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ت�أبني
تعزي أرسة جملة املوعود التخصصية ّقرائها الكرام بفقد

حجة اإلسالم واملسلمني سامحة (السيد حممد عيل احللو )

األســتاذ يف احلــوزة العلميــة يف النجــف األرشف والعضــو يف اهليئــة

االستشــارية ملجلــة املوعــود التخصصيــة ،ســائلني املــوىل العــي القديــر

أن حيــره مــع حممــد وآلــه الطاهريــن وأن يلهــم ذويــه وحمبيــه الصــر
والســلوان وهلــم يف آثــاره خــر ســلوة.

نبــذة خمتــرة عــن الفقيــد فيــا يرتبــط بالعقيــدة املهدويــة وتأليفاتــه

فيهــا:

 - 1شــغل رئاســة حتريــر جملــة االنتظــار بــا يزيــد عــى أربــع ســنوات

بواقــع ( )17عــدد ًا.

 - 2كان ممثــ ً
ا عــن املركــز يف الكثــر مــن النــدوات واملحــارضات

املهدويــة لســنني عديــدة.
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 - 3شغل عضوية اهليئة االستشارية ملجلة املوعود التخصصية.

أ ّمــا مــا يرتبــط بآثــاره العلميــة فهــي كثــرة تزيــد عــى ( )45أثــر ًا،

واملهــدوي منهــا:

 - 1الغيبة واالنتظار  -قراءة تاريخ ورؤية مستقبل.
 - 2اليامين راية هدى.

 - 3عالمات الظهور  -جدلية رصاع أم حتديات مستقبل؟

 - 4حمكــات الســنن يف الــرد عــى شــبهات أهــل اليمــن  -شــبهات

الزيديــة حــول اإلمــام املهــدي ¨.

 - 5فقه احلوار ..ونبذ العنف يف حركة اإلمام املهدي ¨.

 - 6إشكالية زواج اإلمام املهدي ¨ واملهديني االثني عرش.

 - 7األصــول التمهيديــة يف املعــارف املهدويــة  -اإلمــام املهــدي¨

مــن الغيبــة حتــى الظهــور.

كــا ولــه العديــد مــن املقــاالت والكتابــات املهدويــة املنتــرة يف

الصحــف واملجــات املختصــة ،فضــ ً
ا عــن العديــد مــن الربامــج

التلفزيونيــة املبــارشة والتســجيلية.
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املهدوية بني العقالنية واخلرافة
رئيس التحرير

ليســت املشــكلة يف اخلرافــة بحــد ذاهتــا كمفهــوم ال يرتتــب عليهــا أثــر فكــري
أو ســلوكي ،بــل ليســت املشــكلة معهــا يف بعــض الزوايــا هنــا إذ املنظومــة
ـى غــر الواقعــي الــذي قــد
ـى اإلغفــال أحيانـ ًا مــا ولــو بمعنـ ٰ
العقالنيــة تبتنــي عـ ٰ
ينســجم مــع بعــض تعريفــات اخلرافــة.
إنام املشكلة تكمن يف أن حتجز اخلرافة مساحة ليست خمصصة هلا.
والزاويــة التــي نريــد احلديــث عنهــا القضيــة الغيبيــة املرتبطــة باإلمــام
املهــدي¨ ومتييزهــا عــن اخلرافــة التــي ُألبســت هلــذه القضيــة بقصــد تــارة أو
أخــرى وربــا بعضهــا بدافــع احلــرص.
جهــل
ٰ
وطبيعــي ليســت اإلشــكالية يف أصــل وجــوده ¨  -لــو مل حتصــل لــه
الغيبــة -إذا ال توجــد مشــكلة مــن هــذه الناحيــة كــا مــع آبائــه الطاهريــن  Kمل
حتصــل مشــكلة ألن وجودهــم كان مانع ـ ًا منهــا إىل حـ ٍ
ـد مــا ،إنــا اإلشــكالية يف
ٰ
غيبتــه ومــا ترتــب عليهــا مــن طــول عمــره الرشيــف ،واســتتبع ذلــك الســؤال
هــل هــذا الطــول الزمــاين معقــول وواقــع أم هــو خيــال وخرافــة ،فـ ْ
ـأن يغيــب
شــخص الثنــي عــر قرن ـ ًا ليســت كلمــة تقــال؟
وهــل يعقــل أن يتــو ٰىل شــخص بعمــر مخــس ســنوات إمامــة أمــة بــل كــون؟!
ـى اإليــان بــه صحــة الديــن.
وأن يتوقــف عـ ٰ
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* وظيفــة املتخصــص ،بــل واملثقــف احلريــص ،أن يقــوم بعمليــة تنقيــة األفــكار

والســلوكيات -وإن متكــن االعتقاديــات -مــن اخلرافــات الضــارة بضبــط عنــارص

القضيــة العقالنيــة وذكــر نامذجهــا وانتخــاب اخلطــاب املؤثــر يف نرشهــا لكــي يفســح
املجــال بــأن تأخــذ دورهــا ،وهــذا بحــد ذاتــه كفيــل يف حتجيــم اخلرافــة إن مل يلغهــا
أصـاً ،فامدامــت العقالنيــة فكــر ًا وســلوك ًا هــي التــي تنبــع مــن األساســيات بحســب

مصادرهــا فالبــد أن يؤثــر هــذا النبــوع بالثبــات الدائــم هلــا.

إذن توجد قضية ال يسعنا إنكارها ،نعم نحن نناقش يف حدودها.
* نعم البد أن نلتفت إ ٰىل هذه النقطة:

وعــى مــر العصــور كانــت مناشــئ والدهتــا
إن العديــد مــن األديــان الكبــرة
ٰ

وصــرورة تكوينهــا حمــض اخلرافــة ،وإن تــم تأطريهــا فيــا بعــد بلبــاس العقالنيــة.
* تنشــأ اخلرافــة مــن تصــورات ختيليــة (إجيابيــة أو ســلبية) حيــاول اإلنســان أن

يتخــذ جتاههــا موقفــ ًا حمــدد ًا وبالتــايل إ ّمــا ْ
أن يؤمــن هبــا أو يرفضهــا وبالرتاكــم
ومســاعدة احلــواس يف بعــض األحيــان ،بــل ولعلــه يف انقيــاد العقــل لقــوة الوامهــة

أحيانـ ًا مــا تنشــأ اخلرافــة ثــم ختــرج إ ٰىل الفضــاء حســب طبيعــة اخلطــاب الــذي تتســع

بــه أو البيئــة التــي تعيــش فيهــا وإ ّمــا تنمــو أو متــوت.

وتســاعد البيئــة اخلائفــة ،املــرددة ،اجلاهلــة يف نموهــا ،فيــا تســهم الشــجاعة

العلميــة والثبــات الفكــري والوضــوح العقائــدي يف اضمحالهلــا.

كــا ويســاهم العقــل اجلمعــي والبيئــة املتضــادة سياســي ًا أو مذهبيــ ًا يف نرشهــا

وإشــاعتها بدوافــع اخلصــام املعــريف غــر املتكافــئ ،أو املصلحــة بــل وأحيان ًا الســذاجة

يف نشــوء بعــض األعــراف التــي يصعــب أحيان ـ ًا التخلــص منهــا.
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عــى
كــا يســاهم تشــويه املصطلحــات وإلقــاء الشــبهات يف مســاعدة اخلرافــة
ٰ
التفريــخ والنمــو بشــكل متســارع كــا يف خرافــة الــرداب.
إن لإليــان بــا ال نــراه مــن عاملنــا املــادي أسسـ ًا ال يمكــن إنكارهــا فكذلــك ينبغــي

أن يكــون لإليــان بــا ال نــراه مــن عــامل الغيــب أســس ال يمكــن إنكارهــا ملــن قــاده
ـى رســول اهلل  Nومل نشــاهد
الدليــل إليهــا ،فنحــن مل نشــاهد نــزول جربائيــل  Qعـ ٰ

رشعــت الصــاة والصيــام وال نــدرك املــاك احلقيقــي وراء هــذه الترشيعــات،
كيــف ِّ
ّإل ّ
أن ثقتنــا بالنبــي األكــرم  Nوعصمتــه هــي التــي كانــت وراء إيامننــا هبــذا الكــم

اهلائــل مــن الغيبيــات ،فاملــدار يف اإليــان هبــا ورفــع اخلرافــة عنهــا هــو قيــام الدليــل

عليهــا ،وكذلــك يف املهدويــة بــا فــرق ومــن يــد ِع الفــرق فهــو املطالــب بالدليــل.

ـدى للذيــن يؤمنــون بالغيــب مطلقـ ًا
لذلــك جــاء وصــف الكتــاب الكريــم بأنــه هـ ٰ

يفصلــون بــن غيــب وغيــب ،فيصفــون بعضــ ًا منــه
بعــد قيــام الدليــل عليــه وال ِّ
َ
ـاب ال َريْـ َ
ـك الْكِتـ ُ
باخلرافــة وبعضـ ًا منــه بالوحــي ،حيــث قــال تعــا ٰىل﴿ :ذلِـ
ـب فِيـهِ
ُهـ ٰ ْ ُ َّ َ
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ
ـب﴾ (البقــرة.)2-1 :
ـدى ل ِلمتقِــن  2الِيــن يؤمِنــون بِالغيـ ِ

ومــن ذلــك أيض ـ ًا احلديــث املــروي عــن النبــي  Nيف غيبــة اإلمــام املهــدي ¨

حيــث قــال« :والــذي بعثنــي باحلــق بشــر ًا ليغيبــن القائــم مــن ولــدي بعهــد معهــود
حتــى يقــول النــاس مــا هلل يف آل حممــد مــن حاجــة ويشــك آخــرون يف
إليــه منــي
ٰ
والدتــه فمــن أدرك زمانــه فليتمســك بدينــه وال جيعــل للشــيطان إليــه ســبي ً
ال فيزيلــه

عــن ملتــي وخيرجــه عــن دينــي»(.)1
ـدوى النقــاش مــع شــخص –وهــو ينكــر وجــود اهلل تعــا ٰىل أو اآلخــرة
إذن فــا جـ ٰ

أو املالئكــة أو اجلنــة أو النــار -يف القضيــة املهدويــة وغيبــة اإلمــام  Qوطــول عمــره
الرشيــف وآثــاره التكوينيــة أو الرشعيــة يف غيبتــه ،فــإن مثــل هــذا الشــخص ينكــر
أصــل الغيــب بر َّمتــه هلل تعــا ٰىل كان أم للنبــي  Nأم لغــره.
جدوى.
نعم من يؤمن هبذه الغيبيات يصبح للنقاش معه
ٰ
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ولالســتئناس نذكــر بعــض الروايــات التــي تتحــدث عــن حــال النــاس يف غيبــة

اإلمــام ¨:

عــن الصــادق ݠ ،عــن آبائــه  Kقــال :قــال رســول اهلل « :Nمــن أنكــر القائــم

مــن ولــدي يف زمــان غيبتــه مــات ميتــة جاهليــة»(.)2

عــن أمــر املؤمنــن « :Qتكــون لــه حــرة وغيبــة يضـ ّـل فيهــا أقــوام وهيتــدي فيهــا

آخرون» (.)3

يسم ٰى باسمه»(.)4
عن الرضا  Qقال« :ال ٰ
يرى جسمه وال ّ

ـى النــاس والدتــه ويغيــب عنهــم
وعــن اجلــواد « :Qالقائــم هــو الــذي خيفـ ٰ
ـى عـ ٰ

شــخصه»( ،)5وعــن أيب هاشــم اجلعفــري قــال ســمعت أبــا احلســن العســكريQ
يقــول« :اخللــف مــن بعــدي احلســن ابنــي فكيــف لكــم باخللــف مــن بعــد اخللــف،
قلــت :وملَ ،جعلنــي اهلل فــداك؟ فقــال :ألنكــم ال ترونــه شــخصه وال حيــل لكــم ذكــره

باســمه ،قلــت :فكيــف نذكــره؟ فقــال :قولــوا احلجــة مــن آل حممــد»(.)6

فهــذه الروايــات الرشيفــة يظهــر منهــا أنــه ¨ موجــود بيننــا ولكننــا ال نــراه،

فكــا أن اهلــواء موجــود وال نــراه وال نشــك فيــه ألننــا نشــعر وجدانــ ًا بــه ،بــل ال
حيــاة لنــا بدونــه ،فكذلــك اإلمــام  Qبــل هــو أعظــم مــن اهلــواء ،فاهلــواء بــه حياتنــا

الفانيــة واإلمــام  Qبــه الفانيــة والباقيــة.

فاخلرافــة أو األســطورة هــي مــا ال أصــل لــه ،وقــد أثبتنــا يف هــذه العجالــة أن

ـى أصــول والدليــل عليهــا
اإليــان باملهــدي مــن آل حممــد  Kلــه أصــل ويتفــرع عـ ٰ

مجيع ـ ًا قطعــي ،فيكــون وصــف هــذه العقيــدة باخلرافــة هــو يف احلقيقــة اخلرافــة ،وال
ـرف فكـ ُـره.
تنشــأ اخلرافــة ّإل مــن شــخص خـ ٌ
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�إثبات والدة الإمام املهدي

¨

الشيخ كاظم القره غويل

م ّثلــت اإلمامــة حمطــة االبتــاء ،وبــاب االصطفــاء ،مــن دخلــه نجــا ،ومــن أعرض

ـوى .وشـكّلت غربــاالً إليــان املؤمنــن .فكثــر الــكالم وز ّلــت األقــدام يف هذه
عنــه غـ ٰ

ـى علــو شــأنه وقــرب منزلتــه َ َب َرتــه فســأهلا
احليثيــة التــي عندمــا رآهــا إبراهيــم  Qعـ ٰ
َ
َ َ ْ ُ
َّ
ُ َ
الظالِمـ َ
ـن﴾ (البقــرة.)124 :
ـن ذ ّرِ َّي ِت قــال ال يَنــال ع ْهـدِي
لذريتــه﴿ :قــال و ِمـ
ِ
ٍ
وصار الناس بني ٍ
عىل غري أهلها.
منكر هلا وبني مط ِّبق هلا ٰ
ِ ٍ
ـم َلتْها رمحــة مــن رهبــا فآمنــت باهلــداة والــذادة الكــاة .عملــوا بوصية
وبــن ق َّلــة َشـ َ

نبيهــم وأذعنــوا بإمامة ســادهتم.
َ َّ ُ
ََ ٌ
ك ُ
﴿وقل ِيل م ِْن عِبادِي الش
ور﴾ (سبأ.)13 :
ََ ْ َُ ُ ْ ْ
ُ َ
ّ
َ
﴿وأكثهم ل ِلح ِق اكرِهون﴾ (املؤمنون.)70 :

إن عظــم منزلــة اإلمامــة جعلهــا نقطــة افــراق داخــل اجلســد اإلســامي ،فمــن مل

تدركــه لفتــة الرمحــة مــن ر ِّبــه أبعــده حســده أو قعــد بــه جهلــه أو أرسه هــواه.

فبعــض حظــه الرفــض،
وكانــت حيثيــات اإلمامــة مثــار ًا للبحــث والتدقيــق،
ٌ

وآخــر كفلــه التصديــق.

ولطاملــا كان مــن ســمة الفكــر واملعتقــد اجلــذب والدفــع ،وبمــرور الليــايل واأليــام

ـى يف اإلمامــة ذلــك يف األنــام.
جتـ ّ ٰ
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فكــم مــن ناصــب أدار التوفيــق د ّفــة مركبــه لبحــر الــوالء ،وكــم مــن مــوال

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

عصــف بــه كيــد الشــيطان يف مســتنقع العــداء .واإليــان منــه ثابــت ومنــه مســتودع.
ـى مرتــع ال يضمــن دوام املهجــع ،فغربــال االبتــاء مــا فتــئ يعمــل
ومــن عثــر فيــه عـ ٰ

ٍ
ـرى
ـى يف
أرض حيــا ًة ورمحـ ًة ،وينــزل يف أخـ ٰ
ووابــل االمتحــان مــا انفــك هيطــل .يتجـ ّ ٰ

ٌ
ُ
وقانــون هلــا ال يتعطــل .والنــار حتــرق
شــأن هــذه احليــاة ال يتبــدل
بــا ًء ونقمــ ًة.
اخلشــب وتُن ّقــي الذهــب.

ومــن مل ُيســلم عنانــه للشــيطان يف أصــل اإلســام ك ََمــ َن لــه اللعــن يف معرفــة

اإلمــام .وقبــول القضايــا يف تناســب عكــي مــع مقــدار غرابتهــا .ومــن أغــرب

القضايــا أن يعيــش إنســان لقــرون متامديــة ،وأغــرب مــن ذلــك أن ال يعرفــه أحــد

ـى مــر العصــور وتــوايل الدهــور ،ومــن هنــا ُخصــت مســألة اإلمــام الثــاين عرش¨
عـ ٰ

بالكثــر مــن االهتــام ،وصــار احلديــث فيهــا مــورد ًا للنقــض واإلبــرام .فأنكــر قــو ٌم
عــى وفاتــه ،وأعلمنــا آبــاؤه الكــرام  Kأنــه ســيقال فيــه
وبنــى آخــرون
والدتــه
ٰ
ٰ
«هلــك يف أي ٍ
واد ســلك»(.)1
عــى بعــض املبــاين -يف والدتــه .Qوقــد شــكّك البعــض يف تواتــر األخبــار
ٰ

ونظــر ًا ألمهيــة املســألة وحموريتهــا يف معتقدنــا رأيــت أن أتعــرض إ ٰىل األدلــة التــي

ـى
ـى مــا يــدل عـ ٰ
ـى والدتــه ،ومل أقتــر يف االســتعراض عـ ٰ
يمكــن أن تكــون دالــة عـ ٰ
ذلــك مطابقــة ،وإ ّنــا طفــت يف طوائــف األخبــار التــي تـ ّ
ـدل عليــه التزام ـ ًا .ومل ُأ ْرخِ
العنــان لقلــم البحــث الســتيعاب ّ
كل مــا يمكــن أن ينفــع يف ذلــك مــن آحــاد األخبار،

تعرضــت لطوائــف وانتقيــت بعضـ ًا مــن ٍ
كل منهــا ،مــع إشــارة إ ٰىل وجــه الداللــة.
بــل ّ
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ولــو مل يكــن يف هــذه الطوائــف ّإل خصــوص مــا ســقته مــن الروايــات لــكان فيهــا

ـى الكفايــة.
مــا يزيــد عـ ٰ

دعوى خفاء ذكره ¨ يف كلامت األوائل:
ٰ

والــده  Qملــدة مــن الزمــن يف كتــب علامئنــا املتقدمــن ومل يتحدثــوا عــن والدتــه Q

فــكان ذلــك مثــار ًا للتشــكيك يف وجــوده ،بــل وربــا التشــكيك يف دواعــي احلديــث

عنــه بعــد ذلــك .وكان املناســب البحــث عــن ســبب عــدم احلديــث يف أوائــل الغيبــة
ـرى تأييــد ًا وال شــهادة فضـ ً
ا عــن داللــة يف
ال البحــث عــن احلديــث الالحــق .وال نـ ٰ
ـى عــدم وجــوده ¨.
عــدم احلديــث يف أوائــل الغيبــة عـ ٰ
وهــل ُ ِ
يـ ُّـل يف حقيقــة أن ال تعرفهــا عامــة النــاس يف زمــان؟ حــن تطبــق الدنيــا

الشيخ كاظم القره غولي

لقــد أثــرت مســألة تــرك التعــرض إلمامــة اإلمــام الثــاين عــر ¨ بعــد وفــاة

عــى عبــادة األصنــام وتنكــر وجــود البــاري تبــارك وتعــا ٰىل ،فهــل أوجــب ذلــك
ٰ
خلــ ً
ا يف حقيقــة الوجــود املقــدس؟

عــى ّ
عيســى  Qابــ ٌن هلل تعــا ٰىل ،فهــل خــدش ذلــك يف
أن
ٰ
وحــن تتفــق النــاس ٰ

واقــع كونــه عبــد ًا هلل اصطفــاه حلمــل أعبــاء النبــوة؟

عــى حماربــة النبــي ݕ ملــدة مــن الزمــن ،أكان ذلــك
وحــن اتفقــت النــاس
ٰ

بنبوتــه ݕ بعــد أن قــام الدليــل القطعــي عليهــا؟
موجبــ ًا للتشــكيك ّ

لقــد جهلــت أجيــال حقيقــة إمامــة أمــر املؤمنــن  ،Qبــل مل يعرفــوا أصلهــا

ومل نــر يف ذلــك مــؤرش ًا موجبـ ًا للــردد يف قبوهلــا .وهكــذا باقــي األئمــة  .Kبــل

واألنبيــاء .K

فنــوح  Qمــن أويل العــزم مــن الرســل جهــل النــاس قــدره وأنكــروا منــه أمــره

رض جهــل العاملــن بحقانيــة دعــوة األوليــاء
أللــف ســنة ّإل مخســن عامــ ًا ،فــا ّ
والصاحلــن.

ـى عجائبــه وال تنقــي غرائبــه،
إن القــرآن الكريــم (كــا ورد يف الروايــات) ال تفنـ ٰ

ـى مــن ورد بــاب التأمــل يف آياتــه .والعطــاء اجلديــد ممــا
ومــازال مغدق ـ ًا بالعطــاء عـ ٰ
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املعنــى
جــادت بــه الســور واآليــات مل يكــن معلومــ ًا للســابقني ،ومل متنعنــا حداثــة
ٰ
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

املســتفاد مــن قبولــه ،وال أوقفنــا عــدم متكــن اآلخريــن مــن اســتفادته.

ـرح بـ ّ
ـأن بعــض آياتــه وســوره مل تنــزل ليفهمهــا
بــل يف بعــض الروايــات مــا يـ ّ

ـى يف زمــن الرســول ݕ.
أهــل زمــان النــزول ومــن كان حييـ ٰ

حــدَ ْبـ ِ
ـن
ـى َع ـ ْن َأ ْ َ
ففــي اخلــر الصحيــح الــذي رواه الكلينــي عــن ُم َ َّمــدُ ْب ـ ُن َ ْ
ي َيـ ٰ
ـع ٍ
ـن سـ ِ
ُمَمـ ٍ
حيـ ٍ
ـن ســوي ٍد َعـن َع ِ
ال َسـ ْ ِ
ـن النَّـ ْ ِ
يد َعـ ِ
ـد َعـ ِ
اصـ ِم ْبـ ِ
ـد َقـ َ
ـال:
ـن ُ َ ْ
ْ
ـر ْبـ ِ ُ َ ْ
ـن ْبـ ِ َ
ـن ْ ُ
َّ
ـن التَّو ِحيـ ِ
ـال :سـ ِـئ َل َعـ ِ
ِ
الُ َسـ ْ ِ
ـد َف َقـ َ
ـي ْب ـ ُن ْ
ـم َأ َّن ـ ُه َي ُكـ ُ
ـون
ـن َ Qعـ ِ ْ
ـال« :إِ َّن اهللَ َ علـ َ
َقـ َ ُ
ُّ
َ
ُ ْ
اهلل أ َحـ ٌ
ـو ُ
ِف ِ
ـد﴾ و ْاليـ ِ
ـر َّ ِ
ـل ُهـ َ
آخـ ِ
ـوا ٌم ُم َت َع ِّم ُقـ َ
ـات
ـال ﴿قـ
الز َمــان َأ ْقـ َ
َ َ
ـون َف َأ ْنـ َـز َل اهللُ َت َعـ َ ٰ
﴿و ُهـ َ َ
ـم بــذات ُّ
الصـ ُ
ِم ـن ســور ِة ْ ِ ِ
ـد إِ َل َقولِـ ِ
ـه َ
ـدورِ﴾ َف َم ـ ْن َرا َم َو َرا َء َذلِـ َ
ـك
ـو عل ِيـ ٌ ِ ِ
الديـ ٰ ْ
ْ ُ َ َ
َف َقــدْ َه َلـ َ
ـك»(.)2

لقــد خفيــت إمامــة بعــض األئمــة  Kملــدة مــن الزمــن ،ومل يــر ذلــك يف حقانيــة

إمامتهــم ،كاإلمــام الرضا .Q

ِ
ّ
املعتقــد هبــا يف زماهنــا ،ووالدة اإلمــام ¨
وكل هــذه املفــردات املتفرقــة مل تُعــدَ م

كســواها مــن هــذه القضايــا يف زماهنــا حيــث مل تُعــدَ م املتحــدث هبــا والناقــل هلــا
فض ـ ً
ا عــن املعتقديــن مــن خــواص اإلمــام العســكري .Q

ـى عــدم والدتــه
ونحــن إذ ننفــي التأييــد لعــدم تعــرض األوائــل لذكــره ¨ عـ ٰ

فض ـ ً
ا عــن الشــهادة أو الداللــة .نجــزم باخلــاف لوجــود األدلــة التــي هــي أكثــر

ـرف
بكثــر مــن احلــد األدنـ ٰ
ـى للتواتــر املوجــب للجــزم والقطــع بوالدتــه ¨ وتـ ّ
األرض بوجــوده املبــارك ،ومــا قيمــة االســتبعاد أمــام الداللــة القطعيــة لــو كان يف

ـور احلكمــة الداعيــة إ ٰىل اإلخفــاء وقبوهلــا ينتفــي
البــن جمــال لالســتبعاد؟ إذ بعــد تصـ ّ

أي اســتبعاد ،بــل يتضــح أن املناســب هــو التكتــم مــن قبــل األئمــة  Kوأصحاهبــم
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القريبــن يف زمــن الغيبــة.

ـى أننــا نشــكك يف أن األوائــل من علامئنــا مل يتعرضــوا لذلــك ،فام أكثــر الروايات
عـ ٰ

يف الــكايف عنــه ¨ والتــي تناولــت جوانــب متعــددة مــن القضيــة املهدويــة ،وقــد
ِ
ـرى،
ـب الــكايف يف زمــن الغيبــة .وأ ّمــا الصــدوق فوالدتــه بعــد انتهــاء الغيبــة الصغـ ٰ
كُتـ َ
الرضــا  Qواخلصــال وغريهــا مصــدر أســايس للباحــث يف القضيــة املهدويــة.
خفاء والدته ¨ سبب عدم معرفة عامة الناس به:

حــن تع ّلقــت إرادة اهلل تعــا ٰىل بــأن يكــون للنــاس إمــام هــو الثــاين عــر Q

برتتيــب األئمــة  ،Kوأن يكــون هــذا اإلمــام حام ـ ً
ا للــواء النــر ونــارش ًا لرايــة

الشيخ كاظم القره غولي

ومــا أكثــر مــا مجعــه الصــدوق يف ذلــك ،وكتابــه كــال الديــن ،وعيــون أخبــار

ـدى ،واقتضــت احلكمــة أن خيــرج يشء مــن البيــان ومقــدار مــن التنويــه باســمه،
اهلـ ٰ
ـى
ووصــل ذلــك إ ٰىل الســاطني وحــكّام اجلــور وأذناهبــم ،أمجــع القــوم أمرهــم عـ ٰ
ـى اإلمــام ¨ ويطــووا صفحتــه ،كــا
أن يقفــوا يف وجــه ذلــك املــروع
ّ
فينقضــوا عـ ٰ

ـى أيــدي أســافهم ،وامللــك عقيــم ،لــو نــازع الولــد
طويــت صفحــات آبائــه  Kعـ ٰ
أبــاه فيــه ألخــذ منــه الــذي فيــه عينــاه.

ـى أمــره ،وأنــه تعــا ٰىل إذا أراد شــيئ ًا فإنــا يقــول لــه
صحيــح أن اهلل تعــا ٰىل غالــب عـ ٰ

كــن فيكــون ،لكــن طريقــة احلــق تعــا ٰىل يف حتقيــق مــا يريــد مــن النــاس هــو ســلوك
الســبل املألوفــة وعــدم اخلــروج عنهــا إ ٰىل اإلعجــاز ّإل يف احلــاالت االســتثنائية.

فتوســطت األســباب املألوفــة للنــاس بــن إرادتــه تعــا ٰىل ومــراده ،فــكان مــا كان

مــع األنبيــاء واألوليــاء والصاحلــن يف دعوهتــم إ ٰىل رصاط اهلل املســتقيمُ .نــر البعــض

ورمــي آخــرون باملنجنيــق ،وخــرج آخــر
ــرض آخــرون باملقاريــضُ ،
باملناشــر ،و ُق ّ

خائفـ ًا يرتقــب ليمــوت يف ســنوات التيــه ،وغــر ذلــك ليفعــل اهلل أمــر ًا كان مقــدور ًا.
وكان مــن مجلــة التدابــر اإلهليــة ليبلــغ الكتــاب أجلــه وينجــو اإلمــام مــن كيــد

حلــه ووالدتــه ذلــك يف التكويــن وأن حــرم ذكــر اســمه يف
الظاملــن أن خفــي أمــر َ ْ

الترشيــع(.)3
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ولئــا ينقطــع خــره عــن النــاس أظهــره والــده العســكري  Qلبعــض اخلــواص

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

ـى النــاس وهلل احلجــة البالغــة
يف مـ ّـرات متعــددة لتتـ ّ
ـم احلجــة عــن طريــق ذلــك عـ ٰ

ـى خلقــه.
عـ ٰ

ـتخفى
مهــد األئمــة الســابقون  Kلذلــك مــن خــال التعــرض لــه وأنــه سـ
وقــد َّ
ٰ
والدتــه  .Qوهــذه مجلــة مــن الروايــات عــن الباقــر والصــادق والكاظــم
والرضــا  Kيف خفــاء والدتــه.

روى الصــدوق عــن ابــن الوليــد عــن الصفــار عــن أمحــد بــن احلســن عــن عثــان
ٰ

عيســى عــن خالــد بــن نجيــح عــن زرارة بــن أعــن قــال :ســمعت الصــادق
بــن
ٰ

جعفــر بــن حممــد  Lيقــول :إن للغــام غيبــة قبــل أن يقــوم .قلــت :ومل ذاك؟ قــال:
خيــاف ،وأشــار بيــده إ ٰىل بطنــه وعنقــه ،ثــم قــال :وهــو املنتظــر الــذي يشــك النــاس يف

والدتــه ،فمنهــم مــن يقــول :إذا مــات أبــوه ،مــات وال عقــب لــه ،ومنهــم مــن يقــول:

قــد ولــد قبــل وفــاة أبيــه بســنتني ...اخلــر(.)4
عيســى وإن كان لفــرة مــن وجــوه الواقفــة،
والروايــة تامــة ســند ًا ،فعثــان بــن
ٰ
لكــن مل يش ـكّك يف وثاقتــه ،بــل عــدّ ه البعــض مــن أصحــاب اإلمجــاع ،وخالــد بــن
ـى
نجيــح وإن مل ُينَـ ّ
ـى وثاقتــه لكــن َن ْقـ َـل ابــن أيب عمــر عنــه كاف يف توثيقــه عـ ٰ
ـص عـ ٰ
املشــهور مــن قاعــدة مشــايخ الثالثــة .وباقــي الــرواة ال مشــكلة فيهــم.
موسى الرضا :Q
ويف رواية احلسني بن خالد عن عيل بن
ٰ

 ...فقيــل لــه :يــا بــن رســول اهلل ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال :الرابــع

يطهــر اهلل بــه األرض مــن كل جــور ويقدســها مــن كل
مــن ولــدي ابــن ســيدة اإلمــاء ّ
ظلــم ،وهــو الــذي يشــك النــاس يف والدتــه وهــو صاحــب الغيبــة قبــل خروجــه ...
اخلرب(.)5
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ـى مــا ذكــر النجــايش ّإل أنــه مل
ويف ســندها عــي بــن معبــد الــذي لــه كتــاب عـ ٰ

يوثــق .واحلســن بــن خالــد الــراوي املبــارش عــن الرضــا  Qممــدوح فــا يــر عــدم
ـى وثاقتــه.
النــص عـ ٰ

ويف اخلــر الصحيــح الــذي رواه الكلينــي عــن العــدّ ة عــن ســعد بــن عبــد اهلل

صاحــب هــذا األمــر وأن يســوقه اهلل إليــك عفــو ًا بغــر ســيف ،فقــد بويــع لــك

ورضبــت الدراهــم باســمك .فقــال « :Qمــا منــا أحــد اختلــف الكتــب إليــه وأشــر

ـى
إليــه باألصابــع ُ
وســئل عــن املســائل ومحلــت إليــه األمــوال ّإل اغتيــل أو مــات عـ ٰ
ـي املولــد واملنشــأ غــر خفــي يف
ـى يبعــث اهلل هلــذا األمــر غالمـ ًا منــا خفـ ّ
فراشــه ،حتـ ٰ
نفســه»(.)6

الشيخ كاظم القره غولي

عــن أيــوب بــن نــوح ،قــال :قلــت أليب احلســن الرضــا  :Qإنــا نرجــو أن تكــون

كــال الديــن ،اهلمــداين عــن عــي عــن أبيــه عــن حممــد بــن زيــاد األزدي عــن

ـى النــاس والدتــه
ـى بــن جعفــر  Qأنــه قــال عنــد ذكــر القائــم « :Qخيفـ ٰ
موسـ ٰ
ـى عـ ٰ

وال ّ
حتــى يظهــره اهلل  فيمــأ بــه األرض قســط ًا وعــدالً كــا
حيــل هلــم تســميته
ٰ
ملئــت جــور ًا وظل ـ ًا»(.)7

كــال الديــن ،الشــيباين عــن األســدي عــن ســهل عــن عبــد العظيــم احلســني عــن

ـى النــاس والدتــه ويغيــب
حممــد بــن عــي  Qقــال« :القائــم هــو الــذي خيفـ ٰ
ـى عـ ٰ

عنهــم شــخصه وحيــرم عليهــم تســميته ،وهــو ســمي رســول اهلل وكن ّيــه »...اخلــر(.)8
ويف كــال الديــن ،عــن أمحــد بــن هــارون وابــن شــاذويه وابــن مــرور وجعفــر

بــن احلســن مجيعـ ًا عــن حممــد احلمــري عــن أبيــه عــن أيــوب بــن نــوح عــن العبــاس

بــن عامــر .وحدثنــا جعفــر بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن عبــد اهلل بــن املغــرة
ـى عــن عبــد
ـى بــن هــال الضبـ ٰ
عــن جــده احلســن عــن العبــاس بــن عامــر عــن موسـ ٰ

اهلل بــن عطــاء ،قــال :قلــت أليب جعفــر  :Qإن شــيعتك بالعــراق كثــر وواهلل مــا يف

أهــل البيــت مثلــك كيــف ال ختــرج؟ فقــال « :Qيــا عبــد اهلل بــن عطــاء قــد أمكنــت
ِ
احلشــو َة مــن أذنيــك ،واهلل مــا أنــا بصاحبكــم» قلــت :فمــن صاحبنــا؟ قــال :Q

ـى النــاس والدتــه فهــو صاحبكــم»(.)9
«أنظــروا مــن ختفـ ٰ
ـى عـ ٰ

وبعــد مالحظــة خفــاء الــوالدة وحتريــم االســم يكــون مــن الطبيعــي أن ال ينتــر
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ذكــره ّ .Q
وإن أج ّلــة األصحــاب ال يتحدثــون بــا رأوا وال ينقلــون مــا ســمعوا .وال
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

يعنــي ذلــك أبــد ًا أنــه ¨ غــر موجــود ،وأن القــول بوالدتــه فريــة افرتاهــا املتقدمــون

طمعـ ًا يف فتــات دنيــا ،أعــوذ بــاهلل تعــا ٰىل مــن غضبــه.

ّ
ـى مــا ذكرنــا مــن مقتضيــات اإلخفــاء أن ال تعلــم العــوام ،وأن ال يتحدث
إن مقتـ ٰ

ـى إذا مـ ّـرت األيــام والســنني واطمأنــت نفــوس الظاملــن بعــد رحيــل
اخلــواص حتـ ٰ

يــرب أمــر والدتــه،
العســكري  Qبعقــود
ّ
خيــف الطلــب فيصبــح باإلمــكان أن ّ
ـرى ،وفيــا ســطرته يــدا الصــدوق
ـدون يف الــكايف الــذي كتــب يف زمــن الغيبــة الصغـ ٰ
فـ ّ

بعــد ذلــك بمــدة ليســت بالطويلــة جــد ًا.
قواعد البد من مالحظتها:

هنــاك مجلــة مــن القواعــد التــي البــد أن ال يغفــل عنهــا الباحــث فيــا إذا

أراد حتصيــل العلــم مــن خــال جتميــع القرائــن .وهــذه القواعــد قــد ال جتــري يف

البحــوث االســتنباطية يف املســائل الفرعيــة ،ومــن هنــا قــد يغفــل الباحــث عنهــا يف
أنــوه هلــا وأن ّبــه عليهــا.
مثــل مســألتنا .ولــذا رأيــت مــن املناســب أن ّ
األوىل :تعدد طريق الرواية يزيد من القيمة االحتاملية لثبوت مضموهنا
ٰ

ّ
إن وحــدة الروايــة مــع اختــاف الطريــق ال يســقط فائــدة اختــاف الطريــق ّإل إذا

ـى رشائــط احلجيــة .فلــو أن زرارة مثـ ً
ا يف اخلــر الصحيــح أخــر
كان اخلــر متوفــر ًا عـ ٰ
ـى حكــم يف واقعــة خاصــة ،وحممــد بــن مســلم نقــل نفــس
أن اإلمــام  Qقــد نـ ّ
ـص عـ ٰ
تلــك الواقعــة يف خــر صحيــح آخــر ،فــإن هــذا النقــل الثــاين ال يــرك أثــر ًا زائــد ًا

ـى مــا ثبــت للخــر األول مــن احلجيــة ،إذ ال خيتلــف احلــال كثــر ًا عنــد االســتناد
عـ ٰ
إ ٰىل خــر الثقــة بــن وجــود خــر واحــد أو خربيــن حيكيــان الواقعــة ،هــذا مــن ناحيــة
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احلج ّيــة ،نعــم خيتلــف احلــال يف جهــة شــدّ ة االنكشــاف إذ باحلســاب الوجــداين

يكــون احتــال إصابــة الواقــع باخلربيــن أكــر مــن احتــال اإلصابــة باخلــر الواحــد،

لكــن ارتقــاء االحتــال وقوتــه ال أثــر لــه يف االســتنباط ،ألنــه مــا مل يصــل إ ٰىل القطــع

ـتوى ()%90
حجــة بحجيــة خــر الثقــة ،ســواء كان احتــال إصابتــه للواقــع بمسـ ٰ
فهــو ّ
ـى رشائــط احلجيــة فأثــره هــو الكشــف االحتــايل
وأ ّمــا إذا مل يكــن اخلــر متوفــر ًا عـ ٰ

األخــرى إ ٰىل القطــع .وكلــا ازداد
وال قيمــة لــه ّإل إذا وصــل بضميمــة القرائــن
ٰ

ـوة قــرب أكثــر مــن القطــع بحجيتــه ،واحتــال ( )%10أقــل فائــدة مــن
االحتــال قـ ّ
ـى رشائــط احلجيــة وتوفــر طريقــان
احتــال ( )%15يف ذلــك ،بــل ولــو كان متوفــر ًا عـ ٰ
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أو بنســبة (.)%70

لنقلــه ،فــإن القيمــة االحتامليــة ملطابقتــه للواقــع أكــر مــن القيمــة االحتامليــة فيــا لــو
ـر أن تراكــم االحتــال يعنــي زيــادة االنكشــاف.
ـى طريــق واحــد .والـ ّ
مل يتوفــر ّإل عـ ٰ
واالنكشــاف أصـ ً
ا ومقــدار ًا خاضــع ألســبابه التكوينيــة وال ربــط للشــارع املقــدس

ـف كإخبــار رشعــي لكنــه ال عالقــة لــه أبــد ًا فيــا
ـارع الكاشـ َ
بــه ،نعــم قــد هي ّيــئ الشـ ُ

بعــد ذلــك مــن االنكشــاف .والترشيــع مســاحته عــامل االعتبــار حيــث تقبــل األشــياء
أن توجــد فيــه بجعــل جاعــل دون أن يكــون هلــا مــا بــإزاء يف اخلــارج .وال ربــط لــه

بعــامل التكويــن حيــث تكــون اآلثــار خاضعــة ملــا هــو ســبب تكوينــي هلــا.
ٍ
ِ
فــرد فيــه أو إ ٰىل
آخــر
وال خيتلــف احلــال بــن أن يكــون اختــاف الطريــق إ ٰىل
مــن هــو قبلــه ،فلــو كان لنــا طريقــان إ ٰىل زرارة الــراوي عــن اإلمــام  Qأو الناقــل

للواقعــة .فاحتــال صــدق الواقعــة وثبوهتــا مــن خــال نقــل طريــق واحــد أقــل مــن
احتــال ثبوهتــا لــو توفــر طريــق آخــر للنقــل إ ٰىل زرارة .وهكــذا يرتتــب هــذا األثــر لــو

ا يرووهنــا عــن واحــد ،والشــيخ الصــدوق مث ـ ً
كان يف وســط السلســلة ثالثــة مث ـ ً
ا
يروهيــا عنهــم عــن ذلــك املنقــول عنــه.

ولنوضــح ذلــك بمثــال؛ لــو أن روايــة رويــت عــن زرارة بطريقــن ورواهــا زرارة

عــن اإلمــام  ،Qوكان يف كل مــن الطريقــن إ ٰىل زرارة رجلــن ،ولنفــرض أن نســبة
الصــدق وعــدم اخلطــأ يف كل مــن الرجلــن ( )%70وكذلــك يف الرجلــن اآلخريــن
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وكانــت نســبة عــدم اخلطــأ يف نقــل زرارة ( ،)%95فــإن احتــال صــدور الروايــة وفــق
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

الطريــق األول هــو حاصــل رضب احتــاالت الصــدق وعــدم اخلطــأ يف رجــال ذلــك

الطريــق الــذي يســاوي ( )95×70×70والذي يســاوي ( )%46.55هــذا إذا الحظنا

طريق ـ ًا واحــد ًا إ ٰىل زرارة ،وأ ّمــا إذا الحظنــا الطريقــن إليــه فاحتــال إخبــار زرارة يف
كل مــن الطريقــن هــو حاصــل رضب ( )70×70وهــو ( )%49واحتــال إخبــاره
يف الطريــق الثــاين ( )%49أيض ـ ًا فاحتــال عــدم صــدور اإلخبــار عــن زرارة ألحــد
الطريقــن مــا قابــل ( )%49يف كل منهــا مرضوبــ ًا ببعضــه أي ( )%51× %51وهــو
يســاوي ( )%26.01فاحتــال صــدور اإلخبــار مــن زرارة لواحــد منهــا ()%73.99
وإذا أردنــا أن نعــرف احتــال صــدور اخلــر مــن اإلمــام  Qكانــت النتيجــة حاصــل

رضب ( )%95( × )%73.99وهــو (.)%70.2905

ـى مالحظة
فــكان انعــكاس وجــود طريقــن إ ٰىل زرارة إ ٰىل اإلمــام  Qواضح ًا ،إذ عـ ٰ

ـى مالحظــة الطريقــن كانــت
طريــق واحــد جعــل االحتــال ( )%46.55تقريبـ ًا ،وعـ ٰ
النتيجــة ( )%70.3تقريب ًا.

فال يرد إشكال أن الرواية واحدة فال وجه للتعرض للطريق الثاين.

نعــم إذا كان اإلثبــات بواســطة التعبــد بالســند مل ينفــع كثــر ًا وجــود طريــق ثــاين

ألنــه ال حيوهلــا إ ٰىل متيقنــة .وال فــرق يف التعبــدي بعــد توفــر رشائــط التعبــد بــن
طريــق واحــد وطريقــن إذ يكفينــا للتعبــد وجــود طريــق واحــد تــام وحيقــق موضــوع
احلجيــة.

واملفروض أننا نبحث عن القرائن االحتاملية التي توصلنا إ ٰىل اليقني.

بحجية األمارة يف مثبتاهتا.
الثانية :ال عالقة لبحثنا ّ
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ـى عليــه
ثــم ال عالقــة ملــا ذكرنــاه مــن داللــة األدلــة بالداللــة االلتزاميــة بــا بنـ ٰ

البعــض مــن عــدم حجيــة األمــارات يف مداليلهــا االلتزاميــة.

ـى
توضيحــه :أن األصوليــن قــد اختلفــوا يف حجيــة األمــارة التــي قــام الدليــل عـ ٰ

ـى احلجيــة يف املدلــول املطابقــي .وقد
اعتبارهــا يف املدلــول االلتزامــي بعــد االتفــاق عـ ٰ
قبــل بحجيــة خــر الثقــة وأمضاهــا كان قــد جعــل يف موردهــا علـ ًا تعبديـ ًا اعتباريـ ًا،
ـي ثبتــت حياتــه بالعلــم االعتبــاري ،إذ ليــس
فــإذا أخــرين الثقــة بــأن ابنــي الغائــب حـ ّ

يف الوجــدان ّإل الظــن الناشــئ مــن إخبــار الثقــة.

وملــا كانــت احليــاة مالزمــة لــأكل والــرب ،فــإذا كان حيـ ًا فهــو يــأكل ويــرب.

فالعلــم بالــيء علــم بلوازمــه ،فعلمــي اجلعــي بحيــاة الولــد علــم جعــي أيضـ ًا بأنــه
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ـر بجعــل العلميــة .فالشــارع املقــدس حــن
ـى أن ّ
احلجيــة تفـ ّ
بنـ ٰ
ـى النائينــي ݞ عـ ٰ

يــأكل ويــرب.

ـى أســتاذه النائينــي بــأن اعتبــار الشــخص عاملـ ًا
وقــد أشــكل الســيد اخلوئــي  Gعـ ٰ

باحليــاة ال يســتلزم اعتبــاره عاملــ ًا بلوازمهــا ،فدائــرة االعتبــار حتديدهــا اختيــاري

للمعتــر ،فقــد جيعــل االعتبــار ألحــد املتالزمــن دون اآلخــر .وهــذا يف حــدِّ نفســه
صحيــح إن كان اعتبــار ًا حمضـ ًا ،أ ّمــا إذا كان االعتبــار دائــر ًا مــدار مقــدار االنكشــاف
باخلــر مثــ ً
بمســتوى انكشــاف املدلــول املطابقــي
ا فانكشــاف املدلــول االلتزامــي
ٰ

فالبــد مــن شــمول االعتبــار للمدلــول االلتزامــي أيض ـ ًا.

مبنــى الســيد اخلوئــي  ،Gبــل نقــول:
ولســنا بصــدد مناقشــة ســامة أو ســقم
ٰ

عــى النتيجــة يف ِّ
حمــل بحثنــا ،ألنــه إنــا يؤثــر إذا أردنــا أن
املبنــى ال يؤثــر
إن هــذا
ٰ
ٰ
احلجيــة التعبديــة يف مســاحة املدلــول االلتزامــي.
ـى مــن خــال دليــل ّ
نثبــت املدعـ ٰ
ونحــن مــن خــال اســتعراض الشــواهد واألدلــة بــا يف ذلــك مــا كان داالً بالداللــة
االلتزاميــة نبغــي الوصــول إ ٰىل القطــع مــن خــال ضــم األدلــة إ ٰىل بعضهــا.

ـم
واالنكشــاف يف املداليــل االلتزاميــة وجــداين وإن مل ندخــل فيــه دليــل احلجيــة ،وضـ ّ
هــذه املحتمــات إ ٰىل بعضهــا عــن طريــق نظريــة تراكــم االحتــال يوصلنــا إ ٰىل القطــع

الوجــداين .والقطــع حج ّيتــه غــر جمعولــة ليشــكك يف شــموهلا هلــذا املــورد أو ال .بــل
ـى لــو أراد الشــارع أن يســقطها
هــي الزمــة الثبــوت لــه غــر قابلــة لالنفكاك عنــه ،حتـ ٰ
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ـى الشــارع بــا هــو شــارع أن يفــكك بــن
عنــه فإنــه ال يمكنــه ذلــك ،إذ يســتحيل عـ ٰ
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

املتالزمــن فــإن القــدرة تتعلــق باملمكــن ،والتفكيــك بــن املتالزمــن أمــر ممتنــع ،نعــم

للشــارع بــا هــو خالــق أن يرفــع موضــوع حجيــة القطــع ،أي أن يرفــع القطــع مــن

نفــس املكلــف فرتتفــع حجيتــه تبع ـ ًا لذلــك.

وعــى عــدم إمــكان
عــى حجيتــه
وعليــه إذا وصلنــا إ ٰىل القطــع فاملبــاين تتفــق
ٰ
ٰ

التفكيــك بينــه وبــن حجيتــه ،وال فــرق بــن أن يكــون منشــأ تولــده مداليــل التزاميــة

أو مطابقيــة ،فحجيــة القطــع ال ربــط هلــا بمقدمــات حصولــه نعــم أســقط البعــض
حجيتــه إذا كان ناشــئ ًا مــن مقدمــات عقليــة ،ومنــع البعــض مــن معذريتــه إذا حصــل

ـى بطالهنــا ال
لقطــاع (وهــو الــذي حيصــل عنــده القطــع رسيعـ ًا) وهــذان املبنيــان عـ ٰ
يــران يف حمــل كالمنــا.

بــل إن موضوعنــا ال ربــط لــه باحلجيــة التعبديــة؛ ألننــا نتحــدث عــن مســألة

اعتقاديــة وليســت فرعـ ًا مــن الفــروع الفقهيــة .واملعتقــد ليــس فيــه أحــكام ل ُينظــر يف

ـعى
ـى احلجيــة .ألين يف اجلانــب العقــدي أسـ ٰ
تنجيزهــا أو التعذيــر عنهــا كــا هــو مقتـ ٰ
إلدراك الواقــع .وال أبحــث عــن منجــز أو معــذر بلحاظــه .نعــم قــد حيكــم العقــل
يف بعــض املعتقــدات بــرورة النظــر يف املقدمــات فيجــب النظــر ،وال ربــط لذلــك

بحجيــة الدليــل الــذي أنظــر إليــه .وإنــا وجــب النظــر لكــي تنكشــف احلقيقــة التــي
قــد يكــون إدراكهــا مقدمــة للواجــب ،كــا قيــل يف وجــوب شــكر املنعــم شــكر ًا الئقـ ًا
ـى معرفتــه.
بشــأنه .ومعرفــة الالئــق بشــأنه تتوقــف عـ ٰ

معنى آخر
معنى ال يسقط فائدهتا يف إثبات
الثالثة :ظهور الرواية يف
ٰ
ٰ

وضمهــا إ ٰىل بعضهــا يتســع ليشــمل الروايــات
إن جتميــع القرائــن االحتامليــة
ّ

ـى الــذي تكــون الروايــة ظاهــرة فيــه فإنــه مــادام احتــال
ـى مقابــل للمعنـ ٰ
إلثبــات معنـ ٰ
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إرادتــه مــن الروايــة واقعيـ ًا ،فــإن الروايــة تشـكّل قيمــة احتامليــة إضافيــة قــد يســتفيد
األخــرى ليكــون احلاصــل
منهــا الباحــث مــن خــال ضمهــا إ ٰىل بقيــة القرائــن
ٰ

ـى حــدة.
االحتــايل مــن املجمــوع أكثــر مــن احتــال كل قرينــة عـ ٰ

ـى أن بطـ ً
ا
فلــو رأيــت اجتــاع قــوم وســألت عــن ســبب االجتــاع فنـ ّ
ـص ثقــة عـ ٰ

خيطــب يف النــاس ،وكانــت نســبة مطابقــة ظاهــر خــره للواقــع ( )%80ويف ليــل ذلــك
وكانــت نســبة صدقــه ( )%100مثــ ً
للمعنــى احلقيقــي أي
ا لكــن احتــال إرادتــه
ٰ
احليــوان املفــرس املعهــود ( )%60واحتــال إرادة البطــل الــذي خيطــب ( ،)%40فــإن

احتــال أن يكــون بطــل قــد خطــب يف ذلــك اليــوم يف ذلــك املــكان هــو حاصــل ضــم

االحتاملــن ( )%80و( ،)%40ويف مثلــه حيســب الناتــج مــن خــال أخــذ االحتــال
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رأى يف ذلــك اليــوم يف مــكان االجتــاع أســد ًا يــزأر.
اليــوم أخــرك شــخص آخــر بأنــه ٰ

املخالــف يف كل منهــا ويرضبــان ،واالحتــال املقابــل حلاصــل عمليــة الــرب هــو
حاصــل اخلربيــن.

