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متهيــــــــــدنا
حمور َّية التمهيد يف املنظومة املهدوية
رئيس التحرير
وتوســعت
بنموهــا
بعــد أن اســتوطنت البشـــرية األرض نمــت فكــرة التمهيــد ِّ
َّ

بتوســعها إ ٰىل أن غــدت مــن أكــر املفاهيــم وأكثــر املعــاين جتســيد ًا يف حيــاة اإلنســان.
ّ
املتوسطة لتحقيق األهداف.
فآمنت الشعوب بعملية التمهيد ،والتي تُعتَرب املرحلة ِّ

ـأي فكــرة بشـــرية ال بــدَّ أن متـ َّـر بمراحــل ثــاث تتخ َّلــل ّ
كل واحدة منهــا جمموعة
فـ ُّ
مــن املنظومــات املعرفية والســلوكية.
وهذه املراحل هي:

ُ
وىل :وهي مرحلة الفكرة التي ينشدها شعب ما.
األ ٰ
الثانية :وهي مرحلة التمهيد هلا.

الثالثــة :فهــي جتســيدها مــن خــال حت ّققهــا الناتــج عــن اجتــاع األمريــن
عــى مســتواه املعــريف
املتقدِّ مــن ،أي مــن خــال التمهيــد  -الفــردي واجلامعــي -
ٰ

والســلوكي.

يتم التمهيد هلا.
هذه املراحل الثالث تُعتَرب حمور ّ
أي فكرة أو حقيقة ُّ
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ـى ســبيل املثــال التمهيــد لـ ِّ
ـي كان مــن خــال التمهيــد الــذي يقــوم بــه
ـكل نبـ ٍّ
فعـ ٰ

مهــد لــه مجيــع األنبيــاء بــا فيهــم
النبــي الســابق إ ٰىل أن وصــل إ ٰىل نب ِّينــا  Nحيــث َّ
ُّ

ُأولــو العــزم .K

إذن التمهيــد حقيقــة إنســانية وجدانيــة ال غبــار عليهــا وال حتتــاج إ ٰىل دليــل إلثباهتا،

بــل هــي قائمــة بالنفس.

والديــن اإلســامي باعتبــاره أوســع منظومــة عرفتهــا البشـــرية بــا حيملــه مــن قيم
مهيــة كبــرة يف حركــة أفــراده التكامليــة.
معرفيــة وقواعــد ســلوكية أعطــا للتمهيــد أ ّ

عــى مصــادر هــذه املنظومــة جتــد َّ
أهــم املحــاور
أن مــن بــن
فإطاللــة رسيعــة
ّ
ٰ

العقديــة والســلوكية عقيــدة التمهيــد.

خــرى مــن الســعي الــدؤوب يف هــذه الدنيــا،
مهــد حليــاة ُأ
ٰ
فالفــرد املســلم ُي ِّ

ـرى بعيــدة عــن املن َّغصــات واآلالم.
واجلامعــة ُت ِّهــد حليــاة أفضــل لتنعــم بحيــاة ُأخـ ٰ
ـى هــذه الظاهــرة وتســليط الضــوء عليهــا نأخــذ بالتطبيــق هلــذه الفكرة
وللتأكيــد عـ ٰ

مــن خــال الســرة العمليــة والنظريــة التــي قامــت هبــا الســاء مــن أجــل التمهيــد
ـى يــد منقــذ
لســيادة العــدل والســعادة مــن خــال إظهــار ديــن اإلســام والســام عـ ٰ
البشـــرية وإخراجهــا مــن حالــة العيــش يف الظلــم واخلنــوع لالســتبداد واالســتعباد.

َّ
املهمــة الكبــرة هــو الرســول األكــرم  Nمــن
وإن َّأول مــن قــام بأعبــاء هــذه َّ

واملمهديــن
ـى االنتظــار وفضــل املنتظريــن
ِّ
خــال مجلــة مــن األحاديــث التــي تُر ِّكــز عـ ٰ
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النبــي N
خــوة جعلهــا
َّــى جعلهــم  Nإخوانــ ًا لــه ،وهــذه األُ َّ
ُّ
وبيــان مراتبهــم حت ٰ

ـى مــن مرتبــة الصحبــة.
مرتبــة أعـ ٰ

إىل أن
عــى يــد
بالتوســع
ثــم أخــذت هــذه الظاهــرة
األئمــة ٰ K
َّ
ّ
ّ
ٰ

تبلــورت بشــكل واضــح وأصبحــت مكتملــة يف زمــن اإلمامــن اهلــادي
والعســكري .L
إذ برزت عوامل التمهيد متكاملة عملي ًا ونظري ًا.
األئمة :K
ومن أبرز عوامل التمهيد التي قام هبا َّ
 - 1التمهيد للدولة املهدوية.
 - 2التمهيد لقائد الدولة.
أ َّمــا التمهيــد للدولــة وبيــان حيثياهتــا وأهدافهــا وأيــن تكــون ومــا هــي

ـم الكبــر
ِّ
مقوماهتــا ومــا هــي عالئمهــا ،فقــد بــرز ذلــك جل ّي ـ ًا مــن خــال الكـ ّ
مــن الروايــات التــي عكســت لنــا أجــواء تلــك الدولــة املباركــة ،والتي ســتحكم
ـى خمتلــف املناحــي
األرض ويســود فيهــا العــدل والرضــا جلميــع البرشيــة وعـ ٰ

واألصعــدة.

خــرى يمكــن
أي فكــرة ُأ
ٰ
وهــذا نمــوذج فريــد يف عمليــة التمهيــد ال نجــده يف ِّ
تناوهلــا بالدراســة والتحليــل.
عىل عدَّ ة أصعدة:
َّأما التمهيد لقائد هذه الدولة فقد برز ٰ

األول :التمهيــد للــوالدة املباركــة هلــذا القائــد ،وهــذا مــا نجــده واضحـ ًا
الصعيــد َّ

عــى ح ّقانيــة هــذه الدولــة
مــن خــال األد َّلــة العا َّمــة التــي ســيقت لالســتدالل
ٰ
وح ّقانيــة هــذا القائــد بإدارهتــا.
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وقد برز من عنارص هذا التمهيد:
 - 1داللــة ســورة القــدر التــي قرنــت التنـ ّـزل بشــخص معـ َّـن مشـ َّ
ـخص ،وقرنــت

َّ
كل ذلــك بليلــة مشـ َّ
ـخصة يمكــن ملســها مــن خــال حتديدهــا حتديــد ًا زمنيـ ًا واضحـ ًا.
 - 2أحاديــث قــرن االســتقامة والصــاح والبقــاء الدينــي ،بــل والكــوين بــه ،Q
احلجــة ،وحديــث الثقلــن ،وحديــث االثنــي عــر.
كحديــث ســيخ األرض لــوال َّ
اخلاصــة فهــي كثــرة جــدّ ًا أذكــر منهــا حديثـ ًا واحــد ًا صحيــح الســند
أ َّمــا األد َّلــة
َّ
عــن اإلمــام العســكري  ،Qحيــث ورد عــن أيب هاشــم اجلعفــري أ َّنــه ســأل اإلمــام
العســكري  :Qهــل َّ
خــرى :إن
مــرة ُأ
ٰ
أن لــه ولــد ًا ،فقــال لــه « :Qنعــم» ،فســأله َّ
حــدث بــك حــدث فأيــن أســأل عنــه؟ فقــال « :Qباملدينــة».
جيل لإلمام املهدي .Q
وهذا ك ّله كام ال ٰ
خيفى متهيد واضح ّ

ـى صعيــد الغيبــة والتمهيــد هلــا :فإ َّنــه أوضــح مــن الصعيــد
الصعيــد الثــاين :أ َّمــا عـ ٰ

األول بكثــر ،ففضـ ً
ا عــن التواتــر االمجــايل إن مل نقــل املعنــوي فهنــاك تواتــر يف نقــل
َّ
هــذا التواتــر.
قــل مــا نجــد لــه قريــن يف املعــارف األُ
وهــذا نمــوذج فريــد َّ
خــرى ،ويعكــس لنــا
ٰ
األئمــة واألنبيــاء Kوالصلحــاء هلــا.
مهيــة القض َّيــة ومقــدار التمهيــد الــذي قــام بــه َّ
أ ّ
مهيــة الــدور الــذي ينبغــي
هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر ُي ِّ
وضــح لنــا أ ّ

8

أن نقــوم بــه يف عمليــة التمهيــدَّ ،
ألن هــذه العمليــة اســتمرارية وليســت ابتدائيــة،
ـرى ،فــا بــدَّ أن يكــون لنــا فيهــا دور مــا.
مهيــة الكـ ٰ
ـى هبــذه األ ّ
وحتضــ ٰ

وقــد انعكــس لنــا هــذا الــدور مــن خــال الروايــات الكثــرة جــدّ ًا ،والتــي منهــا
رضورة وقــوع الغيبــة يف اإلمــام املهــدي  ،Qوالتأليفــات التــي قــام هبــا أصحــاب
األئمــة  Kقبــل وقــوع الغيبــة وقبــل والدة صاحبهــا.
َّ
ـي يف عصـــر اإلمــام العســكري ،Q
ـى الصعيــد العمــي ،فهــو مــا بــرز بشــكل جـ ّ
أ َّمــا عـ ٰ

حيــث مــارس التمهيــد بأوضــح صــورة مــن خــال ســرته العمليــة ،كنصــب
الــوكالء واعتــاده عليهــم وتغيــر خارطــة العمــل مــع اجلمهــور بشــكل ملتفــت،
ـى ختفيــف شــدَّ ة غيبــة اإلمــام املهــدي .Q
انعكــس بعــد ذلــك واضح ـ ًا ومؤ ِّثــر ًا عـ ٰ
خــرى للتمهيــد ،منهــا :صغــر الســ ِّن الــذي وقــع يف كثــر
وهنــاك عوامــل ُأ
ٰ

كيحيــى
األئمــة كاجلــواد واهلــادي والعســكري  ،Kبــل ويف بعــض األنبيــاء
ٰ
مــن َّ
عــى
وعيســى ،Lحيــث عُــدَّ هــذا النمــوذج مــن أفضــل النــاذج االســتداللية
ٰ
ٰ
إمــكان وقــوع اإلمامــة يف صغــر الســ ِّن.

* * *
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بدائل ال�صراع
حممد عيل احللو
الس ِّيد ّ
ال نريــد أن نبحــث عــن العقــل الفلســفي لنغــوص بــن جتاذبــات العــرض

واجلوهــر ،وهــل َّ
أن العقــل هــو اجلوهــر الــذي مــن خاللــه تنســاق األعــراض إ ٰىل

شــؤوهنا العا َّمــة ،أم َّ
أن العقــل هــو ذلــك العــرض الــذي يقــوم باجلوهــر؟

معنــى العقــل لننصــاع ا ٰىل الفهــم املعجمــي
وال نريــد أن نبحــث لغويــ ًا يف بيــان
ٰ

الــذي تع َّبــد بــه بعضهــم ليجعلــوه يــدور بــن كلمــة (الربــط) إذا ربــط بعــره فقــد

عقلــه أي أمســكه وحبســه ،وبــن العقــل الــذي هــو القلــب ليكــون بعــد ذلــك قلبـ ًا

متفه ـ ًا.
عقــوالً أي َف ِه ـ ًا ِّ

بــل نريــد أن نبحــث اآلن يف (العقــل التارخيــي) ،ذلــك العقــل الــذي ربــط التاريــخ

بــأدوات تتَّجــه ِّ
باتــاه االســتبداد ليكــون عقـ ً
ا مســتبدّ ًا منتجـ ًا لتاريخ مســتبدٍّ .

يتعهــد بتقديــم الرؤيــة العا َّمة بمســاقاهتا
نصـ ًا مســتبدّ ًا َّ
ولنصــغ مــن العقــل املســت ِّبد ّ

النص
ـى ِّ
التارخييــة يف اختــاف النـ ِّ
ـص واســتبداده ،ويف اســتالب الشـــرعية لتضفــي عـ ٰ

نصـ ًا رشعيـ ًا بعــد ذلــك (بامتياز).
املســتبدِّ قدســية هبــا يكــون ّ
مهنا اآلن.
هذا هو ّ
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امل�ستبد ..الباكورة املبكرة:
العقل
ّ
مل أجــد مــن الضـــرورة الرجــوع إ ٰىل تارخييــة االســتبداد يف العقــل العــريب الــذي

التحــوالت
خلــق ســلوك ًا جاهليــ ًا لينتــج جمتمعــ ًا جاهليــ ًا ال يأخــذ باالعتبــار
ّ

بدائل الصراع

اإلنســانية التــي أحدثتهــا الدعــوات اإلهل َّيــة منــذ أن دعــا إبراهيــم  Qقومــه لنبــذ
َ َ ْ َ َ َ َّ
َ َّ َْ
َّ
ْ
َ
وحاجهــم وخاصمهــمf ،ألــم تــر إِل الِي حــاج إِبراهِيــم ِف ربِهِ أن
عبــادة األصنــام
َّ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ُ ُ ُْ ْ َ
ـت قــال أنَــا أ ْ
حــي َوأمِيـ ُ
ب الِي ُيْــي َو ُي ِميـ ُ
ـك إذْ قــال إبْراهِيـ ُ
ـم َر ّ َ
ـت
آتــاه اهلل الملـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ َْ ْ
َ َْ ْ
َّ
الشـ ْ
اهلل يَ
ـم فَ ـإ َّن َ
ـال إبْراهِيـ ُ
ِ
ِ
ب
ـ
غ
م
ال
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ه
ب
ت
ـأ
ـ
ف
ق
ـر
ـ
ـ
ش
م
ال
ـن
ـ
م
س
ـم
ب
ت
ـأ
ـ
قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
َ ْ َ َّ
َ
الظالِم َ
َف ُبه َ
ــر َو ُ
ك َف َ
ــن ( Yالبقــرة.)258 :
اهلل ال َي ْهــدِي القــوم
ــت الِي
ِ
ِ
فإثــارة احلركــة العقليــة يف األُطروحــة اإلبراهيميــة كانــت تتناســب يف إبداعاهتــا
مــع الفطــرة اإلنســانيةَّ ،إل َّ
ـى املنطــق االجتامعــي
أن العقــل املســتبدّ الــذي هيمــن عـ ٰ
ولـــا كان املنطــق
ألغــى معــه مجيــع حيثيــات التفكــر الناضــج بآلياتــه ودواعيــه،
َّ
ٰ
العقــي يف ِ
احلجــاج اإلبراهيمــي يأخــذ مدياتــه يف نصـــرة املذهــب اإلصالحــي الــذي

نبــي اهلل إبراهيــم َّ Q
عــى أتباعــه االنتصــار
فــإن العقــل املســتبدّ يفــرض
تز َّعمــه ُّ
ٰ

النبــي إبراهيــم Q
بصحــة افرتاضــات
ملنطــق اللجاجــة
والتعصــب الفكــري مــع علمهــم َّ
ّ
ِّ

االجتامعيــة ،وخطــأ مــا يقيمــون عليــه مــن االعتقــادf ،قالُــوا َح ّرقُــوهُ َوان ْ ُص ُ
ـــروا
ِ
ــم فا ِعل َ
ــم إ ْن ُكنْ ُت ْ
ََ ُ ْ
عــى هــؤالء
يفــرض
فاالســتبداد
،)68
(األنبيــاء:
Y
ِــن
آل ِهتك ِ
ٰ
املرســل
ـى بــه إبراهيــم ذلــك َ
معانــدة احلقائــق وإلغــاء املنطــق العقــي الــذي يتعاطـ ٰ

لتفعيــل العقــل وإرجاعــه ملوقعــه املناســب.

النبــي نــوح  Qبأفضــل حــال مــن قــوم إبراهيــم  Qوغريهــم،
ومل يكــن قــوم
ِّ

ـى هــؤالء هــو ُأنمــوذج التوريــث الــذي انتقــل إ ٰىل األقوام
فاالســتبداد الــذي طغـ ٰ
ـى عـ ٰ
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ـى ســلوكيات هــذا
التاليــة ،فكانــت ظاهــرة الســخرية لـ ٰ
ـدى قــوم نــوح  Qبــارزة عـ ٰ

ـق والقيــام
ـى مبــدأ احلـ ِّ
املجتمــع ،فــكان نــوح  Qيصــارع ســخرية قومــه بــاإلرصار عـ ٰ

ليطغــى إ ٰىل حالــة االســتهزاء
فاالســتبداد ُيعطــي للنفــس بعــد ًا يتجــاوز الفطــرة
ٰ

ـر الــذي خيالــط النفــس
والســخرية ،وهــذه الصفــة تنبــع مــن مشــكلة املكابــرة والتجـ ّ

ويلغــي َّ
التبصـــر يف إدراك األُمــور
ـى ّ
كل الدواعــي العقليــة التــي تســاعد اإلنســان عـ ٰ
ْ
ُ
َ َ
َ
ُ ُ َ ْ َ َْ ََ ْ َ ْ َ
جدالــا فأت ِنــا بِمــا تعِ ُدنــاY
ّ
وتفهمهــاf ،قالــوا يــا نــوح قــد جادلنــا فأكــرت ِ
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َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ
ـى مــا هــو عليــه مــن اليقــنf ،ويصنــع الفلــك وكمــا مــر عليـهِ مــأ ِمـ
ـن ق ْو ِمـهِ
عـ ٰ
ْ
خ ُروا مِن ُه( Yهــود.)38 :
َس ـ ِ

ـى تكذيــب نــوح  Qوعــدم اإليــان بــه أحدثــه العقــل
(هــود ،)32 :فــاإلرصار عـ ٰ
املســتبدّ الــذي كان يتحكَّــم هبــؤالء ،بــل تركَّــزت حالــة العقــل املســتبدّ بمخالفــة

الولــد ألبيــه ،فهــذا ابــن نــوح  Qيتَّخــذ مســر ًا مغايــر ًا ملــا كان عليــه والــده مــن
عــى منطــق العقــل ليذعــن اســتبداد العقــل إ ٰىل ِّ
كل
ومتــرد ًا
الدعــوة إ ٰىل اهلل خمالفــ ًة
ّ
ٰ
ُ ٌ َْ ُ َ َ
ار َكـ ْ
ـي ْ
آليــات اإللغــاءَ ،
اكن ِف َم ْعــز ٍل يــا ُبـ َ َّ
ـب َم َعنــا َوال
fونــادى نــوح ابنــه و
ِ
َ ُ
كـ ْ
ـن َمـ َ
ـع الْاكف ِريـ َ
ـن( Yهــود.)42 :
ت
ِ
فمســرة العقــل املســتبدّ تــكاد تكــون واحــدة ســواء كان رصاع ـ ًا إبراهيمي ـ ًا مــع
قومــه الذيــن أرضخــوا املنطــق العقــي إ ٰىل هيمنــة العقــل املســتبدّ  ،أم يف ملحمــة
ـق
نــوح الطوفانيــة التــي ألغــت مرحلــة مــن مراحــل العقــل املســتبدّ وهــو يناجــز احلـ َّ
واملنطــق ،ولدينــا مســرة قرآنيــة تتحــدَّ ث عــن جبهــات الصـــراع التــي تتز َّعمهــا

ـى
األُطروحــة اإلصالحيــة النبو َّيــة مــن جهــة وبــن العقــل املســتبدّ الــذي هييمــن عـ ٰ
ُعتــاة املتن ِّفذيــن يف أدوار الــراع اإلنســاين الطويــل الــذي تل َّقينــا طرف ـ ًا مهـ ّ ً
ـا منــه يف
القصــص القــرآين واملســرة الناضجــة للتدافعــات الفكريــة بــن ُأطروحــات األنبيــاء
واســتبداد الطغــاة.

ِّ
لــكل األنبيــاء لوجدناهــا خالصــة
وإذا عربنــا مراحــل رصاع األدوار التبليغيــة
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ـق والباطــل ،أي بــن الظلــم والعــدل الــذي َّاتــذ صور ًا
دقيقــة مــن الصـــراع بــن احلـ ِّ

عــدَّ ة يف نــزاع ينتهــي بمضــا َّدة النقيضــن.
بدائل الصراع

التحــول مــن هــذا الصـــراع املــا ّدي الــذي رســمه القــرآن
رر
ّ
وال أجــد مــا ُيــ ِّ
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َ ْ ُ
ـص القصــص لعلهــم يتفكـ
ـرونY
الكريــم يف جت ّلياتــه القصصيــة اهلادفــةf ،فاقصـ ِ
(األعــراف ،)176 :إ ٰىل رصاع متـ ّـردي فوضــوي بعنــوان فكــري ارتقائــي تطويــري.
وحترهيــا بــا يضمــن
فتوظيــف َّ
القصــة مــن حيــث  -اتِّبــاع األحــداث ومتابعتهــا ّ

القصــة ملحمــة مــن مالحــم مقطــع تارخيــي مثــر يســتفيق القــارئ
أن تكــون تلــك َّ
إزاءه ل ُيجــدِّ د قراءاتــه التارخييــة بتم ّع ٍ
عــر عنــه بالتفكــر  -وحتويلهــا مــن
ــن حتليــي َّ

الصـــراع املــا ّدي البدائــي بــن األقــوام العابثــة بالقيــم واملســتهجنة للمبــادئ وبــن
األنبيــاء الذيــن قدَّ مــوا طروحاهتــم اإلصالحيــة إ ٰىل رصاع فكــري جديــد يــكاد أن

ـص الدينــي بتحديــث فوضــوي غــر ممنهــج ولر َّبــا يصــل إ ٰىل
ـى النـ ِّ
يكــون متمـ ِّـرد ًا عـ ٰ

ـص الدينــي وتقوقعــه يف مفاهيــم مربكــة نقديــةَّ ،برر
حمــاوالت اســتفزازية يف ِّاتــام النـ ِّ
ـى أ َّنــه حالــة جامــدة
ـص الدينــي ،بــل
ِّ
حالــة التعاطــي الســلبي مــع النـ ِّ
واالتــام لــه عـ ٰ

ـص املصطبــغ بصبغتــه الغيبيــة البعيــدة املنــال عــن تنــاول العقــول،
ـى النـ ِّ
جتمــد عـ ٰ
بالنــص األديب الرتوجيــي
ويوعــز التجــاء الشــعراء للرتويــج عــن حمــارصة الديــن
ِّ

ـر عــن مكنونــات النفــس وهواجســها.
الــذي ُيعـ ِّ

واهتــزت ،وال مبــدأ
نظــر آرنولــد إ ٰىل الشــعر بتعبــره هــذا (فــا مــن عقيــدة َّإل
َّ

مسـ َّلم بــه َّإل وتعـ َّـرض للشـ ِّ
صحتــه وال تقليــد متــوارث َّإل ويتهــدَّ ده اإلهنيــار،
ـك يف َّ

لقــد ربــط مــا فيــه مــن عاطفــة باحلقيقــة ،وهــا هــي احلقيقــة ختذلــه ،إ َّمــا يف الشــعر
فالفكــرة هــي ّ
كل يشء ومــا عداهــا عــامل مــن الوهــم ،الوهــم الســاوي ،الشــعر يربــط
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وجدانــه بالفكــرة ،فيــه تصبــح الفكــرة هــي احلقيقــةَّ .
ـوى جــزء يف ديننــا اآلن
إن أقـ ٰ

ـس بوجــوده)( ،)1ويــأيت تعليــق الناقــد العــريب
هــو مــا حيتــوي عليــه مــن شــعر ال حيـ ُّ

ملهمــة الشــعر ودوره ،فــا بالنــا بالــدور الــذي
بقولــه( :إذا كانــت هــذه رؤيــة غربيــة َّ
ـى ثقافــة ســاعية تتأ َّثر بالســجع
يمكــن أن يلعبــه الشــعر يف الواقــع العــريب ،معتمــد ًا عـ ٰ

مفصلــة عـ َّـا ذكــره ُأرســطو عــن العــاج بالشــعر مــن األمــراض النفســية -
دراســة َّ
ومــا شــاع هــذه األ ّيــام مــن عــاج بالقــرآن ،...وهــو مــا يــرز َّ
أن الكلــات املنظومــة

منزلــة أو قدســية،
ألنــا َّ
هــي التــي تُؤ ِّثــر يف النفــس ،وليســت كلــات القــرآن فقــطَّ ،
ألنــا مــن اللــوح املحفــوظ كــا يعتقــد العا َّمــة مــن النــاس يف الفهــم األُســطوري
أو َّ
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ـى النفس البشـــرية ّ
حمل
والعاطفــة والــكالم املنظــوم  -والتأثــر النفســـي للكلــات عـ ٰ

ـص القــرآين)(.)2
الغيبــي عــن طبيعــة النـ ِّ

وإذا كنّــا قــد عذرنــا العقليــة الغربيــة يف تعاطيهــا مــع نصــوص الكتــب املقدَّ ســة

املتو ِّفــرة بــن أيدهيــا  -والتــي لنــا عليهــا حت ّفظــات كثــرة  ،-فــا بــال العقليــة العربيــة

تُنجــر وراء ذلــك؟ إنَّــه غريــب ح ّقــ ًا أن يصــف النصــوص الدينيــة باألُســطورية

املتمســكني باالعتقــاد
ويوعــز التعامــل مــع الغيــب إ ٰىل أ َّنــه ثقافــة العا َّمــة مــن النــاس
ِّ
األُســطوري.

النصــان املختلفــان يف قراءتيهــا يعكســان قراءتــن خمتلفتــن ،أحدمهــا
هــذان ّ

ُيعطــي انطباعــ ًا للمفهــوم الرشقــي (العــريب) ،واآلخــر يعكــس رؤيــ ًة غربيــ ًة مــا.
نحــن ال نالحــق الفهــم الشخصـــي لألفــراد بقــدر مــا نشــر إ ٰىل حالــة متشــائمة

يعيشــها البعــض بأحــام احلداثــة الورديــة التــي مــا فتــأت تزعــج الكثــر ممَّــن يقــف
ـص الدينــي وقفــة تتجـ َّ
ـذر فيهــا هتمــة االنحيــاز إ ٰىل اإللغــاء الــذي يــكاد ك ّليـ ًا
ـى النـ ِّ
عـ ٰ

التوجــس
للمفاهيــم اإلســام َّية ،أو لع َّلــك تقــف مــع الناقــد وأنــا كذلــك ُأشــاطره
ّ
مــن تسـ ٍ
ملح ـ ًا كثــر ًا يطرحــه الناقــد بقولــه:
ـاؤل بــات ّ
ـى أرض الواقــع املريــر الــذي يعيشــه
(اإلســام اليــوم يواجــه ســؤاالً صعب ـ ًا عـ ٰ
ـى ،بــن التكفــر الداخــي مــن ِق َبــل ُأولئــك الذيــن
املســلم املعــارص بــن شـ َّقي الرحـ ٰ
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ـى بالتجربــة الدينيــة
نصبــوا أنفســهم شــيوخ اإلســام ،واجلامعــات الدمويــة التــي تُعنـ ٰ
التمكينيــة دون املــرور بالتجربــة املكّيــة ذات البعــد التســاحمي ،وكذلــك اجلهــاء

بدائل الصراع

مــن مث َّقفــي القنــوات الفضائيــة الدينيــة التــي غــزت الفضــاء الكــوين تدعــو إ ٰىل
ِّ
بــكل لــون ،فبــن التكفــر الداخــي مــن بنــي
تلــون معتنقيــه
اإلســام،
املتلــون ّ
ِّ
واتامــه باإلرهــاب مــن اخلــارج الــذي حياول حتســن
إســامه الــذي يدَّ عــي نصـــرتهِّ ،

صــورة اإلســام أمامــه ،يقــف املســلم املعــارص اإلنســاين النزعــة  -إن جــاز لنــا هــذا

متســكه بإســامه درب ـ ًا مــن اخليــال أم طريق ـ ًا
التوصيــف  -حائــر ًا ال يــدري إن كان ّ
خليبتــه وجنونــه ،وال يعــرف إن كانــت العلمنــة التــي تعيشــها املجتمعــات اإلســام َّية

حالي ـ ًا هــي اجلوهــر أم القنــاع؟)(.)3

ـى مــا أورده الكاتــب حت ّفظــات بقــدر فهمــه للســؤال املطــروح  -مــع أنَّنــا
ولنــا عـ ٰ

نشــاطر الكاتــب الــرأي يف الفكــر اإلســامي األســر  -وال نريــد أن نالحــق كلــات

الكاتــب بقــدر مــا أردنــا أن نعاضــده الــرأي يف َّ
أن صــورة اإلســام باتــت معتمــة
فســـر ذلــك مــا ُيقدِّ مــه
كثــر ًا يف أذهــان البعــض َّ
مشوشــة يف أنظارهــم ،ولعـ َّـل مــا ُي ِّ

الكاتــب مــن تشــخيص للواقــع اإلســامي ،فهــو يقــول:

اإلســام اليــوم يف حمنــة حقيقــة ،فهــو يعــاين مــن تشــويش انتهاكــي وتعــدٍّ

ُّ
إيدلوجــي ،مــن ِّ
فــكل داعيــة ُيقــدِّ م إســام ًا يدَّ عــي أنَّــه ذو
كل مدَّ عــي األســلمة،
والصحــة املطلقــة ،وخالفــه كفــر أو جتديــف ال طائــل مــن ورائــه،..
األُرثوذكســية
َّ

ـق خصوصيــة  -ال يعــرف صاحــب
ومــع تشــكيل هــذه اخلصوصيــة  -هــي يف احلـ ِّ
ّ
كل تصــور َّ
بــأن إســامه شــأن شــخيص.

إذا أضفنــا إ ٰىل مــا ســلف ذكــره صعوبــة  -إن مل تكــن اســتحالة  -التواصــل بــن
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ـى
املث َّقــف ا ُمل َ
علمــن املتس ـ ِّلح بالوعــي النقــدي ،وبــن اجلامهــر العريضــة املعتمــدة عـ ٰ
ثقافــة شــفهية مســتقاة مــن خطــب اجلمــع ودروس املســاء ...الــخ(.)4

ـر عنها متشــائ ًام ،فاإلســام
ولعـ َّـل حمنــة الكاتــب أشــدّ من (حمنــة اإلســام) التي عـ َّ

ـص الدينــي يف حمنتــه ،بــل
مل يكــن بــا هــو عقيــدة إهل َّيــة وإيدلوجيــة مســتوحاة مــن النـ ِّ
ممتحنـ ًا يف نظرهــم بعــد أن أخرجــوه مــن إســامه إ ٰىل إســام ذوقهــم ،فأوجــدت حمنــة
ـص الدينــي ،إذ خمرجــات
التعاطــي مــع اإلســام بســبب أزمتهــا (النفســية) مــع النـ ِّ

عــى
يقــوى معهــا
رؤى متشــائمة ال
ٰ
العلمنــة التــي اختارهــا البعــض قدَّ مــت هلــا ٰ
ٰ
ذواقـ ًا أكثــر مــن كونــه حم ِّلـاً ،وطوبائيـ ًا أكثــر مــن كونــه واقعيـ ًا
ـص ،فبــات ّ
قبــول النـ ِّ

السيد محمد علي الحلو

األفهــام املختلفــة واملذاقــات املتضــا َّدة اســتذوقت إســام ًا جعلتــه بحســب مذاقاهتــا

يتعايــش مــع الواقــع.

نعــم ،مــا ُيقدِّ مــه الفكــر املتطـ ِّـرف مــن وعــي انتقامــي  -إقصائــي جعــل الكثــر

َّ
ولعــل املشــكلة تكمــن يف الصدمــة النفســية التــي
ينــأى عــن احلقيقــة اإلســام َّية،
ٰ

ـى
يتل ّقاهــا املث َّقــف مــن فتـ ٰ
ـاوى مشــايخ اإلرهــاب ،والعقــدة يف ذلــك انعكســت عـ ٰ
الفتــاوى اإلرهابيــة التــي ال
النــص الدينــي الــذي بــات متَّهــ ًا بإفــرازه هلــذه
فهــم
ٰ
ِّ

ـى يشء مــن اإلســام.
ُت ِّثــل أدنـ ٰ

أنــا أعــرف َّ
ـوى التكفريية الذيــن باتت
ـص الدينــي صــار منهــك ًا مــن مشــايخ الفتـ ٰ
أن النـ َّ

ـص لصالــح إمكانياهتــم االنتقاميــة،
ـوى بتوظيــف النـ ِّ
ـى صياغــة الفتـ ٰ
نقمتهــم تنعكــس عـ ٰ
املتطرفــة ،وهكــذا وجــد املث َّقفــون
وغــدت كثــر مــن النصــوص أســرة يف دائــرة الفتـ ٰ
ـوى ِّ

فرصتهــم يف التعبــر عــن رفضهــم هلــذا الفهــم الســلبي للنصــوص ،لكنَّهــا و َّظفت بشــكلها
ـم ٰى جهودهــم هــذهَّ ،-
ولعل
اإلقصائــي وتصــدَّ ت جمموعــة التنويريــن  -كــا أح ّبــوا أن تُسـ ّ

قائمــة مــن هــذه اجلهــود تتصــدَّ ر أعــال التنويريــن كــا أحصاهــا بعضهــم:
 - 1صادق جالل العظم يف كتابه (نقد الفكر الديني).

 - 2عزيز العظمة وسلسلة كتاباته عن إعادة التاريخ العريب.

 - 3جابر عصفورة( :قراءة الرتاث النقدي)( ،آفاق العرص).
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(النص الســلطة
ـص)( ،فلســفة التأويــل)،
ُّ
 - 4نصـــر حامــد أبــو زيــد( :مفهــوم النـ ِّ

احلقيقــة)( ،دوائــر اخلــوف)( ،اخلطــاب والتأويل).

بدائل الصراع

(النبــي
(رب الزمــان)،
 - 5الســ ِّيد حممــود القمنّــي( :األُســطورة والــراث)ُّ ،
ُّ
موســى وآخــر أ ّيــام ّ
تــل العامرنــة).
ٰ
 - 6حممــود أمــن العــامل( :مواقــف نقديــة مــن الــراث)( ،مفاهيــم وقضايــا

إشــكالية)( ،الوعــي الزائــف يف الفكــر العــريب املعــارص)( ،الفكــر العــريب بــن
اخلصوصيــة والكونيــة).

 - 7عاطــف العراقــي :جمموعــة مؤ َّلفــات حــول التنويــر ،ومنهجــه النقــدي عنــد

ابــن رشــد.

 - 8مــراد وهبــة( :جرثومــة التخ ّلــف)( ،األُصوليــة والعلامنيــة)( ،مــا التنويــر؟)،

(مــاك احلقيقــة وغريهــا).

(النبوة من علم العقائد إ ٰىل فلسفة التاريخ).
عيل مربوك:
َّ
ّ -9

النص)( ،التاريخ واألُسطورة)(.)5
 - 10عبد اهلادي عبد الرمحن( :سلطة ِّ

إ ٰىل غريهــا مــن األعــال التنويريــة التــي مــأت مكتبــات الدراســات املعــارصة،

وتصــدَّ رت حركــة احلداثــة التــي تز َّعمهــا أمثــال هــؤالء وغريهــم.

أي جمهــود ُيقــدِّ م
ال يســاورنا القلــق كثــر ًا مــن هــذه اجلهــود ،إذ أنَّنــا ال نلغــي ّ

ـص الدينــي بأفهــام
حمــاوالت إصالحيــة جــا َّدة ،لكــن قلقنــا يكمــن يف حمــارصة النـ ِّ

متطرفــة ال تنســجم والطــرح اإلصالحــي الــذي جــاءت مــن أجلــه هــذه النصــوص.
ِّ
ـص مــن ِق َبــل بعــض املث َّقفــن ،وقراءتــه
إذن املشــكلة تكمــن يف التل ّقــي الســلبي للنـ ِّ

َّ
وكأن النزعــة
ـص،
ـى نفــس النـ ِّ
بعيــون التطـ ّـرف واإلرهــاب ،ح َّتـ ٰ
ـى انعكــس ذلــك عـ ٰ
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املتطرفــة باتــت هــي املم ِّثــل الرســمي لـ ِّ
ـى ضــوء ذلــك انطلقــت
ِّ
ـكل القــراءات ،وعـ ٰ

ـص الدينــي (خت ّلفــه).
ـى النـ ِّ
حمــاوالت التنويــر ناعيــة عـ ٰ

�إذن ماذا يعني مفهوم الإ�صالح؟
عــى املفاهيــم العا َّمــة ،أي
اإلصــاح عنــد بعــض التنويريــن هــو حالــة ثوريــة ٰ

واالنتقــال يف البحــث مــن املفاهيــم الغيبيــة إ ٰىل احلالــة اإلنســانية التــي تعايش اإلنســان

وتبحــث يف خصوصياهتــا.

(التوجــه نحــو
مــن هنــا يقــول حســن حنفــي يف تعريفــه لإلصــاح الدينــي بأ َّنــه
ّ

السيد محمد علي الحلو

النقلــة التحديديــة مــن مفاهيــم القديــم إ ٰىل اجلديــد ،وإلغــاء النقــل باســتبداله بالعقــل،

املــايض إلعــادة بنائــه طبق ـ ًا لــروح العصـــر واالنتقــال مــن القديــم إ ٰىل اجلديــد ،مــن
القمــة إ ٰىل
النـ ِّ
ـص إ ٰىل الواقــع ،مــن النقــل إ ٰىل العقــل ،مــن اهلل تعــا ٰىل إ ٰىل اإلنســان ،مــن َّ
احلريــة ،ومــن البعــد الــرأيس إ ٰىل البعــد األُفقــي)(.)6
القاعــدة ،ومــن التع ّبــد إ ٰىل ّ
هــذا اإلربــاك الــذي ُي ِ
ظهــره الكاتــب يف حماوالتــه اإلصالحيــة ُيعطينــا قــراء ًة

متطرفــون حمــاوالت
تــول ِّ
ملحــاوالت جــا َّدة يف البحــث عــن اإلصــاح ،بعــد أن ّ ٰ
ـى غايــات التطـ ّـرف
اإلصــاح الدينــي ،وارتكبــوا بحـ ِّ
ـق املفهــوم اإلصالحــي أقصــ ٰ

التطرفية
حممــد عبــد ّ
الوهــاب ّ
كــا ظهــر يف حمــاوالت ابــن تيميــة اإلقصائيــة ومشــاريع ّ
وابــن الق ِّيــم اجلوزيــة التقليديــة إلعــادة نســخة ابــن تيميــة يف حماوالهتــا.

فالبحــث عــن اإلصــاح هــو املشـــروع اإلنســاين الــذي أعطــت النصــوص الدينية

عــى إنقــاذ املجتمــع مــن االهنيــارات التــي تواجههــا
أولوياهتــا لــه ،وهــي العمــل ٰ

اإلنســانية ّ
كل يــوم ،فاحلالــة األخالقيــة املرت ّديــة ،واإلقصــاءات السياســية بحروهبــا
الطاحنــة املفتعلــة ،واالهنيــارات االقتصاديــة ،أ َّدت إ ٰىل مســخ إنســانية اإلنســان
ِ
ـى
واســتعباده إ ٰىل أقصــ ٰ
ـى درجــات اهليمنــة مــن ق َبــل احلاكــم والطبقــات املتسـ ِّلطة عـ ٰ
مقــدرات األُمــم ،وامتهــان اإلنســان بمقدراتــه وإنســانيته ،ك ّلهــا تدفــع ِّ
باتــاه البحــث

األوليــة  -النتشــال اإلنســان
ـى النصــوص َّ
عــن بدائــل تنظرييــة معرفيــة  -معتمــدة عـ ٰ
ممَّــا هــو عليــه يف حــارضه املقهــور ،ومســتقبله املســتباح.

19

مقارنتان يف ّ
االتاه العاملي:
يتَّجــه اإلنســان يف املفهــوم اإلنســاين إ ٰىل حالــة االمتهــان وإقصــاء إنســانيته بشــكلها

بدائل الصراع

احلالــك الســوداوي الــذي ُيــدِّ د إنســانيته فضــ ً
ا عــن وجــوده ،واســتطاع النظــام

ســخر َّ
ِّ
كل إمكان ّياتــه لتعبئــة الشــعارات االســتهالكية املتَّجهــة نحــو
العاملــي أن ُي
دغدغــة مشــاعر اإلنســان املمتهـ ّن وحمــاوالت كســب و ّد املظلومــن وتنميــة أحالمهم

تأسســت إيدلوجيــات سياســية اقتصاديــة
رباقــة التــي
عــى ضوئهــا َّ
بالشــعارات ال ّ
ٰ
املوجهــة خلدمــة املجتمــع واإلنســان،
وأفــرزت الديمقراطيــة ،االشــراكية ،الرأســالية َّ
ـوى مســتوياهتا التنظرييــة ،يف حــن يغــرق
إ ٰىل آخــره مــن شــعارات مل جيــد اإلنســان سـ ٰ

العــامل بمشــاكله اإلنســانية :احلــروب ،الفســاد األخالقــي ،اهنيــار املنظومــة األخالقيــة
حتــوالت اقتصاديــة لصالــح الطبقــات املتن ِّفــذة اجتامعيــ ًا واملتســ ِّلطة
واالجتامعيــةّ ،

سياســي ًا ،إ ٰىل غــر ذلــك مــن املشــاكل املتفاقمــة يف ِّ
كل يــوم.

يف حــن يتَّجــه العــامل بمفهومــه اإلســامي األصيــل نحــو احلاكميــة لإلنســان

ِّ
وبــاألدق نحــو إنســانية
 بمعناهــا االنتامئــي االندكاكــي يف حاكميــة اهلل تعــا ٰىل ،-ِّ
التطــرف،
لــكل أنــواع العنــف،
اإلنســان بقيــادة اإلنســان الكامــل واملناهــض
ّ

اإلقصــاء ،االســتعباد ،إ ٰىل غريهــا مــن العناويــن اإلنســانية املفقــودة يف خضــم هــذه

التســابقات السياســية العامليــة.

ـى آخــر حالــة اإلحبــاط التــي يستشــعرها املجتمــع العاملــي ألقــت بظالهلــا
وبمعنـ ٰ

التوجهــات العا َّمــة التــي ال يــزال العــامل يصــارع حتدّ ياهتــا وآثارهــا القاتلة،
ـى جممــل
ّ
عـ ٰ
ـى مذابــح الــراع الســيايس ،لتجــد نفســها
وال زالــت اإلنســانية تنــزف مشــاعرها عـ ٰ
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ـى طابعهــا
بعــد ذلــك قــد نضبــت كا َّفــة إمكان ّياهتــا اإلنســانية مــن أجــل احلفــاظ عـ ٰ
اإلنســاين املقــدَّ س.

مــن هنــا فقــد كان البحــث عــن بدائــل الصـــراع اإلنســاين َّ
يتلخــص يف حمــور

(التوبة.)32 :

ـي  Nيف
ـى حمــاوالت الكافريــن واملنافقــن يف مواجهتهــم جلهــود النبـ ِّ
وهــذا ر ٌّد عـ ٰ

السيد محمد علي الحلو

إىل حالــة عمليــة إجيابيــة ،وقــد قــدَّ م اإلســام
فكــري تنظــري تتصاعــد وتائــره ٰ
ُ ُ َ َْ
ـاىلf :ي ِريــدون أن
ُأطروحتــه املهدويــة التــي كشــف عنهــا القــرآن الكريــم بقولــه تعـ ٰ
ْ
ُ َّ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ
َْ
ُ َ
ْ ََ َْ
ُْ ُ ُ َ
ـرهَ الاكفِـ
ـ
ك
ـو
ـ
ل
و
ه
ـور
ـ
ن
ـم
ـ
ت
ي
ن
أ
ل
إ
اهلل
ب
ـأ
ـ
ي
و
ـم
ـ
ه
ه
وا
ـرونY
ِ
ِ
ِ
يطفِــؤا نــور اهللِ بِأف ِ
ِ

الدعــوة ،فــكان وعــد اهلل لنب ِّيــه بالنصـــر والتمكــن يف قبــال حماوالهتــم ،وذلــك بــأن

ـم إرادتــه ونــوره اإلهلــي املتم ِّثــل يف أهــل البيــت  Kوبآخرهــم وهــو املهــدي .Q
يتـ َّ
َ
ُ َ َّ
َْ ّ ُ ْ َ َ َ
َْ َ
ــول بال ْ ُهــدى َ
ــل َر ُس َ ُ
ال
ِيــن
د
و
س
ر
أ
ِي
ال
وقولــه تعــا ٰىلf :هــو
ــرهُ ع
ــق ِلظ ِه
ِ
ِ
ِ
ْ
ُّ ََ ْ َ َ ُ ْ
ُ َ
ّ
ـركون( Yالتوبــة.)33 :
ـره المشــ ِ
ـن ك ِــهِ ولــو كـ ِ
ادلِيـ ِ
إ ٰىل غريهــا مــن اآليــات الكريمــة التــي رسدهــا القــرآن الكريــم جــاءت لبيــان
رضورة الفكــرة املهدويــة القادمــة.

النبــي  Nبيــان رضورة
تعهــد
وعــى صعيــد احلديــث النبــوي املبــارك ،فقــد َّ
ُّ
ٰ
املهــدي  ،Qوأن األرض ال بــدَّ هلــا يومـ ًا أن ُتــأ قســط ًا وعــدالً بعــد مــا ُم ِل َئــت ظلـ ًا
وجــور ًا ،فقــد روي عــن رســول اهلل  Nأ َّنــه قــال« :املهــدي مــن ولــدي ،تكــون لــه

غيبــة وحــرة تضـ ُّـل فيهــا األُمــم ،يــأيت بذخــرة األنبيــاء  ،Kفيمألهــا عــدالً وقســط ًا
كــا ُم ِل َئــت جــور ًا وظل ـ ًا»(.)7
إ ٰىل غريها من مئات األحاديث الصحاح واملتواترة يف هذا الشأن.

فكرة االنتظار والأمل املوعود:

تعهدت القض َّية املهدوية أن تُقدِّ م يف أولوياهتا ثالثة مستويات:
َّ

األول :مراعاة الظروف النفسية واالجتامعية للمجتمع املنتظر.
َّ

أي ٍّ
الثــاينَّ :
ُراعــى فيــه حالــة الوضــوح
حــل مــن احللــول ال بــدَّ أن ت
إن طــرح ّ
ٰ
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وحمــاكات الفطــرة اإلنســانية والعقــل للوصــول إ ٰىل الواقــع املعــايش واملســتقبل

املنظــور.
بدائل الصراع

ُّ
عــى تقديــم مناهــج يف األولويــات األساســية فضــ ً
ا عــن
احلــث
الثالــث:
ٰ

األولويــات الثانويــة يف الشــأن اإلنســاين املنظــور.

عىل تقديم األولويات بعناوينها األُو ٰىل:
وقد عملت األُطروحة املهدوية ٰ

األول :إصالح النفس.
العنوان َّ

العنوان الثاين :األمل باملستقبل املنشود.

العنــوان الثالــث :نــر دواعــي الســعادة يف املجتمعــات املنتظــرة وانتشــاله مــن

حالــة اليــأس واإلحبــاط.

قدمه الأطروحة املهدوية؟
ما الذي ُت ّ
يف خضــم هــذا الصـــراع العاملــي مل جيــد اإلنســان نفســه ضامنـ ًا ملســتقبله ،وحياتــه

يف خطـ ٍ
توجــه
ـر حمــدق بــه حيــث احلــروب والصـــراعات العامليــة عندهــا ســيكون ّ

األُطروحــة املهدويــة إ ٰىل صياغــة إنســانية جديــدة تظهــر فيهــا الكثــر مــن معــامل
ـتوى األمــن
ـى مسـ ٰ
ـى مسـ ٰ
ـتوى األمــن الســيايس أو عـ ٰ
األمــن واالســتقرار ســواء كان عـ ٰ

ـتوى األمــن االجتامعــيُّ ،
وكل هــذه املســتويات مفقــودة يف
ـى مسـ ٰ
االقتصــادي أو عـ ٰ

فــرة غيــاب الرؤيــة العقالنيــة لـ ِّ
ـكل األُطروحــات احلاكمــة ،وال بــدَّ مــن اإلشــارة إ ٰىل
ذلــك بشـ ٍ
ـكل يســر موجــز.

امل�ستوى الأ َّول :الأمن ال�سيا�سي:

تعهــدت الروايــات بإشــاعة حالــة الســلم العاملــي والتعايــش األمنــي الــذي
فقــد َّ
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يضمــن حيــاة كريمــة وتكفــل فيهــا حالــة األمــن واالســتقرار:
ِ
ـى يكــون النــاس
ـي  ...« :Nيمــأ األرض عــدالً كــا ُمل َئــت جــور ًا ،ح َّتـ ٰ
عــن النبـ ِّ
األول ال يوقــظ نائـ ًا وال هيريــق دمـ ًا»(.)8
ـى مثــل أمرهــم َّ
عـ ٰ

وعــن اإلمــام أمــر املؤمنــن  ...« :Qولــو قــد قــام قائمنــا ألنزلــت الســاء قطرها،

وألخرجــت األرض نباهتــا ،ولذهبــت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد ،واصطلحــت

إ ٰىل غريها من الروايات الكثرية.

امل�ستوى الثاين :الأمن االقت�صادي:

السيد محمد علي الحلو

ـى
الســباع والبهائــم ح َّتـ ٰ
ـى متــي املــرأة بــن العــراق إ ٰىل الشــام ،ال تضــع قدميهــا َّإل عـ ٰ
ـى رأســها زينتهــا ،وال هييجهــا ســبع وال ختافــه.)9(»...
النبــات ،وعـ ٰ

وهــي مــن أكرب املشــكالت التــي تعــاين منها البشـــرية منــذ أن ُعـ ِ
ف الصـــراع بني
ـر َ

ـى هــذا الصـــراع الدائــم بــن أفــراد املجتمــع،
املتخاصمــن ،وال بــدَّ مــن القضــاء عـ ٰ
فـ َّ
ـى أزمــة االقتصــاد العاملــي تنفــرج
ـإن تقديــم حلــول اقتصاديــة يف شــأن القضــاء عـ ٰ

مــن خــال هــذه األُطروحــة االقتصاديــة التــي ُيقدِّ مهــا اإلمــام املهــدي .Q

قســم بالســو َّية وعــدل يف
عــن أيب جعفــر  ...« :Qإذا قــام قائــم أهــل البيــت َّ

وي َمــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن األرض وظهرهــا ،فيقــول للنــاس:
الرع َّيــةُ ،...

تعا َلــوا إ ٰىل مــا قطعتــم فيــه األرحــام ،وســفكتم فيــه الدمــاء احلــرام ،وركبتــم فيــه مــا
حـ َّـرم اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) ،ف ُيعطــي شــيئ ًا مل ُيعطِــه أحــد كان قبلــه.)10(»...
مرتني يف الســنة ،ويرزقهم يف الشــهر
وعــن أيب جعفــر « :Qو ُيعطــي النــاس عطايــا َّ

ـرى حمتاج ـ ًا إ ٰىل الــزكاة ،وجيــيء أصحــاب
رزقــن ،ويسـ ّ
ـى ال تـ ٰ
ـوي بــن النــاس ح َّتـ ٰ

الــزكاة بزكاهتــم إ ٰىل املحاويــج مــن شــيعته فــا يقبلوهنــا ف ُيصـــروهنا ويــدورون يف
دورهــم ،فيخرجــون إليهــم ،فيقولــون :ال حاجــة لنــا يف درامهكــم»(.)11

امل�ستوى الثالث :الأمن االجتماعي:

فقــد أعطــت األُطروحــة املهدويــة يف أولوياهتــا اهتاممــ ًا بالغــ ًا برتشــيد احلالــة

معوقــات التعايــش االجتامعي
ـى ِّ
االجتامعيــة ،وتنميــة العالقــات العا َّمــة ،والقضــاء عـ ٰ
ـى صعيــد حماربــة مظاهــر االنحطــاط األخالقــي االجتامعــي
والتقــدّ م اإلنســاين ،فعـ ٰ
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هنــاك حمــوران أساســيان ،ومهــا :الفســاد العــا ّم الــذي عنونتــه الروايــات بالكــذب،

املتأصلــة يف األنظمــة االجتامعيــة العا َّمــة.
ـى العبوديــة
ِّ
والثــاين هــو القضــاء عـ ٰ
بدائل الصراع

فعــن رســول اهلل  ...« :Nفعنــد ذلــك خــروج املهــدي ،وهــو رجــل مــن ولــد

عــي بــن أيب طالــب  -بــه يمحــق اهلل الكــذب ،ويذهــب
هــذا  -وأشــار بيــده إ ٰىل
ِّ
ِ
ــب ،وبــه خيــرج َّ
ِّ
الــرق مــن أعناقكــم»(.)12
ذل
الزمــان الكَل ْ
ولشــدَّ ة اهتــام األُطروحــة املهدويــة بالفقــراء واأليتــام واملســاكني فقــد ورد عــن
طــاووس اليــاين قولــه( :املهــدي ي ِ
لعــق املســاكني الزبــد)(.)13
ُ

ثــم َّ
فــرق أصحابــه وهــم الذيــن عاهــدوه يف
وعــن
إن املهــدي ُي ِّ
عــي ّ ...« :Q
ٍّ

وجههــم إ ٰىل مجيــع البلــدان ويأمرهــم بالعــدل واإلحســانُّ ،
وكل
َّأول خروجــه ،ف ُي ِّ
عمــر مجيــع مدائــن الدنيــا بالعــدل
ـى إقليــم مــن األرض ،و ُي ِّ
رجــل منهــم حيكــم عـ ٰ
واإلحســان»(.)14

هــذه جممــل حركــة اإلمــام اإلصالحيــة التــي عانــت منهــا مجيــع التنظــرات

ـى األقـ ّـل وليــس التطبيقيــة ،وبقيــت
الوضعيــة والوصــول إ ٰىل مســتوياهتا التنظرييــة عـ ٰ
هــذه األُطروحــة هــي األمــل احلقيقــي يف غيــاب العدالــة واإلصــاح الواقعــي الــذي

ا َّدعتــه مجيــع األُطروحــات ،مــن هنــا فـ َّ
ـى
ـإن التنويريــن لــو راجعــوا حت ّفظاهتــم عـ ٰ
النصيــة لوجــدوا يف ُأطروحــة اإلمــام املهــدي Q
األُطروحــة اإلســام َّية ومنظوماهتــا ّ
ّ
وتوجهاهتــم التــي ال تنفـ ُّ
ـك عــن البحــث عــن بدائــل الــراع...
كل طموحاهتــم
ّ
* * *
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 ،142عــن النقــد املوضوعــي للدكتــور ســمري
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 .2املصدر السابق.
 .3نقــد اإلســام الوضعــي أليمــن عبــد الرســول/

السيد محمد علي الحلو

 .1نقــد اإلســام الوضعــي أليمــن عبــد الرســول:

صفحــة الغــاف األخــرة.
 .4املصدر السابق.
 .5راجــع :نقــد اإلســام الوضعــي أليمــن عبــد
الرســول.27 :
 .6هنضــة يف الفكــر العــريب املعــارص خلالــد حســن عبــد
اهلل.81 :
 .7كامل الدين ومتام النعمة للصدوق.287 :
 .8املالحم والفتن البن طاووس.147 :
 .9بحار األنوار للمجليس .104 :10
 .10بحار األنوار للمجليس .351 :52
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.245 :
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للن�ص املهدوي
قراءة معا�صرة ِّ
حسن هادي سلامن النجفي

مقدَّ مة:
مــن املعــروف َّ
نصــ ًا إهليــ ًا أو نبويــ ًا أو
أن النصــوص املقدَّ ســة  -ســواء أكانــت ّ

ـوة تفســرية مــن شــأهنا اإلحالــة إ ٰىل كثــرة (مفتوحــة)
إماميـ ًا  -متتــاز بوفــرة دالليــة وقـ َّ
مــن القــراءات ،وبالرغــم مــن ذلــك فقــد دعــت بعــض املذاهــب والت ّيــارات عــر

ـى
التاريــخ
ـى حرفيــة النـ ِّ
َّ
ـص وحماولــة فهمــه عـ ٰ
وخاصــة يف اإلســام إ ٰىل اجلمــود عـ ٰ
منــوال فهــم املتقدِّ مــن.

األول تقليــدي
ويف هــذا الصــدد يمكننــا اإلشــارة إ ٰىل وجــود ت ّياريــن أو ِّاتاهــنَّ :
ِّ
واالتــاه
للنــص،
ّــى ُأطروحــة (العــود إ ٰىل األُصــول) ويطالــب بتطبيــق حــريف
ِّ
يتبن ٰ
ـص الرتاثــي واحلضــارة الراهنــة طبقـ ًا
اآلخــر (حداثــوي) يطمــح إ ٰىل التوفيــق بــن النـ ِّ

وخاصــة يف النصــف األخــر
ملناهــج جديــدة ظهــرت خــال القرنــن املنصـــرمني
َّ
مــن القــرن العشـــرين .وهتــدف تلــك املناهــج إ ٰىل إعــادة قــراءة النصــوص التأسيســية

وخاصــة النصــوص األدبيــة والفلســفية  -وبنحــو ّ
أقــل
للحضــارات الراقيــة -
َّ
الدينيــة .وقــد َّ
دشــن املستشـــرقون  -عــر دراســاهتم الفيلولوجيــة للقــرآن الكريــم

واحلديــث الشـــريف  -هــذا ِّ
االتــاه إســام ّي ًا ،ولكــن بــدا جل ّيـ ًا لن ّقــاد االستشـــراق
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َّ
أن وراء تلــك الدراســات أغراض ـ ًا إيديولوجيــة ،غايتهــا جعــل احلضــارة اإلســام َّية
قراءة معاصرة للنصِّ المهدوي

 -بجميــع مت ّثالهتــا ومفاصلهــا  -تابع ـ ًا مــن توابــع احلضــارة الغربيــة(.)1

وبعــد انحســار هــذه الظاهــرة  -االستشـــراق  -بوفــاة كبــار مستشـــرقي القــرن

وخاصــة الفرنســـي لويــس ماســينيون( )2واألملــاين كارل بروكلــان(- )3
العشـــرين -
َّ
وانبثــاق عصـــر البنيويــة مــع عــامل األلســنيات السويســـري فردينــان دي سوســر(،)4

ـى كثــر مــن املفكّريــن
قـ َّـل االهتــام بالــراث وإعــادة قراءتــه عقــود ًا مــن الزمــن ،وتبنّـ ٰ
دعــوة عــامل األبســتيمولوجيا الفرنســـي غاســتون باشــار( )5للقطيعــة مــع الــراث(.)6
ـم مــا فتئــت أن لفظــت البنيويــة آخــر أنفاســها مــع صعــود نجــم مفكّريــن وألســنيني
ثـ ّ

كبــار جعلــوا منهــا موضوعـ ًا للنقــد والتحليــل مثــل ميشــيل فوكــو( )7وجاك دريــدا

()8

عــى
وظهــور املدرســة التفكيكيــة( ،)9وأقبــل بعــض املفكّريــن العــرب واملســلمني
ٰ
تبنّــي املنهــج التفكيكــي وأدخلــوه يف عــدد مــن بحوثهــم النقديــة ،وخطــا بعضهــم
فيــه شــوط ًا مبالغ ـ ًا فيــه ،فطغــت عليــه نزعــة (التفكيــك ألجــل التفكيــك) ،ومتَّــت

التضحيــة باحلقيقــة لصالــح نــوع مــن العبــث اللغــوي والتالعــب باأللفــاظ.

إن ِّ
َّ
ـص وتوظيف مبــدأ االجتهاد (اســتفراغ
االتــاه الثــاين يدعــو إ ٰىل إعادة قــراءة النـ ِّ

الوســع يف الفهــم واالســتنباط) يف حتقيــق التوفيــق واملصاحلــة بــن القديــم واجلديــد،
ِ
ـع فيــه نتيجــة لبعــده عــن
مــا يتيــح للمســلم املعــارص اخلــروج مــن املــأزق الــذي ُوضـ َ
ـص أو عــن زمــن الترشيــع.
عــر النـ ِّ

غــر َّ
ـص الدينــي ر َّبــا تتسـ َّبب يف انبثــاق إشــكالية
أن الدعــوة إ ٰىل قــراءة جديــدة للنـ ِّ

كــرى يمكــن إجيازهــا بالســؤال التــايل :مــا هــي اآلليــات واألســاليب الكفيلــة
ٰ
ـص مطواعـ ًا لفهــم أوســع بحيــث يســتوعب األزمنــة الثالثــة مــن دون أن
بجعــل النـ ِّ
ـى قراءاتــه التاليــة تعــارض مــع القــراءة األُو ٰىل التــي كانــت ســائدة يف زمــان
يرت َّتــب عـ ٰ
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صــدوره؟

ـرى :مــا هــي الوســائل املنهجيــة أو املوضوعيــة التــي ينبغــي اتِّباعهــا
وبعبــارة ُأخـ ٰ

ـص الدينــي منهجـ ًا
ر َّبــا ال نعثــر يف املناهــج املتداولــة اليــوم واملعتمــدة يف فهــم النـ ِّ
يقــوم بمعاجلــة اإلشــكالية املشــار إليهــا بشــكل هنائــي ،فاملناهــج املط َّبقــة مــن ِق َبــل
أنصــار ِّ
ـى
االتــاه الثــاين الداعــي إ ٰىل فهــم النـ ِّ
ـرات املعــارصة ال ترقـ ٰ
ـص يف ضــوء التغـ ّ
ـتوى احلــدِّ مــن احلضــور الواســع ِّ
ـص) يف
األول (العــود إ ٰىل حرفيــة النـ ِّ
لالتــاه َّ
إ ٰىل مسـ ٰ
األوســاط االجتامعيــة اإلســام َّية ،بــل الك َّفــة ر َّبــا متيــل لصالــح هــذا ِّ
االتــاه ،السـ ّيام
يف ظـ ِّـل ركاكــة بعــض املناهــج املســتعملة مــن ِق َبــل أصحــاب ِّ
االتــاه اآلخــر (إعــادة
فســـر لنــا انتشــار احلــركات
القــراءة) .ولعـ َّـل هــذا بالتحديــد هــو الســبب الــذي ُي ِّ

حسن هادي سلمان النجفي

ـص وقداســته مــن جهــة ،وتكون
واســتعامهلا لتحقيــق قــراءة جديــدة تســتبقي روح النـ ِّ
خرى؟
مالئمــة للعصـــر الراهــن ومتط ّلباتــه مــن جهــة ُأ ٰ

واملتطرفــة وازدهارهــا بــن العا َّمــة يف العصـــر احلــارض .ولع َّلــه أيض ًا الســبب
الســلفية
ِّ
يف حصــول االســتقطاب بــن معســكرين متصارعــن يف العــامل اإلســامي الراهــن،
يميــل أحدمهــا إ ٰىل تطبيــق حرفيــة النصــوص واعتبــار اجلديــد بدعــة تســتدعي اخلروج

ـص بعقليــة متفتِّحــة تســتوعب اجلديد
عــن الديــن ،ويميــل اآلخــر إ ٰىل حماولــة فهــم النـ ِّ

ـص ولــو مــن خــال التفســر والتأويــل أو التفكيــك والتحليــل.
وتربطــه بالنـ ِّ

ســوف نحــاول يف هــذا البحــث اقــراح منهــج جديــد لقــراءة النصــوص أو إعــادة

قراءهتــا يف ضــوء علــم االســتعامل ( )10()praxématiqueالــذي وضعــه املف ّكــر وعامل
اللغــة الفرنســـي روبــر الفونــت ( ،)11()Robert Lafontوهــي املحاولــة األُو ٰىل يف
ـى احلديــث الشـــريف .فالرباكســيامتيك هــو
حــدود ا ِّطالعــي لتطبيــق هــذا املنهــج عـ ٰ

أحــد فــروع حتليــل اخلطــاب يف علــم األلســنيات املعــارص ،وتعريفــه باختصــار :علــم
ـى َّ
اهتمت
أن الدراســات املتقدِّ مــة مــن علــاء الشــيعة األُصوليــن َّ
االســتعامل  -ال خيفـ ٰ
هبــذا العلــم أ ّيــا اهتــام وأفردتــه حتــت عنــوان مسـ ٍّ
ـتقل ،وهــو مــا ُيعـ َـرف يف زماننــا
ـص الدينــي ضمــن
بعلــم ُأصــول الفقــه وضــع القوانــن املتك ِّفلــة بضبــط قــراءة النـ ِّ
ٌّ
وعــى
املعنــى انطالقــ ًا مــن النصــوص.
مســتدل عليهــا  -وإنتــاج
آليــات حمــدَّ دة
ٰ
ٰ
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ـى ثابت ـ ًا أو
ـى يف النـ ِّ
ـص ليــس معطـ ً
األفهــام والقابليــات واختــاف العصــور ،فاملعنـ ٰ

ـى مــرن قابــل للتطويــع واحلركــة.
جامــد ًا أو هنائي ـ ًا ،بــل هــو معطـ ٰ

ـص الدينــي) واســع ًا ولــه مصاديــق كثــرة متداخلــة فســوف
ولكــون ميــدان (النـ ّ
ـص املهــدوي ،ونعــده ُأنموذجـ ًا معــارص ًا
ـى النـ ِّ
نقتصـــر يف تطبيــق املنهــج املقــرح عـ ٰ
ـص الدينــي بشــكل عــا ّم ،والغــرض مــن البحــث هــو إجيــاد إمكانــات
لدراســة النـ ِّ
النــص وبيــان خصائصــه ومم ِّيزاتــه .وهــذا
جديــدة وغــر مطروقــة لدراســة هــذا
ّ

ـم تتوجيــه
البحــث جــزء مــن مشـــروع شــامل اشــتغلنا عليــه قبــل بضعــة ســنوات وتـ َّ
بنيــل شــهادة املاجســتري( )12يف علــم حتليــل اخلطــاب.

متعدد الطبقات والوجوه:
الن�ص الديني ّ
ّ

أئمــة أهــل البيــت  ،Kوالتــي
انطالقــ ًا مــن األحاديــث املرو َّيــة عــن بعــض َّ

للنــص
تُعطــي للحديــث املــروي عنهــم نفــس الســلطات واخلصوصيــات الثابتــة
ِّ
القــرآين( ،)13فـ َّ
ـإن دراســة احلديــث تقــرب كثــر ًا مــن دراســة القــرآن الكريــم ،وقــد
أثبتنــا  -يف رســالتنا للامجســتري َّ -
ـج
ـص القــرآين منهـ ٌ
أن أفضــل املناهــج لدراســة النـ ِّ
يأخــذ بعــن االعتبــار العمــق الــداليل املختبــئ وراء العبــارة (الباطــن) ،وال يغفــل

ـى
أيضـ ًا عــن االحتــاالت والوجــوه التــي ت َ
ُفهــم مــن الظاهــر .وأكَّدنــا باخلصــوص عـ ٰ
األول هــو منهــج تأويــل النصــوص (اهلريومنطيقــا)( ،)14والثــاين
منهجــن معارصيــنَّ :

فإنــا بحســب رأينــا مــن أفضــل املناهــج
هــو علــم االســتعامل (الرباكســيامتيك)َّ ،
عــى
لدراســة القــرآن الكريــم ،ويمتــاز الرباكســيامتيك عــن اهلريومنطيقــا بمرونــة
ٰ
ـص الداخليــة
صعيــد فهــم النصــوص وإنتــاج معانيهــا يف ضــوء حتليــل عنــارص النـ ِّ
مؤهـ ً
ا ر َّبــا أكثــر مــن ســائر املناهــج املعارصة
وظــروف إنتاجــه اخلارجيــة ،مــا جيعلــه َّ
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النص
ـى اآلن يف فهــم ومعاجلــة ِّ
لالصطفــاف إ ٰىل جانــب نظائــره الرتاثيــة املســتعملة ح َّتـ ٰ

ـرى القــرآن،
ـص الدينــي عا َّمــة .ولــ َّـا كان احلديــث جيــري جمـ ٰ
خاصــة ،والنـ ِّ
القــرآين َّ

ـاص وعــا ّم وجممــل ومبـ َّـن وحمكــم ومتشــابه،
وكان القــرآن فيــه ظاهــر وباطــن وخـ ّ
فاحلديــث ينبغــي أن يكــون كذلــك ،وهــذا مــا تشــر إليــه طائفــة مــن الروايــات عــن
َّ
النــص املهــدوي وقابليتــه للقــراءة املتعــدِّ دة أمــر يمكــن إثباتــه مــن
إن مرونــة
ِّ

حلدَ ثــي للروايــات املهدويــة حييــل
خــال دراســة مســتفيضة لألخبــار،
ٰ
فاملحتــوى ا َ
ِ
ْــر احلــوادث
إ ٰىل نمــط مــن الفهــم يأخــذ يف احلســبان ربــط
ِّ
النــص بالواقــع ،فذك ُ
ـى
املســتقبلية ومالبســاهتا إن مل يكــن بــداع ربطهــا بالواقــع ألجــل االســتدالل هبــا عـ ٰ

حسن هادي سلمان النجفي

أهــل البيــت .K

وتكهنــات.
قــرب ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qفلــن تكــون أكثــر مــن جمـ َّـرد تن ّبــؤات
ّ

فعالمــات الظهــور مثــ ً
ا إن مل تكــن جمعولــة إلعــام النــاس بحصــول ذهيــا وهــو

ظهــور املهــدي  Qبعــد عصـــر الغيبــة ،فلــن ختتلــف مــن حيــث الشــكل عــن حــال
ســائر مــا وصــل إلينــا مــن التن ّبــؤات .ولكــن لــ َّـا كانــت تلــك األخبــار مــن جهــة
ـى عصمــة قائليهــا ،ودائــرة حــول موضــوع مركــزي (حمــوري)
املضمــون َّ
مؤسســة عـ ٰ

هــو ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qال جــرم َّأنــا ابتعــدت عــن التن ّبــؤ والكهانــة،
ـت بجملتهــا وتفصيلهــا بمثابــة خم َّطــط اســراتيجي لتحقيــق وعــد إهلــي لــه
وأضحـ ْ

ثمــرة واقعيــة ونتيجــة حتميــة وهــي :ســيادة العــدل ووراثــة الصاحلــن ،واندحــار
اجلــور والقصــاص مــن الظاملــن( .)15ولــوال هــذا الوعــد فـ َّ
ـإن عالمــات الظهــور ،كــا

أملحنــا ،لــن تكــون خمتلفــة يف منطوقهــا ومفهومهــا عــن تن ّبــؤات الكهنــة كســطيح

()16

ونوســراداموس( .)17فــا جيعــل العالمــات متتــاز عــن ســائر التن ّبــؤات أمــران :أحدمها
ؤســس اخلــر مــن حيــث الصــدق وهــو عصمــة املتك ِّلــم ،والثــاين ُيــدِّ د الغايــة مــن
ُي ِّ

جهــة الواقــع وهــو حت ّقــق الوعــد اإلهلــي املشــار إليــه يف مجلــة مــن اآليــات ،كقولــه
ُ
ّ ْ َ َّ َ َ
ْ َْ
َََ ْ ََْ
َّ ُ
ــر أن األ ْرض يَ ِرثهــا عِبــاد َِي
تعــا ٰىلf :ولقــد كتبنــا ِف الزبــورِ مِــن بعــ ِد اذلِك ِ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َّ ُ َ
الص ِ
ـتض ِعفوا ِف
الــون( Yاألنبيــاء ،)105 :وكقولــهf :ون ِريــد أن نمــن ع الِين اسـ
َ
َْ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َ
ال ِ
رض ونعلهــم أئِمــة ونعلهــم الوارِثِــن( Yالقصــص.)5 :
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عــى هــذه احلقيقــة بافــراض التفصيــل بــن واقعــة الظهــور
ويمكننــا التدليــل
ٰ
والوعــد اإلهلــي ،فعالمــات ظهــور املهــدي  Qلــن تكــون حينئـ ٍ
ـذ خمتلفــة عــن التن ّبــؤ
مهمــن يف املســتقبل متامــ ًا مثلــا يرويــه لنــا
بأحــداث ســتأيت وبظهــور أشــخاص ّ
أربــاب التن ّبــؤات.

ولع َّلنــا نلمــح يف وصــف املهــدي  Qباملوعــود مــا يشــر إ ٰىل تضمــن الوعــد اإلهلي

يف هو َّيــة املهــدي  Qوحقيقتــه ،بحيــث ال يكــون املهــدي  Qهــو (املوعــود) لــوال
ـى آخــر يف هو َّيــة
ـى تضمــن معنـ ٰ
الوعــد اإلهلــي املشــار إليــه ،ونعثــر يف األخبــار عـ ٰ

املهــدي  Qوهــو (الزمــان) ،فاملهــدي  Qهــو صاحــب الزمــان ال بــل هــو الســاعة

كــا تشــر إ ٰىل ذلــك األخبــار( ،)18أي َّ
إن الزمــان يدخــل يف هو َّيــة املهــدي  Qكــا
تدخــل احليــاة يف هو َّيــة اخلضـــر  ،Qولــو رجعنــا إ ٰىل بعــض األدعيــة التــي تصــف

املهــدي  Qبأ َّنــه (عــن احليــاة)( )19ألدركنــا الع َّلــة التــي ألجلهــا صــار املهــدي Q

رر الواقعــي لالنتظــار ،فاألمــر املنتظــر هــو األمــر
صاحبــ ًا للزمــان ،وألدركنــا املــ ِّ
رجــح حدوثــه أو وقوعــه يف املســتقبل كوعــد
املتو َّقــع حصولــه ،الرتباطــه بســبب ُي ِّ

ـى ُي ِّقــق غايـ ًة
ممَّــن ليــس مــن شــأنه ُخلــف وعــده ،وككــون صاحــب األمــر ح ّيـ ًا ح َّتـ ٰ

مهمـ ًة ال بــدَّ لــه مــن انجازهــا .وبمالحظــة هــذه املعــاين ودخالتهــا يف حتديــد (هو َّية
أو ّ
املهــدي  )Qيمكننــا  -مــن دون كبــر مش ـ َّقة  -أن نُم ِّيــز بــن املهــدي  Qاحلقيقــي

وغــره مــن دعــاة املهدويــة الذيــن ظهــروا عــر التاريــخ ،بــل يســعنا يف وثــوق تــا ٍّم
ـم ٰى مهدي ـ ًا كذلــك،
أن نُم ِّيــز بــن اإلمــام املهــدي  Qوبــن غــره ممَّــن يصـ ُّ
ـح أن ُيسـ ّ
ـى أحدهــم وصــف املوعــود وال
َّ
فاألئمــة  Kك ّلهــم مهد ّيــون ،مــع أ َّنــه ال ُيط َلــق عـ ٰ
املنتظــر وال صاحــب الزمــان ،مــا خــا اإلمــام الثــاين عــر .Q

ويمكننــا يف هــذا الصــدد حتليــل بعــض املفاهيــم يف ســياق املهدويــة ،كاالنتظــار
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والوراثــة .أ َّمــا االنتظــار فإ َّنــه يف غــر هــذا الســياق يـ ُّ
ـى تر ّقــب حصــول أمــر
ـدل عـ ٰ

حمبــوب أو مرغــوب فيــه ،لكــن فهــم االنتظــار يف ســياق ظهــور اإلمــام املهــدي Q

يمكننــا حرصهــا يف أمريــن:

األول :نشـــر اإلســام يف أصقــاع املعمــورة مــع مــا يرت َّتــب عليــه مــن الزم
األمــر َّ

إقامــة العــدل وإزالــة اجلــور.

واألمــر الثــاين :نصـــرة املهــدي  Qمــن قواعــده اجلامهرييــة وهــم عا َّمــة املظلومني

ـى النتظــار املهــدي  Qمــن منتظره
واملســتضعفني
َّ
وخاصــة املنتظريــن منهــم ،فــا معنـ ٰ

حسن هادي سلمان النجفي

معنــى آخــر ،فاملنتظِــر للمهــدي  Qال يطلــب بانتظــاره حتصيــل منفعــة
يتضمــن
ٰ
َّ
ّ
خــرى
حــظ مــن احلظــوظ الدنيويــة ،بــل ينتظــره ألجــل غايــة ُأ
شــخصية أو نيــل
ٰ

مــا مل يكــن هــذا األخــر مســتعدّ ًا لنرصتــه ،أي َّ
إن انتظــار املهــدي  Qفيــه اقتضــاءان:
اقتضــاء نصـــرته ،واقتضــاء حت ّقــق الوعــد اإلهلــي بظهــورهَّ ،
وإل لصــار انتظــاره عبثـ ًا،

فاملرتقــب ألمــر حمتمــل وليــس حتمــي الوقــوع (يف مــدَّ ة أقصاهــا فــرة عمــره) ال
ِ
ـى ســبيل املســاحمة ،واألقــرب إ ٰىل وصفــه يف مثــل هــذه احلالــة
يقــال لــه :منتظــر ًا َّإل عـ ٰ
بالراجــي واآلمــل ،وليــس املنتظِــر.
ومــن هنــا صــار اقتضــاء النصـــرة يف مفهــوم االنتظــار ســبي ً
ال إ ٰىل اســتئناف العمــر

الفعــي الدنيــوي بعمــر آخــر مدَّ خــر وردت اإلشــارة إليــه يف عــدد مــن األخبــار كقوله

ـى عبــادك حتــا
يف دعــاء العهــد« :ال ّلهـ ّ
ـم إن حــال بينــي وبينــه املــوت الــذي جعلتــه عـ ٰ
مقضي ـ ًا ،فأخرجنــي مــن قــري مؤتــزر ًا كفنــي ،شــاهر ًا ســيفي ،جمـ ِّـرد ًا قنــايت ،مل ّبي ـ ًا

دعــوة الداعــي يف احلــارض والبــادي.)20(»...

ـرىَّ :
ـى املنتظرين
وبعبــارة ُأخـ ٰ
إن االنتظــار يف الدنيــا لظهــور املهــدي  Qيوجــب عـ ٰ

االســتعداد لنصـــرته ،وبمجـ َّـرد أن تنعقــد الن َّيــة يف قلــب املؤمــن وحيصــل العــزم يف

ـى نصـــرة إمامــه املنتظــر  Qيكــون داخـ ً
ا يف ســلك املنتظريــن ،فــإن حــال
نفســه عـ ٰ
بينــه وبــن إمامــه املــوت فـ َّ
ـإن تلــك الن َّيــة وذلــك العــزم ســيكون بمثابــة بــذرة حليــاة

ـرى تُس ـتَأنف لــه يف زمــان ظهــور املهــدي .Q
ُأخـ ٰ
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fولَ َق ْ
وأمــا وراثــة األرض املشــار إليهــا يف القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىلَ :
ــد
ٰ
َّ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
َّ
َ َّ ُ َ
َ
ِــن َب ْ
الز ُبــور م ْ
َك َتبْنــا ف َّ
ــر أن األ ْرض يَ ِرثهــا عِبــادِي الص ِ
ِك
اذل
د
ــ
ع
الــونY
ِ
ِ
ِ
ِ
ـى املــوروث مــن الضيــاع أو
(األنبيــاء ،)105 :فهــي وراثــة يأمــن معهــا الــوارث عـ ٰ
االنتقــال ،وذلــك لســببني:

األول :ورود لفظ الوراثة يف سياق قضاء حتمي مربم من ِق َبل اهلل تعا ٰىل.
َّ

ـى قطعــة منهــا ،مــع القــدرة
ـى مجلــة األرض وليــس عـ ٰ
وثانيهــا :وضــع اليــد عـ ٰ

جمــرد االنتفــاع
عــى
التصـــرف بجميــع مــا فيهــا مــن اخلــرات واملــوارد ،وليــس َّ
ّ
ٰ
ـى بقعــة أو أكثــر مــن بقاعهــا ،ويف ذلــك إشــارة إ ٰىل
ببعــض متاعهــا واالســتحواذ عـ ٰ
ـى فعل
ـى التصــ ّـرف ،والزمــه القـ َّ
مــا ُيسـ ّ
ـوة عـ ٰ
ـم ٰى بالتمكــن ،وهــو عمــوم القــدرة عـ ٰ
ـرى
أشــياء واإلتيــان هبــا بنحــو ُي ِّقــق الغايــة املبتغــاة مــن ورائــه ،فــإذا انفصمــت عـ ٰ
ـى.
هــذه القـ َّ
ـوة فــا يعــود للتمكــن مــن معنـ ٰ

َّ
واألئمــة  Kفيــا يتع َّلــق باإلمــام املهدي Q
ـي N
َّ
إن الخطابــات الــواردة عــن النبـ ِّ

ليســت خطابــات آنيــة ،وال ذات مضامــن ُأحاديــةَّ ،
ـى يف اخلطــاب املهــدوي
إن املعنـ ٰ
ـرىَّ :
ـى املــراد
ينبثــق مــن كمــون داليل حييــل إ ٰىل قــراءات عديــدة .وبعبــارة ُأخـ ٰ
إن املعنـ ٰ
ـص تتح َّكــم فيــه عــدَّ ة عنــارص ينبغــي أخذهــا بنظــر االعتبــار ،ومــن
فهمــه مــن النـ ِّ
مجلتهــا الظــروف واملالبســات املحيطــة بصــدوره ،كوقــت اخلطــاب وخصوصيــة

املجلــس الــذي قيــل فيــه ،وموقــف املتك ِّلــم واملخاطــب مــن ســلطان العصـــر أو
الوضــع الســيايس القائــم ،وخصائــص شــخصية املخاطــب النفســية وقدراتــه الذهنية
املؤ ِّثــرة يف نوعيــة اخلطــاب أو طبيعتــه باإلضافــة إ ٰىل انتامئــه العقــدي واالجتامعــي
ُّ
النــص وتُشــكِّل كمونــ ًا
معنــى
فــكل هــذه العنــارص تتحكَّــم يف
والســيايس(،...)21
ِّ
ٰ

دالليــ ًا يمكــن للقــارئ أن يســتنبط منــه بعــض الوجــوه واملعــاين .يضــاف إ ٰىل ِّ
كل
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ذلــكَّ :
ـى عنصـــر ال يتو َّفــر يف غــره مــن النصــوص
أن النـ َّ
ـص املهــدوي ينطــوي عـ ٰ
عــى خماطــب مقــدَّ ر الوجــود ،أي َّ
إن اخلطــاب وإن كان
الدينيــة ،وهــو :احلوالــة
ٰ

موجهـ ًا يف ظــرف صــدوره إ ٰىل خماطــب بعينــه حــارض يف جملــس اخلطــاب أو إ ٰىل عــدَّ ة
َّ

يتضمنهــا هبيئــة رســالة عابــرة للزمــن ،لــن تكــون مفهومــة
حت ّققهــا بعــد ،ف َث َّمــة داللــة
َّ
ـاص ويف وقــت مناســب مــن الزمــان املســتقبل.
ـم اســتالمها مــن متلـ ٍّ
ـق خـ ٍّ
َّإل إذا تـ َّ

وليــس ُّ
مؤهــ ً
ا ليكــون خماطبــ ًا بــه َّإل أن يفهــم وجهــ ًا مــن
كل قــارئ
للنــص َّ
ِّ

معنــى مــن غــر املتو َّقــع أن
النــص
وجوهــه ،فقــد يفهــم املخاطــب املســتقبيل مــن
ِّ
ً

هيتــدي إ ٰىل فهمــه املخاطــب احلــارض حــال اخلطــاب ،وذلــك لعــدم تو ّفــر رشط أو

حسن هادي سلمان النجفي

خماطبــن ،بيــد أ َّنــه يف الغالــب يــدور حــول حــدث أو عــدَّ ة أحــداث مل حيــن وقــت

ـى من املعــاين املفهومــة عند
ـى ســبيل املثــال :أن يشــر اإلمــام إ ٰىل معنـ ٰ
لوجــود مانــع .عـ ٰ

املخاطــب احلــارض ،ولكــن ال مصــداق هلــا يف حميــط اخلطــاب ،بــل يتح َّقــق مصداقهــا
يف وقــت الحــق ســيأيت .وهنــا أو ُّد اإلشــارة إ ٰىل َّ
أن اخلطــاب املهــدوي مهــا كان عميقـ ًا

تضمــن مــن إشــارات أو رمــوز يف عبارتــه ،فمــن اخلطــأ أن
مــن جهــة داللتــه ومهــا َّ
ـم تصنيفــه يف خانــة األلغــاز بالنســبة إ ٰىل املخاطــب احلــارض ،فــكالم اإلمــام ال بــدَّ
يتـ َّ

أن يكــون مفهوم ـ ًا عنــد املخاطــب َّ
وإل مل يتح َّقــق اخلطــاب ،إذ مــن رشوط حت ّققــه أن
يكــون املخاطــب مـ ِ
ـدرك ًا ملــا يقولــه املتك ِّلــم .نعــم ،قــد يعجــز املخاطــب عــن إدراك
الرســالة الضمنيــة التــي قــد ينطــوي عليهــا اخلطــاب َّإل َّ
أن ذلــك ال حيــول دون فهــم

منطوقــه ،فالتواصــل بــن املتك ِّلــم واملخاطــب ال يفتقــر إ ٰىل فهــم مجيــع أوجــه داللتــه،
ـى يصــر طرفـ ًا للتواصــل مــع
ويكفــي يف املقــام أن يفهــم املخاطــب وجهـ ًا واحــد ًا ح َّتـ ٰ
املتك ِّلــم .وهــذا بالضبــط هــو الــذي جيعــل مشـــروع إعــادة القــراءة للنصــوص ممكن ًا،

فـ َّ
ـوع الثقافــات وتعــدّ د االنتــاءات مــن
ـإن تفــاوت األفهــام واختــاف املــدارك وتنـ ّ

ـى واختــاف القــراءة.
أولويــات تعــدّ د املعنـ ٰ

ومــن الواضــح َّ
أن املخاطــب مهــا كان واســع اال ِّطــاع ودقيــق املالحظــة فإ َّنــه لــن
حييــط بجميــع عنــارص الداللــة التــي يتضمنهــا كالم املعصــوم  ،Qوحينئـ ٍ
ـذ فاخلطــاب
َّ
ـدى املخاطــب ،ومــع ذلــك
يصــدر عــن إمكانــات ذهنيــة عاليــة ال يوجــد هلــا نظــر لـ ٰ
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ـى ينصـــرف إليهــا الكالم،
يكــون للمدلــول عليــه يف عبــارة اخلطــاب وجــوه مــن املعنـ ٰ
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فيتفــاوت يف فهمهــا املخاطبــون (الفعليــون أو املقــدَّ رون) تبع ـ ًا الختــاف قابلياهتــم

ـول اخلطــاب إ ٰىل
الذهنيــة أو الثقافيــة أو مقــدار انتباههــم ومالحظتهــم .وحــن يتحـ َّ
ـص مكتــوب فإ َّنــه يصــر يف متنــاول آخريــن مل يوجــدوا يف جملــس اخلطــاب وال يف
نـ ٍّ

ـص خما َطب ـ ًا بــه مفرتض ـ ًا إذا مت َّكــن مــن فهــم وجــه واحــد
زمانــه ،ويصبــح قــارئ النـ ِّ
()22
ـر ًا عــن إرادة
ـى وإن مل يكــن ذلــك الوجــه معـ ِّ
ـى األقـ ّـل مــن وجــوه معنــاه  ،ح َّتـ ٰ
عـ ٰ

اإلمــام اجلدّ يــة ،حيــث تكفــي يف مقــام إفــادة املخاطــب لبعــض تلــك الوجــوه إرادتــه

االســتعاملية(.)23

النــص تســهم يف حتصيلــه قرائــن
فــا يســتوعبه املخاطــب مــن كالم اإلمــام يف
ِّ
حســية وعقليــة ،...ويف
مقاميــة وتارخييــة ،و ُأخـ ٰ
ـرى لفظيــة وســياقية ،وثالثــة إشــارات ّ

ـم األغلــب يتعـ َّ
ـذر اإلحاطــة هبــا مجيع ـ ًا أو دفع ـ ًة واحــدةً.
األعـ ّ

َّ
ـى،
إن الفهــم العا ّمــي البســيط لألحاديــث يمكــن عــدّ ه وجه ـ ًا مــن وجــوه املعنـ ٰ

ـاىف مــع كمونــه الــداليل
ولكــن صـ ّ
جيمــدُ عليــه يتنـ ٰ
ـب هــذا الوجــه املعنــوي يف قالــب ُ
أو املعنــوي .والتنبــه إ ٰىل وجــود إشــارات وتلميحــات يف مجلــة اخلطــاب أو يف بعــض
ـى وحصــول وجــه جديــد
فقراتــه يضيــف بعــد ًا جديــد ًا للفهــم يســهم يف إثــراء املعنـ ٰ
مــن وجوهــه ،أي َّ
ـى تفتقــر يف فهمهــا إ ٰىل انتبــاه وإحاطــة بــا
إن بعــض وجــوه املعنـ ٰ

ـص مشــحون بــدالالت ووجــوه واحتــاالت قــد ال
حيـ ُّ
ـص مــن قرائــن .فالنـ ُّ
ـف بالنـ ِّ
ـص أو مطالعتــه،
يتس ـن ّٰى للقــارئ مالحظتهــا واعتبارهــا بمجـ َّـرد ســاع منطــوق النـ ِّ

ـى بفهــم صحيــح
ومــن هنــا فمــن جيمــد يف قــراءة النـ ِّ
ـى وجــه واحــد فلــن حيظـ ٰ
ـص عـ ٰ

أو تــا ّم .وأ َّمــا القــراءة الواعيــة املتأنّيــة فيصاحبهــا يف العــادة التفــات القــارئ إ ٰىل مــا

36

ـص مــن دالئــل كامنــة ،فالقــارئ اجل ِّيــد جيعــل يف حســبانه حــال القــراءة
يتضمنــه النـ ُّ
َّ

ـص وإمكاناتــه بحســب وســعه وطاقتــه ،وك َّلــا
حماولــة الكشــف عــن كمونــات النـ ِّ
ـى اســتنطاق اإلشــارات والتلميحــات والرمــوز (إن ُو ِجــدَ ت)
كان القــارئ أقــدر عـ ٰ

ـص مــن داخلــه وخارجــه ...ك َّلــا أمكنــه ســر أغواره
وفهــم القرائــن التــي حتـ ُّ
ـف بالنـ ِّ
ومعرفــة أرساره.

والنصيــة
القــراءة التــي نقرتحهــا هاهنــا تســتند إ ٰىل مجلــة مــن األدوات املنهجيــة
ّ

ـى تعريبهــا عــن األصــل الفرنســـي .وغرضنــا هــو حتقيــق قــراءة
التــي ســنعمل عـ ٰ
للنــص املهــدوي  -مــن دون اســتبعاد القــراءات األُ
خــرى أو التقليــل مــن
واعيــة
ٰ
ِّ

النــص وكمونــه
عــى إمكانــات
شــأهنا  ،-ونقصــد بالقــراءة الواعيــة :االنفتــاح
ِّ
ٰ
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الرباك�سيماتيك �أو علم اال�ستعمال:

الــداليل بمالحظــة القرائــن واألحــوال واملناســبات التــي أ َّدت إ ٰىل إنتاجــه ،فاالنغــاق
للنــص ،أشــبه مــا يكــون بفــرض ســلطة عليــه مــن
معنــى وحيــد
عــى
ِّ
ٰ
واجلمــود ٰ
النــص وتقييــده بمقــوالت زمانيــة
ســوى تكبيــل
خارجــه ،إذ االنغــاق ليــس
ِّ
ٰ
خــرى كاللغــة نحــو ًا
ومكانيــة ومفهوميــةُ ،ترجــه عــن إطــار اخلطــاب إ ٰىل ُأطــر ُأ
ٰ
ورصفـ ًا واصطالحـ ًا .ولذلــك فـ َّ
ـعى إ ٰىل اســتنطاق مــا يســكت
ـإن علــم االســتعامل يسـ ٰ

ـف بــه كســياقه وقرائنــه اخلارجيــة
ـص يف مفرداتــه وعبارتــه وحلــاظ مــا حيـ ُّ
عنــه النـ ُّ
وإشــاراته وتلميحاتــه وظــروف إنتاجــه.

وعليــه ،فـ َّ
مهمــة ســهلة،
مهمــة حم ِّلــل النـ ِّ
ـص عنــد إعــادة قراءتــه لــن تكــون َّ
ـإن َّ

بــل تفتقــر إ ٰىل دراســة متأنّيــة لـ ِّ
ـص
ـكل تلــك العنــارص املشــار إليهــا ،ففــي داخــل النـ ِّ
ينبغــي االلتفــات ج ِّيــد ًا إ ٰىل أنــواع القرائــن اللفظيــة واملجــازات واالســتعارات

ـعى
والكنايــات ،وكذلــك إ ٰىل موضــوع النـ ِّ
ـص وغايتــه أو غرضــه واستكشــاف مــا يسـ ٰ
ـص مث ـ ً
ا
ـص إ ٰىل إبــرازه وبيانــه أو طمســه و َت ْعميتــه ،فــا ُيــراد لــه الــروز يف النـ ِّ
النـ ُّ
ُيستَكشــف بمالحظــة التكــرار اللفظــي واملعنــوي واســتعامل املرتادفــات و ُأســلوب
اإلســهاب ،ومــا ُيــراد لــه الطمــس وال َّت ْعميــة ُيستَكشــف مــن خــال إمجــال مــا ح ّقــه

البيــان والكنايــة عـ َّـا شــأنه التصـــريح واإلعالن ،واللــواذ خلــف الكلــات الصعبة أو

املهجــورة ،ولذلــك فـ َّ
ـإن اخلطــاب وتأكيداتــه وتربيراته ووضوحــه وإهبامــه وتعميته...
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استكشــاف ظــروف إنتاجــه كحــال املتك ِّلــم وحــال املخاطــب ومبانيهــا الفكريــة
ومنطلقاهتــا اإليديولوجيــة ،ونفتقــر أثنــاء التحليــل أحيانـ ًا إ ٰىل تبـ ّـن ُأصوهلــا الثقافيــة
والقوميــة واختالفهــا أو اشــراكهام يف فكــرة أو مذهــب أو انتــاء ســيايس...

َّ
ـى إمكانــات واســعة ،ومــن اإلجحــاف
إن اخلطــاب مســاحة دالليــة مفتوحــة عـ ٰ

ـى منطوقــه التعبــري املتبــادر مــن مداليــل ألفاظــه،
بمــكان االقتصــار يف فهمــه عـ ٰ
ـوى فه ـ ًا ســطحي ًا وقــراء ًة معجميـ ً
فـ َّ
ـة ،وهــو يناســب
ـإن هــذا الفهــم ليــس سـ ٰ
إىل
ميــدان اللغــة وتعليمهــا أكثــر ممَّــا يناســب ميــدان اخلطــاب ،وقــد أرشنــا ٰ
َّ
يتضمــن كمونــ ًا معنويــ ًا واســع ًا وبعــد ًا دالليــ ًا عميقــ ًا ،يقبــع
أن اخلطــاب قــد
َّ

حتــت ســطحه اللفظــي أو منطوقــه اللغــوي ،فهــو يتجــاوز حرفيــة اللغــة وثباهتــا
ـى يف اخلطــاب ليس
ـى واختــاف مســتويات الفهــم ،فاملعنـ ٰ
إىل تعــدّ د املعنـ ٰ
الــداليل ٰ
وإىل األبــد ،نعــم يف املجــال اللغــوي ينبغــي أن تكــون القواعــد
ـى هنائي ـ ًا ٰ
معطـ ً

ـأى عــن التغيــر ،وثباهتــا أمــر ال بــدَّ
النحويــة والصـــرفية واملعــاين املعجميــة بمنـ ٰ
ِ
ـى يكــون للغــة هو َّيــة مســتق َّلة ،فـ ُّ
ـاص
ـى خـ ّ
ـكل لفــظ ُوضـ َ
ـع بــإزاء معنـ ٰ
منــه ح َّتـ ٰ
خيتلــف عــن معــاين ســائر األلفــاظ ،والقواعــد النحويــة والصـــرفية والبالغيــة
ينبغــي أن تكــون مرعيــة ليـ ِ
ـأت الــكالم صحيحـ ًا مــن حيــث الشــكل ومتامســك ًا
َّ
مــن حيــث املضمــون ،فــا ُيم ِّيــز لســان قــوم عــن قــوم هــو خصوصيــات ألفــاظ
اخلاصــة ،فاللغــة أشــبه مــا تكــون بسـ ّ
ـجل
اللغــة التــي يتحدَّ ثــون هبــا وقواعدهــا
َّ
مدونــة وثائقيــة غايتهــا حفــظ هو َّيــة األُ َّمــة مــن الضيــاع .بيــد َّ
أن اخلطــاب
أو َّ
إىل تلــك الرصامــة وال يتق َّيــد بذلــك الثبــات ،فهــو يف األصــل حــوار
ال خيضــع ٰ
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ـي بــن طرفــن َّ
تتدخــل يف صياغــة معنــاه عوامــل كثــرة (إدراكيــة ومعرفيــة
حـ ّ
ونفســية وثقافيــة واجتامعيــة وسياســية ...الــخ) ،وســعة مضمــون اخلطــاب

ومرونــة معنــاه جيعلــه يف معــرض القــراءة املتعــدِّ دة ،الس ـ ّيام بعــد األخــذ بنظــر

االعتبــار القرائــن احلا َّفــة بــه ،وأيضــ ًا بمالحظــة الظــروف واملالبســات التــي
نتطــرق إليــه يف هــذا البحــث إ ٰىل اســتعراض مقتضــب
هيــدف املنهــج الــذي
َّ

ـم حماولــة تطبيقه
وتعريــف موجــز بأبــرز أدوات حتليــل النـ ِّ
ـى ،ومــن َثـ َّ
ـص وإنتــاج املعنـ ٰ
ـص املهــدوي يف مشـــروع جديــد إلعــادة قراءتــه ،ومــن
ـى ُأنمــوذج خمتــار مــن النـ ِّ
عـ ٰ
ـى
ـعى إ ٰىل حتقيقــه هــو تشــجيع القـ ّـراء
َّ
بــن مــا يسـ ٰ
وخاصــة يف موضــوع (املهدويــة) عـ ٰ
ميســـرة لفهــم
فهــم أبعــاد جديــدة لقــراءة النصــوص املهدويــة واملعصوميــة وآليــات َّ
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أحاطــت بإنتاجــه.

املعنــى وإنتاجــه .وينتمــي املنهــج الــذي نعمــل عليــه إ ٰىل حقــل (حتليــل اخلطــاب
ٰ

ـص) يف علــم األلســنيات املعــارص .فقــد ظهــر علــم حتليــل اخلطــاب يف
وتفكيــك النـ ِّ

ـى النظريــة البنيوية يف
سـتّينيات القــرن املنصـــرم وازدهــر يف الســبعينيات كــر ِّد فعــل عـ ٰ
خطى
األلســنيات التــي وضــع ُأسســها العــامل السويســـري فردينان دي سوســر ،وقــد
ٰ
ـى واثقــة وشاســعة يف طريــق تقويــض الصـــرح البنيــوي الــذي كان
هــذا العلــم خطـ ٰ

ـور ًا غري مســبوق بفضــل تطبيــق منهج
قائـ ًا آنــذاك ،حيــث شــهد علــم األلســنيات تطـ ّ
ـى والقوالــب
حتليــل النصــوص وتفكيكهــا ،مــا أ ّد ٰى يف
َّ
املحصلــة إ ٰىل التحـ ّـرر مــن ال ُبنـ ٰ

ـم انبثــق مــن رمحــه يف بضعــة ســنني علــم
اجلاهــزة املوروثــة عــن املدرســة البنيويــة ،ثـ ّ

االســتعامل (الرباكســيامتيك) ليدفــع بعجلــة التحليــل والتفكيــك واملعاجلــة والتأويــل
خطــوات أوســع ،والس ـ ّيام يف موضوعــه (إعــادة قــراءة النصــوص) ،وكانــت نقطــة
االنطــاق األُو ٰىل هــي نقــد (الداللــة الوضعيــة اللفظيــة) عنــد دي سوســر ،وبيــان
زيــف األُطروحــة البنيويــة القاضيــة بجعــل العالقــة بــن (الـ ِّ
ـدال واملدلــول) عالقــة

دعــوى نشــوئها عــن اعتبــاط( )24رصف ومواضعــة
راســخة وثابتــة ،بالرغــم مــن
ٰ
حمضــة.

إ َّن األصــل الــذي ينطلــق منــه التحليــل الرباكســيامتييك هــو االســتعامل ( ،)praxisإذ أ َّن
االســتعامل للكلــات والعبــارات يف محيــط مــن الســياقات املتغـ ِّـرة والقرائــن املختلفــة يفيــد

39

قراءة معاصرة للنصِّ المهدوي

يف إنتــاج معــانٍ قــد ال يكــون مدلــوالً عليهــا بحســب ثنائيــة (الـ ّ
ـدال  -املدلــول) الوضعيــة.
ـى اللغــوي املفهــوم
فليــس مــن شــأن علــم االســتعامل ( )Praxématiqueاالعتنــاء باملعنـ ٰ
ـص ،بــل يهــدف إ ٰىل تحليــل األســاليب والطــرق التــي تعتمدهــا النصــوص
أو املتبــادر مــن النـ ِّ
والخطابــات املختلفــة يف إنتــاج معانيهــا .وذلــك مــن خــال ربــط النصــوص بظــروف إنتاجهــا
ـى الوحيــد
ـعى مــن جهــة إ ٰىل إزالــة (وهــم) املعنـ ٰ
واســتقبالها ،أي إ َّن التحليــل االســتعاميل يسـ ٰ
ـص أو الخطــاب ،مــع التنبيــه إ ٰىل احتــال بــروز ذلــك الوهــم عنــد الق ـراءة أو
والنهــايئ للنـ ِّ
ـرى إ ٰىل نقــد وتفكيــك القوالــب اللغويــة الجاهــزة التــي يحشـــر
إعــادة القـراءة ،ومــن جهــة أُخـ ٰ
ـى ليبــدو وحيــدا ً ونهائيـاً.
فيهــا املعنـ ٰ
مؤســس الرباكســيامتيك قبــل ِّ
كل يشء إ ٰىل إعــادة
وقــد رشع الفونــت (ِّ )Lafont

ثــم أوضــح هــذا التعريــف بــا
تعريــف اإلنســان ،فرســمه بأنَّــه( :كائــن يعمــل)ّ ،

حاصلــه :لــ َّـا كان العمــل نشــاط ًا وفعاليـ ًة إنســاني ًة ســواء أكانــت اجتامعيــة أم ثقافيــة،

اخلاصــة (العمــل) يف تعريــف اإلنســان ،مــن دون ارتــكاب
فســوف نســتخدم هــذه
َّ
أ َّيــة خمالفــة منطقيــة ،ومــن املعلــوم الــذي ال خيتلــف فيــه اثنــان َّ
أن اللغــة هــي ثمــرة

مــن ثمــرات العمــل اإلنســاين( .)25فـ َّ
ـإن اجلهــد الثقــايف والتواصــل االجتامعــي مهــا

نــوع مــن العمــل الــذي يامرســه اإلنســان يف ختاطبــه اليومــي ،وهــو مــن األســباب
الرئيســة املؤ ِّثــرة يف تكويــن النظــام اللغــوي أل َّيــة ُأ َّمــة مــن األُمــم ،وذلــك عــر
مراحــل زمنيــة متعاقبــة ،فاللغــة مل تُو َلــد مكتملــة ،وللخطــاب دور ال يمكــن إنــكاره

يف تأســيس اللغــة وتقعيدهــا وتطويرهــا تدرجيي ـ ًا.

ُي ِّيز الفونت بني ثالثة مناذج من اال�ستعمال:
 - ١االستعامل التنظيمي االجتامعي.

 - ٢االستعامل اإلجرائي  -التغيريي.
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 - ٣االستعامل اللغوي.

خاصــة ،وذلــك لــدوره الفاعــل يف
مهيــة َّ
و ُيعطــي الفونــت لالســتعامل األخــر أ ّ

متضمن ًا لالســتعاملني
حتليــل الوقائــع االجتامعيــة والتارخييــة ونقدهــا ،وهــذا مــا جيعلــه
ِّ

(االجتامعــي واإلجرائــي) معـ ًا ،باعتبــار َّ
أن متع ّلقهــا هــو الواقــع.

األحــداث فه ـ ًا موضوعي ـ ًا وذلــك مــن خــال حتليــل معطيــات اخلطــاب وإحاالتــه

ـى الواقــع .ففــي ِّ
ـى تتفاعــل
كل حتليــل باراكســيامتيكي َث َّمــة وســائل إلنتــاج املعنـ ٰ
عـ ٰ
ـوة إ ٰىل الفعــل ومــن الكمــون إ ٰىل
مــع بعضهــا يف عمليــة صــرورة أو خــروج مــن القـ َّ
التح ّقــق.

حسن هادي سلمان النجفي

للمعنــى ،تســاعدنا يف فهــم
و ُيشــ ِّبه الفونــت االســتعامل بعمليــة برجمــة واعيــة
ٰ

ال ُعمالت (:)praxèmes

يمكننــا ترمجــة الكلمــة الفرنســية ( )praxèmeاملشــت َّقة عــن األصــل اليونــاين

( = praxisالعمــل) إ ٰىل ( ُعملــة) .فال ُعملــة بحســب هــذا االصطــاح :كلمــة
نصيــة ال يتحــدَّ د معناهــا َّإل مــن خــال اســتعامالهتا يف اخلطابــات
اســتعاملية أو مفــردة ّ
األول الــذي يقــوم عليــه مشـــروع إعــادة قــراءة
والنصــوص ،فال ُعملــة هــي العنصـــر َّ
ـى ،فهــي فضــاء داليل متو ِّتــر
النصــوص وإعــادة إنتــاج مــا
تتضمنــه مــن وجــوه املعنـ ٰ
َّ
حبــى باملعــاين الكامنــة .وال ُعمــات تشــمل ثالثــة أصنــاف مــن
ومســاحة لفظيــة
ٰ

الكلــات( :األســاء ،والصفــات ،واألفعــال) ،لكــن ال مــن جهــة كوهنــا ذات مداليــل
ٍ
تتجــى يف
معــان كامنــة
تتضمنــه مــن
لغويــة أو معجميــة ثابتــة ،بــل مــن جهــة مــا
َّ
ّٰ
النصــوص واخلطابــات بحســب القرائــن اللفظيــة واخلارجيــة.

والعمالت على ق�سمني:

األول :عمــات َحدَ ثيــة ( )chronogénèsesتتم َّثــل يف مجيــع األفعــال بــا
َّ

عــى أحــد األزمنــة الثالثــة ،وورود هــذه العمــات يف
َّ
تتضمنــه مــن اهليــأة الدا ّلــة ٰ
النصــوص واخلطابــات يكشــف عــن وجــود عمليــة ذهنيــة انعكاســية حلركــة خارجية

تؤســس هــذه العمليــة اإلدراكيــة هــي هيــأة العملــة الدا ّلــة
َ
(حــدَ ث) ،والقيمــة التــي ِّ
ـي األخذ
ـى الزمــان ضمنـ ًا ،فمــن الضـــروري لرتقيــة اللغــة اجلامــدة إ ٰىل خطــاب حـ ٍّ
عـ ٰ
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خاصــة.
بنظــر االعتبــار حصــول هــذه العمليــة يف ذهــن املتك ِّلــم (فاعــل اخلطــاب) َّ
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والثــاين :عمــات موضوعيــة ( )topogénèsesتتم َّثــل يف مجيــع األســاء

َّ
مشــخص مــكاين ،يتحــدَّ د
والصفــات ،وورودهــا يف النصــوص يشــر إ ٰىل تو ّفــر

خاصــة كالعــدد وأدوات التعريــف ،وبغيــاب املحــدِّ دات نكــون
بواســطة حمــدَّ دات َّ
معنــى خطابيــ ًا) لالســم والصفــة.
معنــى لغــوي (وليــس
بــإزاء
ً
ٰ

الروابط �أو العوامل (:)parapraxémes

وهــي أيضـ ًا مــن مجلــة أدوات التحليــل الرباكســيامتيكي وتشــمل كا َّفــة الوحــدات
النحويــة والصـــرفية التــي ت ِ
ُوجــد عالقــة بــن اخلطــاب والواقــع ،وهــي تــدور حــول

ثالثــة حمــاور رئيســية:

 )1فاعل اخلطاب [املتك ِّلم واملخاطب].
 )2املكان.

 )3الزمان.

حي.
مهية بالغة يف ترقية اللغة اجلامدة إ ٰىل خطاب أو ٍّ
نص ٍّ
وللعوامل أ ّ

األول :وتــدور حولــه العوامــل التاليــة( :أنــا ،أنــت ،نحــن ،أنتــم)،
املحــور َّ

ـران عــن نفســيهام يف أثنــاء اخلطــاب ببعــض هــذه األدوات.
فاملتك ِّلــم واملخاطــب ُيعـ ِّ
وهــي نقــاط االســتناد لـ ٍّ
وصف
ـكل مــن العمــات املوضوعيــة واحلدثيــة ،فاملتك ِّلــم ُي َ

ـوى اللغــوي إ ٰىل شــهادة حاكيــة عــن الواقــع.
ـى حتويــل املحتـ ٰ
بأ َّنــه عامــل لــه القــدرة عـ ٰ

املحــور الثــاين :وتــدور حولــه العوامــل املكانيــة التاليــة( :هنــا ،هنــاك ،قريبــ ًا

ـم فيــه
مــن ،بعيــد ًا عــن ،)...وهــذه العوامــل تشــر إ ٰىل املحيــط اخلارجــي الــذي يتـ ُّ

التواصــل بــن املتخاطبــن.

املحــور الثالــث :وتــدور حولــه العوامــل الزمانيــة التاليــة( :اآلن ،اليــوم ،غــد ًا،
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ُعــن حصــول اخلطــاب يف زمــن حمــدَّ د دقيــق أو
باألمــس ،)...وهــذه العوامــل ت ِّ

تقريبــي مــن األزمنــة الثالثــة.

املعرفــات أو املحــدِّ دات التــي تقــدَّ م ذكرهــا ،وبعــض الضامئــر
ويلحــق بالعوامــل ِّ

مههــا :أدوات
التــي يتشـكَّل هبــا املضمون اخلطــايب أو فحـ ٰ
ـوى الرســالة ( )messageوأ ّ

الن�صية� ،أو الأدوات ال�سياقية (:)metapraxémes
القرائن ّ

وهــي الوحــدات اللغويــة التــي تقــوم بربــط املفــردات فيــا بينهــا يف نســيج

اجلــر واألســاء
متجانــس ويف ســياق مفيــد وحمكــم ،كأدوات العطــف وحــروف
ِّ

املوصولــة وأدوات التوكيــد وأدوات الشـــرط واملفعــول املطلــق .وهلــذه األدوات

ـص ومتاســكه الشــكيل وترابــط أجزائــه وفقراتــه.
مهيــة بالغــة يف حتقيــق وحــدة النـ ِّ
أ ّ

حسن هادي سلمان النجفي

التعريــف ،والضامئــر املتَّصلــة واملنفصلــة ،وأســاء اإلشــارة.

�أُمنوذج لإعادة القراءة طبق ًا للمنهج الرباك�سيماتيكي:

وبعــد هــذا االســتعراض املوجــز لعــدد مــن أدوات التحليــل االســتعاميل للخطاب

نشـــرع يف اختيــار مثــال واحــد مــن النصــوص املهدويــة ونقــوم بتحليله:

روى الشــيخ النعــاين يف الغيبــة :عــن احلســن بــن اجلهــم ،قــال :قلــت للرضــا :Q
ٰ

أصلحــك اهلل َّإنــم يتحدَّ ثــون َّ
أن الســفياين يقــوم وقــد ذهــب ســلطان بنــي الع ّبــاس،

فقــال« :كذبــوا إ َّنــه ليقــوم َّ
وإن ســلطاهنم لقائــم»(.)26

ـى الرضــا  Qواحلســن
ـي بــن موسـ ٰ
احلديــث بصــدد ذكــر حــوار بــن اإلمــام عـ ِّ

ـواص وثقــات أصحــاب اإلمامــن
بــن اجلهــم بــن بكــر بــن أعــن( ،)27وهــو مــن خـ ّ

الكاظــم والرضــاُ ،Lيــره األخــر بشــائعة مفادهــاَّ :
أن النــاس يتحدَّ ثــون عــن
القــرب الوشــيك لظهــور الســفياين وزوال ســلطان بنــي الع ّبــاس .ويظهــر َّ
أن هــذه
الشــائعة قــد انتشـــرت لســببني  -وال يمكــن استكشــافهام بطبيعــة احلــال مــن مالحظة
منطــوق الروايــة :-

األول :احلــدث التارخيــي لتسـنّم اإلمــام الرضــا  Qواليــة عهــد املأمــون
الســبب َّ

ـتمرت واليــة عهــده زهــاء عــام
الع ّبــايس يف حمـ َّـرم ســنة ( )٢٠2هجريــة ،حيــث اسـ َّ

وثامنيــة أشــهر( ،)28فـ َّ
ـإن إمجــال هــذه الروايــة ال يتبـ َّـن َّإل يف ســياق معرفــة جمريــات
ومالبســات ذلــك احلــدث .فقــد ربــط مجاعــة مــن الشــيعة يف ذلــك الوقــت بــن
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واليــة عهــد اإلمــام الرضــا  Qوبــن زوال ســلطان بنــي الع ّبــاس ،فظنّــوا َّ
أن اخلالفــة
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ســوف تنتقــل مــن الع ّباســيني إ ٰىل العلويــن بمجـ َّـرد هــاك املأمــون.

والســبب اآلخــر :اشــتهار أخبــار ظهــور املهــدي  Qبعــد اختــاف بنــي الع ّبــاس

()29
ـى اخلالفــة بعــد وفــاة
يف امللــك  ،ولعـ َّـل اختــاف املأمــون واألمــن وتنازعهــا عـ ٰ

هــارون الع ّبــايس قــد أ ّد ٰى إ ٰىل أن جتــد تلــك األخبــار يف الواقــع التارخيــي شــاهد ًا قو ّيـ ًا

ـى قــرب الظهــور.
عـ ٰ

ونتيجــة هاتــن املقدَّ متــن َّ
أن النــاس صــاروا يتحدَّ ثــون عــن قــرب قيــام الســفياين

ـى تقديــر مــوت املأمــون وانتقــال اخلالفــة إ ٰىل اإلمــام الرضــا  ،Qولعـ َّ
ـل بعضهــم
عـ ٰ

تصــور َّ
أن اإلمــام الرضــا  Qهــو املهــدي املنتظــر  ،Qكــا أشــار إ ٰىل ذلــك
قــد
َّ
()30
ـى مــا ذكــره الس ـ ِّيد
الشــيخ ّ
حممــد جــواد مغنيــة  ،أو أ َّنــه خليفــة املهــدي ،بنــا ًء عـ ٰ

ـى مــن اختــاف الواقفــة بعــد اإلمــام الكاظــم  Qفيمــن يــأيت بعــده وأ َّنــه
املرتضــ ٰ
بمنزلــة خليفتــه( .)31ويظهــر َّ
أن الذيــن زعمــوا مهدويــة اإلمــام الرضــا  Qنُســبوا

ـى
كذلــك إ ٰىل الوقــف ،ولع َّلهــم قــد انبثقــوا عــن الواقفــة الســابقني .والوقــوف عـ ٰ
ـى اإلمــام الرضــا  Qيـ ُّ
باألئمــة ،K
ـى جهــل كبــر
َّ
ـدل عـ ٰ
اإلمــام الكاظــم  Qأو عـ ٰ
حممــد اجلــواد  Qبحمــر
فســـر وصــف الواقفــة
عــى لســان اإلمــام ّ
وهــذا مــا ُي ِّ
ٰ

فهــم َّ
أن حــدث تســنّم الرضــا  Qلواليــة عهــد املأمــون قــد
الشــيعة( ،)32ومنــه ُي َ

ـى الســاحتني االجتامعيــة والسياســية ،رست بســببها
كانــت لــه تداعيــات كثــرة عـ ٰ
ـى صــار التحــدّ ث هبــا يف أوســاط العا َّمــة
تلــك الشــائعة رسيــان النــار يف اهلشــيم ،ح َّتـ ٰ

ـتدعى
ـدى تلــك اجلامعــة الشــغل الشــاغل يف ذلــك الوقــت ،وهــو مــا اسـ
والسـ ّيام لـ ٰ
ٰ
واملقربــن
ـواص اإلمــام الرضــا Q
أن يبــادر احلســن بــن اجلهــم (باعتبــاره أحــد خـ ّ
َّ

مــن جملســه) باالستفســار عنهــا مــن اإلمــام شــخصي ًا ملعرفــة صــدق أو كــذب
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مضموهنــا.

الن�ص:
حتليل ّ

ـى تلــك اجلامعــة املعهــودة بــن طــريف اخلطــاب،
يعــود فيــه الضمــر (واو اجلامعــة) عـ ٰ
ـرى مثل
حلدثيــة (يتحدَّ ثــون) بــدالً عــن مرادفاهتــا األُخـ ٰ
واســتعامل ال ُعملــة الفعليــة أو ا َ
(يتك َّلمــون) ال خيلــو مــن مناســبةَّ ،
ـى (يتحــدَّ ث) هــو (يتك َّلــم عــن حــدث
ألن معنـ ٰ

أن الفعــل املضــارع بحســب وضعــه وهيأتــه يـ ُّ
واقــع)( ،)33ومنــه اشــتقاقه ،ومــع َّ
ـدل

ـى احلــال أو االســتقبالَّ ،إل أ َّنــه يـ ُّ
ـى االســتمرار والتجــدّ د ،وهــو مــا
ـدل كذلــك عـ ٰ
عـ ٰ

حسن هادي سلمان النجفي

إن العامــل (هــم) أو ضمــر الغائــب اجلمــع باملتَّصــل بـــ َّ
َّ
ـى
(إن) املؤ ّكــدة يعــود عـ ٰ
ـدى املخاطــب واملتك ِّلــم ،وفعــل (يتحدَّ ثــون) مضــارع
مجاعــة مــن النــاس معروفــة لـ ٰ

ـص ،إذ الــراوي بصــدد االستفســار عــن خــر الشــائعة احلــايل
نلمحــه يف عبــارة النـ ِّ
ـتمر التــداول بــن تلــك اجلامعــة.
املسـ ّ

مهمــة مــن شــخصيات عصـــر الظهــور ،قــد ُج ِع َلــت عالمــة حتمية
والســفياين شــخصية َّ

جــم غفــر مــن األخبــار املرو َّيــة عــن أهــل البيــت ،)34(K
عــى ظهــور املهــدي  Qيف ٍّ
ٰ
ومــن الواضــح َّ
ـدى تلــك األخبــار كان مل يــزل قو ّي ـ ًا يف عصـــر اإلمــام الرضــا ،Q
أن صـ ٰ
لــدى املتشــ ِّيعني ألهــل البيــت  Kواملرتقبــن لتح ّقــق الوعــد اإلهلــي،
وباخلصــوص
ٰ

بخالفتهــم ووراثتهــم لــأرض عنــد ظهــور مهدهيــم املوعــود  ،Qواملشــار إليــه يف ذلــك
ـى األُمويــن اإلمام
العصـــر بالرضــا مــن آل ّ
حممــد  ،Kوقــد كان املعنــي بــه إ ّبــان الثــورة عـ ٰ
()35
ـي بــن
جعفــر الصــادق  ، Qوقــد كشــف حييـ ٰ
ـي بــن احلســن بــن عـ ّ
ـى بــن زيــد بــن عـ ّ

أيب طالــب َّ Q
عمــه جعفــر
أن ثــورة أبيــه زيــد (ريض اهلل عنــه) كانــت
تتضمــن الدعــوة إ ٰىل ِّ
َّ
()36
فلــا وصلــت اخلالفــة إ ٰىل بنــي الع ّبــاس ويــأس النــاس مــن خريهــم
حممــد َّ ، Q
بــن ّ

حممــد) املوعــود
بــدأ النــاس يف البحــث عــن مصــداق آخــر ليكــون هــو (الرضــا مــن آل ّ

(وخاصــة يف الوســط الشــيعي)
باخلالفــة ،فته َّيــأ (نتيجـ ًة لذلــك) العقــل اجلمعــي اإلســامي
َّ

ـى الواقــع أيضـ ًا ،السـ ّيام مــع
لقبــول وتــداول األخبــار املرتبطــة بالظهــور ،بــل وإســقاطها عـ ٰ
وجــود موضــوع خارجــي تســتند إليــه وهــو شــخص اإلمــام الرضــا .Q

ليــس ذلــك فقــط ،بــل عمــد البعــض إ ٰىل اســتباق حــدث الظهــور قبــل أوانــه،
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ـوة املس ـ َّلحة والتمـ ّـرد العســكري ،فقامــت
بمحاولتهــم تغيــر الواقــع الســيايس بالقـ َّ
قراءة معاصرة للنصِّ المهدوي

نتيجــة ذلــك ثــورات عارمــة يف أنحــاء مــن الدولــة الع ّباســية ،وقــد كان لتلــك
ـى القــرار الســيايس الع ّبــايس يف عصـــر املأمــون ،حيــث
الثــورات صـ ٰ
ـدى واضــح عـ ٰ
ــر ْت ثــورات العلويــن باإلضافــة إ ٰىل اللغــط الســيايس يف بــاط الع ّباســيني
اض َط َّ

(بعــد حادثــة قتــل األمــن) اخلليفــة املأمــون إ ٰىل تدبــر مكيــدة غرضهــا إطفــاء نائــرة
الثــورات وإمخــاد أوار االنتفاضــات مــن جهــة ،وحتييــد املعارضــن مــن بنــي الع ّبــاس

ـى بــن جعفــر Q
ـي بــن موسـ ٰ
مــن جهــة ثانيــة ،فأرســل املأمــون يف إشــخاص اإلمــام عـ ّ
ـى قبــول واليــة العهــد(.)37
مــن املدينــة ثـ ّ
ـم أجــره حتــت التهديــد عـ ٰ
ولعـ َّـل تلقيــب اإلمــام مــن ِق َبــل أبيــه  Qبـــ (الرضــا)( )38قــد أســهم بشــكل أو
آخــر يف اإلشــارة إليــه مــن ِق َبــل النــاس بالبنــان ،فظ ـ َّن بعضهــم أ َّنــه هــو املقصــود

حممــد يف الدعــوة التــي ســبقت قيــام الدولــة الع ّباســية .وانطلقــت بعد
بالرضــا مــن آل ّ
متــام بيعــة الرضــا بواليــة العهــد بشــائر (ومنهــا شــائعات) يف األوســاط االجتامعيــة
األئمــة  Kبعــدم االســتعجال أو
بقــرب ظهــور القائــم  ،Qمتناســن بذلــك وص َّيــة َّ

خاصــة
وبعــدم املبــادرة إ ٰىل اخلــروج قبــل األوان(،)39
وخاصــة قبــل حت ّقــق عالمــات َّ
َّ
ُو ِص َفــت باملحتومــات ومنهــا قيــام الســفياين ،كــا تـ ُّ
ـى ذلــك طائفــة معتــرة مــن
ـدل عـ ٰ
الروايــات.
وذكــر الســفياين بـــ (الم العهــد الذهنــي) إشــارة إ ٰىل كونــه شــخص ًا معهــود ًا أو

معروفــ ًا بــن طــريف اخلطــاب ،إ َّمــا مــن جهــة حقيقتــه (بالنســبة إ ٰىل اإلمــام الرضــا

األول للخطــاب) ،وإ َّمــا مــن جهــة بعــض أوصافــه وعالئمــه باالســتناد
 :Qالطــرف َّ
األئمــة ( Kوذلــك بالنســبة إ ٰىل احلســن بــن
إ ٰىل مــا ورد يف شــأنه مــن األخبــار عــن َّ
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ـى حــدث قيامه الوشــيك
اجلهــم :الطــرف الثــاين للخطــاب) .و ُعملــة (يقــوم) دا ّلــة عـ ٰ

ـى
ـى مــا
َّ
يتصورونــه مــن ذهــاب ســلطان بنــي الع ّبــاس املرت ِّتــب عـ ٰ
أو القريــب بنــا ًء عـ ٰ
واليــة عهــد اإلمــام الرضــا  Qللخليفــة الع ّبــايس املأمــون.

وقــد ر َّد اإلمــام الرضــا  Qخــر الشــائعة التــي نقلهــا احلســن إليــه بتكذيــب

وزوال ســلطان الع ّباســيني يف احلــارض ،ولكنَّــه مل ُيكـ ِّ
ـذب أصــل خــر قيــام الســفياين

حلدَ ثيــة (يقــوم)
وهــاك الع ّباســيني يف املســتقبل ،بــل أ َّكــده وشــدَّ د عليــه ،فال ُعملــة ا َ
املتَّصلــة بــاألداة الســياقية (الم التوكيــد) واملســندة بجملتهــا إ ٰىل َّ
(إن) املفيــدة للتوكيــد

يف قولــه( :إ َّنــه = أي الســفياين) يشــر إ ٰىل حتميــة قيــام الســفياين يف املســتقبل ،فاحلتــم
كــا يمكــن اســتفادته مــن لفظــه كذلــك يســتفاد مــن بعــض األدوات ،وسنشــر إ ٰىل
مههــا قريبـ ًا .ويمكــن االســتظهار مــن إطــاق العبــارة َّ
أن قيــام الســفياين (املؤ َّكــد أو
أ ّ

حسن هادي سلمان النجفي

مروجيهــا واملتحدِّ ثــن هبــا فقــال( :كذبــوا) أي َّإنــم كذبــوا با ِّدعــاء قيــام الســفياين
ّ

املحتــوم) غــر معلــوم الوقــت.

َّ
«وإن ســلطاهنم لقائــم» فيشــر إ ٰىل حقيقــة ماثلــة يف اخلــارج ال
وأ َّمــا قولــه :Q

دعــوى مــا ورد يف الشــائعة ...( :وقــد ذهــب ســلطان بنــي الع ّبــاس)،
تطابقهــا
ٰ
فإ َّنــه يف الواقــع مل يذهــبَّ ،
ـتمر ًا يف زمــن اخلطــاب ،وبحســب
ألن ســلطاهنم كان مسـ ّ
الروايــات فإ َّنــه ال ينقطــع مــا دام الســفياين مل يقــمَّ .
إن عــدول اإلمــام الرضــا  Qعــن

ال ُعملــة احلدثيــة (يقــوم) مســتعيض ًا عنهــا بالعملــة املوضوعيــة (قائــم) ال خيلــو مــن
ألن اســم الفاعــل يـ ُّ
نكتــةَّ ،
ـى ثبــوت املصــدر يف الفاعــل ورســوخه فيــه ،فلـ َّـا
ـدل عـ ٰ
ّ
كان احلكــم أو امللــك مل يــزل يف يــد الع ّباســيني َّ
الــدال
فــإن اســتعامل اســم الفاعــل

ـى املــراد مــن اســتعامل (الفعــل املضــارع) الـ ّ
ـى الثبــوت ّ
ـى التغـ ّـر أو
ـدال عـ ٰ
أدل عـ ٰ
عـ ٰ
التجــدّ د ،فاملتَّصــف بكونــه (قائ ـ ًا) هــو الســطان وهــو ذات مل تــزل متل ّبســة بحــدث
ـى للحديــث عــن (ذهــاب) ســلطان بنــي الع ّبــاس كــا
(القيــام) ،وبالتــايل فــا معنـ ٰ

ـروج لــه تلــك اجلامعــة.
ُتـ ِّ

متييز املحتوم من غري املحتوم:
َّ
ـى حتديــد املحتــوم مــن غــره يف عبــارة
إن هنالــك قرائــن يمكــن االســتدالل هبــا عـ ٰ

األخبــار الــواردة عــن أهــل البيــت  .Kوذلــك مــن خــال معرفــة األدوات والصيغ
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اخلاصــة التــي تــرد يف اخلطابــات والنصــوص ،التســاؤل املطــروح هاهنــا هــو :كيــف
َّ

قراءة معاصرة للنصِّ المهدوي

يمكــن التمييــز بــن العالمــات املحتومــة التــي مل يشـــر إليهــا يف األخبار بلفــظ (حمتوم)
وبــن غريهــا مــن العالمــات؟

َّ
ـص املهــدوي طبقـ ًا للتحليــل الرباكســيامتيكي ُيربنــا بوجــود عالمات
إن قــراءة النـ ِّ

ُوصــف بقيــد حمتــوم أو حتمــي)،
حمتومــة غــر
مصـــرح بحتميتهــا ظاهــر ًا (أي مل ت َ
َّ
َّ
مههــا املحتومــات اخلمــس
فــإن العالمــات املوصوفــة باحلتــم يف األخبــار قليلــة وأ ّ

املشــهورة( :الســفياين ،واليــاين ،والصيحــة ،واخلســف يف البيــداء ،وقتــل النفــس

الزك َّيــة) ،يضــاف إليهــا بضعــة عالمــات حمتومــة غريهــا ،فاحلديــث الــوارد عــن
اإلمــام الباقــر  Qالــذي رواه عنــه أبــو محــزة الثــايل يشــر فيــه إ ٰىل عالمتــن حمتومتــن

غــر تلــك اخلمســة ومهــا :اختــاف بنــي الع ّبــاس وطلــوع الشــمس مــن مغرهبــا.
ـت أليب جعفــر  :Qخــروج الســفياين مــن املحتــوم؟ قــال« :نعــم ،والنــداء مــن
قلـ ُ
املحتــوم ،وطلــوع الشــمس مــن مغرهبــا مــن املحتــوم ،واختــاف بنــي الع ّبــاس مــن

حممــد  Kحمتــوم»...
املحتــوم ،وقتــل النفــس الزك َّيــة حمتــوم ،وخــروج القائــم مــن آل ّ
احلديــث(.)40

َّ
ـى ذكــر بعضهــا ُتكِّننــا مــن متييــز املحتــوم مــن غــره يف
إن األدوات التــي ســنأيت عـ ٰ

ـى ضوئهــا وإنتــاج
ســياقات النصــوص املهدويــة ،فيمكــن إعــادة قــراءة النصــوص عـ ٰ
ـى (احلتــم) الكامــن فيهــا أو إبــرازه وإن مل ُيصــ َّـرح فيــه بلفظــه( :حمتــوم ،حتمــي).
معنـ ٰ

فيــا يــي ســبعة مــن األدوات التــي إذا وردت يف األخبــار قــد ُيســتفاد منهــا حتميــة

مدخوهلــا أو متع ّلقهــا ،وهــي:

 - 1ال َق َســم :ويمكننــا أن نجــزم َّ
بــأن ال َق َســم هــو واحــد مــن أوثــق األســاليب
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ـى إرادة احلتــم ،السـ ّيام إذا ورد يف كالم املعصــوم َّ ،Q
ـى
إن عطــف الــواو عـ ٰ
الدا ّلــة عـ ٰ
نصيــة تفيــد
لفــظ اجلاللــة هــو مــن أســاليب القســم يف اللغــة العربيــة ،فالــواو هنــا أداة ّ

خاصــة هلــا عنــد العــرف قدســية
ـى عملــة موضوعيــة َّ
التوكيــد ،ويمكــن أن تدخــل عـ ٰ

احلســن  ،Qقــال« :واهلل! ال خيــرج واحــد منــا قبــل خــروج القائــم َّ Qإل كان مثــل

فــرخ طــار مــن وكــره قبــل أن يســتوي جناحــاه ،فأخــذه الصبيــان فعبثــوا بــه»(.)41

ـى احلتــم ولذلــك ُف ِّســـر (املحتوم) يف
 - 2ال بــدَّ  :وهــذه األداة ظاهــرة يف إفــادة معنـ ٰ

بعــض األخبــار بالــذي ال بــدَّ منــه( ،)42واملثــال عليــه احلديــث الــذي رواه أبــو بصــر

عــن اإلمــام الصــادق « :Qال بــدَّ أن يكــون قــدّ ام القائــم ســنة جيــوع فيهــا النــاس،

حسن هادي سلمان النجفي

أقــوى
نبــي أو إمــام ،...وورودهــا مضافــة إ ٰىل (لفــظ اجلاللــة)
ٰ
كمكّــة أو الســاء أو ّ
ـي بــن
داللـ ًة وأوكــد يف إرادة التح ّقــق والوقــوع ،واملثــال عليــه مــا روي عــن اإلمــام عـ ّ

ـوف شــديد مــن القتــل ونقــص مــن األمــوال واألنفــس والثمــرات.
ويصيبهــم خـ ٌ
َ
َ َ ْ ُ َ َّ ُ
كـ ْ
ـي ٍء ِمـ َ
ـم ب ِ َشــ ْ
فـ َّ
ـن
ـم تــا هــذه اآليــةf« :ولبلون
ـإن ذلــك يف كتــاب اهلل لبـ ِّـن» .ثـ ّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ََْ
ـن ال ْمــوال َوالنْ ُفس َواثلَّ
َْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ال
و
ف
ـو
ـ
ال
ـ
م
ـ
م
ـص
ـ
ق
ن
و
ـوع
ـ
ـرات[ Yالبقــرة.)43(»]155 :
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُّ
فــكل مــا يفيــد
عــى احلتــم واضحــة،
 - 3الم التوكيــد :وداللــة هــذه األداة
ٰ

التوكيــد يشــر إ ٰىل احلتــم ولــو إمجــاالً ،ومثالــه مــا روي عــن رســول اهلل « :Nلتتبعـ َّن
ـب
ـى لــو دخلــوا جحــر ضـ ٍّ
ســنن مــن كان قبلكــم شــر ًا بشــر وذراع ـ ًا بــذراع ،ح َّتـ ٰ
ـارى؟ قــال:
ألتبعتموهــم» .قــال (الــراوي) :قلـ ُ
ـت :يــا رســول اهلل َمـ ْن اليهــود والنصـ ٰ
والنصــارى»(.)44
«فمــن َّإل اليهــود
ٰ

تتفــرد هبــا اللغــة العربيــة ،وترمجتهــا يف اللغــات
(إن) املؤكّــدة :وهــي أداة
َّ - 4
َّ

ـرى (أكيــد ًا)( ،)45ومــن أمثلــة مــا ُيس ـت ُّ
ـى إفــادة َّ
(إن) للحتــم الروايــة
األُخـ ٰ
َدل بــه عـ ٰ
َّ
«وإن مــن أعظــم البليــة أن خيــرج إليهــم صاحبهــم شــا ّب ًا
املنقولــة عــن الصــادق :Q

مو َّفق ـ ًا ،وهــم حيســبونه شــيخ ًا كبــر ًا»(.)46

ـى حتميــة
 - 5التوكيــد بالتكــرار :وهــو مــن األســاليب املعروفــة يف الداللــة عـ ٰ

ـى الــذي ُيكـ ّـرر لفظــه ،ومثالــه مــا روي عــن اإلمــام الباقــر  Qأ َّنــه قــال:
وقــوع املعنـ ٰ

ـم تُغر َبلــوا (يقوهلــا
ـات هيهـ َ
«هيهـ َ
ـم تُغر َبلــوا ثـ ّ
ـى تُغر َبلــوا ثـ ّ
ـات ،ال يكــون فرجنــا ح َّتـ ٰ
ِ
ـى الصفــو»(.)47
ـى ُيذهــب اهلل تعــا ٰىل الكــدر ويبقـ ٰ
ثالث ـ ًا) ح َّتـ ٰ
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( - 6إذا) الشـــرطية :واســتعامل هــذه األداة الشـــرطية يـ ُّ
عىل وقوع الشـــرط يف
ـدل ٰ

قراءة معاصرة للنصِّ المهدوي

املســتقبل .ذكــر السـ ِّيد أمحــد اهلاشــمي يف كتــاب (جواهــر البالغــة) يف معــرض كالمه

ْ
نصــه( :األصــل عــدم جــزم وقطــع املتك ّلــم
عــن الفــرق بــن (إذا)
و(إن) مــا هــذا ّ
بوقــوع الشـــرط يف املســتقبل مــع ْ
(إن) ،...بخــاف (إذا) فتُسـتَعمل بحســب أصلهــا

يف ِّ
عــى هــذه الصيغــة
كل مــا يقطــع املتك ِّلــم بوقوعــه يف املســتقبل)( .)48واألمثلــة
ٰ
كثــرة جــدّ ًا يف األخبــار ،نكتفــي منهــا بذكــر أحدهــا ،عــن معاويــة بــن ســعيد ،عــن

ـي بــن أيب طالــب :إذا اختلــف رحمــان
أيب جعفــر ّ
حممــد بــن عـ ّ
ـي ،Lقــال« :قــال عـ ُّ
ـم رجفــة تكون بالشــام
ـم َمــه؟ قــال« :ثـ ّ
بالشــام فهــو آيــة مــن آيــات اهلل تعــا ٰىل .قيــل :ثـ ّ
ـى الكافريــن»(.)49
هيلــك فيهــا مائــة ألــف جيعلهــا اهلل رمح ـ ًة للمؤمنــن وعذاب ـ ًا عـ ٰ

 - 7الســن وســوف :ومهــا يـ ّ
ـض النظــر
ـى حــدوث يشء يف املســتقبل بغـ ِّ
ـدلن عـ ٰ

عــن كونــه حمتومـ ًاَّ ،إل َّ
أن وقوعهــا يف ســياق كالم املعصــوم  Qيضيــف إ ٰىل معنامهــا

يتضمــن (الوعــد) بحصــول متع ّلقهــا ،ومــن أمثلتــه
ـى آخــر
َّ
 ولــو احتــاالً  -معنـ ٰمــا روي عــن رســول اهلل « :Nســيأيت زمـ ٌ
ـى ُأ َّمتــي ال يعرفــون العلــاء َّإل بثــوب
ـان عـ ٰ
حســن ،وال يعرفــون القــرآن َّإل بصـ ٍ
ـوت حســن ،وال يعبــدون اهلل َّإل شــهر رمضــان،

فــإذا كان كذلــك سـ َّلط اهلل عليهــم ســلطان ًا ال علــم لــه وال حلم لــه وال رحم لــه»(.)50
* * *
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

يف القــرآن ،ل ُيعــزِّ زوا نتائجهــم املســبقة وأحكامهــم

1956 -م) مستشـــرق أملــاين ،بــدأ دراســة اللغــة

إ ٰىل الطعــن يف أصالتــه ،ويف إعجــازه البيــاين،
ودرســوا كذلــك القصــص واألمثــال واألقســام

 .3كارل بروكلــان (1868( )Carl Brockelmann

امل َعــدَّ ة ســلف ًا ،بـ َّ
حممــد ،N
ـأن القــرآن مــن وضــع ّ

العربيــة وهــو يف املرحلــة الثانويــة ،كانــت أشــدّ

وأ َّنــه منتحــل مــن النصـــرانية واليهوديــة وبعــض

ـي  Nشــفاه ًا،
القصــص القديمــة التــي تل ّقاهــا النبـ ُّ

ثــم نســج منهــا هــذا القــرآن الــذي عــزّ اه فيــا
ّ
َّ
وجــل) .مل يغــب عــن أذهــان
بعــد إ ٰىل اهلل (عــزَّ
املستشـــرقني يف مجيــع دراســاهتم القرآنيــةَّ :
أن

القــرآن نتــاج إنســاين وليــس وحيــ ًا إهليــ ًا.

أمانيــه العيــش فيــا وراء البحــار ،وذلــك بســبب
انحــدار حيــاة األعــال يف روســتوك ،وتط ّلــع

التجــار إ ٰىل العمــل فيــا وراء البحــار
العديــد مــن ّ

وهــو ال يــزال يف الثانويــة ،بــدأ يــدرس الســـريانية،
واآلراميــة الكتابيــة ،وأتقــن العربيــة .درس يف

اجلامعــة باإلضافــة إ ٰىل اللغــات الشـــرقية اللغــات

 .2لويس ماســينيو (- 1883( )Louis Massignon

عــى
الكالســيكية (اليونانيــة والالتينيــة) ،ودرس
ٰ
ـم
يــدي املستشـــرق ثيــودور نولدكــه ،و ُيع َتــر أهـ ّ

املســتعمرات الفرنســية يف شــؤون شــال أفريقيــا،

األدب العــريب) ،وهــو تاريــخ للكتابــة العربيــة عــر

1962م) مــن أكرب مستشـــرقي فرنســا وأشــهرهم،

مهمــة كمستشــار وزارة
وقــد شــغل عــدَّ ة مناصــب َّ
وكذلــك الراعــي الروحــي للجمعيــات التبشــرية

الفرنســية يف مصـــر .تع َّلــم لويــس العربيــة والرتكية

ـى باآلثــار
والفارســية واألملانيــة واإلنكليزيــة وعنـ ٰ
القديمــة ،وشــارك يف التنقيــب عنهــا يف العــراق

(1908 - 1907م) حيــث أ ّد ٰى ذلــك إ ٰىل اكتشــاف

قصـــر األخيضـــر .درس يف اجلامعــة املصـــرية

املستشـــرقني األملــان بســبب عملــه العظيــم (تاريخ

العصــور ،ويف شـت ّٰى الفنــون ،ومــن القــرن الثالــث
ـى الثالــث عــر هجــري.
وح َّتـ ٰ

 .4فردينــان دي سوســر (Ferdinand de
1913 - 1857( )Saussureم) عــامل لغويــات

واملؤســس ملدرســة
سويســـريُ ،يعتَــر األب
ِّ
البنيويــة يف اللســانيات يف القــرن العشـــرينَّ .اتــه

القديمــة (1913م) وخــدم يف اجليــش الفرنســـي
مخــس ســنوات خــال احلــرب العامليــة األُو ٰىل.

باعتبــار اللغــة ظاهــرة اجتامعيــة ،وكانــت اللغــات

ّ
احلــاج) مــع
دراســة مســتفيضة ونشـــر (ديــوان

التحــول اخلطــر يف دراســة اللغــة هــو اكتشــاف
ّ

ّ
احلــاج
التصــوف اإلســامي فــدرس
اســتهواه
ّ
ترمجتــه إ ٰىل الفرنســية ،وكذلــك (مصطلحــات
ّ
احلــاج) و(الطواســن)،
الصوفيــة) و(أخبــار

كــا كتــب عــن ابــن ســبعني الصــويف األندلســـي،
ـول لويــس حتريــر (جم َّلــة
وعــن ســلامن الفــاريس .تـ ّ ٰ

الدراســات اإلســام َّية) ،وأصــدر بالفرنســية

حسن هادي سلمان النجفي

 .1درس املستشـــرقون لغــة القــرآن ليصلــوا منهــا

َّــى عــام
(حوليــات العــامل اإلســامي) حت ٰ
(1954م).

بتفكــره نحــو دراســة اللغــات دراســة وصفيــة

ُــدرس دراســة تارخييــة ،وكان الســبب يف هــذا
ت َ
اللغــة السنســكريتية .ولــد دي سوســر يف جنيــف،

وكان مســامه ًا كبــر ًا يف تطويــر العديــد مــن نواحــي

اللســانيات يف القــرن العشـــرين .كان َّأول مــن
اعتــر اللســانيات كفــرع مــن علــم أشــمل يــدرس

اإلشــارات الصوتيــة ،اقــرح دي سوســر تســميته
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عــرف حاليــ ًا بالســيميوتيك أو
( )semiologyو ُي َ

الســجون .ابتكــر مصطلــح (أركيولوجيــة املعرفة).

ُ .5ي َعــدُّ غاســتون باشــار ()Gaston Bachelard

اليونــان) وصــوالً إ ٰىل معاجلاتــه اجلدليــة املعــارصة

علــم اإلشــارات.

أهــم الفالســفة
(1962 - 1882م) واحــد ًا مــن
ّ
الفرنســيني ،وهنــاك مــن يقــول :إنَّــه أعظــم

فيلســوف ظاهــري ،ور َّبــا أكثرهــم عصـــري ًة أيض ًا.

كــرس جــزء ًا كبــر ًا مــن حياتــه وعملــه
فقــد َّ
لفلســفة العلــوم ،وقــدَّ م أفــكار ًا متم ِّيــزة يف جمــال

االبســتملوجيا ،حيــث ُت ِّثــل مفاهيمــه يف العقبــة
املعرفيــة والقطيعــة املعرفيــة واجلدليــة املعرفيــة
والتاريــخ الرتاجعــي ،مســامهات ال يمكــن

جتاوزهــا ،بــل تركــت آثارهــا واضحــة يف فلســفة
معارصيــه ومــن جــاء بعــده.

ُوصــف أعــال فوكــو
كــا يف (تاريــخ اجلنســانية) .ت َ
ِ
بأنــا تنتمــي إ ٰىل (مــا
مــن ق َبــل املع ِّلقــن والن ّقــاد َّ
ـى أ َّنــه يف
بعــد احلداثــة) أو (مــا بعــد البنيويــة) ،عـ ٰ
السـتّينيات مــن القــرن املــايض كان اســمه غالبـ ًا ما

يرتبــط باحلركــة البنيويــة .وبالرغــم مــن ســعادته
هبــذا الوصــف َّإل أ َّنــه أ َّكــد فيــا بعــد ُبعــده عــن

البنيويــة أو ِّ
االتــاه البنيــوي يف التفكــر .إضافــ ًة
إ ٰىل أ َّنــه رفــض يف مقابلــة مــع جــرار راول تصنيفــه

بــن (مــا بعــد البنيويــن) و(مــا بعــد احلداثويــن).
ُ .8ولِــدَ الفيلســوف الفرنســـي جــاك دريــد (Jacques

 .6ال بــدَّ مــن اإلشــارة إ ٰىل ارتبــاط مفهــوم (القطيعــة

 )Derridaيف البيــار قــرب مدينــة اجلزائــر يف

ـورات العلميــة يف فــرة
اهلائلــة التــي أحدثتهــا التطـ ّ

األدبيــة والفلســفية منــذ املرحلــة الثانويــة ،حيــث

االبســتمولوجية) عنــد باشــار بتلــك الطفــرة
يتــأت لإلنســان منــذ قــرون
وجيــزة ،وهــو مــا مل
َّ

طويلــةَّ ،
إن عقــد ًا مــن زماننــا يف هــذا املجــال
يســاوي قرون ـ ًا بأكملهــا مــن األزمنــة املاضيــة كــا

يــرى باشــار نفســه ،ففــي ظــرف نصــف قــرن
ٰ

طــور مــن إمكانياتــه
تقريبــ ًا اســتطاع الغــرب أن ُي ِّ
العلميــة ،فمنــح العــامل فتوحــات علميــة ومعرفيــة

يف خمتلــف العلــوم ،مــا مل يشــهده العــامل منــذ أزمنــة

بعيــدة.

