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سؤال كبري..

* نعيــش مــع الكثــر مــن احلــاالت التــي تشــعرنا بحقانيــة الديــن وأنــه ملصلحــة

اإلنســان ونــدرك ذلــك يف أعــاق وجداننــا مهــا حاولنــا اســتبعاد ذلــك.

* إننــا ومــع هــذا الوجــدان العميــق ال نقتنــع ،أو ال نريــد أن نقتنــع بحقانيــة بعــض

املفاهيــم واملعــارف الدينية.

* رغــم أننــا لــو أجرينــا مقارنــة صادقــة وعادلــة مــع املفاهيــم املقارنــة ســننتهي إ ٰىل
رضوريــة رجحــان املفاهيــم الدينية.
ملاذا ال نقتنع؟

* هل الشيطان يمنعنا؟

ـى أفكارنــا وتغيــر املفاهيــم ،بــل إجيــاد أرضيــة
* وهــل لــه القــدرة يف الســيطرة عـ ٰ

االنقــاب عليهــا؟

هل فع ً
ال له ذلك؟

ـى يشء مــا
أو أننــا جعلنــا الشــيطان شــاعة نعلــق عليــه عــدم قناعتنــا ،تغطيــة عـ ٰ

لعلنــا ال نفهمــه إ ٰىل اآلن ،وال نريــد أن نقــف عنــده!

وكلام وصلنا إ ٰىل هذه املنطقة نتحرج فنتجاوزها رسيع ًا.
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* من بني تلكم املفاهيم الكثرية والكبرية التي نحاول عدم االقتناع هبا:

تأثري اإلمام ¨ الغائب عن حواسنا الظاهرية يف حياتنا.

متهيدنا  -ملاذا ال نقتنع يف تأثريه؟

عــى جمريــات
* يف العــادة ال نحســب وال نــرك لــه ¨
ٰ
أدنــى مســاحة للتأثــر ٰ

حياتنــا.

ال يف بناء مفاهيمنا وما نخطط له.

وال يف ممارساتنا وما نريد أن نعمله.
* يكاد خيلو ¨ فعال ًمن حياتنا..

* رغم علمنا أنه يؤثر يف كل يشء.

عىل ذلك.
* رغم الكم اهلائل من النصوص ٰ

* رغــم جتــارب الكبــار مــن الرجــال اإلهليــن اخل َّلــص الذيــن ِ
نح ـ ُّن إليهــم بعــد
ُ

فقدهــم.

ونحن  -مع األسف  -حذفناه من معادلة حياتنا وتأثريه فيها.

* نظــر املــوت فهــو مــن أقــرب األشــياء إلينــا ويســر معنــا ،وكل يــوم يذكرنــا

بنفســه لكننــا ننكــره ونشــمئز ممــن يذكرنــا بــه.
َُ ْ
ُ ُّ َ ْ
قال تعا ٰىل﴿ :ك نف ٍس ذائِقة ال َم ْو ِت﴾ (آل عمران.)185 :
قــال أمــر املؤمنــن ݠ« :مــا رأيــت إيامن ـ ًا مــع يقــن أشــبه منــه بشــك ّإل هــذا
اإلنســان إنــه كل يــوم يــودع ،وإ ٰىل القبــور يشــيع ،وإ ٰىل غــرور الدنيــا يرجــع ،وعــن

الشــهوات واللــذات ال يقلــع ،فلــو مل يكــن البــن آدم املســكني ذنــب يتوقعــه ،وال
حســاب يوقــف عليــه ّإل مــوت يبــدد شــمله ويفــرق مجعــه ويؤتــم ولــده ،لــكان

ينبغــي لــه أن حيــاذر مــا هــو فيــه بأشــد التعــب ،ولقــد غفلنــا عــن املــوت غفلــة أقــوام
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غــر نــازل هبــم ،وركنــا إ ٰىل الدنيــا وشــهواهتا ركــون أقــوام ال يرجــون حســاب ًا وال

خيافــون عقاب ـ ًا»(.)1

 .1دعائم اإلسالم للمغريب :ج ،1ص.222

وقــال اإلمــام الصــادق ݠ« :مــا خلــق اهلل  يقينـ ًا ال شــك فيــه أشــبه بشــك ال

يقــن فيــه مــن املــوت»(.)1

عىل وعي بام نقوم به وندرك حقيقة األمر!
* هل يعقل أننا ٰ

لنرجــع إ ٰىل قــرارة أنفســنا ونســتعني بــا عندنــا لنبــدد واحــدة مــن أهــم املغالطات:

(أن مــا نقــوم بــه هــو مــن الشــيطان).

عىل قدرات الشيطان علينا.
نتعرف ٰ

لنتخلص من واحدة من أكرب األوهام العالقة يف أذهننا.

والتــي متنــع التقــدم خطــوة ،بــل خطــوات ،جتــاه حــل هــذه العقــدة املســتعصية
إىل حـ ٍ
ـد مــا.
ٰ
فبعــد أن مـ َّن اهلل تعــا ٰىل علينــا وألســباب كثــرة أن نكــون أعضــاء األرسة الربانيــة

املباركــة أرسة حممــد وآل حممــد.
نرجع مع ًا...

لنقــرأ القــرآن الكريــم حيــث نجــده يتحــدث لنــا وبشــكل جزمــي وقطعــي أن
َ
َّ َ ْ َ َّ ْ
طان اكن
عمــل الشــيطان وتأثــره علينــا ضعيــف ،قــال تعــا ٰىل﴿ :إِن كيــد الشــي ِ
ً
َض ِعيفــا﴾ (النســاء.)76 :
فــإذا كان تأثــره مــن األصــل هــو ضعيــف ،فلــاذا نعطيــه مســاحة أكــر ونمكّنــه

ـى أفكارنــا وعقائدنــا ليقــول لنــا:
مــن أنفســنا ونسـ ّلطه عـ ٰ

* لو كان موجود ًا وله هذه القدرة ،فلامذا ال يقوم بدوره؟
وأمثال هذه املقوالت الشيطانية.

ـى مراتــب الوفــاء ألتباعــه ومــن
* نحــن نعلــم جيــد ًا أن الشــيطان ال يملــك أدنـ ٰ
َّ ْ َ
َ ََ
َُْ
ــل
يعبــده ﴿ال تعب ِ
ــد الشــيطان﴾ (مريــم ،)44 :فــاهلل تعــا ٰىل يقــول عنــه﴿ :كمث ِ
 .1من ال حيرضه الفقيه  -الشيخ الصدوق :ج ،1ص.194

رئيس التحرير

* هل يعقل أن يكون املهدي موجود ًا وله كل هذا التأثري يف حياتكم؟
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متهيدنا  -ملاذا ال نقتنع يف تأثريه؟

ََ َ َ
ْ َ ْ ْ
ٌ ْ َ ِّ َ ُ
ْ
َّ ْ
ـر فَلَ َّ
ـال إ ِّن بَ
اك ُفـ ْ
ء ِمنــك ِإن أخــاف
ـري
ـ
ـ
ق
ـر
ـ
ف
ك
ـا
ـ
م
ـان
ـ
س
لن
ِ
ِ
الشــي ِ
طان ِإذ قــال ِل ِ
ِ
اهلل َر َّب الْعالَمـ َ
َ
ـن﴾ (احلــر.)16 :
ِ
ـيتخىل عنــا ويبــن حقيقــة
* نــدرك أيضـ ًا أنــه يف ســاعة اجلــد وانكشــاف األمــور سـ
ٰ
ُ َ
َ َ َّ
﴿وقــال الشــيْطان ل َّمــا
فعلــه معنــا ،وهــذا نــص كالمــه ينقلــه لنــا أصــدق كتــاب:
َ
ُ
َ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
كـ ْ
ـم َومــا اكن
ق ِضـــي المــر ِإن اهلل وعدكــم وعــد الــق ووعدتكــم فأخلفت
َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ
َّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ
ـم فَ ْ
ومــون َول ُ ُ
جبْتُ ْم ل فَــا تَلُ ُ
اســتَ َ
كـ ْ
ومــوا
ت
و
ع
د
ن
أ
ل
إ
طان
ِل عليكــم ِمــن ســل
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ْ َْ
َّ ِّ َ َ
ُْْ ُ ْ
ََ ُ ْ
ُ
َُْ َ ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ون
ـر ِخ إِن كفــرت بِمــا أشكتم ِ
ـر ِخكم ومــا أنتم بِمصــ ِ
أنفســكم مــا أنا بِمصــ ِ
ْ َْ ُ
ِمـ
ـن قبــل﴾ (إبراهيــم.)22 :
* فهو يرصح أنه ليس له علينا سلطان!
* فقط دعانا فاستجبنا له!

نعــم هــو يعدنــا ويمنّينــا ولكــن وعــوده لنــا مــا هــي ّإل غــرور ورساب ،كــا يقــول
َ ُ ُ ْ َ ُ َ ِّ ْ َ َ ُ ُ ُ َّ ْ ُ َّ ُ ُ ً
ـرورا﴾ (النســاء.)120 :
يهــم ومــا ي ِعدهم الشــيطان ِإل غـ
تعــا ٰىل﴿ :ي ِعدهــم ويمن ِ
عــى مــا حصــل وأن نلــوم أنفســنا ألنــه يف
* بــل إنــه يطلــب منــا أن ال نلومــه ٰ
احلقيقــة ال يؤمــن بــا قمنــا بــه ويتــرأ منــه!

* حق ـ ًا أن هــذه اآليــة عجيبــة وتوضــح لنــا بشــكل جــي قيمــة أنفســنا وحقيقــة

املغالطــة الكبــرة التــي نعيشــها.

نحمــل الشــيطان مســؤولية مــا نقــوم بــه وهــو مل يقــم بأفعالنــا نيابة عنــا ومل جيربنا
* ّ

ـى تبنــي فكــرة أو عقيــدة أو فعــل ،هــو فقــط دعانــا ونحــن هرولنــا إليــه وســخرنا
عـ ٰ

كل مــا نملــك يف ســبيل خدمتــه.
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* وجودنــا مــع الشــيطان وجــود اختيــاري ،وتأثــره علينــا ضعيــف وحمــدد يف
دائــرة ضيقــة فهــو ال يؤثــر يف أفعالنــا وال يوجدهــا ،هــو فقــط ِ
يوجــد يف أذهاننــا

التصــورات واألفــكار اخلاطئــة ،ورسعــان مــا خينــس ويرتاجــع إذا كانــت لدينــا
اإلرادة الصلبــة واحلقيقــة يف طــرد وسوســته ،بمجــرد التذكــر يصمــت وال يعــود

َّ َّ
ـوا إذا َم َّسـ ُ
ـن َّات َقـ ْ
اليـ َ
ـه ْم
يــارس دوره اخلبيــث والضعيــف معنــا ،قــال تعــا ٰىلِ ﴿ :إن
ِ
ِ
ٌ
َ َّ
ُ َ
ـروا فَــإذا ُهـ ْ
الشــيْطان تَ َذ َّكـ ُ
ـرون﴾ (األعــراف.)201 :
ـم ُمبْ ِصــ
طائِــف ِمــن
ِ
ِ
* فلامذا نجعل للشيطان مساحة وقدرة هو بنفسه يرصح بعدم امتالكها؟
* فاملغالطة من هنا تبدأ والبد أن تنتهي هنا...

أن نعــرف حجــم الشــيطان وأنــه ال يؤثــر ّإل يف دائــرة حمــدودة وهي خلــق األفكار

ـى تذكــر
التشــكيكية يف احلقائــق الثابتــة ،ويف نفــس هــذه الدائــرة هــو ضعيــف وأدنـ ٰ

والتفــات ينعــدم تأثــره هنائيـ ًا.

* فــا نقــوم بــه ليــس مــن الشــيطان كــا ندّ عــي يف العــادة! لنصــارح أنفســنا،

ونعــرف املشــكلة واملــرض لكــي يســهل علينــا عالجــه.

ـى تأثــر اإلمــام ¨ وآثــاره يف الكــون وعلينا،
* لنرجــع مــرة أخـ ٰ
ـرى ونتعــرف عـ ٰ

فبعــد أن عرفنــا أن دور الشــيطان يف بنــاء األفــكار اخلاطئــة حمــدود وضعيــف ،وصــار

مــن الســهل علينــا الســيطرة عليــه.

* نندفــع اآلن باجتــاه ســد الثغــرات التــي يمكــن أن ينفــذ مــن خالهلــا يف حــاالت

الغفلــة والفتــور ولنتذكــر قولــه لنــا :هــل يعقــل أن لــه تأثــر ًا كبــر ًا علينــا؟ أيــن
هــو؟ ولنخاطبــه بصــوت عـ ٍ
ـال:
إن تأثــره ¨ كبــر وملمــوس وهــذه النصــوص الرشيفــة تتحــدث نيابــة عنــا

إلســكات صــوت الشــيطان الضعيــف ،فتقــول:

أبــو جعفــر ݠ« :فنحــن أول خلــق اهلل ،وأول خلــق عبــد اهلل وســبحه ،ونحن ســبب
خلــق اخللــق وســبب تســبيحهم وعبادهتــم مــن املالئكــة واآلدميــن ،فبنــا عــرف اهلل

وبنــا وحــد اهلل وبنــا عبــد اهلل ،وبنــا أكــرم اهلل مــن أكــرم مــن مجيــع خلقــه»(.)1
 .1بحار األنوار :ج ،25ص.20

رئيس التحرير

 - 1باإلمــام ¨ نعــرف اهلل تعــا ٰىل ونوحــده ،وبــه تتحقــق كرامــة اإلنســان ،قــال
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 - 2اإلمــام ¨ أمــان ألهــل األرض ولنــر الرمحــة :فعــن اإلمــام الصــادق ݠ

متهيدنا  -ملاذا ال نقتنع يف تأثريه؟

ـى
عــن أبيــه عــن عــي بــن احلســن ݜ قــال« :نحــن أئمــة املســلمني ،وحجــج اهلل عـ ٰ
العاملــن ،وســادة املؤمنــن وقــادة الغــر املحجلــن ،ومــوايل املؤمنــن ،ونحــن أمــان
أهــل األرض كــا أن النجــوم أمــان ألهــل الســاء ،ونحــن الذيــن بنــا يمســك اهلل
ـى األرض ّإل بإذنــه ،وبنــا يمســك األرض أن متيــد بأهلهــا ،وبنــا
الســاء أن تقــع عـ ٰ
ينــزل الغيــث ،وبنــا ينــر الرمحــة ،وخيــرج بــركات األرض ،ولــوال مــا يف األرض منــا

لســاخت بأهلهــا»(.)1

ـى النــاس
 - 3وعنــه ¨ يف توقيــع صــادر منــه يــرح فيــه بأنــه اإلمــام وجيــب عـ ٰ

اإلذعــان بــه وتــرك الشــكوك التــي تثــار حــول إمامتــه ...« :أنــه أهنــي إيل ارتيــاب
مجاعــة منكــم يف الديــن ،ومــا دخلهــم مــن الشــك واحلــرة يف والة أمورهــم ،فغمنــا

ذلــك لكــم ال لنــا ،وســاءنا فيكــم ال فينــا ،ألن اهلل معنــا وال فاقــة بنــا إ ٰىل غــره ،واحلــق
معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنــا ،ونحــن صنائــع ربنــا ،واخللــق بعــد صنائعنــا.

يــا هــؤالء! مــا لكــم يف الريــب تــرددون ،ويف احلــرة تنعكســون؟ أو ما ســمعتم
ِ
ِ
ِ
ول ْالَ ْمـ ِ
ـول َو ُأ ِ
الر ُسـ َ
ـر
ـها ا َّلذيـ َ
اهلل  يقــول﴿ :يــا َأيـُّـ َ
ـن آ َمنُــوا َأطي ُعــوا اهللَ َو َأطي ُعــوا َّ
ِ
أومــا علمتــم مــا جــاءت بــه اآلثــار ممــا يكــون وحيــدث
ـم﴾ [النســاء]59 :؟ َ
منْ ُكـ ْ
أومــا رأيتــم كيــف جعــل اهلل
يف أئمتكــم عــن املاضــن والباقــن منهــم ݜ؟ َ

إىل أن ظهــر
لكــم معاقــل تــأوون إليهــا ،وأعالمـ ًا هتتــدون هبــا مــن لــدن آدم ݠ ٰ
ـم بــدا علــم ،وإذا أفــل نجــم طلــع نجــم؟ فلــا قبضــه
املــايض ݠ ،كلــا غــاب َع َلـ ٌ
ـاىل أبطــل دينــه ،وقطــع الســبب بينــه وبــن خلقــه ،كال
اهلل إليــه ظننتــم أن اهلل تعـ ٰ

حتــى تقــوم الســاعة ،ويظهــر أمــر اهلل ســبحانه وهــم
مــا كان ذلــك وال يكــون
ٰ
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كارهــون.)2(»...

 .1بحار األنوار :ج ،23ص.6

 .2الغيبة للشيخ الطويس :ص.286-285

 - 4معرفته ¨ رشط يف قبول األعامل:
َ
ْ ْ َ ُ ُْ ْ َ ٰ َ ْ
اد ُعـ ُ
فعــن أيب عبــد اهلل ݠ يف قــول اهلل َ :
ـوه بِ َهــا﴾
ل الســماء الســى ف
﴿و ِ ِ

ـنى التــي ال يقبــل اهلل مــن العبــاد
[األعــراف ،]180 :قــال« :نحــن واهلل األســاء احلسـ ٰ

عم ـ ً
ا َّإل بمعرفتنــا»(.)1

ـج
وعــن اإلمــام الرضــا ݠ ...« :باإلمــام متــام الصــاة والــزكاة والصيــام واحلـ ِّ

واجلهــاد.)2(»...

 - 5وجوده ¨ لدفع البالء وخروج الربكات:

عــي ݟ« :يــا أمحــد بــن إســحاقَّ ،
إن اهلل تبــارك
حممــد احلســن بــن
فعــن أيب ّ
ٍّ

وتعــا ٰىل مل خيــل األرض منــذ خلــق آدم ݠ ،وال خيليهــا إ ٰىل ْ
أن تقــوم الســاعة مــن

ـى خلقــه ،بــه يدفــع البــاء عــن أهــل األرض ،وبــه ُينــزل الغيــث ،وبــه
َّ
حجــة هلل عـ ٰ
ُيــرج بــركات األرض»(.)3

هل رأينا كيف أنه ¨ مؤثر ،فلامذا ال نقتنع؟

رئيس التحرير

 .1الكايف (ج  /1ص  143و /144باب النوادر /ح .)4

معنى اإلمام املبني /ح .)2
 .2معاين األخبار (ص  97و /98باب ٰ
 .3كامل الدِّ ين (ص  /384باب  /38ح .)1
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مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

الشيخ جاسم الوائيل

االرتبــاط باإلمــام املهــدي ¨ هــو مــن املســائل املهمــة التــي يكثــر طرحهــا

والســؤال عنهــا ،وعــن املنهــج الصحيــح الــذي حي ِّقــق االرتبــاط بــه ¨ كــا ينبغــي،

عــى ذلــك.
وربــا تفاوتــت األجوبــة ٰ

ويمكن القولَّ :
إن لالرتباط باإلمام املهدي ¨ ثالث َة مناهج:

األول :منهج االعتدال.
َّ
الثاين :منهج اإلفراط.

الثالث :منهج التفريط.

ـرى عــن احلــدود التــي رســمتها لنــا الرشيعة
فأ َّمــا منهــج االعتــدال فهــو عبــارة أخـ ٰ

ـدي ¨.
يف كا َّفــة املســائل ،ومنهــا مســألة االرتبــاط باإلمام املهـ ِّ

وأ َّمــا منهــج اإلفــراط فهــو املنهــج الــذي يتجــاوز احلــدود التــي رســمتها الرشيعــة

املهــدي ¨ ،ويرســم أتبــاع هــذا املنهــج حــدود ًا
يف مســألة االرتبــاط باإلمــام
ِّ
ألنفســهم نابعــ ًة مــن بنــات أفكارهــم وخمرتعاهتــم.

املقصيــن عـ َّـا رســمته الرشيعــة مــن احلــدود،
وأ َّمــا منهــج التفريــط فهــو منهــج ِّ

كعــدم إعطائهــم العقيــدة املهدو َّيــة مســاح ًة مــن فكرهــم واهتاممهــم ،أو يف ســلوكهم،
أو مــن كال احليث َّيتــن.
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وممَّا ذكرنا يتَّضح أمران:

ٍ
أن َّ
أن املنهجــن األخرييــن يشــركان يف َّ
َّ - 1
واحــد منهــا هــو خــروج عــن
كل

منهــج االعتــدال.
مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

َّ - 2
ـى بيــان حــدود منهــج االعتــدال
أن حتديــد املنهجــن املذكوريــن يتو َّقــف عـ ٰ

ومعاملــه ،فـ ُّ
ـكل مــا جتــاوز حــدوده وتعــارض مــع معاملــه ينــدرج يف منهــج اإلفــراط،

ُّ
ـر عنهــا ينــدرج يف منهــج التفريــط.
وكل مــا َقـ ُ َ
حدود منهج االعتدال:

أ َّمــا حــدود منهــج االعتــدال يف مســألة االرتبــاط بإمــام الزمــان ¨ فهــو مــا

أرشنــا إليــه قبــل قليــل إشــار ًة عابــرة بأنَّــه املنهــج الــذي رســمته لنــا الرشيعــة.

ـى ضــوء مجلــة مــن نصــوص الكتاب،
ويمكــن لنــا أن نحــدِّ د دائــر َة هــذا املنهــج عـ ٰ

وروايــات العــرة الطاهــرة ،وحكــم العقــل القطعــي ،فهنــا ثالثــة أد َّلة:
األول :نصوص الكتاب العزيز:
الدليل َّ

عىل ثالث آيات:
ونقترص منه ٰ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
ََ ْ َْ
ــق أ ْن يُتَّبَ َ
ــق أ َح ُّ
ال َ ِّ
ــع أ َّم ْ
ــدي إِ ٰ
ل
ــن ال
األو ٰىل :قولــه تعــا ٰىل﴿ :أفمــن يه ِ
اآليــة َّ
َ
َ
َ
ُ
ٰ َ
ِّ َّ َ ْ ُ ْ
َ
ُ ْ ْ َ ْ
ــدى فمــا لك
يَ ِهــدي ِإل أن يه
ــم كيــف تك ُمــون﴾ (يونــس.)35 :
ٍ
مخس:
يتم برسم نقاط
وحتديد هذه اآلية ملنهج االعتدال بشكل عا ٍّم ُّ
ِ
َّ - 1
عىل ِهدَ ا َي ِة اآلخرين.
إن اآلية الكريمة حترص االت َ
ِّباع بمن له ال ُق َ
در ُة ٰ
َّ - 2
عــى أن يكــون هــو ُمهت َِديــ ًا
عــى هدايــة غــره تتو َّقــف
إن قــدرة اإلنســان
ٰ
ٰ
احلــق يف مرحلــة ســابقة ،كشــأن الدليــل الــذي ُّ
يــدل املســافرين
وعارفــ ًا بطريــق
ِّ
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ـى الطريــق ،إذ البــدَّ أن يكــون عارفـ ًا باملســالك والطــرق التــي تــؤ ِّدي إ ٰىل املقصــد،
عـ ٰ
عــى تلــك الطــرقَّ ،
وإل فلــو مل يكــن عارفــ ًا
ليســتطيع بــدوره أن َيــدُ َّل املســافرين
ٰ

هبــا لــكان هــو بحاجــة إ ٰىل مــن يد ُّلــه عليهــا يف مرحلــة ســابقة ،وبعــد أن يد ّلــه غــره

ٍ
كافيــة ليكــون دليــ ً
ا ومرشــد ًا للمســافرين الســيام يف الطــرق
ويصبــح ذا خــرة
الصحراويــة فعنــد ذلــك يصبــح أهــ ً
ا لالتِّبــاع ،ومــا مــن عاقــل يــرك املهتــدي

الض ُّ
ــال اجلاهــل هبــا
العــارف بالطــرق وال يتَّبعــه،
ويبقــى منتظــر ًا إ ٰىل أن يتع َّلــم َّ
ٰ

وصريورتــه مــن املهتديــن ليســر خلفــه!.

ـى لــه ،بــل هــو مــور ٌد للتوبيــخ الــذي يف اآليــة الرشيفــة ،أعنــي قولــه
إ َّنــه ال معنـ ٰ
َ
َ
ُ
َ
َ َ ُ ْ ْ َ ْ
تعــا ٰىل﴿ :فمــا لكـ
ـم كيــف تك ُمون﴾.
َّ - 3
تعــم زمــان الغيبتــن
ختتــص بزمــان احلضــور ،بــل
إن اآليــة الرشيفــة ال
ُّ
ُّ
الصغــرى والكــرى أيضـ ًا ،فالبــدَّ مــن هـ ٍ
ـاد ُيتــدَ ٰى بــه يف ِّ
كل مســألة يف هــذا الزمان،
ٰ
ٰ
ـدي ¨ ،فالبــدَّ أن يكــون ارتباطنــا مــن خــال
ومنهــا مســألة االرتبــاط بإمامنــا املهـ ِّ

ـرى.
ـى ربطنــا بــه ¨ يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ
مــن لــه القــدرة عـ ٰ

َّ - 4
ـدي ¨ باملبارشة،
ـرى تعنــي عــدم االتصــال باإلمــام املهـ ِّ
إن الغيبــة الكـ ٰ

َّ
خــاص بيننــا
وإل مل تصــح تســميتها بالغيبــة ،كــا تعنــي عــدم وجــود ســفري
ٍّ

وبينــه ¨َّ ،
وإل كانــت غيبتــه غيبـ ً
ـن أن يكــون هنــاك
ـرى ال كـ ٰ
ـة ُصغـ ٰ
ـرى ،فتعـ َّ

ـدي ¨.
طريــق آخــر لالرتبــاط باإلمــام املهـ ِّ

َّ - 5
ـرى منحــر بعنــوان واحــد ال بديــل عنــه،
إن الطريــق يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ

وقــد َّ
دل عليــه العقــل والنقــل ،وهــو الفقيــه العــادل.

ـرى.
منحــر باتِّبــاع الفقهــاء العــدول يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ
َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ً
ـة فَلَـ ْ
ـو ال َن َفـ َ
اآليــة الثانيــة :قولــه تعــاىلَ :
ـر
﴿ومــا اكن المؤ ِمنــون ِلن ِفــروا كفـ
ٰ
ْ ُ ِّ
ٌ
َ
َّ
َ
ْ
ادليــن َولُنــذ ُروا ق ْو َم ُه ْ
ــم طائ َفــة لَتَفق ُهــوا ف ِّ
ك ف ْرقَــة منْ ُه ْ
ــم ِإذا َر َج ُعــوا
ِمــن
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
ـم يــذ ُرون﴾ (التوبــة.)122 :
إِل ِهــم لعلهـ

وهــذه اآليــة حتــدد منهــج االعتــدال يف عمــوم املســائل املرتبطــة بالــرع ،ويتَّضــح

ذلــك مــن خــال النقــاط الثامنيــة اآلتيــة:

الشيخ جاسم الوائلي

وهبــذه النقــاط اخلمــس يثبــت َّ
أن منهــج االعتــدال الــذي رســمته لنــا الرشيعــة
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مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ
ك ف ْرقَ ـة منْ ُهـ ْ
إن اآليــة حتـ ُّ
َّ - 1
ـم
ـى التف ُّقــه يف الديــن ﴿فلــو ال نفــر ِمــن
ِ ٍ ِ
ـث عـ ٰ
َ ٌ
ــة لَتَ َف َّق ُهــوا ف ِّ
ادل
طائِف
يــن﴾.
ِ
ِ
ِ
 - 2مــن املعلــوم َّ
ـى تعاليمــه يف
أن اهلــدف مــن التف ُّقــه يف الديــن هــو التعـ ُّـرف عـ ٰ
ـى ك ُِّل
جمــال العقيــدة ،وجمــال األخــاق ،وجمــال األحــكام الفرع َّيــة التــي َّ
يتوجــب عـ ٰ
مك َّلــف أن يمتثلهــا ،فوجــب التف ُّقــه يف الديــن لذلــك ك ِّلــه.

إن ذهــاب املؤمنــن كا َّفــة ألجــل التف ُّقــه يف الديــن أمـ ٌـر غــر ممكـ ٍ
َّ - 3
ـن يف العــادة،

أل َّنــه يوجــب تعطيــل املعيشــة وشـ ِّ
ـل احليــاة بالكامــل ،وكــا أشــارت اآليــة بقوهلــا:
َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ً
َ
ُّ
عىل بعض
ـه
ـ
ق
التف
وجوب
ـر
ـ
يقت
أن
ـ
ب
ـا
ـ
ف
﴾،
ـة
﴿ومــا اكن المؤ ِمنــون ِلن ِفــروا كفـ
ـدَّ
ُ
ٰ
ْ ُ ِّ َ
ــن ك ِف ْرقــ ٍة
املؤمنــن بنحــو الوجــوب الكفائــي ،كــا أشــارت اآليــة بقوهلــاِ ﴿ :م
َ ٌ
منْ ُهـ ْ
ـم طائِفــة﴾ ،أي مجاعــة.
ِ
إن اآليــة تـ ُّ
ـى َّ
َّ - 4
أن الذيــن تف َّقهــوا يف الديــن عليهــم أن ُينــذروا الذيــن مل
ـدل عـ ٰ

ـرى
ـى هــؤالء أن حيــذروا عندمــا ينذرهــم أولئــك ،وهــو عبــارة أخـ ٰ
يتف َّقهــوا فيــه ،وعـ ٰ
ـى ضــوء مــا تع َّلمــوه.
عــن وجــوب األخــذ بإنذارهــم وإرشــاداهتم عـ ٰ
َّ - 5
ـتمر يف مجيــع العصــور ،ففــي زمــن
إن وجــوب التف ُّقــه يف الديــن كفائــي مسـ ٌ

ـى
النبــي ݕ كان املؤمنــون ينفــرون إليــه مــن أطــراف بلــد اإلســام ويتف َّقهــون عـ ٰ
ثــم يرجعــون إ ٰىل قراهــم وبلداهتــم كمرشــدين ومراجــع للديــن ،وكــذا
يــده ݕَّ ،
ـدى ݜ.
احلــال بالنســبة إ ٰىل املؤمنــن يف عــر ك ُِّل إمــا ٍم مــن أئمــة اهلـ ٰ

َّ - 6
التفــرغ
الكــرى يســتدعي
إن اســتمرار وجــوب التف ُّقــه إ ٰىل زمــان الغيبــة
ٰ
ُّ

ـى ضــوء الكتــاب العزيــز وروايــات العــرة الطاهــرة كــا أوجبــه
الكفائــي للتف ُّقــه عـ ٰ
الــرع علينــا يف حديــث الثقلــن املتواتــر ،كاملــروي عــن أمــر املؤمنــن ݠ يف
حديــث جــاء فيــه« :قــال رســول اهلل ݕ يف آخــر خطبتــه يــوم قبضــه اهلل  إليــهِّ :إن
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قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا بعــدي مــا إن متســكتم هبــا :كتــاب اهلل ،وعــريت
أهــل بيتــي»(.)1

 .1الكايف  ،414 :2ح.1

َّ - 7
إن معظــم تعاليــم اإلســام ال يمكــن اســتخراجها مــن الكتــاب وأحاديــث

العــرة ݜ َّإل مــن خــال إجــراء عمل َّيــة االســتنباط ،أعنــي االجتهــاد.

َّ - 8
خاصــة مــن املؤمنــن ،وهــم
إن القــدرة
عــى االســتنباط منحــرة بفئــة َّ
ٰ

الفقهــاء.

وهبــذا يتَّضــح َّ
ـى املؤمنــن الرجــوع يف زمــن الغيبة
أن منهــج االعتــدال يوجــب عـ ٰ

ـرى إ ٰىل الفقهــاء حرص ًا.
الكـ ٰ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ِّ
ْ
َ
ْ ُْ ْ َ ْ
َ ْ
ــم ل تعل ُمــون﴾
ــر إِن كنت
اآليــة الثالثــة :قولــه تعــا ٰىل﴿ :فاســألوا أهــل اذلك ِ

(النحــل.)43 :

َّ
إىل قضيــة عقالئ َّيــة واضحــة ال ينكرهــا َّإل
إن هــذه اآليــة الكريمــة ترشــد ٰ

ِّ
ـر هبــا يف قلبــه وينكرهــا بلســانه ،وكــا قــال
جاهــل
متوغــل يف اجلهــل أو معانــد يقـ ُّ
َ
ْ
ً
ُ
ـدوا بهــا َو ْ
حـ ُ
﴿و َ
اســتَيْ َقنَتْها أ ْن ُف ُسـ ُ
ج َ
ـه ْم ُظلمــا َو ُعلـ ًّ
تعــاىلَ :
ـوا﴾ (النمــل.)14 :
ٰ
ِ
وتلــك القضيــة الواضحــة هــي رجــوع اجلاهــل بـ ٍ
ـيء إ ٰىل العــامل بــه ،فـ َّ
ـإن اآليــة

عــى ك َّفــار
خاصــة َّإل َّأنــا ارتكــزت يف االحتجــاج
وإن كانــت واردة يف قض َّيــة َّ
ٰ
ٍ
رشعــي
بأمــر
حتتــج عليهــم
معنــى أن
قريــش بــا حيكــم بــه العقــاء كا َّفــة ،إذ ال
َّ
ٍّ
ٰ
وهــم كافــرون بالــرع.

وهــذه اآليــة الكريمــة كســابقتيها ترســم لنــا منهــج االعتــدال يف عمــوم مســائلنا

االجتهــاد ،ومنهــا كيف َّيــة االرتبــاط باإلمــام املهــدي ¨.

َّ - 3
عــى
إن االجتهــاد منحــر بالفقهــاء ،فهــم وحدهــم الذيــن هلــم القــدرة ٰ
ـت يف هــذه املســألة وغريهــا مــن مســائل الديــن.
البـ ِّ
فينتــج عــن ذلــكَّ :
عــى العــوا ّم يف مجيــع املســائل االجتهاد ّيــة أن
أن الواجــب
ٰ

يرجعــوا إ ٰىل الفقهــاء ،ومــن بينهــا مســألة االرتبــاط باإلمــام املهــدي ¨.

الشيخ جاسم الوائلي

ـم ذلــك برســم نقــاط ثــاث:
الدين َّيــة ،ويتـ ُّ
ِ
بيشء عليه أن يرجع إىل ِ
َّ - 1
العال به.
إن اجلاهل
ٰ
َّ - 2
ـى
إن العــوام جيهلــون بجميــع املســائل الدين َّيــة التــي يتو َّقــف العلــم هبــا عـ ٰ

17

الدليل الثاين :نصوص العرتة الطاهرة:

ونكتفي هنا باإلشارة إ ٰىل صنفني منها(:)1

األول :الروايــات الرصحيــة يف إرجــاع الشــيعة إ ٰىل الفقهــاء يف ِّ
كل زمــان
الصنــف َّ

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

األئمــة ݜ ،فــا بالــك بزمــان غيبتهــم ،مــن قبيــل:
ـى يف حيــاة َّ
حتـ ٰ

 - 1مــا رواه عبــد املؤمــن األنصــاري ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل ݠَّ :
إن قومــ ًا

َر َوواَّ :
أن رســول اهلل ݕ قــال« :إن اختــاف أمتــي رمحــة» ،فقــال« :صدقــوا» ،قلــت:

إن كان اختالفهــم رمح ـ ًة فاجتامعهــم عــذاب ،قــال« :ليــس حيــث ذهبــت وذهبــوا،
َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ
إ َّنــا أراد قــول اهلل َ :
ـن ك
﴿ومــا اكن المؤ ِمنــون ِلن ِفــروا كفــة فلــو ال نفــر ِمـ
َ ٌ
َ
ـم لَ َعلَّ ُهـ ْ
ـم إذا َر َج ُعــوا إ َلْهـ ْ
ادليــن َولُنْـ ُ َ ْ َ ُ ْ
ـة لَتَ َف َّق ُهــوا ف ِّ
ُْ ْ
ـم
ِف ْرقـ ٍة ِمنهــم طائِفـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـذروا قومهـ ِ
ِ ِ
َْ َ َ
يــذ ُرون﴾ [التوبــة ،]122 :فأمرهــم أن ينفــروا إ ٰىل رســول اهلل ݕ ،وخيتلفــوا إليــه
ـم يرجعــوا إ ٰىل قومهــم فيع ِّلموهــم ،إنـ َّـا أراد :اختالفهــم مــن البلــدان ،ال
فيتع َّلمــواُ ،ثـ َّ

اختالفـ ًا يف ديــن اهلل ،إنــا الديــن واحــد»(.)2

ـر دون عـ ٍ
ـص بعـ ٍ
ـر،
وهــذه الروايــة هــي مــن الروايــات العا َّمــة التــي ال ختتـ ُّ

وهــي رصحيــة يف َّ
حتــى يف زمــن
أن واجــب غــر املتف ِّقــه هــو الرجــوع إ ٰىل املتف ِّقــه
ٰ

رســول اهلل ݕ ،فيثبــت باألولو َّيــة القطع َّيــة وجــوب الرجــوع إليهــم يف زمــان الغيبــة
ـرى ،خصوص ـ ًا مــع عــدم البديــل عــن ذلــك.
الكـ ٰ

 - 2مــا رواه النجــايش مــن قــول إمامنــا الباقــر ݠ ألبــان بــن تغلــب والــذي
ـت النــاس ،فـ ِّ ِ
كان مــن فقهــاء أصحابنــا« :اجلــس يف مســجد املدينــة وأفـ ِ
ـب أن
ـإن ُأحـ ُّ
ُيـ َـر ٰى يف شــيعتي ِمث ُلـ َ
ـك»(.)3

وهــذه الروايــة وإن كانــت وارد ًة يف واحــد مــن أصحــاب إمامنــا الباقــر ݠ وهــو
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أبــان بــن تغلــب َّإل َّأنــا تـ ُّ
ـى ترشيــع الرجــوع إ ٰىل الفقهــاء الذيــن هــم مــن أمثــال
ـدل عـ ٰ

 .1ومن أراد املزيد فعليه بكتابنا مرجعية الفقهاء يف زمن الغيبة.
 .2معاين األخبار :ص ،157ح.1

 .3رجال النجايش ،10 :رقم الرتمجة.7

كل عــر ،ألنــا عــرت بلفــظ ِ
أبــان يف ِّ
«مث ُلـ َ
ـرى
ـب أن ُيـ ٰ
ـك» ،واإلمــام الباقــر ݠ حيـ ُّ
َّ
َّ

ـى يف زمانــه رغــم وجــوده ݠ بــن املؤمنــن ،فــا بالــك لــو
مثــل أبــان يف الشــيعة حتـ ٰ

أئمتهــم املعصومــن ݜ؟
كان هنــاك فقهــاء مثــل أبــان يف زمــان يفقــد فيــه املؤمنــون َّ

إن هــذه الروايــة تـ ُّ
ـرىَّ :
ـى مرجع َّيــة الفقهاء مــن أمثال
وبعبــارة أخـ ٰ
ـدل باملطابقــة عـ ٰ

ُّ
وتــدل بااللتــزام واألولو َّيــة
أبــان بــن تغلــب يف زمــان حضــور املعصومــن ݠ،
ـى مرجع َّيــة الفقهــاء مــن أمثــال أبــان يف زمــان غيبتهــم ݠ.
القطع َّيــة عـ ٰ

فثبــت َّ
أن منهــج االعتــدال حيــر املرجع َّيــة يف املســائل الدين ّيــة بالفقهــاء دون

غريهــم.

فــإن قــال قائــلَّ :
ختتــص بمــن كان مثــل
إن املرجع َّيــة الثابتــة يف هــذه الروايــة
ُّ

أبــان ،فهــي ال تشــمل الفقهــاء الذيــن مل يبلغــوا إ ٰىل رتبتــه ،فــا يثبــت جــواز الرجــوع
إ ٰىل فقهــاء الغيبــة يف مســألة االرتبــاط باإلمــام املهــدي ¨.

قلــت :هــذا لنــا وليــس علينــا ،ألننــا نقــول :إذا مل جيــز الرجــوع إ ٰىل فقهــاء الغيبــة

يف حتديــد منهــج االعتــدال يف مســألة االرتبــاط باإلمــام املهــدي ¨ فباألولو َّيــة
القطع َّيــة ال جيــوز للعــوا ِّم أن حيــددوا ذلــك ألنفســهمُّ ،
وكل الــذي جيــوز هلــم هــو
االعتقــاد بأ َّنــه ¨ إمــام زماهنــم ،ال أكثــر.

توضيــح ذلــكَّ :
ـى إمامــة املهــدي ¨ هــي عبــارة
إن القضيــة املهدو َّيــة املرتتِّبــة عـ ٰ

عــن منظومــة واســعة ومتش ـ ِّعبة رســمتها النصــوص الواصلــة إلينــا مــن الكتــاب
ـى هــذه
ـتمرة يف ذلــك حتـ ٰ
واخلــاف بــن أعــام الطائفــة ،ومــا زالــت البحــوث مسـ َّ

ـرى مــن جهــة دالالهتــا
اللحظــة ،وتــارة يقــع الــكالم مــن جهــة أســانيدها ،وأخـ ٰ

ومضامينهــا ،ومــن نافلــة القــولَّ :
عــى اخلــوض يف
أن العــوا َّم ليــس هلــم القــدرة ٰ
ـى ذلــك يف الفقهــاء ،فلــو قيــل بعــدم جــواز
ذلــك باملـ َّـرة ،وعليــه تنحــر القــدرة عـ ٰ
ـى اســتخراجه
رجــوع العــوا ِّم إليهــم يف حتديــد منهــج االعتــدال  -رغــم قدرهتــم عـ ٰ

مــن النصــوص املهدو َّيــة  -فبــاألو ٰىل ال جيــوز للعــوا ِّم أن حيــدِّ دوا ذلــك ألنفســهم.
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العزيــز وروايــات املعصومــن ݜ ،ومــن هــذه النصــوص مــا وقــع حمـ ّ
ـا للــكالم

19

ـرى حتديــد ًا ،مــن قبيــل:
الصنــف الثــاين :الروايــات
املختصــة بزمــان الغيبــة الكـ ٰ
َّ
ِّ

ـري أن يوصــل
مــا رواه إســحاق بــن يعقــوب ،قــال :ســألت حممــد بــن عثــان العمـ َّ

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

ـع بخـ ِّ
ـط موالنــا
ـي ،فــورد التوقيـ ُ
يل كتاب ـ ًا قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عـ َّ
صاحــب الزمــان ¨  -ومــن مجلــة مــا جــاء فيــه قولــه ¨ « :-وأ َّمــا احلــوادث

فإنــم ُح َّجتــي عليكــم ،وأنــا حجــة اهلل
الواقعــة فارجعــوا فيهــا إ ٰىل رواة حديثنــاَّ ،
عليهــم»(.)1

ـج هبــم علينــا
ـص ينصــب ُر َوا َة حديثهــم ݜ ُح َّج ـ ًة حيتـ ُّ
فاإلمــام ¨ يف هــذا النـ ِّ

غــد ًا لــو مل نأخــذ بــا يقولــون فيــا ينوبنــا مــن احلــوادث النازلــة ،والتــي نريــد معرفــة
حكمهــا.

واملقصــود بــرواة احلديــث هــم خصــوص الفقهــاء ،ال مطلــق الـ ُّـر َواة ،والدليــل

ـى ذلــك وجهــان:
عـ ٰ

األولَّ :
جمــرد ناقلــن للروايــات وال يفقهــون مــا
الوجــه َّ
الــرواة َّ
إن كثــر ًا مــن ُّ

يروونــه ،كــا أرشــد إ ٰىل ذلــك نب ُّينــا األكــرم ݕ فيــا رواه عنــه إمامنــا الصــادق ݠ
ِ
ِ
وح ِف َظ َهــا،
فو َع َ
اهــاَ ،
ـر اهللُ َعبــدَ ًا َســم َع َم َقا َلتــي َ
مــن قولــه ݕ يف حديــث طويــلَ « :نـ َّ َ
ـه َغـ ِ ٍ
ـه ورب ح ِامـ ِ ِ ٍ
ـل فِقـ ٍ
عها ،فـ ُـر َّب َح ِامـ ِ
ـو
ـر َفقيـ ُ َّ َ
ـل فقــه إ ٰىل َمــن ُهـ َ
ـم َ
و َب َّلغهــا َمــن مل َيسـ َ
ُ
َأف َق ـ ُه ِمن ـ ُه»(.)2
ومــع عــدم فقــه الـ َّـراوي ملــا يرويــه كيــف جيــوز للعــوا ِّم الرجــوع إليــه وهــو ال
يزيــد عليهــم يف ٍ
يشء مــن هــذه الناحيــة ،وكيــف جيــوز لــه أن يفتيهــم؟!
ـرىَّ :
أن كثــر ًا مــن تعاليــم اإلســام  -ســواء يف العقيــدة أم األخــاق
وبعبــارة أخـ ٰ
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أم األحــكام  -تفتقــر إ ٰىل عمل َّيــة اســتنباط ،أو قــل :تطبيــق عمومــات النصــوص
 .1كامل الدين :ج ،2ص ،483ب ،45ح.4
 .2الكايف  ،403 :1ح.1

ومطلقاهتــا عــى مواردهــا ،ومــن ال يفقــه مــا يرويــه كيــف لــه لــو ســئل عــن مسـ ٍ
ـألة
ٰ

ـص الــذي ينطبــق عليهــا ،واحلــال َّ
ـى التطبيــق هــي
مــا أن يعــرف النـ َّ
إن القــدرة عـ ٰ

عــن الفقــه ،وقــد فرضنــاه فاقــد ًا هلــذه امللكــة؟.

فتعـ َّـن أن يرجــع العــوام مــن الـ ُّـرواة وغريهــم إ ٰىل فقهــاء الـ ُّـرواة ،وهــذا مــا كان

يصنعــه أصحــاب األئمــة ݜ أيض ـ ًا عندمــا خيتلفــون بينهــم ،كــا أشــار إ ٰىل ذلــك

عــى تصديــق هــؤالء
حــق زرارة وآخريــن ،قــال« :أمجعــت العصابــة
الكــي يف ِّ
ٰ
األولــن مــن أصحــاب أيب جعفــر ݠ وأيب عبــد اهلل ݠ وانقــادوا هلــم بالفقــه،
َّ

األولــن ســت ٌة :زرارة ،ومعــروف بــن خربــوذ ،وبريــد ،وأبــو بصــر
فقالــوا :أفقــه َّ
األســدي ،والفضيــل بــن يســار ،وحممــد بــن مســلم الطائفــي .قالــوا :وأفقــه الســتة

زرارة»(.)1

فالحــظ قولــه« :وانقــادوا هلــم بالفقــه» فإ َّنــه ظاهــر يف َّ
أن األصحــاب  -ومنهــم

الــرواة  -إذا اختلفــوا يف مســألة مــا كانــوا يرجعــون إ ٰىل هــؤالء الســتَّة وينقــادون
ُّ

ـى
ويس ـ ِّلمون لقوهلــم يف تلــك املســألة ،ومــا ذلــك ّإل لفقاهتهــم بــل وأفقه َّيتهــم عـ ٰ
غريهــم ،بحيــث باتــوا مراجــع للفقهــاء الذيــن دوهنــم يف الرتبــة ،مــع مــا فيــه مــن
ِ
الصاد َق ِ
ــن ݟ.
ثبــوت مرجع َّيتهــم يف زمــان اإلمامــن اهلُاممــن
فتعـ َّـن انحصــار املرجع َّيــة يف الـ ُّـرواة الفقهــاء يف زمــان الغيبــة باألولو َّيــة القطع َّيــة،

الوجــه الثــاين :مقبولــة عمــر بــن حنظلــة التــي نكتفــي بنقلهــا مــن دون رشح،

الــرواة الذيــن نصبهــم اإلمــام ¨ ُح َّجــ ًة علينــا
عــى انحصــار ُّ
لوضــوح داللتهــا ٰ
ِ
الــر َواة غــر الفقهــاء.
بالــر َواة الفقهــاء ،وال يشــمل ُّ
ُّ

 .1اختيار معرفة الرجال  ،507 :2تسلسل.431
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ـر عنــه اليــوم باألعلــم.
بــل يف خصــوص األفقــه منهــم ،وهــو مــن يعـ َّ
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َ
نص املقبولة:
وإليك َّ

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

قــال :ســألت أبــا عبــد اهلل ݠ عــن رجلــن مــن أصحابنــا بينهــا ُمن ََاز َعـ ٌة يف َديـ ٍ
ـن
ِ ِ
أو ِمـ ٍ
ِ
ـم إليهم
الســلطان وإ ٰىل ال ُق َضــاةَ ،أ َيـ ُّـل ذلــك؟ قــالَ « :مــن َ َتا َكـ َ
ـراث ،فت ََحا َكـ َـا إ ٰىل ُّ
َ
ـق أو باطـ ٍ
أخـ ُ
ـم لــه فإ َّنــا َي ُ
ـذ ُســح َت ًا وإن
يف حـ ٍّ
ـل فإ َّنــا حتاكــم إ ٰىل الطاغــوت ،ومــا َي ُكـ ُ
كان ح ّق ـ ًا ثابتـ ًا لــه ،ألَ َّنــه أخــذه بحكــم الطاغــوت ،وقــد أمــر اهلل أن ُيكفــر بــه ،قــال
ُ ُ َ َ ََ َ َ
َ ٰ َّ ُ
ََ ْ ُ ُ َ َ ُْ
ُ
ُ
ـوت وقــد أ ِمــروا أن يكفــروا بِـ ِه﴾
اهلل تعــا ٰىل﴿ :ي ِريــدون أن يتحاكمــوا إِل الطاغـ ِ
[النســاء ،»]60 :قلــت :فكيــف يصنعــان؟ قــال« :ين ُظــر ِ
ان َمــن كان منكــم ممَّــن قــد
َ َ
ِ
ف َأحكا َمنــاَ ،ف ْل َ ْي َضــوا بــه َح َكـ َ ً
ـا،
وح َر ِامنــا ،و َعـ َـر َ
َر َو ٰى حديثنــا ،و َن َظـ َـر يف َح َللنــا َ
ِ
ِ
ـم َيق َبلـ ُه منــه فإ َّنــا اسـت َ
ف
َخ َّ
فـ ِّ
ـم ُ
بحكمنَــا ف َلـ ْ
ـإن قــد جعل ُتـ ُه عليكــم َحاكـ ًا ،فــإذا َح َكـ َ
ـر ِك بــاهلل»،
ـى َحــدِّ الـ ِّ
ُ
ـى اهلل ،وهــو عـ ٰ
بحك ـ ِم اهلل و َع َلينَــا َر َّد ،والـ َّـرا ُّد َع َلينَــا الـ َّـرا ُّد عـ ٰ
كل رجـ ٍ
قلــت :فــإن كان ُّ
ـل اختــار رجـ ً
ا مــن أصحابنــا فرضيــا أن يكونــا الناظريــن يف

ـم
حلكـ ُ
َح ِّقهــا ،واختلفــا فيــا َح َكـ َـا ،وكالمهــا اختلفــا يف حديثكــم؟ قــال« :ا ُ
ـم مــا َح َكـ َ
ــت إ ٰىل مــا حيكــم
ــا ،وال ُيل َت َف ْ
ور ُع ُه َ
ــا يف احلديــث و َأ َ
ــا و َأف َق ُه ُهــا و َأصدَ ُق ُه َ
بــه َأعدَ ُل ُ ُ
رضيـ ِ
بــه اآلخــر» ،قــال :قلــت :فإنــا َعـ َ ِ ِ
فضـ ُـل واحــدٌ
ـان عنــد أصحابنــا ،ال َي ُ
ـدلن َم َّ
ُ
َّ
ـى اآلخــر ،قــال :فقــالُ « :ين َظـ ُـر إ ٰىل مــا كان مــن روايتهــم عنَّــا يف ذلــك الــذي
منهــا عـ ٰ

ـع عليــه مــن أصحابــك فيؤخــذ بــه مــن ُحكمنــا ،و ُيـ ُ
ـرك َّ
الشــا ُّذ الذي
َح َكـ َـا بــه املجمـ ُ

22

ليــس بمشــهور عنــد أصحابــكَّ ،
فــإن املجمــع عليــه ال ريــب فيــه ،وإنَّــا األمــور
ِ
ِ
لم ـ ُه
ـع ،و َأمـ ٌـر َبـ ِّ ٌ
ثالثــةَ :أمـ ٌـر َبـ ِّ ٌ
ـن َغ ُّي ـ ُه ف ُيج َتنَـ ُ
ـن ُرشــدُ ُه ف ُي َّت َبـ ُ
ـب ،و َأمـ ٌـر ُمشــك ٌل ُيـ َـر ُّد ع ُ
إ ٰىل اهلل وإ ٰىل رســوله ،قــال رســول اهلل ݕَ :حـ َ
ـنُ ،
ـن
وشـ ُب َه ٌ
ـا ٌل َبـ ِّ ٌ
ات َبـ ْ َ
وحـ َـرا ٌم َبـ ِّ ٌ
ـنَ ،
الش ـبه ِ
ِ
ات نَجــا ِم ـن ا ُملحرمـ ِ
ـات ،و َم ـ ْن َأ َخـ َ
ـذ ُّ
ـب
َ
فم ـ ْن َتـ َـر َك ُّ ُ َ
بالش ـ ُب َهات ار َت َكـ َ
ذلــكَ ،
َ َ َّ َ
ـات ،وه َلـ َ ِ
ا ُملحرمـ ِ
ـث ال يع َلــم» ،قلــت :فــإن كان اخلـ ِ
ور ِ
ين
َ
ـران عنكــا َمشـ ُ
ـك مــن َحيـ ُ َ ُ
ـه َ
َ ََ
َ َّ َ
ـق حكمـه ح ْكــم ِ
الكتـ ِ
والسـن َِّة
قــد روامهــا ال ِّثقـ ُ
ـاب ُّ
ـات عنكــم؟ قــالُ « :ين َظـ ُـر ،فــا َوا َفـ َ ُ ُ ُ ُ َ
ــف حكمــه حكــم ِ
ؤخ ْ ِ
الك ِ
ــف ال َعا َّمــ َة ف ُي َ
َ
والســن َِّة
وخا َل َ
تــاب ُّ
ر ُك مــا َخا َل َ ُ ُ ُ ُ َ
ــذ بِــه ،و ُيــ َ

ِ
ِ
كمـ ُه مــن
ووا َفـ َ
ـت فــداك؛ أرأيـ َ
ـق ال َعا َّمـ َة» ،قلــتُ :ج ِعلـ ُ
َ
ـت إن كان ال َفق َيهــان َع َر َفــا ُح َ
ِ
ب ِ
واآلخــر خمالفــ ًا هلــم،
يــن ُموافقــ ًا للعا َّمــة،
َ
والســنة ،ووجدنــا َأ َحــدَ اخلَ َ َ
الكتــاب ُّ
ـت
ـأي اخلربيــن ُيؤخــذ؟ قــالَ « :مــا َخا َلـ َ
الرشــا ُد» ،فقلــتُ :ج ِعلـ ُ
بـ ِّ
ـف ال َعا َّم ـ َة ففيــه َّ
ِ
فــداك؛ فــإن وا َف َقهــا اخلـ ِ
ـم
ـران َجيعـ ًا؟ قــالُ « :ين َظـ ُـر إ ٰىل َمــا ُهـ ْ
ـم إ َل ْيــه َأم َيـ ُـل ُحكَّا ُم ُهـ ْ
َ ُ َ َ ََ

باآلخـ ِ
ـق ُحكَّا ُم ُهــم اخلربيـ ِ
ؤخـ ُ
َ
ر ُك و ُي َ
ـن مجيعـ ًا؟
ـذ
ـر» ،قلــت :فــإن َوا َفـ َ
ـم ،ف ُيـ َ
اتـ ْ
و ُق َض ُ ُ
الشــبه ِ
ِ ِ
ــكَّ ،
ــى إما َم َ
ات
الو ُق َ
ــوف عنــد ُّ ُ َ
فــإن ُ
َّــى تَل َق ٰ
قــال« :إذا كان ذلــك َفأرجــه َحت ٰ
َخــر ِم ـن االقتِحــا ِم يف اهل َل ـك ِ
َات»(.)1
َ
ٌ َ
َ
ٍ
إن َّ
ـى صوهتــا بـ َّ
َّ
ـأن عــامل احلديــث
كل فقــرة مــن فقــرات هــذه املقبولــة تنــادي بأعـ ٰ
ـق وعــر حيتــاج إىل تفــر ٍغ ودراسـ ٍ
ـة وتدقيــق ،وهــو
ٰ ُّ
بحـ ٌـر عميــق ،وواد ســحيق ،وطريـ ٌ َ ٌ
ٍ
ٍ
املنصبــون
ـى لــو كانــوا مــن الـ ُّـرواة ،فانحــر الـ ُّـروا ُة َّ
يف واد والعــوا ُّم يف واد آخــر حتـ ٰ
مــن قبــل اإلمــام ¨ ُح َّجـ ًة علينــا بخصــوص الفقهــاء منهــم.
الدليل الثالث :حكم العقل القطعي:

أما دليل العقل القطعي فيتم برسم ٍ
نقاط سبعٍ:
ُّ
َّ

إن عــدم االتصــال باإلمــام ¨ مطلقـ ًا  -مبــارش ًة وبواسـ ٍ
َّ - 1
ـطة  -إ َّمــا أن يكــون

مــن دون بديـ ٍ
ـل ،أو مــع وجــود البديــل.

 .1الكايف  ،67 :1ح.10
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ـرى
األول باطــل جزمـ ًا ،أل َّنــه يقتــي تــرك العبــاد يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ
والفــرض َّ
ٍ
احلجــة هلــم
احلجــة عليهــم ،بــل تكــون َّ
ُســدً ٰى مــن دون هدايــة ،ومــن دون إقامــة َّ
ُ ْ
ـاىف مــع رصيــح النصــوص ،مــن قبيــل :قولــه تعــا ٰىل﴿ :قــل
ـى اهلل تعــا ٰىل ،وهــو يتنـ ٰ
عـ ٰ
َ َّ
ُُ ً
ُ َّ ُ َ َ ُ
ين َو ُمنْ ِذر َ
ـا ُمبَ ِّشـــر َ
ين
ابلا ِلغة﴾ (األنعــام ،)149 :وقولــه ﴿ :رسـ
ف ِللـ ِه احلجــة
ِ
ِ
َ
ُ َّ ٌ
َ َّ َ ُ َ َّ
ـة َب ْعـ َ
الر ُ
ـد ُّ
ـاس َ ٰ
ـ
س
ـ
ج
ح
هلل
ا
ع
ـ
لن
ـل﴾ (النســاء.)165 :
ِ
ِلــا يكــون ل ِ
ِ
ِ
يتعي الفرض الثاين ،أعني وجود البديل.
وبعد بطالن الفرض َّ
األول َّ
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َّ - 2
إن البديــل يف زمــان الغيبــة ينحــر بمصــادر الترشيــع األربعــة :الكتــاب

القطعــي.
العزيــز ،روايــات املعصومــن ݜ ،واإلمجــاع ،والعقــل
ِّ
َّ - 3
إن معظم تعاليم الرشع منحرصة يف الكتاب ،وروايات العرتة.

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

َّ - 4
ـى
ـى ضوئهــا يتو َّقــف يف معظمهــا عـ ٰ
إن اســتخراج تلــك التعاليــم للســر عـ ٰ
عمل َّيــة االســتنباط ،فـ َّ
ـإن الواضحــات مــن التعاليــم هــي أقـ ُّـل القليــل.
ٍ
َّ - 5
خــاص مــن النــاس ،وهــم
بصنــف
عــى االســتنباط منحــرة
إن القــدرة
ٍّ
ٰ
ـم اســتنباطها َّأوالً مــن
ـى ضــوء التعاليــم مــا مل يتـ َّ
الفقهــاء ،وبالتــايل ال يمكــن الســر عـ ٰ
ِق َبــل الفقهــاء.
َّ - 6
عــى ضــوء تلــك التعاليــم
إن الفقاهــة وحدهــا ال تكفــي إلحــراز الســر
ٰ
فتوجــب أن يكــون
تعمــده حتريفهــا وتزويرهــاَّ ،
مــا مل ُيــرز اســتقامة الفقيــه وعــدم ُّ

الفقيــه قــد بلــغ مــن العدالــة مرتبــة يســتحيل معهــا يف العــادة أن يتَّبــع هــواه ،لئــا
َي ِضـ َّـل و ُي ِضـ َّـل غــره والعيــاذ بــاهلل ،وهــذا يعنــي َّ
أن املرجع َّيــة يف املســائل االســتنباط َّية
ـى يف الفــروع التــي جيــوز للمك ِّلــف
منحــرة يف زماننــا هــذا بالفقهــاء العــدول حتـ ٰ
خمالفتهــا كاســتحباب تقليــم األظفــار يف وقـ ٍ
ـت معـ َّ ٍ
ـن.
َّ - 7
حتــى يف مثــل اســتحباب تقليــم
إن انحصــار املرجع َّيــة بالفقهــاء العــدول
ٰ

األظفــار يـ ُّ
ـى االنحصــار املذكــور يف املســائل العقد َّيــة التــي
ـدل باألولو َّيــة القطع َّيــة عـ ٰ

تنحــر أد َّلتهــا بالنصــوص ،كالتــي تتع َّلــق بمنهــج االرتبــاط باإلمــام املهــدي ¨.
هــذا حاصــل الدليــل الثالــث ،وبالفــراغ منــه نكــون قــد فرغنــا مــن االســتدالل

الكــرى
عــى انحصــار املرجع َّيــة يف املســائل الدين َّيــة االجتهاد َّيــة يف زمــن الغيبــة
ٰ
ٰ

بالفقهــاء.
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إن منهــج االعتــدال الــذي رســمته لنــا الرشيعــة يف ِّ
والنتيجــةَّ :
كل مســألة تقــع يف

ـدي ¨  -هــو منهــج
طريــق ابتالئنــا يف هــذا الزمــن  -ومنهــا مســألة االرتبــاط باملهـ ِّ
الفقهــاء العــدول.

واحلاصــلَّ :
إن منهــج االعتــدال يف مســألة االرتبــاط باإلمــام املهــدي ¨ هــو
ِ
ـى هنــج أهــل البيــت ݜ يف زمــن الغيبــة
منهــج الفقهــاء العــدولَّ ،
ألنــم األَد َّل ُء عـ ٰ

ـدي ¨ ،فينتــج َّ
أن االرتبــاط بــه ¨
ـرى ،وهنجهــم ݜ هــو عــن هنــج املهـ ِّ
الكـ ٰ

يتح َّقــق مــن خــال االرتبــاط بمنهــج الفقهــاء العــدول.

ويمكــن التعبــر عــن هــذا املنهــج بعبــارة وجيــزة يف ألفاظهــا غزيــرة يف مضموهنــا

فنقــول :إن منهــج االعتــدال هــو أن نعمــل بتكاليفنــا الرشع َّيــة مــع انتظــار إمــام

زماننــا والدعــاء لــه بالفــرج.

ومعلــوم َّ
ـى
ـى تع ُّلمهــا ،وتع ُّلمهــا متو ِّقـ ٌ
أن العمــل بالتكاليــف متو ِّقـ ٌ
ـف عـ ٰ
ـف عـ ٰ
ـوى ،فيكــون العمــل بالتكاليــف
الرجــوع إ ٰىل الفقيــه العــادل اجلامــع لرشائــط الفتـ ٰ

عــى الرجــوع إ ٰىل الفقيــه العــادل ،وبالتــايل نســتطيع القــول َّ
بــأن منهــج
متو ِّقفــ ًا
ٰ
االعتــدال يتم َّثــل يف الرجــوع إ ٰىل الفقيــه العــادل.

أن َّ
ـى هــذاَّ :
كل مــا خــرج عــن منهــج الفقهــاء فهــو خــارج عــن منهــج
ويتفـ َّـرع عـ ٰ

االعتــدال ،وداخــل يف منهــج اإلفــراط أو منهــج التفريــط ،والعيــاذ بــاهلل.
حدود منهج اإلفراط:

قــى أحدنــا عمــره يف البحــث عــن ســبيل
أ َّمــا منهــج اإلفــراط فكــا لــو
ٰ

وال جــاء هبــا أثــر مــن أهــل البيــت ݜ ،بــل املســتفاد مــن بعــض الروايــات تــرك

ذلــك ،ومنــه مــا جــاء يف آخــر التوقيــع املتقــدِّ م مــن قولــه ¨« :وأ َّمــا وجــه االنتفــاع
وإن ألمـ ٌ
ـان
يب يف غيبتــي فكاالنتفــاع بالشــمس إذا غ َّيبتهــا عــن األبصــار الســحابّ ،

أن النجــوم أمـ ٌ
ألهــل األرض ،كــا َّ
الســاء ،فأغلقــوا بــاب الســؤال عـ َّـا ال
ـان ألهــل َّ
يعنيكــم ،وال تتك َّلفــوا علــم مــا قــد ك ُِفيتــم ،وأكثــروا الدُّ عــاء بتعجيــل الفــرج ،فـ َّ
ـإن

ـدى».
ـى بــن اتّبــع اهلـ ٰ
ذلــك فرجكــم ،والســام عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب وعـ ٰ

الشيخ جاسم الوائلي

للوصــول إ ٰىل شــخص اإلمــام ¨ بطــرق وأعــال مــا أنــزل اهلل هبــا مــن ســلطان،
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األخــرى اآلمــرة بانتظــار الفــرج ،وبيــان ثوابــه وثــواب
ونظــره الروايــات
ٰ

ـف عــن البحــث
ـى القــول بوجــوده ¨ ،مضافـ ًا إ ٰىل الروايــات اآلمــرة بالكـ ِّ
الثابــت عـ ٰ
املعنــى.
تضمنــت هــذا
ٰ
والطلــب ،واملؤ َّيــدة ببعــض قصــص األوليــاء التــي َّ

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

أدرى
ـرى :إنَّنــا  -نحــن اإلمام َّيــة  -نعتقــد جازمــن أن املعصــوم ݠ
ٰ
وبعبــارة أخـ ٰ
ـه أو بواسـ ٍ
باملصلحــة منَّــا ،فلــو كان مــن املصلحــة أن يتَّصــل بــه أحدنــا وجهـ ًا لوجـ ٍ
ـطة
فســوف يقــوم ݠ هــو بذلــك ،مــن دون حاجــة إ ٰىل سـ ٍ
ـعي منَّــا وبحــث وتفتيــش،

وبــدون اللجــوء إ ٰىل اخــراع عبــادات وأعــال ال يؤ َمــن اندراجهــا يف خانــة البــدع،

ا عــن احتــال حصــول االســتدراج مــن اهلل تعــا ٰىل للمبتــدع ،فيورثــه لـ َّ
فضـ ً
ـذة كبــرة

يستشــعرها عنــد التعاطــي مــع بدعتــه ،إمعانــ ًا يف إضاللــه باســتحقاق كــا د َّلــت
﴿و َي ُم ُّد ُهـ ْ
عليــه بعــض الروايــات ،ويكــون حينئـ ٍ
ـذ مــن مصاديــق قولــه تعــاىلَ :
ـم ِف
ٰ
ْ
َ
ْ َْ
ــم يع َم ُهــون﴾ (البقــرة ،)15 :بــل ورد يف بعــض قصــص اللقــاء نــوع مــن
ُطغيَانِ ِه
التوبيــخ أو الفشــل يف االختبــار والعيــاذ بــاهلل.
حدود منهج التفريط:

وأ َّمــا منهــج التفريــط فهــو منهــج التقصــر ،ومــن مصاديقــه عــدم إعطــاء مســألة

االرتبــاط باإلمــام ¨ أمهيــ ًة يف حياتنــا ال ســمح اهلل ،كالذيــن ال يأهبــون بالعقيــدة

املهدويــة أصـاً ،وال يعيشــون حقيقــة َّ
احلجــة بــن احلســن ¨،
أن إمــام عرصهــم هــو َّ

َّ
ـدي ¨
ـى عبــاده يف هــذا الزمــان وأمينــه يف أرضــه هــو اإلمــام املهـ ُّ
وأن َّ
حجــة اهلل عـ ٰ
ٍ
كــا كان ُّ
ـى عبــاده ،وأمينــه يف أرضــه.
كل واحــد مــن آبائــه ݜ يف زمانــه َّ
حجــة اهلل عـ ٰ
وأنــا تعــرض
ـى أقواهلــم وأفعاهلــمَّ ،
وال يعيشــون أيضـ ًا حقيقــة أ َّنــه ¨ ُم َّطلــع عـ ٰ
ـوؤ ُه مــا ربــا يــراه مــن سـ ِّيئاهتم.
ـر ُه مــا يــراه مــن حســناهتم ،و َي ُسـ ُ
عليــه ¨ ،فيـ ُّ
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وال يعيشــون أيض ـ ًا حقيقــة كــون شــيعته حتــت رعايتــه ونظــره ¨ ،وأ َّنــه املوئــل

واملفــزع هلــم فيــا ينوهبــم مــن نوائــب وحــوادثَّ ،
وأن مــن اجلدير هبــم أن يفزعــوا إليه

ضهــم ،مــع االعتقــاد اجلــازم بأنــه ¨ مســتجاب
ليســأل اهلل تعــا ٰىل هلــم يف كشــف ُ ِّ

ـى االعتقــاد بإمامتــه ¨ وكونــه إمــام عرصنــا
الدعــوة ،إ ٰىل غــر ذلــك ممَّــا يرت َّتــب عـ ٰ

هــذا ،وأن حيــذر املؤمــن أن يمــوت ميتــة جاهليــة ،كــا وقــع ذلــك لبعــض مــن
املهــدي ¨ مل يولــد بعــدُ ،
خذهلــم اهلل تعــا ٰىل ،حيــث صــاروا يعتقــدون أن اإلمــام
َّ

كعقيــدة مشــهور املخالفــن ألهــل البيــت ݜ ،فوقعــوا يف حمــذور العقيــدة بعــدم
عــى هــذا احلــال
وجــود إمــام يف هــذا الزمــان ،ومقتضــاه أن مــن يمــوت منهــم
ٰ

فســوف يمــوت ميتــة جاهل َّيــة ،ملــا تواتــر عــن املعصومــن ݜ أ َّنــه« :مــن مــات ومل
يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهل َّيــة»(.)1

َ َّ َ َ ُ ْ
غ قُلُ َ
وبنَــا
ـز
هــذا ،ونســأله تعــا ٰىل كــا ع َّلمنــا يف حمكــم كتابــه َونقــول﴿ :ربنــا ل تـ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ََْ َ َ ْ َ
َّ ُ َ َ ْ َ ً َّ َ
الو َّهـ ُ
ـك أنـ َ
ـت َ
ـب لَــا ِمــن لنــك رحــة ِإنـ
بعــد ِإذ هديتنــا وهـ
ـاب﴾ (آل عمــران.)8 :
معامل منهج االعتدال:

كــا َّ
ـرف هبــا حقيقتــه ومت ّيــزه عــن منهجــي اإلفراط
أن ملنهــج االعتــدال حــدود ًا تُعـ ُ

والتفريــط ،كذلــك لــه معــامل ُيعــرف باجتامعهــا أتبــاع هــذا املنهــج ،و ُيم َّيــزون هبــا

عــن أتبــاع منهــج اإلفــراط وأتبــاع منهــج التفريــط.
ويمكننا أن نجمل املعامل يف اثني عرش َمع َل ًام:

حي ُيرزق:
املعلم األول :أن نعيش االعتقاد َّ
بأن اإلمام ¨ ٌّ

متكــررَّ ،
فــإن
بمعنــى أن نســتحرض ذلــك يف أذهاننــا بشــكل
العقيــدة يش ٌء آخــر،
ِّ
ٰ
ـى حياتــه ¨ وتواجــده يزيــد مــن احتــال لقائنــا بــه ¨ هنــا أو هنــاك ،اليــوم
مقتـ ٰ

أو غــد ًا ،مــن حيــث نشــعر أو ال نشــعر.

وهــذا يف مقابــل أتْبــاع منهــج التقصــر ،والذيــن ال يســتذكرون هــذه العقيــدة َّإل

إذا ُذ ِّكــروا هبــا ،فهــم يعيشــون الغفلــة عنهــا.
 .1كامل الدين ومتام النعمة :ص ،409ح.9
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ُ
َّ
ــرزق يش ٌء ،وأن نعيــش هــذه
احلجــة ¨ َح ّيــ ًا ُي
إن االعتقــاد بوجــود اإلمــام َّ
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ويف مقابــل أتبــاع منهــج اإلفــراط ،والذيــن ربــا يســعون وخيرتعــون ويبتدعــون

أعــاالً مل تــرد مــن طريــق الــرع بغيــة ال ِّلقــاء باإلمــام ¨ ،وربــا يصلــون إ ٰىل حــدِّ

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

رأى اإلمــام ¨ وهــو مل يره،
الوسوســة والتخ ّيــات ،فيعتقــد أحدهــم أحيانـ ًا أ َّنــه قــد ٰ
رأى رج ـ ً
وولِ ّي ـ ًا مــن أوليــاء اهلل تعــا ٰىل ،نظــر بعــض قصــص اللقــاء
ا صاحل ـ ًا َ
وإ َّنــا ٰ
التــي يعتقــد أصحاهبــا أهنــم التقــوا فيهــا باإلمــام احلجــة ¨ ،وال يطيقــون ســاع
اخلــاف يف ذلــك ،كــا لــو التقــوا شــخص ًا عليــه ســيامء الصاحلــن ،وأخربهــم بأمـ ٍ
ـر

ـي ،وهــو ليــس كذلــك.
يعتقــدون أ َّنــه غيبـ ٍّ

عىل القول بوجوده وحياته ¨:
املعلم الثاين :الثبات ٰ

َّ
إن االعتقــاد بوجــود املهــدي ¨ ح ّيـ ًا ُيــرزق تــارة يكــون اعتقــاد ًا راســخ ًا ال يزول،

رسى الشـ ُّ
ـك إ ٰىل االعتقــاد بأصــل والدتــه ¨ ،كــا
ـرى ال يكــون كذلــك ،كــا لــو ٰ
وأخـ ٰ

حصــل ألحدهــم وصــار يعتقــد فيــه اعتقــاد مشــهور املخالفــن مــن َّ
أن املهــدي ¨

رسى الشـ ُّ
ـك إ ٰىل االعتقــاد ببقائــه ،كــا حدَّ ثتنــا
ســوف يولــد يف آخــر الزمــان ،وكــا لــو
ٰ
ـى يرجعــوا
الروايــات املعصوميــة عــن مجاعــة مــن الشــيعة ســيطول عليهــم األمــد حتـ ٰ

املفضــل بــن عمــر،
عــن هــذه العقيــدة ،ويشـكُّون يف موتــه وعــدم بقائــه ،كــا يف روايــة َّ

قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول« :إ َّياكــم والتنويــه ،أمــا واهلل ليغيب ـ َّن إمامكــم
ســنين ًا مــن دهركــم ،ولتُمحصـن حتــى يقــال :مــاتُ ،قتــل ،هلــك ،بــأي ٍ
واد ســلك؟
ِّ
َّ ُ َّ
ٰ
الس ـ ُف ُن يف أمــواج البحــر ،فــا
و َلتَد َم َع ـ َّن عليــه عيــون املؤمنــن ،و َلتُك َفـ ُـأ َّن كــا تُك َفـ ُـأ ُّ
ينجــو َّإل مــن أخــذ اهلل ميثاقــه ،وكتــب يف قلبــه اإليــان ،وأ َّيــده بـ ٍ
ـروح منــه ،و َل ُت َف َعـ َّن
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أي» ،قــال :فبكيــت ،ثــم قلــت :فكيــف
أي مــن ٍّ
ـدرى ٌّ
اثنتــا عــرة رايــة مشــتبه ًة ،ال ُيـ ٰ
ٍ
نصنــع؟ قــال :فنظــر إ ٰىل شـ ٍ
ـرى هــذه
الص َّفــة ،فقــال« :يــا أبــا عبــد اهلل؛ تـ ٰ
ـمس داخلــة يف ُّ
ـن مــن هــذه الشــمس»(.)1
مرنــا أبـ ُ
الشــمس؟» ،قلــت :نعــم ،فقــال« :واهلل َل ُ
 .1الكايف  ،336 :1ح.3

ويف مقابــل هذيــن الفريقــن َّ
عــى االعتقــاد ببقائــه ¨،
فريــق
الشــاكَّني
ٌ
ٌ
ثابــت ٰ

ال يزحــزح اعتقادهــم بذلــك يش ٌء ،كــا أشــر إليهــم يف روايــة أمحــد بــن إســحاق

عــي ݟ وأنــا
بــن ســعد
ّ
عــى أيب ّ
حممــد احلســن بــن ٍّ
األشــعري ،قــال :دخلــت ٰ
أريــد أن أســأله عــن اخللــف [مــن] بعــده ،فقــال يل ِ
مبتدئـ ًا« :يــا أمحــد بــن إســحاق؛
َّ
إن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل مل ُيــل األرض منــذ خلــق آدم ݠ ،وال خيليهــا إ ٰىل أن تقــوم

ـى خلقــه ،بــه ُيدفــع البــاء عــن أهــل األرض ،وبــه ُينـ ِّـزل
الســاعة مــن ّ
حجــة هلل عـ ٰ

الغيــث ،وبــه ُيــرج بــركات االرض» .قــال :فقلــت لــه :يــا بــن رســول اهلل؛ فمــن

وعــى
ثــم خــرج
اإلمــام واخلليفــة بعــدك؟ فنهــض ݠ مرسعــ ًا فدخــل البيــتّ ،
ٰ
عاتقــه غــا ٌم َّ
القمــر ليلــة البــدر ،مــن أبنــاء الثــاث ســنني ،فقــال:
وجهــ ُه
كأن َ
ُ
«يــا أمحــد بــن إســحاق؛ لــو ال كرام ُتــك عــى اهلل  وعــى حج ِجـ ِ
ـت
ـه مــا عرضـ ُ
ٰ ُ َ
ٰ
عليــك ابنــي هــذا ،إ َّنــه سـ ِ
ِ
ـم ُّي رســول اهلل ݕ وكَن ُّي ـ ُه ا ّلــذي يمــأ األرض قســط ًا
َ
وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظلـ ًا ،يــا أمحــد بــن إســحاق؛ مثلــه يف هــذه االُ ّمــة
ِ
ـن غيبـ ً
ـة ال ينجــو فيهــا
مثــل اخلــر ݠ ،ومثلــه مثــل ذي القرنــن ،واهلل َل َيغيبـ َّ
ـى القــول بإمامتــه ،و ّفقــه [فيهــا] للدُّ عــاء
مــن اهللكــة ّإل مــن ث َّبتــه اهلل  عـ ٰ

إســحاق» ،فقــال أمحــد بــن إســحاق :فخرجــت مــرور ًا فرحـ ًا ،فلـ َّـا كان مــن الغــد

ــدت إليــه فقلــت لــه :يــا بــن رســول اهلل؛ لقــد عظــم رسوري بــا مننــت [بــه]
ُع ُ

الس ـنَّ ُة اجلاريــة فيــه مــن اخلــر وذي القرنــن؟ فقــال« :طــول الغيبــة يــا
ـي ،فــا ُّ
عـ َّ
أمحــد» ،قلــت :يــا بــن رســول اهلل؛ َّ
ـى يرجــع
وإن غيبتــه لتطــول؟ قــال« :إي ّ
ورب ح ّتـ ٰ

ـى ّإل مــن أخــذ اهلل  عهــده لواليتنــا،
عــن هــذا األمــر أكثــر القائلــن بــه ،وال يبقـ ٰ
وكتــب يف قلبــه اإليــان ،وأ ّيــده بــروح منــه ،يــا أمحــد بــن إســحاق؛ هــذا أمـ ٌـر مــن
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بتعجيــل فرجــه» ،فقــال أمحــد بــن إســحاق :فقلــت لــه :يــا مــوالي؛ فهــل مــن
ٍ
يب فصيــح فقــال« :أنــا
عالمــة يطمئ ـ ُّن إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــام ݠ بلســان عــر ٍّ
بق َّيـ ُة اهلل يف أرضــه ،واملنتقــم مــن أعدائــه ،فــا تطلــب أثــر ًا بعــد عــن يــا أمحــد بــن
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رس اهلل ،وغيــب مــن غيــب اهلل ،فخــذ مــا آتيتــك واكتمــه وكــن مــن
ورس مــن ِّ
أمــر اهللٌّ ،
الشــاكرين تكــن معنــا غــد ًا يف ع ّليـ ّـن»(.)1

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

املعلم الثالث :أن نعيش االعتقاد بأنَّه ¨ هادينا يف الدنيا:

َّ
إن االعتقــاد بإمامــة املهــدي ¨ وإن كان ُيصنِّفنــا ضمــن اإلمام َّيــة االثنــي عرش َّيــة

عــى اعتقــاد الشــيعي الــذي كان يف عــر الصــادق ݠ ويعتقــد
لكنَّــه ال يزيــد
ٰ

ـي
بإمامتــه ،لكنَّــه ال يعيــش هــذه العقيــدة ،بمعنـ ٰ
ـى االلتفــات إ ٰىل كونــه اإلمــام الفعـ َّ
هلــذه األ َّمــة وهادهيــا يف زمانــه ،وكذلــك االعتقــاد بإمامــة احلجــة ¨ وكونــه هــو
َّ َ َ َ ُ ٌ َ ُ ِّ
ـذر و ِلــل
ـى لــو كان غائبـ ًا ،لقولــه تعــا ٰىل﴿ :إِنمــا أنــت منـ ِ
اهلــادي يف زماننــا هــذا حتـ ٰ
َ ْ َ
ـومٍ هــا ٍد﴾ (الرعــد.)7 :
قـ
وأ َّمــا كيــف هيدينــا رغــم غيبتــه فــذاك بحـ ٌ
ـث آخــر ال عالقــة لــه بأصــل االلتفــات

إ ٰىل ذلــك والتعايــش معــه.

وللتعايــش مــع هــذه احلقيقــة أثــر بليــغ يف حيــاة املؤمــن ليــس هــذا حمـ َّـل رشحــه

وتوضيحــه.

املعلم الرابع :أن نعيش االعتقاد بأنَّه ¨ إمامنا يف اآلخرة كام هو إمامنا يف الدنيا:

َّ
إن االعتقــاد بإمامــة املهــدي ¨ إنَّــا هــو اعتقــاد بإمامتــه يف الدنيــا ،ولكــن

ينبغــي االلتفــات إ ٰىل َّ
ـم بــه اإلنســان يف دنيــاه هــو بعينــه ســيكون إمامــه
أن الــذي يأ َتـ ُّ
ُ
ُ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ
وت كتَابَ ُ
َ
ْ ََ ْ
ــه
يف اآلخــرة ،لقولــه ســبحانه﴿ :يــوم ندعــو ك أنـ ٍ
ـاس بِ ِإما ِم ِهــم فمــن أ ِ َ ِ
َُ َ َ َ ْ َُ َ َ َُ ْ ََ ُ ْ َُ َ َ ً
ِبيَ ِمي ِنــ ِه فأولِــك يقــرءون ِكتابهــم ول يظلمــون ف ِتيــا﴾ (اإلرساء.)71 :
ـور أ َّنــه
فينبغــي للمؤمــن االثنــي عــري أن يعيــش هــذه العقيــدة أيض ـ ًا ،ويتصـ َّ
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ـى يــوم القيامــة باســم اإلمــام الثــاين عــر ¨ ،فيقــال مثـاً :أيــن شــيعة املهدي؟
ُيدعـ ٰ
ـكل اعتـ ٍ
ـزاز وفخـ ٍ
فيقــوم بـ ٍّ
باحلجــة بــن احلســن صلــوات
ـر مــن بــن املحــر ويلتحــق
َّ

 .1كامل الدين  ،384 :2ب ،38ح.1

ـان وفـ ٍ
اهلل عليــه وعــى آبائــه الطاهريــن ،يف مقابــل مــن يدعــون باســم فـ ٍ
ـان مــن
ُ
ٰ

الك َّفــار واملرشكــن واملنافقــن وأعــداء آل حممــد ݕ.

إىل وجوده ¨:
املعلم اخلامس :أن نعيش االعتقاد بحاجتنا بل وحاجة العامل ك ِّله ٰ

ـى َّ
أن وجــود أهــل البيــت ݜ هو أمــان ألهل
لقــد د َّلــت مجلــة مــن النصــوص عـ ٰ

األرض ،كــا جــاء يف آخــر التوقيــع املتقــدِّ م مــن قولــه ¨« :وأ َّمــا وجــه االنتفــاع يب

ٌ
ألمــان
وإن
يف غيبتــي فكاالنتفــاع بالشــمس إذا غ َّيبتهــا عــن األبصــار الســحابّ ،

أن النجــوم أمـ ٌ
ألهــل األرض ،كــا َّ
الســاء» ،وكــا يف الروايــات التــي د َّلــت
ـان ألهــل َّ

ـى َّ
األئمــة ݜ ،كــا
أن بقــاء األرض واســتمرار احليــاة إ َّنــا هــو بربكــة وجــود
َّ
عـ ٰ
تبقــى األرض بغــر
يف روايــة أيب محــزة الثــايل ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل ݠ:
ٰ

إمــام؟ قــال« :لــو بقيــت األرض بغــر إمــام لســاخت»(.)1

ومــن هنــا يتَّضــحَّ :
احلجــة ¨ ال يرتبــط بموضــوع اهلدايــة
أن وجــود اإلمــام َّ

فحســب ،أعنــي ال تنحــر فائــدة وجــوده ¨ باجلانــب الترشيعــي ،فكــا جيــاب

ـى الســؤال عــن فائــدة وجــوده ¨ يف غيبتــه :بـ َّ
ـأن ممارســته ¨ لــدوره يف اهلدايــة
عـ ٰ
ـى ِّ
كل مــا يريــد بطريقتــه
ـى الظهــور للنــاس ،إذ بمقــدوره أن ين ِّبــه عـ ٰ
ال يتو َّقــف عـ ٰ
ـي َّ
ـر بوجودهــا ،إ َّنــه كــا جيــاب
َّ
اخلاصــة ،وبدهيـ ٌّ
أن جهلنــا بامهيــة هــذه الطريقــة ال يـ ُّ

هبــذا كذلــك جيــاب :بـ َّ
ـى األرض
ـأن مــن فوائــد وجــوده املبــارك اسـ َ
ـتمرار احليــاة عـ ٰ
ومــن يعــش منَّــا هــذه احلقيقــة مكـ َّـرر ًا يعــش االلتفــات إ ٰىل َّ
أن بقــاءه يف هــذه الدنيا

ورزقــه ومعيشــته ك َّلهــا بربكــة ذلــك الوجــود املقــدَّ س ،ولــواله مل نكــن اليــوم نكتــب

هــذه الســطور أو نقرأهــا ،ويــا هلــا مــن ثمــرة مباركــة يعجــز اللســان عــن وصفهــا.

 .1بصائر الدرجات ،508 :ب ،12ح.2

الشيخ جاسم الوائلي

وبقــاء الدنيــا ،إذ لــو رفعــه اهلل إليــه لســاخت األرض بأهلهــا.
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عىل أعاملنا وعرضها عليه:
املعلم السادس :أن نعيش االعتقاد بشهادته ¨ ٰ

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

إن مــن عقيدتنــا  -نحــن اإلمام َّيـ َة االثنــي عرش َّيــة َّ -
َّ
ـى
أن َّ
األئمــة ݜ يشــهدون عـ ٰ
أعــال العبــاد ،كــا د َّلــت عليــه مجلــة مــن النصــوص ،مــن قبيــل :مــا رواه ســاعة،
َ َْ َ
ُ ِّ ُ َّ َ
ـف إ َذا جئْنَ
يد
ـ
ش
ب
ة
م
أ
ك
ـن
ـ
م
ـا
ـ
قــال :قــال أبــو عبــد اهلل ݠ يف قــول اهلل ﴿ :فكيـ
ِ
ٍ
ـه ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ََ
ْ
ـؤ َلء َشــه ً
ع َهـ ُ
ٰ
يدا﴾ (النســاء ،)41 :قــال« :نزلــت يف أ َّمــة حممــد ݕ
َو ِجئنَــا بِــك
ِ
ِ
خاصـ ًة ،يف ك ُِّل َقـ ٍ
ـاهدٌ عليهم ،وحممــدٌ ݕ َشـ ِ
ـرن منهــم إمــام ِمنَّــا َشـ ِ
ـاهدٌ علينــا»( ،)1وما
ّ
ٌ
ََ
َ
رواه بريــد العجــي ،قــال :قلــت أليب جعفــر ݠ :قــول اهلل تبــارك وتعــا ٰىل﴿ :وكذلِــك
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ
كــمْ
َّ
ٰ
ـاس ويكــون الرســول علي
جعلناكــم أمــة وســطا ِلكونــوا شــهداء ع انلـ ِ
ً
َ
ـهيدا﴾ (البقــرة ،)143 :قــال« :نحــن األ َّمــة الوســط ،ونحــن شــهداء اهلل تبــارك
شـ ِ
ـى خلقه ،وحججــه يف أرضــه»(.)2
وتعــا ٰىل عـ ٰ
كــا َّ
األئمــة ݜ ،وقــد وردت بذلــك
إن مــن عقيدتنــا عـ َ
ـى َّ
ـرض أعــال العبــاد عـ ٰ

النصــوص عنهــم ݜ ،مــن قبيــل :مــا رواه يعقــوب بن شــعيب ،قال :ســألت أبــا عبد
ْ َ ُ َ َ ََ ٰ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُُ َ ُ ْ
َ
المؤ ِمنُــون﴾
اهلل ݠ عــن قــول اهلل ﴿ :اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورســول و
(التوبــة ،)105 :قــال« :هــم األئمــة»( ،)3ومــا رواه ســاعة ،عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،قال:

ـوؤ َن َر ُسـ َ
ـوؤ ُه؟!
ـول اهلل ݕ؟» ،فقــال رجـ ٌـل :كيــف ن َُسـ ُ
ـم ت َُسـ ُ
ســمعته يقــولَ « :مــا َل ُكـ ْ
فقــال« :أمــا تعلمــون َّ
رأى فيهــا معصيـ ًة َســا َء ُه ذلــك؟
أن أعاملكــم تُعــرض عليــه ،فــإذا ٰ
ـوؤوا رسـ َ
الز َّيــات ،وكان َم ِكين ًا
وسو ُه»( ،)4ومــا رواه عبــد اهلل بــن أبــان َّ
فــا ت َُسـ ُ
ـول اهللُّ ُ ،
ـت
دع اهللَ يل وألهــل بيتــي ،فقــالَ « :أ َو َلسـ ُ
عنــد الرضــا ݠ ،قــال :قلــت للرضــا ݠُ :أ ُ
كل يــو ٍم وليلـ ٍ
ـي يف ِّ
أفعــل؟ ،واهلل َّ
ـة»(.)5
إن أعاملكــم لتُعــرض عـ َّ
 .1الكايف  ،190 :1ح.1
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 .2الكايف  ،191 :1ح.4
 .3الكايف  ،219 :1ح.2
.4الكايف  ،219 :1ح.3
.5الكايف  ،219 :1ح.4

أن اعتقــاد املؤمــن َّ
شــك َّ
َّ
عــى إمامــه ¨ ال بــدَّ أن
بــأن أعاملــه تُعــرض
وال
ٰ

ـى ســلوكه ،لكــن هــذا االنعــكاس ربــا يتعـ َّـرض حلالــة مــن الغيبــة
ينعكــس إجيابـ ًا عـ ٰ
ـرىَّ ،
ألن العقيــدة وحدهــا ومــن دون أن تكــون حــارضة يف ذهــن
تــارة ،والظهــور أخـ ٰ
ـى ســلوكه.
وقلــب املعتقــد باســتمرار ال تكفــل دوام انعكاســها عـ ٰ
املعلم السابع :أن نعيش االعتقاد برعايته ¨ لنا:

َّ
إن رعايــة األئمــة ݜ لشــيعتهم أمـ ٌـر يقتضيــه الطبــع وال ينبغــي لعاقــل أن يشـ َّ
ـك

ـى أحواهلــم كــا د َّلــت عليــه النصــوص املتقدِّ مــة يف
فيــه ،ال ســيام مــع ا ِّطالعهــم عـ ٰ

الرضــوي.
املعلــم الســابق ،ال ســيام احلديــث َّ
ونضيف هنا ثالث روايات يف هذا املجال:

ْــت َو ْعــ َك ًا شــديد ًا
 - 1مــا رواه أبــو ســعيد اخلــدري ،عــن ُر َمي َلــ َة ،قــالَ :و ِعك ُ
ـدت مــن نفــي ِخ َّف ـ ًة يف يــوم اجلمعــة ،وقلــت
يف زمــان أمــر املؤمنــن ݠ ،فوجـ ُ

ـى نفــي مــن املــاء ،و ُأصـ ِّ
ـي خلــف أمــر
ال أعــرف شــيئ ًا أفضــل مــن أن ُأفيــض عـ ٰ
ـت إ ٰىل املســجد ،فلـ َّـا صعــد أمــر املؤمنــن ݠ املنــر
ـم جئـ ُ
املؤمنــن ݠ ،ففعلـ ُ
ـت ،ثـ َّ

الو ْعـ ُ
ـت
ـر دخلـ ُ
ـي ذلــك َ
ـر املؤمنــن ݠ ودخــل القـ َ
ـك ،فلـ َّـا انــرف أمـ ُ
أعــاد عـ َّ
معــه ،فقــال« :يــا رميلــة؛ رأيتــك وأنــت متشـ ِّب ٌك بعضــك يف بعــض» ،فقلــت :نعــم،
خلفــه ،فقــال« :يــا رميلــة؛ ليــس مــن مؤمــن يمــرض َّإل مرضنــا بمرضــه ،وال حيــزن
عائـ ِ
َّإل ح ِز َّنــا بحزنــه ،وال يدعــو َّإل َأمنــا لِدُ ِ
ـه ،وال يســكت َّإل دعونــا لــه» ،فقلــت
َ
ُ
َّ

ـت مــن
لــه :يــا أمــر املؤمنــن؛ جعلنــي اهلل فــداك؛ هــذا ملــن معــك يف القــر ،أرأيـ َ

كان يف أطــراف األرض؟ قــال« :يــا رميلــة؛ ليــس يغيــب َعنَّــا مؤمـ ٌن يف رشق األرض،
وال يف غرهبــا»(.)1

 .1بصائر الدرجات ،279 :ب ،16ح.1
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ـى الرغبــة يف الصــاة
وقصصـ ُ
ـت عليــه القصــة التــي كنــت فيهــا ،والــذي محلنــي عـ ٰ
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 - 2مــا رواه أبــو الربيــع الشــامي ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل ݠ :بلغنــي عــن

ٌ
حديــث ،فقــال« :اعرضــه» ،قــال :دخــل أمــر املؤمنــن ݠ
عمــرو بــن إســحاق

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

الصفــرةُ؟» ،فذكــر َو َج َع ـ ًا بــه ،فقــال لــه
ـرأى ُصفــر ًة يف وجهــه( ،)1قــال« :مــا هــذه ُّ
فـ ٰ
َحــز ُن ِ ِ
ِ ِ
َمــر ُض َلِ َر ِضكُــم ،ونَد ُعــو
لزنكُــم ،ون َ
َفــر ُح ل َف َرحكُــم ،ون َ ُ
عــي ݠ« :إنَّــا َلن َ
َلكُــم ،فتَد ُع َ
قلــت ،ولكــن كيــف
عرفــت مــا
ــون( )2فن َُؤ ِّمــ ُن( ،»)3قــال عمــرو :قــد
َ
ُ
ِ
ِ
ـاض» ،فقــال أبــو عبــد اهلل ݠ:
ندعــو فتؤ ِّمـ ُن؟ فقــال« :إ َّنــا َسـ َ
ـوا ٌء َع َلينــا ال َبــادي واحلَـ ُ
«صــدق عمــرو»(.)4
 - 3مــا نقلــه الطــريس مــن نســخة كتــاب ورد مــن الناحيــة املقدَّ ســة إ ٰىل الشــيخ
َاسـ َ ِ
ـن ُلِرا َعاتِ ُكــم ،وال ن ِ
ِِ
ـو َل
ـن لذك ِْر ُكــم ،و َلـ ْ
ـر ُمهملـ َ َ
املفيــد ݞ ،وجــاء فيــه« :إ َّنــا َغـ ُ
ـم الـ َّ ْ
َذلِـ َ
واص َط َل َم ُكــم( )6األَعــدَ ا ُء»(.)7
ـأ َوا ُء(ْ ،)5
ـك َلنَـ َـز َل بِ ُكـ ْ
شــك َّ
َّ
واملؤمــن حينــا يعيــش هــذه احلقيقــة ال
أن عالقتــه بإمامــه ســوف تشــتدُّ

أكثــر فأكثــر ،ويعيــش حالــة العاطفــة واملح َّبــة بينــه وبــن إمــام زمانــه ¨ ،ويــا هلــا
مــن حالــة عظيمــة مقدَّ ســة ال يقــدر قدرهــا اجلاهلــون.

املعلم الثامن :أن نعيش االعتقاد بحتم َّية خروجه وقيامه ¨:

َّ
ـي األكــرم ݕ وأهــل بيتــه ݜ يف حتم َّيــة ظهــور
إن األحاديــث الــواردة عــن النبـ ِّ

حتــى كان املنكــر لظهــوره خارجــ ًا عــن
املهــدي ¨ قــد جتــاوزت حــدَّ التواتــر،
ِّ
ٰ

ســلك املؤمنــن ،ونكتفــي يف هــذا املجــال بــا رواه عبــد اهلل بــن عبــاس ،قــال :قــال
 .1يعني :يف وجه عمرو بن إسحاق.