وحاصــل عمليــة رضب ( )%20املقابــل لـــ( )%80و( )%60املقابــل لـــ( )%40هو

( )%12فاحتــال وقــوع خطبــة لبطــل يف الســوق هــذا اليــوم (.)%88

ـى خــاف الظاهــر بزيــادة
فانعكــس ضــم هــذه القرينــة االحتامليــة مــع أهنــا عـ ٰ

قدرهــا (.)%8

نعــم ال يتحقــق ذلــك ،بــل يتحقــق عكســه لــو فرضنــا أن املحتمــل بنســبة ()%60

ينفــي املحتمــل بنســبة ( )%40كــا لــو كان اخلــران الســابقان يتحدثــان عــن نفــس

الواقعــة ال عــن واقعتــن ربــا حصلتــا يف مــكان واحــد .بــل هــي واقعــة واحــدة
وهــي إ ّمــا خطبــة بطــل أو زئــر أســد ،وليــس مــن املعقــول أن يكــون اخلــر النــايف

ملضمــون اخلــر األول بنســبة ( )%60واملوافــق لــه بنســبة ( )%40داعـ ًا للخــر األول.
ففــي الوقــت الــذي تدعــم فيــه نســبة الـــ( )%40مضمــون اخلــر األول فــإن

الـــ( )%60تض ّعفــه ،ومــن غــر املعقــول أن يكــون تأثــر النســبة األقــل أكثــر مــن تأثري
النســبة األكثــر.

أ ّمــا لــو كان املحتمــل بنســبة ( )%60ال ينــايف املحتمــل بنســبة األربعــن يف اخلــر

فــإن ذلــك بقــوة اخلربيــن املســتقلني أحدمهــا مطابــق ملضمــون خربنــا األول الســابق
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فيبقــى تأثــر هــذه
ونســبته ( )%40واآلخــر ال عالقــة لــه بــه ونســبته (،)%60
ٰ

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

الـــ( )%40بــا معــارض يف التأثــر.

ويمكــن أن يقــع ذلــك فذلكــة لوجــه جعــل بعــض األخبــار الضعيفــة أو غــر

ـى مضمــون مــا .إذ قــد يكــون التخريــج الفنــي
احلجــة مؤيــد ًا لألدلــة التــي تــدل عـ ٰ

للتأييــد هــو مــا ذكرنــاه.

والنتيجــة أن األخبــار التــي ال ترتقــي إ ٰىل احلجيــة بــل ال ترتقــي إ ٰىل الظهــور يف

الداللــة ال تســقط عــن االنتفــاع هبــا يف عمليــة جتميــع القرائــن للوصــول إ ٰىل القطــع أو
ا أو عمـ ً
مــا هــو كالقطــع فعـ ً
ا بحكــم العقــل ،إذا كان االحتــال القابــل لــه بدرجــة
مــن الضآلــة بحيــث إن العقــل ال يلتفــت إليــه أو ال يرتــب عليــه األثــر وإن التفــت

إليــه.

نعــم ،مثــل هــذا اخلــر ال يمكــن االحتجــاج بــه كدليــل مســتقل ونحــن لســنا

بصــدد االحتجــاج بــه منفــرد ًا خصوصــ ًا وقــد ذكرنــا أن مفــردات االعتقــاد ولــو
كانــت يف التفاصيــل ال جيــري فيهــا التعبــد وقبــول األدلــة الظنيــة التــي حيتــج هبــا يف
الفــروع.

ـاىف معنيــاه املحتمــا اإلرادة
ويمكــن أن نعمــم ذلــك للخــر املجمــل الــذي ال يتنـ ٰ

منــه .واملقصــود بالتنــايف ليــس التنافــر يف مرحلــة احلكايــة ،بــل تنافــر ذات املحكيــن

أتــى بــكالم واحتملنــا أنــه أراد
قبــل احلكايــة أو بغــض النظــر عــن احلكايــة ،فلــو ٰ
املعنــى الثــاين ،كــا لــو أخــر بوجــود زيــد يف اخلــارج ،ومل نعــرف
املعنــى األول أو
ٰ
ٰ

أنــه أراد زيــد ًا األول أو الثــاين كان كل منهــا حمتمــل اإلرادة .واملحكيــان بغــض النظــر

عــن احلكايــة ال تنــايف بينهــا ،إذ يمكــن أن يكونــا مع ـ ًا يف اخلــارج .نعــم يف مرحلــة
احلكايــة علمنــا أنــه أراد اإلخبــار عــن وجــود أحدمهــا يف اخلــارج .فحكايتــه هنــا
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توجــب قــوة احتامليــة أن يكــون املــراد زيــد ًا األول كــا توجــب احتــال أن يكــون
املــراد زيــد ًا الثــاين.

الرابعة :انتفاء املضعف االحتاميل املقابل يف حمل بحثنا

عــى عــدم وجــوده ¨ ،فالشــواهد
األخــرى ،أي إنــه ال يوجــد شــاهد أو دال
ٰ
ٰ

عســى النــايف لوجــوده ¨ أن يقــول ،ومــا الدليــل الــذي
العكســية منتفيــة .ومــا
ٰ
يصــح أن يســتند إليــه؟ اللهــم ّإل نحــو مــن االســتبعادات التــي ال تســتند إ ٰىل مــرر

موضوعــي ووجــه قابــل للتعويــل عليــه.

فالروايــة املتواتــرة قــد جتــد روايــة معارضــة هلــا ،واإلمجــاع قــد جتــد مــن يفتــي
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ثــم إن هــذا الــذي أثبتنــاه برتاكــم االحتــال يتميــز بأنــه ال مض ّعــف لــه يف اجلهــة

بخالفــه مــن الطائفــة مث ـاً .أ ّمــا هنــا فــا وجــه خلــاف شــخص نحتمــل فيــه أنــه
اســتند إ ٰىل مــرر موضوعــي.

نعــم مــن املسـ ّلم أن يف هــذه القضيــة مــا جيعــل االحتــال املوافــق أضعــف ممــا يف

ـرى .ألن لألخبــار بحياتــه ¨ لــوازم غــر مألوفــة ،وغرابــة القضايــا ولــو
قضايــا أخـ ٰ

مــن خــال غرابــة لوازمهــا جتعــل كاشــفية احلاكــي عنهــا أقــل ممــا هــي فيــا عداهــا

مــن القضايــا .ومــن مفــردات الغرابــة واالســتبعاد:

 -1بقــاء شــخص كل هــذه املــدة املديــدة مــن العمــر .فــإن قيــل حتقــق احلــاالت

املشــاهبة يدفــع الغرابــة ويلغــي االســتبعاد .وقــد حتــدّ ث القــرآن الكريــم عــن حالــة

مشــاهبة وهــي عمــر نــوح وأثبــت املــوروث الروائــي حيــاة اخلــر وحيــاة إدريــس
عيســى املســيح  ،Kولكــن ذلــك غــر كاف يف رفــع الغرابــة .ولــو
النبــي وحيــاة
ٰ
ـى مــر التاريــخ مائــة حالــة مــن هــذا القبيــل ملــا زالــت الغرابــة ،نعــم َ ُ
ـف
تـ ّ
ثبتــت عـ ٰ
إ ٰىل حــدٍّ مــا.

 -2وجــوده بــن النــاس أو يف األرض دون أن يتيــر هلــم معرفــة شــخصه لــكل

هــذه املــدة املديــدة.

 -3متكّنــه مــن التخلــص مــن البحــث والطلــب احلثيــث مــن الســلطات يف أوائــل

ـى عــن أو أثــر منــه.
غيبتــه دون أن يعثــروا عـ ٰ
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ومثــل هــذه املفــردات جتعــل القيمــة االحتامليــة لصحــة اخلــر بوجــوده ¨

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

أضعــف ،ممــا يعنــي احلاجــة يف ســبيل الوصــول إ ٰىل القطــع إ ٰىل روايــات أكثــر ممــا
حتتاجــه قضيــة عاديــة لكــي حيصــل القطــع هبــا.

اخلامسة :عدم متامية القاعدة إثبات ًا ال يلغي احتامهلا ثبوت ًا

هنــاك بعــض القواعــد الرجاليــة التــي تثبــت توثيقــات عامــة ،أي ال ختتــص بـ ٍ
ـراو

دون آخــر .وقــد اختلــف يف بعضهــا ،فمثــ ً
ا اختلــف يف أن ورود اســم الــراوي يف
ا عــى وثاقتــه أو ال؟ واختلــف يف أن ورود اســم ٍ
راو
تفســر القمــي هــل يعتــر دلي ـ ً ٰ
يف أســانيد كامــل الزيــارة هــل هــو دليــل عــى الوثاقــة أو ال؟ وكــذا يف كــون ٍ
راو مــن
ٰ
ـى الوثاقــة أو ال ،وغــر ذلــك مــن القواعــد.
مشــايخ اإلجــازة داالً عـ ٰ

فــإن متّــت تلــك القاعــدة ثبتــت وثاقــة الــراوي ،ووثاقتــه تعنــي ضعــف احتــال

فيبقــى مــع
تعمــد الكــذب،
ٰ
أن يكــون خــره خمالفــ ًا للواقــع ،ألن الوثاقــة تنفــي ّ
الوثاقــة احتــال اخلطــأ غــر املقصــود ،وهــو يف النقــل احلــي احتــال ضعيــف .بــل

الوثاقــة بنفســها تســتدعي إعــال الدقــة يف النقــل ممــا يضيــق احتــال وقــوع اخلطــأ.
وملــا كانــت هــذه القواعــد العامــة يف التوثيقــات اســتظهارية يف األغلــب احتملنــا أن

تعمــد الكــذب ّإل أنــه
الوثاقــة الثابتــة هبــا غــر ثابتــة يف الواقــع فــا يســقط احتــال ّ
يضعــف جــد ًا.

وأ ّمــا إذا مل تثبــت تلــك القاعــدة ،فــإن غايــة مــا يقــال :إهنــا مل ينهــض دليــل إلثباهتا

مــع أهنــا حيتمــل أن تكــون موجــودة يف الواقــع .وهــذا يعنــي أن مــن تنطبــق عليــه
القاعــدة الرجاليــة للتوثيــق والتــي اختلــف يف صحتهــا ،ال يكــون الكشــف االحتــايل

ـى عنــد مــن مل تثبــت عنــده
لصحــة إخبــاره كمــن مل تشــمله مثــل هــذه القاعــدة حتـ ٰ

ـى نفيهــا يف كثــر مــن األحيــان،
تلــك القاعــدة .فالنــايف هلــا مل ينهــض عنــده دليــل عـ ٰ
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ـى صحتهــا .وعــدم متاميــة الدليــل ال ينفــي ثبــوت املســتدَ ل
ّإل أنــه مل يتــم الدليــل عـ ٰ

عليــه يف الواقــع .نعــم احتــال مطابقــة خــره للواقــع أقــل مــن احتــال مطابقــة خــر

مــن شــملته قاعــدة صحيحــة يف التوثيقــات العامــة نوعـ ًا.

السادسة:

إن املبحــوث عنــه هــو صــدور هــذا اللفــظ مــن املعصــوم  Qمثــ ً
ا مــع إرادة

وال فــرق يف هــذا بــن كــون موضــوع احلجيــة وثاقــة الــراوي أو الوثــوق باملــروي

كــا عليــه املشــهور .واألمــر ال خيتلــف كثــر ًا مــن الناحيــة العمليــة؛ ألن مــن قــال:

إن موضــوع احلجيــة هــو الوثــوق باملــروي طريقــه األســايس إلثبــات ذلــك هــو
وثاقــة الــراوي .نعــم قــد يظهــر الفــرق فيــا لــو توفــرت قرائــن غــر وثاقــة الــراوي
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ـى الكذائــي مــن احلديــث .وليســت وثاقــة الــراوي ّإل طريقـ ًا لذلــك.
خصــوص املعنـ ٰ

ـى
اســتدعت الوثــوق باملــروي ومل تتوفــر وثاقــة للــراوي ،فإنــه يقــال باحلجيــة بنــاء عـ ٰ
ـى كــون املوضــوع هــو
كــون موضوعهــا الوثــوق باملــروي ،وال تثبــت احلجيــة بنــاء عـ ٰ
وثاقــة الــراوي.

وقــد وردت بعــض األخبــار -سنشــر إليهــا يف طيــات البحــث -نصــل فيهــا إ ٰىل
ٍ
ـى مــا أخــر بــه وحتقــق مــا أخــر
راو مل تثبــت وثاقتــه ّإل أنــه كان يف زمــان ســابق عـ ٰ
بــه يف الحــق األيــام ،فــا حاجــة إ ٰىل البحــث عــن وثاقتــه ،بــل نجــزم حينهــا بصحــة
اخلــر منــه .وذلــك ال يعنــي أنــه ثقــة ،بــل يعنــي أن خــره هــذا صحيــح .فــإذا ورد
روى يل مــرة خــر ًا
عنــه خــر آخــر مل نثــق بمضمونــه ال يمكــن أن أعتمــد عليــه ألنــه ٰ

مطابقـ ًا للواقــع .فالكــذاب ال يكــون كل قولــه كذبـ ًا ،فــإذا وجــدت يف الرجــل صدقـ ًا
مــرة مل يعــن ذلــك أبــد ًا أنــه صــادق يف كل مــا يقــول.

وينســحب األمــر إ ٰىل مــن نقــل هــذا الــراوي اخلــر عنهــم ولــو بواســطة ،فنقبــل

ذلــك اخلــر منهــم لشــاهد الصــدق الــذي فيــه ،بــل لدليــل الصــدق القاطــع الــذي

ـى
فيــه .وال فــرق هنــا بــن كــون املبنـ ٰ
ـى الوثــوق باملــروي أو عـ ٰ
ـى يف احلجيــة معتمــد ًا عـ ٰ
وثاقــة الــراوي ،ألن القبــول للخــر هنــا ليــس للتعبــد ،بــل للقطــع فــا عالقــة للحجية

بــه .هــذا أوالً ،وثانيـ ًا ألن مــا نبحــث عنــه -وفــق مــا ســراه يف مــا ســيأيت مــن البحث-
هــو االنكشــاف الواقعــي للقضيــة التــي نبحــث عــن ثبوهتــا ال التعبــد بثبوهتــا.
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ومــن هنــا يتضــح أن الكاشــف االحتــايل يف هــذا الــراوي -يف خصــوص اخلــر-
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ومــن نقــل عنهــم ال يعمــل ،بــل هــو قطــع كــا تقــدم.

وهــذا يــري إ ٰىل مــن نقــل عــن هــذا الــراوي إذا كان خــره قبــل حــدوث مــا

أخــر عنــه .إذ يصبــح خــره قطعــي الصــدق مــن جهــة تصديــق الواقــع لــه .فــا
يكــون تعــدد الطبقــات هنــا مضعفــ ًا احتامليــ ًا لصحــة اخلــر وصــدق مضمونــه.
عىل والدته :Q
طوائف الروايات الدالة ٰ

عــى وجــوده ¨ وســنحاول
هنــا مجلــة مــن الطوائــف الروائيــة التــي د ّلــت
ٰ

عــى بعــض أمثلتهــا .وليــس املقصــود أبــد ًا اســتيعاهبا مجيعــ ًا ّ
وإل اتســع
الوقــوف
ٰ
البحــث إ ٰىل مــا ال يتــاءم مــع الغــرض مــن كتابــة هــذه األوراق.

وكل هذه األخبار ّإل طائفة أو طائفتني ترجع إ ٰىل إخبارات املعصومني .K

املعصومــون الذيــن ينبؤوننــا عــن الغيــب فنصدّ قهــم ،وخيربوننــا عــن اهلل 

فنقبــل منهــم ،ويعلموننــا الكتــاب واحلكمــة فنذعــن هلــم؛ ألننــا نعلــم أن مــا خيــرون

بــه ويتحدثــون عنــه ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه .فهــم الذيــن ال
ـوى ،طابــت وطهــرت نفوســهم ،وكــم هــو مجيــل كالم خزيمــة بــن
ينطقــون عــن اهلـ ٰ

ثابــت يف قصــة رشاء النبــي ݕ فرس ـ ًا مــن األعــرايب وهــي قصــة معروفــة.

فعــن جعفــر بــن احلســن وأمحــد بــن هــارون وغريمهــا عــن ابــن الوليــد عــن

الصفــار عــن اخلشــاب عــن ابــن كلــوب عــن إســحاق بــن عــار عــن جعفــر بــن

اشــرى فرســ ًا مــن أعــرايب فأعجبــه ،فقــام أقــوام
حممــد  :Qإن رســول اهلل ݕ
ٰ
ـى مــا أخــذ منــه ،فقالــوا لإلعــرايب :لــو
مــن املنافقــن حســدوا رســول اهلل ݕ عـ ٰ

ـره فقــال :أال أرجــع
رجعــت إ ٰىل الســوق بعتــه بأضعــاف هــذا ،فدخــل اإلعــرايب الـ َ

فأســتقيله؟ فقالــوا :ال ،ولكنــه رجــل صالــح ،فــإذا جــاءك بنقــدك فقــل :مــا بعتــك
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هبــذا ،فإنــه ســرده عليــك .فلــا جــاء النبــي ݕ أخــرج إليــه النقــد فقــال :مــا بعتــك

هبــذا ،فقــال النبــي ݕ والــذي بعثنــي باحلــق لقــد بعتنــي ،فجــاء خزيمــة بــن ثابــت

فقــال :يــا إعــرايب أشــهد لقــد بعــت رســول اهلل ݕ هبــذا الثمــن الــذي قــال .فقــال
فقــال رســول اهلل ݕ خلزيمــة :كيــف شــهدت هبــذا؟ فقــال :يــا رســول اهلل بــأيب

أنــت وأمــي ختربنــا عــن اهلل وأخبــار الســاوات فنصدّ قــك ،وال نصدقــك يف ثمــن
هــذا؟ فجعــل رســول اهلل ݕ شــهادته شــهادة رجلــن ،فهــو ذو الشــهادتني(.)10

والروايــات التــي أوردهتــا -والدتــه  -Qكثــرة ،وســنبدأ باســتعراض بعــض

أمثلــة طوائفهــا.
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اإلعــرايب :لقــد بعتــه ومــا معنــا مــن أحــد.

عىل والدته مطابقة
الطائفة
األوىل :ما دل ٰ
ٰ

 -1كــال الديــن :ابــن إدريــس عــن أبيــه عــن حممــد بــن إســاعيل عــن حممــد بــن

إبراهيــم الكــويف عــن حممــد بــن عبــد اهلل املطهــري (الطهــري) قــال :قصــدت حكيمة

بنــت حممــد  Qبعــد مــي أيب حممــد  Qأســأهلا عــن احلجــة ومــا قــد اختلــف فيــه

النــاس مــن احلــرة التــي هــم فيهــا فقالــت يل....

فتبســمت ثــم قالــت :إذا مل يكــن
فقلــت يــا مــواليت هــل كان للحســن  Qولــد؟ ّ

للحســن  Qعقــب فمــن احلجــة؟ وقــد أخربتــك أن اإلمامــة ال تكــون ألخويــن بعــد
احلســن واحلســن .L

فقلــت يــا ســيديت حدّ ثينــي بــوالدة مــوالي وغيبتــه  .Qقالــت :نعــم ،كانــت يل

جاريــة يقــال هلــا نرجــس ،فــزارين ابــن أخــي  ،Qوأقبــل حيــد النظــر إليهــا ،فقلــت

يــا ســيدي :لعلــك هويتهــا فأرســلها إليــك؟ فقــال ال يــا عمــة ،لكنــي أتعجــب منهــا.
ـى اهلل  ،الــذي
فقلــت :ومــا أعجبــك؟ فقــال  :Qســيخرج منهــا ولــد كريــم عـ ٰ

يمــأ اهلل بــه األرض عــدالً وقســط ًا كــا ملئــت جــور ًا وظل ـ ًا(.)11

 -2كــال الديــن :عــي بــن احلســن بــن الفــرج عــن حممــد بــن احلســن الكرخــي

قــال :ســمعت أبــا هــارون -رجــ ً
ا مــن أصحابنــا -يقــول :رأيــت صاحــب

الزمــان  Qوكان مولــده يــوم اجلمعــة ســنة ســت ومخســن ومائتــن(.)12

31

 -3كــال الديــن :ابــن املتــوكل عــن احلمــري عــن حممــد بــن إبراهيــم الكــويف أن
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أبــا حممــد  Qبعــث إ ٰىل بعــض مــن سـ ّـاه يل ،بشــاة مذبوحــة قــال« :هــذه مــن عقيقــة
ابنــي حممــد»(.)13

 -4كــال الديــن :ماجيلويــه عــن حممــد العطــار عــن احلســن بن عــي النيســابوري

عــن احلســن بــن املنــذر عن محــزة بــن أيب الفتح قــال :جــاءين يومـ ًا فقــال يل :البشــارة،
ولــد البارحــة يف الــدار مولــود أليب حممــد  ،Qوأمــر بكتامنــه .قلــت :ومــا اســمه؟

ـمي بمحمــد وكنّــي بجعفــر(.)14
سـ ِّ

 -5كــال الديــن :الطالقــاين عــن احلســن بــن عــي بــن زكريــا عــن حممــد بــن

خليــان ،عــن أبيــه عــن جــده عــن غيــاث بــن أســيد قــال :ســمعت حممــد بــن عثــان

العمــري ݞ يقــول :ملــا ولــد اخللــف املهــدي  Qســطع نــور مــن فــوق رأســه إ ٰىل
عنــان الســاء ،ثــم ســقط لوجهــه ســاجد ًا لر ّبــه تعــا ٰىل ذكــره ،ثــم رفــع رأســه وهــو
يقــول :أشــهد أن ال إلــه ّإل هــو واملالئكــة وأولــو العلــم قائـ ًا بالقســط ال إلــه ّإل هــو

العزيــز احلكيــم إن الديــن عنــد اهلل اإلســام .قــال :وكان مولــده ليلــة اجلمعــة(.)15

 -6كــال الديــن :باإلســناد الســابق عــن حممــد بــن عثــان العمــري ݞ أنــه قــال:

ولــد الســيد  Qخمتون ـ ًا وســمعت حكيمــة تقــول :مل ُيــر بأمــه دم يف نفاســها ،وهــذا

ســبيل أمهــات األئمــة .)16(K

 -7كــال الديــن :أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد اهلل بــن مهــران عــن أمحــد بــن

احلســن بــن إســحاق القمــي قــالّ :ملــا ُولــد اخللــف الصالــح  Qورد مــن موالنــا

ـى جــدي أمحــد بــن إســحاق كتــاب وإذا فيــه مكتــوب
أيب حممــد احلســن بــن عــي عـ ٰ
«ولــد املولــود فليكــن عنــدك
بخــط يــده  Qالــذي كان يــرد بــه التوقيعــات عليــهُ :
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مســتور ًا وعــن مجيــع النــاس مكتومـ ًا ،فإنــا مل نظهــر عليــه ّإل األقــرب لقرابتــه واملــو ٰىل
رسنــا والســام»(.)17
لواليتــه ،أحببنــا إعالمــك ليــرك اهلل بــه كــا ّ
 -8كــال الديــن :ابــن الوليــد عــن عبــد اهلل بــن العبــاس العلــوي قــال :دخلــت

رأى فهنأته بــوالدة ابنــه القائــم .)18(Q
ـر مــن ٰ
ـى أيب حممــد احلســن بــن عــي  Lبـ ّ
عـ ٰ
 -9غيبــة الطــويس :مجاعــة عــن التلعكــري عــن أمحــد بــن عــي عــن حممــد بــن

ومــا رأيــت أصــدق هلجــة منــه وكان خالفنــا يف أشــياء كثــرة عــن احلســن بن احلســن

رأى فهنّأتــه بســيدنا صاحــب
ـر مــن ٰ
ـى أيب حممــد  Qبـ ّ
العلــوي قــال :دخلــت عـ ٰ

الزمــان ّ Qملا ُولــد(.)19

 -10كــال الديــن :عــي بــن حممــد بــن حبــاب عــن أيب األديــان قــال :قــال عقيــد

الشيخ كاظم القره غولي

عــي عــن حنظلــة بــن زكريــا عــن الثقــة قــال :حدثنــي عبــد اهلل بــن العبــاس العلــوي

اخلــادم ،قــال أبــو حممــد بــن خريويــه البــري ،وقــال حاجــز الوشــاء ،كلهــم حكــوا
عــن عقيــد ،وقــال أبــو ســهل بــن نوبخــت ،قــال عقيــدُ :ولِــد و ُّيل اهلل احلجــة بــن
ـى بــن جعفــر بــن حممــد بــن عــي بــن
احلســن بــن عــي بــن حممــد بــن عــي بــن موسـ ٰ

احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب  Kليلــة اجلمعــة مــن شــهر رمضــان مــن ســنة أربــع
ـى أبــو القاســم ويقــال أبــو جعفــر ،ولقبــه املهــدي
ومخســن ومائتــن للهجــرة ويكنـ ٰ

وهــو حجــة اهلل يف أرضــه ،وقــد اختلــف النــاس يف والدتــه فمنهــم مــن أظهــر ومنهــم

ـدى ذكــره واهلل أعلــم(.)20
ـى عــن ذكر خــره ،ومنهــم مــن أبـ ٰ
مــن كتــم ،ومنهــم مــن هنـ ٰ
 -11كــال الديــن :ابــن املتــوكل عــن احلمــري عــن حممــد بــن أمحــد العلــوي

ـى
عــن أيب غانــم اخلــادم قــال :ولــد أليب حممــد َ Qو َلــد فسـ ّـاه حممــد ًا فعرضــه عـ ٰ
أصحابــه يــوم الثالــث وقــال« :هــذا صاحبكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم وهــو
القائــم الــذي متتــد إليــه األعنــاق باالنتظــار ،فــإذا امتــأت األرض جــور ًا وظلــ ًا

خــرج فمألهــا قســط ًا وعــدالً»(.)21

 -12كــال الديــن :أيب وابــن الوليــد مع ـ ًا عــن احلمــري قــال :كنــت مــع أمحــد

بــن إســحاق عنــد العمــري ݤ فقلــت للعمــري :إين أســألك عــن مســألة كــا قــال
ْ َ ْ َ َّ َ ْ
َََ ْ ُْ ْ َ
َ
َ
ٰ
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اهلل  يف قصــة إبراهيــم ﴿أولــم تؤ ِمــن قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
 )260هــل رأيــت صاحبــي؟ قــال :نعــم ،ولــه عنــق مثــل ذي -وأشــار إ ٰىل عنقــه-
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قلــت فاالســم؟ قــال :إيــاك أن تبحــث عــن هــذا ،فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

قــد انقطــع(.)22

وهــذه الروايــة ال نبالــغ إن قلنــا بكفايتهــا يف إثبــات وجــوده ¨ إذ ال نحتمــل

اخلطــأ وتعمــد الكــذب يف والــد الصــدوق وابــن الوليــد معــ ًا وكــذا احلمــري

()23

والعمــري .واملســألة ليســت ممــا يتحقــق فيــه االشــتباه .وأ ّمــا الداللــة فــا غبــار
عليهــا ،فإننــا وإن مل نكتــف بكلمــة (صاحبــي) لكــن قولــه (إيــاك أن تبحــث عــن
ـى أن املــراد
هــذا فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل قــد انقطــع) يشــكل قرينــة قطعيــة عـ ٰ

هــو اإلمــام ¨.

ولو مل نقطع فإهنا موجبة لالطمئنان العايل.

 -14كــال الديــن :حممــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق قــال :ســمعت أبــا عــي حممــد

بــن مهــام يقــول :ســمعت حممــد بــن عثــان العمــري ݞ يقــول :خــرج إ ّيل توقيــع
بخــط أعرفــه« :مــن سـ ّـاين يف جممــع مــن النــاس باســمي ،فقــد لعنــه اهلل»(.)24

ـرض عنــه الشــيخ
وحممــد بــن مهــام ثقــة جليــل القــدر .وحممــد بــن إبراهيــم تـ ّ ٰ

الصــدوق ،لكــن ذلــك ال يثبــت وثاقتــه .وهــذه الروايــة ال شــك أن املقصــود فيمــن
خــرج توقيعــه هــو اإلمــام ¨.

كــا أن قــوة احتــال صدورهــا واضحــة ،وربــا هــي أكثــر مــن قــوة احتــال

صــدور روايــة يف ســندها مخســة ثقــات مثـ ً
ا كانــت نســبة مطابقــة الواقــع يف أخبارهم
ـتوى ( ،)%80ألن احتــال صــدور هكــذا روايــة هــو حاصــل رضب ( )%80يف
بمسـ ٰ

نفســها مخــس مــرات وهــو مــا يقــل قلي ـ ً
ا عــن (.)%33

وأ ّمــا هــذه الروايــة إذا فرضنــا أن نســبة املطابقــة يف إخبــار حممــد بــن إبراهيــم

تــرض عليــه يف املشــيخة يف طريقــه
( )%50وهــو قليــل ألن الشــيخ الصــدوق قــد ّ ٰ
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ـى تشــيع
إ ٰىل أيب ســعيد اخلــدري وإ ٰىل أمحــد بــن حممــد بــن ســعيد ويوجــد مــا يــدل عـ ٰ

روى عنــه الصــدوق كثــر ًا وكنّــاه يف أكثــر مــن مــورد بــأيب العبــاس(.)25
الرجــل .وقــد ٰ

وهــذه القرائــن إن مل تثبــت وثاقتــه ،فــا أقــل مــن عــدم كونــه معروف ـ ًا بالكــذب.

وهــذا جيعــل احتــال الصــدق يف خــره أكثــر مــن ( )%50بمقــدار واضــح لكــن

مهــام باعتبــاره جليــل القــدر ( )%90فاحتــال صــدور اخلــر ( )%45وهــو أكثــر بــا

شــك مــن (.)%33

الطائفة الثانية :فيمن رآه ¨

نقل العالمة الشيخ املجليس مجلة من الروايات فيمن رآه.

الشيخ كاظم القره غولي

لــو فرضنــا أن نســبة املطابقــة يف خــره هــذا ( )%50ونســبة املطابقــة يف خــر حممــد بــن

عــن كــال الديــن عــي بــن عبــد اهلل الــوراق عــن ســعد عــن أمحــد بــن إســحاق

ـى أيب حممــد احلســن بــن عــي  Lوأنــا أريــد أن أســأله عــن اخللــف
قــال :دخلــت عـ ٰ

بعــده ،فقــال يل مبتدئ ـ ًا« :يــا أمحــد بــن إســحاق إن اهلل تبــارك وتعــا ٰىل مل خيــل األرض
ـى خلقــه ،بــه يدفــع البــاء
منــذ خلــق آدم ،وال ختلــو إ ٰىل يــوم القيامــة مــن ّ
حجــة اهلل عـ ٰ

عــن أهــل األرض وبــه ينــزل الغيــث وبــه خيــرج بــركات األرض».

قــال :فقلــت :يــا بــن رســول اهلل فمــن اإلمــام واخلليفــة بعــدك؟ فنهــض Q

ـى عاتقــه غــام كأن وجهــه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء
فدخــل البيــت ثــم خــرج وعـ ٰ

ـى حججــه
ـى اهلل وعـ ٰ
ثــاث ســنني فقــال« :يــا أمحــد بــن إســحاق لــوال كرامتــك عـ ٰ
مــا عرضــت عليــك ابنــي هــذا ،إنــه س ِ
ــم ُّي رســول اهلل ݕ وكن ّيــه ،الــذي يمــأ
َ
األرض قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظلـ ًا .يــا أمحــد بــن إســحاق َم َثلــه يف هــذه
األمــة َم َثــل اخلــر  ،Qو َم َثلــه كمثــل ذي القرنــن ،واهلل ليغيبـ َّن غيبــة ال ينجــو فيهــا

ـى القــول بإمامتــه ،ووفقــه للدعــاء بتعجيــل فرجــه».
مــن التهلكــة ّإل مــن يثبتــه اهلل عـ ٰ
قــال أمحــد بــن إســحاق فقلــت لــه :يــا مــوالي هــل مــن عالمــة يطمئــن إليهــا

قلبــي؟ فنطــق الغــام  Qبلســان عــريب فصيــح فقــال« :أنــا بقيــة اهلل يف أرضــه
واملنتقــم مــن أعدائــه ،فــا تطلــب أثــر ًا بعــد عــن يــا أمحــد بــن اســحاق».

فقــال أمحــد بــن إســحاق :فخرجــت مــرور ًا فرح ـ ًا ،فلـ ّـا كان مــن الغــد عــدت
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السـنّة
ـي ،فــا ُ
إليــه فقلــت لــه :يــا بــن رســول اهلل لقــد عظــم رسوري بــا أنعمــت عـ َّ
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

اجلاريــة فيــه مــن اخلــر وذي القرنــن؟ فقــال « :Qطــول الغيبــة يــا أمحــد» فقلــت

ـى يرجــع عــن
لــه :يــا بــن رســول اهلل وإن غيبتــه لتطــول؟ قــال « :Qإي ّ
ورب حتـ ٰ
ـى ّإل مــن أخــذ اهلل عهــده بواليتنــا ،وكتــب يف
هــذا األمــر أكثــر القائلــن بــه ،فــا يبقـ ٰ

قلبــه اإليــان وأ ّيــده بــروح منــه.

ـب مــن غيـ ِ
ـب
ورس مــن رس اهلل وغيـ ٌ
يــا أمحــد بــن إســحاق هــذا أمــر مــن أمــر اهلل ٌّ

اهلل ،فخــذ مــا آتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن غــد ًا يف عليــن»(.)26

ـرىض عنــه يف كتــاب العيــون
وعــي بــن عبــد اهلل الــوراق شــيخ الصــدوق وقــد تـ ٰ

ج ،1ب.10

وســعد هــو ابــن عبــد اهلل األشــعري القمــي شــيخ القميــن ووجههــم ،وأمحــد بــن

إســحاق وإن كان مشــرك ًا بــن األشــعري والــرازي ّإل أن الــرازي ثقــة واألشــعري
ذكــر الشــيخ الطــويس فيــه:

أبــو عــي كبــر القــدر وكان مــن خــواص أيب حممــد  Qوهــو شــيخ القميــن

ووافدهــم.

واملعنــي يف هــذه الروايــة األشــعري؛ ألن الــرازي مل يـ ِ
ـرو عــن احلســن العســكري ،Q

رأى اإلمــام صاحــب الزمــان ¨.
رصح أن األشــعري ٰ
ـى أن الشــيخ الطــويس ّ
عـ ٰ

ـى هــذا فالروايــة تــورث قيمــة احتامليــة معتــد ًا هبــا إذ يف ســندها ثــاث ،اثنــان
وعـ ٰ

منهــم مــن أعاظــم الــرواة وأكابرهــم.

روى الطــويس يف الغيبــة عــن الصــدوق عــن أبيــه وابــن املتــوكل وابــن الوليــد
ٰ

مجيعــ ًا عــن احلمــري قــال :ســألت حممــد بــن عثــان العمــري فقلــت لــه :رأيــت
صاحــب هــذا األمــر؟ قــال :نعــم ،وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت اهلل احلــرام وهــو
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يقــول« :اللهــم أنجــز يل مــا وعدتنــي».

ـى اهلل عليــه متعلقـ ًا بأســتار
وبنفــس اإلســناد عــن حممــد بــن عثــان قــال :رأيتــه صـ ّ ٰ

الكعبــة يف املســتجار وهــو يقــول« :اللهــم انتقــم يل مــن أعدائــي»(.)27

املتــوكل ثقــة بــا ريــب وابــن الوليــد جليــل القــدر ثقــة واحلمــري كذلــك ،وأ ّمــا

حممــد بــن عثــان العمــري فهــو الســفري الثــاين.

عــى األقــل توجــب
فهــذه الروايــة منفــرد ًة قــد تكــون موجبــة لالطمئنــان أو
ٰ

مرتبــة عاليــة مــن الظــن.

وروى الشــيخ الصــدوق يف كــال الديــن عــن ابــن املتــوكل عــن احلمــري عــن
ٰ
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ـوى وابــن
ـى علــم يف الــورع والتقـ ٰ
ونقــل الصــدوق يف غايــة الوثاقــة فأبــوه نــار عـ ٰ

إبراهيــم بــن مهزيــار قــال :قدمــت مدينــة رســول اهلل ݕ فبحثــت عــن أخبــار

ـى يشء منهــا ،فرحلــت إ ٰىل
آل أيب حممــد احلســن بــن عــي األخــر  Qفلــم أقــع عـ ٰ
فتــى أســمر اللــون
مكــة مســتبحث ًا عــن ذلــك ،فبينــا أنــا يف الطــواف إذ
ٰ
تــراءى يل ٰ
حلســن ،مجيــل املتخيلــة يطيــل التوســم ّيف ،فعدلــت إليــه مؤم ـ ً
ا منــه عرفــان
رائــع ا ُ

أي
فلــا قربــت منــه ســ ّلمت فأحســن اإلجابــة ثــم قــال يل :مــن ّ
مــا قصــدت لــهّ .

البــاد أنــت؟ قلــت :رجــل مــن أهــل العــراق .قــال :مــن أي العــراق؟ قلــت :مــن
األهــواز .قــال :مرحبــ ًا بلقائــك ،هــل تعــرف هبــا جعفــر بــن محــدان اخلصيبــي؟

قلــت :دعــي فأجــاب .قــال :رمحــة اهلل عليــه مــا كان أطــول ليلــه وأجــزل نيلــه .فهــل

تعــرف إبراهيــم بــن مهزيــار؟ قلــت :أنــا إبراهيــم بــن مهزيــار .فعانقنــي ملي ـ ًا ثــم

قــال :مرحب ـ ًا بــك يــا أبــا إســحاق .مــا فعلــت العالمــة التــي وشــجت بينــك وبــن
أيب حممــد صلــوات اهلل عليــه؟ فقلــت :لعلــك تريــد اخلاتــم الــذي آثــرين اهلل بــه مــن
الطيــب أيب حممــد احلســن بــن عــي L؟ قــال :مــا أردت ســواه ،فأخرجتــه فلـ ّـا نظــر

إليــه اســتعرب وق ّبلــه ،ثــم قــرأ كتابتــه ...ثــم يــروي القصــة كاملــة وكيــف وصــل إ ٰىل
لقــاء اإلمــام ¨(.)28
وقــد تركنــا نقــل القصــة كاملــة لطوهلــا .وقــد نقلهــا يف البحــار بتاممهــا( ،)29وإنــا

ـى غريهــا لتامميــة ســندها.
اخرتهتــا عـ ٰ

37

الطائفة الثالثة :ما ظهر من معجزاته
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

ـى ذلــك بــا ظهــر مــن معجزاتــه ¨ فإهنــا إذا ثبتــت ثبــت
ويمكــن االســتدالل عـ ٰ

وجــوده ¨ يف ذلــك الزمــان ممّــا يعنــي والدتــه قبلهــا .وقــد مجــع يف البحــار عــرات

ـى ذلــك ونكتفــي بذكــر بعضهــا.
الشــواهد عـ ٰ

ففــي اخلرائــج واجلرائــح عــن حممــد بــن شــاذان قــال :اجتمــع عنــدي مخســائة

درهــم ناقصــة عرشيــن فأمتمتهــا مــن عنــدي ،وبعثــت هبــا إ ٰىل حممــد بــن أمحــد

القمــي ،ومل أكتــب كــم يل منهــا ،فأن َفـ َ
ـذ إ ّيل كتابــه ،وصلــت مخســائة درهــم ،لــك فيهــا

عــرون درمهــ ًا(.)30

ويف فهرســت النجــايش قــال :اجتمــع عــي بــن احلســن بــن بابويه مــع أيب القاســم

ـى يــد عــي بــن جعفــر بــن
احلســن بــن روح وســأله مســائل ،ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عـ ٰ

األســود يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إ ٰىل الصاحــب  Qويســأله فيهــا الولــد فكتــب

إليــه:

خييــن» .فولــد لــه
«قــد دعونــا اهلل لــك بذلــك وســرزق ولديــن ذكريــن ّ

أبــو جعفــر وأبــو عبــد اهلل مــن أم ولــد .وكان أبــو عبــد اهلل احلســن بــن عبيــد اهلل
يقــول :ســمعت أبــا جعفــر يقــول :أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب األمــر  Qويفتخــر

بذلــك(.)31

ويف الــكايف عــن عــي بــن حممــد عــن ســعد بــن عبــد اهلل قــال :إن احلســن بــن

النــر وأبــا صــدام ومجاعــة تكلمــوا بعــد مــي أيب حممــد  Qفيــا يف أيــدي الــوكالء
وأرادوا الفحــص فجــاء احلســن بــن النــر إ ٰىل أيب صــدام فقــال :إين أريــد احلــج.

فقــال أبــو صــدامِّ :
أخــره هــذه الســنة .فقــال لــه احلســن :إين أفــزع يف املنــام والبــد
وأوىص للناحيــة بــال وأمــره أن
ـى بــن محــاد،
مــن اخلــروج،
ٰ
وأوىص إ ٰىل أمحــد بــن يعـ ٰ
ٰ
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ال خيــرج شــيئ ًا ّإل مــن يــده إ ٰىل يــده بعــد ظهــوره.

قــال :فقــال احلســنّ :ملــا وافيــت بغــداد اكرتيــت دار ًا فنزلتهــا ،فجــاءين بعــض

ـرى.
الــوكالء بثيــاب ودنانــر ،وخ ّلفهــا عنــدي فقلــت لــه :مــا هــذا؟ قــال :هــو مــا تـ ٰ

ـى كبســوا الــدار ،ثــم جــاءين أمحــد بــن إســحاق
ثــم جــاءين آخــر بمثلهــا وآخــر حتـ ٰ
ـى مــن النهــار كــذا وكــذا فامحــل مــا معــك ،فرحلــت ومحلــت مــا معــي ،ويف
مـ ٰ

الطريــق صعلــوك يقطــع الطريــق يف ســتني رجــاً ،فاجتــزت عليــه وســ ّلمني اهلل

ـي رقعــة أن امحــل مــا معــك .فصببتــه يف
منــه ،فوافيــت العســكر ونزلــت ،فـ
ْ
ـوردت عـ َّ

احلملــن .فلــا بلغــت الدهليــز فــإذا فيــه أســود قائــم فقــال :أنــت احلســن بــن
صنــان ّ
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ـي رقعــة الرجــل :إذا
بجميــع مــا كان معــه .فتعجبــت وبقيــت متفكــر ًا فــوردت عـ َّ

النــر؟ فقلــت :نعــم ،قــال :أدخــل ،فدخلــت الــدار ودخلــت بيتـ ًا وفرغــت صنــان

ـى كل واحــد مــن احلاملــن رغيفــن
احلاملــن ،وإذا يف زاويــة البيــت خبــز كثــر ،فأعطـ ٰ
ـى
وأخرجــوا ،وإذا بيــت عليــه ســر ،فنوديــت منــه يــا حســن بــن النــر :أمحــد اهلل عـ ٰ
مــا م ـ ّن بــه عليــك وال تشــك ّن ،فــو ّد الشــيطان أنــك شــككت ،وأخــرج إ ّيل ثوبــن

وقيــل يل :خذمهــا فتحتــاج إليهــا .قــال ســعد :فانــرف احلســن بــن النــر ،ومــات

يف شــهر رمضــان ،وك ّفــن يف الثوبــن(.)32

والروايــة صحيحــة الســند فعــي بــن حممــد الــذي يــروي عنــه الكلينــي ثقــة ،وأ ّمــا

ســعد بــن عبــد اهلل األشــعري القمــي فــكان وجــه الشــيعة ومــن أج َّلتهــم ،واحلســن
ـر عنــه علــاء الرجــال.
بــن النــر مــن أج ّلــة إخواننــا كــا عـ ّ

روى الشــيخ الطــويس يف غيبتــه عــن الكلينــي عــن عــي بــن حممــد قــال :خــرج
ٰ

هنــي عــن زيــارة مقابــر قريــش واحلائــر .فلـ ّـا كان بعــد أشــهر دعــا الوزيــر الباقطــاين
فقــال لــه :الــق بنــي الفــرات والربســيني وقــل هلــم :ال تــزوروا مقابــر قريــش ،فقــد

أمــر اخلليفــة أن يتفقــد كل مــن زار فيقبــض عليــه(.)33

والظاهر أن زيارة مقابر قريش أريد هبا زيارة الكاظمني .L
والرواية صحيحة أيض ًا.

ويف غيبــة الطــويس أخــرين احلســن بــن عبيــد اهلل (الغضائــري) عــن أيب احلســن

39

حممــد بــن أمحــد بــن داوود القمــي عــن أيب عــي بــن مهــام قــال :أنفــذ حممــد بــن
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

عــي الشــلمغاين العزاقــري إ ٰىل الشــيخ احلســن بــن روح يســأله أن يباهلــه وقــال:

أنــا صاحــب الرجــل وقــد أمــرت بإظهــار العلــم ،وقــد أظهرتــه باطنــ ًا وظاهــر ًا
فباهلنــي ،فأنفــذ إليــه الشــيخ يف جــواب ذلــك :أينــا تقــدم صاحبــه فهــو املخصــوم،

وصلــب ،وأخــذ معــه ابــن أيب عــون ،وذلــك يف ســنة ثــاث
فتقــدم العزاقــري ف ُقتــل ُ
وعرشيــن وثالثامئــة(.)34

والرواية صحيحة السند ،واملباهلة إلثبات من هو وكيل الناحية.

وروى الصــدوق يف كــال الديــن عــن أبيــه عــن ســعد عــن حممــد بــن صالــح
ٰ

(بــن حممــد اهلمــداين الدهقــان) قــال :كتبــت أســأل الدعــاء لـ(باداشــاله) وقــد حبســه
ابــن عبــد العزيــز وأســتأذن يف جاريــة أســتولدها فخــرج« :اســتولدها ويفعــل اهلل مــا
يشــاء ،واملحبــوس خيلصــه اهلل» ،فاســتولدت اجلاريــة فولــدت فامتــت ،وخــي عــن
املحبــوس يــوم خــرج إ ّيل التوقيــع(.)35

ـوى ،وســعد
والروايــة صحيحــة ظاهــر ًا ألن والــد الصــدوق علــم يف الوثاقــة والتقـ ٰ

يــراد بــه بــن عبــد اهلل األشــعري القمــي ،وحممــد بــن صالــح وكيــل كان مــن أصحاب
العسكري .Q

وهل تراه كان ينتظر توقيع ًا من شخص غري اإلمام ¨؟
عىل أسامء األئمة
الطائفة الرابعة :النص ٰ

لقــد وردت مجلــة مــن الروايــات التــي ذكــر فيهــا أســاء األئمــة  Kوأن اإلمــام
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احلجــة ¨ هــو ابــن العســكري .Q
ـد ا ْل ِ
ٍ
حــدَ ْبـ ِ
ـي
منهــا :مــا رواه الكلينــي عــن ِعــدَّ ٌة ِم ـ ْن َأ ْص َحابِنَــا َع ـ ْن َأ ْ َ
بقـ ِّ
ـن ُم َ َّمـ َ ْ
ِ
َعــن َأ ِب ه ِ
ــر ال َّث ِ
ــر ِّي َعــ ْن َأ ِب َج ْع َف ٍ
ال ْع َف ِ
اشــ ٍم َد ُاو َد ْب ِ
ــال َأ ْق َب َ
ــان َ Qق َ
ــل
َ
ْ
ــن ا ْل َقاســ ِم ْ َ
ـى يـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َ Qو َم َعـ ُه ْ
ـد َسـ ْل َم َن َفدَ َخـ َـل
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـئ َعـ َ ٰ َ
ـي َ Qو ُهـ َ
ـو ُمتَّكـ ٌ
الَ َسـ ُن ْبـ ُن َعـ ٍّ
َأمـ ُ
ــل حســن ْالي َئ ِ
ِ
ــى َأ ِم ِ
ــة َوال ِّل َب ِ
ــس إِ ْذ َأ ْق َب َ
ــر
ــرا َم َف َج َل َ
ــل َر ُج ٌ َ َ ُ َ ْ
ال َ
ا َْل ْســجدَ ْ َ
ــاس َف َســ َّل َم َع َ ٰ

الشيخ كاظم القره غولي

ـا ِ
ِ
ِ
ـن َأ ْسـ َ
ـم َقـ َ
ـأ ُل َك َعـ ْن َثـ َ
السـ َ
ث
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـا َم َف َج َلـ َ
ـس ُثـ َّ
ـن َفـ َـر َّد َع َل ْيــه َّ
ـال َيــا َأمـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َو َأ ْن
بتَنِــي ِبِـ َّن َع ِل ْمـ ُ
ـت َأ َّن ا ْل َقـ ْ
ـي َع َل ْي ِهـ ْ
َم َســائ َل إِ ْن َأ ْخ َ ْ
ـو َم َرك ُبــوا مـ ْن َأ ْمــر َك َمــا ُقـ َ
ِ ِ
ـم َوإِ ْن َت ُكـ ِ
ـت َأ َّنـ َ
ش ٌع
ـن ْالُ ْخـ َـر ٰى َع ِل ْمـ ُ
َل ْي ُســوا بِ َم ْأ ُمونِـ َ
ـن ِف ُد ْن َي ُ
ـك َو ُهـ ْ
ـم َوآخ َرتِـ ْ
اهـ ْ
ـم َ َ
ِ
ـر ِن َعـ ِ
الر ُجـ ِ
ـك َقـ َ
ـوا ٌء َف َقـ َ
ـن َ Qس ـ ْلنِي َعـ َّـا َبــدَ ا َلـ َ
ـل
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
َسـ َ
ـن َّ
ـال َأ ْخـ ِ ْ
ـال َل ـ ُه َأمـ ُ
ـى َو َعـ ِ
وحـ ُه َو َعـ ِ
الر ُجـ ِ
الر ُجـ ِ
ـف
ـل َك ْيـ َ
ـل َك ْيـ َ
ـب ُر ُ
إِ َذا َنــا َم َأ ْيـ َن ت َْذ َهـ ُ
ـن َّ
ـف َي ْذ ُكـ ُـر َو َين َْسـ ٰ
ـن َّ
ي ْشــبِه و َلــدُ ه ْالَ ْعــام و ْالَ ْخــو َال َفا ْل َت َفـ َ ِ
ال َسـ ِ
ـن َف َقـ َ
ـال َيــا َأ َبــا
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
َ
َ َ َ
ُ ُ َ ُ
ـن  Qإِ َ ٰل ْ َ
ـت َأمـ ُ
ُمَمـ ٍ
ال َس ـ ُن َ Qف َقـ َ
ـد َأ ِج ْب ـ ُه َقـ َ
ـهدُ َأ ْن َل إِ َل ـ َه إِ َّل اهللُ َو َل ْ َأ َز ْل
الر ُجـ ُـل َأ ْشـ َ
ـال َّ
ـال َف َأ َجا َب ـ ُه ْ َ
َّ
ـك و َأ ْشــهدُ َأ َّنـ َ ِ
ِ
ـهدُ َأ َّن ُم َ َّمــد ًا َر ُسـ ُ
ص
َ
ـهدُ بِ َذلـ َ َ
ـول اهللِ َو َل ْ َأ َز ْل َأ ْشـ َ
ـهدُ ِ َبــا َو َأ ْشـ َ
َأ ْشـ َ
ـك َو ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ـار إِ َ ٰل َأ ِمـ ِ
ـهدُ
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـهدُ ِ َبــا َو َأ ْشـ َ
ـن َو َل ْ َأ َز ْل َأ ْشـ َ
ـم بِ ُح َّجتــه َو َأ َشـ َ
َر ُســول اهللِ ݕ َوا ْل َقائـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َأ َّنـ َ ِ
ال َسـ ِ
ـي
ال َسـ ْ َ
ـن َ Qو َأ ْشـ َ
ـهدُ َأ َّن ْ ُ
ـار إِ َ ٰل ْ َ
ـم بِ ُح َّجتــه َو َأ َشـ َ
ـك َوص ُّي ـ ُه َوا ْل َقائـ ُ
ـن ْب ـ َن َعـ ٍّ
ِ
ـه بعــدَ ه و َأ ْشــهدُ َعـ َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال َسـ ْ ِ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
ـي ْبـ ِ
ـر
َ
ـم بِ ُح َّجتـ َ ْ ُ َ
ـن َأ َّن ـ ُه ا ْل َقائـ ُ
ـن ْ ُ
ص َأخيــه َوا ْل َقائـ ُ
ـى َعـ ِّ
ٰ
َو ُّ
ـن َعـ ِـي َأ َّنـه ا ْل َق ِائــم بِ َأمـ ِ ِ
ِ
الُ َسـ ْ ِ
الُ َسـ ْ ِ
ـي ْب ِن ْ
ْ
ـهدُ
ـن َو َأ ْشـ َ
ـى ُم َ َّمــد ْبـ ِ ٍّ ُ
ـن َب ْعــدَ ُه َو َأ ْشـ َ
ُ ْ
ـر َعـ ِّ
ـهدُ َعـ َ ٰ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
ـى َج ْع َفـ ِ
ـر ْبـ ِ
ـر
ـر ُم َ َّمــد َو َأ ْشـ َ
ـى َأ َّنـ ُه ا ْل َقائـ ُ
وسـ ٰ
ـى ُم َ
ـن ُم َ َّمــد بِ َأ َّنـ ُه ا ْل َقائـ ُ
ـهدُ َعـ َ ٰ
َعـ َ ٰ
ِ
ـد و َأ ْشــهدُ َعـ َ ِ
ٍ
ـن َج ْع َفـ ٍ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
َج ْع َفـ ِ
ـى ْبـ ِ
ـي ْبـ ِ
ـر ْبـ ِ
ـر
ـن ُم َ َّمـ َ َ
وسـ ٰ
ـر ُم َ
ـى َأ َّنـ ُه ا ْل َقائـ ُ
وسـ ٰ
ـن ُم َ
ـى َعـ ِّ
ٰ
ـن موســى و َأ ْشــهدُ َعـ َ ِ
ـن َعـ ِـي َأ َّنـه ا ْل َق ِائــم بِ َأمـ ِ ِ
ِ
ـي ْبـ ِ
ـن
ـي ْبـ ِ ُ َ ٰ َ َ
ـى ُم َ َّمــد ْبـ ِ ٍّ ُ
َو َأ ْشـ َ
ُ ْ
ـى َعـ ِّ
ٰ
ـر َعـ ِّ
ـهدُ َعـ َ ٰ
ِ
ـن بـ ِ ِ
ـد بـ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
ـم
ال َسـ ِ ْ
ـي َو َأ ْشـ َ
ـر ُم َ َّمـ ْ
ـي بِ َأ َّن ـ ُه ا ْل َقائـ ُ
ـى ْ َ
ُم َ َّمــد بِ َأ َّن ـ ُه ا ْل َقائـ ُ
ـن َعـ ٍّ
ـهدُ َعـ َ ٰ
ـن َعـ ٍّ
ـل ِمـن و ْلـ ِ
ٍ
بِ َأمـ ِ ِ
الَ َسـ ِ
ـي ْبـ ِ
ـد ْ
ـم ٰى َحت َّٰى
ـى َر ُجـ ٍ ْ ُ
ـن ُم َ َّمــد َو َأ ْشـ َ
ـى َو َل ُي َسـ َّ
ـن َل ُي َكنَّـ ٰ
ْ
ـهدُ َعـ َ ٰ
ـر َعـ ِّ
ِ
َي ْظ َهـ َـر َأ ْمـ ُـر ُه َف َي ْم َ َ
السـ َ
ـا ُم َع َل ْيـ َ
ـن َو
ل َهــا َعــدْ ًل َكـ َـا ُم ِل َئـ ْ
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ـت َجـ ْ
ـور ًا َو َّ
ـك َيــا َأمـ َ
ـن يــا َأبــا ُمَمـ ٍ
ِِ
ـى َف َقـ َ ِ
ـد ا ْت َب ْع ـ ُه َفا ْن ُظـ ْـر
َر ْ َ
ـر ا ُمل ْؤمنـ َ َ َ
ح ـ ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ـ ُه ُثـ َّ
َّ
ـال َأمـ ُ
ـم َقــا َم َف َمـ َ ٰ
ِ
ـع ِر ْج َلـ ُه َخ ِ
ـي َ Qف َقـ َ
َأ ْيـ َن َي ْق ِصــدُ َف َخـ َـر َج ْ
ـال َمــا ك َ
ارجـ ًا
َان إِ َّل َأ ْن َو َضـ َ
الَ َسـ ُن ْبـ ُن َعـ ٍّ
ِم ـ َن ا َملسـ ِ
ـت إِ َ ٰل َأ ِمـ ِ
ـذ ِم ـ ْن َأ ْر ِ
ـت َأ ْي ـ َن َأ َخـ َ
ـن Q
ض اهللِ َف َر َج ْعـ ُ
ـج ِد َفـ َـا َد َر ْيـ ُ
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
ْ
ِ
ـال يــا َأبــا ُمَمـ ٍ
ـم َقـ َ
ـال
ـد َأ َت ْع ِر ُفـ ُه ُق ْلـ ُ
ـر ا ُمل ْؤ ِمنِـ َ
َف َأ ْع َل ْم ُتـ ُه َف َقـ َ َ َ
ـن َأ ْع َلـ ُ
َّ
ـت اهللُ َو َر ُســو ُل ُه َو َأمـ ُ
هــو ْ ِ
ـر .)36(Q
ُ َ
الَـ ُ
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والروايــة صحيحــة الســند ،فمــن ضمــن عــدة الــكايف عــن أمحــد بــن حممــد بــن

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

خالــد الربقــي ،عــي بــن إبراهيــم الثقــة اجلليــل صاحــب تفســر القمــي ،وأمحــد بــن
حممــد الربقــي ثقــة بــا شــك وإن ُأشــكل عليــه أنــه يكثــر مــن النقــل عــن الضعفــاء

لكــن ذلــك ال خيــدش وثاقتــه ،وأ ّمــا داوود بــن القاســم اجلعفــري ،فهــو داوود بــن
القاســم بــن إســحاق بــن عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب ،وكان ثقــة جليــل القــدر

عظيــم املنزلــة عنــد األئمــة  Kشــهد أبــا جعفــر وأبــا احلســن وأبــا حممــد .K

فســندها قصــر ،والطبقــات الثــاث فيهــا اتّســموا بجاللــة القــدر فضــ ً
ا عــن

الوثاقــة.

