــكام يف دائ ــري ال ــذا جي وهك
بصفــات البــاري مــن جهــة، وباإلمامــة مــن جهــة ُأخــرٰى، فمــن يعتقــد بــأنَّ النبــيَّ 
ــة  ــة وتنفيذي ــة حكمي ــة وقضائي ــة إفتائي دة تريعي ــدِّ ــوٰى متع ــك ق ــرمN يمل األك
ــا إىٰل  ــا إليهــا التحقيــق كــا يقودن ــة التــي يقودن ــه التكويني ــة فضــًا عــن واليت إجرائي
ــة عــٰى أمــوال النــاس،  ــه يملــك واليــة خاصَّ مــة فضــًا عــن أنَّ القــوٰى الثــاث املتقدِّ
 Nــرم ــيَّ األك ــأنَّ النب ــد ب ــن يعتق ــك عمَّ ــد ذل ــن يعتق ــف م ــهم خيتل ــٰى أنفس ــل ع ب
ــه ــن يعتقــد أنَّ مشـــروع رّبــاين لكــن دائــرة قداســته ضيِّقــة، وهــذا خيتلــف جــذرًا عمَّ
مــه كإنســان مــن ســائر  ة وُيقدِّ N مشـــروع بشـــري فُيغيِّــب فيــه البعــد الســاوي باملــرَّ
البشـــر لُيدِخــل املنظومــة النبويــة يف إطــار الفكــر الدينــي عــٰى أســاس تييــع مقولــة 

س بنحــو يفــرض هلــا مســتوًى هابطــًا مــن الفهــم. امُلقــدَّ
ــر عــٰى املنظومــة املهدويــة وينتج  مــة يؤثِّ فهــذا الفهــم هلــذه املنظومــة بأنحائهــا املتقدِّ

ة. منظومــات وأفــكارًا وعقائــد خمتلفــة بعضهــا عــن بعــض باملرَّ
ج( الغيب:

ــا - أي  دة وعاقته ــرَّ ــوامل املج ــب والع ــة بالغي ــة املنظوم ــط بعاق ــا يرتب ــا في أمَّ
ــرٰى،  ــة ُأخ ــن جه ــان م ــع اإلنس ــا م ــة وعاقته ــن جه ــع اهلل م ــة - م ــة الغيبي املنظوم
م مشـــروعًا منســجًا مــع هــذه البنيــة حتَّــٰى نــرك احلركــة يف الدائــرة  فــا بــدَّ أن ُنقــدِّ
ــا إىٰل أنَّ  ــي مفاده ــة ينته ــرة ممتلئ ــة إىٰل دائ ــذه الرؤي ــال ه ــن خ ل م ــوَّ ــة، ونتح الفارغ
ــجودًا  ــا س ــس ذاك منه ــراب آدم لي ــام حم ــة أم ــجود للمائك ــاىٰل بالس ــاب اهلل تع خط
ــاب  ــو خط ــا ه ــط، وإنَّ ــه فق ــرة قصصيت ــت دائ ــٰى، وبقي ــرم وانقضـ ــد ان ــًا ق حدوثي
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ــة أن  ــم والرؤي ــذا الفه ــٰى ه ــرية ع ــدَّ للبشـ ــا ب ــًا، ف ــا كان حدوثي ــي ك ــي إبقائ بقائ
ب إليــه بفــرض الطاعــة  تــؤّدي ســجودها - املعنــوي - أمــام اإلنســان الكامــل وتتقــرَّ
ــدَّ أن نقرأهــا يف ضمــن ماكاهتــا  ــة ال ب ــلَّم كاالهتــا، وهــذه القضيَّ لرتقــي هبــا يف ُس
ة،  ــوَّ ــرة النب ــات، ودائ ــرة الصف ــة: دائ ــر الثاث ــذه الدوائ م يف ه ــدِّ ــا مل ُنق ــة، وم احلكمي
نــا  ع عليهــا، دراســة موفقــة وبحثــًا دقيقــًا، فإنَّ ودائــرة الغيــب، ومــا يرتبــط هبــا ويتفــرَّ

ــة. ــة املهدوي ــا عــن ذلــك نبتعــد عــن القضيَّ بمقــدار بعدن
2 - املنظومة الفكرية:

فــإنَّ كلَّ ممكــٍن ســواٌء كان إمكانــه عــٰى الصعيــد الذهنــي أو اخلارجــي، فــإنَّ هنــاك 
د قيمتــه، نمــرُّ عليهــا رسيعــًا: عوامــل حُتــدِّ

ل: العلَّة الفاعليَّة: العامل األوَّ
ــا  ــل أهنَّ ــا: ه ــرة تواجهن ــن أيِّ فك ــل ع ــذا العام ــال ه ــن خ ــأل م ــا نس وهن
ــبب  ــاف يف س ــٰى اخت ــري ع ــن البشـ ــات الذه ــن خمرع ــاوية أم م ــة س رّباني
اخراعــه؟ أأِلزمــة ختيليــة أم تعثُّــر نظــري أو عمــي يف حركــة العقــل أم تعّصــب أم 
هــوٰى نفســـي؟ فضــًا عــن الدعــوات التــي تنشــأ مــن شــهوات جتــرُّ إىٰل تأســيس 
ديانــات بشـــرية أو مذاهــب. وينبغــي أن ال يغفــل هنــا تأثــر عنــارص ُأخــرٰى مــن 
قبيــل امُلِعــدِّ والشـــرط، فــإنَّ كلَّ ذلــك يدخــل يف حتديــد هويــة املشـــروع. وينبغــي 
ل مــا ُيســَئل عنــه إذا تَّــت مواجهتنــا مــن ِقَبــل البعــض بالدعــوة إىٰل  أن يكــون أوَّ
ــذات  ــاط بال ــم االرتب ــن حج ــّم ع ــة ث ــه الفاعلي ت ــن علَّ ــأل ع ــا أن نس ــروع م م

ــة. اإلهلي
وينبغــي أن ال ُيغَفــل هنــا أنَّ هنــاك انحرافــًا ينشــأ مــن خلــق فكــرة وحماولــة جــّر 

انتســاهبا إىٰل اهلل تعــاىٰل.
وأنَّ هــذا احلديــث تــارًة يكــون يف ســياق البعــد الثبــويت يف االنتــاءات، وُأخــرٰى 
يكــون يف البعــد اإلثبــايت، وبمجمــوع األســئلة التــي ُتطــَرح يف كلِّ زاويــة مــن هــذه 

ي
ور

ك
ش

اإل
د 

م
أح

د 
سيّ

ال



24

ــن مــن ضبــط موضوع  الزوايــا يتَّضــح لنــا حجــم البدعــة عــن حجــم احلقيقــة، ونتمكَّ
ــه هــل ابتــي بابتــداع مــا ويف أيِّ زاويــة منــه؟ حمــّل الســؤال، وأنَّ

ــض  ــاظ بع ــه بلح ــديQ، فإنَّ ــام امله ــرة اإلم ــث فك ــّل البح ــا حم ــذ قضيَّتن ولنأخ
أبعادهــا يتــمُّ تأمينهــا عــٰى أســاس منظومــة عقليــة صـــرفة دون اخلــوض يف أجــواء 
دة ومنضبطــة  النــّص الدينــي، وإذا مــا احتيــج إليــه يكــون وفــق موازيــن حمــدَّ
ــا  ــم أنَّ عندن ــذا الفه ــٰى ه ع ع ــرَّ ــا، ويتف ــايت منه ــد اإلثب ــب البع ــا، ويف جان ــا أرشن ك
ــة يف شـــيء  ــًة وال ختتلــف عــن العامَّ ــل العقــل بإثباهتــا، وخاصَّ ــًة يتكفَّ تــن: عامَّ مهدويَّ
ــات  ــنَّ ذي اخلصوصي ــرد املع ــٰى الف ــه ع ــاّم وتطبيق ــر الع ــك الفك ــل ذل إالَّ يف تنزي
دة، وهــذا التطبيــق لــه آلياتــه ومعايــره، ويكشــف عــن مــا ورائيات  والصفــات املحــدَّ
االنتــاء إىٰل الفكــرة، ومصــادر األخــذ يف تأمينهــا، ومقــدار توّفــر تلــك اخلصوصيــات 

ــتجائها. ــة الس ن املؤمِّ
ــن لنــا االرتبــاط باملصــدر، وتكشــف عــن االرتباطــات اخلفيَّة  ــة الفاعليــة تؤمِّ فالعلَّ
ــاىٰل  ــة اهلل تع ــل القضيَّ ــل ِعَل ــات، فه ــك االرتباط ــم تل ــن حج ــاة، وع ع ــا املدَّ للقضاي
ــة الفاعليــة وجهتهــا نبحــث عــن  ســة أم غرهــا؟ وبعــد حتديــد تلــك العلَّ وذاتــه املقدَّ
حجــم االرتبــاط، وهــذا كــا قلنــا معيــار مهــمٌّ جــّدًا يف حتديــد االنتــاء واالنتســاب، 

ومقــدار االنحــراف يف نفــس الوقــت.
م  ــد عــى رضورة االطمئنــان يف التلّقــي، فعــٰى وفــق امليــزان املتقدِّ ونتيجــة هــذا نؤكِّ
نعــرف مــن أيــن نأخــذ، وملــن نســمع، عــٰى أنَّ مســتلزمات املنظومــة الثبوتيــة فضــًا 

ــرة بمقــدار فحصــه وجــّده واشــتغاله. ــص موفَّ عــن اإلثباتيــة للفاحــص املتخصِّ
م  ــة فاعلــة مستشــعرة، وبــن مــا تقــدَّ ويمكــن أن نلحــظ الرابــط بــن كــون العلَّ
منّــا مــن تأثــر البحــث التوحيــدي الثبــويت كصفــات البــاري عــٰى الفكــرة املهدويــة، 
ــر عــٰى  وأنَّ هــذا البحــث الثبــويت وهــو بطبيعتــه بحــث يف الثابــت يمــدُّ بضالــه ويؤثِّ
ــاىٰل  ــع اهلل تع ــة م ــا مرتبط ــرة وأهنَّ ــرك إىٰل الفك ــها، فنظ ــاء ُأسس ــة وبن ــرة املهدوي الفك
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الكامــل يف كلِّ صفاتــه تعطيــك انتقــاالت منظَّمــة يف زوايــا البحــث، وال ُتبتــٰى ببعثــرة 
ــذا  ــن ه ــرَّ ع ــد ُيع ــذا. وق ــة وهك ــة واللطفي ــة والقادري ــا احلكمي ــرٰى فيه ــرة، ف الفك
النظــم عــٰى لســان بعــض الباحثــن باألُصــول املوضوعــة قبــل الدخــول يف البحــث 

املهــدوي.
ــاحة،  ــذه الس ــة يف ه ــاس، ونازل ــذا املق ــن ه ــدة ع ــرة بعي ــا الفك ــا إذا افرضن أمَّ
فســنعيش حتــًا نتيجــًة هلــذا التحديــد والتضييــق مــع فكــرة فاقــدة جلاهلــا ورونقهــا 
وجاذبيتهــا وتأثرهــا وعامليتهــا وقدرهتــا، ويــزداد اقرابنــا مــن أفــكار العقــل التخّيــي 
كلَّــا زاد ابتعادنــا عــن أفــكار العقــل اإلهلــي ذي األفــكار الســاوية املنظَّمــة املنضبطــة 

. ــد الزمــاين الظــريف املتغــرِّ املتكاملــة البعيــدة عــن التوّل
ــرة  ــق فك ــٰى خل ــدران ع ــكان ال يق ــان وامل ــري الزم ــه أنَّ عن ــكَّ في ــا ال ش إذ ممَّ

ــة. ثابت
ــرّدد  ــا ت ــول ب ــة نق ــرة املهدوي ــيس الفك ــخ تأس ــن تأري ــخص ع ــألنا ش ــإذا س ف
ــة نقــول بخطــاب:  ــي، وعــن خطــاب الفكــرة املهدوي ــخ تأســيس الفكــر الدين بتأري

ــواله«)6(. ــيٌّ م ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن »م
ــدت ال بعــد  ــس هلــا وبنــٰى منظومتهــا، فهنــاك تولَّ إنَّ ذلــك اخلطــاب هــو مــن أسَّ

قرنــن أو ثاثــة مــن الزمــن)7(.
ــه،  ــكاك مع ــًا ال انف ــا تازم ــًا، وتازمت ــان مع ــدت الفكرت ــوم تولَّ ــك الي ــي ذل فف
ــة،  ــة، فــا يمكــن لــك أن َتفــِرض إمامــة بــا مهدوي فكــرة اإلمامــة وفكــرة املهدوي

ــس. ــس بالعك والعك
ــتجاؤه  ــي اس ــويت ينبغ ــث ثب ــة بح ــرة اإلمام ــٰى فك ــة ع ــرة املهدوي ــف الفك فتوقُّ
دة يف األبحــاث الثبوتيــة، ثــّم  بشــكل واضــح ضمــن املوازيــن واألُُطــر املحــدَّ
ــة اإلثباتيــة التــي منهــا حديث  االســتدالل عــٰى هــذا الرابــط الثبــويت يف اإلمامــة باألدلَّ
ــة  ــة لتقــوم بعملي ــة عــٰى األبحــاث اإلثباتي ل األبحــاث الثبوتي ــزَّ ــر، وهكــذا تتن الغدي
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ــات  ــل االلتقاط ــن قبي ــي م ــراق البدع ــن االخ ــت م ــس الوق ــة يف نف ــط واحلاي الضب
ــرة عــٰى فكــرة اإلمامــة وتضييقهــا يف دائــرة معيَّنــة، وإالَّ فبحســب املنطــق  ــنّية املؤثِّ السُّ
ــّم إنَّ  ــة. ث ــة إىٰل القــول بالفكــرة املهدوي الشــيعي فــإنَّ القــول باإلمامــة جيــرُّ بــا حمال
ــط إالَّ  ــي ال ُتضَب ة، وه ــوَّ ــرة النب ــط فك ــه إالَّ بضب ــن ضبط ــة ال يمك ــول باإلمام الق
عيــه مــن أنَّ هــذه األبحــاث سلســلة مرابطــة متكاملــة  بالتوحيــد، هــذا هــو الــذي ندَّ
ــويت الصحيــح اســتحال إجيــاد فــراغ فيهــا، كــا اســتحال  إذا ســارت يف إطارهــا الثب

انفصــال بعضهــا عــن بعــض.
ــاذا  ــويت فل ــي الثب ــط املنطق ــذا الراب ــن ه ــون م ــا تقول ــر ك ــل: إذا كان األم إْن قي
ــة؟ ــكارًا لإلمام ــرٰى أو إن ــب األُخ ــض املذاه ــل بع ــن ِقَب ــة م ــكارًا للمهدوي ــد إن نج

ــا إنكارهــم نشــأ  ــة أو اإلمامــة، وإنَّ ــدأ مــن املهدوي ــا نقــول: إنَّ إنكارهــم مل يب فإنَّ
ــن هلــم  عــن إنــكار بعــض الصفــات اإلهليــة أو عــدم اســتيضاحها لدهيــم بشــكل ُيؤمِّ
االنتقــال املنطقــي املتسلســل منهــا إىٰل غرهــا، فلــو كانــت مســتوضحة بالشــكل الذي 

هــو موجــود لــدٰى أتبــاع أهــل البيــتK ملــا ســاغ هلــم اإلنــكار إالَّ جحــودًا.
ــول  ــن القب ــار ال يمك ــذا اإلط ــة يف ه ــًا أنَّ املهدوي ــا أيض ــف لن ــا ينكش ــن هن وم
ــٰى  ــًا، بمعن ــًا ثبوتي ــًا عقلي ــل ليــس تنزي ــرد، نعــم هــذا التنزي هبــا إالَّ بتنزيلهــا عــٰى ف
ــل  ــم العق ــد أن نظَّ ــا بع ــات، وإنَّ ــال اجلزئي ــه ال ين ــه، ألنَّ ــداّل علي ــو ال ــل ه أنَّ العق
ــذ دوره،  ــل أن يأخ ــات والدلي ــال لإلثب ــح املج ــكل يفس ــا بش نه ــة وأمَّ ــا العامَّ القضاي
فيــأيت النــصُّ الدينــي لُرِشــد إىٰل اإلمــام، ومــن هــو، وُيبــنِّ خصائصــه وصفاتــه ومــا 

ــة. ــة الدليلي ــاث اإلثباتي ــٰى األبح ــد ع ــا يعتم ــك ممَّ إىٰل ذل
ة الغائيَّة: العامل الثاين: العلَّ

نحــن نعتقــد أنَّ هنــاك علــًا دانيــة وُأخــرٰى عاليــة، كــا أنَّ هنــاك توّســطًا يف العلل، 
ــة.  ــدة أو القريب ــن العلــل البعي ــًا ب ــرٰى تصادم ــدة، وال ن ــة والبعي ومنهــا أيضــًا القريب
ــر فيهــا الغايــات القريبــة وكذلــك  ويمكــن أن نقــول: إنَّ أيَّ فكــرة دينيــة ال بــدَّ أن تتوفَّ
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ــي،  ــل العم ــة العق ــن منظوم ــة م ــقِّ املنبثق ــدل واحل ــة كالع ــات القريب ــدة، والغاي البعي
ل  وهــو مــا ُيعــرَّ عنــه بإنبغــاء الفعــل، فــا بــدَّ أن ترســو قيــم العقــل العمــي لُتشــكِّ

هــات األخــاق والتريــع، إذ التريــع لــه مرتبتــان: ثبوتيــة، إثباتيــة. منظومــة ُأمَّ
ــه يف تأمــن مســائل  دة عــن دور االجتهــاد وحملِّ ــات متعــدِّ وتوَجــد يف البــن نظري
ات،  هــذه املراتــب، وهــل يوجــد يف البــن منطقــة فــراغ التــي هي ُتَعــدُّ يف دائــرة املتغــرِّ
ات - معاكســة ومشاكســة للثوابــت، بــل تتَّســق  عــٰى أن ال ُتفــَرض دائرهتــا - املتغــرِّ
فيــا بينهــا فينشــأ تــام الصلــح واألُلفــة والــوءام، وأنَّ هــذا املتغــرِّ ينــال تغــّره مــن 
الثابــت، إذ لــو مل ينــل تغــّره مــن الثابــت مل يكــن للمتغــرِّ أدنــٰى قيمــة. وعــرَّ بعــض 

العلــاء عــن هــذه املنطقــة بنظريــة الزمــان واملــكان)8(.
إنَّ الغايــة القصــوٰى تتمثَّــل بلقــاء اهلل تعــاىٰل، إذ الغايــة مــن كلِّ مفــردة يف املنظومــة 
ــة أو  ــة داني ــرة دينيَّ ــكلُّ فك ــذا ف ــٰى ه ، وع ــبِّ ــذا املص ــبَّ يف ه ــدَّ أن تص ــة ال ب الدينيَّ
ــر فيهــا القابليــة لتأمن لقــاء اهلل تعــاىٰل؟ وكلُّ  ــطة ال بــدَّ أن نســتنطقها لنجــد أيتوفَّ متوسِّ
ــا فاقــدة لقيمتهــا. وهــذا هــو الــذي ُنعــرِّ عنــه بالســر  ــن لنــا ذلــك فإهنَّ فكــرة ال ُتؤمِّ
ــي  ــاء لرتق ــاق الس ــق بأخ ــدَّ أن يتخلَّ ــد ال ب ــة، وأنَّ العب ــة الدينيَّ ــي باملنظوم التكام
للقــاء اهلل ويدنــو - ال دنــوًا مكانيــًا أو زمانيــًا - منــه تعــاىٰل، وهــذا مــا يفتــح لنــا البــاب 

للعامــل الثالــث، فنقــول:
ة: العامل الثالث: العلَّة الصوريَّ

ــا أن  ــا منهــاج التفكــر، ويمكــن لن ــم لن ــا ُتنظِّ ــة بالغــة، ألهنَّ ونعترهــا ذات أمّهي
ــة( التــي مــن خاهلــا  ــة الديني ــة املعرف ُنســّميها بحســب املصطلــح العلمــي: )نظري
ــن  ــات، إذ ال يمك ــول إىٰل الغاي ــات الوص ــٰى آلي ف ع ــرَّ ــل ونتع ــف املجاهي نستكش
لإلنســان يف زماننــا أن ياكــم مفــردة دينيــة دون أن يملــك منظومــة معرفيــة، 
فدوهنــا يقــع يف التخّبــط لعــدم امتاكــه امليــزان الــذي يــوزن بــه املفــردات، وبالتــايل 
ــة  ــا ُتعطــٰى إذا وجــدت آلي ــة، فالقيمــة إنَّ ال يمكــن اعطــاء املفــردات قيمهــا الذاتي
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ــاه معرفــة  وزهنــا، فمتــٰى مــا كان هنــاك تنظيــم ومنهجــة ونظريــة معرفــة ســـرنا باجتِّ
قيــم املفــردات وضبطهــا لتأمــن حصــول نتائجهــا بشــكل دقيــق، ويف هــذا املضــار 
ال بــدَّ أن نقــف عــٰى مــا نحصــل بــه قيمــة العقــل والوحــي والعلــم. وعــٰى ســبيل 
ــر عــٰى املنظومــة  املثــال: نظريــة العليــة واملعلوليــة هــل نقــول هبــا أو ال؟ وهــل تؤثِّ
ــدق  ــر الص ــي معاي ــا ه ــض؟ وم ــا البع ــع بعضه ــا م ــات مفرداهت ــة وعاق الديني

ــات؟ ــذب يف املعلوم والك
ــة الدينيــة، وتفريغهــا عــن ضابطــة الصــدق  ــاه محاســية القضيَّ البعــض يتَّجــه باجتِّ
ــن  ــا وع ــن حمتواه ــا ع ــراج هل ــة إخ ــاس والعاطف ــرة احل ــا يف دائ ــذب، وبإدخاهل والك
آثاراهــا، إذ ســتبقٰى حبيســة النفــس وتأثرهــا ضمــن حــدود هــذه الدائــرة ال أكثــر، 
ــا مفــردات خياليــة ال واقــع هلــا وإن أثَّــرت يف وجدان األشــخاص،  بــل ســتوَصف بأهنَّ
ــن العاطفــة اهلّياجــة إىٰل حــدِّ البــكاء، ولكــن رسعان  نظــر متابعــة مشــهد ســينائي يؤمِّ
ــر الباكــي  مــا ختبــو هــذه الشــحنات الداخليــة العاطفيــة، ويصــف نفــس ذلــك املتأثِّ

ــه خرافــة وخيــال وال واقــع لــه. املشــهد بأنَّ
ونحــن ال ُنعطِّــل العاطفــة املنضبطــة، بــل نســعٰى لضبــط معيــار صــور املفــردات، 
ــق، وإن  ــاح ال يســتطيع ســلوك الطري ــق، فمــن ال يملــك املصب ــاح الطري ــا مصب ألهنَّ

ــاه املعاكــس)9(. ــا يســر باالجتِّ ســلكه فربَّ
ــة -،  ــة الصوريَّ ــو العلَّ ــاح ه ــاح - واملصب ــك املصب ــًا وال نمل ــك طريق ــد نمل فق

ــًا. ــه حت ــُيضيِّع طريق ــه س ــن ال يملك وم
فالطريق يشء واملنهج املعريف يشء آخر.

ننــا مــن غربلــة النظريــات املوجــودة،  فــا بــدَّ مــن أن نملــك منهجــًا معرفيــًا ُيمكِّ
ثنــا عنــه يف العامــل الثــاين مــن  عــاة مــا حتدَّ ــن لنــا هــذه املفــردات املدَّ لنــرٰى هــل ُتؤمِّ

لقــاء اهلل التكامــي أم ال؟
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ة املاّدية: العامل الرابع: العلَّ
يــن هــو  ــة املاّديــة هلــذا الدِّ ــا جــيء بــه ألجــل اإلنســان، فالعلَّ نعتقــد أنَّ الديــن إنَّ
، بــل  ــامٍّ ــه حيــوان ناطــق غــر ت هــذا املخلــوق - اإلنســان -، فتعريــف اإلنســان بأنَّ

ــه. هــو حــيٌّ خمتــار ُمَتألِّ
ــة حضــور مجيــع العوامــل األربعــة فضــًا  ــد الســتيضاح الصــورة أْن البديَّ ونؤكِّ
ــا  ــدة منه ــف واح ــاين، إذ بتخّل ــن الوحي ي ــق الدِّ ــٰى يتحقَّ ــرائط حتَّ ــع والشـ ــن املوان ع
ــن نتائجهــا بلحــاظ  ــن وتؤمِّ ــا تؤمَّ ــة إنَّ ســنُبتٰى حتــًا بديــن بشـــري، فاملنظومــة الدينيَّ
العوامــل، ومــا معهــا بعنواهنــا املجموعــي ال االنحــايل، ويف العامــل الرابــع اإلنســان 

ــة املاّديــة - توَجــد نظريــات: - العلَّ
النظرية األُوىٰل:

وهــي نظريــة تقديــس اإلنســان، حيــث حتمــل شــعار: )ال ُيســَئل عــاَّ يفعــل(، وإن 
يل ال يقــول هبــذه النظريــة،  كان احلامــل هلــذا الشــعار عــٰى مســتوٰى احلمــل الــذايت األوَّ
ــا يقــول هبــا عــٰى مســتوٰى محلهــا الشــائع الصناعــي، فينتــج عــن ذلــك ختّبطــات  وإنَّ
هها فُتدِخــل يف  ــة واجتاعيَّــة وسياســيَّة تــدُّ بظاهلــا عــٰى املنظومــة الدينيَّــة لُتشــوِّ فكريَّ
الديــن منظومــات العــادات والتقاليــد والنفعيَّــة، فتخلــق بذلــك دينــًا بشـــريًا ال ُيمثِّــل 
يــن هــو النفــع،  يــن الســاوي إالَّ ببعــض املشــركات اللفظيــة، ألنَّ مــاك هــذا الدِّ الدِّ

يــن الوحيــاين هــو لقــاء اهلل. ــة الغائيَّــة أنَّ مــاك الدِّ م يف العلَّ بينــا تقــدَّ
النظرية الثانية:

ــن ال  ــب، ونح ــألة القط ــم يف مس ــن ِقَبله ــت م ــي ُطِرَح ــاء الت ــة العرف ــي نظريَّ وه
تنــا املختــارة هــي  ــة خملوطــة، إذ تــدور مــدار القطــب، بينــا نظريَّ ــا نظريَّ نرتضيهــا، ألهنَّ

ــة اإلمامــة. نظريَّ
وهنــا يــأيت دور العقــل التخّصصـــي ليمنــع املســاواة بن النظريتــن، وجُيــي النظرية 

.Qالثالثــة، وهــي نظريــة اإلمــام املهدي
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النظرية الثالثة:
ــة املاّديــة اآلخــذ بجميــع أفــراد البشـــرية  نظريــة اإلمامــة، وأنَّ اإلمــامQ هــو العلَّ
ــق علتهــم الغائيَّــة  ــة، لُيحقِّ ــة الصوريَّ ــق هلــم علَّتهــم املاّديــة مــن خــال العلَّ إىٰل مــا ُيقِّ
ــة الفاعليَّــة هنــا هــي نفــس اإلمــام بمعزل  بلقــاء اهلل التكامــي، دونــا أن نقــول: إنَّ العلَّ

ــة الفاعليَّــة هــو اهلل تعــاىٰل دون غــره. عــن اهلل تعــاىٰل، وإنَّــا تبقــٰى العلَّ
ــص  ــاء، وخصائ ــة العرف ــص نظريَّ ــر خصائ ــر نذك ــورة أكث ــتجي الص ــي نس ولك

ــة. ــة اإلمام نظريَّ
فالعرفــاء يقولــون: إنَّ القطــب هــو قلــب العــامل، كــا أنَّ قلــب اإلنســان هــو قطبــه، 
ــان  ــو اإلنس ــم ه ــب عنده ــب، والقط ــون بالقل ــوده مره ــه، ووج ك ــذي ُيرِّ ــو ال وه

الكامــل.
ــه  ــرف بإرادت ــا يع ــان عندم ــة، فاإلنس ــيَّة احلاج ــا الرئيس ــاء مفردهت ــة العرف نظريَّ
للحاجــة - إنَّ تــام الكــال ال أن نطلــب املــاء بــل أن نطلــب العطــش - فاإلنســان إن 
ــا مــن يملــك املــاء فــا يصــل، فــإرادة العطــش  ملــك إرادة العطــش فقــد وصــل، وأمَّ
هــي العنصـــر النافــع دون إرادة املــاء، وإرادة العطــش تعنــي االرتبــاط بالقطــب، فــا 
تهــم نيــل الســر التكامــي لإلنســان إالَّ أن يعيــش هــذه اإلرادة. يمكــن عــٰى وفــق نظريَّ
ــر أنَّ  ــة األم ــع، غاي ــا للجمي ــة وفّياضيته ــة فّياضي ــي نظريَّ ــة فه ــة اإلمام ــا نظريَّ أمَّ
كلٌّ منّــا يأخــذ منهــا حســب إنائــه)10(، فمــن ليــس لديــه إنــاء أو ضــاق إنــاؤه فيحــرم 

بمقــدار ذلــك.
، وال يمكــن الوصــول إليــه إالَّ هبدايتــه، فــا جمــال لوصولنــا  فعطــاء اإلمــام عــامٌّ

.Qأليِّ كــال إالَّ عــن طريــق االرتبــاط باإلمــام املهــدي
إن قيــل: ملــاذا ال نرتبــط بــاهلل تعــاىٰل مبــارشًة وهــو يفيــض علينــا، مــع اعتقادنــا بــأنَّ 

اهلل تعــاىٰل هــو الفّيــاض يف اخللق؟
ــتقطب  ل يس ــلٍّ أوَّ ــود حم ــن وج ــدَّ م ــا ب ــي، ف ــض ال متناه ــاىٰل في ــا: إنَّ اهلل تع قلن
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ــة مــن  ــًا مــن هــذا النمــط مــن الفّياضي مــن اهلل تعــاىٰل هــذا الفيــض، ويكــون مؤهَّ
لــة لــه لذلــك، ليســتقطب هبــا ذلــك الفيــض  خــال الســعة الوجوديــة والعلميــة املؤهِّ
ــة النــاس التــي تّســهم اخلطيئــة فــا يمكــن هلــم تلّقــي الفيــض  ــا عامَّ الامتناهــي، أمَّ

املبــارش، فيتلّقونــه مــن اإلمــامQ بقــدر آنيتهــم.
ــوم  ــام معص ــب، فاإلم ــاف القط ــة بخ ــي العصم ــة تعن ــة اإلمام ــّم إنَّ نظريَّ ث
ــب  ــاف القط (، بخ ــلَّ ــزَّ وج ــه )ع ــن من ــر معل ــاىٰل ظاه ــل اهلل تع ــن ِقَب ــوب م منص
مضمــر ال ُيعــَرف، فمســتورية القطــب ومعلوميــة اإلمــام وعصمتــه فــارق جوهــري 

ــذا وذاك. ــن ه ب
ق واألهــّم: أنَّ اإلمــامQ يملــك مشـــروعًا، وليس مشـــروعه  األمــر الثالــث املفــرَّ

ــاه لقــاء اهلل تعــاىٰل. ــا هدايــة كــون، فهــو يدفــع بالكــون باجتِّ هدايــة فــرد فحســب وإنَّ
ومــن هنــا نشــر إشــارة نجعلهــا نافــذة للبحــث القــادم إن شــاء اهلل تعــاىٰل، فحيــث 
ــود  ــوم رضورة، ووج ــود املعص ــب رضورة، ووج ــان بالغي ــا إىٰل أنَّ اإلي ــا انتهين ن إنَّ
املنهــج رضورة، وأنَّ املعصــوم هــو نظــام خــر ال رشَّ فيــه وتكامــل ال حميــص عنــه، ال 
ــة اثنــا عشـــر، وأنَّ هــذه السلســلة  بــدَّ أن نؤمــن بنظــام الغيــب بعــد أن قبلنــا أنَّ األئمَّ
ــا تســتمرُّ بعــده مــن دون انقطــاع، فــا بــدَّ أن يفــي  تبــدأ بعــد رســول اهللN، وأهنَّ

هــذا اإليــان ال حمالــة إىٰل نظريــة الغيــب واإليــان بــه.
*   *   *
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َعــْن  الَْكِــَم  fُيَّرِفُــوَن  تعــاىل:  قــال     .1

ــاىل:  ــال تع ــاء: 46(، وق ــهYِ )النس َمواِضعِ
 Yِــه ــِد َمواِضعِ ــْن َبْع ــَم ِم ِ ــوَن الَْك fُيَّرِفُ

ْن 
َ
)املائــدة: 41(، وقــال تعــاىل: fيُرِيــُدوَن أ

لُــوا َكَم اهللYِ )الفتــح: 15(. ُيَبّدِ
ل يشء  ــادي هــو أن يتحــوَّ 2. الركيــب االحتِّ

ــل  ــر وُيكمِّ ــيئًا آخ ــر ش ــه إىٰل أن يص يف ذات

بــه ذاتــًا واحــدة، فيكــون هنــاك أمــر 

منهــا  واحــد  كّل  عــن  وهــو  واحــد، 

ــب، كاجلنــن إذا صــار حكيــًا.  وعــن املركَّ

.)283  :6 األربعــة  )األســفار 

ــن ــر املؤمن ــن أم ــة، ع ــن واثل ــر ب ــن عام 3. ع

Q، قــال: قــال رســول اهللN: »عشـــر قبل 

الســاعة ال بــدَّ منهــا: الســفياين، والدّجــال، 

القائــم،  والدابَّــة، وخــروج  والدخــان، 

ــزول  ــا، ون ــن مغرهب ــمس م ــوع الش وطل

ــف  ــرق، وخس ــف باملشـ ــٰىQ، وخس عيس

ــر  ــن قع ــرج م ــار خت ــرب، ون ــرة الع بجزي

عــدن تســوق النــاس إىٰل املحشـــر«. )الغيبة 

للطــويس: 436/ ح 426(.

4. عــن بريــد عمــر بــن معاويــة الشــامي، قال: 

دخلــت عــٰى عــّي بــن موســٰى الرضــا 

ــول اهلل،  ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــرو، فقل بم

ــد ــن حمّم ــا عــن الصــادق جعفــر ب روي لن

L، قــال: »إنَّــه ال جــر وال تفويــض، 

ــال:  ــاه؟ ق ــا معن ــن«، ف ــن أمري ــر ب ــل أم ب

بنــا  »مــن زعــم أنَّ اهلل يفعــل أفعالنــا ثــّم ُيعذِّ

عليهــا فقــد قــال باجلــر، ومــن زعــم أنَّ اهلل 

ض أمــر اخللــق والــرزق  ( فــوَّ )عــزَّ وجــلَّ

بالتفويــض،  قــال  فقــد   Kحججــه إىٰل 

والقائــل باجلــر كافــر، والقائــل بالتفويــض 

مشـــرك«، فقلــت لــه: يــا بــن رســول اهلل، 

فــا أمــر بــن أمريــن؟ فقــال: »وجــود 

ــرك  ــه، وت ــروا ب ــا ُأم ــان م ــبيل إىٰل إتي الس

ــه: فهــل هلل )عــزَّ  ــه«، فقلــت ل ــوا عن مــا هُن

( مشــيَّه وإرادة يف ذلــك؟ فقــال:  وجــلَّ

ــا  ــيَّته فيه ــإرادة اهلل ومش ــات ف ــا الطاع »فأمَّ

ــا،  ــة عليه ــا واملعاون ــا هل ــا والرض ــر هب األم

النهــى  املعاصـــي  يف  ومشــيَّته  وإرادتــه 

ــا«،  ــذالن عليه ــا واخل ــخط هل ــا والس عنه

قلــت: فهــل هلل فيهــا القضــاء؟ قــال: »نعــم 

]مــا[ مــن فعــل يفعلــه العبــاد مــن خــر أو 

شـــرٍّ إالَّ وهلل فيــه قضــاء«، قلــت: مــا معنــى 

ــا  ــم ب ــم عليه ــال: »احلك ــاء؟ ق ــذا القض ه

يســتحّقونه عــٰى أفعاهلــم مــن الثــواب 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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والعقــاب يف الدنيــا واآلخــرة«. )عيــون 

أخبــار الرضــاQ 1: 114/ ح 17(.

ــم 1: 110؛  ــن ميث ــة الب ــج الباغ 5. رشح هن

بحــار األنــوار 66: 292 و293.

ــنَّة،  6. حديــث متواتــر عنــد الشــيعة والسُّ

.12  :1 لألمينــي  الغديــر  راجــع: 

ــرة  ــن أنَّ الفك ــب م ــد الكات ــي أمح ع ــا يدَّ 7. ك

غيبــة  أوائــل  يف  نشــأت  إنَّــا  املهدويــة 

اإلمــامQ. )راجــع: متاهــات يف مدينــة 

.)20 الضبــاب: 

ــاث  ــاح درج يف أبح ــراغ اصط ــة الف 8. منطق

ــن  ــرًا ع ــّدس رّسه( تعب ــهيد )ق ــيِّد الش الس

ــكان  ــان وامل ــر الزم ــا درج تعب ، في ــرِّ املتغ

ــد الســيِّد اخلمينــي  ــه - أي املتغــرِّ - عن عن

ــّدس رّسه(. )ق

ــا  ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن زي ــة ب ــن طلح 9. ع

عبــد اهلل الصــادقQ يقــول: »العامــل عــٰى 

ــق،  غــر بصــرة كالســائر عــٰى غــر الطري

فــا تزيــده رسعــة الســر مــن الطريــق إالَّ 

ــه 4: 401  ــره الفقي ــن ال ي ــدًا«. )م بع

.)5864 ح  و402/ 

ــاِء مــاًء  10. قــال تعــاىٰل: fَأْنــَزَل ِمــَن السَّ

ــْيُل  ــَل السَّ ــا َفاْحَتَم ــٌة بَِقَدِره ــاَلْت َأْوِدَي َفس

ــاِر  ــِه يِف النَّ ــُدوَن َعَلْي ــا ُيوِق ــًا َومِمَّ ــدًا رابِي َزَب

ــَك  ــُه َكذلِ ــٌد ِمْثُل ــاٍع َزَب ــٍة َأْو َمت ــاَء ِحْلَي اْبتِغ

ــُد  َب ــا الزَّ ــَل َفَأمَّ ــقَّ َواْلباطِ ــِرُب اهللُ احْلَ َيْضـ

ـاَس  ــا مــا َينَْفــُع النَـّ َفَيْذَهــُب ُجفــاًء َوَأمَّ

َفَيْمُكــُث يِف اأْلَرِض َكذلِــَك َيْضـــِرُب اهللُ 

.)17 )الرعــد:   17Y اأْلَْمثــاَل 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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توطئة:
ــة أحيانــًا، مفادهــا:  ــة، بــل واخلاصَّ هنــاك إشــكالية ُتثــار يف بعــض األوســاط العامَّ
أنَّ كلَّ رايــة ُترَفــع قبــل قيــام القائــمQ هــي رايــة ضالــة وانحــراف، ممَّــا ُيتِّــم علينــا 
عــدم نصـــرة هــذه الرايــات، وعــدم القيــام بالثــورات، وال دعمهــا، بــل وتقويضهــا 
ــة انحــراف وفســاد، وكذلــك عــدم إقامــة نظــام حكــم ودولــة يف  ــا راي ــًا، ألهنَّ أحيان

عــر الغيبــة، هــذا مــن جانــب.
ــر  ــن األم ــاميَّة م ــت اإلس ــض الثواب ــادم بع ــد ُيص ــذا ق ــر أنَّ ه ــب آخ ــن جان وم
ــاد،  ــدة اإلرش ــم اهلل يف األرض، وقاع ــة حك ــر، وإقام ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع
، ودفــع الباطــل، ونصـــرة املظلومــن، والقضاء عــٰى الظاملن،  ووجــوب إحقــاق احلــقِّ
أو منعهــم مــن الظلم، وتطبيــق أحــكام اهلل اإلجرائيــة، كالقضاء والقصــاص واحلدود. 
وهــذا ال يتــمُّ بأعــٰى مراتبــه أو ال يتــمُّ أساســًا عــادًة إالَّ مــن خــال قيــام ســلطة رشعية 

ــل اهلل فرجــه الريــف(. عــٰى رأس الدولــة أو احلكــم قبــل قيــام القائــم )عجَّ
فكيــف نحــلُّ هكــذا إشــكالية؟ ومــا هــو املــراد مــن الرايــة والقيــام؟ وهــل ذلــك 
ــك  ــاه تل ــا جت ــي وظيفتن ــا ه ــرٰى؟ وم ــة الك ــر الغيب ــة يف ع ــة ديني ــة دول ــايف إقام ين

ــًا؟ الــدول الدينيــة ســلبًا أو إجياب

م�سروعية قيام الرايات والدول
Qقبل ظهور القائم

الشيخ مشتاق الساعدي
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والبحث يف املقام يقع يف حمورين:

ل: عرض روايات املنع ونقدها. املحوراألوَّ

املحور الثاين: شبهة العجز عن إقامة دولة .

ل: عر�ش روايات املنع ونقدها: املحور الأوَّ

 Qة روايــات تــدلُّ عــٰى أنَّ كلَّ رايــة ُترَفــع قبــل قيــام اإلمــام القائــم وردت عــدَّ

هــي رايــة انحــراف، فهــي بظاهرهــا تدعــم فكــرة عــدم إقامــة نظــام حكــم قبــل 

ــل اهلل قيامــه(. قيــام القائــم )عجَّ

حة بذلــك  وهنــاك روايــات تدعــم هــذه الفكــرة غــر تلــك الروايــات املصـــرِّ

ــن: ــات بطائفت ــذه الرواي ــرض ه ــذا نع ــٰى، ل املعن

الطائفــة األُوىٰل: روايــات منــع قيــام رايــة قبــل قيــام القائــمQ، وهــي مــا ورد 

فيهــا لفــظ »كلُّ رايــة ُترَفــع...«.

الطائفــة الثانيــة: روايــات ظاهرهــا منــع القيــام بالســيف أو إقامــة نظــام حكــم 

قبــل القائــمQ، وهــي عــٰى ألســن خمتلفــة.

ا الطائفة األُوىٰل، ففيها روايات، أمّهها: أمَّ

الرواية األُوىٰل:

ــكايف( ــّي يف )روضــة ال )وهــي العمــدة يف االســتدالل( مــا رواه الشــيخ الكلين

)1(: عنــه - أي حمّمــد بــن ييــٰى -، عــن أمحــد بــن حمّمــد، عــن احلســن بــن ســعيد، 

عــن مّحــاد بــن  عيســٰى، عــن احلســن بــن املختــار، عــن أيب بصــر، عــن أيب عبــد اهلل

ــُد ِمــْن ُدوِن  ــِم َفَصاِحُبَهــا َطاُغــوٌت ُيْعَب ــاِم الَقاِئ ــَل ِقَي ــُع َقْب ــٍة ُتْرَف Q؛ َقــاَل: »ُكلُّ َراَي

.») اهللِ )َعــزَّ َوَجــلَّ
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الكالم يف الرواية سندًا وداللًة:

ا سندًا: أمَّ

ــد  ــن حمّم ــد ب ــار، وأمح ــٰى العّط ــن يي ــد ب ــي، وحمّم ــة الكلين ــكال يف وثاق ــا إش ف

ــا  ــر. وإنَّ ــٰى، وأيب بص ــن عيس ــاد ب ــوازي، ومّح ــعيد األه ــن س ــن ب ــعري، واحلس األش

ــار. ــن املخت ــن ب ــكام يف احلس ال

األقوال فيه:

1 - النجــايش يف رجالــه)2(: )احلســن بــن املختــار أبــو عبــد اهلل القانســـي، كويف، 

مــوىٰل أمحــس...، لــه كتــاب يرويــه عنــه مّحــاد بــن عيســٰى وغــره...(، ثــّم ذكــر طريقه 

الصحيــح إىٰل كتــاب احلســن بــن مّحــاد بروايــة مّحــاد بــن عيســٰى.

2 - الشــيخ يف الفهرســت)3(: )لــه كتــاب(، ويذكــر طرقــه إىٰل كتــاب حســن بــن 

ــن  ــن ب ــن احلس ــد، ع ــن حمّم ــد ب ــٰى وأمح ــن يي ــد ب ــق حمّم ــن طري ــا ع ــار، منه املخت

ــار. ــن املخت ــاد، عــن احلســن ب ســعيد، عــن مّح

ه يف رجالــه مــن أصحــاب الصــادقQ، ووصفــه  3 - الشــيخ يف الرجــال)4(: عــدَّ

بالكــويف؛ ويف أصحــاب الكاظــمQ، وصفــه: )واقفــي، لــه كتــاب(.

.)5(Qه الرقي يف أصحاب الصادق 4 - عدَّ

ــا  ــٰى الرض ــصَّ ع ــن روٰى الن ــل م ــاد - يف فص ــد يف اإلرش ــيخ املفي ه الش ــدَّ 5 - ع

ــة  عــي بــن موســٰىQ باإلمامــة مــن أبيــه، واإلشــارة إليــه منــه بذلــك -، مــن خاصَّ

ــه، وأهــل الــورع والعلــم والفقــه مــن شــيعته)6(. الكاظــمQ وثقات

ــه  مــة يف اخلاصــة)7(، عــن ابــن عقــدة، عــن عــي بــن احلســن: )إنَّ 6 - حكــٰى العاَّ

ــم  ــن القس ــاين م ــاب الث ــن الب ــاء م ــل احل ــره يف فص ــة ذك م ــن العاَّ ــة(، لك ــويف، ثق ك

ــه واقفــي. الثــاين، وتــرك العمــل بروايتــه مــن جهــة بنائــه عــٰى أنَّ
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والصحيح وثاقة الرجل ألُمور:
ــه مــن خــواصِّ اإلمــام الكاظــمQ، وثقاتــه،  1 - مــا قالــه الشــيخ املفيــد مــن أنَّ

ومــن أهــل الــورع والفقــه مــن شــيعته.
2 - روٰى عنه حمّمد بن أيب عمر الذي ال يروي إالَّ عن ثقة كا هو الصحيح.

ــا ال  ــه، وإن كنّ ــن ورد في ــة م ــرٰى وثاق ــٰى ك ــاًء ع ــارات بن ــل الزي 3 - ورد يف كام
ــه)8(. ــا يف حملِّ ــا بحثن ــن ك ــايخ املبارشي ــة املش ــرٰى إالَّ وثاق ن

قد يقال: إنَّه واقفي، فا ُيوثَّق.
ــة،  ــا ثق ــون راوهي ــد ك ــة بع ــل بالرواي ــع العم ــف ال يمن الً: أنَّ الوق ــرّده: أوَّ وي

ــاه. ــاط أع ــن النق ــت م ــا عرف ــة ك ــار ثق ــن املخت ــن ب واحلس
ــه مــن  عــاه الشــيخ، وذلــك لشــهادة املفيــد بأنَّ ــه مل يثبــت وقفــه الــذي ادَّ ــًا: أنَّ ثاني

أهــل الــورع مــن الشــيعة.
ــاب  ــة 4/ ب ــاب احلجَّ ــكايف )ج 1/ كت ــي يف ال ــه روٰى الكلين ــك أنَّ ــد ذل ــا ُيؤيِّ وممَّ
ــن  ــن احلس ــح ع ــند صحي ــاQ/ ح 9( بس ــن الرض ــٰى أيب احلس ــّص ع ــارة والن اإلش
ــة الكاظــمQ إىٰل أيب احلســن الرضــاQ؛ ورواه الصــدوق بســندين  بــن املختــار وصيَّ
ــن  ــّص أيب احلســن  موســٰى ب ــاب ن ــار الرضــاQ/ ب صحيحــن مثلــه يف )عيــون أخب
جعفــرQ عــٰى ابنــه الرضــا عــي بــن موســٰى بــن جعفــرQ باإلمامــة والوصيَّــة 4/ ح 

23 و24(، وهــذا ال جيتمــع مــع وقفــه.
فالصحيح أنَّه إمامي ثقة، فروايته صحيحة.

ا داللة الرواية: أمَّ
 Qــم ــام القائ ــل قي ــة قب ــة كّل راي ــٰى حرم ــة ع ــة الرواي ــة يف دالل ــن املناقش فيمك

ــا: ــور، أمّهه ة ُأم ــدَّ بع
ــة  ــٰى الصنمي ــي معن ــن دون اهلل ُيعط ــد م ــه ُيعَب ــوت، وأنَّ ــر بالطاغ ل: أنَّ التعب األوَّ
والطغيــان واحلالــة الفرعونيــة، وهــذا يناســب فــرض كــون خروجــه لنفســه، ال بنيَّــة 
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ــًا،  ــه حرام ــون خروج ــي أن يك ــن الطبيع ــومQ؛ فم ــام املعص ــر إىٰل اإلم ــليم األم تس
ــلبية، أو  ــة الس ــلبي، أو الراي ــروج الس ــة باخل ــل خاصَّ ــة، ب ــة مطلق ــون الرواي ــا تك ف

ــرة. ــة اجلائ الدول
ــون  ــة، فيك ــة خارجي ــم قضيَّ ــان حك ــة لبي ــون الرواي ــل أن تك ــن املحتم ــاين: م الث
ــة، ممَّــا دفــع باإلمــام  ــة وبأوصــاف خاصَّ ــًا بمــن رفــع رايــات خاصَّ الــذمُّ واملنــع خاصَّ

إىٰل إطــاق هكــذا روايــة، فــا تشــمل كّل الرايــات.
مــن، كالنعــاين يف غيبتــه، أورد  الثالــث: أنَّ كثــرًا مــن األعــام وخصوصــًا املتقدِّ
ــه مــن  عــاء أنَّ عــاء اإلمامــة مــن اهلل تعــاىٰل، أي ادِّ هــذا املعنــٰى مــن الروايــات يف بــاب ادِّ
عــاء ال إشــكال يف  ــة املعصومــن املنصوصــن مــن النبــيِّ األعظــمN، وهكــذا ادِّ األئمَّ

ــا لــو مل تكــن الدعــوٰى هبكــذا أمــر فــا تشــملها الروايــة. بطانــه، أمَّ
الرابــع: أنَّ هــذه الصحيحــة معارضــه أو خمصصــة بصحيحــة العيــص ْبــِن 
يــَك  Q َيُقــوُل: »َعَلْيُكــْم بَِتْقــَوٰى اهللِ َوْحــَدُه اَل رَشِ اْلَقاِســِم، َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا َعْبــِد اهللِ
ــإَِذا  ــي، َف اِع ــا الرَّ ــُم فِيَه ــُه اْلَغنَ ــوُن َل ــَل َلَيُك ُج ــَواهللِ إِنَّ الرَّ ــُكْم، َف ــُروا أِلَْنُفِس ــُه، َواْنُظ َل
ُجــِل  ِرُجــُه وجَيِــي ُء بَِذلـِـَك الرَّ ــِذي ُهــَو فِيَهــا، خُيْ َوَجــَد َرُجــًا ُهــَو َأْعَلــُم بَِغنَِمــِه ِمــَن الَّ
ــاِن  ــْم َنْفَس ــْت أِلََحِدُك ــْو َكاَن ــا، َواهللِ َل ــِذي َكاَن فِيَه ــَن الَّ ــِه ِم ــُم بَِغنَِم ــَو َأْعَل ــِذي ُه الَّ
ــِد اْســَتَباَن  ــا َق ــًة َتْعَمــُل َعــَىٰ َم ــَرٰى َباِقَي ــِت اأْلُْخ ــمَّ َكاَن ــا، ُث ُب هِبَ ــرِّ ــُل بَِواِحــَدٍة جُيَ ُيَقاتِ
ــْم َأَحــقُّ َأْن  ــُة، َفَأْنُت ــِت التَّْوَب ــْد َواهللِ َذَهَب ــْت َفَق ــُه َنْفــٌس َواِحــَدٌة، إَِذا َذَهَب هَلَــا، َوَلِكــْن َل
َتــاُروا أِلَْنُفِســُكْم، إِْن َأَتاُكــْم آٍت ِمنَّــا َفاْنُظــُروا َعــَىٰ َأيِّ يَشْ ٍء خَتُْرُجــوَن، َواَل َتُقوُلــوا:  خَتْ
ــَا َدَعاُكــْم  َخــَرَج َزْيــٌد، َفــإِنَّ َزْيــدًا َكاَن َعاملـِـًا، َوَكاَن َصُدوقــًا، َومَلْ َيْدُعُكــْم إىَِلٰ َنْفِســِه، َوإِنَّ
ــَا َخــَرَج إىَِلٰ ُســْلَطانٍ   ــٍدN، َوَلــْو َظَهــَر َلــَوَفٰ بِــَا َدَعاُكــْم إَِلْيــِه، إِنَّ َضــا ِمــْن آِل حُمَمَّ إىَِلٰ الرِّ
 ،Nــٍد َضــا ِمــْن آِل حُمَمَّ جُمَْتِمــٍع َلَينُْقَضــُه، َفاخْلـَـاِرُج ِمنَّــا اْلَيــْوَم إىَِلٰ َأيِّ يَشْ ٍء َيْدُعوُكــْم، إىَِلٰ الرِّ
ــا َلْســنَا َنــْرَضٰ بـِـِه، َوُهــَو َيْعِصينـَـا اْلَيــْوَم، َوَلْيــَس َمَعــُه َأَحــٌد، َوُهــَو  َفنَْحــُن ُنْشــِهُدُكْم َأنَّ
اَيــاُت َواأْلَْلِوَيــُة َأْجــَدُر َأْن اَل ُيْســَمَع ِمنَّــا، إاِلَّ َمــِن اْجَتَمَعــْت َبنُــو َفاطَِمــَة  إَِذا َكاَنــِت الرَّ
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ــَىٰ  ــوا َع ــٌب َفَأْقبُِل ــِه، إَِذا َكاَن َرَج ــوا َعَلْي ــِن اْجَتَمُع ــْم إاِلَّ َم ــا َصاِحُبُك ــَواهللِ َم ــُه، َف َمَع
، َوإِْن َأْحَبْبُتــْم َأْن َتُصوُمــوا يِف  ــُروا إىَِلٰ َشــْعَباَن َفــَا َضــْرَ اْســِم اهللِ، َوإِْن َأْحَبْبُتــْم َأْن َتَتَأخَّ

ــًة«)9(. ــْفَيايِنِّ َعَاَم ــَوٰى َلُكــْم، وَكَفاُكــْم بِالسُّ َأَهالِيُكــْم، َفَلَعــلَّ َذلِــَك َيُكــوُن َأْق
، ودالٌّ عٰى املشـــروعية  فــإنَّ التعليــل الــوارد يف مشـــروعية ثــورة زيــدQ هــو عــامٌّ
ــة بالثــورة، »َفــإِنَّ َزْيــدًا َكاَن َعاملـِـًا، َوَكاَن َصُدوقــًا، َومَلْ َيْدُعُكــْم  مــع توّفــر صفــات خاصَّ
ــك  ــاق تل ــص إط ــٍدN«، فُتخصِّ ــْن آِل حُمَمَّ ــا ِم َض ــْم إىَِلٰ الرِّ ــَا َدَعاُك ــِه، َوإِنَّ إىَِلٰ َنْفِس

الروايــة، أو تعارضهــا وُتســِقطها.
 ، ــْويِلِّ َيــٰى الصَّ ــِد ْبــِن َيْ َيــٰى امُلَكتِّــِب، َعــْن حُمَمَّ َويِف ُعُيــوِن اأْلَْخَبــاِر: َعــْن َأمْحَــَد ْبــِن َيْ
َضــاQ يِف  ــِه، َعــِن الرِّ ــُدوٍن، َعــْن َأبِي ــِن َأيِب ُعْب ، َعــِن اْب ــٍد النَّْحــِويِّ ــِن َزْي ــِد ْب َعــْن حُمَمَّ
ــُه َكاَن ِمــْن  ، َفإِنَّ ــِن َعــِيٍّ ــِد ْب ــُه َقــاَل  لِْلَمْأُمــوِن: »اَل َتِقــْس َأِخــي َزْيــدًا إىَِلٰ َزْي َحِديــٍث َأنَّ
َثنـِـي  ــٍدN، َغِضــَب هللِ، َفَجاَهــَد َأْعــَداَءُه َحتَّــٰى ُقتـِـَل يِف َســبِيِلِه، َوَلَقــْد َحدَّ ُعَلــَاِء آِل حُمَمَّ
ــي  ــٍدQ َيُقــوُل: َرِحــَم اهللُ َعمِّ ــُه َســِمَع َأَبــاُه َجْعَفــَر ْبــَن حُمَمَّ َأيِب ُموَســٰى ْبــُن َجْعَفــٍر، َأنَّ
ــٍد، َوَلــْو َظِفَر َلــَوَفٰ بَِا َدَعــا إَِلْيــِه، َلَقِد اْسَتَشــاَريِن  َضــا ِمــْن آِل حُمَمَّ ــُه َدَعــا إىَِلٰ الرِّ َزْيــدًا، إِنَّ
يِف ُخُروِجــِه َفُقْلــُت: إِْن َرِضيــَت َأْن َتُكــوَن امَلْقُتــوَل امَلْصُلــوَب بِاْلُكنَاَســِة َفَشــْأَنَك...«، 
ــُه َكاَن  ، َوإِنَّ ِع َمــا َلْيــَس َلــُه بَِحــقٍّ َضــاQ: »إِنَّ َزْيــَد ْبــَن َعــِيٍّ مَلْ َيــدَّ إىَِلٰ َأْن َقــاَل: َفَقــاَل الرِّ

.)10(»Nــٍد َضــا ِمــْن آِل حُمَمَّ ــُه َقــاَل: َأْدُعوُكــْم إىَِلٰ الرِّ َأْتَقــٰى هللِ ِمــْن َذلـِـَك، إِنَّ
ــت  ــن كان ــوار، ممَّ ــن الث ــه م ــد وأمثال ــام زي ــس قي ــٰى تقدي ــا دلَّ ع ــا، ممَّ و غرمه
تنــا ، ومنهــا قيــام احلســن بــن عــي شــهيد فــّخ، ومل ُيعــَرف مــن أئمَّ دعوهتــم إىٰل احلــقِّ
ــه  ــرة يف تقديس ــتفيضة ظاه ــات مس ــل وردت رواي ــه، ب ــٰى قدح ــدلُّ ع ــة ت K رواي

ــن)11(. ــل الطالبي ــا يف مقات ــه، ذكره ــس قيام وتقدي
 ،Qــم ــل القائ ــقٍّ قب ــات ح ــاك راي ــٰى أنَّ هن ــدلُّ ع ــات ت ــاك رواي ــس: أنَّ هن اخلام

ــات: ــذه الرواي ــا ه منه
ــر  ــرQ يف خ ــر الباق ــن أيب جعف ــر، ع ــن أيب بص ــنده ع ــاين بس ــة النع 1 - يف غيب
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طويــل يف عامــات الظهــور: »وليــس يف الرايــات رايــة أهــدٰى مــن اليــاين، هــي رايــة 
ــه يدعــو إىٰل صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاين حــرم بيــع الســاح عــٰى النــاس  هــدٰى، ألنَّ
وكلِّ مســلم، وإذا خــرج اليــاين فاهنــض إليــه، فــإنَّ رايتــه رايــة هــدٰى، وال يلُّ ملســلم 
ــه يدعــو إىٰل احلــقِّ وإىٰل  أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، ألنَّ

طريــق مســتقيم«)12(. 
ــا قبــل قيــام اإلمــام القائــمQ، فــا  ، وأهنَّ فظاهــر اخلــر أنَّ هــذه الرايــة رايــة حــقٍّ
ــدة لظهــوره، ال مانــع منها،  يبقــٰى إطــاق يف اخلــر املانــع، فــكلُّ رايــة داعيــة إليــه وممهِّ

وجيــب إســنادها.
2 - يف كتــاب الغيبــة أيضــًا بســنده عــن أيب خالــد الكابــي، عــن أيب جعفــرQ أنَّــه 
قــال: »كأيّن بقــوم قــد خرجــوا باملشـــرق يطلبــون احلــقَّ فــا ُيعَطونــه، ثــّم يطلبونــه 
فــا ُيعَطونــه، فــإذا رأوا  ذلــك وضعــوا ســيوفهم عــٰى عواتقهــم، فُيعَطــون مــا ســألوه 
فــا يقبلونــه حتَّــٰى يقومــوا، وال يدفعوهنــا إالَّ إىٰل صاحبكــم، قتاهــم شــهداء، أَمــا إيّن 

لــو أدركــت ذلــك الســتبقيت نفــي لصاحــب هــذا األمــر«)13(. 
، وهــو قبــل قيــام القائــم واخلــر واضــح الداللــة عــٰى أنَّ هــذا القيــام قيــام حــقٍّ

Q، فــا يبقــٰى إطــاق للروايــة.
3 - يف ســنن ابــن ماجــة يف حديــث عــن رســول اهللN: »إّنــا أهــل بيــت اختــار اهلل 
لنــا اآلخــرة عــٰى الدنيــا، وإنَّ أهــل بيتــي ســيلقون بعــدي بــاًء وتشـــريدًا وتطريــدًا، 
ــا  ــر ف ــألون اخل ــود، فيس ــات س ــم راي ــرق، معه ــل املشـ ــن ِقَب ــوم م ــأيت ق ــٰى ي حتَّ
ُيعَطونــه، فيقاتلــون فُينَصـــرون، فُيعَطــون مــا ســألوا، فــا يقبلونــه حتَّــٰى يدفعوهــا إىٰل 
رجــل مــن أهــل بيتــي، فيملؤهــا قســطًا كــا ملؤوهــا جــورًا، فمــن أدرك ذلــك منكــم 

فليأهتــم ولــو حبــوًا عــٰى الثلــج«)14(.
4 - ويف ســنن ابــن ماجــه أيضــًا: قــال رســول اهللN: »خيــرج نــاس مــن املشـــرق، 

فُيوطِّئــون للمهــدي« يعنــي ســلطانه)15(.
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لQ، قــال: »رجــل  5 - ويف البحــار عــن تاريــخ قــم بســنده عــن أيب احلســن األوَّ
ــم  ــد، ال تزهّل ــر احلدي ــوم كزب ــه ق ــع مع ، جيتم ــقِّ ــاس إىٰل احل ــو الن ــم يدع ــل ق ــن أه م
ــون،  ل ــٰى اهلل يتوكَّ ــون، وع ــرب، وال جيبن ــن احل ــون م ــف، وال يمّل ــاح العواص الري

ــن«)16(. ــة للمتَّق والعاقب
ــد أيب  ــت عن ــال: كن ــا، ق ــض أصحابن ــم: روٰى بع ــخ ق ــن تاري ــًا ع ــه أيض 6 - وفي
والُهمــا َبَعثْنــا َعلَيُْكــْم 

ُ
عبــد اهللQ جالســًا، إذ قــرأ هــذه اآليــة: fفَــإِذا جــاَء وَْعــُد أ

 Yــواًل ــداً َمْفُع ــارِ َواكَن وَْع ــاَل ادّلِي ــوا ِخ ــِديٍد فَجاُس ٍس َش
ْ
ــأ وِل بَ

ُ
ــا أ ــاداً َل ِعب

ــم  ــّرات -: »ه ــاث م ــال - ث ــؤالء؟ فق ــن ه ــداك، م ــا ف ــا: جعلن ]اإلرساء: 5[، فقلن
ــم«)17(. ــل ق واهلل أه

7 - ويف صحيــح مســلم بســنده عــن جابــر بــن عبــد اهلل، يقــول: ســمعت رســول 
ــوم  ــن إىٰل ي ــقِّ ظاهري ــٰى احل ــون ع ــي يقاتل ت ــن ُأمَّ ــة م ــزال طائف ــول: »ال ت اهللN يق

ــة«)18(.  القيام
ــن  ــال: »ل ــه ق N أنَّ ــيِّ ــن النب ــمرة، ع ــن س ــر ب ــن جاب ــنده ع ــًا بس ــه أيض 8 - وفي
يــرح هــذا الديــن قائــًا، يقاتــل عليــه عصابة مــن املســلمن حتَّــٰى تقــوم الســاعة«)19(.

إىٰل غر ذلك من األخبار.
ــا معارضــة  الســادس: أنَّ الصحيحــة لــو قيــل بإطاقهــا فــإنَّ طرحهــا واجــب، ألهنَّ
ــنَّة الــواردة يف اجلهــاد واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكر. ملحكــات الكتــاب والسُّ
فــإنَّ اجلهــاد واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ال إشــكال يف وجوبــه إىٰل يــوم 
القيامــة، والقــول بإطــاق الروايــة يمنــع مــن القيــام هبــذه الوظائــف يف بعــض مراتبهــا.

وسيأيت بعض بيان هلذه النقطة يف املحور الثاين.
ــِرَض  ــو ُف ــٰى ل ــك حتَّ ــاء ـ وذل ــن العل ــض م ــد البع ــا ـ عن ــر وجوهب ــد يظه ــل ق ب
عــدم القــدرة عــٰى العمــل إالَّ يف ظــلِّ رايــة الباطــل، بشـــرط عــدم تأييــد الباطــل أو 

ــة االنحــراف. ــو يف ظــلِّ دول ــاع عــن احلــقِّ فقــط، ول ــل الدف ــه، ب نرت
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ــه:  ــال ل ــارض، فق ــا ح ــل وأن ــنQ رج ــا احلس ــأل أب ــال: س ــس، ق ــر يون ــي خ فف
ُجعلــت فــداك، إنَّ رجــًا مــن مواليــك بلغــه أنَّ رجــًا ُيعطــي ســيفًا وقوســًا يف ســبيل 
اهلل، فأتــاه فأخذمهــا منــه، وهــو جاهــل بوجــه الســبيل، ثــّم لقيــه أصحابــه فأخــروه 
أنَّ الســبيل مــع  هــؤالء ال جيــوز، وأمــروه بردِّمهــا، قــال: »فليفعــل«، قــال: قــد طلــب 
الرجــل فلــم جيــده، وقيــل له: قــد قضـــٰى الرجــل؟ قــال: »فلرابــط وال يقاتــل«، قال: 
مثــل قزويــن وعســقان والديلــم ومــا أشــبه هــذه الثغــور؟ فقــال: »نعــم«، قــال: فــإن 
ــل عــن  ــال: »يقات ــع؟ ق ــط كيــف يصن ــه مراب ــذي هــو في جــاء العــدوُّ إىٰل املوضــع ال
بيضــة اإلســام«، قــال: جياهــد؟ قــال: »ال، إالَّ أن خيــاف عــٰى دار املســلمن، أرأيتــك 
لــو أنَّ الــروم دخلــوا عــٰى املســلمن مل ينبــغ هلــم أن يمنعوهــم؟«، قــال: »يرابــط وال 
يقاتــل، وإن خــاف عــٰى بيضــة اإلســام واملســلمن قاتــل، فيكــون قتالــه لنفســه ليــس 

.)20(»Nللســلطان، ألنَّ يف دروس اإلســام دروس ديــن حمّمــد
الســابع: إنَّ إطــاق الروايــة إلغــاٌء لصاحيــات الفقيــه يف عصـــر الغيبــة، بنــاًء عٰى 
ــة عــن املعصــوم أو القيــام باجلهــاد - خصوصــًا االبتدائــي ملــن يــرٰى  ــة النيابــة العامَّ أدلَّ
ذلــك -، ووجــوب القضــاء، ووجــوب إقامــة احلــدود والقصــاص، وإقامــة العــدل 
بــن النــاس، واحلــال أنَّ بعــض تلــك الواجبــات ال ُتقــام إالَّ إذا كان هنــاك دولــة عــٰى 

رأســها الفقيــه أو يــرف عليهــا الفقيــه .
الثامــن: أنَّــه خــاف ضـــرورة االنتظــار اإلجيــايب، والتمهيــد لدولــة االمــام القائــم
، وتقليــص وحتجيــم دول الباطــل،  ــة ألهــل احلــقِّ Q، مــن خــال تقويــة البنــٰى العامَّ

والقيــام بالوظائــف الرعيــة.
ــوٰى إىٰل  ــو دع ــام، وه ــن اإلس ــيادة دي ــاف س ــة خ ــاق الرواي ــع: أنَّ إط التاس
ــّوي  ــا يق ــادة، ممَّ ــجد وعب ــام مس ــا نظ ــة، وإنَّ ــام دول ــس نظ ــن لي ــزواء، وأنَّ الدي االن

ــن. ــوكة املؤمن ــف ش ــن، وُيضعِّ ــوكة الاديني ش
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الرواية الثانية:
ــاٍح  ــِن َرَب ــِد ْب ــُن حُمَمَّ ــُد ْب ــا َأمْحَ َثنَ ــاَل: َحدَّ ــِد اهللِ، َق ــُن َعْب ــِد ْب ــُد اْلَواِح ــا َعْب َن َأْخَرَ
ــِن  ــِن احْلََس ، َع ــْينِيُّ ــٰى احْلَُس ــِن ِعيَس ــاِس ْب ــُن اْلَعبَّ ــُد ْب ــا حُمَمَّ َثنَ ــاَل: َحدَّ ، َق ــِريُّ ْه الزُّ
ــٍر  ــْن َأيِب َجْعَف ، َع ــيِّ ــَنَ اجْلَُهنِ ــِن َأْع ــِك ْب ــْن َمالِ ــِه، َع ــْن َأبِي ــَزَة، َع ــِن َأيِب مَحْ ــِيِّ ْب ــِن َع ْب
ــا َطاُغــوٌت«)21(. ــِمQ َصاِحُبَه ــِة اْلَقاِئ ــَل َراَي ــُع َقْب ــٍة ُتْرَف ــاَل: »ُكلُّ َراَي ــُه َق ــِرQ َأنَّ اْلَباِق

الرواية الثالثة:
ــاَل:  ــّم، َق ــاُر بُِق ــٰى اْلَعطَّ َي ــُن َيْ ــُد ْب ــا حُمَمَّ َثنَ ــاَل: َحدَّ ، َق ــْنِ ــُن احْلَُس ــِيُّ ْب ــا َع َن وَأْخَرَ
، َعــْن َعــِيِّ  ــُد ْبــُن َعــِيٍّ اْلُكــويِفُّ ــا حُمَمَّ َثنَ اِزُي،  َقــاَل: َحدَّ ــاَن الــرَّ ــُد ْبــُن َحسَّ ــا حُمَمَّ َثنَ َحدَّ
، َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا  ، َعــِن اْبــِن ُمْســَكاَن، َعــْن َمالِــِك ْبــِن َأْعــَنَ اجْلَُهنِــيِّ ْبــِن احْلَُســْنِ
َجْعَفــٍر اْلَباِقــَرQ َيُقــوُل: »ُكلُّ َراَيــٍة ُتْرَفــُع َقْبَل ِقَيــاِم اْلَقاِئــِمQ َصاِحُبَها َطاُغــوٌت«)22(.

الرواية الرابعة:
ــْن  ، َع ــِويِّ ــٰى اْلَعَل ــِن ُموَس ــِد اهللِ ْب ــْن ُعَبْي ، َع ــيُّ ــَد اْلَبنَْدنِيِج ــُن َأمْحَ ــِيُّ ْب ــا َع َن وَأْخَرَ
َعــِيِّ ْبــِن إِْبَراِهيــَم ْبــِن َهاِشــٍم، َعــْن َأبِيــِه، َعــْن َعْبــِد اهللِ ْبــِن امُلِغــَرِة، َعــْن َعْبــِد اهللِ ْبــِن 
، َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا َجْعَفــٍر اْلَباِقــَرQ َيُقــوُل:  ُمْســَكاَن، َعــْن َمالـِـِك ْبــِن َأْعــَنَ اجْلَُهنـِـيِّ

ــُرُج - َقْبــَل ِقَيــاِم اْلَقاِئــِمQ َصاِحُبَهــا َطاُغــوٌت«)23(. »ُكلُّ َراَيــٍة ُتْرَفــُع - َأْو َقــاَل: خَتْ
ــا  ــة األُوىٰل، ف ــٰى الرواي ــا ورد ع ــا م ــٰى داللته ــرد ع ــاث ي ــات الث ــذه الرواي وه
ر. باالضافــة إىٰل النقــاش يف بعــض أســانيدها ورجاهلــا مل نذكرهــم دفعــًا لإلطالــة  ُنكــرِّ
ــة  ــن جه ــا م ــان بصدوره ــب االطمئن ــذي يوج ــا ال ــق مضموهن ــة، ولتطاب ــن جه م

.G ــاين ــة النع ــن غيب ــا م ــاث كّله ــات الث ــذه الرواي ــرٰى، وه ُأخ
الطائفة الثانية:

روايــات ظاهرهــا منــع إقامــة نظــام حكــم قبــل القائــمQ، ولكنَّهــا روايــات غــر 
ــو  ــخاص بنح ــنَّ أو أش ــخص مع ــا إىٰل ش ــادًة إمَّ ــا ع ــاب فيه ــًة، ألنَّ اخلط ــة دالل تامَّ
ــروج  ــا أنَّ اخل ــل فيه ــا، فيحتم ــاّم هب ــاب ع ــا خط ــة، ف ــة ال احلقيقي ــة اخلارجي القضيَّ
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ــع،  ــا للمن ــاق هب ــا إط ــنK، ف ــة املعصوم ــة األئمَّ ــل كإمام ــام أص ــرأس وإم ك
ــا. ــند بعضه ــف س ــة إىٰل ضع باإلضاف

و ذلك من قبيل:
ــة ســندًا عــن ســدير، قــال: قــال أبــو عبــد اهللQ: »يــا ســدير،  1 - الروايــة التامَّ
الــزم بيتــك، وكــن حلســًا مــن أحاســه، واســكن مــا ســكن الليــل والنهــار، فــإذا 

ــا ولــو عــٰى رجلــك«)24(. بلغــك أنَّ الســفياين قــد خــرج فارحــل إلين
2 - روايــة جابــر بــن يزيــد اجلعفــي، عــن أيب جعفــرQ، قــال: »يــا جابــر، الــزم 
ــٰى تــرٰى عامــات أذكرهــا لــك إن أدركتهــا:  ك يــدًا وال رجــًا حتَّ األرض، وال حُتــرِّ
ث بــه مــن بعــدي  هلــا اختــاف بنــي العّبــاس، ومــا أراك تــدرك ذلــك، ولكــن حــدِّ أوَّ

عنّــي، ومنــاٍد ينــادي مــن الســاء، وجييؤكــم الصــوت مــن ناحيــة دمشــق...«.
وظاهر هذه الرواية ارادة القضية احلقيقية، وهذا ال ير بأصل املطلب.

وهلــذه الروايــة ســند تــامٌّ - عــٰى األصــّح - يف )غيبــة النعــاين( كالتــايل: الكلينــي، 
ــن أيب  ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن حمب ــن ب ــن احلس ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ع

ــد اجلعفــي)25(. ــن يزي ــر ب املقــدام، عــن جاب
ــايخ  ــض املش ــا بع ــد روٰى عنه ــي، وق ــر اجلعف ــدام وجاب ــن أيب املق ــكام يف اب وال

ــرٰى. ــن ُأخ ــان، ولقرائ ــا تاّم ــة، فه الثاث
، إذ املقصــود باالختــاط الوارد  وكــون جابــر )خملطــًا( كا عــرَّ النجــايش ال يضـــرُّ
يف كام النجــايش هــو اجلنــون عــٰى األرجــح، وهــو الــذي تظاهــر به فــرة مــن الزمن، 

ــكايف)26(. كا ورد يف ال
ــة ســندًا، قــال: ســمعت أبــا عبــد اهللQ يقــول:  3 - روايــة عمــر بــن حنظلــة التامَّ
»مخــس عامــات قبــل قيــام القائــم: الصيحــة، والســفياين، واخلســف، وقتــل النفــس 
الزكيــة، واليــاين«، فقلــت: ُجعلــت فــداك، إن خــرج أحــد مــن أهــل بيتــك قبــل هــذه 

العامــات أنخــرج معــه؟ قــال: ال...«)27(.
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ــب،  ــليان الكات ــن س ــل ب ــن الفض ــم، ع ــن أيب هاش ــن ب ــد الرمح ــة عب 4 - رواي
ــك  ــس لكتاب ــال: »لي ــلم، فق ــاب أيب مس ــاه كت ــد اهللQ فأت ــد أيب عب ــت عن ــال: كن ق
ــة  ــاد، وإَلزال ــة العب ــل لعجل ــال: »إنَّ اهلل ال يعج ــا...«، إىٰل أن ق ــرج عنّ ــواب، اخ ج
جبــل عــن موضعــه أهــون مــن إزالــة ملــك مل ينقــِض أجلــه...«، إىٰل أن قــال: قلــت: 
فــا العامــة فيــا بيننــا وبينــك، ُجعلــت فــداك؟ قــال: »ال تــرح األرض يــا فضــل، 
ــٰى خيــرج الســفياين، فــإذا خــرج الســفياين فأجيبــوا إلينــا - يقوهلــا ثاثــًا -، وهــو  حتَّ

ــوم«)28(. ــن املحت م
وغرها.

املحور الثاين: �سبهة العجز عن اإقامة دولة وجوابها :
هنــاك شــبهة تقــول: إنَّــه ال يمكــن أن ُنقيــم دولــًة يف زمــن الغيبــة قبــل قيــام القائــم

Q؛ وذلــك ألنَّ املعصــوم غــر حــارض، والدولــة حتتــاج إىٰل حضــور املعصــوم.
فهل عدم وجود املعصوم مانع من قيام دولة دينية؟

هل هذا صحيح حتَّٰى مع وجود مرجعية مبسوطة اليد؟
وهــذا كامنــا عــٰى مســتوٰى التنظــر، وال ننظــر إىٰل الــدول القائمــة خارجــًا، ســواء 

اآلن أو ماضيــًا أو مســتقبًا.
اجلواب:

ــر  ــذا أم ــاّم، وه ــام الع ــلَّ النظ ــه، وإالَّ الخت ــدَّ من ــٌر ال ب ــة أم ــام ودول ــام نظ إنَّ قي
ــرًة. ــل وفط ــًا، ب ــًا ورشع ــًا وعقائي ــوع عق ممن

ــون  ــه ملتزم ــون ب ــواء كان القائم ــه، س ــدَّ من ــم ال ب ــام حك ــة نظ ــة إقام ــإنَّ البّدي ف
أو غــر ملتزمــن، فــا خصوصيــة هلــؤالء أو هــؤالء إلقامــة نظــام حكــم مــن حيثيــة 

ــا اخلــاف يف نظــام احلكــم وأســالبيه فحســب. أصــل اإلقامــة، وإنَّ
ق بــن املؤمنــن وغــر  ــرة للجميــع، فــا ُيفــرَّ ــا أنَّ فرصــة إقامــة النظــام متوفِّ وب

ــة. ــاة نظامي املؤمنــن مــن حيــث إقامــة النظــام، وتوفــر فرصــة حلي
فليــس مــن الصحيــح إذن أن نقــول: إنَّ نظــام احلكــم يمكــن أن يقيمــه العلــاين أو 

الادينــي، وال يمكــن أن يقيمــه الدينــي.
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ــرة بــا إشــكال، فــا خصوصيــة  فأصــل القــدرة عــٰى التشــكيل لنظــام حكــم متوفِّ
عــة بعدالــة  ــرة وموزَّ للكافــر أو املســلم مــن هــذه الناحيــة، إذ أنَّ أســباب النجــاح متوفِّ
ـِـَك َومــا  عــٰى البشـــر، كــا قــال تعــاىٰل: fُكًّ نُِمــدُّ هــُؤالءِ َوَهــُؤالءِ ِمــْن َعطــاءِ َرّب
ٍء  اكَن َعطــاُء َرّبـِـَك َمُْظــوراً Y )اإلرساء: 20(، وقولــه تعــاىٰل: fَربَّنــا وَِســْعَت ُكَّ َشْ
رَْض َذلـُـواًل 

َ
ِي َجَعــَل لَُكــُم األ رَْحَــًة وَِعلْمــاYً )غافــر: 7(، وقولــه تعــاىٰل: fُهــَو الَّ

ــه  ــك: 15(، وقول ــوُر Y )املل ــهِ النُُّش ــهِ ِإَوَلْ ِ ــْن رِزْق ــوا ِم ــا َوُكُ ــوا ِف َمناكِبِه فَاْمُش
ــُر بِالرَّْحــِن  ــْن يَْكُف ــا لَِم ــَدةً َلََعلْن ــًة واِح مَّ

ُ
ــاُس أ ْن يَُكــوَن الَّ

َ
َــْو ال أ تعــاىٰل: fَول

ــٍة ...Y )الزخــرف: 33(. ِلُُيوتِِهــْم ُســُقفاً ِمــْن فِضَّ
فا انحصار للنعم بيد الكّفار، كا هو ظاهر اآليات الكريمة.

بــل لعــلَّ هنــاك امتيــازًا للمؤمنــن أحيانــًا بالنعــم املاّديــة واملعنويــة، كقولــه تعــاىٰل: 
ــْل ِهَ  ــّرِْزِق قُ ــَن ال ــاِت ِم ّيِب ــادِهِ َوالطَّ ْخــَرَج لِعِب

َ
ــِي أ ــَة اهللِ الَّ َم زِيَن ــْن َحــرَّ ــْل َم fقُ

ــُل اْليــاِت لَِقــْوٍم  نْيــا خالَِصــًة يـَـوَْم الْقِياَمــةِ َكذلـِـَك ُنَفّصِ ِيــَن آَمُنــوا ِف اْلَيــاةِ ادلُّ لِلَّ
َيْعلَُمــوَن Y )األعــراف: 32(.

وغرها من اآليات.
ــًا  ــون أساس ــي تك ــة، الت ــة واملعنوي ــات املاّدي ــة باإلمكاني ــة دون فئ ــراد لفئ ــا انف ف
إلقامــة احلكــم، فــا يقولــه الادينيــون بــأنَّ الدينيــن ال يصــحُّ أن ُيقيمــوا حكــًا غــر 
ــا يقولونــه لكــي يســتفردوا بالســلطة،  صحيــح، فــا مدخليــة للمعتقــد يف ذلــك، وإنَّ

ويعيثــوا يف األرض فســادًا، ماّديــًا ومعنويــًا.
ــن  ــس م ــٰى العك ــل ع ــان، ب ــد اإلنس ــز عن ــق العج ــببًا خلل ــس س ــان لي ــإنَّ اإلي ف
ــل،  ة التحّم ــوَّ ــر وق ــود والص ــّدي والصم ــان روح التح ــق يف اإلنس ــو خيل ــك، فه ذل
ــوه إىٰل  ــه يدع ــل إنَّ إيان ــث، ب ــو وعب ــن كلِّ هل ــه م ، وجُينِّب ــادِّ ــل اجل ــوه اىٰل العم ويدع
ــه يرجــو أجــرًا آخــرًا يــوم القيامــة. إتقــان العمــل، وتقديمــه بإخــاص وتفــاين، ألنَّ
وكــون اإلمــام املعصــوم غائبــًا ال يكــون مانعــًا عــن إقامــة النظــام، ولــو مــن بــاب 

)مــا ال ُيــدَرك كّلــه ال ُيــَرك ُكّلــه(.
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بــل إنَّ إقامــة النظــام الدينــي قــد يكــون واجبــًا، مــن بــاب إقامــة أحــكام اهلل )عــزَّ 
ــكّي،  ــاب ال ــو اإلجي ــا بنح ــع إجياده ــة، إذا امتن ــة اجلزئي ــو املوجب ــو بنح (، ول ــلَّ وج
ــة  ــا أنَّ إقام ــك، ك ــٰى ذل ــاهدة ع ــر ش ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــدة األم وقاع
ــور  ــذه األُم ــر، وه ــاهد آخ ــاء ش ــوم بالقض ــاف للمظل ــاص واالنتص ــدود والقص احل

ــي. ــي عم ــام دين ــا نظ ــا ب ــب إقامته يصع
كــا أنَّ منــع إقامــة نظــام دينــي، يــؤّدي إىٰل هيمنــة اخلــّط الادينــي عــٰى املقــّدرات 
ــة للبــاد والعبــاد، ممَّــا يــؤّدي إىٰل دخــول النــاس أفواجــًا يف حــزب الشــيطان ال  العامَّ

يف حــزب الرمحــن.
ــروف  ــّم، إالَّ أنَّ الظ ــر واألت ــام األك ــة النظ ــة إلقام ــن مؤاتي ــروف وإن مل تك فالظ
ــت الروايــات، وهــذه القيــادة  مؤاتيــة إلقامــة مــا هــو أقــّل، حتــت قيــادة نائبــة كــا نصَّ

.Qــة، حتــت لــواء صاحــب العــر والزمــان ــد لظهــور القيــادة التامَّ ُتهِّ
فليــس مــن الصحيــح أن نحصـــر إقامــة احلكــم يف صــورة قيــام القائــمQ فقــط، 

.Qــع إىٰل مــا هــو أكثــر تهيــدًا للقائــم بــل نتوسَّ
ــة  ــن ومحاي ــكام الدي ــة أح ــاه إقام ــرعية جت ــة الشـ ــام بالوظيف ــك القي ــب بذل فيج
املؤمنــن والثــروات وغرهــا، مــن خــال تأمــن نظــام يقــوده الفقهــاء العــدول، مــع 

ــارصة. ــدول املع ــض ال ــل يف بع ــو حاص ــا ه ــال، ك ــرات يف كلِّ جم اخل
فالوظيفــة الشـــرعية حُتتِّــم القيــام باملســؤولية الدينيــة جتــاه األُمــور الواقعــة، التــي 

ــة. هــي مســؤولية القائــد، والنخــب، والرعيَّ
فيجــب حينئــٍذ عــٰى املؤمنــن العمــل عــٰى تشــكيل احلكومــة اإلســاميَّة، والقيــام 

ــة بقعــة مــن بقــاع األرض. ــق ظروفهــا، يف أيَّ هبــا عــٰى الكفايــة، حــن تتحقَّ
وبعبارة ثانية:

ما هو موقفنا من تأسيس دولة دينية يف زمن غياب املعصومQ؟
إنَّ اجلواب ال خيلو من وجوه ثالثة:

ل: الوجه األوَّ
أن ُتــَرك إقامــة احلكومــات إىٰل الادينيــن مــن علانيــن، أو ليراليــن، أو ملحدين، 
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مــن ظلمــة وفاســقن وكافريــن، فيحكمــوا البــاد والعبــاد، بــا تدّخــل مــن الديــن 
والدينين.

وهــذا القــول خــاف خاتيــة الشـــريعة، بــل خــاف كلِّ األديــان الســاوية، التــي 
ــة واملنحرفــة، وســيادة  ــه تســويغ لنشـــر األفــكار الضالَّ هــي لصــاح الداريــن، كــا أنَّ

ــاه الادينــي. القوانــن الوضعيــة والادينيــة، وتقويــة االجتِّ
فا يمكن االلتزام بذلك إطاقًا.

فكيــف نقبــل لديــن جــاء إلنقــاذ البشـــرية، أن ُيســلِّم بــاد اإلســام واملســلمن 
ــد الفاســق والظــامل والكافــر؟ بي

الوجه الثاين:
ــا  ــام ب ــة ونظ ــة وحكوم ــود دول ــض وج ــو رف ــن ه ــف الدي ــرض أنَّ موق أن نف
ــا،  ــا بيَّن ــل ك ــان عاق ــن إنس ــل م ــحُّ وال ُيقَب ــذا كام ال يص ــومQ، وه ــود املعص وج

ــان. ــح البط ــال واض ــذا االحت فه
الوجه الثالث:

ــه ال بــدَّ مــن إقامــة دولــة اإلســام يف كلِّ آٍن ولــو  وبــه ينحصـــر األمــر، وهــو أنَّ
ر وجــود املعصــومQ، فاألمــر ينحصـــر يف أفضــل املوجوديــن، وهــي املرجعيــة  تعــذَّ
ــة  ــٰى الوالي ــا ع ــة إمَّ ــا، الدالَّ ــت يف حملِّه ــي ُبحث ــات الت ــت الرواي ــا نصَّ ــة، ك النائب

ــات. ــن النظري ــا م ــبية، أو غره ــة احلس ــة، أو الوالي املطلق
فالريعة فيها جوانب فردية، كأكثر العبادات.

وفيها جوانب مجعية، كبعض العبادات، وأكثر املعامات.
ــا،  ــن ويلٍّ يقيمه ــدَّ م ــة، ال ب ــة تنفيذي ــة، أي جنب ــة وإجرائي ــب تطبيقي ــا جوان وفيه
وهــذا هــو نظــام الدولــة، والــذي ُيعــرَّ عنــه بالسياســات، كالنظــام القضائــي، ونظــام 

احلــدود والقصــاص، ونظــام احلــرب والســلم، وغرهــا.
وهــذه اجلنبــة األخــرة هــي نظــام دولــة أكثــر مــن غرهــا، وإن كان غرهــا بالنظرة 
الدّقيــة قــد يدخــل يف فقــه الدولــة أيضــًا، كالنظــام االقتصــادي - اخلمــس والــزكاة 
وغرهــا -، واالجتاعــي كالــزواج والطــاق وغرهــا، والســيايس كصــاة اجلمعــة 
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وخطبتيهــا السياســية وغرهــا، والعســكري واألمنــي كاجلهــاد واملرابطــة وغرهــا.
وأبواب الفقه أكثرها فيها نظام دولة، وال بدَّ من ويلِّ يديرها.

ــق إالَّ أن يكــون ويّل األمــر عــٰى  فمثــًا اجلهــاد، فهــو عمــل مجاعــي ال يمكــن أن يتحقَّ
رأســه غالبــًا، وال شــكَّ يف وجــوب اجلهــاد يف اجلملــة يف زمــن حضــور املعصــومQ ويف 

غيبتــه، كــا هــو رأي الفقهــاء وإن كان هنــاك خــاف يف اجلهــاد االبتدائــي واهلجومــي.
ــها  ــٰى رأس ــة، ع ــلطة ودول ــام وس ــا إىٰل نظ ــاج إىٰل إقامته ــوارد ُيت ــن امل ــر م فكث
ســلطة رشعيــة، تلــك الســلطات الثــاث: التشـــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، بغــضِّ 
النظــر عــن النظريــة باحلكــم، ومــدٰى تلــك الصاحيــات، فــإنَّ تفصيــل ذلــك ليــس 

مــن البحــث.
ــة  ــام ودول ــاج إىٰل نظ ــاص، يت ــدود والقص ــاء واحل ــام القض ــة نظ ــك إقام وكذل

ــذه. ــة ُتنفِّ ــلطة إجرائي وس
وكذلــك احلفــاظ عــٰى معــامل الديــن وشــعائره، كاحلــجِّ مثــًا، فــإنَّ هنــاك روايــات 
تــدلُّ داللــة واضحــة عــٰى ارتبــاط أداء هــذه الفريضــة بوجــود حكومــة قائمــة وويلِّ 

أمــر.
ــم  ــام أن جيره ــٰى اإلم ــب ع ، لوج ــجَّ ــاُس احل ــل الن ــو عطَّ ــادقQ: »ل ــن الص فع

.)29(»... ــجِّ ــٰى احل ع
ــوايل أن  ــٰى ال ــكان ع ، ل ــجَّ ــوا احل ــاس ترك ــو أنَّ الن ــًا: »ل ــادقQ أيض ــن الص وع
ــٰى  ــكان ع N ل ــيِّ ــارة النب ــوا زي ــو ترك ــده، ول ــام عن ــٰى املق ــك وع ــٰى ذل ــم ع جيره
ــق  ــوال أنف ــم أم ــن هل ــإن مل يك ــده، ف ــام عن ــٰى املق ــك وع ــٰى ذل ــم ع ــوايل أن جيره ال

ــلمن«)30(. ــال املس ــت م ــن بي ــم م عليه
إنَّ إجبــار النــاس واإلنفــاق عليهــم مــن بيــت مــال املســلمن، يســتدعي وجــود 

إمــام مبســوط اليــد، ولــه واليــة فعليــة.
ــب  ــة، بحس ــن الغيب ــرعي يف زم ــم الشـ ــة واحلاك ــن رضورة الدول ــاذج م ــذه ن فه

ــات. ــدود وصاحي ــن ح ــة م ــا األدلَّ ــا توصلن ــرعية، وب ــط الشـ الضواب
*   *   *

Q
م

قائ
 ال

ور
ه

ظ
ل 

قب
ل 

دو
وال

ت 
يا

لرا
م ا

يا
 ق

ية
وع

شر
م



51

1. الكايف 8: 295/ ح 452.

2. رجال النجايش: 54/ الرقم 123.

3. الفهرست: 107/ الرقم )2/205(.

4. رجــال الطــويس: 183/ الرقــم )68/2211(، 

334/ الرقــم )3/4972(.

5. رجال الرقي: 26.

6. اإلرشاد 2: 248.

قســم 2/  األقــوال: 337 و338/  7. خاصــة 

بــاب 2/ الرقــم 1.

8. من كتابنا املخطوط )تطبيقات رجالية(.

9. الكايف 8: 264/ ح 381.

و226/   225  :1  Qالرضــا أخبــار  عيــون   .10

بــاب 25/ ح 1.

11. مقاتل الطالبين: 288.

12. الغيبة للنعاين: 264/ باب 14/ ح 13.

13. الغيبة للنعاين: 281/ باب 14/ ح 50.

14. سنن ابن ماجة 2: 1366/ ح 4082.

15. سنن ابن ماجة 2: 1368/ ح 4088.

16. بحار األنوار 57: 216/ ح 37.

17. بحار األنوار 57: 216/ ح 40.

18. صحيح مسلم 1: 95.

19. صحيح مسلم 6: 53.

20. الــكايف 5: 21/ ح 2، مــع اختــاف يف بعــض 

األلفــاظ.

21. الغيبة للنعاين: 114 و115/ باب 5/ ح 9.

22. الغيبة للنعاين: 115/ باب 5/ ح 11.

23. الغيبة للنعاين: 115/ باب 5/ ح 12.

24. الكايف 8: 264/ ح 383.

ــاب 14/ ح  ــاين: 288 و289/ ب ــة للنع 25. الغيب

.67

26. الكايف 1: 396/ ح 7.

27. الكايف 8: 310/ ح 483.

وســائل  عنــه   ،412 ح   /274  :8 الــكايف   .28

.19968 ح   /13 بــاب   /52  :15 الشــيعة 

29. الكايف 4: 272/ ح 2.

30. الكايف 4: 272/ ح 1.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

عد
سا

 ال
ق

تا
ش

م
خ 

شي
ال



52



53

مقّدمة:
ــع، عــٰى اختــاف بينهــم يف الصغــرٰى بعــد  ــي، ينتظــره اجلمي حــدث عاملــي، دين
ق ذلــك  تســليم الكــرٰى، أو قــل: عــٰى اختــاف بينهــم يف املصــداق الــذي ســيتحقَّ

احلــدث عــٰى يديــه.
ــن ســاوي، إن مل  ــن هلل تعــاىٰل بدي ــدون، ومــن يدي ــل واملوحِّ ــًا، ب فاملســلمون مجيع
نأخــذ بعــن االعتبــار الديانــات الوضعيــة التــي آمنــت بــه، كّلهــا تنتظــر ذلــك اليــوم 
ــة الفاضلــة، نعــم، قــد اختلفــوا يف شــخص الــذي ســيبني  ــه املدين ــق في الــذي تتحقَّ

ــة األرضيــة. تلــك املدينــة الفاضلــة واجلنَّ
إنَّه اليوم املوعود، يوم انتصار العدل وسيادته عٰى الظلم واجلور.

ــوا بذلــك احلــدث، وعشــٌق جعــل منهــم ال  ــر ممَّــن اهتّم ــد الكث ــاٌم نجــده عن هي
ــه. ــه ويتمنَّون ــرون يذكرون يف

جهود كثرة، ُبِذَلت، ليعرف الشخص متٰى سيقع ذلك احلدث.
وهل هناك من طريقة ملعرفة قرب حدوثه؟

اتــه، تلــك العامــات التــي مل هيملهــا  ــه البحــث عــن عامــات الظهــور و مؤرشِّ إنَّ
الــراث الدينــي، وأعطاهــا مــن صفحاتــه قــدرًا معتــّدًا بــه.

ال�سيحة
)قراءة يف اأعماق ال�سوت(

الشيخ حسن األسدي
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ــا بينهــا مــن حيــث داللتهــا عــٰى الظهــور أو تشــخيص املنقــذ.  وهــي خمتلفــة في
ــر. ــوم الظهــور الرســمي املنتَظ ويف قرهبــا أو بعدهــا نســبيًا عــن ي

ــه يمكــن القــول: إنَّ هناك  ومهــا اختلفــت تلــك العامــات يف درجــة دالالهتــا، فإنَّ
ــا  عامــة بــارزة مــن حيــث املضمــون واإلشــارات والداللــة عــٰى قــرب الظهــور، إهنَّ

ــة )الصيحة(. عام
ــات الصيحــة، وال اخلــوض  ــه أن يبحــث يف أســانيد رواي ــراد ل هــذا البحــث ال ُي
ــا هــو بحــث علمــي بحــت، حــول زاويــة مــن زواياهــا، والتــي  يف كلِّ دالالهتــا، وإنَّ
تعتــر مــن ممّيــزات الصيحــة ومــن املفاصــل الفارقــة فيهــا، والتــي يمكــن أن جتعلهــا 

أهــّم عامــات الظهــور عــٰى اإلطــاق، وهــي كذلــك.
 ،Qــا تلــك اللغــة، التــي ســيصيح هبــا جرائيــل مــن الســاء: أنَّ احلــقَّ مــع عــي إهنَّ
تلــك اللهجــة التــي خُتــِرج الفتــاة مــن خدرهــا وتوقــظ النائــم، وتدخــل البيــوت عنوة.
ــا تلــك اجلملــة التــي يفهمهــا اجلميــع، عــٰى اختــاف مشــارهبم ولغاهتــم التــي  إهنَّ
ــا تتجــاوز اآلالف، الــكلُّ يفهمهــا يف اللحظــة التــي تطــرق أســاعهم. يفهموهنــا،  ربَّ

ويعوهنــا، فتخبــت قلــوب العارفــن إليهــا.
وهذا هو مركز البحث.

فإنَّه يقُّ لباحث أن يسأل:
كيــف يفهــم اجلميــع - عــٰى اختــاف لغاهتــم - معنــٰى واحــدًا مــن مجلــة واحــدة 

بلفــظ واحــد؟
ما هي الطريقة التي يتمُّ من خاهلا إفهام اجلميع ملضمون تلك اجلملة؟
ما هي ماهية تلك األلفاظ التي ستطرق أفهام اجلميع يف حلظة واحدة؟

يمكــن يف هــذا املجــال تقديــم تصــّورات ثبوتيــة، قــد يســاعد بعضهــا الدليــل اإلثبايت، 
وقــد يبقــٰى بعضهــا يف حيِّــز اإلمــكان، وقــد ُيســَتدلُّ عــٰى بطــان بعضهــا الثالث.
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والذي يمكن تصّوره يف هذا املجال هو التايل:
التصّور األّول:

ــأن  ــن ش ــاظ م ــنخ ألف ــة، س ــن الصيح ــادرة ح ــاظ الص ــك األلف ــون تل أن تك
ــا ألفــاظ مــن النــوع الــذي يــدلُّ  د ســاعها، أي إهنَّ اجلميــع أن يفهمــوا معانيهــا بمجــرَّ

ــاعه. د س ــرَّ ــاه بمج ــٰى معن ع
ويمكن تفسي هذا التصّور بأحد تفسيين:

ل: نظرية ذاتية داللة األلفاظ عٰى معانيها: التفسي األوَّ
هنــاك بحــث يف علــم األُصــول حــول الكيفيــة التــي تــدلُّ وفقهــا األلفــاظ عــٰى 
ــك  ــق تل ــة، ووف ــاٍن معيَّن ــٰى مع ــدلُّ ع ــاظ ت ــه أنَّ األلف ــكَّ في ــا ال ش ــإنَّ ممَّ ــا؛ ف معانيه
الداللــة حصــل التفاهــم وتبــادل األفــكار بــن أبنــاء البشـــر، والبحــث املهــّم هنــا، 

ــة. ــاٍن معيَّن ــٰى مع ــة ع ــاظ املخصوص ــة األلف ــة دالل ــن كيفي ــؤال ع ــو الس ه
ن  وقــد اختلــف األُصوليــون يف نــوع تلــك الداللــة وحقيقتهــا، وقــد ُيعنْــَوِ
األُصوليــون هــذا البحــث بـــ )حقيقــة الوضــع(، واملهــمُّ يف نــوع تلــك الداللــة رأيان:

ل: نظرية ذاتية الداللة: الرأي األوَّ
ــة  ــأنَّ دالل ــن ســليان الصيمــري وأصحــاب التكســر القــول ب ــاد ب ــَب إىٰل عّب ُنِس
اللفــظ عــٰى املعنــٰى إنَّــا نشــأت مــن مناســبة ذاتيــة)1(؛ أي إنَّ داللــة اللفــظ عــٰى املعنــٰى 

هــي كداللــة الدخــان عــٰى وجــود النــار)2(. 
ــج، أو  ــٰى الثل ــده ع ــع ي ــا يض ــرودة عندم ــسُّ بال ــن ي ــال م ــون ح ــا يك وحاهل

ــار. ــٰى الن ــده ع ــع ي ــا يض ــرارة عندم باحل
وهــذا يعنــي أنَّ داللــة األلفــاظ عــٰى معانيهــا أو الســببية القائمــة بــن الوجوديــن 
ــل  ــاج إىٰل َجْع ــث ال حتت ــة، بحي ــببية ذاتي ــة وس ــي دالل ــٰى، ه ــظ واملعن ــن للف الذهني
ــظ،  ــاقِّ اللف ــن ح ــارج ع ــبب خ ــاج إىٰل س ــا ال حتت ــع، أي إهنَّ ــع واض ــل أو َوْض جاع
ــٰى يف ذهــن الســامع، مــن دون حاجــة ألن  ــه هــو ســبب النتقــاش املعن فاللفــظ بذات

ــي)3(. ــه يشء خارج ــمَّ إلي ينض
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الرأي الثاين: نظرية الوضع واالعتبار:
ــئة  ــت ناش ــٰى ليس ــظ واملعن ــن اللف ــة ب ــاس أنَّ العاق ــٰى أس ــة ع ــذه النظري ــوم ه تق
مــن مناســبة ذاتيــة، وهــي ال يكفــي فيهــا اللفــظ وحــده، بــل ال بــدَّ مــن إدخــال عنصـــر 
ــك العنــر  ــة، وذل ــن تلــك الدالل ــر آخــر غــر نفــس اللفــظ يف تكوي خارجــي ومؤثِّ
ــٰى  ــٰى املعن ــظ ع ــة اللف ــع(، فدالل ــًا بــــ )الوض ــه ُأصولي ــق علي ــا ُيطَل ــو م ــي ه اخلارج
)ناشــئة مــن الوضــع الــذي يارســه الواضــع، الــذي يعتــر هــذا اللفــظ لــذاك املعنــٰى(.
ــة  ــطتها تَّــت عملي ــي بواس ــة الت ــك يف الكيفي ــد ذل ــون بع ــف األُصولي ــد اختل وق

ــات، هــي: ــٰى عــٰى ثــاث نظري ــة اللفــظ عــٰى املعن الوضــع ودالل
1 - نظريــة أو مســلك التعّهــد: وهــو خمتــار الســيِّد اخلوئــي )قــّدس رّسه( ومجاعــة 
قــن قبلــه، وخاصتهــا: )أنَّ هــذا األمــر اخلارجــي الــذي ُنســّميه بالوضــع،  مــن املحقِّ
والــذي بركتــه وبســببه صــار اللفــظ ســببًا النتقــاش املعنــٰى، وللداللــة عــٰى املعنــٰى، 
ــه متــٰى مــا قصد  هــذا الوضــع، هــو عبــارة عــن تعّهــد مــن ِقَبــل اإلنســان اللغــوي، بأنَّ

تفهيــم املعنــٰى الفــاين، أتــٰى باللفــظ الفــاين مــن أجــل تفهيمــه()4(.
ــان  ــد اختلــف أصحــاب هــذا املســلك يف بي ــار: وق ــة أو مســلك االعتب 2 - نظري
اهــات، وال هيّمنــا التعــّرض لتفاصيلهــا اآلن)5(. وتصويــر هــذا االعتبار عــٰى ثاثــة اجتِّ
3 - نظريــة أو مســلك اجلعــل الواقعــي: فالوضــع هنــا عبــارة عــن جعــل الســببية 

الواقعيــة بــن اللفــظ واملعنــٰى، أي جعــل اللفــظ ســببًا للمعنــٰى)6(.
ــٰى  ــظ ع ــة اللف ــوع دالل ــة يف ن ــة الثاني ــار النظري ــن اخت ــإنَّ م ــاٍل، ف ــٰى كلِّ ح وع
املعنــٰى، كان قبــًا قــد اســتدلَّ عــٰى بطــان نظريــة ذاتيــة داللــة اللفــظ عــٰى املعنــٰى، 

ــايل: ــا الت ــروا لبطاهن ــد ذك وق
ــه  ــنَّ فإنَّ ــظ املع ــمع اللف ــن يس ــو أنَّ كلَّ م ــة، ه ــك ذاتي ــة تل ــون الدالل إنَّ الزم ك
ــه ال  ــع فإنَّ ــم بالوض ــن ال يعل ــأنَّ م ــاٍض ب ــدان ق ــه، والوج ــراد من ــٰى امل ــيفهم املعن س

ــمعها. ــي يس ــاظ الت ــاين األلف ــم مع ــتطيع أن يفه يس
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وبعبــارة ُأخــرٰى: إنَّ الزم ذاتيــة الداللــة هــي أن يفهــم أصحــاب كلِّ لســان لغــة 
أيِّ قــوم آخريــن، فكــا يــسُّ اجلميــع بالــرودة عنــد وضــع اليــد عــٰى الثلــج، كذلــك 
د ســاعه، والوجــدان قــاٍض  يفــرض أن يفهــم مجيــع البشـــر معنــٰى أّي لفــظ بمجــرَّ

ببطــان هــذا الــازم.
ــع،  ــم بالوض ــاف علمه ــاس باخت ــف الن ــا اختل ــة )مل ــة ذاتي ــت الدالل ــو كان فل
ــٰى يف الذهــن، إذن  وجهلهــم بالوضــع، فلــو كان اللفــظ بنفســه ســببًا النتقــاش املعن

ــيء()7(. ــع ب ــل بالوض ــن اجلاه ــع ع ــامل بالوض ــف الع ــا اختل مل
تطبيق نظرية ذاتية الدللة على لغة ال�سيحة:

ــة  ــات النظري ــن مثبت ــر ع ــا النظ ــا غضضن ن ــويت - أي إنَّ ــا ثب ــث هن ــث إنَّ البح حي
ــع البــر للغــة الصيحــة يف آٍن واحــٍد وفــق  ر فهــم مجي عــاة -، فيمكــن أن نتصــوَّ املدَّ

ــٰى. ــة اللفــظ عــٰى املعن ــة دالل ــة ذاتي نظري
ــه لــو كانــت داللــة األلفــاظ عــٰى معانيهــا مــن هــذا القبيــل، أي داللــة ذاتيــة،  فإنَّ
بحيــث ينتقــل الذهــن من حــاقِّ األلفــاظ إىٰل تلــك املعــاين املقصــودة منهــا واملوضوعة 

هلــا. فحينئــٍذ، يكــون تعّقــل فهــم اجلميــع للصيحــة واضحــًا جــّدًا.
التفسي الثاين:

ــرك  ــاظ يش ــنخ ألف ــي س ــة، ه ــن الصيح ــادرة ح ــاظ الص ــك األلف ــون تل أن تك
ــاس  ــع الن ــدٰى مجي ــتعملة ل ــون مس ــث تك ــا، بحي ــم معانيه ــر يف فه ــي البشـ ــع بن مجي

ــم. ــاف لغاهت ــٰى اخت ــد ع ــٰى واح بمعن
فهــذه األلفــاظ هلــا صــورة لفظيــة معيَّنــة، لكــن مجيــع البشـــر يفهمــون منهــا معنًى 

واحــدًا عــٰى اختــاف لغاهتــم وثقافتهــم ومشــارهبم العلميــة.
ــد بوجــود بعــض األلفــاظ التــي  وهــذا التصــّور ال مانــع منــه ثبوتــًا، بــل قــد ُيؤيَّ
د ســاعها، وقــد يقــال: إنَّ منهــا كلمــة )مامــا( وما  يفهــم مجيــع البشـــر معانيهــا بمجــرَّ
شــابه، وبالنســبة لكلمــة )ok( أو )yes( التــي يفهمهــا اليــوم أغلــب النــاس يف العــامل.
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وقــد يســاعد عــٰى هــذا التفســر مــا نــراه اليــوم مــن القفــزات العلميــة والتطــّور 
ــه ســتوجد عــٰى مــرِّ األزمنــة وتطــاول األّيــام لغــٌة  ر أنَّ احلضــاري، فيمكــن أن نتصــوَّ
ــٌة، تكــون مشــركة االســتعال بــن مجيــع أفــراد البــر، كــا هــو اليــوم شــأن  خاصَّ

الكثــر مــن املفاهيــم املشــركة املســتعملة يف األجهــزة احلديثــة.
إالَّ أنَّه تصّور ثبويت وال مثبت له.

ــا  ــن ك ــًا أو لفظ ــد مث ــظ واح ــب يف لف ــن وقري ــر ممك ــذا األم ــّور ه ــٰى أنَّ تص ع
نــة مــن ألفــاظ عديــدة،  ــا أن يكــون ذلــك يف مجلــة كاملــة متكوِّ م التمثيــل لــه، أمَّ تقــدَّ
ــها  ــٰى أساس ــة ع ــاٍن عقائدي ــخ، ومع ــق التاري ــن عم ــتوحاة م ــاٍن مس ــر إىٰل مع وتش
ــَرق ومذاهــب، فهــذا أمــر بعيــد حســب املعطيــات التــي نراهــا  انقســم النــاس إىٰل فِ

ــوم. الي
ة حاٍل، تصّور ممكن يف حدٍّ نفسه. لكنَّه عٰى أيَّ

التصّور الثاين:
ــا  ر إدراكاهت ــوَّ ــة، وتتط ــا العامَّ ــي يف ثقافته ــاء ترتق ــرية مجع ــرض أنَّ البشـ أن نف
العقليــة، بحيــث يصبــح كلُّ فــرد مــن أفرادهــا قــادرًا عــٰى فهــم مجيــع لغــات العــامل 
ــن  ــٍد م ــن، ألنَّ كلَّ واح ــة إىٰل املرمج ــذاك احلاج ــدم آن ــا، فتنع ــاع ألفاظه د س ــرَّ بمج

ــع. ــامل أمج ــات الع ــم لغ ــر يفه الب
ــذي  ــوري( ال ــم الف ــوم بـــ )املرج ــّمٰى الي ــا ُيس ــبه ب ــذاك أش ــرد آن ــون كلُّ ف ويك
ــز بجميــع اللغــات ومــا يقابلهــا مــن اللغــات األُخــرٰى، والــذي يمكنــه  ســبق وَأْن ُجهِّ

ــة لغــة ُأخــرٰى.  ــة لغــة إىٰل أيَّ بكبســة زر واحــدة أن يرجــم أيَّ
ــيرمجها  ــرٍد س ــرٍد ف ــإنَّ كلَّ ف ــة، ف ــاظ الصيح ــدرت ألف ــة ص ــة لغ ــذاك، فبأيَّ وآن

ــه. ــي إلي ــذي ترم ــٰى ال ــيعرف املعن ــارشًة، وس مب
ــوم  ــه العلــم الي ــا انتهــٰى إلي ــد ب إنَّ هــذا التصــّور ممكــن يف حــدِّ نفســه، وقــد ُيؤيَّ
مــن أنَّ للعقــل البشـــري قــدرات عجيبــة، وإمكانيــات مذهلــة، وأنَّ النــاس اليــوم مل 
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لــت  يســتعملوا مــن عقوهلــم إالَّ األقــّل مــن القليــل. فــإنَّ لــه قــدرات عجيبــة، لــو ُفعِّ
ــا تصنــع املعجــزات. فإهنَّ

إنَّ العقــل البشـــري يتــوي عــٰى أكثــر مــن )150( مليــار خليَّــة عقلية، وقــد كتب 
نــا نســتخدم فقــط )%0/1(  أحــد الباحثــن األمريكيــن يف كتابــه)» s « f « The sixe( أنَّ

مــن قــدرة عقولنــا)8(.
وقــال الدكتــور هربــت مــن جامعــة )هارفــارد( بالواليــات املتَّحــدة األمريكيــة يف 
بحثــه عــن العقــل البــري: إنَّ العقــل البشـــري لــه القــدرة عــٰى الركيــز عــٰى ســبعة 
ــٰى  ــدرة ع ــده الق ــي عن ــل الاواع ــص. وإنَّ العق ــن أو تنق ــد معلومت ــات، تزي معلوم
اســتقبال أكثــر مــن مليــوين معلومــة يف الثانيــة الواحــدة، وإنَّ رسعــة تفكــر اإلنســان 
ــن  ــا ع ــدة. وأمَّ ــة الواح ــًا يف الثاني ــي )186( مي ــي ه ــوء الت ــة الض ــٰى رسع ــد ع تزي
ــا  ــر منه ــة أصغ ــون خليَّ ــد ملي ــة يوج ــة عقلي ــي كلِّ خليَّ ــان، فف ــرة اإلنس ــزون ذاك خم
ــاب  ــرة. وحلس ــة ذاك ــون خليَّ ــنابزس( ملي ــل كلِّ )س ــنابزس(، وإنَّ بداخ ــٰى )س ُتدع

الذاكــرة حتتــاج أن تضـــرب مليــون يف مليــون يف )150( مليــار)9(. 
ــه  ــة للعقــل البشـــري، هــو مــا يفعل ــال عمــي وواقعــي عــٰى القــدرة اهلائل وكمث
ــه يســتطيع أن جيــري عمليــات حســابية  الدمــاغ اخلــارق لألملــاين )روديغــر غــام(، فإنَّ
ن مــن )40( رقــًا بثــواين عديــدة، ليســت أرقامــًا عديــدة وحســب، بــل  رياضيــة تتكــوَّ
أرقامــًا مــع )ُأس( ريــايض يصــل )20(، بــل وإىٰل )40(! فمثــًا ُســِئَل عــن )1754(،  

ن مــن )30( رقــًا خــال ثــواٍن قليلــة. فأعطــٰى اجلــواب املتكــوِّ
ــدود  ــن ح ــوم م ــراه الي ــا ن ــة م ــن جه ــّور م ــذا التص ــتبعاد ه ــن اس ــن، يمك ولك
ــا بلغــت أكثر من  اإلدراك البشـــري، ومــن جهــة تكّثـــر لغــات العــامل، حتَّــٰى قيــل: إهنَّ
)6000( لغــة، فقــد كشــفت)10( منظَّمــة األُمــم املتَّحــدة للربيــة والعلــوم والثقافــة 
ــة أنحــاء األرض،  ث هبــا البشـــر يف كافَّ )اليونســكو(، أنَّ عــدد اللغــات التــي يتحــدَّ
ــار...،  دة باالندث تبلــغ نحــو ســتَّة آالف لغــة، مــن بينهــا حــوايل )2500( لغــة مهــدَّ
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ــٰى  ــة ع ــو )200( لغ ــت نح ــامل انقرض ــة يف الع ــة متداول ــتَّة آالف لغ ــل س ــن أص فم
ــر )573( لغــة ُأخــرٰى مــن اللغــات  ــة األخــرة، يف حــن ُتعَت ــال الثاث مــدٰى األجي
ــة  ــديد، و)632( لغ ــر الش ــة للخط ض ــات املعرَّ ــن اللغ ــة م ــرة، و)502( لغ املحتضـ
ــٰى  ــة...، وع ــات اهلشَّ ــن اللغ ــات م ــر، و)607( لغ ــة للخط ض ــات املعرَّ ــن اللغ م
ســبيل املثــال حســبا جــاء يف بيــان نشـــرته منظَّمــة اليونســكو ضمــن موقعهــا عــٰى 
ــن  ــّل م ــا أق ــق هب ــة ينط ــن )99( لغ ــد يتضمَّ ــس اجلدي ــإنَّ األطل ــت، ف ــبكة االنرن ش
عشـــرة أشــخاص يف العــامل، و)178( لغــة ُأخــرٰى ينطــق هبــا مــا بــن )10( و)50( 
شــخصًا...، ففــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرٰى، حيــث يتــداول النــاس نحــو 

ــًا... ــي تقريب ــوع العامل ــث املجم ــة، أي ثل ــة خمتلف )2000( لغ
ــم هبــا إالَّ القليــل، وعــٰى ســبيل املثــال: الكــورو هــي  بــل إنَّ هنــاك لغــات ال يتكلَّ
ث هبــا عــدد قليــل مــن الشــعب اهلنــدي، ويعيــش املتكلِّمــون هبــا يف إقليــم  لغــة يتحــدَّ
ة اهلنديــة، عــٰى احلــدود مــع  أروناشــال براديــش، يف الشــال الشـــرقي مــن شــبه القــارَّ

مرتفعــات التيبــت.
ــمُّ  ــد هيت ــي مل يع ــيَّة، الت ــات املنس ــن اللغ ــب م ــت قري ــٰى وق ــت حتَّ ــورو(، كان )ك
هلــا أحــد مــن علــاء اللغــات واأللســنيات يف العــامل، إىٰل أن اكتشــف بالصدفــة عاملــا 
ألســنيات أمركيــان أنَّ هــذه اللغــة مــا زالــت حيَّــة، ومل تنضــّم بعــد إىٰل عــداد اللغــات 
التــي ُتصنَّــف )ميِّتــة(. وبالتــايل، بــات عــدد اللغــات املعروفــة حــول العــامل )6910(.
والعاملــان مهــا ديفيــد هاريســون وغريغــوري أندرســون، كانــا يف رحلــة دراســية 
ث بالكــورو، والحظــا  إىٰل املنطقــة عندمــا لفتهــا أنَّ قســًا مــن الشــعب هنــاك يتحــدَّ
أنَّ الناطقــن هبــذه اللغــة ال يتجــاوزون الـــ )1200( مــن كبــار الســنِّ بــن الســّكان، 
ــا باإلنگليزيــة، ومهــا اللغتان املشــركتان  ــا بالـ )هنــدي( وإمَّ ثــون إمَّ فيــا الشــّبان يتحدَّ

بــن معظــم شــعوب اهلنــد.
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وقــد ظــنَّ هاريســون وأندرســون، يف البدايــة، أنَّ مــا ســمعاه ال يعــدو كونــه هلجــة 
ث هبــا  حمّليــة إلحــدٰى اللغــات غــر املتداولــة كثــرًا، كلغــة اآلكا )Aka( التــي يتحــدَّ
أفــراد ال يتجــاوز عددهــم الـــ )600( مــن أبنــاء شــعب صغــر آخــر يف املنطقــة، لكنَّــه 

مــن التيبــت املجــاورة، رغــم مــا بــن الشــعبن مــن عاقــات يوميــة وتــزاوج.
ــة هبــا،  فقــد تبــنَّ للعاملــن أنَّ يف )كــورو( ألفاظــًا ومرادفــات وتراكيــب مجــل خاصَّ
ممَّــا جيعلهــا لغــة قائمــة بذاهتــا، تضــاف إىٰل الـــ )6909( لغــات التــي كانــت معروفــة 

قبــل اكتشــاف أنَّ األخــرة مــا زالــت )حيَّــة()11(.
ــن  ــدًا ع ــون بعي ــاين ـ يك ــّور ـ الث ــذا التص ــإنَّ ه ــن ف ــن األمري ــة هذي ــن جه فم

ــوع. الوق
ــل إنَّ  ــكان، ب ــدرة بم ــن الن ــي م ــه، ه ــاين وأمثال ــك األمل ــة ذل ــهاد بحال واالستش
ــم خارجــون عــن الطبيعــة  التقاريــر العلميــة حــول ُأولئــك )اخلارقــن( تشــر إىٰل أهنَّ
البشـــرية، وأنَّ تلــك احلــاالت اخلارقــة التــي حتصــل لدهيــم تكــون إثــر صدمــة مــا، 

ــة يف الدمــاغ، ومــا شــابه. قــد تكــون صدمــة نفســية، أو رضب
ــه  ــًا - في ــون خارق ــأ ألْن يك ــل مهيَّ ــإنَّ العق ــة، ف ــات العلمي ــب املعطي ــم، حس نع
ــادرة  ــايل ن ــة بالت ــذه احلال ــن ه ــر -، ولك ــة يشء آخ ــة يشء والعقلي ــة، والقابلي القابلي
ــا ال نجدهــا اليــوم يف متنــاول اليــد لــدٰى اجلميــع. الوقــوع، وحتتــاج إىٰل مقّدمــات ربَّ
ب هــذا التصــّور باحتــال انقــراض هــذه اللغــات الكثــرة،  نعــم، يمكــن أن ُنقــرِّ
ــا بعضهــا ال  ــم هبــا إالَّ قبيلــة واحــدة، وربَّ ــه توجــد لغــات اليــوم ال يتكلَّ فقــد ُنِقــَل أنَّ

يتكلَّــم هبــا إالَّ أهــل بيــت واحــد)12(.
وحينئــٍذ يمكــن تصــّور انقــراض مجيع اللغــات إالَّ لغــات معــدودة يمكن للبشـــر أن 

يتعلَّموهــا ويتقنوهــا، بحيــث يســتطيع كلُّ البــر أن يفهمــوا لغــات كلِّ العــامل آنذاك!
وحينئٍذ يكون هذا التصّور قريبًا من الفهم.

لكنَّه أيضًا بحاجة إىٰل إثبات.
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الت�سّور الثالث:
ــة  ــور لغ ــن الظه ــب م ــوم قري ــتكون يف ي ــة، س ــة معيَّن ــاك لغ ــرض أنَّ هن أن نف
عامليــة، تفــرض نفســها عــٰى مجيــع لغــات العــامل، بحيــث يكــون كلُّ البشـــر يعرفوهنــا 

ــا. ــا ألفاظه ــدلُّ عليه ــي ت ــاين الت ــون املع ويعرف
ر حصول هذا األمر بأحد نحوين: ويمكن أن نتصوَّ

ل: النحو األوَّ
أن يكــون أهــل تلــك اللغــة متســلِّطن عــٰى مجيــع دول العــامل عســكريًا، أو بنحــٍو 
آخــر مــن أنحــاء التســّلط، بحيــث يفرضــون عــٰى النــاس أن يتكلَّمــوا بتلــك اللغــة، 

ة. بالقــوَّ
وبالتدريــج، ســيتعلَّم النــاس تلــك اللغــة ويتقنوهنــا وســيعرفون معــاين ألفاظهــا 

بيــرس وســهولة.
ــان ســيطرة  ــرة بــا حصــل إّب ويمكــن تصــّور هــذا املعنــٰى وإن كان بصــورة مصغَّ
ــة  ــة العثاني ــت الدول ــث اتَّبع ــة، حي ــدان العربي ــٰى البل ــة ع ــة الركي ــة العثاني الدول
الركيــة )سياســة التريــك( بفــرض اللغــة الركيــة عــٰى الوطــن العــريب )الواليــات 
العربيــة واملتصـــّرفيات آنــذاك التابعــة حلكــم الســلطان العثــاين(، بحيــث أصبحــت 
الطبقــة املتعلِّمــة والرجوازيــون مــن أصدقــاء الدولــة العثانيــة يعرفــون اللغــة الركية 
ويتقنوهنــا تامــًا. وإن كانــت نســبة ُأولئــك يف ذلــك الوقــت ال تتجــاوز الـــ )5%( مــن 

الســّكان آنــذاك.
ــة  ــيون )سياس ــرض الفرنس ــا ف ــر، حين ــًا يف اجلزائ ــر أيض ــذا األم ــل ه ــا حص وك
الفرنســة( بفــرض لغتهــم  عــٰى مــدارس اجلزائــر، ممَّــا أّدٰى إىٰل أن يتناســٰى كثــر مــن 
ــٰى ُأولئــك الذيــن حافظــوا عــٰى عربيتهــم، فقــد  عــرب اجلزائــر لغتهــم العربيــة، وحتَّ
ــت الكلــات الفرنســية فيهــا بصــورة كبــرة جــّدًا، وإىٰل اليــوم نشــاهد أثــر تلــك  اندسَّ

اللغــة عــٰى اجلزائريــن.
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وهكــذا مــا حصــل يف شــال العــراق عندمــا فــرض النظــام املقبــور اللغــة العربيــة 
عــٰى األكــراد، بحيــث جتــد اليــوم كثــرًا مــن األكــراد يفهمــون اللغــة العربيــة.

ــامل،  ــٰى الع ــيطر ع ــارك، تس ــور املب ــل الظه ــة قبي ة عاملي ــوَّ ــاك ق ــرض أنَّ هن فلنف
وتفــرض لغتهــا عــٰى كلِّ مواطنــي الــدول، وبالتدريــج ســيفهم كلُّ أبنــاء العــامل لغــة 

ــلِّطة. ة املتس ــوَّ ــك الق تل
وهذا التصّور ممكن يف حدِّ نفسه.