ولعل األصل بالواو .واألمر ٌ
 .2كذا بالفاءَّ ،
سهل.
 .3يعني :فنُؤَ من عىل د ِ
عائكُم ،أي نقول :آمني.
ِّ ُ ٰ ُ
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 .4بصائر الدرجات ،280 :ب ،16ح.2
ْ َّ .5
الل َوا ُءِّ :
الشدَّ ة.
ِ
ِ ِ
ئصال.
 .6اال ْصطال ُم :االست َ
 .7االحتجاج .323 :2

رســول اهلل ݕَّ :
ـى اخللــق بعــدي اثنــا عــر،
«إن خلفائــي وأوصيائــي وحجـ َ
ـج اهلل عـ ٰ

ـي
َّأو ُلــم :أخــي ،وآخرهــم :ولــدي» ،قيــل :يــا رســول اهلل؛ ومــن أخــوك؟ قــال« :عـ ُّ
ـدي الــذي يم ُ
ألهــا قســط ًا وعــدالً كــا
بــن أيب طالــب» ،قيــل :فمــن ولــدك؟ قــال« :املهـ ُّ
ـق نب ّيـ ًا؛ لــو مل َيبـ َ
ملئــت جــور ًا وظلـ ًا ،والــذي بعثنــي باحلـ ِّ
ـق مــن الدنيــا َّإل يــو ٌم واحــدٌ
ِ
ـدي ،فينـ ُ
ـى بــن
ـزل ُر ُ
ـرج فيــه َو َلــدي املهـ ُّ
ـى خيـ َ
َل َطـ َّ
وح اهلل عيسـ ٰ
ـو َل اهللُ ذلــك اليــو َم ،ح َّتـ ٰ

مريــم فيصـ ِّ
ـي خلفــه ،وتــرق األرض بنــوره ،ويبلــغ ســلطانه املــرق واملغــرب»(.)1
إن خروجــه ¨ ممَّــا ال ينالــه ال َبــدَ ا ُء ،فـ َّ
بــل َّ
ـإن مــن عقيــدة الشــيعة القــول بال َبــدَ ِاء،
َ
﴿ي ْم ُ
حــو
ـى تغيــر اهلل تعــا ٰىل يف مقاديــره ،كــا هــو رصيــح قولــه عـ َّـز مــن قائــل:
بمعنـ ٰ
ُ
ـت َوعنـ َ
ـد ُه أ ُّم الكتَ
ـاء َو ُيثْبـ ُ
ُ
اهلل َمــا ي َ َشـ ُ
ـاب﴾ (الرعــدَّ ،)39 :إل َّ
احلجــة ¨
ـ
ِ
ِ
أن قيــام َّ
ِ
ِ
وخروجــه هــو مــن امليعــاد كــا هــو رصيــح قــول إمامنــا اجلــواد ݠ فيــا رواه عنــه
أبــو هاشــم داود بــن القاســم اجلعفــري ،قــالُ :كنَّــا عنــد أيب جعفــر حممــد بــن عــي
الرضــا ݟ ،فجـ ِ
ـفياين ومــا جــاء يف الروايــة مــن َّ
أن أمــره مــن املحتــوم،
ٰ
ـرى ذكـ ُـر ُّ
السـ ِّ
فقلــت أليب جعفــر :هــل َيبــدُ و هلل يف املحتــوم؟ قــال« :نعــم» ،قلنــا لــه :فنخــاف أن

َيبــدُ َو هلل يف القائــم( ،)2فقــالَّ :
«إن القائــم مــن امليعــاد ،واهلل ال خيلــف امليعــاد»(.)3
ُّ
عم مل نك َّلف به من شؤونه ¨:
املعلم التاسع:
الكف عن ُّ
السؤال َّ

عــا ليــس هــو
لقــد جــاء الترصيــح يف التوقيــع املتقــدِّ م
ِّ
الســؤال َّ
بالكــف عــن ُّ

 .1كامل الدين  ،280 :2ب ،24ح.27

الســاعةَّ ،
ألن اهلل تعــا ٰىل ال خيــي األرض مــن
ثــم تقــوم َّ
 .2يعنــي :أن ال خيــرج ،وال يقــوم ،بــل يتو َّفــاه يف غيبتــهَّ ،
اإلمــام ّإل لذلــك كـ َّـا َّ
دل عليــه مجلــة مــن الروايــات ،فالحــظ الــكايف ،اجلــزء ،179 ،1بــاب َّ
أن األرض ال

حجــة.
ختلــو مــن َّ

 .3الغيبة للنعامين ،312 :ح.10

الشيخ جاسم الوائلي

احلجــة ¨ ،حيــث قــال« :فأغلقــوا بــاب
مــن تكليفنــا فيــا يتع َّلــق بشــؤون اإلمــام َّ
ِ
ِ
ـم مــا قــد ك ُِفي ُتــم».
الســؤال عـ َّـا ال يعنيكــم ،وال تتك َّلفــوا ع ْلـ َ
ُّ
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دعــى بــه يف غيبــة
ومــن النصــوص الــواردة يف هــذا املجــال الدعــاء الــذي ُي
ٰ

القائــم ¨ ،وهــو مــا أمــاه أبــو عمــرو حممــد بــن عثــان العمــري ݞ وكيــل

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

ـى أيب عــي حممــد بــن مهــام ݤ ،وأمــره أن يدعــو بــه ،وهــو هــذا الدعــاء:
الناحيــة عـ ٰ
ِ
ِ
ـك َل َأ ِ
ـك ْ
ـك ،فإِ َّنـ َ
َفسـ َ
َفسـ َ
ـم َع ِّرفنِي
عر ْ
إن َل ُت َع ِّرفنــي ن َ
ف َر ُســو َل َك ،ال َّل ُهـ َّ
ـم َع ِّرفنــي ن َ
«ال َّل ُهـ َّ
إن َل ُت َع ِّرفنِــي َر ُســو َل َك َل َأعـ ِ
ـك ْ
ف ُح َّج َتـ َ
ـم َع ِّرفنِــي ُح َّج َتـ َ
َر ُســو َل َك فإِ َّنـ َ
ـك،
ـر ْ
ـك ،ال َّل ُهـ َّ
ـى َطا َعـ ِ
ِ
ِ ِ
ـك ْ
إن َل ُت َع ِّرفنِــي ُح َّج َتـ َ
فإِ َّنـ َ
ـة
ـك َض َل ْلـ ُ
ـت َعـ ْن دينــي ...إ ٰىل أن يقــول :و َث ِّبتنــي َعـ َ ٰ
ِ
ـر َته َع ـن َخ ِ
َو ِ ِّل َأمـ ِ
ـاب َع ـ ْن َب ِر َّيتِـ َ
ـكَ ،فبِإِذنِـ َ
لقـ َ
ـك ،و َأمـ َـر َك َينتَظِـ ُـر،
ـك َغـ َ
ـر َك ا َّلــذي َسـ َ ُ ْ
ـذي فِيـ ِ
ـت ا َّلـ ِ
ـال َغــر ا ُملع َّلــم بالوقـ ِ
ـك يف ِ ِ
ِ
ظهـ ِ
ـا ُح َأمـ ِ
ـه َصـ َ
ـر َولِ ِّيـ َ
ـار
و َأنـ َ
ـت ال َعـ ُ ُ َ ُ َ
اإلذن َلـ ُه بإِ َ
ِ
ـف ِ ِ
ـر ِه ،وكَشـ ِ
ـب ت ِ
فصـ ِ
َأمـ ِ
ـرتَ ،
ـى َذلِـ َ
ول
َعجيـ َـل َمــا َأ َّخـ َ
ـى َل ُأحـ َّ
ـكَ ،ح َّتـ ٰ
سهِّ َ ،
ـرن َعـ َ ٰ
ِّ
ول َأ ِ
ِ
ول ُأن ِ
ـر َتَ ،
ـتَ ،
ـتَ ،
بحـ َ
َاز َعـ َ
ـك يف
ـف َمــا َسـ َ
كشـ َ
ـث َعـ َّـا َكتَمـ َ
ـر َمــا َع َّجلـ َ
ول َأ َ
تَأخـ َ
تَدبِـ ِ
ـال َو ِ ِّل األَمـ ِ
ظهـ ُـر و َقــدْ ام َتـ َ َ
ـر َكَ ،
ـف؟ و َمــا َبـ ُ
ول َأ ُقـ َ
رض
ـول ِلْ؟ وكَيـ َ
ـأت األَ ُ
ـر َل َي َ
ِ
جلـ ِ
ـو َض ُأ ُمـ ِ
ـوري ُك َّل َهــا إ َليـ َ
ـك» إ ٰىل آخــر الدعــاء(.)1
ـور؟ و ُأ َفـ ِّ
مـ َن ا َ
املعلم العارش :توطني النفس ملقتضيات ظهوره ¨:

يســتفاد مــن بعــض الروايــات َّ
أن كثــر ًا مــن القائلــن واملعتقديــن بإمامــة

املهــدي ¨ ســوف يرجعــون عــن هــذا االعتقــاد والعيــاذ بــاهلل ،كــا يف روايــة
ِّ

أمحــد بــن إســحاق املتقدِّ مــة يف املعلــم الثــاين عــن احلســن العســكري ݠ عنــد
وإن غيبتــه لتطــول؟ قــال« :إِ ْي وربِّ ح َّتــى َي ِ
قولــه :قلــت :يــا بــن رســول اهلل؛ َّ
ـع
رجـ َ
َ
ٰ
ـن بِـ ِ
عــن هــذا األَمـ ِ
ـهَ ،
ـن َأ َخـ َ
ـذ اهللُ َ عهــدَ ُه ل ِ ِو َل َيتِنَــا،
ـر ال َق ِائ ِلـ َ
ـى إلَّ َمـ ْ
ـر َأك َثـ ُ
ول َيب َقـ ٰ
و َك َتــب يف َقلبِـ ِ
ـه ِ
ـر ٍ
وح ِمنْ ـ ُه».
َ
اإليـ َـا ُن ،و َأ َّيــدَ ُه بِـ ُ
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ٌ
ثالث:
استثنى من اجتمعت فيه خصال
وهذا احلديث قد
ٰ

املتهجد.411 :
 .1مصباح
ِّ

األوىل :املأخوذ عهده لوالية أهل البيت ݜ:
ٰ

والظاهــر  -واهلل أعلــم َّ -
أن املقصــود مــن أخــذ العهــد :هــو أخــذه يف عــامل امليثاق،

فمــن أقـ َّـر هنــاك بإمامتهــم ݜ لــن يرجــع عنهــا يف عــامل الدنيا.
الثانية :املكتوب يف قلبه اإليامن:

ُ
﴿كت َ
والظاهــر َّ
ــب
أن املقصــود مــن الكتــب هنــا :هــو الثبــات ،كــا قــال تعــا ٰىلِ :
َ َْ ُ
ـم ِّ
الصيَـ ُ
كـ ُ
ـى :وجب ،كــا يؤيده
علي
ـام﴾ (البقــرة ،)183 :أيُ :أثبِـ َ
ـت يف َح ِّقكــم ،بمعنـ ٰ
َ
َ
مــا رواه البزنطــي ،عــن الرضــا ݠ ،قــال« :إن جعفــر ًا ݠ كان يقــول﴿ :ف ُم ْســتَق ٌّر
َُ ْ ََْ ٌ
ـار ،وقــد هداكــم اهللُ ألمـ ٍ
ـر
ومســتودع﴾ فاملســت َق ُّر مــا ثبــت مــن اإليــان ،وا ُملسـتَو َد ُع ا ُمل َعـ ُ
ـى مــا َمـ َّن عليكــم بــه»(.)1
جهلــه النَّــاس ،فامحــدوا اهلل عـ ٰ

تعاىل:
الثالثة :املؤ َّيدُ بروح من اهلل ٰ
معنــى الــروح الــذي وقــع فيــه اختــاف بــن علــاء
وبعــد النظــر والتأ ُّمــل يف
ٰ
املســلمني فمــن القريــب أن يكــون املــراد مــن الــروح الــذي ُيؤ َّيــد بــه مــن كتــب اهلل

يف قلبــه اإليــان هــو روح اإليــان ،مــن قبيــل :مــا رواه جابــر اجلعفــي ،قــال :قــال

خلقــه ،جعــل فيهــم مخســة أرواح ،أ َّيدهــم بــروح القــدس ،فبــه ُبعثــوا أنبيــاء ،وأ َّيدهم

ـى طاعــة اهلل،
ـوة ،فبــه َقـ ُ
بــروح اإليــان ،فبــه خافــوا اهلل ،وأ َّيدهــم بــروح القـ َّ
ـووا عـ ٰ
وأ َّيدهــم بــروح َّ
الشــهوة ،فبــه اشــتهوا طاعــة اهلل وكرهــوا معصيتــه ،وجعــل فيهــم

روح املــدرج الــذي يذهــب بــه النــاس وجييئــون ،وجعــل يف املؤمنــن أصحــاب امليمنة
َ
 .1بحار األنوار  ،222 :66ح ،6نق ً
ال عن قرب اإلسناد.
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أبــو عبــد اهلل ݠ« :يــا جابــر؛ َّ
إن اهلل خلــق النــاس ثالثــة أصنــاف ،وهــو قــول اهلل
َ
َ
َُ ُْ ْ َ
ُ ْ
ُ ْ
ً َ َ ً
َ
ـاب ال َميْ َمنَ ـ ِة 8
ـاب ال َميْ َمنَ ـ ِة مــا أ ْصحـ
ـم أ ْزواجــا ثالثــة  7فأ ْصحـ
تعــا ٰىل﴿ :وكنتـ
َ
َ
ُ
ُ ْ ْ
ُ ْ ْ
َ
َ َّ ُ َ َّ ُ َ
الســابِقون  10أوئلِــك
ـاب ال َمشــئَ َم ِة  9والســابِقون
ـاب ال َمشــئَ َم ِة مــا أ ْصحـ
َوأ ْصحـ
ْ َ
َ
ال ُمق َّر ُبــون﴾ [الواقعــة ،]11-7 :فالســابقون هــو رســول اهلل ݕ وخاص ـ ُة اهلل مــن
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ـى الطاعــة مــن
ـوة ،فبــه َقـ ُ
روح اإليــان ،فبــه خافــوا اهلل ،وجعــل فيهــم روح القـ َّ
ـووا عـ ٰ
اهلل ،وجعــل فيهــم روح َّ
الشــهوة فبــه اشــتهوا طاعــة اهلل ،وجعــل فيهــم روح املــدرج

التــي يذهــب النــاس بــه وجييئــون»( .)1واهلل أعلــم.
مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

ـى أ َّيــة حــال ،فـ َّ
ـؤ
ـى اســتقبال الظهــور املقــدَّ س والته ُّيـ ُ
ـإن توطــن النفــس عـ ٰ
وعـ ٰ

لــه ال يــأيت هكــذا اعتباط ـ ًا أو بمجـ َّـرد اال ِّدعــاءات الفارغــة ،بــل ال بــدَّ مــن التحـ ِّ
ـي
بجملـ ٍ
ـة مــن األمــور ممَّــا يقتضيــه االعتبــار ،مــن قبيــل:
ـوى ،فـ َّ
ـى
 - 1الــورع والتقـ ٰ
ـإن العــايص خيشـ ٰ
ـى ظهــور اإلمــام ¨ وهــو قائــم عـ ٰ
معاصيــه.
 - 2ترك الظلمَّ ،
خيشى أن يكون يف مجلة من حياسبهم اإلمام ¨.
فإن الظامل
ٰ

 - 3عــدم الركــون إ ٰىل الظاملــن ،فمــن القريــب جــدّ ًا أن يقــوم اإلمام ¨ بمحاســبة

الســواد،
ألنــم ك َّثــروا َّ
ـى لــو مل يرتكبــوا بأنفســهم ظلـ ًاَّ ،
الذيــن ركنــوا إ ٰىل الظلمــة حتـ ٰ
َ ُ
َ ٰ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ
وقــد قــال اهلل تعــاىلُ َ َ َ َ :
انلـ ُ
ـك ُم َّ
ـار َو َمــا لكــم
اليــن ظلمــوا فتمسـ
﴿ول ت ْركنــوا ِإل ِ
ٰ
َ َّ ُ
ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
ُ
هلل ِمــن أو ِلــاء ثــم ل تنصون﴾ (هــود ،)113 :وقــال ســبحانه﴿ :واتقوا
ون ا ِ
ِمــن د ِ
َ َّ َّ َ َ
ُ ْ َ َّ ً
ْ َ ً َّ ُ
اصة﴾ (األنفــال.)25 :
ـن َظل ُمــوا ِمنكــم خ
اليـ
فِتنــة ل ت ِصيــن ِ
 - 4عــدم التع ُّلــق بالدنيــا مهــا أمكــنَّ ،
ألن املتع ِّلقــن بالدنيــا يميلــون عــاد ًة إ ٰىل
التخ ُّلــص مــن االلتزامــات والتحـ ُّـرر مــن القيــود ،فهــم بطبيعــة احلــال ينفــرون مــن

ِّ
ـي.
كل مــا يلزمهــم بذلــك ،وال ســيام قيــام دولــة احلـ ِّ
ـق والعــدل اإلهلـ ّ
املعلم احلادي عرش :جتسيد االلتزام بمنهج الفقهاء العدول:

قــد أشــبعنا الــكالم فيــا تقــدَّ م حــول وجــوب الرجــوع إ ٰىل الفقهــاء العــدول
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يف زمــن الغيبــةَّ ،
بالتمســك
وأن منهــج االعتــدال يف االرتبــاط باإلمــام ¨ يتم َّثــل
ُّ
بمنهجهــم ،ولكــن ال يكفــي جمــرد ادعـ ِ
ـاء ذلــك يف تصنيــف املدَّ عــي يف أتبــاع هــذا
َّ ُ ِّ
 .1بصائر الدرجات :ص ،465ب ،14ح.1

جيســده خارجـ ًا ،وجتســيده ينحــر بتقليــد فقيــه عــادل مسـ َّلم الفقاهــة
املنهــج مــا مل ِّ
والعدالــة وفــق املوازيــن املتَّبعــة يف احلــوزة العلم َّيــة ،بــأن يكــون املرجــع األعلــم ،أو

ممَّــن تــدور األعلميــة بينــه وبــن غــره مــن املراجــع ،يف مقابــل مــن ال يق ِّلــد فقيه ـ ًا

بعينــه مــع كونــه عا ِّم َي ـ ًا مل يبلــغ رتبــة االجتهــاد ،ومــن يق ِّلــد أحــد أدعيــاء املرجع ّيــة

ممَّــن مل يشــهد لــه بالفقاهــة وال العدالــة أحــد ممَّــن يعتــر قولــه يف الوســط العلمــي،
ومــن يتبــع هنــج االنتقائ َّيــة يف التقليــد ،بــأن يأخــذ مــن ِّ
كل فقيــه مــا ينســجم مــع
أهوائــه ،كنحـ ٍ
ـو مــن التح ُّلــل مــن االلتــزام والتحـ ُّـرر مــن القيــود ،وهــو هنــج مغايــر
للتبعيــض يف التقليــد ،الــذي جيــوزه بعــض الفقهــاء.

املعلم الثاين عرش :أن نعيش انتظاره ¨ ،والدعاء له بالفرج ،وزيارته:
وهنا مطلبان:

املهدي ¨.
 - 1انتظار خروج
ِّ
 - 2الدعا ُء له ¨ ،وزياراته.

أ َّمــا املطلــب األول فقــد أ َّكــدت النصــوص املعصوم َّيــة وح َّثــت عليــه ،ومنــه مــا

جــاء يف آخــر التوقيــع املتقــدِّ م مــن قولــه ¨« :وأكثــروا الدُّ عــاء بتعجيــل الفــرج،
ـث واحـ ٍ
ـإن ذلــك فرجكــم»( ،)1ونكتفــي يف هــذا املجــال بنقــل حديـ ٍ
فـ َّ
ـد غــر التوقيــع
املذكــور ،وهــو يفــي بالغــرض الــذي قصدنــاه هنــا ،مضافـ ًا إ ٰىل مــا اشــتمل عليــه مــن

ـي بــن احلســن زيــن العابديــن ݟ ،فقلــت
ـى ســيدي عـ ِّ
الكابــي ،قــال :دخلــت عـ ٰ

لــه :يــا بــن رســول اهلل؛ أخــرين بالذيــن فــرض اهلل  طاعتهــم ومو َّدهتــم ،وأوجــب
ـى عبــاده االقتــداء هبــم بعــد رســول ݕ ،فقــال يل« :يــا كنكــر(َّ )2
إن ُأويل األمــر
عـ ٰ
 .1كامل الدين ومتام النعمة :ص ،485ح.4

ـى خالصــة األقــوال نقـ ً
ا عــن الفضــل بــن شــاذان :أن كنكــر هــو لقــب
 .2نقــل الشــهيد الثــاين ݞ يف حاشــيته عـ ٰ
أليب خالــد الكابــي ،واســمه وردان (الحــظ :رســائل الشــهيد الثــاين .)987 :2
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ـر املنتظريــن ،وهــو مــا رواه أبــو محــزة الثــايل ،عــن أيب خالــد
ـرى َّ
فوائــد أخـ ٰ
مجــة َتـ ُ ُّ
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ِ
ـي
الذيــن جعلهــم اهلل َ أئ َّم ـ ًة للنــاس وأوجــب عليهــم طاعتهــم :أمــر املؤمنــن عـ ُّ
ـى
بــن أيب طالــب ݠ ،ثــم احلســن ثــم احلســن ابنــا عــي بــن أيب طالــب ،ثــم انتهـ ٰ

مناهج االرتباط باإلمام املهدي ¨

األمــر إلينــا» ،ثــم ســكت ،فقلــت لــه :يــا ســيدي؛ ُروي لنــا عــن أمــر املؤمنــن ݠ
أن األرض ال ختلــو مــن حج ٍ
َّ
عــى عبــاده ،فمــن احلُ َّجــ ُة واإلمــام بعــدك؟
ــة هلل 
ُ َّ
ٰ
حممــد ،واســمه يف التــوراة باقــر ،يبقــر العلــم بقــر ًا ،هــو احلُ َّجــة واإلمــام
قــال« :ابنــي َّ
بعــدي ،ومــن بعــد حممــد ابنُــه جعفــر ،واســمه عنــد أهــل الســاء الصــادق» ،فقلــت

لــه :يــا ســيدي؛ فكيــف صــار اســمه الصــادق و ُك ُّلكــم صادقــون؟ قــال« :حدَّ ثنــي
أيب ،عــن أبيــه ݟ :أن رســول اهلل ݕ قــال :إذا ُولِــدَ ابنــي جعفـ ُـر بــن حممــد بــن عــي
ـمو ُه الصــادق ،فـ َّ
ـإن للخامــس( )1مــن ولــده
بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب َ
فسـ ُّ
عــى اهلل وكذبــ ًا عليــه ،فهــو عنــد اهلل
ولــد ًا اســمه
ٌ
جعفــرَ ،يدَّ عــي اإلمامــة اجــرا ًء ٰ
ـى اهلل  ،وا ُملدَّ ِعــي ملــا ليــس لــه بأهـ ٍ
جعفـ ٌـر الكـ َّ
ـى
ـل ،املخالـ ُ
ـذ ُ
ـف عـ ٰ
اب املفــري عـ ٰ
أبيــه ،واحلاســدُ ألخيــه ،ذلــك الــذي يــروم كشــف ســر اهلل عنــد غيبــة َو ِ ِّل اهلل ،»
َأن بجعفــر الكـ َّ
ـذاب
ثــم بكــي عــي بــن احلســن ݟ بــكا ًء شــديد ًا ،ثــم قــال« :ك ِّ
ـى تفتيــش َأمـ ِ
ـر َو ِ ِّل اهلل ،وا ُملغ َّيـ ِ
ـب يف حفــظ اهلل ،والتوكيــل
وقــد محــل طاغيـ َة زمانــه عـ ٰ

بحــرم أبيــه جهـ ً
ـى قتلــه إن ظفــر بــه طمعـ ًا يف مرياثــه
ا منــه بوالدتــه ،وحرصـ ًا منــه عـ ٰ
حتــى يأخــذه بغــر ح ِّقـ ِ
ـه» .قــال أبــو خالــد :فقلــت لــه :يــا بــن رســول اهلل؛ َّ
وإن ذلــك
َ
ٰ
ِ
ور ِّب َّ
ملكتــوب عندنــا يف الصحيفــة التــي فيهــا ذكــر
إن ذلــك
ٌ
َلكَائــ ٌن؟ فقــال« :إي َ
املِ َحـ ِ
ـن التــي جتــري علينــا بعــد رســول اهلل ݕ» .قــال أبــو خالــد :فقلــت :يــا بــن
ـو ِ َّل اهلل  الثــاين عــر مــن
ـم َت َتــدُّ ال َغي َب ـ ُة بـ َ
رســول اهلل؛ ثــم يكــون مــاذا؟ قــالُ « :ثـ َّ
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أوصيــاء رســول اهلل ݕ واألئمــة بعــده ،يــا أبــا خالــد؛ َّ
إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــن
ٍ
زمــانَّ ،
ألن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل
بإمامتــه واملنتظريــن لظهــوره أفضــل مــن أهــل ك ُِّل

ـي اهلــادي ݠ ،وابنــه جعفــر الكـ َّ
 .1كــذا ،والصحيــح :الرابــعَّ ،
ـذاب،
ألن الرابــع مــن ولــد الصــادق ݠ هــو عـ ٌّ
وأ َّمــا اخلامــس مــن ولــد الصــادق ݠ فهــو احلســن العســكري ݠ.

أعطاهــم مــن العقــول واألفهــام واملعرفــة مــا صــارت بــه الغيب ـ ُة عندهــم بمنزلــة

املشــاهدة ،وجعلهــم يف ذلــك الزمــان بمنزلــة املجاهديــن بــن يــدي رســول اهلل ݕ
ِ
ِ
ِ
بالســيف ،أولئــك ا ُمل ِ
خل ُصـ َ
س ًا
ـون َح ّق ـ ًا ،وشــي َعتُنا صد َق ـ ًا ،والدُّ َعــا ُة إ ٰىل ديــن اهلل ّ 
ـار الفـ ِ
ـرج مــن َأعظ ـ ِم ال َفـ َـر ِج»(.)1
َ
وجهـ َـر ًا» .وقــال عــي بــن احلســن ݟ« :انتظـ ُ
وأ َّمــا املطلــب الثــاين  -أعنــي الدعــاء لــه ¨ وزياراتــه  -فـ َّ
ـإن اعتنــاء املؤمــن هبــا

ُي َعــدُّ َمع َلـ ًا مــن معــامل االرتبــاط املعتــدل بإمــام الزمــان ¨ ،يف مقابــل أهــل التقصــر
الذيــن ال يذكــرون إمامهــم مــن هاتــن الناحيتــن.

ونكتفــي هنــا باإلشــارة إ ٰىل بعــض األدعيــة والزيــارات التــي نقــل مجلــة منهــا

الشــيخ عبــاس القمــي ݥ يف مفاتيــح اجلنــان ،وهــو منتــر يف األصقــاع بحمــد اهلل،
فــا عــذر ملؤمــن يف تــرك مجيعهــا:
 - 1زيارته ¨ يف ك ُِّل مجعة.

 - 2زيارته ¨ املعروفة بزيارة ياسني.

 - 3زيارتــه ¨ وزيــارة والدتــه الطاهــرة بعــد زيــارة اإلمامــن العســكريني ݟ،

املطهر.
وأعــال الــرداب َّ

 - 4دعاء الندبة يف اجلمعة واألعياد.
 - 5دعاء العهد يف صباح ِّ
كل يوم.

 .1كامل الدين  ،317 :1ب ،31ح.2

الشيخ جاسم الوائلي

 - 6دعــاء الفــرج يف ِّ
كل وقــت ،وأوقــات خمصوصــة ،وجــاء هبــذا االســم دعــاءان
ـم ُكـ ْن لِ َولِ ِّيـ َ
ـك
أو أكثــر ،ونختــم هــذا البحــث املبــارك باملشــهور منهــا قائلــن« :ال ّل ُهـ َّ
ِ ِ
ـه و َعـ َ ِ ِ
ِ
احلجـ ِ
حل َسـ ِ
ـة ا ْبـ ِ
ـن َص َل َوا ُتـ َ
الســا َع ِة َو ِ ْف ك ُِّل َســا َع ٍة َولِ ّيـ ًا
ُ َّ
ـى آ َبائــه ِ ْف َهــذه ّ
ـن ا َ
ـك َع َل ْيـ َ ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـا و َعينَـ ًا ح َّتــى تُسـ ِ
ـكنَ ُه َأ ْر َضـ َ
ـك َط ْو َعـ ًاَ ،و ُت َ ِّت َعـ ُه فِ ْي َهــا
ـاص ًا َو َدل ْيـ َ ً َ ْ َ ٰ ْ
َو َحاف َظـ ًا َو َقائــدَ ًا َو َنـ َ
ـك يــا َأرحــم الر ِ
ـا ر ْ َ ِ
ـن».
احِـ ْ َ
َط ِو ْيـ َ ً َ
حتـ َ َ ْ َ َ َّ
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قراءة يف الرتاث املهدوي

لإلمام احلسن اجملتبى ݠ
السيد حممد القبانجي

متهيد :اهتامم أهل البيت ݜ بالعقيدة املهدوية:
لعـ َّـل مــن أبــرز األُمــور امللفتــة لنظــر الباحثــن يف املــوروث اإلمامــي هــو مــا
نجــده مــن اهتــام بالــغ مــن ِق َبــل أهــل البيــت ݜ لبيــان العقيــدة املهدويــة وغرســها
يف قلــوب املؤمنــن ،وجعلهــا معلــ ًا بــارز ًا يف ضمــن تراتبيــة العقائــد اإلســام ّية
ـاص ،لــذا مل خيـ ُـل معصــوم عــن التحــدّ ث عــن خصائــص
عمومـ ًا والشــيعية بنحــو خـ ّ
هــذه العقيــدة وبنــاء مرتكزاهتــا وحتليــل أبعادهــا ٌّ
كل بحســب ظرفــه وزمانــه ،وإن كنّــا

نجــد أ َّنــه مل يصــل إلينــا مــن بعضهــم ݜ الــيء الكثــر ،لكــن يمكــن إرجــاع ذلــك
إ ٰىل ضيــاع الكثــر مــن تــراث أهــل البيــت ݜ بســبب املامرســات القمعيــة والتعتيــم
ـى ّ
كل مــا صــدر منهــم ݜ( )1مــن ِق َبــل الســلطات الغاشــمة وطواغيــت
اإلعالمــي عـ ٰ
ـى ،أبــو أمحــد
 .1مــن قبيــل مــا روي يف حممــد بــن أيب عمــر ،قــال النجــايش( :حممــد بــن أيب عمــر زيــاد بــن عيسـ ٰ
وروى عــن
ـى ݠ ،وســمع منــه أحاديــث ،كنــاه يف بعضهــا فقــال :يــا أبــا أمحــد،
ٰ
األزدي ،لقــي أبــا احلســن موسـ ٰ

الرضــا ݠ .جليــل القــدر ،عظيــم املنزلــة فينــا وعنــد املخالفــن ،اجلاحــظ حيكــي عنــه يف كتبــه ،وقــد ذكــره
يف املفاخــرة بــن العدنانيــة والقحطانيــة ،وقــال يف البيــان والتبيــن :حدثنــي إبراهيــم بــن داجــة ،عــن ابــن أيب

عمــر ،وكان وجه ـ ًا مــن وجــوه الرافضــة.

ـى مواضــع
وكان حبــس يف أيــام الرشــيد فقيــل :ليــي القضــاء ،وقيــل :إنــه ويل بعــد ذلــك ،وقيــل :بــل ليــدل عـ ٰ
ـى بــن جعفــر ݠ ،وروي أنــه رضب أســواط ًا بلغــت منــه فــكاد أن يقــر لعظيــم األمل،
الشــيعة ،وأصحــاب موسـ ٰ

فســمع حممــد بــن يونــس بــن عبــد الرمحــن وهــو يقــول :اتــق اهلل يــا حممــد بــن أيب عمــر ،فصــر ففــرج اهلل.ݛ
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ـرى يمكــن إرجاعــه إ ٰىل التق ّيــة املك َّثفــة التــي
العــر هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة ُأخـ ٰ

قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

األئمــة ݜ نظــر ًا للظــروف االســتثنائية التــي مـ ّـروا هبــا.
مارســها بعــض ّ
ـق القض ّيــة
ويمكــن إحصــاء مــا وصــل إلينــا مــن ِق َبــل املعصومــن ݜ يف حـ ّ

املهدويــة ومــا يتع َّلــق هبــا بحســب مــا جــاء يف معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي ¨:
الرســول األكــرم ݕ ( 560حديثــ ًا) ،أمــر املؤمنــن ݠ ( 129حديثــ ًا)،

ـجاد ݠ ( 22حديثـ ًا)،
احلســن ݠ ( 9أحاديــث) ،احلســن ݠ ( 9أحاديــث) ،السـ ّ

الباقــر ݠ ( 160حديثـ ًا) ،الصــادق ݠ ( 297حديثـ ًا) ،الكاظــم ݠ ( 20حديث ًا)،

اجلــواد ݠ ( 31حديثـ ًا) ،اهلــادي ݠ ( 13حديثـ ًا) ،العســكري ݠ ( 42حديثـ ًا).
فمجمــوع مــا روي عنهــم ݜ يقــرب مــن ( 1332حديثـ ًا) ،هــذا مضافـ ًا إ ٰىل

ـى يــد ســفرائه
مــا ورد عــن صاحــب العــر والزمــان مــن التوقيعــات الرشيفــة عـ ٰ
األربعــة ݑ.

كــا ذكــر الصــدوق ݥ حديــث اللــوح عــن الزهــراء ݝ يف الروايــة املعروفــة

عــن جابــر األنصــاري ݥ .هــذا مضافــ ًا إ ٰىل عــرات األحاديــث يف بيــان عــدد
اخللفــاء بعــد رســول اهلل ݕ.

ولــو نظرنــا إ ٰىل مــا جــاءت بــه الكتــب الســاوية مــن اإلشــارات والتلميحــات

ـى َّ
أن
عــن عــر الظهــور واملصلــح العاملــي ،لوجدنــا الــيء الكثــر ،ممَّــا يد ّلــل عـ ٰ

العقيــدة املهدويــة هــي عقيــدة ليســت إســام ّية فحســب ،بــل هــي عقيــدة الرشائــع

ـاص ال نريــد التعـ ّـرض إليــه يف هــذا املختــر.
الســاوية ،وهــذا بحــث لــه جمالــه اخلـ ّ
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ـى واله قضــاء بعــض البــاد ،وقيــل :إن أختــه دفنــت كتبــه يف حالــة اســتتارها
ݚوروي أنــه حبســه املأمــون حتـ ٰ

وكونــه يف احلبــس أربــع ســنني ،فهلكــت الكتــب ،وقيــل :بــل تركتهــا يف غرفــة فســال عليهــا املطــر ،فهلكــت،
فحــدث مــن حفظــه ،وممــا كان ســلف لــه يف أيــدي النــاس ،فلهــذا أصحابنــا يســكنون إ ٰىل مراســيله.

تراث اإلمام احلسن ݠ املهدوي:

رغــم ق َّلــة مــا وردنــا مــن الــراث احلســني يف العقيــدة املهدويــة ،والــذي

بلــغ ( )9روايــات كــا جــاء يف (املعجــم) ،والتــي لــو حمَّصناهــا لوجدنــا َّ
أن
ختــص اإلمــام املهــدي ¨ ،فقــد جــاء فيــه نقــ ً
ا عــن تفســر
واحــدة منهــا ال
ّ

()1
ـى بــن مريــم،
ـم عيسـ ٰ
القمــي بســنده عــن احلســن الســبط ݠ أ َّنــه قــال ...« :ثـ ّ
ّ

إىل
ـم رفعــه اهلل ٰ
روح اهلل وكلمتــه ،وكان عمــره يف الدنيــا ثالثــة وثالثــن ســنة ،ثـ ّ
الدجــال» ،فهــي تشــر
إىل األرض بدمشــق ،وهــو الــذي يقتــل ّ
الســاء ،وهيبــط ٰ

للدجــال ،وهكــذا
ـى بــن مريــم ݠ وخروجــه يف آخــر الزمــان وقتلــه
ّ
إىل عيسـ ٰ
ٰ
روايــة ُأ
خــرى( )2مــر َّددة بــن اإلمــام احلســن ݠ واإلمــام احلســن ݠ ،وإن
ٰ
 .1ج ،2ص .268

 .2ذكــر هامــش النســخة املحققــة مــن الغيبــة للشــيخ الطــويس رقــم احلديــث  ،429وكذلــك ذكــر هامــش معجــم
أحاديــث اإلمــام املهــدي ¨ :ج ،4ص.249

فهــل أن الروايــة عــن اإلمــام احلســن ݠ أو هــي عــن اإلمــام احلســن ݠ ،وألن بحثنــا يقتــي بيــان
املــوروث الروائــي لــه ݠ بحســب املوجــود عندنــا مــن املصــادر ،وحيــث وجــد تــردد بــن كــون هــذه
الروايــة لــه أو للحســن ݟ فإننــا نقــول:

 - 1حيــث إن أغلــب املصــادر املتأخــرة عــن الشــيخ الطــويس تنقــل عنــه ،وكــا يف عقــد الــدرر ومنتخــب
األثــر وإثبــات اهلــداة واخلرائــج واجلرائــح وهــؤالء بعضهــم ينقلهــا عــن غيبــة الطــويس عــن اإلمــام

عــن اإلمــام احلســن ݠ يف غيبــة النعــاين ص ،211البــاب ،12ح ،9فيبــدو أنــه مــن خطــأ النســاخ ،كــا

هــو احلاصــل يف البحــار :ج ،52ص ،211حيــث رواهــا عــن غيبــة الشــيخ الطــويس وجــاء فيــه ســمعت
بنــت احلســن بــن عــي ويبــدو أن فيهــا مع ـ ًا تصحيف ـ ًا.

 - 2ممــا يؤيــد ذلــك أن نفــس البحــار يف ج ،52ص ،114يقــول هكــذا - 33( :الغيبــة للنعــاين :ابــن عقــدة

عــن القاســم بــن حممــد بــن احلســن ،عــن عبيــس بــن هاشــم عــن ابــن جبلــة عــن مســكني الرحــال عــن عــي
بــن املعتــرة عــن عمــرة بنــت نفيــل قالــت ســمعت احلســن بــن عــي ݟ...

فهــو ينقلهــا عــن اإلمــام احلســن ݠ ال كــا يف النقــل املتقــدم عــن بنــت احلســن ،والــذي يظهــر منــه أنــه ثبــت

مــن خطــأ النســاخ وبالتــايل فالراجــح هــو كــون النقــل عــن النعــاين ݥ هــو أنــه ينقــل عــن احلســن ݠ.
 - 3بمراجعــة ترمجــة عمــرة بنــت نفيــل كــا يف مســتدركات علــم الرجــال :ج ،8ص ،589يف ݛ

السيد حممد القباجني

احلســن ݠ ،فيرتجــح كــون املثبــت عــن الشــيخ الطــويس هــو عــن اإلمــام احلســن ݠ ،أ ّمــا مــا ورد
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أوردهــا الطــويس يف غيبتــه( )1وصاحــب اخلرائــج( )2عــن اإلمــام احلســن ݠَّ ،إل َّ
أن
البعــض اآلخــر ذكرهــا عــن احلســن ݠ كــا يف عقــد الــدرر وفوائــد الفكــر(،)3

قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

()4
إىل الرتديــد يف
وآخــرون ذكــروا أحــد اإلمامــن بــن قوســن دون اآلخــر إلفاتـ ًا ٰ

مصــدر الروايــة.

وأ َّمــا الثالثــة فهــي وإن نُســبت إ ٰىل اإلمــام احلســن ݠ باعتبــار مشــاركته يف

الروايــة وجوابــه للخــر ݠَّ ،إل َّ
باألئمــة ومنهــم اإلمام املهــدي ¨ كان
أن اإلقــرار
ّ
مــن ِق َبــل اخلــر ݠ ،فــا يمكــن اعتبارهــا موروث ـ ًا حســني ًا وإن ذكرهــا الصــدوق
وغــره فيــا ورد عــن احلســن ݠ يف اإلمــام املهــدي ¨(.)5

عــى بــدء َّ
فــإن املــوروث احلســني يف العقيــدة املهدويــة رغــم ق َّلتــه،
وعــود ًا ٰ

ـى اجلهــد املتم ّيــز لإلمــام احلســن ݠ يف عــرض القض ّيــة املهدويــة
لكنَّــه يوقفنــا عـ ٰ

ـى تعيــن املصلــح العاملــي الــذي يمألهــا قســط ًا وعــدالً
َّأوالً ،ويف الرتكيــز ثاني ـ ًا عـ ٰ
كــا ملئــت ظلـ ًا وجــور ًا مــن خــال التنــوع يف طرحــه للقضيــة املهدويــة ،إذ مل يكتـ ِ
ـف
ّ
ّ
(ســام اهلل عليــه) باألُطروحــة العا ّمــة ،وأ َّنــه ال بــدَّ هلــذه األُ َّمــة مــن املصلــح العاملــي
ݚالرقــم ،18130قــال :عمــرة بنــت نفيــا ،مل يذكروهــا روت عــن احلســن بــن عــي (صلــوات اهلل عليهــا)،

كمبــاج 134 ،13و ،157وجــد ج 14 ،52و ،211وغيبــة الطــويس ص ،283وغيبــة النعــاين :ص.19
فهــو يــرح دون تــردد أن مــا يف الغيبــة للنعــاين روايــة عــن احلســن ݠ ،بــل إهنــا ممــن اختصــت بالروايــات

عنــه دون غــره.

والنتيجة:

إن الراجح كون الرواية عن اإلمام احلسن ݠ ،لثبوت ذلك يف غيبة الطويس واضطراهبا يف غيبة النعامين.

 .1الغيبة  -الشيخ الطويس :ح ،429ص.438
 .2املصدر السابق :هامش ص.438
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 .3املصدر السابق.
 .4املصدر السابق.

 .5الروايــة األو ٰىل يف كــال الديــن عــن اإلمــام احلســن ݠ تذكــر يف اهلامــش مــن قوهلــم وقــال الرجــل أشــهد أن ال
إلــه ّإل اهلل ...آخــر احلديــث.

ـى يديــه ،بــل حــاول  -وبامتيــاز  -إعطــاء املواصفــات
وحت ّقــق العدالــة اإلهليــة عـ ٰ
احلجــة بــن احلســن ݠ.
اخلاصــة التــي ال يمكــن أن يكــون هلــا مصــداق غــر َّ
ّ

ـى
ويمكــن معرفــة ذلــك مــن خــال موروثــه املهــدوي ،حيــث حتـ َّ
ـرك عـ ٰ
ثالثــة أبعــاد:
األول :حرص اإلمامة يف اثني عرش إمام ًا ݜ.
البعد َّ
البعد الثاين :معاجلة الشبهات املهدوية املستقبلية.

البعد الثالث :ذكر اخلصائص املهدوية.
األول :حرص اإلمامة يف اثني عرش:
البعد َّ

َّ
إن انحصــار اإلمامــة يف اثنــي عــر فقــط ال غــر يعتــر مــن األُمــور اهلا ّمــة

ـى أصبحت
التــي ر َّكــز عليهــا أهــل البيــت ݜ بشــكل عــا ّم ،وتداوهلــا شــيعتهم ح َّتـ ٰ

ـمي أتباعهــم بـ(االثني عرشيــة) متييز ًا
فسـ ّ
ســمة بــارزة يف التعريــف باهلويــة الشــيعيةُ ،
هلــم عــن الزيديــة واإلســاعيلية وغريهــم يف فِـ َـرق الشــيعة.
ـم املــوروث اإلمامــي عــرات الروايــات ،بــل املئــات( )1مــن األحاديــث
ويضـ ّ
ـى العــدد (االثنــي عــر) بشــكل رصيــح ،ويــأيت املــوروث احلســني
التــي تنـ ّ
ـص عـ ٰ

«األئمــة
ليؤ ّكــد هــذه اهلويــة انســياق ًا مــع تأكيــد رســول اهلل ݕ كــا يف قولــه ݠ:
ّ

وقولــه ݠ« :واهلل إنَّــه لعهــد عهــده إلينــا رســول اهلل ݕَّ ،
أن هــذا األمــر

يملكــه اثنــا عــر إمامــ ًا مــن ولــد عــي وفاطمــة ݜ ،مــا منّــا َّإل مســموم أو

مقتــول»(.)3

ـى ســبيل املثــال كتــاب الغيبــة للشــيخ النعــاين البــاب الرابــع ذكــر فيــه ( )40حديثـ ًا وكذلــك
 .1يراجــع لذلــك عـ ٰ
الشــيخ الطــويس يف الغيبــة ذكــر ( )24حديثـ ًا وغريهــا.

 .2كفاية األثر.223 :
 .3كفاية األثر.226 :

السيد حممد القباجني

بعــد رســول اهلل ݕ اثنــا عــر ،تســعة مــن صلــب أخــي احلســن ،ومنهــم مهــدي
هــذه األُ َّمــة»(.)2
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األئمــة
ـى أســاء ّ
ـى لســان اخلــر ݠ يف التنصيــص عـ ٰ
وهكــذا مــا جــاء عـ ٰ

االثنــي عــر« :أشــهد أن ال َّإل اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،وأشــهد َّ
حممــد ًا عبــده
أن ّ

قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

ورســوله ،وأشــهد َّ
حممــد ح َّقــ ًا ح َّقــ ًا ،ومل أزل أقولــه،
أن أبــاك أمــر املؤمنــن
ويص ّ
ّ

وأشــهد أ َّنــك وص ّيــه ،وأشــهد َّ
ـى آخرهــم.)1(»...
ـى أتـ ٰ
أن احلســن وص ّيــك ،ح َّتـ ٰ
ـى عـ ٰ
«األئمــة عــدد نقبــاء
ـى نحــو التشــبيه واملقارنــة كــا يف قولــه ݠ:
و ُأخـ ٰ
ّ
ـرى عـ ٰ
بنــي إرسائيــل ،ومنّــا مهــدي هــذه األُ َّمــة»(.)2

مهيــة األمــر الثــاين بعــد الفــراغ مــن رضورة الترصيــح ،فـ َّ
ـإن التشــبيه
ـى أ ّ
وال خيفـ ٰ

األول ،فإ َّنــه يعطــي
ـى مــن النحــو َّ
ـى الــذي ُيرجـ ٰ
ـى املعنـ ٰ
مضاف ـ ًا إ ٰىل كونــه حائــز ًا عـ ٰ
﴿وال َتـ ُ
أن الســنن اإلهليــة متَّحــدة مــع بعضهــا ،قــال تعــاىلَ :
ـى َّ
ـد
ٰ
ِ
داللــة واضحــة عـ ٰ
ً
ً
َ
ُ َّ َ ْ
َ َ ْ َ َ ُ َّ
هلل تبْ ِديــا﴾
تــد لِســن ِة ا ِ
لِســن ِتنا ت ِويــا﴾ (اإلرساء ،)77 :وقــال تعــا ٰىل﴿ :ولــن ِ
ـى وحــدة األديــان ووحــدة أهدافهــا ،قــال تعا ٰىل:
(األحــزاب ،)62 :وهبــذا األمــر تتجـ ّ ٰ
ْ
َ ْ َْ ُ
َ ُ َ َ َّ ُ
َّ َ َ ُ
ـم إب ْ
اك ُم ال ُم ْ
يكـ ْ
ـل
ـ
ب
ق
ن
م
ني
م
ل
ـ
س
ـم
ـ
س
ـو
ـ
ه
ـم
ـ
ي
ه
را
﴿ ِملــة أ ِب
ـج ،)78 :وآيات
ـ
(احل
﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ـرى قريبــة مــن هــذا احلــر.
ُأخـ ٰ
ـإن حــر اإلمامــة هبــذا العــدد املحــدَّ د يســدُّ ّ
مضافـ ًا إ ٰىل ّ
كل ذلــك فـ َّ
كل أبــواب

االنحــراف ونوافــذ الزيــغ ملــن يريــد أن يتشـ َّبث باملتشــاهبات مــن الروايــات ويســتعني

باالحتــاالت الواهيــة لزيــادة العــدد أو نقصانــه كــا نجــده اليــوم يف حمــاوالت البعض

مــن جعــل األئمــة ثالثــة عــر أو أربعــة وعرشيــن كــا ســيأيت يف البعــد الثــاين.

املتنوعة،
ـى تواتــر حديــث االثنــي عــر بصيغــه املختلفــة وألســنته ّ
هــذا وال خيفـ ٰ
ـى أصبــح مــن األُمــور املتســاملة إســام َّي ًا وليــس مذهبيـ ًا فقط.
ح َّتـ ٰ
()3
ـى إمامــة صاحــب الزمــان ابــن احلســن
قــال الشــيخ الطــويس  :وممــا يــدل عـ ٰ
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بــن عــي بــن حممــد بــن الرضــا ݜ وصحــة غيبتــه مــا رواه الفريقــان املختلفــان
 .1املحاسن  ،333 :2ح .99
 .2كفاية األثر.224 :
 .3الغيبة :ص.127

والفرقتــان املتباينتــان العامــة واإلماميــة أن األئمــة ݜ بعــد النبــي ݕ اثنــا عــر
ال يزيــدون وال ينقصــون ...ثــم يقــول :ونحــن نذكــر جممــ ً
ا مــن ذلــك ونحيــل
ـى - ...إ ٰىل أن قــال - :فأ ّمــا مــا روي مــن
القــارئ إ ٰىل الكتــب املصنفــة يف هــذا املعنـ ٰ

ـى غــر أننــا نذكــر طرف ـ ًا منهــا.
جهــة اخلاصــة فأكثــر مــن أن حيـ ٰ

فاحلــر باالثنــي عــر إمامـ ًا كلهــم مــن قريــش ال يصــدق  -من دون تشــويق

عــى أئمــة الشــيعة ݜ ،دون غريهــم مــن ملــوك بنــي أميــة
وال اضطــراب ّ -إل ٰ

ـرق بعــض وغـ َّـرب
والعباســيني ،ولــذا اختلفــوا يف املصاديــق هلــؤالء اخللفــاء ،فـ َّ

آخــرون ،ومل جيــدوا يف ترشيقهــم وتغريبهــم رشــد ًا ،ومل يــروا ح َّق ـ ًا(.)1
البعد الثاين :الشبهات التي عاجلها اإلمام احلسن ݠ:

َّ
إن الباحــث يف تاريــخ العقيــدة املهدويــة قــد ال جيــد بــروز شــبهات وحصــول

انحرافــات ميدانيــة يف عــر اإلمــام احلســن ݠّ ،إل مــا يقــال يف شــأن البيئــة وقوهلم

يف غيبــة أمــر املؤمنــن ݠ ،ولكــن هــذا ال يعنــي عــدم التحـ ّـرز ممَّــا ســوف حيــدث
مســتقبالً ،فتصــدَّ ٰى اإلمــام احلســن ݠ للوقايــة مــن الشــبهات قبــل وقوعهــا

ادهلمــت
واســترشائها يف املجتمــع لتكــون بمثابــة اللقــاح واحلصــن للمؤمنــن إذا َّ

ـى حــد العبــارة القائلــة (دفــع دخــل مقــدر) ،ومــن تلــك الشــبه:
عليهــم الفتــن ،عـ ٰ
عــر أمــر ًا ،فوجدنــا :أبــا بكــر ،عمــر ،عثــان ،عــي ،احلســن ،معاويــة ،يزيــد ،معاويــة بــن يزيــد ،مــروان،

حممــد
عبــد امللــك بــن مــروان ،الوليــد ،ســليامن ،عمــر بــن بعــد العزيــز ،يزيــد بــن عبــد امللــك ،مــروان بــن ّ
ـم قــال( :وإذا
ـم عــدَّ بعــده ســبعة وعرشيــن خليفــة مــن الع ّباســن إ ٰىل عــره ،ثـ ّ
بــن مــروان ،الس ـ ّفاح ،)...ثـ ّ

ـى العــدد بالصــورة إ ٰىل ســليامن ،وإذا عدَّ دناهــم باملعنــي كان معنــا منهــم مخســة،
عدَّ دنــا منهــم اثنــي عــر انتهـ ٰ

ـى)؛ ومنهــم الســيوطي يف تارخيــه (ص،)12
اخللفــاء األربعــة وعمــر بــن عبــد العزيــز ،ومل أعلــم للحديــث معنـ ٰ
قــال( :وقــد ُو ِجــدَ مــن االثنــي عــر اخللفــاء األربعــة واحلســن ومعاويــة وابــن الزبــر وعمــر بــن عبــد
ـم إليهــم املهــدي الع ّبــايس أل َّنــه يف الع ّباســيني كعمــر بــن عبــد العزيــز
العزيــز ،هــؤالء ثامنيــة ،وحيتمــل أن ُيضـ ّ

ـى االثنــان املنتظــران أحدمهــا املهــدي أل َّنــه
يف األُمويــن ،والطاهــر الع ّبــايس أيضـ ًا ملــا ُأوتيــه مــن العــدل ،ويبقـ ٰ
مــن أهــل البيــت) .وراجــع :معــامل املدرســتني  ،336 :1حتــت عنــوان (حريهتــم يف تفســر احلديــث).

السيد حممد القباجني

 .1منهــم ابــن العــريب يف رشح ســنن الرتمــذي (ج ،9ص ،)69-68قــال( :فعدَّ دنــا بعــد رســول اهلل [ݕ] اثنــي
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األوىل :إبطال مهدوية اإلمام عيل ݠ:
الشبهة
ٰ

عى البعض أن املهدي ¨ هو اإلمام عيل ݠ.
ا ّد ٰ

موســى النوبختــي( :)1فلــا قتــل عــي ݠ افرتقــت
قــال الشــيخ احلســن بــن
ٰ

قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

ـى إمامتــه وأهنــا فــرض مــن اهلل  ورســوله ݠ فصــاروا فرقـ ًا ثالثــة،
التــي ثبتــت عـ ٰ
حتــى يســوق
فرقــة منهــم قالــت إن عليــ ًا مل يقتــل ومل يمــت وال يقتــل وال يمــوت
ٰ

العــرب بعصــاه ويمــأ األرض عــدالً وقســط ًا كــا ملئــت ظل ـ ًا وجــور ًا ،وهــي أول
فرقــة قالــت يف اإلســام بالوقــف بعــد النبــي ݕ ،مــن هــذه األمــة وأول مــن قــال
ـى.
ـمى الســبأية ،انتهـ ٰ
منهــا بالغلــو وهــذه الفرقــة تسـ ٰ
ويف مقام التعليق نقول:

 - 1هــذه الفرقــة املنقرضــة التــي ال وجــود هلــا اليــوم تكفــل اإلمــام

احلســن ݠ بالــرد عليهــا فقولــه ݠ« :األئمــة بعــد رســول اهلل اثنــا عــر إمامـ ًا

تســعة مــن صلــب أخــي احلســن ،ومنهــم مهــدي هــذه األمــة» قاطع ـ ًا لدابــر
هــذه اجلامعــة فاملهدويــة يف األئمــة االثنــي عــر ويف خصــوص مــن يكــون مــن

صلــب احلســن ݠ وليــس هــو أمــر املؤمنــن ݠ كــا يدعــي هــؤالء.

 - 2إن نفــس قولــه ݠ« :األئمــة بعــد رســول اهلل ݕ اثنــا عــر» ويف حديــث

آخــر لــه ݠ« :إن هــذا األمــر يملكــه اثنــا عــر إمامـ ًا مــن ولــد عــي وفاطمــة» دال

ـى بطــان هــذا اال ِّدعــاء ،يقــول الشــيخ الطــويس ݞ يف كتــاب الغيبــة
بوضــوح عـ ٰ
عــى هــذه الفرقــة  -الســبأئية  -وأن هــذا
ص 192يف هــذا الصــدد يف معــرض رده ٰ

القــول فاســد (وبــا بينــا أن األئمــة اثنــا عــر) ،فــإن كوهنــم هبــذا العــدد كاف يف
ـى أمــر املؤمنــن ݠ.
فســاد قــول مــن وقــف عـ ٰ
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الشبهة الثانية :إبطال مهدوية حممد بن احلنفية:

قــال النوبختــي( :وفرقــة قالــت إن حممــد بــن احلنفيــة ݥ هــو اإلمــام املهــدي

 .1فرق الشيعة :ص.21

ويص عــي بــن أيب طالــب ݠ ليــس ألحــد مــن أهــل بيتــه أن خيالفــه وال
وهــو
ّ

خيــرج عــن إمامتــه وال يشــهر ســيفه ّإل بإذنــه ،وإنــا خــرج احلســن بــن عــي إ ٰىل
معاويــة حمارب ـ ًا لــه بــإذن حممــد.)1()...
واجلواب عنها:

 - 1إن اإلمــام احلســن ݠ تكفــل بإبطــال هــذه الشــبهة بكلمــة واحــدة جامعة

مانعــة ،فقــد قــال ݠ يف النــص الســابق« :اثنــا عــر إمامـ ًا مــن ولــد عــي وفاطمــة»،
فالــذي يكــون إمامـ ًا بعــد إمامــة أمــر املؤمنــن ݠ حســب النــص احلســني هــو فقــط

مــن كان مــن ولــده  -عــي ݠ  -ومــن كان مــن ولــد فاطمــة ݝ.

وحيــث إن حممــد بــن احلنفيــة ليــس مــن ولــد فاطمــة ݝ فهــو ليــس بإمــام

فضـ ً
ا عــن أن يكــون هــو املهــدي.

 - 2النــص اآلخــر مــن اإلمــام احلســن ݠ وهــو« :األئمــة بعــد رســول اهلل

اثنــا عــر إمامـ ًا تســعة مــن صلــب أخــي احلســن ،ومنهــم مهــدي هــذه األمــة» هذا
النــص رصيــح يف أن املهدويــة فقــط يف ذريــة اإلمــام احلســن ݠ ،وبذلــك ينقطــع

ـاوى هبــذه النصــوص احلســنية ،فســام عليــه مــن لســان
الطريــق أمــام هــذه الدعـ ٰ

معــر وحجــة قاطعــة وإعجــاز حســني يف غلــق البــاب أمــام هــذه اال ِّدعــاءات.

ـى أن لعلامئنــا يف دفــع هــذه الشــبهة والتــي ســبقتها تفصيــات وأجوبة
وال خيفـ ٰ

دفــع هــذه الشــبهات.

دعوى الكيســانية
ـى
ٰ
يقــول الشــيخ الطــويس يف هــذا الصــدد يف معــرض رده عـ ٰ

وإمامــة حممــد بــن احلنفيــة ،حيــث ذكــر عــدة وجــوه نأخــذ منهــا مــا يناســب الوجــه

الــذي دفــع بــه اإلمــام احلســن ݠ هــذه الشــبهة حيــث يقــول( :ومنهــا األخبــار

الــواردة عــن النبــي ݕ مــن جهــة اخلاصــة والعامــة ومــا ســنذكره فيــا بعــد بالنــص
 .1فرق الشيعة :ص.26

السيد حممد القباجني

عديــدةّ ،إل أن الــكالم يف خصــوص مــا قــام بــه اإلمــام أبــو حممــد احلســن ݠ يف
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ـى وفــاة حممــد بــن احلنفية
ـى إمامــة االثنــي عــر ،وكل مــن قــال بإمامتهــم قطــع عـ ٰ
عـ ٰ
وســياقة اإلمامــة إ ٰىل صاحــب الزمــان ݠ)( ،)1وهــو عــن مــا تقــدم عــن ســيدنا أيب

حممــد ݠ يف إثبــات إمامــة االثنــي عــر بالتفصيــل املتقــدم.
قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

الشبهة الثالثة :اإلمام املهدي ¨ من أوالد احلسن ݠ:

اســتند البعــض إ ٰىل أن املهــدي ¨ مــن أوالد احلســن ݠ وليس احلســن ݠ،

ـى ذلــك ،وهي مــا رواه
ومنشــأ هــذا االســتناد إ ٰىل روايــة عنــد القــوم ا ُّدعــي داللتهــا عـ ٰ

أبــو إســحاق عــن عــي ݠ ونظــر إ ٰىل ابنــه احلســن فقــال« :إن ابنــي هــذا ســيد كــا

ـمى باســم نبيكــم يشــبهه يف اخللــق
ســاه النبــي ݕ وســيخرج مــن صلبــه رجــل يسـ ٰ
وال يشــبهه يف اخللــق.)2(»...
واجلواب عنها:

 - 1إن هــذا احلديــث اليتيــم  -والــذي نوقــش يف ســنده مــن جهــة اإلرســال؛

ألن أبــا داود قــال حدثــت عــن هــارون وال ُيعلــم مــن الــذي حدثــه  -مــروي بغــر
اللفــظ املتــداول ،قــال ذلــك اجلــزري حيــث جــاء فيــه بلفــظ :قــال عــي ݠ ونظــر
إ ٰىل ابنــه احلســن فقــال - ... :إ ٰىل أن يقــول - :هكــذا رواه أبــو داود يف ســننه وســكت

عنــه ،فيتعــارض النقــان بعــد عــدم ترجــح أحدمهــا فيســقط احلديــث اآلنــف الذكــر

عــن االعتبــار ،وبســقوطه تســقط الشــبهة مــن رأس(.)3

 - 2إن احلديــث املتقــدم فضـ ً
ا عــن كونــه متعارضـ ًا يف مــورده ونقلــه بلفظــه،

ـى أن املهــدي ¨ مــن
فهــو معــارض بغــره مــن الروايــات العديــدة التــي نصــت عـ ٰ
ولــد اإلمــام احلســن ݠ ال أنــه مــن ولــد اإلمــام احلســن ݠ ،ومنهــا مــا رواه هــو

بنفســه ݠ كــا تقــدم حيــث قــال ݠ ...« :تســعة مــن صلــب أخــي احلســن،
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ومنهــم مهــدي هــذه األمــة».

 .1الغيبة :ص.19

 .2رواه أبو داوود :ج ،4ص ،108ح ،4290كام رواه غريه.
أسمى املناقب :ص.165
.3
ٰ

ـى أن املهــدي يكــون مــن
قــال الشــيخ الطــويس ݞ( :فأ ّمــا الــذي يــدل عـ ٰ

ولــد عــي ݠ ثــم مــن ولــد احلســن ݠ)( - ،)1إ ٰىل أن يقــول ݞ  ...( -:وأ ّمــا
ـى أنــه يكــون مــن ولــد احلســن ݠ فاألخبــار التــي أوردناهــا يف
الــذي يــدل عـ ٰ
أن األئمــة اثنــا عــر ،وذكــر تفاصيلهــم هــي متضمنــة لذلــك وألن كل مــن اعتــر
العــدد الــذي ذكرنــاه قــال :املهــدي مــن ولــد احلســن ݠ وهــو مــا أرشنــا إليــه،
ويزيــد األمــر وضوح ـ ًا مــا أخــرين بــه مجاعــة ،)2()...حيــث ذكــر عــدة روايــات يف

ـى ،منهــا:
هــذا املعنـ ٰ

عــن أيب وائــل قــال :نظــر أمــر املؤمنــن ݠ إ ٰىل ابنــه احلســن ݠ فقــال« :إن

ابنــي هــذا ســيد كــا ســاه رســول اهلل ســيد ًا ،وســيخرج اهلل تعــا ٰىل مــن صلبــه رجـ ً
ا

عــى حــن غفلــة مــن النــاس،
باســم نبيكــم ،فيشــبهه يف اخللــق واخللــق ،خيــرج
ٰ

وإماتــة مــن احلــق وإظهــار مــن اجلــور ،واهلل لــو مل خيــرج لرضبــت عنقــه ،يفــرح
خلروجــه أهــل الســاء وســكاهنا ،يمــأ األرض عــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظلـ ًا»(.)3
 - 3رد الســيد صــدر الديــن الصــدر هــذا احلديــث مــن ســتة وجــوه ذكرهــا

الســيد ثامــر هاشــم العميــدي يف دفــاع عــن الــكايف نذكرهــا إمجــاالً(:)4

أ  -مــا أرشنــا إليــه مــن احتــال وقــوع التحريــف يف بعــض النســخ كــا

إىل وقوعــه لنقــل عقــد الــدرر عــن ابــن داود
أشــار إليــه اجلــزري ،وهــو أشــار ٰ
إىل ابنــه احلســن كالرتمــذي والنســائي والبيهقــي.
أن اإلمــام عــي ݠ نظــر ٰ

ب  -احتــال التصحيــف كبــر ،فــإن لفــظ احلســن واحلســن يف الكتابــة

متقاربــة.

 .1الغيبة :ص.185
 .2الغيبة :ص.188

 .3الغيبة للشيخ الطويس :ص ،190ح.152
 .4ج ،1ص.297
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إىل ابنــه احلســن ݠ ،بــل إن مجاعــة مــن احلفــاظ نقلــوا القصــة
عنــه أن عليـ ًا نظــر ٰ

53

ج  -إهنا خمالفة ملا عليه املشهور عندهم.

د  -إهنا معارضة  -كام تقدم  -بأخبار أصح منها سند ًا وأظهر داللة.

هـــ  -احتــال الوضــع تقربـ ًا إ ٰىل حممــد املعــروف بالنفــس الزكيــة ،هــذه وجــوه

قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

ســتة دجمنــا األول والثــاين لتقارهبــا.

قــال الســيد الصــدر( :واألخبــار بذلــك  -كــون املهــدي مــن ولــد احلســن -

مســتفيضة وعليــه إمجاعنــا معــارش الشــيعة اإلماميــة وإليــه ذهــب املشــهور مــن علــاء
إخواننــا أهــل الســنة ،ولكــن يف بعــض الشــواذ مــا خيالفــه)(.)1

ـى أن الكثــر مــن أمثــال الروايــة التــي رواهــا ابــن داود ختدم بشــكل
 - 4ال خيفـ ٰ

وآخــر الوضــع احلســني القائــم آنــذاك ،إذ كان ألبنــاء احلســن الصــدارة يف الثــورات

ـى
ـى اختــاق هــذه الروايــات لتناســب اجلــو الســائد ،حتـ ٰ
ضــد الظاملــن ممــا ســاعد عـ ٰ
عــدّ البعــض أن حممــد ًا النفــس الزكيــة هــو مهــدي هــذه األمــة ،إذ إنــه دعــا إ ٰىل نفســه
ـى أن املنصــور بايعــه أيض ـ ًا وقــد
وبايعــه مجاعــة كثــرة مــن أهــل العلــم والفقــه ،حتـ ٰ

مهــد ملهدويتــه والــدُ ه ،إذ غ ّيبــه عــن النــاس يف صغــره وكان خيــر النــاس أن وقــت
َّ
ـى أنــه املهــدي املنتظــر ســنة (145هـــ)
مهدويــة ابنــه مل حيــن بعــد ،بويــع يف األبــواء عـ ٰ

ويف ظــل هــذه األجــواء يصبــح مــن الســهل اختــاق الروايــات التــي تنســجم مــع

ـى قــال عــن
طمــوح عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن النفــس الزكيــة حتـ ٰ
نفســه( :إنكــم ال تشــكون أين أنــا املهــدي ،وأنــا هــو)(.)2

()3
ـى كتــف عبــد
وقــد ورد عــن اإلمــام الصــادق ݠ أنــه ݠ رضب يــده عـ ٰ

اهلل وقــال :إهيـ ًا واهلل مــا هــي إليــك وال إ ٰىل ابنــك ،وإنــا هــي هلــذا  -يعنــي الســفاح -

ـى أحجــار الزيــت ،ثــم يقتــل أخــاه بالطفــوف
ثــم هلــذا  -يعنــي املنصــور  -يقتلــه عـ ٰ
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وقوائــم فرســه يف املــاء.

 .1املهدي :ص.67

 .2مقاتل الطالبني :ص ،240نق ً
مرتىض :ص.82
ال عن حياة اإلمام الرضا ݠ جلعفر
ٰ
 .3بحار األنوار :ج ،47ص.133

ـرى( )1أن عبــد اهلل قــال لإلمــام الصــادق ݠ :واهلل يــا جعفــر
ويف روايــة أخـ ٰ

ـى غيبــه ،ومــا قلــت هــذا ّإل حســد ًا البنــي ،فقــال :ال واهلل مــا
مــا أطلعــك اهلل عـ ٰ
ـى أحجــار الزيــت ثــم
حســدت ابنيــك ،وإن هــذا  -يعنــي أبــا جعفــر  -يقتلــه عـ ٰ

يقتــل أخــاه بعــده بالطفــوف.

ـى ݠ هلــذه الظواهــر ومــن زمــن
لذلــك كان تصــدي اإلمــام احلســن املجتبـ ٰ

ـى حصوهلــا ،وهــذا التصــدي لــه األثــر الفاعــل يف كبــح مجــاح هــذه
طويــل ســابق عـ ٰ
عــى املســار الصحيــح رغــم
املجاميــع ووضــع األمــة وأتبــاع أهــل البيــت ݜ
ٰ

ســقوط البعــض يف هــذه الفتــن.

ـى حســينية املهــدي ¨ بقوله ݠ« :تســعة
وذلــك مــن خــال تأكيــده ݠ عـ ٰ

مــن صلــب أخــي احلســن ومنهــم مهــدي هــذه األمة».
دعاوى الواقفة:
الشبهة الرابعة :دفع
ٰ

ممــا ابتــي بــه مذهــب احلــق يف زمــان األئمــة ݜ بســبب الظــروف التــي

كانــت ســائدة آنــذاك ،خــروج بعــض األفــراد عــن دائــرة الواليــة لإلمــام الالحــق

وجتــى يف مذهــب
بعــد مــوت اإلمــام الســابق ݟ ،وهــو مــا عــرف بالوقــف،
ّٰ
ـى هــذا املذهــب
الرضــا ݠ ،ولكــن رسعــان مــا رجــع مجاعــة منهــم ومل يبــق عـ ٰ
ـوى نفــر قليــل طمع ـ ًا يف حطــام الدنيــا.
سـ ٰ

ـروى الثقــات أن أول مــن أظهــر هــذا االعتقــاد
قــال الشــيخ الطــويس ݞ( :فـ ٰ

ـى الروايس
عــي بــن أيب محــزة البطائنــي وزيــاد بــن مــروان القنــدي وعثــان بــن عيسـ ٰ

طمعــوا يف الدنيــا ،ومالــوا إ ٰىل حطامهــا واســتاملوا قوم ـ ًا فبذلــوا هلــم شــيئ ًا اختانــوه
 .1بحار األنوار :ج ،47ص.162

السيد حممد القباجني

ـى بــن جعفــر ݠ وتركــوا إمامــة اإلمــام
ـى اإلمــام موسـ ٰ
الواقفــة الذيــن وقفــوا عـ ٰ
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مــن األمــوال - )1()...إ ٰىل أن يقــول ݞ ( :-وإذا كان أصــل هــذا املذهــب أمثــال هؤالء
فكيــف يوثــق برواياهتــم أو يعــول عليهــا)(.)2

قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

واجلواب عنها:

ـى ݠ دفــع شــبهة هــؤالء وأبطــل مذهبهــم قبــل أن
إن اإلمــام احلســن املجتبـ ٰ

يولــد بــا روي عنــه مــن قولــه ݠ« :ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي احلســن ݠ»

ـى أي إمــام مــن األئمــة ݜ.
فهــذا القــول كفيــل بإبطــال كل مــن يدّ عــي الوقــف عـ ٰ

ال ُبعد الثالث :ذكر اخلصائص املهدوية:

ذكــر الشــيخ الصــدوق ݥ يف كاملــه حديثــ ًا عــن ســ ّيدنا اإلمــام احلســن

عــى شــيعته
املجتبــى ݠ يســتعرض فيــه موقفــه مــن معاويــة وخفــاء احلكمــة
ٰ
ٰ

ـى ذكــر خاتــم األوصيــاء املهــدي املنتظــر ݠ ،فيقــول« :أ َمــا
آنــذاك ،ثـ ّ
ـم يعـ ّـرج عـ ٰ

علمتــم أ َّنــه مــا منّــا أحــد َّإل ويقــع يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــهَّ ،إل القائــم الــذي
ـى بــن مريــم ݠ خلفــه ،فـ َّ
ُيصـ ّ
ـإن اهلل ُ يفــي والدتــه ،و ُيغ ِّيــب
ـي روح اهلل عيسـ ٰ

شــخصه لئـ َّ
ـا يكــون ألحــد يف عنقــه بيعــة إذا خــرج ،ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي
ـم يظهــره بقدرتــه يف صــورة
احلســن ،ابــن ســيدة اإلمــاء ،يطيــل اهلل عمــره يف غيبتــه ،ثـ ّ

عــى ّ
شــاب دون أربعــن ســنة ،ذلــك ل ُيع َلــم َّ
كل يشء قديــر»(.)3
أن اهلل ٰ

وقبــل بيــان النقــاط الثــاين التــي ذكرهــا اإلمــام احلســن ݠ لتوضيــح

خصائــص اإلمــام املهــدي ¨ ممَّــا ال يــدع للريــب جمــاالً يف التشــخيص ووضــع
ـى احلــروف بصــورة جل ّيــة ،ال بــدَّ مــن االلتفــات إ ٰىل شــدَّ ة اهتــام أهــل
النقــاط عـ ٰ

البيــت ݜ يف القض ّيــة املهدويــة ،وحماولــة غرســها يف املجتمــع املســلم ،ففــي مثــل
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موقــف اإلمــام احلســن ݠ الشــائك واخلطــر ،وهــو حيــاول جاهــد ًا تســكني
 .1الغيبة :ص.63
 .2الغيبة :ص.67

 .3كامل الدين :ج ،1ص ،316باب  ،30ح.2

ـى العقيــدة احل ّقــة والــراط
أصحابــه وهتدئــة خواطرهــم مــن جهــة ،وتثبيتهــم عـ ٰ
ـوىض
ـرى ،والســاحة اإلســام ّية تشــهد ّ
املســتقيم مــن جهــة ُأخـ ٰ
تنوع ـ ًا يف اآلراء وفـ ٰ
يف املواقــف وارتبــاك ًا شــديد ًا يف الرؤيــة وقلقـ ًا متصاعــد ًا مــن ِق َبــل اجلميــع .نعــم يف

مثــل هــذا الظــرف احلالــك املدْ هلــم نجــد َّ
ـى ݠ حيــاول إيصــال
أن اإلمــام املجتبـ ٰ
ـى احلكمــة
قض ّيــة غايــة يف األ ّ
مهيــة ،وهــي ربــط قض ّيــة اإلمامــة عمومـ ًا ،والرتكيــز عـ ٰ

اإلهليــة يف منهــج اإلمامــة وســرة أهــل البيــت ݜ ورضورة التســليم للمقــدّ رات
اإلهليــة وإن جهــل اخللــق أســباهبا ونتائجهــاّ ،
كل ذلــك يربطــه اإلمــام ݠ بالقض ّيــة
للحجــة بــن احلســن ݠ ،وبيــان
ـرى املركزيــة عندهــم ،وهــي عقيــدة االنتظــار
َّ
الكـ ٰ

مالمــح النــر املــؤزر والعاقبــة احلميــدة بظهــوره ݠ.
ومل يكتـ ِ
ـف ݠ بمجـ َّـرد اإلشــارة إ ٰىل َّ
أن العاقبــة للمتَّقــن إذا صــروا وسـ َّلموا
النبــي ݕ« :احلســن واحلســن
ألئمتهــم يف قيامهــم وقعودهــم اســتناد ًا لقــول
ّ
َّ
إمامــان قامــا أو قعــدا»( ،)1بــل  -وكــا أرشنــا ســابق ًا  -إنــه ݠ أبــرز ثــان خصائــص

لإلمــام املهــدي ¨ يمكــن جعلهــا عالئــم ملعرفــة شــخصه ومنهجــه حــن ظهــوره.
ُ
األئمــة ݜ الذيــن ســبقوه
وىل :امتيــازه ݠ عــن ســائر ّ
اخلصوصيــة األ ٰ
بعــدم خضوعــه لســلطان زمانــه كــا يف تعبــر الروايــة الرشيفــة« :ليــس يف عنقــه
املس ـ َّببة للغيبــة ،فقــد دلــت عــدة روايــات أن مــن حكمــة غيبــة اإلمــام ¨ أن ال

تكــون يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه.

البيعــة واحــدة مــن وســائل االعــراف بالواليــة والصالحيــات االعتباريــة،

نظــر االنتخابــات يف زماننــا ،فإهنــا وســيلة إبــراز وختويــل ملــن ننتخــب أنــه لــه
الواليــة والصالحيــات يف جمــال مــن املجــاالت.

 .1علل الرشائع :ص249؛ واإلرشاد :ج ،2ص.30

السيد حممد القباجني

ـدى احلكــم
بيعــة لطاغيــة زمانــه» ،وهــذه امليــزة تعتــر يف منظــار رواياهتــم ݜ إحـ ٰ
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َّ َّ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ُ َ
اهلل يَـ ُ
ـو َق أَيْديهـ ْ
ـد اهلل فَـ ْ
ـون َ
ـم﴾
اليــن يبايِعونــك ِإنمــا يبايِعـ
قــال تعــا ٰىلِ ﴿ :إن ِ
ِ
ِ
ِ

(الفتــح ،)10 :فاآليــة أوضحــت أن عمليــة البيعــة التــي وصلــت مــن املؤمنــن
قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

إىل طريقــة البيعــة وهــي
ـاىل ،وأشــارت يف ذات الوقــت ٰ
للنبــي ݕ هــي بيعــة هلل تعـ ٰ

البيعــة باليــد ،فيــد النبــي ݕ التــي بايعهــا املســلمون هــي يــد اهلل تعــا ٰىل.

وقــال ݕ« :معــارش النــاس ،فاتقــوا اهلل وبايعــوا عليــ ًا أمــر املؤمنــن ݠ

واحلســن واحلســن واألئمــة كلمــة طيبــة باقيــة هيلــك اهلل مــن غــدر ويرحــم اهلل مــن

وىف»(.)1
ٰ

فالبيعة من املراسيم االجتامعية والعرفية والدينية.

ـى أن مــن
ـى كل حــال ،فــإن هنــاك العديــد مــن النصــوص التــي دلــت عـ ٰ
وعـ ٰ

روى الشــيخ
خصائصــه ¨ أنــه ال يبايــع أي حاكــم قبــل ظهــوره ،مــن قبيــل مــا ٰ

عــى
ختفــى والدتــه
الصــدوق ݞ عــن اإلمــام زيــن العابديــن ݠ« :القائــم منــا
ٰ
ٰ
حتــى يقولــوا :مل يولــد بعــد ،ليخــرج حــن خيــرج وليــس ألحــد يف عنقــه
النــاس
ٰ

بيعــة»(.)2

وروى أيض ًا عن اإلمام احلسن ݠ النص املتقدم.
ٰ

إن قلــت :أال خيــل بعصمــة األئمــة ݜ صــدور البيعــة منهــم لطاغيــة زماهنــم،

فالحــظ قــول اإلمــام احلســن ݠ« :مــا منــا أحــد ّإل ويقــع يف عنقــه بيعــة لطاغيــة

زمانــهّ ،إل القائــم».

قلــت :إن ذلــك ال خيــل بعصمتهــم ،فهــم عبــاد مأمــورون ال حييــدون عــا

أمرهــم بــه اهلل تعــا ٰىل ،فلــو كان األمــر إليهــم بالوقــف بوجــه الطغــاة ملــا توانــوا

حلظــة ،فعصمتهــم جــاءت هبــا األدلــة ،ومبايعتهــم للطغــاة دلــت عليهــا كذلــك
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األدلــة ،وال تنــايف بينهــا ،فــإن لإلمــام املعصــوم ݠ عــدة وظائــف ومهــام تقتضيهــا
 .1االحتجاج  -الطربيس :ج ،1ص.34
 .2كامل الدين :ص.322

ـى أن ال يكــون يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه،
إمامتــه لألمــة ،منهــا مــا يتوقــف عـ ٰ
ومنهــا مــا ال يتوقــف ،وشــاءت حكمــة اهلل تعــا ٰىل أن تكــون مهــام اإلمامــة املناطــة

ـى أن ال تكــون يف عنقــه بيعــة لطاغيــة ،فهــو
بصاحــب الزمــان ¨ ممــا تتوقــف عـ ٰ

مظهــر العــدل وقاصــم شــوكة الظاملــن ،مــن الزاويــة الرشعيــة فــإن بيعــة األئمــة ݜ
لطغــاة زماهنــم جائــزة ومــررة رشع ـ ًا ،بــل ومأمــور هبــا ،بينــا بالنســبة إليــه منهــي
عنهــا وقــد غ ّيبــه اهلل تعــا ٰىل ألجــل أن ال تقــع يف عنقــه بيعــة كــا هــو رصيــح النــص
املتقــدم ،وكــذا فــإن خفــاء الــوالدة كــي ال تقــع يف عنقــه بيعــة لطاغيــة.

إن قلــت :أال يعنــي ذلــك أن اإلمامــة منوطــة بالبيعــة وموقوفــة عليهــا ،مــع أن

أدلــة اإلمامــة يظهــر منهــا غــر ذلــك؟

ـرى ،وإن كان بينهــا ارتبــاط،
قلــت :إن البيعــة حقيقــة ،واإلمامــة حقيقــة أخـ ٰ

يعطــى ّإل ملــن حيمــل
فاإلمــام ينصــب مــن اهلل تعــا ٰىل واإلمامــة منصــب إهلــي ال
ٰ

خصائــص معينــة وحمــددة كالعصمــة مث ـاً ،ودور اإلمــام دور واســع دلــت عليــه

العديــد مــن الروايــات ذكرهــا الــرواة يف كتبهــم احلديثيــة(.)1

نعــم البيعــة لإلمــام مــن قبــل النــاس تفيــد متكــن اإلمــام ݠ ملامرســة

ســلطانه وصالحياتــه ،ال أهنــا تعطيــه صالحيــات ،فهــي معطــاة لــه مــن قبــل اهلل
ـى ݠ خلــف إمامنــا املهــدي ¨،
ـي عيسـ ٰ
اخلصوصيــة الثانيــة :صــاة النبـ ّ

وحســية لصــدق اإلمــام املهــدي ¨
حيــث تعتــر هــذه اخلصوصيــة عالمــة ح ّيــة
ّ

عنــد كثــر مــن األُمــم حــن ظهــوره املقــدَّ س ،مضافــ ًا إ ٰىل مــا ُّ
تــدل عليــه مــن
ـى ُأويل العــزم منهــم،
ـى ســائر األنبيــاء واملرســلني ݜ ح َّتـ ٰ
أفضليــة اإلمــام ݠ عـ ٰ

ـى املأمــوم.
ملــا هــو متَّفــق عليــه مــن أفضليــة اإلمــام عـ ٰ
 .1الكايف للكليني :ج ،1ص ،168وما بعدها كتاب احلجة وأبوابه.
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تعــا ٰىل ،فاإلمــام أو ٰىل مــن النــاس بأنفســهم.
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ومما ورد من روايات عن هذه اخلصوصية:

 - 1قــال رســول اهلل ݕ ...« :والــذي بعثنــي باحلــق بشــر ًا ،لــو مل يبــق مــن

ـى خيــرج فيــه ولــدي املهــدي ،فينــزل
الدنيــا ّإل يــوم واحــد لطــول اهلل ذلــك اليــوم حتـ ٰ
قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

عيســى بــن مريــم فيصــي خلفــه ،وتــرق األرض بنــوره ويبلــغ ســلطانه
روح اهلل
ٰ

املــرق واملغــرب»(.)1

ـى النــاس زمــان ال يعرفــون اهلل مــا هــو
 - 2عــن أيب جعفــر ݠ ...« :ســيأيت عـ ٰ

ـى بــن مريــم ݠ مــن
ـى ينــزل عيسـ ٰ
ـى يكــون خــروج الدجــال وحتـ ٰ
والتوحيــد ،حتـ ٰ

ـرى
ـى يديــه ويصــي هبــم رجــل مــن أهــل البيــت ،أال تـ ٰ
الســاء ،ويقتــل اهلل الدجــال عـ ٰ

ـى يصــي خلفنــا وهــو نبــي؟ أال ونحــن أفضــل منــه»(.)2
أن عيسـ ٰ

عيســى ݠ خلــف اإلمــام
عــى صــاة
والروايتــان واضحتــان يف الداللــة
ٰ
ٰ

ـى رغــم أنــه مــن أنبيــاء أويل العــزم.
ـى كونــه ¨ أفضــل مــن عيسـ ٰ
احلجــة ¨ وعـ ٰ
اخلصوصيــة الثالثــة :خفــاء الــوالدة ،وهــي أيضــ ًا مــن خصائــص اإلمــام

احلجــة ݠ بخــاف آبائــه الكــرام ݜ .وفيهــا  -مضاف ـ ًا إ ٰىل َّأنــا إخبــار بالغيــب
َّ
اجلمــة وحماولــة
 -إشــارة إ ٰىل مــا تتعـ َّـرض لــه حيــاة اإلمــام املهــدي ¨ مــن املخاطــر َّ

الطواغيــت تصفيتــه اجلســدية ملــا علمــوا بــه مــن َّ
ـى
أن زوال عروشــهم ســيكون عـ ٰ
يديــه ¨.
ومما ورد يف كونه خفي املولد:

وســئل
 - 1عــن اإلمــام الرضــا ݠ ...« :مــا منــا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب ُ

ـى
عــن املســائل وأشــارت إليــه األصابــع ومحلــت إليــه األمــوال ّإل اغتيــل أو مــات عـ ٰ
ـى يبعــث اهلل  هلــذا األمــر رج ـ ً
ا خفــي املولــد واملنشــأ غــر خفــي يف
فراشــه حتـ ٰ
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نسبه» ( . )3

 .1كامل الدين :ص.280

 .2بحار األنوار :ج ،24ص.331
 .3كامل الدين :ص.370

 - 2عــن اإلمــام الباقــر ݠ ...« :انظــروا إ ٰىل مــن خفيــت والدتــه فيقــول

قــو ٌم :ولــد ،ويقــول قــوم :مــا ولــد ،فهــو صاحبكــم»(.)1

اخلصوصيــة الرابعــة :حصــول الغيبــة الطويلــة لــه ،وقــد تفـ َّـرد هبــا ݠ مــن

بــن ســائر آبائــه الكــرام امليامــن ݜ .وهــي أيض ـ ًا إنبــاء بالغيــب َّأوالً ،وبيــان ملــا
يتعـ َّـرض لــه ݠ مــن مالحقــات ومضايقــات مــن ِق َبــل الســاطني يف ّ
كل العصــور
ممَّــا يســتدعي غيبتــه ݠ عــن األُ َّمــة خوف ـ ًا مــن القتــل ثاني ـ ًا .وهنــاك الكثــر مــن
األُمــور اجلوهريــة يف ســبب الغيبــة وع َّلتهــا وحتليلهــا وبيــان عــدم معارضتهــا مــع
ـى اخللــق نتحــدث عنهــا إمجــاالً.
اللطــف اإلهلــي يف تنصيــب َّ
احلجــة عـ ٰ

الغيبة يف اإلمام احلجة ¨ تعني أننا ال نراه بحواسنا رغم إيامننا بوجوده معنا.

قــال رســول اهلل ݕ« :والــذي بعثنــي باحلــق بشــر ًا ليغيبــن القائــم مــن ولدي

بعهــد معهــود إليه منــي»(.)2

قــال الشــيخ املفيــد ݞ ...( :ولــه قبــل قيامــه غيبتــان إحدامهــا أطــول مــن

()3
ـى مــن خمتصــات اإلمــام
األخـ ٰ
ـرى جــاءت بذلــك األخبــار)  ،والغيبــة هبــذا املعنـ ٰ

احلجــة ¨ كــا هــو رصيــح قــول النبــي ݕ املتقــدم ،وقــد ذكــر مــن أســباهبا
روى ذلــك عــن زرارة قــال أبــو عبــد اهلل ݠ:
وحكمهــا اخلــوف مــن القتــل ،كــا ٰ

«البــد للغــام مــن غيبــة» ،قلــت :وملَ؟ قــال« :خيــاف» وأومــأ بيــده إ ٰىل بطنــه(.)4

الغيبــة أن ال يكــون يف عنقــه بيعــة لطاغيــة ،ومنهــا مــا عــرت عــن بعــض الروايات
بجريــان الســنة فيــه ¨ بــا حصــل يف األنبيــاء ݜ مــن غيبــات ،فقــد روي عــن

 .1وسائل الغيبة للشيخ املفيد :ج ،2ص.13
 .2كامل الدين :ص.351

 .3اإلرشاد :ج ،2ص.340
 .4الكايف :ج ،1ص.342
 .5كامل الدين :ص.481
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عــى نفســه الذبــح»( ،)5وتقــدم أن مــن حكــم
أخــرى «خيــاف
ويف روايــة
ٰ
ٰ
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أيب عبــد اهلل ݠ« :إن للقائــم منــا غيبــة يطــول أمدهــا» ،قيــل :ومل ذلــك؟ قــال« :ألن
ـى ّإل أن جتــري فيــه ســنن مــن األنبيــاء يف غيباهتــم ،فإنــه البــد لــه مــن
اهلل تعــا ٰىل أبـ ٰ

اســتيفاء مــدة الغيبــات»(.)1
قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

روى أمحد بن إســحاق
كــا ورد أن غيبتــه ¨ هــو رس مــن أرسار اهلل تعــا ٰىل فقــد ٰ

عــن أيب حممــد احلســن ݠ ...« :واهلل ليغيبــن غيبــة ال ينجــو فيهــا مــن التهلكــة ّإل من
ـى القــول بإمامتــه ،ووفقــه للدعــاء بتعجيــل فرجــه ...بأمحــد بــن إســحاق،
يثنيــه اهلل عـ ٰ

هــذا أمــر مــن أمــر اهلل ،ورس مــن رس اهلل وغيــب مــن غيــب اهلل ،فخــذ مــا آتيتــك
واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين ،تكــن غــد ًا يف عليــن»(.)2

اخلصوصيــة اخلامســة :التاســع مــن ولــد احلســن ݠ ،تشــخيص آخــر يذكــره

اإلمــام احلســن ݠ وهــو َّ
أن املهــدي املوعــود هــو مــن ســالة أخيــه احلســن ݠ،

فهــو بإثباتــه هلــذا األمــر ينفــي باملفهــوم أن يكــون مــن ســالته ݠ كــا قــد حيلــو

للبعــض أن يذكــر َّ
أن اإلمــام املهــدي ¨ مــن ســالة احلســن ݠ مــن جهــة اآلبــاء،
مهــم جــدَّ ًا
وقــد تقــدم احلديــث عنــه يف البعــد الثــاين ،مضافــ ًا إ ٰىل تشــخيص آخــر
ّ

وهــو التسلســل الرقمــي ،أي وهــو التاســع مــن ولــد احلســن ݠ ،وفيــه عــدَّ ة

مهمــة ،منهــا:
ثمــرات ّ

 - 1نفــي أن يكــون املهــدي ¨ هــو شــخص قبــل التاســع ،وهــذا يفيدنــا يف

ـاوى التــي حصلــت يف عــر أهــل البيــت ݜ كالواقف ّيــة
تكذيــب الكثــر مــن الدعـ ٰ
الذيــن ا َّدعــوا مهدويــة اإلمــام الكاظــم ݠ ،واإلســاعيلية قبلهــم الذيــن ا َّدعــوا
مهدويــة إســاعيل بــن اإلمــام الصــادق ݠ ،وقــد تقــدم احلديــث عــن ذلــك مفصـ ً
ا
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يف البعــد الثــاين.

 .1اخلرائج واجلرائح :ج ،2ص.955
 .2بحار األنوار :ج ،52ص.24

 - 2نفــي أن يكــون املهــدي ¨ بعــد التاســع مــن أهــل البيــت ݜ مــن

ولــد احلســن ݠ ،وهــو يفيدنــا أيضـ ًا يف تكذيــب ّ
كل مــدَّ ٍع للمهدويــة بعــد ذلــك،
ـى مــا رواه الشــيخ الطــويس ݞ( )1عــن اإلمــام
وممــا ورد مــن الروايــات يف هــذا املعنـ ٰ

ـى ݠ فــإن اليهــود
الصــادق ݠ واحلديــث طويــل جــاء فيــه ...« :وأ ّمــا غيبــة عيسـ ٰ
ـوه َومــا َصلَبُ ُ
﴿ومــا َقتَلُـ ُ
والنصــارى اتفقــت عــى أنــه قتــل فكذهبــم اهلل  بقولــهَ :
وه
ٰ
ٰ
َ
ـن ُشــبِّ َه ل ُهـ ْ
َولكـ ْ
ـم﴾ [النســاء ،]157 :كذلــك غيبــة القائــم فــإن األمــة ســتنكرها
ِ
لطوهلــا ،فمــن قائــل يقــول :إنــه مل يولــد ،وقائــل يفــري بقولــه :إنــه ولــد ومــات،

ـدى
وقائــل يكفــر بقولــه إن حــادي عرشنــا كان عقيـ ًا ،وقائــل يمــرق بقولــه :إنــه يتعـ ٰ
إ ٰىل ثالــث عــر فصاعــد ًا ،وقائــل يعــي اهلل بدعــواه أن روح القائــم ݠ ينطــق يف

ـى ݠ
هيــكل غــره »...فــإن كل هــذه الدعـ ٰ
ـاوى قــد أبطلهــا اإلمــام احلســن املجتبـ ٰ
بكلمــة واحــدة.

اخلصوصيــة السادســة :كونــه ݠ ابــن َأ َمــة ،وهــي الســ ّيدة نرجــس ݝ،

وهــذه اخلصوصيــة مفيــدة أيضــ ًا مــن جهتــن:
ُ
وىل :يف تضييــق حلقــة املصاديــق ،حيــث يمكــن تكذيــب املدَّ عــن فيــا لــو
األ ٰ
كانــت ُا َّمهاهتــم حرائــر ،وممــا ورد مــن الروايــات التــي تبــن أنــه ابــن َأ َمــة:
فيــه« :يــا بــر ،إنــك مــن ولــد األنصــار وهــذه املــواالة مل تــزل فيكــم يرثهــا خلــف

عــن ســلف ،وأنتــم شــيعتنا أهــل البيــت ،وإين مزكيــك ومرشفــك بفضيلــة تســبق هبا
الشــيعة يف املــواالة [هبــا] بــر أطلعــك عليــه ،وأنفــذك يف ابتيــاع أمــة.)2(»...

روى الشــيخ النعــاين بســنده إ ٰىل عبــد الرحيــم القصــر ،قــال :قلــت أليب
ٰ -2

جعفــر ݠ قــول أمــر املؤمنــن ݠ« :بــأيب ابــن خــر اإلمــاء» أهــي فاطمــة ݝ؟
 .1الغيبة :ص ،166ح .129

 .2الغيبة :ص ،236ح177؛ كامل الدين :ص.449

السيد حممد القباجني

روى الشــيخ الطــويس يف حديــث طويــل لإلمــام اهلــادي ݠ معــه جــاء
ٰ -1
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فقــال« :إن فاطمــة ݝ خــرة احلرائــر ،ذاك املبــدح بطنــه املــرب محــرة رحــم اهلل

فالن ـ ًا»(.)1

وروى الشــيخ الطــويس عــن اإلمــام الباقــر ݠ يف نقــل جــواب أمــر
-3
ٰ

قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

املؤمنــن ݠ لعمــر عندمــا ســأله عــن املهــدي ¨ ،قــال ݠ« :هــو شــاب مربــوع،

ـى منكبيــه ونــور وجهــه يعلــو ســواد
حســن الوجــه ،حســن الشــعر ،يســيل شــعره عـ ٰ
حليتــه ورأســه ،بــأيب ابــن خــرة اإلمــاء» ومثلــه وقريــب منــه مــا روي يف كتــاب

الغــارات وغــره(.)2

والثانيــة :يف بيــان مقــام ُأ ّم اإلمــام املهــدي ¨ ومنزلتهــا العظيمــة يف نظــر أهــل

البيــت ݜ ،وممــا ورد مــن الروايــات يف بيــان مقامهــا ݝ:

 - 1مــا ورد فيــا تقــدم مــن روايــات مــن وصفهــا بـ(خــرة اإلمــاء) ويف روايــة

ـى ذلــك ابــن
كــال الديــن عــن أيب عبــد اهلل ݠ« :هــو اخلامــس مــن ولــد ابنــي موسـ ٰ

ســيدة اإلمــاء»(.)3

 - 2ما رواه العالمة املجليس نق ً
ال عن كشف الغمة:

ـى أيب حممــد ݠ فتدعــو لــه أن يرزقــه اهلل ولــد ًا وأهنــا قالــت:
كانــت تدخــل عـ ٰ

دخلــت عليــه فقلــت لــه كــا أقــول ودعــوت كــا أدعــو ،فقــال« :يــا عمــة ،أمــا إن

الــذي تدعــن اهلل أن يرزقنيــه يولــد يف هــذه الليلــة» ،وكانــت ليلــة اجلمعــة لثــاث
خلــون مــن شــعبان ســنة ســبع ومخســن ومائتــن« ،فاجعــي إفطــارك معنــا» ،فقلــت:

يــا ســيدي ممــن يكــون هــذا الولــد العظيــم؟ فقــال يل ݠ« :مــن نرجــس يــا عمــة»

قــال :فقالــت لــه :يــا ســيدي مــا يف جواريــك أحــب إ َّيل منهــا ،وقمــت ودخلــت إليهــا
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ـى يدهيــا فق َّبلتهــا ومنعتهــا ممــا
وكنــت إذا دخلــت فعلــت يب كــا تفعــل ،فانكببــت عـ ٰ
 .1الغيبة :ص.233
 .2الغيبة :ص.498

 .3كامل الدين :ص.345

كانــت تفعلــه فخاطبتنــي بالســيادة فخاطبتهــا بمثلهــا فقالــت يل :فديتــك .فقلــت
هلــا :أنــا فــداك ومجيــع العاملــن .فأنكــرت ذلــك فقلــت هلــا :ال تنكريــن مــا فعلــت،
فــإن اهلل ســيهب لـ ِ
ـك يف هــذه الليلــة غالم ـ ًا ســيد ًا يف الدنيــا واآلخــرة وهــو فــرج
املؤمنــن فاســتحيت(.)1

روى الشــيخ الصــدوق عــن حكيمــة قالــت( :فجاءتنــي نرجــس يومــ ًا
ٰ -3
ِ
أنــت ســيديت
ختلــع خ ّفــي ،فقالــت :يــا مــواليت ناولينــي خفــك ،فقلــت :بــل
ـى
ومــواليت واهلل ال أدفــع إليــك خفــي لتخلعيــه وال لتخدمينــي ،بــل أنــا أخدمــك عـ ٰ
بــري ،فســمع أبــو حممــد ݠ ذلــك فقــال« :جــزاك اهلل يــا عمــة خــر ًا» ،وغريهــا
مــن الروايــات التــي تكشــف عــن عظيــم مقــام الســيدة نرجــس ݝ)(.)2

اخلصوصيــة الســابعة :طــول العمــر ،حيــث يؤ ِّكــد اإلمــام احلســن ݠ يف هــذا

ـى َّ
ـى
أن طــول العمــر أمــر ثابــت لإلمــام بقــدرة اهلل تعــا ٰىل ،وليــس عزيــز ًا عـ ٰ
املقطــع عـ ٰ
اهلل ذلــك ،فقــد ذكــر القــرآن الكريــم أشــباهه يف كتابــه كعمــر نــوح ݠ ،قــال تعــا ٰىل:
ً
ْ َْ َ
ََ َ
ـف َســنَة إ َّل َخْسـ َ
ـن اعمــا﴾ (العنكبــوت ،)14 :والعبــد الصالح
يهــم ألـ
ٍ
ِ
ِ
﴿فل ِبــث ِف ِ
ـى اإلمــكان.
وآخريــن ،والوقــوع خــر دليــل عـ ٰ
ومما ورد من الروايات يف طول عمر اإلمام ¨:

ألفــي ســنة ومخســائة ســنة ،منهــا ثامنامئــة ومخســون ســنة قبــل أن ُيبعــث ،وألــف

ســنة ّإل مخســن عام ـ ًا وهــو يف قومــه يدعوهــم وســبعامئة عــام بعــد مــا نــزل مــن
الســفينة»(.)3

 .1بحار األنوار :ج ،51ص.27
 .2كامل الدين :ص.457
 .3كامل الدين :ص.473

السيد حممد القباجني

روى الشــيخ الصــدوق عــن اإلمــام الصــادق ݠ« :عــاش نــوح ݠ
ٰ -1
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وروى الشــيخ الطــويس ݞ عــن أيب عبــد اهلل ݠ« :مــا تنكــرون أن يمــد اهلل
ٰ

لصاحــب هــذا األمــر يف العمــر كــا مــد لنــوح ݠ يف العمــر»(.)1
قراءة يف الرتاث املهدوي لإلمام احلسن اجملتبى ݠ

روى الشــيخ الطــويس عــن أيب عبــد اهلل ݠ ...« :إن القائــم ݠ إذا قــام
ٰ -2

قــال النــاس إين يكــون هــذا وقــد بليــت عظامــه منــذ دهــر طويــل»(.)2

ـى يف مبحــث طــول الغيبــة وزيــادة العمــر( :وزيــادة عمــر
قــال الســيد املرتـ ٰ

ـى املعتــاد ال قــدح بــه ،ألن العــادة قــد تنخــرم لألئمــة ،بــل للصاحلــن)(.)3
الغائــب عـ ٰ
اخلصوصيــة الثامنــة واألخــرة :خروجــه يف س ـ ّن الشــباب ،كــا جــاء يف كثــر

مــن الروايــات ،وهــذا لبيــان قــدرة اهلل تعــا ٰىل وإعجــازه يف خلقــه ،وعالمــة مــن

عالمــات تشــخيص املهــدي ¨ ،وممــا ورد مــن الروايــات يف ذلــك:

روى الشــيخ الطــويس عــن أيب عبــد اهلل ݠ« :لــو خــرج القائــم لقــد
ٰ -1

أنكــره النــاس» يرجــع إليهــم شــاب ًا موفق ـ ًا فــا يلبــث عليــه ّإل كل مؤمــن أخــذ اهلل

ميثاقــه يف الــذر األول»(.)4

وروى يف خــر آخــر( :إن يف صاحــب الزمــان ݠ شــبه ًا مــن يونــس
-2
ٰ

رجوعــه مــن غيبتــه بــرخ الشــباب»(.)5

وروى الشــيخ الطــويس ݞ أيضـ ًا عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال« :إن ويل اهلل
-3
ٰ

ـى موفــق ابــن
يعمــر عمــر إبراهيــم اخلليــل عرشيــن ومائــة ســنة ،ويظهــر يف صــورة فتـ ٰ
ثالثــن ســنة»(.)6
 .1الغيبة :ص.421
 .2الغيبة :ص.423
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 .3رشح مجل العلم والعمل :ص.45
 .4الغيبة للشيخ الطويس :ص.420
 .5الغيبة للشيخ الطويس :ص.421
 .6الغيبة للشيخ الطويس :ص.420

إن قلــت :كيــف ينســجم مــن حتديــد بعمــر إبراهيــم اخلليــل ݠ مــع مــا تقــدم

مــن تشــبيه بعمر نــوح ݠ؟
قلت:

 - 1ليــس هنــاك تنـ ٍ
ـاف ،فــإن التشــبيه بإبراهيــم اخلليــل ݠ ليــس مــن جهــة

التحديــد بالعمــر وعــدم الزيــادة عليــه ،بــل هــو مــن جهــة كونــه كبــر ًا ثــم يظهــر يف
صــورة ابــن ثالثــن ســنة ،فــا منافــاة مــع التشــبيه مــع نــوح ݠ.