 .7ميشــال فوكــو (1926( )Michel Foucault

أهــم
 1984م) فيلســوف فرنســـيُ ،يعتَــر مــنّ
فالســفة النصــف األخــر مــن القــرن العشـــرين،
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(حــب الغلــان عنــد
َّأرخ للجنــس أيضــ ًا مــن
ّ

تأ ّثــر بالبنيويــن ودرس وح َّلــل تاريــخ اجلنــون يف
كتابــه (تاريــخ اجلنــون) ،وعالــج مواضيــع مثــل
اإلجــرام والعقوبــات واملامرســات االجتامعيــة يف

( /15يوليــو (متــوز)1930 /م) .تنازعتــه األعــال
درس مبكّــر ًا نصــوص برغســون وســارتر يف

األعــوام ( 1947و1948م) .ويف منتصــف
الســتّينات مــن القــرن العشـــرين طــرح ورقــة

(البنيــة ،العالمــة ،واللعــب يف خطــاب العلــوم
اإلنســانية) ،حينهــا بــات اســمه متــداوالً بشــكل

ـون
جــدّ ي يف األوســاط الفلســفية والنقديــة ،لتتكـ َّ
أدوات دريــد ًا يف التفكيــك واالختــاف مــن

خــال كتبــه التــي توالــت( :الصــوت والظاهــرة)،
أحــب أعاملــه إليــه ،و(الكتابــة
الــذي يعــدّ ه
ّ
واالختــاف) ،ويف الســبعينات أصــدر كتبـ ًا منهــا:

(مواقــع) ،و(هوامــش الفلســفة) ،و(التشــتيت).

 .9التفكيكيــة منهــج أديب نقــدي ومذهــب فلســفي
معــارص ينحــو إ ٰىل القــول باســتحالة الوصــول إ ٰىل
ّ
للنــص
األقــل متامســك
عــى
فهــم متكامــل ،أو
ِّ
ٰ
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الــذي يقــوم بالتفســر .بالتــايل يســتحيل وجــود

ـى َّ
املتضمــن يف اخلطــاب
ـى
ّ
أن املعنـ ٰ
باخلصــوص عـ ٰ

اصطناعيــة حمضــة يؤ ّدهيــا ويقــوم هبــا القــارئ

نــص رســالة واحــدة متامســكة ومتجانســة.
ّ

حــي ،وأكَّــد
ترقيــة اللغــة اجلامــدة إ ٰىل تواصــل
ّ
ـى ثابت ـ ًا وهنائي ـ ًا ،ومــن اخلطــأ التعامــل
ليــس معطـ ٰ

و ُيســتَخدم التفكيــك ()déconstruction

ـى بحســب قوالــب لغويــة جاهــزة ،فـ َّ
ـإن
مــع املعنـ ٰ

املتضمــن َّأنــا متتلــك أساســ ًا كافيــ ًا يف
ا ِّدعاءهــا
ّ

تتجــاوز بكثــر منطوقــه ،وتســهم يف بلــورة

ـى نمــط مــن قــراءة النصــوص بنســف
(للداللــة عـ ٰ
النظــام اللغــوي الــذي نســتعمله ،كــي تُثبــت
وأي مناقشــة
بنيتهــا ووحدهتــا ومعانيهــا املحــدَّ دة)ُّ .

للتفكيــك ال بــدَّ أن تبــدأ بالقــارئ ،وجتربتــه التــي

ـص ويعيــد
ال يوجــد قبلهــا يشء .فهــو ُيف ـكِّك النـ َّ

املعنــى يف اخلطــاب لــه آفــاق ومســتويات دالليــة
ٰ
مههــا :الصفــات
تلــك املســتويات مجلــة عنــارص أ ّ

الشــخصية ،والقابليــات الذهنيــة ،واملقاصــد
والنوايــا ،واألرصــدة املعرفيــة والثقافيــة،
واملنطلقــات النفســية والعقائديــة واإليديولوجيــة

عــى
بنــاءه وفقــ ًا آلليــات تفكــره .أي يعتمــد
ٰ
آليــات اهلــدم والبنــاء مــن خــال القــراءة.

واملرحليــة ،واالستشـــرافات املســتقبلية والغيبيــة،

احلركــي يف النصــوص واخلطابــات ويرفــض فكــرة

ـى بالوجــوه املتعــدِّ دة،
مجيعـ ًا مؤ ِّثــرة يف توجيــه املعنـ ٰ

ـى الدينامــي -
ـعى الرباكســيامتيك إ ٰىل فهــم املعنـ ٰ
 .10يسـ ٰ
النــص عبــارة عــن
فاملعنــى يف
اجلمــود املعنــوي،
ِّ
ٰ

كمــون داليل تتحكَّــم يف إنتــاج وجوهــه املعنويــة
عوامــل شــت ّٰى كالقرائــن والثقافــة (الفرديــة
واالجتامعيــة) والظــروف املوضوعيــة ،وضــع هــذا
العلــم أو ٰىل ُأسســه يف مدينــة مونبيليــه الفرنســية

عــى يــد املفكّــر
يف ســبعينيات القــرن العشـــرين
ٰ

الفرنــي روبــر الفونــت.

ألطــراف اخلطــاب ،وأيضــ ًا الظــروف اآلنيــة
فإنــا
والقرائــن املقاميــة والســياقات ّ
النصيــةَّ ،...

وبالتــايل فـ َّ
ـص وقراءتــه يتغـ َّـران طبق ـ ًا
ـإن فهــم النـ ِّ
ملراعــاة بعــض تلــك العنــارص أو مجيعهــا.

 .12عنــوان الرســالة :الكلــات اخلالفيــة يف القــرآن

الكريــم (دراســة براكســيامتيكية) (Les Mots
Etude

Conflictuels،

Coraniques

 )Praxématiqueمتَّــت مناقشــتها عــام
(2015م) يف جامعــة إيليــا ،يف جورجيــا.

 .11مفكّر وعامل ألســنيات فرنســـي (2009 - 1923م)

 .13منهــا :مــا روي عــن اإلمــام الرضــا  Qأ َّنــه قــال:

مونبيليــة الفرنســية وذاع صيتــه بســبب بحوثــه يف
(إحــدى اللغــات الفرنســية
اللغــة األُوكســيتانية
ٰ

متشــاهب ًا كمتشــابه القــرآن وحمكــ ًا كمحكــم

بعــد دراســاته املســتفيضة للنظريــات األلســنية،

متشــاهبها دون حمكمهــا فتض ّلــوا»( .عيــون أخبــار

درس علــم اللغــة يف جامعــة بــول فــاري يف مدينــة

القديمــة) ،وقــام بتأســيس علــم الرباكســيامتيك

وخلــص فيهــا إ ٰىل َّ
أن التطابــق بــن اللغــة واخلطــاب

كــا يزعــم أنصــار البنيويــة وهــم ال أســاس لــه،

حسن هادي سلمان النجفي

أ ّيــ ًا كان ،فعمليــة القــراءة والتفســر هــي عمليــة

َّ
فــإن اللغــة واخلطــاب خمتلفــان ،إذ اخلطــاب هــو

«مــن ر َّد متشــابه القــرآن إ ٰىل حمكمــه هــدي إ ٰىل
ثــم قــال َّ :Q
«إن يف أخبارنــا
رصاط مســتقيم»ّ ،
القــرآن ،فــر ّدوا متشــاهبها إ ٰىل حمكمهــا ،وال تتَّبعــوا

الرضــا  Qللصــدوق .)290 :2

حممــد بــن مســلم أ َّنــه قــال :قلــت لــه
وروي عــن ّ
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(للصــادق)  :Qمــا بــال أقــوام يــروون عــن فــان

ـى بــن مريــمQ.
املهــدي  ،Qفينــزل روح اهلل عيسـ ٰ

فيجــيء منكــم خالفــه؟ قــالَّ :
نســخ
«إن احلديــث ُي َ

ســلطانه املشـــرق واملغــرب»( .كــال الديــن ومتــام

وفــان عــن رســول اهلل  Nال ُيتَّهمــون بالكــذب،

نســخ القــرآن»( .الــكايف .)65 :1
كــا ُي َ

وروي عــن أمــر املؤمنــن  Qيف حديــث طويــل

النعمــة للصــدوق.)280 :

 .16ســطيح :ربيــع بــن ربيعــة بــن مســعود بــن عــدي

أ َّنــه قــال ...« :قــد كان يكــون مــن رســول اهلل N

بــن الذئــب ،تـ ّ
ـوف ســنة ( 52قبــل اهلجــرة572 /

مثــل القــرآن .وقــال اهلل تبــارك وتعــا ٰىل يف كتابــه:
ُ َ ُ ُ
َ ُ
ُ
هاك ْ
َ
آتاك ُ
ــم َّ
ــم
الر ُســول فخــذوهُ َومــا ن
fومــا
َ ْ ُ َ َُْ
ـى مــن
عنــه فانتهــوا[ Yاحلشـــر ،]7 :فيشــتبه عـ ٰ
عنــى اهلل بــه ورســوله .N
مل يعــرف ومل يــدر مــا
ٰ

عــرف بســطيح .كان
املعمريــنُ ،ي َ
غســاين .مــن ِّ
ّ

خــاص،
الــكالم لــه وجهــان :كالم عــام ،وكالم
ّ

وليــس ّ
كل أصحــاب رســول اهلل  Nكان يســأله

عــن الشـــيء فيفهــم ،وكان منهــم مــن يســأله
َّــى كانــوا ل ُيح ّبــون أن جيــيء
وال يســتفهمه ،حت ٰ

َّــى
األعــرايب والطــاري فيســأل رســول اهلل  Nحت ٰ
يســمعوا( .»...الــكايف .)63 :2

 .14مصطلــح اهلرمينوطيقــا ()Herméneutique
ـتق مــن ( )Herméوتعنــي :القــول والتعبــر
مشـ ٌّ
والتأويــل والتفســر ،وك ّلهــا دالالت متقاربــة ،مــن

حيــث ِّ
االتــاه نحــو اإليضــاح والكشــف والبيــان.

 .15عــن عبــد اهلل بــن ع ّبــاس ،قــال :قــال رســول اهلل:N.
َّ
ـى اخللــق
«إن خلفائــي وأوصيائــي ،وحجــج اهلل عـ ٰ

بعــدي اثنــا عشـــرَّ :أوهلــم أخــي وآخرهــم ولدي»،
قيــل :يــا رســول اهلل ،ومــن أخــوك؟ قــال :N

«عــي بــن أيب طالــب  ،»Qقيــل :فمــن ولــدك؟
ُّ
قــال« :N.املهــدي  Qالــذي يمألهــا قســط ًا
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ف ُيصــي خلفــه ،وتشـــرق األرض بنــوره ويبلــغ

وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظل ـ ًا ،والــذي بعثنــي

ـق مــن الدنيــا َّإل يــوم واحــد
ـق نب ّي ـ ًا لــو مل يبـ َ
باحلـ ِّ

َّــى خيــرج فيــه ولــدي
َّ
لطــول اهلل ذلــك اليــوم حت ٰ

م) ،مــن بنــي مــازن ،مــن األزد :كاهــن جاهــي
ـى
العــرب حيتكَّمــون إليــه ويرضــون بقضائــه ،ح َّتـ ٰ
َّ
ـى جاللــة قــدره
أن عبــد امل َّطلــب بــن هاشــم  -عـ ٰ
يف أ ّيامــه  -ريض بــه حك ـ ًا بينــه وبــن مجاعــة مــن

عــى مــاء بالطائــف،
قيــس عيــان ،يف خــاف
ٰ

كانــوا يقولــون :إنَّــه هلــم .وكان يــرب املثــل
بجــودة رأيــه ،قــال ابــن الرومــي:

رس العيون كهانة
تبدي له ّ

رأي كرأي سطيح
يوحي هبا ٌ

وقــال الفــروز آبــادي :ســطيح ،كاهــن بنــي ذئــب،
ســوى رأســه .وزاد الزبيــدي:
مــا كان فيــه عظــم
ٰ

عــى األرض ال
كان أبــد ًا منبســط ًا منســطح ًا
ٰ
طــوى
عــى قيــام وال قعــود ،ويقــال :كان ُي
ٰ
يقــدر ٰ
ِّ
بــكل ُأعجوبــة.
ُطــوى احلصــرة ويتك َّلــم
كــا ت
ٰ
وهــو مــن أهــل اجلابيــة ،مــن مشــارف الشــام.
النبــي  Nبقليــل .وكان
مــات فيهــا بعــد مولــد
ِّ

النــاس يأتونــه فيقولــون :جئنــاك بأمــر؟ فــا هــو؟

ـى مــا يف أنفســهم( .األعــام للــزركيل
فيجيبهــم عـ ٰ
.)14 :3

 .17نوســراداموس أو ميشــيل دي نوســرادام
ّ
تــوف (/2
()Michel de Nostredame

ســم ٰى باســمه
يوليــو1566 /م) ،وعــاد ًة مــا ُي ّ
الالتينــي نوســراداموس (،)Nostradamus
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وأصبحــت منــذ ذلــك احلــن مشــهورة يف مجيــع

بعــض املباحــث العقائديــة كالتق َّيــة وغريهــا.

جمموعــات مــن التن ّبــوءات يف كتابــه (النبــوءات)،
وقــد ظهــرت الطبعــة األُو ٰىل يف عــام (1555م)،
أنحــاء العــامل .حيتــوي الكتــاب تن ّبــؤات باألحــداث
التــي اعتقــد َّأنــا ســوف حتــدث يف زمانــه وإ ٰىل هناية

العــامل الــذي تو َّقــع أن يكــون يف عــام (3797م).

ودونــت هــذه املســائل والقضايــا يف علــوم عــدَّ ة
ّ
ُ
ُ
منهــا :أصــول الفقــه ،املنطــق ،أصــول التفســر،
«إن
 .22روي عــن اإلمــام الصــادق  Qأنَّــه قــالّ :
عــى ســبعني وجهــ ًا يل مــن ك ّلهــا
ألتك َّلــم
ٰ
املخــرج»[ .بصائــر الدرجــات .)328 :7

عــى شــكل
وكان يقــوم بكتابــة األحــداث
ٰ
رباعيــات غــر مفهومــة( .ويكيبيديــا املوســوعة

النعــان املل َّقــب بمؤمــن الطــاق« :أنتــم أفقــه

ّ
احلــي بإســناده عــن
روى احلســن بــن ســليامن
ٰ .18

عــى ســبعني وجهــ ًا»( .االختصــاص
ينــرف
ٰ

الصــادق :Q.هــل للمأمــول املهــدي  Qمــن وقت

 .23ينبغــي اإلشــارة إ ٰىل َّ
أن اإلرادة اجلدّ يــة هنــا ال يقابلها
اهلــزل (كــا عنــد علــاء األُصــول) ،فهــي هنــا

احلــرة).
َّ

ســألت ســ ِّيدي
املفضــل بــن عمــر ،قــال:
ُ
َّ

َ
«حــاش اهلل أو
مو َّقــت يعلمــه النــاس؟ فقــال:

ُيو ِّقــت ظهــوره بوقــت يعلمــه شــيعتنا» .قلــت:
ِ
ـم ذاك؟ قــال« :أل َّنــه هــو الســاعة،
يــا سـ ِّيدي ،ولــ َ
َْ َُ َ َ
الس َ
ك َعــن َّ
ــاعةِY
التــي قــال اهللf :يســئلون
ِ
[األعــراف »...]187 :احلديــث( .خمتصـــر بصائــر
الدرجــات.)179 :

 .19ورد ذلــك يف بعــض زياراتــه  ،Qكزيارتــه يف يــوم
اجلمعــة التــي رواهــا الســ ِّيد ابــن طــاووس يف
مجــال األُســبوع...« :الســام عليــك يــا ســفينة
النجــاة ،الســام عليــك يــا عــن احليــاة( »...مجــال
األُســبوع.)41 :

 .20املصبــاح للكفعمــي (جنَّــة األمــان الواقيــة وجنَّــة
اإليــان الباقيــة) /ط األعلمــي1403 /هـــ/
بــروت.

خيفــى الــدور الكبــر لعلــاء الشــيعة يف ضبــط
 .21ال
ٰ
عــدَّ ة مــن العلــوم والفنــون كانــت الســاهم

النــص الدينــي ،وقــد تكــون
األســاس يف قــراءة
ِّ

حممــد بــن
وروي عنــه  Qيف حديــث لــه مــع ّ

حسن هادي سلمان النجفي

ومنجــ ًا فرنســي ًا ،وقــد نشـــر
وكان صيدالنيــا
ِّ

هــي اللبنــة األساســية ملــا انبثــق مــن علــوم حديثــة،

النــاس مــا عرفتــم معــاين كالمنــاَّ ،
إن كالمنــا
للمفيــد.)282 :

األول والن َّيــة احلقيقيــة عنــد املتك ِّلــم
تعنــي القصــد َّ
مــن إنشــاء اخلطــاب ،ولذلــك قــد ال تكــون

مطابقــة لفهــم املخا َطــب الفعــي أو احلــارض،
فلر َّبــا أدركهــا ور َّبــا غفــل عنهــا ،مــن دون أن
ُيؤ ِّثــر ذلــك يف فهمــه لعبــارة اخلطــاب ،فالفهــم

منــوط بمعرفــة إرادة املتك ِّلــم االســتعاملية وليــس
إرادتــه اجلدّ يــة (اجلوانيــة) أي ن َّيتــه وقصــده.

 .24االعتبــاط :هــو عــدم وجــود ســبب ومناســبة يف
ـى املصادفــة
العالقــة بــن أمريــن ،وهــو هنــا بمعنـ ٰ

أو االرجتــال .ويف أصــل اللغــة االعتبــاط :هــو

النحــر مــن دون ع َّلــة.

 .25روبــر الفونــت وفرانســواز كارد  -مــداري/
النــي /املج َّلــد الســادس
املدخــل إ ٰىل التحليــل
ّ

مــن جمموعــة (اللغــة واللســان):

(Robert Lafont et Françoise Gardes
- Madray، Introduction à l›analyse
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textuelle، Larousse Université، Collection «Langue et Langage» 1976،
VI. 5، La Production dynamique du
.)sens: Praxème et Signifiance، p. 98

حســون كريــم/
 .26الغيبــة للنعامين/حتقيــق فــارس ّ
اهلــدى1422 /هـــ /إيــران/
منشــورات أنــوار
ٰ

قــم.

حممــد
 .27احلســن بــن اجلهــم بــن بكــر بــن أعــن ،أبــو ّ
موســى
روى عــن أيب احلســن
الشــيباين ،ثقــةٰ ،
ٰ
والرضــا( .Lرجــال النجــايش.)50 :

 ... .28مل يكــن بــن تأريــخ واليــة العهــد يف حمـ َّـرم ســنة
ـم يف
بالسـ ِّ
(202هـــ) وبــن شــهادة اإلمــام ُّ Q

()21

وموســى الكاظــم
الباقــر وجعفــر الصــادق
ٰ
وعــي الرضــا  ،Kووقفــوا عنــده ،ومل يتجــاوزوا
ّ
إ ٰىل غــره ،وزعمــوا َّ
أن الرضــا هــو املهــدي
املنتظــر .Q.وهــم مــن ِ
الفـ َـرق البائــدة( .الشــيعة يف
ملحمــد جــواد مغنيــة /34 :دار الــروق/
امليــزان ّ

بــروت).

املرتضـــى  :Gواختلفــت الواقفــة
 .31قــال الســ ِّيد
ٰ
حممــد بعــد أيب
يف الرضــا  Qومــن قــام مــن آل ّ

ـى  Qفقــال بعضهــم :هــؤالء خلفــاء
احلســن موسـ ٰ
أيب احلســن  Qو ُأمــراؤه وقضاتــه إ ٰىل أوان خروجــه،

رمضــان ســنة (203هـــ) َّإل عــام وثامنيــة أشــهر...

بأئمــة ومــا ا َّدعــوا اإلمامــة ّ
قــط،
وإنــم ليســوا َّ
َّ

.)26

خاصــة قــوالً عظيـ ًا وأطلقــوا
وقالــوا يف الرضــا َّ Q

(مســند الرضــا  Qلــداود بــن ســليامن الغــازي:

وقــال الباقــونَّ :إنــم ضا ّلــون خمطئــون ظاملــون،

الســـراج ،قــال :قلــت أليب
 .29منهــا :عــن يعقــوب
ّ

تكفــره وتكفــر مــن قــام بعــده مــن ولــده.

ووهــى ســلطاهنم،
«إذا اختلــف ولــد الع ّبــاس،
ٰ

 .32نقــل َّ
العلمــة املجلســـي يف بحــار األنــوار (ج

متــى فــرج شــيعتكم؟ قــال :فقــال:
عبــد اهلل :Q
ٰ
وطمــع فيهــم مــن مل يكــن يطمــع فيهــم ،وخلعــت
العــرب أعنَّتهــا ،ورفــع ُّ
كل ذي صيصيــة صيصيتــه،

وظهــر الشــامي ،وأقبــل اليــاين ،وحتـ َّـرك احلســني،
وخــرج صاحــب هــذا األمــر مــن املدينــة إ ٰىل م ّكــة

بــراث رســول اهلل ( .»Nالــكايف للكلينــي 224 :8
و.)225

وعــن أيب بصــر ،عــن أيب جعفــر  ،Qقــال:
ثــم
« ...إذا اختلــف بنــو ُأم َّيــة وذهــب ملكهــمّ ،
يملــك بنــو الع ّبــاس ،فــا يزالــون يف عنفــوان مــن
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ـي
 .30الواقفيــة :وهــم الذيــن قالــوا بثامنيــة َّ
أئمــة :عـ ّ
وحممــد
واحلســن واحلســن
وعــي بــن احلســن ّ
ّ

ـى خيتلفــوا فيــا
امللــك وغضــارة مــن العيــش ح َّتـ ٰ

بينهــم ،فــإذا اختلفــوا ذهــب ملكهــم( .»...الغيبــة

للنعــاين.)270 :

للمرتــى.)313 :
(الفصــول املختــارة
ٰ

عــي،
 /48ص  )267عــن الرباثــي ،عــن أيب
ّ

حممــد بــن
حممــد بــن رجــاء احلنّــاط ،عــن ّ
عــن ّ

عــي (اجلــواد )Q.أنَّــه قــال« :الواقفــة هــم محــر
ّ
ْ ُ ْ َّ
ثــم تــا هــذه اآليــةf :إِن هــم إِل
الشــيعة»ّ ،
َ
َ َْ
ً
َ ْ ُ ْ َ ُّ
كلن ْ ِ
عــامبــله
ــمأضــل َســبِيال[Yالفرقــان.]44:
 .33يف قامــوس املعــاين :حتــدَّ ث َّ
ــخص :حتــدَّ ث
الش
ُ
بالواقعــة ،حتــدَّ ث عــن الواقعــة ،تك َّلــم عنهــا
وأخــر هبــا.

ـى بــن خنيــس ،قــال :ســمعت أبــا
 .34منهــا :عــن املعـ ّ ٰ
عبــد اهلل  Qيقــول« :مــن األمــر حمتــوم ،ومنــه مــا

ليــس بمحتــوم ،ومــن املحتــوم خــروج الســفياين يف
رجــب»( .الغيبــة للنعــاين 310 :و.)311
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قبــل قيــام القائــم :خــروج الســفياين ،وخســف

حــق جهــاده .فقلــت :يــا ابــن رســول اهلل ،N
َّ

قــال« :مــن املحتــوم الــذي ال بــدَّ أن يكــون مــن
بالبيــداء ،وقتــل النفــس الزك َّيــة ،واملنــادي مــن

الســاء»( .الغيبــة للنعــاين.)272 :

َّ
وجــل)
صائــم هنــاره ،جياهــد يف ســبيل اهلل (عــزَّ

هكــذا يكــون اإلمــام هبــذه الصفــة؟ فقــال :يــا

أبــا عبــد اهللَّ ،
إن أيب مل يكــن بإمــام ولكــن كان مــن

وعــن الفضــل الكاتــب يف حديــث عــن

وزهادهــم ،وكان مــن املجاهديــن
ســادات الكــرام ّ

وبينــك ُجعلــت فــداك؟ قــال« :ال تــرح األرض

ـى اإلمامــة كاذب ـ ًا ،فقــالَ :م ـ ْه يــا أبــا عبــد اهلل
ا َّدعـ ٰ

الصــادق ،...Q.قلــت :فــا العالمــة فيــا بيننــا
َّــى خيــرج الســفياين ،فــإذا خــرج
يــا فضــل حت ٰ

الســفياين فأجيبــوا إلينــا  -يقوهلــا ثالثــاً  ،-وهــو

يف ســبيل اهلل ،وقــد جــاء عــن رســول اهلل  Nفيمــن
َّ
إن أيب Q.كان أعقــل مــن أن يدَّ عــي مــا ليــس لــه

بحــق ،وإنَّــا قــال :أدعوكــم إ ٰىل الرضــا مــن آل
ٍّ

مــن املحتــوم»[ .الــكايف للكلينــي .)274 :8

عمــي جعفــر( .كفايــة األثــر
ـى بذلــك ّ
حممــد .عنـ ٰ
ّ

لــوىف ،إنَّــا دعــا إ ٰىل الرضــا مــن
زيــد ًا لــو ظفــر
ٰ

ـدى ومائتــن بعــث املأمــون رجــاء بــن
 .37يف ســنة إحـ ٰ

 .35عــن اإلمــام الصــادق  ،Qقــال« :رحــم اهلل عمــي
حممــد وأنــا الرضــا»( .كفايــة األثــر للخــزّ از
آل ّ

القمــي.)306 :
ّ

ـى بــن
 .36عــن املتــوكّل بــن هــارون ،قــال :لقيــت حييـ ٰ
متوجــه إ ٰىل خراســان،
زيــد بعــد قتــل أبيــه وهــو
ّ

القمــي 307 :و.)308
للخــزّ از ّ

املنــورة
الضحــاك وفرنــاس اخلــادم إ ٰىل املدينــة
أيب
َّ
ّ
إلشــخاص الرضــا  Qإ ٰىل املأمــون وهو بخراســان،
وذلــك بعــد قتــل األمــن واضطــراب األُمــور
عليــه ،وبيــان ذلــكَّ :
لـــا قتــل أخيــه
أن املأمــون َّ

فــا رأيــت رج ـ ً
ا يف عقلــه وفضلــه ،فســألته عــن
ِ
ِ
ـم
وصلـ َ
أبيــه  Qفقــال :إ َّنــه ُقتـ َـل ُ
ـب بالكناســة ،ثـ ّ

الع ّبــاس وأظهــروا اخلــاف والنــزاع ،واضطربــت

قلــت لــه :يــا ابــن رســول اهلل  ،Nومــا الــذي

بنــي الع ّبــاس وثــارت الفتــن عليهــم ،وظهر نصـــر

فلــا ســكن
َّــى غشـــي عليــهَّ ،
بكــى وبكيــت حت ٰ
ٰ
أخرجــه إ ٰىل قتــال هــذا الطاغــي وقــد علــم مــن

أهــل الكوفــة مــا علــم؟ فقــال :نعــم لقــد ســألته
عــن ذلــك فقــال :ســألت أيب ُ Qيــدِّ ث عــن
ـي ،Lقــال« :وضــع رســول
أبيــه احلســن بــن عـ ّ
ـى صلبــي فقــال :يــا حســن خيــرج
اهلل N.يــده عـ ٰ
مــن صلبــك رجــل يقــال لــه :زيــد ُيق َتــل شــهيد ًا

ــى هــو وأصحابــه
إذا كان يــوم القيامــة يتخ ّط ٰ

رقــاب النــاس ويدخــل اجلنَّــة» ،فأحببــت أن أكــون
ـم قــال :رحــم اهلل
كــا وصفنــي رســول اهلل  .Nثـ ّ

حسن هادي سلمان النجفي

وعــن محــران بــن أعــن ،عــن أيب عبــد اهلل  Qأ َّنــه

أيب زيــد ًا ،كان واهلل أحــد املتع ِّبديــن ،قائــم ليلــه

وصلــب رأســه وأمــر النــاس أن يلعنــوه خالفــه بنو

بغــداد والعــراق والشــام واحلجــاز ،وانفصــل أمــر
وحممــد بــن إبراهيــم
بــن ســيار بــن شــبث بالشــامّ ،
املعــروف بابــن طباطبــا يف الكوفــة ،وإبراهيــم بــن

موســى بــن جعفــر Lيف احلجــاز ،وزيــد بــن
ٰ
حممــد بــن إبراهيــم بــن
ـى يف البصـــرة .أ َّمــا ّ
موسـ ٰ
ـي بــن
إســاعيل بــن إبراهيــم بــن احلســن بــن عـ ّ

أيب طالــب  Qفظهــر بالكوفــة ،ويدعــو إ ٰىل الرضــا
والســنَّة،
حممــد  ،Kوالعمــل بالكتــاب ُّ
مــن آل ّ

وكان الق ّيــم بأمــره يف احلــرب أبو الســـرايا الســـري
بــن منصــور ،وجــرت بينــه وبــن احلســن بــن
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ووجــه احلســن بــن ســهل
ســهل حــروب كثــرةَّ ،
حممــد املــروزي يف أربعــة آالف
عبــدوس بــن ّ

فــارس ،فخــرج إليــه أبــو الســـرايا فلقيــه باجلامــع

لثــاث عشـــرة ليلــة بقيــت مــن رجــب ،فقتــل
عبدوس ـ ًا ومل يفلــت مــن أصحابــه أحــد ،وانتشـــر
الطالبيــون يف البــاد ورضب الدراهــم بالكوفــة،

كيســوم ناحيــة شــايل حلــب ،وكان يف عنقــه بيعــة
ـوى ،فلـ َّـا ُقتِـ َـل األمــن أظهــر
لألمــن ولــه فيــه هـ ٰ
ـى مــا جــاوره
نصـــر الغضــب لذلــك وتغ َّلــب عـ ٰ
مــن البــاد وملــك سيمســاط واجتمــع عليــه خلق

كثــر مــن األعــراب وأهــل الطمــع وقويــت نفســه

بنــى
ووثــب مــن معــه مــن الطالبيــن
عــى دور ٰ
ٰ
الع ّبــاس ومواليهــم وأتباعهــم فهدموهــا وهنبوهــا

رأى النــاس ذلــك منــه
نفســه بالتغ ّلــب عليــه ،فلـ َّـا ٰ

ـر جيشــه إ ٰىل البصـــرة وواســط ونواحيهــا،
ـم سـ َّ
ثـ ّ

فهــذه الثــورات اضطربــت املأمــون وأخرجــت

وخربــوا ضياعهــم وأخرجوهــم مــن الكوفــة.
َّ

وعــر الفــرات إ ٰىل اجلانــب الشـــرقي ،وحــدَّ ث

عــا كانــت.
كثــرت مجوعــه وزادت َّ

وول
حممــد اجلعفــريٰ ّ ،
ـول البصـــرة الع ّبــاس بــن ّ
فـ ّ ٰ
وول فــارس إســاعيل
م ّكــة احلســن بــن احلســنٰ ّ ،

خواصــه ووزرائــه،
ومتف ّكــر يف أمــره ،ويشــاور مــع
ّ

وول اليمــن إبراهيــم بــن
موســى بــن جعفــرٰ ّ ،
ٰ

علـ ًا ،ورأيـ ًا ،ودهــا ًء وهيبـ ًة ،فــأراد أن خيلــع نفســه

وول األهــواز زيــد بــن
بــن
موســى بــن جعفــرٰ ّ ،
ٰ
حممــد بــن ســليامن
موســى بــن جعفــر ،وبعــث ّ
ٰ
بــن داود العلــوي إ ٰىل املدائــن وأمــره أن يــأيت

بغــداد مــن اجلانــب الرشقــي .وأ َّمــا إبراهيــم بــن
ـى بــن جعفــر فظهــر باليمــن ،وهبــا إســحاق
موسـ ٰ
عيســى الع ّبــايس وكان عامــ ً
ا
موســى بــن
بــن
ٰ
ٰ

للمأمــون ،فلـ َّـا بلغــه قــرب إبراهيــم مــن صنعــاء
ـى املشــاش فعســكر هبــا
ســار منهــا نحــو م ّكــة فأتـ ٰ
واجتمــع هبــا إليــه مجاعــة مــن أهــل م ّكــة هربــوا

عــى اليمــن،
مــن العلويــن ،واســتو ٰىل إبراهيــم
ٰ

ســم ٰى اجلــزّ ار لكثــرة مــن قتــل باليمــن
وكان ُي ّ
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ـى املأمــون ،وكان نــر مــن بنــي عقيــل يســكن
عـ ٰ

البــاد مــن يــده وهــو مقيــم بمــرو خراســان
واملأمــون كان مــن أفضــل رجــال بنــي الع ّبــاس

حممــد،
عــن اخلالفــة وجيعلهــا يف (الرضــا) مــن آل ّ
ويريــد بذلــك كســـر شــوكة ابــن طباطبــا وســائر

العلويــن الذيــن يدعــون النــاس هبــذا العنــوان،
وكان ذلــك مكــر وخديعــة منــه( .مســند اإلمــام

الرضــا  Qللشــيخ عزيــز اهلل عطــاردي - 50 :1
.)52

روى
 .38حيــاة اإلمــام الرضــا  Qللقــريش ٰ :24 :1
ـى بــن جعفــر
ســليامن بــن حفــص ،قــال :كان موسـ ٰ

ـم ٰى ولــده عل ّيـ ًا الرضــا ،وكان يقــولُ « :ادعــو يل
سـ ّ
ولــدي الرضــا» ،و«قلــت لولــدي الرضــا» ،و«قــال

موســى
وســبى و أخــذ األمــوال .وأ َّمــا زيــد بــن
ٰ
ٰ
بــن جعفــر Lفإ َّنــه ظهــر يف البصـــرة وأحــرق دور
بنــي الع ّبــاس وأتباعهــم ،وكان إذا ُأيت برجــل مــن

روى النعــاين يف كتابــه الغيبــة عــن عبــد الرمحــن بن
ٰ .39

ـوى أمــوال بنــي الع ّبــاس .وأ َّمــا نصـــر
التجــار سـ ٰ
ّ

عليــه مهــزم ،فقــال لــهُ :جعلــت فــداك أخــرين

املســودة أحرقــه ،وأخــذ أمــواالً كثــرة مــن مــال

بــن ســيار بــن شــبث العقيــي فإ َّنــه أظهــر اخلــاف

يل ولــدي الرضــا» ،وإذا خاطبــه قــال« :يــا أبــا
احلســن».

كنــت عنــد أيب عبــد اهلل  Qإذ دخــل
كثــر ،قــال:
ُ

متــى هــو؟ فقــال« :يــا
عــن هــذا األمــر ننتظــره
ٰ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

وعــن أيب املرهــف ،قــال :قــال أبــو عبــد اهلل :Q

ُرتجــم َّ
(إن) املؤكّــدة يف اللغــة االنكليزيــة بكلمــة
 .45ت َ

املقربــون ،وثبــت
قــال« :املســتعجلون .ونجــا ِّ

 .46بحار األنوار للمجليس .287 :52

ونجــا املســ ِّلمون»( .الغيبــة للنعــاين.)158 :

قلــت :ومــا املحاضــر؟
«هلكــت املحاضــر».
ُ
ـى أوتادهــا .كونــوا أحــاس بيوتكــم،
احلصــن عـ ٰ

فـ َّ
وإنــم ال يريدونكــم
ـى مــن أثارهــاَّ .
ـإن الغــرة عـ ٰ
تعــرض
بجائحــة َّإل أتاهــم اهلل بشــاغلَّ ،إل مــن َّ

هلــم»( .الغيبــة للنعــاين.)169 :

قلــت أليب
وعــن إبراهيــم بــن هليــل ،قــال:
ُ

 .44املالحم والفتن البن طاووس.107 :

( )certainlyويف الفرنســية بكلمــة (.)certes

 .47الغيبة للطويس.206 :

 .48جواهر البالغة ألمحد اهلاشمي.162 :
 .49الغيبة للطويس.461 :

حسن هادي سلمان النجفي

مهــزم ،كــذب الو ّقاتــون ،وهلــك املســتعجلون،

 .43بحار األنوار للمجليس .251 :52

 .50بحار األنوار للمجليس .454 :22

ـى
احلســن (الكاظــم)ُ :جعلــت فــداك مــات أيب عـ ٰ
هــذا األمــر ،وقــد بلغــت مــن الســنني مــا قــد
تــرى .فقــال« :يــا أبــا اســحاق ،إنَّــك تعجــل».
ٰ
فقلــت :إي واهلل أعجلــ! ومــا يل ال أعجــل ولقــد
ُ

تــرى؟ فقــال« :أ َمــا
بلغــت مــن الســنني مــا قــد
ُ
ٰ
ـى ُت َّيــزوا
واهلل يــا أبــا إســحاق مــا يكــون ذلــك ح َّتـ ٰ
ُ
ـى منكــم َّإل األقـ ّـل» ،ثــم
ـى ال يبقـ ٰ
وت َّحصــوا ،وح َّتـ ٰ
ِ
ــر ك َّفــه( .الغيبــة للنعــاين.)110 :
َصف َ
وروى الكلينــي يف الــكايف (ج  /8ص  )274عــن
ٰ

الفضــل الكاتــب ،قــال :كنــت عنــد أيب عبــد اهلل
 Qفأتــاه كتــاب أيب مســلم فقــال« :ليــس لكتابــك
جــوابُ ،اخــرج عنّــا» ،فجعلنــا يســار بعضنــا

«أي يشء تســارون يــا فضــل؟ َّ
إن
بعضــ ًا ،فقــالُّ :

اهلل (عــزَّ وجـ َّـل ذكــره) ال يعجــل لعجلــة العبــاد،
وإلزالــة جبــل عــن موضعــه أيســـر مــن زوال
ملــك مل ينقــص أجلــه( »...الــكايف للكلينــي :8

.)274

 .40اإلرشاد للمفيد.405 :
 .41الكايف للكليني .22 :8

 .42بحار األنوار للمجليس .215 :52
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البيان يف ر ِّد من �أ�شكل على �صاحب الزمان
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تثــار حــول العقيــدة بإمامــة صاحــب الزمــان  Qعــدَّ ة إشــكاليات نأخــذ منهــا

مــا يكثــر احلديــث حولــه ،مــع األخــذ بنظــر االعتبــار حيثيــة االختصــار إيــراد ًا ور ّد ًا
ملقتضيــات احلــال يف هــذا املقــال:

تعار�ض الهداية مع الغيبة:

ر َّبــا أشــكل البعــض بــا حاصلــهَّ :
أن حت ّقــق اهلدايــة اإلهليــة مــن ِق َبــل اهلــادي ال

يكــون َّإل مــن خــال وجــوده بــن النــاس واألتبــاع ،فــا يمكــن التوفيــق بــن هدايــة

األُ َّمــة مــع غيابــه عنهــا.

واجلواب:

ـي هلــذا اإلشــكال نُقــدِّ م مقدَّ مــة حاصلهــاَّ :
قبــل بيــان اجلــواب النقضـــي واحلـ ّ
أن

الشــيعة اإلمام َّيــة معتقــدة بحكمــة اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل والتســليم واالنقيــاد لــه ،بــل

هــو احلكيــم املطلــق ،فـ ُّ
ـكل فعــل مــن أفعالــه صــادر عــن حكمــة بالغــة.

ـى ضوئــه نقــول :مــا دام ثبــت عندنــا حصــول الغيبــة ،وأ َّنــه أمــر ال بــدَّ منــه،
وعـ ٰ

فــا تكــون الغيبــة َّإل طبــق موازيــن احلكمــة ،ســواء أعلمناهــا أم مل نعلمهــا ،فاملــدار

هــو ثبوهتــا.
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البيان في ردِّ من أشكل على صاحب الزمان Q

اجلواب النق�ضي:
وحاصلــه :أ َّنــه لــو كانــت هنــاك منافــاة بــن كونــه إمامـ ًا هاديـ ًا ،وبــن أن يكــون

ـى األنبيــاء الســابقني ،إذ أنَّ ــم غابــوا
غائب ـ ًا عــن األنظــار ،لــورد هــذا اإلشــكال عـ ٰ
بعض ـ ًا مــن الوقــت ،فـ َّ
ـى  Qغــاب عــن قومــه فــرة مــن الزمــن،
ـي اهلل موسـ ٰ
ـإن نبـ َّ

ـى َّأنــم عبــدوا العجــل يف حــال غيبتــه ،ولكــن
وحصــل الفــراق بينــه وبينهــم ح َّتـ ٰ
fو َ
واع ْدنــا ُمــوىس ثَالثِـ َ
ذلــك مل يضـــر شــيئ ًا بنبوتــه ورســالته ،قــال اهلل تعــاىلَ :
ـن
َّ
ٰ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ ْ
ََْ ً ََْ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ـر فتــم مِيقــات رب ِـهِ أربعِــن للــة وقــال مــوىس ِلخِي ـهِ
للــة وأتممناهــا بِعشــ ٍ
َ
ْ
َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َ
ُ َ ُْْ
يل ال ُم ْفسِــد َ
ِين( Yاألعــراف:
ف
ــي ِف قــو ِم وأصل ِــح وال تتبِــع ســب ِ
هــارون اخل ِ
.)142

ـي اهلل يونــس  ،Qفقــد غــاب عــن قومــه ،ومكــث يف بطــن احلــوت،
وكذلــك نبـ ُّ
ْ
َ َ ُّ
ــون إِذ
ونجــاه اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل بعــد ذلــك ،قــال اهلل تعــا ٰىل يف
ّ
كتابــهf :وذا انل َ ِ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
َذ َهـ َ ُ
ـات أن ال إ َهل إل أنـ َ
ـن أن لـ ْ
غاضبــا فظـ َّ
ـت
ـن نقـد َِر عليْـهِ فنــادى ِف الظلمـ ِ
ـب م ِ
ِ ِ
َ َّ
ُ ْ َ َ
الظالِمـ َ
ك إ ّن ُكنْـ ُ
ـن( Yاألنبيــاء ،)87 :فهــذه نــاذج حصلــت لألنبياء
ـت ِمــن
ِ
ســبحان ِ ِ
ـر بإمامتهــم وهدهيــم للنــاس.
الصاحلــن َّ
بأنــم غابــوا عــن ُأ َّمتهــم ،ومل يـ ّ
وقــد أشــار إمامنــا الصــادق  Qإ ٰىل ذلــك ،وجيــب التصديــق بــه ،وإن خفيــت

احلكمــة علينــا ،بعــد علمنــا بـ َّ
ـأن احلكيــم املطلــق ال تكــون أفعالــه َّإل عــن حكمــة.
ومــن ذلــك مــا جــاء عــن عبــد اهلل بــن الفضــل اهلاشــمي ،قــال :ســمعت الصــادق

حممــد Lيقــولَّ :
«إن لصاحــب هــذا األمــر غيبــة ال بــدَّ منهــا ،يرتــاب
جعفــر بــن ّ
ِ
فيهــا ُّ
ـم ُجعلــت فــداك؟ قــال« :ألمــر مل ُيــؤ َذن لنــا يف كشــفه
كل مبطــل» ،فقلــت :ولــ َ
لكــم؟» ،قلــت :فــا وجــه احلكمــة يف غيبتــه؟ قــال« :وجــه احلكمــة يف غيبتــه وجــه
احلكمــة يف غيبــات مــن تقدَّ مــه مــن حجــج اهلل تعــا ٰىل ذكــرهَّ ،
إن وجــه احلكمــة يف ذلك
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ال ينكشــف َّإل بعــد ظهــوره ،كــا مل ينكشــف وجــه احلكمــة فيــا أتــاه اخلضـــر  Qمن
ـى  Qإ ٰىل وقــت افرتاقهــا .يــا
خــرق الســفينة ،وقتــل الغــام ،وإقامــة اجلــدار ملوسـ ٰ

ابــن الفضــلَّ ،
رس اهلل ،وغيــب مــن
ورس مــن ِّ
إن هــذا األمــر أمــر مــن أمــر اهلل تعــا ٰىلٌّ ،
وإن كان وجههــا غــر منكشــف»(.)1

وإن قيــلَّ :
إن غيبتهــم عــن قومهــم كانــت فــرة وجيــزة ،ومل تكــن بالغيبــة الطويلة،

إذ َّ
أن األنبيــاء كانــت مــدَّ ة غياهبــم عــن أقوامهــم أقــر مــن غيبــة اإلمام املهــدي .Q

ف ُيجــاب عليــه :ليــس املنــاط هــو طــول فــرة الغيــاب مــن قصـــره ،فإ َّنــه لــو كانت

الغيبــة أمــر ًا باط ـ ً
رض فيــه قــر املــدَّ ة وطوهلــا ،فلــو كانــت نفــس الغيبــة عــن
ا مــا َّ

الشيخ نزار آل سنبل القطيفي

ـى علمنــا أ َّنــه (عـ َّـز وجـ َّـل) حكيــم صدَّ قنــا بـ َّ
ـأن أفعالــه ك ّلهــا حكمــة،
غيــب اهلل ،ومتـ ٰ

ـاىف مــع اهلدايــة اإلهليــة فــا يضــ ُّـر إن كانــت قصــرة املــدَّ ة أو طويلــة ،فلــو
القــوم تتنـ ٰ
ـى َّ
أن املمتنــع حصولــه ال يســعفه قــر
امتنــع ذلــك يف الكثــر امتنــع يف القليــل ،بمعنـ ٰ
املــدَّ ة فريفعــه عــن االمتنــاع إ ٰىل اإلمــكان ،كــا َّ
أن قليــل
عــى حــدٍّ
َّ
املحــرم وكثــره ٰ

ســواء يف احلرمــة.

اجلواب احل ّلي:

و ُيد َفــع هــذا اإلشــكال ببيــان أقســام أوليــاء اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل ،فإ َّنــه مــن قــرأ

القــرآن وتد َّبــره يعلــم َّ
ـى قســمني:
أن أوليــاء اهلل عـ ٰ

األول :احلارض من أولياء اهلل سبحانه وتعا ٰىل.
القسم َّ
القسم الثاين :الغائب من أولياء اهلل سبحانه وتعا ٰىل.

فعندمــا نالحــظ القــرآن الكريــم نجــد َّ
أن اهلل ســبحانه مجــع بني ول َّيــن مــن أوليائه:
نبــي اهلل موســى واخلضـــر ،Lقــال اهلل ســبحانه وتعــاىلf :فَ َو َجــدا َعبْدا ً ِمـ ْ
ـن عِبادِنا
ٰ
ٰ
َّ
َ َ
ْ ً
َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َّ
َ ْ َ َّ ُ َ
َْ ُ َ َْ ً ْ ْ
ُ
ُ
آتينــاه رحــة ِمــن عِندِنــا وعلمنــاه ِمــن لنــا عِلمــا  65قــال ل مــوىس هــل أتبِعــك
َّ ُ ّ ْ َ ْ ً
َع أَ ْن ُت َع ّل َ
ــت ُرشــدا ( Yالكهــف 65 :وَّ ،)66
فــإن هــذه اآليــات
ــن مِمــا عل ِم
ِم
ِ
ـى  Qواخلضـــر  Qتُبـ ِّـن َّ
أن هنــاك ول ّيـ ًا
ـي اهلل موسـ ٰ
الكريمــة التــي تتحــدَّ ث عــن نبـ ِّ
مــن أوليــاء اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل  -وهــو اخلضـــر  ،- Qحيمــل علـ ًا مــن اهلل ســبحانه
ـدن ،بحيــث إ َّنــه قــام ُبأمــور عديــدة غيبيــة ،مثـ ُـل هــذا العبــد
وتعــا ٰىل ،وعنــده علــم لـ ّ
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الــذي ع َّلمــه اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل مــن علمــه غائــب عــن األنظــار ،ولكــن مــع غيبتــه

لــه وظائــف ومســؤوليات ،انكشــف لنــا بعضهــا مــن خــال اآليــة ومل ينكشــف لنــا
غريهــا ،ومل يقــل أحــدَّ :
ـاىف مــع كونــه ول ّيـ ًا وهاديـ ًا ،وصاحــب وظائــف
إن غيابــه تنـ ٰ
مــن ِق َبــل اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل.
ومنشــأ اإلشــكال َّ
أن املشــكل اعتقــد املالزمــة يف ذهنــه بــن غيابــه وعــدم اهلدايــة،
وال توجــد أ َّيــة مالزمــة عقليــة أو عرفيــة أو عقالئيــة تـ ُّ
ـى أ َّنــه مــا دام غائبـ ًا عــن
ـدل عـ ٰ
األنظــار فــا يــؤ ّدي وظائفــه ،مــن هدايــة النــاس وغريهــا مــن الوظائــف اإلهل َّيــة ،وال

تنــايف بــن الغيــاب واهلدايــة أو الرســالة أو اإلمامــة ،فهنــاك مــن األنبيــاء واألوليــاء
ـى أثنــاء غيابــه عــن األنظــار.
الصاحلــن مــن كان ول ّيـ ًا هاديـ ًا أو صاحــب رســالة ح َّتـ ٰ

عــى َّ
عــى
أن حجــج اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل
وأيضــ ًا داللــة األحاديــث الشـــريفة
ٰ
ٰ
قســمني :ظاهــر مشــهور وغائــب مســتور ،ومنهــا :مــا رواه رئيــس املحدِّ ثــن الشــيخ

ـي ،عــن أبيــه
حممــد ،عــن أبيــه ّ
الصــدوق  Gعــن الصــادق جعفــر بــن ّ
حممــد بــن عـ ّ
ـى العاملني ،وســادة
ـي بــن احلســن  ،Kقال« :نحــن َّ
أئمــة املســلمني ،وحجج اهلل عـ ٰ
عـ ّ
املؤمنــن ،وقــادة الغـ ّـر املحجلــن ،ومــوايل املؤمنــن ،ونحــن أمــان ألهــل األرض كــا
ِ
َّ
ـى
أن النجــوم أمــان ألهــل الســاء ،ونحــن الذيــن بنــا ُيمســك اهلل الســاء أن تقــع عـ ٰ
األرض َّإل بإذنــه ،وبنــا ي ِ
مســك األرض أن متيــد بأهلهــا ،وبنــا ينــزل الغيــث ،وتنشـــر
ُ

ـم قــال« :ومل ختــل األرض منــذ خلــق اهلل آدم
الرمحــة ،وختــرج بــركات األرض ،»...ثـ ّ

حجــة اهلل فيهــا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور ،وال ختلــو إ ٰىل أن تقــوم الســاعة
مــن َّ

حجــة اهلل فيهــا ،ولــوال ذلــك مل ُيع َبــد اهلل» ،قــال ســليامن :فقلــت للصــادق :Q
مــن َّ
باحلجــة الغائــب املســتور؟ قــال« :كــا ينتفعــون بالشــمس إذا
فكيــف ينتفــع النــاس
َّ
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ســرها الســحاب»(.)2

ـم
ومنهــا :مــا رواه الصــدوق  Gأيض ـ ًا :عــن أمــر املؤمنــن  Qأ َّنــه قــال« :ال ّلهـ ّ

بحجــة ،إ َّمــا ظاهــر مشــهور أو خائــف مغمــور ،لئـ َّ
ـا
ـى ال ختلــو األرض مــن قائــم َّ
بـ ٰ
فـ َّ
ـى عبــاده،
ـى رضورة وجــود َّ
حجــة اهلل عـ ٰ
ـإن الروايــة الشـــريفة د َّلــت عـ ٰ

حجــة
ـاىف غيابــه مــع كونــه َّ
إ َّمــا ظاهــر ًا مشــهور ًا أو غائب ـ ًا مســتور ًا ،وال يتنـ ٰ

ـى لــه نفــع وفائــدة
ـى خلقــه .وب َّينــت أيض ـ ًا أ َّنــه أثنــاء مــدَّ ة غيابــه يبقـ ٰ
اهلل عـ ٰ

مــن وجــوده.

طول العمر:

الشيخ نزار آل سنبل القطيفي

تبطــل حجــج اهلل وب ِّيناتــه»(.)3

شــبه ٌة لطاملــا تســاءل عنهــا البعــض وشـنَّع هبــا املخالفــون َّ
واتــذوا بذلــك آيــات

ـى َّ
اهلل هــزو ًا ،وهــي :كيــف َّ
كل هــذه الفــرة الطويلــة مــن
أن اإلمــام املهــدي  Qيبقـ ٰ

الزمــن ح ّي ـ ًا دون أن يمــوت ،وقــد ُي َعــدُّ ذلــك مــن املحــال إ َّمــا عق ـ ً
ا أو عــادةً.

واجلواب عليه من وجهني:

عىل امتناع البقاء مدَّ ة طويلة يف احلياة:
الوجه َّ
األول :عدم داللة العقل ٰ

فـ َّ
ـق أ َّنــه ليــس بمحــال عق ـ ً
ا أن يعيــش هــذه املــدَّ ة الطويلــة ،فليــس مــا
ـإن احلـ َّ
ـت واحـ ٍ
ـد ويف وقـ ٍ
آن واحـ ٍ
نحــن فيــه مــن مــن قبيــل اجتــاع النقيضــن يف ٍ
ـد ،وكيــف
ألحــد أن يدَّ عــي ذلــك مــع ثبــوت مثــل ذلــك لبعــض األنبيــاء  - Kكــا ســيأيت
تفصيلــه -؟ والوقــوع ُّ
عــى اإلمــكان.
أدل دليــل ٰ
عىل امتناعه:
الوجه الثاين :عدم داللة غري العقل ٰ

وممَّــا يـ ُّ
ـي
ـى عــدم اســتحالته عــادةً ،إثبــات القــرآن الكريــم لطــول عمــر نبـ ِّ
ـدل عـ ٰ
َ
َ
ْ ُ ً
َ
ْ ْ َ
ََ َ
fولَ َقـ ْ
اهلل نــوح  ،Qقــال اهلل تعــاىلَ :
ـم ألــف
ـد أ ْر َســلنا نوحــا إِىل ق ْو ِم ـهِ فلبِــث فِي ِهـ
ٰ
َ
ُ َ
ُ
َ َّ َ ْ
سـ َ
ـم ُّ
ـان َو ُهـ ْ
ـن اعمــا ً فَأ َخ َذ ُهـ ُ
ـون( Yالعنكبــوتَّ ،)14 :
ـم ظال ِمـ
الطوفـ
فإن
َســن ٍة إِل خ ِ
رصحــت بـ َّ
ـأن مــدَّ ة الدعــوة تســع مائــة ومخســون عام ـ ًا وهــي مــدَّ ة
اآليــة املباركــة َّ
ـي اهلل نــوح  ،Qفلــم تُبـ ِّـن عمــره قبــل اإلرســال
طويلــة جــدّ ًا ،ومل تتعـ َّـرض لعمــر نبـ ِّ
إ ٰىل قومــه ،ومــدَّ ة بقائــه بعــد الطوفــان.
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حت َّٰى َّ
أن أصحاب التفاسري ذكروا أقواالً عديدة يف طول عمره الرشيف ،منها:
َ
ََ َ
ْ ْ َ َ َ
ــنة إ َّل َخْس َ
ِــن
قــال الســمعاين يف تفســره( :وقولــهf :فلبِــث فِي ِهــم ألــف س ٍ ِ
ً
اعمــا ،Yروي عــن ابــن ع ّبــاس أ َّنــه قــالُ :ب ِعـ َ
ـث نــوح وهــو ابــن أربعــن ســنة ،ومكث
بعــد خروجــه مــن الســفينة سـتّني ســنة ،وتو ّفــاه اهلل تعــا ٰىل وهــو ابــن ألــف ومخســن
أن عمــر نــوح كان ألــف وأربعامئــة ومخســن ســنةُ ،ب ِعـ َ
ســنة .ويف روايــةَّ :
ـث وهــو ابــن
مائتــي ومخســن ســنة ،وقــد قيــل غــر هــذا ،واهلل أعلــم)(.)4

وقــال الزخمشـــري( :كان عمــر نــوح  Qألفــ ًا ومخســن ســنةُ ،ب ِع َ
عــى رأس
ــث ٰ

أربعــن ،ولبــث يف قومــه تســعامئة ومخســن ،وعــاش بعــد الطوفــان ســتّني .وعــن
وهــب :أنَّــه عــاش ألفــ ًا وأربعامئــة ســنة)(.)5

ـي اهلل نــوح ( :Qوأخــرج عبــد بــن محيــد،
وذكــر الســيوطي حديث ـ ًا يف عمــر نبـ ِّ
عــن عكرمــة ،قــال :كان عمــر نــوح  Qقبــل أن ُيب َعــث إ ٰىل قومــه وبعدمــا ُب ِعـ َ
ـث ألفـ ًا
وســبعامئة ســنة)(.)6

فنــص القــرآن واملحدِّ ثــون وأصحــاب التفاســر عــى َّ
أن طــول العمــر ليــس
َّ
ـي اهلل نــوح ُ Qب ِعـ َ
أن القــرآن الكريــم أثبــت لنــا يف آياتــه َّ
بمحــال عــادةً ،إذ َّ
ـث
أن نبـ َّ
املفســـرين باســتحالة ذلــك وعــدم
لقومــه ملــدَّ ة طويلــة مــن الزمــن ،وال قائــل مــن ِّ
لنبــي اهلل نــوح  Qألمكــن لإلمــام املهــدي .Q
إمكانــه ،فلــو أمكــن حت ّققــه
ِّ

املنجمــن
يقــول الشــيخ املفيــد ( :Gوهــذا مــا ال يدفعــه َّإل امللحــدة مــن ِّ

ـى اتِّفــاق منهــم
ورشكاؤهــم يف الزندقــة مــن الدهريــن ،فأ َّمــا أهــل امللــل ك ّلهــا فعـ ٰ
املعمريــن مــن العــرب والعجــم
ـى مــا وصفنــاه .واألخبــار متنــارصة بامتــداد أ ّيــام ِّ
عـ ٰ

واهلنــد وأصنــاف البشـــر وأحواهلــم التــي كانــوا عليهــا مــع ذلــك ،واملحفــوظ مــن
ِحكمهــم ،مــع تطــاول أعامرهــم ،واملأثــور مــن تفصيــل قضاهتــم مــن أهــل أعصارهم
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صحــة األخبــار عنهــم بــا ذكرنــاه
وخطبهــم وأشــعارهم ،ال خيتلــف أهــل النقــل يف َّ
وصــدق الروايــات يف أعامرهــم وأحواهلــم كــا وصفنــاه) .
()7

ـي اهلل آدم ونــوح Lطــول عمــر
وذكــر الشــيخ املفيــد  Gبعــد بيــان طــول عمــر نبـ ِّ

(لقــان بــن عــاد الكبــر ،ربيــع بــن ضبيــع ،املســتوغر بــن ربيعــة ،أكثــم بــن

صيفــي ،صيفــي بــن ريــاح ،ضبــرة بــن ســعيدُ ،دريــد بــن الصمــة ،حمصــن بــن

عتبــان ،عمــرو بــن محمــة الــدويس ،احلــرث بــن مضــاض ،امللــك الــذي اســتحدث
املهرجــان ،ســلامن الفــاريس)(.)8

ـى َّ
معمريــن ،منهــم اخلــر  ،Qقــال
السـنَّة ذكــروا عــدَّ ة أشــخاص ِّ
أن أهــل ُّ
وح َّتـ ٰ
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معمريــن ،منهم:
عــدَّ ة ِّ

القنوجــي البخــاري( :قيــل يف إليــاس واخلضـــرَّ :إنــا ح ّيــان ،وقيــل :إليــاس ُوكِّل

بالفيــايف كــا ُوكِّل اخلضـــر بالبحــار ،قــال الســيوطي يف اإلتقــان :قــال وهــبَّ :
إن
ـى إ ٰىل آخــر الدنيــا)(.)9
عمــر اخلــر ،وإ َّنــه يبقـ ٰ
عمــر كــا َّ
إليــاس َّ

وكذلــك ذكــروا لقــان بــن عــاد ،فــكان مــن أطــول النــاس عمــر ًا مــن بعــده ،قــال

حممــد عبــد امللــك بــن هشــام احلمــري( :حدَّ ثنــا زيــاد بــن عبــد اهلل البكائــي،
أبــو ّ

حممــد بــن إســحاق املطلبــي ،قــال :كان عمــر لقــان بــن عــاد أربعــة آالف عــام،
عــن ّ
عاشــت سـتَّة نســور ُّ
كل نســـر مخســائة عــام ،وذلــك ثالثــة آالف عــام ،وعــاش لبــد

وكان آخرهــا ألــف عــام)(.)10

الطب احلديث:
طول العمر وفق
ّ

ـب احلديــث ،فقــد ب َّينــوا لنــا أ َّنــه مــن املمكــن لإلنســان أن يعيــش
وأ َّمــا رأي الطـ ِّ

مــدَّ ة طويلــة مــن خــال النظريــة والتطبيــق ،وكتبــوا يف ذلــك بحوثــ ًا ودراســات،
ِ
ـب يف جم َّلــة املقتطــف ،يف بعــض أعدادهــا ســنة (1959م)،
ولعـ َّـل مــن أقدمهــا مــا كُتـ َ
وحاصــل مــا ُذ ِكـ َـر :أ َّنــه مــن املمكــن لإلنســان مــن حيــث املبــدأ والنظريــة أن يعيــش
ـاص،
مــدَّ ة طويلــة مــن الزمــن ،يف ظــرف وبيئــة مع َّينــة ،فعندمــا ُن ِّيــئ لــه الظــرف اخلـ ّ

اخلــاص الســليم ،ونرفــع عنــه موانــع طــول العمــر ،كإبعــاد املكروبــات
والغــذاء
ّ

عنــه ،فإ َّنــه يمكــن لــه أن يعيــش مــدَّ ة طويلــة.

67

البيان في ردِّ من أشكل على صاحب الزمان Q

إحــدى الباحثــات الغربيــات يف عــام (2011م) األمــر مــن دائــرة
وأخرجــت
ٰ

النظريــة إ ٰىل التطبيــق والتجربــة ،فأثبتــت َّ
ـي يمكــن أن ُت َّيــئ لــه ظــروف
أن الكائــن احلـ ّ

خاصــة مناســبة يعيــش فيهــا فيعيــش ضعــف املــدَّ ة التــي لــه أن يعيشــها خــارج هــذا
َّ
ـى أقــرب كائــن لإلنســان ،بحســب كالمهــم وهــم
اإلطــار ،وط َّبقــت هــذه التجربــة عـ ٰ

اجلــرذان ،ملحاولــة إطالــة عمــره ،وأثبتــوا ذلــك بالتجربــة.

وقفتان:

ُ
نبي اهلل يونس  Qإ ٰىل يوم ُيب َعثون:
وىل :مع بقاء ِّ
الوقفة األ ٰ
َ ْ
الـ ُ
الَ َق َمـ ُ
ـو ُمل ِيـ ٌ
ـوت َو ُهـ َ
ـه ْ ُ
ـي  Qـf :ف
ـم 142
قــال اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل يف يونــس النبـ ِّ
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ
ُ َ
ََ َ
ـبح َ
ّ
َ
ـث ف َب ْطن ِـهِ إىل يَـ ْ
ُ
ـ
ب
ل
ل
ـو ِم ُيبْ َعثــون( Yالصا ّفات:
143
ني
ـ
س
م
فلــو ال أنــه اكن ِمــن ال
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

ـى داخــل
ـى يعيــش ،وليــس معنــاه أ َّنــه يمــوت ويبقـ ٰ
 ،)144 - 142و(لبــث) بمعنـ ٰ
احلــوت ،فالظاهــر منــه أ َّنــه يعيــش يف بطــن احلــوت.

وهــذا ممَّــا تُؤ ِّيــده بعــض التفاســر مــن الطرفــن أ َّنــه لبــث مــع كونــه ح ّيـ ًا ،فهــذه

قض َّيــة قرآنيــة مس ـ َّلمة(.)11

الدجال:
الوقفة الثانية :مع ّ

َّ
احلجــة  Qواملثبتــن للشــبه املذكــورة واملحاججــن
إن املخالفــن املنكريــن لإلمــام َّ

فيهــا والســاعني إلبطاهلــا ال ينفعهــم ذلــك أبــد ًا ،إذ ثبــت َّ
أن طــول العمــر والغيبــة
عــن األنظــار واالســتتار ليــس بممنــوع عق ـ ً
ا وال رشع ـ ًا ،ونضيــف إ ٰىل ذلــك َّأنــم
ِ
()12
ـم يكــون املانــع مــن غيبــة
يف أحاديثهــم أثبتــوا ذلــك ّ
للدجــال  ،فلنــا أن نتســاءل :لــ َ
اإلمــام املهــدي  Qهــو اســتبعاد واســتحالة طــول العمــر ،ويرتفــع هــذا املانــع يف

الدجــال؟
الدجــال؟! أليــس و ُّيل اهلل
حممــد  Kأو ٰىل مــن ّ
َّ
ّ
وحجتــه واملهــدي مــن آل ّ

فــا ُيعقــل َّ
ـدو اهلل ورســوله  Nويمنعــه مطلقـ ًا عــن ول ِّيــه
ـوز ذلــك يف عـ ِّ
أن املســلم ُيـ ِّ
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وو ِّيل رســوله  ،Nوامليــزان العلمــي ال ُيفـ ِّـرق بينهــا ،إذ كــا جيــوز لغــر املهــدي Q
ـوز لــه  Qأيض ـ ًا.
ُيـ ِّ

فنقــول :ثبــوت والدة اإلمــام املهــدي  Qووجــوده وغيبتــه أوضــح مــن وجــود
ـى األد َّلــة الصحيحــة املتواتــرة والفهــم الصحيــح الدقيــق هلــا ُيثبِت
ّ
الدجــال ،ومقتضــ ٰ

وجــود اإلمــام املهــدي  ،Qمنهــا :حديــث الثقلــن ،وحديــث االثنــي عشـــر خليفــة،
وحديــث مــن مــات وليــس يف عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة ،وغريهــا مــن األد َّلــة

ـى رضورة وجــوده(.)13
النقليــة والعقليــة عـ ٰ
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ـي إ ٰىل آخــر الزمــان ،ولكــن
وإن قلتــم :هنــاك دليــل أثبــت وجــود ّ
الدجــال وأ َّنــه حـ ٌّ
مل يــرد مــن األد َّلــة يشء ُيثبِــت َّ
وحي.
أن اإلمــام املهــدي  Qموجــود
ٌّ

قــراء التاريــخ عنــد الشــيعة
خيفــى
املعمريــن أمــر ال
عــى أحــد مــن ّ
ٰ
فوجــود ِّ
ٰ

والســنَّة.
ُّ

وهبذا اجلواب ندفع االستحالة العادية كام دفعنا االستحالة العقلية.

واحلاصــلَّ :
عمــر مــن شــاء ،وال
ـى أن ُي ِّ
أن املنــاط هــو قــدرة اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل عـ ٰ

يقــول أحــد مــن املســلمنيَّ :
ـى ذلــك ،أل َّنــه مــن
إن اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل غــر قــادر عـ ٰ

املقــوالت التــي يكفــر هبــا القائــل .وال غرابــة مــن طــول عمــره ،وحفــظ اهلل ســبحانه
وتعــا ٰىل لــه ،وخصوص ـ ًا َّ
ـى األرض ،التــي
أن األمــر متع ّلــق بقيــام الدولــة اإلهل َّيــة عـ ٰ

متلؤهــا قســط ًا وعــدالً.

وظيفة الأ َّمة يف الغيبة الكربى:

لع َّلــك تســألَّ :
أن بق َّيــة اهلل األعظــم  Qغائــب عــن األنظــار ،وال يمكــن أخــذ

األحــكام مشــافه ًة عنــه واحلــال هــذه ،فــا الــذي يفعلــه النــاس يف غيبتــه بالنســبة إ ٰىل
األحــكام؟

اجلواب:

َّ
النبيN.
ـى األُ َّمــة أن تعمل بحــال ِّ
إن َّ
األئمــة  Kمل يرتكــوا شــيئ ًا َّإل وب َّينــوه ،وعـ ٰ
ـي  Nل ُ
أل َّمــة املرجع َّيــة التــي ينبغــي الرجــوع
وتتجنَّــب عــن حرامــه ،وقــد بـ َّـن النبـ ُّ

إليهــا ألخــذ الديــن عقيــد ًة وفقهــ ًا ،بــل ســائر معارفــه ،كــا يف حديــث الثقلــن
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املتواتــر عنــد الفريقــن .فكــا َّ
ـي  Nمل ُيبـ ِّـن األحــكام ك ّلهــا دفعــة واحــدة ،بــل
أن النبـ َّ

بمهمــة بيــان الديــن
بـ َّـن مــا حيتــاج إليــه النــاس ،فوجــب أن يكــون هنــاك مــن يقــوم
َّ
ـي  ،Nوهــم أهــل بيتــه  Kالذيــن أرجــع هلــم يف حديــث الثقلــن.
بعــد النبـ ِّ

ـرى ال يشـ ُّ
ـذ عــن هــذه القاعــدة ،فنحــن بحمــد اهلل
وحالنــا يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ

ـدى  Kبيــد أمينــة ،فــإذا مل
أئمــة اهلـ ٰ
تعــا ٰىل نمتلــك تراث ـ ًا ضخ ـ ًا وصــل إلينــا عــن َّ
نتم َّكــن مــن مالقــاة اإلمــام واألخــذ عنــه مبــارش ًة  -كــا يف زماننــا  -فإنَّنــا نرجــع
األئمــة  ،Kوهــم فقهــاء الديــن واملراجــع
إ ٰىل مــن أرجــع إليهــم اإلمــام  Qوســائر َّ

العظــام ،الذيــن يتمكَّنــون مــن الرجــوع إ ٰىل األحاديــث الرشيفــة واســتنباط األحــكام

الرشعيــة منهــا.

ال�سرداب وا ِّتهام امل�ؤ ِّرخني:

َّ
إن املتت ِّبــع والقــارئ ال يســتغرب مــن ِّاتامــات املخالفــن للمؤمنــن ،ومــن مجلــة

ـى الشــيعة فريــة الســـرداب
االفــراءات التــي افتعلهــا املخالفــون ألجــل التشــنيع عـ ٰ
املبــارك التــي يشــهد الواقــع والوجــدان بكذهبــا وبطالهنــا.

عىل حجم االفرتاء والتشنيع:
وإليك نصوص مجاعة منهم لتقف ٰ

ن�صو�ص املخالفني:

ابــن خلــدون :قــال يف تارخيــه( :يزعمــون َّ
أئمتهــم  -وهــو
أن الثــاين عشـــر مــن َّ

حممــد بــن احلســن العســكري ،و ُيل ِّقبونــه املهــدي  -دخــل يف رسداب بدارهــم يف
ّ
احل َّلــة! وتغ َّيــب ،حــن اعت ُِقـ َـل مــع ُأ ِّمــه ،وغــاب هنالــك ،وهــو خيــرج آخــر الزمــان،

فيمــأ األرض عــدالً ،يشــرون بذلــك إ ٰىل احلديــث الواقــع يف كتــاب الرتمــذي يف
ســمونه املنتظــر لذلــك ،ويقفــون يف ِّ
كل ليلــة
املهــدي ،وهــم إ ٰىل اآلن ينتظرونــه ،و ُي ّ

70

بعــد صــاة املغــرب ببــاب هــذا الســـرداب ،وقــد قدَّ مــوا مركب ـ ًا ،فيهتفــون باســمه،
ينفضــون ويرجئــون األمــر إ ٰىل الليلــة
ـم ّ
ـى تشــتبك النجــوم ،ثـ ّ
ويدعونــه للخــروج ح َّتـ ٰ

ـى ذلــك هلــذا العهــد) .
اآلتيــة ،وهــم عـ ٰ
()14

ابــن ق ِّيــم اجلوزيــة :يقــول( :وأ َّمــا الرافضــة اإلمام َّيــة فلهــم قــول رابــع :وهــو َّ
أن

ولــد احلســن ،احلــارض يف األمصــار ،الغائــب عــن األبصــار ،الــذي يــورث العصــا،
وخيتــم الفضــا ،دخــل رسداب ســامراء طفـ ً
ا صغــر ًا مــن أكثــر مــن مخــس مائة ســنة،

ـس فيــه بخــر وال أثــر ،وهــم ينتظرونــه ّ
كل يــوم،
فلــم تـ َـره بعــد ذلــك عــن ،ومل حيـ ّ

ـى بــاب الــرداب ،ويصيحــون بــه أن خيــرج إليهــمُ :اخــرج يــا
يقفــون باخليــل عـ ٰ
ـم يرجعــون باخليبــة واحلرمــان ،فهــذا دأهبــم ودأبــه.
موالنــاُ ،اخــرج يــا موالنــا ،ثـ ّ

ولقــد أحســن مــن قــال:

مــا آن للســـرداب أن يلــد الــذي

فعــى عقولكــم العفــاء فإنَّكــم
ٰ
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ـي ،ال من
املهــدي هــو ّ
حممــد بــن احلســن العســكري املنتظــر ،مــن ولــد احلســن بــن عـ ّ

ك َّلمتمــوه بجهلكــم مــا آنــا
ث َّلثتــم العنقــاء والغيالنــا

عىل بني آدم ،وضحكة يسخر منها ّ
كل عاقل)(.)16()15
ولقد أصبح هؤالء عار ًا ٰ

ابــن حجــر :قــال يف صواعقــه( :قــال بعــض أهــل البيــت ،وليــت شــعري مــن

عــى
املخــر هلــم هبــذا ،ومــا طريقــه؟! ولقــد صــاروا بذلــك ،وبوقوفهــم باخليــل
ٰ
ذلــك الـــرداب ،وصياحهــم بــأن خيــرج إليهــم ضحكــة ألُويل األلبــاب)(.)17
َّ
أغبــى األغبيــاء ،وأمجــد اجلامديــن،
(وإن
عبــد اهلل القصيمــي :حيــث قــال:
ٰ

هــم الذيــن غ َّيبــوا إمامهــم يف الســـرداب ،وغ َّيبــوا معــه قرآهنــم ومصحفهــم ،ومــن
يذهبــون ّ
كل ليلــة بخيوهلــم ومحريهــم إ ٰىل ذلــك الــرداب ،الــذي غ َّيبــوا فيــه إمامهــم،

ينتظرونــه وينادونــه ليخــرج إليهــم ،وال يــزال عندهــم ذلــك منــذ أكثــر مــن ألــف

عــام)(.)18

اجلواب عنها:

َ
َ
َّ ُ
َ
ـم ِمـ ْ
ـن َقبْلِهـ ْ
ـن ِمـ ْ
ـن َر ُ
ـك مــا َأ َت َّالِيـ َ
ـول إِل قالــوا ســاح ٌِر أ ْو
ـ
س
قــال تعــا ٰىلf :كذلِـ
ِ
ٍ
َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
َ ْ
ُ َ
َُْ ٌ
ـون َ 52أتَ َ
ـل ُهـ ْ
ـم قَـ ْ
واصـ ْ
ـت ب ِ َملــو ٍم
ـو ٌم طاغــون  53فتــول عنهــم فمــا أنـ
ـوا ب ِـهِ بـ
منـ
َ َ ّ ْ َ َّ ّ
ـع ال ْ ُم ْؤ ِمنِـ َ
اذل ِْكــرى َتنْ َفـ ُ
ـن ( Yالذاريــات.)55 - 52 :
 54وذكِــر فـإِن

71

البيان في ردِّ من أشكل على صاحب الزمان Q

عــى الديــن احلنيــف ،واملذهــب الرصــن ،بذكــر
نقــول ملــن ســاغ لــه االفــراء ٰ

ُأمــور واضحــة البطــان ،بشــهادة الوجــدانَ :أل تعلمــون َّ
أن للشــيعة علــاء فقهــاء

يــذودون عنــه االفــراءات واألكاذيــبَّ ،
وأن املكتبــات عامــرة بكتبهــم الرشيفــة؟!
أفال ختافون أن تنكشف عورتكم يف زمن من األزمنة؟!

ردود �أعالم الإمام َّية:

أعىل اهلل يف اجلنان مقامهم :-
وهنا نذكر بعض ردود األعالم ٰ -

ـق َّ
التعجــب املخجــل لتلــك
أن مــكان
قــال املــرزا النــوري الطــريس ( :Gواحلـ ُّ
ّ

عــى
اجلامعــة َمــ ْن ينثــر الشــعري ليــايل اجلمــع يف حظائــر احليوانــات التــي بنوهــا
ٰ
ـى
ـى ال يبقـ ٰ
ســطوح مســاجدهم وبيوهتــم حلــار اهلل ،أل َّنــه ينــزل مــن العــرش ،وح َّتـ ٰ
احليــوان جائعــ ًا(.)19

عىل غريهم.
فمن الطبيعي أن يعرتضوا هبذا النوع من االعرتاضات ٰ

أي كتــاب مــن كتــب الشــيعة مــن
ـمع حلــدِّ اآلن يف ِّ
واجلــواب :أ َّنــه مل ُيـ َـر ،ومل ُيسـ َ

ِّ
واملتأخريــن والفقهــاء واملحدِّ ثــن واملؤمنــن بــل حتــى مــن انتحــل مذهــب
املتقدِّ مــن
اإلمام َّيــة مل يقــل بـ َّ
ـأن املهــدي  Qبقــي يف الســـرداب منــذ غيبتــه.

رصح بذلــك ابــن خ ّلــكان يف
فاحل َّلــة ُبنيــت ســنة ثــان وتســعني وأربعامئــة كــا َّ

املؤرخــن ،ولذلــك
أحــوال صدقــة بــن منصــور املل َّقــب بســيف الدولــة ،وغــره مــن ِّ

فهــي معروفــة باحل َّلــة الســيفية.

َّ
مؤرخيهــم نســبوا رسداب الغيبــة إ ٰىل هنــاك ،ومل يكــن وقــت الــوالدة
وإن أكثــر ِّ

َّــى اســمها ،كــا يقــول الشهرســتاين يف امللــل والنحــل مــع ا ِّدعائــه طــول البــاع
حت ٰ

وكثــرة اال ِّطــاع َّ
عــي النقــي  Qيف قــم.
أن قــر اإلمــام ّ

وال أدري إذا كانــت منقوالتــه يف اللغــة والنحــو والصـــرف هكــذا بــا أســاس
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فواويــاه بحــال تلــك العلــوم)(.)20

وقــال َّ
العلمــة األمينــي ( :Gوفريــة الســـرداب أشــنع ،وإن ســبقه إليهــا غــره

ـم احلمــر إ ٰىل اخليــول،
الس ـنَّة ،لكنــه زاد يف الطمبــور نغــات ،بضـ ِّ
مــن مؤ ِّلفــي أهــل ُّ

ـرى َّ
أن غيبــة اإلمــام يف الســـرداب ،وال هــم غ َّيبــوه فيــه ،وال إ َّنــه يظهــر منــه ،وإ َّنــا
تـ ٰ
اعتقادهــم املدعــوم بأحاديثهــم أ َّنــه يظهــر بم ّكــة املع َّظمــة جتــاه البيــت ،ومل يقــل أحــد

األئمــة بســامراءَّ ،
وإن
يف الســـرداب :إ َّنــه مغيــب ذلــك النــور ،وإ َّنــا هــو رسداب دار َّ
مــن امل َّطــرد إجيــاد الســـراديب يف الــدور ،وقايـ ًة مــن قايــظ احلـ ِّـر ،وإ َّنــا اكتســب هــذا

أئمــة الديــن ،وإ َّنــه كان مبــوء
الســـرداب بخصوصــه الشـــرف البــاذخ النتســابه إ ٰىل َّ
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وا ِّدعائــه ا ِّطــراد العــادة يف ِّ
كل ليلــة ،واتِّصاهلــا منــذ أكثــر مــن ألــف عــام ،والشــيعة ال

لثالثــة منهــم ،كبق َّيــة مســاكن هــذه الــدار املباركــة ،وهــذا هــو الشــأن يف بيــوت
أي حــارضة كانــت ،فقــد أذن اهلل أن
ـي األعظــم  Nيف ِّ
األئمــة  Kومشــ ِّـرفهم النبـ ِّ
َّ

تُر َفــع و ُيذكــر فيهــا اســمه.

ـى رأي واحــد يف األُكذوبــة،
وليــت هــؤالء ِّ
املتقولــن يف أمــر الســـرداب اتَّفقــوا عـ ٰ

ـى ال تلــوح عليهــا لوائــح االفتعــال فتفضحهــم ،فــا يقــول ابــن بطوطــة يف رحلته
ح َّتـ ٰ

(صفحــة َّ :)198
املنــوه بــه يف احل َّلــة) ،وال يقــول القرمــاين يف
(إن هــذا الســـرداب
َّ

(أخبــار الــدول) :إ َّنــه يف بغــداد.وال يقــول اآلخــرون :إ َّنــه بســامراء .ويــأيت القصيمــي
مــن بعدهــم فــا يــدري أيــن هــو فيطلــق لفــظ الــرداب ليســر ســوءته)(.)21
أقول:

عــى أحــد َّ
أن مــا ذكــروه مــن أمــر الســـرداب كــذب حمــض وافــراء
ال
ٰ
خيفــى ٰ

واضــح بشــهادة الوجــدان ،فليــس الــرداب باحل َّلــة وإنَّــا هــو يف ســامراء ،كــا مل

الكذابــن  -وقــوف الشــيعة يف ِّ
املؤرخــون  -مــن غــر هــؤالء ّ
كل ليلــة بعــد
يذكــر ِّ
صــاة املغــرب أمــام الســـرداب واهلتــاف باســم اإلمــام .Q

الصحة
ـوى غيــاب اإلمــام املهــدي  Qوبقائــه يف الســـرداب فبينهــا وبــن
َّ
وأ َّمــا دعـ ٰ

ُبعــد املشـــرقني ،وظنّــي  -وظــ ُّن األملعــي عــن اليقــن  -أنَّ ــم يعرفــون احلقيقــة،
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موهــون عليهــاَّ ،
ـارة آنــذاك تقتضـــي
فيســروهنا وخيفوهنــا و ُي ِّ
ألن طبيعــة األماكــن احلـ ّ

وجــود رساديــب يف البيــوت ليحتمــي أهلهــا مــن قائــظ احلـ ِّـر ويســرحيوا يف برودهتــا،

كذلــك كان الســـرداب يف بيــت اإلمــام العســكري  Qشــأنه شــأن تلك الســـراديب،
األئمــة،
ولكــن هــذا الســـرداب مت َّيــز بخصوصيــة وهــي أ َّنــه حمـ ّـل عبــادة ثالثــة مــن َّ

وهــم :اإلمــام اهلــادي ،والعســكري ،واملهــدي  ،Kفــكان ّ
ّ
وحمــط الرمحــة
حمــل
اإلهل َّيــة.

ـأن اإلمــام املهــدي  Qبـ ٍ
ـرى أحــد ًا مــن الشــيعة اإلمام َّيــة يؤمــن بـ َّ
ـاق يف
فلســت تـ ٰ

الســـرداب ،بــل نحــن نــزوره ونُصـ ّ
ـي فيــه هلل ســبحانه وتعــا ٰىل وندعــوه (عـ َّـز وجـ َّـل)

يف هــذا املــكان ،لكونــه جــزء ًا مــن البيــت الــذي كان أهــل البيــت  Kيدعــون
و ُيص ّلــون فيــه ،ويبتهلــون إ ٰىل اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل يف رحابــه ،فهــو ّ
حمــل دعائهــم

وأعامهلــم وقرائتهــم للقــرآن الكريــم ،ومنــه يصعــد الكلــم الط ِّيــب ،فهــذه هــي بيوهتم
َ َ ُ َْ
ِ
ُُ
اهلل أن
ـوت أذِن
fف بيـ ٍ
خاصــة مــن ق َبــل اهلل ســبحانه وتعــا ٰىلِ :
الرشيفــة ،حمـ ّـل عنايــة َّ
ُْ ُ ّ َ َْ
َُْ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُُ َُ ّ َ
ـب ِ ُح ُل فِيهــا بِالغــدوِ والصــا ِل ( Yالنــور.)36 :
ترفــع ويذكــر فِيهــا اســمه يسـ
نعــم ،توجــد بعــض الروايــات التــي نقلهــا غــر واحــد مــن علامئنــا األبــرار

مفادهــاَّ :
أن الدولــة الع ّباســية ســمعوا القــرآن يف الســـرداب ،فهجمــوا عليــه ،وكان

ـى
اإلمــام املهــدي  Qيتع َّبــد فيــه ،وحــن دخوهلــم خــرج مــن بينهــم ،بحيــث إ َّنــه مشـ ٰ
مــن جانــب قائــد القــوم ومل يعلــم بــه ،فقالــوا لــه :ملــاذا مل ُت ِســكه ،خــرج أمامــك؟!
فقــال هلــم :مــا رأيتــه(.)22

وقفة مع منشأ املنع من لطف اإلمام :Q

َّ
عــى البشـــر ببعــث األنبيــاء والرســل واألوصيــاء
إن اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل مــ َّن
ٰ
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ـى البشـــر مــن خالهلــم،
ـى ُيعــي كلمــة احلـ ّ
ح َّتـ ٰ
ـق والتوحيــد ،ويفيــض األلطــاف عـ ٰ

فــإذا منعــوا مــن هــذه األلطــاف واخلــرات ،فليــس ذلــك لعــدم وجــود املقتــي ،بــل

لوجــود املانــع مــن نــزول الفيــض واللطــف اإلهليــن.

خــرى :مــن األُمــور العقالئيــة املتَّفــق عليهــا َّ
أن التاجــر الثــري قــد
وبعبــارة ُأ
ٰ

وزادهــم مــن ثروتــهَّ ،
وإل قطــع عنهــم املــدد واملــال ،والســبب يف ذلــك ليــس

عــدم وجــود املــال ،أو أل َّنــه ال يريــد أن يعطيهــم لبخــل فيــه ،بــل َّ
إن الثــروة متو ِّفــرة
ألنــم مل حيســنوا اســتعامهلا ،فأرسفــوا فيهــا،
واإلرادة موجــودة ،ولكنَّــه حجبهــا عنهــم َّ
وض َّيعوهــا ومل يضعوهــا يف مواضعهــا.

فكذلــك نقــولَّ :إن ســبب حجــب اللطــف احلاصــل من وجــود اإلمــام املهدي Q

الشيخ نزار آل سنبل القطيفي

ُيعطــي أوالده أمــواالً ليختربهــم فيهــا ،فــإذا تاجــروا بالشــكل الصحيــح أعطاهــم

عــن النــاس ،هــم الناس أنفســهم ،فـ َّ
ـإن اهلل تعــا ٰىل جعلــه إمامـ ًا وأنشــأه بينهــم لينتفعوا
بمحضـــره الشـــريف ،ويقرهبــم ملــا فيــه قرهبــم مــن اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) ،ولي ِ
بعدهــم عــن
ُ
ُ ِّ
مــا فيــه ُبعــد عــن اهلل تعــا ٰىل ،ولكنَّهــم حينــا جحــدوا بإمامــة املفــرض عليهــم طاعته،

نســب حرماهنــم اللطــف إ ٰىل
وحاولــوا قتلــه وحماربتــه ،حجــب عنهــم اللطــف ،وال ُي َ
اهلل ســبحانه ،بــل املســؤول عــن االحتجــاب وعــن احلرمــان مــن االســتضاءة بذلــك
فتبقــى الثمــرة حمفوظــة ،واللطــف مصــون
النــور الســاطع هــم مــن أرادوا قتلــه،
ٰ

بوجــوده الشـــريف ،ولكــن النــاس هــم املانــع مــن إيصاهلــا.

وهــذا بيــان ملــا قـ َّـرره علامؤنــا األعــام بــا حاصلــهَّ :
أن وجــود اإلمــام لطــف،

ـى ذلــك َّ
أن أصــل وجــود اإلمــام
وفعلــه لطــف آخــر ،وعدمــه مــن البشـــر ،ومعنـ ٰ

لطــف مــن اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل للبشـــر ،وفعــل اإلمــام املهــدي  Qاخلارجــي لطــف
ـى اللطــف الثــاين إليهــم.
آخــر للبشـــر ،ويرجــع ســبب عــدم حصوهلــم عـ ٰ
* * *
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البيان في ردِّ من أشكل على صاحب الزمان Q

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .1كامل الدين ومتام النعمة.482 :

اخلاصة :جوامع اجلامع للطربيس .175 :3
 .11من
َّ

 .2كامل الدين ومتام النعمة.207 :

قصــة
 .12يف صحيــح مســلم  /2262 :4بــاب َّ

 .3كامل الدين ومتام النعمة.291 :
 .4تفسري السمعاين .171 :4

ـى
 .13مــع تلــك الدالئــل العقليــة والنقليــة الدا ّلــة عـ ٰ

 .5تفسري ّ
الكشاف .445 :3

وجــوده  ،Qجديــر باإلشــارة إ ٰىل َّ
أن العقــل

ِ
ــر ذلــك يف غــره مــن
.6
الــدر املنثــور  .456 :6و ُذك َ
ُّ

يقتضـــي وجــود اإلمــام واهلــادي وعديــل القــرآن

املصــادر التــي ذكــرت األقــوال يف طــول عمــره

املبـ ِّـن آلياتــه وأحكامــه ،وأ َّمــا العقــل ال يقتضـــي

الشـــريف كـــ :زاد املســر يف علــم التفســر البــن

الدجــال بالضـــرورة ،فــكان عق ـ ً
ا األو ٰىل
وجــود ّ

اجلــوزي  ،402 :3وتفســر القرطبــي ،332 :13

بالوجــود هــو اإلمــام املهــدي  .Qوأيضـ ًا الدالئــل

وفتــح القديــر للشــوكاين .230 :4

عــى وجــود اإلمــام املهــدي  Qكثــرة
النقليــة
ٰ

 .7الفصول العرشة.93 :

عــى وجــود
ومتواتــرة وصحيحــة ،والدالئــل
ٰ

 .8مــن أراد التفصيــل فلرياجــع :الفصــول العــرة:

الدجــال ال تضاهيهــا.
ّ

.102 - 94
 .9فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن للقنوجــي البخــاري

 .14تاريخ ابن خلدون .249 :1
 .15املنار املنيف .152 :1

418 :11؛ وأ َّمــا مــن خالــف هــذا القــول فإنَّــا

 .16وقــد تصــدّ ٰى هلــم ُث َّلــة مــن علامئنــا و ُأدبائنــا

خالفــه ال ِّدعائــه القصــور يف األد َّلــة ،ال مــن حيــث

االتامــات
األفــذاذ بالــر ِّد
عــى مثــل هــذه ِّ
ٰ

اســتحالة طــول عمــرهَّ ،
فــإن ذلــك ال يمكــن أن

وتفنيدهــا ،وأحدهــم الس ـ ِّيد حيــدر احلـ ّ
ـي حيــث

ـوه بــه مســلم.
يتفـ َّ

أنشــأ مشــ ّطر ًا:

 .10التيجــان يف ملــوك محــر  ،84 :1لعبــد امللــك
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اجلساســة.

ما آن للسـرداب أن يلد الذي

فيه تغ َّيب عنكم كتامنا

		
ّ
املتــوف ســنة
بــن هشــام بــن أ ّيــوب احلمــري
رب العاملني وإنَّام
نـور
هو
ِّ
(213هـــ).
صيمتوه بزعمكم إنسانا
		
َّ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
فعىل عقولـكم العفاء ألنَّكم
ٰ
أنكرتم بجحوده القرآنا

		

أصــل الشـــريعة وال مع ِّطــل ،ونســبوا ّ
كل مــن ينــزّ ه
َّ
وجــل عــن النقائــص واآلفــات،
البــاري تعــا ٰىل

لو مل تُثنِّوا العجل ما قلتم لنا
ث َّلثـتم العنقاء والـغيالنا

وينفــي عنــه احلــدوث والتشــبيهات ،و ُيقدِّ ســه عــن

وأشــار بقولــه( :أنكرتــم بجحــوده القرآنــا) ،إ ٰىل
َ ْ
َ َ ْ َ َّ ُ َ
ـبح َ
ني
ـه اكن ِمـ
قولــه تعــا ٰىلf :فلــو ال أنـ
ـن ال ُم َسـ ّ ِ ِ
ُ َ
ََ َ
ــث ف َب ْطن ِــهِ إىل يَ ْ
ــو ِم ُيبْ َعثــونY
ِ
ِ
 143للب ِ

احللــول والــزوال ،و ُيع ِّظمــه عــن التغـ ّـر مــن حــال

احلــوادث فيــه ،إ ٰىل الكفــر والطغيــان ،ومنافــاة أهــل

(الصا ّفــات 143 :و ،)144وهــذه اآليــة دليــل

ـق واإليــان ،...ومتــادت احلشــوية يف ضاللتهــا،
احلـ ِّ

ـي ُيــرزَ ق
ـى بقــاء اإلمــام املهــدي  ،Qوهــو حـ ٌّ
عـ ٰ

ـى جهالتهــا ،وأبــوا َّإل التصـــريح بـ َّ
ـأن
واإلرصار عـ ٰ

ينتظــر األمــر بظهــوره.

املعبــود ذو قــدم وأرضاس وهلــوات وأنامــل ،وأ َّنــه

		

إ ٰىل حــال ،وعــن حلولــه يف احلــوادث ،وحــدوث

 .17الصواعق املحرقة .483 :2

ـى محــار ،يف صــورة شــاب
ينــزل بذاتــه ،ويــر َّدد عـ ٰ

 .18الرصاع بني اإلسالم والوثنية .374 :1

أمــرد بشــعر قطــط ،وعليــه تــاج يلمــع ،ويف رجليــه

ـى ال يظ ـ ُّن القـ ّـراء األعــزاء َّ
أن علامءنــا العظــام
 .19ح َّتـ ٰ

وح ِفـ َ
ـظ ذلــك عنهــم ،وع َّللــوه
نعــان مــن ذهــبُ ،

عــى دأب علامئهــم يف الكــذب واالفــراء ،نشــر
ٰ

ودونــوه يف كتبهــم ،وإ ٰىل العــوا ِّم ألقــوه)( .راجــع:
َّ

إ ٰىل َّ
ـى
أن مــا ذكــره املــرزا النــوري الطــريس  -أعـ ٰ

ِ
ــب لألشــعري :1
تبيــن كــذب املفــري فيــا نُس َ

اهلل مقامــه الرشيــف  -ليــس مــن عنــده ،بــل ذكــره

.)311 - 310

الســنَّة أنفســهم ،ومنهــم :ابــن عســاكر،
علــاء ُّ

 .20النجم الثاقب .419 :1

قــال( :ومــن أظلــم ممَّــن كتــم شــهادة عنــده مــن

 .21الغدير .308 :3

اهللَّ ،
إن مجاعــة مــن احلشــوية ،واألوبــاش الرعــاع،

 .22بحار األنوار  52 :52و.53

املتوســمني باحلنبليــة ،أظهــروا ببغــداد مــن البــدع
ِّ
يتســمح بــه
الفظيعــة ،واملخــازي الشــنيعة ،مــا مل
َّ
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ملحــد ،فضـ ً
موحــد ،وال جتــوز بــه قــادح يف
ا عــن ِّ
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�إمامة الإمام املهدي Q

والن�ص
بني الوجوب العقلي
ّ
مرتىض عيل ّ
احلل

َتهيدٌ َمفاهيمي:

ـدة عنــدَ علـ ِ
ـاء ومتك ِّلمــي مدرسـ ِ
إن ِمـن ا ُملتســاملِ عليــه يف ِعلـ ِم الــكال ِم والعقيـ ِ
ـة
ُ
َّ ْ
َ
ـل البيـ ِ
ـل ِم ـ ْن ُأصـ ِ
ـول ا َملذهـ ِ
أهـ ِ
ـل َأصيـ ٌ
أن اإلمام ـ َة هــي َأصـ ٌ
ـت ا َملعصومــن َّ K
ـب
ِ
ِ
االعتقــاد بالتوحيــد وال َع ِ
االثنــي عشـــري ،وتَرت َب ُ
ــدل
بأصالــة
ــط ارتباطــ ًا َمكينــ ًا
ـه ا ُملع َّل َلـ ِ
ـة اهللِ تعــاىل يف أفعالـ ِ
بحكمـ ِ
ا عــن ارتباطها ِ
ِ
َ
ـن َيقينـ ًا ،فضـ ً
باألغراض،
ـة
ٰ
اإلليـ َ
ِ
ـة احل َّقـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والرسـ ِ
ـل .مــا َجعـ َ
ـة،
ـل أصال ـ َة اإلمامـ َ
وا َملقاصــد القويمــة ،و ببعثــة األنبيــاء ُ
ِ
العــدل اإلهلــيِ ،
ِ
ِ
ِ
كمــة اهللِ
وح
أصالــة
نفــس
َســب َمعقوليتهــا ورشعيتهــا ِمــ ْن
تكت
ُ
َ
َََْ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ
ّ
تعــاىل يف َخلقـ ِ
ـات وأنزلا
ـه ُمطلقـ ًا ،تكوينـ ًا وتشـــريع ًاf ،لقــد أ ْر َســلنا ُر ُســلنا بِالَيِنـ ِ
ٰ
َ
َ َ ْ
َ َُ ُ ْ
َ
ـوم انلَّـ ُ
ـاس بالْقسـْ
ل ُقـ َ
ـد فِي ـهِ بَــأْسٌ
الدِيـ َ
َ
ـط َوأن ْ َز ْلَــا ْ َ
معهــم الكِتــاب وال ِمــزان ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ـع ل َّ
َشـد ٌ
ـرهُ َو ُر ُســل ُه بالغيْــب إن َ
اهلل َمـ ْ
ـم ُ
ِيد َو َمنافِـ ُ
ـاس َو ِلَ ْعلـ َ
ـن َينـ ُ ُ
ِلنـ ِ
اهلل قــوِ ٌّي
ِ ِ
ِ
َعز ٌ
يز ( Yاحلديــد.)25 :
ِ
ِ
ِ
حلكــم :سـ َ
ـى أبــا عبــد اهلل  ،Qفقــال :مـ ْن
ـأل الزنديـ ُ
(ر ٰ
ـق الــذي أتـ ٰ
وى ُهشــا ُم بــن ا َ
َ
أيــن أثبــت أنبيــاء ورسـاً؟ قــال أبــو عبــد اهلل « :Qإنّا لــ َّـا أثبتنــا َّ
أن لنــا خالقـ ًا صانع ًا

ـع َحكي ـ ًا مل جيــز ْ
أن ُيشــاهده
متعالي ـ ًا عنّــا وعــن مجيــع مــا َخ َلـ َ
ـق ،وكان ذلــك الصانـ ُ
فثبــت َّ
أن
وحياجــوه،
وحياجهــم
َخلقــه وال يالمســوه ،وال ُيبارشهــم وال ُيبــارشوه،
َ
ّ
ّ
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عــى مصاحلهــم ومنافعهــم ،ومــا بــه بقاؤهــم ،ويف
لــه ســفرا َء يف َخلقــه ،يد ّلوهنــم ٰ

وثبــت
حلكيــم ال َعليــم يف َخلقــه،
تركــه فناؤهــم،
َ
َ
فثبــت اآلمــرون والناهــون عــن ا َ

معبيــن ،وهــم األنبيــا ُء وصفوتــه يف خلقــهُ ،حكــاء مؤ َّدبــن
عنــد ذلــك أنَّــه لــه ِّ
باحلكمـ ِ
ـة ،مبعوثــن هبــا ،غــر مشــاركني للنـ ِ
ـى مشــاركتهم هلــم يف
ـاس يف أحواهلــم ،عـ ٰ
ـد احلكيـ ِم العليـ ِم باحلكمـ ِ
ـب ،مؤيديــن ِمـن عنـ ِ
اخلَلـ ِ
ـق والرتكيـ ِ
ـة والدالئــل والرباهــن
ْ
َّ
ٍ
ِ
ـم
ـى ،...فــا ختلــو ُ
أرض اهلل مـ ْن َّ
حجــة ،يكــون معــه علـ ٌ
والشــواهد مــن إحيــاء املوتـ ٰ
ـدل عــى صـ ِ
ـال الرسـ ِ
ـدق مقـ ِ
ـول ،ووجـ ِ
يـ ُّ
ـوب عدالتــه)(.)1
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
والرسـ ِ
ـل ،فكــا يكـ ُ
ـون
واإلمــا ُم ا َملنصـ ُ
ـوب هــو غاي ـ ٌة مــن غايــات بعثــة األنبيــاء ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
حفــظ
يكــون َمقــا ُم اإلمــا ِم ا َملعصــو ِم يف
التنزيــل ،فكذلــك
بيــان
النبــي يف
َمقــا ُم
ِّ
َّ
ُ
ُ ْ َ ُ
ـزل َع َعبْـده ِ آيـ َ ّ
ُ َّ
كـ ْ
ُ َ
ـم
ـات ِلخ ِرج
ِ
ـات بيِنـ ٍ
ٍ
التنزيــل والعلـ ِم بالتأويــلf ،هــو الِي يـ ِ
َ
َ ُّ ُ
َّ َ ُ
ك ْ
ِيــم ( Yاحلديــدَ ،)9 :
ــر ُؤ ٌف َرح ٌ
ــم ل َ َ
fومــا
مــات إِل انلُّــورِ ِإَون اهلل ِب
مِــن الظل
ِ
َْ َْ
َّ
ْ
ْ
ُ
َ
ٌّ
ُ
َُ
َ
ُ َ
ْ ْ
َّ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َيعلـ ُ
َّ
ـم تأوِيلــه إِل اهلل والرا ِســخون ِف العِلـ ِم يقولــون آمنــا ب ِـهِ ك ِمــن عِنـ ِد ربِنــا
َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ ْ َ ْ
ـ
ل
َومــا يذكــر إِل أولــوا ال
ـاب( Yآل عمــران.)7 :
ِ
فلــو نظرنــا يف حـ ِ
ـراك العقـ ِ
ـل اإلنســاين و َمدركاتــه نظريـ ًا وعمليـ ًا يف قبولــه ألصالــة
َ
ـره وآثـ ِ
ـن يف جوهـ ِ
ـة اعتقــاد ًا وإذعان ـ ًا  ،لوجدنــاه يرتكـ ُـز عــى مسـ ٍ
اإلمامـ ِ
ـتند َمتـ ٍ
ـاره ،
َ
ٰ ُ
ِ
ـاء منظومـ ِ
ِ
ـة
بحيــث مل تكــن ركيــز ُة اللطــف التــي ارتكـ َـز عليهــا علــا ُء الــكال ِم يف بنـ َ
ـة وا َملعصومـ ِ
ـة وا َملنصوصـ ِ
ـة الواجبـ ِ
العقيــدة باإلمامـ ِ
ـت ِم ـ ْن َفــراغٍ ،أو َســدّ ًا
ـة ،قــد أ َتـ ْ
ـخ العقيـ ِ
لثغـ ٍ
ـرة قــد ُشـ َّ
ـاف ،كــا هــو معلــو ٌم يف تاريـ ِ
ـدة
ـع فيهــا اختـ ٌ
ـك فيهــا ،ووقـ َ
اإلســام َّي ِة.
ـن السـيدُ املرتضـــى َعلــم اهلــدى  Gيف كتابـ ِ
ـه الشــهري
ـن ذلــك ا ُملســتندَ املتـ َ
وقــد بـ َّ َ
ُ ُ ٰ
ِّ
ٰ
(الشــايف يف اإلمامـ ِ
ـف يف الديـ ِ
ـن ،والــذي يـ ُّ
ـة) ،حيـ ُ
ـدل
ـث ذكـ َـر( :فاإلمامـ ُة عندنــا لطـ ٌ
وجدنــا َّ
ـى خلــوا ِم ـ ْن الرؤســاء ،و َم ـ ْن َيفزعــون إليــه
أن النـ َ
ـى ذلــك أ ّنــا َ
ـاس متـ ٰ
عـ ٰ
اضطربــت أحواهلــم ،وتَكــدَّ َر ْت عيشــتهم ،وفشــا فيهــم
يف تدبريهــم وسياســتهم،
ْ

مرتضى علي الح ّلي

ـى َ
ـس أو رؤســا ٌء
كان هلــم رئيـ ٌ
وأنــم متـ ٰ
ـم والبغــيَّ ،
فعـ ُـل القبيــح ،وظهـ َـر منهــم الظلـ ُ
ـاح أقــربِ ،
يرجعــون إليهــم يف ُأمورهــم ،كانــوا إ ٰىل الصـ ِ
ومـ ْن الفســاد أبعــد ،وهــذا
أن وجــود الرؤسـ ِ
ـة وبلـ ٍ
أمــر يعــم ك َُّل َقبيلـ ٍ
ـدة وك َُّل زمـ ٍ
ـان وحـ ٍ
ـت َّ
ـف،
ـاء لطـ ٌ
ـال ،فقــد ثبـ َ
َ
ٌ َ ُّ
بحســب مــا نذهــب إليــه)(.)2
ـس حـ ِ
ِ
ـراك العقـ ِ
ـل اإلنســاين ،الــذي اسـ َّ
ـتقل يف ادراكاتــه وقدراتــه
بــل جــاء مـ ْن نَفـ ِ َ
ِ
ٍ
حلكيــم لــه،
وح ّجيتــه ،وحتســينه وتقبيحــه ،لدرجــة ارتفـ َ
ُ
ـع هبــا إ ٰىل موافقــة الشـــر ِع ا َ
ـدة والرشيعـ ِ
ـار ،عــى مســتوى العقيـ ِ
وإقــراره بــا يكتشــفه ِم ـن أد َّلـ ٍ
ـة وأحــكا ٍم وآثـ ٍ
ـة
ٰ
ْ
ٰ

ـن ذلــك ســاح ُة الس ـ ِّيد ُم َ َّمــد ســعيد احلكيــم (دام ظ ُّلــه الــوارف) ،يف
َمع ـ ًا ،كــا بـ َّ َ
ـول الفقـ ِ
كتابــه (ا ُملح َك ـ ِم يف ُأصـ ِ
(إن لــزوم ُحك ـ ِم الشــار ِع األقـ ِ
ـه) ،بقولــهَّ :
ـى
ـدس عـ ٰ
ـف منــه تعــاىل عقـاً ،بحفـ ِ
ـوب اللطـ ِ
طبـ ِ
ـى وجـ ِ
ـى ُحكــم العقـ ِ
ـظ
ٰ
ـق ُمقتضــ ٰ
ـل ،يبتنــي عـ ٰ
ـى ُحكــم العقـ ِ
ـل تشـــريع ًا ،وذلــك لعــد ِم كفايــة الداعويــة العقليــة غالب ـ ًا يف
ُمقتضــ ٰ
العقــل ،ملزامحتهــا بالدواعــي األُ
ِ
خــرى ،التــي هــي
قتضـــى ُحكــم
عــى ُم
اجلــري
ٰ
ٰ
ٰ
ـظ مقتضيـ ِ
ـاس ،فيجــب عــى الشــارعِ ،حلفـ ِ
ـق أكثـ ِ
ـر النـ ِ
ـات األحــكا ِم
ـوى منهــا يف حـ ِّ
ُ
أقـ ٰ
ٰ
ـة الشــ ِ
ـة ،جعـ َـل احلكـ ِم عــى طبقهــا ،لتتأ َّكــدَ الداعويـ ُة العقليـ ُة بالداعويـ ِ
ِ
ـرعية،
العقليـ َ
ُ
ٰ
حيــث يتسـن ّٰى بجعـ ِ
ـى ُمقتضــاه ألجلــه تعــا ٰىل ،والعمــل
حلكـ ِم الشـــرعي اجلـ َ
ـل ا ُ
ـري عـ ٰ
حلسـ ِ
ـابه ،لكونــه ا ُملنعــم ا َملالــك الكامــل القــادر)(.)3

ـل اإلنســاين يف عل ـ ِم الــكال ِم والعقيـ ِ
وإن واحــد ًة ِم ـن إبداعـ ِ
ـات العقـ ِ
َّ
ـدة ،أ َّنــه قــد
ْ
أدر َك حقيقـ َة الرتابـ ِ
ـت
ـط واالنتظــا ِم بــن ُأصــول الديــن اإلســامي نفســها ،وقــد جت َّلـ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
هــذه اإلبداعــات يف عملي ِ
ِ
اإلمامــة
ألصالــة
البحــث العقــي واإلثبــايت
التنظــر يف
ــة
َّ
ِ
يف مدرسـ ِ
ـة أهـ ِ
ـى اهللِ تعــا ٰىل َعق ـاً ،حتصي ـ ً
ا
َ
ـل البيــت  Kاملعصومــن ،ووجوهبــا عـ ٰ
للغـ ِ
ـت مــن أجلــه.
ـرض الــذي ُج ِع َلـ ْ
ِ
ُ
البــاب هــي مســأل َة َّ
لــذا َّ
أن نَصــب
القويــم يف هــذا
العقــل
َطــق بــه
إن َّأو َل مــا ن َ
ُ
اإلمــا ِم هــو واجــب عــى اهللِ تعــاىل َعق ـاً ،ويف هــذه املسـ ِ
ـت أفهــام ُعلــاء
ـألة اختلفـ ْ
ٌ
ٰ
ٰ
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ِ
ِ
ِ
َ
الوجــوب
أصــل
بوجــوب
الــكال ِم بعــد إذعاهنــم
وجــود اإلمــا ِم ،ومل ينكــر أحــدٌ
ِ
حكــى َّ
َّإل َمــ ْن َش َّ
ّ
ِ
احلــي  Gهــذا
العلمــ ُة
واخلــوارج ،فقــد
بعــض ا ُملعتزلــة
ــذ ِمــ ْن
ٰ
ِ
ِ
ُ
صــول الديــن) ،وقــال:
ســلك يف ُأ
كتابــه (ا َمل
االختــاف يف
َ

بين الوجوب العقلي والنصّ

ـة عــى ثالثـ ِ
ـوب اإلمامـ ِ
ـة أقـ ٍ
ـاس اختلفــوا يف وجـ ِ
ـم َّ
ـوال :فمنهــم َم ـ ْن
أن النـ َ
(واعلـ ْ
ٰ
ـم  -مــن املعتزلــة  -بتقديــر ْ
أن ال
مل ُيوجبهــا أص ـاً ،وهــم اخلــوارج ُمطلق ـ ًا ،واألصـ ّ

تظهــر الفتـ ُن ،ومنهــم مــن أوجبهــا عقـاً ،ومنهــم َمــن أوجبهــا ســمع ًا .و املوجبــون
ِ
هلــا عقــ ً
فأوجــب
للضـــرر،
عــى قولــن :فمنهــم مــن أوجبهــا دفعــ ًا
ا اختلفــوا
َ
ٰ
ـى ا ُملك َّلفــن ،ومنهــم َم ـ ْن أوجبهــا لكوهنــا لطف ـ ًا يف
نَصـ َ
ـب اإلمــا ِم هبــذا االعتبــار عـ ٰ
ِ
ِ
ِ
عــى
فأوجــب ن
حــات،
واجتنــاب ا ُملق َب
الواجبــات
أداء
َ
َ
َصــب اإلمــا ِم هبــذا االعتبــار ٰ
حلســن
اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل،
َّ
واألو ُل هــو َمذهــب الن ّظــام واجلاحــظ واخل ّيــاط وأيب ا ُ

ـق)(.)4
البــري ،والثــاين َمذهــب اإلمام َّيــة ،وهــو احلـ ُّ
وم ِدثــه ،فـ (أصحــاب احلديث واألشــعرية
وإنــا تنازعــوا يف كيف َّيــة هذا الوجــوب ُ
ـب عق ـاً ،وقــال
ـب ســمع ًا ال عق ـاً ،وقالـ ْ
ـت اإلمام َّيــة :إنَّــه واجـ ٌ
قالــوا :إنَّــه واجـ ٌ
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ـق الشـ ُ
ـى
ـى العقــاء)( ،)5وقــد ع َّلـ َ
آخــرون :إ َّنــه واجـ ٌ
ـيخ َجعفـ ُـر الســبحاين عـ ٰ
ـب عـ ٰ
ـاف والتنــازع بــن متك ِّلمــي املســلمني ،يف كيفيـ ِ
هــذا االختـ ِ
ـوب نَصـ ِ
ـة وجـ ِ
ـب اإلمــا ِم،
َّ
ـل الوجـ ِ
بعــد التســلي ِم بأصـ ِ
نصــه:
ـوب ،مــا ّ
ِ
إن اختــاف ا ُملســلمني يف كـ ِ
ـون النَصـ ِ
ـم َّ
ـم
ـى األُ َّمــة َينجـ ُ
(ثـ ّ
ـى اهللِ أو عـ ٰ
ـب فرضـ ًا عـ ٰ
ِ
ِ
ِ
ينظــر إ ٰىل
فمــ ْن
ُ
عــن اختالفهــم يف حقيقــة اخلالفــة واإلمامــة عــن رســول اهلل َ ،N
اإلمــا ِم بوصفــه رئيــس دولـ ٍ
ِ
ـر
ـة ،ليــس لــه وظيفــة َّإل تأمـ ُ
ـن الطــرق ُّ
والس ـ ُب ِل ،وتوفـ ُ
األرزاق ،وإجـ ِ
ـدود ،واجلهـ ِ
ـراء احلـ ِ
ـاد يف ســبيل اهلل ،إ ٰىل غــر ذلــك ممَّــا يقــو ُم بــه رؤســا ُء
ِ
ـر ُط فيــه
ـى األُ َّمــة ،إذ ال ُيشـ َ
الــدول بأشــكاهلا املختلفــة ،فقــد قــال بوجــوب نصبــه عـ ٰ
مــن املواصفـ ِ
ـر األُمـ ِ
ـات َّإل الكفــاء ُة وا َملقــدر ُة عــى تدبـ ِ
ـور ،وهــذا مــا يمكـ ُن ْ
أن تقــو َم
ٰ
ـف الرسـ ِ
ِ
القول بـ َّ
ـالة  -ال
ـى
ـتمرار لوظائـ َ
ـأن اإلمامـ َة اسـ ٌ
بــه األُ َّمـ ُة اإلســام َّي ُة .وأ َّمــا عـ ٰ

ـق الرسـ ِ
ف عليــه األُ َّم ـ ُة َّإل عــن طريـ ِ
ـول ،وال يتو َّفـ ُـر وجــوده َّإل
هــذا األمـ َـر ال تتعـ َّـر ُ
ـاوية خاصـ ٍ
ـة سـ ٍ
ـة وعنايـ ٍ
ـة غيبيـ ٍ
برتبيـ ٍ
ـة)(.)6
َّ
ـوب نَصـ ِ
إدراك وجـ ِ
ـى العقـ ِ
ُ
ـل ،بــل َّ
أن العقــا َء
ومل يقتصـــر
ـب اإلمــا ِم أصال ـ ًة عـ ٰ
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ـي األكــرم  Nبالرفيـ ِ
لنفــس الرســالة فـ َّ
ـق
ـإن الرســال َة والنبـ َّ
ـو َة خمتومتــان بالتحــاق النبـ ِّ
ـر صالحيـ ٍ
األعــى ِ ،-
ـى تو ّفـ ِ
ـق عليــه ّ
ـات
أن تعهــدَ هــذا األمــر يتو َّقـ ُ
فم ـ ْن ا ُملتَّفـ ُ
ـف عـ ٰ
ٰ
ـة خاصـ ٍ
ـة إهليـ ٍ
ـة ال يناهلــا الفــرد َّإل إذا حظــي بعنايـ ٍ
عاليـ ٍ
ـي يف علمــه
ـة ،فيخلـ ُ
َّ
ُ
ـف النبـ َ
َ َ
ـهِ ،
ـة بموتـ ِ
ـات احلاصلـ ِ
ـول والفــروعِ ،ويف ســدِّ مجي ـ ِع الفراغـ ِ
باألُصـ ِ
وم ـ ْن املعلــو ِم َّ
أن

املعنــى يف تطبيقاتــه موضوعــ ًا وآثــار ًا ،بحيــث تبانــوا
أنفســهم ،قــد أدركــوا هــذا
ٰ
ٍ
ِ
عــى َّ
النــاس ِمــ ْن
عــى َمنــ ِع
قــدرة
أمــر رضوري ،لِــا لــه ِمــ ْن
أن وجــو َد اإلمــا ِم ٌ
ٰ
ٰ
ِ
ـى
التنــاز ِع والتداف ـ ِع فيــا بينهــم ،بصدِّ هــم عــن املعــايص والفســاد ،وحتضيضهــم عـ ٰ
ِ
ِ
ـات ،والتناصـ ِ
ـل الطاعـ ِ
فعـ ِ
ـف ،واإلصـ ِ
ـاح( ،فــا أحــدٌ م ـ ْن العقــاء َّإل وهــو عــامل ٌ
ِ
بــأن وجــو َد الرؤســاء وانبســاط أيدهيــم ُمق ِّل ٌ
َّ
والفســاد ،والبغــي
ــل لوقــوع الظلــ ِم
ِ
رافــع لذلــك)(.)7
والعــدوان ،أو
ٌ
ِ
َ
َ
أســاس مــا تقــدَّ م ِمــ ْن َّ
أدرك حقيقــ َة ورضور َة
العقــل اإلنســاين قــد
أن
وعــى
ٰ
ِ
عــى اهلل تعــا ٰىلْ ،
اختلفــت األفهــام يف كيف َّيــة هــذا
وإن
نصــب اإلمــا ِم
ووجــوب
ْ
َ
ٰ
ـن َّ
وم ِدثــه ،وقــد أذعـ َن العقــا ُء يف تبانيهــمَ ،عمـ ً
أن ُمرتكـ َـز
ا بذلــك ،فيتبـ َّ ُ
الوجــوب ُ
اللطـ ِ
ـت عليــه أصالـ ُة اإلمامــة َجعـ ً
ا ونَصبـ ًا واعتقــاد ًا ،يقتــي
ـف اإلهلــي ،الــذي قامـ ْ
بالقــدرة ِ
ِ
رضور َة َخ ِ
والنــص عليــه
والعلــ ِم،
لــق وإجيــاد اإلمــام املعصــو ِم ومتكينــه
ُِّ

أئمــة
وجـ َّـل) ،يف ِّ
باســمه ونســبه ،وهــذا مــا قــد فعلــه اهللُ (عـ َّـز َ
نصــه وذكــره إلمامــة َّ
أهــل البيــت املعصومــن  Kوعصمتهم ،يف القــرآن الكريــمf :إنَّما يُريـ ُ
اهلل ِلُ ْذه َ
ـد ُ
ِب
ِ
ِ
َْ ُ ُ ّ ْ َ َْ َ ْ
ً
ََُ َُّ ْ َ
ْ
ْ
َ
ــت ويط ِهركــم تط ِهــرا ( Yاألحــزاب.)33 :
الرجــس أهــل الي ِ
عنكــم ِ
ممَّــا يعنــي َّ
ـص عليــه شــخص ًا
ـب وجــوده ونصبــه ،والنـ ُّ
أن اإلمــا َم املعصــو َم واجـ ٌ
ـوب ،تكليفــه بوصفــه إمامـ ًا للنـ ِ
ـاس أمجعني،
ـيتحم ُل اإلمــا ُم املنصـ ُ
وهويـ ًة ،وبالتــايل سـ َّ
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ممــا يســتدعي ذلــك جعــل ا ُملذعنــن بعقيــدة اإلمــا ِم ووجــوده الشـــريف ،عــى عهـ ِ
ـدة
َّ
ٰ
ِ
ـة التكاليـ ِ
ـط التعاطــي معــه ،من جهـ ِ
ـة والشـــرعية ،يف نمـ ِ
ـؤولية العقيديـ ِ
ِ
العقيدية
ـف
املسـ

بين الوجوب العقلي والنصّ

ِ
ـى حــدٍّ ســواء ،بلــزوم قبــول األوامــر واالمتنــاع عــن النواهــي ،ومــا
والشـــرعية عـ ٰ
ـكار هلــذه الركيـ ِ
حيصـ ُـل ِمـ ْن انـ ٍ
ـزة ال ُبنيويــة اللطف َّيــة  -يف حــدِّ نفســها ،أو فيــا َّ
يرتشــح
ـس ا ُملتل َّطـ ِ
ـاس آثــار ًا وألطاف ـ ًا  ،-ســببه عــدم إيـ ِ
ـان ويقـ ِ
ـن نفـ ِ
ـى النـ ِ
ـف هبــم
منهــا عـ ٰ
ِم ـ ْن ا ُملك َّلفــنَّ ،
وإل فالعقــل قــد أذع ـ َن وآم ـ َن بالركيــزة ووافقــه العقــا ُء يف اجلَــري
ـن يف العقيـ ِ
ِ
ـب حتصيـ ُـل اليقـ ِ
ـدة ،و ُأصوهلــا الدينيــة.
َ
ـى ذلــك ،ومـ ْن هنــا َو َجـ َ
العمــي عـ ٰ
وتفصيل الكالم يقع يف مبحثني:

ُ
املبحث الأ َّو ُل:

ِ
ِ
ِ
إمامة اإلما ِم ا َملهدي Q
الوجوب العقيل عىل
أد َّل ُة

الدليل الأ َّولُ :
طف:
دليل ال ُل ِ

ـر برفـ ٍ
ـال مــا حت ّبــه إ ٰىل اآلخـ ِ
ـق ،تقـ ُ
اللطــفُ ُلغ ـ ًة :هــو إيصـ ُ
ـف اهللُ لـ َ
ـك ،أي
ـول :ل ُطـ َ
ـك مــا حت ّبــه برفـ ٍ
أوصـ َـل إليـ َ
ـم مــن
ـق ،فاللطيـ ُ
ـف هــو صفـ ٌة مــن صفــات اهلل تعــا ٰىل واسـ ُ
ُ َ
َّ َ َ
ٌ
ٌ
يــف َخب ٌ
fاهلل ل ِطيــف
(احلــج ،)63 :وقــال:
ــر Y
اهلل ل ِط
أســائه ،قــال تعــا ٰىلf :إِن
ّ
ِ
ْ
ْ
ــر ُز ُق َم ْ
بعِبــادِه ِ يَ ْ
ــو ال َقــو ُّي ال َعز ُ
شــاء َو ُه َ
ــن ي َ ُ
(الشــورى ،)19 :وال َّلطِيــف هــو
يــزY
ٰ
ِ
ِ
ِ
الرفــق يف الفعـ ِ
ـق ا َملصالــحِ وإيصاهلــا إ ٰىل َمـ ْن قدَّ رهــا
ـم بدقائـ َ
ـل والعلـ ُ
الــذي اجتمــع فيــه ِّ
لــه َم ـ ْن َخلقــهُ .يقـ ُ
ـق بــه(.)8
ـف بــه ولــه ،بالفتــحَ ،ي ْل ُطــف ُل ْطف ـ ًا إذا َر َفـ َ
ـالَ :لطـ َ
ِ
اللطف يف عل ِم الكالم:
مفهوم
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هــو أمــر ُي ِدثــه اهللُ تعــاىل يف العبـ ِ
ـرب إ ٰىل فعـ ِ
ـون اإلنسـ ُ
ـاد ،يكـ ُ
ـل
ـان ا ُملك َّلـ ُ
ـف معــه أقـ َ
ٰ
ٌ
ـل املعصيـ ِ
الطاعـ ِ
ـة وأبعــدَ عــن فعـ ِ
ـة ،ومل يكــن هلــذا األمــر ا ُملحــدَ ث حـ ٌّ
ـب
ـظ أو نصيـ ٌ
ـال ا ُملك َّلـ ِ
يف بلــو ِغ حـ ِ
ـض وســلب االختيـ ِ
ـف إ ٰىل التفويـ ِ
ـار منــه ،ذلــك َّ
ـض
ألن التفويـ َ
ـلب االختيـ ِ
ـف
ـف هــو مــا يكــون ا ُملك َّلـ ُ
ـف .أو اللطـ ُ
ـار ُينــايف التكليـ َ
ليــس لطف ـ ًا وسـ ُ
ـة ،وال يبلــغ اإلجلــاء وهــو الفعـ ُـل بإكـ ٍ
ـة وتــرك املعصيـ ِ
ـل الطاعـ ِ
ـرب إ ٰىل فعـ ِ
ـراه
بــه أقـ َ

ي ِّصـ ُـل اإلنسـ ُ
َّ
ـب عق ـ ً
ـف غرضــه،
ـان ا ُملك َّلـ ُ
أن اللطـ َ
ـف واجـ ٌ
ـى اهللِ تعــا ٰىل ،إذ بــه ُ َ
ا عـ ٰ
ِ
ـض الغـ ِ
ـرض ،ذلــك َّ
ـم
ولــو مل يلطــف اهللُ تعــا ٰىل بعبــاده ،ل َلــز َم نقـ ُ
أن اهللَ تعــا ٰىل إذا َعلـ َ
ـداث اللطـ ِ
ـف ال يطيــع أوامــره إالَّ بإحـ ِ
َّ
ـف اهللُ تعــا ٰىل
ـف لــه أو بــه ،فلــو ك َّلـ َ
أن ا ُملك َّلـ َ
ُ
ا ُملك َّلفــن مــن ِ
دون ْ
ـت ِمـ ْن
أن َيلطـ َ
ـف هبــم أو هلــم ،كان حاشــاه ناقضـ ًا غرضــه ،ملــا َثبـ َ
أن أفعالــه ســبحانه ُمعل َّلـ ٌة باألغـ ِ
َّ
ـم
كمـ ْن دعــا غــره إ ٰىل طعــام ،وهــو َيعلـ ُ
ـراض ،وكان َ
ســتعمل معــه نوعــ ًا ِمــن التل ّط ِ
ِ
َ
أنَّــه ال ُييبــه َّإل ْ
والرفــق بــه ،فــإذا مل يفعــل
ــف
أن َي
ْ
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واضطـ ٍ
ـرار ،وليــس لــه حـ ٌّ
ـب يف
ـظ مــن التمكــن (التفويــض)( ،واللطـ ُ
ـف هــو واجـ ٌ
ـة اإلهليـ ِ
احلكمـ ِ
ِ
وإل َلـ ِ
ـة َّ
حلكيــم غرضــه)(.)9
َّ
ـز َم ُمناقض ـ ُة ا َ
ِ
ِ
تعاىل َعقالً:
بيان
ُ
عىل اهللِ ٰ
وجوب اللطف ٰ
ِمــ ْن ا َملقطــوع بــه عقــ ً
ا يف علــ ِم الــكال ِم يف َمدرســة اإلمام َّيــة االثنــي عشـــرية،

ـوع ِم ـ ْن الرفـ ِ
ـق والتل ّطــف باملك َّلــف ،كان ناقض ـ ًا غرضــه.
الداعــي ذلــك النـ َ
ـرض ِم ـن التكليـ ِ
ـى اهللِ تعــا ٰىل عق ـ ً
ـف ،وقــد
ـب اللطـ ُ
ا لتحصيــل الغـ ِ ْ
إذ ًا َيـ ُ
ـف عـ ٰ
ـد االعتقـ ِ
ـق الطــويس  Gيف كتابــه (جتريـ ِ
ـاد) بقولــه:
أ َّكــدَ هــذا املفهــوم العقــدي ،ا ُملح ِّقـ ُ
حصــل الغــرض بــه)(.)10
(اللطـ ُ
ـب ل ُي َّ
ـف واجـ ٌ

وذكــره أيض ـ ًا َّ
العلم ـ ُة احلـ ّ
ـاب احلــادي عشـــر) ،حيــث قــال:
ـي  Gيف كتابــه (البـ ُ
ـرض ا ُملك َّلـ ِ
ـف واجــب عــى اهللِ تعــاىل لتو ّقـ ِ
ـف غـ ِ
ـإن ا ُملريــدَ لفعـ ٍ
ـف عليــه ،فـ َّ
ـل
(واللطـ ُ
ٌ
ٰ
ٰ
ِ
ـم أ َّنــه ال يفعلــه َّإل بفعـ ٍ
ـل يفعلــه ا ُملريــدُ مــن غــر مشـ َّقة لــو مل يفعلــه،
مــن غــره إذا َعلـ َ
ـون ِمـ ْن فعـ ِ
ـف قــد يكـ ُ
ـل اهللِ تعــا ٰىل
ـح عقـاً)( ،)11واللطـ ُ
لــكان ناقضـ ًا غرضــه وهــو قبيـ ٌ
مبــارش ًة وصــدور ًا كإرســاله الرســل وبعثــه األنبيــاء ونَصـ ِ
األئمــة واألوصيــاء ،وقــد
ـب َّ
ـل ا ُملك َّلــف نفســه ملــا وجــب يف ِحكمـ ِ
ـف ِمــن فعـ ِ
ـة اهللِ تعــا ٰىلِ ،مـ ْن ْ
عرفه
يكــون اللطـ ُ
َ
أن ُي ِّ
َ
ـوب طاعـ ِ
بــه ويشـ ِ
ـعره ويوجبــه عليــه ،كوجـ ِ
واألئمــة املعصومــن  .Kوقــد
ـة األنبيــاء
ُ
َّ
ـون ِمــن غـ ِ
ـى َّ
يكـ ُ
ـف يكــون مــن فعــل غريمهــا ،وهــذا
أن اللطـ َ
ـر اهللِ وا ُملك َّلــف ،بمعنـ ٰ
احلكمــة اإلهلي ِ
ِ
عــى الغــر  -غــر اهلل وا ُملك ِّلــف
ــة وإجيابــه
واجــب يف
القســم
ٌ
َّ
ٌ
ُ
ثابــت ٰ
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ِ
ـي
ـي الرســال َة ،و ُيشـ َ
ـر ُط يف هــذا القســم إعــا ُم ا ُملك َّلــف بــه ،وهــو النبـ ُّ
 كتبليــغ النبـ ِّوأن يكـ َ
ـف التبليــغ عليــهْ ،
ـي  Nيف
و ُمب ِّلــغ الرســالة ،وإجيــاب اهلل ِتعــا ٰىل تكليـ ُ
ـون للنبـ ِّ

بين الوجوب العقلي والنصّ

ـفَّ ،إل بعــد
ـف َمــن لــه اللطـ ُ
حيسـ ُن تكليـ ُ
ـم ال َ
مقابــل ذلــك نفــع يعــو ُد إليــه ،ومــن َثـ َّ
ـرض ِمـن التكليـ ِ
ـف.
العلـ ِم بأ َّنــه يقــع ويتح َّقــق ،إذ لــواله يلــز ُم ُمناقضـ ُة الغـ ِ ْ

إلهي:
�أحكا ُم
ِ
اللطف ال ِّ

ِ
اللطف اإلهلي هي:
ب يف
َوج ُ
أحكام تُست َ
هناك َ

ـف عــا ٌّم للمؤمــن والكافــر ،وال يلــز ُم ِم ـ ْن حصولــه للكافـ ِ
َّ - 1
ـر عــد ُم
أن اللطـ َ
لطــف يف نفســه ،ســواء َح َص َ
كفــره ،ذلــك َّ
لطــوف فيــه أو
ــل ا َمل
اللطــف هــو
ألن
ُ
ٌ
َ
ِ
ــح
رج ٌ
قــر ٌب إ ٰىل طاعــة اهلل تعــا ٰىل و ُم ِّ
ال َي َصــل ،بــل كونــه لطفــ ًا مــن حيــث إنَّــه ُم ِّ
وإن عــدم انتفــاع الكافــر بذلــك اللطـ ِ
لوجودهــاَّ ،
ـف هــو لســوء اختيــاره وعصيانــه،

أن عــد َم ارتفــا ِع كُفــر الكافـ ِ
ـى َّ
ـف اإلهلــي ،إ َّنــا هــو بســوء
ـر الــذي شــمله اللطـ ُ
بمعنـ ٰ
َ
ُ
ُْ
ـق وشــؤونه ،قــال تعــا ٰىلِf :إَوذا تتــى َعليْـهِ آياتنــا
اختيــاره وعصيانــه وجحــده للحـ ِّ
َ
َ
ُ
َُْ َْ ً ََ ّ
َ َّ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
ـــرهُ ب َ
ش ْ
ــمY
ل
أ
ــذاب
ع
ب
ف
ــرا
ق
و
ه
ــ
ي
ن
ذ
أ
ف
ن
ِ
ِ
ِ
ول مســتك ِبا كأن لــم يســمعها كأ ِ
ٍ
ِ
ٍ

(لقامن.)7 :

ِ
ـف عــى تـ ِ
أن اهللَ تعــاىل إذا مل يفعــل اللطــف مل حيســن عقابــه للمك َّلـ ِ
َّ - 2
لطوف
ـرك ا َمل
ُ
َ
ٰ
ٰ

ـف كان ذلــك إغــرا ًء منــه ،وحاشــاه باملعصيــة ،كــا قــال
فيــه ،أل َّنــه إذا مل يفعــل اللطـ َ
َ
َْ ْ َ َ
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ
ـم ب َعــذاب ِمـ ْ
ناهـ ْ
ـن َقبْل ِـهِ لَقالُــوا َر َّبنــا لَـ ْ
ت إِلْنــا
ـو ال أرســل
تعــا ٰىلf :ولــو أنــا أهلك
ِ
ٍ
َ
َُ ً
ْ َ َّ َ َ ْ
َ
ـن َقبْ
ـك ِمـ ْ
ـوال َف َن َّتبـ َ
ـع اهللُ
ـ
ـ
ت
آيا
ـع
رسـ
ِ
ـل أن ن ـذِل ونــزى( Yطــه ،)134 :فلــو منـ َ
ِ
ِ
للمك َّلفــن هــذا الســؤال واالحتجــاج ،وال يكــون هلــم
تعــا ٰىل إرســال الرســل ،لــكان ُ
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ـف اهللُ هبــم.
ذلــك وقــد لطـ َ
ـف وا َمللطـ ِ
ـبة بــن اللطـ ِ
 - 3ال بــدَّ ِمـن مناسـ ٍ
ـون حصـ ُ
أن يكـ َ
ـوف فيــه ،أي جيــب ْ
ـول
ْ ُ
اللطـ ِ
ـف داعيـ ًا إ ٰىل حصــول ا َمللطــوف فيــهَّ ،
ـار عــد ُم كونــه لطفـ ًا فيــه أو ٰىل ِمـ ْن
وإل لصـ َ
كونــه لطفـ ًا لغــره مــن األفعـ ِ
ـال.

ـف وإحداثــه حــدَّ اإلجلـ ِ
ـاء ،وهــو ســلب ا ُملك َّلـ ِ
ْ -4
أن ال يبلـ ُ
ـف اختيــاره يف
ـغ اللطـ ُ
ُ
َ
ـاة ذلــك للتكليـ ِ
تكليفــه ،ملنافـ ِ
ـف أصـاً.

شــهرين متتابعــن).

مرتضى علي الح ّلي

ِ
ـوز يف اللطـ ِ
ـف مــن جانـ ِ
ْ -5
ـق
ـن ،ليحـ َّ
ـر ال التعيـ ُ
أن َيدخـ َـل وجيـ َ
ـب ا ُملك ِّلــف التخيـ ُ
ِ
للمك َّلـ ِ
ِ
ـف امتثـ ُ
ـى املصلحــة اللطف َّيــة ،كــا هــو احلــال
ـال أحــد األفعــال ا ُملشــتملة عـ ٰ
ـارات الثـ ِ
ـال الك ّفـ ِ
يف خصـ ِ
ـاث( :حتريــر رقبــة ،او إطعــام س ـتّني مســكين ًا ،أو صــوم
ِ
باعتبار َّ
أن أحدها يقوم َمقا َم
اآلخر يف اإلجزاء ،وا ُملطابقة امتثاالً(.)12

عر�ض دليل اللطف:

ـل اللطـ ِ
ـان مفهــو ِم اللطـ ِ
ِ
إن دليـ َ
ـف ووجوبــه وأحكامــه ،نقـ ُ
ـولَّ :
ـف اإلهلــي
بعــد بيـ َ
ـذ وقـ ٍ
ـن يف بنيــة املنظومـ ِ
ـة العقديــة االثنــي عشـــرية ،منـ ُ
ـت
هــو ُمرت َكـ ٌـز عقــاين َمكـ ٌ ُ َّ
ـة اخلمسـ ِ
ِ
ـر تدويــن القواعـ ِ
ـد ال َعقديــة واألُصـ ِ
وخاصــة يف عصــ ِ
ـة:
طويــل،
ـول الدينيـ َ
َّ
ـوة ،اإلمامــة ،العــدل ،املعــاد) يف أواخــر عصــ ِ
ـرى،
ـر الغيبــة الصغـ ٰ
(التوحيــد ،النبـ َّ
ـر اهلل تعــا ٰىل وفعلــه اللطيــف تكوين ـ ًا وتشـــريع ًا ،بتمكــن
واللطـ ُ
ـف اإلهلــي هــو تدبـ ُ
عبــاده مــن الطاعـ ِ
ـات وإبعادهــم عــن املعــايص ،وذلــك عــن طريــق نَصـ ِ
ـب اإلمــا ِم
ـح وا َملفاســدَ يف هــذه احليــاة الدنيــا ،و ُيمكِّنهــم مــن حتقيق
ـن هلــم املصالـ َ
املعصــو ِم ،ل ُيبـ َّ
ِ
كالســلوكيات العام ِ
ِ
وحفــظ نظامهــم و َمصاحلهــم،
ــة هلــم،
أغراضهــم اإلنســان َّية،
َّ
ِ
ِ
القبيــح
حلســنة وجتنيبهــم
ودفــع
األرضار عنهــم ،بطريــق إرشــادهم إ ٰىل األفعــال ا َ

منهــا.