ولكــن هــذا التصــّور قــد يواجــه مشــكلة، وهــي أنَّ الصيحــة كــا هــو املفــرض 
ــا تصــدر للتبشــر بقــرب ظهــور احلــقِّ املطلــق، فكيــف يتناســب هــذا مــع فــرض  إنَّ

اللغــة عــٰى اجلميــع، األمــر الــذي يســتلزم الظلــم واالضطهــاد؟
ويمكن اجلواب بالتايل:

ــا هــي  ــة بــن فــرض اللغــة وبــن الظلــم واالضطهــاد، وإنَّ 1 - ال مازمــة عقلي
مازمــة مســتخرجة ممَّــا وقــع مــن أحــداث، ومعــه فــا مانــع مــن افــراض فــرض 

لغــة نفســها عــٰى اجلميــع مــن دون ظلــم واضطهــاد.
ــٰى  ــت ع ــي ُفِرَض ــة الت ــك اللغ ــوت بتل ــدور الص ــول: إنَّ ص ــا فنق لن ــو تنزَّ 2 - ول
ــك  ــدر بتل ــا تص ــة إنَّ ــوت والصيح ــإنَّ الص ــه، ف ــر في ــم ال ض ة والظل ــوَّ ــامل بالق الع
اللغــة إليصــال الرســالة الســاوية للبشـــر بقــرب ظهــور احلــقِّ املطلــق، وال يعنــي هذا 
عــت هــي عنــه. ومــن الواضــح أنَّ هــذا  تأييــدًا لتلــك اللغــة، وال للظلــم الــذي تفرَّ
املعنــٰى ال يعنــي أنَّ الصــوت هــو مــن ســبَّب ذلــك التســّلط والظلــم عــٰى أبنــاء العــامل.

النحو الثاين:
ــا  ــاج إليه ــة يت ــا لغ ــل كوهن ــها ألج ــرض نفس ــة تف ــر يف لغ ــذا األم ر ه ــوَّ أن نتص
م  ــة ســتتزعَّ ــا وجــود دول ــو فرضن ــة ونحوهــا، كــا ل ــة علمي ــاس مــن جهــة ثقافي الن
ــن  العــامل ثقافيــًا قبيــل الظهــور، بحيــث يتــاج اجلميــع أن يتعلَّــم ويفهــم لغتهــا ليتمكَّ

مــن االســتفادة مــن ثقافتهــا.
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ــه لــو حصــل  ر تلــك اللغــة، فإنَّ ــة حــاٍل، وبــأيِّ تصــّور أمكــن أن نتصــوَّ وعــٰى أيَّ
ــطة  ــتكون بواس ــة س ــث: إنَّ الصيح ــّور الثال ــذا التص ــق ه ــول وف ــن الق ــك، ألمك ذل
ألفــاظ هــذه اللغــة، ممَّــا يــؤّدي إىٰل أن يفهمهــا اجلميــع مــن دون حاجــة إىٰل مرجــم.
وهــذا التصــّور ممكــن يف حــدِّ نفســه، بــل يمكــن تقريبــه إىٰل الواقــع باالستشــهاد 
ــع جامعــات العــامل،  س يف مجي ــدرَّ ــة ُت ــر لغــات عاملي ــي تعت ــوم الت ببعــض لغــات الي

ــم هبــا كثــر مــن غــر أبنائهــا األصليــن. ويتكلَّ
لكن، يبقٰى هذا التصّور بحاجة إىٰل إثبات، كا هو حال أخويه السابقن.

ة حول الت�سّورات الثالثة املتقّدمة: مالحظة عامَّ
وفــق هــذه التصــّورات الثاثــة، فــإنَّ فهــم ومعرفــة معنــٰى ألفــاظ ذلــك الصــوت 
ــع  ــاع مجي ــق بإس ــا يتعلَّ ــٰى في ــة، حتَّ ــة املعروف ــن الطبيعي ــق القوان ــون وف ــوف يك س
العــامل هلــا يف وقــت واحــد، بــأن يصــدر ذلــك الصــوت باســتعال التقنيــة العاليــة يف 

إيصــال الصــوت، بــل والصــورة إىٰل العــامل أمجــع خــال ثــواٍن معــدودة.
ننا من تصّور وفهم أمرين ذكرهتا روايات الصيحة: وهذا األمر سُيمكِّ

ــدور  ــم ص ــديQ رغ ــام امله ــض لإلم ــة البع ــة ومعارض ــتمرار مقاوم ل: اس األوَّ
ــة. الصيح

الثــاين: إصــدار إبليــس لصيحــة مقابلــة لصيحــة احلــقِّ ومناوئــة هلــا وعــٰى طــرف 
النقيــض منهــا، بحيــث تكــون هلــا القــدرة عــٰى اإلضــال.

ــك  ــن يمتل ــكلِّ م ــن ل ــة، فيمك ــن الطبيعي ــق القوان ــت وف ــا دام ــة م ــإنَّ القضيَّ ف
قــدرات علميــة وإمكانــات ماّديــة عــٰى مســتوٰى عــاٍل جــّدًا أن يقــوم بــا يشــابه تلــك 
الصيحــة احلــّق إىٰل حــدٍّ كبــر، األمــر الــذي يتســبَّب يف إضــال بعــض مــن كان عــٰى 
 Qويف نفــس الوقــت يتســبَّب يف تريــر اســتمرار مقاومــة ومعارضــة املهــدي ، احلــقِّ

مــن ِقَبــل البعــض اآلخــر.
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التصّور الرابع: املعجزة:
املعجــزة: هــو ثبــوت مــا ليــس بمعتــاد، أو نفــي مــا هــو معتــاد، مــع خــرق العــادة، 

ــوٰى)13(. ومطابقة الدع
أو هــي أمــر خــارق للعــادة، مقــرون بالدعــوٰى، والتحــّدي، مــع عــدم املعارضــة، 

ومطابقتــه للدعــوٰى)14(.
ــوالً ال  ــر، أو ق ــه البشـ ــز عن ــًا يعج ــون فع ــد تك ــا، فق ــف يف جتّلياهت ــي ختتل وه
ــارض أو  ــوي أو ح ــي ماض ــر غيب ــارًا بأم ــاروه، أو إخب ــة أن جي ــراء الباغ ــتطيع ُأم يس

ــا. ــتقبي، أو غره مس
واملعجــزة ال ختــرج عــن قانــون ونظــام األســباب واملســبَّبات العــاّم، لكنَّهــا ختــرج 
ــوٰى  ــن أق ــزة م ــت املعج ــك كان ــع)15(، لذل ــة للجمي ــة واملتاح ــن املعروف ــن القوان ع
عــي االرتبــاط  ــة مــن يدَّ ة، وهكــذا هــي أقــوٰى أدلَّ عــي النبــوَّ ــة عــٰى صــدق مدَّ األدلَّ
ــخيص  ــدة يف تش ــرق املفي ــّم الط ــن أه ــدة م ــت واح ــًا كان ــك أيض ــب، ولذل بالغي
اإلمــام املهــديQ فجريــان بعــض املعجــزات عــٰى يديــه، ممَّــا ذكرتــه بعــض روايــات 

املاحــم جيــري يف هــذا املجــرٰى.
ــا أحــقُّ منــك  ــه: أن فقــد ورد: »ويلحقــه احلســني يف اثنــي عشـــر ألفــًا، فيقــول ل
هبــذا األمــر، فيقــول لــه: هــات عامــة، هــات داللــة، فيومــئ إىٰل الطــر فيســقط عــٰى 
كتفــه، ويغــرس القضيــب الــذي بيــده فيخضـــّر ويعشوشــب، فُيســلِّم إليــه احلســني 

متــه...«)16(. اجليــش، ويكــون احلســني عــٰى مقدَّ
ــة  ــن روح حّقاني ــن ب ــث احلس ــفر الثال ــت الس ــق، أثب ــذا املنطل ــس ه ــن نف وم
ارتباطــه باإلمــام املهــديQ مــن خــال إقامتــه ملعجــزة ذكرهــا التأريــخ، فقــد ورد 
ــت يف  ــال: رأي ــدادي، ق ــي البغ ــأيب ع ــروف ب ــد املع ــن حمّم ــي ب ــن ع ــن ب ــن احلس ع
تلــك الســنة بمدينــة الســام امــرأة، تســأل عــن وكيــل موالنــاQ مــن هــو؟ فأخرهــا 
ــده،  ــا عن ــه وأن ــا إلي ــار هل ــن روح، وأش ــن ب ــم احلس ــو القاس ــه أب ــن أنَّ ــض القّمي بع
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فقالــت لــه: أهّيــا الشــيخ أّي يشء معــي؟ فقــال: مــا معــك اذهبــي فألقيــه يف دجلــة، 
ــه يف  ــرأة، ومحلــت مــا كان معهــا، فألقت ــال: فذهبــت امل ــٰى ُأخــرك. ق ــي حتَّ ــّم ائتين ث
ــو  ــال أب ــده. فق ــا عن ــي، وأن ــم الروح ــت إىٰل أيب القاس ــت، ودخل ــّم رجع ــة، ث دجل
ــة، فقــال للمــرأة: هــذه  ــة، فأخرجــت إليــه احلقَّ القاســم ململوكتــه: أخرجــي إيلَّ احلقَّ
ــي؟  ــا أم خترين ــا فيه ــرك ب ــة، ُأخ ــا يف دجل ــت هب ــِك، ورمي ــت مع ــي كان ــة الت احلقَّ
ــرة  ــة كب ــب، وحلق ــوار ذه ــة زوج س ــذه احلقَّ ــال: يف ه ــت. ق ــرين أن ــل خت ــت: ب قال
ــر  ــا ذك ــر ك ــق. وكان األم ــر عقي ــروزج، واآلخ ــا ف ــان أحدمه ــر وخات ــا جواه فيه
ــه  ــرأة إلي ــرت امل ــا، ونظ ــا فيه ــيَّ م ــرض ع ــة، فع ــح احلقَّ ــّم فت ــيئًا. ث ــه ش ــادر من مل يغ
فقالــت: هــذه التــي محلتهــا بعينهــا، ورميــت هبــا يف دجلــة. فغشـــي عــيَّ وعــٰى املــرأة 

ــة)17(. ــة والعام ــدق الدالل ــن ص ــاهدناه م ــا ش مل
ــان  ــي يقتضي ــف اإلهل ــة واللط ــة اإلهلي ــي أنَّ احلكم ــك، يعن ــزة كذل ــون املعج وك
ــاط  ــة أو أي ارتب ة أو اإلمام ــوَّ ــوٰى النب ــادق يف دع ــدي الص ــٰى ي ــا إالَّ ع ــدم جرياهن ع
عــي زورًا، لــكان هــذا تضليًا  مــع الســاء، وإالَّ فلــو جــرت عــٰى يــدي الــكاذب واملدَّ
مــن اهلل تعــاىٰل، وهــو خلــف اللطــف الواجــب عليــه )جــلَّ وعــا( بحســب احلكمــة 

اإلهليــة.
ــن دون  ــب م ــاط بالغي ــي االرتب ع ــن مدَّ ــدر م ــل يص ــا فع ــز بأهنَّ ــزة تتميَّ إنَّ املعج
د  ــدَّ ــزة ال تتح ــة، واملعج ــه املعارض ــذي ال تنقض ــّدي ال ــو التح ــم، وبنح ــابق تعلي س
ــة، فيمكنهــا أن تصــل إىٰل حــدِّ شــقِّ القمــر، وجتــاوز القوانــن الطبيعيــة  بحــدود خاصَّ
ــز املعجــزة بــكلِّ وضــوح عــن الســحر الــذي يــأيت  يف قطــع املســافات، وبذلــك تتميَّ

ــه املشــعوذون. ب
ــع  ــن مجي ــة م ــة الصيح ــم لغ ــة فه ــع يف كيفي ــّور الراب ــإنَّ التص ــاٍل، ف ــٰى كلِّ ح وع

البشـــر يقــوم عــٰى هــذا األســاس.
فباملعجــزة - أي باألمــر اخلــارج عــن احلــدود الطبيعيــة املعروفــة لــدٰى البشـــر -، 
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ســيكون صــدور ذلــك الصــوت، وبــه نفســه ســُيتاح جلميــع البــر أن يفهمــوا تلــك 
اللهجــة حالــة صدورهــا.

ــن  ــواهد م ة ش ــدَّ ــه بع ــهد ل ــد ُيسَتش ــروف، وق ــائد واملع ــّور الس ــو التص ــذا ه وه
داخــل الروايــات التــي ذكــرت عامــة الصيحــة، ككوهنــا مــن الســاء، وكــون املنادي 
هبــا جرئيــل، وكوهنــا تدخــل البيــوت وُتفــزع النائــم، وممَّــا ُيسَتشــهد بــه لذلــك هــو 

فهــم اجلميــع هلــا، كلٌّ حســب لغتــه.
ــد مــن  ــاك العدي ــك هن ــدِّ نفســه، لكــن مــع ذل ــّدًا يف ح ــذا التصــّور ممكــن ج وه
ــار مــن أجــل إكــال معــامل هــذا التصــّور، ومــن تلــك  ــارات التــي يمكــن أن ُتث اإلث

ــايل: ــارات الت اإلث
اإلثارة األوىل:

ــٰى  ــقِّ ع ــات احل ــف إثب ــو أن يتوقَّ ــه رشط، وه ــزة ل ــان املعج ــال: إنَّ جري ــد يق ق
ــٰى  ــا يبق ــي، ف ــق طبيع ــال طري ــن خ ــقِّ م ــات احل ــن إثب ــو أمك ــا، وإالَّ أي ل جرياهن
ه  ــزَّ ــذاك نوعــًا مــن اللغــو املن ــان املعجــزة، وســيكون صــدور املعجــزة آن جمــال جلري

ــا(. ــلَّ وع ــم )ج ــه احلكي عن
ــا  ــزة إنَّ ــرٰى )ص 36(: )... إنَّ املعج ــة الك ــخ الغيب ــدر يف تاري ــيِّد الص ــال الس ق
ــكان  ــف وإم ــذا التوّق ــدم ه ــع ع ــا م ــا، وأمَّ ــقِّ عليه ــة احل ــف إقام ــد توّق ــدث عن حت

ــال...(. ــدث بح ــا ال حت ــزة، فإهنَّ ــدون معج ــر ب ــاز األم إنج
ويمكن أن جياب عن هذا بالتايل:

الً: إنَّ صــدور املعجــزة أمــر خــارج عــن قدراتنــا العاديــة، وبالتــايل فتحديدهــا  أوَّ
ــة الروائيــة والعقليــة، ومعــه فيمكــن القــول: إنَّ تقييــد  وتقييدهــا يتبــع يف ذلــك األدلَّ
ل الــكام، إذ ال دليــل عليــه ال مــن روايــة وال مــن عقــل. اإلتيــان باملعجــزة بذلــك أوَّ

ٌه عنه احلكيم! الّلهّم إالَّ أن يقال: إنَّ إجراءها من دون ذلك لغٌو منزَّ
ــو  ــة ول ــه حكم ــون ل ــن أن تك ــذاك يمك ــا آن ــواب: أنَّ إجراءه ــن اجل ــن يمك ولك
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ــزة. ــدوث املعج ــد ح ــن بع ــا تب ــة لن ــة جمهول ــد أو حكم ــد والتأكي ــي التأيي ــت ه كان
وبعبــارة ُأخــرٰى: ُنســلِّم تقييــد إجــراء املعجــزة بتوّفرهــا عــٰى حكمــة ترفــع اللغــو 
ــات  ــف إثب ــد إجرائهــا بتوّق ــم )جــلَّ وعــا(، ولكــن ال ُنســلِّم تقيي ــل احلكي عــن فِْع
ــٰى  ــقِّ ع ــات احل ــف إثب ــة بتوّق ــك احلكم ــار تل ــلِّم انحص ــا، أي ال ُنس ــقِّ عليه احل
ــون  ــي أن يك ــل يكف ــي، كاَّ ب ــق الطبيع ــن الطري ــه م ــدُّ إثبات ــث ينس ــا، بحي إجرائه
ــة ُأخــرٰى، وال ُيشــَرط أن تكــون تلــك احلكمــة هــي إثبــات  إجراؤهــا حلكمــة معيَّن
ــم  ــواه رغ ــد دع ــه، أو لتأكي ــرت ألجل ــن ج ــد م ــرت لتأيي ــا ج ــال: إهنَّ ، كأْن يق ــقِّ احل
ــل  ــن فع ــو ع ــع اللغ ــة لرف ــة كافي ــذه احلكم ــي، وه ــق الطبيع ــا بالطري ــكان إثباهت إم

ــم. احلكي
نــا نعلــم يقينــًا أنَّ أفعــال اهلل تعــاىٰل ال بــدَّ أن تكــون وفــق احلكمــة، فهــذا  وحيــث إنَّ

يكفــي جلريــان معجــزة مــا وإن مل نعلــم وجــه احلكمــة فيــه.
ــا  ــه يكفــي أهنَّ تامــًا كــا قيــل ذلــك يف مســألة غيبــة اإلمــام املهــديQ، حيــث إنَّ
 Qــادق ــام الص ــه اإلم ــرَّ عن ــا ع ــو م ــا اآلن، وه ــم هب ــة وإن مل نعل ــة للحكم موافق
ــف  ــا مل ينكش ــوره، ك ــد ظه ــف إالَّ بع ــك ال ينكش ــة يف ذل ــه احلكم ــه: »إنَّ وج بقول
وجــه احلكمــة فيــا أتــاه اخلضـــرQ من خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة اجلدار، 

ــا«)18(. ــت افراقه ــٰىQ إىٰل وق ملوس
ــه لــو كان إجــراء املعجــزة مقيَّــدًا بتوّقــف إثبــات احلــقِّ  ــد هــذا املعنــٰى، أنَّ وممَّــا ُيؤيِّ
عليهــا، فــا هــو الداعــي إىٰل أن يكــون للنبــيِّ موســٰىQ تســع معجــزات)19(، واحلــال 

!؟ ــه ومــن املعجــزة األُوىٰل يثبــت أنَّ دعــواه حــقٌّ أنَّ
وهكــذا بالنســبة للنبــيِّ عيســٰىQ، فــكان لــه أن ُييــي ميِّتــًا واحــدًا لتثبــت حّقانيــة 

دعوتــه، مــن دون حاجــة إىٰل أن خُيِرهــم بــا يف بيوهتــم أو أن ُيــِرَء مرضاهــم)20(.
ــا جتــاوزت األربعــة  وهكــذا يف معجــزات النبــيِّ األكــرمN التــي قيــل عنهــا: إهنَّ
آالف معجــزة)21(، والتــي كانــت واحــدة منهــا كافيــة إلثبــات أنَّه متَّصــل بالســاء)22(! 
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ــه عندمــا نزلــت بعــض ســور القــرآن الكريــم، فــإنَّ قريــش اســتحيوا مــن  بــل ورد أنَّ
ــة  القصائــد املعلَّقــات التــي كانــت عــٰى جــدار الكعبــة، والتــي كانــوا يعتروهنــا القمَّ
ــن  ــا رأوا م ــا مل ــلوب. فأنزلوه ــة األُس ــٰى وجزال ــة وأداء املعن ــة والفصاح يف الباغ
باغــة تلــك الســور، وخوفــًا مــن الفضيحــة)23(، فكانــت بعــض ســور القــرآن كافيــة 

إلثبــات اإلعجــاز يف القــرآن، فلــاذا نــزل باقــي القــرآن إذن؟
ــل  ــقِّ يص ــات احل ، وإن كان إثب ــقِّ ــات احل ــر إثب ــرٰى غ ــة ُأخ ــس إالَّ حلكم ــه لي إنَّ

ــزات. ــك املعج ــدور كل تل ــن ص ــد م ــدف الوحي ــو اهل ــس ه ــه لي ــا، ولكنَّ ــًا هب أيض
ثانيــًا: صحيــح أنَّ كثــرًا مــن النــاس ملتفتــون لقضيَّــة اإلمــام املهــديQ ومســألة 

الظهــور، ولكــن هنــاك كثــرًا مــن النــاس يعيشــون الغفلــة عــن هــذه القضيَّــة تامــًا.
رهــم  هــم مــن غفلتهــم ولُيذكِّ ــوع خــاصٍّ لُينبهِّ ــه مــن ن ــايل يتاجــون إىٰل منبِّ وبالت

ــة املنقــذ العاملــي. بقضيَّ
ــل  ــا أفض ــكٍّ أهنَّ ــا ش ــن وب ــة، لك ــرًا بالصيح ــن منحصـ ــر وإن مل يك ــذا األم وه
املنبِّهــات وأكثرهــا صــدًى وأقواهــا تأثــرًا يف النفــوس، خصوصــًا مــع تلــك 

ــة. ــات الريف ــه الرواي ــا ذكرت ــا ممَّ ــة هل ــات املرافق اخلصوصي
وبالتــايل، لِنُقــْل: إنَّ احلكمــة مــن الصيحــة واحلاجــة إليهــا تكمــن يف تنبيــه النــاس 

عــٰى قــرب ذلــك احلــدث، وبالتــايل ليســتعّدوا أو ليتهيَّــؤوا للظهــور املبــارك.
اإلثارة الثانية:

ــاك العديــد مــن  ــة، فــإنَّ هن ــار الروائي ــة الــواردة يف اآلث حســب املعطيــات العلمي
العامــات القريبــة للظهــور، والداّلــة عليــه، فقــد ورد عــن عمــر بــن حنظلــة، قــال: 
ــات:  ــات حمتوم ــس عام ــم مخ ــام القائ ــل قي ــول: »قب ــد اهللQ يق ــا عب ــمعت أب س

ــداء«)24(.  ــف بالبي ــة، واخلس ــس الزكي ــل النف ــة، وقت ــفياين، والصيح ــاين، والس الي
وكوهنــا حتميــة يعنــي أنَّ الظهــور ال يكــون إالَّ مــع ســبق وقوعهــا، وهــي وإن مل تكــن 
ــة املعصومــن K أخروا  ــة للظهــور، ولكــن حتميــة وقوعهــا تنبــع مــن أنَّ األئمَّ ــة التامَّ العلَّ
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ــم معصومــون، فتكــون إخباراهتــم غــر قابلــة للتكذيــب، ومــن  بضـــرورة وقوعهــا، وألهنَّ
هنــا قيــل بــأنَّ الظهــور ال يكــون إالَّ مــع ســبقها عليــه.

ــك  ــة تل ــام بقيَّ ــي لقي ــو الداع ــا ه ــة، م ــة اإلعجازي ــود الصيح ــع وج ــن م ولك
العامــات؟

ــك  ــام تل ــي لقي ــو الداع ــا ه ــة، م ــة اإلعجازي ــام الصيح ــع قي ــرٰى: م ــاره ُأخ وبعب
ــار  ــور، باعتب ــرب الظه ــٰى ق ــة ع ــًة يف الدالل ــلُّ عامي ــي أق ــرٰى، وه ــات األُخ العام

ــة مــن اإلعجــاز؟ ــا خالي أهنَّ
واجلواب:

إنَّ تلك العامات األُخرٰى بعضها يقع قبل الصيحة، وبعضها بعدها.
ــن منــه هــو قتــل النفــس الزكيــة، ألنَّ الــوارد فيــه هــو  ــا مــا بعدهــا فالقــدر املتيقَّ أمَّ

أن يقــع القتــل قبيــل الظهــور بخمــس عــرة ليلــة فقــط.
فعــن صالــح مــوىٰل بنــي العــذراء، قــال: ســمعت أبــا عبــد اهلل الصــادقQ يقــول: 
»ليــس بــن قيــام قائــم آل حمّمــد وبــن قتــل النفــس الزكيــة إالَّ مخســة عــر ليلــة«)25(. 
وحينئــٍذ يمكــن أن نجــد حكمــة أو أكثــر يف وقــوع هــذا القتــل ممَّــا ال يتنــاٰف مــع 
ــس  ــاب )النف ــك الش ــاب ذل ــال: إنَّ ذه ــه. كأن يق ــة قبل ــة اإلعجازي ــوع الصيح وق

ــكان. ــان وامل ــة يف الزم ــو خلصوصي ــة ه ــل مّك ــوة أه ــة( لدع الزكي
ــام  ــمي لإلم ــي والرس ــور العلن ــل الظه ــون قبي ــاله يك ــألنَّ إرس ــان، ف ــا الزم أمَّ

ــط. ــبوعن فق ــديQ بُأس امله
ــا املــكان، فهــو  حــرم اهلل اآلمــن، وعنــد البيت احلــرام، حيــث يكون املســلمون  وأمَّ
ــم  ه ــوا حجَّ ــم أكمل ، وه ــجِّ ــك احل ــاع األرض، ألداء مناس ــّتٰى أصق ــن ش ــن م جمتمع
ــا يعنــي وجــود الكثــر منهــم ومــن خمتلــف األعــراق  ــام معــدودة فقــط، ممَّ قبيــل أّي
ــل الرمــز املعنــوي جلميــع املســلمن. واجلنســيات. وهــم قــد اجتمعــوا يف مــكان ُيمثِّ
ــب عــٰى قتلــه  وبضــمِّ هاتــن اخلصوصيتــن تتبــنَّ أمّهيــة هــذه الدعــوة، ومــا يرتَّ
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ــا يلفــت  يف هــذا الزمــان واملــكان مــن ردِّ فعــٍل عاملــي عــٰى املســتوٰى اإلعامــي، ممَّ
ــة املنقــذ املوعــود. األنظــار أكثــر لقضيَّ

ــا مــا يقــع قبلهــا، وهــي احلــركات أو الرايــات الثــاث )الســفياين واخلراســاين  وأمَّ
واليــاين(، فهــي وإن كانــت مــن العامــات القريبــة نســبيًا للظهــور، ولكــن داللتهــا 
وعاميتهــا ال تصــل إىٰل درجــة الداللــة العاميــة يف الصيحــة، وذلــك ألجــل التــايل:

ــة  ــكَّ أنَّ عامي ــزة، وال ش ــن املعج ــدة ع ــة بعي ــة طبيعي ــوم بحرك ــا تق الً: أهنَّ أوَّ
ــوس. ــع يف النف ــوٰى وأوق ــزة أق املعج

ــت وجودهــا  ــد أن ُتثبِ ــا حــركات عســكرية يف واقعهــا، كلُّ واحــدة تري ــًا: أهنَّ ثاني
يف بقعــة معيَّنــة، نعــم كّلهــا ســتحاول الســيطرة عــٰى الكوفــة باخلصــوص خلصوصيــة 
ــه  ــة لدولت ــاذه عاصم ــديQ الختِّ ــيقصده امله ــذي س ــكان ال ــا امل ــي كوهن ــا، وه فيه

ــة)26(. املبارك
ــكان  ــة إىٰل إم ــّدًا، باإلضاف ــركات وارد ج ــك احل ــام تل ــكان اهتِّ ــإنَّ إم ــايل ف وبالت
ــة  ــات الواقعي ــي العام ــت ه ــركات ليس ــٰى ح ــا ع ــايل تطبيقه ــا، وبالت ــتباه فيه االش

ــًا. ــّدًا أيض ــن ج ممك
ــش  ــٰى داع ــفياين ع ــق الس ــض تطبي ــاول البع ــث ي ــوم حي ــع الي ــا وق ــذا م ــل ه ب
ــا  ــش وم ــد داع ــران ض ــّرك إي ــٰى حت ــاين ع ــن واخلراس ــة احلوثي ــٰى حرك ــاين ع والي

ــابه. ش
وبالتايل فإنَّ إمكان االشتباه وارد.

وهذا االشتباه ال يرد يف عامة تقوم عٰى اإلعجاز.
ــر  ــدٰى الكث ــة ل ــَدت الثق ــايل ُفِق ــرت، وبالت ــد كث ــة ق ــاوٰى الباطل ــًا: أنَّ الدع ثالث
ــا  مــن املنتظريــن مــن تلــك الدعــاوٰى، فاليــاين الــذي وصفــت الروايــات رايتــه بأهنَّ
ــه وتضعيــف  ــه ال جيــوز مقاومت ــار، وأنَّ ــه يف الن ــوي علي ــأنَّ امللت ــات، وب أهــدٰى الراي
ــن رضورة أو  ــات، وع ــدٰى الراي ــا أه ــٰى كوهن ــن معن ــا ع ــر هن ــضِّ النظ ــه )بغ حركت
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ــذت  ــي أخ ــائل الت ــن املس ــي م ــا ه ــذه القضاي ــإنَّ ه ــه، ف ــاق ب ــدم رضورة االلتح ع
ــزًا واســعًا مــن البحــث والتنقيــب(، نجــد اليــوم بعــض النــاس قــد اشــتبه عليــه  حيِّ

عــن هلــا. ــرة املدَّ األمــر لكث
ــور  ــرب الظه ــاس لق ــار الن ــركات أنظ ــذه احل ــات ه ــدم إلف ــكان ع ــايل، فإم وبالت
ــا،  ــل تأثره ــؤّدي إىٰل تقلي ــد ي ــة ق ــاوٰى الباطل ــع الدع ــار أنَّ تتاب ــًا، باعتب وارد أيض

ــار. ــن االعتب ــا بع ــاس هل ــذ الن ــدم أخ وع
ــك  ــة تل ــا عامي ــر عليه ــة، وال ُتؤثِّ ــة والداللي ــا العامي ــة قيمته ــٰى للصيح فتتبّق

ــركات. احل
ــه يمكــن القــول: إنَّ كلَّ عامــة مــن العامــات هلــا  م فإنَّ رابعــًا: فضــًا عــاَّ تقــدَّ
دورهــا العامــي واإلعامــي اخلــاّص الــذي تقــوم بــه، وإن كانــت تشــرك كّلهــا يف 
تهــا  ــة عــٰى قــرب الظهــور، فيمكــن القــول: إنَّ تلــك احلــركات الثــاث مهمَّ الدالل
التمهيــد العســكري واللوجســتي للظهــور املبــارك ، خصوصــًا منطقــة الــرق 

ــط.  األوس
ــل يف  ــة، ب ــة معيَّن ــه عــٰى قــرب الظهــور ال يف منطق تهــا التنبي ــا الصيحــة، فمهمَّ أمَّ

ــاس. ــع الن العــامل أمجــع وجلمي
ويمكن أن يقال نفس الكام يف عامية قتل النفس الزكية.

ــا يقــع  ــه يقــع أيضــًا عــن معجــزة، فــإنَّ اخلســف إنَّ يبقــٰى الــكام يف اخلســف، فإنَّ
بقانــون خــارج القــوٰى الطبيعيــة وبأمــر اهلل تعــاىٰل، فضــًا عــن ذكــر بعــض الروايــات 
لقيــام جرئيــل بذلــك اخلســف، ففــي روايــة عــن رســول اهلل )صــٰى اهلل عليــه وآلــه(: 
ــل  ــث اهلل جرئي ــداء بع ــوا بالبي ــٰى إذا كان ــة، حتَّ ــن إىٰل مّك ه ــون متوجِّ ــّم خيرج »... ث
ــم  ــف اهلل هب ــة خيس ــه رضب ــا برجل ــم، فيرهب ــب فأبده ــل! اذه ــا جرئي ــول: ي فيق

ــا...«)27(.  عنده
ــة  ــن مّك ــداء ب ــة يف البي ــة خاصَّ ــع يف منطق ــف يق ــإنَّ اخلس ــك، ف ــع ذل ــن م ولك
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ــاره  ــن انتش ــاع األرض، لك ــره يف أصق ــر خ ــن أن ينت ــو وإن كان يمك ــة، وه واملدين
ــر. ــذا اخل ــٰى ه ــم ع ــٰى التكّت ــة ع ــوٰى العاملي ــل الق ــا تعم ــت، وربَّ ــاج إىٰل وق يت

ــع  ــا إىٰل مجي ــول أثره ــن وص ــع م ــة أن تن ة بري ــوَّ ــن لق ــا يمك ــة، ف ــا الصيح أمَّ
ــدة. ــة واح ــاس وبلحظ الن

ــودة،  ــت موج ــا زال ــة، م ــة إىٰل الصيح ــة، واحلاج ــرق بينهــا يف العامي ومعــه فالف
ــي عنهــا اخلســف. وال ُيغن

ــش  ــاك جي ــكَّ أنَّ إه ــف، إذ ال ش ــة للخس ــة واحلاج ــي احلكم ــذا ال ينف ــًا ه طبع
ــا يف  ــتهان هب ــة ال ُيس ــه أمّهي ــديQ ل ــام امله ــل اإلم ــدًا لقت ــذي كان قاص ــفياين ال الس

ــب. ــكان املناس ــان وامل ــورهQ يف الزم ــاّم لظه ــط الع التخطي
اإلثارة الثالثة:

ـــر إغــواء إبليــس بصيحته بعــد تلك  مــع قيــام الصيحــة عــٰى اإلعجــاز، كيــف ُنفسِّ
الصيحــة، والفــرض أنَّ صيحــة إبليــس ليســت إعجازيــة، وقــد وصفتهــا الروايــات 

ــا تصــدر مــن األرض يف إشــارة لذلــك؟ بأهنَّ
إنَّ الروايــات التــي ذكــرت قيــام الصيحــة، ذكــرت إىٰل جنبهــا أنَّ إبليــس ســيقوم 
بصيحــة مناوئــة وخمالفــة للصيحــة اجلرائيليــة، ممَّــا ُيــؤّدي إىٰل انحــراف البعــض رغــم 
ــا  ســاعهم الصيحــة اإلعجازيــة، فقــد ورد  عــن زرارة بــن أعــن، قــال: ســمعت أب
عبــد اهللQ يقــول: »ينــادي منــاٍد مــن الســاء: إنَّ فانــًا هــو األمــر، وينــادي منــاٍد: 
إنَّ علّيــًا وشــيعته هــم الفائــزون«، قلــت: فمــن يقاتــل املهــدي بعــد هــذا؟ فقــال: »إنَّ 
الشــيطان ينــادي: إنَّ فانــا وشــيعته هــم الفائــزون - لرجل مــن بنــي ُأميَّــة - ...«)28(.
ــك اهلل!  ــت أصلح ــد اهللQ: عجب ــت أليب عب ــال: قل ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب وع
وإيّن ألعجــب مــن القائــم كيــف يقاتــل مــع مــا يــرون مــن العجائــب، مــن خســف 
ــيطان ال  ــال: »إنَّ الش ــاء؟ فق ــن الس ــون م ــذي يك ــداء ال ــن الن ــش، وم ــداء باجلي البي

ــة...«)29(. ــوم العقب ــول اهللN ي ــادٰى برس ــا ن ــادي ك ــٰى ين ــم حتَّ يدعه
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ومــن هنــا، قــد يتســاءل البعــض عــن الســبب الــذي يعــدم تأثــر إعجــاز الصيحــة 
يف بعــض النفــوس؟

اجلواب:
ــة إلرادة  ــة تابع ــٰى اهلداي ــا، فتبق ــا ال يف هدايته ــو يف صدوره ــا ه ــا إنَّ إنَّ إعجازه

ــه. ــان نفس اإلنس
فهــي ال جترهــم عــٰى اهلدايــة، فتبقــٰى هدايتهــا فــرع املعرفــة املســبقة، وفــرع إرادة 

اإلنســان.
ــٰى  ــل وحتَّ ــال، ب ــًا للض ض ــان معرَّ ــٰى اإلنس ــبقة، يبق ــة املس ــع املعرف ــٰى م وحتَّ

ــود. اجلح
ــر  ــإنَّ اجل ــة، ف ــٰى اهلداي ــاس ع ــر الن ــزة ال جي ــام املعج ــح: إنَّ قي ــارة أوض وبعب
خــاف نظــام التشـــريع، الــذي يقــوم عــٰى أن يكــون لإلنســان الــدور الفّعــال واملؤثِّر 
يف عمليــة اهلدايــة أو الضــال، فاإلنســان هــو صاحــب القــرار األخــر، وهــو الــذي 
ْن 

َ
ل واألخــر عنها، قــال تعــاىٰل:َ fأ ، وهــو املســؤول األوَّ يقــوم بأفعــال اخلــر أو الشـــرِّ

ــزاَء  ــزاهُ اْلَ ــمَّ ُيْ ــرى 40 ُث ــوَْف يُ ــْعَيُه َس نَّ َس
َ
ــاِن إاِلَّ مــا َســى 39 َوأ نْس ــَس لِْلِ لَيْ

ْوىف Y.41 )النجــم: 39 - 41(.
َ
اأْل

ــوة، وال  ــدق الدع ــٰى ص ــايت ع ــل إثب ــن دلي ــر م ــي أكث ــزات ال يعن ــام املعج فقي
يعنــي بحــاٍل جــر األفــراد وجّرهــم لطريــق اهلدايــة رغــًا عنهــم، فقيامهــا ال يســلب 
االختيــار، وبالتــايل تبقــٰى اخلطــوة األخــرة بعــد قيامهــا مــن شــأن اإلنســان نفســه، 
ــرف  ــا انح ــًا ك ــة، تام ــدور الصيح ــم ص ــض رغ ــراف البع ــّور انح ــن تص فيمك
ــُأمِّ أعينهــم آالف املعجــزات تصــدر مــن  الكثــرون ممَّــن عــارصوا وعايشــوا ورأوا ب
النبــيِّ األكــرمN، ولكــن قيامهــا مل يمنعهــم مــن االنحــراف، إىٰل احلــدِّ الــذي ســُيذاد 

.)30(Nــرم ــيِّ األك ــد النب ــوه بع ــا أحدث ــوض، مل ــن احل ــم ع ــد منه العدي
اإلثارة الرابعة:

مــت اإلشــارة إىٰل أنَّ صــدور املعجــزة ليــس خرقــًا لنظــام األســباب واملســبَّبات  تقدَّ
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ــة أفراد البشـــر،  الــذي يكــم العــامل، وإنَّــا هــو خــرق للقوانــن الطبيعيــة املتاحــة لعامَّ
وممَّــا يعنــي أنَّ للمعجــزة قانونــًا وإن كان غــر متــاح للجميــع.

والصيحــة حاهلــا يف ذلــك حــال بقيَّــة املعجــزات، تقــوم وفــق قانــون خــارج عــن 
ــن  ــام م ــن قي ــون، وإالَّ ألمك ــذا القان ــة ه ــرف ماهي ــًا أن نع ــس رضوري ــة، ولي الطبيع

يعــرف ذلــك القانــون بصيحــة بــل بصيحــات.
ــارف  ــن املع ــر م ــك الكث ــه يمتل ــس، وألنَّ ــأن إبلي ــول ب ــن الق ــا، فيمك ــن هن وم
ف  ــه قــد تعــرَّ ر بأنَّ والعلــوم حســب خرتــه الطويلــة عــٰى مــرِّ العصــور، فقــد ُيتصــوَّ
ــوف  ــن املأل ــة ع ــة خارج ــوم بصيح ــه أن يق ــح ل ــة، تتي ــن الطبيعي ــض القوان ــٰى بع ع
البشـــري، وإن كانــت ال تصــل إىٰل حــدِّ اإلعجــاز، وهــي بالتــايل غــر معروفــة لــدٰى 
ــة البشـــر، ممَّــا يتيــح لصيحتــه األرضيــة أن تعمــل عملهــا يف اإلغــواء واإلضــال. عامَّ
وهــذا مــا قــد ُيفــرسِّ لنــا الروايــات الــواردة يف ضــال بعــض النــاس رغــم صــدور 

ــة اإلعجازية. الصيح
اإلثارة اخلامسة:

ــات  ــض الرواي ــرت بع ــازي، ذك ــوت اإلعج ــك الص ــدور ذل ــان ص ــام بي يف مق
ــن: ــة تصويري الريف

.Qففي أحدمها أنَّ الذي يقوم هبذا الدور هو جرئيل
ــٰى  ــداك، مت ــت ف ــه: ُجعل ــت ل ــال: قل ــد اهللQ، ق ــن أيب عب ــر، ع ــن أيب بص ع
ــادٰى باســمه  ــٰى ُين ــا حمّمــد... ال خيــرج القائــم حتَّ ــا أب خــروج القائــمQ؟ فقــال: »ي
مــن جــوف الســاء يف ليلــة ثــاث وعريــن يف شــهر رمضــان ليلــة مجعــة...، وهــي 

.)31(»Qــل ــة جرئي صيح
ــــلون يف كلِّ  ولكــن بعضهــا اآلخــر ذكــرت أنَّ الــذي يقــوم بــه هــم مائكــة موكَّ

بقعــة مــن بقــاع األرض.
فعــن كتــاب العلــل ملحّمــد بــن عــي بــن إبراهيــم)32(: ُســِئَل أبــو عبــد اهللQ عــن 
ــان  ــي بلس ــة ه ــا والصيح ــل الدني ــا أه ــف يعلمه ــاء كي ــن الس ــة م ــة يف الصيح العلَّ

ي
سد

األ
ن 

سي
 ح

يخ
ش

ال



76

لــون، فينــادي يف  واحــد ولغــات النــاس ختتلــف؟ فقــال: إنَّ يف كلِّ بلــد مائكــة موكَّ
ــادون  ــدة ين ــكلِّ بل ــون ب ل ــياطن موكَّ ــس ش ــك إلبلي ــاهنم، وكذل ــك بلس ــد مل كلِّ بل

ــان«. ــن عّف ــان ب فيهــم بلســاهنم ولغاهتــم: أاَل إنَّ األمــر لعث
وبغــض النظــر عــن ســند الروايــات - كــا هــو املفــرض يف هــذا البحــث - يمكن 

أن نتســاءل عــن كيفيــة التوفيــق بــن هذيــن التصورين؟
واجلواب:

يمكن تصّور اجلمع بينهام بأحد الوجوه التالية:
الً: إنَّ جرئيــلQ ُأِخــَذ عــٰى نحــو الطريقيــة ال املوضوعيــة، بمعنــٰى أنَّ جرئيــل أوَّ
Q ُأِخــَذ يف بعــض الروايــات لإلشــارة إىٰل أنَّ الــذي يقــوم بإصــدار صــوت الصيحــة 

هــم املائكــة، ال غرهــم.
ــذا  ــدور ه ــارة إىٰل أنَّ ص ــات لإلش ــك الرواي ــض تل ــَذ يف بع ــل ُأِخ أو أنَّ جرئي
الصــوت ســيكون بطريقــة إعجازيــة، ولإلشــارة إىٰل هــذا املعنــٰى جــيء باســم جرئيــل 

ــك. ــٰى ذل ــة ع للدالل
ــو  ــن ه ــة يف كا التقريب ــك املائك ــد ُأولئ ــون أح ــع أن يك ــذا ال يمن ــًا ه وطبع

ــه. ــل نفس جرئي
ــوت،  ــك الص ــدار ذل ــة بإص ــر للمائك ــو اآلم ــلQ ه ــون جرئي ــًا: أن يك ثاني
فتكــون نســبة إصــدار الصــوت إليــه نســبة جمازيــة، كــا يقــال: جــاء األمــر، إذا جــاء 

ــة. ــبة حقيقي ــة نس ــوت للمائك ــبة الص ــون نس ــه. وتك جيش
الً، ثــّم يتبعــه صــدور الصــوت مــن  ثالثــًا: أن يصــدر الصــوت مــن جرئيــلQ أوَّ
ــة مــن دون فاصلــة زمنيــة طويلــة، فتكــون نســبة  ــــلن هبــذه املهمَّ بقيَّــة املائكــة املوكَّ

ــة املائكــة نســبة حقيقيــة. الصــوت إىٰل جرئيــل وإىٰل بقيَّ
مالحظة مهّمة:

ــه، يمكــن أن نوجــد تصــّورًا  ــد بلســان أهل ــداء املائكــة يف كلِّ بل ــة ن ــًا لرواي طبق

ت(
صو

 ال
ق

ما
أع

ي 
 ف

ءة
قرا

ة )
يح

ص
ال



77

خامســًا لفهــم النــاس للغــة الصيحــة، وهــذا التصــّور خيلــو مــن أيِّ إشــكال، وتكــون 
املعجــزة حاصلــة يف صــدور الصــوت مــن املائكــة، ال يف فهــم النــاس، إذ الفــرض 

أنَّ املائكــة تنــادي أهــل كلِّ لســان بلغتهــم.
ا�ستخال�ش النتائج:

الً: إنَّ أهــّم عامــات الظهــور عــٰى اإلطــاق هــي عامــة الصيحــة، ملــا حتويــه  أوَّ
ــع  مــن عنــارص ُتبِعدهــا عــن االشــتباه بغرهــا، وجتعــل منهــا عامــة واضحــة جلمي

البــر يف حلظــة واحــدة.
ثانيــًا: ثبوتــًا، يمكــن تصــّور اللغــة التــي تصــدر هبــا تلــك الصيحــة بعــدة أنحــاء: 
ــدة للعــامل إّبــان الظهــور، وتصّور  ذاتيــة داللــة اللفــظ عــٰى املعنــٰى، وتصــّور لغــة موحَّ
تطــّور اإلدراك البشـــري ليصــل إىٰل مرحلــة يفهــم كلُّ واحــد مــن البــر مجيــع لغــات 

البــر املوجــودة آنــذاك، وتصــّور املعجــزة يف إفهــام البــر لــه.
ــرة،  ــة األخ ــّورات الثاث ــة للتص ــات إثباتي ــاد تقريب ــن إجي ــًا، يمك ــًا: إثبات ثالث
ــّور  ــو التص ــوم ه ــدان الي ــا للوج ــن أقرهب ل، لك ــّور األوَّ ــن التص ــاين م ــر الث والتفس

ــزة. ــّور املعج ــو تص ــع، وه الراب
رابعــًا: إنَّ أيَّ تصــّور ُيــــفَرض للغــة الصيحــة، فإنَّه ال يســلب االختيار البشـــري، 
ب، وال يتجاوزه  فيبقــٰى تأثــر الصيحــة بأيِّ نحــٍو ُفِرَض، مقتصـــرًا عــٰى اللطــف املقــرِّ
إىٰل ســلب االختيــار، وال جيعــل هدايتهــا مــن نحــو اهلدايــة التكوينيــة اخلارجــة عــن 

اإلرادة البريــة.
ــن  ــع م ــه ال يمن ــوم، ولكنَّ ــّورات الي ــرب التص ــاز وإن كان أق ــًا: إنَّ اإلعج خامس
ــه ليــس معصومــًا عــن اإلثــارات التــي يمكــن  افــراض التصــّورات األُخــرٰى، كــا أنَّ
أن ُتقلِّــل مــن تأثــر اإلعجــاز، ولكنَّــه عــٰى كلِّ حــاٍل تصــّور قريــب، وموافــق لأُلطــر 

ــة هلدايــة البــر. العامَّ
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1. قوانن األُصول للمرزا القّمي: 194.

ر 1: 9. 2. ُأصول الفقه للمظفَّ

3. بحــوث يف علــم األُصــول/ أبحــاث الســيِّد الشــهيد 

حمّمــد باقــر الصــدر )قــّدس رّسه(/ تقريــر الشــيخ 

ــج 1/ ج 2/ ص 153(،  ــّتار )م ــد الس ــن عب حس

بتــّرف.

4. املصدر السابق: 155.

5. للتفاصيــل راجــع املصــدر الســابق )ص 176( ومــا 

بعدهــا.

6. املصدر السابق: 190.

7. املصــدر الســابق: 153 و154، نقــًا عــن حمــارضات 

يف ُأصــول الفقــه للفّيــاض 1: 42 و43.

8. ُأنظر: أيقظ قدراتك إلبراهيم الفقهي: 11.

9. املصدر السابق: 11 و12.

.)www.archive.arabic.cnn.com( 10. ُأنظر: موقع

.)www.ankawa.com( 11. ُأنظر: موقع

ط   /218 الطــويس:  ــق  للمحقِّ املــراد  كشــف   .13

صيــدا. 1353هـــ/ 

اعتــاد/  ط   /229  :3 للســبحاين  اإلهليــات   .14

قــم. 1417هـــ/ 

15. املصدر السابق: 73 و74، بتّرف.

16. الغيبة للنعاين: 207 و208.

17. اخلراج واجلرائح للراوندي 3: 1125 و1126.

18. كال الدين: 482/ باب 45/ ح 11.

ــاٍت  ــَع آي ــى تِْس ــا ُموس ــاىٰل: [َوَلَقــْد آَتْين ــال تع 19. ق

َبيِّنــاٍت] )اإلرساء: 101(، وقــال تعــاىٰل: [َفَأْرَســْلنا 

فــاِدَع  ــَل َوالضَّ َعَلْيِهــُم الطُّوفــاَن َواجْلَــراَد َواْلُقمَّ

وا َوكاُنــوا َقْومــًا  ــاٍت َفاْســَتْكَرُ َم آيــاٍت ُمَفصَّ َوالــدَّ

ْجــُز قاُلــوا  جُمِْرِمــَن 133 َومَلَّــا َوَقــَع َعَلْيِهــُم الرِّ

ــْن  ــَدَك َلِئ ــَد ِعنْ ــا َعِه ــَك بِ ــا َربَّ ــى اْدُع َلن ــا ُموَس ي

ْجــَز َلنُْؤِمنـَـنَّ َلــَك َوَلنُْرِســَلنَّ َمَعــَك  َكَشــْفَت َعنَّــا الرِّ

َبنِــي إرِْساِئيــَل 134] )األعــراف: 133 و134(.

ــْد  ــَل َأينِّ َق ــي إرِْساِئي ــوالً إىِل َبنِ ــاىٰل: [َوَرُس ــال تع 20. ق

ــَن  ــْم ِم ــُق َلُك ــْم َأينِّ َأْخُل ُك ــْن َربِّ ــٍة ِم ــْم بِآَي ِجْئُتُك

ــْرًا  ــوُن َط ــِه َفَيُك ــُخ فِي ــْرِ َفَأْنُف ــِة الطَّ ــِن َكَهْيَئ الطِّ

بـِـإِْذِن اهللِ َوُأْبــِرُئ اأْلَْكَمــَه َواأْلَْبــَرَص َوُأْحــِي امْلَْوتــى 

ــُروَن يِف  ِخ ــا َتدَّ ــوَن َوم ــا َتْأُكُل ــْم بِ ــإِْذِن اهللِ َوُأَنبُِّئُك بِ

ــَن  ــْم ُمْؤِمنِ ــْم إِْن ُكنُْت ــًة َلُك ــَك آَلَي ــْم إِنَّ يِف ذلِ ُبُيوتُِك

49] )آل عمــران: 49(.

ــب آل أيب  ــه مناق ــوب يف كتاب ــهر آش ــن ش ــال اب 21. ق

مل  معجــزات  لــه  وكان   ...(  :125  :1 طالــب 

ــَر أنَّ لــه أربعــة آالف وأربعائــة  يكــن لغــره، وُذِك

وأربعــن معجــزة(.

22. يف روضــة الواعظــن للفّتــال النيســابوري: 63 

ــاَّ  ــر لـ ــقاق القم ــهN انش ــن معجزات و64: )وم

التمســوا منــه، والقــرآن قــد نطــق بــه. قولــه تعــاىٰل: 
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ــاَعُة َواْنَشــقَّ اْلَقَمــُر 1 َوإِْن َيــَرْوا  َبــِت السَّ [اْقَرَ

ــوا  ُب ــَتِمرٌّ 2 َوَكذَّ ــْحٌر ُمْس ــوا ِس ــوا َوَيُقوُل ــًة ُيْعِرُض آَي

َوَلَقــْد  َأْمــٍر ُمْســَتِقرٌّ 3  َأْهواَءُهــْم َوُكلُّ  َبُعــوا  َواتَّ

ــٌة  ــٌر 4 ِحْكَم ــِه ُمْزَدَج ــا فِي ــاِء م ــَن اأْلَْنب ــْم ِم جاَءُه

بالَِغــٌة َفــا ُتْغــِن النُّــُذُر 5] ]القمــر: 1 - 5[، فالنبــيُّ 

ــده  أشــار إىٰل القمــر بإصبعــه، فانشــقَّ القمــر، فعان

ــَتِمرٌّ 2 ...] إىٰل  ــْحٌر ُمْس ــوا: [ِس ــش، وقال ــار قري كّف

قولــه: [َفــا ُتْغــِن النُّــُذُر 5]، قــد أخــر عنهــم تعاىٰل. 

ــهN كان خيطــب إىٰل بعــض األجــذاع،  ومنهــا: أنَّ

ــنُّ  ــا حت ــنَّ ك ــه ح ل إلي ــوَّ ــر وحت ــل املن ــاَّ عم فل

ــكن...(. ــه س ــه والتزم ــاء إلي ــاَّ ج ــة، فل الناق

ــرَّ يف  ــد اهلل ش ــيِّد عب ــن الس ــٰى ع ــذا املعن ــَل ه 23. ُنِق

كتابــه حــقُّ اليقــن 1: 113؛ وذكــره الســيِّد حســن 

الشــرازي يف كتابــه اإلمــام املهــدي نظــرة وجيــزة 

شــاملة، وهــو مقّدمــة كتابــه كلمــة اإلمــام املهــدي

.32  :Q
24. كال الدين: 650.

25. كال الدين: 649/ باب 57/ ح 2.

26. فقــد ورد عــن اإلمــام الصــادقQ أنَّــه قــال 

 ...« طويلــة:  روايــة  يف  عمــر  بــن  ــل  للمفضَّ

دار ملكــه الكوفــة، وجملــس حكمــه جامعهــا، 

ــجد  ــلمن مس ــم املس ــم غنائ ــه ومقس ــت مال وبي

الســهلة، وموضــع خلواتــه الذكــوات البيــض مــن 

.)11 األنــوار 53:  )بحــار  الغريــن«. 

27. بحار األنوار 52: 186 و187.

28. الغيبة للنعاين: 272 و273/ باب 14/ ح 28.

29. املصدر السابق/ ح 29.

ــذادنَّ  ــل 2: 300:  »أاَل لُي ــن حنب ــد ب ــند أمح 30. يف مس

ــر  ــذاد البع ــا ُي ــي ك ــن حوضـ ــم ع ــال منك رج

ــوا  ــم بدّل ــال: إهنَّ ، فيق ــمَّ ــم: أاَل هل ــاّل، ُأنادهي الض

بعــدك، فأقــول ســحقًا ســحقًا...«، وورد هــذا 

املعنــٰى أيضــًا وبألفــاظ قريبــة جــّدًا مــن هــذا 

اللفــظ يف العديــد مــن املصــادر العاّميــة األُخــرٰى، 

منهــا: صحيــح مســلم 1: 150 و151؛ ســنن ابــن 

ماجــة 2: 1440.

31. الغيبة للنعاين: 301 و302/ باب 16/ ح 6.

32. حسب نقل بحار األنوار 56: 193.
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م األبحــاث املهدويــة  هــذا البحــث يقــع يف مســائل فكريــة جتريديــة حتــاول أن ُتقــدِّ
بلغــة الفكــر احلداثــي لتصــل إىٰل النخــب األكاديميــة..، كــا أنَّ البحــث مبنــيٌّ عــٰى 
ــفة  ــق أدوات فلس ــوص وف ــتنطاقه للنص ــتنتاجاته واس ــة واس ــب البحثي ــة الكات رؤي
ــط للبحــث  ــخ مــن جهــة، وســيمولوجيا التواصــل مــن جهــة ُأخــرٰى، وال رب التاري

ــًا. ــة الفهــم األُصــويل والكامــي إالَّ قلي بمقول
مقّدمة:

يغلــب عــٰى اإلنســان بمفهومــه املطلــق ويف بعــده التكوينــي انشــغاله بعامل الشــعور 
املبــارش، أعــّم مــن كــون هــذا الشــعور ناجتــًا عــن اقتضــاء احلــّس الظاهــر أو احلــّس 
ــدرة  ــام الق ــة أم ــعور متاح ــامل الاش ــعة يف ع ــافات شاس ــن أنَّ مس ــن..، يف ح الباط
ــق  ــن طري ــواء ع ــا، س ــق يف فضاءاهت ــان للتحلي ــا اهلل يف اإلنس ــي أودعه ــة الت التكويني
احلــدس - وهــو الطريــق الطبيعــي أمــام أّي إنســان قــادر عــٰى حتصــن مداركــه أمــام 
ــام  ــق اإلهل ــن طري ــي -، أو ع ــه اإليدلوج ــن انتائ ــر ع ــضِّ النظ ــة بغ ــات املاّدي ث امللوِّ
اخلــاّص بفئــة ونخبــة مــن النــاس ممَّــن ينتمــون إىٰل دائــرة قريبــة مــن منابــع الغيــب.
ر األشــياء بحســب  وألنَّ األمــر عــٰى هــذه الســجيَّة، فــإنَّ اهلل تعــاىٰل شــاء أن ُيقــدِّ
املناســيب واالســتعدادات، ووضــع لــكلِّ منســوب نســبة، ولــكلِّ مضيــف إضافــة، 

رمزية عالمات الظهور ودللتها

الشيخ عدنان احلّساين الرميثي
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ــات..،  ــب واإلضاف ــه كلُّ النس ــت يف حقيقت ــذي غاب ــل ال ــان الكام ــّم إالَّ اإلنس الّله
ومــع تراكــم النســب واإلضافــات بســبب ابتعــاد اإلنســان عــن جوهــره احلقيقــي، 
ــه ألدوات احلــدس واإلهلــام..،  وانقطاعــه عــن مديــات العــامل الاشــعوري، وفقدان
تــواردت احلجــب الذهنيــة، وُأغشــيت البصائــر، ورانــت القلــوب واخلواطــر..، ومل 
بــة عٰى  يتبــقَّ لإلنســان ســوٰى التحليــق املنخفــض يف مديــات القياســات الشــكلية املرتِّ
أدوات احلــسِّ الظاهــر أو الباطــن، واالســتعانة باملطابقــات واللــوازم..، وواحــدة مــن 
أدواتــه يف هــذا التحليــق هــي رمزيــة العامــة واإلشــارة ..، ومهــا بالغنــا يف توصيــف 
ــي  ــل هــذه األدوات، والت ــة للحاجــة اإلنســانية يف التمّســك بمث غات التكويني املســوِّ
نــا غــر جديريــن باإلحاطــة الكّليــة هبــذه  ترتبــط بفلســفة العلــوم ونظريــة املعرفــة، فإنَّ

احلاجــة، وذلــك الرتباطهــا بُســلَّم األنــاط األنطولوجيــة)1( ملراتــب اإلنســان.
العالمة يف اللغة:

ــا: ).. الَعَلــُم والَعَلمــة والُعْلمــة:  وصــف ابــن منظــور العامــة يف كام طويــل بأهنَّ
ــَن...،  ــقَّ فَتب ــو َأن تنش ــل: ه ــا، وقي ــد جانبيه ــل: يف أح ــا، وقي ــفة الُعْلي ــقُّ يف الشَّ الشَّ
ــُة...، وَأعــاُم القــوِم  والَعامــة والَعَلــُم شـــيء ُينَْصــب يف الَفَلــوات هتتــدي بــه الضالَّ
ين  ســاداهتم عــٰى املثــل الوحــُد كالواحــد، وَمْعَلــُم الطريق َداللُتــه، وكذلــك َمْعَلــم الدِّ
عــٰى املثــل، وَمْعَلــم كلِّ يشء مظِنَُّتــه، وفــان َمعَلــٌم للخــر كذلــك، وكّلــه راجــع إىٰل 
ــُم األثــُر  ــم، وَأعَلْمــُت عــٰى موضــع كــذا مــن الكتــاب َعامــًة، وامَلْعَل الَوْســم والِعْل
ــر  ــق...()2( إىٰل آخ ــاف اخلَْل ــون أصن ــامِلُ والعامُل ــه امَلع ــق، ومجع ــٰى الطري ــه ع ــَتَدلُّ ب ُيس

كامــه.
العالمة يف امل�سطلح الفل�سفي:

العامــة عنــد ُأرســطو )هــي الشـــي الــذي يــؤّدي وجــوده أو إنتاجــه إىٰل وجــود أو 
إنتاج شـــيء آخــر، ســواء كان ســابقًا أو تاليــًا()3(.

ــدرج ضمــن املقــوالت،  نفهــم مــن ذلــك أنَّ العامــة مــن منظــور فلســفي ال تن
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ــايف(،  ــنن ثق ــية )تس ــة تأسيس ــة جعلي ــن ماهيَّ ــارة ع ــي عب ــب ه ــٰى األغل ــا ع وإنَّ
ــا  ــف، باعتباره ــذا التعري ــن ه ــة ع ــة الطبعي ــروج الدالل ــب، خل ــٰى األغل ــول: ع وأق
ــة جعــل اعتبــاري أو تأسيســـي ألجل  تقتضيهــا طبيعــة األشــياء مــن دون أن يكــون َثمَّ
ذلــك، فــإنَّ العامــة ال تــأيت إالَّ مضافــة إىٰل شـــيء أو إىٰل قضيَّــة، كــا لــو قلنــا: عامــة 
املؤمــن أو عامــة الظهــور أو عامــة الرضــا، ولعــلَّ مجيــع أنــواع الــدالالت املنطقيــة 
ــن  ــرِّ ع ــي ُتع ــة( ه ــر لفظي ــة أو غ ــة )لفظي ــة أو العقلي ــة أو الوضعي ــواء الطبعي س
ــداويل فــإنَّ  ــا العامــة بشــكلها التواصــي الت حقيقــة العامــة بشــكلها املعــريف..، أمَّ
قيــم االتِّصــال واالنفصــال فيهــا ختتلــف عــاَّ يف البعــد املعــريف، باعتبــار أنَّ التواصــل 
ة تارخييــة ترتبــط بقيــم التاريــخ  والتــداول هــو فعــل االجتــاع، وظــرف االجتــاع مــادَّ
ــل  ــة تتَّص ــم جتريدي ــة ذات قي ــة الداللي ــاد املعرفي ــن أنَّ األبع ــننه، يف ح ــه وس وحركت

ــق اخلارجــي. دة يف ُأفــق الاتعّل وتنفصــل مــع املعــاين املجــرَّ
ة حّســية، ترتســم فيهــا صــور األُمــور  يقــول ابــن ســينا: )إنَّ اإلنســان قــد ُأويت قــوَّ
ــًا وإن غابــت  ــًا ثابت ــٰى عنهــا إىٰل النفــس، فرتســم فيهــا ارتســامًا ثاني اخلارجيــة، وتتأّت
...، ومعنــٰى داللــة اللفــظ أن يكــون إذا ارتســم يف اخليــال مســموع اســم  عــن احلــسِّ
ــا  ــوم، فكلَّ ــذا املفه ــموع هل ــذا املس ــس أنَّ ه ــرف النف ــٰى، فتع ــس معن ــم يف النف ارتس

أورده احلــسُّ عــٰى النفــس التفتــت إىٰل معنــاه()4(.
ن مــن مســموع اســم ومعنٰى.  فالعامــة يف نظــر ابــن ســينا هــي ثنائيــة املبنــٰى، تتكــوَّ
ــًا بذلــك مــن مفهــوم العامــة الواقــع اخلارجــي أو املرجــع الــذي تســتند إليــه  ملغي
العامــة، وذلــك مــا فعلــه )دوسوســر()5( أيضــًا، عــٰى عكــس مــا هــو عنــد بعــض 

الدارســن األقدمــن، حــن يكــون املرجــع طرفــًا أساســيًا يف العامــة.
اأهّمية العالمة يف حياة الإن�سان دينيًا وفكريًا:

ــات()6(  ــا عام ــر ب ــٰى التفك ــدرة ع ــك الق ــرس: )ال نمل ــة ب ــد أنَّ مقول ال أعتق
ــا نمتلــك القــدرة عــٰى  ن ــة صحيحــة عــٰى إطاقهــا، فيمكــن أن نقــول: إنَّ هــي مقول
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ــٰى عــن اللغــة..، فاللغــة ليســت إالَّ قالــب إلبــراز الفكــرة، هــذا  د حتَّ التفكــر املجــرَّ
ــا إذا كانــت أخــّص فــإنَّ التفكــر يف  ــأنَّ العامــة أعــّم مــن اللغــة، أمَّ ــا ب ــا إذا قلن في
ــو  ــٰى النح ــة ع ــذه املقول ــه ه ــن توجي ــك يمك ــات، ولذل ــن العام ــح ع ــٰى واض غن
ــدِّ  ــة احل ــة بمثاب ــات(، فالعام ــا عام ــز ب ــٰى التميي ــدرة ع ــك الق ــايل: )ال نمل الت
األوســط يف التمييــز بــن األفــكار واألشــياء، وليســت هــي حــدودا وســطٰى إلثبــات 

ــات. ــز ال اإلثب ــا التميي دة، ففائدهت ــرَّ ــكار املج األف
ــد ابــن ســينا عــٰى أمّهيــة وجــود العامــات يف حيــاة اإلنســان، مــن أجــل  وقــد أكَّ
حتقيــق التواصــل. و يتبــنَّ ذلــك مــن خــال قولــه: )لـــاَّ كانــت الطبيعــة اإلنســانية 
ــت  ــه..، فال ــل ب ــراع يشء يتواص ــت إىٰل اخ ــاورة، فانبعث ــاركة واملح ــة إىٰل املش حمتاج
الطبيعــة إىٰل اســتعال الصــوت، وُوفِّقــت مــن عنــد اخلالــق بــآالت تقطيــع احلــروف 
وتركيبهــا معــًا، لتــدلَّ عــٰى مــا يف النفــس مــن أثــر. ثــّم وقــع اضطــرار ثــاٍن إىٰل إعــام 
ــَم،  ــا ُعِل ــن م ــًا بتدوي ــتقبلن إعامي ــان، أو املس ــن يف الزم ــن املوجودي ــن م الغائب

ــة()7(. ــكال الكتاب ــت أش َع ــام فاخُرِ ــن اإلع ــر م ــج إىٰل رضب آخ فاحتي
إنَّ أهــمَّ عنصـــر مــن عنــارص التواصــل االجتاعــي هــو عنصـــر اللغة، وبــات هذا 
العنصـــر هــو الشــغل الشــاغل للمــدارس الفكريــة العامليــة، بــل ذهــب بعضهــا إىٰل 
ــا ُتَعــدُّ التعبــر األتــّم  اعتبــار اللغــة االنتقالــة األهــّم يف أدوار التفكــر اإلنســاين، ألهنَّ
ــرت يف إجيــاد النظــام  عــن منبِّهــات شـــرطية ســابقة تفــرض االنســياق مــع فكــرة أثَّ

اإلشــاري الســيميائي مــن ناحيــة ســلوكية رصفــة.
ومــن الواضــح أنَّ هــذا التفســر للعاقــات اللغويــة قائــم عــٰى أســاس أنَّ اللغــة 
ــر  ــة يف الفك ــن أنَّ اللغ ــه، يف ح ــيب اإلدراك وقنوات ــًا بمناس ــر حتّك ــي األداة األكث ه
ــا  ــة ذاهت ــل إنَّ اللغ ــكار، ب ــي لألف ــي ال رشط ــكاس تبع ــوٰى انع ــل س ــي ال ُتثِّ الدين
ــة متَّفــق عليهــا بــن املجتمعــات مــن أجــل التواصــل  ليســت ســوٰى فكــرة اجتاعي
وتبــادل األفــكار واألخبــار واالنطباعــات الشــعورية، ســواء قلنــا بــأنَّ هــذه الفكــرة 
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ر بــن بعــض األصــوات وبعــض املنبِّهــات  االجتاعيــة جــاءت نتيجــة اقــران متكــرِّ
ــّره(، أو جــاءت نتيجــة  ــة الســيِّد الشــهيد الصــدر )قــّدس سـ ــة، وهــي نظري الطبيعي
ــن  ــه ب ــورف علي ــا تع ــق م ــوي وف ــي اللغ ــة التعاط ــه عملي ــعوري خلقت ــد ال ش تعّه

ــّدس رّسه(. ــي )ق ــيِّد اخلوئ ــة الس ــي نظري ــات، وه املجتمع
ــة إىٰل  ــوات املوصل ــرز القن ــد أب ــي كأح ــصِّ الدين ــع الن ــل م ــٰى التعام ــن يبق ولك
الواقــع مثــارًا للجــدل يف ظــلِّ التشــابك املحتــدم بــن النظريــات اللغويــة واللســانية 
املنبثقــة هنــا وهنــاك، وال ُتَعــدُّ هــذه اإلثــارة نقطــة ضعــف يف التعاطــي مــع معطيــات 
تــه وارتــكازه عــٰى  النــصِّ الدينــي بقــدر مــا تعطيــه مــن زخــم تطــاويل يظهــر مــدٰى قوَّ
ــث  ــن حي ــل م ــب، ب ــوي)8( فحس ــاه اهلوه ــث االكتن ــن حي ــس م ــة، لي ــس واقعي ُأس
ــع  ــجامًا م ــر انس ــر العناصـ ــا أكث ــل، ألهنَّ ــة والتدلي ــر املثاقف ــع عناصـ ــم بجمي التحّك
ــارئ  ــن الق ث ع ــدَّ ــن نتح ــارئ، ونح ــد الق ــري عن ــذوق الفط ــة وال ــول الغريزي املي
دون الســامع، ألنَّ النــصَّ املقــروء هــو الــذي يســاير أكثــر عناصـــر التحّكــم النّصـــي 
ــق أعــٰى مســتويات  بعكــس املســموع، والــذي قــد يفتقــد بعــض العنــارص التــي حُتقِّ
الرائزيــة)9( يف البحــث النّصـــي، ولكــي نقــف عــٰى بيان املســتويات املفروضــة حلاكمية 
الً مــن معرفــة وظيفــة النــصِّ الدينــي، ودراســة هــذه الوظيفــة  النــصِّ الدينــي ال بــدَّ أوَّ

ــًا. ــًا وحتليلي ــًا وبري تارخيي
ــي  ــد العام ــة البع ــم ثنائي ــا وبحك ن ــور فإنَّ ــات الظه ــن عام ث ع ــدَّ ــا نتح وحين
الســيميائي يف هــذا املجــال فنحــن جديــرون بتناوهلــا مــن جانبــن: اجلانــب الوقائعــي 
ــة،  ــفة اللغ ــط بفلس ــي املرتب ــب النّصـ ــخ، وباجلان ــفة التاري ــط بفلس ــي واملرتب اخلارج
حيــث إنَّ البعــد الســيميائي لــه جمــاالن مــن البحــث: العامــة مــن حيــث هــي واقعــة 
ُأشــر إليهــا بمصطلــح ســيميائي واضــح، والعامــة مــن حيــث هــي نصــوص ُتثِّــل 

دة. ســياقاهتا اجلمليــة أو الفرديــة رمــوز وعامــات ســيميائية دالليــة حمــدَّ
وإذا كانــت العامــة مــن منظــور ســيمياء التواصــل، ال ختــرج عــن كوهنــا وســيطًا 
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ــي  ــل التواص ــا أنَّ الفع ــر. ك ــر يف الغ ــغ والتأث ــرض التبلي ــَتخدم بغ ــًا، ُيس تواصلي
ل موضــوع  د بنــاًء عــٰى اســتعال العامــات، والبعــد التواصــي هــو الــذي ُيشــكِّ يتحــدَّ
ســه العامــات القائمــة عــٰى الغايــة  الســيميولوجيا)10(، مــع العلــم أنَّ هــذا البعــد تؤسِّ
نــا حــن الــكام عــن عامــات الظهــور ســوف نتعامــل  التواصليــة أو اإلخباريــة، فإنَّ

مــع هــذه اخلاّصيــة بشــكل وظيفــي يعتمــد عــٰى التواصــل والتــداول.
ــض  ــٰى بع ــوء ع ــليط الض ــُأحاول تس ــدًا فس ــر حتدي ــث أكث ــون البح ــي يك ولك
س يف ســياق مــا هــو حتمــي نّصـــي،  العامــات التــي ترتبــط بخارطــة الظهــور املقــدَّ
ومــا هــو حتمــي تارخيــي، وأقصــد باحلتميــة النّصيــة تلــك العامــات التــي وردت يف 
ــا حتميــة..، وأقصــد باحلتميــة التارخييــة هــي تلــك العامــات التي  النصــوص عــٰى أهنَّ
هلــا مقتضـــٰى تارخيــي لوجودهــا وحتميتهــا بســبب قوانــن العلــل واملســبَّبات التارخيية 
ث عــن  ــا حتميــة يف النصــوص، وســوف نتحــدَّ حتَّــٰى وإن كانــت غــر واردة عــٰى أهنَّ

ذلــك تفصيــًا يف مــا يــأيت مــن البحــث.
ما هي ال�سيميائية؟ وماذا نق�سد بالعالمة؟

ــا )العلــم الــذي هيتــمُّ بدراســة أنظمــة العامــات:  فهــا )بيارغــرو( بأهنَّ ُيعرِّ
والتعليــات()11(. اإلشــارات  وأنظمــة  اللغــات، 

وهــذا التحديــد يدخــل اللغــة حتــت مفهــوم الســيميوطيقا، وهــو الفهــم اجلديــد 
ــد دي  ــهر )فردنان ــانيات الش ــامل اللس ــه ع ــل إلي ــا توصَّ ــب م ــيمياء بحس ــم الس لعل
سوســر( الــذي يقــول عــن  الســيمياء يف كتابــه حمــارضات يف  علــــم اللســان العــاّم: 

ــة()12(. ــاة االجتاعي ــاة العامــات مــن داخــل احلي ــا العلــم الــذي يــدرس حي )إهنَّ
وُتدَرس السيميائية وفقًا ألبعاد ثالثة:

ــة  ــة يف منظوم ــص الداخلي ــدرس اخلصائ ــو ي ــياقي: وه ــي الس ــد النظم أ - البع
العامــات دون أن ينظــر يف تفســرها، أي ينظــر يف بنيــة العامــات داخــل املنظومــة.
ب - البعــد الــداليل: هيتــمُّ بالعاقــة بــن العامــة وبــن مدلوالهتــا، فهــو يــدرس 
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ــن دون  ــا م ــرها وتأويله ــة وتفس ــن العام ــة ب ــة القائم ــات والعاق ــوٰى العام حمت
النظــر إىٰل مــن يتداوهلــا.

د قيمــة  ج - البعــد التــداويل: يــدرس الصلــة بــن العامــة ومــن يتداوهلــا، وحُتــدِّ
هــذه العامــة مــن خــال مصلحــة مــن يتداولوهنــا.

ســه  نــا مــن حيــث النظريــة قــد نميــل إىٰل مــا أسَّ ومــن خــال هــذا البعــد ســيتبنَّ أنَّ
ــا )نظريــة بــرس()13( أقــرب النظريــات إىٰل الواقــع التــداويل،  )بــورس(، وذلــك ألهنَّ
ــا مــن وجهــة نظــر )بــرس(: )عاقــة ثاثيــة بــن ثــاث عامــات فرعيــة  حيــث إهنَّ

تنتمــي عــٰى التــوايل إىٰل األبعــاد الثاثيــة للممثــل واملوضــوع واملــؤول()14(.
كا يف املصفوفة التالية)15(:

ل  ــن األوَّ ــن أنَّ البعدي ــٰى م ــا خيف ــور ف ــات الظه ــن عام ث ع ــدَّ ــن إذ نتح ونح

والثــاين ينتميــان إىٰل عــامل مــا وراء التــداول، ســواء كان التــداول بمقتضـــٰى املثاقفــة أو 

بمقتضـــٰى التفتيــش عــن مطابقــات تارخييــة، وهــذا العــامل تــارًة ُيشــار إىٰل مدلوالتــه 

مــن خــال النــصِّ باملبــارشة، وُأخــرٰى مــن خــال الرمــز يف ســياق نّصـــي، وعــٰى 

ــا البعــد الثالــث  أيِّ حــاٍل فهــو يتاهــٰى مــع عــوامل الــدالالت بمســتوياهتا املختلفــة. أمَّ

ــه أقــرب إىٰل العنــارص التارخييــة  فهــو ينتمــي إىٰل عــامل التــداول والتواصــل، بمعنــٰى أنَّ

ــة. ــه إىٰل العنــارص اللغوي من
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مــن هنــا نفهــم أمّهيــة البعــد التارخيــي يف التعامــل مــع عامــات الظهــور، وذلــك 
ألنَّ هــذا البعــد لــه كامــل األثــر يف إضفــاء أمّهيــة وجوديــة عــٰى عامــات الظهــور، 
نــا لــو تعاملنــا معهــا  وإالَّ فلــو تعاملنــا معهــا بالتجــّرد عــن عنارصهــا التارخييــة، أي إنَّ
ــياق  ــر يف س ــث التأث ــن حي ــا م ــتفتقد فّعاليته ــا س ــيميائي رصف، فإهنَّ ــياق س يف س
ــا  فن ــداول والتواصــل، وذلــك ألنَّ )العامــة يف تكوينهــا الســيميوطيقي)16( ال ُتعرِّ الت
عــٰى الشـــيء، وال تزيــد معرفــة بــه، بــل إنَّ وظيفتهــا األساســية هــو التمثيــل لشـــيء 
ــي  ــود الطبيع ــرة الوج ــن دائ ــروج م ــن اخل ــوع م ــن املوض ــة ُتكِّ ــر، أي إنَّ العام آخ
ل جوهــر الوجــود املعنــوي الــداليل يف حيــاة  املــاّدي )الفيزيقــي( إىٰل مــا ُيشــكِّ
األشــياء، فنحــن ال ُنــدرك العــامل بشــكل مبــارش يف غيــاب العامــات، وهــذا يعنــي أنَّ 
اإلنســان خيــرع ويتَّفــق مــع أخيــه اإلنســان عــٰى عامــات وإشــارات معيَّنــة ُيدركــون 
ــرور  ــارات امل ــانية، وإش ــات اإلنس ــم كاللغ ــا بينه ــا في ــون معانيه ــفراهتا ويفهم ش
ــات  ــذه عام ــا، وه ــا ومضامينه ــٰى معانيه ــكلُّ ع ــق ال ــض واتَّف ــا البع ــي اخرعه الت
ــة  ــن الطبيع ــا، ولك ــان فيه ــل لإلنس ــا دخ ــة ف ــات الطبيعي ــا العام ــة. أمَّ اصطناعي
ــب  ــاح الكل ــًا نب ــور، فمث ــات والطي ــوات احليوان ــًا، كأص ــا عفوي ــن أفرزهت ــي م ه
هــو عامــة ســيميوطيقية، وداللــة عــٰى وجــود كلــب يف اجلــوار وإن مل تــَره، وهنــاك 
أيضــًا عامــات ال إراديــة ينتجهــا اإلنســان عفويــًا، كالتوّجــع والصـــراخ أو التعّجب. 
ــر خــارج  وأخــرًا فــا وجــود للفكــر اإلنســاين بــدون عامــات، وال يمكــن أن ُنفكِّ

مــه هــذه العامــات()17(. مــا ُتقدِّ
وهــذا التفســر الســيموطيقي للعامــة ال يتأّتــٰى يف نطــاق احلديــث عــن عامــات 
ــود  ــن الوج ــد م ــة أبع ــزاع ميتافيزيقي ــئ انت ــا مناش ــات هل ــذه العام ــور، ألنَّ ه الظه
ــة  ــيموطيقي للعام ــر الس ــن التفس ــة ب ــح املفارق ــن توضي ــة، ويمك ــداليل للعام ال

ــايل: ــا لعامــات الظهــور عــٰى الشــكل الت وبــن فهمن
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العالمة يف الفكر السيموطيقي:

 

ا العالمة عىٰل مستوٰى فهمنا لعالمات الظهور، فعىٰل الشكل التايل: أمَّ

 

ا اخلصائص األساسية للعالمة، فهي: أمَّ
1 - إنَّ العامة يشء يشر إىٰل يشء آخر وُينبئ به.

2 - إنَّ العامة غالبًا ما ُتنبئ بمدَركات حّسية.
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3 - إنَّ العامة تقتضـي حدوث سلوك معنَّ أساسه الواقع.
ــان يف  ــتخدمها اإلنس ــوان، ويس ــلوك احلي ــاس يف س ــي األس ــة ه 4 - إنَّ العام

ــه. تعامات
 . 5 - إنَّ العامة جزء يشر إىٰل بقيَّة الكلِّ

6 - االرتبــاط بــن العامــة والــيء الــذي تشــر إليــه ارتبــاط رشطــي يف أغلــب 
األحيــان.

فل�سفة عالمات الظهور:
ــفة  ــر فلس ــا يف تفس ــق منه ــي أنطل ــة الت ــد العامَّ ــض القواع ــر إىٰل بع ــدء ُأش يف الب

ــة. ــٰى العامي ــة، ومعن العام
هــة )خلصــوص املؤمنــن  ــا موجَّ ليــة يف فلســفة العامــات أهنَّ القاعــدة األوَّ
ــه عــٰى  املنتظريــن()18(، ال جلميــع النــاس، بمعنــٰى أنَّ النــصَّ املرتبــط بالعامــات موجَّ
نْســاَن لَــِي ُخْســـٍر  نحــو القضيَّــة املهملــة، كــا يف قولــه تعــاىٰل: fَوالَْعْصـــرِ 1 إِنَّ اْلِ
 Y.3 ِــْر ــّقِ َوتَواَصــْوا بِالصَّ اِلــاِت َوتَواَصــْوا بِاْلَ ِيــَن آَمُنــوا وََعِملُــوا الصَّ 2 إاِلَّ الَّ
ة اجلزئيــة وإن مل تكــن هلا مواصفــات القضيَّة  )العصـــر: 1 - 3(. والقضيَّــة املهملــة بقــوَّ
اجلزئيــة، خصوصــًا املحصــورة منهــا، بمعنــٰى أنَّ دائــرة املؤمنــن مفتوحــة ال مغلقــة.
ــٰى  ــا ع ــات، منه ــض الرواي ــن بع ــتوحيه م ــا نس ــة م ــذه اخلصوصي ــٰى ه ــدلُّ ع وي
ك يــدًا  ســبيل املثــال أنَّ اإلمــام الباقــرQ يقــول جلابــر بــن يزيــد اجلعفــي: »وال حُتــرِّ

ــك()19(. ــدرك ذل ــا أراك ت ــك، وم ــا ل ــات أذكره ــرٰى عام ــٰى ت ــًا حتَّ وال رج
ــٰى رضورة  ــة بمقتضـ ــة معيَّن ــب تارخيي ــة بنخ ــات خاصَّ ــذه العام ــٰى أنَّ ه بمعن
ــة  ــة املحتفَّ ــرة الزمني ــد الف ــة، ورضورة حتدي ــن جه ــة م ــات اخلاصَّ ــل التوفيق حتصي

ــرٰى. ــة ُأخ ــن جه ــر م ــاعة الصف بس
ديــن، نعــم من  وعليــه فــإنَّ فلســفة العامــة تنســجم مــع موجبــات التمهيــد واملمهِّ
ــد حّجيــة العامــات  ــة عــٰى مجيــع النــاس، وتتأكَّ حيــث احلّجيــة فــإنَّ العامــات حجَّ
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فــن، نعــم املســتضعفون والقــارصون  بالنســبة إىٰل األشــخاص املطَّلعــن واملثقَّ
معــذورون مــن هــذه اجلهــة.

ــإنَّ احلكمــة بشــكل عــاّم مــن وجــود  ــة ف ــا عــن هــذه اخلصوصي إذن فمــع جتّردن
ــايل: ــل الت العامــة هــو حتصي

عن واألّفاكن. 1 - قطع الطريق أمام املدَّ
2 - إبراز الدليل أمام املستضعفن والقارصين والتائهن.

ــن  ــه م ــة، وأعدائ ــن جه ــاره م ــام أنص ــام أم ــدق اإلم ــٰى ص ــة ع ــد احلجَّ 3 - تأكي
ــرٰى. ــة ُأخ جه

ــور  ــخاص الظه ــّميات أش ــة بمس ــات املرتبط ــد أنَّ العام ــة: أعتق ــدة الثاني القاع
ــننية، يف  ــر الس ــة النظائ ــميه مماثل ــا ُأس ــي)20(، أو م ــر املث ــابات التناظ ــة حلس خاضع
ــات  ــد أنَّ العام ــا أعتق ــح أن ــارة أوض ــط()21(. بعب ــد كان ــة عن ــل التجرب ــال )تاث قب
املعنونــة باحلتميــة، وهــي مخســة، اكتســبت حتميتهــا بســبب التصاقهــا بأّيــام الظهــور 
األخــرة، وانفصاهلــا عــن الســياق التارخيــي لألحــداث املتسلســلة، لذلــك أعتقــد أنَّ 
ل حالــة هلــا مــا  عــدم اتِّصــاف عامــة اخلراســاين باحلتميــة هــو ألنَّ اخلراســاين سُيشــكِّ
ــا  ــٰى أدّق إهنَّ ــة معاشــة، بمعن ــذ زمــن، وحال ــه موجــود من يناظرهــا يف الواقــع، أي إنَّ
ــه  ــات التوّج ــن معطي ــوده م ــب وج ــح اكتس ــي وواض ــي طبيع ــياق تارخي ــدة س ولي
ــة.  ــة طبيعي ــا تارخيي رة، فحتميته ــذِّ ــة متج ــة تارخيي ــيعية كمدرس ــة الش ــاّم للمدرس الع
ــا  ــا عامــة اليــاين فــإنَّ حتميتهــا منفصلــة عــن الطبيعــة التارخييــة للمدرســة، وكأهنَّ أمَّ
ــة، يف مقابــل هــذه االنبثاقــة املوجبــة هناك  انبثاقــة عفويــة خاضعــة إلرادة رّبانيــة خاصَّ

ــوان )الســفياين(. ــة ســالبة ُيعــرِّ عنهــا عن انبثاقــة قطبي
 Qــٰى ــن موس ــاس ب ــاين كالقي ــاين والي ــن اخلراس ــاس ب ــبِّه القي ــتطيع أن ُأش واس
والعبــد الصالــح..، فكــا أنَّ وظيفــة موســٰىQ متَّصلــة بالســياق الرتيبــي لفلســفة 
ــة، كذلــك اخلراســاين وظيفتــه متَّصلــة بالســياق الرتيبــي لفلســفة القيادة،  ة العامَّ النبــوَّ
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وكــا أنَّ العبــد الصالــح حالــة إهليــة منفصلــة جــاءت كعامــة دالليــة لتعميــق معرفــة 
ــياقية،  ــة ال س ــه رضوري ــت حتميت ــور، فكان ــر األُم ــة لظواه ــدالالت الغائب ــيِّ بال النب
ديــن بحقيقــة اإلمــام  ــة منفصلــة لتعميــق معرفــة املمهِّ ــة إهلي كذلــك اليــاين هــو حال
ــا اليــاين ُيعــرِّ عــن حالــة  الغائــب. الفــرق أنَّ العبــد الصالــح كان عاملــًا بوظيفتــه، أمَّ
ل،  ــه اليــاين املوعــود، ال أقــّل عنــد خروجــه األوَّ ال شــعورية، بمعنــٰى أنَّــه ال يعلــم بأنَّ

والدليــل عــٰى ذلــك هــو:
ــام،  ــل اإلم ــن ِقَب ــع م ــريح أو التوقي ــٰى التصـ ــف ع ــه تتوقَّ ــه لنفس 1 - إنَّ معرفت
ــف عــٰى الرؤيــة واملشــاهدة، والرؤيــة واملشــاهدة ممنوعــة قبــل الســفياين  وهــذا يتوقَّ
والصيحــة، وبــا أنَّ خــروج اليــاين قبــل الســفياين أو هــو مقــارن خلــروج الســفياين، 

ــاهدة. ــق املش ــٰى لتحّق ــا معن ف
ــر  ــن يظف ــابقن، أي ممَّ ــدال الس ــن األب ــون م ــن أن يك ــاين يمك ــال: إنَّ الي ــد يق ق
برؤيــة اإلمــام ومشــاهدته، وفــق تكليــف خــاّص يشــمل بعــض املوفَّقــن، وهــو مــا 

ــات. ــه بعــض الرواي ــت علي دلَّ
أقــول: مــع ذلــك فــإنَّ الروايــة التــي تنــع الرؤيــة واملشــاهدة مطلقــة مــن حيــث 
عــاء، فــإنَّ هــوالء املوفَّقــن ممنوعــون مــن التصـــريح برؤيتهــم لإلمــام إالَّ بعــد  االدِّ
الصيحــة والســفياين، وإالَّ فهــم مشــمولون للمنــع، فحتَّــٰى لــو كان اليــاين منهــم فمــن 

غــر املتــاح لــه الدعــوة إىٰل اإلمــام قبــل الســفياين والصيحــة.
2 - إنَّ حكــم األمثــال فيــا جيــوز ومــا ال جيــوز واحــد، بمعنــٰى إذا قلنــا: إنَّ اليــاين 
ــه اليــاين بمقتضـــٰى تكليفــه اخلــاّص الســابق عــٰى ظهــوره مــن جهــة،  يعلــم بنفســه أنَّ
ــه  وبمقتضـــٰى حتميتــه النّصيــة مــن جهــة ُأخــرٰى، نلتــزم أنَّ الســفياين كذلــك، أي إنَّ
ــه الســفياين املوعــود قبل خروجــه، وهذا ممَّــا ال طائــل منــه، ألنَّ رشف املعلومة  يعلــم بأنَّ
بشـــرف الــدور، كــا أنَّ مثــل هــذا العلــم يقتضـــي أنَّ الســفياين يتمتَّــع بتوفيقــات، ألنَّ 

ــق لــه إالَّ املخلصــون. علــم املنايــا والبايــا ومــا هــو كائــن ويكــون ال ُيوفَّ
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وعليــه وكُأطروحــة احتاليــة يمكــن أن تكــون وظيفــة اليــاين عاميــة اهتدائيــة، 
لذلــك هــو أهــدٰى الرايــات، بمعنــٰى أنَّ عامتــه أوضــح العامــات يف اإليصــال إىٰل 
ــل  ــا قب ــة حــن الظهــور، أمَّ ــة قتالي ــه تعبوي املطلــوب..، ومعســكر اخلراســاين وظيفت
الظهــور فكانــت وظيفتــه العاميــة هــي إراءة املطلــوب بمقتضـــٰى ســياقه التثقيفــي 

العــاّم.
ــه أهــدٰى الرايــات باعتبــار أنَّ املــراد مــن اهلدايــة هنــا  ــا أنَّ بمعنــٰى آخــر أنَّ اليــاين إمَّ
ــه قــد يكــون عــٰى حــدٍّ ســواء مــع  هــي اهلدايــة اإلعاميــة اإلشــارية ال الســلوكية، فإنَّ
ــد هــذا املعنــٰى كــا ورد  اخلراســاين مــن هــذه اجلهــة، وهنــاك مــن الروايــات مــا يؤيِّ
ــه  ــي«، أي إنَّ ــر خف ــدي ألم ــه هي ــا ألنَّ ــّمي مهدي ــا ُس ــدي إنَّ ــرQ: »إنَّ امله ــن الباق ع
ســيعلن ويشــر إىٰل أمــر خفــي. نعــم هــو معنــيٌّ بإقامــة الديــن واســتئصال االنحــراف 
، لكــن كلَّ تلــك املعــاين يشــرك هبــا مــع ســائر املعصومــن، وال  ــة إىٰل احلــقِّ واهلداي
تســتدعي أن ينفــرد بتســمية املهــدي، ألنَّ هــذه التســمية تقتضـــي أن تكــون عنصـــرًا 
ــدي  ــراف العقائ ــط باالنح ــاّص ال ترتب ــوع خ ــن ن ــة م ــه هبداي ــة اتِّصاف ــزًا يف بينون مميَّ
ــدة، ولذلــك فهــو يشــر  ــا باإلشــارة إىٰل ُأســس جدي ــد عــٰى االســتقامة، وإنَّ والتأكي

إىٰل أمــر جديــد.
ت عنــه  كذلــك نفــس املعنــٰى ينســحب عــٰى اليــاين، خصوصــًا وأنَّ الروايــات عــرَّ
، ومل ُتعــرِّ عنهــا: أحــقُّ الرايــات، بــل أهــدٰى الرايــات. ومــن  ــأنَّ رايتــه رايــة حــقٍّ ب
ــن  ــس م ــفياين، فلي ــة الس ــات راي ــياق الراي ــرت يف س ــة ذك ــإنَّ الرواي ــر ف ــب آخ جان
ــو  ــى نح ــو ع ــيعني - ول ــك س ــل، ألنَّ ذل ــل التفضي ــة أفع ــرِّ بصياغ ــدٰى أن ُتع األج
االحتــال - بــأنَّ رايــة الســفياين هــي رايــة هــدٰى أيضــًا فضــًا عــن رايــة اخلراســاين 
ــود  ــي أنَّ املقص ــٰى..، وهــذا يعن ــة األدن ــدِّ اهلداي ــن يف ح ــي القــدر املتيقَّ ــي ه الت
ــدٰى  ــا اهل ــلوكي وإنَّ ــدي الس ــدٰى العقائ ــس اهل ــن جن ــو م ــس ه ــا لي ــدٰى هن ــن اهل م
ــا  اإلشــاري اإلعامــي، فتكــون رايــة اليــاين أقــرب الرايــات والعامــات إىٰل احلــقِّ إمَّ
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ــف  ــو متخلِّ ــا فه ــوي عليه ــاين ويلت ــة الي ــن راي ــف ع ــن يتخلَّ ــًا، وم ــًا أو زماني مكاني
 ،Qــة لظهــور اإلمــام ــة والزماني عــن اإلمــام املهــديQ، وذلــك ملبارشهتــا اجلغرافي
نظــر مــا حــدث بــن اخلضـــر وموســٰىL، فاخلضـــرQ قــد يكــون )أقــرب()22( 
مــن موســٰىQ إىٰل علــل األفعــال واألشــياء واألُمــور التــي اعــرض عليهــا موســٰى، 
وذلــك بحكــم العنــارص الغيبيــة التــي ُســلط عليهــا، وعــارش بموجبهــا األنبيــاء الذين 
ســبقوه، وعايــش جتارهبــم املعرفيــة..، ويمكــن أن يكــون املعنــٰى بــأنَّ اهلــدٰى يف رايــة 
ــا يف رايــة اليــاين فهــو تفصيــي، والتفصيــل أهــدٰى مــن اإلمجــال  اخلراســاين إمجــايل، أمَّ
نـْـزَِل فِيــهِ الُْقــْرآُن ُهــدى 

ُ
ِي أ بطبيعــة احلــال، كــا يف قولــه تعــاىٰل: fَشــْهُر َرَمضــاَن الَّ

ــه  ــرآن بأنَّ ــر الق ــرة: 185(، فذك ــاِنY )البق ــدى َوالُْفْرق ــَن الُْه ــاٍت ِم ــاِس َوَبّيِن لِلنَّ
ف  ــا اهلــدٰى، واملعــرَّ هــدٰى للنــاس عــٰى نحــو اإلمجــال، ثــّم ذكــر بيِّناتــه وفرقانــه بأهنَّ

أبلــغ وأرصح مــن التنكــر، وهــو أقــرب للتفصيــل.
ــة لفلســفة العامــة بحســب مــا أوردتــه مــن  هــذا كّلــه مــن حيــث القواعــد العامَّ

ــث التــايل: ُأطروحــات احتاليــة، ويمكــن تصويــره ســيميائيًا عــٰى الشــكل املثلَّ

لكــن قــد يقــال: إنَّ هــذه األُطروحــات حتّكــم وحتميــل للنــصِّ بــا ال يتمــل، وتبقٰى 
ل للروايــة، وهــي أنَّ رايــة  د ُأطروحــة ثانويــة قابلــة للنقــاش يف مقابــل الفهــم األوَّ جمــرَّ
ت  اليــاين ُتعــرِّ عــن كوهنــا أهــدٰى الرايــات عقائديــًا ووالئيــًا وســلوكيًا، وهــذا مــا عــرَّ

، وإىٰل طريــق  مســتقيم«. ــه يدعــو إىٰل احلــقِّ عنــه الروايــة يف ذيلهــا حيــث قالــت: »ألنَّ
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الطرف

الرمزية الثالثية يف عالمات الظهور:
كثــرًا مــا ُأحــاول يف هــذه األبحــاث الركيــز عــٰى الثاثــي املعــروف بنظــام اخلرز، 
ــداث  ــرة األح ــد وت ــية يف تصعي ــة أساس ــن رمزي ــي م ــذا الثاث ــه ه ــا ُيمثِّل ــك مل وذل
بســبب مــا تكتنــزه هــذه الشــخصيات مــن طاقــات متنافــرة، وســوف يــأيت توصيــف 

هــذا النظــام وحتليلــه علميــًا ونّصيــًا يف األبحــاث القادمــة.
ويمكننا اإلشارة إليها وفق البيانات التالية:

أي إنَّ الســفياين يلعــب دوريــن، ويتَّجــه عــٰى نحويــن كــا ورد يف الروايــات، تــارًة 
يقابــل اخلراســاين ويتســابق معــه إىٰل الكوفــة كفــريس رهــان: »ال بــدَّ لبنــي فــان مــن 
ق ملكهــم، وتشــتَّت أمرهــم، حتَّــٰى خيــرج  أن يملكــوا، فــإذا ملكــوا ثــّم اختلفــوا تفــرَّ
عليهــم اخلراســاين والســفياين، هــذا مــن املشـــرق وهــذا مــن املغــرب، يســتبقان إىٰل 
ــي  ــاك بن ــون ه ــٰى يك ــا، حتَّ ــن هن ــذا م ــا وه ــن هن ــذا م ــان، ه ــريس ره ــة كف الكوف
ــاين  ــل الي ــرٰى يقاب ــدًا«)23(، وُأخ ــم أح ــون منه ــم ال يبق ــا إهنَّ ــا، أَم ــٰى أيدهي ــان ع ف
ويتســابق معــه كفــريس رهــان يف نفــس الوقــت، فلقــد جــاء عــن هشــام بــن ســامل، 

ــه قــال: »اليــاين والســفياين كفــريس رهــان«)24(. عــن أيب عبــد اهللQ أنَّ
ويمكن التعبي عنه بالشكل التايل:
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ــث  ــيQ يف حدي ــن ع ــد ب ــر حمّم ــن أيب جعف ــة ع ــاين يف الغيب ــرج النع ــد أخ فلق
ــوا  ــّم اختلف ــوا ث ــإذا ملك ــوا، ف ــن أن يملك ــان م ــي ف ــدَّ لبن ــه: »ال ب ــول في ــل يق طوي
ــٰى خيــرج عليهــم اخلراســاين والســفياين، هــذا  ق ملكهــم، وتشــتَّت أمرهــم، حتَّ تفــرَّ
مــن املشـــرق وهــذا مــن املغــرب، يســتبقان إىٰل الكوفــة كفــريس رهــان، هــذا مــن هنــا 
ــم ال يبقــون  ــا إهنَّ ــٰى يكــون هــاك بنــي فــان عــٰى أيدهيــا، أَم ــا، حتَّ وهــذا مــن هن
منهــم أحــدًا«، ثــّم قــال: »خــروج الســفياين واليــاين واخلراســاين يف ســنة واحــدة، يف 

شــهر واحــد، يف يــوم واحــد، نظــام كنظــام اخلــرز، يتبــع بعضــه بعضــًا«)25(.
ة أنظمــة معرفيــة، تــارًة  ومــن خــال حتليــل هــذه الروايــة نســتطيع أن نســتنتج عــدَّ

تنتمــي إىٰل عــامل اللغــة، وُأخــرٰى إىٰل عــامل التاريــخ وفلســفته.
األنظمة اإلشارية يف الرصاع الثالثي:

1 - نظام اخلرز)التمحور(... دورة متَّصلة:

2 - نظام املسابقة الرهانية )التجاذب والتقاطع(:
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الأنظمة التاريخية:
1 - األمر املحتوم )املنعكس الرشطي(:

ــن  ــر، وب ــة كمش ــة املحتوم ــود العام ــن وج ــًا ب ــًا وثيق ــة اقران ــٰى أنَّ َثمَّ بمعن
ــنن  ــة الس ــن جه ــا م ــارية، أمَّ ــة اإلش ــة الرابط ــن جه ــذا م ــه، ه ــار إلي ــول املش املدل
ــة الشـــرِّ ال تنفصــل عــن مقتضيــات  ــة فــإنَّ فلســفة وجــود قطبي ــة والتارخيي التكويني
احلركــة االجتاعيــة والتارخييــة والســنن االمتحانيــة، وإالَّ ختلَّفــت األغــراض اإلهليــة 
ــم احلتميــة النّصيــة  ــا يمكــن أن نتفهَّ مــن االمتحــان واالبتــاء، وهــو حمــال. مــن هن
ف قطبــي ســلبي، والضــّد النوعــي لرايــات أهــل  والتارخييــة لوجــود الســفياين كمتطــرِّ

ــل. ــرف املقاب ــر يف الط ــقِّ واخل احل
2 - البداء )املحو واإلثبات(.

3 - نظام اخلرز )التعاقب(.
 ،Qأخــرج النعــاين يف غيبتــه بإســناده عــن حمّمــد بــن الصامــت، عــن أيب عبــد اهلل
قــال: قلــت لــه: مــا مــن عامــة بــن يــدي هــذا األمــر؟ فقــال: »بــٰى«، قلــت: ومــا 
هــي؟ قــال: »هــاك العّبــايس، وخــروج الســفياين، وقتــل النفــس الزكيَّــة، واخلســف 
ــذا  ــول ه ــاف أن يط ــداك، أخ ــت ف ــت: ُجعل ــاء«، فقل ــن الس ــوت م ــداء، والص بالبي

ــا هــو كنظــام اخلــرز يتبــع بعضــه بعضــًا«)26(. األمــر؟ فقــال: »ال إنَّ
 Qوأخــرج أيضــًا يف روايــة طويلــة بإســناده عــن أيب بصــر، عــن اإلمــام الباقــر
جــاء فيهــا: ثــّم قــالQ: »خــروج الســفياين واليــاين واخلراســاين يف ســنة واحــدة، يف 
شــهر واحــد، يف يــوم واحــد، نظــام كنظــام اخلــرز يتبــع بعضــه بعضــًا، فيكــون البــأس 
مــن كلِّ وجــه، ويــل ملــن ناواهــم، وليــس يف الرايــات رايــة أهــدٰى مــن رايــة اليــاين، 
ــه يدعــو إىٰل صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاين حــرم بيــع الســاح  هــي رايــة هــدٰى، ألنَّ
عــٰى النــاس وكلِّ مســلم، وإذا خــرج اليــاين فاهنــض إليــه، فــإنَّ رايتــه راية هــدٰى، وال 
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ــه يدعــو إىٰل  يــلُّ ملســلم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، ألنَّ
احلــقِّ وإىٰل طريــق مســتقيم...« احلديــث)27(.

وهــذا النظــام بحســب فلســفة التاريــخ، وبمقتضـــٰى األســباب واملســبَّبات يعطينــا 
غًا معرفيــًا عــٰى اعتبــاره نظامــًا حتميــًا ال يقبــل التخّلــف يف أحــد أجزائــه، وهــذا  مســوِّ
يعنــي أن تنبســط الضـــرورة التارخييــة عــٰى كلِّ مفاصلــه، ومنهــا )اخلراســاين(، فعــٰى 
الرغــم مــن أنَّ اخلراســاين خــارج عــن دائــرة احلتميــة النّصيــة فلــم يــرد يف الروايــات 
ــه  ــا تقتضي ــب م ــه بحس ــاين، إالَّ أنَّ ــفياين والي ــس الس ــٰى عك ــوم، ع ــن املحت ــه م أنَّ
القوانــن النظاميــة يدخــل يف نطــاق احلتميــة التارخييــة، باعتبــار أنَّ نظام اخلرز عنصـــر 

أســاس مــن عنــارص حركــة التاريــخ وترابــط ســننه الوجوديــة.
ة قواعــد وُأصول  ــل عــدَّ وهنــاك مجلــة مــن الروايــات تشــر إىٰل هــذا املعنــٰى، وتؤصِّ
وســنن تارخييــة ترتبــط بمقولــة النظــام، حيــث جــاء عــن اإلمــام الباقــرQ يف روايــة 
ــه فيهــا أخــاه الثائــر زيــد الشــهيد )رضــوان اهلل عليــه(، نأخــذ منهــا حمــّل  طويلــة ُيوجِّ
الشــاهد، حيــث يقــولQ: »... مل جيعــل اإلمــام القائــم بأمــره يف شــبهة فيــا فــرض 
لــه مــن الطاعــة، أن يســبقه بأمــر قبــل حمّلــه، أو جياهــد فيــه قبــل حلولــه، وقــد قــال 
نُْتــْم ُحــُرٌمY ]املائــدة: 95[، أفقتــل 

َ
يـْـَد َوأ ( يف الصيــد: fال َتْقُتلُــوا الصَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ

م اهلل؟ وجعــل لــكلِّ شـــيء حمــاًّ وقــال )عــزَّ  الصيــد أعظــم أم قتــل النفــس التــي حــرَّ
ــوا  (: fال ُتِلُّ ــدة: 2[، وقــال )عــزَّ وجــلَّ ــْم فَاْصطــاُدواY ]املائ (: fِإَوذا َحلَلُْت وجــلَّ
ة معلومــة، فجعل  ــْهَر اْلَــراَمY ]املائــدة: 2[، فجعــل الشــهور عــدَّ َشــعائَِر اهللِ َواَل الشَّ
ــْم  نَُّك

َ
ــوا أ ــُهٍر َواْعلَُم ْش

َ
ــَة أ ْرَبَع

َ
رِض أ

َ
ــيُحوا ِف اأْل ــال: fفَِس ــًا، وق ــة حرم ــا أربع فيه

ْشــُهُر 
َ
َغــْرُ ُمْعِجــزِي اهللYِ ]التوبــة: 2[، ثــّم قــال تبــارك وتعــاىٰل: fفَــإَِذا انَْســلََخ اأْل

اْلُــُرُم فَاْقُتلُــوا الُْمْشـــرِكنَِي َحيـْـُث وََجْدُتُموُهــْمY ]التوبــة: 5[، فجعــل لذلــك حمــاًّ 
َجلَــُهY ]البقــرة: 235[، 

َ
وقــال: fَوال َتْعزُِمــوا ُعْقــَدةَ الـِّـاِح َحــيَّ َيبْلُــَغ الِْكتــاُب أ

، ولــكلِّ أجــٍل كتابــًا. فإن كنــت عــٰى بيِّنة مــن ربِّــك، ويقن  فجعــل لــكلِّ شـــيء حمــاًّ
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مــن أمــرك، وتبيــان مــن شــأنك فشــأنك، وإالَّ فــا ترومــنَّ أمــرًا أنــت منــه يف شــكٍّ 
وشــبهٍة، وال تتعــاَط زوال ملــك مل ينقــِض أكلــه، ومل ينقطــع مــداه، ومل يبلــغ الكتــاب 
ــل  ــع الفص ــه النقط ــاب أجل ــغ الكت ــه وبل ــع أكل ــداه وانقط ــغ م ــد بل ــو ق ــه، فل أجل

وتتابــع النظــام، وألعقــب اهلل يف التابــع واملتبــوع الــذلَّ والصغــار...« احلديــث)28(.
نفهــم مــن هــذه الروايــة الشـــريفة أنَّ لــكلِّ حقبــة تارخييــة نظامــًا خيّصهــا يرتبــط 
بقيــام الــدول وانحدارهــا، وهــي قاعــدة ال ختتــصُّ بالــدول بــا هــي دول، بــل تعــمُّ 

ــة جتّلياهتــا. ــة بكافَّ احلــركات والثــورات، وتشــمل احلركــة االجتاعي
ومــن هنــا فــإنَّ إطــاق مقولــة النظــام عــٰى التتابــع التارخيــي ألحــداث الســفياين 
واليــاين واخلراســاين يضيــف إليهــا قيــًا تأصيليــة، ممَّــا يقتضـــي وجــود مســتوٰى مــن 

احلتميــة يتناســب مــع ذلــك النظــام التتابعــي )اخلــرز(.
عالمات الظهور وجدلية اللغة والتاريخ:

ــفة  ــخ وفلس ــفة التاري ــن فلس ــة ب ــة عاق ــد َثمَّ ــور توج ــات الظه ــاق عام يف نط
ــنن  ــن والس ــوين األحس ــام الك ــياق النظ ــة يف س غات معرفي ــوِّ ــا مس ــة أوجدهت اللغ
ــط  ــة ترتب ــة لإلنســان والعــامل. فعامــات الظهــور باعتبارهــا حــوادث تارخيي التارخيي
ــع  ــن املجتم ــننية ب ــات الس ــة العاق ــا منظوم ــبَّبات تقتضيه ــل ومس ــباب وعل بأس
دة تعالــج يف إطــار معــريف ُيطَلــق  والديــن والطبيعــة يف ظــروف زمانيــة ومكانيــة حمــدَّ
ــون  ــد تك ــا ق ــول ومزاي ــد وُأص ــه قواع ــار ل ــذا اإلط ــخ(، وه ــفة التاري ــه )فلس علي
ــار أنَّ  ــن باعتب ــة، ولك ــة والنّصي ــر اللغوي ــد الظواه ــا وقواع ــن مزاي ــًا ع ــة تام أجنبي
ل  ــا سُتشــكِّ هــذه الظواهــر حاكيــة عــن تلــك احلــوادث يف قوالــب نّصيــة معــّرة فإهنَّ
غات  الً ومــن َثــمَّ إجيــاد املســوِّ ــة جيــب ختّطيهــا أوَّ مــن هــذه الناحيــة عقبــة بحثيــة مهمَّ

ــة. ــا التداولي ــية يف جمرياهت ــة أساس ــوادث رمزي ــذه احل لت ه ــكَّ ــي ش ــة الت املعرفي
ــي  ــردي واالجتاع ــلوك الف ــة الس ــر عاق ـ ــخ ُتفسِّ ــفة التاري ــٰى أنَّ فلس وال خيف
ــار  ــرار واالختي ــن االضط ــي ب ــط توفيق ــن ختطي ــع ضم ــداث والوقائ ــة األح بخارط

ــرٰى. ــري ك ــان ب ــة امتح ــياق عملي ــة يف س ــة املطلوب ــوالً إىٰل الغاي وص
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وإنَّ األبحــاث التارخييــة وخصوصــًا التحليليــة منهــا بحكــم انتائهــا ملناطــق الفراغ 
الً وبالــذات - وإن كان هلــا نحــو انتــاء إىٰل مناطــق الشــغل العقليــة إالَّ أنَّ  العقليــة أوَّ
ذلــك ثانيــًا وبالعــرض، ألنَّ القوانــن العقليــة بمقتضـــٰى كّليتهــا مــن جهــة وثباهتا من 
جهــة ُأخــرٰى اليمكنهــا أن تتســلَّط عــٰى كثــر مــن القضايــا املعرفيــة الســيالة واملتغــّرة 
ــا بحكــم انتائهــا إىٰل هــذه املناطــق فهــي غــر مضطــردة بطبيعــة احلــال،  -، املهــّم أهنَّ
ــر بالنزعــة الذاتيــة للباحــث أكثــر مــن تأّثرهــا بالعوامــل املوضوعيــة التــي مــن  وتتأثَّ

ــق مــاكات املســألة املبحوثــة. ــا حُتقِّ املفــرض أهنَّ
ــا  ــن خاهل ــر م ـ ــتطيع أن ُنفسِّ ــة نس لي ــدة أوَّ ــاك قاع ــل هن ــائل: ه ــا نتس ن ــمُّ أنَّ امله
عامــات ظهــور اإلمــام املهــديQ، وعاقتهــا بحركــة التاريــخ عــٰى ضــوء فلســفة 
غ التارخيــي الــذي جيعــل مــن هــذه العامــات  التاريــخ؟ بمعنــٰى آخــر: مــا هــو املســوِّ

ــخ؟ ــر يف حركــة املجتمــع والتاري ــر وتتأثَّ تؤثِّ
وللجــواب عــن ذلــك نقــول: إنَّ الزمــان واملــكان وإن كانــا ينتميــان إىٰل مقولتــن 
ــا متنافيتــان، لكنَّنــا نســتطيع أن نقــول مــن جهــة  خمتلفتــن، بــل نســتطيع أن نقــول: إهنَّ
ُأخــرٰى: إنَّ بينهــا تــام الوفــاق واالتِّفــاق. وقبــل االسرســال يف هــذه النقطــة التــي 
ــن  ــامQ وب ــن اإلم ــتحكمة ب ــبة املس ــي املناس ــألة ه ــذه املس ق إىٰل ه ــرَّ ــي أتط جعلتن
ــان(،  ــب الزم ــو )صاح ــهQ ه ــهر صفات ــن أش ــدة م ــٰى أنَّ واح ــان، حتَّ ــفة الزم فلس
ولكــن مــا هــو الرابــط؟ ومــا هــو مقــدار قّيوميــة اإلمــامQ عــٰى الزمــان؟ إنَّ اإلمــام
ــا  Q هــو قّيــم عــٰى الزمــان، فالصحبــة هنــا ليســت بمعنــٰى الزمالــة والصداقــة، وإنَّ
دات الفارقــة بن  بمعنــٰى التصـــّرف والقّيوميــة..، املهــّم التســاؤل هنــا: مــا هــي املحــدِّ

الزمــان واملــكان؟
ــاس  ــان لب ــكان، ألنَّ الزم ــٰى امل ــيِّد ع ــان متس الً أنَّ الزم ــرف أوَّ ــدَّ أن نع ــًا ال ب طبع
ــة يف  ــة ثبوتي ــي نقط ــة، وه ــه تقييدي ــكان حيثيت ــا امل ــة، بين ــه إطاقي ــود، وحيثيت الوج

ــا: دات بينه ــدِّ ــّم املح ــان، وأه ــة الزم حرك
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1 - إنَّ املكان قائم عٰى النقطة، والزمان عٰى اآلن.
2 - إنَّ املفهــوم التعميقــي للمــكان هــو االمتــداد، واملفهــوم التعميقــي للزمــان هــو 

الديمومة.
3 - إنَّ عاقــة املــكان بنفســه قائمــة عــٰى التجــاور، وعاقــة الزمــان بنفســه قائمــة 

عــٰى التعاقــب.
4 - إنَّ ارتبــاط أجــزاء املــكان مــن خــال التتــايل، وارتبــاط أجــزاء الزمــان مــن 

خــال التــوايل.
5 - إنَّ ماك حتّقق املكان هو السكون، وماك حتّقق الزمان هي احلركة.

6 - إنَّ املعطــٰى املتحّقــق مــن املــكان هــو عنصـــر الثبــات، بينــا املعطــٰى املتحّقــق 
مــن الزمــان هــو عنصـــر التغــّر.

ــق  ــط بتحّق ــان يرتب ــال الزم ــة، وك ــق الكينون ــط بتحّق ــكان يرتب ــال امل 7 - إنَّ ك
ــرورة. الس

دات الصفــة التارخييــة لألشــياء، فــا بــدَّ أن نفهــم مــا  وألنَّ الزمــان هــو أحــد حمــدِّ
هــو املنهــج الــذي يعطينــا احلــقَّ يف تفســر التاريــخ وفــق مقاربــات إيديولوجيــة؟ يف 
د.  ــرَّ ــي املج ــع املوضوع ــزام بالطاب ــي االلت ــث تارخي ــن كلِّ بح ــوب م ــن أنَّ املطل ح
ــج  ــن املناه ــارن ب ــدَّ أن نق ــر ال ب ــذا التفس ــل ه ــي ملث غ احلقيق ــوِّ ــح املس ــٰى يتَّض وحتَّ
املدرســية املتنّوعــة التــي تنتاولــت البحــث التارخيــي بصفتــه التحليليلــة والفلســفية.

املائز املنهجي بني تف�سي املدر�سة املاّدية للتاريخ والتف�سي الإ�سالمي:
ــاؤمية،  ــة التش ــًا املدرس ــخ - وخصوص ــر التاري ــة يف تفس ــدارس الغربي ــد امل تعتم
والتــي تتبنّــٰى نظريــات هنايــة التاريــخ - عــٰى مناهــج متباينــة بحســب تبايــن املآخــذ، 
ـــر التاريــخ وفــق املأخــذ الفلســفي، أي باالرتــكاز عــٰى القواعــد يف  فهنــاك مــن ُيفسِّ
ــا  ــا ك ــارة بعينه ــة حلض ــرزات اإليديولوجي ــات وامل ــن التعّين ــر ع ــضِّ النظ ــا بغ ذاهت
ـــره وفــق املأخــذ اإليديولوجــي الثابــت ولــو يف نظــره،  هــو هيجــل، وهنــاك مــن ُيفسِّ
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هلــا إىٰل قاعــدة يف ذاهتــا كــا فعــل ماركس،  حيــث يــدرس عنــارص جمتمعيــة بعينهــا وُيوِّ
ك، حيــث يــدرس مــرزات  ـــره وفــق املأخــذ اإليديولوجــي املتحــرِّ وهنــاك مــن ُيفسِّ
حضــارة معيَّنــة بالقيــاس إىٰل حضــارات ُأخــرٰى ويبنــي عليهــا نتائــج وحتــّوالت كــا 

فعــل )فوكويامــا()29( ومــن قبلــه )هنتغتــون()30(.
ــا حتاكــي طبائــع األشــياء يف ذاهتــا  وحيــث إنَّ القواعــد الفلســفية املفــرض هبــا أهنَّ
ــل  ــا ُتثِّ ــا اإليديولوجي ــة، بين ــا اخلارجي ــٰى بتعّيناهت ــة، وال تعن ــد جتريدي ــق قواع وف
ــق  ــتقرائية تاح ــتنتاجية اس ــة أو اس ــا جتريبي ــة إمَّ ــد علمي ــز إىٰل قواع ــات ترتك قناع

ــية. ــا احلّس ــياء وجتّلياهت ــات األش تعّين
لــة فــإنَّ تفســر التاريــخ وفــق هــذا التبايــن املنهجــي للمــدارس الغربيــة،  باملحصَّ
والــذي مــن املفــرض أن يتوّخــٰى وجــودًا رابطيــًا بــن املوضــوع الفلســفي واملوضــوع 
اإليديولوجــي، أو عــٰى األقــّل بينــه وبــن املحمــول جيعــل منــه تفســرًا عبثيــًا، أو ال 
أقــّل يفتقــد للكثــر مــن حلقــات الوصــل واالتِّصــال بــن أبعــاده املعرفيــة: )املنطــق، 

األنطولوجيــا، نظريــة املعرفــة(.
ــه بعد التفّصـــي عــن عــدم اعرافه  ــا تفســر التاريــخ وفــق املنهــج اإلســامي فإنَّ أمَّ
باملنطــق اهليجــي)31( والقواعــد الفلســفية للمــدارس الغربيــة إالَّ أنَّ مقتضيــات اللياقــة 
ــة القواعــد  تــًا، وعليــه فلــو ســلَّمنا بصحَّ يف ممارســة اجلــدل تلزمــه بالتنــّزل ولــو مؤقَّ
ــا غــر مناســبة لتقديــم التعميــات الســليمة لفلســفة التاريــخ، والدليــل  اهليجليــة فإهنَّ
ــن  ــًا م ــّص منطقي ــرٰى أخ ــج ُأخ ــع مناه ــن إىٰل وض ــفة واملفّكري ــوء الفاس ــو جل ه
األُصــول التــي وضعهــا هيجــل، خصوصــًا وأنَّ أغلــب املــدارس الفلســفية الغربيــة 

هجــرت املنطــق األُرســطي واشــتغلت وفــق املنطــق اهليجــي احلديــث.
ــن أن  ــم يمك ــاب الكري ــوء الكت ــٰى ض ــخ ع ــن التاري ــة لقوان ــر العامَّ ــلَّ األُط ولع

ــايل: ــكل الت ــٰى الش ــرأ ع ُتق

ها
لت

دال
 و

ور
ه

ظ
 ال

ت
ما

عال
ة 

زي
م

ر



103

ًل: القيا�ش ال�ستقرائي: اأوَّ
د هــذا القانــون مــن خال رؤيــة القــرآن الكريــم للحركــة التارخيية للبشـــرية  ويتحــدَّ
مــن حيــث ربــط األســباب باملســبَّبات، وقيــاس النتائــج إىٰل األفعــال عــن طريــق املســر 
االســتقرائي العقــي، والنظــر بتأّمــل إىٰل النتيجــة املوّحــدة لــكلِّ تلــك النتائــج، والــذي 
أشــارت إليــه العديــد مــن اآليــات، كــا قولــه تعــاىٰل: fقـَـْد َخلـَـْت ِمــْن َقبْلُِكــْم ُســَنٌ 
بـِـنَي Y.137 )آل عمــران: 137(. رِض فَانُْظــروا َكيـْـَف اكَن اعقَِبــُة الُْمَكّذِ

َ
فَِســُروا ِف اأْل

 Y.11 بـِـنَي رِض ُثــمَّ انُْظــُروا َكيـْـَف اكَن اعقَِبــُة الُْمَكّذِ
َ
ويقــول تعــاىٰل: fقُــْل ِســُروا ِف اأْل

.)11 )األنعام: 
ثانيًا: مالحظة املعايي العتبارية:

ــد عليهــا الكتــاب الكريــم كمعايــر تصلــح أن  ــة التــي أكَّ مــن أهــّم القيــم التارخيي
ــًا للســلوك الســليم الــذي ينســجم مــع الســنن التكوينيــة  ــًا عاّم ــًا اجتاعي تكــون قانون
واالجتاعيــة الســليمة هــو قيمــة العــرة واالعتبــار كــا يف قولــه تعــاىٰل: fلََقــْد اكَن ِف 
ِي َبــنْيَ  ْلــاِب مــا اكَن َحِديثــاً ُيْفــَرى َولِكــْن تَْصِديــَق الَّ

َ
وِل اأْل

ُ
قََصِصِهــْم ِعــْرَةٌ أِل

ٍء َوُهــدى َورَْحَــًة لَِقــْوٍم يُْؤِمُنــوَن Y.111 )يوســف: 111(، فإنَّ  ِ َشْ
يََديـْـهِ َوَتْفِصيــَل ُكّ

قصــص األنبيــاء مــع جمتمعاهتــم تصلــح ألن تكــون قانونــًا عاّمــًا ينبغــي أن ينتفــع منــه 
املجتمــع مــن خــال اســتقراء النتائــج التــي خرجــت هبــا تلــك القصــص، والركــون 
ــة التــزام طريــق احلميَّــة الســلوكية واالعتقاديــة مــع النبــيِّ  إىٰل نتيجــة موّحــدة، ومــن َثمَّ
اخلاتــمN، والتصديــق بــا جــاء بــه، واإليــان بــه، وإالَّ ســيصيبهم مــا أصــاب األُمــم 

الســابقة.
ومن املعايي التي تنسجم مع مقولة االعتبار، هي:

رِض َفَينُْظــُروا َكيـْـَف 
َ
فَلَــْم يَِســُروا ِف اأْل

َ
أ - معيــار التأّمــل، كــا يف قولــه تعــاىٰل: fأ

 Y.109 فَــا َتْعقِلُــوَن
َ
َقــْوا أ ِيــَن اتَّ ِيــَن ِمــْن َقبْلِِهــْم َودَلاُر اْلِخــَرةِ َخــْرٌ لِلَّ اكَن اعقَِبــُة الَّ

)يوســف: 109(.
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ــُروا  رِض فَانُْظ
َ
ــُروا ِف اأْل ــْل ِس ــاىٰل: fقُ ــه تع ــا يف قول ــة، ك ــار املقابل ب - معي

ــْل  ــاىٰل: fقُ ــول تع ــا يق ــل: 69(، وك ــنَي Y.69 )النم ــُة الُْمْجرِِم ــَف اكَن اعقَِب َكيْ
ــُل اكَن  ــْن َقبْ ــَن ِم ِي ــُة الَّ ــَف اكَن اعقَِب ــُروا َكيْ رِض فَانُْظ

َ
ــُروا ِف اأْل ِس

رِض 
َ
ْكَثُُهــْم ُمْشـــرِكنَِي Y.42 )الــروم: 42(، ويقــول تعــاىٰل: fقُــْل ِســُروا ِف اأْل

َ
أ

بـِـنَي Y.11 )األنعــام: 11(، وكــا يقــول عــزَّ  ُثــمَّ انُْظــُروا َكيـْـَف اكَن اعقَِبــُة الُْمَكّذِ
رِض فَانُْظــروا َكيْــَف 

َ
مــن قائــل: fقَــْد َخلَــْت ِمــْن َقبْلُِكــْم ُســَنٌ فَِســُروا ِف اأْل

ــران: 137(. ــنَي Y.137 )آل عم بِ ــُة الُْمَكّذِ اكَن اعقَِب
ت - معيــار األمكنيــة، واملاحــظ يف هــذا املعيــار أنَّ فيــه حتشــيدًا واضحــًا 
للنصــوص القرآنيــة، ومــا ذلــك إالَّ ألنَّ البشـــرية عــٰى طــول خــطِّ التاريــخ مســتغرقة 
لت هــذه القيــم عنــد البشـــرية مقياســًا أساســيًا يف  ة، بحيــث شــكَّ ة والقــوَّ يف قيــم املــادَّ
َولـَـْم يَِســُروا 

َ
، كــا يف قولــه تعــاىٰل: fأ االنحــراف عــن طريــق احلــقِّ والســلوك الســويِّ

َشــدَّ ِمنُْهــْم قُــوَّةً 
َ
ِيــَن ِمــْن َقبْلِِهــْم اكنُــوا أ رِض َفَينُْظــُروا َكيْــَف اكَن اعقَِبــُة الَّ

َ
ِف اأْل

ــا َعَمُروهــا وَجاَءتُْهــْم رُُســلُُهْم بِاْلَّيِنــاِت فَمــا  ْكــَثَ ِممَّ
َ
رَْض وََعَمُروهــا أ

َ
ثــاُروا األ

َ
َوأ

نُْفَســُهْم َيْظلُِمــوَنY )الــروم: 9(، وقولــه تعــاىٰل: 
َ
اكَن اهلُل ِلَْظلَِمُهــْم َولِكــْن اكنـُـوا أ

ــوا  ــْم َواكنُ ِيــَن ِمــْن َقبْلِِه ــُة الَّ ــَف اكَن اعقَِب ــُروا َكيْ رِض َفَينُْظ
َ
ـَـْم يَِســُروا ِف اأْل َول

َ
fأ

رِض إِنَّــُه 
َ
ــماواِت َوال ِف اأْل ٍء ِف السَّ َشــدَّ ِمنُْهــْم قُــوَّةً َومــا اكَن اهلُل ِلُْعِجــَزهُ ِمــْن َشْ

َ
أ

رِض 
َ
َولـَـْم يَِســُروا ِف اأْل

َ
اكَن َعلِيمــاً قَِديــراYً )فاطــر: 44(، وقولــه عــزَّ مــن قائــل: fأ

َشــدَّ ِمنُْهــْم قُــوَّةً 
َ
ِيــَن اكنـُـوا ِمــْن َقبْلِِهــْم اكنـُـوا ُهــْم أ َفَينُْظــُروا َكيـْـَف اكَن اعقَِبــُة الَّ

َخَذُهــُم اهلُل بُِذنُوبِِهــْم َومــا اكَن لَُهــْم ِمــَن اهللِ ِمــْن واٍقY )غافــر: 
َ
رِض فَأ

َ
َوآثــاراً ِف اأْل

ِيــَن  رِض َفَينُْظــُروا َكيْــَف اكَن اعقَِبــُة الَّ
َ
ــْم يَِســُروا ِف اأْل فَلَ

َ
21(، وقولــه تعــاىٰل: fأ

ْغــى َعنُْهــْم 
َ
رِض فَمــا أ

َ
ــوَّةً َوآثــاراً ِف اأْل َشــدَّ قُ

َ
ْكــَثَ ِمنُْهــْم َوأ

َ
ِمــْن َقبْلِِهــْم اكنُــوا أ

ــوا يَْكِســُبوَنY )غافــر: 82(. ما اكنُ
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ر يف  ث - معيــار املاثلــة، وهــذا املعيــار جــاء للتأكيــد عــٰى أنَّ ســنن التاريــخ تتكــرَّ
فَلـَـْم يَِســُروا 

َ
، كــا يف قولــه تعــاىٰل: fأ حــقِّ املنحرفــن عــن القانــون التكوينــي الســويِّ

ــْم  ــَر اهلُل َعلَيِْه ــْم َدمَّ ــْن َقبْلِِه ــَن ِم ِي ــُة الَّ ــَف اكَن اعقَِب ــُروا َكيْ رِض َفَينُْظ
َ
ِف اأْل

ــد: 10(. ــاY )حمّم ْمثالُه
َ
ــَن أ َولِلْافِرِي

العتباط والق�سدية يف عالمات الظهور:
ــن  ث ع ــدَّ ــوف نتح ــرورة س ــا بالضـ ن ــور فإنَّ ــات الظه ــن عام ــم ع ــا نتكلَّ حين
، مــن  ث عــن إحــاالت تقتضيهــا شــؤون النــصِّ نوعــن مــن اإلحــاالت: تــارًة نتحــدَّ
ث  ــدَّ ــرٰى نتح ــارًة ُأخ ــات، وت ــاظ الرواي ــة أللف ــاين املدلول ــٰى املع ــة ع ــل: اإلحال قبي
ــوع  ــذا الن ــع، وه ــاق التوّق ــة يف نط ــة التارخيي ــؤون احلرك ــا ش ــاالت تقتضيه ــن إح ع
مــن اإلحــاالت قــد يفــرز العديــد مــن نقــاط الصعوبــة يف تفســر مداليلــه احلقيقيــة، 
ــٰى  ــا أدن ــو ب ــاين - فه ــٰى املع ــة ع ــد اإلحال ل - أقص ــوع األوَّ ــن الن ــس م ــٰى العك فع
، كــا أنَّ ارتباطــه بقصديــة  شــكٍّ منســجم إىٰل حــدٍّ كبــر مــع البعــد املقاصــدي للنــصِّ
ــا نفتقــد إىٰل املشــر القصدي  املتكلِّــم الــذي هــو املعصــومQ واضــح وجــّي، لكــن ربَّ
حينــا يــدور احلديــث عــن النــوع الثــاين مــن اإلحــاالت..، وتركــز الصعوبــة أكثــر 
ــة  ــة تكويني ــن أنظم ــة م ــا يقتضي ــياق م ــاالت يف س ــن اإلح ــوع م ــذا الن ــاق ه يف نط

ــة مــن قبيــل: ــل يف أكثفــة أناطــه الوجودي ــة تتدخَّ وتارخيي
1 - نظام البداء.