 - 2لــو تنزلنــا فــإن التشــبيه بنــوح ݠ وكذلــك بإبراهيــم ݠ ال يقصــد منــه

التحديــد غــر القابــل للزيــادة نظــر مــن يقــول لــدي ألــف دينــار وهــو يملــك مئــة

ألــف ،فــإن األلــف موجــودة وقولــه (لــدي ألــف) لغايــة حيتــاج إليهــا ال يعنــي عــدم

ـى األلــف.
وجــود الزيــادة عـ ٰ

فمــن خــال هــذه الروايــة احلســنية الرشيفــة يمكــن أن جيعلهــا املنتظِــر منهجـ ًا

ـدى اهتــام أهــل البيــت ݜ يف
يســر عليــه لتشــخيص معــامل العقيــدة املهدويــة ،ومـ ٰ
تركيزهــا عنــد األُ َّمــة.

السيد حممد القباجني
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رواة مهدويون
احللقة األوىل
السيد أسعد القايض

مقدمة:

ـى ســيدنا ونبينــا حممــد وآلــه الطيبني
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عـ ٰ

ـى أعدائهــم أمجعــن ،إ ٰىل يــوم الدين.
الطاهريــن ،ولعنــة اهلل عـ ٰ

أ ّمــا بعــد ،فــإن النبــي ݕ حتــدّ ث كثــر ًا حــول اخللفاء مــن بعــده ،وحدّ دهــم وذكر

ـرأى ومســمع
شــيئ ًا مــن صفاهتــم يف مناســبات خمتلفــة أمــام حشــد مــن املســلمني ،بمـ ٰ

ـب ذلــك ،فــكان ݕ تــارة يكتفــي باإلشــارة
ـب أن يســمع ويشــهد وممــن ال حيـ ّ
ممــن حيـ ّ
ـرى ال يكتفــي ّإل بالنــص عليهم بأســائهم.
إ ٰىل أهنــم مــن قريــش مثـاً ،وأخـ ٰ

يعرفــون بأنفســهم  -أمــام أتباعهــم وغريهــم -
وهكــذا األئمــة ݜ ،مــا ُفتئــوا ّ

ـارون ،كذلــك
بأهنــم حجــج اهلل تعــا ٰىل ،وخلفــاء للنبــي ݕ ،منصــوص عليهــم ،خمتـ َ

وعمــن يــأيت بعدهــم ،وعــن
عمــن كان قبلهــم مــن األئمــة ݜ ّ
كانــوا يتحدّ ثــون ّ

ا عــن نــص ّ
بعــض خصوصياهتــم ومزاياهــم ،فضــ ً
عــى اإلمــام الــذي
كل إمــام
ٰ
َْ َ
ـك َمـ ْ
بعــدهّ ،
ـن
﴿له ِلـ
كل ذلــك لتقــام احلجــة وتتأكــد ،ويــزداد املؤمنــون بصــرةِ ،
َ َ َ
ح َعـ ْ
ـى َمـ ْ
ـك َعـ ْ
ـن َ َّ
ـن بَيِّنَ ـ ٍة َو َيْـ ٰ
ـن بَيِّنَ ـ ٍة﴾ (األنفــال.)42 :
هلـ
لكــن هــذا ك ّلــه ليــس كحديثهــم ݜ عــن اإلمــام املهــدي ¨ ،فلــو اســتقصينا

كالمهــم ݜ حــول أنفســهم وكالم بعضهــم حــول بعــض ملــا بلــغ  -كثــر ًة  -كال َمهم
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حــول اإلمــام املهــدي ¨ ،مــن النــص عليــه والتبشــر بــه والدعــوة إ ٰىل نرصتــه وذكر

صفاتــه ومشــاهبته لألنبيــاء وغيبتيــه وعالمــات ظهــوره الرشيــف ومــا ســوف حيــدث

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

ـى
قبيــل الظهــور وعنــده وبعــده ،إ ٰىل غــر ذلــك ممــا ُيعــرف مــن خــال االطــاع عـ ٰ
كالم العصومــن ݜ يف هــذا املجــال.
وهــذه األحاديــث الرشيفــة تل ّقاهــا أصحــاب املعصومــن ݜ ومن ترشف بســاع

كالمهــم الرشيــف ،فنقلوهــا إ ٰىل تالميذهــم ،وهكــذا يأخذهــا التلميــذ عن األســتاذ إ ٰىل
مدونــة يف كتــب أ ّلفهــا علــاء الطائفــة وأعياهنــا.
أن وصلــت إلينــا ّ
ومــن هنــا جــاءت فكــرة مجــع هــذه األحاديــث مصنفــة حســب اســم الــراوي

األول الناقــل عــن املعصــوم ݠ ،مــع ذكــر ترمجــة موجــزة تعريفيــة للــراوي ،كــا تــم

ـى
حــذف نصــوص األحاديــث واالكتفــاء بذكــر املصــدر اختصــار ًا وتســهيالً ،عسـ ٰ
أن يوفقنــي اهلل تعــا ٰىل يف املســتقبل إلخراجــه كام ـ ً
ا مــع ذكــر نصــوص األحاديــث

وأســانيدها.

ـى املصــادر احلديثيــة مــن أقــدم مصــدر
وال يفوتنــي أن أنـ ّ
ـوه إ ٰىل أين اقتــرت عـ ٰ

وإ ٰىل منتصــف القــرن اخلامــس اهلجــري ،ملــا هلــذه املصــادر مــن وثاقــة مميــزة وأمهيــة

كبــرة ،ولذلــك فهــو ليــس اســتقرا ًء تام ـ ًا ،بــل يمكــن وجــود غريهــا يف غــر هــذه
املصــادر.

حرف األلف:
 - 1أبان بن تغلب ݥ:
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عىل
كان مــن رؤســاء الشــيعة ،كــا يشــهد لــه قــول اإلمــام الصــادق ݠ ملــا عاتبــه ٰ
تركــه لزيــارة احلســن ݠ ،قــال( :ســبحان اهلل العظيــم وأنــت مــن رؤســاء الشــيعة
تــرك زيــارة احلســن ݠ ال تــزوره)(.)1
 .1كامل الزيارات :ص.546

قــال النجــايش ݥ( :عظيــم املنزلــة يف أصحابنــا ،لقــي عــي بــن احلســن وأبــا جعفــر

وروى عنهــم ،وكانــت لــه عندهــم منزلــة وقــدم)(.)1
وأبــا عبــد اهلل ݜ
ٰ

وبلــغ مــن مكانتــه وجاللتــه أن اإلمــام الصــادق ݠ أرشــد إ ٰىل ســاع حديثــه

واألخــذ منــه ،فقــد روي عــن ســليم بــن أيب حيــة قــال :كنــت عنــد أيب عبــد اهلل ݠ،

فلــا أردت أن أفارقــه و ّدعتــه ،وقلــت :أحــب أن تــزودين ،فقــال« :ائــت أبــان بــن

روى لــك فــاروه عنــي»(.)2
تغلــب ،فإنــه قــد ســمع منــي حديث ـ ًا كثــر ًا ،فــا ٰ

بــل ملــا بلــغ نعيــه إ ٰىل مســامع اإلمــام الصــادق ݠ تــأمل كثــر ًا وقــال« :أمــا واهلل

لقــد أوجــع قلبــي مــوت أبــان»(.)3

ـى عنهــم،
هــذا ،وقــد كان أبــان قارئ ـ ًا فقيه ـ ًا لغوي ـ ًا ،ســمع مــن العــرب ،وحكـ ٰ

ويظهــر مــن جممــوع مــا كتــب مــن ترمجتــه أنــه صنــف عــدة كتــب تتعلــق بالقــرآن

الكريــم ،فلــه كتــاب تفســر وآخــر يف معــاين القــرآن وثالــث يف القــراءات ورابــع يف

غريــب القــرآن ،ذكــر شــواهده مــن الشــعر(.)4
تويف أبان ݥ سنة (141هـ).

قــال الســيد اخلوئــي ݞ :وقــع أبــان بــن تغلــب يف أســناد كثــر مــن الروايــات

روى عــن املعصــوم ّإل أحــد
تبلــغ زهــاء مائــة وثالثــن مــورد ًا ،ويف مجيــع ذلــك ٰ

عــر مــورد ًا(.)5

تفسري العيايش :ج ،2ص.254

الغيبــة للنعــاين :ب ،10ف ،2ح ،6ص162؛ وب ،10ف ،2ح ،8ص163؛
 .1رجال النجايش :ص.10
 .2رجال ابن داود :ص.30

 .3الفهرست للطويس :ص.57

 .4الفهرست البن النديم :ص276؛ الذريعة :ج ،4ص.239
 .5معجم رجال احلديث :ج ،1ص.137

السيد أسعد القاضي

كام بلغ عدد رواياته املهدوية أربع عرشة رواية ،إليك مصادرها:
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وب ،17ح ،4ص308؛ وب ،19ح ،4ص321؛ وب ،19ح322 ،5؛ وب ،20ح،5

ص327؛ وب ،20ح ،7ص328؛ وب ،21ح ،9ص.335
كامل الزيارات :ب ،41ح ،5ص.233

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

دالئل اإلمامة :ح ،452ص.466

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،33ح ،41ص.349
اخلصال :ص.649

 - 2أبان بن عثامن ݥ:

قــال النجــايش ݥ :أبــان بــن عثــان األمحــر البجــي موالهــم ،أصلــه كــويف ،كان

يســكنها تــارة والبــرة تــارة ،وقــد أخــذ عنــه أهلهــا ...وأكثــروا احلكايــة عنــه يف

ـى ݟ(.)1
أخبــار الشــعراء والنســب واأليــامٰ .
روى عــن أيب عبد اهلل وأيب احلســن موسـ ٰ
ويكفــي يف وثاقتــه بــل جاللتــه مــا ذكــره الكــي ݥ مــن أنــه( :أمجعــت العصابــة

ـى تصحيــح مــا يصــح مــن هــؤالء وتصديقهــم ملــا يقولــون وأقــروا هلــم بالفقــه،
عـ ٰ
مــن دون أولئــك الســتة الذيــن عددناهــم وســميناهم ،ســتة نفــر؛ مجيــل بــن دراج
عيســى ومحــاد بــن عثــان
وعبــد اهلل بــن مســكان وعبــد اهلل بــن بكــر ومحــاد بــن
ٰ

وأبــان بــن عثــان(.)2

وقــع أبــان بــن عثــان مــن دون تقييــد باألمحــر يف أســناد كثــر مــن الروايــات،

تبلــغ زهــاء ســبعامئة مــورد(ّ ،)3إل أنــه مل تصلنــا مــن رواياتــه املهدويــة ّإل واحــدة،
إليــك مصدرهــا:

الغيبة للنعامين :ب ،14ح ،1ص.255
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 .1رجال النجايش :ص.13

 .2اختيار معرفة الرجال :ج ،2ص.673

 .3معجم رجال احلديث :ج ،1ص.172

 - 3إبراهيم بن عمر اليامين ݥ:

قــال النجــايش ݥ :إبراهيــم بــن عمــر اليــاين الصنعــاين شــيخ مــن أصحابنــا ثقــة،

روى عــن أيب جعفــر وأيب عبــد اهلل ݟ(.)1
ٰ

وقــد نســب الســيد اخلوئــي ݞ إ ٰىل ابــن الغضائــري القــول بتضعيفــه ،ثــم قــال:

ـى روايتــه لتوثيــق النجــايش ݥ لــه ،ولوقوعــه يف أســناد
(أقــول :الرجــل يعتمــد عـ ٰ
تفســر القمــي ،وال يعارضــه التضعيــف عــن ابــن الغضائــري ،ملــا عرفــت يف املدخــل
مــن عــدم ثبــوت نســبة الكتــاب إليــه)(.)2

ومل تصلنا من رواياته املهدوية ّإل اثنتان ،إليك مصدرمها:

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،2ح ،3ص175؛ وب ،10ف ،4ح ،45ص.196
 - 4إبراهيم بن هالل:

ليس له ذكر يف كتب الرجال(.)3

وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،12ح ،14ص.216
 - 5أمحد بن إسحاق بن سعد ݥ:

قــال النجــايش ݥ :أمحــد بــن إســحاق بــن عبــد اهلل بــن ســعد بــن مالــك بــن

الثــاين وأيب احلســن ݟ ،وكان خاصــة أيب حممــد ݠ(.)4

ملــا ولــد اإلمــام املهــدي ¨ كتــب االمــام العســكري ݠ إ ٰىل أمحــد بــن إســحاق

 .1رجال النجايش :ص.20

 .2معجم رجال احلديث :ج ،1ص.241

 .3انظر :مستدركات علم رجال احلديث :ج ،1ص.226
 .4رجال النجايش :ص91

السيد أسعد القاضي

وروى عــن أيب جعفــر
األحــوص األشــعري ،أبــو عــي القمــي ،وكان وافــد القميــن،
ٰ
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كتاب ـ ًا يعلمــه فيــه بمولــده ،وفيــه« :ولــد لنــا مولــود فليكــن عنــدك مســتور ًا وعــن
مجيــع النــاس مكتومــ ًا ،فإنــا مل نظهــر عليــه ّإل األقــرب لقرابتــه والــويل لواليتــه،

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

أحببنــا إعالمــك ليــرك اهلل بــه ،مثــل مــا رسنــا بــه»(.)1

كــا أن أمحــد بــن إســحاق ممــن تــرف برؤيــة اإلمــام املهــدي ¨ وعمــره ثــاث

ـى
ســنني ،وقــال لــه اإلمــام العســكري ݠ« :يــا أمحــد بــن إســحاق لــوال كرامتــك عـ ٰ
ـى حججــه مــا عرضــت عليــك ابنــي هــذا ،إنــه ســمي رســول اهلل ݕ
اهلل  وعـ ٰ
وكنيــه ،الــذي يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظلـ ًا»(.)2

روى كــون التاســع مــن ربيــع األول عيــد ًا ،يف روايــة طويلــة
كذلــك هــو الــذي ٰ

مفصلــة(.)3

وقد وصلنا من رواياته املهدوية أربعة ،إليك مصادرها:

كفاية األثر :ص.294

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،38ح ،1ص384؛ وب ،38ح ،7ص.408
 - 6أمحد بن زكريا:

روى عــن الرضــا ݠ،
أمحــد بــن زكريــا ،خــال حممــد بــن محــدان :مل يذكــروهٰ .

ـى
وقــد وقــع يف طريــق الصــدوق عــن األشــعري  -يعنــي حممــد بــن أمحــد بــن حييـ ٰ
بــن عمــران الثقــة اجلليــل  -عــن حممــد بــن محــدان ،عنــه ،عــن الرضــا ݠ( ،)4وهــي
روايتــه املهدويــة الوحيــدة ،إليــك مصدرهــا:

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،35ح ،4ص.371
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 .1كامل الدين ومتام النعمة :ص.434
 .2كامل الدين ومتام النعمة :ص.384

 .3املحترض للحسن بن سليامن احليل :ص.89

 .4مستدركات علم رجال احلديث :ج ،1ص.317

 - 7أمحد بن حممد بن أيب نرص ݥ:

قــال الشــيخ الطــويس ݞ :أمحــد بــن حممــد بــن أيب نــر زيــد مــو ٰىل الســكوين،

أبــو جعفــر ،وقيــل :أبــو عــي ،املعــروف بالبزنطــي ،كــويف ثقــة ،لقــي الرضــا ݠ،
وروى عنــه كتاب ـ ًا(.)1
وكان عظيــم املنزلــة عنــده،
ٰ

أمســى عنــد اإلمــام الرضــا ݠ ،فأمــره اإلمــام باملبيــت عنــده،
وهــو الــذي
ٰ

عــى هــذه النعمــة ،فقــال لــه اإلمــام ݠ« :يــا أمحــد ،إن أمــر
فشــكر اهلل تعــا ٰىل
ٰ

املؤمنــن ݠ عــاد صعصعــة بــن صوحــان يف مرضــه ،فلــا قــام مــن عنــده ،قــال :يــا

عــى إخوانــك بعيــاديت إيــاك ،واتــق اهلل»(.)2
صعصعــة ال تفتخــرن ٰ

ـى تصحيــح مــا
ويكفيــه جاللــة مــا ذكــره الكــي ݥ مــن أنــه (أمجــع أصحابنــا عـ ٰ

يصــح عــن هــؤالء وتصديقهــم وأقــروا هلــم بالفقــه والعلــم :وهــم ســتة نفــر آخــر
دون الســتة نفــر الذيــن ذكرناهــم يف أصحــاب أيب عبــد اهلل ݠ ،منهــم يونــس بــن

ـى بيــاع الســابري ،وحممــد بــن أيب عمــر ،وعبــد اهلل
عبــد الرمحــن ،وصفــوان بــن حييـ ٰ
بــن املغــرة ،واحلســن بــن حمبــوب ،وأمحــد بــن حممــد بــن أيب نــر(.)3

وقــع البزنطــي يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ زهــاء ســبعامئة وثامنيــة وثامنني

ـوى مخســة ،إليــك مصادرها:
مــورد ًا( .)4ومل يصلنــا مــن رواياتــه املهدويــة سـ ٰ
الغيبة للنعامين :ب ،14ح ،12ص262؛ وب ،14ح ،44ص.279

 - 8األحنف بن قيس ݥ:

هــو الضحــاك بــن قيــس بــن معاويــة املنتهــي نســبه إ ٰىل منــاة بــن متيــم ،وقيــل

 .1الفهرست للشيخ الطويس :ص.61
 .2رجال الكيش :ج ،2ص.852
 .3رجال الكيش :ج ،2ص.830

 .4معجم رجال احلديث :ج ،2ص.22

السيد أسعد القاضي

الغيبة للطويس :ص ،72ح78؛ وص ،336ح283؛ وص ،448ح.447
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اســمه صخــر ،كان مــن أعاظــم أهــل البــرة مــن ســادات التابعــن ،أدرك عهــد
النبــي ݕ ومل يصحبــه.

وكان األحنف سيد قومه موصوف ًا بالعقل والدهاء والعلم واحللم.

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

وروى عنــه احلســن البــري
روى عــن أمــر املؤمنــن ݠ وعــن عمــر وعثــان،
ٰ
ٰ

وأهــل البــرة ،وشــهد مــع أمــر املؤمنــن ݠ وقعــة صفــن ،ومل يشــهد وقعــة
اجلمــل مــع أحــد الفريقــن ،وبقــي إ ٰىل زمــان مصعــب بــن الزبــر ،فخــرج معــه إ ٰىل
الكوفــة فــات ،وقــد كــر جــد ًا .قــال األصمعــي :ودفــن األحنــف بالكوفــة بالقــرب

مــن قــر زيــاد بــن أيب ســفيان ،وقــر زيــاد بالثويــة(.)1
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،20ح ،2ص.326

 - 9إسحاق بن عبد اهلل بن عيل بن احلسني ݥ:

عدّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق ݠ(.)2
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للطويس :ح ،133ص.176
 - 10إسحاق بن عبد العزيز ݥ:

إســحاق بــن عبــد العزيــز الكــويف أبــو يعقــوب وأبو الســفاتج البــزاز مــن أصحاب

عيســى ،وابــن أيب
روى عنــه عمــر بــن عبــد العزيــز ،وعثــان بــن
الصــادق ݠٰ .
ٰ

وروى عــن موالنــا الصــادق ݠ ،وعــن زرارة ،وعــن
عمــر ،وحممــد بــن احلســن.
ٰ

أيب بصــر ،وعــن جابــر(.)3
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الكنى واأللقاب :ج ،2ص.13
 .1انظر:
ٰ
 .2رجال الشيخ الطويس :ص.162

 .3مستدركات علم رجال احلديث :ج ،1ص.568

وهو ممن يروي عنه حممد بن أيب عمري ومن رجال تفسري القمي(.)1
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،13ح ،35ص.247
 - 11إسحاق بن عامر:

ـى
مــن خــال عــدّ ة قرائــن ّ
توصــل املح ّققــون إ ٰىل أن إســحاق بــن عــار يطلــق عـ ٰ
رجلــن؛ أحدمهــا يلقــب بالصــريف وهــو اإلمامــي ،واآلخــر يل ّقــب بالســاباطي وهــو

الفطحــي ،وكالمهــا ثقــة.

بنــى تغلــب ،أبــو
قــال النجــايش ݥ :إســحاق بــن عــار بــن حيــان ،مــو ٰىل ٰ

يعقــوب الصــريف ،شــيخ مــن أصحابنــا ،ثقــة ،وإخوتــه يونــس ،ويوســف ،وقيــس،
وإســاعيل ،وهــو يف بيــت كبــر مــن الشــيعة ،وابنــا أخيــه ،عــي بــن إســاعيل ،وبشــر

روى احلديــث(.)2
بــن إســاعيل ،كانــا مــن وجــوه مــن ٰ

وقــال الشــيخ الطــويس :إســحاق بــن عــار الســاباطي ،لــه أصــل ،وكان فطحيـ ًا،

ّإل أنــه ثقــة ،وأصلــه معتمــد عليــه(.)3

وقد ذكر العالمة املامقاين أحد عرش وجه ًا لتغاير الصرييف مع الساباطي(.)4

هــذا ،وقــع هبــذا العنــوان يف أســناد كثــر مــن الروايــات ،تبلــغ تســعامئة وتســعة

روى عــن املعصــوم يف ســبعامئة وســتة وســبعني مــورد ًا(.)5
وثامنــن مــورد ًا ،فقــد ٰ
بعــد أن كانــا ثقتني.

 .1تفسري القمي :ج ،2ص.350
 .2رجال النجايش :ص.71

 .3الفهرست للشيخ الطويس :ص.54

 .4انظر :مستدركات علم رجال احلديث :ج ،1ص.574
 .5معجم رجال احلديث :ج ،3ص.214

السيد أسعد القاضي

وبــا أهنــا يف طبقــة واحــدة وال يمكــن التمييــز بينهــا فــا مانــع مــن قبــول روايتهام
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ووصلنا من بني رواياته روايتان مهدويتان ،إليك مصدرمها:

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،4ح ،1ص175؛ وب ،10ف ،4ح ،2ص.175
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

 - 12إسحاق بن حممد بن أيوب:

مل يذكــر يف كتــب الرجــال ،وهــو مــن أصحــاب أيب احلســن اهلــادي ݠ ســمع

ـى احلجــة املنتظــر ¨ ،يف روايتــه املهدويــة الوحيــدة ،إليــك مصدرهــا:
منــه النــص عـ ٰ
كامل الدين ومتام النعمة :ب ،37ح ،7ص.381

 - 13إسامعيل بن جابر ݥ:

قــال الشــيخ الطــويس :إســاعيل بــن جابــر اخلثعمــي الكــويف ،ثقــة ،ممــدوح ،لــه

ـى(.)1
أصــول ،رواهــا عنــه صفــوان بــن حييـ ٰ

روى عــن أيب جعفــر ،وأيب عبــد
وقــال النجــايش ݥ :إســاعيل بــن جابــر اجلعفــي ٰ

روى حديــث األذان ،لــه كتــاب ،ذكــره حممــد بــن احلســن بــن
اهلل ݠ ،وهــو الــذي ٰ

الوليــد ،يف فهرســته(.)2

والــذي يبــدو أهنــا شــخص واحــد ،وأن تعبــر الشــيخ الطــويس باخلثعمــي إمــا

ـرى ،فــإن ك ً
ال
مــن خطــأ النســاخ ،أو أن اجلعفــي واخلثعمــي إحدامهــا فرقــة مــن األخـ ٰ

منهــا  -كــا يف املجمــع  -قبيلــة باليمــن ،كاهلاشــمي والعلــوي والطباطبائــي .واهلل

العــامل(.)3

وقد وصلتنا من جمموعة رواياته رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،4ح ،30ص.187
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 .1رجال الشيخ الطويس :ص.124
 .2رجال النجايش :ص.24

 .3انظر :مستدركات علم رجال احلديث :ج ،1ص.627

 - 14إسامعيل بن حممد احلمريي ݥ:

عدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق ݠ(.)1

قــال ابــن شهراشــوب :الســيد أبــو هاشــم إســاعيل بــن حممــد بــن مزيــد بــن

حممــد بــن وداع بــن مفــرغ احلمــري  ،مــن أصحــاب الصــادق ولقــي الكاظــم ݟ

وكان يف بــدء األمــر خارجيـ ًا ثــم كيســاني ًا ثــم إماميـ ًا ...وقــال بشــار :لــوال أن هــذا
الرجــل شــغل عنــا يمــدح بنــي هاشــم ألتعبنــا ،وســمع مــروان بــن أيب حفصــة
القصيــدة املذهبــة ،فقــال :لــكل بيــت ســبحان اهلل مــا أعجــب هــذا الــكالم ،وقــال

ـى
بعضهــم :مجعــت مــن شــعره ألفــن ومائتــي قصيــدة وزعمــت أنــه مل يذهــب عـ ٰ
منــه يشء ،فبينــا أنــا ذات يــوم أنشــد شــعر ًا ،فقلــت :ملــن هــذا؟ قالــوا :للســيد
احلمــري ،فقلــت يف نفــي :مــا أراين يف يشء بعــد الــذي مجعتــه .وذكــر ابــن املعتــز يف
رأى يف بغــداد محــاالً مثقـ ً
ا فســأله عــن محلــه ،فقــال :ميميــات
طبقــات الشــعراء أنــه ٰ

الســيد احلمــري ،وقيــل لــه :مل ال تقــول فيــه شــعر ًا غريبـ ًا؟ فقــال :أقــول مــا يفهمــه

الصغــر والكبــر وال حيتــاج إ ٰىل التفســر ثــم أنشــأ:
أيا رب إين مل أرد بالذي به

مدحت علي ًا غري وجهك فارحم

()2

وقــال العالمــة احلــي :إســاعيل بــن حممــد احلمــري  -باحلــاء غــر املعجمــة

املكســورة وامليــم الســاكنة واليــاء املنقطــة حتتهــا نقطتــن بعدهــا راء  -ثقــة جليــل
ـى توثيــق املتأخريــن ،ومدحهــم،
وقــال الســيد اخلوئــي :أقــول :لــو اعتمدنــا عـ ٰ

عــى
فــا إشــكال يف احلكــم بحســنه ،بــل بوثاقتــه ،ملــا عرفــتّ ،إل أنــا ال نعتمــد ٰ
ـى احلــس ،فــا حجيــة فيــه ،وأ ّمــا
ذلــك للقطــع بأنــه اجتهــاد منهــم ،وغــر مبتــن عـ ٰ
 .1رجال الطويس :ص.160
 .2معامل العلامء :ص.180

 .3خالصة األقوال :ص.57

السيد أسعد القاضي

القــدر عظيــم الشــأن واملنزلــة ݥ(.)3
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مــا رواه الكــي ،مــن الروايــات ،فهــي ضعيفــة الســندّ ،إل أنــه ال ريــب يف أن الرجــل

كان متجاهــر ًا بــوالء أهــل البيــت ݜ ونــر فضائلهــم ومثالــب أعدائهــم (.)1
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

كامل الدين ومتام النعمة :ص ،342ب ،33ح.23
 - 15األصبغ بن نباتة ݥ:

قــال النجــايش ݥ :األصبــغ بــن نباتــة املجاشــعي كان مــن خاصــة أمــر املؤمنــن ݠ،

روى عنــه عهــد األشــر ووصيتــه إ ٰىل حممــد ابنــه(.)2
وعمــر بعــدهٰ .
َّ

وقــال العالمــة احلــي :األصبــغ بــن نباتــة ،كان مــن خاصــة أمــر املؤمنــن ݠ،

وعمــر بعــده ،وهــو مشــكور(.)3
َّ

وقــد ســأله ســائل :مــا كان منزلــة هــذا الرجــل فيكــم (يعنــي أمــر املؤمنــن ݠ)؟

ـى عواتقنــا ،فمــن أومي إليــه رضبنــاه هبا(.)4
فقــال :مــا أدري مــا تقــول ّإل أن ســيوفنا عـ ٰ
ـى غســل
عــده أمــر املؤمنــن ݠ مــن ثقاتــه العــرة ،وهــو الــذي أعانــه ݠ عـ ٰ

ـى ،وهــو
ســلامن الفــاريس ،كــا أنــه ممــن محــل رسيــر ســلامن ملــا أراد أن يكلــم املوتـ ٰ
ـى معاويــة بحديــث الغديــر حــن جــاء بكتــاب أمــر املؤمنــن ݠ
الــذي احتـ ّ
ـج عـ ٰ

إليــه(.)5

وقــع يف أســناد عــدد كبــر مــن الروايــات ،منهــا ثــاث عــرة روايــة مهدويــة،

إليــك مصادرهــا:

الغيبة للنعامين :ب ،4ح ،4ص68؛ وب ،14ح ،3ص257؛ ب ،14ح ،62ص.286

 .1معجم رجال احلديث :ج ،4ص.94
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 .2رجال النجايش :ص.8

 .3خالصة األقوال :ص.77

 .4رجال الكيش :ج ،1ص.320

عىل رجال احلديث :ج ،1ص.692
 .5انظر :مستدركات ٰ

دالئل اإلمامة :ص ،478ح470؛ وص ،531ح.510

كفاية األثر :ص.219

كــال الديــن ومتــام النعمــة :ب ،26ح ،1ص288؛ وب ،26ح ،9ص302؛

وب ،26ح ،13ص.303

الغيبة للطويس :ح ،127ص.164

 - 16األعلم األزدي ݥ:

يف رجــال الربقــي ،يف عنــوان :أصحــاب أمــر املؤمنــن ݠ هكــذا :األصحــاب،

ـم األصفيــاء ،ثــم األوليــاء ،ثــم رشطــة اخلميــس مــن األصفيــاء .إ ٰىل أن قــال :ومــن
ثـ ّ
األز ِدي(.)1
األوليــاء :األ ْع َلــم ْ
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،14ح ،61ص.286
 - 17أنس بن مالك:

قــال الشــيخ الطــويس :أنــس بــن مالــك أبــو محــزة خــادم رســول اهلل ݕ

األنصــاري (.)2

مــات بالبــرة ســنة  ،93وعمــره فــوق املائــة(.)3

وقــد كتــم فضائــل اإلمــام أمــر املؤمنــن ݠ يف ثــاث مواقــف ودعــا عليــه

اإلمــام ݠ(.)4

 .1انظر :الرجال للربقي :ص.5

 .2رجال الشيخ الطويس :ص.21
 .3بحار األنوار :ج ،16ص.408

 .4انظر :بحار األنوار :ج ،37ص197؛ ج ،38ص353؛ ج ،39ص144؛ ج ،41ص.218

السيد أسعد القاضي

دعــا لــه النبــي ݕ فقــال« :اللهــم أطــل عمــره ،وأكثــر مالــه وولــده ،فبقــي إ ٰىل
أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز» ،ولــه عــرون مــن الذكــور وثامنــون مــن اإلنــاث،
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روى  2286حديث ـ ًا ،ليــس فيهــا روايــة عــن أمــر املؤمنــن ݠ،
ويذكــرون أنــه ٰ

ـى انحرافــه عنــه.
وهــذا يــدل عـ ٰ

وله رواية مهدوية واحدة ،وإليك مصدرها:

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

دالئل اإلمامة :ح ،457ص.469
 - 18أيوب بن نوح ݥ:

قــال النجــايش ݥ :أيــوب بــن نــوح بــن دراج النخعــي أبــو احلســن ،كان وكيـ ً
ا

أليب احلســن وأيب حممــد ݜ ،عظيــم املنزلــة عندمهــا مأمون ـ ًا ،وكان شــديد الــورع،

كثــر العبــادة ،ثقــة يف رواياتــه ،وأبــوه نــوح بــن دراج ،كان قاضي ـ ًا بالكوفــة ،وكان
روى أيــوب عــن مجاعــة مــن أصحــاب أيب عبــد اهلل ݠ ،ومل
صحيــح االعتقــادٰ ...

يــرو عــن أبيــه و ال عــن عمــه شــيئ ًا(.)1

وقــع أيــوب بــن نــوح يف أســناد عــدة مــن الروايــات ،تبلــغ  251مــورد ًا( ،)2منهــا

روايتــان مهدويتــان ،إليــك مصدرمهــا:

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،4ح ،39ص.193

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،35ح ،1ص.370
حرف الباء:
 - 19بدر بن اخلليل األسدي ݥ:

عدّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق ݟ(.)3
وله روايتان مهدويتان ،إليك مصدرمها.

الكايف :ج ،8ص ،51ح.15
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الغيبة للطويس :ص ،444ح.439
 .1رجال النجايش :ص.103

 .2معجم رجال احلديث :ج ،4ص.171
 .3رجال الشيخ :ص 129و.172

 - 20برش بن غالب ݥ:

عده الشيخ الطويس ݞ من أصحاب اإلمام احلسني والسجاد ݟ(.)1

ـى باإلمــام احلســن ݠ يف طريقــه إ ٰىل العــراق بــذات عــرق،
وقــد روي أنــه التقـ ٰ

فســأله احلســن ݠ عــن أهلهــا فقــال :خلفــت القلــوب معــك والســيوف مــع بنــي

أميــة ،فقــال« :صــدق أخــو بنــي أســد إن اهلل يفعــل مــا يشــاء وحيكــم مــا يريــد»(.)2

ـى بــه ݠ يف الثعلبيــة ،فقــال :يــا بــن رســول اهلل أخــرين عــن
كذلــك ورد أنــه التقـ ٰ
ُ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ
ك أنــاس بإمامهـ ْ
ـم﴾ [اإلرساء ،]71 :قــال« :إمــام دعا إ ٰىل
قــول اهلل ﴿ :يــوم ندعــوا
ٍ ِِ ِ ِ
ـدى فأجابــوه إليــه ،وإمــام دعــا إ ٰىل ضاللــة فأجابــوه إليهــا ،هــؤالء يف اجلنــة وهــؤالء
هـ ٰ
النَّـ ِ
ِ
ـورى.)3(»]7 :
يف النــار ،وهــو قولــه َ ﴿ :ف ِريـ ٌ
ـة َو َف ِريـ ٌ
الســع ِري﴾ [الشـ ٰ
ـق ِف ْ َ
ـق ِف َّ
وهو وأخوه بشري رويا دعاء اإلمام احلسني ݠ يف يوم عرفة بعرفات(.)4
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،13ح ،23ص.240
 - 21بشري النبال ݥ:

عده الشيخ الطويس ݞ من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق ݟ(.)5

وذكــر الشــيخ الصــدوق ݞ أنــه كان مــن محلــة احلديــث مــن أصحــاب اإلمــام

الصــادق ݠ(.)6

الغيبة للنعامين :ب ،15ح ،1ص.293
 .1رجال الشيخ :ص 99و.110

 .2بحار األنوار :ج ،44ص.367
 .3بحار األنوار :ج ،44ص.313
 .4بحار األنوار :ج ،95ص.214

 .5رجال الشيخ الطويس :ص 127و.169
 .6كامل الدين ومتام النعمة.368 :

السيد أسعد القاضي

له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

83

 - 22بكر بن حممد األزدي ݥ:

قــال النجــايش ݥ :بكــر بــن حممــد بــن عبــد الرمحــان بــن نعيــم األزدي الغامدي،

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

أبــو حممــد ،وجــه يف هــذه الطائفــة مــن بيــت جليــل بالكوفــة ،مــن آل نعيــم
ـى بــن عبــد الســام،
الغامديــن ،عمومتــه :شــديد ،وعبــد الســام ،وأبــن عمــه موسـ ٰ
وهــم كثــرون ،وعمتــه :غنيمــة ،روت أيض ـ ًا عــن أيب عبــد اهلل وأيب احلســن ݟ ،ذكــر

ذلــك أصحــاب الرجــال وكان ثقــة ،وعمــر عمــر ًا طوي ـاً ،لــه كتــاب(.)1

وقــع يف أســناد عــدد مــن الروايــات بلــغ مخســن روايــة( .)2مــن بينهــا روايــة

مهدويــة واحــدة ،إليــك مصدرهــا:
الغيبة للطويس :ح ،443ص.446

 - 23بكري بن أعني ݥ:

روى عــن اإلمامــن الباقــر والصــادق ݟ،
أخــو زرارة ،كان مســتقي ًام ثقــة جليـاًٰ ،

وملــا بلــغ اإلمــام الصــادق ݠ خــر وفــاة بكــر بــن أعــن ،قــال« :أمــا واهلل لقــد

أنزلــه اهلل بــن رســول اهلل وأمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليهــا»(.)3

وقــع بكــر يف أســناد كثــر مــن الروايــات ،تبلــغ ثالثــة وســتني مــورد ًا( .)4منهــا

روايــة مهدويــة واحــدة ،إليــك مصدرهــا:
الكايف :ج ،4ص.185
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 .1رجال النجايش :ص.108

 .2معجم رجال احلديث :ج ،4ص.258
 .3رجال الكيش :ج ،2ص.419

 .4معجم رجال احلديث :ج ،4ص.266

حرف الثاء:
 - 24ثوير بن أيب فاختة ݥ:

قــال النجــايش ݥ :بــن أيب فاختــه ســعيد بــن محــران مــو ٰىل أم هانــئ بنــت أيب

روى عــن أيب جعفــر وأيب عبــد اهلل ݟ ،ثقــة(.)1
طالــبٰ .

وهــو مــن أصحــاب الســجاد والباقــر والصــادق ݜ ،ومــن مشــاهري الشــيعة

كــا قالــه املحــدث النــوري وغــره(.)2

ووصلتنا من رواياته رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

اخلصال :ص.541
حرف اجليم:

 - 25جابر بن عبد اهلل األنصاري ݥ:

جابــر بــن عبــد اهلل بــن عمــرو األنصــاري عــده الشــيخ مــن أصحــاب

النبــي ݕ وأمــر املؤمنــن واحلســن واحلســن والســجاد والباقــر ݜ(.)3
وعــده الربقــي يف أصحــاب النبــي ݕ ومــن األصفيــاء مــن أصحــاب

أمــر املؤمنــن ݠ ،ومــن رشطــة مخيســه(.)4

املؤمنــن ݠ يف قتــال البــرة وحــرب صفــن .وهــو مــن النقبــاء االثنــي
عــر الذيــن اختارهــم رســول اهلل ݕ بأمــر جربئيــل ݠ ،وعــده اإلمــام

 .1رجال النجايش :ص.55

 .2مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.93

 .3رجال الشيخ :ص 31و 59و 93و 99و 111و.129
 .4رجال الربقي :ص.2

السيد أسعد القاضي

شــهد بــدر ًا وثامنيــة عــر غــزوة مــع رســول اهلل ݕ ،وكان مــع أمــر
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الصــادق ݠ يف روايــة األعمــش يف رشائــع الديــن مــن الذيــن مل يغــروا ومل

يبدلــوا بعــد نبيهــم وجتــب واليتهــم(.)1

وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

كفاية األثر :ص.66

 - 26جابر بن يزيد اجلعفي ݥ:

قــال النجــايش ݥ :جابــر بــن يزيــد ،أبــو عبــد اهلل وقيــل :أبــو حممــد اجلعفــي ،لقي

أبــا جعفــر وأبــا عبــد اهلل ݟ ومــات يف أيامه ،ســنة ثــان وعرشيــن ومائــة ...وكان يف
نفســه خمتلطـ ًا ،وكان شــيخنا أبــو عبــد اهلل :حممــد بــن حممــد بــن النعــان ݥ ،ينشــدنا
ـى االختــاط ،ليــس هــذا موضعـ ًا لذكرهــا(.)2
أشــعار ًا كثــرة يف معنــاه ،تــدل عـ ٰ

قــال الســيد اخلوئــي ݞ :الــذي ينبغــي أن يقــال :إن الرجــل البــد مــن عــده مــن

الثقــات األجــاء لشــهادة عــي بــن إبراهيــم ،والشــيخ املفيــد يف رســالته العدديــة

عــى مــا حــكاه العالمــة ،ولقــول الصــادق ݠ يف
وشــهادة ابــن الغضائــري،
ٰ
صحيحــة زيــاد إنــه كان يصــدق علينــا ،وال يعــارض ذلــك ،قــول النجــايش ݥ إنــه

ـى االختــاط ،فــإن فســاد
كان خمتلطـ ًا ،وإن الشــيخ املفيــد ،كان ينشــد أشــعار ًا تــدل عـ ٰ

العقــل  -لــو ســلم ذلــك يف جابــر ،ومل يكــن جتنّنــا كــا رصح بــه فيــا رواه الكلينــي(- )3
ال ينــايف الوثاقــة ،ولــزوم األخــذ برواياتــه ،حــن اعتدالــه وســامته(.)4
بلغ عدد رواياته املهدوية ثامنية عرش رواية ،إليك مصادرها:

تفسري العيايش :ج ،1ص 64و244؛ ج ،2ص.326

الكايف :ج ،1ص.460
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 .1انظر :مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.101
 .2رجال النجايش :ص.128

 .3يف الكايف :ج  ،1كتاب احلجة  ،4باب أن اجلن يأتون األئمة ݜ ،فيسألوهنم عن معامل دينهم  ،98ح.7
 .4معجم رجال احلديث :ج ،4ص.37

الغيبــة للنعــاين :ب ،11ح ،14ص206؛ وب ،11ح ،17ص207؛ وب،13

ح ،26ص242؛ وب ،14ح ،7ص260؛ وب ،14ح ،49ص281؛ وب ،14ح،67
ص288؛ وب ،18ح ،8ص313؛ وب ،26ح ،3ص.354
كامل الدين ومتام النعمة :ب ،32ح ،15ص.330

الغيبــة للطــويس :ح ،147ص187؛ وح ،287ص339؛ وح ،434ص441؛

وح ،441ص445؛ وح ،457ص.452
 - 27مجيل بن صالح ݥ:

روى عــن أيب عبــد
قــال النجــايش ݥ :مجيــل بــن صالــح األســدي ،ثقــة ،وجــهٰ ،

اهلل ݠ وأيب احلســن ݠ ،ذكــره أبــو العبــاس يف كتــاب الرجــال(.)1

وهــو مــن رجــال كامــل الزيــارات وتفســر القمــي وممــن يــروي عنــه حممــد بــن

أيب عمــر(.)2

وقــع يف أســناد عــدد مــن الروايــات تبلــغ مائــة وثامنيــة وأربعــن مــورد ًا ،منهــا

روايــة واحــدة مهدويــة ،إليــك مصدرهــا:

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،44ح ،2ص.479

ذكــره الشــيخ يف رجالــه يف أصحــاب اإلمــام الكاظــم ݠ بلفــظ جهــم مكــرا،

ابــن أيب جهــم مكــرا ويف مشــيخة الفقيــه جهيــم مصغــرا ،ابــن أيب جهــم مكــرا،
ويقــال لــه ابــن أيب جهيمــة .وقــال النجــايش ݥ جهيــم بــن أيب جهــم ويقــال ابــن

أيب جهمــة.

 .1رجال النجايش :ص.127

 .2معجم رجال احلديث :ج ،5ص.132

السيد أسعد القاضي

 - 28جهم بن أيب جهمة ݥ:
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روى عنــه ســعدان بــن مســلم نــوادر أخربنــا ابــن نــوح حدثنــا حممــد بــن
كــويف ٰ

عــي بــن احلســن عــن ابــن الوليــد عــن الصفــار عــن العبــاس بــن معــروف عــن

ســعدان بــن مســلم عنــه ...وعــن املحقــق الدامــاد أنــه قــال :إن الرجــل ال بــاس بــه
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

روى عنــه ســعدان بــن مســلم
وال غميــزة فيــه ،معــروف مــن أصحــاب الكاظــم ݠٰ ،

وهــو شــيخ جليــل املنزلــة لــه أصــل رواه مجــع مــن الثقــات واألعيــان كصفــوان بــن
ـى والعبــاس بــن معــروف(.)1
حييـ ٰ

وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

دالئل اإلمامة :ح ،481ص.484
حرف احلاء:
 - 29احلارث اهلمداين ݥ:

احلــارث األعــور بــن عبــد اهلل اهلمــداين ،بســكون امليــم :عــده الربقــي يف األوليــاء

مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن ݠ ،وعــن ابــن داود أنــه كان أفقــه النــاس ،مــات ســنة
مخــس وســتني ،وعــن الشــيخ البهائــي كان يقــول :هــو جدنــا وهــو مــن خــواص أمــر
املؤمنــن ݠ.

ـكى
وقــد بــره أمــر املؤمنــن ݠ يــوم دخــل عليــه احلــارث ومعــه مجاعــة وشـ ٰ
إليــه اختصــام أصحابــه ببابــه فيــه ويف الثالثــة الذيــن غصبــوا خالفــة الســاء ،فقــال

لــه أمــر املؤمنــن ݠ يف حديــث طويــل« :وأبــرك يــا حــارث لتعرفنــي عنــد
املــات ،وعنــد الــراط ،وعنــد احلــوض ،وعنــد املقاســمة» ،قــال احلــارث :ومــا

املقاســمة يــا مــوالي؟ قــال« :مقاســمة النــار ،أقاســمها قســمة صحيحــة ،أقــول:
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هــذا وليــي فاتركيــه ،وهــذا عــدوي فخذيــه» .ثــم أخــذ أمــر املؤمنــن ݠ بيــد
احلــارث فقــال« :يــا حــارث أخــذت بيــدك كــا أخــذ رســول اهلل ݕ بيــدي فقــال

 .1انظر :أعيان الشيعة :ج ،4ص.252

يل وقــد شــكوت إليــه حســد قريــش واملنافقــن يل :إنــه إذا كان يــوم القيامــة أخــذت

بحبــل اهلل وبحجزتــه يعنــي عصمتــه مــن ذي العــرش تعــا ٰىل وأخــذت أنــت يــا عــي

بحجــزيت وأخــذ ذريتــك بحجزتــك وأخــذ شــيعتكم بحجزتكــم ،فــاذا يصنــع اهلل
بنبيــه؟ ومــا يصنــع نبيــه بوصيــه ،خذهــا إليــك يــا حــارث قصــرة مــن طويلــة ،نعــم

أنــت مــع مــن أحببــت ولــك مــا اكتســبت» ،يقوهلــا ثالثـ ًا ،فقــام احلــارث جيــر رداءه
ـى لقيــت املــوت أو لقينــي(.)1
وهــو يقــول :مــا أبــايل بعدهــا متـ ٰ

وعــن ميمــون بــن مهــران ،عــن عــي ݠ ،قــال :قــال يل احلــارث :تدخــل منــزيل

«عــى رشط أن ال تدخــرين شــيئ ًا ممــا يف بيتــك ،وال
يــا أمــر املؤمنــن فقــال ݠ:
ٰ

تكلــف يل شــيئ ًا ممــا وراء بابــك» .قــال :نعــم ،فدخــل يتحــرق وحيــب أن يشــري

ـى قــال لــه أمــر املؤمنــن ݠ[« :مالــك] يــا
لــه وهــو يظــن أنــه ال جيــوز لــه حتـ ٰ
ـى أن أشــري لــك مــا أريــد،
حــارث»؟ قــال :هــذه دراهــم معــي ولســت أقــدر عـ ٰ

قــال« :أو ليــس قلــت لــك ال تكلــف يل ممــا وراء بابــك فهــذه ممــا يف بيتــك»(.)2
له روايتان مهدويتان ،إليك مصدرمها:

الغيبة للنعامين :ب ،18ح14؛ ص316؛ وب ،13ح،11ص.234
 - 30حازم بن حبيب ݥ:

روى عــن اإلمــام الصــادق ݠ عــدة
مل يذكــر يف كتــب الرتاجــم والرجــالٰ ،

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،4ح ،6ص.176

الغيبة للطويس :ح ،407ص.423

 .1أمايل املفيد :ص.5

 .2رجال الكيش :ج ،1ص.299

السيد أسعد القاضي

روايــات منهــا روايتــان مهدويتــان ،إليــك مصدرمهــا:
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 - 31حبة العرين ݥ:

أبــو قدامــة البجــي ابــن جويــن أو جويــر أو جويــة ،مــن خــواص أصحــاب أمــر

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

املؤمنــن واحلســن ݟ ،وهــو مــن اليمــن ،شــهد مــع أمــر املؤمنــن ݠ حروبــه
الثالثــة ،اجلمــل وصفــن والنهــروان.

وروى حديــث الغديــر والواليــة
وعــن ابــن عقــدة وغــره أنــه مــن الصحابــة،
ٰ

وحديــث املناشــدة(.)1

له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،21ح ،3ص.333
 - 32حذمل بن بشري ݥ:

حــذمل أو حذيــم بــن بشــر أو رشيــك األســدي ،عــده الشــيخ الطــويس مــن

أصحــاب اإلمــام الســجاد ݠ(.)2

روى خطبة العقيلة زينب ݝ يف الكوفة(.)3
وهو الذي ٰ
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للطويس :ح ،437ص.443
 - 33حذيفة بن اليامن ݥ:

قــال الشــيخ الطــويس :حذيفــة بــن اليــان ،أبــو عبــد اهلل ،ســكن الكوفــة ،ومــات

باملدائــن بعــد بيعــة أمــر املؤمنــن ݠ بأربعــن يومـ ًا(.)4

وقــال العالمــة احلــي :حذيفــة بــن اليــان العبــي ݥ ،عــداده يف األنصــار ،أحــد
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 .1مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.290
 .2رجال الشيخ الطويس :ص.113
 .3االحتجاج :ج ،2ص.29

 .4رجال الشيخ الطويس :ص.35

األركان األربعــة ،مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن ݠ(.)1

وقــال اخلطيــب البغــدادي :مل يشــهد حذيفــة بــدر ًا وشــهد ُأحــد ًا ،وقتــل أبــوه
يومئـ ٍ
ـذ مــع رســول اهلل ݕ ،وحــر مــا بعــد ُأحــد مــن الوقائــع ،وكان صاحــب
رســول اهلل ݕ لقربــه منــه وثقتــه بــه وعلــو منزلتــه عنــده ،وواله عمــر بــن اخلطــاب
املدائــن فأقــام هبــا إ ٰىل حــن وفاتــه(.)2

وعنــد الفريقــن أنــه كان يعــرف املنافقــن بأعياهنــم وأشــخاصهم ،عرفهــم ليلــة

العقبــة حــن أرادوا أن ينفــروا ناقــة رســول اهلل ݕ يف منرصفهــم مــن تبــوك ،وكان
حذيفــة تلــك الليلــة قــد أخــذ بزمــام الناقــة ويقودهــا ،وكان عــار مــن خلــف الناقــة

ليســوقها ،وتــويف يف املدائــن بعــد خالفــة أمــر املؤمنــن ݠ بأربعــن يوم ـ ًا ســنة

وأوىص ابنيــه صفــوان وســعيد ًا بلــزوم أمــر املؤمنــن ݠ واتباعــه،
ســت وثالثــن،
ٰ
فكانــا معــه بصفــن وقتــا بــن يديــه(.)3

وله روايتان مهدويتان ،إليك مصدرمها:

دالئل اإلمامة :ح ،431ص.441

الغيبة للطويس :ح ،463ص.454
 - 34حريز ݥ:

أهــل الكوفــة ،أكثــر الســفر والتجــارة ،إ ٰىل سجســتان ،فعــرف هبــا ،وكانــت جتارتــه

روى عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،وقــال يونــس :مل يســمع مــن
يف الســمن والزيــت ،قيــل ٰ
ـى ݠ ومل يثبــت ذاك،
أيب عبــد اهلل ّإل حديثــن ،وقيــل ٰ
روى عــن أيب احلســن موسـ ٰ

 .1خالصة األقوال :ص.131

 .2تاريخ بغداد :ج ،1ص.173

الكنى واأللقاب :ج ،2ص.236
.3
ٰ

السيد أسعد القاضي
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وكان ممــن شــهر الســيف يف قتــال اخلــوارج بسجســتان ،يف حيــاة أيب عبــد اهلل ݠ،
وروي أنــه جفــاه ،وحجبــه عنــه ،لــه كتــاب الصــاة كبــر وآخــر الطــف منــه ،ولــه

كتــاب النــوادر(.)1
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

وقــال الشــيخ الطــويس :حريــز بــن عبــد اهلل السجســتاين ،ثقــة ،كــويف ،ســكن

سجســتان ،لــه كتــب ،منهــا كتــاب الصــاة ،كتــاب الــزكاة ،كتــاب الصــوم ،كتــاب
النــوادر ،تعــد كلهــا يف األصــول(.)2

وقــد ذكــر الســيد اخلوئــي ݞ أن الروايــة التــي ذكرهــا النجــايش ݥ مــن أن

اإلمــام الصــادق ݠ جفــا حريــز ًا وحجبــه عنــه ال تنــايف وثاقــة حريــز ،بــل ال تنــايف

عدالتــه ،ألن احلجــب كان وقتي ـ ًا مــن أجــل تأديــب حريــز ،فــا شــك يف أن حريــز ًا
ـى فعلــه حينــا ظهــر لــه عــدم رضــا اإلمــام ݠ ،إذ لــو كان حجب ـ ًا دائمي ـ ًا
نــدم عـ ٰ

لشــاع وذاع ،مــع أن الروايــة مل تذكــره.

وممــا يؤيــد إذن اإلمــام ݠ حلريــز بعــد حجبــه هــو إكثــار روايــة حريــز عنــه،

ـى كثرهتــا صــدرت قبــل احلجــب.
فمــن البعيــد جــد ًا أن تكــون هــذه الروايــات عـ ٰ
وأ ّمــا مــا عــن يونــس مــن أن حريــز ًا مل يــرو عــن أيب عبــد اهلل ݠ ّإل حديث ـ ًا أو

حديثــن فــا يمكــن تصديقــه بعدمــا ثبــت بطــرق صحيحــة روايــات كثــرة تبلــغ

( )215مــورد ًا كــا يــأيت عــن حريــز ،عــن أيب عبــد اهلل ݠ(.)3

وقــع بعنــوان حريــز يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ألفـ ًا وثالثامئــة وعرشيــن،

منهــا روايــة مهدويــة واحــدة ،إليــك مصدرهــا:
الغيبة للنعامين :ب ،21ح ،2ص.332
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 .1رجال النجايش :ص.144
 .2الفهرست :ص.118

 .3انظر :معجم رجال احلديث :ج ،5ص.232

 - 35احلسن بن اجلهم ݥ:

قــال النجــايش ݥ :احلســن بــن اجلهــم بــن بكــر بــن أعــن ،أبــو حممــد الشــيباين،

ـى والرضــا ݟ ،لــه كتــاب(.)1
ثقــةٰ ،
روى عــن أيب احلســن موسـ ٰ

ـى احلســن بــن اجلهــم مــن خــواص
وقــال أبــو غالــب الــزراري :كان جدنــا األدنـ ٰ

ســيدنا أيب احلســن الرضــا ݠ(.)2

لــه احتجــاج لطيــف حــول موضــع قــر أمــر املؤمنــن ݠ ،ذكــره لإلمــام

ـرى ذلــك  -أي :إنــه يف الغــري -
الرضــا ݠ ،قــال( :ومــن أصحابنــا مــن ال يـ ٰ

يقــول :هــو يف املســجد ،وبعضهــم يقــول :هــو يف القــر ،فــأرد عليهــم بــأن اهلل
مل يكــن ليجعــل قــر أمــر املؤمنــن ݠ يف القــر يف منــازل الظاملــن ،ومل يكــن
يدفــن يف املســجد وهــم يريــدون ســره ،فأينــا أصــوب ،قــال :أنــت أصــوب

منهــم ،أخــذت بقــول جعفــر بــن حممــد ݟ(.)3

قــد وقــع بعنــوان احلســن بــن اجلهــم يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ أربعــة

موســى بــن جعفــر ،وأيب
روى عــن أيب احلســن وأيب احلســن
وســبعني مــورد ًاٰ ،
ٰ

احلســن الرضــا ݟ يف تســعة وأربعــن مــورد ًا( ،)4منهــا روايتــان مهدويتــان ،إليــك
مصدرمهــا:

الغيبة للنعامين :ب ،18ح ،11ص.315

 - 36احلسن بن زياد الصيقل ݥ:

احلســن بــن زيــاد الصيقــل ،أبــو حممــد الكــويف ،وأبــو الوليــد :مــن أصحــاب

 .1رجال النجايش :ص.50
 .2تاريخ آل زرارة :ص.15
 .3كامل الزيارات :ص.86

 .4معجم رجال احلديث :ج ،5ص.283

السيد أسعد القاضي

الغيبة للطويس :ح ،449ص.448
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الباقــر والصــادق ݟ كــا عــدَّ ه الشــيخ ،وعــدَّ ه الصــدوق يف مشــيخة الفقيــه يف
روى كتابــه
صواحــب األصــول املعتمــدة التــي اســتخرج منهــا أحاديــث كتابــهٰ ،

وروى عنــه األجــاء وأصحــاب اإلمجــاع ،منهــم محــاد بــن
يونــس بــن عبــد الرمحــن.
ٰ
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

عثــان ،وفضالــة بــن أيــوب ،وابــن مســكان ،وأبــان بــن عثــان(.)1
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للطويس :ح ،134ص.177
 - 37احلسن بن عيل بن فضال ݥ:

قــال الشــيخ الطــويس :احلســن بــن عــي بــن فضــال ،كان فطحي ـ ًا يقــول بإمامــة

عبــد اهلل بــن جعفــر ثــم رجــع إ ٰىل إمامــة أيب احلســن ݠ عنــد موتــه ،ومــات ســنة
أربــع وعرشيــن ومائتــن ،وهــو ابــن التيمــي بــن ربيعــة بــن بكــر مــو ٰىل تيــم اهلل بــن
روى عــن الرضــا ݠ ،وكان خصيصـ ًا بــه ،كان جليــل القــدر ،عظيــم املنزلــة
ثعلبــةٰ ،
زاهــد ًا ورع ـ ًا ،ثقــة يف احلديــث ويف رواياتــه(.)2

وهو من رجال ّ
كل من كامل الزيارات وتفسري القمي.

بلــغ عــدد رواياتــه حــدود ثالثامئــة روايــة ،منهــا روايتــان مهدويتــان ،وإليــك

مصدرمهــا:

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،44ح ،4ص.480
علل الرشائع :ج ،1ب ،179ح ،6ص.245

 - 38احلسن بن حمبوب ݥ:

قــال الشــيخ الطــويس ݞ :احلســن بــن حمبــوب الــراد ،ويقــال لــه :الــزراد،
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وروى
روى عــن أيب احلســن الرضــا ݠ
ٰ
ـى أبــا عــي ،مــو ٰىل بجيلــة كــويف ،ثقــةٰ ،
يكنـ ٰ
 .1مستدركات علم رجال احلديث :ج ،2ص.390
 .2الفهرست للشيخ الطويس.97 :

عــن ســتني رجــ ً
ا مــن أصحــاب أيب عبــد اهلل ݠ ،وكان جليــل القــدر ،يعــد يف
األركان األربعــة يف عــره ،ولــه كتــب كثــرة(.)1

ـى تصحيــح مــا يصــح
وعــدَّ ه الكــي ݥ مــن الفقهــاء الذيــن أمجــع أصحابنــا عـ ٰ

عنهــم عنــد تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أيب إبراهيــم وأيب احلســن الرضــا ݟ(.)2
وروى عــن حفيــده جعفــر بــن حممــد بــن احلســن بــن حمبــوب نســبة جــده احلســن
ٰ

بــن حمبــوب :أن احلســن بــن حمبــوب بــن وهــب بــن جعفــر بــن وهــب ،وكان وهــب
عبــد ًا ســندي ًا ،مملــوك ًا ،جلريــر بــن عبــد اهلل البجــي زراد ًا ،فصــار إ ٰىل أمــر املؤمنــن ݠ

وســأله أن يبتاعــه مــن جريــر ،فكــره جريــر أن خيرجــه مــن يــده ،فقــال :الغــام حــر

قــد أعتقتــه ،فلــا صــح عتقــه صــار يف خدمــة أمــر املؤمنــن ݠ .قــال :ومــات
احلســن بــن حمبــوب يف آخــر ســنة أربــع وعرشيــن ومائتــن ،وكان مــن أبنــاء مخــس

وســبعني ســنة ،وكان آدم شــديد األدمــة ،أنــزع ســباط ًا ،خفيــف العارضــن ،ربعــة
مــن الرجــال خيمــع مــن وركــه األيمــن(.)3

وقــد وقــع هبــذا العنــوان يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ألفــ ًا ومخســائة

وثامنيــة( ،)4مخســة منهــا مهدويــة ،إليــك مصادرهــا:
دالئل اإلمامة :ح ،441ص.460

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،4ح ،28ص.186

الغيبة للطويس :ح ،431ص.439

 .1الفهرست للشيخ الطويس :ص.96
 .2رجال الكيش :ج ،2ص.830
 .3رجال الكيش :ج ،2ص.851

 .4معجم رجال احلديث :ج ،6ص.99

السيد أسعد القاضي

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،35ح ،3ص.370
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 - 39احلسن بن هارون:

روى ثعلبــة بــن ميمــون ،عنــه ،عــن
احلســن بــن هــارون بيــاع األنــاط مل يذكــروهٰ ،

الصــادق ݠ( .)1وهــي روايتــه املهدويــة الوحيــدة ،إليــك مصدرهــا:
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

الغيبة للنعامين :ب ،13ح ،16ص.237

 - 40احلسني بن خالد ݥ:

قــال النجــايش ݥ :احلســن بــن أيب العــاء اخلفــاف أبــو عــي األعــور :مــو ٰىل بنــي

أســد ،ذكــر ذلــك ابــن عقــدة وعثــان بــن منتــاب ،وقــال أمحــد بــن احلســن ݥ هــو

روى اجلميــع عــن أيب عبــد اهلل ݠ
مــو ٰىل بنــي عامــر وأخــواه عــي ،وعبــد احلميــدٰ ،

وكان احلســن أوجههــم .لــه كتــب(.)2

وقال الشيخ الطويس :احلسني بن أيب العالء ،له كتاب يعد يف األصول(.)3

ـى وكذلــك هــو مــن رجــال كامــل الزيــارات
وهــو ممــن ٰ
روى عنــه صفــوان بــن حييـ ٰ

وتفســر القمي.

وقع يف أسانيد عدد كبري من الروايات ،ثالث منها مهدوية ،إليك مصدرها:

كفاية األثر :ص.274

معاين األخبار :ص.266

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،26ح ،16ص.304
 - 41حصني الثعلبي:

مل يذكــر يف كتــاب الرجــال ،نعــم ورد يف بعــض مصــادر العامــة أنــه يــروي عــن
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عىل رجال احلديث :ج ،3ص.67
 .1مستدركات ٰ
 .2رجال النجايش :ص.53

 .3الفهرست للشيخ الطويس :ص.107

أســاء بنــت عميــس( ،)1وقــال ابــن حبــان :يــروي عــن ســعيد بــن املســيب(.)2
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،4ح ،22ص.183
 - 42حكيم بن سعد ݥ:

عــدّ ه الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن ݠ قائـاً :حكيــم بــن ســعد

ـى(.)3
ـى أبــا حييـ ٰ
احلنفــي ،وكان مــن رشطــة اخلميــس ،يكنـ ٰ
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،20ح ،10ص.329
 - 43محاد بن عبد الكريم ݥ:

عدَّ ه الشيخ الطويس ݞ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ(.)4
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للطويس :ح ،406ص.423
 - 44محاد بن عثامن ݥ:

قــال النجــايش ݥ :محــاد بــن عثــان بــن عمــرو بــن خالــد الفــزاري موالهــم،

وروى محــاد عــن أيب احلســن والرضــا ݟ ،ومــات محــاد بالكوفــة يف ســنة
اهلل ݠ،
ٰ

تســعني ومائــة(.)5

 .1الكامل البن عدي :ج ،2ص.142
 .2الثقات :ج ،6ص.213

 .3رجال الشيخ الطويس :ص.60

 .4رجال الشيخ الطويس :ص.187
 .5رجال النجايش :ص.143

السيد أسعد القاضي

كــويف ،كان يســكن عــرزم فنســب إليهــا ،وأخــوه عبــد اهلل ثقتــان ،رويــا عــن أيب عبــد
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وقــال الكــي ݥ :محــاد النــاب ،وجعفــر ،واحلســن ،أخويــه .محدويــه ،قــال:

ســمعت أشــياخي يذكــرون أن محــاد ًا ،وجعفــر ًا ،واحلســن بنــي عثــان بــن زيــاد

الــروايس  -ومحــاد يلقــب بالنــاب  -كلهــم فاضلــون خيــار ثقــات ،ومحــاد بــن عثامن،
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

مــو ٰىل غنــي ،مــات ســنة تســعني ومائــة بالكوفــة(.)1

ـى تصحيــح مــا يصــح عنهــم يف تســمية الفقهــاء
وعــدَّ ه ممــن أمجعــت العصابــة عـ ٰ

مــن أصحــاب أيب عبــد اهلل ݠ(.)2

وقــال الشــيخ الطــويس ݞ :محــاد بــن عثــان النــاب ،ثقــة ،جليــل القــدر .لــه

كتــاب(.)3

وقــد توحــي النظــرة األو ٰىل إ ٰىل أن محــاد بــن عثــان بــن عمــرو مغايــر حلــاد بــن

عثــان النــاب ،وأهنــا شــخصانّ ،إل أن الســيد اخلوئــي ݞ تعــرض إ ٰىل موضــوع

التغايــر واالحتــاد ،وجــزم باالحتــاد ،بعــد أن ذكــر مــا يــدل عليــه( .)4وإن قلنــا بالتغايــر
فمــن غــر املمكــن التمييــز بينهــا ألهنــا مــن طبقــة واحــدة.

وقــع بعنــوان محــاد بــن عثــان يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ســبعامئة وأربعة

وثالثــن مــورد ًا( ،)5ولــه روايــة مهدويــة واحــدة ،إليــك مصدرها:
تفسري العيايش :ج ،1ص.134

 - 45محران بن أعني ݥ:

محران بن أعني من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق ݟ.

قــال أبــو غالــب الــزراري :وكان محــران مــن أكابــر مشــايخ الشــيعة املفضلــن الذين
 .1رجال الكيش :ج ،2ص.670
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 .2رجال الكيش :ج ،2ص.673
 .3الفهرست :ص.115

 .4انظر :معجم رجال احلديث :ج ،7ص.225
 .5معجم رجال احلديث :ج ،7ص.227

ال يشــك فيهــم وكان أحــد محلــة القــرآن ومــن ُيعــدّ ويذكر اســمه يف كتــب القــراء(.)1
قال العالمة ݞ :محران بن أعني الشيباين ،كويف مو ٰىل ،تابعي مشكور(.)2

وروى الكــي ݥ بســنده عــن محــران قــال :قلــت أليب جعفــر ݠ :إين أعطيــت
ٰ

حتــى ختــرين عــا أســألك .قــال :فقــال يل:
اهلل عهــد ًا أن ال أخــرج عــن املدينــة
ٰ

«ســل» .قــال :قلــت :أمــن شــيعتكم أنــا؟ قــال« :نعــم يف الدنيــا واآلخــرة».

وروى عــن صفــوان ،قــال :كان جيلــس محــران مــع أصحابــه فــا يــزال معهــم يف
ٰ

الروايــة عــن آل حممــد (صلــوات اهلل عليهــم) ،فــإن خلطــوا يف ذلــك بغــره ردهــم

إليــه ،فــإن صنعــوا ذلــك عــدل ثــاث مــرات قــام عنهــم وتركهــم(.)3

حتــى العامــة عرفــوا جاللتــه وفضلــهّ ،إل أهنــم وصفــوه بالرفــض ،قــال
بــل
ٰ

روى عــن أيب الطفيــل وغــره ،وقــرأ عليــه
الذهبــي :محــران بــن أعــن الكــويفٰ .

محــزة .كان يتقــن القــرآن .قــال ابــن معــن :ليــس بــيء .وقــال أبــو حاتــم :شــيخ.

وقــال أبــو داود :رافــي(.)4

وقــع محــران بــن أعــن يف أســناد مــا يقــرب مــن مائــة وعرشيــن روايــة ،منهــا

ســت روايــات مهدويــات ،إليــك مصادرهــا:

تفسري العيايش :ج ،1ص384؛ ج ،2ص.291

ص245؛ وب ،14ح ،26ص272؛ وب ،18ح ،5ص.312

 .1رسالة يف آل أعني :ص.2

 .2خالصة األقوال :ص.134

 .3رجال الكيش :ج ،1ص.415

 .4ميزان االعتدال :ج ،1ص.604

السيد أسعد القاضي

الغيبــة للنعــاين :ب ،13ح ،3ص223؛ وب ،13ح ،4ص224؛ وب ،13ح،30
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 - 46حنان بن سدير:

قــال الشــيخ الطــويس :حنــان بــن ســدير ،لــه كتــاب وهــو ثقــة ݥ( .)1وقــال:

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

حنــان بــن ســدير الصــريف واقفــي(.)2

وقــال الكــي ݥ :ســمعت محدويــه ذكــر عــن أشــياخه أن حنــان بــن ســدير

واقفــي أدرك أبــا عبــد اهلل ݠ ومل يــدرك أبــا جعفــر ݠ(.)3

روى عنــه احلســن بــن حمبــوب ومــن رجــال كامــل الزيــارات وتفســر
وهــو ممــن ٰ

القمــي.

وقــع يف أســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ مائــة وســبعة وعرشيــن مــورد ًا( .)4ولــه

روايتــان مهدويتــان ،إليــك مصدرمهــا:
قرب اإلسناد :ح ،432ص.123

حرف اخلاء:
 - 47خالد الصائغ:

روى النعــاين بســنده عــن عبــاد بــن يعقــوب ،عنــه ،عــن أيب عبــد
مل يذكــروهٰ .

اهلل ݠ حديــث خــروج الســفياين(.)5

وهي روايته الوحيدة واملهدوية ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،18ح ،7ص.313
 .1الفهرست :ص.119
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 .2رجال الشيخ الطويس :ص.334
 .3رجال الكيش :ج ،2ص.830

 .4معجم رجال احلديث :ج ،7ص.317

 .5مستدركات علم رجال احلديث :ج ،3ص.335

 - 48خالد بن الصفار ݥ:

عــده الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق ݠ( ،)1وقــال العالمــة:

وقــال العالمــة :خــاد الصفــار ،قــال ابــن عقــدة ،عــن عبــد اهلل ابــن إبراهيــم بــن

قتيبــة ،عــن ابــن نمــر :إنــه ثقــة ثقــة ،وهــو مــن املرجحــات عنــدي(.)2
له رواية مهدية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،13ح ،46ص.252
حرف الدال:
 - 49داود الدجاجي ݥ:

عدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق ݟ(.)3
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ب ،14ح ،8ص.260
 - 50داود الرقي ݥ:

عــدَّ ه الشــيخ الطــويس ݞ مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم ݟ

ووثقــه(.)4

واإلشــارة إليــه منــه بذلــك مــن خاصتــه وأهــل الــورع والعلــم والفقــه من شــيعته(.)5
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسري القمي.

 .1رجال الشيخ الطويس :ص.199
 .2خالصة األقوال :ص.140

 .3رجال الشيخ الطويس :ص 134و.202
 .4رجال الشيخ الطويس :ص 202و.336
 .5اإلرشاد :ج ،2ص.248

السيد أسعد القاضي

عــى اإلمــام الرضــا ݠ باإلمامــة مــن أبيــه
وعــدَّ ه املفيــد يف مــن ٰ
روى النــص ٰ
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ـروى عنــه املناكــر مــن
وقــال الكــي ݥ :يذكــر الغــاة أنــه مــن أركاهنــم ،وقــد يـ ٰ

الغلــو وينســب إليــه أقاويلهــم ،ومل أســمع أحــد ًا مــن مشــايخ العصابــة يطعــن فيــه

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

ـى يشء غــر مــا أثبتــه يف هــذا البــاب(.)1
وال عثــرت مــن الروايــة عـ ٰ
دالئل اإلمامة :ح ،507ص.530

الغيبة للنعامين :ب ،10ف ،4ح ،29ص.186

كامل الدين ومتام النعمة :ص 340و.361
 - 51داود بن رسحان ݥ:

روى عــن أيب عبــد
قــال النجــايش ݥ :داود بــن رسحــان العطــار :كــويف ،ثقــةٰ ،

اهلل ،وأيب احلســن ݟ ،ذكــره ابــن نــوح(.)2

وقــع هبــذا العنــوان يف أســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ مائــة وثالثــة مــوارد(،)3

ولــه روايــة مهدويــة واحــدة ،إليــك مصدرهــا:
الغيبة للنعامين :ب ،14ح ،10ص.261

 - 52دعبل اخلزاعي ݥ:

قــال النجــايش ݥ :دعبــل بــن عــي بــن رزيــن بــن عثــان بــن عبــد الرمحــن بــن

عبــد اهلل بــن بديــل بــن ورقــاء اخلزاعــي أبــو عــي الشــاعر ،مشــهور يف أصحابنــا.

صنــف كتــاب طبقــات الشــعراء ،وكتــاب الوحــدة يف مثالــب العــرب ومناقبهــا(.)4
ـى أيب احلســن الرضــا ݠ
وقــال الكــي ݥ :بلغنــي أن دعبــل بــن عــي وفــد عـ ٰ

بخراســان فلــا دخــل عليــه ،قــال لــه :إين قــد قلــت قصيــدة وجعلــت يف نفــي أن
ال أنشــدها أحــد ًا أو ٰىل منــك  -إ ٰىل أن قــال - :قــام أبــو احلســن ݠ فدخــل منزلــه،
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 .1رجال الكيش :ج ،2ص.807
 .2رجال النجايش :ص.160

 .3معجم رجال احلديث :ج ،8ص.110
 .4رجال النجايش :ص.162

وبعــث إليــه بخرقــة خــز فيهــا ســتامئة دينــار ،وقــال للجاريــة« :قــويل لــه يقــول

ـى ســفرك واعذرنــا» .فقــال لــه دعبــل :ال واهلل مــا
لــك مــوالي اســتعن هبــذه عـ ٰ
هــذا أردت وال لــه خرجــت ،ولكــن قــويل لــه هــب يل ثوب ـ ًا مــن ثيابــك ،فردهــا

عليــه أبــو احلســن ݠ وقــال لــه «خذهــا» وبعــث إليــه بجبــة مــن ثيابــه .فخــرج
ـى عليهــم،
ـى ورد قــم ،فنظــروا إ ٰىل اجلبــة وأعطــوه هبــا ألــف دينــار ،فأبـ ٰ
دعبــل حتـ ٰ

وقــال :ال واهلل وال خرقــة منهــا بألــف دينــار .ثــم خــرج مــن قــم فأتبعــوه قــد
مجعــوا وأخــذوا اجلبــة ،فرجــع إ ٰىل قــم وكلمهــم فيهــا ،فقالــوا :ليــس إليهــا ســبيل،

ولكــن إن شــئت فهــذه األلــف دينــار ،فقــال :نعــم وخرقــة منهــا ،فأعطــوه ألــف
دينــار وخرقــة منهــا(.)1

وقــال العالمــة :دعبــل  -بكــر الــدال املهملــة ،وإســكان العــن املهملــة ،وكرس

البــاء املنقطــة حتتهــا نقطــه ،بعدهــا الم  -ابــن عــي اخلزاعــي ،الشــاعر ،مشــهور يف

أصحابنــا .حالــه مشــهور يف اإليــان وعلــو املنزلــة ،عظيــم الشــأن ،صنــف كتــاب

طبقــات الشــعراء ݥ(.)2

وقد بسط الشيخ األميني الكالم حوله بام ال مزيد عليه(.)3
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

كفاية األثر :ص.275

 - 53الربيع بن حممد املسيل ݥ:

ربيــع بــن حممــد بــن عمــر بــن حســان األصــم املســي :ومســيلة قبيلــة مــن

 .1رجال الكيش :ج ،2ص.794
 .2خالصة األقوال :ص.144

 .3انظر :الغدير :ج ،2ص.386 - 349

السيد أسعد القاضي

حرف الراء:
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مذحــج وهــو مســيلة بــن عامــر بــن عمــرو بــن علــة بــن خالــد بــن مالــك بــن أدد،
روى عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،ذكــره أصحــاب الرجــال يف كتبهــم .لــه كتــاب يرويــه
ٰ

مجاعــة(.)1
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

وهو من رجال كامل الزيارات ،له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للطويس :ح ،289ص.340
موسى ݥ:
 - 54رفاعة بن
ٰ

روى عــن أيب عبــد اهلل
ـى األســدي النخــاس ٰ
قــال النجــايش ݥ :رفاعــة بــن موسـ ٰ

وأيب احلســن ݟ ،كان ثقــة يف حديثــه مســكون ًا إ ٰىل روايتــه ،ال يعــرض عليــه بــيء

مــن الغمــز ،حســن الطريقــة .لــه كتــاب مبــوب يف الفرائــض(.)2

موسى النخاس ،ثقة .له كتاب(.)3
وقال الشيخ الطويس ݞ :رفاعة بن
ٰ
وهو من رجال تفسري القمي وكامل الزيارات.

وقــع يف أســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ ســبعني مــورد ًا( ،)4ولــه روايتــان

مهدويتــان ،إليــك مصدرمهــا:

تفسري العيايش :ج ،2ص.282

الغيبة للطويس :ح ،466ص.456
 - 55الريان بن الصلت ݥ:

روى عــن
قــال النجــايش ݥ :ريــان بــن الصلــت األشــعري القمــي أبــو عــيٰ :

الرضــا ݠ ،كان ثقــة صدوقـ ًا .ذكــر أن لــه كتابـ ًا مجــع فيــه كالم الرضــا ݠ يف الفرق

بــن اآلل واألمة(.)5

 .1رجال النجايش :ص.165
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 .2رجال النجايش :ص.166
 .3الفهرست :ص.129

 .4معجم رجال احلديث :ج ،8ص.205
 .5رجال النجايش :ص.166

وقال الشيخ ݞ :الريان بن الصلت :بغدادي ثقة خراساين األصل(.)1

روى احلمــري عــن الريــان بــن الصلــت قــال :كنــت ببــاب الرضــا ݠ
ٰ

بخراســان ،فقلــت ملعمــر :إن رأيــت أن تســأل ســيدي أن يكســوين ثوبـ ًا مــن ثيابــه،

ـى
وهيــب يل مــن الدراهــم التــي رضبــت باســمه .فأخــرين معمــر أنــه دخــل عـ ٰ
أيب احلســن الرضــا ݠ مــن فــوره ذلــك ،قــال :فابتــدأين أبــو احلســن ݠ فقــال:

«يــا معمــر ،أال يريــد الريــان أن نكســوه مــن ثيابنــا أو هنــب لــه مــن درامهنــا»؟ قــال:
فقلــت لــه :ســبحان اهلل ،هــذا كان قولــه يل الســاعة بالبــاب .قــال :فضحــك ،ثــم قال:

ـي الســام،
«إن املؤمــن موفــق ،قــل لــه فليجئنــي» .فأدخلنــي عليــه ،فســلمت فــر َّد عـ َّ

ودعــا يل بثوبــن مــن ثيابــه فدفعهــا إ َّيل ،فلــا قمــت وضــع يف يــدي ثالثــن درمهـ ًا(.)2
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

كامل الدين ومتام النعمة :ب ،35ح ،2ص370؛ وب ،35ح ،7ص.376
حرف الزاي:
 - 56زرارة ݥ:

قــال النجــايش ݥ :زرارة بــن أعــن بــن سنســن مــو ٰىل لبنــي عبــد اهلل بــن عمــرو

الســمني بــن أســعد بــن مهــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن شــيبان ،أبــو احلســن .شــيخ
فيــه خــال الفضــل والديــن ،صادقـ ًا فيــا يرويــه(.)3

وقــال الكــي ݥ يف تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أيب جعفــر ،وأيب عبــد اهلل ݟ:

ـى تصديــق هــؤالء األولــن مــن أصحــاب أيب جعفــر وأصحاب
اجتمعــت العصابــة عـ ٰ
 .1رجال الشيخ :ص.357

 .2قرب اإلسناد :ص.343

 .3رجال النجايش :ص.175

السيد أسعد القاضي

أصحابنــا يف زمانــه ومتقدمهــم ،وكان قارئـ ًا فقيهـ ًا متكلـ ًا شــاعر ًا أديبـ ًا ،قــد اجتمعت
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أيب عبــد اهلل ݟ ،وانقــادوا هلــم بالفقــه ،فقالــوا :أفقــه األولــن ســتة :زرارة ومعــروف
بــن خربــوذ ،وبريــد ،وأبــو بصــر األســدي ،والفضيــل بــن يســار ،وحممــد بــن مســلم
الطائفــي .قالــوا :وأفقــه الســتة زرارة(.)1

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

روى الكــي ݥ عــدة روايــات يف ذلــك،
فضلــه وجاللتــه أشــهر مــن أن تذكــرٰ ،

منهــا مــا عــن ابــن أيب عمــر ،قــال :قلــت جلميــل بــن دراج :مــا أحســن حمــرك
وأزيــن جملســك؟ فقــال :أي واهلل مــا كنــا حــول زرارة بــن أعــن ّإل بمنزلــة الصبيــان

يف الكتــاب حــول املعلــم.

وعــن إبراهيــم بــن عبــد احلميــد وغــره ،قالــوا :قــال أبــو عبــد اهلل ݠ« :رحــم اهلل

زرارة بــن أعــن ،لــوال زرارة بــن أعــن ،لــوال زرارة ونظــراؤه الندرســت أحاديــث

أيب ݠ».

وقــع يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ألفــن وأربعــة وتســعني مــورد ًا( .)2ولــه

اثنــان وعــرون روايــة مهدويــة ،إليــك مصادرهــا:
تفسري العيايش :ج ،1ص.384

دالئل اإلمامة :ح ،506ص530؛ وح ،518ص.535

الغيبــة للنعــاين :ب ،10ف ،3ح ،6ص170؛ وب ،10ف ،4ح ،15ص181؛

وب ،10ف ،4ح ،18ص182؛ وب ،10ف ،4ح ،20ص183؛ وب ،13ح،14

ص236؛ وب ،14ح ،28ص272؛ وب ،14ح ،29ص273؛ وب ،14ح،54
ص.282

علل الرشائع :ج ،1ب ،179ح ،9ص.246

كــال الديــن ومتــام النعمــة :ب ،21ح ،4ص342؛ وب ،33ح ،32ص346؛

وب ،33ح ،44ص350؛ وب ،44ص ،481ح 7و.10
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الغيبة للطويس :ح ،274ص332؛ وح ،279ص.333

 .1رجال الكيش :ج ،2ص.507

 .2معجم رجال احلديث :ج ،8ص.254

 - 57زيد بن ثابت:

زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك األشــعري األنصــاري اخلزرجــي ،عــده الشــيخ

الطــويس مــن أصحــاب النبــي ݕ(.)1

وروى عــن أيب بصــر عــن أيب جعفــر ݠ ،قــال« :احلكــم حكــان حكــم اهلل
ٰ

وحكــم اجلاهليــة ،وقــد قــال اهلل ﴿ :ومــن أحســن مــن اهلل حكــا لقــوم يوقنــون﴾

ـى زيــد بــن ثابــت لقــد حكــم يف الفرائــض بحكــم اجلاهليــة»(.)2
وأشــهد عـ ٰ
قال املجليس :فإنه قال بالعول والتعصيب وغريمها تبع ًا لعمر(.)3
يقول ابن أيب احلديد :وكان زيد عثامني ًا شديد ًا يف ذلك(.)4
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

كفاية األثر :ص.97
حرف السني:
 - 58سامل بن أيب ح ّية:

روى أمية بن عيل القييس عنه ،عن أيب عبد اهلل ݠ(.)5
مل يذكروهٰ ،
وهي روايته الوحيدة واملهدوية ،إليك مصدرها:

الغيبة للطويس ص ،233ح.201

ـى أبــو الفضــل ،عــده الشــيخ الطــويس مــن
ســدير بــن حكيــم الصــريف كــويف يكنـ ٰ

 .1رجال الشيخ الطويس :ص.39

 .2هتذيب األحكام :ج ،6ص.218
 .3مالذ األخيار :ج ،10ص.10

 .4رشح هنج البالغة :ج ،4ص.102

 .5مستدركات علم رجال احلديث :ج ،4ص.6

السيد أسعد القاضي

 - 59سدير الصرييف:
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أصحــاب األئمــة الســجاد والباقــر والصــادق ݜ(.)1

وروى الكــي عــن زيــد الشــحام ،قــال :إين ألطــوف حــول الكعبــة وكفــي يف
ٰ

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

ـى خديــه ،فقــال« :يــا شــحام ،مــا
كــف أيب عبــد اهلل ݠ ،فقــال ودموعــه جتــري عـ ٰ
ـى ودعــا ،ثــم قــال يل« :يــا شــحام إين طلبــت إ ٰىل
رأيــت مــا صنــع ريب إيل» ،ثــم بكـ ٰ
إهلــي يف ســدير وعبــد الســام بــن عبــد الرمحــان  -وكانــا يف الســجن  -فوهبهــا يل
وخــي ســبيلهام»(.)2

وروى الشــيخ الطــويس عــن حنــان بــن ســدير ،قال :ســمعت أيب ســد يــر الصرييف
ٰ

ـى بمنديــل،
يقــول :رأيــت رســول اهلل ݕ فيــا يـ ٰ
ـرى النائــم وبــن يديــه طبــق مغطـ ٰ

فدنــوت منــه وســلمت عليــه ،فــر َّد الســام ،وكشــف املنديــل عــن الطبــق ،فــإذا فيــه

رطــب ،فجعــل يــأكل منــه ،فدنــوت منــه فقلــت :يــا رســول اهلل ،ناولنــي رطبــة،
أخــرى ،فناولنيهــا
فناولنــي واحــدة ،فأكلتهــا ،ثــم قلــت :يــا رســول اهلل ،ناولنــي
ٰ
ـى أعطــاين ثــاين رطبــات
فأكلتهــا ،وجعلــت كلــا أكلــت واحــدة ســألته أخـ ٰ
ـرى حتـ ٰ
ـرى ،فقــال يل :حســبك.
فأكلتهــا ،ثــم طلبــت منــه أخـ ٰ

ـى جعفــر بــن حممــد
قــال :فانتبهــت مــن منامــي ،فلــا كان مــن الغــد دخلــت عـ ٰ

ـى بمنديــل ،كأنــه الــذي رأيتــه يف املنــام بــن
الصــادق ݟ وبــن يديــه طبــق مغطـ ٰ
ـي الســام ،ثــم كشــف عــن الطبــق،
يــدي رســول اهلل ݕ ،فســلمت عليــه ،فــر َّد عـ َّ

فــإذا فيــه رطــب ،فجعــل يــأكل منــه ،فعجبــت لذلــك ،وقلــت :جعلــت فــداك

أخــرى فناولنــي فأكلتهــا ،وطلبــت
ناولنــي رطبــة ،فناولنــي فأكلتهــا ،ثــم طلبــت
ٰ

ـرى فقــال يل« :لــو زادك جــدي
ـى أكلــت ثــاين رطبــات ،ثــم طلبــت منــه أخـ ٰ
أخـ ٰ
ـرى حتـ ٰ
رســول اهلل ݕ لزدتــك» ،فأخربتــه اخلــر فتبســم تبســم عــارف بــا كان( ،)3لكــن رواهــا
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 .1رجال الشيخ الطويس :ص 114و 137و.223
 .2رجال الكيش :ج ،2ص.470

 .3األمايل للشيخ الطويس :ص.114

رأى املنــام وجــرت معــه القصــة(.)1
الشــيخ املفيــد عــن ابنــه حنــان أنــه هــو الــذي ٰ
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسري القمي.

وقــع بعنــوان ســدير يف أســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ ثامنيــة وســتني مــورد ًا(.)2

ولــه ثــان روايــات مهدويــات ،إليــك مصادرهــا:
دالئل اإلمامة :ص ،531ح.510

الكايف :ج ،8ص ،264ح.383

الغيبة للنعامين :ص ،166ب ،10ف ،3ح.3

كــال الديــن ومتــام النعمــة :ص ،341ب ،33ح21؛ ص ،352ب ،33ح50؛

ص ،480ب ،44ح.6

علل الرشائع :ج ،1ص ،244ب ،179ح.3

الغيبة للطويس :ص ،167ح.129
 - 60سعيد بن جبري:

قــال الشــيخ الطــويس :ســعيد بــن جبــر ،أبــو حممــد ،مــو ٰىل بنــي والبــة ،أصلــه

الكوفــة ،نــزل مكــة ،تابعــي(.)3

وقــال ابــن شــهر آشــوب :مــن التابعــن أبــو حممــد ســعيد بــن جبــر مــو ٰىل بنــي

يســمى جهيــد العلــاء ،ويقــرأ القــرآن يف ركعتــن ،قيــل:
أســد نزيــل مكــة ،وكان
ٰ
وروى الكــي عــن الفضــل بــن شــاذان :ومل يكــن يف زمــن عــي بــن احلســن ݠ
ٰ

يف أول أمــره ّإل مخســة أنفــس :ســعيد بــن جبــر ،ســعيد بــن املســيب ،حممــد بــن
 .1األمايل للشيخ املفيد :ص .335

 .2معجم رجال احلديث :ج ،9ص.40
 .3رجال الطويس :ص.114

 .4مناقب آل أيب طالب :ج ،3ص.311

السيد أسعد القاضي

ـى األرض أحــد ّإل وهــو حمتــاج إ ٰىل علمــه(.)4
ومــا عـ ٰ
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ـى بــن أم الطويــل ،أبــو خالــد الكابــي واســمه وردان ولقبــه
جبــر بــن مطعــم ،حييـ ٰ

أوىص
كنكــر ،ســعيد بــن املســيب ربــاه أمــر املؤمنــن ݠ ،وكان حــزن جــد ســعيد
ٰ
أمــر املؤمنــن ݠ(.)1
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

وروى يف ترمجتــه عــن هشــام بــن ســامل عــن أيب عبــد اهلل ݠ أنــه كان يأتــم بعــي
ٰ

بــن احلســن ݠ وكان عــي ݠ يثنــي عليــه ،ومــا كان ســبب قتــل احلجــاج لــه ّإل

ـى احلجــاج بــن يوســف قــال
ـى هــذا األمــر ،وكان مســتقي ًام .وذكــر أنــه ملــا دخــل عـ ٰ
عـ ٰ

لــه :أنــت شــقي بــن كســر ،قــال :أمــي كانــت أعــرف باســمي ســمتني ســعيد بــن
جبــر ،قــال :مــا تقــول يف أيب بكــر وعمــر مهــا يف اجلنــة أو يف النــار؟ قــال :لــو دخلــت
اجلنــة فنظــرت أهلهــا لعلمــت مــن فيهــا ،وإن دخلــت النــار ورأيــت أهلهــا لعلمــت

مــن فيهــا .قــال :فــا قولــك يف اخللفــاء؟ قــال :لســت عليهــم بوكيــل ،قــال :أهيــم

أرىض للخالــق؟ قــال :علــم
أحــب إليــك؟ قــال :أرضاهــم خلالقــي ،قــال :وأهيــم
ٰ

ـى مل
ذلــك عنــد الــذي يعلــم رسهــم ونجواهــم ،قــال :أبيــت أن تصدقنــي ،قــال :بـ ٰ

أحــب أن أكذبــك(.)2

له أربع روايات مهدوية ،إليك مصدرها:

كامل الدين ومتام النعمة :ص ،321ب ،31ح3؛ ص ،322ب ،31ح 5و.6
الغيبة للطويس :ص ،443ح.435

 - 61سالم بن املستنري:

عده الشيخ الطويس من أصحاب األئمة السجاد والباقر والصادق ݜ(.)3

وقــال الوحيــد البهبهــاين :يظهــر مــن اخبــاره كونــه مــن الشــيعة ،بــل ومــن

خواصهــم(.)4
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 .1رجال الكيش :ج ،1ص.332
 .2رجال الكيش :ج ،1ص.336

 .3رجال الطويس :ص 115و 137و.218
عىل منهج املقال :ص.190
 .4تعليقة ٰ

وهو من رجال تفسري القمي.

له رويتان مهدويتان ،إليك مصدرمها:

تفسري العيايش :ج ،2ص.290

الكايف :ج ،8ص ،227ح.289
 - 62سلامن املحمدي:

مــن عظــام أصحــاب رســول اهلل ݕ وأمــر املؤمنــن ݠ ،حالــه يف علــو الشــأن

ـوى والزهــد ،أشــهر مــن الشــمس وأبــن مــن
وجاللــة القــدر ووفــور العلــم والتقـ ٰ

األمــس ،وهــو أول األركان األربعــة ،وعــدَّ ه اإلمامــان الصــادق والرضــا ݟ مــن

املؤمنــن الذيــن جتــب واليتهــم والــراءة مــن أعدائهــم ومل يغــروا بعــد نبيهــم،
وهــو مــن احلواريــن ،ومــن الســبعة الذيــن وفــوا لرســول اهلل ݕ ،ومــن الذيــن
ـى فاطمــة
خلقــت األرض هلــم ،وهبــم ينــرون ويمطــرون ،وشــهدوا الصــاة عـ ٰ

الزهــراء ݝ ،وذكــر الكــي أزيــد مــن ثالثــن روايــة يف مدحــه وجاللتــه ،وأنــه مــن

ـى
املتوســمني ،وعلــم االســم األعظــم ،ومــا نشــأ يف اإلســام أفقــه منــه ،وبلــغ أعـ ٰ
درجــات اإليــان وعلــم الباليــا واملنايــا واألنســاب(.)1
ـى أبــا عبــد
قــال العالمــة احلــي :ســلامن الفــاريس ݥ ،مــو ٰىل رســول اهلل ݕ ،يكنـ ٰ

اهلل ،أول األركان األربعــة ،حالــه عظيــم جــد ًا ،مشــكور مل يرتــد(.)2

عــن أيب جعفــر ݠ ،قــال« :كان النــاس أهــل ردة بعــد النبــي ݕ ّإل ثالثــة» ،فقلت:
ومــن الثالثــة؟ فقــال« :املقــداد بــن األســود وأبــو ذر الغفــاري وســلامن الفــاريس،

ثــم عــرف النــاس بعــد يســر» ،قــال« :هــؤالء الذيــن دارت عليهــم الرحــا وأبــوا أن
 .1مستدركات علم رجال احلديث :ج ،4ص.104
 .2خالصة األقوال :ص.164

السيد أسعد القاضي

وروى الكــي عــدة روايــات يف فضلــه وعلــو منزلتــه ،منهــا :عــن ســدير الصرييف
ٰ
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ـى جــاؤوا بأمــر املؤمنــن ݠ مكرهـ ًا ،فبايــع»(.)1
يبايعــوا أليب بكــر حتـ ٰ

ومنهــا :عــن زرارة ،عــن أيب جعفــر ݠ ،عــن أبيــه عــن جــده عــي بــن أيب

طالــب ݠ ،قــال« :ضاقــت األرض بســبعة هبــم ترزقــون وهبــم تنــرون وهبــم

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

متطــرون ،منهــم ســلامن الفــاريس واملقــداد وأبــو ذر وعــار وحذيفــة ݑ ،وكان عــي
ـى فاطمــة ݝ»(.)2
ݠ يقــول :وأنــا إمامهــم ،وهــم الذيــن صلــوا عـ ٰ

ومنهــا :عــن احلســن بــن صهيــب ،عــن أيب جعفــر ݠ قــال :ذكــر عنــده ســلامن

الفــاريس ،قــال :فقــال أبــو جعفــر ݠ« :مــه ،ال تقولــوا ســلامن الفــاريس ولكــن

قولــوا ســلامن املحمــدي ،ذلــك رجــل منــا أهــل البيــت»(.)3

وروى الشــيخ الطــويس بســنده عــن منصــور بــزرج ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل
ٰ

الصــادق ݠ :مــا أكثــر مــا أســمع منــك يــا ســيدي ذكــر ســلامن الفــاريس ! فقــال:

«ال تقــل الفــاريس ،ولكــن قــل ســلامن املحمــدي ،أتــدري مــا كثــرة ذكــري لــه»؟
عــى
قلــت :ال .قــال« :لثــاث خــال :أحدهــا :إيثــاره
ٰ
هــوى أمــر املؤمنــن ݠ ٰ
ـى أهــل الثــروة والعــدد،
هـ ٰ
ـوى نفســه ،والثانيــة :حبــه للفقــراء واختيــاره إياهــم عـ ٰ
والثالثــة :حبــه للعلــم والعلــاء ،إن ســلامن كان عبــد ًا صاحلـ ًا حنيفـ ًا مســل ًام ومــا كان

مــن املرشكــن»(.)4

وروى الكلينــي عــن صالــح األحــول ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول:
ٰ

ـى أيب ذر أن ال يعيص ســلامن»(.)5
«آخــا رســول اهلل ݕ بني ســلامن وأيب ذر واشــرط عـ ٰ
مــن أحفــاده شــمس الديــن الســوزين كان مــن شــعراء ســمرقند ،لقــي احلكيــم

 .1رجال الكيش :ج ،1ص.26
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 .2رجال الكيش :ج ،1ص.33
 .3رجال الكيش :ج ،1ص.54
 .4األمايل للطويس :ص.133
 .5الكايف :ج ،8ص.162

الســنائي وصحبــه ،تــويف يف ســمرقند ســنة .)1(569
له ثالث روايات مهدوية ،إليك مصدرها:

مائة منقبة البن شاذان :ص.124

دالئل اإلمامة :ص ،472ح.465

كفاية األثر :ص.45
 - 63سليامن بن بالل:

عدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق ݠ(.)2

ونســب ابــن داود احلــي إ ٰىل الشــيخ الطــويس توثيقــه وعــدَّ ه مــن أصحــاب اإلمــام

الرضــا ݠ( ،)3لكــن نســخة رجــال الشــيخ الطــويس خاليــة عــن ذلك.

قــال العالمــة املامقــاين :وعندنــا مــن (جــخ)  -أي :رجــال الشــيخ  -نســختان

خاليتــان يف بــاب ضــا  -أي :أصحــاب اإلمــام الرضــا ݠ  -عــا عــزاه إليــه ،ومل
عــى توثيقــه مــن غــر ابــن داود .ونقــل يف التكملــة عــن الوســائل توثيــق
أقــف
ٰ

الشــيخ وابــن شهرآشــوب إيــاه ،وليــس يف الوســائل ّإل نقــل نســبة ابــن داود إ ٰىل
الشــيخ ݥ توثيقــه ،وقــد عرفــت أنــه ال أصــل لــه ،وليــس يف معــامل ابــن شهرآشــوب

مــن الرجــل ذكــر أص ـاً ،فالتوثيــق الــذي نقلــه ابــن داود ال اعتــاد عليــه ،لتبـ ّـن
اشــتباهه(.)4
الغيبة للنعامين :ص ،221ب ،13ح.1

الكنى واأللقاب :ج ،2ص.325
.1
ٰ
 .2رجال الطويس :ص.215

 .3رجال ابن داود :ص.105

 .4تنقيح املقال :ج ،33ص.36

السيد أسعد القاضي

له راوية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:
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 - 64سليامن بن احلسن:

روى يعقــوب بــن يزيــد ،عنــه ،قــال :قلــت أليب
ســليامن بــن احلســن :مل يذكــروهٰ .

