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ْســَوةٌ َحَســَنٌة لَِمــْن اكَن يَرُْجــوا اهلَل 
ُ
قــال تعــاىٰل: fلََقــْد اكَن لَُكــْم ِف رَُســوِل اهللِ أ

ــَرY– )املمتحنة: 6(. َواْلَوَْم اْلِخ
شــاَرْت إَِلـْـهِ قالـُـوا َكيـْـَف نَُكّلـِـُم َمــْن اكَن ِف الَْمْهــِد َصبِيًّــا 29 

َ
وقــال تعــاىٰل: fفَأ

قــاَل إِّنِ َعبـْـُد اهللِ آتــاِنَ الِْكتــاَب وََجَعلَــِي نَبِيًّــا Y )مريــم: 30-27(.
ة أو القيادة.. القدوة أو اإلمامة أو النبوَّ

اعتبارات رضورية تقوم هبا احلياة النظامية اإلنسانية.
ع  ــِر أم بشـــرًا، يتفــرَّ ــًا، إهلــًا كان املعت ــًا أو عقالئي ــد عقلي ــار القائ ع عــٰى اعتب يتفــرَّ

ــك.. ــة كذل ــًة واعتباري ــلطًة تكويني ــك س ــه أن يمل علي
ــوح  ــار املمن ــرة االعتب ــدود دائ ــال يف ح ــا االمتث ــة منه ــٰى االعتباري ع ع ــرَّ ــا ويتف ك

ــد أو اإلمــام.. ــح لذلــك القائ ــل املان مــن ِقَب
باع االختياري الذي ينتج عنه حتصيل الغرض. والزمه االتِّ

إنَّ مــن الضـــرورات التــي ال ينبغــي اخلــوض فيهــا وال حميــص عنهــا هــي رضورة 
.. االجتــاع، وينتــج عــن االجتــاع تصــارع اإلرادات بــال شــكٍّ

رضورة  اإلرادات(  تصــارع  االجتــاع،  )رضورة  األمريــن  هذيــن  مــن  نشــأ 
 Yــَل ِ ــُعوباً َوقَبائ ــْم ُش ــاع fوََجَعلْناُك ــق لالجت ــل أو اخلال ــٰى اجلاع ــب ع ــة ترتتَّ ثالث

متهيــــــــــدنا
القيادة املبّكرة يف الفكر الإن�ساين

رئيس التحرير
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ــه  ــازع وأن يضبط ــك التن ــن ذل ــدُّ م ــه احل ــا ب ــد م ــي أن يوج ــرات: 13(، وه )احلج
ــه. وُينظِّم

ة عليها. وهذا من مفاتح القول باإلمامة اإلهليَّة، وأحد األدلَّ
ــام،  ــوة، اإلم ــد، األُس ــدوة، القائ ــول )الق ــذا املجع ــون هل ــي أن تك ــن الطبيع وم
ــن مــن ممارســة دوره والقيــام بوظيفتــه.  الرئيــس( رشوٌط وقيــوٌد وَمَلــكات هبــا يتمكَّ
وان كان لــكل واحــدة مــن هــذه املعــاين جهــات اشــرتاك واختــالف، يصفهــا منهــا 

القــدر املتيقــن ممــا هــو متفــق بينهــا مجيعــًا.
وهنا نسأل:

ــة( ابتــداًء أو انتهــاًء كشـــرٍط يف  د للقيــام هبــذه املهمَّ هــل ُجِعــَل الُعُمــر )ســنٌّ حمــدَّ
القائــد أم مل ُيعــل يشٌء مــن ذلــك فيــه؟

وينبغي أن ينحلَّ السؤال إىٰل اثنني:
ــذا  ــن ه ــي رشٌط م ــي العقالئ ــار االجتاع ــتوٰى االعتب ــٰى مس ــَل ع ــل ُجِع الً: ه أوَّ

ــل؟ القبي
ثانيًا: هل ُجِعَل عٰى مستوٰى االعتبار اإلهلي الساوي رشٌط من هذا القبيل؟

وبعبارة ُأخرٰى: هل القيادة مرشوطة أم مطلقة من حيث الُعُمر؟
ــل  ــث يف مث ــه البح ــي علي ــاَّ ينبغ ث ع ــدَّ ــؤال نتح ــذا الس ــن ه ــة ع ــل اإلجاب وقب
ــت أم  ــة كان ــياء ديني ــياء، أش ــص يف األش ــم والتخصُّ ــرطية العل ــذا رشوط: كشـ هك
دنيويــة، وكشـــرطية الذكــورة مثــاًل لتســنُّم بعض املناصــب، أو كشـــرطية احليــاة فيها، 

أو كشـــرطية احلضــور والظهــور أمــام املرؤوســني واملأمومــني أم ال..
د. وحديثنا عن رشطية الُعُمر املحدَّ

ــة  واحلديــث عــٰى مســتوٰى األفــكار والتصــّورات كــا عــٰى مســتوٰى األدلَّ
ــا  عان ــٰى مدَّ ــا ع ــتدلُّ هب ــة نس ــاذج تطبيقي ــث ن ــر البح ــنعرض يف آخ ــات، وس واإلثب
ــادة ومراتبهــا، فنحــن نعلــم  ــرة القي د دائ الً أن ُنحــدِّ ــدَّ أوَّ ــة. فــال ب مــن عــدم الرشطي
أنَّ للقيــادة ُرَتبــًا عديــدة مــن حيــث عــدد األفــراد، فقــد يكــون الشــخص قائــدًا ألرُسة 
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أو عشــرة أو قريــة أو بلــٍد، وقــد يكــون قائــدًا لــأرض كلِّهــا، بــل قــد يكــون قائــدًا 
ــة. ــالٍت خاصَّ ــل مؤهِّ ــا أن حيم ــدَّ هن ــال ب ــون، ف للك

ــك  ع تل ــوُّ ع بتن ــتتنوَّ ــا س ــادة فإنَّ ــرة القي ــن دائ ــالت وع ــن املؤهِّ ــا ع ويف حديثن
ــون  ــر الك ــن يدي ــاًل م ــه، فمث ــاح قيادت ــوازم لنج ــن ل ــد م ــه القائ ــا حيتاج ــرة وم الدائ
ــة  ــة والقضائي ــة والترشيعي ــه التنفيذي ــة إىٰل قدرات ــة باإلضاف ــدرات تكويني ــاج إىٰل ق حيت
واملاليــة والسياســية وغرهــا، فيــا قــد ال حيتــاج مــن يديــر ُأرسًة أو عشــرًة إىٰل كثــر 

ــالت. ــك املؤهِّ ــن تل م
ــالت  ــالت، فمثــاًل بعــض القيــادات حتتــاج إىٰل مؤهِّ ويف دائــرة احلديــث عــن املؤهِّ
ــة، ويف  ــلوكية وعملي ــرٰى س ــدية، وُأخ ــالت جس ــاج إىٰل مؤهِّ ــرٰى حتت ــة، وُأخ فكري

ــة. ــالت غيبي ــا إىٰل مؤهِّ بعضه
ــالت قــد ُتشــرَتط ابتــداًء وال ُتشــرَتط اســتمرارًا، وبعضهــا قــد ُيشــرَتط  وهــذه املؤهِّ

ــتمرارًا، وهكذا. ــداًء واس ابت
البحث الثبويت:

ويف مقامه نذكر نقطتني:
النقطــة األُوىٰل: حيــث إنَّ حديثنــا عــن رشطيــة الُعُمــر يف اإلمامــة، فــال بــدَّ أن نطــلَّ 
إطاللــة رسيعــة عــٰى معنــٰى اإلمــام والقــدوة واألُســوة والقائــد، لكــي نســتعني هبــذه 

اإلطاللــة عــٰى تســهيل حتصيــل النتائــج.
ــه، ســواًء كان رئيســًا أو  م القــوم ومثاهلــم الــذي يأمتُّــون ب ــه مقــدَّ ــراد ب فاإلمــام ُي
ت عنــه بعــض املعاجــم هبــذه العبــارة: )مــن ُيقتــدٰى أو ُيؤتــمَّ بــه مــن  قائــدًا، وعــرَّ

ــره(. ــس أو غ رئي
ــدوة  ــو الق ــل، وه ــن اجلب ــرز م ــا ب ــه م ــم بأنَّ ــض املعاج ــد بع ــت القائ ف ــا عرَّ في
ــو  ــا ه ــلِّ بحثن ــده يف حم ــذي نري ــٰى ال ــون املعن ــف يك ــذا التعري ــٰى ه ــد، وع واملرش

ــه(. ــدٰى ب ــه وُيقت ــر إلي ــذي ُينَظ ــارز ال ــخص الب )الش
ة  مــة، فهــي بمعنــٰى القــدوة، وقــد ُذِكَرت هلــا عدَّ ــا األُســوة التــي وردت يف اآليــة املتقدِّ أمَّ
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معــاٍن، منهــا: )مــا ُيتَّخــذ مثــاالً ُيقتــدٰى بــه وُيتَّبــع(، وهــذا املعنــٰى األخــر هــو األنســب بــا 
نريــد نعــم ان اتبــاع كل يشء بحســب مــا يشــرتط فيــه مــن مؤهــالت كــا تقدم.

ــا  ثــت عــن معنــٰى اإلمامــة بــأنَّ اإلمــام إنَّ فيــا ذكــرت مجلــة مــن األخبــار التــي حتدَّ
ــه قــدوة للنــاس منصــوب مــن ِقَبــل اهلل تعــاىٰل. ُســّمي إمامــًا ألنَّ

قال الشيخ املفيدG: )وجعله - أي رسول اهللN - قدوًة للمتَّقني(.
وهــا أنــت تالحــظ أنَّ اإلمامــة والقــدوة لغــًة بمعنــٰى واحــد، كــا أنَّ األُســوة هلــا 
ــاء«،  ــل الكس ــدوة أه ــا ق ــه: »أن ــنيQ بقول ــر املؤمن ــرَّ أم ــك ع ــٰى، ولذل ــس املعن نف

N للــرورة. ــيِّ ــٌد بالنب واإلطــالق مقيَّ
يقني«. ونقرأ يف زيارتهQ: »السالم عليك يا قدوة الصدِّ

ويف توقيع لإلمام املهديQ: »ويف ابنة رسول اهللN يل ُأسوة حسنة«.
يظهــر مــن خــالل هــذه النصــوص أنَّ معنــٰى اإلمامــة والقــدوة واألُســوة والقائــد 
والرئيــس كلَّهــا تــأيت بمعنــٰى واحــد وإن اختلفــت متعلَّقاهتــا، فكــون الشــخص قــدوة 
يف اجلانــب العلمــي خيتلــف عنــه يف اجلانــب املعنــوي الروحــي وكــذا خيتلــف عنــه يف 

اجلانــب االداري او االجتاعــي وهكــذا.
ره أمــر  النقطــة الثانيــة: إذا مــا رجعنــا إىٰل اهلــدف مــن جعــل القائــد، وهــو مــا ُيقــرِّ
املؤمنــنيQ بقولــه: »ال بــدَّ للنــاس مــن أمــر بــرٍّ أو فاجــٍر...«، إىٰل أن يقــول: »يقاتــل 

ــُبل«. ، وتأمــن هبــا السُّ فيهــا العــدوَّ
ــظ  ــي حف ــادة ه ــن القي ــة م ــر إىٰل أنَّ الغاي ــنيQ يش ــر املؤمن ــد أنَّ أم ــا نج ن فإنَّ

ــام. النظ
ــق اهلــدف مــن القيــادة، والقائــد يف هــذا اجلانــب قــدوة  فمتــٰى ُحِفــَظ النظــام حتقَّ

وان مل يكــن كذلــك يف غــره.
ُم للبشـــرية - بــل وغرهم  نعــم القيــادة اإلهليَّــة مع حفظهــا للنظــام االجتاعــي ُتَقدِّ
- ُســُبل التكامــل واالرتقــاء الروحــي وحتصيــل اآلخــرة مــن خــالل تطبيــق النظــام 

الرشعــي.
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م. ق حفظ النظام يكون هو القائد بالبيان املتقدِّ هنا نقول: فأيُّ شخص حُيقِّ
وال بدَّ أن نسأل هنا: هل ُيشرَتط فيمن حيفظ النظام، احلياَة؟

فإنَّنا نجيب وبالرورة: نعم، إذ ال بدَّ من كونه حّيًا كي يارس دوره.
ثــّم نســأل ُأخــرٰى: هــل ُيشــرَتط فيــه احلضــور؟ بمعنــٰى أن ُيــرٰى مــن ِقَبــل النــاس 
ــوره، ألنَّ  ــرَتط حض ــه ال ُيش ــح أنَّ ــه كالم، والصحي ــه؟ في ــاّم عمل ــارُس مه ــا ي عندم
ــارس  ــن م ــاك م ــا أنَّ هن ــت لن ــة - عكس ــٰى العقالئي ــل وحتَّ ــة - ب ــواهد القرآني الش
ــٰى الظاهــر منهــم ليــس ظاهــرًا  الوظيفــة القياديــة وهــو خمتــٍف وغــر ظاهــر، بــل حتَّ

. للــكلِّ
ثــّم نســأل ثالثــًة: هــل ُيشــرَتط يف القائــد علــٌم خــاصٌّ )العصمــة(؟ وهــل ُيشــرَتط 

ــه. فيــه الذكــورة؟ تفصيلــه يف حملِّ
البحث اإلثبايت:

ــات  ــٰى إطالق ــا، ومقتضـ ــلُّ بحثن ــا حم د؟ هاهن ــدَّ ــر حم ــد ُعُم ــرَتط يف القائ ــل ُيش ه
ــرتاط. ــدم االش ــاالً - ع م إمج ــدَّ ــا تق ــا م ــي منه ــة - والت األدلَّ

بــل إنَّ ســرة العقــالء قائمــٌة عــٰى عــدم االشــرتاط، هــذا يف اختيــار العقــالء ملنصــب 
ليــس فيــه حيثيــة غيبيــة، فكيــف بمــن فيــه هــذه احليثيــة، وإليــك شــواهد هــذا:

روٰى الكلينــي يف الــكايف )ج 1/ ص 383(: عــن أيب جعفــرQ: ... يكــون اإلمــام 
ابــن أقــّل مــن ســبع ســنني؟ قــالQ: »نعــم، وأقــّل من مخــس ســنني...«.

وفيــه أيضــًا )ج 1/ ص 199( حديــث عــن اإلمــام الرضــاQ يذكــر فيــه اإلمامــة، 
ــة فيجــوز فيهــا اختيارهم؟«  فيقــولQ: »هــل يعرفــون قــدر اإلمامــة وحملِّهــا مــن األُمَّ

رشوطهم. أي 
ــع  ــًا، وأمن ــٰى مكان ــأنًا، وأع ــم ش ــدرًا، وأعظ ــلُّ ق ــة أج ــولQ: »إنَّ اإلمام ــّم يق ث

ــم«. ــاس بعقوهل ــا الن ــن أن يبلغه ــورًا م ــد غ ــًا، وأبع جناب
ــا  ــالQ: »أو ينالوه ــّم ق ــا، ث ــون رشوطه ــال يبلغ ــم ف ــا بعقوهل ــإذا ال يبلغون ف

بآرائهــم...«.
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ــوة  ــل الصف ــه أه ــا يف ذّريت ــال: »فجعله ــة، فق ــامQ رشوط اإلمام ــر اإلم ــّم ذك ث
ــان...،  ــم واإلي ــم اهلل العل ــن آتاه ــاء الذي ــه األصفي ــارت يف ذّريت ــارة...، فص والطه

ــم...«. ــوص بالعل ــوب، املخص ــن العي أ م ــرَّ ــوب، امل ــن الذن ــر م ــام املطهَّ اإلم
د  فــرتٰى اإلمــامQ يذكــر الشـــروط اجلعليــة مــن العلــم والعمــل، ثــّم يــأيت لُيحــدِّ
ــالح  ــلمني، وص ــام املس ــن...، ونظ ــام الدي ــة زم ــولQ: »إنَّ اإلمام ــة، فيق الوظيف

ــا...«. الدني
ثــّم ذكــرQ املانــع منهــا، فقــال: »فأبطلــت إمامــة كلِّ ظــامل إىٰل يــوم القيامــة...«، 

.Qأي آيــة إبراهيــم
ثــّم قــالQ: »فمــن ذا الــذي يبلــغ معرفــة اإلمــام أو يمكنــه اختيــاره؟ ... رامــوا 

ــة، فلــم يــزدادوا منــه إالَّ ُبعــدًا...«. إقامــة اإلمــام بعقــوٍل حائــرة وآراء مضلَّ
الت، فمن يقدر عٰى التشخيص؟ فإذا كانت هذه املؤهِّ

ــة  ــن جه ــان م ــام البي ــامQ يف مق ــون اإلم ــم ك ــوٍح رغ ــظ بوض ــت تالح ــا أن وه
ــة  م أنَّ األدلَّ الشـــروط ملنصــب اإلمامــة مل يذكــر رشط الُعُمــر، بــل قــد دريــت بــا تقــدَّ
س الوليــد الصغــر ألّيــام -  ــَب الشــارع املقــدَّ دلــت عــٰى عــدم االشــرتاط، ال بــل َنصَّ

ة - وهــو قيــادة بــال شــك. بــل ســاعات - ألخطــر منصــب إهلــي - النبــوَّ
وعليه فال الثبوت يسعف من يشرتط سنًّا معيَّنًا يف اإلمامة، وال اإلثبات.

نعــم نؤكــد ان املؤهــل لــكل منصــب - روحــي - اداري - هــو الرشــد، ورشــد كل 
يشء بحســبه كــا تقدمــت االشــارة اليه.

ــادة يف  ــدوة أو ق ــت ق ــي كان ــاذج الت ــض الن ــر بع ــتئناس نذك ــن االس ــد م وملزي
ــدًا. ــنًّا مقيَّ دًا وس ــدَّ ــرًا حم ــي ُعُم ــام االجتاع ــا النظ ــرتط فيه ــا ومل يش جمتمعاهت

وا احلكم وهم صغار السّن: ناذج ممَّن تولُّ
ــح  ــون(، أصب ــع( )أخنات ــب الراب ــن )أمنحوت ــو اب ــون(، وه ــخ آم ــوت عن 1 - )ت

ــنة. ــره )19( س ــويّف وعم ــًا، وت ــنوات تقريب ــره )9( س ــل عم ــو طف ــكًا وه َمِل
2 - السلطان حمّمد الرابع العثاين )1648م(، عمره )7( سنوات.
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3 - َمِلكــة إســكوتلندا )مــاري اســتيوآرت(، أصبحــت َمِلكــة وعمرهــا )6( 
ــنوات. س

4 - امَلِلــك اإلســباين )الفونســو( الثالــث عشـــر، حيــث تــمَّ إعالنــه َمِلــكًا حــال 
ــه ســتَّة أشــهر. ــده وهــو محــٌل ل ــويّف وال ــه عــام )1868م(، إذ ت والدت

5 - امَلِلــك فيصــل الثــاين َمِلــك العــراق، أصبــح َمِلــكًا وعمــره )4( ســنوات، ُولـِـَد 
ــكًا )1939م(. )1935م( وأصبح َمِل

6 - امَلِلــك )ُأويــو(، عمــره )3( ســنوات، وهــو َمِلــك مملكــة )تــوورو(، تقــع يف 
ــًا وهــو َمِلــك. ــدا(، يســكنها نحــو )2( مليــون، وال زال حّي )ُأوغن

ةK صغار السّن: األئمَّ
ــره )9(  ــات - وعم ــض الرواي ــٰى بع ــة - ع ــوىّلٰ اإلمام ــوادQ، ت ــام اجل 1 - اإلم

ســنوات.
2 - اإلمام اهلاديQ، توىّلٰ اإلمامة وعمره )8( سنوات.
3 - اإلمام املهديQ، توىّلٰ اإلمامة وعمره )5( سنوات.

االنبياء صغار السن:
ــْن  ــُم َم ــَف نَُكّلِ ُــوا َكيْ ــهِ قال شــاَرْت إَِلْ

َ
1- النبــيُّ عيســٰىQ، قــال تعــاىٰل: fفَأ

اكَن ِف الَْمْهــِد َصبِيًّــا 29 قــاَل إِّنِ َعبـْـُد اهللِ آتــاِنَ الِْكتــاَب وََجَعلَــِي نَبِيًّــاY )مريــم: 
.)30-27

2 - النبيُّ حييٰىQ، قال تعاىٰل: fَوآتَيْناهُ اْلُْكَم َصبِيًّاY )مريم: 12(.
إذن ال رشطية للُعُمر يف القيادة وإن كان رشطًا يف أشياء ُأخرٰى.
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ــه الكريــم  بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، واحلمــد هلل وصــّىٰ اهلل عــٰى خــر الــورٰى نبيِّ
وآلــه الطيِّبــني الطاهريــن.

وبعــد، فــا زالــت قضيَّــة اإلمــام املهــديQ وغيبتــه الغريبــة كلُّ الغرابــة خلروجهــا 
عــن املألــوف مثــارًا للبحــث والتدقيــق واختــالف اآلراء واألنظــار. ومــن اجلزئيــات 
ــه  ــان غيبت ــه يف زم ــاس ب ــاء ُأن ــن لق ــمعه م ــا نس ــالف م ــاّل لالخت ــت حم ــي وقع الت

س. ومشــاهدة تلــك الطلعــة وذلــك الوجــود املقــدَّ
عــاء وإن كثــر مــن ُأنــاس مل ُيعــَرف هلــم ســابقة يف ديــن وال منزلــة يف  ومثــل هــذا االدِّ
ــم، إالَّ  عــاء أو نشــوئه مــن توهُّ ة احتــال كــذب مثــل هــذا االدِّ علــم أو معرفــة ممَّــا يعنــي قــوَّ
غًا لإلنــكار مــا دام مل يقــم دليــل نــاٍف هلــا عــٰى نحــو البــتِّ واجلــزم. أنَّ ذلــك ليــس مســوِّ

ــًة  ــة هــذه الدعــاوٰى مجل ث البعــض بــرس قاطــع عــن عــدم صحَّ ــد يتحــدَّ وق
وتفصيــاًل، ونحــن يف مقــام مــا تقتضيــه املوضوعيــة نضــع مــا يصلــح أن يكــون دليــاًل 

للنفــي عــٰى ميــزان البحــث، فنقــول:
وجوه املنع:

ــنَّة،  ــرآن، والسُّ ــة: الق ــن أربع ــرج ع ــا ال خت ــتناد إليه ــن االس ــي يمك ــة الت إنَّ األدلَّ
ــاع. ــل، واإلمج والعق

روؤية الإمامQ يف زمن الغيبة

الشيخ كاظم القره غويل
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القراآن الكرمي:
مل يــرد يف القــرآن بيــان يمكــن االســتناد إليــه للقــول بعــدم إمــكان رؤيــة اإلمــام
Q يف غيبتــه، بــل ال يوجــد فيــه دليــل مســتقلٌّ عــن أصــل الغيبــة فضــاًل عــن وجــود 
آيــة تــدلُّ عــٰى بعــض أحكامهــا التــي منهــا إمــكان اللقــاء باإلمــامQ يف زمــن الغيبــة.
ــَح ماؤُُكــْم  ْصَب

َ
ــْم إِْن أ ْيُت

َ
َرأ

َ
ــْل أ نعــم وردت روايــات يف تفســر قولــه تعــاىٰل: fقُ

ــد نقــل  ــة اإلمــامQ، وق ــٍن Y )امللــك: 30( بغيب ــاٍء َمعِ تِيُكــْم بِم
ْ
ــْن يَأ ــْوراً َفَم َغ

ــك. ــات يف ذل ــره رواي ــني يف تفس ــور الثقل ــب ن صاح
ففــي صحيحــة عــيِّ بــن جعفــر، عــن أخيــهQ، قــال: قلــت لــه: مــا تأويــل قــول 
ــاٍء  تِيُكــْم بِم

ْ
ــْن يَأ ــْوراً َفَم ــْم َغ ــَح ماؤُُك ْصَب

َ
ــْم إِْن أ ْيُت

َ
َرأ

َ
ــْل أ (: fقُ اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ــٍن Y؟ فقــال: »إذا فقدتــم إمامكــم فلــم تــروه فــاذا تصنعــون؟«)1(. َمعِ
ونقــل عــن الصــدوق بإســناده إىٰل أيب بصــر، عــن أيب جعفــرQ يف قــول اهلل )عــزَّ 
 ،Y تِيُكــْم بِمــاٍء َمعِــٍن

ْ
ْصَبــَح ماؤُُكــْم َغــْوراً َفَمــْن يَأ

َ
ْيُتــْم إِْن أ

َ
َرأ

َ
(: fقُــْل أ وجــلَّ

ــم ال  ــًا عنك ــم غائب ــح إمامك ــول: إن أصب ــم: يق ــام القائ ــت يف اإلم ــذه نزل ــال: »ه ق
ــاوات واألرض  ــار الس ــم بأخب ــر يأتيك ــام ظاه ــم بإم ــن يأتيك ــو فم ــن ه ــدرون أي ت
ــدَّ أن  ــة، وال ب ــذه اآلي ــل ه ــاء تأوي ــا ج ــال: »واهلل م ــّم ق ــه؟«، ث ــالل اهلل وحرام وح

ــا«)2(. ــيء تأويله ي
ويف ثالثــة عــن عــيِّ بــن جعفــر، عن أخيــه موســٰى بــن جعفــرQ ... قــال: »أرأيتم 

إن أصبــح إمامكــم غائبــًا فمــن يأتيكــم بإمــام مثله«)3(، ويف ســندها ســهل بــن زياد.
قِْسُم بِاْلُنَِّس Y )التكوير: 15(.

ُ
وما ورد يف قوله تعاىٰل: fفَال أ

فقــد روٰى الصــدوق يف )كــال الديــن( عــن أبيــه وابــن الوليــد معــًا، عــن ســعد 
ــن  ــني ب ــن احلس ــد، ع ــن يزي ــر ب ــن عم ــني ب ــن احلس ــد ب ــن أمح ــًا، ع ــري مع واحلم
الربيــع، عــن حمّمــد بــن إســحاق، عــن أســد بــن ثعلبــة، عــن ُأمِّ هانــئ، قالــت: لقيــت 
ــن  ــألته ع ــبK فس ــن أيب طال ــيِّ ب ــن ع ــني ب ــن احلس ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــا جعف أب
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ــر: 15 و16[،  ــِس Y ]التكوي ــوارِ الُْكنَّ ــِس 15 اْلَ ــُم بِاْلُنَّ قِْس
ُ
ــال أ ــة: fفَ هــذه اآلي

ــّم  ــني، ث ــّتني ومائت ــنة س ــه س ــن علم ــاء م ــد انقض ــه عن ــس يف زمان ــام خين ــال: »إم فق
ــاِك«)4(. ت عين ــرَّ ــك ق ــِت ذل ــإن أدرك ــل. ف ــة اللي ــاد يف ظلم ــهاب الوّق ــدو كالش يب

ــة  ــن اآلي ــل، لك ــوع تأوي ــو ن ــر، إذ ه ــٰى التفس ــن يف معن ــوارد وإن مل يك ــذا ال وه
ــه. ــت ب ل ــد ُأوِّ ــف كان ق كي

ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْبY )البقرة: 3(. وما ورد يف قوله تعاىٰل: fالَّ
ــزة،  ــن أيب مح ــيِّ ب ــن ع ــي، ع ــن النوف ــي، ع ــن النخع ــدي، ع ــن األس ــاق، ع الدّق
f :) عــن حييــٰى بــن أيب القاســم، قــال: ســألت الصــادقQ عــن قــول اهلل )عــزَّ وجــلَّ
 Yِيــَن يُْؤِمُنــوَن بِالَْغيِْب الــم 1 ذلـِـَك الِْكتــاُب ال َريـْـَب فِيــهِ ُهــدٰى لِلُْمتَّقِــَن 2 الَّ
ــة الغائــب،  ــا الغيــب فهــو احلجَّ ، وأمَّ )البقــرة: 1 - 3(، فقــال: »املتَّقــون شــيعة عــيٍّ
نـْـزَِل َعلَيْــهِ آيـَـٌة ِمــْن َرّبـِـهِ َفُقــْل 

ُ
وشــاهد ذلــك قــول اهلل تعــاىٰل: fَوَيُقولـُـوَن لـَـْو ال أ

ــَن Y ]يونــس: 20[«)5(. ــُب هلِلِ فَانَْتِظــُروا إِّنِ َمَعُكــْم ِمــَن الُْمنَْتِظرِي َمــا الَْغيْ إِنَّ
ثِّر: 8(. وقوله تعاىٰل: fفَإِذا نُقَِر ِف انلَّاقُورِ Y )املدَّ

 ، الكلينــي، عــن أيب عــيٍّ األشــعري، عــن حمّمــد بــن حّســان، عــن حمّمــد بــن عــيٍّ
ــه ُســِئَل عــن قــول اهلل  ــل، عــن أيب عبــد اهللQ أنَّ عــن عبــد اهلل بــن القاســم، عــن املفضَّ
(: fفَــإِذا نُقِــَر ِف انلَّاقُــورِ Y، قــال: »إنَّ منّــا إمامــًا مســترتًا، فــإذا أراد اهلل  )عــزَّ وجــلَّ
.)6(») ( إظهــار أمــره نكــت يف قلبــه نكتــة، فظهــر فقام بأمــر اهلل )عــزَّ وجــلَّ )عــزَّ وجــلَّ

ْسَبَغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه ظاهَِرةً َوباِطَنًةY )لقان: 20(.
َ
وقوله تعاىٰل: fَوأ

ففــي الروايــة عــن موســٰى بــن جعفــرQ، قــال: »النعمــة الظاهــرة اإلمــام الظاهر، 
ــوز  ــه كن ــر ل ــخصه، وُيظه ــاس ش ــار الن ــن أبص ــب ع ــب، يغي ــام الغائ ــة اإلم والباطن

ب عليــه كلَّ بعيــد«)7(. األرض وُيقــرِّ
ض إلمكان الرؤية يف زمن الغيبة من عدمه. لكن هذه الروايات مل تتعرَّ

ة اخلضـــرQ ولقاء  نعــم يمكــن أن يقــال: إنَّ آيــات ســورة الكهــف الــواردة يف قصَّ
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موســٰىQ بــه فيــه داللــة عــٰى أنَّ الغيبــة ليســت مانعــة مــن اللقــاء بالغائــب، وحكــم 
األمثــال فيــا يــوز وفيــا ال يــوز واحــد.

ــة عــٰى  وبنــاًء عــٰى ذلــك تكــون هــذه اآليــات بضميمــة املاثلــة يف حيثيــة الغيبــة دالَّ
أنَّ الغائــب يمكــن أن ُيــرٰى، فــأدّل دليــل عــٰى اإلمــكان الوقــوع.

الإجماع:
ــق عــادًة يف املســائل  ليــس مــن املمكــن االســتناد لإلمجــاع يف مســألتنا، ألنَّــه ال يتحقَّ
ــق ذلــك  االعتقاديــة، إذ ليــس لــكلِّ فقيــه رأي يف املســائل الكالميــة، نعــم قــد يتحقَّ
ــرعي،  ــم الشـ ــتنباط احلك ــٰى اس ــها ع ــا النعكاس ــن حتقيقه ــدَّ م ــي ال ب ــائل الت يف املس
ــل بالنفــي أمكــن  ــإذا قي ــه املكــروه أو ال، ف كالبحــث يف أنَّ املعصــوم هــل يصــدر من
ــل  ــه. وإذا قي ــدم كراهت ــٰى ع ــل ع ــيء دلي ــوم لشـ ــل املعص ــٰى أنَّ فع ــتدالل ع االس
ــل: ال،  ــإن قي ــه؟ ف ــٰى فعل ــوم ع ــب املعص ــل يواظ ــه فه ــروه من ــدور املك ــكان ص بإم
ــذا إذا مل  ــه. ه ــٰى ترك ــوم ع ــب املعص ــل إذا واظ ــة الفع ــدم كراه ــات ع ــن إثب أمك

ــوع. ــل موض ــكالم كأص ــم ال ــن عل ــه م ــا الفقي يأخذه
ــرة  ــارج دائ ــألة خ ــٰى مس ــاء ع ــاق الفقه ــهل اتِّف ــن الس ــس م ــف كان فلي وكي
ــق هــو عــدم اخلــالف. وال  ــة. والــذي يمكــن أن يتحقَّ االســتنباط أو قواعدهــا العامَّ

الً. ــذا أوَّ ــا. ه ــن غره ــاًل ع ــروع فض ــه يف الف ــة ل حّجي
وثانيًا: أنَّ أّيا من مباين حّجية اإلمجاع ال يري يف املسائل االعتقادية.

ــي العلــم بدخــول املعصــوم يف الفقهــاء الذيــن  ــا اإلمجــاع الدخــويل الــذي يعن أمَّ
أفتــوا يف هــذه املســألة أو تلــك بفتــوٰى واحــدة، فهــو واضــح البطــالن، إذ مــن أيــن 

ــا أن نجــزم بدخــول املعصــوم يف هــؤالء الفقهــاء؟ لن
ف بلقــاء املعصــومQ وأخــذ  يف الــذي يعنــي أنَّ فقيهــًا تشـــرَّ ــا اإلمجــاع التشـــرُّ وأمَّ
ــه أخذهــا  ح بأنَّ منــه احلكــم يف مســألٍة مــا، ولـــاَّ أراد أن ينقــل ذلــك مل يــرد أن ُيصـــرِّ
عــٰى  مــن املعصــومQ فنســبها إىٰل اتِّفــاق الفقهــاء أو إمجاعهــم. ففــي محــل إمجاعــه املدَّ
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يف خمالفــة واضحــة لظاهــر كالمــه، وهــذا بعيــد يف نفســه ويبقــٰى يف حدود  عــٰى التشـــرُّ
ــدم  ــي ع يف ينف ــرشُّ ــاع الت ــوت اإلمج ــٰى أنَّ ثب ــد، ع ــٰى بع ــكان ع ــل اإلم ــكان، ب اإلم

ف بلقــاء اإلمــامQ كــا هــو واضــح. إمــكان التــرشُّ
ــة عقــاًل مــن بــاب قاعــدة اللطــف الــذي يعنــي أنَّ لطــف اهلل تعــاىٰل  ــا اإلمجــاع احلجَّ وأمَّ
ــد مــن املعصيــة -  ب مــن الطاعــة وُيبعِّ - وهــو الــذي يقتضـــي فعــل كلِّ مــا يمكــن أن ُيقــرِّ
يمنــع أن يــرتك اهلل تعــاىٰل علــاء األعصــار واألمصــار يتَّفقــون عــٰى رأ واحــد خمالــف للواقع.

الً. فردُّ االستدالل به أنَّ املورد ليس ممَّا فيه إطاعة أو معصية أوَّ
ثــون يف  ض فيــه الفقهــاء مجيعــًا للقــول يف املســألة، بــل إنَّ أكثرهــم ال يتحدَّ ومل يتعــرَّ

هــذه املســألة ثانيــًا.
وثالثــًا: مــع عــدم العلــم باملخالفــة للحكــم الواقعــي أيــن املعصيــة التــي يقتــي 

ــد عنهــا؟ اللطــف فعــل مــا ُيبعِّ
ــة اإلمجــاع،  ــة تطبيقهــا عــٰى دالل ــة قاعــدة اللطــف ومتامي ــا بتامي ورابعــًا: لــو قلن
ــة أو  ــو اإلباح ــي ه ــم الواقع ــه إذا كان احلك ــٰى، فإنَّ ع ــن املدَّ ــصُّ م ــتكون أخ ــا س فإنَّ
الكراهــة وقــام اإلمجــاع عــٰى الوجــوب، فهــل يقتضـــي اللطــف الــذي هــو بمعنــٰى 
قــه؟ فهــل لإلباحــة  ــد عــن املعصيــة منــع حتقُّ ب مــن الطاعــة وُيبعِّ فعــل كلِّ مــا ُيقــرِّ
ــدًا عــن اإلطاعــة؟  إطاعــة يف الواقــع ليكــون إتيــان مــا قــام اإلمجــاع عــٰى وجوبــه مبعِّ

وكــذا الــكالم يف الكراهــة.
ــام  ــتحباب وق ــو االس ــي ه ــم الواقع ــري إذا كان احلك ــكالم ي ــذا ال ــل ه ومث
ــاس املطيعــني  ــان الن ــي إتي ــه يعن ــاء اإلمجــاع عــٰى حال ــوب، فإبق اإلمجــاع عــٰى الوج
ــق  للحكــم الثابــت باإلمجــاع وامتثالــه، وهــذا بالنســبة للواقــع إتيــان املســتحبِّ فيتحقَّ

ــوب. ــي الوج ــه بداع ــان متعلَّق ــو بإتي ــتحبِّ ول ــالك املس م
وبنفــس الطريقــة خيــرج مــا لــو قــام اإلمجــاع عــٰى احلرمــة وكان احلكــم يف الواقــع 

هــو اإلباحــة أو الكراهــة أو االســتحباب حتَّــٰى.
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ــًا - أي وجــوب أو حرمــة -  نعــم يبقــٰى حتتــه مــا لــو كان احلكــم الواقعــي إلزامي
وقــام اإلمجــاع عــٰى حكــم غــر إلزامــي. أو قــام اإلمجــاع عــٰى حكــم إلزامــي مقابــل 
لــه، أي كان احلكــم الواقعــي هــو احلرمــة وقــام اإلمجــاع عــٰى الوجــوب أو بالعكــس.
ــت قاعــدة اللطــف باإلمجــاع؟ فلــو جــرت يف اإلمجــاع فِلَم ال  وخامســًا: لِـــَم اختصَّ
لون نســبة )90%( مــن الفقهــاء، بــل حتَّــٰى  جتــري إذا كان املتَّفقــون عــٰى الفتــوٰى ُيشــكِّ
ــم ال يذهبــون إىٰل حّجيــة اتِّفــاق مثــل هــذه النســبة؟ ولــو كان  )99%( منهــم مــع أنَّ
اللطــف هــو املــدار عــٰى احلّجيــة ملــا وجــد فــرق يف جريانــه بــني اإلمجــاع وبــني اتِّفــاق 

الغالبيــة املطلقــة.
ــا  ــا لقلن ــل إلين ــو وص ــل ل ــن دلي ــفيته ع ــاس كاش ــٰى أس ــة ع ــاع احلجَّ ــا اإلمج وأمَّ
ــد،  بنفــس مــا قــال بــه املجمعــون، فــال ينفــع أيضــًا إالَّ إذا كانــت املســألة قابلــة للتعبُّ

الً. ــل هــذه املســألة. هــذا أوَّ ــد يف مث ــه ال جمــال للتعبُّ وســيأيت أنَّ
ــق يف مســألتنا  وثانيــًا: أنَّ اإلمجــاع الكاشــف قطعــًا عــن احلكــم الشـــرعي مل يتحقَّ
ــق صغــرٰى اإلمجــاع الكاشــف عــن احلكــم الواقعــي، بــل هــو اتِّفــاق  هــذه، أي مل تتحقَّ

يف الفتــوٰى يكشــف بنحــو القطــع عــن وجــود دليــل عــٰى احلكــم.
ــإنَّ  ــل؟ ف ــك الدلي ــٰى ذل ــادًا ع ــة اعت ــذه املقال ــاء هب ــال الفقه ــف ق ــل: كي ــإن قي ف
ــف  ــود يكش ــرتض الوج ــل املف ــك الدلي ــٰى ذل ــادًا ع ــرأي اعت ــذا ال ــم هل ــس ذهاهب نف
نــا ســنوافقهم يف الــرأي. عــن إمــكان االســتناد إليــه لــو وصــل إلينــا، وهــذا يعنــي أنَّ
ــاد  ــل االعتق ــد يف تفاصي ــول بالتعبُّ ــّد يق ــم املعت ــّل بعضه ــٰى األق ــم أو ع ــا: إنَّ قلن
ــل  ــور، فيحص ــو الظه ــه بنح ــة داللت ــر ثق ــتناد إىٰل خ ــكان االس ــه، أي باإلم وجزئيات
ــة عــٰى حّجيــة خــر الثقــة وحّجيــة  ــة الدالَّ ــد يف ســنده ويف داللتــه بحكــم األدلَّ التعبُّ

ــاد. ــائل االعتق ــني يف مس يت ــن احلجَّ ــأيٍّ م ــزم ب ــن ال نلت ــور، ونح الظه
ــائل  ــه مس ــت في ــذي ُبِحَث ــو ال ــث بالنح ــائل مل ُتبَح ــذه املس ــل ه ــًا: إنَّ مث وثالث
الفــروع بحيــث تســتوعب مجيــع وجــوه الداللــة املمكنــة وُتوَضــع يف ميــزان التحقيــق 
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ــدم  ــي ع ــذا يعن ــره. وه ــا رأي غ ــه فيه ــع فقي ــي أن يتَّب ــن الطبيع ــق. إنَّ م والتدقي
االطمئنــان بــأنَّ إمجاعهــم ســيكون كاشــفًا عــن دليــل لــو وصــل إلينــا لوافقناهــم يف 

ــل. ــداين للدلي ــات الوج ــائل اإلثب ــن وس ــا م ــاع حينه ــون اإلمج ــال يك ــرأي. ف ال
ــة عــٰى أســاس املالزمــة العاديــة أو االتِّفاقيــة والــذي يكــون  ــا اإلمجــاع احلجَّ وأمَّ
كاشــفًا عــن رأي املعصــومQ حدســًا، وقــد مثَّلــوا للمالزمــة العاديــة بــا لــو اتَّفــق 
ــة  ــة االتِّفاقي ــوا للمالزم ــف، ومثَّل ــدة اللط ــول بقاع ــور دون الق ــع العص ــاء مجي فقه
ــه باإلضافــة إىٰل عــدم وجــود مثــل هــذا االتِّفــاق يف  باتِّفــاق فقهــاء عصـــر واحــد، فإنَّ
مســألتنا، ال يوجــد مــا يــدلُّ عــٰى هــذه املالزمــة عــٰى فــرض وجــود اتِّفــاق، والشــاهد 
ــٰى  ــراءة ع ــراء ال ــٰى إج ــوارد ع ــض امل ــاء يف بع ــق الفقه ــد يتَّف ــه ق ــك أنَّ ــٰى ذل ع
ــو  ــد إجرائهــا نحتمــل أنَّ احلكــم الواقعــي هــو احلرمــة، ول اختــالف أزمنتهــم، وعن
كانــت احلرمــة ثابتــة كحكــم واقعــي عــٰى مــرِّ العصــور ومــع ذلــك جــرت الــراءة، 
ــع األعصــار  ــي إمــكان اتِّفــاق الفقهــاء عــٰى حكــم خمالــف للواقــع يف مجي فهــذا يعن
ــَئلُوا  ــاىٰل: fال تَْس ــه تع ــون قول ــن أن يك ــل يمك ــد. ب ــر واح ــاء ع ــن فقه ــاًل ع فض
ْشــياَء إِْن ُتبـْـَد لَُكــْم تَُســؤُْكْمY )املائــدة: 101( شــاهدًا عــٰى إمــكان خمالفــة 

َ
َعــْن أ

احلكــم الــذي مل يظهــر عــٰى مــرِّ العصــور.
ببيــان: أنَّ بعــض األحــكام واصلــة إىٰل كلِّ مــا تقتضيــه فعليَّتهــا، نعــم هــي مل تبــد 
ــا  ــون ممَّ ــال أن تك ــي احت ــك يعن ــإنَّ ذل ــا ف ــأل عنه ــإذا مل يس ــم، ف ــر هل ــاس وتظه للن
ــب عــٰى  يســوؤنا إبداؤهــا. والشــارع نانــا عــن الســؤال عنهــا لكــي ال تظهــر، فيرتتَّ
ــص مــن تبعــة لــزوم  ذلــك لــزوم االلتــزام هبــا، فبواســطة تــرك الســؤال عنهــا نتخلَّ
ــب  ــكام يتطلَّ ــود أح ــكان وج ــي إم ــذا يعن ــوؤنا. وه ــذي يس ــو ال ــا وه ــزام هب االلت
 Qدخوهلــا يف العهــدة الســؤال عنهــا الــذي نينــا عنــه، وبــرتك الســؤال عــن املعصــوم
عنهــا تكــون الفتــوٰى عــٰى خالفهــا عــٰى مــرِّ العصــور. وال يــأيت هنــا احتــال اختالف 
، فــال جمــال لالختــالف يف فهــم ذلــك البيــان لتختلــف الفتوٰى. ــا مل ُتبــنيِّ الفتــوٰى، ألنَّ
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ــن  ــه وإن أمك ــه: أنَّ ــايت، حاصل ــكال إثب ــة إش ــة االتِّفاقي ــوٰى املالزم ــٰى أنَّ يف دع ع
عــدم االنفــكاك بــني اتِّفــاق فقهــاء عصـــر واحــد عــٰى فتــوٰى وموافقــة رأي املعصــوم
Q هلــم، لكــن األشــياء االتِّفاقيــة ال يمكــن إقامة الرهــان عليهــا، بل يمكــن االطِّالع 
ــردات  ــة مف ــك بمالحظ ــّم إالَّ إذا كان ذل ــان، الّله ــط بره ــا ال بتوسُّ ــا وإدراكه عليه
مشــاهبة تكــون فيهــا املوافقــة بــني الطرفــني الذيــن نحتمــل اتِّفــاق تواجدمهــا معــًا، 
ــّم  دون أن نقــف عــٰى برهــان يثبــت أنَّ مــا وقــع رضوري وغــر قابــل لالنفــكاك، ث

ــم ذلــك كلٌّ إىٰل مفــردة مشــكوكة. ُنعمِّ
ـــر يف حمــلِّ كالمنــا، إذ مــن أيــن لنــا أن نطَّلــع عــٰى  ومثــل هــذا الطريــق غــر متيسِّ
ــم كان رأي  ــٰى حك ــاء ع ــن الفقه ــاق م ــا اتِّف ــل فيه ــي حص ــّرات الت ــه يف كلِّ امل أنَّ

ــم؟ ــًا هل ــوم موافق املعص
وهكــذا نصــل إىٰل أنَّ القــول بحّجيــة اإلمجــاع عنــد هــؤالء بعــد عــدم وجــود دليــل 
ــا  ــة، وربَّ عليــه ناشــئ مــن الســعي لفذلكــة هــذا القــول بعــد أن قــال بــه فقهــاء العامَّ
مــني القائلــني بــأنَّ حّجيتــه مــن جهــة دخــول املعصــومQ يف املجمعني،  ــة املتقدِّ اخلاصَّ
وأتبــاع الشــيخ الطــويس القائلــني: إنَّ حّجيتــه قــد ثبتــت باملالزمــة العقليــة املســتفادة 
مــن قاعــدة اللطــف. وحــني مل ينهــض عندهــم هــذان الوجهــان حاولــوا توجيههــا من 

خــالل املالزمــة العاديــة أو االتِّفاقيــة، والــكالم األخــر خــاصٌّ باملالزمــة االتِّفاقيــة.
نعــم يمكــن أن توجــد مالزمــة اتِّفاقيــة، ولكــن ال يمكــن البنــاء عليهــا مــا مل يقــم 

د اإلمــكان غــر جُمــٍد. ٌ ُيثبِتهــا، وجمــرَّ دليــل بــنيِّ
ــة إن مل  ــل املدركي ــا حمتم ــاع هن ــإنَّ اإلمج ــك، ف ــن كلِّ ذل ــر ع ــا النظ ــو أغمضن ول
ــا نــكاد نجــزم أنَّ مســتند املجمعــني لــو ُوِجــَد اإلمجــاع هــو  يكــن مدركيــًا، حيــث إّن
الروايــة اآلتيــة أو نظائرهــا. ولــو مل نجــزم فمــن املحتمــل جــّدا أن يكونــوا اســتندوا يف 
ــه أنَّ اإلمجــاع املحتمــل املدركيــة فضــاًل  رأهيــم ملثــل هــذه الروايــة. وقــد ثبــت يف حملِّ
ــه  ــذي اســتند إلي ــل ال ــه ُيرَجــع إىٰل نفــس الدلي ــة، إذ يف مثل عــن املدركــي ليــس حجَّ
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ــه غــر تــامِّ الداللــة. ولــو  املجمعــون لــُرٰى هــل هــو تــامُّ الداللــة أو ال. وســيأيت أنَّ
متَّــت داللتــه فــال حّجيــة هلــا، النخــرام رشط احلّجيــة مــن خــالل وجــود القرينــة عــٰى 

ــق العلــم عــٰى اخلــالف. اخلــالف، بــل مــن خــالل حتقُّ
ــالف  ــدم اخل ــكان ع ــو كان ل ــألة، ول ــق يف املس ــر متحقِّ ــاع غ ــف كان فاإلمج وكي
ــه بمنزلــة اإلمجــاع املنقــول الــذي ال يــرٰى فقهاؤنــا حّجيتــه إالَّ  ــة، ألنَّ وهــو ليــس حجَّ

ه(. س رسُّ ــدِّ ــة كصاحــب الريــاض )ُق قلَّ
ــٰى  ــروا ع ــاء مل ُينِك ــن الفقه ــر م ــق، إذ إنَّ الكث ــر متحقِّ ــالف غ ــدم اخل ــل ع ب

ــه. ــامQ يف غيبت ــاء باإلم ــم اللق ــَل عنه ــن ُنِق ــم الذي األعاظ
يف وحّجيتــه دليــل عــٰى عــدم إنــكار إمــكان اللقــاء  بــل إنَّ بحثهــم لإلمجــاع التشـــرُّ
يف مل ُيشــِكل مــن منطلــق عــدم القبول  باإلمــامQ. ومــن أشــكل عــٰى اإلمجــاع التشـــرُّ

بإمــكان اللقــاء يف زمــن الغيبــة.
 Qــام ــة اإلم ــكان رؤي ــدم إم ــٰى ع ــاق ع ــود اتِّف ــد بوج ــل تعتق ــذا ه ــد كلِّ ه وبع
ــه ال حّجيــة لــه كــا  قــه فإنَّ ــٰى عــدم خــالف؟ وعــٰى فــرض حتقُّ يف زمــن الغيبــة أو حتَّ

م. تقــدَّ
العقل:

ــن  ــامQ يف زم ــاهدة اإلم ــة مش ــكان يف موضوع ــي اإلم ــل إىٰل نف ــبيل للعق ال س
 Qالغيبــة، ويكفــي يف إثبــات اإلمــكان وقــوع مــا يشــاهبه، وأقــرب مــا يشــابه غيبتــه

ــه قــد تيــرَّ ملوســٰىQ أن يلتقيــه. ثنــا أنَّ غيبــة اخلضـــرQ، والقــرآن حُيدِّ
ْمِضـــَي ُحُقباً 

َ
ْو أ

َ
بْلُــَغ َمَْمــَع اْلَْحَريـْـِن أ

َ
ٰ أ بـْـَرُح َحــىَّ

َ
fِإَوذْ قــاَل ُمــوىٰس لَِفتــاهُ ال أ

ــًة ِمــْن  ا َعٰ آثارِهِمــا قََصصــاً 64 فَوََجــدا َعبْــداً ِمــْن ِعبادِنــا آتَيْنــاهُ رَْحَ 60 فَاْرتَــدَّ
ْن ُتَعّلَِمــِن 

َ
تَّبُِعــَك َعٰ أ

َ
ــا ِعلْمــاً 65 قــاَل َلُ ُمــوىٰس َهــْل أ نَّ ِعنِْدنــا وََعلَّْمنــاهُ ِمــْن َلُ

ــا ُعّلِْمــَت رُْشــداً Y إىٰل آخــر اآليــات )الكهــف: 60 - 82(. ِممَّ
ــإذا جــاز  ــه برســول اهللN وبأمــر املؤمنــنيQ، ف ــا عــن لقاءات ثن ــات حُتدِّ والرواي
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ــه مــع  ــَم ال يمكــن لقــاء اإلمــامQ يف غيبت ــاء، فِل لقــاء اخلــرQ بأحــد مــن األحي
ــاس؟ الن

وإن كان الوجــه يف حكــم العقــل أنَّ احلكمــة الداعيــة إىٰل تغييبــهQ ال بــدَّ أن تكــون 
ه: داعيــة ألن ال يشــاهده أحــد فيها، فــردُّ

1 . عــدم جريــان بعــض احلكــم املذكــورة يف الروايــات وغرهــا لغيبتــه، بــل كلُّهــا 
، كخــوف الذبــح، واحلــرص عــٰى أن ال يكــون  يف منــع رؤيتــه مــن بعــض اخلــواصِّ
يف رقبتــه بيعــة ألحــد، وكــون الغيبــة عقوبــة وأثــرًا لظلــم النــاس ومتحيــص املؤمنــني، 
وإجــراء ُســنَن األنبيــاء الســابقنيK فيــه، وإخــراج املؤمنــني مــن صلــب الكافريــن، 

وغــر ذلــك.
ـــرة لــكلِّ أحــد،  ــه مل يــأذن اهلل تعــاىٰل أن تكــون الرؤيــة متيسِّ ــا خــوف الذبــح فأنَّ أمَّ

ــق مــا يوجــب اخلــوف. فلــم يتحقَّ
د الرؤيــة  ومثــل ذلــك احلــرص عــٰى أن ال تكــون يف رقبتــه بيعــة ألحــد، فــإنَّ جمــرَّ
يف حــاالت نــادرة مــن ُأنــاس هلــم خصوصيــات عاليــة يف التقــوٰى والديــن ال يســتلزم 

أخــذ البيعــة منــهQ حلاكــم يف زمــان املشــاهدة.
ــة النــاس أو يف دائــرة واســعة منهــم يف احلــدِّ  نعــم لــو كانــت املشــاهدة ممكنــة لعامَّ
األدنــٰى الســتدعٰى ذلــك لفــت األنظــار إليــه وإظهــار االهتــام بــه، وهــذا مــا ســيدفع 
ــّكام الظاملــني إىٰل الســعي إلدخالــه ضمــن دائــرة املطيعــني واخلاضعــني هلــم. وإذا  احلُ
ــهQ ال ُيمثِّــل نقطــة اســتقطاب ألبنــاء املجتمــع فقــط، بــل ُيمثِّــل أيضــًا  التفتنــا إىٰل أنَّ
صاحــب احلــقِّ يف تســنُّم منصــب إدارة أمــر املجتمــع وقيــادة الدولــة، اتَّضــح أنَّ ُحّكام 
اجلــور ســوف لــن يرتكــوه دون أن ُيظِهــر هلــم الطاعــة واخلضــوع. لكــن املفــروض أنَّ 
دائــرة املشــاهدة ضيِّقــة جــّدا يف الكــمِّ والكيــف، فأيــن اســتلزام املشــاهدة للبيعــة يف 

رقبــة اإلمــامQ؟
ــا كــون الغيبــة عقوبــة للنــاس عــٰى ظلمهــم، فــإنَّ العقوبة عــٰى تقصــر األعال  وأمَّ
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ــة عــن النــاس املعاقبــني، بــل مل تقــم  ص يف حجــب احلجَّ مل تقــم رضورة عــٰى أن تتشــخَّ
رضورة عــٰى أن يكــون ظــرف العقوبــة يف الدنيــا، واألصــل يف العقوبــات أن تكــون يف 
الــدار اآلخــرة. ولــوال أن يعــمَّ الظلــم يف الدنيــا وتنشــغل النــاس يف دفــع الظلــم عــن 
مــت عقوبــة إىٰل  ســلوك طريــق التكامــل، ولــوال االنغــاس يف بحــور املعــايص، ملــا ُقدِّ
الدنيــا. فلــوال تقديــم العقوبــات إىٰل الدنيــا بآثــار تكوينيــة أو يف حــدود أو تعزيــرات 

أو عتــق أو كّفــارات ملــا بقــي يف ربقــة املؤمنــني إالَّ القليــل.
هــذا مضافــًا إىٰل أنَّ عقوبــة العمــل ال تقتضـــي إالَّ أن ُيعاَقب املذنب واملســـيء دون 
ـــر بالنحــو الــذي يســتحقُّ  غــره، وهــذا ال يمنــع مــن أن يــرٰى اإلمــامQ مــن مل ُيقصِّ

.Qمعــه العقوبــة املتمثِّلــة باحلجــب عــن رؤيــة إمــام الزمــان
ــة هلــم ليســت طريقــة الزمــة،  ــاس عقوب ــة عــن الن ــًا إىٰل أنَّ حجــب احلجَّ ومضاف
فقــد أتــت األُمــم الســالفة بشــّتٰى أنــواع التقصــرات وأفحــش أصنــاف املخالفــات 
ومل حُيَجــب عنهــا احلجــج واألنبيــاءK، فحــني تــرك قــوم موســٰىQ عبــادة اهلل )عــزَّ 
ــني  ــم؟ وح ــة أنبيائه ــم رؤي ــَب عنه ــل ُحِج ــل، ه ــادة العج ــوا إىٰل عب ل ( وحتوَّ ــلَّ وج
ــدة: 73(، هــل اســتدعٰى ذلــك أن  ــٍةY )املائ ــُث ثاَلثَ قالــت النصــارٰى: fإِنَّ اهلَل ثالِ

ــاءK مــن بعــده؟ ــاءه واألنبي ــب عنهــم أوصي ُيغيِّ
ــدٰى  ــون إح ــد تك ــة، فق ــوع عقوب ــة ن ــن احلجَّ ــب ع ــون احلج ــي ك ــذا ال ينف وه
ــة، لكــن احلكمــة تقتضـــي أصــل العقوبــة وال تقتضـــي  احِلَكــم يف الغيبــة معصيــة األُمَّ
ــنَن الكونيــة التــي هــي بنحــو  نوعهــا أو شــخصها إالَّ إذا كانــت العقوبــات بنحــو السُّ

ــات. ــة ال املقتضي العلــل التامَّ
ــنَن الكونيــة هــذا النــوع مــن العقوبــات عــٰى نــوع مــن املخالفــات.  ومل يثبــت يف السُّ
ــاء،  ــو االقتض ــون بنح ــد تك ــة، وق ــو العّلي ــون بنح ــد تك ــك ق ــة يف ذل ــنن الكوني والس
ــر يف مثــل هــذا األثــر، أو عــٰى األقــّل غــر معلــوم. وإذا مل يثبــت يف  وكالمهــا غــر متوفِّ
ــا كانــت وفــق ُســنَّة تكوينية؟ التاريــخ مــا يشــبه هــذه العقوبــة، كيــف لنــا أن نقــول: إنَّ
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ــنَّة التكوينيــة ال ُيكتفــٰى فيــه باإلمــكان، بــل ال بــدَّ مــن الدليــل  عــٰى أنَّ ثبــوت السُّ
ــذه  ــود ه ــٰى وج ــل ع ــا. وال دلي ــع بثبوهت ــب القط ــي ُتوِج رة الت ــرِّ ــة املتك أو التجرب
ــوا بصــدد  ــم كان ــه أنَّ ــذي أظنُّ ــي، وال ــا هــي كالم فقهــاء يف مــورد جزئ ــنَّة، وإنَّ السُّ
ــد يكــون  ــق. وق ــة عــٰى اخلالئ ــهQ وهــو احلجَّ ــزوم حمــذور مــن غيبت ــم ل ــع توهُّ دف
ــب حمــذور  املحــذور هــو خمالفــة مــا يقتضيــه اللطــف أو مــا تســتدعيه الرمحــة أو ترتُّ
الظلــم، فحاولــوا دفعــه مــن خــالل وجــه معقــول يف نفســه وإن مل يقــم عليــه دليــل.
ــه  ــتناد إلي ــن االس ــًا يمك ــس وجه ــابقنيK، فلي ــاء الس ــنَن األنبي ــراء ُس ــا إج وأمَّ

ــك: ــة، وذل ــة يف الغيب ــدم الرؤي ــة لع ــون حكم ليك
الً: ألنَّ غيبــة األنبيــاء الســابقنيK فعــل هلل تعــاىٰل، وهــو اختيــاري، فيحتــاج إىٰل  أوَّ
حكمــة، إذ لقائــل يف زمانــم أن يقــول: لِـــَم غــاب اخلضـــر مثــاًل؟ وال ُتعلَّــل األفعال 

ــا ُتعلَّــل بغاياهتــا. بحصــول نظــر هلــا، وإنَّ
ــون  ــًا ليك ــاءK وال أكثري ــكلِّ األنبي ــا ل ــن عاّم ــة مل يك ــدوث الغيب ــًا: ألنَّ ح ثاني
ذلــك ُســنَّة لتجــري يف اإلمــام الثــاين عشـــرQ. فِلــَم مل جتــِر فيــه ُســنَّة احلضــور التــي 

ــدر؟ ــذَّ ون ــا ش ــاءK إالَّ م ــرت يف كلِّ األنبي ج
وثالثــًا: ألنَّ الــوارد يف بعــض الروايــات أنَّ غيبــة األوليــاء الســابقني كانــت ألجــل 

نفــي االســتبعاد عــن غيبــة اإلمــامQ يف زمانــه ال العكــس.
 ،Qــا العبــد الصالح اخلضـــر ففــي روايــة الصــريف، عــن أيب عبــد اهللQ: »... وأمَّ
رهــا لــه، وال لكتــاب ُينِزلــه عليــه،  ة قدَّ ل عمــره لنبــوَّ فــإنَّ اهلل تبــارك وتعــاىٰل مــا طــوَّ
وال لشـــريعة ينســخ هبــا رشيعــة مــن كان قبلهــا مــن األنبيــاء، وال إلمامــة يلــزم عبــاده 
االقتــداء هبــا، وال لطاعــة يفرضهــا لــه، بــٰى إنَّ اهلل تبــارك وتعــاىٰل لـــاَّ كان يف ســابق 
ــا يكــون مــن  ــم م ر، وعل ــا ُيقــدِّ ــه م ــام غيبت ــمQ يف أّي ر مــن عمــر القائ ــدِّ علمــه أن ُيق
ــد الصالــح يف غــر  ل عمــر العب ــاده بمقــدار ذلــك العمــر يف الطــول، طــوَّ ــكار عب إن
ــمQ، وليقطــع بذلــك  ــه عــٰى عمــر القائ ــة االســتدالل ب ســبب أوجــب ذلــك إالَّ لعلَّ

ــٌةY ]النســاء: 165[«)8(. ٰ اهللِ ُحجَّ ــة املعانديــن، fِلَــالَّ يَُكــوَن لِلنَّــاِس َعَ حجَّ
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ــة مــا  ــل غاي لــني ال تصلــح ألن تكــون حكمــة، ب ــنَن األوَّ ورابعــًا: ألنَّ إجــراء ُس
تصلــح لــه هــو نفــي االســتبعاد املســتند إىٰل وجــه قــد يــرٰى صاحبــه اســتحالة امتــداد 

ة مــن الزمــان. عمــر فــرد لــكلِّ هــذه املــدَّ
ل أكثــر  وخامســًا: لــو فرضنــا نــوض ُســنَن األنبيــاءK كحكمــة، فهــي ال ُتشــكِّ
ــاه الفعــل  د وجــود املصلحــة غــر كافيــة يف الدفــع باجتِّ مــن مصلحــة يف الفعــل، وجمــرَّ
إالَّ إذا كانــت بمســتوٰى مــن األمّهيــة يمنــع مــن تــرك الفعــل، ومل توجد مفســدة مزامحة 
ـــر طريــق آخــر الســتيفاء نفــس املصلحــة أو مقــدار مكافــئ  لتلــك املصلحــة أو مل يتيسَّ
ل أو الفعــل  هلــا. خصوصــًا إذا كان الطريــق اآلخــر مزامحــًا يف الوجــود للســبيل األوَّ
ــكان  ــدم إم ــًا وأنَّ ع ــا؟ خصوص ــلِّ كالمن ــك يف حم ــراز ذل ــا إح ــن لن ــن أي ل. وم األوَّ
الرؤيــة ال تــدور مصلحتــه يف فــرد واحــد يف زمــان واحــد، بــل مصلحتــه لــكلِّ العبــاد 
ــا يعنــي احتــال اختــالف املصالــح  ــة، ممَّ يف كلِّ املجتمعــات وعــٰى مــرِّ عصــور الغيب
مــن حالــة ألُخــرٰى. وال حاجــة لإلطالــة وزيــادة التوضيــح، وأكتفــي بفهــم القــارئ.
ــة غيبتــه هــي إخــراج بعــض املؤمنــني  ــا مــا ذكرتــه بعــض الروايــات مــن أنَّ علَّ وأمَّ

مــن صلــب الكافريــن، ففيــه:
ــه حكمــة لعــدم قتــل اآلبــاء ال للغيبــة وال  ــه لــو صلــح ذلــك حكمــًة فإنَّ الً: أنَّ أوَّ
 Qفضــاًل عــن أن يكــون حكمــة ملنــع رؤيــة كلِّ أحــد لــه ، لتأخــر إقامــة دولــة احلــقِّ
يف زمــن الغيبــة. فــإنَّ قيــام اإلمــام ونوضــه بالســيف ال ينــايف إخــراج املؤمنــني مــن 

صلــب الكافريــن ولــو بعــد حــني وقــرون مــن الســنني.
ــدَّ  ــة احلــقِّ فــال ب ــا أنَّ ظهــورهQ يســتلزم نوضــه إلقامــة دول ــو التزمن ــًا: ل وثاني
مــن احلــرب وخيشــٰى أن ُيقَتــل فيهــا مــن كتــب اهلل تعــاىٰل لبعــض ذّريتــه ولــو كانــوا 
أبنــاء بعيديــن أن يكونــوا مؤمنــني، فــإنَّ ذلــك ســيكون مربوطــًا بظهــوره العــاّم، ال أن 

يظهــر لبعــض مــن اخلــواصِّ عــٰى تباعــد مــن الزمــان واملــكان.
ــة للغيبــة، فــإنَّ االبتــالء غايــة نشــأتنا  ــا كــون االبتــالء ومتحيــص املؤمنــني علَّ وأمَّ
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الدنيويــة كــا يمكــن اســتفادته مــن قولــه تعــاىٰل يف ســورة الكهــف: fإِنَّــا َجَعلْنــا مــا 
ْحَســُن َعَمــاًل Y )الكهــف: 7(، وغايــة مــا 

َ
ُهــْم أ يُّ

َ
رِض زِيَنــًة لَهــا نِلَبْلُوَُهــْم أ

َ
ٰ اْل َعَ

ـــّرِ َواْلَــْرِ  يقتضيــه ذلــك أنَّــه ال بــدَّ مــن االبتــالء خــرًا كان أو رّشا، fَوَنبْلُوُكــْم بِالشَّ
ــًة ِإَوَلْنــا تُرَْجُعــوَن Y )األنبيــاء: 35(. فِتَْن

ــا اختلفــت ابتــالءات األفــراد  ــا تعيــني نــوع االبتــالء فــال وجــه لــه، ومــن هن أمَّ
ــم عــٰى مــرِّ العصــور. واألُم

نعــم حــني قــرَّ القــرار اإلهلــي عــٰى ابتــالء النــاس يف املقطــع الزمــاين قبــل القــرن 
الرابــع اهلجــري إىٰل أن يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا ابتلــوا بذلــك، ولكــن هــل يلــزم 
ـــر رؤيتــه لــكلِّ أحــد ويف كلِّ تلــك األزمنــة؟ فهــذا مــا ال ُتعيِّنــه  مــن ذلــك أن ال تتيسَّ
حكمــة االبتــالء. فاالبتــالء بــاٍق بنوعــه وشــخصه لــكلِّ النــاس إالَّ مــن شــذَّ ونــدر، 

.Qوحتَّــٰى مــن شــذَّ فليــس رشعــة لــه يف كلِّ وقــت أن يلتقــي بــه
2 - انســداد الطريــق أمــام العقــل للوصــول إىٰل األحــكام أو رضورة األفعــال مــن 
خــالل احِلَكــم، فــإنَّ الفعــل ال يصــدر إالَّ إذا متَّــت اإلرادة وتعلَّقــت بــه، واإلرادة ال 
ــق بــه إالَّ مــع رجحــان موافقتــه للغــرض، ورجحــان املوافقــة للغــرض بالنحــو  تتعلَّ
ــه إالَّ مــع مالحظــة مجيــع حيثيــات الفعــل ومناســبتها  امللــزم ال يمكــن الوصــول إلي

للغــرض، وهــذا أمــر ال يتيــرَّ للعقــل اإلحاطــة بــه.
واحلاصل: أنَّه ال سبيل إىٰل نفي إمكان الرؤية استنادًا إىٰل الوجه العقي.

ال�ّسنَّة:
ــنَّة فقــد ادُّعــي أنَّ املكاتبــة التــي رواهــا احلســن بــن أمحــد املكتَّــب تــدلُّ  ــا السُّ وأمَّ

الً. هــا أوَّ عــٰى ذلــك. ولننقــل نصَّ
ــو  ــا أب ثن ــة(: حدَّ ــام النعم ــن ومت ــال الدي ــاب )ك ــدوقG يف كت ــيخ الص ــال الش ق
ــب، قــال: كنــت بمدينــة الســالم يف الســنة التــي تــويّف  حمّمــد احلســن بــن أمحــد املكتَّ
ــام،  ــه بأّي ه( فحضـــرته قبــل وفات س رسُّ ــدِّ فيهــا الشــيخ عــيُّ بــن حمّمــد الســمري )ُق
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فأخــرج إىٰل النــاس توقيعــًا نســخته: »بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، يــا عــيُّ بــن حمّمــد 
ــك ميِّــت مــا بينــك وبــني ســتَّة أّيــام،  الســمري، أعظــم اهلل أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّ
فامجــع أمــرك وال تــوص إىٰل أحــٍد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة 
(، وذلــك بعــد طــول األمــد، وقســوة  ــة، فــال ظهــور إالَّ بعــد إذن اهلل )عــزَّ وجــلَّ التامَّ
ــن  ــاهدة، أاَل فم ــي املش ع ــن يدَّ ــيعتي م ــيأيت ش ــورًا، وس ــالء األرض ج ــب، وامت القل
عــٰى املشــاهدة قبــل خــروج الســفياين والصيحــة فهــو كاذب مفــرت، وال حــول وال  ادَّ
ة إالَّ بــاهلل العــي العظيــم«. قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ  قــوَّ
ــن  ــك م ــن وصيُّ ــه: م ــل ل ــه، فقي ــود بنفس ــو ي ــه وه ــا إلي ــادس عدن ــوم الس كان الي

بعــدك؟ فقــال: هلل أمــر هــو بالغــه، ومضـــٰىG. فهــذا آخــر كالم ُســِمَع منــه.
ــه مفــرت كاذب، فــال  عــي للمشــاهدة بأنَّ ووجــه االســتدالل أنَّ الروايــة وصفــت املدَّ

ع الســفارة. ــه رأٰى اإلمــامQ ولــو مل يــدَّ ُيقَبــل مقولــة القائــل إنَّ
والرواية ال ُتدي يف املقام نفعًا وال تصحُّ مستندًا، لوجوه:

ــفارة،  ــوٰى الس ــع دع ــة م ــاء الرؤي ع ــو ادِّ ــراد ه ــٰى أنَّ امل ــة ع ــا قرين ل: أنَّ فيه األوَّ
ــو  ــة فه ــفياين والصيح ــروج الس ــل خ ــة قب ــٰى الرؤي ع ــن ادَّ ــهQ: »فم ــث إنَّ قول حي
ــرك وال  ــع أم ــمري: »فامج ــد الس ــن حمّم ــيِّ ب ــهQ لع ــد قول ــرت« ورد بع ــذاب مف ك

ــة«. ــة التامَّ ــت الغيب ــد وقع ــك فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام ــد يق ــوص إىٰل أح ت
لكــن اإلنصــاف أنَّ مــا ُذِكــَر ال يصلــح للقرينيــة إلطــالق دعــوٰى املشــاهدة، إذ مل 

ــد باقــرتان دعــوٰى الســفارة، وال يوجــد مــا يصلــح لتقييدهــا بدعــوٰى الســفارة. ُتقيَّ
ــوم  ــد يق ــوص إىٰل أح ــهQ: »وال ت ــبوقية بقول ــي املس ــة ه ــل: إنَّ القرين ــإن قي ف
عــي املشــاهدة  ة مجــل وصــف مدَّ ع بالفــاء بعــد عــدَّ ــّم فــرَّ مقامــك بعــد وفاتــك«، ث

ــرت كاذب. ــه مف بأنَّ
قلنــا: توجــد قرينــة أقــوٰى ظهــورًا عــٰى خــالف ذلــك، بــل وأقــرب مــن تلــك يف 
ــة« وقولــه بعدهــا مبــارشًة:  لفــظ الروايــة، وهــي قولــهQ: »فقــد وقعــت الغيبــة التامَّ
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(«، والتفريــع يف )فمــن( عــٰى هاتــني اجلملتني  »فــال ظهــور إالَّ بعــد إذن اهلل )عــزَّ وجــلَّ
أقــرب مــن التفريــع عــٰى اجلملــة الســابقة عليهــا.

ــة إضــايف بالنســبة إىٰل الغيبــة الســابقة،  ولكــن قــد يقــال: إنَّ وصــف الغيبــة بالتامَّ
ــور مــن خــالل  ــه يف األُم حيــث كان باإلمــكان الوصــول إىٰل اإلمــامQ ومعرفــة رأي
عــي املشــاهدة  ــة التــي يكــون مدَّ ــة عــٰى إرادة الغيب الســفر. فــال تكــون الفقــرة قرين
(«، حيــث يمكــن  مفــرت كاذب. وكــذا فقــرة »فــال ظهــور إالَّ بعــد إذن اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ــة.  ــان الغيب ــاس يف زم ــد الن ــراه أح ــايف أن ي ــور ال ين ــو الظه ــي وه ــال: إنَّ املنف أن يق
د املشــاهدة. ولكــن األصــل يف القيــود  فتنتفــي قرينيــة الفقرتــني عــٰى إرادة نفــي جمــرَّ

ــؤرشِّ إىٰل خالفهــا. ــة مــا مل يوجــد مــا ُي املذكــورة يف الــكالم أن ال تكــون إضافي
ــإذا  ــال: ف ــا يق ــوه أو ببعضه ــن الوج ــأيت م ــا ي ــور ب ــذا الظه ــقوط ه ــد س ــم بع نع
ــٰى املــراد؟ قيــل: يمكــن أن يكــون املــراد  مل يكــن املــراد منهــا ظاهرهــا فــا هــو املعن
ــع  ــاهدة م ــٰى إرادة املش ــة ع ــل قرين ــن أن ُيَع ــفارة، ويمك ــوٰى الس ــع دع ــاهدة م املش
ــام ــل اإلم ــن ِقَب ــني م ــاج إىٰل تعي ــفارة حتت ــة أو الس ــة اخلاصَّ ــفارة أنَّ النياب ــوٰى الس دع
ل عثــان بــن ســعيد العمــري  Q، وهكــذا كان يف كلِّ الســفراء، بالنســبة للنائــب األوَّ
كان اإلمــام العســكريQ قــد مجــع شــيعته حــني أدركتــه الوفــاة وأخرهــم أنَّ ولــده 
اخللــفQ صاحــب األمــر، وأنَّ العمــري وكيلــه والســفر بينــه وبــني شــيعته. وحــني 
ــة إىٰل حمّمــد بــن  ل أعلمــه اإلمــامQ بذلــك وأمــره بالوصيَّ قــرب أجــل الســفر األوَّ
ــة. فلــاَّ دنــا أجلــه ُنعيــت إليــه نفســه  عثــان اخلــاّلين ولــده ليخلفــه يف النيابــة اخلاصَّ
ــذا  ــث، وهك ــاّص الثال ــب اخل ــون النائ ــن روح ليك ــني ب ــويص إىٰل احلس ــأن ُي ــر ب وأم

كان حــني حانــت وفاتــه.
ة خيــرج فيهــا توقيــع اإلمــام للنائــب الفعــي ُيبنيِّ لــه النائب  واملالَحــظ أنَّ يف كلِّ مــرَّ
عــي املشــاهدة إالَّ يف التوقيــع األخــر الــذي  الالحــق، ومل يــرد يف أيٍّ منهــا تكذيــب مدَّ
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ــه قــد  صــدر للســمري، فكانــت أمّهيــة هــذا التوقيــع وهــذه الفقــرة فيــه تكمــن يف أنَّ
ــة املؤمنــني بذلــك. ــة وتضليــل عامَّ ســدَّ بــاب افــرتاء النيابــة اخلاصَّ

وهــذه املالحظــة وإن مل تصــل إىٰل مســتوٰى القرينــة التــي تصـــرف ظهــور التوقيــع 
األخــر عــاَّ هــو ظاهــر فيــه، لكنَّهــا بضميمــة قرائــن ُأخــرٰى قــد ُتبطـِـل هــذا الظهــور 
ــفارة. وإن مل  ــوٰى الس ــوص دع ــا يف خص ــب حّجيته ــد ُتوِج ــل ق ــه، ب ــل حّجيت أو ُتبطِ
ــات  ــاًل، والرواي ــة جمم ــذه الرواي ــن ه ــّدي م ــراد اجل ــل امل ــا جتع ــك فإنَّ ــل ذل حيص

ــاًل. ــا كان جمم ــاالت م ــد احت ــة يف أح ــون حجَّ ــة ال تك املجمل
ويكفينا عدم حّجيتها وال نحتاج إىٰل حّجيتها يف غر ما ادُّعي ظهورها فيه.

ــه يمكــن أن يقــال: إنَّ الفــرق بــني  ــا قلنــا: ال تصــل إىٰل مســتوٰى القرينيــة، ألنَّ وإنَّ
ــع  ــل الســفر الراب ــل رحي ــه قب ــه أنَّ ــع وبــني بعــد مــن هــو قبل مــا بعــد الســفر الراب
ــقِّ  ــز املح ــني ومتيي ع ــال املدَّ ــٰى ح ــوف ع ــه الوق ــن خالل ــن م ــذ يمك ــاس منف كان للن
مــن املبطــل منهــم، وذلــك بواســطة الســفر املوجــود بالفعــل، كــا حصــل بالنســبة 
ــا الشــلمغاين وهــو ابــن أيب العزاقــر فقــد  للشــلمغاين وأمحــد بــن هــالل العرتائــي. أمَّ
ــن  ــني ب ــده للحس ــو حس ه ه ــرُّ ــبب تغ ــن داود أنَّ س ــر اب . ذك ــرَّ ــّم تغ ــتقيًا ث كان مس
ــع اإلمــام ــي فقــد ُوِصــَف يف توقي ــا العرتائ ــه. وأمَّ ــال النجــايش في روح)9(، وكــذا ق
ــا بعــد رحيــل الســفر الرابــع فــال يوجــد طريــق ملعرفــة  ــه صــويف متصنِّــع. وأمَّ Q أنَّ
ــا،  ــق ظاهره ــه وف ــبيل إىٰل رؤيت ــه ال س ــل: إنَّ ــة لقي ــا والرواي ــو بقين ــا ل ــل. وربَّ املبط

ــة الوجــوه يف ردِّ االســتدالل هبــا دون هــذا الوجــه. ولكــن يــأيت بعــد ذلــك بقيَّ
وكيــف كان فهــذا الوجــه ال يمنــع مــن ظهورهــا يف املعنــٰى املزعــوم، لكنَّــه ُيســِقط 
حّجيــة هــذا الظهــور بالقرائــن التــي أرشنــا إليهــا وســتأيت، فــال تنهــض إلثبــات مــا 

هــي ظاهــرة فيــه.
عــٰى أنَّ الروايــة لـــاَّ ذكــرت دعــوٰى املشــاهدة قبــل ظهــور الســفياين  الثــاين: قــد ُيدَّ
والصيحــة، فهــذا يعنــي أنَّ احلكــم ال يــري بعــد حصــول العالمتــني والــذي حيصــل 
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 Qــوره ــوٰى ظه ــيَّ دع ــن أنَّ املنف ــاق إىٰل الذه ــورهQ، فينس ــو ظه ــني ه ــد العالمت بع
 ،Qــه قــد ظهــر اإلمــام ِع أحــد مــن العلــاء أو املوثوقــني أنَّ ــدَّ قبــل العالمتــني، ومل ي
، فــال  ــة احلــقِّ د املشــاهدة ال بنحــو ظهــوره بعــد طــول انتظــار إلقامــة دول ــل جمــرَّ ب
عــٰى انتهــاء الغيبــة الكــرٰى وانطــواء صفحتهــا. وقــد ُيدَعــم ذلــك مــن  أحــد منهــم ادَّ
(«، ثــّم بعدهــا بقليــل قــال خــالل قولــهQ: »فــال ظهــور إالَّ بعــد إذن اهلل )عــزَّ وجــلَّ
عــٰى املشــاهدة...«، وهــذا  عــي املشــاهدة، أاَل فمــن ادَّ Q: »وســيأيت شــيعتي مــن يدَّ

ة. يعــل احتــال إرادة الظهــور مــن املشــاهدة ال خيلــو عــن قــوَّ
ل قرينــة توجــب رفــع اليــد عــن ظهــور الدليــل.  لكــن االنصــاف أنَّ ذلــك ال ُيشــكِّ
ــة، إذ قــد تصــل  ل املجمــوع قرين نعــم بضميمــة بعــض القرائــن األُخــرٰى قــد ُيشــكِّ
ــت إىٰل بعضهــا إىٰل مســتوٰى يوجــب االطمئنــان بــأنَّ الروايــة مل  هــذه الوجــوه إذا ُضمَّ

د املشــاهدة يف زمــن الغيبــة. يــرد منهــا نفــي جمــرَّ
ــا هــذا التوجيــه فــال خيلــو مــن الضعــف، ألنَّ التحديــد بــا قبــل ظهور الســفياين  أمَّ
والصيحــة هــو وقــت الغيبــة، وفيــه يمكــن االفــرتاء والكــذب عــٰى اإلمــامQ مــن 
ــذور  ــا بعــد ظهــوره فــال جمــال هلــذه الدعــوٰى وال حم عــاء مشــاهدته، وأمَّ ــالل ادِّ خ
ه  ــة ُيــرٰى شــخصه وُيســَمع حرفــه. فلــاذا ُنوجِّ بعــد كــون اإلمــامQ بــني ظهــراين األُمَّ

الروايــة هلــذا املعنــٰى دون ذاك؟
وكيــف كان فهــذا الوجــه قابــل للمناقشــة، ألنَّ اإلشــكال مبنــيٌّ عــٰى خمالفــة هــذا الوجه 
م  ملفهــوم القيــد )قبــل الســفياين والصيحــة( وهــو غــر ثابــت ملثلــه. فيكــون القيــد كاملقــوِّ
للموضــوع، إذ ال يوجــد بدونــه. ومــا املحــذور يف حتديــد ظــرف احلكــم مــن خــالل حتديــد 

موضوعــه دون أن يكــون الدليــل ناظــرًا إىٰل انتفــاء احلكــم عنــد انتفــاء القيــد؟
وعليــه فــإذا اســتظهرنا بضميمــة هــذه الفقــرة »فــال ظهــور إالَّ بعــد إذن اهلل )عــزَّ 
(« أنَّ املــراد هــو املشــاهدة مــع دعــوٰى الظهــور فهــو، وإالَّ كان مــن قبيــل طــرح  وجــلَّ
ــن أن  ــث يمك ــا حي ــزام بظاهره ــن االلت ــع م ــا يمن ــَد م ــد أن ُوِج ــن بع ــال ممك احت
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يقــال: إنَّــه حــني مل نقبــل ظاهرهــا فهــل ُقِصــَد منهــا معنــٰى معــنيَّ أم ال فتكــون لغــوًا؟ 
د وجــود احتــال ممكــن ثبوتــًا أن يكــون قــد ُأريــد مــن  وحمــذور اللغويــة ينتفــي بمجــرَّ

اللفــظ. وهــذا االحتــال ممكــن ولــو كان خمالفــًا للظاهــر.
ــه ال  نــا أنَّ لكــن ذلــك ال يعنــي أبــدًا اجلــزم بإرادتــه مــن اللفــظ، الّلهــّم إالَّ إذا تيقَّ
ــٰى  ــال إرادة املعن ــٰى احت ــر، فيبق ــٰى آخ ــن إرادة معن ــل ال يمك ــر، ب ــل آخ ــد حمتم يوج

. ــال، فيتعــنيَّ ــة وهــذا االحت ــه القرين الظاهــر وقــد نفت
ــدد  ــنا بص ــر، ولس ــٰى الظاه ــي إرادة املعن ــدد نف ــا بص ــب أّن ن اخلط ــوِّ ــذي هُي وال

ــاًل. ــا فع ــراد هب ــو امل ــا ه ــم م رضورة فه
عيهــا  ــا عــن ظهورهــا يف نفــي الســفارة واألمــر يف تكذيــب مدَّ لن ــو تنزَّ الثالــث: ل
ــا يمكــن أن يكــون  فهــي جمملــة، التِّصــال تلــك الفقــرة التــي هــي حمــلُّ البحــث ب
ــاد  ــن انعق ــت م ــة منع ــت متَّصل ــة إن كان ــة املحتمل ــالف، والقرين ــٰى اخل ــة ع قرين
الظهــور، فــال يبقــٰى بعــد ذلــك جمــال لتطبيــق كــرٰى حّجيــة الظهــور. فلــو أنَّ قائــاًل 
ــاه  ــر معن ــراد بالبح ــككت أنَّ امل ــه(، وش ــتمع إىٰل حديث ــر واس ــب إىٰل البح ــال: )اذه ق
ــر،  ــاء البح ــزارة م ــه بغ ــزارة علم ــبه غ ــه لش ــر عن ــرَّ بالبح ــم وع ــي أو العالِـ احلقيق
فــإنَّ مقتضـــٰى القواعــد هــو محــل كلمــة البحــر عــٰى معناهــا احلقيقــي املعهــود، إالَّ 
ــدم إرادة  ــو ع ــه ه ــتمع إىٰل حديث ــر املس ــن ظاه ــالف. لك ــٰى اخل ــة ع إذا وردت قرين
ــث  ــه إرادة احلدي ــن حديث ــتظهر م ــو مل نس ث، فل ــدَّ ــه ال يتح ــٰى ألنَّ ــذا املعن ــر هب البح
ــل يف داللــة العظمــة فيــه، فــإنَّ ذلــك يمنع  الصــادر مــن البشـــر، مل نســتظهر إرادة التأمُّ
ــاه  ــات إرادة معن ــتعال إلثب ــتوٰى االس ــٰى مس ــر ع ــة البح ــور كلم ــك بظه ــن التمسُّ م
احلقيقــي. فاحتفــاف الــكالم بــا حيتمــل القرينيــة عــٰى اخلــالف يمنــع مــن الظهــور يف 

ــة. ــل القريني ــوال حمتم ــور - ل ــي - أي الظه ــوره االقتضائ ــه ظه ــا يقتضي إرادة م
ــك  ــا يف ذل ــاج هب ــار واالحتج ــن االعتب ــة ع ــذه الرواي ــقط ه ــال تس ــع اإلمج وم

ــا. ــم منه القس
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وقــد قــال الشــيخ املجلســـيG يف بيــان لــه بعــد نقــل اخلــر: )لعلَّــه حممول عــٰى من 
عــي املشــاهدة مــع النيابــة وإيصــال األخبــار مــن جانبهQ عــٰى مثــال الســفراء()10(. يدَّ

ــه حــني عــرَّ بمحمــول فذلــك ُيوحــي بــأنَّ هــذا احلمــل فيــه  لكــن اإلنصــاف أنَّ
خمالفــة للظاهــر، خصوصــًا وقــد بــنيَّ املنشــأ هلــذا احلمــل بقولــه: )لئــالَّ ينــايف األخبــار 
التــي مضــت وســتأيت فيمــن رآهQ واهلل أعلــم(. وهــذا يعنــي أنَّ هــذا التوجيــه مل يكن 
ــا إليــه حقيقــة شــاخصة متواتــرة إمجــاالً  ــا أجلأن املســتند فيــه الفهــم مــن الدليــل وإنَّ

متمثِّلــة حمصــول املشــاهدة لــهQ يف زمــن الغيبــة.
ــر  ــذا اخل ــل ه ــع أنَّ مث ــاءهQ م ــا لق ــن علائن ــر م ــض األكاب ــل بع ــس نق ــل نف ب
زهــم عــن خمالفــة  بمــرأٰى منهــم يقــّوي إمــكان حصوهلــا، إذ مــع اجلــزم بتقواهــم وحترُّ
عــاء املشــاهدة  األخبــار، كيــف خيالفــون مــا يمكــن أن يكــون ظهــورًا لــه يف وصــف ادِّ
ه أو  دهــا بالكــذب واالفــرتاء؟ عــٰى أنَّ ذلــك مل حيصــل مــن واحــد لنحتمــل تومهُّ بمجرَّ

خطــأ فهمــه لأخبــار.
إنَّ ذلــك ُيفــرَتض أن ُيوِجــب عنايــة يف نفــس املشــاهدة ويشء مــن التدقيــق وإعــال 

النظــر، كــا ُيوِجــب عنايــة يف جانــب النقل للمشــاهدة.
ــه  عــي للمشــاهدة وكون ــة يف كــذب املدَّ ــو ســلَّمنا انعقــاد ظهــور للرواي ــع: ل الراب
ــالف، وإذا  ــٰى اخل ــة ع ــام القرين ــدم قي ــروطة بع ــور مشـ ــة الظه ــإنَّ حّجي ــًا، ف مفرتي
فرضنــا أنَّ القطــع قــد حصــل بإخبــار خمــر خلصوصيــة فيــه مثــاًل أو الحتفــاف كالمــه 
ــوارد  ــد امل ــلُّ التعبُّ ــا، إذ حم ــد بظهوره ــال للتعبُّ ــا جم ــٰى حينه ــال يبق ــة، ف ــن قطعي بقرائ
ــر  ــيِّد بح ــل الس ــا مث ــني يأتين ــالف، وح ــاق أو باخل ــع بالوف ــا قط ــد فيه ــي ال ُيوَج الت
ــه ليــس  ه( أو مثــل الســيِّد أمحــد بــن طــاووسG حيــث نجــزم أنَّ س ســـرُّ العلــوم )ُقــدِّ
ــا، ال يبقــٰى  لديــه خطــل يف قــول أو زلــل يف فعــل أو طلــب للرئاســة أو حطــام الدني
ــة  ــن جه ــد ال م ــة التعبُّ ــن جه ــة م ــا كان حجَّ ــة، ألنَّ داللته ــد بالرواي ــال للتعبُّ أيُّ جم

ــد بالظهــور والقطــع عــٰى خالفــه؟ القطــع، فــأيُّ جمــال للتعبُّ
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ــٰى  ــة ع ــة القطعي ــت القرين ــٰى قام ــرة، فمت ــات الظاه ــاٍر يف اآلي ــكالم ج ــذا ال وه
f :خــالف ظاهــر اآليــة ســقط ظهورهــا عــن احلّجيــة، خــذ لذلــك مثــاًل قولــه تعــاىٰل
َضــلُّ َســبِياًلY )اإلرساء: 72(، 

َ
ْعــٰى َوأ

َ
ْعــٰى َفُهــَو ِف اْلِخــَرةِ أ

َ
َوَمــْن اكَن ِف هــِذهِ أ

فظاهــر لفظــة )أعمــٰى( األُوىٰل أعمــٰى البصـــر، ولكــن لثبــوت القرينــة القطعيــة عــٰى 
اخلــالف مل نلتــزم بظهــور اللفظــة باملعنــٰى احلقيقي وهــو عمٰى البصـــر، فعمٰى البصـــر 

ليــس مــالكًا للعمــٰى وضــالل الســبيل يف اآلخــرة قطعــًا.
ــل  ــٰى مث ــة ع ــورة يف اآلي ــة املزب ــور الكلم ــن ظه ــد ع ــع الي ــا يف رف ــس اعتادن ولي
 Yُِدور بْصــاُر َولِكــْن َتْعــَىٰ الُْقلُــوُب الَّــِى ِف الصُّ

َ
قولــه تعــاىٰل: fفَإِنَّهــا ال َتْعــَىٰ اْل

)احلج: 46(.
ــجِّ  ــورة احل ــة س ــل آي ــب، ب ــٰى القل ــا أعم ــراد هب ــٰى( ُي ــة )أعم ــال: إنَّ لفظ ليق
ــًة  ــح قرين ــك ال يصل ــن ذل ــب. لك ــٰى القل ــا يف عم ــٰى( فيه ــة )العم ــُتعِمَلت كلم اس
ــا وردت يف الكتــاب ُأريــد هبــا عمــٰى القلــب.  ــاًل عــٰى أنَّ لفظــة )العمــٰى( كلَّ أو دلي
فكــا قيــل: االســتعال أعــمُّ مــن احلقيقــة، وقــد اســُتعِمَلت الكلمــة يف معنــٰى جمــازي، 
وذلــك ال ُيســِقط ظهورهــا - لــو كان - يف مــورد آخــر باملعنــٰى احلقيقــي عنــد عــدم 

ــة عــٰى اخلــالف. ــام قرين قي
ــال:  ــدوقG، ق ــيخ الص ــا الش ــد رواه ــة، فق ــند الرواي ــة س ــدم صحَّ ــس: ع اخلام
ثنــا أبــو حمّمــد احلســن بــن أمحــد املكتَّــب، قــال: كنــت بمدينــة الســالم يف الســنة  حدَّ
ه(، فحضـــرته قبــل  س ســـرُّ التــي ُتــويّف فيهــا الشــيخ عــيُّ بــن حمّمــد الســمري )ُقــدِّ
ــم...«  ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــخته: »بس ــًا نس ــاس توقيع ــرج إىٰل الن ــام، فأخ ــه بأّي وفات

اخلــر.
س  واحلســن بــن أمحــد هــذا مل ُينَــّص عــٰى توثيقــه. نعــم ذكــر الســيِّد اخلوئــي )ُقــدِّ
ــم ولــو مــن مثــل  د الرتحُّ ــم عليــه. وجمــرَّ ه( يف معجمــه أنَّ الشــيخ الصــدوقG ترحَّ رسُّ
الصــدوق ال يــدلُّ عــٰى الوثاقــة، نعــم فيــه داللــة عــٰى أنَّ مذهبــه حــقٌّ عــٰى طريقــة 
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ــة املذهــب ليســت دليــاًل  علائنــا، وإالَّ لقــال مثــل: )جــازاه اهلل بعملــه(. ولكــن صحَّ
عــٰى الوثاقــة.

ــه.  ــات وثاقت ــي إلثب ــذا يكف ــدوق، وه ــايخ الص ــن مش ــه م ــال: إنَّ ــن أن يق ويمك
ــه: ــن وج ــر م ــردود ألكث ــك م ــن ذل لك

ــه ليــس مــن مشــايخ اإلجــازة، ومــا وقــع الــكالم يف إمــكان االســتناد إليــه  1 - إنَّ
د الروايــة عنــه ولــو كان  إلثبــات الوثاقــة كــون الرجــل مــن مشــايخ اإلجــازة ال جمــرَّ
الــراوي مثــل الصــدوق. ومــن هنــا مل يلتــزم بــأنَّ كلَّ مــن روٰى عنــه الصــدوق ال بــدَّ 
أن يكــون ثقــة. نعــم كانــت يف قــم مشــكلة مــع مــن يكثــر مــن النقــل عــن الضعفــاء، 
ــل  د نق ــرَّ ــي أنَّ جم ــذا يعن ــف. وه ــن ضعي ــدة ع ة واح ــرَّ ــو مل ــروي ول د أن ي ــرَّ ال جم
الصــدوق عنــه روايــة واحــدة ال ُيشــِعر بوثاقتــه فضــاًل عــن أن يكــون دليــاًل عليهــا. 
ر  وهــذا الرجــل مل ُتوَجــد لــه يف املوســوعات الروائيــة أكثــر مــن روايتــني، وقــد تكــرَّ
نقلهــا، إحدامهــا الروايــة املزبــورة، واألُخــرٰى نقــل فيهــا الدعــاء يف زمــن الغيبــة عــن 

فنــي نفســك...«)11(. حمّمــد بــن مّهــام الثقــة عــن الســفر: »الّلهــّم عرِّ
فإن قيل: إنَّ من ينقل مثل هذا الكنز هل ُيَشكُّ يف صدقه؟

الً لــو كان ذلــك موجبــًا للوثــوق لصــار وثوقــًا بالنــصِّ ال وثوقــًا بالراوي،  قلنــا: أوَّ
ــف  ــه، فكي ــقٍّ يف كلات ــروي أيَّ ح ــه ال ي ــد بأنَّ ــزم أح ــة ال يلت ــر الثق ــراوي غ ــإنَّ ال ف
نلتــزم بذلــك يف مــن مل تثبــت وثاقتــه وإن احتملناهــا واقعــًا؟ نعــم ال يمكــن االعتــاد 
 Qــه ال بــدَّ أن يكــون صــادرًا مــن املعصــوم عــٰى خــره. فــإن جزمنــا بخــر عنــه أنَّ

وثقنــا باخلــر فقــط ومل تثبــت وثاقــة الــراوي.
ــر  ــة أو بتعب ــة للمناقش ــر قابل ــا غ ــة بدالالهت ــذه الرواي ــال: إنَّ ه ــن ق ــًا: م وثاني
آخــر هــي كنــز؟ وألجــل ذلــك تــرٰى املجلــي احتمــل محلهــا عــٰى دعــوٰى الســفارة، 
وبعــض عــٰى دعــوٰى الظهــور، ممَّــا يعنــي أنَّ تســليم ظاهرهــا مشــكل. فكيف ُيســَتدلُّ 

بمضمونــا عــٰى وثاقــة راوهيــا؟
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ــَزم بكونــا صــادرة مــن املعصــومQ ال  ــا ُي ــة م ــًا: وجــود فقــرات يف رواي وثالث
ــد الكــذب قــد ال حيصل  ــم، بــل وتعمُّ يعنــي بالــرورة قبــول كلِّ فقراهتــا. فــإنَّ التوهُّ
ــع  ــه. وانتفــاء ذلــك يف البعــض مــن فقراهتــا ال يســلتزم االنتفــاء يف مجي يف النــصِّ كلِّ
فقراهتــا. نعــم لــو كان النفــي مســتندًا لوثاقــة الــراوي فــإنَّ الوثاقــة هــي التــي تنفــي 

ــد الكــذب يف كلِّ الفقــرات عــٰى حــدٍّ ســواء. تعمُّ
ــه مــن مشــايخ اإلجــازة، فــإنَّ ذلــك غــر كاٍف أيضــًا يف إثبــات  2 - لــو ســلَّمنا أنَّ
ــض.  ــا البع ــٰى عليه ــا بن ــك وربَّ ــالم يف ذل ــض األع ــن بع ــع كالم م ــة وإن وق الوثاق

ــة. لكــن كــرٰى هــذه القاعــدة غــر تامَّ
3 - إنَّ الواقــع املوضوعــي التارخيــي ُيثبِــت أنَّ قدمــاء علائنــا كالصــدوق واملفيــد 
ــة  ــرواة مــن بقيَّ ــد الفقهــاء وال وغرهــم مل يأخــذوا عــٰى أنفســهم أن ال حيضـــروا عن
ــل احلديــث عــٰى خصــوص  املذاهــب، وال كان ديدنــم عــٰى االقتصــار يف جمالــس حتمُّ

الثقــاة، بــل ثبــت حضورهــم عنــد مــن مل تثبــت وثاقتــه.
الســادس: لــو ســلَّمنا بانعقــاد الظهــور، بــل بكــون الروايــة عــٰى مســتوٰى النــصِّ 
غــر القابــل للحمــل عــٰى معنــٰى آخــر ولــو بقيــام القرينــة عــٰى اخلــالف، فــإنَّ صدور 
ثنــا أبــو حمّمــد احلســن  الروايــة ليــس قطعيــًا، فقــد رواهــا الشــيخ الصــدوق قــال: حدَّ
ــويّف فيهــا الشــيخ  ــي ُت ــة الســالم يف الســنة الت ــب، قــال: كنــت بمدين ــن أمحــد املكتَّ ب

عــيُّ بــن حمّمــد الســمري... اخلــر.
ل بذلــك إىٰل قطعيــة الصــدور، فُيقَبــل  ــا ال تتحــوَّ تهــا ســندًا فإنَّ وعــٰى فــرض صحَّ
مضمونــا تعبُّــدًا، والتعبُّــد بالســند كــا هــو يف الظهــور ُيقَبــل إذا مل تقــم القرينــة عــٰى 
ــك  ــون تل ــر أن ال تك ــن ُيعَت ــة، لك ــون قطعي ــة أن تك ــر يف القرين ــه. وال ُيعَت خالف
القرينــة دالليــة. فمثــل إعــراض املشــهور عــن الروايــة أو خمالفــة فتواهــم هلــا ُتســِقطها 
عــن احلّجيــة. وكــذا وجــود روايــة مكافئــة هلــا إذا التزمنــا بالتســاقط حينهــا. ومثــل 
ذلــك خمالفــة الكتــاب الكريــم. وأوضــح مــن ذلــك مــا لــو قامــت القرينــة القطعيــة 
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ــة  ــل بالرواي ــالف، فالعم ــٰى اخل ــة ع ــة القطعي ــت القرين ــو قام ــا، إذ ل ــٰى خالفه ع
ــه  ــف عــٰى كلِّ حــاٍل - أي وإن كان قطعــه يف غــر حملِّ مســتلزم للمحــال يف نظــر املكلَّ
ــه يســتلزم نفــي احلكــم الثابــت بالقطــع عــٰى خالفهــا. فــال يتعقــل املكلَّــف مــع  -، ألنَّ
يــن - إذ  قطعــه باحلكــم وجــود احتــال حكــم آخــر، إذ يلــزم احتــال اجتــاع الضدَّ
يــن مســتحيل كــا أنَّ اجلــزم  ة فيــا بينهــا -، واحتــال اجتــاع الضدَّ األحــكام متضــادَّ
س أن يتعبَّــد املكلَّــف بســند روايــة قــام القطــع  بــه مســتحيل. فــإذا أراد الشــارع املقــدَّ
ــل  ــرتك العم ــن ي ــه ول ــن قطع ك ع ــرَّ ــن يتح ــوف ل ــف س ــإنَّ املكلَّ ــا، ف ــٰى خالفه ع
بمقتضــاه، فيكــون جعــل احلّجيــة حينئــٍذ لغــوًا وبــال فائــدة. واللغــو قبيــح، واملــوىٰل 

ه عــن كلِّ قبيــح. تعــاىٰل منــزَّ
ــة ال يمكــن  ــا بحصــول بعــض لقــاءات مــع اإلمــامQ يف زمــن الغيب ومــع قطعن

ــة ولــو كانــت نّصــا يف مدلوهلــا. العمــل بمضمــون الرواي
ــع  ــرس قاط ــي وبضـ ــا أن ننف ــوغ لن ــتحالة ليس ــه لالس ــت وج ــه مل يثب ــابع: أنَّ الس
ــة عــٰى  ــا دالَّ رؤيــة اإلمــامQ يف زمــن الغيبــة. والــذي نجــزم بــه ورود روايــة قيــل: إنَّ
ــة:  ــا الثالث ــة يف جوانبه ــت قطعي ــا إالَّ إذا كان ــزم بمؤّداه ــتطيع أن نج ــك. وال نس ذل

ون. ــرِّ ــة، واجلهــة( كــا ُيع ــدور، والدالل )الص
ــن  ــاف بقرائ ــر أو باالحتف ــالل التوات ــن خ ــه م ــع ب ــل القط ــدور فيحص ــا الص أمَّ

ــًا. ــن جزم ــر متوفِّري ــا غ ــدور، ومه ــٰى الص ــة ع قطعي
ــة ال نحتمــل معهــا ولــو ضعيفــًا إرادة  ــة فبوجــود مفــردات يف الرواي ــا الدالل وأمَّ
ــق، خصوصــًا وقــد احتملنــا إرادة املشــاهدة مــع دعــوٰى  معنــٰى آخــر، وهــو غــر متحقَّ

د املشــاهدة. الســفارة كــا احتملنــا إرادة املشــاهدة مــع ظهــورهQ ال جمــرَّ
ــظ دون إرادة  د تلفُّ ــا اجلهــة وهــي أن ال تكــون صــدرت مزاحــًا أو تقيَّــًة أو جمــرَّ وأمَّ
معنــٰى منــه، فاملــزاح ال ســبيل يف كالمــهQ إليــه، خصوصــًا والروايــة تشــر إىٰل أمــر 
ــب  ــاع املذه ــرة أتب ــّوالً يف مس ل حت ــكَّ ــت ش ــية ويف وق ــة احلّساس ــّدا يف غاي ــمٍّ ج مه
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ــا  ــًا إىٰل م ــات، مضاف ــًا يف املكاتب ــك، خصوص ــٰى فكذل ــدم إرادة معن ــا ع . وأمَّ ــقِّ احل
ــر،  ــالف الظاه ــي خ ــة فه ــا التقيَّ ــت. أمَّ ــية الوق ــب وحّساس ــة املطل ــن أمّهي م م ــدَّ تق
ــة مــن حيــث  ث بطريقــة موضوعهــا يشــبه التقيَّ ولكنَّنــا نحتمــل أنَّ اإلمــامQ يتحــدَّ
عــي املشــاهدة، ليكــون  ــة مدَّ ــة أن ينفــي بضـــرس قاطــع صحَّ اقتضــاء مصلحــة مهمَّ
أوقــع يف النفــوس كــي جتتنــب أصحــاب مثــل هــذه الدعــاوٰى، وينقطــع األمــل بلقائه
Q يف غيبتــه، فيضطــّروا إىٰل االعتــاد عــٰى املــوروث يف الفهــم وعــٰى حســن التدبــر 
ــام ــاء اإلم ــل بلق ــم أيُّ أم ــو كان عنده ــكام، ول ــات األح ــة وتطبيق ــرة احلياتي يف املس
ــا تعتمــد عــٰى  ــاذ القــرار، إذ قراراتن Q فــإنَّ ذلــك ســيمنعهم مــن اإلقــدام عــٰى اختِّ
اســتظهارات عــادًة، واالســتظهارات ظنّيــة واألخــذ مــن اإلمــامQ قطعي. ولـــاَّ كان 
ــر  ــه مــع توفُّ ــاع الظــنِّ حمتمــل الوقــوع يف اخلطــأ، فــإنَّ اإلنســان قــد ال يقــدم علي ب اتِّ
ــه مــع احتــال إيصــال مســألتك  بديــل مأمــون ال نحتمــل فيــه اخلطــأ. وهــذا يعنــي أنَّ
ــي. نعــم إذا جزمــت بســدِّ طريــق  ــك ال تقــدم عــٰى ســلوك ســبيل ظنّ لإلمــامQ فإنَّ
ــك ســتضطرُّ إىٰل العمــل  حتصيــل العلــم بالســلوك أو القــرار املطابــق للمصلحــة، فإنَّ

ببعــض الظنــون يف بعــض املــوارد.
واحلــقُّ أنَّ احتــال التقيَّــة منفــيٌّ هنــا، فــأيُّ خــوف مــن اإلمــامQ وهــو غائــب أن 

خُيــِر بوقــوع الغيبــة؟
م أنَّه ليس موثوقًا فضاًل عن أن يكون قطعيًا. ا الصدور، فقد تقدَّ وأمَّ

ــة  ــالث يف الرواي ــات الث ــن اجله ــدة م ــة واح ــة جه ــدم قطعي ــإنَّ ع ــف كان، ف وكي
)الصــدور، والداللــة، واجلهــة( يمنــع مــن أن تكــون قطعيــة. فكيــف وكلُّ اجلهــات 

أو جهتــان فيهــا غــر قطعيــة؟
وإذا مل تكــن الروايــة قطعيــة كيــف لنــا أن نقطــع بمضمونــا ونجــزم أمــام املــأ أنَّ 
ــه ال توجــد داللــة خــارج الروايــة  م أنَّ عــٰى الرؤيــة فهــو كاذب؟ وقــد تقــدَّ كلَّ مــن ادَّ
عــٰى االســتحالة. فــال الروايــة ناهضــة إلثبــات االســتحالة، وال يوجــد دالٌّ آخــر عــٰى 
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عــي املشــاهدة؟ ذلــك بنحــو البــتِّ واجلــزم. فأّنــٰى لنــا االلتــزام بكــذب وافــرتاء مدَّ
م لوحــظ فيــه إمــكان االســتناد إىٰل الروايــة إذا توفَّــرت فيهــا  الثامــن: أنَّ كلَّ مــا تقــدَّ

ــرة عــٰى رشائــط احلّجية. ــا غــر متوفِّ رشائــط احلّجيــة، وتبــنيَّ أنَّ
ــلِّ  ــل حم ــت يف مث ــا ال تثب ــة، فإنَّ ــط احلّجي ــر رشائ ــرض توفُّ ــٰى ف ــول: ع ــا نق وهن

ــكالم. ال
ــة دون  ــكام الفرعي ــروع أي األح ــو الف ــة ه ــون اخلاصَّ ــد بالظن ــال التعبُّ ألنَّ جم

االعتقــاد.
ــوا  ــه، فقبل ــاد وُأصول ــل االعتق ــني تفاصي ــوا ب ق ــاء فرَّ ــض الفقه ــح أنَّ بع صحي
ــد يف التفاصيــل دون األُصــول، إالَّ أنَّ ذلــك ال معنــٰى لــه. والســـرُّ أنَّ املطلــوب  التعبُّ
ــوب  ــة. واملطل ــي حجَّ ــل ظنّ ــو بدلي ــرز ول ــع املح ــع ال الواق ــاد ذات الواق يف االعتق
ــة التعبُّديــة  ــه واقــع باجلــزم واليقــني. وقيــام احلجَّ عقــد القلــب عــٰى مــا انكشــف أنَّ
عــٰى يشء ال يعلــه واقعــًا بعــد أن مل يكــن مــن الواقــع. نعــم لــو كان املطلــوب عقــد 
ــن  ــاًل ألمك ــا مث ــض مالحمه ــدي بع ــل التعبُّ ــم الدلي ــي رس ــورة الت ــٰى الص ــب ع القل

ــل. ــك الدلي ــد بذل التعبُّ
ــني.  ــزم واليق ــت باجل ــع الثاب ــه الواق ــون متعلَّق ــه أن يك ــراد ب ــاد ُي ــن االعتق لك
ــا  ــف هب ــي مل حتت ــة( والت ــر اجلزمي ــة )غ ــر النّصي ــة غ ــي والدالل ــر القطع ــر غ واخل
ــا هــو باحلاكــي  قرائــن قطعيــة ال يفيــد اليقــني بــا حكــٰى عنــه. واجلــزم احلاصــل إنَّ

ــي. ال باملحك
مضافًا إىٰل أنَّ املسالك املعروفة يف مسألة احلّجية وحقيقتها ثالثة:

ــة  1 - وهــو مــا ذهــب إليــه صاحــب الكفايــة حيــث بنــٰى عــٰى أنَّ املجعــول يف أدلَّ
ــي ال  ــوارد الت ــني يف امل ــر معقول ــا غ ــة، ومه ري ــة واملعذِّ زي ــن املنجِّ ــارة ع ــة عب احلّجي
ُيوَجــد فيهــا مــا يقبــل التنجيــز والتعذيــر عنــه، إذ ال حكــم فيهــا ليكــون حمــاّل للتنجيــز 

ــر. والتعذي
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ــًة  س نتيج ــدَّ ــارع املق ــي أنَّ الش ــذي يعن ــل، وال ــم املاث ــل احلك ــلك جع 2 - مس
ــة حيكــم بحكــم مطابــق ملؤّداهــا. فــإذا أخــر الثقــة مثــاًل بوجــوب  لقيــام األمــارة احلجَّ
الدعــاء عنــد رؤيــة اهلــالل، فــإنَّ الشــارع - طبــق هــذا املســلك - ســيحكم بوجــوب 

ــٰى وإن مل يكــن مــا حــكاه الثقــة ثابتــًا يف الواقــع. ذلــك الدعــاء حتَّ
وهــذا املســلك عــٰى وضــوح بطالنــه يف الفــروع، إذ فضــاًل عــن عــدم الدليــل عــٰى 
مثــل هــذا اجلعــل يف مــوارد احلجــج، يلــزم منــه أن تكــون األحــكام الظاهريــة غــر 
ة بحســب األفــراد مــن جهــة اختــالف مداليــل األمــارات أو اختــالف  ثابتــة ومتغــرِّ
ــج  ــأيت احلج ــكام لت ــل األح ــاد، إذ ال ُتتعقَّ ــه يف االعتق ــزام ب ــن االلت ــا. ال يمك فهمه
فتحكــي عنهــا فيحكــم الشــارع بحكــم طبــق مؤّداهــا. وهــذا املحــذور األخــر يمكن 
التخلُّــص منــه، ولكــن يبقــٰى هــذا الوجــه بــال دليــل يــدلُّ عليــه، بــل األصــل ينفيــه.
ــه  ــه واج ــث إنَّ ــيG، حي ــه النائين ــٰى علي ــذي بن ــة وال ــل العلمي ــلك جع 3 - مس
ــًا،  ــن معلوم ــاَّ مل يك ــة لـ ــارات الظنّي ــورد األم ــم يف م ــة أنَّ احلك ــن جه ــكلة م مش
فموضــوع حكــم العقــل بقبــح العقــاب بــال بيــان تــامٌّ وهــو عــدم البيــان - أي عــدم 
ــة ال يســتلزم العلــم الوجــداين. وهــذا يعني  العلــم -، إذ الدليــل الظنـّـي ولــو كان حجَّ
ــر الســبيل إلبطــال حكــم العقــل، واألحــكام العقليــة كــا هــو معــروف غر  عــدم توفُّ
ــه ينــايف حكــم العقــل. ومــن  قابلــة للتخصيــص، وحينئــٍذ يبطــل دليــل احلّجيــة، ألنَّ
هنــا ذهــب النائينــي إىٰل أنَّ الشــارع حــني جعــل احلّجيــة ســلك مســلك رفــع موضــوع 
ــا كيــف رفــع املوضــوع  حكــم العقــل، وبارتفــاع املوضــوع يرتفــع احلكــم وينتفــي. أمَّ
ــدًا  ــه ُيرَفــع تعبُّ نــا ال نعلــم باحلكــم؟ يقــول املــرزا: إنَّ ــق وجدانــًا إذ إنَّ ــه متحقِّ مــع أنَّ
مــن خــالل تنزيــل الظــنِّ الــذي هــو مــورد األمــارة أو اخلــر منزلــة القطــع والعلــم. 
ــة،  ــل احلّجي ــارع بدلي ــن الش ــول م ــدي املجع ــم التعبُّ ــورث العل ــة ت ــارة احلجَّ فاألم
ــم  ــوع احلك ــي موض ــي، فينتف ــدي ال حقيق ــان تعبُّ ــه بي ــان، لكنَّ ــك البي ــق بذل فيتحقَّ
ريــة. زيــة واملعذِّ ــب آثــار العلــم احلقيقــي وهــي املنجِّ العقــي وهــو عــدم البيــان، فترتتَّ
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ــره مــا دام  ــة، وال حاجــة إىٰل تقدي ــة احلّجي لكــن جعــل العلــم ال ُيســتفاد مــن أدلَّ
ــة احلّجيــة دون تقديــر جعــل العلــم، ألنَّ مــا بنــٰى النائينــي عــٰى  باإلمــكان قبــول أدلَّ
ــن  ــان لك ــه بي ــن علي ــي وإن مل يك ــم الواقع ــذور، إذ إنَّ احلك ــس بمح ــذور لي ــه حم أنَّ
، فموضــوع الــراءة العقليــة أو قاعــدة قبــح العقــاب بــال  احلكــم الظاهــري قــد ُبــنيِّ
بيــان مرتفــع، فــال جمــال للحكــم العقــي. هــذا مضافــًا إىٰل التشــكيك يف حكــم العقــل 
ــرتك  ــارع ب ــص الش ــا مل ُيرخِّ ــاط م ــو االحتي ــا ه ــل هن ــم العق ــل: إنَّ حك ــذا، إذ قي ه

ــظ جتــاه التكليــف املشــكوك. التحفُّ
ــا  ــة. ويعــود نفــس كالمن ري ــة واملعذِّ زي ــزام أنَّ املجعــول هــو املنجِّ إذن ال حمــذور يف الت
ــزه علينــا. ثــّم إنَّ جعــل العلــم  ــل تنجُّ الســابق وهــو عــدم وجــود حكــم يف االعتقــاد لنتعقَّ

ريــة ال يشء آخــر. زيــة واملعذِّ كانــت الغايــة منــه إثبــات املنجِّ
ــة  ريــة يف الظنــون اخلاصَّ زيــة واملعذِّ ويمكــن القــول: إنَّ مــا ُيعــنيِّ أنَّ املجعــول هــو املنجِّ
التــي قــام الدليــل عــٰى حّجيتهــا هــو أنَّ الدليــل األســايس يف االســتناد إليــه إلثبــات حّجية 
الظهــور وحّجيــة اخلــر هــو الســرة العقالئيــة، وهــذا يعنــي أنَّ أصــل احلّجيــة يشء بنــٰى 
س، ثــّم حــني جــاء الشــارع مل يــردع عنهــا، ممَّــا يعنــي  عليــه العقــالء قبــل الشــارع املقــدَّ
ــه أمضاهــا وَقبِــَل التعاطــي مــع مراداتــه يف مقــام تشــخيصها وفهمهــا بواســطة الظهــور  أنَّ

وأخبــار الثقــاة مثــاًل.
والعقــالء ال يعرفــون جعــل احلكــم املاثــل، كــا ال يلتفتــون إىٰل قاعــدة قبــح العقــاب 

زيــة ال ُتعَقــل يف مــورد عــدم العلــم. بــال بيــان ليقــال: إنَّ املنجِّ
ــل أو  ــم املاث ــة دون احلك ري ــة واملعذِّ زي ــو املنجِّ ــي ه ــاين العقالئ ــل يف التب ــذي ُيَع فال

ــدي. ــم التعبُّ العل
ــور  ــة الظه ــر وحّجي ــة اخل ــة حلّجي ــرعية املثبت ــة الشـ ــتندنا إىٰل األدلَّ ــو اس ــٰى ل ــل حتَّ ب
مثــاًل، كآيــة النبــأ والســؤال عــن أهــل الذكــر وغرمهــا مــن اآليــات، بــل والروايــات، ومل 
نلتفــت إىٰل الســرة العقالئيــة، فــإنَّ مــن البعيــد بمــكان أن يكــون املجعــول فيهــا غــر مــا 

ريــة. زيــة واملعذِّ هــو املعــروف بــني العقــالء، والــذي هــو عبــارة عــن املنجِّ
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ريــة دون  زيــة واملعذِّ ــة احلّجيــة هــو املنجِّ وكيــف كان، فاملتعــنيَّ هــو أنَّ املجعــول يف أدلَّ
ــل فيــه التنجيــز والتعذيــر، وهــذا خمتــصٌّ  ــالن إالَّ يف مــورد ُيتعقَّ مــا ســوامها. ومهــا ال ُيتعقَّ

باملــوارد التــي فيهــا أحــكام رشعيــة، واملعتَقــد ليــس فيــه حكــم رشعــي.
فكيف نبني معتَقدنا عٰى خر ضعيف يف وقٍت ال أثر فيه للخر الصحيح؟

ــه ال يســوغ االعتــاد عــٰى اخلــر املذكــور لنفــي لقــاء أحــد باإلمــامQ يف  واحلاصــل: أنَّ
زمــان الغيبــة مــا دام مل ينهــض دليــل عــٰى االســتحالة. واملفــروض عــدم وجــود هــذا الدليل.
وال يفوتنــا هنــا أنَّ الفقهــاء مل يــزدروا مقالــة أحــد مــن أكابــر األوليــاء وأعاظــم الفقهــاء 
ــَق للقــاء اإلمــامQ يف زمــان الغيبــة، وهــذه الروايــة حــارضة أمامهــم، بــل  ــه ُوفِّ قــال بأنَّ
مــن نقــل هــذه الروايــة كصاحــب البحــار مل يعمــل بمضمونــا ومحلهــا عــٰى معنــٰى آخــر 
ــه مل يفهــم  ونقــل جمموعــة مــن الوقائــع التــي حــدث فيهــا لقــاءات معــهQ. ممَّــا يعنــي أنَّ

وجــود أيِّ جمــاٍل لــردِّ مثــل هــذه الدعــاوٰى أو إلثبــات عدمهــا.
ــة عــٰى ذلــك احلكــم  عندمــا يصــل الفقيــه يف بحثــه عــن حكــم رشعــي إىٰل داللــة تامَّ
وال يــرٰى دليــاًل معارضــًا لــه ينظــر فــإن كانــت فتــوٰى املشــهور عــٰى خــالف مــا وصــل 
إليــه قــال: ليــس االفتــاء وفــق الدليــل إالَّ جــرأًة عــٰى خمالفــة املشــهور، وحــذرًا مــن تلــك 
ل إىٰل االحتيــاط يف الفتــوٰى. مــع أنَّ املشــهور قــد يكونــون نظــروا إىٰل نفــس  اجلــرأة يتحــوَّ
ــة، لكنَّهــم فهمــوا منهــا شــيئًا آخــر غــر مــا فهمــه هــو. ومــع أنَّ  مــا نظــر إليــه مــن األدلَّ
ــٰى  ــية. وحتَّ ــٰى حدس ــألة تبق ــألة، فاملس ــع يف املس ــرورة إدراك الواق ــي بال ــم ال يعن فهمه
ــمَّ  ــو ت ــهور ول ــف املش ــاء ال خيال ــة اإلفت ــه يف صنع ــٰى تضلُّع ــاري ع ــيخ األنص ــل الش مث

الدليــل عــٰى خــالف رأهيــم.
 ، ف برؤيــة اإلمــامQ يســتند إىٰل احلــسِّ ــه تشـــرَّ ونحــن نعــرف أنَّ مــن ذكــر منهــم أنَّ
ق فيــه احتــال الكــذب، ومــع ذلــك  ومنهــم مــن ال خيطــئ يف معرفــة شــخصه وال يتطــرَّ
ــا أنَّ يف  ــي ذكرن ــة الت ــن الرواي م م ــدَّ ــا تق ــو م ــل ه ــا؟ ه ــتند لن ــم، وأيُّ مس ــزم بالتوهُّ نج

ــذات؟ ــكاالت واملؤاخ ــن اإلش ــة م ــا مجل ــتدالل هب االس
فوا بخدمــة  ــم قــد تشـــرَّ ال شــكَّ أنَّ ذلــك غــر الئــق، خصوصــًا والذيــن قالــوا: إنَّ
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ــر  ــدي بح ــيِّد مه ــون كالس س ــم واملقدَّ ــم األعاظ ــم فيه ــَرف دليله ــو مل ُيع ــامQ ول اإلم
ــول. ــة تط ــاووس، والقائم ــن ط ــيِّد اب ــوم والس العل

إنَّ إخبــارًا واحــدًا مــن أمثــال هــؤالء يوصــل إىٰل اجلــزم، فكيــف ننفــي أصــل الرؤيــة 
عــن اجلميــع؟

ــة باحلمقــٰى الذيــن  ــا مليئ نحــن ال ننكــر أنَّ ســوق الدعــاوٰى كثــرة البضاعــة، والدني
ــق االســتكال  ــزال طري ــة الخت ــروج عندهــم هــذه الســلعة، خصوصــًا والنفــوس تواقَّ ت
ــا  ــتأكل الدني ــد أن يس ــرٍت يري ــق مف ٍع وتصدي ــدَّ ــة م ــامQ بمتابع ــد اإلم ــوة عن ــل احلظ وني
 Yنُْفَســُهْم

َ
ْوا بـِـهِ أ بدينــه، فينــال دنيــاه مــن خــالل بيــع غــره لدينهــم. fَوَلِئْــَس مــا َشَ

ــرة: 102(. )البق
ٍع، لكنَّنــا يف نفــس الوقــت ال نــرٰى أنَّ بــاب  وعــٰى هــذا فنحــن ال نقبــل دعــوٰى كلِّ مــدَّ
ــَزم بكــذب كلِّ مــن يقــول: إيّن قــد مــنَّ اهلل  املشــاهدة موَصــد أمــام كلِّ النــاس بنحــو ُي

.Qفنــي بالنظــر إىٰل وجهــه عــيَّ ورشَّ
ــه قــد يقــال بــأنَّ املشــاهدة ال يقتصـــر دليلــه عــٰى الروايــة الســابقة التــي رواهــا  ثــّم إنَّ
الصــدوق )رضــوان اهلل عليــه(، إذ هنــاك الكثــر مــن الروايــات التــي يمكــن أن ُيســَتظهر 

منهــا ذلــك، ومنهــا:
ــم  ــن أيب هاش ــوي، ع ــد العل ــن أمح ــد ب ــن حمّم ــعد، ع ــن س ــن: أيب، ع ــال الدي 1 - ك
اجلعفــري، قــال: ســمعت أبــا احلســن العســكريQ يقــول: »اخللــف مــن بعــد احلســن 
ابنــي، فكيــف لكــم باخللــف مــن بعــد اخللــف؟«، قلــت: ولِـــَم جعلنــي اهلل فــداك؟ قــال: 
»ألنَّكــم ال تــرون شــخصه، وال حيــلُّ لكــم ذكــره باســمه«. قلــت: فكيــف نذكــره؟ قــال: 

ــة مــن آل حمّمــد صلــوات اهلل عليــه وســالمه«)12(. »قولــوا: احلجَّ
والروايــة إن مل تكــن صحيحــة فهــي حســنة ملحّمــد بــن أمحــد العلــوي، وقــد قــال عنــه 
ــه يــروي  ــه مــن شــيوخ أصحابنــا. وقــد ُذِكــَرت أمــارات يف توثيقــه، منهــا: أنَّ النجــايش: إنَّ
ــة. ومنهــا: عــدم اســتثناء ابــن الوليــد رواياتــه عــن روايــات حمّمــد بــن أمحــد  عنــه األجلَّ
ــح روايــة  مــة صحَّ بــن حييــٰى، وهــذا يــدلُّ عــٰى توثيــق ابــن الوليــد لــه. ومنهــا: أنَّ العالَّ
ــال  ــه يف )ك ــد وثَّق ــدوق ق ــا: أنَّ الص ــا، ومنه ــوي يف طريقه ــد العل ــن أمح ــد ب ــع حمّم وق
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ثنــا رشيــف الديــن أبــو عــي )أبــو حمّمــد( الصــدوق...، لكــن  الديــن( حيــث قــال: حدَّ
ــه  ــه. وعلي ــب في ــنه ال ري ــن حس ــكال. لك ــن اإلش ــلم م ــارات مل يس ــذه األم ــن ه ــيئًا م ش

ــة إن مل تكــن صحيحــة فهــي حســنة. فالرواي
ــن  ــد ب ــن حمّم ــر ب ــن جعف ــعد، ع ــن س ــًا، ع ــد مع ــن الولي ــن: أيب واب ــال الدي 2 - ك
مالــك، عــن ابــن فّضــال، عــن الرّيــان بــن الصلــت، قــال: ســألت الرضــاQ عــن القائــم، 

ــمه«)13(. ــّمٰى باس ــمه، وال ُيس ــرٰى جس ــالQ: »ال ُي فق
ــه  ف ــذي ضعَّ ــك ال ــن مال ــد ب ــن حمّم ــر ب ــة إالَّ يف جعف ــند الرواي ــكلة يف س وال مش
ــع  ــه اطَّل ــر أنَّ ــويس، ويظه ــيخ الط ــه الش ــن وثَّق ــة، ولك م ــه العالَّ ــف في ــايش، وتوقَّ النج
فــه قــوم. فتكــون  ــه ثقــة، وُيضعِّ ــه قــال: إنَّ عــٰى ضعــف وجــه تضعيــف النجــايش لــه، ألنَّ

ــا. ــال فيه ــن فّض ــود اب ــة لوج ــة موثَّق الرواي
3 - غيبــة الطــويس: جعفــر بــن حمّمــد، عــن حمّمــد بــن احلســني، عــن ابــن بزيــع، عــن 
، عــن ابــن ســبابة، عــن عمــران بــن ميثــم، عــن عبايــة األســدي، قــال: ســمعت  األصــمِّ
ــرأ  ــرٰى ي ــم ُي ــدٰى وال عل ــام ه ــال إم ــم ب ــم إذا بقيت ــف أنت ــول: »كي ــنيQ يق ــر املؤمن أم

بعضكــم مــن بعــض؟«)14(.
ونظائر هذه الروايات كثرة.

ــهQ ال  ــا غــر ناهضــة إلثبــات ذلــك، إذ يكفــي يف صــدق أنَّ ــل ُيعطــي أنَّ لكــن التأمُّ
ــن الســواد األعظــم مــن النــاس رؤيتــه،  ــه ال ُيــرٰى عــدم متكُّ ُيــرٰى شــخصه أو جســمه أو أنَّ

ــة نفــي املشــاهدة. ــه رآه نــادر جــّدا، فــال ُتعَتــر هــذه الروايــات مــن أدلَّ بــل مــن قيــل: إنَّ
ــا عــٰى فــرض  هــذا مضافــًا إىٰل مــا ذكرنــاه يف ردِّ االســتدالل بالروايــة الســابقة مــن أنَّ
ــا غــر قطعيــة ال يف ســندها وال يف داللتهــا.  ــة يف مثــل املقــام، ألنَّ ظهورهــا فليســت حجَّ
ــا يكــون مضمونــا مقطــوع الصــدور مــن جهــة التواتــر الــذي إن مل يكــن معنويــًا  نعــم ربَّ
فهــو إمجــايل، ولكــن تبقــٰى مشــكلة الداللــة. ولــو متَّــت الداللــة فهــي غــر قطعيــة، فــال 

تصلــح لالســتدالل يف حمــلِّ كالمنــا.
ــر إالَّ أنَّ  ــَبت إىٰل األكاب ــاء وإن ُنِس ــردات اللق ــن مف ــَل م ــا ُنِق ــول: إنَّ م ــل أن يق ولقائ
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ــا هــي نقــوالت يف صفحــات كتــب ال تتعــّدٰى أخبــار  أحــدًا منهــم مل يروهــا مبــارشًة، وإنَّ
ــا نشــكُّ فيهــا. آحــاد مســندة أو مرســلة، وهــذا يعلن

ــه ال يمنــع مــن حصــول تواتــر إمجــايل أنَّ واحــدة مــن هــذه  قلنــا: إنَّ ذلــك لــو صــحَّ فإنَّ
ــة قطعًا. ــوالت حاصل النق

ولــو مل تصــل إىٰل التواتــر اإلمجــايل فهــي حمتملــة احلصــول. واخلــر الضعيــف ال يصــحُّ 
تــه. فــإذا نظرنــا إىٰل أنَّ البحــث ليــس يف مســألة  االعتــاد عليــه، ولكــن ال ُيقَطــع بعــدم صحَّ
فرعيــة ُيــراد اســتنباط حكمهــا كان ال بــدَّ مــن القطــع لُيبنــٰى عليهــا، ومــع وجــود االحتال 
املخالــف كــا هــو املفــروض كحــدٍّ أدنــٰى يف مســألتنا فــال حّجيــة ملــا قابــل هــذا االحتــال.
نعــم لــو تــمَّ ســند هــذه الروايــة - وهــو مل يتــّم -، وســلمت داللتهــا بمســتوٰى الظهــور 
- كــا هــو ليــس ببعيــد -، وقلنــا بإمــكان التعبُّــد يف مثــل هــذه املســائل، أمكــن االســتناد 
ــه مل يتــّم ســند الروايــة عندنــا، ومل نلتــزم  إليهــا لنفــي الرؤيــة يف زمــان الغيبــة، واحلــال أنَّ

بالتعبُّــد خــارج دائــرة الفــروع.
ــر هــذه الشـــروط الثالثــة للعمــل بمؤّداهــا ال تنفعهــا إالَّ يف حــدود  ومــع فــرض توفُّ
غ لنــا أن نجــزم بكــذب كلِّ مــن  عــدم ترتيــب األثــر عــٰى مثــل هــذه الدعــاوٰى، وال ُتســوِّ

عــٰى املشــاهدة. ادَّ
فالتعبُّــد يف مــورد يعــل االحتــال املقابــل ملغــٰى تعبُّــدًا، وهــو مــا يعنــي عــدم ترتيــب 
ــه غــر موجــود يف  ــر نتعامــل كأنَّ ــام العمــل وترتيــب األث ــر عــٰى وجــوده، أي يف مق األث
ــزام بعــدم وجــوده واقعــًا، فليــس ذلــك ضمــن مســاحة  غ ذلــك االلت الواقــع. وال ُيســوِّ
ــة  ــة غــر قابل ــال انكشــاف، واالنكشــافات خاضعــة ألســباهبا التكويني ــد، إذ االحت التعبُّ
ــر  ــف بغ ــزم التكلي ــه يل ــك، ألنَّ ــا بذل ــارع أن ُيكلِّفن ــن للش ــال يمك ــا، ف ــكاك عنه لالنف

ــدور. املق
ــزم  ــتُّ واجل ــطور، فالب ــذه الس ــالل ه ــن خ ــه م ــول إلي ــا الوص ــذي أردن ــو ال ــذا ه وه
بعــدم الرؤيــة يف زمــن الغيبــة ال يمكــن نفيــه، لعــدم قابليــة مــا ُيذَكــر مــن وجــه إلثباتــه.