ُ
نــص
وهــذه القاعــد ُة العقالنيــ ُة االنتــزاع والتأســيس ،ب َّينهــا
القــرآن الكريــم يف ٍّ
ـان ا ُملعت َِقــدَ بإمامـ ِ
ـح يـ ِ
ـؤت اإلنسـ َ
ـح وواضـ ٍ
رصيـ ٍ
ـة اإلمــا ِم ا َملهــدي َ ،Qزمخ ـ ًا إيامن َّي ـ ًا
ُ َ
ُ َ ُ َ َْ
ٌ
ـر ُز ُق َمـ ْ
ـف بعِبــادِه ِ يَـ ْ
ـو القــوِ ُّي
ـن يَشــاء وهـ
fاهلل ل ِطيـ
قرآنيــ ًا َمتينــ ًا ،قــال تعــا ٰىل:
ِ
َْ ُ
ـورى.)19 :
الع ِزيــز ( Yالشـ ٰ
ُ َ
ٌ
َّ
fاهلل ل ِطيــف بِعِبــادِه ِ Yهــي مجلــة اســمي ٌة خربيــ ٌة َحقيق َّيــ ُة املوضــو ِع
وإن مجلــ َة
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للحك ـ ِم وهــو
واحلُك ـ ِم ،وهــي يف حدِّ هــا تُفيــدُ الثبـ َ
ـوت والتمكـ َ
ـوي ُ
ـن والتأكيــدَ القـ ّ
اللطــف بالعبـ ِ
ـاد عــى نحــو اإلطـ ِ
ـاق.
ٰ
ـتندت مدرس ـ ُة أهــل البيـ ِ
ـت الكالميــة يف
ـى هــذا األســاس القــرآين احلـ ِّ
ـق ،اسـ ْ
وعـ ٰ
ِ
ِ
ِ
تأصيـ ِ
ـدت اعتقــاد ًا قرآني ًا
ـى اهلل تعــا ٰىل عقـاً ،إذ َّأنــا اعتقـ ْ
ـل عقيــدة اإلمامــة الواجبــة عـ ٰ
ـوب نَصـ ِ
ـت إليــهِ ،مــن وجـ ِ
وعقالني ـ ًا بصـ ِ
ـب اإلمــا ِم املعصــو ِم
وحـ ِّ
ـق مــا ذهبـ ْ
ـواب َ

ـف بعبــاده ،وهــذه القاعــد ُة القرآني ـ ُة
ر ســبحانه بأ َّنــه لطيـ ٌ
ـى اهللِ تعــا ٰىل ،الــذي أخ ـ َ
عـ ٰ
ـة تُع َت ـر مــدرك ًا قوي ـ ًا وقطعي ـ ًا عــى وجـ ِ
والعقالنيـ ِ
ـود إمامنــا ا َملهــدي  ،Qووجـ ِ
ـوب
ّ
ُ َ َ
ٰ
نَصبــه ِمـن ِقبــل اهللِ تعــاىل ،للطفــه ســبحانه بعبـ ِ
ـاده أمجعــن يف العقيــدة والشـــريعة.
ْ َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
اللطــف َّ
َّ
َّــى
ينصــب اهللُ األد َّلــ َة
أن
قتضـــى
(إن ُم
َ
عــى العقائــد والتكاليــف حت ٰ
ٰ
ٰ
ـع التــي مــن ِق َبلــه تعــا ٰىل لـ ِّ
ـكل مــن ك َّلفــه بذلــك ،كنقصــان
ـع املوانـ َ
الفرعيــة ،ويرفـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الغفلــة عــن ُمــراد اهلل تعــا ٰىل ،ولــذا الشــخص
الدعــوة أو
وصــول
العقــل أو عــدم
ـف لــه ،ال بالعقائـ ِ
املتَّصــف بتلــك املوانــع مل يكــن اهلل تعــاىل بمك َّلـ ٍ
ـد وال بالفــروعِ ،كــا
ٰ ُ
عــى ذلــك)(.)13
د َّلــت األد َّلــة ٰ
ِ
بنفســه َقطعــ ًا ال ُمالــةْ ،
َّ
عــى هــذا
وإن مل نقــف
طــف
وإن وجــو َد اإلمــا ِم هــو ُل
ٌ
ٰ
ِ
ِ
ُ
اللطــف ِح ّســ ًا ،وذلــك العتقادنــا َّ
الشـــريعة
حافــظ
بــأن اإلمــا َم ا َملهــدي  Qهــو
ـة ِمــن ِ
ـريعة نازلـ ٍ
ـان ،كشــ ٍ
ـة ،وحارســها األمــن ِمـن الزيـ ِ
احل َّقـ ِ
ـادة والنقصـ ِ
وراء الغيـ ِ
ـب
ْ
ـي وباقيـ ٍ
ـة ،ال كــا نفهمــه نحــن منها ،نعــم الزيــاد ُة والنقصـ ُ
اإلهلـ ِ
ـان يف ال َفهم البشـــري
ِ
ـيبقى كذلــك ،مــادام اإلمــا ُم ا َملهــدي  Qغائب ًا
ـع َ
للشـــريعة ،وقـ َ
وحصـ َـل ،وال زال وسـ ٰ
ـوص الشــ ِ
عــن ممارســة دوره الظاهــري وتعاطيــه مــع نصـ ِ
ـريعة اإلســام َّي ِة و ُمعطياهتــا
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ـى  Gذلــك األصـ َـل العقيــدي بقولــه:
احلياتيــة .وقــد بـ َّ َ
ـن الس ـ ِّيدُ املرتـ ٰ
ـوخة ،ومســتمر ٌة غــر منقطعـ ٍ
أن رشيعــة نبينــا  Nمؤبــد ٌة غــر منسـ ٍ
ـة ،فـ َّ
(قــد علمنــا َّ
ـإن
َّ
ِّ
ُ
َّ
أوان قيــام الســاعة ،وال بــدَّ هلــا ِمـن حافـ ٍ
التعبــدَ الزم للمك َّلفــن إىل ِ
ـظَّ ،
ألن تركهــا بغــر
ْ
ٰ
ٌ ُ
حافـ ٍ
ـظ إمهـ ٌ
ـف َلِ ـ ْن تع َّبــدَ هبــا بــا ال يطــاق ،وليــس خيلــو ْ
أن يكــون
ـال ألمرهــا ،وتكليـ ٌ

ْ
أن ال ُت َفــظ مجلــ ًة إذا كان مــا يــؤ ّدي إليــه القــول بتجويــز تــرك حفظهــا ،يــؤ ّدي إليــه
أن يكــون معصومـ ًا ،اسـ َ
ـظ ال بــدَّ ْ
أن احلافـ َ
ـت َّ
ـتحال
حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم ،وإذا ثبـ َ
ٍ
ٍ
ْ
ـى آحادهــا ومجاعتهــا،
أن تكــون حمفوظـ ًة باألُ َّمــة وهــي غــر معصومــة ،واخلطـ ُـأ جائـ ٌـز عـ ٰ
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ـظ معصومـ ًا أو غــر معصــوم ،فـ ْ
احلافـ ُ
ـإن مل يكــن معصومـ ًا مل يؤمــن مــن تغيــره وتبديلــه،
ـظ هلــا  -رجــوع إىل أنــا غــر حمفوظـ ٍ
ويف جــواز ذلــك عليــه  -وهــو احلافـ ُ
ـة يف احلقيقــة،
ٌ ٰ َّ
أن ُت َفـ َ
أل َّنــه ال فــرق بــن ْ
بمــن جائـ ٌـز عليــه التغيــر والتبديــل والزلــل واخلطــأ ،وبــن
ـظ َ

أن يكــون احلافـ ُ
وإذا َبطـ َـل ْ
ـظ هــو األُ َّمـ َة فــا بــدَّ مــن إمــام معصــوم حافــظ هلــا)(.)14
ـل البيـ ِ
ونحــن أتبــاع مدرسـ ِ
ـة أهـ ِ
ـت ُ Kمدركــون متامـ ًا لذلــك األمــر ،لــذا جتدنــا
ُ َ َ
ِ
نؤم ـ ُن يف حـ ِ
ـرى باألحــكا ِم الظاهريــة ،التــي َيســتخرجها ا ُملجتهــدون
ـال الغيبــة الكـ ٰ
ِ
معنــى مذهبنــا (مذهــب التخطِئــة) ،أي َّ
إن
الصحيحــة ،وهــذا هــو
ِمــن َمداركهــا
ٰ
ـق واقــع أحــكا ِم الشــ ِ
ـريعة ،وقــد ال توافقهــا ،لعــد ِم علمنــا القطعي
أحكامنــا قــد توافـ ُ
َ
باألحــكام الواقع َّيــةَّ ،إل مــا قــا َم عليــه الدليـ ُـل اليقينــي ،فالتخطئـ ُة تعنــي إمــكان ْ
أن ال

ُيطابــق مــا َو َصـ َـل إليــه ا ُملجتهــدُ مــا عليــه الواقــع.
ِ
ِ
ِ
حلكــم
بخــاف غرينــا مـ ْن الفـ َـر ِق األخـ ٰ
ـرى ،والذيــن وقعــوا يف مــأزق اســتخراج ا ُ
ِ
عىل قســميه األشــعري( )15واملعتــزيل(،)16
الشـــرعي مــن الشـــريعة ،فقالــوا
بالتصويب ٰ
ـى َّ
ـتخرجها ا ُملجتهــدُ هــي أحــكا ُم اهللِ واقع ـ ًا،
أن األحــكا َم التــي َيسـ
ُ
والــذي ينـ ُّ
ـص عـ ٰ
ـوب نَصـ ِ
فــا ذهبــوا إليــه بمذهبهــم هــذا هــو نتيجـ ٌة طبيعيـ ٌة لعــد ِم اعتقادهــم بوجـ ِ
ـب
ـى اهللِ َعقـاً.
اإلمــا ِم عـ ٰ

هــذا مــن جهــةِ ،
خــرى أنَّنــا نؤمــ ُن قاطعــن َيقينــ ًا يف فــرة الغيبــة
ومــ ْن جهــة ُأ
ٰ
ـأن اعتقادنــا كمك َّلفــن بوجـ ِ
ـرى ،بـ َّ
ـود اإلمــام املهــدي  Qيف وقتنــا هــذا ،واحتامل
الكـ ٰ
ُ
ـات ويبعدنــا عــن املفاسـ ِ
ظهــوره الشـــريف يف أي وقــت ي َقربنــا مــن الطاعـ ِ
ـد يف هــذه
ُ ِّ
ِّ
ُ ِّ
ـة وجـ ِ
ـداق للطفيـ ِ
احليــاة الدنيــا ،وهــذا يف حــدِّ نفســه هــو ِمصـ ٌ
ـود اإلمــام املهــدي ،Q
ـى ولــوكان غائبـ ًا غــر ظاهـ ٍ
ـر.
ح َّتـ ٰ
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إمامة اإلمام المهدي Q

أشــار اخلواجــ ُة نصــر الديــن الطــويس  Gيف كتابــه
املعنــى الســديد
وإ ٰىل ذلــك
َ
ٰ
ٍ
الشــهري (جتريــد االعتقــاد) ،وذكــرَّ :
لوجــوه:
لطــف،
(أن وجــو َد اإلمــا ِم نفســه
ٌ
أحدهــا :أ َّنــه حيفــظ الشـــرائع وحيرســها عــن الزيــادة والنقصــان ،وثانيهــاَّ :
أن اعتقــاد

بين الوجوب العقلي والنصّ

املك َّلفــن لوجــود اإلمــام وجتويــز انفــاذ حكمــه عليهــم يف ِّ
ـبب لردعهــم
كل وقــت سـ ٌ

عــن الفســاد ولقرهبــم إ ٰىل الصــاح ،وهذا معلــو ٌم بالضـــرورة ،وثالثهــاَّ :
أن تصــ ّـرفه ال

شـ َّ
وترصفــه لطفـ ًا آخــر ًا)(.)17
ـم َّإل بوجــوده ،فيكــون نفســه لطفـ ًا
ـك أ َّنــه لطـ ٌ
ـف وال يتـ ُّ
ّ
ِ
ـم هللِ تعــا ٰىل ولكرمــه ولطفــه
ـع املخالفــون لنــا وجـ َ
وقــد َمنـ َ
ـوب اللطــف ،وهــو ُظلـ ٌ
ـأن اإلمــا َم ا َملهــدي  ،Qهــو مصـ ٌ
بعبــاده لطفـ ًا ُمطلقـ ًا ،ومنعــوا بـ َّ
ـداق للطــف اهللِ تعا ٰىل
ِ
ـرى.
يف وقــت الغيبــة الكـ ٰ
(احتج
نصــه:
َّ
ـع عضــدُ الديــن اإلجيــي( )18يف كتابــه (املواقــف) مــا ّ
ـى ذلــك املنـ َ
وتبنّـ ٰ
ـف لكــون العبـ ِ
ـب لنصـ ِ
ـد معــه أقــرب إ ٰىل الطاعــة
ـى اهللِ ،بأ َّنــه لطـ ٌ
ا ُملوجـ ُ
ـب اإلمــا ِم عـ ٰ
ـواب بعــد َمنــع وجـ ِ
ـوب
وأبعــد عــن املعصيــة ،واللطـ ٌ
ـب عليــه تعــا ٰىل .واجلـ ُ
ـف واجـ ٌ
ـر قاهـ ٍ
أن اللطــف الــذي ذكرمتــوه إ َّنــا حيصـ ُـل بإمــا ٍم ظاهـ ٍ
اللطــفَّ ،
ـى ثوابــه
ـر ،يرجـ ٰ

ـى عقابــه ،يدعــو النــاس إ ٰىل الطاعــات ويزجرهــم عــن املعــايص ،بإقامــة احلدود
وخيشـ ٰ

ـى اهللِ ،كــا يف هــذا
والقصــاص وينتصــف للمظلــوم مــن الظــامل ،وأنتــم ال توجبونــه عـ ٰ
الزمــان الــذي نحــن فيــه ،فالــذي توجبونــه وهــو اإلمــام املعصــوم املختفــي أو ليــس
بلطــف؟ .إذ ال يتصــور منــه مــع االختفـ ِ
ـاء ،تقريــب النــاس إ ٰىل الصــاح وتبعيدهــم
ُ
َّ ُ
عــن الفســاد والــذي هــو لطــف ال توجبونــه عليــهَّ ،
وإل لــزم كونــه تعــا ٰىل يف زماننــا
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هــذا تــارك ًا للواجــب ،وهــو ُمــال)(.)19
ِ
اليهــود يف ظلمهــم ألنفســهم،
زعــم
الزعــم ِمــ ْن ا ُملخالفــن لنــا ،يشــب ُه
وهــذا
َ
ُ
ْ
َ
َ َ
ُ
ٌ
َ ْ
ُ ُ َ ُ
ـاب اإلهلــي تَقريع ـ ًا وإنــكار ًا:
fوقالـ ِ
ـت الَهــود يــد اهللِ مغلولــة ،Yفجاءهــم اخلطـ ُ
ُ َ ْ
ُ
ُْ ُ َْ َ
fغ َّلـ ْ
ـم َولُع ُ
ـل يَــداهُ َمبْ ُسـ َ
ـت َأيْدِيهـ ْ
ـف يَشـ ُ
ـاء
تان ينفِــق كيـ
ـوط
ـ
ب
ـوا
ـ
قال
ـا
مـ
ب
ـوا
ـ
ن
ِ
ِ
ِ
ِ

ا طبق ـ ًا لقاعــدة اللطــف اإلهلــي ،والتــي ب َّينهــا ور َّد إشـ َ
اهلل عق ـ ً
ـكال املانعــن فيهــا،
بذكـ ِ
نصــه:
ـر مــا ّ
ِ
ِ
ِ
ُ
اللطــف إ ٰىل َّ
َّ
حيــث كانــوا يف نقــص ذايت،
البشـــر
أن عمــو َم
قاعــدة
رجــع
(إن َم
َ
ـازع
جاهلــن بــا يصلحهــم ،غــر معصومــن مــن الفســاد والشــ ِّـر والظلــم ،بــل تتنـ ُ
فيهــم دواعــي الصــاح والفســاد ،واخلــر والشـــر ،والظلــم والعــدل ،فهــم يف حاجـ ٍ
ـة
ّ
إىل إمــا ٍم معصــو ٍم ،جيمعهــم عــى الصــاح واخلــر والعــدل ،وي ِ
بعدهــم عــن الفســاد
ُ
ٰ
ٰ
والشـــر والظلــم ،فمقتضـــى ِحكمـ ِ
ـة اهللِ تعــا ٰىل ورمحتــهْ ،
ـح الع َّلـ َة
أن يلطـ َ
ـف هبــم و ُيزيـ َ
ٰ
ِّ
ـة كافيـ ٍ
ـأن َيعـ َـل هلــم إمامـ ًا معصومـ ًا ،ويعرفهــم بــه بحجـ ٍ
ِ ِ
ـة ودليـ ٍ
ـل
َّ
مـ ْن ق َبلــه عنهــم ،بـ ْ َ
ُ ِّ
ْ ُ
ـق قَـ ْ
اهلل َحـ َّ
fومــا قَـ َ
ـد ُروا َ
ـح ،ولع َّلــه إىل ذلــك يشــر قولــه تعــاىلَ :
واضـ ٍ
ـدرِه ِ إِذ قالــوا
ٰ
ٰ
ُ ُ
َ
َ
اهلل َع ب َ َشـــر ِمـ ْ
ـزل ُ
مــا َأنْـ َ
ـن ْ
ش ٍء[ Yاألنعــام ،]91 :وحيـ ُ
ـت حاجتهم لذلك
ـث كانـ ْ
ٍ
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َ
ْ َّ َ
ُْ َ َْ َ
َول َ َييـ َ
ـد َّن َكثِــرا ً مِنْ ُهـ ْ
ـك ُط ْغيانــا ً َو ُك ْفــرا ً َوألْ َقيْنــا بَيْ َن ُهــمُ
ـزل إِلــك ِمــن ربِـ
ـ
ن
أ
ـا
ـ
م
ـم
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َْ
َ ْ ْ
َ ْ
ْ
َ
ــل يَــداهُ
َ
العــداوة والغضــاء إِىل يــو ِم القِيامــةِ( Yاملائــدة ،)64 :وقولــه تعــا ٰىلf :ب
َمبْ ُسـ َ
ـف اهللِ بعبـ ِ
ـوطتانَ Yقــرر حقيقـ ًة واقعيـ ًة يف لطـ ِ
ـاده ِمـ ْن الـ ِ
ـرزق وتدبــر معاشــهم
ِ
َّ َ
كبشـــر ،وتدبــر ُأمورهــم التكوينيــة والعقيديــة والترشيعيــة.
ـط علينــا بنصهــا اجلــي ،صور قـ ِ
ـة الشــ ِ
ونَفــس هــذه اآليـ ِ
ـريفة تَبسـ ُ
ـدرة اهلل تعــا ٰىل يف
ِّ
ُ
َ
َ ِّ
ـة والبقـ ِ
تدبــر شــؤون عبــاده عــى نحــو اإلطــاق والديمومـ ِ
ـاء ،كــا هــي قدرتــه (عـ َّـز
ٰ
ـر ،فــا انقطــاع للطـ ِ
وجـ َّـل) عــى اإلحــداث واخل َلـ ِ
ـق مــن َّأو ِل األمـ ِ
ـف اهلل تعــا ٰىل بعباده
ٰ
َصــب
وال قبــض يف فيوضاتــه ا ُمل َقدَّ ســة يف ُأمــور العبــاد ،عقيــد ًة وهدايــ ًة ،وأعنــي ن
َ
ـف اإلهلــي بالعبـ ِ
حججــه احل َّقـ ِ
ـاد
ـة ،ومنهــم اإلمــام املهــدي  ،Qكإمــام ُيم ِّثـ ُـل اللطـ َ
ُ
َ
واقع ـ ًا.
ِ
ـى َمنـ ِع
حممــد ســعيد احلكيــم (دام ظ ُّلــه الــوارف) جـ ٌ
ـواب ق ِّيـ ٌ
ولســاحة السـ ِّيد ّ
ـم عـ ٰ
ِ
ا ُملخالفــن لوجـ ِ
ـى
ـى اهللِ تعــا ٰىل ،ورفضهــم لوجــوب نصــب اإلمــام عـ ٰ
ـوب اللطــف عـ ٰ
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ـات تبع ـ ًا لــدوام نقصهــم وحاجتهــم ،فــا بــدَّ مــن وجـ ِ
مســتمر ًة يف مجيــع األوقـ ِ
ـود
َّ
ُ
ٍ
ِ
إمــا ٍم َمعصــو ٍم يف ِّ
ـي يف وقتــه ،بعــد ْ
أن
كل زمــان يزيـ ُ
ـح الع َّلـ َة ،وال يكفــي إرســال النبـ ِّ
مل يكــن خالــد ًا ،أل َّنــه إ َّنــا يكــون إمامـ ًا لعــره ،وال ُتــزاح الع َّلــة بعــد ذلــك ،ملــا هــو
ـاف بعــده ،وشــيوع الشـــر والفســاد وخــروج األُمـ ِ
ـول اخلـ ِ
املعلــوم ِمـ ْن حصـ ِ
ـة ولــو
َّ
ِّ
ـق عليــه .هــذا هــو مفــاد قاعــدة
ببعــض فئاهتــا عــن طاعــة اهلل تعــا ٰىل وضيــاع معــامل احلـ ِّ
ِ
العدل
ـوب حت ّقــق
اللطــف اإلهلــي ،وهــي  -قاعــدة اللطــف اإلهلــي  -ال تقتضـــي وجـ َ

ا بســيطرة اإلمــام وقبضــه عــى زمــام األُمـ ِ
ـور و َقســ ِ
ـر النـ ِ
فعـ ً
ـى االنصيــاع لــه
ـاس عـ ٰ
ٰ
ـة قصـ ٍ
ـرات زمنيـ ٍ
ـإن ذلــك مل حيصــل َّإل يف فـ ٍ
والرضــوخِ حلكمــه ،فـ َّ
ـرة ،ور َّبــا مل يكــن
ـامل ،بــل املــراد منهــا وجــوب إزاحـ ِ
يف تلــك الفــرات بنحــو شـ ٍ
ـة ع َّلتهــم مــن ِق َبــل
ُ
احلج ـ ُة عليهــم،
ـم بــه َّ
اهلل تعــا ٰىل ترشيع ـ ًا بنصــب اإلمــام هلــم ،وتعريفهــم بــه بــا تتـ ُّ
ـن بَ ّي َن ـة َو َي ْ
ح َعـ ْ
حــى َمـ ْ
ِ ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ
ـن َ َّ
ـن بَ ّي ِ َن ـ ٍة[ Yاألنفــال،]42 :
fلَهلِــك مــن هلــك عـ ِ ٍ
ثــم هلــم بعــد ذلــك االختيــار ،...فقاعــد ُة اللطــف باإلضافــة إىل اإلمامـ ِ
ـة  ...تقتضـــي
ٰ
ّ

بـ َّ
ـى اهللِ تعــا ٰىل
ـأن النـ َ
ـاس لــ َّـا كانــوا قارصيــن بســبب جهلهــم و َفقرهــم ،فالواجــب عـ ٰ
ـى حكمتــه ْ
ـف هبــم و ُيشــ ِّـرع هلــم مــن األحــكام مــا يصلــح بــه أمرهــم
أن يلطـ َ
بمقتضــ ٰ

يف معاشــهم ومعادهــم ،ويف عالقتهــم مــع اهلل ســبحانه ،ومعارشهتــم فيــا بينهــم،
مــن دون أن تقضـــي بوجــوب هتيئــة الظــروف املناســبة لتطبيقهــم تلــك األحــكام،
ـى ذلــك مــن أجــل أن يفــوزوا فع ـ ً
ا باخلــر والصــاح ،ويبعــدوا عــن
ومحلهــم عـ ٰ
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الشــ ِّـر والفســاد ،بــل ليــس عليــه ســبحانه َّإل تشـــريع األحــكام لصاحلهــم مــع بقــاء
َّ َ َ ْ ُ َّ َ
يل إ َّمــا شــاكِرا ً َّ
ِإَومــا
االختيــار هلــم ،كــا قــال (عـ َّـز مــن قائــل) fإِنــا هدينــاه الس ـب ِ ِ
َُ ً
كفــورا [ Yاإلنســان.)20()]3 :
ـقوط نقـ ِ
ـى أســاس مــا تقــدَّ م يتبـ َّـن سـ ُ
ـض عضــد الديــن اإلجيــي يف كتابــه
إذن عـ ٰ
ِ
ِ
اللطــف باإلمــام ا َملهــدي  Qاملعصــوم
قاعــدة
عــى
(املواقــف يف علــم الــكالم)،
ٰ
الغائــب بقولــه( :فالــذي توجبونــه وهــو اإلمــام املعصــوم ا ُملختفــي أو ليــس بلطــف؟

ـور منــه مــع االختفــاء تقريــب النــاس إ ٰىل الصــاح وتبعيدهــم عــن الفســاد،
إذ ال ُيتصـ َّ
والــذي هــو لطــف ال توجبونــه عليــهَّ ،
وإل لــزم كونــه تعــا ٰىل يف زماننــا هــذا تــارك ًا

كالنبوة،
ـب إهلــي
ـب ،وقــد عرفـ َ
ّ
َّ
ـت َّأنــا َمنصـ ٌ
وتوهــم كوهنــا الســلطنة الظاهريــة فحسـ ْ

مرتضى علي الح ّلي

للواجــب ،وهــو حمــال).
وتقريــر سـ ِ
ـقوط هــذا النقـ ِ
(وسـ َ
ـقط
ـض يكــون هبــذه الصياغــة الكالم َّيــة أيض ـ ًاَ :
ُ
ـض باإلمــام املعصــوم الغائــب ،ولعـ َّـل منشــأه الغفلــة عــن حقيقــة اإلمامــة،
أيضـ ًا النقـ ُ

فكــا َّ
ـو َة قــد جتتمــع مــع الســلطنة الدنيويــة واحلكومــة الظاهريــة ،وقــد تفــرق
أن النبـ َّ
والنبــوة باقيــة ،كذلــك اإلمامــة ،...والبعــث والنَصــب ِمــ ْن اهللِ يف مجيــع
عنهــا
َّ
ِ
ـى النــاس
ـى النبـ َّ
ـى حالــه ،والنبـ ُّ
ـوة واإلمامــة ،وعـ ٰ
ـي واإلمــام باقيــان عـ ٰ
األحــوال عـ ٰ
ـت ،فــإن
االنقيــا ُد هلــا ،والتســليم ألوامرمهــا ونواهيهــا ،وال إجلــاء مــن اهلل كــا عرفـ َ

ـم اللطــفَّ ،
ـوة واإلمامــة،
فعلــوا اجتمعـ ْ
وإل افرتقتــا ومل تبطــل النبـ َّ
ـت الرئاســتان وتـ َّ
ِ
ِ
ـى َّ
ـي
أن وجــو َد النبـ ِّ
بــل خـ َ
ـر ْت األُ َّمـ ُة فوائــدَ َبســط اليــد ونفــوذ الكلمــة منهــا  .عـ ٰ
ِ
ـى ولــو كان
ـى بــركات وآثــار ،ح َّتـ ٰ
أو اإلمــا ِم الفاقــد للســلطنة الظاهريــة ينطــوي عـ ٰ
غائب ـ ًا عــن األبصــار)(.)21
ِ
ِ
ِ
وقــد َذكـ َـر الشـ ُ
ـى
ـيخ ا ُملفيــدُ ُ Gمقارب ـ ًة اســتداللي ًة م ـ ْن قاعــدة اللطــف اإلهلــي عـ ٰ
ا ووجـ ِ
ـوب نَصـ ِ
وجـ ِ
ـى اهللِ تعــا ٰىل عق ـ ً
ـص عليــه،
ـوب النـ ِّ
ـب اإلمــا ِم ا َملهــدي  ،Qعـ ٰ
نصــه:
وذكـ َـر مــا ّ
ـل عــى إمامـ ِ
ِ
(وم ـ ْن الدالئـ ِ
ـق ابــن احلســن  ،Qمــا يقتضيــه العقـ ُـل
ـة القائ ـ ِم باحلـ ِّ
ٰ
ِ
ِ
ٍ
ِ
كامــل غنــي عــن رعايــاه يف
وجــود إمــا ِم َمعصــو ٍم
الصحيــح مــن
باالســتدالل
ٍ
األحــكام والعلــوم يف ِّ
ســلطان يكونــون
خلــو ا ُملك َّلفــن ِمــن
كل زمــان ،الســتحالة
ّ

بوجــوده أقــرب إ ٰىل الصــاح وأبعــد مــن الفســاد ،وحاجــة الـ ِّ
ـكل مــن ذوي النقصــان
ـاة ،رادع للغــواة ،مع ِّلــم للجهــال ،منبـ ٍ
ـاة ،مقــوم للعصـ ِ
ِ
ـه للغافلــن،
ُ ِّ
ّ
إ ٰىل مــؤ ِّدب للجنـ ُ ِّ
ُ
ِ
ّ
ُم ِّ
للحــدودُ ،من ِّفــذ لألحــكا ِم ،فاصــل بــن أهــل االختــاف،
للضــالُ ،مقيــم
ــذ ٍر
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ناصــب ل ُ
ألمــراء ،ســا ّد للثغــور ،حافــظ لألمــوال ،حــام عــن بيضــة اإلســام ،جامــع
ـى أ َّنــه معصــوم مــن الـ ّ
ـزلت ،لغنــاه
للنــاس يف اجلمعــات واألعيــاد .وقيــام األد َّلــة عـ ٰ

ـص
ـوب النـ ِّ
ـى ذلــك لــه بالعصمــة بــا ارتيــاب ،ووجـ ُ
باالتِّفــاق عــن إمــام ،واقتضــ ٰ

بين الوجوب العقلي والنصّ

ـى مــن هــذه ســبيله مــن األنــام أو ظهــور املعجــز عليــه لتمييــزه ممَّــن ســواه ،وعــدم
عـ ٰ

هــذه الصفــات مــن ِّ
ـي
كل أحــد سـ ٰ
ـوى مــن أثبــت إمامتــه أصحــاب احلســن بــن عـ ّ
وهــو ابنــه املهــدي  .Qوهــذا أصـ ٌـل ال ُيتــاج معــه يف اإلمامــة إىل روايـ ِ
ـة النصـ ِ
ـوص،
ُ
ٰ
ِ
ِ
ـات
لقيامــه بنفســه يف قض َّيــة العقــول،
ـاءت روايـ ٌ
ـم جـ ْ
َّ
وصحتــه بثابــت االســتدالل ،ثـ ّ
ـص عــى ابــن احلســنِ ،م ـ ْن طـ ٍ
ـذار)(.)22
ـرق تنقطـ ُ
يف النـ ِّ
ـع هبــا األعـ ُ
ٰ

الدليل الثاين :دليل اال�ضطرا ِر:

ـق اليقــن يف معرفـ ِ
وقــد َذكــره السـيد عبــد اهلل شــر يف كتابـ ِ
ـة ُأصـ ِ
ـول الديــن)،
ـه (حـ ّ
ِّ
َّ
(أن مــا ُذ ِكــر يف بيـ ِ
ـان االضطـ ِ
ـرار إ ٰىل الرسـ ِ
وبـ َّـن َّ
ـل فهــو بعينــه جــار يف االضطــرار إ ٰىل
َ
ٍ
ٍ
أوصيائهــم وخلفائهــمَّ ،
آخــر ،ويف
بوقــت دون
تــص
ألن
االحتيــاج إليهــم غــر ُم ٍّ
َ
ٍ
ـب والشـــرائ ِع ِمــن ِ
ـرى ،وال يكفــي بقــا ُء الكتـ ِ
دون ق ِّيــم هلــا عــامل هبــا،
حالــة دون ُأخـ ٰ
ـب ا ُملتباينـ ِ
الفــرق ا ُملختلفـ ِ
ِ
ـة واملذاهـ ِ
ـة كيــف يســتندون يف مذاهبهــم ك ّلهــا
َأل تـ ٰ
ـرى إ ٰىل َ
َّ ْ ُ َ َ
ع الْ َعـ ْ
ـر ِش
إ ٰىل كتــاب اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) ،فيســتندُ ا ُمل َج ِّســم إ ٰىل قولــه تعــا ٰىلf :الرحــن
ََْ َ
ُْ
ْ
ْ َ
َ ُ
ْ
ُ
ـر إ ٰىل قولهf :قل
اســتوى[ Y.طــهf ،]5 :يــد اهللِ فوق أيدِي ِهــم[ Yالفتــح .]10 :واملجـ ِّ ُ
ُ ٌّ
ُ ُّ
ْ ْ
ضــل
ك ِمـ
ـن عِن ـ ِد اهللِ[ Yالنســاء .]78 :ومــن قــال بخلــق األفعــال إ ٰىلقولــهf :ي ِ
ـاء َو َي ْه ـدِي َمـ ْ
َمـ ْ
ـن يَشـ ُ
ـن يَشـ ُ
ـاء[ Yالنحــل .]93 :ومــن قــال برؤيــة اهلل إ ٰىل قولــهf :
ُ ُ ٌ ََْ
ـذ نـ ِ َ
ـاضةٌ  22إِىل َر ّبهــا نا ِظـ َ
ـرةٌ [ Yالقيامــة 22 :و .]23و ُيسـت ُّ
َدل ال َعدل َّيـ ُة
وجــوه يومئِـ ٍ
ِ
الفــر ِق ا ُملح َّقـ ِ
ِ
ِ
ـة أو
بــا خيالـ ُ
ـف ذلــك مــن اآليــات ،وباجلملــة فإ َّنــك ال تـ ٰ
ـرى فرقـ ًة مــن َ
ا ُملبطلـ ِ
ـةَّ ،إل وهــي تســتندُ إ ٰىل كتـ ِ
ـول اهلل  ،Nو ذلــك َّ
ألن
ـاب اهلل ،بــل وإ ٰىل ُس ـن َِّة رسـ ِ
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والس ـنَّة
ـاب اهلل فيــه ا ُملحكــم وا ُملتشــابه وا ُملجمــل واملـ َّ
كتـ َ
ـؤول والناس ـخ واملنســوخُّ ،
ـف والتصحيـ ِ
ـذب والتحريـ ِ
فيهــا ذلــك أيضـ ًا مــع وقــو ِع ال َكـ ِ
ـف ،هــذا ك ّلــه مــعجهــل

أكثــر اخللــق بمعانيهــا ،وتشـتّت أهوائهــم وزيــغ قلوهبــم ،فــا بــدَّ حينئـ ٍ
ـذ لـ ِّ
ـي
ـكل نبـ ٍّ
ـلبكتـ ٍ
ُمرسـ ٍ
ـاب مــن عنــد اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل)ْ ،
نبوتــه
ـب وص ّي ـ ًا يودعــه أرسار َّ
أن َينصـ َ
ـى ُأ َّمتــه ،ولئـ َّ
ف األُ َّمــة يف ذلــك الكتــاب بآرائهــا وعقوهلــا،
ـا تتصــ َّـر َ
ذلــك النبـ ّ
ـي عـ ٰ
َ
ُ َ َّ
ْ ََ َ َ
ـزل َعليْك
ـو الِي أنـ
ر اهلل تعــا ٰىل بذلــك فقــالf :هـ
فتختلــف وتزيــغ قلوهبــا ،كــا أخـ َ
َ
ُ
ُ
َّ
ْ
ٌ ُْ َ
ـر ُمتَشــاب ٌ
كمـ ٌ
ـاب مِنْـ ُ
الْكِتـ َ
ـات ُهـ َّ
هات فَأ َّمــا الِيـ َ
ـن أ ُّم الكِتــاب َوأ َخـ ُ
ـن ِف
م
ـات
ـ
آي
ـه
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ُُ
ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ
ـون مــا تَشــابَ َه مِنْـ ُ
ـاء تَأويل ِـهِ َومــا َي ْعلـ ُ
ـاء الفِتْ َنـةِ َوابْتِغـ َ
ـه ابْتِغـ َ
ـم
ـ
ع
ب
ت
ي
ف
ـغ
ـ
ي
ز
ـم
ـ
ه
وب
ِ
ِ
ِ
قل ِ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ َ
تَأْويلـ ُ
ـه إل ُ
اهلل َو َّ
الرا ِســخون ِف العِل ـ ِم[ Yآل عمــران.)23()]7 :
ِ
ِ
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حجــة
ـويص هــو َّ
وأرسار الكتــاب املنــزل عليــه  ،ويكشــف لــه ُمبهمــه ،ليكــون ذلــك الـ ّ

هلل تعاىل:
الدليل الثالث :دليل ا�ستحالة الإهمال على ا ِ

ـدة يف مسـ ِ
وهــو مــن األد ّلــة العقليــة التــي تبناهــا علــاء الــكال ِم والعقيـ ِ
ـألة وجـ ِ
ـوب
ّ
ُ

نَصـ ِ
ـى اهللِ تعــا ٰىل عقـاً ،فـــ َّ
ـتقيم ُييـ ُـل
ـم ا ُملسـ َ
ـليم وال َفهـ َ
(إن العقـ َـل السـ َ
ـب اإلمــا ِم عـ ٰ
ـى العزيـ ِ
ـول الكريـ ِم مــع كونــه َمبعوثـ ًا إ ٰىل كا َّفــة األنــام ،ورشيعتــه
ـز احلكيـ ِم والرسـ ِ
عـ ٰ
باقيــة إ ٰىل يــوم القيامــةْ ،
أن هيمـ َـل ُأ َّمتــه مــع هنايــة رأفتــه وغايــة شــفقته هبــم وعليهــم،
ـال وهنايـ ِ
ـرك بينهــم كتاب ـ ًا يف غايـ ِ
ـة اإلشـ ِ
ـة اإلمجـ ِ
ويـ َ
ومامـ ٌـل،
ـكال لــهوجــو ٌه عديــد ٌة َ
حيملــه ٌّ
ـى هــواه ورأيــه ،وأحاديــث كذلــك مل يظهــر هلــم منهــا َّإل القليــل،
كل منهــم عـ ٰ
ـر ٰى وا ُملحـ َّـرف ،وال ُيعـ ِّـن هلــذا األمــر العظيــم رئيسـ ًا،
وفيهــا مــع ذاك املكــذوب وا ُملفـ َ
ِ
ـكالت عليــه و ُيركــن يف ســائر األُمــور إليــهَّ ،
إن هــذا ممَّــا حييلــهالعقـ ُـل
ـو ُل يف املشـ
ُيعـ َّ
ـى اإلنسـ ِ
ـان
ـى ِّ
ـى س ـ ِّيد املرســلني ،وكيــف يوجــب اهللُ تعــا ٰىل عـ ٰ
رب العاملــن ،وعـ ٰ
عـ ٰ
ِ
َّ
املــوت َّ
ولئــا يــدع أطفالــه
لئــا يمــوت ميتــة اجلاهليــة،
الوص َّيــ َة واإليصــاء عنــد
ـي  ،Nاإليصــاء والوص َّيــة
ـى النبـ ِّ
ومرتوكاتــه بغــر ق ِّيــموو ّيل وحافــظ ،وال يوجــب عـ ٰ

مــع َّ
ـي ُ Nبأ َّمتــه ال نســبة هلــا بذلــك)(.)24
أن رأف ـ َة اهلل بخلقــه ،ورأفــة النبـ ِّ
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إمامة اإلمام المهدي Q

املبحث الثاين
النص عىل اإلمام املنصوب وجوب ًا عىل اهللِ عقالً:
دليل ِّ

بين الوجوب العقلي والنصّ

ونعنــي بــه َنــص النبــي األكــرم ُمَمــد  Nعــى اإلمــا ِم ا َملهــدي  ،Qوبعــده األئمـ ِ
ـة
َّ
َّ
َّ
ِّ
ٰ
ٍ
واحــدَّ ،
وإن َمدرســ َة أهــل البيــت املعصومــن K
املعصومــن  Kواحــد ًا بعــد
ـب اإلمــا ِم املعصــو ِم ِمـن لـ ِ
ـى نَصـ ِ
ـدن اهللِ تعــا ٰىل ،منـ ُ
ـذ
وشــيعتها ،قــد آمنـ ْ
ْ
ـت بالنـ ِّ
ـص عـ ٰ
ِ
ِ
ـق
وسـ َّل َم ْت بذلــك تســلي ًام ُمطلقـ ًا ،إيامنـ ًا منهــا بحـ ِّ
حممــد َ ،N
َعهــد الرســول األكــرم ّ
ورشعيـ ِ
ـول األكــر ُم ِ ،Nمــن َّأو ِل األمـ ِ
ـة َم ـ ْن نَصبــه الرسـ ُ
ـي
َّ
ـرَ ،أل وهــو اإلمــا ُم عـ ٌّ
ِ
األئم ـ ُة املعصومــون  Kوقائمهــم اإلمــا ُم ا َملهــدي .Q
 ،Qوم ـ ْن بعــده َّ
ِ
ِ
دار
جلــدل الــذي َ
ـم يف ُمعاجلــة ا َ
وللسـ ِّيد الشــهيد ُم َ َّمــد باقــر الصــدر  Gتوجيـ ٌه ق ِّيـ ٌ
ـة تسـنّمه احلكــم وأثــر العقيـ ِ
ـة احلاكـ ِم وكيفيـ ِ
بــن ا ُملســلمني ،حــول رشعيـ ِ
ـدة يف ذلــك
َّ
َّ
ُ َ
ـديد حــول الواليـ ِ
ـبَ ،ذكــره يف بحثــه السـ ِ
ا َملنصـ ِ
ـة ،وقــال:
أن الشــيع َة ولــدوا منــذ وفـ ِ
ـاة الرسـ ِ
ـرى َّ
ـول  Nمبــارشةًُ ،متم ِّثلــن يف
(وهكــذا نـ ٰ
ـي  ،Qوقيادتــه التــي
ا ُملســلمني الذيــن خضعــوا عملي ـ ًا ألُطروحــة زعامــة اإلمــام عـ ّ
ـي  Nاالبتــدا َء بتنفيذهــا مــن حــن وفاتــه مبــارشةً ،وقــد َجت َّســدَ االجتــا ُه
فـ َـر َض النبـ ُّ
ٍ
جتميــد
هــت إليــه الســقيف ُةِ ،مــ ْن
الشــيعي منــذ اللحظــة األُو ٰىل يف إنــكار مــا َّات ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الســلطة إ ٰىل غــره ،ذكــر الطــريس يف
وإســناد
عــي ،Q
ألُطروحــة زعامــة اإلمــام ّ
حممــد الصــادق :Q
االحتجــاج( )25عــن أبــان بــن تغلــب ،قــال :قلـ ُ
ـت جلعفــر بــن ّ
ِ
ـت فــداك ،هــل كان أحــدٌ يف أصحـ ِ
ـى أيب بكــر فعلــه؟
ُجعلـ ٌ
ـاب رســول اهللِ  Nأنكــر عـ ٰ

قــال« :نعــم ،كان الــذي أنكــر عليــه اثنــي عشـــر رج ـ ً
ا مــن املهاجريــن :خالــد بــن

ســعيد بــن أيب العــاص ،وســلامن الفــاريس ،وأبــو ذر الغفــاري ،واملقــداد بــن األســود،
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وعــار بــن يــارس ،وبريــدة األســلمي ،ومــن األنصــار :أبــو اهليثــم بــن التيهــان،
ّ
وعثــان بــن حنيــف ،وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتني ،و ُأيب بــن كعــب وأبــو أ ّيــوب
األنصــاري»)(.)26

ـذل اجلهـ ِ
ـص وبـ ِ
ـم ْ
ِ
ـر هبــذا
ـد يف اسـ
النـ ِّ
حلكـ ِم الشـــرعي منــه ،ومــن ا ُملهـ ِّ
ـتخراج ا ُ
ُ
أن نشـ َ
الصـ ِ
ـدد أيضـ ًا إ ٰىل َّ
ـارض مــع
ـب الــذي يتعـ ُ
ـص ال يعنــي اجلمــو َد والتص ّلـ َ
أن التع َّبــدَ بالنـ ِّ
ـة يف حيـ ِ
ـد ا ُملختلفـ ِ
ـل التجديـ ِ
ِ
ـاة اإلنسـ ِ
ـو ِر وعوامـ ِ
ـان ،فـ َّ
ـص
ـإن التع َّبــدَ بالنـ ِّ
متط ّلبــات التطـ ّ
ِ
ُ
واألخــذ بــه كامــ ً
ا دون تبعيــض ،وهــذا الديــ ُن
بالديــن،
معنــاه كــا عرفنــا التع ّبــدُ
ِ
ِ
نفســه َيمـ ُـل يف أحشــائه ك َُّل عنـ ِ
ـى مســايرة الزمــن ،واســتيعابه
ـارص املرونــة والقــدرة عـ ٰ
ِ
ِ
وبنصــه تع ّبــدٌ بـ ِّ
بـ ِّ
ـكل تلــك
ـو ِر ،فالتع ّبــدُ بــه ِّ
ـكل مــا حيمــل مــن ألــوان التجديــد والتطـ ّ
ـكل مــا فيهــا مــن قـ ٍ
ـدرة عــى اخلَ ْلـ ِ
العنــارص ،وبـ ِّ
ـق واإلبــداع والتجديــد)(.)27
ٰ
وقــد َقـ َّـرر َّ
العلمـ ُة احلـ ّ
ـى إمامــة اإلمــا ِم املنصــوب إهل ّيـ ًا ،كــا
ـي  Gدليـ َـل النـ ِّ
ـص عـ ٰ
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فاتــاه التعبـ ِ
ـد بالنـ ِّ ِ
ـم منــذ
ـت وس ـ َّل ْ
ـص والــذي آمنـ ْ
ِّ ُ ّ
مت بــه الشــيع ُة ،هــو ِّاتــاه قائـ ٌ
ِ
ِ
ِ
الشــهيد ُم َ ّمــد باقــر الصــدر ،G
تعبــر الســ ِّي ِد
بحســب
األو ِل لإلســا ِم،
الصــدر َّ
االتــا َه الــذي ُيم ِّثـ ُـل التع ّبــدَ بالنـ ِّ ِ
أن ِّ
ـرف َّ
ـصُ ،يم ِّثـ ُـل الدرج ـ َة ال ُعليــا ِم ـ ْن
(وهكــذا نعـ ُ
ـار بالرسـ ِ
ـض االجتهــا َد ضمــن إطـ ِ
االنصهـ ِ
ـالة والتســليم ِالكامـ ِ
ـار
ـل هلــا ،وهــو ال يرفـ ُ

يف إمامــة اإلمــام املهــدي  Qوتبنّــاه ،قــال:

ِ
ِ ِ
ـي
(وقــد سـ َ
ـبق النـ ُّ
ـى اإلمــام ا َملهــدي  - Qيف م َّلــة اإلســا ِم مـ ْن نبـ ِّ
ـص عليــه  -عـ ٰ
األئم ـ ُة
ـي بــن أيب طالــب  ،Qونـ َّ
اهلـ ٰ
ـص عليــه َّ
ـدى  ،Nثـ ّ
ـم مــن أمــر املؤمنــن عـ ّ
ِ
ٍ
ونــص أبــوه  Qعليــه عنــد ثقاتــه
حلســن ،Q
َّ
 Kواحــد ًا بعــد واحــد ،إ ٰىل أبيــه ا َ
ر بغيبتــه ثابت ـ ًا قبــل وجــوده ،وبدولتــه مســتفيض ًا قبــل
َّ
وخاصــة شــيعته ،وكان اخل ـ ُ
ـق ،ا ُملنتَظــر لدولـ ِ
ِ
ـة
ـم باحلـ ِّ
أئمــة اهلـ ٰ
غيبتــه ،وهــو صاحـ ُ
ُ
ـدى  ،Kوالقائـ ُ
ـب الســيف مــن َّ
ـان ،ولــه قبــل قيامــه غيبتــان :إحدامهــا أطـ ُ ِ
اإليـ ِ
ـاءت بذلــك
ـرى كــا جـ ْ
ـول مـ ْن األُخـ ٰ
األخبــار ،فأمــا القصـــرى منهــا منــذ وقـ ِ
ـت مولــده إ ٰىل انقطــاع الســفارة بينــه وبــن
ٰ
ُ َّ
شــيعته ،و ُعـ ِ
ـد َم الســفرا ُء بالوفــاة ،وأ َّمــا الطــو ٰىل فهــي بعــد األُو ٰىل ويف أخرهــا يقــو ُم
َْ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
بالســيف ،قــال اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل)f :ون ِريــد أن نمــن ع الِيــن اســتضعِفوا ِف ال ِ
رض
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً
fولَ َقـ ْ
ـم الْوارثِـ َ
ـن[ Yالقصــص ،]5 :وقــال (جـ َّـل اســمه)َ :
ـة َو َنْ َعلَ ُهـ ُ
ـد
ونعلهــم أئِمـ
ِ
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ُ
َّ
َ َّ ُ َ
ّ ْ َ َّ َ َ
ـن َب ْ
الز ُبــور ِمـ ْ
َك َتبْنــا ف َّ
ـر أن األ ْرض يَ ِرثهــا عِبــادِي الص ِ
الــون  105إِن ِف
ـ
ِك
اذل
د
ـ
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ ْ
ـوم اعبدِيـ َ
ََ
ـن [ Yاألنبيــاء 105 :و ،]106وقــال رسـ ُ
ـول اهللِ « :Nلــن
هــذا لــااغ ل ِقـ ٍ ِ
ـى يبعـ َ
ـث اهللُ رج ـ ً
ـق]
ا ِم ـ ْن أهــل بيتــيُ ،يواطــئ [ ُيوافـ ُ
تنقضـــي األ ّيــا ُم والليــايل ح َّتـ ٰ
ــت ظلــ ًا وجــور ًا» ،وقــال« :ولــو
اســمه اســمي ،يمألهــا ُقســط ًا وعــدالً ،كــا ُم ِل َئ ْ
ـى َيبعـ َ
ـث فيــه رج ـ ً
ا
مل يبـ َ
ـق مــن الدنيــا َّإل يــو ٌم واحــدٌ لطـ َّ
ـو َل اهللُ ذلــك اليــو َم ح َّتـ ٰ
ـت ظلـ ًا
مــن ولــدي يواطــئ [يوافــق] اســمه اســمي ،يمألهــا ِقســط ًا و َعــدالً كــا ُم ِل َئـ ْ
وجــور ًا»)(.)28
ِ
ـي أيضـ ًا يف كتابــه ِ
ـص َّ -
العلمـ ُة احلـ ّ
معرفة
(منهــاج الكرامــة يف
وذكــره  -دليــل النـ ِّ
اإلمامـ ِ
ـون منصوص ـ ًا عليــه ،لِــا بينّــا ِمــن بطـ ِ
ـب ْ
ـة) ،وقــالَّ :
ـان
َّ
(إن اإلمــا َم جيـ ُ
أن يكـ َ َ
لبعــض األُم ِ
ِ
ِ
ِ
ختــار
البعــض ا ُمل
ــة أو ٰىل ِمــن
االختيــار ،وأنَّــه ليــس بعــض ا ُملختاريــن
ِ َّ
ِ
ِ
الفســاد
نصــب اإلمــام ِ إ ٰىل أعظــ ِم
والتناحــر ،فيــؤ ّدي
لآلخــر ،وألدائــه إ ٰىل التنــاز ِع
ُ
أئمتهــم مل يكــن
ـي  Qمــن َّ
التــي ألجــل إعــدام األقـ ّـل منهــا أوجبنــا نصبــه ،وغــر عـ ّ
أن يكـ َ
منصوص ـ ًا عليــه باإلمجــاع ،فتعـ َّـن ْ
ـون هــو اإلمــا ُم(.)29

َ
أن اإلمــام جيــب ْ
خاصــ ًة إ ٰىل َّ
يكــون َمنصوصــ ًا عليــه،
أن
لقــد ذهبــت اإلمام َّيــة ّ

وإن َّ
َّ
ّ
واحلســاس يف
واخلطــر َعقد ّيــ ًا
هــم
ــرض هــذا
العلمــ َة
احلــي َ Gع َ
َ
ّ
املطلــب ا ُمل َّ
َ
ِ
حيـ ِ
ـاة النــاس لغـ ِ
دار حـ َ
ـص
ـرض َفـ ِّ
ـول اإلمامــة ،وهــل هــي بالنـ ِّ
ـض النــزا ِع الــذي َ
أو بالبيعـ ِ
ِ
ـدارس
ـة ،أي االنتخــاب البشـــري لإلمــام؟ أو غــر ذلــك ِمــن مذاهــب املـ

ـى َّ
ـرى يف اإلســام .فأ َّكــدَ َّ
العلمـ ُة احلـ ّ
ـق تعيــن اإلمــام هو
أن طريـ َ
العقديــة األُخـ ٰ
ـي عـ ٰ
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ـص وال طريــق غــره ،ومســتنده يف ذلــكَّ :
أن اإلمام ـ َة املنصوب ـ َة وا َملعصوم ـ َة هــي
النـ ُّ
أمـ ٌـر إهلــي ال يع َلــم ُمســتح ّقه َّإل اهللُ تعــا ٰىل ،فــا بــدَّ ِمــن التنصيــص اإلهلــي والنبــوي
واإلمامــي عــى إمامـ ِ
ـق ر ّبانيـ ًا ،واملعصــو ِم فعليـ ًا ،بعــد رســول اهلل  Nأو
ـة اإلمــا ِم احلـ ِّ
ٰ
بعــد اإلمــام َّ ،
ـى
ـص طريق ـ ًا إ ٰىل معرفــة اإلمــام احلـ ِّ
وإل  -أي وإن مل يكــن النـ ُّ
ـق  -يبقـ ٰ

ِ
ـى يــد َم ـ ْن َيدعــي اإلمام ـ َة احل َّق ـ َة إثبات ـ ًا لصــدق دعــواه.
خيـ ُ
ـار إظهــار ا ُملعجــزة عـ ٰ

مرتضى علي الح ّلي

ـون منصوصـ ًا عليــهَّ ،
أن يكـ َ
ـب ْ
قــال َّ
العلمـ ُة احلـ ّ
ألن العصمـ َة مــن
ـي( :اإلمــا ُم جيـ ُ
ِ
ـم عصمتــه
األُمــور الباطنــة التــي ال يعلمهــا َّإل اهللُ تعــا ٰىل ،فــا بــدَّ مــن نـ ِّ
ـص َمـ ْن َيعلـ ُ
ـدل عــى صدقـ ِ
ٍ
ِ
ـى يــده تـ ُّ
ـه) ،وقــد ع َّلــق الفاضـ ُـل املقــداد
ٰ
عليــه ،أو ظهــور ُمعجــزة عـ ٰ
ِ
العلمــة احلـ ّ ِ
ـى مــا تبنّــاه َّ
ـص حصـــر ًا ،بعــد دليــل
ـي م ـ ْن طريقيــة النـ ِّ
الســيوري عـ ٰ
اللطـ ِ
ـف ،فقــال( :هــذه إشــار ٌة إ ٰىل طريـ ِ
ـى َّ
أن
ـق تعيــن اإلمــام ،وقــد َح َصـ َـل اإلمجـ ُ
ـاع عـ ٰ
التنصيــص ِمـن اهللِ ورسـ ِ
ـوله وإمــام سـ ٍ
ب ُمسـ ٌّ
ـتقل يف تعيــن اإلمــام  ،Qوإنَّام
ـابق ،سـ َب ٌ
ْ
َ
ـبب غـ ِ
ـاف يف أ َّنــه هــل َيصـ ُـل تعيينــه بسـ ٍ
ـع أصحابنــا اإلمام َة
اخلـ ُ
فمنـ َ
ـر النـ ِّ
ـص أم ال؟ َ
ٌ
ـص ،أل ّنــا قــد ب َّينّــا َّ
رشط يف
أن العصم ـ َة
ِمــن ذلــك ُمطلق ـ ًا ،وقالــوا :ال طريـ َ
ـق َّإل النـ ُّ
ـد َّإل اهللُ ،فــا حيصـ ُـل حينئـ ٍ
ـة ،والعصم ـ ُة أمــر خفــي ال ا ِّطــاع عليــه ألحـ ٍ
اإلمامـ ِ
ـذ
ٌ
ِ
ٍ
ِ
شــخص هــي َّإل بإعــا ِم عــاملِ
الغيــب ،وذلــك حيصــل بأمريــن:
أي
لــم هبــا يف ِّ
الع ُ

كالنبــي  ،Nف ُيخربنــا بعصمــة اإلمــام  Qوتعيينــه،
أحدمهــا :إعالمــه بمعصــو ٍم
ِّ
ـه يف ادعائـ ِ
ـة عــى صدقـ ِ
ـزة عــى يــده الدا ّلـ ِ
وثانيهــا :إظهــار املعجـ ِ
ـه اإلمامــة)(.)30
ِّ
ُ
ٰ
ٰ
ـاس ذلــك البنـ ِ
ـاء العقــدي جــاء النــص عــى إمامـ ِ
ـى أسـ ِ
ـة اإلمــا ِم ا َملهــدي ،Q
ُّ
َ
ٰ
وعـ ٰ
ـن بعقيـ ِ
ـر مــن الشـ ِ
ـل املتواتـ ِ
(جــا َء بالنقـ ِ
ـدة
ـيعة َخلف ـ ًا عــن ســلف ،والــذي يفيــدُ اليقـ َ
نصـ ِ
ـب اإلمــام وعصمتــه ،كــا َ
ـي  Qونصبــه إهل ّيـ ًا،
كان النـ ُّ
ـى إمامــة اإلمــام عـ ّ
ـص عـ ٰ
ـرق متعــدِّ ٍ
وقــد نقـ َـل املخالفــون ذلــك مــن طـ ٍ
دة ،تــار ًة عــى اإلمجـ ِ
ـى
ـال ،و ُأخـ ٰ
ـرى عـ ٰ
ٰ
التفصيـ ِ
للحســن « :Qهــذا ابنــي
ـل ،كــا روي عــن رســول اهلل  Nمتواتــر ًا أ َّنــه قــال ُ
أئمــة تســعة تاســعهم قائمهــم» ،وغــر ذلــك مــن
إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو َّ
األخبــار .وروي عــن مســـروق قــال :بينــا نحــن عنــد عبــد اهلل بــن مســعود إذ قــال

ـاب :هــل َع َهــدَ إليكــم نب ّيكــم  Nكــم يكــون مــن بعــده خليفــة؟ قــال :إ َّنـ َ
ـك
لــه شـ ٌّ
حلديـ ِ
وإن هــذا يشء مــا ســألني أحــد عنــه ،نعــم َع َهــدَ إلينــا نب ّينــا ْ N
ـث الس ـ ِّنَّ ،
أن
يكــون بعــده اثنــا عشـــر خليفــة عــدد نقبــاء بنــي إرسائيــل .وقــد ب َّينّــا َّ
ـب
أن اإلمــا َم جيـ ُ
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ِ
ْ
ـت العصمـ ُة هلــم،
أن يكــون معصومـ ًا ،وغــر هــؤالء ليســوا معصومــن إمجاعـ ًا ،فتع َّينـ ْ
َّ
ـو الزمــان عــن املعصــو ِم ،وقــد ب َّينّــا اســتحالته)(.)31
وإل لــز َم خلـ ّ

بين الوجوب العقلي والنصّ

يبقــى
عــى إمامــة اإلمــام املهــدي Q
النــص
وبــا تقــدَّ َم ثبوتــ ًا و ُمســتند ًا يف
ِّ
ٰ
ٰ
ـؤال عــن كيفيـ ِ
ـة اإليـ ِ
ـان إثباتـ ًا وظاهــر ًا بصـ ِ
السـ ُ
ـدق وجــود اإلمــام املهــدي  Qفعـاً،
َّ

كــا ناقــش ذلــك السـ َ
حممــد باقــر الصــدر G
ـؤال املعــريف العقــدي الس ـ ِّيدُ الشــهيد ّ
يف بحثــه الق ِّيــم حــول ا َملهــدي  ،Qوقــدَّ م جوابــه الســديد بيقينيــة الوجــود التارخيــي
ـق لإلمــا ِم ا َملهــدي  Qواســتمراره ح َّتــى ظهــوره وقيامــه بالعـ ِ
ـى
ـدل واحلـ ِّ
احلـ ّ
ٰ
ـق ،عـ ٰ

أسـ ِ
ـاس دليلــن إســامي وعلمــيَ ،ف َّصـ َـل فيهــا يقينيــة الوجــود الشـــريف لإلمــام
املهــدي  Qفع ـ ً
ا وواقع ـ ًا.

ُ
حممــد باقــر الصــدر  Gهنــا َمســلك ًا جديــد ًا يف
و َيت
َخــذ الســ ِّيدُ الشــهيد ّ
ِ
ٍ
ِ
ـن هــو
ـى مســألة جتســيد الفكــرة  -فكــرة ا َملهــدي  - Qيف إنســان ُمعـ َّ
االســتدالل عـ ٰ
ـات والبحـ ِ
اإلمــام الثــاين عشـــر ،مســتفيد ًا مــن الروايـ ِ
ـث الروائــي ،و ُمو ِّظف ـ ًا ذلــك
ُ
ِ
ررات التــي يراهــا كافيــة
بصــورة ُمبدعــة يف إثبــات املهــدي  ،Qفيطــرح َّأوالً امل ـ ِّ
لالقتنــاع ،و ُي ِّ
لخصهــا يف دليلــن أحدمهــا أطلــق عليــه (الدليــل اإلســامي) واآلخــر
(العلمــي) ،فيقــول:

ِ
القائــد ا ُملنت ِ
َظــر ،وبالدليــل العلمــي
ــت وجــو َد
(فبالدليــل اإلســامي ُن ْثبِ ُ
ٍ
عــى َّ
ســطورة وافــراض ،بــل هــو حقيقــ ٌة
ــر َد ُأ
نُربهــن
أن املهــدي  Qليــس ُم َّ
ٰ
ِ
ـرع بتقديــم الدليــل اإلســامي ،فــراه
ثبـ َ
ـت وجودهــا بالتجربــة التارخييــة) ،و َيشــ ُ
ا بمئـ ِ
ُمتم ِّث ـ ً
واألئمــة مــن أهــل
ـات الروايــات الــواردة عــن الرســول األكــرم N
َّ
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البيــت ،K.والتــي َتـ ُّ
ـى تعيــن ا َملهــدي  Qوكونــه مــن أهــل البيــت ،K
ـدل عـ ٰ
ِ
()33
()32
ذريــة
حلســن  ، Qوليــس مــن ّ
ومــن ولــد فاطمــة  ، Pوالتاســع مــن ولــد ا ُ
وأن اخللفــا َء اثنــا عشـــر( ،)34فـ َّ
احلســن َّ ،Q
ـات ُتــدِّ ُد تلــك الفكــر َة
ـإن هــذه الروايـ َ
ِ
العا َّم ـ َة وتُشـ ِّ
أئمــة أهــل البيــت .K
ـخصها يف اإلمــام الثــاين عشـــر م ـ ْن َّ

مرتضى علي الح ّلي

ِ
بشأن تلك الروايات:
تعاىل عليه)
ّ
ثم يقول (رضوان اهلل ٰ
ـت درجـ ًة كبــر ًة ِمــن الكثـ ِ
ـرة واالنتشـ ِ
ـار  -كــا ور َد عــن طرقنا
ـات بل َغـ ْ
(وهــي روايـ ٌ
ــظ األئم ِ
 عــى الرغــم ِمــن َت ّف ِاملســتوى
عــى
ــة  Kواحتياطهــم يف طــرح ذلــك
ٰ
ْ
َّ
ٰ
ٰ
العــا ّم ،وقايــ ًة للخلــف الصالــح مــن االغتيــالَّ .
إن الروايــات الكثــر َة جــدّ ًا التــي
تُشـك ُِّل رقـ ًا إحصائيـ ًا كبــر ًا  -أي بلوغهــا حــدَّ التواتــر( )35كــا حكــى غري واحـ ٍ
ـد من
ٰ ُ
ـرة العدديـ ِ
أن األســاس يف قبوهلــا ليــس جمــرد الكثـ ِ
ـرى السـ ِّيد الشــهيد َّ
ـة،
َّ َ
َ
العلــاء  ،)-يـ ٰ
ِ
ـار مثــل هــذه
ـتقر يف األوســاط العلميــة الروائيــة اعتبـ ُ
ـى الرغــم م ـ ْن أ َّنــه قــد اسـ َّ
عـ ٰ
صحتهــا ،فاحلديـ ُ
ـث
ـى َّ
الكثــرة ،بــل هنــاك إضافــة إ ٰىل ذلــك مزايــا وقرائــن تربهــن عـ ٰ
وأنــم اثنــا عشـــر إمامـ ًا أو
الشــ ُ
األئمــة أو اخللفــاء أو األُمــراء بعــده َّ ،N
ـريف عــن َّ
ـى بعــض
ـى اختــاف متــن احلديــث يف طرقــه املختلفــة ،قــد أحصــ ٰ
خليفـ ًة أو أمــر ًا عـ ٰ

أكثــر مــن مئتــن وســبعني روايــة مأخــوذة مــن أشــهر
ــت
املؤ ِّلفــن رواياتــه ،فب َل َغ ْ
َ
ِ
كُتـ ِ
والس ـنَّة بــا يف ذلــك البخــاري( )36و ُمســلم والرتمــذي
ـب احلديــث عنــد الشــيعة ُّ
ـظ الشــهيدُ الصــدر G.هنــا َّ
ومســند أمحــد ومســتدرك احلاكــم ،وقــد الحـ َ
أن البخــاري

واملتــوف (256هـــ) ،الــذي َ
َ
احلديــث كان معــارص ًا
نقــل
املولــود ســنة (194هـــ)
ّٰ

ـزى كبــر ،أل َّنــه
لإلمــام اجلــواد واإلمامــن اهلــادي والعســكري  ،Kويف ذلــك مغـ ٰ
ـي  Nقبــل ْ
أن احلديـ َ
ـى َّ
ـق مضمونــه ،وهــذا
أن يتح َّقـ َ
ـث قــد ُسـ ِّ
ـج َل عــن النبـ ِّ
يربهــن عـ ٰ
أن نقـ َـل احلديـ ِ
يعنــي َّ
ـث مل يكــن متأ ِّثــر ًا بالواقــع اإلمامــي االثنــي عشـــري ،أو يكــون

انعكاس ـ ًا لــهَّ ،
ـات أو
ـي  Nهــي انعكاسـ ٌ
ُنسـ ُ
ـب إ ٰىل النبـ ِّ
ألن الروايــات املز َّيف ـ َة التــي ت َ
ِ
متأخ ٍ
تربيــرات لواقــ ٍع ّ
احلديــث،
ُتــب
ٌ
ــر زمنيــ ًا ،ال تســبق يف ظهورهــا وتســجيلها ك َ
ـي  Qوانتهــا ًء با َملهــدي
ولقــد جــا َء الواقـ ُ
ـع اإلمامــي االثنــا عــري ابتــدا ًء باإلمــام عـ ّ
ـق الوحيــدَ املعقـ َ
ـول لذلــك احلديــث النبــوي الشـــريف .هــذا هــو
 ،Qليكــون التطبيـ َ

ـص
الدليــل اإلســامي كــا اصطلــح عليــه السـ ِّيد الشــهيد ،أي الدليــل الروائــي  -النـ ّ
 -يف إثبــات ا َملهــدي .Q
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ـح عليــه بـ ـ (الدليــل العلمــي) والــذي يســوقه
أ َّمــا الدليــل اآلخــر الــذي اصطلـ َ
ِ
ِ
ٌ
إنســان
للمهــدي  ،Qوأنَّــه
الســ ِّيدُ الشــهيدُ الصــدر  Gإلثبــات الوجــود التارخيــي َ

بين الوجوب العقلي والنصّ

وبخاصتــه ،فـ َّ
بعينــه ولــدَ وعـ َ
ـون
ـاش واتَّصـ َـل بقواعــده الشــعبية
ـإن هــذا الدليـ َـل يتكـ َّ
َّ
ِ
ِ
النــاس فــر ًة
التجربــة التــي عاشــتها ُأ َّمــ ٌة ِمــ ْن
يــرى الســ ِّيد الشــهيد  Gمــن
كــا
ٰ

ـرى.
امتــدَّ ْت ســبعني ســنة تقريب ـ ًا ،وهــي فــرة الغيبــة الصغـ ٰ
ِ
دور
و ُيعطــي الس ـ ِّيد الشــهيد  Gهنــا فكــر ًة عــن هــذه الغيبــة ،ويفلســفهاُ ،مب ِّين ـ ًا َ
ِ
ــدر عنــه ِمــن (توقيعــات) أي
القائــد ا َملهــدي ،Q
ودور ســفرائه األربعــة ،ومــا َص َ
َ
ٍ
ـد وسـ ٍ
ـط واحـ ٍ
ـلوب واحـ ٍ
ٍ
ـى ُأسـ ٍ
رسـ ٍ
ـد وبخـ ٍّ
واحدة
ـليقة
ـائل وإجابــات ،ك ّلهــا َجـ َـر ْت عـ ٰ
طيلـ َة نيابـ ِ
ـة النــواب األربعــة ا ُملختلفــن ُأســلوب ًا وســليق ًة وذوقـ ًا َ
وخ ّطـ ًا وبيانـ ًا ،ومثــل
ـف بالضــ ِ
ـتقر يف األوســاط
هــذا كاشـ ٌ
ـرورة عــن وجــود (الرجــل) ،أل َّنــه قد ثبـ َ
ـت واسـ َّ
ـك َّ
األدبيــة وبــا ال يقبــل الشـ ّ
واملتذوقــن
أن األُســلوب هــو للرجــل ،وك ُُّل الدارســن
ّ

ِ
ـأدب يدركــون هــذه احلقيقــة بوضـ ٍ
ـوح.
لـ

ِ
وجــود اإلمــا ِم ا َملهــدي  ،Qكــا
عــى
وبعــد هــذه القرينــة والشــواهد القو َّيــة
ٰ
ِ
ِ
ِ
االحتــال لتعزيــز
االســتقراء ونظريــة
منطــق
ُيؤكِّدهــا الســ ِّيد الشــهيد  Gيتَّجــه إ ٰىل

ذلــك ،فيقــول:

إن حبـ َـل الكـ ِ
ـت أيض ـ ًا َّ
(لقــد قيــل قدي ـ ًاَّ :
أن ِمــن
ـر ،ومنطــق احليــاة ُيثبـ ْ
ـذب قصـ ٌ

ا ُملســتحيل عملي ـ ًا بحسـ ِ
ـش ُأكذوب ـ ٌة هبــذا الشــكل ّ
ـاب االحتــاالت ْ
أن تعيـ َ
وكل هــذه
املــدَّ ة وضمــن ّ
ـب ثق ـ َة مجي ـ ِع مــن
ـم تكسـ ُ
كل تلــك العالقــات واألخــذ والعطــاء ثـ ّ

حوهلــا).
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ِ
القول أخري ًا:
إىل
وهكذا َي ُ
لص الس ِّيد الشهيد ٰ G

ِ
ِ
ِ
الصغــرى يمكــن ْ
َّ
علميــة إلثبــات
جتربــة
بمثابــة
ر
(إن ظاهــر َة الغيبــة
ٰ
أن تُعتَــ َ

مــا هلــا مــن واقــع موضوعــي ،والتســليم باإلمــا ِم القائـ ِ
ـد ،بوالدتــه وحياتــه وغيبتــه
ـرى التــي اســترت بموجبهــا عــن املســـرح ومل يكشــف
وإعالنــه العــا ّم عــن الغيبــة الكـ ٰ

حممــد  ،Nوهــذا هــو مــا عليــه اعتقــاد
بذلــك خاتــم األنبيــاء واملرســلني نب ّينــا ّ
ـرى(.)39( )38
ـى توقي ـ ِع اإلمــا ِم الثــاين عــر بإعالنــه الغيبــة الكـ ٰ
اإلمام َّيــة ،و ُمقتضــ ٰ

مرتضى علي الح ّلي

ـى يــأذن اهلل تعــا ٰىل لــه بالظهــور لتأديــة دوره ووظيفتــه التغيرييــة
نفســه ألحــد ،أي ح َّتـ ٰ
ـت ظلـ ًا وجــور ًا»( ،)37كــا َّ
بشـــر
ـرى« ،فيمــأ األرض عــدالً وقســط ًا بعدمــا ُم ِل َئـ ْ
الكـ ٰ

* * *
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .1علل الرشائع للصدوق .9 :1

 .2الشايف يف اإلمامة .47 :1
 .3املحكم يف ُأصول الفقه .177 :2

 .4املسلك يف ُأصول الدين .188 :1

بين الوجوب العقلي والنصّ

 .5كشف املراد َّ
للعلمة ّ
احلل.490 :

عىل عقائد الشيعة اإلمام َّية.385 :
 .6أضواء ٰ
 .7الشايف يف اإلمامة .53 :1

 .8لسان العرب /ما َّدة (لطف).

 .9اللوامع اإلهلية للسيوري.227 :
 .10كشف املراد.444 :

 .11النافع يوم احلرش.87 :

أسســها بعــد ذلــك
االعتــزال يف بغــداد ،والتــي َّ

تلميــذه بشـــر بــن املعتمــر املل َّقــب باهلــايل واملكن ّٰى
ِ
الســنة ،مجاعــات
بــأيب ســهلُ ( .انظــر :فـ َـرق أهــل ُّ
املــايض ومجاعــات احلــارض للــورداين.)43 :

 .17كشف املراد.492 :

 .18عضــد الديــن اإلجيــي (٧٥٦ - ٦٨٠هـــ) ،هــو
قـ ٍ
ـاض ومتك َّلــم وفقيــه ولغــوي ،شــافعي املذهــب،
مــن أهــل إيــج بفــارس.

 .19املواقف .583 :3

 .20املهــدي املنتظــر ،اإلمــام الثــاين عــر- 193 :

ُ .12انظر :اللوامع اإلهلية 213 :و.214

.196

 .14الشايف يف اإلمامة .180 :1

.47

 .13النور الساطع .217 :1

ـم الكتــب الكالم َّيــة لعــي امليــاين:
 .21اإلمامــة يف أهـ ّ

ـب هــذه الفرقـ ُة إ ٰىل أيب احلســن األشــعري ،كان
ُنسـ ُ
 .15ت َ

 .22اإلرشاد .342 :2

ـى أساســها
بطــرح أفــكاره اجلديــدة التــي قامــت عـ ٰ

حق اليقني.184 :
ُّ .24

ـق عليهــا ،وقــام
ـم انشـ َّ
مــن أتبــاع فرقــة املعتزلــة ثـ ّ

فرقــة األشــاعرة ،وهــي أفــكار تتع َّلــق باالعتقــاد،

أ َّمــا مــا يتعلــق بالفقــه فقــد التــزم فيــه بفرقــة

الشــافعي ،وجــاء األشــعري بأفــكاره مــن أجــل
ِ
ــرق
التوفيــق بــن العقــل والنقــل ،أي بــن الف َ
ـى أحاديــث وأقــوال
التــي أرسفــت يف االعتــاد عـ ٰ
ِ
ــرق التــي أرسفــت يف
الصحابــة والتابعــن والف َ
السـنَّة.
اســتخدام العقــل َّإل أ َّنــه مــال أكثــر ألهــل ُّ
ِ
الســنَّة ،مجاعــات املــايض
ــرق أهــل ُّ
( ُانظــر :ف َ
ومجاعــات احلــارض للــورداين.)133 :

ظهــرت هــذه الفرقــة َّأول مــا ظهــرت يف
 .16وقــد
ْ
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بمدرســة االعتــزال بالبصـــرة .يف قبــال مدرســة

البصـــرة ،متم ِّثلــة يف شــخص واصــل بــن عطــاء،

ثــم
حيــث كان مــن تالميــذ احلســن البصـــريّ ،
ؤســس مدرســة ع ُِر َفــت فيــا بعــد
انفصــل عنــه ،ل ُي ِّ

حق اليقني.183 :
ُّ .23
 .25االحتجاج .75 :1

 .26بحث حول الوالية.80 :
 .27بحث حول الوالية.81 :

 .28اإلرشاد 340 :2؛ املستجاد من اإلرشاد.233 :
 .29منهاج الكرامة.144 :

 .30النافع يوم احلرش.101 :
 .31كشف املراد.539 :

 .32احلاوي للفتاوي للسيوطي .214 :2

القمــي ،249 :يف ذكــر
 .33كفايــة األثــر للخــزّ از ّ
عــى
النــص
مــا روي عــن اإلمــام الباقــر  Qيف
ِّ
ٰ
إمامــة اإلمــام املهــدي  ،Qأنَّــه قــالَّ :
«إن قائمنــا

هــو التاســع مــن ولــد احلســنَّ ،
األئمــة بعــد
ألن َّ

ـت :يا
رســول اهلل  Nاثنــا عشـــر ،وهــو القائم» .قلـ ُ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
«أوهلــم
سـ ِّيدي ،فمــن هــؤالء االثنــا عشـــر؟ قــالَّ :

 .37الكايف .338 :1

ثــم
وبعــد احلســن
عــي بــن احلســن ،وأنــاّ ،
ّ
عــى كتــف جعفــر
بعــدي هــذا  -ووضــع يــده
ٰ

ـي بــن احلســن بــن بابويــه ،قــال :حدَّ ثنــي
بــن عـ ّ

حممــد،
ـي ابنــه ّ
وبعــد موسـ ٰ
ـي ،وبعــد عـ ّ
ـى ابنــه عـ ّ

ـت بمدينــة الســام يف الســنة التــي تـ ّ
ـوف فيهــا
كنـ ُ

ـى،
» .قلــت :فمــن بعــد هــذا؟ قــال« :ابنــه موسـ ٰـي ابنــه احلســن،
وبعــد ّ
ـي ،وبعــد عـ ّ
حممــد ابنــه عـ ّ
وهــو أبــو القائــم الــذي خيــرج فيمــأ الدنيــا قســط ًا

فمتــى
وعــدالً ويشــفي صــدور شــيعتنا» .قلــت:
ٰ
خيــرج يــا رســول اهلل؟ قــال« :لقــد ُسـ ِـئ َل رســول
اهلل  Nعــن ذلــك فقــال :إ َّنــا مثلــه كمثــل الســاعة
ال تأتيكــم َّإل بغتــة».

ُ
حديــث «اخللفــاء بعــدي اثنــا عشـــر ك ّلهــم مــن
.34
ُ
حديــث «ال يــزال هــذا الديــن قائــ ًا
قريــش» ،أو
مــا وليــه اثنــا عشـــر ك ّلهــم مــن قريــش» ،هــذا
ُ
متواتــر ،روتــه الصحــاح واملســانيد
احلديــث
ٌ

بطــرق متعــدِّ دة ْ
وإن اختلفــت يف متنــه قليـاً ،نعــم
راجــع :صحيــح
اختلفــوا يف تأويلــه واضطربــواُ ( .ي َ

البخــاري  /101 :9كتــاب األحــكام مــن بــاب
االســتخالف؛ وصحيــح مســلم  /119 :2كتــاب
اإلمــارة).

 .35التواتــر :هــو مــا أفــا َد ســكون النفــس ســكون ًا
يـ ُ
ـزول معــه الشـ ّ
ـك ،وحيصــل اجلــزم القاطــع مــن

عــى الكــذب،
إخبــار مجاعــة يمتنــع تواطؤهــم
ٰ
ر متواتــر ًا موجبـ ًا للعلــم
فإ َّنــه جيــب  -ليكــون اخلـ ُ

 أن تتو َّفــر رشوط التواتــر يف ِّكل طبقــة ،طبقــة

حممــد
 .38الغيبــة للطــويس ،395 :عــن أيب جعفــر ّ
حممــد احلســن بــن أمحــد املكتَّــب ،قــال:
أبــو ّ

حممــد الســمري H
ـي بــن ّ
الشــيخ أبــو احلســن عـ ّ

،

مرتضى علي الح ّلي

عــي بــن أيب طالــب ،وبعــده احلســن واحلســن،
ّ

االستخالف.

فحضـــرته قبــل وفاتــه بأ ّيــام فأخــرج إ ٰىل النــاس

توقيعــ ًا نســخته« :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ،يــا

حممــد الســمري أعظــم اهلل أجــر إخوانــك
ـي بــن ّ
عـ ّ
فيــك ،فإنَّــك م ِّيــت مــا بينــك وبــن ســتَّة أ ّيــام،
فامجــع أمــرك وال تــوص إ ٰىل أحــد فيقــوم مقامــك

بعــد وفاتــك ،فقــد وقعــت الغيبــة التا َّمــة ،فــا
ظهــور َّإل بعــد إذن اهلل تعــا ٰىل ذكــره ،وذلــك بعــد

طــول األمــد ،وقســوة القلــوب ،وامتــاء األرض
جــور ًا ،وســيأيت شــيعتي َمــ ْن يدَّ عــي املشــاهدة،

عــى املشــاهدة قبــل خــروج الســفياين
َأل فمــن ا َّد ٰ

والصيحــة فهــو ّ
كــذاب مفــر ،وال حــول وال

ـي العظيــم» .قــال :فنســخنا هــذا
قـ َّ
ـوة َّإل بــاهلل العـ ّ
فلــا كان اليــوم
التوقيــع وخرجنــا مــن عنــدهَّ ،
الســادس عدنــا إليــه وهــو جيــود بنفســه ،فقيــل

لــه :مــن وص ّيــك مــن بعــدك؟ فقــال :هلل أمــر هــو
بالغــه ،وقــى ،فهــذا آخــر كالم سـ ِ
ـم َع منــه ريض
ُ
ٰ
اهلل عنــه وأرضــاه.

 .39بحث حول املهدي .43 :Q

مــن وســائط اخلــر َّ
وإل ال يكــون اخلــر متواتــر ًا

املتأخــرةَّ ،
يف الوســائط ِّ
أخــس
ألن النتيجــة تتبــع
ّ
املقدَّ متــنُ (.انظــرُ :أصــولالفقــهللمظ َّفــر.)54:2

 .36صحيــح البخــاري /ج  /3كتــاب األحــكام /بــاب
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م�صـــــــــــادر البحـــــث
القرآن الكريم.

املرتضـــى /ت
الشــايف يف اإلمامــة :الســ ِّيد
ٰ

بين الوجوب العقلي والنصّ

مؤسســة
االحتجــاج :الطــريس1983 /مَّ /

الســ ِّيد عبــد الزهــراء احلســيني /ط /2

مؤسســة آل
اإلرشــاد :الشــيخ املفيــد /ط  /2ت َّ

طهــران.

األعلمــي /بــروت.

البيــت /قم.

حممــد رضــا املظ َّفــر/ط
ُأصــول الفقــه :الشــيخ ّ
 /1دار الغديــر /قــم.

مؤسســة الصــادق للطباعــة والنرش/
نشـــر َّ
صحيــح البخــاري :البخــاري /دار إحيــاء
الــراث العــريب /بــروت.
صحيح مسلم :مسلم النيسابوري.

ـى عقائــد الشــيعة اإلمام َّيــة :الشــيخ علــل الرشائــع :الشــيخ الصــدوق1966 /م/
أضــواء عـ ٰ
مؤسســة اإلمــام
جعفــر الســبحاين/
َّ
الصــادق .Q

منشــورات املكتبــة احليدريــة ومطبعتهــا يف

النجــف.

مؤسســة
ـي الغيبــة :الشــيخ الطــويس /ط َّ /1
اإلمامــة يف أهـ ّ
ـم الكتــب الكالميــة :السـ ِّيد عـ ّ
احلســيني امليــاين.

املعــارف اإلســام َّية.

الصــدر /ط  1املح َّققــة1417 /هـــ /مركز

احلــارض :صالــح الــورداين /مركــز

الغديــر للدراســات اإلســام َّية.

األبحــاث العقائديــة.

ِ
السـنَّة ،مجاعــات املــايض ومجاعــات
حممــد باقــر فـ َـرق أهــل ُّ
بحــث حــول املهــدي  :Qالســ ِّيد ّ

بحــث حــول الواليــة :الســ ِّيد حممــد باقــر الــكايف :الشــيخ الكلينــي /ط 1388 /3هـــ/
الصــدر /ط 1399 /2هـــ /دار التعــارف

للمطبوعــات /بــروت.
احلاوي للفتاوي :جالل الدين السيوطي.

ـق اليقــن يف معرفــة ُأصــول الديــن :الس ـ ِّيد
حـ ُّ
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مؤسســة األعلمــي/
عبــد اهلل
شــرَّ /
َّ

بــروت.

دار الكتــب اإلســام َّية /طهــران.

كشــف املــراد يف رشح جتريــد االعتقــادَّ :
العلمة
ّ
مؤسســة النشـــر
احلــي1435 /هـــ/
َّ
املدرســن بقــم
اإلســامي التابعــة جلامعــة ِّ

املرشفــة.
َّ

األئمــة االثنــي
النــص
كفايــة األثــر يف
ِّ
عــى َّ
ٰ

م�صـــــــــــادر البحـــــث
عــي
عشـــر :اخلـ ّـزاز ّ
القمــي1401 /هـ /نشـــر النــور الســاطع يف الفقــه النافــع :الشــيخ ّ

لسان العرب :ابن منظور.
اللوامــع اإلهل َّيــة يف املباحــث الكالميــة:
الســيوري /ت جممــع الفكــر اإلســامي/

النجــف األرشف.
* * *

مرتضى علي الح ّلي

بيــدار /قــم.

كاشــف الغطــاء1963 /م /مــط اآلداب/

ط 1424 /1هـــ /قــم.

حممــد ســعيد
املحكــم يف ُأصــول الفقــه :الس ـ ِّيد ّ

مؤسســة املنــار.
احلكيــم /ط 1994 /1مَّ /

املستجاد من اإلرشادَّ :
العلمة ّ
احلل.

املســلك يف ُأصــول الديــنَّ :
ّ
احلــي/
العلمــة
ط 1414 /1هـــ /جممــع البحــوث
اإلســام َّية /إيــران /مشــهد.

منهــاج الكرامــة يف ِ
معرفــة اإلمامــةَّ :
العلمــة
ّ
مؤسســة عاشــوراء.
احلــي /ط َّ /1

املهــدي املنتظــر اإلمــام الثــاين عشـــر :الســ ِّيد
حممــد ســعيد احلكيــم /ط 2014 /1م/
ّ

التخصصيــة يف اإلمــام
مركــز الدراســات
ّ
املهــدي .Q

املواقــف يف علــم الــكالم :عضــد الديــن
اإلجيــي.
النافــع يــوم احلشـــر :الســيوري /ط  /2دار
األضــواء.
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اللقاء بالإمام املهدي  Qبني الإثبات والنفي
(درا�سة توفيقية بني الروايات والقواعد العا َّمة والوقائع اخلارجية)
الشيخ مشتاق الساعدي

مقدَّ مة:

وقــع الــكالم يف إمــكان ووقــوع اللقــاء مــع اإلمــام صاحــب الزمــان  Qيف زمــن الغيبــة

ـرى وعــدم إمكانــه ،وإذا مــا حصــل اللقــاء والتشــ ّـرف فهــل هــو لقــاء بشــخص اإلمــام Q
الكـ ٰ
دون معرفــة عنوانــه وصفتــه أو هــو لقــاء مــع معرفتــه شــخص ًا وعنوانـ ًا وأ َّنــه اإلمــام املهــدي .Q
يتوســع الســؤال إ ٰىل إمــكان التعايــش معــه والتواصــل معــه وتل ّقــي التعليــات
وهنــا َّ

اهلا َّمــة منــه.

ـي العنــوان أو أ َّنــه
ـي الشــخص أو أ َّنــه واضــح الشــخص ولكنَّــه خفـ ُّ
فهــل هــو خفـ ُّ

واضــح الشــخص والعنــوان أو َّ
أن ذلــك خيتلــف باختــاف إيــان اإلنســان ودرجــة
حفظــه لــأرسار وعــدم االتقــاء منــه؟ فمنهــم مــن ال يعــرف شــخصه فض ـ ً
ا عــن

معرفــة عنوانــه ،ومنهــم مــن يعرفــه بشــخصه وعنوانــه ،ومنهــم مــن يتواصــل معــه

بــن الفينــة والفينــة ،ومنهــم مــن يكــون مــن الثالثــن الذيــن ليــس هبــم وحشــة كــا
جــاء يف الروايــة التــي ســنعرض هلــا إن شــاء اهلل تعــا ٰىل.

احتماالت وبع�ضها �أقوال:

وكل هــذه العناويــن واالحتــاالت يمكــن التوفيــق بينهــا مــن خــال طــرح َّ
ُّ
كل

مــا يـ ُّ
ـى تلــك النظريــات ،فـ َّ
ـإن الروايــات قــد اختلفــت يف هــذا األمــر  -اللقــاء
ـدل عـ ٰ

باإلمــام  ،- Qولعـ َّـل االختــاف ناشــئ مــن أمريــن أساســيني:
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ـوة الشــخص اإليامنيــة والعباديــة التــي قــد تســمح لــه بمســاحة
األول :اختــاف قـ َّ
َّ

مع َّينــة مــن اللقــاء ،وهــذا األمــر غالبــي وليــس م َّطــرد ًاَّ ،
ألن اإلمــام قــد يلتقــي
َّ
ليحــل
بشــخص مشــكِّك لريفــع شــكّه ،أو يلتقــي بمــن لديــه مشــكلة مســتعصية

مشــكلته ،أو غــر ذلــك مــن أســباب بــا يــراه  Qمــن مصلحــة.

بين اإلثبات والنفي

اخلاصــة أو التواصــل مــع اإلمــام Q
الثــاين :تقويــض مدَّ عــي الســفارة أو النيابــة
َّ

لكــي ال ُيســت ُّ
َغل ذلــك ملــآرب غــر رشعيــة كــا حصــل فعــ ً
ا مــن مدَّ عــي النيابــة

عــى إنكارهــا يف عــر الغيبــة
اخلاصــة أو البابيــة الــذي قامــت رضورة املذهــب
َّ
ٰ
تتمــة البحــث.
ٰ
الكــرى ،كــا سنشــر إ ٰىل ذلــك يف َّ

ونريــد هنــا إثبــات إمــكان اللقــاء ،بــل ووقوعــه بــا يتــاءم مــع الروايــات مــن

جهــة مــع اختالفهــا ســع ًة وضيق ـ ًا مــن حيــث اللقــاء ،وبــا يوافــق مــا هــو منقــول

مــن وقــوع التشــ ّـرف باإلمــام  Qكــا ا َّدعــاه مجــع مــن العلــاء ،وبــا يوافــق وظيفــة
ـرى مــع وقــوع اللقــاء بــه مــن مجاعــة حمدَّ دة
اإلمــام  Qوســعتها يف عصـــر الغيبــة الكـ ٰ

اخلاصــة ،إذ مــن
دعــوى الســفارة والنيابــة
يتعايشــون معــه ويتل ّقــون أوامــره بــا
َّ
ٰ
صلــب وظيفــة اإلمــام  Qهــو حفــظ البــاد والعبــاد كــا جــاء يف الروايــات ،ومنهــا
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نصــه:
مــا يف االحتجــاج مــا ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـت ِم ـ ْن
اهــا ِف َأ َّيــا ٍم َب ِق َيـ ْ
ـها اهللُ َو َر َع َ
ـاب َو َر َد م ـ َن النَّاح َيــة ا ُمل َقدَّ َســة َح َر َسـ َ
ُذكـ َـر ك َتـ ٌ
ـن ُمَمـ ِ
ِ
ِ
ِِ ٍ
ـر َس ـنَ َة َع ْشــ ٍ
َص َفـ ٍ
ـد ْبـ ِ
ـى َّ
ـن النُّ ْعـ َـا ِن
الش ـ ْي ِخ َأ ِب َع ْبــد اهللِ ُم َ َّمــد ْبـ ِ َّ
ـر َو َأ ْر َبعم َئــة َعـ َ ٰ
ــة مت َِّص َل ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َــو َر َ ِ
ــة
وحــ ُه َون َّ
َقــدَّ َس اهللُ ُر َ
ض َ
َــر ُموص ُلــ ُه َأنَّــ ُه َ ْتم ُلــ ُه مــ ْن نَاح َي ُ
حيــ ُهَ ،ذك َ
بِ ْ ِ
ال َج ِ
ــاز ،ن ُْس َ
ــخ ُت ُه:
ِ
ـن ُمَمـ ِ
ِ
ِ ِ
يد ،وا ْلــو ِل الر ِشـ ِ
ِ ِ
«لِـ ْ َ
ـيدَّ ،
ـن
ـد ْبـ ِ
الشـ ْي ِخ ا ُملفيــدَ ،أ ِب َع ْبــد اهللِ ُم َ َّمــد ْبـ ِ َّ
الســد َ َ ِّ َّ
ـأخِ َّ
ـد ا َمل ْأ ُخـ ِ
النُّعــا ِن َأدام اهللُ إِ ْعـ َـز َازه ِمـن مسـتَود ِع ا ْلعهـ ِ
ـوذ َعـ َ ِ ِ
الر ْحـ ِ
ـن
ُ ْ ُ ْ ْ َ َْ
ْ َ َ َ
ـى ا ْلع َبــاد .بِ ْسـ ِم اللَِّ َّ
ٰ
ِ
ـص ِف الدِّ يـ ِ
الر ِحي ـ ِم، َأ َّمــا َب ْعــدُ َ ،سـ َ
ـا ٌم َع َل ْيـ َ
ـوص فِينَــا
ـو َ ٰل ا ُمل ْخلـ ُ
ـن ،ا َمل ْخ ُصـ ُ
ـك َأ ُّ َيــا ا َملـ ْ
َّ
ِ
بِا ْل َي ِقـ ِ
ـوَ ،ون َْسـ َ
الصـ َ
ـنَ ،فإِ َّنــا ن َْح َمــدُ إِ َل ْيـ َ
ـى َس ـ ِّي ِدنَا
ـأ ُل ُه َّ
ـك اهللَ ا َّلــذي َل إِ َل ـ َه إِ َّل ُهـ َ
ـا َة َعـ َ ٰ
ــك َأدام اهللُ تَوفِي َق َ ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ـــر ِة ْ
ــق،
الَ ِّ
ْ
َو َم ْو َلنَــا نَبِ ِّينَــا ُم َ َّمــد َوآلــه ال َّطاه ِريــ َنَ ،و ُن ْعل ُم َ َ َ
ــك لن ُْص َ

الشيخ مشتاق الساعدي

ـر ِيف َك بِا ُملكَا َتبـ ِ
الصــدْ ِقَ ،أ َّنـ ُه َقــدْ ُأ ِذ َن َلنَــا ِف ت َْشــ ِ
ـى ُن ْط ِقـ َ
َو َأ ْجـ َـز َل َم ُثو َب َتـ َ
ـة،
ـك َعنَّــا بِ ِّ
َ
ـك َعـ َ ٰ
ِ ِ
ِ ِ
ــك مــا ت َُؤد ِ
يــه َعنَّــا إِ َ ٰل َم َوالِينَــا ِق َب َل َ
ــم
ــم اهللُ بِ َطا َعتــهَ ،و َك َف ُ
ِّ
اه ُ
ــم ا ُمل ِه َّ
َو َتكْليف َ َ
ــك َأ َع َّز ُه ُ
ِ ِ
ِ ِ
ـه َلـ ِ
ـى َأعْدَ ِائـ ِ
ار ِقـ َ ِ ِ ِ ِ
ـه ا َمل ِ
ـى
اســتِ ِهَ ،ف ِقـ ْ
ـم َوح َر َ
بِ ِر َعا َيتـ ُ ْ
ـف َأ َمــدَّ َك اهللُ بِ َع ْونــه َعـ َ ٰ
ـن مـ ْن دينــه َعـ َ ٰ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ــم ُه إِ ْن َشــا َء اهللُ .ن َْح ـ ُن
ُــر ُهَ ،وا ْع َمـ ْـل ِف ت َْأد َيتــه إِ َ ٰل َم ـ ْن ت َْســ ُك ُن إِ َل ْيــه بِـ َـا ن َْرس ُ
َمــا ن َْذك ُ
ِ
اويـن بِمكَانِنَــا الن َِّائــي َعـن مسـ ِ
ـال
ـاك ِن ال َّظالِـ َ
ـن َح َسـ َ
ْ َ َ
َوإِ ْن ُكنَّــا َث ِ َ َ
ـب ا َّلــذي َأ َرا َنــا ُه اهللُ َت َعـ َ ٰ
ِ
اس ِ
ــت دو َلــ ُة الدُّ ْنيــا لِ ْل َف ِ
الص َ
ــن ِف َذلِ َ
ني،
ــق َ
ــا ِح َولِ ِشــي َعتِنَا ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
َلنَــا مــ َن َّ
َ
ــك َمــا َدا َم ْ َ ْ
ييـ ُ ِ
َفإِ َّنــا ُ ِ
ِ
ـمَ ،و َل َي ْعـ ُـز ُب َعنَّــا َش ٌء ِم ـ ْن َأ ْخ َب ِ
الز َلـ ِ
ـل
ـمَ ،و َم ْع ِر َف ُتنَــا بِ َّ
ار ُكـ ْ
ـط ع ْل ُمنَــا بِ َأ ْن َبائ ُكـ ْ
ْ
ِ
ـذ جنَــح كَثِـ ِ
ف الصالِــح َعنْ ـه َش ِ
ـم إِ َ ٰل َمــا ك َ
اســع ًا،
الس ـ َل ُ َّ ُ
ُ
ـم ُمـ ْ َ َ
َان َّ
ـر منْ ُكـ ْ
ا َّلــذي َأ َصا َب ُكـ ْ
ٌ
ِ
ـم وراء ُظه ِ ِ
ـم ال َي ْع َل ُمـ َ ِ
َو َن َبـ ُ
ـن
ـر ُم ْه ِم ِلـ َ
ـذوا ا ْل َع ْهــدَ ا َمل ْأ ُخــو َذ من ُْهـ ْ َ َ ُ
ـم ك ََأ َّنُـ ْ
ورهـ ْ
ـون .إ َّنــا َغـ ْ ُ
َاس َ ِ ِ
ُلِرا َعاتِكُــم ،و َل ن ِ
ُــم َّ ْ
ــو َل َذلِ َ
ُــم
اص َط َل َمك ُ
ــك َلن َ
ْ َ
الــأ َوا ُءَ ،و ْ
ُــمَ ،و َل ْ
َــز َل بِك ُ
ــن لذك ِْرك ْ
َ
ْالَعْــدَ اء.)1(»...
ـتمر عليــك هنــا
فهــذا صنــف ممَّــن التقــوا اإلمــام  ،Qوهنــاك أصنــاف ُأخــر سـ ُّ

بعضهــا.

ومنهــم مــن ال حيظــى بــه ال شــخص ًا وال عنوانـ ًا ،وهــو احلرمــان األكــر مــن فرصــة

ـزود منــه ،ولعـ َّـل اخلفــاء عــن هــذه الفئــة للتق َّيــة مــن القتــل أو غريهــا ،كــا ورد يف
التـ ّ

بعــض الروايــات املســتفيضة التــي تُعطــي بعــض علــل الغيبــة ،منهــا مــا يف (كــال
ـال :سـ ِ
()2
ـم ْع ُت َأ َبــا َج ْع َفـ ٍ
ـر َ Qي ُقـ ُ
ـول« :إِ َّن
الديــن ومتــام النعمــة) باســناده عــن ُز َر َارةََ ،قـ َ َ
ـاف» ،و َأومـ َـأ بِيـ ِ
ِ
ـم؟ َقـ َ
لِ ْل َق ِائـ ِم َغ ْي َبـ ًة َق ْبـ َـل َأ ْن َي ُقــو َم»َ .قـ َ
ـد ِه إِ َ ٰل َب ْطنِ ِه.
ـالَ َ :
«يـ ُ َ ْ َ َ
ـالُ :ق ْل ُتَ :ولــ َ
فهــل هــذه الصــور ك ّلهــا واقعــة  -بعــد الفــراغ مــن إمكاهنــا -؟ وهــل عليهــا
ـدى إمــكان اجلمــع بينهــا لــو كانــت خمتلفــة؟
شــواهد مــن الروايــات أو ال؟ ومــا مـ ٰ
وعندمــا نُح ِّقــق وقوعهــا فليــس نظرنــا إ ٰىل وقوعهــا يف مصــداق معـ َّـن مــن جهــة،

وال نظرنــا إ ٰىل َّأنــا حصلــت للشــخص الفــاين ،كــا أ َّنــه ليــس الزم وقوعهــا فتــح بــاب

متوهــم َّ
أن قولنــا
يتوهــم ِّ
الســفارة يف عصـــر الغيبــة ،بــل هــو ممنــوع كــا سنشــر ،فــا َّ
اخلاصــة.
ـاوى الباطلــة والبابيــة املنحرفــة والنيابــة
َّ
بالوقــوع الزمــه ثبــوت هــذه الدعـ ٰ
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إىل جــواب توافقــي بــن ِّ
كل
وهنــا نناقــش ذلــك صــورة بعــد صــورة لنصــل ٰ

االحتــاالت واألقــوال ،وذلــك مــن خــال حماولــة اجلمــع بــن الروايــات مــن

صحتهــا
ـدى َّ
ـرف ومـ ٰ
جهــة ،والوقائــع اخلارجيــة واألد َّلــة العا َّمــة ودعـ ٰ
ـاوى التشــ ّ
ـر لطــرح روايــة
مــن جهــة ُأخـ ٰ
ـرى ،ووظيفــة اإلمــام  Qمــن جهــة ثالثــة ،فــا نضطـ ُّ

بين اإلثبات والنفي

خاصــة ،وال قاعــدة عا َّمــة ،وال تكذيــب بعــض الوقائــع كــا فعــل البعــض يف هــذا
َّ

املقــام.

وتتمة:
ُحرر البحث بعرض ونتيجة َّ
فن ِّ

عر�ض البحث
الأقوال يف املقام:

وقــع خــاف بــن الباحثــن يف إمــكان وعــدم إمــكان رؤيــة اإلمــام  Qيف زمــن

ـرى ،بــل ووقــوع وعــدم وقــوع تلــك املشــاهدة.
الغيبــة الكـ ٰ

فمنهــم مــن أقـ َّـر بإمــكان ،بــل ووقــوع الرؤيــة لصاحــب األمــر  Qلطبقــة مع َّينــة

خاصــة وبلقــاء حمــدود مــع عــدم إشــاعة ذلــك.
وبشـــروط َّ
ومنهم من قال بإمكان اللقاء دون القول بالوقوع.

ـاوى
ومنهــم مــن قــال بامتنــاع ذلــك دفع ـ ًا للمحاذيــر وســدّ ًا لفتــح بــاب الدعـ ٰ
واملشــاهدات التــي قــد تضــ ُّـر أكثــر ممَّــا تنفــع.
ـوى الســفارة أو تل ّقــي األمــر
فصــل بــن إمكاهنــا إذا مل يلــزم منــه دعـ ٰ
ومنهــم مــن َّ

ـى الشــخص الســفارة أو تل ّقــي األوامــر منــه
منــه  ،Qوبــن عــدم إمكاهنــا إذا ا َّدعـ ٰ

وأ َّنــه بــاب مــن أبوابــه .Q
وغري ذلك من األقوال.

ٌّ
ـى مــا يقولــه ويدَّ عيــه مــن الروايــات والوقائــع
وكل حــاول أن يــأيت بشــواهد عـ ٰ
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اخلارجيــة واألد َّلــة العا َّمــة.

والصحيــح عندنــا كــا ســيتَّضح إمــكان التوفيــق بــن تلــك األقــوال واخلــروج

ـوى الســفارة
بنتائــج توافقيــة والقــول بوقــوع وحت ّقــق هــذه الصــور بــا مالزمــة لدعـ ٰ

دعــوى
أو البابيــة ،وبــا تشــخيص مصاديقهــم وح ّقانيتهــم أو عــدم ح ّقانيتهــم يف
ٰ
التــرف باإلمــام .Q
ّ
نعرض الروايات الواردة يف املقام من خالل صور:

�صور وحاالت اللقاء:

األقوى كامالً.
ولنبدأ من احلاالت األكثر ضعف ًا من حيث الرشفية إ ٰىل
ٰ
ُ
وىل :اخلفاء شخص ًا وعنوان ًا:
الصورة األ ٰ
وهــي احلالــة التــي يكــون صاحبهــا أضعــف كــاالً ـ مــن هــذه اجلهــة ـ  ،وهــي

الشيخ مشتاق الساعدي

الأد َّلة يف املقام:

رأى اإلمــام
عــدم التشــ ّـرف برؤيــة اإلمــام شــخص ًا وهيــأ ًة وال عنوان ـ ًا وصف ـ ًة ،فلــو ٰ
احلجــة  Qيف عصـــر الظهــور لقــالّ :إن مل َأره قـ ّ
ـط ،وال مـ َّـرة يف حيــايت .وعــدم الرؤيــة
َّ

مــن هذا الشــخص هلــا أســباب متعــدِّ دة ،كأن تكــون لضعــف احلالــة اإليامنيــة ،أو ألنَّه

ـج
ال حيضـــر املواســم أو الشــعائر أو البلــدان التــي يتواجــد فيهــا اإلمــام كمواســم احلـ ّ
وزيــارات املعصومــن وأماكــن الطاعــة والعبــادة والشــعائر وغريهــا التــي ُير ِّغــب اهلل
بحضورهــا والتواجــد فيهــا وإحيائهــا واســباب ذلــك عديــدة قــد ال يمكــن الوقــوف

عليهــا وإحصائهــا وأســباب ذلــك عديــدة قــد ال يمكــن الوقــوف عليهــا وإحصائهــا.
هلذه الصورة حاالت د َّلت عليها بعض الروايات ،نورد منها:

()3
ـي بــن
 - 1مــا يف كتــاب (فضائــل أمــر املؤمنــن  : )Qعــن أمــر املؤمنــن عـ ّ

ـى إذا غــاب
أيب طالــب  Qأ َّنــه قــال يوم ـ ًا حلذيفــة بــن اليــان« :يــا حذيفــة ،...ح َّتـ ٰ
ن عيــو ن النــاس ،و مــاج النــاس بفقــده أو بقتلــه أو بموتــه،
املتغ ّيــب مــن ولــدي ع ـ 

أطلعــت الفتنــة ،و نزلــت البل َّيــة ،والتحمــت العصبيــة ،وغــا النــاس يف دينهــم،
ـى َّ
ـج حجيــج النــاس يف تلــك
احلجــة ذاهبــة ،واإلمامــة باطلــة ،وحيـ ُّ
أن َّ
وأمجعــوا عـ ٰ
والتجســس عــن خلــف اخللــف ،فــا
للتحســس
ـي و نواصبــه
ّ
ّ
الســنة مــن شــيعة عـ ّ

ـي ،سـ ّبها
ُيـ ٰ
ـرى لــه أثــر ،وال ُيعـ َـرف لــه خــر وال خلــف ،فعنــد ذلــك ُسـ َّبت شــيعة عـ ّ
ـى إذا بقيــت األُ َّمــة
أعداؤهــا ،وظهــرت عليهــا األرشار
والفســاق باحتجاجهــا ،ح َّتـ ٰ
ّ
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وتدلــت وأكثــرت يف قوهلــاَّ :
َّ
رب
ـارى،
احلجــة هالكــة واإلمامــة باطلــة ،فــو َّ
إن َّ
حيـ ٰ
جوالــة
حجتهــا عليهــا قائمــة ماشــية يف طرقهــا ،داخلــة يف دورهــا وقصورهــاّ ،
ـي إنَّ َّ
عـ ّ
ـرى
ـرى وال ُتـ ٰ
ـى اجلامعــة ،تـ ٰ
يف رشق هــذه األرض وغرهبــا ،تســمع الــكالم ،وتُسـ ِّلم عـ ٰ
ـي
إ ٰىل الوقــت والوعــد ،ونــداء املنــادي مــن الســاءَ ،أل ذلــك يــوم فيــه رسور ولــد عـ ّ

بين اإلثبات والنفي

وشــيعته).

وقد رواها النعامين يف غيبته(.)4

ـى
ثـ ّ
ـى هــذا احلديــث( :ويف هــذا احلديــث عجائــب وشــواهد عـ ٰ
ـم قــال مع ِّلق ـ ًا عـ ٰ
ح ّقيــة مــا تعتقــده اإلمام َّيــة وتديــن به واحلمــد هلل ،فمــن ذلك قــول أمــر املؤمنني:Q.
ـى إذا غــاب املتغ ِّيــب مــن ولــدي عـن عيــو ن النــاس)» ،أليــس هــذا موجبـ ًا هلــذه
«ح َّتـ ٰ

صحــة قــول مــن يعــرف هبــذا ويديــن بإمامــة صاحبهــا؟).
ـى َّ
الغيبــة ،وشــاهد ًا عـ ٰ

أقــولَّ :
إن العبــارة الــواردة فيهــا« :غــاب املتغ ّيــب مــن ولــدي عــن عيــون النــاس»

ـى خفــاء شــخص اإلمــام عــن النــاس ،وهــذا يـ ُّ
ـى هــذه
ـدل عـ ٰ
دا ّلــة داللــة واضحــة عـ ٰ

الصــورة مــن نفــي املشــاهدة.

ـى اجلامعــة» ،فلعـ َّـل املــراد بــه اجلامعــة الصاحلــة مــن املؤمنني
وأ َّمــا قولــه« :تُسـ ِّلم عـ ٰ

الذيــن يدخلــون يف الصــورة الثانيــة اآلتية.

ـى الطبقــة األكــر مــن البشـــر ،والذين
ولكــن يقــال :لعـ َّـل كلمــة (النــاس) دا ّلــة عـ ٰ
وإن هــوالء النــاس كــا يشـ ِ
ُيم ِّثلــون الســواد األكــر منهــمَّ ،
ـعر الســياق مــن الطــرف
ُ
املعــادي أو ال ّ
أقــل ممَّــن هــو مــن الطــرف املــوايل ولكنَّــه ضعيــف اإليــان لتأ ّثــره

بالفتــن والغــاء بالديــن وذهــاب وبطــان اإلمامــة ،فليســت الروايــة شــاملة لـ ِّ
ـكل
البشـــر ،فـ َّ
ـى الغيــاب عــن
ـإن هنــاك ُأناس ـ ًا خارجــن عــن دائــرة الروايــة الدا ّلــة عـ ٰ
ـى فرصــة املشــاهدة لشــخص اإلمــام موجــودة هلــم غــر منف َّيــة عنهــم
العــن ،فتبقـ ٰ

114

مــع قيــام مــا يـ ُّ
ـى ذلــك.
ـدل عـ ٰ

ـاب َأ ِمـ ِ
 - 2مــا فــی (الــكايف)(َ :)5عـ ْن َب ْعـ ِ
ـض َأ ْص َحـ ِ
ـه َأ َّن
ـن ِ Qم َّـ ْن ُيو َث ُق بِـ ِ
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـر ا ْلكُو َفـ ِ
ِ
ِ
ـى ِمنْـ َ ِ
ـذا ا ْلـك ََل ِم َو ُح ِفـ َ
ـم ِ َبـ َ
ـة:
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـظ َعنْـ ُه َو َخ َطـ َ
ـن َ Qت َك َّلـ َ
ـب بِــه َعـ َ ٰ
َأمـ َ

ِ
ال ْطبـ ِ
ِ
ِ ِ
ـذا َيـ ْ
َو َي ُقـ ُ
ـذا َو ِلَـ َ
يم ـ ْن َهـ َ
ـة ِف َم ْو ِض ـ ٍع َ
ـم إِ َذا
ـول ِ Qف َهــذه ْ ُ َ
ـأ ِر ُز ا ْلع ْلـ ُ
آخـ َـر« :ف َ
ح َل ـ ٌة َي َف ُظو َن ـه ويروو َن ـه َكــا سـ ِ
ـم ُعو ُه ِم ـ َن ا ْل ُع َلـ َـا ِء َو َي ْصدُ ُقـ َ
ـم
وجــدْ َل ـ ُه َ َ
َل ْ ُي َ
ْ
ُ ََْ ُ ُ َ َ
ـون َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ـوا ُّد ُهَ ،وإِ َّنـ َ
ـك َل ُ ْ
تـ ِـي
ـع َمـ َ
ـم َل َيـ ْـأ ِر ُز ُك ُّلـ ُهَ ،و َل َينْ َقطـ ُ
ـم َأ َّن ا ْلع ْلـ َ
فيــه ،ال َّل ُهـ َّ
ـم َفــإِ ِّن َلَ ْع َلـ ُ
ـك ِمـن حجـ ٍ
ـر َليــس بِا ُمل َطــا ِع َأو َخ ِائـ ٍ
ِ
ـف َم ْغ ُمـ ٍ
ـورَ ،ك ْيـ َ
َأ ْر َضـ َ
ـى َخ ْل ِقـ َ
ـة َلـ َ
ـا
ْ ُ َّ
ـك َظاهـ ٍ ْ َ
ْ
ـك َعـ َ ٰ
ُــك، َو َل َي ِض َّ
َت ْب ُط َ
ــمَ ،ب ْ
ــل ُح َّجت َ
ــم؟
ــل َأ ْولِ َي ُ
َــم ُه ْ
ــم َوك ْ
ــل َأ ْيــ َن ُه ْ
ــاؤ َك َب ْعــدَ إِ ْذ َهدَ ْيت َُه ْ
ـون َعــدَ د ًاْ ،الَ ْع َظ ُمـ َ
ـك ْالَ َق ُّلـ َ
ُأو َل ِئـ َ
ـون ِعنْــدَ اهللِ َقــدْ ر ًا».
قرب ذلك:
و ُي ِّ
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ٍ
ٍ
ــج ِف َأ ْر ِض َ
ـم إِ َّن ـ ُه َل ُبــدَّ َل َ
ـى َخ ْل ِق َ
ــك ِم ـ ْن ُح َج ٍ
ــك،
«ال َّل ُهـ َّ
ــكُ ،ح َّجــة َب ْعــدَ ُح َّجــة َعـ َ ٰ
ـكَ ،ظ ِ
ـر َغـ ْ ِ
اهـ ٍ
ـكَ ،ك ْيـ َ
ـم ِع ْل َمـ َ
ـاع َأ ْولِ َي ِائـ َ
ـم إِ َ ٰل ِدينِـ َ
ـر
ـا َي َت َفـ َّـر َق َأ ْت َبـ ُ
ونُـ ْ
ـكَ ،و ُي َع ِّل ُم َ
ونُـ ْ
َ ْيدُ َ
ِ
ِ
ـاس َشـ ْ
ـم
ـن النَّـ ِ
ـاب َعـ ِ
ـب ،إِ ْن َغـ َ 
ت َّقـ ُ
ـم َف َلـ ْ
ـخ ُص ُه ْم ِف َحــال ُهدْ نَت ِهـ ْ
ُم َطــا ٍع َأ ْو ُم ْك َت َت ـ ٍم ُي َ َ
ي ِغــب َعنْهـ ِ
ِ ِ ِ
ـم ِف ُق ُلـ ِ
ـم ِ َبــا
ـوب ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـم َقديـ ُ
َ ْ ُ ْ
ابـ ْ
ـمَ ،وآ َد ُ ُ
ـم َم ْب ُثــوث ع ْلم ِهـ ْ
ـن ُم ْث َب َت ـ ٌةَ ،ف ُهـ ْ
َع ِام ُلـ َ
ـون.

َّ
ـى خفــاء شــخص اإلمــام  Qيف مرحلــة اهلدنــة مــع األعــداء
أن الروايــة د َّلــت عـ ٰ

عــى مبــدأ
بســبب تســ ّلطهم ،وأنَّــه ســيكون مغمــور ًا وغــر واضــح حت ٰ
َّــى حيافــظ ٰ

اإلمامــة مفهوم ـ ًا ومصداق ـ ًا.

ـى هــذا التقريــب بأ َّنــه ليــس فيــه نفــي للمشــاهدة عــن اجلميــع،
ولكــن يالحــظ عـ ٰ

فــإذا َّ
ـى إمكاهنــا ووقوعهــا فــا بــدَّ مــن التنــازل عــن إطالقهــا يف نفــي
دل الدليــل عـ ٰ
املشــاهدة.

ـن الصـ ِ
ـاد ِق َج ْع َفـ ِ
ـر ْبـ ِ
ان ْبـ ِ
ـن ِم ْهـ َـر َ
ـو َ
ـن
انَ ،عـ ِ َّ
 - 3يف (بحــار األنــوار)(َ :)6ع ـ ْن َص ْفـ َ
ِ
ال ِامـ ِ
ِ
ُمَمـ ٍ
ِ
ِ ِ
ـد َ ،Qأ َّنـ ُه َقـ َ
ـب َعنْك ُْم
ـال « :ا َمل ْهــد ُّي مـ ْن ُو ْلــديُ َ ْ ،
الســابِعَِ ،يغيـ ُ
ـس مـ ْن ُو ْلــد َّ
َّ
ـخصه ،و َل َ ِ
يـ ُّـل َل ُكــم تَسـ ِ
ـم َي ُت ُه».
َشـ ْ ُ ُ َ
ْ ْ
تقريب ذلك:
َّ
إن عبــارة (يغيــب عنكــم شــخصه وال حيـ ُّـل لكــم تســميته) إ َّنــا هــي لظــرف التق َّيــة

الــذي يامرســه اإلمــام  Qإ َّمــا مــع املعــادي أو مــع املــوايل الــذي ال يكتــم الســ َّـر مثـ ً
ا
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ـتوى عـ ٍ
ـال مــن الســ ّـرية
أو الــذي هــو ضعيــف اإليــان أو املعرفــة ،أ َّمــا مــن كان بمسـ ٰ
واإليــان فــا رضورة تدعــو إ ٰىل أن يــارس اإلمــام التق َّيــة معــه ،فيمكــن يف ح ِّقــه رؤيــة

اإلمــام .Q

بين اإلثبات والنفي

ِ
ِ
()7
ال ْع َف ِ
ال َس ِ
ــر ِّيَ ،ق َ
ــن
ــالَ :ســم ْع ُت َأ َبــا ْ َ
 - 4بحــار األنــوار َ :عــ ْن َأ ِب َهاشــ ٍم ْ َ
ال َلـ ِ
ِ
«ال َلـ ُ ِ
ال َسـ ِ
ا ْل َع ْس ـك َِر َّي َ Qي ُقـ ُ
ـف ِم ـ ْن
ـن ا ْبنِــيَ ،ف َك ْيـ َ
ـم بِ ْ َ
ـول: ْ َ
ـف َل ُكـ ْ
ـف م ـ ْن َب ْعــد ْ َ
اك؟ َف َقـ َ ِ
ِ
ـف؟»ُ ،ق ْلـ ُ ِ
ال َلـ ِ
ِ
ـي اهللُ فِــدَ َ
ـم َل َتـ َـر ْو َن َشـ ْ
ـخ َص ُه،
َب ْعــد ْ َ
ـال« :لَ َّن ُكـ ْ
ـم َج َع َلنـ َ
ـتَ :ولــ َ
يـ ُّـل َل ُكــم ِذ ْكــره بِاسـ ِ
و َل َ ِ
ال َّجـ ُة ِمـ ْن ِ
ـف ن َْذ ُكـ ُـر ُه؟ َف َقـ َ
آل
ـتَ :ف َك ْيـ َ
ـم ِه»ُ ،ق ْلـ ُ
َ
ـالُ « :قو ُلــواُ ْ :
ْ ُُ ْ
ات اهلل َع َليـ ِ
ٍ
ـه َو َسـ َ
ـا ُم ُه».
ـو ُ
ْ
ُم َ َّمــد َص َلـ َ
والكالم فيها نفسه يف الرواية السابقة.
الســنِيَ ،ع ـن ُمَمـ ِ
ِ
ِ
ـد ْبـ ِ
ـن
 - 5بحــار األنــوار(َ :)8ع ـ ْن َسـ ْ
ْ َّ
ـه ٍلَ ،ع ـ ْن َع ْبــد ا ْل َعظي ـ ِم ْ َ َ ِّ
ــال« :ا ْل َق ِائــم هــو ا َّل ِ
ِ
ِ
ــى الن ِ
ــي َ ،Qق َ
ــم
ــذي َ ْ
ُ ُ َ
َّــاس ِو َل َدتُــ ُهَ ،و َيغ ُ
ي َف ٰ
يــب َعن ُْه ْ
ــى َع َ ٰ
َع ٍّ
ِ
ِ
ــمي رس ِ
َش ْ
ــول اهللِ َوكَنِ ُّيــ ُه».
ــم ت َْســم َي ُت ُهَ ،و ُه َ
ــخ ُص ُه، َو َ ْ
ي ُ
ــو َس ُّ َ ُ
ــر ُم َع َل ْي ِه ْ
مر يف الرواية األسبق.
أيض ًا الكالم فيها نفسه ما َّ
ـن الص ْلـ ِ
ِ
الر َضــا َ Qعـ ِ
 - 6بحــار األنــوار(َ :)9عـ ِ
ـتَ ،قـ َ
ـن
الر َّيــان ْبـ ِ َّ
ـال: َسـ َـأ ْل ُت ِّ
ـن َّ
«ل يــرى ِجســمه ،و َل يســمى بِاسـ ِ
ا ْل َق ِائ ـ ِمَ ،ف َقـ َ
ـم ِه».
ـالْ ٰ َّ َ ُ َ ُ ُ ْ ٰ َ ُ َ :
ـرى جســمه) ،وهــو تعبــر آخــر عــن عــدم رؤيــة
ـرت أ َّنــه (ال ُيـ ٰ
وهــذه الروايــة عـ َّ
صحــة
ــرى مــع التق َّيــة ،بقرينــة عــدم َّ
شــخص اإلمــام ،وهــي ظاهــرة يف أنَّــه ال ُي ٰ
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تســميته باســمه ،أ َّمــا مــع عــدم التق َّيــة فــا موجــب لتخ ّفــي التســمية أو اجلســم.
ــد ب ِ ِ
ِ
()10
جا َعــ ٌةَ ،عــ ْن َأ ِب َج ْع َف ٍ
ــي ْب ِ
ــن
بنَــا َ َ
ــر ُم َ َّم ْ
 - 7الغيبــة للطــويس َ :و َأ ْخ َ َ
ــن َع ِّ
ٍ
ِ
ــن بابوي ِ
ال َس ْ ِ
ِّــبَ ،ق َ
ــهَ ،ق َ
ــال:
ــن ْب ِ َ َ َ ْ
ال َســ ُن ْبــ ُن َأ ْحَــدَ ا ُمل َكت ُ
ــالَ :حدَّ َثنــي َأ ُبــو ُم َ َّمــد ْ َ
ُْ
ُكنْـ ُ ِ ِ
ـن َعـ ِـي بـن ُمَمـ ٍ
ِ ِ
ال َسـ ِ
السـ َ
ـو ِّ َف فِ َيهــا َّ
ـد
السـنَة ا َّلتــي ُتـ ُ
ـت بِ َمدينَــة َّ
ُّ ْ ُ َّ
الشـ ْي ُخ َأ ُبــو ْ َ
ـا ِم ِف َّ
الســم ِري َ Hفح َضـــر ُته َقبـ َـل و َفاتِـ ِ
ـه بِ َأ َّيــا ٍمَ ،ف َأ ْخـ َـر َج إِ َ ٰل النَّـ ِ
ـاس ت َْو ِقيع ـ ًا ،ن ُْس َخ ُت ُه«:بِ ْس ـ ِم
ْ ُ ْ َ
َّ ُ ُّ َ
ِ
ٍ
ـن ِ
ـم اهللُ َأ ْجـ َـر إِ ْخ َوانِـ َ
ـك فِيـ َ
ـك،
ـم ِر َّي َأ ْع َظـ َ
السـ ُ
ـي ْب ـ َن ُم َ َّمــد َّ
الر ْحـ ِ َّ
اهللِ َّ
الرحي ـ ِم، َيــا َعـ َّ
ـوص إِ َل َأحـ ٍ
ـت َمــا َب ْينَـ َ
َفإِ َّنـ َ
ـد َف َي ُقــو َم
ـك َم ِّيـ ٌ
ـك َو َبـ ْ َ
ـن ِس ـت َِّة َأ َّيــا ٍمَ ،ف ْ َ
اجـ ْ
ـع َأ ْمـ َـر َك َو َل ُتـ ِ ٰ َ

الشيخ مشتاق الساعدي

ـك َف َقــدْ و َقعـ ِ
ِ
ـت ا ْل َغ ْي َب ـ ُة التَّا َّم ـ ُةَ ،فـ َ
ـك َب ْعــدَ َو َفاتِـ َ
َم َقا َمـ َ
ـال
َ َ
ـا ُظ ُهـ َ
ـور إِ َّل َب ْعــدَ إِ ْذن اهلل َت َعـ َ ٰ
ِ
ـك َب ْعــدَ ُطـ ِ
ـا ِء ْالَ ْر ِ
ـو ِة ا ْل ُق ُلـ ِ
ـوبَ ،وا ْمتِـ َ
ِذ ْكـ ُـر ُهَ ،و َذلِـ َ
ـور ًاَ ،و َسـ َي ْأ ِت
ض َجـ ْ
ـول ْالَ َمــدَ ،و َق ْسـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـاهدَ ةََ [ ،أ َل َف َمـ ِ
ـاهدَ ةَ] َق ْبـ َـل ُخـ ُـر ِ
ان
شــي َعتي َم ـ ْن َيدَّ ع ـي ا ُمل َشـ َ
ـى ا ُمل َشـ َ
ـن ا َّد َعـ ٰ
وج ُّ
الس ـ ْف َي ِّ
ِ
ِ
اب ُم ْف َ ٍ
ـو َل َو َل ُقـ َّ ِ
ــي ا ْل َعظِي ـ ِم»َ .ق َ
ـو ك َّ
ــال:
َو َّ
ــرَ ،و َل َحـ ْ
َــذ ٌ
الص ْي َحــة َف ُهـ َ
ـو َة إ َّل بِــاهللِ ا ْل َع ِّ
ِ
ـادس عُدْ َنــا إِ َليـ ِ
ـذا التَّو ِقيــع ،و َخرجنَــا ِم ـن ِعنْـ ِ
ـد ِهَ ،ف َلـ َّـا ك َ
َفن ََسـ ْ
ـه
السـ ُ
َان ا ْل َيـ ْ
ْ
ْ
ـخنَا َهـ َ ْ َ َ َ ْ
ـو ُم َّ
ـك ِمـن بعـ ِ
وهــو َيــود بِنَ ْف ِسـ ِ
ـد َك؟ َف َقـ َ
ـهَ ،ف ِقيـ َـل َلـ ُهَ :م ـ ْن َو ِص ُّيـ َ
ـو َبالِ ُغ ـ ُه.
ْ َْ
ـال :لِ َأ ْمـ ٌـر ُهـ َ
َ ُ َ ُ ُ
ِ
ِ ِ
ـىَ .فهـ َ ِ
ض اهللُ َعنْ ـ ُه َو َأ ْر َضــا ُه.
َو َقـ َ ٰ َ
ـذا آخـ ُـر ك ََل ٍم ُســم َع منْ ـ ُه َر َ
قد يقال:

َّ
ـم ذلــك
ـى إمــكان رؤيــة شــخص اإلمــام ،فــإذا تـ َّ
إن الروايــة تنفــي املشــاهدة بمعنـ ٰ

فهــو الدليــل يف املقــام.

ولكــن الواضــح مــن الروايــة َّ
أن املشــاهدة ليســت هــي النظــر إ ٰىل شــخص اإلمــام،

ـوى الســفارة
ـوى التواصــل مــع اإلمــام وكونــه باب ـ ًا لــه املــازم لدعـ ٰ
وإ َّنــا هــي دعـ ٰ

عــن اإلمــام  Qكــا هــو ســياق الروايــة ،و ُيد َعــم ذلــك بــكالم األعــام ،فــا داللــة
ـى بعــض.
ـى هــذا القــول كــا ا َّدعـ ٰ
للروايــة عـ ٰ

ويدعــم ذلــك فهــم الروايــة مــن مجلــة مــن األعــام ،منهــم َّ
العلمــة املجلــي

()11
ـى مــن يدَّ عــي
ـى الروايــة( :لع َّلــه حممــول عـ ٰ
يف (بحــار األنــوار)  ،فقــال مع ِّلق ـ ًا عـ ٰ

ـى مثــال الســفراء).
املشــاهدة مــع النيابــة وإيصــال األخبــار مــن جانبــه إ ٰىل الشــيعة عـ ٰ

ال�صورة الثانية :الو�ضوح �شخ�ص ًا ال عنوان ًا:

وهــي احلالــة التــي يتســن ّٰى للفــرد أن يشــاهد اإلمــام  Qبشــخصه ،ولكــن ال

يعــرف َّأن هــذا هــو اإلمــام  Qحــال النظــر واللقــاء وال بعــده ،فلــو ظهــر اإلمــام Q
ـج أو يف الزيــارة
يف زمــن الظهــور لقــال الفــردّ :إن رأيتــه مـ َّـرة أو مـ ّـرات يف موســم احلـ ِّ

ـى جبــل عرفــة أو عنــد رضيــح أمــر املؤمنــن  Qأو يف مشــهد اإلمــام
الشــعبانية أو عـ ٰ
الرضــا  Qأو يف قضــاء حاجــة مؤمــن أو غريهــا.
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ـى كــاالً مــن الصــورة األُو ٰىلَّ ،
ألن الفــرد فيهــا قــد تشــ َّـرف
وهــذه الصــورة أعـ ٰ

بالنظــر إ ٰىل اإلمــام  Qأو الســام عليــه أو التك ّلــم معــه أو مصافحتــه ،وهــذا بحــدِّ

ذاتــه رشف عظيــم.

وهذا ما د َّلت عليه مجلة من الروايات ،منها:

بين اإلثبات والنفي

ـن ُزرارةََ ،ع ـن َأ ِب َعبـ ِ
ِ
()12
ـد اهلل َ ،Qأ َّن ـ ُه
ْ
ْ
 - 1مــا يف الغيبــة للنعــاين َ :ع ـ ْن ُع َب ْيــد ْبـ ِ َ َ
ِ
ِ
َقـ َ
ـم َو َل َي َر ْو َن ـ ُه».
ـاس إِ َمام ـ ًا َي ْشـ َ
ـالَ « :ي ْفتَقــدُ النَّـ ُ
ـم َي َر ُاهـ ْ
ـهدُ ا َمل َواسـ َ
ـى َّ
ـج
ـرى اإلمــام  Qيف املواســم كاحلـ ِّ
أن هنــاك طبقــة مــن النــاس تـ ٰ
َّإنــا دا ّلــة عـ ٰ
والزيــارات ويراهــم ،أي يــرون شــخص اإلمــام  Qوإن مل يعرفــوا عنوانــه.
وهــؤالء النــاس ليســوا هــم مــن نفينــا رؤيتهــم لإلمــام شــخص ًا كــا يف الصــورة
األُو ٰىل ،بــل هــؤالء ُأنــاس يعرتفــون بإمامتــه  Qكــا هــو ظاهــر الروايــة« :يفتقــد

النــاس إمامــ ًا» ،فــا تكــون هــذه الروايــة معارضــة لروايــات الصــورة األُو ٰىل.

فـ َّ
ـإن اعرتافهــم بإمامــة اإلمــام يف زمــن الغيبــة يرفــع حضـــر التق َّيــة عنهــم جزئي ـ ًا

يترشفــوا بــه لقــا ًء وتعايش ـ ًا.
بحيــث يــرون اإلمــام شــخص ًا وإن مل يعرفــوه عنوان ـ ًا أو َّ
ـى إمــكان الرؤيــة الشــخصية دون العنوانيــةَّ ،
وإل
وهــذا يتـ ُّ
ـم بعــد محــل الروايــة عـ ٰ
فـ َّ
ـإن هــذه الروايــة والروايــات الثــاث اآلتيــة تكــون دليـ ً
ـى الصــورة األُو ٰىل دون
ا عـ ٰ

الثانية.

ــمع ُت َأبــا َعب ِ
ِ
 - 2ويف غيبــة النعــاينَ :عــن ُعبي ِ
ــد ْب ِ
ــن ُز َر َارةََ ،ق َ
ــد اهلل Q
ْ
ــالَ :س ْ َ
ْ َْ
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ِ
ِ
َي ُق ُ
ــم َو َل َي َر ْونَــ ُه».
ــولَ « :ي ْفقــدُ الن ُ
ــمَ ،ي ْش َ
ــمَ ،ف َ َي ُاه ُ
ــهدُ ا َمل َواس َ
َّــاس إِ َما َم ُه ْ
ـمع ُت َأبــا َعبـ ِ
ِ
ـول: «إِ َّن لِ ْل َق ِائـ ِم َغ ْي َب َتـ ْ ِ
ـد اهلل َ Qي ُقـ ُ
َ - 3عـ ْن ُز َر َارةََ ،قـ َ
ـع ِف
ـن َي ْر ِجـ ُ
ـالَ :سـ ْ َ ْ
ِ
ـاس َو َل َي َر ْونَه».
ـمَ ،يـ َـر ٰى النَّـ َ
ـوَ ،ي ْشـ َ
اهــاَ ،و ِف ْالُ ْخـ َـر ٰى َل ُيــدْ َر ٰى َأ ْيـ َن ُهـ َ
ـهدُ ا َمل َواسـ َ
إِ ْحدَ ُ َ
ـد اهلل َ ،Qأ َّنـه َقـ َ ِ ِ
ـن ُزرارةََ ،عـن َأ ِب َعبـ ِ
ِ
ِ
ـهدُ
ـال« :ل ْل َقائـ ِم َغ ْي َب َتــان َي ْشـ َ
ُ
ْ
ْ
َ - 4عـ ْن ُع َب ْيــد ْبـ ِ َ َ
ِ
اســم ،يــرى النَّــاس و َل يرو َنـه فِيـ ِ
ـه».
اهــا ا َمل َو َ َ َ ٰ
َ َ ََ ْ ُ
ِف إِ ْحدَ ُ َ
والــكالم يف الروايــات الثــاث األخــرة نفــس مــا تقــدَّ م مــن الروايــة األُو ٰىل
الســابقة عليهــ َّن.
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ـال َأبــو َعبـ ِ
ـل ْبـ ِ
 - 5الغيبــة للنعــاين( :)13عــن ا ُمل َف َّضـ ِ
ـن ُع َمـ َـرَ ،قـ َ
ـد اهلل ...« :Q
ْ
ـالَ :قـ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـال َعـ َـى ِمنْـ َ ِ
ـن َقـ َ
ـم فِتَنـ ًا ُم ْظ ِل َمـ ًة َع ْم َيــا َء ُمنْك َِسـ َف ًة
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـر ا ْلكُو َفــة :إِ َّن مـ ْن َو َرائ ُكـ ْ
ٰ
إ َّن َأمـ َ
ـال :ا َّلـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـذي َي ْعـ ِ
ـنَ ،و َمــا الن َُّو َم ـ ُة؟ َقـ َ
ـرفُ
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
َل َين ُْجــو من َْهــا إ َّل الن َُّو َم ـ ُة ،قيـ َـلَ :يــا َأمـ َ
ت ُلــو ِم ـن حجـ ٍ
ـاس َو َل َي ْع ِر ُفو َن ـ ُه، َوا ْع َل ُمــوا َأ َّن ْالَ ْر َض َل َ ْ
النَّـ َ 
ـة هلل (عـ َّـز وجـ َّـل) َو َل ِك ـ َّن
ْ ُ َّ
ِ
ِ
ــم وإِ ِ
ــهم ،و َلــو َخ َل ِ
ِ
ِ ِ
ــت
ــى َأ ْن ُفس ِ ْ َ ْ
اهلل َســ ُي ْعمي َخ ْل َقــ ُه َعن َْهــا بِ ُظ ْلم ِه ْ
ساف ِه ْ
ــم َع َ ٰ
ــم َو َج ْوره ْ َ ْ َ
ِ
ْالَر ُض ســا َع ًة و ِ
احــدَ ًة ِم ـن حجـ ٍ
ِ
ال َّج ـ َة َي ْعـ ِ
ـة هلل َل َسـ َ
ـرفُ النَّـ َ 
ـاس
َ
ْ ُ َّ
ـاخ ْت بِ َأ ْهل َهــاَ ،و َلك ـ َّن ْ ُ
ْ
َ
ـرةً
ِ
ـاf :يا َح ْســ َ
ـف َي ْعـ ِ
َو َل َي ْع ِر ُفو َنـ ُهَ ،كـ َـا ك َ
ـم َتـ َ
ـم َلـ ُه ُمنْكـ ُـر َ
ف النَّـ َ 
وسـ ُ
ـر ُ
َان ُي ُ
ـاس َو ُهـ ْ
ونُ .ثـ َّ
َْ
ََ ْ
َْ َْ ُ َ
َّ ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ـول إِل اكنــوا ب ِـهِ يســته ِزؤن [ Yيــس.»]30 :
ـ
س
ر
ـن
ـ
م
ـم
ـ
ه
ِي
ت
أ
ي
ـا
ـ
م
د
ـا
ـ
ب
ع
ع ال
ِ
ِ
ٍ
تقريب االستدالل:
َّ
عىل خفاء العنوان دون الشخص ،وذلك لقرينتني:
إن هذه الرواية واضحة الداللة ٰ
ُ
وىلَّ :
ـى
أن النــاس ال يعرفونــه ،واملعرفــة غــر الرؤيــة الشــخصيةَّ ،
فإنــا تاليــة عـ ٰ
األ ٰ
وجــود مــن أراهَّ ،
ـرى شــخصه ،فبــدون
وإل فإ َّنــه ال يقــال :تعــرف فالنـ ًا َّإل بعــد أن تـ ٰ

ـرى شــخصه ال يقــال :هــل تعرفــه؟
أن تـ ٰ

ـي يوســف  ،Qفـ َّ
ـدى النــاس،
ـإن شــخصه واضــح لـ ٰ
الثانيــة :التشــبيه بقض َّيــة النبـ ِّ

ـى أكثــر النــاس بــا فيهــم إخوتــه ،نعــم بعــض النــاس كان
ولكــن عنوانــه خفــي عـ ٰ

يوســف  Qواضــح الشــخص والعنــوان عندهــم ،وهــذا مــا ُســنب ِّينه يف الصــورة
الرابعــة .والــذي هيمنــا يف هــذه الصــورة َّ
أن اإلمــام  Qذكــر ُس ـنَّة توجــد يف اإلمــام

احلجــة  Qمــن ســنن األنبيــاء ،وهــو وضــوح الشــخص وخفــاء العنــوان.
َّ
ت َأبــا َعبـ ِ
ِ
ِ
ـد اهلل َ Qي ُقـ ُ
ـر ِ ِّفَ ،قـ َ
ـول:
ـالَ :ســم ْع ُ َ ْ
ـن َســد ٍير َّ
 - 6الــكايف(َ :)14عـ ْ
الصـ ْ َ
«إِ َّن ِف ص ِ
ِ
ــذا ْالَ ْم ِ
اح ِ
ــف»َ ،ق َ
ــب َه َ
ــت َلــ ُه :ك ََأن َ
َّــك
وس َ
ــالُ :ق ْل ُ
َ
ــر َشــ َبه ًا م ْ
ــن ُي ُ
ــك ه ِ
ِ
ــال ِل« :ومــا ينْك ِ
ــالَ :ف َق َ
ُــر ُه َح َياتَــ ُه َأ ْو َغ ْي َبتَــ ُهَ ،ق َ
ــذ ِه ْالُ َّم ُ
ــة
ــن َذل َ َ
َــر م ْ
َ َ ُ
ت َْذك ُ
ُ
ِ
الَن ِ
َاز ِ
َأ ْشــ َبا ُه ْ
ــروا
وس َ
ــف كَانُــوا َأ ْســ َباط ًا َأ ْو َل َد ْالَنْبِ َيــاء ،ت َ
يــر؟ إِ َّن إِ ْخ َ
َاج ُ
ــو َة ُي ُ
.و َبا َي ُعو ُهَ ،و َخا َ
ـى
وسـ َ
ـو َأ ُخ ُ
ـف َ
ـم إِ ْخ َو ُتـ ُه َو ُهـ َ
ـم َف َلـ ْ
وهـ ْ
ط ُبــو ُه َو ُهـ ْ
ـم َي ْع ِر ُفــو ُهَ ،ح َّتـ ٰ
ُي ُ
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ََ ُ ُ ُ
ْكــر ه ِ
ــف َوهــذا أَ ِخ[ Yيوســف،]90 : َفــا ُتن ِ
َق َ
ــذ ِه ْالُ َّمــةُ
ــالf :أنــا يوس
ُ َ
َ
ـت ِمــن ْالَو َقـ ِ
ـه ِف و ْقـ ٍ
ـل) بِحجتِـ ِ
ـز وجـ َّ
ـة َأ ْن َي ْف َعـ َ
ـات َكـ َـا َف َعـ َ
ا َمل ْل ُعو َنـ ُ
ـل
ـل اهلل (عـ َّ
ُ َّ
َ ْ
َ
ـه م ْلـ ُ ِ
ِ
َان بينَـه وبـ َ ِ ِ ِ ِ
ـف.ك َ
ـر ُة
وسـ َ
وسـ َ
َان إِ َل ْيـ ُ
ـف؟ إِ َّن ُي ُ
بِ ُي ُ
ـرَ ،وك َ َ ْ ُ َ َ ْ
ـك مـ ْ َ
ـن َوالــده َمسـ َ
ِ
َث َمنِ َيـ َ
ـى َذلِـ َ
ـوب
ـر َي ْومـ ًاَ ،ف َلـ ْ
ـار َي ْع ُقـ ُ
ـة َع َشــ َ
ـكَ ،ل َقــدْ َسـ َ
ـو َأ َرا َد َأ ْن ُي ْعل َمـ ُه َل َقــدَ َر َعـ َ ٰ
ِ
وو ْلــدُ ه ِعنْــدَ ا ْلبِ َشــار ِة تِس ـع َة َأيــا ٍم ِمــن بدْ ِو ِهــم إِ َ ِ
ْكــر هـ ِ
ـذ ِه
ـرَ ،فـ َـا ُتن ُ َ
ْ َ
َ ْ َ َّ
ُ
َ ُ
ل م ْصــ َ
ْ ٰ
ـز) بِحجتِـ ِ
(جـ َّ
ـة َأ ْن َي ْف َعـ َ
ـه َكـ َـا َف َعـ َ
ْالُ َّمـ ُ
ـي ِف
ـف؟ َأ ْن َي ْم ِشــ َ 
وسـ َ
ـل اهلل َ
ـل َو َعـ َّ ُ َّ
ـل بِ ُي ُ
ُ
ِ ِ
ـو ِاق ِه ْم َ ،و َي َطـ َ
ـى َيـ ْ
ـأ َذ َن اهللُ ِف َذلِـ َ
ـفf ،قالــوا
وسـ َ
َأ ْسـ َ
ـأ ُب ُسـ َط ُه ْمَ ،ح َّتـ ٰ
ـك َلـ ُه َكـ َـا َأذ َن ل ُي ُ
َ
َ
َ َ ُ ُ ُ
َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ
أإِنــك لنــت يوســف قــال أنــا يوســف.»Y
تقريب االستدالل:

وهــذه الروايــة واضحــة الداللــة بــل أوضــح مــن الروايــة الســابقة داللـ ًة ،إذ ورد

ـدى بعض
فيهــا« :يمشـــي يف أســواقهم ،ويطــأ بســطهم» ،فيكــون شــخصه واضحـ ًا لـ ٰ
النــاس َّإل يف ظــرف التق َّيــة بــأن ال يظهــر للمعانديــن أو املنكريــن أو املش ـكّكني بــه،
فــا تتعــارض مــع الصــورة األُو ٰىل.
عــى طبقــة مع َّينــة مــن النــاس ،وهــم
إ ٰىل هنــا أمكــن القــول بخفــاء الشــخص ٰ

األكثــر عــدا ًء وعنــاد ًا أو كفــر ًا بإمامــة اإلمــام ،أو الذيــن ال ُيؤ َمــن مــن شــ ِّـرهم أو

ـى طبقــة كبــرة مــن النــاس مــع
إباحــة الســ ِّـر .وكــذا يقــال بوضــوح الشــخص عـ ٰ

حجــة اهللَّ ،إل
عــدم ظــرف التق َّيــة ،بــأن تكــون الطبقــة تقــول بإمامــة اإلمــام ،وأ َّنــه َّ
ـى مــع معرفتهــم بــه ،كــا كان يفعــل
َّأنــا غــر مأمونــة أو َّأنــا ال تتَّبــع اإلمــام ح َّتـ ٰ

إخــوة يوســف  Qبــه.

ال�صورة الثالثة :الو�ضوح �شخ�ص ًا وعنوان ًا بال تعاي�ش وتوا�صل دائم:

أدنــى كــاالً مــن اآلتيــة وأرفــع كــاالً مــن الصورتــن اآلنفتــن ،وهــي
وهــي
ٰ

حتصــل يف حــاالت قليلــة ،حيــث يلتقــي الشــخص مــع اإلمــام  Qبشــخصه مــع
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معرفــة عنوانــه أي إ َّنــه اإلمــام املهــدي  Qإ َّمــا يف نفــس حــال اللقــاء أو بعــد حــن،

احلجــة ،Q
وذلــك بســبب أمــارات وعالئــم جيــزم أو يطمئــ ُّن معهــا بأنَّــه اإلمــام َّ

أي أحــد ،بــل ضمــن رشوط
ملجــرد
ولكــن هــذا ال ُيصــدَّ ق
الدعــوى ،وال مــن ِّ
ٰ
َّ

ومم ِّيــزات ،كــا حصــل ذلــك لبعــض األعــام مــن العلــاء أو بعــض الكاملــن الذيــن
البحــار يف املج َّلــد ( )52و( ،)53كــا ســنذكر ذلــك الحقــ ًا إن شــاء اهلل.

و ُيست ُّ
عىل هذه الصورة بروايات ،منها:
َدل ٰ
ـال َأبــو َعبـ ِ
ـد اهلل Q« :لِ ْل َق ِائـ ِم َغيب َتـ ِ
اق ْبـ ِ
ـن َعـ َّـا ٍرَ ،قـ َ
ـح َ
ـان،
َْ
ْ
ـالَ :قـ َ ُ
 - 1الــكايف( :)15إِ ْسـ َ
ِ ِ ِ
ِ
اص ـ ُة
ـم بِ َمكَانــه ف َيهــا إِ َّل َخ َّ
إِ ْحدَ ُ َ
ول َل َي ْع َلـ ُ
ـر ٌة َو ْالُ ْخـ َـر ٰى َط ِوي َل ـ ٌة ،ا ْل َغ ْي َب ـ ُة ْالُ َ ٰ
اهــا َقصـ َ
ـه فِيهــا إِ َّل َخاصـ ُة موالِيـ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ـه».
َّ َ َ
ـم بِ َمكَانـ َ
شــي َعتهَ ،و ْالُ ْخـ َـر ٰى َل َي ْع َلـ ُ

الشيخ مشتاق الساعدي

يصعــب تكذيبهــم ،وقــد مجــع ذلــك بعــض األعــام يف مؤ َّلفــات ،منهــم صاحــب

قــال املــو ٰىل صالــح املازنــدراين يف رشح الــكايف(( :)16قولــهَّ :
خاصــة مواليــه»،
«إل َّ

ألن لـ ِّ
وهــم حواريــهَّ ،
ـى .)Q
األئمــة  Kحواريــن كــا كان لعيسـ ٰ
ـكل واحــد مــن َّ

()17
وقــال املـ َّ
ـم ال ينــايف
ـا خليــل القزوينــي يف كتابــه الشــايف يف رشح الــكايف ( :ثـ ّ

احلجة يف الســادس
ذلــك غيبــة اإلمــام الثــاين عــر  Qكــا يظهــر ممَّــا جيـيء يف كتــاب َّ

خاصة
ـى ثالثني مــن َّ
عشـــر والتاســع عشـــر مــن بــاب يف الغيبــة من أ َّنــه  Qظاهــر عـ ٰ
ـرى ،فهــم عــدول الب َّتــة ،ور َّبــا كانــت العدالــة يف غريهــم أيضـ ًا
مواليـ ه يف الغيبــة الكـ ٰ
بتوفيــق اهلل تعــا ٰىل).

تقريب االستدالل بالرواية:

َّ
عــى هــذه الصــورة ،وهــي اللقــاء مــع شــخص
إن الروايــة واضحــة الداللــة
ٰ

اإلمــام مــع وضــوح عنوانــه وبمــكان معـ َّـن ،ولعـ َّـل قرينــة معرفتهــم باملــكان تُعطــي

احلجــة  ،Qفتكــون دليـ ً
ـى الصــورة
ـتمر مــع اإلمــام َّ
داللــة أوضــح باللقــاء املسـ ّ
ا عـ ٰ
فإنــم وإن مل يعايشــوه باســتمرار ولكنَّهــم يعرفــون مكانــه ويزورونــه
الرابعــة أيضـ ًاَّ ،

بــن احلــن واآلخــر ،نعــم يف الصــورة الرابعــة يتم َّيــز املالقــي لإلمــام بأ َّنــه يعيــش معــه
أيض ـ ًا يف بيــت واحــد أو جمــاور لــه كــا ســيتَّضح جل ّي ـ ًا.
وهــذه الروايــة ال تنــايف الصــورة األُو ٰىل والثانيــة ،أل َّنــه ال تق َّيــة يف املقــام وال حمذور،

َّ
خاصة شــيعته.
خاصــة أوليــاء اإلمــام ،وهــم مــن َّ
ألن هــؤالء املالقــن مــن َّ
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ـح َاق ْبـ ِ
ـر ِ ِّفَ ،قـ َ
ـالَ :سـ ِـم ْع ُت َأ َبــا َع ْبـ ِـد اهلل Q
ـن َعـ َّـا ٍر َّ
 - 2الغيبــة للنعــاين( :)18إِ ْسـ َ
الصـ ْ َ

ول يع َلــم بِمكَانِـ ِ
ي ُقـ ُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـرةٌَ ،فـ ْ
ـه
َ
ـول« :ل ْل َقائ ـ ِم َغ ْي َب َتــان ،إِ ْحدَ ُ َ
ـالُ َ ٰ َ ْ ُ َ
اهــا َطوي َل ـ ٌة َو ْالُ ْخـ َـر ٰى َقصـ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ـه ِف ِدينِـ ِ
ـه».
اصـ ُة َم َوالِيـ ِ
ـم بِ َمكَانــه ف َيهــا إِ َّل َخ َّ
ف َيهــا َخ َّ
اصـ ٌة مـ ْن شــي َعتهَ ،و ْالُ ْخـ َـر ٰى َل َي ْع َلـ ُ
وتقريــب االســتدالل هبــا كــا يف الروايــة التــي قبلهــا ،غايــة األمــر فيهــا إضافــة

بين اإلثبات والنفي

«مواليــه يف دينــه».

ـد اهلل الصـ ِ
الع ِفــيَ ،ع ـن َأ ِب َعبـ ِ
ـل ْبـ ِ
 - 3الغيبــة للنعــاين( :)19ا ُمل َف َّضـ ِ
ـاد ِق
َّ
ْ
ْ
ـن ُع َمـ َـر ْ ُ ْ ِّ
ـال« :إِ َّن لِص ِ
ـر َغ ْي َب َتـ ْ ِ
ـذا ْالَ ْمـ ِ
اهــا َت ُطـ ُ
ـى َي ُقـ َ
َ ،Qقـ َ
ـب َهـ َ
احـ ِ 
ـم:
َ
ـول َح َّتـ ٰ
ـن ،إِ ْحدَ ُ َ
ـول َب ْع ُض ُهـ ْ
ـات ،وبع ُضهــم ي ُقـ ُ ِ
ـى َأ ْمـ ِ
ـم َي ُقـ ُ
ـبَ ،فـ َ
ـر ِه ِم ـ ْن
َمـ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ـولَ :ذ َهـ َ
ـا َي ْب َقـ ٰ
ـولُ :قتـ َـلَ ،و َب ْع ُض ُهـ ْ
ـى َعـ َ ٰ
ِ
ــه َأحــدٌ ِمــن و ِل و َل َغ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ــو َ ٰل
ــر َل َي َّطل ُ
ْ َ ٍّ َ
ــره إِ َّل ا َمل ْ
ــى َم ْوضع َ
ْ
َأ ْص َحابِــه إِ َّل َن َف ٌ
ــر َيس ٌ
ــع َع َ ٰ
ا َّلـ ِ
ـذي َيــي َأ ْمـ َـر ُه».
وهــذه الروايــة أيض ـ ًا كســابقتها َّإل َّأنــا حتــر اللقــاء ومعرفــة املــكان بشــخص

يــي أمــر اإلمــام.

ال�صورة الرابعة :الو�ضوح �شخ�ص ًا وعنوان ًا مع التعاي�ش:

للتشـــرف باإلمــام شــخص ًا وعنوانــ ًا مــع التواصــل
وهــي الصــورة األكمــل
ّ

والتعايــش معــه والعمــل املبــارش حتــت رعايتــه ،وهــذه الصــورة يكــون الشــخص
فيهــا مرافقــ ًا لإلمــام  Qومتواصــ ً
ا معــه.

دالئل هذه ال�صورة:

ـى اللقــاء والتعايش
َّأوالً :بعــض روايــات الصــورة الثالثــة حيــث ُي َمــل بعضهــا عـ ٰ

فإنــم يلتقــون معــه دوريـ ًا ،ولع َّلهــم
وتل ّقــي األوامــر كــا يف روايــات َّ
خاصــة مواليــهَّ ،
جياورونــه أو يرافقونــه أحيانـ ًا كــا ب َّينّــا آنفـ ًا.

ـي يوســف  ،Qفـ َّ
ـإن
ثانيـ ًا :الروايــات املتقدِّ مــة التــي تُشـ ِّبه اإلمــام َّ
احلجــة  Qبالنبـ ِّ
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غيبتــه كانــت عــن أكثــر النــاس.