ـى عــن حممــد بــن احلســن الصفــار عــن
وقــال الكلينــي :حدثنــي حممــد بــن حييـ ٰ

أمحــد بــن أيب عبــد اهلل عــن أيب هاشــم مثلــه ،وهــذا يعنــي أن هنــاك طريقـ ًا تامـ ًا آخــر
ـى الــذي يــروي عنــه الكلينــي هــو العطــار
للربقــي يف عــرض العــدة ،فمحمــد بــن حييـ ٰ
وهــو ثقــة ،والصفــار أيضـ ًا ثقــة جليــل .وأمحــد بــن أيب عبــد اهلل هــو الربقــي.

ـى :فقلــت
ولكــن يف ذيــل هــذا النقــل الثــاين زيــادة وهــي :قــال حممــد بــن حييـ ٰ

ملحمــد بــن احلســن :يــا أبــا جعفــر وددت ّ
أن هــذا اخلــر جــاء مــن غــر جهــة أمحــد

بــن أيب عبــد اهلل ،قــال :فقــال :لقــد حدثنــي قبــل احلــرة بعــر ســنني.

ـى صــدق احلديــث ألنــه خــر صدّ قــه الواقــع بعــد
ويف ذلــك شــهادة أخـ ٰ
ـرى عـ ٰ

مــدة ،إذ ولــد للحســن  Qوغــاب كــا جــاء يف اخلــر.
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ـد اهللِ َعـن َعبـ ِ
ومنهــا :مــا رواه الكلينــي عــن ُمَمــدُ بـن َييــى و ُمَمــدُ بـن َعبـ ِ
ـد اهللِ
ْ ْ
َّ ْ ُ ْ َ ٰ َ َّ ْ ُ ْ
حـ ٍ
ـف و َعـ ِـي بـن ُمَمـ ٍ
ٍ
ـن َج ْع َفـ ٍ
ـح ْبـ ِ
ـن ْبـ ِ
ال َسـ ِ
ـر َعـ ِ
ْبـ ِ
ـد َعـ ْن َصالِـ ِ
ـاد َعـ ْن
ـن َأ ِب َ َّ
ـن َظ ِريـ َ
ُّ ْ ُ َّ
ـن ْ َ
ـر َعـن َأ ِب َعبـ ِ
ِ
ِ
ِ
َب ْكـ ِ
ـن ْبـ ِ
حـ ِ
ـر ْبـ ِ
ـد اهللِ َ Qقـ َ
ـن َصالِـ ٍ
ـال
الر ْ َ
ْ
ـن َســالٍ َعـ ْن َأ ِب َبصـ ٍ ْ
ـح َعـ ْن َع ْبــد َّ
ـك حاج ـ ًة َفم َتــى َ ِ
ـن َعبـ ِ
ـد اهللِ ْالَن َْصـ ِ
لابِـ ِ
َقـ َ
ـف َع َل ْيـ َ
ـك َأ ْن
يـ ُّ
ـار ِّي إِ َّن ِل إِ َل ْيـ َ َ َ
ـر ْبـ ِ ْ
َ ٰ
ـال َأ ِب ِ َ
ـا بِـ ِ
ـال َلـه جابِــر َأي ْالَو َقـ ِ
ـه ِف َب ْعـ ِ
ـات َأ ْح َب ْب َتـ ُه َف َخـ َ
ـو بِـ َ
ـض
ـك َف َأ ْسـ َـأ َل َك َعن َْهــا َف َقـ َ ُ َ ٌ َّ ْ
َأ ْخ ُلـ َ
ـذي ر َأي َتـه ِف يـ ِ
ـن ال َّلــو ِح ا َّلـ ِ
ـر ِن َعـ ِ
ْالَ َّيــا ِم َف َقـ َ
ـد ُأ ِّمــي َفاطِ َمـ َة ݝ
َ ْ ُ َ
ْ
ـال َلـ ُه َيــا َجابِـ ُـر َأ ْخـ ِ ْ

ِ
َخـ ِ
است ُْشـ ِ
ـو َأ ْف َضـ ُـل َمـ ِ
ـاز َن َو ْح ِيــي َو َأك َْر ْم ُتـ ُه بِ َّ
ـهدَ
ـها َد ِة َو َخت َْمـ ُ
السـ َعا َدة َف ُهـ َ
الشـ َ
ـن ْ
ـت َلـ ُه بِ َّ
الشـ ِ
ـت ك َِلمتِــي التَّامـ َة معـه وحجتِــي ا ْلبالِ َغـ َة ِعنْــدَ ه بِ ِع ْتتِـ ِ
ـه
َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ
ـع ُّ َ
َو َأ ْر َفـ ُ
ُ َ
ـهدَ اء َد َر َجـ ًة َج َع ْلـ ُ َ َ
ِ
ِ
اقــب َأو ُلــم َعـ ِـي سـيدُ ا ْلعابِ ِديـن و َزيـن َأولِي ِائــي ا َمل ِ
ـن َوا ْبنُـ ُه ِشـ ْب ُه َجــدِّ ِه
اضـ َ
ُأثيـ ُ
ـب َو ُأ َع ُ َّ ُ ْ ٌّ َ ِّ َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ
اقــر ِع ْل ِمــي وا َملعـ ِ
ِ
ِ
ـون ِف َج ْع َفـ ٍ
ـد ُن ِلك َْمتِــي َس ـ َي ْه ِل ُك ا ُمل ْرتَا ُبـ َ
ـر الـ َّـرا ُّد
َ ْ
ا َْل ْح ُمــود ُم َ َّمــدٌ ا ْل َب ُ
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ـك بِـ ِ
ِ
ِ
ـوب َف َقـ َ
ـه ُأ ِّمــي َأ َّن ـ ُه ِف َذلِـ َ
ب ْتـ َ
ـال
ـو ِح َم ْك ُتـ ٌ
ـك ال َّلـ ْ
بِنْــت َر ُســول اهللِ ݕ َو َمــا َأ ْخ َ َ
ِ
ـى ُأمـ َ ِ
ـاة رسـ ِ
ـول اهللِ َ Nف َهنَّ ْيت َُهــا
ـهدُ بِــاللَِّ َأ ِّن َد َخ ْلـ ُ
َجابِـ ٌـر َأ ْشـ َ
ـك َفاط َمـ َة ݝ ِف َح َيـ َ ُ
ـت َعـ َ ٰ ِّ
بِـ ِ ِ
ـت فِيـ ِ
ال َسـ ْ ِ
ـن َو َر َأ ْيـ ُ ِ
ـه
ـت َأ َّنـ ُه ِمـ ْن ُز ُمـ ُّـر ٍد َو َر َأ ْيـ ُ
ـر َظنَنْـ ُ
ـو َل َدة ْ ُ
ـت ف َيدَ ْ َيــا َل ْوحـ ًا َأ ْخـ َ َ
ِكتَابـ ًا َأبيـ َ ِ
ـت رسـ ِ
ـم ِ
ـو ِن َّ
ـول اهللِ َ Nمــا
س َف ُق ْلـ ُ
ـض شـ ْب َه َلـ ْ
َْ
الشـ ْ
ـت َلَــا بِـ َـأ ِب َو ُأ ِّمــي َيــا بِنْـ َ َ ُ
ِ ِ
ِِ
ـت َهـ َ
َهـ َ
ـم َب ْعـ ِـي
ـو ُح َف َقا َلـ ْ
ـذا َلـ ْ
ـذا ال َّلـ ْ
اسـ ُ
ـم َأ ِب َو ْ
اسـ ُ
ـو ٌح َأ ْهــدَ ا ُه اهللُ إِ َ ٰل َر ُســوله  Nفيــه ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـك َقـ َ
ـر ِن بِ َذلِـ َ
ـال َجابِـ ٌـر
اسـ ُ
ـي َو ْ
ـم ا ْبنَـ َّ
اسـ ُ
َو ْ
ـم ْالَ ْوص َيــاء مـ ْن ُو ْلــدي َو َأ ْع َطانيــه َأ ِب ل ُي َبـ ِّ َ
ـه ُأمـ َ ِ
ِ ِ
ـخ ُت ُه َف َقـ َ
اس َتن َْسـ ْ
ـال َلـ ُه َأ ِب َف َهـ ْـل َلـ َ
ـك َيــا َجابِـ ُـر َأ ْن
ـك َفاط َمـ ُة ݝ َف َق َر ْأ ُتـ ُه َو ْ
َف َأ ْع َطتْنيـ ُّ
ـز ِل َجابِـ ٍ
ـى َم َع ـ ُه َأ ِب إِ َ ٰل َمنْـ ِ
ـي َقـ َ
ـر َف َأ ْخـ َـر َج َص ِحي َف ـ ًة ِم ـ ْن َر ٍّق
ـم َف َم َشـ ٰ
ـال َن َعـ ْ
َت ْع ِر َض ـ ُه َعـ َ َّ
َف َقـ َ
ـك َفنَ َظـ َـر َجابِـ ٌـر ِف ن ُْسـ َ
ـال َيــا َجابِـ ُـر ا ْن ُظـ ْـر ِف ِكتَابِـ َ
ـك ِلَ ْقـ َـر َأ َأ َنــا َع َل ْيـ َ
ـخ ٍة َف َقـ َـر َأ ُه َأ ِب َفـ َـا
ف َح ْرفـ ًا َف َقـ َ
ـهدُ بِــاهللِ َأ ِّن َه َكـ َ
ـو ِح َم ْكتُوبـ ًا:
ـف َحـ ْـر ٌ
َخا َلـ َ
ـذا َر َأ ْي ُتـ ُه ِف ال َّلـ ْ
ـال َجابِـ ٌـر َف َأ ْشـ َ
الر ِحي ِم
الر ْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اللَِّ َّ
ـز ْ ِ ِ
ـذا ِك َتـ ِ
ـه ودلِ ِيلـ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـه و ُنـ ِ ِ
ٍ ِ
َهـ َ
ـه
ٌ
ـوره َو َســف ِريه َوح َجابِـ َ َ
الكيـ ِم ُل َح َّمــد نَبِ ِّيـ َ
ـاب مـ َن اهللِ ا ْل َع ِزيـ ِ َ
ــن ِمــن ِعن ِ
ِ
ــا ِئي َو ْاشــك ُْر
ْــد َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
وح ْالَ ِم ُ
ن َ
ْ
الــر ُ
ــم َيــا ُم َ َّمــدُ َأ ْس َ
ــن َع ِّظ ْ
َــز َل بِــه ُّ
اريـن وم ِديـ ُـل ا َمل ْظ ُل ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
ومـ َ
ال َّب ِ َ َ ُ
ـم ْ َ
َن ْع َمئــي َو َل َ ْت َحــدْ َآلئــي إِ ِّن َأ َنــا اهللُ َل إِ َلـ َه إِ َّل َأ َنــا َقاصـ ُ
ِ ِ
ـان الدِّ يـ ِ ِ
َو َد َّيـ ُ
ـر َعــدْ ِل
ـر َف ْضـ ِـي َأ ْو َخـ َ
ـاف َغـ ْ َ
ـن إ ِّن َأ َنــا اهللُ َل إ َل ـ َه إ َّل َأ َنــا َف َم ـ ْن َر َجــا َغـ ْ َ
ـوك َّْل إِ ِّن َل ْ َأ ْب َعـ ْ
ـث
َع َّذ ْب ُتـ ُه َع َذابـ ًا َل ُأ َع ِّذ ُبـ ُه َأ َحــد ًا ِمـ َن ا ْل َعا َلِـ َ
ـي َف َتـ َ
ـن َفإِ َّيـ َ
ـاي َفا ْع ُبــدْ َو َعـ َ َّ
ــت َلــ ُه َو ِص ّيــ ًا َوإِ ِّن َف َّض ْلت َ
ــى
ــت ُمدَّ تُــ ُه إِ َّل َج َع ْل ُ
ــت َأ َّيا ُمــ ُه َوا ْن َق َض ْ
نَبِ ّيــ ًا َف ُأك ِْم َل ْ
ُــك َع َ ٰ
ــى ْالَو ِصي ِ
ِ
ُــك بِ ِشــ ْب َل ْي َك َو ِســ ْب َط ْي َك َح َس ٍ
ــاء َو َأك َْر ْمت َ
ــت َو ِص َّي َ
ــن
ْالَنْبِ َيــاء َو َف َّض ْل ُ
ــك َع َ ٰ ْ َ
ِ
ـاء مــدَّ ِة َأبِيـ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َو ُح َسـ ْ ٍ
ـت ُح َس ـ ْين ًا
ـه َو َج َع ْلـ ُ
ـن َف َج َع ْلـ ُ
ـت َح َســن ًا َم ْعــد َن ع ْلمــي َب ْعــدَ انْق َضـ ُ
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ــر و َلَسنَّــه ِف َأ ْشــي ِ
ِ
ِ
اع ِه
ــي َح َّ
َ
ــو ٰى َج ْع َف ٍ َ ُ َّ ُ
ــو ُل منِّــي َلُك ِْر َمــ َّن َم ْث َ
ــق ا ْل َق ْ
َع َل ْيــه ك َّ
َالــرا ِّد َع َ َّ
ــت بعــدَ ه موســى فِ ْتنَــ ٌة َعميــاء ِحن ِ
ِ ِ ِ ِ
و َأنْص ِ ِ
ْــد ٌس ِلَ َّن َخ ْي َ
ــر ِض
ــاره َو َأ ْول َيائــه ُأت َ
َ َ
َْ ُ
يح ْ َ ْ ُ ُ َ ٰ
ــط َف ْ
ِ
ــى َو َأ َّن َأ ْولِ َي ِائــي ُي ْســ َق ْو َن بِا ْلــك َْأ ِ
ــع َو ُح َّجتِــي َل َ ْ
س ْالَ ْو َ ٰف َمــ ْن َج َحــدَ
َل َينْ َقط ُ
ت َف ٰ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـر آ َيـ ًة ِمـ ْن ِك َتـ ِ
ـي َو ْيـ ٌـل
ـاب َف َقــد ا ْفـ َ َ
َواحــد ًا من ُْهـ ْ
ـر ٰى َعـ َ َّ
ـم َف َقــدْ َج َحــدَ ن ْع َمتــي َو َمـ ْن َغـ َّ َ
ِ
ـدي وحبِيبِــي و ِخـ ِ ِ ِ
ـاء مــدَّ ِة موســى َعبـ ِ
ِ
ِ
لِ ْلم ْف َ ِتي ـن ْ ِ ِ
ـي
َ َ
ُ َ ٰ ْ
الاحدي ـ َن عنْــدَ انْق َضـ ُ
َ َ
ُ
ـرت ف َعـ ٍّ
َ ََ
َحنُ ـه بِ ِ
ِ
ـه َأ ْعبــاء النُّبـ ِ
ِ
َولِ ِّيــي َو َنـ ِ ِ
ال ْضطِـ َ
ـا ِع ِ َبــا َي ْق ُت ُل ـ ُه
ـوة َو َأ ْمت ُ
ـع َع َل ْيـ َ َ ُ َّ
ـاصي َو َم ـ ْن َأ َضـ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ـح إِ َ ٰل َجنْـ ِ
ش َخ ْل ِقــي
ِع ْف ِريـ ٌ
ْب ُيدْ َف ـ ُن ِف ا َملدينَــة ا َّلتــي َبن َ
الصالـ ُ
َاهــا ا ْل َع ْبــدُ َّ
ـت ُم ْس ـ َتك ِ ٌ
ـب َ ِّ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ــو
َح َّ
سنَّــ ُه بِ ُم َح َّمــد ا ْبنــه َو َخلي َفتــه مــ ْن َب ْعــده َو َو ِارث ع ْلمــه َف ُه َ
ــق ا ْل َق ْ
ــو ُل منِّــي َلَ ُ َّ
ـد ُن ِع ْل ِمــي ومو ِضـ ِ
معـ ِ
ـى َخ ْل ِقــي َل ي ْؤ ِم ـن َعبــدٌ بِـ ِ
ِ
ـت
ـه إِ َّل َج َع ْلـ ُ
ُ ْ
ُ
ُ
َ َْ
َْ
سي َو ُح َّجتــي َعـ َ ٰ
ـع ِّ
ِ
ِ
ني ِم ـن َأهـ ِ ِ ِ
ِ
ـم
ـوا ُه َو َش ـ َّف ْع ُت ُه ِف َس ـ ْبع َ ْ ْ
النَّ ـ َة َم ْثـ َ
ـار َو َأ ْختـ ُ
اس ـت َْو َج ُبوا النَّـ َ
ـم َقــد ْ
ـل َب ْيتــه ُك ُّل ُهـ ْ
َْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َــاصي َو َّ ِ ِ ِ
ــي َولِ ِّيــي َون ِ ِ
ــى َو ْح ِيــي
بِ َّ
الســ َعا َدة ل ْبنــه َع ٍّ
الشــاهد ف َخ ْلقــي َو َأمينــي َع َ ٰ
ـك بِابنِـ ِ
ِ
ِ
الـ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُأ ْخـ ِ ِ
ـي ْ
ـه م ح م
الَ َس ـ َن َو ُأكْمـ ُـل َذلـ َ ْ
ـي إِ َ ٰل َســبِيل َو ْ َ
ـاز َن لع ْلمـ َ
ـر ُج منْ ـ ُه الدَّ اعـ َ
ِ
ِ
ـوب َف ُيـ َ
ـذ ُّل َأ ْولِ َي ِائــي ِف
ح ـ ًة لِ ْل َعا َلِـ َ
د َر ْ َ
ـر َأ ُّيـ َ
ـى َو َصـ ْ ُ
يسـ ٰ
ـى َو َ َبــا ُء ع َ
وسـ ٰ
ـن َع َل ْيــه َكـ َـا ُل ُم َ
ِ ِ
ي َر ُقـ َ
ـر ِك َوالدَّ ْي َل ـ ِم َف ُي ْق َت ُلـ َ
ـون
ـه ْم َكـ َـا ُتت ََهــا َد ٰى ُر ُء ُ
وسـ ُ
ـون َو ُ ْ
وس الـ ُّ ْ
َز َمانــه َو ُتت ََهــا َد ٰى ُر ُء ُ
ِ ِ
َو َيكُو ُنـ َ
ـن ت ُْص َبـ ُ
الر َّنـ ُة
ـن َو ِج ِلـ َ
ـن َم ْر ُعوبِـ َ
ـون َخ ِائ ِفـ َ
ـم َو َي ْف ُشــو ا ْل َو ْيـ ُـل َو َّ
ـغ ْالَ ْر ُض بِد َمائ ِهـ ْ
ـة َعميــاء ِحنْـ ِ
ِ ٍ
ـائ ِهم ُأو َل ِئـ َ ِ ِ
ِ ِ
ـد ٍ
ـف
ـم َأك ِْشـ ُ
ـم َأ ْد َفـ ُ
س َو ِبِـ ْ
ـع ك َُّل ف ْتنَـ ْ َ َ
ـك َأ ْول َيائــي َح ّقـ ًا ِبِـ ْ
ِف ن َسـ ْ
ــك َع َلي ِهــم ص َلــو ٌ ِ
ِ
ــار َو ْالَ ْغ َ
حــ ٌة
ــم َو َر ْ َ
َّ
ــا َل ُأو َلئ َ ْ ْ َ َ
الــز َل ِز َل َو َأ ْد َف ُ
ات مــ ْن َر ِّ ِب ْ
ــع ْال َص َ
ـن بـن سـ ِ
ـال َأ ُبــو َب ِصـ ٍ
ـالٍ َقـ َ
ون َقـ َ
ـم ا ُمل ْه َتــدُ َ
َو ُأو َل ِئـ َ
ـم ْع ِف
الر ْ َ
ـر َلـ ْ
ـو َل ْ ت َْسـ َ
حـ ِ ْ ُ َ
ـال َع ْبــدُ َّ
ـك ُهـ ُ
ـاك َفصنْ ـه إِ َّل َع ـن َأه ِلـ ِ
َد ْهـ ِ
ال ِديـ َ
ـر َك إِ َّل َهـ َ
ـه(.)37
ْ ْ
ـث َل َك َفـ َ ُ ُ
ـذا ْ َ
والروايــة ال مشــكلة يف ســندها ّإل مــا يف بكــر بــن صالــح ،لكــن ضعفــه ال
روى عنــه ،وأ ّمــا بالنســبة
يمنــع مــن االســتدالل بالروايــة فإهنــا تامــة الســند فيمــن ٰ
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ـى القائــل بتوثيــق كل مــا ورد
ـى املبنـ ٰ
لبكــر فقــد ورد يف أســانيد كامــل الزيــارة ،فعـ ٰ
ـى غــر
يف أســانيده يمكــن االلتــزام بوثاقتــه ،لكــن ذلــك غــر تــام ،ألن نفــس املبنـ ٰ

ـى تضعيفــه حيــث إنــه ليــس ببعيــد أن يــراد منــه بكــر
تــام أوالً ،وألنــه قــد نـ ّ
ـص عـ ٰ
بــن صالــح الــرازي كــا ذكــر الســيد اخلوئــي يف معجــم رجالــه( .)38وقــد ض ّعفــه
وأ ّمــا كيفيــة دفــع منافــاة ضعــف الــراوي مــع االســتدالل بالروايــة ،فــإن الروايــة

قــد نقلهــا بكــر يف زمــان الرضــا  Qأو يف زمــان أبيــه  Qإذ عــدّ ه الشــيخ الطــويس
ـى .Q
مــن أصحــاب الرضــا  Qوعــدّ ه النجــايش مــن أصحــاب أيب احلســن موسـ ٰ
ـى أســاء األئمــة ممــن مل يولــدوا بعــد ،فــإذا مل يكــن الرجــل
وهــذا يعنــي أنــه نـ ّ
ـص عـ ٰ
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النجــايش(.)39

صحتــه حيــث
موضــع اعتــاد يف بقيــة اخباراتــه ،فهــذا اخلــر كان الواقــع قــد أثبــت ّ
ولــد اجلــواد واهلــادي والعســكري  Kبعــد هــذا اإلخبــار وطبقـ ًا ملــا أخــر .ممــا يعني

ـى اهلل كذبـ ًا يف ذلــك.
أن اخلــر مل يكــن مــن عنــده جزمـ ًا وال مــن جهــة قــد افــرت عـ ٰ
عىل ّ
أن اإلمام حممد ¨ ابن لإلمام احلسن العسكري .Q
وداللة اخلرب تا ّمة ٰ

ـص
وقــد روي هــذا املضمــون مــن قصــة جابــر وحديــث الصحيفــة التــي فيهــا نـ ٌّ

أخــرى وببعــض التفاصيــل املختلفــة بروايــة أيب
عــى أســاء األئمــة  Kبألفــاظ
ٰ
ٰ
نــرة يف كــال الديــن وعيــون أخبــار الرضــا .)40(Q

ورواها جابر بن يزيد اجلعفي لكنها خمترصة جد ًا إذ فيها:

ـى
ـى فاطمــة بنــت رســول اهلل  Nوقدّ امهــا لــوح يــكاد ضــوؤه يغشـ ٰ
دخلــت عـ ٰ
األبصــار فيــه اثنــا عــر اسـ ًا ...قــال جابــر :فرأيــت فيهــا حممــد ًا حممــد ًا حممــد ًا -يف

ثالثــة مواضــع -وعلي ـ ًا علي ـ ًا علي ـ ًا علي ـ ًا -يف أربعــة مواضــع.-
أخرى تركناها لالختصار.
وهناك روايات
ٰ

عىل أنه ¨ ابن اإلمام احلسن العسكري Q
الطائفة اخلامسةُّ :
نص آبائه ٰ K

وممّــا يمكــن أن يسـ ّ
ـى أنــه ¨ قــد ولــد ،مجل ـ ٌة مــن الروايــات التــي
ـتدل بــه عـ ٰ

ـى أنــه ابــن اإلمــام احلســن العســكري ¨ .حيــث إ ّنــه ملــا تــويف فالبــد أن
َّ
نصــت عـ ٰ
يكــون قــد ولــد ¨ يف حياتــه أو بعدهــا بقليــلّ ،
وإل كيــف يقــال بنســبته إ ٰىل أبيــه
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ويرحــل والــده عــن الدنيــا ومتــر ســنني قبــل أن يولــد؟ ومــن هــذه الروايــات:
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

مــا روي عــن الد ّقــاق عــن األســدي عــن النخعــي عــن النوفــي عــن املفضــل

ـى ســيدي جعفــر بــن حممــد  Qفقلــت :يــا ســيدي ،لــو
بــن عمــر قــال :دخلــت عـ ٰ

عهــدت إلينــا يف اخللــف مــن بعــدك ،فقــال يل« :يــا مفضــل اإلمــام مــن بعــدي ابنــي
ـى واخللــف املأمــول املنتظــر حممــد بــن احلســن بــن عــي بــن حممــد بــن عــي بــن
موسـ ٰ

ـى»(.)41
موسـ ٰ

وعن الصادق « :Qاخلامس من ولد السابع» وهي رواية ابن أيب يعفور(.)42

وعــن الصــادق « :Qالســادس مــن ولــدي والثــاين عــر مــن األئمــة اهلــداة»

وهــي روايــة احلمــري(.)43

موسى ذلك ابن سيدة اإلماء»(.)44
وعنه « :Qاخلامس من ولد ابني
ٰ
وعــن الكاظــم « :Qإذا ُف ِقــد اخلامــس مــن ولــد الســابع» وهــي روايــة عــي بــن

جعفــر(.)45

وعــن حممــد بــن عــي عــن ابــن عبــدوس عــن ابــن قتيبــة عــن محــدان بــن ســليامن

عــن الصقــر بــن أيب دلــف قــال :ســمعت أبــا جعفــر حممــد بــن عــي الرضــا Q
يقــول :اإلمــام مــن بعــدي ابنــي عــي أمــره أمــري وقولــه قــويل وطاعتــه طاعتــي.
واإلمــام بعــده ابنــه احلســن أمــره أمــر أبيــه وقولــه قــول أبيــه وطاعتــه طاعــة أبيــه.

ثــم ســكت فقلــت لــه :يــا بــن رســول اهلل فمــن اإلمــام مــن بعــد احلســن؟ فبكـ ٰـى Q

بــكا ًء شــديد ًا ثــم قــال :إن مــن بعــد احلســن ابنــه القائــم باحلــق املنتظــر ...اخلــر(.)46
ويف كــال الديــن ،أيب وابــن الوليــد عــن ســعد عــن حممــد بــن أمحــد العلــوي

عــن أيب هاشــم اجلعفــري قــال ســمعت أبــا احلســن صاحــب العســكر  Qيقــول:
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اخللــف مــن بعــدي ابنــي احلســن فكيــف لكــم باخللــف مــن بعــد اخللــف؟ فقلــت:
ِ
ول َ جعلنــي اهلل فــداك؟ فقــال :ألنكــم ال تــرون شــخصه وال حيـ ّـل لكــم ذكــره باســمه.
قلــت :فكيــف نذكــره؟ قــال :قولــوا :احلجــة مــن آل حممــد .)47(N

كــال الديــن ،حممــد بــن عــي بــن بشــار عــن املظفــر بــن أمحــد عــن األســدي

عــن الربمكــي عــن احلســن بــن حممــد عــن حممــد بــن صالــح البــزاز قــال :ســمعت
ـى تقســو قلــوب لطــول األمــد،
جيــري فيــه ســنن األنبيــاء  Kبالتعمــر والغيبــة حتـ ٰ

ـى القــول بــه ّإل مــن كتــب اهلل  يف قلبــه اإليــان وأيــده بــروح منــه(.)48
وال يثبــت عـ ٰ
حجة
الطائفة السادسة :إن األرض ال ختلو من ّ

عــى أن األرض ال ختلــو مــن حجــة هلل تعــا ٰىل.
تعــدّ دت الروايــات التــي ّ
نصــت ٰ

الشيخ كاظم القره غولي

احلســن بــن عــي العســكري  Qيقــولّ :
إن ابنــي هــو القائــم مــن بعــدي وهــو الــذي

وبــا أنــه بعــد رحيــل اإلمــام احلســن العســكري  Qال نعــرف حجــة غــر اإلمــام

ـى أنــه كان موجــود ًا بعــد رحيــل والــده  .Qومــن
الثــاين عــر ¨ ،فهــي دالــة عـ ٰ

هــذه الروايــات:

ـى عــن
مــا رواه الكلينــي عــن عــدة مــن أصحابنــا عــن أمحــد بــن حممــد بــن عيسـ ٰ

حممــد بــن أيب عمــر عــن احلســن بــن أيب العــاء قــال :قلــت أليب عبــد اهلل  :Qتكون
األرض ليــس فيهــا إمــام؟ قــال :ال .قلــت :يكــون إمامــان؟ قــال :الّ ،إل وأحدمهــا

صامــت(.)49

والرواية صحيحة السند ،وقال املجليس يف مرآة العقول إهنا حسنة.

ومــا رواه عــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن حممــد بــن أيب عمــر عــن منصــور

بــن يونــس وســعدان بــن مســلم عــن إســحاق بــن عــار عــن أيب عبــد اهلل  Qقــال
ســمعته يقــول« :إن األرض ال ختلــو ّإل وفيهــا إمــام كيــا إن زاد املؤمنــون شــيئ ًا ر ّدهــم
وإن نقصــوا شــيئ ًا رده هلــم»(.)50

والروايــة معتــرة ،وإبراهيــم بــن هاشــم يوجــب وصفهــا باحلســن ،وإســحاق بــن

عــار جيعلهــا موثقــة.

وقــد مجــع الكلينــي يف الــكايف يف هــذا البــاب ( )13روايــة ،والروايــة اخلامســة

منهــا وإن كانــت صحيحــة الســند لكــن داللتهــا غــر واضحــة ،لكــن األمــر إذا كان

مرتبط ـ ًا بحســاب االحتــال فهــي نافعــة يف حمــل كالمنــا.
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وإنــا قلنــا إهنــا غــر واضحــة الداللــة ألن متنهــا هــو( :إن اهلل مل يــدع األرض بغــر

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

عــامل ولــوال ذلــك مل يعــرف احلــق مــن الباطــل).

فلفــظ (عــامل) أعــم مــن اإلمــام  ،Qلكــن يمكــن جتــاوز هــذا اإلشــكال الــداليل

مــن خــال قرينتــن :األو ٰىل :إن العــامل يســتعمل كثــر ًا يف اإلمــام ،والثانيــة :التعليــل

بأنــه (لــوال ذلــك مل يعــرف احلــق مــن الباطــل) الــذي يعنــي أن العــامل املذكــور يعــرف
ـى اإلطــاق ال يتحقــق ّإل باإلمــام املعصــوم .Q
احلــق مــن الباطــل ،وهــو عـ ٰ

ـى ال تســتوجب
والقرينــة األو ٰىل قابلــة للمناقشــة ألن كثــرة اســتعامل اللفــظ يف معنـ ٰ

ظهــوره فيــه إذا ورد بغــر قرينــةّ ،إل إذا اســتوجب ذلــك الوضــع التع ّينــي ،أي ْ
أن
ـى حقيقيـ ًا لــه ،هــذا أوالً ،وثانيـ ًا :إذا هجــر
ـى املســتعمل فيــه اللفــظ معنـ ٰ
يصبــح املعنـ ٰ

ملعنــى
املعنــى األول فيصبــح كاملنقــول ،أو مــن املنقــول الــذي وضــع
اســتعامله يف
ٰ
ٰ
جديــد وتــرك االســتعامل فيــا وضــع لــه أوالً.
نعــم هــذه القرينــة تنفــع يف نفــي البعــد عــن إرادة اإلمــام املعصــوم مــن لفــظ العــامل

ـى أن املــراد هــو اإلمــام .Q
فيــا إذا توفــرت قرينــة وداللــة عـ ٰ

وقــد ورد يف بعضهــا أهنــا ال ختلــو مــن إمــام .وهــي يف املجمــوع تامــة الداللــة.

نعــم بعضهــا ضعيــف الســند .لكــن الــذي يبحــث عــن التواتــر ال يمنعــه ضعــف

الســند .نعــم ضعــف الســند جيعــل عــدد الروايــات التــي البــد مــن توفرهــا أكــر.
ـى أنــه لــو مل يبــق يف األرض ّإل رجــان لــكان
ومــن تلــك الروايــات مــا دل عـ ٰ

أحدمهــا احلجــة.

وقــد ذكــر الكلينــي مخــس روايــات حتــت هــذا العنــوان ،وهــي وإن كانــت غــر

ناهضــة لضعفهــا الســندي ّإل أهنــا نافعــة يف جتميــع القرائــن االحتامليــة .والروايــة

األو ٰىل والثانيــة والرابعــة ضعيفــة الســند والثالثــة مرســلة واخلامســة جمهولــة.
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وكان متن األو ٰىل« :لو مل يبق يف األرض ّإل اثنان لكان أحدمها احلجة».

عىل صاحبه».
والثانية« :لو بقي اثنان لكان أحدمها احلجة ٰ

ويف الثالثــة« :لــو كان النــاس رجلــن لــكان أحدمهــا اإلمــام» وقــال« :إن آخــر مــن

ـى اهلل  أنــه تركــه بغــر حجــة هلل عليه».
يمــوت اإلمــام لئــا حيتــج أحــد عـ ٰ

عىل رضورة معرفة إمام الزمان ¨
الطائفة السابعة :ما دل ٰ

ـى رضورة معرفــة إمــام الزمــان ،وهــذا
هنــاك العديــد مــن الروايــات التــي دلــت عـ ٰ

يســتدعي وجــوده .ونحــن ال نعــرف أحــد ًا ســواه منــذ رحيــل احلســن العســكري .Q

ـى
ومــن هــذه الروايــات :صحيحــة زرارة ،فقــد ٰ
روى الكلينــي عــن حممــد بــن حييـ ٰ
عــن أمحــد بــن حممــد عــن احلســن بــن حمبــوب عــن هشــام بــن ســامل عــن زرارة قــال:

الشيخ كاظم القره غولي

وقريب من األو ٰىل والثانية متن الرابعة واخلامسة.

ـى مجيــع اخللــق؟
قلــت أليب جعفــر  :Qأخــرين عــن معرفــة اإلمــام منكــم واجبــة عـ ٰ
ـى
فقــال « :Qإن اهلل  بعــث حممــد ًا ݕ إ ٰىل النــاس أمجعــن رســوالً وحجــة هلل عـ ٰ
مجيــع خلقــه يف أرضــه ،فمــن آمــن بــاهلل وبمحمــد رســول اهلل واتّبعــه وصدّ قــه فــإن

معرفــة اإلمــام منــا واجبــة عليــه ،ومــن مل يؤمــن بــاهلل وبرســوله ومل يتّبعــه ومل يصدّ قــه
ويعــرف حقهــا فكيــف جيــب عليــه معرفــة اإلمــام وهــو ال يؤمــن بــاهلل ورســوله
ويعــرف حقهــا؟» قــال :قلــت :فــا تقــول فيمــن يؤمــن بــاهلل ورســوله ويصــدّ ق

ـى أولئــك حــق معرفتكــم؟ قــال « :Qنعــم
رســوله يف مجيــع مــا أنــزل اهلل جيــب عـ ٰ
أتــرى أن اهلل هــو الــذي
بــى ،قــال:
ٰ
أليــس هــؤالء يعرفــون فالنــ ًا وفالنــ ًا؟ قلــتٰ :
أوقــع يف قلوهبــم معرفــة هــؤالء؟ واهلل مــا أوقــع ذلــك يف قلوهبــم ّإل الشــيطان ،ال
واهلل مــا أهلــم املؤمنــن حقنــا ّإل اهلل .)51(»
ومنها صحيحة حممد بن مسلم:

ـى
ـى عــن حممــد بــن احلســن عــن صفــوان بــن حييـ ٰ
الكلينــي عــن حممــد بــن حييـ ٰ
عــن العــاء بــن رزيــن عــن حممــد بــن مســلم قــال :ســمعت أبــا جعفــر  Qيقــول:

«كل مــن دان اهلل  بعبــادة جيهــد فيهــا نفســه وال إمــام لــه مــن اهلل فســعيه غــر
كم َثــل شــاة ض ّلــت عــن
مقبــول ،وهــو ضــال متحــر ،واهلل شــانئ ألعاملــه ،ومثلــه َ
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راعيهــا وقطيعهــا ،فهجمــت ذاهبــة وجائيــة يومهــا ،فلــا جنّهــا الليــل بــرت بقطيــع

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

غنــم مــع راعيهــا ،فحنّــت إليهــا واغــرت هبــا ،فباتــت معهــا يف مربضهــا ،فلــا أن

ســاق الراعــي قطيعــه أنكــرت راعيهــا وقطيعهــا ،فهجمــت متحــرة تطلــب راعيهــا

وقطيعهــا ،فبــرت بغنــم مــع راعيهــا ،فحنّــت إليهــا واغــرت هبــا ،فصــاح هبــا
الراعــي ،احلقــي براعيــك وقطيعــك فأنــت تائهــة متحــرة عــن راعيــك وقطيعــك،

فهجمــت ذعــرة متحــرة تائهــة ،ال راعــي هلــا يرشــدها إ ٰىل مرعاهــا أو ير ّدهــا ،فبينــا
هــي كذلــك إذ اغتنــم الذئــب ضيعتهــا فأكلهــا ،وكذلــك واهلل يــا حممــد مــن أصبــح
مــن هــذه األمــة ال إمــام لــه مــن اهلل  ظاهــر عــادل أصبــح ضــاالً تائهـ ًا ،وإن مــات

ـى هــذه احلالــة مــات ميتــة كفــر ونفــاق ...اخلــر»(.)52
عـ ٰ

وهــذه الروايــة وإن أمكــن التشــكيك يف إمــكان االســتناد إليهــا مــن جهــة أهنــا

م ّثلــت للــذي ال يعــرف إمامــه ،بالشــاة التائهــة التــي يرتبــص الذئــب هبــا ،واملؤمــن يف
زمــن الغيبــة هــذا حالــه ألنــه ال يتمكــن مــن الوصــول إ ٰىل إمامــه .وقــد جيعــل ذلــك

ـى إرادة خصــوص زمــن احلضــور حيــث يمكــن التواصــل مــع اإلمــام ¨،
قرينــة عـ ٰ
ّإل ّ
ـتوى جيــد عــن رضورة وجــود إمــام
أن الروايــة ال ختلــو مــن داللــة احتامليــة وبمسـ ٰ

يف كل زمــان.

()53
ـى
وقــد نقــل الكلينــي يف هــذا البــاب ( )14روايــة بعضهــا ال داللــة هلــا عـ ٰ
ـى بــن حممــد،
املدعـ ٰ
ـى كالروايــة األخــرة ،وهــي مــا رواه بســند ضعيــف فيــه معـ ٰ

ـى
عــن أيب عبــد اهلل  Qقــال« :قــال أبــو جعفــر  :Qدخــل أبــو عبــد اهلل اجلــديل عـ ٰ
أمــر املؤمنــن  Qفقــال :يــا أبــا عبــد اهلل ،أال أخــرك بقــول اهلل َ ﴿ :مـ ْن جــا َء
الس ـن َِة َف َل ـه َخــر ِمنْهــا وهــم ِم ـن َفـ َـز ٍع يوم ِئـ ٍ
ـذ ِآمنُـ َ
الس ـ ِّي َئ ِة
َ ُ ْ ْ
ـون َ 89و َم ـ ْن جــا َء بِ َّ
َْ َ
بِ ْ َ َ
ُ ٌْ
ـم ِف النَّـ ِ
ـم َت ْع َم ُلـ َ
ـون﴾ [النمــل-89 :
َف ُك َّبـ ْ
ـت ُو ُج ُ
ـار َهـ ْـل ُ ْتـ َـز ْو َن إِ َّل مــا ُكنْ ُتـ ْ
وه ُهـ ْ
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بــى يــا أمــر املؤمنــن جعلــت فــداك ،فقــال  :Qاحلســنة معرفــة
 ]90قــالٰ :

الواليــة وحبنــا أهــل البيــت ،والســيئة إنــكار الواليــة وبغضنــا أهــل البيــت»(.)54

عىل وجود اإلمام الثاين عرش املستقبيل.
وال داللة فيها ٰ
والرواية التاسعة كذلك.

مــن اهلل  ظاهــر ًا عــادالً أصبــح ضــاالً تائهـ ًا »...وقــد قيــد اإلمــام بصفــة (الظاهــر)
ـى اإلمــام الثــاين عــر يف زمــن الغيبــة .والروايــة الســابعة إذ
وهــذا مــا ال ينطبــق عـ ٰ

ـى اهلل أن جيــري األشــياء ّإل بأســباب فجعــل لــكل يشء ســبب ًا وجعــل
جــاء فيهــا« :أبـ ٰ

لــكل ســبب رشح ـ ًا وجعــل لــكل رشح عل ـ ًا وجعــل لــكل علــم باب ـ ًا ناطق ـ ًا عرفــه

الشيخ كاظم القره غولي

والروايــة الثامنــة كذلــك ألنــه ورد فيهــا« :مــن أصبــح مــن هــذه األمــة ال إمــام لــه

مــن عرفــه وجهلــه مــن جهلــه ذاك رســول اهلل ݕ ونحــن»(.)55
وال داللة فيها مضاف ًا إ ٰىل أهنا مرسلة.

والسادســة أيض ـ ًا مل يــأت فيهــا ّإل األمــر باتبــاع الرســول ݕ وأهــل بيتــه .K

واإلشــارة إ ٰىل وصــل طاعــة ويل األمــر بطاعــة الرســول.

بــل واألو ٰىل وفيهــا جعلــت فــداك فــا معرفــة اهلل؟ قــال« :تصديــق اهلل  وتصديق

ـدى والــراءة إ ٰىل اهلل  مــن
رســوله ݕ ومــواالة عــي ݠ واالئتــام بــه وبأئمــة اهلـ ٰ
عدوهــم ،هكــذا يعــرف اهلل .)56(»

واخلامسة :مل تتحدث ّإل عن األئمة اخلمسة األوائل.

عىل غيبته سنة ( 260هـ)
الطائفة الثامنة :ما نص ٰ

روى الصــدوق عــن أبيــه وابــن الوليــد عــن ســعد واحلمــري معــ ًا عــن أمحــد
ٰ

بــن احلســن بــن عمــر بــن يزيــد عــن احلســن بــن الربيــع عــن حممــد بــن إســحاق

عــن أســد بــن ثعلبــة عــن أم هانــئ قالــت :لقيــت أبــا جعفــر حممــد بــن عــي بــن
َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ
ـس
ـ
ن
احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب  Kفســألته عــن هــذه اآليــة ﴿فــا أق ِ
ســم بِال ِ
ْ ُ َّ
َ ْ 15
ـس﴾ [التكويــر ،]16-15 :فقــال « :Qإمــام خينــس يف زمانــه عنــد
الــوارِ الكنـ ِ
انقضــاء مــن علمــه ســنة ســتني ومائتــن ،ثــم يبــدو كالشــهاب الوقــاد يف ظلمــة
الليــل ،فــإن أدركــت ذلــك قـ ّـرت عينــاك»(.)57
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وال شــك يف وثاقــة عــي بــن بابويــه والــد الصــدوق وابــن الوليــد ،بــل وجاللــة

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

عــى وثاقــة أمحــد بــن
قدرمهــا ،وكــذا ســعد واحلمــري كــا نــص علــاء الرجــال ٰ
احلســن بــن عمــر بــن يزيــد ،واحلســن بــن الربيــع مل يوثــق وال يــر عــدم توثيقــه

ألن احلســن بــن الربيــع يف طبقــة قبــل الغيبــة .ووثاقــة مــن نقــل عنــه ولــو بواســطة يف
هــذه الروايــة ال شــك فيهــا ،وهــذا يعنــي أن احتــال الكــذب املعتــد بــه لــو كان فهــو
مــن احلســن بــن الربيــع أو مــن كان قبلــه يف الســند ،ممــا يعنــي أن أمحــد بــن احلســن

قــد أخــذ منــه قبــل زمــان الغيبــة .ونفــس إخبــاره هبــذه الســنة بالدقــة والتــي حصلت
ـى صحــة إخبــاره ونفــي احتــال الكــذب
فيهــا الغيبــة قبــل حصــول الغيبــة دليــل عـ ٰ

والوضــع منــه هنــا وإن مل تثبــت وثاقتــه.

ـى غيبتــه  Qوالزم ذلــك والدتــه
وهبــذا تعتــر الروايــة مــن األدلــة الصحيحــة عـ ٰ

أوالً.

وقــد رويــت بطريــق آخــر إ ٰىل حممــد بــن إســحاق وهــو ُســامة بــن حممــد عــن

أمحــد بــن داوود عــن أمحــد بــن احلســن عــن عمــران بــن احلجــاج عــن ابــن أيب

نجــران عــن ابــن أيب عمــر عــن حممــد بــن إســحاق.
مع اختالف قليل يف املتن.

ـى
ورويــت بطريــق ثالــث ،فقــد رواهــا الكلينــي عــن عــي بــن حممــد عــن موسـ ٰ
بــن جعفــر البغــدادي عــن وهــب بــن شــاذان عــن احلســن بــن الربيــع عــن حممــد

بــن إســحاق مــع زيــادة «كالشــهاب يتوقــد يف الليلــة الظلــاء».
ِ
وكال الطريقــن فيهــا ضعــف .فالثالــث مثـ ً
ـى بن جعفــر البغــدادي ووهب
ا فيه موسـ ٰ
بــن شــاذان مضاف ـ ًا إ ٰىل احلســن بــن الربيــع ومل يــرد فيهــم توثيــق .فهــم جماهيــل .لكــن
الطريــق الثــاين يضعــف كــون الواضــع -لــو كان ثمــة وضــع -هــو احلســن بــن الربيــع.

52

وكيــف فالروايــة ال ختتلــف عــن الصحيحــة الســند .فمثــل هــذا الضعــف يف

الــراوي ال يضعــف مثــل هــذه الروايــة.

يغسله ّإل إمام من األئمة K
الطائفة التاسعة :اإلمام ال ِّ

يغســله ّإل إمــام.
ويمكــن االســتدالل بالروايــات التــي َّ
ـى أن اإلمــام ال ِّ
نصــت عـ ٰ

وفــاة والــده إذ ال إمــام ســواه.