دنا اهلل بالقول الثابت يف الدنيا واآلخرة، إنَّه خر مسؤول. سدَّ
*   *   *
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مدخل متهيدي:
إنَّ هــذا البحــث هيــدف إىٰل تقديــم قــراءة ورؤيــة واقعيــة، موضوعيــة، تنهــض مــن 
الواقــع الراهــن إىٰل احلــدث املرتقــب للظهــور الشـــريف لإلمــام املهــديQ والقيــام 
ــا  ــة، أو م ــة املرتقب ــات الدول م ــن مقوِّ ــاًل م ــٌر فع ــو متوفِّ ــا ه ــاس م ــٰى أس ، وع ــقِّ باحل
ــف  ــاد بمختل ــم والفس ه الظل ــدَّ ــن، وأُش ــاٍل راه ــٰى كلِّ ح ــه ع ــوم علي ــن أن تق يمك
ألوانــه، حكــًا وإدارًة واقتصــادًا وعقيــدًة وغرهــا، ومــا ينبغــي أن نكــون عليــه نحــن 
ــدت  املؤمنــني فيــا لــو ظهــر اإلمــام بغتــًة، وقــام باألمــر عــٰى مــا هــو عليــه، ولقــد أكَّ
الروايــات املعتــرة أنَّ ظهــور اإلمــام املهــديQ، ســيكون فجــأًة وبغتــًة، ممَّــا يتطلَّــب 
ــًا  ــيًا ومعرفي ــًا ونفس ــتعدادًا عقائدي ــاٍل، اس ــٰى كلِّ ح ــن ع ــتعداد الراه ــك االس ذل
ــْل  ــه: fَه ــرQ يف قول ــام الباق ــر اإلم ــن أيب جعف ــًا، فع ــكريًا وثقافي ــًا وعس واجتاعي
ــرف: 66(،  ــُعُروَنY )الزخ ــْم ال يَْش ــًة َوُه ــْم َبْغَت تَِيُه

ْ
ْن تَأ

َ
ــاَعَة أ ــُروَن إاِلَّ السَّ َينُْظ

قــال: »هــي ســاعة القائــمQ تأتيهــم بغتــًة«)1(، أي: فجــأًة وبســـرعة. وهــذا مــا اختزنتــه 
الروايــات، قيمــًة وغرضــًا وإعــدادًا يف عقيــدة االنتظــار الواعــي والصالــح واملنتــج، 
ــن اهلل  ــاد م ــون العب ــا يك ــرب م ــادقQ: »أق ــر الص ــام جعف ــد اهلل اإلم ــو عب ــال أب ق
ــة اهلل، فلــم يظهــر هلــم، ومل يعلمــوا  تعــاىٰل، وأرىٰض مــا يكــون عنهــم، إذا افتقــدوا حجَّ

املقّومات البنيوية
للدولة املهدوية املرتقبة واملتطّلبات الواقعية

الباحث مرتىض عي احلي

بحث مشارك يف مسابقة خاتم االوصياء لالبداع الفكري وحاز عى املركز التاسع.



48

ــة اهلل وال ميثاقــه، فعندهــا توقَّعــوا  ــه مل تبطــل حجَّ بمكانــه، وهــم يف ذلــك يعلمــون أنَّ
ــًا ومســاًء...«)2(. ــرج صباح الف

ــة املعصومــني  ــع األئمَّ ــه، ومــا من ــا ينبغــي عــدم الغفلــة عن إنَّ عنــر املفاجــأة ممَّ
ــة دليــل عــٰى إرادة األخــذ برهانات  مــن التوقيــت)3( للظهــور الشـــريف إالَّ أحــد األدلَّ
ــة االنتظــار، وهــو  ــة، وحتقيقــًا للغــرض األســمٰى مــن عبادي الواقــع املتاحــة واملمكن
جعــل املؤمــن املعتقــد بإمامــة اإلمــام املهــديQ، عــٰى شــدٍّ وارتبــاط وتعلُّــق مكــني، 
ــع  ــو توقُّ ــار ه ــًا، فاالنتظ ــوًى وإصالح ــه، تق ــه ووظيفت ــه وجمتمع ــه نفس ــب في يراق
ــن أيب  ــة)4(. ع ــان وطاع ــار وإي ــة وإيث ــرة وتضحي ــاء ونصـ ة وإرادة وبن ــوَّ ــي وق واقع
احلســن الثالــثQ قــال: »إذا ُرفـِـَع علمكــم مــن بــني أظهركــم، فتوقَّعــوا الفــرج مــن 

حتــت أقدامكــم«)5(.
إنَّ االســتعدادات الراهنــة ال تنحصـــر بجانــب دون آخــر، كونــا منظومــة مرتابطة 
ــب  ــني، واجلان ــذه باليق ــدي ورضورة أخ ــب العق ــن اجلان ــدءًا م ــض، ب ــا ببع بعضه
املعــريف والنفســـي املتمثِّــل بالقــدرة عــٰى الطاعــة، والتضحيــة بــني يــدي إمــام الزمــان
ــات  ــي، إذ إنَّ الرواي ــكري والدفاع ــب العس ــٰى اجلان ــأًة، وحتَّ ــر فج ــو ظه ــا ل Q في
ض هلجمــة رشســة مــن الســفياين، تســتهدف شــيعته  ــد أنَّ اإلمــام ســيتعرَّ املأثــورة ُتؤكِّ
ــة. وإنَّ مــن  ــه يف العــراق)6(، وقــد ورد هــذا املضمــون يف العالمــات احلتمي وعاصمت
ــات  ــه متطلِّب ــب في ــاٍل، حُتَس ــٰى كلِّ ح ــور ع ــع للظه ــي التوقُّ ــتعداد ه ــات االس س
الظــروف النفســية واملوضوعيــة، وأغــراض احلكمــة اإلهليــة، والتــي يــب أن يعرفهــا 
ــة  ــدي، وطريق ــد عق ــو تعبُّ ــار ه ــة، ألنَّ االنتظ ــة وهادف ــة تامَّ ــر معرف ــن املنتظ املؤم
ــن لإلمــام املهــديQ إمكانيــة الظهــور باملتــاح واملمكــن مــن  عقالنيــة منتظمــة، ُتؤمِّ
اإليــان بــه، والقــدرات واخلــرات كــّاً وكيفــًا، والقيــام وتأســيس الدولــة املوعــودة.
والــكالم ســيكون بوجهــة االســتعدادات يف نظريــة أنَّ اإلمــام املهــديQ ســيعتمد 
ــب  ــمة الغي ــن س ــر ع ــضِّ النظ ــوره بغ ــت ظه ــن يف وق ــع الراه ــات الواق ــٰى إمكان ع
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ــلَنا  ــُر رُُس ــا نَلَنُْصـ ــادًا، fإِنَّ ــًا واعتق ــه، واقع ــوظ ل ــر املحف ــي، والنصـ ــد اإلهل والتأيي
ــهاُدY )غافــر: 51(. ْش

َ
ــوُم اْل ــوَْم َيُق ــا َوَي نْي ــاةِ الُّ ــوا ِف اْلَي ــَن آَمُن ِي َوالَّ

ــا يف تقديــم مــا هــو ممكــن لإلمــام  نــا أخذنــا هبــذا الوجــه فــا املطلــوب منّ ولــو أنَّ
ــة املوعــودة بحســاب فرضيــة القيــام عــٰى ركام الظلــم  ــٰى ينهــض بوظيفتــه اإلهليَّ حتَّ

ــالح)7(؟ ــدل واإلص ــط الع ــاد لبس والفس
ـــرة ســتبتعد عن ســمة الغيبيــة واملثالية يف التأســيس  إنَّ هــذه القــراءة املعرفيــة املتبصِّ
ــذ  ــة لأخ ــي حماول ــل ه ــك، ال، ب ــن بذل ــا ال تؤم ــا، ال أنَّ ــة وقيامه ــة املهدوي للدول
برهانــات وإمكانــات وحاجــات الواقــع املوضوعــي إيانــًا ومعرفــًة وســلوكًا، وكــا 
Q حينــا أقــام دولتــه العادلــة عــٰى بقايــا دولــة ظاملــة  حــدث ذلــك مــع اإلمــام عــيٍّ
ــن مــن إحيــاء احلــقِّ والعــدل بــني النــاس بــا هــو موجــود، حتَّــٰى إنَّــه  وفاســدة، ومتكَّ
ــة  قــال: »أَمــا والــذي فلــق احلبَّــة وبــرأ النســمة، لــوال حضــور احلــارض، وقيــام احلجَّ
وا عــٰى كظَّــة ظــامل، وال ســغب  بوجــود النــارص، ومــا أخــذ اهلل عــٰى العلــاء أن ال يقــارُّ
ــه ــديدة من ــة وس ــارة قيِّم ــذه إش ــٰى غارهبــا...«)8()9(. وه ــا ع ــت حبله ــوم، أللقي مظل
Q إىٰل أنَّ متطلِّبــات الواقــع االجتاعــي الراهــن ورضوراتــه غالبــًا مــا تفــرض نفســها 

مــًا. باألخــذ هبــا تغيــرًا ونوضــًا، وخيــارًا وعالجــًا، وتقدُّ
ــذه  ــدي، ه ــول امله ــه ح ــدر يف بحث ــر الص ــد باق ــهيد حمّم ــيِّد الش ــنيَّ الس ــد ب وق
ــذا  ــة يف ه ــئلة املفرتض ــن األس ــة ع ــة بإجاب ــة والواقعي ــة املوضوعي ــة واملقارب الفرضي

ــال: ــاب، وق الب
)إنَّ كلَّ عمليــة تغيــر اجتاعــي يرتبــط نجاحها بشـــروط وظــروف موضوعية)10(، 
ــر تلــك الشـــروط والظــروف، وتتميَّــز  ــق هدفهــا إالَّ عندمــا تتوفَّ ال يتأّتــٰى هلــا أن حُتقِّ
ــا ال ترتبــط يف  رهــا الســاء عــٰى األرض، بأنَّ عمليــات التغيــر االجتاعــي، التــي ُتفجِّ
جانبهــا الرســايل بالظــروف املوضوعيــة، ألنَّ الرســالة التــي تعتمدهــا عمليــة التغيــر 
ــا يف  ــة، ولكنَّه ــروف املوضوعي ــع الظ ــن صن ــاء، ال م ــع الس ــن صن ــة، وم ــا رّباني هن
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ــط نجاحهــا وتوقيتهــا بتلــك  ــة، ويرتب ــذي تعتمــد الظــروف املوضوعي جانبهــا التنفي
الظــروف، ومــن أجــل ذلــك انتظــرت الســاء مــرور مخســة قــرون مــن اجلاهليــة حتَّٰى 
أنزلــت آخــر رســاالهتا عــٰى يــد النبــيِّ حمّمــدN، ألنَّ االرتبــاط بالظــروف املوضوعية 
رهــا عــٰى الرغــم مــن حاجــة العــامل إليهــا منــذ فــرتة طويلــة  للتنفيــذ، كان يفــرض تأخُّ
قبــل ذلــك، والظــروف املوضوعيــة التــي هلــا أثــر يف اجلانــب التنفيــذي مــن عمليــة 
ل املنــاخ املناســب واجلــّو العــاّم للتغيــر املســتهدف، ومنهــا  التغيــر، منهــا مــا ُيشــكِّ
ــا  ــالل منعطفاهت ــن خ ــر م ــة التغي ــا حرك ــي تتطلَّبه ــل الت ــض التفاصي ل بع ــكِّ ــا ُيش م
ــات  ــاًل يف عملي ــا حتوي ــد هل ــي ال جت ــاىٰل، الت ــنَّة اهلل تع ــرت ُس ــد ج ــة، ... وق التفصيلي
ــي  ــة، الت ــروف املوضوعي ــة بالظ ــة التنفيذي ــن الناحي ــد م ــٰى التقي ــاين ع ــر الرّب التغي
ــأِت  ــا مل ي ــن هن ــر، وم ــة التغي ــاح عملي ــاّم إلنج ــّو الع ــب واجل ــاخ املناس ــق املن حُتقِّ
ــًا مــن الزمــن، فعــٰى  ُســل وفــراغ مريــر اســتمرَّ قرون اإلســالم إالَّ بعــد فــرتة مــن الرُّ
الرغــم مــن قــدرة اهلل ســبحانه وتعــاىٰل، عــٰى تذليــل كلِّ العقبــات والصعــاب يف وجــه 
الرســالة الرّبانيــة، وخلــق املنــاخ املناســب هلــا خلقــًا باإلعجــاز، مل يشــأ أن يســتعمل 
ــاة، التــي مــن خالهلــا يتكامــل  هــذا األُســلوب)11(، ألنَّ االمتحــان واالبتــالء واملعان
ــاين أن يكــون طبيعيــًا وموضوعيــًا مــن  اإلنســان يفــرض عــٰى العمــل التغيــري الرّب
ــصُّ  ــا خي ــًا في ــاىٰل أحيان ــبحانه وتع ــل اهلل س ــن تدخُّ ــع م ــذا ال يمن ــة، وه ــذه الناحي ه
ك  بعــض التفاصيــل، التــي ال تكــون املنــاخ املناســب، وإنَّــا قــد يتطلَّبهــا أحيانــًا التحــرُّ
ــي  ــة، الت ــات الغيبي ــدادات والعناي ــك اإلم ــن ذل ــب، وم ــاخ املناس ــك املن ــن ذل ضم

يمنحهــا اهلل تعــاىٰل ألوليائــه يف حلظــات حرجــة فيحمــي هبــا الرســالة()12(.
ــات  ــن رهان ــينطلق م ــة س ــة املرتقب ــة املهدوي ــام الدول ــكُّ يف أنَّ قي ــن الش وال يمك
وإمكانــات الواقــع املعــاش بحســب الفــرض، ذلــك ألنَّ اإلمــام املهــديQ ســيعتمد 
ــر من قــدرات إيانيــة ومعرفيــة، وخــرات تدبريــة، وأفــراد صاحلني،  عــٰى مــا هــو متوفِّ
فضــاًل عــن الكفــاءات املؤمنــة واملنتظــرة والواعيــة لقيــام دولــة احلــقِّ والعــدل، وقــد 
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ــه:  ــوادQ يف قول ــد اجل ــام حمّم ــن اإلم ــدادي ع ــي واإلع ــٰى املوضوع ــذا املعن ورد ه
ة أهــل بــدر، ثالثائــة وثالثة عشـــر رجــاًل، مــن أقايص  »يتمــع إليــه مــن أصحابــه عــدَّ
ِت بُِكــُم اهلُل َجِيعــاً 

ْ
ْيــَن مــا تَُكونـُـوا يـَـأ

َ
(: fأ األرض، وذلــك قــول اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ة مــن أهل  ٍء قَِديــٌرY ]البقــرة: 148[، فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــدَّ ِ َشْ
إِنَّ اهلَل َعٰ ُكّ

ــرج  ــل خ ــرشة آالف رج ــو ع ــد وه ــه العق ــل ل ــإذا كم ــره، ف ــر اهلل أم ــالص أظه اإلخ
م لنــا انطباعــًا واقعيــًا عــن  («)13(، وإنَّ هــذا املعنــٰى اإلعــدادي ُيقــدِّ بــإذن اهلل )عــزَّ وجــلَّ
أمّهيــة وجــود القــدرات واخلــرات أفــرادًا ومعرفــًة وســلوكًا، ووســائاًل وقيــًا، تدخــل 
كلُّهــا جمتمعــة يف حتقيــق الشـــروط والظــروف املوضوعيــة يف البعــد التنفيــذي للظهــور 
ــإذن اهلل تعــاىٰل، وملــا إلعــداد  ــام بالعــدل واحلــقِّ املرتقــب ب املهــدوي الشـــريف والقي
ــر  ــن األث ــاالً، م ــادًا وقت ــًا وجه ــًا ومنهاج ــدًة وعل ــه، عقي ــة ب ــة املؤمن ــز النخب وجتهي
الكبــر يف التمكــني الواقعــي لقيــام الدولــة املهدويــة)14(، وقــد نــصَّ القــرآن الكريــم 
عــٰى واقعيــة وموضوعيــة اإلعــداد واالســتعداد وبشــكل مطلــق، إعــدادًا يف املعــارف 
ــا  ــات، ب ــوال والنفق ــراد واألم ــائل واألف ــاءات والوس ــرات والكف ــدرات واخل والق
ــة  ــارصة واملتوقَّع ــة املع ــة والوجودي ــات العقدي ــه التحّدي ة يف وج ــوَّ ــمة الق ــن س يضم
ــْم  وا لَُه ــدُّ ِع

َ
ــاىٰل: fَوأ ــه تع ــا يف قول ــتطاع، ك ــدور واملس ــب املق ــاٍل، وبحس ــٰى كلِّ ح ع

ــُدوَّ اهللِ وََعُدوَُّكــْم  ِــهِ َع ــوَن ب ــِل تُرْهُِب ــاِط اْلَيْ ــْن رِب ٍة َوِم ــوَّ ــْن قُ ــَتَطْعُتْم ِم ــا اْس َم
ٍء ِف َســبِيِل  َوآَخرِيــَن ِمــْن ُدونِِهــْم ال َتْعلَُموَنُهــُم اهلُل َيْعلَُمُهــْم َومــا ُتنْفُِقــوا ِمــْن َشْ
نَّ ِل بُِكــْم قُوَّةً 

َ
نُْتــْم ال ُتْظلَُمــوَنY )األنفــال: f ،)60قــاَل لـَـْو أ

َ
اهللِ يـُـوَفَّ إَِلُْكــْم َوأ

ِعيُنوِن 
َ
ــّيِ فِيــهِ َرّبِ َخــْرٌ فَأ ْو آوِي إِٰل رُْكــٍن َشــِديٍدY )هــود: f ،)80قــاَل مــا َمكَّ

َ
أ

ْجَعــْل بَيَْنُكــْم َوَبيَْنُهــْم َرْدمــاYً )الكهــف: 95(.
َ
ٍة أ بُِقــوَّ

ــة  ــات راهن م ــود بمقوِّ ــريفة معق ــة الشـ ــة املهدوي ــام الدول ــر أنَّ قي م يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
وموضوعيــة، مرتبطــة بالواقــع املعــاش ارتباطــًا وثيقــًا يتوقَّــف عليهــا التطبيــق 
مــات بتقديــم مــا هــو ممكــن ومقــدور بــني يــدي اإلمام  ــل هــذه املقوِّ والتحقيــق، وتتكفَّ
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ــات  م ــذه املقوِّ ــج ه ــة. وتعال ــة واحلقَّ ــه العادل ــيس دولت ــن تأس ــن م ــديQ ليتمكَّ امله
املمكنــة والراهنــة مشــكالت احلكــم واإلدارة والنظــام واملعرفــة، واألخــالق والديــن، 
واحلقــوق واألمــن واالقتصــاد، والتنميــة البنائيــة واالجتاعيــة، بــكلِّ ألوانــا اإلنســانية 
ــا يكــون هــو األهــّم أساســًا  م آخــر مهــمٌّ جــّدًا ربَّ ــة مقــوِّ والعمرانيــة والقيميــة. وَثمَّ
م العقــدي إيانــًا ومرتكــزًا يف بنيــة ونفســية املؤمــن املنتظــر، والذي  ونتاجــًا، وهــو املقــوِّ
ينبغــي بــه أن يــرٰى الواقــع يف غيبــة اإلمــام املهــديQ بمنزلــة العيــان، ولــو متثُّــاًل عــٰى 
مــات األُخرٰى  أقــّل قــدر، وتوظيــف هــذه الرؤيــة العقديــة يف التمهيــد واإلعــداد للمقوِّ
والرئيســة يف احلــراك الفــردي واالجتاعــي انتظــارًا، ذلــك ألنَّ اإليــان حّقــًا وصدقــًا 
ــالح  ــات اإلص ــوب يف أولوي ــل إىٰل املطل ــو املوص ــالص، وه ــاة واخل ــبيل النج ــو س ه
ِيــَن َخلَــْوا ِمــْن  يَّــاِم الَّ

َ
والتغيــر املوعــود، قــال اهلل تعــاىٰل: fَفَهــْل يَنَْتِظــُروَن إاِلَّ ِمثـْـَل أ

ِيــَن  ــلَنا َوالَّ ــّيِ رُُس ــمَّ ُنَن ــَن الُْمنَْتِظرِيــَن 102 ُث ــْل فَانَْتِظــُروا إِّنِ َمَعُكــْم ِم ــْم قُ َقبْلِِه
ــَن Y )يونــس: 102 و103(. وروي هــذا  ــِج الُْمْؤِمنِ ــا ُننْ ــا َعلَيْن ـِـَك َحقًّ ــوا َكذل آَمُن
ــه قــال: »يــا أبــا  املعنــٰى البنيــوي العقــدي واملعــريف عــن اإلمــام عــيِّ بــن احلســنيQ أنَّ
خالــد - الكابــي-، إنَّ أهــل زمــان غيبتــه القائلــني بإمامتــه واملنتظريــن لظهــوره أفضــل 
مــن أهــل كلِّ زمــاٍن، ألنَّ اهلل تبــارك وتعــاىٰل أعطاهــم مــن العقــول واألفهــام واملعرفــة 
مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة املشــاهدة، وجعلهــم يف ذلــك الزمــان بمنزلــة 
ــيعتنا  ــًا وش ــون حّق ــك املخِلص ــيف، ُأولئ ــول اهللN بالس ــدي رس ــني ي ــن ب املجاهدي

( رّسًا وجهــرًا«. صدقــًا، والدعــاة إىٰل ديــن اهلل )عــزَّ وجــلَّ
وقال عيُّ بن احلسنيQ: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)15(.

املقّومات البنيوية
العقدية وال�سلوكية واملعرفية

مات يقع يف ثالثة حماور: وتفصيل الكالم يف هذه املقوِّ
ل: إيان الفرد والناس بالدولة العادلة )األمّهية والثمرات(. املحور األوَّ
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املحور الثاين: متكني القواعد العقدية والكونية يف السلوك اإلنساين.
ــام  ــف باإلم ــة ورضورة التعري ــة والعقالئي ــة العقلي م املعرف ــوِّ ــث: مق ــور الثال املح

.Qــدي امله
ل: إيامن الفرد والناس بالدولة العادلة )األمّهية والثمرات(: املحور األوَّ

ــة وبقائهــا، هــو إيــان الفــرد)16( هبــا،  ــة العادل ــام الدول مــات قي إنَّ مــن أهــّم مقوِّ
ــرة  ــة، وظاه ــة املرتقب ــذه الدول ــديQ هل ــام امله ــة اإلم مي ــدي بمقوِّ ــراغ العق ــد الف بع
ــاين،  ــش اإلنس ــاع والتعاي ــلَّات االجت ــن مس ــة م ــلَّمة وجودي ــت مس ــة أصبح الدول
ــم يف قيامهــا الدوافــع الدينيــة والفكريــة والسياســية واالقتصاديــة والعســكرية،  تتحكَّ
ـا ينتــج عــن ذلــك  وحيــدث االختــالف حــول أســاس رشعيتهــا ومبادئهــا، ممَـّ
ــوق  ــاك حلق ــتغالل، وانته ــرف واس ــدوان، وت ــاد وع ــم وفس ــازع وظل ــاذب وتن جت
ــا املعــارص،  ــة يف عاملن ــدول احلديث ــع الغالــب يف وجــود ال اإلنســان، وهــذا هــو الطب
ــص الشـــرعية املفرتضــة عندهــا بــا يضمــن مآرهبــا الفكريــة واالقتصادية  والتــي تتقمَّ
والسياســية والقوميــة والتارخييــة، وبمعــزل عــن مســألة إيــان الفــرد هبــا ورضورتــه، 
وإن تعاقــدت معــه عــٰى أســاس مــن االختيــار واالنتخــاب واحلّريــة، ولكنَّهــا كثــرًا 
كــت  ــا فكَّ ــة، ذلــك ألنَّ ــوان العدال ــو بعن مــا ختفــق يف اإلجــراءات والتطبيقــات، ول
ــا. ويف  ــا وغره ــرب وُأوروب ــال يف الغ ــو احل ــا ه ــع، ك ــان والواق ــألة اإلي ــني مس ب
ــر األمريكــي املعــارص )فرانســيس فوكويامــا( يف كتابــه بنــاء  هــذا الصــدد ذكــر املفكِّ
الدولــة: )خيتلــف األمريكيــون واألُوربيــون يف آرائهــم حــول مصــدر الشـــرعية عــٰى 
رة يف إرادة األغلبيات  ــا )الشـــرعية( متجــذِّ الصعيــد الــدويل، إذ يعتقــد األمريكيــون أنَّ
الديمقراطيــة يف الــدول - األُمــم الدســتورية -، بينــا ينــزع األُوربيــون إىٰل االعتقــاد 
ــس عــٰى مبــادئ العدالــة األعــٰى قيمــًة مــن قوانــني وإرادات الــدول األُمــم  ــه يتأسَّ بأنَّ
ــل إىٰل رأيــه  ــم هــذا اخلــالف إىٰل حــدٍّ بعيــٍد، ألنَّ كلَّ طــرف يتوصَّ ــة، ويمكــن تفهُّ كافَّ
ــح  ــرأي األُوريب صحي ــي. ال ــه القوم ــق تارخي ــة يف عم ــباب ضارب ــٰى أس ــادًا ع اعت
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ــم  ــني أنَّ ــن األُوربي ــر م ــد الكث ــة. ُيؤكِّ ــئ يف املارس ــه خمط د، لكنَّ ــرَّ ــٰى املج باملعن
ــة،  ــة العاملي ــم الليرالي ــني للقي ــن احلقيقي ــني - املنارصي ــس األمريكي ــهم - ولي أنفس
ــة -،  ــم ديمقراطي ــيداهتا يف دول - ُأم ــن جتس ــزل ع ــم بمع ــذه القي ــون هب ــم يؤمن ألنَّ
فعليــه ال يشء يضمــن أن تكــون القــرارات التــي تتَّخذهــا الديمقراطيــات الليراليــة 
ــت  ــو كان ــٰى ول ــمٰى، حتَّ ــادئ األس ــذه املب ــع ه ــجمة م ــة أو منس ــيادة عادل ذوات الس
ر األغلبيــات الديمقراطيــة القيــام بأفعــال فظيعــة  ــًا، يمكــن أن ُتقــرِّ صحيحــة إجرائي
جتــاه دول ُأخــرٰى مثــاًل، ويمكــن أن تنتهــك حقــوق اإلنســان، وأعــراف اللياقــة التــي 

ــه()17(. ــي يف ذات ــم الديمقراط ــا نظامه ــي عليه ينبن
ــال  ــق آم ــٰى حتقي ــا ع ــة وقدرهت ــة الدول ــدودة يف عدال ــاحات حم ــاك مس ــم هن نع
ــق األغــراض الكاملــة واملنشــودة  ومتطلِّبــات أفرادهــا واملؤمنــني هبــا، ولكنَّهــا ال حُتقِّ
ــداول،  ــنة الت ــل س ــقط بفع ــد تس ــا، أو ق ــوم م ــراف يف ي ــوهبا االنح ــد يش ــا، فق منه
ــد  ــا مل تكــن ق ــخ، أو ألنَّ ــدول عــر التجــارب والتاري ــر مــن ال كــا هــو حــال الكث
يَّــاُم نُداوِلُها 

َ
، أو أنَّ النــاس مل يؤمنــوا هبــا، fَوتِلـْـَك اْل حكمــت بُأســس العــدل واحلــقِّ

ــبُّ  ــَهداَء َواهلُل ال ُيِ ــْم ُش ــَذ ِمنُْك ــوا َوَيتَِّخ ــَن آَمُن ِي ــَم اهلُل الَّ ــاِس َوِلَْعلَ ــْنَ انلَّ َب
الِِمــَنY )آل عمــران: 140(. الظَّ

ــة  ــة، أنَّ الدول ــدة املهدوي ــورة يف العقي ــات املأث ــب دالالت الرواي ــر وبحس ويظه
املرتقبــة ختتلــف يف ماهيتهــا، متامــًا عــاَّ ســبقتها مــن الــدول عــر التاريــخ، وإن كانــت 
ــات  م ــوم بمقوِّ ــا تتق ــع، ولكنَّه ــاد وركام الواق ــم والفس ــاب الظل ــٰى أعق ــوم ع لتق
ــا،  ــوق إىٰل أهله ــاس، وردِّ احلق ــني الن ــدل ب ــم بالع ــاء واحلك ــا البق ــن هل ــة ُتؤمِّ واقعي
ــة)18(، لتكــون بذلــك نموذجــًا ومثــاالً حُيتــذٰى بــه، كــا  وحفــظ حقــوق األفــراد عامَّ
ــَق أهــل  ــن يب ــا آخــر الــدول، ول ورد ذلــك عــن أيب جعفــر الباقــرQ، قــال: »دولتن
بيــت هلــم دولــة إالَّ ملكــوا قبلنــا، لئــالَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا رسنــا مثــل 

.)19(»Yــَن ــُة لِلُْمتَّقِ (: fَوالْعاقَِب ــلَّ ــزَّ وج ــول اهلل )ع ــو ق ــؤالء، وه ــرة ه س
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ــه  ــة بضـــرورة قيــام الدولــة العادلــة، يف أنَّ وتكمــن أمّهيــة إيــان الفــرد والنــاس عامَّ
تكليــٌف عقــدي ثابــت عقــاًل ودينــًا، ألنَّ اإلنســان املؤمــن مطالــٌب باإليــان بالعــدل 
ــاًل: )فــاهلل تعــاىٰل مل يفعــل اإليــان  ــق الطــويس قائ ح املحقِّ أصــاًل وتطبيقــًا، وقــد رصَّ
ــه كلَّفهــم بــه، وُيثيــب عــٰى اإليــان()20(. وإنَّ قيــام الدولــة  فيهــم - املكلَّفــني -، ألنَّ
العادلــة حيفــظ قوامــة، وأقوميــة الديــن، واهلدايــة والنظــام األحســن، والتدبــر األمثل 
يف خمتلــف أشــكال االجتــاع اإلنســاين، وكــا عــرَّ القــرآن الكريــم بقولــه تعــاىٰل: fإِنَّ 
اِلاِت  ِيــَن َيْعَملُــوَن الصَّ ـــُر الُْمْؤِمنـِـَن الَّ قـْـَوُم َوُيبَّشِ

َ
هــَذا الُْقــْرآَن َيْهــِدي لِلَّــِى ِهَ أ

ْجــراً َكبِــراYً )اإلرساء: 9(.
َ
نَّ لَُهــْم أ

َ
أ

ــه ال  ــه ورشائع ــاىٰل ودين ــاهلل تع ــة ب ــر املرتبط ــة غ ــة الوضعي ــوم أنَّ الدول ومعل
ــا، وإن  ــاس هب ــة والن ــرد واألُمَّ ــان الف ــألة إي ــًة ملس ــًا وقيم ــم وزن ــل ال تقي ــت، ب تلتف
ــمُّ  ــة هتت ــرون املاضي ــن الق ــرة م ــود األخ ــة يف العق ــدول األُوربي ــض ال ــذت بع أخ
بالبعــد االجتاعــي للفــرد لتجعلــه طرفــًا يف نظريــة قيــام الدولــة عــٰى العقــد وامليثــاق 
ــر الفرنســـي جــان جــاك روســو يف  االجتاعــي معــه، التزامــًا منهــا بــا جــاء بــه املفكِّ
كتابــه الشــهر )العقــد االجتاعــي( حيــث ذهــب إىٰل )أنَّ هــدف كلِّ نظــام اجتاعــي 
وســيايس هــو حفــظ حقــوق كلِّ فــرد، وإنَّ الشــعب وحــده هــو صاحــب الســيادة، 
ــية  ــورة الفرنس ــام بالث ــذا النظ ــق ه ــوري، فتحقَّ ــام اجلمه ــدف إىٰل النظ ــذا هي وكان هب
ــذ )العقــد االجتاعــي( إنجيــل هــذه الثــورة، وقــد ذهــب  بعــد ثالثــني ســنة حــني اختُّ
جــان جــاك روســو إىٰل أبعــد مــن ذلــك يف دعوتــه إىٰل القضــاء عــٰى املجتمــع الراهــن 
آنــذاك، وأن ُيرَجــع إىٰل الطبيعــة)21(، وهنــاك يتَّفــق النــاس بعقــد اجتاعــي عــٰى إقامــة 
جمتمــع يــرىٰض بــه اجلميــع، فيقيمــون بذلــك حكومة متنــح اجلميــع ذات احلقــوق()22(. 
ولكنَّهــا مل حتســب حســاب اإليــان والعقيــدة والديــن يف حســاباهتا، بــل أظهــرت مبدأ 
فصــل الدولــة عــن الديــن، لتــرب هبــذا املبــدأ قيمــة إيــان الفــرد وآثــاره، واحلــال 
ــال  ــو ح ــا ه ــه، ك ــرد وحاجات ــان الف ــني إي ــني ب ــط مك ــة تراب ــد َثمَّ ــه يوج ــًا أنَّ واقع
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الرتابــط بــني اإليــان والدولــة العادلــة، ذلــك ألنَّ الدولــة العادلــة هــي تعبــر ومتثُّــل 
عقــدي ودينــي وقيمــي وواقعــي لإليــان النظــري املنشــود يف البعــد العمــي، وهــي 
ق عــٰى  ــق الغــرض املطلــوب، والــذي ســيتحقَّ شــكٌل مــن أشــكال القيــام بالقســط حُيقِّ
نَْزنْلــا 

َ
رَْســلْنا رُُســلَنا بِاْلَّيِنــاِت َوأ

َ
يــد اإلمــام املهــديQ كــا يف قولــه تعــاىٰل: fلََقــْد أ

ٌس 
ْ
ــأ ــهِ بَ ــَد فِي ــا اْلَِدي نَْزنْلَ

َ
ــِط َوأ ــاُس بِالْقِْس ــوَم انلَّ ــزاَن ِلَُق ــاَب َوالِْم ــُم الِْكت َمَعُه

ــوِيٌّ  ــَم اهلُل َمــْن َينُْصـــُرهُ َورُُســلَُه بِالَْغيْــِب إِنَّ اهلَل قَ ــاِس َوِلَْعلَ َشــِديٌد َوَمنافـِـُع لِلنَّ
ــد: 25(. َعزِيٌزY )احلدي

ــًا إالَّ أن تأخــذ  ــة أن حتــلَّ مشــاكل الفــرد اجتاعي ــة غــر العادل فــال يمكــن للدول
ــا  مه ــي ُتقدِّ ــول الت ــا احلل ــلوكًا، وم ــارًا وس ــراد خي ــد األف ــن عن ــان بالدي ــة اإلي برغب
ــنيَّ  ــد ب ــدل، وق ــة الع ــا بذريع ــم فيه ــد تظل ــة، وق ــول منقوص ــكالت إالَّ حل إزاء املش
ــه:  هــذا املعنــٰى الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي يف تفســره األمثــل، وذكــر مــا نصُّ
)إنَّ الديــن واملجتمــع البشـــري حقيقتــان ال تقبــالن االنفصــال، فــال يمكــن ملجتمــع 
أن حييــٰى حيــاة ســليمة دون ديــن وإيــان بــاهلل وباآلخــرة، وليــس بمقــدور القوانــني 
ــرة  ــا بدائ ــدم ارتباطه ــة، لع ــات االجتاعي ــات والتناقض ــلَّ االختالف ــة أن حت األرضي
ــلَّ  ــا ح ــال يمكنه ــان، ف ــود اإلنس ــاق وج ــٰى أع ــر ع ــا التأث ــرد، وافتقاره ــان الف إي
ــا  ــة أثبتته ــذه احلقيق ــل، وه ــكل كام ــر بش ــاة البشـ ــات يف حي ــات والتناقض االختالف
ــن  ــب م ــد ارتك ر ق ــوِّ ــّمٰى باملتط ــامل املس ــارص، فالع ــا املع ــداث عاملن ــوح أح بوض
ــٰى يف املجتمعــات املتخلِّفــة، وبذلــك يتَّضــح  اجلرائــم البشــعة مــا مل نــَر لــه نظــرًا حتَّ
ــه بمعنــٰى تدبــر املجتمــع  منطــق اإلســالم يف عــدم فصــل الديــن عــن السياســة، وأنَّ

ــالمي()23(. اإلس
ــه مــا من  د شــكل احليــاة فكــرًا وســلوكًا، ألنَّ إنَّ إيــان الفــرد والنــاس هــو مــن حُيــدِّ
فكــر أو عقيــدة أو ســلوك إالَّ وهــو نابــع مــن إيــان مرتكــز يف بنيــة صاحبــه، يــدور 
ــي  ــة الوع ــرة يف منطق ــن منحصـ ــان مل تك ــاحة اإلي ــراره، ومس ــه وق ــداره يف حراك م
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اإلنســاين فحســب، بــل متتــدُّ إىٰل الوجــود والكــون واحليــاة والتاريــخ واملســتقبل، بــل 
وحتَّــٰى اآلخــرة، وتــكاد تكــون مســألة اإليــان هــي األكــر فّعاليــة ونشــاطًا يف وجــود 
ــب عليهــا مصائــر األُمــور وعواقبهــا، يف الدنيــا واآلخــرة،  اإلنســان، ومــن هنــا ترتتَّ
فليســت هــي مســألة قابعــة يف صقــع الذهــن والقلــب عنــد اإلنســان، بــل هــي الدافع 
الرئيــس يف التغيــر املرتقــب، إذا مــا أخــذ هبــا. وللشــيخ حمّمــد مهــدي شــمس الديــن 

ــه: كالم قيِّــم يف هــذه املســألة، حيــث ذكــر مــا نصُّ
ك يف الزمــان واملــكان مدفوعًا -  ــه يتحــرَّ )إنَّ اإلنســان هــو اإلنســان يف كلِّ زمــان، إنَّ
فــردًا ومجاعــًة وجمتمعــًا - بمصاحلــه وعالقاتــه وعواطفــه، والعقائــد والشـــرائع وامُلُثل 
قــت يف وجدانــه وكيَّفــت نظرتــه  لــت فيــه وتعمَّ والقيــم األخالقيــة والروحيــة، إذا تأصَّ
ــا تكــون قــادرة عــٰى أن ُتدِخــل تغيــرًا عميقــًا عــٰى  إىٰل الكــون واحليــاة واإلنســان، فإنَّ
ــا تكــون قــادرة عــٰى  عواطفــه ومصاحلــه وعالقاتــه يف املجتمــع والعــامل، ومــن َثــمَّ فإنَّ
تغيــر تارخيــه، ونقلــه إىٰل مســار جديــد، مــا دامــت ال تواجــه عقبــات تشــلُّ فاعليتهــا 
ــا إذا فشــلت العقائــد والرشائــع وامُلُثــل والقيــم األخالقيــة والروحيــة يف  وتأثرهــا، أمَّ
إدخــال التغيــر املناســب هلــا عــٰى تكويــن اإلنســان النفــي، وعــٰى تقديــره ملصاحلــه، 
ــل يف أعاقــه ومل ُتغــرِّ نظرتــه إىٰل الكــون واحليــاة واإلنســان، فــإنَّ تارخيــه  ــا مل تتأصَّ ألنَّ

ر()24(. يف هــذه احلالــة ســيتكرَّ
ــن  ــرة الفت ــبب كث ــًا بس ــّكًا أو تذبذب ــه أو ش ــًا يف إيان ــرد ضعف ــه الف ــد يواج وق
هتا وطــول غيبــة اإلمــام املهــديQ وخفاء شــخصه الشـــريف، وبفعل شــبهات  وشــدَّ
ــة، ولكــن  املنكريــن واملخالفــني يف االعتقــاد ومقوالهتــم الفاســدة، ودعواهتــم الضالَّ
ات  هــذا ال يعنــي انتفــاء أمّهيــة وثمــرة اإليــان الراســخ يف القلــب أمــام هــذه املتغــرِّ
والدعــوات، بــل الــالزم هــو الثبــات بالقــول الثابــت، والنجــاح يف االمتحــان، ففــي 
ــوره  ــة ظه ــديQ وحتمي ــام امله ــود اإلم ــاد بوج ــًا، ألنَّ االعتق ــاة واقع ــك النج ذل
ــه كــا ينبغــي أن يكــون، وورد  ــد ب ، وبــنيِّ يف نفســه، وعنــد املعتِق ــام دولتــه حــقٌّ وقي
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ات  تصويــر هــذا املعنــٰى احلدثــي ومــا يمكــن أن يواجهــه اإليــان مــن تقلُّبــات وتغــرُّ
ــنَّ عنكــم  ــا واهلل ليغيب ــا روي عــن اإلمــام جعفــر الصــادقQ، فقــال: »أَم ــن في وفت
صاحــب هــذا األمــر، وليخملــنَّ هــذا حتَّــٰى يقــال: مــات، هلــك، يف أيِّ واٍد ســلك؟ 
ــه،  ــذ اهلل ميثاق ــن أخ ــو إالَّ م ــر، ال ينج ــواج البح ــفينة يف أم ــأ الس ــا تكف ــأنَّ ك ولتكف
ــده بــروح منــه، ولرُتفعــنَّ اثنتــا عشـــرة رايــة مشــتبهة ال  وكتــب اإليــان يف قلبــه، وأيَّ
ــد  ــا عب ــا أب ــك ي ــا ُيبكي ــال: »م ــت، فق ــراوي -: فبكي ــال - ال «، ق ــن أيٍّ ــدرٰى أيٌّ م ُي
ــة  ــرة راي ــا عشـ ــول: اثنت ــت تق ــي وأن ــف ال أبك ــداك، كي ــت ف ــت: ُجعل اهلل؟«، فقل
!؟ قــال: ويف جملســه كــوة تدخــل فيهــا الشــمس، فقــال:  مشــتبهة ال ُيــدرٰى أيٌّ مــن أيِّ

ــا أبــني مــن هــذه الشــمس«)25(. »أبيِّنــة هــذه؟«، فقلــت: نعــم، قــال: »أمرن
ــس  ــد يف نف ــي أن ينعق ــذي ينبغ ــان، ال ــة اإلي ــط بأمّهي ــة ترتب ــرة مصري ــة ثم وَثمَّ
ــه  ــا ل ــك مل ــر، ذل ل األم ــن أوَّ ــًا، وم ــادًا مكين ــن انعق ــلم واملؤم ــان املس ــب اإلنس وقل
مــن دخالــة يف عنصـــر املفاجــأة للظهــور الشـــريف لإلمــام املهــديQ وقيامــه بغتــة، 
ــار  ــد أش ــة، ق ــرة املصري ــذه الثم ــاعة، وه ــام الس ــوت اإلنســان وقي ــٰى يف م ــل وحتَّ ب
ــق  ــط الوثي ــديد، والرتاب ــوه التش ــن وج ــه م ــه وج ــا ل ــًا ب ــم نّص ــرآن الكري ــا الق إليه
ات الواقــع،  بــني رضورة عقــد اإليــان كونــًا ووجــودًا، وحدوثــًا وثباتــًا، وبــني متغــرِّ
ِت َبْعــُض آيــاِت َرّبـِـَك ال َينَْفــُع 

ْ
وتقلُّباتــه ومفاجآتــه احلتميــة، قــال تعــاىٰل: fيـَـوَْم يـَـأ

ــِل  ــْراً قُ ــا َخ ــَبْت ِف إِيمانِه ْو َكَس
َ
ــُل أ ــْن َقبْ ــْت ِم ــْن آَمَن ــْم تَُك َ ــا ل ــاً إِيمانُه َنْفس
ــا ُمنَْتِظــُروَنY )األنعــام: 158()26(. انَْتِظــُروا إِنَّ

وقــد بــنيَّ اإلمــام جعفــر الصــادقQ وبحســب مــا روي عنــه، هــذا املعنــٰى الوثيق 
يف تأويــل هــذه اآليــة الشـــريفة، حينــا ُســِئَل عــن هــذه اآليــة، فقــال: »اآليــات هــم 
ــام ال ينفــع نفســًا إيانــا مل  ــإذا ق ــم املهــديQ، ف ــة املنتظــرة هــو القائ ــة، واآلي األئمَّ

.)27(»Kم مــن آبائــه تكــن آمنــت مــن قبــل قيامــه بالســيف وإن آمنــت بمــن تقــدَّ
وممَّــا ينتفــع بــه اإلنســان بإيانــه أن يعمــل طبقــه، ال أن يبقــٰى جمانبــًا للعمــل، ففــي 
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ذلــك ســبيل النجــاة والفــوز واخلــر، )إنَّ اآليــة - الشـــريفة - تعتــر طريــق النجــاة 
منحصـــرة يف اإليــان، ذلــك اإليــان الــذي يكتســب املــرء فيــه خــرًا، ويعمــل يف ظلِّه 
عمــاًل صاحلــًا...، وعــٰى هــذا األســاس يــب أن يقــرتن اإليــان، ولــو باحلــدِّ األدنــٰى 

مــن العمــل الصالــح، ليــدلَّ ذلــك عــٰى وجــود اإليــان()28(.
املحور الثاين: متكني القواعد العقدية والكونية يف السلوك اإلنساين:

ومقولــة التمكــني هــي واحــدة مــن املقــوالت القرآنيــة القويمــة، والتــي عرضتهــا 
اآليــات الشـــريفة بألــوان خمتلفــة يف األُمــم واألفــراد والعقائــد واألديــان واألماكــن، 
مــت فيهــا الوجهــني اإليــايب والســلبي، لتعالــج إخفاقــات اإلنســان يف التعاطــي  وقدَّ

معهــا، وُتظِهــر مــدٰى قدرتــه عــٰى النجــاح فيهــا.
ث  ــي تتحــدَّ ــة الت ــات القرآني ــارص مــكارم الشــرازي مــن اآلي اســتظهر الشــيخ ن
ــا تعنــي، )نــرش تعاليــم احلــقِّ بشــكل جــذري، ويف كلِّ مــكان، كــا  عــن التمكــني بأنَّ

ُيســتفاد مــن كلمــة )متكــني(()29(.
ــة عالقــة حقيقيــة تكمــن بــني مقولــة التمكــني وقيــام الدولــة العادلــة، يعمــل  وَثمَّ
ــة واملطلوبــة، وضمــن حــراك  عــٰى بيانــا القــرآن الكريــم يف ســلوك منــه للوجهــة احلقَّ
تتطابــق فيــه إرادة اهلل تعــاىٰل وإرادة عبــاده املؤمنــني، ففــي اجلانــب اإليــايب الصالــح 
ــٰى  ــدًا ع ــذه وع ــوع، وأخ ــق والوق ــني يف التحقُّ ــة التمك ــكان وفعلي ــاىٰل إم ــني اهلل تع ب

نفســه غــر مكــذوب، كــا يف اآليــات الرشيفــة يف قولــه تعــاىٰل:
رِض 

َ
اِلــاِت لََيْســَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْل ِيــَن آَمُنــوا ِمنُْكــْم وََعِملُــوا الصَّ fوََعــَد اهلُل الَّ

ــْم  ــٰي لَُه ِي اْرتَضـ ــُم الَّ ــْم دِيَنُه ــَنَّ لَُه ــْم َوَلَُمّكِ ــْن َقبْلِِه ــَن ِم ِي ــَتْخلََف الَّ ــا اْس َكَم
ْمنــاً َيْعُبُدونـَـِي ال يُْشـــرُِكوَن ِب َشــيْئاً َوَمــْن َكَفــَر 

َ
نَلَُّهــْم ِمــْن َبْعــِد َخوْفِِهــْم أ َوَلَُبّدِ

ولئِــَك ُهــُم الْفاِســُقوَنY )النــور: 55()30()31(.
ُ
ـِـَك فَأ ــَد ذل َبْع

َمــُروا بِالَْمْعــُروِف 
َ
اكةَ َوأ ــالةَ َوآتـَـُوا الــزَّ قاُمــوا الصَّ

َ
رِض أ

َ
نَّاُهــْم ِف اْل ِيــَن إِْن َمكَّ fالَّ

ُمورYِ )احلــّج: 41(.
ُ
ِ اعقَِبــُة اْل َوَنَهــْوا َعــِن الُْمنَْكــرِ َوهلِلّٰ

ي
حّل

 ال
يّ

عل
ى 

ض
رت

م



60

ــُم  ــًة َوَنَْعلَُه ئِمَّ
َ
ــْم أ رِض َوَنَْعلَُه

َ
ــُتْضعُِفوا ِف اْل ــَن اْس ِي ٰ الَّ ــنَّ َعَ ْن َنُم

َ
ــُد أ fَونُرِي

رِض َونُــرَِي فِرَْعــْوَن وَهامــاَن وَُجُنوَدُهمــا ِمنُْهــْم 
َ
ــَن لَُهــْم ِف اْل الْوارِثِــَن 5 َوُنَمّكِ

ــَذُروَن Y )الَقصــص: 5 و6(. ــوا َيْ مــا اكنُ
ٍء َسبَباYً )الكهف: 84(. ِ َشْ

رِض َوآتَيْناهُ ِمْن ُكّ
َ
نَّا َلُ ِف اْل fإِنَّا َمكَّ

ــة، أو  ــة العادل ــة املهدوي ــام الدول ــات الشـــريفة قــد نظــرت إىٰل أنَّ قي إنَّ هــذه اآلي
حتَّــٰى التــي تســبقها يف القيــام بحســب اإلمــكان، وتتَّخــذ مــن العــدل منهجــًا وســبياًل 
ــول  ــن األُص ــة م ــني ملجموع ــة التمك ــروط بفعلي ــاين، مشـ ــاع اإلنس ــام االجت يف نظ
ــف مــن  ــا خُيفِّ ــًا، ممَّ ــوالً إرادي ــاس قب ــي يقبلهــا الن ــة، والت ــة والعقدي والقواعــد الديني
ــة، ويســهم يف إقــرار األمــن  ــة والعقدي ــازع واالختــالف يف الــرؤٰى الفكري ة التن ِحــدَّ
ــان  ــدة اإلي ــي قاع ــة ه ــد العقدي ــذه القواع ــّم ه ــن أه ــم. وم ــلم بينه ــات والس والثب
ــة مــن  ــدة املكين ع عــٰى هــذه القاع ــرَّ ــا يتف ــه، وم ــده، وعدل ــاىٰل وتوحي بوجــود اهلل تع
ــل اهلل تعــاىٰل، ومنهجــم يف  وجــوب اإليــان باألنبيــاء وأوصيائهــم املنصوبــني مــن ِقَب
 ، ــقِّ ــان واحل ــدل واإلحس ــم بالع ــم بينه ، واحلك ــقِّ ــم للح ــاس، وهدايته ــالح الن إص

ــاد. ــم والفس ــض الظل ورف
ديــن  ــد املوحِّ ــه عن ــان بوجــود اهلل تعــاىٰل أصــاًل متســاملًا علي ل قاعــدة اإلي وُتشــكِّ
ــن  ــم يشء م ــض اعتقاداهت ــاب بع ــاوية، وإن ش ــات الس ــن كلِّ الديان يف األرض، م
االختــالف. وقــد عــرض القــرآن الكريــم إىٰل رضورة متكــني هــذه القاعــدة الوجوديــة 
ــا  ــدرج حتته ــا ين ــاس، وم ــني الن ــرتك ب ــٰى واملش ــع األع ــا اجلام ــة، واعتباره والعقدي
مــن أحــكام عقديــة وأخالقيــة واجتاعيــة، هلــا دخالــة قريبــة وأكيــدة يف قيــام الدولــة 
ْهــَل الِْكتــاِب 

َ
العادلــة املرتقبــة، واملجتمــع الفاضــل املوعــود، قــال تعــاىٰل: fقُــْل يــا أ

ــيْئاً  ِــهِ َش ــَد إاِلَّ اهلَل َوال نُْشـــرَِك ب الَّ َنْعُب
َ
ــٍة َســواٍء بَيَْننــا َوَبيَْنُكــْم أ َــْوا إِٰل َكَِم تَعال

ــا  نَّ
َ
ـُـوا اْشــَهُدوا بِأ َّــْوا َفُقول ــإِْن تََول ْربابــاً ِمــْن ُدوِن اهللِ فَ

َ
َوال َيتَِّخــَذ َبْعُضنــا َبْعضــاً أ

ــران: 64(. ــلُِموَنY )آل عم ُمْس
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ــذه  ــم ه ــرآن الكري ــذ الق ــد أخ ــور، فق ــورة الن ــن س ــة )55( م م يف اآلي ــدَّ ــا تق وك
القاعــدة العقديــة العليــا يف الديــن وعــدًا يف التحقــق والوقــوع وبشـــرط التمكــني يف 
ــاىٰل يف  ــدرة - إرادة اهلل تع ــف -، ويف الق ــد، املكلَّ ــن واملوحِّ ــان املؤم ــل - اإلنس القاب
ــا هبــذه القاعــدة  ــف -، وإذا مــا أخذن ــق والوقــوع، وهــي ال ختتلــف وال تتخلَّ التحقُّ
ــة، إذ إنَّ  ــة املرتقب ــة العادل ــام الدول ــني لقي ــد والتمك ــن التمهي ن م ــنتمكَّ ــة س اجلامع
ــس للتصديق  ديــن يف األرض، ُيؤسِّ اإليــان بوجــود اهلل وتوحيــده، وتوافــره بــني املوحِّ
ع عــن أصــل التوحيــد هلل تعــاىٰل، ومنــه العــدل واالهتــداء هبــدي اهلل تعــاىٰل،  بــا يتفــرَّ
واألخــذ بدينــه احلــقِّ إيانــًا وعمــاًل، ألنَّ مــا جــاء بــه األنبيــاء هــو واحــد يف العقيــدة 
والســلوك والغايــة والغــرض، وإن اختلفــت ُأممهــم فيــا بعدهــم، املهــمُّ هــو األصــل 
التوحيــدي وحفظــه يف العقيــدة والســلوك، وإنَّ الوصــول إىٰل اهلــدف الدينــي 
ــّم األخــذ باجلامــع التوحيــدي  قــه مــا مل يت العــاّم بــني خمتلــف النــاس، ال يمكــن حتقُّ
ــة، وقــد بــنيَّ الســيِّد  ــة واألخالقي ــاره االجتاعي العقــدي والســلوكي يف أحكامــه وآث
حمّمــد حســني الطباطبائــيG يف كتابــه )القــرآن يف اإلســالم( هــذه احلقيقيــة العقديــة 
ــات  ــع الديان ــني مجي ــلوك ب ــكام والس ــع واألح ــق يف اجلام ــا الوثي ــة، وترابطه الديني
ــدف  ــي هت ــمٰى الت ــة األس ــٰى الغاي ــوي ع ــم حيت ــرآن الكري ــال: )الق ــة، وق التوحيدي
إليهــا اإلنســانية وُيبيِّنهــا بأتــّم الوجــوه، ألنَّ الوصــول إىٰل الغايــة األســمٰى ال يمكــن 
ــل  ــده -، والعم ــاىٰل وتوحي ــود اهلل تع ــان بوج ــون - اإلي ــة للك ــرات الواقعي إالَّ بالنظ
ــة، وهــذا مــا يتــوىّلٰ رشحــه القــرآن بصــورة  ــة والقوانــني العملي باألُصــول األخالقي
نـْـزَِل ِمــْن َبْعــِد ُمــوىٰس 

ُ
كاملــة حيــث يقــول: fقالـُـوا يــا قَوَْمنــا إِنَّــا َســِمْعنا كِتابــاً أ

ــاف:  ــَتقِيٍمY )األحق ــٍق ُمْس ــّقِ ِإَوٰل َطرِي ــِدي إَِلٰ اْلَ ــهِ َيْه ــْنَ يََديْ ــا َب ــاً لِم ق ُمَصّدِ
ــَك  ــا إَِلْ نَْزنْل

َ
ــل: fَوأ ــوراة واإلنجي ــر الت ــد ذك ــر بع ــع آخ ــول يف موض 30(، ويق

قــاً لِمــا َبــْنَ يََديـْـهِ ِمــَن الِْكتــاِب َوُمَهيِْمنــاً َعلَيـْـهِ فَاْحُكــْم  الِْكتــاَب بِاْلَــّقِ ُمَصّدِ
ــا  ٍ َجَعلْن

ــّقِ لِــُلّ ــَن اْلَ ــا جــاَءَك ِم ْهواَءُهــْم َعمَّ
َ
نْــَزَل اهلُل َوال تَتَّبِــْع أ

َ
ــا أ ــْم بِم بَيَْنُه
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ــًة واِحــَدةً َولِكــْن ِلَبْلَُوُكــْم  مَّ
ُ
ِمنُْكــْم ِشَْعــًة َوِمنْهاجــاً َولـَـْو شــاَء اهلُل َلََعلَُكــْم أ

ــا  ــْم بِم ــاً َفُينَّبُِئُك ــْم َجِيع ــْراِت إَِلٰ اهللِ َمرِْجُعُك ــتَبُِقوا اْلَ ــْم فَاْس ــا آتاُك ِف م
ُكنُْتــْم فِيــهِ َتَْتلُِفــوَنY )املائــدة: 48(، وبيانــًا الشــتاله عــٰى حقيقــة رشائــع األنبيــاء 
ــا  ــَك َوم ــا إَِلْ وَْحيْن

َ
ِي أ ِــهِ نُوحــاً َوالَّ ٰ ب ــِن مــا َوصَّ ــَن اّلِي َع لَُكــْم ِم يقــول: fَشَ

ــوا فِيــهِ َكــُرَ  قُ قِيُمــوا اّلِيــَن َوال َتَتَفرَّ
َ
ْن أ

َ
يْنــا بـِـهِ إِبْراهِيــَم َوُمــوىٰس وَِعيَســـٰي أ َوصَّ

ٰ الُْمْشـــرِكَِن مــا تَْدُعوُهــْم إَِلـْـهِ اهلُل َيَْتــِي إَِلـْـهِ َمــْن يَشــاُء َوَيْهــِدي إَِلـْـهِ َمــْن  َعَ
نْلــا َعلَيـْـَك  يُنِيــُبY )الشــورٰى: 13(، ويف احتوائــه عــٰى ســائر األشــياء يقــول: fَونَزَّ
ٍء َوُهــدٰى َورَْحَــًة َوبُْشـــرٰى لِلُْمْســلِِمَنY )النحــل: 89(،  ِ َشْ

الِْكتــاَب تِبْيانــاً لـِـُلّ
وخمتصـــر مــا يف اآليــات الســابقة: أنَّ القــرآن حيتــوي عــٰى احلقائــق املبيَّنــة يف الكتــب 
الســاوية وزيــادة، وفيــه كلُّ مــا حيتــاج إليــه البشـــر يف ســره التكامــي نحــو الســعادة 

ــة()32(. ــد واألُصــول العملي مــن ُأســس العقائ
وإنَّ األخــذ باجلامــع التوحيــدي العقــدي - اإليــان بوجــود اهلل تعــاىٰل وتوحيــده 
ق يف ظهــور  وعدلــه - والســلوكي - تطبيــق الشـــريعة -، هــو مــن مجلــة مــا ســيتحقَّ
، وقــد عرضــت الروايــات املعتــرة)33( هلــذا املعنــٰى  اإلمــام املهــديQ، وقيامــه باحلــقِّ
التوحيــدي العــاّم داللــًة يف مســألة صــالة النبــيِّ عيســٰى بــن مريــمQ خلــف اإلمــام 
م وجهــًا مــن وجــوه االجتــاع عــٰى كلمــة ســواء بــني نبــيٍّ  املهــديQ، والتــي ُتقــدِّ
ــة  مــن أهــل الكتــاب وإمــام املســلمني املعصــوم، فــورد: »إنَّ مــن تكرمــة اهلل هلــذه األُمَّ

أنَّ عيســٰى بــن مريــم ُيصــّي خلــف املهــدي«)34(.
وكذلــك ورد هــذا املعنــٰى روايــة يف إخــراج اإلمــام املهــديQ الكتــب الســاوية 
ــٰى  ــاع ع ــة االجت ــة حلقيق ــارة واضح ــة، يف إش ــم الديني ــارٰى وآثاره ــود والنص لليه
ــث  ــدي يبع : »امله ــقِّ ــل احل ــوع إىٰل األص ــده والرج ــاىٰل وتوحي ــود اهلل تع ــان بوج اإلي
ــار  ــن غ ــكينة م ــوت الس ــتخرج تاب ــرة، يس ــه عشـ ــٰى فق ــروم، ُيعط ــال ال ــًا لقت بعث
أنطاكيــة، فيــه التــوراة، التــي أنــزل اهلل عــٰى موســٰى، واإلنجيــل الــذي أنــزل اهلل عــٰى 
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ــم«)35(. ــل بإنجيله ــل اإلنجي ــني أه ــم، وب ــوراة بتوراهت ــل الت ــني أه ــم ب ــٰى، حيك عيس
ر ســبحانه مــن إمهــال وإغفــال التمكــني، فيــا  ــا يف الوجــه الســلبي فقــد حــذَّ وأمَّ
لــو ُتــِرَك األخــذ بــه عمــاًل وطريقــًا، وبــنيَّ آثــار ذلــك وعالقتــه باهلــالك والعــذاب، 

فقــال تعــاىٰل:
ــْم  ــْن لَُه ــْم ُنَمّكِ َ َو ل

َ
ــا أ رِْضن

َ
ــْن أ ــْف ِم ــَك ُنَتَخطَّ ــدٰى َمَع ــِع الُْه ُــوا إِْن نَتَّبِ fَوقال

ــْم ال  ْكَثَُه
َ
ــا َولِكــنَّ أ نَّ ــْن َلُ ــاً ِم ٍء رِزْق ِ َشْ

ــراُت ُكّ ــهِ َثَم ــٰي إَِلْ ــاً ُيْ َحَرمــاً آِمن
َيْعلَُمــوَنY )الَقصــص: 57(.

رِض مــا لـَـْم 
َ
نَّاُهــْم ِف اْل ــْرٍن َمكَّ ْهلَْكنــا ِمــْن َقبْلِِهــْم ِمــْن قَ

َ
لـَـْم يَــَرْوا َكــْم أ

َ
fأ

ــْن  ــرِي ِم ــاَر َتْ نْه
َ
ــا اْل ــْدراراً وََجَعلَْن ــْم ِم ــماَء َعلَيِْه ــلَْنا السَّ رَْس

َ
ــْن لَُكــْم َوأ ُنَمّكِ

نا ِمــْن َبْعِدهـِـْم قَْرنــاً آَخرِيــَنY )األنعــام: 6(.
ْ
نَْشــأ

َ
ْهلَْكناُهــْم بُِذنُوبِِهــْم َوأ

َ
َتْتِِهــْم فَأ

ــاراً  بْص
َ
ــْمعاً َوأ ــْم َس ــا لَُه ــهِ وََجَعلْن ــْم فِي نَّاُك ــا إِْن َمكَّ ــْم فِيم نَّاُه ــْد َمكَّ fَولََق

ٍء إِذْ اكنـُـوا  فْئَِدُتُهــْم ِمــْن َشْ
َ
بْصارُُهــْم َوال أ

َ
ْغــٰي َعنُْهــْم َســْمُعُهْم َوال أ

َ
فْئـِـَدةً فَمــا أ

َ
َوأ

ــَتْهزُِؤَنY )األحقــاف: 26(. ـِـهِ يَْس ــوا ب ــْم مــا اكنُ ــُدوَن بِآيــاِت اهللِ وَحــاَق بِِه َيَْح
إنَّ هــذه اآليــات الشـــريفة تعــرض أمــرًا مهــّاً جــّدًا ينبغي عــٰى اإلنســان أن يلتفت 
ــن والتمكــني يف هــذه  إليــه، قبــل فــوات األوان، أاَل وهــو رضورة اســتثار حالــة التمكُّ
ــه باإلغفــال أو عــدم  احليــاة الدنيــا يف حالــة اهلــدٰى وعــدم اإلعــراض عــن ذلــك كلِّ

االعتبــار بــه.
وذلــك ألنَّ التمكــني اإلهلــي، هــو فعــل مجيــع مــا ال يتــمُّ الفعــل إالَّ بــه، وهــو ُيعــرِّ 
ــن يف حالــة اهلــدٰى والزمــان  ة والقــدرة للمؤمنــني مــن التمكُّ عــن مجــع ملصــادر القــوَّ
ر اجتاعــه يف ظــرٍف  ــا يتكــرَّ واملــكان والطاقــات والتدابــر واملعــارف والعقائــد، وقلَّ

مــا إالَّ برشوطــه ومقتضياتــه.
ة  ــة التــي مل تســتثمر ذلــك ووبَّخهــا، واعترهــا ُأمَّ ولــذا عاتــب القــرآن الكريــم األُمَّ
ــْم فِيمــا إِْن  نَّاُه ــْد َمكَّ ــم اهلل تعــاىٰل عليهــا يف التمكــني وآثــاره، fَولََق ــة لنَِع غــر ملتفَّ
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ْغــٰي َعنُْهــْم َســْمُعُهْم 
َ
فْئـِـَدةً فَمــا أ

َ
بْصــاراً َوأ

َ
نَّاُكــْم فِيــهِ وََجَعلْنــا لَُهــْم َســْمعاً َوأ َمكَّ

ٍء إِذْ اكنُــوا َيَْحــُدوَن بِآيــاِت اهللِ وَحــاَق بِِهــْم  فْئَِدُتُهــْم ِمــْن َشْ
َ
بْصارُُهــْم َوال أ

َ
َوال أ

ما اكنُــوا بـِـهِ يَْســَتْهزُِؤَنY )األحقــاف: 26(.
ــمعًا  ــم س ــا هل ــم، وجعلن ــن مّكناه ــؤالء الذي ــا أنَّ ه ــم هن ــرآن الكري ــي الق وحيك
وأبصــارًا وأفئــدًة، ومل يعتــروا هبــا يف اســتثار حالــة التمكــني، ســيحيق هبــم أثــر ذلــك 

ــلبًا ورضرًا. س
ــلوكية،  ــة والس ــد العقدي ــني يف القواع ــمة التمك ــديQ س ــام امله ــنيَّ اإلم ــد ب وق
ــار  ــن، وآث دي ــن واملمهِّ ــاع املنتظِري ــني واألتب ــراك املؤمن ــا يف ح ــا، ورضورهت وأمّهيته
ــة إىٰل  ــة واملوثوق ــه املبارك ــه وتوقيعات ــدٰى مكاتبات ــا، يف إح ــذ هب ــدم األخ ــا، وع إغفاهل
الشــيخ املفيــد، يف خامتــة الكتــاب الثــاين، الــذي أخرجــه إليــه، والتــي ُتعَتــر حقيقــة 
ــاىٰل،  ــة اهلل تع ــٰى طاع ــاع ع ــوب االجت ــاس وج ــٰى أس ــوم ع ــة تق ــة وواقعي موضوعي

:Qــال ــاًل، فق ــك فع ــني ذل ــلوكًا، ومتك ــًا وس قلب
»ولــو أنَّ أشــياعنا وفَّقهــم اهلل لطاعتــه عــٰى اجتــاع مــن القلــوب يف الوفــاء بالعهــد 
لــت هلــم الســعادة بمشــاهدتنا عــٰى  ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا، ولتعجَّ عليهــم، ملــا تأخَّ
حــقِّ املعرفــة، وصدقهــا منهــم بنــا، فــا حيبســنا عنهــم إالَّ مــا يتَّصــل بنــا ممَّــا نكرهــه، 
وال ُنؤثـِـره منهــم، واهلل املســتعان، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، وصلواتــه عــٰى ســيِّدنا 

البشــر النذيــر، حمّمــد وآلــه الطاهريــن وســلَّم«)36()37(.
م معطيــات عقديــة وســلوكية وكونيــة  وإنَّ هــذا املقطــع األخــر مــن املكاتبــة ُيقــدِّ
ــأن  ــر، ب ــن، ومنتظِ ــب كلَّ مؤم ة لتطال ــوَّ ــع، وبق ــصِّ إىٰل الواق ــن الن ــا م ــزاح بقيمه تن

ــايل: ــل يف تلــك املعطيــات، وهــي كالت يتأمَّ
1 - إنَّ توفيــق اهلل تعــاىٰل ألتبــاع اإلمــام املهــديQ يتوقَّــف عــٰى متكني حالــة االجتاع 
ــني  ــد اليق ــاء بعه ــد، والوف ــل والقص ــب - والفع ــة - القل ــاىٰل يف النيَّ ــة اهلل تع ــٰى طاع ع

. بإمامــة اإلمــام املهــديQ، وانتظــاره، والتمهيــد لظهــوره الرشيــف وقيامــه باحلــقِّ
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وإعال ذلك التمكني وتقريره يسهم يف تقريب الفرج، وتعجيل الظهور الرشيف.
ِطيُعــوا اهلَل َورَُســوَلُ َوال تَنازَُعــوا َفَتْفَشــلُوا َوتَْذَهــَب رِيُحُكــْم 

َ
قــال تعــاىٰل: fَوأ

ابِرِيــَنY )األنفــال: 46(. وا إِنَّ اهلَل َمــَع الصَّ َواْصــِرُ
2- إنَّ اإلمــام املهــديQ ُيعلِّــل بوجــٍه مــا، وُيبنيِّ ســبب تأخــر الظهور الشـــريف 

يف قولــه: »فــا حيبســنا عنهــم إالَّ مــا يتَّصــل بنــا ممَّــا نكرهــه، وال ُنؤثـِـره منهــم«.
مــات واملكروهــات  ــه النــاس مــن املحرَّ ــًا مــدٰى تأثــر مــا يرتكب ــا يبــدو جلّي وهن
يف احليلولــة دون وقــوع الفــرج الرشيــف، ملــا لذلــك مــن دخالــة وضعيــة وتكوينيــة 
ــل  ووجوديــة يف تأخــر التغيــر املرتقــب، إذ يــب أن يســبق الظهــور الشـــريف التأهُّ
ــعون  ــلوكهم، يس ــم وس ــني يف عقيدهت ــرادًا، صاحل ــًة وأف ــي، مجاع ــي واملجتمع النفسـ
ــت  ــا إىٰل وق ة يف خطواهت ــدَّ ــٰى ممت ــي تبق ــدل، ك ــقِّ والع ــني للح ــة التمك ــاد حال إىٰل إي

الظهــور الشـــريف، وحتقيــق القيــام املهــدوي.
3 - ختــم اإلمــام املهــديQ لكتابــه وتوقيعــه الشـــريف باالســتعانة بــاهلل تعــاىٰل، 
ل واملكــني، ورضورهتا  ل عليــه، هــو تقديم حلالــة متكــني العقيــدة بأصلهــا األوَّ والتــوكُّ
ــق الدرجــات العاليــة يف اإليــان بــاهلل  اليقينيــة يف حــراك املنتظِريــن املؤمنــني، ممَّــا حُيقِّ
ــة بــاهلل تعــاىٰل،  تعــاىٰل، والتكامــل يف عبادتــه، وطاعتــه. وواقعــًا أنَّ االســتعانة احلقيقي
ــة املعصومــون تــؤيت ُأُكلهــا فــورًا وفعــاًل، وقــد أطلــق هــذه الوســيلة األنبيــاء واألئمَّ

K مــن قبــل، فأثمــرت اســتعانتهم ثمــرًا صاحلــًا.
رَْض هلِلِ 

َ
وا إِنَّ ال ــِرُ ِــاهللِ َواْص ــَتعِيُنوا ب ــهِ اْس ــوىٰس لَِقوِْم ــاَل ُم قــال اهلل تعــاىٰل: fق

ــَنY )األعــراف: 128(. ــُة لِلُْمتَّقِ يُورِثُهــا َمــْن يَشــاُء ِمــْن ِعبــادِهِ َوالْعاقَِب
ــن  ــدَّ م ــبحانه، وال ب ــده س ــه وتوحي ــف عبادت ــي ردي ــاىٰل ه ــاهلل تع ــتعانة ب واالس
 Yإِيَّــاَك َنْعُبــُد ِإَويَّــاَك نَْســَتعُِنf :نــا يوميــًا، ومــرارًا، نقــول االلتفــات إىٰل ذلــك، إذ إنَّ
)الفاحتــة: 5(، يف قــراءة ســورة احلمــد الواجبــة يف الصــالة، وهــذه ثنائيــة عقديــة يــب 

متكينهــا يف نفوســنا وســلوكنا، وأن ال نغفــل عنهــا.
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ويظهــر واقعــًا أنَّ عــدم التمكــني هــو ســبب رئيــس مــن أســباب الغيبــة الكــرٰى 
لإلمــام املهــديQ، وهــو الــذي حيــول دون قيامــه وظهــوره وحتقيــق أغراضــه، وقــد 
ــه: بــنيَّ الســيِّد الشـــريف املرتضـــٰى ذلــك الســبب يف رســالته يف الغيبــة، وقــال مــا نصُّ

ف فيــه فيــا  )الســبب يف الغيبــة هــو إخافــة الظاملــني لــه، ومنعهــم يــده مــن التصـــرُّ
نــًا  ــا ُينَتفــع بــه النفــع الــكّي إذا كان متمكِّ ف فيــه، ألنَّ اإلمــام إنَّ ُجِعــَل إليــه التصـــرُّ
مطاعــًا، خمــّىٰ بينــه وبــني أغراضــه، ليقــود اجلنــود، وحيــارب البغــاة، ويقيــم احلــدود، 
ــإذا حيــل  ــن، ف ــمُّ إالَّ مــع التمكُّ ويســدُّ الثغــور، وينصــف املظلــوم، وكلُّ ذلــك ال يت
بينــه وبــني أغراضــه مــن ذلــك ســقط عنــه فــرض القيــام باإلمامــة، وإذا خــاف عــٰى 
ــترت  ــد اس ــمعًا، وق ــاًل وس ــب عق ــارِّ واج ــن املض ز م ــرُّ ــه، والتح ــت غيبت ــه، وجب نفس
ز مــن  ــْعب، وُأخــرٰى يف الغــار، وال وجــه لذلــك إالَّ اخلــوف والتحــرُّ N يف الشِّ النبــيُّ

.)38() املضــارِّ
ــف  ــي، ورضورة التعري املحــور الثالــث: املقــوم املعــريف العقــي والســلوك العقالئ

ــارًا: باإلمــام املهــديQ حاجــًة وخي
ــا  ــاس مه ــان الن ــان يمع ــا طريق ــي مه ــلوك العقالئ ــة والس ــة العقلي إنَّ املعرف
اختلفــت ألســنتهم وألوانــم، وأديانــم، وذلــك ألنَّ العقــل اإلنســاين هــو واحــد يف 
نوعــه ووظائفــه، ولــه قدراتــه ومســلَّاته وأحكامــه بنحــو مســتقلٍّ يضمــن لــه اعتبــاره 
وحّجيتــه وقيمتــه وعطــاءه. وبنــاًء عــٰى ذلــك ينبغــي أن ُتبنــٰى معرفتنــا باإلمــام املهدي
ل عندنــا طريقــة قويمــة يف التفكــر الصحيــح،  ــٰى تتشــكَّ Q، عــٰى النظــر العقــي حتَّ
ــة  ــة الدول ــهم يف إقام ــح، تس ــل الصال ــديد والفع ــف الس ــتقيم واملوق ــراك املس واحل
املهدويــة املرتقبــة عــٰى ركــن شــديد يف العلــم واملعطيــات واملناهــج والثمــرات، وقــد 
جعــل اهلل تعــاىٰل ســمة العلــم والقــدرة مــن مميِّــزات أوليائــه الصاحلــني، وأساســًا مكينًا 
يف إقامــة احلكــم والنظــام والعــدل بــني النــاس، قــال تعــاىٰل: fَوقــاَل لَُهــْم نَبِيُُّهــْم إِنَّ 
ــُن  ــا َوَنْ ــُك َعلَيْن ــوُن َلُ الُْملْ ٰ يَُك نَّ

َ
ُــوا أ ــاً قال ُــوَت َملِ ــَث لَُكــْم طال ــْد َبَع اهلَل قَ
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َحــقُّ بِالُْملْــِك ِمنْــُه َولـَـْم يُــْؤَت َســَعًة ِمــَن الْمــاِل قــاَل إِنَّ اهلَل اْصَطفــاهُ َعلَيُْكــْم 
َ
أ

 Yْســِم َواهلُل يـُـْؤِت ُملَْكــُه َمــْن يَشــاُء َواهلُل واِســٌع َعلِيــٌم َوزاَدهُ بَْســَطًة ِف الْعِلـْـِم َواْلِ
)البقرة: 247(.

وقــد عــرض الســيِّد حمّمــد باقــر الصــدرG يف كتابــه الشــهر )فلســفتنا( إىٰل مســألة 
ــام الفلســفة اإلســالميَّة وطريقــة التفكــر اإلســالمي  ــة وأمّهيتهــا، وقي املعرفــة العقلي
ــل  الً يف التفكــر اإلنســاين، ومُتثِّ عليهــا بوصفهــا معرفــة بشـــرية جامعــة، ومقياســًا أوَّ

ــة، وذكــر: حجــرًا أساســيًا يقــوم عليــه العلــم عنــد النــاس عامَّ
)إنَّ املذهــب العقــي هــو املذهــب الــذي ترتكــز عليــه الفلســفة اإلســالميَّة 
ــرية يف رأي  ــارف البشـ ــم املع ــة، وتنقس ــورة عامَّ ــالمي بص ــر اإلس ــة التفك وطريق
ــة، ونقصــد بالضـــرورة  ــة أو بدهيي العقليــني إىٰل طائفتــني: إحدامهــا معــارف رضوري
ــل، أو  ــب بدلي ــن دون أن تطال ــة م ــة معيَّن ــان بقضيَّ ــرُّ إىٰل اإلذع ــس تضط ــا أنَّ النف هن
ــًا عــن  ــًا غنّي ــان هبــا إيان ــل جتــد مــن طبيعتهــا رضورة اإلي تهــا، ب ترهــن عــٰى صحَّ
كلِّ بيِّنــة واثبــات، كإيانــا ومعرفتهــا بالقضايــا اآلتيــة: )النفــي واإلثبــات ال يصدقــان 
ة ال  معــًا يف يشء واحــد(، )احلــادث ال يوجــد مــن دون ســبب(، )الصفــات املتضــادَّ
تنســجم يف موضــوع واحــد(، والطائفــة األُخــرٰى معــارف ومعلومــات نظريــة، فــإنَّ 
تهــا إالَّ عــٰى ضــوء معــارف ومعلومــات  ــا ال تؤمــن النفــس بصحَّ ة مــن القضاي عــدَّ
ســابقة، فيتوقَّــف صــدور احلكــم منهــا يف تلــك القضايــا عــٰى عمليــة تفكر واســتنباط 
ــح أنَّ احلجــر األســايس للعلــم  للحقيقــة مــن حقائــق أســبق، فاملذهــب العقــي ُيوضِّ
ــة  ــات الفوقي ــوم البني ــاس تق ــك األس ــٰى ذل ــة، وع لي ــة األوَّ ــات العقلي ــو املعلوم ه

ــة(. ــات الثانوي ــّمٰى باملعلوم ــي ُتس ــاين الت ــر االنس للفك
ــة التفكــر هبــا،  ــة وعلمي ــة العقلي ــٰى مــن املعرف ــات وثمــرات تتأّت مG معطي ــدَّ وق

ومنهــا:
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ــة  ــارف العقلي ــو املع ــة ه ــورة عامَّ ــري بص ــر البشـ ل للتفك ــاس األوَّ الً: أنَّ املقي أوَّ
الضـــرورية، فهــي الركيــزة األساســية، التــي ال ُيســتغنٰى عنهــا يف كلِّ جمــاٍل، ويــب 
ــة كلِّ فكــرة وخطؤهــا عــٰى ضوئهــا، ويصبــح بموجــب ذلــك ميــدان  أن ُتقــاس صحَّ
ــز الفكــر البشـــري  ــه ُيهِّ املعرفــة البشـــرية أوســع مــن حــدود احلــسِّ والتجربــة، ألنَّ
ــق للميتافيزيقــا والفلســفة  ة مــن حقائــق وقضايــا وحُيقِّ بطاقــات تتنــاول مــا وراء املــادَّ
ــه ُيبِعــد مســائل  العاليــة إمــكان املعرفــة، وعــٰى عكــس ذلــك املذهــب التجريبــي فإنَّ
ــا  ــدُّ إليه ــة، وال يمت ــع للتجرب ــائل ال ختض ــا مس ــث، ألنَّ ــال البح ــن جم ــا ع امليتافيزيق
ــة  ــد فيهــا، مــن نفــي أو إثبــات مــا دامــت التجرب احلــسُّ العلمــي، فــال يمكــن التأكُّ

هــي املقيــاس األســايس الوحيــد، كــا يزعــم املذهــب التجريبــي.
ــة إىٰل قضايا  ج مــن القضايــا العامَّ وثانيــًا: أنَّ الســر الفكــري يف رأي العقليــني يتــدرَّ

أخــّص منها، مــن الكّليــات إىٰل اجلزئيــات)39(.
ــاًل  ــًا موِص ــًا قوي ــح وطريق ــر الصحي ــًا للتفك ــة أساس ــة العقلي ــت املعرف وإذا كان
ــر  ــع اآلخ ــي م ــٰى أن نلتق ــادرون ع ــا ق ن ــي أنَّ ــذا يعن ــا، فه ــان هب ــق واإلذع للحقائ
املختلــف معنــا يف عقيدتــه ومنهــج معرفتــه لقيــًا مقياســية ُتبــنيِّ إمــكان أخــذ العقيــدة 
الدينيــة بالعقــل تصــّورًا وتصديقــًا، وأنَّ األخــذ والتلّقــي ال ينحصـــر بمذهــب جتريبي 
أو حــّي رصف أو غــره ممَّــا يضيــق اخلنــاق عــٰى قبــول احلقيقــة واإليــان هبــا، وبفعل 
ــة بقســميها البدهيــي والنظــري يمكــن االجتــاع  اجلامــع البشـــري يف املعرفــة العقلي
ــام  ــوم يف قي ــة إىٰل املعص ــي رضورة احلاج ــاف، وه ــة املط ــدة يف ناي ــة واح ــٰى نتيج ع
الدولــة العادلــة، وألنَّ العلــم والعقــل يتكّفــالن بتصحيــح الرؤيــة والتصــّور واحلكــم 
نْــزَِل إَِلْــَك ِمــْن 

ُ
ِي أ ــَم الَّ ــوا الْعِلْ وتُ

ُ
ِيــَن أ ــَرٰى الَّ عنــد الشــبهات، قــال تعــاىٰل: fَوَي

ــقَّ َوَيْهــِدي إِٰل ِصاِط الَْعزِيــزِ اْلَِميــِدY )ســبأ: 6(. َرّبـِـَك ُهــَو اْلَ
ــّورًا يف  ــا تص ــت لن م ــة قدَّ ــدة املهدوي ــورة يف العقي ــرة واملأث ــات املعت وإنَّ الرواي
املعرفــة العقليــة والفهــم العقــدي الثبــويت مــا يمكــن أن تكــون معــه احلقائــق الدينيــة 
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ــك ألنَّ  ــًا، وذل ــًا وإيان ــي إذعان ــر البدهي ــة األم ــة بمنزل ــرة واملرتقب ــودة واملنتظ املوع
ــدَّ أن  ــت، ال ب ــريف ثاب ــي ومع ــاس علم ــٰى أس ــوم ع ــة تق ــة والصادق ــق احلقَّ احلقائ
ُيدركــه اإلنســان يف نفســه وعقلــه وإن أنكــره بلســانه أو برهانــه زعــًا وزورًا، fَولَئـِـْن 
ْكَثُُهــْم 

َ
رَْض َلَُقولُــنَّ اهلُل قُــِل اْلَْمــُد هلِلِ بـَـْل أ

َ
ــماواِت َوال ْلَُهْم َمــْن َخلَــَق السَّ

َ
َســأ

ال َيْعلَُمــوَنY )لقــان: 25(.
ففي رواية رواها أبو خالد الكابي عن اإلمام عيِّ بن احلسنيQ أنَّه قال:

ــن  ــه واملنتظِري ــه القائلــني بإمامت ــي -، إنَّ أهــل زمــان غيبت ــد - الكاب ــا خال ــا أب »ي
لظهــوره أفضــل ]مــن[ أهــل كلِّ زمــان، ألنَّ اهلل تبــارك وتعــاىٰل أعطاهــم مــن العقــول 
ــم  ــاهدة، وجعله ــة املش ــم بمنزل ــة عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام واملعرف واألفه
ــك  ــيف، ُأولئ ــول اهللN بالس ــدي رس ــني ي ــن ب ــة املجاهدي ــان بمنزل ــك الزم يف ذل
( رّسًا وجهــرًا«. املخِلصــون حّقــًا وشــيعتنا صدقــًا، والدعــاة إىٰل ديــن اهلل )عــزَّ وجــلَّ

وقال عيُّ بن احلسنيQ: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)40(.
ــام  ــود اإلم ــوب وج ــان بوج ــاس اإلي ــٰى أس ــي ع ــريف والعق م املع ــوِّ ــي املق ويبتن
املعصــوم، ووجــوب معرفتــه، بعــد أصــل اإليــان بوجــود اهلل تعــاىٰل وتوحيــده، وبعثته 
للنبــيِّ األكــرمN، وبقــاء عقيدتــه ورشيعتــه إىٰل يــوم القيامــة دينــًا قيِّــًا وهاديــًا. وهــذا 
األســاس هــو مرتابــط يف املنتظــم والبنــاء مــع بقيــة ُأصــول الديــن مــن العــدل واملعــاد 
ــات  ــدت الرواي ــد أكَّ ــة. وق ــراض العقالئي ــة واألغ ــة اإلهليَّ ــًا يف احلكم ــًا مكين ترابط
ــه قــال: »ال يكــون  املعتــرة هــذا الرتابــط املنتظــم، يف روايــة عــن اإلمــام الباقــرQ أنَّ
ــه  ــردَّ إلي ــه وي ــام زمان ــم وإم ــة كلَّه ــوله واألئمَّ ــرف اهلل ورس ــٰى يع ــًا حتَّ ــد مؤمن العب

ل؟«)41(. وُيســلِّم لــه«، ثــّم قــال: »كيــف يعــرف اآلخــر وهــو يهــل األوَّ
م املعــريف، وذلــك يف مــا رواه ثقــة  ونبَّهــت الروايــات الصحيحــة عــٰى هــذا املقــوِّ
 :Qاإلســالم الكلينــي يف الــكايف - يف الصحيــح - عــن زرارة، قــال: قلــت أليب جعفر
أخــرين عــن معرفــة اإلمــام منكــم واجبــة عــٰى مجيــع اخللــق؟ فقــال: »إنَّ اهلل تعــاىٰل 
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ــة اهلل عــٰى خلقــه يف أرضــه، فمــن  بعــث حمّمــدًاN إىٰل النــاس أمجعــني رســوالً، وحجَّ
قــه، فــإنَّ معرفــة اإلمــام منـّـا واجبــة  آمــن بــاهلل وبمحّمــدN رســول اهلل، واتَّبعــه وصدَّ
هــا، فكيــف  قــه ويعــرف حقَّ عليــه، ومــن مل يؤمــن بــاهلل ورســوله، ومل يتَّبعــه ومل ُيصدِّ

هــا؟«)42(. يــب عليــه معرفــة اإلمــام وهــو ال يؤمــن بــاهلل ورســوله ويعــرف حقَّ
ــوب  ــي لوج م العق ــوِّ ــدٰىG املق ــم اهل ــٰى عل ــريف املرتضـ ــيِّد الشـ ــنيَّ الس ــد ب وق
ــة يف كلِّ  ــوب اإلمام ــٰى وج ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــال: )أمَّ ــة، فق ــا عامَّ ــة ورضورهت اإلمام
ــم  ــا نعل ــة، فإّن ــول الصحيح ــوز يف العق ــرورة، ومرك ــٰى الضـ ــيٌّ ع ــو مبن ــان، فه زم
ــرًا  علــًا - ال طريــق للشــكِّ عليــه وال جمــال - أنَّ وجــود الرئيــس املطــاع املهيــب مدبِّ
فًا أردع عــن القبيــح وأدعــٰى إىٰل احلســن، وأنَّ التهــارج بــني النــاس والتباغــي  ومتصـــرِّ
ــا أن يرتفــع عنــد وجــود مــن هــذه صفتــه مــن الرؤســاء أو يقــلُّ وينــزر، وأنَّ النــاس  إمَّ
عنــد اإلمهــال وفقــد الرؤســاء وعــدم الكــراء يتتابعــون يف القبيــح، وتفســد أحواهلــم 
وينحــلُّ نظامهــم، وهــذا أظهــر وأشــهر مــن أن ُيــَدلَّ عليــه، واإلشــارة فيــه كافيــة()43(.
ــر  ــر والتأث ــيس والتغي ــة يف التأس ــة واألخالقي ــمته العقلي ــريف يف س م املع ــوِّ واملق

ــا: ــني، مه ــن رئيس ــق بمرتكزي يتحقَّ
ل: مرتكز احلكمة النظرية: األوَّ

ــه  ــه ومعرفت ــة، كعلم ــم ومعرف ــن عل ــان م ــوزه اإلنس ــا حي ــاس م ــٰى أس ــوم ع ويق
 . ــقِّ ــه باحل ــوره وقيام ــوب ظه ــانQ، ووج ــام الزم ــود إم ــاىٰل، ووج ــود اهلل تع بوج
ــة. ــارف االعتقادي ــة يف املع ــم، وخاصَّ ــم والتعلُّ ــة التعلي ــة بقابلي ــذه احلكم ــاز ه ومتت

الثاين: مرتكز احلكمة العملية:
وهــي التــي يعــرف هبــا اإلنســان مــا مــن شــأنه أن يفعلــه بإرادتــه، ويرجــع أســاس 

ذلــك إىٰل األخــالق والقيــم، والتــي يــب أن يتخلَّــق هبــا اإلنســان يف حياتــه)44(.
ــاء املعــريف  ــة هلــا أثرمهــا الواقعــي يف البن ــة والعملي وإنَّ مرتكــَزي احلكمــة النظري
ــًا،  ــلوكًا وأخالق ــرًا وس ــاًل وفك ــاّم عق ــاين الع ــراك اإلنس ــم احل ــي ملنتظ واألخالق
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ــن معهــا اإلنســان املؤمــن يف نفســه وجمتمعــه مــن اإلصــالح والتغيــر  واللتــان يتمكَّ
ــًة يف البعــد  والتمهيــد، وبنحــو الطريــق املوصــل إىٰل املطلــوب عقيــدًة ومنهاجــًا وخاصَّ
ــدي  ــد مه ــيخ حمّم ــا الش ــق عليه ــد أطل ــه. وق ــدل وتطبيق ــط الع ــد بس ــي، بع العم
النراقــي صاحــب كتــاب جامــع الســعادات الشــهر اســَمي: العقــل النظــري )احلكمة 
النظريــة(، والعقــل العمــي )احلكمــة العمليــة(، واملعــرِّ عنــه بالفضيلــة والرذيلــة يف 

ــه: ــٰى األخالقــي، وذكــر مــا نصُّ فهــا باملعن اصطــالح علــاء األخــالق، وعرَّ
ــن  ــٍد م ــم أنَّ كلَّ واح ــل. اعل ــل والرذائ ــدِرك للفضائ ــو امُل ــري، ه ــل النظ )العق
ل، فمــن حيــث  ــا األوَّ العقــل العمــي والعقــل النظــري، رئيــس مطلــق مــن وجــه. أمَّ
ــا  ــٰى العاقلــة عــٰى النحــو األصلــح موكــول إليــه. وأمَّ إنَّ اســتعال مجيــع القــوٰى حتَّ
الثــاين، فمــن حيــث إنَّ الســعادة القصــوٰى وغايــة الغايــات، أعنــي التحــّي بحقائــق 
املوجــودات مســتندة إليــه. وأيضــًا إدراك مــا هــو اخلــر والصــالح مــن شــأنه، فهــو 

ــه. فات املرشــد والدليــل للعقــل العمــي يف ترُّ
ح  وقيــل: إنَّ إدراك فضائــل األعــال ورذائلهــا مــن شــأن العقــل العمــي، كــا رصَّ
ــة يف  ــتنباط اآلراء الكّلي ــي اس ــل العم ــال العق ــه: إنَّ ك ــفاء بقول ــيخ يف الش ــه الش ب
ــة يف  ــهورات املطابق ــٰى املش ــاء ع ــه االبتن ــٰى وج ــال ع ــن األع ــل م ــل والرذائ الفضائ

ــة. ة النظري ــوَّ ــال الق ــق بك ــان متعلِّ ــك الره ــق ذل ــان، وحتقي ــع للره الواق
ــا هــو مــن العقــل النظــري، فهــو بمنزلــة  واحلــقُّ أنَّ مطلــق اإلدراك واإلرشــاد إنَّ
ــذ املمــي إلشــاراته، ومــا ينفــذ فيــه  املشــر الناصــح، والعقــل العمــي بمنزلــة املنفِّ

ة الغضــب والشــهوة()45(. اإلشــارة، فهــو قــوَّ
ــكالم  ــاء ال ــر عل ــة نظ ــن وجه ــران، م ــان آخ ــي معني ــري والعم ــني النظ وللعقل
ــي  ــريف واألخالق ــاء املع ــل البن ــق يف تكام ــط وثي ــا تراب ــني -، هل ــدة - املتكلِّم والعقي
والشـــرعي يف حــراك اإلنســان املؤمــن، وامتثالــه لتكاليفــه العقدية والشـــرعية، وحاملا 
ــه ســيثبت عــٰى  ــًا(، فإنَّ ــًا( وفعــاًل وُخُلقــًا )عملي ــف، عقــاًل )نظري ك هبــا املكلَّ يتحــرَّ

ــًا. ــًا وأخالق ــوب، رشع ــوالً إىٰل املطل ــًة، ووص ــلوكًا وهداي ــتقيم، س ــراط املس ال
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ــة يدخــل يف قــوام اإلنســان  ــة والعملي ــة ترابــط مكــني بــني احلكمتــني النظري فَثمَّ
الصالــح وســعيه لتحقيــق أغراضــه مــن إقامــة العــدل بدولــة أو جمتمــع أو بالنفــس، 
ويتجــّىٰ هــذا الرتابــط الوثيــق يف أنَّ )العقــل النظــري هــو العقــل امُلــدِرك للواقعيــات، 
ــل  ــرٰى، كإدراك العق ــة ُأخ ــط مقّدم ــل، إالَّ بتوسُّ ــام العم ــر يف مق ــا تأث ــس هل ــي لي الت
ــة  ــط مقّدم ــًا دون توسُّ ــرًا عملي ــتتبع أث ــذا اإلدراك ال يس ــإنَّ ه ــاىٰل، ف ــود اهلل تع لوج
ُأخــرٰى كإدراك حــقِّ املولويــة )احلقيقيــة(، وأنَّ اهلل تعــاىٰل هــو املــوىٰل احلقيــق بالطاعــة، 
ــن  ــراد م ــي. وامل ــر عم ــتتبعًا ألث ــاىٰل مس ــود اهلل تع ــل لوج ــون إدراك العق ــٍذ يك وحينئ
ــظ عــن إيقاعه،  العقــل العمــي هــو امُلــدِرك ملــا ينبغــي فعلــه وإيقاعــه أو تركــه، والتحفُّ
فالعــدل مثــاًل ممَّــا ُيــدِرك العقــل حســنه وانبغــاء فعلــه، والظلــم ممَّا ُيــدِرك العقــل قبحه 
وانبغــاء تركــه. وهــذا مــا ُيعــرَّ عنــه أنَّ حســن العــدل وقبــح الظلــم مــن ُمــدَركات 
العقــل العمــي، وذلــك ألنَّ املميِّــز للعقــل العمــي هــو نــوع امُلــدَرك، فلــاَّ كان امُلــدَرك 

ــه ُمــدَرك بالعقــل العمــي()46(. مــن قبيــل مــا ينبغــي فعلــه أو تركــه فهــذا يعنــي أنَّ
م الســلوك العقالئــي، فهــو اآلخــر ُيمثِّــل ميــاًل عاّمــًا عمليــًا ومشـــروعًا  ــا مقــوِّ وأمَّ
ــة ونحلــة، مســلمني وغــر مســلمني، يف رضورة أن تقــوم الدولــة العادلــة  عنــد كلِّ ملَّ
ــني  ــتهرت ب ــا اش ــذه )قضاي ــة، وه ــقِّ والفضيل ــدل واحل ــالح والع ــس الص ــٰى ُأس ع
ــة،  ــة خاصَّ ــم، أو طائف ــالء، أو أكثره ــع العق ــد مجي ــا عن ــق هب ــاس، وذاع التصدي الن
وُتعــَرف باملشــهورات باملعنــٰى األخــّص أو املشــهورات الصـــرفة، وهــي أحــّق بصدق 
ــا القضايــا التــي ال عمــدة هلــا يف التصديــق إالَّ الشــهرة،  وصــف الشــهرة عليهــا، ألنَّ

وعمــوم االعــرتاف هبــا، كحســن العــدل، وقبــح الظلــم()47(.
م يتبــنيَّ أنَّ التعريــف باإلمــام املهــديQ ووجــوب وجــوده بوصفــه إمام  وممَّــا تقــدَّ
الزمــان واإلنســان، وحتميــة ظهــوره وقيامــه باحلــقِّ دولــًة ومنهجــًا وســبياًل، يتوقَّــف 
ــة يف  ــة والعقالئي ــة والعقلي ــة املعرفي ــمتها العقدي ــة يف س ــات البنيوي م ــق املقوِّ ــٰى حتقُّ ع
ــر وغــر املعتِقــد، وتعزيــز ُبعــد احلاجــة الوجوديــة إليــه اعتقــادًا  نفــس املعتِقــد املنتظِ
 Gــارًا، وأنَّ غيبتــه ال توجــب االســتغناء عنــه، وقــد ذكــر شــيخ الطائفــة املفيــد وخي
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ــًا، فعــدم احلضــور  ــو كان غائب ة ول ــأنَّ احلاجــة إىٰل اإلمــام - املهــديQ - مســتمرَّ )ب
ــور  ــدم حض ــا أنَّ ع ــوده، ك ــن وج ــتغناء ع ــب االس ــه ال يوج ــال ب ــدم االتِّص وع
ــول  ــدم حص ــع ع ــه، وم ــض عن ــتغناء املري ــؤّدي إىٰل اس ــض ال ُي ــد املري ــدواء عن ال
الدليــل ال يســتغني املتحــرِّ عنــه، بــل هــو بحاجــة إليــه وإن كان مفقــودًا لــه، ثــّم لــو 
الُتــِزَم باالســتغناء عنــد الغيبــة للــزم عــدم احلاجــة إىٰل األنبيــاء عنــد غيباهتــم، كغيبــة 
ة أيــام، وغيبــة موســٰى  N يف ِشــعب أيب طالــب ثــالث ســنني، ويف الغــار ِعــدَّ النبــيِّ
ــه  ــزم ب ــا ال يلت ــذا ممَّ ــوت، وه ــن احل ــسQ يف بط ــة يون ــات، وغيب Q يف امليق ــيِّ النب

ــل وال أيُّ شــخص مــّي يعتقــد برســالة ســاوية()48(. مســلم، ب
وإنَّ احلاجــة الوجوديــة إىٰل اإلمــام املعصــوم - اإلمــام املهــديQ - إنَّــا جتــب عقاًل، 
ألنَّ وجــودهQ هــو رضوري والزم يف نظاَمــي التكويــن والتشـــريع معــًا، إذ )االلتــزام 
ــود  ــزام بوج ــة الت ــة احلقيقي ــكام الواقعي ــًا لأح ــه تبليغ ــن عصمت ــدَّ م ــن ال ب ــود م بوج
ــغ لأحــكام وإن كانــت تعبديــة، ومــن البــنيِّ  د مبلِّ اإلمــام، دون االلتــزام بوجــود جمــرَّ
، مــن كان شــأنه شــأن النبــيِّ يف تبليــغ األحــكام الواقعيــة،  أنَّ الــالزم قيامــه مقــام النبــيِّ
ــتدعي  ــا يس ــٰى طبقه ــكام ع ــل األح ــٰى جع ــة ع ــة الباعث ــح الواقعي ــال املصال ألنَّ إيص
ــول، وإذ  ــد الرس ــا بع ــن ُيبلِّغه ــب م ــي نص ــك يقتضـ ــا، كذل ــول لتبليغه ــال الرس إرس
العــارف باملعــارف اإلهليَّــة ال يكــون إالَّ ذا نفــس قدســية متَّصلــة باملبــادئ العاليــة، وال 
ُيعــَرف مثلــه إالَّ بالنــصِّ عليــه مــن اهلل تعــاىٰل، أو مــن الرســول، أو إمــام مثلــه، فيجــب 
ــة املقصــودة مــن  ــهN. ومــن الواضــح أنَّ الغاي نصبــه عــٰى اهلل تعــاىٰل، عــٰى لســان نبيِّ
ــق  ــة، والتخلُّ ــة املعــارف الربوبي ــرائع عــٰى معرف ــل مــن تشـــريع الشـ خلــق اخللــق، ب
ــق  ــي املتخلِّ ــارف اإلهل ــذا الع ــل ه ــود مث ــب وج ــة ي ــال حمال ــة، ف ــالق اإلهليَّ باألخ
ــل األعــال أيضــًا مقّدمــة لأحــوال، وهــي مقّدمــة للمعــارف،  بأخــالق اهلل تعــاىٰل، ب

ــَد اهلل«)49()50(. ــا مــا ُعبِ ــِرَف اهلل، ولوالن ــا مــا ُع ــذا ورد عنهــم: »لوالن ول
*   *   *
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 /3 ط   /164  :24 املجلــي  األنــوار/  بحــار    .1

1403هـــ؛ تأويــل اآليــات/ رشف الدين احلســيني 

.571  :2

2.  الغيبة/ الطويس: 457/ ط 1/ 1411هـ/ قم.

ــر  ــام جعف ــد اهلل اإلم ــن أيب عب ــر، ع ــن أيب بص 3.  ع

ــال:  ــمQ، فق ــن القائ ــألته ع ــال: س ــادقQ، ق الص

ــت«،  ــت ال ُنوقِّ ــل بي ــا أه ــون، إّن ــذب الوّقات »ك

تــني«.  ثــّم قــال: »أبــٰى اهلل إالَّ أن خُيِلــف وقــت املوقِّ

ــاين: 305/ ط 1/ 1422هـــ. ــة/ النع )الغيب

Q: »انتظــروا  4.  روي عــن أمــر املؤمنــني اإلمــام عــيٍّ

الفــرج وال تيأســوا مــن روح اهلل، فــإنَّ أحــبَّ 

( انتظــار الفــرج«، وقال األعــال إىٰل اهلل )عــزَّ وجــلَّ

وا إِنَّ  Q يف قولــه تعــاىٰل: fاْســَتعِيُنوا بـِـاهللِ َواْصــِرُ

األَْرَض هللِِ ُيوِرُثهــا َمــْن َيشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َواْلعاقَِبــُة 

لِلُْمتَّقِــَنY )األعــراف: 128(: »ال تعاجلــوا األمــر 
ــد  ــم األم ــنَّ عليك ــوا، وال يطول ــه فتندم ــل بلوغ قب

»اآلخــذ بأمرنــا   :Qفتقســوا قلوبكــم«، وقــال

ــا  ــر ألمرن ــدس، واملنتظ ــرة الق ــدًا يف حظ ــا غ معن

ط بدمــه يف ســبيل اهلل«. )بحــار األنــوار/  كاملتشــحِّ

ــي 52: 123/ ط 3/ 1403هـــ(. املجل

341/ ط 3/ 1388هـــ/  الكلينــي 1:  الــكايف/    .5

طهــران.

ــد الروايــات أنَّ الســفياين بعــد معركــة قرقيســيا  6.  ُتؤكِّ

 ،Qــه جيشــه إىٰل العــراق، فعــن اإلمــام الباقــر ُيوجِّ

قــال: »فيلتقــي الســفياين باألبقــع فيقتتلــون، فيقتلــه 

الســفياين ومــن معــه، ثــّم يقتــل األصهــب، ثــّم ال 

ــرُّ  ــراق، ويم ــو الع ــال نح ــة إالَّ اإلقب ــه مهَّ ــون ل يك

ــن  ــا م ــل هب ــا، فُيقَت ــون هب ــيا فيقتتل ــه بقرقيس جيش

اجلّباريــن مائــة ألــف، ويبعــث الســفياين جيشــًا إىٰل 

ــة/  ــر: الغيب ــًا«. انظ ــبعون ألف ــم س هت ــة وعدَّ الكوف

ــاب 14/ ح 67. ــاين: 289/ ب النع

ــه قــال: »يــا أبــا  7.  روي عــن اإلمــام حمّمــد اجلــوادQ أنَّ

ــدي،  ــو امله ــا ه ــم منّ ــراوي(، إنَّ القائ ــم )ال القاس

الــذي يــب أن ُينَتظــر يف غيبتــه وُيطــاع يف ظهــوره، 

ــدًا  ــث حمّم ــذي بع ــدي، وال ــن ول ــث م ــو الثال وه

ــن  ــَق م ــو مل يب ــه ل ــة، إنَّ ــا باإلمام ن ة وخصَّ ــوَّ بالنب

ل اهلل ذلــك اليــوم حتَّــٰى خيــرج  الدنيــا إالَّ يــوم لطــوَّ

فيــه فيمــأ األرض قســطًا وعــدالً كــا ُمِلَئــت ظلــًا 

ــه أمــره  ــح ل وجــورًا، وإنَّ اهلل تبــارك وتعــاىٰل لُيصِل

ــٰىQ، إذ  ــه موس ــر كليم ــح أم ــا أصل ــة، ك يف ليل

 .» ــيٌّ ــو نب ــع وه ــارًا فرج ــه ن ــس ألهل ــب ليقتب ذه

)كفايــة األثــر/ اخلــّزاز القّمــي: 281/ 1401هـ/ 

قــم(.

8.  نــج البالغــة/ الشــيخ حمّمــد عبــده 1: 36/ ط 1/ 

بــروت.

ــور  ــراد بحض ــل: امل ــارض«، قي ــور احل ــوال حض 9.  »ل

احلــارض مــن حضـــر لبيعــة اإلمــام باخلالفــة مــن 

ــول  ــراد حل ــل امل ــل: ب ــار، وقي ــن واألنص املهاجري

تــه رســول اهلل لقتــال اإلمــام  الوقــت الــذي وقَّ

ــارض  ــور احل ــراد بحض ــا أنَّ امل ــده، ويف رأين ــن بع م
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الوضــع احلــارض، وهــو الفســاد الــذي كان ســائدًا 

ــة بوجــود النــارص«  ومنتشـــرًا آنــذاك. »وقيــام احلجَّ

ــة وال عــذر عنــد اهلل تعــاىٰل ملــن يســكت  أي ال حجَّ

ــارصه  ــن ين ــد م ــالل، إذا وج ــاد والض ــن الفس ع

يف  الفســاد  رأٰى  أن  بعــد   Qواإلمــام ويــؤازره، 

األرض، وبعــد أن عرضــت عليــه اخلالفــة أصبــح 

مــن واجبــه أن يقبــل وينهــض، ويــردع املفســدين، 

ــٰى  ــذ اهلل ع ــا أخ ــلمني. »وم ــح املس ــٰى مصال ويرع

ــة ظــامل، وال ســغب  العلــاء أن ال يقــاّروا عــٰى كظَّ

مظلــوم«، بعــد أن قــال اإلمــامQ: إنَّ إنــكار املنكــر 

ــة إذا وجــد املنكــر املنــارص  حتــم وواجــب، بخاصَّ

واملــؤازر، بعــد هــذا أشــار إىٰل الدليــل القاطــع عــٰى 

ــبحانه  ــو أنَّ اهلل س ــزوم، وه ــوب والل ــذا الوج ه

قــد أخــذ عــٰى العلــاء عهــدًا أن يكونــوا للمظلــوم 

عونــًا، وعــٰى الظــامل حربــًا...، ومعنــٰى كظَّــة الظــامل 

ــه يف  ــن متادي ــام ع ــا اإلم ــٰى هب ــمه، وكنّ ــه وبش ختمت

العتــوِّ والطغيــان، ومعنــٰى ســغب املظلــوم جوعــه 

وبؤســه«. )يف ظــالل نــج البالغــة/ حمّمــد جــواد 

مغنيــة 1: 98/ ط 1/ 1427هـــ(.

ــة  ــية واالجتاعي ــة السياس ــن احلال ــر ع ــي تعب 10.  وه

ــدرة  ــدٰى ق ــارص، وم ــدويل املع ــع ال ــة والواق لُأمَّ

ــي. ــتعدادها النف ــة واس ــا الذاتي ــة يف إمكاناهت األُمَّ

َيْأتُِكــْم  َومَلَّــا  ـَة  اجْلَنَـّ َتْدُخُلــوا  ْن 
َ
أ َحِســبُْتْم  ْم 

َ
fأ   .11

ــاُء  ــْتُهُم اْلَبْأس ــْم َمسَّ ــْن َقْبِلُك ــْوا ِم ــَن َخَل ِذي ــُل الَّ َمَث

ِذيــَن  ُســوُل َوالَّ اُء َوُزْلِزُلــوا َحتَّــٰى َيُقــوَل الرَّ ـــرَّ َوالضَّ

آَمنُــوا َمَعــُه َمتــٰى َنْصـــُر اهللِ َأال إِنَّ نَْصـــَر اهللِ 

ــرة: 214(. ــٌبY )البق قَرِي
باقــر  حمّمــد  الســيِّد  املهــدي/  حــول  بحــث    .12

الصــدر: 117/ ط 1/ 1417هـــ/ مركــز الغديــر 

اإلســالميَّة. للدراســات 

ــدوق: 378/  ــة/ الص ــام النعم ــن ومت ــال الدي 13.  ك

ــم. ــالمي/ 1405هـــ/ ق ــرش اإلس ــة الن س مؤسَّ

احِلاِت  ِيــَن آَمنـُـوا ِمنُْكْم َوَعِمُلــوا الصَّ f  .14وََعــَد اهلُل الَّ

ِذيــَن ِمــْن  َلَيْســَتْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَرِض َكــَا اْســَتْخَلَف الَّ

ــِذي اْرَتضـــٰى هَلـُـْم  نَــنَّ هَلـُـْم ِدينَُهــُم الَّ َقْبِلِهــْم َوَلُيَمكِّ

ــي ال  ــًا َيْعُبُدوَننِ ــْم َأْمن ــِد َخْوفِِه ــْن َبْع ــْم ِم َلنَُّه َوَلُيَبدِّ

ُيْشـــِرُكوَن يِب َشــْيئًا َوَمــْن َكَفــَر َبْعــَد ذلـِـَك َفُأولــئَِك 

ُهــُم الْفاِســُقوَنY )النــور: 55(.
ــدوق: 320/  ــة/ الص ــام النعم ــن ومت ــال الدي 15.  ك

ــم. ــالمي/ 1405هـــ/ ق ــرش اإلس ــة الن س مؤسَّ

ــًا بحســب حــذف متعلِّقــه وصــوره  ــان مطلق 16.  اإلي

ــليم  ــق والتس ــان والتصدي ــو اإلذع ــًا ه اصطالح

، بدءًا  قلبــًا وعقــاًل بُأصــول الديــن واالعتقــاد احلــقِّ

باإليــان بوجــود اخلالــق - اهلل تعــاىٰل -، وتوحيــده 

ــة  ــدN وإمام ــم حمّم ــيِّ اخلات ة النب ــوَّ ــان بنب واإلي

واالعتقــاد  ونّصــًا،  نصبــًا  املعصومــني  ــة  األئمَّ

ــة. ــوم القيام ــاد ي ــي، واملع ــدل اإلهل بالع

جوهــر  عالجــًا  ل  األوَّ املحــور  هــذا  ويتنــاول   

وعقديــًا  نفســيًا  البنيــوي  وأساســه  اإلنســان 
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وفكريــًا، إذ إنَّ أغلــب اإلشــكاليات التــي تواجهــه 

ــه إن مل  ت ــان أو قلَّ ــف اإلي ــبب ضع ــون بس ــا تك إنَّ

يكــن عدمــه، وهــذا مــا يعــل اإلنســان يعــاين مــن 

ــكار أو  ــا اإلن ــكيك، أو ربَّ ــكِّ والتش ــاالت الش ح

حتَّــٰى الكفــر أو اجلحــود.

ــم  ــكلة احلك ــي ومش ــام العامل ــة )النظ ــاء الدول 17.  بن

واإلدارة يف القرن احلادي والعشـــرين(/ فرانســيس 

ــاب  ــة: جم ــه إىٰل العربي ــا: 195 و196، نقل فوكويام

ــة الســعودية. اإلمــام، اململكــة العربي

 Q18.  ورد هــذا املعنــٰى يف الروايــة: »إذا قــام القائــم

حكــم بالعــدل، وارتفــع يف أّيامــه اجلــور، وأمنــت 

ــا، وُردَّ كلُّ  ــت األرض بركاهت ــُبل، وأخرج ــه السُّ ب

ــٰى ُيظِهــروا  حــقٍّ إىٰل أهلــه، ومل يبــَق أهــل ديــن حتَّ

اإلســالم ويعرتفــوا باإليــان، أَمــا ســمعت اهلل 

ــماواِت  ْســَلَم َمــْن ِف السَّ
َ
تعــاىٰل يقــول: fَوَلُ أ

رِض َطــواْعً َوَكرْهــاً ِإَوَلْــهِ يُرَْجُعــوَنY ]آل 
َ
َواْل

ــم داود  ــاس بحك ــني الن ــم ب ــران: 83[، وحك عم

وحكــم حمّمــدL، فحينئــٍذ ُتظِهــر األرض كنوزهــا 

ــٍذ  ــم يومئ ــل منك ــد الرج ــال ي ــا، ف ــدي بركاهت وُتب

ه، لشــمول الغنــٰى مجيــع  موضعــًا لصدقتــه وال لــرِّ

املؤمنــني«. )اإلرشــاد/ املفيــد 2: 385/ ط 2/ 

1414هـــ/ بــروت(.

19.  الغيبة/ الطويس: 437/ ط 1/ 1411هـ/ قم.

مــة  ــاد/ العالَّ ــد االعتق ــراد يف رشح جتري 20.  كشــف امل

احلــّي: 436/ ط 15/ 1435هـــ/ قــم.

21.  يف إشــارة منــه وتبنّــي ملذهبــه اجلديــد بعــد ســقوط 

ــا،  ــم يف ُأوروب ــاس للحك ــة كأس ــرعية الديني الشـ

ــة  ــن رشعي ــث ع ــروري البح ــن الضـ ــح م فأصب

د  ــدَّ ــيايس، وتتح ــم الس ــا احلك ــوم عليه ــة يق بديل

عــٰى أساســها مســؤوليات احلاكــم واملحكــوم، 

ــم،  ــٰى كلٍّ منه ــة ع ب ــوق املرتتِّ ــات واحلق والواجب

ــفة  ــن والفالس ري ــن املفكِّ ــد م ــر العدي ــك ظه لذل

ــد  ــي جدي ــاق رشع ــاد ميث ــٰى إي ــوا ع ــن عمل الذي

حيكــم العالقــة بــني الطرفــني، وكان مــن بــني 

الذيــن ســعوا إليــاد هــذا  ريــن  املفكِّ هــؤالء 

ــرة  ــرح فك ــذي ط ــو، ال ــاك روس ــان ج ــاق ج امليث

العقــد االجتاعــي إىٰل جانــب جمموعــة ُأخــرٰى 

ــز،  ريــن التنويريــني أمثــال: تومــاس هوب مــن املفكِّ

ــوك. ــون ل وج

ــة  ــو/ ترمج ــاك روس ــان ج ــي/ ج ــد االجتاع 22.  العق

ــداوي  ــة هن س ــرة/ مؤسَّ ــرت/ ط القاه ــادل زعي ع

ــة/ 2012م. ــم والثقاف للتعلي

23.  األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل/ الشــيخ نــارص 

حة. مــكارم الشــرازي 2: 91/ طبعــة جديــدة منقَّ

ونظــرة  البــرشي  م  التقــدُّ وحركــة  التاريــخ    .24

ــن:  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ حمّم ــالم/ الش اإلس

ســة نــج البالغــة. 96/ ط مؤسَّ

ــي 1: 339/ ط 3/ 1388هـــ/  ــكايف/ الكلين 25.  ال

ــران. طه
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ــن هتديــدًا جّديــًا  26.  )ومــن هنــا يظهــر أنَّ اآليــة تتضمَّ

ــرآن/  ــر الق ــزان يف تفس ــًا(. )املي ــًا صوري ال ختويف

ــة  ــورات مجاع ــي 7: 388/ منش ــيِّد الطباطبائ الس

ــة(. س ــم املقدَّ ــة بق ــوزة العلمي ــني يف احل س املدرِّ

27.  كــال الديــن ومتــام النعمــة/ الصــدوق: 30/ 

ــم. ــالمي/ 1405هـــ/ ق ــرش اإلس ــة الن س مؤسَّ

28.  األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل/ الشــيخ 

نــارص مــكارم الشــرازي 4: 527/ طبعــة جديــدة 

ــة. ح منقَّ

29.  األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل/ الشــيخ نــارص 

149/ طبعــة جديــدة  الشــرازي 11:  مــكارم 

ــة. ح منقَّ

ــر  ــام جعف ــد اهلل اإلم ــن أيب عب ــر، ع ــن أيب بص 30.  ع

ــَد  (: fوََع ــه )عــزَّ وجــلَّ ــٰى قول الصــادقQ يف معن

ــاِت  اِل ــوا الصَّ ــْم وََعِملُ ــوا ِمنُْك ــَن آَمُن ِي اهلُل الَّ
ــَن  ِي ــَتْخلََف الَّ ــا اْس رِض َكَم

َ
ــَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْل لََيْس

ِي اْرتَضـــٰي  ِمــْن َقبْلِِهــْم َوَلَُمّكِــَنَّ لَُهــْم دِيَنُهُم الَّ
ْمنــاً 

َ
أ َخوْفِِهــْم  َبْعــِد  ِمــْن  نَلَُّهــْم  َوَلَُبّدِ لَُهــْم 

ــَر  ــْن َكَف ــيْئاً َوَم ــرُِكوَن ِب َش ــِي ال يُْشـ َيْعُبُدونَ
ــور:  ــُقوَنY )الن ــُم الْفاِس ــَك ُه ولئِ

ُ
ــَك فَأ ِ ــَد ذل َبْع

وأصحابــه«.  القائــم  يف  »نزلــت  قــال:   ،)55

)الغيبــة/ النعــاين: 247/ ط 1/ 1422هـــ/ قــم(.

31.  )وقــد وردت يف اآليــة )55( مــن ســورة النــور نقطــة 

ــَد  ــول: fوََع ــة تق ــاه، فاآلي ــرة باالنتب ــة جدي مهمَّ

ــاِت  اِل ــوا الصَّ ــْم وََعِملُ ــوا ِمنُْك ــنَ آَمُن ِي اهلُل الَّ
اْســَتْخلََف  َكَمــا  رِض 

َ
اْل ِف  لََيْســَتْخلَِفنَُّهْم 

ِي  ــُم الَّ ــْم دِيَنُه ــَنَّ لَُه ــْم َوَلَُمّكِ ــْن َقبْلِِه ــَن ِم ِي الَّ
ْمناً 

َ
نَلَُّهــْم ِمــْن َبْعــِد َخوْفِِهــْم أ اْرتَضـــٰي لَُهــْم َوَلَُبّدِ

ــَر  ــْن َكَف ــيْئاً َوَم ــرُِكوَن ِب َش ــِي ال يُْشـ َيْعُبُدونَ
ــور:  ــُقوَنY )الن ــُم الْفاِس ــَك ُه ولئِ

ُ
ــَك فَأ ِ ــَد ذل َبْع

ــة  ــذه اآلي ــع يف ه ــاىٰل يقط ــبحانه وتع 55(، واهلل س

ــن،  ــم الدي ــخ دعائ ــأن ُيرسِّ ــه ب ــٰى نفس ــدًا ع وع

انظــر:  األرض(.  يف  للمؤمنــني  ارتضــاه  الــذي 

الشــيخ  املنــزل/  األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل 

نــارص مــكارم الشــرازي 3: 600/ طبعــة جديــدة 

ــة. ح منقَّ

ــي: 20/  ــيِّد الطباطبائ ــالم/ الس ــرآن يف اإلس 32.  الق

ــل  ــة أه ــيني/ مكتب ــد احلس ــيِّد أمح ــب: الس تعري

.Kالبيــت

تهــا  ـا يثبــت طرقهــا وصحَّ 33.  )وهــذه األخبــار ممَـّ

عــٰى  الشــيعة  تروهيــا  وكذلــك  ــنَّة،  السُّ عنــد 

الســواء، وهــذا هــو اإلمجــاع مــن كافَّــة أهــل 

ــي 51: 89/  ــوار/ املجل ــار األن ــالم(. )بح اإلس

بــروت(. 1403هـــ/  ط 

ــيِّد  ــف/ الس ــب الطوائ ــة مذاه ــف يف معرف 34.  الطرائ

ــّي: 182/ ط 1399هـــ/  ــاووس احل ــن ط ــّي ب ع

قــم.

ــيِّد  ــن/ الس ــف بالفت ــن يف التعري ــريف باملن 35.  التشـ
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ســة  عــّي بــن طــاووس: 142/ ط 1/ نشـــر مؤسَّ

ــان. ــرQ/ 1416هـــ/ أصفه ــب األم صاح

36.  هتذيــب األحــكام/ الشــيخ الطــويس 1: 40/ نــرش 

ــالميَّة/ طهران. ــب اإلس دار الكت

ــو  ــة أب ث الثق ــدِّ ــاب املح ــذا الكت ــرج ه ــد أخ 37.  وق

ــريس ــب الط ــن أيب طال ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أمح منص

ــاب  ــذا الكت ــاج 2: 323. ه ــاب االحتج G يف كت

ســة  الثــاين املبــارك الصــادر مــن الناحيــة املقدَّ

)اإلمــام املهــديQ(. والشــيخ الطــريس هــو مــن 

ــادس  ــرن الس ــل الق ــي أوائ ث ــات وحمدِّ ــاء الثق العل

ــنة )620هـــ(.  ــه يف س ــد أنَّ وفات ــري، وُيعَتق اهلج

ــق أغــا  انظــر: الذريعــة إىٰل تصانيــف الشــيعة/ املحقِّ

بــزرك الطهــراين 1: 281. وقــد ذكــر هــذا الكتــاب 

ــيخ  ــة كالش ــالم األُمَّ ــات أع ــن ثق ــع م ــًا مج أيض

ــوار  ــار األن ــوعته بح ــي يف موس ث املجلسـ ــدِّ املح

إلــزام  كتابــه  يف  احلائــري  والشــيخ   .177  :53

 ،409 الغائــب 1:  ــة  إثبــات احلجَّ الناصــب يف 

ــة  ــد الرجالي ــه الفوائ ــوم يف كتاب ــر العل ــيِّد بح والس

ــارك  ــع املب ــذا التوقي ــوم أنَّ ه ــن املعل 1: 319. وم

ــول،  ــاه بالقب ــيعة وتتلّق ــة الش ــه كافَّ ــه وتروي حتكي

ث الشــيخ  مــة املحــدِّ وقــد حكــٰى ذلــك العالَّ

ــؤة  ــه لؤل ــراه( يف كتاب ــاب ث ــراين )ط ــف البح يوس

البحريــن: 367/ ط 1386هـــ/ النجف األرشف. 

ــق احلــّيG يف  ــن بطري ــٰى ب ــاد حيي ــق النّق عــن املحقِّ

رســالته نــج العلــوم إىٰل نفــي املعــدوم. وورد هــذا 

ــوم  ــديQ ي ــام امله ــل اإلم ــن ِقَب ــاين م ــاب الث الكت

ة، ســنة  اخلميــس الثالــث والعشـــرين مــن ذي احلجَّ

اثنتــي عــرشة وأربعائــة، وقبــل وفــاة الشــيخ املفيــد 

ــري. ــنة 413 هج ــاىٰل( يف س ــه اهلل تع )رمح

ــة  ــة متَّصل ــن ناحي ــه م ل ــه حتمَّ ــه أنَّ ــر موصل وذك  

والــويلِّ  الســديد  »لــأخ  نســخته:  باحلجــاز، 

الرشــيد الشــيخ املفيــد أيب عبــد اهلل حمّمــد بــن حمّمــد 

 ، ــويلُّ ــا األخ ال ــك أهّي ــا إلي ــذا كتابن ــان، ه ــن النع ب

نــا الصفــي، والنــارص لنــا الــويف،  واملخِلــص يف ودِّ

حرســك اهلل بعينــه التــي ال تنــام، فاحتفــظ بــه وال 

ــاه  ــا الــذي ســطرناه بــا لــه ضمنّ ــر عــٰى خطِّن ُتظِه

ــه، وأوص  ــكن إلي ــن تس ــه إىٰل م ــا في ــدًا، وأدِّ م أح

ــّىٰ اهلل  ــاء اهلل، وص ــه إن ش ــل علي ــم بالعم مجاعته

عــٰى حمّمــد وآلــه الطاهريــن. وهــذه نســخته: 

ــقِّ  ــم احل ــبيله إىٰل مله ــط يف س ــد اهلل املراب ــن عب م

ــخ. ــه...« ال ودليل

38.  رســائل الرشيــف املرتــىٰض/ الســيِّد الرشيــف 

القــرآن  دار  منشــورات   /295  :2 املرتــىٰض 

قــم. الكريــم/ 

39.  فلســفتنا/ الســيِّد حمّمــد باقــر الصــدر: 63/ ط 3/ 

1435هـــ/ دار الكتاب اإلســالمي.

40.  كــال الديــن ومتــام النعمــة/ الصــدوق: 320، ط 

ســة النشـــر اإلســالمي/ قم؛ ويف  1405هـــ/ مؤسَّ

ــدون  ــه ب ــاب 22/ ح 4، في ــار 53: 122/ ب البح
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]مــن[.

ــي 1: 180/ ط 3/ 1388هـــ/  ــكايف/ الكلين 41.  ال

ــران. طه

ــي: 285/ ط 1/  ــق النراق ــام/ املحقِّ ــد األّي 42.  عوائ

1417هـــ/ مركــز النشـــر التابــع ملكتــب اإلعــالم 

اإلســالمي. والروايــة يف الــكايف للكلينــي 1: 180 

ــه/ ح 3. ــردِّ إلي ــام وال ــة اإلم ــاب معرف و181/ ب

43.  املقنــع يف الغيبــة/ الســيِّد الرشيــف املرتــىٰض: 36/ 

ط 1/ 1416هـــ/ قم.

44.  انظــر: رســالة يف التحســني والتقبيــح/ الشــيخ 

جعفــر الســبحاين: 6.

45.  جامــع الســعادات/ حمّمــد مهــدي النراقــي 1: 

ــف  ــرت/ ط النج ــد كالن ــيِّد حمّم ــق: الس 75/ حتقي

األرشف.

46.  املعجــم األُصــويل/ حمّمــد صنقــور عــّي البحــراين 

2: 326 و327/ منشــورات نقــش.

ــر 3: 270/ ط  47.  املنطــق/ الشــيخ حمّمــد رضــا املظفَّ

12/ قــم.

ــق:  ــد 1: 7/ حتقي ــيخ املفي ــة/ الش ــائل يف الغيب 48.  رس

عــالء آل جعفــر.

49.  بحار األنوار/ املجلي 26: 107.