ـم ،مــا رواه الكلينــي يف الــكايف(:)20
ثالثــ ًا :الروايــة
َّ
اخلاصــة ،وهــي األهـ ّ
ـذا ْالَمـ ِ ِ
«ل بــدَّ لِص ِ
ـرَ ،عــن َأ ِب َعبـ ِ
ـن َأ ِب َب ِصـ ٍ
احـ ِ
ـد اهلل َ ،Qقـ َ
ـب َهـ َ
ـن
َ
ـالُ َ :
ـر مـ ْ
ْ
ْ
َعـ ْ
ْ

ِ ِ ِ
ـة ،ومــا بِ َث َلثِـ َ ِ
ٍ
ٍ ِ
ـم ا َملنْـ ِ
ـز ُل َ
ـن
ـن مـ ْ
َغ ْي َبــةَ ،و َل ُبــدَّ َلـ ُه ِف َغ ْي َبتــه مـ ْ
ط ْي َبـ ُ َ َ
ـن ُع ْز َلــةَ ،ون ْعـ َ
وح َشـ ٍ
ـة».
َ ْ

والوحشــة هبــم ،ومــن املعلــوم َّ
ـتمر
أن الوحشــة والوحــدة ال تُر َفــع َّإل باللقــاء املسـ ّ
والتعايــش الدائــم مــع هــؤالء.
عىل غريهم من الطبقات.
والرواية ُتدِّ د هؤالء بالثالثني ،وتُعطيهم ميزة ٰ

الشيخ مشتاق الساعدي

فـ َّ
ـواص
ـواص اخلـ ّ
احلجــة وجمموعــة مــن خـ ّ
ـإن هــذه الروايــة ُتــدِّ د ســكن ًا لإلمــام َّ
الذيــن يلتقــون بــه بشــكل دوري ومن َّظــم ،بــل يعيشــون معــه ،وتُر َفــع الوحــدة

ختتــص بطبقــة مع َّينــة تعايــش
ألنــا
ُّ
وهــذه الروايــة ال تنــايف باقــي الصــورَّ ،

اإلمــام .Q

النتيجة

ـى وقــوع ّ
إن الروايــات التــي عرضناهــا تـ ُّ
َّ
كل هــذه الصــور ،بــا مالزمــة
ـدل عـ ٰ

ذلــك للقــول بالســفارة أو تشــخيص بعــض املصاديــق التــي تشــ َّـرفت باللقــاء ،وإ َّنــا

أردنــا بيــان وقــوع اللقــاء فضــ ً
عــى القــول باإلمــكان
ا عــن إمكانــه ،وال نقتــر ٰ

فحســب كــا قــال البعــض.

ألن َّ
كــا أ َّنــه ال تنــايف وال تعــارض بــن الصــور األربــعَّ ،
كل صــورة تُعطــي وجهـ ًا

حمــدَّ د ًا للقــاء باإلمــام  Qأو عــدم اللقــاء بــه ،وإذا كان اللقــاء حاص ـ ً
ـأي درجــة
ا فبـ ِّ
حصــل؟ هــل بالشــخص فقــط أو بالعنــوان أيضــ ًا أو بالتعايــش واالســتمرار؟ َّ
وإن

هــذا خيتلــف مــن شــخص إ ٰىل آخــر بحســب مــا يــراه اإلمــام  Qمــن مصلحــة

وبحســب حالــة الفــرد اإليامنيــة غالب ـ ًا.

وهــذا الطــرح بإمــكان بــل وقــوع اللقــاء ُيعطــي الــدور الواضــح الــذي يامرســه

اإلمــام يف عصـــر الغيبــة ،وأ َّنــه دور ال يقـ ُّـل عــن الــدور الــذي يامرســه اإلمــام احلارض

ـوى
مــن خــال هــذه الشــبكة الرصينــة التــي يقــود اإلمــام العــامل مــن خالهلــا بــا دعـ ٰ
للبابيــة والســفارة ،وبــا إلغــاء لــدور القيــادة النائبــة يف عصـــر الغيبــة وهــي املرجعيــة
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الدينيــة ،بخــاف مــا إذا قلنــا بعــدم وقــوع اللقــاء أو إمكانه فحســب ،فـ َّ
ـإن دور اإلمام

سـ ُّ
ـيقل جزمـ ًا .وهــذا واضــح بالوجــدان ،فـ َّ
ـإن وجــود القائــد بــن الرع َّيــة وتواصلــه
معهــم ُيعطــي تأثــر ًا أكــر مــن االنقطــاع عنهــم.

عــرت الروايــات بأنَّــه
فبنــا ًء
عــى القــول بالوقــوع يكــون دوره كبــر ًا كــا َّ
ٰ

بين اإلثبات والنفي

كالشــمس التــي حجبهــا الســحاب ،فاالســتفادة منهــا قائمــة ،والنفــع حاصــل ،غايــة

األمــر هــي مغ َّيبــة عــن أكثــر األنظــار ملصلحــة ب َّينتهــا بعــض الروايــات املع ِّللــة للغيبة.

دعم النتيجة:

احلجــة Q
توصلنــا إليهــا مــن وقــوع اللقــاء باإلمــام َّ
ويمكــن أن ندعــم النتيجــة التــي َّ

بمجموعــة مــن األد َّلــة والشــواهد:
َّأوالً :الروايــات التــي تُشــ ِّبه اإلمــام  Qبالشــمس ،ومنهــا مــا رواه الصــدوق
ِ
ـر ْالَن َْصـ ِ
يف كــال الديــن( )21بســنده عــن َجابِـ ٍ
ـار ِي َأ َّن ـ ُه َسـ َ
ـع
ـي َ :Nهـ ْـل َينْتَفـ ُ
ـأ َل النَّبِـ َّ
ِ
ـذي بع َثنِــي بِالنُّبـ ِ
الشــيع ُة بِا ْل َق ِائـ ِم ِ Qف َغيبتِـ ِ
ـه؟ َف َقـ َ
ـم َل َينْت َِف ُعـ َ
ـون
ـال « :Nإِي َوا َّلـ َ َ
ُ َّ
َْ
ِّ َ
ـوة ،إِ َّنُـ ْ
ــه ِف َغيبتِ ِ
ُــور و َليتِ ِ
بِ ِ
ــم ِ
ــه ،كَانْتِ َفــا ِع الن ِ
ــهَ ،و َي ْســت َِضي ُئ َ
َّــاس بِ َّ
س َوإِ ْن َج َّل َل َهــا
َْ
ون بِن ِ َ َ
الش ْ

اب».
ــح ُ
الس َ
َّ

()22
ـى الروايــة بتعليــق لطيــف ننقــل
وقــد ع َّلــق املح ِّقــق صاحــب بحــار األنــوار عـ ٰ

نصــه إلمتــام الفائــدة ،قــال :H
ّ

(بيان التشبيه بالشمس املج َّللة بالسحاب يومي إ ٰىل ُأمور:

األولَّ :
بتوســطه  ،Qإذ ثبــت
َّ
أن نــور الوجــود والعلــم واهلدايــة يصــل إ ٰىل اخللــق ّ

باألخبــار املســتفيضة َّأنــم العلــل الغائيــة إلجيــاد اخللــق ،فلوالهــم مل يصــل نــور
والتوســل إليهــم يظهــر العلــوم
الوجــود إ ٰىل غريهــم ،وبربكتهــم واالستشــفاع هبــم
ّ
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ـتحق اخللــق بقبائــح
ـى اخللــق ،ويكشــف الباليــا عنهــم ،فلوالهــم السـ َّ
واملعــارف عـ ٰ
َ
َ
ـت فِيهـ ْ
ـم َوأنْـ َ
اهلل ِلُ َع ّذ َِب ُهـ ْ
اكن ُ
أعامهلــم أنــواع العــذاب ،كــا قــال تعــاىلَ :
fومــا
ـمY
ِ
ٰ
جربنــا مــرار ًا ال نحصيهــا َّ
أن عنــد انغــاق األُمــور وإعضــال
[األنفــال ،]33 :ولقــد َّ
ـق تعــا ٰىل وانســداد أبــواب الفيــض لــ َّـا استشــفعنا
املســائل والبعــد عــن جنــاب احلـ ِّ

وتوســلنا بأنوارهــم فبقــدر مــا حيصــل االرتبــاط املعنــوي هبــم يف ذلــك الوقــت
هبــم
َّ
تنكشــف تلــك األُمــور الصعبــة ،وهــذا معايــن ملــن أكحــل اهلل عــن قلبــه بنــور
الثــاين :كــا َّ
أن الشــمس املحجوبــة بالســحاب مــع انتفــاع النــاس هبــا ينتظــرون يف
كل ٍ
ِّ
آن انكشــاف الســحاب عنهــا وظهورهــا ليكــون انتفاعهــم هبــا أكثــر ،فكذلــك يف
أ ّيــام غيبتــه  Qينتظــر املخلصــون مــن شــيعته خروجــه وظهــوره يف ِّ
كل وقــت وزمــان
وال ييأســون منــه.
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اإليــان.

الثالــثَّ :
أن منكــر وجــوده  Qمــع وفــور ظهــور آثــاره كمنكــر وجــود الشــمس

ب عــن األبصــار.
إذا غ َّيبهــا الســحا 

الرابــعَّ :
أن الشــمس قــد تكــون غيبتهــا يف الســحاب أصلــح للعبــاد مــن ظهورهــا

هلــم بغــر حجــاب ،فكذلــك غيبتــه  Qأصلــح هلــم يف تلــك األزمــان ،فلــذا غــاب

عنهــم.

اخلامــسَّ :
أن الناظــر إ ٰىل الشــمس ال يمكنــه النظــر إليهــا بــارزة عــن الســحاب،

ور َّبــا عمــي بالنظــر إليهــا لضعــف البــارصة عــن اإلحاطــة هبــا ،فكذلــك شــمس

ـق،
أرض لبصائرهــم ويكــون ســبب ًا لعامهــم عــن احلـ ِّ
ذاتــه املقدَّ ســة ر َّبــا يكــون ظهــوره ّ
وحتتمــل بصائرهــم اإليــان بــه يف غيبتــه كــا ينظــر اإلنســان إ ٰىل الشــمس مــن حتــت

ـرر بذلــك.
الســحاب وال يتـ َّ

الســادسَّ :
أن الشــمس قــد خيــرج مــن الســحاب وينظــر إليــه واحــد دون واحــد،

فكذلــك يمكــن أن يظهــر  Qيف أ ّيــام غيبتــه لبعــض اخللــق دون بعــض.

الســابعَّ :إنــم  Kكالشــمس يف عمــوم النفــع ،وإنَّــا ال ينتفــع هبــم مــن كان
َ
َ ْ َ
َ ْ
ُ
َ
ـن اكن ِف ه ـ ِذه ِ أعــى فهــو ِف
ـى ،كــا ُف ِّســـر بــه يف األخبــار قولــه تعــا ٰىلf :مـ
أعمـ ٰ
َ
َ
ْ
ً
ُّ
َ ْ
َ
ِــرة ِ أعــى َوأضــل َســبِيال [ Y-72اإلرساء.]72 :
الخ
أن الشــمس كــا َّ
الثامــنَّ :
أن شــعاعها تدخــل البيــوت بقــدر مــا فيهــا مــن الــروازن

والشــبابيك ،وبقــدر مــا يرتفــع عنهــا مــن املوانــع ،فكذلــك اخللــق إنَّــا ينتفعــون
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حواســهم ومشــاعرهم التــي هــي
بأنــوار هدايتهــم بقــدر مــا يرفعــون املوانــع عــن
ِّ
روازن قلوهبــم مــن الشــهوات النفســانية والعالئــق اجلســانية ،وبقــدر مــا يدفعــون
مــن قلوهبــم مــن الغــوايش الكثيفــة اهليوالنيــة إ ٰىل أن ينتهــي األمــر إ ٰىل حيــث يكــون

بمنزلــة مــن هــو حتــت الســاء حييــط بــه شــعاع الشــمس مــن مجيــع جوانبــه بغــر

بين اإلثبات والنفي

ـى كالمــه رفــع اهلل مقامــه.
حجــاب) ،انتهـ ٰ

ـاوى التــي صــدرت مــن كبــار العلــاء والصاحلــن باملشــاهدة ورؤيــة
ثاني ـ ًا :الدعـ ٰ

احلجــة  Qمــع كثرهتــا وجاللــة بعــض مدَّ عيهــا ،بــل َّ
إن بعضهــم مــن رؤســاء
اإلمــام َّ
املذهــب وأســاطينه ومراجعــه ،وقــد ا ُّدعــي ذلــك يف ِّ
كل العصــور ابتــدا ًء مــن بدايــة
ـرى إ ٰىل عصــور ِّ
متأخــرة بــل ومعــارصة.
الغيبــة الكـ ٰ

وقد عقد َّ
العلمة املجليس  Hيف بحار األنوار بحث ًا يف موضعني:

األول :ج  52ص  1بــاب ( )18ذكــر مــن رآه صلــوات اهلل عليــه، حيــث
املوضــع َّ

ذكــر ( )55روايــة.

املوضــع الثــاين يف ج  53ص  :150بــاب ( )31مــا خــرج مــن توقيعاتــه ،Qحيــث

ذكــر جمموعــة مــن روايــات التوقيعــات الصــادرة منــه عــن طريــق بعــض العلــاء يف
ـرى.
زمــن الغيبــة الكـ ٰ

احلجــة Q
ـأوى يف ذكــر مــن فــاز بلقــاء َّ
كــا أ َّلــف املــرزا النــوري كتــاب (جنَّــة املـ ٰ

ـرى).
أو معجزتــه يف الغيبــة الكـ ٰ

وهــذا يــورث االطمئنــان بأصــل وقــوع هكــذا لقــاءات مــع صاحــب األمــر بــا

ـض النظــر عــن األشــخاص املدَّ عــن لذلــك.
ـوى الســفارة أو البابيــة ،وبغـ ِّ
دعـ ٰ

مهيــة منصــب اإلمامــة يف قيــادة األُ َّمــة
ـى أ ّ
ثالثـ ًا :مقتضــ ٰ
ـى األد َّلــة العا َّمــة الدا ّلــة عـ ٰ

وتصحيــح مســارها النظــري والعمــي وممارســة الرعايــة العا َّمــة هلــا ومنعهــا عــن
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االنحــراف وتســديد علامئهــا واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واإلرشــاد إ ٰىل
ـور تــرك اإلمــام  Qهلــذه الوظائــف اإلهليــة يف غيبتــه ،فــإن
ســواء الســبيل ،فــا ُيتصـ َّ
مل يظهــر علن ـ ًا فـ َّ
ـص
ـإن هنــاك مــن يقــوم مقامــه يف هــذه األُمــور ،باإلضافــة إ ٰىل مــا ُنـ َّ

ـر عنهــا باملرجعيــة الدينيــة اشــتقاق ًا
مــن قيــادة ظاهــرة املتم ِّثلــة بــرواة أحاديثنــا املعـ َّ

مــن قــول اإلمــام « :Qفارجعــوا إ ٰىل رواة حديثنــا».

ـرى وارتبــاط
ـى صالحيــة الفقهــاء يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ
طبق ـ ًا لدالئــل الروايــات عـ ٰ
ـتوى الترشيعــات أو
ـى مسـ ٰ
اجلامهــر الصاحلــة هبــم حلـ ِّـل احلــوادث الواقعــة ســواء عـ ٰ

املوضوعــات.

إن وجود املرجعية ٍ
إن قيلَّ :
كاف عن اللقاء به .Q
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فـ َّ
ـإن هنــاك قيــادة نائبــة ظاهــره تُق َّلــد و ُتتَّبــع يف الواليــة العا َّمــة والتقليــد والقضــاء

قلنــا :إ َّنــه مطلــوب لذاتــه ألســباب حتدَّ ثنــا عــن بعضهــا ،فــا يكفــي وجودهــا

عــن طلبــه.

ـى عظيــم الرعايــة واملتابعــة التــي يوليهــا اإلمــام Q
رابع ـ ًا :الروايــات الدا ّلــة عـ ٰ

مهيــة بمــكان بحيــث لوالهــا لنــزل بأتبــاع أهــل
وأنــا مــن األ ّ
لشــيعته وأتباعــهَّ ،

ـأواء ،فـ َّ
البيــت K .الشـــيء العظيــم مــن البــاء والـ َّ
ـإن اللقــاء باإلمــام  Qباعتبــاره

ـى ِّ
كل املســتويات ُيو ِّفــر لشــيعته
املحيــط َّ
األول بــا حيصــل مــن إحــراج يف العــامل عـ ٰ
ـى بــه مــا يمنــع مــن تلــك املصائــب واملحــن.
ـى مــن التقـ ٰ
مــن خــال مــا يشــر عـ ٰ
ِ
ي ُ ِ
ومــن هــذه الروايــات الروايــة املــارة الذكــر« :إِنَّــا ُ ِ
ُــمَ ،و َل
يــط ع ْل ُمنَــا بِ َأ ْن َبائك ْ
َّ
الز َلـ ِ ِ
ـذ جنَـ ِ
َي ْعـ ُـز ُب َعنَّــا َش ٌء ِم ـ ْن َأ ْخ َب ِ
ـر
ـمَ ،و َم ْع ِر َف ُتنَــا بِ َّ
ـم ُمـ ْ َ َ
ـل ا َّلــذي َأ َصا َب ُكـ ْ
ار ُكـ ْ
ْ
ـح كَثـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح َعنْـ ُه َشاســع ًاَ ،و َن َبـ ُ
ـم إِ َ ٰل َمــا ك َ
ـم َورا َء
ـذوا ا ْل َع ْهــدَ ا َمل ْأ ُخــو َذ من ُْهـ ْ
السـ َل ُ
الصالـ ُ
ف َّ
منْ ُكـ ْ
َان َّ
َاس َ ِ ِ
ــن ُلِرا َعاتِكُــم ،و َل ن ِ
ُظه ِ ِ
ِِ
ــم ال َي ْع َل ُم َ ِ
ُــم،
ْ َ
ُ
ــر ُم ْهمل َ َ
ــن لذك ِْرك ْ
ــم ك ََأ َّنُ ْ
وره ْ
ــون  .إنَّــا َغ ْ ُ
ـم الـ َّ ْ
ـو َل َذلِـ َ
ـم ْالَ ْعــدَ اء.)23(»...
اص َط َل َم ُكـ ُ
ـأ َوا ُءَ ،و ْ
َو َلـ ْ
ـك َلنَـ َـز َل بِ ُكـ ُ
فهــذه شــواهد أربعــة تدعــم مــا تبنَّينــاه مــن توفيــق بــن الروايــات يف حقيقــة
احلجــة .Q
اللقــاء باإلمــام َّ

تت َّمة:

اخلاصة من رضوريات املذهب:
دعوى السفارة والنيابة
بطالن
َّ
ٰ

قــد يقــالَّ :
احلجــة  Qيف عصـــر الغيبــة
إن فتــح إمــكان أو وقــوع اللقــاء باإلمــام َّ
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ـم الســفارة
الكـ ٰ
ـرى يفتــح البــاب أمــام فئــة مــن النــاس قــد تدَّ عــي اللقــاء بــه مــن َثـ َّ

عنــه والنيابــة لــه ممَّــا يزلــزل ديــن النــاس.

ولكنَّــه يقــال :إنَّــه ال مالزمــة بــن القــول بإمــكان أو وقــوع اللقــاء وبــن فتــح

اخلاصــة عنــه ،فـ َّ
ـإن
احلجــة  Qوالنيابــة
َّ
ـاوى الســفارة والبابيــة عــن اإلمــام َّ
بــاب دعـ ٰ

بين اإلثبات والنفي

احلجــة  Qيف
ـى نفــي الســفارة والنيابــة
اخلاصــة عــن اإلمــام َّ
َّ
إمجــاع اإلمام َّيــة قائــم عـ ٰ

لدعوى
عصـــر الغيبــة ،أ َّمــا اللقــاء بــه مــع عــدم إعــان ذلــك أو إعالنــه بــا مالزمــة
ٰ
الســفارة أو نقــل التوجيهــات عنــه ،فهــذا ممَّــا ال فتــح لبابــه عنــد ِّ
كل علــاء اإلمام َّيــة.
حممد بــن قولويــه صاحــب كتــاب (كامل الزيــارات)
قــال الشــيخ أبــو القاســم بــن ّ

وصــف بــه النــاس
ُأســتاذ الشــيخ املفيــد يف الفقــه ،والــذي قــال النجــايش فيــه( :ك َّلــا ُي َ
مــن مجيــل وفقــه فهــو فوقه):

أن َّ
(إن عندنــا أي الطائفــة اإلمام َّيــة الشــيعية َّ
َّ
عــى األمــر أي الســفارة
كل مــن ا َّد ٰ

منمــس
ـواب األربعــة يف الغيبــة الصغـ ٰ
والبــاب بعــد الســمري آخــر النـ ّ
ـرى فهــو كافــر ِّ
حمتــال ضـ ٌّ
ـال مضـ ٌّـل)(.)24
ـوى
وقــد نقــل ُأســتاذنا املح ِّقــق الشــيخ الســند يف الفصــل الثــاين مــن كتابــه دعـ ٰ

الســفارة( )25جمموعــة مــن األقــوال يف املقــام ،فراجــع.

احلجــة  Qيف
فالنتيجــة :ال مالزمــة بــن مــا نبنــي عليــه مــن وقــوع اللقــاء مــع َّ

اخلاصــة ،فـ َّ
ـق
ـوى الســفارة والنيابــة
األول حـ ٌّ
ـإن َّ
َّ
ـرى وبــن دعـ ٰ
عصـــر الغيبــة الكـ ٰ
والثــاين باطــل ،خصوص ـ ًا َّ
اخلاصــة يف عصـــر الغيبــة
ـوى الســفارة أو النيابــة
َّ
وأن دعـ ٰ

ـى املنــع مــن جهــة
مالزمــة لتكذيــب املدَّ عــي لــورود النصــوص الدينيــة الدا ّلــة عـ ٰ
خــرى.
عــى التكذيــب ملدَّ عيهــا مــن جهــة ُأ
ٰ
وقيــام اإلمجــاع والــرورة املذهبيــة ٰ
* * *
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الإمام املهدي  Qوقبول التوبة
نرصت اهلل آيتي

امل�صطلحات الأ�سا�س ّية:

التوبة ،قبول التوبة ،الظهور ،اهلدایة ،عالئم العذاب ،طلب التوبة.

املقدمة:
ّ

ـم
ـر االنحطــاط األخالقــي ،وتـ ّ
ـدن مسـ ٰ
ـتوی الســلوك العمــي للبشـــر ،مــن أهـ ّ
ُیعتـ َ
شــواخص دور آخــر الزمــان ،ففي هــذا العصـــر تبتعد البشـــر َّیة عــن هو َّیتهــا احلقیق َّیة

ـي
ملســافات كبــرة ،وتــو ِّدع انتســاهبا إ ٰىل بواطــن وجودهــا والقیــم املنبثقــة منهــا ،طـ َّ
النســیان.
َّ
إن إثبــات اضطــراب أوضــاع البشـــر يف عصـــر الغیبــة ،وابتعادهــا عــن جــا َّدة

الســعادة ،ال حیتــاج إ ٰىل االســتدالل علیــه بآیــة أو روایــة ،مــع َّ
أن اآلیــات الكثــرة
والروایــات املتعــدِّ دة قــد وردت يف ذلــك ،وذلــك َّ
ألن تاریــخ عصـــر الغیبــة شــاهدٌ

عــى ذلــك ،مضافــ ًا إ ٰىل أنَّنــا نالحــظ ذلــك ظاهــر ًا للعیــان يف ِّ
كل شــارع
حــارض
ٰ
وزقــاق ،يف ِّ
كل یــوم وحلظــة مــن زماننــا املعــارص.

املهــم هنــا هــو :كیــف ســیتعامل اإلمــام املهــدي  Qمــع ِّ
كل هــذه
والســؤال
ّ

تورطــت يف الضــال واالنحــال؟
اجلمــوع الغفــرة مــن بــر عــر الغیبــة التــي َّ
عــى أفعاهلــم؟
وكیــف ســیجازهیم
ٰ
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فهــل ســیتَّخذ ســبیل اهلدایــة والرتبیــة واإلصــاح معهــم ،أم ســیقوم بتصفیتهــم

اإلمام المهدي Q

رشهــم؟
وتطهــر األرض مــن ِّ

ـری بـ َّ
وهلمتــه العالیــة يف
وهنــا رؤیتــان يف القض َّیــة ،رؤیــة تـ ٰ
ـأن اإلمــام املهــدي َّ ،Q

اإلصــاح ،ســیحتضن هــؤالء البشـــر الذیــن ضاقــوا ذرعـ ًا مــن ضیاعهم ،والیائســن

وقبول التوبة

مــن املناهــج الوضیعــة ،وســیقوم بتهیئــة ّ
كل أســباب ِّ
بــث روح األمــل فیهــم،
ـم ُأســس رســالة اإلمــام
وإعادهتــم إ ٰىل حیــاة ســلیمة .فالتعلیــم والتزكیــة هــي مــن أهـ ّ

املهــدي  ،Qومــن ُأصــول أســالیبه للوصــول إ ٰىل جمتمــع املبــادئ والقیــم الســامیة.

واســتناد ًا إ ٰىل هــذه الرؤیــة ،ســیكون عصـــر الظهــور عصـــر الرشــد والرتبیــة

والتهذیــب ،وعصـــر ترمیــم الكســور النفسـ َّیة وجــران النواقــص البشـــر َّیة ،فرســالة

التلوث
امللوثــن ،بــل هــي رســالة حمــو ّ
اإلمــام املهــدي  Qلیســت رســالة قمــع وقلــع َّ
وحماربتــه وإزالتــه.

ـری َّ
بأن عصـــر الغیبــة هو عصـــر ال ُفــرص واغتنامها ،فالبشـــر َّیة
والرؤیــة الثانیــة تـ ٰ

ـى أحســن وجــه ،وأن توصــل
يف هــذا الــدور مأمــورة باســتثامر األلطــاف اإلهل َّیــة عـ ٰ
نفســها إ ٰىل ســاحل األمــان يف خضــم املحیــط املتالطــم بفتــن آخــر الزمــان ،ومــع

ـق
انتهــاء عصـــر الغیبــة ،ینتهــي وقــت اغتنــام الفــرص أیض ـ ًا ،و ُیس ـ َلب اإلنســان حـ َّ
یســتحق العیــش يف دولــة العــدل املهــدوي َّإل
العــودة وجــران النواقــص ،إذ ال
ُّ
ُأولئــك الذیــن اغتنمــوا الفرصــة يف عــر الغیبــة بالنحــو الصحیــح واألفضــل.
واســتناد ًا إ ٰىل هــذه الرؤیــة ،لــن یكــون ظهــور اإلمــام املهــدي  Qبمنزلــة بدایــة

التعلیــم والتهذیــب ألفــراد البشـــر ،بــل ســیكون بمثابــة انتهــاء دورة حتصیل اإلنســان
وخترجــه مــن املدرســة ،وال یكــون لإلمــام املهــدي َّ Qإل دور منــح هــذا التلمیــذ
ّ

شــهادة التحصیــل.
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ـى أســاس هــذه الروایات
والظاهــر مــن بعــض الروایــات أنَّ ــا تُؤ ِّیــد الرؤیــة الثانیــة .وعـ ٰ
ٍ
یومئذ.
یكــون بــاب التوبــة مســدود ًا لغــر املؤمنــن ،فــا نفــع مــن إظهــار ندمهــم

أن الظاهــر مــن البعــض اآلخــر مــن الروایــات َّ
كــا َّ
أن مائــدة الرشــد والكــال

ـتبقی ممــدودة للبرش َّیــة مجعــاء ،فیمكــن للجمیــع
يف عصـــر دولــة احلـ ِّ
ـق املهدو َّیــة سـ ٰ

خطــوات راســخة يف ظــل هدایــة اإلمــام املهــدي .Q

وأیــا اخلاطئــة؟ وهــل ســتنتهي الفــرص
ـریُّ ،
ُتـ ٰ
أي الرؤیتــن هــي الصحیحــة؟ ُّ

نصرت اهلل آيتي

أن ینحرفــوا عــن مســر الضــال الــذي كانــوا علیــه يف زمــن الغیبــة ،ویعــودوا إ ٰىل
ـى رصاط الســعادة لیخطــوا
جــا َّدة احلـ ِّ
ـق واحلقیقــة واهلـ ٰ
ـدی ،وأن یضعــوا أقدامهــم عـ ٰ

ح ّقــ ًا ،وینســدُّ بــاب التوبــة يف عصـــر الظهــور ،أم َّ
أن املجــاالت ســتتعدَّ د وتتَّســع،
ـي مراحــل الكــال؟
وســتفتح آفــاق جدیــدة يف وجــه البشـــر َّیة لطـ ِّ

َّ
وسـنَّة اإلمــام املهــدي  Qبشــكل عــا ٍّم ،وقض َّیــة قبــول التوبــة يف عصـــر
إن ســرة ُ

املهمــة يف الفكــر املهــدوي ،فالرؤیــة
الظهــور بشــكل خـ ّ
ـاص ،هــي مــن مجلــة األبعــاد َّ
القائلــة بانســداد بــاب التوبــة يف عــر الظهــور ،قــد تكــون داعیـ ًا وحم ِّفــز ًا للمنتظریــن

إلصــاح نفوســهم وهتذیبهــا يف زمــن الغیبــة ،ولكنَّهــا يف نفــس الوقــت قــد تصــر

ختــوف هــؤالء مــن عصـــر الظهــور ممَّــا یــؤ ّدي إ ٰىل إمــكان التقلیــل مــن
ســبب ًا يف ّ
اشــتیاقهم لــدرك ذلــك العصـــر الشـــریف ،وهــذا مــا قــد ُیــؤ ّدي إ ٰىل ابطــاء عمل َّیــة

التمهیــد للظهــور ،مضاف ـ ًا إ ٰىل نشــوء االحســاس بالیــأس وفقــدان األمــل باملســتقبل

املــرق.

ومــن هنــا ،ونظــر ًا لوجــود جــذور هلــذه الرؤیة يف بعــض الروایــات الشـــریفة ،كان

صحــة وســقم هــذه الرؤیــة ،وهــذا
ال بــدَّ مــن التحقیــق العلمــي اجلامــع والدقیــق يف َّ
التل ّقــي الفكــري.

أضــف إ ٰىل ذلــك ،إذا كانــت رؤیــة قبــول التوبــة يف عصـــر الظهــور الشـــریف

َّ
رضوري أیضــ ًا.
أمــر
صحیحــة،
ٌّ
فــإن تبیــن عــدم َّ
صحــة الرؤیــة الثانیــة ٌ

وأ َّمــا إذا كانــت الرؤیــة الثانیــة هــي الصحیحــة ،كان ال بــدَّ مــن ِّ
دق نواقیــس

اخلطــر وإذاعــة ذلــك وإشــاعته يف املجتمعــات البشـــر َّیة ،لتحذیرهــم مــن مغ َّبــة

133

إضاعــة الفــرص يف عصـــر الغیبــة ،فـ َّ
ـإن انتهــاء عصـــر الغیبــة ســیكون بمثابــة بدایــة

اإلمام المهدي Q

شــقائهم األبــدي.

خــری ال بــدَّ مــن اإلجابــة عــن إشــكالیة عــدم انســجام
ولكــن ،ومــن جهــة ُأ
ٰ

انســداد بــاب التوبــة مــع شــخص َّیة اإلمــام املهــدي  Qالعطوفــة الرؤوفــة.

وقبول التوبة

صحــة ِّ
ولــذا ،فـ َّ
كل فرضیــة مــن الفرضیتــن
ـإن التحقیــق الدقیــق والشــامل لبیــان َّ

اآلنفتــن ،مطلــوب جــدّ ًا ،بــل هــو رضوري.

ال�ضابطة الك ّلية للتوبة يف القر�آن الكرمي:

قبــل الدخــول يف أصــل البحــث وحتلیــل الروایــات املوافقــة واملخالفــة ،ال بــدَّ مــن

عــى رأي القــرآن الكریــم يف خصــوص التوبــة ،والــذي یمكننــا
ّ
التعــرف اإلمجــايل ٰ

اعتبــاره ضابطــة ك ّلیــة يف بــاب التوبــة وقبوهلــا أو عدمــه ،وســیكون املعیــار يف

تشــخیص الصحیــح مــن الروایــات عــن ســقیمها.

یضــاف إ ٰىل ذلــكَّ ،
عــى هــذه الضابطــة الك ّلیــة ُیمكِّننــا مــن الفهــم
أن االعتــاد ٰ

الصحیــح للروایــات وتفســرها تفســر ًا مقبــوالً.

إىل التوبــة
لقــد
تطــرق القــرآن الكریــم يف العدیــد مــن اآلیــات الشـــریفة ٰ
َّ

وحقیقتهــا ،وجــزاء التائبــن ،وجــزاء مــن خیــرج مــن الدنیــا قبــل توبتــه مــن

املعــايص والذنــوب.

هیمنــا يف املقــام ،ویتناســب مــع مــورد البحــث هــو رشائــط قبــول التوبــة
والــذي ّ

يف القــرآن الكریــم.

ويف هذا املجال ،توجد طائفتان من الآیات الكرمیة:
الطائفة الأوىل:

آیــات ت ِّ
ـى اقرتافهــم الذنــوب
ُبشـــر  -بشــكل مطلــق ُ -أولئــك الذیــن یندمــون عـ ٰ
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ـى ســلوكهم املنحــرف عــن الشـــرعَّ ،
ـض الطــرف
وأن اهلل تعــا ٰىل یغـ ُّ
واملعــايص ،وعـ ٰ

عــن ذنوهبــم بعــد توبتهــم ،ویقبــل توبتهــم بســعة رمحتــه.

ویمكن يف هذا السیاق اإلشارة إ ٰىل بعض تلك اآلیات املباركات:

نصرت اهلل آيتي

تعاىل:
قال ٰ
َ
َ
ِــن َب ْعــد ُظلْمــه َوأ ْ
ــوب َعلَيْــهِ إ َّن َ
ــح فَــإ َّن َ
صلَ َ
تــاب م ْ
َ
fف َم ْ
اهلل َي ُت ُ
اهلل
ــن
-1
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َغ ُف ٌ
ــور َرح ٌ
ِيــم ( Yاملائــدة.)39 :
َ
ً
َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ
َّ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ
كـ ْ
ـم ُســوءا ِبَهالـ ٍة
سـهِ الرحــة أنــه مــن ع ِمــل مِن
f - 2كتــب ربكـ
ـم ع نف ِ
َ
َ
ـن َب ْعـده َوأ ْ
ـح فَأنَّـ ُ
صلَـ َ
ـاب ِمـ ْ
ـم تـ َ
ُثـ َّ
ـه َغ ُفـ ٌ
ـور َرحِيـ ٌ
ـم ( Yاألنعــام.)54 :
ِِ
ُ ْ
َّ
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ـن َر ْ َ
سـه ْم ال َت ْق َن ُطــوا ِمـ ْ
حـةِ اهللِ إِن
ف
f - 3قــل يــا عِبــادِي الِيــن أسفــوا ع أن
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ُّ
ـوب َجِيعــا ً إنَّـ ُ
اذلنُـ َ
ـو الْ َغ ُفـ ُ
الرحِيـ ُ
ـور َّ
ـه ُهـ َ
ـم( Yالزمــر.)53 :
اهلل يغفِــر
ِ
ففــي بعــض هــذه اآلیــات ،اعتــرت التوبــة مشـــروطة بالعمــل الصالــح،

َّ
ولكــن وبحســب تعبــر َّ
فــإن األعــال الصاحلــة ال هــي
العلمــة الطباطبائــي ،H

مقدَّ مــة للتوبــة ،وال هــي ركــن مــن أركاهنــا ،ومــا هــي َّإل نتیجــة مــن نتائــج التوبــة
إن التوبــة إذا كانــت حقیق َّیــة فـ َّ
احلقیق َّیــة( ،)1أي َّ
ـأي رشط،
ـإن قبوهلــا لیــس مشـــروط ًا بـ ِّ

نعــم َّ
إن التوبــة احلقیق َّیــة تســتتبع القیــام باألعــال الصاحلــة ،وقیــد (أصلــح) يف اآلیــة
ٌ
رشط فیهــا(.)2
الشـــریفة ناظـ ٌـر إ ٰىل حقیق َّیــة التوبــة ال أ َّنــه

الطائفة الثانية:

َّ
وجــل) بعــض
(عــز
خــری مــن اآلیــات الشـــریفة ،اعتــر البــاري
ويف طائفــة ُأ
َّ
ٰ

الشـــروط لقبــول التوبــة ،ومــن مجلــة تلــك الــروط:

 - 1عــدم نــزول أو ظهــور بــوادر العــذاب اإلهلــي ،أي َّ
إن زمــان التوبــة ألهــل

واملتمردیــن الذیــن اســتح ّقوا العــذاب ،ینتهــي وینســدُّ باهبــا عنــد ظهــور
العنــاد
ِّ
ٍ
حینئــذ.
عالمــات العــذاب اإلهلــي ،فــا تُق َبــل هلــم توبــة

تعاىل:
قال ٰ
ْ
َ
آم َّنــا بــاهلل َو ْ
ـدهُ َو َك َف ْرنــا بمــا ُك َّنــا بـهِ ُم ْشـــر َ
حـ َ
fفَلَ َّمــا َرأ ْوا بَأ َســنا قالُــوا َ
كني 84
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

135

اإلمام المهدي Q

َْ َْ
َّ
ُُ ْ َ
َ ْ َ َ
ََ ْ َ ُ
َّ
ْ
َ
َ
ـك َينْ َف ُع ُهـ ْ
ُ
ـم ل َّمــا َرأوا بأســنا ســنت اهللِ الـ 
ـم إيمانهـ
فلــم يـ
ي قــد خلــت يف عِبــادِه ِ
ْ
ُ َ
َ
َ
َ ُ
ـرون ( Yغافــر 84 :و.)85
ـر هنالِــك الاكفِـ
َوخسِــ
ومن َث َّم ،مل تُق َبل توبة فرعون عند نزول العذاب بالغرق.

وقبول التوبة

قال تعا ٰىل:
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
آم َن ْ
ــه ال إ َهل إل الِي َ
ــر ُق قــال َ
fح َّ
َ
ــت أنَّ ُ
ــى إذا أ ْد َرك ُ
آمنْ ُ
ــه ال َغ َ
ــت بِــهِ َب ُنــوا
ِ ِ
ِ
َ
ْ ْ
ني ْ 90ال َن َوقَـ ْ
ـن ال ْ ُم ْسـلِم َ
ـت َقبْ ُل َو ُكنْـ َ
ـد َع َصيْـ َ
ـل َو َأنَــا ِمـ َ
سـد َ
ِينY
إ ِ ْسائِيـ
ـت م َِن ال ُمف ِ
ِ
(يونــس 90 :و.)91

 2و - 3أن ال یكــون الذنــب أو املعصیــة صــادرة عــن عنـ ٍ
ـاد وإرصار ،وأن ال تظهــر

ـى العــايص عالمــات املــوت.
عـ ٰ

وهــذان الشـــرطان ،یســتفادان مــن هــذه اآلیــة الشـــریفة ،والتــي یعتربهــا َّ
العلمــة

الطباطبائــي  )3(Hمب ِّینــة للضابطــة الك ّلیــة لقبــول التوبــة وعــدم قبوهلــا ،وهــي قولــه

تعــا ٰىل:
َ
َّ
َ
ُ
َّ ْ َ ُ َ
ُ َّ َ ُ ُ َ ْ َ
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ
َّ َ
ـب
ُ fإِنمــا اتلوبــة ع اهللِ ل ِلِيــن يعملــون الســوء ِبهالـ ٍة ثــم يتوبــون ِمــن ق ِريـ ٍ
ً
َ
َّ ْ َ ُ
َ َُ ُ ُ َ َْ ْ َ َ
َْ
اكن ُ َ
ً َ
ـة ل َِّلِيـ َ
ـن
ـت اتلوبـ
فأولئِــك يتــوب اهلل علي ِهــم و
اهلل عل ِيمــا حكِيمــا َ 17ولي َسـ ِ
َ
َ ّ ُْ ُ ْ َ َ َ
َ َُْ َ
ـو ُ
ـون َّ ّ
ـيئات َحـ َّ
ـم ال ْ َمـ ْ
ال َّال َ
ـر أ َح َد ُهـ ُ
ـى إِذا َح َضــ َ
ِين
ت قــال إ ِ ِن تبــت الن و
يعملـ
السـ ِ ِ
َ
َ
ُ
ً
ً
َُ ُ َ
َ
ـك أ ْع َت ْدنــا ل َ ُهـ ْ
ـون َو ُهـ ْ
ـم ُك َّفـ ٌ
ـم َعذابــا أ ِلمــا ( Yالنســاء 17 :و.)18
ـار أولئِـ
يموتـ
یقــول َّ
العلمــة الطباطبائــي  Hيف تفســر مصطلــح (اجلهالــة) ،والتــي تُعتَــر

الشـــرط الثــاين لقبــول التوبــة:

(فتبــن بذلــك َّ
اهلــوى وظهــور
أن اجلهالــة يف بــاب األعــال إتيــان العمــل عــن
ٰ
َّ
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ـواص هــذا الفعــل الصــادر
الشــهوة والغضــب مــن غــر عنــاد مــع احلـ ِّ
ـق ،ومــن خـ ِّ
عــن جهالــة أ َّنــه إذا ســكنت ثــورة القــوى ومخــد هليــب الشــهوة أو الغضــب باقـ ٍ
ـراف
ٰ
ـوى بشــيب أو مــزاج عــاد
للس ـ ِّيئة أو بحلــول مانــع أو بمــرور زمــان أو ضعــف القـ ٰ
اإلنســان إ ٰىل العلــم وزالــت اجلهالــة ،وبانــت الندامــة بخــاف الفعــل الصــادر عــن

وتعمــد ونحــو ذلــك ،فـ َّ
ـإن ســبب صــدوره لــ َّـا مل يكــن طغيــان شـــيء مــن
عنــاد
ّ
ـم ٰى عندهــم بخبــث الــذات
القـ ٰ
ـوى والعواطــف واألميــال النفســانية ،بــل أمــر ًا ُيسـ ّ
نوع ـ ًا بــدوام احليــاة مــن غــر أن يلحقــه ندامــة مــن قريــب َّإل أن يشــاء اهلل)(.)4

ـإن ذلــك ال یعنــي َّ
وبطبیعــة احلــال ،فـ َّ
أن معانــد ًا لــو رجــع عــن عنــاده ،وتــاب

ـإن توبتــه ال تُق َبــل ،بــل َّ
توبــة حقیق َّیــة نصوح ـ ًا ،فـ َّ
إن مثــل هــذا الشــخص إذا تــاب

نصرت اهلل آيتي

ـوى واألميــال رسيع ـ ًا أو بطيئ ـ ًا ،بــل دام
ورداءة الفطــرة ،ال يــزول بــزوال طغيــان القـ ٰ

أن معصیتــه إ َّنــا كانــت عــن جهـ ٍ
فإ َّنــه ســیظهر َّ
ـل ال عــن عنــاد(.)5

والــرط اآلخــر لقبــول التوبــة هــو عــدم تأخــر التوبــة إ ٰىل زمــان حلــول أجــل

املــوت ،یقــول َّ
العلمــة الطباطبائــي  Hيف خصــوص هــذا الــرط الثالــث:

عــى َّ
أن املــراد بالقريــب يف اآليــة هــو مــا قبــل ظهــور آيــة املــوت
(والدليــل
ٰ
َّ
َ
َّ ُ
َ َ َُْ َ
قولــه تعــاىل يف اآليــة التاليــةْ َ :
ـون َّ ّ
ـيئات َحـ َّ
ـى
اتل ْو َبــة ل ِلِيــن يعملـ
ـت
السـ ِ ِ
fولي َسـ ِ
ٰ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ
َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ُ
ـون َو ُهـ ْ
ْ
َ
ـم ُك َّفــارٌ
إِذا حضـــر أحدهــم المــوت قــال إ ِ ِن تبــت الن وال الِيــن يموتـ
ً َ
ُ
ً
َ
ــك أَ ْع َت ْدنــا ل َ ُه ْ
ــم َعذابــا أ ِلمــا ( Yالنســاء.)6()18( :
أول ِئ
التمســك بالروایــات لتأییــد قبــول التوبــة إ ٰىل مــا قبــل حلــول أجــل
هــذا ویمكننــا
ّ

املــوت ،ففــي الروایــة املعتــرة عــن اإلمــام الباقــر أو اإلمــام الصــادق  ،Lقــال:
ِ
«إِ َّن آ َد َم َق َ
الشــ ْي َط َ
ــي َّ
ــر ٰى الــدَّ ِم،
ــالَ :يــا َر ِّبَ ،ســ َّل ْط َ 
انَ ،و َأ ْج َر ْيتَــ ُه منِّــي َم ْ َ
ت َع َ َّ
ٍ
ــم ِمــ ْن ُذ ِّر َّيتِ َ ِ
ــل ِل َشــ ْيئ ًاَ ،ف َق َ
اج َع ْ
ــت َل َ
ــالَ :يــا آ َد ُمَ ،ج َع ْل ُ
َف ْ
ــك َأ َّن َمــ ْن َه َّ
ــك ب َســ ِّي َئة َل ْ
ِ
ُت ْكتَــب َع َلي ِ
ٍ ِ
ــم ِمن ُْه ْ ِ
ــهَ ،فــإِ ْن َع ِم َل َهــا كُتِ َب ْ
ْ ْ
ــت َع َل ْيــه َســ ِّي َئ ٌةَ ،و َمــ ْن َه َّ
ــم ب َح َســنَة َفــإ ْن َل ْ
ـت َلـ ُه َع ْشـــر ًاَ ،قـ َ
ـالَ :يــا َر ِّب ِز ْد ِن،
َي ْع َم ْل َهــا كُتِ َبـ ْ
ـو َع ِم َل َهــا كُتِ َبـ ْ
ـت َلـ ُه َح َسـنَ ٌةَ ،فــإِ ْن ُهـ َ
ـك َأ َّن م ـن َع ِمـ َ ِ
َقـ َ
ت َل ـ ُهَ ،قـ َ
ـت َلـ َ
ـال:
ـالَ :ج َع ْلـ ُ
اس ـ َت ْغ َف َر َل ـ ُه َغ َفـ ْـر ُ
َ ْ
ـل من ُْهـ ْ
ـم ْ
ـم َس ـ ِّي َئ ًة ُثـ َّ
َيــا َر ِّب ِز ْد ِنَ ،قـ َ
ـم الت َّْو َب ـ َةَ ،أ ْو َقـ َ
ـى َت ْب ُلـ َ
ـغ
ـالَ :ج َع ْلـ ُ
ـت َلُـ ُ
ـم الت َّْو َب ـ َة َح َّتـ ٰ
ـالَ :ب َس ـ ْط ُت َلُـ ُ
النَّ ْفــس ه ِ
ــذه»(.)7
ُ َ

وعلیــه ،واســتناد ًا إ ٰىل اآلیــات والروایــات اآلنفــة ،والروایــات املامثلــة ،فـ َّ
ـق
ـإن حـ َّ
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ـی تتبـ َّـن عالمــات املــوت ،فأ َّمــا الذیــن یبقــون
التوبــة حمفــوظ ألفــراد اإلنســان ح َّتـ ٰ

اإلمام المهدي Q

ـی تظهــر فیهــم عالمــات املــوت ،فلــن تُق َبــل
متردهــم ومعصیتهــم ح َّتـ ٰ
ـى ّ
مصــ ّـرین عـ ٰ
منهــم توبتهــم حینئـ ٍ
ـذ ،وال ینفعهــم ندمهــم.
أن قبول التوبة  -من جهة الزمان  -یتحدَّ د بوقتنی اثننی:
وبام تقدَّ م ،یتَّضح َّ

وقبول التوبة

األول :وقت ظهور عالمات املوت.
َّ

الثاين :وقت ظهور عالمات العذاب.

وبطبیعــة احلــال ،فـ َّ
ـإن زمــان ظهــور عالمــات العــذاب غالب ـ ًا مــا یكــون مقارب ـ ًا

لظهــور عالمــات املــوت ،إذ َّ
أن نــزول العــذاب اإلهلــي یســتتبع مــوت العاصــن

غالب ـ ًا ،ولــذا فـ َّ
ـإن اآلیــات ( 17و )18مــن ســورة النســاء اعتــرت املــوت ضابطــة
زمان َّیــة لقبــول ورفــض التوبــة ،وزمــن انتهــاء الفرصــة املتاحــة لإلنســان للنــدم
والرجــوع عــن معاصیــه.

والســ ُّـر يف عــدم قبــول التوبــة حــن ظهــور عالمــات املــوت ،هــو َّ
أن مثــل هــذه

التوبــة لیســت توبــة حقیق َّیــة ،فـ َّ
ـری مالئكــة
ـری عالمــات املــوت ،ویـ ٰ
ـإن توبــة مــن یـ ٰ

العــذاب الذیــن جــاؤوا لقبــض روحــه ،مــع أنَّــه مل یكــن نادمــ ًا إ ٰىل مــا قبــل عــدَّ ة
ـى هتــك حرمــة األحــكام اإلهل َّیــة ،لیســت توبــة نابعة عن
حلظــات ،بــل كان مصــ ّـر ًا عـ ٰ

ـى ارتــكاب املعــايص ،بــل هــي نابعــة مــن االضطــرار واخلــوف مــن العــذاب
نــدم عـ ٰ
اإلهلــي وللفــرار مــن اجلــزاء الــذي ینتظــره جــراء ارتــكاب الذنــوب.

أن القــرآن الكریــم ُیصــ ِّـرح بـ َّ
ومــن أجــل ذلــك ،نجــد َّ
ـأن أمثــال هــؤالء لــو منحوا

فرصــة للتوبــة لعــادوا إ ٰىل مــا هنــوا عنــه ،وكـ َّـرروا نفــس الســرة التــي كانــوا علیهــا،

قــال تعــا ٰىل:
ُ
َْ
َ َ ُّ َ ُ
fول ْو ُردوا لعادوا ل ِما ن ُهوا عن ُه( Yاألنعام.)28 :
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أن ال تنــايف بــن إطــاق اآلیــات التــي یظهــر منهــا َّ
وهبــذا یظهــر لنــا ْ
أن بــاب التوبة

ـأي قیــد أو رشط ،وبــن
والرجــوع إ ٰىل اهلل الــرؤوف ،مفتــوح للجمیــع ولیــس مق َّیــد ًا بـ ِّ

اآلیــات التــي تعتــر التوبــة مشـــروطة بــأن تكــون صــادرة قبــل ظهــور عالمــات
املــوت أو العــذاب ،وذلــك َّ
ألن الطائفــة األُو ٰىل مــن اآلیــات ناظــرة إ ٰىل التوبــة واإلنابــة
فــا حیتمــل يف ح ِّقــه تعــا ٰىل أن یرفــض احتضاهنــم واســتقباهلم بــدون رشط أو قیــد،
وأ َّمــا الطائفــة الثانیــة مــن اآلیــات فهــي يف صــدد بیــان مصادیــق التوبــة احلقیق َّیــة ،ال
التوبــة الصــادرة عــن خــوف واضطــرار ووحشــة مــن العــذاب اإلهلــي ،وللفــرار عــن

نصرت اهلل آيتي

احلقیق َّیــةَّ ،
ـى أفعاهلــم السـ ِّیئة،
وأن اهلل تعــا ٰىل أرحــم وأرفــق بالنادمــن ندمـ ًا حقیقیـ ًا عـ ٰ

اجلــزاء والعقــاب.

وخالصــة الــكالم هــي أ َّنــه ،واســتناد ًا إ ٰىل آیــات القــرآن الكریــم وروایــات أهــل

ـكل يف بــاب قبــول التوبــة ور ّدهــا هــي َّ
البیــت  ،Kفـ َّ
ـإن الضابطــة واألصــل الـ ّ
أن
بــأي قیــد أو رشط َّإل عــدم ظهــور
التوبــة احلقیق َّیــة لیســت مق َّیــدة أو مشـــروطة
ِّ

عالمــات العــذاب أو املــوت ،فـ َّ
ـإن مثــل هــذه التوبــة لیســت توبــة حقیق َّیــة ،وبــاب
ٍ
ٍ
التوبــة مفتــوح للجمیــع ويف ِّ
وزمــان.
مــكان
كل
وبعــد اتِّضــاح الضابطــة الك ّلیــة لقبــول التوبــة ،نحــاول اســتطالع الروایــات

املعاجلــة هلــذا املوضــوع.

َّ
إن بعــض الروایــات التــي رســمت إطــار عصـــر العصــور ،تتوافــق مــع هــذه

الضابطــة الك ّلیــة.

ـی يف ظاهرهــا مــع هــذه الضابطــة
ـم آخــر مــن الروایــات واألحادیــث تتنافـ ٰ
وقسـ ٌ

الك ّلیــة.

وعلیــه ،توجــد رؤیتــان ،طبقـ ًا لظواهــر الروایــات ،يف خصــوص مســألة التوبــة يف

عــر الظهــور.

الرؤية األوىل :قبول اإلمام املهدي  Qالتوبة:
أن اإلمــام املهــدي  Qســیقبل توبــة التائبــنَّ ،
ـری َّ
وأن ســرته مــع
النظر َّیــة األُو ٰىل تـ ٰ

املنحرفــن ،هــي ســرة االنفتــاح علیهــم واحتضاهنم.
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فقســم مــن الروایــات ُیصــ ِّـرح باتِّســاع رقعــة التوبــة يف عصـــر الظهــور ،ویشــر

اإلمام المهدي Q

ـى معاصیهــم ،فهــذه الروایــات تنفــي
إ ٰىل قبــول اإلمــام املهــدي  Qتوبــة النادمــن عـ ٰ

وقبول التوبة

فرض َّیــة انســداد بــاب التوبــة بـ ِّ
ـكل وضــوح ،ویمكننــا يف هــذا الصــدد اإلشــارة إ ٰىل
الروایــة التــي ورد فیهــا َّ
أن عبــد احلمیــد الواســطي ســأل اإلمــام الباقــر  Qقائ ـاً:
ـى ا َّلـ ِ
ـون: َمــا َع َل ْينَــا َأ ْن َن ُكـ َ
ـؤ َل ِء ا ُمل ْر ِج َئـ َة َي ُقو ُلـ َ
َ ...أ ْص َل َحـ َ
ـذي ن َْح ُن
ـك اهللُ إِ َن َهـ ُ
ـون َعـ َ ٰ
ـال« :يــا َعبــدَ احل ِميـ ِ
ِ
ـى إِ َذا َجــا َء َمــا َت ُقو ُلـ َ
ـد،
ـوا ًءَ ،ف َقـ َ َ ْ
ـم َسـ َ
َ
ـون ُكنَّــا ن َْحـ ُن َو َأ ْن ُتـ ْ
َع َل ْيــه َح َّتـ ٰ
ِ
ِ
س نِ َفاقـ ًا َفـ َ
ـم اهللُ إِ َّل بِ َأن ِْفــه...»(.)8
ـاب َتـ َ
َصدَ ُقــوا َمـ ْن َتـ َ
ـا ُي ْرغـ ُ
ـاب اهللُ َع َل ْيــهَ ،و َمـ ْن َأ َ َّ
ويف حدیــث آخــر ،رواه النعــاين بثالثــة أســانید خمتلفــة ،أحدهــا معتــر ،عــن بشــر

الن ّبــال ،عــن اإلمــام الباقــر  ،Qقــال:
ــذ ِه ا ُملر ِج َئ ِ
ــح ه ِ
ــة إِ َ ٰل َمــ ْن َي ْل َج ُئ َ
ــم
ــون َغــد ًا إِ َذا َقــا َم َق ِائ ُمنَــا؟»ُ ،ق ْل ُ
«َ ...و ْي َ  َ
ــت :إِ َّنُ ْ
ْ
ـوا ٌءَ ،ف َقـ َ
ـو َقــدْ ك َ
َي ُقو ُلـ َ
َان َذلِـ َ
ـاب اهللُ
ـاب َتـ َ
ـالَ « :مـ ْن َتـ َ
ـم ِف ا ْل َعــدْ ِل َسـ َ
ـونَ :لـ ْ
ـك ُكنَّــا َو َأ ْن ُتـ ْ
ـه ،وم ـن َأس نِ َفاق ـ ًا َفـ َ ِ
ِ
ـره.)9(»...
ـا ُي ْبعــدُ اهللُ َغـ ْ َ
َع َل ْيـ َ َ ْ َ َّ
ویمكننا استفادة عدَّ ة ُأمور من خالل هذه الروایات ،وهي:
ـص بفكـ ٍ
َّ - 1
ـر أو فئــة مذهب َّیــة مع َّینــة ،بــل هــي
إن عدالــة اإلمــام املهــدي  Qال ختتـ ُّ

عا َّمــة وشــاملة لـ ِّ
ـکل البرش َّیة.

َّ - 2
إن مــن مظاهــر عدالــة اإلمــام املهــدي  Qالعا َّمــة ،ســعة فضــاء التوبــة

للجمیــع ،بــا قیــد أو رشط.

ـى ذلــك ،فـ َّ
ـی لغــر الشــیعة
ـإن الفرصــة متاحــة يف عصـــر الظهــور ح َّتـ ٰ
وبنــا ًء عـ ٰ

عــى عــر الظهــور.
إلصــاح أوضاعهــم الســابقة ٰ
خــری مــن الروایــاتَّ ،
فــإن دعــوة اإلمــام املهــدي Q
وطبقــ ًا لظاهــر طائفــة ُأ
ٰ
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ـك يف َّ
ســتكون عا َّمــة .وال شـ َّ
أن نفــس الدعــوة تعنــي وجــود إمــكان للــر ِّد اإلجیــايب،

وتطمــن الطــرف املقابــل ،إذ لــوال وجــود احتــال القبــول لكانــت الدعــوة لغــو ًا بــا
طائــل.

ـی إ ٰىل الرؤیــة،
فالدعــوة العا َّمــة بــدون إمــكان إجابــة الدعــوة شــبیه بدعــوة األعمـ ٰ

ـی وغــر معقولــة.
ومثــل دعــوة الكســیح إ ٰىل الركــض واملــي ،فهــي بــا معنـ ٰ

أفــراد اإلنســان ،املســلم وغــر املســلمَّ ،
فــإن الزم ذلــك إمــكان اســتجابة هــؤالء
لدعــوة املهــدي  ،Qوتوفــر الفرصــة واألرض َّیــة املناســبة لالســتجابة مــن ِق َبلهــم،
وهــذا مســاوق لفتــح بــاب التوبــة هلــم .والروایــات الــواردة يف هــذا الســیاق كثــرة،

نصرت اهلل آيتي

ـى هــذا األســاس ،فـ َّ
ـری شــمول الدعــوة لعمــوم
ـإن الروایــات إذا كانــت تـ ٰ
وعـ ٰ

منهــا:

 - 1قال اإلمام الصادق  Qيف وصف جیش اإلمام املهدي :Q
ــل)َ ،وإِ َ ٰل ْ ِ
ــز َو َج َّ
ال ْس َ
ــا ِم،
ــل ِد ٍ
ــى َأ ْه ِ
ُــون َع َ ٰ
«َ ...ل َي ْأت َ
ــم إِ َ ٰل اهللِ ( َع َّ
يــن إِ َّل َد َع ْو ُه ْ
ٍ
ـتَ .فمـن َأجـ ِ
ـد ،وو َليتِنَــا َأهـ َـل ا ْلبيـ ِ
ِ ِ
َو ْ ِ
ـم َو َد َخـ َـل ِف
ْ
َ ْ َ َ
َْ
ال ْقـ َـر ِار بِ ُم َح َّمــدَ ،والت َّْوحيـ َ َ َ
ـاب من ُْهـ ْ
ِْ
ال ْسـ َ
ـا ِم ت ََر ُكــوه.)10(»...
 - 2عن اإلمام الكاظم  ،Qقال:

ـارى والصابئـن والزنادقــة وأهــل الــر َّدة والك ّفــار يف
ج باليهــود والنصـ ٰ 
« ...إذا خــر 

رشق األرض وغرهبــا ،فعــرض عليهــم اإلســام ،فمــن أســلم طوعـ ًا أمــره بالصــاة

والزكاة.)11(»...

ومضافـ ًا إ ٰىل هــذه الروایــات ،فـ َّ
ـإن َّأول خطبــة خیطبهــا اإلمــام املهــدي  ،Qوهــي

يف املســجد احلــرام بم ّكــة ،یظهــر لنــا عنصـــر الدعــوة الشــاملة جل ّی ـ ًا .وقــد وردت

األئمــة  ،Kمنهــا:
مضامــن هــذه اخلطبــة يف عــدَّ ة أحادیــث عــن َّ

 - 3عــن اإلمــام الباقــر  ،Qيف روایــة معتــرة يف اخلطبــة التــي خيطبهــا اإلمــام

املهــدي  Qعنــد ظهــوره:
هللَ َف َمـ ْن َأ َجا َبنَــا ِمـ َن النَّـ ِ
ـاسَ ،...ف َأن ُْشــدُ اهللَ َمـ ْن
ـاس، إِ َّنــا ن َْس َتن ِْصــ ُـر ا 
«َ ...يــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ِ
ـغ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ـبَ ،و َأ ْسـ َ
ـو َم َلــ َّـا َب َّلـ َ
ـق اهللِ ...إِ َّل
ـأ ُلك ُْم بِ َحـ ِّ
ـم ا ْل َغائـ َ
َســم َع ك ََلمــي ا ْل َيـ ْ
الشــاهدُ منْ ُكـ ُ
َأ َعنْت ُُمو َنــا َو َمنَ ْعت ُُمو َنــا ِم َّـ ْن َي ْظ ِل ُمنَــا.)12(»...
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وقبول التوبة

خری عن اإلمام الباقر  Qأیض ًاَّ ،
أن املهدي  Qیقول يف خطبته:
ويف روایة ُأ ٰ
ِ
ِ
ُل ُم ْس ِل ٍم»(.)13
ْص اهللَ ا ْل َي ْو َم َوك َّ 
«إ َّل َأنَّا ن َْس َتن ُ
 - 4وعن اإلمام الصادق  Qيف هذا املضامر:
ِ
ِ
َّــاس إِ َ ٰل
ــم ُه) لِ ْل َق ِائــ ِم ِ 
«إِ َذا َأ ِذ َن اهللُ ( َع َّ
ْــر َفدَ َعــا الن َ
ــروجِ َصعــدَ ا ْلن َ َ
اس ُ
ــز ْ
ف اخلُ ُ

َن ْف ِســه»(.)14

حق املهدي :Q
 - 5وعن اإلمام الباقر  Qيف ِّ
َاب اهللِ َو ُسن َِّة نَبِ ِّيه»(.)15
ل ِكت ِ 
َّاس إِ َ ٰ
« َف َيدْ ُعو الن َ

ـری تشــر إ ٰىل دعــوة اإلمــام املهــدي  Qالعا َّمــة ،ال
وهنــاك روایــات عدیــدة ُأخـ ٰ
ـى طــول مســرته وحركتــه
فقــط يف خطبتــه األُو ٰىل يف املســجد احلــرام ،بــل وح َّتـ ٰ
ـی عـ ٰ

ـروي عــن اإلمــام الباقــر :Q
ـى ذلــك ،خــذ هــذا اخلــر املـ ّ
املباركــة .وكنمــوذج عـ ٰ

ـي بــن أيب
ـم ينطلــق يدعــو النــاس إ ٰىل كتــاب اهلل ُ
« ...ثـ ّ
وس ـنَّة نب ِّيــه والواليــة لعـ ِّ

طالــب»(.)16

ـری عــن اإلمــام الصــادق  ،Qیصــف اهتــام اإلمــام املهــدي
 - 6ويف روایــة ُأخـ ٰ

 Qبالدعــوة ،بقولــه:

ن معجــزات األنبيــاء واألوصيــاء َّإل و ُي ِ
ظهــر اهلل تبــارك وتعا ٰىل
«مــا مـن معجــزة مـ 
ـى األعــداء»(.)17
مثلهــا يف يــد قائمنــا إلمتــام َّ
احلجــة عـ ٰ

وال بدَّ  ،لتوضیح الروایات أعاله ،من بیان عدَّ ة نكات:
صح فیهــا بالدعــوة العا َّمــة مــن ِق َبــل
 - 1فیــا عــدا الروایــات األُو ٰىل ،والتــي ُ ِّ

اإلمــام املهــدي  Qلـ ِّ
ـكل النــاس ،فـ َّ
املدعویــن
ـر فیهــا عــن
ّ
ـإن الروایــات األخــرة ُعـ ِّ
بمفــردات مثــل (النــاس) ،وهــي أیضـ ًا تـ ُّ
ـى عموم َّیــة الدعــوة املهدو َّیــة بوضوح.
ـدل عـ ٰ
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أن خطــاب اإلمــام املهــدي  Qعــا ٌّم لـ ِّ
فــإذا مــا اعتربنــا َّ
ـكل البشـــر َّیة ،یثبــت بذلك
مطلوبنــا ،وهــو عــدم انســداد بــاب التوبــة عــى أحـ ٍ
ـد.
ٰ

وكذلــك إذا قلنــا َّ
بــأن املخاطبــن بذلــك اخلطــاب هــم احلــارضون يف املســجد

فعــى ّ
بعــض مطلوبنــا
احلــرام ،وهــم املشــافهون بــه مبــارشةً،
أقــل التقادیــر یثبــت ُ
ٰ

فقــط ،فمــن الطبیعــي أن یكــون بــن احلضــور يف ذلــك الزمــان  -كــا يف ســائر
األزمنــة  ،-عمــوم املســلمنی مــن ذوي العقائــد واألفــكار واآلراء املختلفــة مــن ســائر

موجه ـ ًا هلــم أیض ـ ًا.
املذاهــب اإلســام َّیة ،فیكــون خطــاب اإلمــام املهــدي َّ Q
َّ - 2
ـم يف األمــر ،والــذي ُیثبِــت مطلوبنــا ،هــو أصــل وجــود الدعــوة العا َّمــة
إن املهـ َّ
مــن ِق َبــل اإلمــام املهــدي  ،Qوإن كانــت بعــض الروایــات (كالروایــة الســابعة)

نصرت اهلل آيتي

أیضـ ًا ،إذ ال ُیتصـ َّـور انحصــار احلارضیــن يف املســجد احلــرام بشــیعة أهــل البیــتK.

عــى طــول حرکتــه العامل َّیــة وعــدم انحصــار
تشــر إ ٰىل دعــوة اإلمــام املهــدي Q
ٰ
ِ
بــأول الظهــور ،ممَّــا ُّ
عــى َّ
أن فرصــة
یــدل بوضــوح
الدعــوة العا َّمــة مــن ق َبلــه َّ Q
ٰ
التوبــة والرجــوع إ ٰىل مســر الســعادة حتــت رایتــه ،حمفــوظ لیــس فقــط يف َّأول وبدایــة
ـری يف زمــان الظهــور.
الظهــور ،وإ َّنــا هــو حمفــوظ أیض ـ ًا يف مقاطــع ُأخـ ٰ
ـى هــذا ،ال یمكــن اعتبــار بدایــة الظهــور هنایــة للفــرص وانســداد بــاب التوبــة
وعـ ٰ

عــن اجلمیع.

ـى إظهــار اإلمــام املهــدي Q
 - 3ومــن خــال الروایــات األخــرة ،والدا َّلــة عـ ٰ

بعــض املعجــزات لدعــم دعوتــه وهدایتــه النــاس ،یمكننــا اســتفادة عــدم انتهــاء
الفرصــة وانســداد بــاب التوبــة يف زمــن املعجــزات ،فـ َّ
ـإن إظهارهــا إ َّنــا هــو إلقنــاع
ُأولئــك الذیــن أداروا أظهرهــم لفطرهتــم النق َّیــة ولعقوهلــم الســلیمة ،مــن أجــل

احلجــة وســلب العــذر مــن
إرجاعهــم إ ٰىل رصاط الســعادة ،وكذلــك هــو إللقــاء َّ
عــى العنــاد واللجاجــة ،عنــد اهلل
وأرصوا
عــى الفضیلــة
متــردوا
ُأولئــك الذیــن َّ
ٰ
ّ
ٰ
ســبحانه وتعــا ٰىل.

تضمنــت بصـــراحة دعــوة عا َّمــة أفــراد اإلنســان
هــذا مضافـ ًا إ ٰىل الروایــات التــي َّ
مــن ِق َبــل اإلمــام املهــدي  Qيف خطاباتــه ،فـ َّ
تضمــن ذكــر
ـإن عــدد ًا مــن األحادیــث َّ
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خاصــن بعینهــم يف خطــب اإلمــام  ،Qيف حــن َّ
أن هــؤالء
أســاء أفــراد أو مجاعــات ّ
األفــراد أو اجلامعــات املع َّینــن مشــمولون بانســداد بــاب التوبــة علیهــم يف روایــات
الفرض َّیــة الثانیــة ،أعنــي فرض َّیــة انســداد بــاب التوبــة مطلقـ ًا .وهــؤالء األفــراد هــم:
 - 1النواصب:

وقبول التوبة

ففي الروایة املعتربة املرو َّیة عن اإلمام الباقر  ،Qقال:
ـه بِح ِقي َقـ ٍ
ِ ِ
ـى ك ُِّل ن ِ
ض ِْ
َاصـ ٍ
ـة َوإِ َّل
ـم َعـ َـر َ 
«إِ َذا َقــا َم ا ْل َق ِائـ ُ
ـبَ ،فــإِ ْن َد َخـ َـل فيـ َ
اليـ َـا َن َعـ َ ٰ
ـؤ ِّد َي ِْ
ـو َم َأ ْهـ ُـل ِّ
الذ َّمــة»(.)18
ض َب ُعنُ َق ـ ُهَ ،أ ْو ُيـ َ
ال ْز َي ـ َة َكـ َـا ُي َؤ ِّد َهيــا ا ْل َيـ ْ
َ َ
 - 2السفیاين:

ویقول  Qيف هذا اخلصوص:

وســنَّة
ّ
«ثــم يقــول ألصحابــه :ســروا إ ٰىل هــذه الطاغيــة ،فيدعــوه إ ٰىل كتــاب اهلل ُ

نب ِّيــه»(.)19

ويف حدیث آخر عن اإلمام الباقر :Q
ـة يتَجــرد بِ َخي ِلـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
«إِ َذا َب َلـ َ
ـه
ان َأ َن ا ْل َق ِائـ َ
الس ـ ْف َي ِ َ
ـم َقــدْ ت ََو َّج ـ َه إِ َل ْيــه م ـ ْن نَاح َيــة ا ْلكُو َفـ َ َ َّ ُ ْ
ـغ ُّ
حتَّــى ي ْل َقــى ا ْل َق ِائــمَ ،في ْخــرج َفي ُقو ُلــك َأ ْخ ِرجــوا إِ َل ابــن َعمــيَ ،في ْخــرج َع َلي ِ
ــه
َ ُ ُ ْ
ُ
َ َ ُ ُ َ
َ ٰ َ
َّ ْ َ ِّ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َف ُي َب ِاي ُعــه»(.)20
ــم َف َيجــي ُء ُّ
انَ ،ف ُي َك ِّل ُمــ ُه ا ْل َقائ ُ
ُّ
الســ ْف َي ُّ
الســ ْف َي ُّ

وعن اإلمام الصادق  ،Qأیض ًا:
ــه ِمــن ا ْلكُو َف ِ
خــرج إِ َلي ِ
ِ
َّــى َي ْ
ــة َج ْي ُ 
ــش
ت الن ََّج َ
َ
ــفَ ،ف َي ْ ُ ُ ْ
ــأ ِ َ
« َي ْقــدَ ُم ا ْل َقائ ُ
ــم َحت ٰ
ـك يــوم ْالَربِعـ ِ
ـاءَ ،فيدْ ُعوهم وين ِ
ِ
ِ
َاشــدُ ُه ْم
ُ ْ َُ
َ
ـاس َم َعـ ُهَ ،و َذلـ َ َ ْ ُ ْ َ
ان َو َأ ْص َحا ُبـ ُه َوالنَّـ ُ
ُّ
السـ ْف َي ِّ
َح َّقــه»(.)21
فــإذا كان اإلمــام املهــدي  ،Qیدعــو الســفیاين وهــو ألــدُّ أعــداء اإلمــام ،Q
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ـی جبهــة منحرفــة ضا ّلــة تقــف ضــدّ حركــة اإلمــام املهــدي ،Q
والــذي یقــود أعتـ ٰ
فكیــف یمكننــا إذن قبــول انســداد بــاب التوبــة والرجــوع إ ٰىل طریــق الســعادة بوجــه

ـق نتیجــة
مالیــن البشـــر ،الذیــن عــاد ًة مــا تكــون ضاللتهــم وانحرافهــم عــن احلـ ِّ

تصــور عــدم
ــدی؟! وكیــف ُی
موانــع ال اختیار َّیــة أبعدهتــم عــن جــا َّدة
ِّ
َّ
احلــق واهل ُ ٰ
ـى التوبــة واإلنابــة؟!
بأنفســهم عـ ٰ
ـری تعنــون بشــكل أوضــح وأكثــر شــفاف َّیة مســألة
وهنــاك روایــة صحیحــة ُأخـ ٰ

دعــوة اإلمــام املهــدي  Qالبشـــر َّیة قاطبــة إ ٰىل احلقیقــة ،وعنایــة اإلمــام املهــدي Q
املهمــة،
ُبــن اشــتیاق وإرصار اإلمــام  Qلتحقیــق هــذه َّ
هبدایتهــم وإرشــادهم ،وت ِّ
َّ
وأن رســالة اإلمــام  Qلیســت إفنــاء وقتــل اخلاطئــن ،بــل هــي رســالة إصالح َّیــة،

نصرت اهلل آيتي

دعــوة اإلمــام املهــدي  Qهــؤالء ،فضـ ً
ا عــن عــدم قبــول توبتهــم إذا مــا أقدمــوا هم

وبنــاء دنیـ ًا ملؤهــا الروحان َّیــات والفضائــل ،عــن طریــق اإلرشــاد واهلدایــة ،وإتاحــة
الفرصــة للقابلیــات والكفــاءات املعنویــة كــي تتفتَّــق وت ِ
ُثمــر الســعادة لإلنســان َّیة.
َّ

ففــي حدیــث عــن اإلمــام الباقــر  ،Qيف تفســر قولــه تعــا ٰىل:
َ
َ ْ َ
ُ
َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
ْ
َ
شــاء َو َر ْ َ
ص ُ
ُ
ــي وسِــعت ك
ش ٍء ف َســأك ُت ُبها
ح
أ
ــن
م
ه
ــ
ب
يــب
ِ
ــذاب أ ِ
ِ
fع ِ
ِ
َ
َّ َ َّ
َ
ْ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
ـن ُهـ ْ
ـون الـ َّ
ـزاكةَ َو َّالِيـ َ
ـن يَتب ِ ُعــون
ـم بِآيات ِنــا يُؤم ُِنــون  156الِيـ
ل ِلِيــن يتقــون ويؤتـ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ ُ َ
ً
ـي ْالُ ّ
م الِي َي ُدونَـ ُ
ـوراة ِ َوالنيــل يَأ ُم ُر ُهـ ْ
ـه َمك ُتوبــا عِنْ َد ُهـ ْ
اتلـ ْ
ـم ف َّ
ـول انلَّ
َّ
َّ
ـم
ـ
الرسـ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُّ
َُ َ ُّ َ ْ ُ َ َ
ََْ ُ
ـم َّ
ـم َعــن ال ُمنْكــر َو ُ
هاهـ ْ
الط ّ
حــل ل ُهـ ُ
بال ْ َم ْعـ ُ
البائِث
ـرم علي ِهــم
ـ
ح
ي
و
ـات
ـ
ب
ي
ي
ن
ي
و
وف
ـر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ـم َوالغــال الــي اكنـ ْ
ـن َ
ََ ُ ُ ْ
ـت َعليْهـ ْ
ص ُهـ ْ
ـز ُروهُ
آم ُنــوا بـهِ َو َعـ َّ
ـم فالِيـ َ
ـم إ ْ َ
ويضــع عنهـ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ
ـزل معــه أولئِــك هــم المفل ِحــون ( Yاألعــراف:
ونصـــروه واتبعــوا انلــور الِي أنـ ِ
 156و.)157
قال :Q
ْ
ْ
َ ُ َ ُ َ ُْ ً َْ ُ ْ
ـوراة ِ َوالنيــل Yيعنِــي النَّبِــي  Nوا ْلـ ِ
اتلـ ْ
ـم ف َّ
ص
«fيدونــه مكتوبــا عِندهـ ِ
َ َ
ِ ِ ِ َْ
ِ
َّ
ـو َّ
ْ
ْ
ُْ ْ َ
ََْ ُ ْ َ
َ ُُُ ْ
ِ
ـم بال َم ْعـ ُ
ـر ِ ِ
ـرَ Yوا ُملنْ َكـ ُـر َم ـ ْن
ـمf ،يأمرهـ ِ
َوا ْل َقائـ َ
ـن المنكـ ِ
وفY إ َذا َقــا َمf ،وينهاهــم عـ ِ
َ ُ ُّ
ـم َّ
ـذ ا ْل ِع ْل ـ ِم ِم ـن َأه ِلـ ِ
ـل ل َ ُهـ ُ
َأ ْن َكـ َـر َف ْضـ َـل ْ ِ
َ Yأ ْخـ َ
حـ
ـه،
ـات 
الط ّيِبـ ِ
ال َمــا ِم َو َج َحــدَ ُهf ،وي ِ
ْ ْ
َ
ــم ْ َ
ــع َعنْ ُه ْ
ــثY واخلب ِ
fو َي َض ُ
ــفَ ،
ــر ُم َعلَيْه ُ
َُ َ ّ
َ
ُ
ــم
ق
ــث
ائ
بائ
ال
ــو ُل َمــ ْن َخا َل َ
ْ
َ ََ
ِ
ِ
fويح ِ
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َ َْْ َ
ْ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َف ْضـ َـل ْ ِ
ـي ُّ
ال َمــا ِمf ،والغالل
الذ ُنـ ُ
ـوب ا َّلتــي كَا ُنــوا ف َيهــا َق ْبـ َـل َم ْع ِر َفت ِهـ ْ
إِصهــمY َوهـ َ
َّالــي اكنَـ ْ
ـت َعلَيْهـ ْ
ـون ِمــا َل يكُو ُنــوا ُأ ِمــروا بِـ ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ـم
ـه ِمـ ْن ت َْر ِك
ـ
ل
و
ق
ي
ـوا
ـ
ن
َا
ك
ـا
ـ
م
ل
ـا
ـ
غ
ال
و

Y
ُ
َّ
َ
َ
َ
ِ
ُ
َ
ِ
ْ
ـع َعن ُْهـ ْ ِ
ـمَ ،و ْ ِ
ال َمــا ِمَ ،ف َلـ َّـا َع َر ُفــوا َف ْضـ َـل ْ ِ
ـل ْ ِ
َف ْضـ ِ
ص َّ
ـب،
الذ ْنـ ُ
ال َمــا ِم َو َضـ َ
ص ُهـ ْ
ال ْ ُ
ـم إ ْ َ
َّ
ـن َ
آم ُنــوا ب ـهِ  ِ
ـز ُروهُ
fو َعـ َّ
المــا ِم َ
ـالf :فَالِيـ َ
ِ
ـم ن ََس ـ َب ُه ْم َف َقـ َ
ِ
َ Yي ْعنــي بِ ْ ِ َ
ـارُ ،ثـ َّ
ـي ْال َصـ ُ
َوهـ َ
ُّ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
ـروهُ َو َّات َب ُ
َونَ َصــ ُ
()22
ـ
ن
أ
ِي
ال
ـور
ـ
انل
ـوا
ـ
ع
ـزل معــه أولئِــك هــم المفل ِحــون. »Y
ِ
فطبقــ ًا ملضمــون هــذه الروایــة الشـــریفة وقــول اإلمــام الباقــر َّ ،Q
فــإن األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،وفتــح أبــواب العلــم واملعرفــة احل َّقــة والتعریــف
بالط ِّیبــات وحل َّیتهــا ،والتعریــف باخلبائــث وحتریمهــا ،وحـ ِّ
ـث الذنــوب التــي كانــوا

یقرتفوهنــا قبــل معرفتهــم باإلمــام املهــدي  ،Qوفكِّهــم مــن أرس األغــال والقیــود
الفكر َّیــة ،هــي مــن التحــف املهدو َّیــة التــي ســیناهلا املســیح ّیون والیهــود يف زمــان

الظهــور.

فهــذه الروایــة الصحیحــة الســند ،تفتــح بــاب التوبــة ألهــل الكتــاب ،وتعتــر

َّ
أن رســالة اإلمــام املهــدي  Qلیســت رســالة قمــع وقلــع ،وإ َّنــا هــي رســالة تربیــة
وهتذیــب وإصــاح وتعلیــم ،التعلیــم الــذي ال یتحــدَّ د بحــدود الدعــوة إ ٰىل الفضائــل
واإلنــذار مــن الرذائــل ،بــل ویتعــدّ اه إ ٰىل إجیــاد األرض َّیــة املناســبة للرشــد والتزكیــة
ـری.
مــن جهــة ،وإ ٰىل رفــع موانــع التكامــل مــن جهــة ُأخـ ٰ
فاإلمــام املهــدي  Qمضافـ ًا إ ٰىل ما تقــدَّ م ،یقــوم بوضع البلســم للجــروح الروح َّیة،

ـی األزهــار التــي هــي يف حالــة ذبول
ویتعامــل مــع النــاس تعامــل البســتاين الــذي یرعـ ٰ

ویـ ِّـرر العقــول واألذهــان مــن أرس احلــرة والضیــاع
إثــر عوامــل البیئــة املضطربــةُ ،
والتیــه وأغــال العقائــد الفاســدة والعــادات والرســوم السـ ِّیئة.

146

ـإن َّ
وبشــهادة اآلیــات القرآن َّیــة الشـــریفة وحدیــث اإلمــام الباقــر  ،Qفـ َّ
كل ذلــك

اخلاصــة،
مــروط بإطاعــة ذلــك القائــد امللهــم واإلمــام اهلــام  ،Qوبالرمحــة اإلهل َّیــة
َّ

ـى الفــاح
كــا ســیحصل أهــل الكتــاب ،وحتــت ظـ ِّـل رایــة اإلمــام الــرؤوف  ،Qعـ ٰ
احلقیقــي بربكــة اإلیــان باإلمــام املهــدي  Qونرصتــه واتِّبــاع النــور الــذي معــه.

التــي تعتــر َّ
عــى بــاب التوبــة
أن ظهــور اإلمــام  Qهــو بدایــة وضــع األقفــال
ٰ
واإلصــاح.

نصرت اهلل آيتي

ح ّق ـ ًا مــا أكــر التفــاوت بــن هــذه الرؤیــة املنفتحــة الش ـ ّفافة ،مــع تلــك الرؤیــة

أن هنــاك طائفــة مــن الروایــات تـ ُّ
كــا َّ
ـى بطــان الفكــر القائــل
ـدل بوضــوح عـ ٰ

بانســداد بــاب التوبــة زمــن ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qوهــي األحادیــث التــي
تتضمــن إثــار جهــود اإلمــام املهــدي  Qاإلصالح َّیــة هبدایــة وإقبــال أتبــاع األدیــان
َّ
واملذاهــب املنحرفــة إ ٰىل اإلســام األصیــل واعتناقهــم لــه.

ففي الروایة املعتربة عن اإلمام الباقر  ،Qيف تفسری قوله تعا ٰىل:
َ
ْ
َّ
َ
ْ َ ُ َ َّ َ ُ ْ
َ ُ
َ ْ َ َّ َّ َ ُ
ـي األَ ْر َض َب ْعـ َ
كـ ْ
كـ ُ
ـم
ـات لعل
ـد َم ْوت ِهــا قــد بينــا ل
ـم اليـ ِ
fاعلمــوا أن اهلل يـ ِ
َ ُ َ
ت ْعقِلــون ( Yاحلديــد.)17 :
قال :Q
«ي ِي َيها اهللُ ( َع َّز َو َج َّل) بِا ْل َق ِائ ِم َب ْعدَ َم ْو ِ َتا بِ َم ْو ِ َتا ُك ْف َر َأ ْه ِل َها َوا ْلكَافِ ُر َم ِّي ٌت»(.)23
ُْ

فبحســب تفســر اإلمــام الباقــر  ،Qفـ َّ
ـإن مــوت األرض إ َّنــا هــو بكفــر أهلهــا،

وبطبیعــة احلــال ،فـ َّ
ـإن إحیاءهــا إ َّنــا یكــون بإیــان أهلها بعــد كفرهــم ،وإحیــاء األرض

ـی اتِّ ــاذ التدابــر املؤ ّدیــة إ ٰىل إیــان الكافریــن.
ـى یــد اإلمــام املهــدي  ،Qهــو بمعنـ ٰ
عـ ٰ

عــى دعــوة الكافریــن إ ٰىل قبــول
فهــذه الروایــة الشـــریفة ،مضافــ ًا إ ٰىل داللتهــا
ٰ

ـق الــذي یدعــو إلیــه اإلمــام َّ Q
وأن طریــق الســعادة ســالك أمــام الضا ّلــن
منهــج احلـ ِّ
والتائهــن يف وادي الضاللــة ،تكشــف بوضــوح عــن َّ
أن الكافریــن سیســتجیبون

لدعــوة اإلمــام املهــدي  ،Qوأ َّنــه أنفاســه املباركــة سـتُحیي هــؤالء األمــوات فكریـ ًا
وروح ّیــ ًا.
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وهذا املضمون ،مؤ َّید يف هذه الروایات الرشیفة:

اإلمام المهدي Q

عن أمری املؤمننی عيل  ،Qقال:
ِ
ِ
ض ا ْلبِ َ
ــا ِد َو ُط ُ
ــح إِ َّل
ــر ُ 
« َي ِديــ ُ
ــر إِ َّل آ َمــ َنَ ،و َل َطال ٌ
ــى كَاف ٌ
ولــاَ ،ل َي ْب َق ٰ
ن َلــ ُه َع ْ
َص َلــح»(.)24

وقبول التوبة

وعن اإلمام الباقر :Q

ـراين وال أحــد ممَّــن یعبــد غــر اهلل َّإل آمــن بــه وصدَّ قه
ـی هیـ ّ
«فــا یبقـ ٰ
ـودي وال نصــ ّ

ویکــون امل َّلــة واحــدة م َّلــة اإلســام»(.)25

ویقول  Qيف موضع آخر:
ـة يـ ِ
ِ ِ
ـل يــو ِم ا ْل ِقيامـ ِ
ِ
ـى َينْـ ِ
ـة إِ َ ٰل الدُّ ْن َيــاَ ،فـ َ
ـود ٍّي َو َل
ـز ُ 
يسـ ٰ 
ل َق ْبـ َ  َ ْ
ـا َي ْب َقـ ٰ
َ َ
«إِ َن ع َ
ـى َأ ْهـ ُـل م َّلـ َ ُ
ـه َقبـ َـل موتِـ ِ
ِ
ـف ا َملهـ ِ
ِ
ـه َو ُي َصـ ِّ
ـدي»(.)26
ان إِ َّل آ َمـ َن بِـ ْ َ ْ
ـي َخ ْلـ َ ْ
ن َْصــ َـر ٍّ
وقال  Qأیض ًا:
بمحمد»(.)27
أقر
«يكون أن ال ٰ
ّ
يبقى أحد َّإل َّ

فاملضمــون املشــرك ملجمــوع الروایــات املذكــورة ،والــذي یتناغــم منســج ًام مــع

الضابطــة الك ّلیــة للتوبــة يف القــرآن الكریــم ،هــو َّ
أن أرض َّیــة التوبــة وتغیــر الســلوك

املنحــرف لـ ِّ
ـكل الضا ّلــن واملنحرفــن ســتكون مه َّیــأة ومعــدَّ ة يف عصـــر ظهــور اإلمــام
ـیبقی مفتوحـ ًا وســالك ًا لـ ِّ
املهــدي َّ ،Q
ـكل أفــراد البرش َّیــة مجیع ًا.
وأن طریــق الســعادة سـ ٰ
الرؤية الثانية :عدم استتابة اإلمام املهدي  Qللمنحرفني:

وقبــل أن نطــرح مســتندات الرؤیــة القائلــة بانســداد بــاب التوبــة يف زمــن ظهــور

اإلمــام املهــدي  Qبنحــو التفصیــل ،ال بــدَّ مــن بیــان قض َّیــة ال خیلــو ذكرهــا مــن
عــى َّ
فائــدة ،وهــي َّ
أن اإلمــام املهــدي  Qال یســتتیب
أن بعــض األحادیــث د َّلــت ٰ

املجرمــن واملنحرفــن.
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وهــذه الطائفــة مــن الروایــات متتــاز بلحـ ٍ
ـن أكثــر لیونــة ومالئمــة مــن الروایــات

التــي یسـ ُّ
ـى انســداد بــاب التوبــة يف زمــن الظهــور.
ـتدل هبــا عـ ٰ

ومــن الواضــحَّ ،
أن هنــاك فرقـ ًا كبــر ًا بــن عــدم طلــب التوبــة واالســتتابة ،وبــن

عــدم قبــول التوبــة إذا صــدرت مــن الشــخص.

اإلمــام املهــدي  Qيف عصـــر الظهــور ،ســتتَّخذ أشــكاالً وألوانـ ًا متعــدِّ دة ،فقســم مــن

ـیتطوعون بالنــدم ویطلبــون العفــو مــن
ـى أفعاهلــم الطاحلــة ،وسـ َّ
هــؤالء ســیندمون عـ ٰ
اإلمــام ،Q.والبعــض اآلخــر منهــم ،والذیــن مل یصلــوا إ ٰىل الرشــد والوعــي الــذي
وصلــت إلیــه املجموعــة األُو ٰىل ،فلــن یبــادروا إ ٰىل التوبــة وإعــان ندمهــم .ومــن هنــا

نصرت اهلل آيتي

َّ
عــى منهــج
فــإن ر َّدة فعــل املنحرفــن
وتوضیحــه هــو ،أنَّــه وبطبیعــة احلــال
ٰ

فإنــم ســیحتاجون إ ٰىل اســتتابة اإلمــام  Qهلــم ودعوهتــم إ ٰىل الرجــوع عــن طریــق
َّ

شــك َّ
َّ
أن جــزء ًا مــن هــؤالء ســیتوبون
احلــق والســعادة ،وال
الضــال إ ٰىل جــا َّدة
ِّ
ویندمــون ،وخیطــون خطــوات يف وادي اإلنابــة واألوبــة.

وطبقـ ًا للروایــات املشــار إلیهــا ،فـ َّ
ـإن اإلمــام املهدي  Qلــن یدعــو هــؤالء إ ٰىل التوبة.

ولكـ َّن هــذه الروایــات غــر ناظــرة إ ٰىل مســألة قبــول التوبــة وعــدم قبوهلــا مــن الطائفــة
یتطوعــون للتوبــة بأنفســهم ،فهــي ســاكتة عــن ذلــك.
األُو ٰىل مــن املنحرفــن الذیــن َّ

وعلیــه ،فـ َّ
ـإن هــذه الروایــات لیســت نافیــة لقبــول التوبــة يف زمــن الظهــور بنحــو

اإلطــاق.

وكــا تقــدَّ م منّــا ،فـ َّ
ـإن الرؤیتــن املذكورتــن متفاوتتــان مــع بعضهــا ،ولكـ َّن عــدم

طلــب التوبــة مــن هــؤالء یعتــر درجــة متدنّیــة مــن عــدم قبــول التوبــة ،ولــذا كان
ٍ
بــيء مــن
مــن املناســب بدایــة دراســة ونقــد هــذه الرؤیــة النافیــة لقبــول التوبــة
التفصیــل.

والروایات الدا ّلة على هذا املطلب عدیدة ،منها:

ُ
وىل :ما ورد عن اإلمام الباقر  ،Qقال:
األ ٰ
ٍ ِ ٍ
ـد ،و ِك َتـ ٍ ِ ٍ
ـم بِ َأمـ ٍ ِ ٍ
ِ
ب َشـ ِ
ـى ا ْل َع َر ِ
ـديدٌ ،
ـر َجديـ َ
« َي ُقــو ُم ا ْل َقائـ ُ ْ
ـاب َجديــدَ ،و َق َضــاء َجديــدَ ،عـ َ ٰ
ِ
يب َأ َحــد ًاَ ،و َل ت َْأ ُخـ ُ
ـذ ُه ِف اهللِ َل ْو َمـ ُة َل ِئم»()28.
السـ ْي َ
َل ْيـ َ
فَ ،و َل َي ْسـتَت ُ
ـس َشـ ْـأ ُن ُه إِ َّل َّ
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اإلمام المهدي Q
وقبول التوبة

الثانیة :وعنه  Qأیض ًا:
ٍ ِ ٍ
ب َشـ ِ
ٍ ِ ٍ
ٍ ِ ٍ
ـى ا ْل َعـ َـر ِ
ـديدٌ ،
«َ ...ي ُقــو ُم بِ َأ ْمــر َجديــدَ ،و ُس ـنَّة َجديــدَ ةَ ،و َق َضــاء َجديــدَ ،عـ َ ٰ
ِ
ــس َش ْ
ــأ ُن ُه إِ َّل ا ْل َقت َ
يب َأ َحــد ًاَ ،و َل ت َْأ ُخ ُ
ــذ ُه ِف اهللِ َل ْو َمــ ُة َل ِئــ ٍم»(.)29
ْــلَ ،و َل َي ْســتَت ُ
َل ْي َ
الثالثة :أیض ًا عن الباقر  ،Qقال:
ـول اهللِ ســار ِف ُأمتِـ ِ
ـف النَّــاس ،وا ْل َق ِائـ ِ
ـر بِا ْل َق ْتـ ِ
«إِ َّن َر ُسـ َ
ـه بِا َمل ـ ِّن ،ك َ
ـل،
َان َيت ََأ َّلـ ُ
َ َ
َ َ
َّ
ُ
ـم َيسـ ُ
ِ
اك ُأ ِمــر ِف ا ْل ِك َتـ ِ ِ
ِ
ـر بِا ْل َق ْتـ ِ
بِـ َ
يب َأ َحــد ًاَ ،و ْيـ ٌـل َلِـ ْن
ـلَ ،و َل َي ْس ـتَت َ
ـذ َ َ
ـاب ا َّلــذي َم َع ـ ُهَ ،أ ْن َيسـ َ
ـاواه»(.)30
َنـ َ
ـی (عــدم قبــول التوبــة) كــا فهمــه البعــض،
وعبــارة (ال یســتتیب) لیســت بمعنـ ٰ

ـی (ال یدعوهــم إ ٰىل التوبــة) .جــاء يف كتــب الصحــاح ،ولســان العــرب،
بــل هــي بمعنـ ٰ
()31
ـی االســتتابة( :ســأله أن یتــوب) ،ويف تــاج العــروس:
والقامــوس املحیــط  ،يف معنـ ٰ

(اســتتابه :عــرض علیــه التوبــة)(.)32

وحممــد
حســان الــرازي ّ
حممــد بــن ّ
هــذا وقــد ورد يف ســند الروایــة األُو ٰىل والثانیــةّ ،

حســان الــرازي بضعفه
حممد بــن ّ
بــن عــي الكــويف ،وقــد صــ َّـرح النجــايش يف وصــف ّ
حيــث قــالُ ( :يعـ َـرف و ُين َكــر ،بــن بــن ،يــروي عــن الضعفــاء كثــر ًا)(.)33
كام َّ
حسان هذا(.)34
حممد بن ّ
أن ابن الغضائري ض َّعف ّ

حممــد بــن عــي الكــويف( :إ َّنــه ضعیــف جــدّ ًا ،وفاســد
وقــال النجــايش يف توصیــف ّ

العقیــدة ،وال ُیعتَمــد علیه يف شـــيء)(.)35

وقــال الشــیخ الطــويس ،نقــ ً
حممــد بــن عــي
ا عــن الفضــل بــن شــاذان  ،Gيف ّ

الوضاعــن)(.)36
الكــويف( :إنَّــه أشــهر ّ

هــذا مضافــ ًا إ ٰىل َّ
األول منهــا
أن اثنــن مــن رواة احلدیــث الثــاين غــر مو َّثقــنَّ ،
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یوســف بــن كلیــب ،حیــث مل یــرد اســمه يف الكتــب الرجال َّیــة ،فهــو مهمــل بحســب
املصطلــح احلدیثــي.

والثــاين منهــا احلســن بــن عــي بــن أيب محــزة ،والــذي عــدَّ ه النجــايش مــن رؤوس

الواقفــة ،واعتــره ضعیفــ ًا نقــ ً
فضــال( .)37كــا عــدَّ ه
ا عــن عــي بــن احلســن بــن ّ
مضافـ ًا إ ٰىل ضعــف أســانید الروایــات التــي ُیسـت ُّ
ـى عــدم االســتتابة ،فـ َّ
ـإن
َدل هبــا عـ ٰ

هــذه الروایــات معارضــة بروایــات وأحادیــث كثــرة ،وســیأيت بیــان هــذا التعــارض

عنــد مناقشــة الرؤیــة الثانیــة.

نصرت اهلل آيتي

الشــیخ الطــويس ّ
(كذاب ـ ًا ملعون ـ ًا) نق ـ ً
فضــال(.)38
ا عــن عــي بــن احلســن بــن ّ

عىل ذلكَّ ،
فإن الرؤیة املذكورة فاقدة للمستند املعترب ،وهي مردودة.
وبنا ًء ٰ

ـى انســداد بــاب التوبــة يف زمــن ظهــور اإلمــام املهــدي
أ َّمــا الروایــات الدا ّلــة عـ ٰ

ـى عــدم االســتتابة،
 ،Qوالتــي متتــاز بلحــن أشــدّ مــن طائفــة الروایــات الدا ّلــة عـ ٰ

هــي:

ُ
وىل :ما ورد عن اإلمام الصادق  Qيف تفسری قوله تعا ٰىل:
األ ٰ
ـض آيـ ِ
ـات َر ِّبـ َ
ـت ِم ـ ْن َق ْبـ ُـل َأ ْو
يامنــا َل ْ َت ُك ـ ْن آ َمنَـ ْ
ـو َم َيـ ْـأ ِت َب ْعـ ُ
ـك ال َينْ َفـ ُ
َ fيـ ْ
ـع َن ْفس ـ ًا إِ ُ
ِ
ـر ًا( Yاألنعــام.)158 :
ك ََس ـ َب ْت ِف إِيامنــا َخـ ْ
قال :Q
ِ ٍ
ِ
ـات هـ  ِ
ِ
ْ
ـم ْالَئ َّمـ ُةَ ،و ْال َيـ ُة ا ُملنْ َت َظـ َـر ُة ُهـ َ
ـمَ ،ف َي ْو َمئــذ َل َينْ َفـ ُ
ـو ا ْل َقائـ ُ
«ال َيـ ُ  ُ ُ
ـع َن ْفسـ ًا إ َيم ُنَــا َل ْ
ـه بِالسـي ِ
ـت ِمـن َقبـ ِ ِ ِ ِ
ـت بِ َمـ ْن َت َقدَّ َمـ ُه ِمـ ْن آ َب ِائـه»(.)39
فَ ،وإِ ْن آ َمنَـ ْ
َت ُكـ ْن آ َمنَـ ْ
ـل ق َيامـ َّ ْ
ْ ْ
الثانیة :عن اإلمام الصادق  Qيف تفسری اآلیة اآلنفة ،قال:
وج ا ْل َق ِائـ ِم ا ُملنْ َت َظـ ِ ِ
ـال َ « :Qيــا َأ َبــا َب ِصـ ٍ
ـم َقـ َ
ـى لِ ِشــي َع ِة
« َي ْعنِـي ُخـ ُـر َ 
ـرُ ،طو َبـ ٰ
ـر منَّــا»ُ ،ثـ َّ
ــه ،وا ُملطِ ِ
ِ ِ
َق ِائ ِمنَــا ا ُملنْتَظِ ِريــن لِ ُظه ِ ِ
ــن َلــ ُه ِف ُظ ُه ِ
ــور ِهُ ،أو َل ِئ َ
هلل
ــك َأ ْولِ َيــا ُء ا ِ
يع َ
ــوره ِف َغ ْي َبت َ
َ ُ
ِ
ي َز ُنــون»(.)40
ـو ٌ
ا َّلذي ـ َن َل َخـ ْ
ـم َ ْ
ـم َو َل ُهـ ْ
ف َع َل ْي ِهـ ْ
الثالثة :عن اإلمام الصادق  Qيف تفسری قوله تعا ٰىل:
َ ْ َ ُ َّ
ُُ ْ َ ُ ْ َُْ ُ َ
َ َ
ُ ْ َ ْ َْ ْ
ك َف ُ
ــروا إِيمانهــم وال هــم ينظ
ــع الِيــن
ــو َم الفتــحِ ال ينف
fقــل ي
ــرونY

(الســجدة.)29 :
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قال :Q

اإلمام المهدي Q

ِ ِ ِ
ـى ا ْل َق ِائ ـ ِم َل َينْ َفـ ُ َ
ـح الدُّ ْن َيــا َعـ َ ٰ
ـو ُم ا ْل َف ْتـ ِ
ـو ٌم ُت َف َّتـ ُ
ـح َيـ ْ
« َيـ ْ
ـع أ َحــد ًا َت َقـ َّـر َب ب ْاليـ َـان َمــا َل ْ
ِ
ـح م ِ
ـك ُم ْؤ ِمن ـ ًاَ ،و ِ َبـ َ
وقن ـ ًاَ ،ف َذلِـ َ
َي ُك ـ ْن َق ْبـ َـل َذلِـ َ
ـم
ـك ا َّلــذي َينْ َف ُع ـ ُه إِ َيم ُن ـ ُهَ ،و َي ْع ُظـ ُ
ـذا ا ْل َف ْتـ ِ ُ
ِعنْــدَ اهللِ َقــدْ ُر ُه َو َشـ ْـأ ُن ُه»(.)41

وقبول التوبة

الرابعــة :ورد يف التوقیــع الشـــریف الصــادر عــن اإلمــام املهــدي  Qإ ٰىل الشــیخ

املفیــد :G

«فـ َّ
ـى
ـإن أمرنــا بغت ـ ًة فجــاءة حــن ال تنفعــه توبــة وال ينجيــه مــن عقابنــا نــدم عـ ٰ
حوبــة»(.)42
ومضاف ـ ًا إ ٰىل الروایــات املذكــورة ،ذات املضمــون العــا ّم ،توجــد روایتــان تـ ّ
ـدلن

ـاص أیض ـ ًا.
ـاص بعینــه مــن النــاس ،ويف وضــع خـ ٍّ
ـى عــدم قبــول توبــة مج ـ ٍع خـ ٍّ
عـ ٰ
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والروایتــان مهــا:
ُ
وىل :عن اإلمام الباقر  ،Qقال:
األ ٰ
السـ ْف َي ِ
انَ ،ف َي ْأ ُمـ ُـر اهللُ ْالَ ْر َض َفت َْأ ُخـ ُ
ـذ
ـه َج ْيـ ُ 
يـ ُـر ُج إِ َل ْيـ ِ
«َ ...فــإِ َذا َجــا َء إِ َ ٰل ا ْل َب ْيــدَ ِاء َ ْ
ـش ُّ
ِّ
َ ْ َ َُ ُ
َ
ــو تَــرى إذْ فَز ُ
ِــن َ
ِــذوا م ْ
fول َ ْ
َأ ْقدَ امهــم ،و ُهــو َقو ُلــهَ :
ــان
م
خ
أ
و
ت
ــو
ف
ــا
ف
ــوا
ع
ِ
َُ ْ َ َ ْ ُ
ٍ
ِ
َ
َّ
َ َ ُ ُ َّ ُ ُ
قَريــب َ 51وقالُــوا َ
آل ُمَمـ ٍ
آم َّنــا بـهِY َي ْعنِــي بِا ْل َق ِائـ ِم ِمـ ْن ِ
ـاوش
ـد Qـf ،وأن لهــم اتلنـ
ِ
َّ
ِ ٍ
َْ َُ َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َْ
ْ َ
َ
ـد Y...إ ٰىل قولــهf :وحِيــل بينهــم وبــن مــا يشــتهون Yيعنــي أن ال
ـان ب ِعيـ ٍ
ِمــن مـ ٍ
َ
ْ ْ َْ ُ
ُ َ َْ
ِّ
ُي َّ
عذبــوا fكمــا فعِــل بِأشــيا ِع ِهم ِمــن قبــل Yيعنــي مــن كان قبلهــم مــن املكذبــن
ـم اكنُــوا ف َشـ ّ ُ
هلكــواf ،إ َّن ُهـ ْ
ـب( Yســبأ.)43(»)54 - 51 :
ٍ
ِ
ِ
ـك م ِريـ ٍ
الثانیة :وعنه  Qأیض ًا:
ِ
«يــرج ا ْل َق ِائـ ِ
ِ
ـر َح َّتـ ٰ 
ـم،
ـى َي ُمـ َّـر بِ ُمـ ِّـرَ ،ف َي ْب ُل ُغـ ُه َأ َّن َعام َلـ ُه َقــدْ ُقتـ َـلَ ،ف َ ْي ِجـ ُ
َْ ُ ُ
ُ
ـع إِ َل ْي ِهـ ْ
ـم َف َيسـ ُ
ِ
ِ
ـى َذلِـ َ
ـي
ـم َينْ َط ِلـ ُ
ـق َف َيدْ ُعــو النَّـ َ
ـك َش ـ ْيئ ًاُ ،ثـ َّ
ـاس َح َّتـ ٰ
ـى َينْت َِهـ َ
َف َي ْق ُتـ ُـل ا ُمل َقات َل ـ َة َو َل َيزيــدُ َعـ َ ٰ
ِ
ِ ِ
لســ ْف َي ِ
ــز َو َج َّ
ــل) ْالَ ْر َض َأ ْن ت َْأ ُخ َ
ــذ
ــر اهللُ ( َع َّ
ــر ُج َج ْي َشــان ل ُّ
إِ َ ٰل ا ْل َب ْيــدَ اءَ ،ف َي ْخ ُ
انَ ،ف َي ْأ ُم ُ
ِّ
ْ َ ُ َ َ ْ َ َُ ُ
ََ ْ َ
ـذوا ِمـ ْ
ِ
ـن
خـ
ـو َق ْو ُلـ ُه ( َعـ َّـز َو َجـ َـل)f :ولـ
ـو تــرى إِذ ف ِزعــوا فــا فــوت وأ ِ
ـمَ ،و ُهـ َ
بِ َأ ْقدَ ام ِهـ ْ

والروایتــان األخریتــان تـ ّ
ـى عــدم قبــول توبــة جیــش الســفیاين وإظهــار
ـدلن عـ ٰ

ندمهــم حــن نــزول العــذاب اإلهلــي ،وهــذا املضمــون ،أي انســداد بــاب التوبــة

نصرت اهلل آيتي

ِ ِِ ِ َْ ِ ِ ََ ْ َ
َمــان قَريــب َ 51وقالُــوا َ
ـروا ب ـهِ ِمـ ْ
ك َفـ ُ
ـن
آم َّنــا ب ِـهِY َي ْعنــي بق َيــام القائ ـم fوقــد
ِ
ٍ ِ ٍ
ْ
َْ ُ
ْ َ
َ
ََْ ُ َ َْ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ـد 53
ـان بعِيـ ٍ
قبــلَ Yي ْعنــي بِق َيــا ِم َقائـ ِم آل ُم َ َّمــد Nـf ،ويقذِف َــون بِالغيـ ِ
ـب ِمــن مـ ٍ
َْ َ َ َ
َ َ
ُ َ ْ
ْ ْ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ
ـم َو َبـ ْ َ
ـل بَيْ َن ُهـ ْ
ـم اكنــوا ِف
ـت ُهون كمــا فعِــل بِأشــيا ِع ِهم ِمــن قبــل إِنهـ
ـن مــا يشـ
وحِيـ
َشـ ّ ُ
ـب .)44(»Y
ٍ
ـك م ِريـ ٍ

حــن نــزول العــذاب ،ینســجم مــع الضابطــة الك ّلیــة يف بــاب التوبــة.

َّ
فــإن هاتــن الروایتــن متفاوتتــان مــع الروایــات األربــع األُ َول،
ــم،
ومــن َث َّ

والـ ّ
ـى عــدم قبــول التوبــة حــن ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qمــن غــر نــزول
ـدالت عـ ٰ

العــذاب اإلهلــي ،فــا یمكــن اعتبارهــا مــن طائفــة واحــدة.

ـى هــذا األســاس ،ال یمكــن اســتنتاج انســداد بــاب التوبــة يف زمــن ظهــور
وعـ ٰ

اإلمــام املهــدي  Qمــن خــال قبــول انســداد بــاب التوبــة عــن جیــش الســفیاين حنی

حت ّقــق اخلســف يف البیــداء.

التحقيق ال�سندي يف الروایات:
الروایــة الرابعــة مــن بــن الروایــات األربــع اآلنفــة الذكــر ،توقیــع منســوب إ ٰىل
ـق الشــیخ املفیــد .H
احلجــة  ،Qصــادر يف حـ ِّ
اإلمــام َّ
مفصــل ،هــو العلَّ مــة الطــريس ،مــن
وأول مــن
تطــرق هلــذا التوقیــع بشــكل َّ
َّ
َّ

علــاء القــرن الســادس اهلجــري ،یقــول  Gبـ َّ
ـأن الــذي جــاء بالتوقیــع ،الــذي وصــل
إ ٰىل یــد الشــیخ املفیــد يف األ ّیــام األخــرة مــن شــهر صفــر لســنة (416هـــ) ،یقــول بأنَّه

اســتلمه مــن الناحیــة املتَّصلــة بــأرض احلجــاز(.)45

ـى الرغــم
ثـ ّ
ـم ینقــل املرحــوم الطــريس متــن التوقیــع بــدون إشــارة إ ٰىل ســنده ،عـ ٰ

مــن وجــود فاصلــة زمان َّیــة بینــه وبــن الشــیخ املفیــد تُقــدَّ ر بحــدود قرنــن مــن الزمن.
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ـص الروایــة الثانیــة ،فــا بــدَّ مــن القــول بـ َّ
ـأن مصــدر هــذه الروایــة
وأ َّمــا فیــا خیـ ُّ

اإلمام المهدي Q

هــو كتــاب (تأویــل اآلیــات الظاهــرة يف فضائــل العــرة الطاهــرة) مــن تألیفــات
الســ ِّید رشف الدیــن االســرآبادي ،وهــو مــن علــاء القــرن العــارش ،وقــد نقلــه

حممــد بــن ع ّبــاس،
عــن كتــاب (مــا نــزل مــن القــرآن يف أهــل البیــت  ،)Kتألیــف ّ

وقبول التوبة

احلجــام.
املعــروف بابــن ّ

هــذا ،مضافــ ًا إ ٰىل عــدم معرفــة طریــق املرحــوم االســرآبادي إ ٰىل كتــاب ابــن

احلجــام.
ّ

حممــد بــن ســنان ،وهــو مــن رواة احلدیــث ،فهــو مض َّعــف عنــد علــاء
وأ َّمــا ّ

الرجــال(.)46

وعلیهَّ ،
فإن هذه الروایة ضعیفة ،وفاقدة ملا ُیستَند إلیه من احلج َّیة.

هــذا وقــد و َّثــق علــاء الرجــال َّ
كل رواة الروایــة الثانیــة( )47مــا عــدا عــي بــن أيب

حممــد بــن شــجاع.
محــزة البطائنــي واملظ َّفــر جعفــر بــن املظفــر العلــوي وعــي بــن ّ

وروایــة یونــس بــن عبــد الرمحــن ،وهــو مــن أجـ ّ
ـاء أصحــاب اإلمام َّیــة ،عــن عــي

بــن أيب محــزة ،وهــو مــن أركان الواقف ّیــة( ،)48یـ ُّ
ـى َّ
أن هــذه الروایــة قــد رواهــا
ـدل عـ ٰ
ـق .ولــذا فإ َّنــه یظهــر عــدم إمــكان اخلدشــة بروایــة
البطائنــي قبــل انحرافــه عــن احلـ ِّ

عــي بــن أيب محــزة.

ـى الرغــم مــن كونــه یعــدُّ مــن مشــایخ الصــدوق،
وأ َّمــا جعفــر بــن املظ َّفــر ،فعـ ٰ

َّ
كالعلمــة املامقاين،
ـی بعــض األعاظــم
فلــم یــرد تصـــریح بوثاقتــه ،ولكــن وطبقـ ًا ملبنـ ٰ

فـ َّ
ـى ابــن املظ َّفــر ،یمكــن أن یكــون دلیـ ً
ـى حســن
ـإن ّ
ا عـ ٰ
ترحــم الشــیخ الصــدوق عـ ٰ

حالــه(.)49
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ومــع ذلــك ،فـ َّ
ـإن املشــكلة األساسـ َّیة يف هــذه الروایــة تكمــن يف وجــود عــي بــن

حممــد بــن شــجاع( )50يف ســندها ،حیــث مل یــرد توثیــق يف ح ِّقــه.
ّ
وأ َّمــا الروایــة األُو ٰىل ،فـ َّ
ـإن الشــیخ الصــدوق  Gینقلهــا بســندین( )51خمتلفــن عــن

احلســن بــن حمبــوب( ،)52عــن عــي بــن رئــاب( ،)53عــن اإلمــام الصــادق  .Qويف أحد

الســندين  -وهــو مــا نقلــه يف (ص  - )30أمحــد بــن زیــاد بــن جعفــر احلمــداين(،)54
حمبــوب.

األول] ،ســعد بــن
ويف الســند الثــاين ،عــي بــن احلســن بــن بابویــه([ )58الصــدوق َّ

()59
حممــد بــن احلســن بــن أيب اخل ّطــاب( ،)60واحلســن بــن حمبــوب.
عبــد اهلل ّ ،

نصرت اهلل آيتي

()56
()55
حممــد بــن أيب عمــر( ،)57واحلســن بــن
عــي بــن إبراهیــم  ،إبراهیــم بــن هاشــم ّ ،

صح بوثاقة ِّ
كل رواهتا.
وهذه الروایة معتربة بكال طریقیها ،وقد ُ ِّ
وممَّــا تقــدَّ م اتَّضــح َّ
أن الروایــة األُو ٰىل مــن بــن الروایــات األربــع ال شـ َّ
ـك يف اعتبــار

ســندها ،وأ َّمــا الروایــة الثانیــة والثالثــة والرابعــة ،فلیســت معتربة ســند ًا.

وبعــد دراســة أســانید هــذه الروایــات ،ال بــدَّ مــن البحــث يف متوهنــا ومضامینهــا

ـى الفرض َّیــة التــي نحــن يف صــدد دراســتها.
وكیف َّیــة داللتهــا عـ ٰ
حمتوی هذه الروایات ،ال بدَّ بدایة من ذكر عدَّ ة ُأمور:
ولتوضیح
ٰ

َّ - 1
إن حدیثنی اثننی واردان يف تفسری اآلیة الرشیفة:
ْ
ْ ُ
َّ َ ََْ ُ َْ ً ُ َ ْ َ ُ
آم َنـ ْ
fيَـ ْ َ
ـن َ
ـت ِمـ ْ
كـ ْ
ـن
ـات ربِــك ال ينفــع نفســا إِيمانهــا لــم ت
ـوم يَــأ ِت َبعــض آيـ ِ
َ ً
َْ ُ
ـب ْ
ـل أَ ْو َك َسـ َ
ت ِف إِيمان ِهــا خ ْيا( Yاألنعــام.)158 :
قبـ
ـى أســاس هــذه اآلیــة الشـــریفة ،فـ َّ
ـإن إیــان طائفتــن مــن النــاس ال ُیق َبــل عند
وعـ ٰ
ـری فـ َّ
ـإن بــاب التوبــة موصــو ٌد بوجــه
ظهــور بعــض اآلیــات اإلهل َّیــة ،وبعبــارة ُأخـ ٰ
هــؤالء:

ُ
وىل هــم ُأولئــك الذیــن مل یكونــوا مؤمنــن ولكنَّهــم أظهــروا اإلیــان
الطائفــة األ ٰ

بعــد ظهــور تلــك اآلیــات اإلهل َّیــة.
والطائفــة الثانیــة هــم ُأولئــك الذیــن كانــوا مؤمنــن قبــل إتیــان اآلیــات اإلهل َّیــة،

ولك ـ َّن صحیفــة أعامهلــم كانــت خالیــة مــن األعــال الصاحلــة.

فإیامن مثل هاتنی الطائفتنی ال ینفعهام بعد ظهور تلك اآلیات اإلهل َّیة.
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ـم هنــا هــو :مــا هــي تلــك اآلیــات اإلهل َّیــة التــي ینســدُّ بــاب التوبــة
والســؤال املهـ ّ

اإلمام المهدي Q

حــن جمیئهــا؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال یمكننــا االســتفادة مــن بعــض اآلیــات القرآن َّیــة

الشـــریفة ،ومــن الروایــات أیض ـ ًا.

وقبول التوبة

ذكــر العلَّ مــة الطباطبائــي  ،Hواســتناد ًا إ ٰىل تفســر القــرآن بالقــرآن ،ثالثــة
َ ُ
َ
آيــات َر ّبِــك ،Yوهــي:
مصادیــق لـــ
fب ْعــض
ِ
 - 1اآلیات التي تقرتن بتبدّ ل نشأة احلیاة ،كاملوت.
 - 2اآلیــات املقرتنــة باســتقرار َم َل َكــة الكفــر واإلنــكار يف النفــوس ،بنحـ ٍ
ـو یمنعهــا

ـق.
مــن قبــول احلـ ِّ

 - 3العذاب اإلهلي(.)61

وقــد ورد يف الروایــات ذكــر بعــض املصادیــق هلــذا املصطلــح ،مثــل طلــوع

الشــمس مــن املغــرب( ،)62خــروج (دا َّبــة األرض)( )63و ...الــخ.

مضافــ ًا إ ٰىل هــذه املــوارد ،واســتناد ًا إ ٰىل الروایتــن اآلنفتــي الذكــر عــن اإلمــام
َْ ُ
َ
الصــادق  ،Qفـ َّ
ـات َر ّبِــك،Y
ـإن اإلمــام املهــدي  Qهــو مــن مصادیــق
fبعــض آيـ ِ
وبظهــوره ینســدُّ بــاب التوبــة.
 - 2مل ُیصــ َّـرح يف الروایــة األُو ٰىل بمتع َّلــق اإلیــان ،أي مل ُیبـ َّـن َّ
أن اإلیــان الــذي ال

ُیق َبــل يف زمــن ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qهــو إیـ ٌ
ـأي شـــيء؟ هــل هــو اإلیــان
ـان بـ ِّ
ََْ ُ َْ ً
ُ
ـع نفســا إِيمانهــا
بــاهلل تعــا ٰىل ،أو بالرســول  ،Nأو باإلمــام املهــدي  ،Qأو fال ينفـ
ْ َ ُ
َ ْ َ ُ
آم َنـ ْ
ـن َ
كـ ْ
ـت ِمـ
لــم ت
ـن قبْــل Yقیامــه بالســیف؟ ولكــن ،وإضافـ ًة إ ٰىل داللــة الســیاق،
بقرینــة ذیــل الروایــة «وإن آمنــت بمــن تقدَّ مــه مــن آبائــه  »Kیظهــر َّ
أن املــراد مــن

اإلیــان يف صــدر الروایــة هــو اإلیــان باإلمــام املهــدي  ،Qإذ حینــا یقــال بـ َّ
ـأن إیــان
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الشــخص غــر املؤمــن وإن كان مؤمنـ ًا بآبــاء املهــدي  Qال فائــدة منــه بعــد ظهــوره،
فإنَّــه مــن الواضــح َّ
أن هــذا اإلیــان ال بــدَّ أن یكــون منســج ًام مــع اإلیــان بآبــاء

شــك يف َّ
َّ
أن عــدم اإلیــان بــاهلل وبرســول اهلل  Nال جیتمــع مــع
املهــدي ،K .وال

أي َّ
إن اإلیــان بــه بعــد ظهــوره ملــن مل یكــن مؤمن ـ ًا بــه قبــل ظهــوره ال فائــدة منــه،

ـی لــو كان مؤمن ـ ًا بآبائــه الكــرام  Kمجیع ـ ًا ،ومــن هنــا فـ َّ
ـإن ظهــور اإلمــام Q
ح َّتـ ٰ

نصرت اهلل آيتي

ـخص بآبــاء املهــدي K
اإلیــان بآبــاء اإلمــام املهــدي  ،Qفــا ُیع َقــل أن یؤمــن شـ ٌ
وال یؤمــن بــاهلل وبرســوله .N
ـى ذلــك ،فـ َّ
ـإن اإلمــام املهــدي  Qهــو متع َّلــق اإلیــان يف هــذه الروایــة،
وبنــا ًء عـ ٰ
یعنــي انســداد بــاب التوبــة يف وجــه طائفتــن مــن النــاس:
ُ
ـی لــو كان مؤمن ـ ًا بآبائــه K
وىل :مــن مل یكــن مؤمن ـ ًا باإلمــام املهــدي  Qح َّتـ ٰ
األ ٰ
ومعتقــد ًا بإمامتهــم ووصایتهــم.
الثانیــة :مــن كان مؤمن ـ ًا باإلمــام املهــدي  ،Qولكنَّــه مل یعمــل الصاحلــات طبق ـ ًا

هلــذا اإلیــان.

ـى هــذا التفســر ،فـ َّ
ـإن الشــیعة املؤمنــن بإمامــة حضـــرة صاحــب األمــر
وبنــا ًء عـ ٰ

ـر وصــاح ومــا هو غــر الصالح
 ،Qوالذیــن یوجــد يف صحیفــة أعامهلــم مــا هــو خـ ٌ
َ ً
َ َ
ً َ َ َ َ ّ ً
ِ
ـيِئا( Yالتوبــة:
صالــا وآخــر سـ
واخلــر ،وبتعبــر القــرآن الكریــمf :خل ُطــوا ع َمــا

 ،)102ال یكونــون مشــمولنی هبــذه الروایــة ،فتُق َبــل توبتهــم يف زمــن الظهــور أیضـ ًا.
والنتیجــة هــي َّ
أن بــاب التوبــة ســیكون مســدود ًا بوجــه ثــاث طوائــف مــن

النــاس:

 - 1غری املسلمنی.
 - 2غری الشیعة.

 - 3الشیعة الذین مل یكن هلم أعامل صاحلة.

توســع
ـى خــاف احلدیــث َّ
األول الــذي َّ
وأ َّمــا يف احلدیــث الثــاين ،والــذي هــو عـ ٰ

يف متع َّلــق اإلیــان بالقیــاس إ ٰىل القــرآن ،فقــد ســكت عــن بیــان متع َّلــق اإلیــان ،ولــذا
َّ
فــإن متع َّلــق اإلیــان يف هــذا احلدیــث هــو نفــس متع َّلــق اإلیــان الــوارد يف اآلیــة
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املباركــة ،والــذي یظهــر أ َّنــه اإلیــان بــاهلل تعــا ٰىل .وبطبیعــة احلــال ،فـ َّ
ـإن اإلیــان بــاهلل

اإلمام المهدي Q

ـی لــه.
تعــا ٰىل بــدون اإلیــان بالنبـ َّ
ـوة واملعــاد ،ال معنـ ٰ

وعلیــه ،وطبق ـ ًا هلــذا احلدیــث فـ َّ
ـإن إیــان الكافریــن واملؤمنــن غــر العاملــن يف

ـی الروایــة هــو أ َّنــه یــوم یــأيت بعــض
زمــن الظهــور لــن ُیدهیــم نفعـ ًا ،وســیكون معنـ ٰ

وقبول التوبة

آیــات ر ِّبــك ،أي القائــم املنتظــر  Qعندمــا خیــرج ،لــن ینفــع نفسـ ًا إیامهنــا ،إذ مل تكــن
مؤمنــة بــاهلل مــن قبــل ،أو كانــت مؤمنــة ومل تـ ِ
ـأت بعمــل صالــح منبثــق مــن إیامهنــا.
والفــارق بــن هــذه الروایــة وســابقتها ،يف انتفــاع املؤمنــن مــن غــر الشــیعة،

ـی،
فطبقـ ًا للحدیــث َّ
األول لــن یكــون إلیــان هــؤالء یــوم الظهــور نفــع وفائــدة تُرجتـ ٰ

وأ َّمــا طبقـ ًا للحدیــث الثــاين فـ َّ
ـإن إیــان هــؤالء ســینفعهم مــا دامــت صحیفــة أعامهلــم

ـى األعــال الصاحلــة ،فیكــون بــاب اإلیــان مفتوحـ ًا هلــم ،إذ مل یكونــوا مــن
حتــوي عـ ٰ
الكافریــن ،وال مــن املؤمنــن غــر العاملــن.

وأ َّمــا احلدیــث الثالــث فهــو كاحلدیــث الثــاين ،غــر َّ
أن اآلیــة التــي ورد هــذا

احلدیــث يف تفســرها ناظــرة إ ٰىل الك ّفــار ال إ ٰىل املؤمنــن غــر العاملــن.

وعلیــه ،واســتناد ًا إ ٰىل هــذه الروایــة ســیكون بــاب التوبــة مســدود ًا زمــن الظهــور

بوجــه الكافریــن فقــط ،فــا ینفعهــم إیامهنــم.

ويف احلدیــث الرابــع ،مل یــرد كال ٌم يف عــدم نفــع اإلیــان ،فــا تصــل النوبــة إ ٰىل
حتلیــل متعلــق اإلیــان حینئـ ٍ
ـذ ،فهــي ســالبة بانتفــاء املوضــوع ،بــل ورد الــكالم فیهــا
رصاح ـ ًة بانســداد بــاب التوبــة زمــن ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qوالذنــب مطلــق يف
الروایــة ،وهــو یشــمل الكفــر والــرك وغریهــا مــن الذنــوب.

وعلیــه ،فمــن جممــوع الروایــات املذكــورة یظهــر َّ
ـى عــدم قبــول
أن هنــاك اتِّفاقـ ًا عـ ٰ

إیــان الكافریــن يف عــر الظهــور.

158

غــر املقــرن
األول والثــاين والرابــع ُأضیــف إ ٰىل الكفــر ،اإلیــان
ويف احلدیــث َّ
ُ

بالعمــل الصالــح ،كــا َّ
خمتص ـ ًا بــه وهــو عــدم
األول
یتضمــن مضمون ـ ًا ّ
أن احلدیــث َّ
َّ

فائــدة إیــان املؤمنــن مــن غــر الشــیعة .كــا َّ
یتضمــن هــو اآلخــر
أن احلدیــث الرابــع
َّ

ـی لــو كان املذنــب شــیع ّی ًا
مضمونـ ًا ّ
خمتصـ ًا بــه وهــو عــدم فائــدة التوبــة وقبوهلــا ،ح َّتـ ٰ
والنتیجــة هــي قبــول األحادیــث الثالثــة بدلیــل تكــرار مضامینهــا ووثاقــة رواهتــا،

ـض النظــر عــن اإلشــكاالت التــي ســنذكرها الحقـ ًا ،وعــدم قبــول املضمــون
مــع غـ ِّ
االختصــايص للحدیــث اآلخــر لضعــف ســنده.

نصرت اهلل آيتي

وخلــط عم ـ ً
ا صاحل ـ ًا وآخــر س ـ ِّیئ ًا.

ـی احلدیــث،
ـى الفهــم األكــر ملعنـ ٰ
 - 3واألمــر اآلخــر الــذي سیســاعدنا بیانــه عـ ٰ

هــو مفهــوم عــدم قبــول اإلیــان ،أو بتعبــر آخــر :انســداد بــاب التوبــة.
فكام تقدَّ م آنف ًاَّ ،
فإن الروایتنی األُولتنی كانتا يف صدد تفسری قوله تعا ٰىل:
َ َْ َ ْ َْ ُ
َّ َ ََْ ُ َْ ً ُ َ ْ َ ُ
آم َنـ ْ
ـن َ
ـت ِمــنْ
كـ ْ
ـات ربِــك ال ينفــع نفســا إِيمانهــا لــم ت
fيــوم يــأ ِت بعــض آيـ ِ
َ ً
َْ ُ
ـب ْ
ـل أَ ْو َك َسـ َ
ت ِف إِيمان ِهــا خ ْيا( Yاألنعــام.)158 :
قبـ

ـى الرغم مــن التصـــریح بانســداد بــاب التوبة لغری
ففــي هــذه اآلیــة الشـــریفة ،وعـ ٰ

املؤمنــن وللمؤمنــن غــر العاملــن حــن ظهــور وجمــيء بعــض اآلیــات اإلهل َّیــةَّ ،إل

ـرح بمصــر هــؤالء األفــراد.
أ َّنــه مل ُیـ َّ

ـى الرغم مــن َّ
أن
ـى الرغــم مــن عــدم وجــود مثــل هــذا التصـــریح ،وعـ ٰ
ولكــن وعـ ٰ

ا عــن نــزول العــذابَّ ،إل َّ
انســداد بــاب التوبــة خیتلــف عقـ ً
أن هذیــن األمریــن ُجعال

متالزمــن يف اآلیــة الشـــریفة ،فـ َّ
ـكأن انســداد بــاب التوبــة یالزم نــزول العــذاب وقلع

ـى وجــه األرض.
جــذور غــر املؤمنــن واملؤمنــن غــر العاملــن من عـ ٰ

وبتعبــر آخــر :عندمــا یتحــدَّ ث القــرآن الكریــم عــن عــدم نفــع مثــل هــذا اإلیــان

احلاصــل زمــن الظهــور ،فـ َّ
ـإن ذلــك ال یعنــي أن یــرك هــؤالء األشــخاص یامرســون
وإن مل تُق َبــل توبتهــمَّ ،
حیاهتــم الیوم َّیــة كــا یشــاؤون ْ
ألن هــذه اآلیــة نازلــة يف مقــام

التهدیــد ،وجمـ َّـرد عــدم قبــول إیامهنــم باملبــدأ واملعــاد ال ُیع َتــر هتدیــد ًا حقیق ّی ـ ًا مؤ ّثــر ًا
فیهــم ،فالبــدَّ أن یكــون هنــاك أمــر وراء عــدم قبــول اإلیــان مــن هــؤالء املؤمنــن
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غــر العاملــن ومــن غــر املؤمنــن بعــد ظهــور بعــض العالمــات واآلیــات اإلهل َّیــة،

اإلمام المهدي Q

ـى وجــه األرض
ولیــس ذلــك إلَّ نــزول العــذاب اإلهلــي العظیــم واقتالعهــم مــن عـ ٰ

وتطهریهــا منهــم.

یقول العلَّ مة الطباطبائي  Hيف هذا السیاق:

وقبول التوبة

(ومن هنا يظهر َّ
تتضمن هتديد ًا جدّ ي ًا ال ختويف ًا صوري ًا.)64()...
أن اآلية
َّ

وكــا جــاء يف الروایــة الثالثــة يف تفســر هــذه اآلیــة الشــریفة ،مــن َّ
أن انســداد بــاب

التوبــة وإنــزال العــذاب حیصــان معـ ًا جنبـ ًا إ ٰىل جنب:
ُُ ْ َ ُ ْ َُْ ُ َ
َ ْ َ ُ َّ َ َ
ُ ْ َ ْ َْ ْ
ك َف ُ
ــرون Y
ــروا إِيمانهــم وال هــم ينظ
ــو َم الفتــحِ ال ينفــع الِيــن
fقــل ي

(الســجدة.)29 :

وعلیــه ،واســتناد ًا إ ٰىل الروایــات املذكــورة ،فـ َّ
ـإن ظهــور اإلمــام املهــدي  Qهــو
ْ
َْ ُ
َّ َ ْ َ ْ
َ
ـات َر ّبِــك Yوإن fيـ
ـو َم الفتــحِ  Yهــو یــوم ظهــور اإلمــام
مــن مصادیــق
fبعــض آيـ ِ
املهــدي  ،Qولــذا فـ َّ
ـإن غــر املؤمنــن واملؤمنــن غــر العاملــن ال ینفعهــم إیامهنــم
ـى یــد جیــش اإلمــام املهــدي .Q
یــوم الظهــور ،وســیصیبهم العــذاب اإلهلــي عـ ٰ

 - 4ويف قبــال فرض َّیــة انســداد بــاب التوبــة يف زمــن ظهــور اإلمــام املهــدي Q

األئمــة
توجــد إثــارة وإشــكال َّیة تقــول :اســتناد ًا إ ٰىل آیــات القــرآن الكریــم وإ ٰىل كلــات َّ
املعصومــن  ،Kوطبقـ ًا لألصــل العقــي القائــل بـــ (قبــح العقــاب بــا بیــان) ،فـ َّ
ـإن
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احلجــة
العــذاب اإلهلــي لــن یصیــب أحــد ًا َّإل بعــد إظهــار احلقیقــة لــه وبعــد إمتــام َّ
علیــه ،ومتــرده عــن عنـ ٍ
ـاد أو إرصار.
ّ
یقول القرآن الكریم يف هذا السیاق:
ً
َ َ
fوما ُك َّنا ُم َع ّذِب َ
َ
ني َح َّت نبْ َعث َر ُسوال ( Yاإلرساء.)15 :
ِ
ویقول يف موضع آخر:
َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ
ْ َ
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ
ـم ب َ
ناهـ ْ
ـن قبْل ِــهِ لقالــوا ربنــا لــو ال أرســلت إِلنــا
ـذاب مِـ
ـ
ع
fولــو أنــا أهلك
ِ
ٍ
ً
َر ُســوال( Yطــه.)134 :

ـح اعتبــار ظهــور اإلمــام املهــدي  Qهنایــة ألمــد
ـى هــذا األســاس ،إ َّنــا یصـ ُّ
وعـ ٰ

الفرصــة املتاحــة ملعتقــدي األدیــان املنســوخة ،والنحــل وامللــل املنحرفــة ،فیــا لــو
ـى ِّ
إ ٰىل أســاع ِّ
كل العــامل ،فهــل َّ
كل أفــراد البــر
أن مثــل هــذا اإلبــاغ وإمتــام َّ
احلجــة عـ ٰ

ـم قبــل الظهــور؟
قــد تـ َّ

ولإلجابة عن هذا السؤال یمكن القول:

نصرت اهلل آيتي

احلجــة علیهــم ،ووصــول نــداء اإلســام احلقیقــي
حصــل يف عصـــر الغیبــة مــا یلقــي َّ

ـور العلمــي والقفــزة الكبــرة يف عــامل التكنولوجیــا واإلعــام ،ونفــوذ
نظــر ًا للتطـ ّ

وســائل اإلعــام احلدیثــة يف ِّ
ـى هــذه الوســائل
كل أنحــاء العــامل ،واإلقبــال الواســع عـ ٰ
مــن جهــة ،وبدایــة النهضــة العلم َّیــة يف عــامل اإلســام واالقتنــاع بضـــرورة اســتغالل
الفــرص املناســبة املتاحــة يف عصـــر انفجــار املعلومــات لرتویــج وتبیــن املعــارف
ـری ،ال یبعــد أن یقــال بـ َّ
ـأن أصــل إمــكان قیــام
اإلســام َّیة األصیلــة مــن جهــة ُأخـ ٰ

خاصــة َّ
التطور
وأن
ّ
ـى مجیــع أفراد البشـــر بــات متاحـ ًا يف املســتقبل القریــبَّ ،
َّ
احلجــة عـ ٰ
العلمــي يف وســائل اإلعــام والتواصــل االجتامعــي ینمــو یومـ ًا بعــد یــوم ،فاخــراع
ـورة بشــكل متســارع أصبــح مــن ســات عاملنــا املعــارص ،ممَّــا
وإنتــاج التقنیــة املتطـ ّ
ـور
ـى احلقائــق یوم ـ ًا بیــوم ،إ ٰىل درجــة یصعــب معهــا تصـ ّ
ُییـ ِّ
ـر للجمیــع التعـ ّـرف عـ ٰ

ـورة وحدیثــة ،فقــد نصحــوا ذات
مــا ســیطالعنا يف الغــد القریــب مــن وســائل متطـ ّ

یــوم لنشــاهد بعــض وســائل اإلبــاغ واإلعــام التــي مل نكــن نتخ َّیلهــا ،قــد حت َّققــت
وهــي يف متنــاول أیدینــا.

إذن ،فواقع ّیــات عاملنــا املعــارص ال تنفــي اإلمــكان الثبــويت لســاع نــداء اإلســام
ـرد فـ ٍ
كل فـ ٍ
ـرد مــن أفــراد البرش َّیــة يف ِّ
األصیــل مــن ِق َبــل ِّ
كل أنحــاء العــامل ،ممَّــا یعنــي

احلجــة علیهــم.
إمــكان إقامــة َّ

أضــف إ ٰىل ذلــكَّ ،
تطرقــت إ ٰىل حت ُّقــق هــذا
أن بعــض الروایــات واألحادیــث قــد َّ

َّــی لــو كانــت قابلــة للخدشــة يف
األمــر يف آخــر الزمــان ،وهــذه األحادیــث حت ٰ
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أســانیدها  -وهــو مــا جیــب دراســته بشــكل مسـ ّ
ـتقل يف حم ِّلــه  -ولكنَّهــا كافیــة لقبــول

اإلمام المهدي Q

ـوی حمـ ّـل النــزاع.
ذلــك اإلمــكان الثبــويت الــذي یؤ ِّیــد الدعـ ٰ

وقبول التوبة

ومن مجلة هذه األحادیث ما ورد عن اإلمام الصادق :Q
ِ
ِ
«سـت ْ
حل َّيـ ُة ِف ُج ْح ِر َهــا،
ـن ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
َخ ُلو كُو َفـ ُة مـ َ
ـم َكـ َـا تــأزر ا َ
ـنَ ،ويــأزر َعن َْهــا ا ْلع ْلـ ُ
َ
ِ
ـر َم ْع ِدن ـ ًا ل ِ ْل ِع ْل ـ ِم َوا ْل َف ْضـ ِ
ـم بِ َب ْلــدَ ٍة ُي َقـ ُ 
ُثـ َ
ـى
ـر ا ْل ِع ْلـ ُ
ـم َي ْظ َهـ ُ
ـلَ ،ح َّتـ ٰ
ـال َلَــاُ :قــمَ ،وتَصـ ُ
ات ِف ِْ
ال َج ِ
ف ِف الدِّ ِ
ــى ِف ْالَ ْر ِ
َّــى ا ُمل َ
ــالَ ،و َذل ِ َ
ــك
ض ُم ْســت َْض َع ٌ
خــدَّ َر ُ
يــن َحت ٰ
َل َي ْب َق ٰ

ِ
ِ
ب ُظ ُهـ ِ
ـر ِ
ـور َق ِائ ِمنَــاَ ،ف َي ْج َعـ ُ
ـو َل
ـم َو َأ ْه َل ـ ُه َق ِائ ِمـ َ
حل َّجــةَ ،و َلـ ْ
عنْــدَ ُقـ ْ
ـن َم َقــا َم ا ُ
ـل اهللُ ُقـ َّ
ـاخ ِ
ِ
ـق ِف ْالَ ْر ِ
ـك َل َسـ َ
َذلِـ َ
ـم ِمنْـ ُه إِ َ ٰل
ت ْالَ ْر ُض بِ َأ ْه ِل َهــا َو َل ْ َي ْبـ َ
ض ُح َّجـ ٌةَ ،ف ُي ِفيـ ُ
ـض ا ْلع ْلـ ُ
ِ
سـ ِ
ـى اخلَ ْلـ ِ
ـر ِق َوا َمل ْغـ ِ
ـا ِد ِف ا َمل ْشــ ِ
ـر ِ
ـائ ِر ا ْلبِـ َ
ـى
بَ ،ف َيتـ ُّ
ـى َل َي ْب َقـ ٰ
ـقَ ،ح َّتـ ٰ
َ
ـم ُح َّج ـ ُة اهللِ َعـ َ ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـى ْالَ ْر ِ
ض َل ْ َي ْب ُلـ ْ
ـر (يصــر
ـغ إِ َل ْيــه الدِّ يـ ُ
ـر ا ْل َقائـ ُ
ـم َي ْظ َهـ ُ
ـمُ ،ثـ َّ
ـن َوا ْلع ْلـ ُ
َأ َحــدٌ َعـ َ ٰ
ـمَ ،و َيسـ ُ
ـى ا ْل ِعبـ ِ
ـة اهللِ وسـ َ ِ ِ
ن.خ) سـبب ًا لِن َِقمـ ِ
ـادِ ،لَ َّن اهللَ َل ينْت َِقــم ِمــن ا ْل ِعبـ ِ
ـاد إِ َّل َب ْعــدَ
ـخطه َعـ َ ٰ َ
َ َ
َ
ُ َ َ
َ َ
َ
إِ ْنك ِ ِ
ـم ُح َّج ـ ًة»(.)65
َارهـ ْ
كان مــا تقــدَّ م بیانـ ًا لنظر َّیــة انســداد بــاب التوبــة عنــد ظهــور اإلمــام املهــدي ،Q

ـندي يف الروایــات ،وحاولنــا
حیــث ذكرنــا مســتندات هــذا الــرأي مــع التحقیــق السـ ّ

بیــان هــذه النظر َّیــة بأحســن وجــه ممكــن.

إىل نقد هذه النظر َّیة ،فنقول:
وهنا تصل النوبة ٰ

ـى الرغــم مــن َّ
أن عــدد ًا مــن الروایــات تؤ ِّیــد فرض َّیــة انســداد بــاب التوبــة يف
عـ ٰ

عصـــر ظهــور اإلمــام املهــدي َّ ،Qإل َّ
ـى تضعیــف هــذه
أن األد َّلــة الكثــرة قائمــة عـ ٰ
الفرض َّیــة ،وهــذه األد َّلــة هــي:

 - 1ورد يف عــدد كثــر مــن الروایــات مــا یـ ُّ
ـى بقــاء بــاب التوبــة مفتوح ـ ًا
ـدل عـ ٰ
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مفص ـاً ،يف دراســتنا للفرض َّیــة
يف عصـــر الظهــور ،وهــذه الروایــات التــي ذكرناهــا َّ
األُو ٰىل ،تعــارض رصاح ـ ًة نظر َّیــة انســداد بــاب التوبــة يف عــر الظهــور.
َّ - 2
إن هــذه الفرض َّیــة تعــارض اآلیــات القرآن َّیــة والروایــات التــي ُتــدِّ د الضابطــة

ـق
ـى أساســها ُمنِ َحــت الفرصــة وحـ ّ
الك ّلیــة لقبــول وعــدم قبــول التوبــة ،والتــي عـ ٰ
التوبــة للجمیــع مــا مل ینــزل العــذاب اإلهلــي أو تظهــر عالمــات املــوت.

عصـــر الظهــور مــن ذلــك العمــوم القائــل ببقــاء فرصــة التوبــة وقبــول اإلیــان مــا مل
ینــزل العــذاب اإلهلــي أو تظهــر أمــارات املــوت.

ولكــن هــذه اآلیــات هــي يف مقــام بیــان الضابطــة الك ّلیــة لشـــرائط قبــول التوبــة،
أي َّإنــا تُبـ ِّـن املعیــار يف ِّ
كل املــوارد ،فهــي شــاملة ألُنــاس عصـــر الظهــور أیضـ ًا ،ومن

نصرت اهلل آيتي

ِّ
وحلــل هــذا التعــارض یمكــن ا ِّدعــاء التخصیــص ،بــأن یقــال بإســتثناء ُأنــاس

هنــا  -وبحســب اإلصطــاح  -فـ َّ
ـی التخصیــص ،بــل ال یمكــن
ـإن هــذه اآلیــات تأبـ ٰ

ـق التوبــة حمفوظـ ًا لـ ِّ
ـكل البشـــر مــا مل
إبــداء توجیــه معقــول ومنطقــي لفرض َّیــة بقــاء حـ ِّ

تظهــر عالمــات املــوت أو ینــزل العــذاب اإلهلــي مــا عــدا التائبــن يف عصـــر الظهــور
ـق.
حرمــون مــن هــذا احلـ ّ
ف ُی َ

ـى الرغــم مــن كونــه یمیــل
ولعـ َّـل هــذا هــو الــذي دعــا العلَّ مــة الطباطبائــي  ،Hعـ ٰ

إ ٰىل انســداد بــاب التوبــة حــن طلــوع الشــمس مــن املغــرب ،إ ٰىل القــول بـ َّ
ـأن انســداد

بــاب التوبــة يف زمــن ظهــور اإلمــام املهــدي  Qغری واضــح(.)66

ـى هــذه الفرض َّیــة مــورد البحــث ،هــي أنَّ ــا معارضــة
 - 3اإلشــكال اآلخــر عـ ٰ

للروایــات التــي تـ ُّ
ـى انســداد بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا.
ـدل عـ ٰ
وتوضیــح ذلــك بــأن نقــول :ورد يف كثــر مــن الروایــات املنقولــة يف املصــادر

ـى حــدٍّ ســواء ،بـ َّ
ـأن الشــمس ستشـــرق مــن مغرهبــا
املعتــرة عنــد الشــیعة ُّ
والسـنَّة عـ ٰ
يف آخــر الزمــان ،فــإذا حت َّققــت هــذه الظاهــرة مل ینتفــع بإیامنــه مــن مل یكــن مؤمنـ ًا قبــل
حت ُّققهــا ،أي َّ
إن بــاب التوبــة سینســدُّ عنــد حت ّقــق هــذه اآلیــة.