لكــن هــذه الروايــات ليســت قطعيــة الداللــة مضافــ ًا إ ٰىل أن املوجــود منهــا يف

ـى بــن حممــد يف ســندها مجيعـ ًا وهــو
الــكايف تشــرك يف الضعــف الســندي لوجــود معـ ٰ
البــري وهــو مضطــرب احلديــث واملذهــب .مضاف ـ ًا إ ٰىل أن إحداهــا مرســلة فــوق
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وظاهرهــا يشــمل اإلمــام العســكري  Qفالبــد أن يكــون اإلمــام ¨ موجــود ًا حــن

ـى ضعفــه
ذلــك .والثانيــة والثالثــة فيهــا حممــد بــن مجهــور الــذي نــص الرجاليــون عـ ٰ

يف احلديــث وفســاد مذهبــه وقيــل فيــه أشــياء اهلل أعلــم هبــا مــن عظمهــا هكــذا قالــوا.
مضاف ًا إ ٰىل ضعف يف داللة إحداها.
والروايات هي:

ـى بــن حممــد عــن احلســن بــن عــي الوشــا عــن
 -1احلســن بــن حممــد عــن معـ ٰ

ّ
احلــال أو غــره عــن الرضــا  Qقــال قلــت لــه :إهنــم حياجونــا
أمحــد بــن عمــر

غســله؟ فــا قلــت؟
يغســله ّإل اإلمــام .قــال :مــا يدرهيــم مــن َّ
يقولــون :إن اإلمــام ال ِّ
غســله حتــت عــرش ريب فقــد
قــال :فقلــت :جعلــت فــداك قلــت هلــم :إن قــال إنــه َّ

غســله يف ختــوم األرض فقــد صــدق .قــال :ال هكــذا ،فقلــت :فــا
صــدق وإن قــالَّ :

غســلته؟ فقــال
غســلته ،فقلــت :أقــول هلــم إنــك َّ
أقــول هلــم؟ قــال :قــل هلــمّ :إن َّ
نعــم(.)58

يغســله
وظاهــر كالم اإلمــام  Qأنــه أقـ َّـر مــا كانــوا قــد اعتقــدوا بــه مــن أن اإلمام ال ِّ

ّإل اإلمــام ،وكأن إشــكال املستشــكلني أن اإلمــام الكاظــم  Qقــد تــويف يف الســجن
ببغــداد ومل يكــن قــد حــره ولــده اإلمــام الرضــا  ،Qفكيــف ينســجم ذلــك مــع مــا

كانــوا قــد بنــوا عليــه مــن ّ
يغســله ّإل اإلمــام؟ وإرســال هــذه الروايــة مــن
أن اإلمــام ال ِّ
جهــة أن الوشــا نقــل إ ّمــا عــن احلـ ّ
ـال أو آخــر غــر معــروف لنــا فهــي مرســلة.
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ـى بــن حممــد عــن حممــد بــن مجهــور قــال :حدثنــا
 -2احلســن بــن حممــد عــن معـ ٰ

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

ـى
يغســله اإلمــام؟ قــالُ :سـنَّة موسـ ٰ
أبــو معمــر قــال :ســألت الرضــا  Qعــن اإلمــام ِّ
بــن عمــران(.)59
وكأنــه  Qيشــر إ ٰىل تـ ّ
ـى  Qعمليــة تغســيله وجتهيــزه  .Qوحــن
ـول ويص موسـ ٰ

موســى بــن عمــران  )Qفإنــه أشــار إ ٰىل كوهنــا قاعــدة يف جتهيــز
(ســنّة
ٰ
قــال ُ :Q
ـى اإلمــام احلســن العســكري  Qفالبــد أن يكــون
األنبيــاء واألئمــة  .Kفتنطبــق عـ ٰ
جهــزه ،ووصيــه ليــس ّإل احلجــة ¨.
وصيــه قــد ّ
وأبو معمر جمهول.

ـى بــن حممــد عــن حممــد بــن مجهــور عــن
 -3عــن احلســن بــن حممــد عــن معـ ّ ٰ

يغســله ّإل اإلمــام؟ فقــال:
يونــس عــن طلحــة قــال :قلــت للرضــا  :Qإن اإلمــام ال ِّ

أمــا تــدرون مــن حــر لغســله؟ قــد حــره خــر ممــن غــاب عنــه ،الذيــن حــروا

يوســف يف اجلــب حــن غــاب عنــه أبــواه وأهــل بيتــه(.)60
وطلحة جمهول.

ويف هــذه الروايــة مشــكلة دالليــة إذ إن ظاهــر الروايــة أن اإلمــام  Qدفع إشــكاهلم

يغســله ّإل
بأنــه مل حيــر تغســيل والــده ،وأن ذلــك ُي َشـكِّل نقضـ ًا لقاعــدة اإلمــام ال ِّ

إمــام ،فأخربهــم بــأن الــذي حــره هــو خــر ممــن غــاب عنــه .أي إن احلــارض كان
آخريــن غــر اإلمــام الرضــا .Q

ـى هــذا يمكــن أن يقــال :إن اإلمــام احلســن العســكري  Qمثـ ً
ا قــد ال يكــون
وعـ ٰ

غســله إمــام.
ـى وجــود ابــن لــه ليصــح أنــه َّ
مــن حــره ولــده ،فــا رضورة عـ ٰ

ومثــل هــذه الروايــة مــا رواه يف االختصــاص عــن معاويــة بــن حكيــم عــن إبراهيم

بــن أيب ســاك قــال :كتبــت إ ٰىل أيب احلســن الرضــا  Qإنّــا قــد روينــا أن اإلمــام ال
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يغســله ّإل اإلمــام ،وقــد بلغنــا هــذا احلديــث فــا تقــول فيــه؟ فكتــب إ ّيل :إن الــذي
ِّ

غســله؟
بلغــك هــو احلــق .قــال :فدخلــت عليــه بعــد ذلــك فقلــت لــه :أبــوك مــن َّ

ومــن ول ُّيــه؟ فقــال :لعــل الذيــن حــروه أفضــل مــن الذيــن خت ّلفــوا عنــه .قلــت:

ومــن هــم؟ قــال :حــروه الذيــن حــروا يوســف  Qمالئكــة اهلل ورمحتــه(.)61

ـى حضــور اإلمــام الرضــا  Qعنــد تغســيل
ولكــن هنــاك أخبــار كثــرة د َّلــت عـ ٰ

ـى التقيــة ...إ ٰىل آخــر كالمــه(.)62
والــده قــال املجلــي :لعــل اخلربيــن حممــوالن عـ ٰ

بقيــت روايــة نقلهــا صاحــب البحــار عــن مناقــب آل أيب طالــب وهــي مرســلة .إذ

رواهــا عــن أيب بصــر قــال :قــال الصــادق  :Qفيــا أوصــاين بــه أيب  Qأن قــال :يــا
يغســله ّإل إمــام(.)63
بنــي إن أنــا ِمـ ُّ
يغســلني أحــد غــرك فــإن اإلمــام ال ِّ
ـت فــا ِّ
وروايــة أيب بصــر يف اخلرائــج واجلرائــح وهــي مرســلة أيض ـ ًا ،فقــد نقلهــا عــن
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عىل العدم.
وهذه الرواية أوضح داللة ٰ

أوىص بــه إ ّيل عــي بــن احلســن L
أيب بصــر عــن أيب جعفــر  Qقــال :كان فيــا
ٰ
يغســله ّإل إمــام
أنــه قــال :يــا بنــي إذا أنــا ِمـ ُّ
ـت فــا يــي ُغســي غــرك ،فــإن اإلمــام ال ِّ

بعــده  ...اخلرب(.)64

وهي مرسلة أيض ًا وقد نقلها يف كشف الغمة أيض ًا.

وقــد تبــن لــك أن هــذه الروايــات كلهــا ضعيفــة الســند ال يمكــن االعتــاد عليهــا

ـى تفصيــل يف األصــول؟
يف إثبــات يشء مــن الفــروع فكيــف يســتدل هبــا عـ ٰ

ّإل أننــا مل نذكرهــا ألجــل االعتــاد عليهــا كدليــل مســتقل ،وإنــا ذكرناهــا كقرينــة

حتــى نصــل إ ٰىل القطــع أو مــا هــو بحكمــه عقــاً.
احتامليــة تدعــم بقيــة القرائــن
ٰ

وضعــف الروايــة ال يعنــي أبــد ًا عــدم مطابقــة مؤداهــا للواقــع .بــل غايــة مــا يقــال
فيهــا :إن طريقهــا ال ينهــض إلثبــات صدورهــا ّإل أن ذلــك ال يعنــي أيضــ ًا عــدم
صدورهــا.

وبذلــك يتبــن لــك أن اإلشــكال الــداليل ال يســقط هــذه الروايــات عن االســتفادة

منهــا كقرائــن احتاملية.

ـى مــا
فقــد قيــل :إن ذلــك مقيــد بصــورة احلضــور ،ولذلــك اســتدل الصــدوق -عـ ٰ
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نقــل عنــه يف البحــار -بأمــر الصــادق  Qبتغســيل ولده إســاعيل إلبطــال إمامتــه قال
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

ألن اإلمــام ال يغســله ّإل إمــام إذا حــره(.)65

()66
يغســله ّإل إمــام) مجلــة يــراد
بــل طــرح الصــدوق وجهـ ًا آخــر مــر ُّده إ ٰىل أن (ال ِّ

ـدى لغســل اإلمــام الســابق .فلــو كان
ـى غــر اإلمــام أن يتصـ ٰ
هبــا اإلنشــاء أي إهنــا تنهـ ٰ

(يغســله) مرفوعـ ًا فهــي مجلــة خربيــة يف مقــام اإلنشــاء .وهــذا النبــي يكــون فعليـ ًا لــو

ـى وجــود اإلمــام ¨ بعــد وفــاة والــده(.)67
وجــد اإلمــام اآلخــر ،فتســقط داللتهــا عـ ٰ
ومأخذ هذا الوجه رواية عن الرضا .Q

ـى عــن حممــد
عــن عيــون األخبــار عــن متيــم القــريش عــن أبيــه عــن حممــد بــن حييـ ٰ

بــن خلــف الطاطــري عــن هرثمــة بــن أعــن قــال :كنــت ليلــة بــن يــدي املأمــون
ـى مــن الليــل أربــع ســاعات ،ثــم أذن يل يف االنــراف فانرصفــت .فلــا
حتـ ٰ
ـى مـ ٰ

ـى مــن الليــل نصفــه قــرع قــارع البــاب فأجابــه بعــض غلــاين ،فقــال لــه :قــل
مـ ٰ

ـت إ ٰىل
هلرثمــة :أجــب ســيدك ،قــال :فقمــت مرسع ـ ًا وأخــذت عــي أثــوايب وأرسعـ ُ

ـت وراءه ،فــإذا أنــا بســيدي Q
ســيدي الرضــا  ،Qفدخــل الغــام بــن يــدي ودخلـ ُ

يف صحــن داره جالــس ،فقــال :يــا هرثمــة ،فقلــت :لبيــك يــا مــوالي ،فقــال يل:
اجلــس ،فجلســت ،فقــال يل :اســمع و ِع يــا هرثمــة ،هــذا أوان رحيــي إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل

وحلوقــي بجــدي وآبائــي  .Kوقــد بلــغ الكتــاب أجلــه ،وقــد عــزم هــذا الطاغــي

ـى ســمي يف عنــب ورمــان مفــروك ،فأ ّمــا العنــب فإنــه يغمــس الســلك يف الســم
عـ ٰ
وجيذبــه باخليــط يف العنــب ،وأ ّمــا الرمــان فإنــه يطــرح الســم يف كــف بعــض غلامنــه
ويفــرك الرمــان بيــده ليلطــخ حبــه يف ذلــك الســم .وإنــه ســيدعوين يف ذلــك اليــوم
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املقبــل ،ويقــرب إ ّيل الرمــان والعنــب ويســألني أكلهــا فآكلهــا ،ثــم ينفــذ احلكــم
غســله بيــدي .فــإذا قــال ذلــك ،فقــل
وحيــر القضــاء ،فــإذا أنــا ِمـ ُّ
ـت فســيقول :أنــا ُأ ِّ

لــه عنــي بينــك وبينــه ،إنــه قــال :ال تتعــرض لغســي وال لتكفينــي وال لدفنــي ،فإنــك

إن فعلــت ذلــك عاجلــك مــن العــذاب مــا أخــر عنــك وحــل بــك أليــم مــا حتــذر،
ـى بينــك وبــن غســي
فإنــه ســينتهي .قــال :فقلــت :نعــم يــا ســيدي .قــال :فــإذا خـ ّ ٰ

ـرى فســطاط ًا أبيــض قــد رضبــت يف جانــب الــدار،
ـى تـ ٰ
هرثمــة لــيء مــن غســي حتـ ٰ
فــإذا رأيــت ذلــك فامحلنــي يف أثــوايب التــي أنــا فيهــا ،فضعنــي مــن وراء الفســطاط

ـى
وقــف مــن ورائــه ،ويكــون مــن معــك دونــك وال تكشــف عــن الفســطاط حتـ ٰ

تــراين فتهلــك ،فإنــه ســيرشف عليــك ويقــول :يــا هرثمــة أليــس زعمتــم أن اإلمــام ال
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ـى موضــع غســي لينظــر ،فــا تعــرض يــا
فســيجلس يف علــو مــن أبنيتــه ،مرشف ـ ًا عـ ٰ

ـى وابنــه حممــد باملدينــة
يغســل أبــا احلســن عــي بــن موسـ ٰ
يغســله ّإل إمــام مثلــه ،فمــن ِّ
ِّ

مــن بــاد احلجــاز ونحــن بطــوس؟ فــإذا قــال ذلــك فأجبــه وقــل لــه :إنــا نقــول إن
ـدى متعــد وغســل اإلمــام مل تبطــل إمامــة
يغســله ّإل إمــام ،فــإذا تعـ ٰ
اإلمــام ال جيــب أن ِّ
ـى غســل
اإلمــام لتعــدي غاســله وال بطلــت إمامــة اإلمــام الــذي بعــده بــأن غلــب عـ ٰ

ـى باملدينــة لغســله ابنــه حممــد ظاهــر ًا
أبيــه ،ولــو تــرك أبــو احلســن عــي بــن موسـ ٰ

ـى ،فــإذا ارتفــع الفســطاط فســوف
مكشــوف ًا وال يغســله اآلن ّإل هــو مــن حيــث خيفـ ٰ

ـى نعــش وامحلنــي ...اخلــر(.)68
تــراين مدرجـ ًا يف أكفــاين فضعنــي عـ ٰ

وال تصلــح هــذه الروايــة وجه ـ ًا ملــا ذكــره الصــدوق ألهنــا كانــت يف مقــام بيــان

جــواب للمأمــون وليســت لبيــان الواقــع .مضاف ـ ًا إ ٰىل أن نفــس الروايــة قالــت :وال

ـى.
يغســله اآلن ّإل هــو مــن حيــث خيفـ ٰ
ِّ
ٍ
ـى حالــه إذ يمكــن أن يكــون املــراد الواقعــي منهــا
وكيــف كان فاالحتــال بــاق عـ ٰ
يغســله ّإل إمــام آخــر،
ـى فــرض صدورهــا هــو إخبــار بواقــع مــؤداه أن كل إمــام ال ِّ
عـ ٰ

وأن ذلــك يشــمل اإلمــام احلســن العســكري  .Qوالتشــكيك الــداليل ال يلغــي
االحتــال نعــم يضعفــه مــن جهــة قيمتــه .وفائــدة هــذا االحتــال وإن ازدادت كلــا

ـى قوتــه.
كــر ّإل أن أصــل الفائــدة ال تتوقــف عـ ٰ
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عىل أنه ما مات عامل فذهب علمه
الطائفة العارشة :ما دل ٰ
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

الكلينــي عــن العــدة عــن أمحــد بــن حممــد عــن احلســن بــن ســعيد عــن النــر

ـى احللبــي عــن بريــد بــن معاويــة عــن حممــد بــن مســلم عــن أيب
بــن ســويد عــن حييـ ٰ
عبــد اهلل  Qقــالّ :
إن علي ـ ًا  Qكان عامل ـ ًا ،والعلــم يتــوارث ،ولــن هيلــك عــامل ّإل

بقــي مــن بعــده مــن يعلــم علمــه أو مــا شــاء اهلل(.)69
والرواية صحيحة السند.

ـى عــن حريــز عــن زرارة
وعــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن محــاد بــن عيسـ ٰ

والفضيــل عــن أيب جعفــر  Qقــالّ :
إن العلــم الذي نــزل مــع آدم  Qمل يرفــع ،والعلم

يتــوارث ،وكان عــي  Qعــامل هــذه األمــة ،وأنــه مل هيلــك منــا عــامل قــط ّإل خلفــه مــن

أهلــه مــن علــم مثــل علمــه أو مــا شــاء اهلل(.)70
والرواية حسنة.

ـى عــن أمحــد بــن حممــد عــن الربقــي عــن النــر بــن ســويد
وعــن حممــد بــن حييـ ٰ

ـى احللبــي عــن عبــد احلميــد الطائــي عــن حممــد بــن مســلم قــال :قــال أبــو
عــن حييـ ٰ
جعفــر  :Qإن العلــم يتــوارث ،وال يمــوت عــامل ّإل وتــرك مــن يعلــم مثــل علمــه أو
مــا شــاء اهلل(.)71

والروايــة صحيحــة الســند .فعبــد احلميــد الطائــي هــو ابــن عــواض و َّثقــه الشــيخ

()72
ـى بــن عمــران بــن عــي بــن أيب شــعبة
ـى احللبــي فهــو حييـ ٰ
يف رجالــه  ،وأ ّمــا حييـ ٰ

وهــو ثقــة ثقــة صحيــح احلديــث( )73والباقــون وثاقتهــم واضحــة.

ـى عــن أمحــد بــن حممــد عــن احلســن بــن ســعيد عــن فضالــة
وعــن حممــد بــن حييـ ٰ

بــن أيــوب عــن عمــر بــن أبــان قــال :ســمعت أبــا جعفــر  Qيقــول :إن العلــم الــذي
نــزل مــع آدم  Qمل يدفــع ومــا مــات عــامل فذهــب علمــه(.)74
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وهــو حديــث صحيــح فعمــر بــن أبــان يــراد بــه الكلبــي أبــو حفــص وهــو مــو ٰىل
كــويف ثقــة .والباقــون وثاقتهــم واضحــة.

ـى أنــه لــن هيلــك عــامل ّإل بقــي ِم ـ ْن
هــذه أربــع روايــات معتــرة الســند د َّلــت عـ ٰ

ـى عــي  Qيف بعضهــا.
بعــده َم ـ ْن يعلــم علمــه أو مــا شــاء اهلل .وطبــق العــامل عـ ٰ
مــن يــرث علــم العســكري  Qوعلــم آبائــه .K
النتيجة:

بعــد كل مــا ذكرنــاه مــن الروايــات وأرشنــا إليــه دون نصــه أتظــن أنــه يوجــد جمال

ـى والدته ¨؟
للتشــكيك يف التواتــر عـ ٰ
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ـى رضورة وجــود اإلمــام احلجــة ¨ فألنــه لــوال ذلــك ملــا وجــد
وأ ّمــا داللتهــا عـ ٰ

ـى والدتــه ¨
إن عــدد الروايــات التــي مجعهــا الشــيخ آصــف حمســني يف النــص عـ ٰ

( )32روايــة ،اثنــان منهــا صحيحتــا الســند .وجممــوع مــا يدخــل حتــت مــا ذكرنــاه مــن
األبــواب يتجــاوز املائــة بــا شــك بكثــر .وبعضــه ليــس يف ســنده ّإل رجــان ممــا

يعطيــه قــوة احتــال أكــر ممــا لــو تعــددت طبقــات ســند احلديــث ،وبعــض األســانيد

جتــد فيهــا اثنــن أو ثالثــة مــن أعاظــم الــرواة وأعيــان الفقهــاء.

لــو أردنــا أن نتســامح وقلنــا :إن إثبــات الروايــة مــن هــذه الروايــات لوالدتــه ¨

املعنــى منهــا كان
أي حاصــل إثباهتــا امللحــوظ فيــه احتــال صدورهــا وإرادة هــذا
ٰ

ـتوى ( )%10يف املعــدل وهــو أكثــر بكثــر يف العديــد منهــا بــا شــك .فــإن مائــة
بمسـ ٰ
ـتوى مــن درجــة الكشــف ث َّبتــت املطلــوب بــا قابــل حاصــل
روايــة مثبتــة هبــذا املسـ ٰ

رضب ( )%90يف نفســها مائــة مــرة.

وهــذا مــا يســاوي تقريب ـ ًا مــا قابــل ( )27.5مــن املليــون ،ومــا قابلــه يســاوي

( )999972.5مــن املليــون .أي إن احتــال اخلطــأ أقــل مــن ثلــث الواحــد مــن
العــرة آالف ،هــذا مــع مالحظــة أن نســبة املطابقــة للواقــع قــد أخذناهــا بأقــل
احتــال وهــو العــرة باملائــة وبعضهــا قــد يتجــاوز الثامنــن باملائــة.

مثــل روايــة الكلينــي عــن العــدة عــن الربقــي عــن داوود بــن القاســم اجلعفــري
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يف الطائفــة الرابعــة ومثــل روايــة الكلينــي عــن عــي بــن حممــد الــذي نقــل خــروج

إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

النهــي عــن زيــارة مقابــر قريــش.

والروايــة التــي نقلهــا الطــويس عــن الغضائــري عــن حممــد بــن أمحــد بــن داود

عــن أيب عــي بــن مهــام.

وروايــة الصــدوق عــن أبيــه وابــن املتــوكل وابــن الوليــد عــن احلمــري قــال:

أرى أن مثــل هــذا الســند يوصــل إ ٰىل كشــف
ســألت حممــد بــن عثــان العمــري وأنــا ٰ

قــد يتجــاوز (.)%90

ولنقف عند هذا احلد فإن الغاية هي التمثيل ال االستقصاء.

عىل والدته ¨.
ولك أن تقيض عجب ًا ملن يشكك يف تواتر األدلة الدالة ٰ
ـرى أن مــا ذكــر ومــا أشــر إليــه أكثــر بكثــر مــن
وال يفوتنــي أن ُأن ِّبــه مــرة أخـ ٰ

ـى ذكــر أخبــار َم ـ ْن قيــل إنــه قــد التقــاه يف
املائــة ،كــا أين تركــت اســتقصاء أو حتـ ٰ

الكــرى ،ومــا أكثــر هــذه املفــردات وإن ق َّلــت قيمتهــا االحتامليــة.
غيبتــه
ٰ

إن مــا ذكرنــاه أو أرشنــا إليــه مــن الروايــات كانــت داللــة األكثــر منــه بالداللــة

االلتزاميــة ال املطابقيــة.

عــى حجيــة األمــارات بــا يف ذلــك أخبــار
وبــا أن بعــض األعاظــم ال يبنــي
ٰ

ـى
الثقــات ،فقــد يكــون ذلــك منشــأ لتوهــم أنــه ال فائــدة يف هــذه الروايــات وفــق املبنـ ٰ
املشــار إليــه إلثبــات والدة اإلمــام ¨.
لكننــا ســبق وبينّــا يف أول هــذا البحــث أن احلاجــة إ ٰىل إثبــات حجيــة األمــارات يف

مداليلهــا االلتزاميــة أو يف مثبتاهتــا كــا يعــرون إنــا هــي يف دائــرة التعبــد ومــا يمكــن

ـى األمــارة مــن جهة الكشــف.
أن يثبــت بواســطة حجيــة األمــارة ال مــا كان مرتتبـ ًا عـ ٰ
فإنــه أثــر تكوينــي ال عالقــة لدليــل احلجيــة بــه.
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وهــذا يعنــي أن الــدالالت القطعيــة ولــو كانــت حاصلــة برتاكــم االحتــال ال

ـى احلجيــة التعبديــة .ومثــل الســيد اخلوئــي (رضــوان اهلل عليــه) ممــن
ربــط هلــا بمبنـ ٰ

ـى عــدم حجيــة األمــارة يف مثبتاهتــا ال شــك أنــه ال يريــد إســقاط كاشــفيتها
بنـ ٰ
ـى عـ ٰ

الظنيــة مث ـ ً
ا عــن املداليــل االلتزاميــة.

والتواتــر مــن وســائل اإلثبــات الوجــداين أي القطعي والــذي ال يعتمــد يف حصوله

ـى كشــف الروايــات املتواتــرة يف موضــوع معــن مث ـ ً
ا
ـى احلجيــة الرشعيــة بــل عـ ٰ
عـ ٰ
عــن ثبــوت صــدور هــذا اللفــظ قطعــ ًا مــن املعصــوم -يف التواتــر اللفظــي -أو
ـى -يف التواتــر املعنــوي -أو ثبــوت صــدور روايــة واحــدة
ثبــوت صــدور هــذا املعنـ ٰ

الشيخ كاظم القره غولي

ويف تراكم االحتامل ال نحتاج ّإل إ ٰىل هذه الكاشفية.

ـى األقــل مــن الروايــات املتواتــرة -يف التواتــر اإلمجــايل .-كل ذلــك بنحــو البــت
عـ ٰ
واجلــزم.

فاملبنى املزبور ال عالقة له بحصول التواتر أو عدمه.
ٰ

أنــوه إ ٰىل أن بعــض القواعــد املقدمــة والتــي قلنــا البــد مــن
وال يفوتنــي أن ّ

مالحظتهــا ألهنــا تؤثــر يف قــوة االحتــال احلاصــل منهــا والكاشــفية قــد يكــون
بعضهــا ممــا مل ُنـ ِ
ـر إليــه يف التطبيــق وإنــا مل نذكرهــا هنــاك لالســتغناء عنهــا بعــد هــذا
الكــم مــن الروايــات والتنــوع فيهــا ،وإنــا ذكرهتــا ليالحظهــا الباحــث لقطــع الشــك

يف نفســه إذا شـكّك يف حصــول التواتــر وتر ّتــب اجلــزم والقطــع عليــه ذلــك ملــن أراد
أن ّ
يذكّــر أو أراد شــكور ًا.

ال منافاة بني تراكم االحتامل واملباين يف التواتر:

بمبنى الســيد اخلوئــي  Gأو
قــد يقــول قائــل :إن تراكــم االحتــال كنظريــة ال يرتبــط
ٰ

ـى الســيد اخلوئــي  Gال يتحقــق التواتــر
غــره يف التواتــر فاحلديــث عــن أنــه وفــق مبنـ ٰ

ـى هــذا يكــون اخلــوض يف تراكــم االحتــال أجنبيـ ًا باملــرة
ـى والدة اإلمــام ¨ وعـ ٰ
عـ ٰ

عــن حمــل النــزاع.

ـى يف التواتــر إذ إهنــم قــد عرفــوا التواتر
ـاىف مــع أي مبنـ ٰ
لكــن تراكــم االحتــال ال يتنـ ٰ

ـى الكــذب -وإن كان يف هــذا التعريــف نــوع
بأنــه إخبــار مجاعــة يمتنــع تواطؤهــم عـ ٰ
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مســاحمة -وينبغــي أن يكــون املقصــود إخبــار مجاعــة يمتنــع خمالفــة خربهــم للواقــع
إثبات والدة اإلمام المهدي ¨

فــا دخالــة للتواطــؤ كــا ال دخالــة للكــذب فقــد يكــون منشــأ خمالفــة الواقــع اخلطــأ

واالشــتباه مــن املخــر.

ـى يف التواتــر هــو أن تراكــم
ووجــه عــدم التنــايف بــن نظريــة الرتاكــم وبــن أي مبنـ ٰ

االحتــال يبــن لنــا كيفيــة حصــول العلــم مــن اخلــر املتواتــر وهــذا قابــل لالنطبــاق

عــى كل املبــاين والتــي اختلفــت مــن حيــث العــدد املعتــر يف املخربيــن والــذي
ٰ

بموجبــه حيصــل القطــع بمطابقــة خربهــم للواقــع.

ـى مــا هــو معتــر يف التواتــر إذ حينها
نعــم قــد ينعكــس األخــذ برتاكــم االحتــال عـ ٰ

ـى مــا حيصــل به
ال خصوصيــة للعــدد وإن كانــت أصــل الكثــرة معتــرة .بــل املــدار عـ ٰ
اجلــزم وهــذا مرتبــط بنوعيــة املخــر ونوعيــة القضيــة املخــر عنهــا وبمســلك الــراوي

ـى خــاف متبنــاه يكــون احتــال الصــدق يف خــره أكــر ممــا لــو
فمــن خيــر بقضيــة عـ ٰ
ـى هــذا فقــد حيصــل التواتــر بإخبــار عــرة وقــد ال
أخــر بقضيــة موافقــة ملتبنــاه .وعـ ٰ

حيصــل بإخبــار عرشين.

وكيــف كان ،فــا جمــال لتوهــم كــون تراكــم االحتــال أجنبيــ ًا عــا اختــذ مــن
ٍ
حينئــذ بــن أن تكــون الداللــة مطابقيــة أو
مســلك يف حصــول التواتــر .وال فــرق
التزاميــة ألن الدليــل الــذي يكشــف عــن مدلولــه املطابقــي بدرجــة مــا يكشــف

ـى املالزمــة .وهــذا ال عالقــة لــه أيضـ ًا
بنفــس الدرجــة عــن املدلــول االلتزامــي بمقتـ ٰ

بمبحــث حجيــة األمــارات يف املداليــل االلتزاميــة ثبوتــ ًا وعدمــ ًا كــا تقــدم.

ـرى مناســب ًا لإلنصــاف أن يشــكك منتحــل هبــذا املذهــب يف حصــول
وبعــد هــذا أتـ ٰ

ـى بعــض املبــاين؟ مــا لكــم كيــف حتكمــون؟
ـى والدتــه ¨ ولــو عـ ٰ
التواتــر عـ ٰ
ث َّبتنا اهلل بالقول الثابت يف الدنيا واآلخرة إنه خري نارص ومعني.
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .1الغيبة ،النعامين :ص ،158ب ،10ح.18

ونقــل يف الــكايف روايــة الريــان بــن الصلــت يف

 .3تكــرر يف الروايــات النهــي عــن تســميته ¨

صحيحــة الســند نفــس املصــدر والصفحــة.

وقــد نقــل صاحــب البحــار يف بــاب النهــي

 .4كامل الدين :ج ،2ص.346

عــن التســمية ثــاث عــرة روايــة .ويف األو ٰىل

 .5كامل الدين :ج ،2ص ،371ب ،35ح.5

يســأل أبــو خالــد الكابــي الباقــر  Qبقولــه:

حتــى أعرفــه باســمه
«أريــد أن تســميه يل
ٰ
فقــال :ســألتني واهلل يــا أبــا خالــد عــن ســؤال

جمهــد .ولقــد ســألتني عــن أمــر مــا كنــت
حمدثــ ًا بــه أحــد ًا ولــو كنــت حمدثــ ًا بــه أحــد ًا
حلدثتــك ،ولقــد ســألتني عــن أمــر لــو أن
ـى أن يقطعــوه
بنــي فاطمــة عرفــوه حرصــوا عـ ٰ

بضعــة بضعــة» (غيبــة النعــاين :ص.)288

ـى صحــة ذلــك مــا حتدثــت بــه
ويكفــي شــاهد ًا عـ ٰ
الروايــات عــن كيــد عمــه جعفــر وهــو أقــرب

النــاس إليــه وأوالهــم بــه.

 .6غيبة النعامين :ص.168
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 .2الكايف :ج 1ب 29ح.3

ذلــك وهــي موثقــة .وروايــة ابــن رئــاب وهــي

 .7كــال الديــن :ج ،2ص ،368بــاب مــا روي
عــن الكاظــم  :Qح.6
 .8كــال الديــن :ج ،2ص ،377بــاب مــا روي
عــن أيب جعفــر الثــاين  ،Qح.2
 .9كــال الديــن :ج ،1ص ،325مــا أخــر بــه
الباقــر  :Qح.2
 .10بحار األنوار :ج ،22ص.141
 .11بحار األنوار :ج ،51ص.12
 .12ج ،2ص.432
 .13ج ،2ص.432

ويف الروايــة الســابعة عــن الــكايف عــن عــي بــن

 .14ج ،2ص.432

حممــد عــن أيب عبــد اهلل الصاحلــي (وهــو أبــو

 .15ج ،2ص.432

عبــد اهلل بــن الصالــح) قــال :ســألني أصحابنــا

 .16ج ،2ص.433

بعــد مــي أيب حممــد  Qأن أســأل عــن االســم

 .17كامل الدين :ج.433 ،2

واملــكان فخــرج اجلــواب :إن دللتهــم عــن

 .18كامل الدين :ج ،2ص.234

االســم أذاعــوه وإن عرفــوا املــكان دلــوا عليــه.

 .19غيبة الطويس :ص.229

(الــكايف :ج ،1ص.)333

 .20كامل الدين :ج ،2ص.474
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امل�سار اال�سرتاتيجي( )1لل�شيعة
يف الغيبة الكربى
السيد حممود املقدس الغريفي

مــا ْ
إن حــورص دار اإلمــام العســكري  Qبســامراء وهجــم الظاملــون عليهــا بعــد

وفاتــه ســنة (260هـــ) ،وعرفــوا َّ
أن لــه ولــد ًا ح َّيـ ًا ُيـ ْـرزق ،وكان يف علمهــم كــا ورد

عــن رســول اهلل َّ N
أن هــذا املولــود ســيكون لــه الشــأن العظيــم والوعــد الصــادق،

بخروجــه لالنتقــام مــن الطغــاة والظاملــن؛ إلقامــة دولــة العــدل اإلهليــة -وقــد آمنــوا
َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ً َ ُ ُ ًّ َ ْ ُ
ـوا فانظ ْر
بذلــك يف قــرارة أنفســهم ﴿وجحــدوا بِهــا واســتيقنتها أنفســهم ظلمــا وعلـ
َْ َ َ َ َ َ ُ ُْ
س ـد َ
ـى التخ ُّلــص منــه
ـ
ع
ـوا
ـ
عزم
ـى
ـ
حت
-)14
ـل:
ـ
(النم
﴾
ِين
ف
كيــف كن عق ِبــة الم
ِ
ٰ
ٰ
وقتلــه قبــل أن تنتــر أخبــاره بــن النــاس وتكثــر أنصــاره ،ولكنَّهــم مل يفقهــوا قولــه
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ ٰ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ـة َو َنْ َعلَ ُهـ ُ
ـم
ـتضعِفوا ِف الر ِض ونعلهــم أئِمـ
تعــا ٰىل ﴿ون ِريــد أن نمــن ع الِيــن اسـ
َ
َْ
ـع ال حمالــة ولــو بعــد حني،
ـم ،وقيامــه واقـ ٌ
الوارِثِــن﴾ (القصــص )5 :يف َأ َّن نــره حتـ ٌ
ـى الــدار وخــرج منهــا ســامل ًا ،كــا
فاختفـ ٰ
ـى ¨ مــن بــن نظــر األعــداء املهامجــن عـ ٰ
خــرج جــده رســول اهلل  Nمــن بــن صناديــد قريــش عندمــا اجتمعــوا وقــرروا قتلــه
ْ َ ْ
ـم َسـ ًّ
﴿و َج َعلْ َ
ـدا َو ِمـ ْ
ـن َأيْدِيهـ ْ
عــى فراشــه هبجومهــم عــى داره ،فقــرأ َ N
ِ
ـن
ـ
ب
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ن
ِ
ِ
ٰ
ٰ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ـم َسـ ًّ
ـدا فأغشــي َناه ْم ف ُهـ ْ
َخلْ ِفهـ ْ
ـم ل ُيبْـ ِ ُ
ـرون﴾ (يــسَ )9 :
وخـ َـر َج مــن بينهــم وقــد
ِ
ـى أبصارهــم.
ُغــي عـ ٰ
وقــد َأ َخـ َ
ـذ ¨ يتواصــل مــع شــيعته ومواليــه مــا يقـ ُـرب الســبعني عامـ ًا يف غيبتــه
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ـى الرتتيــب ،وهــم الذيــن
الصغـ ٰ
ـرى ،بواســطة نوابــه وســفرائه األربعــة اخلاصــن عـ ٰ

شــهد بوثاقتهــم وجاللــة قدرهــم اخلــاص والعــام ،والقــايص والــداين ،فكانــوا مــن
ذوي الفضــل والعلــم واإليــان ،و ُأويل املنزلــة العاليــة يف جمتمعهــم ،واملكانــة الرفيعــة
ـى انقــاد هلــم مجيــع الشــيعة ،والتزمــوا بــا
بــن أقراهنــم مــن اخلاصــة والعامــة ،حتـ ٰ
وأقــروا هلــم بالســفارة
يصــدر عنهــم مــن الناحيــة املقدســة ،بعلامئهــم وعوامهــم،
ّ

وصدَّ قوهــم وتابعوهــم فيــا
عــن اإلمــام املهــدي ¨ ،وأذعنــوا بنيابتهــم عنــه ¨َ ،
يصــدر مــن الناحيــة املقدســة بواســطتهم (ريض اهلل عنهــم).

فــأ ّدوا مــا عليهــم أحســن أداء ،وقامــوا بأمــور الســفارة أحســن قيــام ،وأمتــوا عمل

النيابــة بإخــاص وصــدق ،مــع شــدة الظــروف وقســاوة احلــكام وكثــرة عيوهنــم يف
وجزاهــم
ترحــم عليهــم اإلمــام احلجــة ¨ َّ
معرفــة مــن يتصــل باإلمــام  ،Qوقــد َّ

عنــه خــر ًا بــا أ ّدوا األمانــة إ ٰىل الشــيعة مصونـ ًة حمفوظـ ًة ســامل ًة مل ُ
تشـ ْب َها شــائبة شــك
وال انحــراف.

مني يف النيابة عن اإلمام املهدي ¨:
عىل الرتتيب ّ
الز ّ
وهم ٰ

 -1عثــان بــن ســعيد ال َعمــري ،ســفارته مــن ســنة (260هـــ)  -وفاتــه ســنة

(265هـ).

 -2حممــد بــن عثــان اخلــاين ،ســفارته مــن ســنة (265هـــ)  -وفاتــه ســنة

(305هـــ).

 -3احلســن بــن روح النوبختــي ،ســفارته مــن ســنة (305هـــ)  -وفاتــه ســنة

(326هـ).

 -4عــي بــن حممــد الســمري ،ســفارته مــن ســنة (326هـــ)  -وفاتــه ســنة

(329هـــ).
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ـرى لإلمــام املهــدي ¨،
هــذا ،وبمــوت الســفري األخــر انقطعــت الغيبــة الصغـ ٰ

اخلاصــن،
وانقطــع تواصلــه مــع شــيعته ومواليــه عــن طريــق الســفراء والنــواب
ِّ
َ

الكــرى التــي ال خيــرج فيهــا ّإل بعــد خــروج الســفياين
وأعلــن ¨ قيــام الغيبــة
ٰ
بأيــام مــن ســنة (329هـــ) والــذي جــاء فيــه:

«بســم اهلل الرمحــن الرحيــم :يــا عــي بــن حممــد الســمري أعظــم اهلل أجــر إخوانــك
ـوص إىل أحـ ٍ
ـد
فيــك ،فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أيــام ،فا َ
مجــع أمــرك وال تـ ِ ٰ
فيقــوم مقامــك بعــد وفاتــك ،فقــد وقعــت الغيبــة التامــة ،فــا ظهــور ّإل بعــد إذن اهلل

تعــا ٰىل ذكــره ،وذلــك بعــد طــول األمــد ،وقســوة القلــوب ،وامتــاء األرض جــور ًا.

السيد محمود المقدس الغريفي

والصيحــة ،كــا ورد يف التوقيــع األخــر الــذي أخرجــه الشــيخ الســمري ُقبيــل وفاتــه

ـى املشــاهدة قبــل خــروج
وســيأيت شــيعتي مــن يدعــي املشــاهدة ،أال فمــن ادعـ ٰ

الســفياين والصيحــة فهــو كــذاب مفــر ،وال حــول وال قــوة ّإل بــاهلل العــي العظيــم».
ثــم قــال الــراوي :فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده ،فلــا كان اليــوم

الســادس عدنــا إليــه وهــو جيــود بنفســه ،فقيــل لــه :مــن وص ِّيــك مــن بعــدك؟ فقــال:

ـى .فهــذا آخــر كالم ســمع منــه ريض اهلل عنــه وأرضــاه(.)2
هلل أمـ ٌـر هــو بالغــه ،وقـ ٰ
وهنــا يــأيت التســاؤل ،هــل َّ
أن اإلمــام ¨ تــرك شــيعته ُم ْه َم ِلــن ،بــا خطــة عمــل،
ـدى تتلقفهــم األهــواء واآلراء،
وال طريــق يســرون عليــه ويســتنريون بــه ،وتركهم سـ ٰ
وأوكلهــم إ ٰىل أنفســهم وعقوهلــم يف إدارة شــؤوهنمٌ ،
كل بــا يــراه ويقــرره ،والتــي قــد

تتأثــر كثــر ًا ببعــض التجا ُذبــات واحلــوادث مــن هنــا وهنــاك؟

أم أنــه ¨ وضــع هلــم مســار ًا خاصـ ًا يكــون هلــم َع َلـ ًا هاديـ ًا ،ونــور ًا يسرتشــدون

ـى يــأذن اهلل تعــا ٰىل لــه باخلــروج والقيــام ،وأنــه مل يرتكهــم
بــه ويســتضيئون هبــداه ،حتـ ٰ

خيوض َ
ــون غــار األهــواء واآلراء دون ملجــأ وثيــق ،وال أنــه تركهــم تطحنهــم
ُ
املصاعــب واملصائــب دون حصــن حيتمــون بــه ،وال أمــل يتعلقــون بــه ،وال رؤيــا

ملســتقبلهم يتمســكون هبــا؟

نعــم ،إن مــن لطــف اإلمــام ¨ بشــيعته ،ومزيــد رعايتــه هلــم وعنايتــه هبم ،وشــدة

ـى
ـى عقيدهتــم وعبادهتــم نقيـ ًة خالصـ ًة ،ولــزوم اســتقامتهم عـ ٰ
حرصــه يف املحافظــة عـ ٰ
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النهــج القويــمْ ،
يــدَّ ُد بعــر وال ُي َق َّيدُ بزمــان ،وال
أن رســم هلــم مســار ًا اســراتيج ّي ًا ال ُ َ

ـر بمــكان ،وال بعنــوان شــخص مــا ،بــل ّ
ـى التفاعــل
إن هلــذا املســار القابليــة عـ ٰ
ينحـ ُ

يف كل األزمــان والعصــور واألماكــن ومــع كل األشــخاص – برشطهــا ورشوطهــا،-
ويالئــم كافــة الظــروف ،ويتعايــش مــع املتغــرات الطارئــة بــدون اســتثناء.

–عــى
عــى ثالثــة حمــاور مهمــة
ومــن هنــا حاولنــا تســليط الضــوء والرتكيــز
ٰ
ٰ
نحــو االختصــار -رســمها اإلمــام ¨ لشــيعته يف طريقــة التعامــل مــع عــر الغيبــة
ــى طريقــة التواصــل
ٰ
الكــرى ،وكيفيــة التفاعــل والتواصــل معــه ¨ ،بعــد أن أ ْل َغ ٰ
الصغــرى عــن طريــق الســفراء.
عــى النحــو الســابق يف الغيبــة
ٰ
املبــارش معــه ٰ

ـرى ،وأنــه أمهل شــيعته تتقاذفهم
فــا يقــال إن اإلمــام ¨ ال دور لــه يف الغيبــة الكـ ٰ
الرصاعــات واألهــواء ،بــل إِ َّنــه ¨ وضــع اســراتيج َّي ًة حمــددة وخطــة عمــل بعيــدة
ـرى
ـدى ،ال تشــوهبا شــائبة وال شــبهة ،وال تعارضهــا أو تزامحهــا اســراتيج ّي ٌة أخـ ٰ
املـ ٰ

مهــا كان حمــل صدورهــا؛ ألن هــذه االســراتيج َّية صــدرت برعايــة إهليــة ،ومــن
حجــة اهلل يف األرض.

وكانــت هــذه االســراتيج َّية وخطــة العمــل املوضوعــة مــن اإلمــام املهــدي ¨

ـرى حتاكــي ثالثــة مســارات أو مســتويات:
لشــيعته يف عــر الغيبــة الكـ ٰ

ـوى للســفارة عنــه
ـتوى االتصــال باإلمــام املهــدي ¨ ،بنفــي أي دعـ ٰ
ـى مسـ ٰ
 -1عـ ٰ

وتكذيبهــا.

ـتوى قيــادة األمــة ،باللجــوء إ ٰىل العلــاء األعــام األبــرار ،واملراجــع
ـى مسـ ٰ
 -2عـ ٰ

ِ
العظــام والتمســك هبــم.

مســتوى الفــرد ،بمعرفــة اإلمــام املهــدي املنتظــر ¨ حــق معرفتــه
عــى
-3
ٰ
ٰ

واإليــان بخروجــه وانتظــار ذلــك.
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دعوى للسفارة عنه ¨ وتكذيبها:
املسار األول :نفي أي
ٰ

َّ
دعوى
الســديد قطــع دابــر أي
ٰ
إن اإلمــام املهــدي ¨ هبــذا املســار املهــم والتوجيــه َّ

ل ّلقــاء بــه ،وتبليــغ يشء عنــه ممــن يدّ عــي ذلــك ،كطـ ّ
ـاب الدنيــا وأصحــاب األهــواء
ـوى.
املنســوبة إليــه كذبـ ًا وزور ًا لشــيعته ومواليــه عــن طريــق هــذه الدعـ ٰ

فأســس ¨ قاعــدة ثابتــة قبيــل وفــاة الســفري األخــر بأيــام ،كـ َّ
ـذ َب فيهــا وأبطــل
ّ

ـرى واللقــاء بــه ونقــل األوامــر عنــه
ـى مشــاهدته يف الغيبــة الكـ ٰ
كل دعـ ٰ
ـوى تبتنــي عـ ٰ

ـى قيامــه ¨ وظهــوره العلنــي بأمــر اهلل تعــا ٰىل بعــد الصيحــة وخــروج الســفياين،
حتـ ٰ
ون َّب ـ َه شــيعته إ ٰىل ذلــك يف توقيعــه األخــر ،حيــث قــال :Q

عــى املشــاهدة قبــل
« ...وســيأيت شــيعتي مــن يدعــي املشــاهدة ،أال فمــن ا ّد ٰ
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الذيــن يدّ عــون الســفارة عنــه والنيابــة واللقــاء بــه ،ويب ّثــون اإلرشــادات والتوجيهــات

خــروج الســفياين والصيحــة فهــو كــذاب مفــر ،وال حــول وال قــوة ّإل بــاهلل العــي
()3
ـى كل مدّ عــي املشــاهدة والســفارة بأهنــم كاذبـ َ
ـون
العظيــم»  .إِذ أ َّنــه ¨ َح َكـ َ
ـم عـ ٰ
ــرون.
ُم ْف ُ
ٍ
ٍ
ـاوى النيابــة والســفارة
وهــذا مــا ألفنــاه وجدان ـ ًا ،وبصــورة عمليــة ،فــإن كل دعـ ٰ
ـرى نراهــا قــد فشــلت واضمحلــت؛ ألهنــا
ـى مــدار القــرون املاضيــة يف الغيبــة الكـ ٰ
عـ ٰ
ِ
ـزي ُمدَّ ُعوهــا واتباعهــم ،ومل يبــق هلــم أثــر وال
مل ُتــاك الواقــع وال العقــل ،وقــد ُأخـ َ
عــن يف الســاحة اإلســامية ،فضــ ً
ســوى الذكــر الــيء
ا عــن الســاحة الشــيعية
ٰ
ـاوى والفــرق الضالــة والطارئــة
والــكالم املشــن يف التاريــخ ،وتصنّــف ضمــن الدعـ ٰ

ـى املجتمــع اإلســامي.
عـ ٰ

نــرى إنــكار هــذا األمــر مــن الناحيــة التطبيقيــة العمليــة مــن عامــة
بــل نحــن
ٰ

الشــيعة وعلامئهــم ،فإهنــم رسعــان مــا يلفظــون أي مــدّ ع للســفارة عــن اإلمــام ¨
ويرفضونــه و َيســخرون مــن دعــواه ،ثــم تكشــف األيــام زيــف دعــواه وكذبــه ،ومل
ـى مــدار القــرون املاضيــةّ ،إل بعــض األغامر
يتأثــروا بــأي دعـ ٰ
ـوى مــن هــذا القبيــل عـ ٰ

والســذج مــن بســطاء النــاس ممــن يســهل خداعهــم أو إغرائهــم.

حيصــن شــيعته مــن هــؤالء
فبهــذا املســار االســراتيجي األول أراد اإلمــام ¨ أن ِّ
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الكذابــن األدعيــاء ،ويرســم هلــم خطـ ًا ثابتـ ًا مســتقي ًام ال يميــل وال حييــد عنــه أحــدٌ ّإل
ـاوى ا ُملضلــن وأصحــاب األهــواء ،فينجـ ّـروا
َضـ َّـل طريــق احلــق ،وال ينخدعــوا بدعـ ٰ

خلفهــم وينخدعــوا بدعاواهــم.

وهــذا مــن أهــم احلصــون احلاميــة التــي حفظــت الشــيعة مــن التمـ ّـزق والتشــتت،

ـى مــدار القــرون ،رغــم الضغــط الشــديد مــن الظاملــن
وجعلتهــم أمــة متامســكة عـ ٰ
والقتــل والتهديــد ،ومــا زالــوا حتــت هنــج واحــد ورايــة واضحــة.

إىل العلامء االعالم واملراجع العظام والتمسك هبم:
املسار الثاين :اللجوء ٰ

َّ
ـم بحــدوث منطقــة فــراغ يف قيــادة األمــة عنــد غيبتــه
إن اإلمــام املهــدي ¨ َي ْع َلـ ُ

ـرى ،الس ـ ّيام بــن شــيعته ومواليــه.
الكـ ٰ

كــا ّ
عــى مــدار األيــام
أن موضوعــات األحــكام الرشعيــة تتبــدل وتتغــر
ٰ

والعصــور ،واألحــداث تتطــور ،والوقائــع تتجــدد خالهلــا ،ومــع اختــاف وتنــوع

ـى الواقــع الفقهــي مــن احلــال واحلــرام
األماكــن والبلــدان ،فالبــد مــن الوقــوف عـ ٰ

ـى املكلــف ،وهــذا ممــا ال يتيــر لــكل أحــد مــن
ونحومهــا مــن األحــكام الرشعيــة عـ ٰ
النــاس.