2 - نظام العلل واألسباب.
3 - نظام االمتحان والتمحيص.

ولعــلَّ اإلحــاالت عــٰى مضامــن التوّقــع التارخيــي ليســت واحــدة، وختتلــف مــن 
عامــة إىٰل ُأخــرٰى، ومــن رمــز إىٰل رمــز آخــر، فعــٰى الرغــم مــن أنَّ الــذوات التارخييــة 
املنفصلــة عــن الشــهود اآلين ال تشــرط شــكًا خاّصــًا هلــا، فــإنَّ أشــكال وجــود هــذه 
ــدة هلــا،  الرمــوز واملعــاين ال يمكــن أن تكــون مفصولــة عــن الســرورة التارخييــة املولِّ

ي
يث

م
لر

ي ا
ّان

س
لح

ن ا
دنا

 ع
يخ

ش
ال



106

فالصيــغ البشـــرية لعامــات الظهــور مــن قبيــل الســفياين واليــاين واخلراســاين أو أيِّ 
ــا تســتند إىٰل إجــراء اســتداليل يتَّخــذ مــن  شــخصية ُأخــرٰى كأيقونــات رمزيــة ال بــدَّ أهنَّ
ل  التجــاور الزمــاين أو املــكاين والتشــابه والتناظــر منطقــًا لــه. وأعتقــد أنَّ ذلــك ُيشــكِّ
حتديــدًا وتييــزًا معقــوالً للقصديــة التارخييــة، يف حــن حتيــل العامــة الســيميوطيقية 
ــي  ــط عق ــا راب ــاط، ف ــق االعتب ــن طري ــا ع ــٰى مدلوهل ــيميائيون ع ــب الس ــا يذه ك
بــن املتواليــة الصوتيــة للنــصِّ يف خصــوص املشــافهن وبــن املدلــول الذهنــي الــذي 
ــتوٰى  ــٰى مس ــس ع ــة لي ــا دالالت ال متناهي ــا يعطيه ــا ممَّ ــن يشء م ــتمع ع ــه املس يملك
ــّرة  ــات املع ــة واأليقون ــوز الوجودي ــتوٰى الرم ــٰى مس ــٰى ع ــل حتَّ ــب، ب ــاين فحس املع

عنهــا.
ر لعامــات الظهــور يف بعدهــا التــداويل، ويف نطــاق  ولكــن مــن املمكــن أن نتصــوَّ
التوّقــع التارخيــي دالالت مفتوحــة، لكــن ال عــٰى إطاقهــا، وإنَّا بشـــرط شـــيء وهو 
اتِّصاهلــا الضمنــي بعصـــر الظهــور مــن جهــة وبثقافــة الفــرد املنتظــر مــن جهــة ُأخرٰى 
يف نطــاق تداولــه ملدلــوالت العامــة، فيكــون انفتاحهــا حمــدودًا ثقافيــًا خصوصــًا يف 
ــة  ث عــن اليــاين مثــًا فمــن حيــث اإلحالــة النّصيــة فَثمَّ عصـــر الغيبــة، فحينــا نتحــدَّ
ــا  ــة منهــا: بعــد رمــزي، وآخــر جغــرايف. أمَّ بعــدان فقــط يف نطــاق املقاصــد الداللي
ــل يف ســياق مضمونــه  مــن حيــث الرمزيــة فــإنَّ هــذا العنــوان يشــر إىٰل شــخص يتحمَّ
الداخــي عنصـــرًا مهــّاً مــن عنــارص احلكمــة املتعاليــة، وبــا أنَّ احلكمــة هلــا مــا بــإزاء 
نّصـــي ورد عــن النبــيِّ )صــٰى اهلل عليــه وآلــه( حينــا قــال: »إنَّ احلكمــة يانية«، ُأشــر 
ــة عــٰى قيامــه ومشـــروعه  ــزًا مــن هــذه اجلهــة، وذلــك مــن أجــل التعمي إليهــا ترمي
ــة  ــن إىٰل الدالل ــرب احليثت ــة أق ــذه احليثي ــة فه ــث اجلغرافي ــن حي ــا م ــي. وأمَّ العائم
ــل أكثــر مــن مســتوٰى واحــد مــن مســتويات الداللــة  ، وهــي ال تتحمَّ املطابقيــة للنــصِّ
ــة ثاثــة مســتويات للداللة  الســيميائية، بينــا لــو أخذنــا بحيثيــة االنتــزاع الرمــزي فَثمَّ
ــة املحيلــة إىٰل )القطــب(، ومســتوٰى  الســيميائية، وهــي: مســتوٰى الشــخصية التارخيي
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الرمزيــة اخلوارزميــة يف ســياق التعميــة التارخييــة، والتــي حتيــل إىٰل معنــٰى مــن معــاين 
احلكمــة، ومســتوٰى اإلحالــة إىٰل هــذه الرمزيــة بــإزاء مــا ورد مــن النــصِّ النبــوي مــن 
ــاه إالَّ أنَّ  ــن مقتض ــم م ــٰى الرغ ــتويات ع ــذه املس ــم ه ــة«)32(. وفه ــة ياني أنَّ »احلكم
مؤونتــه قــد تكــون زائــدة عــٰى املدلــول، وبالتــايل قــد تكــون أقــرب إىٰل االعتباطيــة 
ــة  ــن رمزي ــر ع ــة يف التعب ــذه املؤن ــن ه ب م ــرَّ ــاذا نته ــا مل ــة..، أمَّ ــا إىٰل القصدي منه
غ  دة؟ أعتقــد أنَّ ذلــك يعــود إىٰل املســوِّ اليــاين وفــق مــا يقتضيــه مــن مســتويات متعــدِّ
املنهجــي الــذي نتبنـّـاه، وذلــك تــارًة هروبــًا مــن االعتباطيــة، وُأخــرٰى تزّلفــًا للنظريــة 
الســيميائية التــي انتخبناهــا عــٰى رشط )شــارل ســندرس بــرس(، وهــذا التزّلــف لــه 

مــا يقتضيــه علميــًا.
ــة إذا نجحــت يف  دناهــا عــن البعــد الرمــزي يمكــن فهمهــا بدقَّ فالعامــة لــو جرَّ
أن جتعــل املــرء يســتوعب عــن طريــق احلــواسِّ الشـــيء أو املوقــف الــذي تشــر إليــه، 
وذلــك بعكــس )الرمــز( الــذي يتــمُّ فهمــه حينــا نــدرك الفكــرة التــي يرمــز إليهــا، 
وكــا يقــول أوســكار وايلــد: )الشـــيء املشــار إليــه بعامــة أبســط بكثــر مــن الفكــرة 

أو املعنــٰى أو التصــّور املشــار إليــه برمــز()33(.
عالمات الظهور والرتاكم الدليل:

ة أنــواع مــن الــدالالت يف ســياق التأّمــل يف نصــوص  نســتطيع أن نســتوحي عــدَّ
عامــات الظهــور، منهــا:

1 - الدالالت اللفظية )نّصية، سياقية، خربية(:
ك بــن معظــم الوظائــف النّصية الســالفة  لعــلَّ الســياق هــو ذلــك العنصـــر املتحــرِّ
ــب  ــي فيج ــصِّ الدين ــن الن ث ع ــدَّ ــا نتح ــن حين ــي، ونح ــصِّ الدين ــوص الن يف خص
ــة  ــل الدالل ــع مفاص ــل يف مجي ــن أدوار تتدخَّ ــياق م ــه الس ــا يلعب ــا م ــب عنّ أن ال يغي
النّصيــة، والــذي ُيميِّــز النــصَّ الدينــي مــن حيــث احلركــة الســياقية هــو تأّثــره بنمطن 
ل مــا يرتبــط بداخــل النــصِّ مــن قرائــن مقاليــة، والثــاين مــا  مــن هــذه احلركــة: األوَّ
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يرتبــط بخــارج النــصِّ مــن مواقــف وقرائــن حاليــة، إالَّ أنَّ النمــط الداخــل نّصـــي 
هــو األكثــر حركــًة مــع معطيــات القــراءة والتحليــل، خصوصــًا وأنَّ النــصَّ الدينــي 
ــو  ــي، وه ــد التارخي ــو البع ــة أال وه ــة الداللي ــاد احلرك ــن أبع ــًا م ــدًا ثالث ــن بع يتضمَّ
ــكان  ــان وامل ــن اإلنس ــات ب ــة العاق ــق منظوم ــه وف ــد دالالت ــذي تتجسَّ ــد ال البع
والزمــان، وألنَّ الزمــان حمكــوم بظاهــرة التعاقــب فوقائعــه ســتكون عرضــة لاختفــاء 
ل القضايــا الغائبــة  والغيــاب خلــف أســتار التاريــخ وجمرياتــه..، وال يمكــن أن تتحــوَّ
)كقضيَّــة اإلمــام املهــديQ وعامــات ظهــوره( إىٰل قضايــا حــارضة مــن دون توّســط 
ــد مقولــة املعرفــة مــن دون توّســط أدوات التفهيــم،  مقولــة املعرفــة، وال يمكــن أن تتولَّ

وأقصــد هبــا الرمــوز واإلشــارات واألصــوات واحلــروف.
ا إىٰل التواصــل اللفظــي من أجــل تكوين رؤيته الشــمولية  لــذا كان اإلنســان مضطــرًّ
دهتــا مقتضيــات  ــة التــي حدَّ ــاة والوجــود، إالَّ أنَّ مجلــة مــن املعطيــات الوجودي للحي
الســنن التكوينيــة أدَّت باإلنســان إىٰل تقّحــم أزمــة التعقيــد يف جمــال التواصــل املعــريف، 

وأهــّم هــذه املعطيــات:
1 - اختاف األلسنة.

2 - أناط الذكاء.
3 - أناط السلوك.

4 - أناط الرؤٰى الكونية.
ــرة  ــن دائ ــاس يف تكوي ــٰى األس ــي املعط ــة ه ــة الرابع ــن الطائف ــاط م ــلَّ األن ولع
االختــاف والتعقيــد يف التعاطــي بــن اللغــة والفكــر مــن جهــة، وبــن خيــال فاعــل 

الفهــم )القــارئ( والواقــع ونفــس األمــر مــن جهــة ُأخــرٰى.
د األســاس يف تييــز هــذه األنــاط هــو يف بلــورة النظريــة املعرفيــة وتنقيحها  واملحــدِّ
ــن التأشــر عــٰى مصــادر  ابســتمولوجيا عــن طريــق عمليــة الفــرز املعرفيــة التــي تتضمَّ
ــذه  ــن دون ه ــا، وإالَّ فم ــد مراحله ــا وحتدي ــة أدواهت ــا ومعرف ــرة قيمته ــة ومعاي املعرف
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العمليــة ال يمكــن مامســة مــاك احلقيقــة، وكذلــك ال يمكــن التمييــز بــن األوهــام 
واحلقائــق.

ــن  ــؤ ب ــة التكاف ــًا يف معادل ــب دورًا حموري ــصٍّ - يلع ــصَّ - أيَّ ن ــٰى أنَّ الن وال خيف
ــح  ــة تري ــصُّ إىٰل عملي ــع الن ــروري أن خيض ــن ال ــإنَّ م ــذا ف ــع، ل ــي والواق املتلق

ــة. معرفي
ــي  ــج التجريب ــه املنه ــذي أحدث ــّوري ال ــار التط ــأنَّ االنفج ــول ب ــن أن نق ويمك
ــات  اه ــروز اجتِّ ــة أّدٰى إىٰل ب ــوم التطبيقي ــا والعل ــة والتكنلوجي ــال التقني ــريب يف جم الغ
دة يف تفســر عاقــة اإلنســان بالفكــر واملعرفــة بنــاًء عــٰى مبــدأ النســبية الــذي  متعــدِّ
ــع مــن هــذا التطــّور حيــث تكثَّفــت املصطلحــات  ــه هــذه املــدارس، وبالتب تؤمــن ب
ــانية  ــدارس اللس ــوء امل ــا أّدٰى إىٰل نش ــارات، ممَّ ــوز واإلش ــرت الرم ــة وتكاث العلمي
ــّم  ــلَّ أه ــري، ولع ــا النظ ــش ذروة تطّوره ــرٰى تعي ــي األُخ ــت ه ــي بات ــة الت احلديث
مســلك شــغل مســاحة واســعة مــن اجلــدل بــن هــذه املــدارس هــو املســلك التأويــي 

ــة. ــة والتفكيكي ــه البنيوي ــع مدارس ــي)34( بجمي اهلرمونطيق
ولعــلَّ واحــدة مــن انبثاقــات هــذه املــدارس هــو االهتــام بالقيــم العاميــة ومــا 

ُيســّمونه بـــ )الســيمولوجيا( أو )الســيمياء(.
وعــٰى الرغــم مــن التبايــن واالختــاف الواضــح يف ســياق الــرؤٰى الكونيــة بــن 
ــي  ــاط التاق ــة إالَّ أنَّ نق ــات معارفي ــن منظوم ــه م ــن ب ــا نؤم ــن م ــدارس وب ــذه امل ه
ــار العقائــي.  ــة عــٰى رشط االعتب ليســت قليلــة بمناســبة وحــدة املناســيب اإلدراكي
مــات،  ولعــلَّ هــذا التاقــي ملحــوظ إىٰل حــدٍّ مــا يف خصــوص بعــض املبــادئ واملقدَّ
إالَّ أنَّ نقــاط االفــراق جوهريــة عــٰى مســتوٰى النتائــج واالســتنباطات، فعــٰى صعيــد 
فلســفة اللغــة مثــًا فــإنَّ هــذه املــدارس تؤمــن بالــدالالت املفتوحــة واالعتباطيــة يف 
ــد  ــًا إىٰل املقاص ــن غالب ــامي يرك ــر اإلس ــن أنَّ الفك ــة، يف ح ــات اللغوي ــم العاق فه
ــد  ــور والبع ــات الظه ــول عام ــا ح ــلِّ كامن ــط بمح ــا يرتب ــًا في ــت خصوص والثواب
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الرمــزي واإلشــاري فيهــا، فليــس مــن املعقــول أن ُيــراد مــن اليــاين مثــًا تصــّورات 
ة، يف حــن  ال متناهيــة مــن األشــخاص، فــإنَّ ذلــك ســيجعل مــن العامــة غــر قــارَّ
د بحــدود تلــك  أنَّ بعــد املعنــٰى للعامــة يف حــدِّ عاميَّتهــا هــو القــرار عــٰى شــكل حمــدَّ

ة. ــدة بأبعــاد املــادَّ العامــة خصوصــًا إذا كانــت ماّديــة جمسَّ
ــبات  ــا إىٰل مناس ــث عنه ــرك احلدي ــدالالت ن ــن ال ــرٰى م ــواع ُأخ ــة أن ــاك َثمَّ وهن

ــا: ــار، منه ــًة لاختص ــرٰى رعاي ُأخ
2 - الدالالت احلّسية )شخصية، حدثية، تارخيية(.

3 - الدالالت السلوكية )اهلدٰى، اإليان، التوّسم، االتِّباع(.
4 - الدالالت النفسية )االنتظار، األمل، الفرج(.

، معسكر الباطل(. 5 - الدالالت احلّدية )معسكر احلقِّ
6 - الدالالت الغيبية )املستقبل، املنايا والبايا، التنّبؤ(.

عقيدة البداء وتاأثيها يف تطويع البعدين ال�سيميائي والتاريخي للعالمة:
ــاًء  ــة، بن ــاط العام ــر أن ــاس يف تغي ــة األس ــرًا بالدرج ــًا مؤثِّ ــداء عام ــل الب يدخ

ــاط: ــذه األن ــن ه ــي، وم ــاين واملجتمع ــلوك اإلنس ــاط الس ــر يف أن ــٰى التغي ع
1 - إذاعة الرسِّ والتعّجل، ُسنَّة التأجيل، تطويع التاريخ:

ثناكــم فأذعتــم احلديــث فكشــفتم قناع الســر«،  جــاء عــن اإلمــام الباقــرQ: »فحدَّ
فإذاعــة الســـرِّ وإفشــاءه يكشــف عــن خلــل فكــري، فــإذا مل يفــظ الشــخُص الســـرَّ 
ــّم يقــول اإلمــام  ــه وفكــره، ث ــلُّ عــٰى وجــود خلــل يف وعي ــام بكشــفه، هــذا يدل وق

الباقــرQ: »ومل جيعــل اهلل لــه بعــد ذلــك عندنــا وقتــًا«)35(.
مــن هنــا نفهــم أنَّ للعامــة مســتويات: منهــا مــا هو قابــل للتغــر والتبّدل بحســب 
ــد بالشـــروط وارتفــاع املوانــع، واآلخــر ثابــت وحتمــي، وترتبــط هــذه  مــدٰى التقّي
احلتميــة بمقــاس اللياقــة االمتحانيــة للجاعــة املؤمنــة املنتظــرة، وبمســتوٰى النضــوج 
لــت هــذه اجلاعــة إىٰل حدود  الفكــري والســلوكي الــذي يتمتَّعــون بــه، فمتــٰى مــا توصَّ
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، وبالتــايل اقتضــاء  النجــاح واللياقــة حينهــا ستكتســب صاحيــة احلفــاظ عــٰى الســـرِّ
ــن  ــق م ــتجاء احلقائ ــمَّ اس ــن َث ــع، وم ــرف التوّق ــداث يف ظ ــليم لألح ــر الس التدب
خلــف العامــات واإلشــارات. وهــذا مــا تشــر إليــه الروايــة الــواردة عــن اإلمــام 
الصــادقQ حيــث قــال: »إنَّ أصحــاب حمّمــدN ُوِعــُدوا ســنة الســبعن، فلــاَّ ُقتِــَل 
( عــٰى أهــل األرض، فأضعــف عليهــم العــذاَب،  احلســنQ غضــب اهللُ )عــزَّ وجــلَّ
(، ليــس لكــم رسٌّ وليــس  ــره اهللُ )عــزَّ وجــلَّ ــا فأذعتمــوه فأخَّ ــد دن ــا كان ق وإنَّ أمرن
ــرًا فكتمــوه  ــوا أم ــان طلب ــي ف ــيعة بن ــم، إنَّ ش ك ــد عدوِّ ــٌث إالَّ وهــو يف ي ــم حدي لك

.)36(» ــا أنتــم فليــس لكــم رسٌّ ــٰى نالــوه، وأمَّ حتَّ
هــذه إشــارة مــن اإلمــام املعصــومQ ُيبــنِّ أنَّ )شــيعة بنــي فــان( قــد حكمــوا 
هــم، ســواء كان املــراد بــ )شــيعة بنــي فان( هــم العّباســّيون  ــم حافظــوا عــٰى رسِّ ألهنَّ
ــٰى  ــرّسي حتَّ ــاطهم ال ــٰى نش ــوا ع ــد حافظ ــوا فلق ــٰى كان ــم، أّن ــون أو غره أو األُموي

نالــوا مــا يصبــون إليــه.
ــع باحلســابات التارخييــة غــر احلتميــة واملشـــروطة بالكتان  يف حــن كان مــن املتوقَّ
وتوّفــر األنصــار أن يكــون اإلمــام احلســنQ هــو املهــدي، إالَّ أن اختــال الشـــروط 
ت تبعــًا لذلــك الرمــوز واإلشــارات وفقــا  ووجــود املوانــع أّدٰى إىٰل التأجيــل، وتغــرَّ

لقانــون البــداء والتبــّدل.
ــا يكــون، كــا  ــا ب ــا مــن خيرن ــو بصــي: قلــت أليب عبــد اهللQ: مــا لن ويقــول أب
كان عــّيQ خُيــِر أصحاَبــه؟ فقــال: »بــٰى واهلل، ولكــن هــات حديثــًا واحــدًا حدثُتكــه 

فكتمَتــه«، فقــال: فــَواهلل مــا وجــدت حديثــًا واحــدًا كتمُتــه«)37(.
، لذلــك يقول اإلمــام الصادق إنَّ القــرآن الكريــم ذمَّ األقــواَم الذيــن يذيعــون الســـرَّ
(: fِإَوذا جاَءُهــْم  ( عــرَّ أقوامــًا باإلذاعــة يف قولــه )عــزَّ وجــلَّ Q: »إنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ذاُعــوا بـِـهYِ ]النســاء: 83[، فإّياكم واإلذاعــة«)38(.
َ
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2 - االنعكاس السلوكي، سنة التبديل، تطويع األشخاص والصور:
ــدع  ــا ي ــة، ممَّ ــنن التارخيي ــات الس ــر يف جمري ــرًا ُيؤثِّ ــلبيًا آخ ــرازًا س ــاك اف ــا أنَّ هن ك
ــذا  ــايل، وه ــع الرس ــة للمجتم ــة التارخيي ــن احلرك ــل يف قوان ــداء يف التدّخ ــاالً للب جم
االفــراز ُيعــرِّ عــن التداعــي الســلبي للســلوك االجتاعــي مــن خــال التجــايف مــع 
قيــم اجلهــاد واملدافعــة أو قيــم اإلنفــاق يف ســبيل اهلل أو غرهــا مــن القيــم ذات البعــد 
ِلمــاً َويَْســتَبِْدْل 

َ
بُْكــْم َعذابــاً أ ــُروا ُيَعّذِ الســلوكي اإلجيــايب، يقــول تعــاىٰل: fإاِلَّ َتنْفِ

ٍء قَِديــٌرY )التوبــة: 39(. ِ َشْ
وهُ َشــيْئاً َواهلُل َع ُكّ ــُرُّ ــْم َوال تَ ُك ــاً َغْرَ قَوْم

نُْتــْم هــُؤالءِ تُْدَعــْوَن ِلُنْفُِقــوا ِف َســبِيِل اهللِ فَِمنُْكــْم َمــْن 
َ
ويقــول تعــاىٰل: fهــا أ

ــراُء ِإَوْن  ــُم الُْفَق نُْت
َ
ــِىُّ َوأ ــُل َعــْن َنْفِســهِ َواهلُل الَْغ ــْل فَإِنَّمــا َيبَْخ ــْن َيبَْخ ــُل َوَم َيبَْخ

ْمثالَُكــْمY )حمّمــد: 38(.
َ
ُكــْم ُثــمَّ ال يَُكونـُـوا أ َّــْوا يَْســتَبِْدْل قَوْمــاً َغْرَ َتَتَول

ــل إىٰل  ــذار وتص ــدود اإلن ــاوز ح ــد تتج ــراز ق ــذا االف ــلبية هل ــة الس ــإنَّ احلمول ف
ــرة  ــوا يف نصـ ــن مل ُيوفَّق ــخ، فالذي ــنن اهلل يف التاري ــن س ــي م ــتبدال، وه ــة االس مرحل
ــمَّ كانــت  ــداء، ومــن َث ــات الب ضــوا أنفســهم إىٰل مقتضي ــًا عرَّ اإلمــام احلســنQ مث
ــع يف  ــن أن يق ــه يمك ــر بنفس ــذا األم ــل، وه ــدال والتبدي ــنَّة اإلب ــتحقُّ ُس ــة تس األُمَّ
ت عنــه بعــض الروايــات  جمريــات عصـــر الظهــور وعاماتــه أيضــًا، وهــذا مــا عــرَّ
ث عــن يــوم األبــدال، وأنَّ أشــخاصًا كانوا يف معســكر الســفياين  كالروايــة التــي تتحــدَّ
لــون إىٰل معســكر اإلمــام املهــديQ وبالعكــس، فلقــد جــاء عــن جابــر اجلعفي،  يتحوَّ
عــن أيب جعفــرQ يف روايــة طويلــة جامعــة ترســم خريطــة الظهــور نأخــذ منهــا حمــلَّ 
ــٰى يــأيت العــذرا هــو ومــن معــه، وقــد أحلــق بــه  الشــاهد، يقــول: »... ثــّم يســر حتَّ
ــٰى إذا التقــوا وهــم يــوم األبــدال  نــاس كثــر، والســفياين يومئــٍذ بــوادي الرملــة. حتَّ
خيــرج ُأنــاس كانــوا مــع الســفياين مــن شــيعة آل حمّمــدK، وخيــرج نــاس كانــوا مــع 
ــاس إىٰل  ــٰى يلحقــوا هبــم، وخيــرج كلُّ ن ــد إىٰل الســفياين، فهــم مــن شــيعته حتَّ آل حمّم
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رايتهــم، وهــو يــوم األبــدال«)39(، وهــذا التحــّول ليــس وليــد مزاجــات آنيــة، ومــا 
ذلــك إالَّ لوجــود هــذه العاقــة والرابــط بــن الســنن والســلوك.

اأنواع العالقة ال�سيميائية والتاريخية بني العالمات:
تتآلف العامات فيا بينها وفقًا لنوعن من العاقات:

أ - العالقات النظمية السياقية:
وتنبــع  قــدرة العامــات عــٰى التآلــف مــن حمــور ذي بعــد واحــد جيعــل العامــات 
ترتبــط بعضهــا بالبعــض اآلخــر يف متتاليــة مــن العامــات تنتمــي إىٰل الســياق 

ــه)40(. نفس
ــة  ــذه العاق ــرز، وه ــام اخل ــور بنظ ــات الظه ــرة أدبي ــه يف دائ ــق علي ــا نطل ــو م وه
مشــركة بــن البعديــن الرئيســين للعامــة: البعــد اللغــوي والبعــد التارخيــي، فمــن 
ــة عاقــة ســياقية ودالليــة واضحــة بــن الرمــوز اللغوية  حيــث البعــد اللغــوي فــإنَّ َثمَّ
ــاث.  ــخصيات الث ــن الش ــث ع ــوص احلدي ــات يف خص ــا الرواي ــر إليه ــي تش الت

ــيتن: ــن أساس ــا قصديت ــياق تقتضيه ــذا الس ــل ه ــة إىٰل مث واحلاج
ــتفادة  ــارات باالس ــوز واإلش ــة الرم ــي بمنظوم ــم املتلق ــط فه ــة األُوىٰل: رب القصدي

ــداول. ــة مــن خــال املثاقفــة والت ــة واخلطابي مــن الســياقات النّصي
القصديــة الثانيــة: توجيــه املتلقــي إىٰل تلّمــس احلــدود الزمانيــة واملكانيــة لألحــداث 
مــن خــال ربطــه بمجريــات الســنن التارخييــة التــي ســُتفي بالنتيجــة إىٰل بــروز هــذه 

ــوز والعامات. الرم
ب - العالقات االستبدالية:

ــدات كّل  ــط وح ــداول ترتب ــكيل ج ــٰى تش ــات ع ــدرة العام ــن ق ــع م ــي تنب وه
ل الســياق)41(. جــدول فيــا بينهــا، ويمكــن للواحــدة أن حتــلَّ حمــلَّ األُخــرٰى إذا تبــدَّ
ــل نظــام البــداء يف عمليــة التبديــل والتحــّول..، فالســياق تــارًة ســياق  كــا إذا تدخَّ
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نّصـــي وُأخــرٰى ســياق تارخيي، والتبديل يف الســياق النّصـــي يســتند إىٰل فلســفة اللغة، 
ويف األحــداث التارخييــة يســتند إىٰل فلســفة التاريــخ.

الإ�سارة اىل املدلول بني العالمية والإعجاز:
هنــاك مســتوٰى مــن العامــات يتداعــٰى مــع دالالت األحــداث بشــكل تطابقــي 
كاخلســف والصيحــة وغرهــا، وهنــاك مســتوٰى آخــر مل ُيذكــر أنَّ لــه عاقــة بالظهــور 
ــرس  ــال بغ ــو احل ــا ه ــًا، ك ــة تضّمن ــع العامي ــجم م ــه ينس ــي، إالَّ أنَّ ــكل مطابق بش
ــه هــو املوعــود  عــٰى املهــدي بأنَّ ــدلُّ عــٰى صــدق مدَّ ــذي ي ــراره ال القضيــب واخضـ
ــرب إىٰل  ــي أق ــارات ه ــذه اإلش ــاين..، وه ــني أو اخلراس ــكر احلس ــام معس ــر أم املنتظ

ــة: ــول الرواي ــة، تق ــا إىٰل العام ــزة منه املعج
ــول:  ــارس، فيق ــف ف ــر أل ــي عشـ ــني يف اثن ــه احلس ــن عّم ــاك اب ــه هن »... ويلحق
، أنــا أحــقُّ هبــذا اجليــش منــك، أنــا ابــن احلســن وأنــا املهــدي. فيقــول  يــا ابــن عــمِّ
ــة فنبايعــك؟ فيومــئ  ــا املهــدي. فيقــول احلســني: هــل لــك مــن آي ــل أن املهــديN: ب
املهــديN إىٰل الطــر فتســقط عــٰى يــده، ويغــرس قضيبــًا يف بقعــة مــن األرض فيخــّر 
، هــي لــك، وُيســلِّم إليــه جيشــه، ويكــون  ويــورق، فيقــول لــه احلســني: يــا ابــن عــمِّ

ــه، واســمه عــٰى اســمه«)42(. عــٰى مقدمت
ــن  ــزة م ــيحظٰى بمي ــديQ س ــام امله ــث أنَّ اإلم ــذا احلدي ــياق ه ــن س ــم م ونفه
ة، وهــي احلاجــة إىٰل تصديــق إمامتــه مــن خــال اإلعجــاز واملعجــزة،  ميــزات النبــوَّ
ــت  ــا ليس ــي أهنَّ ــذا يعن ــور فه ــات الظه ــزة يف رواي ــارة إىٰل املعج ــرد اإلش ــا ت وحين
ــي،  ــداويل للمتلّق ــد الت ــو البع ــا ه ــود منه ــا املقص ــني، وإنَّ ــق احلس ــة بتصدي خمتصَّ
فتكــون يف حــدِّ كوهنــا معجــزة، فهــي عامــة يف الوقــت ذاتــه، أي إنَّ هلــا مقتضيــات 
ــو  ــد، وه ــد جدي ــة إىٰل بع ــي، باإلضاف ــد التارخي ــات البع ــيميائي، ومقتضي ــد الس البع

ــالية. ــة والرس ــية والكامي ــه النفس ــازي ومدلوالت ــد اإلعج البع
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ــة ســقوط الطــر عــٰى يــده فهــو إشــارة إىٰل ســلطته يف  ــا البعــد الســيميائي لداّل أمَّ

ــا فيا خيــصُّ غــرس القضيــب اليابــس واخراره  توجيــه منطــق الطــر وســلوكه، وأمَّ

فلــه ثاثــة أبعــاد:

ــن  ــّك م ــه الش ــد يصيب ــة ق ــاهد الواقع ــذي يش ــار أنَّ ال ــدي..، باعتب ل: تأكي األوَّ

ــة بالتدريــب والتطويــع مســبقًا، فتــأيت حادثــة  أنَّ حادثــة الطــر إذ قــد تكــون مرهون

ــن. ــكَّ باليق ــع الش ــب لتقط القضي

الثــاين: معنــوي..، وهــو أنَّ رســالة اإلمــام املهــديQ هــي رســالة احليــاة والنمــّو 

والتطــّور والرفــاه.

ــاره  ــاء باعتب ــات األنبي ــه مقام ــديQ ل ــام امله ــو أنَّ اإلم ــي..، وه ــث: مناقب الثال

ــزة. ــد باملعج مؤيَّ

ــاالً  ــور جم ــات الظه ــي لعام ــيميائي والتارخي ــد الس ــن البع ــكام ع ــذا وإنَّ لل ه

واســعًا قــد يتــاج إىٰل تصنيــف كتــاب كامــل نركــه إىٰل مناســبات ُأخــرٰى إن شــاء اهلل 

تعــاىٰل.

*   *   *
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1. األنطولوجيــا: مصطلــح ُيطَلــق عــادًة عــٰى مــا 
يرتبــط بعلــم الوجــود، وهــو أحــد بحــوث 
يف  النظــر  يشــمل  وهــو  الثــاث،  الفلســفة 
د مــن كلِّ تعيــن وحتديــد.  الوجــود بإطــاق جمــرَّ
ــر  ــداد ونشـ ــفي: 26/ إع ــم الفلس ــر: املعج ُانظ
ــة.  ــر العربي ــة مصـ ــة/ مجهوري ــة العربي ــع اللغ جمم

2. لسان العرب 12: 416. 
3. ُانظــر: ســيميائيات التأويــل لطائــع احلــداوي: 
ــريب/  ــايف الع ــز الثق 336/ ط )2006م(/ املرك

ــرب. ــاء/ املغ ــدار البيض ال
4. العبــارة البــن ســينا: 4/ حتقيــق حمّمــد اخلضــري/ 

1970م/ القاهــرة.
ــامل  ــر )1857 - 1913م(، ع ــد دي سوس 5. فردينان
لغــوي سويســـري، ورائــد علــم اللغــة احلديــث، 
ــة  ــي لعائل ــو ينتم ــف، وه ــر يف جني ــَد سوس ُولِ
العلــوم  جمــال  يف  العلمــي  بعطائهــا  ُعِرَفــت 
الطبيعيــة، يعــود لسوســر الفضــل يف إرســاء 
ــا  ــة، عندم ــة ثابت ــم علمي ــٰى دعائ ــة ع ــم اللغ عل
أشــار إىٰل أنَّ علــم اللغــة يعنــى بصــورة أساســية 
بدراســة عمــل اللغــة، وليــس دراســة تطّورهــا. 
واعتــر الدراســات اللغويــة التارخييــة ثانويــة 
ــي  ــة الت ــة الوصفي ــة اللغوي ــت بالدراس إذا قورن
ــدُّ  دعــا بصــورة واضحــة إىٰل إقرارهــا. وهبــذا ُيَع
سوســر رائــد الدراســات اللغويــة الوصفيــة 
ســًا للتفكــر البنيــوي أو البنيويــة  احلديثــة، ومؤسِّ
يف اللســانيات احلديثــة. ُانظــر: املوســوعة العربيــة 

املكتبــة  برنامــج  حســب   133  :78 العامليــة 
ــاملة. الش

6. نظريــة النــصِّ مــن بنيــة املعنــٰى إىٰل الســيميائية 
ــورات  ــري: 162/ منش ــن مخ ــداّل/ د. حس ال
االختــاف/ الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون.

7. العبــارة البــن ســينا: 5/ حتقيــق حمّمــد اخلضــري/ 
1970م/ القاهــرة.

8. تــارًة ُتطَلــق عــٰى مطابــق الشـــيء ومــا يشــبهه مــن 
ــٰى  ــا يبق ــٰى م ــارًة ع ــه، وت ــز عن ــه وإن تيَّ كلِّ وج
ثابتــًا دائــًا بالرغــم ممَّــا يطــرأ عليــه مــن تغــّرات، 
ت أعراضــه. ُانظــر:  فاجلوهــر هــو هــو وإن تغــرَّ
ــة  ــع اللغ ــداد جمم ــفي: 207/ إع ــم الفلس املعج

ــة/ القاهــرة. العربي
ــه،  رت ــه وقدَّ بت ــده: جرَّ ــا عن ــًا، ورزت م 9. رزت فان
ز  وكــم رزتــه روزًا، فلــم أَر عنــده فــوزًا. وروَّ
أ يف تقديــره وترتيبه.  رأيــه وكامــه يف نفســه إذا روَّ
وأصلحتهــا.  عليهــا  قمــت  ضيعتــي:  ورزت 
ــل  ــك راز أه ــهم، وكذل ــن: رأس ــو راز البنائ وه
جريــل  نــوح  ســفينة  راز  وكان  صناعــة.  كّل 
ــه يــروز  صلــوات اهلل تعــاىٰل وســامه عليهــا، ألنَّ
ــا.  ــى أتقنه ــة حتَّ ــه راز الصناع ــه، وألنَّ ــا يصنع م
ــه  ــر، وأصل ــن اخل ــر م ــامل: خب ــال للع ــا يق ك
ــَع عــٰى رازة  رائــز كشــاّك يف شــائك، ولذلــك مُجِ
ــة 1:  ــاس الباغ ــر: أس ــة. ُانظ ــائس يف ساس كس

ة )روز(. 190/ مــادَّ
10. الكلمــة مــن أصــل يونــاين، وتعنــي العامــة 
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قامــوس  يف  وأشــار  اخلطــاب،  أي   )logo(
ــح  ــتعمل مصطل ــن اس ل م ــانيات إىٰل أنَّ أوَّ اللس
ــو )ش، س،  ــث ه ــر احلدي ــيميائية يف العصـ الس
العامــات  علــم  عرفــه  يف  وهــي  بــرس(، 
الــذي يــدرس خمتلــف خصائــص العامــات 
التــي يســتعملها وينتجهــا العقــل اإلنســاين عــر 
مســرته العلميــة. ُانظــر: املصطلحــات األساســية 
يف لســانيات النــصِّ وحتليــل اخلطــاب/ د. نعــان 

ــرة: 119. ــو ق ب
11. الســيمياء/ بيــر غــرور: 50/ ترمجــة أنطــون بــن 
ــدات/  ــورات عوي ــد/ ط 1/ 1984م/ منش زي

لبنــان/ بــروت.
ــد  ــاّم/ فردنان ــان الع ــم اللس ــارضات يف عل 12. حم
ــي/  ــادر قنين ــد الق ــة عب ــر: 88/ ترمج دي سوس
ط 1/ 1987م/ دار البيضــاء/ أفريقيــا الــرق.
بشــر  د.  املعــارص/  األديب  النقــد  مناهــج   .13

.136 كاوربريــت: 
14. تشــارلز ســاندرز بــرس )1839 - 1914م(، 
نشـــر  يف  دور  لــه  كان  أمريكــي،  فيلســوف 
ــن  ــرّواد الذي ــن ال ــة، وكان م ــفة الذرائعي الفلس

روا املنطــق الريــايض، كــا ســاعد يف تطويــر  طــوَّ
ــٰى  ــي ُتعن ــيميائية، وه ــوز أو الس ــات الرم دراس
ــة إىّل  ــات، باإلضاف ــة للعام ــدالالت الرمزي بال
الكلــات. ُانظــر: املوســوعة العربيــة العامليــة 
66: 276/ حســب برنامــج املكتبــة الشــاملة 

ــاين. ــدار الث اإلص

نظريــة  أو  الســيميائيات  املصفوفــة:  مصــدر   .15
ط   /35 دلولــودال:  جــرار  العامــات/ 

. ) 2م 0 0 4 (
للســيميولوجيا،  مرادفــة  الســيميوطيقا   .16
ــًا كان  وموضوعهــا دراســة أنظمــة العامــات أّي
ــر:  ــًا. ُانظ ي ــننيًا أو مؤرشِّ ــًا أو س ــا لغوي مصدره
مدخــل إىٰل املنهــج الســيميائي/ مجيــل محــداوي/ 
ــث. ــدد الثال ــة/ الع ــر اإللكروني ــامل الفك ــة ع جملَّ
17. ُانظــر: تبايــن الفكــر الســيميوطيقي للعامــة 
ــنِّ  ــرية للف ــغ البصـ ــم الصي ــد تصمي ــز عن والرم
ــٰي  ــد مصطف ــداد أمح ــن إع ــث م ــكيي/ بح التش
س مســاعد  عابد/مــدرِّ الكريــم  عبــد  حمّمــد 
بقســم الربيــة الفنّيــة كّليــة الربيــة النوعيــة، 

.)14 )ص  الفيــوم/  جامعــة 
ــف  ــؤّدٰى التكلي ــا م ــة هن ــن اخلصوصي ــد م 18. أقص
ــفر،  ــات التش ــن مقتضي ــذي يتضمَّ ــاّص ال اخل
ــمل  ــة تش ــات عامَّ ــه مقتضي ــي ل ــصُّ الدين فالن
الكّفــار، ولــه  النــاس حتَّــٰى  مجيــع طبقــات 
ــو  ــرآين، فه ــّص الق ــر الن ــة نظ ــات خاصَّ مقتضي
عــٰى طبقــات: )العبــارة، واإلشــارة، واللطائــف، 
واإلشــارة   ، للعــوامِّ العبــارة  واحلقائــق(، 
واحلقائــق  لألوليــاء،  واللطائــف   ، للخــواصِّ
لألنبيــاء. فهنــاك مقتضـــى خــاّص يف النــصِّ 
ــو  ــاء، فه ــاء واألنبي ــه إالَّ األولي ــرآين ال يفهم الق
ــر  ــك األم ، كذل ــاصٍّ ــكل خ ــم بش ــه إليه موجَّ
ــة  ــات عامَّ ــه مقتضي ــة ل ــاب العام ــا، فخط هن

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

يث
م

لر
ي ا

ّان
س

لح
ن ا

دنا
 ع

يخ
ش

ال



118

ة،  تشــمل مجيــع البشـــر مــن أجــل إلزامهــم باحلجَّ
ديــن(،  ــة لفئــة معيَّنــة )املمهِّ ولــه مقتضيــات خاصَّ
رة ورمزيــة،  لذلــك جــاءت العامــات مشــفَّ
النظريــات  اســتنطاق  إىٰل  أجلئنــا  مــا  وهــذا 

الســيميائية احلديثــة.
19. الغيبة للنعاين: 279/ باب 14/ ح 67.

20. التناظــر: هــو عاقــة منطقيــة أساســية تقــوم عــٰى 
ــك  ــًا لذل ــنَّ تبع ــر تع ــدٌّ أو أكث ــنِّ ح ــه إذا ُع أنَّ
حــدٌّ أو حــدود ُأخــرٰى. املعجــم الفلســفي: 55/ 

ــة/ القاهــرة. إعــداد ونــر جممــع اللغــة العربي
التجربــة ليســت ممكنــة إالَّ  أنَّ  يعتقــد كانــط   .21
بتمثيــل رابطــة رضوريــة بــن املــدَركات احلّســية، 
متميِّــزة:  قوانــن  أو  تثيــات  ثاثــة  وحتتــه 
ــب  ــون تعاق ــر. 2- قان ــاء اجلوه ــون بق 1- قان
الظاهــرات. 3- قانــون تزامــن اجلوهــر وتبادهلــا 

ــابق. ــدر الس ــر: املص ــل. ُانظ يف الفع
بمعناهــا  هنــا  اهلدايــة  مــن  املقصــود  ليــس   .22
ــٰى  ــوي، أي بمعن ــا اللغ ــا بمعناه ــدي، وإنَّ العقائ
ــس  ــه يف نف ــي علي ــا ه ــور ب ــل األُم ــة عل رؤي
األمــر ال بــا هــي مشــاهدة للعيــان، وقــد ذهــب 
ــريس  ــم الط ــرين منه ـ ــن املفسِّ ــع م ــك مج إىٰل ذل
ــر  ــون اخل ــوز أن يك ــا جي ــول: )قلن ــه يق يف بيان
ــتعلم  ــاألداء، فاس ــق ب ــا ال يتعلَّ ــم م ــصَّ بعل ُخ
موســٰى مــن جهتــه ذلــك العلــم فقــط، وإن 
ــا  ــي يؤّدهي ــوم الت ــه يف العل ــم من ــٰى أعل كان موس
 Yــا ــْن ِعنِْدن ــًة ِم ــاُه َرمْحَ ــاىٰل fآَتْين ــل اهلل تع ــن ِقَب م

ــاُه  ْمن ــاة، fَوَعلَّ ــول احلي ــل: ط ة، وقي ــوَّ ــي النب يعن
ــا ِعْلــًا 65Y أي علــًا مــن علــم الغيــب،  ِمــْن َلُدنَّ
عــن ابــن عّبــاس. وقــال الصــادقQ: »كان عنــده 
ُيكَتــب ملوســىQ يف األلــواح، وكان  علــم مل 
موســٰى يظــنُّ أنَّ مجيــع األشــياء التــي يتــاج 
ــَب لــه  إليهــا يف تابوتــه، وأنَّ مجيــع العلــم قــد ُكتِ
بُِعــَك َعــى  يف األلــواح«، fقــاَل َلــُه ُموســى َهــْل َأتَّ
ْمــَت ُرْشــدًا 66Y، أي علــًا ذا  ــِن مِمَّــا ُعلِّ َم َأْن ُتَعلِّ

ــن  ــًا م ــد مكتفي ــو كان أح ــادة: ل ــال قت ــد، ق رش
ــه قــال:  العلــم الكتفــٰى نجــي اهلل موســٰى، ولكنَّ
بُِعــَك ...Y اآليــة، عظَّمــهQ هبــذا القــول  fَهــْل َأتَّ

غايــة التعظيــم، حيــث أضــاف العلــم إليــه، 
ــاب.  ــذا اخلط ــل ه ــه بمث ــه، وخاطب باع وريض باتِّ
 ، ــة التــي ترشــد إىٰل احلــقِّ والرشــد العلــوم الديني
وقيــل: هــو علــوم األلطــاف الدينيــة التــي ختفــٰى 
ــان 6:  ــع البي ــر جمم ــر: تفس ــاس(. ُانظ ــٰى الن ع

.329
23. الغيبة للنعاين: 256.

24. بحار األنوار 52: 253.
25. الغيبة للنعاين: 135.
26. الغيبة للنعاين: 263.

27. الغيبة للنعاين: 256 و257.
28. الكايف 1: 356.

29. فرانســيس فوكويامــا األمريكــي يابــاين األصــل، 
اخلارجيــة  يف  اســراتيجيًا  مستشــارًا  يعمــل 
األمريكيــة، وهــو الــذي طــرح نظريتــه عــن هنايــة 
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ــة التاريــخ  التاريــخ، وهــو صاحــب كتــاب )هناي
ــص النظريــة بــأنَّ العــامل  وخاتــم البشـــر(، وملخَّ
ســينتهي بســيطرة حضــارة واحــدة  ذات منظومــة 

ــالية. ــارة الرأس ــي احلض ــدة، ه ــة واح قيمي
صاحــب  األمريكــي  هانتنجتــون  صامويــل   .30
طــرح  والــذي  احلضــارات(،  )رصاع  كتــاب 
ــا أنَّ  ــرٰى فيه ــذي ي ــارات ال ــة رصاع احلض نظري
ــا  ــا، وأنَّ رصاعه ــا بينه ــارع في ــارات تتص احلض
الختــاف  ثقــايف،  قيمــي  رصاع  جوهــره  يف 
املنظومــات القيميــة بــن كلِّ حضــارة وُأخــرٰى.
1831م(،   -  1770( ف.  و.  ج.  هيجــل،   .31
ــفة  ــر الفاس ــد أكث ــر أح ــاين ُيعَت ــوف أمل فيلس
ــة.  ــفية احلديث ــب الفلس ــرًا يف املذاه ــان تأث األمل
ــه لكــي  ــة التــي تفيــد بأنَّ جــادل هيجــل يف املقول
نفهــم أّي ثقافــة مــن الثقافــات اإلنســانية، جيــب 
ــز هيجــل  أن نعيــد تتّبــع وفهــم تارخيهــا. وقــد ركَّ
كثــرًا عــٰى أمّهيــة الفهــم التارخيــي لتطويــر 
ــن،  ، والدي ــنِّ ــفة، والف ــة للفلس ــة التارخيي الدراس
ــي  ــج التارخي ــر املنه ــة. وانتشـ ــم، والسياس والعل
ــٰى  ــل حتَّ ــاعه هيج ــذي أش ــانية ال ــة اإلنس للثقاف
خــارج حــدود أملانيــا. ُانظــر: املوســوعة العربيــة 
املكتبــة  برنامــج  حســب   /94  :95 العامليــة 

ــاين. ــدار الث ــاملة اإلص الش
32. الكايف 8: 71/ ح 27.

االجتاعــي/  البنــاء  يف  واألُســطورة  الرمــز   .33
.5 وايلــد:  أوســكار 

34. يــرد مصطلــح اهلرمينويطيقــا بشــكل ملحــوظ يف 
الدوائــر الاهوتيــة والفلســفية، وكذلــك االدبيــة 
ــوت  ــب يف الاه ــا كمذه ــادت اهلرمينويطي وس
األُوريب الروتســتانتي بوصفــه حمــورًا للدراســات 
ــة  ــي دراس ــا ه ــة. واهلرمينيطيق ــة الراهن الاهوتي
ــي  ــح، وه ــر والتوضي ــة للتفس ــادئ املنهجي املب
ــر  ــة لتفس ــادئ العامَّ ــة املب ــاّص دراس ــه خ بوج
س )اإلنجيــل(. ُانظــر: كتــاب  الكتــاب املقــدَّ
هرمينوطيقــا.. تفســر األصــل يف العمــل الفنّي.. 
دراســة يف االنطولوجيــا املعــارصة/ د. صفاء عبد 

ــش )ص 23(. ــر: هام ــي جعف ــام ع الس
35. الكايف 1: 368/ ح 1.

36. خمتر بصائر الدرجات: 102.
37. املحاسن للرقي 1: 258/ ح 305.

38. الكايف 2: 369 و370/ ح 1.
39. بحار األنوار 52: 224.

40. املنهج السيميائي/ فريد امعض شو 12: 18.
41. املصدر السابق.

42. عقــد الــدرر: 90 - 99/ بــاب 4/ فصــل 2، 
.Qــب ــن أيب طال ــيّ ب ــن ع ــر املؤمن ــن أم ــًا ع مرس
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مل يقتصـــر احلديــث عــن الدولــة املهدويــة وانتشــار مشـــروع الدولــة العادلــة عــٰى 
الُكّتــاب املســلمن أو بعــض املرفــن مــن املستشـــرقن الذيــن حاولــوا مــأل الفــراغ 
ــات  ــراتيجين بص ــن االس ــرز املحلِّل ل أب ــجَّ ــا س ــة، وإنَّ ــن املهدوي ــث ع يف احلدي
واضحــة يف حديثهــم عــن املشـــروع املهــدوي، وانتهــوا إىٰل أنَّ البشـــرية تســر قهــرًا 
ــل االســراتيجي )فرانســو تــوال()1(  ــاه هــذا املشـــروع. ومــن بــن ُأولئــك املحلِّ باجتِّ
)عضــو جملــس الشــيوخ الفرنســـي( الــذي لديــه مركــز بحثــي مــن أكــر املراكــز التــي 
تعنــٰى بالدراســات االســراتيجية. وقــد كتــب كثــرًا عــن التشــّيع والشــيعة. وهنــاك 
ــه خيتلــف عــن  شــخص آخــر وهــو بروفيســور أملــاين ُيســّمٰى )يوخــن روكا()2(، ولعلَّ
ــح  ــفوعة بنصائ ــاته مش م دراس ــدِّ ــدًا، وُيق ــوء حق ــر ممل ــذا األخ ــث إنَّ ه ل، حي األوَّ
القضــاء عــٰى الشــيعة والتشــّيع، ويــدقُّ أجــراس اخلطــر عنــد هنايــة كّل تقرير ودراســة 

مهــا. ُيقدِّ
املهــمُّ أنَّ كليهــا يلتقــي ويــدقُّ عــٰى نفس الوتــر بــأنَّ املشـــروع املهدوي وشــعاراته 
ــن  ــر تدش ــي يف مس ــا ه ــئنا أم أبين ــة ش ــكا، وأنَّ البري ــا وأمري ــد يف ُأوروب تتصاع

شــعارات ُأطروحــة املــروع املهــدوي.
.Qإنَّ عموم الشعوب هيفو فكرها فضًا عن روحها إىٰل معرفة املهدي

احلتمية الب�سرية وم�سروع الدولة العادلة
الشيخ حمّمد السند
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ــجم  ــاس تنس ــوم الن ــة لعم ــة والفكري ــة الروحي ــذه املعرف ــف أنَّ ه ــن اللطي وم
مــع بيــان ألمــر املؤمنــنQ)3( بــأنَّ معرفــة أهــل البيــتK بالنورانيــة أعظــم مــن 
، وهــذا ال يعنــي إقصــاًء ملعرفتهــم معرفتهــم باجلســد أو البــدن كــا يشــر إليــه النــصُّ
K بأبداهنــم وأجســادهم مــن خــال معارشهتــم أو االعتقــاد هبــم، إذ إنَّ هــذه املعرفة 
ــا - أي معرفــة البــدن - رضورة ال حميص  ال بــدَّ منهــا، وال نقــول بإقصائهــا البتَّــة، وأهنَّ
عنهــا ملــن يعتقــد هبــمK، إالَّ أنَّ تلــك املعرفــة النورانيــة أعظــم مــن هــذه املعرفــة.

فالبشـــرية تســُر نحــو ُأفــق إبصــار قلوهبــا، نحــو هــذه احلقيقــة، وتنجــذب إىٰل هذا 
ــه  ــوا أنَّ ــه املائكــة)4( عندمــا عرف ــذي هــدأت ب ــوراين، ذلــك ال ــكل املهــدوي الن اهلي

صاحــب هــذا املــروع اإلهلــي العظيــم.
إذن فمــاَّ ال شــكَّ فيــه - ليــس روائيــًا فقــط كــا أشــارت إىل ذلــك األخبــار الكثرة 
ثــة عــن مضمــون »لــو مل يبــَق مــن الدنيــا إالَّ يــوم واحــد لبعــث اهلل فيــه رجــًا  املتحدِّ
م مــن دراســات اســراتيجية غربيــة -  ــا عــٰى مســتوٰى مــا ُيقــدَّ اســمه اســمي«)5(، وإنَّ
ــاه معرفــة املشـــروع املهــدوي، ومــن َثــمَّ االضطــاع  أنَّ البشـــرية مرغمــًة تســُر باجتِّ

بــه.
ــي  ــعارات، كالت ــرح ش ــن ط ــب م ــذا الكوك ــل يف ه ــا يص ــي أنَّ م ع ــا ندَّ ن ــل إنَّ ب
ترفعهــا منظَّمــة األُمــم املتَّحــدة، ووضــع بنــود قوانــن كــا يف جملــس األمــن الــدويل، 
ــفك  ــم س ــة، وجتري ــة والطائفي ــة واملذهبي ــرية والقومي ــّد العنصـ ــعارات ض ــع ش ورف
الدمــاء وإزهــاق األرواح وتعبيــد النــاس، كلُّ تلــك القوانــن التــي هتــدف لارتقــاء 
ــد وتضــمُّ  هــي تتوافــق مــع املشـــروع املهــدوي، فهــي تقصـــي امللــل والنحــل، وُتوحِّ
ق، وتــزج املختلــف لتشــّكل العــامل يف نــواة إداريــة كونفيدراليــة)6( أو فيدرالية)7(   املتفــرِّ
إىٰل أن تصــر البشـــرية تألــف القانــون العــديل الواحــد واملحكمــة الدوليــة الواحــدة 
التــي يتســاوٰى فيهــا اجلميــع ثقافيــًا واجتاعيــًا، والــذي تــذوب فيــه مجيــع التقاليــد، 
وتنصهــر لتبنــي جمتمعــًا عامليــًا يف اإلدارة والسياســة واحلكــم والعــدل، جمتمعــًا 

لة
اد

لع
ة ا

ول
لد

ع ا
رو

ش
م

 و
ية

شر
لب

ة ا
مي

حت
ال



123

ــرص  ــئ الف ــع ويكاف ــم للجمي ــي العل ــًا ُيعط ــر، جمتمع ــر والكب ــه الصغ ــاوٰى في يتس
بــن اجلميــع.

إنَّ هذا كّله يسر بالناس ويأخذ بأيدهم إىٰل املروع املهدوي.
ــرية  ــه للبشـ مت ــا قدَّ ــن كلِّ م ــة ع ــة الغربي ــا األنظم ــي جترهي ــتفتاءات الت إنَّ االس
ـــر إىٰل حالــة مــن القلــق والــرّدد، وُتــؤرشِّ إىٰل وجــود لغــٍط مــن أنَّ هنــاك شــيئًا  ُتؤشِّ
م إىٰل اآلن، أنَّ هنــاك عدالــة وراء هــذه العدالــة، أنَّ هنــاك حمروميــة، وهــي  مــا مل ُيَقــدَّ
ل رقعــة جغرافيــة واســعة مــا زالــت تــؤرق اجلميــع، ومفادهــا أنَّ هنــاك تزايــدًا  ُتشــكِّ
ة، كلُّ ذلــك والــدول األُوروبيــة  يف الطبقــات املســحوقة)8(، أنَّ هنــاك هتالــكًا عــٰى املــادَّ
ــٰى  ــا ع ــة وتغطيته ــة العماق ــا اإلعامي ــا وإمكانيته ــال أنظمته ــن خ ــة م واألمريكي
ـــر إىٰل حالــة  إخفاقــات شــعاراهتا وتاعــب الكبــار بمصــر الصغــار، كلُّ ذلــك ُيؤشِّ
ــة خطــورة  ــع إليهــا شــعوب العــامل بــأرسه، وهــي حال ــٍة تتطلَّ ينشــدها اجلميــع، حال
هــا الدراســات لــدٰى املراكــز الســلطوية يف هــذه الــدول، أنَّ هــذا املشـــروع يبقٰى  تؤرشِّ
ــا  ــمع عنه ــودة تس ــة منش ــاك عدال ــإنَّ هن ــة ف ــن عدال ــا م من ــا قدَّ ــا مه ن ــم، فإنَّ يؤرقه
ــه مهــا حصــل  م مــن رفــاه، وأنَّ ــه مهــا ُقــدِّ الشــعوب وتنشــدها وتطلــب حتقيقهــا، أنَّ
ــم ينشــدون مــا مل يلمســوه،  ــه مهــا حصــل تفّتــٌق يف العلــم، فإهنَّ تطــّور يف الثقافــة، وأنَّ

ــم ينشــدون مــا ســمعوه عــن عدالــة مطلقــة ومســاواة ال نظــر هلــا. إهنَّ
تعميق مفردة النتظار:

ــدوي  ــرج امله ــل، وأنَّ الف ــه األم ــديQ أنَّ ــام امله ــة اإلم ــامل هوي ــرز مع ــن أب إنَّ م
ت بعــض الروايــات أنَّ االنتظار مــن أفضل العبــادة)10(. يســاوي األمــل)9(، لذلــك عــرَّ
ــا  ــانية ويعطيه ــاة اإلنس ــل يف احلي ــل يتدخَّ ــظ أنَّ األم ــرية ناح ــوم العصـ ويف العل
ــاب  ــه ب ــدُّ لدي ــاٍن ينس ــأّي إنس ــل، ف ــود باألم ــاطُه معق ــدن ونش ــل إنَّ الب ــة، ب احليوي
األمــل فــإنَّ ذلــك يكــون بدايــة اهنيــاره، وال حبــل نجــاة وإنقــاذ ملثــل هكــذا إنســان 

ــتقبل. ــط باملس ــل املرتب إالَّ األم
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ــا األمــل، أي  وإنَّ أحــد املعــاين املاهويــة العقليــة ملعنــٰى اإلمــام واإلمامــة اإلهليــة أهنَّ
غايــة تأملهــا وتقصدهــا وتنحــو إليهــا، فـــ )َأَمــَم()11( يعنــي قصــَد وتبــَع، فهــو منطــٍو 
ر باملعنٰى  عــٰى غايــة، والغايــة منطويــٌة عــٰى يشٍء يريــده، فأنــت تاحــظ أنَّ األمــل مقــرَّ
ــه،  ــو وتتَّج ــد وتنح ــَؤم وتقص ــا مل ُت ــًة)12( م ــّمٰى ُأمَّ ــة ال ُتس ــة، واألُمَّ ــوي لإلمام املاه
ــاه املقصوديــن، فــإذا كانــت احلضــارات  ــُة ســٌر باجتِّ فاإلمامــة أمــُل القاصديــن واألُمَّ
ــه مل تكــن تلــك احلضــارات إالَّ مــن  لتها األُمــم هــي شــاخصها وبارزهــا فإنَّ التــي شــكَّ
ســت مــا صــار  ُأمــم كانــت هلــا أهــداٌف ومقاصــد قمميــٌة تطلَّعــت إليهــا فبنــت وأسَّ
ــايس، وال  ــادي أس ــارة دوٌر ري ــاء احلض ــة يف بن ــدور األُمَّ ــا، ف ــارًة هل ــك حض ــد ذل بع
 ُ ــّرِ بــدَّ أن يكــون عــٰى نظــام »ال جــر وال تفويــض«)13(، وعــٰى نظــام fإِنَّ اهلَل ال ُيَغ
ــة عليهــا مســؤوليات  نُْفِســِهْمY )الرعــد: 11(، فاألُمَّ

َ
وا مــا بِأ ُ مــا بَِقــْوٍم َحــيَّ ُيَغــّرِ

ــاه نظــام اخلالــق، وهــو نظــام الدولــة اإلهليــة ونظــام األمــل،  يف بنــاء حضارهتــا واجتِّ
ــة مســؤولٌة عــن األمــل والفــرج، وعليهــا الســعي لتعبيــد طريقــه. فاألُمَّ

ــة جتــاه إمامهــا، ومــا هــي  ــُح جمــال احلديــث عــن مســؤوليات األُمَّ ــا ينفت مــن هن
ــول إىٰل  ــل للوص ــال األم ــن خ ــق م ــد الطري ــا لتعبي ــي أن تصله ــي ينبغ ــرق الت الط

ــور. الظه
ــوص  ــديQ باخلص ــام امله ــة - واإلم ــدة اإلمام ــورة عقي ــن خط ــا تكم ــن هن م
ــم  ــح لأُلم ــي تفت ــة الت ــخصية اإلهلي ــذه الش ــن، فه ــا للموال ــن وأمّهيته ــٰى املناوئ - ع
تطّلعــًا فــوق مســتوٰى غايــات إدراكهــا وفــوق مســتوٰى قمــم مــا تصبــو إليــه، فــكلُّ 
ــر أمــام مــا يمكــن التطّلــع إليــه يف هــذه العقيــدة هــو قليــل،  مــا تنتــج، بــل ومــا ُتفكِّ
ــه ُيمثِّــل هتديــدًا لــكلِّ واقعهــم، إذ عند شــعوهبم  وتكمــن خطورتــه عنــد األعــداء يف أنَّ
قــوه أو مــا ســريدون حتقيقــه هــو اهلــدف القممــي، إذا عرفــت تلــك  ال يكــون مــا حقَّ

الشــعوب أنَّ هنــاك أمــًا أعظــم لتحقيــق أهدافهــا عــٰى كلِّ املســتويات والصعــد.
وهــو يف نفــس الوقــت فيــه أمّهيــة للموالــن يف شــحذ اهلمــم، ألنَّ كلَّ مــا أنتجــه 
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قــه  ــرون فيــه وخيطــر يف أذهاهنــم هــو مراتــب دنيــا ممَّــا ُيقِّ املؤمنــون، بــل وكلَّ مــا ُيفكِّ
ــة  ــه أّي ُأطروح ــاس ب ــار يشء وال ُيق ــرٰى، فاالنتظ ــة الك ــق واألُطروح ــرج املطل الف

ُأخــرٰى.
االنتظــار هــو: أنَّ كلَّ مــا ُيطــَرح عليــك تقــول: هــل مــن مزيــد؟ ال يقــف أمــام 
ــه  ــك أعطت ــة يشء، وكلُّ ذل ــذه البورص ــدوي يف ه ــار امله ــة واالنتظ ــة املهدوي القمَّ
ت عنهــا بانتظــار الفــرج، فالرؤيــة العقائديــة، والســعادة،  الروايــات يف كبســولٍة عــرَّ
واألُفــق املفتــوح، والسياســة، واملــال واالقتصــاد، وكلُّ يشء جتــده صغــرًا متضعضعــًا 
ت الروايــات بــأنَّ »أعظــم  الفــرج انتظــار الفــرج«. أمــام األمــل والفــرج، لذلــك عــرَّ

تعميق مفردة العدالة:
إنَّ مــا تتمتَّــع بــه العقيــدة املهدويــة مــن حتقيــق للعدالــة، ومــا ُيســلِّط عليــه الضــوء 
ــًا  ــؤالء ونوع ــد ه ــورة عن ــن اخلط ــًا م ــل نوع ــراتيجين، ُيمثِّ ــراء االس ــل اخل ــن قب م
مــن التعميــق ملفــردة العدالــة عندنــا، ووجــه كونــه ُيمثِّــل خطــورة عندهــم أنَّــه يايش 
ــم  ــراد ولأُلم ــج لألف ــدة ترم ــذه العقي ــإنَّ ه ــا، ف ــادون هب ــي ين ــة الت ــر العدال وُيصغِّ
مــه البشـــرية مــن ُأطروحــات  ــأنَّ كلَّ مــا ُتقدِّ ــا، ويقــول ب ــة علي اســراتيجية حضاري
ــة، ألنَّ االنتظــار  ــة املهدوي ــل العدال ــل االنتظــار، ومــن ِقَب ــه مــن ِقَب هــو ُمَهيَمــن علي
ــًا  ــت نظام ــة أقام ــة دول ــو أنَّ أيَّ ــال ل ــبيل املث ــٰى س ــمخ، فع ــٰى وأش ــم وأع يشء أعظ
عــادالً، فــإنَّ االنتظــار يقــول بــأنَّ هنــاك مــا هــو أكثــر عــدالً، حتَّــٰى لــو كانــت تلــك 
مهــا  الدولــة شــيعية وترفــع شــعار الــوالء ألهــل البيــتK، فــإنَّ العدالــة التــي ُتقدِّ

مهــا كانــت ســامية فهنــاك عدالــة أســمٰى منهــا.
اأثر الأمل يف بناء الفرد واملجتمع:

ُتعَتــر العقيــدة ومــا ُتعطيــه للنفــس مــن ثقــة وضــان واطمئنــان أعظم مــن الفروع 
يف الديــن، وإن كانــت الفــروع مــن األمّهيــة بمــكان يف الشـــريعة، ولكن طبيعــة الرؤية 
ــا رؤيــة واســعة أشــبه بالفضــاء الواســع بالنســبة إىٰل األرض، وهــذه  العقائديــة يف أهنَّ
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ــل دون اضطــراب أو حــرة، فــإذا  ــن مــن خاهلــا أن يتنقَّ احلقيقــة ملــن يمتلكهــا يتمكَّ
كانــت العقيــدة بالنســبة لصاحبهــا كاخلريطــة املنضبطــة املنظَّمــة وواضحــة املعــامل فــإنَّ 

اإلنســان هتــون عليــه األهــوال وال يقــع يف اخلطــر مهــا كان عظيــًا.
ــا ُتثِّــل لصاحبها الصـــراط  إنَّ  اخلريطــة العقائديــة إذا كانــت مكشــوفة معلومــة فإهنَّ
ــد  ــف عن ــات وال يق ــا يف بلب ــع معه ــوامل، وال يق ــتقبل والع ــة للمس م ــراءة متقدِّ يف ق
ـــر. بخــاف مــن ال يملــك  ــه متبصِّ مفاجــآت، بــل تــراه يســر يف طريقــه رسيعــًا ألنَّ
مهــا لــه غــره  ل قــراءة ُيقدِّ ل مفاجــأة، وعنــد أوَّ العقيــدة والرؤيــة، فإنَّــه هيــوي عنــد أوَّ
ــا  ــا كانــت العقيــدة واســعة وذات رؤيــة شــمولية كلَّ ــا قــراءة عقائديــة، وكلَّ عــٰى أهنَّ
ــزان والثبــوت واالســتقرار يف نفــس اإلنســان وروحــه أكــر، فــا  ــة االتِّ كانــت حال

ينخــدُع بالصــور الّراقــة والعقائــد املصطنعــة واملفاجــآت املهلكــة.
ــن  ــا م ــتقامة ي ــة واالس ة والصاب ــوَّ ــذه الق ــم ه ــن جاءتك ــن أي ــَئل م ــا ُنس وعندم

ــة؟ ــدة االنتظاري ــذه العقي ــون ه حتمل
نــا إذا ُأصبنــا  ــا وليــدة هلــذا املشـــروع العمــاق، مشـــروع األمــل، ألنَّ نقــول: إهنَّ
نــا ناحــظ أنَّ هنــاك فرجــًا أكــر مــن هــذا البــاء واالمتحــان،  بــأيِّ حمنــة أو ابتــاء فإنَّ
ــرج  ــار الف ــه انتظ ــا يصنع ــذا م ــه، ه ــر من ــرج أك ــل بف ــا نأم ن ــرج فإنَّ ــاء الف وإذا ج
ــاط  ــن النش ــارة م ــة جّب ــن طاق ــخُّ يف أرواح املؤمن ــذي يض ــرق ال ــتقبلنا امُلشـ ملس
ــل  ــا إىٰل التكام ــو صاحبه ــاالت، وتدع ــا الك ــع منه ــل، وتنب ــد الفضائ ــر، ُتولِّ والص
ــه أحــد مهــا كانــت  وعــدم الوقــوف واخلمــول، تدعــوه إىٰل اإلخــاص، فــا يغوي
ــا يأملــه وينتظــره أعــٰى وأثمــن وآخــذ  املبيعــات يف األســواق أّخــاذة باألبصــار، فإنَّ

ــروح. ــس وال للنف
ــاء  ــو العل ــو يدع ــع، فه ــذب اجلمي ــه جي ــط، إنَّ ــن فق ــذب املؤمن ــل ال جي إنَّ األم
ــص يف  ــن والفح ــور يف  الدي ــن الغ ــد م ــوزات ملزي ــو احل ــر، ويدع ــر وأكث ــم أكث للتعّل
ــة حــال، فــإنَّ هــذا وهــم  العلــوم أكثــر وأكثــر، وهــذا ال يعنــي القفــز عــٰى الثوابــت بأيَّ
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ــا كان  ــم مه ــاه العل ــامل باجتِّ ــع الع ــل يدف ــامع، فاألم ــه س ــع في ــي أن يق ــّن ال ينبغ وظ
يمــل مــن علــم فــإنَّ هنــاك علــًا أكــر فيدفعــه األمــل ليحصــل عليــه.

ــر:  ــامل، يف املفكِّ ــح يف الع ــُه، تصي ــث وختاطب ــُح يف الباح ــدة تصي ــذه العقي إنَّ ه
اســتيقظ، انتبــه، التفــت، فــإنَّ هنــاك ُأفقــًا، بــل آفاقــًا أكــر وأكــر، وعليــك بمواصلــة 
، األمــل يــدو بــك، االنتظــار يســعٰى  الســعي واملســر العلمــي فــا تقــف عنــد حــدٍّ
ــن  ــه م ــت علي ــا حصل ــات وم ــن نظري ــفته م ــا اكتش ــق م ــك بري ــذ ب ــا يأخ ــك، ف ب
معلومــات، يف كلِّ الفنــون، وعــٰى خمتلــف الُصُعــد واملياديــن، يف الفقــه واألُصــول، يف 

ــة. ــات، يف اهلندس ــة، يف الرياضي السياس
ــو  ــا ه ــٰى، م ــو أع ــا ه ــر م ــك تنتظ ــوف، إنَّ ــًا: ال للوق ــوت عالي ــذا الص ــح ه يصي

أغــٰى، مــا هــو أثمــن.
إنَّ هــذا كّلــه ال يعنــي التفســر اخلاطــئ ملعنــٰى احلديــث »يــأيت بديــن جديــد«)14(، 
ال يعنــي ذلــك والعيــاذ بــاهلل أنَّ هنــاك بدعــًا يف الديــن وخروجــًا عــن األُصــول، إنَّ 
ج فقــط، ويســتفيد منــه املتاعبــون إلغــواء مــن يســتمع هلــم،  ــذَّ هــذا ينطــوي عــٰى السُّ
، وهــي كّل يــوم يف اكتشــاف جديــد  إنَّ معنــٰى ذلــك هــو أنَّ العلــوم ال تقــف عنــد حــدٍّ
ويف مســألة جديــدة، فالفيزيــاء املوجــودة اليــوم لــو ُعِرَضــت انجازاهتــا عــٰى العلــاء 
ــم ســيذهلون، إذا مل يصابــوا باجلنــون مــن عظمــة  قبــل مخســن أو قبــل مئــة ســنة فإهنَّ
ــرون، وال يعنــي ذلــك أنَّ هنــاك تناقضــًا يف بدهييــات  مــا اكتشــفه علــاء الفيزيــاء املتأخِّ
ــاء  ــو فيزي ــاء أو ه ــد يف الفيزي ــن جدي ــس بدي ــه لي ــيء ب ــا ج ــة، إنَّ م ــاء القديم الفيزي
غــر الفيزيــاء، بــل عــٰى العكــس تامــًا إنَّ الفيزيــاء القديمــة واجلديــدة مرابطــة أّيــا 
ــع، وكذلــك يف  ع وتوسَّ ــا بنــي عــٰى القديــم وانطلــق منــه وتفــرَّ ترابــط، وإنَّ اجلديــد إنَّ
كلِّ العلــوم األُخــرٰى مــن كيميــاء، وبايلوجيــا، وفســيولوجيا، ورياضيــات، وهندســة، 

هــذا كّلــه توّســع يف العلــوم، ال تناقــض فيهــا.
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 Qــدي ــُيخرج امله ــان، وس ــم إىٰل اآلن حرف ــل: إنَّ العل ــث القائ ــمع احلدي أمل نس
ــوم  ــس يف عل ــك لي ــم)15(، كلُّ ذل ــروف العل ــن ح ــات م ــن األُخري ــس والعري اخلم
ــه يف كلِّ العلــوم، يف علــوم العقيــدة والديــن  ة أو الطبيعــة أو البــدن فقــط، بــل إنَّ املــادَّ
ــل  ــا األم ــافها، ويدفعن ــر اكتش ــا ننتظ ــف وكّله ــا سُتكَتش ــر، كّله ــفة والتفس والفلس

ــا كان؟ ــع م ــجم م ــهQ ال ينس ــأيت ب ــا ي ــك أنَّ م ــٰى ذل ــل معن ــا، فه لرؤيته
وهــل معنــٰى ذلــك أنَّ اخلمســة والعشـــرين حرفــًا ســتناقض احلرفــن؟ معــاذ اهلل 

ــه التــاؤم، االنســجام، كلُّ ذلــك صــادر مــن واحــد. إنَّ
الحــظ انتظــار الفــرج كيــف هــو أكــر الفــرج، والحــظ بنفســك كيــف هــو باعث 
ملزيــد مــن الســعي لــدٰى العلــاء فضــًا عــن غرهــم، وليــس هــو ســاع لنســف العلــم 
ــو  ــا ه ــم، إنَّ ــال العل ــاء وال اغتي ــل العل ــعي لقت ــاك س ــس هن ــه، لي ــره وإبادت وتدم

ســعي توّســعي حثيــث يدفعنــا لــه انتظــار الفــرج عــٰى كلِّ الصعــد.
النتظار �ساٍع لتو�ّسع العلم و�ساٍع لتكامل الأخالق:

ــدة  ــٰى العقي ــس معن ــا أن يلتم ــتطيع أحدن ــه كيــف يس ــام، وأنَّ ــا بلغــة أرق ثن إذا حتدَّ
ــًا كبــرًا وبرناجمــًا فّعــاالً، يدخــل  ــا تشــبه إىٰل حــدٍّ مــا ملّف يف هــذه اللغــة؟ ســيجد أهنَّ
ــان  ــدٌّ وال زم ــا ح ــس هل ة لي ــتمرَّ ــة مس ــه دائم ــٰى فاعليت ــدة، تبق ــوامل عدي ــرق ع وخي

ــة. ــي الصاحي ــج وتنته ــه الرنام ــف في ــة ويتل ــه الفاعلي ــي في تنته
ة ليــس هلــا حتديــد، واملســاحة واســعة جــّدًا ومنفتحــة عــٰى العــوامل بأرسهــا،  فاملــدَّ
وهــذا مــا ناحظــه يف قضيَّــة أنَّ انتظــار الفــرج أكــر وأعظم الفــرج)16(، فالــذي يصل 
ــة، خيــرج وهــو  ــا يعيشــها كفــرد أو ُأرسة أو ُأمَّ ة وإحبــاط بســبب حمنــة، ربَّ عنــده شــدَّ
حامــل هلــذا الرنامــج الفّعــال أشــّد ممَّــا كان قبــل تلــك املحنــة واالبتــاء، وهــذا مــا 
ســار عليــه أتبــاع أهــل البيــتK طيلــة قــرون طويلــة، يمكــن اســتقراء حاهلــم مــن 
ة املحــن التــي ابتلــوا  خــال مــا عكســه التأريــخ عــن واقعهــم الــذي عاشــوه وشــدَّ
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ة أقــوٰى وأشــّد وأبــر وأصلــب وأيقــن وأخلــص  هبــا والتــي أخرجتهــم يف كلِّ مــرَّ
ممَّــا كانــوا عليــه قبلهــا.

ــًا يف  ــهم إخاص ــد يف نفوس ــال ُيوِج ــج الفّع ــم والرنام ــف الضخ إنَّ هــذا املل
ــمل  ــة األش ــذه الرؤي ــدة. إنَّ ه ــر، يف العقي ــاع، يف الفك ــة، يف االجت ــة، يف السياس النيَّ
التــي ُيولِّدهــا انتظــار الفــرج، والتــي ُتثِّــل يف أنفســهم املنبــع واملخــزن العقائــدي لكلِّ 
الكــاالت االجتاعيــة واألرُسيــة والفرديــة، هــي إحــدٰى سياســات اإلســام ونظــره 
ــاء  ــذب العل ــا جي ــج، وم ــذا الرنام ــال ه ــبيل املث ــٰى س ــت ع ــتقبل، وإذا الحظ للمس
ــدرر،  ــا ال ــن أعاقه ــتخرجوا م ــم واس ــور العل ــوا يف بح ــا غاص ــم كلَّ ــم، فإهنَّ للتعّل
ثــون أنفســهم بــأنَّ مــا ينتظرهــم أكثــر، ألنَّ انتظــار الفــرج أكــر، واملســتقبل  ــم ُيدِّ فإهنَّ

ــه أحامهــم. ره ذهنهــم أو تنال ــروه ويعرفــوه، بــل ومل يتصــوَّ يمــل هلــم مــا مل ي
وهــذا ليــس مــن الباطــل يف يشء، بــل هــو انطــاق مــن الثوابــت التــي ال تــزول 
ــن  ــاق الدي ــات يف أع ــذه التحقيق ــامل إىٰل ه ــل الع ــة توص ــٰى رصين ــزل، بخط وال تتزل

ــه. والفكــر والسياســة، ليجدهــا متناغمــًة متائمــًة مــع ظواهــر الديــن وثوابت
ــح  ــذي يفت ــال ال ــج الفّع ــاق، والرنام ــف العم ــك املل ــو ذل ــا ه ــرج ك ــار الف إنَّ انتظ
ــن  ــك يف ع ــو كذل ــاالت، ه ــي الك ــكار، ويبن ــخ األف ــات، وُيرسِّ ــد املعلوم ــاق، وُيولِّ اآلف
الوقــت، العاصــم مــن االنحــراف، فيعصــم املؤمنــن مــن أن تأخــذ هبــم الريــاح ذات الشــال 
ــه يقــول هلــم: ال تيلــوا إىٰل ُأطروحــة احلــزب الفــاين، واجلاعــة الفانيــة،  وذات اليمــن، إذ إنَّ
ــوا أو  ــلفّيون كان ــؤالء، س ــه ه م ــا ُيقدِّ ــر، ف ــو أك ــا ه ــم ب ــا ُوِعدت ــذا، إنَّ ــم هب ــتم ُوِعدت فلس
ــوا،  جًا كان ــذَّ ــم، ُس ــاء لك ــه األدعي م ــا ُيقدِّ ــاف، وم ــر املط ــوا آخ ــم، ليس ــون أو غره وّهابّي
ــة املطــاف، وليــس البديــل  أو صنيعــة لدوائــر غربيــة، أو غــر غربيــة، هــو أيضــًا ليــس هناي
فهــا عــن البوصلــة  فــة، حتــاول أن ختتطــف ا ألذهــان وحُترِّ احلقيقــي، إنَّ  كلَّ ذلــك صناعــة مزيَّ
ــة  ــة ووقاي ــم واقي ــل أعظ ــرج، ُتثِّ ــار الف ــدة انتظ ــة، عقي ــدة املهدوي ــذه العقي ــة، فه احلقيق
للمؤمنــن مــن االغــرار بــأيِّ ُأطروحــة ناقصــة قــارصة زائفــة، فــا العرفــان وال التصــّوف 
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ــان  ــٰى لس ــودون ع ــن موع ــا، نح ــودة هب ــي املوع ــة ه ــة وال احلزبي ــة وال اإلخواني وال الوّهابي
.Q17(، ويف الروايــات الشـــريفة بانتظــار فــرج اإلمــام املهــدي(Nالنبــيِّ األعظــم

م هندســة وحيانيــة يف هــذا الزمــان واألوان، االنتظــار يعنــي أنَّ  إنَّ االنتظــار ُيقــدِّ
ــٰى ولــو أتــت أيُّ دولــة عظمــٰى تريــد أن  اســراتيجيتك ال يمكــن التاعــب فيهــا حتَّ
ــا لــن تســتطيع، ألنَّ الرجمــة التــي أودعهــا الوحــي من خــال آياته  حتتــال عليــك، فإهنَّ
ورواياتــه ال تــدع جمــاالً ألن ُيســتحَمر الشــعب أو يســتغفل، الحــظ أنَّ بنــي ارسائيــل 
عندمــا كانــوا ينتظــرون فــرج اهلل موســٰىQ مل يغّرهــم حضــارة فرعــون، وال هوهلــا، 
وال عظمــة مــا يملــك، وال ســطوة مــا حتــت يــده، وال جــروت جنــده، لكنَّهــم عندما 
تركــوا)18( املــروع ومل ينهضــوا بــه ومل يعطــوه اســتحقاقه؛ انتكســوا وُألبــس عليهــم، 
ــوا ســواء الســبيل، وابتعــدوا عــن الــراط املســتقيم. ونحــن اآلن  ــه هبــم، فضّل وتي
ــه انتظــار الفــرج،  نــا نملــك مــا هــو األعظــم مــن كلِّ مــا هــو موجــود، إنَّ كذلــك فإنَّ

فــا بــدَّ أن نعمــل فيــه كــا أراد النبــيِّ األكــرمN لــه.
ة يف امل�سروع الإلهي: علّو الهمَّ

ــي، وأن  ــروع اإلهل ــي املشـ ــون ه ــدَّ أن تك ــة ال ب ــا و مجاع ــرد منّ ــة كّل ف إنَّ خريط
ــًا  ــذوا دورًا معيَّن ــن أخ ــدت أنَّ املؤمن ــإذا وج ــي، ف ــروع املنج ــو مشـ ــا ه ــون مّهن يك
شــغلوا الفــراغ فيــه، ال تقــف وتقــول: إنَّ املؤمنــن كفــوين املؤنــة، بــل ال بــدَّ أن تأخــذ 

ــة. ــّو اهلمَّ ــعي وعل ــن الس ــدَّ م ــر، إذ ال ب ــع آخ دورًا آخــر يف موق
ــوت  ــة جال ــة يف قصَّ ــّو اهلمَّ ــرة عل ــورة البق ــم يف س ــرآن الكري ــا الق ــتعرض لن يس
وطالــوت، فطالــوت كان إمامــًا معصومــًا: fإِنَّ اهلَل اْصَطفــاهُ َعلَيُْكــْم َوزاَدهُ 
ــة  ــت بعث ــة وليس ــة إمام ــه اهلل بعث ــرة: 247(، بعث ــِمY )البق ْس ــِم َواْلِ ــَطًة ِف الْعِلْ بَْس
ــوىس إِذْ  ــِد ُم ــْن َبْع ــَل ِم ــِى إِْسائِي ــْن بَ ــَلِ ِم ــَر إَِل الَْم ــْم تَ َ ل

َ
ــاىٰل: .أ ــال تع ة، ق ــوَّ نب

ــيُْتْم إِْن  ــْل َعَس ــاَل َه ــبِيِل اهللِ ق ــْل ِف َس ِ ــاً نُقات ــا َملِ ــْث َل ــُم ابَْع ــِيٍّ لَُه ــوا ِلَ ُ قال
الَّ نُقاتـِـَل ِف َســبِيِل اهللِ َوقَــْد 

َ
الَّ تُقاتِلُــوا قالـُـوا َومــا َلــا أ

َ
ُكتـِـَب َعلَيُْكــُم الْقِتــاُل أ
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َّــْوا إاِلَّ قَلِيــًا ِمنُْهــْم  ــا ُكتـِـَب َعلَيِْهــُم الْقِتــاُل تََول بْنائِنــا فَلَمَّ
َ
ْخرِْجنــا ِمــْن دِيارِنــا َوأ

ُ
أ

ــي  ــن بن ــذالن م ــل اخل ــد أن ُفعِّ ــرة: 246(، فبع ــنَي Y.246 )البق الِِم ــٌم بِالظَّ َواهلُل َعلِي
ــر إنجــاز املشـــروع، فلــم ُينَجــز يف  إرسائيــل، وبســبب عــدم حتّمــل مســؤولياهتم تأخَّ
ث  زمــن هــارون وال يف زمــن موســٰىL إىٰل أن وصلــت القضيَّــة لــداود، حيــث حتــدَّ
القــرآن عنــه وعــن رجــوع بنــي إرسائيــل بعــد زمــن طويــل إىٰل حتّمــل مســؤولياهتم، 
ــه وحســب بعــض الروايــات)19( مل يكــن  ــه ألنَّ ــه اهلل إليهــم، ولكنَّهــم زهــدوا في فبعث
ــه راعــي غنــم، وهــو يف مقامــه هــذا  صاحــب مقــام ومكانــة ومــال إذ تذكــر بعضهــا أنَّ
ــه مل يكــن يملــك آلــة حــرب مــن درع  ــٰى أنَّ ســيكون بطبيعــة احلــال مزهــودًا فيــه، حتَّ
أو ســيف وفــرس أو غرهــا، بــل جــاء وال يملــك مــن آالت احلــرب ومعّداهتــا ســوٰى 
)مصيــدة صغــرة(، فراعــي غنــم وال يملــك ســوٰى مصيــدة صغــرة ويريــد أن يكــون 
قائــدًا عــٰى بنــي إرسائيــل، إنَّ هــذا مل ُيعِجــْب بنــي إرسائيــل ومل يــرق هلــم، فاعرضــوا: 
fلـَـْم يُــْؤَت َســَعًة ِمــَن الْمــاِلY)20(، بــل وصــل حــدُّ اعراضهــم إىٰل االســتهزاء بــه، 
ــٰى فتــح اهلل  تــه مل تقعســه ومل تيئســه اإلقــدام، حتَّ ــُر مهَّ ــة عاليــة، ِك ــه صاحــب مهَّ لكنَّ
ــاهُ اهلُلY)21(، ُانظــر  ُــوَت َوآت ــَل داُوُد جال ــه fَوَقَت ــة عــٰى يدي ــة العالي تعــاىٰل هبــذه اهلمَّ
ــه ليــس بيــدك  ــة وامتاكهــا، فــا تقــل أهّيــا املنتظــر املؤمــن: إنَّ مــاذا يفعــل علــّو اهِلمَّ
تــك مــع هــذا املشـــروع  ــه كيــف ُأحــارب هــذه القــوٰى العظمــٰى، لتكــن مهَّ يشء، وإنَّ
ــة،  ــك اإلرادة الصادق ــد من ــاىٰل يري ــك، اهلل تع ــتهن بقدرت ــة داود، وال تس ــي هبمَّ اإلهل
ــده، ال أن تقــرأه  ــة العاليــة، يريــد منــك عندمــا تقــرأ القــرآن أن تقــرأه لكــي جُتسِّ واهلمَّ

قــراءة قصــص وتأريــخ.
*   *   *
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ــر الــدويل  1. الباحــث االســراتيجي اخلطــر وامُلنظِّ

فرانســوا تــوال الفرنســـي يف كتــاب كتبــه 

ــذا  ــيعة، وه ــية للش ــا السياس ــول اجلغرافي ح

ــم  ــَخ وُترِج ــد ُنِس ــّدًا، وق ــر ج ــاب خط الكت

ــوث  ــه، ألنَّ البح ــٰى أبحاث ــة ع ــوف بدقَّ للوق

االســراتيجية أشــبه بالســـّرية، وقــد ذكــر 

هــذا الباحــث يف كتابــه أنَّ معنــٰى غيبــة اإلمــام 

اخلفــاء  بمعنــٰى  الشــيعة  عنــد   Qاملهــدي

ــط  ــديQ أنش ــام امله ــون اإلم ــّرية، ليك والسـ

يف  األُمــور  تدبــر  يف  وحيويتــه  حركتــه  يف 

العلــوم االســراتيجية واألمنيــة، فــإنَّ الســـّرية 

رمــز القــدرة، والــدول تــرٰى يف الرّسيــة قــدرًة 

ــّوًة. وق

2. رئيــس جامعــة قســم االقتصــاد يف جامعــة 

االســرالية. مالبــورن 

 Qــن ــر املؤمن ــن أم ــة، ع ــن صدق ــد ب ــن حمّم 3. ع

ــه ال يســتكمل أحــد اإليــان  ــه قــال: »... إنَّ أنَّ

ــإذا  ــة، ف ــي بالنوراني ــه معرفت ــي كن ــٰى يعرفن حتَّ

ــه  ــن اهلل قلب ــد امتح ــة فق ــذه املعرف ــي هب عرفن

لإليــان، ورشح صــدره لإلســام، وصــار 

ــة  ــن معرف ــر ع ـ ــن قصَّ ــرًا، وم ــًا مستبصـ عارف

)بحــار  ومرتــاب...«.  شــاكٌّ  فهــو  ذلــك 

األنــوار 26: 1 و2/ بــاب 13/ ح 1(.

أيب  عــن   :)137 )ص  الشـــرائع  علــل  يف   .4

جعفــر، قــال: »لـــاَّ ُقتِــَل جــّدي احلســن 

 ) وجــلَّ )عــزَّ  اهلل  إىٰل  املائكــة  ــت  ضجَّ

بالبــكاء والنحيــب، وقالــوا: إهلنــا وســيِّدنا 

ــن قتــل صفوتــك وابــن صفوتــك  أتغفــل عمَّ

وخرتــك مــن خلقــك؟ فأوحــٰى اهلل )عــزَّ 

يت  ( إليهــم: قــّروا مائكتــي، فَوعــزَّ وجــلَّ

ــن.  ــد ح ــو بع ــم ول ــنَّ منه ــايل ألنتقم وج

ــة مــن  ( عــن األئمَّ ثــّم كشــف اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ــة  ت املائك ــرسَّ ــة، ف ــنQ للمائك ــد احلس ول

ــم ُيصــّي، فقــال اهلل  ــإذا أحدهــم قائ بذلــك، ف

ــم«. ــم منه ــم أنتق ــك القائ (: بذل ــلَّ ــزَّ وج )ع

5. بحار األنوار 51: 81. 

6. جمموعــة مــن الواليــات أو الــدول تتَّحــد للقيــام 

ــدة  موحَّ بصفــة  احلكــم  وظائــف  ببعــض 

ــا. ــة وغره ــة اخلارجي ــاع والسياس كالدف

ــاد واليــات تعــرف بســيادة ســلطة  7. خــاصٌّ باحتِّ

ــة  ــوٰى احلكوميَّ ــض الق ــظ ببع ــة وحتتف مركزيَّ

ــة. الباقي
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8. يف آخــر تقريــر ملنظَّمــة األغذيــة والزراعــة العاملية 

التابعــة لأُلمــم املتَّحــدة: عــدد اجليــاع يف العــامل 

ر بحــوايل )800( مليون شــخص. ُيقــدَّ

ــا  ــألت أب ــال: س ــم، ق ــن اجله ــن ب ــن احلس 9. ع

ــال:  ــرج، فق ــن الف ــيء م ــن شـ ــنQ ع احلس

مــن  الفــرج  انتظــار  أنَّ  تعلــم  »أَولســت 

الفــرج؟«، قلــت: ال أدري إالَّ أن ُتعلِّمنــي. 

ــرج«.  ــن الف ــرج م ــار الف ــم، انتظ ــال: »نع فق

.)471 ح   /459 للطــويس:  )الغيبــة 

ــن أيب  ــطي، ع ــر الواس ــن بك ــٰى ب ــن موس 10. ع

احلســن، عــن آبائــهK أنَّ رســول اهللN قــال: 

ــن اهلل  ــرج م ــار الف ــي انتظ ت ــال ُأمَّ ــل أع »أفض

ــاب  ــن: 644/ ب ــال الدي («. )ك ــلَّ ــزَّ وج )ع

.)3 ح   /55

ــول  ــم، واملفع ــو مؤمِّ ــًا، فه ــم، تأمي ــَم، يؤمِّ 11. ُأمَّ

ــم. مؤمَّ

ــاس  ــن الن ــة م ــة(: مجاع ــردة )األُمَّ ــٰى مف 12. معن

جتمعهــم روابــط تارخييــة مشــركة، قــد يكــون 

ــادي،  ــي أو اقتص ــوي أو دين ــو لغ ــا ه ــا م في

أو  العقيــدة  يف  مشــركة  أهــداف  وهلــم 

ــة  ــة العربيــة، األُمَّ السياســة أو االقتصــاد، األُمَّ

اإلســاميَّة.

13. ُانظر: الكايف 1: 160/ ح 13.

ــار  ــن األخب ــوع م ــذا الن ــر ه ــة( ظاه 14. )باجلمل

ة  أنَّ املصلحــة اإلهليــة قــد اقتضــت إخفــاء عــدَّ

 ،Qــدي ــور امله ــان ظه ــكام إىٰل زم ــن األح م

ولعــلَّ هــذا املعنــٰى هــو املــراد ممَّــا ورد يف بعض 

الروايــات مــن أنَّــهQ يــأيت بديــن جديــد. 

وعليــه فــا يرتبــط هــذا احلديــث باملقــام مــن 

األحــكام التــي مل يجــب اهلل تعــاىٰل علمــه 

ــه وأخفاهــا  عــن العبــاد، بــل بيَّنهــا بلســان نبيِّ

الظاملــون. وهــذا اإلشــكال أيضــًا مدفــوع بــأنَّ 

املوجــب خلفــاء األحــكام التــي بيَّنهــا اهلل تعــاىٰل 

كان  وإن   Kوأوصيائــه  Nرســوله بلســان 

ــا  ــٰى بياهن ــادر ع ــاىٰل ق ــه تع ــن إالَّ أنَّ ــو الظامل ه

ــك  ــان تل ــور وبي ــديQ بالظه ــر امله ــأن يأم ب

األحــكام، فحيــث مل يأمــره بالبيــان حلكمــة ال 

ــه  ــب إلي ــناد احلج ــحَّ إس ــو، ص ــا إالَّ ه يعلمه

ــول 2: 271(. ــاح األُص ــاىٰل. )مصب تع

15. عــن أبــان، عــن أيب عبــد اهللQ، قــال: »العلــم 

ســبعة وعشـــرون حرفــًا، فجميــع مــا جــاءت 

بــه الرســل حرفــان، فلــم يعــرف النــاس حتَّــٰى 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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اليــوم غــر احلرفــن، فــإذا قــام قائمنــا أخــرج 

ــاس،  ــا يف الن ــًا فبثَّه ــرين حرف ــة والعشـ اخلمس

وضــمَّ إليهــا احلرفــن، حتَّــٰى يبّثهــا ســبعة 

وعريــن حرفــًا«. )بحــار األنــوار 52: 336/ 

ح 73(.

ــن  ــن أيب احلس ــل، ع ــن الفضي ــد ب ــن حمّم 16. ع

ــرج،  ــن يشء يف الف ــألته ع ــال: س ــاQ، ق الرض

ــم أنَّ انتظــار الفــرج مــن  فقــال: »أَوليــس تعل

( يقــول: fَفاْنَتظُِروا  الفــرج؟ إنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ــراف:  ــَن 71Y ]األع ــَن امْلُنَْتظِِري ــْم ِم إيِنِّ َمَعُك

71[«. )تفســر العّيــايش 2: 138/ ح 50(.

ــول  ــال رس ــال: ق ــدري، ق ــعيد اخل ــن أيب س 17. ع

ــي  ت ــث يف ُأمَّ ــدي ُيبَع ــركم بامله ـ اهلل N: »ُأبشِّ

ــأل  ــزال، يم ــاس وزل ــن الن ــاف م ــٰى اخت ع

األرض عــدالً وقســطًا كــا ُمِلَئــت جــورًا 

ــاكن  ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرٰض عن ــًا، ي وظل

.)136 ح   /178 للطــويس:  )الغيبــة  األرض«. 

أنَّ اهلل تعــايل  فيــه  ـا ال شــكَّ وال ريــب  ممَـّ  .18

ــه  ــات بنطق ــة املخلوق ــن بقيَّ ــان ع ــز اإلنس ميَّ

العقــي، أي بعقلــه الــذي هــو أعظــم يش ء 

مْحــُن  يف وجــود اإلنســان، قــال تعــايل: fالرَّ

ْنســاَن 3 َعلََّمــُه  1 َعلَّــَم اْلُقــْرآَن 2 َخَلــَق اإْلِ

اْلَبيــاَن Y.4  )الرمحــن: 1 - 4(. إنَّ اســتبيان 

امليــزات  أعظــم  مــن  واإلدراك  املعلومــات 

ــان  ــا اإلنس ( هب ــلَّ ــزَّ وج ــف اهلل )ع ــي أحت الت

عــن بقيَّــة املخلوقــات، ومــن َثــمَّ تكــون 

أعظــم االمتحانــات هــي مــن نصيــب العقــل 

ــان  ــة وامتح ــان املعرف ــو امتح ــاين، وه اإلنس

ل  ــة. فيجــب أن ُيَفعِّ البصــرة، فهــذه ميــزة مهمَّ

ة تييــزه،  ة دركــه وقــوَّ ة عقلــه وقــوَّ اإلنســان قــوَّ

ــة دومــًا وبشــكل مســتمّر،  ويكــون يف يقظــة تامَّ

ــع يف  ــارًا ويق ــًا ويس ــن يمين ــه الفت ــي ال جتذب ك

الزيــغ والضــال. فالعقــل أعظــم حتفــة أناهلــا 

( اإلنســاَن، فــا يمكــن أن  اهللُ )عــزَّ وجــلَّ

تظــلَّ معطَّلــة راكــدة، بــل جيــب أن تكــون دومًا 

ــٍة. ولذلــك فاالمتحانــات  لــة كــرج مراقب ُمَفعَّ

ة العقــل يف  ة، وهــي قــوَّ كثــرٌة هلــذه القــوَّ

اإلنســان وبأشــكال وألــوان وتلوينــات وصور 

قــد ال يكــون اإلنســان عهدهــا مــن قبــل. وإنَّا 

ــرًا  ــان مثم ــان واالفتت ــاح يف االمتح ــمُّ النج يت
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حالــة  يف  دومــًا  اإلنســان  كان  إذا  وناجحــًا 

وا هَلـُـْم َمــا  إعــداد لنفســه، قــال تعــايل: fَوَأِعــدُّ

ــٰى  ٍةY )األنفــال: 60(، وحتَّ اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُقــوَّ

الشــعوب تفتتــن وتضّلــل وُتَعــوم، وذلــك 

مــن خــال اهلجــوم الثقــايف أي التضليــل 

الثقــايف والغســيل الثقــايف، يعنــي أنَّ الشــعوب 

ــة  ــال الثقاف ــن خ ــتضعف م ــتقوي أو تس تس

واإلســامي  القــرآين  واملنهــج  واملعرفــة. 

ــة  ــة بمحوري ــتK مفعم ــل البي ــة أه ومدرس

ــي  ــل، فه ــل والتعّق ــان والدالئ ــان والره البي

ــي  ــد بن ــد عن ــا مل ُيعَه ــذا م ــة، وه ــة مهمَّ حكم

ــم اهلل بــه، أمل  إرسائيــل، ومــع ذلــك امتحنه

َيــَرْوَن  fَأَفــا   :) خياطبهــم اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ا  ــْم رَضًّ ــُك هَلُ ــْوالً َوال َيْمِل ــْم َق ــُع إَِلْيِه َأالَّ َيْرِج

ال  هــذا  إنَّ   ،)89 )طــه:   Y.89 َنْفعــًا  َوال 

ــمعتم  ــًا، وإن س ــوالً أي جواب ــم ق ــع لك ُيرِج

ــة  ــاالت األُلوهي ــة ك ــن بقيَّ ــًا ولك ــه صوت من

ــع  ــتجبتم م ــف إذًا اس ــه. كي ــودة في ــر موج غ

ــن  ــوع م ــويت ون ــم امللك ــن الطلس ــوع م ــه ن أنَّ

املســحة اخلّابــة ونــوع مــن التشــويش يف 

ــة،  ــل الفتن ــي إرسائي ــت بن ــذا انتاب اإلدراك. ول

( أعطــٰى كلَّ بني البشـــر  مــع أنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ

قــدرة تييــز، فلــاذا مل ُيميِّــزوا؟ فهــو امتحــان يف 

أصعــب وأحلــك بحــوث اإلدراك.

19. ُانظر: تفسر الطري 2: 852/ ح 4484.

f .20َوقــاَل هَلُــْم َنبِيُُّهــْم إِنَّ اهللَ َقــْد َبَعــَث َلُكــْم 

ــُك  ــُه امْلُْل ــوُن َل ــى َيُك ــوا َأنَّ ــكًا قاُل ــوَت َمِل طاُل

ــْؤَت  ــُه َومَلْ ُي ــِك ِمنْ ــقُّ بِامْلُْل ــُن َأَح ــا َوَنْح َعَلْين

ــْم  ــاُه َعَلْيُك ــاَل إِنَّ اهللَ اْصَطف ــاِل ق ــَن امْل ــَعًة ِم َس

ْســِم َواهللُ ُيــْؤيِت  َوزاَدُه َبْســَطًة يِف اْلِعْلــِم َواجْلِ

 Y.247 ــٌم ــٌع َعِلي ــاُء َواهللُ واِس ــْن َيش ــُه َم ُمْلَك

ــرة: 247(. )البق

f .21َفَهَزُموُهــْم بِــإِْذِن اهللِ َوَقَتــَل داُوُد جاُلــوَت 

ــاُء  ــا َيش ــُه مِمَّ َم ــَة َوَعلَّ ْكَم ــَك َواحْلِ ــاُه اهللُ امْلُْل َوآت

بَِبْعــٍض  َبْعَضُهــْم  ـاَس  النَـّ َدْفــُع اهللِ  َوَلــْو ال 

ــَى  ــٍل َع ــنَّ اهللَ ُذو َفْض ــَدِت اأْلَرُض َولِك َلَفَس

.)251 )البقــرة:   Y.251 اْلعامَلِــَن 
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تقدمي:
ُيَعــدُّ موضــوع الغيبــة مــن أهــّم املواضيــع العقائديــة التــي شــغلت بــال العلــاء يف 
القرنــن الرابــع واخلامــس اهلجريــن ومــا زالــت، وقــد كانــت نتيجــة اجلــدل املشــتعل 
ــي ُألِّفــت حــول  ــروة الضخمــة مــن الكتــب الت حــول هــذا املوضــوع هــو تلــك الث
الغيبــة يف تلــك الفــرة، والتــي ضــاع الكثــر منهــا بســبب األيــادي اجلائــرة والعابثــة.
وال خيفــٰى مــا للبوهييــن - الذيــن ســيطروا عــٰى مقاليــد احلكــم يف إيــران والعــراق 
ــة  ــار حرك ــاش وازده ــر يف إنع ــن دور كب ــام )334هـــ( إىٰل )447هـــ( - م ــن ع م
ــث  ــن: حدي ــول م ــف احلق ــيعي ويف خمتل ــب الش ــول املذه ــف ح ــف والتألي التصني
ــة التــي ناهلــا الشــيعة يف عرهــم،  وفقــه وكام وتاريــخ و...؛ وذلــك بفضــل احلّري
ــة، ومــا بذلــوه  مــوه مــن دعــم وتســهيل وتشــجيع ألهــل العلــم واملعرفــة كافَّ ومــا قدَّ
ــة  ــاته العلمي س ــر مؤسَّ ــيعي وتطوي ــب الش ــة املذه ــبيل تقوي ــاصٍّ يف س ــم خ ــن دع م

ــة. والثقافي
ومــن بــن العلــاء الذيــن عــارصوا تلــك الفــرة الزمنيــة هــو الشــيخ أبــو العّبــاس 
أمحــد بــن عــي الــرازي اإليــادي، وهــو مــن أهــل الــري عــٰى مــا يظهــر مــن لقبــه ومن 
ات، وقــد كانــت الــري يف ذلــك الزمــان مــن أعظــم مــدن اإلســام،  بعــض املــؤرشِّ

كتاب ال�سفاء واجلالء يف الغيبة
لل�سيخ اأبي العّبا�ش اأحمد بن علي الرازي الإيادي

)من اأعالم القرن الرابع الهجري(
الشيخ عامر اجلابري
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ذهــا ركــن الدولــة البوهيــي عاصمــة لإلقليــم الــذي كان يقــع حتــت ســيطرته. وقــد اختِّ
وكان هــذا الشــيخ مــن أوائــل املبادريــن للتصنيــف حــول الغيبــة، حيــث كتــب لنــا 
كتــاب )الشــفاء واجلــاء يف الغيبــة(، وهــذا الكتــاب وإن ُفِقــَد فيــا بعــد إالَّ أنَّ الشــيخ 

الطــويس قــد حفــظ لنــا الكثــر مــن رواياتــه  يف غيبتــه.
ــرت بــأن أقــوم باســتخراج تلــك الروايــات واســتاهلا مــن كتــاب الغيبــة  وقــد فكَّ
للشــيخ الطــويس يف حماولــة إلحيــاء مــا تبّقــٰى مــن الكتــاب، ونفــخ الــروح فيــه مــن 

جديــد.
وكان ال بــدَّ يل قبــل ذلــك مــن القيــام برمجــة وافيــة للمصنِّــف، وهــو مــا واجهتنــي 
فيــه مشــكلة بحثيــة حقيقيــة، فــإنَّ املصنِّــف  قــد ُألصقــت بــه هتمــة الغلــّو واالرتفــاع 
ــل مــن قيمــة الكتــاب العلميــة، وممَّــا  مــن ِقَبــل بعــض الرجاليــن، وهــو ممَّــا قــد ُيقلِّ
ــرته ال  ــف وس ــة املصنِّ ــة برمج ــة املرتبط ة التارخيي ــادَّ ــو أنَّ امل ــكلة ه ــد املش زاد يف تعقي

تتجــاوز بضعــة أســطر يف فهرســتي الشــيخ الطــويس والنجــايش.
ــاب  ــات كت ــن رواي ــا م ــا وصَلن ــه إىٰل م ــررت إىٰل التوّج ــد اضط ــا فق ــن هن وم
الشــفاء واجلــاء املودعــة يف غيبــة الطــويس، وحماولــة اإلســتفادة منهــا قــدر 
ــي  ــدة الت ــذة الوحي ــي الناف ــات ه ــذه الرواي ــكلة، فه ــذه املش ــل ه ــكان  لتذلي اإلم
نســتطيع أن نطــل مــن خاهلــا عــٰى جوانــب مــن حيــاة املصنِّــف، كمعرفة عصـــره، 
وشــيوخه، وتامذتــه، وعقيدتــه، وفكــره، وهــو مــا فتــح لنــا الطريــق بعــد ذلــك 
إىٰل حماولــة رّد هتمــة الغلــّو واالرتفــاع التــي ُألصقــت بــه ونفيهــا عنــه، بــل هــو مــا 
ـــر لنــا بعــد ذلــك حماولــة مجــع القرائــن والشــواهد املورثــة لإلطمئنــان بوثاقتــه  يسَّ

ــّل. ــٰى األق ــنه  ع أو حس
وعىٰل هذا األساس انقسم بحثنا إىٰل قسمني:

ل: ترمجة أمحد بن عي الرازي اإليادي. القسم األوَّ
القسم الثاين: متن كتاب الشفاء واجلاء املستخرج من غيبة الطويس.
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الق�سم الأّول
ترجمة اأحمد بن علي الرازي الإيادي

1 - ا�سمه وكنيته ون�سبه ولقبه و�سكناه:
ــٰى  قــال الشــيخ الطــويس يف الفهرســت: )أمحــد بــن عــي اخلضيــب اإليــادي، ُيكنّ

أبــا العّبــاس، وقيــل: أبــا عــي الــرازي...()1(.
وقال يف الرجال: )أمحد بن عي أبو العّباس الرازي اخلضيب اإليادي...()2(.
وقال النجايش: )أمحد بن عي أبو العّباس الرازي اخلضيب اإليادي...()3(.

تتَّفــق النصــوص الســابقة عــٰى اســمه واســم أبيــه، كــا أنَّ املشــهور أنَّ كنيتــه )أبــو 
ــذا  ــف ه ــٰى ضع ــدلُّ ع ــا ي ــي(، ممَّ ــا ع ــل: أب ــويس: )وقي ــال الط ــذا ق ــاس(؛ ول العّب

الــرأي.
نــا ال نعــرف شــيئًا عــن ُأرستــه  ه، كــا أنَّ ومل ينــّص علــاء الرجــال عــٰى اســم جــدِّ

وأوالده.
ا اإليادي بكرس اهلمزة  فهذه النسبة ربَّا تكون: )اإليادي(: أمَّ

ــد  ــة، وق ــن العدناني ــم م ــان)4(، فه ــن عدن ــد ب ــن مع ــزار ب ــن ن ــاد ب ــف - إىٰل إي أل
هاجــرْت هــذه القبيلــة إىٰل العــراق يف القــرن الثالــث اهلجــري ونزلــوا ســنداد بناحيــة 
ســواد الكوفــة فأقامــوا هبــا دهــرًا، ثــّم انتشـــروا فيــا بــن ســنداد وكاظمــة وإىٰل بــارق 

ــٰى خالطــوا أرض اجلزيــرة)5(.  واخلورنــق ومــا يليهــا، واســتطالوا عــٰى الفــرات حتَّ
ــاد بــن ســود بــن احلجــر بــن عمــران بــن  ــاء - وقــد تكــون هــذه النســبة إىٰل إي ب

ــة)6(. ــن القحطاني ــن األزد م ــن م ــا، بط مزيقي
ــه  ــويس ورجال ــت الط ــادي( يف فهرس ــة بـــ )اإلي ــب الرمج ــَف صاح ــد ُوِص وق
ورجــال النجــايش كــا مــرَّ يف النصــوص الســابقة، ولكنَّنــا ال نعلــم إىٰل أيِّ القبيلتــن 

ــب. ــا ينتس ــار إليه املش
ــون  ــر الل ــاب تغي ــٰى اخلض ــاب، ومعن ــن اخلض ــة م ــة مبالغ ــب(: صيغ و)اخلضي
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باحلنــاء، وإذا كان بغــر احلنــاء قيــل: صبــغ شــعره، وال يقــال: خضبــه)7(، وعــٰى هــذا 
األســاس يكــون قــول أمــر املؤمنــن Q: »إنَّ رســول اهلل N عهــد إيلَّ أن ال أمــوت 
حتَّــٰى ختضــب هــذه مــن هــذه«)8( مشــرًا إىٰل حليتــه وهامتــه - مــن التعابــر املجازية -، 
وكذلــك مــا ورد يف زيــارة اإلمــام احلســن Q: »الســام عــٰى الشــيب اخلضيــب«)9(.
عــي الســمعاين أنَّ )اخلضيــب( لقــب ملــن خيضــب حليتــه باحلمــرة عــٰى وجــه  ويدَّ
ــة ممَّــن اشــتهروا هبــذا اللقــب كأيب احلســن  ــنَّة، ثــّم ذكــر عــددًا مــن رجــال العامَّ السُّ
حمّمــد بــن أيب ســليان الزّجــاج اخلضيــب، وحمّمــد بــن شــاذان بــن درســت اخلضيــب، 

وحمّمــد بــن عبــد اهلل بــن ســفيان اخلضيــب، وغرهــم)10(.
وعــٰى أيِّ حــاٍل، فنحــن ال نعلــم إن كان )اخلضيــب( لقبــًا للمرَجــم لــه أو ألبيــه 

أو ألحــد أجــداده.
و)الــرازي(: ... هــذه النســبة إىٰل الــري... وأحلقــوا الــزاي يف النســبة ختفيفــًا، ألنَّ 

النســبة عــٰى اليــاء ممَّــا يشــكل ويثقــل عــٰى اللســان، واأللــف لفتحــة الــراء)11(.
ــد  ــام، وق ــل اإلس ــا قب ــا إىٰل م ــود بجذوره ــة تع ــة قديم ــة تارخيي ــري مدين وال
ي  ــرَّ ــا )وال ــاء يف وصفه ــد ج ــدن، فق ــم امل ــن أعظ ــامي م ــد اإلس ــت يف العه أصبح
مدينــة ليــس بعــد بغــداد يف املشـــرق أعمــر منهــا وإن كانــت نيســابور أكــر عرصــة 

ــر...()12(. ــي أعم ــارة فه ــب والع ــار واخلص ــاِء واليس ــتباك البن ــا اش ــا، وأمَّ منه
ــه -  ــم ل ــه املرَج ــاش في ــذي ع ــر ال ــو العصـ ــي - وه ــر البوهي ــت يف الع وكان
عاصمــة للجــزء الــذي كان يكمــه ركــن الدولــة أبــو احلســن أمحــد بــن بويه، وســيأيت 
- بعــد ســطور - حديــث عــن احليــاة العلميــة يف هــذه املدينــة يف عــر املرَجــم لــه.
وممَّــا ينبغــي أن ُيشــار إليــه: هــو أنَّ الــري يف الوقــت احلــارض اســم ملنطقــة صغــرة 
تقــع جنــوب طهــران، وهــي حتتضــن قــر الســيِّد عبــد العظيــم احلســني الــذي ُيَعــدُّ 

مــن أبــرز معاملهــا يف الوقــت احلــارض.
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2 - ع�سره:
ــاة  ــخ والدة أو وف ــق لتاري ــد دقي ــٰى حتدي ــاعدنا ع ــا ال تس ــرة لدين ــات املتوّف املعطي
املرَجــم لــه، ولكنَّنــا نســتطيع حتديــد عــره بــكلِّ يــرس مــن خــال بعــض املعطيات.
فقــد روٰى املرَجــم لــه عــن أيب عــي أمحــد بــن إدريــس األشــعري القّمــي املتــوّفٰ 
ســنة )306هـــ()13(، وروٰى أيضــًا عــن أيب احلســن حمّمــد بــن جعفــر األســدي الكويف 

ســة املتوّفٰ ســنة )312هـــ()14(.  وكيــل الناحيــة املقدَّ
فــإذا ضممنــا إىٰل ذلــك: روايــة هــارون بــن موســٰى التلعكــري عنــه وإدراكــه لــه، 
وقــد تــويّف التلعكــري ســنة )385هـــ( كــا نــصَّ الطــويس عــٰى ذلــك)15(، نســتطيع 
ــه  ــا كانــت يف هنايــات القــرن الثالــث اهلجــري، وأنَّ أن نقــول: إنَّ والدة املرَجــم لــه ربَّ
قــد بــدأ نشــاطه العلمــي مــع بدايــات القــرن الرابــع اهلجــري، وقــد عــارص هنايــات 
الغيبــة الصغــرٰى وبدايــات الغيبــة الكــرٰى، وعــاش يف هــذه الفــرة االنتقاليــة احلرجة 

مــن تاريــخ التشــّيع.
ــة  ــت حرك ــرة انتقل ــذه الف ــا، و)يف ه ــا أرشن ــري ك ــكنة ال ــن س ــه م ــم ل واملرَج
ــرة  ــذه الف ــر يف ه ــري(، وظه ــم وال ــي )ق ــث إىٰل مدينت ــة والبح ــس والكتاب التدري
شــيوخ كبــار مــن أســاتذة فقــه أهــل البيــت يف هاتــن املدينتــن، كان هلــم أكــر األثــر يف 
ــة K مدينــة معروفــة بوالئهــا  تطويــر الفقــه اإلمامــي، فقــد كانــت قــم منــذ أّيــام األئمَّ
ــًا مــن حصــون  هــات املــدن الشــيعية، وكانــت حصن وانتائهــا ألهــل البيــت ومــن ُأمَّ
 ،...K ــت ــل البي ــن أه ــة م ــة خاصَّ ــع عناي ــد N، وموض ــًا آلل حمّم ــيعة، وعّش الش
وكانــت الــري يف هــذا التاريــخ بلــدة عامــرة باملــدارس واملكاتــب، وحافلــة بالعلــاء 
ــع  ــرن الراب ــرة - الق ــذه الف ــري يف ه ــم وال ــت ق ــد حفل ــن...، فق ث ــاء واملحدِّ والفقه
ــنة  ــوّفٰ س ــي املت ــيخ الكلين ــال: الش ــث أمث ــه واحلدي ــار يف الفق ــيوخ كب ــري - بش اهلج
)329هـــ(، وابــن بابويــه والــد الصــدوق املتوّفٰ ســنة )329هـــ(، وابــن قولويه ُأســتاذ 
الشــيخ املفيــد املتــوّفٰ ســنة )369 هجريــة(، وابــن اجلنيــد املتــوّفٰ ســنة )381 هجريــة( 
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بالــري، والشــيخ الصــدوق املتــوّفٰ ســنة )381هـــ( واملدفــون بالــري، وغرهــم مــن 
كبــار مشــايخ الشــيعة يف الفقــه واحلديــث. ونشــطت يف هــذه الفــرة حركــة التأليــف 
ــره  ــن ال ي ــكايف وم ــعة كال ــة املوسَّ ــع احلديثي ــن املجامي ــي وتدوي ــث الفقه والبح

ــة()16(. ــة والكتــب الفقهي ــع احلديثي ــه، وغرمهــا مــن املجامي الفقي
وقــد كان للبوهييــن أكــر األثــر يف تطويــر احليــاة العلميــة والثقافيــة يف قــم والــري، 
ــم قــد بــدؤوا ســنة )322هـــ( يف شــراز قلب بــاد فــارس  نواة  فاملعــروف تارخييــًا أهنَّ
دولتهــم)17(، والتــي بــدأت تتَّســع يومــًا بعــد يــوم حتَّــٰى شــملت أرايض شاســعة مــن 
إيــران والعــراق، والتــي وصفهــا ابــن خلــدون بقولــه: )وكانــت هلــم الدولــة العظيمــة 

التــي باهــٰى اإلســام هبــا ســائر األُمــم()18(.
ــراق،  ــران والع ــم يف إي ــد احلك ــٰى مقالي ــون ع ــيطر البوهيي ــنة )334هـــ( س ويف س
دوا اخلليفــة العّبــايس  وأصبحــوا هــم احلــّكام احلقيقيــن يف هذيــن البلديــن، وقــد جــرَّ
ــب عــي بــن بويــه بعــاد  املســتكفي بــاهلل مــن أغلــب ســلطاته الدينيــة والدنيويــة، وُلقِّ

الدولــة، واحلســن بــن بويــه بركــن الدولــة، وأمحــد بــن بويــه بمعــزِّ الدولــة)19(.
وقــد كان ركــن الدولــة البوهيــي )284 - 366هـــ( حاكــًا عــٰى الــري وأصفهــان 
ومهــدان، وكان عــٰى صلــة طيِّبــة مــع الشــيخ الصــدوق، فلــاَّ نــزل الشــيخ الصــدوق 
الــري أكرمــه ركــن الدولــة وأدنــاه، وقــد كان يعقــد املناظــرات املذهبيــة والدينيــة يف 

ــه وبمحــره ومشــاركته)20(. دار إمارت
ــة  ــة الدول ــة وعاق ــك احلقب ــري يف تل ــم وال ــة لق ــة العلمي ــر إىٰل املكان ــا يش وممَّ
ــاة العلميــة يف تلــك الفــرة مــا ذكــره احلســن بــن حمّمــد بــن  البوهييــة يف تطويــر احلي
فــه ســنة )378هـــ( للصاحب بــن عباد  احلســن القّمــي يف كتابــه )تاريــخ قــم( الــذي ألَّ
ــص البــاب الســادس عشـــر لذكــر علــاء قــم وذكــر يشء  وزيــر البوهيّيــن، فقــد خصَّ
ــة )14( شــخصًا،  مــن ترامجهــم، وعــدد الشــيعة منهــم )266( شــخصًا، وعــدد العامَّ
ــد  ــام ق ــظِّ أنَّ األّي ــن احل ــن حلس ــرنا، ولك ــودًا يف عصـ ــاب وإن كان مفق ــذا الكت وه
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حفظــت لنــا بعــض أبوابــه وفصولــه ممَّــا يلقــي بعــض الضــوء عــٰى تاريــخ قــم والــري 
يف تلــك الفــرة)21(.