عىل ذلك ،ما روي عن اإلمام الباقر  Qأنَّه قال:
ومن مجلة الروایات الدا َّلة ٰ
ـة َأسـي ٍ
ِ
افَ ،ث َل َثـ ٌة ِمنْهــا َشـ ِ
« َب َعـ َ
ـاه َرةٌَ ،فـ َ
ـع
َ
ـث اهللُ ُم َ َّمــد ًا بِ َخ ْم َسـ ْ َ
ـى ت ََضـ َ
ـا ُت ْغ َمــدُ َح َّتـ ٰ
ـع َّ
زارهــاَ ،و َل ـ ْ
ـم ُس ِم ـ ْن َم ْغ ِر ِ َبــا،
ن ت ََضـ َ
ـى َت ْط ُلـ َ
حلـ ْـر ُب َأ ْو َ
ـع ا َ
الشـ ْ
زارهــا َح َّتـ ٰ
حلـ ْـر ُب َأ ْو َ
ا َ
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ـك ا ْليــو ِمَ ،فيوم ِئـ ٍ
ِ
َفــإِ َذا َط َلعـ ِ
ِ
ـت َّ
ـذ fال
ـم ُس م ـ ْن َم ْغ ِر ِ َبــا آ َم ـ َن النَّـ ُ
َ
ـم ِف َذلـ َ َ ْ َ ْ َ
الشـ ْ
ـاس ُك ُّل ُهـ ْ
َ
َ
َ
َ ْ ً
ً
ْ َْ ُ
ََْ ُ َْ
ُ
ْ َ ُ
ـب ْ
آم َنـ ْ
ـن َ
ـل أ ْو ك َسـ َ
كـ ْ
ت ِف إِيمان ِهــا خــرا Y
ـت ِمــن قبـ
ـع نفســا إِيمانهــا لــم ت
ينفـ
(األنعــام.)67(»...)158 :

وقبول التوبة

النبي األكرم  ،Nقال:
ٰ
وروی مسلم النیشابوري عن ِّ
َ
ً
ْ َْ ُ
ْ
َ
َْ ُ َ
ُ
ْ َ ُ
آم َن ْ
ــن َ
ك ْ
ــت مِــن قبــل
ــع نفســا إِيمانهــا لــم ت
«ثــاث إذا خرجــن fال ينف
َْ َ
َ ْ ً
ْ
َ
َ
والدجــال ،ودا َّبــة
أو كســبت ِف إِيمان ِهــا خــرا :Yطلــوع الشــمس مــن مغرهبــا،
ّ
األرض» (.)68

یقول العلَّ مة الطباطبائي يف هذا اخلصوص:

(أقــول :والظاهــر َّ
أن الروايــة مــن قبيــل اجلــري ،وكــذا مــا تقــدَّ م مــن الروايــات،

ويمكــن أن يكــون مــن التفســر ،وكيــف كان فهــو يــوم تظهــر فيــه البطشــة اإلهليــة
التــي تُلجــئ النــاس إ ٰىل اإليــان وال ينفعهــم .وقــد ورد طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا

أئمــة أهــل البيــت  Kومــن طــرق
يف أحاديــث كثــرة جــدّ ًا مــن طــرق الشــيعة عــن َّ

السـنَّة عــن مجــع مــن الصحابــة ...و إن اختلفــت يف مضامينهــا اختالفـ ًا فاحشـ ًا.
أهــل ُّ
ـى خــاف مــا هــي
واألنظــار العلميــة اليــوم ال متنــع تبــدّ ل احلركــة األرضيــة عـ ٰ

عليــه اليــوم مــن احلركــة الشـــرقية أو تبــدّ ل القطبــن بصــرورة الشــايل جنوبيــ ًا
جويــة ك ّليــة،
وبالعكــس إ َّمــا تدرجي ـ ًا كــا ُيب ِّينــه األرصــاد الفلكيــة أو دفع ـ ًة حلادثــة ّ
هــذا ك ّلــه إن مل يكــن الكلمــة رمــز ًا ُأشــر هبــا إ ٰىل ســ ٍّـر مــن أرسار احلقائــق)(.)69
وبیان التعارض الظاهري بنی هاتنی الطائفتنی من الروایات هو أن یقال:
َّأوالً :باألد َّلــة التــي ُذ ِكـ َـرت يف حم ِّلهــا ،فـ َّ
ـإن ظهــور اإلمــام املهــدي  Qخیتلــف عــن

طلــوع الشــمس مــن املغــرب ،فــا یمكننــا اعتبارمهــا ظاهــرة واحــدة.
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ـى طلــوع الشــمس مــن املغــربَّ ،
ثانیـ ًاَّ :
ألن
أن ظهــور اإلمــام املهــدي  Qســابق عـ ٰ

طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا هــو أحــد عالمــات قیــام الســاعة.

وعــى هــذا األســاس ،إذا قلنــا بانســداد بــاب التوبــة حــن ظهــور اإلمــام
ٰ

ـی النســداد بــاب التوبــة فیــا بعــد ،أي حینــا تطلــع
املهــدي Q.مل یكــن هنــاك معنـ ٰ
مــن املغــرب ،فـ َّ
ـإن ذلــك یعنــي بقــاء هــذا البــاب مفتوحـ ًا مــن حــن الظهــور إ ٰىل حــن

طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا.

إذن ،فــا یمكــن قبــول القــول بانســداد بــاب التوبــة يف عصـــر الظهــور وحــن

نصرت اهلل آيتي

ـی طلوع الشــمس
الشــمس مــن املغــرب ،وإن كانــت الفرصــة باقیــة لتوبــة النــاس ح َّتـ ٰ

طلــوع الشــمس مــن املغــرب مع ـ ًا.

وللجمــع بــن هاتــن الطائفتــن مــن الروایــات ،قــد یقــال َّ
بــأن ظهــور اإلمــام

املهــدي  Qســیكون بدایــة انســداد بــاب التوبــة للمنحرفــن إ ّبــان عصـــر الغیبــة ،ويف

ِّ
األئمــة  Kســ ُیك َّلف النــاس بتكالیــف
ظــل حكومــة اإلمــام املهــدي  Qورجعــة َّ

وأحــكام ،وســیكون هنــاك ثــواب وعقــاب ،وســیكون هنــاك متمـ ِّـردون ومطیعــون،
ـی تطلــع الشــمس مــن املغــرب،
فیكــون بــاب التوبــة مفتوحـ ًا للمنحرفــن منهــم ح َّتـ ٰ

ـى هــؤالء العاصــن يف زمــن الظهــور والرجعــة.
فینســدُّ بــاب التوبــة عـ ٰ

ـرؤی یعنــي قبــول التمییــز بــن مــن یكــون يف عصـــر
ولك ـ َّن قبــول مثــل هــذه الـ ٰ
ـى ُأنــاس
الغیبــة الكـ ٰ
ـری وبــن مــن یكــون يف زمــن الظهــور فیكــون األمــر أشــدّ عـ ٰ

عصـــر الغیبــة ،مــع َّأنم ال یــرون إمــام زماهنم ،وأ َّمــا ُأولئــك الذین یكونون يف عصـــر
أئمتهــم ویلتقــون هبــم ویســتمعون إلیهــم فســیكون حاهلــم أقـ ّـل
الظهــور ویشــاهدون َّ

وطــأ ًة ومش ـ َّق ًة.

وتوضیــح ذلــك هــوَّ :
أن األشــخاص الــذي یعیشــون يف عصـــر الغیبــة وال یــرون

إمامهــم وال تشــملهم ألطــاف هدایتــه وتربیتــه بصــورة ظاهــرة ،ســیكون حكمهــم
ـق وأصعــب مــن ُأولئــك الذیــن یولــدون يف عــر الظهــور والرجعة ویعیشــون يف
أشـ ّ
ـى املنحرفــن من
الظـ ِّـل الظاهــري إلمــام زماهنــم َّ
وأئمتهــم ،فــإذا انســدَّ بــاب التوبــة عـ ٰ
ـی لو
الطائفــة األُو ٰىل حــن الظهــور ،وبقــي مفتوحـ ًا للطائفــة الثانیــة عنــد الظهــور ،ح َّتـ ٰ
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ـى الذنــوب واملعــايص ،فهــذا یعنــي
كانــوا مــن املعاندیــن إلمامهــم ومــن املصــ ّـرین عـ ٰ
ـى الثانیــة ،مــع َّ
َّ
أن العكــس هــو
ـى الطائفــة األُو ٰىل أشـ ّ
ـق مــن احلكــم عـ ٰ
أن احلكــم عـ ٰ
األنســب ،بســبب وجــود اإلمــام  Qظاهــر ًا فیهــم.

ولــذا ،فـ َّ
ـإن الروایــات التــي تذهــب إ ٰىل انســداد بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس

وقبول التوبة

مــن املغــرب تعــارض الروایــات القائلــة بانســداد بــاب التوبــة حــن ظهــور اإلمــام
املهــدي .Q

 - 4ونقدنــا األخــر هلــذه الفرض َّیــة ،هــو َّ
أن ســدَّ بــاب التوبة یــازم رفــع التكلیف

عــن هــؤالء ،إذ ال ُیع َقــل تكلیــف اإلنســان بــأداء التكالیــف كطاعــة األوامــر اإلهل َّیــة

ـم
املحرمــات ،ومــن مجلــة التكالیــف التكلیــف بالتوبــة وإصــاح مــا فــات ،ثـ ّ
وتــرك َّ
یقــال لــهَّ :
إن توبتــك مــردودة وغــر مقبولــة.
ـى التــازم بــن انســداد بــاب التوبــة وبــن رفــع التكالیــف،
ومــن مجلــة القرائــن عـ ٰ

هــو َّ
أن الســ َّـر يف انســداد بــاب التوبــة عنــد نــزول العــذاب أو ظهــور أمــارات املــوت،
أن هــذا اإلیــان عــن اضطــرار وخــوف وبــدون إرادة حقیق َّیــة ،لــذا فهــو إیـ ٌ
هــو َّ
ـان

غــر نافــع وال قیمــة لــه ،ومــع خــروج اإلنســان عــن حالــة االختیــار واإلرادة ینتهــي
التكلیــف.

یقول العلَّ مة الطباطبائي يف تفسریه لآلیة ( 17و )18من سورة النساء:

(التوبــة هــي رجــوع العبــد إ ٰىل اهلل ســبحانه بالعبوديــة ،فيكــون توبتــه تعــا ٰىل أيضـ ًا

ـى للعبوديــة َّإل مــع احليــاة الدنيويــة التــي هــي ظــرف
قبــول هــذا الرجــوع ،وال معنـ ٰ

االختيــار وموطــن الطاعــة واملعصيــة ،ومــع طلــوع آيــة املــوت ال اختيــار ّ
ــى
تتمش ٰ
معــه طاعــة أو معصيــة)(.)70
وحاصــل الــكالم هــو َّ
أن انســداد بــاب التوبــة یــازم رفــع التكالیــف ،وهــذا
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یــؤول بنــا إ ٰىل القــول بـ َّ
ـأن الذیــن یتوبــون يف زمــن الظهــور فــا تُق َبــل توبتهــم تســقط

عنهــم التكالیــف الرشع َّیــة.

خــری ،وبشــهادة عــدد مــن الروایــاتَّ ،
فــإن غــر الشــیعة الذیــن
ومــن جهــة ُأ
ٰ

ینســدُّ علیهــم بــاب التوبة وتســقط عنهــم التكالیــف الشـــرع َّیة ،ســیكونون موجودین

وعــى الرغــم مــن ســقوط التكالیــف عنهــم ســینعمون بنعمــة العیــش
الظهــور،
ٰ
الطبیعــي يف ظـ ِّـل حكومــة العــدل اإلهلــي املهدو َّیــة ،واحلــال وطبقـ ًا ألُصول الشـــریعة
املسـ َّلمةَّ ،
املحرمات
أن أفــراد البشـــر ال بــدَّ أن یكونــوا مك َّلفــن بــأداء الفرائض وتــرك َّ

نصرت اهلل آيتي

يف عصـــر الظهــور وحكومــة اإلمــام املهــدي  ،Qأي َّ
إن الكثــر مــن الناس يف عصـــر

ـى قیــد احلیــاة.
مــا دامــوا عـ ٰ

وعلیــه ،فـ َّ
ـإن الروایــات إذا كانــت تتحــدَّ ث عــن وجــود أفــراد البشـــر الفاجریــن

ـإن ذلك یعنــي َّ
مــن غــر الشــیعة يف دور حكومــة اإلمــام املهــدي  ،Qفـ َّ
أن بــاب التوبة

لیــس مســدود ًا علیهــم يف زمــن ظهــور اإلمــام  ،Qوهــذه الروایــات هــي:

 - 1يف روایة صحیحة عن اإلمام الصادق  ،Qقال:
ضَ ،فهــم فِيـ ِ
ُل مــا ِ  ِ ِ ِ ِ
ـه ُم َ َّل ُلـ َ
ـى َي ُقــو َم َق ِائ ُمنَــا،
ف َأ ْيــدي شــي َعتنَا مـ َن ْالَ ْر ِ ُ ْ
ـون َح َّتـ ٰ
« ...ك ُّ  َ
ِ
ِ
َان ِف َأيـ ِ
ـق َمــا ك َ
ـدي
ـم َط ْسـ َ
ـمَ ،و َأ َّمــا َمــا ك َ ْ
ـر َك ْالَ ْر َض ِف َأ ْيدهيِـ ْ
ـمَ ،و َيـ ْ ُ
َان ِف َأ ْيدهيِـ ْ
َف َي ْجبِ َي ُهـ ْ
ِ
ـمَ ،فــإِ َّن ك َْسـ َب ُه ْم ِمـ َن ْالَ ْر ِ
ـى َي ُقــو َم َق ِائ ُمنَــاَ ،ف َي ْأ ُخـ َ
ـذ ْالَ ْر َض
ض َحـ َـرا ٌم َع َل ْي ِهـ ْ
ـم َح َّتـ ٰ
َغ ْ ِيهـ ْ
ِ
ِ
ـم َص َغـ َـرة»(.)71
مـ ْن َأ ْيدهيِـ ْ
ـم َو ُي ِْر َج ُهـ ْ

 - 2ويف روایة معتربة ،عن اإلمام الباقر  ،Qقال:
ِ
ن ا ُملس ِ
ــؤ ِّد
«ْ ...الَ ْر ُض ُك ُّل َهــا َلنَــاَ ،ف َمــ ْ
ــل ِم َ
ني َف ْل َي ْع ُم ْر َهــاَ ،و ْل ُي َ
ن َأ ْح َيــا َأ ْرضــ ًا مــ َ ْ
ِ
ِ
المــا ِم ِم ـن َأهـ ِ ِ
ـم ِم ـ ْن
ْ ْ
َخ َر َ
ـل َب ْيتــيَ ،و َل ـ ُه َمــا َأك ََل من َْهــاَ ...ح َّتـ ٰ
اج َهــا إِ َ ٰل ْ ِ َ
ـى َي ْظ َهـ َـر ا ْل َقائـ ُ
ِ
َأهـ ِ ِ
ـم ِمن َْهــا َكـ َـا َح َو َاهــا َر ُسـ ُ
ـول اهللِ
ْ
الس ـ ْيفَ ،ف َي ْح ِو َ َيــاَ ،و َي ْمنَ َع َهــاَ ،و ُي ِْر َج ُهـ ْ
ـل َب ْيتــي بِ َّ
َان ِف َأي ِ
ــدي ِشــي َعتِنَا»(.)72
َو َمنَ َع َهــا إِ َّل َمــا ك َ ْ
وهــذه األحادیــث ناظــرة إ ٰىل نحــو مواجهــة اإلمــام املهــدي  Qللشــیعة يف زمــان
تثبیــت حكومتــهَّ ،
ألن تنظیــم وترتیــب األُمــور االقتصاد َّیــة للمجتمــع ،واســرداد
األرايض املغصوبــة ،وفــرض الضـــرائب املالیــة والغرامــات ،غــر ممكــن للحكومــة
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اإلمام المهدي Q

املتزلزلــة الفاقــدة للقــدرة والصالبــة واالســتحكام ،فالروایــات لیســت ناظــرة إ ٰىل
أوائــل عصـــر الظهــور وهنضــة اإلمــام املهــدي العامل َّیــة ،بــل هــي يف صــدد بیــان تقریر

شــامل عــن إنجــازات اإلمــام املهــدي  Qبعــد تثبیــت أركان حكومتــه العامل َّیــة.

وعــى ّ
أن هــذه الروایــات ُّ
ومنــه نســتنتج َّ
أقــل
عــى وجــود غــر الشــیعة،
ٰ
تــدل ٰ

وقبول التوبة

التقادیــر يف بعــض مقاطــع زمــن ثبــات حكومــة اإلمــام املهــدي  ،Qومــن هنــا ال
یمكننــا اعتبــار زمــان ظهــور اإلمــام املهــدي  Qبدایــة انســداد بــاب التوبــة وزمــان

اقتــاع جــذور املنحرفــن.

وروي عن رسول اهلل  Nأنَّه قال:
ُ

َّــى حيكــم بــن أهــل املشـــرق
عیســی] الكتــب مــ 
«جیمــع[أ ي
ن أنطاكيــة حت ٰ
ٰ

واملغــرب ،وحيكــم بــن أهــل التــوراة يف توراهتــم ،وأهــل اإلنجيــل يف إنجيلهــم،

وأهــل الزبــور يف زبورهــم ،وأهــل الفرقــان بفرقاهنــم»(.)73

وعن اإلمام الباقر  ،Qقال:
ـد  ِ ِ
ِ
ل َأمـ ٍ ِ
َخ ِرج ال َّتــورا َة وسـ ِ
ـم َ 
ـائ َر
ي ا َمل ْهـ ُ
ـيَ ،و َي ْسـت ْ ُ
«إِ َّنـ َـا ُسـ ِّ
َْ َ َ
ـر َخفـ ٍّ
ي َم ْهد ّيـ ًا لَ َّنـ ُه ُ ْيــدَ ٰى إِ َ ٰ ْ
ِ
ِ
ــل) ِمــ ْن َغ ٍ
ُكت ِ
ــن َأ ْه ِ
ــز َو َج َّ
َّــو َر ِاة،
ُــب اهللِ ( َع َّ
ُــم َب ْ َ
َّــو َراة بِالت ْ
ــل الت ْ
ــار بِ َأ ْن َطاك َيــ َةَ ،و َ ْ
يك ُ
ـل ا ْل ُقــر ِ
الن ِ
الن ِ
ـورَ ،و َبـ ْ ِ
الز ُبـ ِ
الز ُبـ ِ
ـل بِ ْ ِ
ـل ْ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ْجيـ ِ
ْجيـ ِ
آن
ـور بِ َّ
َو َبـ ْ َ
ـل َّ
ـلَ ،و َبـ ْ َ
ْ
ــرآن»(.)74
بِا ْل ُق ْ

وهاتــان الروایتــان ّ
عــى وجــود غــر املســلمنی يف عصـــر تثبیــت
تــدلن أیضــ ًا ٰ

أركان الدولــة املهدو َّیــة املباركــةَّ ،
ألن احلكــم بــن أهــل املشـــرق واملغــرب ،یعنــي

ـى رشق وغــرب العــامل ،كــا َّأن حكــم اإلمــام املهــدي Q
وجــود حكومــة تســیطر عـ ٰ

ـری ،الیتــاح َّإل يف ظـ ِّـل تشــكیل حكومــة عامل َّیــة شــاملة
يف معتقــدي األدیــان األُخـ ٰ
یذعــن اجلمیــع لســلطاهنا.
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وممّــا تقــدَّ م یتَّضــح وجــود رؤیتــن يف خصــوص ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qوطبق ًا
ُ
وىل ،والتــي تتطابــق مــع الضابطــة الك ّلیــة للتوبــة يف القــرآن الكریــم ،فإ َّنــه
للرؤیــة األ ٰ

مــع ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qتبــدأ خطــوات الســر يف طریــق الســعادة ،ویبــدأ
زمــن جــران النواقــص الروح َّیــة عنــد أفــراد البشـــر التائهــن الضا ّلــن عــن احلقیقــة.
ـری َّ
أن ظهــور اإلمــام املهــدي  Qیكــون بدایــة النســداد بــاب
والرؤیــة الثانیــة ،تـ ٰ

وهاتــان الرؤیتــان ،ال ّلتــان ورد مضموهنــا يف الروایــات املعتــرة متعارضتــان،
كل منهــا ینفــي مضمــون األُ
فمضمــون ِّ
خــری.
ٰ

نصرت اهلل آيتي

التوبــة وانتهــاء زمــن الفرصــة التــي كانــت متاحــة للبرش َّیــة قبــل الظهــور.

فامذا نفعل ِّ
حلل هذا التعارض املوجود يف هاتنی الطائفتنی من الروایات؟

هناك طریقان ِّ
حلل هذا التعارض:

األول ،والــذي یمتــاز بســند أفضــل مــن أســانید
األول :جــاء يف احلدیــث َّ
الطريــق َّ
الروایــات الثــاث األُخریــاتَّ :أن إیــان الذیــن مل یؤمنــوا قبل قیــام اإلمــام املهديQ.

بالســیف ،والذیــن مل یكســبوا خــر ًا يف إیامهنــم ،ال نفــع فیــه وال فائــدة هلــم منــه.

ویمكــن توضیــح هــذا احلدیــث بــأن یقــالَّ :
إن هنــاك فرق ـ ًا بــن مرحلــة ظهــور

اإلمــام املهــدي  Qومرحلــة قیامــه بالســیف ،فمرحلــة الظهــور ،وهــي مرحلــة

عــى مرحلــة القیــام بالســیف.
اهلدایــة وتنویــر األفــكار وإقامــة احلجــج ،متقدِّ مــة
ٰ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ
ح ع ْن بَ ّي ِ َن ٍة( Yاألنفال.)42 :
fلهل ِك من هلك عن بيِن ٍة ويحىي من
ِ
وعلیــه ،ففــي مرحلــة التنویــر ســتتمركز ُّ
كل جهــود اإلمــام املهــدي  Qحــول

الدعــوة واهلدایــة ،ويف هنایــة هــذه املرحلــة تبــدأ مرحلــة التصنیــف وفصــل أتبــاع

احلــق عــن أتبــاع الباطــل ومرحلــة املواجهــة بــن هذیــن اخل ّطــن.
ِّ
ويف هــذه املرحلــة س ُیشـ ِ
ـى ُأولئــك الذیــن مل تنفــع
ـهر اإلمــام املهــدي  Qســیفه عـ ٰ

احلــق .فریتدعــون حینــا
معهــم أســالیب التنویــر واهلدایــة إلرجاعهــم إ ٰىل جــا َّدة
ِّ
یشــاهدون بریــق ســیف املهــدي  Qف ُی ِ
ظهــرون اإلیــان .وهــذا اإلیــان هــو إیــان

غــر واقعــي ،ناتــج عــن خــوف حــدِّ الســیف ،فهــو جمـ َّـرد تظاهــر باإلیــانَّ ،
ألن ســبل
اهلدایــة يف عصـــر الظهــور ومرحلــة اهلدایــة والتنویر قد اســتنفذت إلفهامهــم احلقائق،
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ـم انقالهبــم وإظهــار
ـى الباطــل مــع وجــود هــذه األرض َّیــة املناســبة ثـ ّ
فإرصارهــم عـ ٰ

اإلمام المهدي Q

اإلیــان حینــا الحــت هلــم مشــهورات الســیوف ،یـ ُّ
ـى َّ
أن هــذا االنقــاب لیــس
ـدل عـ ٰ

انقالب ـ ًا واقعی ـ ًاَّ ،
وأن توبتهــم لیســت توبــة حقیق َّیــة.

ومــن الواضــح َّ
أن عــدم قبــول تظاهرهــم باإلیــان وعــدم قبــول توبتهــم الظاهر َّیــة

وقبول التوبة

االضطرار َّیــة ،هــو مــن خصائــص ومیــزات عصـــر ظهــور اإلمــام املهــدي Q
ومرحلــة القیــام بالســیف ،فمنــذ عصـــر رســول اهلل  Nوإ ٰىل هنایــة زمــن الغیبــة ،كان

التعامــل مــع ُأولئــك الذیــن ُی ِ
ظهــرون اإلســام واإلیــان ،كالتعامــل مــع املســلمنی،
فتكــون أحواهلــم وأنفســهم مصانــة ولیســت مهــدورة.
ومضاف ـ ًا إ ٰىل الروایــة املذكــورة ،فـ َّ
ـری یمكــن إقامتهــا إلثبــات
ـإن هنــاك أد َّلــة ُأخـ ٰ

هــذا املطلــب ،منهــا الروایــة املعتــرة عــن اإلمــام الباقــر  Qحیــث جــاء فیهــا:
ــذ ِه ا ُملر ِج َئ ِ
ــح ه ِ
ــؤ َ
ــم
ل َمــ ْ
ــة إِ َ ٰ
ون َغــد ًا إِ َذا َقــا َم َق ِائ ُمنَــا؟»ُ ،ق ْل ُ
ن َي ْل َج ُ
«و ْي َ  َ
َ
ــت :إِ َّنُ ْ
ْ
ـوا ٌءَ ،ف َقـ َ
ـو َقــدْ ك َ
َي ُقو ُلـ َ
َان َذلِـ َ
ـاب
ـالَ « :م ـ ْن َتـ َ
ـم ِف ا ْل َعــدْ ِل َسـ َ
ـونَ :لـ ْ
ـك ُكنَّــا ن َْح ـ ُن َو َأ ْن ُتـ ْ
ــه ،ومــن َأس نِ َفاقــ ًا َف َ ِ
ِ
ــره»(.)75
ت َ
ــا ُي ْبعــدُ اهللُ َغ ْ َ
َــاب اهللُ َع َل ْي َ َ ْ َ َّ
یقــول َّ
العلمــة الطباطبائــي ،بعــد بیــان فلســفة اجلهــاد ،والــذي هــو يف الواقــع یعــود إ ٰىل
الدفــاع عــن حـ ِّـق احلیــاة لإلنســان َّیةَّ ،
وأن الــرك بــاهلل ُیع َتــر هــاك اإلنســان َّیة ومــوت الفطرة:
(ومــن هنــاك يستشــعر ال َفطِــن اللبيــب :أنَّــه ينبغــي أن يكــون لإلســام حكــم

دفاعــي يف تطهــر األرض مــن لــوث مطلــق الشـــرك وإخــاص اإليــان هلل ســبحانه

وتعــا ٰىل ،فـ َّ
ـإن هــذا القتــال الــذي تذكــره اآليــات املذكــورة إ َّنــا هــو إلماتــة الشـــرك
ـى
الظاهــر مــن الوثنيــة ،أو إلعــاء كلمــة احلـ ِّ
ـى كلمــة أهــل الكتــاب بحملهــم عـ ٰ
ـق عـ ٰ
إعطــاء اجلزيــة ،مــع َّ
تتضمــن َّأنــم ال يؤمنــون بــاهلل ورســوله
أن آيــة القتــال معهــم
َّ
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ـى التوحيــد لكنَّهــم مشـــركون باحلقيقــة
وال يدينــون ديــن احلـ ِّ
ـق ،فهــم وإن كانــوا عـ ٰ

ـى الديــن
مســتبطنون ذلــك ،والدفــاع عــن حـ ِّ
ـق اإلنســانية الفطــري يوجــب محلهــم عـ ٰ
ـق.
احلـ ِّ

ـى أمــر رصيــح لكنَّــه يبــوح بالوعــد
والقــرآن وإن مل يشــتمل مــن هــذا احلكــم عـ ٰ

نصرت اهلل آيتي

يتــم أمــره َّإل بإنجــاز األمــر هبــذه املرتبــة مــن
بيــوم للمؤمنــن
عــى أعدائهــم ال ُّ
ٰ
َ
َّ
َ
ُ
fهـ َ
ـو الِي أ ْر َســل
القتــال ،وهــو القتــال إلقامــة اإلخــاص يف التوحيــد قــال تعــا ٰىل:
َْ ّ ُ ْ َ ُ َ َ
ُّ َ َ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ
ّ
ـول بال ْ ُهــدى َ
َر ُسـ َ ُ
ـ
ِي
د
و
ـ
ـ
ش
م
ال
ه
ـر
ـ
ك
ـو
ـ
ل
و
ه
ـ
ك
ـن
ـ
ِي
ادل
ع
ـق ِلظ ِهــره
ـركون 33
ِ
ِ ِ
ِ
ـن الـ ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ْ
َََ ْ َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
(Yالتوبــة ،)33 :وأظهــر منــه قولــه تعــا ٰىلf :ولقــد كتبنــا ِف الزبورِ ِمــن بعـ ِد اذلِك ِر
ُ
َ َّ ُ َ
َ َّ َ َ
أن األ ْرض يَ ِرثهــا عِبــادِي الص ِ
الون(Yاألنبيــاء ،)105 :و أرصح منــه قولــه تعــا ٰىل:
َْ
ََ ْ َ ْ َ
ْ ُ
ــم َو َعملُــوا َّ
اهلل َّال َ َ ُ
fو َع َ
ــد ُ
َ
الص ِ
ــتخل ِف َّن ُه ْم ِف ال ِ
رض
ــات ليس
ال ِ
ِيــن آمنــوا مِنك ْ ِ
َ
ْ َْ ْ َ ّ
ْ َ ْ
ـم د َ
كـ َ َّ
ـم َّالِي ْ
ارتَضـــى ل َ ُهـ ْ
ـن ل َ ُهـ ْ
خلَ َف َّالِيـ َ
ِين ُهـ ُ
ـم
ـن ِمــن قبل ِ ِهـ
ك َمــا اســت
ـم َولُ َم ِ
َ ً
ُْ ُ َ
َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ ُ ُ َ
ـركون ِب شــيْئا (Yالنور،)5 :
ـ
ـ
ش
ي
ال
ـي
ـ
ِ
ولبدِلهــم ِمــن بعـ ِد خوف ِ ِهــم أمنــا يعبدون ِ
َ ُُْ َ
ـي Yيعنــي بــه عبــادة اإلخــاص بحقيقــة اإليــان ،بقرينــة
فقولــه تعــا ٰىلf :يعبدونـ ِ
َ ً
ُْ ُ َ
ـركون ِب شــيْئا ،Yمــع أ َّنــه تعــا ٰىل يعدُّ بعــض اإليــان رشك ًا ،قال
قولــه تعــا ٰىلf :ال يشــ ِ
َّ
ُ
َ
َُ ْ ُ ْ
َ ُْ ُ َ ْ
َ
ث ُهـ ْ
ك ُ
تعــا ٰىلf :ومــا يؤ ِمــن أ
ـركون ( Yيوســف ،)106 :فهذا
ـ
ـ
ش
م
ـم
ـ
ه
و
ل
إ
هلل
ـا
ـ
ب
ـم
ِ
ِ
ِ
ِ
مــا وعــده تعــا ٰىل مــن تصفيــة األرض وختليتهــا للمؤمنــن يــوم ال ُيع َبــد فيــه غــر اهلل
ح ّق ـ ًا»(.)76

ـى هــذه التوضیحــات املذكــورة ،فــإن قلنــا بـ َّ
ـأن انســداد بــاب التوبــة إ َّنــا
وبنــا ًء عـ ٰ

یكــون يف مرحلــة القیــام بالســیف ،ال يف مرحلــة اهلدایــة والتنویــر ،فـ َّ
ـإن التعــارض

ـتحظی رؤیــة انســداد بــاب التوبــة باجلــواب املناســب،
بــن الروایــات ســیزول ،وسـ
ٰ

وذلــك:

إن جمموعــة األحادیــث التــي تـ ُّ
َّ - 1
ـى بقــاء بــاب التوبــة مفتوحـ ًا يف عصـــر
ـدل عـ ٰ

الظهــور وســعي اإلمــام املهــدي  Qهلدایة أفــراد اإلنســان ،ســتكون ناظــرة إ ٰىل مرحلة
اهلدایــة والتنویــر ،وأ َّمــا انســداد بــاب التوبــة فســیكون مــن شــؤون مرحلــة القیــام
بالســیف ،فــا تعــارض بــن الطائفتــن مــن الروایــات.

َّ
فــإن التوبــة احلقیق َّیــة
 - 2طبقــ ًا للضابطــة الك ّلیــة للتوبــة يف القــرآن الكریــم،
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ســتكون مقبولــة بــا قیــد أو رشط ،وعــدم قبــول التوبــة حــن ظهورعالمــات

اإلمام المهدي Q

العــذاب اإلهلــي أو عالمــات املــوت ،إ َّنــا هــو بســبب عــدم كــون التوبــة توبــة واقع َّیــة
حقیق َّیــة.

والروایــات التــي تذهــب إ ٰىل انســداد بــاب التوبــة يف عصـــر الظهــور ،تنســجم مــع

وقبول التوبة

هــذا املعیــار ،وذلــك َّ
ـهر ملجــازاة العاصنی،
ألن ســیف اإلمــام املهــدي  Qالــذي س ُیشـ َ

هــو مــن مصادیــق العــذاب اإلهلــي ،فطبقـ ًا للضابطــة الك ّلیــة لــن تقبــل التوبــة حینــا
ُیشـ ِ
ـهر اإلمــام  Qســیفه.
كــا َّ
ـى عــدم قبــول اإلیــان والتوبــة يف حــال الكــون يف مثــل هــذا
أن الدلیــل عـ ٰ

احلــال ،هــو كــون هــذه التوبــة واإلیــان لیســا حقیقیـ َّـن ،بــل مهــا ظاهر ّیــان.
عــى ســدِّ بــاب
 - 3ويف معــرض اإلجابــة عــن اإلشــكال الثالــث ،الــذي ُأثــر ٰ

عــى َّ
التوبــة ،یمكننــا أن نقــول َّ
أن القــول بانســداد
بــأن هــذا اإلشــكال كان مبتنیــ ًا ٰ

بــاب التوبــة يف وجــه املنحرفــن يف عصـــر الغیبــة ،والذیــن كانــوا حمرومــن مــن
أشــق مــن حــال
هدایــة اإلمــام املهــدي الظاهر َّیــة ،یســتلزم كــون حــال هــؤالء
ّ

أفــراد اإلنســان الذیــن یعیشــون يف عصـــر الظهــور حیــث یتنعمــون هبدایــة اإلمــام

 Qالظاهر َّیــة وإرشــاداته ،واحلــال وطبق ـ ًا للتفســر املطــروح حلـ ِّـل التعــارض ،فـ َّ
ـإن
انســداد بــاب التوبــة الظاهر َّیــة واملصطنعــة ،إ َّنــا هــي لألشــخاص الذیــن یعیشــون يف

عصـــر الظهــور وقــد أدركــوا اإلمــام  Qوهدایتــه الظاهر َّیــة.

أضــف إ ٰىل ذلــكَّ ،
عــى قــوم عــاد وثمــود بظهــور
فــإن بــاب التوبــة قــد انســدَّ
ٰ

عالمــات العــذاب اإلهلــي ونــزل علیهــم العــذاب ،وهــذا ال یتعــارض مــع انســداد

بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس مــن املغــرب.
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ـى الكافریــن والظاملــن
فكذلــك ال تعــارض أیض ـ ًا بــن انســداد بــاب التوبــة عـ ٰ

عنــد قیــام اإلمــام املهــدي  Qبالســیف ،حیــث ُیع َتــر عذاب ـ ًا إهل ّی ـ ًا ،وبــن انســداد
بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس مــن املغــرب.

 - 4ویمكننــا اإلجابــة عــن اإلشــكال الرابــع أیض ـ ًا بــأن یقــالَّ :
إن حضــور غــر

الشــیعة يف دولــة اإلمــام املهــدي  Qإ َّنــا هــو فقــط يف مرحلــة اهلدایــة وتنویــر األفــكار
األول مــن األحادیــث
ومــا قیــل يف رفــع التعــارض ،هــو تفســر آخــر للحدیــث َّ

عــى انســداد بــاب التوبــة عنــد ظهــور اإلمــام املهــدي ،Q
األربعــة التــي د َّلــت
ٰ
األول منهــا فقــط هــو الــذي تعـ َّـرض رصاحـ ًة لبیــان انســداد بــاب التوبــة
واحلدیــث َ

نصرت اهلل آيتي

حلجــج ،ال يف مرحلــة القیــام بالســیف.
وإقامــة ا ُ

يف مرحلــة القیــام بالســیف فقــط.

وأ َّما األحادیث الثالثة فلم یرد فیها هذا التخصیص.

خاصـ ًة َّ
ـوی مــن
وأن ســنده أقـ ٰ
األول معیــار ًا ّ -
وعلیــه ،یمكننــا أن نجعــل احلدیــث َّ

أســانید األحادیــث الثالثــة الباقیــة  ،-فنحمــل األحادیــث الثالثــة علیــه مــن بــاب
ـى املق َّیــد.
محــل املطلــق عـ ٰ

ٍ
بأمــر ،وهــو َّ
أن انســداد بــاب التوبــة يف مرحلــة قیــام
وال بــدَّ هنــا مــن التذكــر
اإلمــام املهــدي  Qبالســیف ،ال یعنــي بحـ ٍ
ـال مــن األحــوال تصویــر هــذه املرحلــة

بأنــا مرحلــة إراقــة وســفك الدمــاء ،وذلــك:
َّ

َّأوالً :كــا ثبــت يف حم ِّلــهَّ ،
فــإن مرحلــة اهلدایــة والتنویــر التــي یامرســها اإلمــام
املســتمرة ســتؤيت ُأكُلهــا ویســتجیب هلــا أكثــر
املهــدي  Qوأصحابــه املخلصــن
َّ
تتلــوث فطرهتــم الســلیمة ،ف ُیل ّبــون دعــوة اإلمــام احل َّقــة،
ســكّان العــامل الذیــن مل
َّ
ـدوي زالل اهلدایــة والرشــاد ،ومــا ورد يف الروایــات
وینهلــون مــن صــايف نمــره املهـ ِّ

ـی كافـ ٌـر َّإل آمــن وال طالــح َّإل صلــح»( )77تؤ ِّیــد هــذا
مــن تعبــرات مثــل« :ال یبقـ ٰ
املطلــب.

ثانیــ ًاَّ :
أن انســداد بــاب التوبــة ســیكون بوجــه عــدَّ ة قلیلــة مــن أفــراد املجتمــع

عــى الرغــم مــن اجلهــود
عــى
ِّ
احلــقٰ ،
أرصوا واســتكربوا ٰ
البشـــري ،وهــم الذیــن ّ
احلثیثــة التــي تبذهلــا أجهــزة حكومــة اإلمــام املهــدي  Qيف اإلرشــاد واهلدایــة ،وتو ّفــر
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وخیفــون يف قلوهبــم الكفــر والضاللــة.

ومــن الواضــح َّ
أن وجــود مثــل هــؤالء الذیــن خیفــون اخلبــث والضــال يف

صدورهــم ،قــد ُیشــكِّلون يف املســتقبل خطــر ًا یزلــزل أركان الدولــة املهدو َّیــة كــا

وقبول التوبة

عــى
مــر التأریــخ ،والتــي مل تكــن قــادرة
زلــزل أركان احلكومــات العادلــة
عــى ِّ
ٰ
ٰ
اقتــاع جــذور أمثــال هــؤالء املنافقــن لعــدم وجــود األرض َّیــة املناســبة لذلــك.
املتمردین
ُتـ ٰ
ـری ّأیــا أكثــر حكمـ ًة ،عــدم قبــول التوبــة الظاهر َّیــة الكاذبــة لعــدد مــن ّ

ـق واحلقیقــة ،أم تــرك هــؤالء وشــأهنم وتعریــض املجتمــع البشـــري الفاضــل،
ـى احلـ ِّ
عـ ٰ

الــذي كان وال زال كعبــة آمــال األنبیــاء واألولیــاء وطـ ّ
ـق يف العــامل إ ٰىل التزلزل؟
ـاب احلـ ِّ
الطریــق الثــاين لرفــع التعــارض بــن الروایــات املذكــورة ،هــو أن یقــال َّ
بــأن
ـى انســداد بــاب التوبــة ،وكانــت إحدامهــا
الروایتــن األُو ٰىل والثانیــة ال ّلتــن د َّلتــا عـ ٰ

أكثــر اعتبــار ًا مــن جهــة الســند ،مهــا يف مقــام تفســر قولــه تعــا ٰىل:
َ َْ َ ْ َْ ُ
َّ َ ََْ ُ َْ ً ُ َ ْ َ ُ
آم َنـ ْ
ـن َ
ـت ِمــنْ
كـ ْ
ـات ربِــك ال ينفــع نفســا إِيمانهــا لــم ت
fيــوم يــأ ِت بعــض آيـ ِ
َ ْ ً
َْ ُ
ـب ْ
ـل أَ ْو َك َسـ َ
ت ِف إِيمان ِهــا خيا( Yاألنعــام.)158 :
قبـ

شــك يف َّ
َّ
أن القــرآن الكریــم عندمــا یتحــدَّ ث عــن ســدِّ بــاب التوبــة حــن
وال

مشــاهدة بعــض اآلیــات اإلهل َّیــة ،ال یریــد بذلــك املنحرفــن الذیــن انحرفــوا جلهلهــم

باحلقیقــة ،وبتعبــر ّ
أدق :املســتضعفنی الذیــن ســلكوا طریق ـ ًا منحرف ـ ًا ال عــن إرصار
وقصــد ،بــل َّ
خمتــص ُبأولئــك الذیــن قامــت علیهــم
إن موضــوع اآلیــة الكریمــة
ٌّ
ِ
احلجــة
ـى احلقیقــة ومل یقبلــوا َّ
َّ
احلجــة وكُش ـ َفت هلــم احلقیقــة ولكنَّهــم اســتكربوا عـ ٰ
ـى معتقداهتــم املنحرفــة وضالهلــم.
عنــاد ًا ،وبقــوا عـ ٰ
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ـى ذلــك ،فـ َّ
ـإن الروایــة الــواردة يف تفســر هــذه اآلیــة الشـــریفة ناظــرة
وبنــا ًء عـ ٰ

ـى الرغــم مــن اطِّالعهــم
فقــط إ ٰىل األشــخاص الذیــن ینكــرون اإلمــام املهــدي  ،Qعـ ٰ

یتورطــون يف التق ُّلــب يف أوحــال الرذائــل.
ـى ح ّقان َّیتــه ،أو الذیــن َّ
عـ ٰ

وحینئـ ٍ
ـذ ،ومــع ظهــور اإلمــام املهــدي  Qینســدُّ بــاب التوبــة يف وجــه غری الشــیعة

الذیــن ینكــرون إمامــة اإلمــام املهــدي  Qيف زمــن الغیبــة ،مــع َّأنــم كانــوا واقفــن

وتعصبهــم.
ّ

وأ َّمــا الشــیعة الذیــن كانــوا یقبلــون اإلمــام املهــدي  ،Qولكـ َّن صحائــف أعامهلــم

خالیــة مــن العمــل الصالــح ،فكذلــك حاهلــم ،حیــث َّ
إن مثــل هــؤالء الذین ُیشـكِّلون
ق َّلــة يف املجتمــع ال یســتح ّقون العیــش يف دولــة املهــدي الكریمــة ،وأ َّمــا ُأولئــك الذیــن

نصرت اهلل آيتي

ـى وضــوح دالئــل إمامتــه كوضــوح الشــمس يف رابعــة النهــار ،وذلــك لعنادهــم
عـ ٰ

تلوثــت
مل یكــن انحرافهــم عــن عمــد وإرصار ،بــل أنكــروا احلـ َّ
ـق جه ـاً ،أو الذیــن َّ

أخالقهــم ببعــض النواقــص ،فهــؤالء یمكنهــم االســتفادة مــن الفرصــة التــي ســتتاح
هلــم يف أوائــل الظهــور ،حیــث مرحلــة التنویــر واهلدایــة لتغیــر ســلوكهم وتزیــن
صحائــف أعامهلــم بالصاحلــات ،فینهلــون مــن نبــع الفیوضــات املهدو َّیــة الرائقــة.

النتيجة:

َّ
فــإن
إذا مــا قبلنــا احللــول املتقدِّ مــة للجمــع بــن الطائفتــن مــن الروایــات
ٍ
حینئــذ االلتــزام بــكال الطائفتــن.
املتصــور بینهــا ســرتفع ،ویمكننــا
التعــارض
َّ
وأ َّمــا إذا مل ُیق َبــل ذلــك اجلمــع ،وبقــي التعــارض قائــ ًا بینهــاَّ ،
فــإن الرتجیــح

املتضمنــة لعــدم انســداد بــاب التوبــة يف عصـــر الظهــور ،ویــوكل
ســیكون للروایــات
ِّ
ـى االنســداد إ ٰىل أهلــه ،وذلــك َّ
ألن فرض َّیــة انســداد بــاب
علــم الروایــات الدا ّلــة عـ ٰ

التوبــة مســتندة إ ٰىل أربــع روایــات ،ســند ثالثــة منهــا غــر معتــر ،وســند الرابعــة
وإن كان معتــر ًا ،ولك ـ َّن الفرض َّیــة املقابلــة ،مضاف ـ ًا لكوهنــا موافقــة للمعیــار العــا ّم
ٌّ
ومســتدل علیهــا بخمــس
والضابطــة الك ّلیــة يف التوبــة يف القــرآن الكریــم ،مؤ َّیــدة

املصـــرحة بقبــول اإلمــام املهــدي Q
طوائــف مــن الروایــات وهــي :الروایــات
ِّ
لتوبــة التائبــن ،الروایــات القائلــة باســتجابة النــاس إ ٰىل دعــوة اإلمــام املهــدي ،Q
املتضمنــة لدعــوة اإلمــام املهــدي  Qكا َّفــة النــاس إ ٰىل اإلیــان ،روایــات
الروایــات
ِّ
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طلــوع الشــمس مــن املغــرب ،والروایــات التــي تـ ُّ
ـى وجــود غــر الشــیعة يف
ـدل عـ ٰ
املتوســطة مــن حكومــة اإلمــام املهــدي .Q
املرحلــة
ِّ

عــى روایــة
عــى عــرات الروایــات ،تُقــدَّ م ٰ
فهــذه املجموعــة ،والتــي تشــتمل ٰ

ـى عــدد أكــر مــن
الفرض َّیــة املقابلــة ،باعتبارهــا أكثــر عــدد ًا ،وباعتبــار إشــتامهلا عـ ٰ
الروایــات املعتــرة ســند ًا.

* * *

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
نصــه( :وأ َّمــا
 .1تفســر امليــزان  ،340 :3قــال مــا ّ
اإلتيــان باألعــال الصاحلــة فهــو وإن كان ممَّــا

التوبــة وال ركنــ ًا منهــا.)...

 .10خمتــر بصائــر الدرجــات حلســن بــن ســليامن
ّ
احلــي.11 :
 .11تفسري الع ّيايش  /183 :1ح .82

 .2املصدر السابق .105 :7

 .12الغيبــة للنعــاين /290 :بــاب  /14ح  .67ســند

 .3املصدر السابق .241 :4

حممــد بــن ســعید،
هــذا احلديــث :أخربنــا أمحــد بــن ّ

 .4املصدر السابق .239 :4
 .5املصدر السابق .240 :4

املفضــل،
(حممــد بــن َّ
عــن هــؤالء الرجــال األربعــة ّ

وســعدان بــن إســحاق بــن ســعید ،وأمحــد بــن

 .6املصدر السابق.

وحممــد بــن أمحــد بــن
احلســن بــن عبــد امللــكّ ،

 .7الكايف للكليني .440 :2
 .8الكايف  /80 :8ح .37

حممــد بــن
احلســن) ،عــن ابــن حمبــوب .وأخربنــا ّ

یعقــوب الکلینــي أبــو جعفــر ،قــال :حدَّ ثنــي

 .9الغيبــة للنعــاين /238 :بــاب  /15ح  1و .2الســند

عــي بــن إبراهیــم بــن هاشــم ،عــن أبیــه ،قــال:

حممــد بــن
املعتــر هلــذا احلدیــث :أخربنــا أمحــد بــن ّ

حممــد بــن عمــران ،قــال :حدَّ ثنــا أمحــد
وحدَّ ثنــي ّ

التیمــي مــن کتابــه ،حدَّ ثنــا الع ّبــاس بــن عامــر بــن

حممــد وغــره ،عــن ســهیل بــن زیــاد مجیع ـ ًا ،عــن
ّ

ـي بــن احلســن
ســعید ابــن عقــده ،قــال :حدَّ ثنــا عـ ّ
ـی بــن بکــر ،عــن بشــر
ربــاح الثقفــي ،عــن موسـ ٰ
الن ّبــال.

حممــد بــن ســعيد
للتحقيــق يف وثاقــة أمحــد بــن ّ
راجــع :الفهرســت للطــويس.73 :

للتحقيــق يف وثاقــة ع ّبــاس بــن عامــر وهــو الشــيخ
الصــدوق راجــع :رجــال الطــويس /257 :الرقــم

ـي بــن
حممــد بــن عیسـ ٰ
بــن ّ
ـى .قــال :وحدَّ ثنــي عـ ّ
احلســن بــن حمبــوب .وحدَّ ثنــا عبــد الواحــد بــن

حممــد
عبــد اهلل املوصــي ،عــن أيب عــي أمحــد بــن ّ
بــن أيب نــارش ،عــن أمحــد بــن هــال ،عــن احلســن

بــن حمبــوب ،عــن عمــرو بــن أيب املقــدام ،عــن
جابــر بــن یزیــد اجلعفــي.
حممــد راجــع:
للتحقیــق يف وثاقــة أمحــد بــن ّ

.676

الفهرســت /73 :الرقــم .86

موســى بــن بكــر راجــع:
للتحقيــق يف وثاقــة
ٰ

للتحقیــق يف وثاقــة أمحــد بــن حســن بــن عبــد

معجــم رجــال احلديــث .33 :20

للتحقيــق يف وثاقــة بشــر الن ّبــال راجــع :قامــوس

نصرت اهلل آيتي

ـوم هلــذه
ـى ذلــك ،...غــر أ َّنــه ليــس بمقـ ِّ
يتفـ َّـرع عـ ٰ

الرجــال 356 :2؛ تنقيــح املقــال .368 :12

امللــك راجــع :الفهرســت /67 :الرقــم .71
للتحقیــق يف وثاقــة احلســن بــن حمبــوب راجــع:
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رجــال الطــويس /334 :الرقــم .4978

الروایــة :عــدَّ ة مــن أصحابنــا ،عــن أمحــد بــن

للتحقیــق يف وثاقــة جابــر بــن یزیــد اجلعفــي
راجــع :معجــم رجــال احلديــث  /336 :4الرقــم

محــاد بــن عثــان ،عــن
حممــد بــن أيب نصـــر ،عــن ّ
ّ

ّ
احلــذاء.
أيب عبیــدة

.2 0 3 3

حممــد راجــع:
للتحقیــق يف وثاقــة أمحــد بــن ّ

وقبول التوبة

 .13تفسري الع ّيايش  /65 :1ح .117
 .14اإلرشاد للمفيد .382 :2
 .15تفسري الع ّيايش .57 :2

محــاد بــن عثــان راجــع :رجــال
للتحقیــق يف وثاقــة ّ
النجــايش /143 :الرقــم .371

 .16املصدر السابق .58 :2

ّ
احلــذاء وهــو زيــاد
للتحقیــق يف وثاقــة أيب عبیــدة

 .17معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  Qللكــوراين :3

عيســى راجــع :رجــال النجــايش/170 :
بــن
ٰ

 .18الــكايف  /227 :8ح  .288ســند هــذه الروایــة:

 .23كــال الديــن ومتــام النعمــة للصــدوق /668 :ح

حممــد ،عــن
عــدَّ ة مــن أصحابنــا ،عــن أمحــد بــن ّ

 .12ســند هــذا احلدیــث :أخــرين عــي بــن حاتــم،

.380

الرقــم .449

ابــن حمبــوب ،عــن األحــول ،عــن ســام املســتنری.

قــال :حدَّ ثنــا محیــد بــن زیــاد ،عــن احلســن بــن عيل

حممــد راجــع :رجــال
للتحقیــق يف وثاقــة أمحــد بــن ّ

بــن ســاعة ،عــن أمحــد بــن احلســن املیثمــي ،عــن

الطــويس /332 :الرقــم .4938

احلســن بــن حمبــوب ،عــن مؤمــن الطــاق ،عــن

للتحقیــق يف وثاقــة احلســن بــن حمبــوب راجــع:

ســام بــن املســتنری.

رجــال الطــويس /334 :الرقــم .4978

للتحقیــق يف وثاقــة عــي بــن حاتــم راجــع :رجــال

للتحقیــق يف وثاقــة األحــول راجــع :رجــال

الطــويس /432 :الرقــم .6190

النجــايش /35 :الرقــم .107

للتحقیــق يف وثاقــة محیــد بــن زیــاد راجــع :رجــال

للتحقیــق يف وثاقــة ســام بــن املســتنری راجــع:

النجــايش /132 :الرقــم .339

معجــمرجــالاحلدیــث/181:9الرقــم.5286

للتحقیــق يف وثاقــة حســن بــن ســاعة راجــع:

 .19تفسري الع ّيايش .60 :2
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الفهرســت /61 :الرقــم .63

 .20بحار األنوار  /388 :52ح .206
 .21املصدر السابق  /388 :52ح .205

ُ .22أصــول الــكايف  /429 :1ح  .83ســند هــذه

رجــال النجــايش /40 :الرقــم  ،84وهــو احلســن
حممــد بــن ســاعة.
بــن ّ

للتحقیــق يف وثاقــة أمحــد بــن حســن راجــع:
رجــال النجــايش /74 :الرقــم  ،179وهــو أمحــد

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
للتحقیــق يف وثاقــة احلســن بــن حمبــوب راجــع:

حممــد بــن
ـی الع ّطــار ،عــن ّ
حممــد بــن حییـ ٰ
حدَّ ثنــي ّ

للتحقیــق يف وثاقــة مؤمــن الطــاق راجــع :رجــال

حممــد بــن أيب نــر ،عــن عبــد اهلل
عــن أمحــد بــن ّ

رجــال الطــويس.334 :
حممــد بــن
النجــايش /325 :الرقــم  ،886وهــو ّ

عــي بــن النعــان.

حممــد بــن عــي الکــويف،
حســان الــرازي ،عــن ّ
ّ

بــن بکــر ،عــن أبیــه ،عــن زرارة.

 .31الصحــاح للجوهــري 92 :1؛ لســان العــرب البــن

للتحقیــق يف وثاقــة ســام بــن مســتنری راجــع:

منظــور 233 :1؛ القامــوس املحيــط للفريوزآبــادي

معجــمرجــالاحلدیــث/181:9الرقــم.5286

.40 :1

 .24بحار األنوار  /280 :52ح .6

 .32تاج العروس للزبيدي .329 :1

 .25معجم أحاديث اإلمام املهدي .176 :5 Q

 .33رجال النجايش.338 :

القمي .158 :1
 .26تفسري ّ
 .27تفسري الع ّيايش .87 :2

 .28الغيبــة للنعــاين /238 :بــاب  /13ح  .19ســند

ُ .34أنظــر :خالصــة األقــوال َّ
ّ
احلــي،401 :
للعلمــة
حســان
حممــد بــن ّ
قــال( :قــال ابــن الغضائــريّ :
الــرازي ،أبــو جعفــر ،ضعيــف).

هــذه الروایــة :أخربنــا عــي بــن احلســن ،قــال:

 .35رجــال النجــايش ،332 :ذكــر ذلــك يف ترمجــة

حممــد بــن
ـی الع ّطــار ،عــن ّ
حممــد بــن حییـ ٰ
حدَّ ثنــا ّ

(حممــد بــن عــي بــن إبراهيــم املل َّقــب أبــا
ّ

عــي الکــويف،
حممــد بــن
حســان الــرازي ،عــن ّ
ّ
ّ

حممــد بــن أيب نــر ،عــن عاصــم
عــن أمحــد بــن ّ
بــن محیــد احلنّــاط ،عــن أيب بصــر.

 .29املصــدر الســابق /240 :بــاب  /13ح  .22ســند
حممــد بــن ســعید،
هــذه الروایــة :أخربنــا أمحــد بــن ّ
ـی بــن زکریــا بــن شــیبان ،قــال:
قــال :حدَّ ثنــا حییـ ٰ
حدَّ ثنــا یوســف بــن کلیــب ،قــال :حدَّ ثنــا احلســن

ســمينة).

ُ .36أنظر :اختيار معرفة الرجال .823 :2
 .37رجال النجايش.36 :
 .38اختيار معرفة الرجال .827 :2
 .39كامل الدين.18 :
 .40املصدر السابق /357 :باب  /33ح .54
 .41تأويــل اآليــات الظاهــر لالســرآبادي  .445 :2ســند

عــي بــن أيب محــزة ،عــن عاصــم بــن محیــد
بــن
ّ

حممــد بــن الع ّبــاس :حدَّ ثنــا
هــذا احلدیــث :قــال ّ

 .30املصــدر الســابق /236 :بــاب  /13ح  .14ســند

دراج.
حممــد بــن ســنان ،عــن ابــن ّ
اخل ّطــاب ،عــن ّ

احلنّــاط ،عــن أيب محــزة الثــايل.

نصرت اهلل آيتي

بــن احلســن بــن إســاعيل.

هــذه الروایــة :أخربنــا عــي بــن احلســن ،قــال:

حممــد بــن احلســن بــن أيب
احلســن بــن عامــر ،عــن ّ
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 .42االحتجاج للطربيس .334 :2

راجــع :رجــال النجــايش /446 :الرقــم .1208

القمي .205 :2
 .43تفسري ّ

للتحقیــق يف وثاقــة أيب بصــر راجــع :رجــال

 .44تأويل اآليات الظاهرة .478 :2
 .45االحتجاج .318 :2

وقبول التوبة

ـى َّ
أن الرجل
 .46معجــم رجــال احلدیــث  .169 :17عـ ٰ
خمتلــف فيــه بــن مــن ض َّعفــه وو َّثقــه ،وهــذا
خاضــع لرؤيــة ومتاميــة مــا يوجــب التضعيــف

والتوثيــق عنــد الشــخص؛ هــذا واملؤ ِّلــف ينســب
الضعــف إ ٰىل املعجــم وبعــد التت ّبــع والبحــث رأينــا
َّ
حممــد بــن ســنان.
أن الســ ِّيد يقبــل روايــة ّ

 .47ســند هــذا احلدیــث :حدَّ ثنــا املظ َّفــر بــن جعفــر
بــن املظ َّفــر العلــوي الســمرقندي (ريض اهلل

حممــد بــن جعفــر بــن مســعود
عنــه) ،قــال :حدَّ ثنــا ّ
حممــد بــن نعیــم الســمرقندي مجیع ـ ًا،
وحیــدر بــن ّ

حممــد بــن مســعود الع ّیــايش ،قــال :حدَّ ثنــي
عــن ّ

حممــد بــن
حممــد بــن شــجاع ،عــن ّ
عــي بــن ّ
ّ
ـي
عیسـ ٰ
ـی ،عــن یونــس بــن عبــد الرمحــن ،عــن عـ ّ

بــن أيب محــزة ،عــن أيب بصــر.

حممــد بــن نعیــم
للتحقیــق يف وثاقــة حیــدر بــن ّ

راجــع :رجــال الطــويس /420 :الرقــم .6073

حممــد بــن مســعود راجــع:
للتحقیــق يف وثاقــة ّ
رجــال النجــايش /350 :الرقــم .944
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عیســی راجــع:
حممــد بــن
ٰ
للتحقیــق يف وثاقــة ّ

رجــال النجــايش /333 :الرقــم .896

للتحقیــق يف وثاقــة یونــس بــن عبــد الرمحــن

النجــايش /441 :الرقــم .1187
 .48رجال النجايش /249 :الرقم .656
ُ .49أنظر :قاموس الرجال .71 :1

 .50معجم رجال احلديث  /158 :13الرقم .8443
 .51كامل الدين 18 :و.30
 .52للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :رجــال الطــويس:
 /334الرقــم .4978
 .53للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :الفهرســت/151 :
الرقــم .375
 .54للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :خالصــة األقــوال:
 /70بــاب  /7الرقــم .37
 .55للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :رجــال النجــايش:
 /260الرقــم .680
 .56للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :خالصــة األقــوال:
 /49بــاب  /1الرقــم .9
 .57للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :رجــال النجــايش:
 /326الرقــم .887
 .58للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :رجــال النجــايش:
 /261الرقــم .684
 .59للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :رجــال النجــايش:
 /176الرقــم .476
 .60للتحقیــق يف وثاقتــه راجــع :رجــال النجــايش:
 /334الرقــم .897

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .62التوحيد للصدوق.266 :

للتحقیــق يف وثاقــة أيب خالــد الکابــي راجــع:

 .63كامل الدين.527 :

طرائــف املقــال  /45 :2الرقــم .6950

 .64تفسري امليزان .388 :7

 .73معجم أحاديث اإلمام املهدي .531 :1 Q

 .65بحار األنوار  /213 :57ح .23

 .74الغيبة للنعامين /237 :باب  /13ح .26

 .66تفسري امليزان .392 :7

 .75املصدر السابق /238 :باب  /15ح .1

ُ .67أصول الكايف  /10 :5ح .2

 .76تفسري امليزان .66 :2

 .68صحيح مسلم.21 :

 .77بحارا ألنوار .21 :44

نصرت اهلل آيتي

 .61تفسري امليزان  386 :7و.387

النجــايش /434 :الرقــم .1165

 .69تفسري امليزان .391 :7
 .70تفسري امليزان .241 :4
 .71الــكايف  /408 :1ح  .3ســند هــذا احلدیــث:
حممــد ،عــن ابــن
ـی ،عــن أمحــد بــن ّ
حممــد بــن حییـ ٰ
ّ

حمبــوب ،عــن عمــر بــن یزیــد.

ـی راجــع :رجــال
حممــد بــن حییـ ٰ
للتحقیــق يف وثاقــة ّ

النجــايش /353 :الرقــم .946

حممــد راجــع :رجــال
للتحقیــق يف وثاقــة أمحــد بــن ّ

النجــايش 81 :و /82الرقــم .198

للتحقیــق يف وثاقــة ابــن حمبــوب راجــع :رجــال
الطــويس /334 :الرقــم .4978
للتحقیــق يف واقــة عمــر بــن یزیــد راجــع :رجــال
الطــويس /339 :الرقــم .5046
حممــد بــن
 .72الــكايف  .47 :1ســند هــذا احلدیــثّ :
ـی ،عــن ابــن حمبــوب،
ـی ،عــن أمحــد بــن عیسـ ٰ
حییـ ٰ

عــن هشــام بــن ســامل ،عــن أيب خالــد الکابــي.

للتحقیــق يف وثاقــة هشــام بــن ســامل راجــع :رجــال
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اإلمام المهدي Q

 - 1القرآن الكريم.

وقبول التوبة

 - 2الــكايف :الشــيخ الكلينــي /ت عــي أكــر

 - 9خمتصـــر بصائــر الدرجات :احلســن بن ســليامن

الغفــاري /ط 1363 /5ش /مــط حيــدري/

احلـ ّ
ـي /ط 1370 /1هـــ /منشــورات املطبعــة

دار الكتــب اإلســام َّية /طهــران.

احليدريــة /النجــف األرشف.

 - 3تفســر امليــزان :السـ ِّيد الطباطبائي /منشــورات
املدرســن يف احلــوزة العلميــة /قــم
مجاعــة ِّ
املقدَّ ســة.

حممــد بــن إبراهيــم النعــاين/
 - 4كتــاب الغيبــةّ :
حســون /ط 1422 /1هـــ /مــط
ت فــارس ّ
اهلــدى /قــم املقدَّ ســة.
مهــر /أنــوار
ٰ

 - 5الفهرســت :الشــيخ الطــويس /ت الشــيخ
جــواد الق ّيومــي /ط 1417 /1هـ/مــط
مؤسســة
مؤسســة النــر اإلســامي /النــارشَّ :
َّ
نــر الفقاهــة.

 - 6رجــال النجايش :النجــايش /ط 1416 /5هـ/
مؤسســة النشـــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
َّ
املرشفــة.
ِّ
املدرســن بقــم َّ

 - 7معجــم رجــال احلديــث :الس ـ ِّيد أبــو القاســم
اخلوئــي /ط 1413 /5هـــ.
حممــد تقــي
 - 8قامــوس الرجــال :الشــيخ ّ
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املرشفــة.
َّ

مؤسســة النشـــر
التســري /ط 1419 /1هـَّ /
املدرســن بقــم
اإلســامي التابعــة جلامعــة ِّ

حممــد بــن احلســن
 - 10بصائــر الدرجــاتّ :
الص ّفــار /ت احلــاج مــرزا حســن كوچــه

باغــي1404 /هـــ /مــط األمحــدي/
منشــورات األعلمــي /طهــران.
حممــد بــن مســعود
 - 11تفســر الع ّيــايشّ :
الع ّيــايش /ت احلــاج الس ـ ِّيد هاشــم الرســويل

َّ
املحــايت /املكتبــة العلميــة اإلســام َّية/
طهــران.
 - 12رجــال الطــويس :الشــيخ الطــويس/
ت جــواد الق ّيومــي األصفهــاين /ط /1
مؤسســة النــر اإلســامي التابعة
1415هـــَّ /

املرشفــة.
جلامعــة ِّ
املدرســن بقــم َّ

مؤسســة آل
 - 13اإلرشــاد :الشــيخ املفيــد /ت َّ
البيــت /ط 1414 /2هـــ /دار املفيــد للطباعة

والنشـــر والتوزيــع /بــروت.
 - 14بحــار األنــوارَّ :
العلمــة املجلســـي /ط 2
مؤسســة الوفــاء/
َّ
املصححــة1403 /هـــَّ /

بــروت.
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 - 15معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  :Qالشــيخ
مؤسســة املعــارف اإلســام َّية/
مــط هبمــنَّ /
قــم.

 - 16كــال الديــن ومتــام النعمــة :الشــيخ
الصــدوق /ت عــي أكــر الغفــاري/
مؤسســة النــر اإلســامي التابعة
1405هـــَّ /

املرشفــة.
جلامعــة ِّ
املدرســن بقــم َّ

القمــي/
القمــي :عــي بــن إبراهيــم ّ
 - 17تفســر ّ
ت الس ـ ِّيد ط ِّيــب املوســوي اجلزائــري /ط /3

مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة
1404هـــَّ /
والنــر /قــم.

 - 18الصحــاح :اجلوهــري /ت أمحــد عبــد
الغفــور الع ّطــار /ط 1407 /4هـــ /دار العلم
للماليــن /بــروت.
 - 19لســان العــرب :ابــن منظــور1405 /هـــ/
نــر أدب احلــوزة /قــم.

نــر الفقاهــة.

 - 22تأويــل اآليــات الظاهــرة :رشف الديــن
احلســيني /ط 1407 /1هـــ /مطبعــة أمــر/
مدرســة اإلمــام املهــدي  /Qقــم.

نصرت اهلل آيتي

عــي الكــوراين العامــي /ط 1411 /1هـــ/

مؤسســة
مؤسســة النشـــر اإلســامي /النارشَّ :
َّ

 - 23االحتجــاج :الشــيخ الطــريس /ت الســ ِّيد
حممــد باقــر اخلرســان1386 /هـــ /دار النعامن
ّ

للطباعــة والنــر /النجــف األرشف.

 - 24التوحيــد :الشــيخ الصــدوق /ت الســ ِّيد
هاشــم احلســيني الطهــراين /منشــورات مجاعة
املدرســن يف احلــوزة العلميــة يف قــم املقدَّ ســة.
ِّ

 - 25صحيــح مســلم :مســلم النيســابوري /دار
الفكــر /بــروت.
 - 26طرائــف املقــال :الس ـ ِّيد عــي الربوجــردي/
ت الســ ِّيد مهــدي الرجائــي /ط /1
1410هـــ /مــط هبمــن /مكتبــة آيــة اهلل
العظمــى املرعــي /قــم.
ٰ

 - 20تــاج العــروس :الزبيــدي /ت عــي شــري/
1414هـــ /دار الفكــر /بريوت.
 - 21خالصــة األقــوالَّ :
ّ
احلــي /ت
العلمــة
الشــيخ جــواد الق ّيومــي1417 /هـــ /مــط
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الدعاوى املز َّيفة
جذورها التاريخية وطرق مقاومتها
الشيخ حسني األسدي
يف هذا البحث مدخل ،وثالثة فصول ،وخامتة.

املدخل:

وفيه نقطتان:

النقطة الأُوىل:
ـدى الكثــر ممَّــن يتبنَّــون
مه ـ ًا لـ ٰ
ُيم ِّثــل إثبــات الــرأي ور ّد اخلصــم وإقنــاع اآلخــر ّ

وتوجهاهتــا ،وبالتــايل
ـض النظــر عــن نوعهــا وفلســفتها ومنهجهــا
عقيــدة مع َّينــة ،بغـ ِّ
ّ
ـم يف أروقــة املكتبــات وعقــول
فقــد أخــذ هــذا األمــر ومنــذ زمــن بعيــد مكانــه املهـ ّ
ِ
ورواده ومريــدوه.
ـى بــات هــذا األمــر ع ْل ـ ًا لــه مناهجــه ّ
املفكِّريــن ،ح َّتـ ٰ
إن لـ ِّ
َّ
ـكل عقيــدة مــا ّد ًة وصــورةً ،املــا َّدة ُت ِّثــل واقــع املبــادئ والقيــم والســلوكيات
التــي تؤمــن هبــا تلــك العقيــدة ويتبنّاهــا أتباعهــا ويرتمجوهنــا يف حياهتــم إ ٰىل ســلوك
ـى يلتــزم أتباعهــا هبــا  -حتتــاج إ ٰىل إثباهتــا بالدليــل الــذي
عمــي ،وتلــك املــواد  -وح َّتـ ٰ

ـوى مــا تكــون العقيــدة.
ال ُين َقــض ،وبالصــورة التــي ترســمها كأقـ ٰ

وقــد اختلفــت طــرق اإلثبــات مــن ناحيــة الزمــان واملــكان ونــوع العقيــدة ونــوع

األتبــاع ،واحلــاذق هــو مــن يتعـ َّـرف الطريــق املناســب يف الزمــكان املناســب ليطــرح
عقيدتــه ضمــن تلــك الظــروف املوضوعيــة املناســبة.
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ومــن املعلــوم يف علــم املنطــق َّ
ـى قضايــا ختتلــف مــن
أن طــرق اإلثبــات تبتنــي عـ ٰ

ـوة اإلثبــات:
حيــث قـ َّ

فمنهــا القضايــا اليقينيــة ،التــي تنتــج (اعتقــاد ًا مطابقـ ًا للواقــع ال حيتمــل النقيــض

ال عــن تقليــد)(.)1

ومنهــا القضايــا الظنّيــة ،التــي تنتــج اعتقــاد ًا عــن حــدس أو ختمــن مــن دون

ـى ترجيــح أحــد طــريف
مشــاهدة أو دليــل أو برهــان ،فيشــمل التقليــد ،والظ ـ ُّن بمعنـ ٰ

القض َّيــة نفي ـ ًا أو إثبات ـ ًا مــع جتويــز الطــرف اآلخــر(.)2

ـدى
ومنهــا القضايــا املشــهورات أو الذائعــات ،وهــي التــي اشــتهرت نتائجهــا لـ ٰ

النــاس وذاع التصديــق هبــا عنــد مجيــع العقــاء ،أو عنــد أكثرهــم ،أو عنــد طائفــة
خاصــة منهــم(.)3
َّ

ـس(،)4
ومنهــا القضايــا الومهيــات ،وهــي أحــكام الوهــم يف املعاين املجـ َّـردة عن احلـ ِّ

والتــي هــي يف واقعهــا (قضايــا كاذبــةَّ ،إل َّ
ـوة،
أن الوهــم يقــي هبــا قضــا ًء شــديد القـ َّ
ـى خالفهــا ،فـ َّ
ـإن العقــل
فــا يقبــل ضدّ هــا ومــا يقابلهــا ح َّتـ ٰ
ـى مــع قيــام الربهــان عـ ٰ
يؤمــن بنتيجــة الربهــانَّ ،إل َّ
أن الوهــم يعانــد.)5()...

ـى
ومنهــا املس ـ َّلامت ،التــي هــي قضايــا حصــل التســامل والتوافــق بــن طرفــن عـ ٰ
وأنــا صادقــة واقع ـ ًا أو كاذبــة،
َّأنــا قضايــا صادقــة ،مــع غـ ِّ
ـض النظــر عــن واقعهــا َّ
ـم فيهــا َّ
ـى تســليم كوهنــا صادقــة(.)6
فاملهـ ّ
أن كال الطرفــن املتنازعــن يبنيــان عـ ٰ

ـض النظــر
عمــن ُيو َثــق بصدقــه ،بغـ ِّ
ومنهــا املقبــوالت ،وهــي التــي تؤخــذ تقليــد ًا َّ

عــن ســبب الوثــوق بصــدق املق َّلــد فيهــاَّ ،
وأن لــه ارتباط ـ ًا بالســاء أ ّد ٰى إ ٰىل الوثــوق

بــه ،أو َّ
ا متكامـ ً
أن لــه عقـ ً
ا وخــر ًة عمليـ ًة تُو ِّلــد تلــك الثقــة(.)7
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ألنــا تشــبه
ومنهــا املش ـ ّبهات ،وهــي قضايــا كاذبــة لكــن حيصــل االعتقــاد هبــا َّ
اليقينيــات أو املشــهورات يف الظاهــر ،فيســتعمل اخلصــم ُأســلوب املغالطــة ليقنــع

الطــرف اآلخــر بصدقهــا.)8(...

ومنهــا املخ ّيــات ،وهــي القضايــا التــي ليــس مــن شــأهنا أن توجــب تصديقـ ًاَّ ،إل

َّأنــا توقــع يف النفــس ختييــات تــؤ ّدي إ ٰىل انفعــاالت نفســية ،مــن انبســاط يف النفــس
ٍّ
ِّ
ولــكل منهــا طريقــة مع َّينــة
ولــكل واحــدة مــن هــذه القضايــا أنــواع متعــدِّ دة،

للصياغــة.

ـى اإلطــاق هــي القضايــا اليقينيــةُّ ،
ـك يف َّ
وال شـ َّ
وكل
أن أهـ ّ
ـم القضايــا اإلثباتيــة عـ ٰ

الشيخ حسين االسدي

أو انقبــاض.)9(...

ـتوى اليقينيــات،
ـوة  -إ ٰىل مسـ ٰ
ـوة إثباتــه  -لــو كانــت لــه قـ َّ
مــا عداهــا ال يصــل يف قـ َّ
ـى عقيــدة باطمئنــان ووثــوق ال يتزلــزالن أن خيتــار
ـى مــن يريــد أن يتبنّـ ٰ
وبالتــايل فعـ ٰ
مــا تُثبتــه القضايــا اليقينيــة مــن عقائــد ،وهــو مــا دعــا إليــه الديــن اإلســامي يف آياتــه
ورواياتــه بصــورة ال تقبــل التشــكيك ،رافض ـ ًا الطــرق الظنّيــة فــا دوهنــا يف قضايــا

الديــن والعقيــدة.

ْ َ َّ ُ َ َّ َّ َّ ْ ُ ْ َّ َ ْ
َ
قــال تعــا ٰىلf :إِن يتبِعــون إِل الظــن ِإَون هـ
ـم إِل ي ُر ُصــون ( Yاألنعــام،)116 :
ْ ْ
ْ َ َّ ُ َ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ ْ
fومــا ل َ ُهـ ْ
وقــال تعــاىلَ :
ِ
ـي
ـ
غ
ي
ال
ـن
ـ
الظ
ِإَون
ـن
ـ
الظ
ل
إ
ـون
ـ
ع
ب
ت
ي
ن
إ
ـم
ـ
ِل
ع
ـن
ـ
م
ه
ـ
ب
ـم
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٰ
ِ
َ َْ ّ َ ْ ً
ـق شــيئا ( Yالنجــم.)28 :
ِمــن الـ ِ
كل حـ ٍ
ـإن َّ
ـى ِّ
ـال ،فـ َّ
كل عقيــدة حتتــاج إ ٰىل أن تثبــت مبادئهــا مــن خــال طــرق
وعـ ٰ

وعــى املن ِّظريــن هلــا
هيتمــوا باملث ِّبتــات اليقينيــة منهــا.
مناســبة،
وعــى أتباعهــا أن ّ
ٰ
ٰ
صياغــة أد َّلتهــا بــا يتناســب مــع احلاجــة الفعليــة لإلثبــات.

النقطة الثانية :ما هي احلاجة �إىل �إثبات الر�أي؟

شــك َّ
َّ
أن إلثبــات الــرأي دوافــع منهجيــة وحاجــات واقعيــة ،تتم َّثــل تلــك
ال

احلاجــات بالتــايل:

َّأوالً :تقويــة أســاس املبــدأ والعقيــدة ،األمــر الــذي جيعــل منهــا عقيــدة قو َّيــة يف

توجهاهتــا.
مضموهنــا ،رصينــة يف منهجهــا ،واضحــة يف ّ

ِّ
ثانيــ ًاَّ :
لــكل عقيــدة معارضــن ،حياولــون نقضهــا أو إلقــاء الشــبه حوهلــا،
إن
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وهنــا تتم َّثــل احلاجــة إ ٰىل إثبــات الــرأي والعقيــدة بدفــع ورفــع الشــبه ،أي بــر ِّد الشــبه
واإلشــكاالت املطروحــة مــن ِق َبــل الطــرف املنــاوئ ،وبرفــع الشــبه واإلشــكاالت
ـوق وتُطـ َـرح يف العلــن.
املتو ِّقعــة قبــل أن تُسـ َّ
إن َّ
كل عقيــدة هتــدف إ ٰىل جــذب أكثــر األتبــاع إ ٰىل حرمهــا ،وبالتــايل َّ
ثالثــ ًاَّ :
فــإن

ـوى الطــرق جلــذب األتبــاع ،ســواء كانــوا مــن
تقويتهــا باألد َّلــة والرباهــن ُيم ِّثــل أقـ ٰ

ـى التـ ِّـل.
الطــرف املنــاوئ ،أو ممَّــن كانــوا عـ ٰ

ا عـ َّـا تقــدَّ م ،فـ َّ
رابعـ ًا :فضـ ً
ـإن نفــس إثبــات العقيــدة بأد َّلــة قو َّيــة يســتبطن إلقــاء
أي عقيدة،
ـرى ،وهــو هــدف ترنــو إليــه أعنــاق أتبــاع ّ
ـى بطــان العقيــدة األُخـ ٰ
أد َّلــة عـ ٰ
إذ َّ
ـم أهــداف احلــوار والنقــاش هــو إثبــات بطــان الــرأي اآلخــر.
أن واحــد ًا مــن أهـ ّ

ـك َّ
خامسـ ًا :وال شـ َّ
أن احلــوار وإثبــات الــرأي وبيانــه باحلجــج القو َّيــة والراســخة

ـق ،ويف ختفيــف حــدَّ ة اخلــاف،
ينفــع يف تقريــب وجهــات النظــر عنــد مــن يطلــب احلـ َّ
ـو وســطي مــن شــأنه أن جيــذب املخالــف ويــردع املعانــد.
ويف خلــق جـ ّ

الف�صل الأ َّول :اجلذور التاريخية للدعاوى املزيفة:

حيكــم العقــل قبــل النقــل بــرورة التــزام الفــرد بــا فيــه ،وعــدم جتــاوزه لغــره،

ـى شــيئ ًا ليــس لــه أو ليــس فيــه ،وال خيتلــف يف هــذا
فالعقــل حيكــم بقبــح مــن ا َّدعـ ٰ
احلكــم عاقــل.

عــن أمــر املؤمنــن َ :Q
وإن ُأقاتــل رجلــن :رجــ ً
عــى مــا ليــس لــه،
«أل ّ
ا ا َّد ٰ

وآخــر منــع الــذي عليــه»(.)10

َّإل أ َّنــه ورغــم ذلــك ،نجــد الكثــر ممَّــن يدَّ عــي العقــل ،قــد خالــف هــذا احلكــم

يتقمــص غــر لباســه ،ويمــدُّ عينيــه
ـى غــر رشــد وهـ ٰ
ـدى ،فأخــذ َّ
العقــي ،وســار عـ ٰ
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غرتــه ،فكثــرت الدعـ ٰ
إ ٰىل غــر مــا يملــك ،ويقتبــس مــن الغافــل َّ
ـرى
ـى ال نجــد عصـــر ًا مــن العصــور قــد خــا مــن دعــوة كاذبــة و ُأخـ ٰ
مدَّ عوهــا ،ح َّتـ ٰ

مز َّيفــة.

وهــذا يعنــي َّ
الدعــاوى املز َّيفــة ليســت وليــدة اليــوم ،ومل تُو َلــد مــن رحــم
أن
ٰ

أخــذت نمطــن أساســيني:

النمط الأ َّول :الدعاوى الأر�ضية:

ـت إ ٰىل االتِّصــال بالغيــب بصلــة ،بــل هــي مــن
ـاوى التــي ال متـ ُّ
وأعنــي هبــا الدعـ ٰ

الشيخ حسين االسدي

ـر عنهــا القــرآن
عقيــم ،إ َّنــا هلــا جــذور متتــدُّ يف أعــاق املــايض الســحيق ،يف ُسـنَّة ُيعـ ِّ
شــاب َه ْ
ت قُلُ ُ
وب ُه ْ
الكريــم بســنَّة fت َ َ
ــم( Yالبقــرة.)118 :
ُ
وبتقليــب رسيــع ملل ّفــات املــايض ،يمكــن أن نستكشــف َّ
ـاوى املز َّيفــة قــد
أن الدعـ ٰ

نــوع ا ِّدعــاء قيــادة مــا ،أو ا ِّدعــاء ملــك يشء مــا ،أو ا ِّدعــاء شــهادة دنيويــة مــا، ،
أن األرض مركــز الكــون ،وتقابلهــا نظريــة غاليلــو َّ
ـوى بطليمــوس َّ
أن األرض
كدعـ ٰ

ـب صغــر يــدور حــول الشــمس مــع غــره
وأنــا كوكـ ٌ
كرويــة وليســت مس ـ َّطحةَّ ،
مــن الكواكــب ،وهكــذا.

هيمنــا اســتقصائها،
ـى هــذا النــوع أشــهر مــن أن تُذكــر ،وال ّ
والنــاذج الكثــرة عـ ٰ

ألنــا خــارج حريــم هــذا البحــث.
َّ

النمط الثاين :الدعاوى ال�سماوية:
ـوة ،واخلالفــة عــن
ـوى اتِّصــال بالغيــب والســاء ،كالنبـ َّ
تضمنــت دعـ ٰ
وهــي التــي َّ
ـاوى األُلوهيــة.
ـي ،أو وكالــة عــن
ـى دعـ ٰ
ويص ،أو ســفارة ،بــل يدخــل فيهــا ح َّتـ ٰ
نبـ ٍّ
ٍّ
ـاوى منــذ اللحظــة األُو ٰىل لوجــود اخلليقــة يف هــذا العــامل،
ويبــدأ تأريــخ هــذه الدعـ ٰ

ـق بســجود املالئكــة لــه مــن آدم ،مســتعم ً
ال
ـى إبليــس مــا الزمــه أ َّنــه أحـ ّ
حيــث ا َّدعـ ٰ

ـاوى دلي ـ ً
ـاوى
ا مــن نــوع (القيــاس)( ،)11ليبــدأ يف تزييــف الدعـ ٰ
إلثبــات هــذه الدعـ ٰ
بأد َّلــة ظنّيــة غــر يقينيــة.
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ـر مِنْـ ُ
ـه َخلَ ْق َتــي ِمـ ْ
ـال أنَــا َخـ ْ ٌ
ـار
ـ
ن
ـن
ـ
ق
ـك
fقــال مــا منعــك أل تســجد إِذ أمرتـ
ِ
ٍ
َ َ ََْ ُ ْ
ـن ( Yاألعــراف.)12 :
وخلقتــه ِمــن ِطـ ٍ
ـى هنجــه الكثــر مــن فقهــاء الســاطني ممَّــن انحرفــوا عــن خـ ِّ
ـط أهــل
وقــد ســار عـ ٰ
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عىل
البيــت  ،Kفقــد روي عــن عيسـ ٰ
ـى بــن عبــد اهلل القــريش ،قــال :دخــل أبو حنيفــة ٰ
أيب عبــد اهلل  Qفقــال لــه« :يــا أبــا حنيفــة! بلغنــي أ َّنــك تقيــس» ،قــال :نعــم .قــال:
َ
ـن نــار َو َخلَ ْق َتـ ُ
ـه ِمـ ْ
fخلَ ْق َتــي ِمـ ْ
«ال تقــس ،فـ َّ
ـن
ـإن َّأول مــن قــاس إبليــس حــن قــال:
ِ
ٍ
ـن  ،Yفقــاس مــا بــن النــار والطــن ،ولــو قــاس نوريــة آدم بنوريــة النــار عــرف
ِطـ ٍ
ـى اآلخــر»(.)12
فضــل مــا بــن النوريــن ،وصفــاء أحدمهــا عـ ٰ

وقــد حفــظ لنــا التاريــخ وثيقــة ســوداء التصقــت بجبــاه بعــض بنــي إرسائيــل،

ممَّــن أرادوا ِّيل اإلرادة اإلهليــة حســب مشــتهياهتم ،فإ َّنــه يف الوقــت الــذي يعتقــد مجيــع
املوحديــن بـ َّ
ـق يف
ـاص بــاهلل تعــا ٰىل ،فهــو وحــده مــن لــه احلـ ّ
ـي أمــر خـ ّ
ِّ
ـأن جعــل النبـ ِّ

ّ
نبــي مــن األنبيــاءَّ ،
األقــل حــاول أن
عــى
فــإن بنــي إرسائيــل أو بعضهــم
اختيــار ٍّ
ٰ

جيعلهــا حتــت إرادتــه بطريقــة هــي أشــبه إ ٰىل الكوميديــا منهــا إ ٰىل الرصاحــة واجلــدِّ .

حممــد احللبــي عــن أيب عبــد اهلل  ،Qقــالَّ :
«إن يوســف بــن يعقــوب
فقــد ٰ
روى ّ

(صلــوات اهلل عليهــا) حــن حضـــرته الوفــاة مجــع آل يعقــوب وهــم ثامنــون رجـاً،
فقــالَّ :
إن هــؤالء القبــط ســيظهرون عليكــم ،ويســومونكم ســوء العــذاب ،إنَّــا
موســى بــن عمــران بــن
ينجيكــم اهلل برجــل مــن ولــد الوي بــن يعقــوب اســمه
ٰ

فاهــث بــن الوي ،غــام طــوال ،جعــد الشــعر ،آدم اللــون ،فجعــل الرجــل مــن بنــي
ـى» ،فذكــر أبــان ،عــن أيب
ـمي عمــران ابنــه موسـ ٰ
ـمي ابنــه عمــران ،و ُيسـ ّ
إرسائيــل ُيسـ ّ
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()13
ـى
احلصــن ،عــن أيب بصــر ،عــن أيب عبــد اهلل أ َّنــه قــال« :مــا خــرج موسـ ٰ
ـى ح َّتـ ٰ
خــرج ثامنــون ّ
ـى بــن عمــران»(.)14
كذاب ـ ًا مــن بنــي إرسائيــل ك ّلهــم يدَّ عــي أ َّنــه موسـ ٰ
ََ
ـى األُلوهيــة ،بــل قــالf :أنــا
ـى  Qوصــل األمــر بفرعــون أ َّنــه ا َّدعـ ٰ
ويف زمــن موسـ ٰ
َ
ْ َ ْ ُ
َ ُّ ُ
ـم ْالَ ْع( Yالنازعــات ، )24 :بــل ادعــى أ َّنــه ال إلــه غــرهَ :
كـ ُ
ـون يــا
fوقــال ف ِرعـ
رب
َّ ٰ
ُ
ْ
َ ُّ َ َ َ
َ ْ ُ َ ُ
ـم م ِْن إهل َغـ ْ
كـ ْ
ـري( Yالقصــص.)38 :
ل
ت
ِم
ل
ع
ـا
ـ
م
ـأ
أيـــها المـ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ
ـر إ َل َّالِي َحـ َّ
ـاج
وكــا ا َّدعاهــا قبلــه نمــرود فيــا نقلــه القــرآن الكريــمf :ألــم تـ َ ِ

(البقــرة.)258 :

ـوى الســامري بـ َّ
ـى
ـأن العجــل هــو ُّ
وهكــذا دعـ ٰ
رب بنــي إرسائيــل ،ولكــن موسـ ٰ
َ
َ ْ َ َ َُ ْ ْ ً
ـا َج َســدا ً َ ُل ُخـ ٌ
ـوار
نســـي هــذا األمــر! -يف أحــد التفســرين f -فأخــرج لهــم عِجـ
َ ُ
ُ ُ
كـ ْ
ـم ُ
ِإَوهل ُمــوىس فَنَسِــ َ
ـي ( Yطــه.)88 :
فقالــوا هــذا إِله
والنصــارى،
البنــوة هلل تعــا ٰىل مــن ِق َبــل اليهــود
دعــاوى
وال يغيــب عــن البــال
ٰ
َّ
ٰ
ْ
َ
َ
َُ ُ
تعــاىل اهلل عــن ذلــك علــو ًا كبــر ًاَ ،
ـر ابْـ ُ
ود ُع َزيْـ ٌ
ـت انلَّصارى
ـت اله
ـن اهللِ َوقالـ ِ
fوقالـ ِ
ّ
ٰ
ْ
ْ
سـ ُ
ـيح ابـ ُ
ـن اهللِ( Yالتوبــة.)30 :
ال َم ِ
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ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ
َ َّ َْ
ب َّالِي ُيْــي َو ُي ِم ُ
قــال إبْراه ُ
ِيــم َر ّ َ
يــت
ذ
إ
ــك
ل
م
ال
اهلل
آتــاه
ن
إِبْراهِيــم ِف ربِــهِ أ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َ
َ
َ َْ ْ
َّ
ـال َأنَــا أُ ْ
الشـ ْ
ـم فَ ـإ َّن َ
حــي َوأُمِيـ ُ
ـال إبْراهِيـ ُ
ِ
ـر ِق
ـ
ـ
ش
م
ال
ـن
ـ
م
س
ـم
ب
ت
ـأ
ـ
ي
اهلل
ـ
ق
ـت
قـ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ُ َ َّ
َ
َ َْ ْ
ْ َ ْ َ َّ
َ
الظالِمـ َ
ـر َو ُ
ك َفـ َ
ـن Y
اهلل ال َي ْه ـدِي القــوم
ـت الِي
ب فب ِهـ
فــأ ِ
ِ
ـر ِ
ت بِهــا ِمــن المغـ ِ

ـاوى خلرجنــا عــن املألــوف يف البحــوث إ ٰىل الرسد
ولــو أردنــا اســتقصاء هــذه الدعـ ٰ

املطول.
التارخيــي َّ

الق�ض َّية املهدوية مل ت�سلم من اال ِّدعاءات الباطلة:

َّ
فــإن
أي قض َّيــة مصرييــة ،وهلــا وزهنــا الثقيــل يف عــامل اإلنســان،
حاهلــا حــال ّ

ـى عــدَّ ة أصعــدة،
القض َّيــة املهدويــة مل تســلم مــن مثــل تلــك الدعـ ٰ
ـاوى املز َّيفــة ،عـ ٰ

ســواء ا ِّدعــاء املهدويــة نفســها ،أو البابيــة إ ٰىل املهــدي ،أو الوكالــة عنــه ،أو اللقــاء بــه،
أو الســفارة عنــه ،أو اليامنيــة ،وغريهــا.

ـاوى مرتبطــة هبــذه القض َّيــة ال خيــرج عــن اإلطــار
ومــا نشــاهده اليــوم مــن دعـ ٰ

ـى الســاحة ،فـ َّ
ـاوى
ـإن الدعـ ٰ
العــا ّم للمز َّيــف منهــا والباطــل ،وهــي ليســت جديــدة عـ ٰ
ـى والدة مهــدي األُمــم ابــن العســكري .Q
املهدويــة قــد ســبقت ح َّتـ ٰ
ـاوى عنــد (الكيســانية) الذيــن قيــلَّ :إنــم ا َّدعــوا َّ
أن
وتــرز مــن أوائــل تلــك الدعـ ٰ

ـوى بــن أســد
حممــد بــن احلنفيــة هــو املهــدي ،وإ َّنــه مل يمــت وغائــب يف جبــل رضـ ٰ
ّ
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نضاختــان جتريــان بــاء وعســل ،وإنَّــه يعــود بعــد
ونمــر حيفظانــه ،وعنــده عينــان ّ
الغيبــة فيمــأ األرض عــدالً كــا ُم ِل َئــت جــور ًا(.)15
وقــد يظهــر مــن بعــض الروايــات َّ
يتوهــم َّأن اإلمــام الكاظــمQ.
أن البعــض كان َّ
هــو املهــدي املنتظــر ،األمــر الــذي كشــفت زيفــه الســلطات الع ّباســية عندمــا نــادت

عــى جنــازة اإلمــام الكاظــم  :Qهــذا إمــام الرافضــة يزعمــون أنَّــه ال يمــوت
ٰ
فانظــروا إليــه م ِّيت ـ ًا(.)16

كذلــك حــاول الع ّباســيون أن يدَّ عــوا َّ
(حممــد بــن عبــد اهلل املنصــور) هــو
أن ّ

املهــدي املنتظــر ،وقــد تصــدّ ٰى هلــم اإلمــام الصــادق  Qوكشــف تزويرهــم احلقيقــة
بب ِّثــه لألحاديــث الكثــرة التــي تُثبــت َّ
أن املهــدي هــو التاســع مــن ولــد احلســن ،K

وأ َّنــه مــن ولــد فاطمــة ال مــن بنــي الع ّبــاس.

الدعاوى التي ظهرت قبل والدة اإلمام املهدي .Q
وغريها من
ٰ

ـي
ـتمر مسلســل التزييــف إ ّبــان الغيبــة الصغـ ٰ
ـرى ،ل ُيم ِّثلــه ّ
وهكــذا يسـ ُّ
حممــد بــن عـ ّ
وحممــد بــن نصــر النمــري الذيــن ا َّدعــوا
الشــلمغاين وأمحــد بــن هــال العربتائــي ّ
ـى بعضهــم أكثــر مــن هــذا املقــام.
الســفارة عــن اإلمــام املهــدي  ،Qبــل ا َّدعـ ٰ
تضمنتها كتب تراجم الرجال(.)17
وتفاصيل دعاواهم َّ

ـاوى الباطلــة بخيــوط الشـ ّ
ـك والوهــم،
ـتمر املز ِّيفــون بحياكــة الدعـ ٰ
وهكــذا يسـ ُّ
موهــوا عليهــم احلقيقــة ،ول ُيلبِســوا
متلمســن غـ َّـرة بعــض وســذاجة بعــض آخــر ل ُي ِّ
ّ

ـص
ـوى اليامنيــة ،مصــدِّ ر ًا دعوتــه بنـ ِّ
عليهــم دينهــم .ليخــرج لنــا (عــادل هزيمــة) بدعـ ٰ
رســالة هــي أحقــر مــن أن تُقـ َـرأ ،مدَّ عيـ ًا َّأنــا رســالة املهــدي للنــاس ،ليكمــل احللقــة
(ضيــاء الگرعــاوي) وحركــة (جنــد الســاء) ،فيثــور مــن بعــده (حبيــب اهلل املختــار)
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ـب اإلهلــي) يف بغــداد ،ومــن (ديــا ٰىل) وبالتحديــد مــن (اخلالــص) يظهــر
بثــورة (احلـ ّ
لنــا (اإلمــام الر ّبــاين فاضــل املرســومي) مدَّ عيـ ًا أ َّنــه الفـ ّ
ـذ والوتــر ،وأ َّنــه منجــي األُ َّمــة
وســفينة خالصهــا ،...وال ينقطــع خـ ّ
ـط الوهــم بذلــك ،فهنــاك (امل ِّيــت العائــد) حيدر

منشــد أو القحطــاين ،صاحــب (الرجعــة الروحيــة) الــذي سـ ُّ
ـتحل أو ح َّلــت فيــه روح

ـي أو روح احلســن!
عيسـ ٰ
ـى أو روح عـ ّ

ـوة للمهــدي ،واحلاكميــة لــأرض بعــده ،واليامنيــة،
ـوى البنـ َّ
ـاوى املز َّيفــة بدعـ ٰ
الدعـ ٰ
بــل واملهدويــة...

فخـ ُّ
ـط الباطــل كان وال زال ،ومل ينقطــع أمــس ،وال نســتغرب مــن وجــوده اليــوم،
ـى قبيــل الظهور
هكــذا أراد اهلل أن متـ َّـر األُ َّمــة بسلســلة مــن االختبــارات والبــاءات ،ح َّتـ ٰ
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ّ
خــط
دعــوى (أمحــد إســاعيل گاطــع) ماثلــة أمامنــا لتختــزل
تبقــى
وهكــذا
ٰ
ٰ

املبــارك ،حيــث يــرز العديــد وبعضهــم مــن بنــي هاشــم ليدَّ عــوا مــا ليــس هلــم!

ـى خيــرج
عــن عبــد اهلل بــن عمــر ،قــال :قــال رســول اهلل « :Nال تقــوم الســاعة ح َّتـ ٰ

ـى خيــرج سـتّون ّ
كذابـ ًا ك ّلهــم يقــول :أنــا
املهــدي مــن ولــدي ،وال خيــرج املهــدي ح َّتـ ٰ

نبي » ( . )18
ٌّ

ـى خيــرج اثنــا
وعــن أيب خدجيــة ،قــال :قــال أبــو عبــد اهلل « :Qال خيــرج القائــم ح َّتـ ٰ

عشـــر مــن بني هاشــم ك ّلهــم يدعــو إ ٰىل نفســه»(.)19

هذه هي ُسنَّة البالء التي ستعترص الناس حت َّٰى خيرج منهم أطيب ما فيهم.

حممــد بــن أيب نصـــر ،قــال :قــال أبــو احلســن « :Qأ َمــا واهلل ال
عــن أمحــد بــن ّ

ـى منكــم َّإل
يكــون الــذي متــدّ ون إليــه أعينكــم ح َّتـ ٰ
ـى ال يبقـ ٰ
ـى ُت ِّيــزوا أو ُت ِّحصــوا ،ح َّتـ ٰ
ْ
َّ
َْ َ ْ َْ َْ ُ ُ
َ َّ َ
َ
جاهـ ُ
ـة َول َ َّمــا َي ْعلَـ ِم ُ
اهلل الِيـ َ
ـدوا
ـن
ســب ُت ْم أن تدخلــوا النـ
ـم تــاf :أم ح ِ
األنــدر» ،ثـ ّ
ْ ُ
ـم َّ
كـ ْ
الصابريـ َ
ـم َو َي ْعلَـ َ
ـن( Yآل عمــران.)20()142 :
مِن
ِِ

الف�صل الثاين :طرق مقاومة الدعاوى املز َّيفة:

مــن املعلــوم َّ
أن اهلل تعــا ٰىل خلــق البــر وفــق نظــام االختــاف ،ذلــك النظــام

عــى الكثــر مــن حيثيــات اإلنســان وجهــات وجــوده ،فمــن
الــذي مــدَّ ظاللــه
ٰ
َ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ
ذلــك االختــاف يف الشــعوب والقبائــلf .وجعلناكــم ش
ــعوبا َوقبائِــل Y...
(احلجــرات.)13 :
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ومنــه االختــاف يف جمــال االقتصــاد ،الــذي أنتــج اخلــادم واملخــدوم والس ـ ِّيد
َُ ْ ْ
ُ َ َ َْ َ َّ َ
ــك َنْ ُ
ــن
ــم َيقسِ ــمون رحــت ر ِب
والغنــي والفقــر .يقــول
والعبــد
تعــاىلf :أه
ٰ
ّ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ ْ ََُْ ْ َ َ
َْ َ ُ ْ َْ َْ
َ َ ْ
يش َ
ُّ
ــت ُه ْم ِف َ
ــض
قســمنا بينهــم معِ
اليــاة ِ ادلنيــا ورفعنــا بعضهــم فــوق بع ٍ
ً
َْ
ُ ْ ًّ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ
َ َّ َ َ ْ ُ
ض ُهـ ْ
خـ ْ ٌ
ََ
ـر م َِّمــا ي َم ُعــونY
ـم َب ْعضــا ســخ ِريا ورحــت ربِــك
خــذ بع
ـات ِلت ِ
درجـ ٍ
(الزخرف.)32 :
َ
خلْ ُ
fوم ْ
ومنــه االختــاف باأللســنة واأللــوان ،قــال تعــاىلَ :
ــق
ِــن آيات ِــهِ
ٰ
َ َْ
َ َ
ُ َْ َ ُ ْ ََْ
ُ ْ َّ
َ ْ
َّ
ِ
يــات
ل
ِــك
ل
ذ
ف
ن
إ
ــم
ِك
ن
وا
ل
أ
و
م
ك
ت
ــن
ل
أ
ــاف
ت
اخ
و
رض
ــماوات وال
الس
سِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ل ِلْعالِم َ
ــن ( Yالــروم.)22 :
ِ
وقــد قيــلَّ :
ـدى البــر تــراوح بــن ( )4000إ ٰىل ()5000
إن اللغــات املوجــودة لـ ٰ

لغة !
َّ
ـن َ
ومنــه االختــاف يف االنتــاء الدينــي واملذهبــي ،قــال تعــاىلf :إ َّن الِيـ َ
آم ُنــوا
ٰ ِ
َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ
َّ َ َ ْ ُ
ُ
ـادوا َو َّ
الصابئـ َ
َو َّالِيـ َ
ـن َوانلَّصــارى والمجــوس والِيــن أ
ـ
ه
ـن
شكــوا إِن اهلل يف ِصــل
ِِ
َّ َ َ ُ ّ َ ْ َ
ـو َم الْق َ
ٌ
بَيْ َن ُهـ ْ
ك
ع
اهلل
ن
إ
ة
ـ
يام
ـج.)17 :
ـ
(احل
Y
يد
ه
ـ
ش
ء
ش
ِ
ـم يَـ ْ ِ
ٍ
ِ
ّ
ِ
ِ
ومــن ذلــك االختــاف يف بصمــة اإلهبــام األيســـر ،أو يف صيــوان األُ ُذن ،أو يف
حدقــة العــن ،الــذي اســتُفيد منــه كثــر ًا يف املباحــث اجلنائيــة.

قــدر اإلنســان ،وال جتــد اثنــن بينهــا متــام ِّ
االتــاد والتشــابهَّ ،
وإل
فاالختــاف
ُ

لرجعــا واحــد ًا ال اثنــن!

ومــن تلــك اجلهــات امللموســة واملشــاهدة آثارهــا بـ ِّ
ـكل وضــوح ،هــو االختــاف

يف املســتويات العقليــة ،ويف رسعــة تق ّبــل املعلومــة ،وجــودة حتليــل املعرفــة ،والقــدرة

ـى فهــم الصحيــح مــن األفــكار مــن الســقيم منهــا.
عـ ٰ

َّ
إن بنــي البشـــر خيتلفــون يف إدراكاهتــم العقليــة بحســب الظــروف املوضوعيــة التي
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يعيشــها الفــرد ،فقــد جتــد أخويــن أحدمهــا يكــون عبقــري زمانــه ،واآلخــر ال ذكــر

لــه وال وزن ،ومــا ذاك َّإل َّ
األول قــد تو َّفــرت لــه مــن الظــروف مــا أتاحــت لــه
ألن َّ

ـك َّ
أن للرتبيــة والتعليــم أثــر ًا مهـ ّ ً
تطويــر عقلــه ،بعكــس أخيــه ،وال شـ َّ
ـا يف ذلــك ممَّــا
ليــس هــذا حمـ ّـل بيانــه .ولذلــك جتــد  -والوجــدان خــر دليــل  -التفــاوت الكبــر بني
وغريهــا.

ومــا دام النــاس خيتلفــون يف إدراكاهتــم العقليــة ،فمــن الطبيعــي أن نجدهــم
خمتلفــن مــن حيــث فهمهــم ألُطروحــات ومعــادالت الديــن.

الشيخ حسين االسدي

ـى الفهــم الرسيــع واالبتــكار واحلفــظ
النــاس مــن حيــث العلــم واملعرفــة والقــدرة عـ ٰ

عــى الدعــاة واملر ّبــن (واألنبيــاء
وهــذا النــوع مــن االختــاف فــرض
ٰ
عــى رأســهم) أن يتفنَّنــوا يف اختيــار األُســلوب املناســب للتحــدّ ث
والرســلK.
ٰ
مــع النــاس ،وحتـ ّـري الطريقــة الناجعــة هلدايتهــم ،والتدقيــق يف نــوع األد َّلــة املســاقة

إلثبــات يشء أو ر ّد آخــر.

ـى
عــن أيب جعفــر  ،Qقــال« :إ َّنــا يــداق اهلل العبــاد يف احلســاب يــوم القيامــة عـ ٰ
قــدر مــا آتاهــم مــن العقــول يف الدنيــا»(.)21
ومــن هــذا ك ّلــه نســتنتج َّ
أي قض َّيــة ،ومنهــا القض َّيــة املهدويــة،
ـى الباحــث يف ِّ
أن عـ ٰ

عــى
إذا مــا أراد أن يفتــح بــاب النقــاش واحلــوار مــع طــرف خمالــف ،أن ال يقــف ٰ
ـوع مــن طــرق البحــث والنقــاش ،وأن
طريقــة مع َّينــة وجيمــد عندهــا ،بــل عليــه أن ُينـ ِّ
يتخـ َّـر منهــا مــا يناســب الظــرف املوضوعــي الذي حيكمــه الزمــان واملكان وشــخصية

الطــرف اآلخــر ووزهنــا العلمــي.

طرق النقا�ش يف الق�ضايا املهدوية:
حســب املعطيــات املتقدِّ مــة ،فإ َّنــه يمكــن أن نجــد العديــد مــن الطــرق للنقــاش

ـاوى املز َّيفــة ،والتــي تتناســب مــع املســتويات العلميــة املختلفــة
مــع أصحــاب الدعـ ٰ

والظــروف املوضوعيــة املتباينــة ،نذكــر منهــا التــايل:

الطريق الأ َّول :الطريق الفكري:

ـكل علــم مــن العلــوم ّ
إن لـ ِّ
َّ
وكل جانــب مــن جوانــب املعرفــة ُأصــوالً موضوعيــة
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عــى َّأنــا ُأصــول ثابتــة ال تنــازل عنهــا ،أي َّ
إن الداخــل يف جانــب مــن
تؤخــذ فيــه ٰ

جوانــب املعرفــة ســيجد فيــه أساســات ومرتكــزات يبتنــي عليهــا هــذا اجلانــب املعــريف،
ـى مــن يريــد النقــاش واحلــوار يف هــذا اجلانــب أن يلتــزم ُأصولــه املوضوعية.
وبالتــايل عـ ٰ
هكذا تقيض األُصول العلمية املتعارفة يف األوساط املعرفية.

ومــن هنــا ،فـ َّ
ـإن احلــوار يف القض َّيــة املهدويــة لــه أساســاته و ُأصولــه املوضوعيــة،

وخالصتهــا التــايل:

َّأوالًَّ :
إن مفــردات القض َّيــة املهدويــة هــي مــن نــوع الروايــات التارخييــة أو املالحــم

املســتقبلية ،وعليــه فالروايــات ُت ِّثــل أساســ ًا ال ُيتنــازل عنــه فيهــا ،فــا موضــع

للتخمينــات وال للظنّيــات...

ثانيــ ًاَّ :
إن هــذا األمــر خيضــع للعلــوم املتع ّلقــة بالروايــات ،كالفقــه و ُأصولــه

وقواعدمهــا ،وقواعــد التعــارض والرتاجيــح ،وعلــم الرجــال والرتاجــم ،وعلــم
الدرايــة...

ثالثـ ًاَّ :
ـمح
إن هــذا يعنــي رضورة الرجــوع إ ٰىل
ِّ
املتخصــص يف هــذه العلــوم ،وال ُيسـ َ

املتخصــص فيهــا أن يتط َّفــل عليهــا.
لغــر
ِّ

فــإذا حت َّققــت هــذه العنــارص أمكــن أن يكــون النقــاش مثمــر ًا ،وصــار إثبــات

الــرأي الصائــب قريبــ ًا جــدّ ًا مــن ح ِّيــز الوقــوع.

مثال لهذا الطريق:

ـى
ا َّدعـ ٰ
ـى مجاعــة أمحــد إســاعيل گاطــع أ َّنــه و ّيل مفــرض الطاعــة ،وأ َّنــه جيــب عـ ٰ
ِّ
كل شــيعي أن يبايعــه ،اســتناد ًا إ ٰىل روايــة أســموها بروايــة الوص َّيــة ،وهــي روايــة
رواهــا الشــيخ الطــويس يف غيبتــه ،وقــد ورد يف ذيلهــا:
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ـم يكــون مــن بعــده اثنــا عشـــر مهديـ ًا( ،فــإذا حضـــرته الوفــاة) فل ُيسـ ِّلمها
« ...ثـ ّ

املقربــن ،لــه ثالثــة أســامي :اســم كاســمي ،واســم أيب وهــو عبــد اهلل
إ ٰىل ابنــه َّأول َّ

وأمحــد ،واالســم الثالــث :املهــدي ،هــو َّأول املؤمنــن» .
()22

املقربــن
ـى ابــن گاطــع  -وص َّفــق لــه مجاعتــه  -بأ َّنــه هــو املقصــود بـ َّ
ـأول َّ
فا َّدعـ ٰ

عــى الشــيعة أن يبايعــوه و...
وأول املؤمنــن ،وبالتــايل جيــب
َّ
ٰ

ـى الســهولة ،ذلــك َّ
ألن هــذه الروايــة ضعيفــة الســند
واملهنيــة ويف نفــس الوقــت بمنتهـ ٰ
جــدّ ًا ،فــا تصلــح لالســتدالل الفقهــي فض ـ ً
ا عــن العقائــدي.
فإن الشيخ رواها بالسند التايل:
َّ

الشيخ حسين االسدي

ـى العلميــة
ـى هــذه الدعـ ٰ
ـوى بمنتهـ ٰ
ووفــق هــذا الطريــق الفكــري يكــون الــر ّد عـ ٰ

ـي بــن ســفيان البزوفــري ،عــن
(أخربنــا مجاعــة ،عــن أيب عبــد اهلل احلســن بــن عـ ّ

حممــد بــن
ـي بــن احلســن ،عــن أمحــد بــن ّ
ـي بــن ســنان املوصــي العــدل ،عــن عـ ّ
عـ ّ
ـي ،عــن أبيــه،
اخلليــل ،عــن جعفــر بــن أمحــد املصـــري ،عــن ِّ
عمــه احلســن بــن عـ ّ

حممــد ،عــن أبيــه الباقــر ،عــن أبيــه ذي الثفنــات س ـ ِّيد
عــن أيب عبــد اهلل جعفــر بــن ّ
العابديــن ،عــن أبيــه احلســن الزكــي الشــهيد ،عــن أبيــه أمــر املؤمنــن  ،Qقــال:

«قــال رســول اهلل .»...N

عــى عــدَّ ة جماهيــل وضعفــاءَّ ،
فــإن
وهــذا الســند غايــة يف الضعــف ،الشــتامله
ٰ

حممــد بــن اخلليــل)،
(عــي بــن ســنان املوصــي العــدل) ،وكذلــك (أمحــد بــن ّ
ّ
ـي ،عــن أبيــه) ك ّلهــم جماهيــل،
و(جعفــر بــن أمحــد املصـــري)،
ّ
و(عمــه احلســن بــن عـ ّ
فــا تصلــح روايــة وردوا يف طريقهــا لالســتدالل(.)23

عــى هــذا الطريــق ،هــو مــا قــد يدَّ عيــه البعــض  -ومنهــم أمحــد
ومثــال آخــر
ٰ

أن اليــاين مــن العــراق مــن البــرة باخلصــوصَّ ،
الگاطــع َّ -
وأن اليــاين املقصــود
منــه النســبة إ ٰىل ال ُي ْمــن.

ـرى
ـوى وفــق هــذا الطريــق بالرجــوع َّأوالً إ ٰىل الروايــات ،لنـ ٰ
ويكــون ر ُّد هــذه الدعـ ٰ

لنــرى مــاذا يســتفيدون مــن
مــا ُيســتفاد منهــا ،وبالرجــوع إ ٰىل أهــل اللغــة العربيــة
ٰ

كلمــة (اليــاين).

أن الروايــات ُيســتفاد منهــا َّ
وبالرجــوع هلذيــن العلمــن نجــد َّ
أن اليــاين مــن اليمــن
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باخلصــوص ،فإ َّنــه قــد ورد عــن هشــام ،عــن اإلمــام الصــادق  ،Qقــال :لــ َّـا خــرج

احلــق قيــل أليب عبــد اهلل  :Qنرجــو أن يكــون هــذا اليــاين؟ فقــال« :ال،
طالــب
ِّ
اليــاين يــوايل عل ّي ـ ًا وهــذا يــرأ»(.)24

ِ
فتجــد َّ
للحق)
ـم ٰى (الطالــب
ِّ
أن اإلمــام الصــادق  Qمل ينــف اليامنيــة عــن هــذا املسـ ّ

مــن جهــة أ َّنــه خــرج مــن اليمــن ال مــن العــراق ،بــل نفاهــا مــن جهــة عــدم مواالتــه
ـرى لــكان مناســب ًا لإلمــام  Qأن ُيب ِّينهــا.
ألمــر املؤمنــن  ،Qولــو كان َث َّمــة جهــة ُأخـ ٰ
فيظهــر مــن هــذا َّ
أن كــون اليــاين مــن اليمــن هــو مــن الواضحــات يف الذهنيــة

الشــيعية عمومـ ًا آنــذاك ،أي يف عصـــر اإلمــام  ،Qوســكوت اإلمــام  Qعــن ذلــك

بصحــة هــذا الفهــم يف الذهنيــة العا َّمــة.
إقــرار منــه
َّ

وهكــذا لــو رجعنــا ألهــل اللغــة ،لرأينــا َّأنــم يفهمــون مــن (اليــاين) النســبة

إ ٰىل ال َي َمــن ،كــا يفهمــون مــن (احلــرة اليامنيــة) انتســاهبا إ ٰىل اليمــن ،ومــن الركــن

اليــاين اجلهــة املقابلــة مــن الكعبــة لليمــنَّ ،
وأن النســبة املأخــوذة مــن (ال ُي ْمــن) هــي

(ميمــون) ال (يــاين) ،بــل َّ
إن املتبــادر مــن (اليــاين) هــو النســبة إ ٰىل اليمــن ،والتبــادر
ـى َّإل بقرينــة صارفــة ،وهــي مفقــودة
عالمــة احلقيقــة ،وال ينــرف إ ٰىل غــر هــذا املعنـ ٰ

يف املقــام.

الطريق الثاين :الطريق اخلطابي:

ـم األســاليب اإلقناعيــة وأقدمهــا وأكثرهــا تأثــر ًا يف اجلمهــور هــو ُأســلوب
مــن أهـ ّ
اخلطابــة ،ذلــك األُســلوب الــذي يكــون القصــد املبــارش منــه إقنــاع اجلمهــور
والطــرف اآلخــر ،ســواء كانــت القضايــا املســتعملة فيــه علميــة أو مشــهورة أو مــن

نــوع املس ـ َّلامت ومــا شــابه ،فليــس املقصــود فيهــا أكثــر مــن إقنــاع الطــرف اآلخــر،
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ـض النظــر عــن نــوع القض َّيــة املســتعملة يف اإلقنــاع.
بغـ ِّ

وال نريد اخلوض يف أجزاء اخلطابة وقوامهاَّ ،
فإن الكالم فيه طويل الذيل.

ـم أن نعــرف َّ
أن هــذا األُســلوب نافــع يف الكثــر مــن األحيــان ،خصوص ـ ًا إذا
املهـ ّ

متوســط الثقافــة أو قليلهــا.
ـى مـ ٰ
ـرأى ومســمع مــن مجهــور ّ
كان احلــوار يــدور عـ ٰ

ألنــم كانــوا يالحظــون الظــروف املوضوعيــة
والطريــق اخلطــايب ،ومــا ذاك َّإل َّ

فيتخــرون املناســب مــن طــرق اإلقنــاع.
املحيطــة باحلالــة،
َّ

توجــه
وكتطبيــق عمــي هلــذه الفكــرة ،نجــد يف الروايــات الشـــريفة ســؤاالً واحــد ًا َّ

الشيخ حسين االسدي

وعندمــا نرجــع إ ٰىل أســاليب أهــل البيــت  Kيف احلــوار نجــد َّأنــم  Kقــد
يســتعملون األُســلوب والطريــق الفكــري العلمــي ،وقــد يســتعملون األُســلوب

أئمــة أهــل البيــت  ،Kوقــد أجابــا عنــه بجوابــن خمتلفــن ،ومــا ذاك
إ ٰىل اثنــن مــن َّ

َّإل الختــاف حــال الســائل معهــا ،حيــث ورد َّ
أن الديصــاين  -وهــو أحــد أقطــاب

الزنادقــة الذيــن كانــوا ُيشـكِّكون بوجــود اهلل تعــا ٰىل  -قــال هلشــام بــن احلكــم :ألــك
رب؟ قــال :بــى .قــال :أقــادر؟ قــال :بــى .قــال :أيقــدر أن ي ِ
دخــل الدنيــا ك ّلهــا يف
ُ
ٌّ
ٌ
ٰ
ٰ
البيضــة ،ال ُيكـ ِّـر البيضــة وال ُيص ِّغــر الدنيــا؟ فجــاء هشــام إ ٰىل اإلمــام الصــادق Q
حواســك؟» ،قــال:
وقــال لــه :قــال يل الديصــاين كــذا وكــذا .فقــال  Qلــه« :كــم
ّ
«أيــا أصغــر؟» ،قــال :الناظــر .قــال « :Qكــم قــدر الناظــر؟»،
مخــس .قــال ّ :Q

ـرى».
قــال :مثــل العدســة أو أقـ ّـل .قــال « :Qفانظــر أمامــك وفوقــك وأخــرين بــا تـ ٰ

أرى ســا ًء وأرضــ ًا ودور ًا وقصــور ًا وجبــاالً وأهنــار ًا .فقــال َّ :Q
«إن الــذي
قــالٰ :
دخــل الــذي تــراه العدســة أو أقـ ّـل منهــا قــادر أن ي ِ
قــدر عــى أن ي ِ
دخــل الدنيــا ك ّلهــا
ُ
ٰ ُ
ـر البيضــة»(.)25
البيضــة ،ال ُيص ِّغــر الدنيــا وال ُيكـ ِّ
ونفــس هــذا الســؤال أجــاب عنــه أمــر املؤمنــن  Qبجــواب آخــر ،فعــن عمــر

بــن أذينــة ،عــن أيب عبــد اهلل  ،Qقــال :قيــل ألمــر املؤمنــن  :Qهــل يقــدر ر ّبــك
ِ
ـر البيضــة؟ قــالَّ :
«إن اهلل
أن ُيدخــل الدنيــا يف بيضــة مــن غــر أن ُيص ِّغــر الدنيــا أو ُيكـ ِّ
نســب إ ٰىل العجــز ،والــذي ســألتني ال يكــون»(.)26
تبــارك وتعــا ٰىل ال ُي َ

فنالحــظ َّ
أن جــواب اإلمــام الصــادق  Qكان جوابــ ًا خطابيــ ًا اســكاتي ًا ،وأ َّمــا
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جــواب أمــر املؤمنــن Qفقــد كان جوابــ ًا علميــ ًا برهانيــ ًا ،مفــاده َّ
أن مــا يقولــه

الســائل يســتلزم حمــاالً عقليــ ًاَّ ،
فــإن قــدرة اهلل تعــا ٰىل تتع َّلــق باألمــر املمكــن ،وأ َّمــا
األمــر املمتنــع ذات ـ ًا فـ َّ
ـإن القــدرة ال تتع َّلــق بــه ،أل َّنــه ممتنــع بالــذات ،وإدخــال الدنيــا
يف البيضــة خمالــف لقانــون عقــي متســامل عليــه ،وهــو عــدم إمــكان أن يكــون الصغــر

ظرفـ ًا للكبــرَّ ،
ألن قانــون الظرفيــة العقــي يقتضـــي أن يكــون الكبــر ظرفـ ًا للصغــر.
فهنــا امتنــاع إدخــال الدنيــا يف البيضــة لنقــص يف البيضــة ال لنقــص يف قــدرة اهلل

رســام ماهــر جييــد َّ
كل أنــواع الرســم ،فيأتيــه شــخص
تعــا ٰىل ،متامـ ًا كــا إذا كان هنــاك ّ
ـى املــاء أو اهلــواء!؟ فهــل عــدم اســتطاعة
ويقــول لــه :أتســتطيع أن ترســم يل لوحــة عـ ٰ

أن الرســام ليــس ماهــر ًا أم َّ
الرســام لذلــك يعنــي َّ
ـى املــاء واهلــواء
ّ
أن نفــس الرســم عـ ٰ
مســتحيل!؟ ح ِّكــم عقلــك واخــرج بنتيجــة.

تطبيق يف الق�ض َّية املهدوية:

َّ
ـى روايــة الوص َّيــة،
إن مجاعــة أمحــد الگاطــع وح َّتـ ٰ
ـى يتم َّلصــوا مــن الــر ِّد العلمــي عـ ٰ

أنكــروا (علــم الرجــال) ونتائجــه ،فــا يكفــي القــول بضعــف ســندها لر ِّدهــا ،ونحن

تنزلنــا عــن هــذا األمــر ،فإ َّنــه يمكــن أن نجيبهــم بجــواب خطــايب ال يمكنهــم أن
لــو َّ
يتم َّلصــوا منــه ،وخالصتــه التــايل:

ـى َّ
َّ
ـيتول مهــام
أن (ابــن املهــدي) َّ
إن روايــة الوص َّيــة َّ
املقربــن) سـ ّ ٰ
و(أول َّ
نصــت عـ ٰ

ـم يكــون مــن
قيــادة الدولــة املهدويــة بعــد وفــاة أبيــه ،إذ َّأنــا قالــت مــا ّ
نصــه ...« :ثـ ّ
املقربــن ،له
بعــده اثنــا عشـــر مهديـ ًا( ،فــإذا حضـــرته الوفــاة) فل ُيسـ ِّلمها إ ٰىل ابنــه َّأول َّ
ثالثــة أســامي :اســم كاســمي ،واســم أيب وهــو عبــد اهلل وأمحــد ،واالســم الثالــث:

املهــدي ،هــو َّأول املؤمنــن»(.)27
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أن روايــة الوص َّيــة صحيحــة الســندَّ ،
وهنــا نقــول :لــو سـ َّلمنا َّ
وأن (أمحــد إســاعيل

گاطــع) هــو ابــن اإلمــام ،ولكــن ال جيــب علينــا أن نبايعــه ونتَّبعــه َّإل بعــد ظهــور

اإلمــام املهــدي  Qوحكمــه األرض ووفاتــهَّ ،
نصــت عليــه الروايــة،
ألن هــذا هــو مــا َّ
اإلمــام وموتــه!

الطريق الثالث :طلب املعجزة:
ـم األغلــب ،لــذا أ َّيــد
حســية لإلثبــات يف األعـ ِّ
االتِّصــال بالغيــب ،ليــس لــه أدوات ّ

ـى يتمكَّنــوا مــن إثبــات اتِّصاهلــم
اهلل تعــا ٰىل رســله وأنبيــاءه باملعجــزات الكثــرة ،ح َّتـ ٰ
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ـى لــزوم اتِّباعــه اليــوم َّإل أن خيالــف الوجــدان ويدَّ عــي ظهــور
وبالتــايل فــا دليــل عـ ٰ

بالســاء.

ذلــك َّ
ألن املعجــزة حيــث َّإنــا (أمــر خــارق للعــادة  ،مقــرون بالتحــدّ ي ،مــع

عــدم املعارضــة)(.)28

ألي مــدَّ عٍَّ ،
فــإن جريــان املعجــزة إنَّــا يكــون بــإذن اهلل
وهــذا األمــر ال حيصــل ِّ
َ َُ ً
ـى Qـf :ورســوال
ـي
عيسـ ٰ
ـى لســان النبـ ِّ
تعــا ٰىل ،وهــو مــا صـَـ َّـرح بــه القــرآن الكريم عـ ٰ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ َّ ُ
َ ّ َ ْ ُْ ُ
خلـ ُ
كـ ْ
كـ ْ
كـ ْ
ـم مِـ َ
ـن
ـق ل
ـم أ ِن أ
ـم بِآيَــ ٍة مِــن ر ِب
جئت
ـي إ ِ ْسائِيــل أ ِن قــد
إِىل بَـ
ِ
ِ
َ
ََ ُ ُ َ ْ ً
ْ
َُْ ُ َْ ْ
َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
ك َمـ َ
ّ
ـه
ـرئ ال
ـ
ب
أ
و
هلل
ا
ن
ذ
إ
ـ
ـ
ب
ا
ـر
ـ
ط
ـون
ـ
ك
ي
ف
ه
ـ
ِيـ
ف
ـخ
ـر فأنفـ
ـن ك َهيْ َئــةِ الطـ
الطـ
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ َّ ُ َ
َ ُ ُ َ
ََُّ ُ ُ
كـ ْ
ـر َص َوأُ ْح ال ْ َمـ ْ
َو ْالبْـ َ
ـرون ِف
خـ
ـوىت ب ِ ـإِذ ِن اهللِ وأنبِئ
ـم بِمــا تأكلــون َومــا تد ِ
ِ
َ
ُ
َ
ً
ْ
ُ ُ ُ ْ َّ
ْ
ْ
َ
ُ
ـم ُمؤ ِمنِـ َ
َ
ـم إن كن ُتـ ْ
ْ
ـن( Yآل عمــران.)49 :
بيوت ِكــم إِن ِف ذلِــك ليــة لكـ ِ
ـى يــدي مــدَّ ٍع كاذب ،كان
فجرياهنــا إ َّنــا يكــون بــإذن اهلل تعــا ٰىل ،فلــو جــرت عـ ٰ

هــذا إغــرا ًء مــن اهلل تعــا ٰىل باملعصيــة ،وهــو بحكــم العقــل قبيــح ،واهلل تعــا ٰىل منـ َّـز ٌه
أي قبيــح.
فع ُلــه عــن ِّ
عــى يــدي
فاحلكمــة اإلهليــة واللطــف اإلهلــي يمنــع مــن إجــراء املعجــزة َّإل
ٰ

الصــادق ،ومــن لــه عالقــة بالســاء.

ـى يديــه ،بــل ورضورة
ومــن هنــا حكــم العقــل بصــدق مــن جتــري املعجــزة عـ ٰ

طاعتــه.

201

الدعاوى المزيَّفة جذورها التاريخية وطرق مقاومتها

ومــن يدَّ عــي االتِّصــال باإلمــام املهــدي  - Qوهــو نــوع مــن أنــواع االتِّصــال
حســية  -عليــه أن ُيثبِــت ذلــك بنفــس الكيفيــة،
بالغيــب ،إذ ليــس لــه أدوات إثبــات ّ

إذ مــا مــن طريــق يقينــي يــورث االطمئنــان بذلــك َّإل أن يــأيت املدَّ عــي بــا يكشــف
عــن صــدق دعــواه ،وذلــك بــأن يــأيت بشــ ٍ
ـيء خــارق للعــادة ،مــن دون ســابق إنذار،
ومــن دون تعليــم مســبق ،ال كــا يفعــل املشــعوذون والســحرة.
وهذا األمر له شواهد عديدة ،نذكر منها التايل:

املفضــل بــن عمــر ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل  Qيقــولَّ :
«إن لصاحب
َّأوالً :عــن َّ
هــذا األمــر غيبتــن :يرجــع يف أحدمهــا إىل أهلــه ،واألُخــرى يقــال :هلــك ،يف أي ٍ
واد
ِّ
ٰ
ٰ
ـى مــدَّ ٍع فاســألوه عــن
ســلك؟» ،قلــت :كيــف نصنــع إذا كان ذلــك؟ قــال« :إن ا َّدعـ ٰ
تلــك العظائــم التــي جييــب فيهــا مثلــه»(.)29

ـى َّ
ـى
أن مــن يدَّ عــي مقامـ ًا غيبيـ ًا كاملهدويــة ،أو ح َّتـ ٰ
فاإلمــام الصــادق  Qيد ّلنــا عـ ٰ
االتِّصــال باملهــدي والســفارة عنــه ،فعليــه أن جييــب مــن يســأله عــن ُأمــور عظائــم ،ال

ـى ذلــك ،ومــن
جييــب عليهــا َّإل اإلمــام أو مــن يرســله اإلمــام ويعطيــه املؤ ِّيــدات عـ ٰ
ـى رأســها املعجــزة.
تلــك العظائــم بــل وعـ ٰ

ـي البغــدادي،
ـي بــن ّ
حممــد املعــروف بــأيب عـ ّ
ثاني ـ ًا :مــا ورد عــن احلســن بــن عـ ّ

قــال :رأيــت يف تلــك الســنة بمدينــة الســام امــرأة ،تســأل عــن وكيــل موالنــا Q

القميــن أ َّنــه أبــو القاســم احلســن بــن روح ،وأشــار هلــا
مــن هــو؟ فأخربهــا بعــض ّ
إليــه وأنــا عنــده .فقالــت لــه :أيــا الشــيخ أي يشء معــي؟ فقــال :مــا معـ ِ
ـك اذهبــي
ّ
ّ
فألقيــه يف دجلــة ،ثــم ائتينــي ح َّتــى ُأخـ ِ
ـرك .قــال :فذهبــت املــرأة ،ومحلــت مــا كان
ٰ
ّ
ثــم رجعــت ،ودخلــت إ ٰىل أيب القاســم الروحــي ،وأنــا
معهــا ،فألقتــه يف دجلــةّ ،
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عنــده .فقــال أبــو القاســم ململوكتــه :أخرجــي إ َّيل احل َّقــة فأخرجــت إليــه احل َّقــة ،فقــال
ـك ،ورميـ ِ
للمــرأة :هــذه احل َّقــة التــي كانــت معـ ِ
ـت هبــا يف دجلــةُ ،أخــرك بــا فيهــا أم

ختربينــي؟ قالــت :بــل ختــرين أنــت .قــال :يف هــذه احل َّقــة زوج ســوار ذهــب ،وحلقــة

كبــرة فيهــا جواهــر وخامتــان أحدمهــا فــروزج ،واآلخــر عقيــق .وكان األمــر كــا
ـى املــرأة
ـي وعـ ٰ
فقالــت :هــذه التــي محلتهــا بعينهــا ،ورميــت هبــا يف دجلــة .فغشـــي عـ َّ
ملــا شــاهدناه مــن صــدق الداللــة والعالمــة(.)30

حممــد بــن احلســن الصــريف الدورقــي املقيــم بــأرض بلــخ
ثالثــ ًا :مــا ورد عــن ّ
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ـي مــا فيهــا ،ونظــرت املــرأة إليــه
ذكــر مل يغــادر منــه شــيئ ًا .ثـ ّ
ـم فتــح احل َّقــة ،فعــرض عـ َّ

فضــة،
يقــول :أردت اخلــروج إ ٰىل
احلــج ،وكان معــي مــال بعضــه ذهــب وبعضــه َّ
ِّ

الفضــة نقــر ًا ،وكان
فجعلــت مــا كان معــي مــن الذهــب ســبائك ومــا كان معــي مــن َّ
ِ
ــع ذلــك املــال إ َّيل ألُســ ِّلمه مــن (إىل) الشــيخ أيب القاســم احلســن بــن روح
قــد ُدف َ

ـى موضــع فيــه
(قــدَّ س اهلل روحــه) ،قــال :فلـ َّـا نزلــت رسخــس رضبــت خيمتــي عـ ٰ
رمــل ،فجعلــت ُأم ِّيــز تلــك الســبائك والنقــر ،فســقطت ســبيكة مــن تلــك الســبائك
فلــا دخلــت مهــدان م َّيــزت تلــك
منّــي وغاضــت يف الرمــل وأنــا ال أعلــم ،قــالَّ :
ـرى اهتامم ـ ًا منّــي بحفظهــا ،ففقــدت منهــا ســبيكة وزهنــا
الســبائك والنقــر مـ َّـرة ُأخـ ٰ
مائــة مثقــال وثالثــة مثاقيــل  -أو قــال :ثالثــة وتســعون مثقــاالً  ،-قــال :فســبكت

مكاهنــا مــن مــايل بوزهنــا ســبيكة وجعلتهــا بــن الســبائك ،فلـ َّـا وردت مدينــة الســام
قصــدت الشــيخ أبــا القاســم احلســن بــن روح (قــدَّ س اهلل روحــه) ،وسـ َّلمت إليــه ما
كان معــي مــن الســبائك والنقــر ،فمــدَّ يــده مــن بــن [تلــك] الســبائك إ ٰىل الســبيكة
ـى هبــا إ َّيل ،وقــال يل :ليســت
التــي كنــت ســبكتها مــن مــايل بــدالً ممَّــا ضــاع منّــي ،فرمـ ٰ
هــذه الســبيكة لنــا ،وســبيكتنا ض َّيعتهــا بســـرخس حيــث رضبــت خيمتــك يف الرمــل،
فارجــع إ ٰىل مكانــك وانــزل حيــث نزلــت واطلــب الســبيكة هنــاك حتــت الرمــل فإ َّنــك

ســتجدها ،وســتعود إ ٰىل هاهنــا فــا تــراين .قــال :فرجعــت إ ٰىل رسخــس ونزلــت حيث

كنــت نزلــت ،فوجــدت الســبيكة حتــت الرمــل وقــد نبــت عليهــا احلشــيش ،فأخــذت
فلــا كان بعــد ذلــك حججــت ومعــي الســبيكة
الســبيكة وانرصفــت إ ٰىل بلــديَّ ،
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ـى،
فدخلــت مدينــة الســام وقــد كان الشــيخ أبو القاســم احلســن ابــن روح  Jمضــ ٰ

حممــد الســمري ،Jفس ـ َّلمت الســبيكة إليــه(.)31
ـي بــن ّ
ولقيــت أبــا احلســن عـ ّ
ومن هذه اإلشارات نفهم:

لدعــاوى االرتبــاط بالغيــب ،وعــدم
أي مــدَّ ٍع
َّأوالً :رضورة
ٰ
الــروي يف اتِّبــاع ّ
ّ

االســتعجال والدخــول معــه مــن دون بصــرة.

ثانيـ ًا :جيــوز لنــا أن نطالــب مدَّ عــي االتِّصــال بالغيــب بآيــة تُثبِــت صــدق دعــواه،

فــإذا رفــض كان ذلــك عالمــة كذبــه.

الطريق الرابع :الإهمال:

هل من الصحيح أن نواجه علن ًا َّ
دعوى غيبية؟
عى
ٰ
كل من ا َّد ٰ

وهل من الصحيح أن نجالس َّ
كل من طالبنا بالنقاش واملحاججة؟

وهل طاولة النقاش مفتوحة ِّ
ودب؟
هب َّ
لكل من َّ

اجلواب:

َّ
إن التفكــر املنطقــي املــوزون يقضـــي بضـــرورة اجللــوس والنقــاش مــع البعــض،

املتعمــد) مــع بعــض آخــر،
ويف نفــس الوقــت حيكــم بــرورة ِّاتــاذ إجــراء (اإلمهــال
َّ

فإ َّنــه يكــون أبلــغ جــواب لــه هــو إمهالــه ،إذ لعـ َّـل مناقشــته ترفــع مــن شــأنه وهــو
ِ
ـرف
وضيــع ،وقــد تُلفــت األنظــار إليــه فينخــدع بــه مــن ال بصــرة لــه ،فيكــون التـ ّ
احلكيــم معــه هــو إمهالــه ،واالجتنــاب عــن اجللــوس معــه ،ليعــرف اجلميــع ضعتــه

يســتحق معهــا إنفــاق بعــض الوقــت واجلهــد
وزيفــه ،وأنَّــه ال يصــل إ ٰىل منزلــة
ُّ
ألجلــه.

األئمــة األطهــار مــع بعــض اخلصــوم
وهــذا األُســلوب قــد اســتعمله بعــض َّ
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واملدَّ عــن ،فقــد ورد َّ
أن أبــا َســ َلمة اخلــال ،وهــو أحــد نقبــاء الدولــة الع ّباســية،

والعضــو الف ّعــال يف قيــادة الثــورة الع ّباســية ،بعــث كتابــ ًا إ ٰىل اإلمــام الصــادق Q

ي ِ
ّ
والتخــي عــن بنــي الع ّبــاس ،فــكان جــواب
علــن فيــه اســتعداده للدعــوة إليــه
ُ

اإلمــام« :مــا أنــا وأبــو َسـ َلمة ،وأبــو َسـ َلمة شــيعة لغــري» ،فقــال رســول أيب َسـ َلمة:
ف صاحبــك
ـى احــرق ،وقــال للرســول« :عـ ِّـر ْ
ـى الســـراج ح َّتـ ٰ
أيب َسـ َلمة فوضعــه عـ ٰ
بــا رأيــت»(.)32

ٍ
فاإلمهال يف بعض األحيان جواب ٍ
وواف ملن يدَّ عي ما ليس فيه.
كاف
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ـم أخــذ كتــاب
ّإن رســول ،فتقــرأ كتابــه وجتيبــه .فدعــا اإلمــام الصــادق  Qبســـراج ثـ ّ

وهــذا مــا فعلــه الســفري الثالــث الشــيخ احلســن بــن روح مــع الشــلمغاين ،فقــد

عــي الشــلمغاين العزاقــري إ ٰىل الشــيخ احلســن بــن روح
ورد أنَّــه أنفــذ ّ
حممــد بــن ّ

يســأله أن يباهلــه ،وقــال :أنــا صاحــب الرجــل وقــد أمــرت بإظهــار العلــم ،وقــد

أظهرتــه باطنــ ًا وظاهــر ًا ،فباهلنــي ،فأنفــذ إليــه الشــيخ  Jيف جــواب ذلــك :أ ّينــا
ِ
تقــدَّ م صاحبــه فهــو املخصــوم ،فتقــدَّ م العزاقــري ف ُقتِ َ
ــب.)33(...
وصل َ
ــل ُ
حممــد
وكذلــك مــا فعلــه الســفري َّ
األول عثــان بــن ســعيد العمــري األســدي مــع ّ

ـي ،Q
ـى أ َّنــه رســول نبـ ّ
بــن نصــر النمــري الــذي ا َّدعـ ٰ
ـي ،وكان يقــول بربوبيــة عـ ّ
حممــد بن
ويقــول بإباحــة املحــارم وحتليــل نــكاح الرجــال ،...فقــد ورد أ َّنــه لــ َّـا ظهــر ّ

نصــر بــا ظهــر لعنــه أبــو جعفــر  Jوتـ َّرأ منــه ،فبلغــه ذلــك ،فقصــد أبــا جعفــرJ

ليعطــف بقلبــه عليــه أو يعتــذر إليــه ،فلــم يــأذن لــه وحجبــه ور َّده خائبـ ًا(.)34

الطريق اخلام�س :اال�ستهزاء:

نحــن نعــرف َّ
أن اإلســام ديــن االحــرام وتقييــم اآلخــر ،فليــس فيــه دعــوة أو

ّ
معنــى أن يكــون االســتهزاء طريقــ ًا
عــى االســتهزاء باآلخريــن ،ومعــه فــا
حــث
ٰ
ٰ

للنقــاش واحلــوار وإثبــات الــرأي؟

َّ
تعمــده الكــذب واختالق
إن املقصــود هنــا هــو عــدم إعطــاء املدَّ عــي  -إذا مــا ثبت ّ

أي فرصــة إلثبــات نفســه أو شــخصيته ،وعــدم الســاح
مقــام ليــس هــو مــن أهلــه ّ -

لــه بالنبــس ببنــت شــفة ،وإظهــار أمــره خلطــورة دعــواه الباطلــة ،فـ َّ
ـإن ذلــك يف الوقت
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ـى نفســية املدَّ عــي ،بــأن يرتــدع عــن اخلــوض يف الباطــل،
الــذي قــد ُيؤ ِّثــر إجياب ـ ًا عـ ٰ

ـى األقـ ّـل أن ُي ِّفــف مــن التبشــر بدعــواه خوف ـ ًا مــن الفضيحــة واالســتهزاء،
أو عـ ٰ

كذلــك فإ َّنــه يقــف حاجــز ًا دون الســاح لآلخريــن باتِّبــاع املبطــل ،فـ َّ
ـإن النــاس إذا
ـى كرامتهــم
رأوا حقــارة ذلــك املدَّ عــي وعــدم هيبتــهَّ ،
فإنــم ســيحاولون احلفــاظ عـ ٰ
باالبتعــاد عنــه ،وبالتــايل نكــون قــد حصلنــا عــى نتيجتــن يف ٍ
آن واحــد :ردع املدَّ عــي
ٰ
بالباطــل ،ومنــع النــاس مــن اتِّباعــه.
وهــذا التصــ ّـرف حيتــاج إ ٰىل حنكــة اجتامعيــة وذكاء وجــداين يســتطيع مــن خاللــه

ـرف املناســب مــع املدَّ عــي ،كــا فعلــه الشــيخ ابــن بابويــه
اإلنســان أن يعــرف التـ ّ

ّ
احلــاج ،فقــد ورد َّ
ّ
قــم،
أن ابــن
والــد الشــيخ الصــدوق  Gمــع
احلــاج صــار إ ٰىل ّ

وكاتــب قرابــة أيب احلســن  -وهــو والــد الشــيخ الصــدوق  -يســتدعيه ويســتدعي أبــا
احلســن أيض ـ ًا ويقــول :أنــا رســول اإلمــام ووكيلــه.

قــال الصــدوق :فلـ َّـا وقعــت املكاتبــة يف يــد أيب  Jخرقهــا ،وقــال ملوصلهــا إليــه:
ِ
مــا أفرغــك للجهــاالت؟ فقــال لــه الرجــلَّ ... :
ــم
فــإن الرجــل قــد اســتدعانا فل َ
خرقــت مكاتبتــه!؟
ثــم هنــض إ ٰىل دكّانــه ومعــه مجاعــة مــن أصحابــه
وضحكــوا منــه وهــزؤا بــهّ .

وغلامنــه .قــال :فلـ َّـا دخــل إ ٰىل الــدار التــي كان فيهــا دكّانــه هنــض لــه مــن كان هنــاك
جالسـ ًا غــر رجــل رآه جالسـ ًا يف املوضــع فلــم ينهــض لــه ومل يعرفــه أيب ،فلـ َّـا جلــس

عــى بعــض مــن كان حــارض ًا،
وأخــرج حســابه ودواتــه كــا يكــون ّ
التجــار أقبــل ٰ
فســأله عنــه ،فأخــره ،فســمعه الرجــل يســأل عنــه ،فأقبــل عليــه وقــال لــه :تســأل

عنّــي وأنــا حــارض؟ فقــال لــه أيب :أكربتــك ّأيــا الرجــل وأعظمت قــدرك أن أســألك.
فقــال لــه :ختــرق رقعتــي وأنــا ُأشــاهدك خترقهــا؟ فقــال لــه أيب :فأنــت الرجــل إذ ًا.
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ـم قــال لــه:
ـم قــال :يــا غــام برجلــه وبقفــاه ،فخــرج مــن الــدار العـ ّ
ـدو هلل ولرســوله ،ثـ ّ
ثـ ّ
أتدَّ عــي املعجــزات عليــك لعنــة اهلل؟ أو كــا قــالُ ،فأخــرج بقفــاه ،فــا رأينــاه بعدهــا بقــم(.)35

حممــد الكاتــب ابــن بنــت ُأ ّم كلثــوم
ومنــه مــا ورد عــن أيب نصـــر هبــة اهلل بــن ّ
ـاج و ُي ِ
ـاىل أن يكشــف أمر احلـ ّ
ظهر
بنــت أيب جعفــر العمــري ،قــال :لــ َّـا أراد اهلل تعـ ٰ

فوجــه إليــه يســتدعيه،
اهلل عنــه) ممَّــن جتــوز عليــه خمرقتــه
وتتــم عليــه حيلتــهَّ ،
ُّ
ـن َّ
أن أبــا ســهل كغــره مــن الضعفــاء يف هــذا األمــر بفــرط جهلــه ،وقــدر
وظـ َّ

ـتتب لــه مــا
ـى غــره ،فيسـ ُّ
أن يسـ ّ
ـتجره إليــه فيتمخــرق (بــه) ويتســوف بانقيــاده عـ ٰ
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ويزيــه ،وقــع لــه َّ
ـي النوبختــي (ريض
فضيحتــه ُ
أن أبــا ســهل إســاعيل بــن عـ ّ

ـى الضعفــة ،لقــدر أيب ســهل يف أنفــس الناس
قصــد إليــه مــن احليلــة والبهرجــة عـ ٰ
وحم ّلــه مــن العلــم واألدب أيضـ ًا عندهــم ،ويقــول لــه يف مراســلته إ ّيــاهّ :إن وكيــل

إىل غــره
ـتجر ّ
صاحــب الزمــان  - Qوهبــذا َّ
ـم يعلــو منــه ٰ
اجلهــال ثـ ّ
أوالً كان يسـ ُّ
 ،وقــد ُأمــرت بمراســلتك وإظهــار مــا تريــده مــن النصـــرة لــك لتقوي نفســك،وال ترتــاب هبــذا األمــر .فأرســل إليــه أبــو ســهل Jيقــول لــهّ :إن أســألك

عــى يديــك مــن الدالئــل
خيــف مثلــه عليــك يف جنــب مــا ظهــر
أمــر ًا يســر ًا
ُّ
ٰ
ِ
منهــن عــدَّ ة
إليهــن ،ويل
ــب اجلــواري وأصبــو
َّ
َّ
والرباهــن ،وهــو ّأن رجــل ُأح ُّ
أحت ّظاهــن ،والشــيب ي ِ
إليهــن] ،وأحتــاج أن ُأخضبــه
عنهــن [و ُيب ِّغضنــي
بعــدين
َّ
َّ
ُ
َّ
عنهــن ذلــكَّ ،
يف ِّ
وإل انكشــف
وأحتمــل منــه مشــ َّقة شــديدة ألســر
كل مجعــة،
َّ
َّ

ـن ،فصــار القــرب بعــد ًا والوصــال هجــر ًا ،و ُأريــد أن تغنينــي عــن
أمــري عندهـ َّ
ـإن طــوع يديــك ،وصائــر
اخلضــاب وتكفينــي مؤنتــه ،وجتعــل حليتــي ســوداء ،فـ ّ

إىل مذهبــك ،مــع مــا يل يف ذلــك مــن البصــرة ولــك
إليــك ،وقائــل بقولــك ،وداع ٰ

مــن املعونــة .فلـ َّـا ســمع ذلــك احلـ ّ
ـاج مــن قولــه وجوابــه علــم أ َّنــه قــد أخطــأ يف

مراســلته وجهــل يف اخلــروج إليــه بمذهبــه ،وأمســك عنــه ومل يــرد إليــه جواب ـ ًا،
ِ
()36
ـره أبــو ســهل ُ Jأحدوثــة وضحكــة ويطنــز
ومل ُيرســل إليــه رســوالً ،وصـ َّ

بــه عنــد ِّ
كل أحــد ،وشــهر أمــره عنــد الصغــر والكبــر ،وكان هــذا الفعــل ســبب ًا

لكشــف أمــره وتنفــر اجلامعــة عنــه(.)37
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الف�صل الثالث� :آداب احلوار:
الدعــاوى املقابلــة
مهــا كانــت العقيــدة التــي نؤمــن هبــا ح َّقــة ،ومهــا كانــت
ٰ

باطلــةَّ ،
فــإن املطلــوب مــن املؤمــن أن ال خيــرج عــن احلــدود اإلســام َّية واآلداب

األخالقيــة يف مناظرتــه ونقاشــه مــع اآلخــر ،ذلــك َّ
ألن عــادة اجلــدال واحلــوار أ َّنــه
يســتثري دفائــن األُمــور وكوامــن النفــوس ،وبالتــايل َّ
فــإن العصبيــة ســتجد مراحــ ًا

ـى
ـى املؤمــن أن ال ينسـ ٰ
ـى طاولــة النقــاش ،ومــن هنــا يلــزم عـ ٰ
واســع ًا لتمــدَّ ظالهلــا عـ ٰ
اآلداب العا َّمــة للمناظــرة ،والتــي أ َّكــد عليهــا القــرآن الكريــم والروايــات الرشيفــة
واألحــكام العقليــة وســرة العقــاء.
واآلداب كثرية ،نذكر منها التايل:

الأدب الأ َّول :الهدفية الإلهية:

ـق الــذي
ـى أن يكــون الدافــع مــن وراء إثــارة النقــاش هــو الوصــول إ ٰىل احلـ ِّ
بمعنـ ٰ

يريــده اهلل تعــا ٰىل ،ال أن يكــون الدافــع جمـ َّـرد إثبــات الــرأي أو املــراء أو إثبــات أفضليــة

ـإن َّ
احلجــة ورصانــة التعبــر ،فـ َّ
كل يشء ال
ـوة إلقــاء َّ
النفــس والشــهرة والســمعة وقـ َّ
يكــون املقصــود مــن ورائــه وجــه اهلل تعــا ٰىل فهــو هبــاء.