جعفــر ݠ :أخــرين عنكــم .قــال« :نحــن بمنزلــة هــذه النجــوم إذا خفــي نجــم بــدا

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

ـى»(.)1
نجــم منــا ،ولعــل أبــاه احلســن املثنـ ٰ

وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

دالئل اإلمامة :ص ،533ح.515
 - 65سليامن بن خالد:

قــال الشــيخ الطــويس :ســليامن بــن خالــد ،أبــو الربيــع اهلــايل ،موالهــم كــويف،

مــات يف حيــاة أيب عبــد اهلل ݠ ،خــرج مــع زيــد فقطعــت إصبعــه معــه ،ومل خيــرج

مــن أصحــاب أيب جعفــر ݠ غــره ،صاحــب قــرآن(.)2

روى عــن أيب عبــد اهلل وأيب جعفر ݟ،
وقــال النجــايش :كان قارئـ ًا فقيهـ ًا وجهـ ًاٰ ،

وخــرج مــع زيــد ،ومل خيــرج معــه مــن أصحــاب أيب جعفــر ݠ غــره فقطعــت يــده،
وكان الــذي قطعهــا يوســف بــن عمــر بنفســه ،ومــات يف حيــاة أيب عبــد اهلل ݠ،

وأوىص هبــم أصحابــه(.)3
فتوجــع لفقــده ،ودعــا لولــده،
ٰ

روى عنه حممد بن أيب عمري.
وهو من رجال تفسري القمي وممن ٰ

قــال الســيد اخلوئــي :ال ينبغــي اإلشــكال يف وثاقــة ســليامن بــن خالــد ،وذلــك ملــا

عرفــت مــن شــهادة أيــوب بــن نــوح وشــهادة الشــيخ املفيــد بوثاقتــه .ويؤيــد ذلــك

ـى التوثيــق فــا حمالة
بــا ذكــره النجــايش مــن أنــه كان فقيهـ ًا وجهـ ًا ،فإنــه إن مل يــدل عـ ٰ
ـى حســنه ،فــإن الظاهــر أنــه يريــد بذلــك أنــه كان وجهـ ًا يف الروايــة ،وبــا أنــه
يــدل عـ ٰ
ٍ
راو فــكان يعتمــد عليــه يف روايتــه .ومــن هنــا يظهــر أنــه ال وجــه لذكــر ابــن داود إيــاه
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 .1مستدركات علم رجال احلديث :ج ،4ص.126
 .2رجال الطويس :ص.215

 .3رجال النجايش :ص.183

يف رجالــه يف القســم الثــاين قســم الضعفــاء .وال ملــا عــن املــدارك يف مســألة توجيــه
ـوى عــدم ثبــوت وثاقــة ســليامن بــن خالــد(.)1
املحتــر إ ٰىل القبلــة مــن دعـ ٰ

وقــع هبــذا العنــوان يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ثالثامئــة وأربعــة

مــوارد( ،)2ولــه روايــة مهدويــة واحــدة ،إليــك مصدرهــا:
دالئل اإلمامة :ص ،468ح.455

 - 66سليامن بن هارون:

عدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق ݟ(.)3
روى عنه حممد بن أيب عمري.
وهو ممن ٰ

له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

الغيبة للنعامين :ص ،330ب ،20ح.12
 - 67سامعة بن مهران:

عــدَّ ه الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق ݟ ووصفــه

بأنــه واقفــي(.)4

وقــال العالمــة احلــي :ســاعة بــن مهــران بــن عبــد الرمحــان احلرضمــي ،مــو ٰىل
روى
ـى أبــا نــارشة ،وقيــل أبــا حممــدٰ ،
عبــد بــن وائــل بــن حجــر احلرضمــي ،يكنـ ٰ
وكذا النجايش وصفه بأنه ثقة ثقة ،لكنه مل يتعرض إ ٰىل كونه واقفي ًا(.)6

 .1معجم رجال احلديث :ج ،9ص.261
 .2معجم رجال احلديث :ج ،9ص.263
 .3رجال الطويس :ص 137و.216
 .4رجال الطويس :ص 221و.337
 .5خالصة األقوال :ص.356
 .6رجال النجايش :ص.193

السيد أسعد القاضي

عــن أيب عبــد اهلل وأيب احلســن ݟ ،مــات باملدينــة ،ثقــة ثقــة ،وكان واقفي ـ ًا(.)5

115

وعــده الشــيخ املفيــد مــن األعــام الرؤســاء املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام

والفتيــا واألحــكام ،الذيــن ال يطعــن عليهــم ،وال طريــق إ ٰىل ذم واحــد منهــم(.)1

قــال الســيد اخلوئــي :وظاهــر كالم النجــايش مــن تكريــر كلمــة (ثقــة) وعــدم

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

التعــرض لوقفــه عــدم وقفــه ،وهــذا هــو الظاهــر ،فــإن ســاعة مــن أجــل الــرواة
ومعاريفهــم فلــو كان واقفيـ ًا لشــاع وذاع ،كيــف ومل يتعــرض لوقفــه الربقــي والكــي
وابــن الغضائــري ،ومل ينســب القــول بــه إ ٰىل غــر الصــدوق ݞ(.)2

وقــع بعنــوان ســاعة وســاعة بــن مهــران يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ

ألــف ومائــة وســتة وســبعني مــورد ًا(.)3

وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

دالئل اإلمامة :ص ،562ح.527
 - 68سيف بن عمرية:

ســيف بــن عمــرة النخعــي الكــويف عــدَّ ه الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب اإلمامني

الصــادق والكاظــم ݟ( ،)4ووثقه يف الفهرســت(.)5

وقــال ابــن شهراشــوب :ســيف بــن عمــرة ثقــة مــن أصحــاب الكاظــم ݠ

واقفــي ،لــه كتــاب( ،)6لكــن مل يذكــر أحــد أنــه مــن أصحــاب اإلمــام الرضــا ݠ
حتــى يكــون واقفيــ ًا ،فهــو إ ّمــا مــن ســهو القلــم أو مــن خطــأ النســاخ(.)7
ٰ
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسري القمي.

 .1جوابات أهل املوصل :ص.25

 .2معجم رجال احلديث :ج ،9ص.314

 .3معجم رجال احلديث :ج ،9ص 308و.316
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 .4رجال الطويس :ص 222و.337
 .5ص.140

 .6معامل العلامء :ج.91

 .7انظر :معجم رجال احلديث :ج ،9ص.383

وقــد وقــع هبــذا بعنــوان يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ مائتــن وســبعة

وتســعني مــورد ًا(.)1

وله روايتان مهدويتان ،إليك مصدرمها:

دالئل اإلمامة :ص ،479ح.471

الغيبة للطويس :ص.433
حرف الشني:
 - 69رشحبيل:

مل يذكــر يف كتــب الرجــال ،لــه روايتــان يف أبــواب الفقــه ،والثالثــة هــي املهدويــة

الوحيــدة ،إليــك مصدرهــا:

الغيبة للنعامين :ص ،265ب ،14ح.14

حرف الصاد:
 - 70صالح بن ميثم التامر:

عدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق ݟ(.)2

وروى العالمــة بســنده عــن صالــح بــن ميثــم أن اإلمــام الباقــر ݠ قــال لــه :إين
ٰ

وهو من رجال كامل الزيارات وتفسري القمي.
له روايتان مهدويتان ،إليك مصدرمها:

تفسري القمي :ج ،1ص.335

الغيبة للطويس :ص ،445ح.440
 .1معجم رجال احلديث :ج ،9ص.384
 .2رجال الطويس :ص 293و.332
 .3خالصة األقوال :ص.169

السيد أسعد القاضي

أحبــك وأحــب أبــاك حبـ ًا شــديد ًا(.)3
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 - 71صالح بن عقبة:

قــال النجــايش :صالــح بــن عقبــة بــن قيــس بــن ســمعان بــن أيب ربيحــة مــو ٰىل
روى عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،واهلل أعلــم(.)1
رســول اهلل ݕ ،قيــل :إنــه ٰ

رواة مهدويون  -احللقة األوىل

وعدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق ݠ(.)2
ِ
ـمعان بــن أيب َذبِ ْيحــة،
وقــال ابــن الغضائــري :صالـ ُ
ـح بـ ُن ُع ْقبــة بــن َق ْيــس بــن َسـ ْ
ـول اهللِ ݕ ،روى عــن أيب َعبـ ِ
مــوىل رسـ ِ
ـد اهلل ݠ ،غــال ،كـ ّ
ـت إليــه(.)3
اب ،ال ُي ْل َت َفـ ُ
ـذ ٌ
ْ
ٰ
ٰ َ ُ
وهو من رجال تفسري القمي وكامل الزيارات.

قــال الســيد اخلوئــي :ال يعــارض التضعيــف املنســوب إ ٰىل ابــن الغضائــري ،توثيــق

عــي بــن إبراهيــم ،ملــا عرفــت غــر مــرة مــن أن نســبة الكتــاب إ ٰىل ابــن الغضائــري مل

تثبــت ،فالرجــل مــن الثقــات(.)4

وقع يف أسناد عدة من الروايات تبلغ مائة واثنني وعرشين مورد ًا(.)5
وله رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

تفسري القمي :ج ،2ص.129
 - 72صفوان بن مهران اجلامل:

قــال النجــايش :صفــوان بــن مهــران بــن املغــرة األســدي موالهــم ثــم مــو ٰىل
ـى أبــا حممــد ،كان يســكن بنــي حــرام بالكوفــة
بنــي كاهــل منهــم ،كــويف ،ثقــة ،يكنـ ٰ

روى عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،وكان صفــوان مجــاالً(.)6
وأخــواه حســن ومســكنيٰ .
 .1رجال النجايش :ص.200
 .2رجال الطويس :ص.227
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 .3رجال ابن الغضائري :ص.69

 .4معجم رجال احلديث :ج ،10ص.85
 .5معجم رجال احلديث :ج ،10ص.82
 .6رجال النجايش :ص.198

وعدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق ݠ(.)1

ـى اإلمــام الكاظــم ݠ وأمــر اإلمــام لــه ببيــع مجالــه
ٰ
وروى الكــي دخولــه عـ ٰ

التــي اكرتاهــا هــارون الرشــيد ،وقولــه ݠ لــه« :مــن أحــب بقاءهــم فهــو منهــم،
ومــن كان منهــم كان ورد النــار» ،وقــول الرشــيد لــه :إين ألعلــم مــن أشــار عليــك

ـى بــن جعفــر ،ثــم قــال لــه :لــوال حســن صحبتــك لقتلتــك(.)2
هبــذا موسـ ٰ
له ثالث روايات مهدوية ،إليك مصدرها:

كــال الديــن ومتــام النعمــة :ص ،333ب ،33ح1؛ وص ،341ب ،33ح22؛

وص ،411ب ،39ح.5
حييى:
 - 73صفوان بن ٰ

عــدَّ ه الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب األئمــة الكاظــم والرضــا واجلــواد ݜ،

حييــى البجــي ،بيــاع الســابري ،مــويل ،ثقــة ،وكيلــه ݠ،
قائــاً :صفــوان بــن
ٰ

كــويف(.)3

ـى أبــو حممــد البجــي بيــاع الســابري ،كــويف،
قــال النجــايش :صفــوان بــن حييـ ٰ

وروى هــو عــن الرضــا ݠ،
روى أبــوه عــن أيب عبــد اهلل ݠ،
ٰ
ثقــة ثقــة ،عــنٰ .

ـى ݠ،
وكانــت لــه عنــده منزلــة رشيفــة .ذكــره الكــي يف رجــال أيب احلســن موسـ ٰ
وقــد تــوكل للرضــا وأيب جعفــر ݟ ،وســلم مذهبــه مــن الوقــف ،وكانــت لــه
أحــد مــن طبقتــه ݥ .وصنــف ثالثــن كتاب ـ ًا ،كــا ذكــر أصحابنــا(.)4

ـى تصحيــح مــا يصــح عــن هــؤالء وتصديقهــم
وقــال الكــي :أمجــع أصحابنــا عـ ٰ

 .1رجال الطويس :ص.227

 .2رجال الكيش :ج ،2ص.740

 .3رجال الشيخ :ص 338و 359و.376
 .4رجال النجايش :ص.197

السيد أسعد القاضي

ـى مــا مل يكــن عليــه
منزلــة مــن الزهــد والعبــادة ...وكان مــن الــورع والعبــادة عـ ٰ
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وأقــروا هلــم بالفقــه والعلــم :وهــم ســتة نفــر آخــر دون الســتة نفــر الذيــن ذكرناهــم

ـى
يف أصحــاب أيب عبــد اهلل ݠ ،منهــم يونــس بــن عبــد الرمحــن ،وصفــوان بــن حييـ ٰ
بيــاع الســابري(.)1
رواة مهدويون  -احللقة األوىل

ـى مــات يف ســنة عــر ومائتــن باملدينــة وبعــث إليــه أبــو
وقــال :صفــوان بــن حييـ ٰ

ـى بالصــاة عليــه(.)2
جعفــر ݠ بحنوطــه وكفنــه وأمــر إســاعيل بــن موسـ ٰ

وقــع هبــذا العنــوان يف أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ألفــ ًا ومائــة وواحــد ًا

وثامنــن مــورد ًا( ،)3ولــه روايــة مهدويــة واحــدة ،إليــك مصدرهــا:
الغيبة للنعامين :ص ،216ب ،12ح.15

 - 74الصقر بن أيب دلف:

ـى احلديــث الــذي روي عــن النبــي ݕ:
ٰ
روى عــن أيب احلســن الثالــث ݠ معنـ ٰ

«ال تعــادوا األيــام فتعاديكــم»(.)4

له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

كفاية األثر :ص.283
حرف الضاد:
 - 75رضيس الكنايس:

قــال الســيد اخلوئــي :هــو رضيــس بــن عبــد امللــك ،فإنــه املعــروف واملشــهور بــن

الــرواة ،ورضيــس ابــن عبــد الواحــد ،وإن كان كناســي ًا أيض ـ ًاّ ،إل أنــه ينــرف عنــه

اللفــظ لعــدم اشــتهاره ،بــل مل نجــد لــه وال روايــة واحــدة .ومــن هنــا يظهــر أن كلمــة
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 .1رجال الكيش :ج ،2ص.830
 .2رجال الكيش :ج ،2ص.792

 .3معجم رجال احلديث :ج ،10ص.141
 .4معجم رجال احلديث :ج ،10ص.151

ـى مــا أطلقــت يف الروايــات ،فهــي تنــرف إ ٰىل ابــن عبــد امللــك ،فإنــه
رضيــس متـ ٰ
املشــهور(.)1

قــال الكــي :محدويــه ،قــال :ســمعت أشــياخي يقولــون :رضيــس إنــا ســمي

بالكنــايس ألن جتارتــه بالكناســة ،وكان حتتــه بنــت محــران ،وهــو خــر ،فاضــل،
ثقــة(.)2

وعدَّ ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق ݠ(.)3

وهو من رجال تفسري القمي وكامل الزيارات.
له رواية مهدوية واحدة ،إليك مصدرها:

كامل الدين ومتام النعمة :ص ،329ب ،32ح.12

السيد أسعد القاضي

 .1معجم رجال احلديث :ج ،10ص.164
 .2رجال الكيش :ج ،2ص.601
 .3رجال الطويس :ص.227
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اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية
القسم األول
الشيخ حممد رضا الساعدي

مقدمة:

ال شــك أن القضيــة املهدويــة تشــكل أمهيــة عقائديــة كبــرة عنــد املســلمني عامــة

وعنــد أتبــاع أهــل البيــت ݜ خاصــة ،إذ هــي اجلــزء املهــم مــن قضيــة إمامــة أهــل

ـرى
البيــت ݜ مــن جهــة ،ومتثــل البعــد املســتقبيل لقيــادة املعمــورة مــن جهــة أخـ ٰ

وإرســاء معــامل احلــق فيهــا.

عــى كل املســتويات وكتــب هبــا علــاء العقيــدة والفقــه واحلديــث
لــذا ُبحثــت ٰ

واالجتــاع والسياســة والتاريــخ وغريهــم بمختلــف توجهاهتــم الدينيــة واملذهبيــة،

عــى
وبذلــوا جهــود ًا كبــرة يف ذلــك نتــج منهــا آالف املجلــدات وصــدر بعضهــا
ٰ

شــكل موســوعات.

ولكــن مــع ذلــك فــإن هنــاك نقصــ ًا يف اســتيعاب تلــك القضيــة مــن جانــب

موضوعــي ،فــإن كثــر ًا مــن احلقائــق التــي ختــص اإلمــام املهــدي ¨ وقضيتــه
الزالــت مدفونــة يف الكتــب القديمــة التــي هــي مقاربــة لعــره ســواء أكانــت ســابقة

أم الحقــة ،وأعنــي بتلــك الكتــب ،الكتــب التــي مل ختصــص للكتابــة بقضيتــه وإنــا
بأخــرى.
ذكرتــه اســتطراد ًا بمناســبة أو
ٰ

123

وإذا ســرنا كتــب احلديــث  -غــر املختصــة بالقضيــة املهدويــة  -أو كتــب الرجــال

 -األصــول الرجاليــة  -أو كتــب التاريــخ أو كتــب الســر العامــة والرتاجــم أو كتــب

الفقــه أو غريهــا ممــا قــارب عــر اإلمــام ¨ لوجدنــا فيهــا معلومــات كثــرة قــد ال

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

ـى يف الكتــب التــي أ ّلفــت يف القضيــة املهدويــة ذاهتــا.
تتوفــر حتـ ٰ

فمثـ ً
ا هنــاك ذكــر لإلمــام املهــدي وقضيتــه يف األصــول احلديثيــة األربعــة (الــكايف

ـى
والتهذيــب واالســتبصار والفقيــه) البــد مــن ســرها والوقــوف عليهــا ســواء عـ ٰ
ـتوى األحاديــث أم التعليــق الــذي عليهــا.
مسـ ٰ
وهنــاك ذكــر لإلمــام يف كتــب التاريــخ والســر القريــب مــن عــره ســواء أكان

مــن مؤرخــن مســلمني أم غــر مســلمني ،وهكــذا يف كتــب الفقــه والعقائــد وباقــي
العلــوم الدينيــة واألدبيــة.

ومــن الكتــب القريبــة نســبي ًا عــن عــر اإلمــام والتــي تناولــت قضيتــه اســتطراد ًا

أو ضمن ـ ًا األصــول الرجاليــة األربعــة( :رجــال الكــي ،فهرســت الطــويس ،رجــال

الطــويس ،رجــال النجــايش).

وهــو مــا تكفلنــا بجمعــه يف هــذه الوريقــات كــا أشــار إ َّيل أحــد الفضــاء  -أعــزه

اهلل تعــا ٰىل  -مــع التعليــق كــا سنشــر بالتوطئــة.

وبالنتيجــة يمكــن جتميــع ذلــك الــراث وتكويــن موســوعة بــا كتــب اســتطراد ًا يف

ـتى العلــوم واملعــارف.
القضيــة املهدويــة يف شـ ٰ

نســأل اهلل أن يعجــل فــرج موالنــا صاحــب األمــر ليعــز األوليــاء ويــذل األعــداء

وجيعلنــا مــن أنصــاره وأعوانــه املستشــهدين بــن يديــه واحلمــد هلل أوالً وآخــر ًا.
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توطئة:

إن الكتــب الرجاليــة األربعــة هلــا أمهيــة تارخييــة بالغــة يف كوهنــا قريبــة عــن عــر

ـرى ،فعندمــا
حضــور اإلمــام املهــدي ¨ ،بــل بعضهــا كتــب يف زمــن الغيبــة الصغـ ٰ

تذكــر القضيــة املهدويــة فــإن يف ذلــك بعديــن:

األول :البعــد العلمــي واملعــريف ،ومــا تضمنــت مــن قضايــا علميــة ختــص اإلمــام

املهــدي ¨.

الثــاين :البعــد التارخيــي ،إذ إهنــا متثــل مســتند ًا تارخيي ـ ًا للقضيــة املهدويــة يضــاف

ـرى.
إ ٰىل املســتندات األخـ ٰ

فبالرغــم مــن أن موضــوع هــذه الكتــب األربعــة الرجاليــة بحــث أحــوال الرجــال

مــن أصحــاب النبــي وأهــل البيــت ݜ ّإل أهنــا تناولــت ضمنــ ًا اإلمــام املهــدي

وبعــض مــا يتعلــق بقضيتــه ،وقــد أحصيــت ( )71مــورد ًا ذكــرت فيــه القضيــة
املهدويــة.

وهذه املوارد الواحد والسبعون توزعت كالتايل:
 - 1رجال الكيش ( )6موارد.

 - 2فهرست الشيخ ( )21مورد ًا.
 - 3رجال الشيخ ( )4موارد.

 - 4رجال النجايش ( )40مورد ًا.

األربعــة بالرغــم مــن شــموهلا لإلمــام املهــدي وإمامتــه ،ألهنــا بحــث عــام يف كل
األئمــة غــر خمتصــة باإلمــام املهــدي ¨ ،فــإذا أضفناهــا تعــددت املــوارد إ ٰىل الضعف

ـى حــدة
أو أكثــر ،كــا ســتكون هــذه الكتــب األربعــة كل كتــاب يف فصــل مســتقل عـ ٰ
مــع توضيــح لــكل كتــاب ومؤلفــه وبيــان وتعليــق لــكل مــورد مــن تلــك املــوارد،
فيكــون الــكالم يف أربعــة فصــول ،واهلل ويل التوفيــق.

الشيخ حممد رضا الساعدي

ومل أذكــر مفــردة اإلمامــة ألهــل البيــت ݜ ومــا ألــف فيهــا يف تلــك الكتــب
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الفصل األول :رجال الشيخ الكيش ݥ:
وفيه نقطتان:

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

األوىل :تعريف موجز بالكيش ورجاله:
النقطة
ٰ
هويته الشخصية:

هــو حممــد بــن عمــرو بــن عبــد العزيــز املعــروف بـ(الكــي) نســبة إ ٰىل (كــش)

ـطى) ومل يضبــط
مدينــة يف ســمرقند ســابق ًا التــي هــي أوزبكســتان حاليـ ًا (آســيا الوسـ ٰ

تاريــخ والدتــه.

وهــو مــن كبــار علــاء مذهــب أهــل البيــت ݜ يف القــرن الثالــث والرابــع

ـرى لإلمــام احلجــة أرواحنــا لــه
اهلجــري ،وعليــه فهــو عــاش يف زمــن الغيبــة الصغـ ٰ

الفــداء ،وهــذا يعطــي أمهيــة تارخييــة ملــا كتبــه عــن القضيــة املهدويــة.

وهــو مــن طبقــة الشــيخ الكلينــي والعيــايش صاحــب التفســر املشــهور ،كــا أنــه

تلميــذ األخــر ،وأســتاذ ابــن قولويــه صاحــب كامــل الزيــارات.
كالم املقاربني لعرصه:

ذكــره أســاطني الرجــال املقاربــن لعــره يف كتبهــم ،فقــال عنــه الشــيخ النجــايش:

وروى عــن
(حممــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الكــي أبــو عمــرو ،كان ثقــة ،عين ـ ًا،
ٰ
الضعفــاء كثــر ًا وصحــب العيــايش وأخــذ عنــه وختــرج عليــه ويف داره التــي كانــت

مرتعـ ًا للشــيعة وأهــل العلــم ،لــه كتــاب الرجــال ،كثــر العلــم ،وفيــه أغــاط كثــرة.
أخربنــا أمحــد بــن عــي بــن نــوح وغــره ،عــن جعفــر بــن حممــد ،عنــه بكتابــه)(.)1
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ـى
(حممــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز ،يكنـ ٰ
وقــال عنــه الشــيخ الطــويس يف رجالــهّ :
الكــي ،صاحــب كتــاب الرجــال ،مــن غلــان الع ّيــايش [ثقــة] بصــر
أبــا عمــرو
ّ
 .1رجال النجايش :رقم .1018

بالرجــال واألخبــار ،مســتقيم املذهــب)(.)1

ـى أبــا
(حممــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الكـ ّ
ـي ،يكنّـ ٰ
وقــال عنــه يف فهرســتهّ :

عمــرو ،ثقــة ،بصــر باألخبــار وبالرجــال ،حســن االعتقــاد ،لــه كتــاب الرجــال)(.)2
أقــول :مــن خــال كالم أســاطني علــم الرجــال املقاربــن لعــره يتبــن أن هــذا

ـع
ـع ومرتـ ٌ
ـى درجــة عاليــة مــن الصفــات العلميــة والعمليــة وأنــه مرجـ ٌ
الرجــل عـ ٰ

ـى مرجعيتــه العلميــة كثــرة تالميــذه
لعلــاء أهــل البيــت ݜ وشــيعتهم ،ويــدل عـ ٰ

وتنوعهــم كــا ســيأيت ويكفــي أن يكــون الشــيخ الكبــر ابــن قولويــه منهــم.
أساتذته:

ينقــل الكــي الروايــة عــن أكثــر مــن مخســن شــيخ ًا وراويـ ًا ،ومــن أبرزهــم مــن

يــي:

آدم بــن حممــد القالنــي وإبراهيــم بــن نصــر الكــي وأمحــد بــن إبراهيــم القريش

وأمحــد بــن يعقــوب البيهقــي وجعفــر بــن حممــد أبــو عبــد اهلل الــرازي وحســن بــن
احلســن بــن بنــدار وعبــد اهلل بــن حممــد بــن خالــد الطيالــي وحممــد بــن أمحــد بــن

شــاذان ،ولعــل أبرزهــم حممــد بــن مســعود العيــايش فقــد أكثــر عنــه.
 - 1جعفر بن حممد بن قولويه القمي مؤلف كتاب كامل الزيارات.
موسى التلعكربي.
 - 2هارون بن
ٰ

عيسى بن حيان النخعي.
 - 3أبو أمحد
ٰ

 - 4حيدر بن حممد بن نعيم السمرقندي.

وغريهم.

 .1رجال الطويس.6288 :

 .2فهرست كتب الشيعة :رقم .615

الشيخ حممد رضا الساعدي

تالميذه:
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مؤلفاته:

مل يصــل إلينــا مــن مؤلفاتــه ّإل هــذا الكتــاب  -معرفــة الرجــال  -الــذي اختــاره

الشــيخ الطــويس وأســاه (اختيــار معرفــة الرجــال) واألصــل مفقــود ،وقــد أســاه

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

عــى تالميــذه يف حــوزة
الشــيخ بذلــك مهذبــ ًا لــه وملخصــ ًا ثــم أمــاه الشــيخ
ٰ
النجــف األرشف ســنة (456هـــ) ،وقيــل إن عنــوان كتابــه( :معرفــة الناقلــن عــن

األئمــة الصادقــن).
مميزات الكتاب:

يتميز هذا الكتاب بأمور:

 - 1إنــه يبحــث تاريــخ رجــال احلديــث والــرواة مــن خــال ذكــر الروايــات

حتــى لــو تعارضــت
الــواردة فيهــم قدحــ ًا أو مدحــ ًا بــا إبــداء لرأيــه الشــخيص
ٰ

الروايــات يف شــخص الــراوي ،وهــذه اخلصوصيــة مفقــودة يف باقــي كتــب الرجــال.
 - 2إنــه متيــز بنقــل بعــض آراء القدمــاء وبعــض آراء أســاتذته التــي مل تصــل إلينــا

كتبهــم الرجاليــة مــع كوهنــا منصــوص عليهــا يف كتــب الفهــارس ،كنقــل آراء أســتاذه
العيــايش ونقــل آراء عــي بــن احلســن بــن فضــال والفضــل بــن شــاذان ويونــس بــن

عبــد الرمحــن وغريهــم.

ـى منهــج الطبقــات املعــارص تقريبـ ًا ،فابتــدأ بأصحــاب النبــي ݕ
 - 3إنــه ألفــه عـ ٰ

وختــم بأصحــاب العســكري ݠ.

كــم
-4
ٰ
عــى روايــات وأقــوال بلغــت  1151روايــة وقــوالً ويف هــذا ٌّ
احتــوى ٰ
مهــم مــن الروايــات واملعلومــات جيعلــه مصــدر ًا روائيــ ًا.
 - 5أشار إ ٰىل ترمجة أكثر من ٍ 500
راو من رواة احلديث.
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عــى فوائــد عقديــة ويف تاريــخ الفــرق الشــيعية ونشــأهتا وظهــور
احتــوى
-6
ٰ
ٰ

بعــض الفــرق الضالــة كالغــاة.
إ ٰىل غريها من املميزات.

وفاته:

الصغرى،
مل حتــدد ســنة وفــاة الشــيخ الكــي بالدقــة ،ولكنه عــاش يف زمــن الغيبــة
ٰ

ورجــح صاحــب مســتدرك ســفينة البحــار( )1أنــه تــويف ســنة  328ورجــح الــزركيل يف

أعالمــه أن وفاتــه  340وحتديدمهــا متقــارب ،ويفيــد االطمئنــان بأنــه عــاش يف هنايــة
ـرى.
القــرن الثالــث وبدايــة الرابــع ،أي يف زمــن الغيبــة الصغـ ٰ

النقطة الثانية :املوارد التي ذكرها الكيش:

ذكــر الشــيخ الكــي جمموعــة مــوارد (روايــات) ختــص اإلمــام احلجــة ¨

وقضيتــه وبلــغ عددهــا (ســتة مــوارد):
املورد األول:

الرشح:

والكالم فيه يف مقامني:

 .1مستدرك سفينة البحار :ج ،9ص.119
 .2رجال الكيش :ج ،1ص.115

ورواهــا قبلــه صاحــب رشح األخبــار يف فضائــل األئمــة األطهــار ݜ :ج ،2ص512؛ ورواهــا الطــويس يف األمــايل
يف املجلس.16

الشيخ حممد رضا الساعدي

اإلسـن ِ
ـل الرسـ ِ
َاد َعـ ِ
ـانَ ،قـ َ
(وبـ َ
ـال َحدَّ َثنِــي َأ ُبــو َع ْمـ َـرةََ ،عـ ْن
ـن ال ُف َض ْيـ ِ َّ َّ
ـذا ِ ْ
قــال ݥَ ِ :
ـاب ال َكعبـ ِ
ـق بِح ْل َقـ ِ
ـال سـ ِ
ٍ
ُح َذ ْي َف ـ َة ْبـ ِ
ـة َبـ ِ
ـم ْع ُت َأ َبــا َذ ٍّر َي ُقـ ُ
ـة:
ـول ُ
َْ
ـو ُم َت َع ِّلـ ٌ َ
وهـ َ
ـن ُأ َس ـ ْيدَ ،قـ َ َ
َأ َنــا جنْــدَ ب بـن جنَــاد َة َلِـن َعر َفنِــي و َأ َنــا َأبــو َذر َلِـن َل يع ِر ْفنِــي ،إِ ِّن سـ ِ
ـم ْع ُت َر ُسـ َ
ـول
ُ ْ ُ ُ َ
ُ
ُ ٍّ ْ ْ َ ْ
ْ َ
َ
ـة َفهــو ِف ال َّثالِ َثـ ِ
ِ ِ
ِ
ـة ِم ـ ْن ِشــي َع ِة الدَّ َّجـ ِ
ول ِ
اهللِ ݕ َي ُقـ ُ
ـال
وف ال َّثان َيـ ُ َ
ـولَ :م ـ ْن َقا َت َلنــي ِف األُ َ ٰ
ـوح ِف ُلـ ِ
ـة ِم ْثـ ُـل سـ ِ
ـذ ِه األُمـ ِ
ـل بيتِــي ِف هـ ِ
ـة ال َب ْحـ ِ
ـفين َِة ُنـ ٍ
ـر َمـ ْن َر ِك َب َهــا ن ََجــا
َ
إِ َّنـ َـا َم َثـ ُـل َأ ْهـ ِ َ ْ
َّ
َ
َّ
ـف َعن َْهــا َغـ ِ
و َمـ ْن َ َ
ـت!)(.)2
ت َّلـ َ
ـر َقَ ،أ َل َهـ ْـل َب َّل ْغـ ُ
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املقام األول :بيان سند احلديث:

قولــه  -وهبــذا األســناد  -إشــارة إ ٰىل األســناد يف الروايــة الســابقة والتــي جــاء

فيهــا( :محدويــه وإبراهيــم ابنــا نصــر ،قــاال حدثنــا أيــوب بــن نــوح عــن صفــوان بــن

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

ـى عــن عاصــم بــن محيــد احلنفــي عــن فضيــل الرســان.)...
حييـ ٰ
وسند احلديث فيه عدة رجال نرتمجهم إمجاالً:

 - 1محدويــه بــن نصــر :فهــو محدويــه بــن نصــر الشــاهي ،وهــو ثقــة بــا ريــب

ومــن املســتقيمني علـ ًا وعمـاً ،و َّثقــه الطــويس يف رجالــه قائـاً( :محدويــه بــن نصــر
ـى أبــا احلســن ،عديــم
بــن شــاهي ،ســمع يعقــوب بــن يزيــدٰ ،
ـايش ،يكنـ ٰ
روى عــن الع ّيـ ّ

النظــر يف زمانــه ،كثــر العلــم والروايــة ،ثقــة ،حســن املذهــب)(.)1

 - 2إبراهيــم بــن نصــر :فهــو ثقــة بــا ريــب كأخيــه محدويــه ،قــال عنــه الشــيخ:

(ثقــة مأمــون كثــر الروايــة)(.)2

 - 3أيــوب بــن نــوح :فهــو أيــوب بــن نــوح بــن دراج الثقــة الــورع ،وثقــه الشــيخ

النجــايش قائــاً( :أبــو احلســن كان وكيــ ً
ا أليب احلســن وأيب حممــد ݟ ،عظيــم

املنزلــة عندمهــا ،مأمونـ ًا ،وكان شــديد الــورع ،كثــر العبــادة ،ثقــة يف رواياتــه ،وأبــوه

نــوح بــن دراج كان قاضيــ ًا بالكوفــة ،وكان صحيــح االعتقــاد ،وأخــوه مجيــل بــن
دراج)(.)3

ـى :فهــو فــوق التوثيــق جاللــة وقــدر ًا ،وهــو صفــوان بــن
 - 4صفــوان بــن حييـ ٰ

حييــى البجــي بيــاع الســابري  -والســابري هــو نــوع مــن القــاش الفاخــر مثــل
ٰ
ـى أبــو حممــد البجــي بيــاع
احلريــر الناعــم  .-و ّثقــه النجــايش فقــال( :صفــوان بــن حييـ ٰ

وروى هــو عــن
روى أبــوه عــن أيب عبــد اهلل ݠ،
ٰ
الســابري،كويف ،ثقــة ثقــة ،عــنٰ .
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 .1رجال الطويس :ص.421
 .2املصدر.407 :

 .3رجال النجايش :ص.102

الرضــا ݠ ،وكانــت لــه عنــده منزلــة رشيفــة .ذكــره الكــي يف رجــال أيب احلســن

موســى ݠ.)1()...
ٰ

وو َّثقــه الشــيخ الطــويس يف الفهرســت قائــاً( :أوثــق أهــل زمانــه عنــد أهــل

احلديــث وأعبدهــم.)2()...

عــى وثاقتــه
كــا و َّثقــه يف رجالــه وذكــر الكــي روايــات مادحــة لــه تــدل
ٰ

وجاللتــه.

عــى ذلــك ،حيــث و َّثقــه
 - 5عاصــم بــن محيــد :فهــو ثقــة بــا ريــب ون ّ
ُــص ٰ

النجــايش رصحيــ ًا حيــث قــال( :عاصــم بــن محيــد احلنــاط احلنفــي أبــو الفضــل،
روى عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،لــه كتــاب)(.)3
مــو ٰىل ،كــويف ،ثقــة ،عــن ،صــدوقٰ ،

 - 6الفضيــل الرســان :وهــو الفضيــل بــن الزبــر الرســان ،مــن رجــال اإلمامــن

عــى
الباقــر والصــادق ݟ ،وقيــل بمجهوليتــه واألصــح حســنه ،بــل وثاقتــه
ٰ
التحقيــق لقرائــن عديــدة منهــا:
األوىل :مــا روي فيــه مــن أن اإلمــام الصــادق ݠ أدخلــه جــوف
القرينــة
ٰ

ـى
بيتــه وخصــه بــكالم ال يقــال ّإل للثقــات عــادة ملــا فيــه مــن خطــورة أمنيــة عـ ٰ
اإلمــام ݠ ،وهــذا يكشــف عــن قربــه لإلمــام ݠ .ففــي الروايــة :دخلــت
عمــي زيــد» ،قلــت :جعلــت فــداك ،قــال« :رمحــه
فقــال يل« :يــا فضيــل قتــل ّ
اهلل ،أمــا إنــه كان مؤمن ـ ًا ،وكان عارف ـ ًا ،وكان عامل ـ ًا ،وكان صدوق ـ ًا( ،)4أ ّمــا إنــه

ـوىف ،أ ّمــا إنــه لــو ملــك لعــرف كيــف يضعهــا»(.)5
لــو ظفــر لـ ٰ
 .1رجال النجايش  -النجايش :ص.524/ 197
 .2الفهرست ،الشيخ الطويس :ص.1/ 145
 .3رجال النجايش :ص.301
 .4يف املصدر :صادق ًا.

 .5عدة الرجال :ج ،1ص.442
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ـى أيب عبــد اهلل ݠ بعــد مــا قتــل زيــد بــن عــي ،فأدخلــت بيتـ ًا جــوف بيــت،
عـ ٰ
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ـى هــذا اخلــر قائـاً :وهــو خــر رشيــف
ويف خامتــة املســتدرك( :وعلــق الكــي عـ ٰ

يـ ّ
ـى إمام ّيتــه ،وورعــه ،وتقــواه ،واختصاصــه بــه ݠ ،وعطوفتــه عليــه)(.)1
ـدل عـ ٰ

القرينــة الثانيــة :أنــه مــن مجلــة اخلارجــن مــع زيــد الشــهيد وقــد ترحــم اإلمــام

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

ـى مــن قتــل معــه.
الصــادق ݠ عـ ٰ

قــال املحقــق املامقــاين :يف ترمجــة زيــد  -أيضــ ًا ّ -
أن مــن مجلــة اخلارجــن معــه

الرســان ،وأ ّنــه قتــل س ـتّة نفــرّ ،
وأن الصــادق ݠ قــال لــه« :لع ّلــك كنــت
الفضيــل ّ

شــاك ًا يف قتلهــم؟» فقــال :لــو كنــت شــاك ًا ملــا قتلتهــم ،فقــال« :أرشكنــي اهلل يف تلــك
عمــي زيــد ًا».
الدمــاء» ،ثـ ّ
ـم قــال« :رحــم اهلل ّ

القرينــة الثالثــة :روايتــه للروايــات التــي فيهــا والء آلل البيــت ݜ وبيــان لقضيــة
ـاب ال َغيبـ ِ
ِ
ِ
ـة بإســناد
ـم النُّ ْعـ َـا ِ ُّن ِف ك َتـ ِ ْ َ
اإلمــام املهــدي ¨ ،منهــا روايــة ُم َ َّمــدُ ْبـ ُن إِ ْب َراهيـ َ
ـالِ :
ـل الرسـ ِ
حـ َـز َة ال ُّثـ َـا ِ ِّل َع ـ ْن َأ ِب َج ْع َفـ ٍ
ـر ݠ َقـ َ
«م ـ َن ا َمل ْح ُتــو ِم
ـان َع ـ ْن َأ ِب َ ْ
عــن ُف َض ْيـ ٍ َّ َّ
ـولَ :ل ِقــي اهللَ وهــو بِـ ِ
ا َّلـ ِ
ـك فِيـ َـا َأ ُقـ ُ
ـذي َل َت ْب ِديـ َـل َلـ ُه ِعنْــدَ اهللِ ِق َيــا ُم َق ِائ ِمنَــاَ -ف َمـ ْن َشـ َّ
ـه
ُ َ
َ
كَافِــر و َلـه ج ِ
احــدٌ ».
ُ َ
ٌ

كــرى وثاقــة مــن ورد يف
عــى
القرينــة الرابعــة :ورد يف كامــل الزيــارات بنــاء
ٰ
ٰ

ـى عليــه مجلــة مــن األعــام منهــم الســيد اخلوئــي ݞ يف أكثــر حياتــه
إســناده كــا بنـ ٰ

العلميــة.

ـرى وثاقة مــن ورد يف إســناده
ـى كـ ٰ
القرينــة اخلامســة :ورد يف تفســر القمــي بنــاء عـ ٰ

عىل ذلــك الســيد اخلوئــي ݞ.
كــا بنـ ٰ
ـى ٰ

ـمى بـــ(زاذان)
 - 7أبــو عمــر أو أبــو عمــرة :أبــو عمــر أو أبــو عمرة الفــاريس املسـ ٰ
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ـاص ّإل أن القول بحســنه،
مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن ݠ ،فلــم يــرد فيــه توثيـ ٌ
ـق خـ ٌ
بــل بوثاقتــه هــو الصحيــح لعــدة قرائن:
 .1ج ،8ص.305

األوىل :أنــه مــن خــواص أمــر املؤمنــن ݠ كــا نقــل ذلــك العالمــة يف اخلالصــة
ٰ

عــن الربقــي(.)1

الثانية :رواية كتاب اخلرائج واجلرائح:

روى ســعد اخل ّفــاف عــن زاذان أيب عمــرو ،قــال :قلــت لــه :يــا زاذان ،إ ّنــك لتقرأ
ٰ

ـم قــالّ :
إن أمــر املؤمنــن ݠ
فتبســم ثـ ّ
ـى مــن قــرأت؟ ّ
القــرآن فتحســن قراءتــه ،فعـ ٰ
ـر يب وأنــا أنشــد الشــعر ،وكان يل خلــق حســن فأعجبــه صــويت ،فقــال« :يــا زاذان
مـ ّ

فهــا بالقــرآن»؟ قلــت :يــا أمــر املؤمنــن وكيــف يل بالقــرآن ،فــو اهلل مــا أقــرأ منــه

ّإل بقــدر مــا أصـ ّ
ـي بــه ،قــال« :فــادن منّــي» ،فدنــوت منــه ،فتك ّلــم يف أذين بــكالم
ـم قــال :افتــح فــاك ،فتفــل يف يف ،فــو اهلل مــا
مــا عرفتــه وال علمــت مــا يقــول ،ثـ ّ
ّــى حفظــت القــرآن بإعرابــه ومهــزه ،ومــا احتجــت
زالــت قدمــي مــن عنــده حت ٰ

ـى
أن أســأل عنــه أحــد ًا بعــد موقفــي ذلــك ،قــال ســعد :فقصصــت قصــة زاذان عـ ٰ
أيب جعفــر ݠ ،قــال« :صــدق زاذانّ ،
إن أمــر املؤمنــن ݠ دعــا لــزاذان باالســم
األعظــم الــذي ال يــرد»(.)2

عــى احلســن ،بــل الوثاقــة ،وأنــه صاحــب منزلــة
ويف الروايــة داللــة واضحــة
ٰ

الثالثــة :الروايــات واألحــداث التــي رويــت عنــه وشــهوده حــرب صفــن،

ـى يــد اخلــوارج ،وقــول اإلمــام لــه إنــه الــر املســلم
ـى حــب عــي ݠ عـ ٰ
وشــهادته عـ ٰ
وغريهــا مــن القرائــن.

 - 8حذيفــة بــن أســيد :قــال الشــيخ يف رجالــه :حذيفــة بــن أســيد الغفــاري ،أبــو

ـي ݕ ،وهــو ابــن أم ّيــة.
رسحيــة ،صاحــب النبـ ّ
 .1نقد الرجال للتفريش :ج ،2ص.251

 .2اخلرائج واجلرائح  ،30/195 :1وما ذكر عن اخلرائج حاشية من املصنّف يف النسخ اخلط ّية.
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جليلــة وأهــل لــأرسار.
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ويف الكــي بالطريــق املذكــور يف حجــر بــن زائــدةّ :
أن حذيفــة بــن أســيد مــن

حواريــي احلســن ݠ(.)1

وروى الصــدوق بأســناده ،عــن أيب الطفيــل عامــر بــن واثلــة ،عنــه قــال :قــال
ٰ

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

رســول اهلل ݕ« :يــا حذيفــةّ ،
إن حجــة اهلل عليكــم (عليــك) بعــدي عيل بــن أيب طالب
الكفــر بــه كفــر بــاهلل ،والــرك بــه رشك بــاهلل ،والشــك بــه شــك يف اهلل ،واإلحلــاد فيــه
إحلــاد يف اهلل ،واإلنــكار لــه إنــكار هلل ،واإليــان بــه إيــان بــاهلل ،ألنــه أخــو رســول
ـى التــي ال
اهلل ووصيــه وإمــام أمتــه وموالهــم ،وهــو حبــل اهلل املتــن وعروتــه الوثقـ ٰ

ـر ،يــا حذيفــة ال
انفصــام هلــا ،وســيهلك فيــه اثنــان وال ذنــب لــه :حمــب غــال ومقـ ّ

تفارقــن عليـ ًا فتفارقنــي ،وال ختالفــن عليـ ًا فتخالفنــيّ ،
إن عليـ ًا منــي وأنــا منــه ،مــن
أســخطه فقــد أســخطني ،ومــن أرضــاه فقــد أرضــاين»(.)2

عىل جاللته قدره ،فالصحيح وثاقة الرجل.
وغريها من الروايات الدالة ٰ

ذر ݥ ،وقيــل :جنــدب بــن
 - 9أبــو ذر :فهــو جنــدب بــن جنــادة الغفــاري أبــو ّ

الســكن ،وقيــل :اســمه بريــر بــن جنــادة ،مهاجــري ،مــات يف زمــن عثــان بالربــذة.
ـى درجــات العدالــة.
وهــو غنــي عــن التعريــف ،بــل هــو فــوق الوثاقــة ويف أعـ ٰ
نتيجة الرواية سند ًا:

عىل أقل التقادير.
إن الرواية صحيحة السند أو حسنة ٰ

املقام الثاين :رشح داللة احلديث:

قال املحقق الداماد يف التعليقة يف رشح هذا احلديث:

(قولــه ݕَ :مـ ْن قاتلنــي يف األو ٰىل والثانيــة وهــو يف الثالثــة من شــيعة الدجــال)،...
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يعنــي بالطبقــة األو ٰىل مــن بــارزه ݕ باملقاتلــة يف زمانــه ،وبالطبقــة الثانيــة مــن قاتــل
الكش.20/9 :
 .1رجال ّ

 .2أمايل الصدوق :جملس .36

عليــ ًا ݠ بعــده ݕ .لقولــه ݕ لعــي ݠ« :يــا عــي حربــك حــريب» ،ولقولــه:

ـى تنزيلــه»( ،)1وعنــي بــه
ـى تأويــل القــرآن كــا قاتلــت أنــا عـ ٰ
«منكــم مــن يقاتــل عـ ٰ
علي ـ ًا ،فمــن قاتــل علي ـ ًا ݠ فهــو كمــن بــارز النبــي ݕ باملقاتلــة.

وأ ّمــا مــن قاتلــه ݕ يف الطبقــة الثالثــة فهــم الذيــن يقاتلــون املهــدي مــن آل

حممــد ݜ يف آخــر الزمــان ،وهــم مــن شــيعة الدجــال ،ففــي الصحيفــة املكرمــة

الرضويــة بأســناده عــن أبيــه عــن آبائــه عــن عــي بــن أيب طالــب عليهــم صلــوات
اهلل وتســليامته :مــن قاتلنــا يف آخــر الزمــان فكأنــا قاتلنــا للدجــال .قــال األســتاذ أبــو

ـى الرضــا عمــن قاتلنــا يف آخــر الزمــان قــال:
القاســم الطائــي :ســألت عــي بــن موسـ ٰ
ـى بــن مريــم وهــو املهــدي ݠ).
مــن قاتــل صاحــب عيسـ ٰ

عىل أمري املؤمنني ݠ)(.)2
وقال يف البحار( :بيان :لعل املراد بالثانية اخلروج ٰ

أقــول :الروايــة تبــن االمتــداد الطبيعــي ملســرة النبــي ݕ يف احلــروب

اإلصالحيــة ضــد جبهــة الكفــر واالنحــراف املتمثلــة باحلــرب األو ٰىل معــه واحلــرب

الثانيــة مــع خليفتــه أمــر املؤمنــن ݠ واحلــرب الثالثــة مــع حفيــدة ويل األمــر ¨،
وأن املشــاركني بتلــك احلــروب أصحــاب مبــدأ واحــد وامتــداد واحــد وهــم شــيعة
كــا أن أصحــاب النبــي وأمــر املؤمنــن ݟ الذيــن قاتلــوا معهــا هــم أصحــاب

مبــدأ واحــد وأهنــم ســرجعون يقاتلــون مــع املهــدي ¨ شــيعة الدجــال كــا يظهــر
مــن بعــض الروايــات كــا ســيأيت يف ذيــل الــكالم.

 .1رواه مجاعــة مــن أعــام العامــة بطــرق خمتلفــة منهــم أمحــد بــن حنبــل يف مســنده 33/3 :ط ميمنيــة بمــر
والنســائي يف اخلصائــص40 :؛ واحلاكــم يف املســتدرك 122/3 :ط حيدرآبــاد الدكــن؛ وأبــو نعيــم يف حليــة

األوليــاء 67/1 :ط مــر والطــري يف ريــاض النــرة 191/2 :ط حممــد أمــن بمــر؛ وابــن كثــر يف البدايــة
والنهاية 217/6 :والسيوطي يف تاريخ اخللفاء 173 :وغريها مما يطول ذكرها.

 .2بحار األنوار (ط  -بريوت) :ج ،22ص.408
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الدجــال وأهنــم ســرجعون يقاتلــون معــه اإلمــام املهــدي ¨.
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ومــن املعلــوم أن الدجــال هــو أبــرز اجلهــات التــي تقاتــل اإلمــام املهــدي ¨

بغــض النظــر عــن كونــه شــخص ًا أو حركــة أو حزبــ ًا أو دولــة أو حتالفــ ًا دوليــ ًا.
اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

فالروايــات تبــن أن هنــاك أناسـ ًا يرجعــون ملقاتلــة اإلمــام املهــدي ¨ ألهنــم مــن

شــيعة الدجــال وهــم فئــات مــن النــاس كانــت تؤمــن بعقائــد فاســدة معاديــة ملنهــج
النبــي األعظــم ݕ ومنهــج أمــر املؤمنــن ݠ ،وأهنــا قاتلتهــم أو رضيــت بأفعــال
رىض بفعلهــم أو أهنــم كانــوا
أعدائهــم كــا يف الناكثــن والقاســطني واملارقــن ،ومــن
ٰ

ـى أهــل البيــت وهــذا مــا أشــارت لــه مجلــة مــن الروايــات.
يكذبــون عـ ٰ
ومن هذه الروايات:

ان َعـن َأ ِب َعبـ ِ
 - 1روى الربقــي بســند عــن ُمَمـ ِ
ـد ْبـ ِ
ـالَ « :قـ َ
ـد اهللِ ݠ َقـ َ
ـال
ْ
ـن َمـ ْـر َو َ ْ
ٰ
َّ
ـت بع َثـه اهللُ ي ِ
ِ
ود ّيـ ًاِ ،قيـ َـلَ :يــا َر ُسـ َ
َر ُسـ ُ
ـول اهللِ ،وإِ ْن
ـول اهللِ ݕَ :مـ ْن َأ ْب َغ َضنَــا َأ ْهـ َـل ال َب ْيـ َ َ ُ َ ُ
ـن َع ـن س ـ ْف ِك د ِمـ ِ
ـن الك َِل َم َتـ ْ ِ
ـب ِ َبا َتـ ْ ِ
ـها َدت ْ ِ
َشـ ِ
َي؟ َقـ َ
ـهدَ َّ
ـه َأ ْو
الشـ َ
احت ََجـ َ
ـم ،إِ َّنـ َـا ْ
َ
ْ َ
ـالَ :ن َعـ ْ
ِ
ـت بع َث ـه اهللُ ي ِ
ِ
ـؤ ِّد َي ِ
ـم َقـ َ
ود ّي ـ ًا،
ُيـ َ
اجل ْز َي ـ َة ُ
وهـ َ
ـو َصاغـ ٌـرُ ،ثـ َّ
ـالَ :م ـ ْن َأ ْب َغ َضنَــا َأ ْهـ َـل ال َب ْيـ َ َ ُ َ ُ
ـال آم ـن بِـ ِ
ـول اهللِ؟ َقـ َ
ـف َيــا َر ُسـ َ
ـه»(.)1
ِقيـ َـل :و َك ْيـ َ
ـال :إِ ْن َأ ْد َر َك الدَّ َّجـ َ َ َ
ـال جابِــر :وسـ ِ
ـولَ « :مــا ِمـ ْن كَافِـ ٍ
ـم ْع ُت ُه َي ُقـ ُ
ـر ُيــدْ ِر ُك
 - 2يف األصــول الســتة عــر َقـ َ َ ٌ َ
ـال إِ َّل آمـن بِـ ِ
ول يدْ ِر ْكـه آمـن بِـ ِ
ـه ِف َقـ ْ ِ
ـر ِه ،و َمــا ِمـ ْن ُم ْؤ ِمـ ٍ
الدَّ َّجـ َ
ـن ُيــدْ ِر ُك
ـه ،وإِ ْن َمـ َ
َ َ
ُ َ َ
ـات َ ْ ُ
ـات َقبـ َـل َأ ْن يدْ ِر َكـه َك َفــر بِـ ِ
ِ
ـه ِف َقـ ْ ِ
الدَّ َّجـ َ
ـن َع ْينَـ ِ
ـي
ـر ِه ،وإِ َّن َبـ ْ َ
ـال إِ َّل َك َفـ َـر بِــه( ،)2وإِ ْن َمـ َ ْ
ُ
ُ َ
الدَّ َّجـ ِ
ـوب :كَافِـ ٌـر َي ْع ِر ُفـ ُه ك ُُّل ُم ْؤ ِمـ ٍ
ـن»(.)3
ـال َم ْك ُتـ ٌ
وكذلــك ب َّينــت الروايــات أن بعــض مــن يقاتــل شــيعة الدجــال هــم مــن قاتــل

الناكثــن واملارقــن مــع أمــر املؤمنــن ݠ ،وأهنــم ســرجعون يقاتلــون بجانــب

اإلمــام املهــدي ¨ كــا قاتلــوا بجانــب أمــر املؤمنــن ݠ ،وأن رجوعهــم كرجــوع
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مــن قاتــل أمــر املؤمنــن فإنــه ســرجع يقاتــل املهــدي ¨ مــع الدجــال.
 .1املحاسن (للربقي) :ج ،1ص.90
 .2يف (س) و(هـ)ّ :
(إل وكفر به).

 .3األصول الستة عرش (ط  -دار احلديث) :ص.222

روى الشــيخ املفيــد يف الكافئــة بســنده عــن األجلــح عــن عمــران ،قــال:
فقــد ٰ

قــال حذيفــة( :مــن أراد منكــم أن يقاتــل شــيعة الدجــال فليقاتــل أهــل الناكثــن
وأهــل النهــروان)(.)1

املورد الثاين:

ـى بــن عبيــد ،قــال:
حدثنــي محدويــه بــن نصــر ،قــال :حدثنــا حممــد بــن عيسـ ٰ

حدثنــي يونــس بــن عبــد الرمحــن ،عــن عبــد اهلل بــن زرارة ،وحممــد بــن قولويــه
واحلســن بــن احلســن؛ قــاال :حدثنــا ســعد بــن عبــد اهلل ،قــال :حدثنــي هــارون بــن

 .1الكافئة يف إبطال توبة اخلاطئة :ص.43
 .2لعله منكم.

 .3مل تستقيموا -خ.
 .4حمرف -خ.

 .5رجــال الكــي ،139 :مل أجــد هــذه الروايــة يف املصــادر احلديثيــة القديمــة كالكتــب األربعــة وكل مــن نقــل
الروايــة مــن املتأخريــن فقــد نقلهــا عــن الكــي.
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احلســن بــن حمبــوب ،عــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن زرارة وابنيه احلســن واحلســن ،عن
عبــد اهلل بــن زرارة ،قــال :قــال يل أبــو عبــد اهلل ݠَ « :ع َلي ُكــم بِالتَّسـ ِ
ـلي ِم والـ َّـر ِّد إِ َل ْينَــا
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
وانْتِ َظـ ِ
ـم ُم َت َك ِّل ُمنَــا
ـم ،و َلـ ْ
ـو َقــدْ َقــا َم َقائ ُمنَــا و َت َك َّلـ َ
ـار َأ ْم ِر َنــا و َأ ْم ِر ُكـ ْ
ـم و َف َرجنَــا و َف َرج ُكـ ْ
ِ
ِ
وش ِائـ ِع الدِّ يـ ِ
ـن واألَ ْحـكَا ِم وال َف َر ِائـ ِ
ـض َكـ َـا َأن َْز َلـ ُه
اسـت َْأن َ
َف بِ ُكـ ْ
ـم ْ
ُثـ َّ
ـم َت ْعليـ َ
ـم ال ُقـ ْـرآن َ َ
ـد ݕ َلَ ْن َكــر َأهـ ُـل البص ِائـ ِ ِ
ِ
ـى ُمَمـ ٍ
ـم(َ )2ذلِـ َ
ـم
َ ْ
ـك ال َيـ ْ
َ َ
ـر في ُكـ ْ
ـو َم إِ ْن ـكَار ًا َشــديد ًاُ ،ثـ َّ
اهلل َعـ َ ٰ َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
()3
ــى ِد ِ
ُــم،
الســ ْيف َف ْ
يــن اهلل و َط ِريقــه إِ َّل مــ ْن َ ْتــت َحــدِّ َّ
ــو َق ِر َقابِك ْ
َل ْ ت َْســتَق ُ
يموا َع َ ٰ
إِ َّن النَّــاس بعــدَ نَبِــي اهلل ݠ ر ِكــب اهلل بِ ِ
ــه ُســنَّ َة َمــ ْن ك َ
ــروا و َبدَّ ُلــوا
َ َْ
َ َ
ِّ
َان َق ْب َلك ْ
ُــم َف َغ َّ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
وزا ُدوا ِف ِديـ ِ
ـو
وح َّر ُفــوا َ
ـو َم إِ َّل ُ
َ
وهـ َ
ـاس ال َيـ ْ
ـن اهلل و َن َق ُصــوا منْـ ُهَ ،فـ َـا مـ ْن َشء َع َل ْيــه النَّـ ُ
ِ
ـه الوحـ ِ ِ ِ
()4
ُمن َْحـ ِ
ـك اهلل ِمـ ْن َح ْيـ ُ
حـ َ
ـى
ـر ٌ
ـب َر ِ َ
ـي مـ ْن عنْــد اهللَ ،ف َأ ِجـ ْ
ـث تُدْ َعـ ٰ
ف َعـ َّـا َنـ َـز َل بِـ َ ْ ُ
ف بِ ُكـ ِ
إِ َ ٰل َح ْيـ ُ
اســتِ ْئنَاف ًا.)5(»...
ت َم ـ ْن َي ْس ـت َْأنِ ُ
ـى َيـ ْـأ ِ َ
ـىَ ،ح َّتـ ٰ
ـث تُدْ َعـ ٰ
ـم د ْي ـ َن اهلل ْ
ْ

137

الرشح:

الكالم يف مقامني:

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

األول :بيان سند الرواية:

وفيه طريقان بحسب الظاهر:

الطريق األول :وفيه مجاعة...

مر الكالم بوثاقته يف الرواية األو ٰىل.
 - 1محدويه :فقد َّ

ـى بــن عبيــد :وقــع الــكالم يف وثاقــة ابــن عبيــد الــذي ذكــره
 - 2حممــد بــن عيسـ ٰ

علــاء الرجــال بألقــاب هــي اليونــي واليقطينــي والعبيــدي ،فقــد ذهــب الشــيخ
النجــايش يف رجالــه( )1إ ٰىل وثاقتــه فقــال( :جليــل يف( )2أصحابنــا ثقــة ،عــن ،كثــر
ـى تضعيفــه يف
الروايــة ،حســن التصانيــف ،)...ولكــن أرص الشــيخ الطــويس ݥ عـ ٰ

()3
ـى بــن عبيــد اليقطينــي،
كتبــه ،فذكــر يف الفهرســت تضعيفــه قائـاً( :حممــد بــن عيسـ ٰ

ضعيــف ،اســتثناه أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن بابويــه مــن رجــال نــوادر احلكمــة،
وقــال :ال أروي مــا خيتــص برواياتــه ،وقيــل إنــه كان يذهــب مذهــب الغــاة) .وذكره

أيضـ ًا يف رجالــه ثــاث مــرات حكــم يف إحداهــا بضعفــه وأمهلــه يف مورديــن ،فقــال

ـى
يف رجــال اإلمــام اهلــادي ݠ( :حممــد بــن عيسـ ٰ
ـى اليقطينــي ،يونــي ،ضعيــف عـ ٰ
قــول القميــن)( .)4وذكــره مهمـ ً
ا يف رجــال اإلمــام الرضــا واإلمــام العســكري ݟ.
()5
ـى بــن عبيــد فهــو
كــا ضعفــه يف مــوارد مــن االســتبصار فقــال( :حممــد بــن عيسـ ٰ

ضعيــف.)...

 .1ص 333ط مؤسسة النرش اإلسالمي.
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 .2من.

 .3ص 216ط دار الفقاهة.

 .4رجال الطويس :ص.401
 .5ج ،3ص.568

فــإذا تعــارض القــوالن تســاقطا ،ولكــن ذهــب أكثــر املحققــن إ ٰىل ترجيــح قــول

النجــايش يف احلكــم بوثاقــة ابــن عبيــد ،وذلــك ألن الشــيخ الطــويس ض َّعــف الرجــل

ـى اســتثناء ابــن الوليــد البــن عبيــد مــن رجــال نــوادر احلكمــة وقــد تبــع ابــن
بنــا ًء عـ ٰ

ـى ذلــك الشــيخ الصــدوق ݥ.
الوليــد عـ ٰ

والظاهــر أهنــا مل يناقشــا يف ابــن عبيــد نفســه ،بــل ناقشــا يف روايتــه التــي يروهيــا

عــن يونــس بإســناد منقطــع ،أو فيــا ينفــرد برواياتــه عــن يونــس ،أ ّمــا غــر ذلــك
فلــم يظهــر من ابــن الوليــد والصــدوق تــرك العمــل مطلقـ ًا برواياتــه ،إذ إن الصدوق
روى عنــه يف املشــيخة أكثــر مــن ثالثــن موضعـ ًا فيــا لــو كانــت الروايــات عــن غــر
ٰ
يونــس .ومــا فهمــه الشــيخ الطــويس مــن عبــارات ابــن الوليــد والصــدوق غــر

ســديد ،بــل يمكــن القــول :إن ابــن الوليــد كان يف مقــام نقــد روايــات ابــن عبيــد ال
نقــد نفــس الــراوي.

()1
ـى
لــذا ذهــب الســيد اخلوئــي يف معجــم رجــال احلديــث إ ٰىل توثيقــه وتبعــه عـ ٰ
ذلــك بعــض املعارصيــن منهــم :الشــيخ األســتاذ هــادي آل رايض يف حمــر درس

ـى.
مخــس العــروة الوثقـ ٰ

فام ذهبوا إليه وجيه إذ إن الرجل جليل القدر ،ثقة ،عني ،كام عرب النجايش.

 - 3يونس بن عبد الرمحن فهو ثقة ،وذلك:

ـى ݠ ،مو ٰىل
 - 1وثقــه الطــويس رصحيـ ًا قائـاً( :مــن أصحــاب أيب احلســن موسـ ٰ

عــي بــن يقطــن ،طعــن عليــه القميــون ،وهو عنــدي ثقــة)(.)2

روى عبــد
 - 2وردت روايــات يف حقــه متدحــه مدح ـ ًا يســاوق التوثيــق ،منهــاٰ :

 .1ج ،17ص.117

 .2رجال الطويس  -الشيخ الطويس :ص.)2( 5478 / 368

الشيخ حممد رضا الساعدي

فالتحقيق :أن العبيدي ثقة.
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العزيــز ابــن املهتــدي ،قــال :ســألت الرضــا ݠ عمــن أخــذ معــامل دينــي؟ فقــال:

«خــذ عــن يونــس بــن عبــد الرمحــن»(.)1

وغري ذلك من وجوه توثيقه مذكورة يف حملها من كتب الرجال.

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

فال إشكال يف جاللته ووثاقته.
 - 4أ ّما عبد اهلل بن زرارة:

روى عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،ثقــة ،لــه
وثقــه النجــايش رصحي ـ ًا ،فقــال( :الشــيباين ٰ

كتــاب يرويــه عــي بــن النعــان)(.)2
الطريق الثاين:

 - 1حممــد بــن قولويــه فهــو ثقــة كــا يظهــر مــن النجــايش ،وذكــره الشــيخ بــا

قــدح ،وهــو والــد جعفــر بــن قولويــه صاحــب كامــل الزيــارات ،وقــد أكثــر عنــه
الروايــة ابنــه ،ووثقــه العالمــة يف اخلالصــة ،ورصح مجلــة مــن األعــام بوثاقتــه

كصاحــب املــدارك واملعــامل والوجيــزة.

 - 2احلســن بــن احلســن فهــو جمهــول احلــال ،وال يــر يف املقــام لكفايــة وثاقــة

أحــد الثالثــة يف املقــام.

فالطريق األول :تام بال ريب.

 - 3ســعد بــن عبــد اهلل :فهــو مــن أجــاء أصحابنــا وعيوهنــم وثقــه النجــايش

والطــويس بــا مزيــد عليــه ،وقــع يف أكثــر مــن  1140مــورد ًا يف الكتــب األربعــة

فقــط.

 - 4هــارون بــن احلســن بــن حمبــوب :فهــو ثقــة بــا ريــب وثقــه النجــايش قائـاً:

140

روى عــن أبيــه.
ثقــة صــدوق ٰ

 .1رجال الكيش  -الطويس :ج ،2ص.779

 .2كام ورد يف كامل الزيارات :باب ،53ح.1

روى عنــه يف كامــل
 - 5حممــد بــن عبــد اهلل بــن زرارة :فهــو ثقــة بــا ريــب ،فقــد ٰ

الزيــارات ونقــل النجــايش يف ترمجــة احلســن بــن عــي بــن فضــال قــول ابــن الريــان:

(وكان واهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن زرارة أصــدق عنــدي هلجــة مــن أمحــد بن احلســن،
فإنــه رجــل فاضــل ديــن) ،وعــي بــن الريــان ثقــة والطريــق تــام.
وو َّثقه املجلسيان يف الروضة والوجيزة.

 - 6ابنــاه (احلســن واحلســن) فهــا جمهــوال احلــال وال يــر بالســند لتامميــة

أبيهــا.

 - 7عبد اهلل بن زرارة فقد مرت ترمجته.

فالطريق الثاين تام أيض ًا.
الثاين رشح املتن:

الروايــة تبــن جمموعــة مــن احلقائــق التــي تكــون يف زمن اإلمــام املهــدي ¨ ،وأنه

ـن حقائــق القــرآن والســنة بــا حتريــف وتزييف كــا فعــل املحرفون.
إذا ظهــر يبـ ِّ
املورد الثالث:

قــال :حدثنــا عــي بــن أمحــد ،قــال :حدثنــي عــي بــن ســليامن ،قــال :حدثنــي احلســن
بــن عــي بــن فضــال ،عــن عــي بــن حســان ،عــن املفضــل بــن عمــر اجلعفــي ،قــال:

ســألت أبــا عبــد اهلل ݠ عــن تفســر جابــر ،فقــال« :ال حتــدث بــه الســفلة فيذيعونــه،
أمــا تقــرأ يف كتــاب اهلل َ ﴿ فــإِذا ن ُِقـ َـر ِف النَّا ُقـ ِ
ـور﴾ [املدثــر ،]8 :إن منــا إمام ًا مســترت ًا
فــإذا أراد اهلل إظهــار أمــره نكــت يف قلبــه ،فظهــر فقــام بأمــر اهلل»(.)1

 .1رجال الكيش ...ورواه عنه يف البحار.

وللحديث أسناد ُأخر مع اختالف يسري يف ذيل الرواية:ݛ

الشيخ حممد رضا الساعدي

عــن آدم بــن حممــد البلخــي ،قــال :حدثنــا عــي بــن احلســن بــن هــارون الدقــاق،
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الرشح:

والكالم فيه يف مقامني:

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

املقام األول :بيان سند احلديث:
وفيه عدة رجال:

ـى تضعيفــه كالعالمــة ،وابــن داوود
 - 1آدم بــن حممــد البلخــي :أكثــر األعــام عـ ٰ

وصاحــب الوجيــزة ،وقيــل إنــه يقــول بالتفويــض ،كــا ذكــر الشــيخ الطــويس فهــو

جمهــول احلــال.

 - 2عيل بن احلسن بن هارون :جمهول احلال.
 - 3عيل بن أمحد :فهو جمهول احلال.

 - 4عيل بن سليامن :فهو مهمل يف كتب الرجال.

 - 5احلســن بــن عــي بــن فضــال :واقفــي ثقــة بــا إشــكال ،وردت بحقــه

التوثيقــات اخلاصــة والعامــة ،منهــا:

وثقــه الطــويس يف رجالــه قائــاً( :احلســن بــن عــي بــن فضــال ،مــو ٰىل لتيــم

الربــاب ،كــويف ،ثقــة).

ووثقــه يف الفهرســت وبـ ّـن عقيدتــه( :احلســن بــن عــي بــن فضــال ،كان فطحي ـ ًا
ـر ِ
احل ْمـ َ ِ
ݚيف كتــاب اإلمامــة والتبــرة مــن احلــرة؛ النــص ص 123عــن َع ْبــدُ اهلل ْبـ ُن َج ْع َفـ ٍ
ـر ُّيَ ،قـ َ
ـالَ :حدَّ َثنَــا
ـن ال َق ِ
انَ ،عـن َعبـ ِ
حل َسـ ْ ِ
ـل ْبـ ِ
اسـ ِمَ ،عـ ِ
ـد اهلل ْبـ ِ
ـى ْبـ ِ
ـن ْبـ ِ
ـن َأ ِب اخلَ َّطـ ِ
ـن ا ُمل َف َّضـ ِ
ـن َسـ ْعدَ َ
ـن
ْ ْ
وسـ ٰ
ـابَ ،عـ ْن ُم َ
ُم ََّمــدُ ْبـ ُن ا ُ

تــدِّ ْ ِ
ـألت َأبــا َعبـ ِ
ـد اهلل ݠ َعـ ْن َت ْف ِسـ ِ
ـر َجابِـ ٍ
ـالَ :
ـر؟ َف َقـ َ
ع َُمـ َـرَ ،قـ َ
السـ َّف َلَ ،ف ُي ِذي ُعــو ُهَ ،أ َمــا َت ْقـ َـر ُأ
«ل ُ َ
ـالَ :سـ ُ َ ْ
ث بِــه ُّ
ـت ِف َق ْلبِـ ِ
ِ
ِ
ـاب اهلل َ ﴿ :فــإِذا ن ُِقـ َـر ِف النَّا ُقـ ِ
ـار َأ ْمـ ِ
ِف ِك َتـ ِ
ـه
ـر ِه َن َكـ َ
ـور﴾ إِ َّن منَّــا إِ َمامـ ًا ُم ْسـتَت ًاَ ،فــإِ َذا َأ َرا َد اهلل  إِ ْظ َهـ َ
ُن ْك َت ـ ًةَ ،ف َظ َهـ َـر و َأ َمـ َـر بِ َأ ْمـ ِ
ـر اهلل .»
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ـوبَ ،قـ َ
ـالَ :حدَّ َثنَــا َأ ُبــو
ورواه النعــاين يف غيبتــه أيض ـ ًا :الغيبــة للنعــاين :النــص ص ،187عــن ُم ََّمــدُ ْب ـ ُن َي ْع ُقـ َ
ـن ال َق ِ
ـن َعـ ِـي َعـن َعبـ ِ
ِ
َعـ ِـي األَ ْشـع ِري َعـن ُم َمـ ِ
ـل ْبـ ِ
اسـ ِمَ ،عـ ِ
ـد اهلل ْبـ ِ
ـد ْبـ ِ
ـن ا ُمل َف َّضـ ِ
ـن َح َّسـ َ
ـن ع َُمـ َـر
ـان َعـ ْن ُم ََّمــد ْبـ ِ ٍّ ْ ْ
َ ُّ
ْ َّ
ٍّ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ـور﴾ َقـ َ
ـال« :إ َّن منَّــا إ َمامـ ًا ُم ْسـتَت ًا َفــإ َذا
َعـ ْن أب َع ْبــد اهلل ݠ أ َّنـ ُه ُســئ َل َعـ ْن َقـ ْ
ـول اهلل ﴿ فـ ِ
ـإذا ن ِقــر ِف انلاقـ ِ
ـت ِف َق ْلبِـ ِ
ِ
ـه َن ْك َت ـ ًة َف َظ َهـ َـر َف َقــا َم بِ َأ ْمـ ِ
ـار َأ ْمـ ِ
ـر اهلل .»
ـر ِه َن َكـ َ
َأ َرا َد اهلل َعــزَّ ذ ْكـ ُـر ُه إِ ْظ َهـ َ

يقــول بإمامــة عبــد اهلل بــن جعفــر ثــم رجــع إ ٰىل إمامــة أيب احلســن ݠ عنــد موتــه

ومــات ســنة أربــع وعرشيــن ومائتــن وهــو ابــن التيمــي بــن ربيعــة بــن بكــر مــو ٰىل
روى عــن الرضــا ݠ وكان خصيص ـ ًا بــه ،كان جليــل القــدر،
تيــم اهلل بــن تغلبــهٰ ،
عظيــم املنزلــة ،زاهــد ًا ورع ـ ًا ثقــة يف احلديــث ويف رواياتــه.)...
ونقل النجايش مدحه ،وقال :أعبد من رأينا أو سمعنا به(.)1

()2
ـرى وثاقــة كل مــن ورد فيــه فهــو
ـى كـ ٰ
كــا أنــه ورد يف تفســر القمــي بنــا ًء عـ ٰ

ثقــة.

ذكر بعض أنه من أصحاب اإلمجاع(.)3

وعليــه فرواياتــه تكــون موثقــة ،ألنــه ثقــة يف نفســه ،وليــس مــن االثنــي عرشيــة،

فــا توصــف رواياتــه بالصحــة.

 - 6عــي بــن حســان :فهــو مشــرك بــن اهلاشــمي الضعيــف  -إذ ضعفــه

النجــايش والكــي رصحي ـ ًا  -وبــن الواســطي الثقــة  -كــا وثقــه ابــن الغضائــري
ـى البــاس عنــه الطــويس  ،-وهــو هنــا الواســطي الثقــة ألن اهلاشــمي مل
والكــي ونفـ ٰ

يـ ِ
ـرو ّإل عــن عمــه عبــد الرمحــن بــن كثــر كــا رصح ابــن الشــيخ.
جــزم املجلــي األول بذلــك.

ولكــن يبعــد احتادمهــا ،وذلــك ألن الشــيخ النجــايش ذكرمهــا يف رجالــه بعنوانــن

ـى البــأس عــن الواســطي ،كــا أن أكثــر
مســتقلني ضعــف فيــه اهلاشــمي رصحيـ ًا ونفـ ٰ

ـى ذكــروا عنوانــن ال عنوانـ ًا واحــد ًا.
الرجاليــن القدامـ ٰ
 .1رجال النجايش  -النجايش :ص.72/ 34

 .2تفسري القمي  -عيل بن إبراهيم القمي :ج ،1ص.29،133
 .3رجال الكيش :ج ،2ص.1050/ 830
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وقيــل باحتادمهــا لروايــة الواســطي عــن عبــد الرمحــن بــن كثــر يف موضعــن ،كــا
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عــى األصــح ،وإن ورد فيــه ذم
 - 7املفضــل بــن عمــر اجلعفــي :فهــو ثقــة
ٰ

وتضعيــف ّإل أنــه ورد فيــه مــدح وتوثيــق ،وممــا ورد فيــه:

 - 1قــال النجــايش( :أبــو عبــد اهلل وقيــل أبــو حممــد ،اجلعفــي ،كــويف ،فاســد

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

املذهــب ،مضطــرب الروايــة ،ال يعبــأ بــه .وقيــل إنــه كان خطابي ـ ًا .وقــد ذكــرت لــه

مصنفــات ال يعــول عليهــا(.)1

 - 2قال ابن الغضائري( :ضعيف ،متهافت ،مرتفع القول ،خطايب)(.)2
روى الكيش روايات يف ذمه والرباءة منه(.)3
ٰ -3

هذا ما يستفاد منه التضعيفّ ،أما ما يفيد التوثيق فمنه:
 - 1ورد يف تفسري القمي يف كال القسمني(.)4

 - 2مــا ذكــره بســطام يف كتــاب طــب األئمــة ݜ( :كان بابــ ًا لإلمــام

الصــادق ݠ)( )5ولكــن ال طريــق لنــا لــه.

 - 3عــدّ ه الشــيخ املفيــد يف اإلرشــاد مــن شــيوخ أصحــاب أيب عبــد اهلل ݠ

وخاصتــه وبطانتــه وثقاتــه ومــن الفقهــاء الصاحلــن(.)6

 - 4وردت يف حقــه ومدحــه روايــات كثــرة منهــا صحيحــة الســند نقلهــا

الكــي(.)7

 - 5عد ابن شهرآشوب املفضل بن عمر اجلعفي من خواص أصحاب الصادق ݠ(.)8

 .1رجال النجايش  -النجايش :ص.1112/ 416

 .2رجال ابن الغضائري  -أمحد بن احلسني الغضائري الواسطي البغدادي :ص.117 / 87
 .3رجال الكيش :ج ،2ص،612ح.581

 .4تفسري القمي  -عيل بن إبراهيم القمي :ج ،1ص ،28وج  ،2ص.253
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 .5طب األئمة ݜ ،عبد اهلل وحسني بن سابور الزيات (ابني بسطام النيسابوري) :ص.116
 .6اإلرشاد  -الشيخ املفيد :ج ،2ص.216

 .7رجال الكيش :ج ،2ص ،612ح.582،583

 .8مناقب آل أيب طالب  -ابن شهر آشوب :ج ،3ص.400

عيســى
روى عنــه بعــض األجــاء مثــل أبــن أيب عمــر( ،)1وعثــان بــن
ٰ -6
ٰ
ونحومهــا(.)2
 - 7ورد يف أسانيد (نوادر احلكمة)(.)3

التحقيــق أن يقــال :إن كالم النجــايش كان يف ذم مذهبــه وعقيدتــه خصوصــ ًا يف

اعتقــاد األئمــة ݜ وليــس ذمــ ًا لــه ولوثاقتــه ،ومجلــة (مرتفــع القــول خ ّطــايب)
إشــارة إ ٰىل هــذه املســألة.

ومــن خــال اجلمــع بــن الــذم واملــدح لــه كــا ورد يف روايــات الكــي ،نقــول

بوثاقتــه يف نفســه وإن كان لــه ارتفــاع يف مروياتــه ،ويؤيــد ذلــك بــكالم الشــيخ املفيــد
ـى مدحــه واعتبــاره يف نفســه.
املتقــدم الــدال عـ ٰ

وأ ّمــا كالم ابــن الغضائــري فــا ينهــض أمــام الروايــات املادحــة التــي بلغــت

( )26روايــة بعضهــا صحيحــة الســند(.)4

النتيجــة :الطعــن يف حديثــه ومذهبــه دون وثاقــة شــخصه ،وإن ّصح ابــن

الغضائــري بضعفــه ،وبالتــايل تكــون مروياتــه موثقــة وهــو ثقــة يف نفســه.
نتيجة الرواية :أهنا ضعيفة السند.

ـرى غــر ســند الكــي ،يمكــن التعويــل عليهــا أو حتقــق
نعــم للروايــة أســانيد أخـ ٰ

املقام الثاين :رشح متن الرواية:

ـى التصويــت
ورد يف الروايــة كلمــة الناقــور :والناقــور فاعــول مــن النقــر بمعنـ ٰ

وأصلــه القــرع الــذي هــو ســبب الصــوت ،أي إذا نفــخ يف الصــور .وقــال ّ
العلمــة
 .1التوحيد  -الشيخ الصدوق :ص ،80ح36؛ األمايل  -الشيخ الطويس :ص ،205ح.351

 .2الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،2ص ،165ح1؛ ثواب األعامل  -الشيخ الصدوق :ص.257
 .3هتذيب األحكام  -الشيخ الطويس :ج ،5ص ،440ح.1530
 .4رجال الكيش :ج ،2ص.612
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ـوى االســتفاضة فيهــا.
دعـ ٰ
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ـى وينكــت فيــه باإلهلــام مــن اهلل
املجلــي :شــبه قلــب اإلمــام ݠ بالصــور ومــا يلقـ ٰ

تعــا ٰىل بالنفــخ ،ففــي الــكالم اســتعارة ختيليــة ،والنكــت :التأثــر يف األرض بعــود

وشــبهه ،و(نكتــة) مفعــول مطلــق للنــوع.
اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

ـى الروايــة :بيــان لعــل املــراد أن تلــك األرسار إنــا تظهــر عنــد قيــام
ثــم علــق عـ ٰ

القائــم ¨ ورفــع التقيــة ،وحيتمــل أن يكــون االستشــهاد باآليــة لبيــان عــر فهــم

ـى الكافريــن كــا يــدل عليــه متــام
تلــك العلــوم التــي يظهرهــا القائــم ¨ وشــدهتا عـ ٰ
اآليــة ومــا بعدهــا(.)1

روى عمــرو بــن شــمر ،عــن
ويف رشح اآليــات الباهــرة( )2بيــان لتلــك النقــرةٰ :
َّ ُ
جابــر بــن يزيــد ،عــن أيب جعفــر ݠ قــال :قولــه﴿ :فَــإذا نُ ِقـ َ
ـور﴾ ،قــال:
ـ
اق
انل
ف
ـر
ِ
ِ
ِ
الســاء :أال ّ
ـق.
إن ول ّيكــم فــان بــن فــان القائــم باحلـ ّ
«﴿النّاقــور﴾ هــو النّــداء مــن ّ
ينــادي بــه جربئيــل يف ثــاث ســاعات مــن ذلــك اليــوم».

وقــال املحقــق الدامــاد :قولــه ݠ« :ال حتــدث بــه الســفلة» ،الســفلة :بفتح الســن

وكــر الفــاء مجــع وليــس بواحــد ،يقــال :قــوم ســفلة وفــان مــن الســفلة ،وال يقــال

هــو ســفلة.

أقــول :هــذه الروايــة تنــدرج يف مجلــة أرسار آل البيــت ݜ يف تفســر اآليــات

ـى ظهــور اإلمــام القائــم ¨ ،وأهنــا ممــا ال ينبغــي إشــاعته عنــد
الرشيفــة وتطبيقهــا عـ ٰ

ســفلة القــوم.
املورد الرابع:

ـى ،عــن يونــس بــن عبــد الرمحــن ،عــن
محدويــه ،قــال :حدثنــا حممــد بــن عيسـ ٰ

ـى احللبــي ،عــن املفضــل بــن عمــر ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول« :لــو
حييـ ٰ
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قــام قائمنــا بــدأ بكــذايب الشــيعة فقتلهــم».
 .1بحار األنوار (ط  -بريوت) :ج ،2ص.71
 .2تأويل اآليات الباهرة ،732 /2 :ح.3

الرشح:

والكالم فيه يف مقامني:

املقام األول :بيان سند احلديث:

وفيهــا عــدة رجــال :وقــد مــر الــكالم يف مجيعهــم وأهنــم ثقــات ،وبقــي الــكالم يف

ـى احللبــي فقــط:
حييـ ٰ

ـى بــن عمــران بــن عــي احللبــي الثقــة كــا عــر عنــه
ـى احللبــي :فهــو حييـ ٰ
أ ّمــا حييـ ٰ

النجــايش (ثقــة ثقــة صحيــح احلديــث).
فالرواية تامة السند.

املقام الثاين :رشح متن احلديث:

الرواية تبني مورد ًا من موارد ما يقوم به اإلمام ¨ حال قيامه.

عــى النبــي األعظــم وأهــل البيــت ݜ والــذي هــو
وهــو القتــل ملــن يكــذب ٰ

ـى اهلل تعــا ٰىل ،وهــو مســاوق لإلنــكار والكفــر ،وأن مصداقـ ًا مــن مصاديــق
كــذب عـ ٰ

هــؤالء الكاذبــن واملكذبــن هــم ممــن يدّ عــون التشــيع ألهــل البيــت ݜ ،ولعــل
مــن الروايــات ،منهــا:

روى الكــي بســند عــن أبــان بــن عثــان ،قــال ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ
فقــد ٰ

ـى الربوبيــة يف أمــر املؤمنــن ݠ وكان
يقــول« :لعــن اهلل عبــد اهلل بــن ســبأ أنــه ا َّدعـ ٰ
واهلل أمــر املؤمنــن ݠ عبــد ًا هلل طائعـ ًا ،الويــل ملــن كــذب علينــا وأن قومـ ًا يقولــون

فينــا مــا ال نقولــه يف أنفســنا ،نــرأ إ ٰىل اهلل منهــم نــرأ إ ٰىل اهلل منهــم»(.)1

 .1اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكيش (مع تعليقات مريداماد األسرتآبادي) :ج ،1ص.324

الشيخ حممد رضا الساعدي

هــذا الصنــف مــن الشــيعة هــم املغالــون بأهــل البيــت إ ٰىل حــد الربوبيــة بقرينــة مجلــة
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املورد اخلامس:

حدثنــي خلــف بــن محــاد ،قــال :حدثنــي أبــو ســعيد ،قــال :حدثنــي احلســن بــن

حممــد بــن أيب طلحــة ،عــن داود الرقــي ،قــال :قلــت أليب احلســن الرضــا ݠ :جعلت
اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

فــداك ،إنــه واهلل مــا يلــج يف صــدري مــن أمــرك يشء ّإل حديث ـ ًا ســمعته مــن ذريــح
يرويــه عــن أيب جعفــر ݠ ،قــال يل« :ومــا هــو»؟ قــال ســمعته يقــول« :ســابعنا قائمنا

إن شــاء اهلل» ،قــال« :صدقــت وصــدق ذريــح وصــدق أبــو جعفــر ݠ» ،فــازددت

ـى قــال للعــامل
واهلل شــك ًا ،ثــم قــال« :يــا داود بــن أيب خالــد ،أمــا واهلل لــوال أن موسـ ٰ

ســتجدين إن شــاء اهلل صابــر ًا ،مــا ســأله عــن يشء ،وكذلــك أبــو جعفــر ݠ لــوال أن
قــال إن شــاء اهلل لــكان كــا قــال» ،قــال :فقطعــت عليــه.
الرشح:

والكالم فيه يف مقامني:

املقام األول :بيان سند احلديث:
وفيها عدة رجال:

ـى األصــح لروايــة صفــوان عنــه بســند تــام،
 - 1خلــف بــن محــاد :وهــو ثقــة عـ ٰ

واســتظهر مجلــة مــن األعــام احتــاده مــع خلــف بــن محــاد بــن يــارس الــذي رصح
ـى بــن
الشــيخ النجــايش بوثاقتــه فقــال( :كــويف ثقــة ٰ
روى ،ســمع مــن اإلمــام موسـ ٰ

ـى االحتــاد مجلــة مــن الرجاليــن املتقدمــن كابــن الغضائــري والســيد
جعفــر) ،وتبنـ ٰ
اخلوئــي مــن املعارصيــن.

 - 2أبــو ســعيد فهــو ســهل بــن زيــاد اآلدمــي :وقــع اخلــاف والــكالم بــن
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األعــام يف حــال ســهل ،وهــل أن األمــر فيــه ســهل أو ليــس بســهل؟ عــر بعــض

ـى اعتبــاره ،ولكــن الصحيــح
األعــام بــأن األمــر يف ســهل ســهل تعبــر ًا منهــم عـ ٰ

ـى مــن استســهل أمــر ســهل قائ ـاً( :مــا ذكــره
مــا عــر عنــه الســيد اخلوئــي رد ًا عـ ٰ

بعضهــم مــن أن األمــر يف ســهل ســهل ليــس بــيء ،بــل األمــر يف ســهل ليــس
بســهل).

األقوال فيه:

القول األول :أنه ضعيف(.)1

القول الثاين :أنه ثقة(.)2

القــول الثالــث :التوقــف فيــه  -كــا ذهــب إليــه الســيد اخلوئــي يف أبحاثــه

الفقهيــة( ،)3ولكنــه اختــار يف معجــم رجــال احلديــث القــول األول فقــال إنــه:

(ضعيــف)(.)4

ـى ذلــك ففــي حملهــا وتفصيــل الــكالم فيهــا خيرجنــا عــن رســم
أ ّمــا األدلــة عـ ٰ

البحــث يف هــذه املقالــة ،والــذي نذهــب إليــه أن أدلــة التوثيــق ال تصمــد أمــام
رصاحــة التضعيــف.

 - 3احلسن بن حممد بن أيب طلحة :فهو جمهول احلال.

 - 4داوود الرقــي :فمختلــف فيــه بــن الرجاليــن قديــ ًا وحديثــ ًا ،واألظهــر

وثاقتــه وجاللتــه وحيمــل الطعــن يف عقيدتــه ال يف شــخصه فتكــون رواياتــه موثقــة.
قــال املحقــق الدامــاد :قولــه ݠ« :ســابعنا قائمنــا إن شــاء اهلل» ،لعــل املــراد بقول

أيب جعفــر ݠ« :ســابعنا» ســابع مــن بعــده مــن األئمــة االثنــي عــر الطاهريــن.
وأ ّمــا كالم أيب احلســن الرضــا ݠ فمغــزاه :أنــه ولــو كان املــراد ســابع االثنــي عــر

 .1رجال النجايش  -النجايش :ص490/185؛ الفهرست  -الشيخ الطويس :ص.4/142
 .2رجال الطويس  -الشيخ الطويس :ص.4/ 387

الوثقى ،الطهارة (موسوعة اإلمام اخلوئي) :تقرير بحث السيد اخلوئي للغروي  -ج ،3ص.87
 .3رشح العروة
ٰ
 .4معجم رجال احلديث  -السيد اخلوئي :ج ،9ص.5637/ 356

الشيخ حممد رضا الساعدي

املقام الثاين :رشح احلديث:
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املعصومــن (صلــوات اهلل عليهــم) ،فإنــا ســبيل قولــه ݠ« :قائمنــا إن شــاء اهلل»
ً
ســبيل قــول موســى عــى نبينــا وعليــه الســامَ :
﴿ســتَج ُدن إ ْن شـ َ
ـاء اهلل صابِــرا﴾
ٰ
ِ ِ ِ
ٰ

(الكهــف )69 :فليفقه(.)1
اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية  -القسم األول

املورد السادس:

حدثنــي عــي بــن حممــد بــن قتيبــة ،قــال :حدثنــي الفضــل ،قــال :حدثنــا حممــد

بــن احلســن الواســطي ،وحممــد بــن يونــس ،قــاال :حدثنــا احلســن بــن قيامــا الصــريف

قــال :ســألت أبــا احلســن الرضــا ݠ فقلــت :جعلــت فــداك ،مــا فعــل أبــوك؟ قــال:
ـى آبــاؤه ݜ».
ـى كــا مـ ٰ
«مـ ٰ

قلــت :فكيــف أصنــع بحديــث حدثنــي بــه زرعــة بــن حممــد احلرضمــي ،عــن

ســاعة بــن مهــران ،أن أبــا عبــد اهلل ݠ قــال :إن ابنــي هــذا فيــه شــبه مــن مخســة
أنبيــاء :حيســد كــا حســد يوســف ݠ ،ويغيــب كــا غــاب يونــس ،وذكــر ثالثــة

أخــر؟

قــال« :كــذب زرعــة ،ليــس هكــذا حديــث ســاعة ،إنــا قــال :صاحــب هــذا

األمــر يعنــي القائــم ݠ فيــه شــبه مــن مخســة أنبيــاء ،ومل يقــل ابنــي».
الرشح:

والكالم فيه يف مقامني:

املقام األول :بيان سند احلديث:
وفيها عدة رجال:
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 - 1عــي بــن حممــد بــن قتيبــة :فهــو القتيبــي املعــروف ،واألظهــر وثاقتــه وجاللتــه

وفاقــ ًا جلملــة مــن األعــام كصاحــب القامــوس ،وذلــك العتــاد الكــي عليــه
 .1اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكيش (مع تعليقات مريداماد األسرتآبادي) :ج ،2ص.671

كثــر ًا ،ولشــهادة الطــويس لــه بالفضــل ،ولتعبــر الكــي عنــه يف ترمجــة إبراهيــم بــن
عبــده (حكــي بعــض الثقــات بنيشــابور.)...

 - 2الفضل :فهو ابن شاذان الثقة اجلليل بال غبار.
 - 3حممد بن احلسن الواسطي :جمهول احلال.

 - 4حممد بن يونس :ثقة بال ريب.

 - 5احلسن بن قياما الصرييف :جمهول احلال.

املقام الثاين :رشح متن احلديث:

ـوى الواقفــة يف اإلمــام الكاظــم ݠ حيــث رووا
إن الروايــة جــاءت لتكــذب دعـ ٰ

عــن اإلمــام الصــادق ݠ غيبــة اإلمــام الــذي بعــدهّ ،إل أن اإلمــام الرضــا ݠ ر َّد
ـى اإلمــام
ـى هــذه الدعـ ٰ
ـوى الواقفيــة ،وأن هــؤالء الواقفــة كذبــوا يف الروايــة عـ ٰ
عـ ٰ

الصــادق ݠ وأنــه مل يــر إ ٰىل غيبــة ولــده ،وإنــا أشــار إ ٰىل غيبــة اإلمــام القائــم ¨.
نعــم اإلمــام مل يكـ ّ
ـذب مشــاهبة اإلمــام احلجــة ¨ القائمــة خلمســة أنبيــاء فيــا

مــروا فيــه ،واإلمــام ذكــر مشــاهبته ليوســف ݠ يف تعرضــه للحســد ومشــاهبته
ـى وارد يف روايــات عديــدة مســتفيضة
ليونــس ݠ يف غيبتــه عــن قومــه ،وهــذا املعنـ ٰ

من هذه الروايات:

ـال :سـ ِ
البحــار عــن إكــال الديــن بإســناد َعـ ْن َأ ِب َب ِصـ ٍ
ـم ْع ُت َأ َبــا َج ْع َفـ ٍ
ـر ݠ
ـرَ ،قـ َ َ
ـول«ِ :ف ص ِ
ِ
ِ
ِ
ـذا األَ ْمـ ِ
احـ ِ
َي ُقـ ُ
ـب َهـ َ
ـى،
َ
ـر َأ ْر َبـ ُ
وسـ ٰ
ـع ُس ـن ٍَن م ـ ْن َأ ْر َب َعــة َأنْبِ َيــا َءُ :س ـنَّ ٌة م ـ ْن ُم َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـم)،
وسـ َ
ـو ُ
(ص َلـ َ
وس ـنَّ ٌة م ـ ْن ُم َ َّمــد َ
ـىُ ،
يسـ ٰ
وس ـنَّ ٌة م ـ ْن ع َ
ُ
ـفُ ،
وس ـنَّ ٌة م ـ ْن ُي ُ
ات اهلل َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ـى
وسـ َ
ـى َف َخ ِائـ ٌ
السـ ْ
ت َّقـ ُ
ـف َف ِّ
ـب ،و َأ َّمــا مـ ْن ُي ُ
ـف َي َ َ
يسـ ٰ
ـج ُن ،و َأ َّمــا مـ ْن ع َ
وسـ ٰ
َف َأ َّمــا مـ ْن ُم َ
ِ
ٍ
َف ُي َقـ ُ
ـات َ
ف»(.)1
السـ ْي ُ
ول ْ َي ُمـ ْ
ـال إِ َّنـ ُه َمـ َ
ـت ،و َأ َّمــا مـ ْن ُم َ َّمــد ݕ َف َّ
 .1بحار األنوار (ط  -بريوت) :ج ،51ص.216

الشيخ حممد رضا الساعدي

ـى مشــاهبته لألنبيــاء وإجــراء بعــض ســننهم عليــه.
تــدل عـ ٰ
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تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨
التشخيص العددي منوذج ًا
الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

مقدمة:
 - 1قالوا يف املعقول:

َّ
إن املوجــودات تشــرك فيــا بينهــا بصفــة الوجــود ،وهــي إ ٰىل هــذا احلد غــر متاميزة

فيــا بينهــا ،ولــوال وجــود مــا يميــز أحدهــا عــن اآلخــر ،لكانــت املوجــودات موجود ًا
واحــد ًا ،لذلــك اجتــه البحــث إ ٰىل التنقيــب عــن املميــزات بني املوجــودات.

معنى املميز؟
ما هو
ٰ

يعنــي باختصــار :امتــاك املوجــود املعــن صفــة ،يفقدهــا اآلخــر ،وهبــذا االعتبــار

تصبــح تلــك الصفــة مميــز ًا لــه عــن غــره ،ويف الوقــت ذاتــه قــد متثــل امتيــاز ًا لــه.

وهــذا املميــز البــد منــه ليكــون عندنــا موجــودان اثنــان ،ولــواله لكانــا موجــود ًا

معنــى مــا ُيقــال يف احلكمــة :إن االثنينيــة  -وبالتــايل التكثــر  -فــرع
واحــد ًا ،وهــو
ٰ

التاميــز.

وتلــك الصفــة ،قــد تكــون وجوديــة ،وقــد تكــون عدميــة ،فــاهلل تبــارك وتعــا ٰىل
موجــود ،وخملوقاتــه موجــودة ،ولكنــه تعــا ٰىل امتــاز عــن بقيــة موجوداتــه ومتيــز عنهــا
بأنــه الغنــي املطلــق ،وكــا ُيعــرون يف علــم الــكالم :إنــه تعــا ٰىل واجــب الوجــود،
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فوجــوده نابــع مــن ذاتــه ،وال حيتــاج إ ٰىل غــره يف إفاضــة الوجــود عليــه ،بــل غــره
طــر ًا حيتــاج إليــه (تعــا ٰىل) يف أصــل وجــوده ،ويف اســتمرار وجــوده.

تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

إىل قسمني رئيسيني:
وهذا يعني :أن الوجود ينقسم عموم ًا ٰ

الوجــود املســتغني عــن غــره ،والواجــد لــكل كــال ،وهــو وجــود اهلل تبــارك

وتعــا ٰىل.

والوجــود املفتقــر إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل يف كل شــؤونه ومراتــب وجــوده وصفاتــه ،يف أصــل

وجــوده ويف اســتمراره ،وهــو كل مــا عــدا اهلل تعــا ٰىل مــن املوجــودات.
َّ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ َ
ُ َ َ
ـي احلَميـ ُ
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ُّ
ٰ
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(فاطر.)15 :

واحلديــث يف القســم الثــاين ،وهــو املوجــود املمكــن ،املفتقــر إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل،

ـوى أنــه حمتــاج وفقــر إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل ،هــو
واملحتــاج إليــه ،والــذي ال حقيقــة لــه سـ ٰ
ـى ل َ ُه َمــا ُثـ َّ
ـى ݠ﴿ :فَ َسـ َ ٰ
ـم
ـى القــرآن الكريــم حــال النبــي موسـ ٰ
يف حقيقتــه كــا حكـ ٰ
َ َ َّ ٰ َ ٰ ِّ ِّ َ َ َ
ـت إ َ َّ ْ َ ْ
ـال َر ِّب إ ِّن ل َمــا أَن ْ َزلْـ َ
ـر فَقـ ٌ
تــول ِإل الظــل فقـ
ـر﴾ (القصــص.)24 :
ِ
ل ِمــن خـ ٍ ِ
ِ
ِ
فاملوجــودات املمكنــة ،املخلوقــة ،لــو مل يوجــد بينهــا أي مميــز ،لصــارت موجــود ًا

واحــد ًا ،فالبــد مــن املميــز ،واملشــخص.
 - 2قالوا يف علم املنطق:

َّ
إن األجنــاس تتكثــر بالفصــول ،لتتولــد األنــواع ،واألنــواع تتكثــر باخلــواص

األخــرى لتتولــد األفــراد.
لتتولــد األصنــاف ،واألصنــاف تتكثــر باملشــخصات
ٰ
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مثالــه :املوجــود الــذي لــه حيــاة وإحســاس ،وينمــو ،ويتكاثــر ،يشــمل اإلنســان

والغــزال والصقــر ،ووهــي هبــذا االعتبــار واحــدة ،لــوال أن اإلنســان مثــ ً
ا امتــاز

عــن بقيــة أنــواع احليــوان بالناطقيــة (اإلدراك والتعقــل) ،فــكان احليــوان الناطــق هــو

خصــوص اإلنســان ،وبــه امتــاز عــن الغــزال ،ألنــه حيــوان باغــم ،وعــن الصقــر،
ألنــه حيــوان طائــر ذو خمالــب مث ـاً.