هــذا هــو العصـــر الــذي كان يعيــش فيــه أمحــد بــن عــي الــرازي، والــذي كان لــه 
ــري يف تلــك  ــة، فقــد ُعرفــت مدرســة قــم وال ــاء شــخصيته العلمي ــر يف بن أكــر األث
الفــرة باهتامهــا البالــغ بشــأن احلديــث كــا أرشنــا، وهــذا مــا انعكــس بشــكل واضح 
عته األجــواء العلميــة التــي كانت  عــٰى توّجهــات الــرازي وميولــه العلميــة، فقــد شــجَّ
ثــن يف قــم والــري عــٰى اقتفــاء أثــر محلــة حديــث أهــل  ســائدة آنــذاك، ووفــرة املحدِّ
البيــت K واالنتهــال مــن مناهلهــم العذبــة، وقــد أثمــرت جهــوده يف آخــر املطــاف 

ضــت عــن ثاثــة مصنَّفــات سنشــر إليهــا الحقــًا إن شــاء اهلل.  وتخَّ
3 - من اأهّم م�سايخه:

ألــف - أبــو احلســن حمّمــد بــن عــي بــن الفضــل بــن تــام الدهقــان الكــويف، مــن 
ئهــا.   وجــوه الطائفــة وأجاَّ

قــال الطــويس بعــد أن عنونــه يف الفهرســت: )... كثــر الروايــة، لــه كتــب، منهــا: 
كتــاب الفــرج يف الغيبــة كبــر حســن...()22(.

ــب بســكن بســبب إعظامهــم  وقــال عنــه النجــايش بعــد أن ذكــر نســبه: )وكان ُلقِّ
لــه. وكان ثقــًة، عينــًا، صحيــح االعتقــاد، جيِّــد التصنيــف(، ثــّم عــدَّ كتبــه وعــدَّ منهــا 

)كتــاب الفــرج()23(، يعنــي )كتــاب الفــرج يف الغيبــة( الــذي ذكــره الطــويس.
واعتــاد الــرازي عــٰى هــذا الشــيخ اجلليــل يف تصنيــف )كتــاب الشــفاء واجلــاء( 
ــة الــرازي وحتّريــه عــن الرجــال  ــا يــدلُّ عــٰى دقَّ - كــا ســيأيت - إن دلَّ عــٰى يشء فإنَّ

.Q ــة اإلمــام املهــدي الثقــاة األثبــات املختّصــن واملهتّمــن بقضيَّ
بــاء - أبــو احلســن حمّمــد بــن جعفــر بــن األســدي )ت 312هـــ( وكيــل الناحيــة 

ســة يف الــري، )كان ثقــًة، صحيــح احلديــث( بحســب تعبــر النجــايش)24(. املقدَّ
ه الطــويس يف غيبتــه مــن الــوكاء الثقــاة الذيــن تــرد عليهــم التوقيعــات  وقــد عــدَّ
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ــات -: )ومــات  ة رواي ــّم قــال - بعــد أن أورد عــدَّ ــل املنصوبــن للســفارة، ث مــن ِقَب
ــع اآلخــر ســنة  ــه يف شــهر ربي ــن علي ــة مل يتغــرَّ ومل ُيطَع األســدي عــٰى ظاهــر العدال

ــة()25(. اثنتــي عــرة وثاثائ
ــد وثاقتــه وجالته،  وقــد ذكــره الشــيخ الصــدوق يف )مــن ال يضـــره الفقيه( بــا ُيؤكِّ
ــدًا أنَّ  ــان متعمِّ ــهر رمض ــن ش ــًا م ــر يوم ــن أفط ــذي روي فيم ــر ال ــا اخل ــال: )وأمَّ إذ ق
م  م عليــه أو بطعــام حمــرَّ عليــه ثــاث كفــارات، فــإيّن ُأفتــي بــه فيمــن أفطــر بجــاع حمــرَّ
عليــه، لوجود ذلــك يف روايــات أيب احلســن األســدي )ريض اهلل عنــه(، فيــا ورد عليــه 

س اهلل روحــه()26(. مــن الشــيخ أيب جعفــر حمّمــد بــن عثــان العمــري قــدَّ
ــدي  ــام امله ــة اإلم ــن بقضيَّ ــّد املهتّم ــن أش ــون م ــة يك ــل الناحي ــب أنَّ وكي وال ري
ــا نجــد الــرازي  ــاره Q، ومــن هن ــة يف نقــل أحوالــه وأخب Q، وممَّــن يتحــّرون الدقَّ
قــد جعــل هــذا الشــيخ املوثــوق مصــدرًا مــن مصــادره يف تصنيفــه لكتــاب )الشــفاء 

ــًا بدوهنــا كــا ســيأيت. ــًا بالواســطة وأحيان ــه أحيان واجلــاء(، فــكان يــروي عن
ــفيان  ــن س ــد ب ــن خال ــفيان ب ــن س ــي ب ــن ع ــن ب ــد اهلل احلس ــو عب ــم - أب جي
ــن  ــر م ــا يظه ــٰى م ــنة )352هـــ( ع ــًا س ــة، كان حّي ء اإلماميَّ ــاَّ ــن أج ــري، م البزوف

بعــض النقــول)27(.
و)الَبَزْوَفــري( بفتــح البــاء والــزاي وســكون الــواو وفتــح الفاء نســبة إىٰل  قريــة كبرة 

مــن أعــال قوســان قرب واســط وبغــداد عــٰى النهــر املوّفقي يف غــريبِّ دجلــة)28(. 
قــال عنــه النجــايش بعــد أن عنونــه: )شــيخ، ثقــة، جليــل مــن أصحابنــا. لــه كتب، 
، وكتــاب ثــواب األعــال، وكتــاب أحــكام العبيــد، قــرأت هــذا  منهــا: كتــاب احلــجِّ
الكتــاب عــٰى شــيخنا أيب عبــد اهلل G، كتــاب الــردِّ عــٰى الواقفــة، كتــاب ســرة النبــيِّ 

ــة K يف املركــن()29(. واألئمَّ
ــري  ــفيان البزوف ــن س ــي ب ــن ع ــن ب ــه: )احلس ــال بقول ــيخ يف الرج ــره الش وذك
خــاّص، ُيكنـّـٰى أبــا عبــد اهلل، لــه كتــب ذكرناهــا يف الفهرســت، روٰى عنــه التلعكري، 
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وأخرنــا عنــه مجاعــة منهــم: حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعــان، واحلســن بــن عبيــد اهلل، 
وأمحــد بــن عبــدون()30(.

ولكــن ممَّــا ُيؤَســف لــه أنَّ ترمجــة الرجــل قــد ســقطت مــن كتــاب الفهرســت كــا 
يظهــر مــن خــال التتّبــع.

ــة التــي  وعــٰى أيِّ حــاٍل، فهــذا الشــيخ الفاضــل هــو أحــد املصــادر واملنابــع املهمَّ
اعتمدهــا الــرازي يف كتابــه )الشــفاء واجلــاء( كــا ســيأيت.

دال - أبــو عــي أمحــد بــن إدريــس األشــعري القّمــي )ت 306هـــ(، مــن فقهــاء 
ــا. ــة ووجوهه اإلماميَّ

قــال الطــويس يف الفهرســت: )كان ثقــًة يف أصحابنــا فقيهــًا، كثــر احلديــث صحيحه، 
ــن  ــه احلســن ب ــا بســائر روايات ــدة، أخرن ــر الفائ ــر كث ــاب كب ــوادر كت ــاب الن ــه كت ول
عبيــد اهلل عــن أمحــد بــن جعفــر بــن ســفيان البزوفــري عــن أمحــد بــن إدريــس، ومــات 

أمحــد بــن إدريــس بالقرعــاء يف طريــق مّكــة ســنة ســّت وثاثائــة()31(.
وذكــره يف الرجــال قائــًا: )أمحــد بــن إدريــس القّمــي األشــعري، ُيكنـّـٰى أبــا عــي، 
وكان مــن القــّواد، روٰى عنــه التلعكــري، قــال: ســمعت منــه أحاديــث يســرة يف دار 

ابــن مّهــام، وليــس يل منــه إجــازة()32(.
وذكره النجايش با يوافق قول الطويس يف الفهرست)33(.

ــاين مــن البحــث - أنَّ  ــات - كــا ســيأيت يف القســم الث ويظهــر مــن بعــض الرواي
ــس  ــذا لي ــه، وه ــس وروٰى عن ــن إدري ــد ب ــد أدرك أمح ــاء ق ــفاء واجل ــب الش صاح
ــد  ــة، وق س ــة املقدَّ ــل الناحي ــدي وكي ــر األس ــن جعف ــد ب ــد أدرك حمّم ــتبعد، فق بمس
ــا يف نــصِّ الطــويس الســابق أنَّ  ، وقــد قرأن ــويّف األســدي ســنة )312هـــ( كــا مــرَّ ت
ــه  ــمعت من ــال: )س ــه، وق ــد روٰى عن ــه - ق ــم ل ــذ املرَج ــو تلمي ــري - وه التلعك
أحاديــث يســرة يف دار ابــن مّهــام، وليــس يل منــه إجــازة(، والتلعكــري هــو هــارون 

ــيأيت. ــا س ــه ك ــم ل ــذ املرَج ــن تامي ــري م ــٰى التلعك ــن موس ب
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4 - م�سنَّفاته:
ألمحد بن عي الرازي ثاثة كتب نصَّ عليها أصحاب الفهارس)34(، هي:

1 - كتــاب )الفرائــض(: واملقصــود بالفرائــض عنــد القدمــاء )املواريــث(، ففــي 
ــرؤ  ــإيّن ام ــاس، ف ــا الن ــض وعلِّموه ــوا الفرائ ــريف: »تعلَّم ــوي الشـ ــث النب احلدي
ــة  ــان يف الفريض ــف االثن ــٰى خيتل ــن حتَّ ــر الفت ــُيقَبض، وتظه ــم س ــوض، وإنَّ العل مقب
فــا جيــدان مــن يفصــل بينهــا«)35(، وأيضــًا: »تعلَّمــوا الفرائــض وعلِّموهــا النــاس، 

ــي«)36(. ت ــن ُأمَّ ــزع م ل يشء ُينَت ــو أوَّ ــٰى، وه ــو ُينس ــم، وه ــف العل ــا نص فإهنَّ
إالَّ  والطــاق  الفرائــض  النــاس عــٰى  يســتقيم  Q: »ال  اهلل  عبــد  أيب  وعــن 

.)37 بالســيف«)
ــه،  ــول الفق ــن حق ــل م ــذا احلق ــًا هب ــًا بالغ ــاء اهتام ــون والفقه ث ــمَّ املحدِّ ــد اهت وق
ــي  ــار، والت ــذا املض ــتقلَّة يف ه ــة املس ــة والفقهي ــب احلديثي ــن الكت ــد م ــت العدي وألَّف

ــض(. ــوان )الفرائ ــت عن محل
ومــن خــال تتّبــع كتــب الفهــارس، يظهــر لنــا أنَّ االبتــداء بالتصنيــف حتــت هــذا 
ــة K، كرفاعــة بــن موســٰى األســدي النّخــاس  العنــوان قــد بــدأ منــذ عصـــر األئمَّ
ــض  ب يف الفرائ ــوَّ ــاب مب ــه كت ــذي كان ل ــم L ال ــادق والكاظ ــاب الص ــن أصح م
كــا ذكــر النجــايش)38(، وصفــوان بــن ييــٰى )ت 210هـــ( مــن أصحــاب الكاظــم 
ــن  ــا م ــض()39(، وغرمه ــاب الفرائ ــه )كت ــن كتب ــدَّ م ــذي ُع ــواد K ال ــا واجل والرض

.K ــة ــاب األئمَّ أصح
2 - كتــاب )اآلداب(: واآلداب مصطلــح فقهــي يشــر إىٰل مــا يشــمل مســتحّبات 
ومكروهــات العمــل، فــآداب املائــدة تشــمل مســتحّبات املائــدة ومكروهاهتــا، وآداب 
ــتحّبات  ــمل مس ــه، وآداب القضــاء تش ــفر ومكروهات ــتحّبات الس ــمل مس ــفر تش الس
ــر  ــاء: )النظ ــاب القض ــّي يف كت ــق احل ــال املحقِّ ــذا...، ق ــه، وهك ــاء ومكروهات القض
ــًا  ــل اآلداب عنوان ــة()40(، فجع ــتحبَّة ومكروه ــان: مس ــي قس ــاين: يف اآلداب، وه الث
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شــامًا للمكروهــات أيضــًا، وهــو ال خيلــو مــن مســاحمة؛ ألنَّ األدب يف احلقيقــة هــو 
اجتنــاب املكــروه.

3 - الشفاء واجلالء يف الغيبة: وهو موضوع بحثنا.
وممَّــا ُيؤَســف لــه أنَّ هــذه الكتــب مفقــودة يف عصـــرنا، ومل حتفــظ لنــا األّيــام منهــا 

ســوٰى مــا نقلــه الطــويس يف غيبتــه عــن كتــاب الشــفاء واجلــاء كــا ســيأيت.
ــة  ــيعي يف احلمل ــراث الش ــن ال ــف م ــا ُأتل ــت في ــد ُأتلف ــب ق ــذه الكت ــلَّ ه ولع
دنــا عليــه مــرارًا  الســلجوقية التــي أتلفــت جــزءًا كبــرًا مــن هــذا الــراث، وهــو مــا أكَّ

ــيني()41(. ــل احلس ــول املقت ــا )ُأص يف كتابن
نــا مــن خــال التتّبــع والتأّمــل يف الفهرســت ورجــال  والســبب يف هــذا التأكيــد أنَّ
ــر األُصــول التالفــة كانــت موجــودة يف وقــت تأليــف هذيــن  النجــايش نجــد أنَّ أكث
ل وأهــّم حادثــة وقعــت بعــد  الكتابــن ثــّم اختفــت بعــد ذلــك، ومــن املعلــوم أنَّ أوَّ
ــد مســؤولية هــذه احلملــة عــن ضيــاع  ذلــك هــي احلملــة الســلجوقية، وهــو مــا ُيؤكِّ

هــذا الــراث.
ــد للــراث الشــيعي،  ــا عــن حجــم مــا تســبَّبت بــه هــذه احلملــة مــن تدمــر متعمِّ أمَّ
ــة بــن الســورين -:  ث عــن حملَّ ــا احلمــوي عــن ذلــك بقولــه - وهــو يتحــدَّ ثن فُيحدِّ
ــا،  ــا وأعمره ــن حماهّل ــن أحس ــت م ــداد، وكان ــرخ بغ ــت بك ــرة كان ــة كب ــم ملحلَّ )اس
وهبــا كانــت خزانــة الكتــب التــي وقفهــا الوزيــر أبــو نصـــر ســابور بــن أردشــر وزير 
هبــاء الدولــة بــن عضــد الدولــة، ومل يكــن يف الدنيــا أحســن كتبــًا منهــا، كانــت كّلهــا 
ــالِّ  ــن حم ــرق م ــا ُأح ــت في رة، واحرق ــرَّ ــم املح ــرة وُأصوهل ــة املعت ــوط األئمَّ بخط
ل ملــوك الســلجوقية إىٰل بغــداد ســنة 447هـــ()42(. الكــرخ عنــد ورود طغــرل بــك أوَّ
ــعت بعــد ذلــك، ففــي عــام )449هـــ( - عــٰى مــا ذكــر ابــن  بــل إنَّ الفتنــة قــد توسَّ
اجلــوزي - دخلــوا إىٰل  دار شــيخ الطائفــة الطــويس، وأحرقــوا كتبــه وكرســيه الــذي 

كان جيلــس عليــه للتدريــس)43(.
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5 - معتقده ووثاقته:
كان أمحــد بــن عــي الــرازي إمامّيــًا اثنــي عشـــريًا، وهــذه حقيقــة واضحــة ال حتتاج 
إىٰل جهــد يف إثباهتــا، ويكفــي أن نذكــر هنــا تصنيفــه لكتــاب )الشــفاء واجلــاء( الــذي 

.Q تــدور أحاديثــه حــول غيبــة اإلمــام الثاين عشـــر
كــا ُيمكننــا أن نلمــس هــذه احلقيقــة بوضــوح مــن خــال التأّمــل يف مضامــن مــا 
بقــي مــن روايــات هــذا الكتــاب يف غيبــة الشــيخ الطــويس، فــإنَّ هــذه الروايــات قــد 

ــد إماميَّتــه، بــل اثنــي عشـــريته بشــكل قاطــع ال لبــس فيــه. نــت مــا ُيؤكِّ تضمَّ
ــا نحــن بحاجــة إىٰل أن نبــذل جهــدًا مــن أجــل إثبــات وثاقتــه أو حتســينه  وإنَّ
، عــٰى  ــوِّ ــه مــن املتَّهمــن بالغل ــٰى ، وذلــك لكون ــه كحــدٍّ أدن أو رفــع التهمــة عن
ــده يف  ــاء( واعتم ــفاء واجل ــه )الش ــن كتاب ــد استحس ــويس ق ــن أنَّ الط ــم م الرغ

غيبتــه.
فنحــن إذن أمــام معركــة رجاليــة رشســة ال بــدَّ لنــا مــن خوضهــا، وســتكون لنــا 

حماولتــان يف هــذا املجــال:
أ -  حماولة رفع هتمة الغلوِّ عنه.

ب - حماولة توثيقه أو حتسينه كحدٍّ أدنٰى.
اأ - حماولة رفع تهمة الغلوِّ عنه:

.)44() قال فيه الطويس: )مل يكن بذلك الثقة يف احلديث، ومتَّهم بالغلوِّ
وقال النجايش: )قال أصحابنا: مل يكن بذاك، وقيل: فيه غلّو وترّفع()45(.

وبنــاًء عــٰى كــون فهرســت الطــويس أســبق مــن رجــال النجــايش مــن حيــث زمــن 
ــل  ــرأي مــن الطــويس، ب ــذا ال ــس ه ــد اقتب ــف، فيمكــن القــول أنَّ النجــايش ق التألي
يمكــن القــول: أنَّ هــذا الــرأي يف األصــل هــو رأي احلســن بــن عبيــد اهلل الغضائــري، 
ــه كان يف  ثنــي أيب أنَّ فقــد قــال أمحــد بــن احلســن الغضائــري بشــأن املرَجــم لــه: )حدَّ

مذهبــه ارتفــاع، وحديثــه ُيعــَرف تــارًة وُينَكــر ُأخــرٰى()46(.
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ــاع يف  ــبة االرتف ح بنس ــرَّ ــن صـ ل م ــو أوَّ ــري ه ــد اهلل الغضائ ــن عبي ــن ب فاحلس
ــة K، فقــد جــاء يف  املذهــب إىٰل املرَجــم لــه، وهــو تعبــر آخــر عــن الغلــوِّ يف األئمَّ
ــارة، يريــدون  ــه ارتفــاع، ومرتفــع القــول، وكان مــن الطّي ــة: )ويف مذهب ــة الدراي هناي

ــوغ()47(. ــا ال يس ــة K إىٰل م ــاوز باألئمَّ ــه التج ــك كّل بذل
ــا قــد  والغضائــري هــو ُأســتاذ الطــويس والنجــايش يف الرجــال، وأغلــب الظــّن أهنَّ
د ناقلــن واضــح يف نّصيهــا: )متَّهــم بالغلــو(،  نقــا هــذه التهمــة عنــه، فكوهنــا جمــرَّ

)قــال أصحابنــا(، )وقيــل: فيــه(.
ــايش  ــل النج ــو زمي ــري - وه ــن الغضائ ــب أنَّ اب ــاليل: )ال ري ــيِّد اجل ــال الس ق
والشــيخ الطــويس - هــو مثلهــا يف عــدم املعــارصة ألكثــر الــرواة الذيــن ذكروهــم يف 
ــا اعتمــدوا يف مــا ذكــروه مــن أحواهلــم عــٰى مــا أخــذوه مــن املشــهور  كتبهــم، وإنَّ
بــن علــاء الرجــال عنــد الطائفــة، وأقرهبــم إليهــم أبــوه احلســن الغضائــري الــذي 

ــال()48(. ــة بالرج ــتهر باملعرف اش
ــن  ــا ع ــة ونزعه ــذه التهم ــي ه ــاه نف ــًا باجتِّ ــا طريق ــح لن ــب ويفت ن اخلط ــوِّ ــا هُي وممَّ
ــن   ــن القّمي دين م ــدِّ ــري واملتش ــون الغضائ ــات وطع ــو أنَّ تضعيف ــه، ه ــم ل املرَج
ــم ال يســتندون يف ذلــك إىٰل  قــن يف الرجــال؛ ألهنَّ ــد كثــر مــن املحقِّ غــر معتــرة عن
الشــهادة واحلــّس، بــل يعتمــدون عــٰى النظــر يف حمتويــات الروايــات، فــإذا وجــدوا 
ــبوا  ــة نس ــم اخلاصَّ ــة نظره ــن وجه ــاع م ــوِّ أو االرتف ــوم الغل ــه مفه ــق علي ــا ينطب م
ــع  ــيتَّهمونه بوض ــم س ــذب؛ ألهنَّ ــبوه إىٰل الك ــل نس ــاع، ب ــوِّ أو االرتف ــراوي إىٰل الغل ال
تلــك الروايــات، ومــا ذلــك إالَّ الشــتاهلا عــٰى بعــض املفاهيــم التــي ال تنســجم مــع 

ــة. ــام اإلمام ــاّص ملق ــم اخل فهمه
ــوِّ  ــن يف الغل ث ــن واملحدِّ ــض املتكلِّم ــرط بع ــن أف ــي: )ولك ــة املجلسـ م ــال العالَّ ق
ــة K، وعجزهــم عــن إدراك غرائــب أحواهلــم  لقصورهــم عــن معرفــة األئمَّ
ــب  ــض غرائ ــم بع ــاة لنقله ــرواة الثق ــن ال ــر م ــوا يف كث ــؤوهنم، فقدح ــب ش وعجائ
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ــم  ــول بأهنَّ ــم، أو الق ــهو عنه ــي الس ــوِّ نف ــن الغل ــم: م ــال بعضه ــٰى ق ــزات، حتَّ املعج
ــون()49(. ــا يك ــا كان وم ــون م يعلم

وللوحيــد البهبهــاين كام مهــمٌّ يف املقــام حيــث يقــول: )اعلــم أنَّ الظاهــر أنَّ كثــرًا 
 K ــة مــن القدمــاء ســّيا القمّيــن منهــم )والغضائــري منهــم( كانــوا يعتقــدون لألئمَّ
ــة مــن الرفعــة واجلالــة ومرتبــة معيَّنــة مــن العصمــة والكــال بحســب  منزلــة خاصَّ
ــّدي  ــّدون التع ــوا َيع ــا، وكان ــّدي عنه زون التع ــوِّ ــوا جُي ــا كان ــم، وم ــم ورأهي اجتهاده
ــم  ــهو عنه ــي الس ــل نف ــوا مث ــم جعل ــٰى أهنَّ ــم، حتَّ ــب معتقده ــّوًا حس ــًا وغل ارتفاع
ــا جعلــوا مطلــق التفويــض إليهــم أو التفويــض الــذي اخُتِلــَف فيــه كــا  غلــّوًا، بــل ربَّ
ــم،  ــادات عنه ــوارق الع ــن خ ــب م ــل العجائ ــم ونق ــة يف معجزاهت ــنذكر، أو املبالغ س
أو اإلغــراق يف شــأهنم وإجاهلــم وتنزهيهــم عــن كثــر مــن النقائــص، وإظهــار كثــر 
قــدرة هلــم وذكــر علمهــم بمكنونــات الســاء واألرض، ارتفاعــًا أو مورثــًا للتهمــة به، 
ســّيا بجهــة أنَّ الغــاة كانــوا خمتفــن يف الشــيعة خملوطــن هبــم مدلســن. )وباجلملــة( 
ــا كان يشء عنــد  الظاهــر أنَّ القدمــاء كانــوا خمتلفــن يف املســائل األُصوليــة أيضــًا، فربَّ
ــّوًا أو تفويضــًا أو جــرًا أو تشــبيهًا أو غــر ذلــك، وكان  بعضهــم فاســدًا أو كفــرًا غل
ــا كان منشــأ جرحهــم باألُمــور  عنــد آخــر ممَّــا جيــب اعتقــاده أو ال هــذا وال ذاك، وربَّ
ــاب  ــاه أرب ع ــًا وادَّ ــا آنف ــا أرشن ــم ك ــا منه ــرة فيه ــة الظاه ــدان الرواي ــورة وج املذك
ــا كان املنشــأ روايتهــم املناكــر عنــه، إىٰل  املذاهــب كونــه منهــم أو روايتهــم عنــه، وربَّ
ــا يصــل التأّمــل يف جرحهــم بأمثــال األُمــور املذكــورة(. غــر ذلــك، فعــٰى هــذا ربَّ

ــا  ــه - يعنــي أمحــد بــن حمّمــد بــن عيســٰى - والغضائــري ربَّ إىٰل أن قــال: )ثــّم اعلــم أنَّ
ــه  ، وكأنَّ ــوِّ ــباه إىٰل الغل ــا نس ــد م ــًا بع ــث أيض ــع احلدي ــذب ووض ــراوي إىٰل الك ــبان ال ينس
ــل()50(. ــا كان غرمهــا أيضــًا كذلــك، فتأمَّ لروايتــه مــا يــدلُّ عليــه، وال خيفــٰى مــا فيــه، وربَّ
ويقــول الشــيخ جعفــر الســبحاين: )وعــٰى ذلــك، فليــس مــن البعيــد أنَّ الغضائري 
ونظــراءه الذيــن ينســبون كثــرًا مــن الــرواة إىٰل الضعــف واجلعــل، كانــوا يعتقــدون يف 
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ــة K عقيــدة ُأولئــك املشــايخ، فــإذا وجــدوا أنَّ الروايــة ال توافــق  حــقِّ النبــيِّ واألئمَّ
مــوه بالكــذب ووضــع احلديــث. واآلفــة كلُّ اآلفــة هــو أن يكــون مــاك  معتقدهــم اهتَّ
ــرح  ــب ط ــك يوج ــإنَّ ذل ــة، ف ــليقته اخلاصَّ ــخص وس ــدة الش ــة عقي ــح الرواي تصحي
ــام كثــر مــن املشــايخ. والظاهــر أنَّ الغضائــري  كثــر مــن الروايــات الصحيحــة، واهتِّ
ــان  ــل اتق ــد جع ــرواة، فق ــق ال ــات وتوثي ــح الرواي ــاّص يف تصحي ــذاق خ ــه م كان ل
الروايــات يف املضمــون، حســب مذاقــه، دليــًا عــٰى وثاقــة الــراوي، وألجــل ذلــك 
ــه رأٰى كتبهــم  فهــم غــره، ألجــل أنَّ ة مــن القّميــن، ممَّــن ضعَّ ــات عــدَّ ــح رواي صحَّ
ــه مــع  ــة يف املضمــون، وخمالفت ــه جعــل ضعــف الرواي وأحاديثهــم صحيحــة. كــا أنَّ
ــة، دليــًا عــٰى ضعــف الروايــة، وكــون الــراوي جاعــًا  معتقــده يف مــا يرجــع إىٰل األئمَّ

للحديــث()51(.
وممَّــا يــدلُّ عــٰى كــون الغضائــري قــد اســتند يف طعنــه عــٰى النظــر واالجتهــاد دون 
احلــسِّ والشــهادة، قولــه: )وحديثــه ُيعــَرف تــارًة وُينَكــر ُأخــرٰى(، يعنــي ُيؤَخــذ بــه 
تــارًة وُيــَردُّ ُأخــرٰى كــا ذكــر علــاء الدرايــة)52(، فهــذا يــدلُّ عــٰى أنَّ الغضائــري قــد 
نتــه أحاديــث املرَجــم لــه مــن مفاهيــم ُتَعــدُّ منكــرة  اســتند يف حكمــه عــٰى مــا تضمَّ
يف نظــره اخلــاّص، وهــذه مســألة ذوقيــة نســبية غــر خاضعــة لضابطــة متَّفــق عليهــا 
بــن أعــام الطائفــة، فــا كان يف نظــر الغضائــري غلــّو وارتفــاع قــد ال يكــون كذلــك 
يف نظــر غــره، ولــذا نجــد الطــويس يستحســن كتــاب )الشــفاء واجلــاء( وينقــل عنــه 
ــه مل جيــد فيــه مــا يتعــارض مــع ذوقــه  رغــم هتمــة الغلــّو التــي ُألصقــت بمصنِّفــه؛ ألنَّ

اخلــاّص يف فهــم العقيــدة االثنــي عريــة.
ــا  وهبــذا نخلــص إىٰل عــدم ثبــوت هتمــة الغلــّو واالرتفــاع بحــقِّ املرَجــم لــه، وأهنَّ
ــا كانــت نتيجــة للجــدل الفكــري الــذي كان حمتدمــًا يف ذلــك العــر حــول فهــم  ربَّ

مقامــات اإلمامــة.
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ب - حماولة توثيقه اأو حت�سينه كحدٍّ اأدنى:
ــن  ــا م ــا يمكنن ــس م ــد، ونتلم ــن جدي ــث م ــة البح ــتأنف رحل ــا أن نس ــي علين بق
د ردِّ التهمــة ونفيها  خالــه إثبــات وثاقــة الــرازي أو حســنه عٰى أقــّل تقديــر؛ فــإنَّ جمــرَّ
عــن الــراوي ال ينفــع إالَّ عــٰى القــول بأصالــة العدالــة لــكلِّ إمامــي مل يثبــت فســقه، 
مــة احلــّي يف ترمجــة )أمحــد بــن إســاعيل بــن ســمكة()53(،  وهــو مــا يظهــر مــن العاَّ
ــا مــن يعتــر وثاقــة الــراوي أو حســنه يف حّجيــة خــره، فــا بــدَّ لــه مــن مبــارشة  أمَّ

ــه تضعيــف وال توثيــق. البحــث بشــأن كّل راٍو مل يثبــت بحقِّ
وليــس أمامنــا ســوٰى إعــادة النظــر يف وثاقــة املرَجــم لــه مــن خــال منهــج مجــع 
القرائــن والشــواهد املفيــدة لإلطمئنــان، وهــو أحــد الطــرق املتَّبعــة يف حتصيــل وثاقــة 

الــراوي.
قــال الشــيخ جعفــر الســبحاين: )إنَّ ســعي املســتنبط عــٰى مجــع القرائــن والشــواهد 
ها،  ــدِّ ــرق وأس ــق الط ــن أوث ــا، م ــراوي أو خافه ــة ال ــٰى وثاق ــان ع ــدة لاطمئن املفي
ــف عــٰى وجــود قابليــات يف الســالك وصاحيــات  ولكــن ســلوك ذاك الطريــق يتوقَّ
فيــه، ألزُمهــا التســّلط عــٰى طبقــات الــرواة واإلحاطــة عــٰى خصوصيــات الــراوي، 
ــة والكثــرة، ومــدٰى  مــن حيــث املشــايخ والتاميــذ، وكّميــة رواياتــه مــن حيــث القلَّ
ــا  ، ولكنه ــنَّ ــط مع ــت ضاب ــدرج حت ــي ال تن ــور الت ــن األُم ــك م ــر ذل ــه، إىٰل غ ضبط

تــورث االطمئنــان الــذي هــو علــم عرفــًا وال شــكَّ يف حّجيتــه()54(.
ونحــن ال نريــد هنــا اســتيعاب مجيــع القرائــن والشــواهد التــي تــورث اإلطمئنــان 
ــذا  ــق ه ــة  لتوثي ــة متواضع د حماول ــرَّ ــي جم ــا ه ــنه، وإنَّ ــه أو حس ــم ل ــة املرَج بوثاق
ــن  ــا يتمكَّ ات، وربَّ ــر لدينــا مــن معطيــات ومــؤرشِّ الرجــل أو حتســينه بحســب مــا توفَّ
ــاَّ  ــًة ع ــلُّ أمّهي ــرٰى ال تق ــواهد ُأخ ــن وش ــة  قرائ ــن إضاف ــأن م ــون وذوو الش املختّص

ســنذكر.
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وعىٰل أيِّ حال، فمن تلك القرائن والشواهد:
ــدح  ــاة )م ــن الثق ــة ع ــنِّ أنَّ الرواي ــل الف ــر أه ــد ذك ــاة: فق ــن الثق ــه ع 1 - روايت
وأمــارة لاعتــاد()55(، بــل ال ُيســَتبعد البعــض إشــعارها بالوثاقــة، )إذ الغالــب يف مــن 

ــه متَّصفــًا بحاهلــم()56(. يــروي عــن الثقــاة كون
وال شــكَّ أنَّ أقــلَّ مــا يمكــن أن يســتفاد مــن هــذه املســألة هــو أن نتَّخذهــا ولــو 
قرينــة تضــاف إىٰل غرهــا مــن القرائــن، لنصــل مــن خــال املجمــوع إىٰل اإلطمئنــان 

بالوثاقــة أو احلســن. 
وقــد أرشنــا فيــا مضـــٰى إىٰل اهتــام املرَجــم له وحرصــه عــٰى االعتاد عــٰى مصادر 
ــن  ــات أيب احلس ــٰى رواي ــاده ع ــاء، كاعت ــفاء واجل ــاب الش ــه لكت ــة يف تصنيف موثوق
ــذي  ــكن ال ــب بس ــويف امللقَّ ــان الك ــام الدهق ــن ت ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب حمّم
ــدي )ت  ــر األس ــن جعف ــد ب ــن حمّم ــات أيب احلس ــاة، ورواي ء والثق ــاَّ ــن األج كان م
ســة الــذي كان )ثقــًة، صحيــح احلديــث( بحســب تعبر  312هـــ( وكيــل الناحيــة املقدَّ
النجــايش، والــذي )مــات عــٰى ظاهــر العدالــة مل يتغــرَّ ومل ُيطَعــن عليــه( بحســب مــا 
ذكــر الشــيخ الطــويس، وروايــات الشــيخ الثقــة اجلليــل أيب عبــد اهلل احلســن بــن عــي 
ــة أيب  ــه الثق ــيخ الفقي ــات الش ــري، ورواي ــفيان البزوف ــن س ــد ب ــن خال ــفيان ب ــن س ب

عــي أمحــد بــن إدريــس األشــعري القّمــي )ت 306هـــ(.
ة  2 - قــال البهبهــاين - يف الفائــدة الثالثــة يف ســائر أمــارات الوثاقــة واملــدح والقــوَّ
ة(، إىٰل أن  ــوَّ ــة والق ــارة اجلال ــو أم ــه، وه ــل عن ــة اجللي ــا رواي ــده -: )ومنه ــن فوائ م
قــال: )وإذا كان اجلليــل ممَّــن يطعــن عــٰى الرجــال يف الروايــة عــن املجاهيــل ونظائرها 

ــا يشــر روايتــه عنــه إىٰل الوثاقــة()57(. فربَّ
فروايــة الثقــة اجلليــل عــن الــراوي مفيــدة للمــدح عــٰى أقــلِّ تقديــر، وكلَّــا ارتفــع 
ــا ارتفــع مــؤرشِّ اإلشــعار باملــدح يف املــروي  مــؤرشِّ الوثاقــة واجلالــة يف الــراوي كلَّ

عنــه.
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وقــد روٰى عــن املرَجــم لــه - كــا ســيأيت - اثنــان مــن ثقــاة الطائفــة ووجوههــا 
ــد بــن أمحــد بــن داود  ــو احلســن حمّم ئهــا، ومهــا: شــيخ القّميــن ووجههــم أب وأجاَّ
القّمــي )ت 368هـــ(، وُأســتاذ النجــايش ووجــه الطائفــة يف بغــداد أبــو حمّمــد هــارون 

بــن موســٰى بــن أمحــد التلعكــري الشــيباين )ت 385هـــ(.
وال ريــب أنَّ اتِّصــال هذيــن اجلليلــن بالــرازي وروايتهــا لكتبــه - كــا ســيأيت - 
هــو مــن أمــارات املــدح عــٰى أقــلِّ تقديــر، فــإذا أضفنــا إىٰل ذلــك )روايتــه عــن الثقــاة( 

- كــا مــرَّ - كان نــورًا عــٰى نــور.
ــن  ــن داود - م ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمّم ــة  أيب احلس ــر رواي ــن أن نعت ــل يمك 3 - ب
ــٰى  ة ع ــوَّ ــدح والق ــن امل ــفة ع ــتقلَّة كاش ــة مس ــا قرين ــدِّ ذاهت ــًا - بح ــه قّمي ــث كون حي
، وذلــك بعــد ماحظــة مــا ذكــره أهــل االختصــاص مــن كــون روايــة القّميــن  األقــلِّ
ة كحــدٍّ أدنــٰى، وذلــك ملــا ُعرفــوا  عــن شــخص أمــارة عــٰى الوثاقــة أو املــدح والقــوَّ
قــن يف الرجــال يعتمــدون  د يف اعتــاد احلديــث، ولذلــك نجــد املحقِّ ــه مــن التشــدِّ ب
ــم جيرحــون  عــٰى توثيقــات القّميــن لتشــّددهم، ويركــون طعوهنــم لتســـّرعهم، )ألهنَّ
الرجــال بأدنــٰى كلمــة، فلــو ترّضــوا عــٰى أحــد صــار توثيقــًا لــه، ودليــًا عــٰى ســامة 
معتقــده، وعليــه يكــون توثيقهــم قــد جــاء بعــد الفحــص الشــديد والتنقيــب العــايل، 

فمــن اعتمــده القّميــون فقــد جــاوز القنطــرة()58(.
ــه  ــه، فإنَّ ــم عن ــه أو روايته ــن علي ــاد القّمي ــا اعت ــاين: )ومنه ــد البهبه ــال الوحي ق

ــة()59(. ــل الوثاق ــاد، ب ــارة االعت أم
وقــال التســري - عــن حمّمــد بــن عبــد اهلل اهلاشــمي -: عنونــه النجــايش قائــًا: 

)لــه كتــاب يرويــه القّميــون يــدلُّ عــٰى حســنه، ألنَّ مســلكهم التدقيــق...()60(.
4 - بــل يمكــن القــول إنَّ مــا وصفــه بــه الشــيخ مــن كونــه )ليــس بــذاك الثقــة يف 

ــه )مل يكــن بــذاك( هــو نــوع مــدح لــه. احلديــث( أو مــا وصفــه بــه النجــايش مــن أنَّ
قــال الوحيــد البهبهــاين: )ومنهــا: قوهلــم: ليــس بــذاك، وقــد أخــذه خــايل G ذّمــًا، 
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ــه ليــس بحيــث يوثــق بــه وثوقــًا تاّمــًا، وإن  وال خيلــو مــن تأّمــل، الحتــال أن ُيــراد أنَّ
كان فيــه نــوع وثــوق مــن قبيــل قوهلــم: ليــس بــذاك الثقــة، ولعــلَّ هــذا هــو الظاهــر، 

ــل()61(. فُيشــِعر عــٰى نــوع مــدح، فتأمَّ
وواضــح أنَّ مــا دعانــا الوحيــد البهبهــاين للتأّمــل فيــه هــو قوهلــم: )ليــس بــذاك(، 
ــه من  ــا قوهلــم: )ليــس بــذاك الثقــة( أو )ليــس بــذاك الثقــة يف احلديــث(، فالظاهــر أنَّ أمَّ
ــه ليــس بحيــث ُيوَثــق بــه وثوقــًا  : )الحتــال أن ُيــراد أنَّ ألفــاظ املــدح عنــده، إذ لعــلَّ
تاّمــًا وإن كان فيــه نــوع وثــوق مــن قبيــل قوهلــم: ليــس بــذاك الثقــة(، أي الحتــال أن 
يســتفاد مــن قوهلــم: )ليــس بــذاك( مــا يســتفاد مــن قوهلــم: )ليــس بــذاك الثقــة( يف 

الداللــة عــٰى املــدح واحلســن.
ــًا،  ــدَّ قدح ــا ُع ــه ربَّ ــذاك، فإنَّ ــم: ليس ب ــك قوهل ــي: )وكذل ــيِّد األعرج ــال الس ق
ــه أكثــر مــا ُيســَتعمل يف نفــي املرتبــة العليــا، كــا يقــال: ليــس بذلــك  وأنــت تعلــم أنَّ
الثقــة، وليــس بذلــك الوجــه، وليــس بذلــك البعيــد، فــكان فيــه نــوع مــن املــدح()62(.
وقــال املازنــدراين بعــد أن نقــل أقــوال علــاء الرجــال يف حــقِّ الــرازي: )وداللــة 
.)63() قوهلــم: مل يكــن بــذاك الثقــة، أو: مل يكــن بــذاك، عــٰى املــدح أقــرب منــه إىٰل الــذمِّ
لنــا فيــا نقلــه الشــيخ الطــويس مــن روايــات عــن املرَجــم لــه، ال نجــد  5 - لــو تأمَّ
فيهــا مــا خيالــف اخلطــوط العريضــة الثابتــة ملذهــب االثنــي عشـــرية، ولــو فتَّشــنا يف 
نــا لــن نعثــر فيهــا عــٰى شـــيء ممَّــا تعــارف الغــاة  تلــك الروايــات روايــة روايــة فإنَّ
ــا روايــات كثــرة نســبيًا، وهــي ذات طابــع عقائــدي  عــٰى تناقلــه يف رواياهتــم، مــع أهنَّ

عــٰى األغلــب، ومشــحونة باملفاهيــم العقائديــة.
ــض  ــل التفوي ــدة أه ــٰى عقي ــرّد ع ــت ال ن ــات تضمَّ ــك الرواي ــض تل ــل إنَّ بع ب

ــّو)64(. ــاين الغل ــد مع ــروف - أح ــو مع ــا ه ــض - ك ــا، والتفوي وإبطاهل
ــم  ــا نســتطيع أن ُنعمِّ ــا كتــاب الشــفاء واجلــاء كامــًا، ولكنَّن ونحــن وإن مل يصلن
ــه يــدلُّ  هــذا احلكــم عــٰى ســائر رواياتــه بدليــل استحســان الشــيخ الطــويس لــه، فإنَّ
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عــٰى ســامة املفاهيــم العقائديــة التــي اشــتملت عليهــا روايــات الكتاب، وانســجامها 
ــة للمذهــب اإلمامــي االثنــي عــري. مــع اخلطــوط العامَّ

واخلاصــة: أنَّ هتمــة الغلــوِّ واالرتفــاع مل تثبــت بحــقِّ املرَجــم لــه، بــل هنــاك مــن 
ل مــن ضــمِّ تلــك القرائــن إىٰل  تــه، بــل قــد يتشــكَّ القرائــن مــا يــدلُّ عــٰى حســنه وقوَّ

بعضهــا مــا جيعلنــا نقــرب مــن االطمئنــان بوثاقتــه.
ــن يف  ــن األم ــيِّد حمس ــن: الس ري ــن املتأخِّ ــه م ــج يف توثيق ــذا املنه ــلك ه ــن س وممَّ
أعيــان الشــيعة - معتمــدًا عــٰى بعــض مــا أرشنــا إليــه مــن قرائــن وشــواهد -،  حيــث 
ء كتبــه، واستحســان الشــيخ كتابــه، وروٰى  ــد وثاقتــه روايــة األجــاَّ قــال: )أقــول: ُيؤيِّ
ــارًة إىٰل  ــل إش ه إىٰل القي ــوَّ ــب غل ــايش نس ــرًا، والنج ــة كث ــاب الغيب ــه يف كت ــيخ عن الش
عــدم ثبوتــه عنــده، وكثــرًا مــا كانــوا يــرون مــا ليــس بغلــّو غلــّوًا، واهلل أعلــم()65(.

6 - وقفة مع كتاب ال�سفاء واجلالء يف الغيبة:
ة نقــاط ينبغــي التنبيــه  فيــا يرتبــط بكتــاب الشــفاء واجلــاء يف الغيبــة توجــد عــدَّ

عليهــا:
ــة(  ــاء يف الغيب ــفاء واجل ــاب )الش ــب كت ــي نس ــّص تارخي ــدم ن ــلَّ أق ــف - لع أل
ــه  ألمحــد بــن عــي الــرازي هــو الفهرســت للشــيخ الطــويس)66(، قــال - بعــد عنونت
ــه -: )ولــه كتــاب الشــفاء واجلــاء يف الغيبــة حســن()67(. ونقــل هتمــة الغلــّو يف حقِّ
ــد عليــه النجــايش  ونــصَّ عــٰى وجــوده يف رجالــه)68(، ثــّم نــصَّ عليــه بعــد  ثــّم أكَّ

ذلــك ابــن شــهر آشــوب يف املعــامل)69(.
ــن   ري ــارس املتأخِّ ــاب الفه ــن أصح ــف م ــم للمصنِّ ــن ترج ــه كلُّ م ــد علي ــّم أكَّ ث
كالشــيخ الطهــراين يف الذريعــة)70(، والســيِّد األمــن يف األعيــان)71(، وعمــر كحالــة يف 

ــن)72(.  ــم املؤلِّف معج
ــول  ــن األُص ــو م ــه، فه ــب يف موضوع ــدم الكت ــن أق ــر م ــاب ُيعَت ــذا الكت وه
ــتفاد  ــا يس ــه، وربَّ ــويس يف غيبت ــيخ الط ــا الش ــرف منه ــي اغ ــة الت ــة القديم التارخيي
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مــن بعــض القرائــن أنَّ املصنِّــف قــد بــدأ بجمــع روايــات هــذا الكتــاب مــع بدايــات 
ــوع  ــول موض ــتعًا ح ــدل مش ــرة كان اجل ــذه الف ــري)73(، ويف ه ــع اهلج ــرن الراب الق
لنــا يف كثــرة الكتــب املصنَّفــة يف الغيبــة يف هــذه الفــرة لعرفنــا أنَّ هــذا  الغيبــة، ولــو تأمَّ

ــذاك. ــاء آن ــال العل ــغلت ب ــي ش ــة الت ــاور العقائدي ــّم املح ــن أه ــوع كان م املوض
بــاء - إنَّ النــصَّ الوحيــد الــذي اشــتمل عــٰى روايــات الشــفاء واجلــاء هــو كتاب 

الغيبــة لشــيخ الطائفــة أيب جعفــر حمّمد بــن احلســن الطــويس )ت 460هـ(.
نــا لســنا بحاجــة إىٰل تعريــف القــارئ الكريــم بالشــيخ الطــويس، وبيــان  وأعتقــد أنَّ
ــر  ــب تعب ــو - بحس ــة، فه ــاء اإلماميَّ ــن عل ــة ب ــه العلمي ــة ومنزلت ــه الروحي مكانت
الشــيخ عّبــاس القّمــي -: )عــاد الشــيعة، ورافــع اعــام الشـــريعة، شــيخ الطائفة عٰى 
االطــاق، ورئيســها الــذٰى ُتلــوٰى إليــه األعنــاق، صنَّــف يف مجيــع علــوم اإلســام، 
ــه  ــاع، ووقع عٰى قدم ــه األس ــألت تصانيف ــد م ــام، وق ــك واإلم ــدوة يف ذل وكان الق

وفضلــه اإلمجــاع، مــن أكــر جهابــذة اإلســام()74(.
ــة  ــن غيب ــت ع ث ــي حتدَّ ــادر الت ــرز املص ــدم وأب ــن أق ــو م ــة فه ــه يف الغيب ــا كتاب وأمَّ
اإلمــام املهــدي Q، وتكمــن أمّهيــة هــذا الكتــاب - باإلضافــة إىٰل انتســابه إىٰل شــيخ 
الطائفــة ورئيســها - يف اشــتاله عــٰى روايــات مجلــة مــن األُصــول التارخييــة املفقــودة، 
ــد اهلل  ــن عب ــعد ب ــة( لس ــة واجلعفري ــٰى املحّمدي ــردِّ ع ــاء يف ال ــاب )الضي ــل كت مث
األشــعري القّمــي )ت 301هـــ(، وكتــاب )أخبــار الــوكاء األربعــة( ألمحــد بــن عــي 
بــن نــوح الســرايف، وكتــاب )الشــفاء واجلــاء يف الغيبــة( ألمحــد بــن عــي الــرازي، 

ــة. وغرهــا مــن األُصــول التارخيي
ــا  ــب تتّبعن ــاء - بحس ــفاء واجل ــاب الش ــن كت ــويس ع ــيخ الط ــل الش ــد نق وق
ــول  ــن فص ــول م ــتَّة فص ــٰى س ــة ع ق ــة ومفرَّ ع ــي موزَّ ــة، وه ــا - )30( رواي وحتقيقن

ــايل: ــة وكالت ــاب الثاني الكت
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1 - فصــل يف الــكام يف الغيبة: تســعة أحاديــث: )109(، )148(، ) 150(، )151(، 
.)180( ،)174( ،)154( ،)153( ،)152(

ــة  ــياء اعتباري ــا فأش ته ــان وصحَّ ــب الزم ــكام يف والدة صاح ــا ال ــل فأمَّ 2 - فص
وأشــياء إخباريــة: مخســة أحاديــث: )195(، )206(، )بــدون ترقيــم(، )208(، )216(.
نــة ملــن رآه Q: تســعة أحاديــث:  ــار املتضمِّ ــا مــا روي مــن األخب 3 - فصــل وأمَّ

.)238( ،)237( ،)235( ،)234( ،)228( ،)227( ،)226( ،)224( ،)223(
ــة:  ــه يف زمــان الغيب ــة إمامت ــة عــٰى صحَّ ــا ظهــور املعجــزات الداّل 4 - فصــل وأمَّ

ــان: )245(، )246(. حديث
ــة:  ــال الغيب ــوا يف ح ــن كان ــفراء الذي ــار الس ــن أخب ــرف م ــر ط ــل يف ذك 6 - فص

حديثــان: )306(، )308(.
ــث: )424(، )435(،  ــة أحادي ــره Q: ثاث ــان عم ــَر يف بي ــا ُذِك ــل في 7 - فص

.)456(
ــة املانعــة لصاحــب  ــف )يف ذكــر العلَّ ــذي عقــده املصنِّ ــا الفصــل اخلامــس ال وأمَّ
األمــر Q مــن الظهــور(، وكذلــك الفصــل الثامــن الــذي عقــده )يف ذكــر طــرف مــن 
صفاتــه ومنازلــه وســرته Q( فقــد خليــا تامــًا مــن روايــات كتــاب الشــفاء واجلــاء.
ــا  ــّم قمن ــة، ث ــاب الغيب ــات واســتاهلا مــن كت ــتخراج هــذه الرواي ــا باس ــد قمن وق
برتيبهــا بحســب تسلســلها يف الكتــاب املذكــور، ومل نغفــل عــن اإلشــارة إىٰل تسلســل 
ل األمــر عــٰى مــن أراد التتّبــع والرجــوع إىٰل املصــدر، علــًا  احلديــث يف اهلامــش لنُســهِّ
ــاد اهلل  ــيخ عب ــق: الش ــة بتحقي ق ــة املحقَّ ــٰى الطبع ــذا ع ــا ه ــا يف عملن ــد اعتمدن ــا ق ن أنَّ

الطهــراين، والشــيخ عــي أمحــد ناصــح.
ــا بخصــوص ســند الكتــاب، فقــد قــال الشــيخ يف الفهرســت: )ولــه كتاب  جيــم - أمَّ
ــا)75(  ــا هب ــاب اآلداب، أخرن ــض، كت ــاب الفرائ ــن، كت ــة حس ــاء يف الغيب ــفاء واجل الش
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احلســن بــن عبيــد اهلل، عــن حمّمــد بــن أمحــد بــن داود وهــارون بــن موســٰى التلعكــري 
مجيعــًا، عنــه()76(.

يظهــر مــن خــال هــذا النــّص أنَّ كتــب املرّجــم لــه - وبضمنهــا كتــاب الشــفاء 
واجلــاء - قــد وصلــت إىٰل يــد شــيخ الطائفــة عــن طريــق شــيخه احلســن بــن عبيــد 
ــه عــن طريقــن، ومهــا:  ــم ل ــاب عــن املرَج ــروي هــذا الكت ــذي ي ــري ال اهلل الغضائ
ــن أن  ــايل يمك ــري، وبالت ــٰى التلعك ــن موس ــارون ب ــن داود، وه ــد ب ــن أمح ــد ب حمّم
نســتنتج: أنَّ الغضائــري كان يمتلــك نســختن مــن هــذا الكتــاب، وأنَّ كلتا النســختن 

قــد وصلتــا إىٰل يــد شــيخ الطائفــة.
ومــع ذلــك فالــذي يظهــر مــن التأّمــل يف أســانيد الروايــات التــي رواهــا الشــيخ 
عــن هــذا الكتــاب - كــا ســيأيت - هــو أنَّ الشــيخ قــد اعتمــد عــٰى نســخة التلعكري، 
وأنَّ هــذه النســخة مل تصلــه عــن طريــق شــيخه الغضائــري حريــًا، بــل رواهــا عــن 
مجاعــة مــن املشــايخ - بضمنهــم الغضائــري - عــن التلعكــري، وهــذا مــا نســتظهره 
ره  ــرَّ ــذي ك ــري(، وال ــن التلعك ــة، ع ــا مجاع ــند: )وأخرن ــدر الس ــه يف ص ــن قول م

ة كا ســتاحظ. إحــدٰى عشـــرة مــرَّ
وعــٰى أيِّ حــاٍل، فينبغــي لنــا أن نقــف وقفــة قصــرة عــٰى كلِّ واحــٍد مــن هــؤالء 

األعــام املذكوريــن يف ســند الكتــاب.
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــد اهلل احلس ــو عب ــو أب ــذا ه ــد اهلل: ه ــن عبي ــن ب 1 - احلس
ــيوخ  ــن ش ــدادي )ت 411هـــ(، م ــطي البغ ــدي الواس ــري  األس ــم الغضائ إبراهي

ــايش. ــويس والنج الط
ــاب  ــب كت ــد اهلل صاح ــن عبي ــن ب ــن احلس ــد ب ــن أمح ــد أيب احلس ــه  وال ــا أنَّ ك
)رجــال ابــن الغضائــري( املشــهور، وقــد تتلمــذ أمحــد عــٰى يــدي والــده، وأخــذ هــذا 

العلــم عنــه.
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ــة(،  وقــد ذكــره الشــيخ الطــويس يف الرجــال يف )مــن مل يــرِو عــن واحــد مــن األئمَّ
فقــال: )احلســن بــن عبيــد اهلل الغضائــري، ُيكنـّـٰى أبــا عبــد اهلل، كثــر الســاع، عــارٌف 
بالرجــال، ولــه تصانيــف ذكرناهــا يف الفهرســت. ســمعنا منــه، وأجــاز لنــا بجميــع 

رواياتــه، مــات ســنة إحــدٰى عــرة وأربعائــة()77(.
ــخ  ــت، إذ أنَّ نس ــاب الفهرس ــن كت ــقطت م ــد س ــري ق ــة الغضائ ــدو أنَّ ترمج ويب

ــون. ق ــد املحقِّ ــا ُيؤكِّ ــا ك ــة منه ــرة خالي ــت املتوفِّ الفهرس
ــا النجــايش فيقــول فيــه: )احلســن بــن عبيــد اهلل بــن إبراهيــم الغضائــري، أبــو  أمَّ
ــيوخه.  ــن ش ــه ع ــع روايات ــا، ومجي ــا مجيعه ــب... أجازن ــه كت ــيخنا G، ل ــد اهلل، ش عب

ــة()78(. ومــات G نصــف شــهر صفــر ســنة إحــدٰى عــرة وأربعائ
2 - حمّمــد بــن أمحــد بــن داود: هــو أبــو احلســن حمّمــد بــن أمحــد بــن داود القّمــي 

)ت 368هـــ(، شــيخ القّميــن وفقيههــم، بــل شــيخ الطائفــة يف وقتــه.
ــه: )حمّمــد بــن أمحــد بــن داود بــن عــي، أبــو احلســن، شــيخ  قــال النجــايش يف حقِّ
ــو احلســن  ــه وفقيههــم...، ومــات أب هــذه الطائفــة وعاملهــا، وشــيخ القّميــن يف وقت

ــَن بمقابــر قريــش()79(. بــن داود ســنة ثــان وســّتن وثاثائــة، وُدفِ
ــن داود  ــد ب ــن أمح ــد ب ــال: )حمّم ــت، فق ــويس يف الفهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل وترج
ــاب  ــن، وكت ــر حس ــزار كب ــاب امل ــا كت ــب منه ــه كت ــن، ل ــا احلس ــٰى أب ــي، ُيكنّ القّم
الذخائــر الــذي مجعــه كتــاب حســن، وكتــاب املمدوحــن واملذمومــن، وغــر ذلــك، 
أخرنــا بكتبــه ورواياتــه مجاعــة منهــم الشــيخ املفيــد G واحلســن بــن عبيــد اهلل وأمحــد 

ــه()80(. ــدون كّلهــم عن ــن عب ب
3 - هــارون بــن موســٰى التلعكــري: هــذا هــو أبــو حمّمــد هــارون بــن موســٰى بــن 

أمحد التلعكــري الشــيباين )ت 385هـ(.
ــكون  ــة وس ــن املهمل ــمِّ الع دة وض ــدَّ ــام املش ــاء وال ــح الت ــري( بفت و)التلعك
ــٰى  ــن نواح ــدة م ــم بل ــرا اس ــرا، وعك ــل عك ــبة إىٰل ت ــدة، نس ــح املوحَّ ــكاف وفت ال

ــخ)81(. ــرة فراس ــداد ع ــن بغ ــا وب ــل، بينه ُدجي
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ــه.  ــن علي ــدًا، ال ُيطَع ــًة، معتم ــا، ثق ــًا يف أصحابن ــايش: )كان وجه ــه النج ــال عن ق
لــه كتــب، منهــا كتــاب اجلوامــع يف علــوم الديــن. كنــت أحــر يف داره مــع ابنــه أيب 

جعفــر، والنــاس يقــرؤون عليــه()82(.
وقــال عنــه الشــيخ الطــويس يف الرجــال: )هــارون بــن موســٰى التلعكــري، ُيكنـّـٰى 
أبــا حمّمــد، جليــل القــدر، عظيــم املنزلــة، واســع الروايــة، عديــم النظــر، ثقــة، روٰى 
ــه  ــا عن ــة، أخرن ــن وثاثائ ــس وثان ــنة مخ ــات س ــات، م ــول واملصنَّف ــع األُص مجي

مجاعــة مــن أصحابنــا()83(.
الق�سم الثاين

منت كتاب ال�سفاء واجلالء امل�ستخرج من كتاب الغيبة
ــرازي  ــي ال ــن ع ــد ب ــي أمح ــن أيب ع ــري، ع ــن التلعك ــة، ع ــا مجاع 1 - وأخرن
اإليــادي، قــال: أخــرين احلســن بــن عــي، عــن عــي بــن ســنان املوصــي العــدل، عن 
أمحــد بــن حمّمــد اخلليــي، عــن حمّمــد بــن صالــح اهلمــداين، عــن ســليان بــن أمحــد، 
عــن زيــاد بــن مســلم وعبــد الرمحــن بــن يزيــد بــن جابــر، عــن ســام، قــال: ســمعت 
أبــا ســلمٰى راعــي النبــيِّ N  يقــول: ســمعت رســول اهلل N يقــول: »ســمعت ليلــة 
نـْـزَِل إَِلـْـهِ ِمــْن 

ُ
ُأرسي يب إىٰل الســاء، قــال العزيــز جــلَّ ثنــاؤه: fآَمــَن الرَُّســوُل بِمــا أ

ــن  ــد، م ــا حمّم ــت. ي ــال: صدق ــرة: 285[، ق ــوَنY ]البق ــت: fَوالُْمْؤِمُن ــهYِ، قل ِ َرّب
ــا  ــن أيب طالــب Q؟ قلــت: نعــم، ي ــال: عــي ب تــك؟ قلــت: خرهــا. ق خلَّفــت ألُمَّ
ــا حمّمــد، إيّن اطَّلعــت عــى األرض اطِّاعــة فاخرتــك منهــا، فشــققت  . قــال: ي ربِّ
لــك اســًا مــن أســائي، فــا ُأذكــر يف موضــع إالَّ وُذِكــْرَت معــي، فأنــا املحمــود وأنت 
ــه اســًا مــن أســائي،  ــًا، وشــققت ل ــة فاخــرت منهــا علّي ــّم اطَّلعــت الثاني حمّمــد. ث
ــن  ــة واحلس ــًا وفاطم ــت علّي ــك وخلق ــد، إيّن خلقت ــا حمّم . ي ــيٌّ ــو ع ــٰى وه ــا األع فأن
ــاوات  ــل الس ــٰى أه ــم ع ــت واليتك ــوري، وعرض ــن ن ــور م ــبح ن ــن ش ــن م واحلس
واألرضــن فمــن َقبَِلهــا كان عنــدي مــن املؤمنــن، ومــن جحدهــا كان عنــدي مــن 
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ــل  ــٰى ينقطــع ويصــر مث ــدين حتَّ ــادي عب ــدًا مــن عب ــو أنَّ عب ــد، ل ــا حمّم ــن. ي الكافري
ــٰى يقــرَّ بواليتكــم. يــا  الشــنِّ البــايل ثــّم أتــاين جاحــدًا بواليتكــم مــا غفــرت لــه حتَّ
ــْت عــن يمــن العــرش،  ، فقــال: الَتِف ــا ربِّ ــبُّ أن تراهــم؟ قلــت: نعــم ي حمّمــد، أحُتِ
فالتفــت فــإذا أنــا بعــي وفاطمــة واحلســن واحلســن وعــي وحمّمــد وجعفــر وموســٰى 
وعــي وحمّمــد وعــي واحلســن واملهــدي K يف ضحضــاح مــن نــور، قيــام ُيصّلــون، 
ــه كوكــب دّري. فقــال: يــا حمّمــد، هــؤالء احلجــج، وهــذا  واملهــدي يف وســطهم كأنَّ
ــي،  ــة ألوليائ ــة الواجب ــه احلجَّ ــايل إنَّ يت وج ــزَّ ــد، وع ــا حمّم ــك. ي ــن عرت ــر م الثائ

واملنتقــم مــن أعدائــي«)84(.
ــد بــن  ــا مجاعــة، عــن التلعكــري، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن حمّم 2 - أخرن
عــي، عــن عثــان بــن أمحــد الســّاك، عــن إبراهيــم بــن العــاء اهلاشــمي، عــن أيب املليــح، 
عــن زيــاد بــن بيــان، عــن عــي بــن نفيــل، عــن ســعيد بــن املســّيب، عــن ُأمِّ َســَلمة، قالت: 

ســمعت رســول اهلل N  يقــول: »املهــدي مــن عــريت مــن ولــد فاطمــة«)85(.
3 - مــا أخــرين بــه مجاعــة، عــن التلعكــري، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن 
حمّمــد بــن إســحاق املقــرئ، عــن عــي بــن العّبــاس املقانعــي، عــن بــكار بــن أمحــد، 
عــن احلســن بــن احلســن، عــن ســفيان اجلريــري، عــن الفضيــل بــن الزبــر، قــال: 
ســمعت زيــد بــن عــي Q يقــول: )هــذا املنتظــر مــن ولــد احلســن بــن عــي يف ذّريــة 
ــَل  ــْن قُتِ ــال اهلل تعــاىٰل: fَم ــذي ق ــوم ال احلســن ويف عقــب احلســن Q، وهــو املظل
َمْظلُومــاً َفَقــْد َجَعلْنــا لَِوِلّـِـهYِ ]اإلرساء: 33[(، قــال: )وليُّــه رجــل مــن ذّريتــه مــن 
عقبــه، ثــّم قــرأ: fوََجَعلَهــا َكَِمــًة باقَِيــًة ِف َعقِبـِـهYِ ]الزخــرف: f ،]28ُســلْطاناً فَا 
تــه عــٰى مجيــع مــن خلــق  يُْســـرِْف ِف الَْقتْــِلY ]اإلرساء: 33[(، قــال: )ســلطانه حجَّ

ــة()86(. ــة عــٰى النــاس وال يكــون ألحــد عليــه حجَّ ــٰى يكــون لــه احلجَّ اهلل تعــاىٰل حتَّ
4 - وهبــذا اإلســناد، عــن ســفيان اجلريــري، قــال: ســمعت حمّمــد بــن عبــد الرمحن 

.)87()Q بــن أيب ليــٰى يقــول: )واهلل ال يكــون املهــدي أبــدًا إالَّ مــن ولد احلســن
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5 - وهبــذا اإلســناد، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن أمحــد بــن إدريــس، عن عي 
بــن حمّمــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن إبراهيــم بــن احلكــم بــن ظهــر، 
عــن إســاعيل بــن عّيــاش، عــن األعمــش، عــن أيب وائــل، قــال: نظــر أمــر املؤمنــن 
ــيِّدًا،  ــول اهلل س ــّاه رس ــا س ــيِّد ك ــذا س ــي ه ــال: »إنَّ ابن ــن Q، فق ــه احلس Q إىٰل إبن
ــق،  ــق واخلُُل ــبهه يف اخلَْل ــم، فيش ــم نبيِّك ــًا باس ــه رج ــن صلب ــاىٰل م ــُيخرج اهلل تع وس
ــور، واهلل  ــن اجل ــار م ، وإظه ــقِّ ــن احل ــة م ــاس، وإمات ــن الن ــة م ــن غفل ــرج عٰى ح خي
لــو مل خيــرج لُضـــِرَبت عنقــه، يفــرح خلروجــه أهــل الســاء وســّكاهنا، يمــأل األرض 

عــدالً كــا ملئــت جــورًا وظلــًا...« تــام اخلــر)88(.
6 - وهبــذا اإلســناد، عــن أمحــد بــن إدريــس، عــن عــي بــن حمّمــد بــن قتيبــة، عــن 
الفضــل بــن شــاذان، عــن عمــرو بــن عثــان، عــن حمّمــد بــن عذافــر، عــن عقبــة بــن 
 Q يونــس، عــن عبــد اهلل بــن رشيــك، يف حديــث لــه اختصـــرناه، قــال: مــرَّ احلســن
عــٰى حلقــة مــن بنــي ُأميَّة وهــم جلــوس يف مســجد الرســول N، فقــال: »أَمــا واهلل ال 
تذهــب الدنيــا حتَّــٰى يبعــث اهلل منـّـي رجــًا يقتــل منكــم ألفــًا ومــع األلــف ألفــًا ومــع 
األلــف ألفــًا«. فقلــت: ُجعلــت فــداك، إنَّ هــؤالء أوالد كــذا وكــذا ال يبلغــون هــذا. 
فقــال: »ويــك إنَّ يف ذلــك الزمــان يكــون للرجــل مــن صلبــه كــذا وكــذا رجــًا، وإنَّ 

مــوىٰل القــوم مــن أنفســهم«)89(.
7 - وهبــذا اإلســناد، عــن أمحــد بــن إدريــس، عــن أمحــد بــن حمّمد بــن عيســٰى، عن 
احلســن بــن ســعيد األهــوازي، عــن احلســن بــن علــوان، عــن أيب هــارون العبــدي، 
 N عــن أيب ســعيد اخلــدري يف حديــث لــه طويــل اختصـــرناه، قــال: قــال رســول اهلل
لفاطمــة P: »يــا بنيَّــة! إّنــا ُأعطينــا أهــل البيــت ســبعًا مل ُيعَطهــا أحــد قبلنــا، نبيُّنــا خر 
األنبيــاء وهــو أبــوِك، ووصيُّنــا خــر األوصيــاء وهــو بعلــِك، وشــهيدنا خــر الشــهداء 
ــة وهــو  ــا مــن لــه جناحــان خضيبــان يطــر هبــا يف اجلنَّ وهــو عــمُّ أبيــِك محــزة، ومنّ
ــا  ــاِك احلســن واحلســن، ومنّ ــة ومهــا ابن ــا ســبطا هــذه األُمَّ ــِك جعفــر، ومنّ ــن عمِّ اب
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ــة الــذي ُيصــّي خلفــه عيســٰى بــن مريــم«،  واهلل الــذي ال إلــه إالَّ هــو مهــدي هــذه األُمَّ
ثــّم رضب بيــده عــٰى منكــب احلســن Q، فقــال: »مــن هــذا« ثاثــًا)90(.

8 - وأخــرين مجاعــة، عــن التلعكــري، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، عن احلســن 
ثنــي أبــو احلســن املوســوي  بــن عــي، عــن حمّمــد بــن احلســن بــن رزيــن، قــال: حدَّ
ــه كان يغشــٰى أبــا حمّمــد Q بُســـرَّ مــن رأٰى كثــرًا، وأنَّه  ثنــي أيب أنَّ اخليــري، قــال: حدَّ
ــه لركــب إىٰل دار الســلطان، وهــو متغــرِّ  ت ــه دابَّ مــت إلي ــًا فوجــده وقــد قدَّ ــاه يوم أت
ــاء  ــه وج ــا ل ــب دع ــإذا رك ــة، ف ــن العامَّ ــل م ــه رج ــب، وكان جييئ ــن الغض ــون م الل
بأشــياء يشــيع هبــا عليــه، فــكان Q يكــره ذلــك. فلــاَّ كان ذلــك اليــوم زاد الرجــل 
ــل  ــٰى الرج ــاق ع ــن، وض ــرق الطريق ــٰى إىٰل مف ــٰى انته ــار حتَّ ، فس ــحَّ ــكام وأل يف ال
أحدمهــا مــن الــدواب، فعــدل إىٰل طريــق خيــرج منــه ويلقــاه فيــه، فدعــا Q ببعــض 
ــن هــذا«، فتبعــه اخلــادم. فلــاَّ انتهــى Q إىٰل الســوق  خدمــه وقــال لــه: »امــض فكفِّ
ونحــن معــه، خــرج الرجــل مــن الــدرب ليعارضــه، وكان يف املوضــع بغــل واقــف، 
نــه كــا أمــره، وســار Q ورسنــا معــه)91(. فربــه البغــل فقتلــه، ووقــف الغــام فكفَّ
عــن  الــرازي،  أمحد بن عــي  عــن  التلعكــري،  عــن  مجاعــة،  أخــرين   -  9
ــري  ــر العم ــو جعف ــي أب ثن ــال: حدَّ ــادي، ق ــن اإلي ــن أيب احلس ــن بن عي، ع احلس
، فنظــر عــي بــن جعفــر اهلــاين وهــو  )رضـــي اهلل عنــه( أنَّ أبــا طاهــر بــن بــال حــجَّ
ــع يف  ــد Q فوقَّ ــك إىٰل أيب حمّم ــب بذل ــرف كت ــاَّ انصـ ــة، فل ــات العظيم ــق النفق ُينِف
رقعتــه: »قــد كنـّـا أمرنــا لــه بائــة ألــف دينــار، ثــّم أمرنــا لــه بمثلهــا فأبــٰى قبوهلــا إبقــاًء 

ــه؟«)92(. ــم في ــا مل ُندِخله ــا في ــول يف أمرن ــاس والدخ ــا للن ــا، م علين
10 - أخرنــا مجاعــة، عــن أيب حمّمــد هــارون بــن موســٰى التلعكــري، عــن أمحــد بــن 
ثنــي حمّمــد بــن عــي، عــن حنظلــة بــن زكريــا، عــن الثقــة، قــال:  عــي الــرازي، قــال: حدَّ
ثنــي عبــد اهلل بــن العّبــاس العلــوي - ومــا رأيــت أصــدق هلجــًة منــه، وكان خالفنــا يف  حدَّ
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ثنــي أبــو الفضــل احلســن بــن احلســن العلــوي، قــال: دخلــت  أشــياء كثــرة -، قــال: حدَّ
عــٰى أيب حمّمــد Q بُســـرَّ مــن رأٰى، فهنَّأتــه بســيِّدنا صاحــب الزمان Q لـــاَّ ُولـِـَد)93(.

ــن  ــن ســميع ب ــن عــي، عــن عــي ب ــد ب ــرازي، عــن حمّم ــن عــي ال 11 - أمحــد ب
ــد، عــن أمحــد بــن  ــداري، عــن أمحــد بــن حمّم ــن أيب ال ــن عــي ب ــد ب ــان، عــن حمّم بن
ــة  ــن حكيم ــم، ع ــن إبراهي ــد ب ــن حمّم ــوازي، ع ــن روح األه ــد ب ــن أمح ــد اهلل، ع عب
ــه قــال: قالــت: بعــث إيلَّ أبــو حمّمــد Q ليلــة  ل)94( إالَّ أنَّ بمثــل معنــٰى احلديــث األوَّ
النصــف مــن شــهر رمضــان ســنه مخــس ومخســن ومائتــن، قالــت: وقلــت لــه: يــا 
ــه؟ قــال: »نرجــس«، قالــت: فلــاَّ كان يف اليــوم الثالــث اشــتدَّ  بــن رســول اهلل، مــن ُأمُّ
ــا  ــة، فــإذا أن شــوقي إىٰل ويلِّ اهلل، فأتيتهــم عائــدة، فبــدأت باحلجــرة التــي فيهــا اجلاري
بــة الــرأس،  هبــا جالســة يف جملــس املــرأة النفســاء وعليهــا أثــواب صفــر، وهــي معصَّ
فســلَّمت عليهــا والتفــتُّ إىٰل جانــب البيــت، وإذا بمهــد عليه أثــواب خضـــر، فعدلت 
إىٰل املهــد ورفعــت عنــه األثــواب فــإذا أنــا بــويلِّ اهلل نائــم عــٰى قفــاه غــر حمــزوم وال 
ــه إىٰل  ــه وأدنيت ــه، فتناولت ــي بإصبع ــك ويناجين ــل يضح ــه وجع ــح عيني ــوط، ففت مقم
ــو  ــاداين أب ــا، ون ــب منه ــّط أطي ــممت ق ــا ش ــة م ــه رائح ــممت من ــه، فش ــي ألُقبِّل فم
ــق«،  ، أنط ــيَّ ــا بن ــال: »ي ــه، وق «، فتناول ــاي إيلَّ ــي فت ــي، هلّم ت ــا عمَّ ــد Q: »ي حمّم
وذكــر احلديــث. قالــت: ثــّم تناولتــه منــه وهــو يقــول: »يــا بنــي، أســتودعك الــذي 
ــه إىٰل  اســتودعته ُأمُّ موســٰى، كــن يف دعــة اهلل وســره وكنفــه وجــواره«، وقــال: »رّدي
ــٰى يبلــغ  ــة، واكتمــي خــر هــذا املولــود علينــا، وال خُتــري بــه أحــدًا حتَّ ــه يــا عمَّ ُأمِّ

ــره)95(. ــث إىٰل آخ ــر احلدي ــم... وذك ــه وودَّعته ــت ُأمَّ ــه«، فأتي ــاب أجل الكت
12 - أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن حمّمــد بــن عــي، عــن حنظلــة بــن زكريــا، قال: 

ثنــي الثقــة، عــن حمّمــد بــن عــي بن بــال، عــن حكيمــة، بمثــل ذلــك)96(. حدَّ
ــا،  ــن زكري ــة ب ــن حنظل ــي، ع ــن ع ــد ب ــن حمّم ــرازي، ع ــي ال ــن ع ــد ب 13 - أمح
ثنــي أمحــد بــن بــال بــن داود الكاتــب، وكان عاّميــًا بمحــلٍّ مــن النصــب  قــال: حدَّ
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ــه  ــا في ة ب ــر مــودَّ ــًا يل ُيظِه ــر ذلــك وال يكتمــه، وكان صديق ألهــل البيــت K، ُيظِه
ــا لقينــي -: لــك عنــدي خــر تفــرح بــه وال  مــن طبــع أهــل العــراق، فيقــول - كلَّ
ــه  ــتقصيت عن ــوة، فاس ــع خل ــاه موض ــي وإّي ــه، إىٰل أن مجعن ــل عن ــه، فأتغاف ــرك ب ُأخ
وســألته أن خُيــِرين بــه، فقــال: كانــت دورنــا بُســـرَّ مــن رأٰى مقابــل دار ابــن الرضــا 
ــًا إىٰل قزويــن  ــا حمّمــد احلســن بــن عــّي L -، فغبــت عنهــا دهــرًا طوي - يعنــي أب
وغرهــا، ثــّم قضـــي يل الرجــوع إليهــا، فلــاَّ وافيتهــا وقــد كنــت فقــدت مجيــع مــن 
ــت  ــا، وكان ــت معه ــا بن ــي، وهل تن ــت ربَّ ــوزًا كان ــايت إالَّ عج ــي وقراب ــن أه ــه م خلَّفت
ــن  ــا بق ــات لن ــك موالي ــذب، وكذل ــن الك ــة ال حُتِس ــتورة صائن ــع األَُول مس ــن طب م
ــف  ــوزة: كي ــت العج ــروج، فقال ــت اخل ــّم عزم ــًا، ث ــنَّ أّيام ــت عنده ــدار، فأقم يف ال
تســتعجل االنصـــراف وقــد غبــت زمانــًا؟ فأقــم عندنــا لنفــرح بمكانــك، فقلــت هلــا 
عــٰى جهــة اهلــزء: ُأريــد أن أصــر إىٰل كربــاء، وكان النــاس للخــروج يف النصــف مــن 
ــرت أو  ــا ذك ــتهن م ــاهلل أن تس ــذك ب ، ُأعي ــيَّ ــا بن ــت: ي ــة، فقال ــوم عرف ــعبان أو لي ش
ثــك بــا رأيتــه - يعنــي بعــد خروجــك مــن عندنــا  تقولــه عــٰى وجــه اهلــزء، فــإيّن ُأحدِّ
ــا  بســنتن -. كنــت يف هــذا البيــت نائمــة بالقــرب مــن الدهليــز، ومعــي ابنتــي، وأن
بــن النائمــة واليقظانــة إذ دخــل رجــل حســن الوجــه نظيــف الثيــاب طيِّــب الرائحــة، 
فقــال: يــا فانــة، جييئــك الســاعة مــن يدعــوك يف اجلــران، فــا تتنعــي مــن الذهــاب 
ــل  ــد دخ ــعرت بأح ــل ش ــا: ه ــت هل ــي، وقل ــت ابنت ــت، فنادي ــايف، ففزع ــه وال خت مع
ــال يل  ــه وق ــل بعين ــاء الرج ــت، فج ــرأت ونم ــرت اهلل وق ــت: ال، فذك ــت؟ فقال البي
مثــل قولــه، ففزعــت، وصحــت بابنتــي، فقالــت: مل يدخــل البيــت ]أحــد[، فاذكــري 
اهلل وال تفزعــي، فقــرأت، ونمــت. فلــاَّ كان يف ]الليلــة[ الثالثــة جــاء الرجــل وقــال: 
يــا فانــة، قــد جــاءك مــن يدعــوك ويقــرع البــاب فاذهبــي معــه، وســمعت دقَّ البــاب 
فقمــت وراء البــاب وقلــت: مــن هــذا؟ فقــال: افتحــي وال ختــايف، فعرفــت كامــه، 
وفتحــت البــاب فــإذا خــادم معــه إزار، فقــال: يتــاج إليــك بعــض اجلــران حلاجــة 
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ــة، فادخــي، ولــفَّ رأســـي باملــاءة وأدخلنــي الــدار وأنــا أعرفهــا، فــإذا بشــقاق  مهمَّ
مشــدودة وســط الــدار ورجــل قاعــد بجنــب الشــقاق، فرفــع اخلــادم طرفــه، فدخلت 
ــا ُتقبِّلهــا. فقالــت املــرأة:  وإذا امــرأة قــد أخذهــا الطلــق وامــرأة قاعــدة خلفهــا كأهنَّ
تعيننــا فيــا نحــن فيــه، فعاجلتهــا بــا ُيعاَلــج بــه مثلهــا، فــا كان إالَّ قليــًا حتَّــٰى ســقط 
ــرف  ــن ط ــت رأيس م ــام، وأخرج ــام غ ــت: غ ــي وصح ــٰى كّف ــه ع ــام، فأخذت غ
الشــقاق أبشـــر الرجــل القاعــد، فقيــل يل: ال تصيحــي، فلــاَّ رددت وجهــي إىٰل الغام 
قــد كنــت فقدتــه مــن كّفــي، فقالــت يل املــرأة القاعــدة: ال تصيحــي، وأخــذ اخلــادم 
ة،  بيــدي ولــفَّ رأســـي باملــاء ة وأخرجنــي مــن الــدار، وردَّين إىٰل داري، وناولني رصَّ
وقــال يل: ال خُتــري بــا رأيــِت أحــدًا. فدخلــت الــدار ورجعــت إىٰل فــرايش يف هــذا 
البيــت وابنتــي نائمــة ]بعــد[، فأنبهتهــا وســألتها: هــل علمــت بخروجــي ورجوعــي؟ 
ة يف ذلــك الوقــت، وإذا فيهــا عشـــرة دنانــر عــددًا، ومــا  فقالــت: ال، وفتحــت الصـــرَّ
أخــرت هبــذا أحــدًا إالَّ يف هــذا الوقــت لـــاَّ تكلَّمــت هبــذا الــكام عــٰى حــدِّ اهلــزء، 
( شــأنًا ومنزلــًة،  ثتــك إشــفاقًا عليــك، فــإنَّ هلــؤالء القــوم عنــد اهلل )عــزَّ وجــلَّ فحدَّ
ــه إىٰل الســخرية واهلــزء،  ــا، ورصفت ــت مــن قوهل ــال: فعجب ، ق ــه حــقٌّ ــا يدعون وكلُّ م
ومل أســأهلا عــن الوقــت، غــر أيّن أعلــم يقينــًا أيّن غبــت عنهــم يف ســنة نيــف ومخســن 
ومائتــن ورجعــت إىٰل ُســـرَّ مــن رأٰى يف وقــت أخرتنــي العجــوزة هبــذا اخلــر يف ســنة 
إحــدٰى وثانــن ومائتــن يف وزارة عبيــد اهلل بــن ســليان لـــاَّ قصدتــه. قــال حنظلــة: 

ــر بــن أمحــد حتَّــٰى ســمع معــي ]منــه[ هــذا اخلــر)97(. فدعــوت بــأيب الفــرج املظفَّ
ثنــي حمّمــد بــن جعفــر بــن عبــد اهلل،  14 - جعفــر بــن حمّمــد بــن مالــك، قــال: حدَّ
ــه قــوم مــن املفّوضــة واملقّصـــرة  عــن أيب نعيــم حمّمــد بــن أمحــد األنصــاري، قــال: وجَّ
كامــل بــن إبراهيــم املــدين إىٰل أيب حمّمــد Q، قــال كامــل: فقلــت يف نفســـي: أســأله: 
ــٰى  ــت ع ــاَّ دخل ــال: فل ــي، ق ــال بمقالت ــي وق ــرف معرفت ــن ع ــة إالَّ م ــل اجلنَّ ال يدخ
ــه، فقلــت يف نفــي: ويلُّ  ــاض ناعمــة علي ــاب بي ــد Q نظــرت إىٰل ثي ســيِّدي أيب حمّم
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ــا  ــوان وينهان ــاة اإلخ ــن بمواس ــا نح ــاب ويأمرن ــن الثي ــم م ــس الناع ــه يلب ت اهلل وحجَّ
ــًا: »يــا كامــل«، وحســـر عــن ذراعيــه، فإذا مســح أســود  عــن لبــس مثلــه. فقــال متبسِّ
ــاب  ــت إىٰل ب ــلَّمت وجلس ــم«، فس ــذا لك ــذا هلل، وه ــال: »ه ــده، فق ــٰى جل ــن ع خش
ــه فلقــة قمــر  عليــه ســر مرخــٰى، فجــاءت الريــح فكشــفت طرفــه، فــإذا أنــا بفتــٰى كأنَّ
ــعررت  ــم«، فاقش ــن إبراهي ــل ب ــا كام ــال يل: »ي ــا. فق ــنن أو مثله ــع س ــاء أرب ــن أبن م
تــه  مــن ذلــك وُأهلمــت أن قلــت: لّبيــك يــا ســيِّدي، فقــال: »جئــت إىٰل ويلِّ اهلل وحجَّ
وبابــه تســأله: هــل يدخــل اجلنَّــة إالَّ مــن عــرف معرفتــك وقــال بمقالتــك؟«، فقلــت: 
ــه ليدخلهــا قــوم يقــال هلــم: احلّقيــة«،  إي واهلل، قــال: »إذن واهلل يقــلُّ داخلهــا، واهلل إنَّ
ــه وال  ــون بحقِّ ــي يلف ــم لع ــن حبِّه ــوم م ــال: »ق ــم؟ ق ــن ه ــيِّدي، وم ــا س ــت: ي قل
ــي ســاعة، ثــّم قــال:  ــه وفضلــه«. ثــّم ســكت صلــوات اهلل عليــه عنّ يــدرون مــا حقَّ
»وجئــت تســأله عــن مقالــة املفّوضــة، كذبــوا، بــل قلوبنــا أوعيــة ملشــيَّة اهلل، فــإذا شــاء 
ــّم رجــع  ــاَء اهلُلY ]اإلنســان: 30[«. ث ْن يَش

َ
ــاُؤَن إاِلَّ أ ــا تَش شــئنا، واهلل يقــول: fَوم

ــًا، فقــال: »يــا  الســر إىٰل حالتــه، فلــم أســتطع كشــفه، فنظــر إيلَّ أبــو حمّمــد Q متبسِّ
ــة مــن بعــدي؟«، فقمــت وخرجــت  كامــل، مــا جلوســك وقــد أنبــأك بحاجتــك احلجَّ

ومل ُأعاينــه بعــد ذلــك.
ثني به. قال أبو نعيم: فلقيت كامًا، فسألته عن هذا احلديث، فحدَّ

وروٰى هــذا اخلــر أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن حمّمــد بــن عــي، عــن عــي بــن 
عبــد اهلل بــن عائــذ الــرازي، عــن احلســن بــن وجنــاء النصيبــي، قــال: ســمعت أبــا 

ــن أمحــد األنصــاري، وذكــر مثلــه)98(. ــد ب ــم حمّم نعي
ــن  ــري، ع ــٰى التلعك ــن موس ــارون ب ــد ه ــن أيب حمّم ــة، ع ــا مجاع 15 - أخرن
ــد  ــن حمّم ــٰى أيب احلس ــري ع ــيخ ورد ال ــي ش ثن ــال: حدَّ ــرازي، ق ــي ال ــن ع ــد ب أمح
ــه  ــمعتها من ــان Q وس ــب الزم ــن يف صاح ــه حديث ــروٰى ل ــدي، ف ــر األس ــن جعف ب
ثنــي عــي بــن  كــا ســمع، وأظــنُّ ذلــك قبــل ســنة ثاثائــة أو قريبــًا منهــا، قــال: حدَّ
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إبراهيــم الفدكــي، قــال: قــال األودي: بينــا أنــا يف الطــواف قــد طفــت ســتَّة وُأريــد 
ــه،  ــن الوج ــاب حس ــة، وش ــن الكعب ــن يم ــة ع ــا بحلق ــإذا أن ــابعة، ف ــوف الس أن أط
ب إىٰل النــاس، فتكلَّــم فلــم أَر أحســن مــن  طيِّــب الرائحــة، هيــوب، ومــع هيبتــه متقــرِّ
كامــه، وال أعــذب مــن منطقــه يف حســن جلوســه، فذهبــت ُأكلِّمــه، فزبــرين النــاس، 
فســألت بعضهــم: مــن هــذا؟ فقــال: ابــن رســول اهلل N يظهــر للنــاس يف كلِّ ســنة 
ثونــه، فقلــت: مسرشــد أتــاك فأرشــدين هــداك اهلل.  ثهــم وُيدِّ ــه، فُيحدِّ يومــًا خلواصِّ
لــت وجهــي، فقــال يل بعــض جلســائه: مــا الــذي دفــع  قــال: فناولنــي حصــاة، فحوَّ
إليــك ابــن رســول اهلل N؟ فقلــت: حصــاة، فكشــفت عــن يــدي، فــإذا أنــا بســبيكة 
ــة، وظهــر  مــن ذهــب، ]فذهبــت[ وإذا أنــا بــه قــد حلقنــي فقــال: »ثبتــت عليــك احلجَّ
ــا(  ــت: الّلهــّم ال. فقــال: »)أن ــي؟«، فقل ــٰى؟ أتعرفن ــك العم ــب عن ، وذه ــقُّ ــك احل ل
ــًا وجــورًا، إنَّ  ــت ظل ــذي أمألهــا عــدالً كــا ُمِلَئ ــا ال ــم الزمــان، أن ــا قائ املهــدي، أن
ــة، وال يبقــٰى النــاس يف فــرة أكثــر مــن تيــه بنــي إرسائيــل،  األرض ال ختلــو مــن حجَّ
ث هبــا إخوانــك مــن أهــل  وقــد ظهــر أّيــام خروجــي، فهــذه أمانــة يف رقبتــك، فحــدِّ

.)99(» احلــقِّ
ثنــي حمّمــد بــن عي،  16 - وهبــذا اإلســناد، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، قــال: حدَّ
عــن حمّمــد بــن أمحــد بــن خلــف، قــال: نزلنــا مســجدًا يف املنــزل املعــروف بالعّباســية 
ق غلــاين يف النــزول، وبقــي معــي يف  - عــٰى مرحلتــن مــن فســطاط مصـــر -، وتفــرَّ
املســجد غــام أعجمــي، فرأيــت يف زاويتــه شــيخًا كثر التســبيح، فلــاَّ زالت الشــمس 
ــألت  ــام، وس ــوت بالطع ــا، ودع ل وقته ــر يف أوَّ ــت الظه ــجدت وصلَّي ــت وس ركع
الشــيخ أن يــأكل معــي، فأجابنــي. فلــاَّ طعمنــا ســألت عــن اســمه واســم أبيــه وعــن 
ــه مــن أهــل قــم،  بلــده وحرفتــه ومقصــده، فذكــر أنَّ اســمه حمّمــد بــن عبــد اهلل، وأنَّ
ــه يســيح منــذ ثاثــن ســنة يف طلــب احلــقِّ ويتنقــل يف البلــدان والســواحل،  وذكــر أنَّ
ــه أوطــن مّكــة واملدينــة نحــو عشـــرين ســنة يبحــث عــن األخبــار ويتبــع اآلثــار،  وأنَّ
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فلــاَّ كان يف ســنة ثــاث وتســعن ومائتــن طــاف بالبيــت، ثــّم صــار إىٰل مقــام إبراهيــم 
Q، فركــع فيــه، وغلبتــه عينــه، فأنبهــه صــوت دعــاء مل جيــر يف ســمعه مثلــه، قــال: 
لــت الداعــي فــإذا هــو شــاب أســمر مل أَر قــّط يف حســن صورتــه واعتــدال قامتــه،  فتأمَّ
ــه صاحــب  ( يف نفســـي أنَّ ثــّم صــّىٰ فخــرج وســعٰى، فاتَّبعتــه وأوقــع اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ــاَّ  ــره، فل ــدت أث ــعاب، فقص ــض الش ــد بع ــعيه قص ــن س ــرغ م ــاَّ ف ــان Q. فل الزم
ــي فصــاح يب بصــوت مل أســمع  ــد اعرضن ــق ق ــل الفني ــا بأســود مث ــه إذ أن ــت من قرب
أهــول منــه: مــا تريــد عافــاك اهلل؟ فأرعــدت ووقفــت، وزال الشــخص عــن بصـــري 
ًا. فلــاَّ طــال يب الوقــوف واحلــرة انصـــرفت ألــوم نفســـي وأعذهلــا  وبقيــت متحــرِّ
ــقِّ  ــأله بح ــوه وأس ( أدع ــلَّ ــزَّ وج ــريبِّ )ع ــوت ب ــود، فخل ــرة األس ــرايف بزج بانصـ
ــد يف  ــي ويزي ــه قلب ــت ب ــا ُيثبِّ ــر يل م ــه K أن ال خييــب ســعيي، وأن ُيظِه رســوله وآل
بصـــري. فلــاَّ كان بعــد ســنن زرت قــر املصطفــٰى N، فبينــا أنــا )ُأصــّي( يف الروضة 
كنــي، فاســتيقظت فــإذا أنــا  ك ُيرِّ التــي بــن القــر واملنــر إذ غلبتنــي عينــي، فــإذا حمــرِّ
ــك، فقــال: ال  باألســود، فقــال: مــا خــرك؟ وكيــف كنــت؟ فقلــت: أمحــد اهلل وُأذمِّ
تفعــل فــإيّن ُأمــرت بــا خاطبتــك بــه، وقــد أدركــت خــرًا كثــرًا، فطــب نفســًا وازدد 
( مــا أدركــت وعاينــت، مــا فعــل فــان؟ وســّمٰى بعــض  مــن الشــكر هلل )عــزَّ وجــلَّ
ــًا يل  ــة، فقــال: صدقــت، ففــان؟ وســّمٰى رفيق ــرين، فقلــت: برق ــواين املستبصـ إخ
ة  جمتهــدًا يف العبــادة، مستبصـــرًا يف الديانــة، فقلــت: باإلســكندرية، حتَّــٰى ســّمٰى يل عدَّ
مــن إخــواين. ثــّم ذكــر اســًا غريبــًا فقــال: مــا فعــل نقفــور؟ قلــت: ال أعرفــه، فقــال: 
كيــف تعرفــه وهــو رومــي؟ فيهديــه اهلل فيخــرج ناصـــرًا مــن قســطنطينية. ثــّم ســألني 
عــن رجــل آخــر فقلــت: ال أعرفــه، فقــال: هــذا رجــل مــن أهــل هيــت مــن أنصــار 
مــوالي Q، امــض إىٰل أصحابــك فقــل هلــم: نرجــو أن يكــون قــد أذن اهلل يف االنتصار 
يــت  للمســتضعفن ويف االنتقــام مــن الظاملــن، ولقــد لقيــت مجاعــة مــن أصحــايب وأدَّ
ــس بــا يثقــل  إليهــم وأبلغتهــم مــا مُحِّلــت وأنــا منصـــرف، وُأشــر عليــك أن ال تتلبَّ
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بــه ظهــرك، ويتعــب بــه جســمك، وأن حُتبــس نفســك عــٰى طاعــة ربِّــك، فــإنَّ األمــر 
قريــب إن شــاء اهلل تعــاىٰل. فأمــرت خــازين فأحــر يل مخســن دينــارًا، وســألته قبوهلــا، 
م اهلل عــيَّ أن آخــذ منــك مــا أنــا مســتغٍن عنــه، كــا أحــلَّ يل  فقــال: يــا أخــي، قــد حــرَّ
أن آخــذ منــك الشـــيء إذا احتجــت إليــه، فقلــت لــه: هــل ســمع هــذا الــكام منــك 
ــن  ــن احلس ــد ب ــوك( أمح ــم )أخ ــال: نع ــلطان؟ فق ــاب الس ــن أصح ــري م ــد غ أح
ــٰى  ــًا أن يلق ــجِّ تأمي ــتأذن للح ــد اس ــان، وق ــه بآذربيج ــن نعمت ــوع ع ــداين املدف اهلم
مــن لقيــت، فحــجَّ أمحــد بــن احلســن اهلمــداين G يف تلــك الســنة فقتلــه ذكرويــه بــن 
مهرويــه، وافرقنــا وانصـــرفت إىٰل الثغــر. ثــّم حججــت فلقيــت باملدينــة رجًا اســمه 
ــه يعلــم مــن هــذا األمــر شــيئًا، فثابــرت  طاهــر مــن ولــد احلســن األصغــر، يقــال: إنَّ
ــن  ــا ب ــه: ي ــديت، فقلــت ل ــة عقي ــٰى أنــس يب، وســكن يل ووقــف عــٰى صحَّ ــه حتَّ علي
رســول اهلل، بحــقِّ آبائــك الطاهريــن K ملــا جعلتنــي مثلــك يف العلــم هبــذا األمــر، 
فقــد شــهد عنــدي مــن توثِّقــه بقصــد القاســم بــن عبــد اهلل بــن ســليان بــن وهــب 
ــا  ــه أغــرٰى بدمــي مــرارًا، فســلَّمني اهلل منــه. فقــال: ي ــاي ملذهبــي واعتقــادي، وأنَّ إّي
ــن  ــرٰى العجائــب الذي ــا ي ــال، وإنَّ ــي اخلــر يف هــذه اجلب ــم مــا تســمع منّ أخــي، ُأكت
يملــون الــزاد يف الليــل ويقصــدون بــه مواضــع يعرفوهنــا، وقــد هنينــا عــن الفحــص 

عتــه وانرفــت عنــه)100(. والتفتيــش، فودَّ
ــه  ــد ربِّ ــن عب ــد ب ــن حمّم ــي، ع ــن ع ــد ب ــن حمّم ــرازي، ع ــي ال ــن ع ــد ب 17 - أمح
ــال:  ــاس، ق ــد العّب ــن ول ــمي م ــد اهلل اهلاش ــن عب ــد ب ــن أمح ــداين، ع ــاري اهلم األنص
حضـــرت دار أيب حمّمــد احلســن بــن عــي L بُســـرَّ مــن رأٰى يــوم تــويّف، وُأخرجــت 
ــٰى خــرج إلينــا  جنازتــه وُوِضَعــت، ونحــن تســعة وثاثــون رجــًا قعــود ننتظــر، حتَّ
ــع بــه. فلــاَّ أن خــرج قمنــا هيبــًة لــه مــن  غــام عشــاري حــاٍف، عليــه رداء قــد تقنَّ
م وقــام النــاس فاصطّفــوا خلفــه، فصــّىٰ عليــه ومشــٰى، فدخــل  غــر أن نعرفــه، فتقــدَّ
بيتــًا غــر الــذي خــرج منــه. قــال أبــو عبــد اهلل اهلمــداين: فلقيــت باملراغــة رجــًا مــن 
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ثنــي بمثــل حديــث اهلاشــمي  أهــل تريــز ُيعــَرف بإبراهيــم بــن حمّمــد التريــزي، فحدَّ
مل خيــرم منــه يشء، قــال: فســألت اهلمــداين فقلــت: غــام عشــاري القــّد أو عشــاري 
ــة  ــه روي أنَّ الــوالدة كانــت ســنة ســّت ومخســن ومائتــن، وكانــت غيب الســّن؟ ألنَّ
أيب حمّمــد Q ســنة ســتَّة ومائتــن بعــد الــوالدة بأربــع ســنن. فقــال: ال أدري، هكــذا 
ــم:  ــة وعل ــه رواي ــده ل ــل بل ــن أه ــم م ــن الفه ــه حس ــيخ مع ــال يل ش ــمعت، فق س

عشــاري القــّد)101(.
18 - عنــه)102(، عــن عــي بــن عائــذ الــرازي، عــن احلســن بــن وجنــاء النصيبــي، 
ــتجار  ــد املس ــارضًا عن ــت ح ــال: كن ــاري، ق ــد األنص ــن أمح ــد ب ــم حمّم ــن أيب نعي ع
ــد بــن القاســم  بمّكــة ومجاعــة زهــاء ثاثــن رجــًا مل يكــن منهــم خملــص غــر حمّم
ــة ســنة ثــاث وتســعن  العلــوي، فبينــا نحــن كذلــك يف اليــوم الســادس مــن ذي احلجَّ
ومائتــن، إذ خــرج علينــا شــاب مــن الطــواف عليــه إزاران فاحتــجَّ حمــرم هبــا، ويف 
يــده نعــان. فلــاَّ رأينــاه قمنــا مجيعــًا هيبــًة لــه، ومل يبــَق منـّـا أحــد إالَّ قــام، فســلَّم علينا 
ــطًا ونحــن حولــه، ثــّم التفــت يمينــًا وشــاالً، ثــّم قــال: »أتــدرون مــا  وجلــس متوسِّ
كان أبــو عبــد اهلل Q يقــول يف دعــاء اإلحلــاح؟«، قلنــا: ومــا كان يقــول؟ قــال: »كان 
يقــول: الّلهــّم إيّن أســألك باســمك الــذي بــه تقــوم الســاء، وبــه تقــوم األرض، وبــه 
ق بــن املجتمــع، وبــه  ق، وبــه ُتفــرِّ ق بــن احلــقِّ والباطــل، وبــه جتمــع بــن املتفــرِّ ُتفــرِّ
ــد وآل  ــٰى حمّم ــّي ع ــار، أن ُتص ــِل البح ــال، وَكْي ــة اجلب ــال، وزن ــدد الرم ــت ع أحصي
حمّمــد، وأن جتعــل يل مــن أمــري فرجــًا«. ثــّم هنــض ودخــل الطــواف، فقمنــا لقيامــه 
حتَّــٰى انــرف، وأنســينا أن نذكــر أمــره، وأن نقــول: مــن هــو؟ وأّي شـــيء هــو؟ إىٰل 
ــس،  ــا باألم ــه كقيامن ــا ل ــواف، فقمن ــن الط ــا م ــرج علين ــت، فخ ــك الوق ــد يف ذل الغ
ــول  ــا كان يق ــدرون م ــال: »أت ــاالً وق ــًا وش ــر يمين ــطًا، فنظ ــه متوسِّ ــس يف جملس وجل
ــال: »كان  ــول؟ ق ــا كان يق ــا: وم ــة؟«، فقلن ــاة الفريض ــد ص ــن Q بع ــر املؤمن أم
يقــول: إليــك ُرفَِعــت األصــوات، ]وُدِعَيــت الدعــوات، ولــك[ عنــت الوجــوه، ولك 
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ُوِضَعــت الرقــاب، وإليــك التحاكــم يف األعــال، يــا خــر مــن ُســِئَل، ويــا خــر مــن 
أعطــٰي، يــا صــادق يــا بــارئ، يــا مــن ال خيلــف امليعــاد، يــا مــن أمــر بالدعــاء ووعــد 
f :غافــر: 60[، يــا مــن قــال[ Yْســَتِجْب لَُكــْم

َ
باإلجابــة، يــا مــن قــال: fاْدُعــوِن أ

اِع إِذا َداعِن فَلَْيْســَتِجيُبوا  ِجيــُب َدْعــَوةَ ادلَّ
ُ
لََك ِعبــادِي َعــّىِ فَــإِّنِ قَرِيــٌب أ

َ
ِإَوذا َســأ

ِل َوْلُْؤِمُنــوا ِب لََعلَُّهــْم يَرُْشــُدوَن Y.186 ]البقــرة: 186[، ويــا مــن قــال: fيــا ِعبــادَِي 
ــوَب  نُ ــُر الُّ ــةِ اهللِ إِنَّ اهلَل َيْغفِ ــْن رَْحَ ــوا ِم ــِهْم ال َتْقَنُط نُْفِس

َ
ــوا َع أ فُ ْسَ

َ
ــَن أ ِي الَّ

َجِيعــاً إِنَّــُه ُهــَو الَْغُفــوُر الرَِّحيــُم Y ]الزمــر: 53[، لّبيــك وســعديك، هــا أنــا ذا بــن 
نـُـوَب  يديــك املســـرف، وأنــت القائــل: fال َتْقَنُطــوا ِمــْن رَْحَــةِ اهللِ إِنَّ اهلَل َيْغفـِـُر الُّ
َجِيعــاYً«. ثــّم نظــر يمينــًا وشــاالً - بعــد هــذا الدعــاء -، فقــال: »أتــدرون مــا كان 
أمــر املؤمنــن Q يقــول يف ســجدة الشــكر؟«، فقلنــا: ومــا كان يقــول؟ قــال: »كان 
ــه،  ــا مــن ال تنفــد خزائن ــرة الدعــاء إالَّ ســعًة وعطــاًء، ي ــده كث ــا مــن ال يزي يقــول: ي
، ال تنعــك  يــا مــن لــه خزائــن الســاوات واألرض، يــا مــن لــه خزائــن مــا دقَّ وجــلَّ
إســاءيت مــن إحســانك، أنــت تفعــل يب الــذي أنــت أهلــه، )فإنَّــك( أنــت أهــل الكــرم 
، يــا اهلل، ال تفعــل يب الــذي أنــا أهلــه، فــإيّن أهــل  واجلــود، والعفــو والتجــاوز، يــا ربِّ
ــويب  ــك بذن ــوء ل ــدك، أب ــذر يل عن ــة )يل( وال ع ــتحققتها، ال حجَّ ــد اس ــة وق العقوب
كّلهــا، وأعــرف هبــا كــي تعفــو عنـّـي، وأنــت أعلــم هبــا منـّـي، أبــوء لــك بــكلِّ ذنــب 
أذنبتــه، وكلِّ خطيئــة احتملتهــا، وكلِّ ســيِّئة عملتهــا، ربِّ اغفــر وارحــم، وجتــاوز عــاَّ 
تعلــم، إنَّــك أنــت األعــّز األكــرم«. وقــام ودخــل الطــواف فقمنــا لقيامــه، وعــاد مــن 
ــطًا، ونظــر  الغــد يف ذلــك الوقــت، فقمنــا إلقبالــه كفعلنــا فيــا مضـــٰى، فجلــس متوسِّ
يمينــًا وشــاالً فقــال: »كان عــيُّ بــن احلســن ســيِّد العابديــن Q يقــول يف ســجوده يف 
هــذا املوضــع - وأشــار بيــده إىٰل احلجــر حتــت امليــزاب -: عبيــدك بفنائــك، مســكينك 
بفنائــك، فقــرك بفنائــك، ســائلك بفنائــك، يســألك مــا ال يقــدر عليــه غــرك«. ثــّم 
ــًا وشــاالً، ونظــر إىٰل حمّمــد بــن القاســم مــن بيننــا، فقــال: »يــا حمّمــد بــن  نظــر يمين
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ــذا  ــول هب ــم يق ــن القاس ــد ب ــاىٰل«، وكان حمّم ــاء اهلل تع ــر إن ش ــٰى خ ــت ع ــم أن القاس
ــا أحــد إالَّ وقــد ُأهلــم مــا ذكــره مــن  ــا بقــي منّ ــام ودخــل الطــواف ف ــّم ق األمــر. ث
الدعــاء وأنســينا أن نتذاكــر أمــر إالَّ يف آخــر يــوم. فقــال لنــا أبــو عــّي املحمــودي: يــا 
ــا  ــا أب ــا: وكيــف علمــت ي قــوم، أتعرفــون هــذا؟ هــذا واهلل صاحــب زمانكــم، فقلن
ــة صاحــب الزمــان  ــه ويســأله معاين ــه مكــث ســبع ســنن يدعــو ربَّ عــّي؟ فذكــر أنَّ
Q. قــال: فبينــا نحــن يومــًا عشــية عرفــة وإذا بالرجــل بعينــه يدعــو بدعــاء وعيتــه، 
فســألته ممَّــن هــو؟ فقــال: »مــن النــاس«، قلــت: مــن أيِّ النــاس؟ قــال: »مــن عرهبــا«، 
قلــت: مــن أيِّ عرهبــا؟ قــال: »مــن أرشفهــا«، قلــت : ومــن هــم؟ قــال: »بنو هاشــم«، 
قلــت: ]و[مــن أيِّ بنــو هاشــم؟ فقــال: »مــن أعاهــا ذروًة وأســناها«، قلــت: ممَّــن؟ 
ــه  قــال: »ممَّــن فلــق اهلــام، وأطعــم الطعــام، وصــّىٰ والنــاس نيــام«. قــال: فعلمــت أنَّ
علــوي، فأحببتــه عــٰى العلويــة. ثــّم افتقدتــه مــن بــن يــدي، فلــم أدر كيــف مضـــٰى، 
ــجُّ  ــم، ي ــوا: نع ــوي؟ قال ــذا العل ــون ه ــه: تعرف ــوا حول ــن كان ــوم الذي ــألت الق فس
معنــا يف كلِّ ســنة ماشــيًا، فقلــت: ســبحان اهلل، )واهلل( مــا أرٰى بــه أثــر مشـــي، قــال: 
فانصـــرفت إىل املزدلفــة كئيبــًا حزينــًا عــٰى فراقــه، ونمــت مــن ليلتــي تلــك، فــإذا أنــا 
برســول اهلل N، فقــال: »يــا أمحــد، رأيــت طلبتــك؟«، فقلــت: ومــن ذاك يــا ســيِّدي؟ 
فقــال: »الــذي رأيتــه يف عشــيَّتك، )و(هــو صاحــب زمانــك«. قــال: فلــاَّ ســمعنا ذلك 
ــا  ــت م ــره إىٰل وق ــٰى أم ــه كان ينس ــر أنَّ ــك، فذك ــا ذل ــون أعلمن ــاه أن ال يك ــه عاتبن من

ــه)103(. ثنا ب حدَّ
19 - وأخرنــا مجاعــة، عــن التلعكــري، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن عــي 
ــه مــن أهــل قزويــن مل يذكــر اســمه -، عــن حبيــب  بــن احلســن، عــن رجــل - ذكــر أنَّ
ــم  ــن إبراهي ــي ب ــت إىٰل ع ــال: دخل ــاين، ق ــاذان الصنع ــن ش ــس ب ــن يون ــد ب ــن حمّم ب
بــن مهزيــار األهــوازي، فســألته عــن آل أيب حمّمــد Q، فقــال: يــا أخــي، لقــد ســألت 
ــة كاًّ أطلــب بــه عيــان اإلمــام، فلــم أجــد  عــن أمــر عظيــم، حججــت عشـــرين حجَّ
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إىٰل ذلــك ســبيًا، فبينــا أنــا ليلــة نائــم يف مرقــدي إذ رأيــت قائــًا يقــول: يــا عــّي بــن 
ــر  ــٰى أصبحــت، فأنــا مفكِّ ، فلــم أعقــل ليلتــي حتَّ إبراهيــم، قــد أذن اهلل لــك يف احلــجِّ
ــاَّ كان وقــت املوســم أصلحــت أمــري،  يف أمــري أرقــب املوســم ليــي وهنــاري. فل
ــٰى دخلــت يثــرب فســألت  ــة، فــا زلــت كذلــك حتَّ هــًا نحــو املدين وخرجــت متوجِّ
ــرًا يف  عــن آل أيب حمّمــد Q، فلــم أجــد لــه أثــرًا، وال ســمعت لــه خــرًا، فأقمــت مفكِّ
أمــري حتَّــٰى خرجــت مــن املدينــة ُأريــد مّكــة، فدخلــت اجلحفــة، وأقمــت هبــا يومــًا، 
هــًا نحــو الغديــر، وهــو عــٰى أربعــة أميــال مــن اجلحفــة، فلــاَّ  وخرجــت منهــا متوجِّ
ــرت واجتهــدت يف الدعــاء، وابتهلــت إىٰل اهلل هلــم،  أن دخلــت املســجد صلَّيــت وعفَّ
ــٰى دخلــت مّكــة، فأقمــت هبــا أّيامــًا  وخرجــت ُأريــد عســفان، فــا زلــت كذلــك حتَّ
أطــوف البيــت واعتكفــت. فبينــا أنــا ليلــة يف الطــواف، إذا أنــا بفتــٰى حســن الوجــه، 
طيِّــب الرائحــة، يتبخــر يف مشــيته، طائــف حــول البيــت، فحــسَّ قلبــي بــه، فقمــت 
نحــوه، فحككتــه، فقــال يل: مــن أيــن الرجــل؟ فقلــت: مــن أهــل ]العــراق، فقــال: 
ــت:  ــب؟ فقل ــا اخلصي ــرف هب ــال يل: تع ــواز. فق ــن األه ــت: م ــراق؟ قل [ الع ــن أيِّ م
رمحــه اهلل، دعــي فأجــاب، فقــال: رمحــه اهلل، فــا كان أطــول ليلتــه وأكثــر تبّتلــه وأغــزر 
دمعتــه، أفتعــرف عــّي بــن إبراهيــم بــن املازيــار؟ فقلــت: أنا عــّي بــن إبراهيــم. فقال: 
حّيــاك اهلل أبــا احلســن، مــا فعلــت بالعامــة التــي بينــك وبــن أيب حمّمــد احلســن بــن 
عــّي L؟ فقلــت: معــي، قــال: أخرجهــا، فأدخلــت يــدي يف جيبــي فاســتخرجتها، 
ــل  ــٰى ب ــًا حتَّ ــى منتحب ــوع( وبك ــاه )بالدم ــرت عين ــك أن تغرغ ــا مل يتال ــاَّ أن رآه فل
ــة  ــٰى ُأهبَّ ــن ع ــك وك ــار، رص إىٰل رحل ــن مازي ــا ب ــك اآلن ي ــال: ُأِذَن ل ــّم ق ــاره، ث أط
ــعب  ــه، رس إىٰل ش ــاس ظام ــر الن ــه، وغم ــل جلباب ــس اللي ــٰى إذا لب ــرك، حتَّ ــن أم م
ــك ســتلقاين هنــاك. فســـرت إىٰل منــزيل، فلــاَّ أن أحسســت بالوقــت  بنــي عامــر، فإنَّ
ــه،  ــت ورصت يف متن ــديدًا، ومحل ــه ش ــي وعكمت ــت راحلت ــي، وقدم ــت رح أصلح
ــا  ــادي: ي ــم ين ــٰى قائ ــا بالفت ــإذا أن ــعب، ف ــٰى وردت الش ــر حتَّ ًا يف الس ــدَّ ــت جم وأقبل
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. فــا زلــت نحــوه، فلــاَّ قربــت بــدأين بالســام، وقــال يل: رس بنــا يــا  أبــا احلســن إيلَّ
قنــا جبــال عرفــات، ورسنــا إىٰل جبــال منــٰى،  ــٰى خترَّ ثــه حتَّ ثنــي وُأحدِّ أخ، فــا زال ُيدِّ
ــطنا جبــال الطائــف. فلــاَّ أن كان هنــاك أمرين  ل، ونحــن قــد توسَّ وانفجــر الفجــر األوَّ
بالنــزول، وقــال يل: انــزل فصــل صــاة الليــل، فصليــت، وأمــرين بالوتــر فأوتــرت، 
وكانــت فائــدة منــه، ثــّم أمــرين بالســجود والتعقيــب، ثــّم فــرغ مــن صاتــه وركــب، 
وأمــرين بالركــوب وســار وســـرت معــه حتَّــٰى عــا ذروة الطائــف، فقــال: هــل تــرٰى 
ــد البيــت نــورًا. فلــاَّ أن  شــيئًا؟ قلــت: نعــم أرٰى كثيــب رمــل عليــه بيــت شــعر يتوقَّ
رأيتــه طابــت نفســـي، فقــال يل: هنــاك األمــل والرجــاء، ثــّم قــال: ســـر بنــا يــا أخ، 
فســار وســـرت بمســره، إىل أن انحــدر مــن الــذروة وســار يف أســفله، فقــال: انــزل 
فهاهنــا يــذلُّ كلُّ صعــب، وخيضــع كّل جّبــار، ثــّم قــال: خــل عــن زمــام الناقــة، قلت: 
فعــى مــن أخلفهــا؟ فقــال: حــرم القائــم Q، ال يدخلــه إالَّ مؤمــن، وال خيــرج منــه إالَّ 
مؤمــن، فخلَّيــت مــن زمــام راحلتــي، وســار ورست معــه إىٰل أن دنــا مــن بــاب اخلباء، 
ــأك  ــل هنَّ ــال يل: ُأدخ ــّم ق . ث ــرج إيلَّ ــٰى خي ــف حتَّ ــرين أن أق ــول وأم ــبقني بالدخ فس
ــزر بُأخــرٰى، وقد كســـر  الســامة، فدخلــت فــإذا أنــا بــه جالــس قــد اتَّشــح بــردة واتَّ
بردتــه عــٰى عاتقــه، وهــو كُأقحوانــة أرجــوان قــد تكاثــف عليهــا النــدٰى، وأصاهبــا 
أمل اهلــوٰى، وإذا هــو كغصــن بــان أو قضيــب ريــان، ســمح ســخي تقــي نقــي، ليــس 
ر اهلامــة، صلــت  بالطويــل الشــامخ، وال بالقصــر الــازق، بــل مربــوع القامــة، مــدوِّ
ــال  ــن خ ه األيم ــدِّ ــٰى خ ــن، ع ي ــهل اخلدَّ ــف، س ــٰى األن ــن، أقن ــن، أزج احلاجب اجلب
ــه فتــات مســك عــٰى ررضاضــة عنــر. فلــاَّ أن رأيتــه بدرتــه بالســام، فــردَّ عــيَّ  كأنَّ
أحســن مــا ســلَّمت عليــه، وشــافهني وســألني عــن أهــل العــراق، فقلــت: ســيِّدي 
ــار،  ــن املازي ــا ب ــال يل: »ي ــوم أذاّلء، فق ــن الق ــم ب ــة، وه ــاب الذلَّ ــوا جلب ــد ألبس ق
ــٍذ أذاّلء«، فقلــت: ســيِّدي لقــد بعــد الوطــن  لتملكوهنــم كــا ملكوكــم، وهــم يومئ
ــاور  ــد إيلَّ أن ال ُأج ــد عه ــو حمّم ــار، )أيب( أب ــن املازي ــا ب ــال: »ي ــب، فق ــال املطل وط
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قومــًا غضــب اهلل عليهــم )ولعنهــم( وهلــم اخلــزي يف الدنيــا واآلخــرة وهلــم عــذاب 
ــا، واهلل  ــاد إىٰل عفره ــن الب ــا، وم ــال إالَّ وعره ــن اجلب ــكن م ــرين أن ال أس ــم، وأم ألي
لهــا يب، فأنــا يف التقيَّــة إىٰل يــوم ُيــؤَذن يل فأخــرج«، فقلــت:  موالكــم أظهــر التقيَّــة فوكَّ
يــا ســيِّدي، متــٰى يكــون هــذا األمــر؟ فقــال: »إذا حيــل بينكــم وبــن ســبيل الكعبــة، 
ــا  ــٰى ي واجتمــع الشــمس والقمــر، واســتدار هبــا الكواكــب والنجــوم«، فقلــت: مت
ــة األرض )مــن( بــن الصفــا  بــن رســول اهلل؟ فقــال يل: »يف ســنة كــذا وكــذا ختــرج دابَّ
واملــروة، ومعــه عصــا موســٰى وخاتــم ســليان، يســوق النــاس إىٰل املحشـــر«، قــال: 
فأقمــت عنــده أّيامــًا، وأذن يل باخلــروج بعــد أن اســتقصيت لنفســـي، وخرجــت نحــو 
منــزيل، واهلل لقــد رست مــن مّكــة إىٰل الكوفــة ومعــي غــام خيدمنــي فلــم أَر إالَّ خــرًا، 

وصــّىٰ اهلل عــٰى حمّمــد وآلــه وســلَّم تســليًا)104(.
20 - أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن أيب ذر أمحــد بــن أيب ســورة - وهــو حمّمــد بــن 
احلســن بــن عبــد اهلل التميمــي، وكان زيديــًا -، قــال: ســمعت هــذه احلكاية عــن مجاعة 
يرووهنــا عــن أيب G، أنَّــه خــرج إىٰل احلــر قــال: فلــاَّ رصت إىٰل احلــر إذا شــاب حســن 
ــه ودَّع وودَّعــت وخرجنــا، فجئنــا إىٰل املرعــة، فقــال يل: »يابــا  الوجــه ُيصــّي، ثــّم إنَّ
ســورة أيــن تريــد؟«، فقلــت: الكوفــة، فقــال يل: »مــع مــن؟«، قلــت: مــع النــاس، 
ــا؟ فقــال: »ليــس نريــد  قــال يل: »ال تريــد نحــن مجيعــًا نمضـــي«، قلــت: ومــن معن
معنــا أحــدًا«، قــال: فمشــينا ليلتنــا فــإذا نحــن عــٰى مقابــر مســجد الســهلة، فقــال يل: 
»هــو ذا منزلــك، فــإن شــئت فامــض«، ثــّم قــال يل: »تــر إىٰل ابــن الــزراري عــّي بــن 
، فقــال يل:  ــه: ال يدفعــه إيلَّ ــده«، فقلــت ل ــذي عن ــال ال ــك امل ــه يعطي ــٰى فتقــول ل يي
ــه كــذا وكــذا دينــارًا وكــذا وكــذا درمهــًا، وهــو يف موضــع كــذا  »قــل لــه: بعامــة أنَّ
وكــذا، وعليــه كــذا وكــذا مغّطــٰى«، فقلــت لــه: ومــن أنــت؟ قــال: »أنــا حمّمــد بــن 
ــي وطولبــت بالداللــة؟ فقــال: »أنــا وراك«، قــال:  احلســن«، قلــت: فــإن مل يقبــل منّ
فجئــت إىٰل ابــن الــزراري، فقلــت لــه فدفعنــي، فقلــت لــه ]العامــات التــي قــال يل، 
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وقلــت لــه[: قــد قــال يل: أنــا وراك، فقــال: ليــس بعــد هــذا شـــيء، وقــال: مل يعلــم 
هبــذا إالَّ اهلل تعــاىٰل. ودفــع إيلَّ املــال)105(.