عمــن ثبــت
والزم هــذا األدب أن خيضــع الشــخص للحـ ِّ
ـق إذا ثبــت ،بغـ ِّ
ـض النظــر َّ

احلق.
عــى يــده ُّ
ٰ

وقــد يكــون هــو املــراد مــن أمــر القــرآن الكريــم بتحديــد اجلــدال بالتــي هــي

وجتــرد عــن
أحســن ،حيــث يكــون اهلــدف منــه الوصــول إ ٰىل احلقيقــة بإخــاص
ّ

األنانيــة واملــراء.

ـي العســكري« :Lذكــر عند الصــادق Q
روي أ َّنــه قــال أبــو ّ
حممــد احلســن بن عـ ّ
اجلــدال يف الديــن َّ
واألئمــة  Kقــد هنــوا عنــه ،فقال الصــادق :Q
وأن رســول اهلل N
َّ
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ِ
ـى عــن اجلــدال بغــر التــي هــي أحســن ،أ َمــا تســمعون
مل ينــه عنــه مطلقـ ًا ،ولكنَّــه هنـ ٰ
َ ُ ُ َْ َ
ه أَ ْ
ح َسـ ُ
ـل الْكِتــاب إ ِ َّل ب ِ َّالــي ِ َ
ـن[ Yالعنكبــوت،]46 :
اهلل يقــولf :وال تادِلــوا أهـ
ِ
ِ

َّ َ ْ
ْ ُ
ال َسـ َ
َ
ـنةِ َوجادِل ْ ُهـ ْ
ال ِْك َمـةِ َوال ْ َم ْوع َِظـةِ ْ َ
ـم ب ِ َّالــي ِ َ
ه
يل ربِــك ب ِ
ِ
َوقولــهf :ادع إِىل سـب ِ ِ
أ ْ
ح َس ُن[ Yالنحــل]125 :؟»(.)38
ـى ال ينخــدع بخدعها،
لدينــه ال نصـــر ًة لنفســه ،فاملؤمــن دائــم احلــذر من نفســه ،وح َّتـ ٰ

ـرب اجلليــل أن ينجيــه مــن فتنتهــا واختباراهتــا.
يتوســل بالـ ِّ
عليــه أن َّ

الأدب الثاين :حتديد ّ
حمل النزاع:
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ـى يديــه نصـــر ًة
يتضمــن
وهــذا األدب
التوســل بــاهلل تعــا ٰىل يف أن جيــري احلـ َّ
ّ
َّ
ـق عـ ٰ

فليــس مــن الصحيــح أن نبــدأ النقــاش يف موضــوع متناثــر األطــراف مــن دون

حتديــد الوجهــة التــي نقصدهــا مــن النقــاش ،خصوص ـ ًا يف القضايــا املتش ـ ِّعبة وذات
املفاصــل املتعــدِّ دة ،كالقض َّيــة املهدويــةَّ ،
وإل فـ َّ
ـإن عــدم حتديــد موضــع النقــاش يؤ ّدي
إ ٰىل تضييــع اجلهــد والوقــت ،وبالتــايل عــدم الوصــول إ ٰىل نتيجــة مع َّينــة.

ويدخــل حتــت هــذا األدب َّ
عــى املتحاوريــن أن يفتتحــا نقاشــهام باألُمــور
أن
ٰ
األصليــة واألساســات التــي ترتكــز عليهــا العقيــدة ،ال أن ينشــغال باألُمــور الفرعيــة

التــي تُعتَــر مــن نتائــج تلــك األساســات.

الأدب الثالث :حتديد م�صادر �إثبات الر�أي:

ـى األُصــول املوضوعيــة التــي تؤخــذ مس ـ َّلمة
ـى أن يتـ َّ
بمعنـ ٰ
ـم االتِّفــاق مســبق ًا عـ ٰ

ـح االعتــاد
أثنــاء النقــاش ،ومــا يمكــن أن يكــون مرجعـ ًا إلثبــات الــرأي ،ومــا ال يصـ ُّ
أن احلســن والقبــح عقليــان أو رشعيــانَّ ،
ا َّ
عليــه فيــه ،فنُحــدِّ د مثــ ً
وأن مرجعنــا يف

السـنَّة
والسـنَّة الشـــريفة ،ونُحــدِّ د مــا هــو َّ
احلجــة مــن ُّ
النقــاش هــو الكتــاب الكريــم ُّ

احلجــة فيهــا هــو ّ
كل مــا احتملنــا صــدوره عــن املعصــوم أو
الشـــريفة ،وأ َّنــه هــل َّ
صحــت نســبته إليــهَّ ،
وأن علــم الرجــال مثـ ً
ا مــن العلــوم التــي ُيعتَمــد
خصــوص مــا َّ

عليهــا أو الَّ ،
حجــة أو ال ،وهكــذا...
ـرؤى واألحــام هــل هــي َّ
وأن الـ ٰ

َّ
إن عــدم حتديــد املرجــع يف إثبــات الــرأي وعــدم االتِّفــاق املســبق يــؤ ّدي إ ٰىل دوران
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أي
املتناقشــن يف حلقــة مفرغــة ،وإ ٰىل تو ّقفهــم عنــد اخلطــوة األُو ٰىل مــن دون إحــراز ّ

تقــدّ م نحــو النتائــج اليقينيــة.

الأدب الرابع :الأهلية العلمية:
وختصــص يف املجــال
ـى أن يكــون الشــخص الــذي يــرز للمناقشــة ذا علميــة
ّ
بمعنـ ٰ

الــذي يريــد النقــاش فيــه ،وال يكــون عيــاالً عليــهَّ ،
وإل فإنَّــه مغلــوب حمجــوج ال

عــى يديــه ســيكون حمتمــ ً
ا جــدّ ًا ،ولــن ينتــج احلــوار معــه
حمالــة ،وضيــاع
ّ
احلــق ٰ

املتخصصــون
ـى بــه
ِّ
سـ ٰ
ـوى ضيــاع الوقــت وهــدر اجلهــد ،وهــذا مــن أشــدِّ مــا ابتـ ٰ
متخصصــن ،وال يفهمــون
يف جمــاالت العلــوم ،حيــث َّإنــم يواجهــون ُأناس ـ ًا غــر
ِّ
املتخصــص ،وبالتــايل َّ
فــإن ســوء الفهــم لــن ينتــج َّإل اجلــدال
املقصــود مــن كالم
ِّ

ـق.
واملــراء بغــر حـ ٍّ

َّ
بقــوة حججــه
إن
املتخصــص يتم َّيــز بأنَّــه ســيكون متث ِّبتــ ًا يف كالمــه ،مطمئنّــ ًا َّ
ِّ

ـى الطــرف
وبراهينــه ،وبالتــايل ســينعكس هــذا االطمئنــان وهــذه الثقــة بالنفــس عـ ٰ

اآلخــر باخلــوف واالرتبــاك ،وبالتــايل االعــراف بالعجــز أو االنســحاب بخســارة.

ـى ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل َّ :Q
ـي بالــكالم
إن النــاس يعتبــون عـ َّ
عــن عبــد األعـ ٰ
ـم
ـم يطــر فنعــم ،وأ َّمــا مــن يقــع ثـ ّ
وأنــا ُأك ِّلــم النــاس ،فقــال« :أ َّمــا مثلــك مــن يقــع ثـ ّ
ال يطــر فــا»(.)39

وعــن الط ّيــار ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل  :Qبلغنــي أ َّنــك كرهــت مناظــرة الناس.

فقــال« :أ َّمــا كالم مثلــك فــا ُيكـ َـره ،مــن إذا طــار حيســن أن يقــع ،وإن وقــع حيســن أن

يطــر ،فمــن كان هكــذا ال نكرهــه»(.)40

الأدب اخلام�س :اجل ّو املنا�سب:
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ـك َّ
ال شـ َّ
ـو أثــره يف إنتــاج احلــوار ،لذلــك ينبغــي االهتــام هبــذا اجلانــب،
أن للجـ ِّ

عــى
فينبغــي اختيــار وقــت مناســب بعيــد ًا عــن األجــواء الضوضائيــة ،واالتِّفــاق ٰ
إتاحــة وقــت ٍ
كاف لـ ٍّ
ـى الــذي يؤمــن بــه،
ـكل مــن املتحاوريــن ل ُيبـ ِّـن مطلبــه واملعنـ ٰ

ـى مــن يريــد فتــح نقــاش أن يكــون مرتاحـ ًا جســدي ًا ونفســي ًا ،ليتم َّكــن مــن جتميع
وعـ ٰ

املعلومــات وحتليلهــا واســتنتاج النتائــج منهــا ،واالنتبــاه إ ٰىل نقــاط ضعــف اخلصــم،
ـى وقــت غــره ،وأن يكــون مســتمع ًا ج ِّيــد ًا للطــرف
ليلقــي حججــه ،وال يتط َّفــل عـ ٰ
ـى يتم َّكــن أيض ـ ًا مــن التقــاط مــا
ـم بكالمــه ،وح َّتـ ٰ
اآلخــر ،ليلقــي يف روعــه أ َّنــه مهتـ ٌّ

يمكــن أن ُيم ِّثــل هــوة يف كالم اخلصــم ونقطــة ضعــف فيــه.

الشيخ حسين االسدي

ـم بمظهــرهَّ ،
ألن للمظهــر أثــره يف تق ّبــل اآلخــر ،وعليــه أن ينتظــر دوره
وعليــه أن هيتـ َّ

ويدخــل حتــت هــذا األدب التعــارف املســبق ،وإلقــاء التح َّيــة والرتحيــب

والبشاشــة ،ونــداء الطــرف اآلخــر بــا ُي ِّبــه مــن األســاء ،فـ َّ
ـإن ذلــك مــن شــأنه أن

جــو ًا رطبــ ًا بعيــد ًا عــن التشــنّجات واملهاتــرات.
خيلــق ّ

الأدب ال�ساد�س :ال�صرب

ال دائ ـ ًاَّ ،
َّ
ـق ليــس ســه ً
ألن الطــرف اآلخــر قــد يكــون مــن النــوع
إن إثبــات احلـ ِّ

املعانــد ،وقــد يكــون مــن النــوع املغالــط ،وبالتــايل فإ َّنــه ســيكون متعب ـ ًا جــدّ ًا أثنــاء
ـى يســتطيع أن جينــي
ـى بالصــر ،ح َّتـ ٰ
ـى مــن يفتــح بــاب النقــاش أن يتحـ ّ ٰ
احلــوار ،فعـ ٰ

ـتمر بالبحــث وإدالء
ثــار نقاشــه ،وال ييــأس مــن َّأول حماولــة فاشــلة ،بــل عليــه أن يسـ َّ
األد َّلــة وتقويــة األســاس العقــدي وتضعيــف الباطــل بطريقــة ُ
ـرى ،إ ٰىل أن يكتب
وبأخـ ٰ
اهلل تعــا ٰىل لــه الظفــر بأهــل الباطــل.

اخلامتة:

َّ
وهم نشـــرها وب ّثهــا وإثباهتا،
مهها ّ
إن العقيــدة حتتــاج يف مســرهتا إ ٰىل ُأنــاس حيملــون ّ

وحتركاتــه الفكريــة
والوقــوف أمــام الشــبهات املثــارة حوهلــا ،ورصــد الطــرف اآلخــر ّ
وامليدانيــة ،وهــذا حيتــاج إ ٰىل معرفــة مســبقة بنــوع الطــرف اآلخــر ،وبالطريقــة املناســبة

للتحــاور معــه ،وبالقض َّيــة التــي يمكــن أن تكــون هــي مــا َّدة النقــاش واحلــوار ،وهــذا
ـى حتصيــل العلــم فيــه ،وإ ٰىل إخالص
حيتــاج إ ٰىل ّ
ختصــص يف جمــال معـ َّـن ،وإ ٰىل صــر عـ ٰ

ـى يمكــن أن يكــون النقــاش مثمر ًا.
يف العمــل ،ح َّتـ ٰ
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وهــذا املبــدأ قــد أ َّكــد عليــه القــرآن الكريــم حينــا دعــا إ ٰىل إثــارة النقــاش واجلــدال
ـق ،واإلطاحــة بزخــارف
ـى معــه الظفــر ونــرة احلـ ِّ
باألُســلوب احلســن الــذي ُيرجتـ ٰ
الباطــل وهبارجــه.

ـى ِّ
َّ
ـاوى الباطلــة واملز َّيفــة،
ـم املذهــب أن يرصــد الدعـ ٰ
كل مؤمــن حيمــل هـ ّ
إن عـ ٰ

التــي يقــوم بتشــييدها أبنــاء الباطــل ودعــاة الضــال ،وأن يتس ـ َّلح باإليــان والصــر
والعلــم يف مواجهتهــا ،فـ َّ
ـم اإلســام ،واملؤمــن إيامنــه
ـإن املســلم هــو مــن حيمــل هـ ّ

رص عاتيــة.
أصلــب مــن اجلبــال ،فــا هتـ ّـزه ريــح ّ

ـدى جت ّليــات االنتظــار بمفهومــه الصحيــح ،ذلــك االنتظار
وهــذه املفــردة ُت ِّثــل إحـ ٰ

ـوي إيامنــه ،و ُيض ِّعــف من أســلحة
الــذي جيعــل الفــرد دائــم البحــث والتنقيــب عـ َّـا يقـ ّ
الشيطان.

القــوة املطلقــة،
يتوســل اإلنســان بمصــدر
وأفضــل عــون
َّ
عــى ذلــك هــو أن َّ
ٰ

اخلفــي ،ليســلم مــن املنزلــق ،وال يقــع يف حفــرة
واحلكمــة الالمتناهيــة ،واللطــف
ّ

الباطــل ،والت حــن منــد ِم.
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الب�صرية الأخالقية يف ع�صر الظهور
(الآليات والأ�ساليب)
بقلم :رحيم كارگر
تعريب :حسن مطر

املدخل:

كل مشـــروع ،والوصــول إ ٰىل ِّ
إن التحقيــق يف ِّ
َّ
كل هــدف حيتــاج إ ٰىل انتهــاج أســاليبه
وإن البحــث غــر املنهجــي أو توظيــف آليــة غــر مناســبة ،سـي ِ
وآلياتــهَّ ،
حدث خلـ ً
ا
ُ
يف مســار األُمــور اإلنســانية ،و ُيــؤ ّدي إ ٰىل االنحــراف وعــدم فاعليــة املشــاريع.
َّ
ـى منهجتهــا وتنظيمهــا
إن األصــل اجلوهــري يف الفنــون والعلــوم هــو العمــل عـ ٰ

ضمــن املبــاين املعرفيــة ،والتحقيــق والبحــث والتخطيــط واالنتــاج العلمــي .وهلــذا
خاصــة يف العلــوم اإلنســانية ،والسـ ّيام العلــوم الرتبويــة منهــا ،وتؤ ّدي
األصــل مكانــة َّ
إ ٰىل حيويتهــا واســتمراريتها يف جمــال التنظــر وتقديــم احللــول العمليــة.

لقــد كان للمــدارس واملذاهــب الرتبويــة املختلفــة ســعي إ ٰىل لعــب دور مؤ ِّثــر يف

اخلاصــة  -وحضــور جــا ّد ومثمــر يف
حقــل الرتبيــة  -مــن خــال أســاليبها وأدواهتــا
َّ

واحلســاس.
هــذا احلقــل املؤ ِّثــر
ّ

عــى
ويمكــن بيــان األســاليب اهلا َّمــة يف هــذا املجــال مــن الناحيــة الدينيــة،
ٰ
الرتتيــب اآليت:
يتــم بحــث ّ
كل مــن الصفــات
 - 1األُســلوب األخالقــي :يف هــذا األُســلوب ُّ
احلســنة والقبيحــة مــن أجــل إبعــاد النــاس عــن الصفــات الســ ِّيئة وتقريبهــم مــن
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ـم
القرآنيــة والروايــات اإلســام َّية ،ومــا يرت َّتــب عليهــا مــن النتائــج والتبعــات ،ويتـ ُّ
تقديــم احللــول املناســبة لرفــع النواقــص والعيــوب.
 - 2األُســلوب العرفــاين :يف هــذا ِّ
ـى
االتــاه يتـ ُّ
ـم االعتــاد  -بشــكل رئيــس  -عـ ٰ
تصفيــة الباطــن واســتئصال الصفــات القبيحــة ،وإجيــاد الفضائــل اإلنســانية مــن
طريــق معرفــة النفــس ومعرفــة اهلل تعــا ٰىل ،واالنقطــاع الكامــل عـ َّـا ســواه .ويف هــذا
ـم االســتناد إ ٰىل عنــر
ـم االهتــام يف الغالــب بأصــل الكــال اإلنســاين ،ويتـ ُّ
النهــج يتـ ُّ
حم َّبــة وعشــق مبــدأ الوجــود.
ـم مواجهــة الرذائــل األخالقيــة،
 - 3األُســلوب الفلســفي :يف هــذا األُســلوب تتـ ُّ

وحتقيــق الكرامــة اإلنســانية بواســطة أدوات العقــل ومــن خــال التد ّبــر بشــأن ُحســن
ـى حقيقــة َّ
أن الصفــات احلســنة هــي مــن
األفعــال وقبحهــا ،مــع التأكيــد كذلــك عـ ٰ
األُمــور الوجوديــة ومــن آثــار الوجــود ،يف حــن َّ
أن الصفــات القبيحــة ُأمــور عدميــة.

َّ
ـى اإلنســان أن يتَّجــه نحــو اخلــر ،وك َّلــا أمكنــه
إن الوجــود خــر حمــض ،وجيــب عـ ٰ
االبتعــاد عــن العــدم واالقــراب مــن الوجــود ،كان أقــرب إ ٰىل الكــال.
ــروج لــه علــاء
 - 4األُســلوب التجريبــي :وهــو ُأســلوب حديــث الظهــورُ ،ي ِّ

النفــس احلديــث واملتصــدّ ون لشــؤون الرتبيــة والتعليــم يف العــامل املعــارص .ويف
ـى األرضار اجلســدية ،ورفاهيــة البــدن،
هــذا األُســلوب يتـ ُّ
ـم التأكيــد يف الغالــب عـ ٰ
ـى دور اإلحصــاء وإعطــاء األمثلــة فيــه
والنجاحــات واإلخفاقــات االجتامعيــة ،وحيظـ ٰ

مهيــة كبــرة(.)1
بأ ّ
كل واحـ ٍ
إن َّ
َّ
ـد مــن هــذه األســاليب ،يســتعرض آلياتــه وأدواتــه املتناســبة ،أو أ َّنــه
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هيتــم ببعــض اجلوانــب الرتبويــة لإلنســان بشــكل أكــر مــن االهتــام باجلوانــب
األُ
خــرى.
ٰ

ويبــدو َّ
هيتــم
أن أكثــر املــدارس واملناهــج الرتبويــة نجاحــ ًا ،هــو املنهــج الــذي
ُّ

ـى توظيــف األســاليب واألدوات املناســبة يف هــذا
بجميــع أبعــاد اإلنســان ،ويعمــل عـ ٰ
ِّ
ـم القــرآن الكريــم والروايــات الرشيفــة هبــذه املســألة بشــكل جــا ٍّد،
االتــاه .وقــد اهتـ َّ
َّ
أهــم بعــد تربــوي يف اإلســام  -طبقــ ًا لفرضيــة هــذا البحــث  -هــو وصــول
إن
ّ

اخلاصة.
اإلنســان إ ٰىل (البصــرة األخالقيــة) الــذي حيصــل مــن طريــق أســاليبه وأدواتــه
َّ
َّ
إن (البصــرة األخالقيــة) تعنــي التعليــم والرتبيــة القدســية لإلنســان ،والتــي

َ
كاركر
رحيم

ـى جامعيــة األســاليب واآلليــات الرتبويــة.
وأ َّكــدت عـ ٰ

ســوف ُيكتَــب هلــا التح ّقــق يف عصـــر ظهــور اإلمــام املهــدي  Qاملوعــود بشــكل

املتنوعــة.
كامــل .وهــذا ال حيصــل َّإل مــن خــال اآلليــات واألســاليب ِّ

ويف احلقيقــة يمكــن التعريــف بعــدَّ ة عنــارص أخالقيــة  -فكريــة ها َّمــة يف هــذه

عــى النحــو اآليت:
املنظومــة ،وذلــك
ٰ

مستوى وعي اإلنسان وطاقاته العقلية.
 - 1رفع
ٰ

 - 2اجتثاث جذور الفساد وأسباب ضياع الفرد واملجتمع.
والرش.
 - 3االستعانة بالعقل يف معرفة املبدأ واملعاد واخلري
ّ

ـى االختيــار ،وتوظيــف ذلــك يف توجيههــم مــن
 - 4االســتعانة بقــدرة النــاس عـ ٰ

أجــل تغيــر واقعهــم املــزري.

 - 5هتذيب أخالق الناس ،وتعريفهم بالفضائل اإلنسانية ،وما إ ٰىل ذلك.

واضــح َّ
أن هنــاك الكثــر مــن األدوات واألســاليب التــي جيــب توظيفهــا

واســتخدامها مــن أجــل انتشــال النــاس مــن محــأة الضاللــة واجلهالــة ،متهيــد ًا

إلصــاح املجتمــع والتقليــل مــن املشــاكل والعقبــات املاثلــة أمــام تقــدّ م اإلنســان
ـم توظيــف كا َّفــة اإلمكانــات واألدوات
نحــو الكــال .ويف عصـــر الظهــور ســوف يتـ ُّ
املتاحــة مــن أجــل إصــاح األخــاق وتوفــر بيئــة مناســبة لبنــاء حيــاة طاهــرة وســاملة

لإلنســان ،وهــذا إنَّــا يــأيت يف ضــوء العنايــة اإلهليــة وشــخصية ودرايــة ومقــدرة
خاصــة مــن اإلمــام املهــدي .Q
َّ
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َّ
إن َّأول عمــل ســيقوم بــه اإلمــام املهــدي  Qيتم َّثــل يف تربيــة النــاس ،ليتســن ّٰى
ـرى بالشــكل املناســب ،وإقامــة العــدل
لــه حتقيــق ســائر مشــاريعه االجتامعيــة األُخـ ٰ
ـم االســتفادة مــن خمتلــف األســاليب واألدوات  -املتناســبة
والقســط يف املجتمــع .وتتـ ُّ
ـتوى الفكــري واألخالقــي للنــاس  -مــن أجــل حتقيق هــذا املشـــروع األخالقي
واملسـ ٰ

نتعــرض إ ٰىل ذكــر اآلليــات واألدوات
اجلامــع والكامــل .ويف هــذا البحــث ســوف
َّ
ـى النحــو اآليت:
املقتبســة مــن الروايــات واملصــادر الدينيــة ،عـ ٰ

�أدوات الو�صول �إىل الب�صرية الأخالقية

َّ
إن (البصــرة األخالقيــة) ليســت جمـ َّـرد مصطلــح أو مفهــوم الســتهالك الوقــت يف

البحــث والتحقيــق ،بــل هــي حقيقــة عينيــة ،يتم َّكــن الفــرد  -مــن خــال حتقيقهــا -
ـى املســار
ـى املــدارج الرتبويــة واألخالقيــة ،ويضــع خطواتــه عـ ٰ
مــن الوصــول إ ٰىل أعـ ٰ

الصحيــح والقويــمَّ .
إن هــذه احلقيقــة قابلــة للتطبيــق مــن خــال آلياهتــا وأدواهتــا

ـى أســاس خمتلــف
َّ
اخلاصــة ،والتــي ســوف نخــوض فيهــا ضمــن هــذا البحــث عـ ٰ

االتاهــات مــن خــال التدقيــق يف املصــادر احلديثيــة والروائيــة ،وهــذه ِّ
ِّ
االتاهــات

عبــارة عــن:

ّ -1
االتاه الثقايف  -اإلعالمي اجلامع:

طبقــ ًا هلــذا ِّ
االتــاه تقــوم (البصــرة األخالقيــة) والتعليــم والرتبيــة القدســية

ـى أســاس املشــاريع الثقافيــة  -اإلعالميــة اجلامعــة والشــاملة ،لتعميــم
لإلنســان عـ ٰ
عــى مجيــع النــاس ويف كا َّفــة أقطــار العــامل.
اإلرشــاد واهلدايــة الدينيــة
ٰ
إن اآلليات واألدوات الثقافية  -اإلعالمية اجلامعة عبارة عن:
َّ

 - 1/1بناء الثقافة اجلامعة:
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َّ
ـى
إن مــن بــن العنــارص اهلا َّمــة يف الرتبيــة اســتيعاهبا جلميــع أفــراد املجتمــع ،بمعنـ ٰ
ـى خمتلــف مســتويات ومراحــل
أ َّنــه جيــب توفــر املشــاريع الرتبويــة واألخالقيــة عـ ٰ
وعــى كا َّفــة األفــراد أن يبــادروا إ ٰىل التزكيــة وهتذيــب
احليــاة املختلفــة للجميــع،
ٰ

النفــس وتع ّلــم احلكمــة والتع ّقــل .فلــو َّ
أن أجــزا ًء مــن املجتمــع  -مهــا كانــت صغرية

ـى
 مل يكــن هلــا نصيــب مــن طهــر النفــس واألخــاق الفاضلــةَّ ،فإنــا ســتعمل عـ ٰ
تلويــث ســائر األجــزاء األُ
خــرى ،وتــؤ ّدي هبــا إ ٰىل الضيــاع واالنحطــاط ،وحتــول
ٰ
ـى الــدوام
ُيم ِّثلــون مانعـ ًا رئيسـ ًا أمــام مشــاريع الرتبيــة والتعليــم ،حيــث يعملــون عـ ٰ
مــن أجــل حــرف وإغــواء اآلخريــن والســعي إ ٰىل إفســاد املجتمعــات .مــن هنــا فـ َّ
ـإن

َ
كاركر
رحيم

ـم مــن ذلــك َّ
أن املنحرفــن يف املجتمــع
دون تأثــر املشــاريع الرتبويــة عليهــا .واألهـ ُّ

الرتبيــة والتعليــم احلقيقــي هــو الــذي يســتوعب مجيــع األفــراد ،والــذي ُيقــدِّ م الطــرق
واحللــول املناســبة لإلصــاح األخالقــي.

َّ
إن عمليــة الرتبيــة والتعليــم يف عصـــر الظهــور ســتكون عمليــة عامليــة شــاملة

ِّ
واالتاهــات الفكرية
وفاعلــة ،وتســتوعب مجيــع األفــراد مــن كا َّفــة األعــار والفئــات
واالعتقاديــة والسياســية واجلغرافيــة ومــا إ ٰىل ذلــك ،فلــن يكــون هناك شــخص حمروم

ـى هكــذا ســادر ًا يف الضيــاع .جــاء يف الروايــات:
مــن هــذه اهلدايــة والرتبيــة ،ويبقـ ٰ
طالح َّإل صلح»(.)2
يبقى كافر َّإل آمن ،وال
ٌ
« -ال ٰ

ويبقى اخلري ،..يذهب الزنا ورشب اخلمر ويذهب الربا»(.)3
الرش،
ٰ
 «يذهب ُّيرى فيكم منكر ًا َّإل أنكره»(.)4
 « ...يعمل بكتاب اهلل ،ال ٰ « ...تُعدَ م الفتن والغارات ،ويكثر اخلري والربكات»(.)5 «به يمحق اهلل الكذب ،وي ِذهب الزمان الك َِلب.)6(»...
ُ

 - 2/1توظيف اهلداية الكالمية:

َّ
إن مــن بــن العنــارص اهلا َّمــة واملؤ ِّثــرة يف الرتبيــة والتعليــم ،االســتفادة يف بيــان

التعاليــم واألفــكار مــن الــكالم النافــذ واملؤ ِّثــر والصـــريح واملخلــص .فـ َّ
ـي
ـإن النبـ َّ
األكــرم Nكان يف منهجــه و ُأســلوبه الرتبــوي يســتخدم الــكالم املبــارش بشــكل
كامــل ،و ُيؤ ِّثــر بحديثــه النــوراين والرصــن يف روح ونفســية املخا َطــب ،بحيــث تنفــذ
املوعظــة فيــه إ ٰىل أعــاق وجــوده.
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مــن هنــا كان هــذا األُســلوب موضــع اهتــام العلــاء ،والسـ ّيام أســاتذة األخــاق
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وهتذيــب النفــس.

َّ
إن البيــان الصـــريح للمســائل األخالقيــة والرتبويــة والتنويريــة بشــأن اخلــر

والشــ ّـر ،والســعادة والضــال ،والنــور والظلمــة ،واالســتقامة واالنحــراف ،والقيــم
والتطــور الفكــري
واآلفــات ،ومــا إ ٰىل ذلــك مــن املفاهيــم يســتوجب التقــدّ م
ّ

ويرجــه مــن حالــة الغفلــة واجلهالــة.
واألخالقــي لإلنســانُ ،

َّ
إن اإلمــام املهــدي  Qعنــد ظهــوره مســند ًا ظهــره إ ٰىل جــدار الكعبــة ويف جــوار

بيــت اهلل ،ســوف ُيبـ ِّـن كالمــه النــوراين بوضــوح و ُيعـ ِّـرف النــاس بتعاليمــه الدينيــة
ّ
التحــي هبــا ،ويدعوهــم إ ٰىل
والســاوية والقيــم والفضائــل التــي جيــب عليهــم
عــى طبــق كتــاب اهلل تعــا ٰىل .وســوف يكــون
األخــاق احلســنة وإ ٰىل
ّ
التمســك هبــا ٰ

لكالمــه التأثــر الواضــح والنافــذ يف هدايــة وتربيــة النــاس بشــكل ال يقبــل اإلنــكار.
وقــد جــاء يف الروايــات:

وسـنَّة نب ِّيــه (عليــه وآلــه الســام) ،والواليــة لعــي
« -فيدعــو النــاس إ ٰىل كتــاب اهلل ُ

بــن أيب طالــب.)7(»...

«ثــم يظهــر املهــدي بمكّــة عنــد
وروي عــن اإلمــام الباقــر  ،Qأنَّــه قــال:
ّ

العشــاء ،ومعــه رايــة رســول اهلل وقميصــه وســيفه ،وعالمــات ونــور وبيــان ،فــإذا
ـى صوتــه يقــولُ :أذكِّركــم اهلل ّأيــا النــاس ومقامكــم بــن
ـى العشــاء نـ ٰ
ـادى بأعـ ٰ
صـ ّ ٰ
احلجــة وبعــث األنبيــاء وأنــزل الكتــاب ،يأمركــم أن ال
يــدي ر ِّبكــم ،فقــد َّاتــذ َّ

أحيى
ـى طاعتــه وطاعــة رســوله ،وأن ُتيــوا مــا
ٰ
تشـــركوا بــه شــيئ ًا ،وأن حتافظــوا عـ ٰ
القــرآنُ ،
ـوى،
ـى التقـ ٰ
ـى اهلـ ٰ
ـدى ،ووزر ًا عـ ٰ
وتيتــوا مــا أمــات ،وتكونــوا أعوان ـ ًا عـ ٰ

220

فـ َّ
وإىل
ـإن الدنيــا قــد دنــا فناؤهــا وزواهلــا ،وأذنــت بالــوداع ّ
إىل اهلل ٰ
وإن أدعوكــم ٰ
السـنَّة ،فيظهــر يف ثالثامئــة وثالثــة
رســوله والعمــل بكتابــه وإماتــة الباطــل وإحيــاء ُّ
عــر رج ـاً» .
()8

ُ - 3/1حسن تطبيق القوانني اإلهلية واملسائل األخالقية:

َّ
التمســك بالتعاليــم والتكاليــف الدينيــة (التشـــريعات اإلهليــة) واملســائل
إن
ّ

النــاس الســاطع والالحــبَّ .
وإن عــدم تطبيقهــا بشــكل كامــل وحســن ،أو تطبيقهــا
بشــكل منقــوص أو ضعيــف يف املجتمــع ،يــؤ ّدي إ ٰىل زواهلــا واضمحالهلــا ،كــا يــؤ ّدي
إ ٰىل اضطــراب احليــاة وحتويلهــا إ ٰىل حيــاة غــر إهليــة وغــر أخالقيــةَّ .
إن التهــاون يف

َ
كاركر
رحيم

األخالقيــة الثابتــة هــي الســ ُّـر يف حيويــة وبقــاء املجتمعــات ،وســلوك طريــق ســعادة

تطبيــق احلــدود اإلهليــة ،والعمــل بالقوانــن الوضعيــة املخالفــة للتعاليــم الدينيــة،
والتعاطــي املــزدوج مــع التكاليف الدينيــة ،وتفســرها وحتليلها الشخصـــي واخلاطئ،

واالنغــاس يف احليــاة املا ّديــة والشــهوانية ومــا إ ٰىل ذلــك ،يــؤ ّدي إ ٰىل ُبعــد اإلنســان عــن

اهلل تعــا ٰىل والروحانيــات ،ويرمــي بــه يف محــأة اآلفــات والرذائــل األخالقيــة.

َّ
إن (عصـــر الظهــور) هــو عصـــر حتـ ّـرر اإلنســان مــن هــذه اآلفــات واالنحرافــات

يف ضــوء العمــل بالتعاليــم اإلهليــة  -والس ـ ّيام القيــم األخالقيــة  -وتطبيــق القوانــن
الدينيــة والتعاليــم الســاوية .وقــد ورد يف الروايــات:
السنَّة والفرض»(.)9
مهد األرضُ ،
 «ُ ...ي ِّوييي ُّ

رب»(.)10
عىل م َّلتي ورشيعتي ،ويدعوهم إ ٰىل كتاب ّ
ُ « -يقيم الناس ٰ

عــى
وقــد روي عــن اإلمــام الباقــر  Qأنَّــه قــال« :إذا قــام قائمنــا وضــع يــده ٰ
رؤوس العبــاد ،فجمــع بــه عقوهلــم ،وأكمــل بــه أخالقهــم»(.)11
ّ -2
االتاه املتمحور حول العقل:

يف هــذا ِّ
ـم االهتــام بآليــات وأدوات الرتبيــة العقالنيــة ومجــع املعلومــات
االتــاه يتـ ُّ

ـدى اإلنســان
ـتوى العلــم واملعرفــة واحلكمــة لـ ٰ
ـم اخلــوض يف رفــع مسـ ٰ
املقدَّ ســة ،ويتـ ُّ

يف ضــوء تعاليــم القــرآن واالســتيعاب الكامــل للتعاليــم االعتقاديــة واملعرفيــة ورفــع
ـتوى املعرفــة والتع ّقــل لديــه.
مسـ ٰ

َّ
إن اإلنســان يف ضــوء التقــدّ م الفكــري والعلمــي واالســتفادة مــن العقــل اإلنســاين
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عــى احلقائــق ،واختيــار الطريــق الصحيــح
التعــرف
اخلالــص ،يغــدو بإمكانــه
ّ
ٰ
البصيرة األخالقية في عصر الظهور

واملناســب.

ويف هذا اإلطار يمكن أن ُنعدِّ د اآلليات واألدوات اآلتية:

تطور العقل الفردي واجلمعي:
ّ - 1/2

َّ
أهــم آليــة للوصــول إ ٰىل البصــرة األخالقيــة ،هــي آليــة الكــال الفكــري،
إن
ّ
ـاص مــن ِق َبــل الديــن بتطويــر العقــل والوعــي البشـــري ،ورفــع
ـى االهتــام اخلـ ّ
بمعنـ ٰ
مســتواه املعــريف مقرتنــ ًا بوضــوح الرؤيــة .وعليــه َّ
وأهــم آليــة تكمــن يف
فــإن َّأول
ّ
تطويــر وازدهــار ال ُبعــد الفكــري والعقــي للنــاس.

َّ
واحلجــة الباطنــة هلل تعــا ٰىل ،وأداة
إن العقــل ُيم ِّثــل أســاس ودعامــة اإلنســانية،
َّ

عــى املعــارف االعتقاديــة اجلوهريــة ،وأحــد مصــادر
الفهــم ،وطريــق احلصــول
ٰ

اســتنباط األحــكام الفقهيــة لإلســام.

َّ
إن تطويــر وإنعــاش هــذه النعمــة اإلهل َّيــة الق ِّيمــة ،كان هــو اهلــدف والغايــة جلميــع

األديــان الســاوية والسـ ّيام الديــن اإلســامي منهــا.

ـم اإلســام بالعقــل والتع ّقــل كثــر ًا ،واعتــر الرتبيــة األخالقيــة نوعـ ًا مــن
لقــد اهتـ َّ

قوة االســتدالل.
الرتبيــة العقالنيــة وإنعــاش َّ

وقــد ذهــب الفالســفة واملتك ِّلمــون الشــيعة  -ومــن بينهــم :الشــيخ الطــويس،

والشــيخ املفيــد ،وابــن ســينا وآخــرون  -إ ٰىل االعتقــاد بـ َّ
عىل
ـأن العقــل البشـــري قــادر ٰ
ـى ذلــك َّ
أن عقــل اإلنســان يف بــادئ األمــر
حتديــد ُحســن األفعــال وقبحهــا ،ومعنـ ٰ

ـى تشــخيص حســن عمـ ٍ
ـل مــا أو قبحــه.
قــادر عـ ٰ

إن مضمــون بعــض الروايــات يقــول بـ َّ
َّ
ـى العقل
ـأن األخــاق تقــوم يف األســاس عـ ٰ
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والتع ّقــل؛ َّ
ألن العقــل هــو الــذي يــردع اإلنســان عــن ارتــكاب األعــال القبيحــة،
ـرىَّ :
إن العقــل مثــل
ويدعــوه إ ٰىل الطهــر والبصــرة اإليامنيــة واألخالقيــة .وبعبــارة ُأخـ ٰ

ـي الظاهــري يف هنــي النــاس عــن ارتــكاب األعــال القبيحــة.
النبـ ِّ

ـورع عــن الذنــوب ،وتنـ َّـزه
روي عــن اإلمــام عــي  Qأ َّنــه قــال« :العاقــل مــن تـ َّ

عــن العيــوب»(.)12

ـتوى
وإدراك احلـ ِّ
ـى املسـ ٰ
ـى املسـ ٰ
ـتوى النظــري) ،واخلــر والشــ ّـر (عـ ٰ
ـق والباطــل (عـ ٰ

العمــي) مــن جهــة ،ويــردع عــن ارتــكاب املعــايص ،وهيــدي إ ٰىل صالــح األعــال مــن
ـرى.
جهــة ُأخـ ٰ

َ
كاركر
رحيم

ـوة تشــخيص
بااللتفــات إ ٰىل كالم اإلمــام عــي  ،Qيكــون العقــل عبــارة عــن :قـ َّ

ـى تطويــر
إذن لكــي نتم َّتــع بالــروح العاليــة ال بــدَّ يف الدرجــة األُو ٰىل مــن العمــل عـ ٰ

العقــل وتنميتــه .ومــن الطبيعــي إذا كانــت الع َّلــة متكاملــةَّ ،
فــإن املعلــول بــدوره

ـوى وأشــدّ رســوخ ًا وثباتـ ًا .وقــد روي عــن اإلمــام الصــادق  Qأ َّنــه قــال:
ســيغدو أقـ ٰ

«دعامــة اإلنســان العقــل ،والعقــل منــه الفطنــة ،والفهــم واحلفــظ والعلــم»(.)13
َّ
إن الوصــول إ ٰىل الكــاالت األخالقيــة إنَّــا يمكــن يف ضــوء العقــل ،وك َّلــا ُأصيــب

العقــل بالركــود ،ســيمتنع االنتعــاش األخالقــي بنفــس النســبة .روي عــن رســول اهللN.
ـدرك اخلــر ك ّلــه بالعقــل»( .)14وبطبيعــة احلــال فـ َّ
ـى
ـإن الــذي حيظـ ٰ
أ َّنــه قــال« :إ َّنــا ُيـ َ
مهيــة يف أمــر الرتبيــة العقالنيــة ،هــو بــذل املزيــد مــن االهتــام بتنميــة العقــل
باأل ّ

اإلهلــي؛ َّ
ألن اإلنســان الســعيد يف اإلســام هــو الــذي يكــون باإلضافــة إ ٰىل حصولــه

ـى الرتبيــة يف عقــل املعــاش ،يكــون عقــل املعــاد عنــده مزدهــر ًا.
عـ ٰ

أن العقــل ُيم ِّثــل أكــر طاقــة يف وجــود اإلنســانَّ ،
ـرى الفقيــد النراقــي َّ
وأن اتِّباعــه
يـ ٰ
ـرى ،وحيصــل مــن خــال
ـوى والطاقــات األُخـ ٰ
هــو الــذي يضمــن تعديــل ســائر القـ ٰ

ـى الفضائــل ذات الصلــة(.)15
ذلــك عـ ٰ

ـى العقــل كثــر ًا  -بطبيعــة احلــال  -هنــاك
ويف الوقــت الــذي تـ َّ
ـم التأكيــد فيــه عـ ٰ

ـى أ َّنــه ال بــدَّ مــن
ـى هتذيــب النفــس أيضـ ًا ،بمعنـ ٰ
اهتــام بنفــس احلجــم يف التأكيــد عـ ٰ
االهتــام بأمــر الرتبيــة األخالقيــة والوصــول إ ٰىل الطهــر الداخــي أيض ـ ًا.
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َّ
عنــى بذلــك اهلدايــة
إن القــرآن الكريــم ك َّلــا حتــدَّ ث عــن هدايــة اإلنســان،
ٰ
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ـى ســبيل املثــال :نجــد اهلل
الداخليــة والقلبيــة والشــهودية (اإلهلاميــة واإلجيابيــة) .فعـ ٰ
َ َ ُ ُ َّ َ ْ
اه َتـ َ
ـد ْوا ُهــدى( Yمريــمَّ ،)76 :
إن هــذا
ســبحانه وتعــا ٰىل يقــولf :وي ِزيــد اهلل الِيــن
ـول الداخــي والباطنــي الــذي يربــط
الشــهود مــن وجهــة نظــر اإلســام يعنــي التحـ ّ
الفــرد بمنشــأ متعــال (وهــو اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل) ،وجيعــل اإلنســان أه ـ ً
ا لتحصيــل

اإلهلامــات واملكاشــفات الدينيــة واملذهبيــة.

يتم َّيــز عــر الظهــور بازدهــار العقــل الفــردي واجلامعــي للبشـــر ،ويتغ َّلــب فيــه

ـى العلــم
ـى اجلهــل ،كــا يتفـ َّ
ـى اجلهالــة ،واملعرفــة القدســية عـ ٰ
ـوق فيــه الوعــي عـ ٰ
عـ ٰ
املهلهــل.

ـى يغــدو بإمكانه
يف العقــل الفــردي يصــل اإلنســان إ ٰىل ذروة التع ّقــل والتفكــر ،ح َّتـ ٰ

متييــز احلســن مــن القبيــح واختيــار الصالــح ونبــذ الطالح.

نمــو فكــري متــوازن ،وإ ٰىل إدراك
ويف العقــل اجلمعــي يصــل مجيــع النــاس إ ٰىل
ٍّ

يتــم التمهيــد الجتثــاث اآلفــات
اجتامعــي كبــر ،ومــن خــال تظافــر العقــول ُّ
واملشــاكل ،ويتمكَّــن العقــاء وذوو األلبــاب مــن بلــوغ حقيقــة احليــاة.

وقــد متَّــت اإلشــارة يف الكثــر مــن الروايــات إ ٰىل هــذا ال ُبعــد مــن الكــال الفكــري

ـى مراتبــه يف عصـــر الظهــور .ومــن ذلــك
والعقــي لإلنســان الــذي ســرتقي إ ٰىل أعـ ٰ

ـى رؤوس
مــا روي عــن اإلمــام الباقــر  Qأ َّنــه قــال« :إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عـ ٰ
العبــاد ،فجمــع بــه عقوهلــم ،وأكمــل بــه أخالقهــم»(.)16

قــال َّ
العلمــة املجلســـي يف (مــرآة العقــول) عنــد رشحــه هلــذه الروايــة( :الضمــر

وعــى التقديريــن كنايــة عــن
يف قولــه( :يــده) إ َّمــا راجــع إ ٰىل اهلل أو إ ٰىل القائــم ،Q
ٰ
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ـى األخــر حيتمــل احلقيقــة)(.)17
الرمحــة والشــفقة أو القــدرة واالســتيالء ،وعـ ٰ
أن هــذه اجلملــة كنايــة عــن تربيــة النــاس مــن ِق َبــل اإلمــام القائــم َّ ،Q
يبــدو َّ
وأن
التعبــر بـــ (الــرؤوس) يــأيت مــن اعتبــار النــاس الــرأس مركــز ًا للعقــل والتفكــر،

َّ
ـى الــرأس كنايــة عــن اإلقنــاع والرتبيــة ،وليــس هنــاك مــن فــرق
وأن وضــع اليــد عـ ٰ

ـرب هــو اهلل أو املهــدي Q؛ َّ
ألن تعاليــم اإلمــام املهــدي هــي ذات
بــن أن يكــون املـ ّ
النتيجــة الطبيعيــة واملنشــودة مــن الرتبيــة  -والتــي تعنــي اخلضــوع للعقــول وتكامــل
األفــكار  -ســوف تــؤيت ُأكُلهــا وثامرهــا(.)18

َّ
ـى
ـى معتقــد واحــد وعـ ٰ
إن املــراد مــن مجــع العقــول ،هــو توحيدهــا وتوافقهــا عـ ٰ
تصــور أن خيتلــف شــخصان بعــد
موحــد ،بحيــث يصعــب
ّ
مشـــروع وقانــون َّ

َ
كاركر
رحيم

ـى هــذه الشــاكلة فـ َّ
التعاليــم اإلهليــةَّ ،
ـإن
وأن تربيتــه هــي آيــة تربيــة البــاري تعــا ٰىل .وعـ ٰ

انصهارمهــا يف بوتقــة املســار الفكــري العــا ّم للدولــة املهدويــة العامليــة ،الســ ّيام يف
الفــرة التــي تبلــغ فيهــا األُ َّمــة والبشـــرية درجــة مــن الكــال بحيــث تبلــغ األفــكار

درجــة (العصمــة) ،ويغــدو التناغــم واالنســجام يف األُمــور ميســور ًا للغايــة.

َّ
إن املــراد مــن تكامــل األفــكار يف عبــارة (كملــت بــه أحالمهــم) هــو بلــوغ النــاس

ـو واالزدهــار الفكري.
ـى مراتــب النمـ ِّ
أقصــ ٰ

َّ
اخلــرة مــن وجــود اإلنســان ،وهــي الناحيــة
إن هــذا التعبــر يعــود إ ٰىل الناحيــة
ِّ
أعــى مراحلهــا يف (العصمــة)
التــي تُشــكِّل العدالــة الفرديــة ُأو ٰىل مراحلهــا ،لتبلــغ
ٰ

( ،)19والتــي ســيصل املجتمــع إليهــا يف هنايــة املطــاف.

َّ
ـى كال الصعيديــن العلمــي والنفســـي ،تــؤ ّدي إ ٰىل ظهــور رؤيــة
إن هــذه النتيجــة عـ ٰ

وصحــوة يف الدولــة واملجتمــع املهــدوي ،وهــي الرؤيــة التــي ال تتح َّقــق يف عمقهــا َّإل
ـى
ألُولئــك الذيــن يعيشــون يف ذلــك العصـــر ،وأ َّمــا نحــن فــا يســعنا َّإل التعـ ّـرف عـ ٰ
عناوينهــا العريضــة والعا َّمــة فقــط.

َّ
عــى رؤوس العبــاد ،يعنــي تربيــة واعتــاء األفــكار
فــإن وضــع اليــد
وعليــه
ٰ

بالرقــي األخالقــي والتزكيــة والرتبيــة
والعواطــف اإلنســانية ،والتــي إن اقرتنــت
ِّ
فإنــا ســتخلق يف اإلنســان (بصــرة أخالقيــة) ،وهتديــه إ ٰىل القصــد
الصحيحــةَّ ،

والغايــة.
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َّ
ـتوى املعرفــة
إن تنميــة العقــل والفكــر البشـــري (الرتبيــة العقالنيــة) ورفــع مسـ ٰ
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عــى
لــدى اإلنســان ،يعتــر آليــة مؤ ِّثــرة وق ِّيمــة يف تنميتــه وتطويــره
والبصــرة
ٰ
ٰ
ـتوى املعنــوي ،وهــو أمــر ناجــع يف ِّ
كل العصــور ،ولكنَّــه يف املجتمــع املهــدوي
املسـ ٰ

عــى نحــو أكمــل.
ســيتح َّقق
ٰ

 - 2/2بلورة الفكر القرآين (الفكر القرآين الواحد):

َّ
إن القــرآن ُيم ِّثــل مشـــروع ًا جامعــ ًا وكامــ ً
ا إلنشــاء جمتمــع ســليم ومزدهــر

والرقــي.
وإنســاين ،يســر نحــو التعــايل والتســامي
ّ

َّ
إن وجــود التعاليــم الســاوية يف القــرآن بوصفــه مــاك ًا ومعيــار ًا للتمييــز بــن

الصــواب واخلطــأ يف األفــكار ،ومر ّبيـ ًا ومصلحـ ًا للنفــوس والقلــوب ،خــر عنصـــر

أي طبقــة أو منزلــة كانــوا.
للفــاح والنجــاة جلميــع النــاس مــن ِّ

َّ
إن ســيادة األفــكار الفلســفية والسياســية الوضعيــة والدنيويــة الناقصــةُ ،ت ِّثل ســبب ًا

لبعــض االنحرافــات ،ونقــض القيــم ،واالنغــاس يف املظاهــر الدنيويــة ،واالضطراب
ـى الظلــم وأنــواع احلروب.
وح َّتـ ٰ

ومــن الناحيــة الدينيــة ينشــأ الكثــر مــن هــذه اآلراء والنظريــات عــن األهــواء

فإنــا تعجز
النفســية واألفــكار البشـــرية الناقصــة ،وحيــث َّإنــا ال تــؤ ّدي إ ٰىل احلقيقــةَّ ،

عــن إجيــاد احللــول للمشــاكل البشـــرية .ولــو أمكــن تشــذيب وهتذيــب هــذه اآلراء
واألفــكار يف ضــوء التعاليــم القرآنيــة ،واحلــدّ مــن تك ّثرهــا وتعدّ دهــا ،ألمكــن لنــا أن

نتفــاءل بإمكانيــة حـ ِّـل املشــاكل املاثلــة أمامنــا.

روي عــن اإلمــام عــي  Qأ َّنــه قــال بشــأن تطبيــق اإلمــام املهــدي  Qلألفــكار
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ـى
والقوانــن والرغبــات بــا يتطابــق وتعاليــم القــرآن الكريــم« :يعطــف اهلـ ٰ
ـوى عـ ٰ
عــى القــرآن ،إذا عطفــوا
عــى
اهلــدى ،إذا عطفــو
ٰ
ٰ
ٰ
اهلــوى .ويعطــف الــرأي ٰ
اهلــدى ٰ

عــى الــرأي.)20(»...
القــرآن ٰ

ـى هــذا األســاس يعمــد اإلمــام املهــدي  Qإ ٰىل جتميــع األفــكار واآلراء ،ويف
وعـ ٰ

ـى رؤوس
ذلــك روي عــن اإلمــام الباقــر  Qأ َّنــه قــال« :إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عـ ٰ

ـم حتقيــق هــذا الفكــر الواحــد واجلامــع ،يعمــد اإلمــام املهــدي  Qإ ٰىل
ولكــي يتـ َّ
تعليــم حقــاق القــرآن وتعاليمــه األصيلــة ،فيبنــي قاعــدة مــن العلــاء األتقيــاء؛ َّ
ألن

َ
كاركر
رحيم

العبــاد ،فجمــع بــه عقوهلــم ،وأكمــل بــه أخالقهــم»( .)21وســوف يســوقهم ناحيــة
ِ
ـم النعــم»(.)22
التفكــر القــرآين الواحــد« :هــو الــذي جيمــع الكلــم و ُيتـ َّ

ـتوى العلــم واحلكمــة لدهيــم؛
القــرآن الكريــم يزيــد مــن نــور قلوهبــم ،ويرفــع مسـ ٰ

ـى مــا أنــزل اهلل َّ
(جل جاللــه)»(.)23
فقــد ورد يف احلديــثُ ...« :يع ِّلــم النــاس القــرآن عـ ٰ
ويف حديــث آخــر« :اســتأنف بكــم تعليــم القــرآن ،ورشائــع الديــن ...كــا أنــزل اهلل

حممــد»(.)24
ـى ّ
عـ ٰ

 - 3/2تعليم احلكمة املقدَّ سة:

َّ
إن احلكمــة عبــارة عــن( :املعرفــة الالزمــة للوصــول إ ٰىل قواعــد الكــال يف احليــاة
ـرى ،والعمــل هبــا يف مســار احليــاة املعقولــة)(.)25
الدنيــا واحليــاة األُخـ ٰ
ـرت اآليــات القرآنيــة عــن احليــاة املقرتنــة باحلكمــة (والتــي هــي اهلــدف
لقــد عـ َّ

ـم التعبري
بأنــا احليــاة التــي يريدهــا اهلل لإلنســان ،وتـ َّ
والغايــة مــن بعثــة مجيــع األنبيــاء) َّ

بأنــا هــي احليــاة احلقيقيــة ،وذلــك إذ
ـم التعبــر عنهــا َّ
عنهــا بـــ (احليــاة الط ِّيبــة) ،بــل تـ َّ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
ْ ْ
َُ َ ُ ْ ٌ َ ُ ْ
يقــول اهلل تعــاىلَ :
حي َي َّنـ ُ
ْ
fمـ ْ
ِ
ـه
ـن َع ِمــل
ـر أو أنــى وهــو مؤ ِمــن فلن ِ
ٰ
صالــا ِمــن ذكـ ٍ
َ ً َ ّ َ ً َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
ُ َ َُْ َ
ْ
َ
َ
َ
ـن مــا اكنــوا يعملــون( Yالنحــل.)97 :
حيــاة طيِبــة ولج ِزينهــم أجرهــم بِأحسـ ِ
ـى التفريــق بــن الصــدق والكذب،
يكمــن خــر وصــاح قـ َّ
ـوة العلــم يف القــدرة عـ ٰ
ـق والباطــل ،وبــن صالــح األعــال وطاحلهــا ،وحيــث يتم َّكــن اإلنســان من
وبــن احلـ ِّ

ـى ثمــرة احلكمــة ،التــي هــي
ـى هــذه القـ َّ
ـوة ،فإ َّنــه ســيحصل منهــا عـ ٰ
احلصــول عـ ٰ
ََ ْ ُ ْ
ـؤ َ
ت
مصــدر األخــاق احلســنة ،والتــي قــال اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل عنهــا...f :ومــن يـ
ْ َْ َ ََ ْ ُ َ َ ْ ً َ
ً
ـوة الغضــب
ـ
ق
ـن
ـ
س
ح
ـن
ـ
وم
.)269
ـرة:
ـ
(البق
Y...
ـرا
ـ
ث
ك
وت خــرا
ِ
َّ
ُ
ال ِكمــة فقــد أ ِ
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يتــم قبضهــا وبســطها وحتديدهــا باملقــدار الــذي تقتضيــه احلكمــة .ومــن خــر
أن َّ

البصيرة األخالقية في عصر الظهور

الشــهوة وصالحهــا أن تأمتــر بأمــر احلكمــة (العقــل والديــن) أيض ـ ًا وهكــذا(.)26

ـإن احلكمــة يف هــذا ِّ
وعليــه فـ َّ
ـرى  -حتتـ ُّـل مكانــة مرموقــة يف تطويــر
االتــاه  -كــا نـ ٰ

ـى يف صفحــة
ـى املســتويني الفكــري واألخالقــي ،فهــي نــور إهلــي يتجـ ّ ٰ
اإلنســان عـ ٰ

ـى درجــة مــن احلكمــة).
قلــوب املؤمنــن ،وتــؤ ّدي هبــم إ ٰىل البصــرة (والبصــرة أعـ ٰ
ـى هــذا األســاس فـ َّ
ـإن تعليــم (احلكمــة املقدَّ ســة) ســوف يكــون مــن أبــرز
وعـ ٰ

خصائــص عصـــر الظهــور ،كــي يتم َّكــن النــاس يف ضوئهــا من اختيــار الطهــر وطريق

ـوة العلــم والعقــل يف ســياق حتصيــل النــور واملعنويــات
اخلــر ،وأن يســتفيدوا مــن قـ َّ

الباطنيــة .فقــد ورد يف الروايــات املأثــورة عــن املعصومــن األطهــار َّ Kأنــم قالــوا:
« -تؤتَون احلكمة يف زمانه.)27(»...

« -يمــأ اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) بــه األرض نــور ًا بعــد ظلمتهــا ،وعــدالً بعــد جورهــا،

وعل ـ ًا بعــد جهلهــا»(.)28

َّ
إن تعليــم احلكمــة يــؤ ّدي إ ٰىل معاجلــة واجتثــاث اجلهــل ،وزيــادة العلــم واملعرفــة

«كــا هــدم رســول اهلل  Nأمــر اجلاهليــة»(.)29

ح ّقــ ًا َّ
إن (اجلهــل) مصــدر للكثــر مــن اآلفــات والرذائــل؛ إذ مــن دون العلــم

َّ
تتمخــض
األول مــن رشوط ســامة العمــل ،وســوف
واملعرفــة ال يتح َّقــق الشـــرط َّ
الكثــر مــن اآلفــات والرذائــل األخالقيــة مــن اجلهــل واجلهالــة .وهــو األمــر الــذي
ســيكون عكســه هــو القائــم يف عصـــر الظهــور ،حيث تتَّخــذ األُمــور شــكلها الواقعي
ـى مجيــع أنــواع اجلهالــة).
والطبيعــي (حيــث سـ ُّ
ـيتم القضــاء عـ ٰ
 - 4/2تنظيم املعلومات األصيلة:

228

لكــي يتمكَّــن الفــرد  -طبقــ ًا هلــذه اآلليــة  -مــن إبــراز الســلوكيات واألفعــال
الصحيحــة واملعتدلــة ،وأن يكــون أخالقيــ ًا وروحانيــ ًا ،جيــب أن تكــون ُأسســه

ـى َّ
أن اإلنســان مــا مل يمتلــك رؤيــة ومعرفــة
الفكريــة واملعرفيــة متينــة وراســخة ،بمعنـ ٰ

صحيحــة وعميقــة جتــاه ُأسســه االعتقاديــة (والســ ّيام التوحيــد) ،فإنَّــه ق َّلــا يتق َّبــل

يتحــرك نحــو كامالتــه الواقعيــة.
املعايــر ،ونــادر ًا مــا
َّ

واألئمــة .K
والتعـ ّـرف بشــكل عميــق إ ٰىل البدايــة والنهايــة ومحلــة الوحــي األنبيــاء
َّ

ـي األكــرم  Nتكمــن يف اســتبدال الشـــرك بالتوحيــد،
ـم غايــة للنبـ ِّ
فكــا كانــت أهـ ّ
وإقامــة احلضــارة التوحيديــة ،وذلــك مــن طريــق تغيــر عقائــد اجلاهليــة ،فـ َّ
ـإن عصـــر

َ
كاركر
رحيم

وعليــه فـ َّ
ـى تعميــق املعتقــدات الدينيــة،
ـإن التقــدّ م الفكــري واألخالقــي يرت َّتــب عـ ٰ

الظهــور بــدوره سيشــهد تعزيــز ًا ل ُ
حتظــى
ألســس الفكريــة واالعتقاديــة ،وســوف
ٰ
ـاص مــن ِق َبــل اإلمــام املنتظــر :Q
هــذه األُمــور باهتــام خـ ٍّ
وســنَّة نب ِّيــه ،والواليــة لعــي بــن أيب طالــب،
« -يدعــو النــاس إ ٰىل كتــاب اهلل ُ

عــدوه»(.)30
والــراءة مــن
ِّ

يبقى أرض َّإل نودي فيها شهادة ال إله َّإل اهلل»(.)31
« -ال ٰ

ّ -3
اتاه بناء ال�شخ�صية:

يتــم البحــث يف النفــوذ املعنــوي والروحــي لصاحــب الواليــة
يف هــذه اآلليــة ُّ

ـم االهتــام برتبيــة الشــخصية
ـى (إمــام العصـــر  )Qيف قلــوب النــاس ،كــا يتـ ُّ
العظمـ ٰ
ـم التأكيــد يف آليــة بنــاء الشــخصية
ـى ذلــك يتـ ُّ
وتقويــة اهلويــة اإلنســانية .وعــاوة عـ ٰ

ـم االلتفــات إ ٰىل إعــادة
ـى رفــع الشــعور بعــدم االفتقــار والتســامي الروحــي ،ويتـ ُّ
عـ ٰ

صياغــة املنزلــة الواقعيــة لإلنســان وبلــورة شــخصيتهَّ .
إن هــذه اآلليــة عبــارة عــن:
 - 1/3النفوذ املعنوي (آلية الوالية التكوينية):

َّ
عــى أســاس واليــة اهلدايــة
يتــم
إن هــذا النفــوذ والتأثــر العميــق والداخــي ُّ
ٰ

والرتبيــة املعنويــة لإلمــام املعصــوم  .Qتقــع اهلدايــة املعنويــة وتربيــة الفــرد واملجتمــع
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ َ
ـدون بِأ ْم ِرنــا( Yاألنبيــاء:
واألئمــة Kـf :وجعلناهــم أئِمــة يهـ
ـى عاتــق األنبيــاء
َّ
عـ ٰ
عــى النفــوذ والتأثــر
اخلاصــة والقــدرة
 ،)73وهــذا يســتلزم تو ّفــر االختيــارات
َّ
ٰ
اخلاصــة ،كــي يتسـن ّٰى لإلمــام مــن طريقهــا إحيــاء القلــوب امل ِّيتــة
والســلطة والواليــة
َّ
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وجــاء الصــدأ عنهــا ،وجتريــد األرواح ،وهتذيــب القلــوب ،وهدايــة النــاس معنويـ ًا.
البصيرة األخالقية في عصر الظهور

يف الظــروف القاســية حيــث تقــف الكثــر مــن املوانــع والعقبــات أمــام املصلحــن

خاصــة كــي يتم َّكــن -
اإلهليــن ،تســتدعي احلكمــة اإلهليــة أن يتم َّتــع اإلمــام بقــدرة َّ

حل ُجــب  -مــن التأثــر يف أعــاق النفــوس امل ِّيتــة ،والضامئــر
رغــم الظلــات واملوانــع وا ُ
النائمــة ،والفطــرة الصدئــة ،للتصــ ّـرف وإحــداث التغيــر فيهــا مــن جهــة ،ونفخ روح
وحيــاة جديــدة يف وجــدان وفكــر عا َّمــة أفــراد املجتمــع ،وهدايــة الفــرد واملجتمــع يف
ـرى(.)32
املســار التكامــي مــن جهــة ُأخـ ٰ
ـي األكــرم  Nيف بنــاء أصحابــه وتســخري
ـى  ،Qوالنبـ ُّ
ـي عيسـ ٰ
كــا كان يصنــع النبـ ُّ

قلوهبــم وأرواحهــم إلحيــاء املجتمــع ،وكذلــك مــا كان يقــوم بــه أمــر املؤمنــن Q

واخلاصــة مــن أصحابــه ،وإعــداد الشــخصيات الفـ َّ
ـذة مــن أجــل
يف تربيــة النخــب
َّ
إحــداث التغيــرات اجلوهريــة يف املجتمــع والتاريــخ ومــا إ ٰىل ذلــك.

التصـــرف والنفــوذ يف
وهنــاك الكثــر مــن األمثلــة املذهلــة هلــذا النــوع مــن
ّ

األئمــة املعصومــن األطهــار  - Kوالســ ّيام اإلمــام
القلــوب والنفــوس ،يف حيــاة َّ
ـى يــد اإلمــام صاحب العصـــر
احلســن  ،- Qوســوف تصــل يف عصـــر الظهــور وعـ ٰ

والزمــان  Qهــذه القــدرة إ ٰىل ذروهتــا.

ويف احلقيقــة جيــب القــولَّ :
إن مــا ســيقوم بــه صاحــب األمــر  Qتغيــر ألرواح

حول نحــاس الوجــود إ ٰىل ذهــب مــن
النــاس وأنفســهم ومصائرهــم ،حيــث ســ ُي ِّ

وي ِّوهلــا مــن العــوج إ ٰىل ســرهتا اإلهليــة.
اإلبريــز اخلالــصُ ،

َّ
تتــم يف إطــار
عــى
الكــرى
إن هــذه اآلليــة التغيرييــة
ٰ
ٰ
مســتوى الباطــن والتــي ُّ
ٰ

التقــدّ م الفكــري واألخالقــي لألفــراد ســتكون مــن األعــال اإلعجازيــة والكرامــات
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ـم تأييــد هــذا األمــر
ـى يــد اإلمــام املهــدي  ،Qوقــد تـ َّ
املعنويــة التــي ســتجري عـ ٰ

بشــكل رصيــح يف الروايــة املأثــورة عــن اإلمــام الباقــر  ،Qإذ يقــول« :إذا قــام قائمنــا
عــى رؤوس العبــاد ،فجمــع بــه عقوهلــم ،وأكمــل بــه أخالقهــم» .
وضــع يــده ٰ
()33

ـى مؤمــن َّإل
وجــاء يف روايــة ُأخـ ٰ
ـى رؤوس العبــاد ،فــا يبقـ ٰ
ـرى ...« :وضــع يــده عـ ٰ

صــار قلبــه أشــدّ مــن زبــر احلديــد.)34(»...

وبطبيعــة احلــال فـ َّ
ـإن مجيــع هــذه املتغـ ّـرات ســتكون بــإرادة اهلل وعينــه ورعايتــه،

فــا يشــتبه بــه عليهــم حكــم»(.)35

 - 2/3االرتقاء اجلذري (ازدهار الفطرة اإلنسانية):

َ
كاركر
رحيم

وقــد جــاء يف بعــض الروايــات هبــذا الشــأن ...« :يمســح اهلل بطوهنــم وظهورهــم،

ُّ
وعــى الرغــم مــن
عــى الفطــرة التــي فطرهــم اهلل عليهــا،
كل النــاس ُولــدوا
ٰ
ٰ

إمتالكهــم للغرائــز البهيميــةَّ ،إل َّ
ـوى وأكثــر بقــا ًء
أن ملكاهتــم اإلنســانية والقدســية أقـ ٰ
وثباتـ ًا .فلــو خضــع الفــرد لرتبيــة صحيحــة ،ومل يتعـ َّـرض لوســاوس الشــيطان ،فإ َّنــه

سيتكشــف عــن حيويــة روحيــة ومعنويــة اســتثنائية فـ َّ
َّ
ـذة.

وعليــه فـ َّ
ـى هــذه الفطــرة الطاهــرة أو العــودة إ ٰىل هــذا املصــر والســرة
ـإن البقــاء عـ ٰ

ـمو احلقيقــي ،والتنامي
اإلهليــة مــن أنســب الطــرق لوصــول اإلنســان إ ٰىل الكــال والسـ ِّ
واالزدهــار اإلنســاين الواقعي.

َّ
إن هــذا األصــل البدهيــي ُيم ِّثــل الركــن الثابــت يف الفكــر املهــدوي ومــن اآلليــات

الرتبويــة اهلا َّمــة إلخــراج اإلنســان مــن احلالــة البهيميــة واملا ّديــة البحتــة ،ورفعــه إ ٰىل
َّــى
ذروة (الطهــر) و(القداســة) ،وقــد ورد يف احلديــث قــول املعصــوم  ...« :Qحت ٰ
األول ،ال يوقــظ نائ ـ ًا ،وال هيــرق دم ـ ًا»(.)36
ـى مثــل أمرهــم َّ
يكــون النــاس عـ ٰ

َّ
املهــم يف االرتقــاء باملنظومــة هــو خــروج اإلنســان مــن احليــاة الســطحية
إن
َّ

عــى تفعيــل طاقاتــه الكامنــة.
والنازلــة والبائســة ،والعمــل
ٰ
 - 3/3إصالح اهلوية واملنزلة األصيلة:

َّ
إن اإلنســان يمتلــك منزل ـ ًة ومقام ـ ًا عالي ـ ًا وممدوح ـ ًا ،ومكانــة عظيمــة للغايــةَّ ،إل

ـى انحــراف واعوجــاج أخالقــي
َّأنــا لألســف الشــديد تنــزل إ ٰىل احلضيــض عنــد أدنـ ٰ

ونفســاين ،وتفقــد هويتهــا.
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خاصــة يف دائــرة الوجــودَّ ،
َّ
إن هــذه الدائــرة تبــدأ مــن اإلنســان
إن لإلنســان مكانــة َّ
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وباإلنســان ومــع اإلنســان وتعود إ ٰىل اإلنســان .وممَّــا قاله شــيخ اإلرشاق الســهروردي
يف هذا الشــأن:

َّ
(إن اإلنســان كائــن مقــدَّ س ،ذو علــم وإرادة ،وال يقبــل الفنــاء .وقــد

إىل هــذا العــامل الســفيل ،حيــث وجــد نفســه
ســافر مــن العــامل العلــوي ٰ
ـدى ثــوب
حبيــس هــذا الســجن .إ َّنــه الكائــن الــذي اختــاره اهلل ،وقــد ارتـ ٰ
الكرامــة اإلهليــة .فعليــه يف حياتــه أن ُيقــدِّ ر كرامتــه ،وأن حيجــم ويبتعــد عــن

ِّ
كل مــا مــن شــأنه اإلرضار هبــذه الكرامــةَّ .
إن الصــدق والعــدل واإليثــار ومــا
ـى بقــاء وارتقــاء هــذه الكرامــةَّ ،
ـب
وإن حـ َّ
ٰ
إىل ذلــك مــن األُمــور تعمــل عـ ٰ
ّ
إىل زوال
الدنيــا ،واألنــا،
إىل الغضــب والشــهوة يــؤ ّدي ٰ
والــذل ،واالرهتــان ٰ

هــذه الكرامــة)(.)37

َّ
إن الكرامــة اإلنســانية وعـ َّـزة النفــس هــي النقطــة التــي ُيؤ ِّكــد عليهــا اإلســام مــن

أجــل إحيــاء األخــاق اإلنســانية ،وهدايــة اإلنســان نحــو التقــدّ م والكــال واالرتقاء.

َّ
ـى احــرام النفــس
إن كرامــة النفــس دعامــة وحمــور جلميــع التعاليــم األخالقيــة ،بمعنـ ٰ
ـت َع َليـ ِ
ـه
وإبعادهــا عــن الذنــوب واملفاســد ،كــا يقــول اإلمــام عــي َ « :Qم ـ ْن ك َُر َمـ ْ ْ
ِ
ـه َوا ُت ُه»(.)38
َن ْف ُسـ ُه َها َنـ ْ
ـت َع َل ْيــه َشـ َ
عــزة نفســه وكرامتــه ،ســيغدو
وعليــه فلــو متكَّــن اإلنســان مــن احلفــاظ
عــى َّ
ٰ

باســتطاعته أن يصــل إ ٰىل ذلــك املقــام وتلــك املنزلــة احلقيقيــة ،كــا يمكنــه كذلــك
اســتعادة هو َّيتــه وماه َّيتــه األصيلــة .وهــذا مــا ســوف يتح َّقــق يف عصـــر الظهــور،

232

قمــة منزلتــه احلقيقيــة« :خيــرج
حيــث ســيحصل اإلنســان
عــى الكرامــة ،ويبلــغ َّ
ٰ
يف آخــر ُأ َّمتــي املهــدي يســقيه اهلل الغيــثُ ،
وتــرج األرض نباهتــا ،و ُيعطــي املــال

«يــرج َّ
ذل الـ ِّ
ـرق
ـرىُ :
صحاحـ ًا ،وتكثــر املاشــية ،وتعظــم األُ َّمــة»( .)39ويف روايــة ُأخـ ٰ

مــن أعناقكــم» .
()40

الغنى الروحي (االستغناء احلقيقي):
- 4/3
ٰ

مهيــة يف التغيــر
ُيم ِّثــل
غنــى النفــس واحــد ًا مــن اآلليــات واألدوات بالغــة األ ّ
ٰ

والتحــول الروحــي لإلنســان ،والتقليــل مــن طموحاتــه املا ّديــة البحتــة ومتط ِّلباتــه
ّ
َّ
ـتوى الفكــري للنــاس ،واالهتــام باملتط ِّلبــات األصيلــة والفطريــة
إن ارتفــاع املسـ ٰ

ـتوى امليــول املا ّديــة والغريزيــة املتزايــدة ،وعدم إعطــاء األولوية
والثابتــة ،وخفــض مسـ ٰ

َ
كاركر
رحيم

الدنيويــة والكامليــة املتزايــدة.

ل ُ
ـى االســتغناء الروحــي
ألمــور الدانيــة والفانيــة ومــا إ ٰىل ذلــك ،مــن العالمــات عـ ٰ
واملعنــوي .ومــن خــال اإلدارة واهلدايــة الدقيقــة والصحيحــة هلــذه األُمــور ،يمكــن

ـى الكثــر مــن العقبــات ونقــاط الضعــف،
حـ ّـل الكثــر مــن املشــاكل والتغ ّلــب عـ ٰ
وهــو مــا سـ ُيكتَب لــه التح ّقــق يف عــر الظهــور بشــكل كامــل وتــا ّم.

َّ
ـى ثالثــة أوجــه ومراحــل(،)41
إن الغنـ ٰ
ـى النفســـي والروحــي لإلنســان يتح َّقــق عـ ٰ

ـى يــد اإلمــام املهــدي Q
ومجيــع هــذه املراحــل تتح َّقــق بعنايــة ورعايــة مــن اهلل وعـ ٰ
ـم غرســها يف أفئــدة النــاس وأرواحهــم:
ويتـ ُّ
ـى القلــب ،وهــي عبــارة عــن ســامة القلــب وحتـ ّـرره
أ  -املرحلــة األُو ٰىل مــن غنـ ٰ

مــن ِّ
كل أنــواع التع ّلــق والتشـ ّبث بجميــع األســباب املؤ ِّثــرة ،وال يتعــارض مــع قضــاء
عــى
اهلل وقــدره (التســليم بحكــم اهلل) ،ويتخ َّلــص مــن محــل الضغائــن واألحقــاد ٰ
اآلخريــن .وقــد ورد يف بعــض الروايــات بشــأن االســتغناء القلبــي للنــاس يف عــر

الظهــور مــا يــي:

الغنى يف قلوب العباد»(.)42
 «وجيعل اهللٰ

الغنى يف قلوب العباد»(.)43
ألقى اهلل
ٰ
« -إذا خرج املهدي ٰ

ب  -املرحلــة الثانيــة مرحلــة اســتغناء النفــس (النفــس املطمئنَّــة) ،وهــي عبــارة

(احلــق تعــا ٰىل) ،وذلــك
عــن اســتقامة النفــس يف الوصــول إ ٰىل غايتهــا املتم ِّثلــة بـــ
ِّ

ـب العبــد َّ
ـى مرضــاة اهلل بعيــد ًا عــن مجيــع أنــواع الســخط
عندمــا يصـ ُّ
كل اهتاممــه عـ ٰ

233

والريــاء .فعندمــا ينقطــع أمــل اإلنســان عــن اآلخريــن ،لــن يكــون هنــاك مــن موضــع
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للغضــب (الــذي هــو عنصـــر الكثــر مــن اجلرائــم واهلــرج واملــرج وانعــدام األمــن
وعــدم االســتقرار) ،كــا لــن يكــون هنــاك مــن موضــع للريــاء والتفاخــر (الــذي

هــو منشــأ للكثــر مــن التشـ ّبث باملا ّديــات والكامليــات واملطامــح الزائفــة والزائلــة).

فقــد ورد يف احلديــثَّ :
واســتغنى
ربــا،
«إن قائمنــا إذا قــام أرشقــت األرض بنــور ِّ
ٰ
النــاس»( .)44وعندمــا يبــدأ اإلمــام املهــدي  Qانطالقتــه مــن بيــت اهلل وخيطــب يف
النــاس ،يدعوهــم إ ٰىل ذكــر اهلل « ُأذكِّركــم اهلل»( ،)45ويكــون شــعاره« :البيعــة هلل»(.)46
ـى اتِّصافه
بغنى احلـ ِّـق تعــا ٰىل ،بمعنـ ٰ
ج  -املرحلــة الثالثــة هــي مرحلــة اســتغناء اإلنســان ٰ

ـى يف ذات اهلل .روي عــن اإلمــام
بالصفــات اإلهليــة ،بــأن يكــون ذكــره ذكــر اهلل ،وأن يفنـ ٰ

املعصــوم  Qبشــأن عــر الظهــور أ َّنــه قــال« :ف ُيعــي أمــر اهلل ،و ُيظهــر ديــن اهلل»(.)47

وامللفــت َّ
ـم
ـرات واملنعطفــات الروحيــة إ َّنــا تتـ ُّ
أن مجيــع هــذا االنجذابــات واملتغـ ّ
خاصــة مــن اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل ،وبركــة الوجــود املقــدَّ س إلمــام
برعايــة وعنايــة َّ
ـى أ َّنــه لــوال لطف اهلل ،النســاق النــاس  -بســبب األطامع
العصـــر والزمــان  ،Qبمعنـ ٰ
املا ّديــة والركــون إ ٰىل أنــواع الدعــة  -وراء الطغيــان والفســاد ...« :لــوال مــا يدركهــم

مــن الســعادة لبغــوا»(.)48

ّ -4
االتاه الأخالقي:

َّ
ـى
إن مــن أهـ ّ
ـم اآلليــات يف الرتبيــة والتعليــم القــديس لإلنســان ،هــو العمــل عـ ٰ
هتذيــب الســلوك واألفــكار واألقــوال وتطهــر الباطــن مــن مجيــع أنــواع الرذائــل

واألدران.

َّــى الفقهيــة،
ويف هــذه اآلليــة ومــن خــال خمتلــف األســاليب األخالقيــة وحت ٰ
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خاصــة ،فيكتســبون امللــكات اإلنســانية
خيضــع النــاس ملعاجلــات روحيــة ومعنويــة َّ
لــدى اإلنســان مــن
يتــم تعزيــز الــروح األخالقيــة
ٰ
عــى ذلــك ُّ
الفاضلــة ،وعــاوة ٰ

طريــق العبــادة ودعــم ال ُبعــد العبــادي لديــه.

وهذه اآلليات عبارة عن:

عىل األخالق):
 - 1/4تطبيع اإلنسان (بناء السلوك ٰ

ُيع َتــر التــزام الفــرد باملعايــر مســار ًا يــؤ ّدي إ ٰىل نقــل التعاليــم األخالقيــة واملــكارم

ـم جــذب النــاس
ـم بيــان وتشـــريع القيــم والقوانــن األخالقيــة ،ويتـ ُّ
االجتامعيــة  -يتـ ُّ
ـتوى الوعــي واإلدراك لدهيــم جتــاه مــا حتملــه هــذه األُمــور
إليهــا مــن خــال رفــع مسـ ٰ

َ
كاركر
رحيم

اإلنســانية وترســيخها يف وجــدان النــاس .ويف هــذا املســار  -كــا هــو احلــال يف النزعة

مــن اإلجيابيــات والفوائــد العمليــةَّ .
عــى
أهــم اخلصائــص املرتتِّبــة
وإن مــن بــن
ّ
ٰ
التــزام الفــرد باملعايــر والضوابــط هــو فهمــه للقوانــن األخالقيــة الثابتــة ،والعمــل
ـى التحـ ّ
ـي بالقيــم،
ـى أرض الواقــع .بمعنـ ٰ
ـى توســيع هــذه األُصــول وتطبيقهــا عـ ٰ
عـ ٰ
ـم أهــداف اإلمــام املهــدي  Qســيادة القيــم
والتمســك املعــريف هبــا .ومــن بــن أهـ ّ
ّ
األخالقيــة ،وبـ ّ
ـث الوعــي بــن النــاس فيــا يتع َّلــق هبــذا الشــأن:
باهلدى.)49(»...
بالتقى ،ويعمل
 «يشريٰ
ٰ

 ...« -دعاهــم إ ٰىل ح ِّقــه ،وأن يســر فيهــم بســرة رســول اهلل ،ويعمــل فيهــم

بعملــه»(.)50

 - 2/4تطهري النفوس (التطهري والتزكية الباطنية من األدران):

ـم التعبــر عــن تطهــر الباطــن وهتذيبــه يف القــرآن الكريم بـــ (التزكيــة) .التي
لقــد تـ َّ
التطهــر منهــا ،واصطالحـ ًا:
التطهــر مــن األُمــور التــي جيــب
تعنــي لغـ ًة :التطهــر أو
ّ
ّ
تطهــر النفــس مــن الشـــرور واخلبائث.

أهــم أهــداف األنبيــاء
وقــد كان هتذيــب النفــوس اإلنســانية وتزكيتهــا مــن
ّ

طهــروا نفــوس النــاس مــن الرذائــل واألخــاق
العظــام ،K.فقــد ُبعثــوا لكــي ُي ِّ
القبيحــة والصفــات احليوانيــة ،وينشـــروا الفضائــل ومــكارم األخــاق.
لقــد ُب ِعـ َ
ـث األنبيــاء كــي ُيع ِّلمــوا النــاس دروس ـ ًا يف بنــاء النفــس ،ويعينوهــم يف
عــى رغباهتــم
عــى األخــاق القبيحــة كــي جيتنبوهــا ،وكــي يســيطروا
التعــرف
ّ
ٰ
ٰ
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طهــروا نفوســهم  -بالتحذيــر والتخويــف  -مــن
ويكبحــوا أهواءهــم اهلدّ امــة ،وأن ُي ِّ
البصيرة األخالقية في عصر الظهور

الشـــرور والقبائح.

َّ
عــى األخــاق القبيحــة ليســت
إن حتذيــر اإلســام والعقوبــات التــي فرضهــا
ٰ
ـرىَّ .
إن تزكيــة النفــس تعنــي هدايــة النــاس إ ٰىل بنــاء
بأقـ ّـل مــن ســائر األعــال األُخـ ٰ

ذواهتــم ،واكتســاب الفضائــل األخالقيــة ،واجتثــاث الذنــوب واملعــايص ،وممارســة
ـر واتِّبــاع
اجلهــاد األكــر والرياضــات الشـــرعية وتطهــر القلــب مــن األنــا والتكـ ّ

اهلــوى والقســوة واملعصيــة.
ٰ

َّ
وإن عصـــر الظهــور هــو يف احلقيقــة عصـــر تزكيــة النفــوس وتطهريهــا مــن خالل

املشـــروع النبــوي الــذي ســيقوم بــه إمــام العصـــر والزمــان  ،Qومــن خــال توعيــة

النــاس ورفــع مســتوياهتم اإلدراكيــة وهدايتهــم إ ٰىل تطبيــق هــذا املشـــروع.

ـى
وقــد تـ َّ
ـم طــرح هــذه املفاهيــم يف الروايــات املأثــورة عــن املعصومــن  Kعـ ٰ
النحــو اآليت:
 «لذهبت الشحناء من قلوب العباد .)51(»...« -يفتح حصون الضاللة ،وقلوب ًا غفالً»(.)52

كــا يمكــن اعتبــار الروايــة الــوارد يف إصــاح األُمــة ،والقائلــة« :أن ي ِ
صلــح ُأ َّمــة
ُ
َّ

()53
ـر
بعــد فســادها»  ،بوصفهــا مشــرة إ ٰىل هتــذب النــاس وتزكيتهــم ألنفســهم مــن الـ ِّ
والفســاد أيضـ ًا.

عىل املاهية (العبادية) لإلنسان:
 - 3/4التأكيد ٰ

ـى فلســفة التاريــخ املتعاليــة،
والسـنَّة الشـــريفة وح َّتـ ٰ
طبقـ ًا لرؤيــة القــرآن الكريــم ُّ
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تســر حركــة التاريــخ نحــو العبوديــة وســيادة الق َيــم وتكامــل اإلنســان .وهــو اهلــدف
fومــا َخلَ ْق ُ
الــذي يرســمه القــرآن الكريــم للركــب البــري ،إذ يقــول تعــاىلَ :
ــت
ٰ
ْ
ـن َو ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ
الـ َّ
ون( Yالذاريــات .)56 :وهــذا يعنــي َّ
أن اهلــدف مــن احليــاة
النــس إِل ِلَعبــد ِ
ِ
ِ
ـوى املعبــود.
ليــس سـ ٰ

َّ
إن مــن املشــاكل احلــا َّدة واجلوهريــة التــي يعــاين منهــا اإلنســان هــو اخلــروج مــن
واليــة اهلل وعبادتــه ،والدخــول يف واليــة الشــيطانَّ .
وإن هــذا الطغيــان واالنحــراف

ـر والغفلــة والكفــر والشـــرك وعبــادة الــذات ،وهــذا يســر
يــؤ ّدي باإلنســان إ ٰىل التكـ ّ
واللجــة املظلمــة يكمــن يف عــودة
والطريــق الوحيــد للخــروج مــن هــذا املــأزق
َّ
اإلنســان إ ٰىل دائــرة العبوديــة هلل.
املفســـرين إ ٰىل القــول بـ َّ
ـأن العنصـــر الرتبــوي
ومــن ناحيــة ُأخـ ٰ
ـرى يذهــب بعــض ِّ
ً ْ َ َّ
َ َ
املؤ ِّثــر يف قولــه تعــاىلَ :
ِــن ُلنــا َو َزاكةً َواكن تقِ ًّيــا( Yمريــم ،)13 :هــو
fو َحنانــا م
ٰ
العالقــة املعنويــة القائمــة بــن ِّ
كل فــرد وخالقــه مــن خــال قنــاة العبــادة( ،)54وذلــك
حيــث يقــول تعــاىلf :وحنانـ ًا ِمـن َلدُ َّنــا و َزكا ًة و َ ِ
ـى
َ
َ
ْ
ٰ َ َ
كان تَق ًّيــا :Yإ ّنــا أعطينــا لنب ِّينــا حييـ ٰ
مــن لدنّــا (وليــس مــن طريــق األســباب الطبيعيــة) حنانــ ًا ورمحــ ًة وزكاةً؛ ليكــون

َ
كاركر
رحيم

باإلنســان يف ِّ
كل حلظــة إ ٰىل ارتــكاب الكبائــر واجلرائــم وكا َّفــة أنــواع اجلــور والظلــم،

ـم االلتفــات يف هــذا النــوع مــن الرؤيــة إ ٰىل الــدور الرتبــوي هلل
إنســان ًا تق ّي ـ ًا .حيــث تـ َّ

(عـ َّـز وجـ َّـل) مــن خــال ترشيــع العبــادة أيض ـ ًا.

َّ
إن عــر الظهــور هــو عــر ازدهــار ال ُبعــد العبــادي مــن اإلنســان ،وعصـــر

خروجــه التــا ّم والكامــل مــن واليــة الشــيطان ،ودخولــه يف دائــرة عبوديــة الرمحــن.
َّ
احلــق ويبلــغ مقــام العبوديــة ،ســتنفتح أمامــه
إن الــذي يدخــل يف رحــاب واليــة
ِّ

أبــواب الرمحــة والســعة واحلكمــة ،وســوف يتمتَّــع بالبصــرة األخالقيــة واملقــام
الرمحــاين .وكذلــك فـ َّ
ـإن اإلنســان مــن خــال قيامــه باألعــال العباديــة والتكاليــف
ـى طريــق تطهــر النفــس
الدينيــة
َّ
(وخاصــة الصــاة والصــوم ومــا إليهــا) يســر عـ ٰ
والتســامي املعنــوي .وهــذه البشــارة الغيبيــة هــي بشــارة جلميــع املطالبــن باحلقيقــة

والكــال:

 «أبرشوا باملهدي ...يمأل قلوب عباده عباد ًة ويسعهم عدله»(.)55(عز َّ
وجل)»(.)56
« -امللك هلل ...لكن إذا قام القائم مل ُيع َبد َّإل اهلل َّ
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عىل العبادات»(.)57
ُ « -يقبِل الناس ٰ

البصيرة األخالقية في عصر الظهور

 - 4/4عالج األمراض الروحية:

كــا تقــدَّ م أن أرشنــا فـ َّ
ـإن منشــأ مجيــع أعــال اإلنســان وحركاتــه وأقوالــه وفضائلــه

ورذائلــه ،هــي (النفــس) ،فــإن صلحــت النفــس صلحــت حيــاة اإلنســان يف الدنيــا
َّ
واختــل النظــام
واآلخــرة ،وإن فســدت النفــس أ َّدت إ ٰىل فســاد الدنيــا واملجتمــع

الروحــي واملعنــوي ،وابتعــد اإلنســان عــن النظــام األحســن.
عىل أقسام:
َّ
إن اآلفات والعيوب الروحية واملعنوية (الرشور)ٰ ،

أ  -اآلفــات والعيــوب االعتقاديــة ،مــن قبيــل :الكفــر ،والنفــاق ،والشـــرك،

ّ
والشــك ،واجلهــل ،والريــاء ،ومــا إ ٰىل ذلــك.

ب  -اآلفــات والعيــوب العاطفيــة ،مــن قبيــل :اليــأس ،والقنــوط ،واخلــور،

والتكــر ،واملفاخــرة ،واحلــرة ،ومــا إ ٰىل ذلــك.
والغــرور،
ّ

ج  -اآلفــات والعيــوب الســلوكية ،مــن قبيــل :الكــذب ،والغيبــة ،والتهمــة،

والتجســس ،واالســتهزاء ،ومــا إ ٰىل ذلــك(.)58
ّ

إن َّ
َّ
أي شــخص صــدرت ،تعــود يف
كل فتنــة أو فســاد أو خيانــة أو جنايــة مــن ِّ

جذورهــا إ ٰىل نــوع مــن أنــواع األمــراض النفســية والتــي تدفــع بــه إ ٰىل ارتــكاب مثــل

هــذه الســلوكيات الشــا َّذة.

َّ
فــإن أنــواع اجلرائــم ،وســفك الدمــاء ،وأعــال الســطو والســـرقة،
مــن هنــا

والته ّتــك ،والتح ّلــل ،واالنحرافــات اجلنســية ،واالبتــاء بأنــواع الفحشــاء ،واإلدمان

عــى املخــدِّ رات ،وانفــراط عقــد األرس والعوائــل ،وحــاالت الطــاق ،والعنــف
ٰ
والقســوة واالنتحــار ،ومــا إ ٰىل ذلــك ،تنشــأ بأمجعهــا عــن االختــال النفــي واألزمــة
اإلنســانية.
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عــى معاجلــة النفــس اإلنســانية ،فكــا َّ
أن اإلنســان
وعليــه ال بــدَّ مــن العمــل
ٰ

بحاجــة إ ٰىل عــاج أمراضــه اجلســدية ،فإنَّــه أحــوج إ ٰىل معاجلــة أمراضــه النفســية

والروحيــة مــن خــال الرجــوع إ ٰىل األخــاق؛ وذلــك َّ
ألن األمــراض النفســية تكبــح

وهــذا متامـ ًا هــو الــدور الــذي ســيقوم بــه اإلمــام املهــدي  Qيف إصــاح النــاس
ــول َفتَدَ اويت ِ
ِ
ــج الرس ِ
ــى
ُــم مــ َن ا ْل َع َم ٰ
َْ ْ
ُــم َمنَاه َ َّ ُ
«ســ َل َك بِك ْ
مجيعــ ًا ،إذ ورد يف وصفــهَ :

َ
كاركر
رحيم

وصــول اإلنســان إ ٰىل الســعادة األبديــة والنعيــم الرسمــدي.
قــال اإلمــام عــي  Qيف وصــف النبــي األكــرم َ « :Nطبِيــب دوار بِطِبـ ِ
ـه َقــدْ َأ ْحك ََم
ٌ َ َّ ٌ ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي وآ َذانٍ
اجـ ُة إِ َل ْيــه ،مـ ْن ُق ُلـ ٍ
ـك َح ْيـ ُ
ـع َذلِـ َ
اهـ ُهَ ،و َأ ْ َ
ـم ُه َي َضـ ُ
ـوب ُع ْمـ ٍ َ
ال َ
ـى َم َواسـ َ
حـ ٰ
َم َر َ
ـث ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ـر ِة»(.)59
ـع بِدَ َوائــه َم َواضـ َ
ـمَ ،و َأ ْلسـنَة ُب ْكـ ٍمُ ،م َت َت ِّبـ ٌ
ُصـ ٍّ
ـع ا ْل َغ ْف َلــةَ ،و َم َواطـ َن ْ َ
الـ ْ َ

أخــرى« :يفتــح  ...قلوبــ ًا غفــاً»(.)62
الص َمــ ِم َوا ْل َبكَــ ِم»( .)61()60ويف روايــة
َو َّ
ٰ

ّ -5
االتاه ال�سيا�سي واحلكومي:

تعنــى بالتحقــق الكامــل
طبقــ ًا هلــذا االجتــاه فــإن الدولــة األخالقيــة املهدويــة
ٰ

عــى إصــاح النــاس
للسياســة الفاضلــة (املعنويــة) يف العــامل أمجــع ،وتؤكّــد
ٰ
ـى تغيــر الرتكيبــة
ـى النــاس) أخالقي ـ ًا ،وتعمــل عـ ٰ
واملســؤولني (يف ســياق التأثــر عـ ٰ

عــى أداء
الثقافيــة الفاســدة واملتحرفــة ،والســيطرة والرقابــة الكاملــة والشــاملة
ٰ

املســؤولني والنــاس  ...كــا تتك ّفــل الدولــة بضــان احلاجــة املاديــة للنــاس ،كــي

عــى ظهــور املفاســد واآلفــات .هــذا إن العنــارص اهلامــة يف هــذا
تقطــع الطريــق
ٰ
الشــأن عبــارة عــن:

 - 1/5تطبيق السياسة الفاضلة:

َّ
إن (اإلمامــة) يف معتقــد الشــيعة تعنــي :القيــادة والزعامــة والوالية املتعــدِّ دة األبعاد
لشــخص معصــوم منصــوب يف هــذا املقــام مــن ِق َبــل اهلل ســبحانه وتعــا ٰىلَّ .
إن هــذا
ـول اهلدايــة
املقــام املعنــوي والدينــي العظيــم إ ٰىل جانــب قيــادة احلكومــة الدينيــة يتـ ّ ٰ

الشــاملة يف أمــر الديــن والدنيــا وتتميــم مــكارم األخــاق.

ـى ثالثــة أنحــاء :السياســة
ويف احلقيقــة يمكــن للسياســة واحلكومــة أن تكــون عـ ٰ

اإلهليــة ،والسياســة الشــيطانية ،والسياســة الصوريــة (الروتينيــة).
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َّ
إن السياســة الشــيطانية تضــع مجيــع األُمــور واملســارات يف إطــار غفلــة النــاس
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واجلهــل وإغراقهــم يف الضيــاع والفســاد واللهــو والغفلــة ،وتكــون ســبب ًا يف الكثــر

مــن اجلرائــم والرذائــل واحلــروب.

ـعى
والسياســة الصوريــة ُت ِّثــل برامــج احلكومــات العاديــة واملعاشــية ،والتــي تسـ ٰ
بمختلــف أشــكاهلا إ ٰىل إدارة األُمــور الروتينيــة للنــاس مــن خــال االســتناد إ ٰىل
اجلوانــب املا ّديــة والظاهريــة مــن احليــاة دون أن يكــون هلــا شــأن بالتقــدّ م الروحــي
واملعنــوي للنــاس ،بــل قــد تُسـ ِ
ـهم أحيان ـ ًا يف نشــوء بعــض االنحرافــات األخالقيــة

أيض ـ ًا.

ُعنــى باألُمــور املعاشــية
أ َّمــا السياســة اإلهليــة فهــي السياســة الفاضلــة التــي ت ٰ

والدنيويــة ،وتقديــم احللــول املناســبة بغيــة إجيــاد التــوازن والتعــادل والتقــدّ م يف هــذه

ـى أيضـ ًا وبشــكل أكــر باألبعــاد املعنويــة والروحيــة للنــاس،
املجــاالت ،ولكنَّهــا تُعنـ ٰ
ـم باهلدايــة والرتبيــة والتنميــة الشــاملة والســعادة الواقعيــة هلــم.
وهتتـ ُّ

َّ
إن هــذه السياســة الفاضلــة هــي ذات اإلمامــة التــي قــال عنهــا اخلواجــة نصــر

الديــن الطــويس( :الغــرض منهــا تكميــل اخللــق ،والزمهــا نيــل الســعادة)(.)63

وعــى هــذا األســاس َّ
فــإن احلكومــة وســيلة إلقامــة وتطبيــق الفضائــل واخلــر
ٰ

ِّ
واالتــاه العــام هلــا هــو التقـ ّـرب مــن اهلل ،وتربيــة النفوس اإلنســانية
والصالــح العــا ّم،

وســيادة السياســة الفاضلــة .وحيــث َّ
إن الكثــر مــن املراكــز الثقافيــة واالجتامعيــة

املؤسســة أن تلعــب الــدور األكــر
والعلميــة خاضعــة إلدارة احلكومــة ،يمكــن هلــذه َّ

ـم إصــاح احلكومــات واحلـكّام ،ال يمكــن
يف إصــاح أو إفســاد املجتمــع ،ومــا مل يتـ ّ
ـور .مــن هنــا فقــد ُذ ِكـ َـر يف بيــان
أي نــوع مــن أنــواع التقــدّ م والتطـ ّ
أن يكــون هنــاك ّ
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ـى نظــام اإلمامــة التــي تقــود
الدولــة املهدويــةَّ :
(أنــا الدولــة األخالقيــة القائمــة عـ ٰ
املجتمــع يف كا َّفــة األبعــاد والنواحــي إ ٰىل االزدهــار الفكــري واألخالقــي والكــال
ـى إصــاح عقائــد النــاس وســلوكياهتم) .
اإلنســاين املنشــود ،وتعمــل عـ ٰ
()64

َّ
إن هــذه السياســة اإلهليــة والفاضلــة إن هــي َّإل اســتمرار ملشـــروع األنبيــاء -

ـي األكــرم  Nوأهــل بيتــه األطهــار  - Kكــا روي عنــه  Nأ َّنــه قــال:
والسـ ّيام النبـ ّ
« -املهدي يقفو أثري ال ُيطئ»(.)65

َ
كاركر
رحيم

بسنَّتي وينزل اهلل الربكة»(.)66
 «يعمل ُِ
ِ
ِ
اب َع ِ ٍّلَ ،و َس َار بِ ِس َري ِة َع ِ ٍّل»(.)67
«إِ َّن َقائ َمنَا َأ ْه َل ا ْل َب ْيت إِ َذا َقا َم َلبِ َس ث َي َ
 - 2/5إصالح أخالق املسؤولني:

َّ
إن مــن بــن اآلليــات املؤ ِّثــرة يف االزدهــار الفكــري واألخالقــي للنــاس ،تقــدّ م

عــى
اإلصــاح الســلوكي واملعــريف للمؤ ِّثريــن يف حقــل السياســة وإدارة العــامل
ٰ
اآلخريــن .فلــو صلــح املســؤولون مــن الناحيــة األخالقيــة ،ومل ينحرفــوا يف عملهــم

َّ
فــإن الكثــر مــن
عــى طبــق مســؤولياهتم  -عــن جــا َّدة العــدل والصــواب،
ٰ
االنحرافــات األخالقيــة والســلوكية يف العــامل ســوف تــزول ،وســوف يتبعهــم النــاس
ـى ديــن ملوكهــم).
ويتَّخذوهنــم قــدوة هلــم ،فقــد قيــل( :النــاس عـ ٰ
َّ
ـى ُأمــور
إن اخلطــوة األُو ٰىل يف إصــاح وحتســن أخــاق املســؤولني والقائمــن عـ ٰ

البــاد والعبــاد ،تكمــن يف تشــديد الرقابــة عليهــم ،وأخذهــم بأشــدّ العقوبــات فيــا

لــو صــدر عنهم تصــ ّـرف أو ســلوك خيالــف القوانــن واألعــراف .وكذلــك من خالل
ـى دفــع النــاس
التدقيــق يف اختيــار املســؤولني املخلصــن الذيــن مــن شــأهنم التأثــر عـ ٰ

ـى طريــق االزدهــار والتقــدّ م.
نحــو التعــايل والكــال ،أن يكونــوا طليعــة الســائرين عـ ٰ
إن اإلنســان عرضــة لالنحــراف واخلطــأ يف ِّ
َّ
كل حلظــة ،وللحيلولــة دون ذلــك،

ـى شــؤون
ـى املســؤولني والقائمــن عـ ٰ
البــدَّ للقائــد مــن أن يكــون لــه إرشاف كامــل عـ ٰ
املجتمــع .وال بــدَّ مــن أن ينصحهــم مــن وقــت آلخــر ،ويمنعهــم مــن الســقط يف

مزالــق االنحــراف ،كــا كان اإلمــام عــي  Qيــارس أنجــع ّ
وأدق أســاليب اإلرشاف

عملــه ،وهــو مــا ســيقوم بــه اإلمــام املهــدي  Qأيض ـ ًا:
ـى ّ
والرقابــة عـ ٰ
العمل»(.)68
عىل ّ
« -املهدي جواد باملال ،رحيم باملساكني ،شديد ٰ
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 « َي ْأ ُخ ُذ ا ْل َو ِال ِم ْن َغ ْ ِي َها ُع َّم َلا َع َل َم َس ِاو ِئ َأ ْع َم ِلَا»(.)69
َ ٰ
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َّ
ـم مــا يأمــر بــه اإلمــام املهــدي  Qأصحابــه ،إقامــة العــدل واإلحســان إ ٰىل
إن أهـ ّ
ـم َّ
وجههــم إ ٰىل مجيــع البلــدان وأيمرهــم
إن املهــدي ُيفـ ِّـرق أصحابــه ...ف ُي ِّ
النــاس« :ثـ ّ

بالعــدل واإلحســان»(َّ .)70
وإن اإلمــام املهــدي قبــل أن خيتارهــم ويبعثهــم إ ٰىل
األمصــار ،يأخــذ عليهــم ميثاق ـ ًا غليظ ـ ًا ،والكثــر مــن مضامينــه مضامــن أخالقيــة

يف إطــار التزكيــة والتهذيــب ،فقــد ورد يف (عقــد الــدرر) عــن أمــر املؤمنــن Q
يف حديــث طويــل ...إ ٰىل أن قــال« :فيقــول  -أي املهــدي  -هلــمّ :إن لســت قاطعــ ًا

ـى ثالثــن خصلــة تلزمكــم ،ال تُغـ ِّـرون منهــا شــيئ ًا ،ولكــم
أمــر ًا ح َّتـ ٰ
ـى تبايعــوين عـ ٰ

ـي ثــان خصــال ،فقالــوا :قــد فعلنــا ذلــك فاذكــر مــا أنــت ذاكــر يــا ابــن رســول
عـ َّ
ـى أن ال تو ّلــوا ،وال تســـرقوا،
اهلل؛ فيخرجــون معــه إ ٰىل الصفــا؛ فيقــول :أنــا معكــم عـ ٰ

وال تزنــوا ،وال تقتلــوا حمرمـ ًا ،وال تأتــوا فاحشــة ،وال تضـــربوا أحــد ًا َّإل بح ِّقــه ،وال
ــر ًا وال شــعري ًا ،و.)71(»...
تكنــزوا ذهبــ ًا وال َّ
فضــة وال ُب َّ
 - 3/5السيطرة والرقابة الشاملة:

ـى مســار اإلصــاح والبنــاء
كــي نتم َّكــن مــن تغيــر ســلوك النــاس ،ووضعهــم عـ ٰ

احلقيقــي ،ال بــدَّ مــن وضــع برنامــج ثابــت ومؤ ِّثــر هلــم ،وأن يقــرن ذلــك بــاإلرشاف

ـى ذلــك ال بــدَّ
ـى تصــ ّـرفاهتم وممارســاهتم .وعــاوة عـ ٰ
والرقابــة الشــاملة والكاملــة عـ ٰ

ـى ُحســن تطبيــق الربامــج الرتبويــة واإلصالحيــة،
مــن اإلرشاف الكامــل واجلــا ّد عـ ٰ
وجيــب عنــد الضـــرورة اللجــوء إ ٰىل آليــة (اإلنــذار والتخويــف) و(العقوبة) .كــا البدَّ

مــن اجلد ّيــة يف تنفيــذ التعاليــم الدينيــة (يف خمتلــف املجــاالت) ،وعــدم التســامح مــع

ـى القانــون .فلــو خضعــت الربامــج الثقافيــة لرقابــة األنظمــة
الطغيــان والتمـ ّـرد عـ ٰ
الدينيــة ،ســتكون مؤ ِّثــرة وناجعــة للغايــة.
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َّ
ـوى واحليلولــة دون
إن هــذا اإلرشاف الشــامل هلدايــة النــاس إ ٰىل الصــاح والتقـ ٰ

يتــم يف عــر الظهــور
التمــرد
عــى القوانــن والوقــوف بوجــه الفســاد ،ســوف ُّ
ّ
ٰ

بشــكل دقيــق وطبقــ ًا ملخ َّطــط كامــل:

يرى فيه أعامل العباد»(.)72
 « ُينصب له عمود من نور يف األرض إ ٰىل السامءٰ ، «إ َّنــه إذا تناهــت األُمــور إ ٰىل صاحــب هــذا األمــر ،رفــع اهلل تبــارك وتعــا ٰىل َّكل

بمنزلــة راحتــه ،فأ ّيكــم لــو كانــت يف راحتــه شــعرة مل يبرصهــا؟!»(.)73

َّ
إن هــذا اإلرشاف الشــامل واجلامــع ســيؤ ّدي إ ٰىل التطبيــق الواقعــي والدقيــق

َ
كاركر
رحيم

منخفــض مــن األرض ،وخفــض لــه َّ
َّــى تكــون الدنيــا عنــده
كل مرتفــع منهــا حت ٰ

ـى األرض« :ال ُيعــى اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) يف أرضــه ،ويقــام حــدود
للحــدود اإلهليــة عـ ٰ
اهلل يف خلقــه»(.)74

 ...« -ال يقرع أحد يف واليته بسوط َّإل يف حدٍّ .)75(»...

 - 4/5رفع املوانع وتغيري العنارص الثقافية السلبية:

َّ
ـر والشــيطنة ومــا إ ٰىل ذلــك ،هــي
إن االســتبداد والفســاد واهلـ ٰ
ـوى والغفلــة والتكـ ّ

ـم رفــع
مــن املوانــع والســدود الكـ ٰ
ـرى التــي حتــول دون تكامــل اإلنســان ،ومــا مل يتـ ّ
هــذه املوانــع ،لــن يكــون هنــاك أمــل يف إمكانيــة الوصــول إ ٰىل التكامــل املعنــوي

لألفــراد.

عىل النحو اآليت:
ويمكن ّ
عىل عدَّ ة أبعاد يمكن إمجاهلا ٰ
تصور موانع التكامل ٰ

�أ  -ال ُبعد ما وراء الإن�ساين:

َّ
ـم العقبــات املاثلــة أمــام تكامــل اإلنســان ووصولــه إ ٰىل العبــادة اخلالصة
إن مــن أهـ ّ

والقــرب مــن اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل ،هــو الشــيطان وأعوانــه وأنصــاره يف إضــال
ـى هــذا املنشــأ الرئيــس للفســاد،
اإلنســان وإغوائــه وإفســاده .ومــا مل يتـ ّ
ـم القضــاء عـ ٰ

ـتبقى الكثــر مــن اجلرائــم وأنــواع اخليانــة وهضــم احلقــوق واملعــايص وعبــادة غــر
سـ ٰ
ـى وساوســه أيض ـ ًا ،وهــذا لــن يكــون
اهلل تعــا ٰىل ،وبدفــع الشــيطان يتـ ُّ
ـم القضــاء عـ ٰ

ـى يــد اإلمــام املهــدي  ،Qفقــد ورد يف بعــض الروايــات:
َّإل يف عصـــر الظهــور وعـ ٰ

«دولــة إبليــس إ ٰىل يــوم القيامــة ،وهــو يــوم قيــام القائــم»(.)76

243

ب  -ال ُبعد امل� َّؤ�س�ساتي:

البصيرة األخالقية في عصر الظهور

َّ
واملؤسســات الثقافيــة واالجتامعيــة ،ليســت مفتقــرة إ ٰىل
إن الكثــر مــن املن َّظــات
َّ
املشــاريع والربامــج املناســبة واملعياريــة والرتبويــة فحســب ،بــل َّإنــا إ َّمــا أن تعمــل

ـى الرتويــج لسلســلة مــن التقاليــد واألعــراف اجلا َّفــة وبشــكل منقوص وســلبي ،أو
عـ ٰ
ِّ
ـى الثقافــة ،أو َّأنــا
ـوهة
َّأنــا تعــاين مــن بعــض األفــكار املشـ َّ
واالتاهــات املتمـ ِّـردة عـ ٰ
بنفســها تُع َتــر مركــز وبــؤرة الفســاد والضيــاع األخالقــي.

املؤسســات وبــؤر الفســاد أو تغيريهــا وإصــاح
ـى هــذه َّ
ومــن خــال القضــاء عـ ٰ

ِّ
عــى ِّ
حــل بعــض النواقــص
واالتاهــات الثقافيــة ،يمكــن عقــد األمــل
املشــاريع
ٰ

ونقــاط الضعــف التــي يعــاين منهــا املجتمــع ،وهــو مــا سـ ُيكتَب لــه التح ّقــق يف عــر

الظهــور .إذ تقــول الروايــات الــواردة يف هــذا الشــأن:
رن األرض من ِّ
طه َّ
كل غاش»(.)77
 «ليعزل َّن عنكم ُأمراء اجلور ،ول ُي ِّ« -يفتح مدائن الرشك»(.)78

« -إذا قام القائم ،ذهبت دولة الباطل»(.)79

ج ـ ال ُبعد الإن�ساين:

َّ
إن بعــض املفاســد والســلبيات التــي يعــاين منهــا املجتمــع ،إ َّنــا تنشــأ عــن نشــاط

ـخرون َّ
املفســدين وشــياطني اإلنــس واألرشار وامللحديــن الذيــن ُيسـ ِّ
كل طاقاهتــم يف

حماربــة الديــن ،والتن ّكــر للمعايــر ،ونصـــرة الباطــل ،والرتويــج للفســاد والفحشــاء

ـى املصالــح الشــخصية مــن طريــق العنــف ومــا إ ٰىل ذلك.
وحـ ّ
ـب الدنيــا ،واحلصــول عـ ٰ
َّ
وإن املراكــز واألبــواق اإلعالميــة التابعــة هلــم ُت ِّثــل أيضــ ًا مراكــز إلشــاعة

املنكــرات واإلباحيــة.

244

عــى مهنــديس الفســاد والضــال أو إصالحهــم ،ســوف
ومــن خــال القضــاء ٰ

تتَّجــه املجتمعــات نحــو الطهــر والصــاح .وهــو الــذي ســوف ُيك َتــب لــه التح ّقــق
يقين ـ ًا يف عــر الظهــور:

مهــه ،واعتربهــا هــي اهلــدف والغايــة مــن
لــو جعــل اإلنســان مــن الدنيــا أكــر ّ
بتىل بالطمــع ولــن يقنــع منهــا بغري
احليــاة ،واختــزل مجيــع األُمــور باملا ّديــات ،فإ َّنــه سـ ُي ٰ
املزيــدَّ .
مهد األرضيــة الرتــكاب مجيــع أنــواع املعــايص
وإن هــذا التع ّلــق بالدنيــا س ـ ُي ِّ

َ
كاركر
رحيم

وتبقى األخيار»(.)80
 « ...هتلك األرشار،ٰ
كل جبار عنيدِ ،
عىل يده َّ
كل شيطان مريد»(.)81
 «يبري به َّ ُّ
ويلك ٰ
عىل الفقر املا ّدي إلصالح املطالب:
 - 5/5القضاء ٰ

واآلفــات والرذائــل؛ وذلــك أل َّنــه ســيتَّخذ مــن الدنيــا وســيلة لكســب العيــش مــن

الطــرق املشـــروعة وغــر املشـــروعة ،وبذلــك تكــون الدنيــا بالنســبة إليــه دار غــرور
ـى
وهلــو ولعــب وســكر وعربــدة ،وبالتــايل اخلــاف والتنافــس مــن أجــل احلصــول عـ ٰ
مزيــد مــن احلطــام.
َّ
ـب الدنيــا يــؤ ّدي إ ٰىل تسـ ّلل الصفات الســلبية إ ٰىل اإلنســان بالتدريج ،وســوف
إن حـ َّ

ـى ذلــكَّ ،
وإن هــذه الصفات
ـر والطمــع واحلســد مــن أهـ ّ
يكــون التكـ ّ
ـم العالمــات عـ ٰ

ـى طــول التاريــخ.
مــن أســباب انحــراف النــاس عـ ٰ

َّ
إن الطريــق الوحيــد ملعاجلــة هــذه الرذائــل ،يكمــن يف التزكيــة والرتبيــة العقالنيــة

واألئمــة .K
ـى مســار األنبيــاء
َّ
لإلنســان ،ووضعــه عـ ٰ

ومــع ذلــك فـ َّ
ـم برفــع االحتيــاج املــا ّدي لإلنســان ،كــي ال تكــون
ـإن الديــن هيتـ ُّ

ّ
لتجــذر الطمــع
احلاجــة مصــدر قلقــه ،األمــر الــذي قــد ُيو ِّفــر األرضيــة اخلصبــة

والبخــل يف نفســه .فمــن جهــة يعمــل اإلســام مــن خــال فــرض أحــكام مــن
ـرى
قبيــل :اخلمــس والــزكاة والصدقــة ،لرفــع الفقــر مــن املجتمــع ،ومــن جهــة ُأخـ ٰ

ـى احليلولــة دون اكتنــاز الثــروة واإلرساف والكامليــات ،للمنــع مــن تكريس
يعمــل عـ ٰ
الثــروة املا ّديــة وجتميدهــا.

يتــم تطبيــق هــذا األمــر يف عصـــر الظهــور بشــكل كامــل ،وذلــك
وســوف ُّ

مــن خــال رفــع احلوائــج املا ّديــة للنــاس ،مــع اقــران ذلــك بإخضاعهــم للرتبيــة
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ويتــم وضــع
حــب الدنيــا،
الصحيحــة ،حيــث ســتزول املشــاكل الناشــئة عــن
ِّ
ُّ
البصيرة األخالقية في عصر الظهور

ـى املســار األخالقــي واإلنســاين الصحيــح .فطبق ـ ًا لبعــض الروايــات:
االقتصــاد عـ ٰ

ُ
«ت َمــع إليــه أمــوال الدنيــا ك ّلهــا ،مــا يف بطــن األرض وظهرهــا ،فيقــول للنــاس

تعالــوا إ ٰىل ماقطعتــم فيــه األرحــام ،وســفكتم فيــه الدمــاء ،وركبتــم فيــه حمــارم اهلل،
فيعطــي شــيئ ًا مل يعــط أحــد ًا كان قبلــه»(.)82

تــرى حمتاجــ ًا إ ٰىل الــزكاة»( .)83ويف
َّــى ال
ٰ
وروي أيضــ ًاُ « :ي ّ
ســوي بــن النــاس حت ٰ
والتعســف ،ونبذتــم الثقــل الفــادح عــن
خــرى« :كفيتــم مؤونــة الطلــب
روايــة ُأ
ٰ
ّ

األعنــاق»(.)84

ّ -6
االتاه االجتماعي:

ـم التأكيــد يف هــذا ِّ
ـى بنــاء املجتمــع الســامل ،وإقامــة املجتمــع العاملــي
يتـ ُّ
االتــاه عـ ٰ

ِّ
ـتوى البشـــري) ،يف ضــوء األخــاق اإلهليــة.
ـى املسـ ٰ
(االتــاد عـ ٰ

ويف عمليــة إصــاح املجتمــع يــرز دور املصلحــن واملتَّقــن بشــكل أفضــل ،ويغــدو

ـى ُسـ َّلم األولويــات يف العمليــة اإلصالحية.
تطهــر املجتمــع من املفاســد والشـــرور عـ ٰ
ويف هذا ِّ
إىل اآلليات اآلتية:
االتاه يمكن لنا أن نشري ٰ
عىل املحيط االجتامعي:
 - 1/6إضاءة ٰ

َّ
عــى ُبعديــن :ال ُبعــد املــا ّدي ،وال ُبعــد مــا
إن اإلنســان يعيــش يف حميــط يشــتمل
ٰ

بحاســة البصـــر ،ال يعــدو احليــاة
فــوق املــا ّدي وامللكــويت .وإن الــذي يــراه اإلنســان
َّ
وإن الــذي ي ِ
الدنيــا بــا فيهــا مــن الرذائــل والفضائــلَّ ،
بعــده عــن حقيقتــه الوجوديــة،
ُ
ـوث واملظلــم) ،هــو
وذلــك الفضــاء املعنــوي وامللكــويت (وجيعلــه قابعـ ًا يف الفضــاء امللـ َّ
اهتاممــه وانغامســه يف املا ّديــات والنفســانيات واألوهــام.
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َّ
امللــوث واملوبــوء هــو املجتمــع املفعــم بالت ّيــارات
فــإن املجتمــع
ويف احلقيقــة
َّ

ِّ
واالتاهــات البهيميــة والشــهوانية،
الســلبية واهلدّ امــة ،واألفــكار اهلدّ امــة والســا َّمة،
وأنــواع اإلثــارات الغريزيــة واجلنســية ومــا إ ٰىل ذلــك.

ويف احلقيقــة فـ َّ
ـإن اإلنســان  -والسـ ّيام يف العصـــر الراهــن  -يعيــش ضمــن فضــاء

ـى
ـى روحــه ونفســيته وفكــره عـ ٰ
مظلــم ومســموم يــرك تأثــرات ســلبية وكارثيــة عـ ٰ
نحــو مبــارش أو غــر مبــارش.
جيــب تطهــر الفضــاء وصيانــة األفــراد ،عــر بنــاء حميــط ثقــايف آمــن وجمتمــع طاهر.

ويف هــذه األجــواء فقــط يتم َّكــن اإلنســان مــن هتذيــب نفســه ضمــن منــاخ ســليم

َ
كاركر
رحيم

ولكــي يتخ َّلــص ذهــن وروح اإلنســان مــن هــذه الســموم الروحيــة وغــر الثقافية،

ـتوى الظاهــر والباطــن) ليصــل إ ٰىل التكامــل ويبنــي لنفســه جمتمعـ ًا أخالقيـ ًا
ـى مسـ ٰ
(عـ ٰ
طاهر ًا .

ـرة للغايــة عــن هــذا املنــاخ واملشــهد الطاهــر
وتُقــدِّ م لنــا الروايــات صــورة معـ ِّ

والنــوراين ،إذ تقــول:

 «يمأل األرض عدالً وقسط ًا ونور ًا وبرهان ًا.)85(»... «إذا قام أرشقت األرض بنور ربِّ ا.)86(»... «تطيب الدنيا وأهلها يف أ ّيام دولته»(.)87طهر اهلل به األرض»(.)88
ُ « -ي ِّ

 - 2/6الدور واآللية املعيارية للصاحلني واألتقياء:

َّ
إن وجــود األتقيــاء والصاحلــن والعلــاء الشــاهدين بــن النــاس ،وحضورهــم
املشــهود والواضــح يف املجتمــع ،وتصدّ هيــم لبعــض األُمــور واملهــا ّم الثقافيــة
ـى السياســية ،يــؤ ّدي إ ٰىل ارتقــاء وازدهــار تلــك املجتمعــات ،وتربيــة
والعلميــة وح َّتـ ٰ

نفــوس أفرادهــا بشــكل صحيــح.

َّ
إن هــؤالء ُيم ِّثلــون النــاذج العمليــة للنــاس ،فهــم مع ِّلمــو األخــاق ،وقــادة

القلــوب والعقــول إ ٰىل اإليــان واملعرفــة ،وهــم الذيــن هبــم تُسـتَنزل الــركات ،وهــم

واألئمــة والعلــاء األتقيــاء والعرفــاء.
ـى العبــاد مثــل األنبيــاء
َّ
حجــج اهلل عـ ٰ

َّ
الكمــي والكيفــي يف املجتمعــات
إن تأثريهــم اإلجيــايب والبنّــاء وحضورهــم ّ
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العابديــن « :Qهلــك مــن ليــس لــه حكيــم ُيرشــده»(.)89
َّ
ـى هبــا لبلورة شــخصيته
يتأسـ ٰ
ـى الــدوام إ ٰىل مع ِّلــم وإ ٰىل ُأســوة ّ
إن اإلنســان حيتــاج عـ ٰ
وبناء نفســه.

َّ
إن وجــود هــذه األمثلــة اإلهليــة يزيــد مــن نورانيــة املجتمــع ،ويزيــد مــن نورانيــة

وي ِّجــم دور املفســدين مــن شــياطني اإلنــس .وك َّلــا كان أســاتذة اإلنســان
القلــوبُ ،
متَّصفــن بالكــاالت الســامية ،أمكــن هلــم أن يلعبــوا دور ًا إجيابيــ ًا أكــر يف تطويــر
واألئمــة
ـي األكــرم N
َّ
ـى املســتويني الفكــري واألخالقــي .كــا كان للنبـ ِّ
النــاس عـ ٰ

ـوى ،ويف عصـــر
األطهــار  Kمثــل هــذا التأثــر املعنــوي والروحــي يف حــدوده القصـ ٰ

الظهــور ســيؤ ّدي اإلمــام املهــدي  Qوالصلحــاء مــن صفــوة أنصــاره هــذا الــدور
احليــوي اخلالــد أيض ـ ًا.

َّ
ـى بــن مريم وحضــور اخلضـــر وإلياس،K.
ـي والعبــد الصالح عيسـ ٰ
إن عــودة النبـ ِّ

ورجعــة مالك األشــر وســلامن الفــاريس واملقــداد وأيب دجانــة األنصــاري ،وأصحاب

ـى وغريهــم بــن أصحــاب اإلمــام املهــدي  Qيف عصـــر
الكهــف ،وأصحــاب موسـ ٰ

()90
ـوالت عظيمــة وكبرية
ـر عــن حتـ ّ
الظهــور  ،لــن يكــون خلــو ًا مــن احلكمــة ،فهــو ُيعـ ِّ
جــدّ ًا ،وهــذا ُيثبِــت الــدور البــارز لرجــال اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) يف تطهــر فضــاء املجتمــع

وبناء اإلنســان.

وباإلضافــة إ ٰىل ذلــك هنــاك جمموعــات مــن الصاحلــن مــن بــن ُخ َّلــص أنصــار

اإلمــام  Qس ُيشــكِّلون باقــات ر ّبانيــة لقيــادة وهدايــة النــاس ،وســوف يتو ّلــون

ـى أقاليــم العــامل ،وســوف يقومــون بأعباء مســؤولياهتم
املناصــب بوصفهــم احلـكّام عـ ٰ
السياســية والثقافيــة وشــؤون الرتبيــة والتعليــم العاملــي .وقــد ورد هبــذا الشــأن:
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يتحملــون
 (لــه رجــال إهليــون يقيمــون دعوتــه وينصـــرونه ،هــم الــوزراء لــه،َّ

ـى مــا ق َّلــده اهلل) .
أثقــال اململكــة عنــه ،ويعينونــه عـ ٰ
()91

 -عــن أيب جعفــر « :Qيبايــع القائــم بــن الركــن واملقــام ثالثامئــة ونيــف ،عــدَّ ة

أهــل بــدر ،فيهــم النجبــاء مــن أهــل مــر ،واألبــدال مــن أهــل الشــام ،واألخيــار
ـى  Qيف عصـــر
وفيــا يتع َّلــق بالــدور الثقــايف الــذي ســيضطلع بــه النبــي عيسـ ٰ

الظهــور ،هنــاك روايــة تقــول« :واهلل لينزل ـ َّن ابــن مريــم حك ـ ًا عــادالً ،فليكســ َّ
ـرن

َ
كاركر
رحيم

مــن أهــل العــراق»(.)92

يســعى
الصليــب ،وليقتلــ َّن اخلنزيــر ،وليضعــ َّن اجلزيــة ،ولترتكــ َّن القــاص ،فــا
ٰ
عليهــا ،ولتذهبــ َّن الشــحناء والتباغــض والتحاســد»(.)93
 - 3/6اجتثــاث الــرور مــن املجتمــع (ســيادة األمــر باملعــروف والنهــي عــن

املنكــر):

َّ
إن مــن بــن األُصــول والقواعــد البدهييــة يف تعليــم وتربيــة اإلنســان ،اجتثاث الشـــرور

واالنحرافــات االجتامعيــة ،وإزالــة املنكــرات والرذائــل مــن مجيــع املســتويات والدرجات.

ـى أ َّنــه ال بــدَّ إ ٰىل جــوار الرتبيــة الفرديــة مــن أن تكــون هنــاك تربيــة اجتامعيــة ،وللقيام
بمعنـ ٰ

ـى األســباب الكامنــة وراء االنحــراف والرذيلــة،
هبــذا الــدور ال بــدَّ َّأوالً مــن القضــاء عـ ٰ
ـإن َّ
والوقــوف بشــكل جــا ّد وحاســم أمــام مجيــع أنــواع االنحــراف واملنكــر .فـ َّ
كل نــوع

مــن أنــواع التســاهل والتســامح يف مواجهــة الشـــرور واملفاســد ،والتغــايض عــن أصغــر

عــى نطــاق واســع،
أنــواع االنحــراف واالنحطــاط يف املجتمــع ســيؤ ّدي إ ٰىل انتشــارها ٰ
ـول ارتــكاب املعــايص واملنكــرات إ ٰىل مســألة عاديــة ومألوفــة.
ـى يتحـ َّ
ح َّتـ ٰ

َّ
إن املجتمــع الســليم واملتع ِّلــم هــو جمتمــع يؤمــن بقبــح االنحرافــات ،ومــن خــال

حتمــل
االلتفــات إ ٰىل التبعــات الســ ِّيئة واملد ِّمــرة املرتتِّبــة عليهــا ،فإنَّــه ال يســتطيع ّ

ـى تطبيــق فريضــة (األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر).
وجودهــا ،ويصــ ُّـر عـ ٰ

يتــم العمــل هبــذا الربنامــج الرتبــوي واألخالقــي بشــكل
ويف عصـــر الظهــور ُّ

جــا ٍّد ،حيــث تُســتأصل الــرور واالنحرافــات مــن املجتمــع.
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َّ
ـم تع ّقبهــا يف إطــار الرتبيــة الدينيــة واألمــر باملعــروف والنهــي
إن هــذه املســألة يتـ ُّ
عــن املنكــر ،ويف ســياق ســيادة وهيمنــة القوانــن األخالقيــة يف املجتمــع مــن ِق َبــل
احلكومــة العامليــة لإلمــام املهــدي .Q

وقد جاءت بعض الروايات يف هذا الشأن ،نكتفي منها بذكر ما يأيت:

يرى فيكم منكر ًا َّإل أنكره»(.)94
« -يعمل بكتاب اهلل ،ال ٰ

 ...« -يمحو اهلل به البدع ك ّلها ،ويميت به الفتن ك ّلها»(.)95

ويبقــى اخلــر ،...يذهــب الزنــا ،ورشب اخلمــر ،ويذهــب
الــر،
 «يذهــبٰ
ّ

الريــاء»(.)96

ِّ - 4/6
االتاد البرشي املعقول:

َّ
إن ابتعــاد النــاس عــن بعضهــم ،واختالفهــم وتباغضهــم ،وتعــدّ د ثقافاهتــم

وتنــوع وتعــارض مطالبهــم وأهدافهــم ،وتبنّيهــم للقيــم واملعايــر
ومعتقداهتــم،
ّ
ـم ما ُيــدِّ د املجتعــات البشـــرية،
املتناقضــة ،ومــا إ ٰىل ذلــك مــن األُمــورُ ،يع َتــر مــن أهـ ّ
كــا ُيش ـكِّل عنصـــر ًا للركــود واجلمــود الفكــري والثقــايف.

َّ
وإن هــذه احلقيقــة تبلــغ حــدّ ًا مــن اخلطــورة بحيــث يذهــب بعــض املفكِّريــن إ ٰىل
ـى شــكل إنســان)(.)97
تعريــف اإلنســان بأ َّنــه( :ذئــب عـ ٰ
أ ّيـ ًا كانــت أســباب النزاعــات واخلالفــات بــن النــاس ،ومهــا كانــت أشــكاهلا -

ســواء أكانــت مذهبيــة أو قبليــة أو دينيــة أو عرقيــة أو  ،- ...فـ َّ
ـإن تارخيهــا يعــود إ ٰىل
تاريــخ حيــاة اإلنســانَّ ،
وإن الكثــر مــن احلــروب والنزاعــات االســتنزافية والعــدوان
ومــا إ ٰىل ذلــك مــا هــي َّإل ثمــرة ونتيجــة مــن نتائجهــا.
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َّ
إن مــن مجلــة األهــداف الرئيســة لألنبيــاء تقريــب النــاس مــن بعضهــم والعمــل
ـى تأليــف قلوهبــم وتعميــق املح َّبــة بينهــم ،متهيــد ًا إلقامــة ُأ َّمــة واحــدة تُعيــد النــاس
عـ ٰ
إ ٰىل فطرهتــم وســرهتم احلقيقيــة .وإ َّنــا يف ضــوء هــذا ِّ
االتــاد والتالحــم يمكــن للناس

أن ينتظمــوا حتــت ثقافــة واحــدة وديــن واحــد ،لتكــون هلــم غايــة وهــدف ومشـــروع

ـى التنــازع
واحــد للحيــاة .وإذا مل ينخــرط النــاس يف جمتمــع عاملــي واحــد،
وأرصوا عـ ٰ
ّ
أي نظــام تربــوي وثقــايف،
واخلــاف الثقــايف والســيايس ومــا إ ٰىل ذلــك ،لــن ُيدهيــم ّ

ـتبقى مشــاكل البرشيــة كــا هــي.
وسـ ٰ

ـى التقليل
واحــدة ،وأن يتـ َّ
ـم إجيــاد شــعور مشــرك بوحــدة املصــر ،والعمــل لذلــك عـ ٰ

مــن الفجــوات والشـــروخ واخلالفــات وتناقــض األفــكار وتفــاوت القيــم .وهــو أمر

َ
كاركر
رحيم

وعليــه فـ َّ
ـإن مــن لــوازم االزدهــار والتقــدّ م الفكــري واألخالقــي أن تقــوم ُأ َّمــة

ـى مجيــع
س ـ ُيكتَب لــه التح ّقــق يف عصـــر الظهــور بشــكل كامــل ،ويتـ ُّ
ـم القضــاء عـ ٰ
اخلالفــات واألحقــاد والعصبيــات الدينيــة واملذهبيــة ومــا إ ٰىل ذلــك ،وممَّــا جــاء يف

هــذا الشــأن:

عىل أمر واحد»(.)98
 «يقوم قائمناّ ...ثم جيمعهم ٰ
 ...« -لريفع عن امللل واألديان االختالف»(.)99

عــى التأليــف بــن قلــوب النــاس ،ويزيــل
كــا ســيعمل اإلمــام املهــدي Q
ٰ

البغضــاء والشــحناء واألحقــاد مــن قلوهبــم:
ُ « -يؤ ِّلف بني قلوب خمتلفة»(.)100

 «ذهبت الشحناء من قلوب العباد»(.)101« -إذا قام القائم جاءت املزاملة.)102(»...

* * *
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التعددية الدينية وع�صر الظهور
ّ
بقلم :حسن پناهي آزاد

تعريب :حسن مطر

التعددية الدينية:
ماه َّية
ّ

َّ
إن مفهــوم (التعدّ ديــة الدينيــة) ترمجــة ملصطلــح (البلوراليــزم) يف اللغــة اإلنجليزية،

حيــث تعنــي مفــردة الـــ (بلــورال)( :)1اجلمــع واجلمعــي أو التعــدّ دي ،وحتكــي

عــى
عــن الوجــودات املتعــدِّ دة واملتك ِّثــرة .وأ َّمــا مصطلــح (البلوراليــزم) ف ُيط َلــق
ٰ
ـرى َّ
ـم اســتعامل
املذهــب الــذي يـ ٰ
أن َث َّمــة أكثــر مــن حقيقــة مطلقــة واحــدة .وقــد تـ َّ
ـى
هــذا املصطلــح للمـ َّـرة األُو ٰىل يف الدائــرة الكنســية التقليديــة ،حيــث كان ُيط َلــق عـ ٰ
ـول أكثــر مــن مســؤولية أو منصــب واحــد يف الكنيســة تســمية الـــ
الشــخص الــذي يتـ ّ ٰ

()2
التوســع يف اســتعامل هــذا املصطلــح يف خمتلــف احلقــول
تــم
ّ
ثــم َّ
(بلوراليســت) ّ .

االجتامعيــة ،والسياســية ،والثقافيــة ،واألخالقيــة ،واملعرفيــة ،والدينيــة .مــن هنــا،

يمكــن تقســيم البلوراليــزم أو التعدّ ديــة إ ٰىل خمتلــف الدوائــر واحلقــول واملجــاالت(.)3

َّ
متنوعــة ،باإلضافــة إ ٰىل
إن نظريــة التعدّ ديــة الدينيــة( )4التــي
حتظــى بتفســرات ِّ
ٰ
ـرى صــدق
وتنوعهــا  -ســوا ًء أكانــت ســاوية أو بشـــرية  -تـ ٰ
القبــول بتك ّثــر األديــان ّ
بأنــا مطابقــة للواقــع ،وتوجــب الســعادة والفــاح يف
كا َّفــة األديــان بأمجعهــا ،وتقــول َّ

ـى هــذا األســاس ،فـ َّ
ـإن التعدّ ديــة يف امتــاك الصــدق والفــاح ُت َعدُّ
عــامل اآلخــرة .وعـ ٰ

مــن العنــارص األساســية للتعدّ ديــة الدينيــةَّ .
إن مجيــع األديــان املوجــودة حاليـ ًا تُع َتــر
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مــن وجهــة نظــر التعدّ ديــة الدينيــة صادقــة وحم َّقــةَّ ،
وأن تعاليمهــا مطابقــة للواقــع،

َّ
ـى الســعادة يف عــامل اآلخــرة.
وأن أتبــاع مجيــع هــذه األديــان ســيحصلون عـ ٰ

إن التعدّ ديــة الدينيــة تعنــي َّ
َّ
ـرة،
أن األديــان الكـ ٰ
ـرى يف العــامل تُشـكِّل األفهــام املتغـ ِّ

املتنوعــة عــن احلقيقــة الالهوتيــة .يمكــن النظــر إ ٰىل هــذه
ـدركات ،وردود األفعــال ِّ
واملـ َ

النظريــة مــن خــال مقابلتهــا بالنظريتــن املنافســتني هلــا ،أعنــي :نظريــة املذهــب
االنحصــاري( ،)5ونظريــة املذهــب الشــمويل( .)7()6وهنــاك مــن اختــار طريق ـ ًا وســط ًا

بــن االنحصاريــة والشــمولية ،وذهــب إ ٰىل احتــال إمكانيــة التخـ ّ
ـي عــن املدَّ عيــات
َّ
َّــى إذا اختلفــت يف
االنحصاريــة ،والقــول
بــأن األديــان ِّ
املتنوعــة واملختلفــة ،حت ٰ

املتنوعــة بشــأن احلقيقــة اإلهل َّيــةَّ ،إل َّأنــا بأمجعهــا تــؤ ّدي إ ٰىل
إجاباهتــا وردود أفعاهلــا ِّ
الســعادة واخلــاص ،أو ضــان كــال النفــس ألتباعهــا .وهــذا مــا اختــاره الفيلســوف

(جــون هيــك) ،وأطلــق عليــه مصطلــح التعدّ ديــة الدينيــة(.)9()8

للتعددية الدينية:
اجلذور التاريخية
ّ

يــرى َّ
أن (يانــس مســكينوس) األُســقف األعظــم يف الكنيســة
هنــاك مــن
ٰ

األُرثودوكســية ،هــو َّأول مــن حتــدَّ ث عــن التعدّ ديــة الدينيــة ،ودعــا إ ٰىل مســألة احلــوار

ـرى َّ
أن (يوحنّــا الدمشــقي)  -الــذي كتب رســالة
بــن خمتلــف األديــان .وهنــاك مــن يـ ٰ

يف هــذا املوضــوع  -هــو َّأول مــن أثــار هــذا البحــث(.)10

ـى النحــو التــايل :لقــد
يمكــن بيــان تبلــور التعدّ ديــة الدينيــة بصيغتهــا الراهنــة عـ ٰ

أحدثــت حركــة اإلصــاح الدينــي بزعامــة (مارتــن لوثــر) و(جــون كالفــن) موجــة
مــن إعــادة النظــر يف موقــع الكنيســةُ ،أطلــق عليهــا عنــوان (اإلصــاح الدينــي)(،)11

لينتهــي األمــر بظهــور (شــايرماخر)( ،)12وتدويــن الالهــوت الليــرايل .حيــث عمــد
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هــذا املنهــج الفكــري إ ٰىل تقديــم تفســر جديــد جلوهــر املســيحية .ويف القــرن التاســع
ـم طــرح الليرباليــة الكالميــة( )13مــن ِق َبــل (شــايرماخر) ،بوصفهــا
عشـــر للميــاد ،تـ َّ
حــدّ ًا وســط ًا بــن النزعــة التقليديــة والنزعــة التجديديــة ،حتــت عنــوان (اإلهليــات

املعتدلــة)( .)14وقــد عمــد (شــايرماخر)  -ضمــن قبولــه بفكــرة (علميــة التكامــل)

بــدالً مــن (الالهــوت الطبيعــي والوحيــاين)  -إ ٰىل اعتنــاق التجربــة الدينيــة والعرفانية.
ـى  Qشــأن ًا
كان (شــايرماخر) يذهــب إ ٰىل االعتقــاد بوجــوب عــدم إعطــاء عيسـ ٰ

مــع شــأنه ومنزلتــه( .)15يصــل منطلــق التعدّ ديــة الدينيــة إ ٰىل (شــايرماخر) والالهوت
الليــرايل.

حسن بناهي آزاد

ومنزل ـ ًة أكــر ممَّــا توحــي بــه أعاملــه ،أو أن ننســب لــه ســلوك ًا وتصــ ّـرف ًا ال يتناســب

ـى النزعــة االنحصارية
لقــد كانــت التعدّ ديــة الدينيــة يف العــامل املســيحي ر َّدة فعل عـ ٰ
ـرى مطروحــة يف بــاب
يف الصــدق والنجــاة يف الــكالم املســيحي .وهنــاك نظريــات ُأخـ ٰ
منشــأ التعدّ دية الدينيــة(.)16

وقــد عمــد (جــون هيــك)( )17إ ٰىل طــرح التعدّ ديــة الدينيــة يف قبــال نظريــة املذهــب

عــى التعدّ ديــة
االنحصــاري ،ونظريــة املذهــب الشــمويل .وعليــه ،ال بــدَّ
ّ
للتعــرف ٰ
ـى هاتــن النظريتــن:
الدينيــة مــن التعـ ّـرف عـ ٰ

النظرية الأوىل :نظرية املذهب االنح�صاري:
َّ
بــأن الســعادة واخلــاص
يذهــب أتبــاع املذهــب االنحصــاري إ ٰىل االعتقــاد

أي يشء آخــر يكــون هــو اهلــدف النهائــي مــن الديــن ،إ َّنــا ينحصـــر
والكــال ،أو ّ
وجــوده يف ديــن واحــد بعينــهَّ ،
وإن هــذا الديــن هــو الــذي يضــع أمامنــا الطريــق
وإن أتبــاع األديــان األُ
الوحيــد للســعادة واخلــاصَّ ،
تأصلــوا يف
خــرى  -مهــا ّ
ٰ

تد ّينهــم  -لــن يتمكَّنــوا مــن بلــوغ الســعادة والفــاح مــن طريــق دينهــم أبــد ًا(.)18

ـى
وقــد ذهــب االنحصاريــون يف الديــن املســيحي  -بســبب ّ
تطرفهــم ومجودهــم عـ ٰ
ظواهــر نصــوص الكتــاب املقــدَّ س  -إ ٰىل القــول بـ َّ
ـى
ـأن أنبيــاء األديــان الســابقة عـ ٰ
ـى - Lليســا مــن أهــل اجلنَّــة،
ـي موسـ ٰ
ـي إبراهيــم والنبـ ّ
املســيحية  -مــن أمثــال :النبـ ّ

ـى
ـي عيسـ ٰ
فإنــم ينتظــرون النبـ َّ
ـى  .Qولذلــك َّ
ـي عيسـ ٰ
ـى يــد النبـ ِّ
لعــدم تعميدمهــا عـ ٰ
ـى الســعادة هنــاك.
 Qكــي ُي ِّ
عمدمهــا ،ليتمكّنــا مــن الدخــول إ ٰىل اجلنَّــة ،واحلصــول عـ ٰ
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ـص إ ٰىل فقــرة مــن اإلنجيــل ،وهــي
ـى النـ ِّ
وقــد اســتند هــذا التطـ ّـرف يف اجلمــود عـ ٰ

ـق واحليــاة ،ال
الفقــرة التــي يقــول فيهــا الس ـ ِّيد املســيح ( :Qأنــا هــو الطريــق واحلـ ّ

جيــيء أحــد إ ٰىل األب َّإل يب.)19()...