الشــيخ  الكفايــة/  رشح  يف  الدرايــة  نايــة    .50

ــا  األصفهــاين 1: 385/ ط 1/ قــم. ولفــظ »لوالن

ــكايف 1:  ــة يف ال ــل رواي ــاء يف ذي ــَد اهلل« ج ــا ُعبِ م

ــا  ــا م ــظ »لوالن ــوادر/ ح 5؛ ولف ــاب الن 144/ ب

ــة يف كتــاب مســائل  ــِرَف اهلل« جــاء يف ذيــل رواي ُع

عــيِّ بــن جعفــر: 320/ ح 801؛ وكــذا يف بصائــر 

الدرجــات: 81.
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املقّدمة:
ة  ــه عــدَّ إنَّ احلديــث عــن صاحــب الزمــانQ هــو حديــث متشــعِّب تتداخــل في
جهــات، وترســم مالحمــه اختــالف الوجهــات مــا بــني مؤمــٍن بــه ومنتظــٍر لــه ومــا 
تــه احليــاة الدنيــا فغــاب يف ظلمتهــا  بــني مبغــٍض وكافــر بــه. ومــا بــني حائــٍر قــد غرَّ
ــع  ــه الشــيطان فأنســاه ذكــر اهلل تعــاىٰل، فهــو متَّب ــني أنياهبــا، اســتحوذ علي ــٰى ب وقضـ
عــن غــر معرفــٍة، ومــواٍل مــن دون بصــرة، حيمــل شــعار هــذا fمــا وََجْدنــا َعلَيْــهِ 
ث ال يعــرف مــا يقــول، وإذا ُســِئَل ال يعــرف كيف  آباَءنــاY )املائــدة: 104(، فــإذا حتــدَّ
ــٰى ذاب يف املحبــوب  ُييــب. وبــني حمــبٍّ أضنــاه ليــل االنتظــار، وأتعبــه الشــوق حتَّ

وجــدًا، ولســان احلــال خُيــِر عنــه قائــاًل هــو مــن قــوٍم:
م ــع هجــروا الــكالم إىٰل الدمــوع ألنَّ ــا باألدم ــة كلَّه ــدوا البالغ  وج

 ،Qــام ــة اإلم ــي معرف ــث ه ــن البح ــا م ــول، وغايتن ــامQ يط ــث يف اإلم فاحلدي
ــني  ــامQ وحمبِّ ــن لإلم ــن ونارصي ــا منتظري ــأنه أن يعلن ــن ش ــا م ــكلِّ م ــة ب واإلحاط
لــه، واإلجابــة عــٰى بعــض األســئلة التــي تــدور يف ذهــن الكثــر مــن الباحثــني عــن 
احلقيقــة )حقيقــة الغيبــة(، واحلكمــة التــي ألجلهــا غــاب عــن األنظــار مــن خــالل 
ــا  ــد قمن ــهK، فق ــل بيت ــٰى وأه ــيِّ املصطف ــق النب ــن طري ــا ع ــي جاءتن ــوص الت النص

الغيبة املهدوية م�سداق للعدالة الإلهية
)درا�سة يف �سوء املنهج الل�ساين احلديث(

هيجاء عبد احلسن كريم

آداب لغة عربية ـ كلية االمام الكاظمQ ـ بغداد

بحث مشارك يف مسابقة خاتم االوصياء لالبداع الفكري وحاز عى املركز العارش.
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بجمــع عــدد مــن هــذه النصــوص ودراســتها دراســة نّصيــة لســانية حديثــة، دراســة 
ــر  ــب يف تفس ــاركًا للكات ــي مش ــل املتلّق ــال، وجتع ــام واملق ــي املق ــة ُتراع ــة علمي لغوي
هــذه النصــوص، فالنــصُّ حــدث تواصــي هيــدف مــن خاللــه القائــل أو الكاتــب إىٰل 
ــي  ــة الت ــة والبالغي إيصــال فكــرة مــا، ويســتخدم ألجــل ذلــك كلَّ الوســائل اللغوي
ــد  ، وق ــصُّ ــَد الن ــا ُوِج ــي ألجله ــروف الت ــي والظ ــال واملتلّق ــة املق ــجم وطبيع تنس
ل عــن والدة اإلمــام املهــديQ وإمامتــه  ثنــا يف األوَّ ــمنا البحــث إىٰل فصلــني: حتدَّ قسَّ
ــة اإلســالميَّة، وتناولنــا يف الفصــل  ــة هــذه الغيبــة وانعكاســاهتا عــٰى األُمَّ وغيبتــه وعلَّ
الثــاين ظاهــرة االتِّســاق النّصـــي يف أحاديــث الغيبــة الــواردة عــن طريــق املعصومــني
K. نرجــو مــن اهلل تعــاىٰل أن نكــون قــد ُوفِّقنــا لذلــك وأضفنــا شــيئًا جديــدًا للبحــث 

ــم عــٰى توفيقــه. ــة، واحلمــد هلل املنِع ــة املهدويَّ يف القضيَّ
التمهيد: الغيبة لغًة وا�سطالحًا:

ــهَد  ــالف ش ــًا خ ــًة وغياب ــًة وغيبوب ــًا وغيب ــاَب غيب ــل غ ــن الفع ــًة: م ــة لغ الغيب
ــت  ــافر، وغاب ــالده: س ــن ب ــالن ع ــاب ف ــَد، وغ ــالن: َبُع ــاَب ف ــال: غ ــَر، يق وحضـ
الشــمس وغرهــا: غربــت واســترتت عــن العــني، والشـــيء يف الــيء: تــوارٰى فيــه، 

ــي)1(. ــر: خف ــه األم ــاب عن ــال: غ ويق
ــة التــي يغيــب فيهــا  ــق عــٰى الفــرتة الزمني الغيبــة اصطالحــًا: هــي مصطلــح ُيطَل
ــة أهــل البيــتK عــن أعــني النــاس، فهــو موجــود  ــاين عشـــر مــن أئمَّ اإلمــام الث

ــه. ــتطيعون رؤيت ــن ال يس ــارض ولك وح
ــة التــي أرادت لــه االختفــاء إىٰل فــرتة مــن  )احتجــب عنهــم( بفعــل القــدرة اإلهليَّ
ــق فيــه العدالة  الزمــن، إىٰل أن حيــني موعــد اخلــروج والظهــور )اليــوم املوعــود(، لتتحقَّ

اإلهليَّــة عــٰى وجــه األرض.
وتنقسم الغيبة إىٰل قسمني:

ة هذه الغيبة )74( سنة أو )69( سنة)2(. ل: الغيبة الصغرٰى، وكانت مدَّ األوَّ
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الثــاين: الغيبــة الكــرٰى التــي بــدأت بانتهــاء الغيبــة الصغــرٰى عــام )329( 
ــة)3(. للهجــرة، بانتهــاء الســفارة وبــدء الغيبــة التامَّ

: بني اجلملة والنصِّ
ــرغ  ــذا أف ــر، ل ــي البشـ ــني بن ــل ب ــال والتواص ــيلة لالتِّص ــي وس ــة ه ــا أنَّ اللغ ب
ــي(  ــن جنّ فهــا )اب هلــا علــاء اللغــة جمــاالً واســعًا ودرســوها مــن كلِّ اجلوانــب، فعرَّ
ــا: )أصــوات ُيعــرِّ هبــا كلُّ قــوم عــن أغراضهــم()4(، فاللغــة عنــد ابــن جنـّـي هــي  بأنَّ
أصــوات - أي: اللفــظ املســموع -، ووســيلة للتعبــر. وهــي عنــد غــره نظــام منفتــح 
يتيــح للمتكلِّــم أن ينتــج عــددًا غــر متنــاٍه مــن اجلمــل مل يســبق لــه ســاعها مــن قبــل. 
ــًا  ــة قدي ــل اللغ ــاء وأه ــاول العل ــا ح ــة عليه ــة واملحافظ ــذه اللغ ــظ ه ــل حف وألج
ــة،  ــورة ممنهج ــا بص ــا وكتابته ــة هل ــد العامَّ ــتخالص القواع ــا واس ــتها وحتليله دراس
ولقــد كان ُجــلُّ اهتامهــم هــو يف اجلملــة ومــا حتتويــه مــن عنــارص بغــضِّ النظــر عــن 
ــًا: إنَّ  ــل قدي ــد قي ــا، فق ــم هب ــن معرفته ــم م ــٰى الرغ ــا ع ــي وردت فيه ــياقات الت الس
ق لــه علــاء اللغــة  قــوا إليهــا بالشــكل الــذي تطــرَّ ــم مل يتطرَّ لــكلِّ مقــام مقــاالً، إالَّ أنَّ
ــة  ن ــة الصغــرٰى املكوِّ ــًا، فكانــت دراســتهم مقتصـــرة عــٰى اجلملــة، وهــي البني حديث
ــة  ــت اجلمل ف ــة، فُعرِّ ــة والداللي ــة والصوتي ــة النحوي ــن الناحي ــا م ، فعاجلوه ــصِّ للن
ــكالم  ــول أو ال ــا للق ــة الدني ــدة الكتابي ــرٰى أو الوح ــة الصغ ــورة اللفظي ــا: الص بأنَّ
املوضــوع للفهــم واإلفهــام. وتبــنيَّ أنَّ الصــورة ذهنيــة كانــت قــد تألَّفــت أجزاؤهــا 
ــم، الــذي ســعٰى يف نقلهــا حســب قواعــد معيَّنــة وأســاليب شــائعة)5(.  يف ذهــن املتكلِّ
ــم مــن أفــكار إىٰل  أو هــي الصــورة اللفظيــة للفكــرة، وهدفهــا نقــل مــا يف ذهــن املتكلِّ

ذهــن الســامع)6(.
وظلَّــت اجلملــة لفــرتة طويلة هــي حمــطُّ الدراســة إىٰل أن ظهــرت يف اآلونــة األخرة 
وعــٰى يــد علــاء اللغــة األُوربيــني - ومنهــم العــامل السويســـري )دي سوســر()7( - 
 ، ــصِّ ــو الن ــة إىٰل نح ــو اجلمل ــن نح ــا م ــا بعده ــة، وانتقلن ــانية احلديث ــات اللس الدراس
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ــت  ــا إالَّ إذا ُوِضَع ــا وحتليله ــب فهمه ــصِّ يصع ــارج الن ــة خ ــار أنَّ اجلمل ــٰى اعتب ع
ــي  ــؤرة ه ــذه الب (، وه ــصِّ ــؤرة الن ــًا )ب ــًى مركزي ــصِّ معن ، )ألنَّ للن ــصِّ ــل الن يف داخ
، لــذا فــإنَّ التشــخيص هلــذه البــؤرة هــو الــذي  التــي مُتثِّــل حمــور كلِّ معطيــات النــصِّ
، ألنَّ هــذا املعنــٰى املركــزي أو هــذه البــؤرة هــي  يســاعد عــٰى فهــم كلِّ معــاين النــصِّ

س عندهــا املعــاين()8(. التــي تتكــدَّ
ــد أن  ــي يري ــة الت ــوان أو الغاي ــس أو العن ــع الرئي ــا املوض ــؤرة هن ــد بالب ويقص
صــة يشــارك فيهــا  ــم مــن خــالل قــراءة هــذا النــصِّ قــراءة متفحِّ يصــل إليهــا املتكلِّ
ــف، فالنــصُّ )كائــن حــيٌّ يف حالــة ســكون يبعــث بالقــراءة فيحيــا  القــارئ مــع املؤلِّ
ــًا( ــف كاتب ــا كان املؤلِّ ــًا ك ف ــارئ مؤلِّ ــح الق ــدة، ويصب ــكال جدي ــد وبأش ــن جدي م
)9(، فيرتجــم النــصَّ عــٰى وفــق الســياقات التــي ورد فيهــا، وال يقصــد بالرتمجــة هنــا 

الرتمجــة مــن لغــة إىٰل ُأخــرٰى، بــل هــو انتقــال بالقــارئ ونقلــه مــن عصـــر املؤلِّــف إىٰل 
ـــر، أي ترمجتــه حســب الظــرف التارخيــي والتجربــة الذاتية التــي خيوضها  عصـــر املفسِّ

.)10( ــصِّ ــرِّ للن ــارئ املف الق
ولنفهــم النــصَّ بصــورة أكثــر وضوحــًا نقــف عنــد تعريــف النــصِّ وفــق املنهــج 
اللســاين احلديــث وتقســياته، فالنــصُّ هــو: عبــارة عــن وحــدة لغويــة دالليــة ُتنَتــج 
ــا بينهــا مــن خــالل وســائل اخلطــاب بعضهــا  عــن جمموعــة مــن اجلمــل ترتبــط في
ــا  ــط أجزاؤه ــة ترتب ــدة داللي ــو وح ــة، أو ه ــرٰى منطقي ــة وُأخ ــا داللي ــة وبعضه نحوي

بواســطة أدوات ربــط رصحيــة)11(.
م بعضهم النصَّ وفقًا للدراسات احلديثة إىٰل نوعني: ولقد قسَّ

صيــة: وهــو الــذي خياطــب نخبة معيَّنــة من النــاس، فالنصُّ  1 - النصــوص التخصُّ
الفيزيائــي خياطــب مــن هلــم معرفــة بعلــم الفيزيــاء، والنــصُّ الفلســفي خياطــب مــن 
ــذه  ــادًة ه ــون ع ــوص يفهم ــذه النص ــاب ه ــذا. وأصح ــفة، وهك ــة بالفلس ــم معرف هل

النصــوص، وال يــدون صعوبــة يف التعاطــي معهــا.
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ــا  ــاس، وإذا كان فيه ــة الن ــب عامَّ ــا ختاط ــة: فإنَّ صي ــر التخصُّ ــوص غ 2 - النص
ــصِّ  ــل الن ــة بمجم ــر اإلحاط ــا ع ــرها وفهمه ــن تفس ــض فيمك ــاهبات وغوام متش

ــاب)12(. ــذا الب ــة يف ه ــار النافع ــات واآلث والرواي
ــه ُيعطــي لــكلِّ ذي  ة سلســة للدراســة، فإنَّ إنَّ هــذا التقســيم يعــل مــن النــصِّ مــادَّ
ــه، أي يضــع النقــاط عــٰى احلــروف، ويشـــرح الكيفيــة التــي يــب أن يتعامل  حــقٍّ حقَّ
، فــال يمكــن لــك وفــق هــذا التقســيم أن تطلــب مــن عــامل يف  هبــا القــارئ مــع النــصِّ
ـــر لــك نّصــًا دينيــًا، أو أن يفهــم املــراد من  الفيزيــاء أو الكيميــاء أو الرياضيــات أن ُيفسِّ
، أو يصــل إىٰل الغايــة املتوّخــاة منــه، حتَّــٰى وإن كان عــٰى اطِّالع عــٰى بعض  هــذا النــصِّ
ــص  ــه غــر متخصِّ النصــوص الدينيــة، وعــٰى قــدر مــن املعرفــة والثقافــة هبــا، إالَّ ألنَّ
بالعلــوم الدينيــة، عــٰى عكــس صاحــب االختصــاص والعــامل الدينــي الــذي يدخــل 
ــه  ، ويبحــث ويــدرس هــذا النــصَّ مــن كلِّ اجلوانــب، مــع مراعات إىٰل أعــاق النــصِّ
ــدٰى  ــند، وم ــة أو الس ــة الرواي ــن ناحي ــصِّ م ــذا الن ــة ه ــدٰى صحَّ ، وم ــصِّ ــل الن لقائ
ــوص  ــذه النص ــي هل ــٰى احلقيق ــال املعن ــة إيص ــاس، وكيفي ــٰى الن ــصِّ ع ــذا الن ــر ه تأث

هلــم، ورشحهــا بطريقــة ال تقبــل معهــا الشــكَّ أو الطعــن.
ويــرٰى الدكتــور )صــالح الفضــي( أنَّ تفكيــك النــصِّ يعتمد عــٰى اإلدراك الســليم 
ــه)13(.  ــط خواصِّ ــه وضب ــل عالقات ــًا لتحلي ــًا رضوري ــدُّ رشط ــا ُيَع ــا، ممَّ ــه العلي لبنيت
ــا الشـــروط واملعايــر التــي ال يصبــح للنــصِّ معنــٰى مــن دونــا، فهــي: الســبك  وأمَّ
)االتِّســاق(، وااللتحــام )االنســجام(، والقصــد، ورعايــة املوقــف، والقبــول، 

ــالم)14(. ، واإلع ــاصُّ والتن
ا )صبحي إبراهيم الفقي()15(، فقد خلَّصها يف عرش نقاط، هي)16(: أمَّ

1 - كون النصِّ منطوقًا، أو مكتوبًا، أو كليها.
2 - مراعاة اجلانب الداليل.

.) 3 - مراعاة التحديد احلجمي )طول النصِّ
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4 - مراعاة اجلانب التداويل.
5 - مراعاة جانب السياق، ويرٰى أنَّه متعلِّق باجلانب السابق.

ــي يقــوم عليهــا  ــر الت ــه مــن أهــّم املعاي ــرٰى أنَّ 6 - مراعــاة جانــب التاســك، وي
ــّي. ــل الن التحلي

. 7 - مراعاة اجلانب الوظيفي للنصِّ
8 - مراعاة التواصل بني املنتج واملتلّقي.

9 - الربط بينه وبني مفاهيم حتويله، مثل: الكفاءة والقدرة وغرها.
10- إبراز كونه مقيَّدًا.

ــر  ــورة أكث ــصِّ بص ــف الن ــلر()17( إىٰل تعري ــد( و)دريس ــرت دي بوجران ــب )روب وذه
ــة، مشــرين إىٰل أنَّ النــصَّ حــدث تواصــي يلــزم لكونــه نّصــًا أن تتوافــر فيــه الســبعة  دقَّ
معايــر للنّصيــة جمتمعــة، ويــزول عنــه هــذا الوصــف إذا ختلَّــف واحــد مــن هــذه املعايــر، 
.)18( وهــي: الســبك، واحلبــك، والقصديــة، واملقبوليــة، واإلعالميــة، واملوقفية، والتنــاصُّ

مفهوم اخلطاب:
ــٰى  ــه يف املعن ــو يالزم ، فه ــصِّ ــوم الن ــن مفه ــًة ع ــلُّ أمّهي ــاب ال يق ــوم اخلط إنَّ مفه
ويرادفــه يف االســتعال، فــإنَّ للخطــاب دورًا بــارزًا يف إيصــال النصــوص إىٰل النــاس، 

وتبليغهــا بصــورة مفهومــة وواضحــة ال يعرتهيــا شــكٌّ عــٰى لســان اخلطيــب.
ــا أنَّ  ــب، وجدن ة خط ــادَّ ــور يف م ــن منظ ــرب( الب ــان الع ــا )لس ــا راجعن وإذا م
ــان،  ــا يتخاطب ــًا، ومه ــًة وخطاب ــكالم خماطب ــة ال ــان مراجع ــة تعني ــاب واملخاطب اخلط

ــأن)19(. ــل ذوي ش ــاركة يف فع ــرتاك واملش ــد االش ــة تفي ــة مبالغ ــة صيغ واملخاطب
ــه: )اللفــظ املتواَضــع عليــه املقصــود بــه إفهــام مــن  ف اخلطــاب عــٰى أنَّ وقــد ُعــرِّ
َز باللفــظ عــن احلــركات واإلشــارات املفِهمــة باملواَضعــة،  هــو متهيِّــئ لفهمــه. واحــرُتِ
ــا مل  ــن كالم م ــام ع ــه اإلفه ــود ب ــة، وباملقص ــوال املهمل ــن األق ــه ع ــع علي وباملتواَض

ــه ال ُيســّمٰى خطابــًا()20(. ُيقَصــد بــه إفهــام املســتِمع فإنَّ
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الفرق بني الن�شِّ واخلطاب:
ــالع عــٰى مفهومــي النــصِّ واخلطــاب يتَّضــح لنــا أنَّ الفــرق بــني النــصِّ  بعــد االطِّ
واخلطــاب هــو أنَّ النــصَّ مكتــوب واخلطــاب ملفــوظ، فمــن املمكــن أن يكــون النــصُّ 
خطابــًا ولكــن بشـــرط اإلفهــام، فالنــصُّ ال ُيقَصــد بــه إفهــام املقابــل املقصــود بصــورة 
ــره  ـ ــارئ أْن ُيفسِّ ــن للق ــل، ويمك ــن تأوي ــر م ــل أكث ــة حتتم ــة مفتوح ــو بني ــة، فه قطعي
ــا اخلطــاب فيجــب بــه إفهــام املقابــل بــكلِّ مــا تريــد، وال  ــة. وأمَّ بحســب نظرتــه اخلاصَّ
حيتمــل أكثــر مــن تأويــل، إذ إنَّ للخطــاب جانبــًا تواصليــًا ُيراعــٰى فيــه املرَســل واملرَســل 
ــع خلطــب أمــر املؤمنــنيQ يف نــج البالغــة  (، لــذا فــإنَّ املتتبِّ إليــه والرســالة )النــصِّ
ــذه  ــد أنَّ ه ــار ي ــن واألنص ــن املهاجري ــع م ــة ويف مج ــجد الكوف ــا يف مس ــي ألقاه الت
ــه الــكالم إىٰل املســتمع  ص املشــكلة، وُتوجِّ ث عــن حــدٍث مــا، وُتشــخِّ اخلطــب تتحــدَّ

.Qــم لــكلِّ مــا يقصــده أمــر املؤمنــني الــذي هــو مشــارك يف هــذا احلــدث ومتفهِّ
إنَّ احلديــث حــول موضوَعــي النــصِّ واخلطــاب يطــول، ولكنَّنــا حاولنــا فيا ســبق 
ــط للقــارئ، ألنَّ البحــث يعتمــد وبصــورة كّليــة  ــح هــذا املفهــوم بشــكل مبسَّ أن ُنوضِّ
ــة  ــة املنتظــرQ، فهــي احلجَّ ــة بغيبــة اإلمــام احلجَّ عــٰى جمموعــة مــن نصــوص خمتصَّ
ــا  ــه عــن األنظــار، فنحــن وبحســب اعتقادن ــا بوجــوده واختفائ ــل لدين ــا والدلي علين
ــة مــن بعــد النبــيِّ حمّمــدN هــم اثنــا عشـــر إمامــًا منصوصــًا عليهــم  نؤمــن بــأنَّ األئمَّ
ــيِّ أو  مــن اهلل تعــاىٰل، )فاإلمامــة ال تكــون إالَّ بالنــصِّ مــن اهلل تعــاىٰل عــٰى لســان النب
ــن  ــاب م ــار أو االنتخ ــي باالختي ــت ه ــه، وليس ــذي قبل ــوم ال ــام املعص ــان اإلم لس

النــاس()21(.
لــذا ســنبحث يف أعــاق هــذه النصــوص مــن الناحيــة الشــكلية اخلارجيــة 
)االتِّســاق(، ومــن الناحيــة الداخليــة )االنســجام(، ومــا مــدٰى تأثرها عــٰى القارئ يف 
ــا قيلــت منــذ زمــن بعيــد عــٰى لســان املعصومني العصـــر احلــارض عــٰى الرغــم مــن أنَّ
K، إذ إّنــا ال نريــد أن نبحــث عــن أســانيد ورواة هــذه النصــوص، فالنصــوص التــي 
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تهــا، ولكــن غايتنــا  بــني أيدينــا هــي مــن مصــادر موثوقــة ومتَّفــق عليهــا وعــٰى صحَّ
مــن هــذا البحــث هــو أن نصــل إىٰل مــدٰى تأثــر هــذه النصــوص عــٰى واقعنــا احلــايل 
إذا مــا حلَّلناهــا بصــورة صحيحــة، وبيَّنـّـا أمّهيتهــا ودورهــا يف بعــث األمــل يف نفــوس 
ــدل يف  ــر الع ــذي سينشـ ــص ال ــرون املخلِّ ــن ينتظ ــن الذي ــتضعفني واملضطهدي املس
ــه حتَّــٰى وإْن كان مســترتًا عــن العيــون فهــو معنــا يعيــش مهومنــا وأفراحنــا  العــامل، وأنَّ

ــرت يف ظهــوره. بمنظــر ومســمع، لكــن أعالنــا هــي التــي حجبتنــا عنــه وأخَّ
ي يف اأحاديث الغيبة: �ساق الن�سّ ل: التِّ الف�سل الأوَّ

ــن  ــته م ــب دراس ــث يتطلَّ ــاين احلدي ــج اللس ــوء املنه ــصٍّ يف ض ــة أيِّ ن إنَّ دراس
ــني: ت ــني مهمَّ ناحيت

ــاق( أو  ــّمٰى بـــ )االتِّس ــا ُيس ــو م ــة(، وه ــة اخلارجي ــكلية )البني ــة الش 1 - الناحي
ــبك(. )الس

ــجام( أو  ــّمٰى بـــ )االنس ــا ُيس ــو م ــة(، وه ــة العميق ــة )البني ــة الداخلي 2 - الناحي
ــك(. )احلب

ــب معرفــة أهــّم املصطلحــات التــي نعتمــد عليهــا يف هــذه الدراســة،  وهــذا يتطلَّ
ــّم نشـــرع بتطبيقهــا عــٰى  الً، ث ف عليهــا أوَّ ــذا ســندرس هــذه املصطلحــات ونتعــرَّ ل
.Kوأهــل بيتــه Nبعــض نصــوص الغيبــة التــي جاءتنــا عــن طريــق النبــيِّ األكــرم

�ساق: التِّ
�ساق لغًة: التِّ

ــًا عــن معنــٰى مفــردة )االتِّســاق( يدهــا تــدلُّ  ــح املعاجــم اللغويــة بحث مــن يتصفَّ
عــٰى معــاٍن كثــرة، منهــا: االجتــاع واالنتظــام، فقــد ورد يف )لســان العــرب( يف بــاب 
)نســق(: )النســق مــن كلِّ يشء مــا كان عــٰى طريقــة نظــام واحــد عــامٍّ يف األشــياء()22(.
ــال  ــد، وق ــام واح ــٰى نظ ــكالم ع ــن ال ــاء م ــا ج ــق م ــم، والنس ــيق: التنظي و)التنس

ــام()23(. ــاق: االنتظ ــم: االتِّس بعضه
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�ساق يف ال�سطالح: التِّ
هــو الكيفيــة التــي يتــمُّ هبــا ربــط العنــارص اللغويــة عــٰى مســتوٰى البنيــة الســطحية 
نــات  بحيــث ُيــؤّدي الســابق منهــا إىٰل الالحــق، إذ يعنــي االتِّســاق بكيفيــة ربــط مكوِّ
ــه: )ذلــك التاســك  ف أيضــًا بأنَّ النــصِّ الســطحية أي بــني العالمــات اللغويــة، وُعــرِّ
ــة الشــكلية  ــه بالوســائل اللغوي ــمُّ في لة لنــصٍّ مــا، وهُيَت الشــديد بــني األجــزاء املشــكِّ

تــه()24(. نــة جلــزء مــن خطــاب أو خطــاب برمَّ التــي تصــل بــني العنــارص املكوِّ
اإ�سكالية امل�سطلح:

تــمَّ اختيــار هــذا املصطلــح عــٰى الرغــم مــن وجــود مرادفــات ُأخــرٰى حتمــل نفس 
ــا ال ُتعــرِّ عــن املعنــٰى  املعنــٰى، كالســبك والتضــامِّ والتناســق والرتابــط الرصفــي، ألنَّ
ــكي، إالَّ  ــط الش ــٰى الرتاب ــل معن ــي حيم ــح تراث ــبك مصطل ــًا، فالس ــرًا دقيق ــراد تعب امل
 ) ــا مصطلــح )التضــامِّ ــه شــاع أكثــر يف الــرتاث النقــدي والبالغــي عنــد العــرب. أمَّ أنَّ
ــا )الرتابــط الرصفــي(،  و)التناســق(، فهــا غــر متداولــني يف أوســاط اللســانيني. وأمَّ
ــب ال يمكــن االعتــاد عليــه. لــذا وقــع االختيــار عــٰى مصطلــح  فهــو مصطلــح مركَّ

)االتِّســاق()25(.
ــر  ــو عنصـ ، فه ــصِّ ــة الن ــاء لغ ــد عل ــة عن ــر النّصي ــّم املعاي ــن أه ــاق م ــدُّ االتِّس ُيَع
جوهــري يف تشــكيل النــصِّ وتفســره. وتبــدو أمّهيتــه يف )جعل الــكالم مفيــدًا، ووضوح 
العالقــة يف اجلملــة، وعــدم اللبــس يف أداء املقصــود، وعــدم اخللــط بــني عنــارص اجلملــة، 

.)26() واســتقرار النــصِّ وثباتــه، وذلــك بعــدم تشــتيت الداللــة الــواردة يف النــصِّ
ــد كلٌّ مــن )هاليــداي( و)رقيَّــة حســن()27( عــٰى أمّهيــة )االتِّســاق(، وذلك  وقــد أكَّ
ــف تفســر عنصـــر  مــن خــالل القــول اآليت: )يقــع االتِّســاق يف النــصِّ عندمــا يتوقَّ
ل ســلفًا لتفســر الثــاين،  يف اخلطــاب عــٰى تفســر عنصـــر آخــر، حيــث ُيفــرَتض األوَّ
ــمُّ  ــاين، عندهــا يت ــال إالَّ بالرجــوع للث ــه ال يمكــن فــكُّ شــفرته بشــكل فّع ــٰى أنَّ بمعن

الدمــج بــني العنريــن()28(.
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�ساق: اأدوات التِّ
ــالل  ــن خ ــك م ــاقه، وذل ــصِّ واتِّس ــام الن ــائل التح ــّم وس ــن أه ــة: م 1 - اإلحال
ــة، أدوات  ــاء املوصول ــارة، األس ــاء اإلش ــر، أس ــة: الضائ ــة التالي ــائل النحوي الوس

ــر. ــّل، أكث ــل: أق ــة مث ــات املقارن ــبيه، وكل ــل: التش ــة مث املقارن
ــصِّ  ــر يف الن ــض عن ــصِّ لتعوي ــل الن ــمُّ داخ ــة تت ــي عملي ــتبدال: وه 2 - االس

ــر. ــر آخ بعن
3 - احلــذف: يتــمُّ احلــذف عندمــا تكــون هنــاك قرائــن معنويــة أو مقاليــة تومــي 
ــل  ــارس فع ــاحًة لي ــارئ مس ــيلة للق ــذه الوس ــرتك ه ــه، ت ــدلُّ علي ــذوف وت إىٰل املح

ــراءة. الق
ــر  ، إذ يش ــصِّ ــاق الن ــة يف اتِّس ــارص املهمَّ ــن العن ــا م ــل: ومه ــل والفص 4 - الوص
ــا الفصــل  ــق بعضهــا ببعــض، أمَّ الوصــل إىٰل مــكان اجتــاع العنــارص والصــور وتعلُّ
ــه ال يعتمــد  فيســهم يف متاســك أجــزاء النــصِّ باعتبــاره نوعــًا مــن أنــواع الربــط، إالَّ أنَّ
عــٰى روابــط شــكلية تتجــّىٰ يف البنيــة الســطحية، بــل يقــوم عــٰى عالقــة خفيــة قائمــة 

. بــني مجــل النــصِّ
. لة للنصِّ 5 - التكرار: ُيقَصد به إعادة عنر من العنارص املعجمية املشكِّ

ة نظــرًا  6 - التضــام: يتمثَّــل يف تــوارد زوج مــن الكلــات بالفعــل أو بالقــوَّ
الرتباطهــا بحكــم هــذه العالقــة أو تلــك)29(.

الن�سجام:
ل  ــدرس األوَّ ــجام(، إذ ي ــو )االنس ــر وه ــوم آخ ــاق بمفه ــوم االتِّس ــط مفه يرتب
ــد  . وُيؤكِّ ، ويــدرس الثــاين البنيــة العميقــة للنــصِّ البنيــة الســطحية اخلارجيــة للنــصِّ
ــن  ، وم ــصِّ ــجام يف الن ــاق واالنس ــة االتِّس ــٰى أمّهي ــاين ع ــدرس اللس ــون يف ال املختّص
ذلــك قــول )لينــدة قيــاس(: )يــدرس االنســجام مــدٰى متاســك النــصِّ وترابــط البنيــة 
، ويبحــث االتِّســاق عــن وســائل الرتابــط الشــكي لأجــزاء  لة للنــصِّ الكّليــة املشــكِّ

ية
ه

إلل
ة ا

دال
لع

ق ل
دا

ص
م

ة 
وي

هد
م

 ال
بة

غي
ال



91

ــة النّصيــة()30(. ــدُّ مــن صميــم النظري ــة لــه، فالبحــث يف هاتــني القضيَّتــني ُيَع ن املكوِّ
ــل داليل  ــة تفعي ــه حصيل ــجام بأنَّ ــوم االنس ــكي()31( مفه د )ليفاندوفس ــدَّ ــد ح لق
، حيــث  دهــا متلّقــي النــصِّ ُيــؤّدي إىٰل ترابــط معنــوي بــني التصــّورات واملعــارف حُيدِّ
، ولكنَّــه حصيلــة اعتبارات  يقــول: )ليــس احلبــك حمــض خــاصٌّ مــن خــواصِّ النــصِّ
معرفيــة )بنائيــة( عنــد املســتمعني أو القــّراء، فاحلبــك حصيلــة تفعيــل داليل، ينهــض 
ــب مــن املفاهيــم  عــٰى ترابــط معــريف بــني التصــّورات واملعــارف مــن حيــث هــي مركَّ
ــًا  ــة، ال يتناوهلــا النــصُّ غالب ــة خمتزن ــا شــبكة داللي ومــا بينهــا مــن عالقــات عــٰى أنَّ
ــم احلبــك الــروري  عــٰى مســتوٰى الشــكل، فاملســتمع أو القــارئ هــو الــذي ُيصمِّ

أو ُينِشــئه()32(.
ــا  وذهــب )حمّمــد خّطــايب( إىٰل أنَّ االنســجام أعــّم مــن االتِّســاق وأعمــق منــه، أمَّ
ــي  ــا يعن ــني، ألنَّ كليه ــني املصطلح ــد ب ــا إىٰل التوحي ــي( فدع ــم الفق ــي إبراهي )صبح

ــّي()33(. ــك الن )التاس
ــة يف أغلــب األحيــان، فــإنَّ  وإذا كانــت وســائل اتِّســاق النــصِّ تبــدو ظاهــرة جليَّ
بنــاء االنســجام عــٰى عكــس ذلــك، إذ يتطلَّــب مــن القــارئ رصف االهتــام إىٰل جهــة 
العالقــات الدالليــة اخلفيَّــة، التــي ال يمكــن الكشــف عنهــا إالَّ بعــد أن يمتلــك القارئ 

نــه مــن التغلغــل داخــل هــذا النســيج اللغــوي املتشــابك)34(. ترســانة معرفيــة مُتكِّ
وسائل انسجام النصِّ عند دي بو جراند:

- العنارص املنطقية، كالسببية والعموم واخلصوص.
- معلومات عن تنظيم األحداث واألعال واملوضوعات واملواقف.

ــم االلتحــام بتفاعــل  - الســعي إىٰل التاســك فيــا يتَّصــل بالتجربــة اإلنســانية ويتدعَّ
املعلومــات التــي يعرضهــا النصُّ مــع املعرفــة الســابقة بالعــامل)35(.

أدوات االتِّساق يف نصوص الغيبة:
االتِّســاق واالنســجام مــن أهــّم وســائل التاســك النّصـــي والتــي ترتبــط بالناحية 
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، فــال بــدَّ مــن دراســتها بصــورة جيِّــدة ملعرفــة نــصٍّ مــا  الشــكلية والدالليــة أليِّ نــصٍّ
وآليــات قبولــه، ومــن أهــّم وســائل وأدوات االتِّســاق النحــوي:

اإلحالــة: وهــي مــن أهــّم وســائل التحــام النــصِّ واتِّســاقه، وذلــك بالوصــل بــني 
، غــر أنَّ العنــارص املحيلــة  أوارص مقطــع مــا أو الوصــل بــني خمتلــف مقاطــع النــصِّ
كيفــا كان نوعهــا ال تكفــي بذاهتــا مــن حيــث التأويــل، إذ ال بــدَّ مــن العــودة إىٰل مــا 

ــم إىٰل: تشــر إليــه مــن أجــل تأويلهــا)36(، وُتقسَّ
ــا هــي إحالــة عنصـــر لغــوي إحــايل عــٰى  ف عــٰى أنَّ 1 - اإلحالــة املقاميــة: وُتعــرَّ
عنصـــر إشــاري غــر لغــوي موجــود يف املقــام اخلارجــي، كأن حييــل ضمــر املفــرد 
ــر  ــايل بعنصـ ــوي إح ــر لغ ــط عنصـ ــث يرتب ــم حي ــه املتكلِّ ــٰى ذات صاحب ــم ع املتكلِّ
لغــوي إشــاري هــو ذات املتكلِّــم، ويمكــن أن يشــر عنصـــر لغــوي إىٰل املتكلِّــم ذاتــه 
يف تفاصيلــه أو جممــاًل فيــه، إذ ُيمثِّــل كائنــًا أو مرجعــًا موجــودًا مســتقاّل بنفســه، فهــو 
)37(، وال  ــصِّ ــارج الن ــارة إىٰل خ ــون اإلش ــث تك ــم، بحي ــه املتكلِّ ــل علي ــن أن حيي يمك

ــة إالَّ بمعرفــة األحــداث وســياق احلــال. يتــمُّ معرفــة هــذا النــوع مــن اإلحال
ــق  ــامٌّ يف خل ــا دور ه ، وهل ــصِّ ــل الن ــة إىٰل داخ ــي إحال ــة: وه ــة النّصي 2 - اإلحال

ــم إىٰل: ، وتنقس ــصِّ ــات الن ــني جزيئ ــط ب تراب
ــا  ــد هب ــودة، وُيقَص ــة بالع ــابق أو إحال ــٰى س ــة ع ــي إحال ــة: وه ــة قبلي أ - إحال

. ــصِّ ــل الن ــا داخ ــابقة هل ــة س ــر إىٰل كلم ــارة تش ــة أو عب ــتعال كلم اس
ــارة  ــة أو عب ــر إىٰل كلم ــارة تش ــة أو عب ــتعال كلم ــي اس ــة: وه ــة بعدي ب - إحال

. ــصِّ ــل الن ــًا يف داخ ــَتعمل الحق ــرٰى سُتس ُأخ
ومن أهّم وسائل االتِّساق اإلحالية:

1 - الضائر.
2 - أساء اإلشارة.

3 - املقارنة.
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4 - األساء املوصولة.
ــا يف  ــا أمّهيته ــجام وعرفن ــاق واالنس ــي االتِّس ــًا بموضوع ــا رسيع ــد أن مررن بع
ــق  ــنبدأ بتطبي ــه، س ــوص وفهم ــك النص ــا يف تفكي ــة ودور كلٍّ منه ــة النّصي الدراس
ــا عــن طريــق النبــيِّ  ــة التــي جاءتن هــذه الدراســة عــٰى جمموعــة مــن نصــوص الغيب
األكــرمN وأهــل بيتــهK، وندرســها وفــق الســياقات التــي قيلــت فيهــا ومــا مــدٰى 

ــاقها. اتِّس
:Kة املعصومني ه الثاين عرش من األئمَّ النصُّ من اهلل تعاىل عىل القائم وأنَّ

ــاري )عــزَّ  ــه إىٰل الســاء وأخــره الب ــِرَج ب ــيِّ املصطفــٰىN حــني ُع روي عــن النب
ــة، وأنَّــه ســيخرج مــن صلبــه أحــد  ( عــن اخلليفــة مــن بعــده وفضلــه عــٰى األُمَّ وجــلَّ
عشـــر مهدّيــًا كلُّهــم مــن الزهــراء البتــول، ثــّم يصــف آخــر رجــل منهــم قائــاًل )جــلَّ 
مــن قائــل(: »وآخــر رجــٍل منهــم ُيصــّي خلفــه عيســٰى بــن مريــم، يمــأ األرض عدالً 
كــا ُمِلَئــت ظلــًا وجــورًا، ُأنجــي بــه مــن اهللكــة، وأهــدي بــه مــن الظــالل، وُأبــرئ 
ــيُّ األكــرمN: »إهلــي وســيِّدي،  ــه املريــض«، فقــال النب ــه مــن العمــٰى، وأشــفي ب ب
ــم،  ــَع الِعْل ــك إذا ُرفِ ــون ذل (: »يك ــلَّ ــزَّ وج ــٰى اهلل )ع ــك؟«، فأوح ــون ذل ــٰى يك ومت
وظهــر اجلهــل، وكثــر القــّراء، وقــلَّ العمــل، وكثــر القتــل، وقــلَّ الفقهــاء اهلــادون، 
ــاجد،  ــم مس ــك قبوره ت ــذ ُأمَّ ــعراء، واختَّ ــر الش ــة، وكث ــة واخلون ــاء الضالل ــر فقه وكث
ــر  ــر املنك ــاد، وظه ــور والفس ــر اجل ــاجد، وكث ــت املس ــف، وُزْخِرَف ــت املصاح وحلي
تــك بــه، ونوا عــن املعــروف، واكتفــٰى الرجــال بالرجــال، والنســاء بالنســاء،  وأمــر ُأمَّ
أي منهــم  وصــارت األُمــراء كفــرة، وأولياؤهــم فجــرة، وأعوانــم ظلمــة، وذوي الــرَّ
فســقة، وعنــد ذلــك ثالثــة خســوف: خســف باملــرشق، وخســف باملغــرب، وخســف 
ــوج،  ــه الزن ــك يتبع ــن ذّريت ــل م ــد رج ــٰى ي ــرة ع ــراب البصـ ــرب، وخ ــرة الع بجزي
، وظهــور الدّجــال خيــرج باملشـــرق مــن  وخــروج رجــل مــن ولــد احلســني بــن عــيٍّ

سجســتان، وخــروج الســفياين«)38(.
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ل من هذا النصِّ من خالل: تتجىّلٰ ظاهرة اإلحالة يف املقطع األوَّ
ًة عــٰى اإلمــامQ وحتيــل الفعــل إليــه، فهــو الــذي ســيمأ  الضائــر التــي تعــود مــرَّ

.Qاألرض عــدالً، وهــو الــذي ُيصــّي خلفــه عيســٰى بــن مريــم
ــه  ًة ثانيــة عــودة الضمــر اليــاء )يــاء املتكلِّــم( عــٰى اهلل تعــاىٰل الــذي يشــر إىٰل أنَّ ومــرَّ

ســيكون ســببًا يف نجــاة العبــاد وهدايتهــم وبصرهتم وشــفائهم.
ًة  ًة إىٰل اهلل تعــاىٰل ومــرَّ لقــد ســامهت اإلحالــة بطريقــة أو بُأخــرٰى بنســبة الفعــل مــرَّ
ــة هــذا النــصِّ يف التقســيم، فقــد ذكــر يف بدايــة  إىٰل اإلمــامQ، وهنــا تتجــّىٰ مجاليــة ودقَّ
ــم،  ــن مري ــٰى ب ــه عيس ــُيصي خلف ــدالً وس ــيمأ األرَض ع ــامQ س ــأنَّ اإلم ــصِّ ب الن
ــذ هــذه  ولكــن هــل هــذا الفعــل مــن تلقــاء نفســه؟ أي هــل لــه القــدرة عــٰى أن ُينفِّ
ــة  ــأيت يف تكمل ــة ت ــرٰى أنَّ اإلجاب ــك؟ ن ــيوفقه لذل ــاىٰل س ــده أم أنَّ اهلل تع ــة لوح املهمَّ
ــه أنــا الــذي ُأنجــي، وأنــا الــذي  ( قائــاًل بأنَّ ث فيهــا )عــزَّ وجــلَّ ، والتــي يتحــدَّ النــصِّ
أهــدي وُأبــرئ وأشــفي؛ أي إنَّ أيَّ فعــل ســيقوم بــه اإلمــام فهــو بمشــيئتي وقــدريت، 
وإنَّــا هــو وســيلتي لذلــك، كــا أنَّ عيســٰى بــن مريــم كان حُييــي املوتــٰى وُيــرء املــرىٰض 

بــإذن اهلل تعــاىٰل.
ــَن  ــْم ِم ــُق لَُك ْخلُ

َ
ّنِ أ

َ
ــْم أ ــْن َرّبُِك ــٍة ِم ــْم بِآيَ ــْد ِجئُْتُك ّنِ قَ

َ
ــاىٰل: fأ ــال تع ق

ــَه  ْكَم
َ
ــرُِئ اْل بْ

ُ
ــإِذِْن اهللِ َوأ ــْراً بِ ــوُن َط ــهِ َفَيُك ــُخ فِي نُْف

َ
ــْرِ فَأ ــةِ الطَّ ــِن َكَهيَْئ الّطِ

ــران: 49(. ــإِذِْن اهللYِ )آل عم ــْوٰت بِ ْحِ الَْم
ُ
ــَرَص َوأ بْ

َ
َواْل

ــة يف »ُيصــّي خلفــه ويمــأ األرض«، إذ ُأحيلــت  ــة النّصي وتتجــّىٰ مظاهــر اإلحال
، وهــو كلمــة )رجــٍل(،  ــر )اهلــاء والضمــر املســترت هــو( إىٰل ســابق يف النــصِّ الضائ
وُأحيلــت الكلــات )ُأنجــي بــه، وأهــدي بــه، وُأبــرئ بــه، وأشــفي بــه( عــٰى ســابق 

وهــو اهلل )جــلَّ وعــال(.
ــب،  ــو امُلخاطِ ، وه ــصِّ ــارج الن ــو خ ــذي ه ــل ال ــاء إىٰل الفاع ــر الي ــل الضم وُأحي

ــه(. ــلَّ جالل ــو اهلل )ج وه
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وإذا مــا نظرنــا يف ســياق هــذا النــصِّ وجدنــا أنَّ املقــام هــو يف الســاوات العــٰى، 
وامُلخاطِــب هــو اهلل، وامُلخاَطــب هــو رســول اهللN، واخلطــاب هــو تكليــف 
ــةK، لــذا اســتلزم أن يكــون احلديــث واضحــًا، وفيــه  وتنصيــب وبيــان ملقــام األئمَّ
 ، ــاين مــن النــصِّ ــام هــذا اإلمــام. ويتجــّىٰ ذلــك يف اجلــزء الث إشــارات واضحــة ملق
ــام،  ــذا اإلم ــور ه ــبق ظه ــذي سيس ــر ال ــات العصـ ــاري صف ــه الب ــنيِّ في ــذي ُيب وال
ــة الذيــن ســبقوه فقــط،  ــه اكتفــٰى بذكــر أســاء األئمَّ ويشـــرحها بالتفصيــل، يف حــني أنَّ

ــم. ــث عنه ــل يف احلدي ومل ُيطِ
احلذف:

، وال يمكننــا معرفــة  ل احلــذف أمّهيــة بالغــة يف معرفــة مــدٰى متاســك النــصِّ ُيشــكِّ
ــابقة أو  ــات س ــالل كل ــن خ ــرار، أو م ــه كالتك ــة علي ــة دالَّ ــن دون قرين ــذف م احل

ــة. ــة للجمل الحق
واحلذف على اأنواع:

حــذف لكلمــة أو جلملــة أو لعبــارة كاملــة، وهــذا احلــذف هــو الــذي ســاعد عــٰى 
. وأيضــًا يرتبــط احلــذف باإلحالــة مــن ناحيــة أنَّ املحــذوف  متاســك واتِّســاق النــصِّ
يــب أن يــدلَّ عليــه دليــل أو قرينــة ســابقة أو الحقــة لــه، وإالَّ اختــلَّ معنــٰى اجلملــة، 

ك النــصِّ وعــدم فهمــه بوضــوح. وبالتــايل تفــكُّ
ويتجــّىٰ احلــذف حــذف الفاعــل يف مجلــة )يمــأ األرض(، فحــذف الفاعــل الــذي 

هــو اإلمــامQ، ودلَّ عليــه دليــل ســابق وهــو قولــه: )وآخــر رجــل منهــم(.
الو�سل:

ــع  ــط م ــزاء وترتب ــه األج ــع في ــكان جتتم ــصِّ إىٰل م ــل يف الن ــر أدوات الوص تش
ــط: ــهر أدوات الرب ــن أش ــد، وم ــيء الواح ــون كال ــٰى تك ــا حتَّ بعضه

ة)39(: حروف العطف، ويكون الربط هبذه احلروف عٰى صور عدَّ
ــة،  ــث البني ــن حي ــني م ــر متَّحدت ــني أو أكث ــني صورت ــط ب ــع يرب ــق اجلم 1 - مطل

ــذا(. ــٰى ه ــالوة ع ــة إىٰل، ع ــواو، باإلضاف ــك: )ال ــَتخدم لذل وُيس
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2 - التخــرُّ يربــط بــني صورتــني تكونــان متاثلتــني مــن حيــث املحتــوٰى، ويقــع 
االختيــار عــٰى حمتــوٰى واحــد وأداة االختيــار )أو(.

3 - االســتدراك، ويضــمُّ صورتــني مــن صــور املعلومــات بينهــا عالقــة تعــارض، 
ويمكــن اســتخدام )لكــن، بــل، مــع ذلــك(.

ــق  ج، وحتقُّ ــدرُّ ــة ت ــا حال ــني بينه ــني صورت ــة ب ــر إىٰل العالق ــع، ويش 4 - التفري
أحدمهــا يتوقَّــف عــٰى حــدوث اآلخــر، وُيســَتخدم لذلــك: )ألن، مــا دام، مــن حيث، 

هلــذا...(.
ــا  ــصِّ بعضه ــزاء الن ــط أج ــٰى رب ــاعد ع ــصٍّ يس ــذه األدوات يف أيِّ ن ــود ه إنَّ وج

ــض. ببع
الف�سل:

ــواع  ــن أن ــًا م ــاره نوع ــصِّ باعتب ــزاء الن ــك أج ــهم يف متاس ــو يس ــل، فه ــا الفص أمَّ
ــه يعتمــد عــٰى روابــط شــكلية تتجــّىٰ يف البنيــة الســطحية، بــل يقــوم عــٰى  الربــط إالَّ أنَّ

)40(، ومــن رشوط العطــف)41(: ــة قائمــة بــني مجــل النــصِّ عالقــة خفيَّ
1 - ال يوز أن نعطف اليء عٰى نفسه.

2 - ال يوز العطف بني أمرين ال يمعها أيُّ جامع.
3 - ال يوز حذف حروف العطف أو إضارها.

ــط  ــواو للرب ــتعمل ال ــث اس ــبق حي ــذي س ــصِّ ال ــل يف الن ــد أدوات الوص ونج
ــة  ــال جمتمع ــذه األفع ــه(، أي إنَّ ه ــدي ب ــه وأه ــفي ب ــه وأش ــرئ ب ــل )ُأب ــني اجلم ب
قها عــن طريــق هــذا الشــخص، ومــن َثــمَّ يف النــصِّ الــذي يليــه، فــإنَّ  كلَّهــا ســُيحقِّ
ــق  اســتخدام الــواو للعطــف يف اجلمــل يــدلُّ عــٰى أنَّ هــذه العالمــات يــب أن تتحقَّ

.Qــام ــرج اإلم ــٰى خي ــا حتَّ كلُّه
ــوف  ــني املعط ــاركة ب ــَتخدم للمش ــة ُتس ــة العربي ــواو يف اللغ ــوم أنَّ ال ــن املعل وم
ــود  ــد وج ــليم(، وال تفي ــاد وس ــام جه ــل: )ن ــًا، مث ــًا وإعراب ــه حك ــوف علي واملعط
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الً، أو ســليم نــام  ترتيــب بينهــا، وال تشــر إىٰل التعقيــب، إِذ قــد يكــون جهــاد نــام أوَّ
الً، كــا يمكــن أن يكــون ســليم وجهــاد نامــا معــًا. أي مــا معنــاه: إنَّ حتقــق هــذه  أوَّ
ــرَتط  ــور، وال ُيش ــر الظه ــيكون يف عصـ ــذي س ــو ال ــرتكة ه ــة ومش ــات جمتمع العالم

. ــنيَّ ــل مع ــب أو تسلس ــا ترتي فيه
التكرار:

ــق  ــٰى حتقي ــل ع ــي، إذ يعم ــاق النّصـ ــل االتِّس ــن عوام ــدًا م ــرار واح ــر التك ُيعَت
التاســك النّصـــي بــني عنــارص النــصِّ املتباعــدة، ويســاعد التكــرار عــٰى جعــل النصِّ 
ــد  متاســك األجــزاء ُيكِمــل بعضــه بعضــًا، وذلــك يف تكــرار الضمــر )اهلــاء( العائ
ــة  ــرار كلم ــه(. وتك ــرئ ب ــه، وُأب ــفي ب ــه، وأش ــي ب ــه: )ُأنج ــامQ يف قول ــٰى اإلم ع
اخلســف يف قولــه: )وخســف يف املشـــرق، وخســف يف املغــرب، وخســف يف جزيــرة 
العــرب( تأكيــدًا منــه عــٰى حــدوث هــذا األمــر، وتفصيــل ذلــك وإيضاحــه حتَّــٰى ال 
يلتبــس عــٰى أحــٍد، وأيضــًا تكــرار كلمــة اخلــروج يف الفقــرة التــي تليهــا، وخــروج 

ــور. ــٰى الظه ــا بمعن ــروج هن ــفياين، واخل ــتاين والس السجس
:Qعى غيبة اإلمام املنتظر N نصُّ النبيِّ األطهر

ــي  ت ــام ُأمَّ ــب إم ــن أيب طال ــيَّ ب ــول اهللN: »إنَّ ع ــن رس ــاس، ع ــن عّب ــن اب ع
وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومــن ولــده القائــم املنتظــر، الــذي يمــأ اهلل بــه األرض 
عــدالً وقســطًا كــا ُمِلَئــت جــورًا وظلــًا، والــذي بعثنــي باحلــقِّ بشــرًا إنَّ الثابتــني عٰى 
القــول بــه يف زمــان غيبتــه ألعــزَّ مــن الكريــت األمحــر«، فقــام إليــه جابــر األنصــاري 
ــَص اهلُل  وقــال: يــا رســول اهلل، للقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ قــال: »إي وريّب، fَوِلَُمّحِ
ــر، إنَّ هــذا األمــر  ــا جاب ــَن Y ]آل عمــران: 141[. ي ــَق الْافِرِي ــوا َوَيْمَح ــَن آَمُن ِي الَّ
أمــر مــن أمــر اهلل ورسٌّ مــن رسِّ اهلل، مطــويٌّ عــن عبــاد اهلل، فإّيــاك والشــكَّ فيــه، فــإنَّ 

( كفــر«)42(. الشــكَّ يف أمــر اهلل )عــزَّ وجــلَّ
تتجــّىٰ اإلحالــة يف هــذا النــصِّ يف اهلــاء يف )ولــده( التــي تعــود عــٰى أمــر املؤمنــني
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Q، وهــي إحالــة عــٰى ســابق، واهلــاء يف )بــه( التــي تعــود عــٰى اإلمــام إحالــة عــٰى 
ســابق أيضــًا، وقولــه: )الثابتــني عــٰى القــول بــه( إحالــة عــٰى ســابق أيضــًا.

ويف قولــه: )يمــأ اهلل األرض بــه، والثابتــني عــٰى القــول بــه، زمــن غيبتــه( إحالــة 
.Qعــٰى ســابق، وهــو القائــم املنتظــر

ة ســامهت يف اتِّســاق  إنَّ اإلشــارة إىٰل اإلمــام هبــذه الضائــر وعــدم ذكــره يف كلِّ مــرَّ
النــصِّ وبالغتــه ومجاليتــه، وهــذا يدفعنــا للخــوض يف جمــال هــذا اخلطــاب أو املقــام 
N زمــن البالغــة والفصاحــة ونــزول  ، وهــو زمــن النبــيِّ الــذي قيــل فيــه هــذا النــصُّ
 ،N ــيُّ ث فيهــا النب ــي يتحــدَّ ــة باللغــة الت ــة تامَّ ــي للنــصِّ عــٰى معرف القــرآن، فاملتلّق
ــؤال  ــد اهلل بالس ــن عب ــر ب ــه جاب ــر توجَّ ــذا األم ــن ه ــع م ــتغرب اجلم ــٰى ال يس وحتَّ
قائــاًل: يــا رســول اهلل، للقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ فأجــابN بنعــم، ولكــن أعقــب 
هــذه النعــم بقولــه: )إنَّ هــذا أمــر مــن أمــر اهلل ورسٌّ مــن رسِّ اهلل(، فأحــال اجلــواب إىٰل 

، ومل خُيــِره بتفاصيــل وحكمــة هــذه الغيبــة. خــارج النــصِّ
ــط  ــد رب ــه، فق ــاح معاني ــه وإيض ــصِّ وترابط ــاق الن ــمٌّ يف اتِّس ــل دور مه وللوص
ــدي،  ــن بع ــا م ــي عليه ــي وخليفت ت ــام ُأمَّ ــيٌّ إم ــه: )ع ــث بقول ــة احلدي ــول يف بداي الق
ومــن ولــده القائــم املنتظــر(، أي إنَّ اإلمــام املهــديQ يشــارك أمــر املؤمنــنيQ يف 
اإلمامــة واالســتخالف عــٰى األرض. ويمــع بــني القســط والعــدل، ومهــا كلمتــان 
ــمٰى  ــة بأس ــان، أي إنَّ العدال ــًا مرتادفت ــا أيض ــور، ومه ــم واجل ــني الظل ــان، وب مرتادفت
ق عــن طريــق اإلمــام، وســيقي عــٰى الظلــم بــكلِّ أنواعه. معانيهــا وأجالهــا ســتتحقَّ
ــَن  ِي ــَص اهلُل الَّ ــني: fَوِلَُمّحِ ــني القول ــع ب ــث يم ــن احلدي ــة م ــرة الثاني ويف الفق
ــه يف الفقــرة األخــرة يمــع بــني  آَمُنــوا َوَيْمَحــَق الْافِرِيــَن Y )آل عمــران: 141(، فإنَّ
ــر، إنَّ  ــا جاب ــه: )ي ــة املوضــوع، وذلــك قول ــه عــٰى أمّهي ــدًا من العطــف والتكــرار تأكي
ــد يف قولــه: )مطــويٌّ  هــذا األمــر أمــر مــن أمــر اهلل، ورسٌّ مــن رسِّ اهلل تعــاىٰل(، ثــّم ُيؤكِّ

عــن عبــاد اهلل، فإّيــاك والشــكَّ فيــه، فــإنَّ الشــكَّ يف أمــر اهلل تعــاىٰل كفــر(.
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نصُّ أمري املؤمننيQ عن الغيبة:
ويف حديــث ألمــر املؤمنــنيQ مــع اإلمــام احلســنيQ يقــول فيــه: »التاســع مــن 
ــال  ــدل«، فق ــط للع ــن، والباس ــر للدي ، املظه ــقِّ ــم باحل ــو القائ ــني ه ــا حس ــدك ي ول
ــث  ــذي بع ــال: »إي وال ــن؟«، فق ــك لكائ ــني، وإنَّ ذل ــر املؤمن ــا أم ــنيQ: »ي احلس
ــة، ولكــن بعــد غيبــة وحــرة، فــال يثبــت  ة واصطفــاه عــٰى مجيــع الريَّ حمّمــدًا بالنبــوَّ
 ) فيهــا عــٰى دينــه إالَّ املخلصــون املبــارشون لــروح اليقــني الذيــن أخــذ اهلل )عــزَّ وجــلَّ

ــه«)43(. ــروح من ــان، وأيَّدهــم ب ــا، وكتــب يف قلوهبــم اإلي ميثاقهــم بواليتن
يف بدايــة احلديــث إشــارة رصحيــة إىٰل اإلمــامQ، وإحالــة عــٰى الحــق، وهــو القائم 
، ومــن َثــمَّ تفصيــل يف ذكــره، وإحالــة الصفــات التــي تليهــا عــٰى ســابق، وهــو  باحلــقِّ

ــدك(. ــه: )من ول قول
 ،Qــام ــال اإلم ــا أفع ــذه كلُّه ــدل ه ــط الع ــن وبس ــار للدي ــقِّ واإلظه ــام باحل فالقي
والــذي دلَّ عــٰى ذلــك هــو حــرف العطــف )الــواو(، فــإنَّ فيهــا إحالــة عــٰى ســابق، 

وهــو )التاســع مــن ولــدك يــا حســني(.
ة  ــوَّ ــدًا بالنب ــث حمّم ــذي بع ــه: )وال ــة يف قول ــرة التالي ــف يف الفق ــتخدام العط واس
ق اجلملــة وفصلهــا بقولــه: )ولكــن بعــد غيبــة  ــة(، ثــّم فــرَّ واصطفــاه عــٰى مجيــع الريَّ
وحــرة(، ومــن َثــمَّ ذكــر صفــات الثابتــني يف زمــن اإلمــامQ، وهــم: )املخلصــون، 
ــان،  ــم اإلي ــب يف قلوهب ــم، وكت ــذ اهلل ميثاقه ــن أخ ــني، الذي ــروح اليق ــارشون ل املب

ــاىٰل. ــبحانه وتع ــه س ــه(، أي: من ــروح من ــم ب وأيَّده
ــمَّ فــإنَّ اإلخــالص يف  ل صفــات هــؤالء، ومــن َث لقــد جعــل اإلخــالص مــن أوَّ
العمــل ُيــؤّدي إىٰل االرتقــاء بالنفــس، فتصبــح عــٰى درجــة عاليــة مــن اليقــني، وعنــد 
ذاك ســيأخذ اهلل ميثاقهــم وُيثبِّــت قلوهبــم ويملؤهــا باإليــان وُيؤيِّدهــم بــروح منــه. إنَّ 
التسلســل يف هــذه الصفــات والرتتيــب الــذي جــاءت بــه يفضـــي عــن بالغــة القائل، 

.) وبالغــة املســتمع، وأمّهيــة املقــال )النــصِّ

م
ري

ك
ن 

س
لح

د ا
عب

ء 
جا

هي



100

ويف )املخلصــون، واملبــارشون لــروح اليقــني، والذيــن أخــذ اهلل ميثاقهــم، وكتــب 
. يف قلوهبــم اإليــان، وأيَّدهــم بــرح منــه( إحالــة إىٰل خــارج النــصِّ

إنَّ هــذا النــوع مــن اإلحالــة يعــل القــارئ يبحــث خــارج النــصِّ عــن صفــات 
هــؤالء الذيــن ُذكــروا قبــل أكثــر مــن )1400( عــام، وُيعطــي للقــارئ إحاطــة كاملــة 
ــاب  ــه، فاخلط ــامQ يف حديث ــا اإلم ــد عليه ــي ُيؤكِّ ــخصية الت ــذه الش ــة ه ــن معرف ع
ــك  ــرف بذل ــنيQ ال يع ــل احلس ــن ه ــنيQ، ولك ــام احلس ــه إىٰل اإلم ــه بطبيعت موجَّ
ــًا  ه ــن موجَّ ــاب مل يك ــم أنَّ اخلط ــذا نفه ــن ه ــن؟(، إذن م ــك لكائ ــأل: )وإنَّ ذل فيس

ــة. ــأيت ويعيــش هــذا الزمــن زمــن الغيب ــا هــو ملــن ي لإلمــامQ، وإنَّ
ال يوجد حذف يف احلديث، فاحلديث رصيح وواضح وخاٍل من أيِّ إهبام.

نصُّ اإلمام احلسنQ عن الغيبة:
ــا أحــٌد إالَّ ويقــع يف عنقــه بيعــة  ــه مــا منّ عــن اإلمــام احلســنQ: »أَمــا علمتــم أنَّ
ــإنَّ اهلل  ــم خلفــه؟ ف ــن مري ــذي ُيصــّي روح اهلل عيســٰى ب ــم ال ــه إالَّ القائ ــة زمان لطاغي
( خُيفــي والدتــه، وُيغيِّــب شــخصه، لئــالَّ يكــون ألحــد يف عنقــه بيعــة إذا  )عــزَّ وجــلَّ
خــرج، وذلــك التاســع مــن ولــد أخــي احلســني، ابــن ســيِّدة اإلمــاء، ُيطيــل اهلل عمــره 
يف غيبتــه، ثــّم يظهــر بقدرتــه يف صــورة شــابٍّ دون أربعــني ســنة، وذلــك ليعلــم أنَّ اهلل 

عــٰى كلِّ يشء قديــر«)44(.
ــم إالَّ  ــد منه ــد أح ــه ال يوج ــم(، إذ إنَّ ــوات ريّب عليه ــم )صل ــكالم إليه ــال ال أح
 ،Kــة وكانــت لــه بيعــة لطاغيــة مــن طواغيــت زمانــه إحالــة عــٰى ســابق، وهــم األئمَّ
ــه هــو الوحيــد الــذي  (، أي إنَّ ومــن َثــمَّ اســتخدم االســتثناء، ففصــل الــكالم بـــ )إالَّ
ــدأ بالتفصيــل يف شــأنه باســتخدام االســم  ــة، وبعدهــا ب ال تقــع يف عنقــه بيعــة لطاغي
املوصــول )الــذي(، فيذكــر أنَّ عيســٰىQ ســُيصّي خلفــه، ومل يذكــر التفصيــالت، فلم 
ــه ســيعود يف زمــن اإلمــامQ اعتــادًا منــه عــٰى  ــَع إىٰل الســاء وأنَّ يذكــر أنَّ عيســٰى ُرفِ
ــوالدة  ــه الســابقة هبــذا األمــر، وبعدهــا يذكــر خفــاء ال ــي ومعرفت طبيعــة فهــم املتلّق
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والغيبــة، وثــّم يشــر إليــه باســم اإلشــارة )ذلــك(، ومل يذكــره إنَّــا اكتفــٰى بذكــر لقبــه 
)التاســع(، ويعــود فيصــل الــكالم بـــ )ثــّم(، ويشــر إىٰل اهلل تعــاىٰل بقولــه: )بقدرتــه(، 
ــل  ، ويوص ــصِّ ــارج الن ــة إىٰل خ ــه إحال ــاىٰل، وفي ــر إىٰل اهلل تع ــاء( يش ــر )اهل فالضم
الــكالم بـــ )الــواو(، وحيــذف الفاعــل مــن اجلملــة األخــرة )ليعلــم أنَّ اهلل عــٰى كلِّ 

يشء قديــر( ليعلــم هــو.
إنَّ تقديــم احلديــث عــن البيعــة وتــرك التفصيــالت يف موضــوع الغيبــة ألنَّ موضوع 

البيعــة هــو واحــد مــن األســباب التــي ســامهت بشــكل أو بآخــر بموضــوع الغيبة.
نصُّ اإلمام احلسنيQ عن الغيبة:

ــو  ــدي، وه ــن ول ــع م ــو التاس ــة ه ــذه األُمَّ ــم ه ــنيQ: »قائ ــام احلس ــول اإلم يق
.)45(» ــيٌّ ــو ح ــه وه ــم مراث ــذي ُيقسَّ ــو ال ــة، وه ــب الغيب صاح

ــة عــٰى الحــق وهــو )التاســع  ــة( إحال ــم هــذه األُمَّ ــة متثَّلــت يف )قائ نجــد اإلحال
 ) ــيٌّ ــو ح ــه وه ــم مراث ــة، ُيقسَّ ــب الغيب ــد، و)صاح ــن ول ــع م ــدي(، التاس ــن ول م

ــة(. ــذه األُمَّ ــم ه ــو )قائ ــابق وه ــٰى س ــة ع إحال
د أنَّه شخص واحد. التكرار )هو( ُيؤكِّ

ــد  ــرتكة ق ــا مش ــات كلَّه ــذه الصف ــٰى أنَّ ه ــدلُّ ع ــواو( ي ــتخدام )ال ــف باس العط
ــه. ــت في اجتمع

:Qالنصُّ عىل الغيبة يف حديث اإلمام السّجاد
ــا خالــد، إنَّ أهــل زمــان  ــا أب ــه: »ي ــًا أحــد أصحاب عــن اإلمــام الســّجادQ خماطب
ــان، ألنَّ اهلل  ــل كلِّ زم ــن أه ــل م ــوره أفض ــن لظه ــه واملنتظري ــني بإمامت ــه القائل غيبت
ــة  ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام واملعرف ــول واألفه ــن العق ــم م ــاىٰل أعطاه ــارك وتع تب
عندهــم بمنزلــة املشــاهدة، وجعلهــم يف ذلــك الزمــان بمنزلــة املجاهديــن بــني يــدي 
ــًا، وشــيعتنا صدقــًا، والدعــاة إىٰل ديــن  رســول اهلل بالســيف، ُأولئــك املخلصــون حّق

ــرًا«)46(. اهلل رّسًا وجه
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. غيبته، إمامته، ظهوره، كلُّها تشر إىٰل اإلمامQ، وحتيل إىٰل خارج النصِّ
ــف  ــرف العط ــه( بح ــوره يف زمن ــن لظه ــه واملنتظري ــني بإمامت ــني )القائل ــع ب ويم
ــل ســبب ذلــك بــأنَّ اهلل ســبحانه وتعــاىٰل )أعطاهــم( إحالــة عــٰى ســابق  الــواو، وُيعلِّ
ــم  ــة عنده ــل الغيب ــا جع ــة م ــام واملعرف ــول واألفه ــن العق ــه(. )م ــل زمان ــو )أه وه
ين  نــوا بوجــود اإلمــامQ، منتظريــن لظهــوره، مســتعدِّ ــم تيقَّ بمنزلــة املشــاهدة( أي إنَّ
للجهــاد بــني يديــه، فهــو بمنزلــة املجاهديــن مــع رســول اهللN فهــم: )املخلصــون 
ــإنَّ اســتخدام حــرف  ــن اهلل رّسًا وجهــرًا(، ف ــًا، والدعــاة إىٰل دي ــًا، وشــيعتنا صدق حّق

العطــف )الــواو( يشــاركهم مجيعــًا هبــذه الصفــات.
:Qنصُّ الغيبة يف حديث اإلمام الباقر

ُســل: يونــس  عــن الباقــرQ: »إنَّ يف القائــم مــن آل حمّمــد شــبهًا مــن مخســة مــن الرُّ
ــا شــبهه مــن  بــن مّتــٰى، ويوســف بــن يعقــوب، وموســٰى، وعيســٰى، وحمّمــدN. فأمَّ
ــا شــبهه مــن  ، وأمَّ يونــس بــن مّتــٰى فرجوعــه مــن غيبتــه وهــو شــابٌّ بعــد كــر الســنِّ
تــه واختفــاؤه مــن إخوتــه وإشــكال  تــه وعامَّ يوســف بــن يعقــوب فالغيبــة مــن خاصَّ
ــا  ــه وبــني أبيــه وأهلــه وشــيعته، وأمَّ ــه يعقــوب مــع قــرب املســافة بين أمــره عــٰى أبي
شــبهه مــن موســٰى فــدوام خوفــه وطــول غيبتــه وخفــاء والدتــه وتعــب شــيعته مــن 
( يف ظهــوره ونصـــره  ــا لقــوا مــن األذٰى واهلــوان إىٰل أن أذن اهلل )عــزَّ وجــلَّ بعــده ممَّ
ــا شــبهه مــن عيســٰى فاختــالف مــن اختلــف فيــه حتَّــٰى قالــت  ه، وأمَّ ــده عــٰى عــدوِّ وأيَّ
ــا شــبهه  طائفــة: مــا ُولـِـَد، وقالــت طائفــة: مــاَت، وقالــت طائفــة: ُقتـِـَل وُصِلــَب، وأمَّ
ه املصطفــٰى فخروجــه بالســيف وقتلــه أعــداء اهلل وأعــداء رســوله اجلّباريــن  مــن جــدِّ

ــه ال ُتــَردُّ لــه رايــة«)47(. ــه ُينــَر بالســيف والرعــب وأنَّ والطواغيــت وأنَّ
ــه يشــدُّ املســتمع أو  ــمَّ فإنَّ ــمQ، ومــن َث ــدأ بذكــر القائ ــرQ يب ــام الباق ــع لإلم نــصٌّ رائ
ــا  ــاءK؟ م ــم األنبي ــن ه ــاءK، م ــن األنبي ــة م ــامQ بخمس ــبِّه اإلم ، فُيش ــصِّ ــارئ للن الق
الصفــة التــي اشــرتك هبــا اإلمــامQ مــع هــؤالء األنبيــاء؟ ومــا هــو وجــه الشــبه بينــه وبينهم؟
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العطــف يف هــذا النــصِّ بحــرف العطــف )الــواو( يعــل مــن اإلمــامQ مشــاركًا 
هلــم يف بعــض صفاهتــم.

تــه، خوفــه، والدتــه، شــيعته،  تــه، عامَّ متثَّلــت اإلحالــة يف )رجوعــه، غيبتــه، خاصَّ
ه، خروجــه، قتلــه(، فــكلُّ الضائــر التــي  ه، شــبهه، جــدِّ ــده، عــدوِّ ظهــوره، نصـــره، أيَّ
يف هــذه الكلــات تعــود عــٰى اإلمــامQ، وفيهــا إحالــة عــٰى ســابق، وهــو القائــم مــن 

آل حمّمــدK الــذي ُذِكــَر يف بدايــة احلديــث.
ــه إىٰل  ــة )3( مــّرات إشــارًة من ر كلمــة الغيب ــد، فقــد كــرَّ ــد التأكي ــا يفي والتكــرار هن
ــاء(. ــو )االختف ــة وه ــة الغيب ــرادف لكلم ــتخدام م ــمَّ اس ــن َث ــاَل، وم ــا ال حم حدوثه

رت )3( مــّرات، والغايــة مــن ذلــك هــي أن خُيــِر املتلّقــي  وكلمــة طائفــة فقــد تكــرَّ
د الطوائــف واختــالف األُمــم يف زمنــهQ، فبــني منكــر لــه وبــني شــاكٍّ فيــه وبني  بتعــدُّ

ضــالٍّ ال هيتــدي.
رت كلمــة شــبهه )6( مــّرات، يريــد أن ُيشــبِّه اإلمــامQ يف صفــة واحــدة من  وتكــرَّ
ــه يف حديثــه عــن كلِّ نبــيٍّ اســتخدم  Q أو ذاك ال كلِّهــا، لــذا فإنَّ صفــات هــذا النبــيِّ
مفــردة التشــبيه حتَّــٰى ال يذهــب املتلّقــي بعيــدًا ويظــنُّ بــأنَّ اإلمــامQ يف حديثــه هــذا 
ــا أراد بيــان وجــه  يريــد أن يســاوي بــني اإلمــام وبــني األنبيــاء أو يقــارن بينهــم، وإنَّ
الشــبه بينــه وبــني مــن ســبقه مــن أنبيــاء اهلل تعــاىٰل الذيــن جاهــدوا مــن أجــل إعــالء 

كلمــة اهلل تعــاىٰل ونــرش رايــة احلــقِّ وإقامــة دولــة العــدل اإلهلــي عــٰى األرض.
تــني فيــه جانــب داليل، فقولــه: )أعــداء اهلل وأعداء  وإنَّ تكــراره لكلمــة )أعــداء( مرَّ
ــث  ــز ويف األحادي ــه العزي ــم كتاب ــاىٰل يف حمك ــر اهلل تع ــأل: أمل يذك ــا نس ــوله( يعلن رس
التــي نزلــت عــٰى احلبيــب املصطفــٰىN بــأنَّ أعــداء رســول اهللN هــم أعــداء اهلل؟ 
 Qــَم مَلْ يقــل: أعــداء اهلل ورســوله؟! إنَّ يف ذلــك إشــارة واضحــة عــٰى أنَّ اإلمــام َفِل
عي  ســيظهر يف زمــن تكثــر فيــه األقاويــل واألحاديث عــن اهلل تعــاىٰل ورســولهN، فيدَّ
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باعــه لــه، ويقتــل ذّريتــه، وحُيلِّــل ســفك دمائهــم، ُأولئك  البعــض بحبِّــه ملحّمــدN واتِّ
ــم مســلمون وملتزمــون بــكلِّ مــا أمــر بــه اهلل تعــاىٰل إالَّ يف بعــض  عــون بأنَّ الذيــن يدَّ
األُمــور التــي تتعــارض مــع مصاحلهــم، فهــم أعــداء هلل تعــاىٰل ورســولهN. أمل يقــل 
يف نصــوص عديــدة مــن الزيــارات: »إيّن ســلم ملــن ســاملكم، وحــرب ملــن حاربكــم، 

وعــدوٌّ ملــن عاداكــم، وحمــبٌّ ملــن أحبكــم«؟
ــو  ــس فه ــن يون ــبهه م ــا ش ــاًل: )وأمَّ ــك قائ ــد ذل ــل بع ــأيت إىٰل التفصي ــمَّ ي ــن َث وم
ــني  ــهQ وب ــبه بين ــه الش (، فوج ــنِّ ــر الس ــد ك ــابٌّ بع ــو ش ــه وه ــن غيبت ــه م رجوع
ــره أو تغــرُّ مالحمــه رغــم كــر ســنِّه  ــة والظهــور بعدهــا، وعــدم تأثُّ يونــسQ الغيب

ــرًا. ــا منتظ ــي قضاه ــة الت ــرتة الطويل والف
تــه، واختفــاؤه  تــه وعامَّ ووجــه الشــبه بينــه وبــني يوســفQ: )فالغيبــة مــن خاصَّ

.Qمــن إخوتــه، وإشــكال أمــره عــٰى يعقــوب
ــا وجــه الشــبه بينــه وبــني موســٰىQ: )فطــول غيبتــه، وخفــاء والدتــه، وتعــب  وأمَّ
ــده  شــيعته مــن بعــد مــا القــوا مــن األذٰى واهلــوان إىٰل أن أذن اهلل بظهــوره ونــره وأيَّ

ه(. عــٰى عــدوِّ
ــه مل  وشــبهه مــن عيســٰىQ: )فاختــالف مــن اختلــف فيــه، فمنهــم مــن قــال: إنَّ

ــَل وُصِلــَب(. ُيوَلــد، ومنهــم مــن قــال: مــاَت، ومنهــم مــن قــال: ُقتِ
ه املصطفــٰىN، وهــو: )خروجــه بالســيف، وقتلــه أعــداء  وللقائــمQ شــبه بجــدِّ

اهلل تعــاىٰل، وال ُتــَردُّ لــه رايــة(.
ــارشة  ــورة مب ًة بص ــرَّ ــَرت م ــرة ُذِك ــارات كث ــه إش ــني طّيات ــصُّ ب ــذا الن ــوي ه حي
ــياق  ــظ أنَّ الس ــب أن نالح ــامQ، وي ــة اإلم ــن غيب ــارشة ع ــر مب ــورة غ ًة بص ــرَّ وم
ــل بصــورة  ث فيــه اإلمــامQ هــو الــذي فــرض عــٰى اإلمــامQ أن ُيفصِّ الــذي حتــدَّ
مبــارشة وواضحــة جــّدًا، فعصـــر اإلمــام الباقــرQ واألحــداث التــي شــهدها بعــد 
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ــه النــاس  ــب ذلــك أن ُينبِّ مقتــل اإلمــام احلســنيQ واســتفحال الظلــم واجلــور تطلَّ
ــو بعــد حــني. ــأنَّ اهلل تعــاىٰل ســُيظِهر احلــقَّ ول رهــم ب وُيذكِّ

:Qالغيبة يف حديث اإلمام الصادق
عــن ابــن الفضــل يقــول: ســمعت الصــادق جعفــر بــن حمّمــد يقــول: »إنَّ لصاحب 
هــذا األمــر غيبــة ال بــدَّ منهــا يرتــاب فيهــا كلُّ مبطــل«، فقلــت: فِلــَم ُجعلــت فــداك؟ 
قــال: »ألمــر مل ُيــؤَذن لنــا يف كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه احلكمــة يف غيبتــه؟ قــال: 
مــه مــن ُحجــج اهلل )جــلَّ  »وجــه احلكمــة يف غيبتــه وجــه احلكمــة يف غيبــات مــن تقدَّ
ذكــره(، إنَّ وجــه احلكمــة يف ذلــك ال ينكشــف إالَّ بعــد ظهــوره كــا مل ينكشــف وجــه 
ــدار  ــة اجل ــالم وإقام ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس ــن خ ــرQ م ــاه اخل ــا أت ــة في احلكم
ملوســٰى إىٰل وقــت افرتاقهــا. يــا ابــن الفضــل، إنَّ هــذا األمــر أمــر مــن اهلل تعــاىٰل، ورسٌّ 
قنــا  ( حكيــم صدَّ ــه )عــزَّ وجــلَّ مــن رسِّ اهلل، وغيــب مــن غيــب اهلل، ومتــٰى علمنــا أنَّ

بــأنَّ أفعالــه كلَّهــا حكمــة وإن كان وجههــا غــر منكشــف«)48(.
N ومــن  إنَّ التأكيــد عــٰى مســألة غيبــة اإلمــامQ والتمهيــد هلــا منــذ زمــن النبــيِّ
ث  ــذي حتــدَّ ــاءK مل تكــن كــا فعــل ذلــك اإلمــام الصــادقQ ال ســبقه مــن األنبي
عــن هــذا املوضــوع بصــور شــّتٰى، وقــد يعــود ســبب ذلــك إىٰل الفســحة الزمنيــة التــي 

ــة واســتالم العّباســيني للحكــم. عاشــها اإلمــامQ يف أثنــاء ســقوط دولــة بنــي ُأميَّ
لقــد اســتهلَّ احلديــث بذكــر اإلمــامQ، وأطلــق عليــه )صاحــب األمــر(، وبعــد 

ــه ال بــدَّ منهــا. ث عــن الغيبــة وأنَّ ذلــك حتــدَّ
ــه  ــه ومعرفت ــر وبيان ــذا األم ــل ه ــام يع ــٰى أنَّ اإلم ــد ع ــه ُيؤكِّ ــرار، فإنَّ ــا التك وأمَّ

ــاىٰل. ــدًا إىٰل اهلل تع عائ
ثــّم يعــود الســائل ليســأل: متــٰى ذلــك؟ فُيجيــب اإلمــامQ: )ألمــر مل ُيــؤَذن لنــا 
، وأحــال األمــر إىٰل اهلل تعــاىٰل الــذي  يف كشــفه لكــم(، لقــد انتقــل بــه إىٰل خــارج النــصِّ
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، وهــو قولــه: )إنَّ هــذا األمــر أمــر مــن  أشــار إليــه يف الفقــرات األخــرة مــن النــصِّ
أمــر اهلل، ورسٌّ مــن رسِّ اهلل، وغيــب مــن غيــب اهلل(.

 Qًة ُأخــرٰى: مــا احلكمــة مــن ذلــك؟ فُيجيــب اإلمــام ويعــود الســائل ليســأل مــرَّ
بــأنَّ وجــه احلكمــة هــو نفســه وجــه احلكمــة يف غيبــات مــن ســبقه مــن األنبيــاء. لقــد 
ــباب  ــاء واألس ــات األنبي ــث يف غيب ــصِّ ليبح ــارج الن ــه إىٰل خ ــارئ وأحال ــل بالق انتق

التــي أدَّت هلــا.
تــه، وســبب قتــل الغــالم، وخــرق الســفينة،  ومــن َثــمَّ ينقلنــا إىٰل اخلضـــرQ وقصَّ
ــبب  ــة الس ــدم معرف ــيئته ع ــاىٰل ومش ــة اهلل تع ــت حكم ــه اقتض ــدار، وأنَّ ــة اجل وإقام

ــا. ــد افرتاقه ــٰىQ إالَّ بع ملوس
وخيتــم اإلمــام حديثــه بــأنَّ هــذه الغيبــة فيهــا حكمــة مــن اهلل تعــاىٰل، فيجــب علينــا 

التصديــق هبــا وعــدم إنكارهــا حتَّــٰى وإن كان وجــه احلكمــة غــر منكشــف.
ــة يف  ــت إىٰل الغيب ــي دع ــبَّبات الت ــباب واملس ــب األس ــداث وترتي ــل األح إنَّ تسلس
 Lــة اخلضـــر وموســٰى ــة مــن خــالل ذكــر قصَّ حديــث اإلمــامQ وإقامتــه للحجَّ
ــتوٰى  ــل إىٰل مس ــه ليص نات ــط مكوِّ ــجامه وتراب ــصِّ وانس ــاق الن ــٰى اتِّس ــاعدت ع س

.Qــام ــة اإلم ــات غيب ــن أراد إثب ــة مل ــان واحلجَّ ــات والره اإلثب
:Qالنصُّ عىل الغيبة يف حديث اإلمام الكاظم

يف حديــث لــه مــع أخيــه عــيِّ بــن جعفــرQ، قــال: »إذا ُفِقــَد اخلامــس مــن ولــد 
ــه ال بــدَّ لصاحــب هــذا األمــر  الســابع فــاهلل اهلل يف أديانكــم ال يزيلنَّكــم أحــد عنهــا، إنَّ
ــن  ــة م ــي حمن ــا ه ــه، إنَّ ــول ب ــن كان يق ــر م ــذا األم ــن ه ــع ع ــٰى يرج ــة حتَّ ــن غيب م
ــًا أصــّح  ( امتحــن اهلل هبــا خلقــه، ولــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دين اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ــد الســابع؟ فقــال:  ــا اخلامــس مــن ول ــا ســيِّدي، وم مــن هــذا التَّبعــوه«، فقلــت: ي
، عقولكــم تضعــف عــن ذلــك، وأحالمكــم تضيــق عــن محلــه، ولكــن إن  ــيَّ ــا ُبنَ »ي

ــه«)49(. ــوف ُتدِركون ــوا فس تعيش
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تتجــّىٰ أدوات االتِّســاق يف هــذا النــصِّ باإلحالــة التــي يبــدأ هبــا اإلمــامQ، فيحيل املســتمع 
أو القــارئ إىٰل أن يبحــث عــن املقصــود خــارج النــصِّ وهــو )الســابع(، فمــن هــو الســابع؟

ــة عــٰى ســابق،  ــك إحال ــذا األمــر، ويف ذل ــة إىٰل صاحــب ه ــل الغيب ــمَّ حيي ومــن َث
ــه(. ــاء يف )ب واهل

ــد  ــن ول ــس م ــن )اخلام ــه ع ــه إلي ــذي ُوجِّ ــؤال ال ــٰى الس ــة ع ــل اإلجاب ــّم حيي ث
ــٰى يظــلَّ يبحــث يف معنــٰى هــذه اإلشــارة ومضمونــا.  الســابع( إىٰل خــارج النــصِّ حتَّ

ــتيعابه. ــر واس ــذا األم ــم ه ــد لفه ــأ بع ــم مل تتهيَّ ــأنَّ عقولك ــه ب ــدم إجابت ــل ع وُيعلِّ
ــة  ــا يف غيب ــكني بحبلن ــيعتنا، املتمسِّ ــٰى لش ــه: »طوب ــر ل ــث آخ ــالQ يف حدي وق
ــم،  ــن منه ــا ونح ــك منّ ــا، ُأولئ ــن أعدائن ــراءة م ــا وال ــٰى مواالتن ــني ع ــا، الثابت قائمن

ــة«)50(. ــوم القيام ــا ي ــا يف درجاتن ــم واهلل معن ــم، وه ــٰى هل ــّم طوب ــم، ث ــٰى هل فطوب
ــر وضوحــًا، ويشــر إىٰل  ــة بصــورة أكث ث اإلمــام يف هــذا النــصِّ عــن الغيب يتحــدَّ
ر  ــرِّ ــم(. وُيك ــن منه ــا ونح ــم )منّ ــم بأنَّ ــن، ويصفه ــك الزم ــامQ يف ذل ــيعة اإلم ش
ــتخدم  ــؤالء. ويس ــيناهلا ه ــي س ــة الت ــٰى املنزل ــه ع ــدًا من ــني تأكي ت ــٰى( مرَّ ــة )طوب كلم
ــا( إشــارًة  ــر مــن اســتخدام ضمــر الرفــع )ن الضمــر )هــم( لإلشــارة إليهــم. وُيكثِ

ــا(. ــا، معن ــا، منّ ــا، أعدائن ــا، مواالتن ــا، قائمن ــيعتنا، حبلن ــمK يف: )ش إليه
:Qالنصُّ عىل الغيبة يف حديث اإلمام الرضا

قيــل للرضــاQ: أنــت صاحــب هــذا األمــر؟ فقــال: »أنــا صاحــب هــذا األمــر، 
ــي لســُت بالــذي أملؤهــا عــدالً كــا ُمِلَئــت جــورًا، وكيــف أكــون ذلــك عــٰى  ولكنّ
مــا تــرٰى مــن ضعــف بــدين؟! وإنَّ القائــم هــو الــذي إذا خــرج كان يف ســنِّ الشــيوخ 
ــه  ــٰى وج ــجرة ع ــم ش ــده إىٰل أعظ ــدَّ ي ــو م ــٰى ول ــه حتَّ ــًا يف بدن ــّبان، قوّي ــر الش ومنظ
األرض لقلعهــا، ولــو صــاح بــني اجلبــال لتدكدكــت صخورهــا، يكــون معــه عصــا 
موســٰى، وخاتــم ســليانQ، ذاك الرابــع مــن ولــدي، ُيغيِّبــه اهلل يف ســرته مــا شــاء، 

ثــّم ُيظِهــره فيمــأ بــه األرض قســطًا وعــدالً كــا ُمِلَئــت جــورًا وظلــًا«)51(.
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التفاتــة مجيلــة مــن اإلمــامQ، وإجابــة دقيقــة جــّدًا، مل يــب اإلمــام بـــ )نعــم(، بل 
ــم )صلــوات ريّب عليهــم( والة أمر املســلمني.  قــال: )أنــا صاحــب هــذا األمــر( أي إنَّ
ــح للســائل اإلجابــة قائــاًل: )ولكنـّـي لســُت بالــذي أملؤها  ثــّم يســتدرك األمــر وُيوضِّ
عــدالً كــا ُمِلَئــت جــورًا(، لقــد أحــال اإلمــامQ األمــر إىٰل اإلمــام املنتظــرQ، أي إنَّه 

ــق العدالــة عــٰى وجــه األرض بفضــل مــن اهلل تعــاىٰل ومنَّتــه. مــن حُيقِّ
ثــّم يقــول: )وكيــف ذلــك عــٰى مــا تــرٰى مــن ضعــف بــدين؟!(، أكيــدًا أنَّ اإلمــام
ــو مــدَّ  ــه ل ــة بحيــث إنَّ ة خارق ــع بقــوَّ ــح للســائل أنَّ اإلمــامQ يتمتَّ Q أراد أن ُيوضِّ
 Qه عــيِّ بــن أيب طالــب يــده عــٰى أعظــم شــجرة عــٰى وجــه األرض لقلعهــا كجــدِّ

قالــع بــاب خيــر.
ــر ــام املنتظ ــر إىٰل اإلم ــا تش ــث كلَّه ــذا احلدي رة يف ه ــرِّ ــام املتك ــارات اإلم إنَّ إش
ــدة كــا يف قولــه: )القائــم هــو(،  ًة يشــر إىٰل اإلمــامQ بصــورة رصحيــة ومؤكَّ Q، فمــرَّ
ًة عــن طريــق الضائــر التــي تشــر إليــه كــا يف قولــه: )قوّيــًا يف بدنــه، ومــدَّ يــده،  ومــرَّ
وصــاح بــني اجلبــال، ويكــون معــه، ذاك الرابــع، ويغيبــه اهلل، ثــّم ُيظِهــره، فيمــأ بــه 
ــح معــامل  رة مــن اإلمــامQ تريــد أن ُتثبـِـت وُتوضِّ األرض(. إنَّ هــذه اإلشــارات املتكــرِّ
ــه  بت في ــه أحــد وخصوصــًا يف عصـــٍر تشــعَّ ــٰى ال يشــتبه ب ــه حتَّ هــذا اإلمــام وصفات

مضــاّلت الفتــن.
ــه موجــود  ــا اإلشــارة إىٰل الغيبــة يف حديــث اإلمــامQ قولــه: )إذا خــرج(، أي إنَّ أمَّ

ولكــن مل خيــرج حتَّــٰى يــراه العــامل بعــد.
وقولــهQ: )ُيغيِّبــه اهلل(، لقــد أشــار اإلمــام إىٰل الغيبــة يف بدايــة احلديــث كــا قلنــا، 
ــه لــن خيــرج إالَّ إذا شــاء اهلل تعــاىٰل.  وهنــا ُيبــنيِّ ارتبــاط هــذه الغيبــة بــاهلل تعــاىٰل، وأنَّ
ومل ُيِشـــر إىٰل وقــت وأوان الظهــور، ألنَّ هــذا األمــر رسٌّ مــن رسِّ اهلل تعــاىٰل، وغيــب من 
غيــب اهلل تعــاىٰل، فــال يمكــن ألحــد معرفتــه. وألنَّ اهلل تعــاىٰل هــو الــذي أمــر أوليــاءه 

بعــدم اإلخبــار بــه.
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ــم  ــٰىQ وخات ــا موس ــه عص ــيخرج ومع ــه س ــه أنَّ ــامQ يف حديث ــر اإلم ــد ذك لق
ــدًا مــن الســاء، فباإلضافــة إىٰل  ســليانQ، إشــارًة منــه إىٰل أنَّ اإلمــامQ ســيكون مؤيَّ
ة الســاء لتدعمــه باملعجــزات التــي  ة البدنيــة التــي يتمتَّــع هبــا، ســتكون معــه قــوَّ القــوَّ

جــاء هبــا أنبيــاء اهلل تعــاىٰل وُرُســلهK يف األُمــم املاضيــة.
ــه مــن ذّريتــه الطاهــرة،  ــد اإلمــامQ عــٰى أنَّ ويف قولــه: )الرابــع مــن ولــدي( ُيؤكِّ
كــا أشــار إىٰل ذلــك اإلمــام الكاظــمQ يف احلديــث الســابق، حتَّــٰى يدفعــوا الشــبهات 

عــي اإلمامــة مــن غرهــم. عنــه، وُيبطِلــوا قــول مــن يدَّ
:Qالغيبة يف حديث اإلمام اجلواد

يف حديــث لــه مــع أحــد أصحابــه يقــول اإلمــام اجلــوادQ: »يــا أبــا القاســم، إنَّ 
ــه، وُيطــاع يف ظهــوره، وهــو  ــا هــو املهــدي الــذي يــب أن ُينَتظــر يف غيبت ــم منّ القائ
ــه لــو مل يبقــٰى  نــا باإلمامــة إنَّ ة وخصَّ الثالــث مــن ولــدي، والــذي بعــث حمّمــدًا بالنبــوَّ
ــه فيمــأ األرض  ــٰى خيــرج في ــوم حتَّ ل اهلل ذلــك الي ــوم واحــد لطــوَّ ــا إالَّ ي مــن الدني
ــره يف  ــح أم ــاىٰل لُيصِل ــارك وتع ــًا، وإنَّ اهلل تب ــورًا وظل ــت ج ــا ُمِلَئ ــدالً ك ــطًا وع قس
ليلــة، كــا أصلــح أمــر كليمــه موســٰى، إذ ذهــب ليقتبــس ألهلــه نــارًا فرجــع وهــو 

ــّم قــال: »أفضــل أعــال شــيعته انتظــار الفــرج«)52(. «، ث رســوٌل نبــيٌّ
ــّدًا يف  ــح ج ة واض ــرَّ ــن م ــر م ــث أكث ــة احلدي ــامQ يف بداي ــٰى اإلم ــد ع التأكي
ــٰى أنَّ  ــدًا ع ــة، وتأكي ــر الغيب ــدًا لعصـ ــرQ متهي ــام الباق ــد اإلم ــة بع ــث األئمَّ أحادي
اإلمــامQ منهــم، لــذا فــإنَّ اإلمــام اجلــوادQ يشــر إىٰل اإلمــامQ بصفاتــه، وهــي: 

ــدي(. ــم وامله )القائ
ــاب  ــه، واخلط ــروه يف غيبت ــم أن تنتظ ــب عليك ــذا وج ــيغيب، ل ــه س ــر إىٰل أنَّ ويش
ــه إىٰل شــيعته يف عصـــر الغيبــة، لــذا فــإنَّ الضمــر )اهلــاء( يف غيبتــه يشــر إىٰل  هنــا موجَّ
ــر  ــن َينْتظِ ــًا، فم ــاع أيض ــل ُيط ــول، والفع ــي للمجه ــر( ُبن ــل )ُينَتظ ــامQ، والفع اإلم
ــر  ــيعة يف ع ــم الش ــث، وه ــذا احلدي ــود هب ــو املقص ــة ه ــه الطاع ــت علي ــن وجب وم

ده اإلمــام بقولــه: )هــو الثالــث مــن ولــدي(. ــّم حُيــدِّ ــة، ث الغيب
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ــه  ــٰىN وخصَّ ــم املصطف ه ــار جدَّ ــذي اخت ــاىٰل ال ــاهلل تع ــام ب ــم اإلم ــا ُيقِس بعده
هــم باإلمامــة وجعلهــم أوصيــاء مــن بعــده. إنَّ القســم هبــذه الطريقــة  ة واختصَّ بالنبــوَّ

ــني: ــرج لغايت خ
ة هم خمتارون من ِقَبل اهلل تعاىٰل. األُوىٰل: هي إثبات وبرهان عٰى أنَّ األئمَّ

ــة بأمــر مــن اهلل تعــاىٰل، فــال يــوز ألحــد غرهــم  ــم هــم األئمَّ والثانيــة: وهــي أنَّ
ــٰى لــو بقــي يــوم واحــد. عــاء اإلمامــة، وأنَّ اهلل تعــاىٰل ســينتر هبــم حتَّ ادِّ

ــه لــن خيــرج  ــد أنَّ اهلل تعــاىٰل هــو الــذي أراد لــه الغيــاب، وأنَّ ثــّم يعــود ليقــول وُيؤكِّ
إالَّ بأمــر مــن اهلل تعــاىٰل، وســُيصِلح أمــره كــا أصلــح أمــر كليمــه موســٰىQ، بعــد أن 

ج عنــه وأكرمــه وجعلــه رســوالً نبّيــًا. كان يف حــرة مــن أمــره، ففــرَّ
ــل  ــول: )أفض ــوره ويق ــن لظه ــيعته واملنتظري ــامQ إىٰل ش ــر اإلم ــك يش ــد ذل بع
أعــال شــيعته انتظــار الفــرج(، وقــد اشــار إىٰل هــذا املعنــٰى يف بدايــة احلديــث يف قولــه: 

)يــب أن ُينَتظــر يف غيبتــه(.
وهنــا ســؤال ُيطــَرح: هــل االنتظــار بــال عمــٍل كاٍف، أم يــب أن يقــرتن االنتظــار 

بالعمــل واالســتعداد؟
إنَّ فلســفة االنتظــار وفــق هــذا املفهــوم جتعــل مــن الفــرد املســلم الــذي يطمــح إىٰل 
ــة مــن ُحججه مســتعّدًا  ــق عــٰى يــد ويلٍّ مــن أوليــاء اهلل تعــاىٰل وحجَّ رؤيــة العدالــة تتحقَّ

ق. بــًا هلــذا اليــوم الــذي يقســم اإلمــام بأنَّه ســيتحقَّ نفســيًا ومعنويــًا ومنتظــرًا مرتقِّ
:Qالغيبة يف حديث اإلمام اهلادي

ــل إىٰل أن  ــة بالتفصي ــه األئمَّ ــر في ــه يذك ــد أصحاب ــع أح ــامQ م ــث لإلم يف حدي
ــف  ــن، فكي ــي احلس ــدي ابن ــن بع ــام م ــول: »اإلم ــر، فيق ــب األم ــل إىٰل صاح يص
ــه  للنــاس باخللــف مــن بعــده؟«، قــال: فقلــت: وكيــف ذاك يــا مــوالي؟ قــال: »ألنَّ
ال ُيــرٰى شــخصه، وال حيــلُّ ذكــره باســمه حتَّــٰى خيــرج فيمــأ األرض قســطًا وعــدالً 

ــًا«)53(. ــورًا وظل ــت ج ــا ُمِلَئ ك
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ــه هــو اإلمــام الــذي  بدايــة احلديــث إشــارة إىٰل اإلمــام احلســن العســكريQ، وأنَّ
 ،Qــن ــام احلس ــد اإلم ــده؟( أي بع ــن بع ــف م ــاس باخلل ــف للن ــه، )فكي باع ــب اتِّ ي
ــب الســائل مــن ســؤال اإلمــامQ عــٰى أوضــاع النــاس بعــد اإلمام العســكري فيتعجَّ

ــه ســؤال ســابق ألوانــه يثــر الدهشــة واالســتغراب ملــن يســمع. Q، ألنَّ
ــه ال ُيــرٰى شــخصه،  بعــد ذلــك ُيبــنيِّ اإلمــامQ ســبب هــذا الســؤال قائــاًل: )ألنَّ
وال حيــلُّ ذكــره باســمه حتَّــٰى خيــرج( أي إنَّ غيبتــه ســتطول، فكيــف بكــم يــا موالون؟

:Qالغيبة يف حديث اإلمام احلسن العسكري
عــن احلســن العســكريQ: »يــا أمحــد بــن اســحاق، َمَثلــه َمَثــل ذي القرنــني، واهلل 
( عــٰى القــول  ــه اهلل )عــزَّ وجــلَّ ــة ال ينجــو فيهــا مــن اهللكــة إالَّ مــن ثبَّت ــنَّ غيب ليغيب

بإمامتــه، ووفَّقــه فيهــا للدعــاء بتعجيــل فرجــه«)54(.
لقــد شــبَّه اإلمــامQ غيبتــه بغيبــة ذي القرنــني، إذ بعثــه اهلل تعــاىٰل إىٰل قومه، فضـــربوه 
عــٰى قرنــه األيمــن، فغــاب عنهــم مــا شــاء اهلل أن يغيــب، ثــّم بعثــه الثانيــة فضـــربوه 
ــن له يف  عــٰى قرنــه األيســـر، فغــاب عنهــم مــا شــاء اهلل أن يغيــب، ثــّم بعثــه الثالثــة فمكَّ

نه يف األرض. األرض، أي إنَّ اهلل تعــاىٰل ســيبعثه بعــد غيبتــه الطويلــة وســُيمكِّ
ــم  ــن والظل ــارة إىٰل الفت ــه إش ــه ففي ــر إىٰل زمن ــه ويش ــد غيبت ــذي ُيؤكِّ ــم ال ــا القس أمَّ
الــذي ســيلحق بالعبــاد، والشــكِّ الــذي ســيدور حــول هــذه الغيبــة، ويتَّضــح ذلــك مــن 
خــالل قولــه: )ال ينجــو فيهــا مــن اهللكــة إالَّ مــن ثبَّتــه اهلل تعــاىٰل عــٰى القــول بإمامتــه(، 

( للدعــاء بتعجيــل فرجــه. وكيــف يكــون ذلــك؟ يكــون بــأن ُيوفِّقــه )عــزَّ وجــلَّ
 Qــام ــن اإلم ــل م ــد أن يع ــاىٰل يري ــا أم أنَّ اهلل تع ــة لدعائن ــام بحاج ــل اإلم وه

ــاء. ــام بالدع ــا اإلم ــذا أمرن ــه؟ ل ــاط ب ــه واالرتب ب إلي ــرُّ ــيلة للتق وس
:Qحديث الغيبة عىل لسان اإلمام املنتظر

عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت حمّمــد بــن عثــان العمــري أن يوصــل يل 
، وقــد ورد اجلــواب بتوقيــع موالنــا  كتابــًا قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ
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f :يقــول ) ــة مــا وقــع مــن الغيبــة، فــإنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ ــا علَّ صاحــب الزمــان: »وأمَّ
ْشــياَء إِْن ُتبـْـَد لَُكــْم تَُســؤُْكْمY )املائــدة: 

َ
ِيــَن آَمُنــوا ال تَْســَئلُوا َعــْن أ ــَها الَّ ُـّ ي

َ
يــا أ

ــه مل يكــن ألحــد مــن آبائــي إالَّ وقعــت يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإيّن  101(، إنَّ
ا وجــه االنتفــاع يب يف  ألخــرج حــني أخــرج وال بيعــة ألحــد الطواغيــت يف عنقــي. وأمَّ
غيبتــي، فكاالنتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن األبصــار الســحاب، وإيّن ألمــان ألهــل 
األرض كــا أنَّ النجــوم أمــان ألهــل الســاء، فاغلقــوا بــاب الســؤال عــاَّ ال ُيعنيكــم، 
ــك  ــإنَّ ذل ــرج، ف ــل الف ــاء بتعجي ــروا الدع ــم، واكث ــد كفيتك ــا ق ــم م ــوا عل وال تتكلَّف

بــع اهلــدٰى«)55(. فرجكــم، والســالم عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب وعــٰى مــن اتَّ
ــه يأمركــم بعــدم الســؤال عن أشــياء  حييــل اإلمــامQ أمــر الغيبــة إىٰل اهلل تعــاىٰل، وأنَّ

خفيــت عنكــم، ألنَّ اهلل تعــاىٰل أخفاهــا بحكمته.
ثــّم ُيعلِّــل ســبب الغيبــة بعــدم مبايعــة الظــامل، ألنَّ اهلل تعــاىٰل أخفــاه حتَّــٰى ال تكــون 
ــم ســيطلبون منــه  ــم علمــوا بــه فإنَّ يف عنقــه بيعــة لطاغيــة مــن الطواغيــت، فلــو أنَّ

البيعــة والتأييــد هلــم، فــإن مل يفعــل فســُيقَتل.
ــه كالشــمس البيِّنــة الواضحة  ــا مــا هــي فائــدة وجــود اإلمــام وهــو غائــب؟ فإنَّ وأمَّ
ــا  ــٰى وإن غابــت عــن األبصــار، فوجــود اإلمــامQ بينن ــوم حتَّ ــي ال حتجبهــا الغي الت
ــيء  ــي تضـ ــوم الت ــودهQ بالنج ــبِّه وج ــل األرض، وُيش ــان أله ــة وأم ــف ورمح لط

ألهــل األرض فُيبِصـــرون هبــا الطريــق ويأمنــون األعــداء.
ثــّم يعــود ليذكــر بعــدم الســؤال، ألنَّ هــذا ال يعنيكــم، ولكــن قولــه: )وال تتكلَّفــوا 
ــذي  ــو ال ــامQ، وه ــق باإلم ــة متعلِّ ــر الغيب ــر إىٰل أنَّ أم ــم( يش ــد كفيتك ــا ق ــم م عل

يعــرف علَّتهــا.
ويطلــب منـّـا الدعــاء بتعجيــل الفــرج، ألنَّ تعجيــل فرجــهQ هــو تعجيــل لفرجنا، 

ونايــة لــكل مشــاكلنا، فهــو املخلِّــص واألمــل الــذي تعلَّقــت بــه قلوبنا.
ــّمي  ــن أن ُنس ــه ال يمك ، وأنَّ ــصِّ ــوم الن ــٰى مفه ــًا ع ــة حديث ــاء اللغ ــد عل ــد أكَّ لق
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دوهــا يف كتبهــم -  ــرت فيــه املعايــر النّصيــة الســبعة التــي حدَّ النــصَّ نّصــًا إالَّ إذا توفَّ
ــث -. ــة البح ــا يف مقّدم ــي ذكرناه والت

ــاق  ــوظ، إذ إنَّ اتِّس ــكل ملح ــة بش ــث الغيب ــرت يف أحادي ــر توفَّ ــذه املعاي وإنَّ ه
ــا. ــا ومقبوليته ــن مجاليته ــوص زاد م ــذه النص ــجام ه وانس

ــا وحــدة املوضــوع واإلشــارات املتكــررة التــي تــدلُّ عــٰى أنَّ موضــوع الغيبــة  وأمَّ
يصــبُّ يف دائــرة احلكمــة اإلهليَّــة، فاإلمــامQ هــو مــن ذكــر يف هــذه األحاديــث ولــه 

لتــه ألن يتــوىّلٰ هــذه املســؤولية. ــالت أهَّ ــة ومؤهِّ مواصفــات خاصَّ
ــا التأكيــد عليــه يف هــذه األحاديــث بذكــر صفاتــه وألقابــه وصفــات  وقــد وجدن
هــا ومــا الغايــة منهــا، لقــد  العصـــر الــذي ســيظهر فيــه وأســباب الغيبــة وأمرهــا ورسِّ
ــوص،  ــذه النص ــجام ه ــاق وانس ــمٌّ يف اتِّس ــذف دور مه ــرار واحل ــة والتك كان لإلحال
ــة هبــذا العصـــر  ــا صــادرة مــن أشــخاص عــٰى معرفــة تامَّ لــذا يشــعر مــن يقرؤهــا بأنَّ
ــه  ــم يرونــه مــرأٰى العــني ويعيشــون مــع معارصيــه، فتوجَّ وحميطــة بــكلِّ تفاصيلــه كأنَّ
ــب منهــم الطاعــة عــٰى اعتبــار أنَّ الــكالم هــو مــن ِقَبــل َمــْن هــم  الــكالم هلــم وتطلَّ
خلفــاء هلل تعــاىٰل يف أرضــه، فطاعتهــم طاعــة هلل تعــاىٰل حتَّــٰى وإْن كانــت هــذه الطاعــة 
هــا  يف أمــر قــد ال ُيعــَرف مــا وجــه املصلحــة فيــه كموضــوع الغيبــة التــي ال يعلــم رسَّ

وســببها إالَّ اهلل وهــم.
ــر  دة يف عصـ ــدَّ ــة حم ــًا إىٰل جمموع ه ــث موجَّ ــذه األحادي ــاب يف ه ــد كان اخلط لق
ــن  ــون م ــاره يعان ــم بانتظ ــامQ، وه ــدوا باإلم ــة اعتق ــات خاصَّ ــم صف ــة هل الغيب
ــة عــٰى مســألة االنتظــار والدعــاء بالفــرج  ــز األئمَّ الظلــم والقتــل والتهجــر، لــذا ركَّ
واالســتعداد الســتقبال اإلمــامQ الــذي ســُيخلِّصهم وُينِقذهــم ممَّــا يعانــون، ويرفــع 

ــم. ــر هب ــم وينت ــم، وينره ــف عنه ــم واحلي الظل
لنا إىٰل ما يي: فكانت خالصة البحث يف هذه النصوص هي أّنا توصَّ

1 - وحدة املوضوع واهلدف.
د صور اخلطاب واختالف األلفاظ إالَّ أنَّ املعنٰى واحد والقضيَّة واحدة. 2 - تعدُّ
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3 - كثــرة اإلشــارة إىٰل اإلمــام وذكــر أوصافــه وصفاتــه عــٰى الرغــم مــن اختــالف 
ث وامُلخاَطــب يف هــذه النصــوص. الزمــان واملــكان واملتحــدِّ

ــزوا عليهــا هــي الغيبــة وكيفيــة  4 - املحــور الرئيــس والقضيَّــة األساســية التــي ركَّ
.Kالتعايــش معهــا مــن خــالل احلــوارات التــي جــرت بينهــم وبــني شــيعتهم

خامتة البحث:
لقــد كانــت غايتنــا مــن كتابــة هــذا البحــث هــي تفصيــل وحتليــل وإيضــاح لبعض 
ــة غيبــة اإلمــام املهــدي املنتظــرQ، ودراســتها  النصــوص التــي تواتــرت بشــأن قضيَّ
دراســة لســانية حديثــة بحيــث نصــل مــن خــالل هــذه الدراســة إىٰل احلكمــة مــن هــذه 

. لغيبة ا
N وأهــل بيتــهK، ومــدٰى انســجام  وقــد تناولنــا بعــض أحاديــث النبــيِّ
ــة لنــا نحتــجُّ هبــا عــٰى مــن ال  واتِّســاق هــذه النصــوص، وهــل تصلــح أن تكــون حجَّ
ك يف موضــوع الغيبــة؟ باعتبــار أنَّ هــذه النصــوص صــدرت مــن  يتَّفــق معنــا أو ُيشــكِّ
ــة ودليــل علينــا، فهــم خلفــاء اهلل تعــاىٰل يف أرضــه  ــة وُحجــجK، كالمهــم حجَّ أئمَّ

تــه عــٰى عبــاده. وحجَّ
وأجبنــا عــٰى بعــض األســئلة التــي تــدور يف أذهــان الكثــر مــن املؤيِّديــن 
ــة غيبيــة مرتبطــة  ــة الغيبــة قضيَّ لنــا إىٰل أنَّ قضيَّ ــة، وقــد توصَّ واملعارضــني هلــذه القضيَّ
بالســاء ال يعــرف حكمتهــا إالَّ اهلل، وقــد أثبتنــا ذلــك مــن خــالل األحاديــث إالَّ أنَّ 
ــهم،  ــب لنفوس ــاده، وهتذي ــاىٰل بعب ــن اهلل تع ــة م ــف ورمح ــو لط ــر ه ــًا آخ ــا جانب فيه
ــتقام  ــي س ــي الت ــدل اإلهل ــة الع ــتقبال دول ــة الس ل ــون مؤهَّ ــٰى تك ــا، حتَّ ــص هل ومتحي
ــه منــذ  عــٰى األرض بعــد أن ُمِلَئــت باجلــور والظلــم واستشـــرٰى الفســاد فيهــا، إذ إنَّ
ــة  ــة، فكانــت كلُّ دول ــة املناســبة إلقامــة هــذه الدول ــأ األرضي خلــق البشـــرية مل تتهيَّ
 ،Kــا هــي متهيــد واســتعداد هلــا، فهــو خاتــم األوصيــاء ســابقة لدولــة اإلمــامQ إنَّ

ــني. ــد هلل ربِّ العامل ــاء، واحلم ــارات الس ــق كلُّ بش ــده تتحقَّ ــٰى ي وع
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ــني  ــمرقند: أم ــة س ــجام يف رواي ــاق واالنس 1 - االتِّس
مــة لنيــل شــهادة املاجســتر  ــرة مقدَّ معلــوف، مذكَّ
ــاء شــوف، إرشاف:  ــة ملي يف الرتمجــة، إعــداد الطالب

ــل، 2008 - 2009م. ــعيدة كحي س
ــرة  ــف: مذكَّ ــورة الكه ــجام يف س ــاق واالنس 2 - االتِّس
ــب  ــداد الطال ــتر، إع ــهادة املاجس ــل ش ــة لني م مقدَّ
هــادف  الســعيد  د.  إرشاف:  بوســتة،  حممــود 

2009م. 1430هـــ/ 
ة شــبل، تقديــم ســليان العّطــار،  : عــزَّ 3 - علــم النــصِّ

ــة اآلداب، الطبعــة الثانيــة )2009/1/1م(. مكتب
ــروت،  ــادر ب ــور، دار ص ــن منظ ــرب: اب ــان الع 4 - لس

ــة األُوىٰل. الطبع
ــور  ــم: الدكت ــدة قيــاس، تقدي : لين 5 - لســانيات النــصِّ
ــرة،  ــة اآلداب القاه ــعالن، مكتب ــاب ش ــد الوّه عب

الطبعــة األُوىٰل 1430هـــ/ 2009م.
األخضـــر  حممــود   : النــصِّ علــم  إىٰل  مدخــل   -  6
الصبيحــي، الــدار العربيــة للعلــوم، الطبعــة األُوىٰل 

2008م. 1429هـــ/ 
7 - املعجــم الوســيط: قــام بإخراجــه إبراهيــم مصطفــٰى 
القــادر  الزّيــات وحامــد عبــد  وأمحــد حســن 
ــة. ــة الثاني ــوة، الطبع ــار، دار الدع ــيّ النّج ــد ع وحمّم

ــم:  ــرج، تقدي ــد ف ــام أمح : حس ــصِّ ــم الن ــة عل 8 - نظري
حجــازي،  فهمــي  وحممــود  العّطــار  ســليان 
مكتبــة اآلداب القاهــرة، الطبعــة األُوىٰل 1430هـــ/ 

2009م.
: عثــان أبــو زنيــد، عــامل الكتــب  9 - نحــو النــصِّ
2010م. 1431هـــ/  األُوىٰل  الطبعــة  احلديــث، 
10 - الغيبــة: حمّمــد بــن احلســن الطــويس، الطبعــة 

منشــورات  الشـــرقية،  اآلداب  مطبعــة  األوىٰل، 
الفجــر، لبنــان، بــروت.

إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن  حمّمــد  الــكايف:   -  11
ــة األُوىٰل  ــروت، الطبع ــٰى، ب ــي، دار املرتضـ الكلين

2005م. 1426هـــ/ 
ســة  مؤسَّ الصــدوق،  الشــيخ  الديــن:  كــال   -  12
األُوىٰل  الطبعــة  بــروت،  لبنــان،  األعلمــي، 

1991م. 1412هـــ/ 
ــري، شــبكة  13 - العــدل اإلهلــي: الشــهيد مرتــىٰض مطهَّ

الفكــر، نســخة الكرتونيــة.
ــم  ــو نعي ــًا يف املهــدي: احلافــظ أب 14 - األربعــون حديث
ــة. ــاث العقائدي ــز األبح ــداد: مرك ــاين، إع األصبه

ــاء اهلل  ــن عط ــم اب ــة: حك ــّي يف بني ــك الن 15 - التاس
ــتر. ــالة ماجس ــكندري، رس الس

16 - اخلصائص: ابن جنّي، نسخة الكرتونية.
: الدكتــور صــالح  17 - بالغــة اخلطــاب وعلــم النــصِّ

الفضــل، دار عــامل املعرفــة، 1990م.
ــد  ــد حمّم ــهيد حمّم ــدي: الش ــام امله ــوعة اإلم 18 - موس
ــة األُوىٰل 1424هـــ، ذوي  ــدر، الطبع ــادق الص ص

ــة. س ــم املقدَّ ــرش، ق ــٰى للن القرب
19 - موســوعة العــدل اإلهلــي: الســيِّد كــال احليــدري، 
والفكــر،  للثقافــة  اجلــواد  اإلمــام  ســة  مؤسَّ

2016م. 1437هـــ/ 
الطــريس،  اهلــدٰى:  بأعــالم  الــورٰى  إعــالم   -  20
ــة  ــرتاث، الطبع ــاء ال ــت إلحي ــل البي ــة أه س مؤسَّ

1417هـــ. األُوىٰل 
ــارئ،  ــده، دار الق ــد عب ــة: رشح حمّم ــج البالغ 21 - ن

ــة 1433هـــ/ 2012م. الطبعــة الثالث
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العكيــي،  الشــيخ ســعيد  22 - مقــوالت احلداثــة: 
ســة املصبــاح الثقافيــة، الطبعــة األُوىٰل 2014م. مؤسَّ
الفكــر،  الصــدوق، دار  الشــيخ  23 - االعتقــادات: 

نســخة الكرتونيــة.
ــر، مركــز األبحــاث  24 - عقائــد اإلماميَّــة: الشــيخ املظفَّ

ســة. العقائديــة، إيــران، قــم املقدَّ
ــاء  ــي، دار إحي ــة املجلسـ م ــوار: العالَّ ــار األن 25 - بح
الثالثــة  الطبعــة  بــروت،  لبنــان،  الــرتاث، 

1983م. 1403هـــ/ 
كاظــم  س:  املقــدَّ الكتــاب  يف  البيــت  أهــل   -  26

1997م. األُوىٰل،  الطبعــة  النصــري، 
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ــات  ــية للحكوم ــة السياس ــة والنهاي ض إىٰل البداي ــرُّ ــن التع ــدَّ م ــل كلِّ يشء ال ب قب
ــا. ــات وُأفوهل ــذه احلكوم ــود ه ــة صع ــان كيفي ــع بي ــر، م ــك الع ــيعية يف ذل الش

1 - حكومة العلويني يف طرب�ستان )250 - 316 هـ(:
ــا  ــق عليه ــي ُيطَل ــران والت ــن إي ــالية م ــة الش ــة يف املنطق ــذه احلكوم ــت ه قام
)طرســتان(. حيــث تقــع إىٰل اجلنــوب واجلنــوب الشـــرقي مــن بحــر قزويــن، وتضــمُّ 
ــالطني  ــة الس ــّر حكوم ــا، ومق ــل عاصمته ــة آم ــت مدين ــدن. وكان ــن امل ــر م الكث

ــا)3(.  فيه
ــن املســلمون العــرب مــن فتــح طرســتان يف عصـــر اخلليفــة الثــاين)4(.  وقــد متكَّ
نــوا مــن الســيطرة عــٰى تلــك املنطقــة أبــدًا. فبعــد دخــول املســلمني  ومــع ذلــك مل يتمكَّ
بــون  ف ُســّكان تلــك املنطقــة عــٰى اإلســالم، األمــر الــذي جعلهــم ُيرحِّ العــرب تعــرَّ
ــة،  ــم واخلالف ــاز احلاك ــة للجه لون املعارض ــكِّ ــوا ُيش ــم كان ــم؛ ألنَّ ــني منه بالعلوي

والتحــق هبــم النــاس يف طرســتان والديلــم.
قبــل جمــيء العلويــني، كانــت طرســتان ُتــدار مــن ِقَبــل حكومــات حمّليــة مســتقلَّة 
ــة  ــاز اخلالف ــيطرة جه ــارج س ــة خ ــذه املنطق ــت ه ــا كان ــًا م ــتقلَّة)5(. وغالب ــبه مس وش

األُمويــة والعّباســية، وكانــت تدفــع للخلفــاء خراجــًا ســنويًا.