21 - أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن حمّمــد بــن عــي، عــن عبــد اهلل بــن حمّمــد بــن 
خاقــان الدهقــان، عــن أيب ســليان داد بــن غّســان البحــراين، قــال: قــرأت عــٰى أيب 
ــد بــن احلســن بــن عــي بــن  ســهل إســاعيل بــن عــي النوبختــي، قــال: مولــد حمّم
حمّمــد بــن عــي الرضــا بــن موســٰى بــن جعفــر الصــادق بــن حمّمــد الباقــر بــن عــي 
بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن. ُولـِـَد Q بســامراء 
ــه صقيــل، وُيكنـّـٰى أبــا القاســم، هبــذه الكنيــة أوىٰص  ســنة ســّت ومخســن ومائتــن، ُأمُّ
ــة،  ــه قــال: »اســمه كاســمي وكنيتــه كنيتــي«، لقبــه املهــدي، وهــو احلجَّ النبــيُّ N أنَّ
وهــو املنتظــر، وهــو صاحــب الزمــان Q، قــال إســاعيل بــن عــّي: دخلــت عــٰى أيب 
حمّمــد احلســن بــن عــّي L يف املرضــة التــي مــات فيهــا وأنــا عنــده، إذ قــال خلادمــه 
ــٰى  ــًا قــد خــدم مــن قبلــه عــّي بــن حمّمــد وهــو رّب عقيــد - وكان اخلــادم أســود نوبي
ــّم  ــه، ث ــٰى ل ــي«، فأغ ــاًء بمصطك ــل يل م ــد، اغ ــا عقي ــه[: »ي ــال ]ل ــن Q -، فق احلس
جــاءت بــه صقيــل اجلاريــة ُأّم اخللــف Q، فلــاَّ صــار القــدح يف يديــه، وهــمَّ بشـــربه، 
فجعلــت يــده ترتعــد حتَّــٰى رضب القــدح ثنايــا احلســن Q، فركــه مــن يــده ، وقــال 
ــهل:  ــو س ــال أب ــه«. ق ــي ب ــاجدًا فأتن ــًا س ــرٰى صبّي ــك ت ــت فإنَّ ــل البي ــد: »ُأدخ لعقي
قــال عقيــد: فدخلــت أحتــّرٰى، فــإذا أنــا بصبــي ســاجد رافــع ســّبابته نحــو الســاء، 
ــه، إذ  ــروج إلي ــرك باخل ــيِّدي يأم ــت: إنَّ س ــه، فقل ــز يف صات ــه، فأوج ــلَّمت علي فس
ــه صقيــل فأخــذت بيــده وأخرجتــه إىٰل أبيــه احلســن Q. قــال أبــو ســهل:  جــاءت ُأمُّ
ــه ســلَّم، وإذا هــو دّري اللــون، ويف شــعر رأســه قطــط،  ــن يدي ــي ب ــل الصب ــاَّ مث فل
ــقني  ــه، اس ــل بيت ــيِّد أه ــا س ــال: »ي ــٰى وق ــن Q بك ــاَّ رآه احلس ــنان، فل ــج األس مفل
ك  املــاء، فــإيّن ذاهــب إىٰل ريّب«، وأخــذ الصبــي القــدح املغــي باملصطكــي بيــده ثــّم حــرَّ
ــه قــال: »هيِّئــوين للصــاة«، فطــرح يف حجــره منديــل،  ــّم ســقاه، فلــاَّ رشب شــفتيه ث
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ضــأه الصبــي واحــدة واحــدة، ومســح عــٰى رأســه وقدميــه. فقــال لــه أبــو حمّمــد  فوَّ
ــة اهلل عــٰى  ، فأنــت صاحــب الزمــان، وأنــت املهــدي، وأنــت حجَّ Q: »أبشـــر يــا بنــيَّ
أرضــه، وأنــت ولــدي ووصّيــي، وأنــا ولدتــك، وأنــت حمّمــد بــن احلســن بــن عــّي 
ــن  ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــن حمّم ــر ب ــن جعف ــٰى ب ــن موس ــّي ب ــن ع ــد ب ــن حمّم ب
ــة  عــّي بــن أيب طالــب K. ولــدك رســول اهلل N، وأنــت خاتــم ]األوصيــاء[ األئمَّ
ــاك، بذلــك عهــد إيلَّ أيب عــن  ــر بــك رســول اهلل N، وســّاك وكنّ ـ ــن، وبشَّ الطاهري
آبائــك الطاهريــن، صــّىٰ اهلل عــٰى أهــل البيــت رّبنــا، إنَّــه محيــد جميــد«، ومــات احلســن 

بــن عــّي مــن وقتــه صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن)106(.
ــي  ثن ــال: حدَّ ــدي، ق ــر األس ــن جعف ــد ب ــن حمّم ــن أيب احلس ــه)107(، ع 22 - عن
ثنــي يعقــوب بــن يوســف  احلســن بــن حمّمــد بــن عامــر األشــعري القّمــي، قــال: حدَّ
الضـــّراب الغّســاين - يف منصـــرفه مــن أصفهــان -، قــال: حججــت يف ســنة إحــدٰى 
م  وثانــن ومائتــن، وكنــت مــع قــوم خمالفــن مــن أهــل بلدنــا. فلــاَّ قدمنــا مّكــة تقــدَّ
بعضهــم فاكــرٰى لنــا دارًا يف زقــاق بــن ســوق الليــل، وهــي دار خدجيــة P ُتســّمٰى 
ــا دار الرضــا  دار الرضــا Q، وفيهــا عجــوز ســمراء، فســألتها - لـــاَّ وقفــت عــٰى أهنَّ
Q-: مــا تكونــن مــن أصحــاب هــذه الــدار؟ ولِـــَم ُســّميت دار الرضــا؟ فقالــت: 
ــن  ــن موســٰى L، أســكنيها احلســن ب ــا مــن مواليهــم، وهــذه دار الرضــا عــي ب أن
عــي L، فــإيّن كنــت مــن خدمــه. فلــاَّ ســمعت ذلــك منهــا آنســت هبــا، وأرسرت 
األمــر عــن رفقائــي املخالفــن، فكنــت إذا انصـــرفت مــن الطــواف بالليــل أنــام معهم 
ــر  ــا ندي ــرًا كنّ ــرًا كب ــاب حج ــف الب ــي خل ــاب وُنلق ــق الب ــدار، وُنغِل يف رواق يف ال
ــا فيــه شــبيهًا  خلــف البــاب. فرأيــت غــر ليلــة ضــوء الســـراج يف الــرواق الــذي كنّ
بضــوء املشــعل، ورأيــت البــاب قــد انفتــح، وال أرٰى أحــدًا فتحــه مــن أهــل الــدار، 
ورأيــت رجــًا ربعــة أســمر إىٰل الصفــرة مــا هــو قليــل اللحــم، يف وجهــه ســجادة، 
عليــه قميصــان وإزار رقيــق قــد تقنَّــع بــه، ويف رجلــه نعــل طــاق، فصعــد إىٰل الغرفــة 
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ــة ال  ــة ابن ــا: إنَّ يف الغرف ــول لن ــت تق ــكن، وكان ــوز تس ــت العج ــث كان ــدار حي يف ال
تــدع أحــدًا يصعــد إليهــا، فكنــت أرٰى الضــوء الــذي رأيتــه يضـــيء يف الــرواق عــٰى 
الدرجــة عنــد صعــود الرجــل إىٰل الغرفــة التــي يصعدهــا، ثــّم أراه يف الغرفــة مــن غــر 
ــوا أن يكــون  ــه، وكان الذيــن معــي يــرون مثــل مــا أرٰى، فتومهَّ أن أرٰى الــرساج بعين
ــؤالء  ــوا: ه ــا، فقال ــع هب ــد تتَّ ــون ق ــوز، وأن يك ــة العج ــف إىٰل ابن ــل خيتل ــذا الرج ه
، فيــا زعمــوا. وكنـّـا نــراه يدخــل وخيــرج  العلويــة يــرون املتعــة، وهــذا حــرام ال يــلُّ
ــق هــذا البــاب  ــا ُنغِل ــاه، وكنّ ونجــيء إىٰل البــاب وإذا احلجــر عــٰى حالــه الــذي تركن
خوفــًا عــٰى متاعنــا، وكنـّـا ال نــرٰى أحــدًا يفتحــه وال يغلقــه، والرجــل يدخــل وخيــرج 
ــباب  ــذه األس ــت ه ــاَّ رأي ــا. فل ــه إذا خرجن ــت ُننّحي ــاب إىٰل وق ــف الب ــر خل واحلج
ضـــرب عــى قلبــي، ووقعــت يف قلبــي فتنــة، فتلطَّفــت العجــوز، وأحببــت أن أقــف 
عــٰى خــر الرجــل، فقلــت هلــا: يــا فانــة، إيّن ُأِحــبُّ أن أســألِك وُأفاوضــِك مــن غــر 
حضــور مــن معــي فــا أقــدر عليــه، فأنــا ُأِحــبُّ إذا رأيتنــي يف الــدار وحــدي أن تنــزيل 
إيلَّ ألســألِك عــن أمــر، فقالــت يل مرسعــة: وأنــا ُأريــد أن أســـرَّ إليــك شــيئًا فلــم يتهيَّأ 
يل ذلــك مــن أجــل مــن معــك، فقلــت: مــا أردت أن تقــويل؟ فقالــت: يقــول لــك - 
ــداؤك  ــم أع ــم، فإهنَّ ــك ورشكاءك وال تاحه ــن أصحاب ــدًا -: »ال ختاش ــر أح ومل تذك
ودارهــم«، فقلــت هلــا: مــن يقــول؟ فقالــت: أنــا أقــول ، فلــم أجســـر ملــا دخــل قلبــي 
ــي  ــي رفقائ ــا تعن ــت أهنَّ ــة أن ُأراجعهــا، فقلــت: أّي أصحــايب تعنــن؟ فظنن مــن اهليب
الذيــن كانــوا حّجاجــًا معــي، قالــت: رشكاؤك الذيــن يف بلــدك ويف الدار معــك. وكان 
ــٰى هربــت  جــرٰى بينــي وبــن الذيــن معــي يف الــدار عنــت يف الديــن، فســعوا يب حتَّ
ــا عنــت ُأولئــك، فقلــت هلــا: مــا تكونــن  واســترت بذلــك الســبب فوقفــت عــٰى أهنَّ
ــتيقنت  ــاَّ اس ــن عــّي L، فل ــت مــن الرضــا؟ فقالــت: كنــت خادمــة للحســن ب أن
ــك؟  ــه بعين ــِك رأيت ــاهلل علي ــت: ب ــب Q، فقل ــن الغائ ــألنَّها ع ــت: ألس ــك قل ذل
ـــرين احلســن بــن  فقالــت: يــا أخــي، مل أَره بعينــي، فــإيّن خرجــت وُأختــي حبــٰى وبشَّ
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ــه كــا كنــت يل«،  ــأيّن ســوف أراه يف آخــر عمــري، وقــال يل: »تكونــن ل عــّي L ب
ــه هبــا إيلَّ عــٰى  ــا قدمــت اآلن بكتابــة ونفقــة وجَّ ــا اليــوم منــذ كــذا بمصـــر، وإنَّ وأن
يــدي رجــل مــن أهــل خراســان ال يفصــح بالعربيــة، وهــي ثاثــون دينــارًا، وأمــرين 
ــل  ــي أنَّ الرج ــع يف قلب ــي يف أن أراه، فوق ــًة منّ ــت رغب ــذه، فخرج ــنَّتي ه ــجَّ ُس أن أح
الــذي كنــت أراه يدخــل وخيــرج هــو هــو. فأخــذت عــرة دراهــم صحاحــًا، فيهــا 
 ،Q قــد كنــت خبَّأهتــا أللقيهــا يف مقــام إبراهيــم Q ســتَّة رضويــة مــن رضب الرضــا
وكنــت نــذرت ونويــت ذلــك، فدفعتهــا إليهــا، وقلــت يف نفســـي أدفعهــا إىٰل قــوم من 
ولــد فاطمــة P أفضــل ممَّــا ألقيهــا يف املقــام وأعظــم ثوابــًا، فقلــت هلــا: ادفعــي هــذه 
الدراهــم إىٰل مــن يســتحّقها مــن ولــد فاطمــة P، وكان يف نيَّتــي أنَّ الــذي رأيتــه هــو 
الرجــل، وإنَّــا تدفعهــا إليــه، فأخــذت الدراهــم وصعــدت وبقيــت ســاعة ثــّم نزلــت، 
فقالــت: يقــول لــك: »ليــس لنــا فيهــا حــّق، اجعلهــا يف املوضــع الــذي نويــت، ولكــن 
ــا بدهلــا وألقهــا يف املوضــع الــذي نويــت«، ففعلــت، وقلــت  هــذه الرضويــة خــذ منّ
ــع خــرج إىٰل  ــّم كان معــي نســخة توقي ــه عــن الرجــل. ث ــذي ُأمــرت ب يف نفســـي: ال
القاســم بــن العــاء بآذربيجــان، فقلــت هلــا: تعرضــن هــذه النســخة عــٰى إنســان قــد 
رأٰى توقيعــات الغائــب، فقالــت: ناولنــي فــإيّن أعرفهــا، فأريتهــا النســخة، وظننــت 
ــدت  ــكان، فصع ــذا امل ــرأ يف ه ــي أن أق ــت: ال يمكنن ــرأ، فقال ــن أن تق ــرأة حُتِس أنَّ امل
ـــرت به  ـــركم ببشـــرٰى ما بشَّ الغرفــة ثــّم أنزلتــه، فقالــت: صحيــح، ويف التوقيع: »ُأبشِّ
)إّيــاه(«، وغــره. ثــّم قالــت: يقــول لــك: »إذا صلَّيــت عــٰى نبيِّــك N كيــف ُتصــّي 
)عليــه(؟«، فقلــت: أقــول: الّلهــّم صــلِّ عــٰى حمّمــد وآل حمّمــد، وبــارك عــٰى حمّمــد 
ــت عــٰى إبراهيــم وآل إبراهيــم إنَّــك  وآل حمّمــد، كأفضــل مــا صلَّيــت وباركــت وترمحَّ
هم«، فقلــت:  محيــد جميــد. فقــال: »ال، إذا صلَّيــت عليهــم فصــلِّ عليهــم كّلهــم وســمِّ
ــك: »إذا  ــول ل ــت: يق ــر، فقال ــر صغ ــا دف ــت ومعه ــد نزل ــن الغ ــت م ــاَّ كان ــم، فل نع
صلَّيــت عــٰى النبــيِّ فصــلِّ عليــه وعــى أوصيائــه عــٰى هــذه النســخة«، فأخذهتــا وكنــت 
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ة ليــال قــد نــزل مــن الغرفــة وضــوء الســـراج قائــم. وكنــت  أعمــل هبــا، ورأيــت عــدَّ
ــا أراه - أعنــي الضــوء - وال أرٰى أحــد  ــر الضــوء وأن أفتــح البــاب وأخــرج عــٰى أث
حتَّــٰى يدخــل املســجد، وأرٰى مجاعــة مــن الرجــال مــن بلــدان شــّتٰى يأتــون بــاب هــذه 
الــدار، فبعضهــم يدفعــون إىٰل العجــوز رقاعــًا معهــم، ورأيــت العجــوز قــد دفعــت 
ــم يف  ــت منه ــم، ورأي ــم عنه ــم وال أفه ــا وُتكلِّمه ــاع فُيكلِّموهن ــك الرق ــم كذل إليه

منصـــرفنا مجاعــة يف طريقــي إىٰل أن قدمــت بغــداد.
ــٰى  ــلِّ ع ــّم ص ــم ، الّله ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــرج: »بس ــذي خ ــر ال ــخة الدف نس
ــاق،  ــة ربِّ العاملــن، املنتجــب يف امليث ــن، وحجَّ ــم النبّي ــد ســيِّد املرســلن، وخات حمّم
ــل للنجــاة،  ــر مــن كلِّ آفــة، الــريء مــن كلِّ عيــب، املؤمَّ املصطفــٰى يف الظــال، املطهَّ
ــه،  ــم برهان ــه، وعظِّ ف بنيان ــرِّ ــّم شـ ــن اهلل. الّله ــه دي ض إلي ــوَّ ــفاعة، املف ــٰى للش املرجت
ــل  ــه الفض ــه، وأعط ــض وجه ــوره، وبيِّ ــئ ن ــه، وأض ــع درجت ــه، وارف ت ــج حجَّ وأفل
والفضيلــة، والدرجــة والوســيلة الرفيعــة، وابعثــه مقامــًا حممــودًا، يغبطــه بــه 
ــرِّ  ــد الغ ــلن، وقائ ــن، ووارث املرس ــر املؤمن ــٰى أم ــلِّ ع ــرون. وص ــون واآلخ ل األوَّ
ــّي  ــن ع ــن ب ــٰى احلس ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العامل ــن، وحجَّ ــيِّد الوصّي ــن، وس ل املحجَّ
ــن  ــن ب ــٰى احلس ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العامل ــلن، وحجَّ ــن، ووارث املرس ــام املؤمن إم
ــّي  ــٰى ع ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العامل ــلن، وحجَّ ــن، ووارث املرس ــام املؤمن ــّي إم ع
ــٰى  ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العامل ــلن، وحجَّ ــن، ووارث املرس ــام املؤمن ــن إم ــن احلس ب
ــة ربِّ العاملــن. وصــلِّ عــٰى  حمّمــد بــن عــّي إمــام املؤمنــن، ووارث املرســلن، وحجَّ
ــلِّ  ــن. وص ــة ربِّ العامل ــلن، وحجَّ ــن، ووارث املرس ــام املؤمن ــد إم ــن حمّم ــر ب جعف
ــن.  ــة ربِّ العامل ــلن، وحجَّ ــن، ووارث املرس ــام املؤمن ــر إم ــن جعف ــٰى ب ــٰى موس ع
ــة ربِّ  وصــلِّ عــٰى عــّي بــن موســٰى إمــام املؤمنــن، ووارث املرســلن، وحجَّ
ــة ربِّ  العاملــن. وصــلِّ عــٰى حمّمــد بــن عــّي إمــام املؤمنــن، ووارث املرســلن، وحجَّ
ــة ربِّ  العاملــن. وصــلِّ عــٰى عــّي بــن حمّمــد إمــام املؤمنــن، ووارث املرســلن، وحجَّ
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ــة  ــلن، وحجَّ ــن، ووارث املرس ــام املؤمن ــّي إم ــن ع ــن ب ــٰى احلس ــلِّ ع ــن. وص العامل
ربِّ العاملــن. وصــلِّ عــٰى اخللــف الصالــح اهلــادي املهــدي إمــام املؤمنــن، ووارث 
ــة اهلاديــن  ــة ربِّ العاملــن. الّلهــّم صــلِّ عــٰى حمّمــد وأهــل بيتــه األئمَّ املرســلن، وحجَّ
ــدك،  ــك، وأركان توحي ــم دين ــن، دعائ ــرار املتَّق ــن، األب ــاء الصادق ــن، العل املهدي
وترامجــة وحيــك، وحججــك عــٰى خلقــك، وخلفائــك يف أرضــك، الذيــن اخرهتــم 
لنفســك، واصطفيتهــم عــٰى عبــادك، وارتضيتهــم لدينــك، وخصصتهــم بمعرفتــك، 
يتهــم بحكمتــك،  يتهــم بنعمتــك، وغذَّ وجلَّلتهــم بكرامتــك، وغشــيتهم برمحتــك، وربَّ
فتهــم بنبيِّــك.  وألبســتهم نــورك، ورفعتهــم يف ملكوتــك، وحففتهــم بمائكتــك، ورشَّ
الّلهــّم صــلِّ عــٰى حمّمــد وعليهــم صــاًة كثــرًة دائمــًة طيِّبــًة، ال ييــط هبــا إالَّ أنــت، 
ــك املحيــي  وال يســعها إالَّ علمــك، وال يصيهــا أحــد غــرك. الّلهــّم صــلِّ عــٰى وليِّ
ــك،  ــٰى خلق ــك ع ت ــك، وحجَّ ــل علي ــك، الدلي ــي إلي ــرك، الداع ــم بأم ــنَّتك، القائ ُس
وخليفتــك يف أرضــك، وشــاهدك عــٰى عبــادك. الّلهــّم أعــّز نصـــره، وُمــدَّ يف عمــره، 
ــن األرض بطــول بقائــه. الّلهــّم اكفــه بغي احلاســدين، وأعــذه من شـــرِّ الكائدين،  وزيِّ
ــن. الّلهــّم أعطــه يف نفســه  ــدي اجلّباري ــه إرادة الظاملــن. وختلَّصــه مــن أي وادحــر عن
ه ومجيــع أهــل الدنيــا مــا تقــرُّ بــه  تــه وعــدوِّ تــه وعامَّ وذّريتــه وشــيعته ورعيَّتــه وخاصَّ
عينــه، وتســـرُّ بــه نفســه، وبلِّغــه أفضــل أملــه يف الدنيا واآلخــرة، إنَّــك عٰى كلِّ شـــيء 
ل مــن كتابــك، وأظهــر  د بــه مــا حمــي مــن دينــك، وأحــي بــه مــا ُبــدِّ قديــر. الّلهــّم جــدِّ
بــه مــا ُغــرِّ مــن حكمــك، حتَّــٰى يعــود دينــك بــه وعــٰى يديــه غّضــًا جديــدًا خالصــًا 
ر  خملصــًا ال شــكَّ فيــه وال شــبهة معــه، وال باطــل عنــده، وال بدعــة لديــه. الّلهــّم نــوِّ
ــه  ــم ب ــة، وأقص ــه كلَّ ضال ت ــدم بعزَّ ــة، وأه ــه كلَّ بدع ــدَّ بركن ــة، وه ــوره كلَّ ظلم بن
ــٰى  ــه ع ــر حكم ــار، وأج ــه كلَّ جّب ــك بعدل ــار، وأهل ــيفه كلَّ ن ــد بس ــار، وأمخ كلَّ جّب
كلِّ حكــم، وأذل لســلطانه كلَّ ســلطان. الّلهــّم أذل كلَّ مــن نــاواه، وأهلــك كلَّ مــن 
ــه، واســتهان بأمــره، وســعٰى يف  عــاداه، وامكــر بمــن كاده، واســتأصل مــن جحــد حقَّ
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إطفــاء نــوره، وأراد إمخــاد ذكــره. الّلهــّم صلِّ عــٰى حمّمــد املصطفــٰى، وعّي املرتضـــٰى، 
ــاء،  ــع األوصي ــٰى، ومجي ــن املصطف ــا، واحلس ــن الرض ــراء، )و(احلس ــة الزه وفاطم
مصابيــح الدجــٰى، وأعــام اهلــدٰى، ومنــار التقــٰى، والعــروة الوثقــٰى، واحلبــل املتــن، 
ــة مــن ولــده، وُمــدَّ يف  والصـــراط املســتقيم، وصــلِّ عــٰى وليِّــك ووالة عهــده، واألئمَّ
ــك عــٰى  أعارهــم، وأزد يف آجاهلــم، وبلِّغهــم أقصـــٰى آماهلــم ]دينــًا[ دنيــًا وآخــرًة، إنَّ

ــيء قدير«)108(. كلِّ شـ
23 - أخــرين مجاعــة، عــن أيب حمّمــد التلعكــري، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، 
ــي  ــان الطلح ــن بن ــي ب ــن ع ــد ب ــي حمّم ثن ــال: حدَّ ــي، ق ــي القّم ــن ع ــن ب ــن احلس ع
ثنــي عــي بــن إبراهيــم  اآليب، عــن عــي بــن حمّمــد بــن عبــدة النيســابوري، قــال: حدَّ
ثنــي الشــيخ املوثــوق بــه بمدينــة الســام، قــال: تشــاجر ابــن أيب  الــرازي، قــال: حدَّ
 Q غانــم القزوينــي ومجاعــة مــن الشــيعة يف اخللــف، فذكر ابــن أيب غانــم أنَّ أبــا حمّمد
ــم كتبــوا يف ذلــك كتابــًا وأنفــذوه إىٰل الناحيــة، وأعلموه  مضـــٰى وال خلــف لــه، ثــّم إهنَّ
بــا تشــاجروا فيــه، فــورد جــواب كتاهبــم بخطِّــه عليــه وعــٰى آبائه الســام: »بســم اهلل 
الرمحــن الرحيــم، عافانــا اهلل وإّياكــم مــن الضالــة والفتــن، ووهــب لنــا ولكــم روح 
ــه ُأهنــي إيلَّ ارتيــاب مجاعــة منكــم يف  اليقــن، وأجارنــا وإّياكــم مــن ســوء املنقلــب. إنَّ
ــم ال  ــك لك ــا ذل ن ــم، فغمَّ ــرة يف والة ُأموره ــكِّ واحل ــن الش ــم م ــا دخله ــن، وم الدي
لنــا، وســاءنا فيكــم ال فينــا، ألنَّ اهلل معنــا وال فاقــة بنــا إىٰل غــره، واحلــّق معنــا فلــن 
يوحشــنا مــن قعــد عنـّـا، ونحــن صنائــع رّبنــا، واخللــق بعــد صنائعنــا. يــا هــؤالء! مــا 
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــمعتم اهلل )ع ــا س ــون؟ أَوم ــرة تنعكس ــردَّدون، ويف احل ــب ت ــم يف الري لك
 Yْمــرِ ِمنُْكْم

َ
وِل اأْل

ُ
ِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأ

َ
ِطيُعــوا اهلَل َوأ

َ
ِيَن آَمُنــوا أ ــَها الَّ ُـّ ي

َ
يقــول: fيــا أ

تكــم عن  ]النســاء: 59[؟ أَومــا علمتــم مــا جــاء ت بــه اآلثــار ممَّــا يكــون ويــدث يف أئمَّ
املاضــن والباقــن منهــم K؟ أَومــا رأيتــم كيــف جعــل اهلل لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، 
وأعامــًا هتتــدون هبــا مــن لــدن آدم Q إىٰل أن ظهــر املاضـــي Q، كلَّــا غــاب علــم بدًا 
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ــم أنَّ اهلل تعــاىٰل أبطــل  ــه ظننت ــاَّ قبضــه اهلل إلي ــع نجــم؟ فل ــم، وإذا أفــل نجــم طل عل
ــٰى تقــوم  ــه وبــن خلقــه، كاَّ مــا كان ذلــك وال يكــون حتَّ ــه، وقطــع الســبب بين دين
الســاعة، ويظهــر أمــر اهلل ســبحانه وهــم كارهــون. وإنَّ املاضـــي Q مضـــٰى ســعيدًا 
فقيــدًا عــٰى منهــاج آبائــه K حــذو النعــل بالنعــل، وفينــا وصيَّتــه وعلمــه، ومــن هــو 
عيــه دوننــا إالَّ  ه، ال ينازعنــا موضعــه إالَّ ظــامل آثــم، وال يدَّ خلفــه ومــن هــو يســدُّ مســدَّ
ه ال يظهــر وال ُيعَلــن، لظهــر  جاحــد كافــر، ولــوال أنَّ أمــر اهلل تعــاىٰل ال ُيغَلــب، وســـرُّ
لكــم مــن حّقنــا مــا تبــن منــه عقولكــم، ويزيــل شــكوككم، لكنَّــه مــا شــاء اهلل كان، 
ولــكلِّ أجــل كتــاب. فاتَّقــوا اهلل وســلِّموا لنــا، ورّدوا األمــر إلينــا، فعلينــا اإلصــدار 
كــا كان منّــا اإليــراد، وال حتاولــوا كشــف مــا ُغّطــي عنكــم، وال تيلــوا عــن اليمــن 
ــنَّة الواضحــة، فقــد  ة عــٰى السُّ ــا باملــودَّ ــوا إىٰل الشــال، واجعلــوا قصدكــم إلين وتعدل
ــة صاحكــم  ــا مــن حمبَّ نصحــت لكــم، واهلل شــاهد عــيَّ وعليكــم، ولــوال مــا عندن
ــه  ــا ب ــا عــن خماطبتكــم يف شــغل فيــا قــد امتحنّ ورمحتكــم، واإلشــفاق عليكــم، لكنّ
ــه، الداعــي مــا ليــس  ــه، املضــاّد لربِّ مــن منازعــة الظــامل العتــل الضــاّل املتتابــع يف غيِّ
 N لــه، اجلاحــد حــقَّ مــن افــرض اهلل طاعتــه، الظــامل الغاصــب. ويف ابنــة رســول اهلل
يل ُأســوة حســنة، وســردي اجلاهــل رداءة عملــه، وســيعلم الكافــر ملــن عقبــٰى الــدار، 
عصمنــا اهلل وإّياكــم مــن املهالــك واألســواء، واآلفــات والعاهــات كّلهــا برمحتــه، فإنَّه 
ــٰى  ــام ع ــًا، والس ــًا وحافظ ــم ولّي ــا ولك ــا يشــاء، وكان لن ــٰى م ــادر ع ــك والق ويلُّ ذل
ــد  ــٰى حمّم ــّىٰ اهلل ع ــه، وص ــة اهلل وبركات ــن ورمح ــاء واملؤمن ــاء واألولي ــع األوصي مجي

وآلــه وســلَّم تســليًا«)109(.
ــدي )ريض اهلل  ــر األس ــن جعف ــد ب ــن حمّم ــن أيب احلس ــناد، ع ــذا اإلس 24 - وهب
ثنــا الشــيخ الصــدوق أمحــد بــن  عنــه(، عــن ســعد بــن عبــد اهلل األشــعري، قــال: حدَّ
ــه جــاءه بعــض أصحابنــا ُيعِلمــه أنَّ جعفــر بــن  إســحاق بــن ســعد األشــعري G، أنَّ
ــه القّيــم بعــد أخيــه، وأنَّ عنــده  فــه فيــه نفســه، وُيعِلمــه أنَّ عــي كتــب إليــه كتابــًا ُيعرِّ
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مــن علــم احلــال واحلــرام مــا يتــاج إليــه، وغــر ذلــك مــن العلــوم كّلهــا. قــال أمحد 
ت كتــاب  بــن إســحاق: فلــاَّ قــرأت الكتــاب كتبــت إىٰل صاحــب الزمــان Q، وصــرَّ
ــاين  ــم، أت ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــك: »بس ــواب إيلَّ يف ذل ــرج اجل ــه، فخ ــر يف درج جعف
ــع مــا  ــي بجمي ــه درجــه وأحاطــت معرفت ــذي أنفذت ــاب ال كتابــك أبقــاك اهلل، والكت
نــه عــٰى اختــاف ألفاظــه، وتكــّرر اخلطــأ فيــه، ولــو تدبَّرتــه لوقفــت عــٰى بعــض  تضمَّ
ــه عــٰى إحســانه  ــه، واحلمــد هلل ربِّ العاملــن، محــدًا ال رشيــك ل ــه من مــا وقفــت علي
( للحــقِّ إالَّ إتامــًا، وللباطــل إالَّ زهوقــًا،  إلينــا، وفضلــه علينــا، أبــٰى اهلل )عــزَّ وجــلَّ
وهــو شــاهد عــيَّ بــا أذكــره، ويلٌّ عليكــم بــا أقولــه، إذا اجتمعنــا ليــوم ال ريــب فيــه 
ــه مل جيعــل لصاحــب الكتــاب عــٰى املكتــوب إليــه  ويســألنا عــاَّ نحــن فيــه خمتلفــون، إنَّ
ــة،  وال عليــك وال عــٰى أحــد مــن اخللــق مجيعــًا إمامــة مفرضــة، وال طاعــة وال ذمَّ
وســُأبنِّ لكــم مجلــة تكتفــون هبــا إن شــاء اهلل تعــاىٰل. يــا هــذا، يرمحــك اهلل، إنَّ اهلل تعاىٰل 
مل خيلــق اخللــق عبثــًا، وال أمهلهــم ســدٰى، بــل خلقهــم بقدرتــه، وجعــل هلــم أســاعًا 
ـــرين ومنذريــن، يأمروهنم  وأبصــارًا وقلوبــًا وألبابــًا، ثــّم بعث إليهــم النبّيــن K مبشِّ
بطاعتــه وينهوهنــم عــن معصيتــه، ويعرفوهنــم مــا جهلــوه مــن أمــر خالقهــم ودينهــم، 
وأنــزل عليهــم كتابــًا، وبعــث إليهــم مائكــة يأتــن بينهــم وبــن مــن بعثهــم إليهــم 
ــل الظاهــرة والراهــن  ــه هلــم عليهــم، ومــا آتاهــم مــن الدالئ ــذي جعل بالفضــل ال
ــذه  ــامًا واختَّ ــردًا وس ــه ب ــار علي ــل الن ــن جع ــم م ــة. فمنه ــات الغالب ــرة، واآلي الباه
ــًا مبينــًا، ومنهــم مــن أحيــٰى  خليــًا، ومنهــم مــن كلَّمــه تكليــًا وجعــل عصــاه ثعبان
املوتــٰى بــإذن اهلل، وأبــرأ األكمــه واألبــرص بــإذن اهلل، ومنهــم مــن علَّمــه منطــق الطر 
وُأويت مــن كلِّ شـــيء، ثــّم بعــث حمّمــدًا N رمحــًة للعاملــن، وتَّــم بــه نعمتــه، وختــم 
ــة، وأظهــر مــن صدقــه مــا أظهــر، وبــنَّ مــن آياتــه  بــه أنبيــاءه، وأرســله إىٰل النــاس كافَّ
. ثــّم قبضــه N محيــدًا فقيــدًا ســعيدًا، وجعــل األمــر ]مــن[ بعــده  وعاماتــه مــا بــنَّ
ــاء  ــّم إىل األوصي ــب Q، ث ــن أيب طال ــّي ب ــه ع ــه ووارث ــه ووصيِّ ــن عمِّ ــه واب إىل أخي
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مــن ولــده واحــدًا واحــدًا، أحيــٰى هبــم دينــه، وأتــمَّ هبــم نــوره، وجعــل بينهــم وبــن 
إخواهنــم وبنــي عمهــم واألدنــن فاألدنــن مــن ذوي أرحامهــم فرقانــًا بيِّنــًا ُيعــَرف بــه 
أهــم  ــة مــن املحجــوج، واإلمــام مــن املأمــوم. بــأن عصمهــم مــن الذنــوب، وبرَّ احلجَّ
ــّزان  ــم خ ــس، وجعله ــن اللب ــم م هه ــس، ونزَّ ــن الدن ــم م ره ــوب، وطهَّ ــن العي م
ه، وأيَّدهــم بالدالئــل، ولــوال ذلــك لــكان  علمــه، ومســتودع حكمتــه، وموضــع ســـرِّ
( كلُّ أحــد، وملــا ُعــِرَف احلــقُّ مــن  عــٰى أمــر اهلل )عــزَّ وجــلَّ النــاس عــٰى ســواء، والدَّ
عــٰى هــذا املبطــل املفــري عــٰى اهلل الكــذب  الباطــل، وال العــامل مــن اجلاهــل. وقــد ادَّ
ــة حالــة هــي لــه رجــاء أن يتــمَّ دعــواه، أبفقــه يف ديــن اهلل،  عــاه، فــا أدري بأيَّ بــا ادَّ
ق بــن خطــأ وصــواب، أم بعلــم فــا  فــَواهلل مــا يعــرف حــاالً مــن حــرام، وال ُيفــرِّ
ــًا مــن باطــل، وال حمكــًا مــن متشــابه، وال يعــرف حــدَّ الصــاة ووقتهــا، أم  يعلــم حقَّ
بــورع فــاهلل شــهيد عــٰى تركــه الصــاة الفــرض أربعــن يومــًا، يزعــم ذلــك لطلــب 
الشــعوذة، ولعــلَّ خــره قــد تــأّدٰى إليكــم، وهاتيــك ظــروف مســكره منصوبــة، وآثار 
ــة فليقمهــا، أو  ( مشــهورة قائمــة، أم بآيــة فليــأِت هبــا، أم بحجَّ عصيانــه هلل )عــزَّ وجــلَّ
( يف كتابــه: fبِْســِم اهللِ الرَّْحــِن الرَِّحيــِم حــم  بداللــة فليذكرهــا. قــال اهلل )عــزَّ وجــلَّ
رَْض 

َ
ــماواِت َواأل 1 َتْنِيــُل الِْكتــاِب ِمــَن اهللِ الَْعزِيــزِ اْلَِكيــِم 2 مــا َخلَْقَنــا السَّ

نْــِذُروا ُمْعرُِضــوَن 
ُ
ــا أ ِيــَن َكَفــُروا َعمَّ َجــٍل ُمَســىًّ َوالَّ

َ
ــّقِ َوأ َومــا بَيَْنُهمــا إاِلَّ بِاْلَ

ْم لَُهــْم 
َ
رِض أ

َ
ُروِن مــا ذا َخلَُقــوا ِمــَن اأْل

َ
ْيُتــْم مــا تَْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهللِ أ

َ
َرأ

َ
3 قُــْل أ

ثــاَرٍة ِمــْن ِعلـْـٍم إِْن ُكنُْتــْم 
َ
ْو أ

َ
ــماواِت ائُْتــوِن بِِكتــاٍب ِمــْن َقبـْـِل هــذا أ ِشٌْك ِف السَّ

ــْن يَْدُعــوا ِمــْن ُدوِن اهللِ َمــْن ال يَْســَتِجيُب َلُ إِل يـَـوِْم  َضــلُّ ِممَّ
َ
صادِقـِـنَي 4 َوَمــْن أ

ــداًء  ْع
َ
ــْم أ ــوا لَُه ــاُس اكنُ ــِرَ الَّ ــوَن 5 ِإَوذا ُح ــْم اغفِلُ ــْن ُداعئِِه ــْم َع ــةِ َوُه الْقِياَم

ــك  ــوىّلٰ اهلل توفيق ــس ت ــاف: 1 - 6[، فالتم ــَن Y.6 ]األحق ــْم اكفِرِي ــوا بِعِباَدتِِه َواكنُ
ـــرها،  مــن هــذا الظــامل مــا ذكــرت لــك، وامتحنــه وســله عــن آيــة مــن كتــاب اهلل ُيفسِّ
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أو صــاة فريضــة ُيبــنِّ حدودهــا ومــا جيــب فيهــا، لتعلــم حالــه ومقــداره، ويظهــر 
ه،  ه يف مســتقرِّ لــك عــواره ونقصانــه، واهلل حســيبه. حفــظ اهلل احلــقَّ عــٰى أهلــه، وأقــرَّ
 ،L أن تكــون اإلمامــة يف أخويــن بعــد احلســن واحلســن ) وقــد أبــٰى اهلل )عــزَّ وجــلَّ
، واضمحــلَّ الباطــل، وانحســـر عنكــم، وإىٰل اهلل  وإذا أذن اهلل لنــا يف القــول ظهــر احلــقُّ
أرغــب يف الكفايــة، ومجيــل الصنــع والواليــة، وحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل، وصــّىٰ اهلل 

عــٰى حمّمــد وآل حمّمــد«)110(.
25 - أخــرين مجاعــة، عــن التلعكــري، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، عن احلســن 
بــن عــي، عــن أيب احلســن البلخــي، عــن أمحــد بــن مابنــدار اإلســكايف، عــن العــاء 
ــن  ــي ب ــٰى ع ــالة ع ــذه الرس ــرأت ه ــال: ق ــمون، ق ــن ش ــن ب ــن احلس ــداري، ع الن
ــه: »بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، يــا عــي أحســن  مهزيــار، عــن أيب جعفــر الثــاين بخطِّ
اهلل جــزاك، وأســكنك جنَّتــه، ومنعــك مــن اخلــزي يف الدنيــا واآلخــرة، وحشـــرك اهلل 
ــر  ــة، والتوق ــة واخلدم ــة والطاع ــك يف النصيح ــك وخرت ــد بلوت ــي، ق ــا ع ــا. ي معن
ــًا،  ــون صادق ــوت أن أك ــك لرج ــت: إيّن مل أَر مثل ــو قل ــك، فل ــب علي ــا جي ــام ب والقي
ــات الفــردوس نــزالً، فــا خفــي عــيَّ مقامــك وال خدمتــك يف احلــرِّ  فجــزاك اهلل جنّ
ــة  ــوك برمح ــة أن يب ــق للقيام ــع اخلائ ــأل اهلل إذا مج ــار، فأس ــل والنه ــرد، يف اللي وال

ــه ســميع الدعــاء«)111(. ُتغَتبــط هبــا، إنَّ
ثنــي  26 - روٰى أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن عــي بــن خملــد اإليــادي، قــال: حدَّ
أبــو جعفــر العمــري )ريض اهلل عنــه( قــال: حــجَّ أبــو طاهــر بــن بــال، فنظــر إىٰل عــّي 
بــن جعفــر، وهــو ينفــق النفقــات العظيمــة، فلــاَّ انــرف كتــب بذلــك إىٰل أيب حمّمــد 
ــه بمثلهــا،  ــا ل ــّم أمرن ــار، ث ــة ألــف دين ــه بائ ــا ل ــا أمرن ــد كنّ ــه: »ق ــع يف رقعت Q فوقَّ
ــه؟«،  ــم في ــا مل ُندِخله ــا في ــول يف أمرن ــاس والدخ ــا للن ــا، م ــاًء علين ــه إبق ــٰى قبول فأب

قــال: ودخــل عــٰى أيب احلســن العســكري Q فأمــر لــه بثاثــن ألــف دينــار)112(.
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27 - وأخــرين مجاعــة، عــن التلعكــري، عــن أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن حمّمــد 
بــن عــي، عــن عثــان بــن أمحــد الســّاك، عــن إبراهيــم بــن عبــد اهلل اهلاشــمي، عــن 
ــه،  ــٰى بــن أيب طالــب، عــن عــي بــن عاصــم، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبي يي
ــٰى خيــرج  عــن عبــد اهلل بــن عمــر، قــال: قــال رســول اهلل N: »ال تقــوم الســاعة حتَّ

.)113(» نحــو مــن ســّتن كّذابــًا كّلهــم يقــول: أنــا نبــيٌّ
28 - أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن املقانعــي، عــن بــكار بــن أمحــد، عــن حســن 
بــن حســن، عــن عبــد اهلل بــن بكــر، عــن عبــد امللــك بــن إســاعيل األســدي، عــن 
ثنــي ســعيد بــن جبــر، قــال: الســنة التــي يقــوم فيهــا املهــدي تطــر  أبيــه، قــال: حدَّ

ــا)114(.  ــرة ُيرٰى أثرها وبركته ــن مط ــًا وعري أربع
ــد بــن إســحاق املقــرئ، عــن املقانعــي،  29 - أمحــد بــن عــي الــرازي، عــن حمّم
عــن بــكار، عــن إبراهيــم بــن حمّمــد، عــن جعفــر بــن ســعيد األســدي، عــن أبيــه، 
ــة  عــن أيب عبــد اهلل Q، قــال: »عــام أو ســنة الفتــح ينشــقُّ الفــرات حتَّــٰى يدخــل أزقَّ

ــة«)115(. الكوف
*   *   *
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1.  الفهرست: 30.

2.  رجال الطويس: 455.

3.  رجال النجايش: 97.

4.  األنساب للسمعاين: 397.

5.  ُأنظــر: معجــم قبائــل العــرب القديمــة 

.53 لعمــر كحالــة 1:  واحلديثــة 

أنســاب  ُأنظــر: هنايــة اإلرب يف معرفــة    .6

و95.  94 للقلقشــندي:  العــرب 

ة  مــادَّ و366/   365  :2 العــروس  تــاج    .7

)خضــب(.

8.  بحار األنوار 42: 196.

9.  املزار البن املشهدي: 500.

10.  ُأنظر: األنساب: 156.

11.  األنساب: 23.

12.  ُأنظر: معجم البلدان: 117.

13.  ُأنظر: الفهرست للطويس: 26.

14.  ُأنظر: رجال النجايش: 347.

15.  ُأنظر: رجال الطويس: 516.

ــي/  ــت K لآلصف ــل البي ــه أه ــخ فق 16.  تاري

ــائل 1: 27 - 29. ــاض املس ــوع يف ري املطب

17.  ُأنظر: تاريخ ابن األثر 7: 14.

18.  تاريخ ابن خلدون 4: 420.

ــم  ــخ امللــوك واألُم 19.  ُأنظــر: املنتظــم يف تاري

ــوزي 14: 42 و43. ــن اجل الب

ــة فقــه أهــل البيــت K/ العــدد  20.  ُأنظــر: جملَّ

مقــال  و300/   299 و6:   5 املــزدوج 

ــاء  ــاين لصف ــام الث ــاين/ القس ــدوق الث الص

ــي. اخلزرج

21.  ُأنظــر: مقّدمــة حســن اخلرســان عــٰى مــن 

ال يــره الفقيــه: )د(.

22.  الفهرست: 159.

23.  رجال النجايش: 385.

24.  رجال النجايش: 373.

25.  الغيبة: 415 - 417.

26.  من ال يره الفقيه 2: 118.

27.  رجــال النجــايش: 59، جــاء فيــه عــن 

الســرايف:  نــوح  بــن  عــي  بــن  أمحــد 

)أخرنــا الشــيخ الفاضــل أبــو عبــد اهلل 

ــري  ــفيان البزوف ــن س ــي ب ــن ع ــن ب احلس

اثنتــن  فيــا كتــب إيلَّ يف شــعبان ســنة 

وثاثائــة...(. ومخســن 

28.  معجم البلدان 1: 412.

29.  رجال النجايش: 68.

30.  رجال الطويس: 466.
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31.  الفهرست: 26.

32.  رجال الطويس: 444.

33.  ُأنظر: رجال النجايش: 92.

34.  ُأنظــر: الفهرســت للطــويس: 30؛ رجــال 

النجــايش: 367؛ معــامل العلــاء: 54.

ابــن  333 عــن  35.  مســتدرك احلاكــم 4: 

.208 البيهقــي 6:  مســعود؛ وكــذا ســنن 

ب البــارع البــن فهــد احلــّي 4: 327  36.  املهــذَّ

ــًا  ــوط مرس ــيخ يف املبس و329؛ ورواه الش

.67 :4 )... بلفــظ )روي عــن النبــيِّ

37.  وســائل الشــيعة 26: 69/ بــاب وجــوب 

الفرائــض  عــٰى  النــاس  الــوايل  جــر 

.32504 ح  الصحيحــة/ 

38.  ُأنظر: رجال النجايش: 166.

39.  رجال النجايش: 197.

40.  رشائع اإلسام 4: 864.

  .41

42.  معجم البلدان 1: 534.

43.  املنتظــم يف تاريــخ األُمــم وامللــوك 16: 

.1 6

44.  الفهرست: 30.

45.  رجال النجايش: 97.

مــة احلــّي:  46.  ُأنظــر: خاصــة األقــوال للعاَّ

.322

47.  هناية الدراية حلسن الصدر: 433.

48.  رجــال ابــن الغضائــري: 28/ مقّدمــة 

ــق. املحقِّ

49.  بحار األنوار 25: 347.

50.  الفوائد الرجالية: 38 و39.

51.  كّليات يف علم الرجال: 98.

52.  ُأنظر: هناية الدراية: 437.

53.  ُأنظــر: خاصــة األقــوال: 67، قــال يف 

ترمجتــه: )ومل ينــّص علاؤنــا عليــه بتعديــل، 

قبــول  فاألقــوٰى  جــرح،  فيــه  يــرَو  ومل 

ــارض(. ــن املع ــامتها م ــع س ــه م روايت

54.  هناية الدراية: 157.

55.  الفوائد الرجالية: 48.

56.  طرائف املقال للروجردي: 262.

57.  الفوائد الرجالية: 47.

بــن  األذان  اهلل يف  ويّل  علّيــًا  أنَّ  أشــهد    .58

.88 للشهرســتاين:  واالبتــداع  الرعيــة 

59.  الفوائد الرجالية: 49.

الرقــم   /339  :9 الرجــال  قامــوس    .60

.6 9 6 0
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61.  الفوائد الرجالية: 43.

ة الرجال 1: 164. 62.  عدَّ

63.  منتهٰى املقال: 286.

ــويس: 246 - 248/  ــة للط ــر: الغيب 64.  ُأنظ

.216 ح 

65.  أعيان الشيعة 3: 42.

66.  بنــاًء عــٰى أســبقية الفهرســت عــٰى رجــال 

النجــايش.

67.  ُأنظر: رجال النجايش: 97.

68.  منتهٰى املقال: 286.

69.  ُأنظر: معامل العلاء: 54.

70.  ُأنظــر: الذريعــة إىٰل تصانيــف الشــيعة 14: 

.202

71.  ُأنظر: أعيان الشيعة 2: 42.

72.  ُأنظر: معجم املؤلِّفن 2: 7.

ــن  ــه ع ــك: روايت ــٰى ذل ــن ع ــن القرائ 73.  م

القّمــي  األشــعري  إدريــس  بــن  أمحــد 

ــه  ــوّفٰ ســنة )306هـــ(، وكذلــك روايت املت

ــل  ــدي وكي ــر األس ــن جعف ــد ب ــن حمّم ع

ــوّفٰ )312هـــ(. املت ــة  س املقدَّ ــة  الناحي

74.  الكنٰى واأللقاب 2: 394.

75.  كذا يف املطبوع، ولعلَّ الصحيح )هبا(.

76.  الفهرست: 30.

77.  رجال الطويس: 470.

78.  رجال النجايش: 70.

79.  رجال النجايش: 384 و385.

80.  الفهرست: 136.

81.  الكنٰى واأللقاب 2: 122.

82.  رجال النجايش: 439.

83.  رجال الطويس: 516.

84.  الغيبة: 147 و148/ ح 109.

85.  الغيبة: 187 و188/ ح 148.

86.  الغيبة: 188 و189/ ح 150.

87.  الغيبة: 189/ ح 151.

88.  الغيبة: 189 و190/ ح 152.

89.  الغيبة: 190 و191/ ح 153.

90.  الغيبة: 191/ ح 154.

91.  الغيبة: 206/ ح 174.

92.  الغيبة: 218/ ح 180.

93.  الغيبة: 229/ ح 195.

ل(  94.  أقــول: قولــه: )بمثــل احلديــث األوَّ

ــرازي  ــث ال ــل حدي ــا رواه قب ــارة إىٰل م إش

)وأخــرين   :)204( بتسلســل  بحديثــن 

ابــن أيب جيــد، عــن حمّمــد بــن احلســن بــن 
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ــن  ــن احلس ــد ب ــار حمّم ــن الصّف ــد، ع الولي

ــن  ــري، ع ــد اهلل املطهَّ ــن أيب عب ــي، ع القّم

ــا،  ــي الرض ــن ع ــد ب ــت حمّم ــة بن حكيم

Q ســنة  حمّمــد  أبــو  إيلَّ  بعــث  قالــت: 

ــن  ــف م ــن يف النص ــن ومائت ــس ومخس مخ

شــعبان...(.

95.  الغيبة: 191/ ح 206.

هــذا  ــق  املحقِّ ُيرقِّــم  مل   ،239 الغيبــة:    .96

احلديــث الــذي جــاء بعــد احلديث الســابق 

بــا فصــل، العتبارمهــا حديثــًا واحــدًا كــا 

ــك(. ــل ذل ــه: )بمث ــيخ بقول ــار الش أش

97.  الغيبة: 240 - 242/ ح 208.

98.  الغيبة: 246 - 248/ ح 216.

99.  الغيبة: 253 و254/ ح 223.

100.  الغيبة: 253 - 257/ ح 224.

101.  الغيبة: 258 و259/ ح 226.

ــويس  ــة الط ــث يف غيب ــذا احلدي ــاء ه 102.  ج

وبــا  مبــارشٌة  الســابق  احلديــث  بعــد 

فصــل، ويظهــر أنَّ الضمــر يف )عنــه( يعــود 

ــرازي(. ــي ال ــن ع ــد ب ــٰى )أمح ع

103.  الغيبة: 259 - 262/ ح 227.

104.  الغيبة: 263 - 267/ ح 228.

105.  الغيبة: 269/ ح 234.

106.  الغيبة: 271 - 273/ ح 237.

ــا  ــرازي( ك ــي ال ــن ع ــد ب ــن )أمح 107.  أي ع

ــه. ــابق علي ــث الس ــن احلدي ــر م يظه

108.  الغيبة: 273 - 281/ ح 238.

109.  الغيبة: 285 - 287/ ح 245.

110.  الغيبة: 287 - 290/ ح 246.

111.  الغيبة: 349/ ح 306.

112.  الغيبة: 350/ ح 308.

113.  الغيبة: 434/ ح 424.

114.  الغيبة: 443/ ح 435.

115.  الغيبة: 451/ ح 456.
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ُتعَتــر عقيــدة جمــيء املصلــح العاملــي يف آخــر الزمــان مــن العقائــد املشــركة بــن األديــان 
الســاوية، حيــث ُيعَتــر هــذا املنجــي أمــل املؤمنــن يف هــذه األديــان، وســيقوم عنــد ظهــوره 
رهــا مــن براثــن الــرك والظلــم والعــدوان. بنشـــر املحبَّــة والعــدل يف أرجــاء األرض، وُيطهِّ

ومــع أنَّ هــذه العقيــدة يتَّفــق عليهــا أصحــاب الديانــات التوحيديــة الثــاث، إالَّ 
أنَّ هنــاك اختافــًا يف تفاصيــل وجزئيــات هــذه العقيــدة مــن ديــن آلخــر، فــكلُّ ديــن 
ــه للظاملــن  ــة حماربت ــه، وكيفي ــاء جميئ ــه عامــات وأمــارات ومــا ســيفعله أثن يذكــر ل

والكفــرة وحتقيــق رجــاء وأمــل أتباعــه.
وعقيــدة الرجــاء املبــارك أو عقيــدة املجــيء الثــاين يف املســيحية قريبــة مــن عقيــدة 
ــر  ــي يف آخ ــح عامل ــور مصل ــب ظه ــي ترّق ــي تعن ــام، وه ــود يف اإلس ــار املوع انتظ
ــيحيون  ــدل، فاملس ــاح والع ــان والص ــو اإلي ــم نح ــعوب واألُم ــود الش ــان يق الزم
ــفار  ــاره أس ــت أخب ــذي تناقل ــيحQ ال ــاين للمس ــيء الث ــر املج ــوق كب ــرون بش ينتظ
العهــد اجلديــد، وســتكون بعــد جميئــه الدينونــة)1( والقيامــة، ويف هــذا البحث سنُســلِّط 
ــه ال  الضــوء باختصــار عــٰى عقيــدة الرجــاء املبــارك وفــق الرؤيــة املســيحية، ومــع أنَّ
يمكــن تنــاول هــذه العقيــدة يف املســيحية بــكلِّ جوانبهــا ببحــث خمتــر كهــذا، لــذا 

سُأشــر إىٰل أهــّم املرتكــزات األساســية هلــذه العقيــدة عــر نقــاط ثــاث:

املنقذ العاملي يف امل�سيحية

د. عي الشيخ
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النقطة الأوىل: الأدّلة على جميء املنجي يف امل�سيحية:
يعتقــد املســيحيون أنَّ املســيحQ ســيعود يف آخــر الزمــان، وُتســّمٰى هــذه العقيــدة يف 
املســيحية )الرجــاء املبــارك()2(، ويســتدلُّ عليهــا النصــارٰى بنصــوص كثــرة مــن الكتــاب 
ــر  ــًا للتفاس ــات وفق ــم آراء ونظري ــد، وهل ــد اجلدي ــفار العه ــوص أس س وباخلص ــدَّ املق

س حــول تلــك النصــوص، ومــن تلــك اآليــات: املختلفــة بــن علــاء الكتــاب املقــدَّ
ــاء،  ــيحQ إىٰل الس ــود املس ــة صع ــن كيفي ــل ع ــال الرس ــفر أع ث س ــدَّ 1 - حت
وذكــر البشــارة بمجيئــه ثانيــًة يف آخــر الزمــان، يقــول كاتــب الســفر: »َوَلـــاَّ َقــاَل َهــَذا 
ــَخُصوَن إىَِلٰ  ــوا َيْش ــَا َكاُن ــْم، َوفِي ــْن َأْعُينِِه ــَحاَبٌة َع ــُه َس ــُروَن، َوَأَخَذْت ــْم َينُْظ ــَع َوُه اْرَتَف
َجــاُل  ــا الرِّ َ ــَاِء َوُهــَو ُمنَْطِلــٌق إَِذا َرُجــَاِن َقــْد َوَقَفــا هِبِــْم بِِلَبــاٍس َأْبَيــَض َوَقــاالَ: َأهيُّ السَّ
ــَع  ــِذي اْرَتَف ــَذا الَّ ــوَع َه ــَاِء؟ إِنَّ َيُس ــُروَن إىَِلٰ السَّ ــَن َتنُْظ ــْم َواِقِف ــا َباُلُك ــوَن َم اجلَِليِليُّ

ــَاِء«)3(. ــًا إىَِلٰ السَّ ــوُه ُمنَْطِلق ــَا َرَأْيُتُم ــَذا َك ــَيْأيِت َهَك ــَاِء َس ــْم إىَِلٰ السَّ َعنُْك
ــٰى  ث املســيح عــن جميئــه أيضــًا مــع تاميــذه وحواريــه يف إنجيــل مّت 2 - ويتحــدَّ
ــَىٰ  ــُذ َع ــِه التََّاِمي َم إَِلْي ــدَّ ــوِن َتَق ْيُت ــِل الزَّ ــَىٰ َجَب ــٌس َع ــَو َجالِ ــَا ُه ــول: »َوفِي ــث يق حي
ــاِء  ــَك َواْنِقَض يِئ ــُة جَمِ ــَي َعَاَم ــا ِه ــَذا؟ َوَم ــوُن َه ــٰى َيُك ــا َمَت ــْل َلنَ ــَن: ُق ــَراٍد َقاِئِل اْنِف
ــَيْأُتوَن بِاْســِمي  ــَن َس ــإِنَّ َكثِِري ــٌد، َف ــْم َأَح ُك ــُروا الَ ُيِضلَّ ــاَب َيُســوُع: اْنُظ ــِر؟ َفَأَج ْه الدَّ
ْنَســاِن  ــوَن َكثِِريــَن...، َوِحينَِئــٍذ َتْظَهــُر َعَاَمــُة ابِــِن اإْلِ َقاِئِلــَن: َأَنــا ُهــَو امَلِســيُح َوُيِضلُّ
ــَىٰ  ــًا َع ــاِن آتِي ْنَس ــَن اإْلِ وَن ابِ ــُرُ ــِل اأْلَِرِض َوَيْب ــُع َقَباِئ ــوُح مَجِي ــٍذ َتنُ ــَاِء، َوِحينَِئ يِف السَّ

ــٍر«)4(. ــٍد َكثِ ٍة َوجَمْ ــوَّ ــَاِء بُِق ــَحاِب السَّ َس
3 - يذكــر مرقــس يف إنجيلــه حــول جمــيء املســيح الثــاين يف حــواره مــع تاميــذه 
ــا يِف تِْلــَك  وهــو قريــب ممَّــا نقلــه مّتــٰى يف إنجيلــه، فيقــول نقــًا عــن عيســٰىQ: »َوَأمَّ
ــوُم  ــْوَءُه، َوُنُج ــي َض ــُر الَ ُيْعطِ ــُم، َواْلَقَم ــْمُس ُتْظِل ــِق َفالشَّ ي ــَك الضِّ ــَد َذلِ ــاِم َبْع األَيَّ
ــَن  وَن اْب ــِرُ ــٍذ ُيْب ــَزُع. َوِحينَِئ ــَاَواِت َتَتَزْع ــي يِف السَّ تِ اُت الَّ ــوَّ ــاَقُط، َواْلُق ــَاِء َتَتَس السَّ

ــٍد«)5(. ــَرٍة َوجَمْ ٍة َكثِ ــوَّ ــَحاٍب بُِق ــًا يِف َس ــاِن آتِي اإِلْنَس
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ــَتنُْظُرُه ُكلُّ  ــَحاِب، َوَس ــَع السَّ ــْأيِت َم ــَوَذا َي ــر: »ُه ــا يذك ــا يوحنّ ــفر رؤي 4 - ويف س
ــَن«)6(. ــْم آِم ــِل األَْرِض، َنَع ــُع َقَباِئ ــِه مَجِي ــوُح َعَلْي ــوُه، َوَينُ ــَن َطَعنُ ِذي ، َوالَّ ــْنٍ َع

وقــد جــاء يف تفســر إنجيــل مرقــس مــا نّصــه: »يف أعظــم الضيــق، عندمــا يــزداد 
الشـــّر ويصــل إىٰل ذروتــه، يقــرب املســيح مــن العــامل، وتــراه كلُّ عــن، وكــا ارتفــع 
ــذات  ــرجع ب ــو س ــر، فه ــن البشـ ــكلِّ أع ــوفًا ل ــرجع مكش ــن األرض س ــابقًا م س

د رجــوع روحــي«)7(. ــر مــن جمــرَّ ــي فارقهــم هبــا، أي أكث الطريقــة الشــخصية الت
: »تاريخ  حون بــأنَّ وإنَّ تاريــخ البشـــرية ال ينتهــي إالَّ بعد جميء املســيحQ، فُيصـــرِّ
تــه اإلهليــة وســلطانه فــوق  العــامل ســينتهي بمجيئــه الثــاين يف جمــد وجــال ليعلــن قوَّ

كّل قــوات الظلمــة«)8(.
ــور  ــد ظه ــيحQ بع ــيء املس ــة جم ــًا حقيق ــاميَّة أيض ــات اإلس ــد ورد يف الرواي وق
N حيــث قــال: »كيــف أنتــم إذا نــزل  اإلمــام املهــديQ، ومنهــا مــا ورد عــن النبــيِّ
 Qــزول عيســٰى N ن ــيُّ ــم فيكــم وإمامكــم منكــم«)9(، وأيضــًا يصــف النب ــن مري اب
ــد  ــق، عن ــرقي دمش ــمQ بشـ ــن مري ــٰى ب ــط عيس ــك، إذ هب ــو كذل ــا ه ــه: »فبين بقول
ــه  ر من ــدَّ ــه حت ــر، وإذا رفع ــه قط ــأ رأس ــن)10(، إذا طأط ــن مهرودت ــاء، ب ــارة البيض املن

ــه«)11(. ــدٍّ فيقتل ــاب لِ ــه بب ــٰى يدرك ــال - حتَّ ــه - أي الدّج ــؤ...، فيطلب ــال كاللؤل مج
:Qالنقطة الثانية: العالمات قبل جميء امل�سيح

ــرب  ــٰى ق ــدلُّ ع ــرة ت ــات كث ــات وآي ــد إىٰل عام ــد اجلدي ــفار العه ــارت أس أش
ــداث  ــك األح ــض تل ــن بع ــل ع ــل األناجي ــا تنق ــر ك ــد أخ ــيحQ، وق ــيء املس جم

ــات: ــك العام ــن تل ــه، وم ــات ملجيئ م ــي مقدَّ ــي ه ــات، الت والعام
الً: كثرة احلروب واملجاعة والزالزل: أوَّ

يقــول لوقــا يف إنجيلــه نقــًا عــن املســيحQ حــول هــذه العامــة: »َفــإَِذا َســِمْعُتْم 
ــوُن  ــْن الَ َيُك الً، َوَلِك ــَذا َأوَّ ــوَن َه ــدَّ َأْن َيُك ــُه الَ ُب ــوا ألَنَّ َزُع ــَا جَتْ ــٍل َف ــُروٍب َوَقَاِق بُِح
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ــوُن  ــٍة َوَتُك ــَىٰ مَمَْلَك ــٌة َع ــٍة َومَمَْلَك ــَىٰ ُأمَّ ــٌة َع ــوُم ُأمَّ ــْم: َتُق ــاَل هَل ــمَّ َق ــًا، ُث يع ــٰى رَسِ امُلنَْتَه
َزالَِزُل َعظِيَمــٌة يِف َأَماِكــَن َوجَمَاَعــاٌت َوَأْوبَِئــٌة، َوَتُكــوُن خَمـَـاِوُف َوَعَاَمــاٌت َعظِيَمــٌة ِمــَن 

ــَاِء«)12(. السَّ
ثانيًا: خراب اهليكل)13(:

ــث  ــه، حي ــل جميئ ــيحQ قب ــا املس ــار إليه ــي أش ــات الت ــن العام ــًا م ــي أيض وه
َم َتَاِميــُذُه لَِكْي  يقــول مّتــٰى يف إنجيلــه:» ُثــمَّ َخــَرَج َيُســوُع َوَمَضـــٰى ِمــَن اهلَْيــَكِل َفَتَقــدَّ
ُيــُروُه َأْبنَِيــَة اهلَْيــَكِل. َفَقــاَل هلـُـْم َيُســوُع: َأَمــا َتنُْظــُروَن مَجِيــَع َهــِذِه؟ َاحلَــقَّ َأُقــوُل َلُكــْم 

ــا َحَجــٌر َعــَىٰ َحَجــٍر الَ ُينَْقــُض«)14(. ُك َهُهنَ ــْرَ ــُه الَ ُي إِنَّ
ون: دُّ ثالثًا: معركة َهْرَمِ

وهــي مــن أهــّم وأخطــر العامــات التــي تســبق املجــيء الثــاين للمســيحQ، كــا 
يعتقــد النصــارٰى، وقــد أشــار ســفر رؤيا يوحنـّـا إىٰل هــذه املعركــة، بقولــه: »َوَســِمْعُت 
ــْبَعِة امَلَاِئَكــِة: اْمُضــوا َواْســُكُبوا َجاَمــاِت َغَضــِب  َصْوتــًا َعظِيــًا ِمــَن اهلَْيــَكِل َقاِئــًا لِلسَّ
ــاِدُس َجاَمــُه َعــَىٰ النَّْهــِر اْلَكبِــِر اْلُفــَراِت،  اهللِ َعــَىٰ األَْرِض...، ُثــمَّ َســَكَب امَلــَاُك السَّ
ــْمِس. َوَرَأْيــُت ِمــْن  ِذيــَن ِمــْن َمْشـــِرِق الشَّ َفنَِشــَف َمــاُؤُه لَِكــْي ُيَعــدَّ َطِريــُق امُلُلــوِك الَّ
ــٍة  ــَة َأْرَواٍح َنِجَس اِب، َثَاَث ــذَّ ــيِّ اْلَك ــِم النَّبِ ــْن َف ــِش، َوِم ــِم اْلَوْح ــْن َف ــِن، َوِم ــِم التِّنِّ َف
ــُرُج َعــَىٰ ُمُلــوِك اْلَعــامَلِ َوُكلِّ  ــٌة آَيــاٍت، خَتْ ُــْم َأْرَواُح َشــَياطَِن َصانَِع ِشــْبَه َضَفــاِدَع، َفإهِنَّ
ٍء...،  ــاِدِر َعــَىٰ ُكلِّ يَشْ ــْوِم اهللِ اْلَق ــْوِم اْلَعظِيــِم، َي ــاِل َذلِــَك اْلَي امَلْســُكوَنِة لَِتْجَمَعُهــْم لِِقَت

وَن(«)15(. ــدُّ ــِة )َهْرجَمِ انِيَّ ــِذي ُيْدَعــٰى بِاْلِعْرَ َفَجَمَعُهــْم إىَِلٰ امَلْوِضــِع الَّ
ويعتقــد النصــارٰى أنَّ هنــاك معركــة مصريــة جتــري بــن معســكر اخلــر ومعســكر 
، وممثِّــل اخلــر يف هــذه املعركــة هــو املســيح واملائكــة واملؤمنــون، وممثِّل الشـــرِّ  الشـــرِّ
ــطن  ــٰى أرض فلس ــا ع ــدور رحاه ــة ت ــذه املعرك ــار، وه ــوك األرض والكّف ــم مل ه

وبالتحديــد يف هرجمــّدون، وينقــل ســفر الرؤيــا أيضــًا عــن هــذه احلــرب األخــرة:
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ــًا  ــٰى َأِمين ــِه ُيْدَع ــُس َعَلْي ــُض َواجلَالِ ــَرٌس َأْبَي ــًة، َوإَِذا َف ــَاَء َمْفُتوَح ــُت السَّ ــمَّ َرَأْي »ُث
ــاٌن  ــِه تِيَج ــَىٰ َرْأِس ــاٍر، َوَع ــِب َن ــاُه َكَلِهي ــاِرُب، َوَعْينَ ــُم َوُيَ ُك ــْدِل َيْ ــًا، َوبِاْلَع َوَصاِدق
ــْوٍب  ــْربٌِل بَِث ــَو ُمَتَسـ ــَو، َوُه ــُه إاِلَّ ُه ــٌد َيْعِرُف ــَس َأَح ــوٌب َلْي ــٌم َمْكُت ــُه اْس ــَرٌة، َوَل َكثِ
ــوا  ــَاِء َكاُن ــَن يِف السَّ ِذي ــاُد الَّ ــَة اهللِ(. َواألَْجنَ ــُمُه )َكِلَم ــٰى اْس ــَدٍم، َوُيْدَع ــوٍس بِ َمْغُم
ــْيٌف  ــُرُج َس ــِه خَيْ ــْن َفِم ــًا. َوِم ــَض َوَنِقّي ــّزًا َأْبَي ــَن َب ــٍض، الَبِِس ــٍل بِي ــَىٰ َخْي ــُه َع َيْتَبُعوَن
َعاُهْم بَِعصــًا ِمــْن َحِديــٍد، َوُهــَو َيــُدوُس  َمــاٍض لَِكــْي َيْضـــِرَب بـِـِه األَُمــَم. َوُهــَو َســَرْ
ــَىٰ  ــِه َوَع ــَىٰ َثْوبِ ــُه َع ٍء، َوَل ــَىٰ ُكلِّ يَشْ ــاِدِر َع ــِب اهللِ اْلَق ــَخِط َوَغَض ــِر َس ــَرَة مَخْ َمْعَصـ
َفْخــِذِه اْســٌم َمْكُتــوٌب: »َمِلــُك امُلُلــوِك َوَربُّ األَْرَبــاِب« َوَرَأْيــُت َمــَاكًا َواِحــدًا َواِقفــًا 
ــَاِء:  اِئَرِة يِف َوَســِط السَّ ُيــوِر الطَّ َخ بَِصــْوٍت َعظِيــٍم َقاِئــًا جِلَِميــِع الطُّ ــْمِس، َفــَرَ يِف الشَّ
اٍد،  ــوَّ ــوَم ُق ــوَم ُمُلــوٍك، َوحُلُ ــْأُكِي حُلُ ــِم، لَِكــْي َت ــِه اْلَعظِي َل َهُلــمَّ اْجَتِمِعــي إىَِلٰ َعَشــاِء اإْلِ
َوحُلـُـوَم َأْقِوَيــاَء، َوحُلـُـوَم َخْيــٍل َواجلَالِِســَن َعَلْيَهــا، َوحُلـُـوَم اْلــُكلِّ ُحــّرًا َوَعْبــدًا َصِغــرًا 
ــًا  ــوا َحْرب ــَن لَِيْصنَُع ــْم جُمَْتِمِع ــوَك األَْرِض َوَأْجنَاَدُه ــَش َوُمُل ــُت اْلَوْح ــرًا. َوَرَأْي َوَكبِ
اِب  ــذَّ ــيِّ اْلَك ــِش َوالنَّبِ ــَىٰ اْلَوْح ــَض َع ــِدِه، َفُقبِ ــَع ُجنْ ــَرِس َوَم ــَىٰ اْلَف ــِس َع ــَع اجلَالِ َم
ِذيــَن  ِذيــَن َقبُِلــوا ِســَمَة اْلَوْحــِش َوالَّ ــا َأَضــلَّ الَّ تـِـي هِبَ اَمــُه اآلَيــاِت الَّ انـِـُع ُقدَّ َمَعــُه، الصَّ
ــِت،  ي ــَدِة بِاْلِكْرِ ــاِر امُلتَِّق ِة النَّ ــْرَ ــْنِ إىَِلٰ ُبَح ــاِن َحيَّ ــِرَح ااِلْثنَ ــِه، َوُط ــَجُدوا لُِصوَرتِ َس
ــوِر  ُي ــُع الطُّ ــِه، َومَجِي ــْن َفِم ــاِرِج ِم ــَرِس اخلَ ــَىٰ اْلَف ــِس َع ــْيِف اجلَالِ ــوا بَِس ــوَن ُقتُِل َواْلَباُق

ــْم«)16(. ــْن حُلُوِمِه ــبَِعْت ِم َش
نــة مــن مقطعــن أو لفظــن )َهــْر( ومعنــاه تــل أو جبل،  وهرجمــّدون كلمــة عريــة مكوَّ
ــم:  ــال بعضه ــطن)17(، وق ــال فلس ــع ش ــر يق ــهل صغ ــم واٍد أو س ــو اس ــّدو( وه و)جم
)هرجمــّدون تــل يف فلســطن يشـــرف عــٰى وادي يزرعيــل املشــهور يف التاريــخ بموقعــه 

االســراتيجي احلــريب، وقيــل: إنَّ هرجمــّدون تبعــد )20( ميــًا جنــوب رشق حيفــا()18(.
ــد  ــا، وق ــة وأحداثه ــة العظيم ــذه املعرك ــول ه ــرة ح ــب كث ــف كت ــمَّ تألي ــد ت وق
ح  اتَّفقــت املصــادر املســيحية واإلســاميَّة عــٰى عنــف هــذه املعركــة، فاملســيح ُيصـــرِّ
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ــة اهلل  ــا: )وليم ــفر الرؤي ــا س ــق عليه ــخ، وُيطَل ــا يف التاري ــل هل ــة ال مثي ــا معرك بأهنَّ
N حــول هــذه املعركــة، قولــه: »ال  الكــرٰى(، وينقــل مســلم يف صحيحــه عــن النبــيِّ
ــون  ــه: »فيقتل N، قول ــيِّ ــن النب ــل ع ــًا ينق ــا«)19(، وأيض ــَر مثله ــا« أو »مل ُي ــرٰى مثله ُي
ــإذا كان  ــم، ف ــم وعليه ــر عليك ــذف الط ــم، ويق ــاح وال لك ــم س ــكلُّ هل ــهرًا ال ي ش
رأس الشــهر، قــال رّبكــم: اليــوم أســلُّ ســيفي فأنتقــم مــن أعدائــي، وأنصـــر أوليائي، 
فيقتتلــون مقتلــة مــا رئــي مثلهــا قــّط، متــٰى مــا تســر اخليــل إالَّ عــٰى اخليــل، وما يســر 

ــل«)20(. ــٰى الرج ــل إالَّ ع الرج
ــن  ــا نح ن ــة(: )إنَّ ــوءة والسياس ــا )النب ــل يف كتاهب ــة هاليس ــة األمريكي ــول الكاتب وتق
املســيحين نؤمــن أنَّ تاريــخ اإلنســانية ســوف ينتهــي بمعركــة ُتدعــٰى هرجمــّدون، وأنَّ هذه 
ج بعــودة املســيح...(، وتضيــف: )اقتناعــًا منـّـا بــأنَّ هرجمــّدون نوويــة  املعركــة ســوف ُتتــوَّ
ــة إهليــة، فــإنَّ العديــد مــن اإلنجيليــن املؤمنــن بالتدبريــة،  ال مفــرَّ منهــا، بموجــب خطَّ
ــة أشــّد  ــارشة إىٰل حمرق ــؤّدي بصــورة مب ــل، ي ــق مــع إرسائي ألزمــوا أنفســهم ســلوك طري

رهــا عقــل هتلــر()21(. ــة جمــزرة يمكــن أن يتصوَّ وحشــيًة وأوســع انتشــارًا مــن أيَّ
رابعًا: يكون ظهوره مفاجئًا:

ــد عليهــا املســيح مــرارًا حســب األناجيــل أنَّ هــذا الظهــور  مــن األُمــور التــي أكَّ
ــذ  ــأله التامي ــا س ــه، فعندم ــوم زمان ــر معل ــًا وغ ــيكون مفاجئ ــاين س ــيء الث واملج
ــا َذلـِـَك اْلَيــْوُم َوتِْلــَك  )احلوارّيــون( عــن ذلــك التاريــخ ملجيئــه، قــال املســيحQ: »َوَأمَّ
ــُن إالَّ األُب.  ــَاِء َوالَ ااِلْب ــَن يِف السَّ ِذي ــُة الَّ ــٌد َوالَ امَلَاِئَك ــَا َأَح ــُم هِبِ ــَا َيْعَل ــاَعُة َف السَّ
ــاٌن  ــَا إِْنَس ــُت، َكَأنَّ ــوُن اْلَوْق ــٰى َيُك ــوَن َمَت ــْم الَ َتْعَلُم ُك ــوا ألَنَّ ــَهُروا َوَصلُّ ــُروا، اْس ُاْنُظ
اَب َأْن  ــْلَطاَن َولـِـُكلِّ َواِحــٍد َعَمَلــُه َوَأْوىَصٰ اْلَبــوَّ ُمَســافٌِر َتــَرَك َبْيَتــُه َوَأْعَطــٰى َعبِيــَدُه السُّ
ْيــِل  ُكــْم الَ َتْعَلُمــوَن َمَتــٰى َيــْأيِت َربُّ اْلَبْيــِت َأَمَســاًء َأْم نِْصــَف اللَّ َيْســَهَر. اْســَهُروا إِذًا ألَنَّ
يــِك َأْم َصَباحــًا. لَِئــاَّ َيــْأيِتَ َبْغَتــًة َفَيِجَدُكــْم نَِيامــًا، َوَمــا َأُقوُلــُه َلُكــْم َأُقوُلــُه  َأْم ِصَيــاَح الدِّ

ــَهُروا«)22(. ــِع: اْس لِْلَجِمي
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ــٰى  ــوا ع ــم أن يكون ــل أمره ــه، ب دًا ملجيئ ــدَّ ــًا حم ــذه تارخي ــِط لتامي ــيح مل يع فاملس
ــيء. ــذا املج ــم هل ــتعداد دائ اس

النقطة الثالثة: اأعمال امل�سيح بعد جميئه الثاين:
الظاهــر مــن آيــات أســفار العهــد اجلديــد أنَّ املســيحQ عنــد جميئــه الثــاين يــأيت 
ــد  ــيجازي كلَّ واح ــه س ــار، وأنَّ ــة األطه ــه املائك ــي، ومع ــد هب ــم وجم ــلطان عظي بس
ــي  ــَريِت َمِع ــًا َوُأْج يع ــا آيِت رَسِ ــا َأَن ــا: »َوَه ــا يوحنّ ــفر رؤي ــاء يف س ــد ج ــه، فق بأعال
أِلَُجــاِزَي ُكلَّ َواِحــٍد َكــَا َيُكــوُن َعَمُلــُه«)23(، وأيضــًا تكــون هنايــة الدّجــال عــٰى يديــه، 

ــال. ــع الدّج ــون م ــن يكون ــك كّل الذي وكذل
ــام  ــة األّي ــينزل يف هناي ــٰىQ س N أنَّ عيس ــيِّ ــن النب ــث ع ــد ورد يف أحادي وق
ــا يف  ــل بعضه م نق ــدَّ ــرة، وتق ــوص كث ــذا اخلص ــات هب ــال، والرواي ــل الدّج ليقت

النقطــة األُوىٰل.
وأيضــًا فــإنَّ املســيح بعــد جميئــه وقتلــه الكــّذاب الدّجــال، ســيقوم بإنقــاذ املؤمنــن 
ــاف(،  ــدة )االختط ــَرف بعقي ــا ُيع ــو م ــة، وه ــارك املهلك ــداث واملع ــذه األح ــن ه م
ــاًء ويصعــدون ملقابلــة املســيح عــٰى  ــٰى ســُيبَعثون مــن قبورهــم أحي ــٰى املوت بــل وحتَّ
ــة  ــذه الواقع ــٰى ه ــتدّلون ع ــال، ويس ــن الدّج ــدوا ع ــاء ليبتع ــل األحي ــحاب، ب الس
بنصــوص مــن العهــد اجلديــد، منهــا مــا جــاء يف رســالة بولــس اىٰل أهــل تســالونيكي 
ــوَع  ــُدوَن بَِيُس اِق ــَك الرَّ ــاَم، َفَكَذلِ ــاَت َوَق ــوَع َم ــُن َأنَّ َيُس ــا ُنْؤِم ــول: »إِْن ُكنَّ ــث يق حي
نَا َنْحــُن األَْحَياَء  : إِنَّ بِّ نـَـا َنُقــوُل َلُكــْم َهــَذا بَِكِلَمــِة الــرَّ َسُيْحِضـــُرُهُم اهللُ َأْيضــًا َمَعــُه. َفإِنَّ
ــَن  ــِزُل ِم ــْوَف َينْ ــُه َس بَّ َنْفَس ــرَّ ــَن. ألَنَّ ال اِقِدي ــبُِق الرَّ بِّ الَ َنْس ــرَّ ــيِء ال ــَن إىَِلٰ جَمِ اْلَباِق
َتــاٍف، بَِصــْوِت َرِئيــِس َمَاِئَكــٍة َوُبــوِق اهللِ، َواألَْمــَواُت يِف امَلِســيِح َســَيُقوُموَن  ــَاِء هِبُ السَّ
بِّ  ــُحِب ملَُِاَقــاِة الــرَّ الً. ُثــمَّ َنْحــُن األَْحَيــاَء اْلَباِقــَن َســنُْخَطُف مَجِيعــًا َمَعُهــْم يِف السُّ َأوَّ
ــَذا  وا َبْعُضُكــْم َبْعضــًا هِبَ ، لَِذلِــَك َعــزُّ بِّ يِف اهلَــَواِء، َوَهَكــَذا َنُكــوُن ُكلَّ ِحــٍن َمــَع الــرَّ

ــَكَاِم«)24(. اْل
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الألفية ال�سعيدة:

هــذه مــن أهــّم األمــاين التــي ينتظــر املســيحيون حتّققهــا بعــد جمــيء املســيح الثــاين، 

ــة،  ــام ورفاهي ــدل وس ــرة ع ــيعيش ف ــامل س ــا أنَّ الع ــٰى األرشار، ومعناه ــه ع وقضائ

ة ألــف عــام، ويســتدّلون عــٰى ذلــك بالنــصِّ الــوارد يف ســفر رؤيــا يوحنـّـا،  تســتمرُّ مــدَّ

ــَن  ِذي ــوَس الَّ ــُت ُنُف ــًا، َوَرَأْي ــوا ُحْك ــا، َوُأْعُط ــوا َعَلْيَه ــُت ُعُروشــًا َفَجَلُس وهــو: »َوَرَأْي

ِذيــَن مَلْ َيْســُجُدوا لِْلَوْحــِش  ُقتُِلــوا ِمــْن َأْجــِل َشــَهاَدِة َيُســوَع َوِمــْن َأْجــِل َكِلَمــِة اهللِ، َوالَّ

ــَمَة َعــَىٰ ِجَباِهِهــْم َوَعــَىٰ َأْيِدهيِــْم، َفَعاُشــوا َوَمَلُكــوا َمــَع  َوالَ لُِصوَرتِــِه، َومَلْ َيْقَبُلــوا السِّ

ــنَِة، َهــِذِه  ــا َبِقيَّــُة األَْمــَواِت َفَلــْم َتِعــْش َحتَّــٰى َتتـِـمَّ األَْلــُف السَّ امَلِســيِح َأْلــَف َســنٍَة، َوَأمَّ

.)25(» ِهــَي اْلِقَياَمــُة األُوىَلٰ

ــة  ــر، أي اجلنَّ ــر الكث ــلم واخل ــن الس ــام م ــف ع ــرة األل ــون ف ــش املؤمن ويعي

ــن  ــاد املؤمن ــة ألجس ــي قيام ــة األُوىٰل وه ــا القيام ــض بأهنَّ ــد البع ــة، ويعتق األرضي

ــاء،  ــون األحي ــوا قبــل جمــيء املســيحQ، ليملكــوا وكذلــك معهــم املؤمن ــن مات الذي

ــبه إىٰل  ــي تش ــا، والت ــض أوصافه ــعيا بع ــفر أش ــر س ــد ذك ــرة فق ــذه الف ــن ه ــا ع وأمَّ

ث عــن فــرة مــا بعــد  حــدٍّ كبــر مــا ُذِكــَر يف الــراث اإلســامي مــن روايــات تتحــدَّ

ــٰى،  ــُرُج َقِضيــٌب ِمــْن ِجــْذِع َيسَّ ظهــور اإلمــام املهــديQ، حيــث يقــول أشــعيا: »َوخَيْ

ْكَمــِة َواْلَفْهــِم، ُروُح  ، ُروُح احْلِ بِّ ــِه ُروُح الــرَّ ــلُّ َعَلْي ــُت ُغْصــٌن ِمــْن ُأُصولِــِه، َوَيُ َوَينُْب

ــَا  ، َف بِّ ــرَّ ــِة ال ــوُن يِف خَمَاَف ــُه َتُك ُت . َوَلذَّ بِّ ــرَّ ــِة ال ــِة َوخَمَاَف ِة، ُروُح امَلْعِرَف ــوَّ ــوَرِة َواْلُق امَلُش

ُكــُم بَِحَســِب َســْمِع ُأُذَنْيــِه، َبــْل َيْقِضـــي بِاْلَعــْدِل  َيْقِضـــي بَِحَســِب َنَظــِر َعْينَْيــِه، َوالَ َيْ

ُكــُم بِاإِلْنَصــاِف لَِباِئِســـي األَْرِض، َوَيْضـــِرُب األَْرَض بَِقِضيــِب َفِمــِه،  لِْلَمَســاِكِن، َوَيْ

َوُيِميــُت امُلنَافـِـَق بِنَْفَخــِة َشــَفَتْيِه. َوَيُكــوُن اْلــِرُّ ِمنَْطَقــَه َمْتنَْيــِه، َواألََماَنــُة ِمنَْطَقــَة َحْقَوْيــِه. 

ــْبُل  ــُل َوالشِّ ــْدِي، َواْلِعْج ــَع اجلَ ــُر َم ــُض النَِّم ــُروِف، َوَيْرُب ــَع اخلَ ــُب َم ْئ ــُكُن الذِّ َفَيْس
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ــا  ــُة َتْرَعَيــاِن. َتْرُبــُض َأْوالَُدمُهَ بَّ ُن َمًعــا، َوَصبِــيٌّ َصِغــٌر َيُســوُقَها. َواْلَبَقــَرُة َوالدُّ َوامُلَســمَّ

، َوَيُمــدُّ اْلَفطِيُم  ــلِّ ِب الصِّ ِضيــُع َعــَىٰ رَسَ َمًعــا، َواألََســُد َكاْلَبَقــِر َيــْأُكُل تِْبنـًـا. َوَيْلَعــُب الرَّ

ــْديِس، ألَنَّ  ــِل ُق ــَواِن)26(. الَ َيُســوُؤوَن َوالَ ُيْفِســُدوَن يِف ُكلِّ َجَب ــَىٰ ُجْحــِر األُْفُع ــَدُه َع َي

ــاُه اْلَبْحــَر«)27(. ــي امْلَِي ــَا ُتَغطِّ بِّ َك ــِة الــرَّ ــْن َمْعِرَف ــُئ ِم األَْرَض َتَْتِل

وقــد وردت روايــات كثــرة تتطابــق مــع هــذه األوصــاف للشـــيء الــذي ذكرتــه 

ــال:  ــث ق ــبQ، حي ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــن أم ــا ورد ع ــا م ــفار، منه األس

ــكان  ــب يف م ــاة والذئ ــٰى الش ــا، وترع ــارق األرض ومغارهب ــدي مش ــك امله »يمل

ــّرهم يشء، ويذهــب الــرُّ  ــات والعقــارب وال تضـ ــان باحلّي واحــد، ويلعــب الصبي

ــر«)28(. ــٰى اخل ويبق

وقــد ورد عــن اإلمــام احلســنQ: »تصطلــح يف ملكــه الســباع، وختــرج األرض 

نبتهــا، وتنــزل الســاء بركتهــا، وتظهــر لــه الكنــوز، يملــك مابــن اخلافقــن، فطوبــٰى 

ملــن أدرك أّيامــه وســمع كامــه«)29(.
*   *   * 
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ــة  ــه إىٰل األزمن ــار ب ــرّب، ويش ــوم ال ــو ي ــة: ه 1. الدينون
ــه. ــوه ذات ــه هي ــن في ــذي يعل ــوم ال ــو الي ــرة، وه األخ
2. الرجــاء املبــارك ورد يف رســالة بولــس الرســول 
ــارك  ــاء املب ــن الرج ــس: 2 - 13: )منتظري إىٰل تيط
ــيح(. ــوع املس ــا يس ــم وخملِّصن ــد اهلل العظي ــور جم لظه
ــال  ــفر أع ــد/ س ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 3. الكت

الرســل 1: 9 - 11.
ــٰى  ــل مّت ــد/ إنجي ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 4. الكت

.30  :24
ــل مرقــس  ــد/ إنجي س/ العهــد اجلدي ــاب املقــدَّ 5.الكت

.26 - 24 :13
س/ العهــد اجلديــد/ ســفر رؤيــا  6.الكتــاب املقــدَّ

.7 يوحنّــا 1: 
7. تفسر إنجيل مرقس: 158.

س: 869. 8. قاموس الكتاب املقدَّ
9. صحيح البخاري 4: 205.

نتن. 10. أي غيمتن ملوَّ
11. يوم اخلاص: 289.

ــا  ــل لوق ــد/ إنجي ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 12. الكت
.11 - 8 :21

13. اهليــكل أو هيــكل ســليان أو معبــد القــدس حســب 
ل. التســمية اليهوديــة املعروف باســم اهليــكل األوَّ

ــٰى  ــل مّت ــد/ إنجي ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 14. الكت
.2 - 1 :24

ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 15. الكت
يوحنّــا 16: 12 - 16.

ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 16.الكت
يوحنّــا: 19.

17. املســيح املنتظــر وهنايــة العــامل لعبــد الوّهــاب 
.265 طويلــة: 

18. عقيــدة املســيح الدّجــال يف األديــان لســعيد أّيــوب: 
.218

19. صحيح مسلم 25: 18.
20. كنز العّال/ احلديث )39652(.

ة حمّمد ألمن حمّمد مجال: 30. 21. عمر ُأمَّ
س/ العهــد اجلديــد/ إنجيــل مرقس  22. الكتــاب املقــدَّ

.32 :13
ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 23. الكت

يوحنّــا 22: 12.
س/ العهــد اجلديــد/ رســالة بولــس  24. الكتــاب املقــدَّ

إىٰل أهــل تســاولنيكي األُوىٰل 4: 14 - 17.
ــا  ــفر رؤي ــد/ س ــد اجلدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 25. الكت

يوحنّــا 20: 4.
26. األُفعــوان: ذكــر األفعــٰى، وهــي حيَّــة رقشــاء 
طويلــة العنــق عريضــة الــرأس، ال ينفــع منهــا رقيــة 
وال تريــاق، وربَّــا كانــت ذات قرنــن. )العــن 

ــو(. ة فع ــادَّ ــدي 2: 260/ م للفراهي
ــعيا  ــفر أش ــم/ س ــد القدي س/ العه ــدَّ ــاب املق 27. الكت

.9 - 1 :11
28. يوم اخلاص: 317.

29. بحار األنوار 52: 280.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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س. 1 - الكتاب املقدَّ

ــة  ــال/ املكتب ــد مج ــن حمّم ــام: أم ــة اإلس ــر ُأمَّ 2 - عم

ــع/ 1996م. ــر والتوزي ــة للن التوفيقي

عــام  طبعــة  البخــاري/  البخــاري:  صحيــح   -  3

بــروت. الفكــر/  دار  1401هـــ/ 

4 - عقيــدة املســيح الدّجــال يف األديــان: ســعيد أّيــوب/ 

ــان/ 1413هـ/ قم. دار البي

5 - املســيح املنتظــر وهنايــة العــامل: عبــد الوّهــاب عبــد 

الســام طويلــة/ دار الســام للطباعــة والنشـــر/ 

2013م.

1993م/  كامــل ســليان/ ط  اخلــاص:  يــوم   -  6

بــروت. للمطبوعــات/  األعلمــي 

ــدي/ ط 5/ 1405هـــ/  ــي اهلن ــّال: املتَّق ــز الع 7 - كن

ــروت. ــالة/ ب ــة الرس س مؤسَّ

 /1 ط  املجلســـي/  مــة  العاَّ األنــوار:  بحــار   -  8

العــريب. الــراث  إحيــاء  دار  1424هـــ/ 

ــن/  ــن املؤلِّف ــة م س: نخب ــدَّ ــاب املق ــوس الكت 9 - قام

س/ 1996م. ــدَّ ــاب املق دار الكت

ــد  ــابوري/ ت حمّم ــلم النيس ــلم: مس ــح مس 10 - صحي

فــؤاد عبــد الباقــي/ ط 1/ 1419هـــ/ دار إحيــاء 

ــروت. ــراث العــريب/ ب ال

ــدي/ ط 2/ 1409هـــ/  ــل الفراهي ــن: خلي 11 - الع

ــم. ــرة/ ق ــة دار اهلج س مؤسَّ

امل�سادر واملراجع
يخ

ش
 ال

ي
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منهج البحث حول هذا املوضوع: يقع يف مقّدمة وفصلني:
.Qمقّدمة: يف بيان رضورية ومفروغية والدته

ل: وفيه أربعة بحوث: الفصل األوَّ
ل: اإلثبات التارخيي الراثي، وينقسم البحث فيه إىٰل قسمن: البحث األوَّ

ل: ونبحث فيه منهج اإلثبات التارخيي. القسم األوَّ
والبحث ضمن املحاور اآلتية:
الً: تعريف املنهج التارخيي. أوَّ

ــن تســليط الضوء  ثانيــًا: الظــروف القاهــرة التــي عاشــتها العــرة الطاهــرة، وتتضمَّ
: عٰى

1 - نشوء األحكام الثانوية، وتوسيع دائرة العمل باالضطرار.
2 - التقيَّة.

3 - خفاء الكثر من النصوص.
4 - الوضع والتحريف للنصوص مع عدم إمكان الردع عنه خارجًا.

5 - بروز ظاهرة االنحراف يف عر كلِّ إمام، بدفع خارجي ودافع مصلحي.
فإنَّه ال خيفٰى تأثر هذه الظروف عٰى خفاء الوالدة املباركة.

Qولدة الإمام املهدي
حقيقة ل تقبل الت�سكيك

الشيخ محيد الوائي
ل( )القسم األوَّ
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ثالثًا: بحث الروايات الداّلة عٰى الوالدة.
رابعًا: بحث الروايات املعارضة.

خامسًا: بحث التواتر.
القسم الثاين: ونبحث فيه أقوال العلاء يف الوالدة، وهو عٰى نحوين:

ل مــن القســم الثــاين: أقــوال علــاء العاّمــة )اجلمهــور(، وفيــه أقــوال  النحــو األوَّ
عــر منهــم ســيأيت تفصيلهــا:

النحــو الثــاين مــن القســم الثــاين: أقــوال علــاء اإلماميَّــة، وفيــه أقــوال نخبــة منهــم 
ــيأيت تفصيلها: س

ــال(  ــم االحت ــل تراك ــفي، دلي ــل الفلس ــي )الدلي ــج العق ــاين: املنه ــث الث البح
.Qورضورة الوجــود املبــارك لــه

ــن  ــث الثقل ــث يف حدي ــال البح ــن خ ــي م ــج الكام ــث: املنه ــث الثال البح
ــر. ــي ع ــث االثن وحدي

البحث الرابع: املنهج الكشفي، ونظرية اإلنسان الكامل.
الفصل الثاين: اإلشكاالت وأجوبتها:

مقّدمة:
ــرورات  ــة غــدت مــن الضـ ــًا أن نشــتغل بالبحــث يف قضيَّ ــه ملــن املؤســف حّق إنَّ
املذهبيــة بــل الدينيــة، هــي تلــك القضيَّــة التــي مــا انفــكَّ البعــض بإيــراد اإلشــكاالت 
ــون  ــن يزّج ــفهاء ممَّ ــض الس ــوم بع ــتغرب أن يق ــس بمس ــا، ولي ــكيكات حوهل والتش
أنفســهم ويشـــروهنا يف نــوادي العلم وســاحة العلــاء بالتشــكيك يف أبــده البدهييات، 
ة األنبيــاء، بــل ويف وجــود الذات  ك مــن قبلهــم مــن هــم أســفه منهــم يف نبــوَّ كــا شــكَّ
ســة للبــاري )جــلَّ شــأنه(، ليــس بمســتغرب مــن أمثــال هــؤالء الذيــن درســوا  املقدَّ
عــٰى مائــدة النصــب والعــداء، وارتــووا بــاء بغــض ديــن اهلل وأهلــه الذاّبــن عنــه، أن 
ـــر األنبيــاء بظهــوره، وتتّيــم  ينكــروا والدة اإلمــام الــذي قامــت الدنيــا بوجــوده، وبشَّ
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 Kــة أهــل البيــت ف بعــض أئمَّ هلــم وآخرهــم بلقائــه، حتَّــٰى تنـّـٰى أن يتشـــرَّ اخللــق أوَّ
بخدمتــه.

د بــن الصّفــار، قــال: ُســِئَل أبــو عبــد اهللQ: هــل ُولـِـَد القائــم؟ فقــال:  عــن خــاَّ
ــال هــؤالء أن  ــايت«)1(، ليــس بمســتغرب مــن أمث ــام حي ــه أّي ــه خلدمت ــو أدركت »ال، ول
ينكــروا هــذه الــوالدة التــي وضوحهــا كوضــوح الشــمس يف رابعــة النهــار بــل أشــّد.
ــر  ــة أم ــوارد يف إمام ــر ال ــث الغدي ــخ، فحدي ــر يف التأري ــا نظ ــة هل ــذه املصيب إنَّ ه
املؤمنــنQ، والــذي شــهده آالف مــن الصحابــة، ومــع ذلــك ينكــره أمثــال هــؤالء، 
ــم دواء  ــع معه ــتK، ومل ينج ــل البي ــض أه ــٰى بغ ــوا ع ــم، ُجبل ــيء إالَّ ألهنَّ ال لشـ

ــل. الدلي
ــح والدة اإلمــامQ إىٰل مــن يذعــن  ــد وُتوضِّ ــي ُتؤكِّ ــل الت ــرز الدالئ ــا ُن ــا هن وإنَّ
ــؤالء  ــات ه ــع تلبيس ــك إىل رف ــي بذل ــه، لننته ــه إىٰل نتيجت ــاقته مقّدمات ــل إذا س بالدلي

ــث. ــم لألحادي ــم ولصقه ــاهتم وقّصه وتدليس
ــد  فــإنَّ مثــل هــؤالء مثــل الــذي يؤمــن ببعــض الكتــاب ويكفــر ببعضــه، وقــد أكَّ
ــاع  ــبهة إليق ــوارد الش ــراد م ــون بإي ــاس يقوم ــن الن ــرًا م ــٰى أنَّ كث ــم ع ــر احلكي الذك
ــقِّ يف يشء،  ــن احل ــت م ــا ليس ــة إهنَّ ــّق، ويف احلقيق ــا احل ــم أهنَّ ــا وإهيامه ــاس فيه الن
َخــُر 

ُ
مُّ الِْكتــاِب َوأ

ُ
فقــد قــال تعــاىٰل يف كتابــه الكريــم: fِمنْــُه آيــاٌت ُمَْكمــاٌت ُهــنَّ أ

ِيــَن ِف قُلُوبِِهــْم َزيـْـٌغ َفَيتَّبُِعــوَن مــا تَشــابََه ِمنـْـُه ابْتِغــاَء الْفِتَْنــةِ  ــا الَّ مَّ
َ
ُمتَشــابِهاٌت فَأ

ــران: 7(. ــهYِ )آل عم وِيلِ
ْ
ــاَء تَأ َوابْتِغ

الف�سل الأوَّل
ل: بحث اإلثبات التارخيي الراثي البحث األوَّ

ل: منهج اإلثبات التارخيي: القسم األوَّ
والبحث فيه يقع ضمن النقاط اآلتية:
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الً: تعريف املنهج التارخيي: أوَّ
ف املنهج لغًة: الطريق الواضح املستقيم. ُيعرَّ

ــه الطريــق أو الســبيل الــذي يســلكه الباحــث للوصــول إىٰل  ف اصطاحــًا بأنَّ وُيعــرَّ
.)2 النتائج)

ــه  ــاة، أو أنَّ ــة املبتغ ــول إىٰل احلقيق ــي للوص ــي املنطق ــه التمّشـ ــرون بأنَّ ــه آخ ف وُيعرِّ
دة، أو  عبــارة عــن خطــوات منظَّمــة تكفــل ملــن يســر عليهــا الوصــول إىٰل نتيجــة حمــدَّ
هــو عبــارة عــن ســلوك الفــرد أو اجلاعــة لطريقــة معيَّنــة يف حتقيــق مــا يصبــون إليــه.

وقد ُأطلقت مفردة منهج عىٰل:
ل مــن اهلل تعــاىٰل يكفــل ملــن يؤمــن  ــه منهــج منــزَّ 1 - الديــن اإلســامي عــٰى اعتبــار أنَّ

ة واملطلوبــة. بــه الوصــول إىٰل الغايــة املرجــوَّ
2 - املنهج املرادف للعقيدة بمعناها العاّم.

3 - املنهــج ُيــراد بــه مــرب خــاّص، وطريقــة معيَّنــة، كــا نقــول: منهــج أهــل 
.Kالبيــت

ــة يف حتصيــل النتائــج، كــا نقــول:  ــق عــٰى ســلوك فئــة معيَّنــة طريقــة خاصَّ 4 - ُيطَل
منهــج املتكلِّمــن، أو منهــج الفاســفة، أو منهــج العرفــاء، أو منهــج الفقهــاء، وهكــذا.
ــًا إالَّ إذا  مالحظــة: ممَّــا جيــدر التنبيــه عليــه أنَّ كلمــة )املنهــج( ال ُتعطــي معنــًى حمصَّ

ُأضيفــت.
تعريف التاريخ:

ــو  ــخ ه ــل: إنَّ التاري ــن قائ ة، فم ــدَّ ــاٍن ع ــخ مع ــف التاري ــة يف تعري ــل اللغ ــر أه ذك
اإلعــام بالوقــت)3(، أو التعريــف بالوقــت)4(.

خــت احلادثــة الواقعــة يف بلــد  خــت املولــود أو احلــدث يف يــوم كــذا، أو أرَّ فيقــال: أرَّ
دهتــا بالوقــت أو أعلمــت بوقتهــا. فتهــا بالوقــت أو حدَّ كــذا، أي: عرَّ

وقيــل فيــه: إنَّ التاريــخ هــو تعيــن حــدث بوقــت ُينَســب إليــه)5(، وقيــل فيــه أيضــًا: 
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ــة أو دولــة أو  ل حــدوث أمــر شــائع)6(، مــن ظهــور ملَّ ــه تعريــف الوقــت بإســناده إىٰل أوَّ إنَّ
أمــر هائــل ممَّــا ينــدر وقوعــه)7(.

التعريف االصطالحي للتاريخ :
ــه معرفــة أحــوال األُمــم وبلداهنــم ورســومهم وعاداهتــم وصنائــع  عرفــوا التاريــخ بأنَّ

أشــخاصهم وأنســاهبم ووفياهتــم)8(.
ــه إخبــار عــن األّيــام والــدول، والســوابق مــن القــرون األَُول)9(،  فــه آخــرون بأنَّ وعرَّ
ــة  ــرواة واألئمَّ ــد ال ــن مول ــوال م ــه األح ــط ب ــذي ُتضَب ــت ال ــف بالوق ــو التعري أو ه

ــم)10(. ووفاهت
ــن  ــار ع ــات واألخب ــع املعلوم ــق بجم ــخ يتعلَّ ــو أنَّ التاري ــف ه ــة التعري وخاص
ــداث  ــذه األح ــن ه ــه م ــق ب ــا يتعلَّ ــن وم ــن الزم ــخاص، وع ــن األش ــدان، وع البل
واألشــخاص، فنقــول مثــًا: ُولِــَد فــان ســنة كــذا، أو تــويّف يف ســنة كــذا، وحصــل 

ــذا. ــذا، وهك ــنة ك ــاين يف س ــدم الف ــذا، واهل ــنة ك ــاين يف س ــران الف العم
من معاين كلمة التاريخ:

1 - سر الزمن واألحداث، كالتاريخ اإلسامي، والتاريخ اليوناين، و... الخ.
2 - تاريخ الرجال وأحواهلم.

3 - حتديد زمن الواقعة أو احلادثة، باليوم والشهر والسنة إن أمكن.
وبمزج املفردتن قد نحصل عٰى تعريفات املنهج التارخيي:

الــذي قيــل: هــو مــا ينشــغل بدراســة قضايــا املجتمــع يف احلــارض مبتدئــًا بمعرفــة 
الواقــع االجتاعــي بغــرض تغيــره، ومنشــغًا بالتعــّرف عــٰى تاريــخ العمليــة 

ــه. ــع يف حركت ــخ املجتم ــة، أي تاري االجتاعي
ــه أداة  البحــث يف املشــكات أو الظاهــرات  ف املنهــج التارخيــي أيضــًا بأنَّ كــا ُعــرِّ
اإلعاميــة يف بعدهــا التارخيــي، أو هــو ســياق الوقائــع واألحــداث )وصــف املايض(، 

ووصــف الظاهــرة اإلعاميــة وتســجيلها كــا حدثــت يف املــايض.
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ــه يتبــع خطــوات املنهــج العلمــي  وهــو - املنهــج التارخيــي - منهــج علمــي، ألنَّ
ــا  يف حتديــد احلادثــة وجتميــع املعلومــات األساســية عنهــا، ثــّم صياغــة الفــروض كلَّ

ــة التــي نختــر هبــا الفــروض. أمكــن، ثــّم جتميــع األدلَّ
ــة  ــو دراس ــه ه ــي بأنَّ ــج الوثائق ــي أو املنه ــج التارخي ف املنه ــرِّ ــر: ُع ــف آخ تعري

ــة. ــق التارخيي الوثائ
آليات املنهج التارخيي:

يعتمــد هــذا املنهــج عــٰى اســرداد التاريــخ أو املــايض، واكتشــاف حلول للمشــاكل 
اجلاريــة عــٰى ضــوء مــا تــمَّ يف املــايض، ويعتمــد كثــرًا عــٰى مجــع املعلومــات التارخييــة 
ــد يف  ــي - يعتم ــث التارخي ــث - البح ــن البح ــوع م ــذا الن ــا، وه ــا وحتليله ونقده
ــن  ــث ع ــو البح ــته ه ــوع دراس ــل، ألنَّ موض ــن قب ــت م ــادر ُكتَِب ــٰى مص ــاس ع األس
ــارض،  ــت احل ــا يف الوق ــا اختباره ــب علين ــايل يصع ــايض، وبالت ــت يف امل ــع حدث وقائ
ــه  ــت، وموضوع ــن والتوقي ــة التعي ــن ناحي ــان م ــع الزم ــن وقائ ــث ع ــنٌّ يبح ــو ف وه
ــوال  ــرة األح ــت دائ ــات حت ــة للجزيئ ل ــه املفصَّ ــائله أحوال ــان، ومس ــان والزم اإلنس

ــان. ــان يف الزم ــة لإلنس العارض
ة املنهج التارخيي: مادَّ

ــية  ــة والسياس ــة واالجتاعي ــوادث التارخيي ــي احل ــج التارخي ــد املنه ــذ ويعتم يتَّخ
ــوص  ــق النص ــٰى حتقي ــز ع ــا، وُيركِّ ــص م ــر وخصائ ــل ظواه ــر وتعلي ــيلًة لتفس وس

ــا. وتوثيقه
ثانيًا: الظروف القاهرة التي عاشتها العرتة الطاهرة:

والتــي كانــت ســببًا لنشــوء الكثــر مــن األحــكام االســتثنائية، والقواعد الشـــرعية 
واالجتاعيــة االضطراريــة، وخفــاء الكثــر مــن النصــوص، وتّكــن أصحــاب 
ــدر  ــث مل تص ــر ودسِّ أحادي ــع وتزوي ــن وض ــة م ــآرب الدنيئ ــة وامل ــوس الضعيف النف

ــم. ــتK يف أحاديثه ــل البي ــن أه ع
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 Kــة أهــل البيــت فاملتتبِّــع لســر أحــداث التاريــخ الــذي عــاش فيــه أئمَّ
ــول إىٰل  ــي املنق ــراث الدين ــٰى ال ــك ع ــر ذل ــيايس وأث ــي والس ــده الدين ــث بع ــن حي م
ــكام  ــة واألح ــكام الثانوي ــرة يف األح ــعة كب ــاك توس ــد أنَّ هن ــة، جي ــال الاحق األجي
ــن،  ــٰى املكلَّف ــهيل ع س للتس ــدَّ ــارع املق ــا الش ــي جعله ــر الت ــة)11(، غ االضطراري
ــّكام  ــن ح ــتK م ــل البي ــاه أه ــا عان ــوص م ــكام خلص ــذه األح ــأت ه ــا نش وإنَّ
ــة مــن أهــل البيــت اجلــور وتســّلط الظاملــن، ولــوال ذلــك - أي لــو ُفــِرَض أنَّ األئمَّ
ــور  ــّكام اجل ــن ح ــق م ــي دون عوائ ــم اإلهل ــي وتكليفه ــم الطبيع ــوا دوره K مارس
وســاطن الظلــم واالســتبداد والقهــر - ملــا شــهدنا لتلــك األحــكام مــن وجــود أو 
أثــر يف الــراث املنقــول إلينــا عــن أهــل البيــتK، وهــذا مــا ســنقف عــٰى بعــض 
منــه حتَّــٰى نتعايــش احلالــة، أو نكــون يف األجــواء التــي اكتنفــت النصــوص الواصلــة 
لنــا والتــي حتكــي الظــرف الــذي نشــأ فيــه اإلمــام املهــدي Q وُولـِـَد، وصعوبــة ذلــك 
الظــرف واألجــواء، ومــا تعكســه هــذه الصعوبــة عــٰى وصــول أخبــار والدتــهQ أو 
ف بلقائــه ومــا شــاكل ذلــك ممَّــا ســوف نحــاول الوقــوف عليــه  مــن شــاهده وتشـــرَّ
بشـــيء مــن التفصيــل أو اإلشــارة إليــه عــٰى نحــو اإلمجــال وذكــر مــوارد تفصيلــه.

التقيَّة وخفاء الكثي من النصوص:
ــع  ــدًة م ــرًا وعقي ــتK فك ــل البي ــب أه ــِم إىٰل مذه ــن مل ينت ــف م ــا يق ــرًا م كث
ــا  ــو نظرن ــن ل ــرّدد، ولك ــّك وال ــب والش ــتهجان والري ــف االس ــح موق ــذا املصطل ه
ت هبــا الســاحة  ــي مــرَّ ــدًا عــن التشــنّجات الت إىٰل هــذا املصطلــح وهــذه املفــردة بعي
نــا نجــد أنَّ  اإلســاميَّة لرأينــا أنَّ هــذه املفــردة ُتعــرِّ عــن مبــدأ إســامي أصيــل، بــل إنَّ
هــذه املفــردة ُتعــرِّ عــن مبــدأ إنســاين ُجبــل عليــه البشـــر عنــد اضطــراره إىٰل اللجــوء 
إليــه، فمبــدأ التقيَّــة ُيعــرِّ عــن حالــة إنســانية تســكن أعــاق البشـــرية منــذ أن ُوِجَدت 
وُوِجــَد االجتــاع والنظــام والتكاثــر البشـــري، فكثــر منـّـا يســتخدم التقيَّــة عشـــرات 
ض إىٰل مواقــف معيَّنــة يمــرُّ هبــا أثنــاء مســرة حياتــه االجتاعيــة  املــّرات عندمــا يتعــرَّ

ــة. ــة أو الديني ــية أو االقتصادي أو السياس
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ــارًة ُنعــرِّ  ــه، فت ــا يف التعبــر عن وهــذا أمــر وجــداين ال يمكــن إنــكاره وإن اختلفن
عنــه بالتقيَّــة، وتــارًة ُنعــرِّ عنــه باملــداراة، وتــارًة ُنعــرِّ عنــه بمــوارد أجــاز لنــا الشــارع 
فيهــا اســتخدام هــذه القنــوات التــي ُوِضَعــت للتخفيــف عــن كاهــل املكلَّفــن دون أن 
ُنســّميها بتســمية معيَّنــة، املهــّم الــذي نخلــص إليــه مــن هــذه الديباجــة املقتضبــة أنَّ 
التقيَّــة فضــًا عــن كوهنــا مبــدأ إســامي)12(، فهــي مبــدأ انســاين ابتــداًء، ومــن يشــكُّ 
ــا،  ــل معه ــي يتعام ــات الت ــرورات والبدهيي ــر الضـ ــن ينك ــال م ــه ح ــك فحال يف ذل
ــو  ــك فه ــع ذل ــه، وم ــات حيات ــا يف كلِّ آن ــس هب ــا، ويتلبَّ ــش يف كنفه ــش ويعي ويتعاي
ينكرهــا. وقــد شــاهدت شــخصيًا أثنــاء الكثــر مــن احلــوارات مــع املخالفــن ســواًء 
ــاء  ــة أثن ــس بالتقيَّ ــي مــن تلبَّ ــاف املذهب ــي أو اخل ــد اخلــاف الدين ــوا عــٰى صعي كان
ــه حــراكًا،  ــا أن يصمــت وال نجــد ل ــك إمَّ ــه لذل ــا ُننبِّ ــه دون أن يشــعر، وعندم حديث
ــة وإن أقــرَّ يف داخلــه أنَّ مــا  ــس بــه عــن عنــوان التقيَّ ــه يــاول أن خُيــرج مــا تلبَّ أو أنَّ
صــدر منــه ليــس إالَّ تقيــًة أو مــداراًة، املهــّم الــذي ال بــدَّ أن ال ننكــره هــو أنَّ مبدئيــة 

ــة إنســانية. التقيَّ
ــا فيــا خيــصُّ التقيَّــة كعامــة ومبــدأ بــارز يف التشــّيع اإلمامــي االثنــي عشـــري،  أمَّ
فــإنَّ هــذا الــروز لــه دوافعــه وأســبابه التــي لوالهــا ملــا وصــل إلينــا تــراث يســطر لنــا 

ــةK وأصحاهبــم ومــن ســار عــٰى هنجهــم وفــق هــذا املنهــج. حيــاة األئمَّ
ففــي زمــن العّباســين وهــم كــا ال خيفــٰى من بنــي هاشــم، وحتديــدًا يف زمــن اإلمام 
 Qناحــظ أنَّ حــّكام اجلــور قــد وضعــوا حظـــرًا عــٰى اإلمــام الصــادق Qالصــادق
ة مــّرات إىٰل بــاط احلكــم نتيجــًة إليصــال  ــه اســتدعي عــدَّ ورقابــًة شــديدًة، بــل وإنَّ
الوشــاة أخبــارًا عنــه وعــن أتباعــه بــأنَّ هلــم حتــّركات يريــدون هبــا قلــب النظــام، ويف 
ة ُيــرز اإلمــامQ هلــم عكــس ذلــك، ولــو الحظنــا بعــض الروايات الشـــريفة  كلِّ مــرَّ
ــع أن  ــادقQ، م ــام الص ــن اإلم ــؤمل يف زم ــع امل ــك الواق ــا ذل ــل لن ــا تنق ــا أهنَّ لوجدن
ر لنــا أنَّ زمنــهQ كان فيــه انفــراج وحّريــة حركــة)13( لــهQ، فإليــك  البعــض ُيصــوِّ
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هــذا النــّص الــذي رواه األشــعري القّمــي يف املقــاالت والِفــَرق حســب نقــل كتــاب 
)نشــأة الشــيعة اإلماميَّــة()14(، حيــث قــال:

)وقــد قــال أبــو عبــد اهلل جعفــر بــن حمّمــد )الصــادق( وهــو ظاهــر األمــر، معروف 
املــكان، مشــهور الــوالدة والذكــر، ال ُينكــر نســبه، شــائع اســمه وذكــره يف اخلــاصِّ 
: »مــن ســّاين باســمي فعليــه لعنــة اهلل«، وقــد كان الرجــل مــن أوليائه وشــيعته  والعــامِّ
ــر يف هــذا النــّص  ــل املتدبِّ يلقــاه يف الطريــق وييــد عنــه وال ُيســلِّم عليــه تقيَّــة(، فاملتأمِّ
ــه أن  ــتدعي من ــادقQ تس ــام الص ــها اإلم ــة كان يعيش ــًا حرج ــاك ظروف ــد أنَّ هن جي
نــا نجــد يف بعــض  يأمــر أصحابــه بعــدم الســام عليــه أثنــاء مســره يف الطريــق، بــل إنَّ
ــه يــذمُّ مــن ُيســلِّم عليــه يف الطريــق كــا يف هــذا النــّص)15(: عــن مّحــاد بــن  الروايــات أنَّ
واقــد اللّحــام، قــال: اســتقبلت أبــا عبــد اهللQ يف طريــق، فأعرضــت عنــه بوجهــي، 
ومضيــت فدخلــت عليــه بعــد ذلــك، فقلــت: ُجعلــت فــداك، إيّن أللقــاك فأصـــرف 
وجهــي كراهــة أن أشــقَّ عليــك. فقــال يل: »رمحــك اهلل! ولكــن رجــًا لقينــي أمــس 
يف موضــع كــذا وكــذا فقــال: عليــك الســام يــا أبــا عبــد اهلل، مــا أحســن وال أمجــل« 

انتهــٰى، ومعنــٰى قولــه: »مــا أحســن وال أمجــل«، أي مل يفعــل حســنًا وال مجيــًا.
ة  فهــذا النــصُّ يعكــس لنــا ذلــك الواقــع املــّر واملــؤمل مــن جهــة، ويعكــس لنا الشــدَّ
والتشــّدد الــذي يتبعــه ســاطن اجلــور مــن جهــة ُأخــرٰى، ومــن كليهــا نســتنتج أنَّ 
ــاء  ــة اخلف ــه حال ــدَّ أن تعري ــع ال ب ــض الوقائ ــا بع ــي لن ــراث يك ــن ت ــيصلنا م ــا س م

تهــم. ــٰى ال يطَّلــع عليــه مــن جيعلــه ســببًا ألخــذ الشــيعة وأئمَّ والغمــوض حتَّ
ــة  ــة احلرك ــن حّري ــه م ــه كان ل ــذه أنَّ ــا ه ــن يف أّيامن ــد نح ــام نعتق ــال إم ــذا ح ه
والتحــّرك جمــال مل ُيعــَط إلمــام ســبقه أو أتــٰى بعــده، فكيــف بنــا إذا نظرنــا إىٰل الواقــع 
ــث  ــًا، حي ــمQ مث ــٰى الكاظ ــام موس ــه اإلم ــذي عاش ــي ال ــيايس أو االجتاع الس
يــروي لنــا الكّشـــي يف رجالــه)16( بإســناده عــن هشــام بــن ســامل، قــال: كنـّـا يف املدينــة 
بعــد وفــاة أيب عبــد اهللQ، أنــا ومؤمــن الطــاق وأبــو جعفــر، والنــاس جمتمعــون عــٰى 
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أنَّ عبــد اهلل صاحــب األمــر بعــد أبيــه، فدخلنــا عليــه أنــا وصاحــب الطــاق والنــاس 
ــم رووا عــن أيب عبــد اهللQ أنَّ األمــر يف الكبــر  جمتمعــون عنــد عبــد اهلل، وذلــك أهنَّ
ــا نســأل أبــاه، فســألناه عــن الــزكاة يف  مــا مل يكــن بــه عاهــة، فدخلنــا نســأله عــاَّ كنّ
كــم جتــب؟ قــال: يف مائتــن مخســة. قلنــا: ففــي مائــة؟ قــال: درمهــان ونصــف، قلنــا: 
واهلل مــا تقــول املرجئــة هــذا! فرفــع يــده إىٰل الســاء وقــال: ال واهلل مــا أدري مــا تقــول 
ر معــي هــذا احلــال الــذي يمــرُّ به  الً، )تصــوَّ املرجئــة! قــال: فخرجنــا مــن عنــده ضــاَّ
ة الفتنــة واالمتحــان، ولتنتقــل  ر بعدهــا شــدَّ خــرة أصحــاب أهــل البيــتK، وتصــوَّ
بذهنــك لتصــّور ذلــك الواقــع املــؤمل واملــّر مــن خــال املقاطــع التــي ســنتلوها عليك، 

فلنتابــع(.
ــر  ــو جعف ــا وأب ــه أن ــن نتوجَّ ــدري إىٰل أي الً ال ن ــاَّ ــده ض ــن عن ــا م ــال: فخرجن ق
ــدري إىٰل مــن نقصــد  ــارٰى، ال ن ــة باكــن حي ــة املدين ــا يف بعــض أزقَّ األحــول، فقعدن

ــه! ــن نتوجَّ وإىٰل م
نقول: إىٰل املرجئة، إىٰل القدرية، إىٰل الزيدية، إىٰل املعتزلة، إىٰل اخلوارج...

ــده، فخفــت  قــال: فنحــن كذلــك إذ رأيــت رجــًا شــيخًا ال أعرفــه يومــئ إيلَّ بي
ــك  ــي(، وذل ــور الدوانيق ــر )املنص ــون أيب جعف ــن عي ــًا( م ــًا )جاسوس ــون عين أن يك
ــه كان لــه باملدينــة جواســيس ينظــرون عــٰى مــن اتَّفــق شــيعة جعفــر عليــه الصــاة  أنَّ

ــون عنقــه! والســام، فيرب
ــي  ــٰى نفسـ ــف ع ــإيّن خائ ــحَّ ف ــر: تن ــت أليب جعف ــم، فقل ــون منه ــت أن يك فخف
ــي ال هتلــك وتعــن عــٰى نفســك،  ــا يريــدين وليــس يريــدك، فتنــحَّ عنّ وعليــك، وإنَّ
فتنّحــٰى غــر بعيــد، وتبعــت الشــيخ، وذلــك إيّن ظننــت أيّن ال أقــدر عــٰى التخّلــص 

منــه!
ين  ــاَّ ــّم خ ــٰىQ، ث ــن موس ــاب أيب احلس ــٰى ب ــٰى ورد يب ع ــه حتَّ ــت أتبع ــا زل ف
ومضـــٰى، فــإذا خــادم بالبــاب، فقــال يل: ُأدخــل رمحــك اهلل، فدخلــت فإذا أبو احلســن 
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)الكاظــمQ(، فقــال يل ابتــداًء: »ال إىٰل املرجئــة، وال إىٰل القدريــة، وال إىٰل الزيديــة، وال 
.» ــوارج، إيلَّ إيلَّ إيلَّ ــة، وال إىٰل اخل إىٰل املعتزل

قــال: فقلــت لــه: ُجعلــت فــداك، مضـــٰى أبــوك؟ قــال: »نعــم«، قلــت: ُجعلــت 
فــداك، مــن لنــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء اهلل أن هيديــك هــداك«، قلــت: ُجعلــت فداك، 
ــه مــن بعــد أبيــه، قــال: »يريــد عبــد اهلل أن ال يعبــد اهلل«، قــال:  إن عبــد اهلل يزعــم أنَّ
ــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء اهلل أن هيديــك هــداك  ــه: ُجعلــت فــداك، فمــن لن قلــت ل
ــل جيِّــدًا  أيضــًا«، قلــت: ُجعلــت فــداك، أنــت هــو؟ قــال يل: »مــا أقــول ذلــك«، )تأمَّ
ر الوضــع الــذي يعيشــه اإلمــام وأصحابــه يف  عبــارة اإلمــام، ومــن خياطــب، وتصــوَّ

ذلــك الزمــان(.
ــك  ــداك، علي ــت ف ــت: ُجعل ــال: قل ــألة، ق ــق املس ــب طري ــي: مل أص ــت يف نفسـ قل
إمــام؟ قــال: »ال«، فدخلنــي شـــيء ال يعلمــه إالَّ اهلل إعظامــًا لــه وهيبــًة أكثــر ممَّــا كان 
ــَئل  ــاَّ كان ُيس ــألك ع ــداك، أس ــت ف ــت: ُجعل ــه، قل ــت علي ــه إذا دخل ــن أبي ــلُّ يب م ي
أبــوك؟ فقــال: »َســْل خُتــَر وال تــذع، فــإن أذعــت فهــو الذبــح«، فســألته فــإذا هــو بحر، 
الً! فألقــي إليهــم وأدعوهــم  قــال: قلــت: ُجعلــت فــداك، شــيعتك وشــيعة أبيــك ضــاَّ
إليــك؟ فقــد أخــذت عــيَّ بالكتــان، قــال: »مــن أنســت منهــم رشــدًا فألــق عليهــم، 

وخــذ عليهــم بالكتــان، فــإذا أذاعــوا فهــو الذبــح -  وأشــار بيــده إىٰل حلقــه -«.
ــال:  ــا وراءك؟ ق ــال يل: م ــر، فق ــا جعف ــت أب ــده، فلقي ــن عن ــت م ــال: فخرج ق
ــا بصــر،  ــل بــن عمــر وأب ــّم لقيــت املفضَّ ــة، ث ــه بالقصَّ ثت قلــت: اهلــدٰى، قــال: فحدَّ
قــال: فدخلــوا عليــه وســلَّموا وســمعوا كامــه وســألوه ثــّم قطعــوا عليــه، ثــّم قــال: 
ــه  ثــّم لقيــت النــاس أفواجــًا، فــكان كلُّ مــن دخــل عليــه قطــع عليــه، )يعنــي قــال: إنَّ

اإلمــام(.
ــام  ــها اإلم ــي كان يعيش ــرة الت ــس الف ــا نف ر لن ــوِّ ــر ُيص ــر آخ ــل إىٰل تصوي ولننتق
موســٰى بــن جعفــرQ والشــيعة آنــذاك، فقــد روٰى داود بــن كثــر الرّقــي، قــال: وفــد 
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ــه مجاعــة مــن أهــل خراســان،  ــا جعفــر، واجتمــع إلي ــٰى أب ــدًا ُيكنّ مــن خراســان وف
فســألوه أن يمــل أمــواالً ومتاعــًا ومســائلهم يف الفتــاوٰى واملشــاورة، فــورد الكوفــة، 
ونــزل وزار أمــر املؤمنــنQ، ورأٰى يف ناحيــة رجــًا حولــه مجاعــة، فلــاَّ فــرغ مــن 
زيارتــه قصدهــم، فوجدهــم شــيعًة فقهــاء يســمعون مــن الشــيخ، فقالــوا: هــو أبــو 
محــزة الثــايل، قــال: فبينــا نحــن جلــوس إذ أقبــل أعــرايب فقــال: جئــت مــن املدينــة، 
وقــد مــات جعفــر بــن حمّمــدQ، فشــهق أبــو محــزة، ثــّم ضـــرب بيــده األرض، ثــّم 
ــد اهلل، وإىٰل  ــه عب ــٰى إىٰل ابن ــال: أوصـ ــة، ق ــه بوصيَّ ــمعت ل ــل س ــرايب: ه ــأل األع س
ــر،  ــٰى الصغ ــا، دلَّ ع ــذي مل يضّلن ــد هلل ال ــال: احلم ــور، فق ــٰى، وإىٰل املنص ــه موس ابن
وبــنَّ عــٰى الكبــر، وســر األمــر العظيــم. ووثــب إىٰل قــر أمــر املؤمنــنQ فصــّىٰ 

ـــر يل مــا قلتــه. وصّلينــا، ثــّم أقبلــت عليــه، وقلــت لــه: فسِّ
ــر،  ــع الكب ــده م ــل ي ــر إذ أدخ ــٰى الصغ ــة، ودلَّ ع ــر ذو عاه ــنَّ أنَّ الكب ــال: ب ق
وســر األمــر العظيــم باملنصــور، حتَّــٰى إذا ســأل املنصــور: مــن وصيَّــه؟ قيــل: أنــت. 