ـم حتريكــه يف هــذه الرؤيــة ،هــو القــول بمعذوريــة أتبــاع األديــان
ـى مــا تـ َّ
وأقـ ٰ

بأنــا الديــن احلقيقــي الوحيــد .ومن هــذا املنطلق،
األُخـ ٰ
ـرى ،بعــد توصيــف املســيحية َّ

عمــد البابــا يف عــام ( )1854للميــاد ،إ ٰىل اإلعالن عــن َّ
أن الكنيســة الكاثوليكيــة ُت ِّثل
ســفينة النجــاة الوحيــدةَّ ،إل َّ
أن تلــك املجموعــة مــن املتد ِّينــن املســيحيني ،الذيــن ال
يعرفــون الديــن احلقيقــي( ،وهــم املســيحيون املجهولــون أو املغمــورون) ،ال ُيع َتــرون

عنــد اهلل مــن املذنبــن(.)20

َّ
إن هــذا االعتقــاد القائــل بنجــاة املســيحيني املجهولــن ،يــؤ ّدي إ ٰىل (تعدّ ديــة

النجــاة)(.)21

النظرية الثانية :نظرية املذهب ال�شمويل:

ِّ
إن النظريــة الشــمولية ُت ِّثــل احلــدّ الفاصــل بــن ِّ
َّ
واالتــاه
االتــاه االنحصــاري،

التك ّثــري .حيــث يذهــب كارل رانــر (1980 - 1904م)  -بوصفــه مم ِّثــ ً
ا هلــذه
النظريــة  -إ ٰىل االعتقــاد بـ َّ
ـأن النــاس إ َّنــا يتمكَّنــون مــن الســعادة ،بســبب وقــوع حادثة

ـؤدي إ ٰىل ســعادهتمَّ .
ـى  Qبوصفــه كلمــة
خاصــة تـ ّ
َّ
ـى عيسـ ٰ
إن املســيحية مل ت ِّ
ُعرفنــا عـ ٰ
اهلل الفـ َّ
ـى  Qبــن النــاس
ـذة ،بــل أعــدَّ ت األرضيــة االجتامعيــة الالزمــة حلضــور عيسـ ٰ
أيضـ ًاَّ .
ـى  Qلتحقيــق هــذه
إن اهلل تعــا ٰىل يريــد النجــاة جلميــع النــاس .لقــد دفــع عيسـ ٰ
الســعادة والنجــاة ك ّفــارةً ،وقــد بســط اهلل تعــا ٰىل بــركات هــذه التضحيــة مــن ِق َبــل
ـى ُأولئــك الذيــن مل يســمعوا شــيئ ًا عــن السـ ِّيد
ـى  ،Qلتشــمل مجيــع النــاس ،ح َّتـ ٰ
عيسـ ٰ
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ـى  ،Qوموتــه وســلطانه أبــد ًا .ونتيجـ ًة لذلــك ،و َّفــر اهلل تعــا ٰىل إمكانيــة
املســيح عيسـ ٰ
ـى ُأولئــك الذيــن مل يعيشــوا ضمــن نطــاق
التصالــح والتســامل بــن مجيــع النــاس ،ح َّتـ ٰ
املســيحية التارخييــة أيض ـ ًا(.)22

إن أتبــاع النظريــة الشــمولية مــن جهـ ٍ
َّ
ـة  -شــأهنم شــأن أتبــاع النظريــة االنحصاريــة
طريق واحـ ٍ
ٍ
ـد للســعادة والنجــاةَّ ،
وأن هذا الطريــق ال يمكن
 -يعتقــدون بوجــود جمـ َّـرد

لـ ِّ
ـى إذا كان جاهـ ً
ا باألُصــول العقائديــة
ـكل شــخص أن يبلــغ الســعادة والنجــاة ،ح َّتـ ٰ

()23
ـىَّ :
أن اإليــان املســيحي يــؤ ّدي إ ٰىل نجــاة وســعادة مجيــع
لذلــك الديــن احلـ ِّ
ـق  .بمعنـ ٰ
ـى ُأولئــك الذيــن مل يســمعوا باســم السـ ِّيد املســيح .)24(Q
النــاس ،ح َّتـ ٰ

حسن بناهي آزاد

التعـ ّـرف عليــه َّإل يف ديــن واحــد حمــدَّ د ،ويمكــن للجميــع أن يلج هــذا الطريــق .ومن
ـرى ،يعتقــدون بـ َّ
ـى عــدَّ ة أنحــاء ،ويمكــن
جهــة ُأخـ ٰ
ـى عـ ٰ
ـأن لطــف اهلل وعنايتــه تتجـ ّ ٰ

التعددية:
ّ

عمــد (جــون هيــك) مــن أجــل ِّ
حــل املشــكلة املاثلــة يف النظريــة االنحصاريــة

والنظريــة الشــمولية ،مــن خــال طــرح نظريــة التعدّ ديــة( ،)25حيــث قــال يف معــرض

بيــان نظريتــه:

(إن التعدّ ديــة عبــارة عــن قبــول الرؤيــة القائلــة َّ
َّ
حتــول وتبديــل الوجــود
بــأن ّ

اإلنســاين مــن حالــة األنانيــة وحموريــة الــذات إ ٰىل حموريــة اهلل (احلقيقــة) ،حيــدث
ـرى:
ـرى يف العــامل .وبعبــارة ُأخـ ٰ
متنوعــة يف صلــب مجيــع تقاليــد األديــان الكـ ٰ
بطــرق ِّ

ليــس هنــاك طريــق أو منهــج واحــد للســعادة والنجــاة ،وإ َّنــا هنــاك طــرق متعــدِّ دة
ومتك ِّثــرة يف هــذا املجــال)(.)26

وبعد دراسته للنظرية االنحصارية والنظرية الشمولية يف املسيحية ،قال:

(أرى َّ
ـتوى الشخصـــي
ـى املسـ ٰ
ٰ
أن هنــاك طريقـ ًا يمكــن للمســيحيني  -إذا أرادوا عـ ٰ

 أن يســلكوه يف إطــار اإليــان بالتعدّ ديــة الدينيــة .وإذا أردنــا بيــان هــذا النــوع مــنالتعدّ ديــة بلغــة فلســفية وجــب القــولَّ :
إن أنــواع اإليــان واالعتقــاد املنبثــق مــن

املــدركات
عــى
ُصلــب األقســام الرئيســة ألســاليب اإلنســان الثقافيــة ،املشــتمل
َ
ٰ

عــى ردود أفعــال متفاوتــة جتــاه
أو
التصــورات ِّ
ّ
املتنوعــة واملتناظــرة معهــا ،حتتــوي ٰ
حــل ّ
فــإن طريــق ّ
احلقيقــة املطلقــة أو الوجــود الغائــي .وكذلــكَّ ،
كل واحــد مــن
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ـول النــاس مــن حالــة األنانيــة والتمحــور
هــذه التقاليــد الدينيــة يكمــن يف تبديــل وحتـ ّ
حــول الــذات إ ٰىل التمحــور حــول اهلل تعــا ٰىل بشــكل واضــحَّ .
ـول يف
وإن هــذا التحـ ّ

حــدود ســعة رؤيــة البشـــر تبــدو متشــاهبة إ ٰىل حــدٍّ كبــر .مــن هنــا يمكــن اعتبــار
ـرى بوصفهــا جمموعــة مــن الفضــاءات البديلــة لبعضهــاَّ ،
وأن هنــاك يف
األديــان الكـ ٰ

ُصلــب هــذه الفضــاءات طرقـ ًا يمكــن ألفــراد وآحــاد النــاس بلــوغ النجــاة والســعادة
واحلريــة الروحيــة والتنويــر ،أو التكامــل املعنــوي مــن خالهلــا)(.)27
ّ

التعددية الدينية:
بع�ض الأد َّلة على
ّ

لقــد ذكــر (جــون هيــك) وأتبــاع النظريــة التعدّ ديــة أد َّلــة إلثبــات نظريتهــم ،ومــن

بني تلــك األد َّلــة(:)28

أ  -التفكيك والفصل بني الوجود والظهور:

ذهــب (جــون هيــك) متأ ِّثــر ًا بنظريــة (كانــت)  -يف الفصــل والتفكيــك بــن

وجــود الشـــيء يف حــدِّ ذاتــه (نومــن)( ،)29وبــن الشـــيء بحســب الظاهــر وكــا يبدو

لنــا (فينومينــون)( - )30إ ٰىل القــول بوجــود واقعيــة يف ذات األمــر ،وأ َّنــه ال توجــد لدينــا
 بحكــم الضـــرورة  -معرفــة وإدراك كامــل هلــاَّ ،تصورنــا قــارص عــن بلوغهــا،
وأن ّ
َب ْيــدَ َّ
ـرى بأيدينــا.
أن الناحيــة الظاهــرة مــن الواقعيــة تعــدُّ واقعيــة ُأخـ ٰ
إن هــذه الواقعيــة عندنــا ال تطابــق الواقعيــة يف حــدِّ ذاهتــاَّ ،
َّ
وإن هــذا التفــاوت -

ـى
ســواء عنــد اإلدراك واملعرفــة أو عنــد التقريــر والتفســر  -ســوف يظهــر ويــرز عـ ٰ
متنوعــةَّ .
إن األديــان إنَّــا تك َّثــرت وتعــدَّ دت نتيجــ ًة ملواجهــة النــاس مــع
أشــكال ِّ
األمــر القــديس ،وص ِّبــه يف ظــرف العصــور والثقافــات املختلفــة عنــد إدراك وتقريــر

جتارهبــم.

(يبــدو َّ
أن مجيــع هــذه املفاهيــم (تفاســر األديــان املختلفــة حلقيقــة واحــدة)
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واالختالفــات تشــبه بعضهــا إ ٰىل حــدٍّ مــا ،وإن مل تكــن عــن بعضهــا يف الوقــت نفســه.

فلــو أنَّنــا افرتضنــا َّ
أن احلقيقــة املطلقــة واحــدة ،وكان إدراكنــا وفهمنــا هلــذه احلقيقــة

ـرى تقــولَّ :
ومتنوع ـ ًا ،فـ َّ
إن
متعــدِّ د ًا
ـإن هــذا ســوف ُيو ِّفــر لنــا أرضيــة لفرضيــة ُأخـ ٰ
ِّ

أيضــ ًا(.)31

ـى هــذا األســاس ،فـ َّ
ـإن الديــن مــن وجهــة نظــر (جــون هيــك) نتيجــة نــوع
وعـ ٰ

حسن بناهي آزاد

ُعــر عــن إدراكاتنــا وأفهامنــا املختلفــة حلقيقــة واحــدة
خمتلــف التجــارب الدينيــة ت ِّ
يتــم إدراكهــا مــن ِق َبــل األذهــان البشـــرية  -املتأ ِّثــرة باألزمنــة
مطلقــة ومتعاليــةُّ ،
ـى شــكل صــور خمتلفــة ،ويف املقابــل تُؤ ِّثــر فيهــا
املختلفــة والثقافــات ِّ
املتنوعــة  -عـ ٰ

مــن االنعكاســات اإلنســانية التــي حتصــل إثــر الســعي الواعــي للنــاس مــن أجــل
إدراك األمــر الغائــي(( )32املتم ِّثــل بــاهلل تعــا ٰىل).

يســتعني (جــون هيــك) لبيــان نظريتــه بحكايــة العميــان الثالثــة والفيــل(،)33

ويقــول :نحــن ال نســتطيع القــولَّ :
أي واحــد مــن الزاويــا املتعــدِّ دة (للتفاســر
إن َّ
ألي زاويــة وتفســر هنائــي يمكــن لنــا
املختلفــة للفيــل) هــو الصحيــح ،إذ ال وجــود ِّ

مــن خاللــه مالحظــة ذلــك املشــهد مــن زاويــة مجيــع العميــان وذلــك الفيــل .ويف

احلقيقــة ،فإنَّنــا بأمجعنــا عميــان مرهتنــون ملفاهيمنــا الشــخصية والثقافيــة .هنــاك مــن
ـأن اإلنســان  -مــن خــال خلــع أوصافــه عــى اهلل تعــاىل  ،-يبـ ِ
يعتقــد بـ َّ
ـدع املفاهيــم
ٰ ُ
ٰ
الدينيــة .ويذهــب جــون هيــك إ ٰىل القــول بـ َّ
ـأن هــذا الــكالم صحيــح إ ٰىل حــدٍّ مــا(.)34
مستوى التجربة الدينية:
إىل
ٰ
ب  -تنزيل الدين ٰ
َّ
أهــم األُســس التــي تقــوم عليهــا التعدّ ديــة الدينيــة ،هــي نظريــة
إن مــن بــن
ّ

التجربــة الدينيــة ،التــي تُسـتَعمل يف الكثــر مــن املــوارد .وقــد ذهــب (شــايرماخر)
إ ٰىل اعتبــار التجربــة الدينيــة نوع ـ ًا مــن الشــعور الباطنــي ،وهــو نــوع مــن الشــعور

ـى ُبعــد ًا معرفيـ ًا للتجربــة الدينيــة ،معتــر ًا
بالتبع َّيــة املطلقــة .أ َّمــا (ألســتون) فقــد أعطـ ٰ
احلســـي ،الــذي ُيشـكِّل أساسـ ًا ودعامـ ًة للمعرفــة الدينيــة.
إ ّياهــا نوعـ ًا مــن اإلدراك ّ

وطبق ـ ًا لروايــة وتقريــر آخــر ،تُع َتــر التجربــة الدينيــة الوجــه الــذي ُيم ِّيــز املتد ِّينــن

ـص عــدد ًا حمــدَّ د ًا مــن األفــراد ،فـ َّ
مــن غريهــم .وبااللتفــات إ ٰىل َّ
ـإن
أن الوحــي إ َّنــا خيـ ُّ
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بأنــا نــوع مــن املعرفــة احلضوريــة والشــهودية للحقيقــة
توصيــف التجربــة الدينيــة َّ
ـرى هلــذا املصطلــح(.)35
املتعاليــةُ ،يع َتــر مــن بــن االســتعامالت األُخـ ٰ
َّ
األول
إن الــذي يمكنــه أن يكــون قاعــد ًة لنظريــة التعدّ ديــة الدينية ،هــو االســتعامل َّ

للتجربــة الدينيــة .وقــد اســتند (جــون هيــك) يف بيــان أد َّلتــه إ ٰىل هــذا التفســر للتجربة
الدينية.

َّ
إن االهتــام بالتجربــة الدينيــة  -بوصفهــا قاعــد ًة لتوجيــه وتربيــر العقائــد الدينيــة

ُ -يم ِّثــل عنصـــر ظهــور اإلهليــات املعتدلــة بزعامــة (شــايرماخر)( .)36وقــد عمــد

(جــون هيــك) يف مجيــع أعاملــه إ ٰىل االســتفادة مــن هــذه النظريــة لتثبيــت نظريــة
التعدّ ديــة الدينيــة.

َّ
ـى مواجهــة صاحــب التجربــة ألمــر قــديس  -تتعـ َّـرض
إن التجربــة الدينيــة  -بمعنـ ٰ
للتنــوع أثنــاء التقريــر والتفســر بســبب ّ
متنوعــة مــن قبيــل:
دائــ ًا
تدخــل ُأمــور ّ
ّ
االفرتاضــات ،واملتبنّيــات املســبقة ،والبيئــة الثقافيــة واملعرفيــة.

َّ
ـوع األديــان ُيم ِّثــل انعكاسـ ًا للتجــارب الدينيــة املتح ّققــة واملتع ّينــة ،وال يشء
إن تنـ ّ

ـق املطلــق وال الباطــل املطلــق ،بــل ُّ
كل واحــد منهــا ُيم ِّثــل حقائــق
منهــا ُيم ِّثــل احلـ َّ

قابلــة للتكامــل ،ولكنَّهــا مشــوبة بالتفاســر التارخييــة(.)37

يقــول (جــون هيــك)( :يمكــن لنــا أن نُقيــم هــذه الفرضيــة القائلــة بـ َّ
ـأن الواقعيــة

ـى أســاس أحــد مفهومــن رئيســن مــن املفاهيــم الدينيــة
يف نفســها تتـ ُّ
ـم جتربتهــا عـ ٰ

التــي خيوضهــا األفــراد ،وأحــد هذيــن املفهومــن هــو :مفهــوم اإللــه ،أو مفهــوم

الواقعيــة املطلقــة ،وجتربــة ذلــك بوصفــه وجــود ًا متشـ ِّ
ـى
ـخص ًا يكــون هــو الغالــب عـ ٰ
الصــور التوحيديــة للديــن .أ َّمــا ثــاين هذيــن املفهومــن ،فهــو :املفهــوم املطلــق ،أو
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الواقعيــة املطلقــة ،وجتربتهــا بوصفهــا ذاتـ ًا غــر متشـ ِّ
ـى أنــواع الصــور
ـخصة تغلــب عـ ٰ
غــر التوحيديــة مــن الديــنَّ ،...
إن هــذه الصــور املرتبطــة بــاهلل تعــا ٰىل ،قــد ُو ِجــدَ ت
وعــى هــذا األســاسَّ ،
فــإن (هيــوه)
يف ُصلــب التقاليــد والســنن الدينيــة املختلفــة.
ٰ

والكتــاب املقــدَّ س للعربيــن قــد تبلــور ضمــن االرتبــاط املتبــادل واملتقابــل بــن

اليهــود ،فهــو ُيم ِّثــل جــزء ًا مــن تارخيهــم ،وهــم ُيم ِّثلــون جــزء ًا منــه ،...ومــن ناحيــة
ـرى ُيم ِّثــل (كريشــنا) شــخصية الهوتيــة خمتلفــة متام ـ ًا ،حيــث توجــد فيــا يتع َّلــق
ُأخـ ٰ
بااللتفــات إ ٰىل هــذه الفرضيــة اجلوهريــة ،يمكــن القــولَّ :
إن (هيــوه) و(كريشــا)،

ـى املســيح) ذوات متشـ ِّ
ـم
ـخصة خمتلفــة تتـ ُّ
وكذلــك (شــيوا) و(اهلل) و(األب) و(عيسـ ٰ
عــى أســاس تلــك الواقعيــة اإلهليــة املاثلــة يف
جتربتهــا وتغــدو موضوعــ ًا للتفكــر
ٰ

حسن بناهي آزاد

بمجتمــع دينــي متفــاوت...

ُصلــب الت ّيــارات املختلفــة يف احليــاة الدينيــة.

مــن هنــا فـ َّ
ـإن هــذه الــذوات املختلفــة هــي إ ٰىل حــدٍّ مــا جت ّليــات للواقعيــة اإلهل َّيــة

يف الوعــي والوجــدان البــري ،كــا َّأنــا إ ٰىل حــدٍّ مــا ُت ِّثــل انعكاســات للوعــي الــذايت
اخلاصــة)(.)38
والذهــن البشـــري ،كــا تأمــر بذلــك الثقافــات التارخييــة
َّ

وقــال أيض ـ ًاَّ :
(إن األديــان املختلفــة عبــارة عــن ت ّيــارات متفاوتــة مــن التجــارب

الدينيــة ،والتــي بــدأ ُّ
كل واحــد منهــا يف مقطــع تارخيــي خمتلــف مــن تاريــخ اإلنســانية،

حيــث َو َجــد ُّ
كل واحــد منهــا وعيــه العقــي الــذايت يف ُصلــب بيئــة ثقافيــة خمتلفــة)(.)39
ج  -الفصل بني جواهر الدين وأصدافه:

َّ
ُعطــى جلوهــر الديــن ولبابــه ،أ َّمــا التعاليــم  -وال
إن األصالــة يف هــذه الرؤيــة ت
ٰ

س ـ ّيام التقاليــد واملناســك الظاهريــة للديــن  -فتُم ِّثــل الصــدف والقشـــرة اخلارجيــة
منــهَّ .
وإن جوهــر الديــن و ُل َّبــه يشء واحــدَّ ،إل أ َّنــه ُيــاط  -بــا يتناســب والثقافــة

خاصــة ،وبذلــك تنشــأ ظاهــرة تعــدّ د األديــان أيضـ ًا.
بصدَ فــة َّ
التــي حتتضــن الديــن َ -

َّ
ـق وتــؤ ّدي إ ٰىل النجــاة(.)40
ـى هــذا اجلوهــر ،حـ ٌّ
وإن مجيــع األديــان املشــتملة عـ ٰ

َّ
إن التعاليــم  -طبقـ ًا لرؤيــة (جــون هيــك)  -ال ُت ِّثــل جوهــر الديــن ،وإ َّنــا جوهــر

الديــن يتم َّثــل يف تغيــر اإلنســان.

مــن هنــا ،فإ َّنــه ُيـ ِّ
ـى التعاليــم الدينيــة ،التــي هــي مــن
ـذر مــن التأكيــد املفــرط عـ ٰ

265

الكالم والعرفان التعدّدية الدينية وعصر الظهور

ـى  ،)41()Qوال بــدَّ مــن اعتبارهــا  -مثــل النظريــات العلميــة -
(جتســد عيسـ ٰ
قبيــل ّ
قابلــة للصــدق والكــذب.

َّ
إن العقائــد الدينيــة جهــود تتك َّفــل باإلجابــة عــن أســئلة النــاس حــول حيــاة

اإلنســان وجتربــة األمــر اإلهلــيَّ .
وإن هــذه العقائــد والتعاليــم إ َّنــا تكــون صادقــة
وعــى هــذا
مــا دامــت تســتطيع تغيــر آرائنــا ونامذجنــا يف مواصلــة احليــاة.
ٰ

املتنوعــة  -واملتناقضــة بحســب الظاهــر -
األســاس ،لــو اعتربنــا تعاليــم األديــان ِّ
ـرة عــن جتربــة احليــاة ،فـ َّ
ـإن هــذه التعاليــم لــن تبــدو منســجمة ومتناغمــة يف
معـ ِّ

الغالــب(.)42

َّ
إن للتعدّ ديــة الدينيــة أنحــا ًء ووجوهــ ًا متعــدِّ دة ،أشــار هلــا بعــض ال ُكتّــاب

املعارصيــن ،ومــن بينهــا :التعدّ ديــة املعياريــة( ،)43والتعدّ ديــة التحقيقيــة( ،)44والتعدّ دية
التكليفيــة أو الفقهيــة( .)45ونحــن يف هــذه الدراســة نتنــاول البحــث يف تعدّ ديــة احلقيقة

وتعدّ ديــة النجــاة(.)47()46

وحيــث َّ
ـعى إ ٰىل بحــث العالقــة بــن التعدّ ديــة الدينيــة والفكــر
إن هــذه املقالــة تسـ ٰ

املهــدوي ،وارتبــاط هــذه النظريــة بعصـــر الظهــور ،وليســت بصــدد املواجهــة مــع
التعدّ ديــة الدينيــة ونقدهــا بشــكل مسـ ّ
ـى نحــو اإلمجــال ببيــان عــدم
ـتقل ،فســنكتفي عـ ٰ
انســجام هــذه النظريــة مــع املبــاين الكالميــة لإلســام.

التعددية الدينية مع الأ�س�س الكالمية يف الإ�سالم:
عدم ان�سجام
ّ
قبــل اخلــوض يف بحــث عــدم االنســجام بــن التعدّ ديــة الدينيــة وقواعــد الــكالم يف
ـى النحــو التــايل:
اإلســام ،ال بــدَّ مــن التذكــر ببعــض األُمــور ،عـ ٰ
ـى أســاس التوحيــدَّ ،
األولَّ :
وإن مجيــع األنبيــاء  -طبقـ ًا
األمــر َّ
إن اإلســام يقــوم عـ ٰ
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ـص القــرآين  -هــم مــن البشـــرَّ ،
وإن اهلل تعــا ٰىل جمـ َّـرد ومنـ َّـزه عن املــا َّدة والتجســيد.
للنـ ِّ

بتجســم اهلل تعــاىل
وبذلــك ،ال ينســجم اإلســام مــع عقيــدة املســيحيني يف القــول
ّ
بتجســد (هيــوه) ومصارعتــه ليعقــوب .Q
ـى  ،واعتقــاد اليهــود
يف ناســوت عيسـ ٰ
ّ
()48

حــقَّ ،
وأ َّمــا طبقــ ًا للتعدّ ديــة الدينيــة ،فيمكــن القــول َّ
وإن كال
بــأن اجلميــع
عــى ٍّ
ٰ
ـوى القــول باجتــاع النقيضــن.
الدينــن صــادق .وهــذا ليــس سـ ٰ
ـرى :طبقـ ًا لرؤيــة (جــون هيــك) القائلــةَّ :
ـول وتبديــل الوجــود
(إن حتـ ّ
وبعبــارة ُأخـ ٰ
َّ
و(إن الســنن
ـرى يف العــامل)،
خمتلفــة يف مجيــع الســنن واألعــراف الدينيــة لألديــان الكـ ٰ

أي
الدينيــة فضــاءات بديلــة يمكــن جلميــع النــاس أن يصلــوا إ ٰىل الكــال بواســطة ِّ
واحــد منهــا) جيــب القبــول بـ َّ
ـأن مــا تقولــه املســيحية بشــأن تأليــه املســيح ،ومــا يقولــه

حسن بناهي آزاد

اإلنســاين مــن األنانيــة وحموريــة الــذات إ ٰىل حموريــة اهلل (احلقيقــة) ،قائــم بطــرق

ـق وصـ ٌ
ـادق.
اإلســام بشــأن إنســانية املســيح ،حـ ٌّ

َّ
إن هــذا االعتقــاد ال يمكــن القبــول بــه بحــال مــن األحــوال ،لعــدم تطابقــه مــع

األصــل البدهيــي القائــل بـــ (امتنــاع اجتــاع النقيضــن)(.)49

األمــر الثــاين :فيــا يتع َّلــق بالســؤال املعــريف للتعدّ ديــة الدينيــة القائــل( :هــل مجيــع

ـق؟) ،يمكــن القــول:
ـى حـ ٍّ
األديــان واملذاهــب عـ ٰ

رغــم َّ
ـى قــدر
أن األديــان الســاوية ال ختلــو مــن بعــض احلـ ِّ
ـقَّ ،إل َّأنــا ليســت عـ ٰ

ـى مجيــع األديــان يف هــذا الشــأن .فاألديــان
املســاواة بأمجعهــا .فاإلســام متقــدِّ م عـ ٰ

األســمى واألكمــل.
احلــق بمقــدار مــا تشــرك فيــه مــع الديــن
عــى
ِّ
ٰ
إنَّــا تشــتمل ٰ

ـى حــدِّ تعبــر (حميــي الديــن بــن عــريب)(َّ :)50
إن ديــن اإلســام بمنزلــة الشــمس،
وعـ ٰ
ـى الرغــم مــن َّ
أن اجلميــع
وســائر األديــان األُخـ ٰ
ـرى بمنزلــة النجــوم والكواكــب ،فعـ ٰ
ي ِ
أن طلــوع الشــمس حيجــب النجــوم األُ
رســل ضــوء ًاَّ ،إل َّ
خــرى ،ومــع ذلــك يف
ٰ
ُ
وقــت غيــاب الشــمس ،يكفــي ضــوء النجــم ملــن يريــد أن هيتــدي الطريــقَّ .
إن الديــن
متمــم لألديــان الســابقةَّ .
وإن األديــان الســابقة كانــت ُت ِّهــد الطريــق
األكمــل هــو ِّ
للدخــول إ ٰىل الديــن اجلديــد ،مــن قبيــل الصفــوف يف املرحلــة االبتدائيــة ،إذ َّأنــا

فإنــا رغــم متتّعهــا بنصيــب مــن
ُت ِّهــد للدخــول يف الصفــوف يف املرحلــة
املتوســطةَّ ،
ِّ
ـاب كــي يصلــوا إ ٰىل املراحــل العليــاَّ ،إل َّ
احلقيقــة ،وإعدادهــا للطـ ّ
أن احلقيقــة التــي
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حيصــل عليهــا اإلنســان يف املرحلــة االبتدائيــة ال ُت َعــدُّ شــيئ ًا بالقيــاس إ ٰىل احلقائــق
واملعلومــات التــي حيصــل عليهــا يف مراحــل الدراســات العليــا.
خــرىَّ :
إن القــول بوجــود التعدّ ديــة الطوليــة ،هــو غــر اإلذعــان
وبعبــارة ُأ
ٰ

احلــق
عــى
بأنــا حتتــوي
ِّ
واالستســام أمــام وجــود التعدّ ديــة العرضيــة ،والقــول َّ
ٰ
ٍ
متســاو.
بشــكل
املطهري هبذا الشأن:
يقول الشهيد
مرتىض َّ
ٰ

عىل ِّ
(إن الديــن احلـ َّـق يف ِّ
َّ
كل شــخص
كل عصـــر ال يعــدو أن يكــون دينـ ًا واحــد ًا ،وجيب ٰ

وإن القــول بـ َّ
أن يتَّبــع ذلــك الديــن ال غــرَّ .
ـى درجة املســاواة
ـأن مجيــع األديــان الســاوية عـ ٰ

مــن حيــث االعتبــار ،ليــس بالقــول الصائــب .نعــم ،ال شـ َّ
ـك يف عــدم وجــود خــاف أو
أن هــذا ال يعنــي وجــود العديــد مــن األديــان يف ِّ
نــزاع بــن مجيــع أنبيــاء اهلل تعــا ٰىلَّ ...إل َّ
كل

وأن بإمــكان اإلنســان يف ِّ
زمــانَّ ،
أي دين يشــاء)(.)51
كل عصـــر أن خيتــار َّ

من هناَّ ،
فإن التعدّ دية الدينية ال تنسجم مع قواعد الكالم اإلسالمي.

والتعددية الدينية:
الفكر املهدوي
ّ

قبــل اخلــوض يف بحــث إمــكان أو عــدم إمــكان التعدّ ديــة الدينيــة يف عصـــر

الظهــور ،جيــب أن نبحــث يف عالقــة قواعــد وأد َّلــة التعدّ ديــة الدينيــة مــن خــال
عــى النحــو التــايل:
بعــض تعاليــم املهدويــة،
ٰ

ـي األكــرم  Nأ َّنــه ذكــر أوصــاف ورشائــط
َّأوالً :ورد يف روايــة طويلــة عــن النبـ ِّ

آخــر الزمــان واإلمــام املهــدي  Qلســلامن الفــاريس قائـ ً
ا لــه...« :إ َّنــك مدركهــم

وأمثالــك ومــن ّ
تولهــم بحقيقــة املعرفــة .)52(»...وعليــه فـ َّ
ـإن اإليــان  -طبقـ ًا هلــذه
الروايــة  -ليــس أمــر ًا عارضـ ًا أو غائبـ ًاَّ ،
ألن معيــار إدراك اإلمــام املهــدي  Qيكمــن
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ـرد ظهــور عابــر،
يف الطاعــة الواعيــة .ولــو كانــت الطاعــة أو مضمــون الديــن جمـ َّ
ـرى (ومــن بينهــا حضــور اإلمــام
ملــا أمكــن اعتبــاره معيــار ًا إلدراك احلقائــق األُخـ ٰ
املهــدي .)Q

كــا وصــف اإلمــام الصــادق  Qأســاس الديــن واإليــان بأ َّنــه أمــر حضــوري

وشــهودي ،حيــث قــال:

ـى بالصفــة ال
ـى فقــد جعــل مــع اهلل رشيــك ًا ،ومــن زعــم أ َّنــه يعبــد املعنـ ٰ
االســم واملعنـ ٰ
ـى غائــب ،ومــن زعــم أ َّنــه يعبــد الصفــة واملوصــوف فقــد
بــاإلدراك فقــد أحــال عـ ٰ
أبطــل التوحيــد َّ
ألن الصفــة غــر املوصــوف ،ومــن زعــم أ َّنــه يضيــف املوصــوف إ ٰىل
اهلل َحـ َّ َ ْ
fومــا قَـ َ
ـد ُروا َ
الصفــة فقــد ص َّغــر الكبــرَ ،
ـق قــدرِه ِ[ Yاألنعــام.)53(»]91 :

حسن بناهي آزاد

بتوهــم القلــوب فهــو مشـــرك ،...ومــن زعــم أ َّنــه يعبد
«مــن زعــم أ َّنــه يعــرف اهلل ّ

َّ
إن االعتقــاد بالفصــل بــن الوجــود والظهــور ُيــؤ ّدي بالتــايل إ ٰىل املعرفــة الغائبــة

يــرى َّ
أن الديــن
املســتندة إ ٰىل الوهــم أو اخليــال ،يف حــن َّأن اإلمــام الصــادق Q
ٰ

عــى أســاس املعرفــة واإلدراكُ .يضــاف إ ٰىل ذلــك َّ
أن
والعبــادة أمــر حــارض وقائــم ٰ

فصــل الوجــود عــن الظهــور نــوع مــن التشــكيك املن َّظــم ،وليــس دليـ ً
ا منطقيـ ًا(.)54
عــى القــول َّ
بــأن حلقيقــة اإليــان مراتــب ودرجــات
ومــن جهــة ُأ
ٰ
خــرى ،بنــا ًء ٰ
خمتلفــة ،يكــون اإليــان أمــر ًا وجوديـ ًا ،وليــس جمـ َّـرد وهــم أو خيــال ،ويف ذلــك يقــول

اهلل ســبحانه وتعــا ٰىل يف حمكــم كتابــه الكريــم:
َ
ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
ِين أُوتُوا الْ ِعلْ َم َد َ
ك ْم َو َّال َ
ر
 fيَ ْرفعِ اهلل الِين آمنوا مِنجات( Yاملجادلة.)11 :
ٍ
ْ ُ َ
ُ
fه ْم َد َر ٌ
جات عِنْ َد اهللِ َو ُ
اهلل بَ ِص ٌ
ري بِما َيع َملون( Yآل عمران.)163 :
ْ
ّ
ُ
َ
ََْ ُ ََ
شاء َوفَ ْو َق ك ذِي عِلم َعل ٌ
جات َم ْن ن ُ
ِيم( Yيوسف.)76 :
 fنرفع در ٍٍ
ِ
ـى هــذا األســاس ،فـ َّ
ـإن اإليــان واملعرفــة حقيقتــان متَّصلتــان ،وتؤ ِّثران بشــكل
وعـ ٰ
حاســم يف تعــايل البــر ،وال يمكــن القبــول أبــد ًا بـ َّ
ـأن الديــن جمـ َّـرد ظواهــر وإفــرازات
منبثقــة عــن الذهــن البرشي.

وثانيــ ًاَّ :
إن القائلــن بالتعدّ ديــة الدينيــة ،مــن خــال تنزيلهــم مرتبــة الديــن إ ٰىل
ـى مدَّ عاهــم ،يف حــن َّ
ـتوى التجــارب الفرديــة ،جعلــوه دليـ ً
ـى
مسـ ٰ
أن هــذا املدَّ عـ ٰ
ا عـ ٰ
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ألن حقيقــة اإلســام ثابتــةَّ ،إل َّ
قابــل للــر ِّد أيضـ ًاَّ ،
أن اإلنســان املحــدود يعجــز أحيانـ ًا

عــن إدراك ذلــك .ويف هــذا الشــأن روي عــن اإلمــام الباقــر  Qأ َّنــه قــال« :كأنَّنــي
ـم ال يــر ّده عليكــم َّإل رجــل منّــا
بدينكــم هــذا ال يــزال متخضخضـ ًا يفحــص بدمــه ثـ ّ

ـى َّ
أن املــرأة لتقضـــي يف بيتهــا بكتــاب
أهــل البيــت ،...وتؤتــون احلكمــة يف زمانــه ح َّتـ ٰ

وس ـنَّة رســول اهلل»(.)55
اهلل تعــا ٰىل ُ

وطبق ـ ًا لذلــك ،يكــون اإلســام حقيقــة ثابتــة ،ســوف تتجــاوز أحداث ـ ًا مريــرة،

ـى يــد اإلمــام املهــدي َّ .Qإل َّ
أن معرفــة
ليبلــغ مكانتــه الالئقــة بــه يف هنايــة املطــاف عـ ٰ
ألن فهــم ّ
عــى عقيــدة أنصــار التجربــة الدينيــة  -غــر ممكنــةَّ ،
كل
الديــن  -بنــا ًء
ٰ
شــخص يف ِّ
ـرى.
كل حلظــة خيتلــف عــن فهمــه يف اللحظــة األُخـ ٰ
َّ
إن االســتناد إ ٰىل الظاهــرة الذهنيــة (فينومينــون) ،وعــدم ربطهــا بالناحيــة الوجودية

تصوراتــه الذهنيــةَّ .
إن هــذه الرؤيــة مل
مــن الديــن (نومــن) ،يــرك الفــرد وحيــد ًا أمــام ّ
ِ
تصوراتــه الذهنيــة
صحــة وســقم (مطابقــة أو عــدم مطابقــة) ّ
تــأت بمعيــار لتشــخيص َّ
مــع حقيقــة الديــنَّ .
إن مذهــب إنــكار معيــار املعرفــة أو النســبية املعرفيــة( ،)56هــو
الــذي خيــدم التعدّ ديــة الدينيــة(.)57

لــو أصبــح الديــن املعــريف حمــدود ًا بتجربــة األشــخاص ،ألمكــن عــرض ّ
كل

ـي األكــرم  )Nبوصفهــا مــن صميــم الديــن
عقيــدة جديــدة (غــر مــا جــاء بــه النبـ ُّ
ـم تشــبيه اإلســام بالطائــر الذي
ـى إثــره تـ َّ
اإلســامي ،وهــذا هــو التحريــف الــذي عـ ٰ

يفحــص بدمــه ،أو خيالــف ويعــارض مجيــع تعاليــم اإلســام وموضــوع املهدويــة.

وثالثـ ًاَّ :
إن الفصــل بــن جوهــر الديــن وبــن صدفه  -الــذي كان مــن أد َّلــة القائلني

بالتعدّ ديــة الدينيــة  -غــر مقبــول مــن زاويــة التعاليــم اإلســام َّية .فقــد جــاء يف كتاب

(عيــون أخبــار الرضــا) للشــيخ الصــدوق َّ
أن املأمــون ســأل اإلمــام الرضــا  Qأن
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مفصـ ً
ا عــن
ُيبـ ِّـن لــه اإلســام املحــض واخلالــص يف كتــاب ،فأعطــاه اإلمــام جوابـ ًا َّ

ســؤال ،وممَّــا جــاء فيــه أ َّنــه قــال:

َّ
«إن حمــض اإلســام :شــهادة أن ال إلــه إال اهلل ،وحــده ال رشيــك لــه ،إهلــ ًا

حممــد ًا عبــده ورســوله ،وأمينــه وصف ّيــهَّ ،...
واحــد ًاَّ ،...
وأن مجيــع مــا جــاء بــه
وأن ّ
رســل اهلل وأنبيائــه وحججــه ،والتصديــق بكتابــه الصــادق العزيــزَّ ،...
وأن الدليــل

ـي بــن أيب طالــب أمــر
بعــده
َّ
ـى املؤمنــن والقائــم بأمــر املســلمني ...عـ ّ
واحلجــة عـ ٰ
عــي بــن
ثــم
املؤمنــن ،...وبعــده احلســن واحلســن ســ ِّيدا شــباب أهــل اجلنَّــةّ ،
ّ

حسن بناهي آزاد

ـى قبلــه مــن
حممــد بــن عبــد اهلل هــو احلـ ُّ
ـق املبــن ،والتصديــق بــه وبجميــع مــن مضــ ٰ
ّ

ـم جعفــر بــن
ـي باقــر علــم َّ
األولــن ،ثـ ّ
ـم ّ
احلســن زيــن العابديــن ،ثـ ّ
حممــد بــن عـ ّ
ـم عــي بن
ـى بــن جعفــر الكاظــم ،ثـ ّ
ـم موسـ ٰ
حممــد الصــادق وارث علــم الوص ّيــن ،ثـ ّ
ّ

ـم
ـي ،ثـ ّ
حممــد ،ثـ ّ
ـي بــن ّ
ـي ،ثـ ّ
ـم ّ
ـى الرضــا ،ثـ ّ
موسـ ٰ
ـم احلســن بــن عـ ّ
ـم عـ ّ
حممــد بــن عـ ّ
احلجــة القائــم املنتظــر ولــده (صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن) ،أشــهد هلــم بالوص َّيــة
َّ
عىل خلقــه ّ
واإلمامــةَّ ،
كل عصـــر وأوان،...
وأن األرض ال ختلــو مــن َّ
حجــة هلل تعــا ٰىل ٰ

ـرون عــن القــرآن ،والناطقــون عــن الرســول بالبيــان ،ومــن مــات ومل
وأنــم املعـ ِّ
َّ
يعرفهــم مــات ميتــة جاهليــة»(.)58

وهكــذا ،فـ َّ
ـإن اإلمــام الرضــا  Qقــد مجــع فــروع الديــن بقولــه« :مجيــع مــا جــاء
حممــد بــن عبــد اهلل» ،كــا هــو احلــال بالنســبة إ ٰىل ُأصــول الديــن ،ضمــن دائــرة
بــه ّ
أي واحــد مــن هــذه
ـأي تفكيــك وفصــل بــن ِّ
عنــارص اإلســام املحــض ،ومل يقــم بـ ِّ
ـك يف َّ
املضامــن .مــن هنــا ،ال شـ َّ
أن اإلمــام املهــدي  Qســوف ُيط ِّبق اإلســام اخلالص

ـى مــا هــو مضمــون احلديــث املــروي عــن اإلمــام الرضــا  ،)Qولــن
واملحــض (عـ ٰ
قســمها إ ٰىل جواهــر وأصــدافَّ ،
ألن مجيــع
ُيفـكِّك بــن التعاليــم الدينيــة اخلالصــة أو ُي ِّ

أركان اإلســام ُت ِّثــل حقيقــة واحــدة.

َّ
النبــي
عــى طبــق ســرة
عــى روايــة  -ســيعمل
إن اإلمــام املهــدي  - Qبنــا ًء
ِّ
ٰ
ٰ
عــى النحــو
األكــرم  Nوأمــر املؤمنــن  .Qوفيــا يــي ســنذكر ثــاث روايــات
ٰ

التــايل:
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حممــد بــن مســلم ،قــال :ســألت أبــا جعفــر  Qعــن القائــم  Qإذا قــام
 -عــن ّ

َّــى
ِّ
بــأي ســرة يســر يف النــاس؟ فقــال« :بســرة مــا ســار بــه رســول اهلل  Nحت ٰ
يظهــر اإلســام» .قلــت :ومــا كانــت ســرة رســول اهلل N؟ قــال« :أبطــل مــا كان
يف اجلاهليــة ،واســتقبل النــاس بالعــدل ،وكذلــك القائــم  Qإذا قــام ُيبطِــل مــا كان يف
اهلدنــة ممَّــا كان يف أيــدي النــاس ويســتقبل هبــم العــدل»(.)59

 عــن أيب عبــد اهلل  ،Qقــال« :إذا قــام القائــم دعــا النــاس إ ٰىل اإلســام جديــد ًا،ِ
ـمي القائــم مهدي ـ ًا أل َّنــه
وهداهــم إ ٰىل أمــر قــد ُدثـ َـر وضـ َّـل عنــه اجلمهــور ،وإ َّنــا ُسـ ّ
ـق»(.)60
ـمي القائــم لقيامــه باحلـ ِّ
وسـ ّ
هيــدي إ ٰىل أمــر مضلــول عنــهُ ،
 -عــن أيب بصــر ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل  :Qأخــرين عــن قــول أمــر

املؤمنــنَّ :Q.
ـى للغربــاء»؟ فقــال:
«إن اإلســام بــدأ غريبـ ًا ،وســيعود كــا بــدأ ،فطوبـ ٰ

حممــد ،إذا قــام القائــم اســتأنف دعــا ًء جديــد ًا كــا دعــا رســول اهلل»(.)61
«يــا أبــا ّ

ـإن املهدوية ال تتناســب مــع القــول بالتعدّ ديــة الدينيــةَّ ،
ـى هــذا األســاس ،فـ َّ
ألن
وعـ ٰ

ـي األكــرم  Nوأمــر املؤمنــن  Qيف إبطــال العقائــد اجلاهليــة والتحريفات،
ســرة النبـ ِّ
وتطبيــق األحــكام اإلســام َّية املهجــورة ،وبســط العــدل ،والدعــوة إ ٰىل اإلســام
ُبأســلوب جديــد ،وإنقــاذ اإلســام وانتشــاله مــن الغربــة والعزلــة ،ال ينســجم أبــد ًا

بصحــة مجيــع األديــان وآداهبــا وتقاليدهــا وطقوســها املتعــدِّ دة.
مــع القــول
َّ

وتعدد الأديان يف ع�صر الظهور:
التعددية الدينية ّ
ّ

طبقـ ًا لبعــض الروايــات التــي تقــولَّ :
ـى
إن أتبــاع الديانــات األُخـ ٰ
ـرى ســيبقون عـ ٰ
التوهــم القائــل :ســتكون
معتقداهتــم بعــد ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qيــرز هــذا
ّ

إذن هنــاك تعدّ ديــة دينيــة يف عصـــر الظهــور .ولكنَّنــا مــن خــال توظيــف اآليــات
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عــى البحــث يف فرضيتــن قائمتــن حــول تعــدّ د األديــان يف
والروايــات ،ســنعمل ٰ

عــر الظهــور:

أ  -فرضية اعتناق مجيع الناس للدين اإلسالمي احلنيف:

طبق ـ ًا ملجموعــة مــن الروايــات ،فـ َّ
ـإن مجيــع س ـكّان املعمــورة يف عصـــر الظهــور

ـى قريــة َّإل ونــودي فيهــا بشــهادة َّأل إلــه َّإل اهلل،
ـى ال تبقـ ٰ
والــذي نفســـي بيــده ،ح َّتـ ٰ

حسن بناهي آزاد

ســيعتنقون الديــن اإلســامي احلنيــف ،ويكــون اجلميــع مــن أتبــاع اإلمــام املهــدي
ُ
fه َ
ــو
املنتظــر  .Qوقــد جــاء عــن أمــر املؤمنــن  Qيف تفســر قولــه تعــا ٰىل:
َْ ّ ُ ْ َ ُ َ َ
َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ
َ
ع ّ
ُ
ــو كــرهَ
ادلِيــن ُكّ ِــهِ َول َ ْ
َ
ــق ِلظ ِهــره
ِيــن ال ِ
ِ
الِي أرســل رســول بِالهــدى ود ِ
ِ
ُْ ْ ُ َ
ون( Y.التوبــة ،)33 :قــال« :أ َظ َهـ َـر ذلــك بعــد؟!»[ ،فقال اإلمــام َّ :]Q
ـرك
«كل
المشــ ِ
َّ
حممــد ًا رســول اهلل ،بكــر ًة وعشــي ًا»(.)62
وأن ّ

العظمى من سكّان الكرة األرضية:
ب  -فرضية إسالم الغالبية
ٰ

ـى هيــودي وال نصـــراين وال صاحــب م َّلة َّإل
ـى ال يبقـ ٰ
عــن ابــن ع ّبــاس ،قــال( :ح َّتـ ٰ

دخل إ ٰىل اإلســام)(.)63

ويف بعــض الروايــاتَّ :
إن أكثــر النــاس يف عصـــر الظهور ســيعتنقون اإلســام،

َّ
ـى رفــع اجلزيــة أ َّنــه ال يقبــل
وأن اجلزيــة ســوف ترتفــع عــن أهــل الكتــاب ،ومعنـ ٰ
ـق
ـرى« :إذا خــرج القائــم مل يبـ َ
مــن أهــل الكتــاب َّإل اإلســام( .)64ويف روايــة ُأخـ ٰ

ـى أن لــو كان كافر أو
كافــر بــاهلل العظيــم وال مشـــرك باإلمــام َّإل كــره خروجه ،ح َّتـ ٰ

مشـــرك يف بطــن صخــرة لقالــت :يــا مؤمــن ،يف بطني كافــر فاكــرين واقتلــه»(.)65
وهنــاك آيــات تـ ُّ
ـى تواجــد وحضــور ألهــل الكتــاب إ ٰىل يــوم القيامــة ،وهــي
ـدل عـ ٰ

قولــه تعــا ٰىل:
َّ
َ
ّ
ْ َ
َ ََ
ََُّ َ َ ُ َ
اهلل يــا ع َ
ـال ُ
ـك إ ِ َّل َو ُم َط ّهـ ُ
ـن كف ُروا
ـر َك م َِن الِيـ
ـ
ِع
ف
را
و
ـك
ـ
ِي
ف
و
ت
م
ن
إ
ـى
ـ
ـ
ِيس
fإِذ قـ
ِِ
ِ
َّ
َّ
َ
ْ
ُ
َ َّ َ ُ َ َ ْ َ
َ ُ َّ َّ َ ْ ُ ُ
كـ ْ
َ ْ
َ
َ ََ ُ
ـم
جع
وجا ِعــل الِيــن اتبعــوك فــوق الِيــن كفــروا إِىل يــو ِم القِيامـةِ ثــم إِل مر ِ
َْ ُ َ
ََ ْ ُ ُ ََْ ُ
ـم فِيمــا ُكنْ ُتـ ْ
كـ ْ
فأحكــم بين
ـم فِيـهِ ت َتل ِفون( Yآل عمــران.)55 :

بمعنــى ظهــور اإلمــام
تــم تفســر كلمــة (القيامــة) يف هــذه اآليــة
ٰ
هــذا ،وقــد َّ

املهــدي املنتظــر  Qأيض ـ ًا .وعليــه ،ال يمكــن االســتناد إ ٰىل هــذه اآليــة إلثبــات بقــاء
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ـى آخــر،
األديــان املتعــدِّ دة يف عصـــر الظهــور .وأ َّمــا إذا كان املــراد مــن (القيامــة) معنـ ٰ
وهــو يــوم يف الدنيــا ،ويــوم بعــث النــاس يف العــامل اآلخــر ،فيمكــن القــولَّ :
إن بعــض
ـى يف عصـــر ظهــور اإلمــام
ـى دينهــم وال يعتنقــون اإلســام ح َّتـ ٰ
النــاس ســيبقون عـ ٰ

املهــدي .Q

ـم إ َّنــه لــو آمــن مجيــع النــاس باإلســام ،فــا تعــود هنــاك مــن حاجــة إ ٰىل خــوض
ثـ ّ

احلــروب يف مواجهــة املخالفــن [لعــدم وجــود املخالفــن أص ـاً]( ،)66يف حــن إ َّنــه

طبق ـ ًا لصـــريح بعــض الروايــات ســتكون هنــاك حــروب لتوســيع رقعــة اإلســام
ـى مجيــع ربــوع الكــرة األرضيــة.
ونــره عـ ٰ

ـى نــزوع أكثــر النــاس إ ٰىل اإلســام،
ولكــن هنــاك مــع ذلــك قرائــن ومؤ ِّيــدات عـ ٰ

ـى النحــو التــايل:
ويمكــن إمجــال هــذه القرائــن واملؤ ِّيــدات عـ ٰ

األولَّ :
إن مجيــع وســائل التواصــل االجتامعــي يف عصـــر حكومــة اإلمــام املهــدي
َّ

 Qســتكون طــوع أمــره ،األمــر الــذي يكــون ســبب ًا يف انتشــار اإلســام يف العــامل.
ُيضــاف إ ٰىل ذلــك َّ
ـى تبليــغ اإلســام بشــكل منطقــي
أن اإلمــام املهــدي  Qســيعمل عـ ٰ
ـى اإلســام أفواج ـ ًا أفواج ـ ًا(.)67
ـى نطــاق واســع ،وبذلــك س ـ ُيقبِل النــاس عـ ٰ
وعـ ٰ
روي عــن اإلمــام الصــادق  Qأ َّنــه قال [مــا معنــاه]« :ال يواجــه املهــدي وأصحابه

حممــد»(.)68
أهــل م َّلــة َّإل ودعاهــم إ ٰىل اهلل واإلســام واإلقــرار َّ
بنبوة ّ

الثــاينَّ :
إن اخلصائــص الشــخصية لإلمــام املهــدي  ،Qســوف تكــون مــن عوامــل

وأســباب انجــذاب النــاس إليــه وإعجاهبــم بــه ،وبذلــك يكــون اإلمــام املهــدي
املنتظــر  Qمصداق ـ ًا لقولــه تعــاىلf :فَبمــا َر ْ َ
ـو ُكنْـ َ
ـت ل َ ُهـ ْ
ـن اهللِ لِ ْـ َ
ـم َولَـ ْ
ح ـ ٍة ِمـ َ
ـت
ِ
ٰ
َ َ َْ ْ
َ
َ ًّ
َ
النْ َف ُّضــوا ِمـ ْ
ـن َح ْولِــك( Yآل عمــران ،)159 :حيــث يتم َّتــع
ـب
فظــا غل ِيــظ القلـ ِ
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الثالــثَّ :
ـى األرض مــن أســباب
إن أوصــاف وخصائــص أصحــاب حجــج اهلل عـ ٰ

ـي Q
انجــذاب النــاس إليهــم وإقباهلــم عليهــم .وقــد ذكــر اإلمــام أمــر املؤمنــن عـ ّ

ـو األرض مــن
أوصــاف أصحــاب احلجــج اإلهليــة  -ضمــن بيــان لــه بشــأن عــدم خلـ ِّ

حسن بناهي آزاد

ـى النحــو التــايل:
َّ
حجــة إهل َّيــة (ظاهــرة أو غائبــة)  -عـ ٰ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـى ،الَ َ ْ
ـهور ًاَ ،و َإ َّمــا
ت ُلــو ْالَ ْر ُض م ـ ْن َقائ ـ ٍم هلل بِ ُح َّجــة ،إِ َّمــا َظاهــر ًا َم ْشـ ُ
«ال َّل ُهـ َّ
ـم َبـ َ ٰ
ِ
ِ
ـك؟ ُأ ِ
ـا َتب ُطـ َـل حجــج اهللِ وبينَا ُت ـه .و َكــم َذا و َأي ـن ُأ ِ
ولئـ َ
ولئـ َ
ـك -
َ َ ِّ ُ َ ْ َ ْ َ
ُ َ ُ
َخائف ـ ًا َم ْغ ُمــور ًا ،ل َئـ َّ ْ
ـظ اهللُ ِ ِبــم حججـه وبينَاتِـ ِ
ـون َعــدَ د ًا ،و ْالَ ْع َظمـ َ ِ
ي َفـ ُ
َواهللِ ْ -الَ َق ُّلـ َ
ـه،
ْ ُ َ َ ُ َ َ ِّ
َ
ـون عنْــدَ اهللِ َقــدْ ر ًاْ َ ،
ُ
ِ
اه ِهم ،هجــم ِبِـ ِ
ِ
وهــا ِف ُق ُلـ ِ
ـى
ـى ُيود ُع َ
ـمَ ،و َي ْز َر ُع َ
وهــا ُن َظ َرا َء ُهـ ْ
َح َّتـ ٰ
ـم ا ْلع ْلـ ُ
ـوب َأ ْشـ َب ْ َ َ َ ُ
ـم َعـ َ ٰ
ـة ا ْلب ِصـ ِ
ِ ِ
وح ا ْل َي ِقـ ِ
ت ُفـ َ
اس ـ َت َ
ـون َو َأنِ ُســوا
َحقي َقـ َ
ـاشوا ُر َ
اس ـت َْو َع َر ُه ا ُمل ْ َ
النُوا َمــا ْ
ـنَ ،و ْ
َ
ـرةَ ،و َبـ َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ال ِ
اح َهــا ُم َع َّل َقــ ٌة بِا َمل َح ِّ
اه ُل َ
ــل
ــونَ ،و َصح ُبــوا الدُّ ْن َيــا بِ َأ ْبــدَ ان َأ ْر َو ُ
ــا ْ
بِ َ
اســت َْو َح َش منْــ ُه ْ َ
ِ ِ
ـه ،والدُّ َعــا ُة إِ َل ِدينِـ ِ
ـىُ ،أ ِ
ولئـ َ
ـه»(.)69
ـك ُخ َل َفــا ُء اهللِ ِف َأ ْرضـ َ
ٰ
ْالَ ْعـ َ ٰ
الرابــعَّ :
إن الدولــة املص َّغــرة التــي ســيقيمها اإلمــام املهــدي  Qيف الكوفــة ،قبــل

قيــام حكومتــه العامليــة ،ســتكون مثــاالً لدولتــه العامليــة يف تطبيــق العــدل واالزدهــار
أن هــذه احلكومــة ســت ِ
شــك يف َّ
َّ
ُبهر أنظــار املســتضعفني
واملعنويــة واألمــن .وال

واملمتحنــن يف العــامل مــن الذيــن ضاقــوا ذرعــ ًا بالطغــاة واحلكومــات اجلائــرة(.)70

اخلامــسَّ :
إن اإلمــام املهــدي  Qيف ســياق بســط اإلســام وتبليــغ الدعــوة للنــاس
ِ
احلجــة عليهــم مــن خــال إظهــار معجــزات األنبيــاء ،األمــر الــذي
ــم َّ
ســوف ُيت ُّ
ِ
ـرى(.)71
ســيؤ ّدي إ ٰىل اعتنــاق اإلســام مــن ق َبــل أتبــاع الديانــات األُخـ ٰ
الســادسَّ :
ـرى التــي
إن خصائــص الديــن اإلســامي تُع َتــر مــن املؤيــدات األُخـ ٰ
ســتدفع بأكثــر س ـكّان العــامل إ ٰىل اعتناقــه .بااللتفــات إ ٰىل التبليــغ الدقيــق والصحيــح
فــإن ذلــك ســ ُي ِ
َّ
ظهر خمتلــف
واملنطقــي الــذي ســوف يتَّبعــه اإلمــام املهــدي ،Q
اجلوانــب الســاطعة مــن الديــن اإلســامي جلميــع س ـكّان األرض ،وبذلــك س ـ ُيقبِل

عــى اإلســامَّ .
وإن القــرآن الكريــم وخصائصــه املذهلــة ،وفطريــة الديــن
النــاس
ٰ
ـى مــا حيتــاج إليــه اإلنســان مــن الناحيــة املعنويــة والفطريــة،
اإلســامي ،وانطباقــه عـ ٰ
وعامليــة اإلســام ،وشــمولية وخلــود قوانــن اإلســام ،واخلطــاب اإلســامي العــا ّم
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والعاملــي ،وكــون دولــة العــدل العامليــة ُت ِّثــل ضا َّلــة اإلنســان ،هــي مــن بني األســباب
التــي ســتدعو مجيــع س ـكّان األرض إ ٰىل اعتنــاق اإلســام يف عصـــر ظهــور اإلمــام

ٍّ
شــك(.)72
املهــدي  Qدون

الســابعَّ :
إن التعاطــي الرتبــوي الــذي ســيقوم بــه اإلمــام املهــدي  Qجتــاه

النــاس  -الذيــن ســبق هلــم قبــل ظهــور اإلمــام  Qأن عانــوا مــن خمتلــف أنــواع
االنحرافــات الفكريــة والثقافيــة والعقائديــة  -ســيكون بحيــث يــؤ ّدي إ ٰىل البلــوغ

ـدى النــاس ،ومــن خــال كشــف االنحرافــات وإفشــاء بطــان
الفكــري والعقــاين لـ ٰ
ِّ
ـق الحب ـ ًاَّ .
وإن عبــاد اهلل والباحثــن
االتاهــات املنحرفــة ،ســوف يتَّضــح طريــق احلـ ِّ

ـق ســينتظمون حتــت لــواء التوحيــد واحلقيقــة بقيــادة اإلمــام املهــدي .Q
عــن احلـ ِّ
وقــد ورد يف األثــر عــن اإلمــام الباقــر  Qأ َّنــه قــال« :إذا قــام قائمنــا وضــع اهلل يــده

عــى رؤوس العبــاد ،فجمــع بــه عقوهلــم وكملــت هبــا أحالمهــم»(.)73
ٰ

ـم التأكيــد عليــه يف الكثــر
ـى بــن مريــم  - Qوالــذي تـ َّ
الثامــنُ :يم ِّثــل نــزول عيسـ ٰ

مــن الروايــات( - )74أهــم أســباب اتِّبــاع الكثــر مــن أهــل الكتــاب (مــن اليهــود
ـارى) اإلمــام املهــدي َّ .Q
ـى  Qخلــف اإلمــام املهدي
والنصـ ٰ
ـي عيسـ ٰ
وإن صــاة النبـ ِّ

()75
ـى  Qإ ٰىل أح ّقيــة اإلمــام املهــدي املنتظــر ،Q
ـي عيسـ ٰ
 ، Qتــأيت كإشــارة مــن النبـ ِّ

ودعوتــه ألتباعــه مــن املســيحيني إ ٰىل االلتحــاق باإلمــام املهــدي .Q

َّ
فــإن اإلمــام املهــدي  Qســوف يعمــل يف
التاســع :طبقــ ًا لبعــض الروايــات،

ـى حماججــة أتبــاع ّ
مسـ ِّ
كل ديــن بكتاهبــم ،وفيــا يــي نكتفــي مــن تلــك
ـتهل ظهــوره عـ ٰ
الروايــات بذكــر الروايتــن التاليتــن:

َّ
وجــل) مــن غــار بأنطاكيــة،
(عــز
 « ...ويســتخرج التــوراة وســائر كتــب اهللَّ

وحيكــم بــن أهــل التــوراة بالتــوراة ،وبــن أهــل اإلنجيــل باإلنجيــل.)76(»...
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 «َّ ...إن املهــدي يســتخرج تابــوت الســكينة مــن غــار أنطاكيــة ،وأســفار التــوراة

ـاج هبــا اليهــود ،فيســلم كثــر منهــم.)77(»...
مــن جبــل بالشــامُ ،يـ ّ

العــارشَّ :
لــدى األديــان
إن اســتخراج العالمــات والرمــوز املقدَّ ســة واملحرتمــة
ٰ
الســاوية ،مــن بــن األُمــور التــي ســيقوم هبــا اإلمــام املهــدي  .Qوبذلــك س ـ ُيثبِت
الروايــة القائلــة:

ـى
« ...إذا ظهــر القائــم  Qظهــر برايــة رســول اهلل ،وخاتــم ســليامن ،وحجــر موسـ ٰ
وعصــاه.)78(»...

حسن بناهي آزاد

ـرى إ ٰىل ص ِّفــه ،ومــن ذلــك
أح ّقيتــه وصدقــه ،ويســتميل أفئــدة أتبــاع الديانــات األُخـ ٰ

وهنــا ســؤالَ :أل يـ ُّ
ـى أهــل الكتــاب بكتبهــم
ـدل احتجــاج اإلمــام املهــدي  Qعـ ٰ
ـرى
ـى إمضــاء التعدّ ديــة الدينيــة؟ فهــل إذا مل تكــن كتــب األديــان األُخـ ٰ
الســاوية ،عـ ٰ

ـق ،ســيكون هنــاك الحتجاجــه عليهــم مــن دليــل آخــر؟
ـى حـ ٍّ
عـ ٰ

واجلــواب :لقــد وصــف القـ ُ
ـى نصيــب
ـرآن الكريــم اإلنجيـ َـل والتــورا َة َّ
بأنــا عـ ٰ

مــن النــور واهلدايــة ،ومــن ذلــك قولــه تعــا ٰىل:
 fإنَّا َأن ْ َز ْلَا َّاتل ْوراةَ فِيها ُهدى َونُ ٌ
ور( Yاملائدة.)44 :
ِ
ْ
ْ
َ
 َfوآتَيْناهُ النيل فِيهِ ُهدى َونُ ٌ
ور( Yاملائدة.)46 :
ِ ِ

وعليــه ،فلــو َّ
ـى أهــل الكتــاب باإلنجيــل والتــوراة،
أن اإلمــام املهــدي  Qحيتـ ُّ
ـج عـ ٰ

فإنَّــا ذلــك ملــا تشــتمل عليــه هــذه الكتــب مــن النــور واهلدايــةَّ ،
ألن اإلمــام
خــرىَّ ،
فــإن
املهــديُ Q.ي َعــدُّ مصداقــ ًا للهدايــة واإلرشــاد اإلهلــي .ومــن جهــة ُأ
ٰ

هذيــن الكتابــن الســاويني ،كانــا يف ظرفيهــا الزمانيــن مرجعــن للهدايــة واحلقيقــة،
وكان مــن الــازم إطاعــة التعاليــم الــواردة فيهــاَّ ،إل أ َّنــه وبعــد نــزول القــرآن ينتقــل

وجــوب الطاعــة منهــا إ ٰىل القــرآن الكريــم ،والقــرآن إ َّنــا ُيؤ ِّيدمهــا بوصفهــا كتابــن
ســاويني فقــطُ .يضــاف إ ٰىل ذلــك َّ
ـى أهــل الكتــاب
أن احتجــاج اإلمــام املهــدي  Qعـ ٰ

عــى جنبــة متهيديــة ال غائيــة ،إذ يتَّضــح مــن ســياق الروايــة َّ
أن
بكتاهبــم حيتــوي
ٰ
ـرف أهــل الكتــاب
اإلمــام املهــدي  Qإ َّنــا يســلك هــذا الطريــق بوصفــه مقدَّ مـ ًة لتـ ّ

ـرى َّ
بالدخــول يف اإلســام ،وهــذا يعنــي َّ
ـق يكمــن يف
أن احلـ َّ
أن اإلمــام املهــدي  Qيـ ٰ
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ـرى ،ولــو َّ
ـرى والكتــب
أن املؤمنــن باألديــان األُخـ ٰ
القــرآن ،وليــس يف األديــان األُخـ ٰ

الســاوية كانــوا مــن املؤمنــن ح ّق ـ ًا ،لوجــب عليهــم الدخــول يف اإلســام اســتجاب ًة

ملــا هــو وارد يف كتبهــم(.)79

ـرى يف
لقــد اتَّضحــت كيفيــة تعامــل اإلمــام املهــدي  Qمــع أتبــاع الديانــات األُخـ ٰ

مسـ ِّ
ـتهل عــر الظهــور مــن املطالــب الســابقة.

َّ
النبــي
إن الســلوك الــذي سيســلكه اإلمــام املهــدي  Qشــبيه بســلوك
ِّ
()80
حممــد  Nيف مسـ ِّ
ـدى
ـتهل دعوتــه بإجيــاد الرغبــة لـ ٰ
ـي ّ
األكــرم ، N.فكــا قــام النبـ ُّ
عــى ترســيخ وتثبيــت دعائــم
ثــم أخــذ بعــد ذلــك يعمــل
النــاس يف اإلســامّ ،
ٰ

اإلســام ،كذلــك ســيفعل اإلمــام املهــدي املنتظــر  Qأيضــ ًا.
ـى ســلب القــدرة عــن
يقــوم ُأســلوب اإلمــام املهــدي  Qيف بســط اإلســام عـ ٰ
املخالفــن يف معارضتهــم الفكريــة واالعتقاديــة لــه ،األمــر الــذي ســرفع مــن أعــداد
املقبلــن عليــه العتنــاق اإلســام ،وطبقـ ًا لبعــض الروايــات فـ َّ
ـإن اإلمــدادات الغيبيــة

ســوف تســاعد اإلمــام املهــدي  Qيف توســيع دائــرة اإلســام(.)81

م�صري �أهل الكتاب:

َّ
إن أكثــر ســكّان الكــرة األرضيــة يف عصـــر ظهــور اإلســام ســوف يعتنقــون

اإلســام .وفيــا يتع َّلــق بمصــر تلــك املجموعــة مــن أهــل الكتــاب الذيــن ال
يعتنقــون اإلســام هنــاك ثــاث نظريــات ،وهــي:
املحرف:
إىل الدين غري َّ
أ  -العودة ٰ

َّ
ُّ
ويدلــم
ـى دينــه اخلالــص،
ـي عيسـ ٰ
إن النبـ َّ
ـى  Qســوف ُيعـ ِّـرف أهــل الكتــاب عـ ٰ

ـي
ـى املواطــن التــي طاهلــا التحريــف يف كتبهــم الســاوية .وبعــد ذلــك يؤمنــون بنبـ ِّ
عـ ٰ
اإلســام امتثــاالً ألمــر الس ـ ِّيد املســيح ،ويعتنقــون اإلســام.
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ب  -القتل:

أ َّمــا الذيــن ال يعتنقــون اإلســام مــن أهــل الكتــاب فســوف ُيقتَلــونَّ .
وإن القتــل

هــو آخــر العــاج الــذي ســيلجأ إليــه اإلمــام املهــدي  Qيف مواجهــة املخالفــن
مــن أهــل الكتــابَّ ،
احلجــة ،وبيــان اإلســام بشــكل كامــل،
ألن القتــل دون إمتــام َّ
 -خمالــف للشـــرع والعقــل .ويف مرحلــة املواجهــة العســكرية ،لن يقضـــي اإلمــام َّإل

ـى ُأولئــك الذيــن حياربونــه ،أ َّمــا الذيــن يقبلــون الســلم فســوف يكرمهم ويســاملهم،
عـ ٰ

كــي يتشــ َّـرفوا باعتناق اإلســام.

حسن بناهي آزاد

ـى مجيــع أهــل الكتــاب  -وهــو مــا يســتلزم وقتـ ًا كافيـ ًا ورشوطـ ًا متعــدِّ دة
وعرضــه عـ ٰ

َّ
إن مجيــع الروايــات التــي حتكــي عــن الكشــف عــن مواريــث األنبيــاء ،K

عــى ِّ
كل قــوم بكتاهبــم،
واســتخراج الكتــب الســاوية لألديــان ،واالحتجــاج
ٰ

يتعــارض مــع الشـــروع بقتــل أهــل الكتــاب يف بدايــة عصـــر الظهــور .وعليــه ،فـ َّ
ـإن
اإلمــام املهــدي  Qســوف حيــاور أتبــاع الكتــب الســاوية ،وســوف يدعــو مجيــع

أهــل الكتــاب إ ٰىل اعتنــاق اإلســام ،اســتناد ًا إ ٰىل األد َّلــة املنطقيــة والكتــب الســاوية
املحرفــة ،ولــن يقتــل َّإل ُأولئــك الذيــن يقاتلونــه.
غــر َّ
ج  -دفع اجلزية(:)82

()83
َّ
ـى
إن اإلمــام املهــدي  Qســوف يأخــذ اجلزيــة مــن أهــل الكتــاب  ،واألد َّلــة عـ ٰ
ذلــك عبــارة عــن:

 - 1القرآن الكريم ،إذ يقول اهلل تعا ٰىل:
ْ
ْ
َ َُّ ُ َ
ُ َّ َ ُ ْ ُ َ
ـر َم ُ
ـون بــاهللِ َوال بالَـ ْ
ـون مــا َحـ َّ
ِ
اهلل
ـر وال ي ِرمـ
ـ
خ
ال
م
ـو
ِ
ِ
fقات ِلــوا الِيــن ال يؤمِنـ ِ
ِ
ُ
َ َّ َ ُ ْ
ْ َ
َ َ ُ ُُ َ َ ُ َ
الـ ّ
َ َ َّ ُ ْ ُ
ـون دِيـ َ
ـن ْ َ
ورســول وال يدِينـ
ال ْز َيــة
ـق ِمــن الِيــن أوتــوا الكِتــاب حــى يعطــوا ِ
ِ
ُ َ
ـن يَد َو ُهـ ْ
َ ْ
ـم صا ِغـ
ـرون( Yالتوبــة.)29 :
عـ ٍ

عــى أهــل الكتــاب ،الذيــن يقيمــون
 - 2لقــد فــرض رســول اهلل  Nاجلزيــة
ٰ

ضمــن دائــرة حكومتــه ،بعــد تأســيس الدولــة .ومــن بــن خصائــص اإلمــام املهــدي
املنتظــر  Qأ َّنــه ســيعمل بســرة رســول اهلل  ،Nفقــد ورد يف األثــر:
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«املهدي يقفو أثري ال ُيطئ»(.)84

هــذا ،وقــد ذهــب بعــض العلــاء إ ٰىل االعتقــاد َّ
بــأن اإلمــام املهــدي  Qعندمــا

عــى ذلــك اآليت:
يظهــر ال يأخــذ اجلزيــة مــن أهــل الكتــاب ،ودليلهــم ٰ
ُْ َُ ََ
َ
َ
ّ
ع ّ
ــو كــرهَ
ادلِيــن ُك ِــهِ َول ْ
fلظ ِهــره
أ  -عــن ابــن ع ّبــاس يف قولــه تعــا ٰىلِ :
ِ
ِ
ُْ ْ
ُ َ
ـــركون ( Yالتوبــة ،)33 :قــال:
المش ِ
ـى هيــودي وال نصـــراين وال صاحــب م َّلــة َّإل دخــل
ـى ال يبقـ ٰ
(ال يكــون ذلــك ح َّتـ ٰ
ـى
ـى تأمــن الشــاة والذئــب والبقــرة واألســد واإلنســان واحل َّيــة ،وح َّتـ ٰ
يف اإلســام ،ح َّتـ ٰ
ُوضــع اجلزيــة ويكســـر الصليــب ويقتــل اخلنزيــر،
ـى ت َ
ال تقــرض فــأرة جراب ـ ًا ،وح َّتـ ٰ
ُّ َ َ ْ َ َ ُْ ْ
ُ َ
وذلــك قولــهّ َ َ ُ َ ْ ُ ِ :
ـركون ،Yوذلــك يكــون
ـره المشــ ِ
ـن ك ِـهِ ولــو كـ ِ
fلظ ِهــره ع ادلِيـ ِ
عنــد قيــام القائــم .)85()Q

ـي [بــن إبراهيــم] ،عــن أبيــه ،عــن ابــن أيب عمــر ،عــن ابن أذينــة ،عن
ب  -عــن عـ ِّ
َ ُ ُ
وهـ ْ
ـم
حممــد بــن مســلم ،قــال :قلــت أليب جعفــر  :Qقــول اهلل (عـ َّـز ذكــره).f :وقات ِل
ّ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َحـ َّ
ـى ال تكــون ف ِت َنــة َو َيكــون ّ
ادلِيـ ُ
ـن ِلِ[ Yالبقــرة]193 :؟ قــال« :مل جيــئ تأويل
هــذه اآليــة بعــدُ َّ ،
إن رســول اهلل َّ
رخــص هلــم حلاجتــه وحاجــة أصحابــه ،فلــو قــد

ـى
ـى ُي َّ
جــاء تأويلهــا مل يقبــل منهــم لكنَّهــم ُيقتَلــون ،ح َّتـ ٰ
وحــد اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) ،وح َّتـ ٰ
ال يكــون رشك»(.)86

«رخــص هلــم» َّ
العلمــة املجلــي َّ
يــرى َّ
معنــى قولــهَّ :
النبــي األكــرم N
أن
أن
ٰ
َّ
ٰ

قــد قبــل اجلزيــة مــن أهــل الكتــاب ،والفــداء مــن املشـــركني ،وإظهــار اإلســام

مــن املنافقــن مــع علمــه بكفرهــم(َّ ،)87إل َّ
أن اإلمــام املهــدي  Qلــن يفعــل ذلــك،
اخلــاص يف التعامــل مــع الك ّفــار.
وســيكون لــه ُأســلوبه
ّ
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النبــي األكــرم
طبقــ ًا لآليــة التاســعة والعشـــرين مــن ســورة التوبــة ،وســرة
ِّ

أن هنــاك روايــة تقــولَّ :
 ،Nجيــب أخــذ اجلزيــة يف عصـــر الظهــور ،بيــد َّ
إن اإلمــام
ـاص يف التعاطــي مــع أهــل الكتــاب ،ولــن يقبــل
املهــدي Q.ســيكون لــه منهجــه اخلـ ّ

اجلزيــة مــن أصحــاب الفتــن مــن أهــل الكتــاب ،وســوف يقــي عليهــم بالقتــل(.)88

حممــد بــن مســلم املتقدِّ مــة ،ومحــل عــدم أخــذ
 ،ويمكــن ختصيصهــا بصحيحــة ّـى أصحــاب الفتنــة مــن أهــل الكتــاب ،إذ جيــوز ختصيــص إطــاق الكتــاب
اجلزيــة عـ ٰ

بخــر الواحــد املعتــر ،واألمــر حمـ ّـل بحــث ونظــر العلــاء(.)89

حسن بناهي آزاد

األمــر اآلخــرَّ :
ـر
إن اآليــة التاســعة والعشـــرين مــن ســورة التوبــة مطلقــة ،وتُعـ ِّ
عــن جــواز أخــذ اجلزيــة مــن مجيــع أهــل الكتــاب  -مــن أصحــاب الفتنــة وغريهــم

العلمــة املجلســـي إ ٰىل القــول بـ َّ
وقــد ذهــب َّ
ـأن أخــذ اجلزيــة مــن أهــل الكتــاب

ـى
خـ ٌّ
ـى ظهــور أمــره عـ ٰ
ـاص بتلــك الفــرة مــن حكــم اإلمــام املهــدي  Qالســابقة عـ ٰ
ـم الكــرة األرضيــة ،فــا يعــود يقبــل اجلزيــة(.)90
الديــن ك ّلــه ،وأ َّمــا إذا عــا أمــره وعـ َّ

والتعددية الدينية يف الأديان الأخرى:
مفهوم املنقذ
ّ

وتــرى َّ
أن ختليــص
الكــرى باملنقــذ واملوعــود العاملــي،
تشــرك مجيــع األديــان
ٰ
ٰ

ـم خصائــص املنقــذ .وفيــا يــي نســتعرض هــذا
اإلنســان مــن الظلــم واجلــور مــن أهـ ّ

املفهــوم يف األديــان اآلتيــة:
أ  -الزرادشتية:

لقــد وعــدت الزرادشــتية  -وهــي مــن أقــدم األديــان الســاوية وهلــا كتــاب -

ـمت بعضهــم بـــ (سوشــيانت أو سوشــيوس
بعــدد مــن املنقذيــن املوعــود هبــم ،وسـ َّ
(املنقــذ) النــارص)( .)91يعتقــد الزرادشــتيون َّ
أن هــؤالء (املنقذيــن) يظهــرون يف

مراحــل مع َّينــة مــن التاريــخ فيمــأون األرض صدقـ ًا وإحســان ًا وعــدالً بعــد أن متــأ

ظل ـ ًا وكذب ـ ًا.

()92
ـى يبــزغ فجــر اخلــاص ،وهتــدي أمــواج النــاس املائجــة نحــو
(يــا أهــورا مــزدا  ،متـ ٰ

ومتــى حيــن وقــت ظهــور املنقــذ األكــر ليصــل اإلنســان بكلمتــه
الصــدق والصــاح؟
ٰ
ـرى؟ أيــن ُأولئــك الذيــن ســيخرج (ومهــن)( )93لينتشــلهم مــن محــأة
وحكمتــه إ ٰىل غايتــه الكـ ٰ

الظلــم واهلــوان؟ ّ
كل أمــل يف أن جتعــل ذلــك مــن نصيبــي يــا أهــورا مــزدا!)(.)94
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َّ
عــى مجيــع الفاســدين واملنحرفــن،
إن (سوشــيانت) املنقــذ النــارص ،سيقضـــي ٰ

احلريــة للنــاس مجيعــ ًا.
وســوف ُيعــز الصاحلــن ،و ُيعيــد ّ

عــى الفاســدين واملنحرفــن ،الذيــن يتمنَّــون إذالل العزيــز ،هــؤالء
(اللعنــة
ٰ

ـق
الســاقطون الذيــن يســتح ّقون العقــاب .أيــن ذلــك املصلــح الــذي يســلبهم حـ َّ
احليــارى حيــاة
احلريــة واحليــاة؟ يــا مــن تــي أهــورا مــزدا يف القــدرة ،امنــح
ٰ
ّ

أفضــل)(.)95

يذهــب الزرادشــتيون إ ٰىل االعتقــاد بـ َّ
ـأن العــامل قبــل ظهــور (سوشــيانت) ســيمتأل

وأن طريــق الســعادة لــن يفتــح أمــام البشـــر َّإل بظهــورهَّ ،
ظلـ ًا وكذبـ ًا وضــاالًَّ ،
وأن

سوشــيانت النــارص ســيمأل العــامل بعدلــه وقســطه .ويوجــد يف هــذا الشــأن احتــاالن:
ـى َّ
ـرى
أن األديــان األُخـ ٰ
 - 1إذا كان االعتقــاد الســائد بــن الزرادشــتيني قائ ـ ًا عـ ٰ
فإنــم لــن ينتفعــوا شــيئ ًا بظهــور سوشــيانت.
إذا مل تؤمــن بــا تؤمــن بــه الزرادشــتيةَّ ،
وعليــه ،لــن تكــون التعدّ ديــة الدينيــة مقبولــة يف الديانــة الزرادشــتية.
ـرى نصيب ـ ًا مــن احلقيقــة ،ســوف
 - 2إذا كان الزرادشــتيني يــرون لألديــان األُخـ ٰ

َّــى بعــد ظهــور سوشــيانت
يمكــن ألتبــاع تلــك األديــان البقــاء
عــى أدياهنــم حت ٰ
ٰ
أيضــ ًا ،وذلــك لوجــود املشــركات فيــا بينهــم(.)96
ب  -اليهودية:

يذهــب اليهــود إ ٰىل االعتقــاد َّ
النبــي داود ،Q
بــأن (ماشــيح) وهــو مــن نســل
ِّ

ســيظهر يف آخــر الزمــان ،لينقــذ العــامل مــن رشور الظاملــن.

ـى بشــارات بظهــور املنقــذ .ويف ِّ
كل فصــل مــن فصــول
لقــد اشــتملت مزامــر داود عـ ٰ

ـى األرشار ،وإقامــة
الزبــور هنــاك إشــارة إ ٰىل ظهــوره والبشــارة بانتصــار الصاحلــن عـ ٰ
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ـول األديــان واملذاهــب املختلفــة إ ٰىل ديــن متــن ومنيــع.
حكومــة عامليــة واحــدة ،وحتـ ّ
وممَّا ورد يف هذا الشأن يف سفر التكوين:

(يكــون اســمك إبراهيــم ،...وأ َّمــا إســاعيل فقــد ســمعت لــك فيــه ،هــا أنــا

ُأباركــه و ُأثمــره و ُأكثــره كثــر ًا جــدّ ًا ،اثنــي عشـــر رئيسـ ًا يلــد وأجعلــه ُأ َّمــة كبــرة،...
وســوف أجعــل مــن إبراهيــم ُأ َّمــة عظيمــة و ُأبــاركك و ُأع ِّظــم اســمك ،...وتبــارك
حممــد
ســوى
النبــي إســاعيل Q
بالنبــوة والرســالة مــن نســل
مل ُيب َعــث
ٰ
َّ
النبــي ّ
ِّ
ِّ

َّ ،N
ـي إســاعيل
حممــد  Nهــم مــن نســل النبـ ِّ
ـي ّ
وإن مجيــع أوصيــاء وخلفــاء النبـ ِّ
 Qأيضــ ًا:

حسن بناهي آزاد

فيــك مجيــع قبائــل األرض)(.)97

يســـي ،وينبــت غصــن مــن ُأصوله ،وحيـ ُّـل عليــه روح
(وخيــرج قضيــب مــن جــذع ّ

ـرب ،...بــل يقضـــي بالعــدل للمســاكني ،وحيكــم باإلنصــاف لبائســـي األرض،...
الـ ِّ
فيســكن الذئــب مــع اخلــروف ،ويربــض النمــر مــع اجلــدي ،...ال يســوؤون وال

يفســدون يف ِّ
كل جبــل قــديسَّ ،
ـرب كــا تُغ ّطــي امليــا ُه
ألن األرض متتلــئ مــن معرفــة الـ ِّ

البحـ َـر)(.)98

(يســـي) يف بعــض النســخ بـــ ّ
ـى (القــوي)
(يشـــي) بمعنـ ٰ
وقــد ورد ضبــط كلمــة ّ

ـي داود  .Qوقــد نقــل القــرآن الكريــم ظهــور املنجــي واملنقــذ عــن
اســم والــد النبـ ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
َّ
َ
ْ َْ
َ َ ْ َْ
َّ ُ
ـر أن األ ْرض يَ ِرثهــا
الزبــور يف قولــه تعــا ٰىلf :ولقــد كتبنــا ِف الزبــورِ ِمــن بعـ ِد اذلِكـ ِ
َ َّ ُ َ
عِبــادِي الص ِ
الــون( Yاألنبيــاء.)105 :
ألي ديــن غــر الديــن املختــار لليهود
طبقـ ًا ملضامــن التــوراة الراهنــة ،ليــس هنــاك ِّ

ألي قــوم غــر قــوم
نصيــب مــن احلقيقــة ،وال جيــب أن تكــون هنــاك حرمــة أو قيمــة ِّ
ـرى َّ
بنــي إرسائيــلَّ .
أن
ـى  ،Qويـ ٰ
إن ديــن اليهــود ال يؤمــن بـ ِّ
ـي موسـ ٰ
ـي غــر النبـ ِّ
ـأي نبـ ٍّ

ـى  Qوال
ـي عيسـ ٰ
فإنــم ال يؤمنــون بالنبـ ِّ
مجيــع األنبيــاء هــم مــن العربيــن .ومــن هنــا َّ
ـي اإلســام  Nأيضـ ًا( .)99بــل َّ
ـرى
ـى بإلــه األديــان األُخـ ٰ
إن اليهــود ال يؤمنــون ح َّتـ ٰ
بنبـ ِّ

()100
ـرى مــن
ـم االكتفــاء بحرمــان مجيــع القوميــات األُخـ ٰ
أيض ـ ًا  .ويف اليهوديــة ال يتـ ُّ

ـرى اليهــود مجيــع النــاس مســتح ّقني للمــوت والفنــاء أيض ـ ًا.
احلقــوق فقــط ،بــل يـ ٰ

فقــد وعــد هيــوه اليهــود بـ َّ
ـى بنــي إرسائيــل دون غريهــم:
ـأن العــامل ســيكون حكــر ًا عـ ٰ
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ِ
ِ ِ
ِ
َار ِم ْصــ َـر ِمـ َن النَّـ ِ
ـاس إِ َ ٰل ا ْل َب َه ِائـ ِم.
(ر َّبنَــا َفـ ْ
َ
ض َب َأ ْبـك َ
ـو َق َجيـ ِع اآللَــة ،...ا َّلــذي َ َ
ـد ِه .ا َّلـ ِ
ـى ك ُِّل َعبِيـ ِ
ـات و َعج ِائــب ِف وســطِ ِك يــا ِمــرَ ،عـ َ ِ
ٍ
ـذي
ـى ف ْر َعـ ْ
َ
َأ ْر َسـ َـل آ َيـ َ َ َ َ َ
ـو َن َو َعـ َ ٰ
ٰ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ـك األَ ُم ِ
ـيح َ
ـوج َم ِلـ َ
ون َم ِلـ َ
ـك
ور ِّيـ َ
ـنَ ،و ُعـ َ
ـرةًَ ،و َق َتـ َـل ُم ُلــوكًا َأعـ َّـزا َء سـ ُ
ض َب ُأ َمًــا كَثـ َ
َ َ
ـان ،وك َُّل َمالِـ ِ
ـم ِم َريا ًثــاِ ،م َريا ًثــا ِ
ـك َكنْ َعـ َ
َب َ
س ِائيـ َـل َشـ ْعبِ ِه)(.)101
َ
اشـ َ َ
ـى َأ ْر َض ُهـ ْ
ـانَ .و َأ ْع َطـ ٰ
إل ْ َ
ـى ِّ
كل مــن يقــف يف طريــق إرسائيل،
تقــوم تعاليــم هيــوه لبنــي إرسائيــل بالقضــاء عـ ٰ

وذرياهتــم(.)102
وقتــل مجيع أجياهلــم ّ

الرب برخاء ،وملعون من يمنع سيفه عن الدم)(.)103
(ملعون من يعمل عمل ِّ
ـى ك ُِّل َج ْي ِشـ ِ
( ...ألَ َّن لِلـ َّـر ِّب َسـ َ
ـم،
ـى ك ُِّل األُ َمـ ِمَ ،و ُ ُ
حـ ًّ
ـه ْمَ .قــدْ َح َّر َم ُهـ ْ
ـوا َعـ َ ٰ
ـخ ًطا َعـ َ ٰ
ِ
ــز ٍاء ِمــ ْن َأ ْج ِ
ــم إِ َ ٰل َّ
الذ ْب ِ
ــو ٰى
ــو َم انْتِ َقــا ٍمَ ،ســنَ َة َج َ
ــل َد ْع َ
لــر ِّب َي ْ
ــح ،...ألَ َّن ل َّ
َد َف َع ُه ْ
ِ
ــو َن)(.)104
ص ْه َي ْ

ـى
لقــد صـ َّ
ـى أ َّنــه عصـــر ال يبقـ ٰ
ـى فيــه عـ ٰ
ـورت التــوراة عصـــر ظهــور ماشــيح عـ ٰ
األرض ديــن غــر ديــن هيــوه:
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ ٍ
ــو ُل ُّ
الــر ِّب،
الشــ ُع َ
(ألَ ِّن حينَئــذ ُأ َح ِّ
اســ ِم َّ
ــم بِ ْ
وب إِ َ ٰل َشــ َفة نَق َّيــة ،ل َيدْ ُعــوا ُك ُّل ُه ْ
ــف و ِ
لِيعبــدُ وه بِكَتِ ٍ
احــدَ ٍة)(.)105
َ
ُ
َُْ
ِ
ِ
ون إِ َليـ ِ
ِ ِ
ِ
ـك َخ ِ
ـجدُ َ
ون
اض ِعـ َ
ـنَ ،وك ُُّل ا َّلذيـ َن َأ َها ُنــوك َي ْسـ ُ
ـر َ ْ
َ
(و َبنُــو ا َّلذيـ َن َق َهـ ُـروك َيسـ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ـو َن ُقــدُّ ِ ِ
َلــدَ ٰى َباطِـ ِ
س ِائيـ َـل(.)106
ـن َقدَ َم ْيــكَ ،و َيدْ ُعو َنــكَ :مدينَ ـ َة الـ َّـر ِّب ،ص ْه َيـ ْ
وس إ ْ َ
ـكَ ،أجع ُلـ ِ
ـر بِـ ِ
ِ ِ
ِ
()107
ا َعابِـ ٍ
ـور ًة َو ُم ْب َغ َض ـ ًة بِ ـ َ
ـك َف ْخـ ًـرا َأ َب ِد ًّيــا
ْ َ
ع َو ًضــا َع ـ ْن ك َْونــك َم ْه ُجـ َ
ِ
()108
ــس َ
ايَ .ن َّط ْقت َ
ْــت
ُــك َو َأن َ
ــو َ
ــر .الَ إِلــ َه س َ
الــر ُّب َو َل ْي َ
َف َ
آخ ُ
ــر َح َد ْو ٍر َفــدَ ْو ٍر َ ،...أنَــا َّ
الشــم ِ ِ
َل َت ْع ِر ْفنِــي .لِ َكــي َي ْع َلمــوا ِم ـ ْن م ْشــ ِ ِ
ـس َغـ ْ ِ
ـريَ .أ َنــا
س َوم ـ ْن َم ْغ ِر ِ َبــا َأ ْن َل ْيـ َ
ـرق َّ ْ
َ
ُ
ْ
ْ
آخـ ُـر(َ ،...)109ي ُقـ ُ
ـمك ُْمَ .و َي ُكـ ُ
ـول الـ َّـر ُّب :ه َكـ َ
ـس َ
ـون
ـذا َي ْث ُبـ ُ
الـ َّـر ُّب َو َل ْيـ َ
اسـ ُ
ـت ن َْسـ ُلك ُْم َو ْ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ـجدَ َأ َم ِامــي،
مـ ْن هـاَل إِ َ ٰل هـاَل َومـ ْن َسـ ْبت إِ َ ٰل َسـ ْبتَ ،أ َّن ك َُّل ذي َج َســد َيـ ْـأ ِت ل َي ْسـ ُ
َقـ َ
ـال الـ َّـر ُّب)(.)110
َّ
حــق
وعــى هــذا األســاس،
أي ديــن ٍّ
فــإن الديــن اليهــودي ال يؤمــن بوجــود ِّ
ٰ

أو ديــن صــدق خــارج الديانــة اليهوديــةَّ .
إن هيــوه هــو اإللــه الوحيــد الــذي جيــب
ـى بالقبــولَّ ،
اإليــان بــهَّ ،
وإن
وإن الديــن اليهــودي هــو الديــن الوحيــد الــذي حيظـ ٰ

وال مــكان للتعدّ ديــة يف النجــاة يف هــذا الديــن.

َّ
إن املقارنــة بــن هــذه التعاليــم ،ومــا تقــدَّ م ذكــره مــن السياســة التــي ســوف
ـرى ،تكشــف لـ ِّ
ـكل منصــف
ينتهجهــا اإلمــام املهــدي  Qجتــاه ســائر األديــان األُخـ ٰ

حسن بناهي آزاد

اليهــود وحدهــم هــم اجلديــرون باحليــاة .وبالتــايل ال موضــع للتعدّ ديــة يف الصــدق،

الفــرق العميــق والواضــح بــن ماه َّيــة هاتــن العقيدتــن والرؤيتــن.
ج  -املسيحية:

ّــى ،ولوقــا ،ومرقــس،
هنــاك بشــارات يف األناجيــل  -مــن قبيــل :إنجيــل مت ٰ

وبرنابــا ،ومكاشــفات يوحنّــا  -بشــأن املوعــود .وبطبيعــة احلــال فـ َّ
ـإن نفــس االعتقــاد

بـــ (انتظــار املســيح) اعتقــاد هيــوديَّ ،
وإن املســيحية إ َّنــا آمنــت هبــذه العقيــدة تبع ـ ًا
للمعتقــد اليهــودي(.)111

وممَّا جاء يف إنجيل برنابا ما ييل:

(كــا يســطع الــرق مــن املشـــرق ،ليظهــر يف املغــرب ،كذلــك ســيكون ظهــور

ابــن اإلنســان ،...وحيــث يظهــر ابــن اإلنســان بجاللــه حماطــ ًا بجميــع املالئكــة
ـى عــرش جاللــه ،وجتتمــع مجيــع األُمــم يف حرضتــه،
املقدَّ ســن ،فإ َّنــه ســيجلس عـ ٰ

ـم انظــروا إ ٰىل
وســوف ُيم ِّيــز فيــا بينهــا كــا ُيم ِّيــز الراعــي اخلــراف مــن الســخال ،ثـ ّ
ــحب ،وعندهــا
الس ُ
ابــن اإلنســان عندمــا يــأيت َّ
عــى متــن ُّ
بقوتــه وجاللــه العظيــم ٰ

ـى األرض إ ٰىل أقــايص األفــاك).
سيحضـــر املالئكتــه مــن اجلهــات األربعــة مــن أقـ ٰ
لقــد تكـ َّـررت عبــارة (ابــن اإلنســان) يف العهــد اجلديــد ثامنــن مـ َّـرة ،ومل تنطبــق
ـرى
ـوى ثالثــن مـ َّـرة( ،)112وأ َّمــا املــوارد اخلمســون األُخـ ٰ
ـى  Qسـ ٰ
ـي عيسـ ٰ
ـى النبـ ِّ
عـ ٰ
فتتحــدَّ ث عــن منقــذ يــأيت يف آخــر الزمــانَّ ،
ـى  Qســوف يــأيت معــه
وأن النبــي عيسـ ٰ

ويمنحــه اجلــال ،وال يعلــم ســاعة ويــوم ظهــوره أحــد َّإل اهلل.
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يعتقــد املســيحيون َّ
أن اليــوم الــذي ُيم ِّثــل هنايــة العــامل وبســط حكومــة اهلل ،يظهــر

عيســى  Qأو ابــن اإلنســان وحيكــم العــامل بــأرسه ،ويف ذلــك اليــوم
النبــي
فيــه
ٰ
ُّ

ـي
ـى موضــع مــن األرض َّإل وحيكمــه النبـ ُّ
ســيتبعه مجيــع س ـكّان األرض ،ولــن يبقـ ٰ
عيســى َّ .Q
وإن هــذه احلكومــة ســتكون هــي املــكان الوحيــد الــذي حيصــل فيــه
ٰ

ـق ألحــد أن ُيبــدي رأيــه فيهــا أو يــر َّدد
ـى الســعادة واخلــاص .وال حيـ ُّ
اإلنســان عـ ٰ
يف اإليــان هبــا ،بــل عــى اجلميــع أن ي ِ
ذعنــوا هلــا ويستســلموا هلــا مثــل األطفــال وال
ُ
ٰ
ٍّ
شــك أو تو ّقــف ،فقــد ورد يف إنجيــل مرقــس:
أي
يبــدون جتاههــا ّ
(احلق أقول لكم من ال يقبل ملكوت اهلل مثل ولد ،فلن يدخله)(.)113
ُّ

ـى هــذا األســاس فـ َّ
ـى  Qيف هنايــة العامل ســتكون
ـي عيسـ ٰ
ـإن حكومــة دولــة النبـ ِّ
وعـ ٰ

ـق التفكري!
ـى بحـ ِّ
ألنــا ال تســمح لآلخريــن ح َّتـ ٰ
مصداقـ ًا بــارز ًا للحكومــة احلرصيــةَّ ،

النتيجة:

ـى اإلســام مــن ِق َبــل أكثــر النــاس ،والسـ ّيام مــن
يشــهد عــر الظهــور إقبــاالً عـ ٰ

ـى قســمني :أهــل الكتــاب ،والك ّفــار.
أهــل الكتــاب .والذيــن ال يعتنقــون اإلســام عـ ٰ
وقــد تقــدَّ م أن ذكرنــا مصــر أهــل الكتــاب .أ َّمــا الك ّفــار أو املشـــركون أو امللحــدون،

فـ َّ
ـإن اإلمــام املهــدي  Qســوف يدعوهــم يف البدايــة إ ٰىل اإلســام  -كــا هــو شــأنه

ـى عنادهــم،
أرصوا عـ ٰ
مــع أهــل الكتــاب  -مــن طريــق االســتدالل املنطقــي ،فــإن ّ
فســوف يكــون مصريهــم طبقـ ًا للروايــات واإلمجــاع املنقــول عــن صاحــب اجلواهــر

ـى يــد اإلمــام املهــدي .)114(Q
هــو القتــل عـ ٰ

عــى االســتنتاج مــن االفرتاضــات َّ
فــإن أكثــر النــاس يف عصـــر الظهــور
وبنــا ًء ٰ

ســوف يعتنقــون اإلســامَّ ،
وإن تلــك اجلامعــة التــي ال تعتنــق اإلســام مــن أهــل
الكتــاب يمكنهــم العيــش ضمــن حكومــة اإلمــام املهــدي  Qبشـــرط دفــع اجلزيــة.
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وأ َّمــا املشـــركون وامللحــدون إذا مل يعتنقــوا اإلســام فلــن يكــون أمامهــم مــن طريــق

ـوى القتــل.
سـ ٰ

ـض النظــر عــن إثبــات أو نفــي هــذه الفرضيــات ،جيــب تقييــم ارتبــاط التعدّ دية
بغـ ِّ

احلــق .وعليــهَّ ،
فــإن
عــى
أي ديــن آخــر
ِّ
آيــات القــرآن الكريــم ،ال يقبــل اشــتامل ِّ
ٰ

ـى هــذا االنحصــار
اإلســام يعتقــد انحصــار احلـ ِّ
ـق بــه ،وقــد تـ َّ
ـم التأكيــد واإلرصار عـ ٰ

حسن بناهي آزاد

الدينيــة مــع ِّ
ـى النتيجة.
كل واحــدة مــن هــذه الفرضيــات ،للحصــول عـ ٰ
ُ
عىل أمرين ،ومها:
(عىل فرض إثباهتا) فتشتمل ٰ
وىل ٰ
َّأما الفرضية األ ٰ
َّأوالًَّ :
إن اإلســام  -كــا تقــدَّ م  -طبقــ ًا لقواعــد الــكالم اإلســامي ونصــوص

ـق والصــدق بشــكل قاطــع.
يف بعــد احلـ ِّ

وثاني ـ ًاَّ :
إن الزم البيــان اإليديولوجــي حصـــر نطــاق ومصاديــق العقيــدة يف ديــن

ـاص ،واإلســام مل يشـ ّ
ـق فيــه،
ـذ عــن هــذا األصــل ،أل َّنــه يعتقــد بانحصــار احلـ ِّ
خـ ٍّ
ـق.
ـرى مثــل املســيحية واليهوديــة َّإل هامشـ ًا حمــدود ًا مــن احلـ ِّ
ـرى لألديــان األُخـ ٰ
وال يـ ٰ
ـأن َّ
املطهــري إ ٰىل االعتقــاد بـ َّ
كل زمــان ال يشــهد َّإل دينـ ًا
ـى َّ
وقــد ذهــب الشــهيد مرتضــ ٰ

ـى اجلميــع(.)115
واحــد ًا يمتلــك احلـ َّ
ـق حــر ًا ،وتكــون إطاعــة ذلــك الديــن واجبة عـ ٰ
َّ
إن أكثــر النــاس يف عصـــر الظهــور  -طبق ـ ًا للفرضيــة الثانيــة  -ســوف يعتنقــون

اإلســام .وهنــاك قرائــن تُؤ ِّيــد هــذه النظريــة .وطبق ـ ًا هلــذه الفرضيــة فهنــاك بشــأن
مصــر أهــل الكتــاب ثــاث نظريــات:
طبقــ ًا للنظريــة األُو ٰىل ،يمكــن اعتبارهــا نوعــ ًا مــن الشــموليةَّ ،
ألن الشــموليني
احلــق والنجــاة واحــد ال أكثــرَّ ،إل َّ
عــى الرغــم مــن َّ
أن
أن طريــق
يعتقــدون بأنَّــه
ِّ
ٰ
الذيــن جيهلــون احلقيقــة ال يكونــون مذنبــن أمــام اهلل ،وســوف يكونــون مــن مجلــة

الناجــن.

ـإن َّ
وطبقـ ًا للنظريــة الثانيــة ،فـ َّ
كل مــن ال يؤمــن باإلمــام املهــدي  Qســوف يكــون

مصــره القتــل .ويف هــذا الشــأن جيــب القــولَّ :
إن هــذه النظريــة ُت ِّثــل مصداقــ ًا

لالنحصاريــة .وعليــه ،فـ َّ
ـإن اإلســام  -طبق ـ ًا هلــذه النظريــة  -لــن يقبــل يف عــر
أي ديــن آخــر.
الظهــور َّ
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ـى نحــو مشـــروط
وطبقـ ًا للنظريــة الثالثــة ،يمكــن لعــدد مــن غــر املســلمني وعـ ٰ

ـى دفــع اجلزيــة أن يعيشــوا ضمــن حــدود الدولــة املهدويــة وحتــت
وعهــود قائمــة عـ ٰ

وصايتهــا .ويف هــذه احلالــة هــل توجــد عنــارص التعدّ ديــة الدينيــة أم ال؟ َّ
إن االعتقــاد
أن َّ
بمعنــى َّ
كل ا ِّدعــاء خيلــع
بأح ّقيــة مجيــع األديــان مــن عنــارص التعدّ ديــة الدينيــة،
ٰ

ـى نفســه اســم الديــن واملذهــب ُيع َتــر ح ّقـ ًا صادقـ ًا ،ويمكنــه أن يضمــن الســعادة
عـ ٰ
لإلنســانَّ .
إن هــذا العنــر ُي َعــدُّ منتفيــ ًا مــن موضــوع اجلزيــة ،إذ يف حالــة قبــول
ـرى ،لــن تكــون هنــاك مــن رضورة لكــي
احلكومــة املهدويــة ح ّقانيــة األديــان األُخـ ٰ
احلجــة وبيــان األد َّلــة ،وبالتــايل الدعــوة إ ٰىل
يثبــت مدَّ عــاه مــن خــال التبليــغ وإمتــام َّ
املواجهــة ،ويف هنايــة املطــاف يقبــل بإقامــة البعــض ضمــن حــدود حكمــه بشــكل

مشـــروط ،وكان مــن املمكــن لإلســام يف عــر الظهــور أن يكــون دين ـ ًا إ ٰىل جانــب
األديــان األُ
خــرى .مــن هنــا ال يمكــن اعتبــار أخــذ اجلزيــة مــن أتبــاع األديــان
ٰ
ـرى دلي ـ ً
ـى التعدّ ديــة الدينيــة.
األُخـ ٰ
ا عـ ٰ

ويبــدو َّ
أن القبــول بمبــدأ اجلزيــة يــأيت يف إطــار ترســيخ دعائــم اإلســام واجتــذاب

اآلخريــن نحــو اإلســامَّ .
إن الرفــق والصفــح وإعطــاء الفرصــة للمخالفــن هبــذا
ـى توظيــف عامــل كســب الوقــت الضامــن
اهلــدف املنطقــي والصحيــح القائــم عـ ٰ

للتعايــش الســلمي مــع املســلمني (يف املجتمــع املهــدوي واحلكومــة اإلهل َّيــة) مــن

شــأنه أن جيــذب أفئــدة النــاس إ ٰىل اإلســام .وتُعتَــر اجلزيــة مــن طــرق اجتــذاب
َّــى يف مرحلــة الســيطرة الكاملــة
النــاس والتبليــغ اإلجيــايب واملنطقــي لإلســام ،حت ٰ

ـى العــامل.
لإلســام عـ ٰ

فإنــم سـ ُيقتَلونَّ .
إن
إذا مل يؤمــن الك ّفــار وامللحــدون يف عصـــر الظهــور باإلســام َّ
هــذه العقيــدة ت ِ
ُظهــر انحصــار احل ّقانيــة يف اإلســام ،إذ لــو كان هلــؤالء نصيــب مــن
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احلقيقــة ملــا وجــب قتلهــم ،بــل جيــب التعاطــي معهــم ســلمي ًا ،كــا هــو الشــأن

ـق أهــل الكتــاب.
بالنســبة إ ٰىل حكــم اجلزيــة يف حـ ِّ

َّ
إن النتائــج املذكــورة ال تنهــض دليـ ً
ـى حت ّقــق التعدّ ديــة الدينية يف عصـــر ظهور
ا عـ ٰ

ـتوى الصــدق واألح ّقيــة يف األبعــاد العلميــة
ـى مسـ ٰ
فلــن يكــون للتعدّ ديــة الدينيــة عـ ٰ
والعقائديــة والنظريــة مــن موضــع يف عصـــر الظهــور .وعليــهَّ ،
فإن اإلســام ســيكون

ـق(.)117
وحــده الديــن احلـ ّ

حسن بناهي آزاد

اإلمــام املهــدي  Qأبــد ًاَّ ،
ـأي ديــن مــن األديــان
ألن اإلمــام املهــدي  Qلــن يقبــل بـ ِّ
()116
ـى هــذا،
رصح القــرآن الكريــم ببطــان األديــان األُخـ ٰ
األُخـ ٰ
ـرى ،كــا َّ
ـرى  .وعـ ٰ

ـرى (التعدّ دية
ـى ضــان النجــاة يف األديــان األُخـ ٰ
ـى دليل عـ ٰ
ر َّبــا أمكــن احلصــول عـ ٰ

ـى َّ
أن عنــوان اجلاهــل القــارص أو املســتضعفني
ـى مسـ ٰ
ـتوى النجــاة) ،بمعنـ ٰ
الدينيــة عـ ٰ

ـاص يف اإلســام ،وإذا كان الشــخص طبقـ ًا ملعايــر اإلســام جــزء ًا مــن
لــه حكــم خـ ٌّ

هــؤالء األفــراد ،يكــون مــن الناجــن مــن وجهــة نظــر اإلســام(.)118

وأ َّمــا حــول مــا إذا كان ملثــل هــؤالء األفــراد مــن حضــور يف عصـــر ظهــور اإلمــام
املهــدي  Qأم ال؟ فهــو حيتــاج إىل بحـ ٍ
ـث مسـ ٍّ
ـتقل.
ٰ
أليــس التعايــش الســلمي (وإن كان مشـــروط ًا) بــن اإلســام وأتبــاع الديانــات
ـرى هــو ذات (التســاهل والتســامح)()119؟ َّ
إن بيــان وتوجيــه هــذا النــوع مــن
األُخـ ٰ
السياســة والتعامــل مــع األديــان األُ
خــرى.
خــرى ،حيتــاج إ ٰىل دراســة ُأ
ٰ
ٰ

ال تـ ُّ
ـى صــدق التعدّ ديــة الدينيــة يف بعــد
ـدل ُّ
أي فرضيــة مــن الفرضيــات الســابقة عـ ٰ

احل ّقانيــة .وبطبيعــة احلــال ر َّبــا أمكــن القــول بـ َّ
ـأن حكــم املســتضعفني يف البدايــة هــو

نفــس حكــم املســيحيني املجهولــن أو املغموريــن .كــا َّ
أن هــذه املســألة ال تنســجم
عــى التعدّ ديــة الدينيــة بشــأن النجــاة يف مجيــع
مــع نظريــة (جــون هيــك) القائمــة ٰ
األديــانَّ ،
ـم حتديد
ألن (جــون هيــك) ال ُيــدِّ د َّ
أي ديــن بوصفــه حمــور ًا للنجــاة ،كــي يتـ َّ

القارصيــن واجلاهلــن واملســتضعفني مــن خاللــه ،بــل ُيــدرج مجيــع األديــان ضمــن

دائــرة نجــاة واحــدة ،يف حــن َّ
أن األشــخاص اجلاهلــن والقارصيــن واملســتضعفني
ـم اختبارهــم مــن حيــث كســب املعرفــة مــن طريــق
مــن وجهــة نظــر اإلســام يتـ ُّ
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الديــن اإلســامي .ر َّبــا ال يكــون هلــذا الــرأي مــن تأثــر يف أصــل النجــاة ،بيــد أ َّنــه

ال يمكــن القــولَّ :
إن حكــم املســتضعفني والقارصيــن يف اإلســام هــو ذات مضمــون
نظريــة (جــون هيــك) أو املســيحيني املجهولــن واملغموريــن مــن وجهــة نظــر البابــا.

فمــن وجهــة نظــر اإلســام ينحصـــر طريــق النجــاة إ َّمــا باإلســام أو االســتضعاف
ـرى (جــون هيــك) َّ
أن مجيــع األديــان (البرشيــة أو اإلهل َّيــة) ُت ِّثــل
والقصــور ،يف حــن يـ ٰ

طرقـ ًا للنجــاة.

مــن املناســب مقارنــة عنــارص التعدّ ديــة الدينيــة بتعاليــم املهدويــة (الشــيعية)،
ـرى .كــا يمكــن يف هــذه املقارنــة
وهــذا موضــوع هــا ٌّم حيتــاج إ ٰىل دراســة مســتق َّلة ُأخـ ٰ

بحــث الناحيتــن البارزتــن مــن التعدّ ديــة الدينيــة ،وهــي تعدّ ديــة الصــدق ،وتعدّ ديــة

النجــاة بشــكل مسـ ٍّ
ـى نتيجــة ّ
أدق مــن البحــث .كــا جتــدر
ـتقل أيض ـ ًا ،للحصــول عـ ٰ

مقارنــة التســامح بالتعاليــم املهدويــة أيض ـ ًا.

* * *
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
.plural .1

ُ .3انظــر :فرهنــگ واژه هــا (مصــدر فــاريس) لعبــد
الرســول بيــات وآخريــن /142 :الطبعــة الثانيــة/

مؤسســة انديشــه
1381هـــ ش /انتشــارات
َّ

وفرهنــگ دينــي /قــم.

قسـ ًا يف الكنيســة
بولنــدا عــام (1768م) ،وكان أبــوه ّ

املســتصلحة ،وكان خيــدم يف اجليــش .ترعــرع يف
أجــواء متأ ِّثــرة بتعاليــم إسبنســـر ّ
التقشــفية .كــا

دخــل يف ك ّليــة الهوتيــة تغلــب عليهــا تعاليــم
ّ
التقشــفية .ومل يكــن بوســعه القبــول
النزعــة

.Religious Pluralism .4

ـدرس يف تلــك
باإلهليــات التقليديــة التــي كانــت ُتـ َّ

.Inclusivism .6

أمضـــى
قســ ًا،
ٰ
يف جامعــة هــال ،وبعــد أن أصبــح ّ

.Exclusivism .5

ثــم انتقــل شــايرماخر إلكــال دراســته
اجلامعــةّ .

ُ .7انظــر :ديــن پژوهــي ملريجــا إليــاده /ترمجــه إ ٰىل

املؤسســة الدينيــة يف
أغلــب خدمتــه يف ســلك َّ

الطبعــة األُو ٰىل1375 /هـــ ش /انتشــارات

عــى تأســيس جامعــة برلــن،
املســتصلحة ســاعد ٰ

الفارســية :هبــاء الديــن خرمشــاهي /301 :1
پژوهشــگاه علــوم إنســاين ومطالعــات فرهنگــي/

طهــران.

.Pluralism .8

ُ .9انظــر :عقــل واعتقــاد دينــي ملايــكل بيرتســون
وآخريــن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :أمحــد نراقــي
وإبراهيــم ســلطاين /406 :الطبعــة الرابعــة/

برلــن .وباإلضافــة إ ٰىل ممارســة الرعويــة يف الكنيســة

ل ُيص َبــح ُأســتاذ ًا فيهــا .وأثنــاء خدمتــه الرعويــة يف
الكنيســة املســتصلحة متكَّــن مــن إقنــاع الســيايس

الكبــر (بســارك) كــي ُي َعــدُّ نفســه ليصبــح عضــو ًا
يف الكنيســة .وقــد كان يفصــل بــن العقــل والديــن

بشــكل قاطــع ،وجيعــل التجربــة  -وليــس اإليــان
 هــي املحــور واألســاس يف الديــن .وقــد ّتــوف

1384هـــ ش /انتشــارات طــرح نــو /طهــران.

ضمنــت
شــايرماخر يف عــام (1834م) .وقــد َّ

فــاريس) جلعفــر الســبحاين /10 - 8 :الطبعــة

( ُانظــر :تاريــخ تف ّكــر مســيحي لتــوين لــن /ترمجــه

ُ .10انظــر :پلوراليــزم دينــي يــا كثــرت گرائــي (مصــدر

الكثــر مــن آرائــه احلركــة الالهوتيــة الليرباليــة.

األُو ٰىل1381 /هـــ ش /انتشــارات توحيــد /قــم.

إ ٰىل الفارســية :روبــرت آســاريان 379 :و/380

اســتهدف إصــاح الكنيســة الكاثوليكيــة يف القــرن

ورزان /طهــران)َّ .
وإن نظريــة التجربــة الدينيــة

 .11اإلصــاح الدينــي ( :)reformationالــذي
(املعــرب).
الســادس عــر.
ِّ

حسن بناهي آزاد

.Oxford Advanced Learners Dictionary .2

 .12فريدريــك إرنســت دانيــال شــايرماخرُ :ولِــدَ يف

الطبعــة األُو ٰىل1380 /هـــ ش /دفرت نشـــر پژوهش
التــي تركــت تأثــر ًا ملحوظــ ًا يف ظهــور نظريــة
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
التعدّ ديــة الدينيــة قــد انبثقــت عــن هــذه الرؤيــة

الصــادرة عــن شــايرماخر.

.Theological Liberalism .13

ُ .14انظــر :علــم وديــن إليــان باربــور /ترمجــه إ ٰىل
الفارســية :هبــاء الديــن خرمشــاهي 86 :و/131

الطبعــة الثالثــة1379 /هـــ ش /انتشــارات مركــز

نــر دانشــگاهي /طهــران.

ُ .15انظــر :تاريــخ تف ّكــر مســيحي لتــوين لــن /ترمجــه إ ٰىل
الفارســية :روبرت آســاريان.328 :

ُ .16انظــر :كالم جديــد (مصــدر فــاريس) لعبــد احلســن
خســـروپناه /189 - 170 :الطبعــة األُو ٰىل/

1379هـــ ش /انتشــارات مركــز مطالعــات
وپژوهــش هــاي فرهنگــي حــوزه علميــه /قــم؛
پلوراليــزم دينــي يــا پلوراليــزم در ديــن (مصــدر

فــاريس) للســ ِّيد حســن احلســيني/22 - 5 :
الطبعــة األُو ٰىل1382 /هـ ش /انتشــارات رسوش/

طهــران.

.John Hik .17

وإبراهيــم ســلطاين417 :؛ ديــن پژوهــي ملريجــا

إليــاده /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :هبــاء الديــن

خرمشــاهي .341 :1

ُ .21انظــر :مباحــث پلوراليســم دينــي جلــون هيــك/
ترمجــه إ ٰىل الفارســية :عبــد الرحيــم گواهــي/69 :

الطبعــة األُو ٰىل1378 /هـــ ش /نــر تبيــان/

طهــران.

ُ .22انظر :عقل واعتقاد ديني.414 :

ُ .23انظر :املصدر أعاله 414 :و.415

ُ .24انظــر :فرهنــگ واژه هــا (مصــدر فــاريس) لعبــد
الرســول بيــات وآخريــن.150 :

ُ .25انظر :دين پژوهي .302 :1

ُ .26انظــر :مباحــث پلوراليســم دينــي جلــون هيــك/

ترمجــه إ ٰىل الفارســية :عبــد الرحيــم گواهــي.69 :

ُ .27انظر :املصدر أعاله.73 :

ـى
 .28تُسـ ّ
ـم ٰى هــذه األد َّلــة باألد َّلــة مــن خــارج الديــن عـ ٰ
التعدِّ ديــة( .وأ َّمــا بشــأن األد َّلــة مــن داخــل الديــن

ُ .18يعتَــر كارل بــارث املم ِّثــل البــارز هلــذه الرؤيــة،

ـى التعدّ ديــة ،فيمكــن اال ِّطــاع عليهــا يف :نگاهــي
عـ ٰ

ّ
التجــي اإلهلــيُ ( .انظــر :عقــل واعتقــاد دينــي

لعبــد احلســن خســـروپناه /جم َّلــة كتــاب نقــد/

حيــث عمــد إ ٰىل جتريــد اإليــان والشـــريعة مــن

(مصــدر فــاريس).)402 :

 .19إنجيــل يوحنّــا /اإلصحــاح الرابــع عــر /الفقــرة
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وآخريــن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :أمحــد نراقــي

.7

ُ .20انظــر :عقــل واعتقــاد دينــي ملايــكل بيرتســون

درون دينــي بــه پلوراليســم دينــي (مصــدر فــاريس)
العــدد  /4ص .)242

 .29النومــن ( :)noumenonالــيء أو مفهــوم الــيء
يف ذات نفســه ،أو كــا يبــدو للعقــل املحــض [يف

(املعــرب).
فلســفة كانــت].
ِّ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .30فينومينــون ( :)phenoumenonالــيء كــا يبــدو
(املعــرب).
كانــت].
ِّ

ُ .31انظر :فلسفه دين (مصدر فاريس).286 :
.Ultimate Object .32

عــر بعــض
ُ .39انظــر :املصــدر أعــاه .279 :وقــد َّ
الك ّتــاب املعارصيــن عــن هــذا النــوع مــن التعدّ ديــة
بالتعدديــة التبديليــةُ ( .انظــر:

Reductive

 ،)Religious Pluralismأو النزعــة التخفيضية.

 .33تقــول احلكايــةَّ :
إن ثالثــة مــن العميــان دخلــوا بيت ـ ًا

َّ
وإن (وليــم جونــز) و(رولــف هــود) مــن أنصــار

مــن زاويــة خمتلفــة ،وخــرج ُّ
كل واحــد منهــم لذلــك

ملحمــد ليغنهــاوزن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :نرجــس
ّ

فيــه فيــل ،وأخــذ ُّ
يتحســس الفيــل
كل واحــد منهــم
َّ
األول بخرطومــه ،وقــال
بنتيجــة خمتلفــة ،إذ أمســك َّ

بـ َّ
ـى .وقــال الثــاين الــذي
ـأن الفيــل يشء يشــبه األفعـ ٰ

حتســس قوائمــه الكبــرة األربعــة :إنَّــه يشء يقــوم
َّ

حتســس
ـى أعمــدة أربعــة .وقــال الثالــث الــذي َّ
عـ ٰ
ذيلــه :إ َّنــه يشء يشــبه املكنســة( .املعـ ِّـرب).

ُ .34انظــر :عقــل واعتقــاد دينــي ملايــكل بيرتســون
وآخريــن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :أمحــد نراقــي
وإبراهيــم ســلطاين.407 :

ـي ر ّبــاين
ُ .35انظــر :نقــد نظريــة بســط جتربــة نبــوي لعـ ّ
گلپايــگاين (مصــدر فــاريس) /14 - 9 :الطبعــة

مؤسســه
الثانيــة1379 /هـــ ش /انتشــارات
ّ
فرهنگــي دانــش وانديشــه معــارص /قــم.

ُ .36انظــر :علــم وديــن إليــان باربــور /ترمجــه إ ٰىل
الفارســية :هبــاء الديــن خرمشــاهي.131 :

ُ .37انظــر :عقــل واعتقــاد دينــي ملايــكل بيرتســون
وآخريــن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :أمحــد نراقــي
وإبراهيــم ســلطاين 41 :و.42

حسن بناهي آزاد

لنــا ،متييــز ًا لــه عــن الــيء يف ذاتــه [يف فلســفة

ُ .38انظر :فلسفه دين (مصدر فاريس) 288 :و.289

هــذه الرؤيــةُ ( .انظــر :اســام وپلوراليســم دينــي

جــوان دل /90 :الطبعــة األُو ٰىل1379 /هـــ ش/

انتشــارات طــه /طهــران.

ُ .40انظــر :عقــل واعتقــاد دينــي ملايــكل بيرتســون
وآخريــن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :أمحــد نراقــي
وإبراهيــم ســلطاين.406 :

جتســد املســيح (ِّ :)Incarnationاتــاد األُلوهيــة
ّ .41
(املعــرب).
والناســوتية فيــه.
ِّ

ُ .42انظــر :عقــل واعتقــاد دينــي ملايــكل بيرتســون
وآخريــن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :أمحــد نراقــي
وإبراهيــم ســلطاين.408 :

.Normative Religious Pluralism .43
.Aletic Religious Pluralism .44

.Dontic Religious Pluralism .45

.Stotriological Religious Pluralism .46

مطهــري وكالم جديــد ألمحــد فرامــرز
ُ .47انظــر :اســتاد َّ
قراملكــي (مصــدر فــاريس) /الطبعــة األُو ٰىل/
1383هـــ ش /انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگــي
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
وانديشــه اســامي /طهــران.

َّ
بــأن الكلمــة
 .48يذهــب املســيحيون إ ٰىل االعتقــاد
جتســمت
األزليــة وغــر املخلوقــة هلل تعــا ٰىل ،قــد َّ

ـى اإلنســان ،وأخــذت
ـى شــكل عيسـ ٰ
وظهــرت عـ ٰ

لــو ِّيل اهلل ع ّبــايس (مصــدر فــاريس) /نشـــرية إهليات

وحقــوق دانشــگاه علــوم اســامي رضــوي /الســنة
الرابعــة /العــدد .12

خــرىَّ :
إن
تعيــش بــن ســائر النــاس .وبعبــارة ُأ
ٰ
ِ
يــأت بكتــاب هــو مــن وحــي الســاء،
عيســى مل
ٰ

أخبــار الرضــا .119 :1 Q

بالتجســم االختــاف الرئيــس بــن
ُيم ِّثــل االعتقــاد
ّ

.77

 .58بحــار األنــوار للمجلــي  ،353 :10عــن عيــون

بــل كان بنفســه جتســيد ًا لوحــي اهلل .ومــن هنــا

 .59هتذيــب األحــكام 154 :6؛ وســائل الشــيعة :15

املســيحية واإلســام.

 .60بحار األنوار .31 :51

ملحمــد
ُ .49انظــر :اســام وپلوراليســم دينــي
ّ
ليغنهــاوزن /ترمجــه إ ٰىل الفارســية :نرجــس جــوان
دل.92 :

ُ .50انظر :املصدر أعاله.91 - 87 :

املطهــري (مصــدر فــاريس)
ـى َّ
 .51جمموعــه آثــار مرتـ ٰ
 /275 :1ط 1377هـــ ش /انتشــارات صــدرا/

طهــران.

ُ .52انظــر :بحار األنــوار للمجلســـي  142 :53و/143
ح  ،16و 6 :25و /7ح  ،9ط 1404هـ /انتشــارات
دار الوفــاء /بريوت.

 .53بحار األنوار للمجليس .279 - 276 :65

ُ .54انظــر :شــناخت در فلســفه اســامي جلعفــر
الســبحاين (مصــدر فــاريس) 108 :و /109الطبعــة

األُو ٰىل1375/هـــش/انتشــاراتبرهــان/طهــران.
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ُ .57انظــر :نقــد مبــاين معرفــت شــنايس بلوراليســم ديني

 .55الغيبة للنعامين.245 :

.Epistemological Relativism .56

 .61الغيبــة للنعــاين337 :؛ بحــار األنــوار للمجلــي
.367 :52

األصفى للفيض الكاشاين .1300 :2
 .62تفسري
ٰ

 .63بحــار األنــوار للمجلــي 61 :51؛ ويف ينابيــع
ـى صاحــب م َّلــة َّإل صــار
املــو َّدة ( :240 :3ال يبقـ ٰ
إ ٰىل اإلســام).

 .64بحار األنوار للمجليس .375 :52

 .65كامل الدين ومتام النعمة للصدوق.670 :

 .66مــا بــن املعقوفتــن إضافــة توضيحيــة مــن عندنــا.
(املعــرب).
ِّ

ُ .67انظــر :حكومــت جهــاين مهــدي  Qلنــارص مــكارم
الشــرازي (مصــدر فــاريس) /288 :الطبعــة

الثامنــة1376 /هـــ ش /انتشــارات مدرســة اإلمــام
عــي بــن أيب طالــب  /Qقــم.
ّ

ُ .68انظــر :بحــار األنــوار للمجلســـي  ،30 :51وفيــه:
«إذا قــام القائــم  Qدعــا النــاس إ ٰىل اإلســام

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ِ
َّ
وضــل عنــه
ــر
جديــد ًا ،وهداهــم إ ٰىل أمــر قــد ُدث َ

 .69هنج البالغة /قسم احلكم /احلكمة رقم .147
ُ .70انظر :بحار األنوار للمجليس .350 :52

ُ .71انظــر :منتخــب األثــر للطــف اهلل الصــايف
الگلبايــگاين /387 :الطبعــة األُو ٰىل1419 /هـــ/

مؤسســةحضـــرةمعصومــة/Pقــم.
انتشــارات َّ

ُ .72انظــر :ويژگيهــاي حكومــت جهــاين مهــدي  Qللسـ ِّيد
مســتوى
عــى
ســجادي (رســالة
عبــد اللطيــف
ٰ
ّ
ٰ
املاجســتري باللغة الفارســية) /53 :ط 1383هـ ش/

انتشــارات مركــز جهــاين علــوم إســامي /قــم.

الــريض.

ُ .81انظر :بحار األنوار للمجليس .61 :53

 .82اجلزيــة :مــا ُي َ
ؤخــذ مــن أهــل الذ َّمــة( .لســان العــرب
البن منظــور .)147 :14

 .83لقــد كان َّ
العلمــة املجلســـي مــن املخالفــن لنظريــة
أخــذ اجلزيــةُ ( .انظــر :بحــار األنــوار  /29 :51ح

2؛ مــرآة العقــول 11 :26؛ ويژگيهــاي حكومــت
ـجادي
جهــاين مهــدي  Qللسـ ِّيد عبــد اللطيــف سـ ّ

ـتوى املاجســتري باللغة الفارســية):
ـى مسـ ٰ
(رســالة عـ ٰ
حممــد الصدر:
325؛ تاريــخ مــا بعــد الظــور للسـ ِّيد ّ

 .73الــكايف للكلينــي 25 :1؛ بحــار األنــوار للمجلــي

 ،)612فهــؤالء مــن القائلــن هبــذه النظريــة.

ُ .74انظــر :بحــار األنــوار للمجلــي 58 :51؛ منتخــب

ُ .85انظــر :بحــار األنــوار للمجلــي  /61 :51الروايــة

اخلــواص:
ُ .75انظــر :ينابيــع املــو َّدة422 :؛ تذكــرة
ّ

 .86معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  .130 :5 Qمجيع

.328 :52

اآلثــر للطــف اهلل الصــايف الگلبايــگاين.600 :

377؛ منتخــب األثــر 600 :و.601

 .84ينابيع املو َّدة .345 :3

رقــم  ،59و /328 :52الروايــة رقــم .193

حممــد بــن مســلم،
رواة هــذه الروايــة (مــن أمثــالّ :

 .76بحار األنوار للمجليس .351 :52

وابــن عمــر ومهــا مــن أصحــاب اإلمجــاع) ثقــاة،

 .78بحــار األنــوار للمجلــي  /351 :51الروايــة رقــم

مــن املعلومــات بشــأن رواة هــذا احلديــثُ ،انظــر:

َّ .79
إن اإلنجيــل  -طبقــ ًا ملــا ورد يف القــرآن الكريــم -

و 275 :14و279؛ ك ّليــات يف علــم الرجــال جلعفــر

 .77ينابيع املو َّدة .1344 :3

 105و351؛ الغيبــة للنعــاين.244 :

نبــي اســمه أمحــد،
عــى البشــارة بظهــور ٍّ
يشــتمل ٰ

(وم َب ِّشـــر ًا بِرسـ ٍ
ـول َيـ ْـأ ِت ِم ْن
َ ُ
وذلــك إذ يقــول تعــا ٰىلُ َ :
ِ
ـف.)6 :
حــدُ ) (الصـ ّ
ـم ُه َأ ْ َ
اسـ ُ
َب ْعــدي ْ

حسن بناهي آزاد

اجلمهــور.»...

ُ .80انظــر :ينابيــع املــو َّدة  /136 :3نــر الرشيــف

وبالتــايل تكــون هــذه الروايــة صحيحــة .وللمزيــد

معجــم رجــال احلديــث للسـ ِّيد اخلوئــي ،215 :11

الســبحاين /مبحــث التوثيقــات العا َّمــة.

 .87مرآة العقول للمجليس .111 :26
 .88بحار األنوار للمجليس .29 :51
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ُ .89انظــر :كفايــة األُصــول للخراســاين /274 :الطبعــة
مؤسســة نــر
الثالثــة1415 /هـــ /انتشــارات َّ

إســامي.

ُ .90انظر :بحار األنوار للمجليس .29 :51

تتعــرض هلــذه الناحيــة.
مل
َّ

 .97الكتــاب املقــدَّ س (العهــد القديــم) [التــوراة] /ســفر
التكويــن /اإلصحــاح 11 :و 12و 14و.17

ُ .91انظــر :خــرده أوســتا إلبراهيــم بــورداود (مصــدر

 .98العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إشــعياء/

نشـــر أســاطري /طهران؛ ويســپرد لــه أيضـ ًا (مصدر

النبــي زكريــا /اإلصحــاح،14 :
القديــم إ ٰىل:
ِّ

فــاريس) /176 :الطبعــة األُو ٰىل1380 /هـــ ش/

فــاريس) 32 :و 48و 51و 71و /131الطبعــة
األُو ٰىل1381 /هـــ ش /نشـــر أســاطري /طهــران؛

يســنا (جــزء مــن األفســتا) (مصــدر فــاريس)71 :

و 108و 149و.157

 .92أهــورا مــزدا هــو اإللــه األوحــد الــذي ُيم ِّثــل اخلــر
عنــد الزرادشــتيني ،وهــو إلــه اخلــر والنــور الــذي

خيالفــه دائـ ًا إ ٰىل الشــ ِّـر (أهريــان)( .املعـ ِّـرب).

 .93ومهــن أو وهومــن (هبمــن) الــروح الطاهــرة
والفكــرة النق َّيــة ،اســم أحــد أو َّأول املنقذيــن يف

(املعــرب).
العقيــدة الزرادشــتية.
ِّ

 .94گات هــا كهــن تريــن بخــش أوســتا :اســتودگات:
يســنا إلبراهيــم بــورداوود (مصــدر فــاريس)
 /46 :3الطبعــة األُو ٰىل1378 /هـــ ش /نــر

أســاطري /طهــران.

اإلصحــاح11 :؛ ويمكــن الرجــوع أيضـ ًا يف العهــد

ـي ســليامن/
ـي صفنيــا /اإلصحــاح ،3 :والنبـ ِّ
والنبـ ِّ
والنبــي ِح ّجــي /اإلصحــاح:
اإلصحــاح،2 :
ِّ

والنبــي
األول /اإلصحــاح،2 :
 ،2وصاموئيــل َّ
ِّ
والنبــي
صاموئيــل الثــاين /اإلصحــاح 12 :و،23
ِّ

حزقيــال /اإلصحــاح.21 :

ُ .99انظــر :العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر التثنيــة :13
.2

ُ .100انظــر :العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر اخلــروج
.24 :23

 .101العهــد القديــم (التــوراة) /املزامــر /املزمــور رقــم
 /135الفقــرة .12 - 6

 .102العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر التثنيــة/
اإلصحــاح /137 :الفقــرة 8 :و9؛ ســفر إشــعياء/

اإلصحــاح /14 :الفقــرة 25؛ ســفر صفنيــا/

 .95گات هــا (هشتوايشــت گات) (مصــدر فــاريس):

اإلصحــاح52 :؛ وغــر ذلــك.

 .96بااللتفــات إ ٰىل عــدم تو ّفــر النصــوص الدينيــة

اإلصحــاح /48 :الفقــرة .10

.590
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قاطــع يف هــذا الشــأن .علـ ًا َّ
أن النصــوص املوجــودة

للزرادشــتية بشــكل كامــل ،ال يمكــن احلكم بشــكل

 .103العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إرميــاء/
 .104العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إشــعياء/

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
اإلصحــاح /34 :الفقــرة  2و.8

مرقــس /اإلصحــاح /10 :الفقــرة .15

 .106العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إشــعياء/

والنصــارى واملجــوس َّ
(إل
غريهــم) أي اليهــود
ٰ

 .107العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إشــعياء/

وغريهــا اإلمجــاع عليــه ،بــل وال إشــكال بعــد قولــه
تعــا ٰىلَ ( :فا ْق ُت ُلــوا ا ُْل ْشــ ِ
ـر ِكنيَ َح ْيـ ُ
ـم )...
ـث َو َجدْ ُت ُ ُ
وهـ ْ

اإلصحــاح /3 :الفقــرة .9

اإلصحــاح /60 :الفقــرة .21
اإلصحــاح /60 :الفقــرة .15

 ،231 :21قــال :كيــف كان ،فـــ (ال يقبــل مــن

اإلســام) بــا خــاف أجــده فيــه ،بــل عــن الغيبــة

 .108العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إشــعياء/

ـى .ولكــن يمكــن القــولَّ :
إن
[التوبــة )...]5 :انتهـ ٰ

 .109العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إشــعياء/

يف عــر ظهــور اإلمــام املهــدي .Q

 .110العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر إشــعياء/

(مصــدر فــاريس)  257 :1و 279و.293

اإلصحــاح /54 :الفقــرة  11و.12
اإلصحــاح /45 :الفقــرة .6

اإلصحــاح /66 :الفقــرةُ .23 :انظــر :انتظــار

األويل ،ولعـ َّـل هنــاك حكـ ًا ثانويـ ًا
هــذا هــو احلكــم َّ
املطهري
ـى َّ
ُ .115انظــر :األعــال الكاملــة للشــهيد مرتـ ٰ
 .116التوبة 29 :و.32

مســيحا در آيــن هيــودي حلســن توفيقــي (مصــدر

ُ .117انظــر :تفســر امليــزان َّ
للعلمــة الطباطبائــي/

ُ .111انظــر :آشــنايي بــا اديــان بــزرگ حلســن توفيقــي

املوســوي اهلمــداين)  /329 :9الطبعــة الثامنــة

فــاريس) 29 :و.32

حممــد باقــر
الرتمجــة الفارســية (ترمجــة :الســ ِّيد ّ

(مصــدر فــاريس) /100 :الطبعــة الرابعــة/

عــرة1383 /هـــ ش /انتشــارات دفــر نــر

اديــان زنــده جهــان لروبــرت هيــوم /ترمجــه إ ٰىل

ُ .118انظــر :پلوراليــزم دينــي يــا كثــرت گرائــي جلعفــر

ُ .112انظــر :قامــوس كتــاب مقــدَّ س ملســر هاكــس/

املطهــري (مصــدر فــاريس) :1
للشــهيد
مرتضـــى َّ
ٰ

1380هـــ ش /انتشــارات ســمت وطــه /طهــران؛

إســامي /قــم.

الفارســية :عبــد الرحيــم گواهــي.256 :

الســبحاين (مصــدر فــاريس)53 :؛ األعــال الكاملــة

(مرتجــم إ ٰىل اللغــة الفارســية) /219 :مــا َّدة (پســـر

خواهــر) /الطبعــة األُو ٰىل1377 /هـــ ش /نــر

أســاطري /طهــران.

 .113الكتــاب املقــدَّ س /العهــد اجلديــد /إنجيــل

حسن بناهي آزاد

 .105العهــد القديــم (التــوراة) /ســفر صفنيــا/

ملحمــد حســن النجفــي
ُ .114انظــر :جواهــر الــكالم ّ

 289و.293

.tolerance .119
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املذهب التنا�سخي
يعود بلبا�س الرجعة الروحية
الشيخ محيد الوائيل

األول
القسم َّ

حاجة املجتمع �إىل اخلبري:
َّ
َّ
شــك فيــه بــن النــاس هــو رضورة رجــوع اجلاهــل منهــم إ ٰىل العــامل،
إن ممَّــا ال

وهــذا مــا جــرت عليــه ســرة العقــاء ،وقــد أمضــت األديــان إجياب ـ ًا وتقريــر ًا تلــك

الســرة.

تو�ضيح ذلك:
َّ
ـدى العقــاء ســوا ًء مــا كان منهــا بدائي ًا أو
إن املالحــظ لطريقــة احليــاة االجتامعيــة لـ ٰ

مدنيـ ًا جيــد وضوحـ ًا ال لبــس فيــه َّ
أن العقــاء جــرت ســرهتم يف تعامالهتــم احلياتيــة

املتخصــص ،وليــس ذلــك الرجــوع
املتخصــص منهــم إ ٰىل اخلبــر
ـى رجــوع غــر
ِّ
ِّ
عـ ٰ
منهــم َّإل تلبيــة لفطــرة ُجبلــوا عليهــا ،وال تســتقيم احليــاة بدوهنــا.

بتخصــص مــا ،بــل تشــمل مجيــع صنــوف احليــاة
خمتصــة
ّ
وهــذه الســرة ليســت َّ

وفنوهنــا.

وجــاءت األديــان لتُقـ ِّـرر ُ
وتضـــي هــذه احلالــة الفطريــة كــا أمضــت مــن قبلهــا
ـرى كثــرة.
حــاالت فطريــة ُأخـ ٰ
نعم هذا االمضاء ضمن ضوابط وحدود.

وهكــذا فيــا نحــن فيــه مــن رجــوع اجلاهــل إ ٰىل العــامل اخلبــر يف جمــال بيــان
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األحــكام الشـــرعية الدينيــة وتوضيــح العقائــد وتبيــن املختلــف فيــه للنــاس ،فـ َّ
ـإن

أصــل اإلرجــاع ممَّــا ال شـ َّ
املتخصــص يف الديــن واألحــكام
ـك فيــه (أي إرجــاع غــر
ِّ
املتخصــص) ،نعــم هنــاك رشوط وضعتهــا الشـــريعة يف كيفيــة كــون
الشـــرعية إ ٰىل
ِّ
متخصصـ ًا( ،كــا َّ
التخصصــات االجتامعيــة وضعــت ضوابــط
أن
املتخصــص الدينــي
ّ
ِّ
ِّ

متخصصــ ًا) ،ومــا مل تــرع تلــك الضوابــط والشـــروط
املتخصــص فيهــا
لكــون
ِّ
ِّ
متخصصــ ًا جيــوز الرجــوع إليــه.
ســمى ذلــك الشــخص
الُ .ي
ِّ
ٰ

وممَّــا َّ
عــى أصــل اإلرجــاع الدينــي إ ٰىل
دل مــن الذكــر احلكيــم والروايــات
ٰ
املتخصــص.
ِّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َْ ّ
َ
َْ َ
ْ ْ
 - 1قوله تعا ٰىلf :ف ْس َئلوا أهل اذلِك ِر إِن كن ُت ْم ال تعل ُمون( Yاألنبياء.)7 :
َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ
 - 2وقوله تعا ٰىلf :لعل ِمه ال
ِين ي َ ْستنب ِ ُطون ُه مِن ُه ْم( Yالنساء.)83 :
َّأما من الروايات:

فقوله « :Qأ َّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إ ٰىل رواة حديثنا»(.)1

بعــد وضــوح  -مــن خــال التت ّبــع والتأ ّمــل َّ -
أن الــراوي املقصــود بــه هنــا هــو

املتخصــص يف هــذا الف ـ ّن ال مطلــق مــن يــروي عــن أهــل البيــت .K
ِّ
َّأما ما َّ
رجع إليه ،فمنها:
عىل كيفية اإلرجاع ورشوط ا ُمل َ
دل ٰ

 - 1قــو ل اإلمــام العســكري « :Qفأ َّمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــ ًا لنفســه،

حافظــ ًا لدينــه ،خمالفــ ًا هلــواه ،مطيعــ ًا ألمــر مــواله ،فللعــوام أن ُيق ِّلــدوه»(.)2

املتخصــص يف حتصيــل األحــكام ،فـ َّ
ـإن
هــذا وبعــد وضــوح رضورة الرجــوع إ ٰىل
ِّ

التخصــص
املتخصــص هــي بالرجــوع إ ٰىل ذوي اخلــرة يف ذلــك
أفضــل طريقــة ملعرفــة
ّ
ِّ
ـى إرشــادهم.
واالعتــاد عـ ٰ
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طريقة األخذ بالروايات:
ْ
ْ
ُ
ْ َ ْ
قــال تعــاىلِf :إَونَّـ ُ
ـز  41ال يَ
ـه لَكِتـ ٌ
ـاب َعزيـ ٌ
ِ
ـن يَ َدي ْ ـهِ َوال
ـ
ب
ـن
ـ
م
ـل
ـ
ط
ا
ال
ه
ـ
ِي
ت
أ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ْ َ ْ
ْ
ٌ
َ
َ
ْ َ
ـد ُ ( Yف ِّصلــت 41 :و.)42
ـم حِيـ ٍ
نيــل مِــن حكِيـ ٍ
مِــن خلفِــهِ ت ِ

والسـنَّة ،أو
وعــن أيب عبــد اهلل « :Qال تتق َّبلــوا علينــا حديثـ ًا َّإل مــا وافــق القــرآن ُّ

جتــدون معــه شــاهد ًا مــن أحاديثنــا املتقدِّ مــة»(.)3
َّ - 1
أن هناك أحاديث مدسوسة وموضوعة.
َّ - 2
أن هناك ميزان ًا ملعرفة ذلك.

توضيــح ذلــكَّ :
ـدس يف الروايــة،
أن اآليــة تضــع لنــا ميزان ـ ًا يفضــح اخللــط والـ ّ
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النص القرآين والروائي يتَّضح:
ومن خالل ّ

دس َّإل ويدفعــه القــرآن ويكشــفه مــن خــال هــذا النظــم املعــريف
فــا مــن خلــط أو ٍّ

القــايض بعـ َّـزة القــرآن وح ّقان َّيتــه يف قبــال غــره.

هــذا َّ
وإن قــول الرســول  Nالــذي رواه الفريقــان« :مــا وافــق كتــاب اهلل فخــذوه،

ـدس) والعــاج
ومــا خالــف كتــاب اهلل فدعــوه»(ُ )4ي ِّ
وضــح احلالــة املرضيــة (وجــود الـ ِّ

بـــ (اإلرجــاع إ ٰىل القرآن).

يقــول َّ
(فأعطــى (أي الرســول)Nميزان ًا يــوزن بــه
العلمــة الطباطبائــي(:)5
ٰ

املعــارف املنقولــة منــه ومــن أوليائــه ،وباجلملــة فبالقــرآن يدفــع الباطــل عــن ســاحة
َ ُ ُ ُ َ ْ ُ َّ ْ
َ
َّ
َ
احلــق ،قــال تعــا ٰىلf :وي ِريــد اهلل أن يِــق الــق بِكل ِمات ِــهِ( Yاألنفــال ،)7 :وال
ِّ
احلــق وإبطــال الباطــل َّإل بإظهــار صفتــه.
معنــى إلحقــاق
ِّ
ٰ
وكــا َّ
ـق مــن
أن القبــول املطلــق تكذيــب للموازيــن املنصوبــة يف الديــن لتمييــز احلـ ِّ

الباطــل ،كذلــك الطــرح الـ ّ
ـكل تكذيــب هلــا وإلغــاء وإبطــال للكتــاب العزيــز الــذي
ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه .وهــو القائــل (جـ َّـل ثنــاؤه)َ :
fومــا
ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ
ـه فان َت ُهــوا( Yاحلشـــر ،)7 :وقــال تعا ٰىل:
آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنـ
َّ
ْ
َ
fومــا أَ ْر َســلْنا ِمـ ْ
ـن َر ُ
َ
ـول إِل ِلُطــاع ب ِـإِذ ِن اهللِ( Yالنســاء.)64 :
ـ
س
ٍ
حجيــة أو ملــا ُين َقــل مــن قولــه  Nإلينــا معارش
إذ لــو مل يكــن لقــول رســول اهلل ّ N
ـتقر مــن
الغائبــن يف عصـــره أو املوجوديــن بعــد ارحتالــه مــن الدنيــا ّ
حجيــة ملــا اسـ َّ
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عــى النقــل واحلديــث ممَّــا يعتقــده البشـــر
عــى حجــر ،والركــون
الديــن حجــر
ٰ
ٰ

ويقبلــه ،يف حياتــه االجتامعيــة قبــوالً يضطـ ُّـر إليــه بالبداهــة وهيديــه إ ٰىل ذلــك الفطــرة

ـدس واخللــط يف املعــارف املنقولــة
ـى لــه عــن ذلــك .وأ َّمــا وقــوع الـ ِّ
اإلنســانية ،ال غنـ ٰ
ـص بالديــن.
الدينيــة فليــس ببــدع خيتـ ُّ

ـى جمـ َّـرد قــرع الســمع يف األخبــار املنقولــة
ـى فطرتنــا اإلنســانية ال نجــري عـ ٰ
ونحــن عـ ٰ

إلينــا يف نــادي االجتــاع ،بــل نعــرض ّ
ـى مــا عندنــا مــن امليــزان
كل واحــد واحــد منهــا عـ ٰ
الــذي يمكــن أن يــوزن بــه ،فــإن وافقــه وصدَّ قــه قبلنــاه ،وإن خالفــه َّ
وكذبــه طرحنــاه،

وإن مل يتبـ َّـن يشء مــن أمــره ومل يتم َّيــز ح ّقــه مــن باطلــه وصدقــه مــن كذبــه تو َّقفنــا فيــه

ـار.
ـى االحتيــاط الــذي ُجبلنــا عليــه يف الــرور واملضـ ّ
مــن غــر قبــول وال ر ّد عـ ٰ
هــذا ك ّلــه بــرط اخلــرة يف نــوع اخلــر الــذي ن ُِق َ
ــل إلينــا ،وأ َّمــا مــا ال خــرة
لإلنســان فيــه مــن األخبــار ممَّــا يشــتمل عليــه مــن املضمــون ،فســبيل العقــاء فيــه
الرجــوع إ ٰىل أهــل خربتــه ،واألخــذ بــا يــرون فيــه وحيكمــون بــه.

فهــذا مــا عليــه بناؤنــا الفطــري يف االجتــاع اإلنســاين وامليــزان الدينــي لتمييــز

ـق مــن الباطــل ،وكــذا الصــدق مــن الكــذب ،ال يغايــر ذلــك بــل هــو هــو بعينــه.
احلـ ّ
تبــن منــه يشء ُأ ِخ َ
يتبــن لشــبهة
وهــو العــرض
ــذ بــه وإن مل َّ
عــى كتــاب اهلل فــإن َّ
ٰ
واألئمــة مــن
ـي N
َّ
ـى ذلــك أخبــار متواتــرة عــن النبـ ِّ
فالوقــوف عنــد الشــبهة .وعـ ٰ

أهــل بيتــه )K.انتهــى.