فضــ ً
ا عــن حتصــن عقائــد الشــيعة -الســيام لبســطاء النــاس وعوامهــم -مــن

ُشــبهات أهــل الضاللــة والتشــكيك ،بالوقــوف بوجههــم ور ّدهــم باحلجــة والربهــان.
بيــد َأنَّــه ال يمكــن اللجــوء يف ذلــك لــكل أحــد مــن علــاء املســلمني ،كعلــاء
العامــة أو علــاء الزيديــة وغريهــم ،بــل وبعــض مــن الشــيعة مــن طــاب الدنيــا

أيضــ ًا.
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وهنــا رســم اإلمــام املهــدي ¨ مســار ًا اســراتيج ّي ًا ثاني ـ ًا لشــيعته بعيــد األمــد ،ال
ُ
ـرى -بعــد أن كانــت الشــيعة تســتنري منــه ¨
يتقيــد بِزمــان وال مــكان يف الغيبــة الكـ ٰ
ِ
ـار هــو الرجــوع إ ٰىل رواة أحاديث
مبــارشة بواســطة ســفرائه َّ
ونوابــه األربعــة ،-وهــذا ا َملسـ ُ
أهــل البيــت  ،Kكــا َن َّب ـ َه إ ٰىل ذلــك ،بقولــه ¨:

حجتــي عليكــم
فإنــم ّ
«وأ ّمــا احلــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إ ٰىل رواة حديثنــاّ ،
ورواة احلديــث املذكــورون يف الروايــة هــم العلــاء األعــام واملراجــع العظــام

الذيــن حفظــوا روايــات أهــل البيــت  Kوتدارســوها ،وعرفــوا علــوم آل حممــد K
ـى عاتقهــم بيــان احلقائــق املعرفيــة ملدرســة أهــل البيت K
وفهمــوا كالمهــم ،ومحلــوا عـ ٰ

ـى اختــاف العلــوم وتنوعهــا ،عقيــدة ومنهجـ ًا وســلوك ًا ،فكانوا
وتوضيحهــا للنــاس عـ ٰ
مــاذ ًا حلفــظ عقائــد النــاس ،وم ِ
رجعـ ًا حلاميتهــم مــن االنحــراف.
َ
َ
وقــد مت َّكــن هــؤالء العلــاء األعــام مــن اســتنباط األحــكام الرشعيــة يف خمتلــف
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حجــة اهلل»(.)4
وأ ّنــا ّ

أص َلــ ُه أئمــة أهــل البيــت  ،Kكــا
الوقائــع احلادثــة واملســتحدثة مــن خــال مــا َّ
قــال أبــو عبــد اهلل الصــادق « :Qإنــا علينــا أن نلقــي إليكــم األصــول وعليكــم أن

تفرعــوا»( ،)5وعــن أيب احلســن الرضــا  Qقــال« :علينــا إلقــاء األصــول وعليكــم
التفريــع»(.)6

فقــام علامؤنــا األعــام بإرجــاع هــذه الفــروع احلادثــة إ ٰىل تلــك األصــول الثابتــة

عنهــم ،ورفــع العــر واحلــرج عــن عامــة النــاس يف أحكامهــم العباديــة والرشعيــة.
ولكــن مــا هــي صفــة هــؤالء العلــاء الذيــن أمرنــا اإلمــام ¨ بالرجــوع إليهــم

ـى ذلــك؟
والتمســك بســرهتم ،وهــل األمــر يشــمل كافــة العلــاء ،أو ك َُّل مــن ا ّدعـ ٰ
أبــد ًا ،فــإن والــد اإلمــام املهــدي  Lقــد رســم صفــات هــؤالء العلــاء وحــدد

معاملهــم ،حيــث قــال « :Qفأ ّمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنـ ًا لنفســه ،حافظـ ًا لدينــه،
ـى هــواه ،مطيعـ ًا ألمــر مــواله ،فللعــوام أن يقلــدوه»( .)7أي أن يرجعــوا إليــه
خمالفـ ًا عـ ٰ
ويتمســكوا بتوجيهاتــه وآرائــه.

ـذ َر  Qمــن علــاء الدنيــا الذيــن يكـ ُ
وقــد َحـ َّ
مه ُهــم َت َ ُّلــك زمــام رقــاب النــاس
ـون ُّ

بــأي نحــو كان ،وحــب الظهــور وطلــب الشــهرة ،والطمــع الدنيــوي ،والتشــكيك
تقــوى ،فــإن هــؤالء العلــاء الدنيويــن
يف عقائــد النــاس ،دون وازع مــن ورع أو
ٰ
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ـى الشــيعة مــن جيــش
ض عـ ٰ
االنتفاعيــن -الذيــن هــم مــن غــر الشــيعة احلقيقيــنَ -أ َ ُّ
ـى اإلمــام احلســن  Qوأصحابــه.
يزيــد بــن معاويــة عـ ٰ

فقال - Qبعد أن ذكر صفات العلامء األبرار الذين ترجع هلم الشيعة:-

«وذلك -أي الفقهاء األبرار -ال يكون ّإل يف بعض فقهاء الشيعة ال مجيعهم.
فــإِ َّن َم ـ ْن ركــب ِمــن القبائــح والفواحــش مراكــب فســقة فقهــاء العامــة( )8فــا

تقبلــوا منهــم عنــا شــيئ ًا ،وال كرامــة هلــم ،وإنــا كثــر التخليــط فيــا يتحمــل عنــا أهــل
البيــت لذلــك ،ألن الفســقة يتحملــون عنــا ،فهــم حيرفونــه بــأرسه جلهلهــم ،ويضعون

ـى غــر مواضعهــا ووجوههــا؛ لقلــة معرفتهــم.
األشــياء عـ ٰ

وآخريــن يتعمــدون الكــذب علينــا ليجــروا مــن عــرض الدنيــا مــا هــو زادهــم إ ٰىل
نــار جهنــم.
عــى القــدح فينــا ،يتعلمــون بعــض علومنــا
ومنهــم قــوم نُصــاب ال يقــدرون
ٰ

الصحيحــة فيتوجهــون بــه عنــد شــيعتنا ،وينتقصــون بنــا عنــد نصابنــا ،ثــم يضيفــون

إليــه أضعافــه وأضعــاف أضعافــه مــن األكاذيــب علينــا ،التــي نحــن بــراء منهــا،
ـى أنــه مــن علومنــا فضلــوا وأضلوهم.
فيتقبلــه املســلمون املستســلمون مــن شــيعتنا عـ ٰ

ـى احلســن بــن عــي L
ـى ضعفــاء شــيعتنا مــن جيــش يزيــد عـ ٰ
أرض عـ ٰ
وهــم ُّ

وأصحابــه ،فإهنــم يســلبوهنم األرواح واألمــوال ،وللمســلوبني عنــد اهلل أفضــل
األحــوال ملــا حلقهــم مــن أعدائهــم.

وهــؤالء علــاء الســوء الناصبــون املشــبهون بأهنــم لنــا موالــون ،وألعدائنــا
معــادون ،ي ِ
دخلــون الشـ ّ
ـى ضعفــاء شــيعتنا ،فيضلوهنــم ويمنعوهنــم
ُ
ـك والشــبهة عـ ٰ

عــن قصــد احلــق املصيــب»(.)9

ويكفينــا يف االطمئنــان بصحــة هــذه الروايــة مــا شــاهدناه وعرفنــاه مــن حــال
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الكثرييــن الذيــن أدعــوا العلــم والــورع زور ًا وهبتان ـ ًا يف الواقــع الشــيعي ،فخلخلــوا

ـى معتقداهتــم وســلوكهم.
نظــام النــاس َّ
وشوشــوا عـ ٰ

ـس وجدان ـ ًا ُح ْســن القيــام هبــذا الــدّ ور الــذي أوكل إ ٰىل العلــاء األتقيــاء
كــا َن ْل َمـ ُ

املبلغــن ملختلــف البلــدان لنــر األحــكام الرشعيــة وتوضيــح العقائــد للنــاس ،يف
إِطـ ِ
ـار حفــظ ونــر العلــوم املعرفيــة والعقائديــة والفقهيــة ملدرســة أهــل البيــت .K
وحيــث إن منــاط هــذه األمــور هــو مــن مســؤوليات اإلمــام  Qوحتــت إرشافــه،

فإنــه  Qأوكلهــا إ ٰىل بعــض رعيتــه مــن العلــاء األعــام ،واســتناهبم فيــا ال يبــارشه
بنفســه ِ ،Qمــ ْن نظــم أمــور ِّ
الشــيعة يف كل زمــان وضبطهــا وإصالحهــا ،ورفــع
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ـى أرض الواقــع ،فقــد اهتــم علامؤنا األعــام بتأليــف الكتب واملوســوعات
األبــرار عـ ٰ
ِ
الكبــرة واملختــرة ،العقائديــة والفقهيــة ،وإِقامــة احلــوزات العلميــة ،وإِ
رســال

الشــبهات عنهــم ،وتقويــة عقائدهــم ،وبيــان أحكامهــم ،ورعايــة شــؤوهنم.

غرهتــم الدنيــا ،فأصبحــوا مــن طالهبا،
ـدر االنتبــاه إ ٰىل بعــض العلــاء الذيــن َّ
كــا جيـ ُ

ـى زخارفهــا وحطامهــا ،والــذي هــو ســبب كل ظلمــة
وتفانــوا يف ســبيلها ،وانكبــوا عـ ٰ

وغشــاوة ،ورأس كل خطيئــة ومعصيــة .فــإن أمثــال هــؤالء أ ْب َعــد مــا يكو ُنــون عــن
مــراد اإلمــام  Qوهدفــه ،فــإن أمثاهلــم ال يصلحــون لقيــادة األمــة ،وال إلدارة شــؤون
الشــيعة ومرجعيتهــا ،كــا ال يصلحــون للتقليــد؛ ألن هــذه املنزلــة العظيمــة واملكانــة
ـى ّإل ملــن أخلــص هلل تعــا ٰىل وصــدق
الرفيعــة برجــوع الشــيعة إ ٰىل أحــد العلــاء ال تتأ ّتـ ٰ

يف نوايــاه الظاهــرة والباطنــة ،وأزال حــب الدنيــا عــن قلبــه وهــواه ،فــكان أهــ ً
ا

لقيــادة األمــة وأخــذ زمــام مرجعيتهــا.

ِ
كيانــا وال محــي جدراهنــا
ومــن هنــا نـ ٰ
ـرى أن مدرســة أهــل البيــت  Kمــا ُحفــظ ُ
ــت أركاهنــا قائمــة ،وصورهتــا حمفوظــة ،ورايتهــا
مــن التصــدع واخللــل ،وال َب ِق َي ْ
عــى الرغــم مــن تنكّــر الطغــاةمرفوعــة ونابضــ ًة بالعطــاء الفكــري واملعــريف
ٰ
هلــا وحماربتهــا ،والطعــن فيهــا مــن و ّعــاظ الســاطني وزبانيتهــم مــن املشــكّكني
عــى مــدار القــرون املاضيــةّ -إل بربكــة هــؤالء العلــاء
واملض ّللــن واملنحرفــن
ٰ
األعــام ،الورعــن األتقيــاء مــن مدرســة أهــل البيــت  ،Kورواة حديثهــم ،فإهنــم
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كانــوا ومــا زالــوا قــادة ل ُ
ألمــة صامديــن ثابتــن ال تغــر منهــم احلــوادث ،وال متيلهــم
الريــاح العاتيــة ،ومل ت ِ
عــى
عــى عاتقهــم احلفــاظ
ُغرهــم زخــارف الدنيــا ،ومحلــوا
ٰ
ٰ

منهــج أهــل البيــت  Kومعارفهــم ،وإبقــاء صورتــه صافيــة ناصعــة ،ومرشبــه عذبـ ًا
ـى عقائــد املؤمنــن ،ونــر علــوم
ـى جدهــم احلفــاظ عـ ٰ
زالالً ،فــكان أكــر مههــم وأعـ ٰ
أهــل البيــت  ،Kوالتصــدي ألعــداء الديــن واملذهــب ،ومحايتــه مــن الدخــاء
واجلهــاء ومدّ عــي العلــم بمختلــف األســاليب والطــرق.

فن َّب ـ َه اإلمــام  Qإ ٰىل أن العلــاء األعــام ،األتقيــاء األبــرار ،هــم القــادة الفعليــون
ِ
ـم حتصــل النجــا ُة مــن الضــال والضيــاع،
لألمــة يف عــر الغيبــة الكـ ٰ
ـرى ،وباتِّباع ِهـ ْ
والفتــن التــي تعصــف باألمــة ،وأن يف طاعتهــم طاعــة لــه  ،Qحيــث أمــر باتباعهــم
والرجــوع إليهــم وااللتــزام والتمســك هبــم ،فــإن يف ذلــك حفظـ ًا للديــن والعقيــدة،

كــا قــال جــدُّ اإلمــام املهــدي عــي بــن حممــد اهلــادي :K

يبقــى بعــد غيبــة قائمكــم (قائمنــا) (عليــه الصــاة والســام) مــن
«لــوال َمــ ْن
ٰ

العلــاء الداعــن إليــه ،والدالــن عليــه ،والذابــن عــن دينــه بحجــج اهلل ،واملنقذيــن
لضعفــاء عبــاد اهلل مــن ِشــباك إبليــس ومردتــه ،ومــن فخــاخ النواصــب ،ملــا بقــي
أحــد ّإل ارتــدَّ عــن ديــن اهلل ،ولكنهــم الذيــن يمســكون أز َّمــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة

كــا يمســك صاحــب الســفينة س ـكّاهنا ،أولئــك هــم األفضلــون عنــد اهلل .)10(»

فالعلــاء األبــرار هــم نــواب اإلمــام املهــدي ¨ ،وســفراؤه بالنيابــة العامــة بــا

ـرى.
َ َّ
ح َل ُهــم اإلمــام ¨ مــن املســؤولية يف حفــظ معــامل الرشيعــة يف غيبتــه الكـ ٰ
املسار الثالث :معرفة اإلمام املنتظر ¨ واإليامن بخروجه وانتظار ذلك:

ورد عــن رســول اهلل  Nيف اخلــر املســتفيض أنــه قــالَ « :مــ ْن مــات ومل يعــرف

إمــام زمانــه فقــد مــات ميتــة جاهليــة»(.)11

ـىَّ :
ـف لنهج اإلســام ،ولســنة رســول اهلل ،N
أن َمـ ْن َل يعــرف إمامــه فإنــه ُمالـ ٌ
بمعنـ ٰ
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وجاحــدٌ لكتــاب اهلل تعــا ٰىل ،فشــابه عملــه عمــل أهــل اجلاهليــة ،وكان بحكــم الكافــر

ـق.
ا ُملنكــر للديــن احلـ ّ

فــإن مــن مجلــة الثوابــت اإلســامية وأصولــه -كــا يــدل عليهــا هــذا احلديــث

(القصص.)5 :

وقــد ُســئل والــد اإلمــام املهــدي أبــو حممــد احلســن بــن عــي العســكري  Kعــن

ـى خلقــه إ ٰىل
اخلــر الــذي روي عــن آبائــه « :Kأن األرض ال ختلــو مــن حجــة هلل عـ ٰ
يــوم القيامــة» ،وأن « َمـ ْن مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة».
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الرشيــف ويثبتهــا -هــي اســتمرارية وجــود إمــام العــر والزمــان ¨ ،ووجــوب
﴿ونُريـ ُ
معرفتــه ،واإليــان بــه والبيعــة لــه والتــزام طاعتــه ،ويؤيــد هــذا قولــه تعــاىل َ
ـد
ٰ
ِ
ْ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً
َ ْ َ ُ َّ َ َ ٰ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ــم ال َوارث َ
ــة َو َنْ َعلَ ُه ُ
ِ
ِــن﴾
م
ئ
أ
ــم
ه
ل
ع
ن
و
ض
ر
ال
ف
وا
ف
أن نمــن ع الِيــن اســتض ِع ِ
ِ
ِ

فقال « :Qإن هذا حق ،كام أن النهار حق».

فقيل له :يا بن رسول اهلل فمن احلجة واإلمام بعدك؟

فقــال« :ابنــي حممــد ،هــو اإلمــام واحلجــة بعــديَ ،مـ ْن مــات ومل يعرفــه مــات ميتــة

جاهليــة .أمــا إن لــه غيبــة حيــار فيهــا اجلاهلــون ،وهيلــك فيهــا املبطلــون ،ويكــذب

فيهــا الوقاتــون ،ثــم خيــرج فــكأين أنظــر إ ٰىل األعــام البيــض ختفــق فــوق رأســه

بنجــف الكوفــة»(.)12

وعن زرارة قال سمعت أبا عبد اهلل  Qيقول« :إن للغالم غيبة قبل أن يقوم».

قال قلت :ومل؟

قال« :خياف» ،وأومأ بيده إ ٰىل بطنه.

ثــم قــال« :يــا زرارة وهــو املنتظــر ،وهــو الــذي ُيشــك يف والدتــه ،منهــم مــن

يقــول :مــات أبــوه بــا خلــف ،ومنهــم مــن يقــول :محــل ،ومنهــم مــن يقــول :إنــه

ولــد قبــل مــوت أبيــه بســنتني ،وهــو املنتظــر غــر أن اهلل  حيــب أن يمتحــن الشــيعة
فعنــد ذلــك يرتــاب املبطلــون».

أدركت ذلك الزمان أي يشء أعمل؟
قال :قلت :جعلت فداك ،إن
ُ

فادع هبذا الدعاء:
قال« :يا زرارة إذا أدركت ذلك الزمان ُ
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اللهــم عرفنــي نفســك فإنــك إن مل تعرفنــي نفســك مل أعــرف نبيــك ،اللهــم عرفنــي

رســولك فإنــك إن مل تعرفنــي رســولك مل أعــرف حجتــك ،اللهــم عرفنــي حجتــك
فإنــك إن مل تعرفنــي حجتــك ضللــت عــن دينــي»(.)13

معرفة اإلمام املهدي ¨ واإليامن به:
وا َمل ِ
تتقــوم بمعرفــة اســمه وال صفتــه فقــط ،وإن
عرفــة احلقيقيــة لإلمــام ¨ ال
ّ

وجــب تشــخيص ذلــك ومتييــزه عــن غــره ،كــا يف مقامنــا هــذا وعرصنــا ،فهــو

اإلمــام حممــد املهــدي ،ابــن اإلمــام احلســن العســكري ،ابــن اإلمــام عــي اهلــادي،
ـى الكاظــم،
ابــن اإلمــام حممــد اجلــواد ،ابــن اإلمــام عــي الرضــا ،ابــن اإلمــام موسـ ٰ

ابــن اإلمــام جعفــر الصــادق ،ابــن اإلمــام حممــد الباقــر ،ابــن اإلمــام عــي زيــن

العابديــن ،ابــن اإلمــام احلســن الشــهيد ،ابــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب وفاطمــة

الزهــراء  ،Kبنــت رســول اهلل حممــد .N

الكــرى -أن َيعــرف إمــام زمانــه
ـى اإلنســان -الســيام يف عــر الغيبــة
ٰ
فــإن عـ ٰ

حــق معرفتــه ،لكــي يــؤدي واجباتــه جتاهــه ،وال ُيقــر معــه ،فقــد روي عــن اإلمــام
الصــادق :Q

«معرفــة اإلمــام الــذي بــه يأتــم بنعتــه وصفتــه واســمه يف حــال العــر واليــر،
ـى معرفــة اإلمــام :أنــه ِعــدل النبــي ّإل درجــة النبــوة ووارثــه ،وأن طاعتــه طاعــة
وأدنـ ٰ
اهلل وطاعــة رســول اهلل ،والتســليم لــه يف كل أمــر ،والــرد إليــه ،واألخــذ بقولــه»(.)14
َّ
ـق معرفتــه أمـ ٌـر أوســع مــن هــذا وأعمــق ،وأكــر وأهــم،
إن معرفــة اإلمــام  Qحـ َّ

ـى هــذه املعرفــة أن طاعتــه طاعــة
ـى معرفــة اإلمــام .ومــن أدنـ ٰ
كــا تشــر الروايــة :بأدنـ ٰ

هلل ورســوله ،ويف خمالفتــه والــرد عليــه رد عليهــا وخمالفتهــا ،مــع التســليم واالنقيــاد
التــام لــه .ومــا يكــون أبعــد مــن هــذا فهــو يف علمهــم .K

78

عــى كل حــال،
عــى املؤمــن أن يؤمــن بــه ويســلم لــه ويطيعــه ٰ
ومــن ذلــك أن ٰ

ســواء تقلــد زمــام احلكــم أو تأخــر عنــه؛ ألن مقــام اإلمامــة مقــام إهلــي َيبــه اهلل تعــا ٰىل

ملــن اصطفــاه ،وال ُينــزع منــه وإن مل َيــي األمــر واحلكــم.
« َمــ ْن مــات وليــس لــه إمــام فميتتــه ميتــة جاهليــة ،ومــن مــات وهــو عــارف

إلمامــه مل يــره ،تقــدم هــذا األمــر أو تأخــر ،ومــن مــات وهــو عــارف إلمامــه ،كان

كمــن هــو مــع القائــم يف فســطاطه»(.)15

ُ َّ
َ ْ َ
ــو َم ن ْد ُعــوا ك
وروي عــن أيب عبــد اهلل الصــادق  Qيف تفســر قولــه تعــا ٰىل ﴿ي
ُ
نــاس بإما ِمه ْ
أ
ــم﴾ (اإلرساء )71 :فقــال:
ٍ
ِِ ِ
ـرف إمامــك ،فإنــك إذا عرفــت إمامــك مل يــرك تقــدم هــذا األمــر
«يــا فضيــل اِعـ ْ
أو تأخــر ،و َمــ ْن َع ِ
ــرف إمامــه ثــم مــات قبــل أن يقــوم صاحــب هــذا األمــر كان
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وقد روي عن أيب جعفر الباقر :Q

بمنزلــة مــن كان قاعــد ًا يف عســكره ،ال بــل بمنزلــة مــن قعــد حتــت لوائــه»(.)16
ومن بيان معرفته قول رسول اهلل :N

«القائــم مــن ولــدي ،اســمه اســمي ،وكنيتــه كنيتــي ،وشــائله شــائيل ،وســنته

عــى ملتــي ورشيعتــي ،ويدعوهــم إ ٰىل كتــاب ريب  ،مــن
ســنتي ،يقيــم النــاس
ٰ
أطاعــه فقــد أطاعنــي ،ومــن عصــاه فقــد عصــاين ،ومــن أنكــره يف غيبتــه فقــد أنكرين،

كذبــه فقــد َّ
ومــن َّ
كذبنــي ،ومــن صدَّ قــه فقــد صدَّ قنــي ،إ ٰىل اهلل أشــكو املكذبــن يل يف
﴿و َسـ َ
أمــره ،واجلاحديــن لقــويل يف شــأنه ،واملض ّلــن ألُمتــي عــن طريقتــه َ
ـي ْعلَ ُم َّالِيـ َ
ـن
َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ
ََْ ُ َ
()17
ـب ينقل ِبون﴾ [الشــعراء. »]227 :
ظلمــوا أي منقلـ ٍ
فمــن هــذا ،تعــرف َّ
طريــق ملعرفــة اهلل تعــا ٰىل
أن طريــق معرفــة اإلمــام ¨ هــو
ٌ
وحــدوده وأحكامــه؛ ألن معرفتــه ¨ توجــب التمســك بأحــكام املــو ٰىل؛ إِذ َّ
أن طاعتــه
حــق معرفتــه وجــب
مالزمــة ملعرفــة وطاعــة اهلل ورســوله ،فإنــه إذا َعرفــ ُه املســلم َّ
االقتــداء بــه وطاعتــه ،وااللتــزام بأوامــره وإرشــاداته وتوجيهاتــه ،وقــد روي عــن
اإلمــام الباقــر  Qأنــه قــال:
«إنــا َيعـ ِ
ـرف اهلل تعــا ٰىل ويعبــده َم ـ ْن عــرف اهلل و َعـ ِ
ف إمامــه منــا أهــل البيــت،
ـر َ
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و َم ـ ْن ال َيعــرف اهلل تعــا ٰىل وال َيعــرف اإلمــام منــا أهــل البيــت فإنــا َيعــرف و َيعبــد

غــر اهلل ،هكــذا واهلل ضــاالً»( .)18أي أهنــم يســلكون طريق ـ ًا خاطئ ـ ًا ومنحرف ـ ًا عــن
الــراط املســتقيم ،ويقعــون يف مســتنقع الضاللــة.

وبإنــكار اإلمــام  Qإنــكار لرســول اهلل  ،Nو َم ـ ْن أنكــر رســول اهلل فهــو خــارج

عــن امللــة وكافــر ،قــال رســول اهلل :N

«من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرين»(.)19

ومــن جــواب لــه ¨« :أ َّمــا مــا ســألت عنــه أرشــدك اهلل وثبتــك مــن أمــر املنكرين

يل مــن أهــل بيتنــا وبنــي عمنــا ،فاعلــم أنــه ليــس بــن اهلل  وبــن أحــد قرابــة ،و َمـ ْن

أنكــرين فليــس مني ،وســبيله ســبيل ابــن نــوح .)20(»Q

فمعرفــة إمــام العــر ¨ مــن الرضوريــات الثابتــة لديــن املســلمَّ ،
وأن األرض ال

ختلــو مــن حجــة وإمــام ،إ ّمــا إمامـ ًا ظاهــر ًا مشــهور ًا أو غائبـ ًا مســتور ًاّ ،
وإل ســاخت
األرض بأهلهــا ،كــا ورد عنهــم .)21(K
إِ َّن اهلل  ال يــرك عبــاده ُم ْه َم ِلــن ،دون َع َلـ ٍم مرشــد ،وال حجــة هاديــة ،وال نــور

يســتضيئون بــه ،وإن وجــه االنتفــاع باإلمــام ¨ يف غيبتــه كاالنتفــاع بالشــمس إذا

ـحاب ،وأن اإلمــام ¨ أمـ ٌ
ـان ألهــل األرض ،كــا النجــوم
غ َّيبهــا عــن األبصــار السـ ُ

أمــان ألهــل الســاء ،فيــا روي عــن جــده رســول اهلل  ،Nوعنــه ¨(.)22

روى عنه ¨ أنه قال:
وفيام ُي ٰ
«إنا غري مه ِ
ملني ملراعاتكم ،وال ناسني لذكركم.)23(»...
ُْ
فمــن كــال لطفــه وعنايتــه ،أنــه ُييطنــا برعايتــه ،ونســتيضء بنــوره ،وإِن مل ن ُكــن

عارفــن بتلــك ال ُّطــرق واملســالك.
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التواصل بني اإلمام املهدي ¨ وشيعته:

وعليــه ،فالبــد مــن بقــاء الصلــة والرابطــة ،واملحافظــة عليهــا بيننــا وبــن اإلمــام

املهــدي ¨ ،وتواصلهــا بمختلــف العناويــن تذكــر ًا وســلوك ًا ،فإنــه ممــا يســتحب

للمؤمــن أن جيــدد البيعــة لــه يف كل صبــاح تذكــر ًا للنفــس وتأكيــد ًا عليهــا ،كــا ورد

وعقــد ًا وبيعــة لــه يف عنقــي ،ال أحــول عنهــا وال أزول ،اللهــم اجعلنــي مــن أنصــاره

وأعوانــه ،الذابــن عنــه ،املســارعني يف حوائجــه ،املمتثلــن ألوامــره ،املحامــن عنــه،
املستشــهدين بــن يديــه»(.)24

كــا أن اهلل تعــا ٰىل ال يقبــل مــن املســلم صــاة وال صيامـ ًا ،وال حجـ ًا وال زكاة ،وال
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يف دعــاء العهــد:
«اللهــم ّإن ُأجــدد لــه يف صبيحــة هــذا اليــوم ،ومــا عشــت بــه يف أيامــي ،عهــد ًا

فرضــ ًا وال جهــاد ًا ،دون معرفــة اإلمــام  Qوالبيعــة لــه؛ ألن قبــول هــذه األعــال

منــوط باإليــان بــه  Qومعرفتــه ،إذ ُيفــرض أن مــن لــوازم معرفــة اإلمــام  Qأن
يتولــد عنــد اإلنســان باعــث نفــي يف أداء الفــروض الرشعيــة اإلســامية ،وباعــث

ـى هنجــه القويــم،
َعمــي للتحــرك نحــو ذلــك؛ اقتــداء بــه  Qوالتمســك والســر عـ ٰ
كــا قــال أمــر املؤمنــن « :Qأال وإِ ّن لِ ّ
ــكل مأمــوم إِمامــ ًا يقتــدي بــه ،ويســتيضء
بنــور علمــه»( ،)25وااللتــزام بمســاره الثابــت بدعوتــه إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل ومــا يالزمهــا،
والتمســك بتطبيــق مــا ب َّلــغ بــه اإلمــام ¨ وآبــاؤه الطاهــرون ،مــن األوامــر

ـى أرض الواقــع ،والتســليم املطلــق لــه ،والبحــث عــن مــراده فيــا حيــب
والنواهــي عـ ٰ
ويكــره والعمــل بــه؛ ألنــه ¨ ظــل اهلل يف األرض ،و َأ َّنــه الطريــق األبلــج واحلجــة
عــى النــاس؛ وذلــك بتتبــع األخبــار واملرويــات التــي حتكــي عــن أقــوال
اإلهليــة
ٰ
اإلمــام ¨ وســرته وأحوالــه ،وعــن آبائــه الطاهريــن  ،Kفهــذا جــزء مــن أداء حــق
اإلمــام املهــدي ¨.

ال أن يكــون معنــى االقتــداء بــه ¨ جمــرد لقلقــة لســان وتبـ ٍ
ـاه بالــكالم ،وحكايــة
ٰ

ـى أرض الواقــع ،وال تأثــر هلــا يف
أمــاين ورغبــات ،خاليــة مــن أي أثــر حقيقــي عـ ٰ

ســلوك الشــخص وال مســرته ،مــع اهلل تعــا ٰىل وال يف املجتمــع.

ومــن أبــرز توجيهاتــه -مــا بينــا ُه ســالف ًا -مــن رفــض كل مــدّ ٍع للســفارة والنيابــة
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اخلاصــة عنــه ،والتمســك بالعلــاء األعــام الورعــن األتقيــاء ،الذيــن هبــم حيفــظ
ويفــظ مــن الفتنــة والضاللــة ،وســوء العمــل
الديــن واملذهــب ،ويصــان اإلنســانُ ،
واملنقلــب ،فطريــق معرفــة اإلمــام املهــدي ¨ ،هــو طريــق ملعرفــة اهلل تعــا ٰىل وااللتزام

بحــدوده وأحكامــه.

انتظار اإلمام املهدي ¨:

كــا أن مــن أهــم حقــوق معرفــة اإلمــام ¨ التــي يف ذمــة املؤمــن بــه شــخص ًا

ـى الظاملــن والدعــاء لــه
ووجــود ًا ،هــو انتظــار الفــرج بخروجــه املحتــوم والنــر عـ ٰ

بذلــك.

قال اإلمام الكاظم « :Qأفضل العبادة بعد املعرفة انتظار الفرج»(.)26
وقال اإلمام اجلواد « :Qأفضل أعامل شيعتنا انتظار الفرج»(.)27
وروي عن رسول اهلل « :Nإِ َّن أفضل أعامل أمتي انتظار الفرج»(.)28

بــل ورد أنَّــه مــن أفضــل اجلهــاد ،كــا قــال « :Nأفضــل جهــاد أمتــي انتظــار

الفــرج»(.)29

كــا يســتحب كثــرة الدعــاء لــه بالفــرج ،فقــد روي عنــه ¨« :أكثــروا الدعــاء
بتعجيــل الفــرج فــإِن ذلــك فرجكــم»(.)30
عــى الشــيعة أن يكونــوا مــن الثابتــن الصابريــن ،فــا يأخذهــم اليــأس وال
إن ٰ

امللــل مــن طــول االنتظــار ،فــإن هــذا األمــر ال يــأيت ّإل بعــد يأس(إيــاس)« ،ال واهلل

ـى
ـى متحصــوا ،وال واهلل ال يأتيكــم حتـ ٰ
ـى متيــزوا ،ال واهلل ال يأتيكــم حتـ ٰ
ال يأتيكــم حتـ ٰ
ـقى مــن شــقي ،ويســعد مــن ســعد»( .)31فهنيئ ـ ًا للثابتــن ،فــإن أفضــل العبــادة
يشـ ٰ
انتظــار الفــرج.
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ومن رسالة اإلمام احلسن العسكري  Qإ ٰىل والد الشيخ الصدوق  ،Gمنها:

«وعليــك بالصــر وانتظــار الفــرج فــإن النبــي  Nقــال :أفضــل أعــال أمتــي

أنــه يمــأ األرض عــدالً وقســط ًا ،كــا ُملئــت جــور ًا وظلـ ًا ،فاصــر»(.)32

وحيــث َّ
إن مفهــوم االنتظــار مــن أبــرز مصاديقــه وأصدقهــا يتمثــل يف انتظــار
فــرج ال َعــامل ِمـ ْن املحرومــن واملضطهديــن واملســتضعفني ،بخــروج اإلمــام املهدي ¨

ـى األرض.
وإقامــة دولــة ال َعــدل اإلهليــة عـ ٰ
وأ ّما موعد ظهور الفرج ،فإِنَّه موكول إ ٰىل أمر اهلل تعا ٰىل ،قال اإلمام الباقر :Q
«كذب الوقاتون ،كذب الوقاتون ،كذب الوقاتون»(.)33
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ـى يظهــر ولــدي الــذي بــر به النبــي ،N
انتظــار الفــرج ،وال يــزال شــيعتنا يف حــزن حتـ ٰ

وعــن أيب عبــد اهلل الصــادق  Qإذ دخــل عليــه مهــزم ،فقــال لــه :جعلــت فــداك

ـى هــو؟
أخــرين عــن هــذا األمــر الــذي ننتظــر ،متـ ٰ

فقــال« :يــا مهــزم كــذب الوقاتــون ،وهلــك املســتعجلون ،ونجــا ا ُمل َســ ِّلمون

ألمرنــا وطاعتنــا وانتظــار قائمنــا»(.)34

ـى ذلــك
هــذا ،وجتــد مــن الروايــات يف انتظــار فــرج قائــم آل حممــد  Nواحلــث عـ ٰ

الــيء الكثــر ،وقــد أعــد اهلل تعــا ٰىل للمنتظريــن الصادقــن املقــام الرفيــع واألجــر

ـى الظاملــن ولــو بعــد
العظيــم؛ لثبــات نفوســهم واطمئناهنــم بخروجــه ونــره عـ ٰ

حــن ،بــا أعطاهــم اهلل تعــا ٰىل مــن العقــول واألفهــام واملعرفــة مــا صــارت بــه غيبتــه ¨

عندهــم بمنزلــة املشــاهدة واليقــن يف نفوســهم ،منهــا:
عن أيب عبد اهلل  Qيقول:

«من مات منكم وهو منتظر هلذا األمر كمن هو مع القائم يف فسطاطه».

قال :ثم مكث هنيئة ثم قال:

«ال بل كمن قارع معه بسيفه» ،ثم قال:

«ال واهلل ّإل كمن استشهد مع رسول اهلل .)35(»N
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وسـ َ
ـأل ســائل اإلمــام الباقــر  :Qأخــرين بدينــك الــذي تديــن اهلل تعــا ٰىل بــه أنــت

وأهــل بيتــك؛ ألديــن اهلل تعــا ٰىل بــه؟

قــال « :Qإن كنــت أقــرت اخلطبــة فقــد أعظمــت املســألة ،واهلل ألعطينــك

دينــي وديــن آبائــي الــذي نديــن اهلل تعــا ٰىل بــه ،شــهادة أن ال إلــه ّإل اهلل وأن حممــد ًا

رســول اهلل ،واإلقــرار بــا جــاء بــه مــن عنــد اهلل ،والواليــة لولينــا ،والــراءة مــن
عدونــا ،والتســليم ألمرنــا ،وانتظــار قائمنــا ،واالجتهــاد والــورع»(.)36
وعن اإلمام زين العابدين :Q

«إن أهــل زمــان غيبتــه ،القائلــون بإمامتــه ،املنتظــرون لظهــوره ،أفضــل أهــل كل

زمــان؛ ألن اهلل تعــا ٰىل ذكــره أعطاهــم مــن العقــول واألفهــام واملعرفــة مــا صــارت بــه

الغيبــة عندهــم بمنزلــة املشــاهدة ،وجعلهــم يف ذلــك الزمــان بمنزلــة املجاهديــن بــن
يــدي رســول اهلل  Nبالســيف ،أولئــك املخلصــون حقـ ًا ،وشــيعتنا صدقـ ًا ،والدعــاة
إ ٰىل ديــن اهلل رس ًا وجهــر ًا»(.)37

وقال « :Qانتظار الفرج من أعظم الفرج»(.)38

ـى انتظــار الفــرج بقائــم آل حممــد ،K
وغــر ذلــك كثــر مــن الروايــات احلاثــة عـ ٰ

ـى هــذه الروايــات رومـ ًا لالختصار.
وقــد اقترصنــا عـ ٰ

عــى القناعــة التامــة بجــدارة احلــل
وهــذه الروايــات وغريهــا تؤكــد وتدلــل
ٰ

اإلســامي كمنهــج عبــادة وحيــاة لقيــادة ال َعــامل ،بقيــادة اإلمــام املنتظــر مهــدي هــذه

عــى َح ِّ
ــل مشــاكل هــذا ال َعــامل بــا تتهيــأ لــه مــن الظــروف
األمــة ¨ ،وقدرتــه
ٰ

واإلمكانــات والرجــال ،ليفتــح أبــواب العدالــة والســعادة لل َعــامل أمجــع.
فمعنــى االنتظــار هــو اســراتيج َّية إهليــة وختطيــط ســاوي بآليــة ِعباديــة لبنــاء
ٰ
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اإلنســان وتكاملــه ،والوصــول بــه نحــو تكامــل الــذات والــروحُ ،مقدمــة لالرتقــاء

مســتوى التطبيــق العمــي؛ وإقامــة اهلــدف
عــى
ٰ
بــه نحــو بــذل اجلهــد واالجتهــاد ٰ

املنشــود إلقامــة دولــة العــدل اإلهليــة ،باالســتعداد وهتيئــة النفــس ،بعــد اإليــان
إ ٰىل كل مــا يبعــث يف اإلنســان روح املســؤولية ،ويوقــظ فيــه روح العقــل ،ويفتــح

طاقــات اإلنســان الكامنــة يف إقامــة دولــة العــدل اإلهلــي ،فتكــون املســؤولية أكــر
ـؤ لذلــك أعظــم ،وال يأخــذه اليــأس إ ٰىل ذلــك ،بــل البــد أن تكــون قيــم الثبــات
والتَّه ُّيـ ُ
والصمــود والصــر واإليــان راســخة يف النفــس مهــا طــال األمــد وقســت القلــوب
ــر املشــككون.
و َك ُث َ
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عمــي ،واقعــي فعــي ،بــل
عــى ذلــك ســلوك
ٌ
باإلمــام ¨ ومعرفتــه ،ممــا يرتتــب ٰ

ُ
رســول اهلل  ،Nواألئمــة األطهــار ،K
بنــى ركيــز َة االنتظــار و َم َّهــدَ هلــا
وقــد ٰ

ـرى ،كمســار اســراتيجي لشــيعته ،لكــي
ـى ¨ دعائمهــا بعــد غيبتــه الكـ ٰ
ـى أرسـ ٰ
حتـ ٰ
ـى ِذكــره ،وال ُيمــل أثــره يف نفــوس شــيعته ومواليــه.
ال ُينسـ ٰ
هــذاَّ ،
وإن هنــاك كثــر ًا مــن العنــارص التــي تُعــد مــن مقومــات االنتظــار احلقيقــي

ـوى صلتــه بإمامــه
التــي تبنــي روح اإلنســان املؤمــن ،وتتكامــل هبــا شــخصيته ،وتقـ ٰ
وتواصلــه ،منهــا:

ـؤ العمــي النتظــار الفــرج صباح ـ ًا ومســا ًءِ ،
واجلــدّ يف
 -االســتعداد التــام والتَّه ُّيـ ُ

االنتظــار وعــدم التغافــل ،وال يكــون جمــرد لقلقــة لســان وذكــر أحاديــث عابــرة.
ـتحباب كثــرة الدعــاء لإلمــام املهــدي ¨ بالفــرج ،فــإن أعظــم ال َفــرج هــو
 اِسـُ
انتظــار الفــرج ،والتصــدق عنــه ¨.

ــرت املصاعــب
 الصــرعــى االنتظــار وعــدم اليــأس مــن الفــرج مهــا َم َّ
ٰ

واألحــداث ،وتطاولــت األيــام والدهــور ،فعــن أيب بصــر قــال :قــال الصــادق :Q
«طوبى ملن متسك بأمرنا يف غيبة قائمنا ،فلم يزغ قلبه بعد اهلداية»(.)39
ٰ

التــورع عــن حمــارم اهلل تعــا ٰىل ،والتمســك بنهــج أهــل البيــت  ،Kوالتزيــن
ُّ

بمحاســن األخــاق ،قــال اإلمــام الباقــر :Q
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عــى فقريكــم ،ولينصــح الرجــل
«لِ َيعــ ْن قو ُّيكــم ضعي َفكــم ،ولِيعطــف غنيكــم
ٰ
عــى أعناقنــا،
أخــاه كنصيحتــه لِنفســه ،واكتمــوا أرسارنــا ،وال حتملــوا النــاس
ٰ
وانظــروا أمرنــا ومــا جاءكــم عنــا ،فــإن وجدمتــوه للقــرآن موافق ـ ًا فخــذوا بــه ،وإن
مل جتــدوه موافق ـ ًا فــردوه ،وإن اشــتبه األمــر عليكــم فيــه فقفــوا عنــده ،وردوه إلينــا

حتــى نــرح لكــم مــن ذلــك مــا رشح لنــا ،وإذا كنتــم كــا أوصيناكــم ،مل تعــدوا
ٰ
إ ٰىل غــره ،فــات منكــم ميــت قبــل أن خيــرج قائمنــا كان شــهيد ًا ،ومــن أدرك منكــم

قائمنــا فقتــل معــه كان لــه أجــر شــهيدين ،ومــن قتــل بــن يديــه عــدو ًا لنــا كان لــه
أجــر عرشيــن شــهيد ًا»(.)40

 -حتصــن قواعــد الشــيعة وتثقيفهــا ورعايتهــا باملعرفــة بــا يدفــع عنهــم آراء

املتخرصــن يف إلقــاء الشــبهات والتشــكيك باإلمــام املهــدي ¨ وعقائدهــم.

ـى ذلــك،
 -التمســك بواليــة أهــل البيــت  Kوالــراءة مــن أعدائهــم والثبــات عـ ٰ

وأن ال يكــون مــردد ًا مضطربــ ًا شــاك ًا .ومــن معــاين التمســك بواليتهــم معرفتهــم

بأهنــم اثنــا عــر إمامـ ًا وخليفــة ،أوهلــم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب وآخرهــم
يتــم الفــرج،
املهــدي القائــم حممــد بــن احلســن العســكري  ،Kالــذي بخروجــه ّ
واإليــان بعقيــدة املهــدي املنتظــر ¨ وغريهــا.

 -أن ال يكون انتظار اإلمام القائم ¨ انتظار الكسا ٰىل واخلاملني.

 -أن ال يكــون انتظــاره انتظــار املتفــرج الــذي ال هيمــه يشء ،وال يعنيــه مــن األمــر

ّإل نفعــه الشــخيص اآلين.

 -أن ال يكــون انتظــاره انتظــار اتــكال بــل أن يكــون انتظــار تــوكل واســتعداد

وبنــاء.
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فـ َّ
ـى أمثــال هــؤالء أن يبحثــوا عــن ســاحة بعيــدة عــن منهــج أهــل البيــت K
ـإن عـ ٰ
ولينتفعــوا يف حياهتــم بغريهــم ال هبــم .K

الــذي ُيمهــد للنــر ،و َيســتعد للفتــح مــع اإلمــام القائــم ¨ ،ويتجهــز لذلــك اليــوم
فكــر ًا وســلوك ًا وعم ـاً.

ال أن ينتظــر انتظــار العاطلــن البطالــن؛ ليأتيــه النــر والفتــح ُمنحــة ســاوية
خالصــة مــن دون ثمــن وال ِجــدٍّ وال اجتهــاد؛ فإنــه مطــرود.
فبهــذه املســارات االســراتيج َّية الثــاث ،التــي رســمها اإلمــام املهــدي ¨،
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َ ْ ُ
َ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ
ُ َ
َ ُ ْ َّ َ َ ْ
ـم إِنــا َعمِلــون
ـن ل يُؤم ُِنــون اع َملــوا ع مكنتِكـ
وقــال تعــا ٰىل﴿ :وقــل ل ِلِيـ
َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ُ َ
 121وانت ِظــروا إِنــا منت ِظـ
ـرون﴾ (هــود .)122-121 :فــإِ َّن املؤمــن املنتظــر حقـ ًا هــو

عــى كيــان شــيعته ومواليــه ثابتــ ًا متامســك ًا ،وجعــل الرتابــط والتواصــل
حافــظ
ٰ

الروحــي قائ ـ ًا بينــه وبينهــم إ ٰىل أن يــأذن اهلل تعــا ٰىل لــه باخلــروج ،إ َّنــه ســميع جميــب.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .1االســراتيج ِّية :هــي اخلطط واألســاليب والسياســات

ص56؛ وانظــر صحيــح مســلم – النيســابوري:

ـدى البعيــد يف ضــوء اإلمكانــات املتاحــة،
ـى املـ ٰ
عـ ٰ

ص96؛ جممــع الزوائــد – اهليثمــي :ج ،5ص218

واملناهــج املحــددة مســبق ًا لتحقيــق أهــداف معينــة

أو التــي يمكــن احلصــول عليهــا .انظــر املوســوعة
احلــرة (ويكيبيديــا).

 .2كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص .516

وغريهــا.

 .12كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.409

 .13الكايف – الشيخ الكليني :ج ،1ص.337

 .3كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:

 .14كفاية األثر – اخلزاز القمي :ص.263-262

 .4كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:

 .16الكايف – الشيخ الكليني :ج ،1ص.371

ص .516
ص .484

 .5مســتطرفات الرسائــر (موســوعة ابــن ادريــس) – ابــن
إدريــس احليل -بــاب النــوادر :ص.109

 .6مســتطرفات الرسائــر (موســوعة ابــن ادريــس) – ابــن
إدريــس احليل -بــاب النــوادر :ص.110-109

 .7تفســر اإلمــام احلســن العســكري Q

 -املنســوب

لــه :ص300؛ االحتجــاج – الشــيخ الطــريس:
ج ،2ص.263

 .9تفســر اإلمــام احلســن العســكري Q

 -املنســوب

لــه :ص301-300؛ االحتجــاج – الشــيخ
الطــريس :ج ،2ص.264-263

 .10تفســر اإلمــام احلســن العســكري Q

 .15الكايف – الشيخ الكليني :ج ،1ص.372-371
 .17كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.411

 .18الكايف – الشيخ الكليني :ج ،1ص.181

 .19كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.412

 .20كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.484

 .21انظــر األمــايل – الشــيخ الصــدوق ص253؛ الــكايف
– الشــيخ الكلينــي :ج ،1ص.534

 .8فقهاء السوء.

 -املنســوب

لــه :ص345-344؛ االحتجــاج – الشــيخ
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ج ،6ص22؛ مســند أمحــد – ابــن حنبــل :ج،4

الطــريس :ج ،1ص.10-9

 .11الــوايف – الفيــض الكاشــاين :ج 2ص120؛ جامــع
أحاديــث الشــيعة – الســيد الربوجــردي :ج،26

 .22انظــر األمــايل – الشــيخ الصــدوق :ص253؛ كفايــة
األثــر – اخلــزاز القمــي :ص.29

 .23االحتجاج – الشيخ الطربيس :ج ،2ص.323
 .24املزار – ابن املشهدي :ص.664

 .25هنج البالغة – رشح حممد عبدة :ج ،3ص.70
 .26حتف العقول – ابن شعبة :ص.403

 .27كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.377

 .28كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .29حتف العقول – ابن شعبة :ص.37

 .30كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.485

 .31انظــر الــكايف – الشــيخ الكلينــي :ج ،1ص370؛
كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.346

 .32مناقــب آل أيب طالــب – ابــن شــهر آشــوب :ج،3

السيد محمود المقدس الغريفي

ص.644

ص.527

 .33الكايف – الشيخ الكليني :ج ،1ص.368
 .34الكايف – الشيخ الكليني :ج ،1ص.368
 .35املحاسن – الربقي :ج ،1ص.174

 .36الكايف – الشيخ الكليني :ج ،2ص.22-21

 .37كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.320

 .38كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.320

 .39كــال الديــن ومتــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:
ص.358

 .40األمايل – الشيخ الطويس :ص.232
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امل�صادر
 .1القرآن الكريم كالم رب العاملني.

1409ه ـــ ،املطبعــة مهــر  -قــم املقدســة ،نــر

 .2االحتجــاج -الشــيخ الطــريس ،تعليــق ومالحظــات

مدرســة اإلمــام املهــدي ¨ -قــم املقدســة.

الســيد حممــد باقــر اخلرســان1966 -1386/م،

 .7جامــع أحاديــث الشــيعة -الســيد الربوجــردي

نــر دار النعــان للطباعــة والنــر -النجــف

1373 -1415/ش ،مطبعــة مهــر – قــم ،النــارش

األرشف.

املؤلــف.

 .3األمــايل -الشــيخ الصــدوق ،حتقيق قســم الدراســات
اإلســامية  -مؤسســة البعثــة – قــم ،الطبعــة
األو ٰىل 1417/نــر مركــز الطباعــة والنــر يف
مؤسســة البعثــة.
 .4األمــايل -الشــيخ الطــويس -حتقيــق قســم الدراســات
اإلســامية  -مؤسســة البعثــة ،الطبعــة األو ٰىل/
1414هـــ ،نــر دار الثقافــة للطباعــة والنــر
والتوزيــع– قــم املرشفــة.
 .5حتــف العقــول عــن آل الرســول  -Nابــن شــعبة

الفكــر -بــروت -لبنــان.
 .9الــكايف -الشــيخ الكلينــي ،تصحيــح وتعليــق عــي
أكــر الغفــاري ،الطبعــة اخلامســة 1363 /ش،
مطبعــة احليــدري نــر دار الكتــب اإلســامية –
طهــران.
 .10كفايــة األثــر -اخلــزاز القمــي ،حتقيــق الســيد عبــد
اللطيــف احلســيني الكوهكمــري اخلوئــي1401 /
مطبعــة اخليــام – قــم ،انتشــارات بيــدار.

احلــراين ،تصحيــح وتعليــق عــي أكــر الغفــاري،

 .11كــال الديــن ومتــام النعمــة -الشــيخ الصــدوق،

الطبعــة الثانيــة 1363 - 1404 /ش ،نــر

تصحيــح وتعليــق عــي أكــر الغفــاري /حمــرم

مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة

احلــرام  1363 - 1405ش ،نــر مؤسســة النــر

املدرســن بقــم املرشفــة.

اإلســاميالتابعــةجلامعــةاملدرســنبقــماملرشفــة.

 .6تفســر اإلمــام العســكري  -Qاملنســوب إ ٰىل
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 .8صحيــح مســلم -مســلم النيســابوري ،نــر دار

اإلمــام العســكري  ،Qحتقيــق مدرســة اإلمــام
املهــدي ¨ ،الطبعــة األو ٰىل حمققــة /ربي ــع األول

 .12جممــع الزوائــد -اهليثمــي 1988 - 1408 /م،
نــر دار الكتــب العلميــة  -بــروت  -لبنــان.
 .13املحاســن -أمحــد بــن حممــد بــن خالــد

امل�صادر

اإلســامية – طهــران.

 .20الــوايف -الفيــض الكاشــاين -حتقيــق وتصحيــح

 .14املــزار -حممــد بــن جعفــر املشــهدي -حتقيــق

والتعليــق عليــه واملقابلــة مــع األصــل ضيــاء

جــواد القيومــي االصفهــاين الطبعــة األو ٰىل/

الديــن احلســيني (العالمــة) األصفهــاين ،الطبعــة

رمضــان املبــارك 1419هـــ ،مطبعــة مؤسســة النرش

األو ٰىل/أول شــوال املكــرم ( 1406هـــ) ،طباعــة

اإلســامي ،نــر القيــوم  -قــم  -إيــران.

أفســت نشــاط أصفهــان ،نــر مكتبــة اإلمــام أمــر

 .15مســتطرفات الرسائــر (موســوعة ابــن إدريــس

السيد محمود المقدس الغريفي

الربقــي 1330 - 1370/ش نــر دار الكتــب

الذخائــر -قــم  -إيــران.

املؤمنــن  Qالعامــة  -أصفهــان.