قــال اخلراســاين: فلــم أفهــم جــواب مــا قالــه)17(.
ــلطة،  ــوك بالس ــتئثار املل ــًة الس ــأت نتيج ــي نش ــديدة الت ــة الش ــة التقيَّ إذن فحال
وخوفهــم مــن القواعــد اجلاهريــة املواليــة ألهــل البيــتK، كان هلــا أثــر كبــر يف 
ضيــاع أو إمجــال الكثــر مــن الروايــات والنصــوص ذات األثــر املهــّم يف ســر احلركــة 
ــٰى أنَّ ممَّــا كان يفعلــه اإلمــام اإلســاميَّة وتكاملهــا وفــق منهــج أهــل البيــتK، حتَّ
ــم،  ــاف بينه ــاء اخل ــو إلق ــن، ه ــن املخلص ــٰى املؤمن ــوره وع ــٰى مجه ــًا ع Q حفاظ
كــي ال ُيعَرفــوا مــن خــال الــرأي الواحــد واتِّفــاق الكلمــة، وممَّــا دل عــٰى ذلــك مــا 
ــه ليــس شـــيء أشــّد عــيَّ مــن اختــاف  روي عــن أيب عبــد اهللQ، قــال: قلــت لــه: إنَّ
أصحابنــا، قــالQ: »ذلــك مــن ِقَبــي«، أي بــا أخرهتــم بــه مــن جهــة التقيَّــة وأمرهتم 

بــه للمصلحــة)18(.
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ــّم  ــي، قــال: ث وعــن زرارة، عــن أيب جعفــرQ، قــال: ســألته عــن مســألة فأجابن
جــاء رجــل فســأله عنهــا فأجابــه بخــاف مــا أجابنــي، ثــّم جــاء رجــل آخــر فأجابــه 
بخــاف مــا أجابنــي وأجــاب صاحبــي، فلــاَّ خــرج الرجــان قلــت: يــا ابــن رســول 
ــٍد  ــت كلَّ واح ــأالن، فأجب ــا يس ــيعتك قدم ــن ش ــراق م ــل الع ــن أه ــان م اهلل، رج
منهــا بغــر مــا أجبــت بــه اآلخــر، قــال: فقــال: »يــا زرارة، إنَّ هــذا خــر لنــا وأبقــٰى 
ــا  ــّل لبقائن ــم عــٰى أمــر واحــد لقصدكــم النــاس، ولــكان أق ــو اجتمعت ــا ولكــم، ل لن
وبقائكــم«، قــال: فقلــت أليب عبــد اهللQ: شــيعتكم لــو محلتموهــم عــٰى األســنَّة أو 
ــدت  ــكت، فأع ــال: فس ــن، ق ــم خمتلف ــن عندك ــون م ــم خيرج ــوا وه ــار ملض ــٰى الن ع

عليــه ثــاث مــّرات، فأجابنــي بمثــل جــواب أبيــه)19(.
ــي  ــس، فيأتين ــس يف املجل ــد اهللQ: إيّن أجل ــت أليب عب ــال: قل ــاذ، ق ــن مع وع
ــول  ــن يق ــم، وإن كان ممَّ ــول غرك ــه بق ــم أخرت ــه خيالفك ــت أنَّ ــإذا عرف ــل، ف الرج
ــم  ــول غرك ــم وق ــه بقولك ــن ال أدري أخرت ــإن كان ممَّ ــم، ف ــره بقولك ــم ُأخ بقولك

ــع«)20(. ــذا فاصن ــك اهلل، هك ــال: »رمح ــه، ق ــار لنفس فيخت
الو�سع والتحريف للن�سو�ش مع عدم اإمكان الردع عنه خارجًا:

خــال تتّبعنــا ملجموعــة مــن النصــوص وجدنــا أنَّ هناك جمموعــة عوامــل أوجبت 
حالــة الوضــع والــدسِّ يف كلِّ الــراث اإلســامي، ومكابــر مــن ينكــر ذلــك)21(، نعــم 
ًة وضعفــًا مــن تّيــار إىٰل آخــر ومن منهــج إىٰل آخــر، نعــم يمتاز  ختتلــف هــذه احلالــة شــدَّ
ــه  ــي، ويعرضون ــم الروائ ــون تراثه ــًا يراقب ــم دائ ــتK أهنَّ ــل البي ــب أه ــاع مذه أتب
ريــن مــن أهــل  ــة املتأخِّ عــٰى املعصــوم يف عصـــره كــا حصــل ذلــك أبــان عهــد األئمَّ
ــن  دة م ــدَّ ــن حم ــج وقوان ــم إىٰل مناه ــل إليه ــاع الواص ــون إخض ــتK ، أو ياول البي
ف مــن غــره، أو لتحديــد الصــادر  ِقَبــل أهــل العصمــةK لتحديــد املوضــوع املحــرَّ
ــل  ــذي ُيمثِّ ــة وال ــروف الطبيعي ــواء والظ ــادر يف األج ــن الص ــتثنائية ع ــروف اس يف ظ

.Kاملــراد احلقيقــي واجلــّدي ألهــل البيــت

ي
ئل

وا
 ال

يد
م

 ح
يخ

ش
ال



220

ــاك  ــا أنَّ هن ــا هن ــّم عندن ــه، امله ــبع يف حملِّ ــث ُأش ــو بح ــرًا، وه ــا كث ــذا ال هيّمن وه
ــاك مــن كان يكــذب عــٰى  ــًا أدَّت إىٰل وجــود موضوعــات يف احلديــث، وأنَّ هن ظروف
دة، ولكــي نعكــس هــذه الصــورة للقــارئ، ونجعلــه  أهــل البيــتK بدوافــع متعــدِّ
يف أجــواء ذلــك العصـــر نعــرض جمموعــة مــن النصــوص نقــف مــن خاهلــا عــٰى 
ــا  ــل هب ــي كان يوص ــة الت ــي الطريق ــا ه ــم م ــٰى نفه ــةK، حتَّ ــور األئمَّ ــواء عص أج
ــةK تراثهــم إىٰل أتباعهــم، وهــذه نقطــة جديــرة باالهتــام، ألنَّ الكثــر ينتقدنــا  األئمَّ
 Kبكثــرة هتافــت النصــوص - البــدوي - يف تراثنــا، فمــن يفهــم طريقــة أهــل البيــت
ــه،  ــا يلتبــس علي ــة لكثــر ممَّ ــه أن جيــد احللــول الناجعــة واملوضوعي أعتقــد أنَّ بإمكان

بخــاف مــن مل يكــن يف أجــواء طريقــة أهــل البيــتK ومنهجهــم.
املهــّم أتــرك القــارئ مــع جمموعــة مــن النصــوص يعيــش يف أجوائهــا، وينتقــل مــن 
ــد عــٰى  دة حرســها اهلل تعــاىٰل، وُأؤكِّ خاهلــا لفهــم املنهــج اإلهلــي هلــذه الفرقــة املســدَّ
أن تكــون دراســة هــذا املنهــج املبــارك مــن خــال املجمــوع ال مــن خــال التجزئــة 
ــل الدراســة  د، ب د، أو موقــف حمــدَّ دة، أو مقطــع زمنــي حمــدَّ واقتطــاع نصــوص حمــدَّ
ــراث  ــكلِّ ال ــمولية ل ــاملة وش ــون ش ــدَّ أن تك ــة ال ب ــدة وناجح ــون مفي ــي تك لك
ــن الــدارس مــن خاهلــا الوصــول إىٰل مــرادات أهــل  ــٰى يتمكَّ النبــوي والولــوي، حتَّ

البيــتK، ويقــف عــٰى حقيقــة هــذا املنهــج.
فعــن يونــس بــن عبــد الرمحــن أنَّ بعــض أصحابنــا ســأله وأنــا حــارض، فقــال لــه: 
يــا أبــا حمّمــد، مــا أشــّدك يف احلديــث وأكثــر إنــكارك ملــا يرويــه أصحابنــا، فــا الــذي 
ــه ســمع أبــا عبــد  ثنــي هشــام بــن احلكــم أنَّ يملــك عــٰى ردِّ األحاديــث؟ فقــال: حدَّ
ــنَّة، أو جتــدون معــه  اهللQ يقــول: »ال تقبلــوا علينــا حديثــًا إالَّ مــا وافــق القــرآن والسُّ
مــة، فــإنَّ املغــرة بــن ســعيد لعنــه اهلل دسَّ يف كتــب أصحــاب  شــاهدًا مــن أحاديثنــا املتقدِّ
نــا تعــاىٰل وُســنَّة  ث هبــا أيب، فاتَّقــوا اهلل وال تقبلــوا علينــا مــا خالــف قــول ربِّ أيب أحاديــث مل ُيــدِّ
(، وقــال رســول اهلل N«، قــال  ــا: قــال اهلل )عــزَّ وجــلَّ ــا قلن ثن ــا إذا حدَّ ــد N، فإّن ــا حمّم نبيِّن
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يونــس: وافيــت العــراق فوجــدت هبــا قطعــة مــن أصحــاب أيب جعفــرQ، ووجــدت 
ــا  ــم، فعرضته ــذت كتبه ــم وأخ ــمعت منه ــن، فس ــد اهللQ متوافري ــاب أيب عب أصح
بعــُد عــٰى أيب احلســن الرضــاQ، فأنكــر منهــا أحاديــث كثــرة أن يكــون مــن أحاديــث 
أيب عبــد اهللQ، وقــال يل: »إنَّ أبــا اخلّطــاب كــذب عــٰى أيب عبــد اهللQ، لعــن اهلل أبــا 
اخلّطــاب، وكذلــك أصحــاب أيب اخلّطــاب يدّســون هــذه األحاديــث إىٰل يومنــا هــذا يف 
ــا  ثن ــا إن حتدَّ ــا خــاف القــرآن، فإّن ــد اهللQ، فــا تقبلــوا علين كتــب أصحــاب أيب عب
ث، وال  ــدِّ ــوله ُنح ــن رس ــن اهلل وع ــا ع ــنَّة، إّن ــة السُّ ــرآن وموافق ــة الق ــا بموافق حدثن
لنــا، وكام  نقــول: قــال فــان وفــان فيتناقــض كامنــا، إن كام آخرنــا مثــل كام أوَّ
ثكــم بخــاف ذلــك فــرّدوه عليــه،  لنــا مصــداق لــكام آخرنــا، وإذا أتاكــم مــن ُيدِّ أوَّ
وقولــوا: أنــت أعلــم ومــا جئــت بــه، فــإنَّ مــع كلِّ قــول منّــا حقيقــة وعليــه نــور، فــا 

ال حقيقــة معــه وال نــور عليــه فذلــك قــول الشــيطان«)22(.
ــول: »كان  ــد اهللQ يق ــا عب ــمع أب ــه س ــم أنَّ ــن احلك ــام ب ــن هش ــس، ع ــن يون وع
ــه، و كان  ــب أصحاب ــذ كت ــٰى أيبQ، ويأخ ــذب ع ــد الك ــعيد يتعمَّ ــن س ــرة ب املغ
ــا  ــاب أيب فيدفعوهن ــن أصح ــب م ــذون الكت ــاب أيب يأخ ــترون بأصح ــه املس أصحاب
إىٰل املغــرة، فــكان يــدسُّ فيهــا الكفــر والزندقــة ويســندها إىٰل أيبQ، ثــّم يدفعهــا إىٰل 
أصحابــه فيأمرهــم أن يبّثوهــا يف الشــيعة، فــكلُّ مــا كان يف كتــب أصحــاب أيبQ مــن 

ــه املغــرة بــن ســعيد يف كتبهــم«)23(. ، فــذاك ممَّــا دسَّ الغلــوِّ
ظاهرة النحراف واأثرها ال�سلبي على الرتاث العقائدي والتاريخي:

ــة  ــة عــن بقيَّ ظاهــرة االنحــراف ظاهــرة طبيعيــة مل ينفــرد هبــا أتبــاع مذهــب أو ملَّ
ــب  ــن أنَّ كل املذاه ــف ع ــال تكش ــذا املج ــة يف ه ــأّي مراجع ــل، ف ــب واملل املذاه
ــة  ــب االجتاعي ــٰى املذاه ــل وحتَّ ــة، ب ــة أو أرضي ــا إهلي ــا كان منه ــواء م ــات س والديان
قــد ُأوجــدت فيهــا الظــروف السياســية أو االجتاعيــة، انحرافــات عــن املســار الــذي 

ــة. ــن أو امللَّ ــب أو الدي ــوا املذه س ــه مؤسِّ وضع
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وأســباب االنحــراف كثرة جــّدًا، ويمكن أن نحصـــر عموماهتا بالدوافــع اخلارجية 
والداخليــة، فمثــًا مــن بــن أهــّم دواعــي االنحــراف وجــود مصالــح فرديــة يقصدها 
ــن وراء  ــي م ــع املصلح ــرًا بالداف ــه كث ــرَّ عن ــا ُيع ــذا م ــراف، وه ــوم باالنح ــن يق م
ــًا مــن ســلطات  االنحــراف، امــا الدوافــع اخلارجيــة لانحــراف فهــي مــا تــأيت غالب

متنفــذة هتــدف إىٰل زعزعــة اجتــاع فئــة معينــة أو مذهــب معــن أو ديــن معــن.
ر  وبحثنــا هنــا ال ُيســلِّط الضــوء عــٰى أســباب االنحــراف بقــدر مــا نريــد أن ُنصــوِّ
رهــا لنــا البعــض)24( مــن أنَّ  للقــارئ الكريــم أنَّ مســألة االنحــراف ليســت كــا ُيصوِّ
ــم، وأنَّ  ته ــن أئمَّ ــام م ــهادة كلِّ إم ــد ش ــيعة بع ــوف الش ــرًا يف صف ــًا كب ــاك انحراف هن
ــا  هــذه االنحرافــات إن صــحَّ إطــاق الظاهــرة عليهــا - وهــو بعيــد جــّدًا - فهــي إنَّ
ــب  ــفِّ املذه ــة يف ص ــاد الفرق ــال إجي ــن خ ــد م ــة تقص ــة طامع ــن رشذم ــأت ع نش
ــوا  ــة، وهــؤالء املتشـــرذمون ال يمكــن أن يكون احلصــول عــٰى مكاســب ومنافــع آني
ــك بمنهــج أهــل البيــت ــة جتعلهــم مقابــل مــن ثبــت وتسَّ بحــال مــن األحــوال يف كفَّ
ــك بأهــل البيت K، فمثــًا الكيســانية ال يمكــن أن نعّدهــا مذهبــًا يف مقابــل مــن تسَّ
ــةK مــن ولــد احلســنQ، وهــذا مــا يــاول البعــض  K وثبــت عــٰى إمامــة األئمَّ
ــع دائرهتــا وجيعلهــا يف  د الِفــَرق الشــيعية، ويــاول أن ُيوسِّ أن يوحيــه للقــّراء، إذ ُيعــدِّ
ر  ــة املنصــوص عليهــمK، مــع أنَّ الواقــع ُيصــوِّ ــال مــن ثبــت عــٰى إمامــة األئمَّ قب
عــاء تامــًا ومــن كتــب خمالفينــا - الذيــن ياولــون مــن خــال  لنــا عكــس هــذا االدِّ
 ،- Kــت ــل البي ــب أه ــن مذه ــّراء ع ــاد الق ــأنه إبع ــن ش ــا م ــجيل م ــم تس كتاباهت
فمراجعــة كتــب املخالفــن ُتثبــت أنَّ هــذه الشـــرذمة املنحرفــة عــن خــطِّ أهــل البيــت
ــٰى  ــة بــرزت بعــد إمــام واحــد حتَّ K هــي عــٰى طــول خــطِّ اإلمامــة وليســت حال

.Kــة تصــحَّ مقابلتهــا مــع مــن ثبــت عــٰى إمامــة األئمَّ
ــًا،  ــًا منصف ــرًا موضوعي ــارئ تصوي ــي للق ــٰى ُنعط ــاف، وحتَّ ــن اإلنص ــد م وملزي
 Kــت ــل البي ــب أه ــون مذه ــن ينتحل ــت فيم ــي وقع ــراف الت ــاالت االنح ــإنَّ ح ف
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ــا كانــت مناشــؤها حمصــورة بــن الدوافــع املصلحيــة الذاتيــة، والدافــع اخلارجــي  إنَّ
ــًا او ترهيبــا - ليكونــوا أداة لانحــراف، ويف النصــوص التــي  الســلطوي - أي ترغيب
ثنــا عنهــا فيا ســبق ) حتــت اهلامــش 12(، وباخلصــوص ذلــك النّص الــذي يقول:  حتدَّ
ــا منــه(، فــإنَّ هــذا  أن ــٰى شــهدنا عــٰى عــي بالنفــاق وترَّ ــا العطــاء حتَّ ــا مــا أخذن ن )إنَّ
ــت  ــٍد ســلطوية ومنافــع شــخصية هــي كان ــاك أي ــا وضــوح أنَّ هن ــّص يعكــس لن الن
ــب  ــن مذه ــراف ع ــباك االنح ــرذمة يف ش ــض الشـ ــوع بع ــس وراء وق ــبَّب الرئي املس
ــة،  ــلطة احلاكم ــدة الس ــاس ولي ــي باالس ــة، فه ــب العامَّ ــا مذاه ــتK، ام ــل البي أه
ــة إىٰل مذاهــب  ق إليهــا أبنــاء العامَّ ومــع ذلــك نجــد العشـــرات مــن الِفــَرق التــي تفــرَّ
وملــل ونحــل، ولســت يف صــدد بيــان تفاصيــل ذلــك وخصوصياتــه ومفرداتــه، وإنَّا 
ــة، وأعتمــد فيا  ق إليــه أبنــاء العامَّ هنــا ُأشــر إشــارة رسيعــة مقتضبــة إىٰل عــدد مــا تفــرَّ
أذكــر عــٰى كتــاب )امللــل والنحــل( للشهرســتاين، وملــن طلــب االزديــاد والتوســعة 

ــة: ــه بمراجعــة الكتــاب املذكــور واملصــادر التالي واالســتقصاء فعلي
كتــاب )الِفــَرق بــن الِفــَرق( لعبد القاهــر البغــدادي، وكتــاب )مقاالت اإلســامّين( 
ــب  ــف يف مذاه ــاب )التح ــزم، وكت ــن ح ــل( الب ــل يف املل ــاب )الفص ــعري، وكت لألش
ــادر  ــن املص ــا م ــاين، وغره ــة( للصنع ــراق األُمَّ ــاب )اف ــوكاين، وكت ــلف( للش الس
ــة،  ــة، واخلابطي ــة، والنّظامي ــة، واهلذيلي ــب: الواصلي ــذه املذاه ــن ه ــن ب ــرٰى. وم األُخ
ــة،  ــمية، واجلاحظي ــة، واهلاش ــة، والثّامي ــة، واملرداري ــرية، واملعّمري ــة، والبِْشـ واحلديثي
ــبِّهة،  ــعرية، واملش ــرارية، واألش ــة، والضـ ــة، والنّجاري ــمية، واجلهمي ــة، والبهش واجلبائي
ــة،  ــاردة، والصلتي ــية، والعج ــة، والبيهس ــة، والعابري ــة، واألزارق ــة، واملرجئ والكّرامي
الزياديــة،  والصفريــة  واحلفصيــة،  واإلباظيــة،  والثعالبــة،  واحلمزيــة،  واخللفيــة، 
ــن  ــا م ــة، وغره ــة، والصاحلي ــة، والتومني ــانية، والثوباني ــة، والغّس ــية، والعبدي واليونس
ــات. ومــا  ــل املئ ــة والعشـــرات، ب ــًا كالســلفية والوّهابي ســت حديث ــي تأسَّ املذاهــب الت

ــًا. ــه مفصَّ ــف علي ــادر لتق ــن مص ــه م ــك ب ــا علي ــا أرشن ــة م ــوٰى مراجع ــك س علي
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ــة،  ــة عامَّ ــة يف داخــل املذهــب الواحــد هــي حال إذن فمســألة االفــراق والتعّددي
ونشــأت عنــد غرنــا بوضــوح ودون دوافــع موضوعيــة، بينــا نشــأت عنــد رشذمــة 
ــة، منهــا الظــرف الــذي كان يعيشــه  ــاع أهــل البيــتK ألســباب موضوعي مــن اتب
ــعيهم  ــدم س ــع ع ــم - م ــوص عليه ــاء النص ــد، وخف ــب املضطَه ــذا املذه ــاع ه أتب
ثنــا  ، وقــد حتدَّ لــون إىٰل اإلمــام احلــقِّ لتحصيــل املؤمــن منهــا - التــي مــن خاهلــا يتوصَّ
ر تلــك األجــواء التــي كان يعيشــها  ب وُنصــوِّ فيــا ســبق مــن حديــث وحاولنــا أن ُنقــرِّ
أتبــاع هــذا املذهــب حرســهم اهلل، وكيــف كان حــال التقيَّــة شــديدًا، وحــال االتِّصــال 
باإلمــام حرجــًا، فهــذه العوامــل واألســباب هلــا مدخليــة كبــرة يف التفــّرق عنــد مــن 

التبــس عليــه األمــر.
ــاس ذوي  ــود ُأن ــو وج ــر، وه ــًا آخ ــل عام ــذه العوام ــا إىٰل ه ــذا وإذا ضممن ه
ــق  ــو تفري ــه ه ــدف من ــرة، اهل ــلطات اجلائ ــل الس ــن ِقَب ــن م ــاس مندّس ــح أو ُأن مصال
اجلمهــور عــن اإلمــام، فبمجمــوع هــذه العوامــل ينبغــي لنــا أن ال نســتوحش 
نــة - تلــك القلــوب التــي  ونســتغرب مــا حصــل عنــد ذوي النفــوس الضعيفــة واملريِّ

ــبون -. ــوا يكس ــا كان ــم م ــٰى قلوهب ران ع
ــا عنهــا بمجموعهــا  ثن ــي حتدَّ ــور الت ومــن الطبيعــي أن توجــد وتكــون هــذه األُم
ــل  ــة أه ــر أئمَّ ــاه آخ ــض - جت ــذا البع ــد ه ــوض - عن ــة والغم ــن الضبابي ــة م حال
ــروف  ــية والظ ــروف السياس ــث إنَّ الظ ــدي Q، حي ــام امله ــو اإلم ــتK وه البي
ــة توجــب أن تكــون حالــة  االجتاعيــة والظــروف النفســية التــي كانــت تعيشــها األُمَّ
ــلبًا  ــر س ــا ُيؤثِّ ــذا م ــة، وه ــارزة وواضح ــّدًا وب ــديدة ج ــة ش ــان والتقيَّ ــاء والكت اخلف
ــة  ــٰى األدلَّ ف ع ــرَّ ــا نتع ــي بموجبه ــًا، والت ــا الحق ــتصل إلين ــي س ــادر الت ــٰى املص ع

.Q ــر ــاين ع ــام الث ــة اإلم ــٰى إمام ــت ع ــي نصَّ ــرعية الت ــوص الشـ والنص
ورغــم هــذا اجلــّو املوبــوء، وهــذه البيئــة املتزلزلــة، واألحــوال الغامضــة، والتشــّدد 
ــه قــد وصــل إلينــا مــن النصــوص واألحاديــث مــا تواتــر يف داللتــه  واخلــوف، إالَّ أنَّ
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ــة التارخييــة، أو عــٰى  عــٰى والدتــهQ، ســواء مــا كان منهــا نصوصــًا عــٰى صعيــد األدلَّ
ــًا يف ثنايــا أبحاثنــا اآلتيــة. ــة، والتــي ســوف نقــف عندهــا مفصَّ ــة العامَّ صعيــد األدلَّ

ــح  ــّص يتَّض ــها الن ــي عاش ــية الت ــروف السياس ــر الظ ــابقة لتأث ــات الس ــد البيان بع
ــة  ــًا مــدٰى مدخليــة تلــك الظــروف يف ضبابيــة وعــدم وضــوح الصــورة يف قضيَّ جلّي
ــوص  ــن النص ــة م ــرأ جمموع ــح نق ــن التوضي ــد م ــدي Q، وملزي ــام امله والدة اإلم
ــدت عــٰى أنَّ اإلمــام املهــديQ خُتفــٰى والدتــه وخُيَمــل ذكــره، وهــذه كّلهــا  التــي أكَّ
ــة  ــات معيَّن ــا بخصوصي ــوا عنه ث ــوالدة، وحتدَّ ــر ال ــبقوا عصـ ــة س ــن أئمَّ ــوص ع نص

وقعــت كــا هــي.
ومن تلك النصوص:

مــا روي عــن اإلمــام الباقــرQ أنَّ الشــيعة قالــت لــه يومــًا: أنــت صاحبنــا الــذي 
ــول  ــه، فيق ــت والدت ــن خفي ــروا م ــم، ُأنظ ــت بصاحبك ــال: »لس ــيف؟ ق ــوم بالس يق

ــَد، فهــو صاحبكــم«)25(. ــَد، ويقــول قــوم: مــا ُولِ قــوم: ُولِ
ــا لنرجــو أن تكــون صاحــب  وعــن أّيــوب بــن نــوح، قــال: قلــت للرضــاQ: إّن
ــك  ــع ل ــد بوي ــيف، فق ــر س ــن غ ــك م ( إلي ــلَّ ــزَّ وج ــرّده اهلل )ع ــر، وأن ي ــذا األم ه
ــا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب، وُســِئَل  َبــت الدراهــم باســمك، فقــال: »مــا منّ ورُضِ
ــه األمــوال إالَّ اغتيــل أو مــات  ــت إلي عــن املســائل، وأشــارت إليــه األصابــع، ومُحَِل
( هلــذا األمــر رجــًا خفــّي املولــد واملنشــأ  ــٰى يبعــث اهلل )عــزَّ وجــلَّ عــٰى فراشــه، حتَّ

غــر خفــّي يف نســبه«)26(.
ــل  ــة قب ــمQ غيب ــول: »إنَّ للقائ ــد اهللQ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن زرارة، ق وع
أن يقــوم«، فقلــت: ولِـــَم؟ قــال: »خيــاف - وأومــٰى بيــده إىٰل بطنــه -«، ثــّم قــال: »يــا 
زرارة، وهــو املنتظــر، وهــو الــذي ُيَشــكُّ يف والدتــه، فمنهــم مــن يقــول: مــات أبــوه 
ــن  ــم م ــب، ومنه ــول: غائ ــن يق ــم م ــل، ومنه ــول: مح ــن يق ــم م ــف، ومنه ــا خل ب
ــه(  ــلَّ جال ــر أنَّ اهلل )ج ــرQ غ ــو املنتظ ــنن، وه ــه بس ــاة أبي ــل وف ــَد قب ــول: ُولِ يق
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ــال  ــا زرارة«، ق ــون ي ــاب املبطل ــك يرت ــد ذل ــيعة، فعن ــوب الش ــن قل ــبُّ أن يمتح ُيِ
 :Qزرارة: قلــت: ُجعلــت فــداك، إن أدركــت ذلــك الزمــان أيَّ يشء أعمــل؟ قــال
فنــي نفســك،  »يــا زرارة، متــٰى أدركــت ذلــك الزمــان فلتــدُع هبــذا الدعــاء: الّلهــّم عرِّ
ــك إن مل  ــولك فإنَّ ــي رس فن ــّم عرِّ ــك، الّله ــرف نبيَّ ــك مل أع ــي نفس فن ــك إن مل ُتعرِّ فإنَّ
ــي  فن ــك إن مل ُتعرِّ ــك فإنَّ ت ــي حجَّ فن ــّم عرِّ ــك، الّله ت ــرف حجَّ ــولك مل أع ــي رس فن ُتعرِّ

ــي...«)27(. ــن دين ــت ع ــك ضلل ت حجَّ
ــذا  ــا هب ــي رواه ــوص الت ــن النص ــة م ــٰى مجل ــًا ع ــاين معلِّق ــيخ النع ــال الش ــّم ق ث

الصــدد يف )ص 189(:
)اليــس يف هــذه األحاديــث - يــا معشـــر الشــيعة - ممَّــن وهب اهلل تعــاىٰل لــه التمييز 

ــةK بيــان ظاهــر، ونــور زاهر؟ وشــايف التأّمــل والتدّبــر لــكام األئمَّ
ــة املاضــنK ُشــكَّ يف والدتــه، واخُتِلــَف يف عدمــه  هــل يوجــد أحــد مــن األئمَّ
ــة بــه يف غيبتــه، ووقعــت الفتــن يف الديــن يف أّيامه،  ووجــوده، ودانــت طائفــة مــن األُمَّ
ح أبــو عبــد اهللQ بالداللــة عليــه بقولــه: »إذا توالت  وحتــرَّ مــن حتــرَّ يف أمــره، وصـــرَّ
ثاثــة أســاء: حمّمــد وعــي واحلســن كان رابعهــم قائمهــم«، إالَّ هــذا اإلمــامQ الــذي 
ُجعــَل كــال الديــن بــه وعــٰى يديــه، وتحيــص اخللــق وامتحاهنــم وتييزهــم بغيبتــه، 
ــره  ــام أم ــٰى نظ ــة ع ــه باإلقام ــٰى واليت ــم ع ــايف منه ــص الص ــاّص اخلال ــل اخل وحتصي
ــه وإن  ــه كائــن، وأنَّ أرضــه ال ختلــو من ، وأنَّ ــه حــقٌّ ــة اهلل بأنَّ ــه، وإدان واإلقــرار بإمامت
غــاب شــخصه، تصديقــًا وإيانــًا وإيقانــًا بــكلِّ مــا قالــه رســول اهلل N وأمــر املؤمنن 

وا بــه مــن قيامــه بعــد غيبتــه بالســيف عنــد اليــأس منــه؟ ــةK وبــرَّ واألئمَّ
ــه يعينــه عــٰى االزديــاد  ــةK فيــه، فإنَّ فليتبــنَّ متبــنِّ مــا قالــه كّل واحــد مــن األئمَّ

يف البيــان، ويلــوح منــه الرهــان.
ــن  ــا م ــرار، وال جعلن ــة واإلق ــل اإلجاب ــن أه ــدًا م ــًا أب ــا مجيع ــا اهلل وإخوانن جعلن
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ــه  أهــل اجلحــود واإلنــكار، وزادنــا بصــرًة ويقينــًا وثباتــًا عــٰى احلــقِّ وتّســكًا بــه، فإنَّ
ــد( انتهــٰى. د املؤيِّ ــق املســدِّ املوفِّ

ــص  ــوالدة للمخلِّ ــاء ال ــل يف خف ــذه العوام ــر ه ــًا تأث ــك جليَّ ــنَّ ل ــد تب ــا ق وهن
ــه لــو كان شــخص قــد ابتــي بواحــدة مــن هــذه  املنتَظــر، فلــو أنَّ عاقــًا نظــر بتدّبــر أنَّ
نــا نجــد - ممَّــا  العوامــل، هــل يــا ُتــرٰى نســمع عــن ذكــره أو نعــرف مولــده؟! مــع أنَّ
عــة التــي تــدلُّ عــٰى والدتــه رغــم كّل هــذه  ــة املتنوِّ ــًا - كّل األدلَّ ســتقف عليــه مفصَّ

الظــروف احلرجــة، فــأيُّ إعجــاز هــذا؟
ثالثًا: بحث الروايات الداّلة على الولدة:

ليــة مــن كتبنــا املعتمــدة كــــ )كتــاب  وأعتمــد هنــا يف إيــراد روايــات املصــادر األوَّ
ــن  ــال الدي ــاب ك ــويس، وكت ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــي، وكت ــيخ الكلين ــكايف للش ال
وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق، وكتــاب اإلمامــة والتبــرة البــن بابويــه القّمــي(.
وحيــث ســنذكر يف بحــث أقــوال علــاء اإلماميَّــة يف الــوالدة قــول الشــيخ 
ــة  ــه )اإلمام ــي )ت 329هـــ( يف كتاب ــه القّم ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع أيب احلس

ــا. ــه هن ــاك عن ــنذكر هن ــا س ــتغني ب ــرة(، فنس والتب
روايات الوالدة يف كتاب الكايف للشيخ الكليني:

:Qباب مولد الصاحب
ــاب  ــذا الب ــن. ويف ه ــن ومائت ــس ومخس ــنة مخ ــعبان س ــن ش ــف م ــَدQ للنص ُولِ
ــًا  ــي روم ــرك الباق ــة ون ــم جمموع ــب الرقي ــا حس ــذ منه ــة، نأخ ــد )31( رواي ُيوَج

ــدر: ــة املص ــه مراجع ــزّود علي ــبُّ الت ــن ُيِ ــار، وم لاختص
1 - احلســن بــن حمّمــد األشــعري، عــن معــّىٰ بــن حمّمــد، عــن أمحــد بــن حمّمــد، 
قــال: خــرج عــن أيب حمّمــدQ حــن ُقتِــَل الزبــري وقــال: »هــذا جــزاء مــن افــرٰى 
ــدرة اهلل؟«،  ــف رأٰى ق ــب، فكي ــس يل عق ــي ولي ــه يقتلن ــم أنَّ ــه، زع ــٰى اهلل يف أوليائ ع

ــَد لــه ولــد ســّاه )م ح م د( ســنة ســّت ومخســن ومائتــن)28(. وُولِ
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ــني،  ــاء روزحس ــن ندم ــل م ــال: كان رج ــوي، ق ــن العل ــن احلس ــن ب 30 - احلس
ــوكاء  ــع ال ــّموا مجي ــه وكاء، وس ــوال ول ــي األم ــو ذا جيب ــه: ه ــال ل ــه، فق ــر مع وآخ
يف النواحــي، وأهنــٰى ذلــك إىٰل عبيــد اهلل بــن ســليان الوزيــر، فهــمَّ الوزيــر بالقبــض 
ــال  ــظ، فق ــر غلي ــذا أم ــإنَّ ه ــل ف ــذا الرج ــن ه ــوا أي ــلطان: ُأطلب ــال الس ــم، فق عليه
عبيــد اهلل بــن ســليان: نقبــض عــٰى الــوكاء، فقــال الســلطان: ال، ولكــن دّســوا هلــم 
ــرج  ــال : فخ ــه، ق ــَض علي ــيئًا ُقبِ ــم ش ــض منه ــن قب ــوال، فم ــون باألم ــًا ال ُيعَرف قوم
م إىٰل مجيــع الــوكاء أن ال يأخــذوا مــن أحــد شــيئًا، وأن يمتنعــوا مــن ذلــك  بــأن يتقــدَّ
ــال:  ــه فق ــا ب ــه، وخ ــل ال يعرف ــد رج ــن أمح ــد ب ــدسَّ ملحّم ــر ، فان ــوا األم ويتجاهل
معــي مــال ُأريــد أن ُأوصلــه، فقــال لــه حمّمــد: غلطــت، أنــا ال أعــرف مــن هــذا شــيئًا، 
فلــم يــزل يتلطَّفــه وحمّمــد يتجاهــل عليــه، وبثــوا اجلواســيس، وامتنــع الــوكاء كّلهــم 

م إليهــم)29(. ملــا كان تقــدَّ
ذكــر الشــيخ املجلســـي يف )مــرآة العقــول( - وهــو كتــاب يشـــرح فيــه روايــات 
ــبQ: )إنَّ  ــد الصاح ــاب مول ــادس ب ــزء الس ــي - اجل ــيخ الكلين ــكايف للش ــاب ال كت
األحاديــث الصحيحــة يف هــذا البــاب بلغــت عشـــرة أحاديــث( انتهــٰى، واالنصــاف 
يقتضـــي أكثــر مــن ذلــك، ألنَّ املناهــج يف تصحيــح األحاديــث خمتلفــة، وهــذا البــاب 
، بــل ســنُثبت فيــا بعــد أنَّ  ليــس بــاب تقليــد كــا هــو غــر خفــي عــٰى أهــل الفــنِّ

أخبــار هــذا البــاب بلغــت التواتــر.
*   *   *

ــة القائــم Q مــن كتــاب كمــال الديــن ومتــام  روايــات الــولدة وذكــر مــن �ســاهد احلجَّ
النعمــة لل�ســيخ ال�ســدوق:

ــة اهلل ابــن  قــال مــا نّصــه: )بــاب  مــا روي يف ميــاد القائــم صاحــب الزمــان حجَّ
احلســن بــن عــي بــن حمّمــد بــن عــي بــن موســٰى بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن عــي بــن 

احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب صلــوات اهلل عليهــم( انتهــٰى.

ونتعامل مع رواياته كا تعاملنا مع كتاب الكايف لنفس السبب.
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ثنــا حمّمــد بــن عــي ماجيلويــه، وحمّمــد بــن موســٰى بــن املتــوّكل، وأمحــد بــن  حدَّ
ثنــا حمّمــد بــن ييــٰى العّطــار،  حمّمــد بــن ييــٰى العّطــار )ريض اهلل عنهــم(، قالــوا: حدَّ
ثنــي إســحاق بــن ريــاح البصـــري، عــن أيب جعفر العمــري، قــال: لـــاَّ ُولَِد  قــال: حدَّ
الســيِّدQ قــال أبــو حمّمــدQ: »ابعثــوا إىٰل أيب عمــرو«، فُبِعــَث إليــه، فصــار إليــه، فقال 
قــه - أحســبه  لــه: »اشــر عشـــرة آالف رطــل خبــز، وعشـــرة آالف رطــل حلــم وفرِّ

قــال: عــٰى بنــي هاشــم -«، وعــقَّ عنــه بكــذا وكــذا شــاة)30(.
وأحاديث الباب )16( حديثًا.

ــد  ــا حمّم ــأ أب ــن هنَّ ــر م ــاب ذك ــوان: ب ــر بعن ــًا آخ ــدوق باب ــيخ الص ــر الش ــّم ذك ث
احلســن بــن عــيQ بــوالدة ابنــه القائــمQ، وذكــر فيــه حديثــًا واحــدًا هــو التــايل:
ثنــا حمّمد  ثنــا حمّمــد بــن احلســن بــن أمحد بــن الوليــد )ريض اهلل عنــه(، قــال: حدَّ حدَّ
ثنــا أبــو  ثنــا عبــد اهلل بــن العّبــاس العلــوي، قــال: حدَّ بــن احلســن الكرخــي، قــال: حدَّ
الفضــل احلســن بــن احلســن العلــوي، قــال: دخلــت عــٰى أيب حمّمــد احلســن بــن عــي

.Qبُســـرَّ مــن رأٰى فهنَّأتــه بــوالدة ابنــه القائم L
ــه(،  ــمQ ورآه وكلَّم ــاهد القائ ــن ش ــر م ــاب ذك ــوان: )ب ــر بعن ــًا آخ ــر باب ــّم ذك ث

ــًا)31(. ــث )26( حديث ــن األحادي ــه م وفي
هذا ما يتعلَّق بكتاب كال الدين.

ف بروؤيته Q من كتاب الغيبة لل�سيخ الطو�سي: روايات الولدة ومن ت�سرَّ
ــب  ــكام يف والدة صاح ــا ال ــل: فأمَّ ــه: )فص ــا نّص ــال يف )ص 228( م ــث ق حي
ــه إذا  ــا االعتباريــة فهــو أنَّ تهــا فأشــياء اعتباريــة وأشــياء إخباريــة، فأمَّ الزمــانQ وصحَّ
لنــا عليــه مــن األقســام - التــي ذكرهــا يف كتــاب الغيبــة -، وإفســاد  ثبــت إمامتــه بــا دلَّ
ــة والدتــه وإن  كلِّ قســم منهــا إالَّ القــول بإمامتــه ثبــت إمامتــه، وعلمنــا بذلــك صحَّ
ــة اثنــا عشـــر يــدلُّ عــٰى  لنــا عليــه مــن أنَّ األئمَّ مل يــرد فيــه خــر أصــًا. وأيضــًا مــا دلَّ
لنــا عــٰى أنَّ صاحــب األمــر  ــة والدتــه، ألنَّ العــدد ال يكــون إالَّ ملوجــود. ومــا دلَّ صحَّ
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ــا  ــد ذلــك، ألنَّ كلَّ ذلــك مبنــيٌّ عــٰى صحــة والدتــه. وأمَّ ال بــدَّ لــه مــن غيبتــن ُيؤكِّ
تصحيــح والدتــه مــن جهــة األخبــار، فســنذكر يف هــذا الكتــاب طرفــًا ممَّــا روي فيــه 
مجلــًة وتفصيــًا، ونذكــر بعــد ذلــك مجلــة مــن أخبــار مــن شــاهده ورآه، ألنَّ اســتيفاء 

مــا روي يف هــذا املعنــٰى يطــول بــه الكتــاب( انتهــت عبــارة الكتــاب.
ــًا  ــا إثبات ــي رواه ــار الت ــن رسد األخب ــا ع ــة أغنتن ــة وافي ــا كافي ــظ أهنَّ ــت تاح وأن
ــة  ــاب الغيب ــوع إىٰل كت ــه بالرج ــاد فعلي ــن أراد االزدي ــار، وم ــًا لاختص ــه مي لوالدت

ــه. ــٰى اهلل مقام ــة أع ــيخ الطائف لش
فقــط أكتفــي بنقــل هــذا اخلــر - ترفــًا - مــن هــذا الكتــاب الــداّل عــٰى الــوالدة، 
وعــٰى منهــج قويــم وضعــه أهــل البيــتK يف الظــروف الصعبــة، فعــن حمّمــد بــن 
ــة  ــٰى حكيم ــت ع ــال: دخل ــم، ق ــن إبراهي ــد ب ــي أمح ثن ــال: حدَّ ــدي، ق ــر األس جعف
بنــت حمّمــد بــن عــي الرضــاL ســنة اثنتــن وســّتن ومائتــن، فكلَّمتهــا مــن وراء 
ت يل مــن تأتــمُّ هبــم، قالــت: فــان ابن احلســن،  حجــاب، وســألتها عــن دينهــا، فســمَّ
ــن أيب  ــرًا ع ــت: خ ــرًا؟ فقال ــًة أو خ ــداِك، معاين ــي اهلل ف ــا: جعلن ــت هل ته. فقل ــمَّ فس
ــه. قلــت هلــا: فأيــن الولــد؟ قالــت: مســتور، فقلــت: إىٰل مــن  حمّمــدQ كتــب بــه إىٰل ُأمِّ
ة ُأّم أيب حمّمــدQ ، فقلــت: )أقتــدي( بمــن وصيَّتــه إىٰل  تفــزع الشــيعة؟ قالــت: إىٰل اجلــدَّ
امــرأة؟ فقالــت: اقتــد باحلســن بــن عــيL أوىٰص إىٰل ُأختــه زينــب بنــت عيL يف 
الظاهــر، وكان مــا خيــرج مــن عــي بــن احلســنL مــن علــم ُينَســب إىٰل زينــب ســرًا 
عــٰى عــي بــن احلســنL. ثــّم قالــت: إنَّكــم قــوم أصحــاب أخبــار، أَمــا رويتــم أنَّ 

ــم مراثــه وهــو يف احليــاة)32(؟ التاســع مــن ولــد احلســنQ ُيقسَّ
ة بن احل�ســنQ وعاي�ســوه، ونحن  تهــم الأخبار فيمــن راأوا احلجَّ يف ذكــر جملــة مــن عدَّ

نذكــر بع�سًا منهم رومًا لالخت�سار:
1 - أمحد بن إسحاق بن سعد األشعري.
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2 - أمحد بن احلسن بن عبد امللك األزدي.
3 - تسعة وثاثون رجًا من بينهم أمحد بن عبد اهلل اهلاشمي.

4 - ثاثون رجًا من بينهم إبراهيم بن حمّمد بن أمحد األنصاري.
5 - ثاثون رجًا من بينهم أبو نعيم األنصاري.

.Q6 - جعفر عّم اإلمام املهدي
7 - جعفر بن حمّمد بن عمرو، ومجاعة.

8 - احلسن بن وجناء النصيبي.
9 - احلسن بن روح أبو القاسم.

.Q10 - حكيمة بنت اإلمام اجلواد
11 - عي بن إبراهيم بن مهزيار.

12 - عــي بــن بــال البغــدادي، الــراوي عــن أيب احلســن الثالــث، ومعــه أمحــد 
بــن هــال العرتائــي، واحلســن بــن أّيــوب بــن نــوح، والشــيخ العمــري.

13 - حمّمد بن أمحد املحمودي أبو عي، ومعه مجاعة.
ــن  ــٰى ب ــام موس ــن اإلم ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــوي حمّم ــوي املوس ــيِّد العل 14 - الس

.Lجعفــر
15 - حمّمــد بــن أّيــوب بــن نــوح، ومعــه حمّمــد بــن عثــان العمــري، ومعاويــة بــن 

حكيــم، إىٰل تــام أربعــن رجــًا.
16 - حمّمد بن جعفر أبو العّباس احلمري، ومعه وفد من قم.

17 - أبو حمّمد الدعلجي من خيار أصحاب الراوندي.
18 - حمّمد بن شاذان الكابي أبو عبد اهلل شاذان النيسابوري.

19 - حمّمد بن القاسم.
20 - حمّمد بن معاوية بن حكيم، ومعه مجاعة.
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ــايل  ــن أه ــر م ــاك الكث ــدوق أنَّ هن ــيخ الص ــر الش ــد ذك ــّدًا، فق ــر ج ــم كث وغره
املــدن قــد رآه Q ســواء مــن كانــوا مــن الــوكاء أو مــن غرهــم، فقــد رآه مــن أهــل 
آذربيجــان، ومــن األهــواز، ومــن بغــداد، ومــن الكوفــة، ومــن قــم، ومــن نيســابور، 
ــن،  ــن قزوي ــري، وم ــن ال ــور، وم ــن الدين ــان، وم ــل أصفه ــن أه ــدان، وم ــن مه وم
ومــن مصـــر، ومــن نصيبــن، ومــن مهــذان، ومــن اليمــن، ومــن شــهر زور، ومــن 

الصيمــرة، ومــن فــارس، وقابــس، ومــرو، وغرهــا.
يراجــع لذلــك كــال الديــن )ج 2/ ص 442/ بــاب 16 و43(، وبحــار األنــوار 

)ج 52(.
أنَّ هنــاك الكثــر ممَّــن كتبــوا وصنَّفــوا فيمــن رآه، بحيــث بلغــت مــن الكثــرة مــا 

يصعــب معهــا اإلحصــاء، ومــن بــن املصنَّفــات التــي ُكتَِبــت يف هــذا البــاب:
مة املجلي. 1 - بحار األنوار للعاَّ

2 - تبرة الويّل فيمن رآٰى املهديQ للبحراين.
3 - النجم الثاقب وجنَّة املأوٰى للنوري.

4 - دار السام فيمن فاز بسام اإلمام للشيخ امليثمي العراقي.
5 - بدائع الكام فيمن اجتمع باإلمام للسيِّد اليزدي الطباطبائي.

ة الغائب للشيخ احلائري اليزدي. 6 - إلزام الناصب يف إثبات احلجَّ
ةQ للمرزا األملايس. 7 - البهجة فيمن فاز بلقاء احلجَّ

8 - العبقري احلسان يف تواريخ صاحب الزمان للشيخ النهاوندي.
9 - اللقاء مع صاحب الزمان Q للسيِّد حسن األبطحي.

وغرها ممَّا ُصنِّف يف هذا الباب.
رابعًا: بحث الروايات املعار�سة:

ــاك نصوصــًا رصيــة  ــة والدة اإلمــام املهــدي Q مل نجــد هن ــا يف قضيَّ ــاء بحثن أثن
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تــدلُّ عــٰى عقــم اإلمــام احلســن العســكريQ مــن طرقنــا أو مــن طــرق غرنــا، ومل 
ح بــأنَّ اإلمــام املهــدي Q ســوف ُيوَلــد يف آخــر الزمان،  نجــد كذلــك روايــات ُتصـــرِّ

ــل عــٰى أنَّ اإلمــام مل ُيوَلــد بعــد. ح وُتدلِّ بــل ومل نجــد روايــات ُتصـــرِّ
ــة قالــوا بــأنَّ اإلمــام احلســن العســكري نعــم هنــاك أقــوال لعلــاء مــن أبنــاء العامَّ
مــوا لنــا دالئــل عــٰى ذلــك ال مــن طرقهــم وال مــن طرقنــا،  Q مــات عقيــًا، ومل ُيقدِّ
حوا  ــة صـــرَّ بــل إنَّ هــذه األقــوال معارضــة بأقــوال ُأخــرٰى لكبــار علــاء أبنــاء العامَّ
 ،Lــه لإلمــام احلســن العســكري ت فيهــا بــوالدة اإلمــام املهــدي Q وانتســابه وبنوَّ
ــام  ــم اإلم ــول بعق ــي تق ــوال الت ــقاطًا لألق ــًا وإس ــه رفض ــدِّ ذات ل بح ــكِّ ــا ُيش ــذا م وه

.Qاحلســن العســكري
ك يف مذهــب أهــل البيــت ــد أن ُيشــكِّ ــاك مــن خــوارج العصـــر مــن يري نعــم هن
K مــن خــال الطعــن بــوالدة اإلمــام املهــدي Q اعتــادًا عــٰى بعــض املتشــاهبات 
يف روايــة واحــدة فقــط، يريــد هــذا البعــض أن يوهــم مــن خاهلــا أنَّ اإلمــام احلســن 
ــه ُكبـِـَس عــٰى بيتــه أثنــاء مرضــه وبعــد وفاته  العســكريQ مل يكــن لــه ولــد ظاهــر، وأنَّ
ــه وُأمِّ اإلمام احلســن العســكري،  ــم بــن عمِّ ومل ُيعَثــر لــه عــٰى ولــد، وأنَّ مراثــه قــد ُقسِّ
ــل  ــث مفصَّ ــا يف بح ــف عنده ــوف نق ــات س ــات والتخّرص ــذه التومّه ــن ه ــة م ومجل
ث عــن اإلشــكاالت الدائــرة موضوعاهتــا حــول  عنونــاه بالفصــل الثــاين الــذي يتحــدَّ

ــًا عــن مجلــة هــذه اإلشــكاالت. ث مفصَّ الــوالدة وأجوبتهــا، وهنــاك ســوف نتحــدَّ
خام�سًا: بحث التواتر:

 Q ال خيفــٰى عــٰى مــن لــه أدنــٰى معرفــة أنَّ مــن قــال بتواتــر غيبــة اإلمــام املهــدي
ــة وبــن  ــهQ، وذلــك لوضــوح التــازم بــن القــول بالغيب ــر والدت فهــو قائــل بتوات
ــأنَّ  ــة ب ــاء اإلماميَّ ــن عل ــامل م ــول ع ــٰى ألن يق ــه ال معن ــوالدة، فإنَّ ــول بال ــزوم الق ل
غيبــة اإلمــام Q قــد تواتــرت أخبارهــا ويف نفــس الوقــت ال يقــول بوالدتــهQ، بــل 
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ع بحــث الغيبــة عــٰى  ــا أنَّ أغلبهــم ُيفــرِّ ــا وجدن ــع كلــات علائن ــا مــن خــال تتّب ن إنَّ
بحــث الــوالدة، فهــذا هــو الشــيخ الصــدوق يف كــال الديــن وتــام النعمــة، والشــيخ 
عــون احلديــث عــن الغيبــة بعــد  الطــويس يف غيبتــه، والشــيخ الكلينــي يف الــكايف، ُيفرِّ

أن يفرغــوا مــن احلديــث عــن الــوالدة.
إذًا فــكلُّ مــن قــال مــن علائنــا املاضــن رمحهــم اهلل تعــاىٰل وأســكنهم فســيح جنّاتــه 
، فضــًا عــن أنَّ هنــاك أقــواالً  بتواتــر الغيبــة، فهــم قائلــون بتواتــر الــوالدة بــا شــكٍّ

رصيــة بالــوالدة، وبمجمــوع األقــوال كّلهــا يصــل عندنــا تواتــر بنقــل التواتــر.
ــدَّ أن ال نغفلــه يف  ــرًا آخــرا ال ب ــاك عنصـ ــه عــٰى أنَّ هن ــدَّ أن نذكــر وُننبِّ ــا ال ب وهن
ــن  ث ع ــدَّ ــّدًا وتتح ــرة ج ــي كث ــي ه ــات الت ــات العام ــو رواي ــر، ه ــل التوات حتصي
ــا  ــة مــن علائن ــد أشــار إىٰل هــذا العنــر مجل ــوالدة بعــد حدوثهــا، وق الظهــور ال ال

ــه. ــه وال تغفل ــه ل ــن، فتنبَّ املاض
وإليــك مجلــة مــن أقــوال علائنــا القائلــن بتواتــر الغيبــة، وأقــوال علائنــا القائلــن 

بتواتــر الــوالدة:
.N وسيأيت  الكام يف بيان أنَّ هذه الغيبة قد أشار هلا بأمر رسول اهلل

1. ففــي كتــاب الغيبــة للنعــاين يقــول: )هــذه الروايــات التــي قــد جــاءت متواتــرة 
ــة...()33(. ة الغيب تشــهد بصحَّ

ــة  ــرهQ إىٰل غيب ــول ذك ــرون بخم ــرًا« يش ــا ذك ــم: »وأمخلن ــول: )وإىٰل قوهل ــه يق وفي
ــل هــذه األشــياء  ــرة بمث ــة متوات ــات متَّصل شــخصه واســتتارهQ، وإذا جــاءت الرواي
قهــا العيــان والوجــود،  قبــل كوهنــا، وبحــدوث هــذه احلــوادث قبــل حدوثهــا، ثــّم حقَّ
ــن فتــح اهلل قلبــه ونــوره وهــداه وأضــاء لــه بــره()34(. فوجــب أن تــزول الشــكوك عمَّ
ــال  ــا واتِّص ــع كثرهت ــةK م ــا األئمَّ ــي ذكره ــات الت ــذه العام ــول: )ه ــه يق وفي
الروايــات هبــا وتواترهــا واتِّفاقهــا موجبــة أالَّ يظهــر القائــمQ إالَّ بعــد جميئهــا...()35(.
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ــة[  ــٰى ]الغيب ــذا املعن ــار يف ه ــول: )... واألخب ــويس يق ــيخ الط ــة للش 2. ويف الغيب

أكثــر مــن أن حُتصـــٰى ذكرنــا طرفــًا منهــا لئــاَّ يطــول بــه الكتــاب...، عــٰى أنَّ هــذه 

ــا اللفــظ فــإنَّ الشــيعة تواتــرت بــكلِّ خــر  األخبــار متواتــر هبــا لفظــًا ومعنــًى. فأمَّ

ــا( املعنــٰى فــإنَّ كثــرة األخبــار واختــاف جهاهتــا وتبايــن طرقهــا وتباعــد  منــه، و)أمَّ

ــه ال جيــوز أن يكــون كّلهــا باطلــة()36(. تهــا، ألنَّ رواهتــا، يــدلُّ عــٰى صحَّ

3. ويف كــال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق يقــول: )فالتصديــق 

ــه قــد غــاب  باألخبــار يوجــب اعتقــاد إمامــة ابــن احلســنQ عــٰى مــا رشحــت، وأنَّ

ــرة، وكانــت الشــيعة  ــا جــاءت مشــهورة متوات ــة، فإهنَّ ــار يف الغيب كــا جــاءت األخب

ــار  ــقِّ وإظه ــمQ باحل ــام القائ ــن قي ــذا م ــد ه ــون بع ــا ترج ــا ك ــا وترّجاه تتوقَّعه

ــه()39(. ــًا برمحت ــرًا مجي ــًا وص ( توفيق ــلَّ ــزَّ وج ــأل اهلل )ع ــدل. ونس الع

وفيــه يقــول: )وقــد أخرجــت مــا حضـــرين مــن األخبــار املســندة يف الغيبــة يف 

فــن للكتــب أن  هــذا الكتــاب يف مواضعهــا، فــا خيلــو حــال هــؤالء األتبــاع املؤلِّ

نــوه  فــوا ذلــك يف كتبهــم ودوَّ يكونــوا علمــوا الغيــب بــا وقــع اآلن مــن الغيبــة، فألَّ

ــبِّ والتحصيــل، أو أن  يف مصنَّفاهتــم مــن قبــل كوهنــا، وهــذا حمــال عنــد أهــل اللُّ

ــق  ــروا وحتقَّ ــا ذك ــم ك ــر هل ــق األم ــذب فاتَّف ــم الك ــوا يف كتبه س ــد( أسَّ ــوا )ق يكون

كــا وضعــوا مــن كذهبــم عــٰى بعــد ديارهــم واختــاف آرائهــم وتبايــن أقطارهــم 

ــم  ــك إالَّ أهنَّ ــَق يف ذل ــم يب ل، فل ــه األوَّ ــبيل الوج ــال كس ــًا حم ــذا أيض ــم، وه وحماهّل

ــر  ــن ذك ــول اهلل N م ــن رس ــةK ع ــتحفظن للوصيَّ ــم املس ته ــن أئمَّ ــوا ع حفظ

نــوه يف كتبهــم  الغيبــة وصفــة كوهنــا يف مقــام بعــد مقــام إىٰل آخــر املقامــات مــا دوَّ

فــوه يف ُأصوهلــم، وبذلــك وشــبهه فلــج احلــقُّ وزهــق الباطــل، إنَّ الباطــل كان  وألَّ

ــًا()40(. زهوق
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4. ويف رشح إحقاق احلقِّ للسيِّد املرعشـي يقول:

بقيــا قــد  بــا  أدرٰى   مــن عمــره ومــا رأٰى ولقيــا ورّبنــا 

أخبارهــا تواتــرت  ــا غيبتــه  ــا آثاره ــن قبله ــتهرت م  واش

مــرويُّ كــذا  عمــره  )42( وطــول  والــويلُّ العــدّو   ينقلــه 

5. ويف منتخــب األنــوار املضيئــة للســيِّد هبــاء الديــن النجفــي يقــول: )وقــد تواتــرت 

ــار،  ــر األطه ــد عشـ ــة األح ــيِّ واألئمَّ ــاىٰل والنب ــن اهلل تع ــار ع ــت اآلث ــار وُروي األخب

ــه، فلنذكــر بعــض مــا ورد عــن كلِّ واحــد  ــه وظهــوره بعــد غيبت بالنــصِّ عــٰى إمامت

واحــد منهــم عــٰى الرتيــب، عــٰى ســبيل االختصــار دون اإلطنــاب واإلكثــار( انتهى، 

ة روايــات يف هــذا املجــال)43(. ثــّم ذكــر عــدَّ

ــا غيبتــه صلــوات  6. ويف تــاج املواليــد )املجموعــة( للشــيخ الطــريس يقــول: )وأمَّ

اهلل عليــه فقــد تواتــرت األخبــار هبــا قبــل والدتــه، واســتفاضت بدولتــه قبــل غيبتــه، 

ــم  ــان، والقائ ــة اإلي ــر لدول ــدٰىK، واملنتظ ــة اهل ــن أئمَّ ــيف م ــب الس ــو صاح وه

ــه  ــاءت ب ــا ج ــرٰى ك ــن األُخ ــول م ــا أط ــان، إحدامه ــه غيبت ــل قيام ــه قب ، ول ــقِّ باحل

.)44()Kــن ــه الصادق ــن آبائ ــار ع األخب
ا مــن قال  مــني، اأمَّ ــن قــال بتواتــر غيبتــه مــن علمائنــا املتقدِّ هــذا فيمــا يخ�ــشُّ جملــة ممَّ

بتواتــر ولدته:

ــيعة يف  ــه الش ــرت ب ــد توات ــول: )وق ــّي يق ــة احل م ــة للعاَّ ــاج الكرام 1. ويف منه

ــه قــال للحســنQ: »هــذا ابني  البــاد املتباعــدة خلفــًا عــن ســلف مــن النبــيِّ N، أنَّ

ــة تســعة، تاســعهم قائمهــم، اســمه اســمي وكنيتــه  إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمَّ

كنيتــي يملــؤ األرض عــدالً وقســطًا كــا ُملئــت ظلــًا وجــورًا()37(.
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ــذا  ــول: )وه ــدراين يق ــح املازن ــد صال ــويل حمّم ــكايف للم ــول ال 2. ويف رشح أص
ــة  ــة، إالَّ أنَّ العامَّ ــة واخلاصَّ ــق العامَّ ــن طري ــرة م ــات متوات ــًا لرواي ــن قطع ــام كاي القي
ــه ُيوَلــد يف آخــر الزمــان مــن نســل عــي وفاطمــة وجــده احلســنQ كــا  يقولــون: إنَّ
ح بــه اآليب يف كتــاب إكــال الكــال، ونحــن نقــول: هــو حــي موجــود قامــت  صـــرَّ

ــن()38(. ــة ع ــا طرف ــاخت األرض بأهله ــوده لس ــوال وج ــوده، ول ــاوات بوج الس
ــه  ــواردة علي ــوص ال ــول: )والنص ــوزي يق ــيخ املاح ــن للش ــاب األربع 3. ويف كت
ــاب  ــا يف كت ــف عليه ــا فليق ــن أراده ــرة، وم ــم متوات ــوات اهلل عليه ــه صل ــن آبائ م
الــكايف، وإرشــاد املفيــد )رمحهــا اهلل(، وكتــاب كــال الديــن وتــام النعمــة يف إثبــات 
ثــن حمّمــد بــن عــي بــن بابويــه القّمــي، وكتــاب  الغيبــة ورفــع احلــرة لرئيــس املحدِّ
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــد اهلل حمّم ــن أيب عب ــال الدي ــيخ مج ــة للش ــول الغيب ــة يف ط ــاء الغيب م

ــا()41(. ــويس وغره ــر الط ــيخ أيب جعف ــة للش ــاب الغيب ــاين، وكت ــهر بالنع الش
4. ويف الطرائــف يف معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيِّد ابــن طــاووس، قــال: )ونقل 

إلينــا ســلفنا نقــًا متواتــرًا أنَّ املهديQ املشــار إليــه ُولـِـَد والدة مســتورة...()45(.
ــرق  ــن ط ــذي ورد م ــا ال ــول: )وأمَّ ــي يق ــة املجلسـ م ــوار للعاَّ ــار األن 5. ويف بح
ــدات، ونقــل إلينــا ســلفنا نقــًا متواتــرًا أنَّ املهــدي املشــار  الشــيعة فــا يســعه إالَّ جملَّ
ــة املالــك  ــه وظهــوره عــٰى كافَّ ــَد والدة مســتورة، ألنَّ حديــث تّلكــه ودولت ــه ُولِ إلي
ــال يف والدة  ــرت احل ــا ج ــه، ك ــف علي ــاس فخي ــر للن ــد ظه ــاد كان ق ــاد والب والعب
 Kــه ــا بآبائ ــك الختصاصه ــيعة ذل ــت الش ــا، وعرف ــٰىL وغرمه ــم وموس إبراهي
فــإنَّ كلَّ مــن يلــزم بقــوم كان أعــرف بأحواهلــم وأرسارهــم مــن األجانــب، كــا أنَّ 

ــره()46(. ــاب غ ــن أصح ــه م ــرف بحال ــافعي أع ــاب الش أصح
ــوان  ــيعة رض ــاع الش ــول: )... إمج ــوزي يق ــيخ املاح ــن للش ــاب األربع 6. ويف كت
ــو  ــٰى نح ــه، ع ــٰى آبائ ــه وع ــوات اهلل علي ــه صل ــم بوالدت ــر أخباره ــم، وتوات اهلل عليه
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والدة إبراهيــم وموســٰىL، وغرمهــا ممَّــن اقتضــت املصلحــة تســّر والدتــه. وقــد 
ــار عنهــم باســمه ونســبه...()47(. اســتفاضت األخب

ــر يقــول: )هــذا املصلــح املهــدي  7. ويف عقائــد اإلماميَّــة للشــيخ حمّمــد رضــا املظفَّ
ــن  ــو اب ــًا، ه ــزال حّي ــة( وال ي ــنة )256 هجري ــَد س ــروف ُولِ ــنَّ مع ــخص مع ــو ش ه
احلســن العســكري واســمه حمّمــد. وذلــك بــا ثبــت عــن النبــّي وآل البيــتK مــن 

الوعــد بــه، ومــا تواتــر عندنــا مــن والدتــه واحتجابــه()48(.
ــة للســيِّد حمســن اخلــّزازي  ــد اإلماميَّ ــة يف رشح عقائ ــة املعــارف اإلهلي 8. ويف بداي
ــا مــن  ــر عندن ــه يف املتــن حيــث قــال: ومــا توات يقــول: )وثانيهــا: هــو مــا أشــار إلي
والدتــه واحتجابــه، وال جيــوز أن تنقطــع اإلمامــة وحتــول يف عــر مــن العصــور وإن 

ــًا...()49(. كان اإلمــام خمفّي
ــن  ــرًا م ــدس رّسه(: إنَّ كث ــي )ق ــق القّم ــال املحقِّ ــول: )ق ــر يق ــع آخ ويف موض
ــا  ــًا إىٰل كوهن ــار مضاف ــذه األخب ــهQ، فه ــل والدة جناب ــت قب ــيعة ُألِّف ــع الش جوام

ــاز()50(. ــة باإلعج ــون مقرون ــن، تك ــدة لليق ــرة ومفي متوات
ــن كان  ــول: )كلُّ م ــبحاين يق ــر الس ــيخ جعف ــات للش ــارضات يف اإلهلي 9. ويف حم
لــه إملــام باحلديــث، يقــف عــٰى تواتــر البشــارة عــن النبــيِّ وآلــه وأصحابــه، بظهــور 
ــدل،  ــة الع ــم وإقام ــر العل ــم ونشـ ــل والظل ــة اجله ــان إلزال ــر الزم ــدي يف آخ امله
ــر مضمــون قــول الرســول  ــد تضاف ــو كــره املشـــركون، وق ــه ول ــن كّل وإظهــار الدي
ــٰى  ل اهلل ذلــك اليــوم، حتَّ األعظــم N: »لــو مل يبــَق مــن الدنيــا إالَّ يــوم واحــد لطــوَّ
خيــرج رجــل مــن ولــدي، فيملؤهــا عــدالً وقســطًا كــا ملئــت جــورًا وظلــًا«. ولــو 
ُوِجــَد هنــا خــاف بــن طوائــف املســلمن فهــو االختــاف يف والدتــه، فــإنَّ األكثريــة 
ــه ســيولد يف آخــر الزمــان، لكــن معتقــد الشــيعة بفضــل  ــنَّة يقولــون بأنَّ مــن أهــل السُّ
ــه ُولـِـَد يف ُســـرَّ مــن رأٰى عــام )255( بعــد اهلجــرة النبويــة،  الروايــات الكثــرة هــو أنَّ
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ــره اهلل  ــوف ُيظه ــام )260هـــ(، وس ــده ع ــاة وال ــنة وف ــبحانه س ــر اهلل س ــاب بأم وغ
ــه()51(. ــق عدل ــبحانه ليتحقَّ س

ــي  ــيخ ع ــرK للش ــي عشـ ــة االثن ــٰى إمام ــصِّ ع ــدٰى يف الن ــار اهل 10 . ويف من
ل: اتِّفــاق  ــؤَذن لــه يف الظهــور فلوجــوه: األوَّ ــٰى ُي ــا بقــاؤه حتَّ البحــراين يقــول: )وأمَّ
تــه كــا ســمعت. الثــاين:  اإلماميَّــة عليــه، وموافقــة مجلــة مــن املخالفــن هلــم عــٰى صحَّ
ــم  ــون قوهل ــات ك ــن إثب ــة م ــد املفروغي ــة، بع ــيِّ N واألئمَّ ــن النب ــار ع ــر األخب توات
دة()52(. مــة، والوجــوه املتعــدِّ ــة بإثبــات إمامتهــم بــا ذكرنــاه مــن النصــوص املتقدِّ حجَّ
11. ويف جمموعــة الرســائل للشــيخ لطــف اهلل الصــايف يقــول: )وهــذا الفضــل بــن 
 ،Qث املتــوّفٰ قبــل وفــاة اإلمــام أيب حمّمــد احلســن العســكري شــاذان العــامل املحــدِّ
روٰى عنــه يف كتابــه يف الغيبــة خــر والدة ابنــه املهــدي، وكيفيتهــا وتارخيهــا، وكانــت 
والدتــهQ بــن الشــيعة وخــواّص أبيــه مــن األُمــور املعلومــة املعروفــة، وقد أمــر أبوه
Q أن ُيعــقَّ عنــه ثاثائــة شــاة، وعرضــه عــٰى أصحابــه يــوم الثالــث مــن والدتــه، 

واألخبــار الصحيحــة الــواردة بإســناد عاليــة يف ذلــك كثــرة متواتــرة جــّدًا()53(.
12. ويف اإلمــام املهــديQ بــن التواتــر وحســاب االحتــال للشــيخ حمّمــد باقــر 
ــام  ــات اإلم ــش يف رواي ــا أن نناق ن ــن حقِّ ــس م ــذا فلي ــد ه ــول: )وبع ــرواين يق اإلي
املهــديQ ونقــول: هــذه خمتلفــة يف التفاصيــل، واحــدة تقــول بــأنَّ ُأمَّ اإلمــام املهــدي 
ــول:  ــة تق ــن، والثالث ــمها سوس ــام اس ــول: إنَّ ُأمَّ اإلم ــة تق ــس، والثاني ــمها نرج اس
اســمها شـــيء ثالــث، أو أنَّ واحــدة تقــول: ُولـِـَد يف هــذه الليلــة، والثانيــة تقــول: ُولَِد 
يف تلــك الليلــة، أو واحــدة تقــول: ُولِــَد يف هــذه الســنة، واألُخــرٰى تقــول: يف الســنة 
ــت  ــا، وليس ــذ هب ــن أن نأخ ــات ال يمك ــذه الرواي ــاس ه ــذا األس ــٰى ه ــرٰى، فع األُخ
ــا ختتلــف يف التفاصيــل، وال تنفــع يف إثبــات التواتر ويف  متواتــرة وليســت مقبولــة، ألهنَّ
ــا خمتلفــة ومتضاربــة فيــا بينهــا  حتصيــل العلــم بــوالدة اإلمــام ســام اهلل عليــه، ألهنَّ
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ــه باطــل، ألنَّ املفــروض أنَّ كلَّ هــذه األخبــار متَّفقــة  حيــث اختلفــت هبــذا الشــكل. إنَّ
ــت  ــن اختلف ــه، ولئ ــام اهلل علي ــام س ــوالدة اإلم ــار ب ــو اإلخب ــد، وه ــب واح يف جان
فهــي خمتلفــة يف تفاصيــل وخصوصيــات ُأخــرٰى، لكــن يف أصــل والدة اإلمــام هــي 

متَّفقــة، فالعلــم يصــل والتواتــر يثبــت مــن هــذه الناحيــة()54(.
ــب  ــة أليب طال ــبهات الواهي ــن الش ــرية ع ــي عشـ ــيعة االثن ــه الش 13. ويف تنزي
ــه قــد وردت نصــوص متواتــرة عــٰى أنَّ املهــدي الــذي  التجليــي التريــزي يقــول: )إنَّ
يمــأل األرض قســطًا وعــدالً هــو ابــن احلســن العســكريL، فقــد ورد عــن النبــيِّ 
N يف التصـــريح عليــه ســّتون نّصــًا، وعــن أبيــه احلســن العســكريQ يف التصـــريح 
ــةK نصــوص كثــرة،  عــٰى ولــده املهــدي اثنــان وأربعــون نّصــًا، وعــن ســائر األئمَّ

ــع()55(. فراج
ــارًا  ــا أخب ــن أيدين ــول: )إنَّ ب ــي يق ــيِّد الطباطبائ ــية للس ــاالت تأسيس 14. ويف مق
ــة أهــل  ــة وصلتنــا عــن النبــيِّ األكــرم N وأئمَّ ــة واخلاصَّ متواتــرة عــن طريــق العامَّ
ــرة  ــذه الس ــامل ه ــن مع ــرته، وم ــب وس ــام الغائ ــاة اإلم ــن حي ــا ع ثن ــتK حُتدِّ البي
يتبــنَّ أنَّ هــذا اإلمــام ابــن اإلمــام احلســن بــن عــي العســكري... ُولـِـَد بســامراء()56(.

*   *   *
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1. الغيبة للنعاين: 252/ باب 13/ ح 46.
2. جملَّة البحوث اإلساميَّة 58: 300 و301.

3. اإلعــان بالتوبيــخ ملــن ذمَّ أهــل التاريخ لشــمس 
الديــن حمّمــد بــن عبــد الرمحن الســخاوي.
4. خمتر يف علم التاريخ ملحي الدين الكافجي.

5. خمتر يف علم التاريخ: 53.
ــون  ــون عــن أســامي الكتــب والفن 6. كشــف الظن

حلاجــي خليفــة.
7. كشف الظنون 1: 271.

8. املصدر السابق.
9. تاريخ ابن خلدون 1: 3 و4.

10. اإلعان بالتوبيخ ملن ذمَّ أهل التاريخ.
11. كلُّ مــن لــه خلفيــة معرفيــة بواقع التشـــريعات 
لتــايف  ع  ُتشـــرَّ قوانــن  هنــاك  أنَّ  يعــرف 
حــاالت االضطــرار أو عــدم قــدرة الفــرد عــٰى 
حتّمــل التشـــريع، وهــذه الفســحة التشـــريعية 
ــة  ــي يف غاي ــة ه ــل مصلح ــدت ألج ــا ُأوج إنَّ
ــمولية  ــريع الش ــاس التشـ ــي إلب ــة، وه األمّهي
ــد  س ببعي ــدَّ ــارع املق ــس الش ــة، ولي والديمومي
عــن هــذه املتعارفــات العقائيــة، فهــو خالــق 
ــد أنَّ  ــا نج ــن هن ــاء، م ــيِّد العق ــل وس العق
األحــكام االضطراريــة يف التشـــريعات اإلهليــة 
ــامي  ــن اإلس ع يف الدي ــرِّ ــا ُشـ ــًا م وخصوص
ــا هــي بدائــل   وفــق منهــج أهــل البيــتK إنَّ
لاضطــرار  نتيجــًة  للمكلَّفــن  ُأوجــدت 
احلاصــل عندهــم  بســبب العوامــل اخلارجيــة، 

ــٰى يبقــوا يف دائــرة التكليــف الرعــي، وال  حتَّ
ــرار. ــبب االضط ــه بس ــوا عن خيرج

وهــذه التشـــريعات االســتثنائية ختتلــف ســعًة   
ــا  ــن هن ــل، وم ــك العوام ــب تل ــًا بحس وضيق
ينبغــي علينــا دراســة كلَّ مــا لــه مدخليــة 
ــا  ــن أمّهه ــي م ــل، والت ــك العوام ــاد تل يف إجي
عــر  عاشــها  التــي  السياســية  الظــروف 

. النــصِّ
ــي 7: 130  ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــي س 12. فف
بعــض قصــص  لنــا  ينقــل  نجــده  و131، 
هــذا املبــدأ اإلســامي: أبــو فــروة ، يزيــد بــن 
ــت  ــول: قل ــمعت أيب يق ــاوي: س ــد الره حمّم
لعيســٰى بــن يونــس: أهّيــا أفضــل: األوزاعــي 
ــت مــن ســفيان؟  ــن أن أو ســفيان؟ فقــال: وأي
ــة،  ــا عمــرو: ذهبــت بــك العراقي ــا أب قلــت: ي
وعلمــه!  وفضلــه،  فقهــه،  األوزاعــي، 
فغضــب، وقــال: أتــراين ُأؤثـِـر عــٰى احلقِّ شــيئًا، 
ســمعت األوزاعــي يقــول: مــا أخذنــا العطــاء 
أنــا  حتَّــٰى شــهدنا عــٰى عــي بالنفــاق، وترَّ
ــاق  ــاق والعت ــك الط ــا بذل ــَذ علين ــه، وُأِخ من
ــري،  ــت أم ــاَّ عقل ــال: فل ــة، ق ــان البيع وأي
كثــر،  أيب  بــن  وييــٰى  مكحــوالً،  ســألت 
ــد  ــن عبي ــد اهلل ب ــاح، وعب ــن أيب رب ــاء ب وعط
ــا  بــن عمــر، فقــال: ليــس عليــك شـــيء، إنَّ
ــت  ــٰى فارق ــي حتَّ ــّر عين ــم تق ــَره، فل ــت مك أن
نســائي، وأعتقــت رقيقــي، وخرجــت مــن 
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ــرت أيــاين. فأخــرين: ســفيان كان  مــايل، وكفَّ
ــك؟ ــل ذل يفع

ثنــا  حدَّ  :38  :1 البخــاري  صحيــح  ويف   
ثنــي أخــي، عــن ابــن أيب  إســاعيل، قــال: حدَّ
ــرة،  ذئــب، عــن ســعيد املقــري، عــن أيب هري
قــال: حفظــت عــن رســول اهلل )صــّىٰ اهلل عليه 
ــا  ــا أحدمهــا فبثثتــه، وأمَّ وســلَّم( وعاءيــن، فأمَّ

ــوم. ــذا البلع ــَع ه ــه ُقطِ ــو بثثت ــر فل اآلخ
ــي 11:  ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــك س وكذل  
الرذعــي:  عمــرو  بــن  ســعيد  قــال   :87
ــول:  ــرازي يق ــة ال ــا زرع ــظ أب ــمعت احلاف س
ــن  ــة ع ــرٰى الكتاب ــل ال ي ــن حنب ــد ب كان أمح
ــن،  ــن مع ــٰى ب ــن يي ــّار، وال ع ــر الت أيب نصـ
ــت:  ــاب. قل ــَن فأج ــن امُتِح ــد ممَّ ــن أح وال ع
هــذا أمــر ضيِّــق والحــرج عــٰى مــن أجــاب يف 
ــة، بــل وال عــٰى مــن ُأكــره عــٰى رصيــح  املحن
. وكان  الكفــر عمــًا باآليــة. وهــذا هــو احلــقُّ

ــاف  ــنَّة، فخ ــة السُّ ــن أئمَّ ــه اهلل( م ــٰى )رمح يي
ــًة. ــة تقيَّ ــة، وأجاب ــطوة الدول ــن س م

ــة  ــض األئمَّ ــس بع ــح إذا قي ــذا صحي ــم ه 13. نع
ــان،  إىٰل بعضهــم اآلخــرK أو يف بعــض األحي
ــا  ــًا ك ــف تام ــر خيتل ــه فاألم ــدِّ نفس ــا يف ح أمَّ
ــك. ــة ذل ــة والروائي ــوص التارخيي ــس النص تعك
ــم  ــد املنع ــة عب ــة لنبيل ــيعة اإلماميَّ ــأة الش 14. نش

داود.

 218  :2 الــكايف  يف  الكلينــي  الشــيخ  رواه   .15
.9 ح  التقيَّــة/  بــاب  و219/ 

ــال 2: 565 و566/ ح  ــة الرج ــار معرف 16. اختي
502؛ ورواه يف الــكايف 1: 351/ بــاب مــا 
ــل يف  ــقِّ واملبط ــوٰى املح ــن دع ــه ب ــل ب ُيفَص

اإلمامــة/ ح 7.
17.بحــار األنــوار 47: 251 و252/ ح 30، عــن 
ــدي  ــن الراون ــب الدي ــح لقط ــج واجلرائ اخلرائ

1: 328 و329/ ح 22.
18. بحار األنوار 2: 236/ باب 29/ ح 22.

ــدوق 2: 395/  ــيخ الص ــع للش ــل الرائ 19. عل
بــاب 131/ ح 16.

20. بحار األنوار 2: 237/ باب 29/ ح 26.
21. أيب، عــن أمحــد بــن إدريــس، عــن أيب إســحاق 
ــد اهلل ــو عب ــال يل أب ــال: ق ــه، ق ــاين رفع األرج
Q: »أتــدري لِـــَم ُأمرتــم باألخــذ بخــاف مــا 

ــال:  ــدري. فق ــت: ال ن ــة؟«، فقل ــول العامَّ تق

»إنَّ علّيــًاQ مل يكــن يديــن اهلل بديــن إالَّ خالــف 
ــة إىٰل غــره إرادًة إلبطــال أمــره،  عليــه األُمَّ
وكانــوا يســألون أمــر املؤمنــنQ عن الشـــيء 
ــه  ــوا ل ــم جعل ــإذا أفتاه ــه، ف ــذي ال يعلمون ال
ــاس«.  ــٰى الن ــوا ع ــم لُيلبِّس ــن عنده ــّدًا م ض
ــاب 315/ ح 1(. ــع 2: 531/ ب ــل الرائ )عل
بحــار  21؛  والنحــل 7:  امللــل  بحــوث يف   .22
.62 ح   /29 بــاب  و250/   249  :2 األنــوار 
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23. بحار األنوار 2: 50/ باب 29/ ح 63.
24. البعــض هــو أمحــد الكاتــب يف بعــض حواراتــه 

يف كتــاب متاهــات يف مدينــة الضبــاب.
25. رسائل يف الغيبة للشيخ املفيد 2: 13.
26. كال الدين: 370/ باب 35/ ح 1.

27. الغيبــة للنعــاين: 170 و171/ بــاب 10/ 
فصــل 3/ ح 6.

28. الكايف 1: 514.

29. الكايف 1: 525.
30. كــال الديــن وتــام النعمــة: 430 و431/ 

بــاب 42/ ح 6.
ــة: 434 - 479/  ــام النعم ــن وت ــال الدي 31. ك

ــاب 44. ب
32. الغيبة للطويس: 230/ ح 196.

33. الغيبة للنعاين: 163 و164.

34. الغيبة للنعاين: 340 و341.

35. الغيبة للنعاين: 291 و292.

36. الغيبة للطويس: 167 - 174.
37. منهاج الكرامة: 177.

38. رشح ُأصول الكايف 1: 301 و302.
39. كال الدين: 94.
40. كال الدين: 19.

41. رشح إحقاق احلقِّ 13: هامش ص 369.
42. األربعن: 216 و217.

43. منتخب األنوار املضيئة: 45.

44. تاج املواليد: 65.
45. الطرائف: 183.

46. بحار األنوار 51: 107.
47. األربعن: 211.

48. عقائد اإلماميَّة: 78 و79.
49. بداية املعارف اإلهلية 2: 132.
50. بداية املعارف اإلهلية 2: 144.

51. حمارضات يف اإلهليات: 389 و390.
52. منار اهلدٰى: 628.

53. جمموعة الرسائل 2: 402.
54. اإلمــام املهــديQ بــن التواتــر وحســاب 

و20.  19 االحتــال: 
55. تنزيه الشيعة االثني عرية 2: 561.

56. مقاالت تأسيسية: 271.
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من اأين تاأتي الأفكار الإحلادية؟
ــام،  ــل باالنتق ــه ال يعج ــوت، وأنَّ ــاف الف ــاىٰل ال خي ــدأ أنَّ اهلل تع ــن مب ــًا م انطاق
ر يف قضائــه املحكــم أن يمــي  وُيعطــي فرصــة للــكلِّ ليمتحنهــم ويبتليهــم، فقــد قــدَّ
ل مــا هيّمــوا بالفســاد واإلفســاد. للكافريــن والظاملــن ويمهلهــم وال يســتأصلهم بــأوَّ

ة من آي الذكر احلكيم، كقوله تعاىٰل: ح اهلل تعاىٰل به يف عدَّ وهذا ممَّا صـرَّ
ــَك  ِ ــاُء َرّب ــا اكَن َعط ــَك َوم ِ ــاءِ َرّب ــْن َعط ــُؤالءِ ِم ــُؤالءِ َوَه ــدُّ ه fُكًّ نُِم

.)20 )اإلرساء:   Y.20 َمُْظــوراً 
نُْفِســِهْم إِنَّمــا ُنْمــِي لَُهــْم 

َ
نَّمــا ُنْمــِي لَُهــْم َخــْرٌ أِل

َ
ِيــَن َكَفــُروا أ fَوال َيَْســَنَّ الَّ

لـِـَزْداُدوا إِثْماYً )آل عمــران: 178(.
ْمِي لَُهْم إِنَّ َكيِْدي َمتنٌِيY )األعراف: 183(.

ُ
fَوأ

fإِنََّك ِمَن الُْمنَْظرِيَن 37 إِل يَوِْم الَْوقِْت الَْمْعلُوِم Y )احلجر: 37 و38(.
ــاء،  ــم بالعط ه ــم وأمدَّ ــم وأمهله ــا هل ــده وأم ــس وجن ــر إبلي ــد أنظ ــاىٰل ق ــو تع فه
وهــذا واحــدة مــن أهــّم أســباب االبتــاء وافتتــان النــاس هبــم fِلَِمــَز اهلُل اْلَبِيــَث 

ــِبY )األنفــال: 37(. ّيِ ــَن الطَّ ِم
وهــذا اإلمهــال واإلمــاء رغــم كّل مــا فيــه مــن احِلَكــم اإلهليــة، فــإنَّ لــه 

الإميان والإحلاد بني النتظار والياأ�ش

الشيخ حسن الكاشاين
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ــة،  ــة املؤمن ــدٰى الفئ ــزام ل ــر واالهن ــن التقهق ــة م ــدوث حال ــر يف ح ــات ُتؤثِّ مضاعف
ممَّــا قــد يــؤّدي هبــا إىٰل تلــك املخاطــر، حيــث يفقــد النــاُس األمــَل بنجــاح املشـــروع 
ة الغالبــة هــي بيــد إبليــس وأتباعــه مــن  اإلهلــي حينــا يــرون أنَّ الــدور البــارز والقــوَّ
الطغــاة والكافريــن. ويظنــون - لعــدم حيطتهــم بنظــام الدنيــا وعاقبة األرض وقصـــر 
ــَب عــٰى أمــره، وفشــل يف مشـــروعه. مكــوث الظاملــن فيهــا - أنَّ اهلل تعــاىٰل قــد ُغِل
ــان  ــؤّدي باإلنس ــرة ت ــاالت اخلط ــي احل ــم، فف ــس منه ــده إبلي ــا يري ــو م ــذا ه وه
ــّدم  ــات التق ق ــن معوِّ ــن م ــأنَّ الدي ــة ب ــة اخلاطئ ــاد الرؤي ــن، أو إجي ــاد املعل إىٰل اإلحل
فــة تــؤّدي إىٰل  والنهــوض، حيــث يــرٰى املؤمنــن مســتضعفن، وبعــض حاالهتــا املخفَّ

ــورًة. ــّل خط ــك أق مهال
ــن  ــن الزم ــة م ــم حقب ــتمرُّ عليه ــلمة س ــة واملس ــة املؤمن ــم اهلل أنَّ الفئ ــا يعل فحين
لــون فيهــا األذٰى واألمل واملــرارة مــن الفئــة الكافــرة والظاملــة، وأنَّ معــامل اخلــّط  يتحمَّ
ــارز  ــدور الب ــه ال ــون ل ــي، ويك ــيطاين اإلبليسـ ــّد الش ــل امل ــُتقَهر يف مقاب ــي س اإلهل
والدولــة املعلنــة، فلكــي ال يفقــد املؤمنــون األمــل وال ييأســوا مــن النصـــر اإلهلــي، 

ــر. ــاح والن ــن النج ــم م ــتقبل أمره ــم اهلل بمس ُينبؤه
ولنذكر بعض النامذج من دعاوي امللحدين:

 Yــوا ــَن آَمُن ِي ــِن الَّ قــال أحدهــم: )اســتوقفتني اآليــة التاليــة: fإِنَّ اهلَل يُدافِــُع َع
)احلــّج: 38(، واقــع احلــال بــأنَّ اهلل مل يعــد يدافــع عــن الذيــن آمنــوا، بــل العكــس، 
فهــم مــن جنَّــدوا أنفســهم للدفــاع عنــه، وهــل نعقــل أنَّ اهلل يدافــع عــن الذيــن آمنــوا 

ــه حمــدود القــدرة!؟ أيــن مظاهــر الدفــاع عنهــم!؟()1(. ولكنَّ
قــات التقــّدم والنهــوض، وإنَّ  وعــن آخــر: )إنَّ الشـــريعة اإلســاميَّة مــن أكر معوِّ

اتِّباعهــا يــؤّدي إىٰل التخّلــف عــن ركــب احلضــارة()2(.
ــان  وثالــث يصــف اهلل تعــاىٰل يف روايتــه التــي نرهتــا وزارة الثقافــة املريــة بالفنّ

الفاشــل)3(!
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قــال أحــد الكّتــاب الباحثــن عــن أســباب انتشــار ظاهــرة اإلحلــاد: )مســألة وجود 
ث حوهلــا الفاســفة املؤمنــون، فالشـــرُّ حارض يف  الشـــرِّ مــن أقــدم املســائل التــي حتــدَّ
عاملنــا الــذي يملــؤه القتــل والظلــم، وتوجــد فيــه األمــراض واآلفــات وشــّتٰى أنــواع 

الرور.
ــه  ــذي يعيش ــّيئ ال ــع الس ــل الواق ــه ألج ــكُّ ب ــن أو يش ــرك الدي ــبابنا ي ــض ش بع
ــذا  ــوي، فه ــادي وهنض ــيايس واقتص ــف س ــن ختّل ــه م ــا نعاني ــبب م ــلمون، وبس املس
 ، الشــاب املســكن يتســائل بحرقــة وســذاجة: لــو كان الديــن اإلســامي هــو احلــقُّ

ــًا)4(؟ ــر ختّلف ــن األكث ــاذا نح ــم؟ ومل ــل األُم ــن يف ذي ــاذا نح فل
ة منافســة هلل تعــاىٰل، بــل قــد كان  وقــد يــؤّدي هبــم إىٰل تقديــس شــيطان باعتبــاره قــوَّ

لــه نصيــب األســد يف الدنيــا، فقــد جــاء يف تاريــخ عّبــاد الشــيطان:
خــون يف نشــأته وبدايــة  )هــذا الفكــر املنحــرف فكــر قديــم، ولكــن اختلــف املؤرِّ
ــوا  ــؤالء كان ــاد، وه ل للمي ــرن األوَّ ــدأ يف الق ــه ب ــم إىٰل أنَّ ــب بعضه ــوره، فذه ظه
ر هؤالء  ة والســلطان. ثــّم تطــوَّ ــه مســاٍو هلل تعــاىٰل يف القــوَّ ينظــرون إىٰل الشــيطان عــٰى أنَّ
ــدر  ــون! وأنَّ اهلل مل يق ــذا الك ــق ه ــو خال ــيطان ه ــأنَّ الش ــون ب ــوا يؤمن ــن كان إىٰل الذي
ــم يعيشــون يف هــذا الكــون فــا بــدَّ هلــم مــن عبــادة خالقــه  عــٰى أخــذه منــه، وبــا أهنَّ

)املزعــوم( إبليــس()5(.
فوائد التب�سي الإلهي:

ة فوائد: ويف هذا التبشي اإلهلي واإلنباء بالنجاح املستقبيل عدَّ
ــاهلل  ــاد ب ــا يف االعتق ــت عزائمه ــة وُيثبِّ ــة املؤمن ــان الفئ ــٰى إي ــظ ع ــه ياف الً: إنَّ أوَّ
تبــارك وتعــاىٰل ونجــاح املــروع اإلهلــي، حيــث إنَّ فقــدان األمــل باملســتقبل جيعــل 
اإلنســان خُييَّــل إليــه أنَّ املشـــروع اإلهلي قــد أصابــه الفشــل يف ختطيطه، وأنَّ املشـــروع 
الناجــح هــو املشـــروع اآلخــر الــذي يــرٰى فيــه الغلبــة الظاهريــة فيكفــر بــاهلل ويؤمــن 

ــوت! بالطاغ
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ــّد  ــم وامل ــوم الغاش ــان يف اهلج ــن الذوب ــة م ــات املؤمن ــع املجتمع ــه يان ــًا: إنَّ وثاني
الغالــب مــن اخلــطِّ املعــادي، وذلــك أنَّ النــاس بطبعهــم يريــدون النصـــر والنجــاح، 
فحينــا يصــل هلــم اليــأس مــن نجــاح مشـــروعهم لغلبــة الطــرف اآلخــر وكوهنــم 
تهــم اإليانيــة ويصــرون عــٰى  ــم ســرفعون اليــد عــن هويَّ مقهوريــن مضطهديــن، فإهنَّ

شــاكلة اخلــطِّ الغالــب الــذي يرونــه نــارصًا وناجحــًا.
ــوه،  ــون نح ك ــتقبل فيتحرَّ ــن املس ــاء ع ــة بيض ــم صفح ــم أمامه ــه يرس ــًا: إنَّ وثالث
ــة التــي فقــدت األمــل  وذلــك أنَّ وقــود حركــة املجتمــع هــو األمــل باملســتقبل، واألُمَّ
ــا تــرٰى نفســها تضمحــّل  ك قيــد شــر، ألهنَّ بنجاحهــا يف املســتقبل تكــون ميِّتــة ال تتحــرَّ

وتنتهــي.
ل عــٰى املومنــن حتّمــل كّل هــذا األذٰى واجلــور واملصائــب التــي  ــه ُيســهِّ ورابعــًا: إنَّ
ــون  ــر يك ــتقبل األم ــرون أنَّ مس ــا ي ــة، في ــة الطاغوتي ــة الظامل ــن الفئ ــم م ــل إليه تص
ــه لــن يفوتــه املســتقبل، فــإنَّ العاقبــة  بيدهــم، ومهــا مــدَّ الطاغــي يف اجلــور باعــه إالَّ أنَّ

للمتَّقــن.
ل العمــود الفقــري للحفــاظ  ــا ُتشــكِّ ــة التــي رأينــا أهنَّ وغرهــا مــن الفوائــد املهمَّ
ــه، وبخــاف  ــاهلل وبرســله وبكتب ــة وإياهنــم ب تهــم اإلياني ــان املؤمنــن وهويَّ عــٰى كي

ذلــك ال يبقــٰى هلــم كــون وال كيــان.
التب�سي الإلهي يف الأمم ال�سابقة:

مــن هنــا ال جتــد فــرة مــن الفــرات وحقبــة مــن الزمــن الــذي ابتــي فيــه املؤمنــون 
ـــرهم اهلل بالنجــاح، وأنَّ مــع العســـر يســـرًا، وأنَّ عاقبة األمر  والصاحلــون إالَّ وقــد بشَّ
تعــود إليهــم، فــا يزهنــم جــور اجلائريــن، وال يفقــدون األمــل باملســتقبل. بــل نــرٰى 
ــه تعــاىٰل قبــل جمــيء أوان االبتــاء والتمحيــص واملصيبــة يبــدء بالتبشــر، ليســتحكم  أنَّ
ة  ــة والشــدَّ ــق عامــات املصيب يف نفوســهم، فــا يزلــزل إياهنــم بعــد مــا الح يف األُف

والبــاء واملحنــة. 

س
يأ

وال
ار 

ظ
نت

اال
ن 

بي
د 

حا
إلل

وا
ن 

ما
إلي

ا



249

بداية حمنة يعقوبQ ببشارة الظفر ومتكني يوسفQ يف األرض:
ر اهلل تعــاىل ليعقــوب ويوســفL املحنــة والبــاء، هــذا ُيبتــٰى بفــراق  حينــا قــدَّ
ذاك واآلخــر ُيلقــٰى يف غيابــات اجلــّب ثــّم يــؤرس فيبــاع فُيســَتخدم وُيســَجن مــع كلِّ 
ــراق  ــزن ف ــن ح ــوبQ م ــا يعق ــت عين ــٰى ابيضَّ ــات، حتَّ ــات وهن ــن هن ــا م ــا فيه م
ـــرهم اهلل بالتمكــن يف األرض  يوســفQ، فقبــل نــزول البــاء بــآل يعقــوبQ بشَّ
والظفــر ليوســف ويعقــوبL، فكانــت هــذه البشــارة اإلهليــة هــي الباعثــة للصــر 

واحلركــة.
َحــَد َعَشـــَر َكْوَكباً 

َ
يـْـُت أ

َ
بـَـِت إِّنِ َرأ

َ
بِيــهِ يــا أ

َ
قــال اهلل تعــاىٰل: fإِذْ قــاَل يُوُســُف أِل

ْيُتُهْم ِل ســاِجِديَن Y.4 )يوســف: 4(.
َ
ــْمَس َوالَْقَمــَر َرأ َوالشَّ

ا بشــارة باالصطفــاء والتمكــن يف األرض، وأنَّ اهلل تعاىٰل  ـــرها يعقــوبQ بأهنَّ ففسَّ
ــًا يف األرض،  ــون مصلح ــرة، ليك ــاق اجلباب ــه أعن ــذلُّ ل ــه يف األرض، وت ن ل ــُيمكِّ س

ويكــون زوال جــور الفراعــن وبســط العدالــة االقتصاديــة عــٰى يديــه.
ــدت نقطــة أمــل بيضــاء يف قلــب يعقــوبQ، وكذلــك يف قلــب  هــذه البشــارة ولَّ
يوســفQ، فاســتعّدا لتحّمــل األذٰى والقســاوة مــن اخلــطِّ املعــادي املتمثِّــل يف إخــوة 
ة  يوســفQ، ومل ينفــد صرمهــا إىٰل هنايــة املســر، فجــّدا يف الســر واحلــراك رغــم شــدَّ

. ئب ملصا ا
يف روايــة أيب اجلــارود، عــن أيب جعفــرQ، قــال: »تأويــل هــذه الرؤيــا أنَّه ســيملك 
ــا الشــمس فــُأمُّ يوســف راحيــل، والقمــر  مصـــر، ويدخــل عليــه أبــواه وإخوتــه، أمَّ
ــه، فلــاَّ دخلــوا عليــه ســجدوا شــكرًا هلل  ــًا فإخوت ــا أحــد عشـــر كوكب يعقــوب، وأمَّ

وحــده حــن نظــروا إليــه، وكان ذلــك الســجود هلل«)6(. 
ــه  ــيصطفي ابن ــاىٰل س ــأنَّ اهلل تع ــوبQ ب ــارة ليعق ــة بش ــارة يف احلقيق ــذه البش وه
نــه يف األرض ليكــون مصلحــًا يف النــاس، فشـــرح اهلل تعــاىٰل صــدر  يوســفQ وُيمكِّ

ــارة. ــذه البش ــوبQ هب يعق
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يعقوبQ سنَّ ُسنَّة االنتظار:
ثــّم إنَّ يعقــوبQ جعــل هــذه البشــارة اإلهليــة نصــب عينيــه طــول تلــك الســنن، 
فكانــت احلافــظ إليانــه. وحينــا عوتــب عــٰى أملــه بعــودة ولــده يوســفQ وتكــن 
ــكاء  ــزن والب ــار احل ــوِّ يف إظه ــب إىٰل الغل ــه ونس ــى يدي ــي يف األرض ع ــم اإلهل احلك
ــه ال  ــون، وأنَّ ــا ال يعلم ــن اهلل م ــم م ــه يعل ــة أنَّ ــرامة قاطع ــم بصـ ــار، أجاهب واالنتظ
ــف ــن يوس ــث ع ــدِّ يف البح ــم باجل ــرون، فأمره ــوم الكاف ــن روح اهلل إالَّ الق ــأس م يي

ــه. ــس من Q والتحّس
ــْت َعيْنــاهُ ِمــَن  َســي َع يُوُســَف َوابَْيضَّ

َ
قــال تعــاىٰل: fَوتـَـَولَّ َعنُْهــْم َوقــاَل يــا أ

ــْزِن َفُهــَو َكِظيــٌم 84 قالـُـوا تـَـاهللِ َتْفَتــُؤا تَْذُكــُر يُوُســَف َحــيَّ تَُكــوَن َحَرضــاً  اْلُ
ــُم  ْعلَ

َ
ــْزِن إَِل اهللِ َوأ ــّيِ وَُح ــُكوا َب ْش

َ
ــا أ ــاَل إِنَّم ــنَي 85 ق ــَن الْهالِِك ــوَن ِم ْو تَُك

َ
أ

ِخيــهِ َوال 
َ
ُســوا ِمــْن يُوُســَف َوأ ِمــَن اهللِ مــا ال َتْعلَُمــوَن 86 يــا بَــِىَّ اذَْهُبــوا َفَتَحسَّ

 Y.87 ــُروَن ــوُْم الْافِ ــْن َرْوِح اهللِ إاِلَّ الَْق ُس ِم
َ
ــأ ــُه ال َييْ ــْن َرْوِح اهللِ إِنَّ ــوا ِم ُس

َ
َتيْأ

ــف: 84 - 87(. )يوس
 ،Qفصــار االنتظــار ملجــيء املصلــح الســاوي يف مجيــع األزمنــة ُأســوة بيعقــوب
بينــا قــد كان رضب اليــأس واخليبــة أوتــاده يف قلــوب كثريــن فأوقفهــم عــن احلركــة 

وجعلهــم ينقهــرون أمــام املــدِّ اإلبليســـي الغاشــم.
ويف حكــم القــرآن بكفــر اإليــاس عــن روح اهلل تعــاىٰل داللــة واضحــة عــٰى مــدٰى 
ــٰى  ــه لــن يطــول ظــام الليــل حتَّ أمّهيــة هــذا التبشــر اإلهلــي واإليــان بصدقــه، وأنَّ
يلــوح شــعاع الشــمس يف األُفــق، فــكان - االنتظــار - املانــع عــن توّرطهــم يف الكفــر 

بالرمحــن )جــلَّ جالــه(.
ة موسٰى وهارونL بالتبشي والوعد بالتمكني: بداية قصَّ

ومــن بعــد يوســفQ حينــا علــم اهلل تعــاىٰل أنَّــه ســتغلب دولــة الفراعنة وسيســوم 
ــل أن  املؤمنــن ســوء العــذاب مــن البــاط الفرعــوين يذّلوهنــم ويســتضعفوهنم، فقب
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د قلوهبــم وطمأهنــم بالنصـــرة والظفــر  ُينــِزل عليهــم ســوط العــذاب الفرعــوين،  بــرَّ
ــد  ــٰى ي ــون - ع ــور فرع ــون - لقص ــم الوارث ــم، وه ــة األرض هل ــأنَّ عاقب ــوا ب ليطمأّن
ــوا يف اخلــطِّ الفرعــوين ملــا يــرون مــن  نبــيِّ اهلل موســٰى وهــارونL، كيــا يضمحّل
ــاهلل ورســله  ــه وبطشــه، فكانــت هــذه البشــارة هــي احلافظــة إلياهنــم ب ة طغيان شــدَّ
ومائكتــه وكتبــه، وهــي الباعثــة عــٰى العمــل بمقتضـــٰى إياهنــم. ولــوال ذلــك مل يبــَق 
ــه يوســف  ــر عــن إل ــة وأدب ــه بالربوبي منهــم أحــد إالَّ وقــد أقبــل إىٰل فرعــون وأقــرَّ ل
ويعقــوب وإبراهيــم ونــوح وآدمK، حينــا يظــنُّ أنَّ املشـــروع اإلهلــي قــد ُأصيــب 

بالفشــل واالنقهــار، بينــا املشـــروع اإلبليســـي صــار لــه صــوت وصيــت.
:Lة موسٰى وهارون قال اهلل تعاىٰل يف مفتتح ذكره لقصَّ

ــُم  ــًة َوَنَْعلَُه ئِمَّ
َ
ــْم أ رِض َوَنَْعلَُه

َ
ــُتْضعُِفوا ِف اأْل ــَن اْس ِي ــنَّ َعَ الَّ ْن َنُم

َ
ــُد أ fَونُرِي

رِض َونُــرَِي فِرَْعــْوَن وَهامــاَن وَُجُنوَدُهمــا ِمنُْهــْم 
َ
ــَن لَُهــْم ِف اأْل الْوارِثِــنَي 5 َوُنَمّكِ

ــَذُروَن Y.6 )القصــص: 5 و6(. ــوا َيْ مــا اكنُ
ـــرهم يوســفQ بمجــيء موســٰى بــن عمــرانQ، وأخرهم  ومــن قبــل ذلــك بشَّ
ــه،  بفوزهــم ونجاهتــم ونصـــرهم، وأنَّ فتــح الديــن وبســط العــدل يكــون عــٰى يدي

 .Qبــون خــروج شــخص اســمه موســٰى بــن عمــران ــدون ويرقَّ فكانــوا يرصَّ
عــن حمّمــد احللبــي، عــن أيب عبــد اهللQ، قــال: »إنَّ يوســف بــن يعقــوب صلــوات 
اهلل عليهــا حــن حضـــرته الوفــاة مجــع آل يعقــوب وهــم ثانــون رجــًا، فقــال: إنَّ 
ــم اهلل  ــا ينجيك ــذاب، إنَّ ــوء الع ــومونكم س ــم، ويس ــيظهرون عليك ــط س ــؤالء القب ه
برجــل مــن ولــد الوي بــن يعقــوب اســمه موســٰى بــن عمــران بــن فاهــث بــن الوي، 
غــام طــوال، جعــد الشــعر، آدم اللــون، فجعــل الرجــل مــن بنــي إرسائيــل، ُيســّمى 

ابنــه عمــران، وُيســّمى عمــران ابنــه موســٰى«)7(.
ة إيانــه وعــدم  وقــد كان لعمــران والــد موســٰىQ موقفــًا رشيفــًا ُينبــئ عــن قــوَّ
حصــول أيِّ ضعــف وال خلــل عــن العمــل بوظيفتــه إثــر الطغيــان الفرعــوين 
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ــا  ــور فكأنَّ ــف والفت ــح الضع ــض مام ــوه البع ــاهد يف وج ــا كان يش ــم، حين الغاش
ــر. ــن املس ــم ع ــة إياهن ــت مركب ــان فتوقَّف ــن اإلي ــم م ــص رصيده خل

ــوات اهلل  ــد اهلل صل ــن أيب عب ــر، ع ــن أيب بص ــن، ع ــن أيب احلص ــان، ع ــر أب ذك
ــل  ــي إرسائي ــًا مــن بن ــون كّذاب ــٰى خــرج ثان ــال: »مــا خــرج موســٰى حتَّ ــه ق ــه أنَّ علي
ــم ُيرِجفــون بــه ويطلبــون  ــه موســٰى بــن عمــران، فبلــغ فرعــون أهنَّ عــي أنَّ كّلهــم يدَّ
هــذا الغــام، فقــال لــه كهنتــه وســحرته: إنَّ هــاك دينــك وقومــك عــٰى يــدي هــذا 
الغــام الــذي ُيوَلــد العــام مــن بنــي إرسائيــل«، قــال: »فوضــع القوابــل عــٰى النســاء، 
ــو  ــران أب ــال عم ــاء، فق ــرب النس ــوا ال نق ــوا: تعاَل ــل قال ــو إرسائي ــك بن ــاَّ رأٰى ذل فل

ــو كــره املركــون«)8(. ــإنَّ أمــر اهلل واقــع ول موســٰى: آتوهــنَّ ف
ــه قــال: »... فلــاَّ رأٰى ذلــك بنــو إرسائيــل  وعــن أيب بصــر، عــن أيب جعفــرQ أنَّ
ــرب  ــوا ال نق ــَق، فتعاَل ــم نب ــا، فل ــاء هلكن ــتحيى النس ــان واس ــح الغل ــوا: إذا ذب قال
النســاء، فقــال عمــران أبــو موســىQ: بــل بارشوهــنَّ فــإنَّ أمــر اهلل واقــع ولــو كــره 
مــه، ومــن تركــه فــإيّن ال أتركــه، ووقــع  مــه فــإيّن ال ُأحرِّ املشـــركون، الّلهــّم مــن حرَّ

ــت«)9(. ــٰى فحمل ــٰى ُأمِّ موس ع
ــر  ــرهم بالنصـ ـ ــأن بشَّ ــم إالَّ ب ــه مل يبدأه ــوة يف قوم ــٰىQ بالدع ــدأ موس ــا ب وحين
ــود  ــة وق ــارة بمنزل ــك البش ــت تل ــن، فكان ق للمتَّق ــيتحقَّ ــد س ــي، وأنَّ الوع اإلهل
حلركتهــم واتِّباعهــم لنبــيِّ اهلل موســٰىQ وحتّمــل األذٰى واملتاعــب يف ســبيل نرتــه.
رَْض هلِلِ 

َ
وا إِنَّ األ ِــاهللِ َواْصــِرُ ــَتعِيُنوا ب ــهِ اْس ــاَل ُمــوىس لَِقوِْم قــال اهلل تعــاىٰل: .ق

ــنَي Y.128 )األعــراف: 128(. ــُة لِلُْمتَّقِ ــادِهِ َوالْعاقَِب ــْن ِعب ــاُء ِم ــْن يَش ــا َم يُورِثُه
:Qعلى يد ابنه الإمام املهدي Nب�سارة الفتح والن�سر ل�سّيد الأنبياء

ــل مــن األذٰى  كــا أنَّ اهلل تعــاىٰل حينــا أرســل رســوله اخلاتــم كان يعلــم مــا يتحمَّ
لــه أّي نبــّي آخــر، فقــالN: »مــا ُأوذي  ل منهــم مــا مل يتحمَّ ــه ســيتحمَّ مــن قومــه، وأنَّ
ــه يعلــم بأنَّــه ســوف يتغلَّــب أوليــاء الشــيطان وحلفاء  نبــيٌّ بمثــل مــا ُأوذيــت«)10(، وأنَّ
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ــا  إبليــس عــٰى منــر خافتــه وينــزون عليهــا نــزو القــردة، قــال تعــاىٰل: fَومــا َجَعلَْن
ــْم  ــْرآِن َوُنَّوُِفُه ــَة ِف الُْق ــَجَرةَ الَْملُْعونَ ــاِس َوالشَّ ــًة لِلنَّ ــاَك إاِلَّ فِتَْن َريْن

َ
ــِي أ ــا الَّ ْؤَي الرُّ

فَمــا يَزِيُدُهــْم إاِلَّ ُطْغيانــاً َكبِــراً Y )اإلرساء: 60(.
ـــر اآليــة برجال الســلطة  وقــد وردت الروايــات الكثــرة عــن أهــل البيــتK ُتفسِّ
ــة عــٰى أعقاهبــا القهقــرٰى، ففــي  مــن أصحــاب الســقيفة وبنــي ُأميَّــة الذيــن رّدوا األُمَّ

مــا راســله أمــر املؤمنــنQ معاويــة بــن أيب ســفيان أن كتــب لــه:
ــاَك إاِلَّ  َريْن

َ
ــِي أ ــا الَّ ْؤَي ــا الرُّ ــا َجَعلَْن (: fَوم ــلَّ ــزَّ وج ــول اهلل )ع ــم ق ــزل فيك »ون

 Nوذلــك حــن رأٰى رســول اهلل ،Yــْرآِن ــَة ِف الُْق ــَجَرةَ الَْملُْعونَ ــاِس َوالشَّ ــًة لِلنَّ فِتَْن
ــم  ــٰى أدباره ــاس ع ــرّدون الن ــره، ي ــٰى من ــة ع ــة الضال ــن أئمَّ ــًا م ــر إمام ــي عشـ اثن
ل  ــة، أوَّ القهقــرٰى، رجــان مــن حيــن خمتلفــن مــن قريــش، وعشـــرة مــن بنــي ُأميَّ
العشـــرة صاحبــك الــذي تطلــب بدمــه، وأنــت وابنــك وســبعة مــن ولــد احلكــم بــن 

ــرده«)11(. ــول اهللN وط ــه رس ــد لعن ــروان، وق ــم م هل ــاص، أوَّ أيب الع
N يف نومــه  ويف تفســر عــّي بــن إبراهيــم، قــال: نزلــت )اآليــة( لـــاَّ رأٰى النبــيُّ
ــه غــّاً شــديدًا، فأنــزل اهلل: fَومــا َجَعلَْنا  كأنَّ قــرودًا تصعــد منــره، فســاءه ذلــك وغمَّ
ــَجَرةَ الَْملُْعونََة ِف  َريْنــاَك إاِلَّ فِتَْنــًة لِلنَّــاِسY هلــم ليعمهــوا فيهــا، fَوالشَّ

َ
ْؤَيــا الَّــِي أ الرُّ

الُْقــْرآِنY كذلــك نزلت، وهــم بنو ُأميَّــة«)12(. 
وهنا روايات ُأخرٰى)13(.

ــة، فقــد قــال العينــي يف رشحــه عــٰى  بــل قــد أقــرَّ بذلــك مجلــة مــن رجــال العامَّ
ــة ينــزون عــٰى منــره نــزو  الصحيــح البخــاري: )وقيــل: رأٰى رســول اهللN بنــي ُأميَّ
ــٰى مــات، فأنــزل اهلل  تعــاىٰل: fَومــا  القــردة فســاءه ذلــك، فــا اســتجمع ضاحــكًا حتَّ
ْؤَيــا ...Y اآليــة...، وروٰى ابــن أيب حاتــم مــن حديــث عبــد اهلل  بــن عمــرو  َجَعلَْنــا الرُّ

أنَّ الشــجرة امللعونــة يف القــرآن احلكــم بــن أيب العــاص وولــده()14(. 
ــر  ــح والنصـ ــه( رســالة رســولهN ببشــارة الفت ــدأ اهلل )جــلَّ جال ومــن ذلــك ب
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ــارة  ــة بش ــذه يف احلقيق ــديQ، وه ــام امله ــه اإلم ــد ابن ــٰى ي ــن يف األرض، ع والتمك
.Qــوب ــارة اهلل ليعق ــذو بش ــٰى ح ــمN، ع ــاء وخاته ــيِّد األنبي لس

ة مــن آيــات القــرآن نذكرهــا  وهــذه البشــارة اإلهليــة لســيِّد الرســل ُذِكــَرت يف عــدَّ
تباعــًا:

ــوَلُ  ــَل رَُس رَْس
َ
ِي أ ــَو الَّ ــد: fُه ــه املجي ــة مواطــن مــن كتاب 1 - قــال تعــاىٰل يف ثاث

.)15(Yِِــه ــِن ُكّ ــَرهُ َعَ ادّلِي ــّقِ ِلُْظِه ــِن اْلَ ــدى َودِي بِالُْه
 :Lعــن عبــد الرمحــن بــن ســليط، قــال: قــال احلســن بــن عــّي بــن أيب طالــب
هلــم أمــر املؤمنــن عــّي بــن أيب طالــب، وآخرهــم التاســع  »منـّـا اثنــا عشـــر مهدّيــًا، أوَّ
، ُييــي اهلل بــه األرض بعــد موهتــا، وُيظِهــر  مــن ولــدي، وهــو اإلمــام القائــم باحلــقِّ
ــه ولــو كــره املشـــركون، لــه غيبــة يرتــدُّ فيهــا أقــوام  بــه ديــن احلــقِّ عــٰى الديــن كّل
ــُد إِْن  ــَذا الْوَْع ــي ه ــم: fَم ــال هل ــؤذون ويق ــرون، في ــن آخ ــى الدي ــا ع ــت فيه ويثب
ــنَي Y ]يونــس: 48[، أَمــا إنَّ الصابــر يف غيبتــه عــٰى األذٰى والتكذيــب  ــْم صادِقِ ُكنُْت

ــه«)16(. ــه وآل ــة املجاهــد بالســيف بــن يــدي رســول اهلل صــّىٰ اهلل علي بمنزل
اِلــاِت  ِيــَن آَمُنــوا ِمنُْكــْم وََعِملُــوا الصَّ 2 - وقــال تعــاىٰل: fوََعــَد اهلُل الَّ
ِيــَن ِمــْن َقبْلِِهــْم َوَلَُمّكِــَنَّ لَُهــْم دِيَنُهُم  رِض َكَمــا اْســَتْخلََف الَّ

َ
لََيْســَتْخلَِفنَُّهْم ِف اأْل

ْمنــاً َيْعُبُدونـَـِى ال يُْشـــرُِكوَن ِب 
َ
َلَُّهــْم ِمــْن َبْعــِد َخوْفِِهــْم أ ِي اْرتَضـــى لَُهــْم َوَلَُبّدِ الَّ

ــُقوَن Y )النــور: 55(. ــُم الْفاِس ولئِــَك ُه
ُ
ـِـَك فَأ ــَد ذل ــَر َبْع ــْن َكَف ــيْئاً َوَم َش

عــن يونــس بــن ظبيــان، عــن أيب عبــد اهللQ، قــال: »إذا كان ليلــة اجلمعــة أهبــط 
ــٰى  ــك ع ــك املل ــس ذل ــر جل ــع الفج ــإذا طل ــا، ف ــاء الدني ــكًا إىٰل س ــاىٰل مل ــربُّ تع ال
العــرش فــوق البيــت املعمــور، ونصــب ملحّمــد وعــّي واحلســن واحلســنK منابــر 
ــح  ــون، وُتفَت ــون واملؤمن ــة والنبّي ــم املائك ــع هل ــا، وجُتَم ــدون عليه ــور، فيصع ــن ن م
، ميعــادك الــذي  ــا ربِّ ــإذا زالــت الشــمس قــال رســول اهللN: ي ــواب الســاء، ف أب
ِيــَن آَمُنــوا ِمنُْكــْم وََعِملـُـوا  وعــدت بــه يف كتابــك، وهــو هــذه اآليــة: fوََعــَد اهلُل الَّ
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ِيــَن ِمــْن َقبْلِِهــْم َوَلَُمّكِــَنَّ  رِض َكَمــا اْســَتْخلََف الَّ
َ
اِلــاِت لََيْســَتْخلَِفنَُّهْم ِف اأْل الصَّ

ْمنــاYً، ثــّم يقــول 
َ
َلَُّهــْم ِمــْن َبْعــِد َخوْفِِهــْم أ ِي اْرتَضـــى لَُهــْم َوَلَُبّدِ لَُهــْم دِيَنُهــُم الَّ

دًا، ثــّم  املائكــة والنبّيــون مثــل ذلــك، ثــّم خيــرُّ حمّمــد وعــي واحلســن واحلســن ُســجَّ
ــه قــد ُهتـِـَك حريمــك، وُقتـِـَل أصفيــاؤك، وُأِذلَّ عبــادك  ، اغضــب فإنَّ يقولــون: يــا ربِّ

الصاحلــون، فيفعــل اهلل مــا يشــاء، وذلــك يــوم معلــوم«)17(.
 Nلُتعــّزي ســيِّد الرســل - Q3 - نزلــت ســورة الفجــر - وهــي ســورة احلســن
باستشــهاد ســبطه ســيِّد الشــهداء، وهــو النفــس املطمئنَّــة التــي خاطبهــا اهلل: fاْدُخــِي 

ِف ِعبــادِي 29 َواْدُخــِي َجنَّــِي Y )الفجــر: 29 و30(.
ــورة الفجــر يف  ــن أيب عبــد اهللQ، قــال: »اقــرأوا س ــن فرقــد، ع عــن داود ب
ــع  ــا كان م ــن قرأه ــيL، م ــن ع ــن ب ــورة للحس ــا س ــم، فإهنَّ ــم ونوافلك فرايضك

ــم«)18(. ــز حكي ــة، إنَّ اهلل عزي ــن اجلنَّ ــه م ــة يف درجت ــوم القيام ــنQ ي احلس
ــا تذكــر دولــة  وحســب مــا ورد مــن تفســر أهــل البيــتK للســورة املباركــة أهنَّ
الغاصبــن وغلبتهــم عــٰى األمــر، ومــن َثــمَّ بيــان حــال بعــض الطغــاة البائديــن فرعون 
ج عــٰى بيــان حــال  ذي األوتــاد، وأنَّ اهلل هلــم باملرصــاد واليفــوت منــه يشء، ثــّم عــرَّ
ــة الذيــن يأكلــون الــراث أكًا لـــّاً ويّبــون املــال حّبــًا مّجــًا، إىٰل  بعــض طغــاة هــذه األُمَّ
ــا راضيــًة مرضيــًة. أن ُختَِمــت الســورة بذكــر مقتــل النفــس املطمئنَّــة ورجوعهــا إىٰل رهبِّ
ــُة 27  ُتَهــا الَّْفــُس الُْمْطَمئِنَّ يَّ

َ
عــن أيب بصــر، عــن أيب عبــد اهللQ يف قولــه: fيــا أ

 Y.30 ارِْجــِى إِل َرّبـِـِك راِضَيــًة َمرِْضيَّــًة 28 فَاْدُخــِي ِف ِعبــادِي 29 َواْدُخــِي َجنَّــِي
.)19(»Lالفجــر: 27 - 30[ يعنــي احلســن بــن عــي[

ــده  ــهN بفجــر ظهــور ول ــه( بتبشــر حبيب ــدء اهلل )جــلَّ جال مــن أجــل ذلــك ب
ــن  ــة ع ــر كناي ــة أنَّ الفج ــورة املبارك ــر الس ــث ورد يف تفس ــديQ، حي ــام امله اإلم
دولــة اإلمــام املهــديQ، ومــن َثــمَّ ذكــر دولــة الســقيفة وامتدادهــا إىٰل فجــر الظهــور 

وشــبهًا بالليــل الــذي يســر وينتهــي أمــده بمجــيء الشــمس فرتفــع الظــام.
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ــْفِع َوالَْوتـْـرِ 3 َواللَّيِْل إِذا يَْســـرِ  قــال تعــاىٰل: fَوالَْفْجــرِ 1 َوَلــاٍل َعْشـــٍر 2 َوالشَّ
4 َهــْل ِف ذلـِـَك قََســٌم ِلِي ِحْجــٍر Y.5 )الفجــر: 1 - 5(.

 :) عــن جابــر بــن يزيــد اجلعفــي، عــن أيب عبــد اهللQ، قــال: »قولــه )عــزَّ وجلَّ
ةK من احلســن إىٰل احلســن،  fَوالَْفْجــرYِ هــو القائمQ،ـ fَوَلاٍل َعْشـــٍرY األئمَّ

ــْفِعY أمــر املؤمنــن وفاطمــةL،ـ fَوالَْوتْــرYِ هــو اهلل وحــده ال رشيــك  fَوالشَّ

 ،)20(»Qهــي دولــة حبر، فهي تســـري إىٰل قيــام القائــم Yَِواللَّيـْـِل إِذا يَْســـرf ،لــه
ودولــة حبــر كنايــة عــن دولــة الغاصبــن ملقــام اخللفــاء اإلهليــن)21(. 

ــم  ــان مغلوبيته ــمK لبي ــايل عنه ــر باللي ــلَّ التعب ــیG: )لع ــة املجلس م ــال العاَّ ق
ــن()22(.  ــن املخالف ــًا م ــم خوف واختفائه

ـــر رســول اهللN حينــا  ومــن أمثــال ذلــك الكثــر مــن اآليــات التــي نزلــت لُتبشِّ
ـــره اهلل بالنصـــر والفتــح  ل مــن بشَّ علــم غلبــة دولــة الظاملــن والغاصبــن، فهــوN أوَّ
املهــدوي عــٰى يــد ابنــه التاســع مــن ولــد احلســنK، وذلــك ملــا عليــه من مســؤولية 
ــة اخللــق وتزكيتهــم وتعليمهــم الكتــاب واحلكمــة، فــا ييــأس  إظهــار الديــن وتربي

حينــا يــرٰى غلبــة اجلّهــال ودولــة الضــال.
بشارة اهلل تعاىل نبّيهN بالرجعة:

ــاين  ــام الث ــيء اإلم ــور وجم ــارة بظه ــت بش ــة ليس ــارة اإلهلي ــذه البش ــم أنَّ ه ولُيعَل
ــام  ــد اإلم ــٰى ي ــام ع ــم والظ ــة الظل ــة دول ــارة بنهاي ــي بش ــل ه ــب، ب ــر فحس عشـ
ــة والرســولK برجوعهــم إىٰل  املهــديQ، وبدايــة مســـرح جديــد مــن دولــة األئمَّ

ــم. ــي بيده ــد اإلهل ــق الوع ــمَّ حتقي ــا ليت الدني
ة من اآليات: وذلك يف عدَّ

َك إِل َمعاٍدY )القصص: 85(. ِي فََرَض َعلَيَْك الُْقْرآَن لَرادُّ 1 - قال تعاىٰل: fإِنَّ الَّ
(: fإِنَّ  عــن املعــّىٰ بــن خنيس، قــال: قــال يل أبو عبــد اهللQ يف قــول اهلل )عــزَّ وجــلَّ

َك إِل َمعاٍدY، قــال: »نبيُّكمN راجــع إليكم«)23(. ِي فـَـَرَض َعلَيـْـَك الُْقــْرآَن لـَـرادُّ الَّ
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ــن  ــر ب ــن عم ــر، ع ــن النضـ ــد ب ــن أمح ــي أيب، ع ثن ــم: وحدَّ ــن إبراهي ــّي ب ــال ع ق
شــمر، قــال: ُذِكــَر عنــد أيب جعفــرQ جابــر فقــال: »رحــم اهلل جابــرًا، لقــد بلــغ مــن 
َك  ِي فَــَرَض َعلَيْــَك الُْقــْرآَن لـَـرادُّ ــه كان يعــرف تأويــل هــذه اآليــة: fإِنَّ الَّ علمــه أنَّ

إِل َمعــاٍدY يعنــي الرجعة«)24(.
(: fإِنَّ  عــن أيب مــروان، قــال: ســألت أبــا عبــد اهللQ عــن قــول اهلل )عــزَّ وجــلَّ
َك إِل َمعــاٍدY، قال: فقــال يل: »ال واهلل، ال تنقضـــي  ِي فَــَرَض َعلَيـْـَك الُْقــْرآَن لـَـرادُّ الَّ
ــٰى جيتمــع رســول اهللN وعــّيQ بالثويــة، فيلتقيــان ويبنيــان  الدنيــا وال تذهــب حتَّ

بالثويــة مســجدًا لــه اثنــى عشـــر ألــف بــاب« يعنــي موضعــًا بالكوفــة)25(.
رَْسلْناَك إاِلَّ اَكفًَّة لِلنَّاِس بَِشراً َونَِذيراYً )سبأ: 28(.