Qاأ�سباب ا�ستمرار غيبة الإمام
 يف ع�سر ازدهار احلكومات ال�سيعية

حتقيق اإجمايل حول احلكومات ال�سيعية
منذ الن�سف الثاين من القرن الهجري الثالث اإىل نهاية القرن الهجري الرابع

نعمة اهلل صفري فروشاين)1( وجميد أمحدي كجائي)2(
ترمجة: حسن عي مطر
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ل شــخص قــام ثائــرًا يف هــذه املنطقــة ضــدَّ اخلالفــة العّباســية هــو حييــٰى بــن  إنَّ أوَّ
عبــد اهلل املحــض )172هـــ( حيــث حظــي بدعــم احلكومــات املحّليــة يف هــذه املنطقة. 
وبطبيعــة احلــال فــإنَّ ثــورة حييــٰى بــن عبــد اهلل مل تبلــغ حــدَّ املواجهــة املســلَّحة، فقــد 
قبــل بالصلــح مــع اخلليفــة هــارون )139هـــ( ليلقــٰى حتفــه بعــد فــرتة يف واحــد مــن 

ســجون هــارون بشــكل مريــب)6(.
ه  وبعــد اشــتداد وطــأة الظلــم عــٰى النــاس يف هــذه املنطقة، مل يــدوا بــّدًا مــن التوجُّ
ــم عنــده، ومطالبتــه  إىٰل رجــل علــوي اســمه )حمّمــد بــن إبراهيــم( للشــكوٰى والتظلُّ
ــه رفــض طلبهــم وأحاهلــم إىٰل صهــره )احلســن بــن  بالثــورة عــٰى العّباســيني، بيــد أنَّ
ــجد  ــرة إىٰل املس ــنة )250( للهج ــاس س ــا الن ــث دع ــم)7(. حي ــذا دعوهت ــٰى ه ــد(، فلّب زي
 ،Nــوله ــنَّة رس ــاب اهلل وُس ــٰى كت ــه ع ــم مبايعت ــب منه ــوس، وطل ــع يف چال اجلام

واشــتهر بالداعــي الكبــر)8(.
ــر الطــرق الرابطــة بــني طرســتان والعــامل اخلارجــي،  وبعــد ذلــك عمــد إىٰل حتري
ــة  ــٰى مدين ــتوىٰل ع ــني، واس ــكرية للطاهري ــّوات العس ــيطرة الق ــن س ــا م وإخراجه
، ومضـــٰى يف الســيطرة  ــٰى عــٰى الــريِّ ــن الداعــي مــن الســيطرة حتَّ آمــل)9(. كــا متكَّ
ــث  ــن لي ــوب ب ــد )يعق ــٰى ي ــك ع ــد ذل ــر بع ــا)10(. ليندح ــا بعده ــان وم ــٰى جرج ع
ــت  ــًة. وكان ــتان ثاني ــٰى طرس ــيطرة ع ــن الس ــك م ــد ذل ــن بع ــه متكَّ ــار(، ولكنَّ الصّف

ــرة)11(. ــنة )270( للهج ــه س وفات
ــة  ــذ البيع ــن( إىٰل أخ ــو احلس ــيِّد أب ــره )الس ــادر صه ــد( ب ــن زي ــن ب ــد )احلس وبع
لنفســه مــن أهــل آمــل، واســتوىٰل عــٰى خزائــن الداعــي، إالَّ أنَّ حمّمــدًا بــن زيد )شــقيق 
ــن من دحــره، واجللــوس مــكان أخيــه)12(. ويف عــام )287( للهجــرة اندحر  احلســن( متكَّ
ل حكومــة  حمّمــد بــن زيــد وُقتِــَل عــٰى يــد األُمــراء الساســانيني. وبذلــك انــارت أوَّ

للعلويــني يف طرســتان، واســتوىٰل الســامانيون عــٰى تلــك املنطقــة)13(.
ــد بــن زيــد( قــام رجــل آخــر مــن الســادة األرشاف اســمه )احلســن  وبعــد )حمّم
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بــن عــي )األطــروش( والــذي ُيعــَرف بـــ )النــارص الكبــر( بقيــادة عمليــات وأنشــطة 
تبليغيــة رّسيــة. فــكان يعمــل عــٰى إعــداد بعــض األشــخاص مــن تالميــذه وإرســاهلم 
ــر  ــة الكث ــاء فــرتة حكمــه - مــن هداي ــا بعــد - أثن ــن في إىٰل خمتلــف املناطــق، ليتمكَّ
ــارص  ــر الن ــتهار أم ــد اش ــف)14(. وبع ــالمي احلني ــن اإلس ــتيني إىٰل الدي ــن الزرادش م
ــا  ــبب م ــاس - بس ــل الن ــن ِقَب ــجيعه م ــمَّ تش ــاس، ت ــني الن ــه ب ــاع صيت ــر وارتف الكب
كانــوا يعانونــه مــن الظلــم املجحــف - إىٰل الثــورة عــٰى الطغيــان. فبــادر إىٰل االســتعانة 
ــيطرة  ــتيالء والس ــتان واالس ــن طرس ــامانيني م ــّال الس ــرد الع ــزة لط ــه املجهَّ بقّوات
د عليــه )احلســن بــن القاســم العلــوي( )316 هـــ( وألقــاه  ة متــرَّ عليهــا)15(. وبعــد مــدَّ
ت بعــد ذلــك لصالــح النــارص الكبر واســتوىٰل  يف الســجن)16(، بيــد أنَّ األوضــاع تغــرَّ

عــٰى احلكــم ثانيــًة.
وبعــد ذلــك قــام النــارص األطــروش بتفويــض احلكــم إىٰل )احلســن بــن القاســم( 
غ هــو إىٰل متابعــة الشــؤون الدينيــة، وكانــت  الــذي اشــتهر بالداعــي الصغــر، ليتفــرَّ

وفاتــه عــام )304( للهجــرة)17(.
ــٰى  ــروش( ع ــارص األط ــل الن ــر( )نج ــم جعف ــو القاس د )أب ــرَّ ــاء مت ــذه األثن ويف ه
ــورة  ــريِّ ليدعــوه إىٰل الث ــه جعفــر إىٰل حاكــم ال ــّم توجَّ أوامــر الداعــي الصغــر)18(. ث
ــة باســم األمــر الســاماين، وأن  ــأن يقــرأ اخلطب ــه ب ــد ل عــٰى الداعــي الصغــر، وتعهَّ

ــيني)19(. ــعار العّباس ــاء ش ــد إحي يعي
ــالن.  ــر إىٰل جي ــي الصغ ــرب الداع ــتان، وه ــٰى طرس ــريِّ ع ــم ال ــتوىٰل حاك فاس
ــر  ــي الصغ ــن الداع ــد متكَّ ــهر؛ فق ــبعة أش ــن س ــر م ــر ألكث ــة جعف ــتمّر حكوم مل تس
دًا. ثــّم  بمســاعدة املعرتضــني مــن النــاس مــن اســتعادة الســيطرة عــٰى طرســتان جمــدَّ
ــي  ــرَّ الداع ــٰى اضط ــروش، حتَّ ــارص األط د أوالد الن ــرُّ ــج إىٰل مت ــور بالتدري ــت األُم آل
الصغــر إىٰل اللجــوء إىٰل أحــد احلُــّكام املحليــني، وقــام هــذا احلاكــم بتســليم الداعي إىٰل 
ــن مــن فتــح طرســتان. ، إالَّ أنَّ الداعــي ُأطلــق رساحــه بعــد ذلــك ليتمكَّ حاكــم الــريِّ
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ــة،  ــن جه ــني م ــني العلوي ــديدة ب ــة الش ــات الداخلي ــإنَّ النزاع ــاٍل ف ــٰى كلِّ ح وع
ــل الســامانيني مــن جهــة ُأخــرٰى، أّدٰى إىٰل  والضغــط اخلارجــي عــٰى دولتهــم مــن ِقَب
ر مــن حــني آلخــر. ويف نايــة املطاف  إضعــاف دولــة الداعــي الصغــر وهروبــه املتكــرِّ
ُقتـِـَل الداعــي الصغــر يف مواجهتــه مــع أســفار بــن شــروية عــام )316( للهجــرة، وكان 

يف ذلــك نايــة حكــم العلويــني يف طرســتان.
2 - الإ�سماعيلية )الفاطميون(:

ــر  ــام جعف ــد اإلم ــاعيل بع ــة إس ــت بإمام ــيعية، قال ــَرق الش ــن الِف ــاعيلية م اإلس
ــاعيل  ــن أنَّ إس ــم م ــٰى الرغ ــذه ع ــه. ه ــر أبنائ ــه أك ــادقQ )148هـــ( بوصف الص
)145هـــ( قــد فــارق احليــاة قبــل رحيــل اإلمــام الصــادقQ. ولكــن حيــث ذهــب 
ــابق مل  ــام الس ــر أوالد اإلم ــقِّ أك ــن ح ــة م ــأنَّ اإلمام ــاد ب ــيعة إىٰل االعتق ــض الش بع

ــه)20(. ــول بإمامت ــن الق ــوا ع يعرض
ــه وذهبــت إىٰل االعتقــاد  وقــد انقســم اإلســاعيلة إىٰل فرقتــني؛ فرقــة أنكــرت موت
بــأنَّ إســاعيل هــو القائــم واملهــدي املوعــود. وقــد ُعِرَفــت هــذه الفرقــة باإلســاعيلية 
ت بمــوت إســاعيل وذهبــت إىٰل إمامــة وغيبــة ولــده  اخلالصــة. والفرقــة األُخــرٰى أقــرَّ

حمّمــد، وقــد ُعِرَفــت هــذه الفرقــة باملباركيــة)21(.
وقــد كانــت فرقــة اإلســاعيلية يف مصـــر مــن اإلســاعيلية املباركية، حيث مارســوا 
ــن )عبيــد اهلل املهــدي( مــن إقامــة دولتــه يف شــال  ــٰى متكَّ دعوهتــم بشــكل رّسي، حتَّ

أفريقيــا ســنة )297( للهجــرة)22(.
ــة  ــٰى دول ــاء ع ــني بالقض ــاة إىٰل الفاطمي ــد الدع ــيعي( أح ــد اهلل الش ــو عب ــام )أب ق
ــد  ــا عبي ــية - ودع ــة العّباس ــت الوصاي ــرب حت ــم املغ ــت حتك ــي كان ــة - الت األغالب
ــه يف  ــاء القبــض علي ــمَّ إلق ــه، وت اهلل املهــدي إىٰل املغــرب)23(. فشــدَّ الرحــال هــو وابن
ه  سجلاســة عــٰى يــد حاكمهــا، وُألقــي بــه يف الســجن)24(. ويف عــام )296( للهجــرة توجَّ
ــا  ــذ أب ــدرار. وأخ ــي م ــة بن ــقط حكوم ــة، وأس ــك املدين ــيعي إىٰل تل ــد اهلل الش ــو عب أب
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ــام فيهــا حكومــة الفاطميــني. وبعــد ذلــك بســنوات  ــد اهلل إىٰل املغــرب حيــث أق عبي
ــة)25(. ــة الفاطمي ــال الدول ــر إىٰل أع ــمُّ م ــمَّ ض ت

ــد  ــني، وق ــة والفاطمي ــني القرامط ــالف ب ــدم اخل ــدي احت ــد اهلل امله ــد عبي ويف عه
ــني)26(. ــٰى الفاطمي ــعًا ع ــًا واس ــنّوا هجوم ــالف وش ــذا اخل ــيون ه ــم العّباس اغتن

وقــد انقســمت هــذه الدولــة بعــد االنشــقاق العقائــدي بــني اإلســاعيلة يف نايــات 
ــرخ  ٰى الشـ ــد أدَّ ــة. وق ــتعلية، والنزاري ــمني: املس ــس إىٰل قس ــري اخلام ــرن اهلج الق
ــلُّل  ــة إىٰل تس ــية الداخلي ــات السياس ــة إىٰل النزاع ــني باإلضاف ــني الفاطمي ــدي ب العقائ
ــالح  ــد ص ــٰى ي ــرة ع ــام )565( للهج ــم يف ع ــاء عليه ــمَّ القض ــٰى ت ــم، حتَّ ــن إليه الوه

ــويب)27(. ــن األّي الدي
3 - القرامطة )286 - 439 هـ(:

س ثورة القرامطة. ُيعَتقد أنَّ احلسني األهوازي هو مؤسِّ
ــمَّ رصدهــا  ــة مــع القرامطــة ت ة حدثــت بــني جهــاز اخلالف ل مواجهــة جــادَّ إنَّ أوَّ
يف ســنة )284( للهجــرة يف عهــد املعتضــد العّبــايس )279 - 289هـــ(. ويف هــذه الفــرتة 
ــران  ــن وإي ــن البحري ــًا يف كلٍّ م ــعًا ملحوظ ــّوًا وتوسُّ ــة نم ــة القرامط ــهدت حرك ش
وشــال أفريقيــا)28(. وقــد قيــل: إنَّ العنصـــر الرئيــس الــذي أّدٰى إىٰل دخــول القرامطــة 
إىٰل البحريــن هــو أبــو ســعيد اجلنــايب، رغــم وجــود روايــات ُأخــرٰى يف هــذا الشــأن 

أيضــًا)29(.
ــة  ــص الفردي ــه إىٰل اخلصائ ــود منعطفات ــذي تع ــن - ال ــة البحري ــخ قرامط يف تاري
ــار اجلــدل والصخــب  ــادات القرامطــة مــن أث ــاك مــن بــني قي لقادهتــم - مل يكــن هن
ســوٰى ثالثــة منهــم، وهــم: أبــو ســعيد )301هـــ(، وأبــو طاهــر )332هـــ(، وابــن 
أخيــه حســن األعصــم )366هـــ(، وقــد احتــلَّ هــؤالء الثالثــة مــا جمموعــه ثالثــون 
ــوا  ــن فأمض ــادة اآلخري ــائر الق ــا س ــل، وأمَّ ــة الطوي ــخ القرامط ــن تاري ــط م ــنة فق س
ــذه  ــقوط ه ــق بس ــا يتعلَّ ــي)30(. وفي ــو هام ــٰى نح ــادة ع ــية والقي ــم السياس حياهت
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الدولــة هنــاك الكثــر مــن الروايــات، ويف الوقــت نفســه فقــد تــمَّ القضــاء عــٰى هــذا 
ــني)31(. ــد العيوني ــٰى ي ــس ع ــري اخلام ــرن اهلج ــاللة يف الق الس

4 - احلمدانيون )293 - 394 هـ(:
يعــود نســب احلمدانيــني إىٰل بنــي تغلــب - مــن القبائــل العربيــة الكــرٰى - التــي 
ــون يف  ــراق)33(. كان احلمداني ــال الع ــل)32( ش ــرة يف املوص ــة اجلزي ــتوطنت منطق اس
بدايــة أمرهــم متحالفــني مــع اخلــوارج، ودخلــوا يف حــرب ضــدَّ اخلالفــة العّباســية، 
وبعــد أن وقــع والــد احلســني بــن محــدان يف قبضــة املعتضــد العّبــايس، ثــار اخلــوارج 
ــايس  ــد احلســني بــن محــدان )306هـــ( للخليفــة العّب ضــدَّ العّباســيني)34(. وقــد تعهَّ
ــليمه  ــده - وتس ــف وال ــي - حلي ــد اهلل اخلارج ــن عب ــارون ب ــٰى ه ــض ع ــاء القب بإلق
ــة بنــي  ــار جبــل ملحارب ــايس إىٰل دي ــل اخلليفــة العّب ــّم ُأرســل مــن ِقَب للعّباســيني)35(. ث
ُدَلــف)36(. وقــام بمواجهــة القرامطــة بأمــر مــن اخلليفــة، وبعــد ذلك صــادف صاحب 
الشــامة - أحــد قــادة القرامطــة - وقضـــٰى عليــه)37(. كــا كانــت لــه فيــا بعــد الكثــر 
مــن املواجهــات مــع القرامطــة اإلســاعيليني بأمــر مــن اخلليفــة العّبــايس)38(. ويف عــام 
ــه رفــض مقــرتح  )292( للهجــرة تــمَّ إرســاله إىٰل مــر ملحاربــة بنــي طولــون، رغــم أنَّ

احلكومــة بقبــول واليتهــا)39(.
وبعــد مــوت املكتفــي )289 - 295هـــ( اعــرتض احلســني بــن محــدان عــٰى خالفة 
املقتــدر )295 - 320هـــ(، وســعٰى إىٰل إيصــال عبــد اهلل بــن املعتــّز إىٰل اخلالفــة. ومــن 
ــاس  ــر العّب ــٰى الوزي ــال بعــض األشــخاص. وقتــل حتَّ ــا عمــل عــٰى التآمــر واغتي هن

بــن احلســن )316هـــ(، وحــاول قتــل املقتــدر العّبــايس أيضــًا)40(.
ويف بدايــة القــرن اهلجــري الرابــع ثــار أبــو اهليجــاء عبــد اهلل بــن محــدان )317هـــ( 
ـه رسعــان مــا رفــع رايــة  - أخــو احلســني بــن محــدان - عــٰى اخلليفــة، ولكنَـّ
االستســالم)41(، كــا ســلَّم احلســني وابنــه نفســيها إىٰل مونــس اخلــادم أيضــًا)42(. وقــد 

تــويّف احلســني بــن محــدان ســنة )356هـــ( يف الســجن بشــكل مريــب)43(.
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وبعد ذلك انقسم احلمدانيون إىٰل قسمني رئيسني:
اأ - احلمدانيون يف املو�سل:

ت ســيطرهتم عــٰى املوصل مــن ســنة )293( للهجــرة إىٰل ســنة )386(  وقــد اســتمرَّ
للهجــرة. ففــي عــام )293( للهجــرة تــمَّ تنصيــب أيب اهليجــاء حلكومــة املوصــل مــن 
ــاة  ــد وف ــٰى بع ــل حتَّ ــٰى املوص ــه ع ــل حكم ــد واص ــايس)44(. وق ــي العّب ــل املكتف ِقَب
املكتفــي، واســتمرَّ عــٰى حكومــة املوصــل يف عهــد املقتــدر )295 - 320هـــ(، حتَّــٰى 
ــيون إىٰل  ــد العّباس ــه عم ــد موت ــه. وبع ــدر أدَّت إىٰل قتل ــدَّ املقت ــرة ض ــارك يف مؤام ش

تنصيــب ابنــه احلســني عــٰى حكــم املوصــل)45(.
ويف عــام )323( للهجــرة بــادر احلســني - الــذي ُعــِرَف بنــارص الدولــة - إىٰل قتــل 
ــن  ــايس اب ــر العّب ــٰى الوزي ــاء ع ــام بالقض ــة ق ــع اخلليف ــؤ رّسي م ــه)46(. ويف تواط عمِّ
رائــق أيضــًا)47(. ويف بــادرة غريبــة وغــر متوقَّعــة عمــد النــارص يف ســعي منــه لتقليص 
ــم  ــني بعضه ــمل أع ــجناء وس ــن الس ــدد م ــة ع ــة إىٰل تصفي ــم امليزاني ــات ودع النفق

ــن)48(. ــالق رساح آخري وإط
وبعــد ظهــور الدولــة البوهييــة وجمــيء معــزِّ الدولــة الديلمــي )357هـــ( حصلــت 

مواجهــة شــديدة بينهــم وبــني احلمدانيــني)49(.
جديــر بالذكــر أنَّ األوضــاع بــني آل بويــه واحلمدانيــني شــهدت الكثر مــن مواثيق 
ــا أحــسَّ نــارص الدولــة )358هـــ( بضعــف الدولــة املركزيــة يف  الصلــح، ولكــن كلَّ
ر نقــض  ــر للشـــروط املدرجــة يف بنــود املعاهــدة)50(. وبســبب تكــرُّ بغــداد، كان يتنكَّ
ــب  ــه أيب تغل ــب ابن ــم وتنصي ــن احلك ــه م ــة إىٰل عزل ــزُّ الدول ــد مع ــود، عم ــذه العه ه
ل  )369هـــ( بــدالً منــه)51(. وبعــد موتــه احتــدم النــزاع بــني أبنائــه، األمــر الــذي ســهَّ

عمليــة إســقاط دولتهــم عــٰى يــد البوهييــني ســنة )386هـــ()52(.
ب - احلمدانيون يف حلب:

تــمَّ تنصيــب ســيف الدولــة احلمــداين واليــًا عــٰى نصيبــني مــن ِقَبــل أخيــه نــارص 

ي
جائ

ك
ي 

مد
أح

د 
جي

م
 و

ي
شان

رو
 ف

ي
فر

ص
هلل 

ة ا
م

نع



126

الدولــة، ولكنَّــه مل يكــن قانعــًا بذلــك)53(، ثــّم ســمح لــه أخــوه باهلجــوم عــٰى الشــام. 
ــن بمســاعدة أخيــه مــن الســيطرة عــٰى حلــب أيضــًا)54(. كــا متكَّ

ــّم قــام بعــد ذلــك بمواجهــة  ــة اإلخشــيديني مــرارًا، ث لقــد حــارب ســيف الدول
ــه  ــٰى حتف ــة)55(. ليلق ــدوده اجلغرافي د يف ح ــرُّ ــم بالتم ــام بعضه ــث ق ــة، حي القرامط
ــه ابنــه أبــو املعــايل )381هـــ()56(. ســنة )356( للهجــرة باملــوت الطبيعــي، وحيــلُّ حملَّ
عون القرامطــة  وقــد اشــتبك احلمدانيــون مــع الفاطميــني مــرارًا، بــل كانــوا ُيشــجِّ
ــني  ــوا إىٰل مبلِّغ ل ــداوة حتوَّ ــذه الع ــبب ه ــم بس ــًا. إالَّ أنَّ ــم أيض ــتباك معه ــٰى االش ع
للقرامطــة)57(. ويف نايــة املطــاف تــمَّ القضــاء عــٰى هــذه الدولــة الشــيعية ســنة )414( 

للهجــرة عــٰى يــد الفاطميــني)58(.
5 - اآل بويه:

كانــت مناطــق األدغــال املحيطــة ببحــر قزويــن ُتســّمٰى گيــالن. وكانــت املناطــق 
ل حكومــة  اجلبليــة منهــا ُتدعــٰى الديلــم)59(. يف حــدود هــذه املنطقــة أقــام العلويــون أوَّ
شــيعية، وصــارت ســببًا يف انتشــار التشــيُّع يف هــذه املنطقــة)60(. كان آل بويــه مــن أبنــاء 
أيب شــجاع)61( الــذي كان يكســب رزقــه وقــوت يومــه عــن طريــق صيــد الســمك. 
وقــد كان أليب شــجاع ثالثــة أبنــاء قامــوا فيــا بعــد بتأســيس الدولــة البوهييــة، وهــم: 
عــّي وحســن وأمحــد، وقــد اشــتهروا فيــا بعــد عــٰى الرتتيب بـــ: عــاد الدولــة، وركن 

الدولــة، ومعــزِّ الدولــة.
يف عــام )334( للهجــرة أعلــن عــيُّ بــن أيب الشــجاع عــن تأســيس الدولــة البوهيية 
- يف كــرج وَأرّجــان وشــراز -، ليمــوت بعــد ذلــك بأربــع ســنوات، وذلــك يف عــام 

للهجرة)62(.  )338(
ــٰى  ــتيالء ع ــن االس ــة( م ــن الدول ــن )رك ــو حس ــر وه ــوه اآلخ ــن أخ ــد متكَّ وق
ــة -  ــن الدول ــه ورك ــك آلل بوي ــمَّ ذل ــد ت ــيطرته)63(. وق ــا لس ــان وإخضاعه أصفه
بطبيعــة احلــال - بعــد مواجهــات شــديدة ضــدَّ الســامانيني وآل زيــار. كــا قــام بتهدئة 
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أوضــاع العــراق التــي اضطربــت بســبب مطامــع ابنــه عضــد الدولــة، وكانــت وفاتــه 
ــرة)64(. ــنة )366( للهج س

ــا أمحــد معــزُّ الدولــة االبــن الثالــث واألصغــر أليب الشــجاع )صائــد الســمك(  وأمَّ
ــن بمســاعدة أخويــه الكبريــن مــن االســتيالء عــٰى ســرجان،  مــن آل بويــه فقــد متكَّ
ــن  ــن م ــه ليتمكَّ ــاعدة أخي ــداد بمس ــٰى بغ ــد ع ــم أمح ــرة هج ــام )334( للهج ويف ع
ــة  ــتكفي )اخلليف ــد املس ــم ي ــار)65(. فل ــة واالنتص ــن اهلزيم ــوالت م ــد ج ــا بع فتحه

ــّدًا مــن إظهــار الطاعــة، وخلــع عــٰى أمحــد لقــب )معــّز الدولــة()66(. العبــايس( ب
ــة،  ــن اخلالف ــتكفي ع ــزل املس ــة( بع ــّز الدول ــد )مع ــام أمح ــرة ق ــرتة قص ــد ف وبع
ــد  ــام)67(. وبع ــة أّي ــك بثالث ــد ذل ــوت بع ــه، ليم ــمل عيني ــّم س ــجن، ث ــه الس وأودع
ــن  ــن م ــيعي، ومتكَّ ــداين الش ــة احلم ــارص الدول ــٰى ن ــوم ع ــد باهلج ــام أمح ــك ق ذل
ــب عليــه)68(. كــا كانــت لــه مواجهــات مــع القرامطــة اإلســاعيليني أيضــًا)69(.  التغلُّ
وقــد حصلــت هــذه املواجهــات عــٰى مــدٰى ســنوات طويلــة)70(. وبعــد املواجهــة مــع 

ــرة. ــنة )357( للهج ــوت س ــرض ليم ــده امل ــة أقع القرامط
وبعــد اإلخــوة الثالثــة مــن آل بويــه أصبــح )عضــد الدولــة( احلاكــم املطلــق مــن آل 
ــن  ل يف تارخيهــا، حيــث متكَّ بويــه. حيــث ُيَعــدُّ مــن أعظــم ُحــّكام هــذه األرُسة كــا ُســجِّ
ه  ــن مــن عــزل ابــن عمِّ ــه )عــاد الدولــة()71(. فقــد متكَّ مــن الوصــول إىٰل الســلطة بعــد عمِّ
ة، ليكــون هــو احلاكــم املطلــق عــٰى العــراق وشــراز)72(.  )عــّز الدولــة( وقتلــه بعــد مــدَّ
وقــد كان هــذا الســلوك منــه بدايــة تفّشـــي النزاعــات الداخليــة بــني البوهييــني أنفســهم، 

ت لفــرتات طويلــة. ومــات عضــد الدولــة ســنة )372( للهجــرة)73(. والتــي اســتمرَّ
ســني للدولــة البوهييــة، اتَّســمت العالقة  بعــد مــوت اإلخــوة الثالثــة األوائــل املؤسِّ
، حتَّــٰى انتهــٰى األمــر يف  بــني أبنــاء األعــام بالنــزاع واحلــروب ونــزف الدمــاء املســتمرِّ
عــام )447( للهجــرة بانتصــار الســالجقة واســتيالئهم عــٰى بغــداد وطيِّهــم صفحــة 

البوهييــني نائيــًا)74(.
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ــن أيِّ  ــني، فم ــي للبوهيي ــاء املذهب ــو االنت ــأن ه ــذا الش ــًا يف ه ــدو هاّم ــذي يب وال
ــذي يعــود  ــوا؟ ال شــكَّ يف أنَّ البوهييــني - بالنظــر إىٰل منشــئهم ال أقســام الشــيعة كان
إىٰل منطقــة الديلــم التــي كانــت مســـرحًا لنفــوذ األرشاف مــن الزيديــة - كانــوا مــن 
املتأثِّريــن بمنظومتهــم اإلعالميــة، وقــد كان هلــم فيــا بعــد دور كبــر يف دعــم التشــيُّع.
م نقلــه فــإنَّ معــزَّ الدولــة كان ينــوي التخــّي عــن احلكــم لصالــح أحــد  وكــا تقــدَّ
ــه كان يــرٰى إمامــة أحــد العلويــني املعارصيــن  العلويــني مــن الزيديــة)75(. كــا قيــل: إنَّ

له)76(.
وعــٰى الرغــم مــن كــون البوهييــني مــن الشــيعة الزيديــة يف بدايــة أمرهــم، إالَّ أنَّ 
ــا ال نعلــم  ــرة تثبــت انتقاهلــم بعــد ذلــك إىٰل التشــيُّع اإلمامــي، وإن كنّ القرائــن املتوفِّ

الفــرتة الدقيقــة التــي حصــل فيهــا هــذا االنتقــال)77(.
ــن  ــّي ع ــون بالتخ ــم البوهيي ــاذا مل يق ــا: مل ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــاّم ال ــؤال اهل والس

ــيعة؟ ــاء الش ــد فقه ــة أو أح ــن الزيدي ــني م ــد العلوي ــح أح ــم لصال احلك
توجد هنا نظريتان:

ــاه الغالــب يف العــامل اإلســالمي يميــل إىٰل  النظريــة األُوىٰل: حيــث كان االجتِّ
ــنَّة واإلذعــان للســلطة املطلقــة للعّباســيني، مل يكــن هنــاك جمــال  حكومــات أهــل السُّ
للقبــول بحكــم الشــيعة، وقــد ُنِقــَل أنَّ رفــع بعــض الشــعارات ذات الطابــع اخلــاّص 
ــنَّة كان يثــر مــن الفتــن والفــوىٰض بحيــث يضطــرُّ  عــٰى جــدران مســاجد أهــل السُّ
األمــر معــزَّ الدولــة إىٰل إعــادة صياغــة تلــك الشــعارات للتخفيــف مــن غلوائهــا)78(. 
ــة االنتــاء الشــيعي للبوهييــني إىٰل إدخــال هذا العنصـــر يف  كــا عمــد الســامانيون بحجَّ
ــزاع إىٰل خــالف مذهبــي )شــيعي -  ــوا الن ل تــني، وحوَّ اخلالفــات السياســية بــني القوَّ

ــنّي()79(. ُس
النظريــة الثانيــة: أنَّ آل بويــه كانــوا ينشــدون الوصــول إىٰل الســلطة بشــّتٰى الذرائــع، 
ومل يتوانــوا عــن اســتعال مجيــع وســائل - احلــّق والباطــل - مــن أجــل حتقيــق هــذه 
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الغايــة، وال يبعــد أن يكــون انتقاهلــم مــن املذهــب الزيــدي إىٰل اإلمامــي واردًا يف هــذا 
ــم  ــة، فل ــح الدول ــبُّ يف مصال ــي كان يص ــم املذهب ــر انتائه ــٰى أنَّ تغي ــياق، بمعن الس

نــوا مــن احلصــول عليهــا بشــقِّ األنفــس. يكــن بوســعهم التخــّي عــن ســلطة متكَّ
جولة عى األوضاع السياسية واالجتاعية للشيعة:

بعــد بيــان كيفيــة ظهــور وُأفــول احلكومــات الشــيعية يف تلــك العصــور، ســوف 
ــَرق  ننتقــل يف هــذا القســم مــن البحــث إىٰل بيــان الظــروف االجتاعيــة للشــيعة والِف
الشــيعية يف ظــلِّ احلكومــات الشــيعية، مــع بيــان الواقــع الفكــري والعقائــدي الــذي 

كان الشــيعة يعيشــون ضمــن إطــاره.
1 - الكي�سانية:

ل فرقــة شــيعية ظهــرت بعــد ثــورة عاشــوراء ويف إطــار ثــورة املختــار هــي  إنَّ أوَّ
الفرقــة الكيســانية)80(. وقــد كان هلــذه الفرقــة النفــوذ األكــر يف مدينــة الكوفــة. وعــٰى 
الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن الــكالم بشــأن ظهــور الكيســانية، إالَّ أنَّ الظاهــر أنَّ 
هــذه الفرقــة قــد ظهــرت بعــد ثــورة املختــار يف الكوفــة، وفشــل هــذه الثــورة، وقــد 
ــد  ــت عقائ ل ــج حتوَّ ــتمرارها. وبالتدري ــس يف اس ــدة دور رئي ــذه العقي ــات ه كان ملتبنّي

الكيســانية إىٰل خمتلــف الِفــَرق الغاليــة)81(.
ويعــود أكــر تأثــر هلــذه الفرقــة إىٰل منتصــف القــرن اهلجــري الثالــث يف العــراق، 
والســّيا يف الكوفــة، وبعــد هــذه املرحلــة أخذت هــذه الفرقــة باالنقراض تدرييــًا)82(. 
وبالتــايل فــإنَّ الكيســانية مل يكــن هنــاك مــن هيفــو إليهــا يف عــر احلكومــات الشــيعية 

أبــدًا، ومل يكــن هلــا مــن وجــود أو تأثــر يف تلــك احلكومــات.
2 - الزيدية:

 ،Qيعــود تبلــور هــذا املذهــب إىٰل القــرن اهلجــري الثــاين وعصـــر اإلمام الصــادق
حيــث تزامــن مــع ثــورات العلويــني ضــدَّ األُمويــني وبعدهــم العّباســيني. وقــد ورد 
ــو  Q ه ــيٍّ ــن ع ــد ب ــهم أنَّ زي ــة أنفس ــادر الزيدي ــنَّة ومص ــل السُّ ــادر أه ــر مص يف أكث
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ــة.  ــكيل احلكوم ــار تش ــدًا يف إط ــه جه ــرون يف ثورت ــدي، وي ــب الزي ــس للمذه املؤسِّ
كــا ينســبون إىٰل زيــد بعــض اآلراء والعقائــد أيضــًا)83(.

ــا  ــا م ــَرق، وكان منه ة فِ ــدَّ ــيٍّ إىٰل ع ــن ع ــد ب ــورة زي ــد ث ــة بع ــم الزيدي ــد انقس لق
ــة الزيديــة والســعي وراء تعيــني َخَلفــه. ومنهــا مــا  حيصــل إثــر وفــاة كلِّ إمــام مــن أئمَّ
مــة فِــَرق  ظهــر إثــر األفهــام املختلفــة للعقائــد الكالميــة. وقــد ذكــرت املصــادر املتقدِّ
ــٰى  ــن بمعن ــامات مل يك ــذه االنقس ــض ه ــإنَّ بع ــال ف ــة احل ــة، وبطبيع ــة للزيدي ع متنوِّ

ــرايف)84(. ــار اجلغ ــب إىٰل االنتش ــود يف الغال ــل يع ــَرق، ب الِف
ــرة  ــت وت ــديQ، ارتفع ــام امله ــة اإلم ــة غيب ــن بداي ــب م ــر القري ويف العصـ
االنتفاضــات الزيديــة ضــدَّ اخلالفــة العّباســية. وقــد أدَّت هــذه االنتفاضــات مــن جهة 
ــر إىٰل  ــت تفتق ــث كان ــات حي ــذه االنتفاض ــد أنَّ ه ــية، بي ــة العّباس ــاف اخلالف إىٰل إضع

ــل. ــٰى بالفش ــت مُتن ــكايف كان ــتعداد ال ــة واالس الدعام
إنَّ بعض هذه االنتفاضات عىٰل النحو التايل:

1 - ثــورة حييــٰى بــن عمــر العلــوي يف الكوفــة، يف خالفة املســتعني، ســنة )250هـ(
)85(، والتــي تــمَّ القضــاء عليهــا مــن ِقَبــل عامــل الكوفة.

2 - ثــورة احلســني بــن حمّمــد محــزة الطالبــي، ســنة )251هـــ(، وقــد تــمَّ القضــاء 
عليهــا أيضــًا)86(.

3 - ثــورة احلســني بــن زيــد - مــن أحفــاد اإلمــام احلســن املجتبــٰىQ - يف الديلم، 
ســنة )250( للهجــرة، التــي أدَّت إىٰل تأســيس الدولــة الزيدية)87(.

4 - ثــورة إســاعيل بــن يوســف - مــن أحفــاد اإلمــام احلســن املجتبــٰىQ - يف 
احلجــاز، ســنة )251( للهجــرة)88(.

ف  5 - ثــورة صاحــب الزنــج، ســنة )255( للهجــرة يف البصـــرة، وقــد كان ُيعــرِّ
عــن نفســه بوصفــه مــن أحفــاد زيــد الشــهيد)89(.

ــن  6 - ثــورة عــيِّ بــن زيــد العلــوي يف الكوفــة ســنة )256( للهجــرة، الــذي متكَّ
مــن إشــغال اجليــش الكبــر للخليفــة بنفســه.
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ــدها  ــي ينش ــداف الت ــق األه ــن حتقي ــدًا م ــن أب ــات مل تتمكَّ ــذه احلكوم إالَّ أنَّ ه
املســلمون.

3 - الإ�سماعيلية:
ــرن  ــف الق ــرت يف منتص ــد ظه ــاعيلية ق ــة اإلس ــإنَّ الفرق ــا ف ــبق أن ذكرن ــا س ك
ــل  ــد رحي ــة بع ــقُّ يف اإلمام ــه احل ــن ل ــأن م ــدل بش ــدام اجل ــد احت ــاين بع ــري الث اهلج
ــها  ــٰى نفس ــة ع ــأن اإلمام ــة بش ــذه اجلاع ــمت ه ــد انقس ــادقQ. وق ــام الص اإلم
ــن  ــتني م ــني الرئيس ــدٰى الفرقت ــادت إح ــٰى ب ة حتَّ ــدَّ ــض م ــن مل مت ــمني، ولك إىٰل قس

ــتورين. ــة املس ــار األئمَّ ــا يف إط ــرٰى حياهت ــة األُخ ــل الفرق ــاعيلية، لتواص اإلس
وبالتزامــن مــع الظهــور التدريــي للحكومــات الشــيعية، كانــت الفرقــة 
ــدت  ــد عم ــا. وق ــكلِّ طاقته ــة ب ــاء الدول ــول إىٰل بن ــعٰى إىٰل الوص ــاعيلية تس اإلس
هــذه اجلاعــة مــن الشــيعة إىٰل فصــل نفســها منــذ فــرتات طويلــة عــن ســائر الِفــَرق 
ــة  ــة اجلغرافي ــٰى الرقع ــل حتَّ ــدوا إىٰل نق ــل عم ــل، ب ــكل كام ــرٰى بش ــيعية األُخ الش
السياســية هلــم - لشــّتٰى األســباب - بعيــدًا عــن اجلغرافيــة الطبيعيــة للشــيعة، حيــث 
عمــدوا إىٰل نقلهــا إىٰل شــال أفريقيــا. وال شــكَّ - بااللتفــات إىٰل تعاليــم اإلســاعيلية 
ــوا يعتقــدون  ــم كان ــه مل يكــن باســتطاعتهم القبــول بإمــام مــن غرهــم؛ ألنَّ - يف أنَّ
ــن إىٰل نجلــه دون انقطــاع، وأنَّ اإلمامــة قــد انتقلــت مــن  بانتقــال اإلمامــة مــن االب
حمّمــد بــن إســاعيل إىٰل عبيــد اهلل. كــا أنَّ هــذه اجلاعــة يف هــذه الفــرتة قــد أضافــت 
ــه هــو املهــدي املنتظــر. بــل  دعــوٰى املهدويــة إىٰل اإلمامــة عندهــا أيضــًا، وقالــت بأنَّ
ــلة  ــود سلس ــت بوج ــًا، وقال ــاء أيض ع ــذا االدِّ ــٰى يف ه ــت حتَّ ــة أبدع ــذه الفرق إنَّ ه
ــَأ بالعــدل  ــأنَّ كلَّ واحــٍد منهــم مهــدي، وأنَّ األرض ال مُت ــوا ب مــن املهديــني، وقال
ــوا  ــدي ليقوم ــر مه ــأيت إث ــدي ي ــاك مه ــل هن ــٍد، ب ــديٍّ واح ــل مه ــن ِقَب ــط م والقس
ــة  ــا دول ــة، وبعده ــة القرامط ــيس دول ــمَّ تأس ــذا ت ــة)90(. وهك ــذا املهمَّ ــم هب بأمجعه

ــرٰى. ــني الك الفاطمي
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4 - الإماميَّة:
لقــد واجــه أتبــاع اإلماميَّــة مشــكلتني رئيســتني يف عصـــر الغيبــة الصغــرٰى، التــي 
ــان تلكــا املشــكلتني  ــًا مــع تأســيس احلكومــات الشــيعية، ويمكــن بي تزامنــت تقريب

عــٰى النحــو التــايل:
1 - أجــواء الكبــت الســيايس احلــادِّ الــذي فرضتــه ســلطة اخلالفــة العّباســية عــٰى 
 Qــدي ــام امله ــة اإلم ــر غيب ــل بع ــيايس املتَّص ــاء الس ــة الفض ــإنَّ دراس ــة. ف اإلماميَّ

ــة الشــيعة وأتباعهــم. دوا القبضــة عــٰى أئمَّ ُيثبِــت أنَّ بنــي العّبــاس كان قــد شــدَّ
ل العّبــايس ســنة )232( للهجــرة، أصبحــت أوضــاع الشــيعة  فبعــد خالفــة املتــوكِّ
ــادي  ــام اهل ــس اإلم ــالل حب ــن خ ــل - م ــة عم ــن جه ــه م ــوة؛ إذ أنَّ ــة القس يف غاي
والعســكريL - عــٰى منــع حصــول التواصــل بــني الشــيعة وبينهــا، ومــن جهــة 
ــياق  ــد يف س ــد عم ــوة. وق ــكلِّ قس ــاديQ ب ــام اهل ــل وكالء اإلم ــرٰى كان يعام ُأخ
ــةK وشــيعتهم إىٰل حبــس عــدد مــن وكالء اإلمــامQ وقتلهــم  تضييقــه عــٰى األئمَّ

ــجن)91(. يف الس
ــام  ــو قي ــيعة ه ــدَّ الش ــة ض ــة احلاكم س ــة املؤسِّ ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــر اآلخ العن

م. ــدَّ ــا تق ــيعية ك ــات ش ه ــل توجُّ ــي حتم ــدول الت ــض ال بع
ــن  ــذاك، فتكم ــة آن ــة اإلماميَّ ــن أزم ــت م ــي فاقم ــرٰى الت ــكلة األُخ ــا املش 2 - أمَّ
ــا كانــت غيبــة اإلمــام نتيجــة لتلــك األجــواء  يف عــدم وجــود اإلمــام احلــارض. وربَّ
م بيــان جانــٍب منهــا. ويف هــذه  امللبــدة بتكميــم األفــواه وقمــع احلّريــات والتــي تقــدَّ
املرحلــة واجــه الشــيعة ظاهــرة مل يســبق هلــم جتربتهــا. األمــر الــذي أّدٰى إىٰل حــدوث 
ــم إىٰل  ــر ببعضه ــغ األم ــٰى بل ــة. حتَّ ــيعة اإلماميَّ ــوف الش ــقاقات يف صف ــض االنش بع

إنــكار اإلمــام الثــاين عــرش)92(.
ت اإلمــام احلســن  هــذا يف حــني أنَّ الظــروف السياســية اخلطــرة كانــت قــد اضطــرَّ
ــاوزون  ــراد ال يتج ــن األف ــل م ــدد قلي ــه إالَّ لع ــار ابن ــدم إظه ــكريQ إىٰل ع العس
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ــع اليديــن)93(. األمــر الــذي فاقــم مــن هــذه الشــكوك واألوهــام. والــذي زاد  أصاب
مــن اشــتداد األزمــة يف عصـــر الغيبــة الصغــرٰى، خيانــة بعــض الــوكالء. وقــد أّدٰى 
ذلــك - مــن خــالل تســلُّل هــؤالء إىٰل داخــل بعــض القبائــل الشــيعية - إىٰل التمهيــد 
ــن مــن  هتا يف حادثــة الشــلمغاين، إذ متكَّ النحــراف بعضهــا فكريــًا. حيــث بلغــت شــدَّ

اجتــذاب قبيلــة بنــي بســطام إىٰل آرائــه الغاليــة)94(.
وقــد عــرَّ العلــاء عــن الشـــرائط والظــروف التــي صبغــت تلــك املرحلــة بعصـــر 
ــيعة  ــر الش ــاه: )كان أكث ــا معن ــاين )343هـــ( م ــال النع ــٰى ق ــاع، حتَّ ــرة والضي احل
اإلماميَّــة يف شــكٍّ بشــأن صاحــب العصـــر وغيبتــه()95(. كــا ذكــر الشــيخ الصدوق يف 
مقّدمــة كتابــه )كــال الديــن ومتــام النعمــة( أنَّ الســبب مــن تأليفــه يعــود إىٰل مــا ظهــر 

عــٰى بعــض الشــيعة مــن الشــكِّ يف إمامهــم)96(.
درا�سة الأ�سباب الدينية وال�سيا�سية للُحّكام ال�سيعة:

ــارة إىٰل  ــا اإلش ــدر بن ــيعة، جت ــي للش ــع االجتاع ــايل يف الوض ــث اإلمج ــد البح بع
الدوافــع واخلصائــص الرئيســة لقــادة الــدول واحلكومــات الشــيعية عــٰى أعتــاب غيبة 

.Qــدي ــام امله اإلم
1 - العلويون يف طرب�ستان:

ــورة األرشاف  ــة يف ث ــع الرئيس ــن الدواف ــدًا م ــي واح ــع الدين ــل الداف ــد مثَّ لق
ــع يف  ــذا الداف ــة ه ــن مالحظ ــث يمك ــد. حي ــن زي ــن ب ــم احلس ــن فيه ــة بم الزيدي
ــة  ــذ البداي ــد من ــن زي ــن ب ــادر احلس ــد ب ــًا. فق فاهتم أيض ــرُّ ــٰى يف تصـ ــعاراهتم وحتَّ ش
ــرم ــيِّ األك ــنَّة النب ــاب اهلل وُس ــل بكت ــاس العم ــٰى أس ــاس ع ــن الن ــة م ــذ البيع إىٰل أخ
ــني يف  ــادة العلوي ــني الق ــزاع ب ــب الن ــورة نش ــذه الث ــرة ه ــاء مس ــه ويف أثن N، إالَّ أنَّ
ــره  ــار صه ــٰى ث ــد حتَّ ــن زي ــن ب ــل احلس ــٰى رحي ــرتة ع ــض ف ــث مل مت ــتان، بحي طرس
الســيِّد أبــو احلســن عــٰى خليفتــه حمّمــد، وأخــذ البيعــة لنفســه مــن أهــل آمــل، ونــب 
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خزائــن الداعــي الكبــر)97(. كــا تــمَّ إيــداع النــارص الكبــر يف الســجن مــن ِقَبــل قائــد 
آخــر مــن األرشاف الزيديــة اســمه احلســن بــن القاســم أيضــًا)98(. وثــار أبنــاء النــارص 
ــد لــه  ــنّي وتعهَّ األطــروش عــٰى الداعــي الصغــر. بــل جلــأ بعضهــم إىٰل احلاكــم السُّ

ــاين. ــر الساس ــم األم ــة باس ــراءة اخلطب بق
وبالتــايل فــإنَّ العنصـــر الدينــي وإن كان لــه الــدور التأسيســـي يف الدولــة الشــيعية 
ــه - ويف نايــة املطــاف - كان للدوافــع غــر الدينيــة الــدور األبــرز يف  العلويــة، إالَّ أنَّ
ــم  ــج إىٰل اضمحالهل ــا، وأدَّت بالتدري ــني قادهت ــبت ب ــي نش ــات الت ــن النزاع ــر م الكث

ــم. وزوال دولته
وفيــا يتعلَّــق باخلصائــص الفرديــة، فقــد اشــتهر بعــض قــادة هــذه الدولــة - بمــن 
د املفــرط يف الكثــر مــن األُمــور  فيهــم احلســن بــن زيــد - بالزهــد والتقــوٰى والتشــدُّ
د حتَّــٰى عــٰى الشــيعة مــن اإلماميَّــة، األمــر الــذي  ــه كان يتشــدَّ الدينيــة)99(. بــل قيــل: إنَّ

اضطــرَّ البعــض منهــم إىٰل النــزوح واهلجــرة مــن تلــك املنطقــة.
ــه عمــل عٰى نشـــر اإلســالم والتشــيُّع يف  وفيــا يتعلَّــق بنــارص األطــروش، قيــل: إنَّ

فــًا للكثــر مــن الكتــب)100(. ــه كان فقيهــًا ومؤلِّ شــال إيــران، كــا قيــل أيضــًا: إنَّ
يــب االلتفــات إىٰل أنَّ العلويــني يف طرســتان كانــوا مــن الشــيعة الزيديــة، 
ــد هــذه الفرقــة، يمكــن لــكلِّ ســيِّد يقــوم بالســيف مــن نســل  وبااللتفــات إىٰل عقائ
فاطمــة أن يكــون إمامــًا. األمــر الــذي يعــل مــن املمكــن أن يكــون هنــاك الكثــر مــن 
عــي كلُّ واحــٍد منهــم انحصــار احلــقِّ يف اإلمامــة  ــة الزيديــة يف وقــٍت واحــٍد، ويدَّ األئمَّ
بــه دون غــره. ومــن ناحيــة ُأخــرٰى يــب االلتفــات إىٰل أنَّ الزيديــة مل يكونــوا يؤمنــون 
بإمامــة مــن ينتهــج التقيَّــة أو يلجــأ إىٰل الغيبــة للمحافظــة عــٰى نفســه، وهــو االعتقــاد 
ــدة مــن  ة. فكانــت هــذه العقي ــاع صاحــب العصـــرQ بشــدَّ ــه أتب ــك ب ــذي يتمسَّ ال
ــن املذهبــني إىٰل حــدٍّ كبــر، وال شــكَّ يف أنَّ هــذا األمــر  ــز بــني هذي ــي مُتيِّ ــور الت األُم

كان ســببًا يف عــدم اعتقــاد الزيديــة بإمامــة إمــام واحــد.
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2 - الفاطميون )الإ�سماعيلية(:
ــون  ــا يواصل ــلطة، وكان قادهت ــد الس ــة تنش ــذ البداي ــة من ــذه الفرق ــت ه ــد كان لق
نشــاطهم الســـّري يف الوصــول إىٰل مآرهبــم، ومل يكــن للدافــع الدينــي واإلهلــي غــر 
ــس الدولــة الفاطميــة -  ــٰى قيــل: إنَّ عبيــد اهلل املهــدي - مؤسِّ دور باهــت بينهــم، حتَّ
عمــد يف مســتهلِّ وصولــه إىٰل الســلطة إىٰل قتــل أيب عبــد اهلل الشــيعي الــذي ســبق لــه 

ــه أيضــًا)101(. أن أنقــذه وأنقــذ ابن
ــاعيلية،  ــن اإلس ــني م ــني فرقت ــزاع ب ــوب الن ــلطة إىٰل نش ــر الس ــا أّدٰى عنصـ ك
ــم  ــٰى الرغ ــن، إذ ع ــة يف البحري ــا، والقرامط ــال أفريقي ــني يف ش ــة الفاطمي ــا: فرق ومه
ع  مــن كونــا مــن اإلســاعيلية إالَّ أنَّ االختــالف قــد دبَّ بينهــا، األمــر الــذي شــجَّ
العّباســيني عــٰى البــدء هبجــات ضاريــة عــٰى الفاطميــني)102(. ويف املرحلــة الالحقــة 
ــامهم  ــاعيلية وانقس ــني اإلس ــدي ب ــالف العقائ ــلطة إىٰل اخل ــول الس ــزاع ح ــٰى الن انته
إىٰل فرقتــني: النزاريــة، واملســتعلية)103(. ويف مرحلــة مــن الزمــن وصــل األمــر ببعــض 
ــه فــإنَّ مجيــع هــذه  ــة املطلقــة)104(. وعلي احلكومــات اإلســاعيلية إىٰل القــول باإلباحي
ن واســتمرار هــذه  ة يف تكــوُّ املــوارد ُتثبـِـت حضــور عنصـــر البحــث عــن الســلطة بقــوَّ
ــيعي  ــب الش ــج للمذه ــدوث الرتوي ــن ح ــة ع ــدم الغفل ــم رضورة ع ــة، ورغ الدول
اإلســاعيي عــٰى أيِّ حــاٍل، إالَّ أنَّ العامــل والعنصـــر الدينــي مل يكــن هــو العنصـــر 
ــو  ــك ه ــس يف ذل ك الرئي ــرِّ ــل واملح ــا العام ــيايس، وإنَّ ــاطهم الس ــل يف نش األصي

ــلطة. ــول إىٰل الس الوص
اخل�سائ�ش الدينية لقادة الإ�سماعيلية:

ــدون  ــة يعتق ــق باإلمام ــا يتعلَّ ــون في ــم الفاطمي ــن بعده ــاعيليون وم كان اإلس
ــن  ــه فم ، وعلي ــقٍّ ــة بح ــم األئمَّ ــدون أنَّ ــم يعتق ــة أمره ــوا يف بداي ــرين، إذ كان بعنصـ
ــة  ــذه الفرق ــت ه ــم. وكان ــة غره ــوا بإمام ــة أن ال يؤمن ــذه احلال ــل ه ــي يف مث الطبيع
ــل  ــن أج ــون رّسًا م ــذوا يعمل ــاعيل، وأخ ــاء إس ــة بأبن ــر اإلمام ــة حتصـ ــذ البداي من
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عــاء املهدويــة أيضــًا، األمــر  هــذه العقيــدة. ويف أثنــاء الطريــق أضافــوا إىٰل اإلمامــة ادِّ
الــذي أثــار الكثــر مــن الصخــب واجلــدل يف املنظومــة العقائديــة لإلســاعيلية. فقــد 
ــاًل عــٰى اعتقــاد  ــد اهلل نفســه هــو اإلمــام املهــدي املوعــود، وأجــرٰى تعدي ــر عبي اعت
اإلســاعيلية بمهدويــة حمّمــد بــن إســاعيل. بــل ظهــر هنــاك آخــرون مــن الفاطميــني 

ــًا)105(. ــر ألنفســهم أيض ــذا األم ــوا هب ــن قال الذي
أ - القرامطــة: لقــد كانــت هــذه الفرقــة واحــدة مــن الفــروع واألذرع العســكرية 
نــت مــن إقامــة حكمهــا يف البحريــن. وال شــكَّ يف أنَّ  الضاربــة لإلســاعيلية، وقــد متكَّ
ة كان لــه الــدور األبــرز يف تأســيس دولتهــم. وهــذا مــا يمكــن  عنصـــر الســلطة والقــوَّ
ــل  ــة أنَّ ســبب مقت ــٰى نظــرة إىٰل ســلوكهم. وقــد ذكــرت املصــادر التارخيي ــه بأدن إثبات
ــس هــذه الدولــة - يعــود إىٰل هتتُّكــه وهتاونــه بأحــكام الــرشع)106(. أيب ســعيد - مؤسِّ

وممَّــا رواه نــارص خســـرو أنَّ القرامطــة الذيــن حكمــوا البحريــن كانــوا يننتســبون 
ــو ســعيد نفســه يف  ــه أب ــه، وهــذا مــا أثبت ــه مــن موت إىٰل أيب ســعيد، ويعتقــدون بعودت
ــه بالســيف،  ــه أن يربــوا عنقــه عنــد عودت وصيَّتــه، وجعــل عالمــة ذلــك ألصحاب
ــه ســُيبَعث إىٰل احليــاة مــن جديــد، ولــن تــؤّدي رضبة الســيف  فــإن كان العائــد هــو فإنَّ
إىٰل موتــه ثانيــًة. ُيضــاف إىٰل هــذه املــوارد اجلرائــم التــي ارتكبهــا أبــو طاهــر - أقــوٰى 
ُحــّكام القرامطــة - والتــي تــدلُّ بوضــوح عــٰى النزعــة الســلطوية البعيــدة كلُّ البعــد 

عــن روح الديــن لــدٰى هــذه الفرقــة.
ــه  ب - احلمدانيــون: عــٰى الرغــم مــن عــدم الشــكِّ يف تشــيُّع هــذه الفرقــة، إالَّ أنَّ
مــن الصعــب حتديــد نوع تشــيُّعهم بســبب الســـّرية التي ســاروا عليهــا يف هذا الشــأن. 
هــذا وقــد كان احلمدانيــون ينشــدون الســلطة واملحافظــة عليهــا قبــل كلِّ يشء، وقــد 
ارتكبــوا يف هــذا الشــأن مــن األعــال مــا ال يمكــن تصنيفــه ضمــن الدوافــع الدينيــة، 

مــت اإلشــارة إىٰل جانــب منهــا يف هــذا املقــال. وقــد تقدَّ
م، يمكن لنا أن نشري إىٰل املوارد اآلتية أيضًا: وباإلضافة إىٰل ما تقدَّ
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ــة  ــن اخلليف ــر م ــدان بأم ــن مح ــني ب ــني حس ــات ب ــن املواجه ــر م ــاك الكث كان هن
ــيعة)107(. ــة الش ــدَّ القرامط ــايس ض العّب

وممَّــا قيــل يف نــارص الدولــة احلمــداين أيضــًا: إنَّ شــخصيته وأعالــه جعلتــه موضعًا 
للتهمــة والضعــف والفشــل الســيايس. فقــد كان يتَّصــف بالقســوة ونقــض املواثيــق، 
وكان شــديد الســطوة عــٰى أبنــاء رعيَّتــه. وكانــت سياســته الداخليــة تقــوم عــٰى أعــال 
الســخرة واالســتحواذ عــٰى املحاصيــل بشــكل كامــل، بينــا تقــوم سياســته اخلارجيــة 
ــات العســكرية اخلاطفــة وغــر املنظَّمــة والقائمــة عــٰى النفــاق. وعجــز  عــٰى العملي
دوا عليــه يف نايــة حياتــه، وختاصمــوا  حتَّــٰى عــن توحيــد صفــوف أبنائــه، بحيــث متــرَّ

ونشــبت احلــروب فيــا بينهــم بعــد موتــه)108(.
ــر  ــًا للتفاخ ــًا حمّب ــجاعًا كري ــه كان ش ــداين: إنَّ ــة احلم ــيف الدول ــل يف س ــا قي وممَّ
واملديــح والثنــاء، وكان ظاملــًا لرعيَّتــه)109(. وكان يف الكثــر مــن املــوارد يقتــل النــاس 

ــبب)110(. ــا س دون
كــا روي أنَّ ســيف الدولــة قــد عمــد يف بعــض املــوارد إىٰل تقطيــع أوصــال عــدد 

مــن الذيــن تآمــروا عليــه)111(.
ــؤالء  ــلوك ه ــم س ــر يف تنظي ــٰى تأث ــه أدن ــن ل ــي مل يك ــل الدين ــت أنَّ العام ــا ُيثبِ م

ــم. ــم واجلرائ ــكاب الظل ــن ارت ــم ع ــّكام أو ردعه احلُ
ج - آل بويــه )البوهييــون(: ليــس هنــاك مــن شــكٍّ يف أنَّ الوصــول إىٰل الســلطة كان 
ــا ختلَّــت  ن هــذه اجلاعــة مــن الشــيعة - التــي حيتمــل أنَّ ُيمثِّــل الدافــع األهــّم يف تكــوُّ
ــذت مــن  عــن املذهــب الزيــدي بالتدريــج لتنتقــل إىٰل املذهــب اإلمامــي -، وقــد اختَّ
م أن ذكرنــا فــإنَّ اإلخــوة  املذهــب ذريعــة للوصــول إىٰل مقاصدهــا ومآرهبــا. وكــا تقــدَّ
ــم  ــاء لقادهت ــن الوف دوا ع ــرَّ ــف جت ــوا بالضع ــا أحسُّ ــوا كلَّ ــه كان ــن آل بوي ــة م الثالث
ــع  ــم م ــن مواجهاهت ــن. ومل تك ــيادًا آخري ــادة وأس ــهم ق ــاروا ألنفس ــيادهم واخت وأس
ــزل  ــم، وع ــيعة بأمجعه ــوا ش ــن كان ــاعيلية الذي ــة اإلس ــيعة والقرامط ــني الش احلمداني
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ــم  ــا بينه ــة في ــات الداخلي ــة)112(، والنزاع ــي اخلليف ــمل عين ــايس وس ــة العّب اخلليف
واقتتــال األُمــراء مــن آل بويــه فيــا بينهــم مــن منطلقــات قبليــة بحتــة، يف حــني كانــوا 
ــة  ــاهتم املجانب ــم وممارس ــن أعاهل ــب م د جان ــرَّ ــل جم ــا ُيمثِّ ــم، إنَّ ــيعة بأمجعه ــن الش م

للديــن اإلســالمي احلنيــف.
ــم أنَّ  ــد، رغ ــروف بالتحدي ــر مع ــؤالء غ ــب ه ــإنَّ مذه ــا ف م أن ذكرن ــدَّ ــا تق وك
املصلحــة قــد اقتضــت منهــم التظاهــر باملذهــب اإلمامــي عنــد الوصــول إىٰل الســلطة؛ 
ــكوا  ــو متسَّ ــم ل ــني أنَّ ــلطانم، يف ح ــم س ــتطيع أن ينازعه ــب ال يس ــام الغائ ألنَّ اإلم
ــني  ــن األرشاف الفاطمي ــيف م ــم بالس ــد عليه ــرج أح ــوا أن خي ــن يأمن ــم ل بزيديته

ــلطوية. ــم الس ــع نزعته ــجم م ــر ال ينس ــو أم ــلطانم، وه ــلبهم س ليس
ال�ستنتاج:

ــدِرك أنَّ  ــا أن ُن ــن لن ــات يمك ــاءات واإليضاح ــن اإلض م م ــدَّ ــا تق ــالل م ــن خ م
ــوف  ــه س ــات، فإنَّ ــك احلكوم ــاء تل ــر يف أثن ــه أن يظه ر ل ــدِّ ــو ُق ــديQ ل ــام امله اإلم

ــة: ــات اآلتي ــه التحّدي يواج
ة، الســّيا  1 - كانــت اخلالفــة العّباســية يف تلــك الفــرتات تعــاين مــن أزمــات حــادَّ
ــام  ــن ع ت م ــدَّ ــي امت ــم )والت ــن حكمه ــة م ــة الثاني ــون يف املرحل ــوا يعيش ــم كان وأنَّ
ــف  ــح ضع ــون مصطل خ ــا املؤرِّ ــق عليه ــي ُيطِل ــرة(، والت ــام 334 للهج 232 إىٰل ع
الســلطة املركزيــة للعّباســيني وتســلُّل العنــارص الغريبــة واألجنبيــة إىٰل أعــٰى مناصــب 
الســلطة، خالفــًا للمرحلــة األُوىٰل )التــي متتــدُّ مــن عــام 132 إىٰل عــام 232 للهجــرة( 

ــل مرحلــة ظهــور العّباســيني واقتدارهــم وســطوة خلفائهــم. والتــي مُتثِّ
ــة،  ــب يف الدول ــن املناص ــر م ــنُّمهم الكث ــلطة وتس ــراك إىٰل الس ــول األت ــد دخ وبع
ــا عزلــوه  كونــه كيفــا شــاؤوا، وربَّ أضحــٰى اخلليفــة العّبــايس ُألعوبــة بــني أيدهيــم حُيرِّ
ة الضعــف الــذي آلــت إليــه اخلالفــة العّباســية يف  أو قتلــوه، األمــر الــذي يعكــس شــدَّ

تلــك املرحلــة.
ــامل  ــار الع ــة أقط ــة يف كافَّ ــة قويَّ ــات حمّلي ــرت حكوم ــة ظه ــرتة الزمني ــذه الف ويف ه
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ــا. ــًا م ــية نوع ــلطة العّباس ــن الس ــة ع ــتقلَّة وخارج ــت مس ــالمي، وكان اإلس
ويف هــذه املرحلــة اشــتدَّ الضغــط عــٰى الشــيعة - والســّيا اإلماميَّــة منهم - بســبب 
ــة  ــيعة اإلماميَّ ــام الش ــأنَّ إم ــة ب ــة القائل ــز النظري ــيعية، وتعزي ــات الش ــام احلكوم قي
ــون  ــا يعيش ــًا م ــارK غالب ــة األطه ــث كان األئمَّ ــب؛ بحي ــن قري ــر ع ــُيوَلد ويظه س
ز  ضمــن املعســكرات وحتــت اإلقامــة اجلريــة، وإنَّ موهتــم وهــم يف رشخ الشــباب ُيعزِّ
ــن  ــيون م ــد زاد العّباس ــيني. وق ــد العّباس ــٰى ي ــهادهم ع ــم واستش ــال قتله ــن احت م
ــة الصغــرٰى بســبب اعتقادهــم بقــرب  ــة يف فــرتة الغيب الضغــط عــٰى الشــيعة اإلماميَّ
ظهــور إمــام يقضـــي عــٰى الظلــم واجلــور ويقيــم دولــة العــدل واإلنصــاف. مــن هنــا 
ــة  ــة التقيَّ ــة الدخــول يف مرحل ــِرَض عــٰى الشــيعة اإلماميَّ ــذي ُف ــغ الفضــاء ال فقــد بل
ذروتــه، بحيــث كان الكثــر مــن الشــيعة ال يعرفــون إمامهــم، وعــٰى فــرض ظهــوره مل 
يكــن باإلمــكان التمحــور حولــه واحتضانــه بالشــكل املناســب واملطلــوب، ويف ظــلِّ 
هــذه الظــروف يمكــن للســلطة العّباســية أن تقــي عــٰى اإلمــام بــكلِّ ُيــر وبســاطة.
2 - بــادرت خمتلــف الِفــَرق الشــيعية إىٰل تأســيس احلكومــات رغــم التبايــن 
والتفــاوت يف عقائدهــا. وقــام بعضهــا بإقامــة الدولــة بدوافــع دينيــة ودعــوة النــاس 
إىٰل كتــاب اهلل وُســنَّة النبــيِّ األكــرمN، ولكــن هــذا الدافــع الدينــي - بطبيعــة احلــال 
ــر العلويــون يف طرســتان نموذجــًا  - قــد شــهد انحســارًا مــع مــرور الوقــت، وُيعَت

ــوع مــن احلكومــات الشــيعية. ــارزًا هلــذا الن ب
كــا كان الدافــع إىٰل تشــكيل بعــض احلكومــات الشــيعية األُخــرٰى هــو الوصــول 

إىٰل الســلطة، ومــن األمثلــة عــٰى ذلــك: البوهييــون والقرامطــة وغرمهــا.
ل البوهييــني مــن العقيــدة الزيديــة إىٰل العقيــدة اإلماميَّــة  يمكــن االحتــال بــأنَّ حتــوُّ
يــأيت يف ســياق ضــان عــدم اخلضــوع لســيطرة القيــادة الزيديــة عٰى هــذه الدولــة؛ ألنَّ 
ــة يعيــش خلــف ســتار الغيبــة، وبذلــك يكونــون أتباعــًا إلمــام  إمــام الشــيعة اإلماميَّ
بــاع مثــل هــذا اإلمــام ال ينطــوي  ليــس لــه أّي أمــر أو نــي عليهــم، وال خيفــٰى أن اتِّ

عــٰى أيِّ تبعــات مــن شــأنا الوقــوف أمــام أطاعهــم.
3 - لقــد كان فهــم هــذه احلكومــات للتشــيُّع خمتلفــًا، فبعضهــا زيــدي، وبعضهــا 
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إمامــي، وبعضهــا فاطمــي، ومــن الطبيعــي يف مثــل هــذه احلالــة أن خيتــار كلُّ واحــٍد 
ــة. منهــم إمامــه عــٰى طبــق عقيدتــه اخلاصَّ

عــي اإلمامــة لنفســه؛ وذلــك انطالقــًا  كــا أنَّ بعــض قــادة هــذه احلكومــات كان يدَّ
ــًا  ــي قائ ــون الفاطم ــة أن يك ــالك يف اإلمام ــأنَّ امل ــة ب ــة القائل ــدة الزيدي ــن العقي م
ــات  ــك املواصف ــني بتل ــهم متَّصف ــرون أنفس ــروف ي ــك الظ ــوا يف تل ــيف، وكان بالس
التــي يتــمُّ اشــرتاطها يف اإلمــام. وعليــه فــإنَّ هــذه اجلاعــة عــٰى فــرض ظهــور اإلمــام 
ــوا  ــن يؤمن ــة، ول ــه ال حمال ــتقف يف وجه ــه، وس ــّدًا ل ــها ن ــرتٰى يف نفس ــديQ س امله

ــه. ــة ل ــوب التبعي بوج
ــون  ــر نفســه هــو اإلمــام املهــدي املوعــود، ويقول ــاك منهــم مــن يعت ــل كان هن ب
ــا تعنيهــم وتنطبــق عليهــم. ويف هــذه  ـــر باإلمــام املهــدي إنَّ بــأنَّ الروايــات التــي ُتبشِّ
ــم ســيجحدون بــه وُينِكرونــه، ويعترونــه  احلالــة حتَّــٰى إذا ظهــر املهــدي احلقيقــي فإنَّ
د منافــس هلــم يريــد أن ينازعهــم ســلطانم، وســوف يناصبونــه العــداء ال حمالــة. جمــرَّ
ومــن ناحيــة ُأخــرٰى فــإنَّ الكثــر مــن قــادة هــذه احلكومــات مل يكونــوا يلتزمــون 
بالضوابــط الشـــرعية واألخالقيــة يف سياســتهم، وكانــوا لضــان البقــاء عٰى عروشــهم 
ــدِّ  ــًا إىٰل ح ــل أحيان ــي تص ــات الت ــم واملوبق ــواع الظل ــع أن ــكاب مجي ــتبيحون ارت يس
إزهــاق األرواح الريئــة. وعليــه فــإنَّ املهــمَّ بالنســبة إىٰل هــذه احلكومــات هــو احلفــاظ 
 Qــف األمــر، يف حــني يــب أن تقــوم دولــة اإلمــام املهــدي عــٰى الســلطة مهــا كلَّ
عــٰى أســاٍس وركيــزٍة مــن العــدل والبيعــة مــن ِقَبــل النــاس دون إكــراه، إىٰل غــر ذلــك 
ــة اخلالصــة األُخــرٰى، وهــو مــا متَّــت جتربتــه يف عهــد حكومــة  مــن املــالكات الديني
أمــر املؤمنــني عــيِّ بــن أيب طالــبQ، ومل يكتــب لــه النجــاح بســبب دخــول النــاس 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــن األصيل ــم الدي ــل مفاهي ــع لتقبُّ ــتعداد املجتم ــدم اس ــا وع يف الدني
بــني مــن أصحــاب النبــيِّ األكــرمN إىٰل الوقــوف بوجــه أمــر  أّدٰى حتَّــٰى بأقــرب املقرَّ
 Qوعليــه ال يبعــد أن ال تقتصـــر املواجهــة عنــد ظهــور اإلمــام املهــدي .Qاملؤمنــني
يف تلــك الظــروف عــٰى املواجهــة بينــه وبــني الدولــة العّباســية، بــل ســيقف يف وجــه 
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اإلمــام حتَّــٰى أمثــال هــذه احلكومــات والِفــَرق الشــيعية، ويكــون احلكــم بينهــا وبينــه 
هــو الســيف فقــط.

4 - نشــهد بشــكل عــامٍّ الكثــر مــن املواجهــات الشــديدة والعنيفة بــني احلكومات 
م أن ذكرنــا فــإنَّ بعــض هــذه  الشــيعية عــٰى املســتوٰى الفكــري والعســكري. وكــا تقــدَّ
ــنّية،  احلكومــات الشــيعية كان يبيــح لنفســه الرضــوخ لســيادة وهيمنــة احلكومــات السُّ
ــنّية  مــون شــّتٰى أنــواع فــروض الطاعــة ألوليــاء نعمتهم مــن قــادة احلكومات السُّ وُيقدِّ
ــون  ــه ال يطيق ــت نفس ــم يف الوق ــب، إالَّ أنَّ ــم يف املذه ــٰى إخوهت ــم ع ــتقواء هب لالس
وجــود حكومــة شــيعية منافســة هلــم، بــل يناصبونــا العــداء ويســتبيحون قتاهلــا. مــن 
ــم ســوف يواجهونــه بــذات الوتــرة  هنــا فعــٰى فــرض ظهــور اإلمــام املهــديQ، فإنَّ

ولــن يــروا أيَّ فــرق بينــه وبــني ســائر احلكومــات الشــيعية املنافســة هلــم.
ــام  ــة بإم ــة كامل ــم معرف ــن لدهي ــيعة مل تك ــوم الش ــر كان عم ــك العصـ 5 - يف ذل
ــة خمتلفــني بشــأن إمــام  العصـــرQ. ومــن ناحيــة ُأخــرٰى كان بعــض الشــيعة اإلماميَّ
العصـــرQ، وهــو مــا أشــار لــه النوبختــي يف بدايــة الغيبــة الصغــرٰى، حيــث قــال بأنَّ 
ــب  ــا ي ــَرق. ك ــن الِف ــد م ــموا إىٰل العدي ــد انقس ــة ق ــة الغيب ــة يف بداي ــيعة اإلماميَّ الش
ــع املســلمني، وذلــك  ــدٰى الشــيعة يف هــذا الشــأن عــٰى مجي ــم انعــدام الوعــي ل تعمي
بطبيعــة احلــال عــٰى مقيــاس أوســع ويف ظــروف أســوأ مــن الظــروف لــدٰى الشــيعة.
ونتيجــًة لذلــك يمكــن القــول: إنَّ ظهــور إمــام العصـــرQ يف تلــك احلقبــة كان 
ــق أن يواجــه الكثــر مــن التحّديــات واإلشــكاليات، حيــث كانــت  مــن شــأنه لــو حتقَّ
ــة  ــارات املنافس ــود التّي ــة )وج ــة الفكري ــن الناحي ــوأ - م ــروف األس ــتواجه الظ س
ــوان  ــل عن ــي حتم ــات الت ــود احلكوم ــكرية )وج ــة العس ــن الناحي ــة(، أو م واملعارض
احلكومــات الشــيعية املعارضــة( - عــٰى أحســن التقاديــر. وعليــه ســيكون اســتمرار 
ــه.  ــن اجتناب ــرًا ال يمك ــروف أم ــك الظ ــديQ يف تل ــام امله ــبة إىٰل اإلم ــة بالنس الغيب

ــة. ــارات املمكن ــل اخلي ــه أفض ــام يف غيبت ــتمرار اإلم ــرٰى: كان اس ــارة ُأخ وبعب
*   *   *

ي
جائ

ك
ي 

مد
أح

د 
جي

م
 و

ي
شان

رو
 ف

ي
فر

ص
هلل 

ة ا
م

نع



142

1.  ُأســتاذ مســاعد، وعضــو يف اللجنــة العلميــة يف 

ســة. مدرســة اإلمــام اخلمينــيG يف قــم املقدَّ

التاريــخ  يف  الدكتــوراه  مســتوٰى  عــٰى  طالــب    .2

املعــارف  جامعــة  يف  اإلســالميَّة،  واحلضــارة 

املســؤول(. )الكاتــب  قــم  يف  اإلســالميَّة 

.)majid.ahmadi. @gmail.com(  

ــرب/  ــرق إىٰل املغ ــن املشـ ــامل م ــدود الع ــر: ح 3.  انظ

أبــو يوســف بيشــاوري: 144 و145/ إعــداد: 

منوجهــر ســتوده/ طهــران/ مكتبــة طهــوري. 

تنويــه: مؤلِّــف هــذا الكتــاب جمهــول، بيــد أنَّ 

البيشــاوري،  يوســف  أيب  إىٰل  ينســبه  البعــض 

وآخــرون ينســبونه إىٰل أشــعياء بــن فريغــون.

ــر  ــن جري ــد ب ــوك/ حمّم ــم واملل ــخ األُم ــر: تاري 4.  انظ

ــل  ــو الفض ــد أب ــق: حمّم ــري 3: 153/ حتقي الط

إبراهيــم/ بــروت/ روائــع الــرتاث العــريب؛ وانظر 

ــيِّد  ــاريس(/ الس ــدر ف ــيُّع )مص ــخ تش ــًا: تاري أيض

ــوزة  ــگاه ح ــري 2: 4/ پژوهش ــا اخلضـ ــد رض أمح

ودانشــگاه/ الطبعــة األُوىٰل/ 1384ش.

5.  انظــر: تاريــخ طرســتان وروميــان ومازنــدران 

)مصدر فــاريس(/ الســيِّد ظهــر الدين املرعشـــي: 

19/ إعــداد: حمّمــد حســني تســبيحي/ رشق/ 

1361ش. طهــران/ 

6.  انظــر: تاريــخ فخــري/ حمّمــد بــن عــّي )ابــن 

الطقطقــي(: 265/ ترمجــه إىٰل الفارســية: حمّمــد 

ــگاين/ انتشــارات علمــي فرهنگــي/  ــد گلباي وحي

1367هـــ. ــران/  طه

ــد بــن احلســن )ابــن  7.  انظــر: تاريــخ طرســتان/ حمّم

ــح:  ــاريس(: 229/ تصحي ــدر ف ــفنديار( )مص اس

ــران. ــاور/ طه ــة خ ــال/ مكتب ــاس إقب عّب

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طرس ــر: تاري 8.  انظ

ــن املرعــي )مصــدر فــاريس(:  الســيِّد ظهــر الدي

.130

ــد بــن احلســن )ابــن  9.  انظــر: تاريــخ طرســتان/ حمّم

ــاريس(: 130. ــدر ف ــفنديار( )مص اس

ــر  ــد بــن جري ــم وامللــوك/ حمّم 10.  انظــر: تاريــخ األُم

ــري 9: 474. الط

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 11.  انظ

)ابــن األثــر( 6: 249/ تصحيــح: حمّمــد يوســف 

بــروت/  العلميــة/  الكتــب  دار  الدّقــاق/ 

1407هـ.

12.  انظــر: تاريــخ طرســتان/ حمّمــد بــن احلســن )ابــن 

اســفنديار( )مصــدر فــاريس(: 251.

13.  انظر: املصدر أعاله: 256.

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طرس ــر: تاري 14.  انظ

ــن املرعــي )مصــدر فــاريس(:  الســيِّد ظهــر الدي

.144

15.  تاريــخ طرســتان/ حمّمــد بــن احلســن )ابــن 

.268 فــاريس(:  )مصــدر  اســفنديار( 

16.  انظر: املصدر أعاله: 79.

17.  انظــر: املصــدر أعــاله: 275. تنويــه: هنــاك هتافــت 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ب. ــخ فالحــظ، املعرِّ يف التواري

18.  انظر: املصدر أعاله: 276.

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طرس ــر: تاري 19.  انظ

ــن املرعــي )مصــدر فــاريس(:  الســيِّد ظهــر الدي

.150

موســٰى  بــن  احلســن  الشــيعة/  فِــَرق  انظــر:    .20

النوبختــي: 67 - 69، ترمجــه إىٰل الفارســية: حمّمــد 

جــواد مشــكور/ انتشــارات بنيــاد فرهنــك إيــران/ 

طهــران/ 1353ش.

ــد اهلل  ــن عب ــعد ب ــَرق/ س ــاالت والِف ــر: املق 21.  انظ

حمّمــد  حتقيــق:  و81/   80 القّمــي:  األشــعري 

علمــي  انتشــارات  مركــز  مشــكور/  جــواد 

1361ش. طهــران/  وفرهنگــي/ 

ــني  ــة الفاطمي ــار األئمَّ ــاء بأخب 22.  انظــر: اتِّعــاظ احلنف

ــزي  ــّي املقري ــن ع ــد ب ــن أمح ــي الدي ــاء/ تق اخللف

1: 54/ حتقيــق: مجــال الديــن الشــيال/ القاهــرة/ 

1416هـ.

ــن  ــن ب ــد الرمح ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 23.  انظ

ــهيل  ــق: س ــدون( 4: 47/ حتقي ــن خل ــد )اب حمّم

ــروت/ 1408هـــ. ــر/ ب زكار/ دار الفك

ــني  ــة الفاطمي ــار األئمَّ ــاء بأخب 24.  انظــر: اتِّعــاظ احلنف

ــزي 1: 60. ــن عــّي املقري اخللفــاء/ أمحــد ب

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 25.  انظ

)ابــن األثــر( 7: 309/ تصحيــح: حمّمــد يوســف 

بــروت/  العلميــة/  الكتــب  دار  الدّقــاق/ 

1407هـ.

26.  انظر: املصدر أعاله: 326.

ــن  ــن ب ــد الرمح ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 27.  انظ

ــدون( 4: 15. ــن خل ــد )اب حمّم

28.  انظــر: اجلامــع يف أخبــار القرامطــة/ ســهيل زكار: 

الفصــل الثــاين/ دار حّســان/ الطبعــة الثالثــة/ 

دمشــق/ 1407هـــ.

تــا  آغــاز  از  قرامطــه  دولــت  بــرريس  انظــر:    .29

انقــراض/ مصطفــٰى رسداري  )مصــدر فــاريس(/ 

دانشــگاه معــارف/ قــم/ 1389ش.

30.  انظر: املصدر أعاله: 80.

ــون:  ــه: العيوني ــاله: 97. تنوي ــدر أع ــر: املص 31.  انظ

والقطيــف يف  منطقــة األحســاء  ُأرسة حكمــت 

ــس  ــني اخلام ــني القرن ــا ب ــة م ــرة العربي رشق اجلزي

ــالد  ــٰى الب ــتولوا ع ــد أن اس ــرة، بع ــابع للهج والس

ــنة  ــالجقة س ــن الس ــاعدة م ــة بمس ــن القرامط م

ب. )467( للهجــرة. املعــرِّ

ــتوطنها  ــي اس ــة الت ــة اجلغرافي ــات إىٰل املنطق 32.  بااللتف

ــت  ــة قام ــائل احلادث ــروف واملس ــون والظ احلمداني

ــر:  ــيعي. )انظ ــب الش ــاق املذه ــذه األرُسة باعتن ه

جتــارب األُمــم وتعاقــب اهلمــم/ أمحــد بــن حممبــد 

ــكويه( 1: 189 -  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ب

199؛ تاريــخ تشــيُّع/ الســيِّد أمحــد رضــا اخلــري 

ــاريس( 2: 274(. ــدر ف )مص

33.  انظــر: وفيــات األعيــان/ شــمس الديــن ابــن 
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ــر  ــرة/ 1367هـــ ؛ وانظ ــكان 1: 175/ القاه خلِّ

ــامر: 35/  ــل س ــان/ فيص ــت محداني ــًا: دول أيض

ترمجــه إىٰل الفارســية: عــي رضــا ذكاويت قراكزلــو/ 

پژوهشــكده حــوزه ودانشــگاه/ ســمت/ طهران/ 

1380ش.

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 34.  انظ

ــر( 7: 471. ــن األث )اب

35.  انظر: املصدر أعاله: 473.

ــامر: 56/  ــل س ــان/ فيص ــت محداني ــر: دول 36.  انظ

ــو. ــا ذكاويت قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إىلٰ الفارس ترمج

37.  انظــر: تاريــخ األُمــم وامللــوك/ حممبــد بــن جريــر 

ــري 8: 225. الط

38.  انظر: املصدر أعاله: 249.

ــامر: 262/  ــل س ــان/ فيص ــت محداني ــر: دول 39.  انظ

ــو. ــا ذكاويت قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إىٰل الفارس ترمج

ــر  ــد بــن جري ــم وامللــوك/ حمّم 40.  انظــر: تاريــخ األُم

ــري 8: 251. الط

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 41.  انظ

ــر( 8: 76. ــن األث )اب

42.  انظــر: دولــت محدانيــان/ فيصــل ســامر: 72 

و73/ ترمجــه إىٰل الفارســية: عــي رضــا ذكاويت 

قراكزلــو.

43.  انظــر: ديــوان أيب فــراس/ احلــارث بــن ســعيد بــن 

ــامي  ــق: س ــراس( 2: 130/ حتقي ــو ف ــدان )أب مح

الدّهــان/ دمشــق/ 1363هـــ - 1944م.

44.  انظــر: وفيــات األعيــان/ شــمس الديــن ابــن 

.175  :1 خلِّــكان 

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 45.  انظ

ــر( 8: 67. ــن األث )اب

46.  انظر: املصدر أعاله: 209.

47.  انظر: املصدر أعاله: 382.

48.  انظــر: األوراق/ أبــو بكــر حمّمــد بــن حييــٰى 

1935م. القاهــرة/   /232 الصــويل: 

49.  انظــر: وفيــان األعيــان/ شــمس الديــن ابــن 

.91  :2 خلِّــكان 

ــامر: 148/  ــل س ــان/ فيص ــت محداني ــر: دول 50.  انظ

ــو. ــا ذكاويت قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إىٰل الفارس ترمج

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 51.  انظ

ــر( 7: 217. ــن األث )اب

ــامر: 152/  ــل س ــان/ فيص ــت محداني ــر: دول 52.  انظ

ــو. ــا ذكاويت قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إىٰل الفارس ترمج

53.  انظر: املصدر أعاله: 225.

ــو  ــب/ أب ــخ حل ــن تاري ــب م ــدة احلل ــر: زب 54.  انظ

حفــص كــال الديــن عمــر احللبــي )ابــن عديــم(: 

111/ نشـــر الدّهــان/ دمشــق/ 1370هـــ.

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 55.  انظ

ــر( 7: 221. ــن األث )اب

ــامر: 238/  ــل س ــان/ فيص ــت محداني ــر: دول 56.  انظ
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ــو. ــا ذكاويت قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إىٰل الفارس ترمج

57.  انظــر: النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهرة/ 

ابــو املحاســن ابن تغــري بــردي 4: 334.

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 58.  انظ

ــر( 9: 94. ــن األث )اب

59.  انظــر: أحســن التقاســيم يف معرفــة األقاليــم/ 

مكتبــة   /518  :2 املقــديس  أمحــد  بــن  حمّمــد 

1411هـــ. مــر/  مدبــويل/ 

60.  انظــر: تاريــخ طرســتان/ حمّمــد بــن احلســن )ابــن 

اســفنديار(  )مصــدر فــاريس(: 228.

ــن  ــّي )اب ــن ع ــد ب ــري/ حمّم ــخ فخ ــر: تاري 61.  انظ

.378 الطقطقــي(: 

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 62.  انظ

ــر( 7: 230. ــن األث )اب

63.  انظر: املصدر أعاله: 116.

64.  انظر: املصدر اعاله: 364.

65.  انظر: املصدر أعاله: 469.

66.  انظر: املصدر أعاله: 135.

67.  انظــر: ســر أعــالم النبــالء/ شــمس الديــن حمّمــد 

بــن أمحــد الذهبــي 4: 277.

ــد  ــن عب ــد ب ــري/ حمّم ــخ الط ــة تاري ــر: تكمل 68.  انظ

ــداين: 366. ــك اهلم املل

ــرم  ــن أيب الك ــّي ب ــخ/ ع ــل يف التاري ــر: الكام 69.  انظ

ــر( 7: 185. ــن األث )اب

70.  انظر: املصدر أعاله: 258.

71.  انظــر: جتــارب األُمــم وتعاقــب اهلمــم/ أمحــد بــن 

ــكويه( 6:  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ــد ب حمّم

.160

ــد  ــوك/ عب ــم واملل ــخ األُم ــم يف تاري ــر: املنتظ 72.  انظ

ــد )ابــن اجلــوزي( 14:  الرمحــن بــن عــيِّ بــن حمّم

.252

73.  انظر: املصدر أعاله 14: 289.

74.  انظر: املصدر أعاله 15: 267.

ــد  ــن عب ــد ب ــري/ حمّم ــخ الط ــة تاري ــر: تكمل 75.  انظ

ــداين: 354. ــك اهلم املل

ــة الزيديــة/ ويلفــرد مادلونــغ:  76.  انظــر: أخبــار األئمَّ

ــط/ بــروت/ 1987م. 110/ مطبعــة املتوسِّ

ف(/  ــوُّ ــيُّع والتص ف )التش ــوُّ ــيُّع وتص ــر: تش 77.  انظ

مصطفــٰى كامــل الشــيبي: 41 و42/ ترمجــه إىٰل 

الفارســية: عــّي رضــا زكاويت قراكزلــو/ أمــر 

كبــر/ طهــران/ 1374ش.

ــد  ــوك/ عب ــم واملل ــخ األُم ــم يف تاري ــر: املنتظ 78.  انظ

ــد )ابــن اجلــوزي( 14:  الرمحــن بــن عــيِّ بــن حمّم

.140

79.  انظر: املصدر أعاله 15: 195 و196.

وداد  واألدب/  التاريــخ  يف  الكيســانية  انظــر:    .80

القــايض/ دار الثقافــة/ الطبعــة األُوىٰل/ بــروت/ 

1974م.
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ــه  ــا نيم ــة ت ــو در كوف ــنايس غل ــان ش ــر: جري 81.  انظ

قــرن دوم هجــري/ جميــد أمحــدي كجائــي )مصــدر 

ــم/  ــوم/ ق ــر العل ــگاه باق ــاريس(: 122/ دانش ف

1390ش.

82.  انظــر: االختصــاص/ حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعــان 

املفيــد: 298/ املؤمتــر العاملــي أللفيــة الشــيخ 

املفيــد/ قــم/ 1413هـــ.

ــر  ــد بــن جري ــم وامللــوك/ حمّم 83.  انظــر: تاريــخ األُم

ــري 4: 204. الط

ــن  ــن ب ــد الرمح ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 84.  انظ

ــدون( 4: 200. ــن خل ــد )اب حمّم

ــر  ــد بــن جري ــم وامللــوك/ حمّم 85.  انظــر: تاريــخ األُم

ــري 9: 269. الط

86.  انظر: املصدر أعاله: 279.

87.  انظر: املصدر أعاله: 271.

88.  انظر: املصدر أعاله: 346.

89.  انظر: املصدر أعاله: 598.

90.  انظــر: تاريــخ وعقايــد اســاعيليه/ فرهــاد دفــرتي: 

169 - 220/ ترمجــه إىٰل الفارســية: فريــدون بــدره 

اي/ نشـــر فروزان/ طهــران/ 1375ش.

احلســن  بــن  حمّمــد  ــة/  للحجَّ الغيبــة  انظــر:    .91

قــه:  الطــويس: 610/ ترجــه إىٰل الفارســية وحقَّ

قــم/  مجكــران/  مســجد  عزيــزي/  جمتبــٰى 

. 1ش 3 8 7

موســٰى  بــن  احلســن  الشــيعة/  فِــَرق  انظــر:    .92

 .139 النوبختــي: 

احلســن  بــن  حمّمــد  ــة/  للحجَّ الغيبــة  انظــر:    .93

.417 الطــويس: 

94.  انظر: املصدر أعاله: 70.

ــن  ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــة/ أب ــاب الغيب ــر: كت 95.  انظ

 /8 النعــاين:  الكاتــب  جعفــر  بــن  إبراهيــم 

ــارات  ــودي/ انتش ــد فرب ــية: حمّم ــه إىٰل الفارس ترمج

1390ش. قــم/  األُوىٰل/  الطبعــة  ل/  أوَّ انتخــاب 

96.  انظــر: كــال الديــن ومتــام النعمــة/ حمّمــد بــن عــيِّ 

ــدوق(: 4/  ــيخ الص ــه )الش ــن بابوي ــني ب ــن حس ب

ــجد  ــوان/ مس ــر هبل ــية: منوچه ــه إىٰل الفارس ترمج

ــم/ 1388ش. ــران/ ق مجك

97.  انظــر: تاريــخ طرســتان/ حمّمــد بــن احلســن )ابــن 

اســفنديار( )مصــدر فــاريس(: 251.

ــدر  ــي )مص ــاء اهلل آم ــان أولي ــخ روي ــر: تاري 98.  انظ

خليــي/  عّبــاس  تصحيــح:   /79 فــاريس(: 

1383ش. طهــران/ 

99.  انظر: املصدر أعاله: 137.

100.  انظر: املصدر أعاله: 144.

101.  انظــر: الكامــل يف التاريــخ/ عــّي بــن أيب الكــرم 

)ابــن األثــر( 7: 309.

102.  انظر: املصدر أعاله: 326.

ــد الرمحــن بــن  103.  انظــر: تاريــخ ابــن خلــدون/ عب
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ــدون( 4: 15. ــن خل ــد )اب حمّم

104.  انظــر: تاريــخ جهانگشــای جوينــي/ عطــاء 

 /238 فــاريس( 3:  )مصــدر  اجلوينــي   امللــك 

الوّهــاب  عبــد  حمّمــد  وتصحيــح:  إعــداد 

1370ش. طهــران/  أرغــوان/  نــرش  القزوينــي/ 

فرهــاد  اســاعيليه/  وعقايــد  تاريــخ  انظــر:    .105

.220  -  169 دفــرتي: 

ــة األرب يف فنــون األدب/ النوبــري،  106.  انظــر: ناي

شــهاب الديــن أمحــد بــن عبــد الوهــاب النويــري: 

القاهــرة/  القوميــة/ ط 1/  الكتــب  476/ دار 

1433هـ.

107.  انظــر: تاريــخ األُمــم وامللــوك/ حمّمــد بــن جريــر 

الطــري 8: 325.

108.  انظــر: دولــت محدانيــان/ فيصــل ســامر: 150/ 

ترمجــه إىٰل الفارســية: عــي رضــا ذكاويت قراكزلــو.

109.  انظر: املصدر أعاله: 222.

110.  انظر: املصدر أعاله: 223.

111.  انظر: املصدر أعاله: 224.

ــد  ــم/ أمح ــب اهلم ــم وتعاق ــارب األُم ــر: جت 112.  انظ

ــكويه(  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ــد ب ــن حمّم ب

.78  :2
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ــي بكــت هلــا كلُّ  ــي وقعــت عــٰى أهــل البيــتK والت مــن أشــدِّ الظالمــات الت
ــي استشــهد فيهــا اإلمــام  ــة والســاوية واقعــة الطــّف األليمــة الت ــات األرضي الكائن
ــه بعــد أن ُقتلــوا صــرًا يف رمضــاء كربــالء عــٰى يــد  احلســنيQ وأهــل بيتــه وصحب

ــا. ــة وأنصاره ــة الظامل ــة األُموي الدول
ــوب  ــٰى قل ــًا ع ــر إيالم ــة األكث ــت الواقع ــا زال ــت وم ــة كان ــة العظيم ــذه املقتل وه
حمّمــد وآل حمّمــدN وشــيعتهم وحمّبيهــم حتَّــٰى أصبحــت القضيَّــة األساســية يف الثقافة 
ــة واألكثــر إحيــاًء مــن باقــي القضايــا بالرغــم مــن كــر حجــم تلــك  اإلســالميَّة العامَّ
ــة مظلوميــة النبــيِّ األعظــمN ومظلوميــة الســيِّدة الزهــراء القضايــا األُخــرٰى كقضيَّ

.Kوباقــي مظلوميــات أهــل البيــت Qومظلوميــة أمــر املؤمنــني P
ــة هلــذه القضيَّــة أنَّ هلا ارتباطــًا بالثــورات وحــركات اإلصالح  ومــن الشــؤون العامَّ
والتغيــر يف العــامل اإلســالمي، بــل ويف غــره، فكانــت ُتلِهــم القــادة والثــّوار دروســًا 
ــورات عــٰى عاتقهــا  ــذا أخــذت هــذه الث ــاء والصــر والتقــّدم، فل ــة واإلب يف التضحي
ــكاكًا يف  ــد انف ــال نج ــا، ف ــا وانتصاراهت ــا وأدبياهت ــينية يف يومياهت ــة احلس ــراز القضيَّ إب
ــة احلســينية، وبســبب هــذه احلاســة احلســينية  شــعارات تلــك الثــورات عــن القضيَّ

ُكتِــَب لتلــك الثــورات النجــاح يف أكثــر مــن مســتوٰى.

اإ�سكالية الثاأر وقتل الذراري
 يف العقيدة املهدوية

الشيخ حممد رضا الساعدي
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ــت النصــوص  ــة الشــاملة كــّاً ونوعــًا - كــا دلَّ ومــن أكــر احلــركات اإلصالحي
ــة املنتظــر القرآنيــة والروائيــة - هــي حركــة صاحــب العصـــر والزمــان اإلمــام احلجَّ
ــن  ــكان م ــورًا، ف ــًا وج ــت ظل ــا ُمِلَئ ــدالً بعدم ــطًا وع ــيملؤ األرض قس ــذي س Q ال
ــو  ــو نح ــا ه ــينية، وم ــورة احلس ــة بالث ــورة املهدوي ــة الث ــرف عالق ــروري أن نع الضـ

ــينية. ــة احلس ــة والقضيَّ ــة املهدوي ــني القضيَّ ــاط ب االرتب
ال شــكَّ أنَّ االرتبــاط بينهــا لــه حيثيــات عديــدة وكثــرة، ولكنَّنــا - دفعــًا لإلطالــة 
زنــا يف املقــام عــٰى مفــردة مــن تلــك العالقــة، وهــي مفــردة أخــذ اإلمــام املهــدي - ركَّ

.Qبثــأر ســيِّد الشــهداء Q
ــده  ــة حفي ــاحة يف حرك ــنيQ مس ــأر احلس ــل لث ــرٰى ه ــا ت ــأل:  ي ــائل أن يس فلس

ــأر؟ ــذ الث ــة أخ ــون طريق ــف تك ــاحة؟ وكي ــذه املس ــدار ه ــا مق )Q؟ وم
اجلــواب: نعــم هنــاك جمــال واســع ومســاحة عريضــة يف عصـــر الظهــور لأخــذ 

بثــارات اإلمــام احلســنيQ مــن ِقَبــل اإلمــام املهــديQ، وهــذا ســيتَّضح جلّيــًا.
ــذ  ــو األخ ــديQ ه ــام امله ــل اإلم ــي جتع ــباب الت ــنيِّ األس ــك ُنب ــان ذل ــل بي وقب

ــره. ــأر دون غ بالث
اأ�سباب اأخذ الثاأر من املهديQ دون غريه:

ــة أنَّ األســباب عديــدة، منهــا مــا هــو فقهــي، ومنهــا مــا هــو عقــدي،  يف احلقيقي
ومنهــا مــا هــو نســبي، وهكــذا.

ومن أبرز تلك األسباب ولو بنحو االحتامل واألُطروحة:
ل: ولية الدم: ال�سبب الأوَّ

ــةQ هــو ويلُّ دم اإلمــام احلســنيQ، إذ هــو األقــرب نســبًا  إنَّ اإلمــام احلجَّ
للحســنيQ مــن كلِّ األحيــاء يف زمانــه، فيكــون األوىٰل بأخــذ الثــأر، ألنَّــه ويلُّ 
f :ت اآليــة الشـــريفة دمــه الشـــرعي، وهــذا مــن اجلانــب الفقهــي واضــح كــا عــرَّ
َوَمــْن قُتـِـَل َمْظلُومــاً َفَقــْد َجَعلْنــا لَِوِلّـِـهِ ُســلْطاناً فَــال يُْســـرِْف ِف الَْقتـْـِل إِنَّــُه اكَن 

Y )اإلرساء: 33(. َمنُْصــوراً 
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ــةQ يأخــذ بــدم احلســنيQ مــن عصابــة بنــي ُأميَّــة ومــن نارصهــم  فاإلمــام احلجَّ
.Qه املظلــوم الشــهيد ــه ويلُّ دم جــدِّ يف قتلــه وقتــل أهــل بيتــهK مــن بــاب أنَّ

ولــذا علَّلــت بعــض الروايــات تســميته باملنصــور هلــذا الســبب واستشــهدت هبــذه 
ــَزاِريُّ  ــٍد اْلَف ــُن حُمَمَّ ــُر ْب ــن َجْعَف ــم ع ــن إبراهي ــرات ب ــر ف ــة، ففــي تفس ــة الكريم اآلي
ــا  ــْد َجَعلْن ــاً َفَق ــَل َمْظلُوم ــْن قُتِ : fَوَم ــاىَلٰ ــِه َتَع ــٍرQ يِف َقْولِ ــْن َأيِب َجْعَف ــًا، َع ُمَعنَْعن
 ،»Y ًفَــال يُْســـرِْف ِف الَْقتْــِل إِنَّــُه اكَن َمنُْصــوراf َُقــاَل: »احْلَُســنْي ، Yًلَِوِلّـِـهِ ُســلْطانا
ــٌد وحممــود ]حَمُْمــودًا[ َوَكــَا  ٰى اهللُ امَلْهــِديَّ امَلنُْصــوَر َكــَا ُســِميَّ َأمْحَــُد َوحُمَمَّ َقــاَل: »َســمَّ

.)1(»Qــيَح ــٰى امَلِس َي ِعيَس ــمِّ ُس
ال�سبب الثاين: حاكميته ال�سرعية:

ــةQ هــو احلاكــم الشـــرعي األعــٰى يف األرض، فلــه إقامــة  إنَّ اإلمــام احلجَّ
القصــاص الفــردي واجلاعــي عــٰى املعتديــن والظاملــني آلل البيــتK، وهــذا واضح 

ــرة: 179(. ــاةٌ ...Y )البق ــاِص َحي ــْم ِف الْقِص ــاىٰل: fَولَُك ــال تع ــا ق ــًا ك فقهي
 Qــني ــأر احلس ــذ بث ــامQ أن يأخ ــا اإلم ــوم هب ــي يق ــاص الت ــور القص ــن ص وم
 Pــأر الصّديقــة الزهــراء ــاء، كــا يأخــذ بث ــاء واألولي ــأر األنبي ــه ويأخــذ بث وأصحاب

ــات. ــت الرواي ــا نصَّ ك
ق العدل العاّم: ال�سبب الثالث: حمقِّ

ــه  ــعار دولت ــاّم، وش ــامل الت ــي الش ــدل اإلهل ــق للع ــو حمقِّ ــةQ ه ــام احلجَّ إنَّ اإلم
نشـــر العــدل يف مشــارق األرض ومغارهبــا، ومــن العــدل هــو األخــذ بثــأر املظلومــني 

وقصــم رقــاب املعتديــن الظاملــني: »أيــن معــزُّ األوليــاء ومــذلُّ األعــداء«)2(.
N وأهــل البيــتK ومنهــم اإلمــام احلســنيQ أشــدُّ النــاس  وال شــكَّ أنَّ النبــيَّ

مظلوميــة عــٰى مــدٰى التاريــخ.
ــة األطهــار واألنبيــاء  فهــدف مــن أهــداف القيــام املهــدوي هــو األخــذ بثــأر األئمَّ
األبــرار كــا جــاء يف دعــاء الندبــة املبــارك: »َأْيــَن الطَّالـِـُب بُِذُحــوِل) 3( اأْلَْنبَِيــاِء َوَأْبنَــاِء 
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ــَدِم  ــُب بِ ــَن الطَّالِ ــر: »َأْي ــأر األك ــدم األرشف والث ــك بال ــب ذل ــّم أعق ــاء«، ث اأْلَْنبَِي
ــاَلَء«)4(. ــولِ  بَِكْرَب امَلْقُت

ــاِء  ــاِء َوَأْبنَ ــاِر اأْلَْنبَِي ــَب َث ــا َطالِ ــَك َي ــاَلُم َعَلْي ــةQ: »السَّ ــام احلجَّ ــارة اإلم ويف زي
ــاَلَء«)5(. ــولِ  بَِكْرَب ــَدِم امَلْقُت ــَر بِ ــاِء َوالثَّاِئ اأْلَْنبَِي

ق اأهداف الثورة: ال�سبب الرابع: حمقِّ
ــق  ــا تتحقَّ ــق ألهــداف احلســنيQ، وهــذه األهــداف إنَّ إنَّ اإلمــام املهــديQ حمقِّ
اهــات التــي منعــت إقامــة تلــك األهــداف يف األرض  مــن خــالل القضــاء عــٰى االجتِّ
ــك  ــق تل ــامQ لُيحقِّ ــأيت اإلم ــي، في ــيني اإلهل ــروع احلس ــم للمشـ ــالل قتله ــن خ م
ــت  ــامل وإن اختلف ــوي الظ ــطِّ األُم ــاع اخل ــٰى أتب ــاء ع ــالل القض ــن خ ــداف م األه

ــم. ــّمياهتم وعناوينه مس
واإلصــالح بــكلِّ مســتوياته هــو مــن أهــمِّ تلــك األهــداف وأعظمهــا كــا أشــار 
إليــه اإلمــام احلســنيQ يف خطبتــه: »َأينِّ مَلْ َأْخــُرْج َأرِشًا َواَل َبطـِـرًا َواَل ُمْفِســدًا َواَل َظاملـِـًا 
يN ُأِريــُد َأْن آُمــَر بِامَلْعــُروِف َوَأْنَــٰى  ــِة َجــدِّ ْصــاَلِح يِف ُأمَّ ــَا َخَرْجــُت لَِطَلــِب اإْلِ َوإِنَّ

.)6(»...Qي َوَأيِب  َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب َعــِن امُلنَْكــِر َوَأِســَر بِِســَرِة َجــدِّ
ــة  ــن مجل ــه، وم ــم ل ــيني وتتمي ــالح احلس ــق لإلص ــو حتقي ــدوي ه ــالح امله فاإلص
اإلصــالح القضــاء عــٰى الفاســدين واملفســدين والظاملــني حتقيقــًا للعــدل اإلهلــي مــن 

جهــة، وخللــق أجــواء خاليــة مــن األوبئــة املعنويــة مــن جهــة ُأخــرٰى.
:Kال�سبب اخلام�ش: رفع مظلومية اآل البيت

ــت ــل البي ــب أه ــن مطال ــب م ــو مطل ــه ه ــن قتلت ــنيQ م ــأر احلس ــذ بث إنَّ األخ
 ،Qــا احلســني ــة ولده ــًا ملظلومي ــاره رفع K وخصوصــًا الســيِّدة الزهــراءP باعتب
ــةQ هــو أوىَلٰ النــاس بتحقيــق مطلبهــا ورفــع األســٰى واجلــوٰى الــذي  واإلمــام احلجَّ

.Qــل ولدهــا الشــهيد أملَّ هبــا لقت
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:Qال�سبب ال�ساد�ش: اأنَّه وفاء للح�سني
إنَّ احلســنيQ يف الرجعــة هــو الــذي ُيصــّي عــٰى اإلمــام املهــديQ بعــد قتلــه، إذ 
إنَّ آخــر عصـــر الظهــور هــو مقتــل اإلمــام املهــديQ وتبــدأ بعــده الرجعــة برجــوع 

احلســنيQ كــا ذكــر ذلــك صاحــب البحــار)7(.
وهــذا يعــل الرابــط كبــر بينهــا، فهــوQ ينتقــم مــن أعدائــه واإلمــام ُيصــّي عليه
Q بعــد مقتلــه. فكــا أنَّ اإلمــام املهــديQ اقتــصَّ مــن قتلــة احلســنيQ فكذلــك 

.Qاحلســني يف الرجعــة يقتــصُّ مــن قتلــة اإلمــام املهــدي
ــأر  ــب الث ــو طال ــديQ ه ــام امله ــر إىٰل أنَّ اإلم ــي تش ــباب الت ــض األس ــذه بع ه

ــيطاين. ــل الش ــًا للباط ــي ودفع ــدل اإلهل ــًا للع ــنيQ حتقيق ــام احلس ــم لإلم األعظ
ــوا  ــن قام ــني الذي ــض املوال ــل بع ــن ِقَب ــنيQ م ــارات للحس ــن ث ــَذ م ــا ُأِخ ــا م أمَّ
ــة  ق ــن حمقِّ ــة، ومل تك ــن كافي ــم تك ــا، فل ــني وغرمه ــار والتّواب ــورة املخت ــورات كث بالث
ــة بــن احلســنQ كــا  ــا الــذي يأخــذ بالثــأر التــاّم هــو احلجَّ ألخــذ الثــأر بتامــه، وإنَّ
ــة التــي ســنذكرها الحقــًا يف تقريــب الروايــة السادســة مــن  ــت الروايــات اخلاصَّ نصَّ

ــة. ــات اآلتي الرواي
عر�ش �سلب املو�سوع: 

ةQ يأخذ الثأر: ة الدالَّة عىٰل أنَّ اإلمام احلجَّ الروايات اخلاصَّ
ــت الكثــر مــن الروايــات - ولعلَّهــا بلغــت حــدَّ االســتفاضة - عــٰى أنَّ اإلمــام  نصَّ
ــة أرواحنــا ملقدمــه الفــداء هــو الذي يأخــذ بثأر ســيِّد الشــهداءQ حــال خروجه  احلجَّ

مــن غيبتــه، وقــد ذكرهــا أصحــاب املجاميــع الروائيــة كــا يف البحــار وغره.
وإليك مجلة من هذه الروايات:

ــا ــار الرض ــون أخب ــرائع وعي ــل الشـ ــن عل ــوار ع ــار األن ــة األُوىٰل: يف بح الرواي
َضــا ، َقــاَل: ُقْلــُت أِليَِب احْلََســِن الرِّ ، َعــْن َأبِيــِه، َعــِن اهْلـَـَرِويِّ ، َعــْن َعــِيٍّ Q: اهْلَْمــَدايِنُّ
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ــاَل: »إَِذا  ــُه َق ــاِدِقQ َأنَّ ــوُل يِف َحِديــٍث ُرِوَي َعــِن الصَّ ــا َتُق ــَن َرُســوِل اهللِ َم ــا اْب Q: َي
Q بِِفَعــاِل آَباِئَهــا«؟ َفَقــاَلQ: »ُهــَو َكَذلِــَك«،  ــِة احْلَُســنْيِ ــَل َذَراِريَّ َقَتَل ــُم َقَت َخــَرَج اْلَقاِئ
ــرٰىY ]األنعــام: 164[،  ْخ

ُ
ــزُِر وازَِرةٌ وِْزَر أ (: fَوال تَ ــلَّ ــزَّ َوَج ــْوُل اهللِ )َع ــُت: َوَق َفُقْل

َمــا َمْعنَــاُه؟ َقــاَل: »َصــَدَق اهللُ يِف مَجِيــِع َأْقَوالـِـِه، َوَلِكــْن َذَراِريُّ َقَتَلــِة احْلَُســنْيِ َيْرَضــْوَن 
ــا، َوَمــْن َريِضَ َشــْيئًا َكاَن َكَمــْن َأَتــاُه، َوَلــْو َأنَّ َرُجــاًل ُقتـِـَل  بِِفَعــاِل آَباِئِهــْم َوَيْفَتِخــُروَن هِبَ
يــَك  ( رَشِ ايِض ِعنـْـَد اهللِ )َعــزَّ َوَجــلَّ بِامَلْشـــِرِق َفــَريِضَ بَِقْتِلــِه َرُجــٌل بِامَلْغــِرِب َلــَكاَن الــرَّ
ــَا َيْقُتُلُهــُم اْلَقاِئــُمQ إَِذا َخــَرَج لِِرَضاُهــْم بِِفْعــِل آَباِئِهــْم«، َقــاَل: ُقْلــُت َلــُه:  اْلَقاتـِـِل، َوإِنَّ
ـُـْم  ٍء َيْبــَدُأ اْلَقاِئــُم ِمنُْكــْم إَِذا َقــاَم؟ َقــاَل: »َيْبــَدُأ بَِبنـِـي َشــْيَبَة َفَيْقَطــُع َأْيِدهَيُــْم، أِلَنَّ بـِـَأيِّ يَشْ

.)8(») اُق َبْيــِت اهلِل )َعــزَّ َوَجــلَّ رُسَّ
ــةQ يأخــذ بثــأر  تقريــب الداللــة: الروايــة واضحــة الداللــة عــٰى أنَّ اإلمــام احلجَّ
ــوي،  ــاع اخلــطِّ األُم ــأر مــن أتب ســيِّد الشــهداءQ حــال خروجــه، ويكــون أخــذ الث
م شــاركوا  ســواء كانــوا مــن بنــي ُأميَّــة أو مــن أنصارهــم، واجلامــع املشــرتك بينهــم أنَّ
ــم ســاروا  يف قتــل اإلمــام احلســنيQ وصحبــه امليامــني، وهــذا القتــل للــذراري ألنَّ
ــة،  ــن جه ــتK م ــاع آل البي ــل بأتب ــل والتنكي ــيطاين يف القت ــج الش ــذا النه ــٰى ه ع

ــم رضــوا وافتخــروا بذلــك الفعــل الشــنيع. وألنَّ
فاإلمام املهديQ هو اآلخذ بالثأر األكر كا هو واضح من الرواية.

اإ�سكال ودفعه: 
ــةQ ذراري قتلــة اإلمــام احلســنيQ وهــم مل  قــد يقــال: ملــاذا يقتــل اإلمــام احلجَّ

يرتكبــوا القتــل ومل يشــهدوا تلــك اجلريمــة؟
ة مســتويات، وبعضهــا بنحــو االحتــال  ــه يقــال: إنَّ اجلــواب عــٰى ذلــك لــه عــدَّ فإنَّ

واألُطروحــة، وكلُّ مســتوٰى يصــحُّ أن يكــون جوابــًا مســتقاّل:
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د الر�سا -: ل: الر�سا بالأفعال - جمرَّ امل�ستوى الأوَّ
ــْوَن  ــم: »َيْرَض ــل قتله ــن تعلي ــاله م ــة أع ــادقQ يف الرواي ــام الص ــره اإلم ــا ذك م

ــاُه«. ــْن َأَت ــْيئًا َكاَن َكَم ــْن َريِضَ َش ــا، َوَم ــُروَن هِبَ ــْم َوَيْفَتِخ ــاِل آَباِئِه بِِفَع
ــدوا  فهــم ســاروا عــٰى هــذا النهــج العدائــي للنهــج النبــوي احلســيني، ورضــوا وأيَّ
ــتحّقوا  ــوه، فاس ــًة لقتل ــنيQ ثاني ــل احلس ــن قت ــوا م ن ــم متكَّ ــو أنَّ ــم، ول ــذه اجلرائ ه

بذلــك القتــل.
 ،Qوللحســني Kــي آلل البيــت ــج العدائ ــذا مــا حصــل وحيصــل مــن النه وه
ــم اتَّبعــوا  ــًة وتشــّفيًا منهــم ألنَّ ومــا ُيفَعــل اآلن مــن قتــل شــيعة آل البيــتK نكاي

هــذا اخلــّط النبــوي العلــوي.
ــداد  ــاع آل البيــتK مــا هــو إالَّ امت ــم يف حــقِّ أتب ــوم مــن جرائ ــاَرس الي ومــا ُي
ــل آل البيــتK وأتباعهــم يف ســالف الدهــر. ــذي قت ــايس ال ــوي والعّب للنهــج األُم
فــإنَّ هــؤالء هــم أبنــاء ُأولئــك تشــاهبت قلوهبــم وأفعاهلــم ومل تتغــرَّ إالَّ أســاؤهم، 
فــا متارســه اليــوم املنظَّــات اإلرهابيــة كداعش وجبهــة النصـــرة وبوكوحــرام وغرها 
وبعــض األنظمــة والــدول األُمويــة إنَّــا هــي تكملــة ملسلســل القتــل والذبــح واحلرق 

الــذي مارســه أســالفهم باســم الديــن والســلطة واخلالفــة الدنيويــة.
ــأرًا آلل  ــّميات ث ــر واملس َم ــذه الزُّ ــن ه ــر األرض م ــذQ لُيطهِّ ــام املنق ــأيت اإلم في
ــتضعفني  ــني واملس ــكلِّ املظلوم ــرًا ل ــل ثائ ــخ، ب ــرِّ التاري ــٰى م ــتK وشــيعتهم ع البي

ــورة. يف املعم
امل�ستوى الثاين: العلم الإلهي بال�سري العملي للذراري:

ــه يف علــم اهلل وتقديــره أنَّ مجيــع ذراري قتلــة احلســنيQ أو غالبهــم  قــد يقــال: إنَّ
يســرون عــٰى نــج آبائهــم يف القتــل آلل البيــتK وأتباعهــم واإلفســاد يف البــالد 
والعبــاد، وبذلــك اســتحّقوا القتــل، كــا يف الدعــاء عــٰى لســان النبــيِّ نــوحQ عندمــا 
رِض ِمــَن الْافِرِيــَن َديَّــاراً 

َ
ٰ اْل دعــا اهلل باســتئصال مجيــع الظاملــني: fَرّبِ ال تَــَذْر َعَ
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ــوح: 26  ــاراً Y )الن ــراً َكفَّ وا إاِلَّ فاِج ــِدُ ــاَدَك َوال يَ ــوا ِعب ــْم يُِضلُّ ــَك إِْن تََذرُْه 26 إِنَّ
و27(.

امل�ستوى الثالث: املداهنة:
ــات،  ــت الرواي ــا دلَّ ــر ك ــن النمك ــی ع ــروف والنه ــر باملع ــاب األم ــن ب ــه م إنَّ
 :Q ــيِّ ــَعْيٍب النَّبِ ( إىَِلٰ ُش ــلَّ ــزَّ َوَج ــٰى اهللُ )َع ــرQ: »أْوَح ــام الباق ــن اإلم ــا ع ــا: م منه
ــْن  ــًا ِم ــتِّنَي َأْلف ــْم َوِس اِرِه ــْن رِشَ ــًا ِم ــنَي َأْلف ــٍف َأْرَبِع ــَة َأْل ــَك ِماَئ ــْن َقْوِم ٌب  ِم ــذِّ َأينِّ ُمَع
ــزَّ  ــٰى اهللُ )َع ــاِر؟ َفَأْوَح ــاُل اأْلَْخَي ــَا َب اُر، َف ــُؤاَلِء اأْلرَْشَ ــا َربِّ َه ــاَلQ: َي ــْم، َفَق ِخَياِرِه

ــي«)10(. ــوا لَِغَضبِ ــايِص) 9( َومَلْ َيْغَضُب ــَل امَلَع ــوا َأْه ــِه: َداَهنُ ( إَِلْي ــلَّ َوَج
امل�ستوى الرابع: الق�سا�ش الجتماعي - اجلماعي:

ــة  ــي قريظ ــمN ببن ــيُّ األعظ ــل النب ــا فع ــي ك ــاص اجلاع ــاب القص ــن ب ــه م إنَّ
وبنــي النظــر حيــث عاقــب اجلميــع )مجيــع الرجــال البالغــني دون األطفال والنســاء( 
ــة القتــل واإلجــالء، خليانتهــم للمعســكر اإلســالمي وتواطئهــم مــع معســكر  بعقوب

الــرشك.
:Qامل�ستوى اخلام�ش: خا�شٌّ بالإمام

ــه حكــم خــاصٌّ باإلمــام املهــديQ أو بعصـــر الظهــور، ككثــر مــن األحــكام  إنَّ
ــط،  ــر فق ــر ال بالظواه ــن والضائ ــٰى البواط ــه ع ــالل حكم ــن خ ــهQ م ــة ب اخلاصَّ

ــة. ــكام اخلاصَّ ــن األح ــنيQ م ــة احلس ــذراري قتل ــه ل ــون قتل فيك
:Qامل�ستوى ال�ساد�ش: خا�شٌّ بقتلة الإمام احل�سني

ــًا  ــم قصاص ــل كلُّ ذرارهي ــأن ُتقَت ــنيQ ب ــام احلس ــة اإلم ــاصٌّ بقتل ــم خ ــه حك إنَّ
خاّصــًا هبــم لعظيــم مــا وقــع عــٰى احلســنيQ وعيالــه وأصحابــه مــن قتــل وتنكيــل 
ومتثيــل، فــكان جــزاء مــن يــرىٰض هبــذا الفعــل ويســر هبــذا النهــج أن ُيســَتأصل مــن 

األرض.
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امل�ستوى ال�سابع: ق�سيَّة غيبية:
إنَّ قتلهــم وإن كان ظاهــره تعّديــًا أو ظلــًا إالَّ أنَّــه يف الواقــع عــدل وحــقٌّ كــا فعــل 
ــة قتــل الغــالم، فــكان مــن الصالــح لأبويــن أن يقتــل اخلضـــر  اخلضـــرQ يف قصَّ
ــر  ــي ال يك ــل لك ــن أن ُيقَت ــح االب ــن صال ــه، وم ــرًا من ــا اهلل خ ــٰى ُيبِدهل ــا حتَّ ابنه
 Qر ذلــك الفعــل ملوســٰى بــان بوجــوده، وبــرَّ ويعّقهــا فيصبــح مــن الظاملــني فــال يتعذَّ

كــا ذكــرت اآليــات وتفســرها.
 Qــٰى ــة موس ــام يف قصَّ ــس وهش ــهQ إىٰل يون ــةK()11( كتاب ــب األئمَّ ــي )مكاتي فف
ــف  ــال: اختل ــس، ق ــن يون ــالل، ع ــن ب ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــرQ: روٰى حمّم ــي اخلضـ ــني لق ح
ــل  ــم، وه ــا كان أعل ــٰىQ أهّي ــاه موس ــذي أت ــامل ال ــم يف الع ــن إبراهي ــام ب ــس وهش يون
ــة اهلل عــٰى خلقــه؟ فقــال قاســم  ــة يف وقتــه وهــو حجَّ يــوز أن يكــون عــٰى موســٰىQ حجَّ
الصيقــل: فكتبــوا ذلــك إىٰل أيب احلســن الرضــاQ يســألونه عــن ذلــك. فكتــب يف اجلواب:
ــُة  ــُه ِقطَع ــِه َكَأنَّ ــِن الَوج ــاِن، َحَس بي ــنَي الصِّ ــُب َب ــالٍم َيلَع ــُر إىِٰل ُغ ــَر اخلَِضـ »... َفنََظ
َلــُه اخلـَـِرُ ُثــمَّ َأَخــَذُه َفَقَتَلــُه، َفَوَثــَب موســٰى َعــٰى اخلَِضـــِر  تــاِن، َفَتَأمَّ َقَمــٍر، يف ُأُذَنيــِه ُدرَّ
ــًة بَِغــْرِ َنْفــٍس لََقــْد ِجئْــَت َشــيْئاً  َقَتلْــَت َنْفســاً َزكِيَّ

َ
ــِه األَرَض َفقــاَل: fأ َوَجَلــَد بِ

 Y...ًــْن تَْســَتِطيَع َمــِيَ َصــْرا ــْل لـَـَك إِنَّــَك لَ قُ
َ
لـَـْم أ

َ
نُْكــراYً. َفقــاَل اخلَِضـــُر: fأ

Y، َوُطبِــَع كافِــرًا - َكــذا  بـَـواهُ ُمْؤِمَنــْنِ
َ
ــا الُْغــالُم فَــاَن أ مَّ

َ
]الكهــف: 74 وf ،]75َوأ

ْن يُرْهَِقُهمــا 
َ
َنَزَلــت -، َفنََظــرُت إىِٰل َجبينـِـِه َوَعَليــِه َمكتــوٌب: ُطبـِـَع كافـِـرًا، f فََخِشــينا أ

 Y ًــا ــَرَب رُْح قْ
َ
ــُه َزاكةً َوأ ــْراً ِمنْ ــا َخ ــا َربُُّهم ْن ُيبِْدلَُهم

َ
ــا أ َرْدن

َ
ــراً 80 فَأ ــاً َوُكْف ُطْغيان

ــًا...«. ]الكهــف: 80 و81[، َفَأبــَدَل اهللُ لِوالَِديــِه بنتــًا، َوَوَلــَدت َســبعنَي َنبّي
ــةQ يعلــم بواطــن هــؤالء الــذراري ويقتلهــم وُيبــنيِّ وجــه  فكذلــك اإلمــام احلجَّ

.Qذلــك كــا فعــل اخلــر ملوســٰى
ــت أحــد هــذه االحتــاالت كــا هــو الصحيــح فهــو، وإالَّ رددنــا  النتيجــة: لــو صحَّ

علــم الروايــة إىٰل أهلهــا.
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ِد  ــٍد، َعــْن حُمَمَّ ــاِر، َعــْن َأمْحَــَد ْبــِن حُمَمَّ فَّ الروايــة الثانيــة: روٰى اْبــُن اْلَولِيــِد، َعــِن الصَّ
ــوُل :  ــِمْعُتُه َيُق ــاَل: َس Q، َق ــِد اهللِ ــْن َأيِب َعْب ــٍر، َع ــِن َجابِ ــَاِعيَل ْب ــْن إِْس ــنَاٍن، َع ــِن ِس ْب

»اْلَقاِئــُم َواهللِ َيْقُتــُل َذَراِريَّ َقَتَلــِة احْلَُســنْيِ بِِفَعــاِل آَباِئَهــا«)12(.
ــة احلســنيQ بســبب  ــل ذراري قتل ــل لقت ــة تعلي ــة: يف هــذه الرواي تقريــب الدالل
ــٰى  ــق ع ــرَّ يف التعلي ــا م ــا م ــكالم فيه ــالء، وال ــة كرب ــوا بواقع ــا فعل ــم ممَّ ــل آبائه فع

ــذراري. ــل ال ــكال قت ــع إش ــة األُوىٰل ودف الرواي
ــْن  ، َع ــنْيِ ــِن احْلَُس ــِد ْب ــْن حُمَمَّ اُز، َع زَّ ــرَّ ــٍر ال ــُن َجْعَف ــُد ْب ــة: روٰى حُمَمَّ ــة الثالث الرواي
Q  يِف َقــْوِل اهللِ َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَلٰ : fفَال  ُعْثــَاَن ْبــِن ِعيَســٰى ، َعْن َســَاَعَة، َعــْن َأيِب َعْبــِد اهللِ
.)13(»Q الِِمــَن 193Y ]البقــرة: 193[، َقــاَل: »َأْواَلُد َقَتَلــِة احْلَُســنْيِ ٰ الظَّ ُعــْدواَن إاِلَّ َعَ

ــن  ــنيQ م ــة احلس ــل ذراري قتل ــل لقت ــة تعلي ــذه الرواي ــة: يف ه ــب الدالل تقري
ــاص  ــدوان والقص ــون الع ــني، فيك ــم ظامل ــن كون ــة م ــة املبارك ــر اآلي ــالل تفس خ
ــل  ــا احتم ــري ك ــًا ظاه ــّمي عدوان ــي وإن ُس ــدل الواقع ــًا للع ــم حتقيق ــًا عليه واقع
ذلــك صاحــب البحــار، قــال معلِّقــًا عــٰى الروايــة: )لعــلَّ املــراد بالعــدوان مــا ُيســّمٰى 

ــدل()14(. ــًا للع ــع موافق ــًا وإن كان يف الواق ــرًا عدوان ظاه
ــه واهلل العــامل - ألنَّ العــدوان ال بمعنــٰى االعتــداء االبتدائــي وإنَّــا  أقــول: أو - لعلَّ
مــن بــاب ردِّ االعتــداء الواقــع منهــم ومــن آبائهــم، وهــو حــقٌّ مشـــروع كــا بيَّنــت 
اآليــة: f َفَمــِن اْعَتــدىٰ َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْيــِه بِِمْثــِل َما اْعَتــدٰى َعلَيُْكــْمY )البقرة: 

.)194
فيكــون االعتــداء عليهــم مشـــروعًا حتقيقــًا للعــدل والقصــاص كــا بيَّنـّـا يف بعــض 

م. مســتويات دفــع إشــكال قتــل الــذراري املتقــدِّ
ــِن  ــِن اْب ــاِر، َع فَّ ــِن الصَّ ــِد، َع ــُن اْلَولِي ــارات: اْب ــل الزي ــن كام ــة: ع ــة الرابع الرواي
Q  يِف  ــِد اهللِ ــاَل: َســَأْلُت َعــْن َأيِب َعْب ــِن ِســنَاٍن، َعــْن َرُجــٍل، َق ــِد ْب َمْعــُروٍف، َعــْن حُمَمَّ
ــال يُْســـرِْف ِف  ـِـهِ ُســلْطاناً فَ : fَوَمــْن قُتِــَل َمْظلُومــاً َفَقــْد َجَعلْنــا لَِوِلّ َقْولِــِه َتَعــاىَلٰ
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ــُرُج َفَيْقُتــُل بـِـَدِم احْلَُســنْيِ ْبــِن  ــٍد خَيْ الَْقتـْـِلY ]اإلرساء: 33[،  َقــاَل: »َذلـِـَك َقاِئــُم آِل حُمَمَّ
  Yفَــال يُْســـرِْف ِف الَْقتِْلf : ٰفــًا، َوَقْولـِـِه َتَعاىَل ، َفَلــْو َقَتــَل َأْهــَل اأْلَْرِض مَلْ َيُكــْن رَسَ َعــِيٍّ
ــُل َواهللِ َذَراِريَّ  Q: »َيْقُت ــِد اهللِ ــو َعْب ــاَل َأُب ــمَّ َق فــًا«، ُث ــْيئًا َيُكــوُن رَسَ ــَع َش مَلْ َيُكــْن لَِيْصنَ

ــِة احْلَُســنْيِ بِِفَعــاِل آَباِئَهــا«)15(. َقَتَل
تقريــب االســتدالل: يف هــذه الروايــة ُيبــنيِّ اإلمــامQ حجــم املصيبــة والفاجعــة 
ــم بقتلــه قتلــوا النبــيَّ األعظــم واجلريمــة التــي ارتكبهــا قتلــة اإلمــام احلســنيQ، فإنَّ
ــا  ــدل...، إىٰل غره ــوا الع ــرآن، وقتل ــوا الق ــة اهلل، وقتل ــوا رشيع ــهK، وقتل N وآل
ــل كلِّ  ــه بقت ــأر ل ــةQ بالث ــام احلجَّ ــام اإلم ــو ق ــالح، فل ــر والص ــر اخل ــن مظاه م
ــأنه يف  ــم ش ــنيQ، لعظي ــل احلس ــا وىٰف بقت ــه األرض مل ــٰى وج ــني ع ــن والظامل املعتدي
ــريعة()16(:  ــاح الشـ ــه يف )مصب ــا قال ــا م ــات، منه ــت الرواي ــا دلَّ ــاء واألرض ك الس
، َقــاَل: َدَخْلــُت َعــَىٰ  ــاِدُقQ:  »ُرِوَي بِإِْســنَاٍد َصِحيــٍح َعــْن َســْلَاَن اْلَفــاِريِسِّ َقــاَل الصَّ
( َلــْن َيْبَعــَث َنبِّيــًا َواَل  َرُســوِل اهللِ، َفَلــاَّ َنَظــَر إيَِلَّ َفَقــاَل: َيــا َســْلَاُن، إِنَّ اهللَ )َعــزَّ َوَجــلَّ
َرُســواًل إاِلَّ َوَلــُه اْثنـَـا َعَشـــَر َنِقيبــًا، َقــاَل: ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللِ، َعَرْفــُت َهــَذا ِمــْن َأْهِل 
ِذيــَن اْخَتاَرُهــُم اهللُ  ، َقــاَل: َيــا َســْلَاُن، َهــْل َعَرْفــَت ُنَقَباِئــَي ااِلْثنَــْي َعَشـــَر الَّ اْلِكَتاَبــنْيِ
َماَمــِة ِمــْن َبْعــِدي؟ َفُقْلــُت: اهللُ َوَرُســوُلُه َأْعَلــُم، َفَقــاَل: َيــا َســْلَاُن، َخَلَقنَِي اهللُ  َتَعــاىَلٰ لإِْلِ
َتَعــاىَلٰ ِمــْن َصْفــَوِة ُنــوِرِه، َوَدَعــايِن َفَأَطْعُتــُه، َفَخَلــَق ِمــْن ُنــوِري َعِلّيــًا، َوَدَعــاُه َفَأَطاَعــُه، 
ــِيٍّ  ــْن َع ــي َوِم ــَق ِمنِّ ــُه، َفَخَل ــا َفَأَطاَعْت ــَة، َوَدَعاَه ــِيٍّ َفاطَِم ــوِر َع ــوِري َوُن ــْن ُن ــَق ِم َفَخَل
َنا اهللُ َتَعــاىَلٰ بَِخْمَســِة َأْســَاٍء ِمــْن  ــا َفَأَطاَعــاُه، َفَســاَّ ، َفَدَعامُهَ َوَفاطَِمــَة احْلََســَن َواحْلَُســنْيَ
، َواهللُ اْلَفاطِــُر َوَهــِذِه  ــٌد، َواهللُ اْلَعــِيُّ َوَهــَذا َعــِيٌّ َأْســَاِئِه َفــاهللُ َتَعــاىَلٰ امَلْحُمــوُد َوَأَنــا حُمَمَّ
، َوَخَلــَق ِمــْن  ْحَســاِن َوَهــَذا احْلََســُن، َواهللُ امُلْحِســُن َوَهــَذا احْلَُســنْيُ َفاطَِمــُة، َواهللُ ُذو اإْلِ
ــَاًء  ــاىَلٰ َس ــَق اهللُ َتَع ُل ــِل َأْن خَيْ ــْن َقْب ــوُه، ِم ــْم َفَأَطاُع ــٍة، َفَدَعاُه ــَعَة َأِئمَّ ــنْيِ تِْس ــوِر احْلَُس ُن
َمْبنِيَّــًة، َوَأْرضــًا َمْدِحيَّــًة، َأْو َهــَواًء، َأْو َمَلــكًا، َأْو َبَشـــرًا، َوُكنَّــا َأْنــَوارًا ُنَســبُِّحُه َوَنْســَمُع 
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ــي  َمــا ملَِــْن َعــَرَف َهــُؤاَلِء َحقَّ  َلــُه َوُنطِيــُع، َقــاَل: َفُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللِ، بـِـَأيِب  َأْنــَت  َوُأمِّ
ــْم َفَواالُهــْم،  َمْعِرَفتِِهــْم؟ َفَقــاَل: َيــا َســْلَاُن، َمــْن َعَرَفُهــْم َحــقَّ َمْعِرَفتِِهــْم، َواْقَتــَدٰى هِبِ

ــا َيــِرُد َحْيــُث َنــِرُد َوَيُكــْن َحْيــُث َنُكــن ...«. ِهــْم، َكاَن َواهللِ ِمنَّ َأ ِمــْن َعُدوِّ َوَتــَرَّ
ــةQ يقتــل ذراري قتلــه اإلمــام احلســنيQ كــا  ثــّم بــنيَّ اإلمــام أنَّ اإلمــام احلجَّ

ذكــرت الروايــات الســابقة.
ــْن  ــُه َع ، َيْرَفُع ــَرِويِّ ــاِع اهْلَ ــِن َبيَّ ــِن احْلََس ــايش: َع ــر العّي ــة: تفس ــة اخلامس الرواي
الِِمــَن Y ]البقرة: 193[، َقــاَل: »إاِلَّ  ٰ الظَّ ــاL  يِف َقْولـِـِه: fفَــال ُعــْدواَن إاِلَّ َعَ َأَحِدمِهَ

.)17(»Q ــنْيِ ــِة احْلَُس ــِة َقَتَل يَّ ــَىٰ ُذرِّ َع
تقريــب االســتدالل: هــذه الروايــة كأخواهتــا الســابقات تــدلُّ عــٰى أنَّ ذراري قتلــة 
احلســنيQ مصــداق لآليــة الرشيفــة، وتريــر قتلهــم مــا مــرَّ مــن توجيهــات، فراجع.
َباَنُة  الروايــة السادســة: املناقــب البــن شهرآشــوب: »َتاِريــُخ َبْغــَداَد َوُخَراَســاَن َواإْلِ
ــٰى  ــُت بَِيْحَي ــٍدN: إيِنِّ َقَتْل ــاىَلٰ إىَِلٰ حُمَمَّ ــٰى اهللُ َتَع ــاٍس:  َأْوَح ــُن َعبَّ ــاَل اْب ــْرَدْوُس(: َق َواْلِف

ــاQ َســْبِعنَي َأْلفــًا، َوَأْقُتــُل بِاْبــِن بِنْتِــَك َســْبِعنَي َأْلفــًا َوَســْبِعنَي َأْلفــًا«)18(. ْبــِن َزَكِريَّ
ــة -  ــه احلجَّ ( ســيقتل - بيــد أوليائــه ووليِّ تقريــب االســتدالل: أنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ــٰىQ ســبعني  ــيِّ حيي ــٰىQ، فــإن كان قتــل بقتــل النب ــيِّ حيي ــا قتــل بقتــل النب ــر ممَّ أكث
 Qمضاعفــًا، وهــذا يــدلُّ عــٰى أنَّ شــأن احلســني Qــه يقتــل بقتــل احلســني ألفــًا فإنَّ

.Nأعظــم مــن شــأن مجيــع األنبيــاء إالَّ النبــيَّ األعظــم
ــذا  ــدد، فل ــذا الع ــوا هب ــات ليس ــر الرواي ــٰى أكث ــنيQ ع ــة احلس ــكَّ أن قتل وال ش
ــني  ــذراري والراض ــل ال ــن، كقت ــة املبارشي ــن القتل ــع م ــو أوس ــا ه ــمل م ــل يش القت

.Qــه ــني بقتل والفرح
ــْأِرِه،  ــَب بَِث ــا ُطِل ــٍف، َوَم ــُة َأْل ــنْيِ ِماَئ ــَل بِاحْلَُس ــاِدُقQ: »ُقتِ وروٰى أيضــًا عــن الصَّ

ــْأِرِه«)19(. ــُيْطَلُب بَِث َوَس
هــذه الروايــة ُتبــنيِّ أنَّ هنــاك مقتلــة حصلــت بقتلــة احلســنيQ إىٰل زمــن اإلمــام 
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ــه، وهــذا مــا يتــمُّ  الصــادقQ ومل يتــّم الثــأر، وســيأيت مــن يطلــب بثــأره ويأخــذ بحقِّ
عــٰى يــد الطالــب بــدم املقتــول بكربــالء.

ــة مقتــل حييــٰىQ وأنَّ دمــه مل يــرد إالَّ بعــد أن ُأِخــَذ  ثــّم روٰى روايــة بــنيَّ هبــا قصَّ
ــام  ــد اإلم ــٰى ي ــأره ع ــذ بث ــرد إالَّ باألخ ــنيQ ال ي ــام احلس ــك دم اإلم ــأره، وكذل بث

.Qــة احلجَّ
فِفــي َحِديــِث ُمَقاتِــٍل، َعــْن َزْيــِن اْلَعابِِديــَنQ، َعــْن َأبِيــِه  )Q(: »َأنَّ اْمــَرَأَة َمِلــِك 
ــٰى  َي ــُه لِْلَمِلــِك، َفاْسَتَشــاَر امَلِلــُك حَيْ َج بِنَْتَهــا ِمنْ ــَزوِّ ْت َوَأَراَدْت َأْن ُت اِئيــَل َكــِرَ َبنِــي إرِْسَ
نـَـْت بِنَْتَهــا َوَبَعَثْتَهــا إىَِلٰ امَلِلِك،  ــا، َفنََهــاُه َعــْن َذلـِـَك، َفَعَرَفــِت امَلــْرَأُة َذلـِـَك، َوَزيَّ ْبــَن َزَكِريَّ
َيــٰى ْبــِن  َفَذَهَبــْت َوَلِعَبــْت َبــنْيَ َيَدْيــِه، َفَقــاَل هَلـَـا امَلِلــُك: َمــا َحاَجُتــِك؟ َقاَلــْت: َرْأُس حَيْ
ُه، َوَكاَن  ــِة، َحاَجــٌة َغــْرُ َهــَذا. َقاَلــْت: َمــا ُأِريــُد َغــْرَ ــا ُبنَيَّ ــاQ، َفَقــاَل امَلِلــُك: َي َزَكِريَّ
َيــٰىQ، َفَقَتَلــُه،  َ َبــنْيَ ُمْلِكــِه َوَبــنْيَ َقْتــِل حَيْ امَلِلــُك إَِذا َكــَذَب فِيِهــْم ُعــِزَل َعــْن ُمْلِكــِه، َفُخــرِّ
ــلََّط  ــا، َوَس ــَرِت اأْلَْرُض َفَأَخَذهْتَ ــٍب، َفُأِم ــْن َذَه ــٍت ِم ــا يِف َطْس ــِه إَِلْيَه ــَث بَِرْأِس ــمَّ َبَع ُث
ــْم بِامَلنَاِجيــِق َواَل َتْعَمــُل َشــْيئًا، َفَخَرَجــْت  ــَل َيْرِمــي َعَلْيِه ـــَر، َفَجَع ــْم ُبْخَتنَصَّ اهللُ َعَلْيِه
ــُة اأْلَْنبَِيــاِء اَل َتنَْفتِــُح إاِلَّ  ــا امَلِلــُك، إِنَّ َهــِذِه َمِدينَ َ ــِة، َفَقاَلــْت: َأهيُّ إَِلْيــِه َعُجــوٌز ِمــَن امَلِدينَ
ــَل،  ــِذَرِة، َفَفَع ــِث َواْلَع ــا بِاخْلََب ــْت: اْرِمَه ــَأْلِت، َقاَل ــا َس ــِك َم ــاَل: َل ــِه، َق ــَك َعَلْي ــَا َأُدلُّ بِ
ــْت: يِف  ــِك؟ َقاَل ــا َحاَجُت ــا: َم ــاَل هَلَ ــوِز، َفَق ــَيَّ بِاْلَعُج ــاَل: َع ــا، َفَق ــْت، َفَدَخَلَه َفَتَقطََّع
ــٰى َســَكَن.  ــٰى َيْســُكَن، َفَقَتــَل َعَلْيــِه َســْبِعنَي َأْلفــًا َحتَّ امَلِدينَــِة َدٌم َيْغــِي، َفاْقُتــْل َعَلْيــِه َحتَّ
ــَل َعــَىٰ  Q، َفَيْقُت ــٰى َيْبَعــَث اهللُ امَلْهــِديَّ ، َواهللِ اَل َيْســُكُن َدِمــي َحتَّ ــا َعــِيُّ ــا َوَلــِدي، َي َي

َدِمــي ِمــَن امُلنَافِِقــنَي اْلَكَفــَرِة اْلَفَســَقِة َســْبِعنَي َأْلفــًا«)20(.
، َعِن  ــاُق َواْبــُن ِعَصــاٍم َمعــًا، َعــِن اْلُكَلْينـِـيِّ قَّ الروايــة الســابعة: علــل الشـــرائع: الدَّ
، َعــِن  ــيِّ ــِن مُجُْهــوٍر اْلَعمِّ ــِد ْب ، َعــْن حُمَمَّ ــِن اْلَعــاَلِء، َعــْن إِْســَاِعيَل اْلَفــَزاِريِّ اْلَقاِســِم ْب
، َقــاَل : َســَأْلُت اْلَباِقــَرQ: َيــا اْبــَن َرُســوِل  ــْن َذَكــَرُه، َعــِن الثُّــَايِلِّ اْبــِن َأيِب َنْجــَراَن، َعمَّ
ــًا؟  ــُم َقاِئ َي اْلَقاِئ ــَم ُســمِّ ــُت: َفِل «، ُقْل ــَىٰ ــاَل: »َب ؟ َق ــقِّ ــنَي بِاحْلَ ــْم َقاِئِم ُك ــُتْم ُكلُّ اهللِ، َأَلْس
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ــَكاِء  ( بِاْلُب ــلَّ ــزَّ َوَج ــُة إىَِلٰ اهللِ )َع ــِت امَلاَلِئَك Q َضجَّ ــنْيُ َي احْلَُس ــدِّ ــَل َج ــاَّ ُقتِ ــاَل: »َلـ َق
ــَك  ــَن َصْفَوتِ ــَك َواْب ــَل َصْفَوَت ــْن َقَت ــُل  َعمَّ ــيَِّدَنا، َأَتْغُف ــا َوَس ــوا: إهَِلَنَ ــِب، َوَقاُل َوالنَِّحي
يِت  وا َماَلِئَكتِــي، َفَوِعــزَّ ( إَِلْيِهــْم: َقــرُّ َتــَك ِمــْن َخْلِقــَك؟ َفَأْوَحــٰى اهللُ )َعــزَّ َوَجــلَّ َوِخَرَ
ــِة  ( َعــِن اأْلَِئمَّ ــمَّ َكَشــَف اهللُ )َعــزَّ َوَجــلَّ ــْو َبْعــَد ِحــنٍي، ُث ــْم َوَل َوَجــاَليِل أَلَْنَتِقَمــنَّ ِمنُْه
 ، ِت امَلاَلِئَكــُة بَِذلـِـَك، َفــإَِذا َأَحُدُهْم َقاِئــٌم ُيَصيِّ Q لِْلَماَلِئَكــِة، َفَســـرَّ ِمــْن ُوْلــِد احْلَُســنْيِ

ــْم«)21(. ــُم ِمنُْه ــِم َأْنَتِق (: بَِذلِــَك اْلَقاِئ ــاَل اهللُ )َعــزَّ َوَجــلَّ َفَق
ــة  تقريــب االســتدالل: يف هــذه الروايــة ُيبــنيِّ اإلمــامQ وجــه تســمية اإلمــام احلجَّ
ــه يقــوم باالنتقــام مــن قتلــة اإلمــام احلســنيQ ويأخــذ بثــأره، وأنَّ  بالقائــم، وهــو ألنَّ

.Kذلــك ُيشــفي صــدر املالئكــة
ــه يقــوم باحلــقِّ  ــه ُســّمي القائــم ألنَّ وال ينــايف ذلــك مــا ورد مــن روايــات ُأخــرٰى أنَّ
ــاَل: »إَِذا  Q، َق ــِد اهللِ ــْن َأيِب َعْب ــاَلَن، َع ــُن َعْج ــُد ْب ــاد: َرَوٰى حُمَمَّ ــة اإلرش ــا يف رواي ك
ْســاَلِم َجِديــدًا، َوَهَداُهــْم إىَِلٰ َأْمــٍر َقــْد َدَثــَر َوَضــلَّ َعنْــُه  َقــاَم اْلَقاِئــُم َدَعــا النَّــاَس إىَِلٰ اإْلِ
َي  ــمِّ ــُه، َوُس ــوٍل َعنْ ــٍر َمْضُل ــِدي إىَِلٰ َأْم ــُه هَيْ ــًا أِلَنَّ ــُم َمْهِدّي َي اْلَقاِئ ــمِّ ــَا ُس ــوُر، َوإِنَّ اجْلُْمُه

.)22(» ــقِّ ــَم لِِقَياِمــِه بِاحْلَ اْلَقاِئ
 Qَي اْلَقاِئُم ــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره كــا يف روايــة )معــاين األخبــار(: »ُســمِّ أو ألنَّ

ــُه َيُقــوُم َبْعــَد موته ]َمــْوِت [ ِذْكــِرِه«)23(. َقاِئــًا أِلَنَّ
د علــل التســمية، كــا أنَّ األخــذ بثــأر احلســنيQ مــن  ألنَّ ذلــك مــن بــاب تعــدُّ

، فــال منافــاة بالتعبــر بــني الروايــات. مصاديــق القيــام باحلــقِّ
ــني  ــن الظامل ــر األرض م ــةQ أن ُيطهِّ ــام احلجَّ ــام لإلم ــال القي ــدول أع ــن ج فم
ومــن قتلــة اإلمــام احلســني وذرارهيــم الســائرين عــٰى نجهــم والراضــني بأفعاهلــم.
ــم  ــيِّ الكري ــدر النب ــفي ص ــذي يش م - ال ــدَّ ــا تق ــاّم - ك ــأر الت ــذ بالث ــك يأخ وذل

ــني. ــة الضاّج ــني واملالئك ــني الصاحل ــوم املؤمن وعم
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ــح،  ــتضعفني بالفت ــٰى املس ــنُّ اهلل ع ــاّم، فيم ــي الت ــدل اإلهل ــق الع ــك يتحقَّ وبذل
ْن 

َ
ت اآليــة الكريمــة: fَونُرِيــُد أ ويقضـــي عــٰى املســتضِعفني - بالكســـر - كــا عــرَّ

رِضY )القصــص: 5(.
َ
ِيــَن اْســُتْضعُِفوا ِف اْل ٰ الَّ َنُمــنَّ َعَ

ـــَرُه  َوَبشَّ  Nِاهلل َرُســوَل  َأْخــَرَ  اهللَ  »َأنَّ  القّمــي()24(:  )تفســر  يف  جــاء  فقــد 
ُه  ــَرَ ــمَّ َأْخ ــِة، ُث ــْوِم اْلِقَياَم ــِدِه إىَِلٰ َي ــوُن يِف ُوْل ــَة َتُك َماَم ــِه، َوَأنَّ اإْلِ ــَل مَحِْل Q َقْب ــنْيِ بِاحْلَُس
َماَمــَة يِف  َضــُه بِــَأْن َجَعــَل اإْلِ بِــَا ُيِصيُبــُه ِمــَن اْلَقْتــِل َوامُلِصيَبــِة يِف َنْفِســِه َوُوْلــِدِه، ُثــمَّ َعوَّ
ْنَيــا َوَينُْصـــُرُه َحتَّــٰى َيْقُتــَل َأْعــَداَءُه، َوَيْمِلَكُه  ُه إىَِلٰ الدُّ ــُه ُيْقَتــُل، ُثــمَّ َيــُردُّ َعِقبـِـِه، َوَأْعَلَمــُه َأنَّ
 Y...رِض

َ
ــُتْضعُِفوا ِف اْل ــَن اْس ِي ٰ الَّ ــنَّ َعَ ْن َنُم

َ
ــُد أ ــُه: fَونُرِي ــَو َقْوُل اأْلَْرَض، َوُه

رَْض يَرِثُهــا ِعبــادَِي 
َ
نَّ ال

َ
ُبــورِ ِمــْن َبْعــِد اّلِْكــرِ أ اآْلَيــَة، َقْوُلــُه: fَولََقــْد َكَتبْنــا ِف الزَّ

ــُهN َأنَّ َأْهــَل َبْيتِــَك َيْمِلُكــوَن اأْلَْرَض  ـــَر اهللُ َنبِيَّ ــوَن Y ]األنبيــاء: 105[، َفَبشَّ اِلُ الصَّ
ــم ...«. ــوَن َأْعَداَءُه ــا َوَيْقُتُل ْنَي ــوَن إىَِلٰ الدُّ َوَيْرِجُع

ــام  ــٰى اإلم ــة ع ــة املبارك ــكريQ اآلي ــام العس ــق اإلم ــد طبَّ ــي - ق وروٰى احلصين
ــِه،  َم َعَلْي ــلِّ ــِه لُِتَس ــِه إىَِلٰ ُأمِّ ــي بِ ــُة، اْذَهبِ ــا َعمَّ ــٍدQ: »َي ــو حُمَمَّ ــاَل َأُب ــةQ -: َق احلجَّ
ْتــُه إَِلْيــِه، ُثــمَّ َوَقــَع َبْينـِـي َوَبــنْيَ  َوْأتِينـِـي بِــِه«، َفَمَضــْت بِــِه إَِلْيَهــا، َفَســلََّمْت َعَلْيــِه، َوَردَّ
ــَن  ــيِِّدي، َأْي ــا َس ــٍدQ: َي ــُت أِليَِب حُمَمَّ ــيِِّدي، َفُقْل ــْم َأَر َس ــاِب، َفَل َج ــٍدQ َكاحْلِ َأيِب حُمَمَّ
ــابِِع َفْأتِنـَـا«،  َمــْواَلَي؟ َفَقــاَل: »َأَخــَذُه َمــْن ُهــَو َأَحــقُّ بـِـِه ِمنـْـِك، َفــإَِذا َكاَن يِف اْلَيــْوِم السَّ
ــي«،  ــي اْبنِ ــاَل يِلQ: »َهُلمِّ ــُت، َفَق ــلَّْمُت َوَجَلْس ــُت َوَس ــابُِع َأَتْي ــْوُم السَّ ــاَء اْلَي ــاَّ َج َفَل
ِل، َوَجَعــَل لَِســاَنُه يِف فِيــِه،  َفِجْئــُت َســيِِّدي َوُهــَو يِف ثَِيــاٍب ُصْفــٍر، َفَفَعــَل بـِـِه َكِفْعِلــِه اأْلَوَّ
ــاَلِة َعــَىٰ  ــٰى بِالصَّ ــَه إاِلَّ اهلل«، َوَأْثنَ «، َفَقــاَل: »َأْشــَهُد َأْن اَل إَِل ــا ُبنَــيَّ ــْم َي ُثــمَّ َقــاَل: »َتَكلَّ
ْن َنُمــنَّ 

َ
ــٰى َوَقــَف َعــَىٰ َأبِيــِه، ُثــمَّ َقــَرَأ: fَونُرِيــُد أ ــِة َحتَّ ــٍد َوَأِمــِر امُلْؤِمنِــنَي َواأْلَِئمَّ حُمَمَّ

ــَن  ــًة َوَنَْعلَُهــُم الْوارِثـِـَن 5 َوُنَمّكِ ئِمَّ
َ
رِض َوَنَْعلَُهــْم أ

َ
ِيــَن اْســُتْضعُِفوا ِف اْل ٰ الَّ َعَ

 Y ــَذُروَن ــوا َيْ ــْم مــا اكنُ ــْوَن َوهامــاَن وَُجُنوَدُهمــا ِمنُْه ــرَِي فِرَْع رِض َونُ
َ
ــْم ِف اْل لَُه

ــص: 5 و6[«)25(. ]القص
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ــِن  ، َع ــِيٍّ ــُن َع ــُد ْب ــويس: حُمَمَّ ــيخ الط ــة للش ــن الغيب ــوار()26(: ع ــار األن ويف )بح
ــْن  ــْرَواَن، َع ــِن َم ــِد ْب ــْن حُمَمَّ ــٍم، َع ــِن َحاتِ ــِيِّ ْب ــْن َع ، َع ــيِّ ــٍد اْلِقَطِع ــِن حُمَمَّ ــنْيِ ْب احْلَُس
ِه،  ، َعــْن َأبِيــِه، َعــْن َجــدِّ ــِد ْبــِن َعــِيِّ ْبــِن احْلَُســنْيِ ، َعــْن حُمَمَّ ــْوِريِّ َيــٰى الثَّ ُعَبْيــِد ْبــِن حَيْ
رِض 

َ
ــُتْضعُِفوا ِف اْل ــَن اْس ِي ٰ الَّ ــنَّ َعَ ْن َنُم

َ
ــُد أ : fَونُرِي ــاىَلٰ ــِه َتَع Q  يِف َقْولِ ــِيٍّ ــْن َع َع

ُــْم  ــٍد، َيْبَعــُث اهللُ َمْهِدهيَّ ــًة َوَنَْعلَُهــُم الْوارِثـِـَن Y، َقــاَلQ: »ُهــْم آُل حُمَمَّ ئِمَّ
َ
َوَنَْعلَُهــْم أ

ــْم«. ُه ــِذلُّ َعُدوَّ ــْم، َوُي ُه ــْم، َفُيِعزُّ ــَد َجْهِدِه َبْع
*   *   *
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1.  بحار األنوار 51: 30/ ط بروت.