بيان بعض املعاين واملفاهيم ذات الصلة بالبحث:

 - 1الرجعة:
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ُ
fث َّ
ــم
الرجعــة لغــ ًة :الرجــوع هــو العــود إ ٰىل مــا كان منــه البــدء ،قــال تعــا ٰىل:
َ
َْ َ ْ ُ ُ
كـ ْ
fول َ َّمــا َر َجـ َ
ـم( Yاألنعــام ،)60 :وقــال تعــاىلَ :
جع
ـع ُمــوىس إِىل ق ْو ِم ـهِY
إِل ـهِ مر ِ
ٰ
(األعــراف ،)150 :فأنــت تالحــظ َّ
أن الرجــوع مســتخدم يف العــودة إ ٰىل املبــدأ أو إ ٰىل
مــا منــه البــدء(.)6

التخ�ص�ص:
الرجعة يف ا�صطالح �أهل
ّ

يقــول احلـ ُّـر العامــي( :اعلــم َّ
أن الرجعــة هنــا يف احليــاة بعــد املــوت قبــل القيامــة،

ويقــول الشــيخ املظ َّفــر عــن الرجعــة( :وأ َّمــا مــن طعــن يف الرجعــة َّأنــا تناســخ

ـى التناســخ وبــن املعــاد اجلســاين والرجعــة مــن نــوع املعــاد
فأل َّنــه مل يفــرق بــن معنـ ٰ
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فهــم مــن مواقــع اســتعامهلا،
ورصح بــه العلــاء ،و ُي َ
وهــو الــذي يتبــادر مــن معناهــاَّ ،
ِ
ـم َّ
أن هــذا معنــاه
ورصح بذلــك علــاء اللغــة ،ف ُعلـ َ
ووقــع التصـــريح بــه يف أحاديثهــاَّ ،
احلقيقــي ،فــا جيــوز العــدول عنــه يف موضــع ال قرينــة فيــه)(.)7

اجلســاين ،فـ َّ
ـى التناســخ هــو انتقــال النفــس مــن بــدن إ ٰىل بــدن آخــر منفصــل
ـإن معنـ ٰ

ـى املعــاد اجلســاين ،فإ َّنــه معنــاه رجــوع نفــس البــدن
عــن َّ
األول ،وليــس كذلــك معنـ ٰ
األول بمشـ َّ
ـخصاته النفســية ،فكذلــك الرجعــة)(.)8
َّ

ويقــول الشــيخ املفيــد َّ :G
(إن اهلل يــر ُّد قومـ ًا مــن األمــوات إ ٰىل الدنيــا يف صورهــم

ـى اهلل عليهــم أمجعــن)،
التــي كانــوا عليهــا ،...وذلــك عنــد قيــام مهــدي آل ّ
حممــد صـ ّ ٰ
بصحــة ذلــك ،وتظاهــرت بــه األخبــار ،واإلمام َّيــة
ثــم قــال( :وقــد جــاء القــرآن
َّ
ّ

بأمجعهــا عليــه َّإل ُشـ ّ
ـى وجــه خيالــف مــا
ـذاذ منهــم َّ
تأولــوا مــا ورد فيــه ممَّــا ذكرنــاه عـ ٰ
وصفنــاه)(.)9

ـى  :Gالــذي تذهــب
ويف ســفينة البحــار يف بــاب الرجعــة( :قــال الس ـ ِّيد املرتضــ ٰ

الشــيعة اإلمام َّيــة إليــه َّ
أن اهلل تعــا ٰىل يعيــد عنــد ظهــور إمــام الزمــان املهــدي  Qقومـ ًا

ممَّــن كان قــد تقــدَّ م موتــه شــيعته ليفــوز بنرصتــه.)10()...

ـى
وقــال عطــاء اهلل أرشيف( :القــول بالرجعــة مــن متفـ ِّـردات الشــيعة ،والدليــل عـ ٰ
إثباهتــا األد َّلــة الثــاث يعنــي اآليــة والروايــة واإلمجــاع)(.)11
اهلــدى مــن آل
أئمــة
ٰ
وقــال الفيــض الكاشــاين( :وقــد تظاهــرت األخبــار عــن َّ

حممــد  Nيف َّ
أن اهلل تعــا ٰىل ســيعيد عنــد قيــام املهــدي قومـ ًا ممَّــن تقــدَّ م موهتــم،)12()...
ّ

ـم قــال ...( :ذلــك إذا خرجــوا يف الرجعــة مــن القــر)(.)13
ثـ ّ
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ومــا قالــه الشــيخ الصــدوق ونقلــه عنــه صاحــب البحــارَّ :
(إن الرجعــة كانــت
ـي  Nيكــون يف هــذه األُ َّمــة مثــل مــا يكــون يف األُمــم
يف األُمــم الســالفة ،وقــال النبـ ُّ

ـذة بالقـ َّ
الســالفة حــذو النعــل بالنعــل والقـ َّ
ـى هــذا األمــر أن يكــون يف
ـذة ،فيجــب عـ ٰ
هــذه األُمــة رجعــة)(.)14
حممــد حســن الطباطبائــي ...( :وهــذا يفيــد َّ
أن يــوم الرجعــة مــن
وقــال الس ـ ِّيد ّ

ـر والفســاد فيــه يف اجلملــة
مراتــب يــوم القيامــة وإن كان دونــه يف الظهــور إلمــكان الـ ّ
دون يــوم القيامــة.)15()...
 - 2التناسخ:

ـى إزالــة الشـــيء بشـــيء يتع َّقبــه
ـى النقــل أو بمعنـ ٰ
التناســخ لغـ ًة مــن النســخ بمعنـ ٰ

كنســخ الشــمس الظـ َّـل والشــيب الشــباب(.)16

التناســخ يف االصطــاح :هــو انتقــال النفــس مــن بــدن إ ٰىل بــدن آخــر يف هــذه

النشــأة ،فــإذا مــات البــدن انتقلــت إ ٰىل الثــاين والثالــث وهكــذا(.)17

وعرفــه آخــرون بأ َّنــه :عــودة الــروح إ ٰىل احليــاة الدنيــا بجســد جديــد (وهــي نظريــة
َّ

دينيــة قديمة).

تتكــرر األكــوار واألدوار إ ٰىل مــا ال هنايــة لــه،
وعرفــه الشهرســتاين( :هــو أن
َّ
َّ

وحيــدث يف ِّ
األول ،والثــواب والعقــاب يف هــذه الــدار ال
كل دور مثــل مــا حــدث يف َّ
يف الــدار اآلخــرة.)18()...

وعرفــه صــدر ِّ
املتألــن( :انتقــال النفــس مــن بــدن عنصـــري أو طبيعــي إ ٰىل بــدن
َّ

األول .ســواء كان ذلــك النــزول مــن الــروح إ ٰىل البــدن احليــواين
آخــر منفصــل عــن َّ

ـم
وهــو املســخ أو إ ٰىل البــدن النبــايت فيكــون الفســخ أو إ ٰىل اجلــادي وهــو الرســخ) ،ثـ ّ
حتــول النفــس مــن النشــأة الدنيويــة إ ٰىل النشــأة األُخرويــة وصريوهتــا
قــال( :وأ َّمــا ّ
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بحســب ملكاهتــا إ َّمــا ذات صــورة حســنة أو س ـ ِّيئة فهــو أمــر ثابــت بالربهــان د َّلــت
الس ـنَّة)(.)19
عليــه آيــات القــرآن وظواهــر ُّ

عرفــه احلـ ُّـر العامــي بأ َّنــه( :تع ّلــق الــروح ببــدن آخــر يف الدنيــا ،وقــد د َّلــت
وقــد َّ

ـى بطالنــه)(.)20
النصــوص املتواتــرة واإلمجــاع عـ ٰ

 - 1التناســخ املطلــق :وهــو انتقــال النفــس مــن بــدن إ ٰىل آخــر يف هــذه النشــأة،

فــإذا مــات البــدن الثــاين انتقلــت إ ٰىل ثالــث ،وهكــذا بــا تو ّقــف أبــد ًا ،والبــدن
املنتقــل إليــه قــد يكــون بــدن إنســان أو حيــوان أو نبــات ،وطريــق االنتقــال غالبـ ًا هــو
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للتنا�سخ ثالث �صور:

التع ّلــق بجنــن املنتقــل إليــه.

ـص االنتقــال مــن الــروح إ ٰىل البــدن
 - 2التناســخ املحــدود النــزويل :وهــو أن خيتـ َّ
ـرى ،وهكــذا كــا هــو حمــدود مــن حيــث األفــراد ،فكذلــك
ببعــض النفــوس دون ُأخـ ٰ

هــو حمــدود مــن حيــث الزمــان ،ووجــه املحدوديــة أ َّنــه ال حيصــل يف النفــوس الكاملة
ـرى لتحصــل التكامــل الــذي
التــي لتكاملهــا ال حاجــة هلــا لالنتقــال إ ٰىل أبــدان ُأخـ ٰ
األول.
ـم بالبــدن َّ
يتـ ُّ

 - 3التناســخ الصعــودي :وهــو مــا حيصــل فيــه انتقــال الــروح إ ٰىل البــدن مــن

ـول انفصــايل خيالــف
جهــة الصعــود مــن النبــات إ ٰىل احليــوان إ ٰىل اإلنســان ،وهــو حتـ ّ

ـى تفصيــل ُيط َلــب مــن حم ِّلــه ال حاجــة
احلركــة اجلوهريــة التــي هــي حتـ ّ
ـول اتِّصــايل ،عـ ٰ

لنــا بــهَّ ،
األوليــن.
ألن غرضنــا يقــع يف القســمني َّ

 - 3الت�أييد:

ـواه ،ومؤ َّيد بــروح القدس
ـواك ونصـــرك ،وأ َّيــده اهلل أي قـ ّ
التأييــد لغـ ًة :أ َّيــدك أي قـ ّ

ـو ٰى بروح القــدس.)21(...
أي مقـ ّ

وح مِنْ ُ
fو َأيَّ َد ُه ْ
قــال صاحــب امليــزان( )22يف تفســر قولــه تعــاىلَ :
ــم ب ُ
ــر ٍ
ــهY
ِ
ٰ

وقواهــم اهلل تعــا ٰىل بــروح مــن عنــده
(املجادلــة( :)22 :التأييــد التقويــة،
واملعنــىّ :
ٰ

وقواهــم اهلل بــروح مــن جنــس اإليــان
ـىّ :
تعــا ٰىل ،وقيــل :الضمــر لإليــان ،واملعنـ ٰ
َ َ َّ َ ُ ْ ُ ٍ ْ
ُ
َّ
ـى ظاهــره يفيــد أن للمؤمنني
حييــي هبــا قلوهبــم ،...قولــهf :وأيدهــم بِــروح مِنــه Yعـ ٰ
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ـرى .يف الروايــة:
وراء الــروح البشـــرية التــي يشــرك فيهــا املؤمــن والكافــر روحـ ًا ُأخـ ٰ

عــى أيب احلســن  Qفقــال يلَّ :
«إن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل أ َّيــد املؤمنــن بــروح
دخلــت
ٰ

كل وقــت حيســن فيــه ويتَّقــي ،وتغيــب عنــه يف ِّ
حتضـــره يف ِّ
كل وقــت يذنــب فيــه
ويعتــدي»).

وأنــت تالحــظ عزيــزي القــارئ َّ
وأنــا معهــم
أن هــذه الــروح فقــط للمؤمنــنَّ ،

دائــ ًا ويف ِّ
خاصــة
كل عصـــر مــن زمــن الرســول األكــرم  Nإ ٰىل زماننــا ،وليســت َّ

ـاص.
بزمــن خـ ّ

العلمــة( :قــد تبـ َّـن ممَّــا تقــدَّ م يف ذيــل اآليــة َّ
ـم قــال َّ
أن هــذه الــروح مــن مراتــب
ثـ ّ

الــروح اإلنســاين يناهلــا املؤمــن عندمــا يســتكمل اإليــان ،فليســت مفارقــة لــه،...

وبذلــك يظهــر َّ
أن املــراد بقولــه « :Qبــروح حتضـــره» ،وقولــه « :Qفهــي معــه»،
حضــور صورهتــا حضــور اهليــأة العارضــة القابلــة للــزوال ،وبقولــه« :تســيخ يف

عــى طريــق االســتعارة ،وكــذا قولــه  Qيف الروايــة الســابقة:
ٰ
الثــرى» زوال اهليــأة ٰ

«فارقــه روح اإليــان»).

َّ
قومــه أو
معنــى التســديد،
وممَّــا تقــدَّ م يظهــر
فــإن التســديد لغــ ًة هــو :ســدَّ ده َّ
ٰ

هــم
َّ
وجهــه ،وســدَّ ده و َّفقــه للســداد أي للصــواب مــن القــول والعمــل ،ومنــه :ال ّل ّ
ســدِّ دين أي و ِّفقنــي(.)23

 - 4النف�س والروح:

ـى مــا ُأضيــف إليــه ،فنفــس الشـــيء معنــاه
النفــس :هــو أصــل ،معنــاه هــو معنـ ٰ

الشـــيء ونفــس اإلنســان معنــاه اإلنســان ،ونفــس احلجــر معنــاه هــو احلجــر ،فلــو
ِ
حمصــل...
ـى َّ
ُقطـ َ
ـع عــن اإلضافــة مل يكــن لــه معنـ ٰ
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خاصــة (وهــو املوجــود املر َّكــب مــن روح
وقــد شــاع اســتعامله يف لفــظ اإلنســان َّ
وبــدن) ،ثــم اس ـت ِ
ُعم َل يف الــروح اإلنســاين ملــا َّ
أن احليــاة والعلــم والقــدرة التــي هبــا
ّ
قــوام اإلنســان قائمة هبــا(.)24

َْ َُ َ َ
ك َعــن الـ ُّ
ـر ِ
وح ( Y...اإلرساء ،)85 :والســؤال إ َّنــا هــو عــن
الــروحf :يســئلون
ِ

خــال التت ّبــع يف اآليــات والتد ّبــر فيهــا َّ
أن الــروح منــه مــا هــو مــع املالئكــة كقولــه:
ُ ْ
ـز َ ُل ُر ُ
وح الْ ُقـ ُ
ـل نَـ َّ
f.قـ
ـد ِس( Yالنحــل ،)102 :ومنــه مــا هــو مــع املؤمنــن كقولــه
َ
ــر ٍ ْ ُ
َ َّ َ ُ ْ
ــم ب ُ
ُــزل إ ٰىل األنبيــاء K
وح مِنــه( Yاملجادلــة ،)22 :ومنــه مــا ن ِّ
تعــا ٰىلf :وأيده ِ
ََ
وح الْ ُقـ ُ
fوأيَّ ْدنــاهُ بـ ُ
ـر ِ
ـد ِس( Yالبقــرة ،)87 :ومنــه مــا هــو يف النبــات
كقولــه تعــا ٰىل:
ِ
واحليــوان وغريهــا ،كــا يشـ ِ
ـعر بــه التأ ّمــل يف آي القــرآن.
ُ
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وإن اجلــواب جــاءَّ :
حقيقــة الــروحَّ ،
أن حقيقــة الــروح مــن نســخ األمــر وهــو اإلجياد:
َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
fإِنمــا أمــره إِذا أراد شــيئا أن يقــول ل كـ
ـن ف َيكــون( Yيــس ،)82 :ويظهــر مــن

وهــذا ُيؤكِّــد َّ
أن حقيقــة الــروح حقيقــة وســيعة ذات مراتــب خمتلفــة ،وشــاهد

املفضــل بــن عمــر ،قــال :ســألت عــن علــم اإلمــام،...
ذلــك مــن الروايــات عــن َّ

مفضــلَّ ،
النبــي مخســة
إن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل جعــل يف
فقــال أبــو عبــد اهلل « :Qيــا َّ
ِّ
ـوة فبــه هنــض وجاهــد ،وروح الشــهوة
دب ودرج ،وروح القـ َّ
أرواح :روح احليــاة فبــه َّ

ـى النســاء مــن احلــال ،وروح اإليــان فبــه آمــن وعــدل ،وروح
فبــه أكل ورشب وأتـ ٰ
ـي انتقــل روح القــدس فصــار إ ٰىل اإلمــام،
ـوة ،فــإذا ُقبِـ َ
القــدس فبــه محــل النبـ َّ
ـض النبـ ُّ
وروح القــدس ال ينــام وال يغفــل وال يلهــو وال يزهــو ،واألربعــة أرواح تنــام وتغفــل

وتزهــو وتلهــو»(.)25

فالــروح املوجــودة عنــد اإلنســان دون املعصــوم هــي أربعــة أرواح :روح الشــهوة،

القــوة ،وروح الــدرج (روح احليــاة) ،وروح اإليــان .وعنــد املعصــوم روح
وروح
َّ

ـم َّ
إن روح اإليــان يزيــد وينقــص كــا د َّلــت عليــه الروايــات)(.)26
القــدس .ثـ ّ
املتخصص:
أحاديث أهل البيت  Kحتتاج للعرض عىل
ِّ

عــن أيب جعفــر  :Qقــال رســول اهلل َّ :N
حممــد صعب مســتصعب
«إن حديــث آل ّ

مرســل أو عبــد امتحــن اهلل قلبــه لإليــان،...
ـي َ
ال يؤمــن بــه َّإل ملــك مقـ َّـرب أو نبـ ٌّ
حممــد فالنــت لــه قلوبكــم وعرفتمــوه فاقبلــوه،...
فــا ورد عليكــم مــن حديــث آل ّ
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ـمأزت منــه قلوبكــم وأنكرمتــوه فــر ّدوه إ ٰىل اهلل وإ ٰىل الرســول وإ ٰىل العــامل مــن
ومــا اشـ َّ

يتحملــه فيقــول :واهلل مــا كان
حممــد ،وإ َّنــا اهلالــك أن ُيــدَّ ث أحدكــم بــيء ال
َّ
آل ّ

هــذا ،...واإلنــكار هــو الكفــر»(.)27

مــن خــال جممــوع روايــات َّ
(أن حديثهــم صعــب) ،وأنَّــه ال بــدَّ معــه مــن

املتخصــصَّ ،
وأن هنــاك كذبــ ًا عليهــم ووضعــ ًا ألحاديثهــم بأســانيد متَّصلــة كــا
ِّ

يتعمــد
تُؤكِّــده هــذه الروايــة عــن أيب عبــد اهلل  ،Qقــال« :كان املغــرة بــن ســعيد َّ

عــى أيب ،ويأخــذ كتــب أصحابــه ،وكان أصحابــه املســترتون بأصحــاب
الكــذب
ٰ

يــدس فيهــا
أيب يأخــذون الكتــب مــن أصحــاب أيب فيدفعوهــا إ ٰىل املغــرة ،فــكان
ُّ

ثــم يدفعهــا إ ٰىل أصحابــه ويأمرهــم أن يب ّثوهــا يف
الكفــر والزندقــة ويســندها إ ٰىل أيب ّ
الشــيعة»(.)28

خيفــى َّ
أن زمننــا هــو زمــن الفتنــة ،بــل شــدَّ ة الفتــن كــا تُؤكِّــده بعــض
وال
ٰ

الروايــات ،فعــن أيب عبــد اهلل َّ ...« :Q
املتمســك
إن لصاحــب هــذا األمــر غيبــة،
ِّ

ـى الغصــن مــن
ـى أعـ ٰ
فيهــا بدينــه كاخلــارط للقتــاد» ،واخلــارط مــن يــرب بيــده عـ ٰ
الشــجرة ثــم يمدّ هــا إىل األســفل ليسـ ِ
ـقط الــورق ،والقتــاد شــجر الشــوك« .فأ ّيكــم
ُ
ٰ
ّ
يمســك شــوك القتــاد بيــده؟»(.)29
من خالل ذلك ك ّله اتَّضح لنا:

َّ - 1
أن زمننا هو زمن الفتن والشبهات والتأويل الباطل.

َّ - 2
أن بصيــص األمــل الوحيــد للنجــاة مــن الفتنــة هــو بالرجــوع إ ٰىل العــامل

املتخصــص.
ِّ

وقــد أكَّــدت الروايــات املرو َّيــة عــن أهــل البيــت  Kكال األمريــن ،فعــن
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العســكري « :Qفأ َّمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائن ـ ًا لنفســه ،حافظ ـ ًا لدينــه ،خمالف ـ ًا

هلــواه ،مطيعــ ًا ألمــر مــواله ،فللعــوام أن ُيق ِّلــدوه ،وذلــك ال يكــون َّإل يف بعــض
فقهــاء الشــيعة ال مجعهــم» .
()30

وعــن رســول اهلل « :Nأشــدُّ مــن يتــم اليتيــم الــذي انقطــع مــن ُأ ِّمــه وأبيــه ،يتــم

ـى الوصــول إليــه ،وال يــدري كيــف حكمــه
يتيــم انقطــع عــن إمامــه وال يقــدر عـ ٰ

بشـــريعتنا املنقطــع عــن مشــاهدتناَ ،...أل فمــن هــداه وأرشــده وع َّلمــه رشيعتنــا كان
ـى»(.)31
معنــا يف الرفيــق األعـ ٰ

ُّ
وتتهــاوى
فيــذل أوليائــي يف زمانــه،
وروى الكلينــي يف حديــث اللــوح...« :
ٰ
ٰ

الشيخ حميد الوائلي

فيــا يبتــي مــن رشائــع دينــهَ ،أل فمــن كان مــن شــيعتنا عاملـ ًا بعلومنــا وهــذا اجلاهــل

رؤوســهم كــا
وي َرقــون ،ويكونــوا
تتهــاوى رؤوس الــرك والديلــم ،ف ُيقتَلــون ُ
ٰ
خائفــن مرعوبــن وجلــن ،تُص َبــغ األرض بدمائهــمُ ،أولئــك أوليائــي ح ّقــ ًا ،هبــم

أدفــع ّ
كل فتنــة عميــاء حنــدس»(.)32

الأق�سام املت�ص ّورة للرجعة:

أن اهلل ُي ِ
 - 1الرجعــة اجلســانية ،وهــي تعنــي َّ
رجــع أموات ـ ًا إ ٰىل الدنيــا يف صورهــم

التــي كانــوا عليهــا.

عــر عنهــا
 - 2الرجعــة
إىل بــدن آخــر ،وهــي مــا َّ
ٰ
بمعنــى رجعــة الــروح فقــط ٰ

َّ
عرفوهــا( :رجــوع بعــض أرواح مــن حمــض اإليامن
مؤخــر ًا بالرجعــة الروحيــة حيــث َّ

حمض ـ ًا ،...تقــوم بتســديد أصحــاب اإلمــام املهــدي .)Q

 - 3الرجعــة املبدئيــة :وهــي تعنــي رجــوع مبــادئ مــن حتدَّ ثــت عنهــم روايــات

الرجعــة (ال أجســادهم وال أرواحهــم) يف أشــخاص آخريــن.

ـى رجــوع الدولــة يف زمــان املهــدي  ،Qورجــوع األمــر والنهــي
 - 4الرجعــة بمعنـ ٰ
األئمــة  Kوإ ٰىل شــيعتهم ،وأخذهــم بمجــاري األُمــور دون رجــوع أعيــان
إ ٰىل َّ

األشــخاص.

ٍ
ـى إبطــال
هــذا مــا يمكــن تصـ ّ
ـوره مــن معــان وأقســام للرجعــة ،وســوف نــأيت عـ ٰ

األول الــذي قــام عليــه الدليــل كــا ســيتَّضح .وســنبدأ بنقــاش آخرهــا
مــا عــدا َّ
صعــود ًا إ ٰىل الثــاين:
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أ َّمــا القســم الرابــع وهــو رجعــة الدولــة ،فالقــول هبــا باطــل لوجــوه ذكرهــا العلامء

(رضــوان اهلل عليهــم) نذكــر منها:

َّ - 1
باملعنى
أن هــذا القــول ناشــئ مــن اســتبعاد وقــوع مضمــون أحاديــث الرجعــة
ٰ
األول ،وهــذا االســتبعاد ناشــئ عنــد املســتبعد نتيجــة لعــدم الفهــم وق َّلــة التد ّبر.
َّ
َّ - 2
أن هــذا القــول يلــزم منــه تأويــل اكثــر مــن مائتــي حديــث رواهــا مئــات

العلــاء ،فهــو خــاف املتبــادر مــن أحاديــث الرجعــة فضـ ً
ا عــن عــدم الدليــل عليــه،
والتبــادر عالمــة احلقيقــة.

َّ - 3
ـم إليــه
أن هــذا التأويــل خــاف تفســر علــاء اللغــة للفــظ الرجعــة ،ونضـ ُّ

ـى اللغــويَّ ،
وإل فلــو كان لبــان.
ـى جديــد غــر املعنـ ٰ
عــدم إرادة الشــارع املقــدَّ س ملعنـ ٰ
ـأن هــذا القــول هــو تأويــل ،وقــد َّ
 - 4اعــراف القائــل بــه بـ َّ
ـى عــدم جواز
دل الدليــل عـ ٰ

ـى الظاهــر ممكنـ ًا.
التأويــل بغــر نـ ٍّ
ـص ودليــل ،حيــث ال جيــوز التأويــل مــا دام احلمــل عـ ٰ
 - 5أنَّه خالف اإلمجاع.

ا عــن وجــود أحاديــث تـ ُّ
فض ـ ً
ـى بطــان هــذا التأويــل ذكرهــا صاحــب
ـدل عـ ٰ
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وأ َّمــا القســم الثالــث وهــو الرجعــة املبدئيــة ،فـ َّ
ـإن القــول هبــا باطــل أيضـ ًا لوجــوه

ذكرهــا العلــاء (رضــوان اهلل عليهــم) ،منهــا:

َّ - 1
ـى الرجعــة ذكــرت رجــوع األشــخاص ومل تذكــر
أن الروايــات التــي د َّلــت عـ ٰ

رجــوع املبــادئ.

ـدوى التخصيــص بآخــر الزمــان ،ألنَّنــا كثــر ًا مــا
 - 2لــو قلنــا هبــا للــزم عــدم جـ ٰ

ـى مـ ِّـر العصــور.
نشــهد رجــوع مبــادئ ســامية بأشــخاص عـ ٰ

310

عــى خــاف الظاهــر ،وخمالفــة
 - 3يلــزم مــن هــذا القــول التأويــل واحلمــل
ٰ
اإلمجــاع ،وأ َّنــه ناشــئ عــن ضيــق األُفــق وق َّلــة التد ّبــر باألحاديــث والتفســر املــا ّدي

للظواهــر الدينيــة تأ ّثــر ًا باملذهــب املــا ّدي ،وبطــان اجلميــع ظاهــر.

َّ - 4
أن هــذا اإلنــكار ناشــئ مــن عــدم فهــم احلكمــة مــن الرجعــة ،ومحــل احلكمــة

حمـ ّـل الــكالم فسنبســط القــول فيها:

الشيخ حميد الوائلي

ـق َّ
أن املســألة مرتبطــة بعــامل
ـى االستحســان والقيــاس املــا ّدي .واحلـ ُّ
الظاهريــة منهــا عـ ٰ
َ
َ َْ ُ
fوال تقــف مــا ليْ َس
الغيــب ،وال ســبيل لنــا ملعرفتهــا َّإل باملعصــوم  ،Qقــال تعــا ٰىل:
َ َ
ـك بـهِ عِلْـ ٌ
ـم( Yاإلرساء.)36 :
لـ ِ
وأ َّمــا القســم الثــاين وهــو الرجعــة الروحيــة ،فهــي باطلــة لوجــوه كثــرة ،وبــا َّأنــا
()33
بأنــا( :رجــوع أرواح بعــض
عـ َّـرف صاحــب الرجعــة الروحيــة هــذه املقولــة َّ

لألئمــة الطاهريــن صلــوات اهلل وســامه عليهــم أمجعــن ،تقوم هــذه األرواح
األنبيــاء
َّ

ممهديــن وأنصــار ٌّ
كل حســب
عجــل اهلل فرجــه مــن ِّ
بتســديد أصحــاب اإلمــام املهــدي َّ
ـى أحــد وجــوه:
رق ِّيــه ،)...واملقصــود مــن هــذا املعنـ ٰ

األول :أن يكــون املقصــود هبــا هــو الرجعــة املا ّديــة (اجلســانية) ،وهــو
الوجــه َّ

بعيــد ،لقــول صاحــب املقولــة( :ولكــن مــن خــال هــذا البحــث ...تثبــت وجــود
ـم يقــول( :واحلقيقــة َّ
أن هــذه الروايــات املتقدِّ مــة والتــي تُشــر
رجعــة روحيــة ،)...ثـ ّ
عــى الرجعــة املا ّديــة ،وال يمكــن
كــرة ورجعــة ال نســتطيع محلهــا
إ ٰىل أكثــر مــن َّ
ٰ

عــى القــول بالرجعــة الروحيــة).
تفســرها وقبوهلــا َّإل ٰ

الوجــه الثــاين :أن يكــون املقصــود هبــا َّ
أن هنــاك روحـ ًا تُســدِّ د شــخص ًا آخــر ،وهــو

ـر عنــه بالتســديد والتأييــد .وهــو أيضـ ًا باطــل وغري مــراد مــن أحاديــث الرجعة،
مــا ُيعـ ِّ

ا يف بحــث مسـ ٍّ
مفصـ ً
ـتقل.
ـى التســديد لغـ ًة ورشعـ ًا ،كــا ســيأيت َّ
ومــن نفــس معنـ ٰ
الوجه الثالث :أن يكون املراد بالرجعة الروحية هو التناسخ الباطل.

األول (الرجعــة املا ّديــة) مــن مقولــة الرجعــة
وبعــد وضــوح عــدم إرادة
املعنــى َّ
ٰ

الروحيــة ينحصـــر مرادهــم إ َّمــا بالتناســخ أو التســديد ،فــإذا مــا أثبتنــا َّ
معنــى
أن
ٰ
ـى الرجعــة التــي نطقــت هبــا الروايــات
التســديد والتأييــد جيانــب متــام املجانبــة معنـ ٰ
انحــر مرادهــم بالتناســخ.
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فنقــول :تقــدَّ م  -إمجــاالً َّ -
معنــى التســديد والتأييــد هــي التقويــة ،وهــي
أن
ٰ

موجــودة يف ِّ
خاصــة بزمــن دون زمــن وال
كل وقــت حيســن فيــه العبــد ،وليســت َّ
ُّ
فــكل مؤمــن مســدَّ د ومؤ َّيــد بــروح مــن اهلل تعــا ٰىل ،وهــي روح
بفــرد دون فــرد،

اإليــان ،ويف ِّ
كل وقــت مــن األوقــات مــن زمــن صــدق اإليــان عليــه إ ٰىل زوال هــذا
موســى  Qأم بق َّيــة األنبيــاء،K.
العنــوان ،ســواء كان ذلــك يف عهــد آدم  Qأم
ٰ

األئمــة  Kأو يف زمــن
حممــد  Nأو يف عهــد
وســواء كان ذلــك يف عهــد
َّ
النبــي ّ
ِّ
الغيبــة أو عنــد الظهــور الشـــريف ،فــا خصوصيــة للمــكان أو الزمــان يف مقولــة

ُّ
مؤهــ ً
ا لذلــك أفــاض عليــه تعــا ٰىل
التســديد والتأييــد،
فــكل فــرد مؤمــن كان َّ
تســديده وتأييــده.

تو�ضيح املطلب:

يقــول صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة( :مبــدأ التســديد والتأييــد :يقــوم هــذا

عــى مفهــوم التســديد والتأييــد الروحــي مــن املــو ٰىل تبــارك وتعــا ٰىل ،حيــث
املبــدأ ٰ

َّ
وجــل) ويؤ ِّيــد عبــاده املخلصــن مــن قبيــل تســديدهم بــروح
(عــز
ُيســدِّ د اهلل
َّ

َّ
وجــل)
(عــز
القــدس أو املالئكــة أو أرواح طاهــرة لتوفيقهــم إ ٰىل مــا فيــه رضــا اهلل
َّ
َ ُ َْ ً
تــد قومــا
وإصــاح املجتمعــات وإصــاح الكــون بصــورة عا َّمــة ،قــال تعــا ٰىلf :ال ِ
َ َْ ْ ْ
َ
ْ
ُ ُّ َ َ ْ َ َّ
ُ
آباءهـ ْ
ـاد َ
ـول َولَـ ْ
اهلل َو َر ُسـ َ ُ
ـو اكنُــوا َ
ـم
ـر يــوادون مــن حـ
ـ
خ
ال
يُؤم ُِنــون بِــاهللِ والــو ِم
ِ
ِ
ََُ ْ ُ
ُ ْ
ُُ
َ
َْ َْ َ ُ ْ َْ ْ َ
َ
ـم أَ ْو َ
ـان َو َأيَّ َد ُهـ ْ
ـك َك َتـ َ
وان ُهـ ْ
ـم
اليمـ
ـم
ـ
ه
وب
ل
ق
ف
ـب
ـ
ئ
ول
أ
م
ه
ت
ـر
ـ
ع
أو أبناءهــم أو إِخ
شِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـر ٍ ْ ُ
بـ ُ
ـى مبــدأ
ِ
وح مِنــه [ Y...املجادلــة ،]22 :هــذه اآليــة الشـــريفة دليــل واضــح عـ ٰ
()34
ـى كالمــه.
التســديد والتأييــد للمؤمنــن املخلصــن) انتهـ ٰ
وخري ما نرجع إليه يف تفسري مقولة التسديد والتأييد هو:

 - 1أقوال اللغويني.
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املفسة للقرآن الكريم.
معنى التسديد يف الروايات ِّ
ٰ -2

واملفسين.
معنى التسديد والتأييد يف كلامت العلامء
ِّ
ٰ -3

معنى الت�سديد عند علماء اللغة:
 - 1قــال اجلوهــري( :التســديد التوفيــق للســداد ،وهــو الصــواب ،واملســدّ د

قومــه ،كــذا يف الصحاح ،وســدَّ ده
 - 2قــال الزبيــدي( :ســدَّ ده تســديد ًا أي الرمــحَّ :

للســداد  -بالفتــح  ،-أي للصــواب مــن القــول والفعل والعمــل)(.)36
و َّفقــه َّ

الســداد،
 - 3قــال ســعيد اخلــوري( :ســدَّ د الرمــح َّ
قومــه ،فالنـ ًا و َّفقــه وأرشــده إ ٰىل َّ

أي الصــواب مــن القــول والعمل ،وتســدَّ د الــيء اســتقام)(.)37
َ َّ ْ ُ َ ُ ِ ْ ُ
ُ
 - 4وقــال الراغــب األصفهــاين( :قــال اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل)f :أيدتــك بِــروح القد ِسY
اهلل يُ َؤ ّيـ ُ
fو ُ
[املائــدة ،]110 :فعلــت مــن األيــد أي القــوة الشــديدة ،وقــال تعــاىلَ :
ـد
َّ
ٰ
ِ
ــن ي َ
ب َن ْصـــره ِ َم ْ
ُ
شــاء[ Yآل عمــران ،]13 :أي بكثــر تأييــده)( ،)38وقــال يف (صفحــة
ِ
ِ
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والســداد  -بالفتــح  -االســتقامة والصــواب)(.)35
ّ
املقــومَّ ،

(والســدد :االســتقامة).
:)403
َّ
َ
َ َّ َ ُ ْ ُ ٍ ْ
وح مِن ُه Yعند علامء التفسري:
معنى اآلية الكريمةf :وأيدهم بِر
َ
وح مِنْـ ُ
َ َّ َ ُ ْ
ـم بـ ُ
 - 1قــال َّ
ـر ٍ
ـه( :Yأي
العلمــة الطــريس عنــد تفســر اآليــةf :وأيدهـ ِ
ً ْ َْ
َ
َ َ
قواهــم بنــور اإليــان ،ويـ ُّ
ـدل عليــه قولــه تعــا ٰىلf :أ ْو َحيْنــا إِلْــك ُروحــا ِمــن أم ِرنا ما
ّ
ُ َ َ ْ
َ ْ
ُ
ُْ َ َ ْ
الزجــاج .وقيــل:
ـورى )52 :عــن ّ
اليمــان( Yالشـ ٰ
كنــت تــدرِي مــا الكِتــاب وال ِ
ـق ،وعملــوا بــه .وقيل:
ـى اهتــدوا للحـ ِّ
معنــاهّ :
وقواهــم بنــور احلجــج والرباهــن ،ح َّتـ ٰ
قواهــم بالقــرآن الــذي هــو حيــاة القلــوب مــن اجلهــل .وقيــل :أ َّيدهــم بجربائيــل يف
ّ
كثــر مــن املواطــن)(.)39

وح مِنْـ ُ
fو َأيَّ َد ُهـ ْ
 - 2قــال حممــد بــن جريــر الطــري عنــد تفســر اآليــةَ :
ـم بـ ُ
ـر ٍ
ـه:Y
ِ
ّ

ـدى)(.)40
(وقواهــم بربهــان منــه ونور وهـ ٰ
ّ

َ َ َّ َ ُ ْ ُ ٍ ْ
وح مِن ُه( :Yفيــه قوالن:
 - 3قــال الفخــر الــرازي عند تفســر اآليــةf :وأيدهــم بِــر

ـم ٰى تلــك النصـــرة روحـ ًا َّ
ألن
ـى ِّ
َّ
عدوهــم ،وسـ ّ
األول :قــال ابــن ع ّبــاس :نصـــرهم عـ ٰ
هبــا حييــا أمرهــم .والثــاين :قــال الســدي :الضمــر يف قولــهf :مِنْـ ُ
ـه Yعائــد إ ٰىل اإليامن،
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َ َ
ََ
َ َ
ـى :أ َّيدهــم بــروح مــن اإليــان ،يـ ُّ
fوكذلِــك أ ْو َحيْنــا إِلْــك
ـدل عليــه قولــه:
واملعنـ ٰ
ً ْ َْ
ُ
ـورى.)41()]52 :
روحــا ِمــن أم ِرنــا[ Yالشـ ٰ
وح مِنْـ ُ
(fو َأيَّ َد ُهـ ْ
 - 4قــال االلــويس يف تفســر اآليــةَ :
قواهــمf ،بـ ُ
ـر ٍ
ـم
ـه Yأي
أي
Y
ّ
ِ
أن ِ
ـى َّ
(مـ ْن) ابتدائ َّيــة ،واملــراد بالــروح نــور القلــب ،وهــو
مــن عنــده (عـ َّـز وجـ َّـل) ،عـ ٰ

نــور يقذفــه اهلل تعــا ٰىل يف قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده حتصــل بــه الطمأنينــة والعــروج
مــع معــارج التحقيــق)(.)42

 - 5قال َّ
العلمة املحدِّ ث البحراين(:)43

حممــد بــن يعقــوب ،...عــن أيب جعفــر  ،...Qقــال :وســألته عــن قولــه (عـ َّـز
ّ )1
َ
وح مِنْـ ُ
َ َّ َ ُ ْ
ـم بـ ُ
ـر ٍ
ـه ،Yقــال « :Qهــو اإليامن».
وجـ َّـل)f :وأيدهـ ِ
َ َ َّ َ ُ ْ ُ ٍ ْ
ُ
 )2وعنــه ،...عــن أيب عبــد اهلل  ،Qقــال :قلــتf :وأيدهــم بِــروح مِنــه ،Yقــال
« :Qهــو اإليــان».

 )3وعنــه ،...عــن أيب عبــد اهلل  ،Qقــال« :مــا مــن مؤمــن َّإل ولقلبــه ُأ ُذنــان يف

جوفــه ،إذا ينفــث فيهــا الوســواس اخلنّــاس ،وإذا ينفــث فيهــا امللــك ،ف ُيؤ ِّيــد اهلل
َ َ َّ َ ُ ْ ُ ٍ ْ
ُ
املؤمــن بامللــك ،فذلــك قولــه تعــا ٰىلf :وأيدهــم بِــروح مِنــه.»Y
ـى أيب احلســن  ،Qفقــال يلَّ :
«إن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل
 )4وعنــه ،...قــال :دخلــت عـ ٰ
أ َّيــد املؤمــن بــروح منــه حتضـــره يف ِّ
كل وقــت حيســن فيــه ويتَّقــي ،وتغيــب عنــه يف

ِّ
كل وقــت يذنــب فيــه ويعتــدي ،فهــي معــه هتتـ ُّـز رسور ًا عنــد إحســانه ،وتســيغ يف
ـرى عنــد إســاءته ،فتعاهــدوا عبــاد اهلل نِ َعمــه بإصالحكــم أنفســكم تــزدادوا يقينـ ًا
الثـ ٰ
ـم بشــ ٍّـر فارتــدع
ـم بخــر فعملــه ،أو هـ َّ
وتربحــوا نفيس ـ ًا ثمين ـ ًا ،رحــم اهلل إمــرء ًا هـ َّ
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ـم قــال« :نحــن نزيــد الــروح بالطاعــة هلل والعمــل لــه».
عنــه» ،ثـ ّ
َ
وح مِنْ ُ
َ َّ َ ُ ْ
ــم ب ُ
ــر ٍ
ــه Yأي
 )5ابــن بابويــه ،...عــن أيب جعفــر  ،Qقــال f« :وأيده ِ
انتهــى كالم املحــدِّ ث البحــراين.
قواهــم»).
ّ
ٰ
املارة الذكر.
معنى التسديد والتأييد يف الروايات َّ
وهبذا التفسري يظهر ٰ
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ُ
ُُ
َ
ـك َك َتـ َ
ـب ِف قلوب ِ ِه ُم
 - 6قــال الشــيخ مــكارم الشــرازي يف تفســر قولــه تعــا ٰىلf :أولئِـ
ْ
َ
وح مِنْ ُ
يمــان َو َأيَّ َد ُه ْ
ــم ب ُ
ــر ٍ
ــه( :Yهــل هــذه الــروح اإلهليــة التــي ُيؤ ِّيــد اهلل ســبحانه
ال
ِ
ِ
املؤمنــن هبــا هــي تقويــة األُســس اإليامنيــة ،أو َّأنــا الدالئــل العقليــة ،أو القــرآن ،أو َّأنــا
ـم ٰى بالــروح؟ ُذ ِكـ َـرت لذلــك احتــاالت وتفاســر خمتلفــةَّ ،إل أ َّنــه
ملــك إهلــي عظيــم ُيسـ ّ
يمكــن اجلمــع بينهــا)(.)44
وح مِنْ ُ
fو َأيَّ َد ُه ْ
العلمــة الطباطبائــي يف تفســر اآليــةَ :
ــم ب ُ
 - 7قــال َّ
ــر ٍ
ــه( :Yالتأييــد
ِ
َ
ـم Yاهلل تعــاىل ،وكــذا ضمريfمِنْـ ُ
التقويــة ،وضمــر الفاعــل يف fأيَّ َد ُهـ ْ
ـهِ ،Y
و(مـ ْن) ابتدائية،
ٰ
وقواهــم اهلل بــروح مــن عنــده ســبحانه وتعــا ٰىل .وقيــل :الضمــر لإليــان،
واملعنــىّ :
ٰ
وقواهــم اهلل بــروح مــن جنــس اإليــان حييــي هبــا قلوهبــم ،وال بــأس بــه .وقيــل:
ـىّ :
واملعنـ ٰ

احلجــة والربهــان ،وهــذه
املــراد بالــروح جربائيــل ،وقيــل :القــرآن ،وقيــل :املــراد هبــا َّ

ـى املتبــادر مــن معناهــا -
وجــوه ضعيفــة ال شــاهد هلــا مــن جهــة اللفــظ .ثـ ّ
ـم الــروح  -عـ ٰ
َ
َ َّ َ ُ ْ
ـم بـ ُ
ـر ٍ
هــي مبــدأ احليــاة التــي َّ
وح
ترتشــح منهــا القــدرة والشــعور ،فإبقــاء قولــهf :وأيدهـ ِ
ْ ُ
ـى ظاهــره يفيــد َّ
أن للمؤمنــن وراء الــروح البشـــرية التــي يشــرك فيهــا املؤمــن
مِنــه Yعـ ٰ
خاصــة كريمــة مالزمــة لســعادة اإلنســان
ـرى تفيــض عليهــم حيــاة َّ
والكافــر روح ـ ًا ُأخـ ٰ
()45
ـى.
األبديــة) انتهـ ٰ

واملفســـرين وبعــض مــن
مــن خــال هــذا العــرض املوجــز لبعــض آراء اللغويــن
ِّ

روايــات أهــل البيــت  Kيظهــر لنــا جل ّيــ ًا:

َّ - 1
أن التسديد والتأييد هي التقوية ألجل االستقامة.

َّ - 2
خاصــة
وأنــا غــر َّ
أن مقولــة التأييــد والتســديد مقولــة عا َّمــة جلميــع املؤمنــنَّ ،

بزمــان أو مــكان مع َّينــن.

َّ - 3
ـوى وتشــتدُّ حســب
أن روح اإليــان التــي تُســدِّ د املؤمــن هلــا مراتــب ،وهــي تقـ ٰ

الطاعــة والقــرب اإلهلــي .وبذلــك يتَّضــح َّ
ـى التســديد يشء
ـى الرجعــة يشء ومعنـ ٰ
أن معنـ ٰ
آخــر ،ويتَّضــح َّ
مفص ـ ً
ا
أن املقصــود بالرجعــة الروحيــة هــو التناســخ كــا س ـنُثبِت ذلــك َّ

يف املباحــث اآلتيــة.
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رجعتان �أم رجعة واحدة؟
يقــول صاحــب املقولــة يف (ص َّ :)95
(إن الرجعــة تكــون ما ّديــة أي باألجســاد،

وإنــا تكــون قبــل قيــام الســاعة ،وهــذا مــا أمجعــت عليــه الفرقــة ،وليــس يف ذلــك
َّ
خــاف .ولكــن مــن خــال هــذا البحــث ســوف نقــوم بتقديــم األد َّلــة التــي تُثبِــت
وجــود رجعــة روحيــة تســبق قيــام اإلمــام املهــدي  Qأو تكــون مقارنــة لقيامــه

املقــدَّ س صلــوات اهلل عليــه).

من خالل هذا املقطع يتَّضح لنا:

إىل القول بوجود رجعتني:
َّ
إن صاحب املقولة يذهب ٰ

 - 1الرجعة املا ّدية (اجلسدية) ،وهي التي تكون بعد وفاة اإلمام املهدي .Q

 - 2الرجعــة الروحيــة (التســديد والتأييــد) ،وهــي التــي تكــون قبــل أو مــع قيــام

اإلمــام املهــدي .Q

وهــذا مــا مل يســعفه بــه الدليــل ،بــل نجــد َّ
أن نفــس صاحــب املقولــة مل يلتــزم

عــى ذلــك يف هــذا البحــث
بذلــك يف بعــض مــوارد كالمــه ،وســوف نقــف
ٰ
مفصــاً.
َّ

بمعنــى
والــذي ظهــر لنــا مــن خــال البحــث الســابق أنَّــه ال توجــد رجعــة
ٰ
خمتصـ ًا بزمــان
الرجعــة الروحيــة ،أ َّمــا مبــدأ التســديد والتأييــد فهــو مبــدأ عــا ّم وليــس ّ
قيــام اإلمــام املهــدي  Qأو قبلــه بقليــل.

وقفات تف�صيلية مع مقولة الرجعة الروحية ور ّدها:
وفيه فصول ثامن:

عرف:
الف�صل الأ َّول :خالف ُت َ
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قــال صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة يف (ص ( :)98وهــذا القــول مل يســبق
ألحــد أن قــال بــه ،وأشــار إليــهَّ ،
وإن َّأول مــن قــال بــه هــو سـ ِّيدنا األُســتاذ أبــو عبــد
والسـنَّة
اهلل احلســن القحطــاين ،حيــث أثبــت وجــود هــذا املبــدأ مــن القــرآن الكريــم ُّ

الشـــريفة ،فهــو َّأول مــن قــال بالرجعــة الروحيــة التــي عدَّ هــا أهــل البيــت صلــوات
ـى زماننــا هــذا.)...
اهلل عليهــم مــن عظائــم األُمــور التــي ظ َّلــت خافيــة ح َّتـ ٰ
حياتــه هــو مــرض الغــرور والكــرَّ ،
أول معصيــة وقعــت كان ســببها الغــرور،
وإن َّ
َ َ َْ
َ ََ َ ٌْ ْ ُ َ َْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ــي مِــن
ِــنY
قــال
ٰ
نــار وخلقتــه مِــن ط ٍ
تعــاىلf :قــال أنــا خــر مِنــه خلقت ِ
ٍ
(األعراف.)12 :
ـوى ويميــل إليــه الطبــع ،فمــن
والغــرور هــو :ســكون النفــس إ ٰىل مــا يوافــق اهلـ ٰ
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اعلــم أخــي القــارئ الكريــم َّ
يمــر بــه اإلنســان يف مراحــل
إن أفتــك مــرض ُّ

اعتقــد أ َّنــه خــر إ َّمــا يف العاجــل أو يف اآلجــل فهــو مغــرور.
َ
َ ُ َّ َّ ُ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ ُ َّ َّ ُ ْ
ــر ُ
ــم بــاهللِ الْ َغ ُ
ور Y
قــال تعــا ٰىلf :فــا تغرنكــم اليــاة ادلنيــا وال يغرنك ِ
(لقــان.)33 :
يقــول الشــيخ النراقــي عــن الغــرور( :اعلــم َّ ِ
ــرق املغ ّرتيــن كثــرة ،وجهــات
أن ف َ
ـم قــال( :أهــل العلــم فمنهــم مــن اختصـــر مــن العلــم
غرورهــم ودرجاتــه خمتلفــة ،...ثـ ّ
ـى علــم الــكالم واملجادلــة ومعرفــة آداب املناظــرة ليتفاخــر يف أنديــة الرجــال ويتو َّقــف
عـ ٰ

ـى األقــران واألمثــال ،مــن غــر أن يكــون لــه يف العقائــد قــدم راســخ أو مذهــب واحــد،
عـ ٰ

بــل خيتــار تــار ًة ذلــك وتــار ًة هــذا ،وتكــون عقيدتــه كخيــط مرســل يف اهلــواء تفيئــه الريــح
مـ َّـرة هكــذا ومـ َّـرة هكــذا ،ومــع ذلــك يظـ ُّن بغــروره أ َّنــه أعــرف النــاس وأعلمهــم.)46()...

الف�صل الثاين :تعريف البدن وتق�سيمه:

ــرف اجلســد بأنَّــه
حمركــه مــن اجلســد) ،و ُع ِّ
ــرف البــدن يف اللغــة بأنَّــه( :بــدن ِّ
ُع ِّ

(جســم اإلنســان واجلــ ِّن واملالئكــة.)47()...

قسم البدن إ ٰىل :البدن اجلامدي ،والنبايت ،واحليواين ،واإلنساين.
ُي َّ
إىل:
والبدن اإلنساين ٰ

واملعــر عنــه بصيصــة
 - 1البــدن املــا ّدي :وهــو اهليــكل اخلارجــي لإلنســان،
َّ

اإلنســان ،أي شــكل وجســم اإلنســان اخلارجــي ،وهــو واضــح ال حيتــاج إ ٰىل توضيح.
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 - 2البدن املثايل :وهو شبيه بجسم اإلنسان الذي انتهت دورة حياته.

 - 3البــدن التمثيــي :وهــو متثيــل الــروح بصــورة كتمثــل جربئيــل  Qبصــورة

دحيــة الكلبــي ،ومتثــل امللــك ملريــم بــر ًا ســو ّي ًا.

مفصال فيام يأيت من البحث.
وسوف نقف مع هذه األقسام الثالثة َّ

ومــا نريــد أن نقولــه يف هــذا الفصــل هــو :إن كان مقصــود صاحــب مقولــة

األئمــة لتســديد أبــدان املؤمنــن هــو البــدن
(الرجعــة الروحيــة) عــن عــودة أرواح َّ
أن األرواح ترجــع إىل بـ ٍ
ـى َّ
ـدن مــا غــر البــدن التــي كانــت فيــه ،فهــو
ٰ
املثــايل ،بمعنـ ٰ
عــى نحــو اإلمجــال وســيأيت تفصيلهــا:
باطــل فاســد ألوجــه كثــرة ،منهــا ٰ
َّ - 1
بمعنــى الرجــوع إ ٰىل البــدن املثــايل ينتهــي إ ٰىل
أن القــول بالرجعــة الروحيــة
ٰ
التناســخ ،وهــو تع ّلــق الــروح ببــدن آخــر يف الدنيــا ،وقــد د َّلــت النصــوص املتواتــرة

ـى بطالنــه.
واإلمجــاع عـ ٰ

بأنــم  -الراجعــن  -خيرجــون من
 - 2للتصـــرحيات الكثــرة (التــي ســوف تــأيت) َّ

وأنــم ينفضــون الــراب عــن رؤوســهم وغــر ذلــك.
قبورهــمَّ ،
 - 3أنَّه خالف الظاهر ،وال موجب للعدول عنه.

األول فيلزم عدم صدق أحاديث الرجعة.
 - 4إذا كان اإلنسان الثاين غري َّ
 - 5ســوف يــأيت أ َّنــه يكــون يف هــذه األُ َّمــة ُّ
كل مــا كان يف األُمــم الســابقة ،والرجعة

التــي وقعــت ســابق ًا وقعــت ألشــخاص أبداهنم.

الف�صل الثالث :الدافع وراء هذا القول:
الدافع وراء هذه املقولة ُأمور ،منها:

ُعرف) ،وقد حتدَّ ثنا عنها.
ُّ - 1
حب الظهور حسب مقولة (خالف ت َ

التخصــص يف هــذا الفـ ّن ،والــذي نتــج عنــه عــدم إمــكان اجلمــع بــن
 - 2عــدم
ّ
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روايــات بــاب الرجعــة التــي توحــي ظاهــر ًا بالتعــارض البــدوي .حيــث إنَّنا نعلــم َّ
أن
ـى نظريــة
صاحــب هــذه املقولــة ليــس
ِّ
متخصصـ ًا ،وإ َّنــا يعتمــد يف تل ّقــي معلوماتــه عـ ٰ

ـى َّ
أن العلــم نــور يقذفــه اهلل يف قلــب مــن يشــاء دون احلاجــة
التأييــد والتســديد ،بمعنـ ٰ

إ ٰىل الــدرس والتع ّلــم .وهــذا مــا نُسـ ِّلط الضــوء عليــه يف الفصــل األخــر إن شــاء اهلل.
الروايــات الشـــريفة .وإليــك مجلــة مــن نصــوص كتابه:

يقــول صاحــب هــذه املقولــة يف (ص ( :)118ومــن ذلــك نفهــم أن رجعــة

احلســن Q.ليســت رجعــة ما ّديــة ،بــل هــي رجعــة روحيــة ،أي رجــوع روحــه

الشيخ حميد الوائلي

وإ َّنــا نحــاول هنــا أن نُبـ ِّـن أن جنوحــه إ ٰىل هــذه املقولــة هــو عجــزه عــن اجلمــع بــن

الطاهــرة لتُســدِّ د وتُؤ ِّيــد وزيــر اإلمــام املهــدي  Qالســ ِّيد احلســن اليــاين ،لذلــك
متغــر).
خــرى بلفــظ
تــرد بعــض الروايــات بلفــظ احلســن  ،Qوتــرد روايــات ُأ
ٰ
ِّ
ويقــول يف (ص ( :)151فكــا يتَّضــح مــن هذيــن احلديثــن َّ
أن القحطــاين هــو مــن

يــي املهــدي وخيلفــه ،والقحطــاين كــا د َّلــت عليــه األخبــار هــو اليــاين ،...ال بــدَّ مــن
القــول بـ َّ
ـى هــو نفســه احلســن ،ومهــا نفســهام اليــاين وزيــر املهــدي الــذي
ـأن عيسـ ٰ

يكــون مســدَّ د ًا بروحيهــا).

ـى الروايــة املتقدمــة «المهــدي َّإل
ويقــول يف (ص ( :)163وهبــذا يتَّضــح لنــا معنـ ٰ

ـى بــن مريــم» ،أي َّ
ـى بــن مريــم يف
إن املهــدي احلســن اليــاين هــو نفســه عيسـ ٰ
عيسـ ٰ

ـى حســب مفهــوم الرجعــة الروحيــة).
آخــر الزمــان عـ ٰ

ويقــول يف (ص َّ :)180
أن الصحيــح َّ
(إل َّ
ـى نحو
أن خــروج أمــر املؤمنــن ســيكون عـ ٰ

الرجعــة الروحيــة ،أي رجــوع روحــه الطاهــرة لتســديد املهــدي  Qوتُؤ ِّيــده ،وبذلــك

خاصــة إذا مــا تد َّبرنــا وحاولنــا فهــم الروايــات).
يكــون املهــدي  Qهــو دا َّبــة األرض َّ

ـى املوازيــن
فأنــت تالحــظ خت ّبطــه يف اجلمــع لعــدم فهمــه هلــا ،وعــدم اعتــاده عـ ٰ

العلميــة يف اجلمــع بــن املتعارضــات مــن األخبــار.

الف�صل الرابع :حقيقة تق�سيم الرجعة �إىل املا ّدية والروحية:...

يقــول يف (ص َّ :)95
وإنــا تكــون قبــل
(إن الرجعــة تكــون ما ّديــة ،أي األجســادَّ ،

قيــام الســاعة ،وهــذا مــا اجتمعــت عليــه الفرقــة ،وليــس يف ذلــك خــاف .ولكــن من
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خــال هــذا البحــث ســوف نقــوم بتقديــم األد َّلــة التــي تُثبِــت وجــود رجعــة روحيــة

تســبق قيــام اإلمــام املهــدي .)Q

ويقــول يف ص (( :)118ومــن ذلــك نفهــم َّ
أن رجعــة احلســن  Qليســت رجعــة

ما ّديــة ،بــل هــي رجعــة روحيــة).
ويرد عليه:

 - 1إذا كان هنــاك نوعــان مــن الرجعــة  -ولــو تنـ ّـزالً  -حســب مــا يدَّ عــي صاحب

ـى وجــود هــذا التقســيم يف الروايــات؟
مقولــة الرجعــة الروحيــة ،فــا هــو الدليــل عـ ٰ

حيــث إ َّنــه مل يذكــر لنــا وال دليـ ً
ـى وجــود قســمني
ـرح بــه َّ
األئمــة  Kعـ ٰ
ا واحــد ًا ُيـ ِّ
مــن الرجعــة.

هــذا فض ـ ً
ا عــن رفــض نفــس صاحــب املقولــة لفكــرة التقســيم حيــث يقــول:

(والواقــع َّ
أن املقصــود يف الروايــات املتقدِّ مــة هــي الرجعــة الروحيــة) ،حيــث إنَّــه
حتــدَّ ث عــن مجيــع روايــات الرجعــة ووصفهــا َّأنــا ُّ
عــى الرجعــة الروحيــة
تــدل
ٰ

فقــط ،راجــع كتــاب صاحــب املقولــة جتــد ذلــك واضحــ ًا.

نــص معتــر مــن الروايــات يظهــر منــه َّ
عيســى ســوف
أن روح
 - 2ال يوجــد ٌّ
ٰ

تُســدِّ د أنصــار اإلمــام املهــدي  ،Qأو َّ
ـي  Qالتــي تُســدِّ د
أن الدا َّبــة معناهــا روح عـ ٍّ
اإلمــام املهــدي  ،Qأو َّ
عيســى هــي املقصــود باليــاين
أن روح احلســن وروح
ٰ

املوعــود.

 - 3تقــدَّ م َّ
أن التســديد والتأييــد  -الــذي هــو روح الرجعــة الروحيــة  -غــر

ـاص بفئــة دون فئــة وال بزمــان دون زمــان ،بــل هــو عــا ٌّم شــامل جلميــع األزمــان
خـ ٍّ
ِّ
ولــكل املؤمنــن.
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َّ - 4
عــى
أن أحاديــث الرجعــة  -وكــا ســوف يتَّضــح  -رصحيــة يف داللتهــا
ٰ
الرجعــة املا ّديــة دون غريهــا.
 - 5سوف يتَّضح َّ
أن الرجعة الروحية تنتهي إ ٰىل التناسخ.

املعاد و�إفادته الرجعة املا ّدية:
إىل أقسام منها:
ينقسم القائلون باملعاد ٰ

 - 2املعــاد جســاين وروحــاين :وذلــك مــا نطقــت بــه األد َّلــة الشـــرعية بحســب

تركيــب اإلنســان مــن البــدن والنفــس.

ويرجــع النــزاع واالختــاف يف املعــاد يف كونــه جســاني ًا ال غــر ،أو روحانيــا

الشيخ حميد الوائلي

 - 1املعاد الروحاين :وذلك لقوهلمَّ :
إن حقيقة اإلنسان بالروح.

كذلــك ،أو هــو جســاين وروحــاين ،إ ٰىل االختــاف يف حقيقــة اإلنســان يف النشــأة
األُو ٰىل ،فالــذي اعتقــد بـ َّ
ـأن هويــة اإلنســان وحقيقتــه بجســمه فاملعــاد عنــده جســاين،
وأ َّمــا الــذي حصـــر هويــة اإلنســان بروحــه فـ َّ
ـإن املعــاد عنــده روحــاين ليــس َّإل ،إذ
العــود للشـــيء وشــيئية الشـــيء بحقيقتــه وهو َّيتــه ،بينــا الذي ذهــب إ ٰىل َّ
أن اإلنســان

يف الدنيــا حقيقــة واحــدة ذات بعديــن ،فالــذي يعتقــد بمعــاد هــذه احلقيقــة ال بــدَّ أن
يقــول بمعــاد جســاين روحــاين.

أن احلرش يف يوم القيامة هو للروح وللبدن مع ًا نقول:
بعد وضوح َّ

ـي  Nوأهــل بيتــه  Kومــن طــرق الفريقــنَّ :
(أن هــذه
 - 1إ َّنــه تواتــر عــن النبـ ِّ

األُمــة ســتتبع ســنن مــن ســبق مــن األُمــم شــر ًا بشــر.)48()...

َّ - 2
إن ممَّــا هــو متي َّقــن احلصــول يف تلــك األُمــم هــي الرجعــة املا ّديــة ،فقــد أرجــع
َ
fألَـ ْ
ـم
اهلل تعــا ٰىل مــن أقــوام مــن ســبق باألُلــوف بأبداهنــم التــي أماهتــم هبــا ،قــال تعــا ٰىل:
َ
ْ َ ُ ْ ُُ ٌ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ
ـن َخ َر ُجــوا ِمـ ْ
ـر إ َل َّالِيـ َ
ت فقــال لهــم اهلل موتــوا
ـن دِيارِهِــم وهــم ألــوف حــذر المــو ِ
تـ َ ِ
ُ َّ َ ْ ُ
ياهـ ْ
ثــم أح
ـم( Yالبقــرة ،)243 :فــا بــدَّ أن حتصــل (الرجعــة اجلســانية الروحانيــة)
ـى اجلمــع بــن األمريــن.
بمقتـ ٰ

إن صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة اسـ َّ
ـم َّ
ـى الرجعــة هبــذا الدليــل كــا
ثـ ّ
ـتدل عـ ٰ

حممــد الصــادق  Qيف تفســر
جــاء يف (ص ( :)53ممَّــا جــاء عــن اإلمــام جعفــر بــن ّ
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ْ ُّ ُ
َ ً
قولــه تعــاىلf :يَـ ْ
ـو َم َنْ ُشــ ُ
ِ
ـن
ـ
م
ـر
ك أ َّمـ ٍة ف ْوجــا[ Yالنمــل ،]83 :قــال « :Qمــا يقول
ٰ
ِ
النــاس فيهــا؟» ،قلــت :يقولــونَّ :إنــا يف القيامــة .فقــال أبــو عبــد اهلل « :Qحيشـــر
اهلل يف القيامــة مــن ِّ
كل ُأ َّمــة فوج ـ ًا ويــرك الباقــن؟ إ َّنــا ذلــك يف الرجعــة ،فأ َّمــا آيــة
َ
ً
َ َ َ ْ ُ
ـم نُغــاد ِْر مِنْ ُهـ ْ
ناه ْم فَلَـ ْ
ـم أ َحــدا[ Yالكهــف.)49(»]47 :
القيامــة فهــذهf :وحشـــر
عــى وقــوع الرجعــة قبــل يــوم القيامــة كــا هــو
فالروايــة رصحيــة يف الداللــة
ٰ

واضــح ،فـ َّ
ـإن احلشـــر يف يــوم القيامــة يشــمل مجيــع النــاس بــدون اســتثناء ،وليــس

البعــض منهــم كــا د َّلــت عليــه اآليــة الشـــريفة وأشــار إليــه اإلمــام الصــادق )Q

انتهــى كالم صاحــب املقولــة.
ٰ
ْ ُ ّ َُّ
َ
َ َْ ْ ُ ُ
ك أمــ ٍة
عــى الرجعــة بآيــةf :يــوم نشـــر مِــن ِ
ونقــول :بــا أنَّــك اســتدللت ٰ
َ ً
ف ْوجــا ،Yفـ َّ
ـى َّ
أن الرجعــة حشـــر أصغــر كــا قالــت بــه الروايــات ،وقــد
ـدل ذلــك عـ ٰ
ـى الــروح واجلســد مع ـ ًا ،فـ َّ
ثبــت فيــا تقــدَّ م َّ
ـدل
أن احلشـــر األكــر (املعــاد) يقــع عـ ٰ

ـى َّ
ـى الــروح واجلســد مع ـ ًا دون اســتثناء.
أن احلــر األصغــر أيض ـ ًا يقــع عـ ٰ
ذلــك عـ ٰ
ـى اإلمــام
ولــو كان غــر ذلــك (أي لــو كانــت الرجعــة للــروح فقــط) لــكان عـ ٰ

املعصــوم أن ُيبـ ِّـن ذلــك خصوصـ ًا أ َّنــه يف مقــام بيــان مــراده ،إذ لــو كان املقصــود مــن

احلشـــر األصغــر (الرجعــة) هــي الروحيــة فقــط لــكان هنــاك بيــان زائــد ،وحيــث إنَّه

غــر موجــود َّ
ـى أ َّنــه غــر مقصــود ،بــل القــول بــه بدعــة ،فتأ َّمــل.
دل عـ ٰ

ـأول الرجعــة دون رجــوع األشــخاص وإحيــاء
قــال احلـ ُّـر العامــي( :فأ َّمــا مــن تـ َّ

األمــوات ،...هــذا غــر صحيــحَّ ،
ألن الرجعــة مل تثبــت بظواهــر األخبــار املنقولــة

عــى إمجــاع
يتطــرق هلــا التأويــل ،...وإنَّــا املقــول يف إثبــات الرجعــة
َّــى
َّ
فقــط حت ٰ
ٰ
ـى معناهــا ،بـ َّ
ـى مــا هــو
ـأن اهلل حييــي أمواتـ ًا ،...فكيــف تطـ َّـرق التأويــل عـ ٰ
اإلمام َّيــة عـ ٰ
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ـم قــال( :فـ َّ
ـإن ثبــوت الرجعــة مــن رضوريــات مذهــب اإلمام َّيــة عنــد
معلــوم...؟) ،ثـ ّ

مجيــع العلــاء املعروفــن (املصنِّفــن املشــهورين) ،ومــا كان هــذا حالــه يف أصــل ثبوتــه

فاملــراد منــه ال حيتــاج إ ٰىل دليــل) .
()50

بــل َّ
معنــى الرجعــة املا ّديــة قــال بــه نفــس صاحــب مقولــة الرجعــة
إن نفــس
ٰ

الروحيــة ناســب ًا لــه إ ٰىل اإلمام َّيــة! حيــث قــال يف (ص ( :)15الرجعــة يف االصطــاح:

فالرجعــة عنــد الشــيعة اإلمام َّيــة هــي رجــوع مــن حمــض اإليــان حمضــ ًا وحمــض
الكفــر حمض ـ ًا إ ٰىل احليــاة الدنيــا بعــد املــوت)!

الف�صل اخلام�س:

الشيخ حميد الوائلي

واملــراد هبــا هــي الرجــوع إ ٰىل احليــاة الدنيــا بعــد املــات ،...وهــي حمـ ُّـل بحثنــا هــذا،

هــل َّ
خاصــة فقــط بمــن يكونــون
أن مقولــة الرجعــة الروحيــة (التســديد والتأييــد) َّ

األئمــة
مــع اإلمــام املهــدي  Qأم َّأنــا عا َّمــة؟ وهــل هــي َّ
خاصــة برجــوع أرواح َّ
ـم أرواح املؤمنــن؟
واألنبيــاء  Kأم تعـ ُّ
إذن يف هذا الفصل سؤاالن:

خاصــة بزمــن  -أو قبــل  -خــروج
األول :هــل مقولــة التســديد والتأييــد َّ
الســؤال َّ

ـم مجيــع األزمــان؟
اإلمــام املهــدي  Qأم هــي تعـ ُّ

الســؤال الثــاين :هــل َّ
أن األرواح التــي ترجــع لتُســدِّ د وتُؤ ِّيــد املؤمنــن فقــط هــي

واألئمــة  Kأم هــي عا َّمــة؟
أرواح األنبيــاء
َّ

ا َّ
مفصـ ً
ـى التســديد والتأييــد
األول :لقــد تقــدَّ م منّــا َّ
اجلــواب عــن الســؤال َّ
أن معنـ ٰ

األئمــة  ،Kوأقــوال علــاء التفســر لتوضيــح
هــي التقويــة ،واستشــهدنا بأقــوال َّ
وح مِنْـ ُ
fو َأيَّ َد ُهـ ْ
معنــى اآليــةَ :
ـم بـ ُ
ـه( Yاملجادلــة .)22 :واتَّضــح َّ
ـر ٍ
أن هــذا التســديد
ِ
ٰ
ـوى
ـاص بفــرة زمنيــة مع َّينــة ،وال قيــد لــه سـ ٰ
والتأييــد (الرجعــة الروحيــة) غــر خـ ٍّ

قيــد اإليــان ،فهــو غــر حمــدَّ د الزمــان واملــكان ،ونســتذكر معـ ًا مــا ُيؤ ِّيــد هــذا القــول
بالروايــة التــي رواهــا أبــو احلســن  ،Qوالتــي نقلناهــا فيــا ســبق ،حيــث قــال فيهــا

«إن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل أ َّيــد املؤمنــن بــروح منــه حتضـــره يف ِّ
َّ :Q
كل وقــت حيســن فيــه
ويتَّقــي ،وتغيــب عنــه يف ِّ
كل وقــت يذنــب فيــه ويعتــدي»( ،)51وأنــت عزيــزي القــارئ

تالحــظ َّ
فســـر التأييــد
أن اإلمــام املعصــوم  Qويف معــرض تفســره هلــذه اآليــة ُي ِّ
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ـاص بزمــان معـ َّـن وال مــكان معـ َّـن ،بــل هــو عــا ٌّم وشــامل
بالتقويــة ،وأ َّنــه غــر خـ ٍّ
لـ ِّ
ـكل مــن يتَّقــي وينطبــق عليــه وصــف اإليــان.

أن مقولــة التســديد والتأييــد ليســت هــي الرجعــةَّ ،
وبذلــك يتَّضــح َّ
ألن الرجعــة

خاصــن ،فهــي هلــا وضــع
ـاص وأشــخاص ّ
خاصــة بزمــن خـ ٍّ
وكــا يعــرف اجلميــع َّ
ـاص ال حتصــل َّإل بــه.
خـ ٌّ

اجلــواب عــن الســؤال الثــاينَّ :
معنــى التســديد
إن الــذي تقــدَّ م منّــا يف تفســر
ٰ

والتأييــد َّ
واألئمــة  ،Kبــل
خاصــة باألنبيــاء
أن الــروح التــي تُســدِّ د وتُؤ ِّيــد ليســت َّ
َّ

هــي عا َّمــة.

ـى تفســرها
وبذلــك يتَّضــح جل ّي ـ ًا أ َّنــه ال موضوعيــة ألحاديــث الرجعــة بنــا ًء عـ ٰ

بالرجعــة الروحيــة ،فتأ َّمــل.

يقــول صاحــب الرجعــة الروحيــة يف (ص ( :)904فهــذا ال يمكــن قبولــه مطلقـ ًا،

ـي LللمهــديQ.
ولكــن األو ٰىل واألصـ ّ
ـح أن يكــون املقصــود مــن اتِّبــاع ّ
حممــد وعـ ّ
بالرجعــة الروحيــة ،فـ َّ
ـى تكــون مــع اإلمــام املهدي  Qمســدِّ دة
ـي املصطفـ ٰ
ـإن روح النبـ ِّ
ومؤ ِّيــدةَّ ،
عــي  Qتكــون مســدِّ دة ومؤ ِّيــدة لوزيــر املهــدي ،Q
وإن روح اإلمــام
ّ
ـى الرجعــة الروحيــة).
وهــذا شــاهد ودليــل آخــر عـ ٰ

ـرى التــي يقــول
ـم الحــظ املقولــة األُخـ ٰ
الحــظ عزيــزي القــارئ هــذه املقولــة ،ثـ ّ

هبــا يف (ص ( :)186وهــو املهــدي  Qالــذي يكــون مســدَّ د ًا ومؤ َّيــد ًا بــروح جــدِّ ه

أمــر املؤمنــن .)Q

ويقــول يف (ص َّ :)185
(إن دا َّبــة األرض هــي املهــدي املســدَّ د بــروح اإلمــام

عــي .)Q
ّ

ويقــول يف (ص ( :)118ومــن ذلــك نفهــم َّ
أن رجعــة احلســن  Qليســت رجعــة
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ما ّديــة ،بــل هــي رجعــة روحيــة ،أي رجــوع روحــه الطاهــرة لتُســدِّ د وتُؤ ِّيــد وزيــر
اإلمــام املهــدي .)Q

ويقــول يف (ص ( :)151وهنــا ال بــدَّ مــن القــول بـ َّ
ـى هــو نفســه احلســن،
ـأن عيسـ ٰ

ومهــا نفســهام اليــاين وزيــر املهــدي .)Q

ـى  Qتُســدِّ د اليــاين ،فاليــاين
اليــاين ،وروح احلســن  Qتُســدِّ د اليــاين ،وروح عيسـ ٰ

ـى  ،Qوروح
ـى ذلــك لــه أربعــة أرواح :روحــه التــي كان هبــا يامني ـ ًا ،وروح عيسـ ٰ
عـ ٰ
عــي  !Qفقــل يل بر ِّبــك مــن األفضــل اآلن اليــاين أم
احلســن  ،Qوروح اإلمــام
ّ
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عــي  Qتُســدِّ د املهــدي وتُســدِّ د
فــأي تناقــض عجيــب هــذا؟! روح اإلمــام
ُّ
ّ

أي عقيــدة يدعــو هــؤالء النــاس لالعتقــاد هبــا؟!
املهــدي؟! ُّ

ـى
ـى صاحــب هــذه املقولــة بقولــه الــذي قــال بــه ر ّد ًا عـ ٰ
وهنــا حيســن أن نــر َّد عـ ٰ
الرجعــة املبدئيــة ،حيــث قــال يف (ص  ( :)89كــا يــرد عليــه عــدَّ ة إشــكاالت ،منهــا:

َّ
عــى رجــوع أشــخاص! ومل تــر إ ٰىل رجــوع مبــادئ أو مــا
أن الروايــات د َّلــت
ٰ
ِ
ـم ُحــدِّ دت الرجعــة بآخــر
ـم لــو كان الرجــوع هــو رجــوع املبــدأ فلـ َ
شــابه ذلــك؟! ثـ ّ
الزمــان؟ فـ َّ
ـإن مــن املمكــن أن يظهــر أشــخاص قبــل آخــر الزمــان حيملــون مبــادئ
عظيمــة.)...

عىل الرجعة الروحية ،فتأ َّمل عزيزي القارئ.
ونفس هذا الكالم بعينه يرد ٰ

يف كيفية الت�سديد والت�أييد:

ُيعـ ِّـرف لنــا صاحــب املقولــة كيفيــة حصــول التأييــد بقولــه يف (ص ( :)92ويكــون

ذلــك ،أي تأييــد الــروح للمؤمــن ،بخمــول روحه األصليــة وهيمنــة الــروح الراجعة،

بحيــث تكــون فــوق املؤمــن تُســدِّ ده وتُؤ ِّيده).
ويرد عليه:

َّ - 1
ـى مــا فيــه
نســب ،إ ٰىل الــروح َّ
األول أم إ ٰىل الثــاين؟ وال خيفـ ٰ
أن العمــل إ ٰىل مــن ُي َ

مــن حماذيــر مانعــة عــن االلتــزام بــه.

 - 2أ َّنــك قلــتَّ :
ـى
إن اليــاين ُيســدِّ ده ثالثــة أرواح ،وهــي :أرواح احلســن وعيسـ ٰ
نســب الفعــل؟
ـي  Kمضافـ ًا إ ٰىل روحــه التــي كان هبــا ،فــإ ٰىل مــن ُي َ
وعـ ّ
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َّ - 3
واألئمــة معصومــة ،فهــل يصبــح الرجــل املســدَّ د معصومـ ًا
أن أرواح األنبيــاء
َّ

أو ال؟

َّ - 4
عرفــت التناســخ يف (ص  )93بأ َّنــه (انتقــال
أن هــذا عــن التناســخ ،حيــث َّ

النفــس بعــد املفارقــة إ ٰىل جســم إنســاين) ،ومعلــوم َّ
أن روح احلســن  Qهــي روح

مفــارق جلســده الطاهــرَّ ،
وأن جســم اليــاين هــو جســم إنســاين آخــر ،فثبــت أ َّنــك

تقــول بالتناســخ.

أن هــذا القــول يســتلزم التناســخ النــزويلَّ ،
َّ - 5
ألن روح احلســن  Qروح كاملــة،

وبلغــت كامهلــا مــن خــال بدهنــا ،فيســتحيل رجوعهــا إ ٰىل بــدن آخــر أقـ ّـل تكام ـ ً
ا

مــن بدهنــا األصــي .وهــذا مــا ُيعـ َـرف عندهــم باحلركــة الرجعيــة ،التــي ســوف يــأيت
مفصـاً.
احلديــث عنهــا َّ

َّ - 6
أن الزم الــكالم الــذي يقــول بــه صاحــب املقولــة (مخــول روحــه األصليــة

وهيمنــة الــروح الراجعــة)  -حيــث يعــرف بوجــود روحــن تُد ِّبــران بدن ـ ًا واحــد ًا
عــى البــدن
 تع ّلــق نفســن (روحــن) ببــدن واحــد ،أحدمهــا النفــس املفاضــةٰ
ألجــل صالحيتــه لإلفاضــة (النفــس األصليــة) ،والنفــس األُ
خــرى هــي النفــس
ٰ

ـخص ّ
القو َّيــة املهيمنــة التــي تُد ِّبــر البــدن ،ومــن املعلــوم بطــان ذلــكَّ ،
ألن تشـ ّ
كل
فــرد بروحــه ونفســه ،وفــرض نفســن وروحــن صــادق لفــرض ذاتــن وشــخصني
ووجوديــن لوجــود واحــد وذات واحــدة وهــو حمــال ،وســوف يــأيت توضيــح احلــال

يف الفصــل القــادم.

ثــم إنَّنــا سنســأل :مــا هــي الفائــدة مــن أن تُســدِّ د ثالثــة أرواح معصومــة
ّ -7
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عــي Q؟
روح اإلمــام
شــخص ًا واحــد ًا َأل يكفــي أن ُيســدِّ د
اليــاين ُ
ّ
َ
عىل من يقع العقاب إن ُف ِر َض حت ّققه من بدن الروح األصلية؟
ّ
ثم ٰ

ـم إ َّنــه إن قيــل :هــذا املســدَّ د معصــوم َّ
ـى
ثـ ّ
ألن املهيمــن معصــوم ،قلنــا :ال دليــل عـ ٰ
ذ لك .

وإن قيــلَّ :
إن هــذا املســدَّ د غــر معصــوم ،قلنــا :هــذا ينــايف كــون الــروح

وهــو حمــال.

تعريف التنا�سخ:
اخلــاص ،ونكتفــي هنــا
قــد ب َّينّــا جمموعــة مــن التعريفــات للتناســخ يف املحــور
ّ
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املهيمنــة هــي روح املعصــوم ،بــل هــي نفــس روح ذلــك الشــخص ،بــل الزم
ذلــك ك ّلــه (اهليمنــة مــن ِق َبــل روح ا ُملســدَ د) أن يكــون للشــخص حقيقتــان،

بذكــر واحــد مــن هــذه التعاريــف يكــون وجه ـ ًا لنــا يف حتديــد املصاديــق وانطبــاق

املفهــوم عليهــا ،وهــو (تع ّلــق الــروح (النفــس) ببــدن آخــر يف الدنيــا).

فـ ُّ
ـكل تع ّلــق لــروح (نفــس) بغــر بدهنــا يف احليــاة الدنيــا فهــو تناســخ ،أ َّمــا تع ّلــق

ـول البــدن مــن بــدن إ ٰىل آخــر (مســخ)
الــروح ببــدن آخــر يف غــر هــذه احليــاة وحتـ ّ
ـى تفصيــل احلــال عليــه
يف هــذه احليــاة فليــس حمـ ّـل بحثنــا ،ومــن أراد الوقــوف عـ ٰ

بالرجــوع إ ٰىل األســفار(.)52

والتناسخ عىل ثالثة أقسام:
 - 1تناسخ مطلق.
 - 2تناسخ نزويل.

 - 3تناسخ صعودي.

ونرشع اآلن ببيان دليل بطالن التناسخ ،فنقول :التناسخ يلزم منه:

عىل بدن واحد ،وهو حمال.
 - 1لزوم اجتامع نفسني ٰ

 - 2عود النفس بعد تكاملها إ ٰىل نقطة البداية ،وهو حمال.

األولَّ :
أن القــول بالتناســخ (الرجعــة الروحيــة) يــؤ ّدي إ ٰىل القــول
بيــان الدليــل َّ
ـأن لـ ِّ
بـ َّ
ـرى مهيمنــة ،وهــذا ما
خاصــة واألُخـ ٰ
ـكل شــخص نفســن (روحــن) أحدمهــا َّ
ـى إ ٰىل عقلــه وفطرتــه الســليمة ،بــل الواحــد منّــا جيــد
ال جيــده الواحــد منّــا إن أصغـ ٰ
بــن جنبيــه نفس ـ ًا وروح ـ ًا وقلب ـ ًا واحــد ًا يســند إليهــا َّ
ـى اختالفهــا
كل األفعــال عـ ٰ
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فيقــول :أكلــت ورشبــت وهكــذا .وممَّــا َّ
ـى ذلــك مــن الذكــر احلكيــم قولــه
دل عـ ٰ
َ َ َ
ْ َ َْ ْ
اهلل ل َِر ُ
ــل ُ
ــن ِف َج ْوف ِــهِ( Yاألحــزاب ،)4 :يقــول
ج
تعــا ٰىلf :مــا جع
ــل مِــن قلب ِ
ٍ
العلمــة الطباطبائــي  Gعــن تفســر هــذه اآليــةَّ :
َّ
(إن القلــب هــو كنايــة عــن النفــس،

ـى
واآليــات الكثــرة التــي تذكــر القلــب وتريــد بــه النفــس يف القــرآن غــر خافيــة عـ ٰ
ـى مــن لــه بصــرة بــه).
أدنـ ٰ
وشــاهد ذلــك مــن الذكــر احلكيــم (أي َّ
إن القلــوب ُأريــد هبــا النفــس) قولــه تعا ٰىل:
ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ُ
ُ
fقالــوا ن ِريــد أن نــأكل مِنهــا وتطمئِــن قلوبنــا( Yاملائــدة ،)113 :وقولــه تعــا ٰىل:
َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ
fيــا َأ َّي ُت َ
ـة
ـ
ن
ئ
م
ط
م
ال
ـس
ـ
ف
انل
ـا
ـ
ه
ـى النفــس ،ويف
ـ
ع
ـزل
ـ
ن
ـان
ـ
فاالطمئن
،)27
ـر:
ـ
(الفج
Y
ِ
ٰ
ـى القلــب الــذي هــو النفــس.
اآليــة األُخـ ٰ
ـرى عـ ٰ
والواضح ال حيتاج إ ٰىل توضيح.

بيان الدليل الثاين:

َّ - 1
ـى أ َّنــه مأخــوذ يف حقيقتهــا ،فــا تكــون
أن تع ّلــق النفــس بالبــدن ذايت ،بمعنـ ٰ

النفــس نفس ـ ًا بــدون تع ّلقهــا بالبــدن.

 - 2لقــد ثبــت يف الفلســفة َّ
أن الرتكيــب بــن النفــس والبــدن مــن نــوع الرتكيــب

ِّ
االتــادي البســيط.

أن مــا يتو َّلــد مــن ذلــك ِّ
َّ - 3
االتــاد هــي املواكبــة بــن النفــس والبــدن يف حركتهــا

ـوة إ ٰىل الفعل.
اجلوهريــة يف اخلــروج مــن القـ َّ

أن النفــس خرجــت مــن البــدن بعــد ّ
النتيجــة :فلــو َّ
ثــم
حتقــق فعليتهــا ّ
تع َّلقــت ببــدن آخــر ال فعليــة لــه للــزم تع ّلــق بــن شــيئني ال إمكانيــة ِّ
لالتــاد
إىل الصفــر بســبب تع ّلقهــا
بينهــا ،ويلــزم منــه عــودة النفــس التــي بالفعــل ٰ

بالبــدن.
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بمعنــى َّ
َّ
أن النفــس مأخــوذ يف حقيقتهــا تع ّلقهــا
إن تع ّلــق النفــس بالبــدن ذايت،
ٰ

ببــدن تقــوم بتدبــره ،وهــذا يعنــي:

أن تع ّلــق النفــس بأكثــر مــن بــدن يعنــي َّ
أ َّ -
أن هلــا أكثــر مــن حقيقــة ،وهــو حمــال

األول.
كــا تقــدَّ م يف الدليــل َّ
بأكثــر مــن بــدن.
توضيح ذلك:

إن حقيقــة النفــس هــي بالبــدن الــذي تع َّلقــت بــه ،وحيــث َّ
َّ
إن النفــس يف بــادئ
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ب َّ -
عرفنــاه أ َّنــه تع ّلــق نفــس واحــدة
أن هــذا القــول يلــزم منــه التناســخ حيــث َّ

ثــم فارقتــه ،وحســب القــول بالرجعــة الروحيــة عــادت لتد ِّبــر
األمــر تع َّلقــت بــه ّ
بدنـ ًا آخــر أو أكثــر مــن بــدنَّ ،
ـى َّأنــا تنتقــل مــن بــدن إ ٰىل بــدن يف احليــاة
دل ذلــك عـ ٰ

الدنيــا ،وهــو عــن التناســخ.
ـرى :القــول بالرجعــة الروحيــة التــي تعنــي انتقــال أو تســديد أكثر من
وبعبــارة ُأخـ ٰ
ـى َّ
أن هنــاك أكثــر مــن روح تقــوم بتدبــر بــدن واحــد ،يلــزم
روح لبــدن واحــد ،بمعنـ ٰ

ـى بــدن واحــد ،وهــو حمــال ،ويلــزم منــه التناســخ،
منــه اجتــاع أكثــر مــن نفســن عـ ٰ
عــى بــدن
حيــث تنتقــل روح
ٰ
عــي  Kلتُد ِّبــر وهتيمــن ٰ
عيســى واحلســن واإلمــام ّ
وروح اليــاين ،وهــو حمــال أيض ـ ًا.

إذن بعــد اتِّضــاح بطــان تصويــر الرجعــة الروحيــة بالتســديد والتأييــد

ـاص ،انحــر تفســرها بالتناســخ،
ـى خـ ّ
ـى عــا ّم والرجعــة معنـ ٰ
املصطلــح أل َّنــه معنـ ٰ

وهــو حمــال.

�أق�سام التنا�سخ:
إىل أقسام:
َّ
قسم العلامء التناسخ ٰ

النسخ :ومعناه :انتقال النفس إ ٰىل بدن آخر إنساين.

املسخ :ومعناه :انتقال النفس إ ٰىل بدن آخر حيواين.

الفسخ :ومعناه :انتقال النفس إ ٰىل بدن آخر نبايت.

الرسخ :ومعناه :انتقال النفس إ ٰىل بدن آخر مجادي.
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ولـ ِّ
ـكل واحــدة مــن هــذه األقســام األربعــة انقســام إ ٰىل الصعــودي والنــزويل ،ومهــا

إ َّمــا ملكــي أو ملكــويت ،ومهــا أيضـ ًا إ َّمــا وصــل أو فعــلُّ ،
وكل واحــد منهــا إ َّمــا بــروز

أو نقــل أو متثيــل.

عرفناه فيام سبق.
معنى النزويل :وقد َّ
ٰ

عرفناه فيام سبق أيض ًا.
معنى الصعودي :وقد َّ
ٰ

ـى ملكــي :وهــو انتقــال النفــس املفارقــة إ ٰىل بــدن آخــر ،وهــو مــا تقــول بــه
معنـ ٰ

التناســخية.

ـور النفــس بالصــورة األُخرويــة املناســبة
ـى امللكــويت :فهــو عبــارة عــن تصـ ّ
معنـ ٰ

ألعامهلــا.

ـى الوصــل :وهــو االنتقــال مــن يشء آلخــر يف مــا َّدة واحــدة ،كانتقــال اجلــاد
معنـ ٰ

ـم إ ٰىل اإلنســان ،مثــل هــذا االنتقــال
ـم إ ٰىل حيــوان ثـ ّ
باحلركــة اجلوهريــة إ ٰىل جســم نــام ثـ ّ

ال حمــذور فيــه ،بــل هــو ممكــن وواقــع ال ريــب فيــه فيــا إذا كان صعوديـ ًا ال نزوليـ ًا،
ـوة.
حيــث يســتحيل ،أل َّنــه عــودة مــن الفعــل إ ٰىل القـ َّ

ـى االنفصــال :وهــو االنتقــال مــن يشء آلخــر يف مــواد خمتلفــة ،وهــو حمــال
معنـ ٰ

ـوة(.)53
مطلق ـ ًا ،أل َّنــه عــودة مــن الفعــل إ ٰىل القـ َّ

ـم الــذي نريــد الوقــوف عنــده هــو األقســام الثالثــة اآلتيــة :النقــل ،والــروز،
واملهـ ّ

والتمثيل.

 - 1النقــل :وهــو أن تتع َّلــق النفــس بعــد املفارقــة باملــوا ِّد املســتعدَّ ة للحيــاة والقابلة

ـم ٰى
هلــا ،كتع ّلــق النفــس بالنطفــة ،وهــذا لــون مــن ألــوان التناســخ املحــال الــذي ُيسـ ّ
ـرى.
باالنفصــايل تــار ًة وبامللكــي ُأخـ ٰ
 - 2التمثيــل :وهــو مت ّثــل الــروح بصــورة كتم ّثــل جربائيــل  Qبصــورة دحيــة
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ُّ
وحمــل تفصيلــه علــم الفلســفة.
الكلبــي،

احلــي ،فالبــدن الــذي
 - 3الــروز :وهــو عبــارة عــن ظهــور الــروح يف البــدن
ِّ

تظهــر فيــه النفــس هــو بــدن كامــل بالفعــل ،وال يلــزم مــن الــروز اجتــاع نفســن
اخلاصــة شــدّ ًة
ـي تزيــد يف روحــه
َّ
ـى البــدن احلـ ّ
يف بــدن واحــد ،بــل الــروح الــواردة عـ ٰ
ويتَّضــح مــن خــال هــذا البيــانَّ :
أن املقصــود مــن الرجعــة الروحيــة هــو مقولــة

ـى النقــل ،مــن جهــة َّ
أن البــدن الــذي ُتـ َـر ُّد عليــه الــروح
مل َّفقــة بــن التناســخ بمعنـ ٰ

ليــس متكامـ ً
ـى
ا وإن كان بالفعــل بــدن إنســان وليــس بالقـ َّ
ـوة .وبــن التناســخ بمعنـ ٰ
ـى ،مــن حيــث َّ
ـي
ـى البــدن احلـ ِّ
إن الــروح الــواردة عـ ٰ
الــروز بصــورة أوضــح وأجـ ٰ
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ـوةً.
وقـ ّ

اخلاصــة شــدّ ًة وضعف ـ ًا.
تزيــد يف روحــه
َّ

أن َّ
ثم اعلم َّ
كل هذه األقسام من التناسخ باطلة مجل ًة وتفصيالً.
ّ

من �أدلة بطالن التنا�سخ �إجما ًال كما ب َّينّا:

عىل بدن واحد ،وهو حمال.
 - 1لزوم اجتامع نفسني ٰ

 - 2عودة النفس بعد تكاملها إ ٰىل نقطة البداية ،وهو حمال.
 - 3تعدّ د احلقيقة تبع ًا لتعدّ د النفوس ،وهو حمال.

أهم لوازم القول بالتناسخ هو إنكار املعاد ،وبثبوت املعاد يبطل التناسخ.
 - 4أ َّن من ّ

ومن خالل ما تقدَّ م يتَّضح لنا َّ
مقوم التناسخ أمران:
أن ِّ

َّ
فــإن يف التناســخ بدنــن :أحدمهــا البــدن الــذي انســلخت
 - 1تعــدّ د البــدن،

األول) ،والثــاين البــدن الــذي تع َّلقــت بــه الــروح
عنــه الــروح عنــد موهتــا (البــدن َّ
وصــارت مهيمنــة عليــه حســب مقولــة الرجعــة الروحيــة.

 - 2تراجــع النفــس اإلنســانية مــن كامهلــا إ ٰىل احلــدِّ الــذي يناســب بدهنــا املتع ّلــق

بــه واملهيمنــة عليــه(.)54

وكال األمرين موجودان يف مقولة الرجعة الروحية ،فثبت َّأنا مقولة تناسخ.

هــذا ويلــزم مــن القــول هبــذه املقولــة القــول باجلــر ،حيــث تكــون الــروح املهيمنة

ومترصفــة فيهــا ،فتأ َّمــل وتد َّبر.
ســالبة حلقيقــة الــروح اخلاملــة
ِّ
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تو�ضيح وت�شييد:
ـاوى مقولــة الرجعــة الروحيــة بالتفصيــل نــو ُّد أن نُذ ِّكــر
قبــل الدخــول يف ر ِّد دعـ ٰ

عــى ر ِّد مقولــة
القــراء الكــرام بدليــل قدَّ منــاه ُيعتَــر مــن أفضــل األد َّلــة
اإلخــوة
ّ
ٰ

الرجعــة الروحيــة ،ولكــن ســوف نُشــ ِّيد هــذا الدليــل هنــا بمزيــد مــن البيــان
والتوضيــح ،فنقــول :هنــا مقدَّ متــان:

املقدَّ مة الأُوىل:

ِّ
للشــك جمــاالً وقــوع الرجعــة املا ّديــة (عــودة الــروح إ ٰىل
إنَّــه ثبــت بــا ال يــدع
نفــس البــدن الــذي خرجــت منــه) يف كثــر مــن األُمــم الســابقة ،ومــن مصاديــق هــذه

الرجعــة املا ّديــة:
َ ََّ
َ
ٌ َ
أ  -قولــه تعــاىلf :أ ْو َك َّلِي َمـ َّ
ـر َع قَ ْر َيــ ٍة َو ِ َ
ه خاوِ َيــة ع ُع ُروشِــها قــال أن
ٰ
َ
ُ
َ
َ
اهلل َب ْعـ َ
ـم َب َع َثـ ُ
ـد َم ْوت ِهــا فأماتَـ ُ
ـه ُ
ُيْــي ه ـ ِذه ِ ُ
اهلل مِائَــة اعم ثـ َّ
ـه( Yالبقــرة،)259 :
ٍ
ِ
واآليــة واضحــة جــدّ ًا يف َّ
عــى نفــس الشــخص الــذي وقعــت
أن الرجعــة وقعــت ٰ

عليــه اإلماتــة وأ َّنــه رجــع بروحــه وبدنــه ،ولنفــس البــدن الــذي فارقتــه الــروح.
َ ْ ُْ َ َ َ
ـرةً
ـك َحـ َّ
ـرى َ
ب  -قولــه تعــاىلِf :إَوذْ قُلْ ُتـ ْ
اهلل َج ْهـ َ
ـى نَـ َ
ـم يــا ُمــوىس لــن نؤ ِمــن لـ
ٰ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ََ َ َْ ُ
ْ
ـم َّ
ُ
َ
َ
ـن َبعــ ِد م ْوت ِكـ ْ
ـم مِـ ْ
ـم َبعثناكـ ْ
الصاعِقــة َوأنتـ ْ
ـرون  55ثـ َّ
كـ ُ
ـم تنظـ ُ
ـم
فأخذت
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
لعلكـ
ـم تشــك ُرون( Yالبقــرة 55 :و ،)56واآليــة واضحــة يف وقــوع املــوت والبعث

ـم عودهتــم كذلــك.
عليهــم بأشــخاصهم وبنفــس أبداهنــم ثـ ّ
َ
َ َ َْ ُ ْ ً
ْ َ
ََ ُ
َ َ
ــم ثــاث مِائــ ٍة سِــنِني وازدادوا ت ِســعاY
ج  -قولــه تعــا ٰىل:
fولِثــوا ِف ك ْهفِ ِه
ََ
َ ََْ ُ
ـم ِلَتَســائَلُوا بَيْ َن ُهـ ْ
ناهـ ْ
fوكذلِــك بعث
ـم( Yالكهــف ،)19 :فاآليــة
(الكهــف،)25 :

تقــول :بعثناهــم أي أنفســهم بأبداهنــم.

املقدَّ مة الثانية:
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مــا رواه نفــس صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة يف (ص  ،)50حيــث قــال:
(روى الزخمشـــري يف ّ
الكشــاف عــن حذيفــة :أنتــم أشــبه األُمــم ســمت ًا ببنــي إرسائيل،
ٰ

ـذة بالقـ َّ
لرتكب ـ َّن طريقهــم حــذو النعــل بالنعــل ،والقـ َّ
ـذة ،)55()...وهــذه األحاديــث

كثــرة ومعروفــة عنــد املســلمني.

ـم إنَّنــا مســلمون نؤمــن بـ َّ
ـص بزمــان دون آخــر ،...فلــو
ـأن القــرآن متجــدِّ د ال خيتـ ُّ
ثـ ّ
ـى ذلــك َّ
قلنــاَّ :
أن اآليــات التــي حتدَّ ثت
حممــد  Nلــكان معنـ ٰ
إن الرجعــة ال تكــون يف ُأ َّمــة ّ
ـى كالمــه.
عــن رجعــة األمــوات إ ٰىل احليــاة الدنيــا بعــد املــوت قــد تع َّطلــت )...انتهـ ٰ
النتيجــة :حيــث إنَّــه ثبــت مــن خــال املقدَّ مــة األُو ٰىل وقــوع الرجعــة املا ّديــة يف

الشيخ حميد الوائلي

حممد .N
وبعد أن ثبت لنا وقوع الرجعة يف األُمم السابقة فال بدَّ أن تقع يف ُأ َّمة ّ

ضمهــا إ ٰىل املقدَّ مــة الثانيــة وقــوع نفــس
األُمــم الســابقة ،فــا بــدَّ أن يثبــت مــن خــال ّ
الرجعــة (املا ّديــة) يف هــذه األُ َّمــة.
قــد يقــول صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــةَّ :
إن هنــاك نوعــن مــن الرجعــة:
ما ّديــة وروحيــة ،والــذي حتــدَّ ث عنــه الدليــل هــو األُو ٰىل دون الثانيــة.
ـى هــذا اإلشــكال ،حيــث قلنــا:
فإنَّنــا نقــول لــه :قــد تقــدَّ م منّــا ســابق ًا اجلــواب عـ ٰ

َّ
إن أحــكام اهلل توقيفيــة ،والرجعــة منهــا ،وال يوجــد هــذا التقســيم يف النصــوص
ا عــن َّ
الشـــرعية ،فــا دليــل عليــه .فضــ ً
عــى القــول
أن الظهــور واإلمجــاع قائــم ٰ

بالرجعــة املا ّديــة ،وتفســر الروايــات بغــر مــا هــو ظاهــر منهــا دون دليــل مرفــوض،
بــل إ َّنــه بدعــة كــا تقــدَّ م.

ـى
بقــي هنــا أن نُشـ ِّيد بنــاء هــذا القــول (الرجعــة املا ّديــة) بدليــل آخــر ُيؤ ِّكــد املدَّ عـ ٰ
ـوى اخلصــم ،فنقــول:
وهيــدم دعـ ٰ
عىل عدم وجود الرجعة الروحية:
الدليل الثاين ٰ

وهو يرتكَّب من مقدَّ متني:
ُ
وىل:
املقدَّ مة األ ٰ
َّ
دعــوى الرجعــة
عــى الرجعيــة ،والتــي ذكرهــا صاحــب
أهــم األد َّلــة
إن مــن
ٰ
ّ
ٰ

الروحيــة ،هــو مــا ذكــره يف (ص  )45حيــث قــال( :نســتعرض جمموعــة مــن اآليــات
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التــي تـ ُّ
ـى وقــوع الرجعيــة يف املســتقبل:
ـدل عـ ٰ
ُ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ّ َّ َ ْ ً َّ ْ ُ َ ّ
َ
ـذ ُ
ِب بِآيات ِنــا ف ُه ْم
ك أمـ ٍة فوجــا مِمــن يكـ
 - 1قــال تعــا ٰىلf :ويــوم نشـــر ِمــن ِ
ُ َ َ
ي
وز ُعون[ Yالنمل.]83 :
إن احلشـــر يف يــوم القيامــة كــا هــو معــروف يكــون لـ ِّ
َّ
ـكل األُمــم واألقــوام مــن
دون اســتثناءَّ ،إل َّ
أن هــذا احلشـــر الــذي تتحــدَّ ث عنــه اآليــة يشــر إ ٰىل حشـــر فــوج
مــن ِّ
َّ
فــإن حــرف (مــن) للتبعيــض أي ُي َشـــر البعــض
كل ُأ َّمــة وليــس اجلميــع،

كل ُأ َّمــة وليــس ُّ
مــن ِّ
كل األُ َّمــة ،وذلــك يف الرجعــة .وممَّــا ُيؤ ِّكــد ذلــك مــا جــاء يف
ـم ذكــر جمموعــة
ـى كالمــه ،ثـ ّ
ـي  )Nانتهـ ٰ
الروايــات الــواردة عــن أهــل بيــت النبـ ِّ

مــن الروايــات.

املقدَّ مة الثانية:

ـك َّ
الثابــت بــا شـ ٍّ
أن احلشـــر يف يــوم القيامــة هــو حشـــر مــا ّدي (املعــاد اجلســاين

والروحــاين) ،وذلــك بمــاك الرتكيــب ِّ
االتــادي بــن البــدن والــروح ،وهــذا مــا

ـق مــن املح ِّققــن ،وأصبــح مــن رضوريــات الديــن ،واآليــات
اتَّفــق عليــه أهــل احلـ ِّ
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ـى ذلــك ،منهــا:
والروايــات الكثــرة دا َّلــة عـ ٰ
َ
عاء ُه ْ
 - 1قوله تعاىلَ :
ماء َحِيما ً َف َق َّط َع أ ْم َ
fو ُس ُقوا ً
م
(حممد.)15 :
Y
ّ
ٰ
ُ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ
ْ
َ
 - 2قوله تعا ٰىلf :كما ن ِضجت جلودهم بدلاهم جلودا غيها( Yالنساء.)56 :
ُ
َُ َ
ــه ُد أَ ْر ُ
جلُ ُه ْ
ــم َوت َ ْش َ
ك ّل ُِمنــا َأيْدِيه ْ
ــم بِمــا اكنــوا
تعــاىلf :وت
 - 3قولــه
ِ
ٰ
ُ َ
ْ
ــبون( Yيــس.)65 :
يَكسِ
ُْ
ُ
 - 4قوله تعاىلf :أ ََّن َ
(احلج.)7 :
اهلل َيبْ َعث َم ْن ِف الق ُبورِY
ّ
ٰ
َ
َ
َُْ ُ َ
َ
ْ
َُ ُ َ َ ْ
ْ
 - 5قولــه تعــا ٰىلf :قــال فِيهــا ت َيــون َوفِيهــا تموتــون ومِنهــا ترجــونY
(األعــراف.)25 :
ْ
ُ ُ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ُ
َ َْ ُ
ـارةً
كـ ْ
ناكـ ْ
ـم تـ َ
ـم َوفِيهــا نعِيدكــم ومِنهــا ن ِرج
 - 6قولــه تعــا ٰىلf :مِنهــا خلق
ُ ْ
أخــرى ( Yطــه.)55 :

عــى كــون املعــاد جســاني ًا روحانيــ ًا وليــس
وغريهــا مــن الدالئــل الواضحــة
ٰ

واحــد ًا منهــا.

هــو مــا ّدي (معــاد جســاين روحــاين)َّ ،
ـك جمــاالً َّ
دل ذلــك بــا ال يــدع للشـ ِّ
أن احلشـــر

األصغــر (الرجعــة) هــي ما ّديــة ال روحانيــة ،إذ لــو كان غــر ذلــك لبــانَّ ،
وإل لــزم
اإلخــال مــن ِق َبــل اهلــادي ونقــض الغــرض ،وهــو حمــال ،فتأ َّمــل.

الشيخ حميد الوائلي

النتيجــة :بــا َّ
ـى وقــوع الرجعــة هــو آيــة احلشـــر التــي تقدَّ مــت
أن خــر دليــل عـ ٰ
وأن احلشـــر هــذا جــزء مــن احلشـــر األكــرَّ ،
يف املقدَّ مــة األُو ٰىلَّ ،
وأن احلشـــر األكــر

�إذن ثبت من ِّ
كل ما تقدَّ م:

َّ - 1
عىل مقولة الرجعة الروحية ،بل تنافيها.
أن مقولة التسديد ال تنطبق ٰ
َّ - 2
أن الرجعة قسم واحد ،وهو ما ّدي فقط.

َّ - 3
أن مقولة الرجعة الروحية هي عودة ملقولة التناسخ بلباس جديد.

َّ - 4
والسـنَّة القطعيــة ،فهــي زخــرف
أن مقولــة الرجعــة الروحيــة خمالفــة للقــرآن ُّ

ودعــوة انحــراف.

* * *
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بدائل ال�صراع
عيل احللو
الس ِّيد ّ
حممد ّ
ُي َشـكِّل ال ُطغيــان واالســتبداد ال َّلــون البــارز يف آفــاق العقــل التارخيــي الــذي َّاتــه مــن خــال
أدواتــه لصناعــة النصــوص املســتبدِّ ة بعــد ْ
أن َأنتــج عق ـ ً
ا مســتبدّ ًا مو ِّلــد ًا هلــا.
وباكــورة ذلــك الصـــراع جت َّلــت يف رصاع األنبيــاء  Kمــع اللجــاج والســخرية ،إِذ صنعــا

ُؤســس لنــاذج اســتبداد َّية جتــاوزت الفطــرة
ســلوكيات طغيان َّيــة توارثتهــا املجتمعــات الالحقــة لت ِّ
ِ
وإدراك األُمــور.
َبــر
وألغــت الت ُّ
هــذا الــراع املتجـ ِّ
ـول بشــكل مفاجــئ إ ٰىل رصاع
ـي بخالصــة دقيقــة بــن الظلــم والعــدل حتـ َّ
ـى نســخ إســام َّية نصوص َّيــة ال تُنتِــج َّإل التطـ ّـرف واالســتبداد
فكــري مــن خــال قــراءة ِّ
معتمدة عـ ٰ
ـروا عــن حمنتهــم بمحنــة إســام يفتقــد إ ٰىل التنويــر يف نظرهــم ممَّــا
والتكفــر لتُنتــج حمنــة ُك ّتــاب عـ َّ
دفــع هبــم إ ٰىل إنتــاج نظريــات إقصائ َّيــة للنصــوص الدين َّيــة متناســن َّ
ــب املشــكلة يكمــن يف
أن ُل َّ

ـى مفهــوم اإلصــاح عندهــم هــو
ـص َّ
التَّل ِّقــي الســلبي للنـ ِّ
ـى أ َّنــه إســامي ،فصــار معنـ ٰ
املصــدر عـ ٰ
رفــض الــراث واســتبداله بأفــكار حداثويــة ،يف حــن َّأنــم أغفلــوا مفهومـ ًا إســام ّي ًا أصيـ ً
ا يدفــع

ِّ
باتــاه قيــادة اإلنســان الكامــل لينتــج إنســان َّية اإلنســان بعيــد ًا عــن ِّ
كل أنــواع العنــف والتطـ ّـرف
ـى
واالســتعباد مــن خــال فكــرة االنتظــار واألمــل املوعــود الــذي تُقدِّ مــه األُطروحــة املهدو َّيــة عـ ٰ

ـتوى األمــن الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي ،فمجمــل هــذه احلركــة اإلصالح َّيــة تضــع
مسـ ٰ
ِ
العالجــات التنظري َّيــة فض ـ ً
ـى غــر العصــا
ا عــن التطبيق َّيــة جلميــع مــآزق هــذه األُ َّمــة املتَّكئــة عـ ٰ
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التــي ُيناســب اال ِّتــكاء عليهــا ،فلــو َّ
أن هــؤالء التنويريــون رجعــوا إ ٰىل ُأطروحــة اإلمــام املهــدي،Q.
النصيــة ،لوجــدوا َّ
كل طموحاهتــم
ـى األُطروحــة اإلســام َّية ومنظومتهــا ِّ
وراجعــوا حت ّفظاهتــم عـ ٰ

وتوجهاهتــم.
ّ

* * *

Alternatives of Conflict
Written by: Sayed Muhammed-Ali Al-Helu

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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Oppression is the cornerstone of historical contexts, by which oppressive minds
have been created to produce oppressive intellectuality as well.
The genesis of this conflict, in fact, emerged in the struggle of the prophets
(P.B.U.T) when confronted detailed arguments and mockery. These demeaning attitudes
resulted in oppressive ethics, to be inherited by the successive generations to work as
instinct obliterators and insight erasers.
This oppression changed shape to adopt an intellectual appearance, depending on
Islamic theological heritage, to result in extremism, injustice, and the marginalization of
the other.
As a reaction, a generation of writers have emerged to express their distress
by attributing their frustration to Islam, as a religion of calamity, a religion of no
enlightenment. This generation of writers strived to produce theories that marginalize
religious intellectual heritage.
The tragic flaw of these writers lies in the fact that they failed to diagnose the
real problem, which is the false interpretation of Islamic teachings. As a result, these
writers rejected the entire Islamic intellectual heritage, as a reforming move, and replaced
it with other modern ideologies. As a matter of fact, these writers have missed an Islamic
fundamental principle, which is the refusal of any sort of religious extremism, in order
to generate a more moderate society. This taming of Man comes from the concept of
‹awaiting› and the Promised hope, which are proposed by Mahdism.
Thus, this reforming belief proposes theoretical and experimental solutions
politically, economically, and socially. In this regard, of these enlightenment writers go
back to the notion of Mahdism, and reevaluate their conclusions, they would find all their
reformative aspirations in the concepts mentioned above.

للن�ص املهدوي
قراءة معا�صرة ِّ
حسن هادي سلامن النجفي

والنــص
املعنــى،
النصــوص املقدَّ ســة مــن مم ِّيزاهتــا وفــرة الداللــة وخصوبــة
ُّ
ٰ
ُّ
يشــذ عنهــا ،ويمكــن أن نجــد يف قراءتــه ُأطروحتــن:
خــاص ال
املهــدوي بشــكل
ٍّ
للنــص ،والثانيــة حداثويــة ،غايتهــا
األُو ٰىل بالعــودة إ ٰىل األُصــول والتطبيــق احلــريف
ِّ
ـص الرتاثــي واحلضــارة الراهنــة طبق ـ ًا ملناهــج جديــدة اعت ُِمــدَ ت يف
التوفيــق بــن النـ ِّ
القرنــن املنصـــرمني.

وهنــدف مــن خــال هــذا البحــث  -مــا أمكــن  -إ ٰىل إعــادة قــراءة النصــوص

ـم ٰى بعلــم (الرباكســيامتيك) أو
الدينيــة املهدويــة وفــق الرؤيــة الثانيــة ،وهــي مــا ُيسـ ّ

اخلاصــة أشــار البحــث
مــا ُيعـ َـرف قدي ـ ًا بعلــم االســتعامل ،وهــذا العلــم لــه أدواتــه
َّ
ـم انتقــل إ ٰىل اجلانــب التطبيقــي هلــذا العلــم مــن
إليهــا إمجــاالً ضمــن حمــاور متعــدِّ دة ،ثـ ّ
ـى أدوات هــذا العلــم.
ـص مهـ ٍّ
خــال نـ ٍّ
ـدوي تُعتَمــد قراءتــه وحتليلــه عـ ٰ
* * *
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Contemporary Perusal of Mahdism Intellectual Heritage
Written by: Hasan Hadi Salman Al-Najafy

Translated by: Mujtaba Al-Helu

Sacred texts, as a matter of fact, are characterized with the
depth of meanings and allusions. Mahdism is no exception. Having
encountered the textual heritage of Mahdism, a researcher would
choose either of the two methods: first to go back to the origins of
the text and adopt verbal application, and second is a contemporary
method, which tends to interact with both the original verbal text
and the modern understanding of these texts, in the light of modern
methodologies of the last two centuries.
This paper tends to re-read these texts from the perspective
of the second methodology, which is called ‘pragmatics’. This field of
study employs its own analytical tools. The research, then, moves to
the practical side of this method, applying it to the holy texts of Mahdism.
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البيان يف ر ِّد من �أ�شكل على
�صاحب الزمان Q
الشيخ نزار آل سنبل القطيفي
تثــار حــول العقيــدة املهدويــة عــدَّ ة مــن اإلشــكاالت حاولنــا يف هــذا البحــث تســليط األضــواء

عــى مجلــة منهــا بــا يتناســب ومقــام احلديــث يف هــذا اإلطــار .ومــن بــن تلــك اإلشــكاليات
ٰ

تعــارض اهلدايــة مــع الغيبــة ،فاهلدايــة اإلهليــة املتم ِّثلــة باإلمــام املهــدي  Qتتعــارض مــع غيبتــه
عــن النــاس بــا ال يســعه القيــام بــدوره ،وهلــذه اإلشــكالية عــدَّ ة أجوبــة ،منهــا النقضيــة باألنبيــاء
ّ
احلــي
الذيــن حصلــت هلــم غيبــات عــن ُأممهــم ومل تتعــارض مــع وظيفتهــم يف اهلدايــة .ومنهــا
ـى َّ
ـى صنفــن :إ َّمــا ظاهــر مشــهور
أن احلجــج اإلهليــن وحســب النظــام الر ّبــاين عـ ٰ
بالتنصيــص عـ ٰ

ـح التقســيم.
أو غائــب مســتور ،ولــو كان َث َّمــة مانــع تُش ـكِّله الغيبــة ملــا صـ َّ

ـى أتبــاع املذهــب،
أ َّمــا يف مــا خيـ ُّ
ـص إشــكالية طــول العمــر التــي طاملــا شـنَّع هبــا املخالفــون عـ ٰ

ـى اإلمــام  Qهــذا العمــر الطويــل دون أن يتطـ َّـرق إليــه املــوت؟ وتناولنــا يف معــرض
كيــف يبقـ ٰ
اإلجابــة عنهــا عــدَّ ة أجوبــة عقليــة وعلميــة ط ّبيــة وخارجيــة وقوعيــة ،إذ َّ
أن أعــداد ًا كثــرة قــد

طالــت أعامرهــم ،منهــم أنبيــاء ذكرهــم القــرآن الكريــم فضـ ً
ا عــن الســرة والتاريــخ ،وقــد حتدَّ ثنــا
والدجــال ووقــوع العمر
ـي اهلل يونــس  Qوغيبتــه وإمــكان طــول عمــره،
ّ
يف ط ّيــات البحــث عــن نبـ ِّ

الطويــل فيــه.

ـم هبــا أتبــاع املذهــب ،وهــي رسداب الغيبــةَّ ،
وأن اإلمــام Q
وهنــاك إشــكالية ثالثــة طاملــا ُّاتِـ َ

مفصـ ً
ا
غائــب فيــه ،ويظهــر منــه .وقــد نقلنــا بعــض كلــات مثــري هــذه الشــبهة واألجوبــة عنهــا َّ
بعــد نقــل عــدَّ ة مــن أجوبــة علامئنــا املتقدِّ مــن.
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وتناولنــا يف ذيــل احلديــث عــن هــذه اإلشــكاليات شــبهة مانعيــة الغيبــة مــن لطــف اإلمــام ،Q

َّ
وأن املمنــوع مــن لطفــه مسـ ّبب ًا أم عــن النــاس.

* * *

Essence of Questioning Mahdism
Written by: Sheikh Nazar Al Sonbul Al-Qutaify

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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Mahdism has been going under various types of questioning. This research
aims at dealing with some of the queries posed in this regard. For example, it›s been
posed that the mission of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H), which is guiding mankind, does
not cope with his occultation, since he cannot accomplish his mission accordingly.
However, this query cannot hold its validity, since many prophets have experienced
the same Occultation, without giving up their missions in guiding people. There is
also a classification taken for granted in this regard: that divine proofs are either
clear and known, or concealed in Occultation.
The followers of the opposing front also stand on a skeptical ground
concerning Imam›s longevity and the possibility of his survival all these centuries.
This research has also dealt with this issue by shedding light on the fact that there
are several individuals who have been gifted similar longevity. The paper also
encounters the case of Jonah, his disappearance, and longevity, as well as the case of
Antichrist.
There is a third issue, often posed to discompose Shiism, which is the case of
the ‹Occultation Basement›. This research has also discussed this issue, depending
on certain replies from our earlier scholars.
The paper has also encountered the fact that people›s attitudes have
intervened in prolonging the duration of Imam›s Occultation.

�إمامة الإمام املهدي Q

والن�ص
بني الوجوب العقلي
ّ

مرتىض عيل ّ
احلل

ِ
ـوب نَصـ ِ
ـى وجـ ِ
ذهـ ِ
ـب اإلمــا ِم
َل َقــدْ ت ََســامل َ ُعلـ َـا ُء الـكَال ِم وال َعقيــدة يف ا َمل َ
ـب االثنــي العشـــري عـ ٰ
ـه أص ـ ً ِ
عــى اهللِ تعــاىل َعق ـاً ،بوصفـ ِ
ـب إ ٰىل ذلــك
حلـ ِّ
ـق ،ال َســم َع ًا كــا ذهـ َ
ا م ـ ْن ُأصــول ا َملذهــب ا َ
ٰ
ٰ

ا ُملخالفــون لنــا.
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ـف اإلهلــي ،ومقتضـــى ِحكمـ ِ
ـدة اللطـ ِ
ـتند قاعـ ِ
وهــذا الوجــوب العقــي يرتكـ ُـز عــى مسـ ِ
ـة اهللِ
َ
ُ
َ
ٰ
ُ
ٰ ُ
ِ
ِ
ِ
وعدلـ ِ
ـتحالة إمهالــه خلَلقــه يف التكويـ ِ
ـت
ـه ،واسـ
ـن والتشـــري ِع إبقــا ًء وعنايـ ًة وتل ّطفـ ًا ،بحيــث اقتضـ ْ
ِ
ِحكمتــه الســديدة ْ ِ
ـاس ،لغـ ِ
ـج للنـ ِ
تقربـ ًا ،وتنفريهــم عــن
حلجـ َ
أن َينصـ َ
ـرض متكينهــم مـ ْن طاعتــه ّ
ـب ا ُ
ـف بالعبـ ِ
معصيتــه ســبحانه ،وهــذا هــو مــا يســمى بالتل ّطـ ِ
ـاد بحسـ ِ
ـب مــا حــكاه القـ ُ
ـم
ـرآن الكريـ ُ
ُ ّ ٰ
ِ
ِ
ُ
ويــم ،فضــ ً
عــى تعيــن احلُ َّجــة ،ونصبــه بوصفــه معصومــ ًا
التدليــل
ا عــن
وأدركــ ُه
العقــل ال َق ُ
ٰ
ـي
ـص عليــه شــخص ًا وهو ّيـ ًة مــن لــدن املعصــوم الســابق عليــه ،كــا هــو يف نـ ِّ
بواســطة النـ ِّ
ـص النبـ ِّ
ٍ
الشـ ِ
ـي  Qإمام ـ ًا ِمــن بعــده يف يــو ِم الغديـ ِ
ـى نصـ ِ
ـر َ
ـص
ـهري ،وكذلــك نـ ُّ
ـب اإلمــام عـ ّ
ُم َ َّمــد  Nعـ ٰ
ـص أبيــه اإلمــام
ـى اإلمــا ِم الالحــق ،كــا َح َصـ َـل مــع إمامنــا ا َملهــدي  Qيف نـ ِّ
اإلمــا ِم الســابق عـ ٰ
ـول األكــر ِم واألئمـ ِ
ـص الرسـ ِ
ـة املعصومــن ِ Kم ـ ْن قبلــه عليــه أيض ـ ًا.
العســكري  Qعليــه ،ونـ ِّ
َّ
ِ
ِ
عــى اهللِ تعــا ٰىل عقــاً،
َصــب اإلمــا ِم
أضــاف علــا ُء الــكال ِم أد ّلــ ًة جديــد ًة يف رضورة ن
وقــد
َ
ٰ
ـل واألنبيـ ِ
ـة االضطراريـ ِ
كحكـ ِم احلاجـ ِ
ـاء ِمـ ْن َقبـ ِ
ـة إليــه ،كــا هــي احلاجـ ُة إ ٰىل الرسـ ِ
ـل ،فاحلاجـ ُة إ ٰىل
ُ
األوصيـ ِ
ـة دون ُأخــرى ،ذلــك لعــد ِم كفايـ ِ
ـر ،أو ُبأمـ ٍ
ـة بوقـ ٍ
ـة  Kغــر ُمتصـ ٍ
ـاء واألئمـ ِ
ـت دون آخـ ٍ
ـة
ٰ
َّ
َّ
َّ
بقـ ِ
ـب والشـــرائ ِع السـ ِ
ـاوية ،مــن ِ
ـاء الكتـ ِ
دون ق ِّي ـ ٍم عليهــا وعــامل ٌ هبــا ،تفصي ـ ً
ا وبيان ـ ًا وبالغ ـ ًا.
أن يفعـ َـل بعبـ ِ
ِ
ـاده مــا
ـى اهللِ تعــا ٰىل ْ َ
ـى أ َّنــه َيـ ُ
مـ ْن هنــا تَعاضــدَ العقـ ُـل والنقـ ُـل (النـ ّ
ـب عـ ٰ
ـص) عـ ٰ
ِ
هــو األصلــح هلــم ،ومــا بــه يتــم انتظــا ِم أمرهــم يف م ِ
ومعادهــم ،وألنَّ ــم خيتلفــون يف تدبـ ِ
ـر
عاشــهم
َ
ُّ
ِ
ِ
ـي عليهــم م ـ ْن ا َملصالـ ِ
ـت
ـح وا َملفاســد ،اقتضـ ْ
ُأمرهــم ،ويتنازعــون وخيتلفــون ،وجيهلــون مــا َخفـ َ
ـف هبــم َبنصـ ِ
ِحكمـ ُة اهلل تعــا ٰىل وعدالتــه ورمحتــه ْ
ـب احلُجـ ِ
قرهبــم
أن يلطـ َ
ـج هلــم والنـ ِّ
ـص عليهــم ،ل ُي ِّ
ـاح ويبعدهــم عــن الفسـ ِ
ِ
ـاد والظل ـ ِم والباطـ ِ
ـل.
م ـ ْن الصـ ِ ُ ِّ
* * *

The Imamte of Imam Al-Mahdi
(P.B.U.H) in the Light of Logic and
Heritage
Written by: Murtada Ali Al-Hely
Translated by: Mujtaba Al-Helu
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The Twelver scholars have agreed upon the necessity of designating an
Imam by God, as a logical principle of the sect.
This logical principle is built upon the basis of ‹divine kindness›. In other
words, this matter is impossible to be neglected by God, since He is the all-knowing
and responsible of his creation. As a result of His infinite wisdom, He designated
certain Proofs for his creation. These Proofs are the guide to the right divine path.
This is defined by Quran as God›s kindness upon his creatures. This designation is
performed through sacred texts from God, as in the designation of Imam Ali by
the Prophet (P.B.U.T) in the well-known Al-Gadeer event, or when the preceding
Imam appoints the succeeding Imam, as in the designation of Imam Al-Mahdi by
his father, Imam Al-Askary (P.B.U.T).
The scholars have added other reasons for the necessity of designating an
Imam. It is the need of human beings to have an Imam as a guide, as the need
of prior societies to have prophets. Thus, the need for Imams is not determinate
by a specific period of time. It is an everlasting need since the divine books and
constitutions cannot be left without an interpreter.
Hence, logic and the Islamic heritage have insisted on the need for a guide,
designated by God, since Man is unable to set ultimate prosperous plans for his life.
Accordingly, as a result of God›s kindness and wisdom, Imams have been appointed
to guide people to the right path.

اللقاء بالإمام املهدي  Qبني االثبات والنفي
الشيخ مشتاق الساعدي
وقــع خــاف بــن الباحثــن يف إمــكان ووقــوع رؤيــة اإلمــام املهــدي  Qيف عصـــر الغيبــة

ـرى بشــخصه وعنوانــه أو بشــخصه فقــط
وامتنــاع ذلــك ،ولــو قيــل باإلمــكان أو الوقــوع ،فهــل ُيـ ٰ

بــا معرفــة عنوانــه وصفتــه؟ وهــل يمكــن لبعــض أن يعرفــه بعنوانــه أيض ـ ًا ويتعايــش معــه؟

عــى وقــوع ّ
ُّ
البحــث ال ينفــي ّ
كل الصــور
ويســتدل
كل االحتــاالت ،بــل يطرحهــا مجيعــ ًا،
ٰ

األربعــة ،فمنهــم مــن ال يــراه بشــخصه وال بعنوانــه ،ومنهــم مــن يــراه بشــخصه بــا معرفــة
العنــوان ،ومنهــم مــن يــراه بشــخصه وعنوانــه بــا تعايــش ،ومنهــم مــن يتعايــش معــه ويكــون

مــن مجلــة مــن يرفعــون الوحشــة عنــه كــا ورد يف الروايــات.

فـ ُّ
ـكل االحتــاالت ممكنــة ،بــل واقعــة ،فليــس مــن الصحيــح تقويــة نظريــة وإنــكار نظريــة

وأن َّ
ـرى بشــكل مطلــقَّ ،
كل النظريــات صحيحــة ،ولكــن خيتلــف اللقــاء وعدمــه بحســب عــدَّ ة
ُأخـ ٰ

عوامــل ،منهــا:

 - 1اقتضاء املصلحة للقاء وعدمها.

امللتقى به.
 - 2وجود التق َّية وعدمه ،وهذا يكون بحسب الشخص
ٰ

 - 3درجــة إيــان الفــرد وتكاملــه ،وهــذا رشط غالبــي ،وإن كان اللقــاء حيصــل أحيان ـ ًا لرفــع

إشــكال عــدم وجــود اإلمــام أو لقضــاء حاجــة شــخص مــا.

أي مدَّ عــي لــه إنَّــا ضمــن ضوابــط ورشوط ،منهــا عــدم
وهــذا الوقــوع للقــاء ال ُيصــدَّ ق ّ

فإنــا باطلــة بــرورة املذهــب.
مالزمتــه
ٰ
لدعــوى الســفارة والبابيــةَّ ،
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هــذا خالصــة حلديــث تفصيــي حتدَّ ثنــا بــه يف بحــث اللقــاء باإلمــام املهــدي  Qبــن اإلثبــات

والنفــي.

* * *

Meeting Imam Al-Mahdi (P.B.U.H)
between Confirmation and Negation
Written by: Shiekh Mushtaq Al-Saedy.

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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There is an unsettled argument among researchers about the possibility
of meeting Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) during the era of Occultation. If there
is any chance in this regard, would the Imam be seen by himself with the
ability to recognize him, or only meeting him unknown? Is it possible for some
individuals to recognize him and live with him?
This research discusses all the four possibilities, which are that someone
may see him without recognizing his title, or meeting him without recognizing
his real identity, or meeting him and identifying him without living with him,
or meeting and living with him to give solace to him.
In this regard, all the possibilities are valid, but the quality of the
meeting differs according to certain findings as:
The advantage of the meeting.
The need for dissimulation.
The range of the individual›s piety, which is also a relative matter depending
on the necessity of that meeting.
As a matter of fact, the claims of meeting would not be believed if it was
supported with the accouchement of Ambassadorship.
This research deals with the above mentioned issues in detail.

الإمام املهدي  Qوقبول التوبة
نرصت اهلل آيتي
هنــاك طائفتــان مــن األحادیــث الــواردة يف مســألة التوبــة وقبوهلــا يف عصـــر الظهــور،
قــد تبــدو متفاوتــة يف ظواهرهــا .فقســم مــن هــذه األحادیــث یعتــر َّ
أن عصـــر الغیبة عصـــر
اغتنــام الفرصــةَّ ،
وأن زمــن الظهــور زمــن انتهــاء الفرصــة املتاحــة للتوبــة ،فمــع حت ُّقــق
ویـ َـرم الضا ّلــون منهــا.
الظهــور ُیس ـ َلب املذنبــون حـ َّ
ـق التوبــة ُ
ولك ـ َّن البعــض اآلخــر مــن الروایــات یعتــر عصـــر الظهــور ،طــور الرشــد والرتبیــة
وزمــن جــران ضعــف البشـــر َّیة ،ومرحلــة تكاملها .وهــذا یعنــي بقاء بــاب التوبــة مفتوح ًا،
وبقــاء أســباب ســدِّ النواقــص الســلوك َّیة متو ِّفــرة.
وللجمــع بــن مضامــن الطائفتــن مــن الروایــات یمكــن اعتبــار كــون الطائفــة الثانیــة
ناظــرة إ ٰىل بدایــة زمــان الظهــور ،حیــث ســیقوم اإلمــام املهــدي  Qهبدایــة النــاس وهتذیبهــم
وتعلیمهــم ،وأ َّمــا الطائفــة األُو ٰىل مــن الروایــات فهــي تشــر إ ٰىل فــرة مــا بعــد بــذل اجلهــود
هلدایــة النــاس وتعلیمهــم ،وحیــث س ُی ِ
شــهر اإلمــام املهــدي  Qســیفه لتنقیــة املجتمــع
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البــري مــن الضا ّلــن ،مبتدئ ـ ًا قیامــه املس ـ َّلح.
كــا یمكــن أیض ـ ًا أن نعتــر َّ
أن موضــوع الطائفــة األُو ٰىل مــن الروایــات ،مــن كان عامل ـ ًا
عامــد ًا يف إنــكاره للحقائــقَّ ،
ـورط يف
وأن موضــوع الطائفــة الثانیــة مــن الروایــات ،مــن تـ ّ
ـی بعــد الظهــور الرشیــف.
الضاللــة عــن جهــل واغــرار ،فیكــون ممَّــن تُق َبــل توبتــه ح َّتـ ٰ
وإن مل ُیق َبــل اجلمــع املذكــور ،فـ َّ
ـإن الرتجیــح ســیکون للطائفــة الثانیــة مــن الروایــات،
ذلــك َّ
أن هــذه الطائفــة أكثــر عــدد ًا واعتبــار ًا مــن الطائفــة األُو ٰىل ،مضافـ ًا إ ٰىل كوهنــا موافقــة
للضوابــط الك ّلیــة التــي وردت يف القــرآن الكریــم حــول التوبــة ،قبــوالً ور ّد ًا.
* * *

Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) and the
Acceptance of Repentance
Nosratolah Aity

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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There are two groups of narrations about the essence of repentance and its
acceptance in the era of the Debut, though apparently different.
One group considers the era of occultation a golden chance for repenting, since
after the Debut of Imam Al-Mahdi, the sinners shall be deprived of this chance.
Nevertheless, the other group of narrations claims that the era of Debut is a time
of perfection, which permits all the humans to transcend from their follies and
flaws.
In order to reach to a logical conclusion, it seems that the second group refers to
the genesis and initial period of the Debut, when Imam Al-Mahdi seeks perfection
for all his subjects. On the other hand, the first group refers to a late stage after the
divine illumination of the holy Debut and Imam›s efforts to guide humanity, after
which, he shall resort to power to gain social and religious purity.
Additionally, the first group of the narrations might be a reference to those who
reject the right path, despite their acquaintance with it; while the second group
includes those who were ignorantly led astray.
However, the second group of narrations are more acceptable, since it undergoes
logical measurements that accord with the principles of the holy Quran.

الدعاوى املز َّيفة
جذورها التاريخية وطرق مقاومتها
الشيخ حسني األسدي
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َّ
ـاوى تــار ًة تتَّصــف
ـاوى املزيفــة هلــا بعدهــا وامتدادهــا التارخيــي ،وهــذه الدعـ ٰ
إن الدعـ ٰ
بالبعــد الغيبــي وتــار ًة بالبعــد املــا ّدي األريض ،واألخطــر مــن بينهــا األُو ٰىل دون الثانيــة ملــا
هلــا مــن أثــر بالــغ يف حــرف البشـــرية عــن مســارها الروحــي والدينــي.
والقض َّيــة املهدويــة بــا َّأنــا قض َّيــة مصرييــة هلــا ثقلهــا الكبــر يف مســتقبل البشـــرية مل
اخلاصــة أو الســفارة أو اليامنيــة أو
كدعــوى النيابــة
الدعــاوى الباطلــة
تســلم مــن هــذه
َّ
ٰ
ٰ
غريهــا.
َّــى يومنــا هــذا يدعــون املهدويــة
مــر الغيبــة
وقــد بــرز أشــخاص
ٰ
الكــرى حت ٰ
عــى ِّ
ٰ
واالرتبــاط املبــارش باإلمــام املهــدي .Q
دعــاوى ،و ُيعطــي
وهــذا البحــث يتصــدّ ٰى لكشــف هكــذا شــخصيات ،ور ِّد هكــذا
ٰ
ـاوى املهدويــة باخلصــوص.
ـى ر ِّد دعـ ٰ
منهج ـ ًا عا ّم ـ ًا لكشــف الدعـ ٰ
ـاوى املز َّيفــة ،و ُير ِّكــز عـ ٰ
و ُي ِربز طرق ًا عديدة للنقاش يف القضايا املهدوية وكشف زيغ املدَّ عني.
خاصــة ،مــن
عــى احلــوار املهــدوي َّ
ثــم ُي ِّ
ّ
بــن آداب احلــوار بصــورة عا َّمــة ،وتطبيقــه ٰ
خــال عــدَّ ة حمــاور وفصــول.
ـاوى املز َّيفــة ،وتقســيمها إ ٰىل
األول عــن اجلــذور التارخييــة للدعـ ٰ
إذ يتحــدَّ ث يف الفصــل َّ
أنــاط خمتلفــة.
ـاوى املز َّيفــة مــن خــال عــدَّ ة
فيــا يتحــدَّ ث يف الفصــل الثــاين عــن طــرق مقاومــة الدعـ ٰ
ـاوى.
طــرق ونــاذج تطبيقيــة كعــاج عمــي للتخ ّلــص مــن هــذه الدعـ ٰ
عــى
وخيتــم احلديــث يف الفصــل الثالــث عــن أدب احلــوار بصــورة عا َّمــة وتطبيقــه
ٰ
خاصــة.
احلــوار املهــدوي َّ
* * *

Forged Claims: Historical Roots and
Methods of Resistance
Written by: Sheikh Husain Al-Asady

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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Forged claims have historical roots, which are disguised both under divine
and earthly justifications. In fact, framing those claims with divinity has critical
outcomes, since they affect the very belief of people.
Mahdism has not been on a safe ground from these claims, as false
Ambassadorship, Yamanism, and other false claims.
There are several figures who have announced such false claims as being the
private and direct connection with Imam Al-Mahdi (P.B.U.H).
This research, as a matter of fact, deals with these claims, displaying a specific
methodology in refuting such claims, especially those built upon Mahdism.
The paper also proposes a method concerning the art of discussion, applying
it on Mahdism through a number of sections.
The first section encounters the historical roots of those claims and their
types.
The second section studies the methods of refuting such forged claims, with
certain examples.
Finally, section three deals with the art of discussion, applying it on
Mahdism.

الب�صرية الأخالقية يف ع�صر الظهور
بقلم :رحيم كارگر

تعريب :حسن مطر
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عصـــر الظهــور عصـــر االزدهــار والتجديــد األخالقــي والفكــري واالعتقادي والســيايس لإلنســان ،وهو
عصـــر ســيادة القانــون اإلهلــي والنظــم األخالقــي ،وكذلــك العقالنيــة الفاضلــة ،وطهــارة النفــس واملجتمــع،
وال حيصــل ذلــك َّإل مــن خــال البصــرة األخالقيــة ،ومــن خــال وصــول اإلنســان إ ٰىل االزدهــار الفكــري
واألخالقــي ،حيــث تتف َّتــق مجيــع طاقاتــه وإمكاناتــه ،وتنحســـر مجيع حواضــن االنحــراف والفســاد والضالل.
ـى االنحرافــات واملشــاكل
تُش ـكِّل (رضورة وصــول اإلنســان إ ٰىل البصــرة األخالقيــة متهيــد ًا للقضــاء عـ ٰ
ـم هلــذا البحــث ،فلــو كانــت األخــاق اإلهليــة
البشـــرية وبنــاء املجتمــع األخالقــي والدينــي) الوظيفــة األهـ ّ
هــي الشــائعة يف املجتمــع اإلنســاين ،وكانــت الســيادة فيــه للبصــرة األخالقيــة ،ســينعم هــذا املجتمــع ال حمالــة
باهلــدوء والرخــاء والطهــر والســعادة.
لدى اإلنسان.
عىل البصرية والصفاء الفكري ٰ
إ َّن البصرية األخالقية ترتك تأثري ًا عميق ًا ٰ
ـى عيــوب الفــرد
إ َّن هــذه النــوع مــن البصــرة يســاعد الفــرد يف التمييــز بــن احلـ ِّـق والباطــل ،والتعـ ّـرف عـ ٰ
ـى طريــق النجــاة
واملجتمــع ،ومعرفــة األحــكام اإلهليــة ،واملوانــع والعقبــات املاثلــة أمــام تقدّ مــه ّ
وتعرفــه عـ ٰ
والفــاح.
ويف ظـ ِّـل هــذا ِّ
ـم الربــط بــن النواحــي العقليــة والفطريــة لإلنســان وبــن تربيتــه وتعليمــه وتزكيته
االتــاه يتـ ُّ
عــى الصعيــد املعنــوي والروحــي ،حيــث ُي ِّلــق اإلنســان بجناحــي العقــل
يف إطــار التقــدّ م واالزدهــار ٰ
ـى قمــم الكــال.
واألخــاق واملعرفــة والتقـ ٰ
ـوى ،ليبلــغ أعـ ٰ
الســؤال الرئيــس املطــروح يف هــذا املقــال :مــا هــي اآلليــة واألداة التــي يمكــن مــن خالهلــا الوصــول إ ٰىل
(البصــرة األخالقيــة) يف عصـــر الظهــور؟ وهــل مــن املمكــن الوصــول إ ٰىل إصــاح املجتمــع البشـــري بشــكل
كامــل؟ وإذا قلنــا بإمــكان حت ّقــق ذلــك ،فــا هــي آليــات وأدوات حتقيــق هــذا اإلصــاح والتحـ ّـول اإلجيــايب يف
النــاس واملجتمعــات؟
ِ
مــن خــال الرجــوع إ ٰىل الروايــات والتفاســر ،نــدرك بوضــوح أ َّن اإلمــام املهــدي  Qســ ُيحدث بعــد
وتصوراهتــم .وذلــك مــن خــال توظيفــه
ظهــوره تغيــرات جذريــة وجوهريــة يف أخــاق النــاس وســلوكياهتم
ّ
املتنوعــة والشــاملة يف إطــار هدايــة النــاس وإصالحهــم وتعليمهــم ،ف ُيم ِّهــد
ملختلــف األســاليب واآلليــات ِّ
ـتوى الفكــري واألخالقــي ،ويفتــح أمامهــم طــرق اخلــر والســعادة والفضيلــة
ـى املسـ ٰ
الطريــق إ ٰىل تطويرهــم عـ ٰ
والطهــر والكــال والرقــي.
ويف احلقيقــة فــإ َّن اإلمــام املهــدي  Qســيعمل  -مــن خــال توظيــف خمتلــف األدوات الثقافيــة واألخالقيــة
ـى خمتلــف
ـى حتســن وتطهــر النــاس بشــكل شــامل وعـ ٰ
والعلميــة والعباديــة والسياســية ومــا إ ٰىل ذلــك  -عـ ٰ
املســتويات ،ويضــع الربنامــج الرتبــوي واإلرشــادي بــا يتناســب مــع مطالــب الفــرد واملجتمــع.
* * *

Moral Sagacity in the Era of Debut
Rahim Kargar

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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The era of Debut is the time of moral, intellectual, ideological, and political
prosperity. It is also the time, during which divine laws, logic, and transcendental
moralities dominate.
This research studies the necessity of aspiring to moral sagacity, in order to
overcome all factors of social corruptions and to found a religious utopia. In other
words, divine instructions are the path to spiritual purity and worldly prosperity.
As a matter of fact, moral sagacity is a means of identifying the right path
to overcome the flaws of the society. It also enables the individuals to get acquainted
with divine instructions and the way to overcome all obstacles. Thus, Man shall
aspire to soar to the limitless horizon of morality and perfection.
Accordingly, the main question posed in this research is that what is the
means by which one may reach to «moral sagacity» in the era of Debut? Is it possible
to apply a comprehensive social reformation? If the answer is positive, what is the
means of carrying out such reformations?
Through a perusal of the narrations, one may perceive obviously that
Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) shall impose fundamental reformations on the life of his
subjects. He will inevitably establish an Islamic utopia.
In sum, Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) will strive to help his subjects to
transcend to lofty moral statuses.

التعددية الدينية وع�صر الظهور
ّ
بقلم :حسن پناهي آزاد

تعريب :حسن مطر

َّ
إن وجــود األديــان املتعــدِّ دة يف عصـــر الظهــور مــن املســائل املطروحــة يف حقــل

فلســفة الديــن والــكالم اجلديــد.

واملتنوعــة يف عصـــر الظهــور موجودة ،هل ســيكون
فــإذا كانــت األديــان املختلفــة
ِّ

للتعدّ ديــة الدينيــة مــن موضــع يف تلــك املرحلــة التارخييــة؟ وهــل ســتكون هنــاك مــن

عالقــة وارتبــاط بــن هذيــن املوضوعــن؟

ـعى يف هــذا املقــال إ ٰىل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،بعــد بيــان نظريــة التعدّ ديــة
نسـ ٰ

ـرى بشــأن تعــدّ د األديــان.
الدينيــة ،وبعــض النظريــات املطروحــة األُخـ ٰ

َّ
إن املــراد مــن عصـــر الظهــور :عصـــر ظهــور اإلمــام املهــدي  ،Qواملــراد مــن

أهــل الكتــاب :أتبــاع األديــان الســاوية ،مثــل :اليهوديــة ،واملســيحية ،والزرادشــتية،
واملجوســية.
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* * *

Religious Pluralism and the Era of Debut
Written by: Hasan Panahy Azad
Translated by: Mujtaba Al-Helu

Religious Pluralism is a matter of controversy in theology and the philosophy of religion.
The query in this regard is that, if the various religions present today
would also survive up to the era of Debut, will religious pluralism continue
its existence? Will there be any link between this pluralism and the variety of
beliefs?
This research strives to answer these questions, after displaying the
theory of religious pluralism, and other theories that concern the variety of
beliefs.
In this research, the era of Debut refers to the era of the Debut of Imam
Al-Mahdi (P.B.U.H), and the people of the Book refers to the followers of heavenly religions, like Judaism, Christianity, and Zoroastrianism.
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املذهب التنا�سخي يعود بلبا�س
الرجعة الروحية
الشيخ محيد الوائيل

األول
القسم َّ

َّ
إن قض َّيــة الرجعــة التــي حتدَّ ثــت عنهــا بعــض اآليــات القرآنيــة واألحاديــث
املرويــة عــن أهــل البيــت  Kممَّــا تعتقــد بــه الشــيعة مــن بــن األُ َّمــة اإلســام َّية ُت َعــدُّ

عندهــم مــن املسـ َّلامت القطعيــة ،فشــأهنا يف ذلــك شــأن الكثــر مــن القضايــا العقائد َّية
والفقه َّيــة والتارخي َّيــة التــي ال ســبيل إلنكارهــا.

ويف الفــرة األخــرة ظهــر ت ّيــار يدَّ عــي َّ
أن لــه يف الرجعــة قــوالً غــر مــا تعــارف

ـر عنــه صاحــب املقــال بالرجعــة الروحيــة ،حمــاوالً
عنــد أبنــاء املذهــب ،وهــو مــا عـ َّ

مــن خاللــه إثبــات ارتباطــه بالســاء ،باعتبــار َّ
أن هــذه الرجعــة (أي الروحيــة) تُع َتــر
مــن عظائــم األُمــور.
ويقع بحثنا حول هذا املوضوع يف ضمن املحاور التالية:
 حاجة املجتمع إ ٰىل اخلبري. -طريقة األخذ بالروايات.

 -بيان بعض املفاهيم واملعاين ذات الصلة بالبحث.

 وقفات تفصيلية مع مقولة الرجعة الروحية ور ّدها ،وفيه فصول ثامنية.* * *
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Reincarnation Doctrine in the Shape of
Spritual Resseruction
Written by: Sheikh Hamid Al-Waely
Part 1

The issue of resurrection, that has been proved by Quran and the Hadiths narrated from Ahlulbait (P.B.U.T), is a matter of belief in Shiism. Thus, it
is as accepted as other dogmatic-jurisprudential-historical principles.
However recently, a new ideological current has emerged just to adopt
an opposing belief in resurrection, named by its followers as ‘spiritual resurrection’. They tend to prove this concept’s link with divinity, since this new version
of resurrection is beyond the reach of Man.
This research deals with this newly emerged concept through the following sections:
- The need of the society for an expert.
- The method of dealing with narration.
- Encountering certain concepts related to the subject.
- Detailed arguments regarding the newly emerged concept of ‘spiritual
resurrection’, which includes eight sections.
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