َ
2 - قال تعاىٰل: fَوما أ

ثنــي، قــال:  ــه: حدِّ ــن ميثــم)26(، عــن أيب جعفــرQ، قــال: قلــت ل عــن صالــح ب
»أليــس قــد ســمعت احلديــث مــن أبيــك«، قلــت: هلــك أيب وأنــا صبــي، قــال: قلت: 
ــذا  ــال: »ه ــأ، ق ــن اخلط ــي ع ــأت رددتن ــم، وإن أخط ــَت نع ــت قل ــإن أصب ــول ف فأق
ــة األرض، قــال: فســكت، قــال: فقــال  ــًاQ دابَّ ــإيّن أزعــم أنَّ علّي أهــون«، قلــت: ف
ِي  ــرأ: fإِنَّ الَّ ــا«، وق ــع إلين ــاQ راج ــتقول: إنَّ علّي ــرQ: »وأراك واهلل س ــو جعف أب
َك إِل َمعــاٍدY ]القصــص: 85[، قــال: قلــت: واهلل لقــد  فَــَرَض َعلَيـْـَك الُْقــْرآَن لـَـرادُّ
جعلتهــا فيــا ُأريــد أن أســألك عنهــا فنســيتها، فقــال أبــو جعفــرQ: »أفــا ُأخــرك 
ــراYً، ال  ــراً َونَِذي ــاِس بَِش ــًة لِلنَّ ــلْناَك إاِلَّ اَكفَّ رَْس

َ
ــا هــو أعظــم مــن هــذا؟ fَومــا أ ب

 ،»Nــول اهلل ــدًا رس ــه إالَّ اهلل، وأنَّ حمّم ــهادة أن ال إل ــا بش ــودي فيه ــٰى أرض إالَّ ن تبق
ــاق األرض)27(. ــده إىٰل آف ــار بي وأش

3 - بــل إنَّ النــذارة الكــرٰى لرســول اهللN ال تتــمُّ إالَّ يف رجعتــه، قــال تعــاىٰل: 
ــر: 1 و2(. ثِّ نـْـِذْر Y.2 )املدَّ

َ
ثـِّـُر 1 ُقــْم فَأ ــَها الُْمدَّ ُـّ ي

َ
fيــا أ

ثُِّر  ــَها الُْمدَّ ُـّ ي
َ
(: fأ عــن جابــر بــن يزيــد، عــن أيب جعفــرQ يف قــول اهلل )عــزَّ وجــلَّ

نـْـِذْر Y.2: » يعنــي بذلــك حمّمــدًاN وقيامــه يف الرجعــة ينــذر فيهــا«)28(.
َ
1 ُقــْم فَأ

ي
شان

كا
 ال

ن
س

 ح
يخ

ش
ال



258

الب�سارة بظهور الإمام املهديQ يف خطبة الغدير:
ثــّم إنَّ رســول اهللN بعــد أن بلَّــغ يــوم الغديــر واليــة أخيــه اإلمــام أمــر املؤمنــن
ـــرهم  Q، وعــنَّ أوصيــاءه االثنــي عشـــرK، وأخــذ مــن النــاس العهــد بذلــك، بشَّ
ــه ينتقــم مــن  بــأنَّ الثــاين عشـــرQ هــو الــذي ُيظِهــر اهلل تعــاىٰل دينــه عــٰى يديــه، وأنَّ
الظاملــن، ليقــّوي إيــان املؤمنــن وال ُيزلزلــوا حينــا يــرون الغلبــة الظاهريــة لدولــة 

:Nحيــث قــال ،Nاجلــور فيــا بعــده
ــة منّــا القائــم املهــدي،  ، أاَل إنَّ خاتــم األئمَّ »معــارش النــاس، إيّن نبــيٌّ وعــيٌّ وصِّ
ــون  ــح احلص ــه فات ــن، أاَل إنَّ ــن الظامل ــم م ــه املنتق ــن، أاَل إنَّ ــٰى الدي ــر ع ــه الظاه أاَل إنَّ
ــاء  ــار ألولي ــه مــدرك بــكلِّ ث ــه فاتــح كلَّ قبيلــة مــن الشـــرك، أاَل إنَّ وهادمهــا، أاَل إنَّ
ــه الغــراف مــن بحــر عميــق، أاَل  ــه الناصـــر لديــن اهلل، أاَل إنَّ (، أاَل إنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ــه خــرة اهلل وخمتــاره،  ــه يســم كلَّ ذي فضــل بفضلــه وكلَّ ذي جهــل بجهلــه، أاَل إنَّ إنَّ
ــه املخــر عنــه رّبــه تعــاىٰل واملشــبه  ــه وارث كلَّ علــم واملحيــط بــكلِّ فهــم، أاَل إنَّ أاَل إنَّ
ــة  ــة وال حجَّ ــه الباقــي حجَّ ض إليــه، أاَل إنَّ ــه املفــوَّ ــه الرشــيد، أاَل إنَّ ألمــر إيانــه، أاَل إنَّ
ــور  ــه وال منص ــب ل ــه ال غال ــده، أاَل إنَّ ــور إالَّ عن ــه وال ن ــه إالَّ مع ــقَّ مع ــده وال ح بع
ــه«)29(.   ــه يف رسه وعانيت ــه ويلُّ اهلل يف أرضــه، وحكمــه يف خلقــه، وأمين ــه، أاَل إنَّ علي

ــات القــرآن  ــه الشـــريفة إىٰل تفســر مجلــة مــن آي ــهN يشــر يف خطبت والظاهــر أنَّ
ــاوات واألرض  ــيملؤ الس ــور اهلل س ــه، وأنَّ ن ــن كّل ــٰى الدي ــه ع ــور دين ــرة بظه ـ املبشِّ
ــن  ــن الظامل ــم م ــه املنتق ــٰى أنَّ ــديQ. ويف إرصاره ع ــم امله ــة القائ ــم األئمَّ ــد خات بي
ــة  ــة دول ــه فاتــح احلصــون وهادمهــا، إشــارة واضحــة إىٰل غلب واملــدرك بثأرهــم، وأنَّ
اجلــور والظلــم بعــده، وأنَّ املؤمنــن ســُيهَضمون وُيضَطهــدون حتــت وطــأة اجلّباريــن، 
ــم،  ــم هل ــن ينتق ــيأيت م ــل داج، وس ــة لي ــنَّ ظلم ــه ال تطول ــوا بأنَّ ن ــم ليتيقَّ ــه طمأهن لكنَّ
ق الوعــد اإلهلــي، وينــر ديــن اهلل، ويملــؤ األرض قســطًا وعــدالً بعــد مــا  وســيتحقَّ

ُمِلَئــت ظلــًا وجــورًا.
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ــة حتافــظ عــٰى إيــان املؤمنــن مــن أن يــذوب يف ظلمــة الكفــر  وهــذه البشــارة النبويَّ
ل عليهــم  ــه ُيســهِّ الغالــب، وتكــون وقودهــم للحركــة يف ظلمــة الليــل البهيــم، كــا أنَّ
حتّمــل الصعــاب واملشــاّق التــي تصــل إليهــم مــن املتغّلبــن عــٰى كــريس خافــة اهلل 

.) )عــزَّ وجــلَّ
فوائد النتظار والطمئنان بتحّقق الن�سر الإلهي:

ــل  ــإنَّ األم ــاىٰل، ف ــاهلل تع ــان ب ة اإلي ــوَّ ــن ق ــي م ــد اإلهل ــان بالوع 1 - االطمئن
ــاىٰل  ــأنَّ اهلل تع ــن ب ــّدي موق ــدث والتص ــد احل ــي كب ــة، فف ــة توحيدي ــار حال واالنتظ

ــور. ــده األُم ــن ي ــت م ــاىٰل مل يفل ــه تع ــره، وأنَّ ــُيظِهر أم س
ه وبحــره بظلــم  2 - إنَّ اهلل تعــاىٰل مل خُيِلــق العــامل كــي ُيبــاد، ويظهــر الفســاد يف بــرِّ
الطواغيــت وفســاد املفســدين، لــو كان كذلــك لــكان التدبــر اإلهلــي فاشــًا، وهــذا 
ــي  ــر اإلهل ــل إىٰل التدب ــب الفش ــا أن ننس ــد منّ ــه يري ــيطان، إنَّ ــده الش ــذي يري ــو ال ه

املتقــن.
ــذه  ــر يف ه ــة األم ــره، وأنَّ عاقب ــٰى أم ــب ع ــاىٰل غال ــأنَّ اهلل تع ــن ب ــار واليق فاالنتظ

ــا تكــون للمتَّقــن ويافــظ هبــا مــن الوقــوع يف الكفــر. الدني
3 - األمل واالنتظار وقود احلركة، واحلراك مع فقدان األمل جيّمد احلركة.

ولــوال إيــان يعقــوبQ وأمــره بالتحّســس عــن يوســفQ وهنيــه عــن اليــأس 
ك إخــوة يوســفQ يف طلبــه، حينــا خاطبهــم قائــًا:  عــن روح اهلل تعــاىٰل ملــا حتــرَّ
ُســوا ِمــْن َرْوِح اهللِ إِنَّــُه 

َ
ِخيــهِ َوال َتيْأ

َ
ُســوا ِمــْن يُوُســَف َوأ fيــا بـَـِىَّ اذَْهُبــوا َفَتَحسَّ

ُس ِمــْن َرْوِح اهللِ إاِلَّ الَْقــوُْم الْافـِـُروَن Y )يوســف: 87(.
َ
ال َييـْـأ

ــه  ــه ظــّن اإلفشــال يف التخطيــط اإلهلــي، وأنَّ 4 - جعــل اليــأس عامــة الكفــر ألنَّ
ليــس هــو الغالــب عــٰى أمــره.

ومــن أجــل ذلــك جعــل يعقــوبQ اليــأس مــن نجــاح املشـــروع اإلهلــي عامــة 
.Yُس ِمــْن َرْوِح اهللِ إاِلَّ الَْقــوُْم الْافـِـُروَن

َ
الكفــر فقــال: fإِنَّــُه ال َييْــأ
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ــم  ــي يف خض ــد اإلهل ــٰىQ بالوع ــد موس ــران وال ــان عم ــوال إي ــه ل ــا أنَّ 5 - ك
د ويقينــه مل يبــَق مؤمــن مــن بنــي إرسائيــل إالَّ وقــد أصابــه  الظلــم الفرعــوين املتشــدِّ
ــدت طاقاهتــم، ثــّم  فــوا عــن احلركــة يف ســبيل اهلل تعــاىٰل، ولتجمَّ الكلــل وامللــل، ولتوقَّ
مل يكــن لُيوَلــد موســٰى بــن عمــرانQ لــوال ذلــك األمــل بالوعــد اإلهلــي لينجيهــم 

ــتقيم. ــم إىٰل رصاط املس ــوين، وهيدهي ــم الفرع ــن الظل م
وذلــك أنَّ تقديــر اهلل تعــاىٰل املحكــم ليــس بجــر والتفويــض، بــل أمــر بــن األمرين، 

فــاذا توقَّفــت البريــة عــن احلــراك والعمــل ســوف لــن يصلهــم املــدد اإلهلي.
6 - عدم األمل بزوال الطاغوت يوجب الذوبان يف الباطل والطاغوت والظلم.

ــاء  ــمَّ االبت ــة يف األرض ليت ــامل جول ــون للظ ــي أن تك ــة تقتضـ ــة اإلهلي ــإنَّ احلكم ف
ــه لــو مل يكــن أمــل وتبشــر إهلــي للمؤمنــن ســوف يــذوب املجتمــع  ــان، ولكنَّ واالفتت
ــه  ــه يف هدف ــراك ل ــًا ال ح ــه ميِّت ــرٰى نفس ــه ي ــه. فإنَّ ــوت وانحراف ــم الطاغ ــاين يف ظل اإلي
ــه ال يأمــل الوصــول إليــه، وهــذا يوجــب الشــعور بالنقــص والضعــف يف  املنشــود، ألنَّ
ــدِّ  ــة امل ــن غلب ــود م ــع املوج ــٰى الواق ــه ع ــق نفس ــعٰى لُيطبِّ (، فيس ــلَّ ــزَّ وج ــبيل اهلل )ع س

اإلبليســـي الغاشــم.
7 - ويف مقابلــه - األمــل بالنصـــر اإلهلــي - يوجــب الصابة يف اإليان وعــدم التخّي 
ــة  ــإنَّ العاقب ــر ف ــوأ التقادي ــٰى يف أس ــًا حتَّ ــه ناجح ــرٰى نفس ــر ي ــؤولية، فاملنتظ ــن املس ع
للمتَّقــن، فــرٰى نفســه حّيــًا غالبــًا وناجحــًا، وأنَّ مــا اختــاره مــن هنــج األنبيــاءK لــه 
الغلبــة، فــا يتخــّىٰ عــن القيــام باملســؤولية قيــد شــر حتَّــٰى ولــو بلــغ الظلــم مــا بلــغ.

النتظار حافظ للتوحيد وقّوة يف الإميان:
ــع مــن األُمِّ أن ُتلقــي ولدهــا يف البحــر املتاطــم، ثــّم ال تفقــد األمــل  كيــف تتوقَّ
بتحقيــق النصـــر اإلهلــي لــوال إياهنــا ويقينهــا بــأنَّ اهلل تعــاىٰل هــو الغالــب عــٰى أمــره 

ــة للمتَّقــن. وأنَّ العاقب
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فــإنَّ ُأمَّ موســٰى مل تكــن لُتلقــي ابنهــا يف اليــمِّ لــو مل يكــن مــأل قلبهــا األمــل واليقــن 
ْن 

َ
ّمِ ُمــوىس أ

ُ
وَْحيْنــا إِل أ

َ
بالوعــد اإلهلــي، وهــذا عمــل صعــب جــّدًا، قــال تعــاىٰل: fَوأ

لْقِيــهِ ِف اْلـَـّمِ َوال َتــاِف َوال َتـْـَزِن إِنَّــا َرادُّوهُ إَِلـْـِك 
َ
رِْضعِيــهِ فَــإِذا ِخْفــِت َعلَيـْـهِ فَأ

َ
أ

وَجاِعلُــوهُ ِمــَن الُْمرَْســلنَِي Y )القصــص: 7(.
ــٰى أنَّ إيــان املائكــة بــاهلل وتوحيدهــم لــه تعــاىٰل اســتحكم واســتقرَّ باالنتظــار  حتَّ

واليقــن بانتصــار خليفــة اهلل عــٰى أوليــاء الشــيطان.
ففــي يــوم عاشــوراء حينــا مــدَّ اجلــور باعــه، وأســفر الظلــم قناعــه، ونــادى الغــيُّ 
أتباعــه، فبلــغ الظلــم ألعــٰى مســتواه مــذ خلــق اهلل الدنيــا إىٰل يــوم االنقضــاء - مصيبــة 
ــث  ــاوات واألرض -، حي ــع الس ــام ويف مجي ــا يف اإلس ته ــم رزيَّ ــا وأعظ ــا أعظمه م
ــة  ت هلــا أظلَّ ــة العــرش حزنــًا عــٰى تلــك الدمــاء الطاهــرة، واقشــعرَّ ت أظلَّ قــد اهتــزَّ
ــباب  ــيِّد ش ــف، وأنَّ س ــة ذاك املوق ــا، رأت املائك ــت األرض زلزاهل ــق، وزلزل اخلائ
ــل  ــه، ومل تتحمَّ ــت أنفاس ــه، وخفي ــكنت حواّس ــد س ــح األرض، ق ــة طري ــل اجلنَّ أه
ذلــك، فضجــت هلل تعــاىٰل حيــث تــرٰى وكأنَّ مــروع االســتخاف اإلهلــي قــد ُأهبــط 
وُخــِذَل،  فــاهلل )جــلَّ جالــه( حافــظ عــٰى إيــان املائكة يف يــوم عاشــوراء بــأن أراهم 
ــه  نــور اإلمــام املهــديQ وقــال: »هبــذا أنتقــم«، ليطمئنـّـوا بأنَّــه ال يفوتــه هــارب، وأنَّ

عــٰى كلِّ يشٍء قديــر.
يف الــكايف بإســناده عــن حمّمــد بــن محــران، قــال: قــال أبــو عبــد اهللQ: »لـــاَّ كان 
ــت املائكــة إىٰل اهلل بالبــكاء، وقالــت: ُيفَعــل هــذا  مــن أمــر احلســنQ مــا كان، ضجَّ
باحلســن صفّيــك وابــن نبّيــك؟«، قــال: »فأقــام اهلل هلــم ظــلَّ القائــمQ وقــال: هبــذا 

أنتقــم هلــذا«)30(.
ــٰى  ــو أرج ــا ال ترج ــن مل ــه: »ك ــض أصحاب ــال لبع ــه ق ــادقQ أنَّ ــن الص روي ع
ــارًا، فرجــع  منــك ملــا ترجــو، فــإنَّ موســٰى بــن عمــرانQ خــرج ليقتبــس ألهلــه ن
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ــٰى يف  ــه موس ــده ونبيِّ ــر عب ــاىٰل أم ــارك وتع ــح اهلل تب ــّي، فأصل ــول نب ــو رس ــم وه إليه
ــةK، ُيصِلــح اهلل أمــره  ليلــة، وكــذا يفعــل اهلل تعــاىٰل بالقائــم الثــاين عشـــر مــن األئمَّ
يف ليلــة كــا أصلــح اهلل أمــر موســٰىQ، وخُيرجــه مــن احلــرة والغيبــة إىٰل نــور الفــرج 

ــور«)31(.  والظه
ــه  ــه لــن يفلــت األُمــور مــن يــده، وأنَّ ــة اإليــان بــاهلل تعــاىٰل، وأنَّ فالرجــاء هــو قمَّ
ــع  عــٰى كلِّ يشٍء قديــر. ومــن ذلــك جعــل حتقيــق وعــده مــن خــال أســباب ال ُيتوقَّ
ــاة.  ــريوا إىٰل الطغ ــون وال يس ــنُّ املؤمن ــا يطمئ ــه، ف ــر قدرت ــاح لُيظِه ــا النج منه
فاملؤمــن ال يفقــد الرجــاء وحســن الظــنِّ بــاهلل تعــاىٰل حتَّــٰى ولــو كان يف كبــد الشــدائد 
ــه غالــب عــٰى أمــره، وال  والظلــات، فــإنَّ اهلل تعــاىٰل أراد أن ُيظِهــر للنــاس قدرتــه، وأنَّ
ــن  ــه موســٰى ب ــه تعــاىٰل حفــظ نبيَّ ــه ال خيــاف الفــوت. فــرٰى أنَّ ُيعِجــزه يشء، كــا أنَّ
ــه كان  عمــرانQ املنقــذ لبنــي إرسائيــل مــن ظلــم فرعــون يف أحضــان فرعــون، مــع أنَّ
بإمكانــه أن يفظــه يف مــكان بعيــد، لكنَّــه فعــل ذلــك لكيــا يفقــد املؤمنــون الرجــاء 

بــاهلل تعــاىٰل وحتّقــق النصـــر اإلهلــي حتَّــٰى مــن عمــق وأعــاق أحضــان فرعــون.
نَّ وَْعــَد اهللِ 

َ
ّمِــهِ َكْ َتَقــرَّ َعيُْنهــا َوال َتـْـَزَن َوِلَْعلَــَم أ

ُ
قــال تعالــی: fفََرَدْدنــاهُ إِل أ

ْكَثَُهــْم ال َيْعلَُمــوَنY )القصــص: 13(.
َ
َحــقٌّ َولِكــنَّ أ

زينــب الكــرٰىP، ومــا أدراك مــن هــي! مــا الــذي جعلها تصـــرخ يف وجــه يزيد 
وتتحــّداه يف جملــس ُمِلــَئ بأجــواء الرعــب أمــام ُأنــاس مل يســتنكفوا عــن قتــل الرضيــع 

والصغــر والكبــر والرجــال والنســاء، وتقــول خماطبــة إّيــاه:
ة  فنا بالوحــي والكتــاب، والنبــوَّ )كــد كيــدك، واجهــد جهــدك، فــَواهلل الــذي شـــرَّ
واالنتخــاب، ال ُتــدِرك أمدنــا، وال تبلــغ غايتنــا، وال تحــو ذكرنــا، وال يرحــض عنــك 
عارنــا، وهــل رأيــك إالَّ فنــد، وأّيامــك إالَّ عــدد، ومجعــك إالَّ بــدد، يــوم ينــاد املنادي: 

أاَل لعــن اهللُ الظــاملَ العــادي()32(.
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ــه هــو الغالــب عــٰى أمــره، وأنَّ العاقبــة  ة اإليــان واليقــن بــاهلل تعــاىٰل، وأنَّ ــا قــوَّ إهنَّ
ــو  ــذا ه ــهم، وه ــده لطمس ه وجه ــدِّ ــد يف ج ــغ يزي ــتK مهــا بال ــل البي ــون أله تك
ــب  ــذه املصائ ــم كّل ه ــزع رغ ــزل ويتزع ــن أن يتزل ــذي ال يمك ــد ال ــان والتوحي اإلي
واملشــاكل واألحــزان، ويف وســط معمعــة حفــل العــدوِّ املعــدِّ إلخافــة النــاس وإظهار 

قدرتــه وبطشــه.
رتــه بإبادته  تــه بــكلِّ رصامــة ورصاحــة وشــجاعة، وذكَّ إالَّ أنَّ زينــبP أهانتــه وذلَّ
وزوال حكمــه، وهــذا املوقــف ينبــئ عــن إيــان وثقــة بــاهلل تعــاىٰل قــلَّ نظرهــا، بــل مل 

ُيــَر لــه نظــر يف تاريــخ رجــاالت الســاء يف قبــال أوليــاء الشــياطن. 
حماولت العدّو لبّث روح الياأ�ش:

ل: األمر األوَّ
ُمرُُكــْم بِالَْفْحشــاءِ َواهلُل يَعُِدُكــْم 

ْ
ــيْطاُن يَعُِدُكــُم الَْفْقــَر َوَيأ قــال تعــاىٰل: fالشَّ

َمْغفِــَرةً ِمنـْـُه َوفَْضــًا َواهلُل واِســٌع َعلِيــٌم Y )البقــرة: 268(.
ــه ونشـــره هــو  مــن أكــر مــا يســعٰى الشــيطان والِفــَرق الشــيطانية واملاســونية لبثِّ
ــتطاعوا أن  ــا اس ــلوا وم ــاءK فش ــي، وأنَّ األنبي ــط اإلهل ــال إىٰل املخطَّ ــبة اإلفش نس
ــٰى  ــة اإلنســان أنَّ التخطيــط اإلهلــي فاشــل فحتَّ ــخ يف عقلي يصنعــوا شــيئًا، فــإذا ترسَّ
ــٰى  ــدرة ع ــه الق ــره ول ــٰى أم ــًا ع ــراه غالب ــن ي ــع م ــيركه ويتَّب ــه س ــه لكنَّ ــن ب ــو يؤم ل

ــع. ــٰى أرض الواق ــه ع ــق مروع تطبي
ومن هنا تنشأ فَِرق عّباد الشيطان.

ــم يدعــون للشـــرِّ والفحشــاء وفعل املنكــر والقبيح، ألنَّ اإلنســان  وال نســتغرب أهنَّ
بطبعــه ينجــذب إىٰل القــدرة، فــإذا تعقلــَن عنــده أنَّ الغلبــة تكــون لدولــة إبليــس ملــا 
يــرٰى مــن ظهــور الفســاد يف الــرِّ والبحــر وهــو أمــل إبليــس، بينــا  هــو ال أمــل لــه 
يف نجــاح مشـــروعه اإلهلــي، فييــأس مــن قــدرة اهلل وُيلقــي بنفســه يف أحضــان إبليــس 

يلتجــئ إليــه ويطلــب مــن عنــده الســند واالســتناد.
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واألمر الثاين:
ــا ألجــل  أنَّ إبليــس رأٰى أنَّ إبعــاده عــن ملكــوت الســاوات والقــرب اإلهلــي إنَّ
مشـــروع إســكان خليفــة اهلل تعــاىٰل يف األرض، فمــذ خلــق اهلل تعــاىٰل اخلليفــة أمــره اهلل 
( بالســجود لــه، فآلــت األُمــور إىٰل مــا آلــت مــن إبائــه عــن ذلــك، ومــن  )عــزَّ وجــلَّ

َثــمَّ طــرده ولعنــه إىٰل يــوم الديــن.
فمــن أجــل ذلك أضمــر العــداوة خلليفــة اهلل تعــاىٰل وملشـــروع إســكانه يف األرض، 
( فاشــل يف تقديــره هــذا، ويريــد  فيبــذل قصــارٰى جهــده لُيثبِــت بــأنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ــذا  ــة يف األرض. وه ــه اخلليف ــأ يف جعل ــكاب اخلط ــمه( ارت ــلَّ اس ــب إىٰل اهلل )ج لينس
ــا يتــمُّ لــه إذا فقــد النــاس األمــل باســتقرار حكومــة خليفــة اهلل تعــاىٰل يف األرض،  إنَّ

واطمأّنــوا بــأنَّ الغلبــة تكــون جلنــود إبليــس.
ــة اإلبليســية اخلطــرة هــو التبشــر اإلهلــي واألمــل  لكــن الــذي ُيعرِقــل هــذه اخلطَّ
ــه هــارب،  ( ال خيــاف الفــوت، وال يفوت بظهــور أمــر اهلل تعــاىٰل، وأنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ــا يســتعجل مــن خيــاف الفــوت، قــال تعــاىٰل لطمأنــة أوليائــه: وإنَّ
ــُم  ــًة َوَنَْعلَُه ئِمَّ

َ
ــْم أ رِض َوَنَْعلَُه

َ
ــُتْضعُِفوا ِف اأْل ــَن اْس ِي ــنَّ َعَ الَّ ْن َنُم

َ
ــُد أ fَونُرِي

الْوارِثـِـنَيY )القصــص: 5(.
ومن هنا يتبنَّ رسُّ هذا التبشر اإلهلي، وحفظ حالة االنتظار واألمل.

  ،Qلرجــوع يوســف Qوتعيرهــم انتظــار يعقــوب Qُانظــر إىٰل إخــوة يوســف
كــم أنــت تنتظــر هــذا الغائــب!؟

ْو 
َ
ــاً أ ــوَن َحَرض ــيَّ تَُك ــَف َح ــُر يُوُس ــُؤا تَْذُك ِ َتْفَت ــاهللَّ ــوا تَ ُ ــاىٰل:f قال ــال تع ق

ــَن  ــُم ِم ْعلَ
َ
ِ َوأ ــْزِن إَِل اهللَّ ــّيِ وَُح ْشــُكوا َب

َ
ــَن الْهالِِكــنَي  85 قــاَل إِنَّمــا أ تَُكــوَن ِم

ِ مــا ال َتْعلَُمــوَن Y . 86 ) يوســف: 85 و 86(. اهللَّ
وهــذا مــا نشــاهده اليــوم، بــل يف طــول الغيبــه الكــرٰى مــن تعيــر املخالفــن أنَّكم 
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ــأس  ــثِّ روح الي ــك إالَّ لب ــا ذل ــب؟ وم ــام الغائ ــذا اإلم ــرون ه ــوف تنتظ ــٰى س إىٰل مت
عــن روح اهلل تعــاىٰل، وفقــد األمــل بنجــاح مشـــروع خليفــة اهلل تعــاىٰل عــٰى األرض، 
ــه ال خيلــف امليعــاد، أجاهبــم  (، وأنَّ ة إيانــه بــاهلل )عــزَّ وجــلَّ ولكــن يعقــوبQ لشــدَّ
ــه ســوف يشــكو بّثــه وحزنــه إىٰل  ــه يعلــم مــن اهلل مــا ال يعلمــون، وأنَّ بــكلِّ رصامــة أنَّ

اهلل العــّي القديــر.
النتظار �سّر قّوة املذهب:

قال )فرانسوا توال( اخلبر االسراتيجي الفرني:
ث عــن مصــر العــامل أمجــع،  )إنَّ املهدويــة فكــرة دينيــة ذات مصــادر رشعيــة تتحــدَّ
ث عــن العدالــة  ال تتقيَّــد ببقعــة مــن األرض وال مجاعــة مــن البشـــر، بــل هــي تتحــدَّ
التــي ينشــدها مجيــع البشـــر عــٰى اختــاف معاناهتــم ودرجــات مظلوميتهــم أّيــًا كان 
ــة عــٰى اخللــق وإنفــاذًا  بلدهــم، وعــن احلــقِّ الــذي جيــب أن يســود العــامل إتامــًا للحجَّ
ـِـهِ  ــّقِ ِلُْظِهــَرهُ َعَ ادّلِيــِن ُكّ رَْســَل رَُســوَلُ بِالُْهــدى َودِيــِن اْلَ

َ
ِي أ لوعــده: fُهــَو الَّ

َولـَـْو َكــرِهَ الُْمْشـــرُِكوَن Y )التوبــة: 33((.
ــي  ــة الت ــه بالرغــم مــن كلِّ املارســات القمعي ــت أنَّ ــداث أثبت ــال: )إنَّ األح ــّم ق ث
مورســت ضــّد الشــيعة، فــإنَّ هــذه الظاهــرة - ظاهــرة التشــّيع - ليســت بــأيِّ حــاٍل 
ــن  ــذي يضم ــدِّ ال ــكة إىٰل احل ــي متاس ــن. وه ــود والوه ــة للخم ــوال قابل ــن األح م
ــوح أنَّ  ــر ووض ــُيدِرك بُيسـ ــخص س ــّتت، كلُّ ش ــال والتش ــن االضمح ــا م محايته
مذهــب التشــّيع بــا يتمتَّــع بــه مــن بنــاء عقيــدي وفكــري ســيكون قــادرًا عــٰى تغيــر 

ــامل()33(. ــية يف الع ــت السياس الثواب
احلذر قبل وقوع البالء:

لقــد أنبأنــا الوحــي اإلهلــي بوقــوع فتــن وابتــاءات ومصائــب شــديدة يف عصـــر 
غيبــة اإلمــام الثــاين عــرQ، عــٰى حــذو مــا كان يف بنــي إرسائيــل حيــث كان ُيذَبــح 

أبناؤهــم وُتســبٰى نســاؤهم.
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ــام  ــف اإلم ــوح يف وص ــث الل ــروف بحدي ــديس املع ــث الق ــی احلدي ــد ورد ف فق
الثــاين عشـــرQ وغيبتــه:

»ثــّم ُأكمــل ذلــك بابنــه رمحــًة للعاملــن، عليــه كــال موســٰى وهبــاء عيســٰى وصــر 
ــرك  ــادٰى رؤوس ال ــادون رؤوســهم كــا هت ــه، ويته ــي يف زمان ــتذلُّ أوليائ ــوب، س أّي
والديلــم، فُيقَتلــون وُيَرقــون ويكونــون خائفــن مرعوبــن وجلــن، ُتصَبــغ األرض 
مــن دمائهــم، ويفشــو الويــل والرنــن يف نســائهم، ُأولئــك أوليائــي حّقــًا، هبــم أدفــع 
كّل فتنــة عميــاء حنــدس، وهبــم أكشــف الــزالزل، وأرفــع عنهــم اآلصــار واألغــال، 

ــم ورمحــة، وُأولئــك هــم املهتــدون«)34(. ُأولئــك عليهــم صلــوات مــن رهبِّ
ــط  ــن ويرب ــدة املؤمن ــدُّ أفئ ــه يش ــي أنَّ ــاء الغيب ــذا اإلنب ــد ه ــّم فوائ ــن أه وإنَّ م
جأشــهم حينــا يقعــون فريســة بأيــدي الظاملــن، وتعصــف هبــم عواصــف الرزايــا، 
ــوا أنَّ اهلل  فيأخــذ هبــم يمينــًا وشــاالً. وســوف لــن تفاجأهــم املشــاكل والبايــا ليتومهَّ
تعــاىٰل قــد غلــب عــٰى أمــره وانتصـــر حــزب الشــيطان عــٰى حــزب اهلل، فتذهــب بنور 
ة واطمئنــان بالنصـــر املوعــود والتزلزهلم  إياهنــم. بــل ســيواجهون املصائب بــكلِّ قــوَّ
ــا تــزول عــن  ــال الراســية، فإهنَّ ــا صــار املؤمــن أشــدُّ مــن اجلب العواصــف، ومــن هن

ــه لــن يــزول عــن إيانــه. مكاهنــا لكنَّ
*   *   *

س
يأ

وال
ار 

ظ
نت

اال
ن 

بي
د 

حا
إلل

وا
ن 

ما
إلي

ا



267

ــق  ــد، ملح ــة الرص ــه/ جملَّ ــال عن brain user( .1( يف مق
ــاد )ص 117(. ــرة اإلحل ظاه

ــدد،  ــن اجل ــن امللحدي ــة ع ــد يف دراس ــو زي ــد أب 2. أمح
وثائــق خطــرة عــن قضايــا ازدراء األديــان يف 
ــاد  ــرة اإلحل ــق ظاه ــد، ملح ــة الرص ــر/ جملَّ مصـ

.)88 )ص 
3. املصدر السابق.

4. الــراء العوهــي يف مقــال عنــه بعنــوان )ظاهــرة 
ــلمن(/  ــباب املس ــوف ش ــاد يف صف ــار اإلحل انتش
جملَّــة الرصــد، ملحــق ظاهــرة اإلحلــاد )ص 66(.
ــه  ــه يف موقع ــال عن ــدي، يف مق ــود النج ــد احلم 5. حمّم

ــّرف. ــة(، بت ــيطان اليزيدي ــدة الش ــوان )عب بعن
6. تفسر القّمي 1: 339.

7. قصص األنبياء للراوندي: 151/ ح 160.
8. املصدر السابق.

9. كال الدين: 147 و148/ باب 6/ ح 13.
10. مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 3: 247.

11. كتاب ُسَليم بن قيس: 307.
12. بحار األنوار 31: 514.

13. ُانظــر: اهلدايــة الكــرٰى للخصيبــي: 76؛ االحتجاج 
للطــريس 1: 416؛ العمــدة البــن بطريــق: 453/ 

ح 943؛ بحــار األنــوار 30: 165 و525.
14. عمدة القاري 19: 30.

15. التوبة: 33، الفتح: 28، الصّف: 9.
16. كال الدين: 317/ باب 31/ ح 3.

17. الغيبة للنعاين: 284/ باب 14/ ح 56.
18. ثواب األعال: 123.

19. تفسر القّمي 2: 422.

20. تأويل اآليات الظاهرة: 766.
21. بحار األنوار 22: 223.

22. بحار األنوار 24: 78.
23. خمتر البصائر: 120. 

24. تفسر القّمي 1: 25.
25. خمتر البصائر: 490.

ــم،  ــدي، مواله ــويف األس ــم الك ــن ميث ــح ب 26. صال
ه الرقــي والشــيخ مــن أصحــاب  تابعــي، عــدَّ

 .Lــا ــد روٰى عنه ــادقL، وق ــر والص الباق
الطــويس:  رجــال  و16؛   15 الرقــي:  )رجــال 

و)2/128(.  )2/126( الرقــم 
27. خمتر البصائر: 489.
28. خمتر البصائر: 113.

29. روضة الواعظن للفّتال النيسابوري: 97.
30. الكايف 1: 465.

31. بحار األنوار 13: 42.
32. االحتجاج للطريس 2: 308.

العــامل/  يف  الشــيعة  الشــيعة،  جيئوبولتيــك   .33
صابــر. كتايــون  ترمجــة:  فرانســواتوال/ 

34. كال الدين 1: 310.
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ــود  ــص املوع ــرة املخلِّ ــر فك ــن أنك ــاد ممَّ ــل العن ــض أه ــه بع ــك ب ــا تسَّ إنَّ ممَّ

ــث  ــراج أحادي ــدم إخ ــو ع ــم ه ــاس، بزعمه ــن أس ــفها م ــة نس ــدي(، وحماول )امله

خ عبــد الرمحــن بــن حمّمــد بــن  )املهــدي( يف الصحيــح، كــا يظهــر مــن كلــات املــؤرِّ

ــوّفٰ ســنة )808هـــ(، الــذي طعــن يف بعــض أســانيد أحاديــث  خلــدون املغــريب املت

)املهــدي(، وحــاول االســتدالل عــٰى ذلــك بعــدم ختريــج البخــاري ومســلم هلــا يف 

صحيحيهــا)1(.

وتبعه بعض املنكرين لفكرة املخلِّص )املهدي(.

ــة لصحيحــي البخــاري  ــا ســنُثبِت خــاف ذلــك مــن خــال دراســة نقدي ن إالَّ أنَّ

ــا أخرجــا أحاديث املهــديQ دون التصـــريح باســم )املهدي(،  ومســلم، وإثبــات أهنَّ

ــا مل يســتوفيا يف كتابيهــا مجيــع األحاديــث الصحيحة. وقد اســتدرك  حــا أهنَّ ــا رصَّ وأهنَّ

قــون أحاديــث صحيحــة اإلســناد وعــٰى  عليهــا احلافــظ الدارقطنــي واحلاكــم واملحقِّ

جاهــا. وعــدم إخراجهــا ألحاديــث )املهــدي( رصيــًا أعطــٰى دافعــًا  رشطيهــا ومل خُيرِّ

ــا  ــود، وعّده ــص املوع ــرة املخلِّ ــران فك ــول بنك ــه للق ــدون ومقلِّدي ــن خل ــًا الب قوّي

خرافــة ُأســطورية.

القول ال�سريح
Q يف الرّد على من اأنكر اأحاديث املهدي

يف ال�سحيح
السّيد عي املوسوي النارصي
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البخاري و�سحيحه:
هــو حمّمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن مغــرة بــن بردزيــة البخــاري، وبردزيــة 
ــاري وايل  ــان البخ ــدي ي ــٰى ي ــلم ع ــة أس ــن بردزي ــرة ب ــا، واملغ ــات عليه ــويس م جم

ــارٰى)2(. بخ
ه الثــاين )مغــرة( أســلم  ه الثالــث )بردزيــة( جمــويس مــات ومل ُيســِلم! وجــدُّ فجــدُّ

عــٰى يــد وايل بخــارٰى )اليــان اجلعفــي(!
ــو  ــده ه ــن بل ــرده م ــبب وراء ط ــاري وكان الس ــٰى البخ ــَم ع ــا ُنِق ــر أنَّ ممَّ وُيذك
اعتقــاده بخلــق القــرآن، فقــال شــيخه حمّمــد بــن ييــٰى الذهــي: )مــن زعــم لفظــي 
ــذا إىٰل  ــد ه ــب بع ــن ذه ــم، وم ــس وال ُيكلَّ ــدع وال جُياَل ــو مبت ــوق، فه ــرآن خمل بالق
مــوه، فإنَّــه ال يضـــر جملســه إالَّ مــن كان عــٰى مذهبــه(، وقال  حمّمــد بــن إســاعيل فاهتَّ
احلاكــم: )ولـــاَّ وقــع بــن البخــاري وبــن الذهــي يف مســألة اللفــظ، انقطــع النــاس 

ــَلمة()3(. ــن َس ــد ب ــاج وأمح ــن احلّج ــاري إالَّ مســلم ب عــن البخ
ــَلمة،  ــن َس ــد ب ــاج وأمح ــن احلّج ــه مســلم ب ــاس جمالســته ســوٰى تلميذي ــرك الن ف
ولـــاَّ قامــا مــن جملــس الذهــي، قــال الذهــي: )ال يســاكنني هــذا الرجــل يف البلــد، 

ــافر()4(. ــاري وس ــي البخ فخ
ــن،  ــن ومائت ــنة مخس ــرّي س ــاعيل ال ــن إس ــد ب ــدم حمّم ــم: )ق ــن أيب حات ــال اب ق
ــه  وســمع منــه أيب وأبــو زرعــة، وتــركا حديثــه عندمــا كتــب إليهــا حمّمــد بــن ييــٰى أنَّ

أظهــر عندهــم بنيســابور أنَّ لفظــه بالقــرآن خملــوق()5(.
ــوا إىٰل أنَّ مــن  ــم ذهب ــد احلنابلــة وأهــل احلديــث، فإهنَّ ــر مــن ذلــك مــا عن واألكث

يقــول: إنَّ القــرآن خملــوق فهــو كافــر)6(.
ث يف كتابــه عــن هــذا  قــال ابــن حجــر العســقاين: )وقــد أنصــف مســلم فلــم ُيــدِّ

وال عــن هــذا()7(، أي تــرك احلديــث عــن ُأســتاذه البخــاري والذهي!
ثــن مــن أهــل اجلــرح والتعديــل أكثــر مــن ثاثائــة  وقــد تنــاول مجاعــة مــن املحدِّ
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فوهــم، وأشــار ابــن حجــر العســقاين بعــد رسد أســائهم  مــن رجــال البخــاري فضعَّ
إىٰل حكايــة الطعــن والتنقيــب عــن ســبب ضعفهــم)8(.

ا حال كتابه فقد قال العلاء فيه: هذا هو حال الرجل، أمَّ
ــاب  ــخت كت ــتمي: )انتس ــد املس ــن أمح ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــظ أب ــول احلاف يق
البخــاري مــن أصلــه الــذي كان عنــد صاحبــه حمّمــد بــن يوســف الفربــري، فرأيــت 
ــا  ــيئًا، ومنه ــا ش ــت بعده ــم مل ُيثبِ ــا تراج ــة، منه ــياء مبيَّض ــّم، وأش ــياء مل تت ــه أش في

ــض()9(. ــك إىٰل بع ــض ذل ــا بع ــا، فأضفن ــم هل ــث مل ُيرِج أحادي
ــول، أنَّ  ــذا الق ــة ه ــٰى صحَّ ــدلُّ ع ــا ي ــي: )وممَّ ــي املالك ــد الباج ــو الولي ــول أب ويق
ــم  ــة أيب اهليث ــي، ورواي ــد الرسخسـ ــة أيب حمّم ــتمي، ورواي ــحاق املس ــة أيب إس رواي
ــا  ــد فيه ــل واح ــن أص ــخوا م ــد نس ــروزي، وق ــد امل ــة أيب زي ــميهني، ورواي الكش

ــر()10(. ــم والتأخ التقدي
ــة اجلــرح  ــه يف احلديــث، فقــد اعــرف أئمَّ ــا عــن تدليــس البخــاري، وتاعب وأمَّ
والتعديــل ـ  كــا قــال الذهبــي يف ميــزان االعتــدال ج 2 ص 442ـ  بتدليــس البخاري، 

وهــا نحــن نعــرض جلملــة مــن تدليســه يف ســند احلديــث ومتنــه:
ــرده  ــر بط ــذي أم ــي ال ــٰى الذه ــن يي ــد ب ــيخه حمّم ــن ش ــروي ع ــاري ي 1 - البخ
مــن نيســابور، وتــرك احلديــث عنــه يف مواضــع، قالــه أبــو نصـــر الكابــاذي. وقــال 
ه فيقــول:  ثنــا حمّمــد، وال يزيــد عليــه، وتــارًة ينســبه إىٰل جــدِّ املقــديس: تــارًة يقــول: حدَّ
ثنــا  حمّمــد بــن عبــد اهلل، وتــارًة: حمّمــد بــن خالــد بــن فــارس، ومل يقــل يف موضــع: حدَّ

حمّمــد بــن ييــٰى)11(.
ويــروي عــن أيب زكريــا ييــٰى بــن عبــد اهلل بــن بكــر القــريش املخزومي املصـــري، 

ه ُيدلِّســه)12(. نســبه البخاري إىٰل جــدِّ
ــه ُيدلِّســه فيقــول:  ويــروي عــن أيب صالــح يف )صحيحــه( عــٰى الصحيــح، ولكنَّ

ــبه)13(. ــد اهلل، وال ينس ــا عب ثن حدَّ
وعٰى هذا فقس.
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ثنــا حمّمــد بــن ييــٰى،  ــه يــروي عــن شــيخه، ومل يقــل يف موضــع: حدَّ والغريــب منــه أنَّ
فكيــف ُيرجــٰى منــه أن يــروي عــن اإلمــام جعفــر بــن حمّمــد الصــادقQ إمــام الرافضــة، 

ــًا. حــًا؟ وســنُبنِّ بحــول اهلل تعــاىٰل ذلــك مفصَّ أو يــروي أحاديــث املهــديQ مرِّ
ــا  ــث، ويروهي ــع األحادي ــاري ُيقطِّ ــث، فالبخ ــن احلدي ــه يف مت ــا تدليس 2 - وأمَّ
باملعنــٰى، وُيعــرِّ عــن الكلمــة التــي ال تــروق لــه بـــ )كــذا(، أو ُيبِدهلــا بكلمــة ُأخــرٰى، 

ــن: ــان ذلــك مــن حموري وبي
ــه  ــه ]يروي ــن حفظ ــث م ــب احلدي ــاري يكت ــر أنَّ البخ ــن حج ح اب ــرَّ ل: صـ األوَّ
باملعنــٰى[، ومل يــراِع اللفــظ كــا ُعــِرَف مــن مذهبــه يف جتويــز ذلــك، بخــاف مســلم 

ــرًا)14(. ــظ كث ــٰى اللف ــظ ع ــه ياف فإنَّ
ــه  ــرة كتبت ــمعته بالبصـ ــث س ــه: ُربَّ حدي ــاري قول ــن البخ ــَل ع ــا ُنِق ــده م ويؤيِّ
بالشــام، وُربَّ حديــث ســمعته بالشــام كتبتــه بمصـــر، قــال ]وايل بخــارٰى[: فقلــت 

ــكت)15(. ــال: فس ــه؟ ق ــد اهلل، بكال ــا عب ــا أب ــه: ي ل
ج احلديــث  ــه خُيــرِّ ح ابــن حجــر العســقاين : مــا وقــع يف البخــاري، أنَّ وكــذا رصَّ

تاّمــًا بإســناد واحــد بلفظــن)16(. 
و باإلضافــة إىٰل روايــة البخــاري باملعنــٰى نجــد صحيحــه مملــوءًا بالتقطيــع 
واإلســقاط واإلهبــام، ومــن يقــارن بــن مــا أخرجــه ومــا روي يف الصحاح واألســانيد 
جيــد ذلــك بوضــوح، وقــد أشــار الشـــّراح إىٰل مواضــع التقطيــع واإلســقاط واإلهبــام، 
ــد  ــه ال يتعمَّ منهــم ابــن حجــر العســقاين يقــول: )وهــو يقتضـــي - أي تقطيعــه - أنَّ

ــه()17(. ــع إســناده ومتن ــًا معــادًا بجمي ــه حديث ج يف كتاب أن خُيــرِّ
ــع  ــي يف موض ــر الباق ــّم ال يذك ــن ث ــض املت ــٰى بع ــاره ع : اقتص ــن أنَّ ــه م ر ل ــرِّ وُي
ــٰى  ــا ع ــذوف موقوف ــون املح ــث يك ــب إالَّ حي ــك يف الغال ــه ذل ــع ل ــه ال يق ــر، فإنَّ آخ
الصحــايب وفيــه يشء قــد يكــم برفعــه فيقتصـــر عــٰى اجلملــة التــي يكــم هلــا بالرفــع 

ــه)18(. ــه بموضــوع كتاب ــق ل ــه ال تعّل ويــذف الباقــي، ألنَّ
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مــع أنَّ الواقــع خافــه، فلمســات العمــد يف احلــذف والتقطيــع واضحــة، 
.Kالبيــت أهــل  وخصوصــًا يف فضائــل 

ــن  ــراف اب ــر  اع ــاري، نذك ــث البخ ــر يف أحادي ــع الكث ــد وق ــام: فق ــاين: اإلهب الث
ــال: ــقاين، ق ــر العس حج

ــد مســلم: )إىٰل  ــاين. ووقــع عن ــات البخــاري كّلهــا عــٰى إهبــام الث )واتَّفقــت رواي
ــه وهــم()19(. ثــور(، فقيــل: إنَّ البخــاري أهبمــه عمــدًا ملــا وقــع عنــده أنَّ

ــا:  ــن أهنَّ ــر م ــر وعم ــيQ يف أيب بك ــن ع ــاري رأي أمــر املؤمن ــم البخ وأهب
»كاذبــان، آثــان، غــادران، خائنــان«)20(.

فقــد جــاء يف روايــة ســعيد بــن ُعَفــر: )وأقبــل ]عمــر[ عــٰى عــّي وعّبــاس: تزعان 
أنَّ أبــا بكر كــذا وكــذا()21(.

وكــذا يف روايــة عبــد اهلل بــن يوســف: )وأقبــل عــٰى عــّي وعّبــاس: تزعــان أنَّ أبــا 
بكــر فيهــا كــذا()22(.

قــال ابــن حجــر العســقاين: )وقولــه: )تزعــان أنَّ أبــا بكــر فيهــا كــذا(، هكــذا هنــا 
وقــع باإلهبــام، وقــد بيَّنــت يف رشح الروايــة املاضيــة يف فــرض اخلمــس أنَّ تفســر ذلــك 

وقــع يف روايــة مســلم، وخلــت الروايــة املذكــورة عــن ذلــك إهبامــًا وتفســرًا()23(.
م�سلم و�سحيحه:

هــو مســلم بــن احلّجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن كوشــاذ الُقَشــري النيســابوري، 
صاحــب )الصحيــح()24(.

لـــاَّ اســتوطن البخــاري نيســابور أكثــر مســلم مــن االختــاف إليــه، فلــاَّ وقــع بن 
حمّمــد بــن ييــٰى والبخــاري مــا وقــع يف مســألة اللفــظ، ونــادٰى عليــه، ومنــع النــاس 
مــن االختــاف إليــه، حتَّــٰى ُهِجــَر وخــرج مــن نيســابور يف تلــك املحنــة، قطعــه أكثــر 
ــه مل يتخلَّــف عــن زيارتــه، فُأهنــي إىٰل حمّمــد بــن ييٰى أنَّ مســلم  النــاس غــر مســلم، فإنَّ
ــه عوتــب عــٰى ذلــك باحلجــاز والعــراق  بــن احلّجــاج عــٰى مذهبــه قديــًا وحديثــًا، وأنَّ
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ومل يرجــع عنــه، فلــاَّ كان يــوم جملــس حمّمــد بــن ييــٰى قــال يف آخــر جملســه: أاَل مــن 
ــه،  ــرداء فــوق عامت ــه أن يضـــر جملســنا، فأخــذ مســلم ال ــال باللفــظ فــا يــلُّ ل ق

وقــام عــٰى رؤوس النــاس، وخــرج مــن جملســه)25(.
وعــن ســعيد بــن عمــرو الرذعــي، قــال: شــهدت أبــا زرعــة الــرازي ذكــر كتــاب 
فــه مســلم بــن احلّجــاج، فقــال يل أبــو زرعــة: هــؤالء قــوم أرادوا  الصحيــح الــذي ألَّ
فــوا كتابــًا مل ُيســَبقوا إليــه ليقيمــوا  فون بــه، ألَّ التقــّدم قبــل أوانــه، فعملــوا شــيئًا يتشــوَّ
ألنفســهم رياســة قبــل وقتهــا. وأتــاه ذات يــوم وأنــا شــاهد رجــل بكتــاب الصحيــح 
مــن روايــة مســلم، فجعــل ينظــر فيــه، فــإذا حديــث عن أســباط بــن نصـــر، فقــال  أبو 
زرعــة: مــا أبعــد هــذا مــن الصحيــح، ُيدِخــل يف كتابــه أســباط بــن نصـــر. ثــّم رأٰى يف 

ل)26(. كتابــه قطــن بــن نســر، فقــال يل: وهــذا أطــمُّ مــن األوَّ
قــال أبــو عــّي احلســن بــن عــّي النيســابوري: )مــا حتــت أديــم الســاء أصــحُّ مــن 

كتــاب مســلم(.
ــل كتــاب مســلم عــٰى  ــو مــروان الطبنــي: )كان مــن شــيوخي مــن ُيفضِّ وقــال أب

ــاري(. ــاب البخ كت
ــة  ــن أئمَّ ــة، م ــدر، ثق ــل الق ــلم جلي ــه(: )مس ــم يف )تارخي ــن قاس ــلمة ب ــال مس وق

ــه()27(. ــد مثل ــع أح ــال: )مل يض ــح، فق ــه يف الصحي ــر كتاب ــن(، وذك ث املحدِّ
قــال النــووي: )وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن ترجيــح كتــاب البخــاري هــو املذهــب املختار 

الــذي قالــه اجلاهــر وأهــل اإلتقان واحلــذق والغــوص عــٰى أرسار احلديــث()28(.
قلــت: إنَّ القــوم بالغــوا يف تصحيــح البخــاري ومســلم، ويف املقابــل أيضــًا هنــاك 
ــا،  ته ــٰى صحَّ ــوم ع ــاق املزع ــرد االتِّف ــذا يط ــا، وه ــن فيه ــك وطع ــض ذل ــن رف م
ــد  ــه عن ــث وتبويب ــط احلدي ــث ضب ــن حي ــت م ــا عرف ــلم ك ــح مس ــح صحي واملرجَّ

ــاري. ــن البخ ــلم م مس
قــال األلبــاين: )فأقــول: هــذا الشــذوذ يف هــذا احلديــث مثال مــن عشـــرات األمثلة 

يح
صح

 ال
ي

 ف
 Q

ي 
هد

م
 ال

ث
دي

حا
ر أ

ك
 أن

من
ى 

عل
دّ 

الر
ي 

 ف
يح

صر
 ال

ول
لق

ا



275

بــون لـــ )صحيــح البخــاري(،  التــي تــدلُّ عــٰى جهــل بعــض الناشــئن الــذي يتعصَّ
وكــذا لـــ )صحيــح مســلم( تعّصبــًا أعمــٰى، ويقطعــون بــأنَّ كلَّ مــا فيهــا صحيــح! 
ويقابــل هــؤالء بعــض الكّتــاب الذيــن ال يقيمــون لـــ )الصحيحــن( وزنــًا، فــرّدون 

مــن أحاديثهــا مــا ال يوافــق عقوهلــم وأهواءهــم()29(.
نفي ذكر املهديQ يف الصحيح:

ــه مل جيــئ ذكــر  إنَّ ممَّــا احتــجَّ بــه املنكــرون لفكــرة املخلِّــص املوعــود )املهــدي(، أنَّ
للمخلِّــص )املهــدي( يف الصحيحــن: صحيــح البخــاري، وصحيــح مســلم)30(.

ــا مل  ــلم أهنَّ ــاري ومس ــار للبخ ــهد بالفخ ــا يش ــري: )وممَّ ــن املصـ ــد أم ــال أمح ق
ــب()31(. ــن الكت ــا م ــت إىٰل غرمه ب ــث وإن ترسَّ ــذه األحادي ــا ه ب إليه ــرَّ تتسـ

ــب  ــا الكت ــث مل تروه ــال ســعد حمّمــد األزهــري: )وأمثــال هــذه األحادي وق
ــا روهتــا الكتــب  دة يف الروايــة كصحيحــي البخــاري ومســلم، وإنَّ الصحيحــة املتشــدِّ
األقــّل تشــّددًا كســنن أيب داود وابــن ماجــة والرمــذي والنســائي ومســند أمحــد()32(.

ويالحظ عليه:
ــة مــن عدمهــا، بــل  1 - عــدم إخــراج الشــيخن للحديــث ليــس مقياســًا للصحَّ
ــحَّ  ــل ص ــح، ب ــتيعاب الصحي ــا اس ــلم مل يلتزم ــاري ومس ــون البخ ــووي ك ح الن رصَّ

ــا قصــدا مجــع مجــل مــن الصحيــح)33(. ــا مل يســتوعباه، وإنَّ عنهــا تصـــريها بأهنَّ
ــو ذرٍّ  ــابوري وأب ــم النيس ــي واحلاك ــن الدارقطن ــو احلس ــظ أب ــتدرك احلاف ــد اس وق
ــا  ــد أخرج ــانيد ق ــانيدها أس ــع أنَّ أس ــلم م ــاري ومس ــا البخ ــث تركه ــروي أحادي اهل
جــاه - كــا ســيأيت  لرواهتــا يف صحيحيهــا، وذكــروا أحاديــث عــٰى رشطهــا ومل خُيرِّ

ــن. ــردِّ املنكري ــذا كاٍف ل ــك -، وه ــان ذل بي
ج يف هــذا الكتــاب إالَّ صحيحــًا، ومــا تركت  ح البخــاري قائــًا:  )مل ُأخــرِّ وقــد رصَّ

مــن الصحيح أكثــر()34(.
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وكــذا مســلم القشــري صاحــب الصحيــح، حينــا ســأله ابــن ســفيان عــن حديث 
ابــن عجــان، عــن زيــد بــن أســلم: »إذا قــرأ اإلمــاُم فأنصتــوا«، قــال: صحيــح. فقال 
ــح وضعــت  ــال مســلم: ليــس كلُّ صحي ــك ؟ ق ــُه يف كتاب ــَم مل تضْع ــن ســفيان : لِـ اب

ــا وضعــُت مــا أمجعــوا عليــه)35(. هاهنــا ، إنَّ
ــراج  ــا إخ ــلم يف تركه ــاري ومس ــش البخ ــي أن يناق ــان: )ينبغ ــن حّب ــال اب وق

ــا()36(. ــن رشطه ــي م ــث ه أحادي
ويظهــر أنَّ ابــن حّبــان اعــرض عليهــا كوهنــا ســّميا كتابيهــا )اجلامــع الصحيح(، 
، وتركــت  ح بقولــه: )مــا أدخلــت يف كتــايب اجلامــع إالَّ مــا صــحَّ إالَّ أنَّ البخــاري رصَّ

مــن الصحيــح خشــية أن يطــول الكتــاب(.
وكــذا مســلم، قــال: )إنَّــا أخرجــت هــذا الكتــاب وقلــت: هــو صحــاح، ومل أقــل: 

جــه مــن احلديــث فيــه ضعيــف()37(. ــه مــا مل ُأخرِّ إنَّ
ــر(،  ــح املختصـ ــند الصحي ــع املس ــه: )اجلام ــّمٰى كتاب ــاري س ــٰى أنَّ البخ وال خيف
ــذا  ــنن(، وه ــن الس ــر م ــح املختصـ ــند الصحي ــه بـــ )املس ــّمٰى كتاب ــًا س ــلم أيض ومس
مــة  ــا مل يســتوفيا الصحيــح يف كتابيهــا، لــذا قــال احلاكــم النيســابوري يف مقدَّ يعنــي أهنَّ
ــن  ــّح م ــه مل يص ــا أنَّ ــد منه ــا وال واح ــلم: )ومل يك ــاري ومس ــن البخ ــتدركه ع مس

ــه()38(. ج ــا ُأخرِّ ــر م ــث غ احلدي
ح  2 - وردت أحاديــث يف الصحيحــن مضامينهــا متَّصلــة باملهــدي وإن مل  ُيصـــرَّ
فيهــا باســم )املهــدي(، بيــد أنَّ هنــاك أحاديــث صحيحــة وردت يف غــر الصحيحــن 
ـــرة ملــا ُأهبــم يف صحيــح  ــَر فيهــا اســم )املهــدي(، فتكــون مفسِّ بنفــس املضامــن ُذِك

ــًا. البخــاري ومســلم، وهــذا يطــرد دعــوٰى الدعــاة، وســيأيت ذكرهــا مفصَّ
ــه إنَّــا روهتــا الكتــب األقــّل تشــّددًا كســنن  ــا زعــم ســعد األزهــري مــن أنَّ 3 - وأمَّ

أيب داود وابــن ماجــة والرمذي والنســائي ومســند أمحــد)39(.
فُيبطِلــه: أنَّ أليب عبــد الرمحــن النســائي يف الرجــال رشطــًا أشــّد مــن رشط البخاري 

.)40 ومسلم)
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ــذي  ــٰى الرم ــر أيب عيس ــاري ذك ــد األنص ــن حمّم ــد اهلل ب ــدي عب ــن ي ــرٰى ب وج
ــايب  ــلم، ألنَّ كت ــاري ومس ــاب البخ ــن كت ــع م ــدي أنف ــه عن ــال: )كتاب ــه، فق وكتاب

ــامل()41(. ــر الع ــا إالَّ املتبحِّ ــدة منه ــٰى الفائ ــف ع ــلم ال يق ــاري ومس البخ
ــه،  ت ــدم صحَّ ــي ع ــًا ال يعن ــث رصي ــلم للحدي ــاري ومس ــراج البخ ــدم إخ فع
، وهــل التــزم البخاري ومســلم  ودعــوٰى أن رشوطهــا أشــّد مــن غرهــم يف غــر حمــلِّ
يف رشطيهــا كــي تلزمنــي!؟ وســنُثبِت أنَّ هنــاك أحاديــث ُتبــرِّ باملخلِّــص )املهــدي( 

جاهــا. حــة باســمه وعــٰى رشطيهــا ومل خُيرِّ مرِّ
خ عبــد الرمحــن بــن حمّمــد بــن خلــدون املغــريب املتــوّفٰ ســنة  ــا مــا طرحــه املــؤرِّ وأمَّ
ــص املوعــود )املهــدي( واتَّبعــه املنكــرون،  )808هـــ( مــن تضعيفــه ألحاديــث املخلِّ
ــض  ــات بع ــر تعليق ــي يف ذك ه، ونكتف ــيعة يف ردِّ ــنَّة والش ــن السُّ ــاء م ــاد العل ــد أج فق

ــنَّة عليــه: أهــل السُّ
قــال أبــو الفيــض الغــاري الشــافعي: )مــا ذكــره ابــن خلــدون يف بعــض أحاديثــه 
ــة  ق ــات امللفَّ ــن التجري ــا م ــات رواهت ــه ثق ــز ب ــة، ومل رة املكذوب ــزوَّ ــل امل ــن العل م
املقلوبــة، مــع أنَّ ابــن خلــدون ليــس لــه يف هــذه الرحــاب الواســعة مــكان، وال رضب 
لــه بنصيــب وال ســهم يف هــذا الشــان، وال اســتوٰف منــه بمكيــال وال ميــزان. فكيــف 
ُيعَتمــد فيــه عليــه، ويرجــع يف حتقيــق مســائله إليــه!؟ فالواجــب دخــول البيــت مــن 
بابــه، واحلــقُّ الرجــوع يف كلِّ فــنٍّ إىٰل أربابــه، فــا ُيقَبــل تصحيــح أو تضعيــف إالَّ مــن 

ــاده()42(. حّفــاظ احلديــث ونّق
ــخ،  ــم التاري ــو عل ــه ه ــدون وختّصص ــن خل ــنُّ اب ــاين: )ف ــر الكت ــد جعف ــال حمّم ق
ــا  ــا طريقــه النقــل، واخلــراء فيــه إنَّ دون احلديــث الشـــريف ورجالــه، واحلديــث إنَّ
لــون املشــاقَّ يف ســبيل حتصيلــه، وهــم  ثــون الذيــن يقصــدون طلبــه، ويتحمَّ هــم املحدِّ

ــه()43(. ــده وُأصول ــون بقواع العارف
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خ وليــس مــن رجــال احلديــث،  قــال عبــد املحســن العّبــاد: )إنَّ ابــن خلــدون مــؤرِّ
ــي  ــل البيهق ــك بمث ــداد بذل ــا االعت ــف، وإنَّ ــح والتضعي ــه يف التصحي ــدُّ ب ــا ُيعَت ف
والعقيــي واخلّطــايب والذهبــي وابــن تيميــة وابــن القّيــم وغرهــم مــن أهــل الروايــة 
ــة الكثــر مــن أحاديــث املهــدي، فالــذي يرجــع يف ذلــك  والدرايــة الذيــن قالــوا بصحَّ
ــن  ــل اب ــرة، وعم ــور الزاخ ــرك البح ــاقية وي ــد الس ــذي يقص ــدون كال ــن خل إىٰل اب
ــاء  ــف األطّب ــب إذا خال ــل املتطبِّ ــون بعم ــا يك ــبه م ــث أش ــد األحادي ــدون يف نق خل

ــرة()44(. ــّذاق امله احل
وقــال أمحــد شــاكر: )ابــن خلــدون قــد قفــا مــا ليــس لــه بــه علــم، واقتحــم قحــًا 
متــه هتافتــًا عجيبــًا،  ــه هتافــت يف الفصــل الــذي عقــده يف مقدَّ مل يكــن مــن رجاهلــا، إنَّ
ثــن، ولــو اطَّلــع  وغلــط أغاطــًا واضحــًة. إنَّ ابــن خلــدون مل ُيِســن فهــم قــول املحدِّ

عــٰى أقواهلــم وفقههــا مــا قــال شــيئًا ممَّــا قــال()45(.
اإثبات ذكر املهديQ يف ال�سحيح:

ــول:  ــد اهلل يق ــن عب ــر ب ــمع جاب ــه س ــر أنَّ ــن أيب الزب ــنده ع ــلم بس الً: روٰى مس أوَّ
تــي يقاتلــون عــٰى احلــقِّ ظاهريــن  N يقــول: »ال تــزال طائفــة مــن ُأمَّ ســمعت النبــيَّ
إىٰل يــوم القيامــة«، قــال: »فينــزل عيســٰى بــن مريــم )صــّىٰ اهلل عليــه وســلَّم( فيقــول 
أمرهــم: تعــال صــلِّ لنــا، فيقــول: ال إنَّ بعضكــم عــٰى بعــض ُأمــراء تكرمــة اهلل هــذه 

ــة«)46(. األُمَّ
قلــت: هنــا ُأهبــم يف روايــة مســلم وأمحــد مــن هــو )أمرهــم(، إالَّ أنَّــه جاء يف مســند 
ــه، عــن  ــن منب ــة وهــب ب ــه )املهــدي( مــن رواي حًا أنَّ ــرِّ ــن أيب ُأســامة مصـ احلــارث ب
جابــر، قــال: قــال رســول اهللN: »ينــزل عيســٰى بــن مريــم فيقــول أمرهــم املهــدي: 

ــة«. تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: ال، إنَّ بعضهــم أمــر بعــض تكرمــة اهلل هلــذه األُمَّ
قــال عنــه ابــن القّيــم املتــوّفٰ ســنة )751هـــ(، والســيوطي املتــوّفٰ ســنة )911هـ(: 

)وهــذا إســناد جّيــد()47(.
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وأخرجه أبو نعيم األصبهاين املتوّفٰ سنة )430هـ( يف األربعن)48(.
ــزل  ــًا: »ين ــحَّ مرفوع ــنة )974هـــ(: )وص ــوّفٰ س ــي املت ــر اهليتم ــن حج ــال اب وق
عيســٰى بــن مريــم فيقــول أمرهــم املهــدي: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: ال، إنَّ بعضكــم 

ــة«()49(. ــة عــٰى بعــض تكرمــة اهلل هــذه األُمَّ أئمَّ
قــال األلبــاين: )وأصــل احلديــث يف صحيــح مســلم )ج 1/ ص 95( مــن طريــق 
ُأخــرٰى عــن جابــر )ريض اهلل عنــه(...، فاألمــر يف هــذه الروايــة هو املهــدي يف حديث 

ـــر هلــا، وبــاهلل التوفيــق()50(. الرمجــة، وهو مفسِّ
ثانيــًا: روٰى البخــارٰى ومســلم عــن أيب هريــرة، قــال: قــال رســول اهللN: »كيــف 

أنتــم إذا نــزل ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم منكــم«)51(.
قلــت: هنــا وقــع اإلهبــام يف عجــز احلديــث: »وإمامكــم منكــم«، ومل ُيبــنَّ مــن هــو 
اإلمــام، إالَّ أنَّ هنــاك أحاديــث ُتثبِــت أنَّ الــذي يــؤمُّ عيســٰى بــن مريــم هــو املهــدي، 
ـــر احلديــَث الشـــراُح مــن أنَّ املــراد مــن اإلمامــة يف احلديــث اإلمامــة الكــرٰى،  وفسَّ
ومصداقــه املهــدي، أي ينــزل ابــن مريــم فيكــم حكــًا وعــدالً يف زمــان يكــون فيــه 

إمامكــم املهــدي)52(.
وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو، قــال: )املهــدي الــذي ينــزل عليــه عيســٰى بــن مريــم، 

.)53()Lوُيصــّي خلفــه عيســٰى
ــة، وهــو الــذي يــؤمُّ عيســٰى  وعــن ابــن ســرين، قــال: )املهــدي مــن هــذه األُمَّ

بــن مريــم()54(.
وقــال أبــو احلســن اخلســعي اآلبــدي يف )مناقــب الشــافعي(: )تواتــرت األخبــار 
ــة، وأنَّ عيســٰى ُيصــّي خلفــه(، ذكــر ذلــك رّدًا للحديــث  بــأنَّ املهــدي مــن هــذه األُمَّ

ــه: »وال مهــدي إالَّ عيســٰى«)55(. ــن ماجــة عــن أنــس، وفي الــذي أخرجــه اب
وقــال الكشــمري الديوبنــدي يف )فيــض البــاري(: »كيــف أنتــم إذا نــزل ابــن مريم 
ــه اإلمــام املهــدي،  ــادر من ــة، واملتب ــه حالي ــواو في فيكــم وإمامكــم منكــم«، قــال: )ال

فُســّمي إمامــًا وعيســٰى حكــًا عــدالً()56(.
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ثالثــًا: روٰى مســلم بســنده عــن أيب ســعيد وجابــر بــن عبــد اهلل، قــاال: قــال رســول 
ه«)57(. ــم املــال وال يعــدُّ اهللN: »يكــون يف آخــر الزمــان خليفــة ُيقسِّ

ــاء  ــد ج ــة، وق ــو اخلليف ــن ه ــنَّ م ــة(، ومل ُيب ــظ )خليف ــام يف لف ــع اإلهب ــت: وق قل
ــه:  ــد، ولفظ ــه أمح ــا أخرج ــدي ك ــه امله ــر أنَّ ــن بش ــاء ب ــة الع ــًا يف رواي ح موضَّ
ــؤ  ــاس وزالزل، فيمل ــن الن ــاف م ــٰى اخت ــي ع ت ــث يف ُأمَّ ــدي، ُيبَع ــركم بامله ـ »ُأبشِّ
األرض قســطًا وعــدالً كــا ُمِلَئــت جــورًا وظلــًا، يرضـــٰى عنه ســاكن الســاء وســاكن 
ة بن  ــم املــال صحاحــًا«، فقــال لــه رجــل: مــا صحاحــًا؟ قــال: »بالســويَّ األرض، ُيقسِّ
ــة حمّمــدN غنــًى، ويســعهم عدلــه حتَّــٰى يأمــر  النــاس«، قــال: »ويملــؤ اهلل قلــوب ُأمَّ
ــاس إالَّ رجــل،  ــا يقــوم مــن الن ــه يف مــال حاجــة؟ ف ــادي فيقــول: مــن ل ــًا فين منادي
فيقــول: ائــت الســّدان - يعنــي اخلــازن -، فقــل لــه: إنَّ املهــدي يأمــرك أن تعطينــي 

ــه يف حجــره...«)58(. ــٰى إذا جعل ــه: احــث، حتَّ مــاالً، فيقــول ل
ــر،  ــار كث ــٰى باختص ــو يع ــانيد، وأب ــد بأس ــي: )رواه أمح ــر اهليتم ــن أيب بك ــال اب ق

ــاة()59(. ــا ثق ورجاهل
ــو  ــر، وه ــن بش ــاء ب ــر الع ــلم، غ ــال مس ــاة رج ــه ثق ــاين: )ورجال ــال األلب وق
ــم )ج 4/ ص  ــد احلاك ــه عن ــٰى بعض ــع ع ــد توب ــن ق ــب، لك ــا يف التقري ــول، ك جمه

.)60())558
قلــت: ذكــره ابــن حّبــان املتــوّفٰ ســنة )354هـــ( يف كتابــه )الثقــاة(، فقــال: )العاء 
ــه  بــن بشــر املــزين مــن أهــل البصـــرة، يــروي عــن أيب الصديــق الناجــي. روٰى عن

معــّىٰ بــن زيــاد()61(.
ويمكــن القــول: إنَّ هــؤالء الذيــن رمــوا العــاء باجلهالــة اعتمــدوا عــٰى قــول عــّي 

بــن املدينــي الذي قــال عنــه: جمهــول)62(.
ــح إىٰل  ــاب الضعفــاء الكبــر، فقــال: )جن ــن املدينــي ذكــره العقيــي يف كت وعــّي ب

ــة()63(. ــن أيب دواد واجلهمي اب
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ــن بشــر  ــة رّس عــدم إخــراج البخــاري ومســلم حلديــث العــاء ب ويمكــن معرف
كــون ابــن املدينــي رمــاه باجلهالــة، وحكــٰى مســلمة أنَّ عــّي بــن املدينــي ألَّــف كتــاب 
العلــل، وكان ضنينــًا بــه، فغــاب يومــًا يف بعــض ضياعــه، فجــاء البخــاري إىٰل بعــض 
ــه إىٰل  ــه، فدفع ــاه ل ــدًا، فأعط ــًا واح ــاب يوم ــرٰى الكت ــٰى أن ي ــال ع ــه بامل ــه وراغب بني
ــم بشـــيء، فأجابــه البخــاري  ه إليــه، فلــاَّ حضـــر عــّي تكلَّ النّســاخ فكتبــوه لــه، وردَّ
بنــصِّ كامــه مــرارًا، ففهــم القضيَّــة، واغتــمَّ لذلــك، فلــم يــزل مغمومــًا حتَّــٰى مــات 
بعــد يســر، واســتغنٰى البخــاري عنــه بذلــك الكتــاب، وخــرج إىٰل خراســان، ووضــع 

كتابــه الصحيــح، فعظــم)64(.
ــة التــي حكاهــا  ــا القصَّ ومل يرتــض بذلــك ابــن حجــر العســقاين، فقــال عنــه: )وأمَّ
، لظهــور فســادها، وحســبك  ــة عــن الــردِّ ــا غنيَّ ــق بالعلــل البــن املدينــي، فإهنَّ فيــا يتعلَّ
ــن  ــل الب ــاده، وأنَّ العل ــًا بب ــّي كان مقي ــات ع ــاَّ م ــاري لـ ــناد، وأنَّ البخ ــا إس ــا ب أهنَّ
املدينــي قــد ســمعها منــه غــر واحــد غــر البخــاري، فلــو كان ضنينــًا هبــا مل خُيِرجهــا()65(.
ــي،  ــن املدين ــّي ب ــيخه ع ــف ش ــٰى تضعي ــد ع ــاري اعتم ــإنَّ البخ ــك ف ــع ذل فم
ــي.  ــر اهليثم ــن أيب بك ــق اب ــاة(، وتوثي ــه )الثق ــان يف كتاب ــن حّب ــره اب ــه ذك ــا أنَّ ويكفين
تــي املهدي  وهنــاك أحاديــث جــاءت بنفــس املضمــون، مــن قبيــل قولــهN: »يف ُأمَّ
ــا ذاك؟  ــا: وم ــال: قلن ــاك -«، ق ــد الش ــعًا - زي ــبعًا أو تس ــًا أو س ــش مخس ــرج، يعي خي
ــي«،  ــي اعطن ــدي اعطن ــا مه ــول: ي ــل فيق ــه رج ــيء إلي ــال: »فيج ــنن«، ق ــال: »س ق
ــو عيســٰى: هــذا حديــث  ــه مــا اســتطاع أن يملــه«. قــال أب ــه يف ثوب قــال: فيحثــي ل

ــاين: حســن)66(. ــه األلب حســن. وأعقب
وقال ابن أيب بكر اهليثمي: )رواه الطراين يف األوسط، ورجاله ثقاة()67(.

نه األلباين)68(. ورواه ابن ماجة يف صحيحه، وحسَّ
ــة يف  ــث صحيح ــو داود أحادي ــذي وأب ــي: )روٰى الرم ــص القرطب ــو حف ــال أب ق

ــدي()69(. ــّمياه بامله ــة، وس ــذا اخلليف ه
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رابعــًا: روٰى مســلم بســنده عــن عبيــد اهلل بــن القبطيَّــة، قــال: دخــل احلــارث بــن 
ــأالها  ــن، فس ــَلمة ُأمِّ املؤمن ــٰى ُأمِّ َس ــا ع ــا معه ــوان وأن ــن صف ــد اهلل ب ــة وعب أيب ربيع
ــال  ــت: ق ــر، فقال ــن الزب ــام اب ــك يف أّي ــه، وكان ذل ــف ب ــذي خُيَس ــش ال ــن اجلي ع
ــن  ــداء م ــوا ببي ــإذا كان ــث، ف ــه بع ــث إلي ــت، فُيبَع ــذ بالبي رســول اهللN: »يعــوذ عائ
ــا إنَّــا قالــت: ببيــداء مــن  األرض ُخِســَف هبــم«، قــال: فلقيــت أبــا جعفــر، فقلــت: إهنَّ

ــة)70(. ــداء املدين ــا لبي ، واهلل إهنَّ ــر: كاَّ ــو جعف ــال أب األرض، فق
ــه،  ــف ب ــذي خُيَس ــش ال ــك اجلي ــة ذل ــن معرف ــه ع ــم في ــث ُأهب ــذا احلدي ــت: ه قل
ــن  ــو م ــفياين، وه ــه الس ــًا أنَّ ح ــلم موضَّ ــاري ومس ــر البخ ة يف غ ــدَّ ــرق ع ــاء بط وج
ح ببعضهــا باســم )املهــدي(، فعــن أيب هريــرة،  عامــات ظهــور )املهــدي(، وقــد رُصِّ
ــق،  ــق دمش ــفياين يف عم ــه: الس ــال ل ــل يق ــرج رج ــول اهللN: »خي ــال رس ــال: ق ق
ــٰى يبقــر بطــون النســاء، و يقتــل الصبيــان،  ــة مــن يتبعــه مــن كلــب، فيقتــل حتَّ وعامَّ
ــل  ــن أه ــل م ــرج رج ــة، وخي ــب تلع ــع ذن ــٰى ال يمن ــا، حتَّ ــس فيقتله ــم قي ــع هل فتجم
ة، فيبلــغ الســفياين، فيبعــث إليــه جنــدًا مــن جنــده، فيهزمهــم، فيســر  ــرَّ بيتــي يف احلَ
إليــه الســفياين بمــن معــه حتَّــٰى إذا صــار ببيــداء مــن األرض ُخِســَف هبــم، فــا ينجــو  
منهــم إالَّ املخــر عنهــم«. قــال احلاكــم: )هــذا حديــث صحيــح عــٰى رشط الشــيخن، 

ــلم()71(. ــاري ومس ــٰى رشط البخ ــص: )ع ــي يف التلخي ــه الذهب ــاه(، وأعقب ج ومل خُيرِّ
ــة  ــول: )عام ــرو يق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــاد امل ــن مح ــرج اب وأخ

ــه()72(. ــة خروج ــو  عام ــش، فه ــداء بجي ــون بالبي ــف يك ــدي خس ــروج امله خ
ــن  ــدي م ــول: »امله ــول اهللN يق ــمعت رس ــت: س ــَلمة، قال ــن ُأمِّ َس ــًا: ع خامس

ــة«. ــد فاطم ــن ول ــريت م ع
قلــت: هــذا احلديــث أشــار ابــن حجــر اهليتمــي واملتَّقــي اهلنــدي وحمّمــد بــن عــّي 
الصّبــان وحســن احلمــزاوي املالكــي إىٰل إخراجــه يف صحيــح مســلم وســنن أيب داود 

وســنن النســائي وســنن ابــن ماجــة وســنن البيهقــي وآخــرون.
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قــال ابــن حجــر اهليتمــي املتــوّفٰ ســنة )974هـــ(: )ومــن ذلــك مــا أخرجه مســلم 
ــن  ــريت م ــن ع ــدي م ــرون: »امله ــي وآخ ــة والبيهق ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس وأب

ولــد فاطمــة«()73(.
وكــذا املتَّقــي اهلنــدي املتــوّفٰ ســنة )975هـــ( يف كنــز العــّال: )»املهــدي مــن عريت 

مــن ولــد فاطمــة«. )د، م عــن ُأمِّ َســَلمة(()74(. 
ــه،  مت ــي يف مقدَّ ــه املتَّق ــد بيَّن ــلم، وق ــح مس ــز إىٰل صحي ــز )م( يرم ــٰى أنَّ رم وال خيف

ــلم )م(...()75(. ــاري )خ(، وملس ــزت للبخ ــال: )رم ق
وكــذا أشــار حمّمــد بــن عــّي الصّبــان املتــوّفٰ ســنة )1206هـــ( إىٰل وجــود احلديــث 
ــلم  ــرج مس ــان، أخ ــر الزم ــدي آخ ــم مه ــا أنَّ منه ــال: )ومنه ــلم، فق ــح مس يف صحي
ــن  ــريت م ــن ع ــدي م ــرون: »امله ــي وآخ ــة والبيهق ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس وأب

ــة«()76(. ــد فاطم ول
وأيضًا حسن احلمزاوي املالكي املتوّفٰ سنة )1303هـ()77(.

فائدة:
ــل  ــد أه ــروف عن ــذف مع ــدسِّ واحل ــج ال ــم أنَّ منه ــارئ الكري ــٰى الق ــٰى ع ال خيف
العنــاد يف حتريــف احلقائــق الــواردة يف فضــل أهــل البيــتK، فتجــد الكــمَّ اهلائــل 

ــت. ف رت وُحذِّ ــق ُزوِّ ــن احلقائ م
ــهورة،  ــت مش ــنن أصبح ــب الس ــانيد وكت ــن املس ــث م ــذف األحادي ــة ح وعملي
وخصوصــًا الطبعــات احلديثــة التــي ال ختلــو مــن احلــذف والنقــص املتعّمــد، ونخصُّ 
بالذكــر صحيــح البخــاري ومســلم، فــإنَّ الوّهابيــة طبعوهــا طبعــات جديــدة 
حــة، وقــد طالتهــا يــد التحريــف، فــإذا احتــجَّ اإلمامــي عــٰى خصومــه بحديــث  ومنقَّ
ــث يف  ــذا احلدي ــود هل ــأن ال وج ــوم ب ــم اخلص ــلم ردَّه ــاري أو مس ــح البخ يف صحي
ــث. ــذا احلدي ــن ه ــو م ــخة ختل ــتنجد بنس ــل يس ــلم، وبالفع ــاري ومس ــح البخ صحي

عة يف األسواق. فة موزَّ وعند املراجعة يتبنَّ أنَّ هناك نسخًا حمرَّ
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ــَع فيهــا صحيــح البخــاري ومســلم عــٰى شــكل كتــب  وهنــاك طريقــة ُأخــرٰى ُطبِ
وأجــزاء صغــرة، بدعوٰى التســهيل عــٰى القــارئ، بعنوان )خمتصـــر صحيــح البخاري 
البــن أيب مجــرة األندلســـي املتــوّفٰ ســنة 695 هـــجرية(، و)خمتصـــر صحيــح مســلم 
ــق كتــاب )خمتصـــر  لزكــي الديــن املنــذري املتــوّفٰ ســنة 656 هجريــة(، إذ يقــول حمقِّ
البخــاري( عــّي بــن نايــف الشــحود: )فهــذا خمتصـــر صحيــح اإلمــام البخــاري البن 
أيب مجــرة األندلســـي )رمحــه اهلل( واملتــوّفٰ ســنة )695هـــ( أو )699هـ(، وقد ســارت 

دة()78(. شــهرته يف ســائر األقطــار، ورشحــه كثــرون، وقــد ُطبِــَع طبعــات متعــدِّ
ــا  ــة بعضه ــة بالقديم ــخ احلديث ــة النس ــب بمقارن ــذا التاع ــف ه ــن كش ويمك
ثــون عــن الصحيحــن، كــا هــو احلديــث املذكــور  ببعــض، وبــا نقلــه احلّفــاظ واملحدِّ

ــلم. ــح مس ــوده يف صحي ــاء بوج ــن العل ــة م ــرف أربع ــث اع حي
وكذا احلديث املشهور: »من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«. 

 N يقــول ابــن تيميــة: )مــن روٰى هــذا؟ وأيــن إســناده؟ بــل واهلل مــا قالــه الرســول
ــا املعــروف مــا روٰى مســلم: »... مــن خلــع يــدًا مــن طاعــة لقــي اهلل يــوم  هكــذا، وإنَّ

ــة لــه، ومــن مــات وليــس يف عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة«()79(. القيامــة وال حجَّ
ــه  ــوا ألفاظ ف ــاد حرَّ ــل العن ــر أنَّ أه ــلم، غ ــح مس ــروي يف صحي ــث م إنَّ احلدي
ــٰى لــو كان  ـــره بطاعــة الســلطان حتَّ بألفــاظ ُتغــرِّ معنــٰى كام رســول اهللN، وُتفسِّ

ــرًا. ــقًا جائ فاس
وكذا األحاديث الواردة يف الكتب األُخرٰى حيث جرٰى هلا نفس التبديل.

واللطيــف أنَّ احلديــث مشــهور بلفــظ: »مــن مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات 
ــه أخرجه مســلم  ثــون يف كتبهــم، واعرفــوا بأنَّ ميتــة جاهليــة«، وذكــره احلّفــاظ واملحدِّ

يف صحيحــة.
قــال ابــن أيب الوفــاء: )وقولــهQ يف صحيــح مســلم: »مــن مــات ومل يعــرف إمــام 
زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، معنــاه: مل يعــرف مــن جيــب عليــه االقتــداء واالهتــداء 

بــه يف أوانــه()80(.
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وقــال مــا عــّي القــارئ: )ومــن مــات وليــس يف عنقــه بيعــة، أي إلمــام، مــات ميتــة 
جاهليــة، وهــو معنــٰى مــا اشــتهر عــٰى األلســنة. وذكــره الســعد يف رشح العقائــد مــن 

حديــث: »مــن مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، رواه مســلم()81(.
ــاب  ــاد وأذن ــل العن ــا أه ــب هب ــي تاع ــث الت ــن األحادي ــر م ــال الكث ــذا ح وه
الســاطن، ومنهــا حديــث الثقلــن املتواتــر فبدلــوا يف بعــض ألفاظــه كلمــة )عــريت(، 
 ،Kــه ــل بيت ــّي وأه ــوا ع ــمها منافس ــة رس ــي خطَّ ــنَّتي(، وه ــا )ُس ــوا مكاهن فوضع
ة، وعاقــب عمــر بــن اخلّطــاب عــٰى مــن يــروي  ــة احلديــث بشــدَّ حيــث منعــوا كتاب
ــم،  ــا يف كتبه ــرون ك ــل يفتخ ــك، ب ــون بذل ــم يعرف ــول اهللN، وه ــن رس ــًا ع حديث
ت هــذه احلالــة ســنوات طــوال حتَّــٰى نســـي النــاس  ويعّدوهنــا منقبــًة لعمــر، واســتمرَّ

.)82(Nــول اهلل ــث رس حدي
عىل رشطهام ومل خُيّرجاه:

ــث  ــع األحادي ــتوفيا مجي ــن مل يس م أنَّ الصحيح ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ ــنَّ م ــا تب بعدم
ــا، أو  ــٰى رشطه ــة وع ــث الصحيح ــر األحادي ــرع بذك ــا، ن ــة وباعرافه الصحيح

ــاه. ج ــا، ومل خُيرِّ رشط أحدمه
ــل  ــرج رج ــول اهللN: »خي ــال رس ــال: ق ــرة، ق ــن أيب هري ــم ع ــرج احلاك 1 - أخ
ــٰى  ــل حتَّ ــة مــن يتبعــه مــن كلــب، فيقت ــه: الســفياين يف عمــق دمشــق، وعامَّ ــال ل يق
ــٰى ال يمنــع  يبقــر بطــون النســاء، ويقتــل الصبيــان، فتجمــع هلــم قيــس فيقتلهــا، حتَّ
ــث  ــفياين، فيبع ــغ الس ة، فيبل ــرَّ ــي يف احلَ ــل بيت ــن أه ــل م ــرج رج ــة، وخي ــب تلع ذن
ــٰى إذا صــار  إليــه جنــدًا مــن جنــده، فيهزمهــم، فيســر إليــه الســفياين بمــن معــه، حتَّ
ببيــداء مــن األرض ُخِســَف هبــم، فــا ينجــو منهــم إالَّ املخــر عنهــم«. قــال احلاكــم 
ــه  ــاه(، وأعقب ج ــيخن، ومل خُيرِّ ــٰى رشط الش ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــابوري: )ه النيس

ــلم()83(. ــاري ومس ــٰى رشط البخ ــص: )ع ــي يف التلخي الذهب
ــوم  ــا إالَّ ي ــن الدني ــَق م ــو مل يب N: »ل ــيِّ ــن النب ــّي، ع ــن ع ــد، ع ــرج أمح 2 - أخ

ــورًا«. ــت ج ــا ُمِلَئ ــدالً ك ــا ع ــا يملؤه ــًا منّ ( رج ــلَّ ــزَّ وج ــث اهلل )ع لبع
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ــن  ــر ب ــر فط ــيخن، غ ــال الش ــات، رج ــه ثق ــؤوط: )رجال ــعيب األرن ــق ش تعلي
ــاب  ــه أصح ــره، وروٰى ل ــًا بغ ــاري مقرون ــد البخ ــد عن ــث واح ــه حدي ــة، فل خليف

ــنن()84(. الس
ــول اهلل ــه(: أنَّ رس ــدري )ريض اهلل عن ــعيد اخل ــن أيب س ــم ع ــرج احلاك 3 - أخ
تــي املهــدي، يســقيه اهلل الغيــث، وخُتــِرج األرض نباهتــا،  N قــال: »خيــرج يف آخــر ُأمَّ
ــًا -  ــبعًا أو ثاني ــش س ــة، يعي ــم األُمَّ ــية، وتعظ ــر املاش ــًا، وتكث ــال صحاح ــي امل وُيعط
ــاه(،  ج ــناد، ومل خُيرِّ ــح اإلس ــث صحي ــذا حدي ــم: )ه ــال احلاك ــًا -«. ق ــي حجج يعن

ــح()85(. ــص: )صحي ــي يف التلخي ــه الذهب وأعقب
وقال الغاري: )رجاله كّلهم ثقاة عٰى رشط مسلم()86(.

4 - أخــرج احلاكــم، عــن ثوبــان، قــال: قــال رســول اهللN: »يقتتــل عنــد كنزكــم 
ثاثــة كّلهــم ابــن خليفــة، ثــّم ال يصــر إىٰل واحــد منهــم، ثــّم تطلــع الرايــات الســود 
ِقَبــل املشـــرق، فيقاتلونكــم قتــاالً مل يقاتلــه قــوم«، ثــّم ذكــر شــيئًا فقــال: »إذا رأيتمــوه 

ــه خليفــة اهلل املهــدي«. فبايعــوه، ولــو حبــوًا عــٰى الثلــج، فإنَّ
قــال احلاكــم: )هــذا حديــث صحيــح عــٰى رشط الشــيخن(، وأعقبــه الذهبــي يف 

التلخيــص: )عــٰى رشط البخــاري ومســلم()87(.
5 - أخــرج نعيــم بــن مّحــاد بســنده عــن احلــارث بــن يزيــد، قــال: ســمعت عبــد 
اهلل بــن زريــر الغافقــي يقــول: ســمعت علّيــًا )رضـــي اهلل عنــه( يقــول: »الفتــن أربــع: 
فتنــة الســـّراء، وفتنــة الضـــّراء، وفتنــة كــذا«، فذكــر معــدن الذهــب، »ثّم خيــرج رجل 

N ُيصِلــح اهلل عــٰى يديــه أمرهــم«)88(. مــن عــرة النبــيِّ
قال السيوطي: )بسند صحيح عٰى رشط مسلم()89(.

N، قــال: »لــو  6 - أخــرج أبــو داود وأمحــد عــن عــّي )ريض اهلل عنــه(، عــن النبــيِّ
مل يبــَق مــن الدهــر إالَّ يــوم لبعــث اهلل رجــًا مــن أهــل بيتــي يملؤهــا عــدالً كــا ُمِلَئــت 

جورًا«)90(.
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قال أمحد الغاري فيه: )صحيح عٰى رشط البخاري ومسلم()91(.
تتمة البد منها: ـ 

فبعد اثبات كوهنا يف الصحاح فهي كذلك متواترة عندهم: ـ 
:Qتواتر اأحاديث املهدي

إنَّ أحاديــث املخلِّــص املوعــود )املهــدي( أشــهر مــن أن نــدلَّ عليهــا، وقــد بلغــت 
ــه معرفــة باحلديــث صحيحــه مــن  ــر املعنــوي، ومــن طعــن هبــا فليــس ل حــدَّ التوات
ــر  ــوا بتوات ح ــن رصَّ ث ــاظ واملحدِّ ــاء واحلّف ــن العل ــة م ــر مجل ــا نذك ــقيمه، وهاهن س

ــدي(. ــث )امله أحادي
1 - قــال أبــو احلســن اآلبــري: )قــد تواتــرت األخبــار، واســتفاضت بكثــرة رواهتا 
ــه مــن أهــل بيتــه، وأنَّه يملــؤ األرض عــدالً، وأنَّــه خيرج  عــن املصطفــٰى بخروجــه، وأنَّ
مــع عيســٰى عــٰى نبيِّنــا وعليــه أفضــل الصــاة والســام، فيســاعده عــٰى قتــل الدّجــال 

ــة، وُيصــّي عيســٰى خلفــه()92(. ــه يــؤمُّ هــذه األُمَّ ببــاب لــدٍّ بــأرض فلســطن، وأنَّ
2 - قــال حمّمــد رســول الرزنجــي: )أحاديــث وجــود املهــدي، وخروجــه آخــر 
ــر  ــدَّ التوات ــت ح ــة، بلغ ــد فاطم ــن ول ــول اهلل، وم ــرة رس ــن ع ــه م ــان، وأنَّ الزم

ــا()93(. ــٰى إلنكاره ــا معن ــوي، ف املعن
ــل: ال  ــٰى قي ــدي حتَّ ــوال يف امله ــرت األق ــد كث ــفاريني: )ق ــد الس ــال حمّم 3 - ق
ــٰى،  ــر عيس ــدي غ ــقِّ أنَّ امله ــل احل ــه أه ــذي علي ــواب ال ــٰى، والص ــدي إالَّ عيس مه
ــه خيــرج قبــل نــزول عيســٰى، وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتَّــٰى بلغــت حــدَّ  وأنَّ
ــم()94(. ــن معتقداهت ــدَّ م ــٰى ُع ــنَّة حتَّ ــاء السُّ ــن عل ــك ب ــاع ذل ــوي، وش ــر املعن التوات

ــان: )وقــد تواتــرت األخبــار عــن النبــيِّ بخروجــه،  4 - قــال حمّمــد بــن عــّي الصّب
ــه يســاعد عيســٰى عــٰى قتــل الدجال  ــه يملــؤ األرض عــدالً، وأنَّ ــه مــن أهــل بيتــه، وأنَّ وأنَّ

ــة، وُيصــّي عيســٰى خلفــه()95(. ــه يــؤمُّ هــذه األُمَّ ببــاب لــدٍّ بــأرض فلســطن، وأنَّ
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ــو  ــدي ه ــاء أنَّ امله ــه العل ــق علي ــذي اتَّف ــويدي: )وال ــن الس ــد أم ــال حمّم 5 - ق
ــه يملــؤ األرض عــدالً، واألحاديــث يف ظهــوره كثــرة()96(. القائــم يف آخــر الوقــت، وأنَّ
ــن  ــي يمك ــدي الت ــواردة يف امله ــث ال ــوكاين: )واألحادي ــي الش ــال القاضـ 6 - ق
الوقــوف عليهــا مخســون حديثــًا، فيهــا الصحيــح واحلســن والضعيــف املنجــر، وهــي 
متواتــرة بــا شــكٍّ وال شــبهة، بــل يصــدق وصــف التواتــر عــٰى مــا هــو دوهنــا()97(.
7 - قــال أمحــد زينــي دحــان: )واألحاديــث التــي جــاء فيهــا ذكــر ظهــور املهــدي 
ــو  ــف وه ــو ضعي ــا ه ــا م ــن، وفيه ــح واحلس ــو الصحي ــا ه ــا م ــرة، فيه ــرة ومتوات كث
ــٰى صــارت تفيــد  األكثــر، لكنَّهــا لكثرهتــا وكثــرة خمرجيهــا يقــّوي بعضهــا بعضــًا حتَّ
ــه  ــة، وأنَّ ــد فاطم ــن ول ــه م ــوره، وأنَّ ــن ظه ــدَّ م ــه ال ب ــه أنَّ ــوع ب ــن املقط ــع، لك القط

ــدالً()98(. ــؤ األرض ع يمل
ــٰى  ــدي[ ع ــه ]امله ــواردة في ــث ال ــي: )واألحادي ــق القنوج ــد صّدي ــال حمّم 8 - ق

ــا()99(. ــنن وغره ــي يف الس ــر، وه ــدَّ التوات ــغ ح ــّدًا تبل ــرة ج ــا كث ــاف رواهت اخت
ــه يف آخــر  9 - قــال منصــور عــّي ناصــف: )اشــتهر بــن العلــاء ســلفًا وخلفــًا أنَّ
ــٰى  ــتويل ع ــدي، يس ــّمٰى امله ــت ُيس ــل البي ــن أه ــل م ــور رج ــن ظه ــدَّ م ــان ال ب الزم
ــد الديــن، وبعــده يظهــر  املالــك اإلســاميَّة، ويتبعــه املســلمون، ويعــدل بينهــم، ويؤيِّ
الدّجــال، وينــزل عيســٰىQ فيقتلــه، أو يتعــاون عيســٰى مــع املهــدي عــٰى قتلــه. وقــد 
ثــن كأيب  جهــا أكابــر املحدِّ روٰى أحاديــث املهــدي مجاعــة مــن خيــار الصحابــة، وخرَّ
ــدي  ــث امله ــف أحادي ــن ضعَّ ــأ م ــد أخط ــة، و...، ولق ــن ماج ــذي، واب داود، والرم
ــن  ــٰى ب ــدي إالَّ عيس ــث »ال مه ــن حدي ــا روي م ــره، وم ــدون وغ ــن خل ــا كاب كّله

ــه البيهقــي واحلاكــم وغرمهــا()100(. مريــم« فضعيــف كــا قال
10 - أبــو الفيــض الغــاري الشــافعي: )وقــد كثــر يف النــاس اليــوم ممَّــن خيفــٰى عليــه 
هــذا التواتــر وجيهلــه، وُيبِعــده عــن رصاط العلــم جهلــه، ويضّلــه مــن ينكــر ظهــور املهدي 
وينفيــه، ويقطــع بضعــف األحاديــث الــواردة فيــه، مــع جهلــه بأســباب التضعيــف، وعدم 
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إدراكــه معنــٰى احلديــث الضعيــف، وتصــّوره مبــادئ هــذا العلــم الشـــريف، وفــراغ جرابه 
مــن أحاديــث املهــدي الغنيَّــة بتواترهــا عــن البيــان حلاهلــا والتعريــف()101(.

ــا املهــدي املنتظــر فقــد بلغــت األحاديث  11 - قــال صفــاء الديــن آل الشــيخ: )وأمَّ
ــأنَّ هــذا كائــن يف آخــر الزمــان،  ــة ب ــرة يــورث الطمأنين ــه حــّدًا مــن الكث ــواردة في ال
تــه، وللديــن نظارتــه...، وهــي متواتــرة بــا  فيعيــد لإلســام ســامته، ولإليــان قوَّ

شــكٍّ وال شــبهة()102(.
ــإنَّ أحاديــث املهــدي عــٰى كثرهتــا، وتعــّدد  ــاد: )ف ــد املحســن العّب ــال عب 12 - ق
ــة  ــه ال حقيق ــول بأنَّ ــرًا الق ــب كث ــنَّة يصع ــل السُّ ــن أه ــا يف دواوي ــا، وإثباهت طرقه
ــر، أو مــن مل يمعــن النظــر يف طرقهــا وأســانيدها،  ملقتضاهــا إالَّ عــٰى جاهــل أو مكاب
ومل يقــف عــٰى كام أهــل العلــم املعتــّد هبــم فيهــا، والتصديــق هبــا داخــل يف اإليــان 

ــول اهلل()103(. ــدًا رس ــأنَّ حمّم ب
ــف فيهــا  13 - قــال عبــد الوّهــاب عبــد اللطيــف: )أحاديــث املهــدي متواتــرة، ألَّ
كثــر مــن احلّفــاظ منهــم أبــو نعيــم. وقــد مجــع الســيوطي مــا ذكــره أبــو نعيــم وزاد 
ــاب  ــه: كت ــر في ــن حج ــف اب ــدي. وللمؤلِّ ــار امله ــوردي يف أخب ــرف ال ــه يف الع علي

ــر()104(. ــدي املنتظ ــات امله ــر يف عام املخت
ــث  ــاء أحادي ــح العل ــد صحَّ ــدادي: )وق ــاهلل البغ ــم ب ــد املعتص ــال حمّم 14 - ق
املهــدي، وأفردوهــا بالتأليــف، بــل إنَّ كثــرًا مــن العلــاء اعترهــا مــن قبيــل املتواتــر 

ــوي()105(. املعن
*   *   *
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ــَدث،  ــه حم ــم أنَّ ــد زع ــوق فق ــرآن خمل أنَّ الق
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 .Nــول اهلل ــن رس ــث ع ــذا احلدي ــا ه : م ذرٍّ

وأحســبه حبســهم باملدينــة حتَّــٰى ُأصيــب. 
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املقدمة:
إنَّ اإلنســان عــٰى َمــرِّ العصــور كان حمفوفــًا بحجــج اهلل تعــاىٰل يدعونــه إىٰل الرشــاد 
والصـــراط املســتقيم، وما زال يعارضهم وخيالفهم ويســلك غر ســبيلهم، ويمشـــي يف 
ثنا  قــة، بــل يف بعــض األحيــان يرتكــب مــا خيالفهــم عنــادًا وتعّديــًا، كــا ُيدِّ ســبل متفرِّ
القــرآن عــن األقــوام الســالفة، والقــرٰى التــي حــلَّ عليهــا غضــب اهلل تعــاىٰل، إالَّ أنَّ 
ــة اهلل ليدحضهــا، بل  فعلهــم هــذا مل يقــف أمــام فيــض الكريــم لينقطــع، وال أمــام حجَّ
مــا زالــت حجــج اهلل قائمــة عــٰى البشـــر، وبراهينــه تــرا عليهــم آنــاء الليــل وأطــراف 
ــذ خلــق  ــا - من ــال: »مــا خلــت الدني ــه ق النهــار، كــا ورد عــن اإلمــام الباقــرQ أنَّ
ــة هلل فيهــا عــٰى  اهلل الســاوات واألرض - مــن إمــام عــدل، إىٰل أن تقــوم الســاعة حجَّ
ة  ــه قــال: »لـــاَّ انقضــت نبــوَّ خلقــه«)1(، وورد أيضــًا عــن أيب عبــد اهلل الصــادقQ أنَّ
تــك،  ( إليــه: أن يــا آدم قــد انقضــت نبوَّ آدمQ وانقطــع أجلــه، أوحــٰى اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ة وأثــرة  وانقطــع أجلــك، فانظــر إىٰل مــا عنــدك مــن العلــم واإليــان ومــراث النبــوَّ
العلــم واالســم األعظــم، فاجعلــه يف العقــب مــن ذّريتــك، عنــد هبــة اهلل، فــإيّن لــن 

أدع األرض بغــر عــامل ُيعــَرف بــه طاعتــي ودينــي، ويكــون نجــاة ملــن أطاعــه«)2(.
وهــذا هــو احلــقُّ الثابــت باليقــن الــذي ال يعريــه الريــب، ملــا تظافــرت عليــه مــن 

الهزات الفكرية يف زمان الغيبة
)اأ�سباب وعالج(

الشيخ ماهر احلّجاج
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ــة اهلل عٰى البشـــر  الروايــات الكثــرة الفائقــة حــدَّ التواتــر، الداّلــة عٰى اســتمرارية حجَّ
 ،N ــة االثنــي عشـــر، الــواردة عــن النبــيِّ ــده روايــات األئمَّ إىٰل القيامــة، وهــو مــا تؤكِّ
وحديــث الثقلــن: »لــن يفرقــا حتَّــٰى يــردا عــيَّ احلــوض«)3(، وهــذا احلديــث املتواتــر 
ــة اهلل تعــاىٰل عــٰى عبــاده إىٰل  هــو مــن النصــوص الواضحــة يف إثبــات اســتمرارية حجَّ
ــة مــن االعتقــاد بإمامــة أهــل البيــت ــاه اإلماميَّ القيامــة، وال يســتقيم إالَّ عــٰى مــا تتبنّ
ــا  ــا وم ــة وتفاصيله ــات الغيب ــوص ورواي ــًا نص ــولN، وأيض ــول الرس ــًا لق K تبع

جيــري يف آخــر الزمــان قبــل القيامــة يــدلُّ عــٰى ذلــك.
نــا لســنا بصــدد بيــان ذلــك، بعــد اعتقادنــا بإمامة أهــل البيــتK وحّجيتهم،  إالَّ أنَّ
نــا نأســف  ــة يف النصــوص الصــادرة عنهــمK يف ذلــك، إالَّ أنَّ ووضــوح هــذه القضيَّ
( بغيبــة إمامنــا ملــا حــلَّ بنــا مــن احليلولــة دون إمامنــاQ، فقــد ابتانــا اهلل )عــزَّ وجــلَّ

Q اختبــارا إلياننــا بالغيــب.
وهــذا االبتــاء يف عقيــدة اإلنســان لــه دخــل واضــح يف حتديــد مصــره، بــل ويف 
حتديــد ســلوكياته االجتاعيــة أيضــًا، وهــو بــاء مبــن عظيــم الوقعــة شــديد املحنــة، 
 Kــم ــاس«)4(، فه ــه الن ــٰى ب ــاب املبت ــهQ: »والب ــة قول ــارة اجلامع ــذا ورد يف الزي ول
ــا  ــن قبله ــا م ــم، فقبله ــول إمامته ــاَس بقب ــر اهللُ الن ــد اخت ــم ق ــم وحضوره يف حياهت
ر االختبــار وصــار  ورفضهــا األكثــر إلعراضهــم عــن احلــقِّ وكرههــم لــه، ثــّم تطــوَّ
بنحــو أشــّد، وهــو أنَّ النــاس خماطبــون بإمامتهــم حتَّــٰى يف صــورة غيبتهــمK، فمــن 
N كــا  ة النبــيِّ يقبلهــم ويقــرُّ هبــم يف غيبتهــم يكــون مــن الســعداء وممَّــن يفــوز بُأخــوَّ
روٰى النســائي بســنده عــن أيب هريــرة عــن رســول اهللN قولــه: »... وددت أيّن قــد 
رأيــت إخواننــا«، قالــوا: يــا رســول اهلل، ألســنا إخوانــك؟ قــال: »بــل أنتــم أصحــايب، 

إخــواين الذيــن مل يأتــوا بعــد وأنــا فرطهــم عــٰى احلــوض«)6(.
وقــد تنفتــح أســارير النفــس عندمــا تــرُّ عليهــا مثــل هــذه الروايــات الشـــريفة، 
ــةK ومل نَرهــم، فنحــن مــن الفائزين  N واألئمَّ نــا يف آخــر الزمــان ونؤمــن بالنبــيِّ وأنَّ

ج(
عال

 و
ب

با
س

 )أ
بة

غي
 ال

ان
م

ي ز
 ف

ية
كر

لف
ت ا

هزا
ال



297

ــه  تــه، نعــم يتــمُّ هــذا الــرسور ملــن اســتقام عــٰى الطريقــة وآمــن، وختــم عاقبت بُأخوَّ
باحلســنٰى وواليــة آل حمّمــدK، ولكــن مــن بقــي وال يعلــم إىٰل أيــن املصــر، وغربيــل 
ــدر«)7(،  ــدر فاألن ــٰى »إالَّ األن ــٰى ال يبق ــم حتَّ ــاس ويغربله ــزُّ الن ــا زال هي ــان م الزم

فاالبتــاء مــا زال قائــًا، واالمتحــان مــا زال نصــب عيــون النــاس.
ة  كــت واصطدمــت بعضهــا ببعــض أحدثــت هــزَّ وكــا أنَّ طبقــات األرض إذا حترَّ
أرضيــة قــد تــؤّدي بحيــاة آالف البشـــر، فكذلــك األفــكار واالعتقــادات إذا تزلزلــت 

أمكــن أن حتــدث انقابــًا ســلبيًا، وتــؤّدي إىٰل نتائــج وخيمــة العاقبــة.
ــار التــي أشــار إليهــا أهــل البيــتK بقوهلــم عنهــا:  ــا يف دائــرة االختب وباعتبارن
»كالقابــض عــٰى اجلمــر«)8(، بــل وأشــاروا إىٰل بعــض جوانــب اهلــّزات التي ســيتعرض 
ــو  ــث وبنح ــذا البح ــنحاول يف ه ــك س ــل ذل ــرهتم، فألج ــال مس ــم خ ــا أتباعه هل
خمتصـــر أن نشــر إىٰل بعــض مــن هــذه اهلــّزات، ومــا هــي أســباهبا، ثــّم بيــان عاجها، 
بــة عــٰى ذلــك، فكامنــا يقــع يف أربعــة مباحــث  ــة املرتِّ ثــّم نخلــص إىٰل النتيجــة املهمَّ

رئيســية هــي:
1 - اهلّزات الفكرية.

2 - أسباب اهلّزات الفكرية.
3 - عاج النتائج السلبية للهّزات الفكرية.

4 - النتيجة.
املبحث الأّول

الهّزات الفكرية
املؤمــن عرضــة للخطــر مــن جوانــب خمتلفــة، الدنيــا مــن جهــة ونفســه مــن جهــة 
ُأخــرٰى وإبليــس وجنــوده مــن جهــة ثالثــة وهكــذا، وأهــّم ســاح يمتلكــه املؤمــن يف 
هــذه املعركــة هــو الفكــر املســتقيم، والذهــن اليقــظ النبــه، فــإذا اســتطاع اإلنســان أن 
يســيطر عــٰى ذهنــه وفكــره، بحيــث يفــظ توازنــه يف كلِّ مــا يمــرُّ عليــه، اســتطاع أن 
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ــه إىٰل هــذا يشــر اإلمــام الصــادقQ يف  ينجــو مــن كلِّ تلــك العقبــات بســهولة، ولعلَّ
قولــه: »وقورًا عنــد اهلزاهــز«)9(.

نــا نأخــذ جانبــًا خاّصًا  وهــذا الــكام فيــه بحــث واســع ومرامــي األطــراف، إالَّ أنَّ
 Qمــن جوانــب اهلــّزات التــي تعــرض الفكــر بخصوصــه يف عقيدتــه باإلمــام املهــدي

ــوذج، فنقول: كنم
دت جوانــب التشــكيك يف قضيَّــة اإلمــام املهــديQ واختلفــت أبعــاده،  لقــد تعــدَّ
كون مــن خــال ذلــك تلويــث الفكــر الصحيــح، لينتــج مــا يوافقهــم  فــأراد املشــكِّ
مــن الفكــر املنحــرف الضــاّل، وبالتــايل تكــون الســطوة إلبليــس وجنــوده كــا هــم 

ــرون، ومــن تلــك اجلوانــب: ُيفكِّ
:Qل: التشكيك يف أصل والدة اإلمام املهدي اجلانب األوَّ

كوا يف أصــل  ــم تبعــًا لسياســات الدولــة شــكَّ ــة، فإهنَّ كــا تذهــب إليــه أغلــب العامَّ
ــه ســُيوَلد يف آخــر الزمــان ليمــأل األرض قســطًا  والدة اإلمــام الثــاين عشـــر، ويــرون أنَّ
وعــدالً بعدمــا ُمِلَئــت ظلــًا وجــورًا، قــال الشــيخ الســبحاين: )إنَّ األكثريــة مــن أهــل 

ــه ســُيوَلد يف آخــر الزمــان«)10(. ــنَّة يقولــون بأنَّ السُّ
ــة الذيــن أنكــروا والدة اإلمــام املهــديQ ابــن خلــدون الــذي ناقــش  ومــن العامَّ
يف أحاديــث اإلمــام املهــديQ وحــاول إبطاهلــا)11(، والزم إبطــال الروايــات ورّدهــا 
ــة  هــو إنــكار االعتقــاد باإلمــام املهــدي مــن رأس فضــًا عــن والدتــه، مــع أنَّ العامَّ
أنفســهم قــد اعرفــوا بتواترهــا بــل فاقــت حــدَّ التواتــر، قــال ابــن حجــر العســقاين: 
ــأنَّ  ــار ب ــرت األخب ــافعي: توات ــب الش ــدي يف مناق ــعي اآلب ــن اخلس ــو احلس ــال أب )ق
ــة، وأنَّ عيســٰى ُيصــّي خلفــه...()12(، بــل جتــاوز ابــن خلــدون  املهــدي مــن هــذه األُمَّ
ُأطــر البحــث العلمــي وعــدَّ مــن قــال باملهــدي مغاليــًا حيــث قــال: )... وقــال مثلــه 
تهم  غــاة اإلماميَّــة وخصوصــًا االثنــا عشـــرية منهم يزعمــون أنَّ الثاين عشـــر مــن أئمَّ
ــه املهــدي دخــل يف رسداب بدارهــم يف  بون ــد بــن احلســن العســكري وُيلقِّ وهــو حمّم
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ــان  ــر الزم ــرج آخ ــو خي ــك، وه ــاب هنال ــه وغ ــع ُأمِّ ــَل م ــن اعُتِق ــب ح ــة وتغيَّ احللَّ
ــؤ األرض عــدالً()13(. فيمل

، حتَّــٰى نطق هبــا ونقض  إالَّ أنَّ ابــن خلــدون مل يصمــد أمــام الفطــرة الناطقــة باحلــقِّ
ــة مــن أهــل اإلســام  كامــه مــن األســاس إذ قــال: )اعلــم أنَّ يف املشــهور بــن الكافَّ
ــدَّ يف آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت  ــه ال ب عــٰى ممــرِّ األعصــار أنَّ
ــاميَّة  ــك اإلس ــٰى املال ــتويل ع ــلمون ويس ــه املس ــدل ويتبع ــر الع ــن وُيظِه ــد الدي يؤيِّ
ــدة اإلمــام املهــدي،  ــع يقبلــون عقي ــأنَّ اجلمي ــراره ب وُيســّمٰى باملهــدي()14(، فبعــد إق
N وأهــل  ــد عليهــا النبــيُّ ــة واألحاديــث الشـــريفة التــي أكَّ ــنَّة النبويَّ النابعــة مــن السُّ

ــة تلــك الروايــات التــي أبطلهــا. بيتــهK ببيانــات خمتلفــة، فقــد أقــرَّ ضمنــًا بصحَّ
ــا ابتــدأ منــذ زمــان الغيبــة  ــة ليــس وليــد الســاعة، وإنَّ والتشــكيك يف هــذه القضيَّ
ــث  ــر، حي ــائل العشـ ــه املس ــدG يف كتاب ــيخ املفي ــك الش ــا ذل ــل لن ــا ينق ــرٰى ك الصغ
ــنQ والدة  ــر احلس ــم يف س ــن قوهل ــة م ــوم اإلماميَّ ــر خص ــذي ينك ــا ال ــال: )ف ق
ابنــه املهــدي عــن أهلــه وبنــي عّمــه وغرهــم مــن النــاس؟()15(، ويذكــر لنــا الشــيخ 
 Qة لقضيَّــة إنــكار والدة اإلمــام املهــدي املفيــدG بعــض مــن انــرٰى للرويــج وبقــوَّ
 :Gتــه الســلطات العّباســية بذلــك، فقــال بدافــع دنيــوي ودافــع ســيايس بعــد أن غرَّ
ــا املتعّلــق بإنــكار جعفــر بــن عــّي شــهادة اإلماميَّــة بولــد ألخيــه احلســن بــن  )... وأمَّ
ــًا  ــه مث ــه بدعــوٰى اســتحقاقها بمراث ــه بعــده، واحلــوز لركت ــَد يف حيات عــّيL ُولِ
ــه مــن محــل أمــر الوقــت عــٰى حبــس جــواري احلســن ــه، ومــا كان من ــد ل دون ول
ــد بقيَّــة لولــد أخيــه، إباحتــه دمــاء  Q واســتبذاهلنَّ باالســتراء هلــنَّ مــن احلمــل ليتأكَّ
ــًا مــن بعــده كان أحــّق بمقامــه مــن بعــده مــن غــره  شــيعة احلســن بدعواهــم خلف

ــن حــواه()16(. ــه ممَّ وأوىٰل بمراث
ــان،  ــك الزم ــل ذل ــها أه ــي كان يعيش ــة الت ــا املحن ــنِّ لن ــوص ُتب ــذه النص وه
ــكيك  ــة، وتش ــن جه ــامQ م ــخص اإلم ــاب ش ــًا، غي ــرم إبرام ــاء م ــار بب واالختب
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النــاس يف أصــل إمامتــه ووالدتــهQ مــن جهــة ُأخــرٰى، والســلطة العّباســية 
ــر ترويــج مثــل  وحماربتهــا مــن قــال بــوالدة اإلمــامQ، وعليــه فمــن املمكــن أن ُيؤثِّ
هــذه األفــكار عــٰى االعتقــاد باإلمــام املهــديQ ويــدث نــوع اهتــزاز فكــري عنــد 

ــه. ــا يف نفس ره ــكلة وجذَّ ــس املش ــق إبلي ــًا إذا عمَّ ــا، خصوص ــر هب املتأثِّ
واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني:

ل: من جهة فكرية اعتقادية، وما أفادته النصوص يف هذا املعنٰى. األوَّ
الثــاين: مــن جهــة تارخييــة وواقــع معــاش مــن عصـــر اإلمــام احلســن العســكري

ــة الصغــرٰى. Q إىٰل أواخــر زمــان الغيب
ل: ا الوجه األوَّ أمَّ

ــن  ــدة يمك ــة عدي ــور اعتقادي ــٰى ُأم ــت ع ــرة دلَّ ــوص كث ــا نص ــد عندن ــه توج فإنَّ
ــا: ــام، ومنه ــا يف املق ــتفادة منه االس

ــا لــن يفرقــا، املعروف  أ - النــصُّ الــذي قــرن بــن الكتــاب وأهــل البيــتK وأهنَّ
بـــ )حديــث الثقلــن(، وهــو نــصٌّ متواتــٌر ال غبــار عليــه، حيــث يســتفاد منــه وجــود 
اإلمــامQ دائــًا مــع القــرآن إىٰل يــوم القيامــة، وهــذا يعنــي أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون 
عيــه  ــٰى يكــون مــع القــرآن، فلــو ُفــِرَض -  كــا تدَّ مولــودًا ولــه حتّقــق يف اخلــارج حتَّ

ــة - عــدم والدتــهQ حلصــل االنفــكاك، وحديــث الثقلــن ُيبطِلــه. العامَّ
ــت  م ــة - وتقدَّ ــن حجَّ ــوِّ األرض م ــدم خل ــت لع ض ــي تعرَّ ــوص الت ب - النص
 ،Qــه ــدم والدت ــول بع ــان الق ــت بط ــًا ُتثبِ ــة - أيض م ــا يف املقدَّ ــارة إىٰل بعضه اإلش
ــة، وهــذه الروايــات  حيــث يلــزم مــن القــول بعــدم الــوالدة خلــّو األرض مــن حجَّ

ــه. ُتبطِل
ــرة  ــرة الوف ــر الكث ــي عشـ ــة االثن ــوص األئمَّ ــة ونص ــوص املهدوي ج - النص
ــن  ــه احلس ــد أبي ــن بع ــام م ــو اإلم ــديQ ه ــام امله ــٰى أنَّ اإلم ــة ع ــرة، الداّل املتوات
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ر  العســكريQ، ُتثبـِـت البّديــة والدتــهQ يف زمــان أبيــهQ، وال ُيوَجــد عاقــل يتصــوَّ
أنَّ اإلمــام املهــدي ســوف ُيوَلــد مــن أبويــن قــد ماتــا وجتــاوز الفاصــل الزمنــي بينهــم 

األلــف ســنة.
ا الوجه الثاين: وأمَّ

ــهQ مولــود  ــدت القرائــن والدالئــل التــي ظهــرت يف ذلــك الوقــت أنَّ حيــث أكَّ
بالقطــع واليقــن وال ريــب يف ذلــك، ومــن تلــك األُمــور التــي ثبتــت يف تلــك احلقبــة:
ــف  ــا، وكي ــهQ وبعده ــة والدت ــاهدته ليل ــا ش ــة، وم ــيِّدة حكيم ــة الس أ - رواي

.)17(Qــكري ــه العس ــد أبي ــديQ بي ــام امله ــاهدت اإلم ش
 Qــدي ــام امله ــكريQ لإلم ــام العس ــرواة ووكاء اإلم ــض ال ــاهدة بع ب - مش

ــاه)18(. ــاهدهتم إّي ــك، ومش ــم ذل ــكريQ عليه ــام العس ــرض اإلم ــال ع ــن خ م
ــه  ــه، وتنحيت ــاة علي ــه، والص ــد موت ــكريQ بع ــده العس ــز وال ــة جتهي ج - قضيَّ
ــه جعفــر الكــّذاب عــن ذلــك املقــام، والوقــوف بــه للصــاة عــٰى جنــازة اإلمــام  لعمِّ

.)19(Qــكري ــن العس احلس
د - استقبالهQ لبعض الوفود بعد وفاة أبيهQ، وإخباره با يف اهلميان)20(.