ثم إننا ملا نظرنا يف حال أفراد اإلنسان ،وجدناهم يتكثرون بطريقتني:

األوىل :أهنــم جتمعــوا فيــا بينهــم ليكونــوا جمموعــات صغــرة ،كل
الطريقــة
ٰ

عــى نظــم الــكالم
جمموعــة هلــا خصوصيــة معينــة ،فمجموعــة عندهــم القــدرة
ٰ
ـى تشــخيص
بطريقــة معينــة ،فكانــوا صنــف الشــعراء ،وجمموعــة عندهــم القــدرة عـ ٰ

ـى اســتنباط
األمــراض البدنيــة فكانــوا صنــف األطبــاء ،وجمموعــة عندهــم القــدرة عـ ٰ
األحــكام الرشعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة فكانــوا صنــف الفقهــاء ،وهكــذا.

ومــن ذلــك هــو التاميــز بالقبيلــة ،والقوميــة ،واالنتــاء الدينــي واملذهبــي ،ومــا

شــابه.

الطريقــة الثانيــة :أن كل فــرد مــن أفــراد اإلنســان ،لــه خواصــه ،وأعراضــه،

وصفاتــه اخلاصــة ،فهــو ابــن رجــل معــن ،وابــن امــرأة معينــة ،وأخــو رجــل معــن،
ولــه طــول معــن ،ولــه لــون عــن معــن ،ولــه بصمــة إهبــام وعــن وأذن خاصــة

ـمى باحلمــض النــووي (،)DNA
بــه ،ولــه مــادة وراثيــة خاصــة بــه ،وهــو مــا يسـ ٰ
وهبــذا حصــل التكثــر يف أفــراد اإلنســان ،وحصــل التاميــز بــن فــرد وآخــر ،وبــن

صنــف وآخــر.

فتلخــص :أن املوجــودات تشــرك فيــا بينهــا بصفــات ،وتتميــز بعضهــا عــن

أخــرى.
البعــض اآلخــر بصفــات
ٰ

 - 3رضورة املميزات يف احلياة االجتامعية:

مــا تقــدم مــن كالم هــو مــا يذكرونــه يف علــم املنطــق واحلكمــة ،ويف احلقيقــة،

فــإن املميــز رضورة يف حياتنــا االجتامعيــة ،وتكمــن أمهيتــه يف أنــه رضورة ألجــل:

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي
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أوالً :التعريــف باهلويــة ،فإنــه لــوال وجــود املميــزات الشــتبه حــال األفــراد

بعضهــم مــع البعــض اآلخــر ،ولذلــك أبــدع اإلنســان دائــرة األحــوال املدنيــة ،التــي
تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

تثبــت الشــخصية للفــرد.

ثانيـ ًا :إنــه لــوال املميــزات واخلصوصيــات ،لضاعــت احلقــوق ،فــإن هــذا الكتــاب

صــار يل ،ألننــي متميــز عــن غــريّ ،
وإل ،لــو كنــا واحــد ًا ،لصــار الكتــاب مشــرك ًا

بيننــا ،وبالتــايل تضيــع احلقــوق يف زمحــة املشــركات.

ثالثــ ًا :تنظيــم األمــور احلياتيــة ،فاخلصوصيــات هــي التــي ن ّظمــت احليــاة

االجتامعيــة ،فصــار هنــاك مديــر ،وموظــف ،وعامــل خدمــة ،وصــار هنــاك ويل أمــر،
ومــول عليــه ،وصــار هنــاك إمــام ومأمــوم.
ّٰ

رابع ـ ًا :الــرورة الدينيــة ،فــإن بعــض االعتقــادات تتعلــق بأشــخاص معينــن،

ـى ال يقــع الفــرد يف اتبــاع شــخص آخــر يســوقه
فالبــد مــن تشــخيصهم بأعياهنــم حتـ ٰ
إ ٰىل جهنــم والعيــاذ بــاهلل بــدالً مــن أن يقــوده إ ٰىل اجلنــة.

تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨:

حيــث إن حديثنــا يف اإلمــام املهــدي ¨ ،فالبــد أن نلقــي نظــرة رسيعــة عــن

جهتــي وجــود شــخصيته ¨ ،واحلديــث يف شــخصيته ليــس كإنســان عــادي ،وإنــا
ـى
بــا هــو إمــام معصــوم ،وهــو أحــد اثنــي عــر إمامـ ًا جعلهــم اهلل تعــا ٰىل حججـ ًا عـ ٰ
خلقــه ،وهــم خلفــاء الرســول األعظــم ݕ.

وبعبــارة واضحــة :إن احلديــث يف ذكــر بعــض املشــركات بــن اإلمــام

املهــدي ¨ وبقيــة املعصومــن ݜ ،ويف ذكــر بعــض املميــزات واملشــخصات

156

اخلاصــة بــه ¨ والتــي م ّيزتــه عــن غــره مــن املعصومــن ݜ.
فاحلديث سيكون يف جهتني:

األوىل :اخلصائص املشرتكة) (1بني املعصومني ݜ:
اجلهة
ٰ

هنــاك العديــد مــن الصفــات املشــركة بينهــم ݜ ،وهــي يف الوقــت الــذي

متيــز اإلمــام املهــدي ¨ عــن ســائر النــاسّ ،إل أهنــا ال متيــزه عــن األئمــة

االثنــي عــر ݜ.

ـى مــا ُيتوهــم أنــه خــاص باإلمــام املهــدي ¨ ،لنعــرف أهنــا
وسنســلط الضــوء عـ ٰ

ـرى،
صفــات تشــمل مجيــع األئمــة االثنــي عــر ݜ ،نعــم ،يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ
حيــث إنــه هــو ¨ اإلمــام املفــرض الطاعــة ،وهــو اإلمــام احلــي بيننــا ،صــارت

تلــك األوصــاف واملقامــات تنــرف إليــه باخلصــوص.
ونذكر منها التايل:

تعاىل:
الصفة
األوىل :أهنم ݜ حجج اهلل ٰ
ٰ

احلجيــة هنــا تعنــي :أن يكــون الفــرد جمعــوالً
ومنصب ـ ًا مــن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل،
ّ

ليكــون هــو اخلليفــة عــن رســول اهلل ݕ ،وبالتــايل يتصــف بــكل املؤهــات
والصفــات التــي يلــزم توفرهــا يف احلجــة بــن اهلل تعــا ٰىل بــن عبــاده ،والتــي تتلخــص
املعنــى .غايــة األمــر ،ألن
فــكل أهــل البيــت ݜ ُيطلــق عليهــم احلجــة هبــذا
ٰ

احلجــة علينــا يف عرصنــا هــو اإلمــام املهــدي ¨ ،صــار لفــظ اإلمــام احلجــة
ينــرف إليــه باخلصــوص.

ويف هــذا املجــال ،جــاء عــن اإلمــام الرضــا ݠ أنــه قــال« :نحــن حجــج اهلل يف

التقــوى ،والعــروة
عــى رسه ،ونحــن كلمــة
ٰ
خلقــه ،وخلفــاؤه يف عبــاده ،وأمنــاؤه ٰ

ـى ،ونحــن شــهداء اهلل وأعالمــه يف بريتــه ،بنــا يمســك اهلل الســاوات واألرض
الوثقـ ٰ
أن تــزوال ،وبنــا ينــزل الغيــث وينــر الرمحــة ،وال ختلــو األرض مــن قائــم منــا ظاهــر
 .1إنام كانت خصائص بالقياس إ ٰىل غريهم من الناس من غري املعصومني ،ومشرتكة بينهم كمعصومني ݜ.
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أو خــاف ،ولــو خلــت يومـ ًا بغــر حجــة ملاجــت بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه»(.)1
ويف واحــدة مــن زيــارات أمــر املؤمنــن ݠ أنــك تقــول ...« :فأنتــم الذريــة

تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

املختــارة ،واألنفــس املجــردة ،واألرواح املطهــرة ،يــا حممــد يــا عــي ،يــا فاطمــة

الزهــراء ،يــا حســن يــا حســن ســيدي شــباب أهــل اجلنــة ...وأشــهد يــا مــوايل أنكــم

تســمعون كالمــي ،وتــرون مقامــي ،وتعرفــون مــكاين ،وتــردون ســامي ،وأنكــم
حجــج اهلل البالغــة ،ونعمــه الســابغة.)2(»...

نعــم ،يف خصــوص اإلمــام املهــدي ¨ ورد َّ
حجــة
أن نقــش خامتــه ¨ هــو «أنــا َّ

حجــة اهلل
اهلل وخالصتــه»( ،)3وورد يف زيارتــه ݠ يــوم اجلمعــة« :الســام عليــك يــا َّ

()4
ـى
يف أرضــه»  ،ويف الدعــاء الــذي بعــد زيارتــه ݠ يف نفــس اليــوم« :اللهــم صـ ِّـل عـ ٰ
حجتك يف أرضــك.)5(»...
َّ

الصفة الثانية :أهنم ݜ األئمة اهلادون املهديون:

فهــذه مــن الصفــات املشــركة بينهــم ݜ ،ولــذا وردت العديــد مــن الروايــات

الرشيفــة التــي تصــف أهــل البيــت ݜ باملهد ّيــن.

روي عــن رســول اهلل ݕ ...« :فاختــار مــن أهــل بيتــي بعــدي ،وهــم خيــار ُأ َّمتي،

أحــد عــر إمامـ ًا بعــد أخــي واحــد ًا بعــد واحــد ،...ك َّلــا غــاب نجــم طلــع نجــم،
ـى خلقــه ،مــن
َّإنــم َّ
أئمــة هــداة مهد ّيــون ،...هــم حجــج اهلل يف أرضــه ،وشــهداؤه عـ ٰ
ـى اهلل ،هــم مــع القــرآن والقــرآن معهــم ال
أطاعهــم أطــاع اهلل ،ومــن عصاهــم عـ ٰ

ـي خريهــم،
ـي حــويضَّ ،
وأول َّ
يفارقهــم وال يفارقونــه ح َّتـ ٰ
األئمــة أخــي عـ ّ
ـى يــردوا عـ َّ
 .1كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،202ب ،21ح.6
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ـم تســعة مــن ولــد احلســن.)1(»...
ـم ابنــي حســن ،ثـ ّ
ـم ابنــي حســن ،ثـ ّ
ثـ ّ
ــن احلَكَــ ِم ْب ِ
املعنــى ،روي َع ِ
ــن َأ ِب ُن َع ْيــ ٍمَ ،ق َ
ــال:
ويف روايــة لطيفــة تبــن هــذا
ٰ
ـر ݠ وهــو بِا َمل ِدينَـ ِ
ـت َأ َبــا َج ْع َفـ ٍ
الر ْكـ ِ
ـي َنـ ْ
ـن وا َمل َقــا ِم إِ ْن
ـةَ ،ف ُق ْلـ ُ
َأ َت ْيـ ُ
ـذ ٌر َبـ ْ َ
ُ َ
ـن ُّ
ـت َلــهَ :عـ َ َّ
ٍ
ِ ِ
ِ
ـك َق ِائـ ِ
ـم َأ َّنـ َ
َأ َنــا َل ِقي ُتـ َ
ـم
ـم آل ُم َ َّمــد َأ ْم َلَ ،ف َلـ ْ
ُ
ـى َأ ْع َلـ َ
ـك َأ ْن َل َأ ْخـ ُـر َج م ـ َن ا َملدينَــة َح َّتـ ٰ
يبنِــي بِـ ٍ
اس ـ َت ْق َب َلنِي ِف َط ِريـ ٍ
ـق َف َقـ َ
ـم،
ـيءَ ،ف َأ َق ْمـ ُ
ـت َث َلثِـ َ
ُِْ
ـالَ « :يــا َح َكـ ُ
ـم ْ
ـن َي ْوم ـ ًاُ ،ثـ َّ
َ ْ

الوصــف لــه أنــواع ،وهنــاك أنــواع منــه تشــمل كل املعصومــن ݜ ،ككوهنــم
اهلــداة إ ٰىل رشع اهلل تعــا ٰىل ،واملبينــن لــه ،وهنــاك أنــواع خاصــة باإلمــام املهــدي ¨،

وهــي التــي أشــارت هلــا الروايــات التــي ذكــرت ســبب تســميته ¨ باملهــدي ،وهــي

التــايل:

 .1الغيبة للنعامين 85 :و ،86باب  ،4ح.12
ِ
ِ
ال َها ُد َ
اب َأ َّن األَئ َّم َة ݜ ُك َّل ُه ْم َقائ ُم َ
ون إِ َل ْيه ،ح.1
 .2الكايف للكليني :ج ،1صَ ،536ب ُ
ون بِ َأ ْم ِر اهلل َت َع َ ٰ

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

وإِ َّنـ َ
ب ُتـ َ
ـم ت َْأ ُمـ ْـر ِن
ـك بِـ َـا َج َع ْلـ ُ
ـك َلَــا ُهنَــا َب ْعــدُ »؟ َف ُق ْلـ ُ
ـيَ ،ف َلـ ْ
ـم ،إِ ِّن َأ ْخ َ ْ
ـتَ :ن َعـ ْ
ـت لِ َعـ َ َّ
ول َتنْهنِــي َعـن َش ٍءِ ِ َ ،
ـي ُغــدْ َو ًة ا َملنْـ ِ
ـي ٍءَ ،ف َقـ َ
ـز َل»َ ،ف َغــدَ ْو ُت
َْ َ
ـالَ « :ب ِّكـ ْـر َعـ َ َّ
ول ْ ُت ْبنــي بِـ َ ْ
ْ ْ
ـذر ًا ِ
َع َل ْيــهَ ،ف َقـ َ
ـي َنـ ْ
اجتِـ َ
وص َيامـ ًا
ـت :إِ ِّن َج َع ْلـ ُ
ـك»َ ،ف ُق ْلـ ُ
«سـ ْـل َعـ ْن َح َ
ـال ݠَ :
ـت لِ َعـ َ َّ
ِ ِ
ِ
الر ْكـ ِ
ـن وا َمل َقــا ِم إِ ْن َأ َنــا َل ِقي ُتـ َ
ـم
وصدَ َق ـ ًة َبـ ْ َ
َ
ـى َأ ْع َلـ َ
ـك َأ ْن َل َأ ْخـ ُـر َج م ـ َن ا َملدينَــة َح َّتـ ٰ
ـن ُّ
ُــك وإِ ْن َل َتكُــن َأن َ ِ
آل ُمَم ٍ
َّــك َق ِائــم ِ
ْــت َرا َب ْطت َ
َأن َ
س ُت ِف
ْــت َأن َ
ــد َأ ْم َلَ ،فــإِ ْن ُكن َ
ْ
َّ
ُ
ْــت ْ
ْ
ِ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
األَ ْر ِ
ـاشَ ،ف َقـ َ
ـت ا َمل َعـ َ
ـت
ـتَ :ف َأ ْنـ َ
ـر اهلل»ُ ،ق ْلـ ُ
ض َف َط َل ْبـ ُ
ـالَ « :يــا َح َكـ ُ
ـمُ ،ك ُّلنَــا َقائـ ٌ
ـالُ « :ك ُّلنَــا نـ ِ
احــب السـي ِ
ـت ص ِ
ا َملهـ ِ
ف؟ َقـ َ
ـد ُّي؟ َقـ َ
ـالُ « :ك ُّلنَــا
ـدي إِ َ ٰل اهلل»ُ ،ق ْلـ ُ
ُ َّ ْ
ـتَ :ف َأ ْنـ َ َ
ْ
َْ
ِ
ِ
ث السـي ِ
ـت ا َّلـ ِ
ـذي َت ْق ُتـ ُـل َأ ْعــدَ ا َء اهلل و َي ِعـ ُّـز بِـ َ
ـك
ـتَ :ف َأ ْنـ َ
ف»ُ ،ق ْلـ ُ
السـ ْيف َ
َصاحـ ُ
وو ِار ُ َّ ْ
ـب َّ
ـك ِدي ـ ُن اهلل؟ َف َقـ َ
ـف َأ ُكـ ُ
َأ ْولِ َيــا ُء اهلل و َي ْظ َهـ ُـر بِـ َ
ـت
ـمَ ،ك ْيـ َ
ـون َأ َنــا و َقــدْ َب َل ْغـ ُ
ـالَ « :يــا َح َكـ ُ
ِ
ـذا األَ ْمـ ِ
ـر َأ ْقـ َـر ُب َع ْهــد ًا بِال َّل َبـ ِ
ـب َهـ َ
ـف
ـن ِمنِّــي و َأ َخـ ُّ
خس ـ ًا و َأ ْر َب ِعـ َ
َْ
ـن َس ـنَ ًة ،وإِ َّن َصاحـ َ
ـر الدَّ ابـ ِ
ـى َظ ْهـ ِ
ـة»(.)2
َّ
َعـ َ ٰ
فهــذا الوصــف ليــس خاصــ ًا باإلمــام املهــدي ¨ ،نعــم ،الظاهــر أن هــذا
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أ  -عــن جابــر بــن يزيــد اجلعفــي ،عــن اإلمــام الباقــر ݠ أ َّنــه قــال ...« :فإ َّنــا

ـمي املهــدي أل َّنــه هيــدي ألمــر خفــي ،يســتخرج التــوراة وســائر كتــب اهلل مــن
ُسـ ّ
تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

غــار بأنطاكيــة ،فيحكــم بــن أهــل التــوراة بالتــوراة ،وبــن أهــل اإلنجيــل باإلنجيــل،
وبــن أهــل الزبــور بالزبــور ،وبــن أهــل الفرقــان بالفرقــان.)1(»...

حممــد بــن عجــان ،عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،قــال« :إذا قــام القائــم ݠ
ب-
ٰ
وروى ّ
دعــا النــاس إ ٰىل اإلســام جديــد ًا ،وهداهــم إ ٰىل أمــر قــد ُدثِـ َـر وضـ َّـل عنــه اجلمهــور،
ـمي القائــم مهديـ ًا أل َّنــه هيــدي إ ٰىل أمــر مضلــول عنــه.)2(»...
وإ َّنــا ُسـ ّ
ألي يشء
ج  -عــن أيب ســعيد اخلراســاين ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل ݠّ ... :

ــمي املهــدي؟ قــال« :ألنَّــه هيــدي إ ٰىل ّ
كل أمــر خفــي»(.)3
ُس ّ

هــذه الروايــات تعطينــا ســبب تســميته ¨ باملهــدي ،وهــو اهلدايــة إ ٰىل أمــر خفــي،

أو مضلــول عنــه ،أو ضـ َّـل عنــه اجلمهــور ،أو ّ
كل أمــر خفــي.
الصفة الثالثة :أهنم ݜ األئمة القائمون:

حــق أهــل البيــت ݜ نجــد َّأنــم ُو ِصفــوا بوصــف
عندمــا نقــرأ مــا ورد يف ِّ
«الســا ُم َع َل ْيـ َ
القائــم ،فمثـ ً
ـك َأ ُّيــا
ا ورد يف زيــارة اإلمــام احلســن ݠ يــوم االثنــنَّ :
ِ
ـن»(.)4
ـم األَ ِمـ ُ
القائـ ُ
البي ِ
ــة
ُــم َأ ُّيــا ال ُق َّ
ــوا ُم ِف َ ِ َّ
«الســا ُم َع َل ْيك ْ
أئمــة البقيــع ݜ وردَّ :
ويف زيــارة َّ
القس ِ
ِ
ــط»(.)5
بِ ْ
ِ
ــد ب ِ ِ
ــم َص ِّ
ــي...
ــى ُم َ َّم ْ
ويف زيــارة اإلمــام الرضــا ݠ ورد« :ال َّل ُه َّ
ــل َع ٰ
ــن َع ٍّ
 .1بحار األنوار  ،29 :51ح2؛ عن علل الرشائع  /161 :1باب  /129ح.3
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ِ
ِ
ـن موســى الرضــا ا ُملر َتــىِ ...
القائ ـ ِم بِ َعدْ لِـ َ
القائ ـ ِم
ـك ،...ال َّل ُهـ َّ
ْ
ٰ ِّ
ـي ْبـ ِ ُ
ـم َصـ ِّـل َعـ ٰ
ـى َعـ ٍّ
ٰ
بِ َعدْ لِ َ
ــك.)1(»...
فعــن احلكــم بــن أيب نعيــم ،قــال :أتيــت أبــا جعفــر ݠ وهــو باملدينــة ،...فقــال

 -اإلمــام الباقــر ݠ « :-يــا حكــم ،ك ّلنــا قائــم بأمــر اهلل ،»...قلــت :فأنــت الــذي

تقتــل أعــداء اهلل ويعـ ُّـز بــك أوليــاء اهلل ويظهــر بــك ديــن اهلل؟ فقــال« :يــا حكــم،

كيــف أكــون أنــا وقــد بلغــت مخس ـ ًا وأربعــن!؟»(.)2
ِ
و َعـن َأ ِب َخ ِدجيـ َة َعـن َأ ِب َعبـ ِ
ـد اهلل ݠ َأ َّنــه ُسـ ِـئ َل َعـ ِ
ـن ال َق ِائـ ِم َف َقـ َ
ـم
ْ
ْ
ْ
َ
ـالُ « :ك ُّلنَــا َقائـ ٌ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـى َ ِ
بِ َأ ْمـ ِ
ـب
الس ـ ْيفَ ،فــإِ َذا َجــا َء َصاحـ ُ
يــي َء َصاحـ ُ
ـر اهللَ ،واحــدٌ َب ْعــدَ َواحــدَ ،ح َّتـ ٰ
ـب َّ
ـر ا َّلـ ِ
الس ـي ِ
ـر َغـ ْ ِ
ف َجــا َء بِ َأ ْمـ ٍ
ـذي ك َ
َان»(.)3
َّ ْ
ومعه يأيت السؤال :من هو القائم من أهل البيت ݜ بالضبط؟

واجلواب):(4

َّ
عــى النــاس ،والقائــم ُبأمــور الواليــة
احلجــة هلل
إن
معنــى القائــم هــو أنَّــه َّ
ٰ
ٰ

باحلــق يف زمانــه.
التكوينيــة والترشيعيــة( ،)5والقائــم
ِّ
ـى.
ناظــر إ ٰىل هــذا املعنـ ٰ

نعــم ،الــذي ســيزيل الظلــم ويمــأ األرض قســط ًا وعــدالً فعـاً ،وحيقــق هــدف

ـاص باإلمــام املهــدي ¨.
ـى األرض ،هــذا األمــر خـ ٌّ
األنبيــاء عـ ٰ

 .1كامل الزيارات البن قولويه /516 :ح(.)2/801
ِ
ال َها ُد َ
اب َأ َّن األَ ِئ َّم َة ݜ ُك َّل ُه ْم َقائ ُم َ
ون إِ َل ْيه ح.1
 .2الكايف للكليني ج 1صَ 536ب ُ
ون بِ َأ ْم ِر اهلل َت َع َ ٰ
ال َها ُد َ
اب َأ َّن األَ ِئ َّم َة ݜ ُك َّل ُه ْم َق ِائ ُم َ
ون إِ َل ْيه ح.2
 .3الكايف للكليني ج 1صَ 536ب ُ
ون بِ َأ ْم ِر اهلل َت َع َ ٰ

عىل ضفاف االنتظار :الشيخ حسني عبد الرضا األسدي  -ص 207رقم ( )81بترصف.
 .4انظرٰ :

ـى خــاف يف أصــل ثبوهتــا ،ويف
 .5أ ّمــا ثبــوت الواليــة التكوينيــة هلــم ݜ فــا خــاف فيــه ،وأ ّمــا الترشيعيــة فعـ ٰ
معناهــا بعــد القــول بثبوهتــا ،يراجــع يف مظانــه.

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

ـى شــامل لـ ِّ
ـكل أهــل البيــت ݜ ،ومــا ورد مــن الشــواهد املتقدِّ مــة
وهــذا املعنـ ٰ
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ـى جيــيء صاحــب
ـى الــذي أشــار لــه اإلمــام الصــادق ݠ بقولــه« :ح َّتـ ٰ
وهــو املعنـ ٰ

الســيف ،فــإذا جــاء صاحــب الســيف جــاء بأمــر غــر الــذي كان».
تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

وهــو مــا أشــارت لــه العديــد مــن الروايــات الرشيفــة ،فقــد ورد عــن رســول اهلل ݕ:

ـي ،وآخرهــم القائــم الــذي يفتــح اهلل
َّ
«األئمــة مــن بعــدي اثنــا عــرَّ ،أوهلــم أنــت يــا عـ ُّ

ـى يديــه مشــارق األرض ومغارهبــا»(.)1
تعــا ٰىل ذكــره عـ ٰ

هــذا وقــد ذكــرت بعــض الروايــات ســبب تســميته ¨ بالقائــم ،مــن قبيــل

حممــد بــن عجــان ،عــن أيب عبــد اهلل الصــادق ݠ ،قــال...« :
مــا جــاء يف روايــة ّ
باحلــق»(.)2
ــمي القائــم لقيامــه
ِّ
وس ّ
ُ

ويف روايــة الصقــر بــن دلــف ،عــن اإلمــام الباقــر ݠ ،قــال :فقلــت لــه :يــا بــن
ِ
ـمي القائــم؟ قــال« :أل َّنــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره ،وارتــداد أكثر
ـم ُسـ ّ
رســول اهلل ،ولــ َ
القائلــن بإمامتــه»(.)3

الصفة الرابعة :صاحب األمر:

ُيــراد مــن صاحــب األمــر :اإلمــام املفــرض الطاعــة ،واألمــر هــو اإلمامــة باجلعل

ـى
ـى مشــرك بــن كل أهــل البيــت ݜ ،وممــا يشــهد هلــذا املعنـ ٰ
اإلهلــي ،وهــذا املعنـ ٰ
ـى أيب عبــد اهلل ݠ،
مــا روي عــن حممــد بــن إســحاق ،عــن أبيــه ،قــال :دخلــت عـ ٰ
فســألته عــن صاحــب األمــر مــن بعــده ،قــال يل« :هــو صاحــب البهمــة( ،)4وكان

ـى ݠ يف ناحيــة الــدار صبي ـ ًا ومعــه عنــاق مكيــة( )5وهــو يقــول هلــا :اســجدي
موسـ ٰ

هلل الــذي خلقــك».

 .1أمايل الصدوق 172 :و /173ح(.)11/175

162

 .2بحار األنوار  /30 :51ح ،7عن اإلرشاد .383 :2

 .3بحار األنوار  /30 :51ح ،4عن كامل الدين /378 :باب  /36ح.3
 .4البهمة :ولد املعز أو ولد الضأن[ .هامش املصدر]

األنثى من أوالد املعز قبل استكامهلا السنة[ .هامش املصدر]
 .5العناق:
ٰ

وعــن الريــان بــن الصلــت ،قــال :قلــت للرضــا ݠ :أنــت صاحــب هــذا األمــر؟

فقــال« :أنــا صاحــب هــذا األمــر ولكنــي لســت بالــذي أمألهــا عــدالً كــا ملئــت

ـرى مــن ضعــف بــدين ،وإن القائــم هــو الــذي
ـى مــا تـ ٰ
جــور ًا ،وكيــف أكــون ذلــك عـ ٰ
ـى لــو مــد يــده
إذا خــرج كان يف ســن الشــيوخ ومنظــر الشــبان ،قوي ـ ًا يف بدنــه حتـ ٰ
ـى وجــه األرض لقلعهــا ،ولــو صــاح بــن اجلبــال لتدكدكــت
إ ٰىل أعظــم شــجرة عـ ٰ

موســى ،وخاتــم ســليامن ݟ .ذاك الرابــع مــن
صخورهــا ،يكــون معــه عصــا
ٰ

ولــدي ،يغيبــه اهلل يف ســره مــا شــاء ،ثــم يظهــره فيمــأ [بــه] األرض قســط ًا وعــدالً

كــا ملئــت جــور ًا وظل ـ ًا»(.)1

موســى الرضــا ݠ ،فقلــت:
وعــن بنــان بــن نافــع ،قــال :ســألت عــي بــن
ٰ

جعلــت فــداك مــن صاحــب األمــر بعــدك؟ فقــال يل« :يــا بــن نافــع يدخــل عليــك

مــن هــذا البــاب مــن ورث مــا ورثتــه مــن قبــي وهــو حجــة اهلل تعــا ٰىل مــن بعــدي».
فبينــا أنــا كذلــك إذ دخــل علينــا حممــد بــن عــي ݠ ،فلــا بــر يب قــال يل« :يــا بــن

نافــع ،أال أحدثــك بحديــث؟ إ ّنــا معــارش األئمــة إذا محلتــه أمــه يســمع الصــوت مــن
ـى لــه يف بطــن أمــه أربعــة أشــهر ،رفــع اهلل تعــا ٰىل لــه
بطــن أمــه أربعــن يومـ ًا ،فــإذا أتـ ٰ

نافعــة وال ضــارة ،وإن قولــك أليب احلســنَ :مــن حجــة الدهــر والزمــان مــن بعــده؟

فالــذي حدثــك أبــو احلســن مــا ســألت عنــه هــو احلجــة عليــك» .فقلــت :أنــا أول
العابديــن ،ثــم دخــل علينــا أبــو احلســن فقــال يل« :يــا بــن نافــع ،ســلم وأذعــن لــه

بالطاعــة ،فروحــه وروحــي روح رســول اهلل»(.)2

ـرى حالــه
وصــار هــذا اللقــب ينــرف إ ٰىل اإلمــام املهــدي ¨ زمــن الغيبــة الكـ ٰ

حــال بقيــة الصفــات املتقدمــة.

 .1كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،376ب ،35ح.7
 .2مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب :ج ،3ص.494

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

ـى ال يغــرب عنــه حلــول قطــرة غيــث
أعــام األرض ،فقــرب لــه مــا بعــد عنــه حتـ ٰ
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هــذا وقــد ورد يف بعــض الروايــات وصفــه بذلــك ،فقــد روي عــن نســيم

تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

ـى صاحــب هــذا األمــر ݠ بعــد مولــده
خادمــة أيب حممــد ݠ ،قالــت :دخلــت عـ ٰ
ـت عنــده ،قــال يل« :يرمحـ ِ
ـك اهلل» .قالــت نســيم :ففرحــت [بذلــك]،
بليلــة ،فعطسـ ُ
ـى ،قــال« :هــو أمــان مــن املــوت
فقــال يل ݠ« :أال أبــرك يف العطــاس»؟ قلــت :بـ ٰ

ثالثــة أيــام»(.)1

اجلهة الثانية :تشخيص اإلمام املهدي ¨ بني املعصومني ݜ:

األوىل يمثــل بعــض الصفــات املشــركة بينــه ¨ وبــن
مــا ســبق يف اجلهــة
ٰ

آبائــه ݜ ،ويف هــذه اجلهــة نذكــر مشــخصاته ¨ التــي متيــزه عــن غــره مــن
املعصومــن ݜ مــن جهــة ،وحتــدده بالضبــط ،بحيــث ينقطــع طريــق التشــويش

والتمويــه واملغالطــات يف تعيينــه بالضبــط.
أخرى:
وبعبارة
ٰ

إن بيــان مشــخصاته ومميزاتــه وضبطهــا ،يف الوقــت الــذي ينفــع يف حتديــد هويتــه

الشــخصية ،هــو يقطــع الطريــق أمــام املدعــن للمهدويــة بغــر احلــق ،أو مــن يدّ عــي
ـاوى،
أن املهــدي هــو إمــام ثالــث عــر مث ـاً ،أو أنــه الســابع ،وأمثــال هــذه الدعـ ٰ

وســيتبني التفصيــل عندمــا نذكــر تلــك املشــخصات.

أ ّمــا تلــك املشــخصات واملحــددات ،فهــي كثــرة ،ولكــن ســنختار مشــخص ًا

واحــد ًا منهــا ،هــو املشــخص العــددي ،كونــه ال يقبــل اخلطــأ يف االنطبــاق ،وحيــدد

مــن هــو اإلمــام املهــدي ¨ الــذي يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً.
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املشخص العددي األول :إنه الثاين عرش من أئمة أهل البيت ݜ:

تواتــرت األحاديــث عــن النبــي األكــرم ݕ بــأن بعــده اثنــي عــر إمامـ ًا ،وكلهــم

 .1كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،441ب ،43ح.11

ـى أئمــة أهــل البيــت ݜ،
مــن قريــش ،وهــو  -العــدد واحلــر -مــا ال ينطبــق ّإل عـ ٰ
وقــد رصحــت بعــض ألفــاظ هــذه األحاديــث بــأن املهــدي ¨ هــو الثــاين عــر

منهــم ،وقــد عقــد الشــيخ الكلينــي ݥ باب ـ ًا يف تلــك الروايــات وذكــر فيــه عرشيــن
ِ
ِ
ـر( )1ن َِقيبـ ًا ن َُج َبــا ُء ُم َدَّ ُث َ
ون
حديثـ ًا ،منهــا مــا عــن رســول اهلل ݕ« :مـ ْن ُو ْلــد َي ا ْثنَــا َعـ َ َ
ِ
م َفهمـ َ ِ
ـقَ ،ي ْم ُ
ـور ًا»(.)2
ـم بِاحلَـ ِّ
أل َهــا َعــدْ الً َكـ َـا ُم ِل َئـ ْ
ـت َجـ ْ
ـم ال َقائـ ُ
ـون ،آخ ُر ُهـ ُ
ُ َّ ُ
ـن َعبـ ِ
ـد اهلل األَن َْصـ ِ
ـر ݠ َع ـ ْن َجابِـ ِ
و َع ـ ْن َأ ِب َج ْع َفـ ٍ
ـار ِّي َقـ َ
ـى
ـالَ « :د َخ ْلـ ُ
ـر ْبـ ِ ْ
ـت َعـ َ ٰ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـي
َفاطِ َم ـ َة ݝ و َبـ ْ َ
ـن َيدَ ْ َيــا َلـ ْ
ـو ٌح فيــه َأ ْسـ َـا ُء األَ ْوص َيــاء م ـ ْن ُو ْلد َهــاَ ،ف َعــدَ ْد ُت ا ْثنَـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي»(.)3
ـم ال َقائـ ُ
ـر ،آخ ُر ُهـ ُ
ـم ُم َ َّمــدٌ و َث َل َث ـ ٌة من ُْهـ ْ
ـم ݠَ ،ث َل َث ـ ٌة من ُْهـ ْ
َعـ َ َ
ـم َعـ ٌّ
وعــن ســيد األوصيــاء أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ݜ ،قــال« :قــال

رســول اهلل ݕ :األئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر ،أوهلــم أنــت يــا عــي ،وآخرهــم
عــى يديــه مشــارق األرض ومغارهبــا»(.)4
القائــم الــذي يفتــح اهلل تعــا ٰىل ذكــره
ٰ

املشخص العددي الثاين :احلادي عرش من ُولد أمري املؤمنني ݠ:
ــال َأ َتي ُ ِ
ــن األَ ْص َبــ ِغ ْب ِ
فقــد ورد َع ِ
ــن ݠ َف َو َجدْ تُــه
ــر ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ــن ُن َباتَــ َةَ ،ق َ ْ
ــت َأم َ
اخلــر األول خاصــة يســتلزم كــون األئمــة ثالثــة عــر ويــرده النصــوص املتواتــرة.

ـى األعــم مــن احلقيقــة
وتوجيهــه بوجــوه [وذكــر وجوهـ ًا مخســها أوهلــا التــايل] :منهــا :أن حيمــل الــوالدة عـ ٰ
ـي ݠ فإنــه باعتبــار دخولــه يف أمــة حممــد ݕ جيــوز أن يطلــق عليــه أنــه
كــا يف األحــد عــر واملجازيــة كعـ ّ
ولــده فقــد ورد يف احلديــث أنــه قــال« :يــا عــي أنــا وأنــت أبــوا هــذه األمــة فمــن عــق والديــه فعليــه لعنــة
اهلل».
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي َأ ْو ٰىل بِا ُملؤْ منــنَ مـ ْن َأ ْن ُفسـ ِ
ـم﴾ .وقــد نقــل ان يف
ـه ْم و َأزْ ُ
هاتـ ْ
واجـ ُه ُأ َّم ُ ُ
وأوضــح مــن ذلــك قولــه تعــا ٰىل﴿ :النَّبِـ ُّ

مصحــف ابــن مســعود وأزواجــه أمهاهتــم وهــو أب هلــم.
ِ ِ
َّص َع َل ْي ِه ْم ݜ :ح.18
َش والن ِّ
 .2الكايف للكليني :ج ،1صَ ،534ب ُ
اب َما َجا َء ف ال ْثن َْي ع َ َ
ِ
ـم ݜ ،ح .9وجــاء يف اهلامــش:
ـر والنَّـ ِّ
 .3الــكايف للكلينــي :ج ،1صَ ،532بـ ُ
ـص َع َل ْي ِهـ ْ
ـاب َمــا َجــا َء ِف ال ْثنَـ ْ
ـي َعـ َ َ
ـمى بعــي مــن اجلميــع أربعــة.
ثالثــة منهــم أي :مــن األوالد ال مــن اجلميــع ،فــإن املسـ ٰ

 .4األمايل للشيخ الصدوق :ص ،173ح(.)11/175

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

 .1قــال احلــر العامــي ݞ يف الفوائــد الطوســية ،ص 136ومــا بعدهــا مــا نصــه :أقــول ظاهــر هــذه األخبــار بــل

165

ِ
ُــت ِف األَ ْر ِ
ــنَ ،مــا ِل َأ َر َ
ُــت
اك ُم َت َفكِّــر ًا َتنْك ُ
ضَ ،ف ُق ْل ُ
ُم َت َفكِّــر ًا َينْك ُ
ــر ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ــتَ :يــا َأم َ
ِف األَ ْر ِ
ـالَ :
ـت فِ َيهــا َ
ـك فِ َيهــا؟ َف َقـ َ
ضَ ،أر ْغ َبـ ًة ِمنْـ َ
ول ِف الدُّ ْن َيــا َي ْومـ ًا
«ل واهللَ ،مــا َر ِغ ْبـ ُ

تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

ـط ،و َل ِكنِّــي َف َّكــر ُت ِف مو ُلـ ٍ
ِ
ـادي َعـ َ ِ
ِ
ـون ِم ـ ْن َظ ْهـ ِ
ـود َي ُكـ ُ
َقـ ُّ
ـو
َْ
ـر م ـ ْن ُو ْلــدي ُهـ َ
حلـ َ
ْ
ـري ا َ
َ
ِ
أ األَر َض َعــدْ الً ِ
ِ
ـور ًا و ُظ ْلـ ًا َت ُكـ ُ
ـون َلــه َغ ْي َبـ ٌة
وق ْســط ًا َكـ َـا ُم ِل َئـ ْ
ـت َجـ ْ
ا َمل ْهــد ُّي ا َّلــذي َي ْمـ ُ ْ
ـرةٌ»(.)1
َ
وحـ ْ َ

املشخص العددي الثالث :إنه التاسع من أوالد احلسني ݠ:

فهــو ينتســب إ ٰىل رســول اهلل ݕ عــن طريــق اإلمــام املحســن ݠ ،ممــا يعنــي أنــه

مــن أوالد أمــر املؤمنــن ݠ ،وبالتحديــد هــو مــن أوالد فاطمــة الزهــراء ݝ ال
غريهــا مــن زوجاتــه ݠ.

وبــذا ينقطــع الطريــق أمــام مــن يدّ عــي أن املهــدي هــو حممــد بــن احلنفيــة مث ـاً،

كــا ا ّدعــت الكيســانية ذلــك ،وبتحديــد أكثــر ،هــو مــن أوالد اإلمــام احلســن ݠ،
ـى ݠ ،كــا قــد ُينســب ذلــك إ ٰىل بعــض
فليــس هــو مــن أوالد اإلمــام احلســن املجتبـ ٰ

العامــة.

ـاوى أمثــال الفرقــة الباقريــة ،وهــم
وهكــذا يقطــع هــذا التحديــد الطريــق أمــام دعـ ٰ

مــن ادعــوا َّ
أن اإلمــام حممــد الباقــر ݠ بأ ّنــه هــو املهــدي.

أو الفرقــة الناووســية ،وهــم الذيــن قالــوا :إن جعفــر بــن حممــد ݟ حــي مل يمــت

ـى يظهــر ويــي أمــور النــاس ،وأنــه هــو املهــدي ¨.
وال يمــوت حتـ ٰ

أو الفرقــة املباركيــة ،التــي نشــأت بعــد وفــاة اإلمــام الصــادق ݠ ،وزعمــوا َّ
أن اإلمامــة

بعــد اإلمــام الصــادق ݠ كانــت ملحمــد بــن إســاعيل بــن اإلمــام الصــادق ݠ.
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أو الفرقــة اإلســاعيلية ،وهــي مــن الفــرق الباطنيــة التــي انتســبت إ ٰىل إســاعيل بــن

اإلمــام الصــادق ݠ ،وهلــا امتــدا ٌد إ ٰىل هــذا اليــوم ،وهلــا فـ ٌ
ـرق عديــدة.
 .1الكايف للكليني :ج ،1ص ،338باب يف الغيبة ،ح.7

عــى أحــد أن املهــدي الــذي يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً هــو
وهكــذا لــو ا ّد ٰ

ابــن اإلمــام الثــاين عــر ،وليــس هــو نفــس الثــاين عــر ،فإنــه ُيــرد هبــذا التحديــد
املنضبــط الــذي ال يقبــل اخلطــأ وال التالعــب.

فــكل هــذه الفــرق تبطــل هبــذا التحديــد لإلمــام املهــدي ¨ وأنــه التاســع مــن

ولــد اإلمــام احلســن ݠ.

ـى هــذا املشــخص ،مــا روي عــن رســول اهلل ݕ ...« :واختــار مــن
وممــا دل عـ ٰ

احلســن األوصيــاء ،يمنعــون عــن التنزيــل حتريــف الضا ّلــن وانتحــال املبطلــن

وتــأول اجلاهلــن ،تاســعهم باطنهــم ظاهرهــم قائمهــم وهــو أفضلهــم»(.)1

وعــن الرســول األكــرم ݕ« :منّــا مهــدي هــذه األُ َّمــة الــذي ُيصـ ّ
ـى بــن
ـي عيسـ ٰ

مريــم خلفــه» ،قلنــا :مــن يــا رســول اهلل؟ قــال« :هــو التاســع مــن صلــب احلســن،

أئمــة أبــرار ،والتاســع مهدهيــم ،يمــأ األرض قســط ًا
تســعة مــن صلــب احلســن َّ
وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظل ـ ًا»(.)2

ـى ݠ ...« :أمــا علمتــم أنــه مــا منــا أحــد ّإل ويقــع
وقــال اإلمــام احلســن املجتبـ ٰ

ـى بــن مريــم ݠ
يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه ّإل القائــم الــذي يصــي روح اهلل عيسـ ٰ

بيعــة إذا خــرج ،ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي احلســن ابــن ســيدة اإلمــاء ،يطيــل

اهلل عمــره يف غيبتــه ،ثــم يظهــره بقدرتــه يف صــورة شــاب دون أربعــن ســنة ،ذلــك
ـى كل يشء قديــر»(.)3
ليعلــم أن اهلل عـ ٰ

ولــو قيــل :لعــل املقصــود مــن أحاديــث (تســعة مــن صلــب احلســن ݠ)

هــو التاســع مــن أوالد احلســن ݠ املولوديــن منــه مبــارشة ،فيكــون لإلمــام
 .1املحترض.277 :

 .2كفاية األثر.99 :

 .3كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،316ب ،30ح.2
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خلفــه ،فــإن اهلل  خيفــي والدتــه ،ويغيــب شــخصه لئــا يكــون ألحــد يف عنقــه
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احلســن ݠ تســعة أوالد ولــدوا مــن صلبــه هــو  -ال ابنــه وابــن ابنــه - ...واألخ

التاســع منهــم هــو املهــدي ¨؟
تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

ـوى ،فــإن التاريــخ مل يســجل
فإنــه ُيقــال :باإلضافــة إ ٰىل أنــه مل يــدّ ع أحــدٌ هــذه الدعـ ٰ

لإلمــام احلســن ݠ تســعة أوالد ولــدوا مــن صلبــه.
املشخص العددي الرابع :السابع من ولد اخلامس:

روي عــن اإلمــام الباقــر ݠ أنــه قــال« :مــن املحتــوم الــذي ال تبديــل لــه عنــد اهلل

ـمى باســمي ...الســابع مــن ولــدي».
تعــا ٰىل قيــا ُم قائمنــا ...املسـ ٰ

وحيــث إن اإلمــام الباقــر ݠ هــو اإلمــام اخلامــس ،فيكــون الســابع مــن بعــده

هــو الثــاين عــر ،وهــو اإلمــام املهــدي ¨.

املشخص العددي اخلامس :اخلامس من ولد السابع:

ـى بــن جعفــر ݟ قــال« :إذا ُفقــد
روي عــن عــي بــن جعفــر ،عــن أخيــه موسـ ٰ

اخلامــس مــن ولــد الســابع مــن األئمــة ،فــاهلل اهلل يف أديانكــم ،ال يزيلنّكــم عنهــا

أحد»(.)1

عــن رســول اهلل ݕ يف حديثــه مــع أمــر املؤمنــن ݠ شــمل تعريفــ ًا عدديــ ًا

لإلمــام املهــدي ¨ ،أنــه ݕ قــال« :وســيكون بعــدي فتنــة صــاء صيلــم ،يســقط
فيهــا كل وليجــة وبطانــة ،وذلــك عنــد فقــدان شــيعتك اخلامــس مــن ولــد الســابع
مــن ولــدك.)2(»...

روي عــن عبــد اهلل بــن أيب يعفــور ،قــال :قــال أبــو عبــد اهلل الصــادق ݠ« :مــن

أقــر باألئمــة مــن آبائــي وولــدي وجحــد املهــدي مــن ولــدي كان كمــن أقــر بجميــع

168

األنبيــاء وجحــد حممــد ًا ݕ نبوتــه» .فقلــت :يــا ســيدي ومــن املهــدي مــن ولــدك؟

 .1الغيبة للطويس :ص ،337ح.284

 .2كفاية األثر للخزاز القمي :ص.158

قــال« :اخلامــس مــن ولــد الســابع يغيــب عنكــم شــخصه ،وال حيل لكــم تســميته»(.)1
والســابع هــو اإلمــام الكاظــم ݠ ،فيكــون اخلامــس مــن ولــده هــو الثــاين عرش،

وبــذا تبطــل دعــوة الواقفيــة مثـاً ،حيــث ا ّدعــوا أن املهــدي هــو نفس الســابع.
املشخص العددي السادس :السادس من السادس:

يف روايــة عــن أيب عبــد اهلل ݠ« :...ذلــك صاحبكــم القائــم بأمــر اهلل ،

الســادس مــن ولــدي.)2(»...

وحيــث إن اإلمــام الصــادق ݠ هــو اإلمــام الســادس ،فيكــون الســادس مــن

ولــده هــو الثــاين عــر ،وهــو اإلمــام املهــدي ¨.

ـرى عــن أيب عبــد اهلل ݠ أنــه قــال« :إن الغيبــة ســتقع بالســادس
ويف روايــة أخـ ٰ

مــن ولــدي ،وهــو الثــاين عــر مــن األئمــة اهلــداة بعــد رســول اهلل ݕ ،أوهلــم

أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ،وآخرهــم القائــم باحلــق ،بقيــة اهلل يف األرض،
و صاحــب الزمــان.)3(»...

املشخص العددي السابع :الرابع من الثامن:

بطريقــة التشــخيص العــددي الــذي ال يقبــل الشــك وال الريــب ،فقــد روي

عنــه ݠ أنــه قــال« :ال ديــن ملــن ال ورع لــه ،وال إيــان ملــن ال تقيــة لــه ،إن

ـى؟ قــال:
أكرمكــم عنــد اهلل أعملكــم بالتقيــة» .فقيــل لــه :يــا بــن رســول اهلل إ ٰىل متـ ٰ

«إ ٰىل يــوم الوقــت املعلــوم وهــو يــوم خــروج قائمنــا أهــل البيــت ،فمــن تــرك التقيــة
قبــل خــروج قائمنــا فليــس منــا» ،فقيــل لــه :يــا بــن رســول اهلل ،ومــن القائــم منكــم
 .1كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،338ب ،33ح.12
 .2البحار :ج ،51ص163؛ ومقتضب األثر للجوهري :ص.40

 .3كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،342ب ،33ح.23

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

أحــد األســاليب التــي شـ َّ
ـخص هبــا اإلمــا ُم الرضــا ݠ اإلمــا َم املهــدي ¨
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أهــل البيــت؟ قــال« :الرابــع مــن ولــدي ،ابــن ســيدة اإلمــاء ،يطهــر اهلل بــه األرض
مــن كل جــور ،ويقدســها مــن كل ظلــم[ ،وهــو] الــذي يشــك النــاس يف والدتــه،

تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

وهــو صاحــب الغيبــة قبــل خروجــه.)1(»...

أخــرى عــن الريــان بــن الصلــت ،قــال :قلــت للرضــا ݠ :أنــت
ويف روايــة
ٰ

صاحــب هــذا األمــر؟ فقــال« :أنــا صاحــب هــذا األمــر ولكنــي لســت بالــذي

ـرى مــن ضعــف
ـى مــا تـ ٰ
أمألهــا عــدالً كــا ملئــت جــور ًا ،وكيــف أكــون ذلــك عـ ٰ
بــدين ،وإن القائــم هــو الــذي إذا خــرج كان يف ســن الشــيوخ ومنظــر الشــبان ،قوي ـ ًا
ـى وجــه األرض لقلعهــا ،ولــو صــاح
يف بدنــه حتـ ٰ
ـى لــو مــد يــده إ ٰىل أعظــم شــجرة عـ ٰ

ـى ،وخاتــم ســليامن ݟ،
بــن اجلبــال لتدكدكــت صخورهــا ،يكــون معــه عصــا موسـ ٰ
ذاك الرابــع مــن ولــدي ،يغيبــه اهلل يف ســره مــا شــاء ،ثــم يظهــره فيمــأ [بــه] األرض

قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظل ـ ًا»(.)2
املشخص العددي الثامن :توايل ثالثة أسامء:

جــاء حتديــده ¨ بأنــه يــأيت بعــد أن تتــوا ٰىل ثالثــة أســاء ،هــي :حممــد وعــي

واحلســن ،واملقصــود مــن حممــد هــو اإلمــام اجلــواد ݠ ،ومــن عــي ولــده اإلمــام
ٍ
وحينئــذ يكــون الرابــع هــو
اهلــادي ݠ ،ومــن احلســن اإلمــام العســكري ݠ،
اإلمــام احلجــة املنتظــر ¨.

وهــذا مــا ورد يف عــدة روايــات ،مــن قبيــل مــا روي عــن أيب اهليثــم بــن أيب حبــة

عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،قــال« :إذا اجتمعــت ثالثــة أســاء متواليــة :حممــد ،وعــي،
واحلســن ،فالرابــع القائــم»(.)3
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 .1كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص 371و ،372ب ،35ح.5
 .2كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،376ب ،35ح.7

 .3كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص 333و ،334باب  ،33ح.1

ويف روايــة ثانيــة عــن أيب اهليثــم التميمــي ،عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال« :إذا توالــت

ثالثــة أســاء :حممد وعــي ،واحلســن ،كان رابعهــم قائمهــم»(.)1
تنبيه:

تبــن هبــذا العــرض الرسيــع أن الروايــات حتــدد اإلمــام املهــدي ¨ متامـ ًا ،بحيث
ال يمكــن االشــتباه أو وقــوع اخلطــأ يف تشــخيصه ،خصوصــ ًا وأن العــدد ال يقبــل
ـرى،
ـى الــذي تقــدَّ م ّ ،-إل أ َّنــه رغــم ذلــكُ ،وجــدت حتديــدات أخـ ٰ
اخلطــأ  -باملعنـ ٰ

ـاىف مــع الثابــت املتواتــر مــن أن اإلمــام املهــدي ¨ هــو اإلمــام الثــاين عــر مــن
تتنـ ٰ
أئمــة أهــل البيــت ݜ املنصــوص عليهــم.

ـى املؤمنــن،
ويبــدو أهنــا ُوضعــت خلدمــة مــآرب بعــض املدّ عــن ،وللتعميــة عـ ٰ

ومــن تلــك التحديــدات ،التــايل:

وقــد نقــد بعــض كبــار علامئهــم هــذه الزيــادة املوضوعــة كالشــافعي ،حيــث قال:

(أخربنــا احلافــظ أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بــن إبراهيــم بــن عاصــم اآلبــري يف
كتــاب مناقــب الشــافعي ذكــر احلديــث ،وقــال فيــه( :وزائــدة يف روايتــه) لــو مل يبــق
ـى يبعــث اهلل رجـ ً
ا منــي أو مــن أهــل
مــن الدنيــا ّإل يــوم لطــول اهلل ذلــك اليــوم حتـ ٰ

بيتــي يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أيب يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً كــا
ملئــت جــور ًا وظلـ ًا)(.)3
 .1كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص ،334باب  ،33ح.2

 .2أي إنه مل يرد بسند صحيح أو موثق ،بل إن بعض رجال سنده ضعيف ال يؤخذ برواياته.
 .3البيان للشافعي :ص482

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

أوالً :اسمه اسمي ،واسم أبيه اسم أيب:
ورد هــذا التحديــد يف بعــض روايــات العامــة ،مدّ عــن أن اســم اإلمــام املهــدي ¨
هــو حممــد بــن عبــد اهلل ،كــا هــو اســم النبــي األعظــم ݕ.
الواقــع هــو أن حديــث (اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أيب) حديــث ضعيــف(،)2
بــل موضــوع فيــه ،أي إنــه قــد زيــد فيــه.
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قلــت [والــكالم للشــافعي] :وذكــر الرتمــذي احلديــث ومل يذكــر قولــه (واســم

أبيــه واســم أيب) وقــال يف مشــكاة املصابيــح :رواه الرتمــذي وأبــو داود وليــس فيــه

تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

(واســم أبيــه اســم أيب)( .)1ويف معظــم روايــات احلفــاظ والثقــات مــن نقلــة األخبــار

روى (اســم أبيــه اســم أيب) (فهــو زائــدة ،وهــو يزيــد
(اســمه اســمي) فقــط ،والــذي ٰ
دون هــذا
يف احلديــث) والقــول الفصــل يف ذلــك أن اإلمــام أمحــد مــع ضبطــه وإتقانــه ّ

ـى قــول الشــافعي.)2(...
احلديــث يف مســنده يف عــدّ ة مواضــع (واســمه اســمي) .انتهـ ٰ
وغريها من نقاط الضعف الواضحة للمتم ّعن املنصف.

ـى رســول اهلل ݕ
ـى كل حــال ،فقــد اســتغل البعــض هــذا احلديــث املكــذوب عـ ٰ
وعـ ٰ

ليحقــق مآربــه ،ومــن أولئــك شــخصان:
األول :حممد املحض):(3

ـى املعــروف
ـى بــن اإلمــام احلســن املجتبـ ٰ
وهــو حممــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن املثنـ ٰ

 .1مشكاة املصابيح.24/3 :

 .2هذا اجلواب عن احلديث من مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي ¨.

 .3ترجــم لــه الســيد اخلوئــي ݞ يف معجــم رجالــه (ج 17ص ،250-249رقــم  )11110بــا نصــه :حممــد بــن
عبــد اهلل بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ݜ ،أبــو عبــد اهلل املــدين :ذكــر ابــن داود ()1391

مــن القســم األول والســيد التفريــي ( )481واملــرزا يف رجاليــه ،واملــو ٰىل القهبائــي :عــد الشــيخ إيــاه يف

رجالــه مــن أصحــاب الصــادق ݠ ،وأنــه قتــل ســنة ( )145باملدينــة ،وزاد ابــن داود قولــه( :امللقــب بالنفــس
الزكيــة) .والنســخة املطبوعــة خاليــة عــن ذكــره.

ـى اخلالفــة ،دعــا الصــادق جعفــر بــن حممــد ݟ إ ٰىل بيعتــه ،وتكلــم معــه بــكالم غليــظ
ثــم إن حممــد ًا هــذا ا ّدعـ ٰ
ـى بلــغ األمــر إ ٰىل أنــه أمــر بحبســه ݠ ،وكان الصــادق ݠ يعظــه ويرصفــه عــا أراد ،وخيــره بــأن األمــر ال
حتـ ٰ

ـى األمــر إ ٰىل قتلــه ،راجــع الــكايف :اجلــزء ،1
ـى انتهـ ٰ
ـى مــا أراد حتـ ٰ
يتــم لــه ،ولكنــه مل يصــغ إ ٰىل ذلــك ،وأرص عـ ٰ

ـوى املحــق واملبطــل يف أمــر اإلمامــة ( ،)81احلديــث .17
بــاب مــا يفصــل بــه بــن دعـ ٰ
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ـى بــن خنيــس ،قــال :كنــت عنــد أيب عبــد اهلل ݠ إذ أقبــل حممــد بــن عبــد اهلل
ٰ
وروى الصفــار بإســناده ،عــن املعـ ٰ

بــن احلســن فســلم ،ثــم ذهــب ،ورق لــه أبــو عبــد اهلل ݠ ودمعــت عينــه ،فقلــت لــه :لقــد رأيتــك صنعــت

بــه مــا مل تكــن تصنــع ،قــال :رققــت لــه ،ألنــه ينســب يف أمــر ليــس لــه ،مل أجــده يف كتــاب عــي يف خلفــاء هــذه
األمــة ،وال ملوكهــا.ݛ

بـ(املحــض) ،وقــد ثــار قبيــل ظهــور الدولــة العباســية ،وكان املنصــور الدوانيقــي من
أنصــاره؛ ل ُيســقط الدولــة األمويــة.

عىل أنَّه املهدي :أبوه عبد اهلل بن حممد ،واملنصور الدوانيقي.
وممن بايعه ٰ

وتذكــر الروايــات َّ
أن اإلمــام الصــادق ݠ أخربهــم بأ َّنــه ليــس صاحــب هــذا

األمــر ،وأ َّنــه ســيقتل ،ولكنهــم مل يصدقــوه ،بــل البعــض رمــاه باحلســد!

وقيــل :إ َّنــه تــاب ،وكانــت هنايــة أمــره كــا تنبــأ اإلمــام الصــادق ݠ ،حيــث

ُقتِــل.

الثاين :اخلليفة العبايس امللقب باملهدي:

وهــو حممــد بــن عبــد اهلل املنصــور الدوانيقــي اخلليفــة العبــايس امللقــب باملهــدي،

وقــد اختــذ مــن كــون اســمه (حممــد بــن عبــد اهلل) مــرر ًا ال ِّدعائــه املهديــة باالســتناد
إ ٰىل نفــس احلديــث املبتــدع عــن الرســول األكــرم ݕ ،وممــن بايعــه أبــوه املنصــور

ـى أ َّنــه هــو املهــدي.
الدوانيقــي ،بــل وكان يدعــو إ ٰىل مبايعتــه عـ ٰ

جــاء يف روايــة عــن أمــر املؤمنــن ݠ تعريــف اإلمــام املهــدي ¨ بأنــه ابــن

محيــدة ،وقــد ع ّلــق الشــيخ الطــويس بعــج رفضــه هلــا :بــأن املقصــود مــن محيــدة هــي

املصفــاة ُأم اإلمــام الكاظــم ݠ ،وأن نســبة اإلمــام املهــدي ¨ إليهــا باعتبــار أهنــا
ـى ،عــن صفــوان ،عــن العيــص بــن القاســم ،قــال:
ٰ
ݚوروى عــن عبــد اهلل بــن جعفــر ،عــن حممــد بــن عيسـ ٰ

قــال يل أبــو عبــد اهلل ݠ« :مــا مــن نبــي وال ويص وال ملــك ّإل يف كتــاب عنــدي ،واهلل مــا ملحمــد بــن عبــد اهلل

فيــه اســم» .بصائــر الدرجــات :اجلــزء  ،4بــاب  ،2يف األئمــة عندهــم الكتــب التــي فيهــا أســاء امللــوك ،ح.6

ـى أمــره إ ٰىل
ـى انتهـ ٰ
ـى اخلالفــة ومل ينتــه بنهــي اإلمــام الصــادق ݠ ،حتـ ٰ
أقــول :الروايــات يف أن حممــد ًا هــذا ا ّدعـ ٰ
القتــل متعــددة...
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مــن ُأمهــات آبائــه ،فقــد روي عــن إســاعيل بــن منصــور الزبــايل ،قــال :ســمعت
شــيخ ًا بأذرعــات( - )1قــد أتــت عليــه عــرون ومائــة ســنة  ،-قــال :ســمعت علي ًا ݠ
تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

ـى منــر الكوفــة :كأين بابــن محيــدة قــد مألهــا عــدالً وقســط ًا كــا ملئــت ظلـ ًا
يقــول عـ ٰ
وجــور ًا.

فقــام إليــه رجــل فقــال :أهــو منــك أو مــن غــرك؟ فقــال :ال بــل هــو رجــل
منــي(.)2
قــال الشــيخ الطــويس ݞ :فالوجــه فيــه :أن صاحــب (هــذا) األمــر يكــون مــن

ـى بــن جعفــر ݠ كــا يقــال :يكــون مــن ولــد فاطمة ݝ،
ولــد محيــدة وهــي ُأم موسـ ٰ

وليــس فيــه أنــه يكــون منهــا لصلبهــا دون نســلها ،كــا ال يكــون كذلــك إذا نســب إ ٰىل

فاطمــة ݝ ،وكــا ال يلــزم (أن يكــون) ولــده لصلبــه وإن قــال« :إنــه يكــون منــي»،
بــل يكفــي أن يكــون مــن نســله(.)3
ـى أن الروايــة ضعيفــة الســند ،ألهنــا رويــت (عــن شــيخ بأذرعــات) ،فضـ ً
ا عن
عـ ٰ

أن (إســاعيل بــن منصــور الزبــايل) جمهــول احلــال ،إذ مل ُيذكــر يف كتاب الرجــال(.)4

وهكــذا فــإن (إبراهيــم بــن حممــد بــن محــران) مل ُيذكــر يف كتــب الرجــال ،فهــو

جمهــول(.)5

 .1وهو بلد يف أطراف الشام ،جياور أرض البلقاء وعامن[ ...معجم البلدان للحموي :ج ،1ص.]130
 .2الغيبة للطويس :ص ،51ح.40
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 .3الغيبة للطويس :ص.52

 .4مستدركات علم رجال احلديث للشيخ عيل النامزي الشاهرودي :ج ،1ص ،671الرتمجة رقم .2021 / 453

 .5معجــم رجــال احلديــث للســيد اخلوئــي :ج ،1ص ،253الرتمجــة رقــم 259؛ ومســتدركات علــم رجــال احلديــث
للشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي :ج ،1ص ،191الرتمجــة رقــم .435

ويبــدو أن هــذه الروايــة مــن موضوعــات الواقفــة ،لدعــم مــا ذهبــوا إليــه مــن أن
املهــدي هــو اإلمــام الكاظــم ݠ ،ويشــهد لذلــك أن الشــيخ الطــويس ݞ رواهــا
ـى ذلــك ،حيــث قــال يف بدايــة نقلــه ملجموعــة
ضمــن األخبــار التــي اســتدلوا هبــا عـ ٰ
مــن هــذه األخبــار مــا نصــه( :فأ ّمــا مــا ترويــه الواقفــة فكلهــا أخبــار آحــاد ال
يعضدهــا حجــة ،وال يمكــن ادعــاء العلــم بصحتهــا ،ومــع هــذا فالــرواة هلــا مطعــون

عليهــم ،ال يوثــق بقوهلــم ورواياهتــم وبعــد هــذا كلــه فهــي متأولــة.

ونحــن نذكــر مجـ ً
ا ممــا رووه ونبـ ِّـن القــول فيهــا ،فمــن ذلــك أخبــار ذكرهــا أبــو

حممــد عــي بــن أمحــد العلــوي املوســوي يف كتابــه (يف نــرة الواقفــة))(.)1

ـوى مــا عرفنــاه مــن هــذا النــص عــن
ونفــس العلــوي هــذا جمهــول احلــال ،سـ ٰ

الشــيخ الطــويس بأنــه مــن الواقفــة ،وقــد قــال فيــه يف مســتدركات علــم رجــال
احلديــث مــا نصــه :عــي بــن أمحــد العلــوي املوســوي أبــو حممــد :مل يذكــروه .لــه

كتــاب يف نــرة الواقفــة .نقــل عنــه الشــيخ يف كتــاب الغيبــة ص 32مكــرر ًا إ ٰىل 46
ثالث ًا :سمي فالق البحر:
روى العلــوي الســابق بســنده عــن حممــد بــن مــروان ،عــن أيب جعفــر ݠ قــال:
ٰ

ـى
قــال رجــل :جعلــت فــداك إهنــم يــروون أن أمــر املؤمنــن ݠ قــال بالكوفــة عـ ٰ
ـى يبعــث اهلل رجـ ً
ا
املنــر« :لــو مل يبــق مــن الدنيــا ّإل يــوم لطــول اهلل ذلــك اليــوم حتـ ٰ

منــي يمألهــا قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت ظلـ ًا وجــور ًا».
 .1الغيبة للطويس :ص.43

 .2مستدركات علم رجال احلديث للشيخ عيل النامزي الشاهرودي :ج ،5ص ،295الرتمجة رقم .9645
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فقــال أبــو جعفــر ݠ« :نعــم» ،قــال :فأنــت هــو؟ فقــال« :ال ذاك ســمي فالــق
البحــر»(.)1
تشخيص هوية اإلمام املهدي ¨  -التشخيص العددي منوذج ًا

ـى ݠ وأن اإلمــام املهــدي ¨ ليــس
ومعلــوم أن فالــق البحــر هــو النبــي موسـ ٰ

مــن أســائه ذلــك ،ممــا يعنــي أن املقصــود مــن هــذه الروايــة أن املهــدي الــذي اســمه
موســى هــو اإلمــام الكاظــم ݠ ،ممــا يعنــي أنــه مــن األخبــار املوضوعــة لتقويــة
ٰ
ـوى مهدويــة اإلمــام الكاظــم ݠ التــي كان يقــول هبــا الواقفيــة ،ولذلــك ذكرهــا
دعـ ٰ
ـى ذلــك(.)2
الشــيخ الطــويس يف األخبــار التــي اسـتُدل هبــا عـ ٰ

ثــم ذكــر عــدة أحاديــث ،ومنهــا احلديــث املذكــور ،وعلــق عليــه قائ ـاً :فالوجــه

فيــه :بعــد كونــه خــر ًا واحــد ًا أن لســمي فالــق البحــر أن يقــوم باألمــر ويمألهــا

قســط ًا وعــدالً إن مكــن مــن ذلــك ،وإنــا نفــاه عــن نفســه تقيــة مــن ســلطان الوقــت
ال نفــي اســتحقاقه لإلمامــة(.)3
فتلخص من كل ما تقدم:

أوالً :أن التشــخيص أمــر مهــم يف حتديــد املفهــوم ،ويف حتديــد املصــداق ،منعــ ًا

يكــم غ ْلــق البــاب بوجــه مــن يبغــي التزويــر أو
للتداخــل ،أو االشــتباه ،وهــو مــا ُ ْ

عــى مصاديــق غــر واقعيــة.
التحريــف أو اســتغالل األلفــاظ لتطبيقهــا ٰ

ثانيــ ًا :أن أهــل البيــت ݜ يف الوقــت الــذي اشــركوا يف خصائــص كثــرةّ ،إل

أن تلــك اخلصائــص قــد تنــرف إ ٰىل خصــوص اإلمــام املهــدي ¨ زمــن الغيبــة
ـرى ،كونــه هــو إمــام الزمــان فيهــا.
الكـ ٰ
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ثالثــ ًا :أن النصــوص الروائيــة قــد ذكــرت مشــخصات عديــدة لإلمــام

 .1الغيبة للطويس :ص ،46ح.30
 .2الغيبة للطويس :ص.43
 .3الغيبة للطويس :ص.46

املهــدي ¨ ،كان مــن أدقهــا تشــخيص ًا ،وأكثرهــا حتديــد ًا املشــخصات
العدديــة ،والتــي حــدّ دت املهــدي بالثــاين عــر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ،

أو التاســع مــن ولــد احلســن ݠ ،وهكــذا وجدنــا املشــخصات العدديــة ممــا ال
ـى غــر اإلمــام املهــدي ¨ الــذي هــو ابــن
يقبــل الشــك وال الريــب وال التطبيــق عـ ٰ
اإلمــام العســكري ݠ الصلبــي املبــارش.

ـاوى الفارغــة والكاذبــة
رابعـ ًا :أن املشــخصات العدديــة نافعــة جــد ًا يف ر ّد الدعـ ٰ

ِّ
واملشــخص
التــي تدّ عــي املهدويــة ،وكان مصداقهــا ممــا ال ينطبــق عليــه املحــدِّ د

ـاوى تارخيي ـ ًا ،بــل واملعــارصة.
العــددي ،فتبطــل بذلــك الكثــر مــن الدعـ ٰ
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التنمية االقتصادية يف دولة
اإلمام املهدي ¨
الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي

متهيد:
 - 1املراد من التنمية االقتصادية املهدوية:

ال نقصــد بالتنميــة االقتصاديــة املفهــوم الــدارج هلــا املتمثــل بالتنميــة والتقــدم

االقتصــادي يف بلــد معــن فحســب ،بــل املقصــود مــن التنميــة االقتصاديــة يف

بحثنــا ازديــاد الثــروة وحتقيــق الرفــاه االجتامعــي والعدالــة االقتصاديــة يف العــامل

تســمى
البــري بــأرسه ،وأ َّمــا حتقــق التنميــة االقتصاديــة يف بلــد دون بلــد فــا
ٰ
ـى حســاب تــر ّدي االقتصــاد
تنميــة اقتصاديــة باملعنـ ٰ
ـى احلقيقــي هلــا ،ألهنــا تنميــة عـ ٰ
فإنــا جــاءت
يف البلــدان األخـ ٰ
ـرى .وهــذا مــا يميــز الدولــة املهدويــة عــن غريهــاَّ ،

ـتثنى
لتحقيــق العدالــة االقتصاديــة والرفــاه االجتامعــي يف مجيــع العــامل البــري ال يسـ ٰ
ـى كوهنــا ال ختــص فئــة
ـى عامليــة الرشيعــة اإلســامية وعـ ٰ
منــه يشء ،وهــذا يــدل عـ ٰ

ـى هــذا فمفهــوم التنميــة االقتصاديــة يف اإلســام أوســع بكثــر مــن
معينــة ،وبنــاء عـ ٰ
املفهــوم الــدارج الــذي خيتــص ببلــد معــن ،حيــث يتــم تعيــن التنميــة االقتصاديــة

ـى أســاس مقــدار الدخــل القومــي والتوزيــع العــادل وإخفــاض معــدل البطالــة يف
عـ ٰ

ذلــك البلــد(.)1

 .1انظر :التنمية االقتصادية  -مايكل تودارو  -استيفن اسميث :ص.28
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 - 2أسباب حتقق التنمية االقتصادية يف الدولة املهدوية:

َّ
إن التنميــة االقتصاديــة العامليــة التــي تســتتبع العدالــة االقتصاديــة والرفــاه

االجتامعــي والســعادة احلقيقيــة هــو حلــم العــامل البــري الــذي مل يتحقــق منــذ
التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

وحتــى يف عــر النبــي ݕ وحكومــة أمــر املؤمنــن ݠ
العصــور القديمــة ،بــل
ٰ
وإ ٰىل اآلن ،ولكــن هــذا احللــم ســيتحقق يف عــر الظهــور ،والــر يف يف عــدم حتققــه
ـى اآلن هــو عــدم توفــر األســباب التــي توجــب التنميــة االقتصاديــة ،وفيــا يــي
حتـ ٰ

إشــارة إمجاليــة هلــذه األســباب.

يمكــن تقســيم هــذه األســباب طبقــ ًا ملــا يســتفاد مــن التعاليــم اإلســامية إ ٰىل

قســمني:

األول :األســباب الطبيعيــة :وهــي منظومــة كبــرة مســتفادة أيضــ ًا مــن
القســم َّ

النصــوص.

فأوهلــا :التخطيــط :وقــد ورد يف القــرآن الكريــم ونصــوص أهــل البيــت ݜ
َّ

ـى التفكــر كقوله
ـى التفكــر ،فهنــاك نصــوص قرآنيــة كثــرة حتــث عـ ٰ
احلــث الشــديد عـ ٰ
ُ ْ َ ْ
ْ َ ْ ٰ َ َْ ُ ََ
َ َ َ َّ ُ َ
ـرون﴾ (األنعــام،)50 :
ري أفــا تتفكـ
ـاىل﴿ :قــل هــل ي َ ْســتَ ِوي العــى وال ِص
تعـ ٰ
ـى هــذه الشــاكلة(.)1
وتوجــد آيــات كثــرة عـ ٰ

بتقريــبَّ :
ـى تفكــره يف التخطيــط ،فالتخطيــط مــن
أن البصــر هــو الــذي يعتمــد عـ ٰ

مصاديــق البصــرة والتفكــر ،وقــد ورد يف الروايــات« :فكــر ســاعة خــر مــن عبــادة

ســنة»( ،)2بتقريــب َّ
أن التخطيــط قبــل العمــل أفضــل مــن العمــل وإن كثــر.
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وثانيهــا :العمــل الــدؤوب واملســتمر :وقــد ورد احلــث عليــه يف القــرآن والروايات
َُ
ْ َ ُ َ َ ََ ٰ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُُ ْ ْ
َ
ـول َوال ُمؤ ِمنُــون﴾
ـل اعملــوا فســرى اهلل عملكــم ورسـ
أيض ـ ًا ،قــال تعــا ٰىل﴿ :وقـ ِ

(التوبــة.)105 :
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ْ ُ
بتقريــبَّ :
عــى مطلوبيــة العمــل وحمبوبيتــه ،وعــن
أن قولــه﴿ :اع َملــوا﴾ دال
ٰ

رأى النبــي ݕ يف
اإلمــام الصــادق ݠ« :ملــا مــات إبراهيــم ابــن رســول اهلل ݕ ٰ

ا فســواه بيــده ،ثــم قــال :إذا عمــل أحدكــم عمـ ً
قــره خلـ ً
ا فليتقــن .)1(»...وداللــة
ختفــى فإنَّــه رغــم كونــه يف مصيبــة َّال أنَّــه بــادر إ ٰىل
عــى االســتمرار ال
احلديــث
ٰ
ٰ

اإلتقــان.

القســم الثــاين :األســباب الغيبيــة :وهــي أيضــ ًا منظومــة كبــرة مســتفادة مــن

النصــوص ،كالدعــاء والعمــل باألحــكام وتــرك املعــايص وطاعــة البــاري 
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ
َ َّ َ ْ َ َ ْ
ــرى َ
ــل الْ ُق ٰ
ــوا لفتَحنــا
آمنُــوا واتق
وامتثــال أوامــره .كقولــه تعــا ٰىل﴿ :ولــو أن أه
َ
َ َْ
ْ َ َّ
ُ
َ َ ْ ُ
ناه ْ
ــن َّ
َعلَيْه ْ
ــراكت ِم َ
رض َ
ــم بَ َ
ــم بِمــا اكنــوا
ــن كذبُــوا فأخذ
لك
و
ال
الســما ِء و
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ
َ
يَك ِســبُون﴾ (األعــراف.)96 :
ـوى ونــزول الــركات مــن الســاء
بتقريــب :أن هنــاك عالقــة بــن االيــان والتقـ ٰ

والبنــن واجلنــات واالهنــار والرفاهيــة.

مكمــل لآلخــر ،وال يمكــن االســتغناء
وهــذان القســان مــن األســباب أحدمهــا ِّ

عــن أحدمهــا يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة ،والعدالــة االقتصاديــة ،والرفــاه
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واالرض وكذلــك توجــد عالقــة بــن التكذيــب وبــن نــزول البــاء والقحــط
َ
َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
كـ ْ
ـم تُ ُ
ـم ُثـ َّ
وبــوا ِإلْ ـ ِه
واجلــدب ،وكذلــك قولــه تعــا ٰىل﴿ :ويــا قــومِ اســتغ ِفروا رب
َ َ َ ْ ُ ْ ْ ً َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً ٰ ُ َّ ُ
ك ْ
َّ
ُْ
ــم﴾ (هــود،)52 :
ــل الســماء عليكــم ِمــدرارا وي ِزدكــم قــوة ِإىل قوتِ
ير ِس ِ
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َّ ُ َ
اكن َغ َّفــارا ً  10يُ ْرســل َّ
َ
ــماء
الس
وقــال ﴿ :فقلــت اســتغ ِفروا ربكــم ِإنــه
ِ
ِ
َْ ْ
َ َْ ُ ْ ْ ً َُْ ْ ُ ْ َْ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
ـات َوي َعــل
ـ
م
عليكــم ِمــدرارا  11ويم ِددكــم بِأ
ـوال وبنِــن ويعــل لكــم جنـ ٍ
ٍ
ً
َ ُ ْ َْ
عــى ان التوبــة
بوضــوح
دالــة
االيــات
وهــذه
.)12-10
(نــوح:
﴾
ـارا
هـ
لكــم أن
ٰ
واالســتغفار هلــا دور كبــر يف التنميــة االقتصاديــة وزيــادة االمطــار واالمــوال
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االجتامعــي ،واملشــكلة التــي يعيشــها العــامل اليــوم هــو التبعيــض يف هــذه األســباب،
فنجــد املســلمني يتقنــون الثــاين ويعملــون بــه ،ولكنهــم تناســوا أو نســوا القســم

التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

بــاألول
األول ،يف حــن نجــد غــر املســلمني مــن الــدول املتطــورة قــد عملــت
َّ
ـى احلقيقــي هلــا ال
وتناســت أو نســيت الثــاين ،ولــذا ال نجــد التنميــة االقتصاديــة باملعنـ ٰ

يف العــامل اإلســامي وال يف العــامل غــر اإلســامي ،وهــذان القســان -أي األســباب
الطبيعيــة واألســباب الغيبيــة  -يتحققــان يف عــر الظهــور ،وبذلــك حتصــل التنميــة

االقتصاديــة يف العــامل البــري بــأرسه تبعــ ًا لتحقــق أســباهبا.

وبفقــدان أحــد هــذه األســباب أو بعضهــا يمتنــع الوصــول إ ٰىل هــذا اهلــدف،

فالدولــة اإلســامية مل تتحقــق َّإل يف عــر النبــي األكــرم ݕ واإلمــام عــي ݠ،
وبالرغــم مــن الصفــات الكامليــة التــي كان يمتــاز هبــا كل مــن رســول اهلل ݕ وأمــر
املؤمنــن ݠ ّإل أن املجتمــع آنــذاك مل يكــن مؤهـ ً
ا لتحقيــق العدالــة ،ولــذا كان أمــر

ـى ذلــك ،ولكــن أعينــوين بــورع
املؤمنــن ݠ يقــول هلــم« :أال أنكــم ال تقــدرون عـ ٰ

()1
عىل َّ
أن اهلــدف ال يتحقــق ّإل من
واجتهــاد ،وعفــة وســداد»  .والقــرآن الكريــم ينــص ٰ
خــال التغيــر اجلــذري لنفــوس أفــراد املجتمــع ،ولــذا قــال﴿ :إ َّن َ
اهلل ال ُي َغـ ِّ ُ
ـر مــا
ِ
َ
﴿ولَـ ْ
ب َقـ ْ
ـى ُي َغـ ِّ ُ
ـروا مــا بأ ْن ُف ِســه ْم﴾ (الرعــد ،)11 :ويقــول يف آيــة أخــرىَ :
ـومٍ َحـ َّ ٰ
ـو
ٰ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َ
ْ
َ َّ ْ َ
َّ َ ْ َ َ َ ْ
ـل ال ُقـ ٰ َ ُ
ـراكت مـ َ َّ
َ َْ ْ َ
رض﴾
أن أهـ
ـن الســما ِء وال ِ
ـرى آمنــوا َواتقــوا لفتحنــا علي ِهــم بـ َ ٍ ِ

(األعــراف.)97 :

إذن طبق ـ ًا لآليــات املتقدمــة خيضــع نــزول بــركات الســاوات واألرض لعوامــل

نشــر إ ٰىل بعضهــا:
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األول :التغيري الداخيل ألفراد املجتمع وصالحهم.
َّ
والتقوى.
الثاين :اإليامن
ٰ

 .1هنج البالغة :ج ،3ص ،70الكتاب .45

والتقــوى
الثالــث :أن تتصــف مجيــع املجتمعــات هبــذه الصفــة وهــي اإليــان
ٰ
وبنــاء النفــس ،ولــذا مل يعــر القــرآن الكريــم (ولــو َّ
ـرى) ،بــل
أن بعــض أهــل القـ ٰ
َْ َ
ـل الْ ُقـ َ
ـر ٰ
ى﴾ ،فالــكل ينبغــي أن يتصــف هبــذه الصفــة.
قــال﴿ :أهـ

ومــن هنــا ال ت ِ
َــرد الشــبهة القائلــةَّ :
تقــوى،
إن هنــاك ُأناســ ًا ال إيــان هلــم وال
ٰ

أعــى مســتويات التنميــة االقتصاديــة.
ولكنهــم يعيشــون
ٰ

إذ جيــاب عنهــاَّ :
أن هــؤالء إنــا متتعــوا بذلــك ألجــل غصــب حقــوق اآلخريــن،

ولــذا قــال أمــر املؤمنــن ݠ« :مــا متِّــع غنــي ّإل بــا جــاع فقــر»( .)1نعــم لــو
ـى الفقــر يف مجيــع العــامل مــن دون اإليــان بــاهلل تعــا ٰىل
اســتطاعت الــدول القضــاء عـ ٰ
واتقائــه ،فســيكون هــذا نقضـ ًا علينــا ،ولكــن هــذا مســتحيل؛ َّ
ألن عــدم اإليــان بــاهلل

تعــا ٰىل يقتــي  -حســب الطبيعــة البرشيــة غــر امللتزمــة بتعاليــم الســاء  -ســلب
حقــوق اآلخريــن .إذن التنميــة االقتصاديــة التــي تســبب ســعادة مجيــع البرشيــة

وحتقــق الرفــاه االجتامعــي والعدالــة االقتصاديــة إنــا حتصــل يف عــر دولــة اإلمــام

املهــدي ¨.

النصــوص الدينيــة ،ودراســة أســباب ازديــاد الثــروة وحصــول التنميــة ،ثــم نحــاول

بيــان دور احلكومــة املهدويــة يف حتقيــق العدالــة االقتصاديــة والرفــاه االجتامعــي.
و البحث يقع يف ثالثة حماور:

املحور األول :معامل التنمية يف الثروات الطبيعية:

عنــد ظهــور اإلمــام املهــدي ¨ واســتتباب احلكومــة املهدويــة يرتفــع معــدل

أعــى مســتوياته ،طبقــ ًا ملــا وردنــا مــن
التنميــة يف الثــورة واملصــادر الطبيعيــة إ ٰىل
ٰ
النصــوص والروايــات بشــأن الوضــع االقتصــادي يف احلكومــة املهدويــة ،فتخــرج
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ـى ضــوء
واهلــدف مــن هــذا املقــال هــو تبيــن أبعــاد هــذه التنميــة االقتصاديــة عـ ٰ
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األرض بركاهتــا بســبب وفــرة األمطــار واألهنــار واألودية والغــدران ،وتقــدم الزراعة
وازديــاد حماصيلهــا وحصــول التنميــة يف الثــروة احليوانيــة ،وحصــول التنميــة يف

الســكان واســتخراج املعــادن وكنــوز األرض والطاقــة الكهربائيــة .وألجــل التعــرف

التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

ـى ضــوء مــا بأيدينــا
ـى مقــدار هــذه التنميــة االقتصاديــة البــد مــن دراســة ذلــك عـ ٰ
عـ ٰ
ـى بياهنــا ومقــدار هــذه التنميــة
مــن النصــوص التــي تعنـ ٰ
ـى بذلــك ،ويتــم االقتصــار عـ ٰ
مــن دون اإلملــاع لســبب هــذه التنميــة االقتصاديــة ،كــا يتــم ترتيبهــا حســب أمهيــة
املصــدر الطبيعــي ودوره األســايس يف تقــدم االقتصــاد.

 - 1تنمية املياه واألمطار النافعة:

ـى وجــه
امليــاه واألمطــار هــي أســاس احليــاة ،ولــوال امليــاه مل نجــد كائن ـ ًا حي ـ ًا عـ ٰ

األرض ،كــا أن للميــاه واألمطــار دور ًا حموريـ ًا يف تنميــة االقتصــاد ،فقلــة امليــاه تنبــئ

عــن تــر ّدي االقتصــاد ،كــا أن وفرهتــا بشــكل مناســب يــؤول إ ٰىل تقــدم االقتصــاد
ورق ِّيــه ،وال ريــب أن أحــد األســباب املهمــة يف تــر ِّدي االقتصــاد يف العــر
وتنميتــه ُ
ـتوى امليــاه ووفــرة األمطــار يف عــر
احلــارض هــو قلــة املــوارد املائيــة ،ويرتفــع مسـ ٰ

احلكومــة املهدويــة ويكــون ســبب ًا للتنميــة االقتصاديــة يف هــذه الدولــة الكريمــة ،وقــد

ـى هــذه احلقيقــة.
دلــت الروايــات الرشيفــة عـ ٰ

فقــد ورد عــن رســول اهلل ݕ ...« :ومتطــر الســاء مطرهــا ،وختــرج األرض

بركاهتــا ،وتعيــش أمتــي يف زمانــه عيشــ ًا مل تعشــه قبــل ذلــك»(.)1

وقــد روي عنــه ݕ« :يكــون يف أمتــي املهــدي ¨ يمألهــا قســط ًا وعــدالً كــا

ملئــت ظل ـ ًا وجــور ًا ،ومتطــر الســاء مطــر ًا كعهــد آدم ݠ وختــرج األرض بركتهــا،
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وتعيــش أمتــي يف زمانــه عيشـ ًا مل تعشــه قبــل ذلــك يف زمــان قــط»(.)2
 ..1املصنف  -ابن أيب شيبة الكويف :ج ،8ص.678

 .2الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن  -السيد ابن طاووس :ص.322

مجــادى
وروي عــن اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ« :وإذا آن قيامــه مطــر النــاس
ٰ

اآلخــرة وعــرة أيــام مــن رجــب مطــر ًا مل يــر اخلالئــق مثلــه»(.)1

وعــن ســعيد بــن جبــر ،قــالّ :
«إن الســنة التــي يقــوم فيهــا القائــم املهــدي متطــر

ـرى آثارهــا وبركتهــا إن شــاء اهلل»(.)2
األرض أربعـ ًا وعرشيــن مطــرة تـ ٰ

ويف روايــة عــن النبــي األكــرم ݕ ...« :يرســل املــاء عليهــم مــدرار ًا ،وال تــدع

األرض شــيئ ًا مــن نباهتــا ّإل أخرجتــه»(.)3

وعنــه ݕ أ ّنــه قــال ...« :وتزيــد امليــاه يف دولتــه ،ومتــدُّ األهنار ،وتضعــف األرض

أكلهــا وتســتخرج الكنوز ك ّلهــا»(.)4

ويف روايــة عنــه ݕ ...« :متــدّ األهنــار ،وتفيــض العيــون ،وتنبــت األرض ضعــف

أكلها» (.)5

عــى ّ
أن اهلل تعــا ٰىل يســقيه  -أي املهــدي ¨  -الغيــث،
ووردت روايــة تنــص
ٰ

وهــي كالتــايل:

وخترج األرض نباهتــا.)6(»...

وزيــادة امليــاه نامجــة عــن زيــادة املطــر ،وينجــم عنهــا زيــادة األهنــار وتوســعها

طبيعي ـ ًا.

 .1اإلرشاد  -الشيخ املفيد :ج ،2ص.381
 .2اإلرشاد  -الشيخ املفيد :ج ،2ص.381

 .3املجليس  -بحار األنوار :ج ،51ص.83

 .4املقديس  -عقد الدرر يف أخبار املنتظر :ص.83
 .5الشيخ املفيد  -االختصاص :ص.209

 .6الريشهري  -ميزان احلكمة :ج ،1ص.187

الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي

عــن رســول اهلل ݕ أ ّنــه قــال« :خيــرج يف آخــر أمتــي املهــدي ،يســقيه اهلل الغيــث،
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 - 2التنمية الزراعية:

الزراعــة مــن املصــادر الطبيعيــة والثــروات املهمــة يف تقــدم عجلــة االقتصــاد،

مســتوى
أدى ذلــك إ ٰىل حالــة مــن التحســن ورفــع
ٰ
فكلــا ازداد املنتــوج الزراعــي ٰ

التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

الفقــر ،وبــا أن االنتــاج الزراعــي لــه ارتبــاط وثيــق بطعــام اإلنســان الــذي حيتاجــه
يف كل يــوم عــدة مــرات ،فهــذا يعنــي أن االنتــاج الزراعــي لــه ارتبــاط بحيــاة اإلنســان
ومعيشــته ،وهــذا االرتبــاط مصــري ،ومــع انعــدام االنتــاج الزراعــي أو تر ّديــه قــد
عــى األرض.
يــؤدي إ ٰىل هــاك اإلنســان ٰ

ويرتفــع االنتــاج الزراعــي يف عــر احلكومــة املهدويــة ويصــل إ ٰىل قمتــه ،وحتصــل

ـتوى امليــاه
ـى مسـ ٰ
ـى التنميــة عـ ٰ
تنميــة يف االنتــاج الزراعــي ،وهــذه التنميــة متفرعــة عـ ٰ
واألمطــار التــي تقدمــت قبــل قليــل ،فإنــه إذا ازدادت األمطــار وامليــاه ،سيســاهم

ذلــك يف تقــدم الزراعــة بجميــع ألواهنــا ،فيســاهم يف إصــاح األرايض الزراعيــة،
ونمــو النباتــات الطبيعيــة.

ـى وفــرة
ومــن هنــا نجــد أن الروايــات الســابقة كانــت تفــرع النعمــة الزراعيــة عـ ٰ

األمطــار ،مثــل:

قولــه ݕ« :يرســل املــاء عليهــم مــدرار ًا ،وال تــدع األرض شــيئ ًا مــن نباهتــا ّإل

أخرجتــه».

وقولــه ݕ« :خيــرج يف آخــر أمتــي املهــدي ،يســقيه اهلل الغيــث ،وختــرج األرض

نباهتــا.»...

ويف الروايــة التــي تقدمــت عــن النبــي ݕ ...« :متــدّ األهنــار ،وتفيــض العيــون،

وتنبــت األرض ضعــف أكلهــا».
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 - 3التنمية احليوانية:

توفــر امليــاه والنبــات يــؤدي إ ٰىل نمــو الثــروة احليوانيــة ،فمــن الطبيعــي أن تكثــر

ـى ذلــك:
احليوانــات األليفــة والصاحلــة لــأكل ،وقــد دلــت الروايــات عـ ٰ

قــال رســول اهلل ݕ« :خيــرج املهــدي يف أمتــي يبعثــه اهلل غياثــ ًا للنــاس ،تنعــم

األُمــة وتعيــش املاشــية وختــرج األرض نباهتــا ويعطــي املــال صحاحــ ًا»(.)1

وقــال ݕ« :خيــرج يف آخــر أمتــي املهــدي ،يســقيه الغيــث ،وختــرج األرض
نباهتــا ،ويعطــي املــال صحاحــ ًا ،وتكثــر املاشــية وتعظــم األُمــة»(.)2

ويســتفاد مــن هــذه الروايــات -الســيام مــن التعبــر و«تعظــم األُمــة»  -أن
للتنميــة االقتصاديــة وازديــاد الثــروات الطبيعيــة دور ًا كبــر ًا يف تطــور األُمــة وقدرهتــا
االقتصاديــة وعظمتهــا وعزهتــا ،ومــن هــذا ُيعلــم أن أحــد أهــم مقومــات األُمــة

العزيــزة والعظيمــة هــو التقــدم االقتصــادي.
 - 4تنمية املعادن وكنوز األرض:

املقصــود بكنــوز األرض هــي املعــادن الباطنــة يف األرض ،كالذهــب والفضــة

واحلديــد والنحــاس والنفــط وغريهــا مــن املعــادن ،ولعــل هنــاك كنــوز ًا موجــودة
ـى اآلن ،ولكــن عنــد الظهــور يتــم العثــور عليهــا
يف األرض مل يتــم العثــور عليهــا حتـ ٰ
ـى التنميــة
وزيــادة هــذه املــوارد التــي عــرت عنهــا الروايــة اآلتيــة بالكنــوز ســتؤثر عـ ٰ

وهــذا مــا تشــر إليــه الروايــات التاليــة:

ـى يراهــا
عــن املفضــل عــن اإلمــام الصــادق ݠ ...« :تظهــر األرض كنوزهــا حتـ ٰ

ـى وجههــا.)3(»...
الناس عـ ٰ

جــاء عــن اإلمــام حممــد الباقــر ݠ أنّــه قــال« :القائــم منّــا منصــور بالرعــب

مؤيــد بالنــر ...وتظهــر لــه الكنــوز»(.)4
 .1بحار األنوار :ج ،51ص.81

 .2عقد الدرر يف أخبار املنتظر  -للمقديس :ص.144
 .3الشيخ املفيد  -اإلرشاد :ج ،2ص.381
 .4خمترص إثبات الرجعة :ص.216

الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي

االقتصاديــة ممــا يــؤدي إ ٰىل وفــرة األمــوال وكثرهتــا وحيصــل الرفــاه االجتامعــي،
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عــن رســول اهلل ݕ أ ّنــه قــال ...« :وتزيــد امليــاه يف دولته ،ومتــدُّ األهنــار ،وتضعف

األرض أكلهــا وتســتخرج الكنــوز ك ّلها»(.)1

قال رسول اهلل ݕ« :املهدي من ولدي ...يستخرج الكنوز.)2(»...

التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

ويف رواية عن رسول اهلل ݕ قال ...« :ويظهر اهلل له كنوز األرض ومعادهنا»(.)3

ونالحــظ يف هــذه الروايــات أن اســتخراج الكنــوز تــارة ينســب إ ٰىل نفــس األرض،

وأخــرى
أي أن األرض تقــوم بعمليــة إظهــار الكنــوز إ ٰىل اخلــارج فرياهــا النــاس،
ٰ
ينســب إ ٰىل نفــس اإلمــام املهــدي ¨ حيــث ورد يف الروايــة يســتخرج الكنــوز ،وثالثــة

ينســب إ ٰىل الكنــوز نفســها أي أن الكنــوز هــي التــي ختــرج نفســها ،ورابعــة ينســب إ ٰىل
الفاعــل املجهــول ،وخامســة ينســب إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل.
وال ريــب أن هــذا التنــوع يف التعبــر يكشــف عــن َّ
أن مجيــع هــذه األمــور دخيلــة

ـى اســتخراج
يف اســتخراج الكنــوز واملعــدن فتجتمــع األســباب الطبيعيــة والغيبيــة عـ ٰ
هــذه الكنــوز كــا سنشــر إ ٰىل ذلــك فيــا يــأيت إن شــاء اهلل تعــا ٰىل.

 - 5التنمية السكانية:

مــن مصــادر الطبيعــة هــو اإلنســان نفســه ،فــإن اإلنســان يعــد أحــد أهــم املصــادر

الطبيعيــة يف األرض ،بــل مــن أفضلهــا ،حيــث إنــه يمثــل عنــر ًا منتجــ ًا ،ولــوال
عــى حاهلــا مــن دون
عــى األرض ولبق ٰىــت الثــروة
اإلنســان ملــا وجــد أي إنتــاج
ٰ
ٰ
فائــدة ،فهــو يف حــد ذاتــه ثــروة منتجــة وليــس ثــروة راكــدة .ولــذا فزيــادة الســكان يف

حــد ذاهتــا تنميــة اقتصاديــة.

ويــرى (تومــاس مالتــوس) أن زيــادة الســكان تنــايف التنميــة االقتصاديــة ،ألن
ٰ
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ـى أســاس متواليــة هندســية ،بينــا يزيــد اإلنتــاج الزراعــي
ازديــاد الســكان يكــون عـ ٰ
 .1عقد الدرر يف أخبار املنتظر ،للمقديس :ص.83

 .2البيان يف أخبار صاحب الزمان ،الكنجي الشافعي ،ص.137
 .3كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص.393

وفــق متواليــة حســابية ،وهــذا ما يــؤدي حتـ ًا إ ٰىل نقــص الغــذاء والســكن .واملفروض
ـم هائـ ٍ
ـل مــن احتياجــات الســكان ويتســبب
أن مصــادر الثــروة ال يمكنهــا تلبيــة كـ ٍّ

ذلــك بزيــادة معــدل الفقــر( .)1ولكنــه غفــل عــن َّ
ـم يف
أن زيــادة الســكان عامـ ٌـل مهـ ٌ
زيــادة اإلنتــاج والدخــل القومــيَّ ،
ألن كل فــرد مــن اإلنســانية ُيعــدّ قــوة منتجــة ،كــا

َّ
ـى زيــادة املحاصيــل الزراعيــة
أن التقــدم التقنــي يف وســائل اإلنتــاج لــه تأثــر كبــر عـ ٰ
واحليوانيــة بالنحــو الــذي يلبــي حاجــة البرشيــة بــل أكثــر ،ولــذا فازديــاد الســكان ال

ـم فيهــا.
ينــايف التنميــة االقتصاديــة ،بــل هــو عامـ ٌـل مهـ ٌ

وتشــر بعــض الروايــات إ ٰىل زيــادة الســكان يف عــر دولــة اإلمــام املهــدي ¨

ـى يولــد لــه ألــف ولــد ذكــر ال
حيــث ورد فيهــا ...« :ويعمــر الرجــل يف ملكــه حتـ ٰ

ـى.)2(»...
يولــد لــه فيهــم أنثـ ٰ

بتقريــبَّ :
أن تعمــر اإلنســان أكثــر مــع بقــاء قوتــه يــؤدي إ ٰىل زيــادة إنتاجــه

وتضاعــف خدماتــه ،وهــذا مــن املعــاين الكنائ ِّيــة التــي حيتملهــا هــذا النــص.

النــور مــن املصــادر الطبيعيــة التــي نحصــل عليهــا مــن الشــمس ،فــإن ضيــاء

ـى رؤيــة األشــياء وإبصــار الطريــق،
الشــمس لــه فوائــد كثــرة مــن أمههــا القــدرة عـ ٰ
ودورهــا يف إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة ،ولكــن نــور الشــمس هــذا فائدتــه وقتيــة،

ألنــه خمتــص بالنهــار فقــط ،أ ّمــا يف الليــل فــا ضيــاء وال نــور ،ومــن هنــا حيتــاج
النــاس إ ٰىل النــور البديــل يف الليــل ،بــل يف بعــض األماكــن يف النهــار ،فجــاءت
عــى الضيــاء يف عــر الظهــور
االخرتاعــات الكبــرة التــي ســامهت يف احلصــول ٰ

ـى يف الليــل ويمكــن
وحكومــة اإلمــام املهــدي ¨ ،فــإن هــذا النــور سيســتمر حتـ ٰ
 .1انظر :التنمية االقتصادية ،مايكل توداروا ـ استيفن اسميث ،ص.297-296
 .2الغيبة للشيخ الطويس :ص.468
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املستوى النوري والضوئي:
عىل
ٰ
 - 6التنمية ٰ
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عــى
تبقــى
بمعنــى أن الشــمس
للنــاس الرؤيــة ويتصــل النهــار بالليــل ،لكــن ال
ٰ
ٰ
ٰ

حاهلــا ،ألن هــذا خــاف النظــام الفلكــي التكوينــي الــذي َســنَّه اهلل تعــا ٰىل ،فــإن
التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

عمليــة الليــل والنهــار ناجتــة عــن حركــة األرض ومــع فــرض بقــاء الشــمس حيصــل
الفســاد التكوينــي والنقــض لقانــون النظــم.