2.  املزار الكبر البن املشهدي: 579.

3.  الّذحل: الّثأر.

4.  املزار الكبر البن املشهدي: 579.

5.  بحار األنوار 99: 86/ ط بروت. 

6.  مناقب آل أيب طالب 4: 89.

7.  بحار األنوار 53: 115.

ــون 1:  ــروت؛ العي ــوار 45: 295/ ط ب ــار األن 8.  بح

ــع 1: 219. ــل الرشائ 273؛ عل

ضــوا هلــم ومل يمنعوهم  9.  أي تركــوا نصيحتهــم ومل يتعرَّ

ــن قبائحهم. م

ــي  ــروف والنه ــر باملع ــاب األم ــكايف 5: 56/ ب 10.  ال

ــر/ ح 1. ــن املنك ع

.299 :5 Kة 11.  مكاتيب األئمَّ

12.  بحار األنوار 45: 296/ ح 3.

13.  بحار األنوار 45: 296 و297/ ح 4.

14.  املصدر السابق.

15.  بحار األنوار 45: 298/ ح 7.

16.  مصباح الرشيعة: 63.

 :45 األنــوار  بحــار  86؛   :1 العّيــايّش  تفســر    .17

.8 ح   /298

18.  مناقــب آل أيب طالــب 3: 234؛ بحــار األنــوار 45: 

298/ ح 10.

19.  مناقب آل أيب طالب 4: 81.

20.  مناقب آل أيب طالب 4: 85.

21.  بحار األنوار 45: 221/ ح 4.

22.  بحار األنوار 51: 30/ ح 7.

23.  بحار األنوار 51: 30/ ح 3.

24.  تفسر القّمي 2: 297.

25.  اهلداية الكرٰى: 356.

الغيبــة  54/ ح 35، عــن  26.  بحــار األنــوار 51: 

.143 ح  و185/   184 للطــويس: 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

عد
سا

 ال
ضا

د ر
م

مح
خ 

شي
ال



166



167

املقّدمة:
إنَّ االعتقــاد بإمــاٍم حــيٍّ غائــٍب - يمكــن أن يظهــر يف أيِّ حلظــة، ليطــوي بســاط 
الظلــم والفســاد - اعتقــاد يبعــث يف أتباعــه األمــل باملســتقبل، واألمــل يعنــي احليــاة. 

فبهــذا األمــل تســـري احليــاة بســـرعة يف رشايــني الفــرد واملجتمع.
ــتحكام،  ة واس ــوَّ ــض بق ــه، ينب ــر إمام ــذي ينتظ ــع ال ــذا املجتم ــل ه ــب مث فقل
ال يتوقَّــف عــن احلركــة بفعــل الضغــوط الروحيــة واجلســدية، التــي تعصــف 

ــاد. ــذا االعتق ــا ه ــس هل ــي لي ــات الت باملجتمع
ــه منصــوب  واالعتقــاد بظهــور موعــود آخــر الزمــان، وخليفــة اهلل يف األرض، وأنَّ
ــق الصلــح واملحبَّــة واألمــن واألمــان  اهلل تعــاىٰل، الــذي حُيِــبُّ اخلــر والصــالح، وحُيقِّ
للمجتمــع البشـــري، ويزيــل الظلــم والفســاد، هــذا االعتقاد يبعث ويســوق اإلنســان 
لالســتعداد للعيــش يف ظــلِّ تلــك احلكومــة العادلــة، وكســب األهليــة والصالحيــة 

لذلــك.
ــب  ــل مصاع ــتقامة يف مقاب ــق االس ــاة، حُيقِّ ــل باحلي ــع األم ــتعداد، م ــذا االس وه

ــع. ــاء املجتم ــس وبن ــاء النف ــعي لبن ــٰى الس ــث ع ــا، ويبع جاهت ــاة وتعرُّ احلي
، ولكــن الســؤال  ، مفهــوم أســايسٌّ وحمــوريٌّ ــة يف الفكــر الشــيعيِّ ومفهــوم املهدويَّ

حتليل حول اأحاديث الغيبة
يف كتاب )الغيبة( للنعماين

الدكتور كاظم قايض زاده)1( الدكتور عي رضا املختاري)2(
ترمجة: السيد جالل املوسوي
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ــة هــذه بنســيج الســلوك الدينــيِّ للنــاس؟ هــو: ملــاذا تشــابكت فكــرة املهدويَّ
ــخ هــذا االعتقــاد يف حيــاة املجتمــع  فــا هــو العامــل أو العوامــل التــي أدَّت إىٰل ترسُّ
الشــيعيِّ عــٰى مــرِّ هــذه القــرون واألجيــال؟ ومــا هــو الداعــي واملوجــب لصــرورة 

ــة مفهومــًا أساســيًا وحموريــًا يف الثقافــة الشــيعية؟ مفهــوم املهدويَّ
ــة َمْعلــًا دينيــًا منبثقًا عن  يف احلقيقــة، إنَّ الشــيعة كانــوا، وال زالــوا، يعتــرون املهدويَّ
، فالشــيعة، وانطالقــًا مــن وجــوب طاعــة األوامــر اإلهليَّــة، قــد قبلــوا  الوحــي اإلهلــيِّ
Q املذكــور يف الروايــات -،  بإمامــة اإلمــام الثــاين عشـــرQ - وهــو القائــم واملهــديُّ

وهــم يعتــرون أنَّ واليــة اإلمــام املهــديQ هــي كــال اإلمامــة والواليــة.
بــون  نعــم، إنَّ الشــيعة قضــوا القــرون وهــم هيتفــون: يــا صاحــب الزمــانQ، ويتقرَّ
(. ومل متــّر برهة  ــٌل بــذات البــاري )عــزَّ وجــلَّ ــل بــه توسُّ بذلــك إىٰل اهلل تعــاىٰل، ألنَّ التوسُّ

ــب مــن ِقَبــل اهلل تعــاىٰل. مــن التأريــخ خلــت مــن اعتقــاد الشــيعة بإمــام زمــاٍن منصَّ
فكرة الإمام الغائب:

ــد  ، توج ــاصٍّ ــكل خ ــة بش ، ويف املهدويَّ ــامٍّ ــكٍل ع ــة بش ــدي لإلمام ــام العق يف النظ
ــك  ــة كلِّ ذل ــك إىٰل زعزع ــا، أّدٰى ذل ك فيه ــكِّ ــات إذا ُردَّت، أو ُش ــل وجزئي تفاصي
ــاين  ــام الث ــة اإلم ــًا بغيب ــًا وثيق ــة ارتباط ــيعيِّ مرتبط ــر الش ــة يف الفك ــام. فاملهدويَّ النظ
عشـــرQ، فالشــيعة يعتقــدون بــأنَّ اإلمــام الثــاين عشـــر هــو اإلمــام املهــديُّ والقائــم 
ــا  ، وإنَّ املذكــور يف الروايــات، وإنَّ الغيبــة ليســت فقــط مــن عالئــم املوعــود اإلهلــيِّ
ر منهــم بشــكل  ــة الســابقني طاملــا تكــرَّ هــي عالمــة حّقانيــة نظــام اإلمامــة، ألنَّ األئمَّ

ــة للقائــمQ. يقــول النعــاين: ــل وجممــل، احلديــث عــن وقــوع الغيب مفصَّ
)إنَّ هــذه الغيبــة لــو مل تكــن ومل حتــدث مــع ذلــك ومــع مــا روي عــٰى مــرِّ الدهــور 
 Kة ق إنــذار األئمَّ فيهــا لــكان مذهــب اإلمامــة باطــاًل، لكــن اهلل تبــارك وتعــاىٰل صــدَّ
ــح قوهلــم فيهــا يف عصـــر بعــد عصـــر، وألــزم الشــيعة التســليم والتصديــق  هبــا وصحَّ

ــة...()3(. ــك بــا هــم عليــه، وقــّوٰى اليقــني يف قلوهبــم بصحَّ والتمسُّ
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ــا هــو مــن أجــل تســليمهم املطلــق هلل تعــاىٰل،  ــك الشــيعة هبــذا املعتقــد، إنَّ ومتسُّ
الــذي جعــل نظــام اإلمامــة مالزمــًا للبيعــة الثنــي عشـــر إمامــًا آخرهــم القائــم الذي 
اهــات املنحرفة،  لــه غيبــة طويلــة، ُيبتــٰى هبــا الشــيعة بمواجهــة اآلراء واألفــكار واالجتِّ

وُيمَتحنــون وُيغرَبلــون.
روؤية البع�ش اأنَّ بحث الغيبة من خمتلقات فقهاء ال�سيعة:

يقول البعض:
ــة  ــألة الغيب ــم مس ــيعة، لوجدت ــاء الش ــية لفقه ــات السياس ــم إىٰل النظري إذا رجعت
ة  ظاهــرة واضحــة فيهــا. فالشــيعة بعــد وفــاة اإلمــام احلــادي عشـــرQ، وقعــوا ملــدَّ
ــدَّ أن  ــأنَّ اإلمــام ال ب ــة اإلمامــة عندهــم كانــت تقــول هلــم ب طويلــة يف حــرة، فنظري
ــا هــو إلدارة  ــًا حــارضًا، وأنَّ وجــوده باألســاس إنَّ يكــون موجــودًا يف املجتمــع، حّي
املجتمــع وهدايتــه إىٰل الطريــق الصحيــح، ولــذا فــإنَّ مقولــة اإلمــام الغائــب يف نظرهم 
فــة، وهلــذا فقــد بقــي الشــيعة ألكثــر مــن قــرن  مقولــة غريبــة وغــر معروفــة وال معرَّ
ــدورة  ــالم ب ــو اإلس خ ــيعة ومؤرِّ ــو الش خ ــّميها مؤرِّ ــم دورة ُيس ــان حتكمه ــن الزم م
)احلَــَرة(. ويف دورة احلــرة هــذه، نشــأ شــيئًا فشــيئًا معنــٰى جديــد لنظريــة اإلمامــة يف 
ــه األصــي هــو عــدم لــزوم وجــود اإلمــام جســًا بــني  ، حمتــواه وُلبُّ املجتمــع الشــيعيِّ
النــاس، وإنَّــا يكفــي أصــل وجــوده ونظارتــه وعنايتــه للنــاس ولــو مــن وراء الســتار، 

وبذلــك ُولِــَدت فكــرة اإلمــام الغائــب)4(.
ووالدة الفكــرة، تعنــي أنَّ هــذه الفكــرة مل تكــن موجــودة ثــّم ُوِجــَدت، ومل يكــن 
ــر  ــابقة يف الفك ــا أيُّ س ــن هل ــب مل يك ــام الغائ ــرة اإلم ــت. أي إنَّ فك ــذور فكان ــا ج هل
ــن  ــت، ومل تك ــّم ُعِرَف ــة ث ــر معروف ــة غ ــي مقول ــن ال يشء، فه ــَدت م ــيعي فُوِج الش

فــت بعــد ذلــك. فــة فُعرِّ معرَّ
ــا  ــيعية، وأنَّ قبوهل ــة الش ــة املهدويَّ ــع إهليَّ ــجم م ــا ال تنس ــد معانيه ــة، بأح ــذه الفرضي وه
ة الشــيعية. يســتلزم آثــارًا نظريــة وعمليــة أمّههــا زعزعــة النظــام االعتقــادي لإلمامــة واملهدويَّ

ي
تار

مخ
 ال

ضا
ي ر

عل
ور 

كت
لد

و ا
ه 

اد
ي ز

ض
قا

م 
ظ

كا
ور 

كت
لد

ا



170

نقد الفر�سية:
كــا تالحظــون، فــإنَّ فرضيــة )نشــأة فكــرة اإلمــام الغائــب يف زمــن احلــرة( مبتنيــة 
فــة ومبيَّنــة  عــٰى مبنــٰى أنَّ مقولــة الغيبــة مل تكــن معروفــة عنــد الشــيعة، وال هــي معرَّ
هلــم قبــل تأريــخ استشــهاد اإلمــام العســكريQ. والســؤال املطــروح هنــا هــو: هــل 
إنَّ دور احلــرة - املزعــوم - هــو دور نشــوء نظريــة جديــدة يف اإلمامــة عنــد املجتمــع 
ــث  ، وألحادي ــيِّ ــم الروائ ــيعة ملراثه ــتذكار الش ــودة واس ــه دور الع ، أم إنَّ ــيعيِّ الش
تهــم الكــرامK، ورجوعهــم إىٰل املعــارف اإلهليَّــة للوقــوف عــٰى املفهــوم الدقيــق  أئمَّ

باعــه؟ والصحيــح ألحاديــث الغيبــة، ومعرفــة املذهــب احلــقِّ واتِّ
دور احلرية:

ــر  ــرة إث ــة احل ــن حال ــٌة م ــم درج ــد أصابته ــيعة ق ــن الش ــددًا م ــكَّ يف أنَّ ع ال ش
ــم فقدوا  الفــراغ الــذي تركــه رحيــل النائب اخلــاّص الرابــع لإلمــام املهــديQ، إذ إنَّ
Q، والــذي يتــوىّلٰ ُأمورهــم وشــؤونم. هــذا  املرجــع املعــنيَّ مــن ِقَبــل اإلمــام املهــديِّ
ــدؤوا  ــد ب ــم، ق ــة وغره ــة واملعتزل ــة، كالزيدي ــَرق املذهبي ــض الِف ــًا إىٰل أنَّ بع مضاف

ــارة الشــبهات الكثــرة يف خصــوص بعــض تفاصيــل اإلمامــة. بإث
البعــض يــرُّ عــٰى أنَّ مبنــٰى مقولــة الغيبــة هــو غــر هــذه املالبســات والظــروف 
املوضوعيــة، حيــث يــرٰى الكاتــب أنَّ رحيــل اإلمــام احلســن العســكريQ يف ســنة 
، وكذلــك وصيَّتــه  )260هـــ( يف ســامراء، بــدون إعالنــه عــن ولــده أمــام املــأ العــامِّ
ــه حديــث، أنتــج ظرفــًا مســاعدًا لــروز حمنــة صعبــة يف املجتمــع الشــيعيِّ االثنــي  ألُمِّ
عشـــري - املعتقــد بضـــرورة اســتمرار اإلمامــة اإلهليَّــة -، وهــذا بــدوره أّدٰى إىٰل إياد 
.)5(Qالشــكِّ واحلــرة واالضطــراب حــول مســتقبل اإلمامــة بعــد اإلمــام العســكري
فهــل إنَّ علــاء الشــيعة، كالنعــاين والشــيخ الصــدوق، يوافقــون قائــل هــذه املقولة؟ 
ــٍد لإلمــام العســكريQ؟ وهــل إنَّ  ويــرون أنَّ احلــرة كانــت نتيجــة عــدم وجــود ول

مــة حديــث؟ ــه املكرَّ اضطــراب الشــيعة كان بســبب وصيَّــة اإلمــام العســكريQ ألُمِّ
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ــرٰى  ــه هلــذه الدعــوٰى ي ــرُّ بوجــود احلــرة، ولكنَّ ــه يق فالشــيخ النعــاينG، مــع أنَّ
ــا هــو نتيجــة عــدم االلتفــات والعمــل بالروايــات الــواردة عــن  أنَّ وقــوع احلــرة إنَّ
ــة األطهــارK يف خصــوص الغيبــة، واالمتحــان الصعــب يف أّيامها)6(. ومــن َثمَّ  األئمَّ
يــن مــا اشــتبه عليهــم، وأن  فــإنَّ النعــاين يــرٰى أنَّ مــن وظيفتــه أن ُيبــنيِّ إلخوتــه يف الدِّ
يأخــذ بيدهــم لُينِقذهــم مــن احلــرة، وخُيرجهــم مــن ظلمــة الشــكِّ إىٰل نــور اليقــني)7(.
ف الشــيعة هبــذه األحاديــث التــي غفلــوا  فالنعــاينG، كتــب كتابــه )الغيبــة( لُيعــرِّ

عنهــا يف تلــك الرهــة.
ــك  ــة، وذل ــأن الغيب ــواردة يف ش ــث ال ــكلِّ األحادي ــط ب ــه مل حي ــرُّ بأنَّ ــو يق ــم، ه نع
ــه أدرج يف كتابــه تلــك األحاديــث التــي  لبعــد املســافة وتشــتُّت الــرواة يف البــالد، وأنَّ
ــرة بــني يديــه يف زمــن تأليفــه للكتــاب فقــط. كــا أنَّ النعــاينG ُيذِعــن  كانــت متوفِّ

بــأنَّ مــا يرويــه النــاس يف هــذا املجــال هــو أكثــر بكثــر ممَّــا نقلــه يف كتابــه)8(.
ــد  وكذلــك الشــيخ الصــدوقG )381هـــ(، وضمــن قبولــه لوجــود احلــرة، ُيؤكِّ
ــة املعصومــني عــٰى هــذه النكتــة، وهــي أنَّ عــدم الرجــوع إىٰل أحاديــث وكلــات األئمَّ
ــا رأٰى شــيعيًا قــد ابتــي  K، هــو الــذي أوقــع الشــيعة يف هــذه احلــرة. فــكانG كلَّ
باحلــرة واالضطــراب العقائــدي، عاجلــه بذكــر روايــات الغيبــة الــواردة عــن النبــيِّ 
ــة األطهــارK. وهــذا األمــر يكشــف بوضــوح غفلــة الشــيعة يف  األكــرمN واألئمَّ

.)9( ذلــك الوقــت عــن مراثهــم الروائــيِّ
عــٰى مل يكــن معتقــدًا  ــا ُيدَّ ــًا مل ــار علــاء الشــيعة، وخالف إذن، فــأيُّ واحــٍد مــن كب
ــبب  ــكريQ، أو بس ــن العس ــام احلس ــٍد لإلم ــود ول ــدم وج ــرة ع ــبب احل ــأنَّ س ب

ــا(. ــوان اهلل عليه ــث )رض ــة حدي م ــه املكرَّ ــهQ لوالدت وصيَّت
ــام  ــارص اإلم ــد ع ــذي كان ق ــل ال ــك اجلي ــاب ذل ــرة، ذه ــل احل ــة عل ــن مجل وم
ج كلاتــه وأحاديثــه، وجمــيء جيــل  املعصــوم وســمع أحاديثــه وأحــسَّ بوجــوده وروَّ
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آخــر مل يلتــق بإمامــه ومل يســمع منه مشــافهًة، وكذلــك، كان لــرواج الشــبهات وإثارات 
وتشــكيكات املخالفــني األثــر الســلبي يف إيــاد احلــرة عنــد بعــض الشــيعة)10(.

بدايات طرح البحوث املهدويَّة يف الإ�سالم:
ــة وبمنجــي آخــر الزمــان يف  إنَّ دراســة بدايــات طــرح البحــوث املرتبطــة باملهدويَّ
يس  اإلســالم، هلــي مــن املباحــث اجلّذابــة يف التأريــخ اإلســالمي. يقــول الســيِّد املــدرِّ

الطباطبائــي يف هــذا املضــار:
ــل  ــن أه ــر م ــٍذ ثائ ــٍج ومنق ــور من ــاد بظه ــار واالعتق ــث يف االنتظ ــدو أنَّ احلدي )يب
ــم  ــل الظل ــدالً ويزي ــطًا وع ــؤ األرض قس ــه يمل ــدN، وأنَّ ــرم حمّم ــيِّ األك ــت النب بي
والفســاد واجلــور، ويقيــم احلكومــة العادلــة عــٰى األرض، كان حديثــًا متــداوالً عنــد 
ل للهجــرة. وهــذا املنجــي املنقــذ،  ــة أفــراد املجتمــع اإلســالمي، منــذ القــرن األوَّ عامَّ

ــم(( )11(. ــم )القائ ــيعة باس ــه الش عرفت
ــديِّ  ــوم )مه ــاس بمفه ــة الن ــٰى معرف ــدلُّ ع ــا ت ــني أيدين ــواهد ب ــاك ش ــنَّ هن ولك
اإلســالم( قبــل ذلــك التأريــخ أيضــًا. فاإلمــام الســّجادQ كان قــد أشــار إىٰل 
Q، يف خطبتــه يف مســجد الشــام ســنة )61هـــ(، عندمــا اســتعرض مفاخــره،  املهــديِّ
ــة،  ــذه األُمَّ ــبطي ه ــار، وس ــر الطّي ــار و... وجعف ــيُّ املخت ــم النب ــر )أنَّ منه ــث ذك حي
ــر  ــا يذك ــخص عندم ، أنَّ الش ــيِّ ــن الطبيع ــال...(. وم ــل الدّج ــذي يقت ــديُّ ال وامله
ــم،  ــك املفاهي ــة بتل ــٰى معرف ــرون ع ــون اآلخ ــدَّ أن يك ــن، ال ب ــام اآلخري ــره أم مفاخ
ــر يف  ــق التفاخ ــن مصادي ــاء م ــا ج ــإنَّ كلَّ م ــه، ف ــم. وعلي ــا أمامه ــر هب ــحَّ التفاخ ليص
ــد  ــًا عن ــبK، كان معروف ــن أيب طال ــيِّ ب ــن ع ــني ب ــن احلس ــيِّ ب ــام ع ــة اإلم خطب

ــة. ــة قطعي ــف، معرف ــوي املخال ــزب األُم ــاء احل ــد زع ــاس، وعن الن
ــة  ــن معاوي ــد ب ــك يزي ــام، وكذل ــجد الش ــن يف مس ــاس املتجمهري ــا أنَّ الن فك
ــني ــن واحلس ــام احلس ــار وبمق ــر الطّي ــة بجعف ــة تامَّ ــٰى معرف ــوا ع ــيته، كان وحاش
ــّجاد ــام الس ــإنَّ اإلم ــذا ف ــة. ول ــل املهدويَّ ــة بأص ــة تامَّ ــٰى معرف ــًا ع ــوا أيض K، كان
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ــه مــن آل حمّمــدN، مل ُينِكــر  Q وأنَّ Q، عندمــا رقــٰى منــر املســجد وذكــر املهــديَّ
ــي  ــت يقت ــك الوق ــام يف ذل ــائد يف الش ــوُّ الس ــد كان اجل ــك)12(، ولق ــٌد ذل ــه أح علي
ــن  ــه ومل يك ــًا لكالم ــو كان خمالف ــّجادQ ل ــام الس ــه اإلم ــا يقول ــف م ــر املخال أن ُينِك
عيه  ب اإلمــام الســّجادQ فيــا يدَّ نــا نالحــظ أنَّ أحــدًا مل ُيكــذِّ قــًا إّيــاه، واحلــال أنَّ ُمصدِّ
ل لنــا التأريــخ أدنــٰى اعــرتاض أو إنــكار أو تكذيــب لــكالم  ويفتخــر بــه، فلــم ُيســجِّ

.Q ــديِّ ــوص امله ــّجادQ يف خص ــام الس اإلم
ــام  ــك اإلم ــة، وكذل ــل املهدويَّ ــار إىٰل أص ــد أش ــنيQ كان ق ــام احلس ــل إنَّ اإلم ب
ــع  ــه م ــٰى صلح ــيعة ع ــض الش ــرتض بع ــا اع ــك عندم ــٰىQ، وذل ــن املجتب احلس

:Qــال ــة، فق معاوي
ــا َأَحــٌد إاِلَّ َوَيَقــُع يِف ُعنُِقــِه َبْيَعــٌة لَِطاِغَيــِة َزَمانِــِه إاِلَّ اْلَقاِئــُم  ــُه َمــا ِمنَّ »َأَمــا َعِلْمُتــْم َأنَّ

ــَمQ َخْلَفــُه؟«)13(. ــُن َمْرَي ــِذي ُيَصــيِّ ُروُح اهللِ ِعيَســٰى اْب الَّ
ــة  ــوص املهدويَّ ــبQ يف خص ــن أيب طال ــيِّ ب ــني ع ــر املؤمن ــات أم ــا أنَّ كل ك
ومباحثهــا، هــي األُخــرٰى كثــرة، وسنشــر خــالل البحــث إىٰل بعــض تلــك الكلات.
ــة الدعــوة إىٰل اإلســالم، أي مــن  ــذ بداي ــة من بــل لقــد انتشـــرت مباحــث املهدويَّ

.Nــو ــانه ه ــٰى لس ــول اهللN وع ــن رس زم
 ،Q وقــد نقــل ُســليم بــن قيــس يف كتابــه، العديــد مــن الروايــات املرتبطة باملهــديِّ

.Nوعــن غيبتــه وظهــوره، عــن النبــيِّ األكــرم حمّمد
ــًا  ــد كان معروف ــذا املعتق ــٰى أنَّ ه ــٌة ع ــودة ودالَّ ــة موج ــواهد الكافي ــة والش فاألدلَّ
ــيَّ األكــرمN قــد وعــد املســلمني  ــًا منــذ صــدر اإلســالم وإىٰل اآلن، وأنَّ النب ف ومعرَّ
ــن  ــن م ي ــر الدِّ ــه ُيطهِّ ــةQ، وأنَّ ــن فاطم ــني ب ــده احلس ــل ول ــن نس ــل م ــروج رج بخ
البــدع واألباطيــل. ولكــنَّ املنافســة السياســية التــي كانــت موجــودة بــني املســلمني، 
فــت األحاديــث  س، وحرَّ عت بعــض األشــخاص الســتغالل هــذا املبــدأ املقــدَّ شــجَّ

ــلطان. ــدرة والس ــا، ولكســب الق ــة ملصاحله ــة الرشيف النبوي
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فة: الغيبة مقولة معروفة ومعرَّ
ــوا  ث ــدة، وحتدَّ ــنني عدي ــل وقوعهــا بس ــة قب ــَر الغيب ــة الشــيعةK أم ــني أئمَّ ــد ب لق
ــد علــاء الشــيعة عــٰى مــرِّ القــرون ذلــك يف  عنهــا بــكلِّ رصاحــة ووضــوح. كــا أكَّ
كتبهــم ورســائلهم. يقــول أبــو ســهل النوبختــي يف كتابــه )التنبيــه( يف هــذا الصــدد:
ــه  ــامQ، وأنَّ ل ــة اإلم ــهورة يف غيب ــار املش ــه باألخب ــة غيبت ــا... صحَّ ــحَّ لن )فص

ــرٰى. ــن األُخ ــّد م ــا أش ــني إحدامه غيبت
ــن احلســنQ عــٰى مــا رشحــت،  ــار يوجــب اعتقــاد إمامــة اب ــق باألخب فالتصدي
ــرة،  ــهورة متوات ــاءت مش ــا ج ــة، فإنَّ ــار يف الغيب ــاءت األخب ــا ج ــاب ك ــد غ ــه ق وأنَّ

ــا()14(. ــا وترتّجاه ــيعة تتوقَّعه ــت الش وكان
ــات  ــول الرواي ــة(، ح ــام النعم ــن ومت ــال الدي ــدوقG يف )ك ــيخ الص ــول الش ويق

ــا: ــة وأمّهيته ــواردة يف الغيب ال
ــةK قــد أخــروا بغيبتــهQ، ووصفــوا كونــا لشــيعتهم فيــا ُنِقــَل  )ذلــك أنَّ األئمَّ
ــة  ــع الغيب ــل أن تق ــن قب ــة م ف ــب املؤلَّ ن يف الكت ــف وُدوِّ ُح ــُتحِفَظ يف الصُّ ــم واس عنه
ــر  ــد ذك ــةK إالَّ وق ــاع األئمَّ ــن أتب ــد م ــس أح ــر، فلي ــّل أو أكث ــنة أو أق ــي س بائت
نــه يف مصنَّفاتــه، وهــي الكتــب التــي ُتعــَرف  ذلــك يف كثــر مــن كتبــه ورواياتــه ودوَّ
نــة مســتحفظة عنــد شــيعة آل حمّمــدN مــن قبــل الغيبــة بــا ذكرنــا من  باألُصــول مدوَّ
الســنني، وقــد أخرجــت مــا حضـــرين مــن األخبــار املســندة يف الغيبــة يف هــذا الكتاب 
ــوا علمــوا  فــني للكتــب أن يكون ــاع املؤلِّ يف مواضعهــا، فــال خيلــو حــال هــؤالء األتب
نــوه يف مصنَّفاهتــم مــن  فــوا ذلــك يف كتبهــم ودوَّ الغيــب بــا وقــع اآلن مــن الغيبــة، فألَّ
ســوا  ــوا قــد أسَّ قبــل كونــا، وهــذا حمــال عنــد أهــل اللــبِّ والتحصيــل، أو أن يكون
ــق كــا وضعــوا مــن كذهبــم  يف كتبهــم الكــذب، فاتَّفــق األمــر هلــم كــا ذكــروا، وحتقَّ
عــٰى بعــد ديارهــم واختــالف آرائهــم وتبايــن أقطارهــم وحماهلــم، وهــذا أيضــًا حمــال 
تهــم املســتحفظني  ــم حفظــوا عــن أئمَّ ل، فلــم يبــَق يف ذلــك إالَّ أنَّ كســبيل الوجــه األوَّ
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ــةK عــن رســول اهللN مــن ذكــر الغيبــة وصفــة كونــا يف مقــام بعــد مقــام  للوصيَّ
فــوه يف ُأصوهلــم()15(. نــوه يف كتبهــم وألَّ إىٰل آخــر املقامــات مــا دوَّ

ــة  ــأنَّ هوي ــه ادُّعــي ب ــق، فإنَّ ولكــن، وعــٰى الرغــم مــن كلِّ هــذه املــدارك والوثائ
Q مبهمــة، وأنَّ كلُّ حركــة سياســية كانــت حتــدث يف القــرون الثالثــة األُوىٰل  املهــديِّ
ــل زعاؤهــا،  ــؤول أمرهــا إىٰل الفشــل واالنكســار وُيقَت ــّم ي ــخ اهلجــري، ث مــن التأري
ة عديــدة مــن أنصــار تلــك احلركــة - مــن الذيــن مل يســتوعبوا انكســارهم  فــإنَّ عــدَّ
ــأت  ــا نش ــن هن ــم، فم ــم وقادهت ــة زعائه ــاد بغيب ــارون االعتق ــوا خيت ــلهم - كان وفش

ــة)16(. ــرة الغيب فك
عــاء، فــإنَّ روايــات أهــل البيــتK، كانــت يف متنــاول  ولكــن، وخالفــًا هلــذا االدِّ
ــذه  ــت ه ــث، وكان ــرن الثال ــن الق ل م ــع األوَّ ــاين والرب ــرن الث ــيعة يف الق ــدي الش أي
ــه مــن  ث عــن شــخص معــنيَّ غائــب، وأنَّ ــة يف كتبهــم، وهــي تتحــدَّ ن ــات مدوَّ الرواي
ــه  ــة أهــل البيــتK)17(، وأنَّ ــه اإلمــام الثــاين عشـــر مــن أئمَّ أوالد عبــد املطَّلــب، وأنَّ
ــه  ــاء فاطمــة الزهــراءP)19(، وأنَّ ــه مــن أبن ــاء عــيِّ بــن أيب طالــبQ)18(، وأنَّ مــن أبن
ــه التاســع مــن نســل اإلمــام  مــن أبنــاء اإلمــام احلســنQ واإلمــام احلســنيQ)20(، وأنَّ
ــه مــن نســل اإلمــام الباقــر ــه مــن أبنــاء اإلمــام الســّجادQ)22(، وأنَّ احلســنيQ)21(، وأنَّ
ــل  ــن نس ــس م ــه اخلام ــادقQ)24(، وأنَّ ــام الص ــد اإلم ــن ول ــادس م ــه الس Q)23(، وأنَّ
ــث  ــه الثال ــاQ)26(، وأنَّ ــام الرض ــاء اإلم ــن أبن ــع م ــه الراب ــمQ)25(، وأنَّ ــام الكاظ اإلم
ــه الثــاين مــن أبنــاء اإلمــام اهلــاديQ)28(، وأّنــه ابن  مــن ولــد اإلمــام اجلــوادQ)27(، وأنَّ
ة  ــة النــاس)30(، وأنَّه أصغــر األئمَّ اإلمــام العســكريQ)29(، وأنَّ والدتــه ختفــٰى عــٰى عامَّ
ــة املعصومــنيK، وأنَّ لــه غيبتــني)31(  ســنًّا، وأنَّ اســمه أخفــٰى اســٍم مــن أســاء األئمَّ
ــه يظهــر بعــد غيبــة  تطــول إحدامهــا كثــرًا)32( حتَّــٰى يقــول النــاس: مــات أو هلــك، وأنَّ

ــة، وأنَّ عيســٰى املســيحQ ينــزل إىٰل األرض وُيصــّي خلفــه)33(. طويلــة مــن مكَّ
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ــدع جمــاالً  ــات، ال ت ــا جــاء يف الرواي ــم، وغرهــا ممَّ فــكلُّ هــذه الصفــات والعالئ
ــا  ــه، وأنَّ Q وغيبت ــديِّ ــام امله ــأن اإلم ــواردة يف ش ــات ال ــة الرواي ــكِّ يف رصاح للش
ثــو الشــيعة بجهــود جّبــارة  فــة ومعروفــة للشــيعة. وقــد قــام العلــاء وحمدِّ ــة معرَّ قضيَّ
وهــا مــن العالمــات التــي يمكــن أن هيتــدي  جلمــع هــذه الروايــات وتبويبهــا، وعدُّ

.)34(Kــة إمامــة أهــل البيــت ــاس إىٰل حّقاني هبــا الن
ــد  ــرية، ق ــي عشـ ــة االثن ــر اإلماميَّ ــن غ ــيعية م ــَرق الش ــت الِف ــاَّ كان ــن، لـ ولك
ــة ينظــرون بعــني  عياهتــم، بقــي الشــيعة اإلماميَّ اســتغلَّت هــذه الروايــات إلثبــات مدَّ
ــم صــاروا بصــدد ردِّ بعــض تلــك  د والريبــة إىٰل هــذه الروايــات، إىٰل درجــة أنَّ الــرتدُّ

ــات. الرواي
ــك  ــوع إىٰل تل ــيئًا بالرج ــيئًا فش ــيعة ش ــدأ الش ــكريQ، ب ــام العس ــاة اإلم وبوف
ــن  ــام م ــة إم ــواردة يف غيب ــات ال ــأنَّ الرواي ــة ب ــة التامَّ ــوا إىٰل القناع ــات، فوصل الرواي
ــة اثنــا عــرش، ال  آل حمّمــدN، وبعــد وضعهــا إىٰل جنــب الروايــات القائلــة بــأنَّ األئمَّ

ــرش. ــاين ع ــم الث ــٰى إمامه ــا إالَّ ع ــن تطبيقه يمك
يس الطباطبائــي حتليــل لطيــف ومهــّم يف هــذا اخلصــوص، حيــث  وللســيِّد املــدرِّ

يقــول:
ــٰى انتبــه الشــيعة شــيئًا فشــيئًا إىٰل احتــال أن تكــون كلُّ  )ومل يــدم األمــر طويــاًل حتَّ
ــن  ــِر ع ــت خُت ــي كان Q، والت ــديِّ ــام امله ــداد اإلم ــن أج ــواردة ع ــات ال ــك الرواي تل
مثــل هــذه األوضــاع، والتــي كانــت ملــا يقــارب القــرن مــن الزمــن عــٰى مســمع منهــم 
ــام  ــة اإلم ــو إمام ــاّص، وه ــورد اخل ــذا امل ــدة ه ــون قاص ــد تك ــم، ق ــني أيدهي ــي ب وه
Q. ففــي هــذه الروايــات، إخبــاٌر بــأنَّ قائــم آل حمّمــدN ســيختفي يف بدايــة  املهــديِّ
ــٰى  أمــره عــن األنظــار، ثــّم ســيظهر ويقيــم حكومــة القســط والعــدل اإلســالمي، حتَّ
 Nإنَّ بعــض الروايــات تذكــر تفاصيــل وجزئيــات غيبتــني لإلمــام، وأنَّ قائــم آل حمّمد
ســيظهر بعــد غيبــة قصــرة، ثــّم يغيــب غيبــة طويلــة ســُيبتٰى هبــا الكثــر مــن النــاس...
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ــي  ــب االثن ــاين مذه ــة مب ــة وأصال ــٰى حّقاني ــة ع ــوٰى األدلَّ ــة، إنَّ أق ويف احلقيق
مــي علــاء الشــيعة، ولســنني طويلــة، كانــوا يقفــون بوجه  ، هــو أنَّ متقدِّ عشـــرية احلــقِّ
ــا  ــرون أكثره ــة، ويعت ــة بالغيب ــث القائل ــون رواة احلدي ــون ويرح ف ــة، فُيضعِّ الواقف
ــة تلــك الروايــات  ــٰى تقادمــت األّيــام وثبــت صحَّ مــن جمعــوالت تلــك الفرقــة، حتَّ
ــة الطاهريــنK، فأيقنــوا هبــا. وقــد  قــت تنبُّــؤات األئمَّ واألحاديــث الشـــريفة، وحتقَّ
ــي  ــيعة االثن ــم الش ــن يتَّه ــوٰى م ــال دع ــاىٰل، يف إبط ــة اهلل تع ــذه إرادة وحكم ــون ه تك
عاهــم وهــو غيبــة اإلمــام الثــاين  عشـــرية بوضــع وجعــل األحاديــث يف خصــوص مدَّ

ــرش()35(. ع
ــوا  ــد نقل ــيعة ق ــي الش ث ــأنَّ حمدِّ ــرُّ ب ــوٰى، يق ــذه الدع ــب ه ــس صاح ــذا وإنَّ نف ه
ث عــن  ــي تتحــدَّ ــات الت ــة، تلــك الرواي ــرة يف وقــوع احلــرة بعــد الغيب ــات كث رواي
املصاعــب واملشــكالت التــي يواجههــا الشــيعة يف فــرتة غيبــة إمامهــم، حيــث يقــول:
)لقــد روٰى الكلينــي والنعــاين والصــدوق روايــات كثــرة تــدلُّ عــٰى وقــوع احلــرة 
بــني الشــيعة بعــد مــوت اإلمــام احلســن العســكريQ، وبعــد غيبــة اإلمــام صاحــب 
األمــرQ. كــا أنَّ هــؤالء األعــالم قــد ذكــروا اختــالف الشــيعة يف ذلــك الزمــان()36(.
وقــد أشــار علــاء الشــيعة مــرارًا يف كتاباهتــم، إىٰل الكتــب التــي ُصنِّفــت يف الفرتات 
ــي  ــهQ، والت ــرٰى ل ــة الصغ ــرتة الغيب Q، ويف ف ــديِّ ــام امله ــٰى والدة اإلم ــابقة ع الس

ــة وبالغيبــة. مُجَِعــت فيهــا األحاديــث املرتبطــة باملهدويَّ
:Qالتواتر املعنوي لغيبة اإمام الع�سر

ــن  ــة ع ــات الواصل ــأنَّ الرواي ــة(، ب ــه )الغيب ــة كتاب ــاينG يف مقّدم ح النع ــد رصَّ ق
ــة األطهــارK يف خصــوص غيبــة إمــاٍم مــن أهل بيــت النبــيِّ األكــرمN، كثرة  األئمَّ
ــروا يف الروايــات التــي وصلــت عــن  جــّدًا. ويذهــب النعــاينG، بــأنَّ الشــيعة لــو تفكَّ
ــف، والتــي أشــاروا فيهــا إىٰل حتميــة الغيبــة، والتــي  ــة األطهــارK بــدون توقُّ األئمَّ
ــات  ــذه الرواي ــوا يف ه ل ــرٰى، وتأمَّ ــد األُخ ــدة بع ــة( واح ــاب )الغيب ــت يف كت ُأدرج
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ــار  ــة إذا مل تقــع وحتــدث، طبقــًا إلخب ــأنَّ هــذه الغيب ــدًا ب ــم ســيعرفون جيِّ ــة، فإنَّ بدقَّ
ــًا عــٰى بطــالن اإلمامــة. ولكــنَّ اهلل  تلــك الروايــات، فــإنَّ هــذا ســيكون دليــاًل يقيني
ــةK يف خصــوص الغيبــة، وأثبــت  ــؤات األئمَّ ق حتذيــرات وتنبُّ تبــارك وتعــاىٰل صــدَّ
ــم  ــيعة وألزمه ــر الش ــة، وأم ــل الغيب ــة قب ــة املتعاقب ــواردة يف األزمن ــم ال ــة كلاهت صحَّ
ــك باعتقاداهتــم، وقــّوٰى بذلــك اليقــني القلبــي للشــيعة  بالتســليم والتصديــق والتمسُّ
ــل  ــه: )وإذا تأمَّ تهــم األطهــارK)37(. قــال مــا نصُّ ــة املنقــوالت الــواردة عــن أئمَّ بصحَّ

مــن وهــب اهلل تعــاىٰل لــه حســن الصــورة...( الــخ)38(.
ــٰى  ــاًل ع ــيكون دلي ــة س ــق الغيب ــدم حتقُّ ــأنَّ ع ــول ب ــاين إىٰل الق ــو النع ــذي يدع وال

ــة. ــر الغيب ــواردة يف أم ــاد ال ــات اآلح ــو رواي ــة، ه ــدأ اإلمام ــالن مب بط
ــاب  ــوان: )ب ــة( حتــت عن ــه )الغيب ــاب العــارش يف كتاب فلقــد عقــد النعــاينG، الب
ة 10 - مــا روي يف غيبــة اإلمــام الثــاين عشـــرQ، وذكــر موالنــا أمــر املؤمنــني واألئمَّ

K بعــده وإنذارهــم هبــا(.
ــر  ــن أم ــواردة ع ــات ال ــع الرواي ــاب إىٰل مج ــذا الب ــاينG يف ه ــعٰى النع ــد س فق
ــر مــن فتنتهــا.  ــة والتحذي ــة األطهــارK، يف خصــوص الغيب ــائر األئمَّ ــني وس املؤمن
ــا  ــا - أي م ــة منه ــعني رواي ــإنَّ تس ــة(، ف ــا يف )الغيب ــة، نقله ــوع )483( رواي ــن جمم وم
يقــارب اخلمــس - هــي روايــات الغيبــة التــي ذكرهــا يف البــاب العــارش، وهــو أكثــر 

ــعًة. ــًا وس ــة( حج ــاب )الغيب ــواب كت أب
فرتتيــب أحاديــث هــذا البــاب عــٰى أســاس املضمــون، ونــوع بيــان مقولــة )الغيبة( 
ــة أهــل البيــتK(، وهــو  ُيثبِــت التواتــر املعنــوي لـــ )حــدوث غيبــٍة إلمــاٍم مــن أئمَّ

. اإلمــام الثــاين عشـــرQ بشــكل ال يقبــل الشــكَّ
ــال  ــاب )ك ــل كت ــرٰى مث ــب األُخ ــات يف الكت ــذه الرواي ــض ه رت بع ــرَّ ــد تك وق
ــاب  ــدوق، وكت ــرائع( للص ــل الشـ ــاب )عل ــدوق، وكت ــة( للص ــام النعم ــن ومت الدي
ــالح  ــارف( أليب الص ــب املع ــاب )تقري ــويس )460هـــ(، وكت ــيخ الط ــة( للش )الغيب
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ــاب  احللبــي )447هـــ(، كتــاب )دالئــل اإلمامــة( للطــري )القــرن اخلامــس(، وكت
ــة االثنــي عشـــر( للخــّراز القّمــي )النصــف الثــاين  )كفايــة األثــر يف النــصِّ عــٰى األئمَّ
مــن القــرن الرابــع(، وكتــاب )إعــالم الــورٰى بأعــالم اهلــدٰى( أليب جعفــر حمّمــد بــن 
جريــر الطــري )القــرن اخلامــس( وغرهــا مــن الكتــب، وبنفــس الســند، أو بأســناد 

ــرٰى. ُأخ
ووجــود الــرواة مــن ذوي املصنَّفــات، مــن بــني رواة ســند هــذه األحاديــث، يــدلُّ 
ــب  ــن كت ــث م ــذه األحادي ــذوا ه ــوا أخ ــد يكون ــب ق ــذه الكت ــاب ه ــٰى أنَّ أصح ع

مــة. ــاب يف القــرون املتقدِّ ــرواة الُكّت هــؤالء ال
:Qالغيبة إحدى خصائص القائم

ألف - روٰى زرارة، عن اإلمام الصادقQ، أنَّه قال:
»إِنَّ لِْلَقاِئــِمQ َغْيَبــًة َقْبــَل َأْن َيُقــوَم«، َفُقْلــُت: ولِـــَم؟ َقــاَل: »خَيَــاُف - وَأْوَمــَأ بَِيــِدِه 
ــِه،  ــكُّ يِف ِواَلَدتِ ــِذي ُيَش ــَو الَّ ــُر، وُه ــَو امُلنَْتَظ ــا ُزَراَرُة، وُه ــاَل: »َي ــمَّ َق ــِه -«، ُث إىَِلٰ َبْطنِ
ــٌل، وِمنُْهــْم َمــْن  ــاَل َخَلــٍف، وِمنُْهــْم َمــْن َيُقــوُل: مَحْ َفِمنُْهــْم َمــْن َيُقــوُل: َمــاَت َأُبــوُه بِ
َيُقــوُل: َغاِئــٌب، وِمنُْهــْم َمــْن َيُقــوُل: ُولـِـَد َقْبــَل َوَفــاِة َأبِيــِه بِِســننَِي، وُهــَو امُلنَْتَظــُر، َغــْرَ 
ــا ُزَراَرُة«،  ــوَن َي ــاُب امُلْبطُِل ــَك َيْرَت ــَد َذلِ ــيَعِة، َفِعنْ ــوَب الشِّ ــَن ُقُل ــبُّ َأْن َيْمَتِح َأنَّ اهللَ حُيِ
َمــاَن َأيَّ يَشْ ٍء َأْعَمــُل؟ َقــاَل:  َقــاَل ُزَراَرُة: ُقْلــُت: ُجِعْلــُت فِــَداَك، إِْن َأْدَرْكــُت َذلـِـَك الزَّ
ْفنِــي َنْفَســَك  ُهــمَّ َعرِّ َعــاِء: اللَّ ــَذا الدُّ ــاْدُع هِبَ ــاَن َف َم ــٰى َأْدَرْكــَت َذلِــَك الزَّ ــا ُزَراَرُة، َمَت »َي
ــَك إِْن مَلْ  ــوَلَك َفإِنَّ ــي َرُس ْفنِ ــمَّ َعرِّ ُه ــَك، اللَّ ــِرْف َنبِيَّ ــَك مَلْ َأْع ــي َنْفَس ْفنِ ــَك إِْن مَلْ ُتَعرِّ َفإِنَّ
ــي  ْفنِ ــَك إِْن مَلْ ُتَعرِّ ــَك َفإِنَّ َت ــي ُحجَّ ْفنِ ــمَّ َعرِّ ُه ــَك، اللَّ َت ــِرْف ُحجَّ ــوَلَك مَلْ َأْع ــي َرُس ْفنِ ُتَعرِّ

ــْن ِدينِــي...«. ــُت َع ــَك َضَلْل َت ُحجَّ
ــه ينقــل نفــس  إنَّ النعــاينG ينقــل هــذا احلديــث عــن حمّمــد بــن مّهــام)39(، كــا أنَّ
ل عــن  هــذا احلديــث بســندين آخريــن عــن الكلينــي، والكلينــي يــروي احلديــث األوَّ

عــيِّ بــن إبراهيــم)40(.
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ويف السند الثاين)41( ورد اسم أمحد بن هالل)42(.
ــه ســمع  والالفــت للنظــر، هــو أنَّ أمحــد بــن هــالل )180 - 267هـــ( يقــول: إنَّ
ــتٍّ  ــذ س ــث من ــذا احلدي ــمعت ه ــه: )س ــا نصُّ ــال م ــنة، ق ــل )56( س ــث قب ــذا احلدي ه
ــه قــد ســمع  ومخســني ســنة()43(. واســتنادًا إىٰل تأريــخ وفــاة أمحــد بــن هــالل، نعــرف أنَّ

ــًا. هــذا احلديــث قبــل والدة اإلمــام صاحــب األمــرQ بخمســني ســنة تقريب
ل مــن متــن هــذا احلديــث نقلــه النعــاينG بأربعــة أســانيد ُأخــرٰى  والقســم األوَّ
وبمتــون مشــاهبة هلــذا املتــن)44(، أحدهــا رواه عــن الكلينــي)45(. وروٰى الكلينــي مثــل 

هــذا احلديــث يف )الــكايف( بســنٍد آخــر)46(.
ب - روٰى عبد العظيم بن عبد اهلل احلسني، عن اإلمام اجلوادQ، أنَّه قال:

ــٰى  ــاِب وُطوَب ــٌل لِْلُمْرَت ــَي، َفَوْي ــمَّ َخِف ــَدُه ُث اٌج َبْع ــَدا رِسَ ــِيٌّ َب ــي َع ــاَت اْبنِ »إَِذا َم
لِْلَغِريــِب اْلَفــارِّ بِِدينـِـِه، ُثــمَّ َيُكــوُن َبْعــَد َذلـِـَك َأْحــَداٌث َتِشــيُب فِيَهــا النَّــَوايِص َوَيِســُر 

ــاَلب «)47(. ــمُّ الصِّ الصُّ
ج - روٰى أبو بصر، عن اإلمام الصادقQ، أنَّه قال:

»اَل ُبدَّ لَِصاِحِب َهَذا اأْلَْمِر ِمْن َغْيَبٍة...«.
ــو الصــالح  وقــد روٰى النعــاين هــذا احلديــث عــن الكلينــيG)48(، كــا ذكــره أب

احللبــي )447هـــ( يف تقريــب املعــارف)49(.
د - روٰى حمّمد بن مسلم أنَّه سمع عن اإلمام الصادقQ، قال:

»إِْن َبَلَغُكْم َعْن َصاِحبُِكْم َغْيَبٌة َفاَل ُتنِْكُروَها«.
وقد روٰى النعاين هذا احلديث بسندين عن الكليني)50(.

ورواه الشيخ الطويسG بسنده عن أيب بصر)51(.
التعريف بغيبة صاحب األمرQ لرفع اللبس العقائدي:

:Qألف - قال عبد اهلل بن عطاء املّكي لإلمام الباقر
ــُرُج؟  ــَف اَل خَتْ ــَك، َفَكْي ــَك ِمْثُل ــِل َبْيتِ ــا يِف َأْه ــَرة، َوَواهللِ َم ــَراِق َكثِ إِنَّ ِشــيَعَتَك بِاْلِع
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َفَقــاَل: »َيــا َعْبــَد اهللِ ْبــَن َعَطــاٍء، َقــْد َأَخــْذَت َتْفــُرُش ُأُذَنْيــَك لِلنَّْوَكــٰى،  إِي واهللِ َمــا َأَنــا 
بَِصاِحبُِكــْم«، ُقْلــُت: َفَمــْن َصاِحُبنـَـا؟ َفَقــاَل: »اْنُظــُروا َمــْن ُغيَِّبــْت َعــِن النَّــاِس ِواَلَدُتــُه 

َفَذلـِـَك َصاِحُبُكــم«.
ــنٍد  ــه بس ــام)52(، ينقل ــن مّه ــد ب ــن حمّم ــث ع ــذا احلدي ــاين ه ــل النع ــد أن ينق وبع
آخــر)53( عــن الكلينــي. وقــد روٰى الشــيخ الصــدوق هــذا احلديــث بســندين آخريــن 
ــاء  ــن عط ــد اهلل ب ــن عب ــي )447هـــ( ع ــالح احللب ــو الص ــا رواه أب ــني)54(، ك خمتلف
املّكــي، بــدون أن يذكــر الســند، حيــث قــال: )ورووا عــن عبــد اهلل بــن عطــاء، عــن 

أيب جعفــر...()55(.
ــرٰى،  ــات ُأخ ــون وبإضاف ــس املضم ــر بنف ــًا آخ ــاينG حديث ــد روٰى النع ــذا وق ه

ــي)56(. ــاء املّك ــن عط ــد اهلل ب ــن عب ع
:Qب - قال أّيوب بن نوح: قلت لإلمام الرضا

ــْرِ  ــوًا بَِغ ــَك َعْف ــوَقُه اهللُ إَِلْي ــِر، وَأْن َيُس ــَذا اأْلَْم ــَب َه ــوَن َصاِح ــو َأْن َتُك ــا َنْرُج إِنَّ
ــٌد  ــا َأَح ــا ِمنَّ ــاَل: »َم ــِمَك، َفَق ــُم بِاْس َراِه ــِت الدَّ َب ــْد رُضِ ــَك، وَق ــَع َل ــْد ُبوِي ــْيٍف، َفَق َس
اْخَتَلَفــِت اْلُكُتــُب إَِلْيــِه، وُأِشــَر إَِلْيــِه بِاأْلََصابِــِع، وُســِئَل َعــِن امَلَســاِئِل، ومُحَِلــْت إَِلْيــِه 
ــا  ــِر ُغاَلمــًا ِمنَّ ــٰى َيْبَعــَث اهللُ هِلَــَذا اأْلَْم ــَل َأْو َمــاَت َعــَىٰ فَِراِشــِه، َحتَّ ــَواُل، إاِلَّ اْغتِي اأْلَْم

ــبِه«. ــيٍّ يِف َنَس ــْرَ َخِف ــإِ، َغ ــِد وامَلنَْش ــيَّ امَلْولِ َخِف
ــاًل  ــه خيتلــف قلي وقــد روٰى النعــاين هــذا احلديــث عــن الكلينــي)57(، ولكــنَّ متن

عــن املتــن املوجــود يف الــكايف.
ــو الصــالح احللبــي هــذا احلديــث بمتــن مشــابه ملــا يف الــكايف، عــن  كــا روٰى أب

ــوب بــن نــوح)58(. أّي
ح فيــه أنَّ صاحــب هــذا األمر  ج - ويف حديــث آخــر عــن اإلمــام الباقــرQ، ُيصـــرِّ
هــو مــن ختفــٰى والدتــه عــن النــاس، فــروي عــن عبــد اهلل بــن عطــاء، قــال: قلــت 

:Qأليب جعفــر الباقــر
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ــِه  وَن إَِلْي ــدُّ ُ ــِذي مَت ــا، واَل الَّ ــَو َأَن ــا ُه ــاَل: »واهللِ َم ــِمQ، َفَق ــِن اْلَقاِئ يِن َع ــِرْ َأْخ
 ،Nَِأْعنَاَقُكــْم، واَل ُيْعــَرُف ِواَلَدُتــُه«، ُقْلــُت: بـِـَا َيِســُر؟ َقــاَل: بـِـَا َســاَر بـِـِه َرُســوُل اهلل

ــَتْقَبَل«)59(. ــُه واْس ــا َقْبَل ــَدَر َم َه
:Gد - يقول أبو محزة الثايل

Q، َفُقْلــُت َلــُه: َأْنــَت َصاِحــُب َهــَذا اأْلَْمــِر؟ َفَقــاَل: »اَل«،  َدَخْلــُت َعــَىٰ َأيِب َعْبــِد اهللِ
َفُقْلــُت: َفَوَلــُدَك؟ َفَقــاَل: »اَل«، َفُقْلــُت: َفَوَلــُد َوَلــِدَك؟ َفَقــاَل: »اَل«، ُقْلــُت: َفَوَلــُد َوَلــِد 
ــِذي َيْمَأَُهــا َعــْداًل َكــَا ُمِلَئــْت ُظْلــًا  َوَلــِدَك؟ َقــاَل: »اَل«، ُقْلــُت: َفَمــْن ُهــَو؟ َقــاَل: »الَّ
ُســِل«. ٍة ِمــَن الرُّ N ُبِعــَث  َعــىٰ  َفــرْتَ ــِة َيــْأيِت َكــَا َأنَّ النَّبـِـيَّ ٍة ِمــَن اأْلَِئمَّ وَجــْورًا َلَعــَىٰ َفــرْتَ

وينقل النعاين هذا احلديث عن الكليني)60(.
ة: نَّة اإلهليَّة بعدم خلوِّ األرض من حجَّ التعريف بالغيبة ومعناها يف بيان السُّ

إنَّ رواياتنــا قــد بيَّنــت معنــٰى الغيبــة أيضــًا، وهــذا يــدلُّ عــٰى التعريــف بجزئيــات 
وتفاصيــل الغيبــة قبــل والدة قائــم آل حمّمــدQ بســنوات طويلــة. ففــي خطبــة ألمــر 
ث فيهــا عــن فتــن آخــر الزمان،  املؤمنــنيQ، خطبهــا عــٰى منــر مســجد الكوفــة، حتــدَّ

جــاء فيهــا:
ــُيْعِمي  ــنَّ اهللَ َس (، وَلِك ــلَّ ــزَّ وج ــٍة هللِِ )ع ــْن ُحجَّ ــو ِم ُل ــوا َأنَّ اأْلَْرَض اَل خَتْ »َواْعَلُم
ــِت اأْلَْرُض  ــْو َخَل ــِهْم، وَل ــَىٰ َأْنُفِس ــْم َع افِِه ــمْ  وإرِْسَ ــْم وَجْوِرِه ــا بُِظْلِمِه ــُه َعنَْه َخْلَق
ــاَس واَل  ــِرُف النَّ ــَة َيْع ــنَّ احلُجَّ ــا، وَلِك ــاَخْت بَِأْهِلَه ــٍة هللِِ َلَس ــْن ُحجَّ ــَدًة ِم ــاَعًة َواِح َس

ــُرون «)61(. ــُه ُمنِْك ــْم َل ــاَس  وُه ــِرُف النَّ ــُف َيْع ــَا َكاَن ُيوُس ــُه، َك َيْعِرُفوَن
نَّة اإلهليَّة. وهناك أحاديث ُأخرٰى بيَّنت هذه السُّ

ة: التعريف بالغيبة عند احلديث عن عدم الف�سل الزماين بني الأئمَّ
عن اإلمام الباقرQ، أنَّه قال:

ــْم  ُت ــٰى إَِذا َأرَشْ ــٌم َحتَّ ــَع َنْج ــٌم َطَل ــاَب َنْج ــَا َغ ــَاِء ُكلَّ ــوِم السَّ ــُن َكنُُج ــَا َنْح »إِنَّ
ــِد  ــو َعْب ــَتَوْت َبنُ ــْم َفاْس ــْم َنْجَمُك ــَب اهللُ َعنُْك ــْم َغيَّ ــْم بَِحَواِجبُِك ــْم وِمْلُت بَِأَصابِِعُك
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ــْم«. ُك ــُدوا َربَّ ــْم َفامْحَ ــَع َنْجُمُك ــإَِذا َطَل ، َف ــْن َأيٍّ ــَرْف َأيٌّ ِم ــْم ُيْع ــِب، َفَل ِل امُلطَّ
وقــد روٰى النعــاين هــذا احلديــث عــن الكلينــيG)62(، واحلديث موجــود يف الكايف 
أيضــًا باختــالف طفيــف. كــا رواه النعــاين أيضــًا بأســانيد ُأخــرٰى، باختــالف قليل يف 
املتــن، عــن عــيِّ بــن أمحــد البندنيجــي)63(، عــن اإلمــام الصــادقQ، عــن رســول اهلل

.Qوكذلــك عــن طريــق حمّمــد بــن مّهــام)64(، عــن اإلمــام الباقــر .N
التعريف بالغيبة من خالل ت�سبيه الإمام القائمQ بالأنبياء:
ألف - روٰى سدير الصريف، عن اإلمام الصادقQ، أنَّه قال:

َنــا بَِغْيَبــٍة َأْو  ِرُ ــَك خُتْ »إِنَّ يِف َصاِحــِب َهــَذا اأْلَْمــِر َلَشــَبهًا ِمــْن ُيوُســَف«، َفُقْلــُت: َفَكَأنَّ
ــَوَة  ــَك؟ إِنَّ إِْخ ــْن َذلِ ــِر ِم ــَباُه اخلَنَاِزي ــوُن َأْش ــُق امْلَْلُع ــَذا اخلَْل ــُر َه ــا ُينِْك ــاَل: »َم ٍة، َفَق ــْرَ َح
ــوُه  ــوُه وَخاَطُب ُم ــِه َفَكلَّ ــوا َعَلْي ــاَء َدَخُل ــَباطًا َأْواَلَد َأْنبَِي ــاَء َأْس ــاَلَء َألِبَّ ــوا ُعَق ــَف َكاُن ُيوُس
َفُهــْم َنْفَســُه وَقــاَل  ــٰى َعرَّ وَتاَجــُروُه وَراَوُدوُه وَكاُنــوا إِْخَوَتــُه وُهــَو َأُخوُهــْم مَلْ َيْعِرُفــوُه َحتَّ
ــوَن اهللُ  ُة َأْن َيُك َ ــرِّ ــُة امُلَتَح ــِذِه اأْلُمَّ ــُر َه ــَا ُتنِْك ــٍذ، َف ــوُه ِحينَِئ ــُفY  َفَعَرُف ــا يُوُس نَ

َ
ــْم: fأ هلُ

ــُه َعنُْهــْم؟ َلَقــْد َكاَن ُيوُســُف  َت ( ُيِريــُد يِف َوْقــٍت ِمــَن اأْلَْوَقــاِت َأْن َيْســرُتَ ُحجَّ )َجــلَّ وَعــزَّ
إَِلْيــِه ُمْلــُك ِمْصـــَر، وَكاَن َبْينـَـُه وَبــنْيَ َأبِيــِه َمِســَرُة َثَانَِيــَة َعَشـــَر َيْومــًا، َفَلــْو َأَراَد َأْن ُيْعِلَمــُه 
ــاٍم ِمــْن  بَِمَكانـِـِه َلَقــَدَر َعــَىٰ َذلـِـَك، واهللِ َلَقــْد َســاَر َيْعُقــوُب وُوْلــُدُه ِعنـْـَد اْلبَِشــاَرِة تِْســَعَة َأيَّ
تـِـِه َمــا َفَعَل بُِيوُســَف،  ــُة َأْن َيُكــوَن اهللُ َيْفَعــُل بُِحجَّ َبْدِوِهــْم إىَِلٰ ِمْصـــَر، َفــَا ُتنِْكــُر َهــِذِه اأْلُمَّ
ــْم  ُد َبْينَُه دَّ ــرَتَ ــِر َي ــَذا اأْلَْم ــَب َه ــُه َصاِح ــوُد َحقَّ ــوُم امَلْجُح ــُم امَلْظُل ــوَن َصاِحُبُك وَأْن َيُك
َفُهــْم َنْفَســُه  وَيْمِشـــي يِف َأْســَواِقِهْم وَيَطــُأ ُفُرَشــُهْم واَل َيْعِرُفوَنــُه َحتَّــٰى َيــْأَذَن اهللُ َلــُه َأْن ُيَعرِّ
نـَـا يُوُســُفY؟«.

َ
نـْـَت يُوُســُف قــاَل أ

َ
إِنَّــَك َل

َ
َكــَا َأِذَن لُِيوُســَف ِحــنَي َقــاَل َلــُه إِْخَوُتــُه: fأ

وقــد روٰى النعــاين هــذا احلديــث عــن عــيِّ بــن أمحــد البندنيجــي)65(، ثــّم ذكــر لــه 
ــن املوجــود يف )الــكايف( شــبيه باحلديــث  ــق الكلينــي)66(، واملت ســندًا آخــر عــن طري

الســابق.
كا رواه الشيخ الصدوقG باختالف طفيف)67(.

ي
تار

مخ
 ال

ضا
ي ر

عل
ور 

كت
لد

و ا
ه 

اد
ي ز

ض
قا

م 
ظ

كا
ور 

كت
لد

ا



184

ثــّم روٰى احلديــث اآلنــف كلٌّ مــن أيب صــالح احللبــي)68(، والطــري)69(، 
والطريس)548هـــ()70(.

ب - وعن أيب بصر، قال: سمعت أبا عبد اهلل الصادقQ يقول:
ــنٌَّة  ــٰى، وُس ــْن ُموَس ــنٌَّة ِم ــاَء: ُس ــِة َأْنبَِي ــْن َأْرَبَع ــنٌَن ِم ــِر ُس ــَذا اأْلَْم ــِب َه »يِف َصاِح
ــَواُت اهللِ َعَلْيِهــْم َأمْجَِعــنَي«،  ــٍد َصَل ِمــْن ِعيَســٰى، وُســنٌَّة ِمــْن ُيوُســَف، وُســنٌَّة ِمــْن حُمَمَّ
ــَا  ــُت: َف ــَل يِف ِعيَســٰى«، ُقْل ــا ِقي ــِه َم ــاُل فِي ــاَل: »ُيَق ــنَُّة ِعيَســٰى؟ َفَق ــا ُس ــُت: ... وَم َفُقْل

ــُة«)71(. ــْجُن واْلَغْيَب ــاَل: »السِّ ــَف؟ َق ــنَُّة ُيوُس ُس
ــًا للنعــاين، كلٌّ مــن الشــيخ الصــدوق)72(، وأيب  ــد روٰى هــذا احلديــث، مضاف وق

الصــالح احللبــي)73(، باختــالف طفيــف يف املتــن.
:Nالتعريف بالغيبة من خالل غيبة النبي األكرم

:Qقال اإلمام الرضا
ِضيــِع،  ــِه والرَّ ــْوَن بِاجلَنِــنِي يِف َبْطــِن ُأمِّ ، ُتْبَتَل ــَا ُهــَو َأَشــدُّ وَأْكــَرُ ُكــْم َســُتْبَتَلْوَن بِ »إِنَّ
ــاَم، وَقــْد َغــاَب َرُســوُل اهللNِ وَغــاَب  ــٰى ُيَقــاَل: َغــاَب وَمــاَت، وَيُقوُلــوَن: اَل إَِم َحتَّ

ــاب«)74(. وَغ
:Qالتعريف بالغيبة من خالل ني الشيعة عن إشاعة اسم وأمر القائم

ل بن عمر: قال املفضَّ
اُكــْم والتَّنِْويــَه  ي، َفَقــاَل َلنَــا: »إِيَّ Q يِف جَمِْلِســِه وَمِعــي َغــْرِ ُكنْــُت ِعنْــَد َأيِب َعْبــِد اهللِ
ــِد اهللِ،  ــا َعْب ــا َأَب ــاَل يِل: »َي ي، َفَق ــْرِ ــُد َغ ــُت َأَراُه ُيِري ــِمQ(«، وُكنْ ــِم اْلَقاِئ ــي بِاْس )َيْعنِ
ــاَت َأْو  ــاَل: َم ــٰى ُيَق ــَن َحتَّ ــِر، وَلَيْخُمَل ْه ــنَ  الدَّ ــْبتًا ِم ــنَّ َس ــَه، واهللِ َلَيِغيَب ــْم والتَّنِْوي اُك إِيَّ

ــنَي...«)75(. ــنُيُ امُلْؤِمنِ ــِه َأْع ــنَّ َعَلْي ــَلَك؟ وَلَتِفيَض ــَأيِّ َواٍد َس ــَك بِ َهَل
ــام،  ــن مّه ــد ب ــن حمّم ــر ع ــند آخ ــث بس ــذا احلدي ــاين ه ــد روٰى النع ــذا وق ه
ــوب)76(. ــن يعق ــد ب ــن حمّم ــف ع ــالف طفي ــر باخت ــنٍد آخ ــه بس ــّم نقل ــات، ث بإضاف
والشــيخ  الطــويس)77(،  الشــيخ  مــن  كلٌّ  أيضــًا  احلديــث  هــذا  روٰى  وقــد 
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الصــدوق)78(، باختــالف طفيــف. وقــد رواه أيضــًا الطــري بســنده عــن حمّمــد بــن 
مّهــام)79(.

التعريف بالغيبة واأَنّها غيبتان:
ألف - روٰى إسحاق بن عّار، عن اإلمام الصادقQ، قال:

ا َقِصَرٌة واأْلُْخَرٰى َطِويَلٌة...«. »لِْلَقاِئِم َغْيَبَتاِن إِْحَدامُهَ
ــالح  ــو الص ــا رواه أب ــا اهلل()80(، ك ــي )رمحه ــن الكلين ــة ع ــاين يف الغيب رواه النع

ــي)81(. احللب
كا روٰى النعاين هبذا املضمون حديثًا عن أمحد بن حمّمد بن سعيد)82(.

ل بن عمر، عن اإلمام الصادقQ، أنَّه قال: ب - روٰى املفضَّ
ــا َتُطــوُل َحتَّــٰى َيُقــوَل َبْعُضُهــْم: َمــاَت،  ، إِْحَدامُهَ »إِنَّ لَِصاِحــِب  َهــَذا اأْلَْمــِر َغْيَبَتــنْيِ
وَبْعُضُهــْم َيُقــوُل: ُقتـِـَل، وَبْعُضُهــْم َيُقــوُل: َذَهــَب، َفــاَل َيْبَقــٰى َعــَىٰ َأْمــِرِه ِمــْن َأْصَحابـِـِه 
ــِذي َيــِي  ِه إاِلَّ امَلــْوىَلٰ الَّ ِلــُع َعــَىٰ َمْوِضِعــِه َأَحــٌد ِمــْن َويِلٍّ واَل َغــْرِ إاِلَّ َنَفــٌر َيِســٌر، اَل َيطَّ

َأْمــَره«)83(.
ورواه الشيخ الطويسG يف كتابه )الغيبة( أيضًا)84(.

ــن  ــازم ب ــؤال ح ــن س ــواب ع ــد اجل ــه بع ــادقQ أنَّ ــام الص ــن اإلم ج - وُروي ع
ــال: ــب، ق حبي

»َيــا َحــاِزُم، إِنَّ لَِصاِحــِب َهــَذا اأْلَْمــِر َغْيَبَتــنْيِ َيْظَهــُر يِف الثَّانَِيــِة، َفَمــْن َجــاَءَك َيُقــوُل: 
ْقــه.«. هِ  َفــاَل ُتَصدِّ ــُه َنَفــَض َيــَدُه ِمــْن ُتــَراِب َقــْرِ إِنَّ

رواه النعاين بسندين خمتلفني)85(، وروٰى الشيخ الطويس حديثًا مشاهبًا له)86(.
د - وعن أيب بصر، قال:

ــاِن  ــٍد َغْيَبَت ــِم آِل حُمَمَّ ــوُل: »لَِقاِئ ــٍرQ َيُق ــو َجْعَف Q: َكاَن َأُب ــِد اهللِ ــُت أِليَِب َعْب ُقْل
ــْم...«)87(. ــاَل: »َنَع ــَرٰى«، َفَق ــَن اأْلُْخ ــَوُل ِم ــا َأْط إِْحَدامُهَ

ورواه حمّمد بن جرير الطري بسنٍد آخر أيضًا )88(.
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هـ - روٰى حمّمد بن مسلم أنَّه سمع اإلمام الباقرQ يقول:
ا: َهَلَك، واَل ُيْدَرٰى يِف َأيِّ َواٍد َسَلك«)89(. ، ُيَقاُل َلُه يِف إِْحَدامُهَ »إِنَّ لِْلَقاِئِم َغْيَبَتنْيِ

.)90(Qل بن عمر مثله بإضافة، عن اإلمام الصادق وروٰى املفضَّ
ة: التعريف بالغيبة بعد التنبُّؤ باستشهاد ثالثة أئمَّ

ففي حديث عن اإلمام الصادقQ أنَّ أمر املؤمننيQ قال:
»... َأَمــا واهللِ أَلُْقَتَلــنَّ َأَنــا واْبنَــاَي َهــَذاِن، وَلَيْبَعَثــنَّ اهللُ َرُجــاًل ِمــْن ُوْلــِدي يِف آِخــِر 
اَلَلــِة َحتَّــٰى َيُقــوَل اجلَاِهــُل:  َمــاِن ُيَطالـِـُب بِِدَماِئنـَـا، وَلَيِغيَبــنَّ َعنُْهــْم مَتِْييــزًا أِلَْهــِل الضَّ الزَّ

ــٍد ِمــْن َحاَجــٍة«)91(. َمــا هللِِ يِف آِل حُمَمَّ
و هــذا احلديــث، وإن مل يذكــر فيــه اســم القائــم، ولكنَّــه خُيــِر عــن حتميــة ظهــوره 

يف آخــر الزمــان، كــا خُيــِر عــن غيبتــه.
وروٰى هــذا احلديــث أيضــًا الطــري يف )دالئــل اإلمامــة( بســند مشــابٍه عــن غــر 

حمّمــد بــن مالــك الغــزاري)92(.
التعريف بالغيبة يف البحث التف�سريي لبع�ش الآيات:

 :) ألــف - يف ســؤال ألُمِّ هــاين مــن اإلمــام الباقــرQ يف تفســر قــول اهلل )عــزَّ وجلَّ
:Qالتكويــر: 15(، قال( Yقِْســُم بِاْلُنَِّس

ُ
fفَال أ

ــتِّنَي  ــنََة ِس ــُه َس ــاِس ِعْلُم ــِن النَّ ــَع َع ــٰى َينَْقطِ ــُه َحتَّ ــُس َنْفَس نِ ــاٌم خَيْ ــٍئ، إَِم ــا ُأمَّ َهانِ »َي
َمــاَن  ْلــَاِء، َفــإِْن َأْدَرْكــِت َذلـِـِك الزَّ ْيَلــِة الظَّ ــَهاِب اْلَواِقــِد يِف اللَّ ، ُثــمَّ َيْبــُدو َكالشِّ وِماَئَتــنْيِ

ــِك«)93(. ْت َعْينُ ــرَّ َق
وروٰى النعــاين هــذا احلديــث عــن ســالمة بــن حمّمــد األرزين الثقــة، وهــو صاحب 
كتــاب )الغيبــة وكشــف احلــرة(. كــا رواه بســنٍد آخــر بــدون أن ُيعــنيِّ لــه رقــًا عــن 
الكلينــي، وباختــالف طفيــف يف املتــن)94(. كــا رواه أيضــًا بــدون ترقيــم وبســنٍد ثالث 

عــن الكلينــي، وباختــالف طفيــف)95(.
ــاًل  ــه خيتلــف قلي وهــذا احلديــث موجــود يف )الــكايف( بنفــس الســند، ولكــن متن
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ــي )رمحهــا اهلل(. ــذي رواه النعــاين عــن الكلين ــن احلديــث ال عــن مت
وروٰى هــذا احلديــث أيضــًا الشــيخ الصــدوق عــن أبيــه وعــن ابــن الوليــد بســنٍد 

آخــر)96(، واختــالف طفيــف يف املتــن.
كا رواه الشيخ الطويسG بسنده يف كتابه )الغيبة()97(.

ب - وروٰى عــيُّ بــن جعفــر، عــن أخيــه اإلمــام موســٰى بــن جعفــرQ، يف تفســر 
 Yتِيُكــْم بِمــاٍء َمعٍِن

ْ
ْصَبــَح ماؤُُكــْم َغــْوراً َفَمــْن يَأ

َ
ْيُتــْم إِْن أ

َ
َرأ

َ
قولــه تعــاىٰل: fقُــْل أ

:Qامللــك: 30(، قــال(
»إَِذا َفَقْدُتْم إَِماَمُكْم، َفَمْن َيْأتِيُكْم بِإَِماٍم َجِديٍد؟«.

رواه النعاين يف )الغيبة( عن الكليني)98( وحمّمد بن مّهام)99(.
ــًا أنَّ أصــل احلديــث مأخــوذ مــن كتــاب )مســائل عــيِّ بــن جعفــر( وحيتمــل قوّي

.)100(

ــل بــن عمــر أنَّــه ســأل اإلمــام الصــادقQ يف تفســر قولــه تعــاىٰل:  ج - عــن املفضَّ
:Qــر: 8(، فقال ثِّ fفَــإِذا نُقِــَر ِف انلَّاقُورYِ )املدَّ

ــِه  ــَت يِف َقْلبِ ــِرِه َنَك ــاَر َأْم ( إِْظَه ــلَّ ــزَّ وج ــإَِذا َأَراَد اهللُ )ع ــَترِتًا، َف ــًا ُمْس ــا إَِمام »إِنَّ ِمنَّ
.») ــلَّ ــزَّ وج ــِر اهللِ )ع ــَر بَِأْم ــَر وَأَم ــًة، َفَظَه ُنْكَت

رواه النعــاين عــن الكلينــي، ورواه الشــيخ الصــدوق)101(، والشــيخ الطــويس)102(، 
والكّشـــي، بإضافــة طفيفة.

ــّي  ــند الك ــا س ــويس، وأمَّ ــيخ الط ــند الش ــابه لس ــدوق مش ــيخ الص ــند الش وس
ــندمها)103(. ــن س ــف ع خيتل

التعريف بالغيبة والتحذير من الفنت:
ر اإلمام الكاظمQ شيعته من الفتن يف زمن الغيبة، فقال: لقد حذَّ

ــُه  ــابِعِ  َفــاهللَ اهللَ يِف َأْدَيانُِكــْم، اَل ُيِزيَلنَُّكــْم َعنَْهــا، َفإِنَّ »إَِذا ُفِقــَد اخلَاِمــُس ِمــْن ُوْلــِد السَّ
اَل ُبــدَّ لَِصاِحــِب َهــَذا اأْلَْمــِر ِمــْن َغْيَبــٍة َحتَّــٰى َيْرِجــَع َعــْن َهــَذا اأْلَْمــِر َمــْن َكاَن َيُقــوُل 
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ــْم  ــْم وَأْجَداُدُك ــَم آَباُؤُك ــْو َعِل ــُه، وَل ــا َخْلَق ــُن اهللُ هِبَ ــَن اهللِ َيْمَتِح ــٌة ِم ــَي حِمْنَ ــَا ِه ــِه، إِنَّ بِ
َبُعــوُه«، َقــاَل: ُقْلــُت: َيــا َســيِِّدي، َمــِن اخلَاِمــُس ِمــْن  يــِن اَلتَّ ِدينــًا َأَصــحَّ ِمــْن َهــَذا الدِّ
، ُعُقوُلُكــْم َتْصُغــُر َعــْن َهــَذا، وَأْحاَلُمُكــْم َتِضيــُق َعــْن  ــابِِع؟ َفَقــاَل: »َيــا ُبنـَـيَّ ُوْلــِد السَّ

مَحِْلــِه، وَلِكــْن إِْن َتِعيُشــوا َفَســْوَف ُتْدِرُكوَنــُه«.
الشــيخ  ورواه  اهلل()104(،  )رمحهــا  الكلينــي  عــن  الغيبــة  يف  النعــاين  رواه 
الصــدوق)105(، والشــيخ الطــويس)106(، واخلــّراز القّمــي)107(، والطــريس)108(، إالَّ أنَّ 
ــد اهلل  ــن عب ــعيد ب ــق س ــن طري ــث ع ــذا احلدي ــي، رووا ه ــاين والكلين ــدا النع ــا ع م

ــي. القّم
التعريف بالغيبة وحراجة الحتفاظ بالدين وكيفيته:

ــم  ــه ُروي عنه ــادقQ أنَّ ــام الص ــه راٍو اإلم ــأل في ــر، يس ــث آخ ــف - ويف حدي أل
:Qــة؟ فقــال ــع يف زمــان الغيب ــة، فــاذا نصن ــأنَّ لصاحــب هــذا األمــر غيب ب

َ َلُكْم«)109(. ِذي َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّٰى ُيَبنيَّ ِل الَّ ُكوا بِاأْلَْمِر اأْلَوَّ »مَتَسَّ
ويرويه النعاين باختالف طفيف يف السند واملتن عن ابن عقدة أيضًا)110(.

ب - ويف حديث آخر عن اإلمام الصادقQ، قال:
ــٍد، َفَأْحبِــْب َمــْن  »... إَِذا َأْصَبْحــَت وَأْمَســْيَت َيْومــًا اَل َتــَرٰى فِيــِه إَِمامــًا ِمــْن آِل حُمَمَّ
ــَرَج  ــِر اْلَف ــَوايِل، واْنَتظِ ــَت ُت ــْن ُكنْ ــُض، وَواِل َم ــَت ُتْبِغ ــْن ُكنْ ــْض َم ، وَأْبِغ ــبُّ ــَت حُتِ ُكنْ

َصَباحــًا وَمَســاًء«)111(.
وبعــد أن نقــل النعــاين هــذا احلديــث عــن ابــن عقــدة، ذكــر لــه ســندًا آخــر عــن 

الكلينــي، ولكــنَّ املتــن املوجــود يف الــكايف خيتلــف عنــه قليــاًل)112(.
كا رواه الشيخ الصدوقG يف )كال الدين(، بسنده، وباختالف طفيف)113(.

ج - ُروي عن عبد اهلل بن سنان، أنَّه قال:
ُتــْم يِف َحــاٍل اَل  Q، َفَقــاَل: »َكْيــَف َأْنُتــْم إَِذا رِصْ َدَخْلــُت َأَنــا وَأيِب َعــَىٰ َأيِب َعْبــِد اهللِ
ِة إاِلَّ َمــْن َدَعــا  ــْرَ َتــَرْوَن فِيَهــا إَِمــاَم ُهــًدى، واَل َعَلــًا ُيــَرٰى؟ َفــاَل َينُْجــو ِمــْن تِْلــَك احلَ
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بُِدَعــاِء اْلَغِريــِق«، َفَقــاَل َأيِب: َهــَذا واهللِ اْلَبــاَلُء، َفَكْيــَف َنْصنَــُع ُجِعْلــُت فِــَداَك ِحينَِئــٍذ؟ 
ــُم  ــَح َلُك ــٰى َيتَِّض ــْم َحتَّ ــَا يِف َأْيِديُك ــُكوا بِ ــُه، َفَتَمسَّ ــْن ُتْدِرَك ــَك وَل ــاَل: »إَِذا َكاَن َذلِ َق

ــُر«)114(. اأْلَْم
ورواه مضافــًا للنعــاين الشــيخ الصــدوق، باختــالف طفيــف وإضافــة)115(. 
ونقلــه الطــريس)116(، والســيِّد ابــن طــاووس)117(، والســيِّد هبــاء الديــن النيــي)118(، 

والنباطــي)119(.
وهنــاك ثــالث روايــات مشــاهبة يف مضامينهــا ملضمــون هــذه الروايــة، خُتــِر عــن 
الصعــاب التــي ســيواجهها الشــيعة عــٰى إثــر فقــدان إمامهــم، وطريقــة اخلــالص مــن 

املشــاكل والفتــن االعتقاديــة، رواهــا النعــاين بأســانيد خمتلفــة)120(.
د - روٰى اليان التّار، عن اإلمام الصادقQ، أنَّه قال:

ــاِد  ــْوِك اْلَقَت ــاِرِط لَِش ــِه َكاخلَ ــا بِِدينِ ــُك فِيَه ــًة، امُلَتَمسِّ ــِر َغْيَب ــَذا اأْلَْم ــِب َه »إِنَّ لَِصاِح
بَِيــِدِه«، ُثــمَّ َأْطــَرَق َمِلّيــًا، ُثــمَّ َقــاَل: »إِنَّ لَِصاِحــِب َهــَذا اأْلَْمــِر َغْيَبــًة، َفْلَيتَّــِق اهللَ َعْبــٌد، 

ــِه«)121(. ــْك بِِدينِ وْلَيَتَمسَّ
وبعــد أن روٰى النعــاين هــذا احلديــث عــن حمّمــد بــن مّهــام، ذكــر لــه ســندًا آخــر 

عــن الكلينــي)122(.
 )124(Gــويس ــيخ الط ــني)123(، والش ــندين خمتلف ــدوقG بس ــيخ الص ــا رواه الش ك

ــّار)125(. ــان الت ــند، عــن الي ــٍر للس ــدون ذك ــي ب ــالح احللب ــو الص ــنده، وأب بس
التعريف بالغيبة يف بيان أقرب حاالت الشيعة إىل اهلل تعاىل:

:Qقال اإلمام الصادق
ــْم، إَِذا  ــوُن َعنُْه ــا َيُك ( وَأْرىَضٰ َم ــلَّ ــزَّ وج ــَن اهللِ )ع ــاُد ِم ــوُن اْلِعَب ــا َيُك ــَرُب َم »َأْق
( ومَلْ َيْظَهــْر َلـــُهْم ومَلْ َيْعَلُمــوا بَِمَكانِــِه، وُهــْم يِف َذلِــَك  ــَة اهللِ )َجــلَّ وَعــزَّ اْفَتَقــُدوا ُحجَّ
ــَرَج  ــوا اْلَف ُع ــا َفَتَوقَّ ــُه، َفِعنَْدَه ــُرُه( واَل ِميَثاُق ــُة اهللِ )َجــلَّ ِذْك ــُه مَلْ َتْبُطــْل ُحجَّ َيْعَلُمــوَن َأنَّ
ــِه إَِذا  ــَىٰ َأْعَداِئ ( َع ــلَّ ــزَّ وج ــُب اهللِ )ع ــوُن َغَض ــا َيُك ــدَّ َم ــإِنَّ َأَش ــاًء، َف ــًا وَمَس َصَباح
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ــَة اهللِ َفَلــْم َيْظَهــْر َلـــُهْم، وَقــْد َعِلــَم اهللُ َأنَّ َأْولَِيــاَءُه اَل َيْرَتاُبــوَن، وَلــْو َعِلــَم  اْفَتَقــُدوا ُحجَّ
.»... ــنْيٍ ــَة َع ــْم َطْرَف ــُه َعنُْه َت ــَب ُحجَّ ــا َغيَّ ــوَن َم ــْم َيْرَتاُب ُ َأنَّ

ــنٍد  ــا رواه بس ــيG)126(، ك ــن الكلين ــني ع ــندين خمتلف ــة بس ــاين يف الغيب رواه النع
ــام)127(. ــن مّه ــد ب ــن حمّم ــر ع آخ

ونقلــه الشــيخ الصــدوقG بســندين)128(، ونقلــه الشــيخ الطــويسG بســنٍد 
واحــد)129(، وذكــره الطــريسG بســندين)130(.

التعريف بالغيبة وذكر كالم صاحب األمر فيها:
روي عن اإلمام الباقرQ، أنَّه قال:

ــا ِخْفُتُكــْم  ــًة َيُقــوُل فِيَهــا: fَفَفــَررُْت ِمنُْكــْم لَمَّ ــِر َغْيَب »إِنَّ لَِصاِحــِب َهــَذا اأْلَْم
ــلَِنY ]الشــعراء: 21[«. ــَن الُْمرَْس ــِي ِم ــَب ِل َرّبِ ُحْكمــاً وََجَعلَ فَوََه

ــن  ــد ب ــن حمّم ــه ع ــه يف مضمون ــا روٰى مثل ــدة)131(، ك ــن عق ــن اب ــاين ع رواه النع
ــن يونــس)133(. ــد اهلل ب ــن عب ــد الواحــد ب مّهــام)132( وعب

ــام  ــن مّه ــد ب ــق حمّم ــن طري ــن( ع ــال الدي ــدوقG يف )ك ــيخ الص ــا رواه الش ك
ــاين)134(. ــحاق الطالق ــن إس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــطة حمّم بواس

: التعريف بالغيبة يف أحاديث حضور صاحب األمرQ يف موسم احلجِّ
ألف - روٰى عبيد بن زرارة، عن اإلمام الصادقQ، أنَّه قال:

اُهُم واَل َيَرْوَنُه«. »َيْفِقُد النَّاُس إَِماَمُهْم، َيْشَهُد امَلَواِسَم، َفَرَ
روٰى النعــاين هــذا احلديــث يف )الغيبــة(، عــن الكلينــيG)135(. كــا رواه الشــيخ 
الصــدوقG بثالثــة أســانيد خمتلفــة)136(، وباختــالف طفيــف يف املتــن. ورواه الشــيخ 

ــد)137(. ــنٍد واح الطويسG بس
ــارف( ــب املع ــي يف )تقري ــالح احللب ــن أيب الص ــث كلٌّ م ــذا احلدي ــل ه ــا نق ك
)138(، والطــري بســندين يف )دالئــل اإلمامــة()139(، وعــيِّ بــن يونــس النباطــي بســنٍد 

ــٍد)140(. واح
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ــد بــن مّهــام، باختــالف طفيــف وإفاضــة)141(، وعــن  كــا رواه النعــاين عــن حمّم
الكلينــيG)142( وعبــد الواحــد بــن عبــد اهلل)143( أيضــًا.

:Qالتعريف بالغيبة يف اإلخبار عن زمان ظهور إمام العر
:Qقال اإلمام الصادق

، ُثــمَّ ُيْظِهــُر  َمــاَم َمَكُثــوا ســنينًا ]ِســننِيَ [ اَل َيــْدُروَن َأّيــًا ِمــْن َأيٍّ »إَِذا َفَقــَد النَّــاُس اإْلِ
( هلـُـْم َصاِحَبُهــْم«)144(. اهللُ )عــزَّ وجــلَّ

ففــي هــذا احلديــث تصـــريح بأنَّ ظهــور اإلمــام املهــديQ، يكــون بعــد دورة من 
.Qاحلــرة واضطــراب النــاس يف زمــن غيبتــه

: التعريف بالغيبة يف أحاديث ظهورهQ بصورة شابٍّ
روٰى عيُّ بن أيب محزة، عن اإلمام الصادقQ، أنَّه قال:

ــُت  ــًا، اَل َيْثُب ــُه َيْرِجــُع إَِلْيِهــْم َشــاّبًا ُموفِق ــاُس، أِلَنَّ ــُم أَلَْنَكــَرُه النَّ ــاَم اْلَقاِئ ــْد َق ــْو َق »َل
ل«)145(. رِّ اأْلَوَّ ــذَّ ــُه يِف ال ــَذ اهللُ ِميَثاَق ــْد َأَخ ــْن َق ــِه إاِلَّ َم َعَلْي

وذكره الشيخ الطويسG يف )الغيبة( بسنده)146(.
التعريف بالغيبة يف أحاديث الرتغيب باإلنفاق قبل فقدان املحتاج:

عن اإلمام الصادقQ، قال:
ــِذي َفَلــَق احلَبَّــَة وَبــَرَأ النََّســَمَة، َلَيْأتـِـنَيَّ َعَلْيُكــْم  وا وَتَرامَحُــوا، َفــَو الَّ »َتَواَصُلــوا وَتَبــارُّ
 Qــِه َمْوِضعــًا )َيْعنـِـي اَل َيِــُد ِعنـْـَد ُظُهــوِر اْلَقاِئِم َوْقــٌت اَل َيِــُد َأَحُدُكــْم لِِدينـَـاِرِه وِدْرمَهِ
ــِه«، َفُقْلــُت:  َمْوِضعــًا َيْصـــِرُفُه فِيــِه(، اِلْســتِْغنَاِء النَّــاِس مَجِيعــًا بَِفْضــِل اهللِ وَفْضــِل َولِيِّ
ــٰى َيُكــوُن َذلـِـَك؟ َفَقــاَل: »ِعنـْـَد َفْقِدُكــْم إَِماَمُكــْم، َفــاَل َتَزاُلــوَن َكَذلـِـَك َحتَّــٰى َيْطُلــَع  وَأنَّ

ــْمس ...«)147(. َعَلْيُكــْم َكــَا َتْطُلــُع الشَّ
ــن  ــك، ع ــن مال ــد ب ــن حمّم ــداذ، ع ــن مابن ــد ب ــم أمح ــاء اس ــاين، ج ــند النع ويف س

ــن ســنان. ــد ب حمّم
ــال  ــنان ب ــن س ــد ب ــن حمّم ــروي ع ــد ي ــإنَّ أمح ــوار( ف ــار األن ــند )بح ــا يف س وأمَّ

ــطة. واس
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النتيجة:
ــالمي  ــر اإلس ــة يف الفك ل رة ومتأصِّ ــذِّ ــت متج ــة، كان ــة واملهدويَّ ــألة الغيب إنَّ مس
ــا  ــة هب ــلمني مأنوس ــان املس ــت أذه ، وكان ــاصٍّ ــكل خ ــيعيِّ بش ــر الش ــة، والفك عامَّ
ــة الــواردة فيهــا. وحــدود بحثنــا، حتقيقنــا  ــة والعلويَّ باعتبــار وجــود الروايــات النبويَّ
يف دراســة أحاديــث الغيبــة كانــت مقتصـــرة عــٰى أحاديــث البــاب العــارش مــن أبواب 

.Gــاين ــة( للنع ــاب )الغيب كت
ــًا وجــود التواتــر املعنــويِّ يف  بــة أعــاله، يظهــر لنــا جلّي واســتنادًا لأحاديــث املبوَّ

روايــات الغيبــة.
والروايــات التــي ذكرناهــا، مأخــوذة مــن الكتــب واألُصــول التــي كتبهــا علــاء 

ــاين والثالــث للهجــرة. ل والث القــرن األوَّ
ــة الشــيعةK قــد ذكــروا، ويف مناســبات خمتلفــة، مســألة الغيبــة يف ضمــن  إنَّ أئمَّ

اإلجابــة عــن أســئلة الشــيعة، أو هــم الذيــن بــادروا إىٰل ذكرهــا للتعريــف هبــا.
ــة األطهــارK، يف معــرض احلديــث عــن  واحلديــث عــن الغيبــة يف روايــات أئمَّ
ــة، يف  ــن احلجَّ ــوِّ األرض م ــدم خل ــة بع ــنَّة اإلهليَّ ــان السُّ ــة، يف بي ــة أئمَّ ــهاد ثالث استش
تعريــف معنــٰى الغيبــة، يف البحــث التفســري لبعــض آيــات القــرآن الكريــم وربطهــا 
ــل  ــان قب ــاق واإلحس ــة باإلنف ب ــث املرغِّ ــالل األحادي ــن خ ــة اهللQ، وم ــة حجَّ بغيب
ــث  ــرض احلدي ــم، ويف مع ــرة النَِّع ــه لوف ــق علي ــن ينف ــق م ــد املنف ــوم ال ي ــأيت ي أن ي
ــن  ــن فت ــر م ــني التحذي ــره، وح ــام وأم ــم اإلم ــهار باس ــن اإلش ــيعة ع ــي الش ــن ن ع
زمــان الغيبــة، ويف اإلخبــار عــن عــدم وجــود فصــل زمــاين بــني إمامــة إمــام وإمامــة 
ــان  ــر والزم ــام العصـ ــور إم ــان ظه ــن زم ــارات ع ــن اإلخب ــق، وضم ــام الالح اإلم
)أرواحنــا فــداه(، ويف بيــان كيفيــة مواجهــة الصعــاب واملشــكالت العقديــة يف زمــان 
 Qالغيبــة، وحــني بيــان أقــرب حــاالت الشــيعة إىٰل اهلل تعــاىٰل، ووقــت تشــبيه القائــم
 ،Nباألنبيــاء، وحــني بيــان خصائــص الغيبــة باعتبارهــا مــن عالئــم قائــم آل حمّمــد
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ــن  وحــني توضيــح ورفــع الشــبهات العقائديــة عنــد الشــيعة، ويف احلديــث عــن التديُّ
يف زمــن الغيبــة وكيفيــة املحافظــة عــٰى الديــن يف تلــك الفــرتة، ويف بيــان كالم صاحب 
ــي كانــت يف  ــنَن الت ــة مــن السُّ ــة، ويف احلديــث عــن أنَّ الغيب األمــرQ يف زمــن الغيب
األنبيــاء، ويف بيــان ظهــور قائــم آل حمّمــد بصــورة شــابٍّ رشــيٍد، كلُّ ذلــك يــدلُّ عــٰى 

وجــود التواتــر املعنــوي يف أمــر الغيبــة.
عــاء عــدم التعريــف بالغيبــة، وعــدم معرفــة مقولــة  فعــٰى هــذا األســاس، فــإنَّ ادِّ
ــة  ــن األدلَّ د ع ــرَّ ــل وجم ــاء باط ع ــكريQ، ادِّ ــام العس ــهاد اإلم ــد استش ــة إالَّ بع الغيب

ــة. العلمي
واإلشــكال الــذي كان قائــًا عنــد الشــيعة يف زمــن احلــرة، هــو عــدم التفاهتــم إىٰل 
روايــات الغيبــة وتعيــني مصداقهــا. فالبحــث يف قضيَّــة اإلمــام الغائــب كان مطروحــًا 
ــار  ــك األخب ــون تل ــوا يعرف ــرواة كان ــيعة، وإنَّ ال ــات الش ــة يف رواي ــنوات طويل لس

ــث. واألحادي
والروايــات املذكــورة يف كتــاب )الغيبــة( للنعــاين هــي غيــض مــن فيــض أحاديث 
ــه ال  ــث، ولكنَّ ــذه األحادي ــه هل ــس كتاب ــص مُخ ــد خصَّ ــاين وإن كان ق ــة، والنع الغيب
عــي بأنَّــه مجــع كلَّ األحاديــث الــواردة يف هــذا املجــال. فهــذا العــامل الشــيعي يقــول  يدَّ

يف آخــر البــاب العــارش مــن كتابــه:
)هــذا آخــر مــا حضـــرين مــن الروايــات يف الغيبــة، وهــو يســر مــن كثــر ممَّــا رواه 

النــاس ومحلــوه، واهلل ويلُّ التوفيــق()148(.
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ــة يف قــم، ُأســتاذ مســاعد  س يف احلــوزة العلمي 1.  مــدرِّ

ســني/ طهــران. ــة املدرِّ ــة تربي يف كّلي

2.  عضو اهليأة العلمية يف كّلية آزاد فسا.

3.  الغيبة: 24.

ة وإحياء الدين: 60. 4.  املهدويَّ

5.  نفس املصدر: 121. 

6.  الغيبة/ النعاين: 2 - 22.

7.  نفس املصدر: 23.

8.  نفس املصدر: 29.

9.  كال الدين 1: 4 - 6.

10.  الرّد عٰى شبهات أمحد الكاتب: 385.

11.  مكتب در فرآيند تكامل: 9.

.40 :Q12.  گفتارهايي پرامون إمام زمان

225؛  األثــر:  كفايــة  316؛   :1 الديــن  كــال    .13

ــورٰى 2: 230؛  ــالم ال ــة 3: 328؛ إع ــف الغمَّ كش

.10  :2 االحتجــاج 

14.  التنبيه: 93 و94، نقاًل عن كال الدين.

15.  كال الدين 1: 19.

ر الفكر السيايس الشيعي: 182 و183. 16.  تطوُّ

17.  منتخب األثر: 304 - 311/ ح 136.

18.  نفس املصدر: 243 - 246/ ح 214.

19.  نفس املصدر: 247 - 250/ ح 192.

20.  نفس املصدر: 251 - 253/ ح 107.

21.  نفس املصدر: 259 و260/ ح 160.

22.  نفس املصدر: 265 - 267/ ح 185.

23.  نفس املصدر: 268 - 270/ ح 103.

24.  نفس املصدر: 273 و274/ ح 99.

25.  نفس املصدر: 276 - 278/ ح 98.

26.  نفس املصدر: 279 - 281/ ح 95.

27.  نفس املصدر: 282 و283/ ح 90.

28.  نفس املصدر: 284/ ح 90.

29.  نفس املصدر: 285 - 290/ ح 146.

30.  نفس املصدر: 353 - 356/ ح 14.

31.  نفس املصدر: 312 - 315/ ح 10.

32.  نفس املصدر: 316 - 329/ ح 91.

33.  نفس املصدر: 390 - 392/ ح 25.

34.  الــرّد عــٰى شــبهات أمحــد الكاتــب: 394 - 453؛ 

.165 - 139 :Qيف رحــاب اإلمــام املهــدي

35.  مكتب در فرآيند تكامل: 123 - 129.

ر الفكر السيايّس الشيعّي: 128. 36.  تطوُّ

37.  الغيبة: 30 - 32.

38.  الغيبة/ النعاين: 30.

39.  نفس املصدر: 170/ ح 6.

ــكايف 1: 337/ ح  ــدر: 167/ ح 6؛ ال ــس املص 40.  نف

.5

41.  الغيبة: 171/ ح 6؛ الكايف 1: 342/ ح 29.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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42.  رجال النجايش: 83/ رقم الرتمجة 199.

43.  الكايف 1: 342.

44.  الغيبة: 182 و183/ ح 19 و20.

ــكايف 1: 338/  ــدر: 183/ ح 21؛ ال ــس املص 45.  نف

ح 9.

46.  الكايف 1: 340/ ح 18.

47.  الغيبة: 192/ ح 37.

ــكايف 1: 340/  ــدر: 194/ ح 41؛ ال ــس املص 48.  نف

ح 16.

49.  تقريب املعارف: 432.

50.  الغيبــة: 194/ ح 42؛ الــكايف 1: 340/ ح 15. 

ــم )10/ ص 338(. ــث رق ــه حدي ــب من وقري

51.  الغيبة/ الطويس: 160 و161.

52.  الغيبة: 171/ ح 7.

ــكايف 1: 342/ ح  ــدر: 172/ ح 7؛ ال ــس املص 53.  نف

.26

54.  كال الدين: 325/ ح 2.

55.  تقريب املعارف: 432.

56.  الغيبة: 172/ ح 8.

ــكايف 1: 341/ ح  ــدر: 173/ ح 9؛ ال ــس املص 57.  نف

.25

58.  تقريب املعارف: 432.

59.  الغيبة: 173/ ح 10.

ــكايف 1:  ــدر: 192 و193/ ح 38؛ ال ــس املص 60.  نف

341/ ح 21.

61.  الغيبة: 143 و144/ ح 2.

ــكايف 1: 338/  ــدر: 158/ ح 17؛ ال ــس املص 62.  نف

ح 8.

63.  الغيبة: 157/ ح 15.

64.  نفس املصدر: 157 و158/ ح 16.

65.  الغيبة: 166 و167/ ح 4.

 336 الــكايف 1:  املصــدر: 167/ ح 4؛  نفــس    .66

.4 ح  و337/ 

علــل  ح11؛   /5 بــاب   /144 الديــن:  كــال    .67

.3 ح   /179 بــاب   /244  :1 الرشائــع 

68.  تقريب املعارف: 430.

69.  دالئل اإلمامة: 531 و532.

70.  إعالم الورٰى بأعالم اهلدٰى 2: 236 و237.

71.  الغيبة: 167 و168/ ح 5.

72.  كــال الديــن: 329/ بــاب 32/ ح 11. وكــذا يف: 

326/ بــاب 32/ ح 6.

73.  تقريب املعارف: 431. 

74.  الغيبة: 185/ ح 27.

75.  نفس املصدر: 153/ ح 9.

ــكايف 1:  ــدر: 154 و155/ ح 10؛ ال ــس املص 76.  نف

336/ ح 3.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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77.  الغيبة/ الطويس: 337 و338/ ح 285.

78.  كال الدين: 347/ ح 35. 

79.  دالئل اإلمامة: 532 و533.

80.  الغيبة: 175/ ح 2؛ الكايف 1: 340/ ح 19.

81.  تقريب املعارف: 431.

82.  الغيبة: 175 و176/ ح 3.

83.  نفس املصدر: 176/ ح 5.

84.  الغيبة/ الطويس: 161 و162/ ح 120.

85.  الغيبة: 176 و177/ ح 6.

86.  الغيبة/ الطويس: 423 و424/ ح 407.

87.  الغيبة: 177 و178/ ح 7.

88.  دالئل اإلمامة: 535.

89.  الغيبة: 178/ ح 8.

90.  نفس املصدر: 178/ ح 9.

91.  نفس املصدر: 143/ باب 10/ ح 1.

92.  دالئل اإلمامة: 534 و535.

93.  الغيبة: 151/ ح 6.

ــكايف 1: 341/ ح  ــدر: 151/ ح 6؛ ال ــس املص 94.  نف

.22

ــكايف 1: 341/ ح  ــدر: 152/ ح 7؛ ال ــس املص 95.  نف

.23

96.  كال الدين: 324 و325/ باب 32/ ح 1.

97.  الغيبة/ الطويس: 159/ ح 116. 

98.  الغيبة: 181/ ح 17؛ الكايف 1: 339/ ح 14. 

99.  نفس املصدر: 181/ ح 17.

100.  مســائل عــيِّ بــن جعفــر: 327/ ح 815. وفيــه: 

ــام  ــم بإم ــن يأتيك ــم فم ــم إمامك ــاب عنك »إذا غ

ــد؟«. جدي

101.  كال الدين: 349/ باب 33/ ح 42.

102.  الغيبة/ الطويس: 164/ ح 126.

103.  اختيار معرفة الرجال 2: 437/ الرقم 338.

104.  الغيبة: 154/ ح 11؛ الكايف 1: 336/ ح 2.

وفيــه:   ،1 ح  و360/   359 الديــن:  كــال    .105

)تضعــف( بــدل )تصغــر(؛ علــل الرشائــع 1: 

.4 ح   /244

106.  الغيبة/ الطويس: 166 و167/ ح 128.

107.  كفاية األثر: 268 و269.

108.  إعــالم الــورٰى بأعــالم اهلــدٰى: 239. وفيــه: )يــا 

أخــي( بــدل )يــا بنــي(.

109.  الغيبة: 162/ ح 5. 

110.  نفس املصدر: 161/ ح 2. 

111.  نفس املصدر: 161/ ح 3.

ــكايف 1: 342/  ــدر: 161/ ح 3؛ ال ــس املص 112.  نف

ح 28.

113.  كال الدين: 348/ ح 37.

114.  الغيبة: 161 و162/ ح 4.
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115.  كال الدين 2: 351/ ح 49.

116.  إعالم الورٰى بأعالم اهلدٰى 2: 238. 

117.  مهج الدعوات: 332.

118.  منتخب األنوار املضيئة: 151.

119.  الــراط املســتقيم إىٰل مســتحّقي التقديــم 2: 

.228

120.  الغيبة: 162 و163/ ح 6 - 8.

121.  نفس املصدر: 174/ ح 11.

ــكايف 1: 335  ــدر: 174/ ح 11؛ ال ــس املص 122.  نف

و336/ ح 1.

123.  كال الدين: 343/ ح 25.

124.  الغيبة/ الطويس: 455/ ح 465.

125.  تقريب املعارف: 432. 

126.  الغيبة: 165/ ح 2؛ الكايف 1: 333/ ح 1.

127.  نفس املصدر: 165/ ح 1.

128.  كال الدين: 337 و338/ ح 10. 

129.  الغيبة/ الطويس: 457/ ح 468.

130.  إعالم الورٰى بأعالم اهلدٰى: 235 و236. 

131.  الغيبة: 179/ ح 10.

132.  نفس املصدر: 179 و180/ ح 11.

133.  نفس املصدر: 180/ ح 12.

134.  كال الدين 1: 238/ ح 10.

135.  الغيبــة: 181/ ح 14؛ الــكايف 1: 337/ ح 6. 

ــم(. ــم( ال )املواس ــهد املوس ــكايف: )يش ويف ال

136.  كــال الديــن: 346/ ح 33. وفيــه: )املوســم( ال 

)املواســم(.

137.  الغيبة/ الطويس: 161/ ح 119. 

138.  تقريب املعارف: 432. 

139.  دالئل اإلمامة: 482. 

140.  الــراط املســتقيم إىٰل مســتحّقي التقديــم 2: 

.228

141.  الغيبة: 180/ ح 13. 

142.  نفــس املصــدر: 180 و181/ ح 16؛ الــكايف 1: 

339/ ح 12.

143.  نفس املصدر: 181/ ح 15. 

144.  نفس املصدر: 160 و161/ ح 1.

145.  نفس املصدر: 194/ ح 43، و219/ ح 20.

146.  الغيبة/ الطويس: 420/ ح 398.

147.  الغيبة: 152 و153/ ح 8. 

148.  الغيبة: 199.
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1 - األبــواب )الرجــال(: أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن 

الطــويس/ النجــف/ احليدريــة/ 1381هـ.

ــن أيب  ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أمح ــو منص ــاج: أب 2 - االحتج

ــىٰض/ 1403هـــ. ــهد/ املرت ــريس/ مش ــب الط طال

3 - اختيــار معرفــة الرجــال: حمّمــد بــن عمــر بــن 

عبــد العزيــز الكّشـــي/ مشــهد/ جامعــة مشــهد/ 

1348ش.

ــل  ــّي الفض ــو ع ــدٰى: أب ــالم اهل ــورٰى بأع ــالم ال 4 - إع

بــن حســن بــن الفضــل الطــريس/ قــم/ دار 

ــة/ 1390هـــ. ــالمية/ ط الثالث ــب اإلس الكت

وعاصفــة  اإلثبــات  بــني   Qاملهــدي اإلمــام   -  5

الشــبهات: الســيِّد وايل الزامــي/ بــروت/ دار 

1427هـــ. األُوىٰل/  ط  العــريب/  اخلليــج 

ســامي  الكاتــب:  أمحــد  شــبهات  عــٰى  الــرّد   -  6

ــوار  ــم/ أن ــي/ ق ــارص الربيع ــة: ن ــدري/ ترمج الب

1380ش. األُوىٰل/  ط  اهلــدٰى/ 

 :Q7 - التأريــخ الســيايس لغيبــة اإلمــام الثــاين عشـــر

جاســم حســني/ ترمجــة: حمّمــد تقــي آيــة اللهــي/ 

طهــران/ أمــر كبــر/ ط الثالثــة/ 1385ش.

ــة  ــورٰى إىٰل والي ــن الش ــيعي م ــر الش ر الفك ــوُّ 8 - تط

الفقيــه: أمحــد الكاتــب/ بــروت/ دار اجلديــد/ ط 

1998م. األُوىٰل/ 

ــن  ــم الدي ــن نج ــن ب ي ــي الدِّ ــارف: تق ــب املع 9 - تقري

بــن عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن حمّمــد أبــو الصــالح 

احللبــي/ قــم/ انتشــارات اإلســالمي/ 1404هـــ.

ــر  ــن جري ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــة: أب ــل اإلمام 10 - دالئ

بــن رســتم الطــري اآلمــي املازنــدراين/ قــم/ دار 

ــخ. ــدون تأري ــات/ ب ــر للمطبوع الذخائ

11 - الرجــال )فهرســت أســاء مصنِّفــي الشــيعة(: أبــو 

العّبــاس أمحــد بــن عــيِّ بــن أمحــد النجــايش/ قــم/ 

ســة النــرش اإلســالمي/ 1407هـ. مؤسَّ

أمحــد  شــبهات  عــي  الــرّد  وردود:  شــبهات   -  12

البيــت ووجــود  أهــل  إمامــة  الكاتــب حــول 

ــم/  ــدري/ ق ــامي الب ــيِّد س ــر: الس ــديِّ املنتظ امله

1421هـــ. الثالثــة/  ط  مؤلِّــف/ 

ــّي  ــم: ع ي التقدي ــتحقِّ ــتقيم إيل مس ــراط املس 13 - الصـ

بــن يونــس النباطــي البيــايض/ تصحيــح وتعليــق: 

ــة  ــدري/ املكتب ــط احلي ــودي/ م ــر البهب ــد باق حمّم

ــة. ــار اجلعفري ــاء اآلث ــة إلحي املرتضوي

14 - علــل الرشائــع: حمّمــد بــن عــيِّ بــن بابويــه 

بــدون  الــداوري/  مكتبــة  قــم/  الصــدوق/ 

تأريــخ.

إبراهيــم  بــن  ابــن أيب زينــب حمّمــد  الغيبــة:   - 15

النعــاين/ حتقيــق: عــّي أكــر الغفــاري/ طهــران/ 

ــدوق/ 1397هـــ. الص ــة  مكتب

ــن  ــن احلس ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــة: أب ــة للحجَّ 16 - الغيب

الطــويس/ قــم/ املعــارف اإلســالميَّة/ ط األُوىٰل/ 

1411هـ.
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17 - الفهرســت: الشــيخ أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن 

الطــويس/ النجــف/ املكتبــة املرتضويــة.

ــم  ــد الرحي Q: عب ــديِّ ــام امله ــاب اإلم 18 - يف رح

مبــارك/ مشــهد/ جممــع البحــوث اإلســالميَّة/ ط 

1426هـ. األُوىٰل/ 

19 - الــكايف: حمّمــد بــن يعقــوب الكلينــي/ طهــران/ 

ــة/ 1365ش. ــالميَّة/ ط الرابع ــب اإلس دار الكت

ــن  ــّي ب ــةK: ع ــة األئمَّ ــة يف معرف ــف الغمَّ 20 - كش

ــة بنــي هاشــمي/  عيســـٰى اإلربــي/ تريــز/ مكتب

1381ش.

ــة االثنــي عشـــر:  21 - كفايــة األثــر يف نــصِّ األئمَّ

ــدار/  ــم/ بي ــي/ ق ــّراز القّم ــد اخل ــن حمّم ــّي ب ع

1401هـــ.

22 - كــال الديــن: حمّمــد بــن عــيِّ بــن بابويــه القّمــي/ 

الثانيــة/  ط  اإلســالميَّة/  الكتــب  دار  قــم/ 

1395هـــ.

بابويــه  بــن  عــيِّ  بــن  الديــن: حمّمــد  كــال   -  23

الصــدوق/ ترمجــة: منصــور پهلــوان/ مســجد 

1382ش. الثانيــة/  ط  مجكــران/  س  مقــدَّ

24 - مقــاالت حــول إمــام العصـــرQ: ســيِّد حســن 

ط  معــارف/  نيــك  طهــران/  زاده/  افتخــار 

1377ش. الرابعــة/ 

ســة آل  25 - املســائل: عــّي بــن جعفــرQ/ قــم/ مؤسَّ

البيــتK/ ط األُوىٰل/ 1409هـ.

يس  26 - مكتــب در فرآينــد تكامــل: ســيِّد حســني املــدرِّ

ط  پنــاه/  ايــزد  هاشــم  ترمجــة:  الطباطبائــي/ 

1385ش. الثانيــة/ 

27 - منتخــب األنــوار املضيئــة: ســيِّد هبــاء الديــن عــّي 

بــن عبــد الكريــم النيــي/ قــم/ 1401هـ.

28 - منتخــب األثــر يف اإلمــام الثــاين عشـــرQ: لطف 

ــيِّدة  ــة الس س ــم/ مؤسَّ ــگاين/ ق ــايف الگلپاي اهلل الط

معصومــةP/ ط األُوىٰل/ 1419هـــ.

ــن  ــيِّ ب ــن ع ــيِّد ريض الدي ــوات: الس ــج الدع 29 - مه

ــنائي. ــه س ــاووس/ كتابخان ــن ط ــٰى ب موس

ــة وإحيــاء الديــن: عبــد الكريــم رسوش/  30 - املهدويَّ

ــة آفتــاب/ رقــم 12/ 1380ش. جملَّ
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املقّدمة:
استشــهد اإلمــام احلســن العســكري Q ســنة )260هـــ()1(، ومل يطَّلــع أحــٌد علــٰی 

ة معــدودة مــن ثقــاة أصحابــه ومواليــه. َوَلــِده اإلمــام املهــدي Q إالَّ عــدَّ
فقــد نقــل احلســن بــن موســٰی النوبختــي وســعد بــن عبــد اهلل األشــعري، اللــذان 
عــارصا تلــك الرهــة مــن التأريــخ، أنَّ الشــيعة يف ذلــك العصـــر مل ُييــزوا ألنفســهم 
ــة، خوفــًا علــٰی  ــة املهدويَّ احلديــث حــول اإلمــام الغائــب Q، وال البحــث يف القضيَّ

أرواحهــم مــن اخلطــر املحــدق هبــم علــٰی الــدوام)2(.
ولكــن، وبمــرور الزمــان، وانتشــار املذهــب اإلمامــّي بــني املســلمني، بــدأ عــدد 

املعتقديــن باإلمــام املهــدي Q وغيبتــه عــن األنظــار يــزداد شــيئًا فشــيئًا.
ــارات  ــرت اإلث ــر، وكث ــذا األم ــني هل ــدد املخالف ــرٰی، ازداد ع ــة ُأخ ــن جه وم
ــة، وهــو مــا يظهــر لنــا واضحــًا مــن خــالل مطالعــة الكتــب  املغرضــة حــول املهدويَّ
فــات يف القــرون الالحقــة لتلــك احلقبــة. وقــد كان القــرن اخلامــس إلــٰی القــرن  واملؤلَّ

ــدور مــن أدوار الفكــر املهــدوّي. ــة مقاطــع هــذا ال الســابع اهلجــري، مــن مجل
ــب،  ــذه الكت ــٰی ه ــًا عل ــرورًا رسيع ــنمرُّ م ــر، س ــذا األم ــٰی ه ــر عل ــّرف أكث وللتع

ــة. ــا املهمَّ ــض موضوعاهت ــد بع ــاًل عن ــف قلي ونتوقَّ

الآثار املهدوّية من الن�سف الثاين من القرن اخلام�ش
اإىل الن�سف الثاين من القرن ال�سابع الهجري

السّيد عي احلسيني
ترمجة: السيد جالل املوسوي
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1 - كتاب املقنع يف الإمامة:
ذآبادي. تأليف الشيخ اجلليل عبيد اهلل بن عبد اهلل السُّ

ــذآبادي  ليــس بــني أيدينــا الكثــر حــول حيــاة الشــيخ عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل السُّ
ــف كتــاب )املقنــع يف اإلمامــة(، وهــو مــن أعــالم القــرن اخلامــس اهلجــري، إالَّ  مؤلِّ
مــا ذكــره ابــن شهرآشــوب )558هـــ( يف كتابــه )معــامل العلــاء(، حيــث يقــول: عبيــد 
ــذآبادي، لــه )عيــون البالغــة يف ُأنــس احلاضـــر ونقلة املســافر( أو  اهلل بــن عبــد اهلل السُّ

)املقنــع يف اإلمامــة(.
وقــد صــار كالم ابــن شهرآشــوب هــذا مصــدرًا لعلــاء الرجــال وُكّتــاب الفهارس 

ــذآبادي أكثــر ممَّــا ذكــره ابن شهرآشــوب. فيــا بعــد، فلــم يذكــروا يف السُّ
ولــذا، ليــس يف أيدينــا معلومــات دقيقــة وموثَّقــة عــن تأريــخ والدة وســنة وفــاة 
ــه كان معاصـــرًا لشــيخ الطائفــة الطــويس )رمحه  ــذآبادي، وال يســعنا إالَّ القــول بأنَّ السُّ
ة  اهلل(، ألنَّ ابــن شهرآشــوب ذكــر اســم هــذا العلــم يف كتابــه )معــامل العلاء(، وهــو تتمَّ
ــذآبادي( كان  ــٌل لكتــاب فهرســت الشــيخ الطويس. ومــن هنــا نســتنتج أنَّ )السُّ ومكمِّ

معــارصًا للشــيخ الطــويس، ولكــنَّ الشــيخ مل يذكــره يف الفهرســت)3(.
وهــذا الكتــاب )املقنــع يف اإلمامــة( وكــا يظهــر مــن عنوانــه يــدور حــول اإلمامــة، 
ــة اإلمامــة، منافــع  ــن البحــث يف ماهيَّ مــة وعشـــر فصــول، تتضمَّ وحيتــوي علــٰی مقدَّ
ــة يف أمــر اإلمامة،  وجــود اإلمــام، الشـــرائط الــالزم توّفرهــا يف اإلمــام، اختــالف األُمَّ

.Q ومباحــث ُأخــرٰی يف خصــوص إمامــة أمــر املؤمنــني عــّي بــن أيب طالــب
ويتنــاول املؤلِّــف يف الفصلــني األخريــن مســألة إمامــة املهــدي Q بالبحــث، ففي 
ــًة إلــٰی وجــوب وجــود النــصِّ علــٰی اإلمــام، ووجــوب  الفصــل التاســع يشــر بداي
اتِّصافــه بالعصمــة، وأنَّ إمامــة أمــر املؤمنــني عــّي بــن أيب طالــب Q كانــت مســتندة 
إلــٰی النصــوص الــواردة فيهــا مــن ِقَبــل رســول اهلل N، وأنَّ إمامــة اإلمــام احلســن بن 
حة يف النــصِّ الــوارد عليــه مــن ِقَبــل أمــر املؤمنــني Q ومــن  عــّي Q كانــت مصـــرَّ
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ِقَبــل رســول اهلل N، وهكــذا إمامــة اإلمــام احلســني Q منصوصــة مــن ِقَبــل رســول 
اهلل N واإلمــام عــّي بــن أيب طالــب واإلمــام احلســن بــن عــّي L، وهكــذا حــال 
ــة مــن ولــد احلســني K حتَّــٰی اإلمــام الثــاين عشـــر، وإنَّ إمامــة كلِّ واحٍد  ســائر األئمَّ
مــن هــؤالء األطهــار كانــت منصوصــة عليهــا مــن ِقَبــل مــن ســبقه مــن املعصومــني.

:Q ويقول يف خصوص إمامة اإلمام الثاين عرش
ــني...،  ــم أمجع ــوات اهلل عليه ــح صل ــف الصال ــده اخلََل ــٰی َوَل ــن عل ــصَّ احلس )ون
فلــاَّ أدركتــه الوفــاة Q فجمــع شــيعته وأخرهــم أن ولــده اخللــف صاحــب األمــر 
ــه  ــفر بين ــه، والس ــو باب ــه، وه ــري وكيل ــعيد العم ــن س ــان ب ــد عث ــا حمّم Q، وأنَّ أب

ــه(. ــه حاجــة يقصــده كــا كان يقصــده يف حيات وبــني شــيعته، فمــن كانــت ل
ــّواب األربعــة، وُيعــرِّ عنهــم بلفــظ )بــاب(،  ــف علــٰی ذكــر الن ــّم يعطــف املؤلِّ ث
 ،Q بــه اإلمــام احلســن العســكري هلــم عثــان بــن ســعيد العمــري، والــذي نصَّ وأوَّ
وأودع أهلــه وعيالــه عنــده، ولـــاَّ قربــت وفــاة عثــان بــن ســعيد العمــري أوصــٰی 
وبأمــر مــن اإلمــام املهــدي Q إلــٰی ولــده حمّمــد بــن عثــان، كنائــب خــاصٍّ لإلمــام 

.Q ــدي امله
ــام  ــن اإلم ــٍر م ــٰی بأم ــري أوص ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــاة حمّم ــني وف وح
املهــدي Q إلــٰی احلســني بــن روح النوبختــي، فــكان النائــب اخلــاّص الثالــث لإلمــام 
املهــدي Q يف زمــن الغيبــة، وأخــرًا وحينــا دنــت وفــاة احلســني بــن روح أوصــٰی 
ــكان  ــمري، ف ــهل الس ــن س ــد ب ــن حمّم ــّي ب ــٰی ع ــدي Q إل ــام امله ــن اإلم ــٍر م وبأم
آخــر النــّواب األربعــة اخلاّصــني لإلمــام املهــدي Q، وبموتــه مل ُيعــنيَّ أحــٌد كنائــب 

ــاّص)4(. خ
ــل  ــة K، وينق ــدد األئمَّ ــٰی ع ــه إل ــن كتاب ــارش م ــل الع ــف يف الفص ــر املؤلِّ ويش
ــة اثنــا عــرش إمامــًا عليهــم  ــنَّة وعــن الشــيعة يف أنَّ عــدد األئمَّ روايــات عــن أهــل السُّ

أفضــل الصــالة والســالم.
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ــه  ــنَّة، روايــة ابــن مســعود وأنَّ ومــن مجلــة الروايــات التــي ينقلهــا عــن أهــل السُّ
ســأل رســول اهلل N قائــاًل: كــم اخللفــاء بعــدك؟ فقــال N: »هــم اثنــا عشـــر، علــٰی 

عــدد نقبــاء بنــي إرسائيــل«.
ــر  ــروف بخ ــر املع ــيعيَّة، اخل ــادر الش ــن املص ــا ع ــي يذكره ــات الت ــن الرواي وم
ــد اهلل األنصــاري لإلمــام الســّجاد Q، مــن أنَّ  ــر بــن عب اللــوح، والــذي ينقلــه جاب

ــرًا: جاب
َدٍة، فِيِه ِكَتاَبٌة َبْيَضاُء. ْهَراِء P َلْوحًا َأْخَرَ ِمْن ُزُمرُّ ... َرَأى  يِف  َيِد َفاطَِمَة الزَّ

ْوُح َيا بِنَْت َرُسوِل اهللِ؟ َفَقاَل َجابٌِر: ُقْلُت هَلَا P: َما َهَذا اللَّ
ــِي  ــُم َبْع ــُم َأيِب َواْس ــِه اْس ، فِي ــَداُه َأيِب إيَِلَّ ــَداُه اهللُ إىِٰل َأيِب، َوَأْه ــْوٌح َأْه ــْت: »َل َفَقاَل

ــِدي«. ــْن ُوْل ــِة ِم َواأْلَِئمَّ
ويذكر املؤلِّف روايات ُأخرٰی يف هذا السياق)5(.