احلــي) ،ابــن إدريــس احلــي ،حتقيــق وتقديــم
الســيد حممــد مهــدي املوســوي اخلرســان ،الطبعــة
األو ٰىل 2008 -1429 /م ،نــر العتبــة العلويــة
املقدســة.
 .16مســند أمحــد – ابــن حنبــل ،نــر دار صــادر -
بــروت – لبنــان.
 .17مناقــب آل أيب طالب -ابن شــهر آشــوب-1376/
1956م ،النــارش مطبعــة احليدريــة  -النجــف
األرشف.
عــى شــبكة
 .18املوســوعة احلــرة (ويكيبيديــا)
ٰ
األنرتنــت.
 .19هنــج البالغــة -خطــب اإلمــام عــي  Qرشح
الشــيخ حممــد عبــده ،الطبعــة األو ٰىل-1412/
1370ش ،مطبعــة النهضــة  -قــم ،نــر دار
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ُ
تاريخ املرجع َّية ونيابتها عن الإمام ¨
يف زمن الغيبة

الشيخ جاسم الوائيل

ِ
َّ
ـى هــذه الطائفــة احل ّقــة -ال ســيام مــع غيبــة و ِّيل األمر ¨-
إن مــن ن َعــم اهلل تعــا ٰىل عـ ٰ
أن جعــل هلــا م ِ
وئـ ً
ا تــؤول إليــه ،ومعت ََصـ ًا تعتصــم بــه وتعتمــد عليــه ،وهــم الفقهــاء
َ

واملترشفــون بمقــام النيابــة العا ّمــة عنــه ¨.
ـوى،
اجلامعــون لرشائــط الفتـ ٰ
ِّ

إن َّ
وحيــث ّ
كل ذي نعمــة حمســود ،فلــم ختـ ُـل هــذه الطائفــة مــن حاســد وحقــود

ال يفتـ ُ
ـق أولئــك
ـأ يرميهــا بــن احلــن واآلخــر عــن قــوس مغالطاتــه وافرتاءاتــه يف حـ ّ
ٍ
وإشــكاالت لــو
عــاف عــوا ِّم الشــيعة يف ِشاك أوهــا ٍم
الفقهــاء العظــام ،ليوقــع ِض
َ
تأ َّملهــا ُّ
كل عاقــل منصــف لوجدهــا كنســج العناكــب ،ال تصمــد أمــام دليــل أو
َ
َّ ْ َ َ ْ
ََْ ُ َْ ْ َ
ـوت ليـ
برهــانِ﴿ ،إَون أوهـ
ـوت﴾ (العنكبــوت ،)41 :ولــو ا ّطلــع
ـت العنك ُبـ ِ
ـن الُ ُيـ ِ
عــى أصالــة فكــرة املرجعيــة ِ
عــى
الضــارب يف عمــق التاريــخ ووقــف
وقدمهــا َّ
ّ
ٰ
ٰ
ـى غمـ ٍ
ـوض وتــر ُّد ٍد فيــا يرمــي إليــه املش ـكِّكون
ماه َّيتهــا وحقيقتهــا مل يبــق لديــه أدنـ ٰ
ـى عــوا ِّم
وال َّطاعنــون مــن أهــداف ،وهــي أهــداف يف منتهـ ٰ
ـى اخلبــث واخلطــورة عـ ٰ
النــاس عقيــد ًة وفكــر ًا ومنهجــ ًا وســلوك ًا.
عــى هاتــن اجلنبتــن يف حلقتــن
ويف هــذه الوريقــات نحــاول تســليط الضــوء
ٰ

وخامتــة:

93

تاريخ المرجعية ونيابتها عن اإلمام ¨ في زمن الغيبة

األو ٰىل :يف تاريخ املرجع ّية وقدمها.

الثانية :حقيقة املرجع ّية ونيابة الفقيه عن املعصوم .Q

اخلامتة :يف ّ
أن مرجع ّية الفقيه أمر غني عن الدليل النقيل.

األوىل :يف تاريخ املرجع ّية وقدمها
احللقة
ٰ

ّ
الضاربــة يف
إن املرجع ّيــة تارخي ّيـ ًا ترجــع إ ٰىل صــدر اإلســام ،يــوم عرفــت اجلزيــرة َّ

البــداوة ظاهــرة التبليــغ مــن قبــل بعــض املســلمني األوائــل ،والذيــن كانــوا النَّــواة
التــي ا َّتـ َ
ـكأ عليهــا الرســول اخلاتــم  Nيف نــر تعاليــم اإلســام يف حياتــه الرشيفــة،
ُ
ُ َ َّ
ً
ََ َ
ــث ف ْال ّم ِّي َ
ــم َيتْلُــوا َعلَيْه ْ
ــوال مِنْ ُه ْ
ــن َر ُس
ــو الِي بع
قــال تعــا ٰىل﴿ :ه
ــم آيات ِــهِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ َْ ُ
َ َ ْ ُ
ـل لــي َضــال ُ
ـم الكِتـ َ
َو ُي َز ّك ِيهـ ْ
ـاب َ
ـم َو ُي َع ّل ُِم ُهـ ُ
ِ
ال
و
ـ
ب
م
ـ
ب
ق
ـن
ـ
م
ـوا
ـ
اكن
ِإَون
ـة
ـ
م
ِك
ـن﴾
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ـى أنــه  Nكان مأمــور ًا بتعليــم أصحابــه معــامل
(اجلمعــة ،)2 :وفيــه داللــة واضحــة عـ ٰ
الديــن وأحــكام الرشيعــة ،ليكونــوا بعــد أن يبعثهــم إ ٰىل أطــراف دولــة اإلســام
مراجــع للمســلمني يف شــؤون دينهــم ،كــا هــو واضــح يف حــال ُع َّملــه الذيــن

عــي
عــى اليمــن
وعــى رأســهم عاملــه
بعثهــم إ ٰىل تلــك البلــدان واألطــراف،
ُّ
ٰ
ٰ
بــن أيب طالــب  ،)1(Qكــا يتّضــح ذلــك أيض ـ ًا مــن نصــب ال ُقضــاة لريجــع إليهــم
والس ـنّة ،الســيام يف عــر
ـى ضــوء الكتــاب ُ
املتخاصمــون يف حســم اخلصومــات عـ ٰ
اخلالفــة.

وال يقــدح يف أصــل الفكــرة مــا ارتكبــه خلفــاء اجلــور ِمــن نصبهــم َمــن مل يكــن

أه ـ ً
ا هلــذا املنصــب ،كــا مل يقــدح غصبهــم للخالفــة يف ح ّقان ّيــة مبــدأ اإلمامــة.

نعــم ،مل تكــن املرجع ّيــة يــوم ذاك بحاجــة إ ٰىل ِّ
كل هــذه الدراســة وهــذا التحصيــل

العلمــي الــذي هــي عليــه اليــوم ،لكــن هــذا ال يشـكّل فارقـ ًا يف حقيقــة املرجع ّيــة كــا

ـيتبي الحقـ ًا إن شــاء اهلل تعــا ٰىل.
سـ َّ
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َ
ومــن أوضــح النصــوص يف قــدم تاريــخ املرجعيــة قولــه تعــاىلَ :
﴿ومــا اكن
ّ
ٰ
ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ً
ْ ُّ َ
َ ٌ َ َ َ َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ـة فَلَـ ْ
ـو ال َن َفـ َ
ِ
ـن
ـ
م
ـر
المؤمِنــون ِلنفِــروا كفـ
ك ف ِْرق ـ ٍة مِنهــم طائِفــة ِلتفقهــوا ِف
ِ

َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
ّ
ادلِيــن َو ِلُنْـذ ُِروا قَ ْو َم ُهـ ْ
ـم إِذا َر َج ُعــوا إِل ِهــم لعلهـ
ـم يــذ ُرون﴾ (التوبــة ،)122 :فإنــه
ِ
ـى لـ ِّ
رصيــح يف َّ
ـكل أحــد ،وأنــه ليــس للمؤمنــن أن
أن التَّف ُّقــه يف الديــن قض ّيــة ال تتأ ّتـ ٰ

الرشيعــة وتع ُّلــم أحكامهــا ،بــل ّ
إن ذلــك واجــب بنحــو الكفايــة ،وذلــك بــأن ينفــر
َ
َ ٌ
ـة كبـ ٍ
كل مجاعـ ٍ
مــن ِّ
ـرة ﴿ -ف ِْرق ـ ٍة﴾  -مجاع ـ ٌة صغــرة وأفــرا ٌد معــدود ٌة ﴿ -طائِفــة﴾
 هلــذا الغــرض ،وبعــد أن تتف َّقــه ُّكل مجاعــة مــن تلــك اجلامعــات الصغــرة وترجــع
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يرتكــوا بأمجعهــم شــؤوهنم احليات ّيــة ويع ّطلــوا معايشــهم الدنيو ّيــة لينفــروا إ ٰىل دراســة

ُّ
ـى عاتقهــا إرشــاد أهــل
كل واحــدة منهــا إ ٰىل بلدهتــا وموضــع ســكناها فإهنــا تأخــذ عـ ٰ

تلــك البلــدة إ ٰىل معــامل الديــن وأحــكام رشيعــة س ـ ّيد املرســلني.
وال فــرق مــن هــذه الناحيــة بــن عــود ضمــر َ
﴿ر َج ُعــوا﴾ إ ٰىل الطائفــة املتف ّقهــة
ـى تأ ُّمــل.
وبــن عــوده إ ٰىل القــوم كــا هــو واضــح بأدنـ ٰ
ـرى النبــي األكــرم  Nيف تعليم النــاس بعضهــم باملبــارشة ،وبعضهم
ـى هــذا جـ ٰ
وعـ ٰ

بالواســطة ،فــكان إذا أراد حلكــم أو قض ّيــة أن تنتــر بــن املســلمني وتبلــغ الغائبــن

منهــم كــا بلغــت احلارضيــن قــال هلــمَ « :ف ْل ُي َب ِّلــغ ّ
ـب»( )2أو نحــو ذلــك.
الشــاهدُ الغائـ َ
نص آخر يف الباب.
وهذا ٌّ

التطــور مــن حيــث التحصيــل
األئمــة  Kيف
ُّ
ثــم أخــذت املرجع ّيــة يف عهــد ّ
ّ

ـى االســتنباط أكثــر فأكثــر ،بحيــث جتــد الفــرق
العلمــي والدّ ّقــة يف النظــر والقــدرة عـ ٰ
األئمــة  ،Kشــأهنم يف ذلــك
ـي  Nوفقــه أصحــاب ّ
واضح ـ ًا بــن فقــه صحابــة النبـ ّ

ـرى التــي ال خــاف بــن عاقلــن مــن جهــة
شــأن أصحــاب الفنــون والعلــوم األخـ ٰ

تطــور دائــم واتِّســاع وارتقــاء إ ٰىل مراتــب مل تكــن قــد وصلتهــا يف أوائــل
كوهنــا يف
ُّ
عهدهــا وبواكــر تدوينهــا.

عــى ذلــك مــا وقــع يف عهــدَ ي اإلمامــن الصاد َقــن
وأصــدق شــاهد
ٰ

ـى صــورة،
الباقريــن  ،Lإذ كان األمــر مــن هــذه اجلهــة أكثــر وضوح ـ ًا وأجـ ٰ

باملعنــى املصطلــح ،وقــد
أو ل حــوزة علم ّيــة
حيــث أخــذا  Lيف تأســيس َّ
ٰ
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ـى يدهيــا يف خمتلــف علــوم الديــن،
تر َّبـ ٰ
ـى فيهــا العــرات بــل املئــات بــل األلــوف عـ ٰ

ـع للمســلمني يف أطــراف البلــدان التــي ليــس بمقــدور أهلهــا يف العــادة
ليكونــوا مراجـ َ
أن يأتــوا إ ٰىل املدينــة ليســألوا املعصــوم  Qعــن معــامل دينهــم ســواء يف جمــال العقائــد أم
األحــكام الرشع ّيــة يف ِّ
كل صغــرة أو كبــرة ،ولــذا كان بعضهــم  -كــا ســننقله  -قــد
األئمــة  ،Kوأنــه ال يقــدر أن يلقاهــم  Kك َّلــا عرضــت لــه
رصح بذلــك لبعــض ّ
َّ

مســألة ،وســأل اإلمــام  Qمــا إذا كان لــه أن يرجــع إ ٰىل فــان مــن أصحابــه ليأخــذ

ـى ذلــك.
معــامل الديــن منــه ،واإلمــام  Qأقـ ّـره عـ ٰ

ويف بعــض النصــوص مــا ُّ
عــى أن املرجع ّيــة كانــت موجــودة إ ٰىل
يــدل رصحيــ ًا
ٰ
جنــب اإلمامــة ،فهــذا أبــان بــن تغلــب يأمــره اإلمــام الباقــر  Qبــأن جيلــس يف
ـرى يف شــيعته مثلــه ،أعنــي
ـب أن ُيـ ٰ
املســجد ويفتــي النــاس ،بــل أخــره  Qبأنــه حيـ ُّ

مثــل أبــان.

وكان أبــو حنيفــة  -فيــا نقــل عنــه  -إذا اســتعصت عليــه مســألة واســتغلقت بعث

مــن يســتفتي حممــد ًا بــن مســلم الطائفــي الــذي هــو مــن أصحــاب الباقريــن L
ليأتيــه بجــواب املســألة منــه ،مــن دون أن يعلمــه أنــه مــن قبــل أيب حنيفــة ،وهــذا

ـوى يف حياهتــم .K
يعنــي أن حممــد ًا كان متصدّ ي ـ ًا للفتـ ٰ

ـوى يف أ ّيــام
وهكــذا مــا ورد يف ترمجــة معــاذ بــن مســلم اهلـ َّـراء مــن تصدّ يــه للفتـ ٰ

الصــادق  ،Qوأنــه كان يفتــي املســلمني ك ً
ال حســب مذهبــه ،ومنهــم اإلماميــة ،وقــد

ـى ذلــك.
أقـ َّـره اإلمــام  Qعـ ٰ

ـى األئمــة أن يلقــوا ألصحاهبــم
وكــذا مــا ورد مــن قولــه  Qألصحابــه مــن أنــه عـ ٰ

عــى
عــى األصحــاب التفريــع ،ومــن املعلــوم أن التفريــع يتو ّقــف
األصــول ،وأن
ٰ
ٰ
وجــود ملكــة االجتهــاد واالســتنباط ولــو يف بعــض مراتبــه املناســبة مــع تلــك
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قم
وصــار األمــر أكثــر وضوحـ ًا يف زمــن اإلمــام الرضــا  Qحيــث كانــت مدرســة ّ

حــارضة وعامــرة برجــاالت الطائفــة وفقهائهــا ومراجعهــا ،أمثــال أمحــد بــن حممــد

ـى الســلطان،
ـى األشــعري الــذي جــاء يف ترمجتــه أنــه كان الرئيــس الــذي يلقـ ٰ
بــن عيسـ ٰ
ذلــك مــن مســؤويل الدولــة بــل املســؤولني الدول ِّيــن حينــا يلتقــون املرجع ّيــة العليــا

ـى
للطائفــة كمم ّثــل رشعـ ٍّ
ـي عنهــا ،وأنــت خبــر بــأن هــذا العنــوان ال ينطبــق ّإل عـ ٰ
مــن كان مرجعـ ًا للطائفــة أو أحــد مراجعهــا وفــق مصطلحنــا اليــوم.
ولتفصيــل الــكالم يف إثبــات قــدم مرجعيــة الفقيــه تارخي ّي ـ ًا ومعارصهتــا لإلمامــة
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أي الفقيــه الــذي يلقــاه ســلطان ذلــك الزمــان كرئيـ ٍ
ـس للشــيعة ،كــا نشــاهد اليــوم

وعــر املعصومــن  Kنعقــد البحــث يف مقامــات ثالثــة:
األولِ :قدَ ُم املرجعية حسب نصوص املعصومني .K
ّ
الثاينِ :قدَ ُم املرجع ّية حسب كلامت األعالم.
الثالثِ :قدَ ُم املرجعية حسب دليل العقل.

األولِ :قدَ ُم املرجعية حسب نصوص املعصومني :K
املقام ّ

لقــد نقــل صاحــب الوســائل ݞ نصوصـ ًا كثــرة( )3حيصــل مــن جمموعهــا القطــع

بالــذي نــروم إثباتــه مــن قــدم املرجع ّيــة تارخي ّيـ ًا ومعارصهتــا لصــدر اإلســام ،ولنذكر

بعضهــا مــع حــذف أســانيدها لئــا يطــول بذكرهــا الــكالم:

 - 1مــا رواه عمــر بــن حنظلــة( :)4ســألت أبــا عبــد اهلل  Qعــن رجلــن مــن
ـن أو مـ ٍ
منازعــة يف َديـ ٍ
ـراث ،فتحاكــا إ ٰىل الســلطان وإ ٰىل القضــاةُّ ،
أحيل
أصحابنــا بينهــا َ

ـق أو باطــل فإنــا حتاكــم إ ٰىل الطاغــوت ،ومــا
ذلــك؟ قــال« :مــن حتاكــم إليهــم يف حـ ٍّ

حيكــم لــه فإنــا يأخــذ ســحت ًا وإن كان ح ّقـ ًا ثابتـ ًا لــه ،ألنــه أخــذه بحكــم الطاغــوت
َ
َ ٰ َّ ُ
ُ ُ َ َْ
ـوت
ـدون أن َي َتحاك ُمــوا إِل
ومــا أمــر اهلل أن يكفــر بــه ،قــال اهلل تعــا ٰىل﴿ :ي ِريـ
الطاغـ ِ
ََ ْ ُ ُ َْ َ ُْ
ُ
وقــد أمِــروا أن يكفــروا بِــهِ﴾ [النســاء »]60 :قلــت :فكيــف يصنعــان؟ قــال:
روى حديثنــا ونظــر يف حاللنــا وحرامنــا وعــرف
«ينظــران مــن كان منكــم ممَّــن قــد ٰ
ـإن قــد جعلتــه عليكــم حاكـ ًا ،فــإذا حكــم بحكمنــا
أحكامنــا
فلريضــوا بــه َح َكـ ًا ،فـ ِّ
َ
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فلــم يقبــل منــه فإنــا اس ـت ِ
ـى اهلل،
ُخ َّ
ف بحكــم اهلل وعليــه ر َّد ،والـ َّـرا ُّد علينــا الـ َّـرا ُّد عـ ٰ

ـى حــدِّ الــرك بــاهلل».
وهــو عـ ٰ

إن قولــه « :Qونظــر يف حاللنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا» ظاهــر يف النظــر

ـى إرجــاع الفــروع إ ٰىل األصــولّ ،
وإل
واملعرفــة الفقهيــن ،أعنــي مــن لــه القــدرة عـ ٰ

ـى لــراوي احلديــث غــر الفقيــه أن ُيرجــع القضيــة املتنــازع فيهــا بــن املتخاصمــن
فأ َّنـ ٰ
إ ٰىل هــذا احلديــث أو ذاك مــن أحاديثهــم K؟!

 - 2مــا رواه أمحــد بــن إســحاق عــن أيب احلســن  :Qســألته وقلــتَ :مــن ُأعامــل،
ـول مــن أقبــل؟ فقــال« :ال َع ْمـ ِ
وعمــن آخــذ ،وقـ َ
ـر ُّي ثقتــي ،فــا أ َّد ٰى إليــك عنِّــي فعنِّــي
َّ

يــؤ ِّدي ،ومــا قــال لــك عنِّــي فعنِّــي يقــول ،فاســمع لــه وأطــع ،فإنــه ال ّثقــة املأمــون».

مــري وابنُــه ثقتــان،
قــال :وســألت أبــا حممــد  Qعــن مثــل ذلــك فقــال« :ال َع
ُّ

فــا أ َّديــا إليــك عنّــي فعنّــي يؤ ِّديــان ،ومــا قــاال لــك فعنّــي يقــوالن ،فاســمع هلــا
فإنــا الثقتــان املأمونــان».
وأطعهــاَّ ،

ومــن املعلــوم أن ثقاتــه  Qال ينحــرون بمــن ذكــر ،فالبــدَّ مــن ميــزة للعمــري

الــرواة الفقهــاء إ ٰىل مــكان
وابنــه اقتضــت اإلرجــاع إليهــا ،كــا لــو كانــا أقــرب ّ
الســائل ،وهــذا حيصــل عــادة ،كــا ســيتّضح لــك جل ّيـ ًا مــن بعــض النصــوص اآلتيــة.

 - 3مــا رواه إســاعيل بــن الفضــل اهلاشــمي :ســألت أبــا عبــد اهلل  Qعــن املتعــة
ـق عبــدَ امللــك بــن جريــح فســله عنهــا ،فـ َّ
ـإن عنــده منهــا عل ـ ًا» ،فلق ُيتــه،
فقــال« :إِ ْلـ َ
ـي شــيئ ًا كثــر ًا يف اســتحالهلا ..إلــخ.
ـى عـ َّ
فأمـ ٰ

جمــرد ح ّليتهــا ومرشوع ّيتهــا ألخــره
ومــن الواضــح لــو كان الســؤال عــن َّ

اإلمــام  Qبحكمهــا وحســب ،فيعــرف مــن هــذا أن مطلــوب الســائل أمـ ٌـر وراء

جمـ َّـرد املرشوع ّيــة ،وقــد أطلــق عليــه اإلمــام  Qاســم العلــم.
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ـري أن
 - 4مــا رواه إســحاق بــن يعقــوب ،قــال :ســألت حممــد بــن عثــان ال َعمـ َّ

يوصــل يل كتابــ ًا ...فــورد التوقيــع بخــط موالنــا صاحــب الزمــان ...« :Qوأ ّمــا

حجتــي عليكــم ،وأنــا
فإنــم ّ
احلــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إ ٰىل رواة حديثنــاّ ،

حجــة اهلل »...احلديــث.
ّ

ـى الـ ُّـرواة،
ـى النــاس يف طــول كونــه ّ Q
الـ ّـراوي ّ
حج ـ ًة هلل عـ ٰ
حجــة لإلمــام  Qعـ ٰ

ـى مــا
ـى أنــه متـ ٰ
ّإل أن يكــون الـ ّـراوي عارف ـ ًا بــا يــروي ،ويف أي جمــال يرويــه ،بمعنـ ٰ
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ـى
ـى النــاس ،وهــو ّ Q
يعنــي :أن رواة أحاديثهــم ّ
حجــة اهلل عـ ٰ
حج ـ ٌة لإلمــام عـ ٰ
ـي أن جمـ ّـرد روايــة أحاديثهــم  Kال يوجــب أن يكــون
الـ ُّـرواة ،ومــن املعلــوم والبدهيـ ّ

ســئل عــن مســألة يريــد الســائل حكمهــا مــن أهــل البيــت  Kفيجيبــه عــن مســألته
بــا هــو مناســب هلــا ممــا ورد عنهــم يف تلــك املســألة ،وهــذا حيتــاج إىل فقـ ٍ
ـه ومعرفــة
ٰ
بكيفيــة الرجــوع إ ٰىل الروايــات ملعرفــة حكــم املســألةّ ،
الــراوي
وإل لــكان يســتوي َّ
الــراوي الفقيــه العــارف بذلــك ،وهــذا
الروايــات مــع ّ
اجلاهــل بمواطــن تطبيــق ّ

األول ،وملــا روي عــن الباقــر  Qمــن قولــه« :قــال
خمالــف ملــا يظهــر مــن احلديــث ّ
ـر اهلل عبــد ًا ســمع مقالتــي فوعاهــا ،وب َّلغهــا مــن مل تبلغــهُ ،ر َّب
رســول اهلل  :Nنـ َّ َ
ـه غــر فقيــه ،ورب حامــل فقـ ٍ
حامــل فقـ ٍ
ـه إ ٰىل مــن هــو أفقــه منــه»(.)5
ُ َّ
ُ
واملترشعــة أن يكــون حامــل
وال جيــوز يف حكــم العقــل والعقــاء والــرع
ّ

ـر الفقيــه  -أعنــي الـ َّـراوي العاجــز عــن اســتنباط األحــكام الرشع ّيــة
ّ
الروايــات غـ ُ

ـى اســتنباطها منهــا -
الروايــات َّ -
مــن تلــك ّ
ـى الفقيــه  -أعنــي القــادر عـ ٰ
حج ـ ًة عـ ٰ
الروايــات.
الراويــن لتلــك ّ
حتــى لــو مل يكــن مــن ّ
ٰ

 - 5مــا رواه عبــد املؤمــن األنصــاري ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل  :Qإن قومــ ًا

ـروون أن رســول اهلل  Nقــال« :اختــاف أمتــي رمحــة» ،فقــال« :صدقــوا» ،فقلــت:
َيـ ُ

إن كان اختالفهــم رمحــة فاجتامعهــم عــذاب ،قــال« :ليــس حيــث تذهــب وذهبــوا،
ْ ُّ
َ ٌ َ َّ
ك ف ِْرقَــة مِنْ ُه ْ
ََ ْ ََ َ
إنــا أراد َ
ــم طائِفــة ِلَ َتفق ُهــوا ِف
ٍ
قــول اهلل ﴿ :فلــو ال نفــر مِــن ِ
َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
ّ
ادلِيــن َو ِلُنْــذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْ
ــم إِذا َر َج ُعــوا إِل ِهــم لعله
ــم يــذ ُرون﴾ [التوبــة،]122 :
ِ
فأمرهــم أن ينفــروا إ ٰىل رســول اهلل  Nفيتع ّلمــوا ،ثــم يرجعــوا إ ٰىل قومهــم فيع ّلموهــم،
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إنــا أراد اختالفهــم مــن البلــدان ،ال اختالفــ ًا يف ديــن اهلل ،إنــا الديــن واحــد ،إنــا
الديــن واحــد».

وهــو يـ ُّ
ـى املطلــوب ،فــإن املذكوريــن ليســوا مــن الـ ُّـرواة فحســب ،بــل مــن
ـدل عـ ٰ

جمــرد
يتــم إعدادهــم ليكونــوا مراجــع ألقوامهــم ،ال َّ
املتف ّقهــن يف الديــن ،والذيــن ُّ
رواة حديــث.

نعــم ،ال ننكــر أن مقدّ مــات االســتنباط يومــذاك مل تكــن بالصعوبــة التــي عليهــا

النبــي األكــرم  Nال حيتــاج إ ٰىل ســند بينــه وبينــه ،N
عــى يــد
ّ
اليــوم ،ألن املتف ّقــه ٰ
وبالتــايل فهــو مسـ ٍ
ـتغن عــن علــم الرجــال باملـ َّـرة ،وهــو علــم يأخــذ اليــوم مــن الفقيــه
شــطر ًا كبــر ًا مــن عمــره يف ســبيل حتصيلــه ودراســته.

كــا ال حيتــاج إ ٰىل أن يــدرس مباحــث األلفــاظ بر َّمتهــا ،والتــي تبحــث يف علــم

األصــول ،وتأخــذ قس ـ ًا كبــر ًا مــن عمــر فقهــاء اليــوم ،وتشــغل ح ّيــز ًا كبــر ًا مــن

ـى آخــر حلظــة مــن حياهتــم الرشيفــة.
تفكريهــم مــن لــدن بواكــر دراســتهم حتـ ٰ

ناهيــك عــن علــوم العربيــة كلهــا أو ُج ّلهــا واســتغناء أكثــر الـ ّـرواة عــن دراســتها

يومــذاك ،بينــا تأخــذ شــطر ًا وافــر ًا مــن عمــر الفقهــاء اليــوم وح ّيــز ًا كبــر ًا مــن

تفكريهــم.

إ ٰىل غــر ذلــك ممــا مل يكــن الفقيــه يومــذاك بحاجــة إليــه ممــا أحوجنــا إليــه اليــو َم
ـاب املعصــوم  Qأو ابتعادنــا عــن تلــك األزمــان التــي هلــا تلــك اخلصوص ّيــات.
غيـ ُ
دراج ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل  Qيقول« :بــر املخبتني
 - 6مــا رواه مجيــل بــن َّ

باجلنــة؛ بريــد بــن معاويــة العجــي ،وأبــو بصــر ليــث بــن البخــري املــرادي ،وحممــد

عــى حاللــه وحرامــه ،لــوال هــؤالء
بــن مســلم ،وزرارة ،أربعــ ٌة نجبــاء ،أمنــاء اهلل ٰ
انقطعــت آثــار النبــوة واندرســت».
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وهــو واضــح يف َّ
ـى
أن هلــؤالء خصوص ّي ـ ًة مل تكــن لغريهــم مــن رواة احلديــث عـ ٰ
ـى قيــل :إهنــم بلغــوا أربعــة آالف ٍ
راو.
كثرهتــم ،حتـ ٰ

ـويف ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل  :Qربــا احتجنــا أن
 - 7مــا رواه شــعيب ال َعقر ُقـ ّ

نســأل عــن الــيء ،فمــن نســأل؟ قــال« :عليــك باألســدي» ،يعنــي أبــا بصــر.
ـى لألســدي أ َّيــة خصوص ّيــة تســتوجب ختصيصــه بالذكــر.
فــا تبقـ ٰ

املفضــل بــن عمــر ،أن أبــا عبــد اهلل  Qقــال للفيــض بــن املختــار يف
 - 8مــا رواه َّ

حديــث« :فــإذا أردت حديثنــا فعليــك هبــذا اجلالــس» ،وأومــأ إ ٰىل رجــل مــن أصحابه،
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ـدي خصوص ّيــة لقــال  :Qعليــك بالثقــات مــن الـ ّـرواةّ ،
وإل
ولــو مل يكــن لألسـ ّ

فســألت أصحابنــا عنــه ،فقالــوا :زرارة بــن أعــن.

حجــة علينــا هــم خصوص
ـى مــا ذكرنــا مــن أن الـ ُّـرواة الذيــن هــم َّ
وفيــه داللــة عـ ٰ

الفقهــاء منهــم ال مطلقـ ًا ،كــزرارة ،وحممــد بــن مســلم ،وأيب بصــر ،وأرضاهبــمّ ،
وإل

ـى أربعة آالف
فــإن الـ ُّـرواة مــن أصحــاب أيب عبــد اهلل الصــادق  Qوحــده يزيــدون عـ ٰ
ِ
ٍ
ـص  Qمراجعــة الفيــض
ـم خـ َّ
راو كــا أملحنــا ،وأن الثقــات منهــم كثــرون جــدّ ًا ،فلـ َ
بــزرارة مــع وجــود رواة آخريــن غــره وهــم ُك ُثــر؟!.
أي ٍ
راو ثقــة يمكــن للفيــض أن يرجــع إليــه غــر زرارة،
ومــن البعيــد أن ال يوجــد ُّ
ـى ذلــك ظاهــرةٌ ،بــل هــي أظهــر.
ويف احلديــث اآليت داللـ ٌة عـ ٰ

 - 9مــا رواه ســليامن بــن خالــد ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل  Qيقــول« :مــا أجــد

ـى ذكرنــا وأحاديــث أيب ّ Qإل زرارة ،وأبــو بصــر ليــث املــرادي ،وحممــد
أحــد ًا أحيـ ٰ

بــن مســلم ،وبريــد بــن معاويــة العجــي ،ولــوال هــؤالء مــا كان أحــد يســتنبط هــذا،

عــى حــال اهلل وحرامــه ،وهــم الســابقون
هــؤالء ُح َّفــاظ الديــن ،وأمنــاء أيب Q
ٰ
إلينــا يف الدنيــا ،والســابقون إلينــا يف اآلخــرة».

بمجــرد روايتهــا والتحديــث هبــا مل تكــن
فلــو كان إحيــاء أحاديثهــم K
َّ

للمذكوريــن أ ّيــة خصوص ّيــة مــن هــذه اجلهــة ،بــل لــكان غريهــم ممــن هــو أكثــر
منهــم روايــة أجــدر منهــم بذلــك التوصيــف.
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وأنــت إذا تأ َّملــت مــا وصفهــم بــه تي َّقنــت أن املقصــود مــن الـ ُّـرواة الذيــن هــم

عــى اســتنباط
عــى العبــاد هــم مــن كان فقيهــ ًا منهــم ،ممَّــن لــه القابل ّيــة
حجــة
ّ
ٰ
ٰ
مقاصدهــم  Kواســتخراج الفــروع مــن األصــولّ ،
الــراوي
وإل فهــل
ُّ
يســتحق ّ

ـى حــال اهلل وحرامــه وكونــه مــن الســابقني إ ٰىل أهــل
مقــام حفــظ الديــن واألمانــة عـ ٰ
ـى
البيــت  Kيف الدنيــا واآلخــرة بمجـ ّـرد روايتــه ألحاديثهــم  Kمــن دون محلهــا عـ ٰ
حماملهــا املقصــودة هلــم K؟!.
وقريب من هذا املضمون احلديثان  22و 26من الباب ،فراجعه.

 - 10مــا رواه عبــد اهلل بــن أيب يعفــور ،قــال :قلــت أليب عبــد اهلل  :Qإنــه ليــس

َّ
كل ســاعة ألقــاك ،وال يمكــن القــدوم ،وجيــي ُء الرجــل مــن أصحابنــا فيســألني وليس

عنــدي ُّ
كل مــا يســألني عنــه ،فقــال« :مــا يمنعــك مــن حممــد بــن مســلم الثقفــي ،فإنــه

ســمع مــن أيب ،وكان عنــده وجيهـ ًا».

ـى
ومــن الواضــح أنــه لــو كان املقصــود جمـ ّـرد الوصــول إ ٰىل أحاديثهــم  Kلكفـ ٰ
الــراوي وجيهــ ًا ،كــا أن وصــف
الــرواة ،وال حاجــة إ ٰىل كــون َّ
الرجــوع إ ٰىل ثقــات ّ
ـى أن ســبب وجاهتــه مل يكــن جمـ َّـرد صدقــه ووثاقتــه،
حممــد بــن مســلم بذلــك دليــل عـ ٰ
ّ
وإل كان مجيــع الثقــات وجهــاء عنــد أهــل البيــت .K

 - 11مــا رواه يونــس بــن يعقــوب ،قــال :كنَّــا عنــد أيب عبــد اهلل  Qفقــال« :أمــا

لكــم مــن َمفــزعٍ؟ أمــا لكــم مــن ُمسـ ٍ
ـراح تســرحيون إليــه؟ مــا يمنعكــم مــن احلــارث
بــن املغــرة النــري؟».

أي ٍ
راو ثقــة غــر النــري يف ناحيــة املخا َطبــن
ومــن البعيــد جــد ًا أن ال يوجــد ُّ

ـتحق اســم املفـ َـزع واملســراح،
وبلدهتــم ،مــا يعنــي أن للنـ
ـري خصوصي ـ ًة هبــا اسـ َّ
ّ
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ّ
وإل فالـ ّـراوي مهــا كان ثقــة ال يصــدق يف ح ِّقــه العنوانــان املذكــوران إذا مل يكــن قادر ًا

ـى اســتنباط وظائــف مــن يفزعــون ويســرحيون إليــه ممــا يرويــه مــن أحاديثهم .K
عـ ٰ
 - 12مــا رواه مجيــل بــن دراج ،عــن أيب عبــد اهلل  Qيف حديــث أنــه ذ َّم رج ـاً،

ـى
فقــال« :ال قــدَّ س اهلل روحــه ،وال قــدَّ س مثلــه ،إنــه ذكــر أقوامـ ًا كان أيب ائتمنهــم عـ ٰ
رسي،
حــال اهلل وحرامــه ،وكانــوا َعيبــة علمــه ،وكذلــك اليــوم هم عنــدي مسـ ُ
ـتودع ِّ
هــم نجــوم شــيعتي أحيــا ًء وأموات ـ ًا ،هــم الذيــن أح َيــوا ذكــر أيب ،هبــم يكشــف اهلل

َّ
ـى،
كل بدعــة ،ينفــون عــن هــذا الديــن انتحــال املبطلــن ،وتأويــل الغالــن» ،ثــم بكـ ٰ
فقلــت :مــن هــم؟ فقــال« :مــن عليهــم صلــوات اهلل وعليهــم رمحتــه أحيــاء وأمواتـ ًا،

بريــد العجــي ،وأبــو بصــر ،وزرارة ،وحممــد بــن مســلم».
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وأصحــاب أيب ح ّقــ ًا ،إذا أراد اهلل بأهــل األرض ســوء ًا رصف هبــم عنهــم الســوء،
ُ

النص التاسع املتقدّ م.
والكالم فيه كالكالم يف ّ

لــكل ٍ
ونزيــد هنــا أن كشــف البــدع ونفــي انتحــال املنتحلــن ال يته ّيــأ ّ
راو مــا مل

يوضــح.
يكــن ذا فضــل وفقاهــة كافيــن يف ذلــك كــا هــو أوضــح مــن أن َّ

ـي بــن املســيب اهلمــداين ،قــال :قلــت للرضــا ُ :Qشـ َّقتي بعيــدة
 - 13مــا رواه عـ ُّ

ولســت أصــل إليــك يف ِّ
فممــن آخــذ معــامل دينــي؟ قــال« :مــن زكريــا
كل وقــتَّ ،

ـى الديــن والدنيــا» ،قــال عــي بــن املســيب :فلـ ّـا انرصفــت
بــن آدم ال ُق ِّمــي املأمــون عـ ٰ
ـى زكريــا بــن آدم ،فســألته عــا احتجــت إليــه.
قدمنــا عـ ٰ

عــى الديــن والدنيــا»
ومــن البعيــد جــدّ ًا صــدق العنــوان املذكــور « -املأمــون
ٰ

ـى مــن ال حيســن ّإل حفــظ الروايــات عــن ظهــر قلــب ،أو يف أصــل أو كتــاب
 -عـ ٰ

ممــا يتم ّكــن منــه كثــر مــن الثقــات آنــذاكّ ،
وإل فهــل ُيعــدُّ مــن حفــظ الديــن محــل
ـة وفقـ ٍ
ـة ودرايـ ٍ
الروايــات عــى غــر مقاصدهــم  Kالتــي حتتــاج معرفتهــا إىل إحاطـ ٍ
ـه
ٰ
ّ
ٰ
الروايــات؟! كال ،بــل البــدَّ يف حت ّقــق العنــوان املذكــور
جلملــة معتــدّ هبــا مــن تلــك ِّ
مــن االتّصــاف بــا ذكرنــا ممــا لــه متــام املدخل ّيــة يف الفقاهــة والفهــم باملقــدار املعتــدّ

املعنــى يشــر حديــث اإلمــام الصــادق  Qاآليت« :اعرفــوا منــازل
بــه ،وإ ٰىل هــذا
ٰ

ـى
شــيعتنا بقــدر مــا حيســنون مــن رواياهتــم عنّــا ،فإنــا ال نعــدُّ الفقيــه منهــم فقيهـ ًا حتـ ٰ
واملفهــم
مفه ـ ًا،
َّ
يكــون حمدَّ ث ـ ًا» ،فقيــل لــهَ :أ َو يكــون املؤمــن حمدَّ ث ـ ًا؟ قــال« :يكــون َّ

103

تاريخ المرجعية ونيابتها عن اإلمام ¨ في زمن الغيبة

املحــدَّ ث» ،فالحــظ قولــه « :Qبقــدر مــا حيســنون مــن روايتهــم عنّــا» ،وقولــه :Q
ـى يكــون حمدَّ ث ـ ًا» وتفســره لــه تعــرف أن القــول مــا قلنــا.
«ح ّتـ ٰ

 - 14مــا رواه عبــد العزيــز بــن املهتــدي واحلســن بــن عــي بــن يقطــن مجيع ـ ًا،

عــن الرضــا  ،Qقــال :قلــت :ال أكاد أصــل إليــك أســأ ُلك عــن ِّ
كل مــا أحتــاج إليــه
ـس بــن عبــد الرمحــن ثق ـ ٌة آخــذ عنــه مــا أحتــاج إليــه مــن
مــن معــامل دينــي ،أفيونـ ُ

معــامل دينــي؟ فقــال« :نعــم».

الروايــات مــن يونــس كــا هــي ،بــل عــن
فالـ ّـراوي مل يســأل عــن أخــذ نصــوص ّ

أخــذ معــامل الديــن منــه ،واملعــامل :مجــع معلــم ،وهــو األمــر البــارز ،كمعــامل الطريــق،
وهــي عالماتــه ،وكمعــامل املدينــة ،وهــي أبنيتهــا املرتفعــة ومــا كان بــارز ًا منهــا،

ـى هــذا ال بــدَّ أن يكــون املــراد
وكمعــامل التاريــخ ،وهــي أحداثــه ّ
املهمــة والبــارزة ،وعـ ٰ

ـم مــن بــن مســائله ،ال خصــوص األحــكام الفرع ّيــة،
مــن معــامل الديــن مــا هــو األهـ ّ

الروايــات.
وهــذا مــا ال يمكــن لغــر الفقيــه حتديــده واســتخراجه مــن ّ
وعىل منواله احلديثان  34و 35من الباب.
ٰ

 - 15مــا رواه معــاذ بــن مســلم النحــوي ،عــن أيب عبــد اهلل  ،Qقــال« :بلغنــي

وأردت أن أســألك عــن ذلــك
أ ّنــك تقعــد يف اجلامــع فتفتــي النــاس» ،قلــت :نعــم،
ُ
قبــل أن أخــرج ،إين أقعــد يف املســجد فيجــي ُء الرجــل فيســألني عــن الــيء ،فــإذا
عرفتــه باخلــاف لكــم أخربتــه بــا يفعلــون ،وجيــيء الرجــل أعرفــه بمو ّدتكــم
وح ّبكــم ،فأخــره بــا جــاء عنكــم ،وجيــيء الرجــل ال أعرفــه وال أدري مــن هــو،

فأقــول :جــاء عــن فــان كــذا ،وجــاء عــن فــان كــذا ،فأدخــل قولكــم فيــا بــن

ـإن كــذا أصنــع».
ذلــك ،فقــال يل« :اصنــع كــذا ،فـ ّ

104

نص يف املطلوب.
وهذا مما ال حيتاج إ ٰىل إيضاح ،فإنه ٌّ

محــاد املــروزي املحمــودي يرفعــه ،قــال :قــال
 - 15مــا رواه حممــد بــن أمحــد بــن ّ

الصــادق « :Qاعرفــوا منــازل شــيعتنا بقــدر مــا حيســنون مــن رواياهتــم عنَّــا ،فإ ّنــا ال

ـى يكــون حمدَّ ث ـ ًا» ،فقيــل لــهَ :أ َو يكــون املؤمــن حمدَّ ث ـ ًا؟
َن ُعــدُّ الفقيــه منهــم فقيه ـ ًا حتـ ٰ
عىل ما ذكرنا آنف ًا أوضح من أن حتتاج إ ٰىل توضيح.
وداللة هذا احلديث ٰ

ـى قــدم املرجع َّيــة بقــدم اإلمامــة ،ال يرتــاب
هــذه مجلــة مــن النصــوص الدَّ الــة عـ ٰ

بعــد اال ّطــاع عليهــا ّإل ُّ
كل مريــض القلــب أو ســقيم الفهــم.
املقام الثاينِ :قدَ ُم املرجع ّية حسب كلامت األعالم:
ـق مجاعــة مــن الــرواة عــن
ولنعطــف الــكالم إ ٰىل مــا قالــه رجال ُّيــوا الطائفــة يف حـ ِّ
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ـم ا ُملحــدَّ ث».
قــال« :يكــون ُم َف َّهـ ًا ،وامل َف َّهـ ُ

األئمــة  ،Kممــا ُّ
عــى أهنــم كانــوا مراجــع للشــيعة يف عصــور األئمــة ،K
يــدل
ٰ

يغنــى ذكرهــم عــن ذكــر مــن
الــرواة ممــن
وإليــك بعــض كلامهتــم يف ِّ
ٰ
حــق بعــض ُّ

ســواهم:

 - 1مــا جــاء يف رجــال الكــي حتــت عنــوان (تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أيب

األولــن
ـى تصديــق هــؤالء ّ
جعفــر وأيب عبــد اهلل  )Kمــن قولــه( :أمجعــت العصابــة عـ ٰ
مــن أصحــاب أيب جعفــر  Qوأيب عبــد اهلل  Qوانقــادوا هلــم بالفقــه ،فقالــوا :أفقــه
األولــن ســتة :زرارة ،ومعــروف بــن خربــوذ ،وبريــد ،وأبــو بصــر األســدي ،والفضيل
ّ

بــن يســار ،وحممــد بــن مســلم الطائفــي .قالــوا :وأفقــه الس ـتَّة زرارةُ ،وقــال بعضهــم
مــكان أيب بصــر األســدي :أبــو بصــر املــرادي ،وهــو ليــث بــن البخــري)(.)6

 - 2وقــال حتــت عنــوان (تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أيب عبــد اهلل :)Q

ـح عــن هــؤالء ،وتصديقهــم ملــا يقولــون،
ـى تصحيــح مــا يصـ ُّ
(أمجعــت العصابــة عـ ٰ
ـميناهم ،ســتة نفر:
وأقـ ُّـروا هلــم بالفقــه ،مــن دون أولئــك السـتّة الذيــن عددناهــم وسـ َّ
ـى،
دراج ،وعبــد اهلل بــن ُمســكان ،وعبــد اهلل بــن بكــر ،و َّ
مجيــل بــن ّ
محــاد بــن عيسـ ٰ
محــاد بــن عثــان ،وأبــان بــن عثــان .قالــوا :وزعــم أبــو إســحاق الفقيــه  -يعنــي
و ّ

ثعلبــة بــن ميمــون َّ -
دراج ،وهــم أحــداث أصحــاب أيب
أن أفقــه هــؤالء مجيــل بــن ّ

عبــد اهلل .)7()Q
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 - 3وقــال حتــت عنــوان (تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أيب إبراهيــم وأيب احلســن

ـح عــن هــؤالء ،وتصديقهــم،
ـى تصحيــح مــا يصـ ُّ
الرضــا ( :)Kأمجــع أصحابنــا عـ ٰ
وأقـ ُّـروا هلــم بالفقــه والعلــم ،وهــم سـتّة نفــر ُأخــر دون السـتّة نفــر الذيــن ذكرناهــم

ـى
يف أصحــاب أيب عبــد اهلل  ،Kمنهــم :يونــس بــن عبــد الرمحــن ،وصفــوان بــن حييـ ٰ
ـابري ،وحممــد بــن أيب عمــر ،وعبــد اهلل بــن املغــرة ،واحلســن بــن حمبــوب،
السـ ّ
ب َّيــاع َّ
وأمحــد بــن حممــد بــن أيب نــر .وقــال بعضهــم مــكان احلســن بــن حمبــوب :احلســن

فضــال :عثــان
فضــال ،و ُفضالــة بــن أ ُّيــوب ،وقــال بعضهــم مــكان ابــن َّ
ـي بــن َّ
بــن عـ ّ
ـى)(.)8
ـى .وأفقــه هــؤالء يونــس بــن عبــد الرمحــن ،وصفــوان بــن حييـ ٰ
بــن عيسـ ٰ

ومــن املعلــوم ّ
أن هــؤالء املذكوريــن يف العبــارات الثالثــة للكــي  Gلــو مل يكونــوا

ـى لقــول املجمعــن بــأن
األئمــة  Kفــا معنـ ٰ
مراجــع تفــزع الشــيعة إليهــم يف زمــن ّ

األصحــاب انقــادوا هلــؤالء الثامنيــة عــر وأقـ ُّـروا هلــم بالفقــه والعلــم.

النجــايش يف ترمجــة أبــان بــن تغلــب ،مــن قولــه  :Gوقــال لــه
 - 4مــا ذكــره
ُّ
ِ
ـرى يف
ـاس ،فـ ّ
ـب أن ُيـ ٰ
ـإن أحـ ُّ
أبــو جعفــر « :Qاجلــس يف مســجد املدينــة و َأفــت النـ َ

شــيعتي مث ُلــك»(.)9

ولعمــري إن األمــر ال حيتــاج إ ٰىل مزيــد توضيــح ،ويف هــذا كفايــة ملــن كان لــه قلــب

ـرىض القلــوب ومــن قبلهــم النّواصــب فــا
أو ألقـ ٰ
ـى الســمع وهــو شــهيد ،وأ ّمــا مـ ٰ
ـى إقناعهــم.
حــرص لنــا عـ ٰ
املقام الثالثِ :قدَ ُم املرجعية حسب دليل العقل:
نــص ،فإنــه ممــا تقتضيــه طبيعــة
إن قــدم املرجعيــة أمــر ال حيتــاج يف إثباتــه إ ٰىل ٍّ
احلــال ،بــل هــو أمــر ال بــدَّ منــه ،إذ ال يمكــن للمك َّلفــن  -بأ َّيــة حــال  -حتصيــل
العلــم بمعظــم األحــكام الرشعيــة ّإل مــن خــال الرجــوع إ ٰىل العاملــن هبــا.
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يتم بتقديم ثالث مقدمات بدهي ّية:
وبيان ذلك ُّ

األو ٰىل :إن َّ
إحراز امتثاهلا.
كل مسلم يعلم بوجود تكاليف رشع ّية جيب عليه
ُ

عىل العلم هبا.
الثانية :إن إحراز امتثاهلا يتو َّقف ٰ

الثالثــة :إن األحــكام الرشعيــة منهــا مــا هــو واضــح ومعلــوم لـ ّ
ـكل مســلم ،وهــو

والزنــا ،ورشب اخلمــر ،وأ ّمــا القســم األعظــم منهــا
وحرمــة قتــل النفــس املحرتمــةّ ،

ويعــر عــن هــذا القســم باألحــكام
عــى عمليــة االســتنباط،
فيتو َّقــف العلــم بــه
َّ
ٰ
االجتهاديــة ،ومعــه فــا يمكــن حتصيــل العلــم هبــا لغــر الفقهــاء واملجتهديــن.
هذه ثالث مقدّ مات ال كالم فيها بعد بداهتها.
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أقـ ُّـل القليــل مــن األحــكام ،كوجــوب الفرائــض اليوميــة ،واســتحباب صــاة الليــل،

ـى أحــد
ونتيجتهــا احلتم ّيــة :أن إحــراز امتثــال التكاليــف االجتهاديــة يتو َّقــف عـ ٰ

طــرق ثالثــة:

 - 1االجتهاد.

 - 2التقليد ملن بلغ رتبة االجتهاد.

 - 3االحتياط ،وهو طريق وقع اخلالف يف مرشوع ّيته.

للسواد األعظم من املك َّلفني هو الثاين دون غريه.
والطريق املمكن َّ

عــى بلــوغ املك َّلــف رتبــة االجتهــاد واالســتنباط،
األول فيتو َّقــف
أ ّمــا الطريــق َّ
ٰ

ّ
يتفــرغ
لــكل أحــد ،بــل ال يمكــن يف العــادة أن
وهــي رتبــة ال يمكــن حتصيلهــا
َّ
لتحصيلهــا ّإل أقـ ُّـل القليــل ممــن يمكنهــم حتصيلهــا ،ولــذا جتــد أن عــدد الفقهــاء يف

ٌ
ِّ
قليــل جــدّ ًا بالقيــاس إ ٰىل عــدد املك ّلفــن يف ذلــك العــر.
كل عــر

ومــا ذلــك ّإل ملــا تقتضيــه طبيعــة احلــال ،فإهنــا تقتــي أن ينــرف معظــم

النــاس إ ٰىل شــؤوهنم احلياتيــة ،فينــرف التُّجــار إ ٰىل مواضــع جتاراهتــم ،واملو َّظفــون
ــال واحلرف ُّيــون إ ٰىل أماكــن عملهــم،
إ ٰىل وظائفهــم ،واملزارعــون إ ٰىل مزارعهــم ،وال ُع َّ

والك ََســ َبة إ ٰىل مصــادر كســبهم ،واملع ِّلمــون والطلبــة إ ٰىل مدارســهم ،واألطبــاء

واملمرضــون إ ٰىل مستشــفياهتم ،ور ّبــات البيــوت إ ٰىل إدارة شــؤون أرسه ـ َّن ،ورجــال

اجليــش واألمــن إ ٰىل ثكناهتــم ،وهكــذا.
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َ
َ ُ ْ
وهــذا مــا أشــارت إليــه اآليــة الكريمــة آنفــة الذكــرَ :
المؤم ُِنــون
﴿ومــا اكن
ْ ُّ
َ ْ ُ َ َّ ً
َ ٌ
ــة ِلَ َت َف َّق ُهــوا ف ّ
ك ف ِْرقَــة مِنْ ُه ْ
ــة فَلَ ْ
ــو ال َن َف َ
ادل
ف
طائ
ــم
ِــن
م
ــر
ِلن ِفــروا كف
ِيــن﴾
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
(التوبــة ،)122 :أي :ليــس هلــم أن ينفــروا مجيعـ ًا إ ٰىل املدينــة لتحصيــل الفقــه باألحكام
الرشعيــة وغريهــا مــن أمــور الديــن مــن النبــي األكــرم  ،Nبــل يكفــي أن ينفــر إليهــا
مــن ِّ
كل بلــدة أو قريــة مجاعــة لتحصيــل ذلــك ،ثــم تقــوم هــذه اجلامعــة بدورهــا بنقــل

وس ـكّان بلدهتــم.
مــا َّ
حصلتــه إ ٰىل أهــل ناحيتهــم ُ

ومــن هنــا يتضــح لــك جل ّي ـ ًا أن مفــاد اآليــة الكريمــة هــو اإلرشــاد إ ٰىل مــا تقــدَّ م

توهــم.
مــن حكــم العقــل ،وليــس مفادهــا حك ـ ًا مولو ّي ـ ًا تأسيس ـ ّي ًا كــا قــد ُي َّ

وأ ّمــا الطريــق الثالــث  -أعنــي االحتيــاط  -فمضافــ ًا إ ٰىل وقــوع اخلــاف يف

عــى العــوا ِّم ،بــل مســتحيل يف العــادة.
متعــر
مرشوع َّيتــه هــو
ِّ
ٰ

توضيحــه :أن مــن مل يبلــغ رتبــة االجتهــاد لــو أراد إحــراز امتثــال التكاليــف مــن

غــر طريــق التقليــد فعليــه أن يكــون حميطـ ًا بجميــع آيــات وروايــات األحــكام املب ِّينــة

ـم
لتلــك التكاليــف ،مضاف ـ ًا إ ٰىل اإلحاطــة بجميــع املســائل اخلالفيــة بــن الفقهــاء ،ثـ َّ
يالحــظ يف ِّ
كل مســألة مــا هــو األحــوط فيهــا بحســب مــا الحظــه مــن نصــوص
الكتــاب العزيــز والروايــات الرشيفــة وكلــات الفقهــاء.