بــل املقصــود بقرينــة قولــه ݠ يف الروايــة التــي ســتأيت «أرشقــت األرض بنورهــا»

أي َّ
إن النــور موجــود يف األرض وليــس مســتمد ًا مــن الســاء ،وهــذا التعبــر يــدل
ـى الطاقــة مــن مصــادر األرض.
ـى ازديــاد احلصــول عـ ٰ
عـ ٰ

حيــث ورد عــن اإلمــام الصــادق ݠ« :إن قائمنــا إذا قــام أرشقــت األرض

ـتغنى العبــاد عــن ضــوء الشــمس وذهبــت الظلمــة .)1(»....وهــو مــن
بنورهــا واسـ ٰ

املعــاين الكنائيــة عــن اســتثامر الطاقــة األرضيــة يف إجيــاد النــور املضاهــي لوجــود

النــور الشــميس.

ـى املســتفاد مــن الروايــة املتقدمــة كــا وحيتمــل أن يــراد منهــا معــان
هــذا هــو املعنـ ٰ

ـرى:
أخـ ٰ

ـتغنى بــه عــن نــور الشــمس هــو نــور
ـى األول :أن يــراد بالنــور الــذي يسـ ٰ
املعنـ ٰ

العــدل وتذهــب الظلمــة أي ظلمــة الظلــم واجلــور(.)2

ـى وإن كان صحيح ـ ًا يف نفســه ،لكنــه بعيــد عــن ســياق الروايــة ،ألن
وهــذا املعنـ ٰ

ـى الســتغناء العبــاد
نــور الشــمس نــور حقيقــي ونــور العــدل نــور جمــازي ،وال معنـ ٰ
عــن نــور الشــمس بنــور العــدل ،ألن آثــار نــور الشــمس تكوينيــة وآثــار نــور العــدل
اعتباريــة.
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ـى الثــاين :أن يــراد َّ
أن النــاس حيتاجــون إ ٰىل نــور الشــمس للزراعــة واملحاصيل
املعنـ ٰ

 .1نفس املصدر ،وينظر :روضة الواعظني :ص.264

 .2الحظ :األنوار الساطعة يف رشح الزيارة اجلامعة للشيخ جواد بن عباس الكربالئي :ج ،5ص.300

الزراعيــة التــي متثــل هلــم الغــذاء ومــع وجــود الغــذاء مــن دون احلاجــة إ ٰىل ضــوء

الشــمس يســتغني العبــاد عــن ضــوء الشــمس(.)1

املعنــى غــر تــام ،ألن ضــوء الشــمس ال تنحــر فائدتــه يف املحاصيــل
وهــذا
ٰ

الزراعيــة ،بــل لــه فوائــد كثــرة مــن أبرزهــا الضــوء لتحقــق الرؤيــة ،واملقصــود

مــن اســتغناء العبــاد عــن ضــوء الشــمس يف حتقــق الرؤيــة يف الليــل كــا هــو واضــح

ـى هــذا قولــه« :وذهبــت الظلمــة» أي ظلمــة
ال الضــوء ألجــل الزراعــة ،ويــدل عـ ٰ
عــى ذلــك أن هنــاك يف بعــض النســخ للروايــة «وصــار الليــل
الليــل ،ويشــهد
ٰ

()2
ـى الــذي ذكرنــاه.
والنهــار واحــد ًا وذهبــت الظلمــة»  ،وهــذا التعبــر يؤكــد املعنـ ٰ

واحلاصــل :أن الطاقــة تصــل إ ٰىل درجــة بفضــل وفــرة املصــادر الطبيعيــة أن تكون

أكثــر األماكــن بــل كلهــا ،مضيئــة ،فيســتغني النــاس عــن ضــوء الشــمس بمقــدار
الرؤيــة يف الليــل طبعـ ًا.

املحور الثاين :أسباب تنمية الثروة واملصادر الطبيعية يف عرص الظهور:

أرشنــا يف املحــور األول إ ٰىل التنميــة احلاصلــة يف عــر الظهــور وحكومــة اإلمــام

الطبيعيــة .وال ريــب أن التنميــة املذكــورة ال يمكــن أن حتصــل اعتباط ـ ًا أو صدفــة،

بــل ختضــع إ ّمــا للعوامــل اإلعجازيــة ،أو العوامــل املعنويــة ،أو العوامــل املاديــة ،أو

ـى حتقيــق ذلــك.
جتتمــع العوامــل اإلعجازيــة واملعنويــة واملاديــة عـ ٰ
إذن هناك أربعة احتامالت نشري إليها:

االحتامل األول :العوامل اإلعجازية:

َّ
إن حصــول التنميــة االقتصاديــة يف عــر الظهــور يرجــع إ ٰىل أســباب إعجازيــة

 .1الحظ االنوار الساطعة يف رشح الزيارة اجلامعة ،الشيخ جواد بن عباس الكربالئي :ج 5ص.300
 .2دالئل االمامة ،ابن جرير الطربي الشيعي ،ص.486
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وليســت أســبابه طبيعيــة كازديــاد اإلنتــاج ،ومــن املعلــوم َّ
أن هــذا االحتــال حيتــاج
ـى أســباهبا ومســبباهتا ّإل إذا
إ ٰىل توجيــه؛ ألن األصــل األويل هــو جريــان األمــور عـ ٰ

اقتضــت احلكمــة اإلهليــة ذلــك ،ألجــل إثبــات الديــن أو نــرة الديــن وحاكميــة

التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

الدولــة اإلهليــة وغريهــا مــن األســباب.

وهذا االحتامل يمكن أن يعضده عدة شواهد وقرائن:

 - 1الوعــد اإلهلــي :أن اهلل تعــا ٰىل وعــد يف القــرآن الكريــم أن يظهــر الديــن

عــى الديــن كلــه ،وهــذا الوعــد اإلهلــي يســتفاد منــه أن نــرة الديــن
اإلســامي ٰ

حتتــاج إ ٰىل التدخــل اإلهلــي ،وحيــث إن التنميــة االقتصاديــة حتتــل جانب ـ ًا مه ـ ًا مــن

رصانــة احلكومــة وقدرهتــا وســيطرهتا ،فالبــد مــن ْ
أن توجــد ولــو بشــكل إعجــازي.
 - 2يســتفاد مــن مجلــة مــن الروايــات أن اإلمــام ¨ منصــور بالرعــب كالنبــي

األكــرم ݕ ،أي إن هــذا النــر حيصــل مــن خــال التدخــل اإلهلــي ،وبــا أن أحــد
املســتوى االقتصــادي وازديــاد
عــى
دعائــم قــوة الدولــة وانتصارهــا هــو تقدمهــا
ٰ
ٰ
ثروهتــا وهــو بحاجــة إ ٰىل التدخــل اإلهلــي واإلعجــاز كإرســال املطــر بشــكل غــر

معهــود.

ّإل أن هــذا االحتــال يواجــه مشــكلة وهــي القاعــدة املتبعــة يف القانــون اإلهلــي،

ـى أن جتــري األمــور حســب أســباهبا ومســبباهتا ،فــادام
حيــث إن ســنة اهلل جــرت عـ ٰ
ـى مجيــع مســتوياهتا إ ٰىل عوامــل طبيعيــة
يمكــن أن ترجــع هــذه التنميــة االقتصاديــة عـ ٰ
فــا حاجــة إ ٰىل اإلعجــاز والتدخــل اإلهلــي.

االحتامل الثاين :العوامل املادية:
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أن تكــون هــذه التنميــة االقتصاديــة نشــأت مــن خــال العوامــل املاديــة ،وليــس

هنــاك أي نــوع مــن اإلعجــاز فيهــا ،فــإن هنــاك عوامــل ماديــة كثــرة تــؤدي إ ٰىل حتقــق

التنميــة االقتصاديــة ،نشــر إليهــا:

أعــى املســتويات واحلــد مــن البطالــة ،ومــن
منهــا :توفــر فــرص العمــل إ ٰىل
ٰ

عــى نمــو
املعلــوم أن زيــادة فــرص العمــل واحلــد مــن البطالــة لــه تأثــر كبــر
ٰ

االقتصــاد.

ـتوى اإلنتــاج ،ومــن املعلــوم أن زيــادة اإلنتــاج تــؤدي إ ٰىل زيــادة
ومنهــا :رفــع مسـ ٰ

مســتوى التنميــة االقتصاديــة وغريهــا مــن
الدخــل القومــي ،وذلــك يزيــد مــن
ٰ

األســباب املاديــة.

والعوامــل املاديــة ال يمكــن بمفردهــا أن حتقــق التنميــة االقتصاديــة احلقيقيــة وقــد

ـى أســاس جــوع وفقــر
أثبــت لنــا التاريــخ أن املاديــن إنــا اصبحــت دوهلــم ناميــة عـ ٰ
ـرى.
الــدول األُخـ ٰ
االحتامل الثالث :العوامل املعنوية:

ونشري إ ٰىل مجلة من هذه العوامل:

 - 2االســتغفار فيمكــن أن يكــون مجيــع أفــراد املجتمــع يف عــر الظهــور

ـاىل ،ومــن الطبيعــي أن ينتــج ذلــك غــزارة األمطــار ونــزول
مســتغفرين هلل تعـ ٰ
َ
َ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
ك ْ
ــم تُ ُ
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َ َْ ُ
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ــم
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و
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ن
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و
ــوال
م
ــم ِمــدرارا  11ويم ِددكــم بِأ
علي
ٍ
ٍ ِ
َ
ً
َ ََْ ْ َ ُ ْ ْ
ـم أنهــارا﴾ (نــوح.)12-10 :
ويعــل لكـ

الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي

ـوى ،وهــذه ســنة مــن ســنن اهلل تعــا ٰىل يف الكــون
 - 1اإليــان بــاهلل تعــا ٰىل والتقـ ٰ
َ
َ
ْ
َ َ ْ َّ ْ َ
ــرى َ
آمنُــوا َو َّات َق ْ
ــل ال ُق ٰ
ــوا
عــى ذلــك قولــه تعــا ٰىل﴿ :ولــو أن أه
واحليــاة ،ويــدل
ٰ
َ
َ
َََ ْ
ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ناهـ ْ
ـن َّ
ـراكت ِمـ َ
الســما ِء َو ْال ِ َ
َ َْ ْ َ َ
ـم بِمــا
لكــن كذبــوا فأخذ
رض و ِ
لفتحنــا علي ِهــم بـ ٍ
ْ
َ
ُ
اكنــوا يَك ِســبُون﴾ (األعــراف.)96 :
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التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

َ
﴿وأَ ْن لَــو ْ
اســتَ ُ
 - 3االلتــزام باملنهــج اإلهلــي ،ويــدل عليــه قولــه تعــاىلَ :
قاموا َ ٰ
ع
ٰ
ِ
ً َ ً
َّ َ َ َ َ ُ
ـاء غ َدقــا﴾ (اجلــن ،)16 :ومــن الطبيعــي أن يكــون املجتمــع
الط ِريقـ ِة ل ْســقيْناه ْم مـ
ـوى اهلل ،وااللتــزام
املرتقــب لظهــور اإلمــام ¨ متوجه ـ ًا لالســتغفار والتوبــة ،ولتقـ ٰ
بتعاليمــه وأوامــره ،واالنتهــاء عــن نواهيــه ،وكذلــك وجــود الدولــة واحلكومــة
ـى كل ذلــك وتوجــه املجتمــع نحــو اهلل تعــا ٰىل ليســمو ويتكامــل يف
العادلــة التــي ترعـ ٰ
ظــل املفاهيــم والقيــم واملوازيــن اإلهليــة ،وســتتحقق ســنة اهلل تعــا ٰىل التــي تتبــع تلــك
املقدمــات ،وتكــون جــزا ًء إلخــاص اإلنســانية وجتردهــا هلل تعــا ٰىل بعــد التمحيــص

ـى
الطويــل الواقــع يف طريــق العــودة إ ٰىل املفاهيــم والقيــم اإلهليــة وجعلهــا احلاكمــة عـ ٰ
األفــكار والعواطــف واملامرســات.
االحتامل الرابع :اجتامع العوامل اإلعجازية واملعنوية واملادية:

إن التنميــة االقتصاديــة التــي حتصــل يف عــر الظهــور تابعــة إ ٰىل العوامــل

عــى أســاس احلكمــة اإلهليــة ألجــل نــرة الديــن ولــو كــره
اإلعجازيــة القائمــة ٰ

املرشكــون ،والتدخــل اإلهلــي هبــذا املقــدار ال مشــكلة فيــه ألجــل إنجــاز الوعــد
اإلهلــي كــا أنجــز اهلل تعــا ٰىل وعــده لنبيــه حممــد ݕ ،وهــذا املقــدار مــن التدخــل

اإلهلــي ال ينــايف وجــود عوامــل معنويــة مــن قبيــل أن يتمتــع املجتمــع يف عــر
والتقــوى واالســتغفار وااللتــزام بالديــن اإلســامي باإلضافــة
الظهــور باإليــان
ٰ

عــى
إ ٰىل عوامــل ماديــة كــدور الدولــة واحلكومــة املهدويــة يف التقــدم االقتصــادي ٰ
مســتوى العمــل واإلنتــاج والعمــران.
ٰ
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وأشــار إ ٰىل هــذا االحتــال الســيد حممــد الصــدر ݥ حيــث قــال« :فكــا دلــت
الروايــات بــأن مــن العالئــم ِ
املقاربــة لظهــور اإلمــام ¨ التــي تقــع قبــل الظهــور

بزمــن قليــل ،نــزول األمطــار الغزيــرة ،وامليــاه الكثــرة مــن الســاء ...وذلــك
اســتعداد ًا للظهــور ،بإنعــاش األرض إنعاشــ ًا كافيــ ًا لتوفــر الزراعــة ،نــزول املطــر

ليــس إعجازيــ ًا بطبيعــة احلــالّ ،إل أن توقيتــه وكميتــه ،كــا يبــدو مــن ســياق
الروايــات أهنــا بقصــد إعجــازي»(.)1

وهذا أقرب إ ٰىل الواقع من بني االحتامالت لعدة قرائن:

القرينــة األو ٰىل :أن الروايــات املتقدمــة ليــس فيهــا إشــارة تنفــي وجــود عوامــل

ـتوى الثــروات ،وليــس
ـى املسـ ٰ
ـى التنميــة االقتصاديــة عـ ٰ
ماديــة أو معنويــة تســاعد عـ ٰ

ـى
ـى أســاس عوامــل إعجازيــة ،وبنــا ًء عـ ٰ
فيهــا داللــة تعــن كــون تلــك التنميــة عـ ٰ
هــذا ،فالروايــات ال تنفــي هــذا االحتــال.
القرينــة الثانيــة :أن هــذا االحتــال يســاعد عليــه الطابــع العــام يف املفاهيــم

اإلســامية ،مث ـ ً
ا أن اهلل تعــا ٰىل يأمــر بالعمــل وجيعلــه أحــد أســباب الــرزق ،ومــن
الواضــح أنــه ســبب مــادي ،وإ ٰىل جانــب ذلــك يأمــر بالدعــاء والتوســل باألمــور

عــى َّ
أن كال
عــى يشء دل
املعنويــة ،ويذكــر أهنــا تزيــد مــن الــرزق ،وهــذا إن دل
ٰ
ٰ
العاملــن املــادي واملعنــوي لــه تأثــر يف ازديــاد الــرزق واملقــام مــن هــذا القبيــل
أيضــ ًا فــإن التنميــة االقتصاديــة بشــكل عــام أيضــ ًا تابعــة إ ٰىل هذيــن العاملــن.

تقتــي البحــث حــول دور الدولــة واحلكومــة املهدويــة يف التنميــة االقتصاديــة،
ـى االحتــال األول فقــد ال ينفتــح املجــال للبحــث حــول دور
وأ ّمــا لــو اقترصنــا عـ ٰ
احلكومــة املهدويــة يف التنميــة.

املحور الثالث :دور الدولة املهدوية يف التنمية االقتصادية:

بالرغــم مــن وجــود التدخــل اإلهلــي يف نــرة اإلمــام املهــدي ¨ ،إ ٰىل جانــب

ـى إنجــاح التنميــة االقتصاديــة كــا تقــدم
ذلــك أســباب طبيعيــة وعمــل دؤوب عـ ٰ
فـ َّ
ـى التقــدم االقتصــادي ،كــا أن للشــعب
ـإن للحكومــة وتدبريهــا الــدور الكبــر عـ ٰ
 .1تاريخ ما بعد الظهور للسيد حممد الصدر :ص.137
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وجممــوع هــذه القرائــن جيعلنــا نرجــح هــذا االحتــال فهــو األنســب حيــث نتيجته
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وانســجامه وإيامنــه وتعاونــه مــع احلكومــة األثــر البالــغ يف حتقيــق التقــدم االقتصادي،

فمــن هــذا املنطلــق نحــاول هنــا اإلشــارة إ ٰىل األعــال التــي تقــوم هبــا احلكومــة
التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

ـى ثالثــة نشــاطات ضمــن
املهدويــة لتحقــق هــذا التقــدم االقتصــادي نقتــر فيهــا عـ ٰ

ثــاث نقــاط:

األوىل :العمران يف األرض:
النقطة
ٰ

تشــر الروايــات إ ٰىل َّ
ـى
أن العمــران الــذي حيصــل يف عــر الظهــور يصــل إ ٰىل أعـ ٰ
ـى خــراب ّإل ُع ِّمــر ،جــاء عــن اإلمــام حممــد الباقــر ݠ أ ّنــه قــال:
مراتبــه ،فــا يبقـ ٰ

ـى يف
«القائــم منّــا منصــور بالرعــب مؤيــد بالنــر ...وتظهــر لــه الكنــوز ،وال يبقـ ٰ
()1
ـى مراحــل:
األرض خــراب ّإل ُع ِّمــر»  ،وتشــتمل عمليــة العمــران هــذه عـ ٰ

أوالً :تعبيد الطرق:

قــال اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ« :إ ّنــه إذا تناهــت األمــور إ ٰىل صاحب هــذا األمر

ـى
رفــع اهلل تبــارك وتعــا ٰىل كل منخفــض مــن األرض ،وخفــض كل مرتفــع منهــا حتـ ٰ
تكــون الدنيــا عنــده بمنزلــة راحتــه ،فأ ّيكــم لــو كانــت يف راحتــه شــعرة مل يبرصهــا»(.)2
ـى العمــل اإلعجــازي وهــو ممكــن،
وهــذا الرتتيــب يف األرض إ ّمــا أن نحملــه عـ ٰ

ـى كليهــا ،حيــث يــأيت اإلعجــاز يف
ـى العمــل الطبيعــي ،أو نحملــه عـ ٰ
أو نحملــه عـ ٰ
املجــاالت التــي يتوقــف عليهــا حــن يعجــز اإلنســان عــن عملهــاّ ،
وإل فــكل أمــر
مقــدور مــن قبــل اإلنســان يــرك لــه للعمــل بــا حاجــة إ ٰىل معجــزة.

وكــذا احلــال يف اخلــر املرفــوع عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص( :خيــرج

رجــل مــن ولــد احلســن مــن قبــل املــرق ،لــو اســتقبلته اجلبــال هلدمهــا واختــذ فيهــا
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طرق ـ ًا)(.)3

 .1خمترص إثبات الرجعة :ص.216

 .2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،52ص.328

 .3كتاب الفتن ،نعيم بن محاد املروزي ،ج ،1ص.229

ثاني ًا :توسيع املساجد:

بنــى يف ظهــر
قــال اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ« :إذا قــام قائــم آل حممــد ݜ ٰ

الكوفــة مســجد ًا لــه ألــف بــاب ،واتصلــت بيــوت أهــل الكوفــة بنهــري كربــاء»(.)1

وال مبالغــة يف مســاحة هــذا املســجد؛ ّ
ألن النــاس ســيقدمون مــن أغلــب أنحــاء العــامل

للصــاة خلــف اإلمــام املهــدي ¨ ،ومــع كثرهتــم ال يســعهم ّإل مســجد كهــذا لــه

ألــف بــاب ،إضافــة إ ٰىل ذلــك فـ ّ
ـإن الكوفــة ســتصبح عاصمــة للعــامل ،وهــذا يســتلزم

ـزوار إليهــا ،ففيهــا اإلمــام املهــدي ¨
كثــرة الســكان فيهــا ،وكثــرة املســافرين والـ ّ
وفيهــا الصاحلــون مــن أنصــاره.

عىل الطبقية والفقر:
النقطة الثانية :القضاء ٰ

ـتوى املصــادر الطبيعيــة
ـى مسـ ٰ
ومــن املعلــوم إذا حصلــت التنميــة االقتصــادي عـ ٰ

عــى احلالــة االقتصاديــة عنــد النــاس بســبب التوزيــع
والثــروة أ َّثــر ذلــك إجيابيــ ًا
ٰ

العــادل الــذي يقيمــه اإلمــام املهــدي ¨ ،فــإن الكنــوز التــي تظهــر ال خيتزهنــا
بالســوية ،ومــن هنــا تنتفــي الطبقيــة يف املجتمــع وينتفــي الفقــر ويصبــح اجلميــع يف

حالــة الرفــاه االقتصــادي ،ومــن هنــا يــأيت بعــض النــاس بالــزكاة فــا جيــد فقــر ًا كــا
ـى الروايــة حيــث تقــول ...« :ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه
نطقــت هبــذا املعنـ ٰ
ـتغنى النــاس بــا رزقهــم اهلل
ويأخــذ منــه زكاتــه فــا جيــد أحــد ًا يقبــل ذلــك منــه واسـ ٰ

مــن فضلــه»(.)2

 .1اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،2ص.380

 .2اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،2ص381؛ وينظر :الغيبة للشيخ الطويس :ص.468
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ـى املســلمني
اإلمــام يف بيــت املــال كــا تصنــع ســائر احلكومــات ،بــل يتــم توزيعهــا عـ ٰ
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النقطة الثالثة :التطور التقني:

عــن اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ ،أنــه قــالّ :
«إن قائمنــا إذا قــام مــدّ اهلل لشــيعتنا يف

ـى ال يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد يكلمهــم فيســمعون
أســاعهم وأبصارهــم ،حتـ ٰ
التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

وينظــرون إليــه ،وهــو يف مكانــه»(.)1

وقــال ݠّ :
لــرى أخــاه الــذي يف
«إن املؤمــن يف زمــان القائــم وهــو باملــرق
ٰ

يــرى أخــاه الــذي يف املــرق»(.)2
املغــرب ،وكــذا الــذي يف املغــرب
ٰ

وهــذه األخبــار كان ُين َظــر إليهــا كأمــور إعجازيــة إ ٰىل وقــت قريــب ،ناهيــك عــن

عــر صدورهــا ،أ ّمــا يف زماننــا احلــارض فـ ّ
ـإن األمــر معقــول جــد ًا ،وســيكون التطــور
التقنــي يف عــر الظهــور رمحــة للنــاس مجيعــ ًا ،وأول الرمحــة أهنــم يــرون إمامهــم
ويكلمونــه.
ّ

عــى األمــر
ووردت روايــات عديــدة حــول التطــور التقنــي ،ظاهرهــا احلمــل
ٰ

عــى التطــور التقنــي ،ويمكــن اجلمــع بينهــا.
اإلعجــازي ،ويمكــن محلهــا
ٰ

عــن اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ ،أنــه قــال« :إذا أذن اإلمــام دعــا اهلل باســمه...

فأتيحــت لــه صحابتــه الثالثامئــة وثالثــة عــر قــزع كقــزع اخلريــف وهــم أصحــاب

األلويــة ،منهــم مــن يفقــد عــن فراشــه ليـ ً
ـرى يســر
ا فيصبــح بمكــة ،ومنهــم مــن يـ ٰ
يف الســحاب هنــار ًا.)3(»...

ـى ســرهم يف الســحاب هنــارا أن اهلل تعــا ٰىل ينقلهم إ ٰىل مكة بواســطة الســحاب
ومعنـ ٰ

ـى نحــو الكرامــة واإلعجاز ،كــا حيتمــل أن يكون معنــاه جميئهــم بواســطة الطائرات
عـ ٰ
كســائر املســافرين ،بجــوازات ســفر بأســائهم وأســاء آبائهــم ،وتكــون األحاديــث
الرشيفــة عــرت بذلــك ألن الطائــرات مل تكن موجــودة(.)4
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 .1الكايف ،للكليني :ج ،8ص.241-240

 .2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،52ص.391

 .3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،52ص.368
 .4عرص الظهور ،الكوراين العاميل ،ج ،1ص.276

ويف روايــة عــن اإلمــام حممــد الباقــر ݠ يشــر فيهــا إ ٰىل طــي األرض قائـاً ...« :وتصــر

ـى يبايعــوه»(.)1
إليــه شــيعته مــن أطــراف األرض ،تطـ ٰ
ـوى هلــم طيـ ًا حتـ ٰ

وعــن اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ ،أنــه قــال« :إذا قــام القائــم بعــث يف أقاليــم

األرض ّ
كل إقليــم رج ـ ً
ا يقــول :عهــدك يف ك ّفــك ،فــإذا ورد عليــك مــا ال تفهمــه

وال تعــرف القضــاء فيــه ،فانظــر إ ٰىل كفــك واعمــل بــا فيهــا»(.)2

ـى
وقــال ݠ« :ويبعــث جنــد ًا إ ٰىل القســطنطين ّية ،فــإذا بلغــوا إ ٰىل اخلليــج كتبــوا عـ ٰ
ـى املــاء قالــوا :هــؤالء
ـى املــاء ،فــإذا نظــر إليهــم يمشــون عـ ٰ
أقدامهــم شــيئ ًا ومشــوا عـ ٰ
ـى املــاء فكيــف هــو؟ فعنــد ذلــك يفتحــون هلــم بــاب املدينــة
أصحابــه يمشــون عـ ٰ
فيدخلوهنــا فيحكمــون فيهــا بــا يريــدون»(.)3

ـى ظاهرهــا وتفــر باملعجــزة ،وإ ّمــا أن حتمــل
وهــذه األخبــار إ ّمــا أن حتمــل عـ ٰ

ـى التطــور التقنــي ،وقــد أشــارت إليــه الروايــات بلغــة الرمــوز لعــدم اســتيعاب
عـ ٰ
عقــول ذلــك الزمــان هلــذا التطــور ،وعــدم إدراكهــم حلقيقتــه .ويف مجيــع األحــوال
طريــق اإلبــداع واالبتــكار ،والتطــور رضوري يف عهــد اإلمــام املهــدي ¨ لقيــام
احلكومــة العامليــة وهــي بحاجــة إ ٰىل رسعــة املواصــات واالتصــاالت.
تلخيص واستنتاج:

التنميــة االقتصاديــة هــي ازدهــار اقتصــادي تتحقــق بواســطته العدالــة االقتصادية

والرفــاه االجتامعــي يف العــامل البــري بــأرسه ،وقمنــا بدراســة حتليليــة للروايــات

ـى حصــول التقــدم االقتصــادي يف الدولــة املهدويــة ،حيــث
والنصــوص الدالــة عـ ٰ
 .1اإلرشاد ،للشيخ املفيد ،ج ،2ص.379
.2غيبة النعامين :ص 319

 .3املالحم والفتن ،ابن طاووس ،ص.53
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فــإن التطــور التقنــي حقيقــة موضوعيــةّ ،
ّ
وأن احليــاة متوجهــة نحــو التطــور عــن
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ينمــو االقتصــاد وترتفــع مجيــع املشــاكل االقتصاديــة بشــكل عــام ويتحقــق الرفــاه
االجتامعــي والعدالــة االقتصاديــة بشــكل منقطــع النظــر ،ويرجــع الســبب يف هــذا
التنمية االقتصادية يف دولة اإلمام املهدي ¨

التقــدم طبقـ ًا للنصــوص؛ إ ٰىل نمــو الثــروة وازديــاد املصــادر الطبيعيــة كوفــرة األمطــار

التــي تتبعهــا التنميــة الزراعيــة واحليوانيــة وختــرج األرض بركاهتــا وكنوزها ،والســبب
يعــود إ ٰىل كــال اإلنســان نفســه حيــث حيصــل تغيــر يف نفــوس املجتمعــات نحــو
ـوى ،يضــاف إ ٰىل ذلــك التقــدم
ـتوى مــن اإليــان والتقـ ٰ
ـى مسـ ٰ
األفضــل ويكونــون عـ ٰ
عــى مجيــع املصــادر الطبيعيــة
العلمــي والتقنــي الــذي يتــم مــن خاللــه التعــرف
ٰ

ـى ذلــك اجلهــود التــي تبذهلــا الدولــة املهدويــة يف
املخبئــة حتــت األرض ،عــاوة عـ ٰ
ـى الفقــر.
جمــال العمــران والتوزيــع العــادل والقضــاء عـ ٰ

وتوصلنا من خالل عرض املباحث املتقدمة إ ٰىل النتائج التالية:

ـى مســتوياهتا مــن قبيــل
 - 1إن الثــروات الطبيعيــة يف عــر الظهــور تصــل إ ٰىل أقـ ٰ

مصــادر امليــاه والتنميــة الزراعيــة واحليوانيــة واملعــادن والكنــوز يف األرض والتنميــة
ـتوى الطاقــة الكهربائيــة.
ـى مسـ ٰ
الســكانية والتنميــة عـ ٰ

عــى التنميــة يف الثــروات الطبيعيــة
 - 2إن العوامــل واألســباب التــي أدت
ٰ

اآلنفــة الذكــر ال تنحــر بالعوامــل الغيبيــة واإلعجازيــة كــا أن األســباب الطبيعيــة
ليســت هــي العامــل الوحيــد يف حتقــق هــذه التنميــة ،بــل اجتمعــت العوامــل الغيبيــة
ـى تنميــة هــذه الثــروات الطبيعيــة.
والعوامــل الطبيعيــة عـ ٰ
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 - 3هنــاك عــدة شــواهد وقرائــن مســتفادة مــن الروايــات والنصــوص الدينيــة

ـى أن العامــل يف حتقيــق التنميــة هــو جمموعــة عوامــل طبيعيــة وغيبيــة ســامهت
تــدل عـ ٰ
ـى صعيــد الثــروات الطبيعيــة.
يف حتقــق التنميــة االقتصاديــة عـ ٰ

عــى
 - 4إن للحكومــة املهدويــة الــدور الفعــال يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة
ٰ

ـى الفقــر والطبقيــة ،والتطــور التقنــي كــا أن للمجتمــع
مسـ ٰ
ـتوى العمــران والقضــاء عـ ٰ

يف عــر الظهــور مســامهة مهمــة يف مشــاركة الدولــة يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة
ـتوى التطــور االقتصــادي.
ورفــع مسـ ٰ

 - 5الشــواهد واألدلــة تشــر إ ٰىل حتقــق العدالــة االقتصاديــة والرفــاه االجتامعــي،

واألمــن االقتصــادي يف عــر الظهــور ،وذلــك يف ظــل الدولــة املهدويــة واملجتمــع

الــذي يســاهم يف حتقيــق ذلــك.

الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي
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إحياء اهلوية املهدوية بني
الطموح والواقع
الشيخ محيد وناس عجمي

ـى ســيدنا حممــد
ـى اهلل عـ ٰ
بســم اهلل الرمحــن الرحيــم واحلمــد هلل رب العاملــن وصـ ٰ

ـى آلــه الطيبــن الطاهريــن ،اللهــم عجــل لوليــك الفــرج والعافيــة والنــر.
وعـ ٰ
مقدمة منهجية:

باتــت مســألة حتديــد هو ّيــة الفــرد واملجتمــع مســألة يف غايــة األمهيــة يف واقعنــا

املعــارص ،هــذا الواقــع الــذي صــار يقــوم يف أكثــر جوانبــه السياســية واالقتصاديــة
عــى أســس اهلويــة واالنتــاء الــذي حيملــه الفــرد
واإلعالميــة واالجتامعيــة،
ٰ
واملجتمــع؛ فاهلو ّيــة مل تعــد اليــوم جمــرد عنــر تعريفــي بتاريــخ وخصوصيــات تراثيــة
حلاملهــا ،بــل أضحــت عنــر ًا أساس ـ ّي ًا يف بنــاء احلضــارات املعــارصة ودوام بقائهــا
ـرى واخلضــوع واالستســام
وحفظهــا مــن االنصهــار يف األمــم واحلضــارات األخـ ٰ

هلــا ،إذ تش ـكّل اهلويــة اليــوم املنطلــق األبــرز لفهــم موقــع الفــرد واملجتمــع والــدور
الــذي يتحمــل مســؤولية النهــوض بــه ورفــض التبعيــة للغــر.

وكــم مــن ثــورة شــعبية أو حركــة إصالحيــة انطلقــت مــن مبــدأ( :حتديــد اهلويــة)

والتــي تعنــي يف عــرف هــذه الثــورات :حتديــد الغايــة واهلــدف مــن الثــورة واحلركــة،
فراحــت تلــك الثــورات تعلــن هويتهــا وتعـ ّـرف نفســها بــا ينســجم مــع األهــداف
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ـعى لتحقيقهــا ،وصــارت تلــك اهلويــة بمثابــة خارطــة عمــل ومنهــج ســلوك
التــي تسـ ٰ
األفــراد املنتمــن لتلــك احلركــة وامللتحقــن بركــب الثــورة.
ونحــن ُ
كأمــة مســلمة مواليــة آلل حممــد األطهــار ݜ لنــا هويتنــا اخلاصــة ،التــي

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

منهــا وهبــا نحــدّ د أهدافنــا وغايــات مــا نقدمــه مــن مشــاريع فكريــة وعمليــة يف امليدان

الفــردي واملجتمعــي ،ولنــا خصوصيــة نمتــاز هبــا عــن غرينــا مــن طوائــف املجتمــع
املســلم ،بــأن لنــا هويــة تتَّســم باحليويــة والنشــاط ،هويــة عرصيــة يف كل زمــان ال

تتشــبث باملــايض وختــط لنــا مســار املســتقبل بــكل ثقــة وثبــات ،أعنــي بذلــك هويــة
االنتــاء إلمــام العــر ¨ ،فلنــا اثنــا عــر إمام ـ ًا ،أنتــج كل واحــد منهــم منهــج

عمــل خــاص بأتباعــه يف عــره ،وحــدَّ د هلــم الغايــات واألهــداف التــي ينبغــي أن

يســعوا نحــو حتقيقهــا ،فكانــت اثنــا عرشيــة هويــة عمليــة تــري فيهــا روح واحــدة.
وال أقصــد مــن هــذا الــكالم إثبــات املغايــرة واالختــاف يف الغايــات واألهداف

واملشــاريع ،بــن إمــام وإمــام آخــر ،ألن جوهــر اهلويــة يف اجلميــع واحــد ،واملغايــرة
إن لوحظــت يف مياديــن التطبيــق العمــي ومواجهــة الظــروف املعــارصة لــكل إمــام

مــن األئمــة ݜ ،أ ّمــا خصوصيتنــا نحــن يف عــر موالنــا اإلمــام الثــاين عــر،
فهــي خصوصيــة نابعــة مــن ظــروف الغيبــة وحيثيــات االنقطــاع عنــه ¨ ،فــكان
املطلــوب منــا تلمــس املالمــح الرئيســية هلويتنــا املرتبطــة بمــروع إمــام زماننــا
اهلــادف لبســط القســط والعــدل ومكافحــة كل صــور الظلــم واجلــور ،تلمســها

بالرجــوع للروايــات الرشيفــة وإجــراء التفكــر االجتهــادي بعيــد ًا عــن التوجيــه

املبــارش مــن إمــام العــر ¨.

وحــن نقــول :إن انتســابنا ملوالنــا اإلمــام املهــدي ¨ هــو هويتنــا اليــوم ،قــد
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ـرى هــذا الــكالم غريبـ ًا للوهلــة األو ٰىل ،ألننــا مــن حيــث االنتــاء العقائــدي نؤمــن
ُيـ ٰ

باالنتســاب هلــؤالء األئمــة االثنــي عــر ݜ بنفــس الدرجــة ،فكلهــم عندنــا إمــام

معصــوم واجــب االتبــاع.

نقــول :األمــر كذلــك وال اختــاف يف البــن ،لكننــا إنــا نتكلــم عــن اهلويــة

هنــا بمعناهــا  -الــذي ســبق ذكــره  -الشــامل للجوانــب العمليــة ،وبمدياهتــا التــي
ـدى اجلوانــب االنتامئيــة النظريــة ألئمــة أهــل البيــت ݜ ،إ ٰىل اجلوانــب التفاعليــة
تتعـ ٰ

املعنــى مــا ورد يف
مــع مــروع وهــدف إمــام عرصنــا ¨ يف غيبتــه ،يشــر هلــذا
ٰ

الــكايف الرشيــف عــن أيب خدجيــة ،عــن أيب عبــد اهلل ݠ أنــه ســئل عــن القائــم
ـى جيــيء صاحــب الســيف ،فــإذا
فقــال :كلنــا قائــم بأمــر اهلل ،واحــد بعــد واحــد حتـ ٰ

جــاء صاحــب الســيف جــاء بأمــر غــر الــذي كان(.)1

فهــذا األمــر املغايــر ملــا كان قبلــه هــو تلــك اهلويــة التــي تشــر لالنتســاب

للمــروع املهــدوي املتميــز عــن األدوار التــي هنــض هبــا مجيــع أئمــة احلــق ݜ قبله،
فهــي اهلويــة التــي حتــدّ د لألمــة ســلوكها املطلــوب جتــاه إمامهــا وقائدهــا الفعــي
املوجــود بينهــا ويتحــرك بمرشوعــه اخلــاص فيهــا وهبــا ،فتكــون هــذه املعــارصة

ملوالنــا إمــام الزمــان ¨ واقعيــة بواقعيــة وجــود الفــرد واملجتمــع ومــا يعــارصه مــن

حتديــات ،ومــا يقدمــه املــروع املهــدوي يف زمــن الغيبــة مــن حلــول ملواجهــة تلــك

التحديــات ،ومــا حيتــاج إليــه الفــرد واملجتمــع مــن مؤونــة حلاميــة نفســه مــن الغــزو

ـرى منافيــة للهويــة املهدويــة التــي حيملهــا ويؤمــن هبــا.
الثقــايف وتســلط هويــات أخـ ٰ

نظــري تنظــري منقطــع عــن الواقــع املعــاش ،بــل ممــا يع ّظــم املســؤولية علينــا جتــاه
هــذا البحــث ومــا يقـ ّـرب منــه :مــا نعتقــد بــه مــن حتميــة غلبــة هويتنــا يف يــوم مــن
ـرى ،واصطبــاغ املجتمعــات البرشيــة كلهــا بلــون
ـى مجيــع اهلويــات األخـ ٰ
األيــام عـ ٰ

هــذه اهلويــة املباركــة ،وذلــك حــن يظهــر موالنــا اإلمــام ¨ ويعلــن البــدء بتنفيــذ
املــروع العاملــي ،وتوحيــد البرشيــة حتــت إطــار واحــد هــو االنتــاء هلل تعــا ٰىل وآل

حممــد األطهــار ݜ حتــت القيــادة املهدويــة.
 .1الكايف :ج ،1ص.536
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إذن وتبعـ ًا ملــا ُذكــر ،فالبحــث يف هويــة الفــرد واملجتمــع اليــوم مل يعــد جمـ ّـرد بحــث
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بــل املســؤولية تعظــم أكثــر وأكثــر حــن نشــاهد موجــات التحريــف والتشــويه

واإلنــكار هلــذه اهلويــة وهــذا االنتــاء وهــذا املنهــج ،التــي تعصــف بمجتمعنــا

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

ـى مناهــج
املعــارص ،فتزلزلــت ثقــة رشائــح واســعة مــن جمتمعنــا هبــا ،فصــارت تتبنـ ٰ

ســلوكية منافيــة كل املنافــاة للهويــة املهدويــة التــي نؤمــن هبــا ،فكانــت املســؤولية
علينــا مضاعفــة بــرورة تكــرار احلديــث وزيــادة التوضيــح عــن هــذه اهلويــة،
عــى الطريــق الصحيــح.
ويبقــى أصحاهبــا
لتطمئــن القلــوب
ٰ
ٰ

ـم املجتمعــات البرشيــة املعــارصة ،وارتبــاط
ـم رصاع اهلويــات الــذي عـ ّ
ويف خضـ ّ

هــذا الــراع باجلوانــب االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية واإلعالميــة واالجتامعيــة،

نــال جمتمعنــا مــن هــذا الــراع جــزء ًا كبــر ًا ،وطــرح التســاؤل التــايل نفســه بشــكل

غــر مســبوق:

 هــل هنــاك فع ـ ًا نجــاح يف إدارة املجتمــع البــري ،وحتــر مــادي ومعنــوي،

واســتقرار أمنــي واجتامعــي واقتصــادي يف إطــار اهلويــة املهدويــة التــي نؤمــن هبــا؟

 -هــل ثمــة مــروع واضــح املعــامل للهويــة املهدويــة يف زمــن الغيبــة يتكفــل

بتوفــر حيــاة فرديــة وجمتمعيــة مســتقرة ومتحــرة؟

 -أم أن خصوصيــة غيبــة قائــد هــذه اهلويــة يفــرض واقــع التيــه واملعانــاة وتــوايل

ـى يظهــر القائــد ويغــر الواقــع؟
اآلالم حتـ ٰ

 -وهــل للمؤسســة الدينيــة واملراكــز البحثيــة والفكريــة القــدرة لرســم منهــاج

عمــل منبثــق مــن اهلويــة املهدويــة ،ينطلــق منهــا وينتهــي إليهــا ويــدور يف فلكهــا وال
يتعداهــا ،فيجعلهــا الوســيلة والغايــة ،قبــل ظهــور موالنــا اإلمــام ¨؟
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عــى :االنتظــار اإلجيــايب
وإذا كانــت تلــك املؤسســة واملراكــز تكــرر التأكيــد
ٰ

املتمثــل بانتظــار الفــرج باملقيــاس الصحيــح لالنتظــار ،بعيــد ًا عــن التخديــر
والتدجــن وترويــج فكــرة التعايــش مــع الظلــم واالنحــراف ،والرضــا لنــا بالقيــام

بــدور املظلــوم جيـ ً
ا بعــد جيــل ،فهــا بينــت لنــا حقيقــة االنتظــار اإلجيــايب مــا هــو؟
والــدور الواجــب علينــا القيــام بــه؟

وبعــد هــذا ،فمــن الطبيعــي جــد ًا الترصيــح بــأن اجلــواب عــن هــذه التســاؤالت

وأمثاهلــا  -التــي غــزت فكــر أفــراد جمتمعنــا ألســباب كثــرة  -أن اجلــواب يتط ّلــب

مــن أصحــاب الفكــر وأربــاب األقــام واملنابــر ،وكل بحســب دوره وحــدود
وظيفتــه:

تقديــم صياغــات جوابيــة واقعيــة ومتكاملــة وقابلــة للتطبيــق هلــذه التســاؤالت،

صياغــات واعيــة هلــا عمــق اإليــان الراســخ بأمهيــة تبنّــي مــروع رفــع اهلويــة
عــى أســاس
املهدويــة يف كل مياديــن حياتنــا اليوميــة ،تلــك الصياغــات القائمــة
ٰ

حتديــد املســافة الصحيحــة بــن اهلويــة املهدويــة وجمتمعنــا الــذي نعيــش فيــه

اليــوم بســلوكياته وممارســاته املوجــودة ،بعيــد ًا عــن التنظــر واحلديــث يف اخلطــوط
والقواعــد اإلســامية االجتامعيــة العامــة التــي تقــوم بتحديــد اهلويــة املهدويــة واقعـ ًا

ومفهومــ ًا.

يف احلقيقــة أن تقديــم مفهــوم واضــح للهويــة املهدويــة التــي يــراد هلــا أن تُقــدَّ م

كهويــة انتامئيــة للفــرد واملجتمــع ليــس باألمــر الســهل هنائيــ ًا ،ألننــا نطلــب هنــا
مــع هــذه اهلويــة ،يضــاف لذلــك مــا يكتنــف حقيقــة هــذه اهلويــة خاصــة مــن

غمــوض ناجــم عــن النظــر إليهــا بــا متثلــه مــن مــروع حضــاري كبــر ،مرتبــط
بإمــام غائــب ال يمكــن التواصــل معــه اليــوم ،وهــو وحــده مــن يملــك األجوبــة

القطعيــة عــن االســتفهامات املوجهــة للجوانــب املختلفــة هلــذه اهلويــة نظريــ ًا
وعملي ـ ًا ،ويف احلقيقــة أن مــا هــو متوفــر عندنــا اليــوم مــن تفســرات وأطروحــات

تنســب لنصــوص رشعيــة قرآنيــة وروائيــة ،وبمعــزل عــن التلقــي املبــارش مــن إمــام
الزمــان ¨ ،ال يعــدو كونــه فه ـ ًا خاص ـ ًا واجتهــاد ًا يف احلــدود الرشعيــة لالجتهــاد
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ونبحــث عــن هويــة تســتتبع حتديــد منهــاج عمــل وســلوك فــردي وجمتمعي ينســجم
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ألصحــاب تلــك التفســرات واألطروحــات ،وهــذه احلقيقــة ال ينبغــي اخلجــل أو
اخلــوف مــن الترصيــح هبــا لســببني:

األول :ألننــا اليــوم نعيــش زمــان االنقطــاع عــن إمــام الزمــان ¨ القائــد الفعــي

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

واملــوكل إليــه وحــده املبــارشة بإقامــة املــروع احلضــاري املهــدوي ،والــذي متثــل

اهلويــة املهدويــة بمدياهتــا الواســعة ،حجــر األســاس فيــه ،وليــس ألي أحــد غــره

مــن املفكريــن أن حيــل حملــه ،ويســتعجل البــدء بوضــع حجــر األســاس قبــل

الظهــور الفعــي لــه ¨ ،ووصــف اهلويــة املهدويــة بحجــر األســاس هنــا املقصــود
بــه التوظيــف العمــي والتطبيقــي املبــارش للمعــامل الرئيســية للهويــة التــي ورد ذكرهــا
ـى لســان النبــي األكــرم وآلــه الطاهريــن ݜ ،فــأي حتــرك يف هــذا امليــدان
مســبق ًا عـ ٰ

يف زمــن الغيبــة البــد أن يكــون حــذر ًا وحمســوب العواقــب جــد ًا ،لئــا يصــر هــذا
املــروع وصاحبــه مصداقــ ًا ملــا ورد عــن أيب جعفــر الباقــر ݠ« :كل رايــة ترفــع

قبــل رايــة القائــم ݠ صاحبهــا طاغــوت»( ،)1ويف الــكايف الرشيــف بحديــث صحيــح
عــن اإلمــام الصــادق ݠ أنــه قــال« :كل رايــة ترفــع قبــل قيــام القائــم فصاحبهــا

طاغــوت يعبــد مــن دون اهلل .)2(»

ألن صاحــب املــروع املهــدوي يف زمــن الغيبــة قــد ينطلــق مــن نوايــا ســليمة

ومقاصــد رشعيــة ،لكنــه مــن حيــث قصــوره الــذايت عــن فهــم املــراد الدقيــق

للنصــوص الرشعيــة ووســائل تطبيقهــا وإنجاحهــا يف املجتمــع :قــد يصــر مــروع
املنــادى بــه مــن مشــاريع الضــال ووســيلة مــن وســائل تســلط
اهلويــة املهدويــة
ٰ

الطواغيــت ،وال نقــاش عندنــا بــأن املفكــر اإلســامي مهــا وصــل حلــد مــن

العبقريــة والفهــم العميــق للمــروع املهــدوي العــادل ،فــإن هــذا الفهــم ال يمثــل
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الواقــع احلقيقــي لذلــك املــروع ،ألن هــذا املفكــر وكــا يقــال ابــن جمتمعــه وحيمــل

 .1غيبة النعامين :ص ،١١٣ب ،٥ح.١٠
 .2الكايف :ج ،٨ص ،٢٩٥ح.٤٥٢

ولــو مــن جانــب خفــي غــر ظاهــر آالم جمتمعــه ومصاعبــه ويميــل لتحقــق رغباتــه
ومصاحلــه حلــد مــا ،وحالــة التجــرد التــام عــن طلــب املصلحــة والتأثــر بالظــروف
املحيطــة ال تتحقــق ّإل لإلمــام املعصــوم ݠ ،لكــن ممــا خي ّفــف مــن حديــة هــذه
ـى أي مــروع
الروايــة الرشيفــة  -التــي قــد توصــف بأهنــا طلقــة الرمحــة املســددة عـ ٰ

ـرى،
إســامي مهــدوي يف زمــن غيبــة موالنــا اإلمــام ¨  -بعــض الروايــات األخـ ٰ

مثــل مــا ورد عــن الفضيــل بــن يســار ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل جعفــر بــن حممــد ݠ
يقــول« :مــن خــرج يدعــو النــاس وفيهــم مــن هــو أفضــل منــه فهــو ضــال مبتــدع،
ـى اإلمامــة مــن اهلل وليــس بإمــام فهــو كافــر»(.)1
ومــن ادعـ ٰ

وبتقريــب :أن املمنــوع هــو اخلــروج لدعــوة النــاس بدعــوة ال يرتضيهــا مــن

نصبهــم موالنــا
هــو األفضــل مــن املعارصيــن لتلــك الدعــوة ،والذيــن هــم مــن ّ

اإلمــام ¨ لتنظيــم شــؤون املجتمــع يف غيبتــه ،أعنــي الفقهــاء العــدول الذيــن
نظــروا يف حــال آل حممــد وحرامهــم ،أو الدعــوة لقيــم ومبــادئ ليســت هــي
األفضــل يف واقعهــا الــذايت ،فالروايــة الرشيفــة حــن حــذرت مــن خــروج

املفضــول بوجــود الفاضــل واألفضــل ،إنــا كانــت ناظــرة للمبــادئ والقيــم
يســعى لتحقيقهــا كل منهــا ،فصاحــب األهــداف والغايــات
واألهــداف التــي
ٰ

موالنــا اإلمــام ¨ ،وحتديــد طبيعــة األهــداف والغايــات األفضــل راجــع

للنصــوص الرشعيــة الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ ،بفهــم يقدمــه مــن لــه
األهليــة بنقــل كالمهــم وتطبيقــه عملي ـ ًا ،وليــس ميــدان املفاضلــة هــو األهــواء
واألذواق والتقنينــات البعيــدة عــن النصــوص الرشعيــة.

الســبب الثــاين :أنــه مــن الصعــب أن نتصــور أو أن نجــد فعـ ً
ا مــن أفــراد العلــاء

واملفكريــن مــن يســتطيع أن يقــدم تفســر ًا وتصويــر ًا للهويــة املهدويــة ،ذلــك التصور
 .1غيبة النعامين :ص ،١١٤ب ،٥ح.١٣

الشيخ محيد وناس عجمي

ـى هــو األفضــل الــذي ال ينبغــي مزامحتــه والتضييــق عليــه قبــل خــروج
الفضـ ٰ
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والتفســر الــذي لــه القابليــة ليطبــق عمليـ ًا وينجــح يف حتقيــق مســتويات عاليــة وغــر

مســبوقة مــن العــدل االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس وغريهــا ،وذلــك ألن أي

مفكــر ويف أي عــر ومــكان يف حــد ذاتــه مــن حيــث طبيعتــه البرشيــة ،هــو فــرد

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

ـى مراعــاة مصاحلــه وارتباطاتــه النظريــة والعمليــة ،فيحــذر أشــد
طبيعــي مفطــور عـ ٰ
احلــذر مــن إظهــار التمــرد والشــذوذ عــن املدرســة الفكريــة االجتهاديــة التــي ينتمــي
إليهــا ويؤمــن بصالحهــا ،هــذا مــن حيــث التنظــر والطــرح الفكــري ،وأيض ـ ًا هــو
يتجنــب اخلــروج العمــي عــن مجلــة قيــود اجتامعيــة وعرفيــة حميطــة بــه ،إ ّمــا إيامن ـ ًا

ـرى مــرر ًا
منــه هبــذه القيــود ،أو خضوعـ ًا وفــرار ًا مــن الضغــوط االجتامعيــة التــي ال يـ ٰ

لتحملهــا ،وغــر ذلــك مــن املوانــع.

فاملفكــر بعــد هــذا ْ
إن حــاول أن يقــدم تفســره اخلــاص عــن اهلويــة املهدويــة

كمــروع هنضــوي إصالحــي ،فهــو ســيقوم هبــذه املهمــة طبقــ ًا للحــدود التــي

توفرهــا الطبيعــة البرشيــة اخلاصــة بــه واملســاحة التــي يوفرهــا اجلــو الثقــايف
ـى
االجتامعــي والدينــي لــه ،بــل إننــا لــو افرتضنــا وجــود فــرد مفكــر متصــف بأعـ ٰ
درجــات احليــاد واملوضوعيــة الفكريــة ،والتحــرر مــن كل تلــك القيــود ،فــإن ذهنــه
املفكــر لــن خيلــو بــأي حــال مــن األحــوال مــن فكــرة حتقيــق النجــاح يف كل مياديــن

تواجــد اهلويــة املهدويــة ،بحيــث يصــر مهــه األوحــد هــو أن ال يفشــل مرشوعــه
املهــدوي اإلصالحــي كــا فشــل مــن جــاء قبلــه ممــن رفــع شــعارات مبدئيــة عادلــة
وصاحلــة ،وحيــث إن مقيــاس النجــاح والفشــل ال يتعلــق باجلانــب النظــري فقــط من

ـى الــورق ،بــل هــو خاضــع لــذوق واستحســان
هــذا املــروع ومبادئــه املســطورة عـ ٰ
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وقبــول املجتمــع الــذي يــراد إقامــة هــذا املــروع فيــه ،بعيــد ًا عــن لغــة التهديــد
واإلرغــام والرتهيــب ،نجــد ذلــك املفكــر احليــادي املوضوعــي يرجــع لتصحيــح

أفــكاره وتصوراتــه عــن مــروع اهلويــة املهدويــة حتــت ضغــط الواقــع ومتطلبــات

النجــاح العمــي ،تلــك املتطلبــات التــي قــد تنتــج تصــورات بعيــدة حلــد كبــر عــن
روح املــروع الــذي كان يؤمــن بــه ويعتقــده.

ويف أحســن األحــوال ســيلجأ إ ٰىل مــروع مصغــر ضيــق بأبعــاده التطبيقيــة

يســعى لتحقيقهــا ،وليــس يف ذلــك أي ذم أو انتقــاص مــن أمثــال
وغاياتــه التــي
ٰ

هــؤالء ،فحاهلــم هــذا كان هــو احلــال الســائد لســنوات طويلــة مــن حيــاة أئمــة أهــل

البيــت ݜ ،بــل هــو حــال صاحــب املــروع املهــدوي وقائــده الفعــي موالنــا اإلمام
املهــدي ¨ يف غيبتــه وقبــل ظهــوره.

إذن ،فــأي صياغــة مقدَّ مــة للتعريــف بمفهــوم اهلويــة املهدويــة حتــت هــذه

الظــروف بالغــة التعقيــد ،ســتنطلق مــن زوايــا اجتهاديــة تربيريــة وتوافقــات فرضهــا

ورؤى حتليليــة ال يمكــن نســبتها
الواقــع املعــارص ،وهــي بذلــك نابعــة مــن مواقــف
ٰ
ـى أهنــا اهلويــة املهدويــة
ملوالنــا اإلمــام املهــدي ¨ بصــورة قطعيــة ،وتقديمهــا عـ ٰ
ـى نحــو اجلــزم والقطــع.
التامــة عـ ٰ

ـى مفهــوم حمــدد املعــامل للهويــة املهدويــة ،يمثــل
ثــم إن عــدم االتفــاق هــذا عـ ٰ

اليــوم نتيجــة مس ـ َّل ًام هبــا يف أوســاط الباحثــن يف املياديــن املهدويــة ،والــذي يزيــد
ـتوى علمــي بحثــي
املشــكلة تعقيــد ًا مــا وصــل لــه باحثــو جمتمعنــا اليــوم مــن مسـ ٰ

مســتوى فكــري وأســلوب بحثــي تــرب مؤخــر ًا للبحــوث
واألســس ،وهــو
ٰ
الدينيــة عامــة واملهدويــة خاصــة بشــكل غــر مســبوق ،فصــار الباحــث املهتــم

بالبحــث عــن اهلويــة املهدويــة بــن ســندان االستســام وإعــان الفشــل ،وبالتــايل
تــرك الرتويــج للهويــة املهدويــة واملطالبــة بتبنّيهــا ،وبــن مطرقــة املطالبــة املجتمعيــة

امللحــة بإبــراز وتقديــم هــذه اهلويــة كحـ ٍّـل مقــرح لكثــر مــن مشــاكلنا املعــارصة.
ّ
وهنــا البــد مــن الترصيــح بحقيقــة مــا أعتقــده مــن موقــف جتــاه مــا ُيصطلــح

ـى تســمية باألســلوب العمــي يف كتابــة وطــرح البحــوث الدينيــة عامــة واملهدويــة
عـ ٰ

الشيخ محيد وناس عجمي

أكاديمــي ،يرفــض املجامــات العلميــة وال يقبــل املس ـ َّلامت غــر معروفــة اجلــذور

211

خاصــة ،فــإن جمــرد تســمية هــذا التنظيــم الشــكيل لألبحــاث واألســلوب اهليــكيل

لتقديــم األفــكار ،تســميته باألســلوب أو الطريقــة العلميــة ،فيــه إجحــاف كبــر،
ودرجــة مــن تقييــد احلريــة الفكريــة للباحــث ،فهــذا األســلوب ليــس ّإل أســلوب ًا

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

تلقــى دروســه يف اجلامعــات
أكاديميــ ًا تــرب للكتابــات الدينيــة مــن أقــام مــن
ٰ
احلديثــة ،تلــك اجلامعــات التــي تؤمــن لدرجــة كبــرة بأهنــا الراعــي األول واألهــم

عــى أســلوهبا األكاديمــي بالكتابــة والبحــث:
للبحــث العلمــي ،فصــارت تطلــق
ٰ
األســلوب والطريقــة العلميــة ،وكأن مــن ال يلتــزم هبــذا األســلوب يكــون نتاجــه

الفكــري غــر علمــي مــن حيــث الرتتيــب والطــرح ،وهــو ا ّدعــاء ال مــرر لــه،
فالعلميــة وأســلوهبا ســابقة لتأســيس هــذه األكاديميــات بمئــات الســنني ،واليــوم

ـى طبــق األســلوب
يوجــد مــن املفكريــن والكتــاب مــن يميــل لتقديــم أفــكاره عـ ٰ
املتــوارث يف كتابــات العلــاء الدينيــن وبعيــد ًا عــن قيــود الشــكل والرتتيــب الــذي

ـى الكتابــة والبحــث
تطرحــه األكاديميــات احلديثــة ،وليــس مــن اإلنصــاف إجبــاره عـ ٰ

بطريقــة ال يتذوقهــا وال يميــل إليهــا نفســي ًا.

ـى بحثنــا يف اهلويــة املهدويــة ،أقــول :لعــل معضلــة تقديــم فهــم متكامــل
وعــود ًا عـ ٰ

للهويــة املهدويــة يوافــق بــن الدقــة النظريــة وإمكانيــة النجــاح العمــي التطبيقــي،

تكــون أقــل تعقيــد ًا عنــد رفــع اهلويــة اإلســامية بإطارهــا العــام أو املذهبــي اإلمامــي

كعنــوان للهويــة املعــارصة بــدالً عــن ختصيــص اهلويــة باجلانــب املهــدوي ،ألن اهلويــة
اإلســامية العامــة تنطلــق مــن مــررات تتســم بالعمــوم لشــموهلا أزمنــة الغيبــة
والظهــور ،بــل مــا قبــل الغيبــة والظهــور مــن العصــور اإلســامية األو ٰىل ،وهــذه
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ـى
املــررات كثــر ًا مــا ال تالحــظ هدفيــة إقامــة املــروع اإلهلــي العــادل وبســطه عـ ٰ
وجــه املعمــورةّ ،إل أنــه مــع ذلــك فــإن تقديــم اهلويــة املهدويــة يف قالــب اهلويــة

اإلســامية العامــة لــه مــا يــرره ،مــن حيــث وجــود مــا يكفــي مــن القواعــد القانونية
العامــة والترشيعــات اإلســامية التــي تعالــج خمتلــف اجلوانــب واإلشــكاالت الفردية

واملجتمعيــة ،وإنــا يــرز اإلشــكال واضحـ ًا عنــد األخــذ بخصوصيــة االنتــاء لإلمام

الثــاين عــر الغائــب ¨ ،وحماولــة ترمجــة هــذا االنتــاء بصــورة عمليــة تناســب
الواقــع املعــاش اليــوم يف زمــن الغيبــة.

موضوعات مهدوية تطبيقية معارصة:

ومــن أهــم املوضوعــات اجلوهريــة املعــارصة املرتبطــة باهلويــة املهدويــة ،والتــي

ـى وصــل حلــد التشــكيك والرفــض:
كثــر الــكالم والنقــاش فيهــا ،حتـ ٰ

هــو موضــوع قيــادة املرجعيــة الدينيــة النائبــة عــن املعصــوم الغائــب واألســس

الرشعيــة ملنظومــة االجتهــاد والتقليــد وارتبــاط هــذه األســس باهلويــة املهدويــة.

* ففكــرة املرجعيــة الدينيــة النائبــة  -والتــي يؤمــن هبــا اليــوم األعــم األغلــب

مــن أتبــاع موالنــا اإلمــام املهــدي ¨ ،وتعتــر عندهــم الصيغــة العمليــة الكاملــة
ـرى يمكــن الرجــوع إليهــا
والوحيــدة يف زمــن الغيبــة ،وأنــه ليــس ثمــة أيــة صيغــة أخـ ٰ
واألخــذ هبــا  -تأخــذ مرشوعيتهــا بــكل رصاحــة مــن االنتســاب للهويــة املهدويــة

وبصــورة مبــارشة ،وذلــك بــا متثلــه تلــك املرجعيــة مــن قيــادة نائبــة اضطراريــة عــن

القيــادة احلقيقيــة الغائبــة.

الناجتــة مــن االســتنباط الفقهــي الناظــر إ ٰىل ظواهــر األدلــة الرشعيــة ،مكتملــة مــن
حيــث تركيبتهــا الدينيــة املربئــة لذمــة املكلــف.

وال هيمنــي توســعة الــكالم يف نقــاش هذيــن املوضوعــن وذكــر اإلشــكاالت

ـى حيويــة موضــوع
املطروحــة ،واألجوبــة والــردود املقابلــة ،بقــدر التنويــه فقــط عـ ٰ

اهلويــة املهدويــة يف واقعنــا املعــارص ،ووجــود تطبيقــات عمليــة هلــا كبــرة جــد ًا

بحجــم القيــادة املرجعيــة الدينيــة اإلماميــة يف زمــن الغيبــة ،والتــي توجــه مئــات
املاليــن مــن النــاس ،وحتركهــم باالجتــاه الــذي تــراه مناســب ًا ومتوافقــ ًا مــع روح

الرشيعــة اإلســامية.

الشيخ محيد وناس عجمي

تــرى أن النتائــج االجتهاديــة
* وهنــاك أيضــ ًا فكــرة االجتهــاد والتقليــد التــي
ٰ
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وهــذه القيــادة الدينيــة الكبــرة جــد ًا إنــا نالــت مــا نالتــه مــن درجــات القبــول

والطاعــة بفعــل مــا هــو مطــروح مــن ارتباطهــا باإلمــام الغائــب ¨ ،ومــا متثلــه مــن

تطبيــق عمــي رشعــي ملــروع اهلويــة املهدويــة الفعالــة ،ولــو بصــورة جمملــة خاليــة
إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

مــن ذكــر كثــر مــن التفاصيــل.

الظروف املعارصة املستوجبة للتعريف باهلوية املهدوية:

يمكــن القــول :إن طبيعــة اهلويــة املجتمعيــة املعــارصة تبلــورت بصورهتــا املعروفــة

ـى أســس عقائديــة دفاعيــة حمضــة ،ونقصــد هبــذه األســس :حماولــة إبــراز
اليــوم عـ ٰ
اخلصوصيــة العقائديــة اإلســامية اإلماميــة املهدويــة ملجتمعنــا املعــارص ،ومنــع

انــدراس وضيــاع تلــك اخلصوصيــة فيــا يقابلهــا مــن خصوصيــات اهلويــات
األخــرى ،بــا يمثلــه ذلــك االنــدراس املتوقــع مــن خطــر هيــدد أســاس االنتــاء
ٰ

للهويــة اإلســامية العامــة واملذهبيــة ألهــل البيــت ݜ ،فــإن انــدراس اخلصوصيــة
العقائديــة ملجتمعنــا املعــارص ،ونعنــي هبــذه اخلصوصيــة االنتــاء لإلمــام الثــاين عــر

أخــرى تنســب نفســها
مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ ،يعنــي انصهارنــا يف هويــات
ٰ

لإلســام وللمذهــب وحتمــل جانب ـ ًا كبــر ًا مــن االنحــراف ،ذلــك اجلانــب القائــم
ـى إنــكار وجــود اإلمــام الثــاين عــر بشــخصية احلجــة بــن احلســن العســكري ݟ
عـ ٰ
حتديــد ًا ،خاصــة مــع مــا نجــده مــن حتذيــر شــديد اللهجــة يف كثــر مــن روايــات آل

حممــد األطهــار ݜ ،مــن أن مــآل هــذا اإلنــكار إ ٰىل إنــكار عمــوم األئمــة ݜ ،بــل
ـى ݕ ،فهــو الضيــاع والتيــه بأشــد صــوره.
وإنــكار نبــوة النبــي املصطفـ ٰ

كــا ورد عــن غيــاث بــن إبراهيــم ،عــن الصــادق جعفــر بــن حممــد ،عــن أبيــه،
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عــن آبائــه ݜ قــال :قــال رســول اهلل ݕ« :مــن أنكــر القائــم مــن ولــدي فقــد
أنكــرين»(.)1
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وأيضـ ًا مــا ورد عــن الصــادق جعفــر بــن حممــد ݟ أنــه قــال« :مــن أقــر بجميــع

األئمــة ،وجحــد املهــدي كان كمــن أقــر بجميــع األنبيــاء وجحــد حممــد ًا ݕ نبوته»،
فقيــل لــه :يــا بــن رســول اهلل ،فمــن املهــدي مــن ولــدك؟ قــال« :اخلامــس مــن ولــد

الســابع ،يغيــب عنكــم شــخصه وال حيــل لكــم تســميته»(.)1
أسباب اإلنكار واالنحراف عن اهلوية املهدوية:

 - 1وهــذه الظــروف شــديدة احلساســية هــي التــي أوصلــت بعــض أفــراد

جمتمعنــا اليــوم إ ٰىل درجــات عاليــة مــن االنحــراف والتيــه العمــي والنظــري ،فحــن
خفيــت اهلويــة املهدويــة ذات املعــامل الواضحــة عــن أبجديــات ســلوكيات جمتمعنــا،

صــار بعــض أفــراد املجتمــع بــن إنــكار هــذه اهلويــة مــن األســاس ،والطعــن بفكــرة
وجــود إمــام حــي غائــب ،وبــن تبنّــي هويــة منحرفــة تقــدم نفســها كهويــة مهدويــة،
متمثلــة بالتنظيــات واجلامعــات املهدويــة املنحرفــة.

 - 2فيــا متثــل الســبب اآلخر بالظــروف السياســية وإخفــاق كيانات وشــخصيات

ـى اهلويــة واملــروع املهــدوي فيــا ســبق ،وتــروج لنفســها يف إطــار تلــك
كانــت تتبنـ ٰ
ـى احلــد األقل
اهلويــة ،فجــاء إخفاقهــا بعــد وصوهلــا لســدة احلكــم يف عــدم الثبــات عـ ٰ

للتطــور التكنولوجــي واملعلومــايت ســبب ًا ثالث ـ ًا ،فــإن هــذا التطــور املعلومــايت الــذي
وفــر ُأطــر ًا وســب ً
ال كبــرة جــد ًا للتســابق نحــو ســاحة التيــه واالنحــراف التــي ســبق

ذكرهــا مــن أفــراد جمتمعنــا ،ففــي هــذه الوســائل املعلوماتيــة تــذوب كثــر مــن
احلواجــز واملوانــع التــي كانــت متنــع فيــا ســبق مــن انتشــار االنحــراف والضــال،
ٍ
ـى
حــن صــار للجميــع احلــق يف أن يفكــر بصــوت عــال ويقــدم نتاجاتــه الفكريــة عـ ٰ
أهنــا أطروحــات حمتملــة وتفســرات عرصيــة للمفاهيــم اإلســامية املهدويــة.
 .1كامل الدين ومتام النعمة :ج ،١ص.٤٣٩

الشيخ محيد وناس عجمي

مــن الســلوك اإلســامي العــادل املنســجم مــع اهلويــة املهدويــة ،ليشــكل باإلضافــة
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ٍ
األوليــة لتو ّلــد الواقــع الفــردي
ررات ّ
وبعبــارة أخـ ٰ
ـرى أوضــح :أن اجلــذور وامل ـ ّ

واملجتمعــي املعــارص الداخــل يف ســاحة االنحــراف ،تتمثــل يف النزعــة الوجدانيــة

نحــو االنتــاء هلويــات وعناويــن فعالــة ومؤثــرة يف احليــاة العامــة ،والتخــي التــام عــن
إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

أي عنــوان أو انتــاء ليــس لــه القابليــة ملســايرة متطلبــات العــر املختلفــة ويكتفــي
حتــى رصنــا نســمع صيحــات بتأويــل الشــخصية املهدويــة
بالوعــود املســتقبلية،
ٰ

واهلويــة املهدويــة ،بــا ينســجم مــع الواقــع الــذي يوصــف بالنجــاح والفعاليــة

ـوم اهلويــة املهدويــة ،لتكــون متالئمــة
مــن أتباعــه ،ومــن تلــك الصيحــات التــي تعـ ّ
مــع متطلبــات كل عــر ،ولــو كان الثمــن بتبنــي مفاهيــم العلامنيــة والديمقراطيــة
والتفســرات العلميــة املاديــة والقانونيــة لــكل ظاهــرة معــارصة ،مــع االعتقــاد أن

هــذه املتبنيــات تنســجم مــع اهلويــة املهدويــة وال تنافيهــا ،بــل ينبغــي للهويــة املهدويــة

هــي أن تنســجم معهــا وال تنفيهــا بعــد ثبــوت نجــاح جزئــي هلــذه املتبنيــات هنــا أو
هنــاك.

موقع العادات والتقاليد االجتامعية يف مرشوع اهلوية املهدوية:

وننطلــق يف بيــان موقــع العــادات والتقاليــد االجتامعية يف مــروع اهلويــة املهدوية،

مــن بيــان تصــور املضمــون النظــري والعمــي املشــرك بــن هــذه العــادات والتقاليــد
االجتامعيــة مــن جهــة ،وباعتبارهــا جوانــب قانونيــة حتكــم املجتمــع يف أكثــر مــن
جمــال ،ومــا يمكــن أن يقدمــه مــروع اهلويــة املهدويــة مــن تطبيقــات ونظريــات

ـرى.
تقــرب مــن نمطيــة هــذه العــادات والتقاليــد مــن جهــة أخـ ٰ

فمــن املالحــظ بجــاء أن املنظومــة القانونيــة للعــادات والتقاليــد الشــعبية يف

جمتمعنــا ،بــل يف أي جمتمــع ،ومــروع اهلويــة املهدويــة ،ومــن حيــث إهنــا معــ ًا
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يبــران بالعدالــة املجتمعيــة وحتقيــق الســلم املجتمعــي املنشــود ،مــن املالحــظ أهنــا
وبالرغــم ممــا يظهــر بينهــا مــن تنافــر واختــاف بــدو ًا يف اجلوانــب العمليــة والنظرية،
ّإل أهنــا بنظرهتــا الشــاملة للمجتمــع وحماولتهــا حتقيــق حالــة مــن العدالــة والســلم

املجتمعــي ،يقرتبــان مــن بعضهــا حلــد مقبــول ،ويتحقــق يشء مــن االلتقــاء بينهــا يف

أكثــر مــن نقطــة مشــركة ،ووجهــة نظــر متفــق عليهــا ،وهــذه املالحظــة مــن النقــاط
وغــض الطــرف عنهــا ،ألهنــا تســاعد أصحــاب
املهمــة التــي ال ينبغــي إمهاهلــا
ّ

مــروع اهلويــة املهدويــة يف الدعــوة ملرشوعهــم وهويتهــم ،انطالق ـ ًا مــن نقــاط هلــا

قبــول اجتامعــي عــريف.

القوانــن العامــة للمجتمــع :فمجتمعنــا  -بصفتــه جــزء ًا مــن املجتمــع البــري

العــام  -حمكــوم بقوانــن ختصــه وينفــرد هبــا عــن باقــي أجــزاء املجتمــع البــري،
وهــذه القوانــن تتصــف بصفــات مهمــة ،منهــا :أن واضعهــا واملؤســس هلــا هــو

العــرف االجتامعــي العــام ،والظــروف البيئيــة التــي يعيــش فيهــا أفــراد املجتمــع،
ـى يــد نفــس أفــراد املجتمــع بأجياهلــم املتعاقبــة ومل تفــرض
وأهنــا نمــت وتطــورت عـ ٰ

عليهــم مــن اخلــارج ،وهبــذه االعتبــارات جتــد هــذه القوانــن طريقهــا للتطبيــق
بســهولة وانســيابية أكثــر بكثــر مــن القوانــن خــارج نطــاق العــادات والتقاليــد،

ـى األفــراد،
فمهــا امتلكــت هــذه القوانــن مــن ســلطة وقــوة تفــرض تطبيقهــا عـ ٰ
ســتظل بنظــر أفــراد املجتمــع قوانــن خارجيــة ال يستشــعر املســؤولية نحوهــا لــو
هلــا بغــر مــرر قــوي يدفعهــم قــر ًا هلــذا اخلضــوع.

وحيــث إن قانــون العــادات والتقاليــد االجتامعيــة مــع مــا يتمتــع بــه مــن مثــل

هــذه اإلجيابيــات وغريهــا ،هــو قابــل للتطويــر والتكامــل بســهولة أكثــر مــن أي
نــوع آخــر مــن القوانــن ،فمــن هنــا ينفتــح لنــا بــاب واســع إلنجــاح مــروع اهلويــة
املهدويــة ،وذلــك بــزج املفاهيــم والغايــات واملبــادئ املهدويــة يف الذهنيــة العرفيــة

لــدى األفــراد جتــاه هــذه املفاهيــم واملبــادئ
املنقــادة لقانــون العــادات ،فيتحقــق
ٰ

شــعور عاطفــي ونفــي بالقبــول واالنســجام.

الشيخ محيد وناس عجمي

ـى األقــل عــدم اخلضــوع
تركــوا هــم واختيارهــم ،ويفضلــون التمــرد عليهــا أو عـ ٰ
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وبالتفاتــة بســيطة يمكــن ا ّدعــاء أن هــذا األســلوب مــن الــزج اإلجيــايب للمفاهيــم

ـرى مــن غايــات غيبــة موالنــا اإلمــام ¨ ،يفهــم
واملبــادئ املهدويــة ،هــو غايــة كـ ٰ

ـى ممــا ورد يف نــص مكاتبــة اإلمــام املهــدي ¨ للشــيخ املفيــد« :ولــو ّ
أن
هــذا املعنـ ٰ

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

ـى اجتــاع مــن القلــوب يف الوفــاء بالعهــد عليهــم؛
أشــياعنا ـ و ّفقهــم اهلل لطاعتــه ـ عـ ٰ
ملــا ّ
تأخــر عنهــم ال ُيمــن بلقائنــا،
حــق
ولتعجلــت هلــم الســعادة بمشــاهدتنا
عــى ّ
ّ
ٰ
املعرفــة وصدقهــا منهــم بنــا ،فــا حيبســنا عنهــم ّإل مــا يتّصــل بنــا ممــا نكرهــه وال

نؤثــره منهــم»(.)1

بتقريــب :أن اجتــاع القلــوب يف الوفــاء بالعهــد بــا يمثلــه مــن ظاهــرة جمتمعيــة

ـرى هــي حالــة إيامنيــة عميقــة حيملهــا كل فــرد مــن
عامــة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخـ ٰ
أفــراد املجتمــع :ال يمكــن حتققهــا بعيــدا عــن تكــرار التجــارب البرشيــة املنعزلــة عــن

القيــادة املعصومــة التــي متثــل حمــور العهــد املطلــوب االلتــزام بــه ،فقــد يتوهــم بعــض

أفــراد املجتمــع :أن القيــادة الناجحــة للمجتمــع غــر منحــرة بشــخص اإلمــام
املعصــوم ݠ ،ويمكــن لغــره أن ينجــح يف قيــادة املجتمــع ،فكانــت الغيبــة ميــدان
ـى تنتهــي األمــور بتوفــر القناعــة الراســخة بــأن
التجربــة والتمحيــص واالختبــار ،حتـ ٰ

ال قيــادة ناجحــة ّإل القيــادة املهدويــة املعصومــة.

وإيــكال شــؤون املجتمــع لطبقــة الفقهــاء العــدول الذيــن هــم جــزء مــن جمتمعهــم

ويفهمــون لغتــه وحيملــون نفــس مشــاعره ،وبذلــك ســيتحملون مســؤولية زج
املفاهيــم املهدويــة يف أوســاط جمتمعهــم ،كعــادات وتقاليــد ترتســخ وتتجــذر كلــا
زادت الفــرة الزمنيــة للغيبــة.

فقــد وجــد املجتمــع يف أول أمــره ســاذج ًا وبســيط ًا حلــد اجلاهليــة والتخلــف،
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واالعتقــاد باخلرافــات واألباطيــل ،وبقــي كذلــك ردح ـ ًا طوي ـ ً
ا مــن الزمــن ،إ ٰىل أن

مــ َّن اهلل تعــا ٰىل عليــه ببعثــة النبــي األكــرم ݕ ،فأوجــد حتــوالً كبــر ًا يف العــادات
 .1االحتجاج للشيخ الطربيس :ج ،2ص.325

والتقاليــد الشــائعة ،وجعــل املحــور الــذي يــدور حولــه كثــر مــن أفــراد املجتمــع
ٍ
ٍ
جــذري يف
حتــول
املســلم هــو املبــادئ اإلســامية العادلــة القويمــة ،لكــن إجيــاد
املجتمــع يكــون كفي ـ ً
ا باقتــاع كل صــور الظلــم واالنحــراف والتخلــف ،مــا كان

ليتــم يف عــرات أو مئــات مــن الســنني ،بــل هــو حيتــاج لفــرات طويلــة تســتمر -
ربــا  -لعــدة آالف مــن الســنني ،يتــم فيهــا تربيــة املجتمــع تدرجييـ ًا ،وبســط املفاهيــم
ـى أهنــا عــادات وتقاليــد شــعبية موروثــة.
العادلــة يف أوســاطه عـ ٰ

وقــد مــر جمتمعنــا خــال هــذه احلقبــة الزمنيــة الطويلــة بعــدة مراحــل تكامليــة،

اتَّســمت كل مرحلــة منهــا بأهنــا أفضــل مــن ســابقتها مــن حيــث ترســيخ مفاهيــم
ـى امتــداد مــا يقــارب مــن
عادلــة أكثــر وزوال مفاهيــم الظلــم واالنحــراف أكثــر ،وعـ ٰ

مئتــي عــام كان فيهــا األئمــة مــن أهــل البيــت ݜ يعيشــون يف وســط جمتمعهــم،

مســتوى قبــول املفاهيــم املهدويــة كهويــة
تطــور املجتمــع كثــر ًا ،لكنــه بقــي دون
ٰ
ـى مــا روي عــن عــي بــن جعفــر ،عــن
ومــروع اجتامعــي ،وقريــب مــن هــذا املعنـ ٰ

ـى بــن جعفــر ݠ ،قــال« :إذا فقــد اخلامــس مــن ولــد الســابع فــاهلل اهلل يف
أخيــه موسـ ٰ

أديانكــم ،ال يزيلكــم أحــد عنهــا ،يــا بنــي :إنــه البــد لصاحــب هــذا األمــر ،مــن غيبــة
هبــا خلقــه ،ولــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دينـ ًا أصــح مــن هــذا التبعــوه» ،فقلــت:
يــا ســيدي ،مــن اخلامــس مــن ولــد الســابع؟ فقــال« :يــا أخــي ،عقولكــم تصغــر عــن

هــذا ،وأحالمكــم تضيــق عــن ذلــك ،ولكــن إن تعيشــوا فســوف تدركونــه»(.)1

موســى بــن جعفــر ݠ يــرح وبــكل وضــوح ألخيــه :أن عقــول
فاإلمــام
ٰ

النــاس يف ذلــك الزمــان قــارصة وضيقــة عــن فهــم غايــة غيبــة موالنــا اإلمــام ¨،

واملجتمــع الــذي هــذا حالــه ،هــو قــارص أكيــد عــن تبنّــي مــروع اهلويــة املهدويــة.
 .1الكايف :ج ،1ص.226

الشيخ محيد وناس عجمي

ـى يرجــع عــن هــذا األمــر مــن كان يقــول بــه ،إنــا هــي حمنــة مــن اهلل  امتحــن
حتـ ٰ
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ـى فيهــا املجتمــع ذاتيـ ًا حتــت وطــأة التجــارب
فــكان البــد مــن غيبــة طويلــة يرتبـ ٰ

ـرى ،فيعتــاد املجتمــع
القاســية مــن جهــة وتوجيهــات الفقهــاء العــدول مــن جهــة أخـ ٰ
إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

عــى ســاع املفاهيــم العادلــة ويؤمــن بصالحيتهــا ،ونتيجــة هلــذه الظــروف ينبثــق
ٰ
املنطــق العــادل املشــرك الــذي جتتمــع عليــه العــادات املجتمعيــة املوروثــة واملفاهيــم
املهدويــة ،وتتشــكل تلقائي ـ ًا اهلويــة املهدويــة املجتمعيــة.

املهدوية اهلوية العاملية املوحدة:

ومــن اللطيــف مالحظــة القابليــة الكبــرة للهويــة املهدويــة ألن تكــون هويــة عاملية

موحــدة ،رغــم االختالفــات املوجــودة يف فهــم شــخصية املهــدي أو املصلــح املوعود،
فجميــع التفســرات املعروفــة لشــخص املوعــود تنتظــر املــروع اإلصالحــي نفســه

يف اخلطــوط العامــة هلــذا املــروع ،فهــي متحــدة حلــد بعيــد اجتــاه اهلويــة املهدويــة
والــدور العاملــي هلــا ،فــإن التفســرات حلقيقــة شــخصية املنقــذ املخلــص هنــا ذات

ثالثــة اجتاهــات رئيســية:

االجتــاه األول :املتمثــل باملــروع اإلصالحــي العاملــي الــذي يقــوم بــه املصلــح

املنتظــر الــذي يؤمــن بــه غــر املســلمني ،كاملســيحيني واليهــود وغريهــم.

االجتــاه الثــاين :واملتمثــل باملــروع اإلصالحــي للمصلــح املنتظــر الــذي يؤمــن

بــه املســلمون غــر اإلماميــة االثنــي عرشيــة ،وهــو رجــل هاشــمي يلقــب باملهــدي

أيض ـ ًا ،لكنــه يولــد يف آخــر الزمــان ،ومرشوعــه أن يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً كــا
ملئــت جــور ًا.

االجتــاه الثالــث :واملتمثــل باملــروع اإلصالحــي للمصلــح املنتظــر للمســلمني
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مــن اإلماميــة االثنــي عرشيــة خاصــة ،وهــو موالنــا اإلمــام املهــدي الغائــب احلجــة

بــن احلســن العســكري ݟ ،والــذي يظهــر بعــد انتهــاء غيبتــه فيمــأ األرض عــدالً

كــا ملئــت جــور ًا.

وهــذه االجتاهــات الثالثــة يف جوهرهــا واحــدة ،وتشــر إ ٰىل مفهــوم واحــد،

وتنــادي باألخــذ باهلويــة نفســها ذات املــروع نفســه ،فنحــن لــو تركنــا احلديــث

عــن خصوصيــات شــخصية املصلــح املنتظــر ،وانطلقنــا مــن نقطــة مشــركة بــن

هــذه االجتاهــات الثالثــة ،تتمثــل باإليــان بالوجــود املســتقبيل لفــرد يقــوم بمــروع
عاملــي لبســط العــدل ،ورفعنــا اليــوم هــذا املبــدأ كهويــة موحــدة ،لوجدنــا أنفســنا

أمــام هويــة مــروع عاملــي موحــدة ،خاصــة ونحــن نســتهدف توجيــه املجتمعــات

البرشيــة نحــو اهلويــة املهدويــة كمــروع حضــاري ،نؤمــن جزمــ ًا أن قائــد هــذا
املــروع منقطــع عنــه اليــوم وممنــوع مــن إدارتــه بصــورة مبــارشة ،وبقطــع النظــر عن
التفســرات املوضوعيــة هلــذا االنقطــاع وأســباب املنــع ،هــل هــي الغيبــة أو عــدم

أخــرى.
الــوالدة أوي أي أســباب
ٰ

فنقطــة االنطــاق واحــدة ،وأي اختــاف يف مالزمــات هــذه النقطــة املوحــدة،

والتــي ترجــع للحالــة الفكريــة القائمــة للمجتمعــات للبرشيــة وفهمهــا خلصوصيات

الصلــح املنتظــر ،لــن تــر بفعاليــة مــروع اهلويــة املهدويــة العامليــة املوحــد ،بعــد
ـى والغايــة النهايــة هلــذا املــروع ،أعنــي بســط العــدل
ـى اهلــدف األعـ ٰ
االتفــاق عـ ٰ

معنــى هــذا أن ننســلخ مــن الثوابــت االســامية واإلماميــة املعرفــة
وليــس
ٰ

لشــخصية املهــدي املوعــود ،بــل يمكــن القــول إن املطلــوب هــو انتهــاج األســلوب
الدينــي العــام يف التــدرج بالتعريــف باملهــدي املوعــود وربــط املجتمعــات البرشية به،

فــكل جمتمــع حقــه مــن هــذا التعريــف بــا ينســجم مــع اخلطــوط العامــة املشــركة،
وجتنــب طــرح التفاصيــل االعتقاديــة ألي جمتمــع عــايل ملــن دونــه مــن املجتمعــات
الدانيــة يف فهمهــا للهويــة املهدويــة ،كــا ورد عــن جابــر :فقلــت :يــا رســول اهلل،

فهــل يقــع لشــيعته االنتفــاع بــه يف غيبتــه؟ فقــال« :إي والــذي بعثنــي باحلــق أهنــم

الشيخ محيد وناس عجمي

عــى
ودفــع الظلــم واجلــور عــن بنــي البــر ومنــع تســلط البعــض مــن النــاس
ٰ
البعــض اآلخــر دون وجــه حــق.
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ليســتضيؤون بنــوره وينتفعــون بواليتــه يف غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن

عالهــا ســحاب ،يــا جابــر هــذا مــن مكنــون رس اهلل وخمــزون علــم اهلل فاكتمــه ّإل
عــن أهلــه»(.)1

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

عــى مــن ال يؤمــن هبــا،
فــرك طــرح تفاصيــل شــخصه اإلمــام املهــدي ¨
ٰ

مندرجــة يف االمــر الــوارد يف هــذه الروايــة بكتــان االمــر ّإل عــن أهلــه.
ما نفهمه من عوامل نجاح مرشوع رفع اهلوية املهدوية:

وهنــا نتكلــم عــن عاملــن رئيســيني هلــا القابليــة إلنجــاح هــذا املــروع حلـ ٍ
ـد ال

ـى
ـى مسـ ٰ
ـتوى جمتمعنــا املســلم خاصــة أم عـ ٰ
بــأس بــه ،ســواء اســتهدفنا النجــاح عـ ٰ
ـتوى املجتمــع البــري بصــورة عامــة ،وهــذان العاملــن مهــا:
مسـ ٰ
ـرى املقابلــة للهويــة
العامــل األول :النتائــج املتوقعــة مــن مناقشــة اهلويــات األخـ ٰ

املهدويــة ،وحتليــل تلــك النتائــج املتحققــة ملشــاريع تلــك اهلويــات ،وإيضــاح

يــروج لــه مــن عظمــة هــذه املشــاريع وعدالتهــا ،وبيــان أوجــه ظلمهــا
زيــف مــا َّ

للمجتمعــات البرشيــة التــي حتكّمــت فيهــا ،والبحــث والنقــاش هنــا ال يســتهدف
ـى تلــك اهلويــات ومشــاريعها العمليــة ،بــل هــو
التســقيط واالنتقــاص واالفــراء عـ ٰ

نقــاش وبحــث علمــي متجــرد عــن التعصــب والعنرصيــة واالفــراء.

ونتائــج هــذا البحــث والنقــاش هــي قطعــ ًا ومــن مجلــة النتائــج النهائيــة التــي

تســتهدفها هويتنــا املهدويــة ومرشوعهــا يف زمــن الغيبــة ،فحــن نقــارن تلــك اهلويــات
واملبــادئ التــي تنــادي هبــا ،ومــا تدّ عيــه لنفســها مــن قابليــة حلــل مشــاكل املجتمــع

البــري ،نقارهنــا مــع الواقــع احلقيقــي التــي أنتجــت اليــوم ،ومــا قدّ متــه للمجتمــع
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البــري مــن نتائــج ســلبية أو إجيابيــة ،سينكشــف لــكل ذي عينــن منصــف  -يف هناية
ـر بــه مــن
املطــاف  -زيــف مــا تدّ عيــه تلــك اهلويــات مــن مبــادئ ومــن كــذب مــا تبـ ّ

 .1كشف الغمة :ج ،٣ص.٣١٥

خــر عميــم ،وذلــك حــن يتــم الكشــف عــن جهــات القصــور والنقــص يف تلــك
املبــادئ والظلــم يف تطبيقاهتــا ،ذلــك النقــص والظلــم املســتتبع لــه الــذي ال ينبغــي
الشــك فيــه أبــد ًا ،باعتبــار تلــك اهلويــات هــي نتــاج العقــل البــري القــارص املقيــد

مؤسســها ،ومــن يلحــق
يف حــدود العاطفــة واملصلحــة الشــخصية وزمــان ومــكان ِّ
بــه مــن معــدل ومطــور ملضامينهــا ،هــذا النقــص الــذي ال يمكــن إقنــاع املجتمعــات
بــه ّإل بعــد دخــول تلــك اهلويــات ســاحة التجربــة واالمتحــان ،وتو ّفــر كل أســباب

ووســائل نجاحهــا الــذايت.

ِ
ــج عنــد املجتمعــات
وهــذا االنكشــاف لواقــع تلــك اهلويــات ومشــاريعها َينت ُ

البرشيــة عموم ـ ًا :يأس ـ ًا نفســي ًا جتاههــا وإحساس ـ ًا واقعي ـ ًا عميق ـ ًا بأهنــا غــر قــادرة

ـى رفــع املظــامل عــن كاهــل املجتمعــات البرشيــة ،وتصبــح تلــك املجتمعــات ذات
عـ ٰ
صــدر رحــب لقبــول جتربــة جديــدة وتبنّــي هويــة مغايــرة لتلــك اهلويــة الفاشــلة،
وســتكون اهلويــة املهدويــة هــي تلــك اهلويــة العادلــة يف مبادئهــا النظريــة ،الكاملــة

ـى يــد قائدهــا املنتظــر.
عنــد تطبيقهــا عـ ٰ

املســتوى مــن النجــاح يف مــروع هويتنــا
ولســنا بحاجــة ألبعــد مــن هــذا
ٰ

املهدويــة ،ألننــا أص ـ ً
ا ال نســتهدف بســط العــدل العمــي ودفــع كل وجــوه الظلــم

ســعة وعمــق ال يمكــن ألي فــرد بــري غــره القيــام هبــا ،ومــروع هويتنــا يف زمــن
الغيبــة ال يســتهدف أكثــر مــن التعريــف هبــذا القائــد ومرشوعــه ،والدعــوة إلعطائــه

الفرصــة للقيــام وإقامــة ذلــك املــروع ،مــن غــر جــر منــا اليــوم وال إرهــاب.

العامــل الثــاين :مــن عوامــل نجــاح مــروع اهلويــة املهدويــة هــو :توفــر

عــدد ليــس قلي ـ ً
ا مــن األفــراد الذيــن يؤمنــون بحقانيــة هــذه اهلويــة ،وليــس

لدهيــم أي شــك يف نجاحهــا عنــد تطبيقهــا ،ووجــود هــذه الفئــة مــن النــاس
ـى مــا أخرجه
رضوري للدفــاع عــن هويتهــم التــي يؤمنــون هبــا ،يشــر هلــذا املعنـ ٰ

الشيخ محيد وناس عجمي

يف املجتمعــات البرشيــة قبــل ظهــور موالنــا اإلمــام املهــدي ¨ ،ألهنــا مهمــة ذات
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القنــدوزي يف الينابيــع عــن أيب بصــر ،قــال :قــال جعفــر الصــادق [ݠ]:
ُ ْ ُ َّ ً َ
ٰ ُ ْ
َ ْ َ َّ
ْ
ـن
«ومــا كان قــول لــوط ݠ لقومــه﴿ :لــو أن ِل بِكــم قــوة أو ِ
آوي إِىل ركـ ٍ
َ
يد﴾ [هــودّ ،]79 :إل متنيـ ًا لقــوة القائــم املهــدي وشــدة أصحابــه ،وهــم الركــن
ـد ٍ
شـ ِ
إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

الشــديد ،فــإن الرجــل منهــم يعطــي قــوة أربعــن رج ـاً ،وأن قلــب الرجــل منهــم

ـى
أشــد مــن زبــر احلديــد ،لــو مــروا باجلبــال لتدكدكــت ،ال يكفــون ســيوفهم حتـ ٰ
()1
ـى وجــود هــذه الثلــة
ـرىض اهلل  ، »ومــن الواضــح أن النبــي لــوط ݠ ،إنــا متنـ ٰ
يـ ٰ
ـى قومــه إليــه ،طلب ـ ًا إلنجــاح ذلــك املــروع،
املؤمنــة باهلــدف واملــروع الــذي دعـ ٰ

ـعى لتحقيقــه ،وينبغــي اآلن
وبــا جيــده مــن أمهيــة قصـ ٰ
ـوى لوجودهــم لتحقيــق مــا يسـ ٰ

أن نتكلــم عــن هــذه األمهيــة بــيء مــن التفصيــل ،وذلــك ضمــن عــدة جهــات:
األوىل :تأثري اإليامن بحقانية اهلوية يف نجاح مرشوعها:
اجلهة
ٰ

فــإن واقعنــا املعــارص بــا يتضمنــه مــن رصاعــات ومواجهــات بــن التيــارات

العقائديــة املختلفــة ،وال نقصــد هنــا بالعقائديــة خصــوص األفــكار الدينيــة التــي

يعتقــد هبــا ،بــل مــا نقصــده هــو اهلويــة التــي يرفعهــا الفــرد وينســب نفســه إليهــا،

ـعى
ـعى لتحقيــق كل مــا مــن شــأنه دوام وجودهــا ونجــاح مرشوعهــا الــذي تسـ ٰ
ويسـ ٰ
لتحقيقــه ،وهــذا مــا يشــمل اهلويــات الدينيــة والسياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة الفكريــة ،وغريهــا مــن مياديــن التنافــس البــري املعــارص.

هــذا الواقــع أثبــت بــا ال يقبــل الشــك :أنــه كلــا كان األفــراد أكثــر إيامنـ ًا بح ّقانيــة

هويتهــم التــي ينتســبون إليهــا ،كان النجــاح يف إقامــة مرشوعهــم احلضــاري أقــرب،
ملــا يوفــره هــذا اإليــان الراســخ مــن وعــي وفهــم بحقيقــة مــا يــراد الوصــول إليــه
ـدى أمهيــة وعظمــة ذلــك الوصــول والشــعور العــايل باملســؤولية جتاهــه ،وفقــدان
ومـ ٰ
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ـض النظــر عــن اإلمكانيــات املاديــة
هــذا اإليــان ســينتهي بفشــل أي مــروع ،وبغـ ّ
التــي يتــم توفريهــا لــه.

القربى  -القندوزي :ج ،٣ص.٢٤١
 .1ينابيع املودة لذوي
ٰ

اجلهة الثانية :إحياء اهلوية املهدوية يف اجلوانب العبادية:

إن اهلويــة الدينيــة املهدويــة وباإلضافــة ملــا متثلــه مــن مــروع حضــاري وهــدف

ـعى هــؤالء األفــراد إ ٰىل إنجاحــه يف جمتمعهــم وواقعهــم الــذي يعيشــونه،
ـى ،يسـ ٰ
أعـ ٰ
فــإن هــذه اهلويــة متثــل دافعــ ًا قويــ ًا إلقامــة ذلــك املــروع يف نفوســهم وعقوهلــم
وخاصتهــم التــي حتيــط هبــم ،فهــم يؤمنــون بحقانيــة هــذه اهلويــة ِ
وع َظ ـ ِم الفائــدة
املتحصلــة منهــا ،فمــن الطبيعــي جــد ًا أن حياولــوا االنتفــاع منهــا يف نطــاق املنفعــة
ِّ

الشــخصية املباحــة ،فتظهــر لتلــك اهلويــة ملســات عباديــة وإيامنيــة مميــزة يف

ســلوكياهتم املختلفــة ،فــإن االلتــزام بمقتضيــات هــذه اهلويــة يمثــل صفــة واضحــة
ـى اإليــان هبــا وصــدق االنتســاب إليهــا ،وكلــا كان الفــرد أكثــر إيامن ـ ًا
الداللــة عـ ٰ

هبــا كان أكثــر التزام ـ ًا بــا تقتضيــه ،فــراه يتحــن الفــرص مــرة بعــد مــرة إلشــهار
هويتــه والترصيــح بانتســابه إليهــا ،وهــو مــا ســيوفر جتربــة عمليــة ناجحــة ،تشــجع
عــى االهتــام هبــذه اهلويــة واألخــذ بمقتضياهتــا العمليــة.
اآلخريــن ٰ

اجلهة الثالثة :أصالة اهلوية املهدوية يف الفكر االسالمي احلركي:

ونحــن نتكلــم عــن تأثــر اهلويــة املهدويــة يف الســلوك الفــردي واملجتمعــي ،ال

ـى
جــد ًا يف واقعنــا املعــاش مــن عــدة جوانــب ،ولعــل للقضيــة احلســينية الصــدارة عـ ٰ
هــذه املواضيــع ،والقضيــة احلســينية املباركــة كانــت والزالــت املحــرك العاطفــي
األبــرز يف الواقــع الشــيعي ،خاصــة حــن ترتجــم تلــك العاطفــة بصــور مشــاريع
ـى توفــر احللــول لكثــر مــن مشــاكل جمتمعنــا االقتصاديــة واالجتامعية
اجتامعيــة تتبنـ ٰ

وغريهــا.