ومــن األُمــور الالفتــة للنظــر يف هــذا الكتــاب أنَّ املؤلِّــف يتنــاول حيــاة إمامــني من 
ل منهــا: أمــر املؤمنــني عــّي بــن أيب طالــب  ــة K بالتفصيــل واإلســهاب، األوَّ األئمَّ
ــر  ــب العصـ ــام صاح ــا: اإلم ــه، وثانيه ل يف حيات ــوَّ ــكل مط ــث بش ــث يبح Q، حي
 K ــة ــا بقيَّــة األئمَّ ق جلوانــب كثــرة مرتبطــة بــه Q، وأمَّ والزمــان Q، حيــث يتطــرَّ
ق إلــٰی حياهتــم، وهــذا يكشــف بوضــوح عــن  فيكتفــي بذكــر أســائهم دون أن يتطــرَّ

ــة Q يف القــرن اخلامــس. أمّهيــة مســألة إمامــة إمــام احلجَّ
2 - كتاب الحتجاج:

ــاب  ــري كت ــادس اهلج ــرن الس ــن الق ــة م ــرٰی الباقي ــة األُخ ــار القيِّم ــن اآلث وم
ــب  ــن أيب طال ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أمح ــر أيب منص ــة اخلب م ــف العالَّ ــاج(، تألي )االحتج

ــريس. الط
وســنة والدة ووفــاة  الطــريس جمهولــة لدينــا. وهــو مــن علــاء القــرن اخلامــس، 

وقــد أدرك أوائــل القــرن الســادس)6(.
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ث الثقة)7(. وقد ذكره أصحاب الرتاجم بعنوان: الفقيه، الفاضل، واملحدِّ
ــن  ــني K، م ــرات املعصوم ــات ومناظ ــاج( احتجاج ــاب )االحتج ــن كت ويتضمَّ

ــم. ــم وأنصاره ــض أصحاهب ــر K، وبع ــة املنتظ ــام احلجَّ ــٰی اإلم ــاء إل ــم األنبي خات
ولــذا، فــإنَّ الكتــاب مصنَّــٌف علــٰی أربعــة عشـــر فصــاًل، يتنــاول كلُّ فصــٍل مــن 

.K ــني ــد املعصوم ــه كالم أح فصول
ــف القســم األخــر مــن الكتــاب لكلــات وتوقيعــات ومكاتيــب  ــص املؤلِّ وَخصَّ

.Q حضـــرة ويلِّ العصـــر والزمان
ــات  ــاب كل ــات الكت ــض صفح ــك يف بع ــٰی ذل ــًا إل ــف مضاف ــر املصنِّ ــذا وذك ه
املعصومــني K وأحاديثهــم يف خصــوص آخــر احلُجــج اإلهليَّــة إلــٰی اإلمــام املهــدي 
Q، وكمثــال علــٰی ذلــك نقــل حديــث )اللــوح( عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري، 

حيــث ورد يف اللــوح:
ــاُء ِعيَســٰى،  ــٍد َرمْحَــًة لِْلَعامَلـِـنَي، َعَلْيــِه َكــَاُل ُموَســٰى، َوهَبَ »ُثــمَ  ُأْكِمــُل  ِدينـِـي  بِاْبنـِـهِ  حُمَمَّ
ــَا  ــُهْم َك ــاَدى ُرُؤوُس ــِه، َوُتَتَه ــي يِف َزَمانِ ــُيَذلُّ َأْولَِياِئ ــي، َس ــيُِّد َأْولَِياِئ ــوَب، َس ــْرُ َأيُّ َوَص
ــنَي  ــنَي َمْرُعوبِ ــوَن َخاِئِف ــوَن، َوَيُكوُن َرُق ــوَن َوحُيْ ــِم، َفُيْقَتُل ْيَل ِك َوالدَّ ْ ــاَدى ُرُؤوُس الــرتُّ ُتَتَه

ــُة يِف نَِســاِئِهم«)8(. نَّ ــُل َوالرَّ ــُغ اأْلَْرُض بِِدَماِئِهــْم، َوَيْفُشــو اْلَوْي َوِجِلــنَي، ُتْصَب
ويف احلديــث إشــارة إلــٰی أوضــاع حمّبــي اإلمــام Q يف زمــان غيبتــه، ومــا يقاســونه 

ــن واملصائب. ــن املح م
ويف حديــث آخــر عــن اإلمــام الصــادق Q ينقلــه املصنِّــف، يف بيــان احلكمــة مــن 

:Q الغيبــة، حيــث جــاء يف كالم الصــادق
َمــُه ِمــْن ُحَجــِج اهللِ  ْكَمــِة يِف َغْيَبــاِت َمــْن َتَقدَّ ْكَمــِة يِف  َغْيَبتِــهِ  َوْجــُه احْلِ »... َوْجــهُ  احْلِ
ْكَمــِة يِف َذلـِـَك اَل َينَْكِشــُف إاِلَّ َبْعــَد ُظُهــوِرِه، َكــَا مَلْ َينَْكِشــْف  َتَعــاىَلٰ ِذْكــُرُه، إِنَّ َوْجــَه احْلِ
ــَداِر،  ــِفينَِة، َوَقْتــِل اْلُغــاَلِم، َوإَِقاَمــِة اجْلِ ْكَمــِة فِيــَا َأَتــاُه اخِلْضـــُر ِمــْن َخــْرِق السَّ َوْجــُه احْلِ

اِقِهــَا. ملُِوَســٰى Q إىَِلٰ َوْقــِت اْفرِتَ
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، َورِسٌّ ِمــْن رِسِّ اهللِ، َوَغْيــٌب  َيــا اْبــَن اْلَفْضــِل، إِنَّ َهــَذا اأْلَْمــَر َأْمــٌر ِمــْن َأْمــِر اهللِ َتَعــاىَلٰ
َهــا ِحْكَمــٌة َوإِْن َكاَن  ــَأنَّ َأْفَعاَلــُه ُكلَّ ــا بِ ْقنَ ــُه َحِكيــٌم َصدَّ ــا َأنَّ ِمــْن َغْيــِب اهللِ، َوَمَتــٰى َعِلْمنَ

َوْجُهَهــا َغــْرَ ُمنَْكِشــٍف«)9(.
فاإلمــام الصــادق Q يف هــذه الروايــة ُيبــنيِّ أنَّ لغيبــة اإلمــام املهــدي Q حكمــة، 
ولكــنَّ هــذه احلكمــة خافيــة علينــا حتَّــٰی يكــون الظهــور املبــارك لــه Q، فتظهــر لنــا 
احلكمــة مــن غيبتــه، كــا كانــت األفعــال التــي قــام هبــا اخلضـــر خافيــة احلكمــة عــن 
ــٰی حــان وقــت افرتاقهــا، فكذلــك احلكمــة يف غيبــة اإلمــام املهــدي  موســٰی Q حتَّ

Q، وهــذا األمــر ســـرٌّ مــن األرسار اإلهليَّــة.
ومــن جهــة ُأخــرٰی، نحــن نعلــم بــأنَّ اهلل تعالــٰی حكيــٌم، وأنَّ كلَّ أفعــال اهلل )عــزَّ 

( هلــا حكمــة ومصلحــة، وإن خفيــت علينــا تلــك احلكمــة. وجــلَّ
ومــن مجلــة الروايــات التــي ينقلهــا  الطــريس يف هــذا الكتــاب، روايــة عــن اإلمــام 
 Q يف أوصــاف وخصائــص صاحــب األمــر، حيــث ورد يف كالم الرضــا Q الرضــا

للســيِّد عبــد العظيــم احلســني:
ُر  ــِذي ُيَطهِّ »َمــا ِمنَّــا إاِلَّ َقاِئــمٌ  بَِأْمــِر اهللِ،  َوَهــاٍد إىَِلٰ ِديــِن اهللِ، َوَلِكــنَّ اْلَقاِئــَم ِمنَّــا ُهــَو الَّ
ــِذي خَيَْفى  اهللُ اأْلَْرَض بـِـِه ِمــْن َأْهــِل اْلُكْفــِر َواجلُُحــوِد، َوَيْمَأَُهــا َعــْداًل َوِقْســطًا. ُهــَو الَّ
ــُرُم َعَلْيِهــْم َتْســِمَيُتُه، َوُهــَو َســِميُّ  َعــَىٰ النَّــاِس ِواَلَدُتــُه، َوَيِغيــُب َعنُْهــْم َشــْخُصُه، َوحَيْ
ــُع  َتِم ــٍب، َيْ ــُه ُكلُّ َصْع ــِذلُّ َل ــُه اأْلَْرُض، َوَي ــَوٰى َل ــِذي ُتْط ــَو الَّ ــُه، َوُه ــوِل اهللِ َوَكنِيُّ َرُس
ــايِص  ــْن َأَق ــاًل ِم ــَر( َرُج ــَة َعَشـ ــٍة َوَثاَلَث ــْدٍر )َثاَلُثِاَئ ــِل َب ــَدُد َأْه ــِه َع ــْن َأْصَحابِ ــِه ِم إَِلْي
ِت بُِكــُم اهلُل َجِيعــاً 

ْ
ْيــَن مــا تَُكونـُـوا يـَـأ

َ
(: .أ اأْلَْرِض، َوُهــَو َقــْوُل اهللِ )َعــزَّ َوَجــلَّ

ــْن  ُة ِم ــدَّ ــِذِه اْلِع ــُه َه ــْت َل ــإَِذا اْجَتَمَع ــٌر Y ]البقــرة: 148[، َف ٍء قَِدي ِ َشْ
إِنَّ اهلَل َع ُكّ

ْخــاَلِص َأْظَهــَر َأْمــَرُه، َوإَِذا َكُمــَل َلــُه اْلَعْقــُد َوُهــَو َعَشـــَرُة آاَلِف َرُجــٍل َخــَرَج  َأْهــِل اإْلِ
 .» (، َفــاَل َيــَزاُل َيْقُتــُل َأْعــَداَء اهللِ َحتَّــٰى َيــْرىَضٰ اهللُ َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَلٰ بِــإِْذِن اهللِ )َعــزَّ َوَجــلَّ

؟ قال عبد العظيم: َفُقْلُت َلُه: َيا َسيِِّدي، َوَكْيَف َيْعَلُم َأنَّ اهللَ َقْد َريِضَ
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ٰى  ــزَّ َت َواْلُع ــالَّ ــَرَج ال ــَة َأْخ ــَل امَلِدينَ ــإَِذا َدَخ ــَة، َف مْحَ ــِه الرَّ ــي يِف َقْلبِ ــاَل: إِنَّ اهللَ ُيْلِق َق
ــَا)10(. َفَأْحَرَقُه

فكــا نالحــظ فــإنَّ اإلمــام الرضــا Q ُيبــنيِّ أنَّ مــن خصائــص املهــدي Q خفــاء 
والدتــه، غيبتــه، وحرمــة تســميته باســمه.

ة أصحــاب  ثــّم يذكــر اإلمــام Q بعــض األُمــور املتعلِّقــة باألمــر، مــن قبيــل عــدَّ
ــال  ــداء اهلل ب ــني وأع ــارع الظامل ــه يق ــدر، وأنَّ ــل ب ة أه ــدَّ ــم بع ــدي، وأنَّ ــام امله اإلم

ــدالً. ــطًا وع ــأ األرض قس ــٰی يم ــوادة، حتَّ ه
ــاب احتجاجــات  ــذا الكت ــد مجــع يف ه ــإنَّ الطــريس ق ــا ســبق، ف ــا في وكــا أرشن
املعصومــني K ونقلهــا، ومــن مجلــة تلــك االحتجاجــات كلــات وأحاديــث اإلمــام 

ــص هلــا قســًا مــن أقســام الكتــاب. املهــدي Q، والتــي َخصَّ
ــٰی  ــن إل ــوردًا أو موردي ــدا م ــا ع ــط م ــريس فق ض الط ــرَّ ــم يتع ــذا القس ويف ه
التوقيعــات الشـــريفة الصــادرة عــن إمــام العــر والزمان Q يف املناســبات واملســائل 

ــة. املختلف
فبعــض هــذه التوقيعــات صــدرت يف معــرض اإلجابــة عــن أســئلة الشــيعة التــي 
ــن مســائل مــن قبيل: كانــوا يكتبونــا، وبعضهــا صــادرة رأســًا عنــه Q، والتــي تتضمَّ

1 - ردِّ الغالة.
2 - ردِّ أدعياء البابيَّة والنيابة عنه.

3 - بيان النّواب والسفراء الواقعيني.
.Q 4 - حول رشوع الغيبة الكرٰی له

5 - بعض املسائل الفقهيَّة.
6 - تقديمــه العــزاء والتســلية يف بعــض املســائل، كمــوت الشــيخ عثــان العمــري، 

أو مــوت الشــيخ املفيــد.
هة إلٰی نّوابه األربعة. 7 - املكاتيب املوجَّ
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ل حديــث ينقلــه الطــريس يف بــاب احتجاجــات إمــام الزمــان Q، هــو عــن  وأوَّ
ســعد بــن عبــد اهلل األشــعري القّمــي. والقضيَّــة كــا يف االحتجــاج )ج 2/ ص 461( 

أنَّ ســعد بــن عبــد اهلل القّمــي األشــعري قــال:
ُبِليــُت بَِأَشــدِّ النََّواِصــِب ُمنَاَزَعــًة، َفَســَأَلنِي َعــن َمَســاِئٍل َعَييــُت َعــن اإِلَجاَبــة َعنَها، 
ــُع  ــاٍل َينَْقطِ ــَىٰ َح ــِم َع ــَذا اخْلَْص ــْن َه ــُت َع ــَك، َفَرَجْع ــَواِب َذلِ ــْن َج ْزُت َع ــرَتَ َفاْح
ــِة  ــاِئِل اْلَغاِمَض ــَن امَلَس ــَأَلًة ِم ــنَي َمْس ــًا َوَأْرَبِع ــُت بِْضع ــارًا َوَكَتْب ــْذُت ُطوَم ــِدي، َفَأَخ َكبِ
ــٍد احْلََســِن  ــا، َفُقْلــُت: َأْدَفُعَهــا إىَِلٰ َصاِحــِب َمــْواَلَي َأيِب حُمَمَّ تـِـي مَلْ َيُكــْن ِعنـْـِدي َجَواهُبَ الَّ
ــَد ْبــنِ  إِْســَحاَق، َفَلــاَّ َطَلْبُتــُه َكاَن ُهــَو َقــْد َذَهــَب،  ــِذي َكاَن يِف ُقــمَ  َأمْحَ ْبــِن َعــِيٍّ Q الَّ
َفَمَشــْيُت َعــَىٰ َأَثــِرِه، َفَأْدَرْكُتــُه، َوُقْلــُت احْلَــاَل َمَعــُه، َفَقــاَل يِل: ِجــْئ َمِعــي إىَِلٰ رُسَّ َمــْن 
َرَأٰى َحتَّــى َنْســَأَل َعــْن َهــِذِه امَلَســاِئِل َمْواَلَنــا احْلََســَن ْبــَن َعــِيٍّ Q، َفَذَهْبــُت َمَعــُه إىَِلٰ 
ا َعَلْيــِه، َفــَأِذَن َلنـَـا، َفَدَخْلنـَـا  رُسَّ َمــْن َرَأٰى، ُثــمَّ ِجْئنـَـا إىَِلٰ َبــاِب َداِر َمْواَلَنــا Q، َفاْســَتْأَذنَّ
ــِه  ، َوَكاَن فِي يٍّ ــَرِ ــاٍء َط ُه بِِكَس ــرَتَ ــْد َس ــَراٌب َق ــَحاَق ِج ــِن إِْس ــَد ْب ــَع َأمْحَ اَر، َوَكاَن َم ــدَّ ال
ــا  ــُم َصاِحبِِه ــا َخاَت ــَدٍة ِمنَْه ــَىٰ ُكلِّ َواِح ــَوِرِق، َع ــِب َواْل َه ــَن الذَّ ًة ِم ــتُّوَن رُصَّ ــٌة َوِس ِماَئ
ــَكِريِّ  ــِن اْلَعْس ــٍد احْلََس ــَىٰ َأيِب حُمَمَّ ــا َع ــْت َأْعُينُنَ ــا َوَقَع ــاَّ َدَخْلنَ ــِه، َوَلـ ــا إَِلْي ــِذي َدَفَعَه الَّ
َي  Q، َكَأنَّ َوْجَهــُه َكاْلَقَمــِر َلْيَلــَة اْلَبــْدِر، َوَقــْد َرَأْينَــا َعــَىٰ َفِخــِذِه ُغاَلمــًا ُيْشــبُِه امُلْشــرَتِ

ــاِن...)11(. ــِه ُذَؤاَبَت ــَىٰ َرْأِس ــَاِل، َوَكاَن َع ــِن َواجْلَ يِف احْلُْس
ــن  ــه ع ــه، ينقل ــن انتخاب ــاج( بحس ــب )االحتج ــه صاح ــاج ينقل ل احتج ــأوَّ ف
ف  شــخص رأٰی اإلمــام املهــدي Q يف زمــن والــده اإلمــام العســكري Q، وتشـــرَّ

ــاه. ــن صب ــه زم بلقائ
 ،Q ــة ــع الصــادر عــن اإلمــام احلجَّ ــع يذكــره الطــريس، هــو التوقي وآخــر توقي

ــذي جــاء يف آخــره: وال
َقُهــمْ  اهللُ  لَِطاَعتـِـهِ  َعــَىٰ  اْجتـِـَاعٍ  ِمــنَ  اْلُقُلــوِب  يِف اْلَوَفــاِء بِاْلَعْهــِد  »َوَلــْو َأنَ  َأْشــَياَعنَا َوفَّ
ــَعاَدُة بُِمَشــاَهَدتِنَا َعــَىٰ  ــْت هَلــُم السَّ َل ــا، َوَلَتَعجَّ ــُم اْلُيْمــُن بِِلَقاِئنَ ــَر َعنُْه ــا َتَأخَّ َعَلْيِهــْم، مَلَ
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ــا مِمَّــا َنْكَرُهــُه،  بُِســنَا َعنُْهــْم إاِلَّ َمــا َيتَِّصــُل بِنَ ــا، َفــَا حَيْ َحــقِّ امَلْعِرَفــِة َوِصْدِقَهــا ِمنُْهــْم بِنَ
َواَل ُنْؤثـِـُرُه ِمنُْهــْم،  َواهللُ امُلْســَتعاُن،  َوُهــَو َحْســُبنَا َونِْعــَم اْلَوِكيــُل،  َوَصاَلُتــُه َعــَىٰ َســيِِّدَنا 

ــٍد َوآلـِـِه الطَّاِهِريــن«)12(. اْلَبِشــِر النَِّذيــِر، حُمَمَّ
ونقــل هــذا التوقيــع يف نايــة هــذا القســم مــن الكتــاب يكشــف عــن ُحْســن تدبــر 
ــن  ــيَّة يف زم ــكلتنا األساس ــا بمش ــاول تذكرن ــو حي ــريس، فه ــاب  الط ــن انتخ وحس

الغيبــة، وباحلكمــة مــن الغيبــة.
3 - كتاب املنقذ من التقليد:

تأليــف الشــيخ ســديد الديــن حممــود احلمصـــي الــرازي، املتوّفــٰی يف أوائــل القــرن 
ــرن  ــل الق ــادس وأوائ ــرن الس ــالم الق ــن أع ــود م ــيخ حمم ــري، والش ــابع اهلج الس
ــد  ــم، فق ــر والرتاج ــاب الس ــه يف كلــات أرب ــخ والدت ــرد تأري ــري. مل ي الســابع اهلج
اكتفــٰی الشــيخ )منتجــب الديــن( وهــو تلميــذ الشــيخ حممــود، يف كتابــه الفهرســت 

ــول: بالق
)الشــيخ اإلمــام ســديد الديــن حممــود بــن عــي بــن احلســن احلمصـــي الــرازي، 

ــف...()13(. ــه تصاني ــٌة، ل ــني، ورع ثق ــه يف األُصولي ــة زمان م عالَّ
وهذا الوصف يكشف بوضوح مقام وشأن الشيخ حممود العلمّي.

ــة، هــي يف علــم  فــات الشــيخ التــي تتــداول أســاؤها يف املحافــل العلميَّ أكثــر مؤلَّ
ــذي  ــد(، وال ــن التقلي ــذ م ــاب )املنق ــا كت ــن مجلته ــالميَّة، وم ــد اإلس ــكالم والعقائ ال

ــة يف الــكالم اإلســالمي الشــيعي. ــة كامل ــدُّ دورة عقائديَّ ُيَع
وهــذا الكتــاب أمجــع وأكمــل كتــاب إســالمي ُكتـِـَب يف القــرن الســادس اهلجــري، 
ــاس ووجهــاء  ــه اســتجابة لطلــب الن ــه كتب ــه بأنَّ مت وكــا يذكــر نفــس الشــيخ يف مقدَّ

ــة يف ســنة )581هـ(. مدينــة احللَّ
مــة الطهــراين يف كتــاب )الذريعــة إلــٰی تصانيــف الشــيعة(،  واســتنادًا إلــٰی رأي العالَّ
فــإنَّ الشــيخ حممــود قــد انتقــل إلــٰی الديــار الباقيــة يف أوائــل القــرن الســابع اهلجــري)14(.
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ــة  ــرش جامع ــة ن س ــل مؤسَّ ــن ِقَب ــن م ــرِشَ بمجلَّدي ــاب وُن ــذا الكت ــَع ه ــد ُطبِ وق
ســني. املدرِّ

ــام  ــة إم ــألة إمام ــٰی مس ــاين إل ــد الث ــي للمجلَّ ــم النهائ ــف يف القس ض املؤلِّ ــرَّ ويتع
العـــر والزمــان Q وغيبتــه، والبحــث الــذي يبــدأ بــه ذلــك القســم من الكتــاب هو 
ــة الغيبــة؟ الســؤال عــن غيبــة اإلمــام Q، وأيــن هــو؟ وملــاذا ال يظهــر؟ ومــا هــي علَّ
فيقــول املصنِّــف يف معــرض اجلــواب عــن ذلــك: لــو قبلنــا األُصــول التــي ذكرناها 
يف البحــوث الســابقة يف هــذا الكتــاب، لــن يبــَق إيــراد وإشــكال يف خصــوص هــذه 

األُمــور، بــل ســيكون مــن احلســن والضـــروري، واألُصــول التــي نعنيهــا هــي:
ــة مــن بعــد النبــيِّ األكــرم N هــم اثنــا عشـــر إمامــًا، وآخرهــم هــو  1 - أنَّ األئمَّ

.Q إمــام العــر والزمــان
2 - ال خيلو عصـٌر من إمام زمان.

3 - يب أن يكون اإلمام معصومًا من الصغائر والكبائر.
ة)15(. 4 - أنَّ احلقَّ ال خيرج عن األُمَّ

هــة وحســنة، إذ أنَّ  فمــع قبــول هــذه األُصــول تكــون غيبة اإلمــام املهــدي Q موجَّ
ة آراء يف املجتمــع اإلســالمي حــول مســألة اإلمامة: هنــاك عــدَّ

ة عن اإلمام. ة منهم يذهب إلٰی إمكان خلوِّ األُمَّ ألف( فعدَّ
ة قالوا بعدم اشرتاط العصمة يف اإلمام. ب( وعدَّ

.Q ة قالوا بإمامة صاحب الزمان ج( وعدَّ
ل  م يف البحــوث الســابقة مــا ُيثبِــت بطــالن الــرأي األوَّ يقــول املصنِّــف: وقــد تقــدَّ
ــالن  ــا ببط ــو قلن ــث، إذ ل ــرأي الثال ــٰی إالَّ ال ــال يبق ــوح، ف ــكلِّ وض ــاين ب ــرأي الث وال
ــة، وهــو خمالــف لُأصــول املســلَّمة  هــذا الــرأي أيضــًا لــزم أن خيــرج احلــقُّ عــن األُمَّ

ــة. واملقبول
ــة، وهــذا  وعليــه، فاإلمــام املهــدي Q موجــوٌد، وهــو يتوّلــٰی قيــادة وإمامــة األُمَّ
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اإلمــام غائــب عــن أنظارنــا، ونحــن نقــول بعصمتــه عــن املعــايص، ولــذا فــإنَّ غيبتــه 
ــٰی الغيبــة عــن األنظــار. فــإذا مــا  تــه إل ــة أو عوامــل اضطرَّ ــدَّ أن تســتند إلــٰی علَّ ال ب

.Q ــة أو العوامــل، فــإنَّ ذلــك ال يقــدح يف أمــر غيبتــه جهلنــا تلــك العلَّ
نــا نقــول يف خصــوص خلــق احليوانــات املؤذيــة، أو يف خصــوص عمــوم  فكــا أنَّ
األُمــور التــي تبــدو بظاهرهــا رشورًا يف املجتمــع البشـــري، أو مــا نقولــه يف خصــوص 
اجلــواب عــن الشــبهة املطروحــة يف مســألة األمــراض التــي ُتبتلــٰی هبــا املجتمعــات، 
وأنَّ كلَّ ذلــك مــن اهلل احلكيــم العــادل الــذي ال يفعــل القبيــح، فــكلُّ واحــٍد مــن هــذه 
ــور  ــدُّ تلــك األُم ــق ذلــك األمــر حســنًا، فــال ُتَع ــن حكمــة جتعــل حتقُّ ــور يتضمَّ األُم
قبيحــة أبــدًا يف حقيقتهــا، وهــي مــن اهلل تعالــٰی، فــال يــرد عليهــا أيُّ إشــكال وإيــراد.
ــة،  ــل والدقَّ ــو التفصي ــور بنح ــك األُم ــة تل ــم بحكم ــا ال نعل ن ــٌح أنَّ ــم، فصحي نع
ــًا يف  ــرٰی قبح ــا، وال ن ــور وفائدهت ــذه األُم ــن ه ــال بحس ــو اإلمج ــم بنح ــا نعل لكنَّن
حتّققهــا، وهــذا املقــدار مــن العلــم كاٍف حلــلِّ الشــبهة واإلشــكال املطــروح يف مثــل 

ــور. ــذه األُم ه
وكذلــك غيبــة اإلمــام املهــدي Q، فهــو علــٰی نفــس هــذا املنــوال، فنحــن نعلــم 
بنحــو اإلمجــال بــأنَّ غيبتــه مبتنيــة علــٰی أســاس احلكمــة واملصالــح، وإن كنـّـا ال نعلــم 
ــة،  ــل الغيب ــٰی أص ــكال عل ــٰی االستش ــو إل ــذا ال يدع ــة، وه ــل والدقَّ ــو التفصي بنح
ــة وبنحــو التفصيــل، وذكرنــا املصلحــة أو املصالــح لغيبــة  ة أدلَّ ــٰی لــو ذكرنــا عــدَّ فحتَّ

ــًا. إمــام العــر والزمــان Q، فهــي ليســت إالَّ أمــرًا ترعّي
ــاب  ــا األصح ــي ذكره ــح، الت ــة واملصال ــذه األدلَّ ــض ه ــٰی بع ــا إل ــر هن ونش

وأعاظمنــا:
ــاة اإلمــام املهــدي Q، فالظاملــون  ــة، اخلــوف علــٰی حي فمــن مجلــة دواعــي الغيب
والطواغيــت يرجتفــون من ظهــور اإلمــام وحضــوره Q، إذ أنَّ األحاديــث والروايات 
الــواردة يف خصــوص ظهــور اإلمــام Q وحكومتــه، خُتِرنــا عــن أنَّ ظهوره الشـــريف 
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ــدالً،  ــطًا وع ــلء األرض قس ــا وم ــالع جذوره ــور واقت ــم واجل ــة الظل ــي إزال يعن
فاملســتكرون وأتبــاع الشــيطان ال يطيقــون وجــود اإلمــام وحضــوره، وســيحاولون 
بــكلِّ الوســائل قتــل اإلمــام Q، وهــذا مــا يدعــو اإلمــام Q للتخّفــي خوفــًا علــٰی 

حياتــه.
ــع  ــذا املان ــوره Q، وه ــن ظه ــع م ــود مان ــول بوج ــا الق ــرٰی: يمكنن ــارة ُأخ وبعب

ــة. ــت والظلم ــده الطواغي أوج
فــإذا كان اإلمــام Q خائفــًا، لــزم أن حيافــظ علــٰی نفســه، وخيتفــي عــن األنظــار 
خلــف ســتار الغيبــة، كــا حافــظ النبــيُّ األكــرم N علــٰی نفســه حينــا خــاف بطــش 

قريــش، فاختفــٰی يف الغــار، ويف شــعب أيب طالــب)16(.
ــبهات  ــٰی الش ــردَّ عل ــل ال ــاول بالتفصي ــة تن ــل الغيب ــي عل ــنيَّ احلمصـ ــد أن ب وبع

ــًا. ــا مجيع ــب عليه ــة، ويي ــول الغيب ــة ح املطروح
ــدم  ــه Q، وع ــيعته ب ــه وش ــاء موالي ــدم لق ــبهة ع ــن ش ــه ع ــرض جواب ــي مع فف

ــًا: ب ــول معقِّ ــّم يق ــة، ث ة أجوب ــدَّ ــف ع ــر املصنِّ ــوده)17(، يذك ــن وج ــم م انتفاعه
)فــال يلزمنــا إيــراد شـــيء مــن هــذه الوجــوه... بلطــف اإلمامــة... يف حــال غيبته، 
ــن  ــم الذي ــا ه ...، إنَّ ــويٌّ ــح ق ــول صحي ــوره... ق ــال ظه ــه يف ح ــل كحصول حاص
ــه ال بــدَّ لــه مــن خــروج...،  علمــوا بالدليــل وجــوده وإمامتــه وفــرض طاعتــه، وأنَّ
وال يكــون معهــم شــكٌّ وريــب يف ذلــك، ومــن كذلــك ال بــدَّ مــن أن يكــون خائفــًا 
ــاهدة أو  ــا بمش ــام، إمَّ ــا اإلم ــع عليه ــن أن يطَّل ــا م ــه عليه ــة عرف ــه معصي ــد اقرتاف عن
بإقامــة بيِّنــة عنــده، فيقيــم عليــه مــا يســتحّقه مــن التأديــب واحلــّد، ويكــون خوفــه 
ــا بالظهــور العــاّم جلميــع اخللــق عــٰى مــا هــو موعــود  مــن ذلــك بأحــد وجهــني: إمَّ
ــة  ــه خاصَّ ــو ظهــر ل ــه، إذ ل ــة إلقامــة حــدِّ اهلل علي ــا بظهــوره خاصَّ ــه Q، وإمَّ يف حقِّ
ملــا أمكنــه مقاومتــه واالمتنــاع ممَّــا يريــده مــن إقامــة احلــدِّ عليــه، وال يســتجيز أيضــًا 
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خمالفتــه وأن ال ينقــاد لــه وإن فرضنــا قدرتــه عــٰى ذلــك، إذ لــو اســتجاز ذلــك خلــرج 
ــويلَّ ال  ــاه أنَّ ال ــا بيَّن ــق ب ــدّوًا، فتحقَّ ــل ع ــًا ب ــا كان ولّي ــداوة، ومل ــة إىٰل الع ــن الوالي ع

ــة اإلمــام()18( . ــه االنتفــاع بلطــف اإلمامــة يف حــال غيب يفوت
ــود  ــوالدة ووج ــن ال ــب م ــبهة التعّج ــٰی ش ــك إل ــد ذل ــي بع ق احلمصـ ــرَّ ــّم يتط ث
ــدم  ــبهة ع ــن ش ــه ع ــاء يف جواب ــا ج ــة م ــن مجل ــان Q. وم ــب الزم ــرة صاح حضـ
ــٰی أبنــاء عمومتــه وأقربائــه  ــالع النــاس يف ذلــك الزمــان علــٰی والدتــه، بــل وحتَّ اطِّ
ــه جعفــر مل يكونــوا يعلمــون بوالدتــه، وأنكروهــا)19(، فيقــول: إنَّ  ومنهــم عمُّ
التمّســك بالتعّجــب إلبطــال مذهــٍب أو عقيــدٍة مــا، ال قيمــة لــه، فــإنَّ األمــر الــذي 
ــٰی أنَّ  ــًا إل ــذا مضاف ــة. ه د الغراب ــرَّ ــه بمج ــن إبطاُل ــة، ال يمك ــة القطعيَّ ــت باألدلَّ ثب
ــاء العمومــة،  ــاء وأبن ــٰی عــن األقرب ــاس، وحتَّ ــوالدة عــن عمــوم الن ــة ال خفــاء قضيَّ
ليــس أمــرًا خارقــًا للعــادة وخمالفــًا هلــا، فمثــل ذلــك حصــل كثــرًا يف ســرة األنبيــاء 

ــاس. ــة الن ــد عامَّ ــٰی عن ــل وحتَّ ــاء، ب ــوك والزع ــاة املل ــك يف حي ــني، وكذل املاض
ويف النهايــة يســتنتج احلمصـــي بــأنَّ خفــاء الــوالدة أمــٌر عــادي وليــس شــيئًا غريبًا 

جــّدًا يعلــه عجيبــًا لدرجــة بلوغــه الدليليَّــة علــٰی اإلنــكار واإلبطــال.
ــد  ــكري Q ق ــام العس ــيعة اإلم ــن ش ــة م ــر قليل ة غ ــدَّ ــٰی أنَّ ع ــًا إل ــذا مضاف ه
اطَّلعــوا علــٰی والدة اإلمــام املهــدي Q، وهــم مــن ُخلَّــص أصحابــه وأنصــاره، وقــد 
فوا برؤيتــه Q يف زمــن والــده العســكري Q، وقــد ســألوه عــن بعــض املســائل  تشـــرَّ

فأجاهبــم.
كــا أنَّ بعــض األوامــر والنواهــي كانــت تصــدر عنــه Q يف زمــن الغيبــة، وكان لــه 

نّوابــًا خاّصــني عيَّنهــم بنفســه ليكونــوا الرابــط بينــه وبني شــيعته.
ــتاع  ــه واالس ــة وزيارت ــن الغيب ــه Q يف زم ــض بلقائ ــّرف البع ــٰی تشـ ــف إل أض

ــه)20(. إلي
ق احلمصـي إلٰی شبهة طول عمر اإلمام املهدي Q، ويقول: ثّم يتطرَّ
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ــا تعّجبهــم مــن طــول بقائــه وعمــره، ثــّم مــن طــول اســتتاره، فالــكالم عليــه  )و أمَّ
ــب  ــا أن يكــون مــن حيــث اعتقــاد املتعجِّ أن نقــول: التعّجــب مــن طــول العمــر إمَّ
ــًا  ــه خارق ــث كون ــن حي ــون م ــا أن يك ــدور، وإمَّ ــر مق ــو غ ــتحيل، وه ــك مس أنَّ ذل

للعــادة.
ل فهــو قــول الدهريــة والطبائعّيــني الذيــن ال يقــّرون بالصانع املختــار العامل،  ــا األوَّ أمَّ
بــون بــا جــاء يف القــرآن مــن قولــه تعــاىٰل يف نــوح: fَفَلبِــَث فِيِهــْم َأْلــَف َســنٍَة إاِلَّ  وُيكذِّ
مَخِْســنَي عامــًاY ]العنكبــوت: 14[، ويف أصحــاب الكهــف: fَوَلُِثــوا ِف َكْهفِِهــْم ثاَلَث 
ــن  ــة م ــني األُمَّ ــهور ب ــو مش ــا ه ــف: 25[، وب ــعاً Y ]الكه ــنَِن َوازَْداُدوا تِْس ــٍة ِس ِمائَ
ريــن مــن األنبيــاء واحلكــاء وامللــوك وغرهــم، عــٰى مــا جــاء يف التفاســر  ــة املعمِّ قصَّ

واآلثــار والقصــص، وليــس هــذا مــن مذهــب فرقــة مــن فِــَرق املســلمني.
ــا قــد بيَّنــا يف الــكالم  ــه خــارق للعــادة فــال شــكَّ فيــه، ولكنّ ــا الثــاين وهــو أنَّ وأمَّ
ــه ليــس فيــه وجــه  ة أنَّ خــرق العــادة يف حــقِّ غــر األنبيــاء جائــز حســن، وأنَّ يف النبــوَّ
قبــح، ويوافقنــا عــٰى مــا ذكرنــاه الصوفيَّــة وأصحــاب الظاهــر واألشــعرية، فــال وجــه 

لالســتعجاب مــن هــذا الوجــه أيضــًا.
ــاَّ ال  ه، فم ــتقرِّ ــٰى مس ــور ع ــدم العث ــه وع ــتتاره وغيبت ــول اس ــن ط ــب م والتعّج
ــيح يف األرض  ــاىٰل يس ــن ويلٍّ هلل تع ــم م ــوده، فك ــال وج ــه يف إبط ــك ب ــحُّ التمّس يص
عــي إنســان  ــًا، وال يدَّ ــده تعــاىٰل، وينفــرد عــن اخللــق، ال يعــرف أحــد هلــم مكان يعب
لقائهــم وال االجتــاع معهــم، أليــس اخلضـــر Q موجــودًا قبل زمــن موســٰى Q وإىٰل 

ــار؟()21(. ــر واألخب ــذا بإمجــاع أهــل النقــل واتِّفــاق أهــل الس ــا ه وقتن
4 - تف�سري رو�ش اجِلنان وروح اجَلنان:

ــد الشــيعة، وهــو مــن مصنَّفــات القــرن  ــة عن ــر مــن التفاســر املعروف وهــذا األث
ـــر الشــيعي الكبــر أيب الفتــوح الــرازي، احلســني بــن عــي  الســادس اهلجــري، للمفسِّ

بــن حمّمــد بــن أمحــد اخلزاعــي النيشــابوري.
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ــه باللغــة الفارســيَّة. فهــذا  ــة، كتابت ــاب املهمَّ ــات هــذا الكت ومــن مجلــة خصوصّي
ــة، نشــر إلــٰی بعــض مــا جــاء فيــه، فنقول: ض بإســهاب ملســألة املهدويَّ التفســر يتعــرَّ
يســتدلُّ الشــيخ أبــو الفتــوح علــٰی ضـــرورة وجــود اإلمــام يف ذيــل اآليــة الكريمة: 
ــماءِ Y )آل عمــران: 5(، ويقــول: رِض َوال ِف السَّ

َ
fإِنَّ اهلَل ال َيـْـى َعلَيـْـهِ َشْ ٌء ِف اْل

)إنَّ حكمــة احلــقِّ تعالــٰی قــد اقتضــت أن ال يــرتك أعضــاَءك الســبعة بــال رئيــس، 
ــدَّ  ــال ب ــام؟! ف ــال إم ــبعة ب ــم الس ــرتك األقالي ــٰی أن ي ــه تعال ــي حكمت ــف تقتضـ فكي
ــف  ــة مــن راٍع، ولــكلِّ قطيــع قائــد، وأنــت مكلَّ لــكلِّ زمــاٍن مــن إمــام، ولــكلِّ رعيَّ
بوجــوب معرفتــه، فمعرفتــه مــن األُصــول اإلســالميَّة، ومــن قواعــد اإليــان، »مــن 
 ،Nــول اهلل ــن رس ــا ورد ع ــة«، ك ــة جاهليَّ ــات ميت ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ومل يع م
ففــي هــذا اخلــر دليــالن علــٰی أصلــني مــن ُأصولنــا: أحدمهــا أنَّ لــكلِّ زمــاٍن إمــام، 
وال خيلــو الزمــان مــن اإلمــام، إذ إن مل يكــن إمــام مل يمكــن التعــّرف علــٰی الواجبــات 
مــات، وهــو أيضــًا دليــٌل علــٰی وجــوب معرفــة ذلــك اإلمــام، فمعرفــة اإلمــام  واملحرَّ

ــة«)22(. مــن ُأصــول الديــن، ولــو ال ذلــك ملــا قــال N: »مــات ميتــة جاهليَّ
ــة،  ــديِّ األُمَّ ــان بمه ــب اإلي ــان بالغي ــوارد اإلي ــد م ــوح أنَّ أح ــو الفت ــر أب ويعت
ــالةَ  ِيــَن يُْؤِمُنــوَن بِالَْغيـْـِب َوُيقِيُمــوَن الصَّ فيقــول يف تفســر ذيــل اآليــة الكريمــة: fالَّ

ــا َرزَقْناُهــْم ُينْفُِقــوَن Y )البقــرة: 3(: َوِممَّ
ــة، فهــو غائــب عــن  )جــاء يف تفســر أهــل البيــت K: الغيــب هــو مهــديُّ األُمَّ

أنظــار اخللــق، وهــو املوعــود يف األخبــار والقــرآن...
ــا إالَّ  ــر الدني ــن عم ــَق م ــو مل يب ــه N:  »ل ــا قول ــرة، منه ــي كث ــار فه ــا األخب فأمَّ
ل اهلل ذلــك اليــوم حتَّــٰی خيــرج رجــل مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه  يــوم واحــد لطــوَّ
اســمي وكنيتــه كنيتــي، يمــأ األرض عــدالً َوقســطًا كــا ملئــت جــورًا وظلــًا«، وهذا 

خــر مذكــور يف كتــب املخالفــني واملؤالفــني، وبأســانيد صحيحــة()23(.
ويعتقــد صاحــب تفســر روض اجلنــان بــأنَّ إمــام العصـــر والزمــان Q وعــٌد إهليٌّ 
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ِيــَن آَمُنــوا ِمنُْكــْم وََعِملُوا  للمؤمنــني، ففــي تفســره لآليــة الشـــريفة: fوََعــَد اهلُل الَّ
ِيــَن ِمــْن َقبْلِِهــْم َوَلَُمّكِــَنَّ  رِض َكَمــا اْســَتْخلََف الَّ

َ
اِلــاِت لََيْســَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْل الصَّ

ِي اْرتَضـــي لَُهْمY )النــور: 55(، يقول: لَُهــْم دِيَنُهــُم الَّ
)جــاء يف تفســر أهــل البيــت K هلــذه اآليــة أنَّ املــراد باخلليفــة صاحــب الزمــان 
ــه املهدّي، وقــد أمجعت  Q، الــذي أخــر رســول اهلل N بخروجــه يف آخــر الزمــان وأنَّ

ة اإلســالميَّة علــٰی خروجــه()24(. األُمَّ
ــر  ــام العصـ ــر إم ــول عم ــوع ط ــرازي ملوض ــوح ال ــو الفت ــيخ أب ض الش ــرَّ ــّم يتع ث
والزمــان Q، فيقــول يف ذيــل تفســره قولــه تعــاىٰل: fفَانُْظــْر إِل َطعاِمــَك َوَشابـِـَك 

ــرة: 259(: ــنَّْهY )البق ــْم يَتََس َ ل
ــام  ــظ الطع ــاء وحف ــي يف إبق ــون الطبيع ــادة والقان ــرق الع ــد خ ــاىٰل ق )إنَّ اهلل تع
والشـــراب الســـريعي التغيــر، ملصلحــة وحكمــة، فأبقامهــا ســاملني عــن التلــف ملائــة 
عــام، أفــال ُيعَقــل أن يتلطَّــف علــٰی شــخص قــد ُأِعــدَّ إلصــالح العــامل بخــرق العــادة 
ــنَّة يف أبنــاء نوعــه مــن البــرش،  ة ســنوات خالفــًا ملــا جــرت السُّ يف إطالــة عمــره لعــدَّ

ــواه؟()25(. فــال هيــرم وال تضعــف ق
ــم  ــأنَّ العل ــان ب ــب روض اجلن ــرٰی صاح ــدي Q ي ــام امله ــور اإلم ــاب ظه ويف ب
ــخ  ــم بتأري ــد يعل ــال أح ــٰی، ف ــات اهلل تعال ــن خمتّص ــو م ــام Q ه ــور اإلم ــان ظه بزم
وِيلَــُه إاِلَّ اهلُل 

ْ
(، ويف تفســره لقولــه تعــاىٰل: fَومــا َيْعلَــُم تَأ الظهــور إالَّ هــو )عــزَّ وجــلَّ

ــران: 7(،  ــاY )آل عم ــِد َرّبِن ــْن ِعنْ ِــهِ ُكٌّ ِم ــا ب ُــوَن آَمنَّ ــِم َيُقول ــُخوَن ِف الْعِلْ اِس َوالرَّ
ــف: ــول املصنِّ يق

ــروج  ــامل وخ ــاء الع ــم بفن ــاعة والعل ــم الس ــابه لعل ــر املتش ــوه يف تفس ــا قال )وم
الدّجــال وخــروج يأجــوج ومأجــوج، قالــوه يف خــروج املهــديِّ Q، والعلــم بالــروح 

ــاىٰل()26(. ــٌد إالَّ اهلل تع ــا أح ــور ال يعلمه ــذه األُم ــإنَّ كلَّ ه ــب، ف ــم بالغي والعل
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ــور  ــات ظه ــض عالم ــان بع ــٰی بي ــان( إل ــف يف )روض اجلن ض املصنِّ ــرَّ ــّم يتع ث
ــة. ــات القرآنيَّ ــتنادًا لآلي ــام Q، اس اإلم

ــة  ــل اآلي ــه يف ذي ــا قال ــف، م ــا املصنِّ ــي يذكره ــور الت ــات الظه ــة عالم ــن مجل وم
ــْن َمــاٍن قَرِيــٍبY )ســبأ:  ِخــُذوا ِم

ُ
ــوَْت َوأ ــال فَ ــوا فَ ــرى إِذْ فَزُِع َــْو تَ املباركــة: fَول

:)51
ــار أنَّ عالمــة خــروج املهــديِّ Q خســف يف املشـــرق، وآخــر يف  )جــاء يف األخب
املغــرب، وآخــر يف البيــداء، وعالمتــه خــروج الســفياين. ففــي هــذا اخلــر الــذي ذكــر 
رايــة اهلـُـدٰی التــي ختــرج يف الكوفــة، ليســت إالَّ رايــة املهــدي Q، علــٰی مــا جــاء يف 

األخبــار()27(.
ض أبــو الفتــوح الــرازي يف مــوارد خمتلفــة إىٰل خصائص العامل يف عصـــر  كــا ويتعــرَّ

الظهــور، ونشــر هنــا إىٰل بعضها:
1/4 - تشكيل حكومة املستضعفني العامليَّة:

ِذيــَن اْســُتْضِعُفوا يِف اأْلَرِض  قــال يف تفســره لقولــه تعــاىٰل: fَوُنِريــُد َأْن َنُمــنَّ َعــَى الَّ
ــًة َوَنْجَعَلُهــُم اْلواِرثـِـنَي 5Y )القصــص: 5(: َوَنْجَعَلُهــْم َأِئمَّ

ــنُّ  ــاىٰل يم ــإنَّ اهلل تع ــديِّ Q، ف ــأن امله ــت يف ش ــة نزل ــذه اآلي ــا أنَّ ه )روٰی أصحابن
عليــه وعلــٰی أصحابــه بعــد اســتضعافهم، ويعلــه إمامــًا لــكلِّ األرض ووارثــًا هلــا()28(.
ــورة  ــن س ــة )55( م ــره لآلي ــٰی يف تفس ــذا املعن ــس ه ــٰی نف ــرازي عل ــد ال ــا ويؤكِّ ك

ــه)29(. ــتدلُّ علي ــور، ويس الن
2/4 - عرص غلبة اإلسالم:

ــِن  ــدى َودِي ــوَلُ بِالُْه ــَل رَُس رَْس
َ
ِي أ ــَو الَّ ــاىٰل: fُه ــه تع ــره لقول ــرض تفس ويف مع

ــول: ــة: 33(، يق ــرُِكوَن Y )التوب ــرِهَ الُْمْشـ ــْو َك َ ــهِ َول ِ ــِن ُكّ ــَرهُ َعَ اّلِي ــّقِ ِلُْظِه اْلَ
ـــرون فيــه، فقــال عبــد اهلل بــن عّبــاس  ــا معنــٰی اآليــة، فقــد اختلــف املفسِّ )وأمَّ
ـــرين فقــد أرجعــوا )اهلــاء(  ــا باقــي املفسِّ بــأنَّ )اهلــاء( تعــود إىٰل رســول اهلل N، وأمَّ

.) يــن احلــقِّ ــَرهYُ إىٰل )الدِّ يف fِلُْظِه
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وقــال أبــو هريــرة والضّحــاك بــأنَّ معنــٰی اآليــة هــو: ليظهــر الديــن احلــّق عــٰى كلِّ 
األديــان، وذلــك عنــد نــزول عيســٰی بــن مريــم، فــال يبقــٰى أحــٌد إالَّ ودخــل اإلســالم 

طوعــًا ومكرهــًا، أو يعطــي اجلزيــة عــن يــٍد وهــو صاغــر.
ــروج  ــارن خ ــاء يق ــن الس ــٰی م ــزول عيس ــان، ألنَّ ن ــان متقاربت ــان الروايت وهات

ــف()30(. ــف واملؤال ــار املخال ــك يف أخب ــاء ذل ــا ج ــدي Q، ك امله
3/4 - إرجاع ُحّي بيت املقدس:

ويقول )رمحه اهلل( يف تفسره لآلية )4 - 8( من سورة اإلرساء املباركة:
)ثــّم قــال رســول اهلل N: »ثــّم ُيرِجــُع املهــديُّ ُحــيَّ بيــت املقــدس، أخذوهــا يف 

لــني واآلخريــن يف بيــت املقــدس«)31(. )1700( ســفينة، وإنَّ اهلل يمــع األوَّ
4/4 - الرجعة:

ِيــَن َخرَُجوا  لـَـْم تـَـَر إَِل الَّ
َ
ويقــول الشــيخ أبــو الفتــوح الــرازي يف تفســره اآليــة: fأ

ْحياُهــْم إِنَّ اهلَل 
َ
لـُـوٌف َحــَذَر الَْمــوِْت فَقــاَل لَُهــُم اهلُل ُموتـُـوا ُثــمَّ أ

ُ
ِمــْن دِيارِهـِـْم َوُهــْم أ

ْكــَثَ انلَّــاِس ال يَْشــُكُروَن Y )البقــرة: 243(:
َ
و فَْضــٍل َعَ انلَّــاِس َولِكــنَّ أ َلُ

)وهــذه اآليــة دليــٌل علــٰی القــول بالرجعــة، ولقطــع الشــغب والتعّجــب 
.)32 واالســتبعاد()

5/4 - عيسٰی Q يف آخر الزمان:
نَّ  ــاَعةِ فَــال َتْمــَرُ وقــال الــرازي G يف تفســره لآليــة الكريمــة: fِإَونَّــُه لَعِلـْـٌم لِلسَّ

بِهــا َواتَّبُِعــوِن هذا ِصاٌط ُمْســَتقِيٌم Y )الزخــرف: 61(:
ســة يقــال هلــا: أفيــق،  )و يف احلديــث: »ينــزل عيســٰى عــٰى ثنيــة مــن األرض املقدَّ
وعليــه ممّصـــرتان، وشــعر رأســه دهــني، وبيــده حربــة، وهــي التي يقتــل هبــا الدّجال، 
ــر اإلمــام  فيــأيت بيــت  املقــدس والنــاس يف صــالة العصـــر، واإلمــام يــؤمُّ هبــم، فيتأخَّ
ــر  ــر، ويكسـ ــل اخلنازي ــّم يقت ــد، ث ــة حمّم ــٰى رشيع ــه ع ــّي خلف ــٰى وُيص ــه عيس م فُيقدِّ

الصليــب، وخُيــرب البيــع والكنائــس، ويقتــل النصــارٰى إالَّ مــن آمــن بــه«()33(.

س
م

خا
 ال

رن
لق

ن ا
م

ي 
ثان

 ال
ف

ص
لن

ن ا
م

ة 
ويّ

هد
م

 ال
ثار

اآل
ي

جر
ه

 ال
بع

سا
 ال

رن
لق

ن ا
م

ي 
ثان

 ال
ف

ص
لن

ى ا
إل



219

5 - تف�سري جممع البيان:
ــن الفضــل  ــن احلســن ب ــل أمــني اإلســالم، أيب عــي الفضــل ب تأليــف الشــيخ اجللي

ــري. ــادس اهلج ــرن الس ــة يف الق ــب اإلماميَّ ــاء مذه ــار عل ــن كب ــو م ــريس، وه الط
وهــذا التفســر الشـــريف مــن مجلــة الكتــب اخلالــدة علــٰی مــرِّ الزمــان، وهــو تفســر 
ــنَّة  ــيعة والسُّ ــني الش ــاء الطائفت ــار عل ــن كب ــد أذع ــة. وق ــة واخلاصَّ ــد العامَّ ــوٌل عن مقب

ــة الشــيخ الطــريس، وذكــروه بإجــالل. بعظمــة ومكان
ــنة  ــاة س ــارق احلي ــه ف ــنة )447هـــ(، وإنَّ ــَد يف س ــريس ُولِ ــيخ الط ــأنَّ الش ــوا ب قال

)548هـــ()34(.
لقــد تــرك هــذا العــامل اجلليــل آثــارًا كثــرة، منهــا تفســران آخــران للقــرآن الكريــم 

باســم )جوامــع اجلامــع( و)الــكايف الشــايف(.
ــع  ــم )جمم ــره القيِّ ــة يف تفس ــألة املهدويَّ ض للمس ــرَّ ــد تع ــل ق ــيخ اجللي ــذا الش وه

ــا: ــع، منه ة مواض ــدَّ ــان(، ويف ع البي
املهدي من آل بيت الرسول )صّىٰ اهلل عليه وآله(:

ــاد الصاحلــني( الــذي ورد ذكرهــم يف  ــان )العب ــق الشــيخ الطــريس يف جممــع البي طبَّ
رَْض يَرِثُهــا ِعبــادَِي 

َ
نَّ ال

َ
ُبــورِ ِمــْن َبْعــِد اّلِْكــرِ أ اآليــة الشـــريفة: fَولََقــْد َكَتبْنــا ِف الزَّ

.)35(Q عــٰى أصحــاب اإلمــام املهــدي )األنبيــاء: 105( Y ــوَن اِلُ الصَّ
الإمیان بالغيب:

ــرآن  ــورة يف الق ــب( املذك ــان بالغي ــوارد )اإلي ــأنَّ م ــريس ب ــة الط م ــرٰی العالَّ وي
الكريــم باعتبارهــا مــن خصائــص أهــل التقــوٰی، ُيــراد هبــا غيبــة إمــام العــر والزمــان 

ــان)36(. ــر الزم ــه يف آخ وخروج
:Q ظهور ال�سفياين قبل ظهور �ساحب الأمر

ــة عــن عــي بــن احلســني واحلســن بــن احلســن بــن عــي  وينقــل الطــريس G رواي
ــْن  ــُذوا ِم ِخ

ُ
ــوَْت َوأ ــال فَ ــوا فَ ــرى إِذْ فَزُِع ــْو تَ َ ــاىٰل: fَول ــه تع ــره لقول ــل تفس K يف ذي

ــه مــن عالمــات ظهــور اإلمــام  ث عــن الســفياين وأنَّ َمــاٍن قَرِيــٍب Y )ســبأ: 51( تتحــدَّ
.)37(Q ــدي امله
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:Q ِّالرجعة يف زمان قيام املهدي
ُب  ــْن يَُكــّذِ ــٍة فَوْجــاً ِممَّ مَّ

ُ
ِ أ

ــوَْم َنُْشـــُر ِمــْن ُكّ ويف تفســره لقولــه تعــاىٰل: fَوَي
ــريس: ــة الط م ــول العالَّ ــل: 83(، يق ــوَن Y )النم ــْم يُوزَُع ــا َفُه بِآياتِن

)والشيعة القائلون بالرجعة يستدّلون هبذه اآلية الشـريفة عليها(.
ين الإ�سالمي: ظهور الدِّ

إنَّ مــن خصائــص عصـــر الظهــور الشـــريف إلمــام العصـــر والزمــان Q انتشــار 
اإلســالم يف كلِّ األرض، وقــد وعــد اهلل تعــاىٰل يف كتابــه الكريــم هبــذا الظهــور، كــا يف 
ــِن  ــَرهُ َعَ اّلِي ــّقِ ِلُْظِه ــِن اْلَ ــدى َودِي ــوَلُ بِالُْه ــَل رَُس رَْس

َ
ِي أ ــَو الَّ قولــه تعــاىٰل: fُه

ُكـِّـهِ َولـَـْو َكــرِهَ الُْمْشـــرُِكوَن Y )التوبــة: 33(.
حكومة املوؤمنني وال�ساحلني:

ــة جــّدًا لعصـــر الظهــور، حكومــة املؤمنــني والصاحلــني  ومــن مجلــة اخلصائــص املهمَّ
ِيــَن آَمُنــوا ِمنُْكــْم وََعِملُوا  لــأرض، وهــو مــن الوعد اإلهلــي، قال تعــاىٰل: fوََعــَد اهلُل الَّ
ــَنَّ  ــْم َوَلَُمّكِ ــْن َقبْلِِه ــَن ِم ِي ــَتْخلََف الَّ ــا اْس رِض َكَم

َ
ــَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْل ــاِت لََيْس اِل الصَّ

ــِي ال  ــاً َيْعُبُدونَ ْمن
َ
ــْم أ ــِد َخوْفِِه ــْن َبْع ــْم ِم نَلَُّه ــْم َوَلَُبّدِ ــي لَُه ِي اْرتَضـ ــُم الَّ ــْم دِيَنُه لَُه

ولئـِـَك ُهــُم الْفاِســُقوَن Y )النــور: 55(.
ُ
يُْشـــرُِكوَن ِب َشــيْئاً َوَمــْن َكَفــَر َبْعــَد ذلـِـَك فَأ

ــة  ــذه اآلي ــر ه ــود يف تفس ــالف املوج ــًة إىٰل االخت ــريس بداي ــيخ الط ــر الش ويش
الشـــريفة، ثــّم يقــول:

)مــا وصلنــا مــن أخبــار أهــل بيــت العصمــة والطهــارة، يشــر إىٰل أنَّ هــذه اآليــة 
.)Nنزلــت يف املهــديِّ مــن آل حمّمــد

ُبــورِ ِمــْن َبْعــِد اّلِْكرِ  وُيطبِّــق الشــيخ الطــريس اآليــة الشـــريفة: fَولََقــْد َكَتبْنــا ِف الزَّ
اِلُــوَن Y )األنبيــاء: 105( عــٰى أصحــاب اإلمــام املهــدي  رَْض يَرِثُهــا ِعبــادَِي الصَّ

َ
نَّ ال

َ
أ

Q مســتندًا يف ذلــك إىٰل روايــات أهــل البيــت K، حيــث ينقــل روايــة  عٰى ذلــك)38(.
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6 - كتاب بع�ش مثالب النوا�سب يف نق�ش ف�سائح الرواف�ش:
املعروف بـ )النقض(، تأليف: عبد اجلليل القزويني الرازي.

ــًا إىٰل  ، مضاف ــرايفٌّ ، جغ ــيٌّ ، تأرخي ــايلٌّ أديبٌّ ، رج ــيٌّ ــاٌب كالم ــض( كت ــاب )النق كت
ــل. ــل والنح ــؤون املل ــه بش اهتام

ــار والعلــاء، واآلراء  ويف هــذا الكتــاب معلومــات قيِّمــة عــن الشــيعة وعــن اآلث
ــة الشــيعيَّة، والتــي قــد ال يتيــرَّ احلصــول عليهــا يف الكتــب األُخــرٰی. الكالميَّ

ــف كتبــه كجــواٍب عــٰى كتــاب باســم:  وكــا يظهــر مــن اســم الكتــاب، فــإنَّ املؤلِّ
)بعــض فضائــح الروافــض(، والــذي ُكتِــَب للتشــنيع عــٰى الشــيعة.

ــد  ــٰی يف زمــن عب ــح الروافــض( غــر معــروف حتَّ ــاب )بعــض فضائ وكاتــب كت
ــاب)39(. ــة الكت ــي يف بداي ــه القزوين ــي، وهــو مــا يشــر إلي ــل القزوين اجللي

ــة ومــا  نهــا هــذا األثــر النفيــس مبحــث املهدويَّ ومــن مجلــة املباحــث التــي يتضمَّ
يرتبــط هبــا مــن تفّرعــات، فيجيــب عبــد اجلليــل القزوينــي )رمحــه اهلل( عــٰى الشــبهات 

التــي يطرحهــا كاتــب كتــاب بعــض فضائــح الروافــض.
ح القزوينــي يف موضــع مــن كتابــه بــأنَّ خاتــم األوصيــاء واإلمــام املعصوم  وُيصـــرِّ

.)40(Q هــو اإلمــام املهــدي
:Q ة ويقول يف الردِّ عٰى شبهة حول ظهور اإلمام احلجَّ

ــا إنــكاره لظهــور القائــم Q، فــكان عليــه أن يراجــع التواريــخ، فــإنَّ أصحاب  )وأمَّ
حون بــأنَّ مــن أيقــن نــزول عيســٰی املســيح يف آخــر الزمــان، ال ينكــر  احلديــث ُيصـــرِّ
املهــدي Q، فجمهــور أصحــاب الشــافعي خلفــًا عــن ســلف، والشــيعة، كالمهــا يقــرُّ 

بذلــك، ولكــن أصحــاب أيب حنيفــة البهــري ينكــرون كال األمريــن معــًا()41(.
ــض(:  ــح الرواف ــض فضائ ــاب )بع ــب كت ــول صاح ــر: يق ــع آخ ــول يف موض ويق
ِيــَن آَمُنــوا ِمنُْكــْم  تهــم يعتقــدون بــأنَّ قولــه تعــاىٰل: fوََعــَد اهلُل الَّ )إنَّ الشــيعة وأئمَّ
رِض ...Y )النــور: 55( ناظــٌر إىٰل القائــم يف 

َ
اِلــاِت لََيْســَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْل وََعِملُــوا الصَّ

ُم لــه األرض كّلهــا(. آخــر الزمــان، والــذي ُتَســلَّ
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يقول عبد اجلليل يف اجلواب:
ــن  ــًا ع ــيعة خلف ــب الش ــإنَّ مذه ــان، ف ــر صحيح ــذا التفس ــبة وه ــذه النس )إنَّ ه
ــروج  ــن K وخ ــة الطاهري ــة األئمَّ ــٰى خالف ــاد، وع ــذا االعتق ــٰى ه ــم ع ــلف قائ س
لــوا عليــه بالدليــل  اإلمــام املهــدي Q، وقــد أوردوا ذلــك يف التفاســر، وعوَّ
ــن  ــن بنفــس هــذا الدي ــه يدي ــأنَّ املهــديَّ Q إذا ظهــر فإنَّ ــرٰی ب ــا ي ــة. فمذهبن واحلجَّ
ل التكاليــف، وهــو خليفــة اهلل يف األرض،  وهــذه الشـــريعة وهــذا الكتــاب فــال تتبــدَّ
ــل يف تفســر هــذه اآليــة  ه املصطفــٰی، فلــو أنصــف املتأمِّ الــذي يقتــدي بشـــريعة جــدِّ

.)42(Q ــدي ــة امله ــروج وإمام ــٰی خ ــا عل ــرَّ بداللته ــريفة، ألق الشـ
ــة  ــة عــٰى أنَّ هــذه اآلي ــّم يقيــم الشــيخ عبــد اجلليــل القزوينــي الشــواهد واألدلَّ ث
املباركــة ناظــرة إىٰل اإلمــام املهــديِّ Q، وأنَّ زمــان حتّققهــا هــو زمــان ظهــوره 

ــف. الرشي
ثــّم يعالــج الشــيخ صاحــب كتــاب )النقــض( بعــض الشــبهات املرتبطــة بمســألة 

الرجعــة، ويقــول:
ــة إىٰل الدنيــا  نــا وبحمــد اهلل تعــاىٰل ال ننكــر أنَّ اهلل تعــاىٰل ُيرِجــع مجاعــة مــن كلِّ ُأمَّ )إنَّ
بعــد موهتــم، بركــة دعــاء اإلمــام املهــدي Q، وذلــك حــني خــروج املهــدي ونــزول 
ــْن  ــاً ِممَّ ــٍة فَوْج مَّ

ُ
ِ أ

ــْن ُكّ ــُر ِم ــوَْم َنُْشـ ــة الرشيفــة: fَوَي عيســٰی، فكــا جــاء يف اآلي
ُب بِآياتِنــاY )النمــل: 83(، وهــذا احلشـــر ال بــدَّ أن يقــع قبــل قيــام القيامــة،  يَُكــّذِ
ــة قائــم عــٰى أنَّ احلشـــر يــوم القيامــة يكــون جلميــع اخلالئــق، ال لفوج  فــإنَّ إمجــاع األُمَّ
ــة: 6(، ليتَّضــح  ــُم اهلُل َجِيعــاYً )املجادل ــوَْم َيبَْعُثُه ــة، قــال اهلل تعــاىٰل: fيَ مــن كلِّ ُأمَّ
ويظهــر لنــا الفــرق بــني اآليتــني، فتحصــل الفائــدة، فــإنَّ مــن كان قــادرًا علــٰی البديــع 
مــن الفعــل يف إحيــاء املوتــٰی يف زمــن عيســٰی وموســٰی وُعزيــر وإبراهيــم، كــا نطــق 
ــد  ــول اهلل حمّم ــد رس ــة حفي ــن دول ــه يف زم ــٰى فعل ــادر ع ــك، لق ــم بذل ــرآن الكري الق
N، فليــس ذلــك بعيــدًا عــن قدرتــه، وال هــو بعيــد عــن حرمــة ســيِّد الســادات. وإنَّ 
إنــكار هــذا املقــدور الــذايت هلل تعــاىٰل، إنــكاٌر للبعــث والنشــور يــوم القيامــة. فالرجعــة 

يف عهــد ظهــور اإلمــام املهــديِّ Q، مذهــُب الشــيعة اإلماميَّــة بــال شــبهة()43(.
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ض هــذا العــامل اجلليــل الشــيخ عبــد اجلليــل القزوينــي يف مــوارد  هــذا وقــد تعــرَّ
ــة،  ــألة املهدويَّ ــة بمس ــات املرتبط ــث واملوضوع ــض املباح ــه إىٰل بع ــن كتاب دة م ــدِّ متع
ــل  ــام، ونحي ــذا املق ــا يف ه ــاه منه ــا ذكرن ــي ب ــافية، نكتف ــات ش ــا بإجاب ــاب عنه وأج

ــاب. ــس الكت ــة نف ــد إىٰل مراجع ب املزي ــالَّ ط
7 - ر�سالة عجالة املعرفة يف اأ�سول الدين:

ــن  ــر الدي ــيخ ظه ــل الش ــيعي اجللي ــامل الش ــراع الع ــاج ي ــد نت ــر اخلال ــذا األث وه
ــري)44(. ــادس اهلج ــرن الس ــالم الق ــن أع ــدي، م الراون

ــة،  ــرين صفح ــا العشـ ــدد صفحاهت ــاوز ع ــّدًا، ال يتج ــزة ج ــالة موج ــذه الرس وه
ــألة  ــًا إىٰل مس ــل تقريب ــو مفصَّ ــدي بنح ق الراون ــرَّ ــا، تط ــن إيازه ــم م ــٰی الرغ وعل

ــة. املهدويَّ
ــرم  ــيِّ األك ــصِّ النب ــول ون ــدي Q بق ــام امله ــة اإلم ــات إمام ــك يف إثب ــد متسَّ وق
م الدليــل العقــي عــٰى وجــود اإلمــام  ــه قــدَّ ونصــوص أجــداده الطاهريــن K، كــا أنَّ
املهــدي Q، والــذي يبتنــي عــٰى عــدم جــواز تكليــف النــاس يف حــال عــدم وجــود 

ــة)45(. إمــام معصــوم هــو أعلــم النــاس باألحــكام الرشعيَّ
ويــرٰی هــذا العــامل اجلليــل بــأنَّ ســبب غيبــة اإلمــام Q هــو نفــس دليــل )اخلــوف( 
ــذي  ــم K، وال ــس وإبراهي ــٰی ويون ــل موس ــابقون مث ــاء الس ــه األنبي ــي ب ــذي ابت ال
ــة  ــا أنَّ غيب ــدّي Q، فك ــام امله ــك اإلم ــم، فكذل ــن قومه ــة ع ــم إىٰل الغيب ه اضطرَّ
هتــم، فكذلــك غيبــة اإلمــام املهــدي Q ال  هــؤالء األنبيــاء K مل تــورد خلــاًل يف نبوَّ

ــه)46(. ــاًل يف إمامت ــورد خل ت
ا فيام يرتبط بطول عمر اإلمام املهديِّ Q، فيقول: وأمَّ

ــب  ال جمــال لالســتغراب والتعّجــب يف هــذا اخلصــوص، فــإنَّ مــن ُينِكــر أو يتعجَّ
ــا أن يقبــل قــدرة  مــن طــول عمــر اإلمــام املهــدي Q، ال خيــرج مــن أحــد حالــني: إمَّ
ــكَّ يف  ــه ش ــاىٰل، ولكنَّ ــدرة اهلل تع ــن بق ــل وأذع ــإن قب ــا. ف ــا أن ُينِكره ــاىٰل، وإمَّ اهلل تع
ه حينئــٍذ ســيكون مثــل شــّك مــن كان معتقــدًا  ــه قــادر عــٰى كلِّ مقــدور، فــإنَّ شــكَّ أنَّ
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بعلــم اهلل تعــاىٰل بــكلِّ املعلومــات ولكنَّــه شــكَّ يف علمــه بــكلِّ اجلزئّيــات، فكــا أنَّ هذا 
ــرًا  ــا إذا كان منك ــام. وأمَّ ــكالم يف املق ــك ال ــل، فكذل ــو باط ــه وه ــٰى ل ــّك ال معن الش
الً  ــدَّ أوَّ ــل ال ب ــة، ب ــا معــه يف موضــوع اإلمامــة والغيب لقــدرة اهلل تعــاىٰل، فــال كالم لن

مــن البحــث معــه حــول قــدرة اهلل تعــاىٰل)47(.
8 - ر�سالة اخلال�سة يف علم الكالم:

ــن  ــب الدي ــيخ قط ــل الش ــيعي اجللي ــامل الش ــة للع ــار الباقي ــن اآلث ــر م ــذا األث وه
الســبزواري)48(.

:Q ة يقول السبزواري يف استدالله عٰى إمامة اإلمام احلجَّ
ــف  ــٌد يتَّص ــوم أح ــا الي ــس يف زمانن ــة، ولي ــة يف اإلمام ــرتط العصم ــا نش ــاَّ كنّ )لـ

ــر(. ــذا الع ــام هل ــو اإلم ــون ه ــزم أن يك ــر Q، ل ــام الع ــر إم ــة غ بالعصم
ويقول هذا العامل، يف خصوص سبب الغيبة:

)1 - ال يمكــن أن يكــون ســبب غيبتــه مــن جانــب اهلل )جــلَّ عــّزه(، ألنَّ اهلل تعــاىٰل 
ال خيــلُّ باألُمــور الواجبــة، ولــذا فــإنَّ غيبــة اإلمــام املهــدي Q ال تســتند إىٰل اهلل تعــاىٰل.
ــه  ــو، ألنَّ ــه ه ــتندة إلي ــديِّ Q مس ــام امله ــة اإلم ــون غيب ــن أن تك 2 - وال يمك

ــب. ــه ويغي ــب علي ــا ي ــرتك م ــه أن ي ــوز يف حقِّ ــوم وال ي معص
ــارص  ــة الن ــداء وقلَّ ــن األع ــوف م ــو اخل ــا ه ــة إنَّ ــبب الغيب ــتنتج إذن، أنَّ س فنس
واملعــني، ومتــٰى مــا زال اخلــوف، أو ُوِجــَد األنصــار واألعــوان باملقــدار الــالزم، ظهــر 

ــدالً()49(. ــطًا وع ــأ األرض قس Q، وم
ــة قــد  ــة يف املــوارد الســابقة الذكــر، يتَّضــح لنــا بــأنَّ مســألة املهدويَّ وبالتأّمــل والدقَّ
ــزًا واضحــًا يف الفكــر الشــيعي يف القرنــني اخلامــس والســادس اهلجــري،  شــغلت حيِّ
ــه  ــف عن ــا تكش ــذا م ــالمي، وه ــامل اإلس ــاء يف كلِّ الع ــام العل ــت باهت ــل وحظي ب
ــدلُّ عــٰى انشــغال األذهــان هبــذه  ــا ي ــردِّ والقبــول هلــذه املســألة، ممَّ املحاججــات وال
ــارة حوهلــا، وهــو دليــل واضــح عــٰى طــول  ــة إبطــال الشــبهات املث املســألة، وحماول

ــالمي. ــر اإلس ــة يف الفك ــألة املهدويَّ ــخ مس تأري
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1. اإلرشاد للمفيد 2: 336.

ــاالت  ــي: 110؛ املق ــيعة للنوبخت ــَرق الش 2. فِ

ــعري: 104. ــَرق لأش والِف

3. املقنع يف اإلمامة: 20 و21.

4. املقنع يف اإلمامة: 146 - 148.

5. املقنع يف اإلمامة: 149 و150.

6. االحتجاج: 22.

7. أمل اآلمل للحرِّ العامي 2: 17.

8. االحتجاج 1: 86.

9. االحتجاج 2: 140.

10. االحتجاج 2: 481 و482.

11. االحتجاج 2: 523 - 535.

12. االحتجاج 2: 602.

الشــيعة  علــاء  )أســاء  الفهرســت   .13

ــم  ــرازي: 107/ الرق ــه ال ــن بابوي ــم( الب مصنِّفيه

.3 8 9

14. املنقذ من التقليد: 5 - 12.

ــأ، وال  ــٰى اخلط ــع ع ــة ال جتتم 15. أي إنَّ األُمَّ

ــة  بــدَّ أن يكــون للحــقِّ أتبــاع وأنصــار يف األُمَّ

اإلســالميَّة.

16. املنقذ من التقليد: 372 - 374.

17. املنقذ من التقليد: 380.

18. املنقذ من التقليد: 385 - 386.

19. املنقذ من التقليد: 387 - 388.

20. املنقذ من التقليد: 388 - 391.

21. املنقذ من التقليد: 398 - 401.

22. روض اجلنان 4: 172 و173.

23. روض اجلنان 1: 104.

24. روض اجلنان 14: 170.

25. روض اجلنان 4: 23.

26. روض اجلنان 4: 180.

27. روض اجلنان 16: 85.

28. روض اجلنان 15: 94 و95.

29. روض اجلنان 14: 169 و170.

30. روض اجلنان 9: 226.

31. روض اجلنان 12: 164.

32. روض اجلنان 4: 335.

33. روض اجلنان 17: 182.

يــن يف القــرن  34. الشــيخ الطــريس إمــام املفرِّ

الســادس للســبحاين: 8 و9.

35. جممع البيان 7: 66 و67.

36. جممــع البيــان 1: 38؛ قــال مــا نّصــه: 

ــة  ــا مــن زمــان غيب ــه مــا رواه أصحابن )ويدخــل في

املهــدي Q ووقــت خروجــه(.

37. جممع البيان 8: 397 و398.

38. جممع البيان 7: 67.

39. النقض: 2.

40. النقض: 29.

41. النقض: 267.

42. النقض: 268.
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43. النقض: 270 و271.

ــد  ــيِّد حمّم ــل الس ــق اجللي ــام املحقِّ ــد ق 44. وق

ــالة،  ــذه الرس ــق ه ــاليل بتحقي ــيني اجل ــا احلس رض

 /29 العــدد  تراثنــا/  جملَّــة  يف  نشـــرها  وتــمَّ 

)1412هـــ(.

45. جملَّة تراثنا 29: 233/ عجالة املعرفة.

46. املصــدر الســابق؛ قــال مــا نّصــه: )... 

ــالة  ــه الص ــه علي ــبب غيبت ــنيِّ س ــا أن ُنب ــي علين بق

إىٰل  لأنبيــاء  املحــوج  الســبب  وهــو  والســالم، 

الغيبــة...(.

47.جملَّــة تراثنــا 29: 233 و234/ عجالــة 

ــه،  ــول حيات ــا ط ــه: )... وأمَّ ــا نّص ــال م ــة؛ ق املعرف

ــه...(. ــب من ــاَّ ال ُيتعجَّ فم

ِقَبــل  مــن  الرســالة  تــمَّ حتقيــق هــذه   .48

ــق اجلليــل الســيِّد حمّمــد رضــا احلســيني  املحقِّ

ــة  اجلــاليل بتحقيــق هــذه الرســالة، وُنِشـــَرت يف جملَّ

تراثنــا/ العــدد 34.

ــة  ــا 34: 201 و202/ اخلالص ــة تراثن 49. جملَّ

يف علــم الــكالم.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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1 - املقــاالت والِفــَرق: ســعد بــن عبــد اهلل األشــعري/ 
نــرش العطائــي/ 1963م.

ــم(:  ــيعة ومصنِّفيه ــاء الش ــاء عل ــت )أس 2 - الفهرس
منتجــب الديــن أبــو احلســن عــي بــن عبيــد 
ث األرمــوي/ مكتبــة  اهلل الــرازي(/ ت املحــدِّ

1366ش. النجفــي/  املرعــي 
3 - روض اجلنــان وروح اجلنــان يف تفســر القــرآن: 
أبــو الفتــوح حســني بــن حمّمــد بــن أمحــد اخلزاعــي 
ــي  ــر الياحق ــد جعف ــرازي/ ت حمّم ــابوري ال النيش
ــاى  ــش ه ــاد پژوه ــح/ بني ــدي الناص ــد مه وحمّم

ــهد. ــاص/ 1368ش/ مش خ
ــة  ــن هب ــد ب ــن: حمّم ــة يف ُأصــول الدي ــة املعرف 4 - عجال
اهلل احلســن الراونــدي/ ت الســيِّد حمّمــد رضــا 
احلســيني اجلــاليل/ جملَّــة تراثنــا/ العــدد 29/ 

)1412هـــ(.
الديــن  قطــب  الــكالم:  علــم  يف  اخلالصــة   -  5
الســبزواري/ ت الســيِّد حمّمــد رضــا احلســيني 
)1414هـــ(.  /34 العــدد  تراثنــا/  جملَّــة  اجلــاليل/ 
اهلل  عبــد  بــن  اهلل  عبيــد  اإلمامــة:  يف  املقنــع   -  6
ســة النشـــر  ــذآبادي/ ط 1/ 1414هـــ/ مؤسَّ السُّ

قــم. اإلســالمي/ 
القــرن  يف  ـــرين  املفسِّ إمــام  الطــريس  الشــيخ   -  7
 /1 ط   / الســبحاين  جعفــر  الشــيخ  الســادس: 

قــم.  /Q الصــادق  اإلمــام  ســة  مؤسَّ 1382ش/ 
8 - اإلرشــاد يف معرفــة حجــج العبــاد: الشــيخ املفيــد/ 
ــة الشــيخ  ط 1/ 1413هـــ/ املؤمتــر العاملــي أللفي

املفيــد.
9 - النقــض: عبــد اجلليــل القزوينــي الــرازي/ ت 

ــّى/  ــن م ــارات انجم ــوي/ انتش ث األرم ــدِّ املح
1358ش.

ــّر  ــن احل ــن احلس ــد ب ــيخ حمّم ــل: الش ــل اآلم 10 - أم
مكتبــة  احلســيني/  أمحــد  الســيِّد  ت  العامــي/ 

بغــداد. األندلــس/ 
حممــود  الديــن  ســديد  التقليــد:  مــن  املنقــذ   -  11
ــة  س ــرازّي/ ط 1/ 1414هـــ/ مؤسَّ ــي ال احلمصـ

النــرش اإلســالمي/ قــم.
12 - جممــع البيــان يف تفســر القــرآن: أبــو عــي الفضــل 
الــرتاث  إحيــاء  دار  الطــريس/  احلســن  بــن 

بــروت. 1379ق/  العــريب/ 
13 - االحتجــاج: أبــو منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب 
طالــب الطــريس/ ط 6/ انتشــارات األُســوة/ 

)1425هـ(.
ــي/  ــٰی النوبخت ــن موس ــن ب ــيعة: حس ــَرق الش 14 - فِ

ــة/ )1355هـــ(. ــة املرتضويَّ املكتب
*   *   *
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املقّدمة:
 ،K ــة يف أحاديــث املعصومــني حيتــلُّ موضــوع عالمــات الظهــور مســاحًة خاصَّ
ــوع،  ــذا املوض ــح ه ــني وترشي ــق تبي ــام يف طري ــن االهت ــد م ــذل مزي ــي ب ــذا ينبغ ل

ــه. ــه وتوضيح وتنقيح
وقتــل النفــس الزكيَّــة، مــن مجلــة العالمــات التــي ُأشــر إليهــا يف روايــات عديــدة، 

تــه مــن العالمــات احلتميَّة. وعدَّ
وهــذا املقــال، حماولــة لتبيــني األبعــاد املختلفــة هلــذا املوضــوع، اســتنادًا إىٰلٰ كلــات 

املعصومــني K، وحــلِّ اإلهبامــات املطروحــة حــول القضيَّة.
قتل النف�ش الزكية من العالمات احلتمية اخلم�ش:

ــني  ــم الظهــور عــن مخــس عالمــات، مــن ب ــواردة يف عالئ ــات ال ث الرواي تتحــدَّ
. ومــن خــالل كثــرة الروايــات)1( الواردة  جمموعــة العالمــات، بنحــو خاصٍّ ومســتقلٍّ
ــتقالل،  ــو االس ــا بنح ــّرق هل ــا والتط ــالل إفراده ــن خ ــات، وم ــذه العالم ــول ه ح
ــز عــٰىٰ حتميتهــا  ــة هــذه العالمــات اخلمــس. ومــن خــالل الرتكي ــا أمّهي تنكشــف لن

أكثــر مــن غرهــا. 
ــه  ــت ب ح ــي رصَّ ــس الت ــات اخلم ــذه العالم ــة ه ــن مجل ــة م ــس الزكيَّ ــل النف وقت

.K ــني ــن املعصوم ــدرت ع ــدة ص ــات عدي رواي

النف�ش الزكية

السّيد مسعود بور سّيد آقائي
ترمجة: السيد جالل املوسوي
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ــاِم  ــَل ِقَي ــاٍت  َقْب ــُس  َعاَلَم ــر: »مَخْ ــث معت ــادق Q، يف حدي ــام الص ــول اإلم يق

ــَايِن «)2(. ــِة َواْلَي ِكيَّ ــِس الزَّ ــُل النَّْف ــُف َوَقْت ــْفَيايِنُّ َواخلَْس ــُة َوالسُّ ْيَح ــِم، الصَّ اْلَقاِئ

ٍد،  ويف روايــة ُأخــرٰی عــن أيب بصر، عــن اإلمام الصــادق Q، قــال: »... َيا َأَبــا حُمَمَّ

ــُروُج  ــاَن، َوُخ ــْهِر َرَمَض ــَداُء يِف َش ــنَّ النِّ ــاٍت ُأواَلُه ــَس َعاَلَم ــِر مَخْ ــَذا اأْلَْم امَ  َه ــدَّ إِنَّ  ُق

ِكيَّــِة، َوَخْســٌف بِاْلَبْيــَداء«)3(. ، َوَقْتــُل النَّْفــِس الزَّ ، َوُخــُروُج اخلَُراَســايِنِّ ــْفَيايِنِّ السُّ

حتمية عالمة قتل النف�ش الزكية:

ــذه  ــة ه ــة، وأمّهي ــس الزكيَّ ــل النف ــا يف قت ــي ورد ذكره ــص الت ــة اخلصائ ــن مجل وم

ــات  ــب وبصياغ ــذا املطل دة ه ــدِّ ــات املتع ــرت الرواي ــد ذك ــا. فق ــة، حتميَُّته العالم

ــٰى...( و...)4(. ــرج حتَّ ــون(، )ال خي ــدَّ أن يك ــوم(، )ال ب ــل: )املحت ــة، مث خمتلف

ففــي معــرض جــواب اإلمــام الصــادق Q أليب محــزة الثــايل الــذي ســأله قائــاًل: 

ــْفَيايِنِ  ِمــنَ  اأْلَْمــِر امَلْحُتــوِم«؟  َقــاَل ]يِل[:  إِنَّ َأَبــا َجْعَفــٍر Q َكاَن َيُقــوُل: »إِنَّ  ُخــُروَج  السُّ

ــِة ِمــَن امَلْحُتــوم ،  ِكيَّ ــُل النَّْفــِس الزَّ ــاِس ِمــَن امَلْحُتــوِم، َوَقْت ــِد اْلَعبَّ ــاَلُف ُوْل »َنَعــْم، َواْختِ

و...«)5(.

ــن أعــني، عــن اإلمــام  ــد أكــر يف حديــث محــران ب ــد ورد هــذا املطلــب بتأكي وق

ــِذي  اَل ُبــدَّ  ــه Q قــال: »ِمــنَ  امَلْحُتــومِ  الَّ الصــادق Q، فقــد جــاء يف هــذا احلديــث أنَّ

، َوَخْســٌف بِاْلَبْيــَداِء، َوَقْتــُل النَّْفــِس  ــْفَيايِنِّ َأْن َيُكــوَن ِمــْن َقْبــِل ِقَيــاِم اْلَقاِئــِم ُخــُروُج السُّ

ــَاِء«)6(. ــاِدي ِمــَن السَّ ــِة، َوامُلنَ ِكيَّ الزَّ

ــة  ــن بقيَّ ــر م ــوٍح أك ــف بوض ــث تكش ــذا احلدي ــواردة يف ه ( ال ــدَّ ــة )ال ب ولفظ

ــا. ــة ويقينيَّته ــذه العالم ــة ه ــن حتميَّ ــات ع الرواي

ــة مــن عالمــات  وعليــه، واســتنادًا إىٰلٰ الروايــات اآلنفــة، فــإنَّ قتــل النفــس الزكيَّ

ــة. الظهــور احلتميَّ
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يف معنى النف�ش الزكية:
.)7( شد والنموِّ الزكوة يف اللغة، بمعنٰی الطهارة والرُّ

ومن هنا، يوجد احتاالن يف معنٰی النفس الزكيَّة:
ا بمعنٰی النفس الطاهرة، أي الشخص الذي ال يرتكب الذنوب.  1 - أنَّ

ا بمعنٰی الشخصيَّة املتكاملة والراشدة.  2 - أنَّ
ل، وهي: وهناك قرائن تدلُّ عىٰل إرادة املعنٰی األوَّ

1 - اســتعملت بعــض الروايــات عبــارات مثــل: )الــدم احلــرام(، )النفــس 
ــث،  ــني Q يف حدي ــر املؤمن ــن أم ــة(، فع ــس الزكيَّ ــارة )النف ــن عب ــدالً ع ــرام( ب احل
ــرام، يف  ــس ح ــل نف ــال Q: »قت ــالن...«، ق ــي ف ــك  بن ــر مل ــم  بآخ ــال: »أاَل ُأخرك ق

ــرام ...«)8(. ــوم ح ي
ومصطلح )حرام( يف هذه الرواية ُيراد منه )املمنوع(.

وبنــاًء عــٰى ذلــك، فــإنَّ مصطلــح )النفــس الزكيَّــة( الــوارد يف الروايــات األُخــرٰی، 
حُيَمــل عــٰى هــذا املعنــٰی، أي الشــخصيَّة الطاهــرة وغــر املذنبــة. 

ــا إيِنِّ   ــف: )َأَم ــذا الوص ــة( هب ــس الزكيَّ ــف )النف ــلان وص ــة س ــاء يف رواي 2 - ج
ــام()9(. ــِن َوامَلَق ْك ــنْيَ الرُّ ــِه َب ــِج َدِم ي ــِة َوَتْرِ ِكيَّ ــِة الزَّ يَِّب ــِس الطَّ ُثُكمْ  بِالنَّْف ــُأَحدِّ َس

ــة( يف هــذه الروايــة بـــ )الطيِّبــة(، أي الطاهــرة غــر  فقــد ُوِصَفــت )النفــس الزكيَّ
ــة. املذنب

ــس  ــح النف ــتعاٍل ملصطل ــن اس ــم م ــرآن الكري ــاء يف الق ــا ج ــك م ــف إىٰل ذل أض
ــَت َنْفســاً  َقَتلْ

َ
ــإىٰل: fأ ــه تع ــة، كــا جــاء يف قول ــر املذنب ــرة وغ ــٰی الطاه ــة بمعن الزكيَّ

ــٍسY )الكهــف: 74(. ــْرِ َنْف ــًة بَِغ َزكِيَّ
ويبدو أنَّ هذا املصطلح قد اسُتعِمَل يف الروايات بنفس معناه القرآين.

ــة، أي  ــاين املحتمل ــن املع ــاين م ــٰی الث ــم إرادة املعن ــا يدع ــن م ــن القرآئ ــاك م وهن
ــي:  ــدة، وه ــة الراش ــخصيَّة املتكامل الش
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1 - ال شــكَّ يف أنَّ ظهــور اإلمــام املهــدي Q هــو مــن أهــّم الوقائــع واألحــداث 
ــة وهــو مــن مجلــة عالمــات حــدوث مثــل  يف عــامل الوجــود، وأنَّ قتــل النفــس الزكيَّ
ــة جــّدًا  هــذه الواقعــة العظيمــة، إنَّــا يكــون مناســبًا فيــا لــو كانــت هــذه العالمــة مهمَّ
ـــر إالَّ إذا كان )النفــس  وهلــا صــدٰی واســع يقــرع أســاع العــامل، ومثــل ذلــك ال يتيسَّ

ــة( شــخصيَّة بــارزة متكاملــة.  الزكيَّ
 K ــة املعصومــني 2 - أنَّ الروايــات التــي أشــارت إىٰل هــذه احلادثــة، وتأكيــد األئمَّ
ــة الفائقــة هلــذا احلــدث، ولشــخصيَّة  ــة هــذا احلــدث، يكشــف عــن األمهيَّ عــٰىٰ حتميَّ

النفــس الزكيَّــة.
ــف  ــرام، يكش ــجد احل ــس املس ــه يف نف ــة إىٰلٰ قتل ــس الزكيَّ ــة النف ــرار قتل 3 - اضط
عــن عجزهــم وفشــلهم يف اعتقالــه، أو عــدم إتاحــة الفرصــة الزمانيَّــة هلــم إلخراجــه 
مــن املســجد احلــرام، وأنَّ مصلحتهــم يف هتــك حرمــة املســجد احلــرام وقتلــه يف ذلــك 

س)10(. املــكان املقــدَّ
ــه مــن  ــة نســتدلُّ عــٰىٰ أنَّ ــات يف النفــس الزكيَّ ــل هــذه اخلصوصّي فمــع وجــود مث

ــي.  ــالمي والعامل ــع اإلس ــارزة يف املجتم ــخصّيات الب الش
فــإن مل تكــن القرائــن املذكــورة كافيــة لتأييــد املعنــٰی الثــاين مــن معــاين الزكيَّــة، وأنَّه 
ــه قطعــًا يمكــن القــول بــأنَّ مصــداق النفس  بمعنــٰی الشــخصيَّة البــارزة واملمتــازة، فإنَّ

ــة بشــكل خاّص.  ــة، شــخصيَّة مهمَّ الزكيَّ
ــة( بمعنــٰی الطهــارة والــراءة، فــإنَّ هنــاك احتالــني يف  فــإذا كانــت )النفــس الزكيَّ

مصداقهــا: 
ــارت  ــا أش ــني ك ــكان خاّص ــان وم ــل يف زم ــنيَّ ُيقَت ــريٌء مع ــخص ب ــه ش 1 - أنَّ
ــة غــالم مــن آل حمّمــد  ــة: »النفــس الزكيَّ الروايــات، منهــا مــا رواه الطــويس يف الغيب

ــب...«)11(.  ــرم وال ذن ــال ج ــل ب ــن ُيقَت ــن احلس ــد ب ــمه حمّم اس
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2 - أنَّ أحد آثار زمن الفتنة واالنحراف قتُل عدد من األبرياء يف آخر الزمان. 
ــًا، وال يشــر إىٰل  ــًا وعاّم ــٰی كّلي ــة، ســيكون معن ــٰی النفــس الزكيَّ ــإنَّ معن ــه، ف وعلي

ــه)12(. ــخص بعين ش
ــد ال  ــخص واح ــه ش ــة(، أنَّ ــس الزكيَّ ــن )النف ــر م ــٰى الظاه ــاًء ع ــا، بن ــدو لن ويب
ــة( املذكــورة يف  ــات )النفــس الزكيَّ ــر. ومــن جهــة ُأخــرٰی، فــإنَّ ســائر خصوصّي أكث
الروايــات، كالروايــات التــي تذكــر اســمه حتديــدًا، أو التــي تذكــر الفاصــل الزمنــي 
بــني مقتلــه وبــني ظهــور اإلمــام املهــدي Q، وغرهــا مــن اخلصوصّيــات تــدلُّ عــٰى 

ــة والعمــوم.  ــه، ال الكّليَّ ــوان وتعيُّن وحــدة مصــداق هــذا العن
ومــن هنــا، فــإنَّ محــل عنــوان )النفــس الزكيَّــة( عــٰىٰ املعنــٰی العــاّم فاقــد للدليــل، 

بــل هــو خمالــف لظاهــر الروايــات. 
خ�سائ�ش النف�ش الزكية:
أ - اسم النفس الزكيَّة:

ــد(، فقــد ورد عــن اإلمــام الباقــر Q يف  جــاء يف بعــض األحاديــث أنَّ اســمه )حممَّ
ــُد ْبــُن احلََســِن«)13(. ــه قــال: »اْســُمُه حُمَمَّ روايــة أنَّ

ــٍد َبــنْيَ  ويف روايــة عــن اإلمــام الصــادق Q قــال)14(: »... َوَقْتــُل  ُغــاَلمٍ  ِمــنْ  آلِ  حُمَمَّ
ِكيَّــة«)15(. ــُد ْبــُن احلََســِن النَّْفــُس الزَّ ْكــِن َوامَلَقــاِم، اْســُمُه حُمَمَّ الرُّ

ب - لقب النفس الزكيَّة:
اســتفادت أكثــر الروايــات التــي وردت يف بيــان األبعــاد املختلفــة لقتــل )النفــس 

ــة( يف معــرض اإلشــارة إىٰلٰ هــذه الشــخصيَّة.  ــة(، مــن لقــب )النفــس الزكيَّ الزكيَّ
ففــي روايــة عــن اإلمــام الصــادق Q، يف معــرض بيانــه لــكالم أبيــه اإلمــام الباقــر 

Q، والــذي كان يقــول بــأنَّ )الســفياين( وخروجــه مــن العالمــات احلتميَّــة، قال: 
ــَن  ــِة ِم ِكيَّ ــِس الزَّ ــُل النَّْف ــوِم، َوَقْت ــَن امَلْحُت ــاسِ  ِم ــِد اْلَعبَّ ــاَلُف  ُوْل ــْم َواْختِ »... َنَع

ــوِم«)16(. ــَن امَلْحُت ــِم ِم ــُروُج اْلَقاِئ ــوِم، َوُخ امَلْحُت
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ويف روايــة عــن اإلمــام الصــادق Q يف معــرض اإلجابــة عــن ســؤاٍل حــول وقــت 
ــِن،  ــَن اْلَيَم ــَايِنِّ ِم ــامِ ، َواْلَي ــنَ  الشَّ ــْفَيايِنِ  ِم ــُروُج  السُّ ــال: »... َوُخ ــم Q، ق ــام القائ قي
ــُد ْبــُن  ْكــِن َوامَلَقــاِم اْســُمُه حُمَمَّ ــٍد َبــنْيَ الرُّ َوَخْســٌف بِاْلَبْيــَداِء، َوَقْتــُل ُغــاَلٍم ِمــْن آِل حُمَمَّ

ــة«)17(. ِكيَّ احلََســِن النَّْفــُس الزَّ
ــة( يف  تنــا K مصطلحــات ُأخــرٰی لإلشــارة إىٰلٰ )النفــس الزكيَّ وقــد اســتعمل أئمَّ
كالمهــم، وإن مل تكــن تلــك املصطلحــات مــن األلقــاب، ومــن مجلــة مــا اســتعملوه 

يف هــذا الصــدد: 
1 - النفس:

ــاَلكَ   ــِدكَ  َه ــْك  بَِي ــال: »َأْمِس ــر، ق ــث معت ــادق Q، يف حدي ــام الص ــن اإلم فع
ــِس،  ــُل النَّْف ، َوَقْت ــْفَيايِنِّ ــُروُج السُّ ــاس -، َوُخ ــي العّب ــن بن ــل م ــم رج ــاَليِنِّ - اس اْلُف

ــْوت ...«)18(. َوَجْيــُش اخلَْســِف، َوالصَّ
ويبــدو، وبقرينــة الروايــات األُخــرٰی التــي ذكــرت قتــل )النفــس الزكيَّــة( إىٰلٰ جنب 
)خــروج الســفياين( و)الصيحــة( و)اخلســف يف البيــداء(، أنَّ املــراد بالنفــس يف هــذه 

الروايــة هــو نفــس )النفــس الزكيَّــة(.
2 - نفس حرام:

ــال: »...َأاَل  ــبQ، ق ــن أيب طال ــي ب ــني ع ــر املؤمن ــن أم ــرة ع ــة معت ــي رواي فف
ُكــْم بِآِخــِر ُمْلــِك َبنِــي ُفــاَلٍن،... َقْتــُل  َنْفــسٍ  َحــَرامٍ  يِف  َيــْومٍ  َحــَرامٍ  يِف  َبَلــٍد َحــَرامٍ   ُأْخِرُ

ــش ...«)19(. ــنْ  ُقَرْي ــْومٍ  ِم ــنْ  َق َع
3 - النفس الطيِّبة الزكيَّة:

يَِّبــِة  ُثُكمْ  بِالنَّْفــسِ  الطَّ ــه قــال: »َأَمــا إيِنِّ  َســُأَحدِّ فقــد ُروي عــن اإلمــام الصــادقQ أنَّ
ْكــِن َوامَلَقــام«)20(. يــِج َدِمــِه َبــنْيَ الرُّ ِكيَّــِة َوَتْرِ الزَّ

:N د 4 - غالم آل حممَّ
ْكــِن َوامَلَقــاِم اْســُمُه  ــٍد َبــنْيَ الرُّ قــال اإلمــام الباقــرQ: »... َوَقْتــُل  ُغــاَلمٍ  ِمــنْ  آلِ  حُمَمَّ

ِكيَّــة«)21(. ــُد ْبــُن احَلَســِن النَّْفــُس الزَّ حُمَمَّ
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5 - الدم احلرام:
ــٰى ُيْســَفَك  ــنَي َحتَّ ــَن الظَّاملِِ ــُر اهللُ  اأْلَْرَض  ِم عــن أمــر املؤمنــني Q، قــال: »اَل ُيَطهِّ

ــَرام«)22(. ُم احلَ الــدَّ
ح بـــ )النفــس الزكيَّــة(، ولكــن واعتــادًا عٰى  ففــي هــذه الروايــة الشـــريفة مل ُيصـــرَّ
ــة  د عالمــات مــا قبــل الظهــور، والتــي تذكــر قتــل شــخصيَّة مهمَّ الروايــات التــي ُتعــدِّ
م احلــرام( يف هــذه الروايــات هــو )النفس  واحــدة فقــط، يظهــر لنــا أنَّ املــراد مــن )الــدَّ

ــها)23(. الزكيَّة( نفس
ج - َنَسُب )النفس الزكيَّة(:

ة صياغات، منها: ثت الروايات عن نسب )النفس الزكيَّة( بعدَّ حتدَّ
1 - أنَّه من قريش:

ــِك َبنِــي  ــْم بِآِخــِر ُمْل ُك فعــن أمــر املؤمنــني Q يف روايــة معتــرة، قــال: »َأاَل ُأْخِرُ
ُفــاَلٍن؟«، ُقْلنَــا : َبــَىٰ َيــا َأِمــَر امُلْؤِمنِــنَي، َقــاَل: »َقْتــُل  َنْفــسٍ  َحــَراٍم، يِف  َيــْومٍ  َحــَراٍم،  يِف  

َبَلــٍد َحــَراٍم،  َعــنْ  َقــْومٍ  ِمــنْ  ُقَرْيــش«)24(.
2 - من آل حمّمد، وهو ابُن احلسن:

ْكــِن َوامَلَقــاِم،  ــٍد َبــنْيَ الرُّ فعــن اإلمــام الباقــرQ، قــال: »...َوَقْتــُل  ُغــاَلمٍ  ِمــنْ  آلِ  حُمَمَّ
ِكيَّــة«)25(. ــُد ْبــُن احلََســِن النَّْفــُس الزَّ اْســُمُه حُمَمَّ

ــن  ــفيان ب ــن س ــادق Q)26(، وع ــام الص ــن اإلم ــًا ع ــة أيض ــة منقول ــذه الرواي وه
.Q ــر ــام الباق ــاب اإلم ــن أصح ــو م ــري)27(، وه ــم اجلري إبراهي

وبنــاًء عــٰى مــا جــاء يف هــذه الروايــات الثــالث، فــإنَّ )النفــس الزكيَّــة( ينتســب إىٰل 
.N ِّأهــل بيــت النبــي

ا فيام يرتبط بـ )حمّمد بن احلسن(، فيوجد احتامالن: وأمَّ
.Q ل: أنَّ املراد من )احلسن(، اإلمام احلسن املجتبٰی األوَّ

الثاين: أنَّ املراد من )احلسن( والده احلقيقيِّ وبدون واسطة.
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ــس  ــأنَّ )النف ــع ب ــات القط ــذه الرواي ــالل ه ــن خ ــن م ــك، ال يمك ــٰى ذل ــاًء ع وبن
ــب. ــنيُّ النس ــة( حس الزكيَّ

وال خيفــٰی، أنَّ احتــال كــون اســم األب احلقيقــي لـــ )النفــس الزكيَّة( هو )حســن( 
ــد  ــزًا لوال ــاطًا مميَّ ، أو نش ــّاً ــًا ومه ــًا خاّص ــر مقام ــات مل تذك ــّدًا، ألنَّ الرواي ــٌد ج بعي
)النفــس الزكيَّــة(، فهــو شــخصيَّة عاديــة ال أكثــر، فذكــر اســم والــد )النفــس الزكيَّــة( 
يف الروايــات، والتأكيــد عــٰى أنَّ )النفــس الزكيَّــة( هــو ابــن مثــل هــذا األب ليــس لــه 

توجيــه منطقــي ومعقــول.
:Q 3 - أنَّه من ُولد احلسني

ِكيَُّة ِمنْ  ُوْلِد احلَُسنْي ...«. فعن اإلمام الباقر Q، قال: »... َوالنَّْفُس  الزَّ
.)28(Q وقد روٰی العّيايش هذه الرواية يف تفسره مرسلًة عن اإلمام الباقر

ــن  ــة( م ــس الزكيَّ ــر أنَّ )النف ــي تذك ــة الت ــٰى الرواي ــاد ع ــن االعت ــث ال يمك وحي
ح بأنَّ  ولــد احلســني Q لضعــف ســندها، وعليــه وبدليــل اعتبــار الروايــة التــي ُتصـــرِّ
ــائر  ــورد س ــا يف م ــب، وأمَّ ــذا النس ــاد ه ــا اعت ــش، يمكنن ــن قري ــة( م ــس الزكيَّ )النف

ــن. ــات، فــال يمكــن القطــع هبــا، لفقــدان الدليــل املتيقَّ اجلزئّي
نعــم، نقــل الكلينــي يف الــكايف الشـــريف روايــة صحيحــة خُتــِر عــن قتــل شــخص 
ــذا  ــدة ه ــٰى وح ــع ع ــل القاط ــد الدلي ــث نفق ــن وحي ــور، ولك ــل الظه ــني قبي حس
احلســني مــع )النفــس الزكيَّــة( ال يمكننــا اعتبــار روايتــه دليــاًل عــٰى انتســاب )النفــس 

.Q ــة( إىٰلٰ اإلمــام احلســن املجتبــٰی الزكيَّ
ورواية الكايف هي:

ــنِيَّ  ــْأيِت احلََس ــِه، َفَي ــُض َمَوالِي ــَك َبْع ــُع عــٰىٰ َذلِ ِل ــوِرِه،  َفَيطَّ ــَتْأِذنَ  اهللَ  يِف  ُظُه »... َوَيْس
ــُه،  ــَة َفَيْقُتُلوَن ــُل َمكَّ ــِه َأْه ــُب َعَلْي ــُروِج، َفَيثِ ــنِيُّ إىٰلٰ اخلُ ــِدُر احلََس ، َفَيْبَت ــَرَ ُه اخلَ ــِرُ َفُيْخ

ــر«)29(. ــَذا اأْلَْم ــُب َه ــَك َصاِح ــَد َذلِ ــُر ِعنْ ، َفَيْظَه ــاِميِّ ــِه إىٰلٰ الشَّ ــوَن بَِرْأِس َوَيْبَعُث
ــة( إىٰلٰ الســفياين، يــدلُّ  والتصـــريح بالروايــة أعــاله بإرســال رأس )النفــس الزكيَّ

عــٰىٰ أنَّ قتلــه يكــون بأمــٍر مــن الســفياين.
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هدف النف�ش الزكيَّة:
ــس  ــدف )النف ــول ه ــة ح ــة كامل ــتندات تأرخييَّ ــة أو مس ــة صحيح ــا رواي مل تردن

ــهاده. ــؤول إىٰلٰ استش ــي ت ــاطاته الت ــة( ونش الزكيَّ
 Q ِّيظهــر أنَّ اإلمــام املهــدي ،Q ولكــن، واســتنادًا إىٰلٰ حديــٍث عــن اإلمــام الباقــر

ــة عليهــم. هــو الــذي ُيرِســل )النفــس الزكيَّــة( ممثِّــاًل عنــه إىٰل أهــل مّكــة إلمتــام احلجَّ
فعن أيب بصر عن اإلمام الباقر Q يف حديث طويل، فيه:

ــي  ــي، ولكنّ ــة ال يريدونن ــل مّك ــوم إنَّ أه ــا ق ــه:  ي ــم  ألصحاب ــول  القائ »... يق
مرِســل إليهــم ألحتــجَّ عليهــم بــا ينبغــي ملثــي أن حيتــجَّ عليهــم، فيدعــو رجــاًل مــن 
ــة فقــل: يــا أهــل مّكــة، أنــا رســول فــالن  أصحابــه فيقــول لــه: امــض إىٰل أهــل مكَّ
ــة،  ــالة واخلالف ــدن الرس ــة، ومع ــت الرمح ــل بي ــا أه ــم: إّن ــول لك ــو يق ــم، وه إليك
ونحــن ذرّيــة حمّمــد وســاللة النبيِّــني، وإّنــا قــد ُظلمنــا واضُطهدنــا وُقهرنــا، ابُتــزَّ منـّـا 
حّقنــا منــذ ُقبـِـَض نبيُّنــا إىٰل يومنــا هــذا، ونحــن نستنصـــركم فانصـــرونا. فــإذا تكلَّــم 
ــام، وهــي النفــس  ــني الركــن واملق ــه فذبحــوه ب ــوا إلي ــكالم أت ــٰى هبــذا ال هــذا الفت
ــة ال  ــل مّك ــم أنَّ أه ــه: أاَل أخرتك ــال  ألصحاب ــام ق ــك اإلم ــغ ذل ــإذا بل ــة، ف الزكيَّ

ــا...«)30(. يريدونن
فعــٰى أســاس داللــة هــذه الروايــة، والتــي تفتقــد اعتبــار الســند، يظهــر أنَّ رســالة 
ــالغ  ــو إب ــه ه ــدي Q، وأنَّ هدف ــام امله ــل اإلم ــي متثي ــة ه ــة( املهمَّ ــس الزكيَّ )النف

ــة. ــل مّك ــام Q إىٰل أه ــداء اإلم ــال ن وإيص
ــه،  ــة ل ــل مّك ــاع أه ــدم انصي ــبقة بع ــه املس ــن معرفت ــم م ــٰى الرغ ــام Q وع فاإلم
ــة عليهــم، وجتريدهــم مــن األعــذار التــي قــد  ــة( إلمتــام احلجَّ ُيرِســل )النفــس الزكيَّ
ــة( إىٰل  تدعوهــم إىٰل عــدم نصـــرته وُمؤازرتــه. ولكــن، وبعــد وصــول )النفــس الزكيَّ

ــه. ــة فيقتلون ــه أهــل مّك ــة وإبالغهــم برســالة اإلمــام Q، يعــدو علي مّك
 ،Q واســتنادًا إىٰل هــذه الروايــة، فــإنَّ هــذه الواقعــة تقــع قبــل قيــام اإلمــام املهــدي
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ــة( إىٰل مّكــة دعــوًة مــن ِقَبــل اإلمــام ألهلهــا لنصـــرة  فيكــون إرســال )النفــس الزكيَّ
اإلمــام املعصــوم Q يف حركتــه ونضتــه.

ــي أنَّ  ــة( ه ــس الزكيَّ ــاطات )النف ــط بنش ــا يرتب رة في ــوَّ ــة املتص ــة الثاني والفرضيَّ
 Q ــام اإلمــام املهــدي ــة املناســبة واإلعــداد لقي ــه األســايس هــو إيــاد األرضي هدف
ك ميدانيــًا للســيطرة عــٰى مدينــة مّكــة وإعدادهــا ملنطلــٍق آمــن  ــه يتحــرَّ عامليــًا، ولــذا فإنَّ
لظهــور اإلمــام املهــدي Q، ولكــنَّ حركتــه ال تنجــح، ويــؤول األمــر إىٰل مقتلــه عــٰى 

يــد أهــل مّكــة املعانديــن.
ــة(،  ــة، فــإنَّ احلســني املذكــور هــو نفــس )النفــس الزكيَّ وبنــاًء عــٰى هــذه الفرضيَّ

ــة ال ترقــٰی إىٰل مســتوٰی القطــع واليقــني. م فــإنَّ هــذه الفرضيَّ ولكــن وكــا تقــدَّ
زمان استشهاد النفس الزكيَّة:

ــة( مــن  دة عــٰى قــرب زمــان استشــهاد )النفــس الزكيَّ ــت الروايــات املتعــدِّ قــد دلَّ
ــو  دت بنح ــدَّ ــد ح ــات ق ــذه الرواي ــض ه ــدي Q، وإنَّ بع ــام امله ــور اإلم ــد ظه موع
ــات  ــض الرواي ــت بع ــني، واكتف ــني احلدث ــة ب ــرتة الفاصل ص الف ــخَّ ــٍح ومش واض

ــد. ــني دون حتدي ــد احلدث ــارب موع ــارة إىٰل تق ــرٰی باإلش األُخ
والروايات هي:

1 - يف روايــة معتــرة عــن اإلمــام الصــادق Q، قــال: »َلْيــَس َبــنْيَ ِقَيــاِم قائــم آل 
َة َلْيَلــة«)31(. ــَس َعــرْشَ ــِة َأْكَثــُر ِمــْن مَخْ ِكيَّ حمّمــد Q وبــنَي َقْتــِل النَّْفــِس الزَّ

د يف هــذه الروايــة الفاصلــة الزمانيــة بــني احلدثــني بنحــو  فاإلمــام الصــادق Q حُيــدِّ
ص وهــو مخــس عــرشة ليلة. دقيــق ومشــخَّ

ُكــْم بِآِخــِر ُمْلــِك  2 - عــن أمــر املؤمنــني Q يف روايــة معتــرة، قــال: »...َأاَل ُأْخِرُ
َبنـِـي ُفــاَلٍن؟«، ُقْلنـَـا: َبــَىٰ َيــا َأِمــَر امُلْؤِمنـِـنَي، َقــاَل: »َقْتــُل  َنْفــسٍ  َحــَرامٍ ، يِف  َيــْومٍ  َحــَراٍم،  
ــُهْم  ــا َلـ ــَمَة َم ــَرَأ النََّس ــَة َوَب ــَق احلَبَّ ــِذي َفَل ــٍش،  َوالَّ ــنْ  ُقَرْي ــْومٍ  ِم ــنْ  َق ــَراٍم،  َع ــٍد َح يِف  َبَل
ــْن يَشْ ٍء؟  ــَدُه ِم ــَذا َأْو َبْع ــَل َه ــْل َقْب ــا: َه ــًة«. ُقْلنَ ــَرَة َلْيَل ــَس َعْشـ ــْرُ مَخْ ــَدُه َغ ــٌك َبْع ُمْل

ية
ك

لز
س ا

نف
ال



239

ــِرُج اْلَفَتــاَة ِمــْن  َفَقــاَل: »َصْيَحــٌة يِف َشــْهِر َرَمَضــاَن ُتْفــِزُع اْلَيْقَظــاَن، َوُتوِقــُظ النَّاِئــَم،  َوخُتْ
ــا«)32(. ِخْدِرَه

دة تشــر  ومل يــرد يف هــذا احلديــث مفــردة )النفــس الزكيَّــة(، ولكــنَّ القرائــن املتعــدِّ
ــاد الشــخصيَّة املذكــورة يف هــذه الروايــة مــع )النفــس الزكيَّــة(، والقرائــن هــي: إىٰل احتِّ
أ( إنَّ معنــٰی )النفــس احلــرام( هــو ذلــك الشــخص الطاهــر الــذي ُيقَتــل مــن غــر 
م يف بيــان معنــٰی  ذنــب وجــرم، وهــذا املعنــٰی ينطبــق عــٰى )النفــس الزكيَّــة(، كــا تقــدَّ

النفــس الزكيَّــة.
ب( إنَّ قتــل هــذه الشــخصيَّة يكــون يف األّيــام احلــرم، وكذلــك هــو احلــال يف مقتل 
ــه ُيقَتــل قبــل مخســة عشـــر يومــًا مــن ظهــور اإلمــام  )النفــس الزكيَّــة(، حيــث ورد أنَّ
م، أي إنَّ مقتــل )النفــس الزكيَّــة( ســيكون يف  املهــديِّ Q والــذي يكــون يف شــهر حمــرَّ

ــة احلــرام. أواخــر شــهر ذي احلجَّ
ج( إنَّ هــذه الشــخصيَّة، الــواردة يف الروايــة األخــرة، ُتقَتــل يف بلــٍد حــرام، 
مــة، وهــي مــن البلــد احلــرام. وكذلــك مقتــل )النفــس الزكيَّــة( ســيكون يف مّكــة املكرَّ
ــذا  ــه، وه ــد مقتل ــة بع ــرة ليل ــس عشـ ــيكون مخ ــه س ــك قاتل ــاء مل ة بق ــدَّ د( إنَّ م
ــة( الــذي يســبق الظهــور وزوال الظلمــة وقطــع  يتناســب مــع مقتــل )النفــس الزكيَّ

.Q ــادق ــام الص ــن اإلم ــرة ع ــة املعت ــا يف الرواي ة، ك ــدَّ ــس امل ــم بنف دابره
3 - يف روايــة عــن اإلمــام الباقــر Q، قــال: »... يقــول  القائــم  ألصحابــه:  يــا قوم، 
إنَّ أهــل مّكــة ال يريدوننــي، لكنـّـي مرِســل إليهــم ألحتــجَّ عليهــم بــا ينبغــي ملثــي أن 
ــة...،  ــه: امــض إىٰل أهــل مّك ــه، فيقــول ل ــجَّ عليهــم، فيدعــو رجــاًل مــن أصحاب حيت
ــم هــذا الفتــٰى هبــذا الــكالم أتــوا إليــه فذبحــوه بــني الركــن واملقــام، وهــي  فــإذا تكلَّ
النفــس الزكيَّــة، فــإذا بلــغ ذلــك اإلمــام قــال  ألصحابــه: أاَل أخرتكــم أنَّ أهــل مّكــة 

ال يريدوننــا، فــال يدعونــه حتَّــٰى خيــرج«)33(.
وُيســتفاد مــن هــذه الروايــة اتِّصــال وتقــارب زمــان حادثــة مقتــل )النفــس الزكيَّة( 

ي
قائ

د آ
سيّ

ور 
د ب

عو
س

م
د 

سيّ
ال



240

وحادثــة ظهــور اإلمــام املهــدي Q، إذ بعــد وصــول خــر استشــهاد )النفــس الزكيَّــة( 
إىٰل اإلمــام املهــدي Q تبــدأ حتــّركات اإلمــام Q، فيــأيت مــع )313( مــن أصحابــه إىٰل 

املســجد احلــرام، ويبــدأ الظهــور الرشيف.
ــام  ــور اإلم ــة( وظه ــس الزكيَّ ــل )النف ــني: أي مقت ــارب احلدث ــال أو تق إذن، فاتِّص

. املهــدي Q، واضــٌح بــنيِّ
ــمْ   ــَكَل  َعَلْيُك ــا َأْش ــال: »... َم ــر Q، ق ــام الباق ــن اإلم ــر ع ــث آخ 4 - ويف حدي
ــِد  ــْن ُوْل ــُة ِم ِكيَّ ــُس الزَّ ــاَلُحُه َوالنَّْف ــُه َوِس ــيِّ اهللِ َوَراَيُت ــُد َنبِ ــمْ  َعْه ــِكْل  َعَلْيُك ــمْ  ُيْش َفَل
ــَاِء بِاْســِمِه  ــْوُت  ِمــَن السَّ ، َفــإِْن َأْشــَكَل َعَلْيُكــْم َهــَذا َفــاَل ُيْشــِكُل َعَلْيُكــُم الصَّ احلَُســنْيِ

ــِره«)34(. َوَأْم
فاإلمــام Q يف هــذا احلديــث، يعــدُّ مقتــل )النفــس الزكيَّــة( إىٰل جنــب عهد رســول 
ــات  ــن عالم ــة م ة كعالم ــاويَّ ــة الس ــب الصيح ــّم إىٰل جن ــالحه، ث ــه وس اهلل N ورايت

ــة الكاذبــني. تــه مــن بــني أدعيــاء املهدويَّ ظهــور اإلمــام املهــدي Q وتشــخيص هويَّ
وال شــكَّ يف أنَّ قتــل )النفــس الزكيَّــة( إنَّــا يصــحُّ أن يكــون معيــارًا ومــالكًا ملعرفــة 
ــور  ــة( وظه ــس الزكيَّ ــل )النف ــان - مقت ــت احلادثت ــا إذا كان ــدي Q، في ــام امله اإلم
اإلمــام املهــديِّ Q - متقاربتــني زمانــًا، ألنَّ الفصــل الزمــاين الكبــر بــني احلادثتــني 

ــة يف معرفــة اآلخــر. ُيفِقــد أحدمهــا مثــل هــذا التأثــر واملعياريَّ
:Q فائدة: عالئم الظهور ل تالزم عالئم معرفة الإمام

وهنــا ال بــدَّ مــن التنبيــه عــٰى وجــود فــرق بــني مطلــق العالمــات وبــني عالئــم 
معرفــة اإلمــام املهــدي Q، فــإنَّ عالئــم الظهــور بشــكلها العاّم، ليــس بالضـــرورة أن 
ــا هــي داّلــة عــٰى قــرب الظهــور، وبتحّققهــا  تــالزم معرفــة اإلمــام املهــدي Q، وإنَّ
ــب  ــزًا لتهذي ــالص، وحاف ــل باخل ــاًة لأم ــببًا ومدع ــارك س ــور املب ــوم الظه ــون ي يك

النفــوس وإعدادهــا هلــذا اليــوم القريــب.
ــق هــذه العالمــات وبني  ولــذا، يمكــن أن تكــون الفاصلــة الزمانيَّــة كبــرة بــني حتقُّ

ــور املبارك. الظه

ية
ك

لز
س ا

نف
ال



241

ــة اإلمــام املهــدي Q، فــال بدَّ  ــا العالمــات الداّلــة عــٰى تعيــني وتشــخيص هويَّ وأمَّ
ــق خاصيَّتهــا والغــرض منهــا. قهــا يف وقــت قريــب مــن الظهــور لتحقُّ مــن حتقُّ

5 - ويف روايــة حمّمــد بــن الصامــت حينــا يســأل مــن اإلمــام الصــادق Q قائــاًل: 
«، ُقْلــُت: َوَمــا ِهــَي؟ َقــاَل: »َهاَلُك  َمــا ِمــنْ  َعاَلَمــٍة َبــنْيَ  َيــَدْي  َهــَذا اأْلَْمــِر؟ َفَقــاَل: »َبــَىٰ
ــْوُت  ــِة، َواخلَْســُف بِاْلَبْيــَداِء، َوالصَّ ِكيَّ ، َوَقْتــُل النَّْفــِس الزَّ ــْفَيايِنِّ ، َوُخــُروُج السُّ اْلَعبَّــايِسِّ
ــَا  ــَاِء«. َفُقْلــُت: ُجِعْلــُت فـِـَداَك، َأَخــاُف َأْن َيُطــوَل َهــَذا اأْلَْمــُر؟ َفَقــاَل: »اَل، إِنَّ ِمــَن السَّ

ُهــَو َكنَِظــاِم اخلـَـَرِز َيْتَبــُع َبْعُضــُه َبْعضــًا«)35(.
ــة الطويلــة  فاإلمــام الصــادق Q يف هــذا احلديــث ينفــي وجــود الفاصلــة الزمانيَّ
ح بــأنَّ هــالك العّبــايس، وخــروج الســفياين، وقتــل النفــس  بــني العالمــات، وُيصـــرِّ
ة وخــروج اإلمــام Q، هــي  الزكيَّــة، واخلســف يف البيــداء، والصيحــة الســاويَّ

ــًا. ــر تباع ــض اآلخ ــد البع ــا بع ــق بعضه ــة، يتحقَّ ــة ومرتابط ــوادث متعاقب ح
ــة أهــل  ــه لعالمــات دول ض في ــل يتعــرَّ ــارس، يف كالم طوي ــن ي 6 - وعــن عــّار ب
البيــت K يف آخــر الزمــان، وعــن زمــان ظهــور إمــام العــر والزمــان Q، يقــول: 
ــَن  ــاٍد ِم ــاِدي ُمنَ ــًة، َفُينَ ــَة َضْيَع ــوُه بَِمكَّ ــُة َوَأُخ ِكيَّ ــُس  الزَّ ــُل  النَّْف ــَك  ُتْقَت ــَد َذلِ )... َفِعنْ
ــؤ اأْلَْرَض  ــِذي َيْمَل ــِديُّ الَّ ــَو امَلْه ــَك ُه ــاَلٌن، َوَذلِ ــْم ُف ــاُس، إِنَّ َأِمَرُك ــا النَّ َ ــَاِء: َأهيُّ السَّ

ــْورًا()36(. ــًا َوَج ــْت ُظْل ــَا ُمِلَئ ــْداًل َك ــطًا َوَع ِقْس
ــن  ــّار ع ــه ع ــني K، ومل ينقل ــن املعصوم ــادرًا ع ــن ص ــر وإن مل يك ــذا اخل وه
ــًا  ــا اطمئنان ــد عندن ــازة، ُتولِّ ــارس املمت ــن ي ــّار ب ــخصيَّة ع ــنَّ ش ــه، ولك ــوم بعين معص
ــر  ــدون ذك ــه ب ــو ينقل ــني K، وه ــد املعصوم ــن أح ــكالم ع ــذا ال ــمع ه ــد س ــه ق بأنَّ

ــوم. ــك املعص ــم ذل اس
ــن  ــا م نن ــذب ُيمكِّ ــه J بالك ام غ الهتِّ ــوِّ ــود مس ــدم وج ــإنَّ ع ــك، ف ــًا إىٰل ذل مضاف
ــدًا ملــا  االطمئنــان بصــدوره عــن املعصــوم، أو عــٰى أقــلِّ التقاديــر يكــون كالُمــه مؤيِّ

ــا يف هــذا الســياق. مــرَّ بن
7 - روٰی الشــيخ الطــويس، عــن أحــد أصحــاب اإلمــام الباقــر Q، عــن ســفيان 
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ــٍد  ِكيَّــُة ُغــاَلٌم ِمــْن آِل حُمَمَّ ــه ســمع أبــاه يقــول: »... النَّْفــُس الزَّ بــن ابراهيــم اجلريــري أنَّ
ــَاِء  ــُد ْبــُن احلََســِن ُيْقَتــُل  باَِل ُجــْرمٍ  َواَل َذْنــٍب،  َفــإَِذا َقَتُلــوهُ  مَلْ َيْبَق َلـــُهْم يِف السَّ اْســُمُه حُمَمَّ

ــد«)37(. . َفِعنـْـَد َذلـِـَك َيْبَعــُث اهللُ َقاِئــَم آِل حُمَمَّ َعــاِذٌر َواَل يِف اأْلَْرِض َنــارِصٌ
ــام  ــور اإلم ــول اهلل N - أنَّ ظه ــاب رس ــد أصح ــو أح ــد - وه ــة جماه ويف حكاي

ــة()38(. ــس الزكيَّ ــل )النف ــد قت ــون بع ــا يك ــدي Q إنَّ امله
ُم  ــُر اهللُ  اأْلَْرَض  ِمــَن الظَّاملـِِـنَي َحتَّــٰى ُيْســَفَك الــدَّ ويقــول أمــر املؤمنــني Q: »اَل ُيَطهِّ

احلََرام«)39(.
وفيه داللة عٰى قرب زمان الظهور من زمان قتل )النفس الزكيَّة(.

ــن  ــتنتج أنَّ هذي ــة(، نس ــس الزكيَّ ــل )النف ــوص قت ــرَّ يف خص ــا م ــٰى م ــاًء ع وبن
ــًا. ــني زمان ــًا متقارب ــان خارج ق ــني يتحقَّ احلدث

ــل  ــأنَّ الفاص ــريح ب ــن التصـ ــات م ــض الرواي ــاء يف بع ــا ج ــك، م ــف إىٰل ذل أض
ــة. ــرشة ليل ــس ع ــو مخ ــا ه ــاين بينه الزم

مكان ا�ست�سهاد النف�ش الزكيَّة:
ــة(، ويمكــن  ضــت إىٰل ذكــر مــكان استشــهاد )النفــس الزكيَّ روايــات عديــدة تعرَّ

تقســيم هــذه الروايــات إىٰل طائفتــني:
ــس  ــهاد )النف ــلُّ استش ــي حم ــة ه م ــة املكرَّ ــرت أنَّ مكَّ ــي ذك ــات الت 1 - الرواي

ــة(. الزكيَّ
2 - روايات ذكرت أنَّ حملَّ استشهاده بني الركن واملقام.

ــه ال تعــارض بني هاتــني الطائفتــني، ألنَّ الطائفــة الثانية يف صــدد حتديٍد  وواضــٌح أنَّ
أدّق ملــكان مقتلــه، بينــا تكتفــي الطائفــة األُوىٰل بذكــر بلد مقتــل )النفــس الزكيَّة(.

روايات الطائفة األُوىٰل:
ــو  ــة( ه ــس الزكيَّ ــهاد )النف ــلَّ استش ــإنَّ حم ــة، ف ــذه الطائف ــات ه ــٰى رواي ــاًء ع وبن
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ــي: ــات ه ــة، والرواي م ــة املكرَّ مّك
ــِر  ــمْ  بِآِخ ُك ــال: »َأاَل ُأْخِرُ ــني Q، ق ــرة الســند عــن أمــر املؤمن ــة معت 1 - يف رواي
ُمْلــِك  َبنـِـي  ُفــاَلٍن؟«، ُقْلنَــا: َبــَىٰ َيــا َأِمــَر امُلْؤِمنـِـنَي. َقــاَل: »َقْتــُل َنْفــٍس َحــَراٍم، يِف َيــْوٍم 
ــَرَأ النََّســَمَة َمــا  ــَة َوَب ــِذي َفَلــَق احلَبَّ َحــَراٍم، يِف َبَلــٍد َحــَراٍم، َعــْن َقــْوٍم ِمــْن ُقَرْيــٍش. َوالَّ

َة َلْيَلــة«)40(. َلـــُهْم ُمْلــٌك َبْعــَدُه َغــْرُ مَخْــَس َعــرْشَ
ــُة  ِكيَّ ــُس الزَّ ــُل النَّْف ــَك ُتْقَت ــَد َذلِ ــه: )... َفِعنْ ــارس قول ــن ي ــّار ب ــن ع 2 - ُروي ع

ــة()41(. ــَة َضْيَع ــوهُ  بَِمكَّ َوَأُخ
الطائفة الثانية:

ــه لعالمــات ظهــور اإلمــام املهــديِّ  ــر Q، يف معــرض بيان 1 - عــن اإلمــام الباق
ــٌف  ــِن، َوَخْس ــَن اْلَيَم ــَايِنِ  ِم ــاِم،  َواْلَي ــنَ  الشَّ ــْفَيايِنِ  ِم ــُروُج  السُّ ــال: »... َوُخ Q، ق
ــِن  ــُن احلََس ــُد ْب ــُمُه حُمَمَّ ــاِم اْس ــِن َوامَلَق ْك ــنْيَ الرُّ ــٍد َب ــْن آِل حُمَمَّ ــاَلٍم ِم ــُل ُغ ــَداِء، َوَقْت بِاْلَبْي

ــُة«)42(. ِكيَّ ــُس الزَّ النَّْف
ــنَ   ــْفَيايِنِ  ِم ــُروُج  السُّ ــال: »... َوُخ ــث، ق ــادق Q يف حدي ــام الص ــن اإلم 2 - وع
ــِن  ــُن احلََس ــُد ْب ــُمُه حُمَمَّ ــاِم اْس ــِن َوامَلَق ْك ــنْيَ الرُّ ــٍد َب ــْن آِل حُمَمَّ ــاَلٍم ِم ــُل ُغ ــاِم،  َوَقْت الشَّ

ــا«)43(. ــُروُج َقاِئِمنَ ــَك ُخ ــَد َذلِ ــُة...، َفِعنْ ِكيَّ ــُس الزَّ النَّْف
ــنْ   ــاًل ِم ــو َرُج ــال: »... َفَيْدُع ــرٰی، ق ــة ُأخ ــر Q يف رواي ــام الباق ــن اإلم 3 - وع
ــَة، َأَنــا َرُســوُل ُفــاَلٍن  ــَة، َفُقــْل: َيــا َأْهــَل َمكَّ َأْصَحابِــهِ  َفَيُقــوُل  َلــُه:  اْمــِض إىٰل َأْهــِل َمكَّ
ــِة...،  اَلَف ــاَلِة َواخْلِ َس ــِدُن الرِّ ــِة َوَمْع مْحَ ــِت الرَّ ــُل َبْي ــا َأْه ــْم: إِنَّ ــوُل َلُك ــَو َيُق ــْم، َوُه إَِلْيُك
ْكــِن َوامَلَقــاِم، َوِهــَي  ــَذا اْلــَكاَلِم َأَتــْوا إَِلْيــِه َفَذَبُحــوُه َبــنْيَ الرُّ ــَم َهــَذا اْلَفَتــٰى هِبَ َفــإَِذا َتَكلَّ

ــة«)44(. ِكيَّ ــُس الزَّ النَّْف
ــاٌت  ــَك آَي ــال: »... َولَِذلِ ــور، ق ــات الظه ــان عالم ــيٍّ Q، يف بي ــام ع ــن اإلم 4 - وع
اء«)45(. ــْفَيايِنِّ بَِراَيــٍة َخــْرَ ْكــنِ  َوامَلَقــاِم...، َوُخــُروُج السُّ َوَعاَلَمــاٌت...، َوامَلْذُبــوُح  َبــنْيَ  الرُّ
ح باســم )النفــس الزكيَّــة(، ولكــن ومــن خــالل  ففــي هــذه الروايــة، وإن مل ُيصـــرَّ
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ــه ال ُيقَتــل بــني الركــن  جممــوع األحاديــث املذكــورة يف جمــال عالمــات الظهــور، فإنَّ
واملقــام إالَّ شــخصيَّة واحــدة وهــي )النفــس الزكيَّــة(. كــا أنَّ ذكــر هــذا املذبــوح بــني 
ــة ُأخــرٰی عــٰى هــذه احلقيقــة،  ــر قرين ــام إىٰل جنــب ذكــر الســفياين، ُيعَت الركــن واملق

ــة( ال غــره. وهــي أنَّ املذبــوح بــني الركــن واملقــام هــو نفــس )النفــس الزكيَّ
5 - ويف حديــث عــن اإلمــام الصــادق Q يف نقــل قــول ســلان الــذي أخــر عــن 
ِكيَّــِة َوَتْضـــِريِج  يَِّبــِة الزَّ ُثُكْم بِالنَّْفــسِ  الطَّ حــوادث مســتقبليَّة، قــال: »... َأَمــا إيِنِّ َســُأَحدِّ

ْكــِن َوامَلَقــاِم امَلْذُبــوِح َذْبــَح اْلَكْبــش«)46(. َدِمــِه َبــنْيَ الرُّ
ــة(  فاملســتفاد مــن جممــوع هــذه الروايــات، وفيهــا املعتــر، أنَّ قتــل )النفــس الزكيَّ
د الروايــات  ــة. كــا يمكــن، ومــن خــالل تعــدُّ مــة، مــن األُمــور القطعيَّ ــة املكرَّ يف مكَّ
الــواردة يف هــذا اخلصــوص، وتنــّوع مصادرهــا، ونقلهــا يف املصــادر األساســيَّة لكتــب 

ــة( ُيقَتــل بــني الركــن واملقــام. احلديــث، االطمئنــان بــأنَّ )النفــس الزكيَّ
النف�ش الزكيَّة وحمّمد بن عبد اهلل:

ــو  ــة( الــوارد ذكــره يف روايــات عالمــات الظهــور، هــو أب هــل إنَّ )النفــس الزكيَّ
ــب بـــ  ــد اهلل بــن احلســن بــن عــيِّ بــن أيب طالــب Q، وامللقَّ ــد بــن عب ــد اهلل حمّم عب
)النفــس الزكيَّــة(، الــذي عــاش يف عهــد اخلليفــة العّبــايس املنصــور، فثــار عــٰى احلكم 

العّبــايس واستشــهد هــو وأنصــاره؟
الســيِّد حمّمــد الصــدر، كاتــب كتــاب )تاريــخ الغيبــة الكــرٰی(، يــرٰی وبــإرصار أنَّ 
ــة(  ــس الزكيَّ ــس )النف ــو نف ــور ه ــم الظه ــات عالئ ــور يف رواي ــة( املذك ــس الزكيَّ )النف
الــذي عــاش يف زمــن اإلمــام الصــادق Q واستشــهد بعــد قيامــه ضــدَّ احلكــم العّبايس.