هـــ - واألهــّم مــن هــذا كّلــه مــا حصــل يف الغيبــة الصغــرٰى مــن نصبــه للســفراء 
ــت الـــ )70(  ــة قارب ة زمني ــدَّ ــه مل س ــه املقدَّ ــن ناحيت ــات م ــروج التوقيع ــة، وخ األربع

عامــًا.
اجلانب الثاين: الشّك يف بقائهQ حّيًا:

إنَّ اإلنســان االعتيــادي ليــس لــه قابليــة البقــاء أكثــر مــن الســنِّ الطبيعــي الــذي 
نــا نجــد عمــر اإلمــامQ قــد جتــاوز اليــوم  أقصــاه مائــة ســنة أو أكثــر أو أقــّل، مــع أنَّ
 Qــام ــاء اإلم ــألة بق ــون مس ــادي تك ــان االعتي ــًا باإلنس ــنة، فقياس ــة س ــف واملائ األل
ة فكريــة ســيقع فيهــا النــاس، كــا  عــٰى قيــد احليــاة أمــرًا غــر معقــول ممَّــا ُيســبِّب هــزَّ
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ــٰى يقــال:  أشــار إليــه اإلمــام أبــو عبــد اهلل الصــادقQ إذ قــال: »... ولتمحصــنَّ حتَّ
مــات ]ُقتـِـَل[، أو هلــك بــأيِّ واٍد ســلك؟ ولتدمعــنَّ عليــه عيــون املؤمنــن، ولتكفــأنَّ 
كــا تكفــأ الســفن يف أمــواج البحــر، فــا ينجــو إالَّ مــن أخــذ اهلل ميثاقــه، وكتــب يف 

ــده بــروح منــه«)21(. قلبــه اإليــان ، وأيَّ
ــدوق  ــيخ الص ــن الش ــأل م ــائل أن يس ــع الس ــذي دف ــو ال ــر ه ــذا األم ــلَّ ه ولع
ت، وقــد رجــع الكثــر  ــة قــد طالــت، واحلــرة قــد اشــتدَّ ــه: )إنَّ الغيب حيــث قــال ل
عــن القــول باإلمامــة لطــول األمــد، فكيــف هــذا؟()22(، وذكــر الســيِّد امليــاين: أنَّ 
ــر  ــه أنك ــا، ولكنَّ ــديQ ومل ينكره ــام امله ــوالدة اإلم ــال ب ــن ق ــة م ــن العامَّ ــاك م هن
ب والدة املهــدي مــن احلســن  ــًا، مثــل التفتــازاين، )فــإنَّ التفتــازاين مل ُيكــذِّ بقــاءه حّي
ة مــن الزمــان، ولــذا  ــا اســتبعد أن يكــون اإلمــام باقيــًا هــذه املــدَّ العســكريQ، وإنَّ

ــّم يقــول: مــات()23(. ــوالدة اإلمــامQ ث ــرٰى بعضهــم يعــرف ب ن
وهــذه الفكــرة لعلَّهــا أخطــر من ســابقتها عــٰى العقيــدة املهدويــة، لقــرب مأخذها، 
ــه،  ــب وعامل ــن الغي ــون ع ة، وغافل ــادَّ ــامل امل ــسِّ وع ــون باحل ــاس مأنوس ــث إنَّ الن حي
فيتعاملــون مــع كثــر مــن قضاياهــم بخلفيتهــم احلّســية، فلــذا نجدهــم عندمــا يأتــون 
إىٰل قضيَّــة بقــاء اإلمــام املهــديQ حّيــًا ُيــرَزق بعــد اثنــي عشـــر قرنــا جيدوهنــا صعبــة 
التقّبــل إن مل يرفضوهــا بنــاًء عــٰى ميزاهنم احلّســـي، حيــث مل يــروا إالَّ اإلنســان العادي 
ــر أكثــر مــن ثانــن ســنة أو يزيــد عليهــا بشـــيء قليــل، ومل يعهدوا حّســًا  الــذي ال ُيعمِّ
بــأنَّ إنســانا عــاش ثاثــة قــرون، إالَّ أنَّ هــؤالء غــاب عنهــم أمــر اهلل تعــاىٰل ومشــيئته، 

ْن َيُقــوَل َلُ ُكــْن َفَيُكــوُن Y )يــس: 82(.
َ
راَد َشــيْئاً أ

َ
فهــو الــذي fإِذا أ

واجلواب عن ذلك من ثالث جهات:
ــاء  ــألة بق ــه مس ــَرض علي ــا ُتع ــل عندم ــإنَّ العق ــة، ف ــة العقلي ــي اجله األوىٰل: وه
ــتحيلة وال  ــت مس ــة وليس ــة ممكن ــا قضيَّ ــاة، جيده ــد احلي ــٰى قي ــديQ ع ــام امله اإلم
ــل يقــول  ــام وال ينكــره، ب ــر اإلم ــإنَّ العقــل ال يعــارض طــول عم ــه ف ــة، وعلي ممتنع
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ــم  ــوا إىٰل عقوهل ــو رجع ــامQ ل ــاة اإلم ــول حي كون يف ط ــكِّ ــن ُيش ــه، فالذي بإمكان
ــًا)24(. ــا رصي ــم فيه ــدوا جواهب لوج

ــت عــٰى غيبــة اإلمــام الثــاين  الثانيــة: وهــي اجلهــة الروائيــة، فــإنَّ الروايــات قــد نصَّ
عشـــرQ مــن جهــة، وعــٰى طــول عمــره مــن جهــة ثانيــة، وعــٰى أنَّ األرض ال ختلو من 
ــة مــن جهــة ثالثــة، وكلُّ واحــد منهــا كاٍف يف إثبــات طــول عمــرهQ، إالَّ أنَّ أرصح  حجَّ
ــت عــٰى طــول عمــره الشـــريف،  النصــوص داللــًة يف املقــام هــي النصــوص التــي دلَّ
ثنــا حمّمــد بــن عــّي بــن بّشــار القزوينــي،  ومنهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق فقــال: حدَّ
ــويف  ــر الك ــن جعف ــد ب ــا حمّم ثن ــال: حدَّ ــد، ق ــن أمح ــر ب ــرج املظفَّ ــو الف ــا أب ثن ــال: حدَّ ق
ــه احلســن بــن يزيــد،  ثنــا موســٰى بــن عمــران النخعــي، عــن عمِّ األســدي، قــال: حدَّ
عــن محــزة بــن محــران، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: ســمعت ســيِّد العابديــن 

عــّي بــن احلســنQ يقــول: »يف القائــم ُســنَّة مــن نــوح، وهــو طــول العمــر«)25(.
ــود  ــدة وج ــوص عدي ــث ورد يف نص ــة، حي ــة النّصي ــة التارخيي ــي اجله ــة: وه الثالث
نظائــر لقضيَّــة طــول عمــر اإلمــام املهــديQ، وليــس هــو الوحيــد يف العــامل ممَّــن مــدَّ 

اهلل تعــاىٰل يف عمــره، ومــن هــؤالء:
ــد اهلل  ــن أيب عب ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــر، روٰى الش ــح اخلضـ ــد الصال أ - العب
ــا العبــد الصالــح - أعنــي اخلضـــر ــه قــال لســدير الصــريف: »... وأمَّ الصــادقQ أنَّ
رهــا لــه، وال لكتــاب ينزلــه  ة قدَّ ل عمــره لنبــوَّ Q - فــإنَّ اهلل تبــارك وتعــاىٰل مــا طــوَّ
عليــه، وال لشـــريعة ينســخ هبــا رشيعــة مــن كان قبلــه مــن األنبيــاء، وال إلمامــة ُيلــزم 
عبــاده االقتــداء هبــا، وال لطاعــة يفرضهــا لــه، بــٰى إنَّ اهلل تبــارك وتعــاىٰل لـــاَّ كان يف 
ر، وعلــم مــا يكــون  ر مــن عمــر القائــمQ يف أّيــام غيبتــه مــا ُيقــدِّ ســابق علمــه أن ُيقــدِّ
ــح يف  ــد الصال ــر العب ل عم ــر يف الطــول، طــوَّ ــك العم ــدار ذل ــاده بمق ــكار عب ــن إن م
ــة االســتدالل بــه عــٰى عمــر القائــمQ، وليقطــع  غــر ســبب يوجــب ذلــك، إالَّ لعلَّ

ــة«)26(. ــة املعانديــن، لئــاَّ يكــون للنــاس عــٰى اهلل حجَّ بذلــك حجَّ
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ب - عيســٰى بــن مريــمQ، فإنَّــهQ بنــصِّ القــرآن عليــه مل يمــت ومل يرقــه اليهــود 
ــا ُشــبِّه هلــم ذلــك، fبـَـْل َرَفَعــُه اهلُلY )النســاء: 158(، وقــد ورد النــصُّ مــن طــرق  إنَّ
ــة عــٰى أنَّ عيســٰىQ ســوف يظهــر مــع القائــم املهــديQ ويأتــمُّ بــه،  ــة والعامَّ اخلاصَّ
 Qــدي ــات امله ــر رواي ــد أنك ــه ق ــع أنَّ ــكاره م ــدون إن ــن خل ــتطع اب ــا مل يس ــذا م وه
ــار  ــرِّ األعص ــٰى مم ــام ع ــل اإلس ــن أه ــة م ــن الكافَّ ــهور ب ــم أنَّ يف املش ــال: )اعل فق
ــد الديــن، وُيظِهــر  ــه ال بــدَّ يف آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيِّ أنَّ
ــدي،  ــّمٰى بامله ــاميَّة، وُيس ــك اإلس ــٰى املال ــتويل ع ــلمون، ويس ــه املس ــدل، ويتبع الع
ــح عــٰى  ــة يف الصحي ــا بعــده مــن أرشاط الســاعة الثابت ــال وم ــروج الدّج ويكــون خ
أثــره، وأنَّ عيســٰى ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدّجــال أو ينــزل معــه فيســاعده عــٰى قتلــه، 
ــم  ــة، وتكلَّ جهــا األئمَّ ويأتــمُّ باملهــدي يف صاتــه، ويتّجــون يف الشــان بأحاديــث خرَّ

فيهــا املنكــرون لذلــك()27(.
ــا  ــا رووا أنَّ أب ــا معمــر املغــريب، قــال الشــيخ الصــدوق: )وخمالفون ــو الدني ج - أب
ة بــن  الدنيــا املعــروف بمعمــر املغــريب واســمه عــّي بــن عثــان بــن خّطــاب بــن مــرَّ
ــه خــدم بعــده  N كان لــه قريبــًا مــن ثــاث مائــة ســنة، وأنَّ مؤّيــد لـــاَّ ُقبِــَض النبــيُّ
أمــر املؤمنــن عــّي بــن أيب طالــبQ، وأنَّ امللــوك أشــخصوه إليهــم وســألوه عــن 
ــوان،  ــاء احلي ــن م ــه رشب م ــر أنَّ ــاهد، فأخ ــاَّ ش ــتخروه ع ــره واس ــول عم ــة ط علَّ
ــه مل يصــح هلــم موتــه إىٰل وقتنــا  ــه بقــي إىٰل أّيــام املقتــدر، وأنَّ فلذلــك طــال عمــره، وأنَّ

ــمQ لطــول عمــره؟()28(.  هــذا، وال ينكــرون أمــره، فكيــف ينكــرون أمــر القائ
اجلانب الثالث: الشكُّ يف فائدة اإلمام املهديQ عند غيبته:

ــدة -  ــة يســب أنَّ الفائ ــر املاّدي ــدود األُط ــه ح ــذي مل تتجــاوز إدراكات اإلنســان ال
ــة - ال بــدَّ أن تكــون  ــة ومــن البــر وأفعاهلــم بصــورة خاصَّ مــن األشــياء بصــورة عامَّ
، وهــذا مــا يبعثــه عــٰى الوقوف  ة وعــامل احلــسِّ ملموســة ظاهــرة، وذلــك ألُنســه باملــادَّ
ثنــا القــرآن الكريــم عــن أهــل  أمــام األُمــور غــر املحسوســة موقفــًا ســلبيًا، كــا ُيدِّ
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نْيــاY )األنعــام: 29( وأنكروا  الدنيــا والدهريــن الذيــن قالــوا: fإِْن ِهَ إاِلَّ َحياُتَنــا ادلُّ
ثنــا أيضــًا عــن قــوم موســٰىQ وكيــف طلبــوا مــن موســٰى أن يرهيــم  اآلخــرة، وُيدِّ
ــرآن  ــا الق ثن ــاء: 153(، وُيدِّ ــَرةYً )النس ــا اهلَل َجْه رِنَ

َ
ــوا: fأ ــرًة فقال ــاىٰل جه اهلل تع

ــت  ــا وخدع ــم الدني ــحرت عيوهن ــن س ــؤالء الذي ــال ه ــن أمث ــر م ــن كث ــم ع الكري
ة، وأركســهم احلــسُّ يف أعــاق بحــر الضــال. قلوهبــم املــادَّ

ــة  وهــذا احلــسُّ واهلاجــس الــذي بنــٰى أغلــب النــاس عليــه حياهتــم جــّروه إىٰل قضيَّ
ــًا، أنكــروا وجــود  ــم بعــد إقرارهــم بوالدتــهQ وحياتــه ضمن اإلمــام املهــديQ، فإهنَّ
ــم يقولــون: طاملــا كان اإلمــامQ غائبًا مســترًا  فائــدة لإلمــام املهــديQ يف غيبتــه، وكأهنَّ

ــل بصــورة علنيــة يف ُأمورنــا فــا فائــدة منــه)29(. مل نــَره ومل نبــارشه بالســؤال وال يتدخَّ
واجلواب عن هذا اإلشكال بام ييل:

ــر  ــر غ ــٰى أنَّ كلَّ أم ــصُّ ع ــي ين ــي وال رشع ــون عق ــا قان ــد عندن الً: ال يوج أوَّ
ــة، ويؤمــن بــأنَّ  حمســوس فهــو ال فائــدة فيــه، بــل العقــل قــاض بعكــس هــذه القضيَّ
ــب عــٰى غــر املحســوس، وعــدم  ــب عــٰى املحســوس كذلــك ترتَّ الفائــدة كــا ترتَّ

ــك. ــن ذل ــًة م ــت مانع ــية ليس املحسوس
ثانيــًا: إنَّ أصــل املشــكلة نابعــة مــن احلــسِّ والتعّبــد بــه، إالَّ أنَّ احلــسَّ ليــس هــو 
ــّدًا ال  ــرة ج ــور كث ــاك ُأم ــل هن ــن، ب ــده مبّجل ــف عن ــٰى نق ــكلِّ يشء، حتَّ ــدركًا ل م
يمكــن للحــسِّ نيلهــا أبــدًا، وال يمكــن لعاقــل أن ينكرهــا مثــل: مثــل الكهربــاء التــي 
ال نــرٰى هلــا شــخصًا وال ظــاًّ مــع أنَّ الــكلَّ ينتفــع هبــا، ومثــل ذبذبــات الاســلكي 
ــو والتلفزيــون واهلاتــف املحمــول وأجهــزة  ــة كالرادي التــي تلتقطهــا األجهــزة النّقال

االتِّصــال العســكرية واالنرنــت، ومــا شــاكل ذلــك.
ــة أهــل البيــتK كانــوا ملتفتــن إىٰل هــذا اإلشــكال وغــره، فأجابوا  ثالثــًا: إنَّ أئمَّ
نــا ال ُندركهــا، كــا هــو احلال يف الشــمس  بــأنَّ لإلمــام الغائــبQ فائــدة عظيمــة إالَّ أنَّ

ــا وإن كانــت مســترة إالَّ أنَّ نفعهــا يصل إىٰل البــر)30(. التــي حتجبهــا الغيــوم، فإهنَّ
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اجلانب الرابع: التشكيك يف التوّسع يف بعض العناوين وانتحاهلا:
دة ذكرهتــا الروايات  املتتّبــع يف القضيَّــة املهدويــة جيــد يف هــذا البــاب عناويــن متعــدِّ
الشـــريفة، فقــد ذكــرت تفاصيــل معــامل اإلمــام الغائــبQ، وتفاصيــل زمــان ظهوره، 
والعامــات الســابقة عليــه، وتفاصيــل أنصــاره وعددهــم، كلُّ هــذا مــن أجــل بنــاء 
ــق، ولكــن ذلــك  ــل بعــض املمّوهــن للحقائ ــه مــن ِقَب ســّد وحاجــز ال يمكــن خرق
ــاع والتصديــق، إالَّ أنَّ املتصّيديــن باملــاء العكــر حاولــوا أن خيلطــوا  مشـــروط باالطِّ

األوراق بحيــث يصعــب عــٰى النــاس تشــخيص مــا هــو الصــواب يف ذلــك.
ــه  ــم وجعل ــب القائ ــل لق ــذي انتح ــع( ال ــن گاط ــة )اب ــذه احلقيق ــاذج ه ــن ن وم
ــده،  ــام وح ــب لإلم ــذا اللق ــس ه ــم، ولي ــن قائ ــر م ــاك أكث ــًا أنَّ هن عي ــه، مدَّ لنفس
عــٰى أنَّ لقــب اليــاين ليــس خمتّصــًا بشــخص واحــد،  وانتحــل أيضــًا لقــب اليــاين، وادَّ
ــاين،  ــةQ ي ــام احلجَّ ــاين، واإلم N ي ــيُّ ــل النب ــاء، ب ــن صنع ــرج م ــذي خي ــو ال وه
ــام ووّص  ــن اإلم ــه اب ــًا أنَّ ــٰى أيض ع ــذا، وادَّ ــون وهك ــاره ياني ــام وأنص ــاع اإلم وأتب

ــاوٰى)31(. ــن الدع ــر م ــا الكث ــار، وغره ل األنص ــوم وأوَّ ــه معص ــام وأنَّ اإلم
وهــذه املحاولــة قــد تبــدو يف بــادئ األمــر ال قيمــة هلــا وال أثــر، إالَّ أنَّ األمــر ليــس 
ــَر  ــاَد والفك ــاءُت االعتق ع ــُب واالدِّ ــذا التاع ــزل ه ــن أن ُيزل ــن املمك ــك، إذ م كذل
ضــت  ــا تعرَّ ــم( وم ــة )القائ ــأيت إىٰل قضيَّ ــا ي ــإنَّ املعتقــد عندم ــه، ف احلــقَّ عــاَّ كان علي
لــه مــن االنتحــال والتاعــب ال يبقــٰى لــه اعتــاد بــأيِّ شــخص هــو القائــم، حيــث 
، وكذلــك قضيَّــة اليــاين  يدخــل عليــه الشــكُّ يف التطبيــق القائــم عــٰى شــخص معــنَّ
ل األنصــار، فتكــون النتيجــة هــي خــواء االعتقــاد وتزلزلــه لســـريان الشــكِّ فيه ،  وأوَّ

ومــن اإلمــكان بمــكان أن ينتهــي أمثــال هــؤالء إىٰل تــرك االعتقــاد والتنّفــر منــه.
واجلواب عن هذه الدعاوٰى بالتايل:

ــل  ــن وإن انتح ــن الضاّل ــاءت املنحرف ــا ادِّع ه ــة ال ُتغرِّ ــق الثابت الً: أنَّ احلقائ أوَّ
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بعضهــم شــخصية معيَّنــة، فــإنَّ ذلــك ال ُيغــرِّ مــن الواقــع شــيئًا، فبعــد معرفــة احلــقِّ 
ــاس. ــه نقطــع بكــذب هــؤالء املتحّيلــن عــٰى الن ــة أهل ومعرف

ــة املهدويــة مبيَّنــة بشــكل واضــح، كعنــوان  ثانيــًا: أنَّ العناويــن املذكــورة يف القضيَّ
ــه مــن أهــل اليمــن ومــن صنعــاء عــٰى اخلصــوص،  ــدت الروايــات أنَّ اليــاين الــذي أكَّ
وعليــه فليــس للعقــل أن يقبــل أنَّ اليــاين خيــرج مــن قريــٍة مــن نواحــي قضــاء املدينــة 
ــاين  ــروج الي ــًا إىٰل أنَّ خ ــرة؟ مضاف ــن البصـ ــاء وأي ــن صنع ــرة، فأي ــة البصـ يف حمافظ

مقــرون بخــروج الســفياين واخلراســاين.
ل األنصــار الــذي مــن البصـــرة، فــإنَّ الروايــات  وكذلــك تقّمصــه لشــخصية أوَّ
ذكــرت اســمه وهــو )أمحــد بــن مليــح()32(، واملتقّمــص هــو أمحــد بــن گاطــع، وهكذا 

باقــي دعــاواه الواهيــة التــي حــاول إضــال النــاس هبــا.
وهــذا وأمثالــه قــد تصــّدٰى لــه الكثــر ممَّــن هيّمــه أمــر الديــن مــن فضــاء احلــوزة 

عياتــه الواهيــة. العلميــة املباركــة، وأوضحــوا بالتفصيــل زيــف مدَّ
ــة املهدويــة، التــي إذا  وبعــد أن عرضنــا بعــض الشــبهات التــي تطــرأ عــٰى القضيَّ
ة الفكريــة التــي قــد  ث الفكــر هبــا أو بغرهــا تزلــزل كيانــه، اتَّضــح لنــا أنَّ اهلــزَّ تلــوَّ
تنــوب البعــض تــرك خلفهــا آثــارًا عظيمــة إجيابيــة أو ســلبية، فمــن املمكــن أن تقفــز 
باإلنســان قفــزات نوعيــة يف ُســلَّم اإليــان وقــوس الصعــود fَوَقِليــٌل مــا ُهــْمY )ص: 
، وعليــه  24(، ومــن املمكــن أن خُترجــه مــن دائــرة املعتِقــد إىٰل دائــرة الشــاّك املتحــرِّ
فــإنَّ رّدات فعــل اهلــزات الفكريــة ليســت بالضـــرورة أن تكــون ســلبية دائــًا، بــل من 
ــه  ــدة أمــام الباحــث، لرســيخ اعتقادات ــة وتفتــح آفاقــًا جدي املمكــن أن تكــون إجيابي

بنحــو متقــن ورصــن.
ــت  ــا كان ة، فكلَّ ــزَّ ــف اهل ة أو ضع ــدَّ ــاوية لش ــون مس ــل تك ــذا وإنَّ رّدات الفع ه

ــس. ــس بالعك ــّد، والعك ــف وأش ــا أعن ــت رّدات فعله ــا كان ــديدة كلَّ ــزات ش اهل
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املبحث الثاين
اأ�سباب الهّزات الفكرية

ــد أو قريــب، اســتطعنا إدراكــه أو  ــه ســبب بعي مــا مــن شـــيء يف الوجــود إالَّ ول
ــَن  ــة ومل ُيب ــة واملعلولي ــاس العلي ــٰى أس ــيٌّ ع ــامل مبن ــذا الع ــام ه ــإنَّ نظ ــتطع، ف مل نس
عــٰى أســاس الصدفــة والفجئــة كــا قيــل، ونحــن عندمــا نــأيت للتأّمــل يف األســباب 
ــداًء إىٰل قســمن رئيســن، مهــا:  ــة نجدهــا تنقســم ابت ــة خلــف اهلــّزات الفكري الكامن
داخليــة وخارجيــة، ثــّم إنَّ لــكلٍّ منهــا عواملــه املســاعدة عليــه. وإليــك بيــان ذلــك:

األسباب الداخلية:
ــر  ــف الفك ض لعواص ــرِّ ــأ، ومتع ــل للخط ــو قاب ــوم فه ــو دون املعص ــن ه كلُّ م
ــًا  ــا كاملــن حّق عــي الكــال املطلــق الفكــري، ولــو كنّ اخلطــرة، فليــس ألحــٍد أن يدَّ
ة أو مــّرات؟ ومــن هنــا  فمــن أيــن تصــدر هــذه األخطــاء التــي نرتكبهــا يف اليــوم مــرَّ
ــل جّيــدًا يف منبــع تلــك الــزالزل التــي تــدكُّ عــروش األفــكار  فعلينــا أن نبحــث ونتأمَّ

ومــا هــو الباعــث عليهــا؟ وهــل لنفــس اإلنســان دخــل ونصيــب فيهــا أم ال؟
نــا بعــد التأّمــل نجــد أنَّ لنــا قســطًا وافــرًا مــن التأثــر يف ذلــك، وهــذا مــا نعنيــه  إنَّ
باألســباب الداخليــة، فــإنَّ اإلنســان ذاتــه لــه أثــر يف نفســه وفكــره مــن دون دخالــة 

ــرة يف ذلــك ُأمــور: أمــر خارجــي آخــر، ومــن العوامــل املؤثِّ
الً: التعنجــه الفكــري، أي عــدم االعــراف بالنقــص، بــأن يــرٰى اإلنســان نفســه  أوَّ
ــب  ــل املركَّ ــان باجله ــاف اإلنس ــرٰى اتِّص ــارة ُأخ ــق ، وبعب ــو مطل ــه بنح ــًا، ولعلَّ كام
َ يف  ــنِّ ــا ُب ــل، ك ــه جيه ــل أنَّ ــل وجيه ــو جيه ــه، فه ــٰى صاحب ــات ع ــرُّ الوي ــذي جي ال
ــرك قــول: ال أدري، ُأصيبــت  ــال أمــر املؤمنــنQ: »مــن ت ــه مــن املنطــق)33(، ق حملِّ
مقاتلــه«)34(، فــإذا وصــل اإلنســان إىٰل هــذه املرحلــة رصعتــه أبســط األُمــور، وهــذا ما 
ــنَّة  ــم بعــد اطِّاعهــم عــٰى الديــن وعٰى السُّ ــة، فإهنَّ وقــع فيــه الكثــر مــن مفكــري العامَّ
ــة  ــم خلفــاؤه واألئمَّ ــة أهــل البيــتK وأهنَّ N عــٰى أئمَّ ــه النبــيُّ الشـــريفة ومــا نصَّ
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ــة املهدويــة، بعــد  مــن بعــده، بــل واعرفــوا بتواتــر األحاديــث التــي تناولــت القضيَّ
ذلــك كّلــه نجدهــم باقــن عــٰى مــا هــم عليــه مــن االعتقــاد الفاســد مكابــرًة وتعنّتــًا.
ــر  ــدَّ أن تتوفَّ ــاد ال ب ــإنَّ االعتق ــوار، ف ل املش ــن أوَّ ــدة م ــوخ العقي ــدم رس ــًا: ع ثاني
ــًا  ــون مطابق ــه، وأن يك ــرّدد في ــث ال ت ــًا بحي ــون جازم ــال: أن يك ــاث خص ــه ث في
ــاس، وأن ال  ــا وال أس ــع هل ــات ال واق ــاالت وخراف ــًا أو خي ــس أوهام ــع، ولي للواق
ــاء واملعلِّمــن يف اعتقــاده  ــد املؤّدبــن مــن اآلب يكــون االعتقــاد عــن تقليــد، فمــن قلَّ
مــن دون حتقيــق وال تأّمــل ارتطــم بــا ال حُتَمــد عقبــاه، فــإذا فقــد االعتقــاد أحــد هــذه 
ضــًا للــزوال، وهــذا مــا نجــده عنــد أمحــد الكاتــب وأتبــاع  األركان الثاثــة كان معرَّ

ابــن گاطــع بشــكل واضــح.
ــة  ــث اإلمام ــإنَّ بح ــة، ف ــدة املهدوي ــل العقي ــٰى تفاصي ــاع ع ــدم االطِّ ــًا: ع ثالث
ــدارس  ــو يف امل ــا ه ــر ممَّ ــًا أكث ــًا وحتقيق ــبَِع بحث ــد ُأش ــتK ق ــل البي ــة أه يف مدرس
ــا  األُخــرٰى، وقــد ورد الركيــز عــٰى إمامــة اإلمــام الثــاين عشـــرQ وتفاصيلهــا، ألهنَّ
ــا مشــتملة عــٰى ُأمــور وعامــات كثــرة، فقــد  اخلاتــة والتــي هبــا نجــاة البشـــر، وألهنَّ
ــل أهــل البيــتK يف قضيَّــة اإلمــام املهــديQ تفاصيــل خمتلفــة باالطِّــاع عليها  فصَّ
ــلُّ كلُّ عقــدة، واحلــال بالعكــس إذا قــلَّ االطِّــاع عــٰى تفاصيــل  تــزول كلُّ شــبهة وحُتَ
ــّر  ــذا املم ــال ه ــن خ ــبهة، وم ــول أّي ش ــذاك قب ــن آن ــن املمك ــة فم ــدة املهدوي العقي
يدخــل الكّذابــون الذيــن يظهــرون قبــل قيــام اإلمــام صاحــب الزمــانQ، لُيضّلــوا 
 :Nبذلــك، قــال رســول اهلل Kالنــاس عــن ســواء الطريــق، كــا أنبــأ أهــل البيــت
ــٰى خيــرج نحــو مــن ســّتن كّذابــًا كّلهــم يقــول: أنــا نبــّي«)35(. »ال تقــوم الســاعة حتَّ
رابعــًا: امليــل إىٰل الدنيــا وأهلهــا، فــإنَّ الركــون إىٰل الدنيــا وأهلهــا هــو مــن أخطــر 
ــإنَّ  ــه، ف ــٰى بال ــر ع ــد ال ختط ــور ق ــّره إىٰل ُأم ــه جي ــث إنَّ ــان، حي ــه اإلنس ــٰى ب ــا ُيبت م
ــل  ــن أه ــم م هب ــاد ُيقرِّ ــذا االبتع ــة، وه ــاد يف اجلمل ــن االعتق ــدون ع ــا بعي ــل الدني أه
ث أفكارهــم هبــا، وبذلــك يبــدأ رصح االعتقــاد بالتثّلــم  األفــكار املنحرفــة حتَّــٰى تتلــوَّ
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ر أهــل البيــتK مــن حــبِّ الدنيــا والركــون إليهــا، وبيَّنوا  والتزلــزل، ومــن هنــا حــذَّ
ــب عــٰى ذلــك، قــال أمــر املؤمنــنQ: »أقبلــوا عــٰى جيفــة قــد افتضحــوا  مــا يرتَّ
بأكلهــا، واصطلحــوا عــٰى حبِّهــا، ومــن عشــق شــيئًا أعشــٰى بصـــره، وأمــرض قلبــه، 
فهــو ينظــر بعــن غــر صحيحــة، ويســمع بــُأُذن غــر ســميعة، قــد خرقــت الشــهوات 
عقلــه، وأماتــت الدنيــا قلبــه، ووهلــت عليهــا نفســه، فهــو عبــد هلــا، وملــن يف يــده يشء 

منهــا، حيثــا زالــت زال إليهــا، وحيثــا أقبلــت أقبــل عليهــا«)36(.
ة الضــال مــع التفاتــه إىٰل مــا هــو فيــه،  ومــن الذيــن أرداهــم حــبُّ الدنيــا يف هــوَّ

تــه الدنيــا ومل ينــل شــيئًا منهــا، إذ قــال:  عمــر بــن ســعد )لعنــه اهلل( الــذي قــد غرَّ

لواقــف  وإين  أدري  مــا  اهلل  خطريــِن فــو  عــٰى  أمــري  يف  ــر   ُأفكِّ

ــي ــريُّ منيت ــريِّ وال ــك ال ــرك مل حســِن أأت بقتــل  مأثومــًا  أرجــع   أم 

ــا ــس دوهن ــي لي ــار الت ــه الن ــي مثل ة عينــي)37( فف  حجــاب وملك الــريِّ قــرَّ

ــن  ــدًا ع ــدة بعي ــة الزائ ــديQ بالعاطف ــام امله ــة اإلم ــع قضيَّ ــل م ــًا: التعام خامس
التعقــل، بحيــث عندمــا يســمع أحــٌد منهــم باســم اإلمــام املهــديQ وذكــره يطــر 
ــن  ــواه الدّجال ــه أف ــآلكل، فالتقمت ــًة ل ــه عرض ــا جعل ــاباته ممَّ ــٰى كّل حس ــًا وينس فرح
ــك  ــةQ، ودون ــام احلجَّ ــوٰى لإلم ــة الدع ــتقيم، بحجَّ ــراط املس ــن الصـ ــه ع ورصفت
البابيــة والگاطعيــة وغرهــم، فــإنَّ حــبَّ أهــل البيــتK أمــر واجــب والزم، ولكنَّــه 
ــاع  ب ــبَّ واالتِّ ــتK، أي إنَّ احل ــل البي ــة بأه ــٰى صل ع ــن ادَّ ــع كلَّ م ــي أن نتَّب ال يعن
ــه  عــٰى أنَّ والطاعــة هــي مفاهيــم الزمــة ألهــل البيــتK أنفســهم، ال لــكلِّ مــن ادَّ

ــًا وزورًا. ــو كذب ــم ول ــل هب متَّص
 ، ــنِّ ــض املضلِّ ــل بع ــن ِقَب ــم م ــة عليه ــات الواهي ــض املغالط ــاء بع ــًا: انط سادس
ض لــه االســتدالل يف األوســاط البســيطة فكريــًا  فــإنَّ املغالطــة مــن أخطــر مــا يتعــرَّ
ــة، فقــد تكــون  ــًا، حيــث ال يمكنهــم تشــخيص مكامــن اخلطــأ يف تلــك األدلَّ وثقافي
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منزلقــًا لكثــر مــن األقــدام حتَّــٰى لــو مل يكــن أهلها مــن أهــل الدنيــا أو كان الشــخص 
ــذا  ــع ه ــل ، فم ــض التفاصي ــٰى بع ــًا ع ــو كان مطَّلع ــٰى ل ــل حتَّ ، ب ــامٍّ ــو ت ــدًا بنح معتق
كّلــه مــن املمكــن أن تنطــي عليــه مغالطــات املغرضــن فتصـــرعه، وإذا ســلَّم لتلــك 

ــه اهلــّزات. املغالطــات تزلــزل عــرش فكــره وأصابت
 ، وهــذا اللــون مــن االســتدالل نجــده عنــد أمحــد بــن گاطــع وأتباعــه بنحــو جــيٍّ
ــم  ــد كباره ــث جت ــام، بحي ــا اهت ــه إّي ــوا ب ــل واهتّم ــم، ب ــوه ُأّس فكرهت ــث جعل حي
نــوا صغارهــم ذلــك فصــاروا ينهشــون النــاس بأفكارهــم املنحرفــة، ومــن ذلــك:  لقَّ
ــه رســول آخــر الزمــان حيــث انطلــق مــن قولــه  اســتدالل أمحــد بــن گاطــع عــٰى أنَّ
ّمِّيـِـنَي رَُســواًل ِمنُْهــْم َيتْلُــوا َعلَيِْهــْم آياتـِـهِ َوُيَزّكِيِهــْم 

ُ
ِي َبَعــَث ِف اأْل تعــاىٰل: fُهــَو الَّ

َوُيَعّلُِمُهــُم الِْكتــاَب َواْلِْكَمــَة ِإَوْن اكنـُـوا ِمــْن َقبـْـُل لَــِي َضــاٍل ُمبـِـنٍي 2 َوآَخرِيــَن 
ــا يَلَْحُقــوا بِِهــْم َوُهــَو الَْعزِيــُز اْلَِكيــُم Y.3 )اجلمعــة: 2 و3(، فحــاول أن  ِمنُْهــْم لَمَّ

ر للنــاس بــأنَّ هنــاك بعثتــن: ك بــن اآليتــن وُيصــوِّ ُيفــكِّ
األُوىٰل: بعثة إىٰل األُّمين كا ُتعرِّ اآلية، وهم أهل مّكة التي هي ُأمُّ القرٰى.

ــم  ــون بعده ــن ويأت م ــؤالء املتقدِّ ــيتلون ه ــن س ــن الذي ــة إىٰل اآلخري ــة: بعث والثاني
ــرون. بق

ومــن الطبيعــي تكــون نتيجــة هــذا االســتدالل هــي: أنَّ أمحــد بــن گاطــع هــو نبــّي 
عيــه)38(. آخــر الزمــان بنــصِّ اآليــة كــا يدَّ

وهذا الكالم واضح البطالن من جهات خمتلفة:
 Nالً: مــن جهــة أنَّ بــاب البعثــة والرســالة قــد ختمهــا اهلل تعــاىٰل بالنبــيِّ حمّمــد أوَّ
حيــث قــال: fرَُســوَل اهللِ وَخاَتــَم الَّبِّيـِـنَيY )األحــزاب: 40(، فتكــون دعــوٰى أمحــد 

بــن گاطــع باطلــة مــن رأس.
ــَن  ــه: fَوآَخرِي ــي قول ــة وه ــة الثاني ــف يف اآلي ــرٰى أنَّ العط ــة ُأخ ــن جه ــًا: وم ثاني
ر  ــرِّ ــة ُتق ــإنَّ اآلي ــدًا، ف ــث أب ــٰى البع ــًا ع ــس راجع ــن ولي ــٰى األُّمي ــع ع ــْمY راج ِمنُْه
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ــت  ــا ليس ــة، وأهنَّ ــوم القيام ــاه إىٰل ي ــن ت ــٰى كلِّ م N ع ــيِّ ة النب ــوَّ ــة نب ــان حّجي رسي
ــط. ــه فق ــل زمان ــة بأه خمتصَّ

األسباب اخلارجية:
ــل  ــٰى ختلخ ــاعدة ع ــل مس ــن عوام ــه م ــا احتوت ــذات وم ــة ال ــاوز مرحل ــد جت بع
ة  ــر يف ذلــك، ويف املقــام عــدَّ األفــكار، ننتقــل إىٰل مرحلــة األســباب اخلارجيــة التــي تؤثِّ

أســباب، منهــا:
الً: البيئة واملحيط: أوَّ

ــل  ــن قبي ــة، م ــدة املهدوي ــد العقي ــكيك ونق ــٰى التش ــاعدة ع ــة املس ــود البيئ وج
املجتمــع واألرُسة املحيطــة، كــا يشــر إليــه احلديــث الشـــريف الــوارد عن رســول اهلل
ـــرانه  دانــه أو ُينصِّ N حيــث قــال: »مــا مــن مولــود إالَّ ُيوَلــد عــٰى الفطــرة، فأبــواه هُيوِّ
ل ركائــز التأثــر البيئــي عــٰى فكــر  ســانه«)39(، فــإنَّ داللــة هــذا الــكام عــٰى أوَّ أو ُيمجِّ

اإلنســان وهــي األرُسة، واضحــة ال غبــار عليهــا.
ــر  ــن يعث ــران، الذي ــاء واألق ــم األصدق ــرد ه ــرة يف الف ــة املؤثِّ ــز البيئي ــن الركائ وم
ــب  ــن يلع ــران الذي ــاء اجل ــل أبن ــن قبي ــع، م ــه باملجتم ــال اختاط ــن خ ــم م عليه
معهــم، أو أقرانــه يف املدرســة، أو أصدقائــه يف حمــلِّ العمــل، وقــد وردت اإلشــارة إىٰل 
ــنَّة الشـــريفة، قــال تعــاىٰل: fَوَيــوَْم َيَعضُّ  هــذه الركيــزة كثــرًا يف الكتــاب العزيــز والسُّ
ــي  ــا َويْلَ ــبِيًا 27 ي ــوِل َس ــَع الرَُّس ــْذُت َم َ ــِى اتَّ ــا َلْتَ ــوُل ي ــهِ َيُق ِــُم َع يََديْ ال الظَّ
َضلَّــِى َعــِن اّلِْكــرِ َبْعــَد إِذْ جــاَءِن َواكَن 

َ
ـِـْذ فُانــاً َخلِيــًا 28 لََقــْد أ تَّ

َ
َلْتـَـِى لـَـْم أ

نْســاِن َخــُذواًل Y.29 )الفرقــان: 27 - 29(، وقــال تعــاىٰل: fقــاَل قائـِـٌل  ــيْطاُن لِْلِ الشَّ
إِذا ِمتْنــا َوُكنَّــا تُرابــاً 

َ
قـِـنَي 52 أ إِنَّــَك لَِمــَن الُْمَصّدِ

َ
ِمنُْهــْم إِّنِ اكَن ِل قَرِيــٌن 51 َيُقــوُل أ

ــواءِ  ــَرآهُ ِف َس ــَع فَ لَ ــوَن 54 فَاطَّ لُِع ــْم ُمطَّ نُْت
َ
ــْل أ ــاَل َه ــوَن 53 ق ــا لََمِديُن إِنَّ

َ
ــاً أ وَِعظام

ــَن  ــُت ِم ــُة َرّبِ لَُكنْ ــْو ال نِْعَم َ ــِن 56 َول ــْدَت لَُرْدِي ــاهللِ إِْن كِ ــاَل تَ ــِم 55 ق اْلَِحي
الُْمْحَضـــرِيَن Y.57 )الصاّفــات: 51 - 57(.
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ــرات البيئيــة التــي تنعكــس عــٰى اإلنســان بإشــعاعاهتا الســلبية  وكذلــك مــن املؤثِّ
هــو ابتــاؤه ببعــض املعلِّمــن واألســاتذة واملرّبــن املغرضــن.

هــت  ــر - بنحــو مجعــي أو منفــرد - عــٰى املعتقــد إذا توجَّ ــإنَّ كلَّ هــؤالء هلــم أث ف
ــذاك  ــن آن ــن املمك ــا، فم ــرج منه ــرف املخ ــو ال يع ــة وه ــادات الذع ــه انتق إىٰل عقيدت
رت عليــه، وباألخــّص إذا اختلــف الطــرح واجلهــة  ــر فيــه خصوصــًا إذا تكــرَّ أن ُتؤثِّ

ــة. ج املروِّ
ثانيًا: ظهور الكّذابني:

ــي  ع ــًا كمدَّ ــم، وحديث ــج هل ــة والروي ــًا كالبابي ــن قدي ــن والدّجال ــور الكّذاب ظه
ــه ابــن  جــوا ألمحدهــم بأنَّ املهدويــة املنحرفــة )اهلنبــويش الســلمي( وأتباعــه، الذيــن روَّ
ــه  ــةQ هــو الــذي بعث ــه واليــاين املوعــود وأنَّ اإلمــام احلجَّ ــه وخليفت اإلمــام ووصّي
ــب بـــ )اإلمــام الربــاين()40(، وكحبيب اهلل  إىٰل النــاس ، وكفاضــل املرســومي الــذي ُيلقَّ
)املختــار( املاركســـي التوّجــه، وكالگرعــاوي صاحــب )جنــد الســاء( وغرهــم ممَّــن 
لــن بحجــج واهيــة ومغالطــات عظيمــة،  ضّلــوا وأضّلــوا مجيــع مــن تبعهــم مــن املغفَّ

قــد اســتهوهتم شــعاراهتم الّراقــة.
وهــؤالء الكّذابــون قــد ســبقهم مجــع كثــر ممَّــن شــاكلهم، وهــو برهــان واضــح 
روا شــيعتهم مــن ظهــور الكّذابــن  ــة مــا أخــر بــه أهــل البيــتK وحــذَّ عــٰى صحَّ
ــٰى  والدّجالــن يف زمــان الغيبــة الكــرٰى، قــال رســول اهللN: »ال تقــوم الســاعة حتَّ
خيــرج نحــو مــن ســّتن كّذابــا كّلهــم يقــول: أنــا نبــّي«)41(، قــال أمــر املؤمنــن عــي 
ــو  ــي، وه ــس منّ ــرة، ولي ــة البصـ ــن دجل ــال م ــرج دّج ــبQ: »... وخي ــن أيب طال ب
ــم  ــرج القائ ــادقQ: »ال خي ــد اهلل الص ــو عب ــال أب ــم«)42(، وق ــن كّله ــة الدّجال م مقدَّ

ــٰى خيــرج اثنــا عشـــر مــن بنــي هاشــم كّلهــم يدعــو إىٰل نفســه«)43(. حتَّ
ثالثًا: سياسات الدولة والرتويج للمنحرفني:

ــي  ــان تقتضـ ــض األحي ــي بع ــة، فف ــة العامَّ ــة والسياس ــل الدول ــن ِقَب ــج م الروي

اج
حج

 ال
هر

ما
خ 

شي
ال



314

سياســة الــدول أن تلقــي بــن املجتمعــات اإليانيــة بعــض الفتــن لتصــل إىٰل مآرهبــا 
ــر  ــخصن أو أكث ــكلِّ ش ــح ل ــة فيصب ــدة االجتاعي ــت الوح ــل تفتي ــن قبي ــهولة، م بس
ــٰى لــو مل  حــزب، وبالتــايل جيتمعــون حتــت عنــوان الكتــل ومــا شــاكل ذلــك، بــل حتَّ
د فســح املجــال وعــدم الوقــوف أمامــه، تكــون قــد  ج الدولــة لــه، ولكنَّهــا بمجــرَّ تــروِّ

ــه. ــه أو ســمحت بالرويــج ل جــت ل روَّ
ــه مــن دوٍر خمــٍز يف  ــح لتاريــخ جعفــر الكــّذاب ومــا لعب وهــذا مــا يلمســه املتصّف
زمــان اإلمــام العســكريQ، واشــتدَّ دوره الســلبي بعــد رحيــل اإلمــام العســكري
ــت  ض ــل تعرَّ ــه، ب ــت إلمامت ج ة وروَّ ــوَّ ــية بق ــة العّباس ــه احلكوم ــث دعمت Q، حي

.)44( ــيٌّ ــه ح ــديQ وأنَّ ــام امله ــة اإلم ــال بإمام ــن ق ــكلِّ م ــوء ل ــة بس الدول
رابعًا: انعدام الناصح:

انعدام الوجود الفاعل للناصح الشفيق يف املجتمع.
ــم العــارف بأهــل زمانــه)45(،  فــإنَّ املجتمــع كــا فيــه اجلاهــل فيــه أيضــًا العــامل املتفهِّ
ــن مــن كلِّ  ــٰى الدي ــدأ اهلجــوم ع ــع، ويب ــات يف املجتم ــدع واخلراف ــر الب ــا تظه فعندم
جانــب وبــكلِّ وســيلة، والنــاس حيــارٰى ال يقــدرون عــٰى شـــيء، والناصــح الشــفيق 
مت أفــكاره، أو هــو يف طريقــه  ة، إلرشــاد مــن تســمَّ العــامل ال يبــدي أّي وقفــة جــادَّ
إىٰل االنجــراف وراء الصيحــات املقصــودة، فــإنَّ ذلــك ممَّــا يســاعد عــٰى نمــوِّ التزلــزل 
ــاء  ــون العل ك ــتK ُيرِّ ــل البي ــد أه ــا نج ــن هن ــع، وم ــاء املجتم ــد أبن ــري عن الفك
الناصحــن للوقــوف أمــام البــدع، كــا ورد يف روايــة يونــس بــن عبــد الرمحــن الــذي 
هــو أحــد أصحــاب اإلمــام الكاظــمQ، ومــا حــدث بعــد رحيــل اإلمــام الكاظــم 
مــن الوقــف وإنــكار إمامــة ابنــه عــّي بــن موســٰى الرضــاQ، قــال يونــس بــن عبــد 
ــده املــال الكثــر،  ــو احلســنQ وليــس مــن قّوامــه أحــد إالَّ وعن الرمحــن: )مــات أب
ــبعون  ــدي س ــاد القن ــد زي ــه، وكان عن ــم ملوت ــم وجحوده ــبب وقفه ــك س ــكان ذل ف
ألــف دينــار، وعنــد عــّي بــن أيب محــزة ثاثــون ألــف دينــار(، قــال: )فلــاَّ رأيــت ذلك 
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وتبــنَّ احلــقُّ وعرفــت مــن أمــر أيب احلســن الرضــاQ مــا علمــت، تكلَّمــت ودعــوت 
النــاس إليــه(، قــال: )فبعثــا إيلَّ وقــاال يل: مــا يدعــوك إىٰل هــذا؟ إن كنــت تريــد املــال 
فنحــن نغنيــك، وضمنــا يل عشـــرة اآلف دينــار، وقــاال يل: كــف، فأبيــت وقلــت هلــم: 
ــم قالــوا: »إذا ظهــرت البــدع فعــٰى العــامل أن ُيظِهــر  إّنــا روينــا عــن الصادقــنK أهنَّ
علمــه، فــإن مل يفعــل ُســِلَب منــه نــور اإليــان«، ومــا كنــت ألدع اجلهــاد يف أمــر اهلل 

عــٰى كلِّ حــاٍل، فناصبــاين واضمــرا يل العــداوة()46(. 
املبحث الثالث

عالج النتائج ال�سلبية للهّزات الفكرية
ــة،  ــات فكري ــا ارجتاج ــف وراءه ــة خُتلِّ ــّزات الفكري ــارة إىٰل أنَّ اهل ــت اإلش م تقدَّ
ة كناقــوس خطــر قــد  ــة نافعــة، فتكــون اهلــزَّ ــارًة تكــون إجيابي وهــذه االرجتاجــات ت
ــا  ــلٍّ مل ــن ح ــق ع ــث والتحقي ــو البح ــه نح ك ــه وُيرِّ ــه، فيبعث ــن رقدت ــل م ــظ العق أيق
ة جتــده يــلُّ كلَّ تلــك الشــبهات ويكتشــف  ــه مــن الشــبهات، وبعــد مــدَّ يطــرأ علي
ــون  ــتّد، فيك ــة ويش ــة املهدوي ــر بالقضيَّ ــاده أكث ــوٰى اعتق ــا، فيق ــأ فيه ــن اخلط مكام

ــة(. ة نافع ــارَّ ــال: )ُربَّ ض ــا يق ــًا مل مصداق
ومثــل هــذا املــورد خــارج عــن إطــار هــذا املبحــث، إذ مــن كان حالــه كذلــك ال 

ــه حكيــم نلجــأ إليــه يف عــاج بعــض األُمــور. يتــاج إىٰل عــاج أبــدًا، بــل لعلَّ
ــدة  ــاّم والراجــع عــن العقي ــؤّدي إىٰل االنحــراف الت وُأخــرٰى تكــون ســلبية قــد ت
ــه  ــت ب ــذي وصل ــد ال ــيخ املؤيَّ ــب والش ــد الكات ــل ألمح ــا حص ــاس، ك ــن األس م
احلــال أن يــرك احلــقَّ الصـــريح ويلجــأ إىٰل مذهــب اصطنعتــه يــد االســتعار ال يمــتُّ 
ــؤّدي  ــد ت ــور، وق ــض األُم ــي لبع ــراف جزئ ــؤّدي إىٰل انح ــد ت ــة، وق ــن اهلل بصل إىٰل دي
إىٰل قبولــه بدعــة مــن البــدع، وغــر ذلــك، فعلينــا أن نقــف أمــام كلَّ النتائــج الســلبية 
التــي تفرزهــا الــزالزل الفكريــة، وأن نجعــل هلــا حلــوالً ُينَتفــع هبــا، حتَّــٰى نكــون قــد 
أســهمنا يف إنقــاذ مــن ضعــف عــن مقارعــة تلــك اهلجمــة التــي أردتــه رصيعــًا، وهــذا 

هــو حمــلُّ بحثنــا هنــا.
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وعليه نقول: إنَّ العاج ملن ابتي بالفروس الفكري يتمُّ عٰى مرحلتن:
األُوىٰل: اكتشافية تشخيصية.

والثانية: ترخيصه باستعال ما يناسبه من العاج.
املرحلة األوىل:

إنَّ العقل البشـري فيه نوع أوامر يمكن أن نطلق عليها أوامر فطرية.
كــه نحــو طلــب الطعــام، وليــس  مثــًا إذا جــاع اإلنســان فــإنَّ عقلــه واحساســه ُيرِّ
ــًا، أو  ــام أيض ــب الطع ــع لطل ــم اجلائ ك النائ ــرَّ ــده، وإالَّ لتح ــوع وح ــو اجل ك ه ــرِّ املح
ــوع، إذن  ــز اجل ــدم تيي ــوان، لع ــف احلي ــن عل ــو كان م ــه ول ــده أمام ــا جي ألكل كّل م
ــاء،  ــه لل ــان وطلب ــك يف العطش ــه، وكذل ــة ل ــة املائم ــب احلاج ــل يف طل ــل دخ للعق
وكذلــك يف حتريــك اإلنســان نحــو مــأواه بعــد اخلــروج عنــه، واملــرض كذلــك ُيتِّــم 
عــٰى اإلنســان مراجعــة مــن هــو عــارف بــه، ومــن هــذا البــاب فــإنَّ العقــل ُيتِّــم عــٰى 
ــوة  ل خط ــذه أوَّ ــك، وه ــص بذل ــع املتخصِّ ــكيك أن يراج ــهام التش ــب بس ــن ُأصي م

جيــب عليــه القيــام هبــا.
ــول  ــدة وُأص ــص يف العقي ــل املتخصِّ ــامل العام ــو: الع ــا ه ــص هن ــراد باملتخصِّ وامل
ــدر  ، ذو الص ــاصٍّ ــو خ ــة بنح ــة املهدوي ــص بالقضيَّ ، أو املتخصِّ ــامٍّ ــو ع ــن بنح الدي
ــذي  ــل، وال ــل وال كل ة دون مل ــزَّ ــن باهل ــتيعاب املصاب ــة اس ــه قابلي ــذي ل ــب ال الرح
يؤمــن بقــول أهــل البيــتK: »زكاة العلــم أن ُتعلِّمــه عبــاد اهلل«)47(، وقــول اإلمــام 
ــال  ــٰى اجلّه ــذ ع ــّيQ: إنَّ اهلل مل يأخ ــاب ع ــرأت يف كت ــادقQ: »ق ــد اهلل الص أيب عب
ــال، ألنَّ  ــم للجّه ــذل العل ــدًا بب ــاء عه ــٰى العل ــذ ع ــٰى أخ ــم حتَّ ــب العل ــدًا بطل عه

ــل«)48(. ــل اجله ــم كان قب العل
ــة  ــدءًا يف الدراس ــًا مبت ــس طالب ــام لي ــده يف املق ــذي نري ــص ال ــه فاملتخصِّ وعلي
احلوزويــة، بــل هــو مــن يكــون عــٰى أقــّل التقاديــر قــد أهنــٰى دراســة الســطوح العليــا 
ــة، وإذا كان  ــة املهدوي ــص بالقضيَّ ــة وختصَّ ــة املبارك ــلَّم دروس احلــوزة العلمي مــن ُس

ــع. ــاج أنج ــج أدّق والع ــت النتائ ــًا كان ص ــًا ومتخصِّ ــًا فاض ــدًا عامل جمته
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ــا  ــص ليعاجلــه وخُيلِّصــه ممَّ ــم عــٰى اإلنســان أن يرجــع إىٰل متخصِّ فالعقــل إذن ُيتِّ
هــو فيــه، ومــن الواضــح أنَّ هــذا يكــون يف حالــة توّجــه اإلنســان ملــا حــلَّ بــه بعــد 
ــه إىٰل تلــك اآلثــار فلــم يراجــع،  ــا مــن مل يتوجَّ ة فراجــع ليعالــج نفســه، وأمَّ تلــك اهلــزَّ
ــه إليهــا ولكنَّــه حســبها ُأمــورًا صحيحــة ال ضــر فيهــا فلــم يراجــع، أو غــر  أو توجَّ
ر منــه حركــة نحــو العــاج، وعــٰى كلِّ  ذلــك مــن األســباب التــي منعتــه، فــا نتصــوَّ
صــن)49( مــن إبــراز املشــكلة وتشــخيص احلالــة وطــرح  حــاٍل فــا بــدَّ عــٰى املتخصِّ

العــاج، مــن خــال الطــرق التاليــة:
اهاته  ــة، وبيــان املوضــوع بشــكله اجلــّي، ومــن مجيــع اجتِّ الً: عقــد النــدوات العامَّ أوَّ
وأبعــاده، وفســح املجــال للســؤال واجلــواب بشــكل واســع، وال بــدَّ مــن تكــرار تلك 
صت فيهــا اإلصابــة  النــدوات ويف مناطــق خمتلفــة وخصوصــًا يف املناطــق التــي ُشــخِّ
ــة اســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن ســّكان  أو املناطــق املشــكوك بإصابتهــا، وحماول
ــّاب  ــّص ط ــٰى األخ ــم وع ــة منه ف ــة املثقَّ ــوص الطبق ــٰى اخلص ــق، وع ــك املناط تل
احلــوزة يف تلــك املناطــق إن ُوجــدوا، وتشــويقهم حلضــور مثــل هــذه النــدوات وبــذل 
بعــض املرّغبــات، مثــل إكــرام احلارضيــن بمنتهــٰى األخــاق احلســنة، وبــذل الطعــام، 
وحســن ضيافــة احلضــور، وإعطــاء بعــض اهلدايــا، وتوزيــع بعــض الكتــب املتعّلقــة 

باملوضــوع، وغــر ذلــك.
ــة حــول القضيَّــة التــي نريــد عاجهــا عــٰى  ثانيــًا: إجــراء املســابقات العامَّ
ــايل شــهر رمضــان،  مســتويات خمتلفــة ولطبقــات خمتلفــة، ويف مناســبات خمتلفــة كلي
ــون يف  ــور أو الك ــة احلض ــابقة البّدي ــَرط يف املس ــة، وال ُيش ــبات الديني ــام املناس أو أّي
د هبــم ، بــل مــن  ــة عــدد املشــاركن أو يتحــدَّ مــكاٍن خــاصٍّ األمــر الــذي يــؤّدي إىٰل قلَّ
املمكــن إجراؤهــا عــر كتابــة أســئلة املســابقة وعناوينهــا يف أوراق وتكثرها ونشـــرها 
بــن النــاس، وأيضــًا يمكــن اســتخدام االنرنــت وكذلــك يمكــن اســتخدام الراديــو 

ــًا هلــم وشــحذًا هلممهــم. ــز للفائزيــن ترغيب والتلفزيــون، فضــًا عــن إعطــاء جوائ
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ــكاك  ــّدًا، كاالحت ــة ج ــد عظيم ــن فوائ ــابقة م ــدوة واملس ــا للن ــر م ــي ذك وال يفوتن
املبــارش مــع مشــاكل النــاس، وحماولــة النفــوذ إىٰل قلوهبــم، واألهــّم مــن ذلــك الــذي 
ة املــراد عاجهــا، وتشــخيص  يعنينــا يف املقــام هــو: تشــخيص املصابــن بمــرض اهلــزَّ
ذوي اخلــرة املنتشـــرين يف املناطــق املختلفــة واالســتفادة منهــم بنحــو مــن األنحــاء، 

وهــذا أمــر مهــّم للغايــة.
ــق هبــا  ض هلــا النــاس، وبياهنــا ومــا يتعلَّ ثالثــًا: التثقيــف لبيــان اهلــّزات التــي يتعــرَّ
مــن حلــول عــر قنــاة املنــر احلســيني املبــارك، الــذي مــا زال ُيــريّب األجيــال وُيغّذهيــم 
بركــة علــم آل حمّمــدK، وال خيفــٰى مــا للمنــر واخلطابــة مــن أثــر رسيــع وواســع 
بــن األوســاط اإليانيــة، فمــن املمكــن اختصــار الزمــن والكلفــة مــن خــال إقامــة 

املجالــس وطــرح مقتضيــات الســاعة فيهــا.
ــة جــّدًا يف التوعيــة  رابعــًا: الكتابــة يف الصحــف واملجــّات، فــإنَّ مــن الطــرق املهمَّ
ــق يف  ــة، فمــن املمكــن أن ُيســَتخدم هــذا الطري ــة واملجّاتي ــات الصحفي هــي املكتوب
الكشــف عــن مشــكات اهلــّزات واملبتلــن هبــا كــي يتســنّٰى هلــم املراجعــة والعــاج.

*   *   *
ــص هــي: تشــخيص الشــبهة والســبب الــذي  ــة يقــوم هبــا املتخصِّ ل مهمَّ ثــّم إنَّ أوَّ
ــا  ــة قــد تكــون صعبــة شــيئًا مــا إالَّ أهنَّ أّدٰى بمــن يعالــج إىٰل هــذه النتيجــة، وهــذه املهمَّ
ة مــن  تســهم يف اختصــار وقــت العــاج ونوعــه، وقــد بيَّنــا مجلــة مــن الشــبهات وعــدَّ

ــر ســلبًا عــٰى بعــض النــاس. األســباب الداخليــة واخلارجيــة التــي ُتؤثِّ
ــة الثانيــة أن يكتشــف هــذا احلكيــم أهــّم الثوابــت االعتقاديــة عنــد املصــاب  واملهمَّ
ــك  ــه تل ــم مريض ــك ُيفِه ص ذل ــخِّ ــد أن ُيش ــزة، وبع ــٰى باهل ــن ابت ــع أو م ــذي يراج ال

الثوابــت بشــكل هــادئ وســلس ليصــل معــه مــن خاهلــا إىل العــاج التــاّم.
املرحلة الثانية:

ثــّم بعــد تشــخيص أســاس املشــكلة التــي وقــع فيهــا املصــاب، ويف أيِّ الشــبهات 
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ــن  ــه يمك ــكيك، فإنَّ ــل إىٰل التش ــٰى وص ــم حتَّ ــا ارتط ــة أو غره م ــباب املتقدِّ أو األس
طــرح عــاج خــاّص لــكلِّ ســبب وشــبهة عــٰى حــدة، وهــو كالتــايل:

مــة يف املبحــث  الً: فــإن كانــت مشــكلته يف أصــل الشــبهات والتشــكيكات املتقدِّ أوَّ
ل، فقــد أجبنــا عنهــا، فعنــد املراجعــة يتَّضــح حــال تلــك الشــبهات وترتفــع بأدنٰى  األوَّ

تأّمــل.
ثانيًا: وإن كانت مشكلته يف األسباب الداخلية، فعاجها كالتايل:

ــة  ــد إىٰل قضيَّ ــه ُيرَش ــب، فإنَّ ــل املركَّ ــري واجله ــه الفك ــٰى بالتعنج 1 - إن كان مبت
عــي العلــم والفكــر الصائــب دائــًا إالَّ  ــه )ليــس ألحــٍد أن يدَّ ال شــكَّ فيهــا، وهــي أنَّ
ِ ذِي ِعلْــٍم َعلِيــٌم Y.76 )يوســف: 

ــْوَق ُكّ املعصــوم(، وكــا ورد يف قولــه تعــاىٰل: fَوفَ
ــاس  ــيم أس ــهم يف هتش ــن أن تس ــن املمك ــّدًا م ــة ج ــا مهمَّ ــٰى قضاي ــه ع ــّم ُينبَّ 76(، ث

ــة املهلكــة، ومنهــا: العنجهي
ــال  ــد، ق ــان اخلل ــا إىٰل جن ــود صاحبه ــة تق ــع منقب ــٰى بالتواض ــع، وكف أ - التواض
رِض َوال 

َ
ا ِف اأْل ــوًّ ــُدوَن ُعلُ ــَن ال يُرِي ِي ــا لِلَّ ــَرةُ َنَْعلُه اُر اْلِخ ــَك ادلَّ ــاىٰل: fتِلْ اهلل تع

فَســاداYً )القصــص: 83(، وقــال رســول اهللN: »التواضــع ال يزيــد العبــد إالَّ رفعًة، 
ــم اهلل«)50(. ــوا يرفعك فتواضع

ــع  ــة م ــع إالَّ يف املعامل ــع ال يق ــر أنَّ التواض ــادئ األم ــارئ يف ب ر الق ــوَّ ــد يتص وق
، إذ نجــد مواضــع عديــدة يلــزم فيهــا  ــامٍّ النــاس فقــط، ولكــن هــذا التصــّور غــر ت
ــع يف املشـــي)51(، والتواضــع يف  ــل التواض ــة، مث ــع وهــي ليســت مــن املعامل التواض
األكل)52(، فبــاب التواضــع واســع ال حتــّده املعاملــة، فهــو شــامل للفكــر أيضــًا، فعــٰى 
ــًا  ــه ثاني ــا حول ــر مل ــذات، وفق الً وبال ــر إىٰل اهلل أوَّ ــه فق ــدره وأنَّ ــدرك ق ــان أن ُي اإلنس
ــا، ألنَّ الكــال املطلــق هــو  ــٰى يف أفكارن ــا أن نعــرف بالنقــص حتَّ وبالعــرض، فعلين

هلل تعــاىٰل وحــده.
ب - قبــول النقــد، فــإنَّ االســتبداد بالــرأي هــو أحــد عوامــل اهلــاك واالصطــدام 
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بــا ال حُتَمــد عقبــاه، قــال أمــر املؤمنــنQ: »مــن اســتبدَّ برأيــه هلــك«)53(، فواحــدة 
ــو كان  ــرأي ول ــّرد بال ــتبداد والتف ــو االس ــه ه ــان التعنج ــي كي ــي تبن ــور الت ــن األُم م
خاطئــًا، فعــٰى اإلنســان أن ال يســتبدَّ برأيــه، بــل عليــه أن يقبــل النصيحــة واملشــورة، 
ــون  ــد تك ــد، فق ــة للنق ض ــي معرَّ ــان إالَّ وه ــر اإلنس ــول يف خاط ــرة جت ــن فك ــا م وم

الفكــرة صائبــة والنقــد خطــًأ، وقــد تكــون الفكــرة خطــًأ والنقــد صوابــًا.
ج - عــرض قضايــا خاطئــة تشــابه مــا وقــع بــه مــن اخلطــأ وإقــراره هبــا، ثــّم يبــدأ 
ــح  ــّم تصحي ــا، ث ــه هب ــّم اعراف ــه، ث ــٰى أخطائ ــه ع ــارشة إليقاف ــر مب ــورة غ ــه بص مع

أفــكاره اخلاطئــة.
ومثــل هــذا الشــخص ال ُيــَرك مــن خــال جلســة واحــدة، بــل ال بــدَّ مــن الركيــز 
عليــه واالرتبــاط بــه كصديــق، حتَّــٰى خيــرج مــن تلــك احلالــة وإرجــاع حالــة الثبــات 

إىٰل فكــره.
ــوار،  ل املش ــن أوَّ ــدة م ــوخ العقي ــدم رس ــن يف ع ــكلة تكم ــت املش ــًا: وإن كان ثالث
فابــدَّ أن نقــف عنــد العقيــدة املتزلزلــة، لنــرٰى أنَّ املشــكلة هــل هــي يف أصــل اإلمامــة 
 Qــدي ــام امله ــة اإلم ــي يف إمام ــت، أم ه ــي وثاب ــو قطع ــده بنح ــت عن ــث مل تثب بحي
ــة  ــل القضيَّ ــد تفاصي ــو أح ــث وه ــا يف يشء ثال ــك وإنَّ ــذا وال يف ذل ــط، أم ال يف ه فق
املهدويــة وأخــذ يرّسيــه عــٰى البقيَّــة، فلــكلِّ واحــٍد مــن هــذه األُمــور جوابــه اخلــاّص 

بــه:
أ - إن كان أصــل اإلمامــة غــر ثابــت بنحــو الرســوخ القطعــي اجلــازم، فنقــول لــه: 
ة، وقــد نــصَّ  ــة عــٰى اإلمامــة كثــرة جــّدًا عقليــة ونقليــة، فهــي لطــف كالنبــوَّ إنَّ األدلَّ
ة آيــات، منهــا: fِإّنِ جاِعلُــَك لِلنَّــاِس إِمامــاYً )البقــرة: 124(،  عليهــا الكتــاب يف عــدَّ
نـْـزَِل إَِلـْـَك ِمــْن َرّبـِـَكY )املائــدة: 67(، ومنهــا:   

ُ
ــَها الرَُّســوُل بَّلـِـْغ مــا أ ُـّ ي

َ
ومنهــا: fيــا أ

ــنَّة عٰى ذلك  ــت السُّ ِيــَن آَمُنــواY )املائــدة: 55(، ونصَّ fإِنَّمــا َوِلُُّكــُم اهلُل َورَُســوُلُ َوالَّ
 N قــة ذكرهــا النبــيُّ بروايــات كثــرة وفــرة متواتــرة بألســنٍة خمتلفــة ويف مواقــف متفرِّ
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ونقلهــا الصحابــة وأهــل البيــتK، مثــل حديــث الــدار، وحديــث الثقلــن، وحديــث 
 N ــيُّ ــم النب ــر وذكره ــا عشـ ــة اثن ــٰى أنَّ األئمَّ ــصِّ ع ــريح يف الن ــل والتصـ ــر، ب الغدي

.Kــة أهــل البيــت بأســائهم، وهــذه النصــوص ال توجــد إالَّ عــٰى أئمَّ
م كاٍف  ب - وإن كان اعتقــاده باإلمــام املهــديQ غــر ثابــت، فــإنَّ اجلــواب املتقــدِّ
ــة  ــة والعامَّ ــن اخلاصَّ ــديQ ع ــام امله ــا ورد يف اإلم ــة إىٰل م ــا، باإلضاف ــواب هن للج
ــَب يف  ــَف وُكتِ ــا ُألِّ ــّم إنَّ م ــر، ث ــدَّ التوات ــاوزت ح ــت وجت ــي فاق ــوص الت ــن النص م
اإلمــام املهــديQ مــن الكتــب التــي تناولــت قضيَّــة اإلمــام املهــديQ مــن جهــات 
ــاده  ــع باعتق ــه القط ــه من ــل ل ــا يص ــارئ إىٰل م ــاد الق ــة يف إرش ــا كافي دة، فإهنَّ ــدِّ متع

.Qــدي ــام امله باإلم
ــة  ــل القضيَّ ــات وتفاصي ــرٰى ومتعّلق ــا األُخ ــًا يف القضاي ه كامن ج - وإن كان رسُّ
املهدويــة، مــن قبيــل الدّجــال، أو الســفياين، أو الصيحــة، أو بعــض عامــات الظهــور 
ــإنَّ عاجــه يكــون يف  ــق بأنصــار اإلمــامQ، أو غــر ذلــك، ف ــا يتعلَّ ــرٰى، أو م األُخ
ــق هبــا هــي مــن  ــة اإلمــام املهــديQ ومــا يتعلَّ ــة التاليــة: وهــي أنَّ قضيَّ فهــم القضيَّ
ــر  ــواردة يف ذك ــّدًا ال ــرة ج ــوص الكث ــض كلَّ النص ــا رف ــس لن ــب، ولي ــان بالغي اإلي
ــن  ــو م ــتقبل ه ــايض واملس ــراءة امل ــا يف ق ــد لن ــق الوحي ــل، ألنَّ الطري ــك التفاصي تل
ــة  خــال هــذه النصــوص، ومــن خــال البحــث والتنقيــب عــن تفصيــات القضيَّ

ــب. ــع كلُّ ري ــة يرتف املهدوي
ــاع عــٰى التفاصيــل املهدويــة، فيكفيــه  رابعــًا: وإن كانــت مشــكلته يف عــدم االطِّ
ــة  ــة إزال ــا فيهــا عــن آلي ثن م يف النقطــة الثالثــة، والتــي حتدَّ التوّجــه إىٰل اجلــواب املتقــدِّ

عــدم رســوخ العقيــدة أو بعــض تفاصيلهــا.
خامســًا: وإن كان هــو امليــل إىٰل الدنيــا وأهلهــا، فعاجــه أن ُيرَشــد إىٰل أنَّ القــرآن 
ــران: 185(، ويف  ــُرورِ 185Y )آل عم ــاُع الُْغ ــا fَمت ــرة، وأهنَّ ــات كث ــا يف آي ذمَّ الدني
الروايــات: »حــبُّ الدنيــا رأس كّل خطيئــة«)54(، ثــّم ُيســَتدرج شــيئًا فشــيئًا بجلســات 
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ــاىٰل،  ــوع إىٰل اهلل تع ــا والرج ــه للدني ــة عبوديت ــع ربق ــن خل ــن م ــٰى يتمكَّ دة حتَّ ــدِّ متع
ــه زاجــرًا. ــور واالتِّعــاض باملــوت وكفــٰى ب ــارة القب ــه بزي وعلي

ــتطع  ــا مل يس ــه ممَّ ــة علي ــات الواهي ــض املغالط ــاء بع ــو انط ــًا: وإن كان ه سادس
الوقــوف أمامهــا، فعليــه بالرجــوع إىٰل أصحــاب االختصــاص، فــإنَّ أهــل مّكــة أدرٰى 
بشــعاهبا، وليكثــر الســؤال عنهــا حتَّــٰى يصــل إىٰل نتائــج قطعيــة، وقــد قــال رســول اهلل

N: »حســن الســؤال نصــف العلــم«)55(. 
ســابعًا: وإن كانــت مشــكلته يف األســباب اخلارجيــة فــإنَّ أهــّم مــا يمكــن أن ُيعاَلج 
بــه الواقــع اخلارجــي هــو: العــامل والناصــح الشــفيق، املتمثِّــل بمقــام مبلــغ اإلســام 
وعلائــه، والتأكيــد عــٰى نشـــر الناصــح الشــفيق، الــذي يعكــس صــورة ناصعــة عــن 
ــدوات  ــس والن ــة املجال ــاس بإقام ــن الن ــتK، ب ــل البي ــوزة أه ــن ح ــام وع اإلس
ــك الشــباب بالســؤال واجلــواب ومــا شــاكل ذلــك،  ــة، وحتري واملحــارضات اخلاصَّ
ة أهداف  نــا لــو وفقنــا يف نشـــر املخلصــن يف بيئــات خمتلفــة الســتطعنا ضـــرب عــدَّ فإنَّ
هــم، بــل ويمكننا  بســهم واحــد، فمــن خاهلــم نســتطيع أن نوقــف املبتدعــن عند حدِّ
قلــع العثَّــة التــي تريــد نخــر العقيــدة، وهــم املغرضــون واملنحرفــون أمثــال اهلنبــويش، 

ومــن خاهلــم يمكننــا بيــان زيــف كثــر مــن السياســات الباطلــة، وهكــذا.
وال بــدَّ أن نلتفــت إىٰل أنَّ هــذا األمــر وهــو احلفــاظ عــٰى أبنــاء املجتمــع والتصــّدي 
ــّدًا  ــة ج ــة ومهمَّ س ــة مقدَّ ــة إهلي ــة وظيف ــّزات الفكري ــام اهل ــوف أم ــن والوق للمبتدع
ــاص يف  ــن األخ ــود وم ــر اجله ــن تظاف ــا م ــدَّ فيه ــت، ال ب ــس الوق ــرة يف نف وخط
ســة نزهيــة  ــدار مــن خــال مؤسَّ ــدَّ أن ُي العمــل وجعــل اهلــدف هــو اهلل تعــاىٰل، وال ب
كــة متنّقلــة نبعثهــا يف  ســة متحرِّ ــس مؤسَّ ُتــدار مــن خــال أشــخاص نزهيــن، وأن نؤسِّ
املناطــق الســاخنة فكريــًا، وال بــدَّ أن تكــون مســندة باملــال واحلصانــة األمنيــة، تعمــل 
ــر األُمــور، واللجــوء إليــه بالدعــاء  عــٰى إرجــاع النــاس إىٰل اهلل تعــاىٰل وربطهــم بمدبِّ
ــام  ــاط باإلم ــز االرتب ــةK، وتعزي ــا األئمَّ ــا علَّمن ــرٰى ك ــة الك ــاّص يف الغيب اخل
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صاحــب الزمــانQ، بنشـــر الثقافــة املهدويــة بــن أفــراد املجتمــع، مــن قبيــل نشـــر 
ــةQ وتفاصيــل هنضتــه املباركــة، وإقامــة األدعية  الكتــب املتعّلقــة بحيــاة اإلمــام احلجَّ

ــهQ إىٰل اهلل تعــاىٰل، ومــا شــاكل ذلــك. والتوّســات ب
النتيجة:

ــه جهــارًا  ــا مــن االســتفادة من ــا الــذي ُحِرمن ــة إمامن ــا بغيب إنَّ اهلل تعــاىٰل قــد ابتان
ــةK، وبعــد هــذا كّلــه  ــع الذيــن ســبقونا بحضــور الرســولN وباقــي األئمَّ كــا تتَّ
أمامنــا أعــداء يربَّصــون بنــا الدوائــر، ويوكــون لنــا املصائــد، ليصّدونــا عــاَّ نحــن 
ــكيك  ــل التش ــن قبي ــة م ــة املهدوي ــول القضيَّ ــبهات ح ــاء الش ــن إلق ــه، حماول علي
ــن  ــض الكّذاب ــم لبع ــاة، أو صنعه ــد احلي ــٰى قي ــه ع ــدم بقائ ــًا، أو ع ــه أص يف والدت
ــنا  ــر يف أنفس ــن، وأن ننظ ــون واع ــدَّ أن نك ــا ب ــك، ف ــر ذل ــال، وغ ــم بامل ودعمه
فــرة بعــد ُأخــرٰى لئــاَّ ننزلــق يف مزالــق املبطلــن، ونبتــي باهلــّزات الفكريــة التــي هلــا 
مناشــئ داخليــة كـــ )التعنجــه الفكــري، أو عــدم رســوخ العقيــدة، أو عــدم االطِّــاع 
ــا(،  ــا وأهله ــل إىٰل الدني ــذاجتها، أو املي ــخصية وس ــاطة الش ــا، أو بس ــٰى تفاصيله ع
ــة  ــن، أو سياس ــور الكّذاب ــة، أو ظه ث ــة امللوَّ ــود البيئ ــة كـــ )وج ــئ خارجي ــا مناش وهل
ل هــذه األُمــور مــن  تقتضـــي ذلــك، باإلضافــة إىٰل انعــدام الناصــح(، فعلينــا أن ُنحــوِّ
ل إىٰل نتائــج  خــال عاجهــا إىٰل نتائــج إجيابيــة ونصـــرعها قبــل أن تصـــرعنا وتتحــوَّ
ــا فنحــاول جهــد اإلمــكان أن ال نستســلم هلــا، بمراجعــة أهــل  ســلبية، ولــو رصعتن

ــا مــن الشــكوك. ــا أملَّ بن ــن حلــلِّ م االختصــاص والدي
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1. اإلمامة والتبرة: 25/ ح 2.

2. اإلمامة والتبرة: 25/ ح 3.
ــد 3: 14؛  ــند أمح ــات: 433/ ح 3؛ مس ــر الدرج 3. بصائ

ــّال 1: 172/ ح 872. ــز الع كن
4. من ال يره الفقيه 2: 609 - 613/ ح 3213.

ــي يف  ــه اهليثم ــًا من ــائي 1: 93؛ وروٰى قريب ــنن النس 6. س
ــس. ــن أن ــد 10: 66، ع ــع الزوائ جمم

7. الغيبة للنعاين: 208/ ح 15.
8. أمايل الطويس: 484 و485/ ح )29/1060(.

9. الكايف 2: 47/ ح 1.
ــار  ــر(: 565؛ وأش ــات )املخت ــارضات يف اإلهلي 10. حم

ــكايف 1: 306. ــول ال ــدراين يف رشح ُأص ــه املازن إلي
ــة  م ــر(: 565؛ مقدَّ ــات )املخت ــارضات يف اإلهلي 11. حم

ــدون: 311. ــن خل اب
12. فتــح البــاري 6: 358، وذكــر املازنــدراين يف رشح 
الروايــات  أنَّ   )306 ص   /1 )ج  الــكايف  ُأصــول 
ــة  ــق العامَّ ــن طري ــرة م ــديQ متوات ــام امله يف اإلم

ــة. واخلاصَّ
مة ابن خلدون: 199. 13. مقدَّ
مة ابن خلدون: 311. 14. مقدَّ

15. املسائل العر يف الغيبة: 58.

16. املسائل العر يف الغيبة: 61.
ــزام الناصــب 1:  17. منتهــٰى اآلمــال 2: 559 - 561؛ إل

ــة: 31/ ح 258. ــوار املضيئ 286؛ منتخــب األن
18. الفصول العر: 9 و10؛ الكايف 1: 330 و331/ ح 3.

19. منتهٰى اآلمال 2: 543.

20. منتهٰى اآلمال 2: 542.
ــرة: 125/  ــة والتب ــكايف 1: 336/ ح 3؛ اإلمام 21. ال

.125 ح 
22. كال الدين وتام النعمة: 28.

23. اإلمام املهدي: 29.
24. الباب احلادي عر: 52.

ــج  ــة: 322/ ح 4؛ اخلرائ ــام النعم ــن وت ــال الدي 25. ك
واجلرائــح 2: 965.

26. كال الدين وتام النعمة: 357.
مة ابن خلدون: 311. 27. مقدَّ

28. كال الدين وتام النعمة: 537.
ــدG إىٰل هــذا اإلشــكال نقــًا عــن  29. أشــار الشــيخ املفي

ــر: 105(. ــائل الع ــه )املس ــة يف كتاب العامَّ
30. اخلرائج واجلرائح 3: 1113 - 1115/ ح 30.

ــام  ــٰى اإلم ــري ع ــوة املف ــم لدع ــرّد القاص ــع: ال 31. راج
ــم: 55. القائ

32. دالئل اإلمامة: 574/ ح )132/528(.
33. املنطق للمظفر 1: 19.

34. هنج الباغة: 157/ احلكمة 85.
35. الغيبة للطويس: 434/ ح 424.

36. هنج الباغة: 48 و49/ اخلطبة 109.
37. مناقــب آل أيب طالــب 3: 248؛ كشــف الغّمضــة 2: 

ــدان 3:  118. 259؛ معجم البل
38. رسول اإلمام يف التوراة : 10.

39. الــكايف 2: 13؛ أمــايل املرتضـــٰى 4: 2؛ رشح األخبــار 
1: 190؛ صحيــح البخــاري 6: 20.

40. التوظيف السيايس: 153 -  212.
41. الغيبة للطويس: 434/ ح 424.

42. املاحم والفتن: 122 و123.
43. الغيبة للطويس: 437/ ح 428.

44. املسائل العر: 61.
ــه  45. أقــول: هــذا البنــد مل أقصــد بــه أحــدًا ومل ُأوجِّ
د طــرح ألحــد  ــا هــو جمــرَّ ــدًا، وإنَّ كامــي ألحــد أب

ــب. ــة فحس ــري اخلارجي ــزل الفك ــباب التزل أس
46. علل الرائع 1: 235/ ح 1.

47. الكايف 1: 41/ ح 3.

48. الكايف 1: 41/ ح 1.
49. انطاقــًا مــن وجــوب تعليــم اجلاهــل، ومــن وجــوب 
األمــر باملعــروف، ومــن وجــوب الدفــاع عــن الديــن 

وأهلــه والوقــوف أمــام البــدع.
50. األُصول الستَّة عر: 76 و77.

51. هنج الباغة: 95/ اخلطبة 193.
52. املحاسن 2: 409/ ح 133.

53. هنج الباغة: 166/ احلكمة 161.
54. الكايف 2: 130 و131/ ح 11.
55. بحار األنوار 1: 224/ ح 14.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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1 - القرآن الكريم.
القّمــي/ ت  بابويــه  ابــن  2 - اإلمامــة والتبصـــرة: 

ســة. املقدَّ قــم   /Qاملهــدي اإلمــام  مدرســة 
3 - األمــايل: الشــيخ املفيــد/ ت حســن اســتادويل، 
ــة  ــاميَّة/ جامع ــط إس ــاري/ م ــر الغف ــّي أك وع

ــة. س ــم املقدَّ ــة بق ــوزة العلمي ــن يف احل س املدرِّ
ســة البعثــة/ ط  4 - األمــايل: الشــيخ الطــويس/ ت مؤسَّ

ســة. 1/ 1414هـــ/ دار الثاقفــة/ قم املقدَّ
5 - بصائــر الدرجــات: حمّمــد بــن احلســن الصّفــار/ ت 
مــرزا حمســن كوجــه باغــي/ ط 1404هـــ/ مــط 

ســة األعلمــي/ طهــران. األمحــدي/ مؤسَّ
6 - بحــار األنــوار: حمّمــد باقــر املجلســـي/ ط 2/ 

بــروت. الوفــاء/  ســة  مؤسَّ 1403هـــ/ 
ــدي/ ت  ــن الراون ــب الدي ــح: قط ــج واجلرائ 7 - اخلرائ

ســة. مدرســة اإلمــام املهــديQ/ قــم املقدَّ
ط1/  )الشــيعي(/  الطــري  اإلمامــة:  دالئــل   -  8

قــم. البعثــة/  ســة  مؤسَّ 1413هـــ/ 
9 - روضــة الواعظــن: حمّمــد بــن الفتــال النيســابوري/ 
ت حمّمــد مهــدي اخلرســان/ منشــورات الريــف 

ســة. الــريض/ قــم املقدَّ
10 - ســنن النســائي: أمحــد بــن شــعبة النســائي/ ط 1/ 

1348هـ/نــر دار الفكــر/ بروت.
11 - علل الشـــرائع: الشــيخ الصــدوق/ ط 1386هـ/ 

املطبعــة احليدريــة يف النجــف.
ــاري/  ــر الغف ــّي أك ــق ع ــاين/ حتقي ــة: النع 12 - الغيب

ــران. ــدوق/ طه ــة الص ــر مكتب ــع ون طب
ــاين  ــري حّي ــدي/ ت بك ــي اهلن ــّال: املتَّق ــز الع 14 - كن
الرســالة/  ســة  مؤسَّ الســّقا/  صفــوة  والشــيخ 

ــان. ــروت لبن ب
15 - الــكايف: الكلينــي/ ت عــّي أكــر الغفــاري/ 
ط 3/ 1388هـــ/ مــط حيــدري/ دار الكتــب 

اإلســاميَّة.

ــد/ ت  ــيخ املفي ــة: الش ــر يف الغيب ــائل العشـ 16 - املس
ــة/  ــاث العقائدي ــز األبح ــون/ مرك ــارس احلّس ف

ــم. ق
17 - مســند أمحــد: أمحــد بــن حنبــل/ طبــع ونــر دار 

صــادر/  بــروت.
ــدوق/ ت  ــيخ الص ــه: الش ــره الفقي ــن ال يضـ 18 - م
ــة  ــاري/ ط 2/ 1404هـــ/ جامع ــر الغف ــّي أك ع

ــة. س ــم املقدَّ ــن بق س املدرِّ
19 - جممــع الزوائــد: اهليثمــي/ ط 1408هـــ/ نــر دار 

الكتــب العلميــة/ بــروت.
ــر/ ط 1400هـــ/ نــر  20 - املنطــق: حمّمــد رضــا املظفَّ

دار التعــارف/ بــروت.
21 - هنــج الباغــة: الشـــريف الــريض/ نســخة املعجم 
ــة  ــامي التابع ــر اإلس ــة النشـ س ــرس/ مؤسَّ املفه

ــة. س ــم املقدَّ ــن بق س ــة املدرِّ جلامع
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ــة  م ــال مقدَّ ــن خ ــدوي م ــرِّ امله ــت واملتغ ــة الثاب ــن زاوي ــدي م ــد العقائ ــث الُبع ــذا البح ــاول ه يتن
ــته يــد التحريــف والتاعــب، ثــّم ُيبــنِّ  ُتبــنِّ ســات الديــن الســاوي عــن الديــن البشـــري الــذي مسَّ
ــر ذلــك عــٰى اهلويــة الدينيــة. ضابــط الديــن الســاوي ومســاحة املتغــرِّ املســموح هبــا فيــه دون أن ُيؤثِّ

واحلديث حول هذا البحث يقع يف مخس نقاط:
النقطة األُوىٰل: أنَّ القضيَّة املهدوية قضيَّة غيبية، وهلا خصوصيات الغيب.

النقطــة الثانيــة: املســاحة التــي يقــع فيهــا االنفــات والتخّبــط، وغيــاب البحــث الثبــويت يف أيِّ قضيَّــة، 
ــدًا  ــة، وبعي ــرة الثقاف ــة يف دائ ــب دوران القضيَّ ــطُّح، ويوج ــد التس ــات ُيولِّ ــه إىٰل اإلثب ــال من وأنَّ االنتق

عــن التخّصــص.
ث عــن كــون الثابــت هــل هــو ثابــت فكــر أم ديــن أم خطــاب؟ وإذا أردنــا أن  النقطــة الثالثــة: تتحــدَّ

ال نســر يف ُأفــق الثابــت هــل يمكــن االســتعاضة عنــه بغــره أم ال يمكــن؟
ــت القضيَّــة، فيــأيت البحــث يف مناشــئ تلــك اإلخفاقــات  ث عــن إخفاقــات مسَّ النقطــة الرابعــة: تتحــدَّ

ــت فيهــا القضيَّــة املهدويــة، وهــل هــو يف البعــد الثبــويت أم اإلثبــايت؟ والزاويــة التــي مسَّ
ــة املهدويــة دون األخاقــي أو  ث عــن الثابــت العقــدي يف خصــوص القضيَّ النقطــة اخلامســة: تتحــدَّ

التريعــي.
ث البحــث عــن آليــة التعامــل مــع الغيــب مــن خــال اســتعراض جمموعــة مــن املــدارس  ثــّم يتحــدَّ

مــع بيــان خصائــص كّل واحــدة منهــا، ثــّم انتخــاب املدرســة األنســب.
واملــدارس التــي يطــلُّ عليهــا البحــث وبشــكل خمتصـــر، هــي: مدرســة التعطيــل، ومدرســة التعجيــز، 
واملدرســة املنفلتــة، وااللتقاطيــة، واهلامشــية، والغيــب املحســوس، والغيــب االســتقبايل، والتجريديــة.
ــة املهدويــة مــن خــال بعــض املفــردات، كصفــات البــاري الذاتيــة،  ث عــن تنظيــم القضيَّ ثــّم يتحــدَّ

ة والغيــب، وأثــر ذلــك عــٰى املنظومــة العقائديــة املهدويــة. واالعتقــاد بالنبــوَّ
ــة،  ــة، واملاّدي ــة، والصوري ــة، والغائي ــة الفاعلي ــة وعواملهــا مــن العلَّ ث يف املنظومــة الفكري ــّم يتحــدَّ ث
ــة  ــة هبــذه العنــارص، وأثرهــا يف تركيــب املنظومــة الفكري ــة املهدوي ــاط القضيَّ والنظريــات حــول ارتب
ــدي -  ــد العقائ ــٰى الصعي ــرية وع ــه البشـ ض ل ــرَّ ــا تتع ــم م ــة يف خض ــة املهدوي ــة للقضيَّ والعقائدي
ــدة  ــع األصع ــٰى مجي ــانية ع ــًا لإلنس ــدت ضياع ــوات ولَّ ــارات وخط ــن مس ــًا - م ــي خصوص والروح

ــا. ــة منه ــة والفكري ــن العقدي ــًا ع ــة، فض ــية واالجتاعي النفس
*   *   *

الثابت واملتغّي املهدوي
احللقة الأوىل

السّيد أمحد اإلشكوري
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This study aims at comprehending ideological aspects of Mahdism. It begins with 

a comprehensive introduction about the most significant features of divine religion 

compared to earthly religion. Later, it moves to clarify the range of flexibility a 

divine religion enjoys, without damaging the core of its identity.

 In general, the paper is constructed through five points.

 Firstly, Mahdism is a matter of Occultation and undergoes its features.

 Secondly, the intellectual loss some researchers suffer in this area of study is 

also encountered.

 Thirdly, this study  investigates the fixed aspects of Mahdism  and whether it 

is an intellectual or ideological matter. It also analyzes the possibility of substituting 

these fixed aspects with any alternative.

 Fourthly, this research sheds light on the intellectual  failures and 

investigation shortcomings Mahdism has undergone.

 Fifthly, it strives to analyze the ideologically fixed aspects in Mahdism.

 Afterwards, the study moves to include an understanding of Occultation 

through analytical tools of certain schools. These schools  include Obstructionism, 

Unrestrainedness trend, Eclecticism, Marginalizationism, Tangible  Occultation, 

Receptive Occultation, and Abstractionism.

 Finally, this research moves to investigate Mahdism through certain 

ideological concepts, like divine characteristics, prophethood, and Occultation.

Fixed and Variable in Mahdism

(Episode 1)

Sayed Ahmad Al-Eshkawary

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة أحيانــًا، مفادهــا:  ــة، بــل واخلاصَّ هنــاك إشــكالية ُتثــار يف بعــض األوســاط العامَّ
ــم  أنَّ كلَّ رايــة ُترَفــع قبــل قيــام القائــم Q هــي رايــة ضالــة وانحــراف، ممَّــا ُيتِّ
ــل  ــا، ب ــورات، وال دعمه ــام بالث ــدم القي ــات، وع ــذه الراي ــرة ه ــدم نصـ ــا ع علين
ــام  ــة نظ ــدم إقام ــك ع ــاد، وكذل ــراف وفس ــة انح ــا راي ــًا، ألهنَّ ــا أحيان وتقويضه

ــة، هــذا مــن جانــب. ــة يف عــر الغيب حكــم ودول
ــر  ــن األم ــاميَّة م ــت اإلس ــض الثواب ــادم بع ــد ُيص ــذا ق ــر أنَّ ه ــب آخ ــن جان وم
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وإقامــة حكــم اهلل يف األرض، وقاعــدة اإلرشــاد، 
ــٰى  ــاء ع ــن، والقض ــرة املظلوم ــل، ونصـ ــع الباط ، ودف ــقِّ ــاق احل ــوب إحق ووج
الظاملــن، أو منعهــم مــن الظلــم، وتطبيــق أحــكام اهلل اإلجرائيــة، كالقضــاء 
والقصــاص واحلــدود. وهــذا ال يتــمُّ بأعــٰى مراتبــه أو ال يتــمُّ أساســًا عــادًة إالَّ مــن 
.Qــم ــام القائ ــل قي ــم قب ــة أو احلك ــٰى رأس الدول ــة ع ــلطة رشعي ــام س ــال قي خ
فكيــف نحــلُّ هكــذا إشــكالية؟ ومــا هــو املــراد مــن الرايــة والقيــام؟ وهــل ذلــك 
ينــايف إقامــة دولــة دينيــة يف عــر الغيبــة الكــرٰى؟ ومــا هــي وظيفتنــا جتــاه تلــك 

الــدول الدينيــة ســلبًا أو إجيابــًا؟
والبحث يف املقام يقع يف حمورين:

ل: عرض روايات املنع ونقدها. املحوراألوَّ
املحور الثاين: شبهة العجز عن إقامة دولة.

*   *   *

م�سروعية قيام الرايات والدول
 Qقبل ظهور القائم

الشيخ مشتاق الساعدي
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 There has been an unsolved debate about a common understanding 

that any state which would be, or is established before the Debut of Imam Al-

Mahdi is a deceiving and false system. Thus, any system or revolution would 

be invalid, since it is deprived of the common understandings of Islamic 

instructions, as believed.

 On the other side, this silence and acceptance of oppression clashes 

with for-granted Islamic beliefs, especially Promotion of Virtue and Prevention 

of Vice, establishing God›s limits, defending the rights of the oppressed, and 

carrying out jurisprudential instructions. In other words, these ordinances 

cannot be applied unless there is a fertile ground prepared by a legitimate 

Islamic government before the Debut of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H).

 How is, therefore, this issue handled? What is meant by State? Is 

there a prevention from founding a religious government during the Major 

Occultation? And what is our mission towards this state?

 Accordingly, this research is divided into two parts: a. analyzing 

narrations about the prevention from establishing such a state; b. analyzing the 

issue of inability of establishing a state.

The Legitimacy of Ruling Systems 

prior to the Debut of Imam Al-Mahdi 

(P.B.U.H)
Sheikh Mushtaq Al-Saedy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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حتتــلُّ القضيَّــة املهدويــة مركــزًا حموريــًا يف فكــر البشـــرية مجعــاء، وُتثِّــل طــرق التعــّرف عليهــا مّهًا يف 
أذهــان الكثــر مــن البــر، حتَّــٰى أصبحــت تلــك الطــرق قلقــًا يقــضُّ مضاجعهــم.

دة للتعــّرف عــٰى يــوم الظهــور، ومــن أهــمِّ تلــك  إنَّ اآلثــار التــي وصلــت إلينــا أعطــت طرقــًا متعــدِّ
الطــرق التــي تشــر إىٰل قــرب ذلــك اليــوم هــو مــا ُيســّمٰى بعامــات الظهــور، تلــك العامــات التــي 
ــا عامــات حمتومــة، ال يقــع الظهــور إالَّ بعــد حدوثهــا، وتــرز مــن بينهــا  وصفتهــا الروايــات بأهنَّ

عامــة الصيحــة، كعامــة واضحــة فارقــة، ال تقبــل التشــكيك وال االشــتباه.
ة صفــات فارقــة، ككوهنا تصــدر من الســاء،  لقــد وصفــت الروايــات الشـــريفة تلــك الصيحــة بعــدَّ
ــر بصــورة ُتفزعهــم،  ــع البشـ ــا تطــرق أســاع مجي ــل Q، وأهنَّ وأنَّ الــذي ســينادي هبــا هــو جرئي
بحيــث ُتنســـي الفتــاة احلييــة مــا هــي عليــه مــن احليــاء فتخــرج مــن بيتهــا فزعــة، وتوقــظ النائــم 
ــة فيهــا هــي: أنَّ مجيــع البشـــر ســيفهمون معــاين ألفاظهــا حال  الوســنان. ومــن تلــك الصفــات املهمَّ

ســاعها، مــن دون حاجــة إىٰل مرجــم أو ناقــل للمعنــٰى.
وحينئــٍذ يــرز اســتفهام حــول هــذه املفــردة األخــرة: فكيــف ســيفهم مجيــع بنــي البشـــر تلــك اللغة 
؟ هــل هــي ســنخ لغــة تعــارف البشـــر عــٰى فهــم  يف آٍن واحــٍد؟ هــل هــي لغــة مــن نــوع خــاصٍّ
ــة لغة مــن لغات البشـــر؟ أو  نــوا مــن فهــم أيَّ معانيهــا؟ أو أنَّ البشـــر هــم مــن ترّقــٰى مداركهــم ليتمكَّ

أنَّ صدورهــا ســيكون وفــق قانــون املعجــزة اخلــارق  للطبيعــة، واخلــارج عــن إرادة البــر؟
ــة  ــة، هــي حمــور هــذا البحــث، الــذي مل يكــن ليغــور يف أعــاق األدلَّ احتــاالت وتصــّورات ثبوتي

ــة يف هــذا املجــال. ــًا عــٰى طــرح تصــّورات ثبوتي ــة بقــدر مــا كان منصّب اإلثباتي
إنَّ تلــك التصــّورات ممكنــة ثبوتــًا يف حــدِّ نفســها، وقــد يقــوم الدليــل اإلثبــايت عــٰى بطــان بعضهــا، 
ــر  ــز اإلمــكان مــن دون دليــل عــٰى امتنــاع وقوعهــا، وبالتــايل ســوف نتوفَّ وقــد يبقــٰى إثباهتــا يف حيِّ
ــن  ــد م ــعًا ملزي ــًا واس ــح ُأفق ــردة، وأن تفت ــذه املف ــري ه ــأهنا أن ُتث ــن ش ــة م ــّورات ثبوتي ــٰى تص ع

التصــّورات فيهــا.
*   *   *

ال�سيحة 
)قراءة يف اأعماق ال�سوت(

الشيخ حسن األسدي
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The subject of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) is a pivotal matter to all intellectual 

fields, conquering a central position in various studies.

The great account of narrations that reached to us paved the way to a better 

understanding of the day of the holy Debut. The signs of Debut are central to 

identifying the Promised Day. Among these inevitable signs is the Celestial 

Shout, after which, the holy Debut shall take place.

There are various descriptions of the Celestial Shout, such as its source being 

from the sky by Gabriel, or it shall reach to every living ear in a frightening 

manner, to the extent that even a decent virgin girl shall rise in fear, or it will 

disturb a deep sleep. Its distinct feature is that it will be understood by all 

humans without the need of interpretation.

The query might rise about the last point that how might humans perceive 

its meaning at once? Is it a special kind of language? Will the humans of the 

time be so developed that they understand any language without any assisting 

interpretation? Shall this communication be a sort of divine miracle?

Thus, this research studies all the possible answers that are related to these 

queries.

The Celestial Shout: 

A Factual Study

Sheikh Husain Al-Asady

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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املقــال ُيعــرِّ عــن حماولــة مــن أجــل تطويــع عنــارص النظريــة الســيميائية احلديثــة حتَّــٰى تتكيَّــف مــع 
ــح املوضوعــي هلــذا  القوالــب التارخييــة والقيــم الدينيــة يف جمــال عامــات الظهــور، ولعــلَّ املصحِّ
التكييــف هــو ألنَّ هــذه العامــات تشــرك مــع عنــارص النظريــة الســيميائية يف كثــر مــن املــرزات 
املعرفيــة ســواء يف حقــل فلســفة اللغــة والعنــارص املرتبطــة هبــا أو يف حقــل فلســفة التاريــخ، باعتبــار 
أنَّ البعــد التــداويل عنــد الســيميائين لــه جنبــة تارخييــة تقتضيهــا ضـــرورة املثاقفــة بــن فاعــل الفهــم 
وبــن الرمــز والعامــة الفارقــة التــي ُتيِّــز فــرة تارخييــة مرتبطــة بقيــم ســننية تقتضيهــا علــل التاريخ 

مــن جهــة واألُحدوثــة الدينيــة مــن جهــة ُأخــرٰى.
ــا إىٰل  ــن خاهل ــق م ــة، وينطل ــة للعام ــة واالصطاحي ــاين اللغوي ــث إىٰل املع ض الباح ــرَّ ــث يتع حي

ــوي. ــه الدني ــن جانب ــًا ع ــري فض ــي والفك ــه الدين ــان يف جانب ــاة اإلنس ــة يف حي ــة العام أمّهي
ل يرتبــط باملقّومــات  وخيلــص البحــث إىٰل أنَّ عامــات الظهــور ختضــع لبعديــن أساســن: البعــد األوَّ
ــي  ــراء مفهوم ــن ث ان ع ــرِّ ــن ُيع ــذان البعدي ــة، وه ــات التارخيي ــط باملقّوم ــاين يرتب ــد الث ــة، والبع النّصي
ــوث  ــار البح ــد يف إط ــد ال توج ــات ق ــٰى مفارق ــا ع ــك لتوّفره ــيميولوجي، وذل ــل الس ــار احلق يف إط
الســيميائية التقليديــة والتــي تبحــث عــن األيقونــة والرمــز والصــورة، ومــن أهــّم عنــارص الثــراء فيهــا:

1 - اجلانب الديني، 2 - اجلانب الغيبي، 3 - اجلانب التارخيي، 4 - اجلانب الشخي.
باإلضافة إىٰل األبعاد التقليدية للنظرية السيميائية التي هي:

5 - البعد السياقي، 6 - البعد الداليل، 7 - البعد التداويل.
ــات  ــط بعام ــة ترتب ــارص تارخيي ــث إىٰل عن ق الباح ــرَّ ــد تط ــث فق ــي للبح ــب التطبيق ــا يف اجلان أمَّ
ــي النظامــي حيــث خيضــع هــذا الثاثــي: )اليــاين،  ــز عــٰى مــا ُيســّميه بالثاث الظهــور، حيــث ركَّ
ــرز.  ــام اخل ــات نظ ــا الرواي ــت عليه ــة أطلق ــة تارخيي ــد نظامي ــفياين( إىٰل قواع ــاين، والس واخلراس
وحــاول يف هــذا املجــال أن ُيفتِّــش عــٰى تفســرات ســيميائية وتارخييــة هلــذا النظــام، مدعــًا كامــه 

ــث. ــيميائي للبح ــد الس ــم البع ــة تائ ــوط بياني ــكال وخط بأش
*   *   *

رمزية عالمات الظهور ودللتها

الشيخ عدنان احلّساين الرميثي
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This research attempts to apply semiotics theories on the signs of the Debut 
in the light of historical-religious orientations. As a matter of fact, these signs 
correspond objectively with the field of semiotics, linguistically and historical-
ly. Moreover, the philosophy of history holds the reign in semiotics, since there 
is a historical link of understanding between the sign and its perceiver.

In this study, the researcher tends to shed light on the semantic side of the 
sign. Afterwards, he covers the importance of signs in the life of human beings 
religiously and intellectually.

The study also justifies the fact that the signs of the Debut yield to certain 
elements: textual and contextual. These elements, in fact, represent conceptual 
vitality, not present in traditional studies which seek only the understanding of 
icon, symbol, and image. The aspirational side of this research is represented 
in various sides:

1. Religious elements; 2. Occult elements; 3. Historical elements; and 4. 
Personal elements.

This research also encounters the traditional sides of semiotics as:
5. Contextual elements; 6. Textual elements;  and 7. Pragmatic elements.
In the practical side of the research, the researcher tackles the historical 

aspects of the signs of the Debut, particularly the «triangular system«. This tri-
angular system (Al-Yamany, Al-Korasany, and Al-Sofiany) undergoes specific 
rules and order. The researcher also strives to look for semiotic and historical 
justifications of this system.

The Signs of the Debut: 

A Study of Symbolism

Sheikh Adnan Al-Hasany Al-Romaithy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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احلديــث عــن الدولــة املهدويــة وانتشــارها مل يقتصـــر عــٰى الُكّتاب املســلمن فقط، 
ل أبــرز املحّللــن العامليــن عــن هــذه الدولــة  ــا تعــّدٰى هــذه املســاحة لُيســجِّ وإنَّ
ث عــن بعــض هــؤالء،  بصــات واضحــة أثنــاء حديثهــم عنهــا، والبحــث يتحــدَّ
ــرز معــامل  ث عــن تعميــق مفــردة االنتظــار، وأنَّ هــذا التعميــق مــن أب كــا يتحــدَّ
ــة اإلمــام املهــديQ، بــل هــو أحــد املعــاين املاهويــة العقليــة ملعنــٰى اإلمامــة. هويَّ
ــن كذلــك تعميقــًا ملفــردة العدالــة وآثارهــا يف بنــاء الفــرد واملجتمــع، وأنَّ  ويتضمَّ
ــعي  ــة الس ــم ملواصل ــن غره ــًا ع ــن فض ــه املجّدي ــظ وُتنبِّ ــة توق ــدة املهدوي العقي
ــع دائــرة العلــم  احلثيــث والتطــّور الدائــم والتــزّود املســتمّر، فاالنتظــار ســاٍع لُيوسِّ

وتكامــل األخــاق.
ـــة يف هــذا املشـــروع اإلهلــي من خال  وإنَّ هــذا ال يكــون إالَّ مــن خــال علــّو اهلمَّ

وضــوح اخلارطــة للمؤمنــن هبــذه العقيــدة أفــرادًا كانــوا أو مجاعات.
*   *   *

احلتمية الب�سرية وم�سروع الدولة العادلة

الشيخ حمّمد السند
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The concept of the Promised Land by Imam Al-Mahdi is not 

confined to Muslim writers. In fact, several global thinkers have 

recorded respectable ideas in this regard.

 Therefore, this research studies those scholars’ opinions, as 

well as the concept of awaiting. Moreover, it clarifies the impor-

tance of this concept as a cornerstone of the identity of any follow-

er of Imam Al-Mahdi and Ahlulbait (P.B.U.T).

 This study also investigates the concept of “justice” and its 

tangible outcome in the society. The belief in Imam Al-Mahdi is a 

stimulus to complete the path of moral and intellectual perfection.

 Thus, this perfection is impossible without an obvious justi-

fication of that path and its purposes.

Humanity Inevitably Heading Towards 

Awaiting

Sheikh Muhammad Al-Sanad

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــس  ــع واخلام ــن الراب ــاء يف القرن ــال العل ــغلت ب ــي ش ــة الت ــع العقائدي ــّم املواضي ــن أه ــة م ــوع الغيب ــدُّ موض ُيَع
اهلجريــن ومــا زالــت، وقــد كانــت نتيجــة اجلــدل املشــتعل حــول هــذا املوضــوع هــو تلــك الثــروة الضخمــة مــن 
فــت حــول الغيبــة يف تلــك الفــرة، والتــي ضــاع الكثــر منهــا بســبب األيــادي اجلائــرة والعابثــة. الكتــب التــي ُألِّ
ومــن بــن العلــاء الذيــن عــارصوا تلــك الفــرة الزمنيــة هــو الشــيخ أبــو العّبــاس أمحــد بــن عــي الــرازي اإليــادي، 
ات، وقــد كانــت الــري يف ذلــك الزمــان مــن  وهــو مــن أهــل الــري عــٰى مــا يظهــر مــن لقبــه ومــن بعــض املــؤرشِّ

ذهــا ركــن الدولــة البوهيــي عاصمــة لإلقليــم الــذي كان يقــع حتــت ســيطرته. أعظــم مــدن اإلســام، وقــد اختِّ
ــا كتــاب )الشــفاء واجلــاء يف  وكان هــذا الشــيخ مــن أوائــل املبادريــن للتصنيــف حــول الغيبــة، حيــث كتــب لن
الغيبــة(، وهــذا الكتــاب وإن ُفِقــَد فيــا بعــد إالَّ أنَّ الشــيخ الطــويس قــد حفــظ لنــا الكثــر مــن رواياتــه  يف غيبتــه.
ــة  ــويس يف حماول ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــن كت ــتاهلا م ــات واس ــك الرواي ــتخراج تل ــوم باس ــأن أق ــرت ب ــد فكَّ وق

ــه مــن جديــد. ــٰى مــن الكتــاب، ونفــخ الــروح في ــاء مــا تبّق إلحي
وكان ال بــدَّ يل قبــل ذلــك مــن القيــام برمجــة وافيــة للمصنِّــف، وهــو مــا واجهتنــي فيــه مشــكلة بحثيــة حقيقيــة، 
فــإنَّ املصنِّــف  قــد ُألصقــت بــه هتمــة الغلــّو واالرتفــاع مــن ِقَبــل بعــض الرجاليــن، وهــو ممَّــا قــد ُيقلِّــل مــن قيمــة 
ة التارخييــة املرتبطــة برمجــة املصنِّــف وســرته ال تتجــاوز  الكتــاب العلميــة، وممَّــا زاد يف تعقيــد املشــكلة هــو أنَّ املــادَّ

بضعــة أســطر يف فهرســتي الشــيخ الطــويس والنجــايش.
ــة  ــة يف غيب ــاء املودع ــفاء واجل ــاب الش ــات كت ــن رواي ــا م ــا وصَلن ــه إىٰل م ــررت إىٰل التوّج ــد اضط ــا فق ــن هن وم
الطــويس، وحماولــة اإلســتفادة منهــا قــدر اإلمــكان  لتذليــل هــذه املشــكلة، فهــذه الروايــات هــي النافــذة الوحيــدة 
التــي نســتطيع أن نطــل مــن خاهلــا عــٰى جوانــب مــن حيــاة املصنِّــف، كمعرفــة عصـــره، وشــيوخه، وتامذتــه، 
وعقيدتــه، وفكــره، وهــو مــا فتــح لنــا الطريــق بعــد ذلــك إىٰل حماولــة رّد هتمــة الغلــّو واالرتفــاع التــي ُألصقــت 
ـــر لنــا بعــد ذلــك حماولــة مجــع القرائــن والشــواهد املورثــة لإلطمئنــان بوثاقتــه أو  بــه ونفيهــا عنــه، بــل هــو مــا يسَّ

حســنه  عــٰى األقــّل.
وعٰى هذا األساس انقسم بحثنا إىٰل قسمن:

ل: ترمجة أمحد بن عي الرازي اإليادي. القسم األوَّ
القسم الثاين: متن كتاب الشفاء واجلاء املستخرج من غيبة الطويس.

*   *   *

كتاب ال�سفاء واجلالء يف الغيبة
لل�سيخ اأبي العّبا�ش اأحمد بن علي الرازي الإيادي

)من اأعالم القرن الرابع الهجري(

الشيخ عامر اجلابري
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The subject of the Occultation of Imam Al-Mahdi has been conquering the mind of 
various scholars since the 4th century (A.H). The heated debates have been a result of the 
numerous writings of the scholars concerning this subject at that time; yet unfortunately, 
a great majority of those works were lost due to the oppressive regimes of the time.

Sheikh Abu Abas Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Eiadi was one of the prominent scholars 
who lived in the 4th century (A.H). He was  from Ray, one of the greatest Islamic cities at 
that time. It was also the capital of Rukn Al-Dawla Al-Bowaihi.

As a matter of fact, Sheikh Al-Eiadi was one of the first scholars who encountered the 
issue of the Occultation of Imam Al-Mahdi. He wrote Al-Shifa Wa Al-Jala’ Fi Al-Gaiba. 
Although this book was lost, sheikh Al-Toosi saved a great account of the book’s narra-
tions.

This research, in essence, strives to extract those narrations from Al-Gaiba by sheikh 
Al-Toosi, as an attempt of reviving sheikh Al-Eiadi’s book.

As an initiating step, the biography of sheikh Al-Eiadi may be tackled, leading also to 
another critical factor. In fact, he was accused of over-exaggeration concerning the status 
of Ahlulbait. Another obstacle is that there is only a very short biographical account about 
this author.

Accordingly, in order to overcome this challenge, this research attempts to study the 
biography of the author through perceiving the nature of the narrated Hadiths in his 
book. In this process, various biographical aspects of his life would be revealed, such as 
the historical context of his life, his masters, pupils, and belief. Moreover, this process 
would be a shield against all the false accusations.

 In this respect, this research is divided into two parts: a. encountering the biog-
raphy of Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Eiadi; b. a study of the text of Al-Shifa Wa Al-Jala’ 
extracted from sheikh Al-Toosi’s Al-Gaiba.

A Study of Al-Shifa› Wa Al-Jala› Fi Al-Gaiba 

by Abu Abas Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Eiadi

(A Fourth Century Figure)

Shekh Amer Al-Jaberi

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــا يف  ــي بتفاصيله ــذ العامل ــص واملنق ــدة املخلِّ ــع عقي ــن يطال ــع إنَّ كلَّ م يف الواق
ــق يف  ــا تتَّف ــد أهنَّ ــد جي ــد اجلدي ــا يف العه ــارت إليه ــي أش ــات الت ــيحية واآلي املس
خطوطهــا العريضــة مــع املفهــوم اإلســامي الشــيعي االثني عشـــري حــول عقيدة 
املصلــح واملنقــذ العاملــي، بــل أحيانــًا جيــد تطابقــًا يف بعــض اجلزئيــات أيضــًا مــن 
قبيــل الظهــور املفاجــئ وملــئ األرض عــدالً وأمانــًا والقضــاء عــٰى الشـــرِّ والظلم 
عنــد الظهــور وغرهــا مــن األُمــور التــي تــدلُّ عــٰى أنَّ عقيــدة املنجــي هــي عقيــدة 

ــدت عليهــا كلُّ األديــان الســاوية. إهليــة ســاوية حتميــة الوقــوع أكَّ
ثنــا عــن هــذه العقيــدة يف أحــد هــذه األديــان مــن خــال هــذا البحــث  وقــد حتدَّ
الــذي ســلَّط الضــوء عــٰى آيــات هــذه الديانــة حــول هــذه العقيــدة، فهــي - عقيدة 
ــي  ــارة الت ــي البش ، وه ــنَّ ــب مع ــر أو مذه ــن دون آخ ــصُّ بدي ــاص - ال ختت اخل
ـــر هبــا اهلل تعــاىٰل عــٰى لســان أنبيائــه املؤمنــن مــن أنَّ العاقبــة يف الدنيــا ســتكون  بشَّ

هلــم فضــًا عــن احليــاة األُخرويــة األبديــة.
*   *   *

املنقذ العاملي يف امل�سيحية

د. عي الشيخ
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Carrying out a comprehensive perusal of the concept of the “sav-

ior” in Christianity in general and in the New Testament in particular 

would reveal that there is a clear correspondence between Christianity 

and Shiism, concerning this concept. Going deeper in this study, the 

researcher might also find similarities in the details of this concept, as 

the sudden appearance and purifying the globe, as well as other events 

that justify the unity of all divine religions in accepting the concept of 

the savior.

In this regard, this research strives to shed light on this understand-

ing in Christianity, proving the fact that the concept of the savior is a 

common understanding among all divine religions.

The Savior in Christianity

Ali Al-Sheikh (PhD)

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــد  ــن الوحي ــه األم ــديQ، وأنَّ ــام امله ــٰى والدة اإلم ــت ع ــي دلَّ ــة الت ــن األدلَّ ــث ع ث البح ــدَّ يتح

.K ــة أهــل البيــت لإلمــام احلــادي عــر مــن أئمَّ
ــا  ــل، بعضه ــارص والعوام ــن العن ــة م ــا مجل ــة رضورة تقتضيه ــي يف احلقيق ــام ه ــذا اإلم ــوالدة هل ال

الشـــرعي وبعضهــا التكوينــي.
يف هــذا القســم مــن البحــث يكــون احلديــث فيــه عــن مناهــج اإلثبــات التارخيــي للــراث بشــكل 
ة حمــاور، منهــا: تعريــف املنهــج  عــامٍّ واإلســامي بوجــه خــاص، والبحــث يقــع مــن خــال عــدَّ
التارخيــي، وبحــث الظــروف القاهــرة التــي عاشــتها العــرة الطاهــرة، والتــي كانــت الســبب وراء 

مــا قــد ُيقــال مــن خفــاء لــوالدة اإلمــام املهــديQ، حيــث ســبَّبت هــذه الظــروف العصيبــة نشــوء 
ــن  ــر م ــاب الكث ــاء وغي ــتلزم خف ــا اس ــة، ممَّ ــل بالتقيَّ ــة والعم ــكام االضطراري ــن األح ــر م الكث

النصــوص التــي تعكــس الوقائــع - ومنهــا الــوالدة للمهــدي Q -، فضــًا عــن عنــارص الوضــع 
والتحريــف يف النــصِّ التارخيــي وتزويــره، ليجعــل مــن بعــض اخلرافــات حقائــق وبعــض احلقائــق 
ــاس،  ــون الن ــب يف عي ــويه املذه ــن لتش ــة الثم ــراف املدفوع ــرة االنح ــول ظاه ــّم حص ــات، ث خراف

.Q ــه يف والدة املهــدي ــر ذلــك كّل وأث
ث البحــث عــن الروايــات الداّلــة عــٰى الــوالدة يف الكتــب املعتــرة، ويأخــذ بالنصــوص  ثــّم يتحــدَّ
ــة  ــوالدة امليمون ــول ال ــوح يف حص ــر والوض ــمها التوات ــة اس ــٰى حال ج ع ــرِّ ــة, وُيع ــة واملوثوق النقيَّ

ــاء  ــام العل ــطرهتا أق ــي س ــوال الت ــل األق ــال نق ــن خ ــيعية, م ــط الش ــديQ يف األواس للمه

.Q ــان ــر الزم ــذ آخ ــٰى والدة منق ــداّل ع ــر ال ــك التوات ــن ذل ث ع ــدَّ ــي تتح ــون، والت م املتقدِّ
*   *   *

Qولدة الإمام املهدي
حقيقة ل تقبل الت�سكيك

)الق�سم الأوَّل(
الشيخ محيد الوائي
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 This research studies the evidences that prove the birth of Imam 

Al-Mahdi (P.B.U.H) and that he is the only rightful heir of Imam Al-Askary 

(P.B.U.H). As a matter of fact, the birth of the Twelfth Imam is a fundamental 

Islamic aspect.

 This research studies the available historical and Islamic evidences 

concerning the birth of Imam Al-Mahdi, through a number of points, such 

as a perusal of the historical method and historical context of the time. The 

oppressing socio-historical context of that time resulted in concealing a huge 

Islamic heritage of narrations about Imam Al-Mahdi. It also studies the types 

of forgery that dominated historical methodologies and its direct effect on the 

events of the birth of Imam Al-Mahdi.

 This study also covers the narrations about the birth of Imam Al-Mah-

di, their narrators, and their validity.

 The Birth of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H): 

An Inevitable Fact

(Part 1)
Sheikh Hameed Al-Wa›ely

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة  ــة دول ــديQ وإقام ــام امله ــيء اإلم ــر بمج ــد والتبش ــدة الوع ــي فائ ــا ه ــض: م ــأل البع ــد يس ق

ــا  ــب لن ــاذا جيل ــة؟ وم ــة الرجع ــة K يف دول ــائر األئمَّ ــمَّ س ــن َث ــه، وم ــٰى يدي ــط ع ــدل والقس الع
ــدل؟ ــط والع ــة القس ــيء دول ــار جم انتظ

ــان؟ و  ــتقبل الزم ــاء اهلل يف مس ــد أولي ــتكون بي ــا س ــة األرض وأهنَّ ــان عاقب ــٰى بي ــاذا اإلرصار ع ومل
ــا  مــا الــذي سيســتفيده اإلنســان الــذي يعيــش يف هــذا الزمــان عندمــا يعلــم بمســتقبل الكــون وأهنَّ

ــم؟ ــن أم لغره ــون للصاحل تك
ــة التــي يواجههــا اإلنســان املؤمــن يف  ويف احلقيقــة أنَّ هنالــك مجلــة مــن اهلواجــس واملخاطــر املهمَّ
حياتــه املاّديــة واملعنويــة، وهــي خطــرة للغايــة، وكّلهــا تعاجلهــا فكــرة االنتظــار واألمــل باملســتقبل.

وتلك عبارة عاَّ يي:
1 - اإلحلاد املعلن.

ــاة وإدارة  ــي للحي ــروع اإلهل ــاءة املشـ ــدم كف ــاد بع ــٰى االعتق ــن، بمعن ــاد املبط ــة واإلحل 2 - العلمن
األرض.

3 - اجلمودية وعدم احلياة والنشاط يف احلركة والتكاسل عن القيام بالوظيفة.
4 - فقد الصر وحصول حالة اليأس.

5 - تقّبل الظلم واالستضعاف وفقدان اهلوية.
وأنــت تعلــم أنَّ كلَّ واحــدة مــن هــذه كفيلــة باهلــاك األبــدي، وقــد تــؤّدي بصاحبهــا إىٰل اخللــود 
يف نــار جهنَّــم، بعــد أن جنَّدتــه يف صفــوف أعــداء اهلل مــن إبليــس وأتباعــه، وقطعتــه عــن واليــة اهلل 

ل اإلنســان املؤمــن إىٰل مــن جياهــر بالعــداء لإليــان. تعــاىٰل وأوليائــه )عليهــم الســام(، ليتحــوَّ
وهــذه املخاطــر كّلهــا قــد تصــّدٰى اهلل هلــا ببيــان فكــرة االنتظــار والبشــارة بمجــيء دولــة العــدل 

اإلهلــي.
*   *   *

الإميان والإحلاد بني النتظار والياأ�ش

الشيخ حسن الكاشاين



345

 There is a query that has been posed since ever: what is the use of 

promising the Debut of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) and founding a divine 

throne on earth? What is the use of waiting for this state? And why is there 

such insistence on declaring that the consequences shall be on piety’s side?

 As a matter of fact, there is a set of anxieties that traps a man of God 

in his life from time to time. The bright side is that all these anxieties can be 

defused with the concept of “awaiting”, and hope in a better future.

 Those problems might be:

1. Public atheism.

2. Secularism and concealed atheism, a belief in the shortcoming of div-

ing laws in ruling earthly life.

3. Functional inactivity of life.

4. Desperation.

5. Yielding to injustice.

These critical aspects may lead a straight person astray and transform him/

her from piety into atheism and public agitation against divinity.

 All these issues have been dealt with through the concept of “awaiting” 

and the promised land.

Theism and Atheism between Awaiting 

and Despair

Sheikh Hasan Al-Kashany

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــاح  ــر يف صح ــدي Q مل ُتذك ــام امله ــث اإلم ــا أنَّ أحادي ــبهة مفاده ــن ش ــث ع ــذا البح ث ه ــدَّ يتح
غ إنــكار فكــرة املخلِّــص  ــة كصحيحــي مســلم والبخــاري، وهــذا مــا ُيســوِّ املســلمن مــن أبنــاء العامَّ

املوعــود.
ــه للطعــن يف أحاديــث املهــدي Q، وتبعــه  ــة من ــة ابــن خلــدون يف حماول ــس هلــذه املقول وممَّــن أسَّ

عــٰى ذلــك بعــض املنكريــن.
ــدة أن  ــذه العقي ــوص ه ــلم يف خص ــاري ومس ــي البخ ــة لصحيح ــة النقدي ــذه الدراس ــاول يف ه نح
ــا يف  ُنثبِــت أنَّ صحيحــي البخــاري ومســلم قــد ذكــرا العقيــدة املهدويــة بنحــو مــن األنحــاء، وأهنَّ
نفــس الوقــت مل يذكــرا أعــدادًا كبــرًة مــن الروايــات الصحيحــة عــٰى رشطيهــا فضــًا عــن رشوط 

غرمهــا.
ــه مــن  ويقــع هــذا البحــث يف ضمــن حمــاور فُيرِجــم للبخــاري وصحيحــه، وبعــض مــا وقــع في
ــر  ــام غ ــح، واإلهب ــع الواض ــدي والتقطي ــذف العم ــن احل ــا، ومواط ــي نقله ــار الت ــس لألخب تدلي

.K ــت ــل البي ــل أه ــط بفضائ ــا يرتب ــيِّ يف م اخلف
ــل إىٰل  ــا املفصَّ ــل يف حديثن ــه، لنص ــاج وصحيح ــن احلّج ــلم ب ــة مس ــر ترمج ــور آخ ــر يف حم ــّم نذك ث
الشــبهة التــي ذكــرت إعــراض صحيحيهــا عــن ذكــر املهــدي فيهــا، وُنثبِــت أنَّ هنــاك ذكــرًا غــر 
خفــيٍّ لإلمــام املهــدي Q يف هذيــن الصحيحــن. والنصــوص التــي نذكرهــا هــي مخســة نصــوص 
ــج  ــن ملنه ــدة( واملتضمِّ ــوان )فائ ــت عن ــا حت ــك تعليقن ــد ذل ــر بع ــا، ونذك ــا يف صحيحيه ناه ــد دوَّ ق

ــواق اآلن. ــة يف األس ــلم الرائج ــاري ومس ــخ البخ ــر يف نس ــر والتغي ــذف والتزوي احل
ــا يف  جاه ــا ومل خُيرِّ ــٰى رشطيه ــاح ع ــث الصح ــن األحادي ــة م ــر مجل ــٰى ذك ــك ع ــد ذل ج بع ــرِّ وُنع

ــرة. ــدي Q متوات ــث امله ــأنَّ أحادي ــم ب ــا، ونخت كتابيه
*   *   *

القول ال�سريح يف الرّد على من اأنكر 
اأحاديث املهدي

السّيد عي املوسوي النارصي
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 This research studies one forged issue that the Hadiths narrated about 

Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) are not mentioned in the primary sources of Mus-

lims, as Sahih Muslim and Sahih Al-Bokary, leading the path to denying the 

concept of the Promised Savior.

 The founder of this issue is Ibn Koldun, as an attempt of denying the 

existence of Imam AL-Mahdi (P.B.U.H), followed by others.

 This study tends to shed light on the fact that Sahih Muslim and Al-

Bokary have mentioned the concept of the Promised Mahdi partially, while 

they have deliberately neglected a great majority of narrations in this regard, 

which are considered “correct” according to their conditions.

 Thus, there is a biographical study of Al-Bokary and his book in this 

research, focusing on the forgery his book has undergone, regarding divine 

gifts bestowed upon Ahlulbait (P.B.U.T).

 This paper moves, afterwards, to a biographical perusal of Muslim bin 

Al-Hajaj and his book, reaching to the real reason, then, of neglecting the con-

cept of the Promised Mahdi. It also highlights the places where Imam Al-Mah-

di has been referred to in these two sources. Moreover, the paper analyzes the 

reasons of the forgery these two books have undergone in recent copies.

 Finally, the research highlights a set of narrations about Imam Al-Mah-

di (P.B.U.H), which are “correct” according to both authors’ conditions.

Intellecual Position of the Denier of 

Imam Al-Mahdi’s Narrations

Sayed Ali Al-Musawy Al-Nasery

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــه جهــارًا  ــا مــن االســتفادة من ــا الــذي ُحِرمن ــة إمامن ــا بغيب إنَّ اهلل تعــاىٰل قــد ابتان
ــة K، وبعــد هــذا  ــع الذيــن ســبقونا بحضــور الرســول N وباقــي األئمَّ كــا تتَّ
ــا  ــد، ليصّدون ــا املصائ ــون لن ــر، ويوك ــا الدوائ ــون بن ــداء يربَّص ــا أع ــه أمامن كّل
ــل  ــن قبي ــة م ــة املهدوي ــول القضيَّ ــبهات ح ــاء الش ــن إلق ــه، حماول ــن علي ــاَّ نح ع
التشــكيك يف والدتــه أصــًا، أو عــدم بقائــه عــٰى قيــد احليــاة، أو صنعهــم لبعــض 
الكّذابــن ودعمهــم باملــال، وغــر ذلــك، فــا بــدَّ أن نكــون واعــن، وأن ننظــر يف 
أنفســنا فــرة بعــد ُأخــرٰى لئــاَّ ننزلــق يف مزالــق املبطلــن، ونبتــي باهلــّزات الفكرية 
التــي هلــا مناشــئ داخليــة كـــ )التعنجــه الفكــري، أو عدم رســوخ العقيــدة، أو عدم 
ــا  ــل إىٰل الدني ــاع عــٰى تفاصيلهــا، أو بســاطة الشــخصية وســذاجتها، أو املي االطِّ
ثــة، أو ظهــور الكّذابــن،  وأهلهــا(، وهلــا مناشــئ خارجيــة كـــ )وجــود البيئــة امللوَّ
ل  ــوِّ ــا أن ُنح ــح(، فعلين ــدام الناص ــة إىٰل انع ــك، باإلضاف ــي ذل ــة تقتضـ أو سياس
هــذه األُمــور مــن خــال عاجهــا إىٰل نتائــج إجيابيــة ونصـــرعها قبــل أن تصـــرعنا 
ل إىٰل نتائــج ســلبية، ولــو رصعتنــا فنحــاول جهــد اإلمــكان أن ال نستســلم  وتتحــوَّ

هلــا، بمراجعــة أهــل االختصــاص والديــن حلــلِّ مــا أملَّ بنــا مــن الشــكوك.
*   *   *

الهزات الفكرية يف زمان الغيبة
)اأ�سباب وعالج(
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 The followers of Ahlulbait have been going through difficult 

tests since the birth of Imam Al-Mahdi and his disappearance, for not 

being able to meet him directly. On the other hand, the deniers have 

been insistently opposing this belief by creating certain intellectual 

fallacies about the concept of the Promised Mahdi, like the impossi-

bility of his birth or survival throughout all these centuries.

 Accordingly, the followers of Ahlulbait must be totally armed 

intellectually, in order not to fall in those traps. As a matter of fact, 

there are both internal traps, like shakable belief , inexperience, na-

iveness, and love of worldly life, and external traps like intellectually 

polluted circumstances, false claimers, and lack of guiders.

 Thus, honest believers must take advantage of these chaotic 

circumstances and employ them on their behalf, with the assistance 

of experienced honest leaders.

Ideological Instability in the Time of 

Occultation: Reasons and Findings

Skeikh Maher Al-Hajaj
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