وتأثــر هــذا الرتابــط يف املجتمــع اإلمامــي واضــح التأثــر ،باعتبــار املكانــة املميــزة

ـى
للقضيــة احلســينية يف فكــر وعاطفــة املجتمــع ،ونفــس هــذا الرتابــط والتأثــر عـ ٰ

الشيخ محيد وناس عجمي

ينبغــي إغفــال جانــب ترابــط هــذه اهلويــة مــع عــدة مواضيــع دينيــة حركيــة ،مؤثــرة
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ـى عظمــة اهلويــة املهدويــة وعمــق
أفــراد املجتمــع الشــيعي يمكــن ســوقه كدليــل عـ ٰ
تأثريهــا يف األفــراد املؤمنــن هبــا ،إلقنــاع األفــراد خــارج املجتمــع اإلمامــي الذيــن

ليــس هلــم تفاعــل كبــر مــع القضيــة احلســينية بإطارهــا الدينــي التارخيــي املــوروث،
إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

وذلــك بمالحظــة التأثــر العميــق للهويــة العقائديــة يف ســلوك حامــي تلــك اهلويــة.
ولنــا هنــا أن نستشــهد بموقفــن حســينيني هلــا تأثــر كبــر يف الواقــع املعــارص،

مهــا اجلانــب التنظيمــي للمواكــب احلســينية ،ومــا متثلــه تلــك املواكــب اليــوم مــن

وتنســق بينهــم
مؤسســات خرييــة وثقافيــة مصغــرة ،تضــم شــباب املنطقــة الواحــدة ّ
ـوزع عليهــم األدوار ليقومــوا بأعــال مهمــة يف مناطقهــم تطوع ـ ًا ،وحتــت مظلــة
وتـ ّ
ـرى ،ولعلــه األهــم والــذي بــرز مؤخــر ًا
اهلويــة احلســينية والشــعائر ،واملوقــف األخـ ٰ

يف املجتمــع العراقــي ،بعــد احتــال مجاعــات داعــش اإلرهابيــة ملــدن العــراق

ـاوى املرجعيــة الدينيــة العليــا يف الدفــاع الكفائــي ،فــكان أول املندفعــن
وصــدور فتـ ٰ

لالســتجابة هــم أبنــاء املواكــب احلســينية بمختلــف مســتوياهتم املعيشــية وأعامرهــم،
فشـكَّلوا أفواجـ ًا مســتعدة للمواجهــة العســكرية واملــوت يف ســبيل التحريــر واالنقياد

ـاوى املرجعيــة ،وهــي ظاهــرة ال يمكــن تفســرها بغــر تأثــر االنتســاب للهويــة
لفتـ ٰ
احلســينية يف نفــوس هــؤالء الشــباب ،فالربــط إذن  -أو ُقــل  -تفعيــل اجلوانــب
الرابطــة بــن اهلويــة احلســينية واهلويــة املهدويــة ســتكون لــه نتائــج إجيابيــة كبــرة

وكثــرة جــد ًا ،خاصــة ونحــن نجــد يف روايــات أهــل البيــت ݜ مــا يدعــو فع ـ ً
ا

إلحيــاء هــذا الربــط والتذكــر بــه ،ومــن ذلــك مــا أخرجــه ابــن قولويــه يف كامــل
الزيــارات بإســناده عــن مالــك اجلهنــي عــن أيب جعفــر الباقــر ݠ ،قــال« :مــن زار
احلســن ݠ يــوم عاشــوراء مــن املحــرم ،»...قــال :قلــت :فكيــف يعــزي بعضهــم
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بعضـ ًا؟ قــال« :يقولــون :عظــم اهلل أجورنــا بمصابنــا باحلســن ݠ ،وجعلنــا وإياكــم
مــن الطالبــن بثــأره مــع وليــه اإلمــام املهــدي مــن آل حممــد ݕ»(.)1
 .1مصباح املتهجد :ص.٧٧٢

اخلامتة:

وحيــث إنــه مــن املتعــر الدخــول يف نقــاش مفصــل لـ ّ
ـكل مــا ورد يف جوانــب

ختــص اهلويــة املهدويــة ومرشوعهــا اإلصالحــي يف هــذه العجالــة البحثيــة املخترصة،
ـى ذكــر مقارنــة بــن الصيغــة النظريــة
فإننــا نقتــر يف خامتــة بحثنــا املختــر هــذا عـ ٰ

للهويــة املهدويــة املجملــة ،ودون التطــرق للجوانــب التــي يــراد هلــا أن تُف ّعــل يف
األخــرى التــي هلــا
مــروع اهلويــة املهدويــة ،وبــن الواقــع املعــارص للهويــات
ٰ

تأثــر ملمــوس يف جمتمعنــا ،مــع عــدم تــرك التنويــه إ ٰىل أن هــذه املقارنــة فاقــدة

جلانــب املوازنــة العلميــة ،ألننــا نبحــث ونقــارن اهلويــات املقابلــة للهويــة املهدويــة
بــا متثلــه اليــوم مــن واقــع مطبــق وموجــود ،وبــا هلــا مــن مشــاريع عمليــة ونتائــج
ملموســة ،يف قبــال اهلويــة املهدويــة النظريــة املحضــة ،والتــي مل تنــل بعــد حظهــا مــن

التجربــة التطبيقيــة ّإل يف جوانــب ضيقــة جــد ًا مــن جوانــب حياتنــا العمليــة ،وعــدم
االتــزان العلمــي يف هــذه املقارنــة مؤثــر جــد ًا يف طبيعــة النتائــج املتوقعــة للمقارنــة،
ّ
وإل فاحلــق أن جتــري املقارنــة بــن اهلويــات ،إ ّمــا مــن جوانبهــا النظريــة املتبادلــة ،أو

العمليــة املتبادلــة عنــد وجــود تطبيقــات عمليــة لــكال الطرفــن.

مقارنــة األســس النظريــة التــي تقــوم عليهــا اهلويــات املقابلــة للهويــة املهدويــة يف
واقعهــا املعــارص ،مــع األســس االجتهاديــة التــي نفهمهــا نحــن اليــوم عــن اهلويــة
عــى أن هلــا القابليــة للتأســيس
املهدويــة ،ســيام تلــك األســس املفهومــة عندنــا
ٰ

للعدالــة املجتمعيــة ،وحــل كثــر مــن مشــكالت جمتمعنــا اليــوم مــن جانــب نظــري
فقــط.

الشيخ محيد وناس عجمي

بيــد ّ
أن الــيء الــذي يمكنــه أن يقلــل مــن تأثــر عــدم االتــزان هــذا يكمــن يف
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وذلك من عدة جهات:

إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

األوىل:
اجلهة
ٰ

يف تشــخيص وحتديــد ماهيــة املفاهيــم املهدويــة الداخلــة يف مــروع اهلويــة

املهدويــة ،وهلــا قابليــة التطبيــق العمــي الواضــح اخلــايل مــن الغمــوض املعــريف،

الــذي نحتــاج معــه ألجوبــة تفصيليــة مــن موالنــا اإلمــام املهــدي ¨ ،تلــك املفاهيم
واملبــادئ املهدويــة الشــاملة ملجتمعنــا برشائحــه املختلفــة وطبقاتــه املتفاوتــة ،وذلــك

طبقــ ًا ملــا نطلبــه مــن تأســيس ملــروع اهلويــة املهدويــة ،يتمثــل بإعــادة صياغــة

املفاهيــم املجتمعيــة الفطريــة ،بــا ينســجم مــع مــروع موالنــا اإلمــام املهــدي ¨

عنــد ظهــوره ،وهــو مــا يتطلــب أن تشــمل تلــك الصياغــة كل فئــات املجتمــع ،وال
ختتــص بفئــة املتدينــن ومــن هــم فع ـ ً
ا يشــعرون باملســؤولية جتــاه قضيــة موالهــم،
وال يوجــد أفضــل مــن قوانــن العــادات والتقاليــد املجتمعيــة والتطبيقــات احلســينية

الشــعائرية التــي ســبق التنويــه هلــا ،لتقــوم بمهمــة إعــادة الصياغــة هــذه بعــد أن
تكتســب األهليــة للقيــام هبــا فع ـ ً
ـى الوجــه املطلــوب ،بموافقــة وقبــول القيــادة
ا عـ ٰ
املرجعيــة النائبــة عــن موالنــا اإلمــام املهــدي ¨.
وحينئـ ٍ
ـذ سيكتســب مــروع اهلويــة املهدويــة زمخـ ًا إعالميـ ًا وشــعبي ًا كبــر ًا بغطــاء

ـى مواجهــة كل املشــاريع املقابلــة وإحلــاق اهلزيمــة هبــا إن كانــت
رشعــي ،قــادر عـ ٰ
منحرفــة ،أو االنتفــاع منهــا وتوظيفهــا يف خدمــة املــروع املهــدوي ،ألن تلــك
املشــاريع وإن روجــت لنفســها حتــت أي عنــوان كانــت ،لــن تنــال فرصــة النجــاح ّإل
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بنيــل القبــول الشــعبي والتحكــم اإلعالمــي املبــارش وغــر املبــارش ،وحتييــد القيــادة

املرجعيــة أو تــرك معارضتهــا بــأي أســلوب تــراه نافع ـ ًا يف هــذا اجلانــب.

اجلهة الثانية:

وبعــد أن كان اجلانــب األول مهتــ ًا باملفاهيــم املهدويــة التــي يــراد الرتويــج هلــا

وتقديمهــا كركائــز للهويــة املهدويــة املجتمعيــة ،فــإن مــن احلكمــة ختصيــص اجلانــب
األخــرى املقابلــة،
الثــاين لتشــخيص املفاهيــم واملبــادئ التــي تنتمــي للهويــات
ٰ

والتــي هلــا حضــور وتأثــر يف أوســاط جمتمعنــا ،وحماولــة تطويرهــا وإعــادة صياغتهــا

لتنســجم مــع مرشوعنــا املهــدوي ،فــإن مرشوعنــا هــذا ال ينبغــي لــه أن ينطلــق دائـ ًا

مــن نقطــة الصفــر ،والتأســيس بعيــد ًا عــن النتاجــات البرشيــة الفكريــة والعمليــة
النافعــة ،خاصــة مــع مــا هلــذه النتاجــات مــن حضــور يف الواقــع املعــارص ،فمــن

احلكمــة أن نختــر اجلهــود ،وبــدالً مــن أن نقــوم بجهــود كبــرة إلقنــاع املجتمــع
بــرورة التخــي عــن تلــك النتاجــات ،واالســتعاضة عنهــا بنظائرهــا املهدويــة ،أن

نقــوم بــدالً عــن ذلــك بتوظيــف نفــس تلــك النتاجــات واســتخدامها كأدوات يف
مرشوعنــا بعــد تطويرهــا بــا ينســجم مــع أهــداف املــروع املهــدوي.

اجلهة الثالثة:

يف تشــخيص الســبب احلقيقــي واجلوهــري لنقــص مشــاريع تلــك اهلويــات املقابلة

اهلويــات مــن مصاعــب ومــا تسـ ّببه مــن ويــات للفــرد واملجتمــع ،وقــد تــم التطــرق

هلــذه النقطــة يف مضامــن البحــث بالتفصيــل ،لكــن مــا يســتحق أن نضيفــه هنــا ،هــي
نقطــة جديــرة باملالحظــة والبحــث ،وهــي :موقــف العــادات والتقاليــد الشــعبية يف
جمتمعنــا مــن بعــض تطبيقــات تلــك املشــاريع ،ومقارنــة هــذا املوقــف مــن موقــف

العــادات والتقاليــد مــن تطبيقــات مهدويــة ،ودون الدخــول يف التفصيــل.

فإننــا نالحــظ غالبــ ًا حالــة مــن التســاهل والســكوت جتــاه بعــض التطبيقــات

ـرى ،تلــك التطبيقــات التــي تنــايف عــادات وتقاليــد جمتمعنــا
املنحرفــة للمشــاريع األخـ ٰ

الشيخ محيد وناس عجمي

عــى مــا يســود تطبيقــات مشــاريع تلــك
للهويــة املهدويــة ،ثــم حتديــد الباعــث
ٰ
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عىل املــوروث وإلباســها ثــوب التطــور واحلداثة
املوروثــة ،بــل قــد ُيصــار إ ٰىل تقديمهــا ٰ

مــع مــا فيهــا مــن خمالفــة كبــرة وواضحــة لعاداتنــا املوروثــة ،بينــا نجــد نفــس

هــؤالء األفــراد الذيــن يتســاهلون ويقبلــون التخــي عــن عاداهتــم لصالــح التطبيقــات
إحياء اهلوية املهدوية بني الطموح والواقع

املنحرفــة ،يقفــون موقــف املتشــدد واملتزمــت لــو عارضــت بعــض املفاهيــم املهدويــة
العادلــة بعــض العــادات املجتمعيــة الظاملــة ،فيتحيــز للعــادات ويعتربهــا أمــر ًا واقعـ ًا

ـض الطــرف عــن
تســاملت عليــه األجيــال مــن اآلبــاء واألجــداد ،وبالتــايل البديــة غـ ّ
جوانبهــا الظاملــة ومنافاهتــا للعــدل املهــدوي.
اجلهة الرابعة:

ونحــن حيــث اخرتنــا أن يكــون تقديمنــا ملــروع اهلويــة املهدويــة للمجتمــع،

عــى أســلوب اإلقنــاع والقبــول الطوعــي وتــرك اإلجبــار والقهــر يف ميــدان
قائــ ًا ٰ
التطبيــق ،فالبــد إذن أن نتجــاوز النقطــة التــي ذكــرت يف اجلانــب الثالــث الســابق،

األخــرى،
واملوقــف غــر املــرر جتــاه التطبيقــات املهدويــة أو تطبيقــات املشــاريع
ٰ

التــي تنــايف املــوروث مــن العــادات ،وكــون ذلــك التجــاوز بنحــو إجيــايب يرفــض
االستســام واســتبدال العــدل املهــدوي بظلــم العــادات ،ويتــم ذلــك عــن طريــق

دراســة وتشــخيص املراحــل التــي مـ ّـر هبــا جمتمعنــا خــال تارخيــه الطويــل ،تلــك
املراحــل التــي أنتجــت عــادات جمتمعيــة ظاملــة هلــا ميــزة الرتســخ والقبــول املجتمعي،

وحماولــة إعــادة الكــرة لتوليــد مراحــل تارخييــة تنتهــي إلنتــاج عــادات جمتمعيــة
مهدويــة عادلــة.

وال يعــرض معــرض بالقــول :إن هــذه العــادات ُولــدت ونمــت وترســخت
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ـى امتــداد مئــات الســنني وألجيــال متعاقبــة ،وحماولــة تبديــل الظــامل منهــا بمفاهيــم
عـ ٰ

عادلــة وبنفــس مراحــل تولدهــا ،يعنــي أن نقــوم بجهــود ترشيعيــة وإعالميــة متتــد
ملئــات مــن الســنني القادمــة ،ختضــع خالهلــا أجيــال متعاقبــة هلــذه اجلهــود لتنتــج
النتيجــة املطلوبــة!

ألننــا نجيــب :أن هــذا االعــراض ال مــرر لــه ،وال ضــر بســلوك هــذا الطريــق

إن انحــرت إقامــة مــروع اهلويــة املهدويــة بــه ،بــل إننــا ال ينبغــي أن ننظــر

ملرشوعنــا املهــدوي بعــن املرحليــة واألمــد القريــب مــع مــا نجــده ،وخاصــة يف

التفســر اإلمامــي االثنــي عــري هلــذا املــروع ،مــن َن َفـ ٍ
ـس تطبيقــي طويــل جــد ًا
يمتــد ملئــات بــل ربــا آالف الســنني ،متثــل بغيبــة موالنــا اإلمــام املهــدي ¨ ،بــل

كل فشــل وقــع أو يتوقــع لــه احلصــول يف مياديــن مــروع اهلويــة املهدويــة مــر ُّده

لنظــرة قصــرة األمــد هلــذا املــروع ،واســتعجال قطــف الثمــرات وطــي املراحــل
اإلصالحيــة.

واجلهة اخلامسة واألخرية:

ـى مــا ُذكــر يف اجلهــة الرابعــة الســابقة ،ننطلــق يف تشــخيص
إنــه وباالعتــاد عـ ٰ

مــا نســتطيع فهمــه مــن تفاصيــل نظريــة وعمليــة ملــروع اهلويــة املهدويــة ،وأنظمــة
وتطبيقــات متناســقة ملســتقبل هــذا املــروع القريــب والبعيــد ،ومــا يصلــح أن

يكــون ســبب ًا لتهيئــة األرضيــة املناســبة لظهــور موالنــا اإلمــام املهــدي ¨ ،ورفــع

ـى امتــداد ســنوات طويلــة
كل املوانــع التــي حالــت دون حتقــق هــذا الظهــور وعـ ٰ
ـور هــذا املــروع
بأعــداد وإمكانيــات ماديــة وفكريــة تضمــن تسلســل مراحــل تطـ ّ
ِ
وقــدَ ِم توقفــه أو اهنزامــه ألي ســبب مســتقبيل كان.
ـى ســيدنا حممــد وآل الطيبــن الطاهريــن،
ـى اهلل عـ ٰ
واحلمــد هلل رب العاملــن وصـ ٰ

وعجــل اهلل فــرج موالنــا اإلمــام املهــدي ¨ وأكرمنــا بكرامــة رفــع رايتــه والرتويــج

لذكــره يف غيبتــه وظهــوره.

الشيخ محيد وناس عجمي

جــد ًا مــن غيبتــه ¨ ،ومــا يتطلبــه هــذا التشــخيص مــن تربيــة وإعــداد ألفــراد
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اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨
من سورة الزخرف عند الفريقني
الباحث :السيد عبد اهلل عيل آصالن الربزنجي

األستاذ املرشف :الدكتور السيد جواد حسيني تبار

مقدمة:

مــن القضايــا القطعيــة ،هــي قطعيــة ظهــور اإلمــام املهــدي ¨ العامليــة وظهــور

منقــذ البرشيــة واملصلــح األعظــم ،إنــه الوعــد اإلهلــي األكيــد لشــعوب العــامل بــأن
ُيسـ ّلم زمــام احلكــم يف مقطــع زمــاين حســاس إ ٰىل النخبــة مــن العبــاد الصاحلــن ،وهبــا

ـى وجه
يتــم بســط العدالــة ،الرفــاه ،العلــم ،الصحــة ،اإلعــار ،التوحيد ،اإلحســان عـ ٰ
ـى وجــوده املبــارك والوعــد بدولتــه
األرض الوســيعة ،إذ ك ُثــرت الروايــات الدالــة عـ ٰ

املباركــة ،ويف القــرآن الكريــم توجــد أكثــر مــن  100آيــة تتعلــق باإلمــام املهــدي ¨
وحكومتــه ،والدليــل أن عــدد ًا مــن الكبــار العلــاء قــد أ َّلفــوا كتب ـ ًا هبــذا اخلصــوص

ـى  120آيــة ،ويف
منهــا كتــاب (املحجــة فيــا نــزل يف القائــم احلجــة ¨) املشــتمل عـ ٰ

هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان (اآليــات النازلــة يف اإلمــام املهــدي ¨ مــن ســورة
ـى األقــوال حــول اآليــات يف
الزخــرف عنــد الفريقــن) نســلط الضــوء مــن خاللــه عـ ٰ
هــذه الســورة وتفســرها بــه ¨ ،ومهــا آيتــان:
َ َ ََ
َ َ ً َ ً
َ
ــة ف َعقبــه لَ َعلَّ ُه ْ
ــم يَ ْر ِج ُعــون﴾
 - 1قولــه تعــا ٰىل:
كمــة با ِقي ِ ِ ِ ِ
﴿وجعلهــا ِ

(الزخــرف.)28 :
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 - 2قولــه تعــاىلُ َّ َ :
لسـ َ
ـر َّن بهــا َواتَّب ُعــون هــذا ص ٌ
ـم ل َّ
ـه لَعلْـ ٌ
ـاع ِة فَــا َت ْمـ َ ُ
اط
ِ
ِ
﴿وإِنـ ِ
ٰ
ِ ِ
ِ
ُم ْستَق ٌ
يم﴾ (الزخرف.)61 :
ِ
اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

وتوصــل البحــث إ ٰىل عــدة نتائــج ،أمههــا :أن اآليــة الثامنــة والعرشيــن مــن ســورة

الزخــرف نزلــت يف أوالد عــي مــن صلــب ابنه احلســن ݜ ،جعــل اهلل فيهــم اإلمامة
إ ٰىل يــوم القيامــة ،وأن اإلمــام املهــدي ¨ هــو الكلمــة الباقيــة ،وأن اآليــة احلاديــة

ـى العقيــدة املهدويــة وتعتــر جمــيء اإلمــام
والســتني مــن ســورة الزخــرف تؤكــد عـ ٰ

املوعــود أمــر ًا مؤكــد ًا.
أهداف املوضوع:

احلاجــة العلميــة ملعرفــة آراء املســلمني حــول قضيــة اإلمــام املهــدي ¨ ،وذلــك

مــن خــال العــرض واخلــوض يف تفاســر علــاء املســلمني ملختلــف املذاهــب

ـى
ـى ذلــك فوائــد ،منهــا التقريــب بــن املســلمني التفاقهــم عـ ٰ
اإلســامية ،ويرتتــب عـ ٰ
أصــل القضيــة وإن وجــد اختــاف يف األمــور اجلزئيــة.
املبحث األول :اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ عند الشيعة يف سورة الزخرف:
َ َ ََ َ َ ً ًَ
َ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
جعون﴾ (الزخرف:)28 :
اآلية
ر
ي
م
ه
ل
ع
ل
ه
ب
ق
ع
ف
ة
ِ
ِ
األوىل﴿ :وجعلها كِمة باقِي ِ
ِ
ِ
ٰ
أقوال املفرسين:

َ َ ََ
َ َ ً َ ً
َ
ـة ف َعقب ـه لَ َعلَّ ُهـ ْ
ـم يَ ْر ِج ُعــون﴾ ،يعنــي:
يف تفســر القمــي:
كمــة با ِقيـ ِ ِ ِ ِ
﴿وجعلهــا ِ

فإهنــم يرجعــون ،يعنــي األئمــة إ ٰىل الدنيــا(.)1
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ونقــل صاحــب تفســر الكــويف روايــة يف تفســر هــذه اآليــة عــن أيب خالــد ،قــال:

كنــا عنــد زيــد بــن عــي ݟ ،فجــاءه أبــو اخلطــاب يكلمــه ...إ ٰىل أن قــال لــه زيــد:
 .1القمي ،عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي :ج ،2ص.282

أفــرون أن رجالنــا ليــس مثــل نســاءنا ّإل أنــا أهــل البيــت ليــس خيلــو أن يكــون فينــا
َ َ ََ
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِب ـ ِه
ـى الكتــاب والســنة ألن اهلل تعــا ٰىل قال:
﴿وجعلهــا ِ
مأمــور عـ ٰ
َ
لَ َعلَّ ُهـ ْ
ـم يَ ْر ِج ُعــون﴾ ،فــإذا ضــل النــاس مل يكــن اهلــادي [املهــدي](ّ )1إل منــا ،علمنــا
علـ ًا جهلــه مــن هــو دوننــا.)2(...

ويقــول الطــريس يف جممــع البيــان :الكلمــة الباقيــة يف عقبــه هــي اإلمامــة إ ٰىل يــوم

الديــن عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،واختلــف يف عقبــه مــن هــم؟ فقيــل :ذريتــه وولــده عــن

ابــن عبــاس وجماهــد ،وقيــل ولــده إ ٰىل يــوم القيامــة عــن احلســن ،وقيــل هــم آل حممــد

عن الســدي(.)3

وروى الســيد البحــراين يف الربهــان ،قــال :قــال رســول اهلل ݕ« :إين تــارك فيكــم
ٰ

ـى
ـى اهلـ ٰ
ـدى ومــن تركــه كان عـ ٰ
الثقلــن أحدمهــا كتــاب اهلل  ،مــن اتَّبعــه كان عـ ٰ

الضاللــة ،ثــم أهــل بيتــي أذكركــم يف أهــل بيتــي  -ثــاث مــرات  ،»-فقلــت أليب

ويف تفســر نــور الثقلــن ينقــل روايــة عــن كتــاب االحتجــاج للطــريس ݥ عــن

النبــي ݕ يف حديــث طويــل يقــول فيــه يف خطبــة الغديــر« :معــارش النــاس ،القــرآن
يعرفكــم أن األئمــة مــن بعــده ولــده ،وعرفتكــم أنــه منــي وأنــا منــه ،حيــث يقــول اهلل :
ً
َ َ ََ َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِبـ ِه﴾ وقلــت :لــن تضلــوا ما إن متســكتم هبــا»(.)5
﴿وجعلهــا ِ

أخرى.
 .1نسخة
ٰ

 .2الكويف ،فرات بن إبراهيم ،تفسري الكويف :ص.402

 .3الطربيس ،فضل بن حسن ،جممع البيان :ج ،9ص.69

 .4البحراين ،السيد هاشم ،تفسري الربهان :ج ،4ص.138

 .5احلويزي ،عبد عيل العرويس ،تفسري نور الثقلني :ج ،4ص.597

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

هريــرة :فمــن أهــل بيتــه ،نســاؤه؟ قــال« :ال ،أهــل بيتــه أصلــه وعصبتــه وهــم األئمــة
َ َ ََ
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِب ـ ِه﴾»(.)4
االثنــا عــر الذيــن ذكرهــم اهلل يف قولــه:
﴿وجعلهــا ِ
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اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

ويقــول الطباطبائــي ݥ يف تفســره امليــزان :والتأمــل يف الروايــات يعطــي
َ َ َ
إىل اهلدايــة املفهومــة مــن
أن بناءهــا
عــى إرجــاع الضمــر يف ﴿جعلهــا﴾ ٰ
ٰ
ِّ
َ َْ
ُ َ َّ
ــاس
ين﴾ ،وقــد تقــدم يف تفســر قولــه تعــا ٰىلِ ﴿ :إن جا ِعلــك لِلن ِ
قوله﴿ :ســيه ِد ِ
ً
ـى ســوقهم إ ٰىل
إِمامــا﴾ ،أن اإلمــام وظيفتــه هدايــة النــاس يف ملكــوت أعامهلــم ،بمعنـ ٰ
اهلل ســبحانه بإرشــادهم وإيرادهــم درجــات القــرب مــن اهلل ســبحانه وإنــزال كل ذي

عمــل منزلــة الــذي يســتدعيه عملــه ،وحقيقــة اهلدايــة مــن اهلل ســبحانه ،وتنســب إليــه
بالتبــع أو بالعــرض.
وفعليــة اهلدايــة النازلــة مــن اهلل إ ٰىل النــاس تشــمله أوالً ،ثــم تفيــض عنــه إ ٰىل غــره،
فلــه أتــم اهلدايــة ،ولغــره مــا هــي دوهنــا ،ومــا ذكــره إبراهيــم ݠ يف قوله﴿ :فَإنَّـ ُ
ـه
ِ
َ َْ
ـى أتــم مراتــب اهلدايــة التــي هــي حــظ
ين﴾ هداية مطلقــة تقبــل االنطبــاق عـ ٰ
ســيه ِد ِ

اإلمــام منهــا ،فهــي اإلمامــة ،وجعلهــا كلمــة باقيــة يف عقبــه ،جعــل اإلمامــة كذلــك(.)1

الروايات الواردة يف اآلية:
روى الكلينــي ݥ يف حديــث احلســن بــن ثويــر ،عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،قــال:
ٰ

«ال تعــود اإلمامــة يف أخويــن بعــد احلســن واحلســن أبــد ًا ،إنــا جــرت مــن عــي بــن
َْ
َُ ُ
َْ ُ ُ ْ َْ ٰ َْ
ـض ِف
ـ
ع
ب
ب
ىل
و
أ
ـم
ـ
ه
ض
ع
ب
ـ
رح
ال
ـوا
ـ
احلســن ،كــا قــال اهلل تبــارك وتعــا ٰىل﴿ :وأول
ـامِ
ِ ٍ
هلل﴾ [األنفــال٧٥ :؛ األحــزاب ،]6 :فــا تكــون بعــد عــي بــن احلســن ݠ
ـاب ا ِ
ِكتـ ِ
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ّإل يف األعقــاب وأعقــاب األعقــاب»(.)2
 .1الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن :ج ،18ص.96
 .2الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،1ص.286-285

ـى مــا يــأيت
بتقريــب :أن كوهنــا يف أعقــاب األعقــاب يشــر إ ٰىل مــا ورد يف اآليــة عـ ٰ

يف الروايــات التاليــة:

وروى الصــدوق ݥ عــن أيب عبــد اهلل ݠ ،قــال :قلــت :فهــل تكــون اإلمامــة يف
ٰ

أخويــن بعــد احلســن واحلســن ݟ؟

َ َ
﴿و َج َعلهــا
قــال« :ال ،إنــا هــي جاريــة يف عقــب احلســن ݠ ،كــا قــال اهلل :
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِبـ ِه﴾ ،ثــم هــي جاريــة يف األعقــاب وأعقــاب األعقــاب إ ٰىل يــوم
ِ
القيامــة»(.)1

وروى عــن ثابــت الثــايل ،عــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ݜ،
ٰ
َ
َ
ُ
ْ
َ ُ
َْ ُ ُ ْ ْ ٰ َْ
ــض ِف
﴿وأولــوا الرحــامِ بعضهــم أو
أنــه قــال« :فينــا نزلــت هــذه اآليــة:
ىل بِبع ٍ
َ َ ََ
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف
هلل﴾ [األنفــال ،]75 :وفينــا نزلــت هــذه اآليــة:
ـاب ا ِ
﴿وجعلهــا ِ
ِكتـ ِ
َع ِق ِب ـ ِه﴾ واإلمامــة يف عقــب احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ݠ إ ٰىل يــوم القيامــة،
األخــرى ،أ ّمــا األو ٰىل
فــإن للغائــب للقائــم ݠ منــا غيبتــن إحدامهــا أطــول مــن
ٰ
يرجــع عــن هــذا األمــر أكثــر مــن يقــول بــه ،فــا يثبــت عليــه ّإل مــن قــوي يقينــه

وصحــت معرفتــه ومل جيــد يف نفســه حرج ـ ًا ممــا قضينــا وس ـ َّلم لنــا أهــل البيــت»(.)2
وروى أيضــ ًا عــن ابــن أيب بصــر عــن جعفــر الصــادق ݠ ،يف قولــه :
ٰ
َ َ ََ
َ َ ً َ ً
َ
إىل
﴿وجعلهــا ِ
كمــة با ِقيــة ِف ع ِق ِبـ ِه﴾« :إهنــا يف احلســن ݠ ينتقــل مــن ولــد ٰ
إىل أخ وال عــم»(.)3
ولــد ،وال ترجــع ٰ

 .1الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه ،كامل الدين ومتام النعمة :ص.445

 .2الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه ،كامل الدين ومتام النعمة :ص.352-351

 .3املصدر نفسه :ص443؛ املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،25ص.253

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

حتــى
األخــرى فيطــول أمدهــا
فســتة أيــام أو ســتة أشــهر أو ســت ســنني ،وأ ّمــا
ٰ
ٰ
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وعنــه أيضـ ًا عــن اإلمــام الصــادق ݠ قــال املفضــل :فقلــت :يــا بــن رســول اهلل
ً
َ َ َ ً
﴿و َج َعلهــا كِ َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِبـ ِه﴾ ،قــال« :يعنــي بذلــك
فأخــرين عــن قــول اهلل 
اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

اإلمامــة جعلهــا اهلل تعــا ٰىل يف عقــب احلســن إ ٰىل يــوم القيامــة» .قــال :فقلــت لــه :يــا

بــن رســول اهلل ،فكيــف صــارت اإلمامــة يف ولــد احلســن دون ولــد احلســن ݟ،
ومهــا مجيعـ ًا ولــدا رســول اهلل ݕ وســبطاه وســيدا شــباب أهــل اجلنــة؟ فقــال ݠ:

ـى وهــارون كانــا نبيــن مرســلني وأخويــن ،فجعــل اهلل  النبــوة يف صلــب
«إن موسـ ٰ
ـى ݟ ،ومل يكــن ألحــد أن يقــول :لِـــم فعــل اهلل ذلــك،
هــارون دون صلــب موسـ ٰ
وأن اإلمامــة خالفــة اهلل  يف أرضــه وليــس ألحــد أن يقــول لِـــم جعلــه (جعلها) اهلل

يف صلــب احلســن دون صلــب احلســن ݟ ،ألن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل هــو احلكيــم يف
ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ
ُ َ
ـل َو ُهـ ْ
ـم ي ُ ْســئَلون﴾ [األنبيــاء.)1(»]23 :
أفعالــه ﴿ال يســئل عمــا يفعـ
ويف الغيبــة للطــويس ݥ ،عــن اجلريــري ،عــن ال ُف َضيــل بــن الزبــر ،قــال :ســمعت

زيــد بــن عــي ݠ يقــول :املنت َظــر مــن ولــد احلســن بــن عــيِ ،ف ذريـ ِ
ـة احلســن ِ
وف
ْ
ََ ْ ُ َ ْ ُ ً ََ ْ
ـن ق ِتــل َمظلومــا فقــد َج َعلنــا
عقــب احلســن ،وهــو امل ْظلــوم الــذي قــال اهلل﴿ :ومـ
َ َ
﴿و َج َعلهــا
ل ِ َو ِلِّـ ِه﴾ [اإلرساء ]33 :قــال :وليــه رجــل مــن ذريتــه مــن عقبــهُ ،ثــم قــرأ:
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِب ِه﴾ [الزخــرف.)2( ]28 :
ِ

والنتيجة:
عــى أن اإلمــام املهــدي ¨ هــو
دلــت الروايــات وأقــوال املفرسيــن املتقدمــة
ٰ
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الكلمــة الباقيــة.

 .1املصدر السابق :ص.387

 .2الطويس ،حممد بن احلسن ،الغيبة :ص.188

َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ
َ َّ ُ
َ ْ َ ُ َّ
ٌ
ــون هــذا ِصاط
ع
ب
ات
و
هــا
ب
ن
ــر
م
ت
ــا
ف
اآليــة الثانيــة﴿ :وإِنــه ل ِعلــم ل ِلســاع ِة
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ
ــتق ٌ
يم﴾ (الزخــرف:)61 :
مس ِ
َ َّ ُ
إىل فئتني:
﴾
ه
تنقسم أقوال املفرسين الشيعة يف ضمري اهلاء الذي يف قوله ﴿وإِن
ٰ
عيسى ݠ:
إىل
ٰ
 - 1رجوعها ٰ

َ َّ ُ َ ْ
لسـ َ
ـم ل َّ
ـاع ِة﴾ حيتمــل أن يكــون
يف تفســر التبيــان :الضمــر يف قولــه
﴿وإِنــه ل ِعلـ ٌ ِ

ـى ݠ ألن ظهــوره يعلــم بــه جمــيء الســاعة ،ألنــه مــن أرشاطهــا(.)1
راجعـ ًا إ ٰىل عيسـ ٰ
َ َّ ُ َ ْ
لس َ
ــم ل َّ
عيســى ݠ مــن
ــاع ِة﴾ يعنــي أن نــزول
ويف جممــع البيــان:
﴿وإِنــه ل ِعل ٌ ِ
ٰ
أرشاط الســاعة يعلــم هبــا قرهبــا(.)2
ـى بــن مريــم ݠ مــن
ويف تفســره الصــايف :يف تفســر اآليــة( :يعنــي نــزول عيسـ ٰ

ـى
ـى يعلــم بــه الســاعة يف خلقــه مــن غــر أب وإحيائــه املوتـ ٰ
ـى :وأن عيسـ ٰ
بــه ،واملعنـ ٰ
فيعلــم بــه أن الســاعة ممكنــة فــا تشــكوا يف الســاعة وال ترتابــوا فيهــا البتــة(.)4

ـرى
ويف تفســر األمثــل يف تفســر هــذه اآليــة( :واآليــة إشــارة إ ٰىل خصيصــة أخـ ٰ
مــن خصائــص املســيح ݠ فتقــول :إن عيســى ســبب العلــم بالســاعة َ َّ ُ
ـه لَعلْـ ٌ
ـم
﴿وإِنـ ِ
ٰ
َّ َ
ـى قــدرة اهلل الالمتناهيــة ،فتحــل
لِلســاع ِة﴾ أمــا أن والدتــه مــن غــر أب دليــل عـ ٰ
 .1الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان :ج ،9ص.211

 .2الطربيس ،فضل بن حسن ،جممع البيان :ج ،9ص.91
 .3الفيض الكاشاين ،تفسري الصايف :ج ،4ص.398

 .4الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن :ج ،18ص.118

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

أرشاط الســاعة يعلــم بــه قرهبــا فــا متــرن هبــا)(.)3
َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ
َ ْ َ ُ َّ
َ َّ ُ
ــون
ويف امليــزان :قولــه تعــا ٰىل﴿ :وإِنــه ل ِعلــم لِلســاع ِة فــا تمــرن بِهــا وات ِبع ِ
َ َّ
هــذا ص ٌ
اط ُم ْســتَق ٌ
لعيســى ݠ ،واملــراد بالعلــم مــا يعلــم
﴿وإِن ُه﴾
يم﴾ ضمــر
ِ
ِ
ٰ
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ـى ضوئهــا مســألة احليــاة بعــد املــوت ،أو مــن جهــة نــزول املســيح ݠ مــن الســاء
عـ ٰ
عــى اقــراب قيــام
يف آخــر الزمــان طبقــ ًا لروايــات عديــدة ،ونزولــه هــذا دليــل
ٰ
الســاعة)(.)1

اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

إىل القرآن:
 - 2رجوعها ٰ

يف تفســر التبيــان( :وقــال قــوم :إن الضمــر يعــود إ ٰىل القــرآن يعلمكــم بقيامهــا

وخيربكــم عنهــا وعــن أحواهلــا)(.)2

﴿وإنَّـ ُ
َ
ـه﴾ يعــود إ ٰىل القــرآن ومعنــاه أن القــرآن
ويف جممــع البيــان( :إن اهلــاء يف قولــه ِ

ـى قيــام الســاعة والبعــث يعلــم بــه ذلــك عــن احلســن ،وقيــل معنــاه :إن
لداللــة عـ ٰ
ـى آخــر األنبيــاء)(.)3
القــرآن لدليــل الســاعة ألنــه آخــر الكتــب أنــزل عـ ٰ

ويقــول فتــح اهلل الكاشــاين يف تفســره زبــدة التفاســر وحممــد رضــا القمــي يف

تفســره كنــز الدقائــق عــن احلســن :الضمــر للقــرآن ،فـ ّ
ـإن فيــه اإلعــام بالســاعة
والداللــة عليهــا(.)4

َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ
َ ْ َ ُ َّ
َ َّ ُ
ـون هــذا
ويف تفســر الكاشــف﴿( :وإِنــه ل ِعلــم لِلســاع ِة فــا تمــرن بِهــا وات ِبعـ ِ
﴿وإنَّـ ُ
ٌ ُ ْ َ ٌ
َ
واملعنى أن القــرآن يعلم الناس
ـه﴾ يعــود إ ٰىل القــرآن،
ٰ
ِصاط مســت ِقيم﴾ ،ضمــر ِ
بيــوم القيامــة وخيربهــم عــن حقيقتــه ،وحيذرهــم مــن أهوالــه ،وال جيــوز الشــك
ـاىل:
إىل القــرآن أيضـ ًا وأنــه رصاط اهلل املســتقيم ،قــال تعـ ٰ
فيــه ...و﴿هــذا﴾ إشــارة ٰ
َ
َ
َّ
َ ُْ ْ َ َ ْ
ــو ُم﴾ [اإلرساء ،]9 :والـ﴿أقْ َ
ه أقْ َ
ــدي لِلَّــي ِ َ
ــو ُم﴾ هــو
ه
﴿إِن هــذا القــرآن ي
ِ
ِ
الرصاط املستقيم)(.)5

 .1الشريازي ،نارص مكارم ،تفسري األمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج ،16ص.82
 .2الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان :ج ،9ص.211
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 .3الطربيس ،فضل بن حسن ،جممع البيان :ج ،9ص.91

 .4الكاشــاين ،فتــح اهلل بــن شــكر اهلل ،زبــدة التفاســر :ج ،6ص264؛ القمــي املشــهدي ،حممــد رضــا ،كنــز الدقائــق
وبحــر الغرائــب:ج ،12ص.89

 .5مغنية ،حممد جواد ،الكاشف :ج ،6ص.556

ويف امليــزان( :قيــل :الضمــر للقــرآن وكونــه عل ـ ًا للســاعة كونــه آخــر الكتــب

املنزلــة مــن الســاء)(.)1

َ َّ ُ
ـى القــرآن،
ويف تفســر األمثــل( :واحتمــل أيضـ ًا أن يعــود الضمــر يف ﴿وإِنــه﴾ عـ ٰ

ـى اآليــة :أن نــزول القــرآن الــذي هــو آخــر الكتب الســاوية،
ـى هــذا يكــون معنـ ٰ
وعـ ٰ

ـى اقــراب الســاعة ،وخيــر عــن قيــام القيامــة)(.)2
دليــل عـ ٰ

عيسى ݠ يقتدي باإلمام املهدي ¨ ،فمنها:
عىل أن
ٰ
ّأما الروايات الدالة ٰ

ـى أهــل
ـى ينــزل قبــل يــوم القيامــة إ ٰىل الدنيــا فــا يبقـ ٰ
يف تفســر القمــي ... :إن عيسـ ٰ

ملــة هيــودي وال غــره ّإل آمــن بــه قبــل موتــه ويصــي خلــف املهــدي ،قــال :وحيــك،

ـى لــك هــذا ومــن أيــن جئــت بــه؟ فقلــت :حدثنــي بــه حممــد بــن عــي بــن احلســن
أنـ ٰ

بــن عــي بــن أيب طالــب ݜ ،فقــال :جئــت هبــا واهلل مــن عــن صافيــة)(.)3

ويف تفســره الصــايف :عــن اإلمــام الباقــر ݠ« :القائــم منصــور بالرعــب ،مؤيــد

ـوى لــه األرض وتظهــر لــه الكنــوز ،ويبلــغ ســلطانه املــرق واملغــرب،
بالنــر ،تطـ ٰ
ـى بــن مريــم ݠ فيصــي خلفــه.)4(»...
وينــزل روح اهلل عيسـ ٰ

ويف تفســر نــور الثقلــن :قــال ابــن جريــج :أخــرين أبــو الزبــر أنــه ســمع جابــر

عيســى بــن مريــم
بــن عبــد اهلل ،يقــول :ســمعت رســول اهلل ݕ يقــول« :ينــزل
ٰ
ـى بعــض ُأمــراء تكرمــة
فيقــول أمريهــم :تعــال صـ ِّـل بنــا ،فيقــول :ال ،إن بعضكــم عـ ٰ

مــن اهلل هلذه األمــة»(.)5

 .1الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن :ج ،18ص.118

 .2الشريازي ،نارص مكارم ،تفسري األمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج ،16ص.82
 .3القمي ،عيل بن إبراهيم ،تفسري القمي :ج ،1ص.158
 .4الفيض الكاشاين ،تفسري الصايف :ج ،2ص.339

 .5احلويزي ،عبد عيل العرويس ،تفسري نور الثقلني :ج ،4ص.611

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

ـى يف األرض خــراب ّإل ُع ِّمــر،
ويظهــر اهلل  بــه دينــه ولــو كــره املرشكــون ،فــا يبقـ ٰ
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ويف كــال الديــن نقـ ً
ا عــن بحــار األنــوار :عــن حممــد بــن مســلم ،قــال :ســمعت

ـوى لــه األرض
أبــا جعفــر ݠ يقــول « :القائــم منصــور بالرعــب مؤيــد بالنــر ،تطـ ٰ
اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

وتظهــر لــه الكنــوز ،ويبلــغ ســلطانه املــرق واملغــرب ،ويظهــر اهلل  بــه دينــه ولــو

كــره املرشكــون ،فــا يبقــي يف األرض خــراب ّإل عمــر ،وينــزل روح اهلل عيســى بــن
مريــم ݟ فيصــي خلفــه»(.)1

ويف كــال الديــن :عــن رســول اهلل ݕ أنــه قــال« :والــذي بعثنــي باحلــق نبيـ ًا ،لــو

ـى خيــرج فيــه ولــدي
مل يبــق مــن الدنيــا ّإل يــوم واحــد ،لطــول اهلل ذلــك اليــوم حتـ ٰ

ـى بــن مريــم فيصــي خلفــه.)2(»...
املهــدي فينــزل روح اهلل عيسـ ٰ

ويف كــال الديــن أيضـ ًا :ذكــر اإلمــام الباقــر ݠ أســاء اخللفــاء االثنــي عــر ݜ

الذيــن نصبهــم النبــي أعالمـ ًا ألمتــه ،وملــا بلــغ آخرهــم قــال ݠ« :الثــاين عــر الــذي
ـى بــن مريــم»(.)3
يصــي خلفــه عيسـ ٰ

وروى الطــريس يف االحتجــاج عــن حنــان بــن ســدير عــن أبيــه ســدير بــن حكيــم
ٰ

عــن أبيــه عــن أيب ســعيد عقيــي عــن احلســن بــن عــي ݟ أنــه قــال« :مــا منــا
أحــد ّإل ويقــع يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــهّ ،إل القائــم الــذي يصــي خلفــه روح اهلل

ـى بــن مريــم.)4(»...
عيسـ ٰ

ويف غايــة املــرام :عــن ســعيد بــن جبــر ،عــن ابــن عبــاس ،قــال :قــال رســول اهلل ݕ:

«إن خلفائــي وأوصيائــي االثنــي عــر أوهلــم أخــي ،وآخرهــم :ولــدي» ،قيــل :يا رســول
اهلل مــن أخــوك؟ قــال« :عــي بــن أيب طالــب» ،قيــل مــن ولــدك؟ قــال« :املهــدي
 .1املجليس ،بحار األنوار :ج ،52ص.192
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 .2الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه القمي ،كامل الدين ومتام النعمة :ص.280
 .3الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه القمي ،كامل الدين ومتام النعمة :ص.360

 .4الطــريس ،أمحــد بــن عــي ،االحتجــاج عــل أهــل اللجــاج :ج ،2ص68؛ املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار:
ج ،51ص.279

الــذي يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً ،كــا ملئــت جــور ًا وظلـ ًا ،والــذي بعثنــي باحلــق
ـى خيــرج فيــه
بشــر ًا ،لــو مل يبــق مــن الدنيــا ّإل يــوم واحــد لطــول اهلل ذلــك اليــوم حتـ ٰ

ـى بــن مريــم ،فيصــي خلفــه ،وتــرق األرض بنــور
ولــدي املهــدي ،فينــزل عيسـ ٰ

رهبــا ،ويبلــغ ســلطانه املــرق واملغــرب»(.)1

ويف منتخــب األثــر :عــن اإلمــام الصــادق ݠ عــن آبائــه عــن جــده رســول اهلل ݕ

أنــه ذكــر خــروج الدجــال والقريــة التــي خيــرج منهــا وبعــض أوصافــه وأنــه يدعــي

األلوهيــة وأنــه يف أول يــوم مــن خروجــه يتبعــه ســبعون ألفـ ًا مــن اليهــود وأوالد الزنــا
واملدمنــن باخلمــر واملغنــن وأصحــاب اللهــو واألعــراب والنســاء وقــال ݠ« :فيبيح
حتــى يبــارش الرجــال النســاء والغلــان يف أطــراف
الزنــا واللــواط وســائر املناهــي
ٰ

الشــوارع عــراة وعالنيــة ويفــرط أصحابــه يف أكل حلــم اخلنزيــر ورشب اخلمــور

وارتــكاب أنــواع الفســق والفجــور ويســخر آفــاق األرض ّإل (مكــة) و(املدينــة)
ومراقــد األئمــة ݜ ،فــإذا بلــغ يف طغيانــه ومــأ األرض مــن جــوره وجــور أعوانــه
اخلالصة:

انقســمت الروايــات وأقــوال املفرسيــن الشــيعة يف تأويــل الضمــر الراجــع يف
َ َّ ُ
ـى ݠ ،ومنهــم مــن قــال
كلمــة ﴿وإِنــه﴾ إ ٰىل فئتــن ،منهــم مــن قــال راجــع إ ٰىل عيسـ ٰ
راجــع إ ٰىل القــرآن.

عيسى ݠ يقتدي باملهدي ¨.
وكذلك عرضنا روايات من الشيعة يف أن
ٰ

 .1البحراين ،السيد هاشم ،غاية املرام :ج ،3ص.109

 .2الصايف الكلبايكاين ،لطف اهلل ،منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :ص.480
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ـى بــن مريــم وهــو اإلمــام املهــدي»(.)2
يقتلــه مــن يصــي خلفــه عيسـ ٰ
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املبحث الثاين :اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ عند أهل السنة يف سورة الزخرف:
َ َ ََ َ َ ً ًَ
َ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
جعون﴾ (الزخرف.)28 :
اآلية
ر
ي
م
ه
ل
ع
ل
ه
ب
ق
ع
ف
ة
ِ
ِ
األوىل﴿ :وجعلها كِمة باقِي ِ
ِ
ِ
ٰ

اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

َ َ ً ًَ
إىل ثالث فئات:
أقوال املفرسين السنة يف تأويل ﴿كِمة باقِية﴾ ٰ
 - 1التوحيد واإلخالص:

َ َ
﴿و َج َعلهــا
ففــي الــدر املنثــور :أخــرج عبــد بــن محيــد وابــن املنــذر عــن جماهــد
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِب ـ ِه﴾ قــال :اإلخــاص والتوحيــد ال يــزال يف ذريتــه مــن يقوهلــا
ِ
َ
مــن بعــده ﴿لَ َعلَّ ُهـ ْ
ـم يَ ْر ِج ُعــون﴾ قــال :يتوبــون أو يذكــرون(.)1
ويف تفســر مقاتــل بــن ســليامن( :وجعلهــا كلمــة باقيــة ال تــزال ببقــاء التوحيــد يف

عقبــه)(.)2

َ َ ََ َ َ ً َ ً
َ
ـة ف َعقبـه لَ َعلَّ ُهـ ْ
ـم يَ ْر ِج ُعــون﴾
كمــة با ِقيـ ِ ِ ِ ِ
ويف معــاين القــرآن وإعرابــه﴿ :وجعلهــا ِ

يعنــي هبــا كلمــة التوحيــد وهــي ال إلــه ّإل اهلل باقيــة يف عقــب إبراهيم(.)3
َ َ ََ
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِبــ ِه﴾ يقــول تعــا ٰىل
ويف تفســر الطــري :وقولــه:
﴿وجعلهــا ِ
َّ َّ
َّ َ ٌ َّ َ ْ ُ ُ َ
الي َف َطـ َ
ـر ِن﴾ (الزخــرف:
ـي بـ
ـراء ِممــا تعبــدون ِ 26إل ِ
ذكــره :وجعــل قولــهِ ﴿ :إنـ ِ

 ،)27-26وهــو قــول :ال إلــه ّإل اهلل(.)4
َ َ
﴿و َج َعلهــا﴾ أي وجعــل إبراهيــم كلمــة التوحيــد التــي تكلــم
ويف التفســر الكبــر:
َّ
َ ٌ َّ َ ْ ُ ُ َ
َّ
ـرى ﴿ال هلإ﴾ ،وقولــه ﴿ ِإل
ـي بــراء ِممــا تعبــدون﴾ جاريـ ًا جمـ ٰ
هبــا وهــي قولــه ﴿ ِإنـ ِ
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 .1السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور :ج ،7ص.373
 .2البلخي ،مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن :ج ،3ص.793
 .3الزجاج ،إبراهيم بن الرسي ،معاين القرآن وإعرابه :ج ،4ص.409

 .4الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف تأويل القرآن :ج ،21ص.589

َّ
ّ
﴿إل اهلل﴾ فــكان جممــوع قولــه ﴿إنَّــي بَـ ٌ
الي َف َطـ َ
ً
ـراء ِم َّما
ـه
ـ
قول
ـرى
ـ
جم
ا
ـ
جاري
﴾
ن
ـر
ِ
ٰ
ِ
ِ ِ
َُْ ُ َ
ون  26إ َّل َّ ِ َ َ َ
ـرى قولــه ال إلــه ّإل اهلل(.)1
تعبــد
الي فطــر ِن﴾ جاريـ ًا جمـ ٰ
ِ
أخرى ذكرت هذا
وكذلك يف تفاسري
املعنى(.)2
ٰ
ٰ

 - 2اإلسالم:
ففــي جامــع البيــان :حدثنــي يونــس ،قــال :أخربنــا ابــن وهــب ،قــال :قــال ابــن
ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ
َ َ ََ
ً
َ ً
ـه أ ْس ـ ِل ْم
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِب ـ ِه﴾ فقــرأ ﴿ ِإذ قــال ل ربـ
زيــد ،يف قولــه:
﴿وجعلهــا ِ
َ
ـر ِّب الْعالَمـ َ
ـال أَ ْســلَ ْم ُ
ت لِـ َ
ـن﴾ (البقــرة ،)131 :قــال :جعــل هــذه باقيــة يف عقبــه،
قـ
ِ
قــال :اإلســام(.)3

ً
َ ً
﴿ك َمــة با ِقيَــة﴾ ال إلــه ّإل اهلل مل يــزل يف ذريتــه
ويف تفســر العــز بــن عبــد الســامِ :

مــن يقوهلــا أو أن ال يعبــدوا اهلل ،أو اإلســام(.)4
اجلامعة ( . )5

 .1الرازي ،فخر الدين ،مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،ج ،27ص .626

 .2ابــن أيب زمنــن ،حممــد بــن عبــد اهلل ،تفســر القــرآن العزيــز :ج ،4ص182؛ الثعلبــي ،أمحــد أبــو إســحاق،
الكشــف والبيــان عــن تفســر القــران (تفســر الثعلبــي) :ج ،8ص332؛ الســمرقندي ،نــر بــن حممــد

بــن أمحــد بــن إبراهيــم ،بحــر العلــوم (تفســر الســمرقندي) :ج ،3ص255؛ ابــن كثــر ،إســاعيل بــن كثــر
القــريش ،تفســر القــرآن العظيــم (تفســر ابــن كثــر) :ج ،7ص207؛ الســيوطي ،جــال الديــن ،الــدر املنثــور
يف التفســر باملأثــور :ج ،7ص373؛ الثــوري ،ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق ،تفســر ســفيان الثــوري :ج،1
ص270؛ الصنعــاين ،عبــد الــرزاق بــن مهــام ،تفســر عبــد الــرزاق :ج ،3ص.167

 .3الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،:ج ،21ص.590

 .4السلمي ،العز بن عبد السالم ،تفسري العز بن عبد السالم :ج ،3ص.153

 .5ابن كثري ،إسامعيل بن كثري القريش ،تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) :ج ،7ص.207
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ويف تفســر ابــن كثــر :وقــال ابــن زيــد :كلمــة اإلســام وهــو يرجــع إ ٰىل مــا قالــه
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َ َ ََ
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف
ويف الــدر املنثــور :أخــرج ابــن أيب حاتــم عــن عكرمــة
﴿وجعلهــا ِ
أوىص هبــا ولــده(.)1
َع ِق ِبـ ِه﴾ قــال :يف اإلســام
ٰ
اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

أخرى ذكرت هذا
وكذلك يف تفاسري
املعنى(.)2
ٰ
ٰ

عىل أهنا اإلمامة ،ومنها:
ّأما الروايات الواردة يف تفسريها فقد دلت ٰ
َ َ ََ
َ َ ً َ ً
ــة ف َعقبــه لَ َعلَّ ُه ْ
ــم
روى القنــدوزي يف قولــه تعــا ٰىل:
﴿وجعلهــا كِمــة با ِقي ِ ِ ِ ِ
ٰ
َ
يَ ْر ِج ُعــون﴾ :عــن ثابــت الثــايل ،عــن عــي بــن احلســن ،عــن أبيــه ،عــن جــده عــي
بــن أيب طالــب ݜ ،قــال« :فينــا نزلــت هــذه اآليــة ،وجعــل اهلل اإلمامــة يف عقــب
ـرى ،فــا
احلســن إ ٰىل يــوم القيامــة ،وأن للقائــم منّــا غيبتــن إحدامهــا أطــول مــن األخـ ٰ

ـوى يقينــه وصحــت معرفتــه»(.)3
ـى إمامتــه ّإل مــن قـ ٰ
يثبــت عـ ٰ

َ َ ََ
َ ً
ك َمــة
عــن أيب هريــرة قــال( :ســألت رســول اهلل ݕ عــن قولــه :
﴿وجعلهــا ِ
ً
با ِقيَــة ِف َع ِق ِب ـ ِه﴾ قــال :جعــل اإلمامــة يف عقــب احلســن ݠ ،خيــرج مــن صلبــه
تســعة مــن األئمــة ،ومنهــم مهــدي هــذه األمــة ،ثــم قــال ݠ :لــو أن رجـ ً
ا صفــن
بــن الركــن واملقــام ثــم لقــي اهلل مبغــض ألهــل بیتــي دخــل النــار)(.)4

وعــن أيب هريــرة أيض ـ ًا قــال( :قــال رســول اهلل ݕ« :إين تــارك فيكــم الثقلــن:

ـى الضاللــة،
ـى اهلـ ٰ
ـدى ،ومــن تركــه كان عـ ٰ
أحدمهــا كتــاب اهلل  ،مــن اتبعــه كان عـ ٰ

ثــم أهــل بيتــي ،أذكركــم اهلل يف أهــل بيتــي» - ،قاهلــا ثــاث مــرات  -فقلــت أليب
هريــرة :فمــن أهــل بينــه نســاؤه؟ قــال :ال ،أهــل بيتــه أصلــه وعصبتــه ،وهــم األئمــة
َ َ ََ
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِب ـ ِه﴾)(.)5
االثنــا عــر الذيــن ذكرهــم اهلل يف قولــه:
﴿وجعلهــا ِ

 .1السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور :ج ،7ص.373

 .2اخلطيــب ،عبــد الكريــم ،تفســر القــرآين للقــرآن :ج ،13ص125؛ املــاوردي ،عــي بــن حممــد بــن حبيــب
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البــري ،النكــت والعيــون (تفســر املــاوردي) :ج ،5ص.222

 .3القندوزي ،سليامن ،ينابيع املودة :ص.427

عىل األئمة االثني عرش :ص.158
 .4القمي الرازي ،حممد بن عيل اخلزاز ،كفاية األثر يف النص ٰ

عىل األئمة االثني عرش :ص.159
 .5القمي الرازي ،حممد بن عيل اخلزاز ،كفاية األثر يف النص ٰ

ومثله عن زيد بن أرقم ويف آخره :فقلناَ :من أهل بيته؟ نساؤه؟

قــال :ال - ،نســاؤه ليســوا مــن أهــل بيتــه -وأيــم اهلل إن املــرأة تكــون مــع الرجــل

العــر مــن الدهــر ،ثــم يطلقهــا فرتجــع إ ٰىل أبيهــا وقومهــا ،أهــل بيتــه أصلــه

وعصبتــه(.)1

َ
أقوال املفرسين السنة يف تأويل ﴿ع ِقبِ ِه﴾:
 - 1ذريته وولده:

يف تفسري مقاتل بن سليامن( :يف عقبه يعني ذريته يعني ذرية إبراهيم)(.)2

ويف تفســر الطــري( :عــن ابــن شــهاب أنــه كان يقــول :العقــب :الولــد ،وولــد

الولــد)(.)3

ويف تفســره الكشــاف :كلمــة باقيــة يف عقبــه يف ذريتــه ،فــا يــزال فيهــم مــن

يوحــد اهلل ويدعــو إ ٰىل توحيــده(.)4
العقــب قــال :ولــده الذكــر(.)5

ذكرى يف هذا
أخرى
وكذلك يف تفاسري
املعنى(.)6
ٰ
ٰ
ٰ

 .1مســلم بــن احلجــاج ،صحيــح مســلم :ج ،7ص123؛ الطــراين ،ســليامن بــن امحــد ،املعجــم الكبــر :ج،5
ص182؛ ابــن اجلــوزي ،ســبط ،تذكــرة اخلــواص :ص 291البــاب  12ذكــر االئمــة.

 .2البلخي ،مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل :ج ،3ص.793
 .3املصدر نفسه.

 .4الزخمرشي ،حممود بن عمر بن حممد ،تفسري ّ
الكشاف :ج ،4ص.246

 .5السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور :ج ،7ص.373

 .6املخزومــي ،جماهــد بــن جــر ،تفســر جماهــد :ج ،1ص593؛ القرطبــي ،شــمس الديــن ،جامــع ألحــكام القــران
(تفســر القرطبــي) :ج ،16ص.77

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

ويف الــدر املنثــور :أخــرج عبــد بــن محيــد عــن عبيــدة ،قــال :قلــت إلبراهيــم :مــا
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 - 2من خلفه:

ً
َ َ ََ َ ً
ك َمــة با ِقيَــة ِف َع ِق ِبـ ِه﴾
يف تفســر الطــري :عــن ابــن عبــاس ،قولــه﴿ :وجعلهــا ِ

اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

قــال :يعنــي من خلفــه(.)1

ويف البحر املحيط يقول :وقرئ :يف عاقبه ،أي من عقبه ،أي خلفه(.)2

 - 3آل حممد ݕ:

يف تفســر الطــري :حدثنــي حممــد ،قــال :ثنــا أمحــد ،قــال :ثنــا أســباﻁ ،عــن
﴿ف َع ِق ِبــ ِه﴾ قــال :يف عقــب إبراهيــم آل حممــد ݕ (.)3
الســدي ِ
ويف تفســر املــاوردي :وقــال الســدي :يف عقــب إبراهيــم :آل حممــد( )4وكذلــك يف

اهلدايــة.

ويف تفسري العز بن عبد السالمَ :
﴿ع ِق ِب ِه﴾ نسله ،أو آل حممد ݕ(.)5

اخلالصة:

ً
َ ً
﴿ك َمــة بَا ِقيَــة﴾
 - 1انقســمت الروايــات وأقــوال املفرسيــن مــن الســنة يف تأويــل ِ

إ ٰىل ثــاث فئــات ،منهــم مــن قــال بالتوحيــد واإلخــاص ،ومنهــم مــن قال اإلســام،

ومنهــم مــن قــال اإلمامة.

 - 2انقســمت الروايــات وأقــوال املفرسيــن مــن الســنة يف تأويــل الضمــر الراجــع
يف كلمــة َ
﴿ع ِق ِبــ ِه﴾ إ ٰىل ثــاث فئــات ،منهــم مــن قــال راجــع إ ٰىل ذريتــه وولــده،
 .1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف تأويل القرآن :ج ،21ص.589

 .2الغرناطــي ،أبــو حيــان ،تفســر البحــر املحيــط :ج ،9ص368؛ الســمني النحــوي ،أمحــد بــن يوســف بــن حممــد
بــن مســعود احللبــي ،الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون :ج ،9ص.583
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 .3الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف تأويل القرآن :ج ،21ص.589

 .4القيــي ،مكــي بــن أيب طالــب ،اهلدايــة إ ٰىل بلــوغ النهايــة :ج ،10ص461؛ املــاوردي ،عــي بــن حممــد بــن حبيــب
البــري ،النكــت والعيــون (تفســر املــاوردي) :ج ،5ص.222

 .5السلمي ،العز بن عبد السالم ،تفسري العز بن عبد السالم :ج ،3ص.153

ومنهــم مــن قــال راجــع إ ٰىل مــن خلفــه ،ومنهــم مــن قــال راجــع إ ٰىل آل حممــد.

َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ
َ َّ ُ
َ ْ َ ُ َّ
ٌ
ــون هــذا ِصاط
ع
ب
ات
و
هــا
ب
ن
ــر
م
ت
ــا
ف
اآليــة الثانيــة ﴿وإِنــه ل ِعلــم ل ِلســاع ِة
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ
ــتق ٌ
يم﴾ (الزخــرف:)61 :
مس ِ
َ َّ ُ
﴿وإِنه﴾:
أقوال املفرسين السنة يف ضمري اهلاء التي يف قوله
عيسى ݠ:
إىل
ٰ
 - 1رجوعها ٰ

َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ
ـى علــم
يف الــدر املنثــور :عــن قتــادة﴿ ،وإِنــه ل ِعلــم لِلســاع ِة﴾ قــال :نــزول عيسـ ٰ

للســاعة(.)1

ـى علــم الســاعة ،ألنــه مــن عالمــة القيامــة
ويف تفســر املــاوردي :إن خــروج عيسـ ٰ

ورشوﻁ الســاعة ،قالــه ابــن عبــاس ،وقتــادة ،وجماهــد ،والضحــاك ،والســدي:
وروى خالــد عــن احلســن قــال :قــال رســول اهلل [ݕ]« :األنبيــاء أخــوة لعــاﺕ
ٰ

ـى ابــن مريــم ،إنــه ليــس بينــي
ـتى ودينهــم واحــد ،أنــا أو ٰىل النــاس بعيسـ ٰ
أمهاهتــم شـ ٰ
ـى اإلســام»(.)2
عـ ٰ

ويف اجلامــع األحــكام القــرآن :قــال ابــن عبــاس وجماهــد والضحــاك والســدي

ـى ݠ ،وذلــك مــن أعــام الســاعة ،ألن اهلل ينزلــه
وقتــادة أيضـ ًا :إنــه خــروج عيسـ ٰ

مــن الســاء قبيــل قيــام الســاعة ،كــا أن خــروج الدجــال مــن أعــام الســاعة(.)3
أخرى ذكرت هذا
وكذلك يف تفاسري
املعنى(.)4
ٰ
ٰ

 .1السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور :ج ،7ص.386

 .2املاوردي ،عيل بن حممد بن حبيب البرصي ،النكت والعيون (تفسري املاوردي) :ج ،5ص.235
 .3القرطبي ،شمس الدين ،جامع ألحكام القران (تفسري القرطبي) :ج ،16ص.105

 .4الطــري ،حممــد بــن جريــر ،جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن :ج ،21ص631؛ الزخمــري ،حممــود بــن عمــر،
تفســر الكشــاف :ج ،4ص261؛ الغرناطــي ،أبــو حيــان ،تفســر البحــر املحيــط :ج ،9ص386؛ ابــن كثــر،
إســاعيل بــن كثــر القــريش ،تفســر القــرآن العظيــم (تفســر ابــن كثــر) :ج ،7ص.215

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

وبينــه نبــي ،وإنــه أول نــازل ،فيكــر الصليــب ،ويقتــل اخلنزيــر ،ويقاتــل النــاس
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إىل القرآن:
 - 2رجوعها ٰ

اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

يف الــدر املنثــور :أخــرج عبــد بــن محيــد عــن شــيبان ،قــال :كان احلســن يقــول
َ َّ ُ َ ْ
لسـ َ
ـم ل َّ
ـاع ِة﴾ ،قــال :هــذا القــرآن(.)1
﴿وإِنــه ل ِعلـ ٌ ِ
ـى ،قــال :ثنــا ابــن ثــور ،عــن معمــر،
ويف تفســر الطــري :حدثنــا ابــن عبــد األعـ ٰ

عــن قتــادة ،قــال :كان نــاس يقولــون :القــرآن علــم للســاعة(.)2

ـى
ويف تفســر الثعلبــي :وقــال قــوم :اهلــاء يف قولــه :وإنــه كنايــة عــن القــرآن ،ومعنـ ٰ

اآليــة وأن القــرآن لعلــم للســاعة يعلمكــم قيامهــا وخيربكــم بأحواهلــا وأهواهلــا ،وإليــه
ذهب احلســن(.)3

َ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ
ويف اجلامــع ألحــكام القــرآن﴿ :وإِنــه ل ِعلــم لِلســاع ِة فــا تمـ
ـرن﴾ ،قــال احلســن

ـى قــرب جمــيء الســاعة ،أو
وقتــادة وســعيد بــن جبــر :يريــد القــرآن ،ألنــه يــدل عـ ٰ

بــه تعلــم الســاعة وأهواهلــا وأحواهلــا(.)4

أخرى ذكرت هذا
وكذلك يف تفاسري
املعنى(.)5
ٰ
ٰ

عيسى ݠ يقتدي باملهدي ¨:
عىل أن
ٰ
الروايات من السنة ٰ

كثــر مــن علــاء أهــل الســنة يذكــرون هــذه الروايــة يف تفســر هــذه اآليــة :أن

ـى ثنيــة بــاألرض املقدســة :يقــال هلــا أفيــق وعليــه ممرصتــان،
عيسـ ٰ
ـى ݠ ينــزل عـ ٰ
وشــعر رأســه دهــن ،وبيــده حربــة ،وهبــا يقتل الدجــال ،فيــأيت بيــت املقــدس والناس

 .1السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور :ج ،7ص.386

 .2الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،ج ،21ص.631

 .3الثعلبي ،أمحد أبو إسحاق ،الكشف والبيان عن تفسري القران (تفسري الثعلبي) :ج ،8ص.341
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 .4القرطبي ،شمس الدين ،جامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) :ج ،16ص.105

 .5ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر ،تفســر التحريــر والتنويــر :ج ،25ص242؛ النيســابوري ،نظــام الديــن ،تفســر
غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان (تفســر النيســابوري) :ج ،6ص97؛ املــاوردي ،عــي بــن حممــد بــن حبيــب
البــري ،النكــت والعيــون (تفســر املــاوردي) :ج ،5ص.235

ـى خلفــه
يف صــاة الصبــح واإلمــام يــؤم هبــم ،فيتأخــر اإلمــام فيقدمــه عيسـ ٰ
ـى ويصـ ٰ

ـى رشيعــة حممــد عليــه الصــاة والســام ،ثــم يقتــل اخلنازيــر ويكــر الصليــب،
عـ ٰ
ـارى ّإل مــن آمــن بــه(.)1
وخيــرب البيــع والكنائــس ،ويقتــل النصـ ٰ

يقــول ابــن عــريب يف تفســر هــذه اآليــة :واإلمــام الــذي يتأخــر هــو (املهــدي)

وإنــا يتأخــر مــع كونــه قطــب الوقــت مراعــاة ألدب صاحــب الواليــة مــع صاحــب
ـى إيــاه لعلمــه بتقدمــه يف نفــس األمــر ملــكان قطبيتــه وصالتــه
النبــوة وتقديــم عيسـ ٰ

ـى الرشيعــة املحمديــة اقتــداؤه بــه حتقيقـ ًا الســتفاضة منــه ظاهــر ًا وباطنـ ًا(.)2
خلفــه عـ ٰ
وكذلــك كثــر مــن علــاء أهــل الســنة يذكــرون هــذه الروايــة ،قــال الرســول ݕ:

«كيــف أنتــم إذا نــزل فيكــم ابــن مريــم وإمامكــم منكــم»(.)3

ويقــول اآللــويس يف تفســره روح املعــاين :املشــهور نزولــه ݠ بدمشــق والنــاس

ـى ݠ ويصــي خلفــه
يف صــاة الصبــح ،فيتأخــر اإلمــام وهــو املهــدي فيقدمــه عيسـ ٰ
فيقــول :إنــا أقيمت لــك(.)4

ـى بــن مريــم خلقــه»(.)5
قــال :قــال رســول اهلل ݕ« :منــا الــذي يصــي عيسـ ٰ

 .1الزخمــري ،حممــود بــن عمــر ،تفســر الكشــاف :ج ،4ص261؛ الــرازي ،فخــر الدين ،مفاتيــح الغيب (التفســر
الكبــر) :ج ،27ص640؛ الربوســوي ،إســاعيل بــن حقــي ،روح البيــان يف تفســر القــرآن :ج ،8ص384؛
البيضــاوي ،نــارص الديــن ،أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل (تفســر البيضــاوي) :ج ،5ص94؛ وغريهــا.

 .2ابن عريب ،حميي الدين ،تفسري ابن عريب :ج ،2ص.227-226

 .3البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل ،صحيــح البخــاري :ج ،4ص143؛ مســلم بــن احلجــاج ،صحيــح مســلم :ج،1
ص94؛ البغــوي ،احلســن بــن مســعود ،معــامل التنزيــل يف تفســر لقــرآن (تفســر البغــوي) :ج ،4ص129؛

الســيوطي ،جــال الديــن ،الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور :ج ،2ص.735

 .4اآللويس ،حممود بن عبد اهلل ،تفسري روح املعاين :ج ،22ص.35
للفتاوى :ج ،2ص.222
 .5السيوطي ،جالل الدين ،احلاوي
ٰ

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

ـاوى :عــن أيب ســعيد اخلــدري،
وكذلــك يذكــر الســيوطي يف كتابــه احلــاوي للفتـ ٰ
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ـى
ويذكــر أيض ـ ًا عــن عبــد اهلل بــن عمــر قــال( :املهــدي الــذي ينــزل عليــه عيسـ ٰ

ـى)(.)1
ـى خلفــه عيسـ ٰ
بــن مريــم ويصـ ٰ
اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

َ َّ ُ َ ْ
لسـ َ
ـم ل َّ
ـاع ِة﴾ :إهنــا
ويقــول القنــدوزي يف كتابــه ينابيــع املــودة يف اآليــة
﴿وإِنــه ل ِعلـ ٌ ِ

نزلــت يف املهــدي(.)2

عيســى كأنــا يقطــر
وأخــرج الطــراين (مرفوعــ ًا) :يلتفــت املهــدي وقــد نــزل
ٰ

ـى :إنــا أقيمــت
مــن شــعره املــاء فيقــول املهــدي تقــدم فصـ ِّـل بالنــاس ،فيقــول عيسـ ٰ

الصــاة لــك ،فيصــي خلــف رجــل مــن ولــدي(.)3

ويقــول ابــن احلجــر اهليتمــي (نق ـ ً
ا عــن مقاتــل وأتباعــه) :إن اآليــة الرشيفــة
َ َّ ُ َ ْ
لسـ َ
ـم ل َّ
ـاع ِة﴾ نزلــت يف املهــدي؛ أي أن ظهــور املهــدي عالمــة أو علــم
﴿وإِنــه ل ِعلـ ٌ ِ

ليــوم القيامــة(.)4

ـى
ـى املصطفـ ٰ
ويقــول أيضـ ًا :قــد تواتــرت األخبــار واســتفاضت بكثــرة روايتهــا عـ ٰ

ـى،
بخروجــه وأنــه مــن أهــل بيتــه وأنــه يمــأ األرض عــدالً وأنــه خيــرج مــع عيسـ ٰ
ـى خلفــه(.)5
وأنــه يــؤم هــذه األمــة ويصــي عيسـ ٰ

ـى ينــزل مــن
ويقــول حممــد صديــق البخــاري أيض ـ ًا يف كتابــه اإلذاعــة( :وإن عيسـ ٰ

ـى قتلــه ويأتــم باملهــدي يف صلواتــه)(.)6
بعــده فيقتــل الدجــال أو ينــزل معــه فيســاعده عـ ٰ
عيســى ينــزل يف زمــن املهــدي
وهنــاك العديــد مــن روايــات أهــل الســنة أن
ٰ

 .1املصدر السابق.

 .2القندوزي ،سليامن ،ينابيع املودة :ص.470
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 .3اهليتمي ،أمحد بن حممد بن حجر ،الصواعق املحرقة :ص.71
 .4املصدر نفسه :ص.68
 .5املصدر نفسه :ص.73

 .6القنوجي ،حممد صديق خان بن حسن بن عيل ،اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة :ص.126

()1
ـى أبــو احلســن األبــري تواتــر الروايــات يف
املوعــود ¨ ويصــي خلفــه  ،بــل ا ّدعـ ٰ

هذا األمــر(.)2

اخلالصة:

انقســمت الروايــات وأقــوال املفرسيــن مــن الســنة يف تأويــل الضمــر الراجــع يف
َ َّ ُ
ـى ݠ ،ومنهــم مــن قــال
كلمــة ﴿وإِنــه﴾ إ ٰىل فئتــن ،منهــم مــن قــال راجــع إ ٰىل عيسـ ٰ
راجــع إ ٰىل القــرآن.
ـى ݠ يقتدي
وكذلــك عرضنــا روايــات وأقــوال املفرسيــن مــن الســنة يف أن عيسـ ٰ

باملهدي ¨.

األوىل:
مناقشة آراء الفريقني يف اآلية
ٰ

ذهــب أكثــر املفرسيــن إ ٰىل أن الكلمــة الباقيــة يف عقــب إبراهيــم ݠ هــي كلمــة

إذن ،فقــد جعــل اهلل تعــا ٰىل التوحيــد باقيـ ًا يف ذريــة إبراهيــم ݠ وعقبــه ،وال ختلو

ذريتــه مــن املوحديــن ،وأن مجيــع املعــايص نــوع ،بــل مرتبــة مــن مراتــب الــرك
بــاهلل تعــا ٰىل ،والتوحيــد الــذي جعلــه اهلل تعــا ٰىل باقي ـ ًا يف عقــب إبراهيــم ݠ البــد

 .1الســفاريني ،حممــد ،املســيح الدجــال وأرسار الســاعة :ص49؛ ابــن القيــم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر بــن
أيــوب ،املنــار املنيــف يف الصحيــح والضعيــف ،ص135؛ الربزنجــي ،حممــد بــن رســول ،اإلشــاعة ألرشاط
الســاعة :ص91؛ وغريهــا.

املوتى وأمور اآلخرة :ص.641
 .2القرطبي ،حممد بن أمحد ،التذكرة بأحوال
ٰ

 .3الطــويس ،حممــد بــن احلســن ،التبيــان :ج ،9ص193؛ الزخمــري ،حممــود بــن عمــرّ ،
الكشــاف :ج ،4ص246؛
الــرازي ،فخــر الديــن ،مفاتيــح الغيــب (التفســر الكبــر) :ج ،27ص208؛ الطباطبائــي ،حممــد حســن،
امليــزان يف تفســر القــرآن :ج ،18ص.96

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني

ـى
التوحيــد ،إذ براءتــه ممــا يعبــد قومــه ،واجتاهــه نحــو الــذي فطــره ،هــو عــن معنـ ٰ
كلمــة التوحيــد (ال إلــه ّإل اهلل)(.)3
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ـى التوحيــد احلقيقــي ،الــذي ال يشــوبه يشء مــن الــرك أبــد ًا،
أن يكــون حاوي ـ ًا عـ ٰ

اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

ليســتحق اإلشــادة بــه يف القــرآن الكريــمّ ،
وإل فــا يمكــن أن يريــد بــه التوحيــد
َ
َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ث ُهـ ْ
﴿وما يُ ْؤ ِمـ ُ
ـن أ ْك َ ُ
الــذي وصفــه اهلل ســبحانه بقولــهَ :
ـركون﴾
ـ
ـ
ش
م
م
ه
و
ل
إ
هلل
ـا
ـ
ب
ـم
ِ
ِ
ِ
ِ
(يوســف.)1()106 :

يقــول الشــيخ مــكارم يف تفســره األمثــل( :إن مســألة اإلمامــة مندرجــة يف كلمــة

التوحيــد ،ألن للتوحيــد فروعــ ًا أحدهــا التوحيــد يف احلاكميــة والواليــة والقيــادة،
ونحــن نعلــم أن األئمــة يأخــذون واليتهــم وزعامتهــم مــن اهلل ســبحانه ،ال أهنــم
مســتقلون بأنفســهم ،وهبــذا فــإن هــذه الروايــات تعتــر مــن قبيــل بيــان مصــداق
َ َ ََ
ً
َ ً
ك َمــة با ِقيَــة﴾)(.)2
ـى العــام
لـ﴿وجعلهــا ِ
وفــرع مــن املعنـ ٰ
ويتضــح ممــا ســبق بقــاء اإلمامــة التــي جعلهــا اهلل تبــارك وتعــا ٰىل خلليلــه إبراهيــم ݠ،

ببقــاء تلــك الكلمــة املباركــة يف عقبــه وذريتــه(.)3

وظاهــر اآليــة رجــوع ضمــر (عقبــه) إ ٰىل نبــي اهلل إبراهيــم اخلليــل ݠ ولكــن ال

مانــع مــن أن يكــون يف تأويــل اآليــة ،رجــوع الضمــر إ ٰىل اإلمــام احلســن ݠ ،فــادام
للقــرآن ظهــر وبطــن ،ولبطنــه بطــن ،وهكــذا .ومــادام ثبــت بمتواتــر األحاديــث

أن الظاهــر والباطــن مــرادان هلل تعــا ٰىل ،ومــادام عــي بــن أيب طالــب ݠ هــو أعلــم

النــاس بالقــرآن ،تنزيـ ً
ا وتأويـاً؛ لقــول النبــي ݕ ،فيــا رواه عنــه أنــس« :عــي يعلــم
النــاس بعــدي مــن تأويــل القــرآن مــا ال يعلمــون»(.)5(،)4

بعــد هــذا كلــه ،تكــون النتيجــة أن هــذه اآليــة نزلــت يف أوالد عــي ݠ مــن

صلــب ابنــه احلســن ݠ ،جعــل اهلل تعــا ٰىل فيهــم اإلمامــة إ ٰىل يــوم القيامــة.
 .1احلسني ،نذير ،دفاع عن التشيع :ص.19
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 .2الشريازي ،نارص مكارم ،تفسري األمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج ،16ص.40
 .3احليدري ،كامل ،العصمة :ص.38

 .4احلسكاين ،احلاكم ،شواهد التنزيل لقواعد التفصيل :ج ،1ص.29

 .5الشريازي ،السيد صادق ،عيل ݠ يف القرآن الكريم :ج ،2ص.111

مناقشة آراء الفريقني يف اآلية الثانية:
َ َّ
عيسى ݠ ال إ ٰىل القرآن.
﴿وإِن ُه﴾ راجع إ ٰىل
التحقيق أن الضمري يف قوله:
ٰ
عىل أمرين:
عىل نفس
ٰ
عيسى ݠ  -جاز ٰ
وإطالق علم الساعة ٰ

عيســى ݠ املذكــور ملــا كان عالمــة لقرهبــا ،كانــت تلــك
األول :أن نــزول
ٰ

العالمــة ســبب ًا لعلــم قرهبــا ،فأطلــق يف اآليــة املســبب وأريــد الســبب.

وإطــاق املســبب وإرادة الســبب  -أســلوب عــريب معــروف يف القــرآن ويف كالم

العــرب.

ً
َ ُ َ ِّ ُ َ ُ
ك ْم م َن َّ
السما ِء ِر ْزقا﴾.
ومن أمثلته يف القرآن قوله تعا ٰىل﴿ :وينل ل
ِ

فالــرزق مســبب عــن املطــر ،واملطــر ســببه ،فأطلــق املســبب الــذي هــو الــرزق

وأريــد ســببه الــذي هــو املطــر ،للمالبســة القويــة التــي بــن الســبب واملســبب(.)1

ـى حــذف مضــاف ،والتقديــر( :وأنــه
الثــاين :أن غايــة مــا يف ذلــك أن الــكالم عـ ٰ

لــذو علــم للســاعة) ،أي وأنــه لصاحــب أعــام النــاس بقــرب جميئهــا ،لكونــه عالمة
العــرب(.)2

ويؤيد هذا الكالم أمران:

األول :يف قــراءة ابــن عبــاس وقتــادة والضحــاك وأنــه لعلــم بفتــح العــن والــام

عــى
عيســى ݠ هــو عالمــة
معنــى اآليــة أن نــزول
أي عالمــة ،يف هــذه احلالــة
ٰ
ٰ
ٰ
القيامــة(.)3
 .1الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :ج ،7ص.128
 .2املصدر السابق.

 .3الطــريس ،فضــل بــن حســن ،جممــع البيــان :ج ،9ص91؛ الطــويس ،حممــد بــن احلســن ،التبيــان :ج ،9ص211؛
ابــن كثــر ،إســاعيل بــن كثــر القــريش ،تفســر القــرآن العظيــم (تفســر ابــن كثــر) :ج ،7ص215؛

الغرناطــي ،أبــو حيــان ،تفســر البحــر املحيــط :ج ،9ص.386

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني
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عيسى ݠ.
الثاين :سياق اآليات التي قبلها وبعدها تعزز من رجوع الضمري إ ٰىل
ٰ

عيســى ݠ) هــو علــم أو عالمــة
معنــى اآليــة هــو أن (نــزول
وهبــذا فيكــون
ٰ
ٰ

يعــرف هبــا جمــيء يــوم القيامــة.
اآليات النازلة يف اإلمام املهدي ¨ من سورة الزخرف عند الفريقني

ومــن خــال عــرض روايــات وأقــوال مفــري الفريقــن اتَّضــح أن الروايــات

وأقــوال مفــري الســنة مثلهــم مثــل روايــات وأقــوال مفــري الشــيعة.

ـى ݠ ينــزل مــن الســاء يف زمــن املهــدي ¨ ويصــي خلف
وهبــذا يتبـ َّـن أن عيسـ ٰ

املهــدي ¨ ويســاعده يف هــاك الك ّفار.

ـى ݠ
ـى ݠ ألنــه إذا كان عيسـ ٰ
عىل عيسـ ٰ
ـى أفضليــة اإلمــام املهــدي ¨ ٰ
وهــذا يــدل عـ ٰ

ـرى
أفضــل مــن اإلمــام فــا يتقدمــه اإلمــام املهــدي ¨ يف الصــاة؛ وهنــاك روايــات أخـ ٰ

ـى ݠ ،نذكرهــا باختصــار:
ـى عيسـ ٰ
ـى أفضليــة اإلمــام املهــدي ¨ عـ ٰ
تــدل عـ ٰ

عيســى ݠ إ ٰىل املهــدي :إنــا
 - 1يذكــر نعيــم بــن محــاد يف كتابــه الفتــن قــول
ٰ

بعثــت وزيــر ًا ومل أبعــث أمــر ًا ( ،)1وال شــك أن األمــر فــوق الوزيــر.

ـى ،عــن الــري بــن
 - 2ويذكــر نعيــم أيضـ ًا يف نفــس الكتــاب يقــول :حدثنــا حييـ ٰ

ـى ،عــن ابــن ســرين قيــل لــه :املهــدي خــر أو أبــو بكــر وعمــر؟ قــال :هــو خــر
حييـ ٰ
منهــا ويعدل بنبــي(.)2

ـى أفضليــة اإلمــام
ويتضــح ممــا ســبق يف مناقشــة اآلراء والروايــات التــي تــدل عـ ٰ

ـى ݠ أن اإلمــام املهــدي ¨ هــو الشــخص الــذي يصــي
ـى عيسـ ٰ
املهــدي ¨ عـ ٰ
ـى املســيح ݠ وهــو أفضــل مــن بعــض األنبيــاء ،وهــذه اآليــة الكريمــة
خلفــه عيسـ ٰ

 -اآليــة  61مــن ســورة الزخــرف  -تؤكــد عقيــدة املهدويــة وتعتــر جمــيء اإلمــام
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املوعــود أمــر ًا مؤكــد ًا.

 .1ابن محاد ،نعيم ،الفتن :ص.381
 .2ابن محاد ،نعيم ،الفتن :ص.356

النتائج:

أهم النتائج التي توصلت إليها:

 - 1اآليــة ثــان وعــرون مــن ســورة الزخــرف نزلــت يف أوالد عــي ݠ مــن

صلــب ابنــه احلســن ݠ ،جعــل اهلل تعــا ٰىل فيهــم اإلمامــة إ ٰىل يــوم القيامــة.
 - 2اإلمام املهدي ¨ هو الكلمة الباقية.

ـدى وســتون مــن ســورة الزخــرف تؤكــد العقيــدة املهدويــة ويعتــر
 - 3اآليــة إحـ ٰ

جمــيء اإلمــام املوعــود أمــر ًا مؤكــد ًا.

 - 4اإلمام املهدي ¨ من أحد مصاديق علم الساعة.

عيسى املسيح ݠ.
 - 5إن اإلمام املهدي ¨ هو الشخص الذي يصيل خلفه
ٰ

السيد عبد اهلل علي آصالن الربزجني
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توضيح اإلجابات
رسالة يف توضيح إجابات ابن ِق َبة ݥ
عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائيل

غيبــة اإلمــام الثــاين عــر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ مــن أكثــر املســائل العقائدية

التــي تناوهلــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح ،وأجابــوا عــن األســئلة املثــارة

حوهلــا مــن زمــن النبــي األكــرم ݕ وصــوالً إ ٰىل اإلمــام احلجــة ¨.

وتبعــ ًا هلــذا االهتــام ســار علــاء الطائفــة يف بيــان غيبــة اإلمــام ¨ ودفــع

الشــبهات واإلشــكاالت املثــارة حوهلــا.

ـت  -منــذ بدايــات عمليــة التصنيــف والكتابــة  -الرسـ ُ
ـب حوهلــا،
و ُأ ِّلفـ ْ
ـائل والكتـ ُ

ككتــاب الغيبــة للفقيــه عــي بــن احلســن الطاهــري ݥ( )1والغيبــة للعبــاس بــن هاشــم
النــارشي األســدي ݥ املتــويف ســنة (220هـ أو 219هـــ)( )2وغريهــا الكثري.

وممــا ُأ ِّلــف يف رد الشــبهات عــن الغيبــة كتــب الفقيــه واألصــويل أيب جعفــر عبــد

الرمحــن بــن قبــة الــرازي ݥ ،إذ إن لــه العديــد مــن املصنفــات يف هــذا الصــدد ّإل أنــه
ـوى مجلــة وافــرة حوتــه بطــون أمهــات الكتــب
مل يصــل إلينــا يشء مســتقل منهــا ،سـ ٰ

كــا ســنقف عليــه يف ترمجتــه.

 .1رجال النجايش :رقم ،667ص.254

 .2رجال النجايش :رقم ،741ص ،280وقيل اسمه عبيس.
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ويف هــذا البحــث نحــاول قــدر اإلمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم مــع

ـى توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ عــن
يشء مــن البيــان والتوضيــح ،ونســلط الضــوء عـ ٰ

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة
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بعــض الشــبهات املثــارة حــول الغيبــة.
فيقع الكالم يف حمورين:

املحور األول :ترمجة ابن قبة الرازي ،ومن ورد ذكره يف إجاباته ،يف نقاط:
 - 1ترمجة الشيخ أيب جعفر ابن قبة الرازي ݥ:
أ  -قال الشيخ اجلليل أبو العباس النجايش ݥ) (1يف ترمجة ابن ِق َبة ݥ:

حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن قبــة الــرازي أبــو جعفــر ،متكلــم ،عظيــم القــدر،

حســن العقيــدة ،قــوي يف الــكالم ،كان قديــ ًا مــن املعتزلــة ،وتبــر وانتقــل.

لــه كتــب يف الــكالم ،وقــد ســمع احلديــث ،وأخــذ عنــه ابــن بطــة ،وذكــره يف

فهرســته الــذي يذكــر فيــه مــن ســمع منــه ،فقــال :وســمعت مــن حممــد بــن عبــد
الرمحــن بــن قبــة ،لــه كتــاب اإلنصــاف يف اإلمامــة ،وكتــاب املســتثبت نقــض كتــاب

ـى أيب عــي اجلبائــي،
ـى الزيديــة ،كتــاب الــرد عـ ٰ
أيب القاســم البلخــي ،وكتــاب الــرد عـ ٰ
املســألة املفــردة يف اإلمامــة.

ســمعت أبــا احلســن ابــن املهلــوس العلوي املوســوي ݤ يقــول يف جملــس الريض

ـى ،وهنــاك شــيخنا أبــو عبــد اهلل حممــد بــن
أيب احلســن حممــد بــن احلســن بــن موسـ ٰ

حممــد بــن النعــان (رمحهــم اهلل أمجعــن) ،ســمعت أبــا احلســن السوســنجردي ݥ
وكان مــن عيــون أصحابنــا وصاحليهــم املتكلمــن ولــه كتــاب يف اإلمامــة معــروف به،

ـى قدميــه (قدمــه) مخســن حجــة  -يقــول :مضيــت إ ٰىل أيب القاســم
وكان قــد حــج عـ ٰ
 .1رجال النجايش :رقم ،1023ص.375

البلخــي إ ٰىل بلــخ ،بعــد زيــاريت الرضــا ݠ بطــوس ،فســلمت عليــه ،وكان عارفـ ًا يب،
ومعــي كتــاب أيب جعفــر ابــن قبــة يف اإلمامــة ،املعــروف باإلنصــاف ،فوقــف عليــه
ونقضــه بـ(املسرتشــد يف اإلمامــة) ،فعــدت إ ٰىل الــري فدفعــت الكتــاب إ ٰىل ابــن قبــة

فنقضــه بـ(املســتثبت يف اإلمامــة) فحملتــه إ ٰىل أيب القاســم فنقضــه بـ(نقض املســتثبت)

فعــدت إ ٰىل الــري فوجــدت أبــا جعفــر قــد مــات ݥ.

ب  -قال الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ݥ):(1

ـى أبــا جعفــر ،مــن متكلمــي اإلماميــة وحذاقهــم،
حممــد بــن قبــة الــرازي ،يكنـ ٰ

وكان أوالً معتزليـ ًا ،ثــم انتقــل إ ٰىل القــول باإلمامــة ،وحســنت طريقتــه وبصريتــه ،وله

كتــب يف اإلمامــة منهــا كتــاب اإلنصــاف وكتــاب املســتثبت نقــض كتــاب املسرتشــد
ـى الزيديــة ،وغــر ذلــك مــن الكتــب.
أليب القاســم البلخــي ،وكتــاب التعريــف عـ ٰ
ج  -قال أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب املعروف بالوراق ابن النديم ݥ):(2

ابــن قبــة :وهــو أبــو جعفــر حممــد بــن قبــة ،مــن متكلمــي الشــيعة وحذاقهــم ولــه

هـ  -قال الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل ݥ):(3

حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن قبــة ،الــرازي ،أبــو جعفــر :متكلــم ،عظيــم القــدر،

حســن العقيــدة ،قــوي يف الــكالم ،كان مــن املعتزلــة قدي ـ ًا ،وتبــر ،وانتقــل ،وكان
حاذق ـ ًا ،شــيخ اإلماميــة يف زمانــه ،قالــه النجــايش والعالمــة.

 .1الفهرست :ص.207

 .2الفهرست البن النديم :ص.225
 .3وسائل الشيعة :ج ،3ص.476

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

مــن الكتــب :كتــاب اإلنصــاف يف اإلمامــة ،كتــاب اإلمامــة.
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مولده ووفاته:

مل حتــدد املصــادر تاريــخ والدتــه وال وفاتــه بشــكل رصيــح ،ولكــن يمكــن حتديــد

تاريــخ تقريبــي لوفاتــه مــن خــال النــص الــذي ذكرنــاه عــن النجــايش ،فإنــه يتحدث

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

عــن وفاتــه دون أن يذكــر تارخيـ ًا حمــدد ًا هلــا ،فــإذا علمنــا تاريــخ وفــاة السوســنجردي
أو تاريــخ وفــاة أيب القاســم البلخــي أمكننــا معرفــة تاريــخ تقريبــي لوفاتــه.

()1
ـى بــأيب
أ ّمــا السوســنجردي  -وقيــل الشوشــنجردي  -فهــو حممــد بــن بــر ويكنـ ٰ

احلســن ويعــرف باحلمــدوين ،وهــو مــن غلــان أيب ســهل النوبختــي( ،)2والنجــايش

يــروي عنــه بواســطة واحــدة(.)3

()4
عــى أيب القاســم
تلمــذ
وذكــر الســيد األمــن يف األعيــان أن السوســنجردي َّ
ٰ

ـى أيب القاســم .ويف معــرض حديثــه
البلخــي ،وكان معتزليـ ًا ثــم صــار إماميـ ًا ،ورد عـ ٰ
 -الســيد األمــن  -عــن ابــن قبــة قــال :إنــه مــات أوائــل املائــة الرابعــة.

وأ ّمــا أبــو ســهل النوبختــي  -الــذي ُعــدَّ أســتاذ ًا للسوســنجردي  -فهــو مــن كبــار

علــاء الطائفــة ومشــاهريها ،وقد تويف ســنة (311هـــ)(.)5

وأ ّمــا أبــو القاســم البلخــي :فهــو أبــو القاســم عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود

البلخــي ،ويعــرف بالكعبــي ،وقــد وقــع خــاف يف تاريــخ وفاته وأنــه (309هـــ)( )6أو

(329هـــ)( ،)7أو ( 317أو 319هـ)(.)8
 .1معجم رجال السيد اخلوئي :رقم.10331

 .2الفهرست  -الشيخ الطويس :ص ،208رقم.597

 .3معجم رجال احلديث السيد اخلوئي :رقم .10329
 .4أعيان الشيعة :ج ،1ص.130
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 .5أعيان الشيعة :ج ،1ص.130

 .6فهرست ابن النديم :ص.319

 .7سري أعالم النبالء  -الذهبي :ج ،14ص ،313ترمجة حتت عنوان الكعبي  -الطبقة السابعة عرش.
 .8بحوث يف امللل والنحل  -السبحاين :ج ،3ص.288

و ُيعــدّ البلخــي مــن كبــار متكلمــي املعتزلــة البغداديــن ،حيــث أقــام فيهــا مــدة

طويلــة ،ثــم هاجــر إ ٰىل بلــخ ،فأقــام فيهــا إ ٰىل حــن وفاتــه( )1وقــد تقــدم كالم الشــيخ
النجــايش يف املراســلة بــن البلخــي وابــن قبــة.

فيمكــن القــول :إنــه كان حي ـ ًا إ ٰىل مــا قبــل وفــاة البلخــي جزم ـ ًا ،وكان يف زمــان

ـرى لإلمــام ¨ ،فــإذا قلنــا :إن وفــاة البلخــي كانــت عــام (309هـــ)،
الغيبــة الصغـ ٰ

فتكــون وفــاة النوبختــي قبلــه بفــرة ،ولعــل هــذا مــا اســتظهره الســيد األمــن عندمــا

ويبقــى جمــال االحتــال
قــال( :أوائــل املائــة الرابعــة) أي أوائــل القــرن الرابــع،
ٰ

مفتوح ـ ًا.

أساتذته وتالمذته:

مل يســجل يف ترمجــة ابــن قبــة ݥ أنــه تلمــذ عــى أحـ ٍ
ـد يف كتــب الرتاجــم ،نعــم
ُ َّ
َّ
ٰ

أخــرى ،كــا يف العبــارة التــي أوردهــا ابــن أيب
يمكــن اســتفادة ذلــك مــن كتــب
ٰ
ـى منهــج البالغــة( )2قائـاً :وكان أبــو جعفــر هــذا مــن
احلديــد املعتــزيل يف رشحــه عـ ٰ

أن يكــون الــريض ݥ موجــود ًا ...فــإن كتــاب رشح النهــج وإن كان غــر مصنــف
لرتاجــم الرجــال ،وكذلــك ابــن أيب احلديــد مــن املتأخريــن بزمــان كثــر عــن زمــان
ابــن قبــة ،إذ تــويف ســنة (656هـــ) ،وال نعلــم مســتنده يف هــذه املعلومــة ،وهــي

الوحيــدة يف باهبــا.

نعــم يمكــن القــول باســتفادة ابــن قبــة مــن النوبختي ممــا ذكره الشــيخ النجــايش

()3

 .1املصدر السابق.

 .2رشح هنج البالغة :ج ،1ص.206

 .3رجال النجايش  -الشيخ النجايش :ص.63

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

تالمــذة الشــيخ أيب القاســم البلخــي (رمحــه اهلل تعــا ٰىل) ،ومــات يف ذلــك العــر قبــل
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مــن أن بينهــا مراســات ،قــال( :جواباتــه  -النوبختــي  -أليب جعفــر ابــن قبــة ݥ،
جوابــات آخــر أليب جعفــر أيضـ ًا.)...

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة
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ّأمــا عــن تالمذتــه :فقــد بـ َّـن الشــيخ النجــايش ݥ( )1فيــا تقــدم أن ممــن أخــذ عــن

ابــن قبــة هــو ابــن بطــة قائـاً :وأخــذ عنــه ابــن بطــة ،وذكــره يف فهرســته الــذي يذكــر
فيــه مــن ســمع منــه ،فقــال :وســمعت مــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن قبــة....