ومــن املعلــوم أن اإلحاطــة بذلــك ك ِّلــه حتتــاج إىل حتصيــل علمــي عـ ٍ
ـال يقــرب مــن
ٍّ
ٰ

الســواد األعظــم مــن املك َّلفــن
حتصيــل رتبــة االجتهــاد ،واملفــروض أن كالمنــا يف َّ
املنرصفــن إ ٰىل حياهتــم كــا أملحنــا.

ـتوى مقبــول،
هــذا ك ُّلــه فيمــن جييــد قــراءة النصــوص وكلــات األعــام بأقـ ِّـل مسـ ٰ

وأمــا مــن مل يكــن كذلــك وهــم األكثــر فــا ســبيل هلــم ّإل التقليــد ،فضــ ً
ا عــن
األم ِّيــن الذيــن ال يعرفــون القــراءة والكتابــة ،ويف حكمهــم األعاجــم الذيــن ال

جييــدون العربيــة أو ال يعرفوهنــا أصــاً.
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هــذا ك ُّلــه يف املــوارد التــي يمكــن فيهــا االحتيــاط ،وأ ّمــا التــي يكــون مســتحي ً
ال

فيهــا  -كمــوارد الــدوران بــن املحذوريــن كالــدوران بــن وجــوب فعــل وحرمتــه

 -فينحــر طريــق االمتثــال فيهــا باالجتهــاد والتقليــد ،وحيــث إن الــكالم يف غــر

املجتهديــن فيتعـ َّـن عليهــم التقليــد وال ســبيل هلــم غــره.

يتوهــم ذلــك كثــر مــن الناس،
ليســت حالــة طارئــة اقتضتهــا غيبــة املعصــوم  Qكــا َّ

كــا أنــه أمـ ٌّـر ال ُبــدَّ للعــوا ِّم منــه يف حتصيــل تكاليفهــم االجتهاديــة.

احللقة الثانية :حقيقة املرجع ّية ونيابة الفقيه عن املعصوم :Q
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واملتحصــل ممــا تقــدَّ م :أن مرجع ّيــة الفقهــاء لغريهــم مــن املك َّلفــن أمــر قديــم
ّ
ِبقــدَ م اإلســام ،وال أقـ َّـل ِبقــدَ م اإلمامــة ولــو يف عهــد اإلمامــن الباقريــن  ،Lوأهنــا

الصغــرى كانــوا يرجعــون إ ٰىل الــوكالء
ال كالم يف أن املك ّلفــن يف زمــن الغيبــة
ٰ

الذيــن أمــر املعصومــون  Kبالرجــوع إليهــم ،ولــذا فقــد مت َّثلــت املرجع ّيــة آنــذاك

ـص املعصــوم  Qعليهــم بأعياهنــم
ـواب
اخلاصــن ،لنـ ِّ
ِّ
هبــم ،ويصطلــح عليهــم بالنـ َّ
ـم مــن بعــده ابنــه حممــد
وأســائهمَّ ،أوهلــم :عثــان بــن ســعيد ال َع ْمــري َّ
الز ّيــات ،ثـ َّ

ـي
ـم مــن بعــده احلســن بــن روح النَّوبختــي ،ثـ ّ
بــن عثــان اخلَــاين ،ثـ ّ
ـم مــن بعــده عـ ُّ
اخلاصــة ،رضــوان اهلل
الســفارة والنّيابــة
ّ
ـمري ،والــذي بموتــه انقطعــت ّ
السـ َ
بــن حممــد َّ
تعــا ٰىل عليهــم أمجعــن.

ـرى فــا شـ َّ
ـك يف أن احلاجــة إ ٰىل املراجــع تكــون أشــدّ
وأ ّمــا يف زمــن الغيبــة الكـ ٰ

ثمــة مــن يليــق هبــذا املقــام اخلطــر ّإل الفقهــاء
وأكــر كــا اتَّضــح ممــا ســبق ،وليــس ّ

بالنــواب العا ِّمــنَّ ،
ينــص عليهــم
ألن املعصــوم  Qمل
العــدول ،ويصطلــح عليهــم
َّ
َّ
ٍ
ـى العديــد منهــم يف ّ
ـى ضابطــة
كل زمــان ،وأعطـ ٰ
بأســائهم ،بــل بأوصــاف تصــدق عـ ٰ
عا ّمــة يف ذلــك ،فمــن تو ّفــرت فيــه جــاز الرجــوع إليــه ،كــا يف قولــه  ...« :Qفأ ّمــا
مــن كان مــن الفقهــاء صائنـ ًا لنفســه حافظـ ًا لدينــه خمالفـ ًا هلــواه مطيعـ ًا ألمــر مــواله
فللعــوام أن يق ّلــدوه.»...

ـى
والوجــه يف ذلــك :أن الترشيــع مل جيعــل لزمــان دون زمــان ،بــل أريــد لــه أن يبقـ ٰ

ـتمر
إ ٰىل آخــر الدنيــا ،ومــن املعلــوم أن األحــوال والوقائــع يف تغـ ُّـر دائــم وتطـ َّ
ـور مسـ ّ
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يف الوســائل واألدوات والعلــوم والفنــون واملعامــات ،وغــر ذلــك ممَّــا يدعــو إ ٰىل
الروايــة الرابعــة
رضورة معرفــة املوقــف الرشعــي منهــا ،وهــو مــا أشــار إليــه  Qيف ّ
مــن الروايــات املتقدّ مــة ...« :وأ ّمــا احلــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إ ٰىل رواة

حجــة اهلل» ،وحيــث إن معرفــة أحــكام تلــك
حجتــي عليكــم ،وأنــا ّ
حديثنــا ،فإهنــم ّ
ـى اســتنباطها مــن مصــادر الترشيــع  -أعنــي :الكتــاب ،والســنة،
الوقائــع تتو َّقــف عـ ٰ
واإلمجــاع ،والعقــل  -فانحــر حتصيلهــا بالفقيــه ،ألنــه هــو وحــده مــن لــه القــدرة

ـى اســتنباط األحــكام مــن تلــك املصــادر.
عـ ٰ
ويف حــال مل جيــد الفقيــه حكمهــا يف ٍ
يشء مــن تلــك املصــادر فالبــد مــن حتديــد

ـرى ،وهنــا تكــون احلاجــة إ ٰىل الفقيــه أشــدَّ منهــا يف
املوقــف الرشعــي مــن طــرق أخـ ٰ
املــوارد التــي يمكــن لــه أن يســتنبط حكمهــا مــن تلــك املصــادر ،فريجــع إ ٰىل قواعــد

ثبــت لديــه بالدليــل وجــوب الرجــوع إليهــا يف تلــك احلالــة ،كقاعــدة الــراءة،
واالســتصحاب ،والتخيــر ،واالشــتغال ،وغريهــا مــن القواعــد.

وال يمكــن ألي شــخص أن يفتــي اســتناد ًا إ ٰىل تلــك األد ّلــة أو القواعــد مــا مل يكــن

قــد قطــع شــوط ًا بعيــد ًا وزمنــ ًا طويــ ً
ا يف دراســة مجلــة علــوم ال يمكنــه الوصــول
إ ٰىل مرتبــة االجتهــاد ّإل بالغــوص يف أعامقهــا وســر أغوارهــا واســتيعاهبا وهضمهــا
ـم تطبيق ّيـ ًا ،ولــذا جتــد كثــر ًا مــن طلبــة العلــوم احلوزويــة ال يتمكّنــون
جيــد ًا نظر ّيـ ًا ثـ َّ

ـدى د ّقتهــا وصعوبتهــا
مــن الوصــول إ ٰىل هــذه املرتبــة ،األمــر الــذي يكشــف عــن مـ ٰ

ووعــورة طريقهــا.

وتشــتدُّ احلاجــة إ ٰىل الفقيــه أكثــر فأكثــر يف املســائل املرتبطــة بالدمــاء واألعــراض

واألمــوال.
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ـى يف هــذا املجــال بــاب القضــاء ،والــذي حيتــاج إ ٰىل مرتبــة عاليــة
وال ينبغــي أن ننسـ ٰ

جــد ًا مــن العلــم والفقاهة.

ـى اشــتداد احلاجــة بشــكل مضاعــف لــو قلنــا بثبــوت الواليــة للفقيــه
كــا ال خيفـ ٰ

يف إدارة البــاد يف هــذه األجــواء اخلطــرة والغارقــة يف السياســات الدوليــة املع ّقــدة
عــى السياســة والقوانــن الدوليــة ،ولــو مــن خــال
أن يكــون لــه ا ّطــاع واســع
ٰ
االســتعانة باخلــراء واملستشــارين الثقــات يف هــذا املجــال.

ومــن هــذا ك ّلــه يتَّضــح مــا للمرجع ّيــة مــن مكانــة خطــرة ومنزلــة تســاوق
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ـى اإلحاطــة بالعلــوم احلوزو ّيــة-
واملخادعــة ،والتــي تتط َّلــب مــن الفقيــه  -زيــادة عـ ٰ

ـم ،فـ ّ
ـم تعنــي القيــادة ،وهــي
ـى األعـ ّ
ـإن اإلمامــة باملعنـ ٰ
ـى األعـ ّ
مقــام اإلمامــة باملعنـ ٰ

ـدى ،وإ ّمــا تــؤ ّدي هبــم
أئمــة اهلـ ٰ
إ ّمــا تــؤ ّدي باألتبــاع إ ٰىل اجلنــة وتلــك هــي إمامــة ّ
إ ٰىل جهنّــم ،وتلــك هــي إمامــة أئمــة النــار ،وحيــث إن إمامــة الفقهــاء العــدول

ـدى  -كــا يســتفاد مــن بعــض
أئمــة اهلـ ٰ
امتــدا ٌد إلمامــة املعصومــن  Kالذيــن هــم ّ
حجــة اهلل» -
حجتــي عليكــم وأنــا ّ
النصــوص املتقدّ مــة ال ســيام قولــه « :Qفإهنــم ّ

هــدى أيضــ ًا ،وأ ّمــا غــر الفقهــاء أو الفقهــاء املنحرفــون
فتكــون إمامتهــم إمامــة
ٰ
أئمــة النــار ،لعــدم
فحيــث مل يكونــوا مــن أئمــة
ٰ
اهلــدى فالبــد أن يكونــوا مــن ّ

التوســط بــن اإلمامتــن.
ُّ

واحلاصــل :أن املرجع ّيــة  -حقيقــ ًة  -هــي الظهــر والداعــم لإلمامــة يف زمــن

احلضــور ،وهــي االمتــداد هلــا يف زمــن الغيبــة ولــو برتبــة نازلــة.

ومنــه يتّضــح مــا هــو مقامهــا ومكانتهــا عنــد اإلمام ّيــة ،وكوهنــا تاليــة اإلمامــة
الكــرى ،كــا أن اإلمامــة تاليــة النبــوة ،مــن غــر مبالغــة وال غلــو يف أي ٍ
يشء مــن
ٍّ
َّ
ٰ
ذلــك ألبتــة.
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غني عن الدليل النقيل
اخلامتة :مرجعية الفقيه أمر ٌّ

ينبغــي أن ال نغفــل عـ ّـا قدَّ منــاه يف املقــام الثالــث مــن احللقــة األو ٰىل مــن َّ
أن احلاجــة

إ ٰىل الفقيــه أمــر تقتضيــه طبيعــة احلــال ،وليــس أمــر ًا مســتفاد ًا مــن النصــوص ّإل بنحــو

اإلرشــاد إ ٰىل حكــم العقل.

الروايــات
ومــن هنــا تعــرف أننــا ال نعــر كثــر أمه ّيــة لتصحيــح أســانيد بعــض ّ

املتقدّ مــة ،ومعــه فــا يشــكل علينــا بــأن أســانيد بعضهــا ضعيــف.

نعــم ،يمكــن أن تش ـكّل بمجموعهــا دلي ـ ً
ـى الزم واحــد
ا قطع ّي ـ ًا ،الجتامعهــا عـ ٰ

مشــرك بينهــا بحيــث يكــون أمــر ًا متواتــر ًا تواتــر ًا إمجال ّيــ ًا ،أال وهــو مرشوع َّيــة

الرجــوع إ ٰىل الفقهــاء يف مجيــع العصــور ملــن مل يكــن فقيهــ ًا.

فإن مل تبلغ بمجموعها رتبة الدليل فهي تصلح مؤ ّيد ًا ملا ذكرنا.

ـى مجيــع التقاديــر يكفينــا دليــل العقــل القطعــي املتقــدّ م والــذي ال ينكــره ّإل
وعـ ٰ

ـر.
جاهــل أو مكابــر أو متكـ ّ

ـى عبــاده
واحلمــد هلل تعــا ٰىل أوالً وآخــر ًا ،ولــه الشــكر باطنـ ًا وظاهــر ًا ،وصلواتــه عـ ٰ

عــى أمنائهــم
الــورى ،ورضوانــه ورمحتــه
اصطفــى ،حممــد وعرتتــه خــر
الذيــن
ٰ
ٰ
ٰ

ـى احلــال واحلــرام فقهــاء األ ّمــة العــدول ،ومعتمــدي األئمــة األطهــار مــن آل
عـ ٰ
الرســول .N
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املغرب الإ�سالمي �أمنوذج ًا
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مقدمة:

التعســف الفكــري مقاربــة ســؤال ماهيــة املقــدّ س بمعــزل عــن مت ّثلــه
إنــه ملــن
ّ

العمــي يف املخيــال السوســيو-ثقايف
املهدويــة كظاهــرة ُفطِــر عليهــا الوجــدان يف مقــام الثبــوت وجتاذبتهــا العقــول يف
()1

لشــعب مــا .وإذا تعــن علينــا مقاربــة

ـى
مقــام اإلثبــات ،ومت ّثلتْهــا املامرســات يف مقــام االمتثــال؛ فإننــا ملزمــون بالوقــوف عـ ٰ
()2
مظاهــر اصطباغهــا الــداليل ضمــن نســقها التارخيــي ،مــع حفــظ حيثيــة املواضعــة
ـى
التــي حتيــل إ ٰىل جتليــات ظاهــرة املهدويــة يف نطــاق الوعــي اجلمعــي دون إحالتهــا عـ ٰ
التعريــف احلقيقــي للظاهــرة.
حتتــل ظاهــرة املهدويــة مكانــة علميــة مرموقــة بــن الظواهــر السوســيو -

عــى مــا هــو تكوينــي
أنثروبولوجيــا( )3املســاوقة للتاريــخ اإلنســاين؛ كوهنــا حتيــل
ٰ
وفطــري .وهــذا مــا جعلهــا مســألة توائــم املخيــال اإلنســاين وتربطــه بمنظومــة

إحــدى حلقاهتــا الوثيقــة .لــذا نجــد جمموعــة مــن
املقدســات التــي تشــكّل هــي
ٰ
الصــور احلاكيــة عــن ذلــك املقــدّ س (املهدويــة) قــد أفرزهــا ذلــك املخيــال؛ ثــم

ـى ُيشــبِ َع تلــك الرغبــة
ـى الكــم اهلائــل مــن التم ّثــات االجتامعيــة ح ّتـ ٰ
راح يط ّبقهــا عـ ٰ

115

جدلية المقدّس وتم ّثل المقدّس تمثالت ظاهرة
المهدوية في مخيال شعوب المغرب اإلسالمي أنموذجاً

ـراءى
اجلاحمــة يف أمــل حتقــق مــا خيالــج وجــدان اإلنســان بظهــور املنقــذ عندمــا تـ
ٰ

وتتبــدى آمــال املســتضعفني.
األزمــات اخلانقــة؛ وتتعاظــم املحــن،
ٰ

()4
ـى صــور متشــاهبة لشــخصية
حتيلنــا بحــوث أنثروبولوجيــا العقائــد القديمــة عـ ٰ

ذلــك املنقــذ املخلــص؛ الــذي يمثــل الســند اإلهلــي للمســتضعفني واملظلومــن
واحلــد الفاصــل بــن احلــق والباطــل .نعــم هنــاك خــاف مت ّثــي هلــذه الشــخصية بــن

الديانــات وبــن مذاهــب الديــن الواحــد؛ ّإل أن القــدر املتيقــن بينهــا مجيعـ ًا يقــي بأن

(املنقــذ) هــو الصــورة املثاليــة لإلنســان املتعــايل كــا يســميه (نيتشــه)(.)5

إن مســألة املهدويــة هــي مســألة إنســانية بامتيــاز فضــ ً
ا عــن كوهنــا دينيــة أو

إســامية؛ يقــول الشــهيد حممــد باقــر الصــدر( :ليــس املهــدي  Qجتســيد ًا لعقيــدة
إســامية ،ذات طابــع دينــي فحســب ،بــل هــو عنــوان لطمــوح َّاتهــت إليــه البرشيــة،
بمختلــف أدياهنــا ومذاهبهــا ،وصياغــة إلهلــام فطــري ،أدرك النــاس؛ مــن خاللــه؛

عــى الرغــم مــن تنــوع عقائدهــم ،ووســائلهم إ ٰىل الغيــب ،أن لإلنســانية يومــ ًا
ٰ

ـى األرض ،حتقــق رســاالت الســاء ،بمغزاهــا الكبــر ،وهدفهــا النهائــي.
موعــود ًا عـ ٰ

ـى مــر التاريــخ؛ اســتقرارها وطمأنينتهــا.
وجتــد فيــه املســرة املكــدودة لإلنســان؛ عـ ٰ
بعــد عنــاء طويــل .بــل مل يقتــر الشــعور هبــذا اليــوم الغيبــي ،واملســتقبل املنتظــر
ـى أشــد
ـى املؤمنــن دينيـ ًا بالغيــب ،بــل امتــد إ ٰىل غريهــم أيضـ ًا ،وانعكــس ح ّتـ ٰ
ـى عـ ٰ
عـ ٰ

اإليديولوجيــات واالجتاهــات العقائديــة ،رفضـ ًا للغيــب والغيبيــات كاملاديــة اجلدليــة

ــى
فــرت التاريــخ
عــى أســاس التناقضــات ،وآمنــت بيــوم موعــود ،تُص ّف ٰ
التــي ّ
ٰ
فيــه كل تلــك التناقضــات ويســود فيــه الوئــام والســام .وهكــذا نجــد ّ
أن التجربــة
عــى مــر الزمــن ،مــن أوســع
النفســية هلــذا الشــعور التــي مارســتها اإلنســانية
ٰ

التجــارب النفســية وأكثرهــا عمومــ ًا بــن أفــراد اإلنســان)(.)6
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موجهـ ًا (لإلنســان) الــذي يــروم طمأنينــة
وعليــه ســيكون حديثنــا يف هــذا البحــث ّ

الســاء بعدمــا أعيتــه كــدورات األرض؛ طمأنينــة ســيكون ممثلهــا اإلهلــي صاحــب

طهــر األرض ويمألهــا عــدالً
العــر والزمــان أرواحنــا فــداه (املخ ّلــص) الــذي ُي ّ
اخلالــص.

مفاهيم البحث:

املهدويــة :اشـتُق اســم املهــدي يف اللغــة العربيــة مــن الفعــل (هـ ِ
ـدي) ،وقــد ورد يف
ُ

املعاجــم العربيــة بمعــان متأثــرة بتصــورات الفكــر اإلســامي ،فقــد جــاء يف معجــم
بمعنــى ّ
دل وأرشــد( ،)7ويف لســان العــرب
هــدى هيــدي
الصحــاح أن املهــدي ِمــن
ٰ
ٰ

د .السيد خالد سيساوي الجزائري

ويتجــى فيهــم التوحيــد
وقســط ًا فتطهــر بربكتــه رسائــر النــاس وحيســن إيامهنــم
ٰ

فــإن املهــدي (هــو الــذي هــداه اهلل إ ٰىل احلــق ،وبــه ُســمي املهــدي الــذي بــر بــه
عيســى بــن
الرســول ݕ)( .)8وربــط ياقــوت احلمــوي أصــل التســمية بمهــد
ٰ

مريــم  .)9(Qوكيفــا كان فلفــظ (املهدويــة) مصــدر صناعــي حياكــي ظاهــرة

مقدســة تتمثــل يف خــروج خم ّلــص املســتضعفني ومقيــم العــدل والقســط.
ّ

ـر عنــه بكلمــة
املخيــال :أول املتطرقــن ملفهــوم املخيــال هــو (أرســطو) حيــث عـ ّ

عــرف يف الدراســات احلديثــة باصطــاح املخيــال
املتخيلــة ( )phantasmaثــم ّ

( ،)10()l`imaginaireثــم انســحب هــذا االصطــاح الفلســفي مــع تطور الدراســات
يف حقــل علــم النفــس واألنثروبولوجيــا إ ٰىل جمــاالت علــم االجتــاع وفلســفة التاريــخ
وغريهــا.

عــى
تتميــز املعــاين املخياليــة بخصوصيــة اإلحالــة؛ أي إحالــة الصــور املتخيلــة ٰ
دائــرة العقــل والواقــع ،فتكــون بذلــك أوســع الدوائــر اإلدراكيــة إحاطــ ًة ،حيــث

تأخــذ مــن احلــس خاصيــة الصــور املحسوســة ومــن العقــل خاصيــة الصور املجــر ّدة؛
أي إهنــا بــرزخ بــن املرتبتــن.

وبســبب هــذا التداخــل وصعوبــة الفصــل بــن مــا هــو عقــي خالــص ومــا هــو

خميــايل؛ نجــد اإلنســان حيــاول جاهــد ًا جعــل تلــك الــدالالت املخياليــة دالالت

متعاليــة حكميــة.
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أ ّمــا عالقــة املخيــال بالدراســات األنثروبولوجيــا فهــي عالقــة تَو ُّلــد؛ إذ يتو ّلــد

املخيــال يف رحــم الذاكــرة اجلامعيــة أو العقــل اجلمعــي خــال خمتلــف املراحــل
ـم ُيو َّظــف تبعـ ًا ملقتضيــات الظرف الســيايس أو االجتامعــي .وبعبــارة دق ّية
التارخييــة ،ثـ ّ

يمكننــا تعريــف املخيــال بأنــه (شــبكة مــن الصــور املرابطــة يف الالوعــي اجلمعــي،

تنتظــر اللحظــة املناســبة لتســجل حضورهــا الفاعــل يف الواقــع التارخيــي لإلنســانية).
ويقابــل املخيــال الفــردي املخيــال االجتامعــي؛ حيــث يعــد هــذا األخــر شــبكة

إفــرازات مرتاكمــة للمخيــال الفــردي ضمــن ســرورة تارخييــة وايديولوجيــة

تقتــي خروجــه مــن الذاتانيــة املخياليــة( )11التــي يكــون حمورهــا الفــرد إ ٰىل الرشاكــة
املخياليــة( )12التــي حتـ ّـرك العقــل اجلمعــي ملجتمــع مــا.
املقدّ س:

يصعــب حــر مفهــوم املقــدس مــن وجهــة نظــر وحيــدة أو داخــل حقــل معــريف

معــن مــن حقــول املعرفــة اإلنســانية ،ألن هــذا املفهــوم يتجــاوز مــا هــو حمســوس إ ٰىل
مــا هــو جمــرد ،أو جيمــع بينهــا .وهبــذا ،حــاز هــذا املفهــوم حضــور ًا عميق ـ ًا وعريق ـ ًا

يف التعاريــف واملقاربــات والتأويــات التــي طاهلــا الفكــر اإلنســاين.

 -فاملقــدس يف لســان العــرب مــن قــدّ س ،تقديســ ًا ،أي تنزيــه اهلل  ،)13(ويف

التهذيــب :القــدس تنزيــه اهلل تعــا ٰىل ،وهــو املتقــدس القــدوس املقــدس .ويقــال:
القــدوس فعــول مــن القــدس ،وهــو الطهــارة .والتقديــس :التطهــر والتربيــك،

وتقــدس أي تطهــر(.)14

 -ويف القامــوس األنثروبولوجــي ،املقــدّ س ( )sacerالتــي اشــتق منهــا مصطلــح

عــى أشــياء وأماكــن وأعــال
(( )sacredاملقــدَّ س) هــو صلــة يطلقهــا املجتمــع
ٰ
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يعتربهــا واجبــة االحــرام ،فيقيــم هلــا طقوسـ ًا دينيــة العتقــاده باتصاهلــا بعبــادة اإللــه،

ـوى فــوق الطبيعيــة ،أو ألهنــا ترمــز إ ٰىل القيــم األساســية
أو اآلهلــة ،أو املعبــودات والقـ ٰ

للمجتمــع ،وهلــذا فهــي مصونــة مــن العبــث أو التخريــب ،أي تلــك املنطلقــات
عــر عنــه أحــد ال ُكتّــاب األنثروبولوجيــن بقولــه :يشــر املقــدّ س يف
وهــذا مــا ّ

ســياقه السوســيو-أنثروبولوجي بــأن قــوة االعتقــاد والطقــوس املح ّفــزة هلــا ،كانــت
شــك ً
ـى يف مشــاعر األفــراد
ال مــن أشــكال التوافــق مــع املعايــر الدينيــة املتحكّمــة ،ح ّتـ ٰ

وعقوهلــم(.)16

الدنيــوي
مهيتهــا مــن التعــارض الوجــودي مــع
ّ
ففكــرة (املقــدّ س) ،تكتســب أ ّ
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الفكر ّيــة واإليديولوجيــة ،التــي كانــت ســبب ًا يف تو ّلــد املشــرك الدينــي(.)15

ـورات املشــركة بني
( ،)Le profaneوهــو يف النهايــة؛ تعبــر عــن جمموعــة مــن التصـ ّ
األفــراد ،والتــي ختتلــف درجــات حضورهــا يف حيــاة املجتمعــات ،إ ٰىل حــدّ بعيــد،
ـي ،يعتمــد مســاءلة أو فهــم
ولكــن تبقـ ٰ
ـى أشــكال هــذه العالقــة ،تُفهــم يف ســياق حتليـ ّ

()17
ـى حــد تعبــر كارل
درجــات اســتبطان األفــراد هلــا يف (ال شــعورهم اجلمعــي) عـ ٰ

غوســتاف يونــغ.

املقدّ س يف سياقه التارخيي أو مت ّثالت املقدّ س:

تالمــس األنثروبولوجيــا (املقــدّ س) مــن خــال حماولــة كشــفية لدالالتــه املعنائيــة

املكونــة لإلنســان يف بعــده الثقــايف .وإذا مــا اســتحرضنا
عــر جتل ّيــات املتعــايل ّ
ّ
الــكل املركّــب،
حتليــل إدوارد تايلــور( )18الــذي يعتــر الثقافــة( :هــي ذلــك

الــذي يشــمل املعرفــة ،واملعتقــدات ،والفــ ّن ،واألخــاق ،والقانــون ،واألعــراف،

األخــرى التــي يكتســبها اإلنســان ،بوصفــه عضــو ًا يف
والقــدرات ،والعــادات
ٰ

املجتمــع)( ،)19فإنّنــا ســنجد فكرنــا يســتحرض كل متثــات املقــدّ س املتكثــرة ضمــن

ســياقها التارخيــي لريجعهــا يف األخــر إ ٰىل املقــدّ س الــذي يتعــا ٰىل عــن الزمــان واملكان.
متهــد
وعــى هــذا األســاس:
قــوة إحساســية نفســية وعاطفيــةّ ،
(يكــون الديــن ّ
ّ
ٰ

لنشــأة اإلحســاس املشــرك ،كعامــل تتمحور حولــه الوقائــع املاديــة واالجتامعيــة(،)20
فالقداســة ليســت مفهوم ـ ًا غيبي ـ ًا بعيــد ًا عــن الســياق التارخيــي لتطــور املجتمعــات،
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ـى يشء مــا هــذه الصفــة ،واإلنســان هــو
فاإلنســان يصنــع املقــدس عندمــا يضفــي عـ ٰ
الــذي يوســع دائ ـ ًا مــن رقعــة املقــدس ،بحيــث يشــمل الوقائــع احلياتيــة ،ويذهــب
حلــة ختــم
بــه بعيــد ًا فيطــال البــر مــن رجــال الديــن الذيــن يعتــرون أنفســهم َ َ

القداســة.

ـى
يقــدّ م التاريــخ البــري لوحــة عامــة تتصــف هبــا املجتمعــات منــذ القــدم ح ّتـ ٰ
اليــوم ،جيــري فيهــا اســتخدام النصــوص املقدســة إلضفــاء طابــع القداســة والتعــايل

ـى أعــال البــر وترصفاهتــم وســلوكاهتم يف احليــاة الدنيويــة .فلــم يعــد املقــدس
عـ ٰ

ذلــك الــيء العلــوي واإلهلــي ،بــل بــدا أنــه خملــوق باســتمرار مــن البــر ،نابــع
مــن احلاجــات ،وموظــف يف الرصاعــات االجتامعيــة والسياســية ،ممــا يعنــي أن نــزع

القدســية عــن املقــدس الدنيــوي يشــكل واحــد ًا مــن أهــم معــامل حتريــر املجتمعــات
ـى العــر.
العربيــة واإلســامية مــن الفكــر اجلامــد واملنغلــق عـ ٰ

يف هــذا الســياق بــات التفكــر يف دالالت الديــن ومظاهــر التديــن يف ســلوك

عىل املامرســات
البــر والعالقــات القائمــة بينهــم ،وخمتلــف التحــوالت التــي طــرأت ٰ
الدينيــة يف املجتمعــات البرشيــة ،واحــد ًا مــن أهــم مشــاغل فلســفة الديــن وعلــم
االجتــاع الدينــي .ففهــم املقــدّ س يف ســياقه االجتامعــي والتارخيــي يرتبــط بمجموعــة

حمــدَّ دة مــن تعاريــف الديــن نفســه ،وبعمليــة تصنيــف لبعــض النشــاطات االجتامعيــة

بوصفهــا نشــاطات دينيــة ،وبمقاربــات اجتامعيــة خاصــة للموضــوع .حيــث أ ّكــدت

ـون ا ُملقــدَّ س كظاهــرة اجتامعيــة
هــذه االعتبــارات أن التصــورات االجتامعيــة ملــا ُيكـ ِّ
ـتوى التم ّثــات.
ـى مسـ ٰ
ختضــع لتغــر دائــم عـ ٰ
عالقة املقدّ س بالديني:
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ـى مــا هــو دينــي هــي
يعتــر املقــدس جوهــر الديــن؛ فصفــة القدســية املضفــاة عـ ٰ

()21
عــى متظهــر الــذات اإلنســانية يف تفاعلهــا معــه حمبــة وخوفــ ًا
الدليــل األنفــي
ٰ

ـى متثلــه طوعـ ًاّ .إل أن اخلطــر هــو رسيــان
ورهبــة؛ تلــك التمظهــرات التــي حتيــل عـ ٰ

ـى التمثــات إ ٰىل املقــدس نفســه؛ إذ اإلخفــاق يف متثــل املقــدس مــن شــأنه
احلكــم عـ ٰ
تفــرض التجــارب الدينيــة قســمة بــن النفــي واإلثبــات للمقــدس وغــر املقدس،

ـدى متثلهــا للمقــدس أو إخفاقها.
حيــث تق ّيــم تلــك التجــارب بمـ ٰ

ـى
ـى األخــص ،حيــث يطغـ ٰ
ـى جتلياتــه يف األديــان التوحيديــة عـ ٰ
جيــد املقــدس أعـ ٰ

ـى
ـى مسـ ٰ
ـتوى النصــوص أو عـ ٰ
ـى كل مــا يتصــل بالديــن ،ســواء عـ ٰ
بشــكل كبــر عـ ٰ
أعــى درجــات
مســتوى املامرســة العمليــة .فالقــرآن يمثــل بالنســبة إ ٰىل املســلمني
ٰ
ٰ
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أن يســلب شــيئ ًا فشــيئ ًا صفــة القدســية االجتامعيــة عــن املقــدس.

عــى املظاهــر
القداســة ،بوصفــه جتســيد ًا لــكالم اهلل تعــا ٰىل ،وبانســحاب القداســة
ٰ
املتمثلــة لذلــك القــرآن تكتســب تلــك املظاهــر القدســية نفســها .وهــذا مــا نجــده

يف حديــث الثقلــن حيــث كانــت القداســة تفاعليــة بــن الثقلــن( :القــرآن) و(العــرة

الطاهــرة).

فاملقــدّ س يف مقــام اإلثبــات تو ّلــد مــن رحــم الديــن (الرشيعــة) وإن كان يف مقــام

الثبــوت (التكويــن) أســبق منــه رتبــة؛ ألنــه يف ذلــك املقــام يســاوق الوجــود .وهــذا

مــا ذهبــت إليــه مدرســة احلكمــة املتعاليــة التــي أســس بنياهنــا الفيلســوف املتألــه
(صــدر املتأهلــن الشــرازي) مــن ّ
عــى نفــس الوجــود
أن مقــول املقــدّ س يصــدق ٰ
ـى مظاهــر ذلــك الوجــود ثاني ـ ًا وبالعــرض .ومــن خــال
املطلــق أوالً وبالــذات وعـ ٰ

التمييــز بــن القداســتني يمكننــا القــول :إن املقــدس بغــره حيكــي مجــال القداســة
الذاتيــة يف الــذوات املمكنــة.

مــن املواضيــع املطروحــة للتحليــل والنقــد يف الفكــر اإلســامي هــو موضــوع

ـدى مصاديــق املقــدّ س الدينــي الــذي غـ ّ
ـذ ٰى خميــال
(العقيــدة املهدويــة) باعتبارهــا إحـ ٰ
ـى مــر التاريــخ اإلنســاين وراحــت تتمثلــه سياســي ًا وثقافيـ ًا
احلــركات اإلصالحيــة عـ ٰ

وديني ـ ًا.
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أنحاء مت ّثل ظاهرة املهدوية يف املخيال الفردي واالجتامعي:

يتضمــن
يتبــادر ابتــدا ًء أن اصطــاح (التم ّثــل) إذا مــا تع ّلــق بظاهــرة املهدويــة فإنــه
ّ

ـى ســلبي ًا؛ يوحــي باالنحــراف عــن العقيــدة املهدويــة احل ّقــة؛ مــع أنــه يف الوقــت
معنـ ٰ
ـى إجيابيـ ًا مــن قبيــل :مت ّثــل التمهيد
نفســه قــد حيمــل  -بلحــاظ حيثيــات أخـ ٰ
ـرى  -معنـ ٰ

لظهــور املهــدي ¨ الــذي يقتــي القيــام بــأرشف وظيفــة يف عــر غيبــة اإلمــام
املنتظــر أال وهــي مقاومــة الظلــم واالســتبداد .وكيفــا كان فاالســتقراءات التارخييــة

ـى أنــاط خمتلفــة لتلــك التمثــات الســلبية يمكــن حرصهــا يف اآليت:
وقفــت عـ ٰ

 -التم ّثــل بشــخص اإلمــام املهــدي ¨؛ أي ادعــاء املتم ّثــل للظاهــرة املهدويــة أنــه

هــو املهــدي املنتظــر .وهــذا النمــط أكثــر التم ّثــات رواجـ ًا يف التاريــخ املهــدوي؛ مــع

ـى األســس العقديــة واألدلــة القاطعــة ملدرســة أهــل البيــت  Kواضــح
أنــه بنــا ًء عـ ٰ
البطالن.

 -التم ّثــل بالنيابــة اخلاصــة؛ وهــو نمــط مــردود ابتــداء بنــص مــن اإلمــام

ـرى
املنتظــر ¨ نفســه ،مــن خــال التوقيــع املبــارك الصــادر عنــه قبــل غيبتــه الكـ ٰ
إ ٰىل الســفري الرابــع (عــي بــن حممــد الســمري) ،فعــن أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن
احلســن بــن بابويــه قــال حدثنــي أبــو حممــد احلســن بــن امحــد املكتــب ،قــال كنــت

بمدينــة الســام يف الســنة التــي تــويف فيهــا الشــيخ أبــو احلســن عــي بــن حممــد

الســمري H

فحرضتــه قبــل وفاتــه بأيــام فأخــرج إ ٰىل النــاس توقيعــ ًا نســخته:

«بســم اهلل الرمحــن الرحيــم :يــا عــي بــن حممــد الســمري أعظــم اهلل أجــر إخوانــك
فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أيــام فامجــع أمــرك وال تــوص إ ٰىل أحــد فيقــوم

مقامــك بعــد وفاتــك فقــد وقعــت الغيبــة التامــة فــا ظهــور ّإل بعــد إذن اهلل تعــا ٰىل
ذكــره وذلــك بعــد طــول األمــد وقســوة القلــوب وامتــاء األرض جــور ًا وســيأيت
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عــى املشــاهدة قبــل خــروج الســفياين
لشــيعتي مــن يدّ عــي املشــاهدة ،أال فمــن ا ّد ٰ
والصيحــة فهــو كــذاب مفــر وال حــول وال قــوة ّإل بــاهلل العــي العظيــم»( .قــال)

فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده فلــا كان اليــوم الســادس عدنــا إليــه وهــو

فهــذا آخــر كالم ســمع منــه ريض اهلل عنــه وأرضــاه)(.)22

 -التم ّثــل بالنيابــة العامــة؛ وهــو مت ّثــل مــروع يســتدعي رشوطــ ًا مســتعصية

ال يســعها ّإل عــامل ثبتــت أعلميتــه واجتهــاده وعدالتــه مــن خــال شــهادة ذوي
االختصــاص واخلــرة .أ ّمــا دليــل مرشوعيتــه فهــو التوقيــع املــروي عــن اإلمــام

نصــه« :وأ ّمــا احلــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إ ٰىل رواة أحاديثنا،
احلجــة ¨ والــذي ّ
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وقىض،
جيــود بنفســه فقيــل لــه :مــن وصيــك مــن بعــدك؟ فقــال( :هلل أمــر هــو بالغــه)
ٰ

فإهنــم حجتــي عليكــم وأنــا حجــة اهلل عليهــم» ،ومــا ورد يف التفســر املنســوب إ ٰىل
اإلمــام احلســن العســكري « :Qفأ ّمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائن ـ ًا لنفســه ،حافظ ـ ًا
لدينــه ،خمالف ـ ًا هلــواه ،مطيع ـ ًا ألمــر مــواله ،فللعــوام أن يقلــدوه»( .)23وقــد يتشــكل

أخــرى مــن
بمعنــى أن العقــل يمكنــه رصــد نــاذج
(بعــض ذلــك مــن بعــض)؛
ٰ
ٰ
التم ّثــات املهدويــة تتقاطــع فيهــا األنــاط الثــاث املذكــورة أعــاه .فمدعــي

النيابــة العامــة قــد يرتقــي بنفســه أو بغــره مــن خــال حاكميــة املخيــال الشــعبي
إ ٰىل ا ّدعــاء مرتبــة النيابــة اخلاصــة ،بــل ربــا إ ٰىل التم ّثــل الشــخيص للمهدويــة ،وهــذا

ـب الدراســات التحليليــة لتمثــات ظاهــرة املهدويــة يف خميــال الشــعوب.
هــو مصـ ّ
إذ املالحــظ أن كثــر ًا مــن األحــكام الصــادرة يف حــق أنــاس ن ُِســب هلــم (ا ِّدعــاء
املهدويــة) خصوصـ ًا يف بــاد املغــرب اإلســامي مل تكــن أحكامـ ًا منصفــة؛ بــل أكثــر

تلــك األحــكام حتمــل تناقضــات صارخــة قــد َّ
غذهتــا األهــواء األمويــة والعباســية
ضــد أتبــاع أهــل البيــت  Kفضــ ً
ا عــن اخللفيــات القوميــة أو السياســية.
وتفهم التاريخ:
بني مطالعة التاريخ ّ

حينــا نقــرر جعــل (املــايض) موضوعــا لدراســتنا فإننــا نكــون قــد أحلنــا عقولنــا

ـى قــراءة التاريــخ هرمونيطيقيــا؛ أي حماولــة ت ّفهــم لألحــداث التارخييــة التــي نــود
عـ ٰ
قراءهتــا مــن خــال متثــل املخاييــل التــي ســادت تلكــم العصــور.
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وتفهــم الوقائــع التارخييــة؛ فمطالعــة
وهنــا يكمــن الفــرق بــن مطالعــة التاريــخ ّ

تفهمــه هــي ســياحة اركيولوجيــة( )24وإجحــاف علمــي
التاريــخ بمعــزل عــن حماولــة ّ
يف الدراســات اإلنســانية واالجتامعيــة ،وإقحــام خللفياتنــا األيديولوجيــة والدينية و...

تفهمنــا لألحــداث التارخييــة املتعلقــة باملقــدّ س (ظاهــرة املهدويــة) ومتثالتــه فهــو
أ ّمــا ّ
ـى العالقــة التــي تربــط بــن االعتقــاد واملخيــال االجتامعــي مــن
حماولــة للوقــوف عـ ٰ

ـرى،
املكونــة للمــوروث العقــدي الشــعبي مــن جهــة أخـ ٰ
جهــة واخللفيــة االجتامعيــة ّ
حينهــا فقــط ســيكون املــايض املــدروس حــارض ًا واحلــارض اســترشاف ًا للمســتقبل.
جذور عقيدة املهدوية يف بالد املغرب اإلسالمي:

لــدى املغاربــة مــن
عمــدت احلــركات اإلصالحيــة إ ٰىل اســتلهام مــا كان ســائد ًا
ٰ

عــى رأســها اإليــان املطلــق بالغيبيــات ،التــي عدّ هــا ابــن
متثــات دينيــة ،كان
ٰ
خلــدون مــن خصائصهــم قائـاً( :وقــوع اخلــوارق فيهــم وظهــور الكاملــن يف النــوع

ـوى األســباب الباعثــة
اإلنســاين مــن أشــخاصهم)( ،)25ولع ّلــه األمــر الــذي شـكّل أقـ ٰ

ـت
ـى قابليتهــم لاللتفــاف حــول مدّ عــي املهدويــة .فمــع أن عقيــدة املهدويــة قــد ن ََمـ ْ
عـ ٰ
يف أحضــان الفكــر الشــيعي ّإل أن الدراســات األنثروبولوجيــة يف بــاد املغــرب
اإلســامي تشــر إ ٰىل عراقتهــا كظاهــرة يف املخيــال الشــعبي لتلــك املنطقــة( .)26بــل

إن مــا ُيستشــف ضمنيــ ًا مــن الســرورة التارخييــة حلكومــة (األدارســة) وحركــة

ـى اعتقــاد املغاربــة بعقيــدة املهدويــة(.)27
(العبيديــن) يف بــاد املغــرب لدليــل حــي عـ ٰ
ومــع ذلــك فــإن أوج مت ّثــات املهدويــة يف بــاد املغــرب  -بغــض النظــر عــن

صحتهــا  -يــؤرخ هلــا ابتــدا ًء مــن القــرن الســادس اهلجــري ،حيــث رصخــت

التناقضــات االجتامعيــة مــن رحــم القهــر الســلطوي وتوالــت احلــروب والنكســات
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لتكــون أرضيــة مناســبة لطــرح ظاهــرة املخ ّلــص  -خصوصــ ًا حينــا
االقتصاديــة
ّ
احتــدم الــراع بــن املســيحيني واملســلمني يف األندلــس  -لدرجــة انســحاب تلــك
التم ّثــات إ ٰىل داخــل البيــت الصــويف فصــاروا (يع ّينــون الوقــت والرجــل واملــكان

فينقــي الزمــان وال أثــر لــيء مــن ذلــك ...فريجعــون إ ٰىل حتديــد موعــد آخــر)(،)28
تؤصــل إ ٰىل قداســة عقيــدة املهدويــة ومت ّثالهتــا
ومــع كــون الشــواهد الدينيــة ّ

رس اهلندســة اإلهليــة
بصفتهــا وعــد ًا إهليــ ًا بظهــور خم ّلــص يرتقــي باإلنســان إ ٰىل ّ
رصحــت بــأن
للخليقــة؛ ّإل أن معظــم الدارســات التارخييــة واألنثروبولوجيــا قــد ّ

توظيــف ظاهــرة املهدويــة يف بــاد املغــرب قــد غلــب عليــه البعــد الســيايس املؤ ّطــر
ضمــن حركــة ثوريــة أو حزبويــة تدعــو إ ٰىل االلتفــاف حــول أحــد زعامئهــا املدّ عــي
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فض ـ ً
ا عــن وجــدان العامــة الــذي مل تفارقــه قــط فكــرة ظهــور املهــدي املنتظــر.

للنســب الرشيــف(.)29

مت ّثالت ظاهرة املهدوية يف خميال دول املغرب اإلسالمي:

تتجــى فيــه
يفتقــر املقــدّ س الدينــي يف مقــام اإلثبــات إ ٰىل حميــط سوســيولوجي
ّٰ

تأثرياتــه التكوينيــة والترشيعيــة ،وهــذا يرجــع إ ٰىل فاعليــة املخيــال اجلمعــي يف جعــل

ذلــك املقــدّ س الدينــي يســر وفــق ســياقه التكوينــي؛ وهــذا مــا ُيفــر ظهــور مت ّثالهتــا

مســتوى دول حكمــت بــاد املغــرب اإلســامي.
عــى
بأنامطهــا املذكــورة ســلف ًا
ٰ
ٰ
فاملهدويــة باعتبارهــا مرشوعــ ًا شــمولي ًا تتقاطــع فيــه الــوالءات العليــا لتطــال

ـى
األمــة سياســي ًا ورمزي ـ ًا؛ باتــت لفــرة مــا الوســيلة الوحيــدة إلضفــاء الرشعيــة عـ ٰ
احلكــم(.)30
الدولة اإلدريسية:

أول مــا يتبــادر يف ســياق دراســتنا هــذه هــي شــخصية املــو ٰىل إدريــس األكــر

مؤســس أول دولــة مغربيــة إســامية ،فهــل كان مدّ عيــ ًا للمهدويــة؟
ـى إ ٰىل إِدريــس األول بــن عبــد
ترجــع أصــول دولــة األدارســة يف املغــرب األقـ ٰ
ـى
ـى بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب L؛ الــذي أتـ ٰ
اهلل الكامــل بــن احلســن املثنـ ٰ
املغــرب بعــد مــا شــهد واقعــة فــخ وشــارك فيهــا؛ وهــذا األمــر يســاعدنا كثــر ًا يف

تأطــر حركتــه اإلصالحيــة مــن الناحيــة العقديــة والوالئيــة ألهــل البيــت .K
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ـى العباســيني
رصح والــده الــذي كان قائــد ًا ملعركــة (فــخ) إ ّبــان خروجــه عـ ٰ
حيــث ّ
()31
ـى ابنــا عبــد
ـي وحييـ ٰ
بأنــه خــرج داعيـ ًا إ ٰىل الرضــا مــن آل حممــد ݕ ؛ وقــد كان عـ ٌ

اهلل يقــوالن( :مــا خرجنــا ح ّتـ ٰـى شــاورنا أهــل بيتنــا؛ وشــاورنا موسـ ٰـى بــن جعفــر Q

فأمرنــا باخلــروج)(.)32

دخــل إدريــس املغــرب برفقــة مــواله راشــد  -الــذي كان حيســن الرببريــة  -يف غرة

ـى مدينــة (تلمســان) اجلزائريــة ثــم إ ٰىل (طنجة)
ربيــع األول (172هـــ) بعــد مــروره عـ ٰ
ومنهــا إىل ِ
ـى) التــي تســتوطنها قبيلــة (أوربــه) وهــي أكــر قبائــل األمازيغ.
ٰ َ
(وليـ َ ٰ
ـى ديــدن أهــل البيــت  Kرشع (إدريــس) يف الدعــوة إ ٰىل نبــذ الظلــم العبــايس
وعـ ٰ
واســتنهاض اهلمــم والعقــول يف قبيلــة (أوربــه) التــي الت َّفــت حوله قلبـ ًا وقالبـ ًا وبايعته
ـى ومــا حوهلــا .وقــام فيهــم
ـى األمــارة وتبــع ذلــك بيعــة القبائــل األخـ ٰ
ـرى يف َوليـ ٰ
عـ ٰ
خطيبـ ًا فقــال:

(أهيــا النــاس ال متــدوا األعنــاق إ ٰىل غرينــا ،فــإن الذيــن جتدونــه عندنــا مــن احلــق ال

ـى أن تكونــوا معــارش إخواننــا الرببــر اليــد احلاصــدة للظلم
جتدونــه عنــد غرينــا ،فعسـ ٰ
واجلــور وأنصــار الكتــاب والســنة القائمــن بحــق املظلومــن مــن ذريــة النبيــن

فكونــوا عنــد اهلل بمنزلــة مــن كان مــع اهلل .أتيتكــم وأنــا املظلــوم الطريــد اخلائــف

الــذي كثــر واتــره وقــل نــارصه وقتــل أخــوه وأبــوه وأهلــه فأجيبــوا داعــي اهلل)(.)33
وبعــد أن اســتتب لــه األمــر إ ٰىل غايــة ســنة (177هـــ)؛ أي بعــد مخــس ســنوات

مــن بيعتــه ،فقــد تقـ ّـرر اغتيالــه بتحريــض مــن الوزيــر الربمكــي وبأمــر مــن هــارون
العبــايس .فأرســل لــه (ســليامن الشــاخ) مظهــر ًا والءه لــه وألهــل البيــت  Kفأ َّمنــه
دس لــه الســم(.)34
إدريــس وقبلــه بــن أنصــاره .و ّملــا مت َّكــن منــه ّ
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ـى اســمه حيــث
و ّملــا وضعــت زوجتــه (كنــزة الرببريــة) مولــود ًا ذكــر ًا سـ ّ
ـمته عـ ٰ

عــرف فيــا بعــد باســم (إدريــس الثــاين) مؤســس الدولــة اإلدريســية العظيمــة التــي

اســتحكمت زهــاء قرنــن مــن الزمــن ( 175هـــ إ ٰىل  370هـــ) .فقــد بويــع إدريــس
إ ٰىل أن توســعت رقعــة دولتــه لتبلــغ بــاد األندلــس؛ ّإل أن الشــهادة قــد ســارعت إ ٰىل
إِدريــس الثــاين عــن عمــر يناهــز السادســة والثالثــن ف ُقتــل مســموم ًا.
شــاهدنا املوضوعــي هنــا ،هــو أن حركــة إدريــس األول والثــاين يف املغــرب قــد

اســتمدّ ت مرشوعيتهــا مــن إمــام زماهنــا (اإلمــام الكاظــم )Q؛ ولعـ ّـل مــا نســب
إ ٰىل اإلمــام الرضــا  Qيف قولــه« :إدريــس بــن عبــد اهلل مــن شــجعان أهــل البيــت،

د .السيد خالد سيساوي الجزائري

مــن قبــل القبائــل الرببريــة واســتتب لــه احلكــم بعــد إزالــة خطــر األغالبــة األمويــن

واهلل مــا تــرك فينــا مثلــه»()35؛ «رحــم اهلل إدريــس بــن إدريــس ،كان نجيب ـ ًا وشــجاع ًا

ـى أن ســرة هذيــن الســيدين
يف أهــل البيــت ،واهلل مل يكــن لــه شــبيه بيننــا» َلشــاهدٌ عـ ٰ
الرشيفــن خاليــة مــن ا ِّدعــاء اإلمامــة لنفســيهام؛ فكيــف يتمثــان بادعــاء املهدويــة يــا

ـرى؟!
تـ ٰ

ـى الكثرييــن ممــن نســبوا (ا ِّدعــاء املهدويــة) للمــو ٰىل إدريــس -
إن مــا يلتبــس عـ ٰ

إن أحس ـنّا الظــن هبــم  -هــو اخللــط بــن مقــام التم ّثــل الشــخيص لظاهــرة املهدويــة
ومقــام التم ّثــل الوظيفــي (التمهيــد) وش ـتَّان بــن املقامــن .فمقــام التم ّثــل الوظيفــي

هــو مقــام إنتــاج متجــدد وبنيــة إصالحيــة حلالــة اليتــم الســيايس والتارخيــي حتاكــي

طوبويــة( )36املــروع املهــدوي.
دولة املوحدين:

ـى أســاس الفكــرة
مــن أبــرز الــدول التــي قامــت يف بــاد املغــرب اإلســامي عـ ٰ

املوحديــن التــي
املهدو ّيــة ،مشــكِّلة منعطفــ ًا حاســ ًا يف تاريــخ املنطقــة ،هــي دولــة ّ

ـرى جبــال ( َد َرن)( )37جنــوب املغــرب
ـدى قـ ٰ
أسســها (املهــدي بــن تومــرت) .ففــي إحـ ٰ
ّ
ـى؛ ُولــد حممــد بــن تومــرت حــوايل عــام ( 473هـــ1080 /م) من بطــون قبائل
األقـ ٰ

ـم تن ّقــل طالبـ ًا للعلم
ـى اشــتد عــوده ،ثـ ّ
(مصمــودة الرببريــة) ،حيــث ترعــرع فيهــا ح ّتـ ٰ
ـى مـ ِّـر أربــع عــرة ســنة .وبعــد عودتــه إ ٰىل املغــرب رشع يف بـ ّ
عىل أســاس
ـث دعوته ٰ
عـ ٰ
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ال تناقضــات احلكــم املرابطــي ،وناهـ ً
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،مســتغ ً
ا

مــن مذاهــب عديــدة .وكانــت املهدويــة مــن بــن األفــكار األساســية التــي تبنّاهــا

ـى عليهــا مرشوعــه اإلصالحــي( ،)38بعــد أن ربــط نســبه بالنبــي ݕ( ،)39مــع أن
وبنـ ٰ

ـى عنــه ذلــك ُمدّ عي ـ ًا أن توظيــف ابــن تومــرت لفكــرة املهدويــة
بعــض املؤرخــن نفـ ٰ

كان خــرة لوجســتيكية الســتتباب احلكــم .وبعــد فــرة قصــرة مــن العمــل الــري،
املوحديــة إ ٰىل ميــدان العمــل
وحتديــد ًا ســنة (518هـــ1124 /م)؛ خرجــت الدعــوة ّ

املس ـ َّلح ،و ُمنيــت هبزيمــة يف معركــة البحــرة عــام (524هـــ1130 /م) ،اســتتبعتها
وفــاة ابــن تومــرت.