عاه، عىٰل ذلك يف مرحلتني: ويستدلُّ السيِّد حمّمد الصدر إلثبات مدَّ
ــس  ــالف )النف ــٰى اخت ــة ع ــن الدالَّ ــتعرض القرائ ــة األُوىٰل، يس ــف( يف املرحل أل
الزكيَّــة( مــع حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن، ثــّم حيــاول إبطــال هــذه القرائــن ورّدها.
ــس  ــخصيَّة )النف ــاد ش ــٰى احتِّ ــة ع ــن الداّل ــر القرائ ــة، يذك ــة الثاني ب( ويف املرحل
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ــة( الــواردة يف عالئــم الظهــور، مــع حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن، فيســتنتج  الزكيَّ
ــخصيَّتني)47(. ــق الش تطاب

ــا داّلــة عــٰى عــدم تطابــق )النفــس الزكيَّــة( مــع حمّمــد بــن  والقرائــن التــي يــرٰی أنَّ
عبــد اهلل بــن احلســن، فيحــاول إبطاهلــا ونقدهــا، هــي:

القرينة األُوىٰل:
ــا حمّمــد بــن عبــد  ــة( ُيقَتــل بــني الركــن واملقــام، وأمَّ ال شــكَّ يف أنَّ )النفــس الزكيَّ
ــار  ــة )أحج ــَل يف منطق ــا ُقتِ ــام وإنَّ ــن واملق ــني الرك ــل ب ــه مل ُيقَت ــن، فإنَّ ــن احلس اهلل ب

رة. ــوَّ ــة املن ــت( يف املدين الزي
ا شخصيَّتان خمتلفتان. وعليه، فمن الواضح أنَّ

ــة هــذه  ه عــٰى هــذا االســتدالل: إذا ثبتــت صحَّ يقــول الســيِّد حمّمــد الصــدر يف ردِّ
ــاد الشــخصيَّتني، ولكنَّنــا ذكرنــا ســابقًا  ــة تطابــق واحتِّ القرينــة، كانــت كافيــة لــردِّ نظريَّ

فقــدان الدليــل املحكــم عــٰى قتــل )النفــس الزكيَّــة( بــني الركــن واملقــام.
ثــّم يضيــف قائــاًل بــأنَّ الروايتــني املذكورتــني يف كتــاب )بحــار األنــوار( إلثبــات 
مقتــل )النفــس الزكيَّــة( بــني الركــن واملقــام، غــر كافيتــني إلثبــات ذلــك، واالرتــكاز 
ــق  ــة، فــإن حتقَّ ــة غــر كافيــني إلثبــات احلــوادث التأرخييَّ الذهنــي والشــهرة االجتاعيَّ
ــق يف اخلــارج  وقــوع احلــدث يف املســتقبل، كان ذلــك دليــاًل عــٰى صدقــة، وإن مل يتحقَّ

فلســنا ملزمــني بانتظــاره، إذ ال دليــل عليــه.
أضــف إىٰل ذلــك، أنَّ هــذه الفرضيَّــة تتعــارض مــع مضمــون احلديــث الــذي نقلــه 
ــة( ُيقَتــل  الشــيخ املفيــد يف )اإلرشــاد(، فقــد ورد يف ذلــك احلديــث أنَّ )النفــس الزكيَّ

يف ظهــر الكوفــة مــع ســبعني مــن الصاحلــني.
وهــذا اخلــر أيضــًا ال يكفــي إلثبــات مســألة تأرخييَّــة، ولكــنَّ حالــه ليــس بأســوء 
ــام.  ــن واملق ــني الرك ــة( ب ــس الزكيَّ ــل )النف ــن مقت ــي تتضمَّ ــات الت ــال الرواي ــن ح م
ــني  ــه ب ــٰى مقتل ــني ع ــني الدالت ــة الروايت ــا معارض ــة يمكنه ــذه الرواي ــإنَّ ه ــه، ف وعلي
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ــار. ــن االعتب ــني ع ــقط كال الطرف ــارض يس ــال التع ــام، ويف ح ــن واملق الرك
ــمي  ــٍل هاش ــح رج ــن ذب ــاد( م ــاب )اإلرش ــا ورد يف كت ــا م ــاًل: وأمَّ ــف قائ ويضي
بــني الركــن واملقــام، فهــو أيضــًا ال يــدلُّ عــٰى املقصــود، إذ قــد ال يكــون ذلــك الفــرد 
اهلاشــمي شــخصًا زكّيــًا كالنفــس الزكيَّــة. هــذا مضافــًا إىٰل أنَّ الروايــة الضعيفة الســند 

ــة. ال تصلــح إلثبــات احلقائــق التأرخييَّ
نقد وحتليل:

ــاك  ــا أنَّ هن ــة(، حيــث ذكرن م يف بحــث مــكان استشــهاد )النفــس الزكيَّ كــا تقــدَّ
ــد  ــة املعصومــني K، وبمضمونــني ُيؤيِّ عشـــر روايــات، بأســانيد خمتلفــة عــن األئمَّ
ــة، ويف  م ــة املكرَّ ــل يف مكَّ ــة( ُيقَت ــس الزكيَّ ــا أنَّ )النف ــر، ورد يف بعضه ــا اآلخ أحدمه
ــذه  ــوع ه ــن جمم ــام، وم ــن واملق ــني الرك ــو ب ــهاده ه ــكان استش ــر أنَّ م ــض اآلخ بع
ــة(  األحاديــث املذكــورة حيصــل لنــا االطمئنــان بــأنَّ مــكان استشــهاد )النفــس الزكيَّ
ــق  ــدم تطاب ــات ع ــه كاٍف إلثب ــذا بنفس فة، وه ــرَّ ــة املشـ ــو مّك ــور - ه ــة الظه - عالم

ــن احلســن. ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــة( مــع حمّم ــاد )النفــس الزكيَّ واحتِّ
واألمــر الثــاين الــذي أشــار إليــه الســيِّد حمّمــد الصــدر )رمحــه اهلل( مــن وجــود التعارض 
بــني الروايــة التــي تذكــر أنَّ مقتلــه بــني الركــن واملقــام مــع روايــة الشــيخ املفيــد يف كتــاب 
)اإلرشــاد(، فعــٰى أســاس روايــة اإلرشــاد، فــإنَّ )النفــس الزكيَّــة( ُيقَتــل يف ظهــر الكوفــة يف 

ســبعني مــن الصاحلــني، وعليــه فــإنَّ التعــارض ســُيؤّدي إىٰل تســاقط الروايتــني.
ة نقاط: ويف اجلواب عن هذا اإلشكال، نشري إىٰل عدَّ

1 - إنَّ الشــيخ املفيــد )رمحــه اهلل(، مل يــرو مقتــل )النفــس الزكيَّــة( يف ظهــر الكوفــة، 
ــول يف  ــن الدخ ــاًل ع ــًة فض ــندًا ودالل ــة س ــذه الرواي ــة ه ــة إىٰل دراس ــل النوب ــي تص ك
مــة،  دراســة التعــادل والرتجيــح بينهــا وبــني روايــة الركــن واملقــام وروايــة مّكــة املكرَّ

ــا كلُّ مــا ذكــره الشــيخ املفيــد بنحــو كّي هــو: وإنَّ
 Q َِّقــْد َجــاَءِت اأْلَْخَبــاُر بِِذْكــِر َعاَلَمــاٍت  لَِزَمــاِن ِقَيــاِم اْلَقاِئــِم امَلْهــِدي ...(
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ــُل  ، َوَقْت ــْفَيايِنِّ ــُروُج السُّ ــا: ُخ ــاٍت َوَداَلالٍت َفِمنَْه ــِه َوآَي ــاَم ِقَياِم ــوُن َأَم ــَواِدَث َتُك َوَح
ــُح  ــنَي، َوَذْب احِلِ ــَن الصَّ ــْبِعنَي ِم ــِة يِف َس ــِر اْلُكوَف ــٍة بَِظْه ــٍس َزِكيَّ ــُل َنْف ...، َوَقْت ــنِيِّ احلََس

ــام ...()48(. ــِن َوامَلَق ْك ــنْيَ الرُّ ــِميٍّ َب ــٍل َهاِش َرُج
نعــم، هنــاك حديــث عــن اإلمــام أمــر املؤمنــني Q جــاء فيــه نفــس عبــارة الشــيخ 
املفيــد G، وال يبعــد أن يكــون منظــور الشــيخ املفيــد هــو نفــس هــذا احلديــث، وجــاء 
ِكيَّــِة بَِظْهــِر اْلُكوَفــِة يِف َســْبِعنَي، َوامَلْذُبــوُح َبــنْيَ  يف هــذا احلديــث: »... َوَقْتــُل  النَّْفــسِ  الزَّ

ــام«)49(. ْكِن َوامَلَق الرُّ
د مــكان  ولكــنَّ هــذه الروايــة ال تقــوٰی عــٰى مقابلــة جممــوع الروايــات التــي حُتــدِّ
قتــل )النفــس الزكيَّــة( بمّكــة أو بــني الركــن واملقــام، لضعــف ســند الروايــة األخــرة.
ــهاد  ــل استش ــٰى أنَّ حم ــة ع ــند، داّل ــرة الس ــة معت ــود رواي ــرض وج ــٰى ف 2 - ع
ــة( هــو ظهــر الكوفــة، معارضــة للروايــات التــي تــدلُّ عــٰى أنَّ حمــلَّ  )النفــس الزكيَّ
م هــذه الروايــات عــٰى  ــة أو بــني الركــن واملقــام، مــع ذلــك، ُتقــدَّ استشــهاده هــو مكَّ

ــا. ــم كثرهت ــة بحك ــك الرواي تل
ــا يقــع بــني الروايتــني فيــا لــو كانتــا متَّحــديت املوضــوع، وهــو  3 - إنَّ التعــارض إنَّ
يف موردنــا حمــّل استشــهاد )النفــس الزكيَّــة(، واحلــال أنَّ مــن املمكــن أن تكــون روايــة 
ــة( الــوارد  ــة غــر )النفــس الزكيَّ اإلرشــاد يف مقــام بيــان مــكان استشــهاد نفــٍس زكيَّ
ــة، ويف النتيجــة يكــون للروايتــني مضمونــان  ذكرهــا يف روايــات الركــن واملقــام أو مكَّ

إثباتيــان خمتلفــان، فــال تنــايف بينهــا.
ــس  ــل )النف ــكان مقت د م ــدِّ ــي حُت دة الت ــدِّ ــات املتع ــتناد إىٰل الرواي ــه، وباالس وعلي
ــة أو بــني الركــن واملقــام، وعمــاًل بقواعــد التعــارض، نســتنتج أنَّ الســيِّد  الزكيَّــة( بمكَّ
ــٰى  ــة ع ــة داّل ــذه القرين ــٰی ه ــة األُوىٰل، فتبق ــن القرين ــافيًا ع ــًا ش ــب جواب ــدر مل ي الص
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــني حمّم ــور - وب ــة الظه ــة( - عالم ــس الزكيَّ ــني )النف ــر ب التغاي

ــن. احلس
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القرينة الثانية:
ــاد )النفــس الزكيَّــة( مــع حمّمــد بــن عبــد اهلل  والقرينــة الثانيــة عــٰى تغايــر وعــدم احتِّ
بــن احلســن، والتــي حيــاول الســيِّد الصــدر إبطاهلــا، هــي الروايــات التــي وردت عــن 
املعصومــني K حــول قتــل )النفــس الزكيَّــة(، فــإنَّ هــذه الروايــات صــدرت عنهــم 

بعــد مقتــل حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن.
ــق هــذه العالمــة ويعترونــا  ــم كانــوا ال يزالــون ينتظــرون حتقُّ وهــذا يــدلُّ عــٰى أنَّ

مــن عالمــات الظهــور.
ــا إذا ثبتــت فهــي كافيــة إلثبــات  وحيــاول الســيِّد الصــدر إبطــال هــذه القرينــة بأنَّ

التغايــر، ولكــنَّ املشــكلة يف إثباهتــا، فيقــول:
ــة K هبــذه العالمــة مــن عالمــات الظهــور عــن مقتــل هــذا  ــر أخبــار األئمَّ تأخُّ
ــرًا  ــًا ومنتظ ــٰی متوّقع ــة( يبق ــس الزكيَّ ــل )النف ــٰى أنَّ مقت ــدلُّ ع ــا ي ــوي، ممَّ ــر العل الثائ

ــر. ــة الثائ ــل النفــس الزكيَّ بعــد مقت
ــه مل يثبــت،  وهــذا عــٰى تقديــر ثبوتــه قرينــة كافيــة أيضــًا عــٰى نفــي االنطبــاق. إالَّ أنَّ
ــة عــن اإلمامــني  فــإنَّ كلَّ مــا وجدنــاه مــن الروايــات الداّلــة عــٰى هــذه العالمــة، مرويَّ

.L ــادق الباقر والص
ــا اإلمــام الباقــر Q فعصـــره ســابق عــٰى عصـــر العلــوي الثائــر، وكان Q ينفي  أمَّ
لعبــد اهلل بــن احلســن - والــد النفــس الزكيَّــة - نجــاح ثورتــه وثــورة ولديــه، ويقطــع 
ــك،  ــك، وال إىٰل ابني ــس إلي ــر، واهلل لي ــذا األم ــول: »إنَّ ه ــة، ويق ــل اخلالف ــه يف ني أمل
ــده مــن  ــّم لول ــي املنصــور -، ث ــّم هــذا - يعن ــي الســّفاح -، ث ــا هــو هلــذا - يعن وإنَّ
ــد اهلل:  ــان ويشــاوروا النســاء«، فقــال عب ــروا الصبي ــٰی ُيؤمِّ ــزال فيهــم حتَّ بعــده، ال ي
واهلل يــا جعفــر، مــا أطلعــك اهلل عــٰى غيبــه، ومــا قلــت هــذا إالَّ حســدًا البنــي. فقــال: 
ــار  ــٰى أحج ــه ع ــور - يقتل ــي املنص ــذا - يعن ــك، وإنَّ ه ــدت ابن ــا حس »ال واهلل، م

الزيــت، ثــّم يقتــل أخــاه بعــده بالطفــوف، وقوائــم فرســه يف املــاء«)50(.
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إذن، فليــس عندنــا دليــل يــدلُّ عــٰى أنَّ صــدور الروايــات املذكــورة كان بعــد مقتل 
حمّمــد بــن عبــد اهلل النفــس الزكيَّــة، إن مل نقــل بوجــود الظــنِّ عــٰى خــالف ذلك.

نقد وحتليل:
م الزمــاين هلــذه األحاديــث عــٰى مقتــل حمّمــد بــن عبــد اهلل ال يــدلُّ  كــا أنَّ التقــدُّ
بالضـــرورة عــٰى اختــالف )النفــس الزكيَّــة( عــن حمّمــد بــن عبــد اهلل، فكذلــك ال يدلُّ 
ــاد، بــل ينبغــي احلكــم يف هــذه املســألة اعتــادًا عــٰى القرائــن  م عــٰى االحتِّ هــذا التقــدُّ

األُخــرٰی.
م الزمــاين هلــذه األحاديــث عــٰى مقتــل حمّمــد بــن  وعــٰى الرغــم مــن قبــول التقــدُّ
ــس  ــل )النف ــكان قت د م ــدِّ ــي حُت ــات الت ــتنادًا إىٰل الرواي ــة، واس ــس الزكيَّ ــد اهلل النف عب
ــا نعتقــد باختــالف حمّمــد  ن ــة( بمّكــة وســائر القرائــن التــي ســيأيت ذكرهــا، فإنَّ الزكيَّ

ــة(.  بــن عبــد اهلل عــن )النفــس الزكيَّ
القرينة الثالثة:

ريــن املخَلصــني، وال بــدَّ مــن  ــد بــن عبــد اهلل، مل يكــن مــن املطهَّ كــا قيــل، فــإنَّ حممَّ
ــل،  ــد اهلل، ب ــن عب ــد ب ــن حمّم ــر م ــن أكث ــص ممتح ــر خمَل ــخص مطهَّ ــل ش ــار مقت انتظ
ــة مثــل )مقاتــل الطالبيــني(، فــإنَّ حمّمــد بــن عبــد اهلل  وكــا جــاء يف املصــادر التأرخييَّ

ــة، وادَّعاهــا لــه أبــوه أيضــًا. عــٰی املهدويَّ ادَّ
وقــد خطــب أبــوه يف بنــي هاشــم بعــد زوال حكــم بنــي ُأميَّــة وقبل جمــيء العّباســيني 
ــل  ــوم إذا قت ــؤالء الق ــمع أنَّ ه ــزل نس ــا مل ن ــم أّن ــد علمت ــم: )وق ــال هل ــم. وق للحك
بعضهــم بعضــًا خــرج األمــر مــن أيدهيــم، فقــد قتلــوا صاحبهــم - يعنــي الوليــد بــن 
 :Q فقــال لــه اإلمــام الصــادق . ــه املهــديِّ يزيــد - فهلــمَّ نبايــع حمّمــدًا، فقــد علمتــم أنَّ
ــا واهلل، مــا هــي إليــك وال إىٰل بنيــك، ولكنَّهــا هلــؤالء، وإنَّ ابنيــك ملقتــوالن«)51(. »إنَّ

وكان حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن، منــذ كان صبيــًا، يتــواري ويراســل النــاس 
بالدعــوة إىٰل نفســه، وُيســّمٰی باملهــدي)52(.
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ولكــنَّ الســيِّد الصــدر )رمحــه اهلل( يقــول: لســنا اآلن بصــدد مناقشــة هــذا األمــر 
ــح يف  ــد اهلل مل ينج ــن عب ــد ب ــأنَّ حمّم ــلِّ ب ــٰى األق ــم ع ــا نعل ــه، ولكنَّن ــكال علي واإلش
ــة، بــل ويثبــت أيضــًا  ــه ُقتـِـَل، وهــذا يكفــي إلثبــات كــذب دعــواه املهدويَّ حركتــه، وأنَّ
ــا أن ننتظــر نفســًا  ــه وانحرافــه، ولــذا علين عــدم طهارتــه وخلوصــه، بــل يثبــت كذب
زكيَّــًة ُأخــرٰی لُتقَتــل قبــل ظهــور اإلمــام Q. فــإن ثبتــت هــذه املســألة التأرخييَّــة فــال 
ــاًل  ــر. ولكــن ذلــك ال يكــون دلي ــاد بانحــراف هــذا الســيِّد الثائ ــاص مــن االعتق من
ــل النفــس  ــات ذكــرت )قت ــار، ألنَّ الرواي ــه ليــس املقصــود مــن تلــك األخب عــٰى أنَّ
الزكيَّــة(، وهــذا اللقــب ُأطلــق عــٰى حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن مــن ِقَبــل أتباعــه، 

وقــد اشــتهر بــه بــني النــاس يف ذلــك الزمــان.
نقد وحتليل:

ــن  ــواردة ع ــة ال ــس الزكيَّ ــات النف ــدر، ورواي ــيِّد الص ــتدالل الس ــتنادًا إىٰل اس اس
اإلمــام الباقــر واإلمــام الصــادق L، ُيطــَرح هــذا الســؤال: هــل إنَّ تلقيــب حمّمــد 
ــه بعــد  ــه اشــتهر ب ــل هــذا الرجــل أم أنَّ ــل مقت ــمَّ قب ــة، ت ــد اهلل بالنفــس الزكيَّ ــن عب ب

ــه؟ مقتل
ــات الصــادرة عــن  فــإن كان قــد اشــتهر هبــذا اللقــب بعــد مقتلــه، كانــت الرواي
ــات ال تقصــده هــو  ــإنَّ هــذه الرواي ــه ف ــه، وعلي املعصومــني قــد صــدرت بعــد مقتل
ــة  ــك العالم ــق تل ــن حتقُّ ــدَّ م ــال ب ــة، ف ــنيِّ عالم ــا ُيب ــام Q عندم ــذات، ألنَّ اإلم بال
ــة( يف بيــان اإلمــام Q ليــس حمّمــد بــن عبــد  بعــد بيانــا، ولــذا فــإنَّ )النفــس الزكيَّ

ــر. اهلل الثائ
ــد اهلل  ــن عب ــد ب ــٰى حمّم ــق ع ــد ُأطل ــة( ق ــس الزكيَّ ــب )النف ــي أنَّ لق ــا إذا ادُّع وأمَّ
قبــل مقتلــه، وأنَّ اإلمــام Q قــد أشــار إليــه هبــذا اللقــب الــذي اشــتهر بــه، فأيضــًا 
ال ينفــع يف املقــام، بــل إنَّ هــذا الــكالم غــر صحيــح، ألنَّ الروايــات الصــادرة عــن 
اإلمــام الباقــر Q، والتــي عــرَّ اإلمــام فيهــا بالنفــس الزكيَّــة، قــد صــدرت قبــل ســنة 
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ــي أنَّ  ــر Q، وهــذا يعن ــخ املشــهور الستشــهاد اإلمــام الباق )114هـــ(، وهــو التأري
.Q عمــر حمّمــد بــن عبــد اهلل )14( ســنة حــني استشــهاد اإلمــام الباقــر

أضــف إىٰل ذلــك، قــد ال تكــون الروايــات املذكــورة قــد صــدرت يف آخــر عمــر 
ة ســنوات،  اإلمــام الباقــر Q، إذ يمكــن أن تكــون قــد صــدرت قبــل استشــهاده بعــدَّ

ــة(. ومــع ذلــك ذكــر فيهــا لقــب )النفــس الزكيَّ
ــة( عــٰى حمّمــد بــن عبــد  وعــٰى هــذا األســاس، فــإنَّ إطــالق لقــب )النفــس الزكيَّ
ــب  اهلل، مل يكــن بدليــل اشــتهاره هبــذا اللقــب، إذ مــن البعيــد جــّدًا أن يكــون قــد ُلقِّ

هبــذا اللقــب يف ســنٍّ مبّكــرة.
وعليــه، إذا قلنــا بــأنَّ )النفــس الزكيَّــة( هــو حمّمــد بــن عبــد اهلل، فــال بــدَّ أن نقبــل 
بــأنَّ إطــالق هــذا اللقــب عليــه مل يكــن مــن ِقَبــل أنصــاره وإنَّــا كان مــن ِقَبــل اإلمــام 
نا  ــرة خالصــة، واحلــال أنَّ الباقــر Q، وهلــذا ال بــدَّ أن نعتقــد حينئــٍذ بأنَّــه شــخصيَّة مطهَّ
عــٰى يقــني بخــالف ذلــك. وبذلــك يظهــر أنَّ حمّمــد بــن عبــد اهلل هــو غــر )النفــس 

الزكيَّــة( املــرادة يف الروايــات. 
القرينة الرابعة:

إنَّ مقتــل حمّمــد بــن عبــد اهلل، كان قبــل والدة اإلمــام املهــدي املنتظــر Q، وحينئــٍذ 
ال يمكــن أن ُيَعــدَّ مــن عالمــات الظهــور، وال بــدَّ مــن انتظــار شــخص آخــر.

نقد السيِّد الصدر:
ــال  ــة، ف ــٰی إىٰل الدليليَّ ــك ال يرق ــأنَّ ذل ــة ب ــذه القرين ــٰى ه ــدر ع ــيِّد الص ــب الس يي

ــة. عــٰی مــن الغريَّ ــر املدَّ ــه ذلــك األث ــب علي يرتتَّ
ــام  ــل والدة اإلم ــت قب ق ــات حتقَّ ــات وردت يف الرواي ة عالم ــدَّ ــر ع ــذ يذك وأخ
املهــدي Q، ويقــول بإمــكان وجــود العالمــة قبــل والدتــه، والســبب يف ذلــك هــو 
أنَّ التخطيــط اإلهلــي مل يبــدأ مــن بدايــة اإلســالم، بــل هــو موجــود منــذ بدايــة وجــود 

ــة. البرشيَّ
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ــد ورد يف  ــور، وق ــر إىٰل الظه ــن أن تش ــة يمك ــر العظيم ــإنَّ كلَّ الظواه ــه، ف وعلي
الروايــات ذكــر ســقوط الدولــة األُمويــة، وقيــام الدولــة العباســيَّة، وجمــيء الرايــات 
قــت قبــل  ــا مــن عالمــات الظهــور، وكلُّ هــذه العالمــات ُذِكــَرت وحتقَّ الســود، وأنَّ

.Q ــدي ــام امله والدة اإلم
نقد وحتليل:

نــا وإن قبلنــا أن تكــون بعــض العالئــم  إنَّ جــواب الســيِّد غــر مقبــول، بمعنــٰی أنَّ
قــد ُذِكــَرت يف الروايــات قبــل والدة اإلمــام املهــدي Q، ولكــن، كا حيتمــل أن يكون 
ــال  ــٰی احت ــك يبق ــور، فكذل ــات الظه ــن عالم ــة م ــد اهلل عالم ــن عب ــد ب ــل حمّم مقت
كــون مقتــل )النفــس الزكيَّــة( الــذي يكــون قريبــًا مــن عصـــر الظهــور، عالمــة مــن 
عالمــات الظهــور. فالقرائــن اخلارجيَّــة هــي املعيــار يف احلكــم يف مثــل هــذه األُمــور، 
ــة(،  ــه، وباإلســتناد إىٰل روايــات زمــان ومــكان مقتــل )النفــس الزكيَّ ونحــن نعتقــد أنَّ

غــر حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن.
القرينة اخلامسة:

ــات  ــن عالم ــة م ــات كعالم ــة( يف الرواي ــس الزكيَّ ــل )النف ــن قت ــار ع إنَّ اإلخب
ــق بعــد. ولــذا،  ــًا بذكــر بعــض الوقائــع األُخــرٰی التــي مل تتحقَّ الظهــور، جــاء مقرتن
ــق بعــد.  فــإنَّ الفهــم العــاّم مــن ســياق العبــارات هــو أنَّ هــذه العالمــة أيضــًا مل تتحقَّ
وعليــه فــال يمكــن اعتبــار أنَّ املقصــود مــن )النفــس الزكيَّــة( هــو حمّمــد بــن عبــد اهلل 

ــق يف قــادم الزمــان. بــن احلســن، بــل هــو إشــارة إىٰل مقتــل شــخص آخــر يتحقَّ
ــواردة عــن اإلمــام الصــادق Q، والتــي ذكــر  ــة ال ــات، الرواي ــة الرواي ومــن مجل
ــس  ــل النف ــة، وقت ــاين، والصيح ــفياين، والي ــات: الس ــس عالم ــم مخ ــا أنَّ للقائ فيه

ــداء)53(. ــف يف البي ــة، واخلس الزكيَّ
ــة، مثــل مــا ورد عــن الصــادق Q مــن  د العالمــات احلتميَّ والروايــات التــي ُتعــدِّ
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ــة حتــم...)54(. يحــة حتــم، وخــروج الســفياين، اليــاين، والنفــس الزكيَّ أنَّ الصَّ
ــق  ــاء مل تتحقَّ ــة يف الس يح ــاين، والصَّ ــفياين، والي ــروج الس ــح، أنَّ خ ــن الواض وم
ــات، مل  ــذه العالم ــداد ه ــَر يف ع ــذي ُذِك ــة( ال ــس الزكيَّ ــل )النف ــك قت ــد، فكذل بع

ــد. ــق بع يتحقَّ
نقد السيِّد الصدر:

ولكــنَّ الســيِّد الصــدر مل يقبــل هبــذه القرينــة، وذلــك باعتبــار ســياق العبــارات، 
ــدور  ــني ص ــات ح ــذه العالم ــق ه ــدم حتقُّ ــول بع ــن الق ــدَّ م ــه ال ب ــذي بموجب وال
ــق  الروايــة، فالســيِّد الصــدر يقــول: إنَّ بعــض العالمــات املذكــورة يف الروايــات تتحقَّ
ــق  م حتقُّ ــر، وتقــدُّ ــق بوقــت متأخِّ بعــد صــدور الروايــة بوقــت قصــر وبعضهــا يتحقَّ
ــمَّ عطفهــا  ــم ت ــًة وإنَّ هــذه العالئ ــه بالســياق، خاصَّ ــة ل رهــا ال عالق العالمــة أو تأخُّ
ــد  ــال تفي ــاء(، ف ــّم( أو )الف ــرف )أو( أو )ث ــت كح ــواو( ليس ــواو(، و)ال ــرف )ال بح

الرتتيــب، كــا يقــول ذلــك علــاء النحــو.
نقد وحتليل:

ــن  ــة ع ــة بفاصل ــق العالم ــكان حتقُّ ــوص إم ــدر يف خص ــيِّد الص ــه الس ــا يقول إنَّ م
ــورة  ــٍة مذك ــق عالم ــأنَّ حتقُّ ــول ب ــن الق ــن يمك ــٌح، ولك ــرٰی، صحي ــة األُخ العالم
ــق قريبــًا مــن الظهــور، تقــّوي احتــال وقــوع تلــك العالمــة  مــع أربــع عالئــم تتحقَّ
بالقــرب مــن عصـــر الظهــور أيضــًا. وعــٰى أقــّل التقاديــر يبقــٰی هــذا االحتــال قائــًا، 
ــة عــٰى قــرب مقتــل )النفــس الزكيَّــة( مــن زمــن الظهــور، يتعــنيَّ  وبضــمِّ القرائــن الدالَّ

هــذا االحتــال.
القرينة السادسة:

ــه ليــس بــني قيــام القائــم Q وبــني قتــل )النفــس  اســتنادًا إىٰل الروايــة القائلــة بأنَّ
الزكيَّــة( إالَّ مخــس عــرشة ليلــة، وبعــد علمنــا بــأنَّ بــني قتــل حمّمــد بــن عبــد اهلل النفس 
الزكيَّــة وبــني الظهــور، فاصلــة زمانيَّــة طويلــة، وهــي حلــدِّ اآلن تتجــاوز الـــ )1150 

ي
قائ

د آ
سيّ

ور 
د ب

عو
س

م
د 

سيّ
ال



254

ســنة(، يتَّضــح لنــا بأنَّــه ال يمكــن أن تكــون روايــات قتــل )النفــس الزكيَّــة( ناظــرة إىٰل 
حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن.

جواب السيِّد الصدر:
يــرٰی بــأنَّ هــذه القرينــة غــر صحيحــة، ألنَّ هــذه الروايــة التــي وردت يف الكثــر 
مــن الكتــب الشــيعيَّة، كاإلرشــاد للشــيخ املفيــد، والغيبــة للشــيخ الطــويس، وكــال 
ــًا إىٰل راٍو  ــا مجيع ــلة رواهت ــي سلس ــة(، تنته ــم الرمح ــدوق )عليه ــيخ الص ــن للش الدي

واحــد، وهــو ثعلبــة الــذي يروهيــا عــن شــعيب، وهــو ينقلهــا عــن صالــح.
وقد ُوِصَف ثعلبة يف كتاب اإلرشاد وكال الدين بـ )ابن ميمون(.

وُوِصــَف شــعيب يف كتــاب الغيبــة واإلرشــاد بـــ )احلــّداد(، ويف كــال الديــن بـــ 
)احلــّذاء(، وُوِصــَف صالــح يف كتــاب اإلرشــاد بـــ )ابــن ميثــم( ويف كــال الديــن بـــ 

ــذراء(. ــي الع ــوىٰل بن )م
وعــٰى أيِّ حــاٍل، فــإنَّ هــذه الروايــات، وعــٰى أحســن التقاديــر، هــي خــر واحــد، ونحن، 

ة، نمنــع التمّســك بخــر الواحــد يف مثــل هــذه املوارد. واســتنادًا إىٰل الضوابــط الســنديَّ
نقد وحتليل:

ــإنَّ  ــل، ف ــة( بالتفصي ــس الزكيَّ ــهاد )النف ــان استش ــث زم ــا يف بح م منّ ــدَّ ــا تق ك
الروايــة املنظــورة للســيِّد الصــدر، معتــرٌة ســندًا. ومضافــًا إىٰل ذلــك، فــإنَّ الروايــات 
ــة( بظهــور اإلمــام املهــديِّ Q معتــرة  التــي تــدلُّ عــٰى اتِّصــال مقتــل )النفــس الزكيَّ
ســندًا. ولـــاَّ كنّــا قــد بحثنــا ســابقًا يف خصــوص هــذه الروايــة والروايــات األُخــرٰی 

ــًة. ــا ثاني ر البحــث هن بالتفصيــل فــال ُنكــرِّ
ة التطابق: نقد ودرا�سة نظريَّ

ــع الســيِّد الصــدر كثــرًا يف إثبــات التطابــق بــني )النفــس الزكيَّــة( وبــني  لقــد توسَّ
ــٰی يف  ــه حتَّ م دليــاًل قاطعــًا يف هــذا املجــال، بــل إنَّ ــه مل ُيقــدِّ حمّمــد بــن عبــد اهلل، ولكنَّ

مرحلــة إثبــات القرائــن عــٰى االنطبــاق اســتند إىٰل روايتــني فقــط، ومهــا:
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ــن  ــني(، ع ــل الطالبي ــاين يف )مقات ــرج اإلصفه ــو الف ــا أب ــي ينقله ــة الت 1 - الرواي
اإلمــام الباقــر Q، عــن آبائــه، والتــي جــاء فيهــا أنَّ النفــس الزكيَّــة من أوالد احلســن، 
فالســيِّد الصــدر يــرٰی بــأنَّ داللــة هــذه الروايــة عــٰى أنَّ املقصــود مــن )النفــس الزكيَّة( 

هــو ابــن اإلمــام احلســن Q واضحــة بيِّنــة.
ــو أنَّ  ــٰى، وه ــن موس ــد اهلل ب ــول لعب ــي ق ــا، ه ــي ينقله ــة الت ــة الثاني 2 - والرواي
مجاعــة مــن علــاء املدينــة جــاؤوا إىٰل عــيِّ بــن احلســن وطرحــوا عليــه هــذه املســألة 
)املطالبــة باحلكــم(، فقــال هلــم بــأنَّ حمّمــد بــن عبــد اهلل أوىٰل منــه باحلكــم. ثــّم يذكــر 
حديثــًا طويــاًل، إىٰل أن يشــر إىٰل )أحجــار الزيــت( ويقــول: هنــا ُيقَتــل النفــس الزكيَّــة. 

يقــول عبــد اهلل بــن موســٰی: ولقــد رأينــاه قتيــاًل يف املــكان الــذي أشــار إليــه.
ــه قــال: كنــت مــع  كــا أنَّ الســيِّد الصــدر ينقــل حديثــًا عــن مســلم بــن بّشــار، وأنَّ
حمّمــد بــن عبــد اهلل جنــب غنائــم خــرشم، فقــال يل: هنــا ُيقَتــل النفــس الزكيَّــة، وكان 

يقصــد نفســه، حيــث ُقتـِـَل فيــا بعــد يف نفــس ذلــك املــكان.
ــس  ــني )النف ــق ب ــات التطاب ــن إلثب ــذه القرائ ــة ه ــرٰی كفاي ــدر، ي ــيِّد الص فالس
ــدًا  الزكيَّــة( وحمّمــد بــن عبــد اهلل، بضميمــة ردِّ قرائــن االفــرتاق وعــدم التطابــق، مؤكِّ

ــزم وإرصار. ــكلِّ ج ــاء ب ع ــذا االدِّ ه
نقد وحتليل:

الً: النقد السندي: أوَّ
ورد يف ســند الروايــة األُوىٰل أمثــال عــيِّ بــن عّبــاس وعمــر بــن موســٰی، وعــيُّ بــن عبــاس 

مشــرتك بــني أربعــة أنفــار مل ُيذكــر أحدهــم يف الكتــب الرجاليَّــة، أو ُعــدَّ مــن الضعــاف)55(.
ا عمر بن موسٰی فلم يرد له ذكر)56(. وأمَّ

وعليه ال يمكن االستناد عٰى هذه الرواية.
كــا أنَّ الروايتــني األخرتــني ليســتا عــن اإلمــام املعصــوم، فــاألُوىٰل عــن عــيِّ بــن 

احلســن، والثانيــة عــن حمّمــد بــن عبــد اهلل.
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عٰی، ضعف واضح. ويف االستناد عٰى رواية غر املعصوم إلثبات املدَّ
ثانيًا: النقد الداليل:

ــة( مــن أوالد اإلمــام احلســن، ال  إنَّ روايــة اإلمــام الباقــر Q يف أنَّ )النفــس الزكيَّ
تــدلُّ إالَّ عــٰى نســب النفــس الزكيَّــة، فهــي ال تــدلُّ عــٰى أنَّ مقصــود اإلمــام Q حمّمــد 

بــن عبــد اهلل أو شــخص آخــر غــره يظهــر يف زمــان مســتقبي حيمــل هــذا النســب.
، والــذي ورد يف القرائــن  كــا أنَّ قتــل حمّمــد بــن عبــد اهلل يف ذلــك املــكان املعــنيَّ

ــة قبيــل الظهــور. ــق نفــٍس زكيَّ األُخــرٰی، ال ينــايف حتقُّ
وبعبــارة ُأخــرٰی: ســيكون عندنــا دليــالن مثبتــان، إثبــات أحدمهــا ال ينــايف إثبــات 

اآلخــر.
ــة القرينــة األُوىٰل والسادســة، يتَّضــح لنــا بــأنَّ )النفــس الزكيَّــة(  م، وخاصَّ وممَّــا تقــدَّ
الــوارد ذكرهــا يف روايــات عالئــم الظهــور، هــي غــر حمّمــد بــن عبــد اهلل بن احلســن، 
ــق هــذه العالمــة يف املســتقبل، وهــي إحــدٰی عالمــات ظهــور  وال بــدَّ مــن انتظــار حتقُّ

.Q اإلمــام املهــدي
*   *   *
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1. الغيبــة ملحّمــد بــن إبراهيــم النعــاين: 356 

و357 و363 و364 و369/ الطبعــة الثانيــة/ 

ــران. ــدوق/ 1418هـــ/ طه ــرش الص ن

ــي: 245/  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكايف ملحّم 2. ال

التعــارف  دار  انتشــارات   /483 الروايــة 

للمطبوعــات/ 1411هـــ/ بــروت. ســند هذا 

ــن  ــد ب ــن أمح ــٰی، ع ــن حيي ــد ب ــث: )حمّم احلدي

حمّمــد بــن عيســٰی، عــن عــيِّ بــن حكــم، عــن 

ــة،  ــن حنظل ــر ب ــن عم ــّراز، ع ــوب احل أيب يعق

ــول: ...(. ــد اهلل Q يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ق

3. الغيبــة للنعــاين: 406/ بــاب 16/ الروايــة 

السادســة.

4. الغيبــة للنعــاين: 363/ بــاب 14/ الروايــة 

15، و357/ الروايــة 11؛ كــال الديــن ومتــام 

النعمــة للشــيخ الصــدوق 2: 556/ بــاب 

الثانيــة/  الطبعــة  الســابعة/  الروايــة   /57

س/ 1382  انتشــارات مســجد مجكــران املقــدَّ

ش.

5. كــال الديــن 2: 558/ بــاب 57/ الروايــة 14. 

ثنــا حمّمــد بــن موســٰی  ســند هــذه الروايــة: )حدَّ

بــن املتــوّكل J )مــن املصــدر(، عــن عبــد اهلل 

ــد  ــن حمّم ــد ب ــن أمح ــري، ع ــر احلم ــن جعف ب

ــن  ــوب، ع ــن حمب ــن ب ــن احلس ــٰى، ع ــن عيس ب

ــال: ...(. ــايل، ق أيب محــزة الث

6. الغيبة للنعاين: 372/ باب 14/ الرواية 26.

7. النهايــة يف غريــب احلديــث البــن األثــر 2: 

ــة  س ــارات مؤسَّ ــة/ انتش ــة الرابع 307/ الطبع

ابــن  قــال  قــم.  1364ش/  إســاعيليان/ 

ــة  ــزكاة يف اللغ ــل ال ــدر: )وأص ــر يف املص األث

ــة  ــدح(. )النهاي ــة وامل ــاء والرك ــارة والن الطه

يف غريــب احلديــث )ج 2(/ بــاب الــزاي مــع 

ــكاف(. ال

8. الغيبــة للنعــاين: 365/ بــاب 14/ الروايــة 

الســابعة.

الطــويس:  للشــيخ  الرجــال  اختيــار معرفــة   .9

23/ الطبعــة الرابعــة/ مركــز نشـــر آثــار 

مــة املصطفــوي/ 1424هـــ. يف املصــدر:  العالَّ

ــن يف  ــم، لك ــس باجلي ــاء ولي ــح( باحل )تري

البحــار باجليــم.

10. تأريــخ الغيبــة الكــرٰی للســيِّد حمّمــد الصــدر: 

540/ انتشــارات ذوي القربــٰى/ 1425هـ.

مة املجلي 52: 217. 11. بحار األنوار للعالَّ

12. نفس املصدر: 505.

ــة  ــاب 32/ الرواي ــن 1: 604/ ب ــال الدي 13. ك

ــن  ــد ب ــا حمّم ثن 16؛ ســند هــذا احلديــث: )حدَّ

ــوب  ــن يعق ــد ب ــن حمّم ــام، ع ــن عص ــد ب حمّم

عــن  العــالء،  بــن  قاســم  عــن  الكلينــي، 

ــن  ــيِّ ب ــن ع ــي، ع ــيٍّ القزوين ــن ع ــاعيل ب إس

ــاط،  ــد احلنّ ــن محي ــم ب ــن عاص ــاعيل، ع إس

ــا  ــمعت أب ــال: س ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن حمّم ع
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جعفــر Q يقــول: ...(؛ هــذا احلديــث ضعيــف 

لوجــود حمّمــد بــن حمّمــد بــن عصــام يف ســنده 

ــريّض  ــوٰى ت ــق س ــه توثي ــرد في ــه مل ي ــث إنَّ حي

الشــيخ الصــدوق عليــه. )راجــع: معجــم 

رجــال احلديــث 17: 199(.

اد الرواية عٰىٰ ما يأيت. 14. وحيتمل احتِّ

15. معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي Q لعــّي 

 /1063 الروايــة   /493  :3 الكــوراين 

ــارف  ــة املع س ــارات مؤسَّ ــة األُوىٰل/ انتش الطبع

عــن  نقــاًل  قــم.  1411هـــ/  اإلســالميَّة/ 

ــة 18. ســند  ــات الرجعــة/ الرواي ــر إثب خمتصـ

ــٰی،  ــن حيي ــوان ب ــا صف ثن ــث: )حدَّ ــذا احلدي ه

عــن حمّمــد بــن محــران، عــن جعفــر بــن حمّمــد 

الصــادق Q، قــال: ...(.

ــة  ــاب 57/ الرواي ــن 2: 559/ ب ــال الدي 16. ك

.1 4

 ،493 :3 Q 17. معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي

ــة  ــة/ الرواي ــات الرجع ــر إثب ــن خمت ــاًل ع نق

.18

ــة  ــاب 14/ الرواي ــاين: 364/ ب ــة للنع 18. الغيب

ــوان  ــا صف ثن ــث: )حدَّ ــذا احلدي ــند ه 16؛ س

بــن حييــٰی، عــن حمّمــد بــن محــران، عــن جعفــر 

الصــادق Q، قــال: ...(. أمحــد بــن حمّمــد بــن 

ثنــي عــيُّ بــن احلســن، عــن  ســعيد، قــال: حدَّ

عــيِّ بــن مهزيــار، عــن مّحــاد بــن عيســٰى، عــن 

ــن أيب  ــي اب ثن ــال: حدَّ ــار، ق ــن خمت ــني ب احلس

...Q ــد اهلل ــو عب ــال يل أب ــال: ق ــور، ق يعف

للتحقيــق يف اعتبــار أمحــد بــن حمّمــد بــن ســعيد   

راجــع: معجــم رجــال احلديــث 2: 274.

ــن احلســن راجــع:   ــار عــّي ب ــق يف اعتب للتحقي  

 .231  :11 املصــدر  نفــس 

ــار راجــع:  ــار عــّي بــن مهزي للتحقيــق يف اعتب  

 .192  :12 املصــدر  نفــس 

ــار مّحــاد بــن عيســٰی راجــع:  للتحقيــق يف اعتب  

 .225  :6 املصــدر  نفــس 

املختــار  بــن  حســني  اعتبــار  يف  للتحقيــق   

 .87  :6 املصــدر  نفــس  راجــع: 

ــع:  ــور راج ــن أيب يعف ــار اب ــق يف اعتب للتحقي  

.96  :10 املصــدر  نفــس 

ــة  ــاب 14/ الرواي ــاين: 364/ ب ــة للنع 19. الغيب

ــوان  ــا صف ثن ــث: )حدَّ ــذا احلدي ــند ه 16؛ س

بــن حييــٰی، عــن حمّمــد بــن محــران، عــن جعفــر 

الصــادق Q، قــال: ...(. أمحــد بــن حمّمــد بــن 

ثنــي عــيُّ بــن احلســن، عــن  ســعيد، قــال: حدَّ

عــيِّ بــن مهزيــار، عــن مّحــاد بــن عيســٰى، عــن 

ــن أيب  ــي اب ثن ــال: حدَّ ــار، ق ــن خمت ــني ب احلس

...Q ــد اهلل ــو عب ــال يل أب ــال: ق ــور، ق يعف

للتحقيــق يف اعتبــار أمحــد بــن حمّمــد بــن ســعيد   
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راجــع: معجــم رجــال احلديــث 2: 274.

ــن احلســن راجــع:   ــار عــّي ب ــق يف اعتب للتحقي  

 .231  :11 املصــدر  نفــس 

ــار راجــع:  ــار عــّي بــن مهزي للتحقيــق يف اعتب  

 .192  :12 املصــدر  نفــس 

ــار مّحــاد بــن عيســٰی راجــع:  للتحقيــق يف اعتب  

 .225  :6 املصــدر  نفــس 

املختــار  بــن  حســني  اعتبــار  يف  للتحقيــق   

 .87  :6 املصــدر  نفــس  راجــع: 

ــع:  ــور راج ــن أيب يعف ــار اب ــق يف اعتب للتحقي  

.96  :10 املصــدر  نفــس 

20. اختيار معرفة الرجال: 23.

ــة  ــاب 32/ الرواي ــن 1: 604/ ب ــال الدي 21. ك

.1 6

ــة  ــاب 14/ الرواي ــاين: 385/ ب ــة للنع 22. الغيب

.55

23. وســتأيت إشــارة ُأخــرٰى الحتــال آخــر يف 

.)... )ص  الروايــة  معنــٰى 

24. للتحقيــق يف اعتبــار هــذا احلديــث راجــع )ص 

...( مــن هــذه املقالــة.

ــة  ــاب 32/ الرواي ــن 1: 604/ ب ــال الدي 25. ك

.1 6

 /493 :3 Q 26. معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي

ــات  ــر إثب ــن: خمت ــاًل ع ــة 1063، نق الرواي

ــة 18. ــة: الرواي الرجع

27. الغيبة للطويس: 464/ الرواية 480.

 /117 الروايــة   /84  :1 العّيــايش  تفســر   .28

طهــران. اإلســالميَّة/  املكتبــة  انتشــارات 

ــند  ــة 285، س ــكايف: 183/ الرواي ــة ال 29. روض

ــد  ــن أمح ــٰی، ع ــن حيي ــد ب ــة: )حمّم ــذه الرواي ه

ــوب  ــن يعق ــوب، ع ــن حمب ــن اب ــد، ع ــن حمّم ب

.Yــالم ــه الس ــد اهلل )علي ــن أيب عب ــّراج، ع ال

ــع:  ــٰی راج ــن حيي ــد ب ــار حمّم ــق يف اعتب للتحقي  

.30  :18 احلديــث  رجــال  معجــم 

ــع:  ــد راج ــن حمّم ــد ب ــار أمح ــق يف اعتب للتحقي  

.296  :2 املصــدر  نفــس 

للتحقيــق يف اعتبــار ابــن حمبــوب راجــع: نفــس   

.89 املصــدر 5: 

ــّراج راجــع:  ــار يعقــوب ال ــق يف اعتب للتحقي  

.155  :20 املصــدر  نفــس 

ــذا  ــة 81، ه ــوار 52: 307/ الرواي ــار األن 30. بح

احلديــث مرفــوع.

ــاب  ــة 2: 554/ ب ــام النعم ــن ومت ــال الدي 31. ك

57/ الروايــة 2، ســند هــذا احلديــث: )حمّمــد 

ــن  ــد J، ع ــن الولي ــد ب ــن أمح ــن ب ــن احلس ب

حمّمــد بــن احلســن الصّفــار، عــن العّبــاس بــن 

املعــروف، عــن عــيِّ بــن املهزيــار، عــن عبد اهلل 

بــن حمّمــد احلّجــال، عــن ثعلبــة بــن امليمــون، 

عــن شــعيب احلــّذاء، عــن صالــح مولــٰی بنــي 

.Yــالم ــه الس ــادق )علي ــن الص ــذراء، ع الع
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للتحقيــق يف اعتبــار حمّمــد بــن احلســن راجــع:   

.206 احلديــث 15:  معجــم رجــال 

للتحقيــق يف اعتبــار حمّمــد بــن احلســن الصّفــار   

راجــع: نفــس املصــدر 15: 248.

للتحقيــق يف اعتبــار عّبــاس بــن املعــروف   

.239  :9 املصــدر  نفــس  راجــع: 

للتحقيــق يف اعتبــار عــيِّ بــن املهزيــار راجــع:   

.192  :12 املصــدر  نفــس 

للتحقيــق يف اعتبــار عبــد اهلل بــن حمّمــد احلّجال   

راجــع: نفــس املصــدر 10: 32.

للتحقيــق يف اعتبــار ثعلبــة بــن امليمــون راجــع:   

نفــس املصــدر 3: 409.

ــع:  ــّداد راج ــعيب احل ــار ش ــق يف اعتب للتحقي  

.29  :9 املصــدر  نفــس 

للتحقيــق يف اعتبــار صالــح بــن ميثــم راجــع:   

.84  :9 املصــدر  نفــس 

وال بــدَّ مــن التنويــة هنــا إىٰل أنَّ الــوارد يف   

كتــاب كــال الديــن هــو شــعيب احلــّذاء بــدالً 

ــم مل  ــذا االس ــل ه ــّداد، ومث ــعيب احل ــن ش ع

يــرد يف كتــب الرجــال، وُنِقَلــت هــذه الروايــة 

يف الغيبــة للشــيخ الطــويس واإلرشــاد للمفيــد 

ــعيب  ــإنَّ ش ــه، ف ــّداد. وعلي ــعيب احل ــن ش ع

ــّداد. ــعيب احل ــف لش ــّذاء تصحي احل

ــن هــو أنَّ  ــاب كــال الدي ــوارد يف كت كــا أنَّ ال  

ــو  ــادق Q ه ــام الص ــن اإلم ــث ع راوي احلدي

صالــح موســٰی بنــي العــذراء. وقــد روٰی 

الطــويس يف الغيبــة هــذه الروايــة عــن شــعيب 

ــم  ــه نفه ــم. ومن ــن ميث ــح ب ــن صال ــّداد ع احل

وبشــهادة نقــل الشــيخ الصــدوق بــأنَّ صالــح 

ــن  ــح ب ــس صال ــو نف ــذراء ه ــي ع ــٰی بن موس

ــم. ميث

ــة  ــاب 14/ الرواي ــاين: 364/ ب ــة للنع 32. الغيب

.17

 /81 الروايــة   /307  :52 األنــوار  بحــار   .33

ــارات دار  ــة/ 1403هـــ/ انتش ــة الثالث الطبع

إحيــاء الــرتاث العــريب/ بــروت.

34. تفسر العّيايش 1: 84/ الرواية 117.

ــة  ــاب 14/ الرواي ــاين: 369/ ب ــة للنع 35. الغيب

.21

36. الغيبة للطويس: 464/ الرواية 479.

37. نفس املصدر/ الرواية 480.

38. التشـــريف باملنــن للســيِّد ابــن طــاووس: 

الطبعــة   /399 الروايــة   /63 بــاب   /275

ســة  مؤسَّ انتشــارات  1416هـــ/  األُوىٰل/ 

.Q األمــر  صاحــب 

ــة  ــاب 14/ الرواي ــاين: 385/ ب ــة للنع 39. الغيب

.55

40. نفــس املصــدر: 364/ بــاب 14/ الروايــة 

.1 7

41. الغيبة للطويس: 464/ الرواية 479.
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ــاب  ــة 1: 604/ ب ــام النعم ــن ومت ــال الدي 42. ك

32/ الروايــة 16.

 /493 :3 Q 43. معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي

ــات  ــر إثب ــن خمتصـ ــاًل ع ــة 1063، نق الرواي

ــة 18. ــة: 216/ الرواي الرجع

44. بحار األنوار 52: 307/ الرواية 81.

 /224 :5 Q 45. معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي

ــر  ــر بصائ ــن: خمت ــاًل ع ــة 1645، نق الرواي

ــات: 199. الدرج

46. اختيار معرفة الرجال: 23.

47. تاريخ الغيبة الكرٰی: 506 - 511.

48. اإلرشــاد للشــيخ املفيــد: 692/ بــاب 40/ ط 

1380ش/ انتشــارات اإلســالميَّة.

 /224 :5 Q 49. معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي

ــاًل  ــوع نق ــث مرف ــذا احلدي ــة 1645، ه الرواي

عــن: خمتصـــر بصائــر الدرجــات: 199.

50. مقاتــل الطالبيــني أليب الفــرج اإلصفهــاين: 

1358ش/  الثانيــة/  الطبعــة   /172

ــة. احليدريَّ املكتبــة  منشــورات 

51. نفس املصدر: 171.

52. نفس املصدر: 162.

53. الغيبة للنعاين: 356/ باب 14/ الرواية 9.

54. نفــس املصــدر: 357/ بــاب 14/ الروايــة 

.1 1

55. معجم رجال احلديث 12: 67.

56. نفس املصدر 13: 58.
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شــغلْت قضيــُة اإلمــاِم املهــديِّ Q الفكــَر اإلســالميَّ منــُذ عــِر النّبــوِة، بعــد أْن 
ــرٍة، وذهــَب املســلموَن يف فهِمهــا  ــَث كث ــِه وظهــورِه يف أحادي ــيُّ N بغيبت أخــر النب
وإدراِكهــا مذاهــَب شــتٰى، عــٰى الّرغــِم مــن أّنــم مجيعــًا جُممعــون عــٰى أصــِل الظهوِر. 
وقــد حتــّدَث أهــُل البيــت K يف العصــوِر الالحقــِة كثــرًا عــن ذلــك لُيزيلــوا عــن 
ــَق هبــا مــن وهــٍم وانحــراٍف يمــسُّ قضيــًة تشــّكُل ُأّســًا رئيســًا مــن  النفــوِس مــا عِل
ــاِت  ــا وعالم ــدّي Q وزمان ــاِم امله ــِة اإلم ــن غيب ــوا ع ــِة(. فتحّدث ــِس )اإلمام أس
ظهــورِه بعــد غيبتــِه، ليضعــوا املســلمني يف دائــرِة االنتظــاِر والدعــاِء بتقريــِب الفــرِج، 

ــُه يف ارتبــاٍط متــنٍي دائــٍم مــع اهلل تعــاىٰل. ألّن ذلــك يشــدُّ املســلَم إىٰل عقيدتــِه، ويعُل
 ، ــيٌّ ــوٌب إهل ــا وج ــِه، ألنَّ وجوهب ــِك بإمامت ــو إىٰل التمّس ــاِم Q يدع ــاَب اإلم إّن غي
ــذا  ــٰى ه ــاىٰل ع ، أراده اهلل تع ــاينٌّ ــاٌم رب ــه نظ ــوُره إْذ إّن غياَب ــر ظه ــيُّ ُينتظ ــُب احل والغائ
النحــِو ليبتــَي املســلمني وخيتَرهــم، فالثبــاُت يف زمــِن الغيبــِة مــن املراتــِب التــي ترفــُع 

مــن شــأِن صاحبــِه.
ــُه  إّن تصــوَر الغيبــِة مــن كالِم األئّمــِة K وقــراءَة أحاديثِهــم عــٰى وفــِق مــا تقّدُم
ــاُت  ــِة، ُتعاُضــده الرواي ــًا للغيب ــٍة، ســيضيُف ُبعــدًا معرفي ــاٍت تأويلي اللغــُة مــن إمكان
املوثوقــُة التــي وصلــْت إلينــا عنهــم، وســينهُض هــذا البحــُث هبــذه املهمــِة إْن شــاَء اهللُ 

تعــاىٰل، بعــد النظــِر يف أحاديــِث اإلمــام عــيِّ بــِن احلســني L يف هــذا الشــأن.

Q الإمام املهدي
Q يف اأحاديِث الإماِم عليِّ بِن احل�سني 

قراءٌة تاأويليٌة
الدكتور حاكم حبيب الكريطي

بحث مشارك يف مسابقة خاتم االوصياء لالبداع الفكري
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بقــَي أْن نشــَر إىٰل أّننــا ســنقرأ أحاديــَث اإلماِم عــيِّ بِن احلســني L قــراءًة تأويلّيًة، 
ــوِص،  ــِة يف النص ــرداِت املركزّي ــاَت إىٰل املف ــا: االلتف ــِة هن ــراءِة التأويلّي ــي بالق ونعن
والوقــوَف عــٰى املعــاين التــي تنطــوي عليهــا ويقبُلهــا الســياُق، ونأخــُذ منهــا مــا قــد 
يكــوُن فيصــاًل يف فهــِم املعنــٰى مــن دوِن أْن نــدَع املعــاين األخــرٰى. واســتنادًا إىٰل هــذا، 
فقــد نقــُف عــٰى أكثــَر مــن توجيــٍه للمعنــٰى يف مواطــَن كثــرٍة، وهبــذا ينكشــُف الثــراُء 
الــداليلُّ ألحاديــِث اإلمــاِم عــيِّ بــن احلســني L، شــأُنه يف ذلــك شــأُن أهــِل البيــِت 

K مجيعــًا، ألّنــم أربــاُب الــكالِم.
ــكالِم،  ــراُء ال ــا ألُم ــِت K: »وإّن ــِل البي ــِة أه ــن فصاح ــيٌّ Q ع ــاُم ع ــول اإلم يق
ــإّن هــذه القــراءَة  ــا ف ــُه«)1(. ومــن هن ــْت غصوُن ــا هتّدل ــُه، وعلين ــبْت عروُق ــا تنّش وفين
ــم  ــرُأ أحاديَثه ــن يق ــت K ممّ ــُل البي ــده أه ــا ُيري ــع م ــاوُق م ــا تتس ــا هن ــي نتبنّاه الت
مــن املســلمني، ألّنــا تنــرُف إىٰل وجــوٍه كثــرٍة، فقــد ُروي عــن اإلمــام أيب عبــد اهلل 
الصــادق K أّنــه قــال: »... وإّن الكلمــَة مــن كالِمنــا لتنــرُف عــٰى ســبعني وجهــًا، 
ــٰى  ــو املعن ــاُم K، ه ــه اإلم ــُر الي ــذي ُيش ــرُج ال ــرُج«)2(. واملخ ــِه املخ ــن مجيع ــا م لن
ــن  ــذا م ــدٍة. وه ــراءٍة جدي ــم يف كلِّ ق ــن أقواهل ــُد م ــوُل الواح ــه الق ــي إلي ــذي ُيف ال

.K ــِت ــل البي ــاِب أه ــِز خط ــِض أرساِر متّي بع
وعــٰى الرغــِم مــن هــذا الــذي قّدمنــاُه، فإّننــا نســتعيُذ بــاهللِ تعــاىٰل مــن اجلــوِر عــٰى 
ــاَم  ــا أم ــوَن، ألّنن ــن أْن يك ــا ال ُيمك ــذا م ــُل، فه ــا ال حتتم ــا م ــوِص، أو حتميِله النّص
ــالءُم مــع  ــا أّن هــذِه القــراءَة تت ــة اهلــدٰى K، ونحســُب هن ــِث إمــاٍم مــن أئّم أحادي
ــِر يف أحاديثهــم. ــا مــن أهــِل البيــت K، يف طريقــِة النّظ ــِه الــذي وصــَل إلين التوجي

الغيبُة الأوىل والغيبُة الثانية:
ــادام  ــنِي)3(، وم ــديِّ Q غيبت ــاِم امله ــِت K إنَّ لإلم ــُل البي ــيُّ N وأه ــَر النب أخ
اإلخبــاُر عــن ذلــك جاءنــا مــن املعصومــني K فــال يبقــٰى ُمســّوٌغ للقــوِل بخــالِف 
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ــداٍث،  ــن أح ــا م ــا يرافُقه ــنِي وم ــَر يف الغيبت ــًا أْن ننظ ــوِل متام ــن املعق ــّا م ــك. وإن ذل
ألّنــا واقعتــاِن ال حمالــة، بعــد هــذا اإلخبــاِر النبــويِّ وإخبــاِر أهــِل البيــِت K. ومــن 

هنــا تــأيت أمهيــُة قــراءِة إشــاراِت اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســنِي L عــن ذلــك.
ــنِي،  ــا غيبت ــِب منّ ــديِّ Q: »إّن للغائ ــاِم امله ــة اإلم ــا غيب ــاُم Q مبّين ــوُل اإلم يق
ــُت  ــهٍر، أو س ــتُة أش ــاٍم أو س ــتُة أي ــا األوىٰل فس ــرٰى، أّم ــن األخ ــوُل م ــا أط إحدامه
ــن  ــُر م ــِر أكث ــذا األم ــن ه ــَع ع ــٰى يرج ــا حت ــول أمُده ــرٰى فيط ــا األخ ــنواٍت، وأّم س
يقــوُل بــه، فــال يلبــُث عليــه إاّل مــن قــوَي يقينـُـه وصّحــْت معرفُتــه، ومل يــد يف نفِســه 

ــِت«)4(. ــَل البي ــا أه ــّلم لن ــا، وس ــا قضين ــًا ممّ حرج
ــِب(،  ــِة )الغائ ــتعاَلُه للفظ ــذا أّن اس ــاِم Q ه ــوِل اإلم ــن ق ــا م ــوُح لن ــداًء، يل ابت
ــوَع  ــُد وق ــُد - يؤكِّ ــْع بع ــُة مل تق ــا(، - والغيب ــيغيُب منّ ــن س ــاًل - )م ــن - مث ــدالً م ب
َ الســامَع  غْيَبَتــي اإلمــاِم Q حّقــًا. وُينبــئ بــأّن اإلمــاَم Q آثــَر هــذا االســتعاَل لُيبــرِّ
ــُه يمنحهــا  ــرُه اللغــُة ألّن ــِر ُتؤث ــة. وهــذا الــرُب مــن التعب ــَة واقعــٌة ال حمال أّن الغيب
ــدُه اإلمــاُم Q ألمــٍر  ــَد الــذي ُيري ــاَد التوكي ( أف ــًا، فاســتعاُل )إنَّ ــًا وداللي ُبعــدًا مجالي
ســيحصُل يف املســتقبِل، وهــو مــن القضايــا الكــرٰى التــي يكــون الغيــُب ركيــزًة هلــا، 
ــه إاّل أهــُل البيــت K هــذا فضــاًل  ــِب عــٰى هــذا النحــِو ال يقــوٰى علي ــُد الغي فتوكي
عــن معرفــِة املتلقــي هبــذا األمــِر مــن قبــُل، فاإلمــاُم Q خُيــر بــه، وهــو معهــوٌد عنــد 
ــوِس  ــِه يف نف ــِة K، يقّوي ــِث األئم ــره يف أحادي ــراَر ذك ــّن تك ــًا، ولك ــامِع متام الس
املســلمنَي ويدعوهــم إىٰل التمّســِك هبــذه العقيــدِة التــي حُيــاوُل البعــُض أْن يقّلــَل مــن 
شــأنا، ومــن هنــا تــأيت تعبراهُتــم عــٰى النحــِو الــذي يعــُل وقــوَع الغيبــِة أمــرًا قائــًا 

ــلٍم. ــداِن كلِّ مس ــًا يف وج حق
ــاٍم  ــتَة أّي ــِة األوىٰل س ــدَة الغيب ــُل م ــنِي، ويع ــن الغيبت ــاُم Q ع ــدُث اإلم ــم يتح ث
ــاِن  ــذه األزم ــن ه ــٍن م ــَح أيَّ زم ــن دوِن أْن يرّج ــنني، م ــَت س ــهٍر أو س ــتَة أش أو س
ــه ال يتوافــُق مــع مــا ُعــرَف عــن مــدِة الغيبــِة األوىٰل، وهــي قرابــة  الثالثــِة. وهــذا كلُّ
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الســبعني عامــًا. إْذ انتهــت بوفــاة آخــِر الســفراِء األربعــِة، عــي بــن حممــد الّســمري ت 
329هـ)5(.

ــه، فكيــَف نتــأوُل مــا قالــه؟ ولقــد التفــَت علاؤنــا إىٰل  واإلمــاُم Q يعلــُم هــذا كلَّ
هــذه األزمــاِن الثالثــِة التــي ذكرهــا اإلمــاُم Q وذهبــوا يف توجيههــا مذاهــَب شــتٰى، 

ســنأيت عــٰى ذكرهــا موافقــني أو معرتضــني. وهــي عــٰى النحــو اآليت:
أوالً: إّن ذكــَر هــذه التواريــخ مفتــوٌح لينــرَف إىٰل تواريــَخ أخــرٰى، ألّنــُه مل يــأِت 
ــِة التــي يمكــُن أن  عــٰى ســبيِل احلــِر القاطــِع، وإّنــا جــاء عــٰى ســبيِل اإلشــارِة العامِّ
تنفتــَح عــٰى أزمنــٍة أخــرٰى غــر مــا ُذكــَر، فتكــون عــٰى ســبيِل التمثيــِل والتقريــِب ال 
: )ال يمتنــُع أن يــوَز وقُتــُه مــن ســتِة أّيــاٍم  احلــِر والقطــِع. يقــوُل ابــُن بابويــه القّمــيُّ
إىٰل ســتِة أشــهٍر ومــن ســتِة أشــهٍر إىٰل ســِت ســنني غــر مُمتنــٍع أْن يــوَز إىٰل ســنني()6(.

ــه،  ــِه، حتــٰى ال ُتعــرَف حقيقُت ــِة وتعميت ــًا: أراد اإلمــاُم Q اخفــاَء زمــِن الغيب ثاني
ــاِم  ــن اإلم ــا ُروَي ع ــا م ــرة، منه ــَث كث ــه يف أحادي ــيٌّ عن ــوِر منه ــَت الظه ألّن توقي
الصــادِق Q وهــو قوُلــه: »مــن وّقــَت لــك مــن النـّـاِس شــيئًا فــال هتابــّن أْن ُتكّذبــه، 
فلســنا نوّقــُت ألحــٍد وقتــًا«)7(، لكــّن هــذا ال يمنــُع مــن اإلشــارِة إىٰل الزمــِن وبيانــِه 
عــٰى هــذا النحــِو الــذي حَيتمــُل وجوهــًا كثــرًة. وخروُجــُه مــن اإلمــاِم Q بصيغــٍة 
ــذا،  ــتنادًا إىٰل ه ــوُل، واس ــا يق ــٌة في ــاَم Q ُحّج ــًا، ألّن اإلم ــًا ثابت ــدُّ توقيت ــدٍة ُيع واح
ــّي،  ــه القّم ــُن بابوي ــد. يقــوُل اب ــِن هــذا اإلطــاَر الواســَع غــَر املقّي ــاُن الّزم أخــذ بي
ــه، فغــُر َعَجــٍب  ــِة )... وإْن أراَد االغــاَض من مشــرًا إىٰل إغــاِض اإلمــام Q للغيب
أْن يغمَضــُه بأشــّد مــا يقــِدُر عليــه، ويســرَت عنــه بأجهــِد مــا ُيمكنــُه، ألّن أمــرًا خّيــُر 
ــه غــُر  ــراُد ب ــاٍم أو ســِت ســنني، ال ُي ــُق بعلمــه، بالّشــّك بــني ســتِة أّي عنــه مــن ُيوث

ــرِت()8(. ــِة والّس املغاضض
ثالثــًا: ذهــب بعــُض العلــاِء إىٰل القــوِل: إّن الغيبــَة تقــرتُن هبــا حــرٌة يف شــأِن اإلماِم 
Q وشــأنا عنــد البعــض، فيكــون مــا ذكــره اإلمــاُم مــن الوقــِت، هــو زمــن احلــرِة 
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والغيبــِة، ثــم ترتفــُع احلــرُة وتبقــٰى الغيبــُة، وتفــاوُت الّزمــِن املشــاِر إليــه، يعنــي قــد 
ترتفــُع حــرُة إنســاٍن بعــد ســتِة أّيــاٍم، وترتفــُع حــرُة آخــُر بعــد ســتِة أشــهٍر أو ســِت 

ســنني)9(.
ــي أّن هــذا الــكالَم ال يتوافــُق مــع مــا ورد يف قــوِل اإلمــاِم Q الــذي خــّص  وظنّ
ــفراِء، وال  بــه الغيبــَة الصغــرٰى، ألّن أخبــاَر اإلمــاِم Q تصــُل إىٰل شــيعتِه بوســاطِة السُّ
تنقطــُع عنهــم، فــال مســّوغ هلــذِه احلــرِة املشــاِر إليهــا، هــذا فضــاًل عــن أّن املســلمني 
يعرفــون زمــَن الغيبــِة قبــل وقوعهــا، ألنــا ســتبدأ بعــد وفــاِة اإلمــاِم احلــادي عــرش 

.Q وانتقــال اإلمامــِة إىٰل اإلمــاِم املهــدّي ،Q ِّاحلســِن بــِن عــّي العســكري
ــِة هــذا القــدر، ألّن  ــادي إىٰل أّن آحــاَد مــدِة الغيب رابعــًا: ذهــب األمــنُي األســرت آب
هــذا يتوافــق مــع األحاديــث املرويــة يف هــذا الشــأن، يقــوُل: )... فيكــون ظهــورُه يف 
الّســابِع ليوافــَق األحاديــَث الدالــَة عــٰى أّن ظهــوَرُه يف فــرٍد مــن الســنني، وملــا جتــاوز 
مــدَة اآلحــاِد، ومــدَة اآلحــاِد مــع العــرشاِت، بقيــْت مــدُة اآلحــاِد مــع املئــاِت ومــدُة 

اآلحــاِد مــع األلــوِف()10(.
ونعتقــُد هنــا أّن هــذا التوجيــَه بعيــٌد متامــًا عــن املــراِد، ألّن ُمــيَّ هــذه التواريــِخ 
ــذا  ــًة، ه ــا قائم ــْت الدني ــي مادام ــد ال تنته ــا، ق ــرٰى بعينِه ــَخ أخ ــاَر تواري ــُم انتظ حُيّت
بطــرِق احلســاِب، ألّن مــدَة اآلحــاِد مــع األُلــوِف تطــوُل أيضــًا إىٰل أْن ينتهــي حســاُب 
ــنواٍت  ــاٌر لس ــه انتظ ــورِة في ــِخ املذك ــَر إىٰل التواري ــن أّن النظ ــاًل ع ــذا فض ــوِف. ه األل

بعينهــا وهــذا يتــالءم مــع التعيــني املنهــيِّ عنــه.
وفــوق هــذا وذاك، إّن العلــاَء ُيمعــون - كــا مــّر بنــا قبــَل قليــٍل - عــٰى أّن الغيبــَة 
الصغــرٰى انتهــت ســنة )329هـــ(، فكيــف يّوجــُه األمــني األســرت آبــادي كالَم اإلمــاِم 
Q عــٰى هــذا النحــو، وهــو املتــوىٰف ســنة )1081هـــ()11(. ولكنّنــا إذا اعتقدنــا أّنه ظّن 
أّن اإلمــاَم Q يذكــر الغيبــَة الكــرٰى وهــذا معقــوٌل، وُيقبــُل منــه التباســًا، ألّن قــوَل 

اإلمــام Q واضــُح يف داللتــه عــٰى الغيبــِة الصغــرٰى.
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خامســًا: إّن بعــَض أحاديــِث أهــِل البيــِت K تكــون صعبــًة ُمســتصعبًة، وغالبــًا 
مــا تتناســُب مــع قــدراِت الّســائِل أو الّســامِع، وقابليتـِـِه املعرفيــِة، فقــد تكــوُن صعبًة ال 
ُيســُر غوُرهــا بســهولٍة عنــد البعــِض، وتكــوُن مدركــًة معروفــًة عنــد البعــِض اآلخــِر. 
ــُه يعتمــُد عــٰى القــرِب منهــم K ومــدٰى الّســِر عــٰى نجهــم. وهــذا أيضــًا  وهــذا كلُّ
ُيفــر لنــا اختصــاَص بعــِض أصحاهبــم هبــم، ألّنــم يمتلكــون القــدرَة عــٰى توجيــِه 
أحاديثِهــم عــٰى وفــِق مــا يريــدون. يقــوُل اإلمــام الرضــا Q: »إّن يف أخبارنــا متشــاهبًا 
كمتشــابِه القــرآِن وحمُكــًا كُمحكــِم القــرآِن، فــرّدوا ُمتشــاهبها إىٰل حُمكمهــا، وال تّتبعــوا 

متشــاهبها دون حُمكمهــا فتضّلــوا«)12(.
أّمــا الغيبــُة الكــرٰى، فيشــر اإلمــاُم Q إىٰل طــوِل أمِدهــا، إْذ يقــوُد هــذا الطــوُل إىٰل 
اضطــراِب النـّـاِس وقلِقهــم، ممـّـا يدفــُع هبــم إىٰل الرجــوِع عــن االعتقــاِد هبــا )بالغيبــة(، 
وال يبقــٰى ثابتــًا عــٰى اعتقــاده إاّل مــن كان مــن أصحــاِب اليقــني واملعرفــة الصحيحــة، 
وهــؤالِء هــم مــن عــرف مقــاَم أهــِل البيــِت K معرفــًة هُتّيــئ لــه قــوَة اليقــني املشــاَر 
ــُد  ــِة، يزي ــِد الغيب ــِه ســبياًل. وطــوُل أم ــاَب ال يــُد إىٰل نفِس ــَك واالرتي إليهــا، ألّن الّش
ــه  ــا يعني ــدرُك م ــنٍي، وي ــرِج يف كلِّ ح ــاِر الف ــش يف انتظ ــه يعي ــوخًا، ألّن ــه رس عقيدَت
االنتظــاُر مــن جتســيِد العقيــدِة احلّقــِة. أّمــا انتظــاُر مــن ســبق فلهــم أجُرهــم فيــه. ومن 
هنــا ال تبــدو املــدُة طويلــة أو األمــُد بعيــدًا، ألّن الظهــوَر حمكــوٌم بمشــيئِة اهللِ تعــاىٰل. 
ــًة  ــِر غاي ــذا األم ــاِد، إّن هل ــِة العب ــُل لعجل ــادق Q: »إّن اهللَ ال يعج ــاُم الّص ــوُل اإلم يق

ينتهــي إليهــا، فلــو قــد بلغوهــا مل يســتقدموا ســاعًة ومل يســتأخروا«)13(.
إّن هــذه الــدالالِت التــي اســتنبطناها مــن كالِم اإلمــاِم Q تكشــُف عــن احليويــِة 
ــِر  ــَبَل التفك ــلمني ُس ــدوا للمس ــم، ليعّب ــِت K يف أحاديثه ــُل البي ــا أه ــي خيتزُن الت

ــم. ــُر يف كالمه ــن ينظ ــُه م ــي أْن يتمثَل ــذي ينبغ ــِح ال ــريفِّ الّصحي املع
ــه أن يتقــدَم، وهو  بقــي يف النّفــِس يشٌء، أرجأنــا احلديــَث عنــه متعّمديــن، وكان حقُّ
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أّن اإلمــام عي بن احلســني Q عــّرف غيبتي اإلمــام املهــدي بـــ )األوىٰل( و)الثانية(، ومل 
يقــْل: الغيبــُة الصغــرٰى والكــرٰى عــٰى وفــِق مــا شــاع يف مؤلفــاِت علائنــا يف العصــوِر 

الالحقــِة لعــره، فــا الــذي يمكــن أن نتأّوَلــه هنــا يف هــذا األمــر؟
، إّن اســتعاَل لفظتــي )الصغــرٰى( و)الكــرٰى(، يقتــُر عــٰى البعــِد  أغلــُب الظــنِّ
الزمنــي، الــذي تســتغرُقُه كلُّ غيبــٍة، وال ُيفــي إىٰل داللــٍة أخــرٰى، إاّل بمقــداِر مــا يف 
. وهــذا وجــٌه  ــيِّ ــِة والُبعــِد الّزمن ــِة الغيب ــٍة بقضي ــامِع أو القــارئ مــن معرف ذهــِن الّس
واحــٌد مــن وجــوِه غيبــِة اإلمــام املهــدّي Q، ومــا بقــي فيهــا مــن دالالٍت ربــا يفــوُق 
هــذا الوجــَه الــذي يتقيــُد بالّزمــِن، فالغيبــُة األوىٰل عــٰى وفــِق وصــِف اإلمــام عــيِّ بــِن 
احلســنِي Q، كان اإلمــاُم فيهــا عــٰى صلــٍة بأتباعــِه ومواليــِه، ومل تنقطــْع عنهم أخبــاُرُه، 
ــفراِء األربعــِة، الذيــن نضــوا بمهمــِة اإلبقــاِء  إذ كانــْت تصــُل إليهــم مــن طريــِق السُّ
عــٰى تلــك الّصلــِة، فهــو Q غائــٌب وحــارٌض يف آٍن معــًا، غائــٌب عــن النــاِس بمكانــِه 
اخلفــّي، حــارٌض معلــوٌم عنــد الّســفراِء، ومــا كان خيــرج منــه مــن توقيعــاٍت وكتــٍب 
ــا  ــِة. وجتعُلهــا كــرٰى يف حوادثِه ــزًة هلــذه الغيب ــاٍر جتعــُل هــذه الســمَة ســمًة ممي وأخب
وإْن كانــْت صغــرٰى يف زمنهــا. هــذا فضــاًل عــن أّن مــا واجــه اإلمــاَم Q يف والدتــِه 
ثــم وفــاِة أبيــِه، والصــالِة عليــه ُمبعــدًا عّمــه )جعفــرًا( عــن ذلــك، جتعــُل هــذه الغيبــَة 

حقــًا )ُكــرٰى( وليســْت )ُصغــرٰى(.
 Q وال أدلُّ عــٰى ِكــَرِ حــوادِث هــذه الغيبــِة مــن قــوِل اإلمــاِم عــّي بــِن احلســنِي
يصــُف بعضــًا مــن حوادثهــا التــي تتصــُل بــا يفعُلــه )جعفــُر الكــّذاُب( املشــاُر إليــه 
قبــَل قليــل، يقــوُل Q: »... فســّموُه جعفــَر الكــّذاَب املفــرتي عــٰى اهللِ واملّدعــي ملــا 
ليــس لــه بأهــٍل، املخالــف عــٰى أبيــه واحلاســد ألخيــه...، كأيّن بجعفــر الكــّذاب وقــد 
محــل طاغيــة زمانــه عــٰى تفتيــش أمــرِّ ويلِّ اهللِ، واملغّيــِب يف حفــِظ اهللِ، والتنكيــِل بحــرِم 
أبيــه، جهــدًا منــه بوالدتــِه وحرصــًا منــه عــٰى قتلــِه إْن ظفــَر بــه، طمعــًا يف مــراِث أبيــه 

حتــٰى يأخــَذه بغــِر حــّق«)14(.
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ــُر  ــاِم Q غ ــوالدُة اإلم ــة، ف ــذه الغيب ــرٰى يف ه ــوادث الُك ــن احل ــًا م ــذه حق وه
معلومــٍة مــن أحــد، إذ كانــْت خافيــًة عــٰى عّمــه جعفــر الــذي أراد أْن يأخــَذ مــا ليــس 
، وهــي اإلمامــُة. ومــا أشــار إليــه اإلمــاُم Q ممــا يفعُلــه جعفــر الكــذاب مؤٍذ  لــه بحــقٍّ
ألهــِل البيــِت K ولكنّهــا ســنُة اهللِ تعــاىٰل يف عبــادِه ويف هــذه القضيــِة قضيــة اإلمامــة، 

إذ أّنــا تبــدأ وتنتهــي بابتــالءات، يريــُد اهللُ تعــاىٰل أْن ُيمّحــَص عبــاَده هبــا.
ومــن هنــا نــدرك متامــًا مــا جــاء يف وســط الروايــة مــن أّن اإلمــاَم عــيَّ بــَن احلســني 

Q بكــٰى بــكاًء شــديدًا، وهــو خُير بــا يفعلــه جعفــُر الكــّذاُب)15(.
أّمــا الغيبــُة الثانيــُة، فهــي ُكــرٰى أيضــًا، ألّنــا ترتبــُط بانتظــاِر الظهــوِر، وهــذا قــد 
ــل  ــه، فه ــرًا يف حوادث ــوِر كب ــد الظه ــأيت بع ــذي ي ــُن ال ــيكوُن الزم ــًا، وس ــُذ زمن يأخ
ُســميْت هــذه الغيبــُة كبــرًة بــا ُتفــي إليــه مــن حــوادَث بعــد الظهــوِر؟ أظــّن ذلــك، 
وأظــنُّ معــه أّن اســتعاَل )األوىٰل والثانيــة( للداللــِة عــٰى الغيبتــنِي هــو الصحيــُح، ومل 
 Q ــنِي ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــّررُه اإلم ــّا ق ــدًا ع ــَب بعي ــّوٌغ ألْن نذه ــذا مس ــد ه ــَق بع يب

بشــأِن بيــاِن داللــِة الغيبــِة األوىٰل والغيبــِة الثانيــِة.
ف�سُل اأهِل زماِن الغيبِة:

ــِة اإلمــاِم املهــديِّ Q مــن املســلمني وينعُتهــم  يذكــر اإلمــام Q أهــَل زمــان غيب
بنعــوٍت ُتظهــُر املنزلــَة الكبــرَة التــي يتبّوؤونــا، ألّنــم آمنــوا بإمامتــِه ومل َيــَروُه، وإّنــا 
اعتمــدوا عــٰى الروايــات التــي وصلــت إليهــم، يف قضيــة ُتعــّد مــن القضايــا الكــرٰى 

يف احليــاِة اإلســالميِة.
ومــن هنــا جــاء حديــُث اإلمــاِم عــيِّ بِن احلســني Q عــن أهــِل زمــاِن الغيبــِة. ومن 
ذلــك قوُلــه: »إّن أهــَل زمــاِن غيبتــِه القائلــني بإمامتــِه واملنتظريــن لظهــورِه أفضــُل أهِل 
كلِّ زمــاٍن، ألّن اهللَ تعــاىٰل ذكــُره أعطاهــم مــن العقــوِل واألفهــاِم واملعرفــِة مــا صــارْت 
بــه الغيبــُة عندهــم بمنزلــِة املشــاهدِة«)16(. فاإلمــاُم Q ال يعنيــه مــن أهــِل زمــاِن غيبــِة 
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اإلمــاِم املهــدي Q إال الذيــن يؤمنــون بإمامتــِه وغيبتــِه وينتظــرون ظهــوَره، وهــؤالِء 
أفضــُل مــن أهــِل األزمــاِن كلِّهــا، الســابقِة والالحقــِة هبذيــن الرشطــني، فاألفضليــُة 
ــِه، ومــن  ــاِن بإمامــِة اإلمــاِم املهــديِّ Q ومــن ثــم غيبتِ ــداًء مــن اإلي إذن جــاءْت ابت
بعــِد ذلــك انتظــاُر ظهــورِه. ثــم يذكــُر اإلمــاُم Q فضــَل اهللِ تعــاىٰل عــٰى أهــِل زمــاِن 
الغيبــِة، بــا أعطاهــم مــن العقــوِل التــي تتدّبــُر مــا جــاء يف روايــاِت أهــِل البيــِت عــن 

.Q وتتمثّلهــا بــا يوّفــر هلــا اإليــاَن املطلــَق بغيبتــِه ،Q اإلمــاِم املهــدّي
ــِق  ــِة مــن طري ــه إيانُــم بالغيب ــا مــا أعطاهــم اهللُ تعــاىٰل مــن األفهــاِم، فاملــراُد ب أّم
ــِب()17(،  ــيَء بالقل ــك ال ــي: )معرفُت ــِة يعن ــُم يف اللغ ، فالفه ــداينِّ ــاِس الوج اإلحس
ــاِن  ــِل زم ــد أه ــاِم Q، عن ــِة اإلم ــاِد بغيب ــِب يف االعتق ــع القل ــُل م ــُع العق ــا يتم وهن

ــم. ــا هل ــاىٰل وهبه ــن اهلل تع ــٌة م ــذه منح ــِة، وه الغيب
ثــم ُيضيــُف اإلمــاُم Q ذكــَر مــا أعطاهــم اهللُ تعــاىٰل مــن املعرفــِة، وهــذا ينــدرُج 
يف إطــاِر املعرفــِة احلّقــِة التــي تنتــُج ممــا تقــّدم، أْي مــن اجتــاِع العقــِل مــع القلــِب يف 

هــذه القضيــِة التــي متّثــُل لــبَّ العقيــدِة اإلســالميِة.
إّن هــذه الســاِت التــي منحهــا اهللُ تعــاىٰل ألهــِل زمــاِن الغيبــِة جتعلهــم قادريــن عــٰى 
اإليــاِن هبــا وكأّنــا وقعــْت أمامهــم وشــاهدوها بأعينهــم، فصــار الغيــُب مشــاهدًة، 
ــه  ــِق قول ــًا مــن مصادي ــاِن، يمكــُن أْن تكــوَن مصداق ــِب اإلي ــة ٌمــن مرات وهــذه مرتب
ــوَن﴾  ــْم يُنفُِق ــا َرزَْقَناُه ــالةَ َوِممَّ ــوَن الصَّ ــِب َوُيقِيُم ــوَن بِالَْغيْ ِيــَن يُْؤِمُن تعــاىٰل: ﴿الَّ
ــه، مــن ســاِت  ــِة بعــد وقوِعهــا عــٰى النحــِو املشــاِر إلي ــاُن بالغيب )البقــرة: 3(، فاإلي

املّتقــنَي املمدوحــنَي يف هــذِه اآليــِة املباركــِة.
ويضيــُف اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســني L صفــًة أخــرٰى ألهــِل زمــاِن الغيبــِة، ُمتــّاً قولــه 
الّســابق: »وجعلهــم يف ذلــك الّزمــاِن بمنزلــِة املجاهديــَن بــنَي يــدْي رســوِل اهللِ بالّســيِف، 

ًا وَجْهــرًا«)18(. ُاولئــك املخَلصــوَن حّقــًا، وشــيعُتنا صدقــًا، والدعــاُة إىٰل ديــِن اهللِ رِسّ
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 Q إّن أّوَل مــا يمكــُن أْن ُيشــاَر إليــه هنــا، هــو مســاواُة اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســني
ــذه  ــِه، وه ــوِل اهللِ N يف حروب ــدْي رس ــني ي ــن ب ــِة واملجاهدي ــاِن الغيب ــِل زم ــني أه ب
ــِة  ــواِب والرفع ــن الث ــم م ــوُن هل ــؤالِء، إذ يك ــاينَّ هب ــَف الّرب ــر اللط ــٌة ُتظه ــٌة إيانّي مرتب
وســموِّ املنزلــِة مــا يكــون ملــن حــارب يف بــدٍر الكــرٰى وُأُحــد واألحــزاب... وغرهــا 
مــن معــارِك تثبيــِت الديــِن وتركيــِز العقيــدِة يف النفــوِس. مــع ما يعنيــه اجلهاُد بالســيِف 
مــن مواجهــِة املــوِت يف كلِّ حــني، ومــن دون أّي شــكٍّ فــإّن املعنــيَّ مــن أهــِل زمــاِن 
ــل  ــرة أه ــك بس ــن متس ــّي م ــّا املعن ــاَن، وإن ــذا الزم ــهد ه ــن ش ــس كلَّ م ــِة، لي الغيب
البيــِت Q وقــاده هــذا التمّســك إىٰل انتظــاِر ظهــوِر اإلمــاِم Q، وهنــا يتجّســُد معنــٰى 

اجلهــاِد الــذي يريــدُه اإلمــام Q بتوصيفــِه املشــاِر إليــه.
عالمات الظهور:

 Q إىٰل بعــِض دالئــِل ظهــوِر اإلمــام املهــدي Q يشــُر اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســني
ــاًل:  ــر()19( قائ ــن بش ــذمل ب ــأله )ح ــد س ــِه، فق ــَد أصحاب ــُب أح ــو يي ــِه، وه وعالمات
صــف يل خــروَج املهــدّي وعّرفنــي دالئَلــُه وعالماتِــه. فقــال لــه اإلمــاُم Q: »يكــوُن 
قبــَل خروجــِه خــروُج رجــٍل، ُيقــاُل لــه: عــوٌف الســلمي بــأرِض اجلزيــرِة، ويكــوُن 

ــُه بمســجِد دمشــق«)20(. مــأواُه تكريــَت وقتُل
إّن مــا يقوُلــه اإلمــاُم Q ومــا خُيــُر بــه حــقٌّ واقــٌع ال حمالــة، فخــروُج هــذا الرجــِل 
ــاِم  ــروِج اإلم ــل خ ــتقُع قب ــي س ــاِت الت ــن العالم ــلمي( م ــوف الّس ــّمٰى بـــ )ع املس
ــا ال نعــرُف عــن هــذه الشــخصيِة إاّل هــذه الصفــَة التــي ذكرهــا  املهــدّي Q. ولكنّن
اإلمــاُم Q. بيــد أّن اجلهــَل هبــا ال يمنــُع أن نضــَع تصــورًا يمكــُن أْن نســتمَدُه مــن قوِل 
اإلمــاِم Q نفســِه، فقــد يكــوُن هــذا االســُم )عــوف الّســلمي( االســَم احلقيقــيَّ هلــذه 
ــو،  ــمه ه ــس اس ــِم، ولي ــذا االس ــوُف هب ــخُص املوص ــّمٰى الش ــد ُيس ــخصيِة، وق الش
ونحــن هنــا نرّجــُح هــذا الوجــه، ألّن صاحَبــُه ُيغّطــي بــه شــخصيَتُه احلقيقيــَة، إلبعــاِد 

Q
ن 

سي
لح

ِن ا
يِّ ب

عل
ِم 

ما
اإل

ثِ 
دي

حا
ي أ

 ف
 Q

ي 
هد

لم
م ا

ما
اإل



273

اخلطــِر عنــه - مثــاًل - يف احلركــِة والتنّقــِل واالســتعداِد للخــروِج املشــاِر إليــه، وهــذا 
أمــٌر مألــوٌف يف القديــِم واحلديــِث، إْذ يتســّمٰى بعــُض النــاِس بغــِر اســائهم احلقيقيــِة 
ــه(، ومل  ــال ل ــارة )ُيق ــاُم Q لعب ــتعاُل اإلم ــَه، اس ــذا التوجي ــُد ه ــرٍة. يؤي ــاٍت كث لغاي

يقــْل: )اســمه(، ويف هــذا مــا ال خيفــٰى مــن الفــرق بــني العبارتــني.
ــه لبيــاِن شــخصيِة )عــوف الســلمي(، وهــو  وثمــَة احتــاٌل آخــُر يمكــن أْن نضيَف
أْن يكــوَن الشــخُص املشــاُر إليــه مــن أحفــاِد الصحــايب )عــوف الســلمي()21( لقــرِب 
ــه، فــال  ــه، وهــذه املعرفــة تكفي ــه ب ــه ومعرفت املخاطــِب )حــذمل بــن بشــر( مــن زمان
ــر  ــل يف ذك ــد قلي ــك بع ــنرٰى ذل ــا س ــر، ك ــف آخ ــة توصي ــن إضاف ــُد ع ــث بع يبح

ــبِِه. ــفياين ونس السُّ
ــوِل  ــا يف ق ــوٍف لن ــر مكش ــخِص، غ ــذا الش ــروَج ه ــا إىٰل أّن خ ــَر هن ــي أْن نش بق
ــِة  ــه إىٰل الثاني ــًا أّن ــُن ختمين ــا نخّم ــالٍل؟ ولكنن ــٍة أم ض ــروُج هداي ــو خ ــام Q، أه اإلم
أقــرُب، ألّنــه ال خيــرج ثائــرًا عــٰى ظلــٍم، وإنــا خروُجــُه يدعــو إىٰل نفســِه، ولــو كان غــر 
هــذا ملــا تركــه اإلمــام Q ُغْفــاًل مــن التوصيــِف، ألّن مــن خيــرج منتــرًا حلــّق، وخُيــر 
ــه اإلمــام Q ســيذكُر ذلــك لــه، نمطــًا مــن اجلــزاء الــذي يســتحقه)22( ومهــا يكــن  ب
ــاُم Q. وجعــَل  ــه اإلم ــا أخــَر ب ــإّن خلــروِج هــذا الشــخِص شــأنًا وإاّل مل ــٍر، ف مــن أم
ــأوٰى  ــاُم Q َأّن م ــُر اإلم ــم يذك ــم Q ث ــروِج القائ ــاِت خ ــن عالم ــًة م ــه عالم خروَج
)عــوف الّســمي( ســيكون يف تكريــت)23( مــن أرِض اجلزيــرِة، ووصــُف اإلمــاِم Q هنــا 
للمــكان، يتطابــُق متامــًا مــع مــا تقولــه املصــادُر اجلغرافيــُة وكتــُب البلــداِن عــن أرِض 
اجلزيــرةِّ التــي متتــدُّ بــني العــراِق والشــاِم وتشــمُل ديــاَر بكــٍر وتصــُل إىٰل اخلابــور)24(، 
وتكريــُت تقــُع عــٰى أطــراِف اجلزيــرِة. وتنتهــي حيــاُة هــذا الرجــِل بالقتــِل يف مســجِد 
دمشــق، ومســجُد دمشــق ُيعــرُف اليــوم باجلامــِع األمــوّي، ولكــّن اإلمــاَم Q أشــار إليه 
ــاُم فيهــا،  ــي تق ــٍذ، ألّن املســاجِد ُتنســُب إىٰل املــدِن الت ــذي كان شــائعًا عرئ باســمه ال

ــِة ومســجُد البــرِة. وليــس إىٰل األشــخاِص أو األرُِس، كــا ُيقــاُل مســجُد الكوف
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ويضيــُف اإلمــاُم Q عالمــًة أخــرٰى لظهــوِر اإلمــاِم املهــدي Q، بقولــِه: »... ثــم 
ظهــور ُشــعيب بــن صالــح بســمرقند«)25(. فمــن شــعيٌب هــذا؟.

تذكــُر املصــادُر اإلســالميُة أخبــارًا عــن شــعيب بــن صالــح، فتقــول: إّنــه مــن أهِل 
ــفياينَّ وينتــُر عليــه يف  خراســان، ويــأيت عــٰى رأِس أربعــِة آالِف مقاتــٍل، ُيقاتــُل السُّ
الشــاِم، ثــم يــأيت إىٰل الكوفــِة فــإذا ظهــر اإلمــاُم Q يف مكــة، بعــث إليــه ببيعتــه، ثــم 
يكــوُن عــٰى لوائــه. أْي قائــَده األّوَل كــا ُيعــّرُ عنــه يف العــِر احلديــِث)26(، واســتنادًا 
إىٰل هــذه األخبــاِر، فاســُم )شــعيب بــن صالــح( معهــوٌد عنــد الســائِل مــن قبــُل، لــذا 
جــاء ذكــُر اإلمــاِم Q لــه هبــذه الّصفــِة، عــٰى خــالِف ذكــرِه لـ)عــوف الّســلمي( الذي 

مــّر بنــا قبــل قليــل إذ وصفــه )برجــل ُيقــال لــه(. كــا أملحنــا مــن قبــل.
وتــأيت العالمــُة الثالثــُة مــن اإلمــاِم Q لســائله بقوله: »ثــم خيــرُج الّســفياينُّ امللعوُن 
 ، بالــوادي اليابــِس، وهــو مــن ولــد عتبــَة بــِن أيب ســفيان امللعــون، فإذا ظهــر الّســفياينُّ

اختفــٰى املهــدي، ثم خيــرج بعد ذلــك«)27(.
ــا، واضحــُة املعــامل. إْذ ورَث صاحُبهــا مــن أســالفِه، بــل  وشــخصيُة الّســفياينُّ هن
مــن ســلفه عتبــة بــن أيب ســفيان مــا يســتحُق عليــه اّللعــَن، لــذا أتبــع اإلمــاُم ذكــَره 
بلفظــِة )امللعــون(، ومعلــوم أّن وصــَف اإلمــاِم لــه، يبســُط أمامنــا صورَتــُه احلقيقيــَة، 
ــذا  ــتحق ه ــك اس ــاىٰل، لذل ــدُه اهللُ تع ــا يري ــايف م ــاٍل ُتن ــُر، بأفع ــا يظه ــيأيت، حين إذ س
ــَع  ــاه - بدواف ــخصًا - وحاش ــُن ش ــاُم ال يلع ــاِم Q واإلم ــن اإلم ــاَء م ــن والدع اللع
ــم  ــٍل حيّت ــن فع ــه م ــيقوُم ب ــا س ــن م ــوٍن، ولك ــِل ملع ــن نس ــه م ــه ألّن ــٍة، وال يلعن ذاتي
ــوِع  ــَة الوق ــًة حتمي ــُه عالم ــذي ســيكون خروُج ، ال ــفياينُّ ــُه. فهــذا هــو شــأُن الّس لعنَ

.)28(Q ــاِم ــوِر اإلم ــاِت ظه ــن عالم م
ــه،  ــد خروج ــه بع ــا يفعل ، وم ــفياينِّ ــروِج الّس ــورًة خل ــادُر ص ــا املص ــد أعطتن وق
فهــو خيــرُج قبــل ظهــوِر املهــديِّ Q ببضعــِة أشــهٍر، ورايُتــه رايــُة ضــالٍل، ويســتبيُح 
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مناطــَق كثــرًة مــن الشــاِم والعــراق وربــا مــر، ليقــاوَم بفعلــِه هــذا املــّد اإلســالميَّ 
ــُر لفظــَة  املمّهــَد لظهــوِر اإلمــاِم Q)29( ومــن هنــا نفهــُم الــدالالِت العقديــَة التــي تؤطِّ
)امللعــون( التــي وصــف هبــا اإلمــاُم Q الّســفياين، ألّن مــا يقــوم بــه يســتحق اللعــن 

عليــه كــا أرشنــا.
ــلمني  ــٍر للمس ــٰى تبص ــوي ع ــفياينِّ تنط ــاِم Q للسُّ ــَة اإلم ــَر أّن لعن ــي أْن نذك بق
ــاِس  ــوُر الن ــه أم ــُط في ــاٍن، ختتل ــيكون يف زم ــه س ــه. إذ إّن خروَج ــن رايت ــذِر م للح
وأصواهُتــم إىٰل احلــّد الــذي قــد يصعــُب فيــه التمييــُز بــني احلــقِّ والباطــل)30(. ومــن 
 K ــَن ــِة اآلخري ــن األئم ــرُد ع ــا س ــا ورد وم ــع م ــاِم Q م ــارُة اإلم ــٰى إش ــا تبق هن

ــم. ــت K وواليته ــِل البي ــِج أه ــٰى منه ــائرين ع ــًا للس ــٰى معرفي معط
:Q ُسنَُن األنبياِء السابقني يف اإلمام املهدي

يذكــُر اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســنِي Q َأّن اهللَ تعــاىٰل أعطــٰى اإلمــاَم املهــدّي Q بعضــًا 
ــنٌّة  ــاء... ُس ــن األنبي ــنٌن م ــا ُس ــم منّ ــِه: »يف القائ ــابقني بقول ــاِء الس ــنِن األنبي ــن ُس م
مــن أبينــا آدم وُســنٌّة مــن نــوح، وُســنٌّة مــن إبراهيــَم وُســنٌّة مــن موســٰى، وُســنٌّة مــن 

.)31(»N ــوَب وُســنٌّة مــن حممــد عيســٰى، وُســنٌّة مــن أّي
:Q هنا مالحظتاِن، نودُّ اإلشارَة إليها قبَل النظِر يف تفاصيِل قوِل اإلماِم

األوىٰل: إّن اإلمــام Q، أراد أْن ُيبعــَد الشــّك عــن نفــوِس بعــِض املرتابــني يف 
ــه،  ــِه واألزمــاِن الالحقــِة، ممــا ســيكوُن لإلمــاِم املهــديِّ Q، ألّن مــا ســيكون ل زمان
متصــل بســنن األنبيــاء الســابقني، ومشــابه ملــا مــّر عليهــم يف بعــض مراحــل حياهتــم، 
واســتنادًا إىٰل هــذا يتحقــُق أمــراِن مــن قــوِل اإلمــاِم Q هــذا: األّوُل: مــا أرشنــا إليــه، 
والثــاين، إّن اإلمــاَم Q يبســُط الظواهــَر الُكــرٰى التــي ختــصُّ حيــاَة اإلمــاِم املهــديَّ 

ــاِء الســابقني. ــد األنبي Q يف التقاطــِه هلــا، وشــّدها إىٰل مــا عن
ــن  ــزِم م ــو الع ــم أول ــاُم Q ه ــم اإلم ــن ذكره ــاِء الذي ــن األنبي ــًة م ــي أّن مخس ــة: ه الثاني
ســِل، مــع اثنــني مــن األنبيــاِء اآلخريــن، فكيــف نتــأّوُل مــراَد اإلمــاِم Q مــن هــذا الذكــر؟ الرُّ
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ــأيت  ــن ي ــٍة، وكلُّ م ــاٍب ورشيع ــُث بكت ــزِم ُيبع ــن أويل الع ــَد م ــوَل الواح إّن الرس
بعــده مــن األنبيــاِء يأخــُذ بكتابــِه ورشيعتــِه، حتــٰى يــيء رســوٌل ثــاٍن مــن أويل العزِم، 
بكتــاٍب جديــٍد ورشيعــة جديــدٍة، فيأخــذ هبــا مــن يــأيت بعــده حتــٰى يــأيت اآلخــُر حتــٰى 
ــُه إىٰل  ــُه القــرآُن ورشيعُت ــّي اخلاتــِم حممــد N، الــذي يبقــٰى كتاُب وصــل األمــُر إىٰل النب
يــوِم القيامــِة، واإلمــاُم القائــُم قائــٌم بديــِن جــّدِه ورشيعتــِه ومتمّســٌك هبــا، وإذا ظهــَر 

أعــاَد مــن شــّذ عــن ذلــك إىٰل منهــِج احلــّق. 
ــزِم  ــاالِت أويل الع ــتكماًل لرس ــديُّ Q مس ــاُم امله ــوُن اإلم ــذا يك ــتنادًا إىٰل ه واس
مجيعــًا التــي توّحــدت يف اإلســالم برشيعــِة جــّدِه، هــذا فضــاًل عــن أّنــه Q ســيواجُه 
مــا واجهــُه أولــو العــزِم مــن الرســِل مــن أذٰى الظاملــني. وهــو يســعٰى إىٰل تطبيــق مــا 

ُكّلــف بتطبيقــِه بأمــِر اهللِ تعــاىٰل.
إّن هاتــني املالحظتــني اّللتــني أرشنــا إليهــا، متثــالن اإلطــاَر العــامَّ ملوازنــِة اإلمــاِم 

.Q بــني مــن ذكــره مــن األنبيــاِء وبــني اإلمــام املهــدي Q عــي بــن احلســني
ــنِن التــي جعلهــا ركائــَز  ، فيتمثــُل يف انتقائــه Q لبعــِض السُّ أّمــا اإلطــاُر اخلــاصُّ
ملوازنتــه. يقــول متــّاً قولــه الســابق: »فأّمــا مــن آدَم ونــوح فطــوُل العمــِر، ُيطيــُل اهللُ 

عمــَره يف غيبتــه ثــم يظهــُرُه يف صــورِة شــابٍّ دون أربعــني ســنة«)32(.
يتخــُذ اإلمــاُم Q مــن عمــِر آدَم ونــوح، مثــاًل لطــوِل عمــِر املهــديِّ Q، مــن دون 
حتديــٍد لزمــِن الغيبــِة، ألّن البيــاَن ُمنصــبٌّ هنــا عــٰى طــوِل العمــِر املطلــِق. فعمــُر آدَم 
ــو  ــه، ه ــًا يف قوم ــاه نبّي ــذي قض ــوح ال ــُر ن ــنة)33(، وعم ــني س ــعائة وثالث Q كان تس
ــْد  تســعائة ومخســون عامــًا كــا نطــق بذلــك القــرآُن الكريــُم يف قولــه تعــاىٰل: ﴿َولََق
ــُم  َخَذُه

َ
ــاً فَأ ــَن اَعم ــَنٍة إاِلَّ َخِْس ــَف َس لْ

َ
ــْم أ ــَث فِيِه ــهِ فَلَبِ ــاً إٰل قَوِْم ــلَْنا نُوح رَْس

َ
أ

ــًا، بعــد أن بلــغ  ــه ُبعــث نبي ــل إّن ــوَن﴾ )العنكبــوت: 14(، وقي ــْم َظالُِم ــاُن َوُه وفَ الطُّ
ــنِة اإلهليــِة، ال يكــوُن عمــُر اإلمــاِم  مائتــني ومخســني ســنة)34(. واســتنادًا إىٰل هــذه السُّ
ــِه، كــي  ــُه لبعــِض أوليائ ــًا، فهــو أمــٌر شــاء اهللُ تعــاىٰل أْن ُيعطَي املهــديِّ Q أمــرًا غريب
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تكتمــَل األســباُب للنهــوِض بــا ُوّكَل إليهــم. وإذا كان طــوُل العمــِر يقــوُد إىٰل الضعِف 
ــمَّ  ــْم ُث ــه: ﴿َواهلُل َخلََقُك ــك يف قول ــاىٰل ذل ــط اهلل تع ــا بس ــيخوخِة، ك ــرِم والش واهل
ــيْئاً  ــٍم َش ــَد ِعلْ ــَم َبْع ــَيْ ال َيْعلَ ــرِ لِ ْرَذِل الُْعُم

َ
ــَردُّ إِٰل أ ــْن يُ ــْم َم َيَتَوفَّاُكــْم َوِمنُْك

إِنَّ اهلَل َعلِيــٌم قَِديــٌر﴾ )النحــل: 70(، فــإّن طــوَل عمــِر اإلمــاِم Q ال يمنــع مــن أْن 
ُيظهــره شــاّبًا دون أربعــني ســنة، ألّنــه ســينهُض بمهمتــِه الرّبانيــِة التــي تســتدعي قــوًة 

ونشــاطًا، فضــاًل عــّا تســتدعيه مــدُة الغيبــِة مــن ذلــك كذلــك.
ــال:  ــم Q فق ــنِّة إبراهي ــن س ــديُّ Q م ــذه امله ــا أخ ــاُم Q إىٰل م ــُت اإلم ــم يلتف ث
ــٰى والدَة  ــاىٰل أخف ــول: إّن اهللَ تع ــا نق ــوالدِة«)35(، وهن ــاُء ال ــَم فخف ــن إبراهي ــا م »وأّم
إبراهيــم Q، بعــد أْن أمــَر نمــروُد بقتــِل كلِّ ولــٍد ُيولــُد يف الّســنِة التــي ُأخــَر فيهــا أّن 
ــُه  ملَكــُه يذهــُب عــٰى يــِد غــالٍم ُيولــُد فيهــا، »فلــا دنــْت والدُة إبراهيــم، خرجــْت أمُّ
هاربــًة، فذهبــْت بــه إىٰل غــاٍر، ولّفتــُه يف ِخرقــٍة، ثــم جعلــْت عــٰى بــاِب الغــاِر صخــرًة، 
ــاُم  ــُرُه. واإلم ــتقام أم ــٰى اس ــِه حت ــاىٰل برعايت ــَل اهللُ تع ــه«)36(، وتكّف ــْت عن ــم انرف ث
املهــديُّ Q، ُأخفــَي أمــُر والدتــِه - أيضــًا -، فاخلليفــُة العبــايسُّ كان يتقــٰى أخبــاَرُه، 
ألّنــه يعــرُف أّن زمــاَن والدتــِه قــد حــاَن، وكان خيشــٰى عــٰى ملكــِه منــه، فضــاًل عــن إّن 
والدَتــُه تعنــي تثبيتــًا خلالفــِة األئمــِة االثنــي عــرش Q، فــأراد خصوُمــُه قتَلــُه لُيصّححوا 
منهَجهــم وخُيّطــؤوا منهــَج أهــِل البيــِت K، ومــن هنــا فــإّن آثــاَر احلمــِل مل تظهــْر عٰى 
أمِّ اإلمــاِم Q حتــٰى ليلــِة والدتــِه، وال خفــاَء أبــني مــن هــذا)37(. وال تشــابَه أوثــق مــن 

.Q ووالدِة اإلمــام املهــدي Q هــذا بــني الوالدتــني، والدِة إبراهيــم
ويضيــُف اإلمــام عــيُّ بــُن احلســنِي Q مــا أخــذه اإلمــام املهــديُّ Q مــن موســٰى 
Q فيقــول: »... وأّمــا مــن موســٰى فاخلــوُف والغيبــُة«)38(، فموســٰى Q بعــد أْن قتــَل 
ــَط وعــٰى رأســهم  ــه خــوٌف شــديٌد، ألّن القب ــٍم، وأصاب ــَع يف خطــٍر عظي القبطــَي وق
فرعــوُن ســينتقمون منــه جــزاَء فعلتــه هــذه)39(، وإىٰل خــوِف موســٰى هــذا أشــاَر القرآُن 
هُ  ِي اْســتَنَصَ ــإَِذا الَّ ــُب فَ ــاً َيَرَقَّ ــةِ َخائِف ــَح ِف الَمِديَن ْصَب

َ
الكريــُم بقولــِه تعــاىٰل: ﴿فَأ
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بـِـٌن﴾ )القصــص: 18(، وقولـِـِه  ْمــِس يَْســَتْصُِخُه قَــاَل َلُ ُمــوىَسٰ إِنَّــَك لََغــوِيٌّ مُّ
َ
بِاْل

ــَن﴾  الِِم ــوِْم الظَّ ــَن الَْق ــِي ِم ــاَل َرّبِ َنِّ ــُب قَ ــاً َيَرَقَّ ــا َخائِف ــَرَج ِمنَْه ــاىٰل: ﴿فََخ تع
)القصــص: 21(، ثــم غــاَب عــن وطنــِه وهــرَب مــن فرعــوَن ورهطِــِه، ومل يظفــْر بــه 
أحــٌد، وال ُعــرَف بشــخصِه حتــٰى بعثــه اهللُ تعــاىٰل نبيــًا ودعــا إليــه فعرفــه اجلميــع)40(، 
ــُه  ــًا، فغيبُت ــديِّ Q أيض ــاِم امله ــنٌّة يف اإلم ــداِء س ــن األع ــيُة م ــذا، واخلش ــوُف ه واخل
، فيبعــث بعثــًا »إىٰل املدينــِة،  ــفياينُّ ترّقــٌب وانتظــٌار وخشــيٌة، وبعــد ظهــورِه يالحُقــُه السُّ
ــفياينُّ أّن املهــديَّ قــد خــرج مــن  فيفــّر املهــديُّ منهــا إىٰل مكــة، فيبلــغ أمــر جيــِش السُّ
املدينــِة فيبعــث جيشــًا عــٰى إثــره فــال ُيدركــه حتــٰى يدخــَل مكــة خائفــًا يرتّقــُب عــٰى 
ُســنّة موســٰى بــن عمــران«)41(، وهــذا كّلــه حيصــُل قبــل أْن خيســَف اهللُ تعــاىٰل البيــداَء 
 Q ــٰى ــِه موس ــُه عبدي ــا يواج ــاىٰل في ــنُّة اهلل تع ــُر س ــا تظه )42(. وهن ــفياينِّ ــِش الّس بجي

 .Q ليتحقــَق بذلــك مــا قالــه اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســنِي Q ِّواإلمــاِم املهــدي
أّمــا ســنُّة عيســٰى التــي يشــرتُك اإلمــاُم املهــديُّ Q معــه فيهــا، فيقــول اإلمــاُم عــيُّ 
ــن  ــم م ــه فمنه ــاِس في ــالُف الن ــٰى فاخت ــن عيس ــا م ــا: »... وأّم ــني Q عنه ــُن احلس ب

يقــوُل مــا ُولِــَد ومنهــم مــن يقــوُل مــات ومنهــم مــن يقــول ُقتــَل وُصلــَب«)43(.
 Q ــه ــوا أّن ــوا أو أرادوا أْن يتومّه ــم تومّه ــن أّن ــأ م ــٰى نش ــالَف يف عيس إّن االخت
دعــا بنــي ارسائيــَل إىٰل اإليــاِن بــاهللِ تعــاىٰل وبــه رســوالً مــن عنــده، وازدادوا طغيانــًا 
وكفــرًا، وطلبــوُه ليقتلــوُه. ولكــّن بغَيهــم مل ُيفلــْح، وبعــد أن يِئســوا مــن العثــوِر عليــه 
ــًا، وقــال آخــرون إّنــم  أو االمســاِك بــه، أّدعــوا أّنــم عّذبــوُه ودفنــوُه يف األرِض حّي
قتلــوُه وصلبــوُه... ولكــّن حقيقــَة األمــِر أّن اهللَ تعــاىٰل رفعــه إليــه، بعــد أن شــّبه هلــم 
ذلــك. وقــد جــاء هــذا يف قولــه تعــاىٰل يف ســورِة النّســاِء: ﴿َوقَْولِِهــْم إِنَّــا َقَتلَْنا الَْمِســيَح 
ــوهُ َوَمــا َصلَُبــوهُ َولَِكــن ُشــّبَِه لَُهــْم ِإَونَّ  ــَن َمْرَيــَم رَُســوَل اهللِ َوَمــا َقَتلُ ِعيــَىٰ ابْ
ــّنِ  ــاَع الظَّ ــٍم إاِلَّ اّتَِب ــْن ِعلْ ِــهِ ِم ــم ب ــا لَُه ــُه َم ــّكٍ ّمِنْ ــِى َش ــهِ لَ ــواْ فِي ــَن اْخَتلَُف ِي الَّ
ــاء:  ــاً﴾ )النس ــزاً َحِكيم ــهِ َواَكَن اهلُل َعزِي ــُه اهلل إَِلْ ــل رََّفَع ــاً 157 بَ ــوهُ يَقِين ــا َقَتلُ َوَم
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ــاُس  ــه الن ــَع في ــذي وق ــذا ال ــًا إىٰل ه ــا Q أيض ــاُم الرض ــاَر اإلم 157 - 158(. وأش
بشــأِن عيســٰى وداللــِة اآليتــني عليــه بقولــه: »إّنــه مــا شــبه أمــُر أحــٍد مــن أنبيــاِء اهللِ 
وُحججــِه عــٰى النــاِس إاّل أمــُر عيســٰى وحــَده، ألّنــه ُرفــَع مــن األرِض حّيــًا، وُقبــَض 
ــه  ــك قوُل ــُه وذل ــه روُح ــاِء وُردَّ علي ــَع إىٰل الّس ــم ُرف ــاِء واألرِض، ث ــني الس ــُه ب روُح
(: ﴿إِذْ قَــاَل اهلُل يـَـا ِعيــَىٰ إِّنِ ُمَتَوّفِيــَك َوَرافُِعــَك إَِلَّ َوُمَطّهِــُرَك﴾«)44(. )عــزَّ وجــلَّ
ــاِم  ــاُس بشــأِن عيســٰى، ســيحصُل لإلم ــه الن ــع في ــذي وق إّن هــذا االضطــراَب ال
ــاُم  ــُر اإلم ــِه. ويش ــاُل يف غيبت ــّكَك اجلُه ــاُس، وش ــه الن ــَف في ــدي Q إذ اختل امله
ــن  ــنينًا م ــم س ــنَّ أمامك ــا واهلل ليغيّب ــه »... أم ــراِب بقول ــذا االضط ــادُق إىٰل ه الّص
ــأّي واٍد ســلَك، ولتدمعــّن  ــَل، هلــَك، ب ــٰى ُيقــال: مــاَت، ُقت دهركــم ولُتمّحصــنَّ حت
عليــه عيــوُن املؤمنــني...«)45(. ومــن هنــا نــدرُك تأكيــَد أئمــِة اهلُــدٰى Q عــٰى أمهيــِة 
الّصــِر يف زمــِن الغيبــِة، إذ ُجعــَل وزانــًا ملعرفــِة إيــاِن املؤمنــني. وهــذه داللــُة 
ــان  ــزُة إي ــَر ركي ــادِق Q، وإّن الص ــاِم الّص ــوِل اإلم ــي وردْت يف ق ــِص الت الّتمحي
ــٰى  ــويِّ »طوب ــِث النب ــاء يف احلدي ــد ج ــوِر. وق ــرَج الظه ــرون ف ــم ينتظ ــني، وه املؤمن
ــه  ــم، أولئــك وصَفهــم اهلُل يف كتاب ــٰى للمتقــني عــٰى حمّجتِه ــِه، طوب للصابريــن يف غيبت
 Q ــاِم ــِة اإلم ــاَن بغيب ــك إّن اإلي ــِب﴾«)46(، وال ش ــوَن بِاْلَغْي ــَن ُيْؤِمنُ ِذي ــال: ﴿الَّ وق

ــُة. ــُة املبارك ــه اآلي ــارْت إلي ــذي أش ــِب ال ــاِن بالغي ــِق اإلي ــن مصادي ــورِه م وظه
ــُن احلســنِي Q، إىٰل النبــيِّ أيــوب Q، وخيــصُّ بلــواه،  ثــم يلتفــُت اإلمــاُم عــيُّ ب
بالّذكــِر، فيقــول عــّا أخــذُه اإلمــاُم املهــديُّ Q منــه »وأّمــا مــن أيــوَب فالفــرُج بعــد 

ــوٰى«)47(. البل
وبلــوٰى أيــوَب Q هــي املــرُض الــذي ابتــاله اهلل تعــاىٰل بــه مــدَة ثــالث أو ســبع 
ــرًا  ــاُه َصابِ ــا َوَجْدَن (: ﴿إِنَّ ســنوات)48(، فصــر عــٰى أمــِر اهللِ تعــاىٰل. قــال )عــزَّ وجــلَّ
ــر  ــوب، ُيظه ــِر أي ــاينُّ لص ــراُء الرّب ــذا االط اٌب﴾ )ص: 44(، وه ــُه َأوَّ ــُد إِنَّ ــَم اْلَعْب نِْع
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عمــَق مــا كان يعانيــِه هــذا العبــُد الصالــُح يف حمنتــِه، بعــد أن ختــّىٰ عنــه اجلميــُع، حتــٰى 
زوُجــُه التــي كادْت تفارقــُه، لــوال رمحــُة اهللِ تعــاىٰل، فصــَر وجــاءه الفــرُج. واإلمــاُم 
املهــديُّ Q يشــرتُك معــه يف ُســنِّة البلــوٰى أْي االختبــار، إذ يبقــٰى غائبــًا متواريــًا ينتظــُر 
الفــرَج املوعــوَد بــه، ومــن هنــا حــّث أهــُل البيــِت Q عــٰى الّتمســِك بالدعــاِء بالفــرج 

كــا ســرُد بعــد قليــل.
 Q ُّــدي ــام امله ــذه لإلم ــا أخ ــاراتِه إىٰل م ــنِي Q إش ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــُم اإلم وخيت
مــن األنبيــاِء K بــا أخــذه مــن ُســنِّة جــّدِه النبــي حممــد N فقــال: »وأّمــا مــن حمّمــد 

فاخلــروُج بالســيِف«)49(.
إّن األنبيــاَء الســابقني الذيــن بعثهــم اهللُ تعــاىٰل إىٰل أقواِمهــم، مــا خاضــوا حروبــًا من 
أجــِل نــرش مــا يدعــون إليــه، وإّنــا قامــوا مــع أقوامهــم يدعــون باحلّجــِة والرهــاِن، 
حتــٰى حيــنُي وقــُت رحيلهــم إىٰل اهلل تعــاىٰل. أمــا النبــيُّ حممــٌد N فســنَّ اهلل تعــاىٰل لــه 
ــاوم  ــا ق ــاِن، وإن ــِة والره ــِف باملحاجج ــاىٰل، ومل يكت ــِن اهلل تع ــني لدي ــَة املناوئ مقاوم
ــاع األرض،  ــٰى بق ــه ع ــط فيَئ ــالُم، وبس ــر اإلس ــٰى انت ــاِل، حت ــن بالقت ــداَء الّدي أع
ــروِج  ــّده، باخل ــج ج ــٰى ن ــِر ع ــاىٰل بالس ــن اهلل تع ــٌف م ــديُّ Q، مكّل ــاُم امله واإلم
ــه  ــي ُينهض ــّق الت ــوِة احل ــاَل دع ــون ُقب ــن يقف ــاىٰل، الذي ــداِء اهللِ تع ــاِل أع ــيِف وقت بالس
اهلل تعــاىٰل للقيــام هبــا، وال يمكــُن إزالــُة الظلــِم واجلــوِر الــذي يمــأ األرَض، وبســُط 
العــدِل والقســِط إاّل باجلهــاِد بالّســيِف. وهــذا هــو الوصــُف املشــرتُك بينــه وبــني جــّده 

.Q ــُن احلســني النبــي حممــد N يف هــذا الوجــِه الــذي أراده اإلمــاُم عــيُّ ب
ــّا  ــط، وإن ــِة فق ــرِب املعروف ــَة احل ــي آل ــيَف، ال يعن ــا إىٰل إّن الس ــَر هن ــَي أْن نش بق
ــّد  ــوِر، إْذ ال ب ــِن الظه ــوُد يف زم ــي ستس ــا الت ــّوِة كّله ــباِب الق ــن أس ــًة ع ــون كناي يك
مــن مواجهــِة األعــداِء بأســلحٍة مناظــرٍة ألســلحتهم أو متفوقــٍة عليهــا، حتــٰى يكــون 
ــِن  ــاِم Q يف زم ــاىٰل لإلم ــخرها اهلل تع ــي ُيس ــباِب الت ــِق األس ــٰى وف ــم ع ــُر عليه الن

ــورِه. ظه
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:Q ِّاأ�سحاُب الإماِم املهدي
يشــُر اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســني Q يف قــوٍل آخــَر إىٰل عــّدِة أصحــاِب اإلمــاِم املهديِّ 
Q، الذيــن يظهــرون بظهــورِه، ويكونــون ذوي شــأٍن عظيــٍم يف دولتــه، إْذ ينهضــون 
ــن  ــدون ع ــم: »املقَع ــن عدده ــوُل ع ــا، يق ــي ُيقيمه ــِة الت ــِة اإلهلي ــادِة الدول ــِة قي بمهم

ُفُرِشــهم ثالثائــُة وثالثــَة عــرَش رجــاًل عــدَة أهــِل بــدٍر«)50(.
إّن مــا ينبغــي أْن نشــر إليــه أوالً، إّن اإلمــاَم Q اســتعمل عبــارَة »املقَعــدون عــن 
ُفُرشــهم« كنايــًة عــن اســتعدادهم مــن قبــُل للخــروج حينــا حيــنُي احلــنُي. حتــٰى إذا 
جــاء الوعــُد، قعــدوا عــن ُفُرشــهم. واملقعــُد يف اللغــِة: اســُم مفعــوٍل للفعــل )َقَعــَد(، 

وهــو الــذي يتكلــُف غــُره بإقعــاده، فهــؤالء إذًا هلــم مــن ُيقعدهــم عــن ُفُرشــهم.
ــل  ــور، ب ــُن الظه ــم إذن زم ــام Q فأقعده ــوَر اإلم ــرون ظه ــم ينتظ ــوا ه ومادام
ــِر يف قــوِل اإلمــام Q، يكــون علــُم هــؤالِء بزمــٍن واحــٍد،  حلظُتــه، وقليــٌل مــن التدّب
ألّنــم ســيجتمعون يف مكــة عنــد الصبــاح)51(، فيكــون هــذا العلــُم الرّبــاينُّ هــو الــذي 

ُيقعدهــم عــن ُفُرشــهم فصــاروا مقعــدون.
أّمــا الرتكيــُز عــٰى ذكــر الُفــُرش، فيومــئ إىٰل إّن هــؤالِء األصحــاَب يوّدعــون حيــاَة 
الّدعــِة واهلــدوء، ويســتعدون ملــا ســُيقبلون عليــه مــن مهــاٍت رّبانيــٍة تســتدعي جهــادًا 
متصــاًل، عــٰى الرغــم مــن أّن حياهتــم مــن قبــُل هــي حيــاُة مكابــدٍة وعبــادٍة وجهــاٍد، 
ولكــّن مــا ينتظرهــم وقتئــٍذ يعــل مــا كانــوا فيــه مــن قبــُل ِدعــة وهــدوًء، فجــاء ذكــُر 

)الفــراش( ليــوازَن بــني نمطــني مــن احليــاة هلــذه الفئــِة املنتخبــِة مــن اهلل تعــاىٰل.
واســتنادًا إىٰل هــذا، فإننــا ســنرُف النظــَر عــن روايــِة النـّـّص األخــرٰى »وامُلقعدون 
ــد انتهــٰى، وظهــر اإلمــاُم  ــِب واالنتظــاِر ق يف فرشــهم«)52(، ألّن زمــَن اخلشــيِة والرتّق
 Q فــال مســّوغ إذن ألن تكــون العبــارُة عــٰى هــذا النحــو، ملعرفتنــا بنهــِج اإلمــام ،Q
ودقتــِه يف اســتعاِل األلفــاِظ عــٰى وفــِق مــا بّينــاه فيــا ســبق. ألّن ِقــدَم املصــدِر، قــد ال 
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يكــون كافيــًا أحيانــًا للوقــوف عــٰى النـّـّص املوثــوق. إذا رّجحــْت اللغــُة توجيهــًا آخــر 
هــو األقــرُب إىٰل لغــِة أهــِل البيــِت K، فهــم أربــاُب الــكالِم.

ــدة  ــرش، ع ــة ع ــة وثالث ــي ثالثائ ــادِة ه ــؤالِء الق ــدَة ه ــاُم Q أن ع ــُر اإلم ويذك
ــا إىٰل القــول: إّن  ــٌة هلــذا اجلــزِء مــن النــّص تقوُدن أهــِل بــدٍر، ومقاربــة كذلــك معرفي
اســتحضاَر اإلمــاِم Q لعبــارِة أهــِل بــدٍر وهــو يذكــُر العــدَد، حُييلنــا إىٰل االســتنتاجات 

اآلتيــة:
ــذي  ــِم ال ــِر العظي ــم إىٰل الن ــذي قاده ــو ال ــَخ ه ــدٍر الراس ــِل ب ــاَن أه أوالً: إّن إي
ــم  ــني وحقِده ــدِد املرشك ــوا بع ــم ُيبال ــالم. فل ــاِت اإلس ــن فتوح ــًا م ــًا رباني كان فتح
ــم  ــديِّ Q، فه ــاِم امله ــاُب اإلم ــه أصح ــيكون علي ــا س ــه م ــذا عينُ ــم. وه وعّدهِت
ســيضطلعون بمهمــٍة ُتــوازي مــا قــام بــه أهــُل بــدر. ألّنــم سرســخون قواعــَد دولــِة 
ــم  ــوا بخصوِمه ــن دون أن ُيبال ــديُّ Q م ــاُم امله ــا اإلم ــي يقوده ــيِّ الت ــدِل اإلهل الع

ــم. ــم وعّدهت وعدِده
ــِة، بعــد أْن  ــِع اإلســالِم املكتمل ــِق رشائ ــًة لتطبي ــْت بداي ــدٍر كان ــًا: إّن معركــَة ب ثاني
ــك  ــِق تل ــئ إىٰل تطبي ــه ُيوم ــع أصحاب ــاِم Q م ــوُر اإلم ــش، وظه ــوكُة قري ــرْت ش ُك
ــدر  ــُة ب ــي موقع ــا تلتق ــن هن ــوُر األرَض، وم ــُم واجل ــمَّ الظل ــد أْن يع ــِع، بع الرشائ
ــِة،  ــِة املعرفي ــذه املوازن ــّوغًا هل ــاِب مس ــدِد األصح ــُر ع ــاِم Q، وكان ذك ــوِر اإلم بظه
إذ لــو كان األمــُر يتصــُل بذكــِر العــدِد فقــْط الكتفــٰى اإلمــاُم بذكــره لوحــدِه، ولكــّن 
التريــَح بذكــِر أهــِل بــدٍر هــو مــا ُيغــري أيَّ ُمتدّبــٍر بالذهــاِب إىٰل التقــاِط مــا يمنحــُه 
هــذا الّذكــُر مــن وجــوٍه جتعــل املقارنــَة أّســًا معرفيــًا، يســتمد مرشوعيَتــه مــن ذلــك 

ــِح. التري
ثالثــًا: إّن اإلســالَم بــدأ غريبــًا ثــم يعــود غريبــًا، والغرابــُة هنا تعنــي قلــَة الصاحلني، 
فكــا كانــوا قلــًة يف بدايــِة اإلســالِم، إْذ اّن عــدَد أهــِل بــدٍر هــو عــدُد املســلمني )عــدا 
الّصبيــان والنســاء واملــرىٰض( وهــذا هــو عــدُد أصحــاِب اإلمــاِم Q الذين ســيكونون 
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ــذي  ــوَن ال ــذا املضم ــل ه ــويٌّ حيم ــٌث نب ــد ورد حدي ــدٍر، وق ــِل ب ــِة أه ــاَء كُغرب غرب
ــا  ــل ي ــاء، قي ــٰى للغرب ــًا فطوب ــم يعــوُد غريب ــًا، ث ــدأ اإلســالم غريب ــه »ب ــه وفي نقــوُل ب

رســوَل اهلل، ومــن الغربــاُء، قــال: الــذي يصلحــون إذا فســَد النــاُس«)53(.
وإن قيــل إّن املــراَد بالغربــِة هنــا قلــُة املســلمني، فهــذا أيضــًا يتوافــق مــع مــا ُيــراد 

.)54(Q مــن املوازنــِة بــني أهــِل بــدٍر وأصحــاِب اإلمــاِم القائــم
بيــد أّن داللــًة أخــرٰى ُتظهــُر نفَســها أمامنــا، وهــي أّن املرتبــَة التــي تكــون 
ألصحــاِب اإلمــاِم القائــِم Q ُتــوازي املرتبــَة التــي خــّص اهللُ تعــاىٰل هبــا أهــَل بــدٍر، 
ــد  ــِة بع ــِة واخلامت ــة يف البداي ــذه األم ــار ه ــا خي ــلمني مه ــن املس ــان م ــذان الّصنف فه

ــاص. ــل اخل ــني Q للدلي ــاب احلس ــتثناء اصح اس
:Q ِّمن م�ساهِد ظهوِر الإماِم املهدي

ــِنِ التــي تكــون يف  ــُن احلســنِي Q - ببعــِض احلــوادِث والفت أخــر اإلمــاُم عــيُّ ب
آخــِر الزمــاِن، قبــل ظهــور اإلمــام املهــديِّ Q، وهــي مــن األمــوِر الغيبّيــِة التــي كان 
ــم،  ــّدوهم إىٰل عقيدهت ــا، ليش ــم هب ــن أصحاهب ــني م ــرون املقّرب ــِت خُي ــل البي ــُة أه أئّم
ــاَم  ــد ورد أّن اإلم ــام Q، فق ــور اإلم ــِب لظه ــاِر والرتق ــرِة االنتظ ــم يف دائ وليضعوه
)55( عــن بعــِض تلــك احلــوادِث بقوله:  عــيَّ بــَن احلســنِي Q، أخــر أبــا خالــٍد الكابــيِّ
ــُه  ــَذ اهللُ ميثاَق ــن أخ ــو إاّل م ــِم ال ينج ــِل املظل ــِع اللي ــٌن كقط ــنّيَ فت ــد لتأت ــا خال ــا أب »ي
ــٍة، كأين  ــٍة مظلم ــن كّل فتن ــم اهللُ م ــم ينّجيه ــُع العل ــدٰى وينابي ــُح اهل ــك مصابي أولئ
بصاحبكــم قــد عــال فــوق نجِفكــم بظهــِر كوفــان يف ثالثائــة وبضعــة عــرش رجــال 
جرئيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن شــاله وإرسافيــل أمامــه، معــه رايــُة رســوِل اهللِ 

.)56(») ــوٍم إال أهلكهــم اهللُ )عــزَّ وجــلَّ N قــد نرشهــا ال هيــوي هبــا إىٰل ق
يشــّبُه اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســنِي الفتــَن التــي تســبُق ظهــوَر اإلمــاِم املهــديِّ بقطــِع 
الليــِل املظلــِم، الــذي ال ُيبــُر اإلنســاُن فيــه طريَقــُه، فيبقــٰى يتخّبــُط مــن دون َهــْدٍي 
أو رشــاٍد، وليــس بمقــدورِه النجــاُة ممــا هــو فيــه، ولكــّن اهلل تعــاىٰل ُينّجــي مــن أخــذ 
ــدي  ــي هيت ــدٰى الت ــُح اهل ــم مصابي ــؤالء ه ــِن، وه ــاِر الفت ــواِج بح ــن أم ــه، م ميثاق
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ــا  ــُق ك ــم يتدف ــِم، فعلمه ــُع العل ــم ينابي ــالِم، وه ــِر الظ ــا يف دياج ــلمون بنوره املس
 Q يتدفــُق املــاء مــن الينابيــِع، وهــذه االســتعارُة املكنّيــة أســبغْت عــٰى قــول اإلمــام
حيوّيــًة، مــن خــالل جعــِل احليــاِة مرتبطــة بعلمهــم كــا يرتبــُط املــاُء بالينابيــِع، فصــار 
علــُم هــؤالِء عنوانــًا للحيــاِة، واســتنادًا إىٰل هــذا صــارْت نجاهُتــم مــن كلِّ فتنــٍة مظلمــٍة 
ــم  ــنَي بصفاهتِ ــديِّ املعروف ــاِم امله ــاُب اإلم ــم أصح ــاىٰل، وهــؤالء ه ــدًا مــن اهلل تع وع
وأوصافِهــم، فهــم مــن األوليــاء الذيــن حمّصهــم اهلل تعــاىٰل هلــذه املرتبــِة، فاختيارُهــم 
ــدًا لظهــوِر  ــٌة شــاء أْن يعَلهــا متهي ــِن مشــيئٌة ربانّي ــم مــن الفت ، ونجاهُت ــاينٌّ ــاٌر رّب اختي

.Q ِّاإلمــاِم املهــدي
ــديِّ  ــاِم امله ــوِر اإلم ــِف ظه ــنِي Q إىٰل توصي ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــُت اإلم ــّم يلتف ث
Q، وخيتــاُر مجلــَة )كأيّن بصاحبِكــم( يف إشــارتِِه إليــِه، وهــذِه اإلشــارُة جُتّســُد العهــَد 
بانتظــاِر هــؤالِء األصحــاِب لصاحبهــم املعهــوِد املنتظــِر، فجــاء اإلخبــاُر هبــذه الصيغِة 
( ومــن يصــُل إليــه حديــُث  ليؤّكــَد العهــَد الــذي يعرفــُه الســائُل )أبــو خالــد الكابــيُّ
اإلمــام Q. ويف هــذا بيــاٌن جــيٌّ هلاجــِس االنتظــاِر الــذي ُيشــّكُل ركيــزًة مــن ركائــِز 

ــِة. العقيــدِة املهدوّي
ــُث  ــديِّ Q، حي ــوِر امله ــرايفَّ لظه ــَع اجلغ ــنِي املوق ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــنّي اإلم ويب
يعلــو النجــَف الــذي بظهــِر الكوفــِة، وهــذا التوصيــُف واضــُح الداللــِة عــٰى املــكاِن 
ــَة  ــو الكوف ــاِء أْن يعل ــيَل امل ــُع مس ــنّاِة متن ــة، كاملس ــر الكوف ــُف »بظه ــوِم، فالنج املعل
ــب  ــن أيب طال ــّي ب ــني ع ــر املؤمن ــُر أم ــِع ق ــذا املوض ــن ه ــرِب م ــا، وبالق ومقابَره
املشــهور«)57(، واملالحــُظ أنَّ اإلمــاَم Q اســتعمل لفظــة )نجفكــم( ليــدلَّ بذلــك عــٰى 
انشــداِد املســلمني إىٰل هــذه األرِض التــي حتتضــُن جســَد اإلمــاِم عــيِّ بــن أيب طالــب 

.Q ــدي ــام امله ــِة اإلم ــًا إلدارِة دول ــتكوُن موطن ــي س Q، والت
 Q ــاَم ــإنَّ اإلم ــة، ف ــف( املعلوم ــٰى )النج ــِة ع ــوِح الدالل ــن وض ــم م ــٰى الرغ وع
أضــاف إليهــا )بظهــر كوفــان( أْي ظهــر الكوفــة، لتتســَع الداللــُة فتشــمَل الظهــَر كّلــه، 
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وهنــا تدخــل كربــالُء ضمنــًا هبــذه اإلضافــة، اســتنادا إىٰل مــا قالــه اإلمــاُم عــيٌّ Q عــن 
مقتــِل احلســني Q: »بــأيب وأمــي احلســنُي املقتــوُل بظهــِر الكوفــِة«)58(. ومــن هنــا فــإّن 
ــع  ــا م ــِة وظهره ــا القديم ــُة بحدوده ــيكون الكوف ــديِّ Q س ــاِم امله ــِة اإلم ــَز دول مرك
ــُب  ــه كت ــا تقول ــتنادًا إىٰل م ــز اس ــذا املرك ــًة هل ــدودًا تقريبّي ــَع ح ــُن أْن نض ــالء، ويمك كرب
البلــداِن عــن هــذه املواضــِع، فنقــول مــن الشــاِل تكــوُن احلــدوُد شــاَل مدينــِة كربــالء 
احلاليــِة بـ)25كــم(، ألّن كربــالء تعنــي قــر احلســنِي Q، وحــدوُد القــِر الرشيــِف بّينهــا 
اإلمــاُم حمّمــُد الباقــُر بقولــه: »حريــُم قــِر احلســني Q مخســُة فراســخ مــن أربــِع جوانــِب 
ــون  ــم(. ويك ــافة ال)25ك ــًا مس ــاوي تقريب ــِة تس ــِخ اخلمس ــافُة الفراس ــِر«)59(، ومس الق
ــن  ــاًل ع ــد قلي ــا يزي ــِة ب ــِف األرشِف احلالّي ــِة النج ــوَب مدين ــوِب جن ــن اجلن ــدُّ م احل
)70كــم(، حيــث حــدوُد الكوفــِة القديمــِة. أّمــا احلــدُّ الرشقــيُّ فهــو نــُر الفــراِت، وهــو 
مــا ُيعــرُف اليــوَم بـ)نــر احللــة(، أّمــا احلــدُّ الغــريبُّ فهو مــا يعــرُف اليــوم بـ)الطــار( الذي 
، والطــفُّ يف اللغــِة  يفصــُل أرض اجلزيــرِة عــن أرِض العــراِق، وهــو مــا ُيســّمٰى بالطــفَّ
تعنــي: »مــا أرشَف مــن أرِض العــرِب عــٰى ريــِف العــراِق... وطــفُّ الفــراِت شــّطُه... 
ُســّمي بــه، ألّنــُه طــرف الــرِّ ممــا يــي الفــرات، وكانــْت جتــري يومئــٍذ قريبــًا منــه«)60(.