وقيــل :إن مــن تالمذتــه أيض ـ ًا :احلســن بــن محــزة العلــوي الطــري ،الــذي قيــل

عنــه( ...( :)2كان فاض ـ ً
ا أديب ـ ًا عارف ـ ًا فقيه ـ ًا زاهــد ًا ورع ـ ًا كثــر املحاســن لــه كتــب
وتصانيــف كثــرة ،منهــا :كتــاب املبســوط ،كتــاب املفتخــر ،وغــر ذلــك.
أخربنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه مجاعــة مــن أصحابنــا ،منهــم الشــيخ املفيــد أبــو
عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن النعــان واحلســن بــن عبيــد اهلل وأمحــد بــن عبــدون،

عــن أيب حممــد احلســن بــن محــزة العلــوي ســاع ًا منــه وإجــازة يف ســنة ســتة ومخســن
وثالثامئــة).
وقــال الســيد األمــن ݥ يف ترمجــة ابــن قبــة يف أعيانــه(( :)3أبــو جعفــر حممــد بــن
عبــد الرمحــن بــن قبــة الــرازي ،الظاهــر أنــه مــن أهــل القــرن الرابــع( )4ألنــه يــروي
عنــه احلســن بــن محــزة العلــوي الطــري والتلعكــري  -أي الشــيخ املفيــد  -ســمع
مــن احلســن هــذا ســنة (328هـــ)) ،ثــم ذكــر مجلــة مــن أحوالــه.
فعىل هذا يكون اثنان من أعاظم رجال الشيعة ومؤلفيهم من تالمذته.
ٰ
 .1املصدر السابق :ص.375

 .2الفهرست  -الشيخ الطويس :ص.104
 .3أعيان الشيعة :ج ،9ص.380

 .4وهذا يفرس عبارته التي تقدمت (مات أوائل املئة الرابعة).

كتبه ومؤلفاته:

للشــيخ أيب جعفــر ابــن قبــة ݥ عــدة كتــب ذكرهــا الشــيخ النجــايش ݥ وغــره

فيــا تقــدم مــن ترمجــات ،وممــا يؤســف لــه أن أي ـ ًا مــن هــذه الكتــب ال وجــود هلــا

اليــوم بنحــو مســتقل ،نعــم بعضهــا موجــود يف طيــات الكتــب( ،)1ونحــن نذكرهــا

تعــداد ًا:

 - 1كتاب اإلنصاف يف اإلمامة.

عىل كتاب أيب القاسم البلخي.
 - 2كتاب املستثبت ،نقض ٰ
عىل الزيدية.
 - 3كتاب الرد ٰ

عىل أيب عيل اجلبائي.
 - 4كتاب الرد ٰ
 - 5املسألة املفردة يف اإلمامة.

ولــه العديــد مــن الرســائل ،منهــا مــا ذكــره الشــيخ الصــدوق يف كــال الديــن(،)2

وهــي مــا نقــوم إن شــاء اهلل تعــا ٰىل بتوضيحهــا.
 - 2ترمجة أيب احلسن ابن بشار:

الغيبــة ،وهــو قائــل بإمامــة جعفــر أخــي احلســن العســكري ݠ ،وأليب جعفــر حممــد

بــن عبــد الرمحــن بــن قبــة مقالــة طويلــة يف رد مقالــة عــي بــن أمحــد ،ذكــره الصــدوق

يف كــال الديــن ص ،)3(51وحيتمــل أن حممــد بــن عــي بــن بشــار  -الــذي هــو مــن
مشــايخ الصــدوق  -ابنــه(.)4

 .1وأنــا أكتــب هــذا التوضيــح صادفنــي كتــاب :املتبقــي مــن تــراث ابــن قبــة الــرازي ،أعــدَّ ه وحققــه الشــيخ حيــدر
ومثمــن جزاهــم اهلل
البيــايت وطبعــه مركــز إحيــاء الــراث التابــع للعتبــة العباســية املقدســة ،وهــو جهــد رائــع َّ

تعــا ٰىل خــر ًا عليــه حيــث مجعــوا املتناثــر مــن مصنفــات هــذه الشــخصية العظيمــة يف كتــاب واحــد.

 .2كامل الدين :ص 60و.94

 .3معجم رجال احلديث :ج ،12ص ،273رقم .7895

 .4املتبقي من تراث ابن قبة نق ً
ال عن مكتب (در فرايند تكامل) للسيد حسني املدريس.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

وهــو عــي بــن أمحــد بــن بشــار ،قــال الســيد اخلوئــي ݞ :لــه مقالــة يف إنــكار

265

 - 3ترمجة أيب جعفر ابن أيب غانم:

هــو أبــو حممــد عبــد اهلل بــن أيب غانــم القزوينــي ،ترجــم البنــه حممــد الشــيخ

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

النــازي يف مســتدركات علــم رجالــه ،وقــال عنــه :مل يذكــروه( ،)1ولعــل أوســع مــن
ريض الديــن حممــد بــن احلســن القزوينــي املعــروف
ترجــم لــه والبنــه وأبيــه هــو
ُّ

بـ(آقــا ريض) املتــويف ســنة (1096هـــ) يف كتابــه (ضيافــة اإلخــوان وهديــة اخلالن) يف
ـى الرتتيــب:
مواقــع ثالثــة نذكرهــا عـ ٰ

أ  -أبو غانم اخلادم القزويني):(2

من خدام موالنا أيب حممد احلسن بن عيل العسكري ݠ.

وهو والد عبد اهلل بن أيب غانم ،وجد حممد بن عبد اهلل اآليت ذكرمها يف حمله.

عىل اسمه.
وهو معروف هبذه الكنية ومل أطلع ٰ

ـى العطــار ݥ عــن أبيــه
ٰ
روى الشــيخ الصــدوق ...عــن أمحــد بــن حممــد بــن حييـ ٰ

عــن جعفــر بــن حممــد بــن مالــك عــن حممــد بــن أمحــد املدائنــي عــن أيب غانــم املذكور

قــال :ســمعت أبــا حممــد احلســن بــن عــي ݠ يقــول :يف ســنة مائتــن وســتني يفــرق

شــيعتي ...إلــخ احلديــث.

روى يف بــاب ميــاد القائــم ¨ مــن الكتــاب املذكــور عــن أيب غانــم هــذا
وأيضـ ًا ٰ

ـى بــن املتــوكل عــن عبــد اهلل بــن جعفــر احلمــري عــن حممــد
بقولــه :حممــد بــن موسـ ٰ
بــن أمحــد العلــوي عــن أيب غانــم اخلــادم القزوينــي قــال :ولــد أليب حممــد ݠ ولــد
فســاه حممــد ...إلــخ احلديــث.
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 .1مستدركات علم رجال احلديث :ج ،7ص ،164حتت الرقم .13666
 .2ضيافة اإلخوان وهدية اخلالن  -آقا ريض القزويني :ص.66

املكنى بأيب جعفر):(1
ب  -عبد اهلل بن أيب غانم
ٰ

ـرى ،وقــد كان  -بــادئ احلــال -
عبــد اهلل هــذا كان يف أوائــل زمــان الغيبــة الصغـ ٰ

متحــر ًا مــع مجاعــة يف أمــر الغيبــة ،إ ٰىل أن ورد عليهــم كتــاب مــن الناحيــة املقدســة

روى شــيخ الطائفــة ݥ يف كتــاب الغيبــة بقولــه:
بخطــه ݠ ،يظهــر ذلــك ممــا ٰ
أخربنــا مجاعــة عــن أيب حممــد التلعكــري عــن أمحــد بــن عــي الــرازي عــن احلســن

بــن حممــد القمــي ،قــال :حدثنــا حممــد بــن عــي بنــان الطلحــي األيب عــن عــي بــن
عبيــدة النيســابوري ،قــال :حدثنــي عــي بــن إبراهيــم الــرازي ،قــال :حدثني الشــيخ
املوثــوق بــه بمدينــة الســام ،قــال :تشــاجر ابــن أيب غانــم القزوينــي ومجاعــة مــن

ـى وال خلــف لــه ،ثــم
الشــيعة يف اخللــف ،فذكــر ابــن أيب غانــم أن أبــا حممــد ݠ مـ ٰ
أهنــم كتبــوا يف ذلــك كتابـ ًا وأنفــذوه إ ٰىل الناحيــة وأعلمــوه بــا تشــاجروا فيــه ،فــورد

ـى آبائــه).
ـى اهلل عليــه وآلــه وعـ ٰ
جــواب كتاهبــم بخطــه (صـ ٰ

«بســم اهلل الرمحــن الرحيــم عافانــا اهلل وإياكــم مــن الضــال والفتــن ،ووهــب

لنــا ولكــم روح اليقــن وأجارنــا وإياكــم مــن ســوء املنقلــب ،أنــه هنــي إ َّيل ارتيــاب
ذلــك لكــم ال لنــا وســاءنا فيكــم ال فينــا »...إلــخ التوقيــع.
ج  -حممد بن عبد اهلل بن أيب غانم القزويني):(2

روى عنــه يف بــاب مــا روي عــن عــي بــن
وهــذا مــن مشــايخ الصــدوق ݥ ٰ

حممــد العســكري مــن كتــاب كــال الديــن بقولــه :حدثنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن

أيب غانــم القزوينــي قــال :حدثنــا إبراهيــم بــن حممــد بــن فــارس ...إلــخ احلديــث.
عىل ابن أيب غانم.
وسيأيت يف ثنايا هذا البيان ترحم الشيخ ابن قبة ٰ

 .1املصدر السابق :ص.234
 .2املصدر السابق :ص.308
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قــال الشــيخ النجــايش( :)1نزيــل العســكرَّ ،
روى احلديــث ّإل شــاذ ًا ،لــه
قــل مــا ٰ
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عــى الواقفــة ،وكتــاب احلــروب ،وكتــاب التفضيــل ،وكتــاب عــدد
كتــاب الــرد
ٰ
عــى اإلســاعيلية.
األئمــة ݜ مــن حســاب اجلمــل ،وكتــاب الــرد
ٰ

ـرى منــه ،وقتلــه أصحــاب
وقــال عنــه العالمــة ( :)2غــال ملعــون ،فاســدٌ مذهبــه وبـ ٰ

أيب حممــد ݠ بالعســكر.
ومما ورد يف أحواله):(3

عــن إبراهيــم بــن داود اليعقــويب ،قــال :كتبــت إليــه (يعنــي أبــا احلســن ݠ)

أعلمــه أمــر فــارس بــن حاتــم ،فكتــب« :ال حتفلــن بــه ،وإن أتــاك فاســتخف بــه».
عيســى بــن عبيــد ،أن أبــا احلســن العســكري ݠ أمــر بقتــل
وعــن حممــد بــن
ٰ

فــارس بــن حاتــم وضمــن ملــن قتلــه اجلنــة ،فقتلــه جنيــد ،وكان فــارس فتانـ ًا ،يفتــن
النــاس ويدعوهــم إ ٰىل البدعــة ،فخــرج مــن أيب احلســن ݠ« :هــذا فــارس لعنــه اهلل

يعمــل مــن قبــي فتان ـ ًا داعي ـ ًا إ ٰىل البدعــة ،ودمــه هــدر لــكل مــن قتلــه ،فمــن هــذا

ـى اهلل اجلنــة».
الــذي يرحينــي منــه ويقتلــه ،وأنــا ضامــن لــه عـ ٰ

ـى ،قــال :قرأنــا يف كتــاب الدهقان وخــط الرجــل يف القزويني،
وعــن حممد بن عيسـ ٰ

وكان كتــب إليــه الدهقــان خيــره باضطــراب النــاس يف هــذا األمــر وأن املوادعــن قــد
أمســكوا عــن بعــض مــا كانــوا فيــه هلــذه العلــة مــن االختــاف ،فكتــبّ :
«كذبــوه
واهتكــوه أبعــده اهلل وأخــزاه ،كاذب يف مجيــع مــا يدّ عــي ويصــف ،ولكــن صونــوا

أنفســكم عــن اخلــوض والــكالم يف ذلــك وتوقــوا مشــاورته وال جتعلــوا لــه الســبيل
ـى اهلل مؤنتــه ومؤونــة مــن كان مثلــه».
إ ٰىل طلــب الــر ،كفـ ٰ

 .1رجال النجايش :ص ،310حتت الرقم .848
 .2خالصة األقوال :ص.387

 .3معجم رجال احلديث  -السيد اخلوئي ݞ :ج ،14ص ،258رقم.9311

ـى مجاعــة مــن مواليــك أمــر
وعــن ســهل بــن حممــد ،وقــد اشــتبه يــا ســيدي عـ ٰ

احلســن بــن حممــد بــن بابــا ،فــا الــذي تأمرنــا يــا ســيدي يف أمــره نتــواله أم نتــرأ
منــه أم نمســك عنــه فقــد كثــر القــول فيــه؟ فكتــب بخطــه وقرأتــه« :ملعــون هــو
ـى فــارس».
وفــارس ،تــرأوا منهــا لعنهــا اهلل وضاعــف ذلــك عـ ٰ
 - 5حممد بن اإلمام عيل اهلادي ݠ:
قال السيد حمسن األمني ݥ( :)1تويف يف حدود سنة (252هـ).
جليــل القــدر عظيــم الشــأن ،كانــت الشــيعة تظــن أنــه اإلمــام بعــد أبيــه ݠ،
ـى أخيــه أيب حممــد احلســن الزكــي ݠ ،وكان أبــوه خلفــه
فلــا تــويف نــص أبــوه عـ ٰ

باملدينــة طف ـ ً
ا ّملــا ُأيت بــه إ ٰىل العــراق ،ثــم قــدم عليــه يف ســامراء ثــم أراد الرجــوع
ـى تســعة فراســخ مــن ســامراء
إ ٰىل احلجــاز فلــا بلــغ القريــة التــي يقــال هلــا :بلــد عـ ٰ

مــرض وتــويف قريب ـ ًا منهــا ،ومشــهده هنــاك معــروف مــزور.

وأمره معروف مشهور ومما جاء فيه:

روى الشــيخ الصــدوق ݥ( )2بســنده عــن اإلمــام زيــن العابديــن ݠ يف
أٰ -

حديــث طويــل جــاء فيــه ...« :إن رســول اهلل ݕ قــال :إذا ولــد ابنــي جعفــر بــن

حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ݜ فســموه الصــادق ،فــإن

ـى اهلل وكذب ـ ًا
للخامــس مــن ولــده ولــد ًا اســمه جعفــر يدّ عــي اإلمامــة اجــرا ًء عـ ٰ
 .1أعيان الشيعة :ج ،14ص.291
 .2كامل الدين :ص.347
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عــى اهلل  ،واملدّ عــي مــا ليــس لــه
عليــه فهــو عنــد اهلل جعفــر الكــذاب املفــري ٰ

عــى أبيــه واحلاســد ألخيــه ،ذلــك الــذي يــروم كشــف ســر اهلل
بأهــل ،املخالــف ٰ
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عنــد غيبــة ويل اهلل .»...

ـى تفتيــش أمــر ويل
ثــم قــال« :كأين بجعفــر الكــذاب وقــد محــل طاغيــة زمانــه عـ ٰ

اهلل ،واملغيــب يف حفــظ اهلل والتوكيــل بحــرم أبيــه جهـ ً
ا منــه بوالدتــه ،وحرصـ ًا منــه

ـى يأخــذه بغــر حقــه».
ـى قتلــه إن ظفــر بــه وطمعـ ًا يف مرياثــه حتـ ٰ
عـ ٰ

()1
عــى دار اإلمــام ݠ ،وأنــه محــل إ ٰىل اخلليفــة
وممــا قــام بــه جعفــر أنــه غــار
ٰ

عرشيــن ألــف دينــار ألجــل أن جيعلــه يف مرتبــة اإلمــام احلســن ݠ ،فــر َّد عليــه
اخلليفــة( :اعلــم أن منزلــة أخيــك مل تكــن بنــا إنــا كانــت بــاهلل  ونحــن كنــا نجتهــد

ـى ّإل أن يزيــده كل يــوم رفعــة.)2()...
يف حــط منزلتــه والوضــع منــه ،وكان اهلل  يأبـ ٰ
وروى( )3أيضـ ًا عــن ســعد بــن عبــد اهلل يف حديــث طويــل جــاء فيــه ...( :إن جعفر ًا
ٰ

معلــن بالفســق ،ماجــن ،رشيــب للخمــور ،وأقــل مــن رأيتــه مــن الرجــال وأهتكهــم

لسرته.)...

وتأسســت بســبب هــذا
ـى اإلمامــة بعــد اإلمــام العســكري ݠّ ،
إن جعفــر ًا ا ّدعـ ٰ

ـرى مــن أخيــه احلســن ݟ
اال ّدعــاء فرقــة تدّ عــي إمامــة جعفــر تــارة مــن أبيــه وأخـ ٰ

وثالثــة مــن أخيــه حممــد املعــروف بســبع الدجيــل( ،)4وســتأيت اإلشــارة إ ٰىل هــذا مــن

ـى ابــن بشــار.
قبــل الشــيخ ابــن قبــة يف معــرض ر ّده عـ ٰ

وأمر جعفر وادعاءاته مشهورة معروفة ،فال نطيل فيها.

 .1املصدر السابق :ص.459
 .2املصدر السابق :ص.507
 .3املصدر السابق :ص.68

 .4فرق الشيعة :ص97؛ والفصول املختارة :ص.318

عىل ابن بشار:
املحور الثاين :إجابات ابن قبة ݥ ٰ
املتن:

قال الشيخ الصدوق ݥ يف كامل الدين( :)1اعرتاضات البن بشار:

وقــد تكلــم علينــا أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن بشــار( )2يف الغيبــة( .)3وأجابــه

()4

أبــو جعفــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن قبــة الــرازي( .)5وكان مــن كالم عــي بــن أمحــد
بن بشار علينا( )6يف ذلك( )7أن قال يف كتابه( )8أقول:

إن كل املبطلــن أغنيــاء عــن تشــبيه إنيــة( )9مــن يدْ عــون لــه وبــه يتمســكون ،وعليــه

يعكفون ،ويعطفون( )10لوجود أعياهنم وثبات إنياهتم.
توضيح ما قاله ابن بشار:

ـوى باطلــة ينطلــق مــن دعــواه يف الباطــل بعــد الفــراغ
إن كل صاحــب مقولــة ودعـ ٰ

عــن وجــود مــن يدعــي لــه مقــام اإلمامــة ،فادعــاء اإلمامــة فــرع وجــود شــخص
ـى
متشــخص وثابــت يف اخلــارج ثــم يدعــي لــه أصحــاب هــذه الدعـ ٰ
ـوى أنــه إمــام حتـ ٰ
يصــح التمســك بــه والعكــوف عليــه ،فــكل املبطلــن ينطلقــون مــن ادعاءاهتــم بعــد

 .1كامل الدين :ص ،79صححه وعلق عليه عيل أكرب الغفاري.
 .2تقدمت ترمجته.

 .3غيبة اإلمام املهدي احلجة بن احلسن ¨ ،يف املحور األول الرقم .2
 .4من هنا جاءت تسمية هذه الرسالة.

 .5تقدمت ترمجته يف املحور األول يف الرقم .1

عىل إمامة اإلمام احلجة بن احلسن ¨.
عىل الطائفة اإلمامية االثنا عرشية التي ثبتت ٰ
ٰ .6
 .7يف الغيبة اإلمام املهدي ¨.

عىل كتاب ابن بشار ،ولعل املقصود به الرسالة التي تضمنها رد ابن قبة ولعله كان موجود ًا وانقرض.
 .8مل نعثر ٰ
 .9إنية  -وجود.

 .10قال يف مقاييس اللغة :ج ،4ص :351العطف  -االنحناء واالنثناء ،الرجل يعطف الوسادة يثنيها.
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ثم قال:

وهــؤالء (يعنــي أصحابنــا) فقــراء إ ٰىل مــا قــد غنــي( )1عنــه كل مبطــل ســلف( )2مــن

تثبيــت( )3إنيــة مــن يدعــون لــه وجــوب الطاعــة ،فقــد افتقــروا إ ٰىل مــا قــد غنــي عنــه
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ســائر املبطلــن .واختلفــوا بخاصــة( )4ازدادوا هبــا بطالن ـ ًا وانحطــوا هبــا عــن ســائر
املبطلــن.

ألن الزيــادة مــن الباطــل حتــط( )5والزيــادة مــن اخلــر تعلــو ،واحلمــد هلل رب

العاملني.

توضيح ما قاله ابن بشار:

إن هــؤالء  -ويقصــد هبــم الشــيعة القائلــن بإمامــة ابــن احلســن ݠ  ،-حيتاجــون

أوالً إ ٰىل إثبــات وجــود مــن يدّ عــون لــه اإلمامــة ،ليســتغنوا بوجــوده عــن ســؤال

ـتغنى األدعيــاء واملبطلــون اآلخــرون بوجــود
خصومهــم عــن أصــل وجــوده ،كــا اسـ ٰ
مــن يدعــون هلــم املقامــات اخلاصــة ،فــإن كل مبطــل تقــدم وســمعنا بــه أو شــاهدناه
ال حيتــاج إ ٰىل إثبــات وجــود مــن يدّ عــي أنــه واجــب الطاعــة واالنقيــاد.
فالقائلون بابن احلسن ݠ بحاجة إ ٰىل إثبات وجوده.

ّإل أهنــم انفــردوا عــن مجيــع أهــل الباطــل حيــث احتاجــوا إ ٰىل إثبــات وجــوده

وانحطــوا هبــذا األمــر عــن ســائر املبطلــن ،والزيــادة مــن الباطــل حتــط ومــن اخلــر

تعلــو.

ـى) :الغــن والنــون واحلــرف املعتــل أصــان صحيحــان أحدمهــا
 .1قــال يف مقاييــس اللغــة :ج ،4ص( :397غنـ ٰ
ـى الكفايــة واآلخــر صــون ...يقــال ال يغنــي فــان عــن فــان أي ال يكفــي كفايتــه.
يــدل عـ ٰ

عىل تقدم وسبق ،من ذلك السلف الذين مضوا.
 .2قال يف مقاييس اللغة :ج ،3ص :95السني والالم والفاء أصل يدل ٰ
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عىل اليشء.
 .3قال يف مقاييس اللغة :ج ،1ص :401التثبيتة الدوام ٰ

 .4قال يف العني :ج ،4ص :134باب اخلاء والصاد ...واخلاصة الذي اختصصته لنفسك.

 .5قــال يف العــن :ج ،3ص :18احلــط احلــدر مــن العلــو؛ وقــال يف لســان العــرب :ج ،7ص :272احلــط والوضــع،
واحلطيــط الصغــر.

ثم قال:

ـى اإلنصــاف( )1منــا وإن كان ذلــك غــر واجــب
وأقــول قــوالً تعلــم فيــه الزيــادة عـ ٰ

()2
ـى لــه بمحــق ،وأن كل ســائل
علينــا .أقــول :إنــه معلــوم أنــه ليــس كل مــد ٍع ومدعـ ٰ

ملــد ٍع تصحيــح دعــواه بمنصــف .وهــؤالء القــوم( )3ادعــوا أن مــن صــح عندهــم

ـى النــاس االنقيــاد والتســليم( ،)4وقــد قدَّ منــا أنــه ليــس كل مــدع
أمــره وجــب لــه عـ ٰ
عــى
ومدعــى لــه بواجــب التســليم ،ونحــن نســ ِّلم هلــؤالء القــوم
ٰ
ٰ
الدعــوى ونقــر ٰ
()5
ـى
أنفســنا باإلبطــال  -وإن كان ذلــك يف غايــة املحــال  -بعــد أن يوجدونــا إنيــة املدعـ ٰ

ـوى ،فــإن كان معلومـ ًا أن يف هــذا أكثــر مــن اإلنصــاف،
لــه ،وال نســأهلم تثبيــت الدعـ ٰ
فقــد وفينــا بــا قلنــا.
توضيح ما قال:

ومدعــى لــه حمقــ ًا ،فــإن كل مــدع البــد مــن
بــن أنــه ليــس كل مــدع
ٰ
بعــد أن َّ

ـى حقانيــة دعــواه ،كــا وأنــه ليــس كل شــخص يســأل املدعــي أو
إقامــة احلجــة عـ ٰ

ـوى ،مــع ذلــك فــإن ابــن بشــار يريــد أن يســأل مــن
أتباعــه فإنــه يســتبطن صحــة الدعـ ٰ
إثباتكــم ألصــل وجــوده ،فــإن متكنتــم مــن إثبــات وجــوده فنحــن نس ـ ِّلم لكــم مــا

تقولونــه مــن إمامتــه.

 .1قال يف لسان العرب :ج ،9ص :331أنصف النهار أي انتصف وكل يشء بلغ نصف غريه فقد نصفه.
 .2قال يف تاج العروس :ج ،11ص :452منسوب إ ٰىل املدعة ...كأنه فارغ مما يدعيه ،خال منه.
 .3يقصد بالقوم :الذين يعتقدون بإمامة احلجة بن احلسن ݟ.

 .4قال يف لسان العرب :ج ،12ص295؛ التسليم بذل الرضا باحلكم.
 .5أي نطلب فقط إثبات وجود احلجة بن احلسن ¨.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

صــح عندهــم أمــر احلجــة ¨ ويقــول هلــم :عليكــم إثبــات أصــل وجــوده ،فيكفينــا
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قال:

فــإن قــدروا عليــه فقــد أبطلــوا ،وإن عجــزوا( )1عنــه فقــد وضــح مــا قلنــاه مــن

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

ـى عجــز كل مبطــل عــن تثبيــت دعــواه.
زيــادة عجزهــم عــن تثبيــت مــا يدعــون عـ ٰ
()2
ـى
وأهنــم خمتصــون مــن كل نــوع مــن الباطــل بخاصــة يــزدادون هبــا انحطاط ـ ًا عـ ٰ
ـى تثبيــت دعــواه إنيــة مــن يدّ عــون لــه،
املبطلــن أمجعــن لقــدرة كل مبطــل ســلف عـ ٰ

وعجــز هــؤالء عــا قــدر عليــه كل مبطــل ّإل مــا يرجعــون إليــه مــن قوهلــم( :إنــه

البــد ممــن جتــب بــه حجــة اهلل  )3()وأجــل ،البــد مــن وجــوده ،فضـ ً
ا عــن كونــه(.)4
الدعوى.
فأوجدونا اإلنية من دون إجياد
ٰ

توضيح ما قال:

ـى تعيــن وجــوده واالســتدالل عليــه،
إن القائلــن بابــن احلســن ¨ إن قــدروا عـ ٰ

فقــد أبطلــوا مــا يعتقدونــه فيــه مــن الغيبــة ،وإن عجــزوا وضعفــوا عــن هــذا الطلــب

فــإن احلجــة ســتكون البــن بشــار بعــد أن كان أكثــر إنصافـ ًا مــع القائلــن بابــن احلســن ¨،
ـى
ثــم كــرر ابــن بشــار مــا قالــه مــن كــون القائلــن بابــن احلســن ¨ يــزدادون عـ ٰ
عــى ســائر املبطلــن،
مجيــع املبطلــن بــا جيعلهــم ينحــدرون ويــزدادون انحطاطــ ًا ٰ

ألهنــم عاجــزون عــن إثبــات وجــود ابــن احلســن ¨ العتقادهــم بغيبتــه.

ثــم قــال :أوجــدوا لنــا هــذا احلجــة ،نكتفــي منكــم بأصــل إجيــاده دون عنــاء

إثبــات إمامتــه.

 .1قــال يف العــن :ج ،1ص :215أعجــزين فــان إذا عجــزت عــن طلبــه وإدراكــه ،وعجــز يعجــز عجــز ًا فهــو عاجــز
ضعيف .
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معنى احلط واالنحطاط هو االنحدار.
 .2تقدم أن ٰ

 .3يريــد هبــا كان الناقصــة إذ قــال قبلهــا البــد مــن وجــوده أي أصــل وجــود ابــن احلســن ¨ ،ثــم قــال فضـ ً
ا عــن
كونــه ،أي عــن كونــه إمامـ ًا وحجــة هلل تعــا ٰىل.

 .4أي البد من وجود إما ٍم قائم من أهل البيت ݜ جتب به حجة ،وسيأيت بيانه يف رد الشيخ ابن قبة ݥ عليه.

قال:

ولقــد خــرت عــن أيب جعفــر بــن أيب غانــم( )1أنــه قــال لبعــض مــن ســأله فقــال:

ـاج الذيــن كنــت تقــول ويقولــون :إنــه البــد مــن شــخص قائــم مــن أهــل هــذا
بــم حتـ ّ
البيــت؟ قــال لــه :أقــول هلــم :هــذا جعفــر .فيــا عجب ـ ًا أخيصــم النــاس بمــن ليــس
بمخصــوم.

توضيح ما قال:

بعــد إنــكارك  -يــا بــن أيب غانــم  -البــن احلســن ݠ ،وأنــت ســابق ًا ممــن يقــول

ـرى إمامــة احلســن بــن عــي ݠ وآبائــه،
بالبديــة وجــود قائــم يف كل زمــان ،وكنــت تـ ٰ

فمــن هــو القائــم اآلن؟

أقــول هلــم  -أي ابــن أيب غانــم  -اإلمــام اآلن بعــد احلســن بــن عــي ݠ هــو

جعفــر(.)2

ثــم يقــول ابــن بشــار :فيــا عجبـ ًا أخيصــم النــاس بمــن هــو ليــس بمخصــوم؟ أي

ملــاذا يتنــازع النــاس يف األمــر الواضــح الــذي ينبغــي أن ال يقــع فيــه خصــام ،فجعفــر
فالعجــب مــن النــاس أن ينكــروا جعفــر ًا مــع أنــه ال نــزاع يف وجــوده وإنيتــه ،وأنــه

ابــن اإلمــام اهلــادي ݠ فهــو املصــداق الوحيــد لإلمامــة.

عىل زعمه  -يف جعفر ووجوده وإمامته.
فهو يتعجب ممن يشك ويرتدد ٰ -

 .1تقدمــت ترمجتــه يف املحــور األول ،ولعــل هــذا القــول منــه أوائــل الغيبــة ،فــإن بعض ـ ًا ممــن وقعــت هبــم احلــرة

عنــد الغيبــة ذهبــوا صــوب جعفــرّ ،إل أهنــم رجعــوا عــا هــم عليــه بعــد تكشــف األمــر وبيــان وجــه احلــق.

 .2وهــذا قــول الفرقــة التــي قالــت بإمامــة جعفــر بعــد شــهادة اإلمــام العســكري ݠ راجــع الفصــول املختــارة
ص ،317قــال الشــيخ أيــده اهلل ...( :وقــال نفــر مــن اجلامعــة شــذوا أيض ـ ًا عــن األصــل أن اإلمــام ...أخــوه
جعفــر بــن عــي وزعمــوا أن أبــاه  -اهلــادي ݠ  -نــص عليــه بعــد مــي حممــد وأنــه القائــم بعــده).

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

موجــود ،وهــو الوحيــد مــن أبنــاء اإلمــام اهلــادي ݠ موجــود ،فاإلمامــة فيــه.
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قال:

وقد كان شيخ يف هذه الناحية ݥ يقول :وسمت هؤالء( )1بالالبدية(.)2

أي إنــه ال مرجــع هلــم ،وال معتمــد ّإل إ ٰىل أنــه البــد أن يكــون هــذا الــذي ليــس

()3

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

يف الكائنات ،فوسمهم( )4من أجل ذلك.

ونحــن( )5نســميهم هبــا أي إهنــم دون كل مــن لــه ُبــدٌ ( )6يعكــف عليــه ،إذ كان أهــل

ـى موجــود وإن كان باط ـاً ،وهــم قــد
األصنــام التــي أحدهــا ،ال ُبــد ،قــد عكفــوا عـ ٰ

تعلقــوا بعــد ٍم ليـ ٍ
ـس ،وباطــل حمــض ،وهــم الالبديــة حقـ ًا ،أي البــد( )7هلــم يعكفــون
عليــه ،إذ كان كل مطــاع معبــود ًا .وقــد وضــح مــا قلنــا مــن اختصاصهــم مــن كل
نــوع الباطــل بخاصــة يــزدادون هبــا انحطاط ـ ًا .واحلمــد هلل.

توضيح ما قال:

القائلــون بإمامــة احلجــة بــن احلســن بعــد العســكري ݟ يف نظــر ابــن بشــار

والشــيخ الــذي استشــهد بــه هــم عبــدة أصنــام ،بــل دوهنــم ألن عبــدة األصنــام قــد

ـى باطــل ولكنــه موجــود ،أ ّمــا مــن يعتقــد إمامــة ابــن احلســن ¨ فعكفــوا
عكفــوا عـ ٰ

ـى مــن ليــس بموجــود وألهنــم يطيعــون مــن يعتقــدون بإمامتــه فهــم يعبدونــه،
عـ ٰ

فهــم الالبديــة وعبــدة األصنــام حق ـ ًا.

 .1القائلون بأن اإلمام هو ابن احلسن ¨.

 .2أي البديــة أن يعتقــدوا بابــن احلســن ¨ إمام ـ ًا مــع أنــه ليــس بموجــود وظاهــر ،فمــن أجــل هــذا وصفهــم
بالالبديــة.

 .3ليس التامة هي التي تنفي الوجود عن اليشء.
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 .4قال يف معجم مقاييس اللغة :ج ،6ص :110وسمت اليشء وس ًام أثرت فيه بسمة.
يرى األمر يف جعفر.
 .5أي ابن بشار ،ومن ٰ

 .6قال يف القاموس املحيط ،ج ،1ص :276البد بالضم :الصنم واجلمع أبداد.
 .7أي هلم صنم يعكفون عليه ويعبدونه.

قال:

ختتــم اآلن هــذا الكتــاب( )1بــأن نقــول :إنــا نناظــر ونخاطــب مــن قــد ســبق منــه

()2
ـى أنــه البــد مــن إمــام قائــم مــن أهــل هــذا البيــت( ،)3جتــب به حجــة اهلل،
اإلمجــاع عـ ٰ

ـى ذلــك فقــد خــرج مــن
و ُيســدّ بــه فقــر اخللــق وفاقتهــم ،ومــن مل جيتمــع معنــا عـ ٰ

النظــر يف كتابنــا ،فض ـ ً
ا مــن مطالبتنــا بــه.

ـى هــذا األصــل( )4مــن الــذي قدّ منــا يف هــذا
ونقــول لــكل مــن اجتمــع معنــا عـ ٰ

ـى أنــه ال خيلــو أحــد مــن بيــوت هــذه الــدار(،)5
املوضــع :كنــا وإياكــم قــد أمجعنــا عـ ٰ
مــن رساج زاهــر ،فدخلنــا الــدار فلــم نجــد فيهــا ّإل بيتــ ًا واحــد ًا( ،)6فقــد وجــب

وصــح يف ذلــك البيــت رساجــ ًا .واحلمــد هلل رب العاملــن.
توضيح ما قال:

عــى البديــة وجــود إمــام مــن بيــت اإلمــام
إننــا نخاطــب مــن أمجعــوا معنــا
ٰ

اهلــادي بعــد وفــاة العســكري ݟ جتــب بــه حجــة اهلل ويســد بــه فقــر اخللــق إ ٰىل
اإلمــام ،ومــن مل يقــل هبــذا اإلمجــاع فهــو خــارج عــن خطــاب هــذا الكتــاب.
البــد أن يكــون اإلمــام بعــد مــي العســكري ݠ منهــا ،مل نجــد فيهــا ّإل رساج ـ ًا
واحــد ًا وهــو جعفــر ،ومل نجــد غــره .فيكــون هــو اإلمــام بعــد العســكري ݠ

بمقتــى األصــل الــذي اتفقنــا عليــه.
ٰ

 .1وهو كتاب ابن بشار الذي رده الشيخ أبو جعفر ابن قبة ݥ ،وهو حمل كالمنا.
عىل إمامة اإلمام احلسن العسكري ݠ.
 .2وهو اإلمجاع ٰ
 .3بيت اإلمام اهلادي ݠ.

 .4رضورة وجود إمام من هذا البيت  -بيت اإلمام اهلادي العسكري ݠ.
 .5دار اإلمام اهلادي ݠ.

 .6وهو بيت جعفر بن اإلمام اهلادي ݠ حيث إنه الوحيد املوجود واملشاهد ،حسب دعواه.
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ـى هــذا اإلمجــاع ،فــإذا دخلنــا دار اإلمامــن اهلــادي والعســكري ݟ التــي
وعـ ٰ
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قال الشيخ الصدوق ݥ) (1فأجابه أبو جعفر حممد بن عبد الرمحن ابن قبة ݔ بأن قال:

()3
()2
ـى اخلصــوم
إنــا نقــول وبــاهلل التوفيــق :ليــس اإلرساف يف االدعــاء ،والتقــول عـ ٰ

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

ممــا تثبــت هبــا حجــة ،ولــو كان ذلــك كذلــك الرتفــع احلجــاج بــن املختلفــن،
ـى
ـى إضافــة مــا خيطــر ببالــه مــن ســوء القــول إ ٰىل خمالفــه ،وعـ ٰ
واعتمــد كل واحــد عـ ٰ

ووضــع النظــر ،واإلنصــاف أو ٰىل مــا ُيعامــل بــه أهــل الديــن،
حــد هــذا ُبنــي احلجــاج ُ

وليــس قــول أيب احلســن« :ليــس لنــا ملجــأ نرجــع إليــه ،وال قيــم( )4نعطــف عليــه ،وال

ـوى إذا
ســند نتمســك بقولــه» ،حجــة ،ألن دعــواه( )5هذه جمردة مــن الربهــان( ،)6والدعـ ٰ
انفــردت عــن الربهــان كانــت غــر مقبولــة عنــد ذوي العقــول واأللبــاب.
توضيح ما قاله ابن قبة ݥ:

عــى اخلصــوم ليــس مــن احلجــج يف بــاب الربهــان ،إذ لــو كانــت
اال ِّدعــاء
ٰ

ـوى ،ولصــح أن يقــول
املدعيــات تصــح بســوء القــول يف اخلصــم لصحــت كل دعـ ٰ

كل شــخص يف خصمــه مــا شــاء ،مــع أن بــاب املناظــرة لــه قواعــد ثابتــة وموازيــن
معروفــة ،واإلنصــاف  -إن كان  -فأهــل الديــن أو ٰىل بــه ،وليــس قــول ابــن بشــار

ـى
بعــدم وجــود القيــم واإلمــام الــذي نرجــع إليــه هــو قــول مســتدل ومربهــن عـ ٰ
والدعــوى ال قيمــة هلــا مــا مل تقــرن بالدليــل.
دعــوى،
صحتــه بــل هــو جمــرد
ٰ
ٰ

 .1كامل الدين :ص.81

 .2قال يف الفروق اللغوية ،ص :222اإلرساف جماوزة احلد يف اليشء.
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التقول كثرة الكالم.
 .3قال يف لسان العرب :ج ،11صّ ،573

 .4قال يف العني :ج ،5ص :232قيم القوم ،من يسوس أمرهم ويقومهم.
 .5قال يف لسان العرب ،ج ،5ص :261ادعيت اليشء زعمته يل.

املعنى وإفساد نقيضه.
 .6قال يف الفروق اللغوية ،ص :108الربهان إظهار صحة
ٰ

قال ابن قبة ݥ:

ـى ،لنــا  -واحلمــد هلل  -مــن نرجــع إليــه ،ونقــف
ولســنا نعجــز عــن أن نقــول :بـ ٰ

عنــد أمــره ،ومــن كان ثبتــت حجتــه وظهــرت( )1أدلتــه.
فإن قلت :فأين ذلك؟ دلونا( )2عليه.

قلنــا :كيــف حتبــون أن ندلكــم عليــه؟ أتســألوننا أن نأمــره أن يركــب( )3ويصــر

()4

إليكم ويعرض( )5نفسه عليكم؟

ِ
()6
ـم بذلــك أهل الــرق والغرب؟
أو تســألونا أن نبنــي لــه دار ًا ونحولــه إليهــا ونُعلـ َ

فــإن رمتــم( )7ذلــك فلســنا نقــدر عليــه وال ذلــك بواجــب( )8عليه.
توضيح ما قاله ابن قبة ݥ:

نعــم لنــا وهلل احلمــد احلجــة بــن احلســن ¨ وهــو الــذي نرجــع إليــه ونأخــذ

أوامــره ونلتــزم حدودهــا ،وإمامتــه علينــا ثابتــة ظاهــرة.

عــى مــكان وجــوده ،فإنــه
وإن كنتــم تريــدون منــا أن نريكــم احلجــة وندلكــم ٰ

 ملــكان غيبتــه  -ال نقــدر أن نطلــب منــه أن يذهــب إليكــم ،أو أن يكــون يف بيــتهــذا الــذي تطلبونــه منــا بعــد ثبــوت أدلــة حجيتــه وظهورهــا ليــس بواجــب عليه،

وليــس فينــا مــن يأمــره ،وإنــا نحــن مأمــورون بالوقــوف عنــد طاعتــه وأوامره.
 .1قال يف العني ،ج ،4ص :37الظهور :بدو اليشء اخلفي ،أظهرنا عليه أي اطلعنا.

عىل مقاربة اليشء ومداناته.
 .2قال يف معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص :293أصله يدل ٰ

 .3قال يف العني ،ج ،5ص :363ركاب السفينة الذين يركبوهنا ... ،والركوب اسم ما يركب.

 .4يصري قال يف لسان العرب ،ج ،8ص :477صار األمر إ ٰىل كذا يصري صري ًا ،واملصري املوضع الذي تصري إليه املياه.
عيل ألنظر ما حاهلم ومن غاب منهم.
 .5قال يف العني ،ج ،1ص :271عرضت اجلند عرض العني أي أمررهتم ّ

 .6قال يف معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص :121حترك يف دور ،وأحولت أنا باملكان أي أقمت به حوالً.
 .7قال يف العني ،ج ،8ص :291الروم طلب اليشء ،رام يروم روم ًا ومرام ًا ،طلب.

 .8قال يف الصحاح ،ج ،1ص :232وجب اليشء أي لزم ،جيب وجوب ًا أوجبه اهلل أي استحقه.
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معلــوم ونخربكــم بــه لتأتــوا إليــه.
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قال ݥ:

فإن قلتم :من أي وجه( )1تلزمنا حجته وجتب علينا طاعته()2؟
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نقــر أنــه البــد مــن رجــل مــن ولــد أيب احلســن عــي بــن حممــد
قلنــا :إنــا ُّ

ـى نضطركــم( )3إليــه إن
ـى ذلــك حتـ ٰ
العســكري ݠ ،جتــب بــه حجــة هلل دللناكــم عـ ٰ
أنصفتــم مــن أنفســكم.

وأول مــا جيــب علينــا وعليكــم أن ال نتجــاوز مــا قــد ريض بــه أهــل النظــر(،)4

واســتعملوه ،ورأوا أن مــن حــاد( )5عــن ذلــك فقــد تــرك ســبيل العلــاء وهــو إنــا ال
نتكلــم يف فــر ٍع( )6مل يثبــت أصلــه(.)7

توضيح ما قال ݥ:

أ ّمــا لــزوم طاعــة ابــن احلســن ݠ فهــي مــن جهــة أننــا وأنكــم نُقـ ّـر أنــه البــد مــن

ـى النــاس ،وهــذه اجلهــة حمــل وفاق
رجــل مــن ولــد أيب احلســن ݠ حجتــه واجبــة عـ ٰ
وإمجــاع بيننــا وبينكــم ،وتقــدم يف كالم ابــن بشــار ،وهــذا ممــا ال ينبغــي جتــاوزه ،فقــد

ريض هبــذا الــكالم أهــل النظــر والبحــث مــن العلــاء التابعــن هلــذا البيــت ،وقالــوا:
إن مــن تــرك هــذا االتفــاق فهــو خــارج عــن الطائفــة ،وهــذا هــو األصــل الــذي البــد

أن نســر عليــه يف كالمنــا معكــم.

عــى مقابلــة لــيء،
 .1قــال يف معجــم مقاييــس اللغــة ،ج ،6ص :88الــواو واجليــم واهلــاء أصــل واحــد يــدل
ٰ
والوجــه مســتقبل لــكل يشء.

 .2قال يف العني ،ج ،1ص :209الطاعة اسم ملا يكون مصدره اإلطاعة وهو االنقياد.

 .3قال يف لسان العرب ،ج ،4ص :483االضطرار االحتياج إ ٰىل اليشء ،وقد اضطر إ ٰىل اليشء أي ُأجلئ إليه.
 .4قال يف لسان العرب ،ج ،14ص :217إذا قلت نظرت يف األمر :تفكر ًا فيه وتدبر ًا.
 .5قال يف معجم مقاييس اللغة ،ج ،4ص :135يقال عَنِدَ فالن عن األمر إذا حاد عنه.

 .6قــال يف لســان العــرب ،ج ،11ص :16األصــل :أســفل كل يشء ومجعــه أصــول ،اســتأصلت هــذه الشــجرة أي
ثبــت أصلهــا.

أعىل اليشء ومجعه فروع.
 .7قال يف العني ،ج ،2ص :126الفرع هو ٰ

قال ݥ:

وهــذا الرجــل الــذي جتحــدون( )1وجــوده فإنــا يثبــت لــه احلــق بعــد أبيــه وأنتــم

ـى لــرك النظــر يف حــق أبيــه واالشــتغال
قــوم ال ختالفونــا يف وجــود أبيــه ،فــا معنـ ٰ

()2

بالنظــر معكــم يف وجــوده ،فإنــه إذا ثبــت احلــق ألبيــه ،فهــذا ثابــت رضورة( )3عنــد
ذلــك بإقراركــم ،وإن بطــل أن يكــون احلــق ألبيــه فقــد آل( )4األمــر إ ٰىل ما تقولــون وقد
أبطلنــا ،وهيهــات( )5لــن يــزداد احلــق ّإل قــوة وال الباطــل ّإل وهن ـ ًا ،وإن زخرفــه

()6

املبطلون.

توضيح ما قال ݥ:

وهــذا الرجــل وهــو ابــن احلســن ݠ الــذي جحدتــم وجــوده فاحلــق ثابــت لــه

ـى أن نــرك
بعــد أبيــه ونحــن وأنتــم ال نختلــف يف وجــود أبيــه ݠ وإمامتــه ،فــا معنـ ٰ

ـى أبيــه وأصــل
البحــث واملحاججــة يف أبيــه وننظــر معكــم يف وجــوده فهــو فــرع عـ ٰ
إمامتــه منــه ،فــإذا ثبــت احلــق ألبيــه  -وحســب الفــرض هــو ثابــت  -فثبــوت اإلمامة

البــن احلســن ݠ يكــون مــن الــرورات.

عــن ابــن بشــار  -فقــد صــار األمــر إ ٰىل مــا تقولــون وتعتقــدون يف إمامــة جعفــر بــن
عــى احلــق وإن تزخــرف
اإلمــام اهلــادي ݠ ،ولكــن هيهــات أن يغلــب الباطــل
ٰ

بزخــارف املبطلــن.

 .1قال يف العني ،ج ،3ص :72اجلحود ضد اإلقرار.

ـى خــاف الفــراغ
 .2قــال يف معجــم مقاييــس اللغــة ،ج ،3ص :195الشــن والغــن والــام أصــل واحــد يــدل عـ ٰ
تقــول :شــغلت عنــك بكــذا.

 .3قال يف لسان العرب ،ج ،4ص :483الرضورة كالرضة ،واالضطرار االحتياج إ ٰىل اليشء وقد اضطره إليه أمر.

 .4قال يف جممع البحرين ،ج ،1ص :134آل أصله أهل ،قوهلم آلت املرضبة إ ٰىل النفس ،أي رجعت.
يرجى.
بمعنى البعد واليشء الذي ال
 .5قال يف العني ،ج ،4ص:107
ٰ
ٰ

 .6قال يف الصحاح ،ج ،4ص :1369الزخرف الذهب ،ثم يشبه به كل مموه مزور.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

أ ّمــا إذا بطــل عندكــم احلــق يف أبيــه  -وهــو خــاف الــرورات واإلمجــاع املتقــدم
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قال ݥ:

()1
ـى أنــه البــد مــن رجــل
ـى صحــة أمــر أبيــه إ ّنــا وإياكــم جممعــون عـ ٰ
والدليــل عـ ٰ

مــن ولــد أيب احلســن تثبــت بــه حجــة اهلل وينقطــع بــه عــذر( )2اخللــق وأن ذلــك الرجل

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

ـأى( )4عنــه مــن أهــل اإلســام كــا تلــزم مــن شــاهده( )5وعاينــه،
تلــزم( )3حجتــه مــن نـ ٰ
ونحــن وأكثــر اخللــق ممــن قــد لزمتنــا احلجــة مــن غــر مشــاهدة فننظــر يف الوجــه

الــذي لزمتنــا منــه احلجــة مــا هــي؟

ثــم ننظــر مــن أو ٰىل مــن الرجلــن اللذيــن ال عقــب( )6أليب احلســن غريمهــا ،فأهيــا

كان أو ٰىل فهو احلجة واإلمام وال حاجة بنا إ ٰىل التطويل.
توضيح ما قال ݥ:

ـى صحــة إمامــة والــد احلجــة هــو اإلمجــاع مــن قبــل مجاعــة ابــن
إن الدليــل عـ ٰ

ـى أن احلجــة بعــد اإلمــام اهلــادي ݠ هــو
بشــار ومجيــع الطائفــة ،فالــكل متفــق عـ ٰ

ولــده احلســن العســكري ݠ الــذي بــه ينقطــع عــذر اخللــق وأن إمامتــه وحجيتــه

ـى احلــارض الــذي عاينه وشــاهده،
ـى مــن كان نائيـ ًا وبعيــد ًا كــا هــي حجة عـ ٰ
الزمــة عـ ٰ

وأكثــر النــاس ممــن لزمتهــم إمامــة اإلمــام اهلــادي ݠ ومــن بعــده ولــده احلســن ݠ
مل يشــاهدوه.

والبــد هنــا مــن النظــر يف الدليــل الــذي بــه ثبتــت إمامــة اهلــادي ݠ لنالحــظ

بعدهــا مــن هــو مــن الرجلــن الذيــن خلفهــا وال عقــب لــه بعــد وفاتــه غريمهــا
ومهــا جعفــر وأبــو حممــد احلســن ،فأهيــا كان أو ٰىل بــه فهــو احلجــة واإلمــام بعــده بــا
حاجــة إ ٰىل التطويــل.

 .1قال يف الصحاح ،ج ،3ص :1200اجلميع ضد املتفرقة ،يقال جاءوا مجيع ًا أي كلهم.
بمعنى أعذر :أي صار ذا عذر.
 .2قال يف الصحاح ،ج ،2ص :738واعتذر
ٰ
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عىل مصاحبة اليشء باليشء دائ ًام.
 .3قال يف معجم مقاييس اللغة ،ج ،5ص :245أصل واحد صحيح يدل ٰ
 .4قال يف معجم مقاييس اللغة ،ج ،5ص :377النأي البعد.

 .5قال يف الصحاح ،ج ،2ص :494املشاهدة املعاينة ،قوم شهود أي حضور.
 .6قال يف الصحاح ،ج ،1ص :185عقب فالن مكان أبيه عاقبة ،أي خلفه.

قال ݥ:

ـأى عــن الرســل واألئمــة ݜ ،فــإذا
ثــم نظرنــا مــن أي وجــه تلــزم احلجــة َمــن نـ ٰ

ذلــك باألخبــار التي توجــب احلجة وتــزول( )1عن ناقليهــا( )2هتمــة( )3التواطــؤ( )4عليها،
ـى خترصهــا( )5ووضعهــا .ثــم فحصنــا( )6عــن احلــال ،فوجدنــا فريقــن
واإلمجــاع عـ ٰ

()7

ـى احلســن ݠ وأشــار إليــه ،ويــروون
ناقلــن يزعــم( )8أحدمهــا أن املــايض( )9نـ َّ
ـص عـ ٰ
مــع الوصيــة ومــا لــه مــن خاصــة الكــر أدلــة يذكروهنــا وعل ـ ًا يثبتونــه .ووجدنــا
الفريــق اآلخــر يــروون مثــل ذلــك جلعفــر ال يقــول غــر هــذا.
توضيح ما قال ݥ:

ـع حــال مــن مل يشــاهدوا احلجــج الســابقني ݜ ،لننظــر مــن أي
علينــا أن نطالـ َ
وجــه تلزمهــم حجيتــه مــع عــدم مشــاهدته وليــس بيدنــا دليــل فع ـ ً
ا ّإل الروايــات

عــى مــن مل يشــاهد
حتــى
واألخبــار ،فإهنــا هــي التــي توجــب اإللــزام باحلجــة
ٰ
ٰ

احلجــة.

ثــم دققنــا يف حــال األخبــار التــي بيدنــا والتــي تنقــل لنــا مــن هــو احلجــة بعــد

اإلمــام اهلــادي ݠ فوجدنــا جمموعتــن تزعــم إحدامهــا أن اإلمــام بعــد اهلــادي املــايض
ووصيتــه فيــه وأنــه األكــر مــن أوالده الباقــن .ونظرنــا يف أدلــة الفريــق اآلخــر فنظرنــا

هــم يقولــون هــي يف جعفــر ،وال يوجــد فيــا بــن أيدينــا غــر هــذا.
معنى ما ظهرت وارتفعت.
عىل ٰ
 .1قال يف لسان العرب ،ج ،5صٰ :237

 .2قال يف لسان العرب ،ج ،11ص :674حتويل اليشء من موضع إ ٰىل موضع ،التنقل التحول.
 .3قال يف الفروق اللغوية ،ص :263والتهمة اخلصلة من املكروه تُظن باإلنسان أو تقال فيه.
 .4قال يف تاج العروس ،ج ،1ص :279املتواطئ املتوافق.
 .5قال يف الصحاح ،ج ،3ص :1035خترص أي كذب.
 .6قال يف العني ،ج ،3ص :123الفحص شدة الطلب.

 .7قال يف العني ،ج ،5ص :127الفرق طائفة من الناس ،والفريق من الناس أكثر من الفرق.
 .8قال يف العني ،ج ،1ص :364زعم :إذا شك يف قوله.
 .9املعني به هنا اإلمام اهلادي ݠ.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

عــى اإلمــام احلســن ݠ
نــص
هــو احلســن ݟ ويــرون أن اإلمــام اهلــادي ݠ َّ
ٰ
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قال ݥ:

فنظرنــا ،فــإذا الناقــل ألخبــار جعفــر مجاعــة يســرة( ،)1واجلامعــة اليســرة جيــوز

عليهــا التواطــؤ ،والتالقــي( ،)2والرتاســل ،فوقــع نقلهــم موقــع الشــبهة( ،)3ال موقــع
توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة
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احلجــة ،وحجــج اهلل ال تثبــت بالشــبهات ،ونظرنــا يف نقــل الفريــق اآلخــر ،فوجدناهم

مجاعــات متباعــدي الديــار واألقطــار ،خمتلفــي اهلمــم واآلراء ،متغايريــن ،فالكــذب ال

جيــوز عليهــم ،لنــأي بعضهــم عــن بعــض ،وال التواطــؤ ،وال الرتاســل ،واالجتــاع
ـق
ـى ختـ ّـرص( )4خــر ووضعــه ،فعلمنــا أن النقــل الصحيــح هــو نقلهــم ،وأن ا ُمل ِحـ ّ
عـ ٰ
ـى مــا وصفنــا مــن شــأهنم ،مل يصــح
هــؤالء ،وألنــه إن بطــل مــا قــد نقلــه هــؤالء عـ ٰ
خــر يف األرض ،وبطلــت األخبــار كلهــا.

وصفــت ،ويف بطــان
فتأمــل  -وفقــك اهلل  -يف الفريقــن ،فإنــك جتدهــم كــا
ُ

عــى
األخبــار هــدم اإلســام ،ويف تصحيحهــا تصحيــح خربنــا ،ويف ذلــك دليــل
ٰ
صحــة أمرنــا .واحلمــد هلل رب العاملــن.
توضيح ما قال ݥ:

إن الذيــن ينقلــون الروايــات يف إمامــة جعفــر مجاعــة قليلــة جيــوز أن جيتمعــوا فيــا

ـى إمامتــه ،واإلمامــة ال تثبــت فيــا هــو حمــل شــبهة.
بينهــم فيتفقــوا عـ ٰ

بينــا مــن ينقــل إمامــة احلســن ݠ فهــم مــن الكثــرة والتباعــد املــكاين والزمــاين

يصعــب معــه أن يلتقــي بعضهــم ببعــض ويؤلفــوا مــن عندهــم أدلــة إمامتــه ،وهــذه
املقارنــة توجــب العلــم بــأن احلــق مــع القائلــن بإمامتــه ݠ:

أو ننتهــي إ ٰىل الزم فاســد وهــو الرفــض جلميــع األخبــار التــي بنــي عليها اإلســام،

وفســا ُد هــذا كاشــف عــن صحــة مــا نعتقد.
 .1قال يف لسان العرب :ج ،14ص :355يسرية قليلة.

بمعنى جلس تلقاءه أي حذاءه.
 .2قال يف لسان العرب :ج ،15ص :254تالقوا
ٰ
 .3قال يف الصحاح :ج ،6ص :2236الشبهة :االلتباس.

 .4قال يف جممع البحرين :ج ،1ص :636خترص أي كذب.

قال ݥ:

ثم رأيت اجلعفرية( )1ختتلف يف إمامة جعفر ،من أي وجه جتب؟

فقــال قــوم :بعــد أخيــه حممــد( ،)2وقــال قــوم :بعــد أخيــه احلســن ،وقــال قــوم:

بعد أبيه ،ورأيناهم ال يتجاوزون ذلك.

()3
ـى إمامــة احلســن وهو
ورأينــا أســافهم وأســافنا رووا قبــل احلــادث مــا يــدل عـ ٰ

مــا روي عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال« :إذا توالــت ثالثــة أســاء :حممــد وعــي واحلســن
فالرابــع القائــم»( ،)4وغــر ذلــك مــن الروايات.
وهذه وحدها توجب اإلمامة للحسن.

توضيح ما قال ݥ:

مــن قــال بإمامــة جعفــر وقــع يف اختــاف كبــر يكشــف عــن بطــان ا ّدعائــه إذ

قــال إن مصــدر إمامتــه كان بوصيــة مــن أبيــه اهلــادي ݠ ،وهــذا واضــح البطــان،
فمــن يؤمــن بإمامــة اإلمــام اهلــادي ݠ قــال بإمامــة احلســن ݠ ،بــا فيهــم مــن تبــع
جعفــر بعــد ذلــك ،وهلــم روايــات يف ذلــك ،منهــا مــا ذكــر يف املتــن.
ـى تكــون منــه ملــن خيلفــه؟
ـى كانــت ملحمــد إمامــة حتـ ٰ
إذ متـ ٰ

أمــا إذا قيــل إهنــا مــن أخيــه احلســن ݠ ،فســيأيت إبطاهلــا ،وهــذا وحــده ٍ
كاف يف
ّ

ثبــوت إمامــة احلســن ݠ دون غــره.

 .1اجلعفرية :فرقة تقول إن اإلمامة يف جعفر ،وقد انقرضت ،راجع الفصول املختارة :ص.318
 .2تقدمت ترمجته يف املحور األول  -النقطة .6

 .3حادث استشهاد اإلمام احلسن العسكري ݠ.

 .4الغيبة  -الشيخ النعامين :ص183؛ وينظر أيض ًا كامل الدين :ص ،143وغريمها.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

أ ّمــا إن كانــت مــن أخيــه حممــد  -ســبع الدجيــل  -فبطالنــه أوضــح مــن ســابقه،
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قال ݥ:

ـى مــن شــاهده يف أيــام
وليــس ّإل احلســن وجعفــر ،فــإذا مل تثبــت جلعفــر حجــة عـ ٰ

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة
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ـى مــن رآه( ،)1ومــن مل يــره فهــو احلســن اضطــرار ًا.
احلســن واإلمــام ثابــت احلجــة عـ ٰ
وإذا ثبت احلسن ݠ.

وجعفر عندكم [مربأ] تربأ( )2منه.
واإلمام ال يتربأ من اإلمام.

ـى( ،)3والبــد عندنــا وعندكــم مــن رجــل مــن ولــد احلســن تثبــت
واحلســن قــد مـ ٰ

بــه حجــة اهلل فقــد وجــب باالضطــرار للحســن ولــد قائــم ݠ.
توضيح ما قال ݥ:

ونحــن معكــم متفقــون أنــه ليــس للهــادي بعــد موتــه ّإل احلســن ݟ وجعفــر ،فــإذا

مل تكــن جلعفــر إمامــة وحجيــة يف أيــام احلســن ݠ ،فيكــون هــو  -أي احلســن ݠ -
ـى مــن رآه ومــن مل يــره.
احلجــة فقــط دون جعفــر وإمامتــه وحجيتــه ثابتــة عـ ٰ
فإذن ثبت أن اإلمام هو احلسن العسكري ݠ.

ومــن الثابــت عندكــم أن جعفــر ًا قــد تــرأ منــه ،واإلمــام ال يتــرأ مــن اإلمــام ،فــا

يكــون جعفــر لتربئــه مــن اإلمــام بإمــام.

مــى ،وعندنــا وعندكــم البــد مــن إمــا ٍم
وحيــث إن اإلمــام احلســن ݠ قــد
ٰ

بعــده ،والبــد أن يكــون مــن ولــد اإلمــام اهلــادي ݠ ،وجعفــر قــد خــرج بتربئــه.
فثبــت أن مــن احلســن ݠ يكــون اإلمــام وبذلــك نثبــت أن لــه ولــد ًا باالضطــرار

هــو القائــم بعــده إذ ال إمامــة جلعفــر بعــد احلســن ݠ خلروجــه بتربئــه.
 .1قال يف العني :ج ،8ص :307ورأيت بعيني رؤية :أي حيث يقع البرص عليه.

 .2قال يف لسان العرب :ج ،1ص :32تربأت من كذا وأنا براء منه (خالء) برئ منه وخيل منه.

ـى
ـى ،امليــم والضــاد واحلــرف املعتــل أصــل صحيــح يــدل عـ ٰ
 .3قــال يف معجــم مقاييــس اللغــة :ج ،5ص ،331مـ ٰ
نفــاذ ومــرور.

قال ݥ:

وقل يا أبا جعفر( - )1أسعدك اهلل  -أليب احلسن( )2أعزه اهلل:

املدعــى لــه ،فأيــن
يقــول حممــد بــن عبــد الرمحــن( :)3قــد أوجدنــاك( )4إنيــة
ٰ

املهــرب()5؟

ـوى ( )7عــن
هــل تقــر ( )6عـ
ـى نفســك باإلبطــال  -كــا ضمنــت  -أو يمنعــك اهلـ ٰ
ٰ
ْ َ ْ ْ
َ َّ َ
ً َ ُ ُّ َ َ ْ
ـ
غ
ب
ـم
ـ
ه
ئ
وا
ه
أ
ب
ـون
ـ
ل
ض
ل
ـرا
ـ
ث
ك
ذلــك ،فتكــون كــا قــال اهلل تعــا ٰىل﴿ :وإِن
ـم﴾
ِ
ِ
ِ
ـر ِعلـ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
[األنعام.]119 :
توضيح ما قال ݥ:

خياطــب الشــيخ ابــن قبــة ݥ ابــن بشــار بواســطة ابــن أيب غانــم بالقــول :إننــا

أوجدنــا وأثبتنــا وجــود احلجــة بــن احلســن ¨ ،فالبــد عليــك يــا بــن بشــار اإلذعــان

وعــدت بذلــك ،فأيــن املهــرب مــن احلــق؟ ال خيــار لــك ألنــك يف كالمــك
كــا
َ
املتقــدم وعــدْ َت إن أثبتنــا وجــود احلجــة بــن احلســن ¨ أن تقـ ّـر ببطــان أمــر جعفر،

فهــل تقــر اآلن؟

 .1وهو ابن أيب غانم ،تقدمت ترمجته.

 .2وهو أبو احلسن بن بشار ،وتقدمت ترمجته أيض ًا.

 .3وهو الشيخ حممد بن عبد الرمحن ابن قبة صاحب الكتاب ،وتقدمت ترمجته أيض ًا.
 .4قال يف الصحاح :ج ،2ص :547وأوجده اهلل مطلوبه ،أي أظفره به.
 .5قال يف العني :ج ،4ص :46اهلرب الفرار.

ـى نفســه ،قــال يف ترتيــب إصــاح املنطــق :ص ،51تقــر إقــرار ًا إذا ثبــت محلهــا ،وقــد قـ ّـر يقـ ّـر
 .6أقـ ّـر أي أثبــت عـ ٰ
قــرار ًا إذا ســكن.
ون بِ َأه ِ
ِ
وائ ِه ْم﴾ ،أي باتباع أهوائهم.
﴿وإِ َّن كَثري ًا َل ُي ِض ُّل َ ْ
 .7قال يف جممع البحرين :ج ،4ص ،446قوله تعا ٰىلَ :

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

اهلوى سيمنعك فتكون مصداق ًا لآلية الكريمة.
أم أن
ٰ
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قال ݥ:

ــم( )1بــه أهــل احلــق مــن الالبديــة( )2لقوهلــم :البــد ممــن جتــب بــه
فأ ّمــا مــا َو َس َ
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حجــة اهلل.

فيــا عجبـ ًا ،فــا يقــول أبــو احلســن( :)3البــد ممــن جتــب بــه حجــة اهلل؟ ،وكيــف ال

يقــول ،وقــد قــال عنــد حكايتــه عنــا وتعيــره إيانــا :أجــل ،البــد مــن وجــوده فضـ ً
ا

عــن كونــه ،فــإن كان يقــول ذلــك فهــو وأصحابــه مــن الالبديــة ،وإنــا وســم نفســه،
وعــاب إخوانــه ،وإن كان ال يقــول ذلــك فقــد كُفينــا مؤونــة تنظــره ومتثيلــه بالبيــت

ـرى
والــراج ،وكــذا يكــون حــال مــن عانــد أوليــاء اهلل يعيــب نفســه مــن حيــث يـ ٰ

أنــه يعيــب خصمــه.

واحلمد هلل املؤيد للحق بأدلته.

توضيح ما قال ݥ:

مــا وصــف ابــن بشــار بــه مــن يؤمــن باحلجــة بــن احلســن ¨ بأهنــم مــن الالبدية،

ـى مجاعتــه،
فهــذا الوصــف الــذي تقــدم بيــان معنــاه ،منطبــق متــام االنطبــاق عليــه وعـ ٰ
وهــذا مــن العجائــب ،إن مــن يعانــد أوليــاء اهلل تعــا ٰىل يتهمهــم بــا هــو متلبــس

فيــه ،وهــذا مــن تأييــد اهلل تعــا ٰىل للحــق ،فهــو أراد أن يعيــب أتبــاع ابــن احلســن ¨

واملؤمنــن بوجــوده وإمامتــه ،فعــاب نفســه.

 .1تقدم معناه.

 .2تقدم معناه ،ويرشح.
 .3ابن بشار.

قال ݥ:

()1
ـى مــا ال
ونحــن نســمي هــؤالء بـ(ال ُبديــة) ،إذا كان عبــد ُة ال ُبــدِّ قــد عكفــوا عـ ٰ

يســمع وال يبــر وال ُيغنــي عنهــم شــيئ ًا ،وهكــذا هــؤالء.

()2
ـى اجلــن واإلنــس ،ومن
ونقــول :يــا أبــا احلســن  -هــداك اهلل  -هــذا حجــة اهلل عـ ٰ

ـى شــخصه
ـى اخللــق ّإل بعــد الدعــاء والبيــان ،حممــد ݕ قــد أخفـ ٰ
ال تثبــت حجتــه عـ ٰ

()3
ـى مل ُيعلــم بمكانــه ممــن احتــج اهلل عليهــم بــه ّإل مخســة نفــر(.)4
يف الغــار  ،حتـ ٰ

توضيح ما قال ݥ:

إن أتبــاع ابــن بشــار هــم عبــدة األصنــام؛ ألهنــم يتبعــون مــن مل يثبــت نفســه

وإمامتــه بحجــة ،فكيــف ينكــرون حجيــة ابــن احلســن ¨ بعــد قيــام الدليــل عليــه

أخفى
ـى اإلنــس واجلــن مــع ذلــك قــد
ٰ
ألجــل غيبتــه ،أليــس رســول اهلل ݕ حجــة عـ ٰ
نفســه ومل يعلــم بــه ّإل مخســة نفــر ،فهــل هبــذا اإلخفــاء بطلــت إمامتــه وحجيتــه؟

ـى نفســه
ال شــك يف أهنــم يثبتــون إمامــة رســول اهلل ݕ وحجيتــه رغــم أنــه أخفـ ٰ

 .1تقدم بيان معناه ورشحه.
 .2ابن بشار.

 .3غار جبل ثور.

 .4وهــم أمــر املؤمنــن ݠ ،وأبــو بكــر وعبــد اهلل بــن أريقــط الليثــي ،وعامــر بــن فهــرة وأســاء بنــت أيب بكــر،
راجــع كــال الديــن :ص84؛ وكذلــك البدايــة والنهايــة :ج ،3ص.238

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

ـوى مخســة نفــر ،فكذلــك احلجــة بــن احلســن ¨.
ـى أمــره سـ ٰ
ومل يطلــع عـ ٰ
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قال ݥ:

()2
()1
ـى فراشــه مــن يقــوم
فــإن قلــت :إن تلــك غيبــة بعــد ظهــوره  ،وبعــد أن قــام عـ ٰ

مقامه.
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قلــت لــك :لســنا نحتــج عليــك يف حــال ظهــوره ،وال اســتخالف ملــن يقــوم مقامه

مــن هــذا يف قبيــل وال دبــر( ،)3وإنــا نقــول لــك :أليــس تثبــت حجتــه يف نفســه يف حال
ـى مــن ال يعلــم بمكانــه لعلــة مــن العلــل؟
غيبتــه عـ ٰ
فالبد من أن تقول :نعم.

أخرىّ ،
وإل فام الفرق؟
قلنا :ونثبت حجة اإلمام وإن كان غائب ًا لعلة
ٰ

توضيح ما قال ݥ:

ادعــى ابــن بشــار أن هنــاك فارقــ ًا بــن غيبــة النبــي ݕ يف الغــار والغيبــة
فــإن
ٰ

التــي يدعيهــا أتبــاع احلجــة ابــن احلســن ¨ مــن أن غيبتــه ݕ كانــت بعــد ظهــوره

واشــتهار أمــره ومعرفتــه باســمه ونســبه ووصفــه ،وأهنــا حصلــت بعــد أن أقــام مقامــه

ـى فراشــه يف القصــة املعروفــة ،بخــاف غيبــة ابــن احلســن ¨
مــن خيلفــه يف املبيــت عـ ٰ

الــذي تلبــس هبــا منــذ والدتــه ومل يســبقها بظهــور علنــي لــه.

جيــاب :أن الشــيخ ابــن قبــة ݥ ال يقبــل هــذا الــكالم ،ألن حمــل االســتدالل هو يف

ـى مــن ال يعلــم بمكانــه ،وهــذا مــع غيبــة
ـى أمتــه يف زمــان غيبتــه عـ ٰ
ثبــوت إمامتــه عـ ٰ
ـى مــن غــاب عنهــم وهــذا ال
اإلمــام مــن واد واحــد ،فاالســتدالل هــو يف حجيتــه عـ ٰ
فــرق فيــه بينهــا وإن كان هنــاك اختــاف يف أســباب الغيبــة لــكل منهــا ݟ.

 .1قال يف الصحاح :ج ،1ص :196الغيب كل ما غاب عنك تقول غاب عنه غيبة وغيب ًا وغياب ًا ومغيب ًا.

 .2قــال يف العــن :ج ،4ص :37الظهــور بــدو الــيء اخلفــي ،والظفــر بالــيء واالطــاع عليــه ،والظهــر فيــا غــاب
عنك .

بمعنى أنه ال يدري ما يقول ،وهو مثل للعرب ،قاله يف العني :ج ،8ص.33
 .3تعريض بابن بشار
ٰ

قال ݥ:

ـى مــأ آبــاؤه ݜ آذان شــيعتهم بــأن غيبتــه
ثــم نقــول :وهــذا أيض ـ ًا مل يغــب حتـ ٰ

()1
وعرفوهــم( )2كيــف يعملــون عنــد غيبتــه.
تكــون ّ ،

فإن قلت :يف والدته(.)3

ـى ݠ مــع شــدة طلــب فرعــون إيــاه ،ومــا فعــل بالنســاء واألوالد
فهــذا موسـ ٰ

حتــى أذن اهلل يف ظهــوره ،وقــد قــال الرضــا ݠ يف وصفــه« :بــأيب وأمــي
ملكانــه،
ٰ

موســى بــن عمــران»(.)4
وســمي جــدي ،وشــبيه
شــبيهي
ٰ
ُّ
توضيح ما قال ݥ:

ـى
مضافـ ًا إ ٰىل مــا تقــدم ،نقــول لــك يــا بــن بشــار :إن ابــن احلســن ¨ مل يغــب حتـ ٰ
ذاع صيــت غيبتــه واشــتهر أمــر وقوعهــا فيــه مــن خــال روايــات آبائــه الطاهريــن
مــن لــدن رســول اهلل ݕ إ ٰىل أبيــه ݠ ،وذكــرت الروايــات تفاصيــل غيبتــه وكيــف
ـى ســتقع.
ومتـ ٰ

وإن كان اإلشــكال يف الــوالدة ال يف غيبتــه فإنّــا نقــول :مــا ُذكــر يف والدتــه مــن

ـى بــن عمــران ݟ التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم والكتب الســاوية
تشــبه والدة موسـ ٰ
ـرى وال ســبيل إلنكارهــا ،فهــذه أيض ـ ًا ال ســبيل إلنكارهــا.
األخـ ٰ

فوالدتــه ¨ حاهلــا حــال غيبتــه بــا فــرق ،كــا جــاءت بذلــك الروايات وشــبهت

ـى ݠ.
أمــر والدته بموسـ ٰ
 .1حتصل.

 .2بينوا هلم ما هي وظيفتهم يف غيبته.

موسى ݠ.
 .3إن أشكلت علينا أن والدته أيض ًا ال نعلم هبا ،أجبناك أهنا تشبه والدة
ٰ
 .4كامل الدين للشيخ الصدوق :ص.57

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

الروايــات ممــا روي عــن اإلمــام الرضــا ݠ مــن أن والدة احلجــة بــن احلســن ¨
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قال ݥ:

ـرى :نقــول لــك :يــا أبــا احلســن ،أتقـ ّـر أن الشــيعة قــد روت يف الغيبــة
وحجــة أخـ ٰ

أخبــار ًا؟
توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

فإن قال :ال ،أوجدناه( )1األخبار.

وإن قــال :نعــم ،قلنــا لــه :فكيــف تكــون حالــة النــاس إذا غــاب إمامهــم؟ فكيــف

تلزمهــم احلجــة يف وقــت غيبتــه؟

فــإن قــال :يقيــم مــن يقــوم مقامــه ،فليــس يقــوم عندنــا وعندكــم مقــام اإلمــام ّإل

اإلمــام ،وإذا كان إمامـ ًا قائـ ًا فــا غيبــة.

وإن احتــج بــيء آخــر يف تلــك الغيبــة فهــو بعينــه حجتنــا يف وقتنــا ال فــرق فيــه

وال فصــل(.)2

توضيح ما قال ݥ:

ونحتــج عليــك يــا أبــا احلســن ابــن بشــار بــا تقـ ّـر بــه أنــت بنفســك وال تنكــره،

فــإن أتبــاع احلجــة بــن احلســن ¨ يســألونك :هــل روت الشــيعة يف غيبــة احلجــة
أخبــار ًا؟ فــإن أنكــرت روايتهــم أخذنــا بيــدك وأطلعنــاك عليهــا.

وإن أذعنــت أهنــم رووا يف الغيبــة أخبــار ًا ،قلنــا :إنــا نســألك كيــف يكــون وضــع

النــاس وحاهلــم عنــد حصــول غيبــة احلجــة ݠ وكيــف تثبــت عليهــم حجيتــه وهــو

غائــب عنهــم؟

فــإن قلــت :إنــه يقيــم مقامــه إمامـ ًا بديـ ً
ا عنــه ،فهــو باطــل ألنــه إنــكار للغيبــة يف

اإلمام.

وإن قلت شيئ ًا آخر ،فام تقوله نحن نرتضيه بال فرق وال تفصيل.
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 .1تقدم بيانه.

 .2بال تفصيل ومتييز بني ما تقوله وما سنقوله.

قال ݥ:

ـى فســاد أمــر جعفــر :مواال ُتــه وتزكي ُتــه( ،)1فــارس بــن حاتــم
ومــن الدليــل عـ ٰ

()3
()2
ـى وقــف
 -لعنــه اهلل  -وقــد بــرئ منــه أبــوه ،وشــاع ذلــك يف األمصــار حتـ ٰ

عليــه األعــداء ،فضـ ً
ـى فســاد أمــره :اســتعانتُه
ا عــن األوليــاء ،ومــن الدليــل عـ ٰ
بمــن اســتعان يف طلــب املــراث مــن ُأم احلســن ݠ( ،)5وقــد أمجعــت الشــيعة أن

()4

آبــاءه ݜ أمجعــوا أن األخ ال يــرث مــع األُم.
توضيح ما قال ݥ:

وجوه بطالن إمامة جعفر:

الوجــه األول :أن جعفــر يــوايل ويوثــق فــارس بــن حاتــم  -الــذي تقدمــت ترمجتــه

يف املحــور األول  -وهــو ملعــون مطــرود مــن قبــل اإلمــام اهلــادي ݠ ،وقــد تــرأ

ـى أن أعــداء املذهــب يعرفــون
منــه ݠ وهــذا مــن األمــور املعروفــة الشــائعة ،حتـ ٰ

بــه ،فكيــف يوثقــه ويتــودد إليــه؟

ـى ُأم احلســن  -والدتــه  -ݝ ملشــاركتها املــراث
الوجــه الثــاين :أنــه اســتعان عـ ٰ

الرصيــح يف خمالفــة الرشيعــة.

 .1قال يف العني :ج ،5ص :392رجل زكي تقي وصالح وطاهر.

 .2قال يف العني :ج ،5ص :190شاع اليشء يشيع مشاع ًا وشيوعه فهو شائع إذا ظهر.

 .3قال يف الصحاح :ج ،5ص :817املرص واحد األمصار ،واملرصان :الكوفة والبرصة.

عىل األمر واجلمع األعوان.
 .4قال يف الصحاح :ج ،6ص :2169استعنت بفالن فأعانني وعاونني ،الظهري ٰ

 .5وهــي الســيدة اجلليلــة حديثــة وقيــل ســانة وسوســن وســليل كــا ســميت باجلــدة والقصــة التــي رواهــا الشــيخ
الصــدوق يف كــال الديــن ص 507عــن أمحــد بــن إبراهيــم وحديثــة مــع الســيدة حكيمــة وإشــارهتا بالرجــوع
إ ٰىل الســيدة حديثــة  -اجلــدة  -بعــد الغيبــة وتشــبيهها بالســيدة زينــب ݝ تكشــف عــن عظيــم مقامهــا ،وقــد

روي يف فضلهــا العديــد مــن األخبــار.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

ولكــي يثبــت أنــه وريــث اإلمــام احلســن ݠ بعــده ،مــع علمــه أن الشــيعة جممعــة
أنــه األخ ال يــرث مــع وجــود األُم ،فكيــف يكــون إمامــ ًا مــن يفعــل هــذا األمــر
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قال ݥ:

ـى فســاد أمــره قولــه :إين إمــام بعــد أخــي حممــد ،فليــت شــعري
ومــن الدليــل عـ ٰ

()1
ـى تثبــت إمامــة خليفتــه؟
ـى تثبــت إمامــة أخيــه  -وقــد مــات قبــل أبيــه  -حتـ ٰ
متـ ٰ

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

ـي قائــم -
ويــا عجب ـ ًا ،إذا كان حممــد يســتخلف ،ويقيــم إمام ـ ًا بعــده  -وأبــوه حـ ّ

وهــو احلجــة واإلمــام ،فــا يصنــع أبــوه؟

حتى نقبلها منكم؟
ومتى جرت هذه السنة يف األئمة وأوالدهم ٰ
ٰ

حتى إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته.
عىل ما يوجب إمامة حممدٰ ،
فدلونا ٰ
واحلمد هلل الذي جعل احلق مؤيد ًا ،والباطل مهتوك ًا ضعيف ًا زاهق ًا.

توضيح ما قال ݥ:

الوجــه الثالــث :قــول جعفــر :إين إمــام بعــد حممــد املعــروف بســبع الدجيــل ،مــع

أن حممــد بــن اإلمــام اهلــادي ݟ تــويف يف زمــان إمامــة اإلمــام اهلــادي ݠ ،فكيــف
ـى جيعلهــا يف أخيــه جعفــر ،ومــن العجائــب التمســك بمثــل هــذا
تثبــت إمامتــه حتـ ٰ

ـى إمامــة جعفــر ،إذ كيــف لــه أن يقيــم إمام ـ ًا بعــده مــع
القــول وإيــراده كدليــل عـ ٰ
إمامــة أبيــه اهلــادي ݠ.

ثــم هـ ّ
الســنة والعــادة مــن األئمــة ݜ،
ـى كانــت هــذه ُ
ـا د ّلنــا ابــن بشــار ومجاعتــه متـ ٰ

نصــب إمامـ ًا نائبـ ًا عنــه بعــد مــوت
يف أن ابــن اإلمــام الــذي يمــوت يف زمــان إمامــة أبيــه ُي ّ

أبيــه ،أنــه لــيء عجــاب!

ـى أنــه ال يوجــد دليــل واحــد يصــح أن نســتند إليــه يثبــت إمامــة حممــد ســبع
عـ ٰ

الدجيــل ،لكــي نقبــل  -بعــد إثبــات إمامتــه  -إمام ـ َة خليفتــه.
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 .1مات حممد بن اإلمام اهلادي قبل موت اإلمام اهلادي ݠ ،وقد تقدمت ترمجته.

قال ݥ:

فأ ّمــا مــا حكــي عــن ابــن أيب غانــم ݥ( )1فلــم يــرد الرجــل بقولــه ،عندنــا نثبــت

()2
ـى ال
إمامــة جعفــر ،وإنــا أراد أن يعلــم الســائل أن أهــل هــذا البيــت مل يفنــوا حتـ ٰ

يوجــد منهــم أحــد.

وأ ّمــا قولــه( :وكل مطــاع معبــود) فهــو خطــأ عظيــم ،ألنــا ال نعــرف معبــود ًا ّإل

اهلل ،ونحــن نطيــع رســول اهلل ݕ ،وال نعبــده.
توضيح ما قال ݥ:

أ ّمــا مــا حــكاه ابــن بشــار عــن ابــن أيب غانــم ،فلــه وجــه مجيــل ،فإنــه مل يقــل :إن

جعفــر ًا إمــام ،بــل قــال :إن اإلمامــة رضورة يف بيــت احلســن العســكري ݠ والبــد
ـى يقــال :ال يوجــد منهــم أحــد.
منهــا ،وأن بيــت العســكري ݠ مل يف ـ َن حتـ ٰ

أ ّمــا قــول ابــن بشــار :إن أتبــاع احلجــة بــن احلســن ¨ يعبــدون ال ُبــد ،فهــو خطــأ

ســوى اهلل تعــا ٰىل وأ ّمــا رســول اهلل ݕ
جســيم وعظيــم ،ألننــا ال نعــرف معبــود ًا
ٰ

 .1تقدمت ترمجته.
 .2قال يف العني :ج ،8ص ،376الفناء نقيض البقاء ،والفعل فنى يفني فناء فهو فانٍ.
ٰ

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

واألئمــة ݜ فلهــم علينــا الطاعــة ،وفــرق بــن الطاعــة والعبــادة.
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قال ݥ:

وأ ّمــا قولــه :نختــم اآلن هــذا الكتــاب بــأن نقــول :إنــا نناظِــر ونخاطــب مــن

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة

قــد ســبق منــه اإلمجــاع ،بأنــه البــد مــن إمــام قائــم مــن أهــل هــذا البيــت( ،)1جتــب
ـح أن يف ذلــك البيــت رساج ـ ًا ،وال حاجــة بنــا إ ٰىل
بــه حجــة اهلل  -إ ٰىل قولــه - :وصـ ّ
دخولــه.

فنحــن  -وفقــك اهلل  -ال نخالفــه ،وأنــه البــد مــن إمــام قائــم مــن أهــل هــذا

البيــت جتــب بــه حجــة اهلل ،وإنــا نخالفــه يف كيفيــة قيامــه وظهــوره وغيبتــه.
توضيح ما قال ݥ:

عــى وجــود
وأ ّمــا قــول ابــن بشــار :إن الــكالم هــو مــع مــن يقــول باإلمجــاع
ٰ

شــخص مــن أهــل بيــت اإلمــام اهلــادي والعســكري ݟ بعدمهــا ،فهــذا الــكالم ال
نخالفكــم فيــه ،واخلــاف مــع ابــن بشــار ومجاعتــه هــو يف مــن هــو هــذا اإلمــام؟
عىل قيامه باإلمامة؟
وما هو الدليل ٰ

ـى مــا تقــدم بيانــه يف األجوبــة التــي
وأنــه اآلن يف غيبــة دلــت عليهــا الروايــات عـ ٰ

مــرت عليــك.
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 .1بيت اإلمام العسكري ݠ.

قال ݥ:

ـى رأس
ـى ،وقــد قيــل :إن ا ُملنـ ٰ
وأ ّمــا مــا م ّثــل بــه مــن البيــت والــراج فهــو ُمنـ ٰ

أمــوال املفاليــس ،ولكــن نــرب مثـ ً
ـى خصــم ،وال
ـى احلقيقــة ،ال نميــل فيــه عـ ٰ
ا عـ ٰ

ـى ضــد ،بــل نقصــد فيــه الصــواب ،فنقــول :كنّــا ومــن خالفنــا قــد
نحيــف فيــه عـ ٰ
ـى ،ولــه ولــدان ،ولــه دار ،وأن الــدار يســتحقها منهــا مــن
ـى أن فالنـ ًا مـ ٰ
أمجعنــا عـ ٰ

ـدى يديــه ألــف رطــل( )1وأن الــدار ال تــزال يف يــدي عقــب
ـى أن حيمــل بإحـ ٰ
قــدر عـ ٰ
احلامــل إىل يــوم القيامــة ،ونعلــم أن أحدمهــا ِ
حيمــل ،واآلخــر يعجــز ،ثــم احتجنــا أن
ٰ
نعلــم مــن احلامــل منهــا ،فقصدنــا مكاهنــا ملعرفــة ذلــك ،فعــاق عنهــا عائــق ،منــع
عــن مشــاهدهتام.

توضيح ما قال ݥ:

انتهــى مــن خاللــه إ ٰىل
وأ ّمــا متثيــل ابــن بشــار بمثــال البيــت والــراج الــذي
ٰ
تنصيــب جعفــر إمامـ ًا بعــد شــهادة اإلمــام العســكري ݠ ،فهــو أمـ ٍ
ـان ال أســاس هلــا

واألمــاين رأس مــال كل مفلــس.

وعلمنــا أن أحدمهــا محــل هــذا الــوزن واآلخــر مــن أوالد املــايض عجــز عنــه ،ولكننــا

ال نعلــم أي ـ ًا منهــا الــذي محــل الرطــل لوجــود عائــق عاقنــا ومنعنــا عــن مشــاهدة

مــن محــل الرطــل.

فامذا عسانا نفعل لنعرف احلامل للرطل؟

 .1خيتلــف حســاب الرطــل بالقيــاس إ ٰىل الكيلــو الختــاف حســاب الرطــل حســب املناطــق ،ولكــن املعــروف أن
الرطــل الواحــد يســاوي عاملي ـ ًا ( )0.453مــن الكيلــو.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

واملثــال الــذي يمكــن أن يقـ ّـرب الفكــرة هــو :لو فرضنــا أن شــخص ًا مــات وخ ّلف
دار ًا ،ولــه ولــدان ،والــدار يســتحقها مــن يتمكــن مــن رفــع ألــف رطــل بيـ ٍ
ـد واحــدة،
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قال ݥ:

غــر أننــا رأينــا مجاعــات كثــرة يف بلــدان نائيــة متباعــدة بعضهــا عــن بعــض

توضيح اإلجابات  -رسالة يف توضيح إجابات ابن ق َِبة ݥ عن شبهة ابن بشار يف الغيبة
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حــل ذلــك ،ووجدنــا مجاعــة يســرة يف
يشــهدون أهنــم رأوا أن األكــر منهــا قــد َ َ
ٍ
واحــد يشــهدون أن األصغــر منهــا َف َعــل ذلــك ،ومل نجــد هلــذه اجلامعــة
موضــع
خاصــة( )1يأتــوا هبــا ،فلــم جيــز  -يف حكــم النظــر وحفيظــة اإلنصــاف( ،)2ومــا جــرت

وصحــت بــه التجربــة  -ر ُّد شــهادة تلــك اجلامعــات( ،)3وقبــول شــهادة
بــه العــادة
ّ
هــذه اجلامعــة( ،)4والتهمــة تلحــق هــؤالء ،وتبعــد عــن أولئــك.
توضيح ما قال ݥ:

ـى نعــرف حامــل الثقــل ،بعــد عــدم إمــكان مشــاهدته ،وجدنــا طريقـ ًا آخــر
وحتـ ٰ

ملعرفتــه يتمثــل بنقــل مــن شــاهده ورآه أنــه حيمــل الثقــل ،وأن احلامــل لــه هــو األكــر
مــن أوالد صاحــب البيــت ،والذيــن نقلــوا ذلــك مجاعــة كثــرة ومــن بلــدان خمتلفــة
عــى اختــاق هــذا األمــر ووضعــه وتكذيبــه ،بينــا رأينــا مــن
يمتنــع أن جيتمعــوا ٰ
ينقــل أن الولــد األصغــر هــو الــذي محــل الثقــل ،مجاعــة خاصــة قليلــة جمتمعــة يف

موضــع واحــد جيــوز عليهــم تلفيــق ذلــك وادعــاءه ،ومل يأتــوا بــيء يميــز قوهلــم
ودليـ ً
ا يؤيــد اختصاصهــم بــا ينقلــون عــن كــون الولــد األصغــر هــو احلامــل هلــذا
الثقــل.

ـى األخــذ بخــر اجلامعــة األو ٰىل ،ورد
ســرة العقــاء والتجربــة جــرت وقامــت عـ ٰ

ـى عــادة العقــاء وســرهتم يف
شــهادة اجلامعــة الثانيــة ،ونحــن نفعــل ذلــك جري ـ ًا عـ ٰ
هــذا األمــر.

دعوى غريهم.
 .1قرينة خاصة وميزة متيز دعواهم عن
ٰ

 .2من يراعي اإلنصاف ونحن نراعيه ال كام ا ّدعاه ابن بشار وحاد عنه.

 .3التي روت األخبار املتواترة مع كون الذي بعد اإلمام اهلادي هو العسكري وولده ݜ.
عىل الكذب.
 .4مجاعة ابن بشار القليلة املتحدة زمان ًا وفكرة املتواطئة ٰ

قال ݥ:

فــإن قــال خصومنــا( :)1فــا تقولــون يف شــهادة ســلامن وأيب ذر وعــار واملقــداد

ألمــر املؤمنــن ݠ وشــهادة تلــك اجلامعــات وأولئــك اخللــق لغــره ،أهيــا كان
أصــوب؟

وخصــوا هبــا دون مــن
ـص هلــا
ُّ
قلنــا هلــم :ألمــر املؤمنــن ݠ وأصحابــه أمــور ُخـ َّ

بإزائهــم ،فــإن أوجدمتونــا مثــل ذلــك ،أو مــا يقاربــه لكــم فأنتــم املحقــون:

األول :إن أعــداءه كانــوا يقــرون بفضلــه وطهارتــه وعلمــه ،وقــد روينــا ورووا لــه

ـر أن اهلل يــوايل مــن يواليــه ،ويعــادي مــن يعاديــه ،فوجــب هلــذا أن
معنــا أنــه ݕ خـ ّ
يتبــع دون غــره.

توضيح ما قال ݥ:

فــإن نقــض علينــا خصومنــا بــا حاصلــه :أنكــم اتبعتــم أمــر املؤمنــن ݠ رغــم

ـدى ممــا بــدا؟
أن الذيــن شــهدوا لــه باحلقانيــة أقــل بكثــر ممــن شــهدوا لغــره ،فــا عـ ٰ
أليــس هــذا تناقــض؟ ومــا جيــر إ ٰىل التناقــض فهــو باطــل ،وكذلــك قولكــم يف إمامــة
فإنا نجيبه بوجوه مخسة:

الوجــه األول :أن املائــز بــن الشــهادة ألمــر املؤمنــن ݠ وبينهــا جلعفــر أن

أعــداء أمــر املؤمنــن ݠ كانــوا يقــرون بفضلــه ورووا يف ذلــك الروايــات التــي ال
ـى األمــة كحديــث الواليــة ،فيــا مل
ـى لــزوم اتباعــه عـ ٰ
يســع تكذيبهــا والتــي تــدل عـ ٰ
يــرو ذلــك يف جعفــر ،فهــذه خصوصيــة تفــرز رضورة اتبــاع شــهادة األقــل ،وهــي

غــر موجــودة فيــا يتعلــق بجعفــر.

 .1مجاعة ابن بشار.

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

احلجــة بــن احلســن ¨.
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قال ݥ:

والثــاين :إن أعــداءه مل يقولــوا لــه :نحــن نشــهد أن النبــي ݕ أشــار إ ٰىل فــان

مراجعة مصادر كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي ݥ

ـى جهــة االختيــار ،كــا قــد
باإلمامــة ،ونصبــه حجــة للخلــق ،وإنــا نصبــوه هلــم عـ ٰ

بلغــك.

عــى أحــد أصحــاب أمــر املؤمنــن ݠ
والثالــث :أن أعــداءه كانــوا يشــهدون ٰ

ـى ذي هلجــة
أنــه ال يكــذب ،لقولــه ݕ« :مــا أظلــت اخلــراء وال أق َّلــت الغــراء عـ ٰ
أصــدق مــن أيب ذر»( ،)1فكانــت شــهادته وحــده أفضــل مــن شــهادهتم.

والرابــع :أن أعــداءه قــد نقلــوا مــا نقلــه أوليــاؤه ممــا جتــب بــه احلجــة وذهبــوا عنــه

بفســاد التأويل.

توضيح ما قال ݥ:

الوجــه الثــاين :أن املخالفــن ألمــر املؤمنــن ݠ بعــد إذعاهنــم بفضلــه

وواليتــه مل يدّ عــوا ملــن نصبــوه باإلمامــة بــدالً عنــه ݠ أنــه حجــة بنــص عــن

رســول اهلل ݕ وإنــا هــو تنصيــب جــاء باختيارهــم ورأهيــم ال بــإرادة النبــي ݕ
ونصــه عليــه ،واألخبــار بذلــك قــد قرعــت ســمعك وبلغــت.
ّ

الوجــه الثالــث :أن أعــداء أمــر املؤمنــن ݠ رووا يف أحــد مــن شــهد لــه

ـى
باإلمامــة أنــه ال يصــدر منــه الكــذب قــط وأنــه ال يوجــد أصــدق منــه مشـ ٰ
ـى عـ ٰ
األرض  -باســتثناء املعصومــن ݜ  -فشــهادة واحـ ٍ
ـد مــن مثلــه تكفــي ،بــل هــي

أفضــل مــن شــهادهتم مجيعــ ًا.

الوجــه الرابــع :أن الــذي دفــع أعــداءه إلنــكار إمامتــه ليــس إنــكار ًا منهــم للنــص

ـوى
وصــدوره مــن النبــي ݕ بــل ذهبــوا لذلــك لفســاد تأويــل النــص واتبــاع اهلـ ٰ
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واالنحيــاز إ ٰىل الدنيــا.

 .1علل الرشائع :ص.223

قال ݥ:

واخلامــس :أن أعــداءه رووا يف احلســن واحلســن أهنــا سـ ّيدا شــباب أهــل اجلنة(،)1

ـي متعمــد ًا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار»(،)2
ورووا أيضـ ًا أنــه ݕ قــال« :مــن كــذب عـ َّ

فلـ ّـا شــهدا ألبيهــا بذلــك ،وصــح أهنــا مــن أهــل اجلنــة بشــهادة الرســول وجــب

تصديقهــا ،ألهنــا لــو كذبــا يف هــذا مل يكونــا مــن أهــل اجلنــة ،وكانــا مــن أهــل النــار،
وحاشــا هلــا الزك َّيــن الطيبــن الصادقــن.

ـى ُيقبــل ذلــك
فليوجدنــا أصحــاب جعفــر ّ
خاصـ ًة هــي هلــم دون خصومهــم ،حتـ ٰ

منهم .

توضيح ما قال ݥ:

الوجــه اخلامــس :أن إمامــة أمــر املؤمنــن ݠ شــهد هبــا احلســن واحلســن ݟ

ســيدا شــباب أهــل اجلنــة بنــص رســول اهلل ݕ املتفــق عليــه ،ومهــا ال يصــدر منهــا
الكــذب ألهنــا ســيدا شــباب أهــل اجلنــة ،فهــا صادقــان فيــا شــهدا بــه.

عــى كذهبــا فيــه؟ فــإن كان كذلــك
روى الشــيعة روايــات يمنــع التواطــؤ
وهــل ٰ
ٰ
فلريونــا هــذه املم ّيــزات يف رواهتــم ورواياهتــم.

 .1قرب اإلسناد :ص.111
 .2الكايف :ج ،1ص.62

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي

فهــل يوجــد يف مــن يدّ عــي أن اإلمامــة يف جعفــر مثلهــا شــهدوا لــه بإمامتــه؟
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قال ݥ:

ّ
ـى ناقليــه ،وقبــول
وإل فــا معنـ ٰ
ـى لــرك خــر متواتــر ،ال هتمــة يف نقلــه ،وال عـ ٰ

مراجعة مصادر كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي ݥ

ـى ناقليــه هتمــة التواطــؤ عليــه ،وال خاصــة معهــم يثبتــون هبــا ،ولــن
خــر ال يؤ َمــن عـ ٰ
يفعــل ذلــك ّإل تائــه حــران.

ـت بــه إليــك ممــا َينظــر بــه الناظــر لدينــه،
فتأمــل  -أســعدك اهلل  -يف النظــر فيــا كتبـ ُ

املفكــر يف معــاده ،املتأمــل بعــن اخليفــة واحلــذار إ ٰىل عواقــب الكفــر واجلحــود موفقـ ًا

إن شــاء اهلل تعــا ٰىل ،أطــال اهلل بقــاءك ،وأعــزك ،وأيــدك ،وثبتــك ،وجعلــك مــن أهــل

ّ
ضــل ســعيهم يف احليــاة
احلــق ،وهــداك لــه ،وأعــاذك مــن أن تكــون مــن الذيــن
بخدَ ِعـ ِ
الدنيــا وهــم حيســبون أهنــم حيســنون صنعـ ًا ،ومــن الذيــن يســتزهلم الشــيطان ُ
ـه
ـى
ـرى لــك أمجــل مــا عـ َّ
وغــروره ،وإمالئــه ،وتســويله ،وأجـ ٰ
ـودك .انتهـ ٰ
توضيح ما قال ݥ:

كيــف يطلــب منــا ابــن بشــار ومجاعتــه أن نتبــع جعفــر ًا بــدالً مــن احلجــة بــن

احلســن ¨ ،ويف طلبهــم هــذا اتبــاع للظــن مقابــل اخلــر املتواتــر الــذي ال هتمــة يف

ناقليــه؟ ونحــن ندعــو البــن بشــار ومجاعتــه باهلدايــة وأن يكــون مــن أهــل احلــق،
وينصــف نفســه وأتباعــه.
انتهى التوضيح.
ٰ
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أقــول :هــذا ومل يبــق مــن أتبــاع جعفــر بعــد زمــان قليــل أحــد يقــول بإمامتــه،
قــال الشــيخ املفيــد(( :)1وليــس مــن هــؤالء ِ
الفـ َـرق التــي ذكرناهــا فرقــة موجــودة يف
زماننــا هــذا وهــو ســنة ثــاث وســبعني وثالثامئــة ّإل اإلمامــة االثنــا عرشيــة القائلــة

عــى حياتــه...
املســمى باســم رســول اهلل ݕ القاطعــة
بإمامــة ابــن احلســن ݠ
ٰ
ٰ
ومــن ســواهم منقرضــون.)...

ـى آبائــه الطاهريــن ثبتنــا
اللهــم بحــق احلجــة بــن احلســن صلواتــك عليــه وعـ ٰ

عــى واليتهــم وال تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا.
ٰ

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائلي
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