إّن هــذا التحديــَد ملركــز دولــِة اإلمــام املهــديِّ Q الــذي اســتنبطناُه مــن حديــِث 
ــِت K أو  ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــع م ــًا م ــق متام ــني Q، يتواف ــن احلس ــيِّ ب ــاِم ع اإلم
قريــٍب منــه، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن اإلمــاِم الصــادِق Q بشــأن الكوفــِة يف دولــِة 
ــًة  ــَة أربع ــرَن الكوف ــُة... وليص ــِه الكوف ــال: »داُر ملك ــث ق ــديِّ Q، حي ــام امله اإلم

ــالء«)61(. ــا كرب ــاورنَّ قصوره ــاًل وليج ــني مي ومخس
ــا  ــديِّ - ك ــاِم امله ــاِب اإلم ــدَد أصح ــنِي Q ع ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــُر اإلم ــم يذك ث
ــنَي)62(،  ــَة املقّرب ــاء املالئك ــا رؤس ــم هن ــُف إليه ــه Q يضي ــُل - ولكنّ ــن قب ــا م ــّر بن م
ويبــنّيُ مســَرُهم مــَع جيــِش اإلمــاِم Q عــٰى وفــِق مكانتهــم املعهــودِة عنــد املســلمني، 

.K ــُل ــُل فإرسافي ــُل فميكائي جرائي

ي
ط

ري
ك

 ال
ب

بي
 ح

م
ك

حا
ور 

كت
لد

ا



286

وهــذا التحديــُد املــكاينُّ ملســِر رؤســاِء املالئكــِة ُيظهــُر العنايــَة الربانّيــَة التــي تغمــُر 
اإلمــاَم املهــديَّ وأصحابــه. وقــد يكــوُن مــراُد اإلمــاِم Q التأييــَد اإلهلــيَّ املطلــَق الذي 
ــُد مســِر رؤســاِء املالئكــِة يف جيــِش اإلمــام  ــا ُيصبــُح حتدي ــُل بـ)املالئكــة(، وهن يتمث
ــًا مــن التوكيــِد املعنــويِّ لذلــك التأييــِد الــذي أراده اإلمــام يف دعائــه )وانــره  رضب

بمالئكتــك( كــا مــّر بنــا يف موضــٍع ســابٍق مــن البحــث.
ثــمَّ ُيضيــُف اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســنِي، أنَّ رايــَة الرســوِل N ســتكوُن مــع اإلمــاِم 
، وهــذا وجــٌه مــن وجــوِه التطابــِق التــاِم بــني قتــال الرســول N للمرشكــني  املهــديِّ
ــُد أْن  ــاىٰل يري ــورِه، إْذ أنَّ اهللَ تع ــد ظه ــِن بع ــداِء الدي ــديِّ ألع ــاِم امله ــاِل اإلم ــني قت وب
ُتقــاَم دولــُة العــدِل اإلهلــي يف آخــِر الزمــان، فتكــون رايــُة النبــيِّ حمّمــد N رمــزًا هلــا. 
ــٍق  ــا بــني الدولتــني مــن تطاب ــِة، مل ــاين لتلــك الدول ــَة هــي املظهــُر الث ألّن هــذه الدول

. تــامٍّ
ــّدِه  ــِة ج ــوي براي ــديَّ Q ال هي ــنِي Q أّن امله ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــُر اإلم ــّم يذك ث
ــِة يكــوُن مــن  ــُك بالراي (، وهــالُك مــن هيل ــوٍم إاّل أهلكهــم اهلل )عــزَّ وجــلَّ N إىٰل ق
وجهــني، إّمــا أْن تكــوَن املعجــزُة الربانّيــُة حــارضًة، فيكــون هــالُك األعــداِء باإلشــارِة 
إليهــم فقــْط، وإّمــا أْن تكــون إشــارُة اإلمــام موجهــًة جليشــِه ليقاتــَل هــؤالء أو أولئــك 
فُيهلكهــم بوســائِل القــّوِة التــي يمتلُكهــا وليــس بمقدورهــم مواجهتهــا، مــع حضــوِر 
املــدِد الربــاينِّ باملالئكــِة املقّربــني وبجنــِد الســاِء، كــا مــّر بنــا يف موضــٍع ســابٍق مــن 

البحــِث، ويف احلالتــني يكــوُن النــُر جلنــِد الرايــِة املباركــِة املشــار إليهــا.
:Q الدعاء لالإمام املهدي

عــاِء بتعجيــِل فــرِج ظهــوِر احلّجــِة بــِن احلســِن Q يف  اهتــّم أهــُل البيــِت K بالدُّ
كلِّ حــنٍي، وأمــروا بذلــك أتباعهــم، بــل إّن اإلمــاَم املهــديَّ Q أمــر هبــذا الدعــاء يف 
التوقيــع الــذي خــرج منــه، إذ يقــول فيــه: »... وأكثــروا الدعــاَء بتعجيــِل الفــرِج، فــإّن 

ذلــك فرجكــم«)63(.
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والدعاُء لإلماِم Q هنا عبادٌة من وجوٍه:
ــاَل  ــاىٰل: ﴿َوقَ ــال تع ــادِة ق ــوِه العب ــن وج ــٌه م ــو وج ــٍة ه ــاَء بعام األول: إّن الدع
وَن َعــْن ِعَبــاَدِت َســَيْدُخلُوَن  ِيــَن يَْســَتْكِرُ ْســَتِجْب لَُكــْم إِنَّ الَّ

َ
َربُُّكــُم اْدُعــوِن أ

ــَم َداِخرِيــَن﴾ )غافــر: 60(. َجَهنَّ
ــدِة يف النفــِس، وإّن  ــي رســوَخ هــذه العقي ــا يعن ــاين: إّن الدعــاَء لإلمــام Q هن الث
ــقِّ  ــاِق احل ــِل إحق ــن أج ــاهللِ م ــٌل ب ــاُء توسُّ ــاىٰل، والدع ــُه اهللُ تع ــيٌّ غّيب ــا ح صاحَبه
والتفريــِج بظهــورِه. ويف هــذا رّد عــٰى املرجفــنَي الذيــن يقولــون بغــِر هــذا يف املــايض 

ــتقبِل. ــارِض واملس واحل
الثالــث: يبقــٰى اإلنســاُن املســلُم ُمرتبطــًا يف كلِّ حــنٍي هبــذه القضّيــِة العقدّيــِة التــي 
ــِة )اإلمامــة( التــي تشــّكل  ــا جــزٌء مــن قضّي ــِز الديــن، ألّن ــزًة مــن ركائ تشــّكُل ركي
أصــاًل مــن أصــوِل الديــِن، ومــن هنــا فــإّن االســتمراَر بالدعــاِء لطلــب الفــرِج، يعنــي 

.Q بقــاَء املســلِم يف هــذه الدائــرِة املرّغــِب فيهــا مــن األئمــِة
 K وال بــأَس مــن اإلشــارِة هنــا - ويف اإلطــاِر نفســِه - إىٰل اّن أدعيــَة أهــِل البيــِت
ال هتتــم بشــؤوِن الدنيــا إاّل بالقــدِر الــذي يعــل الدنيــا ســبياًل إىٰل اآلخــرِة، ومقدمــًة 
هلــا. ومــن هنــا يكــون الدعــاُء لإلمــام املهــديِّ Q والدعــاُء بتعجيــُل الفــرِج بظهــورِه 
مــن الوســائِل املثمــرِة لقيــاِم دولــِة العــدِل اإلهلــيِّ يف املشــواِر الــذي تنتهــي فيــه الدنيــا 

.N ويــؤوُل األمــُر إىٰل آِل حمّمــٍد
وقــد خــّص اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســني Q احلجــَة بــَن احلســن Q بــروٍب مــن 
أدعيتــِه الرّبانيــِة التــي تســُر عــٰى وفــِق هــذا التوصيــِف الــذي أراده اهلل تعــاىٰل لولّيــه، 
ــاِن بعــِض مــا كان اإلمــاُم Q يريــدُه حلفيــده  ــُة فيهــا، ببي وســتتكفُل القــراءة التأويلي

اإلمــاِم املهــديِّ Q مــن جهــة، ولشــيعته مــن جهــٍة أخــرٰى.
يقــوُل اإلمــاُم Q يف أحــِد أدعيتــه: »اّللهــم فــأوزْع لولّيــك شــكَر مــا أنعمــَت بــه 
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عليــه وأوزعنــا مثلــه فيــه، وآتــه مــن لدنــك ســلطانًا نصــرًا، وافتــْح لــه فتحــًا يســرًا، 
وأعنــه بركنــك األعــّز وأشــُدْد أزَره«)64(.

ــه  ــُل في ــذا الفع ــِل)أوزع(، وه ــديِّ Q بالفع ــاِم امله ــاءه لإلم ــاُم Q دع ــدُأ اإلم يب
ــِه  ــِه، وتوّخي ــرداِت لغت ــاِم Q ملف ــِة اســتعاِل اإلم ــا يكشــُف عــن دق ــِة، م مــن الدالل
كلِّ مــا ُيظهــُر عبوديَتــُه هللِ تعــاىٰل يف أتــمِّ معانيهــا، وهــو يف حمــراِب التذّلــِل واخلضــوِع 
والعبــادِة لــرّب العاملــني. فاجلــذر )وزع( ُيعطينــا الــدالالِت اآلتيــِة التــي تتــواءم مــع 

ــه الفعــُل)65(: ــياِق الــذي ورد في السِّ
1 - أوزعه اليَء: أهلمُه إّياُه.

2 - أوزع باليء يوزُع إذا اعتاده وأكثر منه وُأهِلَمُه.
ــِة  ــُه يف اللغ ... وتأويُل ــيَّ ــَت ع ــي أنعم ــك الت ــكَر نعمت ــي أْن أش 3 - ربِّ أوزعن

ــك. ــدين عن ــّا ُيباع ــّف ع ــَك، وُك ــكِر نعمتِ ــن ش ــياء إاّل ع ــن األش ــي ع ُكّفن
 Q ــنِي ــِن احلس ــيِّ ب ــاِم ع ــاَء اإلم ــوِل: إّن دع ــا إىٰل الق ــدالالِت تقوُدن ــذه ال إّن ه
للحّجــِة بــِن احلســن Q ولنفســِه، أْن يكــوَن شــكُره إهلامــًا مــن اهلل تعــاىٰل، وأْن يكــوَن 
هــذا الشــكُر كافيــًا هلــا عــن األشــياِء كّلهــا إاّل عــن شــكِر مــا أنعــَم بــه عليهــا مــن 
ــذا  ــد، يف ه ــا يري ــاُم Q، ك ــيكوُن اإلم ــا، س ــن هن ــه. وم ــِق كّل ــُل يف اخلل ــٍم تتمّث نِع
ــُه يف املخلوقــاِت  التوجيــِه يف شــكٍر دائــٍم هلل تعــاىٰل، ألّن كلَّ مــا يــراُه ويســمُع بــه وحُيسُّ
كلِّهــا هــو مــن نَِعــِم اهللِ تعــاىٰل. والشــكُر الدائُم يقــوُد صاحَبــُه إىٰل التمّســِك بمنهــِج اهللِ 
تعــاىٰل مــن دون فتــوٍر أو تــواٍن. فُيصبــُح الشــكُر هنــا رضبــًا مــن العبــادِة، ألّن شــكَر 
املنعــِم واجــٌب عقــاًل، وإذا كان الشــكُر إهلامــًا مــن اهلل تعــاىٰل، صــار ديدنــًا لإلنســاِن يف 
كلِّ حــنٍي، ويكــوُن عــن بصــرٍة ورويــٍة وادراٍك، وهــذا مــا متنـّـاه اإلمــاُم Q يف دعائــه.

ثم يأيت قوله Q: »وآتِه من لدنَك ُسلطانًا نصرًا«.
ــه  ــارُص ل ــلطاُن الن ــأْن يكــون الّس ــد N، ب ــِم آِل حمّم ــاُم Q لقائ ــا يدعــو اإلم وهن

ــأيت)66(: ــا ي ــي م ــلطان يف اللغــة يعن ــدِن اهللِ تعــاىٰل، والّس مــن ل
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1 - الّسلطان: احلجُة والرهاُن.
2 - الّسلطان: قدرُة اهللِ تعاىٰل وقدرُة من جعل ذلك له.

3 - الّسلطان: سلطاُن كلِّ يشء قدرُته وحّجُته وبرهاُنه.
ــه  ــون قدرُت ــأْن تك ــِر Q ب ــاِم املنتظ ــو لإلم ــنِي Q يدع ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع فاإلم
مســتمّدًة مــن قــدرِة اهللِ تعــاىٰل يف القــّوِة املادّيــِة وقــّوِة احلّجــِة والرهــاِن الــذي يــأيت بــه 
ــه األخــرٰى، وهنــا يتجّســُد الّســلطاُن املذكــوُر يف هــذا اجلــزِء مــن  رديفــًا ملظاهــِر قّوتِ
 Q َّــاَم املهــدي ــٍر آخــر، وهــو أّن اإلم ــَص إىٰل أم الدعــاِء. ومــن هــذا يمكــُن أْن نخل
يقــارُع مــن يعــرتَض دعوَتــه باحلّجــِة والرهــاِن القاطــِع ليقنَعــه باالســتجابِة إىٰل دعــوِة 
احلــقِّ اإلهلــيِّ التــي ينهــُض هبــا، فــإْن مل يــرَض املواجهــون لــه بــا يقّدمــُه Q هلــم مــن 
احلجــِج الواضحــِة والراهــني الســاطعِة، ُيواجههــم بالقــدرِة الربانّيــِة التــي وهبهــا اهللُ 

. Q تعــاىٰل لــه. وهــذا هــو احلــقُّ واإلنصــاُف الــذي يتجّســُد يف ِســَرِ أهــل البيــِت
ــِة مــن الدعــاِء: إّن اســتعاَل اإلمــاِم للفظــِة )لــدن(  بقــَي أْن نقــوَل يف هــذه اجلزئّي
ُتعطــي للدعــاِء خصوصيــًة، ال ُيوّفرهــا اســتعاُل )عنــد(، التــي لــو اســتعملت لــكان 
 Q ــاِم ــَر اإلم ــرت ن ــدن( ح ــّن )ل ــاىٰل، ولك ــُلُه اهللُ تع ــر يرس ــة آخ ــُر بمعون الن
بــاهللِ تعــاىٰل بشــكٍل مبــارٍش، مثــل أْن يكــون النــُر بمــدٍد مــن املالئكــِة، يكّلفهــم اهلل 
ــت  ــني، إذ أعان ــزاب وُحن ــدر واألح ــق يف ب ــذي حتّق ــو ال ــٰى النح ــه ع ــاىٰل بتحقيق تع
املالئكــة النبــي N يف انجــاز النــر، كــا مــّر يف موضــٍع ســابٍق مــن البحــِث وســيأيت 
 Q غــُره إْن شــاء اهلل تعــاىٰل، وقــراءُة الروايــاِت املوثوقــِة عــن ظهــوِر اإلمــام املهــدي
واقامــِة دولتــه ُتنبــئ بوجاهــِة هــذا التوجيــِه، إذ يكــون املــدُد الربــاينُّ املبــارُش حــارضًا 

ــِه كّلهــا. ومســاندًا لإلمــام Q يف خطوات
ــّي  ــتعاِل االجتاع ــا إىٰل االس ــرًا«، فعودُتن ــًا كب ــه فتح ــح ل ــه Q: »وافت ــا قول أّم
ألظهــِر ألفــاِظ )الفتــح( هُتــّيُء لنــا ســبَل تأويلــه. جــاء يف لســان العــرب حتــت اجلــذر 

)فتــح( مــا يــأيت)67(:
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1 - الفتُح: املاُء اجلاري عٰى وجِه األرِض.
2 - الفتُح: النهُر.

3 - الفتُح: النُر.
4 - الفتُح: القيامُة.

أّما معاين الُير فهي عٰى النحِو اآليت)68(:
1 - اليُر: اللنُي واالنقياُد.

2 - اليُر: سمٌح، سهٌل، قليُل الّتشديِد.
 Q ــنِي ــِن احلس ــيِّ ب ــاِم ع ــاِء اإلم ــن دع ــِع م ــذا املقط ــِح يف ه ــٰى الفت ــُط معن يرتب
بالنــِر الــذي ســيتحقُق لإلمــاِم املهــديِّ Q بُيــٍر وســهولٍة ورفــٍق ولــنٍي وأنــاٍة. ألّن 
منهــَج اإلســالِم الرمحــُة. وقــد يتحقــُق هــذا هبدايــِة اخللــِق واتباعهــم لإلمــاِم القائــِم 
ــا  ــِه، ولكنّه ــاِم Q بقّوت ــُر اإلم ــاُن، فيكــون ن ــُت والطغي ــا مــن يأخــذه العن Q. أّم
قــوُة أصحــاِب الرمحــة والرأفــِة، وليســت قــوَة الطغــاة كالســفياين مثــاًل، إذ ال ينفعــُه 
مــا فيــه مــن جــروٍت، ويتحقــُق النــُر لإلمــام Q عليــه هبــذا الُيــِر املشــاِر إليــه يف 

الدعــاِء)69(.
 ،Q أّمــا مــا بقــَي مــن معــاين النــِر، فهــي تشــّكُل الوجــَه الباطــَن لدعــاِء اإلمــاِم
فالنهــُر أو املــاُء اجلــاري عــٰى وجــِه األرِض، هــو عنــواُن احليــاِة ألّن اهللَ تعــاىٰل جعــَل 
ــاء: 30(،  ﴾ )األنبي ــيٍّ ٍء َح ــاء ُكلَّ يَشْ ــَن امَل ــا ِم ــاء ﴿َوَجَعْلنَ ــن امل ــكلِّ يشء م ــاَة ل احلي
ــُق يف  ــش اخلل ــم Q، فيعي ــا للقائ ــرُج كنوزه ــُل يف أّن األرَض خُت ــاُة تتمث ــذه احلي وه
بحبوحــة ربانّيــٍة بعــد أن ُيظهــَر اهللُ تعــاىٰل دينـَـُه عــٰى الديــِن كّلــِه. يقــوُل اإلماُم احلســنُي 
Q عــن أّيــام اإلمــام املهــديِّ Q: »حُييــي اهللُ بــه األرَض بعــد موهتــا، وُيظهــر بــه ديــَن 
َولـَـْم 

َ
احلــّق عــٰى الديــِن كّلــه«)70(، وهــذا القــوُل يتناغــم مــع ســياِق اآليــِة املباركــِة ﴿أ

نَْعاُمُهــْم 
َ
ُكُل ِمنـْـُه أ

ْ
رِْض اْلُــُرزِ َفُنْخــرُِج بـِـهِ َزراْعً تـَـأ

َ
نَّــا نَُســوُق الَمــاء إٰل اْل

َ
يـَـَرْوا أ

ــَن﴾  ــْم َصادِقِ ــُح إِن ُكنُت ــَذا الَْفتْ ــَىٰ َه ــوَن َم ُ وَن 27 َوَيُقول ــِصُ ــاَل ُيبْ فَ
َ
ــُهْم أ نُفُس

َ
َوأ
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)الســجدة: 27 - 28(، إذ ذهــب بعــُض املفريــن إىٰل القــوِل إّنــا تنطبــُق عــٰى ظهــور 
قــًا لأمريــن معــًا، ظهــوِر اإلمــاِم  ــُح فيهــا حمقِّ القائــم مــن آل حممــد N فيكــون الفت

Q وظهــوِر خــراِت األرِض يف دولتــه.
وإذا اعــرتض ُمعــرِتٌض وقــال: إّن القســم اآلخــر مــن املفريــن، ذهــب إىٰل توجيــه 
ــة إىٰل فتــح مكــة)71(، فنُحيــل إىٰل مــا قالــه الســيد الطباطبائــي حينــا قطــع  داللــة اآلي
بعــدِم اســتجابِة اآليــِة هلــذا التوجيــِه وإنــّا يكــوُن مصداُقهــا الرئيــُس هــو القائــَم مــن 
ــِن يف  ــٰى الدي ــون ع ــن يثبت ــيٍّ Q إّن الذي ــاِم ع ــن اإلم ــد ورد ع ــد N)72(. وق آِل حمم
ــؤَذون »وُيقــاُل هلــم: متــٰى هــذا الوعــُد ان كنتــم صادقــني، أال إّن  ــِة اإلمــاِم Q ُي غيب
الصابــَر يف غيبتــِه عــٰى األذٰى والتكذيــِب، بمنزلــِة املجاهــِد بالّســيِف بــني يدي رســوِل 
اهلل N«)73(، واســتنادًا إىٰل قــوِل اإلمــاِم Q هــذا فــإّن ظهــوَر القائــِم Q يكــون بحــقٍّ 
، فيتحقــُق بذلــك  فتحــًا كبــرًا بــدالالِت الفتــِح كّلهــا، للصابريــن عــٰى الّديــِن احلــقِّ
الوعــُد اإلهلــيُّ بنــرِه، وتقــُع االســتجابُة لدعــاِء اإلمــاِم عــيِّ بــن احلســنِي Q آنئــٍذ.
ونرتيــُث اآلن قليــاًل عنــد اجلــزِء األخــِر مــن دعــاِء اإلمــاِم )وأعنــه بركنـِـك األعــّز 
ــا،  ــا وأعّزه ــدُّ األركاِن وأقواه ــو أش ــاىٰل ه ــَن اهللِ تع ــوَل: إّن رك ــُدد أزره(. لنق وأش
ــتديًا،  ــًا مس ــاِم Q قائ ــاىٰل لإلم ــُر اهللِ تع ــون ن ــه يشٌء، فيك ــذي ال يغلب ــُز ال والعزي
ــُر  ــو الن ــا ه ــا، إّن ــُل يف غره ــد ال حيص ــا وق ــُل فيه ــٍة، حيص ــرًا يف معرك ــس ن لي

.Q ــام ــه اإلم ــود ب ــُم املوع الدائ
ــل  ــأ أْن يع ــاَم Q مل يش ــي إّن اإلم ــا، وه ــا بذكِره ــا ُتغرين ــارة هن ــة إش ــد أّن ثم بي
، لديمومــِة العــوِن لــه، مــع عــزٍّ دائــٍم ال  ــا جعلــه األعــزَّ ركــن اهلل تعــاىٰل األشــدَّ وإّن

ــاىٰل. ــِن اهللِ تع ــٌة برك ــَة مقرون ــاَع والغلب ــَة واالمتن ــَة واملنع ــُه. ألّن الرفع يفارق
ــد  ــِة بع ــدالالِت اآلتي ــا ال ــذر )أزر( ُيعطين ــدد أزَره«، فاجل ــه Q: »وُأش ــا قوُل أّم

ــريّب)74(: ــم الع ــودِة إىٰل املعج الع
1 - األزُر: القوُة.
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2 - األزُر: الضعُف.
3 - األزُر: الظهُر.

وهنــا يمكننــا أْن نتــأّوَل هــذا املقطــَع مــن كالِم اإلمــاِم Q بالقــوِة املســتمدِة مــن 
ــل -،  ــد قلي ــيأيت بع ــا س ــِن - ك ــِر ويف الباط ــباهَبا يف الظاه ــه أس ــئ ل ــاىٰل، إذ هُيّي اهلل تع
فتكــون هــذه القــوُة ســالَحُه يف حتقيــِق الغلبــِة عــٰى األعــداِء، وهــي التــي تقــّوي، مــا 
ــُه بوســائِل القــوِة كلِّهــا. فيكــون  قــد يبــدو ضعفــًا بعيــوِن اخلصــوِم الذيــن ُيواجهون
هــذا قــوًة لظهــرِه، وهبــذا جتتمــُع معــاين )أزر( لُتعطينــا هــذه الــدالالِت التــي تتــالءم 
ــِة  ــاِت الصحيح ــِق الرواي ــٰى وف ــم Q ع ــاُم القائ ــه اإلم ــيظهر ب ــذي س ــاِخ ال ــع املن م

التــي وصلــْت إلينــا.
ــة التــي تتحــدُث عــن  ــة القرآني ــَل اآلي وال خيفــٰى عــٰى ذي نظــٍر أّن اإلمــاَم Q متّث
ــه:  ــِه َأْزِري﴾ )ط ــُدْد بِ ــاروَن ﴿اْش ــِه ه ــاىٰل أزره بأخي ــدَّ اهلل تع ــٰى Q ليش ــاِء موس دع
ــح كالُم اهللِ  ــاِم Q، وُيصب ــوِل اإلم ــا يف ق ــِة وألفاُظه ــُة اآلي ــُر دالل ــا تتظاف 31(، وهن
ــك يف  ــنرٰى ذل ــا س ــره ك ــع ويف غ ــذا املقط ــّجادي يف ه ــصِّ الّس ــزًا للن ــاىٰل مرتك تع

ــِث. ــن البح ــٍة م ــَع الحق مواض
ــاِم  ــده االم ــام Q - حلفي ــاِء اإلم ــصِّ دع ــن ن ــِر م ــِع األخ ــُل اآلن إىٰل املقط ونص
ــرُه  ــك، وان ــِه بحفظ ــك، وامح ــِه بعين ــَده، وراع ــوِّ عض ــه »وق ــو قوُل ــِم Q وه القائ
ــك  ــدوَدك ورشائَع ــك وح ــه كتاَب ــْم ب ــب، وأق ــِدَك األغل ــددُه بجن ــك، وام بمالئكت

ــه«)75(. ــه وآل ــك اّللهــم علي وســنَن رســولِك صلواُت
ــا،  ــِه هن ــوِه أدعيت ــن وج ــَر م ــًا آخ ــنِي Q وجه ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــف اإلم ُيضي
فيطلــب مــن اهللِ تعــاىٰل Q فضــاًل عــّا مــّر - أْن يقــّوي عضــَد اإلمــاِم املهــديِّ Q، فــا 

ــد؟. ــُة العض دالل
جاء يف لسان العرب)76(:

1 - الَعُضُد: الّساعُد وهو ما بني املرفِق إىٰل الكتِف.
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2 - الَعُضد: َعَضَدُه يعِضُده... إذا أعنته وكنَت له َعُضدًا.
ــه... وكلُّ  ــوُة ب ــّميت الق ــِده فُس ــّوٰى بعُض ــاَن يق ــوُة، ألّن االنس ــد: الق 3 - الَعُض

ــه. ــاَره وأعواَن ــُل أنص ــد الرج ــٌد، وَعَض ــنٍي َعُض ُمع
4 - َعُضد الطريِق: ناحيُته، وكلُّ ناحيٍة َعُضٌد.

ــفِر  ــوَل ش ــِة ح ــِح املنصوب ــه كالصفائ ــن حوالي ــّد م ــا ُش ــاُء: م ــد البن 5 - َعَض
احلــوِض.

6 - ُعضادتا الباِب: اخلشبتان املنصوبتان عن يمنِي الداخِل منه وشالِه.
7 - املعَضد: كل ما ُعِضَد به الّشجُر فهو ِمعضد.

إّن املقاربــَة املعرفيــَة األوىٰل بــدالالِت االســتعاِل االجتاعــي يف )1 - 2 - 3(، تقوُدنــا 
ــّوِة جيشــِه وأنصــارِه  ــا تكــون يف ق ــاِم Q، إّن ــّوِة عُضــد اإلم إىٰل القــوِل: إّن الدعــاَء لق
ــد  ــد، وعُض ــنٍي َعُض ــه وكلُّ ُمع ــّوُة ب ــميْت الق ــده، فُس ــوٰى بعُض ــّا يق ــاَن إن ألّن اإلنس
ــد  ــاِء. بي ــن الدع ــِع م ــذا املقط ــُر يف ه ــُه األظه ــذا الوج ــه. وه ــاُره وأعواُن ــِل أنص الرج
ــٰى الرابــع عُضــد  ــا، فاملعن أّن الــدالالِت األخــرٰى قــد ُتنافــس هــذا الوجــه يف وجاهتِه
الطريــِق: ناحيتــُه، وناحيــُة اإلمــاِم: منهجــُه الــذي هيــأُه اهللُ تعــاىٰل للنهــوِض بــه، وقــوُة 
ــوَن  ــد أن يك ــه، بع ــاَس إلي ــتقطُب الن ــالمُته، تس ــه وس ــُه وابانُت ــِج ووضوُح ــذا املنه ه
حُماطــًا بقــّوٍة حتمــي الداخلــني إليــه كــا حتمــي الصفائــُح شــفَر احلــوِض، وكــا حتمــي 
الُعضادتــان البــاَب، ليســهَل الدخــوُل مــن خاللـِـه. كــا هــو املعنــٰى اخلامس والســادس.
ــذي  ــع، وال ــجُر أْي ُيقط ــا الش ــد هب ــي يعّض ــُة الت ــو اآلل ــابع، فه ــٰى الس ــا املعن أّم

ــأيت: ــا ي ــٰى م ــذا املعن ــن ه ــًا م ــِس تأويلي ــرُب إىٰل النف يت
ــا  ــُد هب ــي يعِض ــه الت ــالِم وقوتِ ــيَف اإلس ــّوي اهللُ س ــأْن ُيق ــو ب ــاَم Q يدع إّن اإلم
ــد ال  ــورًا، ق ــًا وج ــأ األرَض ظل ــن م ــا، ألّن م ــي ُيقيمه ــِة الت ــِة اإلهلي ــوُم الدول خص
ُيــدي معــه أيُّ يشٍء أحيانــًا إاّل القــّوة التــي تقتلعــه مــن جــذورِه، وجتتُثــه مــن ُأصوله، 

ــَف اهللُ تعــاىٰل اإلمــاَم املهــديَّ Q بإقامتــه. حتــٰى ُيقــاَم العــدُل والِقســُط الــذي كّل
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ويشــُر اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســني Q إىٰل رضٍب آخــَر مــن أرضِب أدعيتــِه، حلفيــده 
ــاين  ــن مع ــدك(، وم ــدده بجن ــك وأم ــره بمالئكت ــه )وأن ــديِّ Q بقول ــاِم امله اإلم

)النــر( الــذي نتأولــه يف هــذا القــول مــا يــأيت)77(:
1 - النُّر: إعانُة املظلوِم، نَره عٰى عدّوِه ينُره نرًا.

2 - النُرُة: ُحسُن املعونِة.
3 - النُّر: انتر الرجُل إذا امتنَع من ظاملِه.

4 - االنتصاُر: االنتقاُم، واالستنصاُر: استمداُد النِّر.
ــِة، والنــوارص مــن الشــعاب مــا جــاء مــن  ــوارُص: جمــاري املــاِء إىٰل األودي 5 - النّ

مــكان بعيــد إىٰل الــوادي، فنــر ســيل الــوادي.
6 - النّرُة: املطرُة الّتامُة، وُنِرْت البالُد إذا ُمطِرْت.

( ُتّســّوُغ  إّن هــذه البســطَة املعرفيــَة التــي أمّدنــا هبــا لســاُن العــرِب للجــذر )َنــَرَ
لنــا تأويــَل ُمــراِد اإلمــاِم Q يف دعائــِه، مــن خــالل عقــِد ِصلــٍة معرفيــٍة بــني لفظتــي 
ــِة  ــُر املالئك ــدها ن ــُة األوىٰل ُيّس ــاين األربع ــك(، فاملع ــره بمالئكت ــاء )وان ع الدُّ
ــِه  ــن أعدائ ــَم م ــٰى ينتق ــِه، حت ــن أصحاب ــه وع ــِم عن ــِع الظل ــدّوِه ودف ــٰى ع ــاِم ع لإلم
ويمتنــَع منهــم، وهــذا يعنــي فيــا يعنيــه - كــا مــّر مــن قبــل - إّن اإلمــام Q ســُيواجه 
أعــداًء وخصومــًا ومناوئــني يكيــدون لــه، وحياربونــه - كــا هــو شــأُن الســفياين -، 
ويشــتبكون مــع جيوشــه يف معــارك شــديدة، يمــّده اهللُ تعــاىٰل بعدهــا بالنّــِر املبــني.
ــا  ــاىٰل، ولكنّن ــِم اهللِ تع ــك يف عل ــام Q فذل ــِة لإلم ــُر املالئك ــون ن ــف يك ــا كي أّم
ــدٍر  ــِة ب ــّي N يف معرك ــة للنب ــاندِة املالئك ــالِل مس ــن خ ــك م ــّدَر ذل ــتطيُع أن نق نس
واخلنــدِق وُحنــني)78( فقــد قاتلــْت مــع املســلمني يــوم بــدٍر وكان عدُدهــم مخســَة آالٍف 
 Q ِّنزلــوا عــٰى خيــٍل ُبلــق وعليهــم عائــُم صفــر)79(. ولعــلَّ ُنــرة اإلمــاِم املهــدي
تكــون عــٰى هــذا النحــو، ألّن والدَتــه وغيبَتــه وظهــوَره مــن املعاجــِز الكــرٰى، وقتــاُل 
ه اهلل تعــاىٰل بــه مــن  املالئكــِة معــه ســيكون معجــزًة ربانيــًة تنخــرُط يف مجلــِة مــا يمــدُّ
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معاجــَز. والــذي ُيرّجــُح هــذا التوجيــَه مــا ورد عــن اإلمــاِم الباقــِر Q: »إّن املالئكــة 
الذيــن نــروا حممــدًا N يــوم بــدٍر يف األرِض مــا صعــدوا بعــُد وال يصعــدون حتــٰى 
ينــروا صاحــَب هــذا األمــِر وهــم مخســُة آالٍف«)80(. واســتنادًا إىٰل هــذا صــار النــُر 
الــذي يدعــو بــه اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســني Q لإلمــام املهــدّي Q هــو نــُر هــؤالِء 
املالئكــِة الذيــن يعــرُف هــو Q مهمتهــم يف األرض مــن يــوم نزوهلــم يف يــوِم بــدٍر إىٰل 

يــوِم يشــدون أزره وينرونــه مقاتلــني.
ومــا قدمنــاه اآلن ليــس قطعيــًا، إذ قــد يكــون نــُر املالئكــِة لإلمــام Q مــن دون 
ــن  ــوِس م ــنِي النف ــِب، ومتك ــِة يف القل ــثِّ الُطمأنين ــِر، وب ــداِد بالن ــا باإلم ــاٍل وإّن قت
ــِر  ــه ســيقوُد إىٰل النّ الّثبــات ومقارعــِة العــدوِّ مــن دون َخــَوٍر أو ضعــٍف، وهــذا كلُّ
ــُل هــذه املهمــة، َنََضــْت هبــا املالئكــُة يف  ــه اإلمــام الســّجاُد Q، ومث الــذي يدعــو ب
ــوِس  ــِب يف نف ع ــارِة الرُّ ــوا بإث ــّا تكّفل ــاِل، وإن ــرتكوا يف القت ــني، إذ مل يش ــِة ُحن معرك
املرشكــني، وتقويــِة قلــوِب املســلمني الذيــن انزمــوا أوالً ثــم أنــزل اهلل تعــاىٰل ســكينَته 
ــَزَل  نْ

َ
ــنِي األعــداِء ونــِر املســلمني، قــال تعــاىٰل: ﴿َوأ ــزَل املالئكــَة لتجب عليهــم، وأن

ُجُنــوداً لـَـْم تََروْهــا﴾ )التوبــة: 26(.
وإذا أخذنــا هبــذا التوجيــِه، فيكــون املقطــُع اآلخــُر مــن الدعــاء )وامــدده بجندك(، 
ــَد ُهــُم الذيــن ُيقاتلــون مــع اإلمــام Q، ويكــوُن املالئكــُة  يــدلُّ عــٰى أنَّ هــؤالء اجلن

ُرُســَل الُطمأنينــِة والّثبــاِت وشــدِّ األزِر وتقويــِة القلــوِب.
بقــَي أْن ُنشــَر إىٰل أمــٍر نحســبُه عــٰى قــدٍر مــن األمهيــة هنــا. وهــو إّن ملــكًا واحــدًا 
ــِة  ــو بصيغ ــنِي Q يدع ــُن احلس ــيُّ ب ــاُم ع ــدي Q، واإلم ــام امله ــرِة اإلم ــي لن يكف

اجلمــِع )واملالئكــة واجلنــد(. فكيــف ُيوّجــُه هــذا؟
هنا نقول:

ــن  ــاىٰل م ــن اهللِ تع ــول م ــديِّ Q مكف ــاِم امله ــَر اإلم ــم أّن ن ــاَم Q يعل إّن اإلم
ــُم أّن اهللَ  ــه Q يعل ــاُه، ولكنّ ــذي رأين ــِو ال ــٰى النح ــِد ع ــِة واجلن ــوِن املالئك ــالِل ع خ
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تعــاىٰل يريــُد مــن اإلنســان أْن يأخــَذ باألســباِب، فاإلمــاُم يقاتــُل بجنــدِه حتــٰى يكــوَن 
ــم  ــم بوصِفه ــم وقدَره ــك منزلَته ــَع بذل ــه، لرف ــِد أصحاب ــٰى ي ــاىٰل ع ــُر اهللِ تع ن

ــابقًا. ــه س ــارة إلي ــّرت اإلش ــا م ــي N ك ــدي النب ــني ي ــن ب ــن كاملجاهدي جماهدي
ــراَد  ــو أّن امل ــه، وه ــا عن ــيَح بوجهن ــا أْن نش ــس بمقدورن ــَر، لي ــًا آخ ــّن توجيه ولك
باجلنــِد يف دعــاِء اإلمــاِم هــم أصحاُبــه الذيــن ينتظــرون ظهــوَره وهــم القــادُة الثالثائــة 
وثالثــة عــرش، أو مــن يلحــق هبــم بعــد مــن املنارصيــن، فيكونــون جنــدًا هلل تعــاىٰل عٰى 
ســبيل املجــاز العقــي، كــا يف احلديــِث النبــوِي »يــا خيــَل اهللِ اركبــي«)81( ففيــه ُنســبت 
ــاِم  ــاِب اإلم ــِف أصح ــن توصي ــَع م ــال مان ــذا ف ــتنادًا إىٰل ه ــاىٰل. واس ــُل إىٰل اهلل تع اخلي
ــكلِّ مســلم  ــًا ل ــرًا يف النفــوِس، وترغيب ــُر تأث ــِد اهلل تعــاىٰل، وهــذا أكث ــِم Q بجن القائ
ــاِر  ــدِة االنتظ ــًة لعقي ــوالً. وتقوي ــوِر جمه ــُن الظه ــا دام زم ــؤالِء م ــن ه ــون م ألْن يك
التــي تشــدُّ املســلَم إىٰل دينــه متامــًا، ألّنــه ينتظــُر ظهــوَر إمامــِه، ومــن هنــا يكــون دعــاُء 
اإلمــام Q وســيلًة لتقويــِم النّفــِس، ومتتــنِي العقيــدِة، وجماهبــِة مــن يقــوُل بغــِر هــذا 

.Q بدعــاء اإلمــام
أّمــا قولــه Q: »وأقــم بــه كتاَبــك وحــدوَدك ورشائَعــك«، فينطــوي عــٰى مضامــنَي 
ــا معــاين اجلــذر )قــوم( عــٰى الوصــوِل إليهــا. جــاء يف لســان العــرب  ــٍة، ُتعينن تأويلي

حتــت اجلــذر )قــوم( هــذه املعــاين)82(:
1 - القياُم: املحافظُة واإلصالُح.

2 - القياُم: الوثوُق والثباُت.
3 - القياُم: العزُم.

4 - القياُم: نقيُض اجللوِس.
5 - القياُم: املتمّسُك بالدين الثابُت عليه، القائُم به.

6 - القياُم: املثوُل والنصُب: ضد الُقعوِد.
إّن هــذه الــدالالِت املعرفيــِة تكشــُف لنــا عــن مضامــني دعــاِء اإلمــام Q يف هــذا 
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ــًا  ــه مصلح ــًا علي ــرآن ثابت ــكًا بالق ــاَم ُمتمّس ــَل اإلم ــاىٰل أْن يع ــو اهللَ تع ــزء، إْذ يدع اجل
ــذا  ــاىٰل. وهب ــا اهللُ تع ــا يريُده ــع، ك ــدوِد والرشائ ــًا للح ــاٍت، مقي ــزٍم وثب ــن بع للّدي
يكشــُف اإلمــام Q مــا يمكــُن أْن يكــون عليــه النــاُس، حينــا يظهــُر اإلمــام املهــديُّ 
ــوهبا  ــا يش ــاىٰل، وإّن ــا اهلل تع ــا يريُده ــن ك ــُع مل تك ــدوُد والرشائ ــاُب واحل Q، فالكت
التحرُيــف والتغيــُر والبعــُد عــن اإلســالم احلقيقــي، وظهــوُر اإلمــام قمــنٌي بتحقيــِق 

العــدِل اإلهلــّي.
ــٍب، أّن  ــن دون ري ــت م ــة، ُتثب ــوم عرف ــِو يف ي ــذا النح ــٰى ه ــاِم Q ع ــوَة اإلم إّن دع
الكتــاَب واحلــدوَد ُعّطلــْت يف زمانــِه، وســُتعّطُل بعــد ذلــك حتــٰى يظهــَر املنتظــُر املوعوُد 
ــٍة إىٰل  ــُح بحاج ــه األرُض، إْذ ُتصب ــتكوُن علي ــذي س ــوُر ال ــُم واجل ــو الظل ــذا ه Q وه

.Q القســِط والعــدِل حتــٰى تســتقيَم، وهــذا مــا ســيتكفُل بــه اإلمــام املهــدي
ثــم يــأيت املقطــُع األخــُر مــن دعــاِء اإلمــاِم Q يف يــوِم عرفــة، إْذ يقــوُل: »وأحيــي 
بــه مــا أماتــه الظاملــون مــن معــاملِ دينــَك، واجــُل بــه صــدأ اجلــوِر عــن طريقتـِـك وابــْن 
بــه الظــالَم عــن ســبيِلك، وأزْل بــه الناكبــني عــن طريِقــك، واحمــْق بــه بغــاَة قصــِدك 
عوجــًا، وألــْن جانَبــه ألولياِئــك، وابســْط يــَده عــٰى أعداِئــك وهــْب لنــا رأفتــَه ورمحتَه 

وتعّطَفــه وحتنُّنــه«)83(.
إّن دعــوَة اإلمــاِم Q بــأْن حُييــي اهللُ تعــاىٰل بالقائــِم Q مــا أماتــه الظاملــون مــن معاملِ 
ــاَر الّديــن )املعــامل:  ــًا، وأمــاَت الظاملــون آث ــِه، يعنــي أّن هــذا األمــَر قــد وقــَع حّق دين
اآلثــار( وكأّنــم يريــدون اقتــالَع جــذورِه، ألّن مــن ُيميــت اآلثــاَر، ال ُيبقــي للنــاِس 
مــا يســتدلون بــه عــٰى صّحــِة نجهــم، ولذلــك كانــْت الدعــوُة إلحيــاِء معــاملِ الديــِن 
أوالً، حتــٰى يتبــنّيَ النــاُس الّســبيَل الــذي يقوُدهــم إىٰل النجــاِة. وترتبــُط هبــذه الدعــوِة 
الدعــوُة األخــرٰى التــي تقتفــي أثَرهــا، إْذ كان الظلــُم وجمــاوزُة حــدوِد مــا ُيريــدُه اهلل 
ــِق اهلل تعــاىٰل،  ــِح ســببًا يف تراكــِم اجلــوِر عــٰى طري ــُل عــن القصــِد الصحي تعــاىٰل واملي
ــه، حتــٰى يرتفــَع الظــالُم املحيــُط بســبيِل اهللِ تعــاىٰل  ودعــوُة اإلمــاِم Q برفــِع ذلــك كلِّ
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ــم،  ــاىٰل هل ــَق اهللِ تع ــتحقون حم ــن يس ــتقيِم، الذي ــن رصاِط اهللِ املس ــني ع ــِة اخلارج بإزال
ألّنــم يريــدون االعوجــاج لســبيلِه املســتقيِم.

إّن هــذا الــذي متنّــٰى اإلمــاُم Q زواَلــُه بدعوتــِه هــذه، هــو الظلــُم واجلَــوُر الــذي 
 Q َّتواتــرْت األحاديــُث النبويــُة وأحاديــُث أهــِل البيــِت بشــأنا، ألّن اإلمــاَم املهــدي

ســيزيُل الظلــَم واجلــوَر الــذي يمــأ األرَض، ويبســُط العــدَل عليهــا)84(.
ــًا إىٰل شــخِص اإلمــاِم القائــِم  ثــم خيتــُم اإلمــاُم Q هــذا املقطــَع مــن دعائــه ُملتفت
ــن  ــر مل ــَن الّتدب ــي حس ــا يعن ــنُي هن ــَك«)85(، واّلل ــه ألولياِئ ــْن جانَب ــه: »وأل Q بقول

ــوِة. ــذه الدع ــهادِة ه ــاىٰل بش ــاُء اهللِ تع ــم أولي ــِه وه ــن أصحاب ــم م يقوُده
ــي  ــا الت ــِة العلي ــن املرتب ــئ ع ــِم ُينب ــاِب القائ ــّجادي ألصح ــُف الس ــذا التوصي وه
حيَظــون هبــا، ألّن مــن يثبــُت عــٰى دينــه يف زمــِن الغيبــِة، يعنــي أّنــه مــن القّلــِة الذيــن 
انتقاهــم اهللُ تعــاىٰل هلــذه املهّمــِة الربانّيــِة، يقــوُل النّبــُي N: »... والــذي بعثنــي باحلــّق 
بشــرًا، إّن الثابتــني عــٰى القــوِل بــه يف زمــاِن غيبتــِه ألعــزُّ مــن الكريــِت األمحــِر«)86(، 
ولــنِي جانــِب اإلمــاِم Q هنــا، هــو رمحــة مــن اهللِ تعــاىٰل هبــؤالء األصحــاِب، فيكــون 
ــٍة ِمــَن اهللِ نِلْــَت لَُهــْم َولـَـْو  كجــّده N الــذي وصفــه القــرآن الكريــم: ﴿فَبِمــا رَْحَ
ــوا ِمــْن َحْولـِـَك فَاْعــُف َعنُْهــْم َواْســَتْغفِْر لَُهــْم  ــا َغلِيــَظ الَْقلـْـِب اَلنَْفضُّ ُكنـْـَت َفظًّ
ِــَن﴾ )آل  ــبُّ الُمَتَوّكِ ٰ اهللِ إِنَّ اهلَل ُيِ ْ َعَ ــَوكَّ ــَت َفَت ــإِذا َعَزْم ــرِ فَ ْم

َ
ــاوِرُْهْم ِف اْل وَش

 ،Q ــُن احلســنِي ــه اإلمــام عــيُّ ب ــنَي الــذي دعــا ب ــُل هــذا الل عمــران: 159(، ويقاب
َبْســٌط ليــِد اإلمــام Q عــٰى أعــداِء اهللِ تعــاىٰل. فمنهــاُج اإلمــاِم القائــِم Q هــو منهــُج 

اهللِ تعــاىٰل ومــن ُيعــادي اإلمــام Q يكــون عــدوًا هلل تعــاىٰل.
ثــّم يــأيت املقطــُع األخــُر مــن دعــاِء اإلمــاِم عــّي بــِن احلســني Q الســابِق، وهــو 
ــِه واملدافعــِة  ــا لــه ســامعني مطيعــني، ويف رضــاُه ســاعني، وإىٰل نرت ــه: »واجعلن قوُل
عنــه ُمكنفــني، وإليــك وإىٰل رســولك - صلواتــك اّللهــم عليــه وآلــه - ُمتقّربــني«)87(.
إنَّ هــذا املقطــَع مــن دعــاِء اإلمــام Q يســتدعي أْن نطيــَل النظــَر فيــه بأنــاٍة وروّيــٍة، 

Q
ن 

سي
لح

ِن ا
يِّ ب

عل
ِم 

ما
اإل

ثِ 
دي

حا
ي أ

 ف
 Q

ي 
هد

لم
م ا

ما
اإل



299

ألّنــه ُيالمــُس قضّيــًة عــٰى قــدٍر مــن األمهّيــِة - وكلُّ كالِم اإلمــاِم Q مهــمٌّ - جــاءْت 
يف إطــاِر الدعــاِء، فاإلمــاُم Q يدعــو أْن يعَلــُه اهللُ تعــاىٰل ومــن معــه ســامعني مطيعــني 

حلفيــده اإلمــام Q، فكيــف نتــأّوُل هــذا الــكالَم؟
إّن اإلمــام Q يشــُر هنــا إىٰل )الّرجعــة( التــي يعــوُد فيهــا قوٌم مــن األمــواِت إىٰل دار 
الدنيــا ليقتــّص املظلومــون مــن الظاملــني، يف دولــِة العــدِل اإلهلــيِّ التــي ُيقيمهــا، وهذا 
واضــٌح مــن ظاهــر نــصِّ الدعــاِء، ولكنّنــا ســنتأمل قــول اإلمــام Q هــذا بــا ُيعطينــا 
 K ــِت ــه القــول إىٰل الرجعــِة)88(. وأئمــُة أهــِل البي ــا بتوجي التصــّور الــذي ســمح لن
هــم أهــُل الرجعــِة، واإلمــام يدعــو اهلل تعــاىٰل أن يرزقهــم الســمع والطاعــة لإلمــام 

املهــدي Q، ودعــاء اإلمــام هــذا يمكــُن أن يوّجــه إىٰل جهتــنِي، ومهــا:
األُوىٰل: إّن مــراَد اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســنِي Q بالّســمِع والطاعــِة لإلمــاِم املهــديِّ 
Q هنــا، يعنــي أّن اهللَ تعــاىٰل شــاَء أْن تكــوَن نايــُة الدنيــا بدولتــِه املوعــودِة، والّســمُع 
والطاعــُة امتثــاٌل هلــذه املشــيئِة، ألّن منهــَج أهــِل البيــِت K واحــٌد يف طاعتهــم، فهــم 
K يــَرون بأعينهــم فضــَل اهلِل تعــاىٰل عــٰى اخللــِق بتحقيــِق العــدِل يف تلــك الدولــِة، 
فيكــون الســمُع والطاعــُة الرضــا املطلــَق بــا ينهــُض بــه اإلمــاُم املهــديُّ Q يف دولتــِه 
ــذِه  ــاَء هب ــإّن الدع ــرٰى ف ــٍة أخ ــن جه ــٍة وم ــن جه ــذا م ــا -، ه ــا أرشن ــودِة - ك املوع
ــُده أهــُل البيــِت K مــن  الكلــاِت، يعنــي الدعــاَء بتعجيــِل الفــرِج لتحقيــِق مــا ُيري

.Q قيــام قائمهــم
ــَم املســلمنَي هــذا النَّمــِط  ــة: ويف هــذه اجلهــِة يكــوُن مــراُد اإلمــاِم Q، تعلي الثانّي
مــن الدعــاِء لرّســَخ يف نفوِســهم اإليــاَن املطلــَق بغيبــِة اإلمــاِم املهــدّي Q وظهــوِره، 
ــوٌم  ــو معل ــا ه ــذا - ك ــواِء، وه ــٰى السَّ ــوره ع ــِه وظه ــه يف غيبت ــِة ل ــوِب الطاع ووج
ــدِة  ــاٌن للعقي ــادٌة وبي ــي عب ــِه، فه ــنِي Q يف أدعيت ــِن احلس ــّي ب ــاِم ع ــُج اإلم - منه
ــو،  ــذا النح ــٰى ه ــرِة ع ــه األخ ــاُء يف أجزائ ــار الدع ــا س ــن هن ــِة. وم ــالمّيِة احلّق اإلس
ــن  ــه م ــذا كّل ــه، وه ــُة عن ــدي Q، واملدافع ــام امله ــا اإلم ــعُي يف رض ــُث الّس ــن حي م
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 Q كــا خُيــُر بــه اإلمــاُم عــيُّ بــن احلســني N أجــِل رضــا اهللِ تعــاىٰل ورضــا رســولِه
ــُق فيــه الدعــاُء هــو دار الدنيــا فقــط، ألّنــا  مــن خــالل دعائــه. وامليــداُن الــذي يتحقَّ
هــي التــي ستشــهُد قيــام دولــَة اإلمــام املهــدي Q، واســتنادا إىٰل هــذا، صــار واضحــًا 
أّن اإلمــام عــّي بــن احلســني Q خيــّص )الرجعــة( يف هــذا املقطــِع مــن دعائــِه، وهنــا 
ــٍة )الرجعــة(، يضــاُف إىٰل  ُنمســُك بدليــٍل معــريفٍّ مأخــوٍذ مــن كالِم اإلمــاِم Q لقضّي

مــا وصــَل إلينــا مــن روايــاٍت متواتــرٍة عنهــا.
وثمــة إشــارة ال بــّد مــن الوقــوِف عندهــا، وهــي حــرُص اإلمــاِم عــّي بــن احلســني 
Q عــٰى تبصــِر املســلمنَي بشــؤوِن عقيدهتــم مــن خــالِل الّدعــاِء، حتــٰى يبــدو األمــُر 
يف ظاهــِره دعــاًء، وحيمــُل يف الوقــِت نفســِه مــا يريــُد اإلمــام Q بيانــه، مــن ثوابــِت 
ــلطُة  ــْت الس ــا، إْذ كان ــاش فيه ــي ع ــَة الت ــُب احلقب ــلوُب يناس ــذا األس ــدِة، وه العقي
األُموّيــُة تراقــب مــا يقــوُل ومــا يفعــُل وهنــا ال يشــّك شــاكٌّ بــا يســمُع، ألّن مــن حــقِّ 

اإلمــاِم Q أن يدعــو ويناجــي رّبــه بــا يشــاء. 
:Q كلماٌت ق�ساٌر يف الإمام املهدي

خــّص اإلمــاُم عيُّ بــُن احلســنِي Q، اإلمــاَم املهــدي Q ببعــِض الكلــاِت القصرِة 
ــراُه اإلمــاُم مناســبًا لبســِط فكــرٍة  املكّثفــِة التــي حتمــُل فكــرًة أو تعــّرُ عــن موقــٍف ي
تتنــاول وجهــًا مــن وجــوِه تبصــِر املســلمني بعقيــدِة اإلمــام املهــدي Q، واإليــاُز يف 
الغالــِب يــأيت لبيــاِن أمــٍر حاســٍم ال حيتــاُج إىٰل إطالــٍة، وســنقُف فيــا يــأيت عنــد بعــِض 

تلــك الكلــاِت:
ــِف  ــر أل ــاه اهللُ أَج ــا، أعط ــِة قائمن ــا يف غيب ــٰى واليتن ــَت ع ــن ثب ــال Q: »م 1 - ق

ــٍد«)89(. ــدِر وُأُح ــهداِء ب ــل ش ــهيٍد مث ش
إّن الثبــاَت عــٰى الواليــِة الــذي ُيشــر إليــه اإلمــاُم Q، يعنــي عــدم تــّرب الشــكِّ 
إىٰل النفــوِس بغيبــِة اإلمــاِم Q لطوهلــا، ألّن هــذا يقــوُد إىٰل الّشــّك بــأّن اهللَ تعــاىٰل خُيــي 
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األرَض مــن حّجــٍة، وهــذا أمــٌر خُيالــُف ثوابــَت العقيــدِة اإلســالمّيِة احلّقــِة، فقــد ورد 
ــٍم هللِ  ــن قائ ــو األرُض م ــاٍد: »ال ختل ــِن زي ــل ب ــال لكمي ــه ق ــيٍّ Q أّن ــام ع ــن اإلم ع
بحّجــٍة. إمــا ظاهــرًا مشــهورًا، أو خائفــًا مغمــورًا، لئــال تبطــُل ُحجــُج اهللِ وبّيناُتــُه«)90( 
لــذا صــار األجــُر الــذي ُيكتــُب للثابــِت عــٰى الواليــِة هبــذا احلجــِم العظيــم. ولعــّل 
اختيــاَر اإلمــاِم Q ألجــِر شــهداِء بــدٍر وُأُحــٍد فيــه تذكــٌر للمســلمني بمنزلــة أولئــك 
الّشــهداِء، فضــاًل عــّا فيــه مــن بيــاٍن واضــٍح لثبــاِت شــهداِء املعركتــنِي عــٰى عقيدهتــم 

وهــم يواجهــون املــوَت يف بدايــاِت اإلســالِم)91(.
2 - وقــال Q: »ال خيــرج واحــٌد منّــا قبــَل خــروِج القائــِم Q إاّل كان مثلــه مثــل 
فــرٍخ طــاَر مــن وكــرِه، قبــل أْن يســتوي جناحــاُه، فأخــذه الصبيــاُن فعبثــوا بــه«)92(. 

وهــذا القــوُل يبســُط أمامنــا قضايــا عقائديــًة، ُنجمُلهــا فيــام يــأيت:
ــدًا،  ــاه زي ــه أخ ــَر ب ــه Q وأخ ــن أبي ــُر Q ع ــاُم الباق ــوَل رواُه اإلم ــذا الق إّن ه
ــل  ــه األســباُب، فمــْن خيــرُج قب ــر اهللِ تعــاىٰل، بعــد أْن تكتمــَل ل فاخلــروُج يكــوُن بأِم
ذلــك يكــون حاُلــه كحــاِل الطائــِر املشــاِر إليــِه، مــن حيــُث فشــُل اخلــروِج مــن جهــٍة، 
والنهايــُة املوجعــُة ملــن خيــرُج مــن جهــٍة أخــرٰى. واإلمــاُم هبــذا احلديــِث ُييــُب أخــاه 
زيــدًا الشــهيَد Q بحديــِث أبيــِه Q، بعــد أْن أراَد منــه زيــٌد Q اخلروَج عــٰى األموينِي 
لكثــرِة األنصــاِر. وهــذا التوجيــُه مــن اإلمــاِم Q ينطبــُق عــٰى األئمــِة املعصومــني مــن 
ــاِء واإلخــواِن. واســتنادًا إىٰل هــذا مل  ــِت K، وال يشــمُل غَرهــم مــن األبن أهــِل البي
خيــرْج أيُّ إمــاٍم مــن أئمــِة أهــِل البيــِت ثائــرًا بعــد احلســني Q، عــٰى الّرغــِم مــن كثــرِة 
مــا وقــَع عليهــم مــن حيــٍف، ألّن أمــَر اخلــروِج بأمــِر اهللِ تعــاىٰل، ومــن هنــا شــّددوا 

K عــٰى الّدعــاِء بتعجيــِل الفــرِج)93(.
وثمــَة أمــٌر آخــر ينطــوي عليــه قــوُل اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســنِي Q هــذا، وهــو أّن 
املســلمني يف عــرِه يعلمــون بالغيبــِة ومــا يــري مــن حــوادَث مّتصلــة هبــا، ويعلمون 
أّن زمانــا بعيــٌد عنهــم وال ُيدركونــه، فصــاَر كالُم اإلمــاِم Q موّجهــًا إليهــم وإىٰل مــن 
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ــِم Q، وّكَل  ــاِم القائ ــُر اإلم ــاء ع ــٰى إذا ج ــِة. حت ــاِن الالحق ــم يف األزم ــأيت بعده ي
أمــَر خروجــِه إىٰل اهللِ تعــاىٰل.

واســتنادًا إىٰل هــذا الــذي بينـّـاه، صــاَر خــروُج أيٍّ مــن أبنــاِء األئمــِة وإخوانــم فيــا 
بعــد ال صلــَة لــه بحديــِث اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســنِي Q. ألّنــه خــّص بــه املعصومــني 

Q، ليكــون عــدُم اخلــروِج وجهــًا مــن وجــوِه االنتظــاِر املأمــوِر بــه كــا مــّر بنــا.
ــَل  ــًة، وجع ــيعتنا العاه ــن ش ــاىٰل ع ــَب اهلل تع ــا أذه ــام قائُمن ــال Q: »إذا ق 3 - وق
جــِل منهــم قــوَة أربعــني رجــاًل، ويكونــون  ــِد، وجعــَل قــوَة الرِّ ــِر احلدي قلوهَبــم كُزَب

ــناَمها«)94(. ــكاَم األرِض وس ح
إّن أّوَل مــا ينبغــي أْن نقــَف عنــده مــن قــوِل اإلمــاِم Q مجلــُة )قــاَم قائُمنــا( فهــي 
، وللوقــوِف عــٰى معنــٰى القيــاِم يف اّللغــِة، الــذي صــار علــًا  اجلملــُة املركزيــُة يف النــصِّ
للداللــِة عــٰى اإلمــام املهــديِّ Q، وهنــا ُيعطينــا املعجــُم العــريبُّ املعــايَن اآلتيــَة للجذِر 

)قوم()95(:
1 - القياُم: الوقوُف والّثباُت.

2 - القياُم: املحافظُة واإلصالُح.
3 - القيام: العزُم.

4 - القائُم: الذي ثبَت عنده احلُق، أْي ثبَت ومل يرْح.
ــٰى  ــُت ع ــُف الثاب ــو الواق ــِم ه ــٰى القائ ــوُن معن ــاين، يك ــذه املع ــِة ه ــن مالحظ وم
ــداُق  ــديُّ Q، املص ــاُم امله ــالِح، واإلم ــٰى اإلص ــازُم ع ــه، والع ــُظ علي ــقِّ واملحاف احل
(، املحافــُظ  الرئيــُس هلــذه الــدالالِت، فهــو الواقــُف الثابــُت عــٰى أمــِر اهللِ )عــزَّ وجــلَّ
عليــه. ألّنــه ويُل اإلمامــَة بعــد أبيــه Q ونــَض هبــا، وهــذه مــن معــاين )القائــِم( عــٰى 
ــٍر  ــن أيب جعف ــي، ع ــَد اجلُعف ــن يزي ــِر ب ــْن جاب ــِت K فع ــُل البي ــُده أه ــا يري ــِق م وف
Q قــال: ُســئَل عــن القائــِم Q فــرب بيــدِه عــٰى أيب عبــداهلل Q فقــال: هــذا واهللِ 
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ــداهلل  ــُت عــٰى أيب عب ــو جعفــر Q دخل ــَض أب ــا ُقب ــال عنبســُة: فل ــٍد، ق ــُم آِل حمّم قائ
Q فأخرُتــُه بذلــك، فقــال صــدق جابــٌر، ثــم قــال: لعّلكــم َتــَرْوَن أْن ليــس كلُّ إمــاٍم 
هــو القائــُم بعــد اإلمــاِم الــذي كان قبلــه)96(، واســتنادًا إىٰل هــذه املعــاين كلِّهــا فقيــاُم 
القائــِم يعنــي النهــوَض لتحقيــِق الــدالالِت املشــاِر إليهــا، وهــذا يســنده اهللُ تعــاىٰل ملــْن 
ينهــُض مــع القائــِم Q وهــذه األمــوُر ذكرهــا اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســنِي Q يف قولــه 

الســابِق، وهــي:
K اأّوًل: ذهاُب العاهِة عن �سيعِة اأهِل البيِت

ــادٍر عــٰى  ــُه غــَر ق ــُب اإلنســاَن فتجعُل ــي ُتصي ــَة الت ــي اآلف والعاهــُة يف اللغــِة تعن
ــن  ــم م ــِت K، ه ــِل البي ــيعِة أه ــراَد بش ــا أّن امل ــُح هن ــه، والراج ــراُد من ــا ُي ــاِز م إنج
يوّفقهــم اهللُ تعــاىٰل ملعــارصِة ظهــوِر اإلمــاِم Q، ويكوُنــون مــن املنتظريــَن الســائريَن 
ــم  ــن أعطته ــرش الذي ــة ع ــة وثالث ــاِم Q الثالثائ ــاًبُ اإلم ــم أصح ــِه، وه ــٰى نج ع
الروايــات صفــاٍت أخــرٰى - أرشنــا إىٰل بعضهــا فيــا مــّر مــن صفحــات البحــث -، 
ألّن أغلــَب اإلشــاراِت التــي وردْت عــن أصحــاِب اإلمــاِم وردْت بتوصيفهــم بأّنــم 
)أصحــاُب( اإلمــام Q. أمــا الذيــن ُيذهــُب اهللُ تعــاىٰل عنهــم العاهــَة، فهــم الشــيعُة 
الذيــن ســيكون هلــم شــأٌن يف دولــِة العــدِل اإلهلــّي التــي ُيقيمهــا اإلمــاُم Q. وهبــذا 
مّيــز اإلمــاُم Q بــني قــادة اإلمــام املهــدي Q وشــيعته الذيــن يشــهدون قيــام دولتــه. 
ــدها)97(،  ــاَر فُتفس ــزرَع والث ــُب ال ــي ُتصي ــَة الت ــِة اآلف ــراُد بالعاه ــون امل ــد يك وق
ــن  ــني زي ــن احلس ــي ب ــاِم ع ــِث اإلم ــا يف حدي ــاَر إليه ــة املش ــي أّن الرك ــذا يعن وه
ــال  ــد ُيق ــارِة. وق ــذه اإلش ــِق ه ــٰى وف ــا ع ــِض وجوِهه ــُق يف بع ــن Q، تتحّق العابدي
هنــا، أّن قــوَل اإلمــاِم Q، واضــُح الداللــِة عــٰى ذهــاِب العاهــِة عــن الشــيعِة، فكيــف 
تأّولنــاه بذهــاِب العاهــِة عــن الــزرِع، فنقــوُل: إّن هــذا واحــُد مــن األســاليِب العاليــِة 
يف اللغــِة العربيــِة وهــو أســلوُب املجــاِز. واإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســنِي Q مــن أربــاِب 
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ُه اإلمــاُم عــيُّ Q بقولــِه: »وإّنــا ألُمــراُء الــكالِم، وفينــا  الــكالِم الذيــن وصَفهــم جــدُّ
ــُه«)99(. ــْت غُصون ــا هتّدل ــُه، وعلين ــبْت عروُق تنّش

ثانيًا: تكوُن قلوُب ال�سيعِة كزبر احلديد
ــوًة يف  ــتدعي ق ــاِم Q، تس ــوِر اإلم ــَت ظه ــيعَة وق ــُر الش ــي تنتظ ــاَم الت إنَّ امله
النفــوِس ال تســمُح للضعــِف واخلــوِر بالتــّرِب إليهــا، وهــذا املعنــٰى داَر كثــرًا 
 ،K ــِت ــِل البي ــن أه ــا م ــْت إلين ــي وصل ــديِّ Q الت ــاِم امله ــِث اإلم يف أحادي
ــِد،  ــِر احلدي ــه: »... وُجعلــْت قلوَبكــم كُزَب فقــد ورد عــن اإلمــاِم الباقــِر Q قوُل
ــَة  ــَة الربانّي ــُث ُتظهــُر العناي ــاَل َفَلَقْتهــا«)100(، وهــذه األحادي ــو قذفتــم هبــا اجلب ل
ــِم Q، وتشــدُّ مــن عزيمتهــم وهــم ُيواجهــوَن أعــداَء  ــاِم القائ ــد قي بالشــيعِة عن
اإلمــاِم Q، ألّن اهللَ تعــاىٰل يريــُد أْن يتحّقــَق قيــاُم دولــِة العــدِل اإلهلــيِّ عــٰى وفــِق 
مــا تقتضيــِه األســباِب الطبيعّيــِة، ويف مقّدمــِة تلــك األســباِب ثبــاُت قلــوِب أتبــاِع 
اإلمــاِم Q وعــدِم اخلــوِف ممـّـا ُيواجُهُهــم مــن األعــداِء، ألّن هــذا كفيــٌل بتحقيــِق 

.Q ــه النــِر املوعــوِد ب
ثالثًا: يجعل اهلُل تعاىل قوَة اّلرجِل منهم قوَة اأربعني رجاًل.

وهــذا الوجــُه مــن وجــوِه القــوِة املاديــِة التــي هيُبهــا اهللُ تعــاىٰل ألصحــاِب اإلماِم 
Q، بعــد الوجــِه النفــيِّ لقّوهتــم يف النقطــِة الّســابقِة، وهــذه القــوُة ال تعنــي قــَوَة 
ــودِة  ــِة املحم ــن املبالغ ــذا رضٌب م ــّا ه ــوِص، وإّن ــدِد املخص ــاًل بالع ــنَي رج أربع
التــي جتّســُد القــوَة الكبــرَة التــي يمنُحهــا اهللُ تعــاىٰل ألصحــاِب اإلمــاِم Q. فهــي 
قــوٌة مطلقــٌة، واختــاَر اإلمــاُم Q العــدَد رمــزًا لإلطــالِق، كــا ُفــّر العــدُد ســبعني 
ــبْعَِن  ــْم َس ــَتْغفِْر لَُه ــْم إِْن تَْس ــَتْغفِْر لَُه ْو ال تَْس

َ
ــْم أ ــَتْغفِْر لَُه ــاىٰل: ﴿اْس ــِه تع يف قول

ُهــْم َكَفــُروا بـِـاهللِ َورَُســوِلِ َواهلُل ال َيْهــِدي  نَّ
َ
ةً فَلَــْن َيْغفِــَر اهلُل لَُهــْم ذلـِـَك بِأ َمــرَّ

الَْقــوَْم الْفاِســقَِن﴾ )التوبــة: 80(، رمــزًا لنفــيِّ الغفــراِن مجلــًة)101(.
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رابعًا: يكوُن اأ�سحاُب الإماِم Q حّكاَم الأر�ِش و�سناَمها.
ــِه أمــُر أصحــاِب اإلمــاِم  وهــذا اجلــزُء مــن قــوِل اإلمــاِم Q، يبــنّيُ مــا يــؤوُل إلي
Q، إْذ يكــوُن هلــم حكــُم األرِض قاطبــًة، لبســِط العــدِل فيهــا، وهــذا حتقيــٌق حلديــِث 
ــاَم  ــَي، األّي ــن تنق ــه: »ل ــَر Q في ــاَم املنتظ ــَده اإلم ــه حفي ــُر في ــذي يذك ــيِّ N ال النب
ــطًا  ــُأ األرَض ِقس ــي...، يم ــِل بيت ــن أه ــاًل م ــاىٰل رج ــَث اهلُل تع ــٰى يبع ــايَل حت واللي
وعــدالً كــا ُملِئــْت ظلــًا وجــورًا«)102(، واألرُض مُتــُأ ِقســطا وعــدالً يف دولــِة اإلمــاِم 
املهــديِّ Q التــي يتــوىّلٰ أصحاُبــه حكــَم األرِض فيهــا، فيكونــون يف املحــلِّ األرشِف 

ــٰى عنــه اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســني Q بالســنام. فيهــا الــذي كنّ
اخلامتة

بعــد هــذه الرحلــِة املعرفّيــِة يف أحاديــِث اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســنِي Q، نخلــُص إىٰل 
مجلــٍة مــن النتائــج، فضــاًل عــّا مــّر منهــا يف صفحــاِت البحــِث، ُنوُجزهــا فيــا يــأيت:

ــن  ــدالً م ــة( ب ــة الثانّي ــة األوىٰل( و)الغيب ــي )الغيب ــتعاُل مصطلح 1 - األَوىٰل اس
.Q ــِم ــاِم القائ ــي اإلم ــرٰى( لغيبت ــة الك ــرٰى( و)الغيب ــة الصغ ــي )الغيب مصطلح

ــِة أفضــَل مــن أهــِل كّل  ــُن احلســنِي Q أهــَل زمــاِن الغيب 2 - عــّد اإلمــاُم عــيُّ ب
ــا  ــتنادًا إىٰل م ــوَره، اس ــرون ظه ــدي Q وينتظ ــام امله ــِة اإلم ــوا بغيب ــم آمن ــان، ألّن زم

ــاهدًة منهــم. ــُة مش ــارْت الغيب ــة Q، وص ــِث األئم ــن أحادي ــَل إليهــم م وص
3 - جــاء ذكــُر اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســنِي Q لعالمــاِت الظهــوِر عاّمــًا، بعيــدًا عــن 
التفاصيــِل الدقيقــِة، وكان Q يكتفــي باإلشــاراِت املكّثفــِة املوجــزِة، التــي يمكــُن أن 

ُتفهــم عــٰى أكثــِر مــن وجــٍه.
 ،Q ِّــدي ــاِم امله ــاِة اإلم ــُد يف حي ــابقني تتجّس ــاِء الس ــِض األنبي ــنََن بع 4 - إّن ُس
يف غيبتيــِه األوىٰل والثانيــِة، مــن حيــُث طــوُل العمــِر، وخفــاُء الــوالدِة، واخلشــيُة مــن 
األعــداِء، والصــُر عــٰى مواجهــة حمـَـِن الديــِن، والرتّقــب واالنتظــار، وإعــداد العــّدِة 

.K ــِت ــِل البي ــرِة أه ــكًا بس ــداِء، متّس ــِة األع ملواجه
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5 - خلــص البحــُث إىٰل حتديــِد مركــِز دولِة اإلمــاِم املهــديِّ Q، وهو ظهــُر الكوفِة، 
وهــذا املوضــُع ُيغّطــي اآلن الكوفــَة بحدودهــا القديمِة والنجــَف وكربــالَء واحلرَة.

ــِر  ــني ومظاه ــِج والراه ــٰى احلج ــُد ع ــديُّ Q يعتم ــاُم امله ــُر اإلم ــا يظه 6 - حين
ــبيُلُه إىٰل  ــوُة س ــدوا، فالق ــإْن مل هيت ــداِء، ف ــاِع األع ــا إلقن ــأيت هب ــي ي ــاينِّ الت ــِد الرّب التأيي

ــا. ــود هب ــي املوع ــدِل اإلهل ــِة الع ــِط دول بس
7 - جعــَل اإلمــاُم عــيُّ بــُن احلســنِي Q الدعــاَء لإلمــاِم احلجــِة بِن احلســن وســيلًة 
ــه  ــاء حديُث ــة(، إْذ ج ــا )الرجع ــدِة، ومنه ــُل بالعقي ــي تتص ــا الت ــض القضاي ــِط بع لبس
.Q عنهــا دعــاًء وليــس إخبــارًا، وهــذا مــن الســاِت الفنّيــِة التــي تتمّيــُز هبــا أدعيتــه
ــن  ــن Q م ــن احلس ــة ب ــاء للحج ــني Q الدع ــن احلس ــي ب ــام ع ــل اإلم 8 - جع
ثوابــِت أدعيتــِه، كــي يفتــَح للمســلمني بابــًا مــن أبــواِب العبــادِة احلّقــِة، ألّن الدعــاَء 
ــَة يف النفــوِس، ويعــُل املســلَم يف  ــدَة املهدوّي ــُخ العقي ــه، يرّس عــٰى النحــِو املشــاِر إلي

ــِة االنتظــاِر املأمــوِر هبــا. حال
ــي  ــِث الت ــَض األحادي ــو أّن بع ــّم، وه ــٍر مه ــارِة إىٰل أم ــن اإلش ــّد م ــاِم الب ويف اخلت
ــام  ــِن أو لإلم ــاِم احلس ــوبًة لإلم ــرٰى منس ــادَر أخ ــِرُد يف مص ــد ت ــِث، ق ــّرْت يف البح م
ــٌد،  ــة Q، واح ــه األئم ــرتُف من ــذي يغ ــدَر ال ــن أّن املص ــذا آٍت م ــنِي L، وه احلس
ــن  ــاَر ع ــا أرادوا اإلخب ــِة، إذا م ــذه اجله ــن ه ــم م ــابِه يف أحاديثه ــُض الّتش ــأيت بع في

.Q ــِن ــِن احلس ــِة ب ــاِم احلج اإلم
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1. نج البالغة: 226/2.

2. بحار األنوار: ج2، ص194، ح5.

3. اإلمامة والتبرة 1 - 3.

4. كال الدين: 324.

5. ينظــر اإلمامــة والتبــرة: 17؛ الــكايف: 39/1؛ 

كــال الديــن: 432؛ الرســائل العــرش: 16.

6. ينظر اإلمامة والتبرة: 12.

7. م. ن 95.

8. اإلمامة والتبرة: 13.

9. رشح أصول الكايف: 6/ 258.

10. م. ن.

11. ينظر: مقدمة رشح أصول الكايف: 3/1.

261/2؛   :Q الرضــا  أخبــار  عيــون   .12

.192/2 االحتجــاج: 

13. الكايف: 368/1.

14. االحتجاج: 49/2.

15. ينظــر عــا كان مــن شــأن جعفــر الكــذاب يف: 

ــح: 2/  ــج واجلرائ ــن: 55؛ اخلرائ ــال الدي ك

.939

الناصــب:  إلــزام  320؛  الديــن:  كــال   .16

.407 الــورٰى  إعــالم  216/1؛ 

17. ينظر: لسان العرب )فهم(.

18. االحتجاج: 50/2.

ــل  ــمه، قي ــف يف اس ــر: اختل ــن بش ــذمل ب 19. ح

ــك  ــن رشي ــم ب ــل حذي ــذمل، وقي ــن ح ــر ب بش

ُيعــد مــن أصحــاب اإلمــام عــي بــن احلســني 

Q، وهــو الــذي نعــٰى احلســني Q ألهــل 

املدينــة بعــد نــزول أهــل البيــت قــرب املدينــة، 

ــوار:  ــار األن ــزان: 90، بح ــر األح ــر مث ينظ

147/45؛ ينابيــع املــوّدة: 93/3.

اخلرائــج  أيضــًا  وينظــر  444؛  الغيبــة:   .20

األنــوار:  بحــار  1155/2؛  واجلرائــح: 

.2 1 3 /5 2

ــلمي، مــن قبيلــة ُســليم، صحــايب،  21. عــوف السُّ

شــهد فتــح مكــة مــع النبــي N وافتخــر 

ــة  ــل راي ــلمي، حام ــرداس السُّ ــن م ــاس ب العب

ــه: ــوم بقول ــذا الي ــليم يف ه ــي ُس بن

 خفــاٌف وذكــواٌن وعــوٌف * * * ختاهلــم مصاعــَب 

راقــْت يف طروقتهــا كلفــا

 بمكــَة إذ جئنـــا كأّن لواَءنـــا عقــاٌب * * * أرادت 

بعــد حتليقهــا خطفـــا

 ينظر عن ترمجته وأخباره: اإلصابة: 618/4.

22. ثمــة توجيــه ذهــب إليــه الشــيخ عــي الكــوراين 

يف عــر الظهــور: 171، قــد ال نوافقــه عليــه.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

ط
ري

ك
 ال

ب
بي

 ح
م

ك
حا

ور 
كت

لد
ا



308

23. تكريــت: مدينــة غــريب دجلــة، هلــا قلعــة 

املــدن  مــن  وهــي  الشــّط،  عــٰى  حصينــة 

ــا  ــة، وذكره ــاد يف اجلاهلي ــكنتها أي ــة، س العتيق

ــل  ــني املوص ــا وب ــعارهم، بينه ــعراء يف أش الش

مراحــل، ينظــر معجــم مــا اســتعجم: 71/1؛ 

ــار:  ــروض املعط ــدان: 38/2؛ ال ــم البل معج

.132 /1

24. ينظــر صفــة جزيــرة العــرب: 47/1؛ املســالك 

واملالــك: 98.

25. الغيبة: 444.

عــر  يف  الكــوراين  عــي  الشــيخ  وصفــه   .26

ــام  ــوات اإلم ــام لق ــد الع ــور 38 بـــ القائ الظه

.Q املهــدي 

27. الغيبة: 444.

28. ينظــر كــال الديــن ومتــام النعمــة: 652؛ 

.271/2 اإلرشــاد: 

ــرة(، إذ  ــات كث ــور )صفح ــر الظه ــر ع 29. ينظ

ــق  ــا يتعل ــوراين كل م ــي الك ــيخ ع ــع الش مج

بظهــور اإلمــام ومــا يســبق ذلــك الظهــور ومــا 

ــروج  ــا خ ــرٰى، ومنه ــوادث ك ــن ح ــه م يرافق

ــر. ــك الع ــه يف ذل ــا يفعل ــفياين وم الس

بحــار  األوســط: 328/6؛  املعجــم  ينظــر   .30

.355/36 األنــوار: 

ــول يف  ــب الق ــد نس ــن: 322، وق ــال الدي 31. ك

مصــادر أخــرٰى إىٰل غــره مــن األئمــة )عليهــم 

ــة: 532. ــل اإلمام ــر دالئ ــالم(، ينظ الس

32. كال الدين: 322.

33. ينظــر علــل الرشائــع: 594/2؛ عيــون أخبــار 

219/2؛ ســعد الســعود: 37،   :Q الرضــا 

ــني. ــنة وثالث ــف س ــره كان أل ــه أن عم وفي

34. ينظر تفسر القرطبي: 333/13.

35. كال الدين: 322.

36. جممع البيان: 96/4.

37. ينظر بحار األنوار: 22/51.

38. كال الدين: 322.

39. تنظر تفاصيل ذلك يف امليزان: 18/16.

40. ينظر الغيبة: 110.

41. تفسر نور الثقلني: 486/1.

42. تفسر نور الثقلني: 486/1.

43. كال الدين: 322.

 :Q 44. اخلصــال 529؛ عيــون أخبــار الرضــا 

.192 /2

45. الكايف: 336/1.

46. كفايــة األثــر: 60؛ وينظــر ينابيــع املــودة: 
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النــص. 285/3 مــع زيــادة يف 

47. كال الدين: 322.

48. تنظــر تفاصيــل قصــة النبــي أيــوب Q يف جممع 

.363/8 البيان: 

49. ينظر علل الرشائع: 76/1.

50. كال الدين: 322.

بحــار  1156/3؛  واجلرائــح:  اخلرائــج   .51

.213/52 األنــوار: 

52. ينظر الغيبة: 337.

ــذا  ــرٰى هك ــادر أخ ــارة يف مص ــذه العب ــرد ه 53. ت

)املقعــدون مــن فرشــهم( وتنســب لإلمــام 

 Q ــني ــن احلس ــي ب ــام ع ــرة ولإلم ــي Q م ع

مــرة أخــرٰى، ينظــر: كــال الديــن: 654؛ 

الغيبــة: 314؛ املالحــم والفتــن: 375.

الزوائــد:  جممــع  73/4؛  أمحــد:  مســند   .54

 :Q 278/7؛ وينظــر عيــون أخبــار الرضــا

النــص. يف  اختــالف  مــع   218/1

55. ذهــب الشــيخ املجلــي يف بحــار األنــوار: 

ــث  ــة يف احلدي ــأن الغرب ــول ب 191/52إىٰل الق

النبــوي تعنــي القّلــة؛ وينظــر أيضــًا رشح 

.378/12 الــكايف:  أصــول 

ــه  56. أبــو خالــد الكابــي: ُأختلــف يف اســمه ولقب

وقيــل  )وردان(  اســمه  فقيــل  وأخبــاره، 

)كنكــر(، مــن أصحــاب اإلمــام عــي بــن 

احلســني Q، وقيــل مــن أصحــاب اإلمــام 

ــق، كان  ــول األول أوث ــّن الق ــر Q، ولك الباق

ثــم جلــأ  بــن احلنفيــة،  إىٰل حممــد  منقطعــا 

إىٰل اإلمــام عــي بــن احلســني Q يف حادثــة 

طريفــة. ينظــر عنــه: جامــع املقاصــد: 16/1؛ 

ــال  ــم رج ــرواة: 27/1، 147؛ معج ــع ال جام

.133/15 احلديــث: 

57. أمايل املفيد: 27/1.

58. مراصد االطالع: 1360/3.

59. بحار األنوار: 205/45.

60. مصباح املتهجد للشيخ الطويس: ص731.

61. ينظر: لسان العرب )طفف(.

62. بحــار األنــوار: 11/53-12؛ وينظــر مــا 

ــر  ــه ع ــوراين يف كتاب ــي الك ــيُخ ع ــُه الش كتب

ــة  ــذه القضّي ــث ه ــث بح ــور: 152، حي الظه

 Q ولكنـّـه مل يضــْع حــدودا ملركــز دولــة اإلمــام

ــا. ــاه هن ــذي تبنّين ــو ال ــٰى النح ع

63. بحار األنوار: ج53، ص181.

64. الصحيفة السجادية: 191.

65. ينظر لسان العرب )وزع(.
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66. ينظر لسان العرب )سلط(.

67. لسان العرب )فتح(.

68. م، ن )ير(.

69. أرشنــا إىٰل الســفياين هنــا مثــاًل، إْذ مل تــرد إشــارٌة 

إليــه يف هــذا اجلــزء مــن الدعــاء.

70. إعالم الورٰى: 194/2.

71. ينظر جممع البيان: 114/8.

72. ينظر امليزان: 267/16.

73. كال الدين: 317.

74. ينظر لسان العرب )أزر(.

75. الصحيفة السجادية: 191.

76. ينظر: لسان العرب )َعَضَد(.

77. ينظر لسان العرب )نر(.

البيــان:  جممــع  579/2؛  التبيــان:  ينظــر   .78

.3 8 0 /2

79. ينظر التبيان: 580/2.

80. نور الثقلني: 388/1.

ــث: 380/1؛  ــب احلدي ــق يف غري ــر الفائ 81. ينظ

بحــار  138/13؛  البالغــة:  نــج  رشح 

ــة  ــل قص ــر تفاصي ــوار: 176/61. وينظ األن

املعبــود: 164/7. احلديــث يف عــون 

82. ينظر لسان العرب )قوم(.

83. الصحيفة السجادية: 191.

ــل  ــه تفصي ــة: 456 وفي ــل اإلمام ــر دالئ 84. ينظ

ــا. ــره هن ــن ذك ــي ع ــذا يغن ــن ه ع

85. كال الدين: 288.

ــورٰى: 428؛  ــالم ال ــن: 323؛ إع ــال الدي 86. ك

بحــار األنــوار: 125/52.

87. كال الدين: 288.

ــا الكــرٰى  ــُة )الرجعــة( مــن القضاي 88. ُتعــدُّ قضي

عنــد اإلمامّيــة، وقــد قيــل عنهــا الكثــر، 

كثــرٌة،  ورســائُل  كتــٌب  فيهــا  وُأّلفــْت 

ــاىٰل  ــأّن اهلل تع ــة( ب ــرُة )الرجع ــُص فك وتتلّخ

ــُة  ــم األئم ــا ويف مقّدمته ــًا إىٰل الدني ــد أقوام ُيعي

)عليهــم الســالم( يف دولــة اإلمــام املهــدي 

Q ليقتّصــوا ممــن ظلمهــم، وهــؤالء أيضــًا 

ُيعيدهــم اهلل تعــاىٰل إىٰل الدنيــا يف الرجعــة، وقــد 

ــام  ــن اإلم ــوار: 254/6 ع ــار األن ورد يف بح

الصــادِق Q قولــه: »إّنــا يرجــع إىٰل الدنيــا عنــد 

قيــام القائــم مــن حمــض اإليــان حمضــًا أو 

ــن  ــا مــا ســوٰى هذي حمــض الكفــر حمضــًا، فأّم

ــل  ــآب«، وتفاصي ــوم امل ــم إىٰل ي ــوع هل ــال رج ف

مصادِرنــا.  أغلــَب  يف  مذكــورة  )الرجعــة( 

ــن  ــادات يف دي ــرًا: االعتق ــاالً ال ح ــر مث ُينظ
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ــة: 542؛  ــل اإلمام ــة: 39 - 42؛ دالئ اإلمامي

ــاب:  ــًا كت ــر أيض ــاالت: 46؛ وينظ ــل املق أوائ

)الرجعــة( الصــادر عــن مركــز الرســالة ففيــه 

تفصيــٌل واٍف عــن الرجعــة وعــن مــا ورد 

ــادر. ــأنا يف املص بش

89. بحار األنوار: 125/52.

90. م. ن 49/23.

91. م. ن 303/52.

92. كال الدين: 485.

93. بحار األنوار: 317/52.

94. ينظر: لسان العرب )قوم(.

روضــة  أيضــًا  وينظــر  307/1؛  الــكايف:   .95

.207 الواعظــني: 

96. ينظر: لسان العرب )عوه(.

97. ينظر: لسان العرب )عوه(.

99. نج البالغة: 226/2

100. بحار األنوار: 335/52.

ــرآن: 268/5؛  ــر الق ــان يف تفس ــر: التبي 101. ينظ

ــان: 97/5. ــع البي جمم

102. بحار األنوار: 2/37.
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مــا زالــت قضيَّــة اإلمــام املهــدي Q وغيبتــه الغريبــة كلُّ الغرابــة خلروجها عن 
املألــوف مثــارًا للبحــث والتدقيــق واختــالف اآلراء واألنظــار. ومــن اجلزئيــات 
التــي وقعــت حمــاّل لالختــالف مــا نســمعه مــن لقــاء ُأنــاس بــه يف زمــان غيبتــه 

س. ومشــاهدة تلــك الطلعــة وذلــك الوجــود املقــدَّ
ــن وال  ــاس مل ُيعــَرف هلــم ســابقة يف دي ــر مــن ُأن عــاء وإن كث ــل هــذا االدِّ ومث
ــاء أو  ع ــذا االدِّ ــل ه ــذب مث ــال ك ة احت ــوَّ ــي ق ــا يعن ــة ممَّ ــم أو معرف ــة يف عل منزل
غًا لإلنــكار مــا دام مل يقــم دليــل نــاٍف  ــم، إالَّ أنَّ ذلــك ليــس مســوِّ نشــوئه مــن توهُّ

هلــا عــٰى نحــو البــتِّ واجلــزم.
ــة هــذه الدعــاوٰى مجلًة  ث البعــض بضـــرس قاطــع عن عــدم صحَّ وقــد يتحــدَّ
وتفصيــاًل، ونحــن يف مقــام مــا تقتضيــه املوضوعيــة نضــع مــا يصلــح أن يكــون 

دليــاًل للنفــي عــٰى ميــزان البحــث.
*   *   *

روؤية الإمام Q يف زمن الغيبة

الشيخ كاظم القره غويل
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 The case of Imam Al-Mahdi, because of its unnatural 

conditions, is still aligned with questioning, research and 

debate. Among the details which demand precise investi-

gation is the case of meeting the Imam during the time of 

Occultation.

 However, there are a great number of people who are 

not well identified with the Islamic faith hold a skeptic atti-

tude towards such a claim, though they cannot entirely deny 

the case.

 Subjectively, some announce their disbelief in such a 

meeting. Here, I would put the entire case under investiga-

tion objectively.

Meeting the Imam During the Era of Oc-

cultation
Sheikh Kadim Al-Qara Guli

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة يف  ــة العادل ــة الدول ــي إقام ــه ه ــدي Q وأهداف ــام امله ــراض اإلم ل أغ ــن أوَّ إنَّ م
ــة، والتــي تقــوم عــٰى النظــام األصلــح، ورفــض الباطــل والظلــم يف  ِســَمتها اإلهليَّــة احلقَّ
مــات واقعيــة ينبغــي توافرهــا عنــد األفــراد واألُمم،  اإلدارة. وهلــذه الدولــة املرتقبــة مقوِّ
م اإليــان بــاهلل تعــاىٰل، ومــا يرتتَّــب عــٰى ذلــك األصــل التوحيــدي اجلامــع  وأمّههــا مقــوِّ
ــه  ــقِّ وقيام ــدل واحل ــط الع ــة بس ــان بحقيق ــن رضورة اإلي ــاوية م ــات الس ــني الديان ب
ــدة  ــاالت العقي ــات يف جم ــدرات واإلمكان ــن الق ــر م ــو متوفِّ ــا ه ــه ب ــاًل، ومتكين فع
ــدًة  ــقِّ عقي ــن احل ــني للدي م التمك ــوِّ ــاع. ومق ــالق واالجت ــلوك واألخ ــة والس واملعرف
قــه ملــا  ومنهجــًا ورشعــًة وتطبيقــًا، وهــذا التمكــني هــو رشط واقعــي مســبق يــب حتقُّ

لــه مــن أثــر كبــر عنــد اإلمــام املهــدي Q نفســه، ويف ظرفــه الــذي ســيقوم فيــه.
وإنَّ متكــني القواعــد العقديــة والســلوكية بــني النــاس هــي ُســنَّة إهليَّــة جــرٰى عليهــا 
ــخ اهلل تعــاىٰل األفــراد  لــني مــن أوليــاء اهلل تعــاىٰل الصاحلــني وُأممهــم، وقــد وبَّ ِســَر األوَّ
ــدٰى،  ــٰى اهل ــون ع ــث الك ــن حي ــدار م ــني واالقت ــة التمك ــم حال ــي مل تغتن ــم الت واألُم
ــة،  ــذه احلال ــن ه ــة ع ــت بالغفل ــع الوق ــا، أو تضيي ــكاٍن م ــر يف م ــام األم ــك بزم أو املس
ــة  ــث إىٰل نتيج ــذا البح ــا يف ه ــد خلصن ــان، وق ــدم اإلي ــداد أو ع ــدم اإلع ــك بع وذل
بــات الراهنــة إيانــًا  ــد رضورة األخــذ باملتطلِّ واقعيــة ومعطيــات موضوعيــة ونفســية ُتؤكِّ
وســلوكًا ومعرفــًة، ومــا تفرضــه هــذه املتطلِّبــات الضـــرورية مــن التأثــر الكبــر لإليان 
ل األمــر،  فــردًا ومجاعــات يف قيــام الدولــة العادلــة وبقائهــا وإنجــاح تأسيســها مــن أوَّ
وبمعيَّــة اإلمــام املهــدي Q يف حتقيــق ذلــك مســتقباًل، ممَّا يســتدعي ذلــك أيضــًا النظر يف 
مــه ومــا ننتظــر بــه إمامنــا Q، إذ إنَّ الظهــور الشـــريف والقيــام باحلــقِّ أمر  واقــع مــا ُنقدِّ
قــه الوجــودي هبــذه املتطلِّبــات الوضعيــة، وإن ارتبــط واقعــًا بحكمــة اهلل  مرهــون يف حتقُّ
تعــاىٰل وتدبــره، ولكنَّــه لــن يكــون بمعــزل عــاَّ هــو موجــود يف وقتــه، كــا هــو معلــوم 
ــا يف  ــة هل ــالت وجودي ــة مدخ ــروف الراهن ــر الظ ــي تعت ــة، والت ــنن اإلهليَّ ــع الس يف واق
ــْن  ــنَي َفَل لِ ــنََّت اأْلَوَّ ــُروَن إاِلَّ ُس ــْل َينُْظ ــاىٰل: ))َفَه ــال تع ــر، ق ــالح والتأث ــر واإلص التغي

ِويــاًل(( )فاطــر: 43(. ــَد لُِســنَِّت اهللِ حَتْ ــْن جَتِ ــَد لُِســنَِّت اهللِ َتْبِديــاًل َوَل جَتِ
*   *   *

خال�سة املقومات البنيوية للدولة املهدوية املرتقبة 
واملتطّلبات الواقعية

مرتىض عّي احلي
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One of the primary goals of Imam Al-Mahdi is to found his just and di-

vine system, in which there is no room for inequality and injustice. There are 

certain demands without which, it is almost impossible to realize that divine 

system, chiefly among which is people’s belief in God and his teleological plans 

in this world and hereafter. This belief also necessarily requires certain founda-

tional factors like morality, ethics, and virtue. These factors are all required to 

lead to that expected Mahdism utopia.

 As a divine pre-determined plan, God has demanded the belief in Him 

to be well established among people whenever there was a chance, while he has 

rebuked those who did not make good use of such opportunities. 

 This study tends to shed light on such requirements prior to the estab-

lishment of the government of Imam Al-Mahdi and its maintenance. There 

is a fact that the Debut of the Imam is directly related to such requirements, 

though it is a divine matter and choice. This matter undergoes current histor-

ical, sociological, and political contexts, to which it is greatly related.

The Prime Factors of the Mahdism Uto-

pia and its Realization
Murteda A. Al-Heli

Translated by: Mujtaba Al-Helu



318

حتتــلُّ نظريــة الغيبــة مســاحة واســعة يف فكــر اإلماميَّة االثنــي عشـــرية وخصوصًا 
ــذه  ــر Q، إذ إنَّ هل ــة املنتظ ــر احلجَّ ــاين عشـ ــام الث ــرٰى لإلم ــة الك ــق بالغيب ــا يتعلَّ م
غات وأهدافــًا يتســاءل الكثــر عنهــا وباألخــصِّ مــن خيالــف  الغيبــة أســبابًا ومســوِّ
اإلماميَّــة يف الــرأي واملعتقــد وُيفنِّــد الروايــات الــواردة بحــقِّ اإلمــام الغائــب وهــل 

هــو موجــود فعــاًل أو ال؟
ــقِّ  ــي باحل ــذي بعثن ــه(: »وال ــه وآل ــّىٰ اهلل علي ــد )ص ــرم حمّم ــول األك ــن الرس فع
ــر  ــول أكث ــٰى يق ــي حتَّ ــه منّ ــوٍد إلي ــٍد معه ــدي بعه ــن ول ــم م ــنَّ القائ ــرًا ليغيب بش
النــاس: مــا هلل يف آل حمّمــد حاجــة، ويشــّك آخــرون يف والدتــه، فمــن أدرك زمانــه 
ــي  ــن ملَّت ــه ع ه فيزيل ــكِّ ــبياًل بش ــه س ــيطان علي ــل للش ــه وال يع ــك بدين فليتمسَّ
ــة أو  وخُيرجــه عــن دينــي«، إذن هــل مــن العدالــة اإلهليَّــة أن تبقــٰى األرض بــال حجَّ
تــه؟ وإذا كان موجــودًا فــا  خليفــة هلل تعــاىٰل يف أرضــه؟ وملــاذا مل ُيظهــر اهلل تعــاىٰل حجَّ
الفــرق بــني احلضــور والظهــور؟ وملــاذا ال يــارس الــدور الــذي ُأوكل إليــه وهــي 
اإلمامــة كآبائــه K؟ هــل يمكــن أن يــرٰى كلَّ هــذا وال يظهــر؟ ُيســتغاث فــال ُيغيــث 
وُيســتجار فــال ُيــر ويســمع فــال ُييــب؟ مــا احلكمــة مــن وراء ذلــك؟ هــل يؤمــن 
ــل  ــك؟ وه ــّدوا لذل ــاذا أع ــذ؟ وم ــرون املنق ــة وينتظ ــوم الغيب ــيعة بمفه ــر الش غ

ــة قاعــدة شــعبية لظهــوره؟ اإلمــام املهــدي املنتظــر Q بحاجــة إلعــداد وهتيئ
ــة عقليــة مقبولــة، ونحــن  أســئلة كثــرة بحاجــة إىٰل إجابــات واقعيــة ومنطقيــة وأدلَّ

ــة اإلســالميَّة. نمــرُّ بفــرتة تكثــر فيهــا البــدع والفتــن واملصاعــب التــي تعصــف باألُمَّ
هلــذا ســندرس يف هــذا البحــث البســيط بعــض الروايــات التــي ختــصُّ مفهــوم الغيبة 
ــة للنــصِّ  ن ــة املكوِّ ــدرس البني ــذي ي ــة وفــق الــدرس اللســاين احلديــث ال دراســة نّصي
ــٰى  ــني اللفــظ واملعن ــط ب ــًا للمقــام واملقــال والرب ــه وفق ــارص املشــاركة يف مقبوليت والعن
ــانيني(  ــض )اللس ــوم بع ــوي يف مفه ــياق اللغ ــة الس ــذه الدراس ــاول ه ــة. وتتن والدالل
ــة  ــاره آلي ــال باعتب ــياق ودوره الفّع ــوا بالس ــن آمن ــرب الذي ــن الع ــم م ــرب ونظرائه الغ
مــن آليــات حيــازة املعنــٰى وتقويــم الداللــة، بــل ورشطــًا أساســيًا يف فهــم اخلطــاب.

*   *   *

الغيبة املهدوية م�سداق للعدالة الإلهية
)درا�سة يف �سوء املنهج الل�ساين احلديث(

هيجاء عبد احلسن كريم
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The thesis of Occultation has occupied a great space in Shias’ theological 
books. The Occultation of Imam Al-Mahdi has its reasons, which are still un-
known to many of his followers and opponents. This group of people question 
even the very existence of the Imam.

 It was narrated from the Prophet (P.B.U.H.) that he stated: “I swear to 
God that Al-Qa’em from my offspring shall go into Occultation to the extent 
that people would say: there is no need for Ahlulbait; while others doubt about 
his birth. So whosoever lives to that time, he must abide to his belief and do 
not let Satan destabilize his faith and push him out of Islam”. 

 The question would be that how the just God would let the earth with-
out an Imam? Why didn’t the Imam rise yet? If he exists, what is the difference 
between his presence and absence? Why isn’t Imam Al-Mahdi among the peo-
ple guiding them like his forefathers? Do the non-Shias hold the same belief 
in the concept of occultation as the Shias do? Does the Imam is expecting 
prepared followers awaiting his uprising?

 There are numerous questions waiting to be answered, while we are 
living in the time of skepticism and ideological deviations.

 Accordingly, this paper studies some of the narrations that concern 
the Occultation of Imam Al-Mahdi in the light of certain linguistic theories, 
semantically and pragmatically. The study tends also to make a contextual un-
derstanding of these texts in the light of Western linguistic theories, as well as 
other Arabic theories that concern the importance of the context in under-
standing the texts.

Occultation of Imam Al-Mahdi: A Mani-

festation of Divine Justice

Haija Abdul Hasan

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ُيثــار ســؤال مفــاده أنَّ هنــاك فــرتات زمنيــة ازدهرت فيهــا أوضاع التشــيُّع وانتشـــرت دول للشــيعة 
يف أكثــر مــن مــكان، فعــٰى مــاذا ترتكــز الغيبــة مــع وجــود أرضيــة مناســبة لظهــور اإلمــام Q؟

هــذا البحــث ُيســلِّط الضــوء عــٰى حتقيــق إمجــايل حــول هــذه احلكومــات الشــيعية، والتــي تبــدأ 
مــن النصــف الثــاين مــن القــرن اهلجــري الثالــث إىٰل نايــة القــرن اهلجــري الرابــع، ثــّم بعــد ذلــك 

ــل أســباب عــدم الظهــور لإلمــام الغائــب Q يف ظــلِّ هــذه احلكومــات. حُيلِّ
ــة  ــت يف املنطق ــي قام ــتان )250هـــ - 316هـــ( الت ــني يف طرس ــة العلوي ــن حكوم ث ع ــدَّ يتح
ــا  ــا وم ــلطة فيه ــداول الس ــة ت ــا وكيفي ــق نفوذه ــن مناط ــث ع ث البح ــدَّ ــران، ويتح ــن إي ــالية م الش
ر ظهــور اإلمــام املهــدي Q فيهــا مســتندًا عــٰى رجاهلــا؟ آلــت إليــه ُأمورهــا، وهــل يمكــن أن ُيتصــوَّ
ت  ث عنهــا البحــث هــي الدولــة اإلســاعيلية الفاطميــة التــي امتــدَّ والدولــة الثانيــة التــي يتحــدَّ
ث عــن  يف بــالد املغــرب وكانــت بداياهتــا )296هـــ( حتَّــٰى تــمَّ القضــاء عليهــا )565هـــ(، كــا يتحــدَّ
ــه هاتــان الدولتــان، وهــل يصــحُّ نســبتها إىٰل  ــة القرامطــة )286هـــ - 439هـــ( ومــا قامــت ب دول

التشــيُّع وبالتــايل يمكــن االعتــاد عليهــا كأرضيــة للظهــور أو ال؟
ويتناول أيضًا الدولة احلمدانية )293هـ - 394هـ( ومناطق نفوذهم وتواجدهم.

وأيضًا آل بويه - الدولة البوهيية - وعن مناطق نفوذها حتَّٰى سقوطهم سنة )447هـ(.
ــي  ــَرق الت ــك الِف ــة لتل ــية واالجتاعي ــاع السياس ــٰى األوض ــة ع ــث جول ــاول البح ــث يتن حي
ــي  ــم العم ــل والتزامه ــم، ب ــة معتقداهت ــدول وماهيَّ ــذه ال ــض ه ــا بع ــاف عقائده ــٰى اكت ــأت ع نش
ــمَّ  ــّم يعــرج بدراســة عــن السياســة التــي كان يزاوهلــا ُحــّكام تلــك الــدول ليت بتلــك املعتقــدات، ث
ــات  ــه حتّدي ــكان واج ــرتة ل ــك الف ــر يف تل ــو ظه ــام Q ل ــا أنَّ اإلم ــي مفاده ــة الت ــتخالص النتيج اس
ة وســطوة حيــث  ة، منهــا: اخلالفــة العّباســية القائمــة آنــذاك وإن كانــت ضعيفــة إالَّ أنَّ هلــا قــوَّ ِعــدَّ
ــدول  ــض ال ــٰى بع ــتيالء ع ــوش واالس ــن اجلي ــر م ــزم كث ــن ه ــان م ــض األحي ــتطاعت يف بع اس

ــقاطها. واس
ــدول يف تلــك الفــرتة هــو كســب الســلطة كــا  ــه يظهــر أنَّ الدافــع وراء نشــوء بعــض ال كــا أنَّ

ــم. ــاعيلية وغره ــة واإلس ــد القرامط ــًا عن ــدٰى جلّي ب
مــن خــالل البحــث استكشــفنا أنَّ هــذه احلكومــات التــي ظاهرهــا التشــيُّع خمتلفــة عقائديــًا فبعضها 

عــي اإلمامة لنفســه. زيــدي وبعضهــا فاطمــي إســاعيي وبعضهــا إمامــي واإلمامــي منــه كان يدَّ
ــن  ــاًل ع ــض فض ــع بع ــا م ــات بعضه ــذه احلكوم ــني ه ــة ب ــديدة والعنيف ــات الش ــت اخلالف وتبيَّن
املعرفــة املحــدودة مــن ِقَبــل القواعــد الشــيعية لإلمــام Q، فكيــف تــرٰى يف ظــلِّ هــذه الظــروف يظهــر 

ــر أســباب نرتــه؟ اإلمــام Q؟ وكيــف تتوفَّ

Q اأ�سباب ا�ستمرار غيبة الإمام
يف ع�سر ازدهار احلكومات ال�سيعية

نعمة اهلل صفري فروشاين
وجميد أمحدي كجائي
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One might encounter the question that why Imam Al-Mahdi is still in Occultation 
despite the prosperity of the Shias under the reign of certain Shia governments?

 The current study aims at investigating the historico-political contexts of these 
Shia governments starting from the second half of the third century (A.H.) until the end 
of the fourth century. Next, it moves to analyze the real reason behind the Imam’s pro-
longed Occultation despite the presence of such governments.

 This paper encounters the reign of the Alawites in Tabarestan (250-316 A.H.) in 
the northern parts of the current Iran and the nature of their rule, and the possibility of 
the Debut under such a system.

 Next, the research moves next to shed light on the reign of the Fatimids in An-
delus (296-565 A. H.) and the Qaramites (286-439 A. H.). the paper here studies the way 
these two kingdoms ruled and whether it is possible to describe them as Shia govern-
ments, depending on them for the Debut.

 It also studies the rule of the Hamdanis (293-394 A. H.) and the Buwaihis until 
their fall in 447 (A.H.).

 The research goes on to investigate the real ideologies upon which these king-
doms were established and the real policy adopted by their rulers. The result of the study 
would be that in case the Imam had debuted, he would have faced several challenges, 
as the following: despite the shaky position of the Abbasyd kingdom at the time, it had 
enough power to encounter any outside challenge, as observed in its history when defeat-
ed many opposing forces. Another challenging factor to the Imam was that some of the 
Shia government have rose to power only for the sake of the power, as in the case of the 
Qaramides and Fatimids.

 Throughout the paper, the reader would find out that despite the label of Shiism, 
some of the rulers’ belief were of deviated ones, like Zaydism, Ismailism, and others who 
have claimed Imamate.

 Such chaotic ideologies were a real challenge to the Debute of Imam Al-Mahdi 
under the reign of such governments.

Occultation of the Imam Despite the 

Prosperity of Shia Governments
Nematollah Safari

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــٰى  ــز عليهــا يف قضيَّــة اإلمــام املهــدي Q قضيَّــة أخــذ الثــأر حتَّ مــن املفــردات التــي ُركِّ
ة إشــكاالت. أصبحــت مالصقــة لعنــوان الظهــور، األمــر الــذي أثــار عليهــا عــدَّ

ــٰى أصبــح  ومــن أبــرز تلــك الثــارات التــي ُيؤَخــذ هبــا هــو ثــأر اإلمــام احلســني Q حتَّ
ــالء«.  ــول بكرب ــدم املقت ــب ب ــن الطال ــدي Q: »أي ــام امله ــه اإلم ــب ب ــعارًا نخاط ــك ش ذل

وهــذا األمــر ُمســلَّم ال شــبهة فيــه.
ــي  ــا ه ــني Q وم ــأر احلس ــدي Q بث ــام امله ــة اإلم ــٰى عالق ــا ع ــث وقفن ــذا البح ويف ه
أبــرز األســباب التــي جتعلــه طالبــًا للثــأر بــال منــازع، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ُأخــرٰى 
 ،Q ــني ــام احلس ــة اإلم ــذراري قتل ــدي Q ل ــام امله ــل اإلم ــكالية قت ــلِّ إِش ــٰى ح ــا ع زن ركَّ
ــات  ــد ورود رواي ــكالية بع ــذه اإلش ــع ه ــدة لرف ــة عدي ــا أجوب ــًا، وبيَّنّ ــك فقهي ــج ذل وختري

تنــصُّ عليهــا.
*   *   *

اإ�سكالية الثاأر وقتل الذراري يف العقيدة 
املهدوية

الشيخ حمّمد رضا الساعدي
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One of the deeply-rooted concepts in Mahdism is revenge. The revenge of 

Imam Al-Husain (P.B.U.H) is one of the primal goals of the Debut, to the ex-

tent that it became a slogan among the awaiters while calling Imam Al-Mahdi 

(P.B.U.H): “And where is the one who takes the revenge of the one murdered 

in Karbala?”

 This research inspects the relationship between Imam Al-Mahdi 

(P.B.U.H) and the revenge of Imam Al-Husain (P.B.U.H). It studies the most 

significant reasons behind Imam Mahdi’s vengeance, on the one hand, and on 

the other, it studies the jurisprudential essence of Imam Mahdi’s killing of the 

offspring of Imam Husain’s murderers, depending on certain narrated tradi-

tions in this regard.

Taking Revenge from the Offspring in 

Mahdism
Sheikh Muhammad-Rida Al-Sa’edy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــدم  ــط ه ــتهدف فق ــرة( ال تس ــن احل ــب يف زم ــام الغائ ــرة اإلم ــأة فك ــة )نش إنَّ فرضيَّ
ــه. ــة بكامل ــام اإلمام ــتهدف نظ ــا تس ــة، وإنَّ ــة املهدويَّ األُطروح

فحــرة الشــيعة يف الــدور الــذي تــال استشــهاد اإلمــام احلســن العســكري Q، وعــٰى 
ــي  ــكري Q، وال ه ــام العس ــٍد لإلم ــود ول ــدم وج ــبب ع ــن بس ــٰى، مل تك ع ــا ُيدَّ ــالف م خ
ــرتاث  ــدم اك ــن ع ــئة م ــرة ناش ــذه احل ــا ه ــة، وإنَّ ــف بالغيب ــة والتعري ــدم املعرف ــبب ع بس
ل إىٰل  ــرون األوَّ ــرِّ الق ــی م ــني K عل ــة املعصوم ــن األئمَّ ــواردة ع ــث ال ــيعة باألحادي الش
الثالــث، والتــي ســطَّرها العلــاء يف األُصــول وكتــب احلديــث، والتــي انتقلــت مــن جيــل 
ــوي  ــر املعن ــًا التوات ــا جلّي ــر لن ــاين يظه ــة النع ــاب غيب ــث كت ــة أحادي ــل. وبمالحظ إىٰل جي

ــت. ــة ثاب ــذه الغيب ــر ه ــر Q، وأنَّ أم ــب األم ــة صاح ــة غيب لقضيَّ
عــاء عــدم املعروفيَّــة والتعريفيَّــة بمقولــة الغيبــة إالَّ بعــد  وعــٰى هــذا األســاس، يكــون ادِّ

استشــهاد اإلمــام احلســن العســكري Q، فاقــدًا للمعنــٰى واألســاس العلمــي الصحيــح.
*   *   *

حتليل حول اأحاديث الغيبة يف كتاب 
)الغيبة( للنعماين

الدكتور كاظم قايض زاده
الدكتور عّي رضا املختاري
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There has been a thesis growing among the skeptics that the idea of the con-

cealed Imam has erupted during the time of Occultation; in other words, this 

idea has appeared as a result of the need of the Shias for a savior. This thesis 

does not only negate Mahdism, but also the whole idea of Imamate.

 The bewilderment of some of the Shias after the martyrdom of Imam 

Al-Hasan Al-Askary (P.B.U.H) was not due to the absence of his son, or was 

not the consequence of their ignorance of the idea of Occultation, but be-

cause of the neglect of this group of Shias of what had been narrated from 

Ahlulbait during the first three centuries. Making a perusal of these narrations 

mentioned in Al-No’many’s Al-Gaiba, one would easily recognize how deeply 

rooted this idea is, and that the concept of Occultation of Imam Al-Mahdi is 

something for-granted in the Islamic theology.

 Thus, the thesis that the idea of Occultation appeared only after the 

martyrdom of Imam Al-Hasan Al-Askary is entirely false.

A Theological Analysis of the Occultation 

Narrations in Al-No’many’s Al-Gaiba

Kadim Qadi-zadeh, Ph.D

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة علــٰی مــرِّ التأريــخ اإلســالمي بارتفاعــات وانخفاضــات  ــة املهدويَّ اتَّســمت العنايــة بالقضيَّ
ــلمني،  ــاء واملس ــار العل ــطَّ أنظ ــت حم ــك كان ــع كلِّ ذل ــا م ــت، ولكنَّه ــاين، وال زال ــا البي يف خطِّه
ــة أتبــاع املذهــب االثنــي عشـــري. والقــرون املختــارة يف هــذا املقــال، ليســت مســتثناة مــن  خاصَّ

هــذا االهتــام.
ــد  ــاًل عن ــف قلي ــار، والتوّق ــات واآلث ــض املصنَّف ــٰی بع ــرور عل ــال امل ــذا املق ــنحاول يف ه وس
ــري  ــخ اهلج ــن التأري ــابع م ــٰی الس ــس إل ــني اخلام ــا، يف القرن ــة فيه ــات املدرج ــض املوضوع بع

ــري. القم
استشــهد اإلمــام احلســن العســكري Q ســنة )260هـــ(، ومل يطَّلــع أحــٌد علــٰی َوَلــِده اإلمــام 
ــٰی  ــن موس ــن ب ــل احلس ــد نق ــه، فق ــه وموالي ــاة أصحاب ــن ثق ــدودة م ة مع ــدَّ ــدي Q إالَّ ع امله
النوبختــي وســعد بــن عبــد اهلل األشــعري، اللــذان عــارصا تلــك الرهــة مــن التأريــخ، أنَّ الشــيعة 
يف ذلــك العصـــر مل ُييــزوا ألنفســهم احلديــث حــول اإلمــام الغائــب Q، وال البحــث يف القضيَّــة 

ــة، خوفــًا علــٰی أرواحهــم مــن اخلطــر املحــدق هبــم علــٰی الــدوام. املهدويَّ
ــدأ عــدد املعتقديــن  ولكــن، وبمــرور الزمــان، وانتشــار املذهــب اإلمامــّي بــني املســلمني، ب

ــه عــن األنظــار يــزداد شــيئًا فشــيئًا. باإلمــام املهــدي Q وغيبت
ومــن جهــة ُأخــرٰی، ازداد عــدد املخالفــني هلــذا األمــر، وكثــرت اإلثــارات املغرضــة حــول 
ــرون  ــات يف الق ف ــب واملؤلَّ ــة الكت ــالل مطالع ــن خ ــًا م ــا واضح ــر لن ــا يظه ــو م ــة، وه املهدويَّ
ــة  ــن مجل ــري، م ــابع اهلج ــرن الس ــٰی الق ــس إل ــرن اخلام ــد كان الق ــة. وق ــك احلقب ــة لتل الالحق

ــدوّي. ــر امله ــن أدوار الفك ــدور م ــذا ال ــع ه مقاط
وللتعــّرف أكثــر علــٰی هــذا األمــر، ســنمرُّ مــرورًا رسيعــًا علــٰی هــذه الكتــب، ونتوقَّــف قليــاًل 

ــة. عنــد بعــض موضوعاهتــا املهمَّ
*   *   *

الآثار املهدوّية من الن�سف الثاين من القرن اخلام�ش
اإىل الن�سف الثاين من القرن ال�سابع الهجري

السّيد عي احلسيني
ترمجة: السيد جالل املوسوي
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The line chart of intellectual efforts, concerning Mahdism, has undergone 
various ups and downs in the time line of Islamic history. Yet, it has been the 
center of the focus of Muslim scholars, particularly the Twelvers. The centuries 
specified in this research are no exception.

 This research tends to shed light on specific intellectual heritage, com-
posed in the fifth and sixth centuries (A.H). 

 Imam Hasan Al-Askary (P.B.U.H) was martyred in 260 (A.H), when no 
individual had identified Imam Al-Mahdi and got to know him, except a very 
small number of Imam Al-Askary’s disciples. Al-Hasan bin Musa Al-Nobakty 
and Saad bin Abdulah Al-Ashary, two historians at the time, have claimed 
that the Shias of the time could not publically discuss affairs related to Imam 
Al-Mahdi (P.B.U.H), in order not to jeopardize their lives.

 However, after the spread of Shiism among the Muslims, the number 
of people, who believe in Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) and his Debut, started to 
increase.

 On the opposite front, the number of refuters have also increased to 
raise the amount of skeptical queries directed toward this belief. The fifth and 
sixth centuries (A.H) have witnessed these heated debates.

 Thus, this research makes a quick perusal of books in this regard, to 
analyze some of its significant subjects.

Mahdism Intellectual Heritage Starting from the 

Second Half of the Fifth Century to the Second 

Half of the Seventh Century (A.H)

 Sayed Ali Al-Husainy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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 ،Q ــدي ــام امله ــور اإلم ــات ظه ــن عالم ــة( م ــس الزكيَّ ــل )النف ــة قت ــر قضيَّ ُتعَت
ــة للظهــور. هتــا مــن العالمــات احلتميَّ ــدة، وعدَّ ــات عدي ــي أشــارت إليهــا رواي والت
ــة(،  ــس الزكيَّ ــل: )النف ة، مث ــدَّ ــميات ع ــخصيَّة بتس ــذه الش ــات ه ت الرواي ــمَّ وس
)النفــس احلــرام(، )الــدم احلــرام(، وال يمكــُن البــتُّ والقطــع باســم هــذه الشــخصيَّة، 

ــه مــن قريــش. ــن هــو أنَّ ولكــنَّ املتيقَّ
ــن  ــني الرك ــة، وب ــهاده مّك ــلَّ استش ــث إىٰل أنَّ حم ــن األحادي ــة م ــب جمموع وتذه
ــا زمــان استشــهاده فهــو مقــارب لزمــان ظهــور اإلمــام املهــدي Q، بــل  واملقــام. وأمَّ

ــة. ــه يســبق الظهــور بخمــس عــرشة ليل ــات أنَّ ورد يف بعــض الرواي
وفيــا يرتبــط بعالقتــه بمحّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن بــن عــّي بــن أيب طالــب 
Q، والــذي كان معــارصًا لإلمــام الصــادق Q، وُقتـِـَل علــٰی يــد املنصــور الدوانيقــي، 
واملشــهور بالنفــس الزكيَّــة، فــإنَّ وجهــات النظــر خمتلفــة بــني العلــاء، فبعــض منهــم 
ــدو للنظــر، وطبقــًا  ــا شــخٌص واحــٌد وليســا اثنــني. ولكــنَّ الــذي يب يذهــب إىٰل أنَّ

ــا شــخصان وليســا شــخصًا واحــدًا. لبعــض الروايــات، أنَّ
ق قتل النفس الزكيَّة يف املستقبل. وعلٰی هذا األساس، ال بدَّ أن ننتظر حتقُّ

*   *   *

النف�ش الزكية

السيِّد مسعود بور سيِّد آقائي
ترمجة: حمّمد عي القاسمي
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The murder of Al-Nafs Al-Zakia (the Pure Self) is considered one of the 
inevitable signs of the holy Debut of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H), to which nu-
merous narrations have referred.

 The narrations have named this character variously, like Al-Nafs Al-Za-
kia (the Pure Self), Al-Nafs Al-Haram (the Sacred Self), and Al-Dam Al-Ha-
ram (the Sacred Blood). One cannot decisively specify his name, but what is 
for-granted is that he is from Quraish.

 Some of the narrations clarify that the place of his martyrdom is in 
Mecca, between Al-Rukn (the Corner of Kaba) and Al-Maqam (Abraham’s 
Station). Regarding the time of his martyrdom, it is close to the holy Debut, 
to the extent that some narrations mention that this event precedes the holy 
Debut by fifteen nights.

 There has been a confusion between the above character and Muham-
mad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib (P.B.U.H), murdered by 
Mansour Al-Dawaniqy, the Abbasside caliph. There has been debates among 
scholars concerning these two characters. Some claim that they are, in fact, 
one person, but according to narrations, it seems that they are two different 
characters.

 Accordingly, we must wait for future events to determine the real es-
sence of this character.

Al-Nafs Al-Zakia (The Pure Self)

Sayed Masoud Pour Sayed Aghai

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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شــغلْت قضيــُة اإلمــاِم املهــديِّ Q الفكــَر اإلســالميَّ منــُذ عــِر النّبــوِة، بعــد أْن أخــر النبــيُّ 
N بغيبتــِه وظهــورِه يف أحاديــَث كثــرٍة، وذهــَب املســلموَن يف فهِمهــا وإدراِكهــا مذاهــَب شــتٰى، 
ــت K يف  ــُل البي ــّدَث أه ــد حت ــوِر. وق ــِل الظه ــٰى أص ــون ع ــًا جُممع ــم مجيع ــن أّن ــِم م ــٰى الّرغ ع
ــراٍف  ــٍم وانح ــن وه ــا م ــَق هب ــا عِل ــوِس م ــن النف ــوا ع ــك لُيزيل ــن ذل ــرًا ع ــِة كث ــوِر الالحق العص
 Q يمــسُّ قضيــًة تشــّكُل ُأّســًا رئيســًا مــن أســِس )اإلمامــِة(. فتحّدثــوا عــن غيبــِة اإلمــاِم املهــدّي
وزمانــا وعالمــاِت ظهــورِه بعــد غيبتــِه، ليضعــوا املســلمني يف دائــرِة االنتظــاِر والدعــاِء بتقريــِب 

الفــرِج، ألّن ذلــك يشــدُّ املســلَم إىٰل عقيدتــِه، ويعُلــُه يف ارتبــاٍط متــنٍي دائــٍم مــع اهلل تعــاىٰل.
ــُب  ، والغائ ــيٌّ ــوٌب إهل ــا وج ــِه، ألنَّ وجوهب ــِك بإمامت ــو إىٰل التمّس ــاِم Q يدع ــاَب اإلم إّن غي
، أراده اهلل تعــاىٰل عــٰى هــذا النحــِو ليبتــَي املســلمني  ــه نظــاٌم ربــاينٌّ احلــيُّ ُينتظــر ظهــوُره إْذ إّن غياَب

ــِه. ــُع مــن شــأِن صاحب ــي ترف ــِب الت ــِة مــن املرات ــاُت يف زمــِن الغيب وخيتَرهــم، فالثب
ــُه اللغــُة مــن  ــِة K وقــراءَة أحاديثِهــم عــٰى وفــِق مــا تقّدُم ــِة مــن كالِم األئّم إّن تصــوَر الغيب
ــْت  ــي وصل ــُة الت ــاُت املوثوق ــِة، ُتعاُضــده الرواي ــًا للغيب ــٍة، ســيضيُف ُبعــدًا معرفي ــاٍت تأويلي إمكان
ــِث  ــِر يف أحادي ــد النظ ــاىٰل، بع ــاَء اهللُ تع ــِة إْن ش ــذه املهم ــُث هب ــذا البح ــينهُض ه ــم، وس ــا عنه إلين

ــأن. ــذا الش ــني L يف ه ــِن احلس ــيِّ ب ــام ع اإلم
بقــَي أْن نشــَر إىٰل أّننــا ســنقرأ أحاديــَث اإلمــاِم عــيِّ بــِن احلســني L قــراءًة تأويلّيــًة، ونعنــي 
ــاين  ــٰى املع ــوَف ع ــوِص، والوق ــِة يف النص ــرداِت املركزّي ــاَت إىٰل املف ــا: االلتف ــِة هن ــراءِة التأويلّي بالق
التــي تنطــوي عليهــا ويقبُلهــا الســياُق، ونأخــُذ منهــا مــا قــد يكــوُن فيصــاًل يف فهــِم املعنــٰى مــن 
دوِن أْن نــدَع املعــاين األخــرٰى. واســتنادًا إىٰل هــذا، فقــد نقــُف عــٰى أكثــَر مــن توجيــٍه للمعنــٰى يف 
مواطــَن كثــرٍة، وهبــذا ينكشــُف الثــراُء الــداليلُّ ألحاديــِث اإلمــاِم عــيِّ بــن احلســني L، شــأُنه يف 

ذلــك شــأُن أهــِل البيــِت K مجيعــًا، ألّنــم أربــاُب الــكالِم.

 Q يف اأحاديِث الإماِم عليِّ بِن احل�سني Q الإمام املهدي
قراءٌة تاأويليٌة
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The Issue of Imam Al-Mahdi has been one of the greatest concerns since the 
beginning of Islam after the Prophet had talked about it extensively. Therefore, 
several interpretation schools have emerged in this respect, yet all agreeing 
upon the issue of the Debut. Ahlulbait, on the other hand, worked on this spe-
cific field comprehensively to overcome all the misunderstandings, as long as 
this issue of Imamate is one of the fundamental issues of the Islamic thought. 
The Occultation of Imam Al-Mahdi is crucial to one’s belief, because he is re-
quired to wait for the concealed Imam. God has appointed this Occulation of 
the Imam as a trial for the believers.

 This study investigates the issue of the Occultation of Imam Al-Mahdi 
through a linguistic analysis of the narrations from Imam Al-Sajad.

 The method of analysis followed here is that of semantic and pragmatic 
interpretation to extract the historical contextual meaning of those narrations. 
This does not mean that this paper neglects other methods of interpretation, 
because it aims at acquiring a comprehensive understanding of this field of 
study.

Imam Al-Mahdi in the Narrations of 

Imam Al-Sajad: an Interpretive Study
Hakim Al-Keraity, Ph.D.

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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