ت اإلمامــة والعصمــة كرمزيــن أساســيني للمهدويــة يف
انخــرط توظيــف
فكــر َ ْ
َ

املوحديــة ،حيــث يقــول املهــدي ابــن تومــرت يف رســالة
البنــاء اإليديولوجــي للدولــة ّ

لــه عــن اإلمامــة؛ ّإنــا:

ـق يف
ـح قيــام احلـ ّ
ركــن مــن أركان الدّ يــن ،وعمــدة مــن عمــد الرشيعــة ،وال يصـ ّ

الدّ نيــا ّإل بوجــوب اعتقــاد اإلمامــة يف ّ
الســاعة؛
كل زمــان مــن األزمــان ،إ ٰىل أن تقــوم ّ

باحلــق يف أرضــه ...وال يكــون اإلمــام ّإل
مــا مــن زمــان ّإل وفيــه إمــام هلل قائــم
ّ

الضــال ...معصوم ـ ًا مــن اجلــور.)40 ()...
معصوم ـ ًا مــن الباطــل ...معصوم ـ ًا مــن ّ

وليــس لــه مصــداق يف ذلــك العــر ّإل املهــدي املنتظــر ¨ ،وهــذا مــا أكــدّ ه املحقــق
الدكتــور عبــد الغنــي أبــو العــزم حينــا قــالّ :
(إل أنــه (-يقصــد ابــن تومــرت) -يقفز

بعــد اخلالفــة الراشــدية عــر القــرون ليعتــر أن اإلمامــة احلــق هــي إمامــة املهــدي
املنتظــر الــذي يعيــد احلــق إ ٰىل ســالف عهــده)(.)41

ـوز لنفســه حمــاكاة احلالــة النفســية التــي كان
والعجيــب أن ســاحة الدكتــور قــد جـ ّ
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عليهــا ابــن تومــرت؛ فيدّ عــي أن ابــن تومــرت قــد أشــار تلميح ـ ًا بأنــه هــو شــخص
املهــدي املخلــص!(.)42

ّ
ولعــل مقاربــة اإلمامــة عنــد ابــن تومــرت؛ قــد دعــت املــؤرخ عبــد الواحــد

ـتوى احلكومــة يف فــرة دولــة املوحديــن ،مل يرتــق
ـى مسـ ٰ
ظاهــرة التمثــات املهدويــة عـ ٰ
إ ٰىل التأســيس العقــدي أو املذهبــي(.)43

املوحديــة؛ فــإن ثبــوت
أ ّمــا رأ ُينــا يف املوضــوع؛ ومــن خــال تتبعنــا لتاريــخ الدولــة ّ

(ا ِّدعــاء املهدويــة) مــن قبــل ابــن تومــرت ليــس وارد ًا ّإل إذا أثبتنــا ســكوته عمــن

د .السيد خالد سيساوي الجزائري

املراكــي إ ٰىل القــول بأنــه (كان ُيبطــن شــيئ ًا مــن التش ـ ّيع ،غــر أ ّنــه مل ُيظهــر منــه إ ٰىل
العا ّمــة شــيئ ًا)؛ ّإل أن البعــض ينكــر ذلــك مدعيــ ًا أن التأثــر الشــيعي الواضــح يف

نعتــوه هبــا ورأوا فيــه شــخص املهــدي املنتظــر؛ أو إذا ثبــت توظيــف مــا كان يســوقه
مــن أحاديــث إمامــة (اإلمــام املهــدي ¨ ألطــاع سياســية ســلطوية ّإل أنني أســتبعد

هــذه األخــرة مــن بــاب الســالبة بانتفــاء املحمــول .أ ّمــا األدلــة التــي اعتمدهــا بعــض
الدارســن لتاريــخ (املهــدي ابــن تومــرت) يف إلصــاق هــذه التهمــة بــه؛ فإهنــا مل تتو ّلــد

ـوي خصوص ـ ًا أن
ـوى أمـ ّ
عــن منهــج علمــي ،إنـ ّـا غذهتــا نعــرة طائفيــة وعصبيــة وهـ ٰ
رســوخ التم ّثــل املهــدوي التومــريت يف خميــال أتباعــه كان لــه األثــر البالــغ يف اســتمرار

ـى مجيــع املســتويات.
احلركــة ّ
املوحد ّيــة ونجاحهــا يف إقامــة دولــة رصينــة عـ ٰ

الدولة العبيدية:
ُي ِ
رجــع املؤرخــون أول ظهــور لبــذرة التشــيع يف بــاد املغــرب اإلســامي إ ٰىل (ســنة

145هـــ)؛ حيــث دخــل أبــو ســفيان احلســن بــن القاســم وعبــد اهلل بــن عــي بــن
أمحــد املشــهور باحللــواين؛ موفدَ يـ ِ
ـن مــن قبــل اإلمــام الصــادق  Qإ ٰىل أرض املغــرب

اإلســامي لنــر علــوم أهــل البيــت K؛ ونســب لإلمــام أنــه قــال هلــا« :املغــرب
ّــى جيــيء صاحــب البــذر»( ،)44فنــزل أحدمهــا
أرض بــور فاذهبــا وأحرثاهــا حت ٰ

ـمى مرماجنــة( )45إ ٰىل شــال تونــس حالي ـ ًا ،واآلخــر تو ّغــل يف بــاد الرببــر
قريــة تسـ ٰ
لتحتضنــه يف األخــر قبيلــة (كتامــة)( )46الرببريــة .أ ّمــا عبيــد اهلل الشــيعي (صاحــب
البــذر) فقــد التحــق بــأرض كتامــة بعــد وفــاة أيب ســفيان واحللــواين اللذيــن قامــا
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بمرحلــة اإلعــداد الدينــي والســيايس ،وبعــد أن دعــاه أرشاف قبيلــة كتامــة إثــر

لقائهــم بــه يف موســم احلــج .بــدأ عبيــد اهلل بمرحلــة التأســيس والتحســيس بأمهيــة
الوقــوف يف وجــه الظلــم العبــايس وأزالمــه إ ٰىل أن اســتتب لــه األمــر يف اســتقطاب

عــى حســاب نفــوذ (دولــة األغالبــة) الذيــن واجههــم عســكري ًا يف
قبائــل
ٰ
أخــرى ٰ

كثــر مــن املناطــق املغاربيــة.

تذكــر بعــض الدراســات أن ا ِّدعــاء عبيــد اهلل للنســب النبــوي الرشيــف  -باعتبــاره

رشطـ ًا أساســي ًا الرتــداء ثــوب املهدويــة وتلقيــب نفســه باملهــدي  -كان أول خطوة يف
مرشوعــه املهــدوي؛ أ ّمــا بعضهــا اآلخــر فتعتــره ممهــد ًا ملــروع املهدويــة الفاطمية.

تبــدو هتمــة ا ِّدعــاء املهدويــة مــن قبــل عبيــد اهلل الصنعــاين هتمــة واهيــة؛ أوالً

للنعــت الــذي يوصــف بــه عادة مــن قبــل الدارســن لســرته وهــو وصف (الشــيعي)
ـى أن اســتخدام هــذا الوصــف كدليــل إقناعــي هــو مصــادرة واضحــة
حيــث ال خيفـ ٰ

كــا يذكــر أحــد الباحثــن يف كالم هزيــل :أن بربــر شــال افريقيــا كانــوا مدفوعــن يف

تشــيعهم لدرجــة أهنــم مل يفرقــوا بــن حــب أهــل البيــت  Kوالتشــيع( ،)47وثانيـ ًا :أن
تغذيــة املخيــال الشــعبي املغــاريب وإحيائــه بأمــر خــروج املهــدي ¨ يف آخــر الزمــان

ال يــازم أبــد ًا ا ِّدعــاء املهدويــة أو تلقيــب عبيــد اهلل نفســه باملهــدي.
مت ّثالت ظاهرة املهدوية يف خميال مقاومة االحتالل الفرنيس:

تســتدعي الســرورة التارخييــة لالنتفاضــات وحــركات املقاومــة ضــد االحتــال

أخــرى؛ وقفــة تأ ّمــل.
الفرنــي مــن جهــة؛ وظاهــرة ا ِّدعــاء املهدويــة مــن جهــة
ٰ
فمقاومــة األمــر عبــد القــادر انتهــت ســنة (1845م)؛ أعقبتهــا فــرة (هــدوء)
دامــت إ ٰىل ســنة (1851م) ،ثــم قامــت ثــورة (الزعاطشــة) وثــورة (القبائــل) وثــورة

ـرى دامت إ ٰىل ســنة
(األوراس) بــن (1849م و1857م) ،أعقبتهــا فــرة (هــدوء) أخـ ٰ
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(1863م) ثــم قامــت ثــورة (أوالد ســيدي الشــيخ) باجلنــوب الغــريب ســنة (1864م)
ـرى
ـرى والصغـ ٰ
ثــم كانــت فــرة (هــدوء) إ ٰىل أن قامــت ثــورة (1871م) بالقبائــل الكـ ٰ

ثــم أعقبتهــا فــرة (هــدوء) إ ٰىل أن ظهــرت ثــورة أوالد ســيدي الشــيخ الثانيــة ســنة
إن حالــة النوســان( )48املتأرجحــة بــن اهلــدوء واالنتفاضــة ضمن الســياق الزمكاين

املذكــور تشــر إ ٰىل أن (حــركات املهدويــة) لعبــت دور ا ُملف ّعــل للمخيــال املقــاوم -

حــن ختفــق االنتفاضــات املســلحة  -مــن خــال إثــارة الغــرة الوطنيــة وإبقــاء أمــل
االســتقالل ثابتـ ًا ال يتزعــزع ،ورفــد حالــة األمــل اجلامهــري بظهــور املخلــص عنــد

كل نقطــة انطــاق جديــدة .يقــول أحــد الباحثــن الفرنســيني( :مــا هــو ثابــت ومؤكــد

د .السيد خالد سيساوي الجزائري

ـرى.
(1881م) وهكــذا دواليــك إ ٰىل الثــورة الكـ ٰ

ـى الصمــود أمــام النكبــات واملحــن .لقــد كتــب اهلل
أن الشــعب اجلزائــري قــادر عـ ٰ
ـى املســلمني أن تناهلــم املصائــب وعليهــم أن يتجلــدوا بالصــر ويتحلــوا بالعزيمــة
عـ ٰ
القويــة إ ٰىل أن حتــل ســاعة الفــرج)(.)49

مســت الظاهــرة املهدويــة املخيــال اجلامعــي لرشائــح اجتامعيــة واســعة كانــت
لقــد ّ

البنــى
تعــاين مــن نــر االســتعامر الفرنــي ،ورغــم التفتيــت الــذي تعرضــت لــه
ٰ
االجتامعيــة واالقتصاديــة التقليديــة بفعــل سياســة الرأســالية االســتعامريةّ ،إل أن
ـى القــدرات القتاليــة وطاقــات املقاومــة
تلــك التم ّثــات املهدويــة قــد حافظــت عـ ٰ

ـدى هــذه الرشائــح االجتامعيــة.
لـ ٰ

تز ّعــم أكثـ َـر التم ّثــات املهدويــة التــي وقفــت يف وجــه االســتعامر الفرنــي شـ ٌ
ـيوخ

ينتمــون إ ٰىل الطــرق الصوفيــة؛ ّإل أن بعــض اخل ّلــص مــن أصحــاب البصــرة النافــذة

عــى جبهتــن :جبهــة االســتعامر الفرنــي ،وجبهــة املدّ عــن للمهدويــة.
حــارب
ٰ

مــن قبيــل األمــر عبــد القــادر والشــيخ احلــداد والشــيخ بوعاممــة .ولعـ ّـل مقاومــة
ـى بــن احلــاج الدرقــاوي بإقليــم املديــة ســنة
األمــر عبــد القــادر حلركــة الشــيخ موسـ ٰ

(1834م) والشــيخ حممــد الصغــر التيجــاين بإقليــم اجلنــوب ســنة (1838م) خــر
ـى ذلــك.
دليــل عـ ٰ

وخــال ســنة (1845م) ،تــرأس الشــيخ (بومعــزة) أحــد شــيوخ الطريقيــة

131

جدلية المقدّس وتم ّثل المقدّس تمثالت ظاهرة
المهدوية في مخيال شعوب المغرب اإلسالمي أنموذجاً

(الطيب ّيــة) انتفاضــة ضــد االســتعامر انطلقــت مــن إقليــم (الظهــرة) إ ٰىل (جبــال
الونرسيــش) إ ٰىل إقليمــي (التيطــري واحلضنــة) .فتلقــب باملهــدي حممــد بــن عبــد اهلل
وكثــر أشــياعه فاشــتهر ذكــره عنــد العــام واخلــاص(.)50

ـر ٍد اتســم باجلفــاف
عقــب ثــورة (1871م) الشــهرية ويف ظــل وضــع اقتصــادي ُمـ َ َ

والعــوز العــام ،قامــت حركة الشــيخ حممــد أمزيــان بإقليــم األوراس ســنة (1879م)،

كان الشــيخ إمامـ ًا فقيهـ ًا ،ينتمــي إ ٰىل زاويــة تربماســن الرمحانيــة ،اعتــر نفســه مهديـ ًا
إلثبــات قوتــه ومتكــن نفــوذه ،فــكان يوقــع الرســائل التــي يوجههــا إ ٰىل العــروش

(حممــد بــن عبــد الرمحــن اإلمــام املهــدي ،املبعــوث إ ٰىل احلــق وهيــزم مــن كفــر)(.)51
متثالت ظاهرة املهدوية يف خميال الزاويا:

حتكــي أركيولوجيــا( )52الزوايــا وأرضحــة أوليــاء اهلل الصاحلــن عــن جغرافيــة

املقــدّ س الدينــي وجتـ ُّ
ـى قيــل( :إذا كانــت
ـذره يف املخيــال الشــعبي لتلــك املناطــق؛ ح ّتـ ٰ

بــاد املــرق هــي بــاد الرســل واألنبيــاء ،فــإن بــاد املغــرب هــي أرض الصاحلــن
واألوليــاء)( ،)53حيــث ّ
ًّ
عــى
مهــا
ظــل هــذا العنــر األصيــل وال يــزال رافــد ًا
ٰ
ـتوى املعــريف والنضــايل.
املسـ ٰ
تلبــس الظاهــرة املهدويــة يف املخيــال الصــويف ثوبـ ًا غنوصيـ ًا يتأرجــح بــن الواليــة

ـى غــر املتخصــص ،وهــذا
الظاهــرة والباطنــة؛ ممــا جيعــل فهمهــا أمــر ًا مســتعصي ًا عـ ٰ
ـى الســرورة التارخييــة لظاهــرة املهدويــة يف
مــا ننـ ٰ
ـأى عــن اخلــوض فيــه مقترصيــن عـ ٰ
املخيــال الصــويف لبــاد املغــرب اإلســامي.

()54
ـى
ختتلــف ظاهــرة املهدويــة عــن الطروقيــة املغربيــة ،فهــي ظاهــرة شــمولية تأبـ ٰ
ـى
احليــاد والتخنــدّ ق؛ وهــذا مــا ال ينســجم مــع أيديولوجيــا الزوايــا التــي تأسســت عـ ٰ

نظــرة إقليميــة حيمــي حرمتهــا البعــد األمني الــذي توفــره احلكومــة .بخــاف (املهدوية)
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التــي تعكــس الطابــع احلســمي يف تعاملهــا مــع احلكومــات املســتبدة واجلائــرة ،وتعتمــد

اســراتيجية التأييــد الغيبــي يف نجــاح مرشوعهــا اإلصالحــي العاملــي.

متصوفــة املغــرب اإلســامي أمــل الرتقــي املقامــي
مل جیــد مــن الح لــه مــن
ّ

ظهــر اإلمامــة .فــراح كثــر منهــم يلتمــس التأييــد مــن أحــكام النجــوم والقرانــات
ّــى إذا انتفــت مزاعمهــم عــادوا
واحلدثــان لتوقيتاهتــم الزمكانيــة والوصفيــة ،حت ٰ
أخــرىّ .إل أن املالحــظ هــو جتــدد األمــل يف ظهــور صاحــب األمــر
إ ٰىل توقيتــات
ٰ

احلقيقــي باملــوازاة مــع جتــدد املزاعــم ،ولعـ ّـل ذلــك يرجــع إ ٰىل الثقــة العميــاء بمــن

يتصــدّ ر مقــام الواليــة الصوفيــة(.)55

د .السيد خالد سيساوي الجزائري

الواليــة إ ٰىل اإلمامــة وســيلة أرشف وأنجــع مــن (ا ِّدعــاء املهدويــة) يف تســنُّم
مــن َ

مت ّثالت ظاهرة املهدوية يف املخيال الشعبي األديب:

حيتــل األدب الشــعبي مكانــة مهمــة يف املخيــال املغــاريب؛ خصوصــ ًا (امللحــون)

منــه الــذي يعــدّ رضب ـ ًا مــن رضوب الشــعر املغــريب ،وديوان ـ ًا حيكــي حيــاة املغاربــة

ويســتعرض حضارهتــم العريقــة .وحيــث إن حبــل الوصــال مــع أهــل البيــت K

يم ّثــل الصــورة القدســية يف خميــال الشــعب املغــاريب؛ فــإن ســرهتم ودورهــم يف حفــظ

الرســالة املحمديــة قــد شـكّل املوضــوع األســاس هلــذا النمــط مــن الشــعر الشــعبي.
يعتــر الباحــث االثنوغــرايف(( )56ج .ديبارمــي) األدب الشــعبي نمط ـ ًا مــن أنــاط

ترســخ أمــل التحــرر مــن نــر االســتعامر وتزيــح صــورة اليأس
املقاومــة القوليــة التــي ّ
عــن املخيــال املغــاريب؛ فيقــول( :الصــورة الصادقــة للشــعور اجلامهــري املتطلــع إ ٰىل
ـر
جــاء الفرنســيني مــن البــاد)( .)57وبعبــارة أخـ ٰ
ـى يعـ ّ
ـرى فهــو أدب نضــايل املنحـ ٰ

ـى ثوابــت تارخييــة مثــل االرتبــاط بــاألرض ،والتطلــع
عــن ذاتيــة صادقــة ترتكــز عـ ٰ
قــص للتاريــخ خميالــه
إ ٰىل احلريــة ومقاومــة االســتبداد .فاملجتمــع اجلزائــري قــد ّ

النضــايل مــن خــال الصــور الشــعرية لقصائــد الشــعر امللحــون بــدو ًا مــن التأريــخ
ـرى لزعــاء الكفــاح الوطنــي تعيــد االعتبــار إ ٰىل
القديــم وصــوالً إ ٰىل صــور بطوليــة أخـ ٰ
الــذات اجلامعيــة التــي أبــت ّإل أن تعيــش عزيــزة أب َّيــة(.)58
ترجــع موضوعيــة الظاهــرة املهدويــة يف الشــعر الشــعبي اجلزائــري إ ٰىل مــا بــن
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(1918-1881م)؛ حيــث اقرتنــت ســنة (1908م) بحلــول القــرن الرابــع عــر
ـى مــن قبــل
الــذي اعتــره الــرأي العــام اجلزائــري زمــن ظهــور (اإلمــام) املصطفـ ٰ

اهلل لقيــادة املؤمنــن وإنقاذهــم مــن جــور الكافريــن .فــراءت التم ّثــات الشــعرية

يف فضــاء األدب الشــعبي متغنيــة باحلــاج قيــوم (قاهــر ســبعة أجنــاس منهــا
الفرنســيني)( )59وبجيشــه العرمــرم الــذي يــرب بمناطــده  - Zeppelins-يف
()60
ـى
الســاء وبغواصاتــه يف البحــر وبمدافعــه ذات عيــار ( )420يف األرض فــا عـ ٰ
فرنســا ّإل أن تغــادر اجلزائــر أمــام زحــف القــوات األملانيــة.

حلــل الباحــث ديبارمي( )61مدونــة (ديــوان الصاحلــن) التــي يرجــع تارخيهــا

إ ٰىل ســنة (1908م) وقــد عثــر عليهــا بناحيــة (البليــدة)( ،)62فالحــظ أهنــا حتكــي

(مــداوالت األوليــاء الصاحلــن بــإرشاف القطــب ســيدي عبــد القــادر اجليــايل)
وتدعوهــم إ ٰىل حتريــر اجلزائــر مــن االســتعامر الفرنــي هبــذا الدعــاء( :يــا أهيــا
األوليــاء الصاحلــون قومــوا وتكفلــوا بقضيتنــا ...ابعثــوا إ ٰىل هــذه األمــة صاحــب

الوقــت ومــو ٰىل الســاعة).

جتســد
مــن نــاذج هــذا النمــط الشــعري الــذي يعــدّ لوحــة شــعرية صادقــة ّ

ـى
اإليــان هبــذا الوعــد اإلهلــي؛ مــا أنشــده أحــد أوليــاء اهلل الصاحلــن (ســيدي عيسـ ٰ
األغواطــي( )63احلســني)؛ قــال:
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طلعــت شمســك مــن ســاوات الفــردوس
وطاعــت لــك يــا بــن الريــاس الــروس

ـرى
ـنى نورهــا حتــت الثـ ٰ
ـى أن سـ ٰ
ح ّتـ ٰ

ورضــات بيــك اميارهــا راجــل وأمــرا

اســعدك ســعدين بألــف أصبحــت عــروس

يف دوح الوجــود يــا ولــد الزهــرا

يف مكنــاس ألفــن عفــس فيهــا دوس

فــوق أعنــاق الطاغيــن أنبــت شــجره

العــن اســمك للعنايــة يــا مرفــوس

يف نــور الكــره ويف فهــر القــدرة

البــا يــا مــوايل هبجــة النفــوس

بســخاوتكم يــا ملــوك أهــل العمــره

والقــايص يف اســتنبول أهــل القــوس

مــا جيهــل ذكــرك وال ذكــر القــدره

مــوالي إدريــس بيــك يف كــم روس

ملــوك الســود أوالدهــم بيــك أمــرا

كان طعــام النــاس قبــل أمــرك مســوس

الورى
كيــف ظهرت أطيــاب مــروب
ٰ

كان أبــاك بســطوته ك ُّلب رضوس

غــرب ورشق يف القدر شــامخ الســره

ّــى النامــوس
اخلفتــه يف ســرتك حت ٰ

يطيعــك لــو تامــره يــرز بــرا

نرصتــك يــا فحــل الفحــول إحاطة ســوس

تــاب العــايص تــاب مــن هــو فلعــوص

وأفعالــك يف تينبكتــو مشــكوره

ورضــات بيــك الصاحلني أهــل النرصه

اســاحك عــدام يــري كل حســوس
نــره فيهــا ألــف هيبــه واملنقــوص

ّــى باجلاذيــب يــا زيــن الغــره
حت ٰ

مــن ال طاعــك طــاح يف النــار احلمــرا

عمــرت بيــك بــاد يــا ســيدي حمــروس

بيــد البطــش شــديد يــا بــدر الــداره

جامــع مانــع نلتهــا مــن غــر فلــوس

ـى العاطــي قدهــا لــك مظفــوره
معطـ ٰ

ـى هبــا حــوص
خذهــا كيــف عصــاة موسـ ٰ

وتبــع طريــق جــدك منجــوره

املصطفــى جنــة قيطــوس
مقــواك ولــد
ٰ
حاتــم طــي وليــد النبــي برنــوس

سلســلة الرســا واألنبيــا احلــره

فــوق لباســات امللــوك املذكــورة

فرنســيس وســبنيول ملــوك الناقــوس

أرفــد منهــم عســاعيس هجامتــك مــره

مــن زفــرات حماينــك لبــدا حمســوس

يف بــر عســاعيس هجامتــك مــره

اعاملــة وهــران اخليهــا دبــوس

بخنافــر األريــاف مــن ذيــك الكفــره

مــا يربيــه ّإل كتــاب جيــي مــن ســوس

وقال يف خروجه:

ســيف احلــق نســل مــن غمــده مســنون

لفيــف احلــق انحــل مــن كــن فيكــون

د .السيد خالد سيساوي الجزائري

الــدال اســمك يف كفــك األغــوال تبــوس

حســك يف صنعــا ويف الشــام ومــرا

عنوانــه طابــع العنايــة والكــره

()64

وعــى رس البطــش يف الظلمــه قطــع
ٰ

ريــش ريــش القهــر مــن فمــه يســطع
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بــدر الفخــره مــن الســحاب خــرج يف لــون

أحتــر العــن يف الشــعاع يــذا هــو شــع

شــمس الفتــح شــعاعه مــن كبــد الكــون

الــورى والنــور
انفلتــت فــوق
ٰ

عــا اإلســام مــع املواهــب لــون بلــون

بغــى الســع يلســع
اخباواتــه وال
ٰ

أجتــى ممــدوح هبجــة رس الكــون
ملــع
ٰ

إ ٰىل أن يقول(:)66

()65

راين يف هــذا البــاد هنــا مرهــون

نرجــى يف مــن آل خــرك يتبــوع
ٰ

نــوىف نقابلــك ونقــول هلــون
ويكــت
ٰ

يــا مــن فيــك اخلــر راعيينــي واشــفع

خيــرج ســعدي معــاك يف مــن هــو مدفــون

يتمحــى يف دولتــك راه مدعــدع
ٰ

إذا ريب عطفــك وســخات عيــون

وأنــت هاللــك فوق مــن طالــع يطلع

منــك قربنــي وبــدل هــذا اللــون

والــي راين البســه لــن يرجــع

حيــايت مــت لكنــي مــاين مدفــون

انــرين يــا بــن الرســول ادفــع وانفع

راين عايــش بيــك يــا عيــش الكمــون

أنــت زادي ومــاك يف القلــب منقــع

مــا تفســد يف حمبتــك يــا ســيدي طنــون

حــي وحتــت الــراب راين متولــع

بنذيــق غنــاك والغــرام يصــب مــزون

الســاين يف عجايبــك شــكره يفــزع

نقــره صحيــح وكان مكتــوب مــن الكــون

مــن تفــكارك عــاش فكــري متوجــع

متلكهــا مــن واد نــون إ ٰىل طيلــون

وجتيــك هدايــا اســطنبول الشــايع

ّــى الــي تبــع ســرة قــارون
تســلب حت ٰ

كنــت أنــت وعنايتــك يف الكــون كمــون
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جبــده ريب لكــورة العــامل يدفــع

تــرد نســفاهتا اللفعــة هــي واللفــع
وعــداك احلســاد بعــدك تضعضــع

يــا ممضــاك بســيف مــن ريب مســنون

رماحــك هتــزم مــا خــذه من كل ســبع

ويف حجــرك أوالديت حييــاوا ســكون

ويــذا ماتــوا يف حجــر جــدك يشــفع

بيدي قابض فيك مانييش بالصبع

()67

خامتة:

مهمــن :األول هــو قيــاس املقــدّ س بنجــاح مت ّثالتــه اآلنيــة بــدالً عــن قيــاس التم ّثالت
برســوخ املقــدّ س نفســهّ .إل أن جتــاوز فشــل تلــك التم ّثــات بعــد كل كبــوة ينبــئ

عــن أن احلقيقــة املهدويــة يف بــاد املغــرب اإلســامي حقيقــة راســخة وأن املهــدي
املنتظــر أمــل اللحظــة واآلن .مــا يعنــي أن الظاهــرة املهدويــة امتزجــت مــع الثقافــة

حمــرك ًا
األمازيغيــة املحليــة لبــاد املغــرب اإلســامي امتزاجــ ًا ميثولوجيــ ًا لتكــون ّ

د .السيد خالد سيساوي الجزائري

ترجــع صعوبــة مالمســة جدليــة املقــدّ س ومت ّثالتــه يف املخيــال املغــاريب ألمريــن

رئيس ـ ًا حلــركات املقاومــة والتحــرر مــن نــر االســتعامر.

يف آخــر هــذا البحــث املتواضــع جيــدر بنــا االلتفــات إ ٰىل أن كثــر ًا مــن الدراســات

التارخييــة التــي تناولــت املقــدّ س بنحــو عــام أو (ظاهــرة املهدويــة) بنحــو خــاص يف

بــاد املغــرب اإلســامي قــد وقعــت عمــد ًا أو اســتدراج ًا يف خنــدق حــرب خمياليــة

(ســيكوترونيية)()68؛ أي (املخيــال وصناعــة املخيــال املضــاد) لتوجيــه املخيــال املغاريب
ـى رأســه ظاهــرة املهدويــة إ ٰىل دائــرة اخلرافــة واألســاطري؛
فيــا يتعلــق باملقــدّ س وعـ ٰ

وإرجــاع الفشــل الــذي منيــت بــه بعــض الــدول احلاكمــة يف بــاد املغــرب اإلســامي
إ ٰىل نفــس االعتقــاد باملهدويــة راميــة مــن خــال ذلــك إ ٰىل إجيــاد حالــة مــن اإلحبــاط

الوجــداين والعمــي يف نفــوس مــن محلــوا رايــة املقاومــة ،بيــد أن الصــور املخياليــة

لظاهــرة املهدويــة يف بــاد املغــرب اإلســامي كانــت وســتظل مــن أكــر املح ّفــزات
لبقــاء رايــة النضــال خ ّفاقــة يف وجــه الظلــم واجلــور.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .1صيغــة منحوتــة مــن إدغــام كلمتــن (سيســيولوجيا)
و(ثقافيــة) تشــر إ ٰىل تقاطــع البعــد االجتامعــي والثقــايف.
 .2املواضعة إشارة إ ٰىل الوضع اللغوي.
 .3صيغــة منحوتــة مــن إدغــام كلمتــن (سيســيولوجيا)
و(أنرثوبولوجيــا) تشــر إ ٰىل تاريــخ علــم اإلنســان االجتامعــي.
 .4تخصــص دقيــق مــن فــروع االنرثوبولوجيــا يهتــم قبــل
كل يشء بأصــل وطبيعــة الديــن؛ حيــث يــدرس الظواهــر
الدينيــة انطالقـاً مــن بعديــن :زمــاين ()synchronique
وآخــر تعاقبــي وتكامــي (.)diachronique
 .5فريدريــك فيلهيلــم نيتــش  )Friedrich Nietzsche(:
فيلســوف وناقــد وشــاعر أملاين ،كان ملقارباتــه الفلســفية
ى مســار الفلســفة الغربيــة ،لــه مقاربــة
تأثــر كبــر عــ ٰ
تســمى بـــ (مــوت اإللــه) أو أفــول املتعــايل تشــر إ ٰىل أن
ٰ
النــاس قــد أفنــوا املتعــايل مــن خــال أعاملهــم لــذا يتعــن أن
يتعــا ٰىل اإلنســان ليحقــق صــورة اإلنســان املتألّــه أو املتعــايل.
 .6الشهيد الصدر ،بحث حول املهدي ،مقدمة املؤلف.
 .7الجوهــري الفــارايب أبــو نــر ،الصحــاح؛ تــاج اللغــة ،مــج.
 ،6تحقيــق ،أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن،
ط ،4 .بــروت ،1987 ،مــج ،6 .ص.2533 .
 .8ابــن منظــور اإلفريقــي ،لســان العــرب ،ج ،15 .دار صــادر،
بريوت ،ص.354
 .9الحمــوي ياقــوت ،معجــم البلــدان ،مــج ،5 .دار صــادر،
بــروت ،1977 ،ص.230
 .10عــرف هــذا االصطــاح الــرواج يف منتصــف القــرن
ى يــد عــامل التحليــل النفــي الفرنــي جــاك الكان
الحــايل عـ ٰ
(.)Jacques Lacan
 .11الســرورة التاريخيــة متثــل حركــة تعاقبيــة وتكامليــة
لألحــداث التاريخيــة وفــق أيديولوجيــة خاصــة.
رأى
 .12الذاتانيــة ( ( Subjectivismمذهــب فلســفي ٰ
ى
أن املعرفــة تــدور مــدار الخــرة الذاتيــة واالنكفــاء عــ ٰ

الــذات يف تفســر الوقائــع واملعتقــدات؛ وقــد وظفتهــا هنــا
ألشــر بــأن املخيــال الفــردي ال يعتــد بــه يف الدراســات
االنرتبولوجبــة إمنــا االعتــداد يكــون باملخيــال االجتامعــي.
 .13ينظر جذر (قدس) ،ابن منظور ،لسان العرب.
 .14ينظــر جــذر (قــدس) ،محمــد بــن أحمــد بــن األزهــري
الهــروي ،التهذيــب يف اللغــة ،دار إحيــاء الــراث العــريب –
بــروت ،األو ٰىل2001 ،م.
 .15يراجــع قامــوس االتنولوجيــا واألنرثوبولوجيــا؛ بيــار
بونــت وآخــرون ،ترجمــة مصبــاح الصمــد ،نــر (مجــد)؛
ط ،2بــروت ،ص .865-664
PARKIN (R.) and DE SALES (A.), Out of the .16
study and into the field. Ethnographic theory and
practice in French anthropology, New York, ox.ford, Berghahon Books, 2010, p. 45
JUNG (C.-G.) et VON FRANZ (M.-L.), L’hom� .177
.me et ses symboles, Paris, Robert Laffont, 1990
 .18إدوارد بايرنــت تايلــور ( )Edward Burnett Tylor
أنرثوبولوجــي إنكليــزي ،و أســتاذ علــم األنرثوبولوجيــا
بجامعــة أكســفورد ( )1909 – 1896يعــد الواضــع لعلــم
االنرتبوبولوجيــا الثقافيــة .مــن أشــهر مؤلفاتــه (الثقافــة
البدائيــة) و(االنرثوبولوجيــا ).
TAYLOR (E.), Primitive culture, London, 1973, .19
p.3
COURTAS (R.) et ISAMBER (F.-A.), «La no� .200
tion du "sacré"» ; in Archives des sciences sociales
.des religions, vol. 44, numéro 1, 1977, p. 148
 .21املقصــود مــن الدليــل األنفــي هنــا هــو :أن النفــس
املتلبســة باملعتقــد الدينــي (املقــدس) تالمــس حقيقــة
ى أفعالهــا؛
ذلــك املعتقــد مــن خــال انســحاب قدســيته ع ـ ٰ
فــا تحتــاج حينهــا إ ٰىل تع ّمــل فكــري لتــدرك حقيقــة ذلــك
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املقــدس.
ـرى ،آيــة اللــه الشــيخ
ـوى الســفارة يف الغيبــة الكـ ٰ
 ..22دعـ ٰ
محمــد الســند :ص.41
 ..23االجتهــاد والتقليــد ،الشــيخ محمــد مهــدي اآلصفــي:
ص.105
 .24أَ ْركيُولُوجيــا :علــم اآلثــار والفنــون القدميــة ،وقــد
اســتخدمته يف عبــارة (ســياحة اركيولوجيــة) لــي أبــن أن
ى ســطحية الظواهــر
الباحــث التاريخــي الــذي يقــف عــ ٰ
هــو مبثابــة ســائح تجذبــه جامليــة اآلثــار بخــاف الباحــث
يســعى إ ٰىل تفهــم الظواهــر التاريخيــة
التاريخــي الــذي
ٰ
ومتابعــة مالبســاتها االجتامعيــة والسياســية و...
 .25تاريــخ ابــن خلــدون ،عبــد الرحــان بــن خلــدون :ج6؛
ص 138
ـدى أقــدم اإلشــارات التــي يَظْ َهــر فيهــا
 .26سـ ّجل البكــري إحـ ٰ
توظيــف املهدويــة ،حينــا ذكــر متحدثــاً عــن صالــح بــن
(س ـيَ ْن َصِف إليهــم يف دولــة
طريــف الربغواطــي ،زعمــه أنــه َ
الســابع مــن ُملُوكِ ِهــم ،وأنــه املهــدي األكــر الــذي يخــرج يف
ـى بــن مريــم ســيكون
آخــر الزمــان لقتــال الدجــال ،وأن عيـ ٰ
وسـ ُي َص ّل خل َفــه .وت َ َكلَّــم يف ذلــك كالمـاً كثـرا ً
مــن أصحابــه َ
ـوىس الكليــم وإ ٰىل ســطيح الكاهــن وابــن عبــاس)
ن ََسـبَ ُه إ ٰىل مـ ٰ
البكــري أيب عبيــد اللــه ،املســالك واملاملــك؛ الجــزء الخــاص
ببــاد املغــرب ،تحقيــق زينــب الهــكاري ،مراجعــة ،محمــد
لغرايــب ،مطابــع ربــا نيــت ،الربــاط ،2012 ،ص.249
Herman beck leonard, l’image d’Idriss II, ses .27
descandants de Fas et la politique sharifienne
des sultans marinides (656-869/1258-1465), Collection, Asfar, v. 3, traduction, Nambot. A. M, Editions, J. brill, leiden, 1989, pp. 17. 49
 .28أرينــال كارســيا( ،التشــوف اليهــودي زمــن املهدويــة)،
ترجمــة ،محمــد لغرايــب ،الربــاط ،2013 ،ص.433

 .29اســتيتو محمــد( ،الجغرافيــا وتفســر الظواهــر الدينيــة
يف مقدمــة ابــن خلــدون؛ الظاهــرة الدينيــة أمنوذجــاً)،
منشــورات ،مجلــة كليــة اآلداب بالقنيطــرة ،ع،2009 ،9 .
ص.188
MARIBEL Fierro, « Le mahdi Ibn Tûmart et .30
al-Andalus: l'élaboration de la légitimité almohade
», Revue des mondes musulmans et de la Méditer)ranée En ligne., 91-94 | juillet 2000
 .31مقاتل الطالبيني أليب الفرج االصفهاين :ص .299
 .32املصدر السابق :ص .304
 .33ينظــر الــدر النفيــس والنــور األنيــس يف مناقــب اإلمــام
إدريــس بــن إدريــس (رض) ،أحمــد بــن عبــد الحــي :ج،1
ص ،434وكــذا (الخالفــة العباســية وموقفهــا مــن الــدول
املســتقلة يف املغــرب) ،يــارس طالــب الخزاعلــة :ص.157
 .34هنــاك روايتــان يف قتلــه :األو ٰىل أنــه قــد أهــدي إليــه
ــى
عطــر مســموم ّ
فلــا شــمه نــال الســ ّم مــن بدنــه حتّ ٰ
ى .والثانيــة أنــه أهــدي لــه مســواك
التحــق بالرفيــق األع ـ ٰ
مســموم.
 .35أعيان الشيعة  :231/3إدريس.
ـي يَ ْد ُعــو إِ َ ٰل صناعــة ُم ْجتَ َم ـعٍ َخــا ٍل ِم ـ َن
 .36مصــدر ِص َنا ِعـ ٌّ
ـرا ِع تســوده امل ُثــل ال ُعلْيــا؛ يقــال فكــر طُوبَــاو ٌِّي؛ أي فكــر
الـ ِّ َ
يتح ـ ّرك يف فضــاء مثــايل مــن املثــل واألخالقيــات.
ى قمــم جبــال األطلــس املغــريب التــي
 .37وهــي مــن أعــ ٰ
يطلــق عليهــا حاليـاً (األطلــس الكبــر) وأغلــب ســكانها مــن
األمازيــغ.
 .38الهاشــمي العلــوي قاســم( ،حركــة املهدويــة يف الغــرب
اإلســامي) ،مجلــة كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بفــاس،
ع ،1989 ،10 .ص .184-183
 .39البيــذق أبوبكــر الصنهاجــي ،املقتبــس مــن كتــاب
األنســاب يف معرفــة األصحــاب ،تحقيــق :عبــد الوهــاب بــن
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منصــور ،دار املنصــور ،الربــاط ،1971 ،ص  12و.13
ومــن املصــادر التــي تذكــر نســبة ابــن تومــرت إ ٰىل بيــت
النبــوة نجــد ابــن خلــدون يعتــر مــن أبــرز املدافعــن عــن
ـى أنــه يذكــر طريقــن لنســبه يؤيــد كالهام
ابــن تومــرت ،حتّـ ٰ
إ ٰىل إثبــات النســبة املحمديــة.
 .40انظــر :اإلمامــة عنــد ابــن تومــرت  -دراســة مقارنــة
مــع اإلماميــة االثنــي عرشيــة  -عــي اإلدريــي  -الجزائــر -
ديــوان املطبوعــات الجامعيــة1987-م ،ابــن تومــرت ،أعــز مــا
يطلــب ،تحقيــق د.ع بــد الغنــي أبــو العــزم :ص.23
 .41املصدر السابق ،ص.24
 .42املصدر السابق.
 .43يراجــع املهدويــة كإيديولوجيــة سياســية باملغــرب ،عبــد
اللــه حمــودي ،املجلــة املغربيــة لعلــم االجتــاع الســيايس:
عــدد.8-7
 .44ابتــداء دولــة العبيديــن مــن كتــاب العــر للمــؤرخ ابــن
ى
خلــدون :ج ،4ص41؛ يـ ٰ
ـرى البعــض أن هــذا الــكالم جــاء عـ ٰ
لســان أبــا ســفيان؛ ينظــر تاريــخ الدولــة الفاطميــة.
 .45مرماجنــة :قريــة بإفريقيــا تســكنها قبيلــة هــوارة وبــن
مرماجنــة واألريــس مرحلــة .ينظــر :ياقــوت الحمــوي،
املصــدر الســابق ،ج  ،5ص .109
 .46ابــن خلــدون ،املقدمــة ،ج  ،1ص  ،4أنظــر أيضـاً الكامــل
يف التاريــخ البــن األثــر ،ج ،8ص .31
 .47أبــو عبــد اللــه الشــيعي مؤســس الدولــة الفاطميــة ،عــي
ُحســني الخربوطيل ،ص .40-39
 .48كنايــة عــن عــدم االســتقرار والتغــر املســتمر ،وهــو
لفــظ يســتخدم أيضــاً يف مجــاالت متعــددة مــن قبيــل
الطــب والفيزيــاء.
DESPARMET, J..- Les réactions nationali� .499
.taires….- in BSGA, Alger, 1910
املازرى  -املرجع السابق  -ص.222
 .50ابن ع
ٰ
 .51زوزو ،ع ج -.ثورة األوراس – .الجزائر -1986 ،ص.63
معنــى هــذه املفــردة ســابق اً يف
 .52تــم توضيــح
ٰ

هامــش رقــم (.)24
 .53هــذه العبــارة هــي مقولــة مشــهورة يف بــاد املغــرب
تداولهــا املحققــون باعتبارهــا مــن املشــهورات.
 .54الطروقيــة لفــظ مشــتق مــن الطريقــة التــي يوصــف بهــا
املتصوفــة عــادة فيقــال :أهــل الطريقــة؛ وهــو لفــظ مشــهور
عندنــا يف بــاد املغــرب.
 .55يرجــع إ ٰىل مبحــث متثــات ظاهــرة املهدويــة يف مخيــال

مقاومــة االحتــال الفرنــي مــن هــذه الدراســة ملعرفــة
بعــض مدعــي املهدويــة مــن شــيوخ الصوفيــة.
 .56نســبة إ ٰىل أثنوجرافيــا املشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة
( )Ethnosوتعنــي العــرق والجنــس ،وهــو فــرع مــن فــروع
الدراســات األنرثوبولوجيــا.
DESPARMET, J..- Les élégies et les satires .57
.politiques.- in BSGA, Alger, 1933
DESPARMET, J..- Les chansons de geste 1830 – .58
.1914.- in Revue africaine, Alger, 1932
 .59إ ّمــا أنــه اعتــر هــو (اإلمــام املهــدي) أو أنــه املمهــد
لظهــور اإلمــام.
DESPARMET, J..- La chanson d’Alger pendant .60
la guerre
DESPARMET, J..- Les cent et une séance. – in .61
BSGA, Alger, 1910
 .62مدينة جزائرية.
 .63نسبة إ ٰىل مدينة األغواط الجزائرية.
ـى:
 .64خالصــة مــا أفــاده هــذا النظــم الراقــي صــورة ومعنـ ٰ
أن الشــاعر بــدأ باســتعراض وجــداين لإلمــام املهــدي ¨
ى تجليــات نهضتــه
والتعريــف بــه وبكراماتــه معرجــاً عــ ٰ
املباركــة؛ خصوصــاً تلــك التــي تعصــف بجيــوش الظلــم
والجــور مســتخدماً الرمــز يف نعوتهــا مبــا يقتضيــه العــر
الــذي يعيــش فيــه.
 .65يف هــذه املقاطــع يســتعرض الشــاعر الصالــح قــدرة
ســيف اإلمــام املهــدي ¨ عنــد خروجــه مســتخدماً بعــض
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املفاهيــم الصوفيــة والعرفانيــة.
ى حالــة الوجــد
 .66يعــ ّرج الشــاعر يف هــذه األبيــات عــ ٰ
التــي تعرتيــه كمنتظــر لخــروج املهــدي املنتظــر ¨؛ فيبــدأ
وأخــرى رصيحــة،
مبحاكاتــه الوجدانيــة بكلــات مرمــوزة
ٰ
مســتجدياً إيــاه يف األخــذ بيــده؛ فهــو مــن دونــه جســد
رح بــأن وجــوده يف هــذه الدنيــا منــوط
خــوار .ثــ ّم يــ ّ
ـى قلبــه
برؤيــة طلعتــه البهيــة إلّ أن طــول انتظــاره قــد أضنـ ٰ
العاشــق ،إ ٰىل أن يختــم كالمــه ببيــت رائــع مفــاده أن مصــر
ذريــة الشــاعر إ ٰىل أمريــن :إ ّمــا الحيــاة مــع اإلمــام  Qأو
الشــهادة التــي ال يعدلهــا ّإل شــفاعة جــ ّده الرســول
األكــرم ݕ.
عيــى
 .67قصيــدة للشــاعر الشــعبي :ســيدي الحــاج
ٰ
األغواطــي ،مــن شــعراء الجزائــر يف النصــف األول مــن القــرن
الثامــن عــر وهــو ويل مــن أوليــاء اللــه الصالحــن ينتهــي
نســبه إ ٰىل اإلمــام الحســن  Qالجفــر يف الشــعر الشــعبي
الجزائــري :دراســة أدبيــة ،أطروحــة مقدمــة لنيــل دكتــوراه
ـى ،ص
العلــوم يف األدب الشــعبي ،للباحــث بومــداين مصطفـ ٰ
88-76؛ 2016م.
القــوى
يــرى البعــض أن ســايكوترونيك هــو (علــم
.68
ٰ
ٰ
قــوى
الخارقــة)؛ ّإل أنــه يف الحقيقــة مــروع اعتمدتــه
ٰ
االســتكبار العاملــي لصناعــة تصــورات ذهنيــة بديلــة تخــدم
مصالحهــا مــن خــال دراســة مواطــن الطاقــة اإلدراكيــة يف
اإلنســان والهيمنــة عليهــا إعالميــاً.
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دور الإمام الغائب ¨ يف بقاء حجج اهلل
تعاىل وب ّيناته ويف هداية الب�شر
الشيخ حسن الكاشاين

رضورة التعريف الوحياين ملقام اإلمامة:

يعــرف مقــام اإلمامــة تعريفــ ًا حقيقيــ ًا يغ ّطــي مجيــع
ليــس بوســع البــر أن ِّ

املســاحات والزوايــا ،وذلــك لعــدم بلــوغ العقــل البــري لفهــم حقيقــة مقــام
ـى حضــوره وظهــوره ،لكنــا اإلمامــة
اإلمامــة ،ومــن هنــا ّ
عرفوهــا بــا يقــر دوره عـ ٰ

ـى فاعـ ً
ا ونشــط ًا يف
يف التعريــف الوحيــاين :ملــك إهلــي ال يــزول بإدبــار النــاس ويبقـ ٰ
غيبتــه كــا هــو يف حضــوره.

عىل التصدي العلني:
عدم اقتصار دور اإلمام ٰ Q

ـدى مدرســة أبنــاء العامــة -يقتــر دور اإلمــام
يف التعاريــف املوجــودة -ســيام لـ ٰ

عرفــوا
عــى التصــدي الظاهــري املعلــن ،ويغيــب دوره بغيــاب شــخصه ،فإهنــم ّ
ٰ
اإلمامــة بمقــام الســلطة الظاهريــة التــي ُيتــاج إليهــا إلقامــة احلــدود واحلكــم بــن

ـرى قائــم بحضــوره وحياتــه الظاهــري بــن النــاس بــل
النــاس( .)1وهــذا الشــأن كــا تـ ٰ
ـروا مفهــوم اإلمامــة
للملــك وقيامــه بالســلطة ،وهــم بذلــك غـ ّ
بتصديــه الظاهــري ُ
وجعلــوا مكاهنــا مفهــوم الســلطة واحلكومــة الظاهريــة ،فســلبوا مقــام اإلمامــة عمــن

مل يبــارش إدارة الدولــة ،وأثبتوهــا ملــن بــارشه وإن كان جائــر ًا شــقي ًا.

كــا أن البعــض عرفــوا مقــام اإلمامــة بمقــام بيــان األحــكام واملعــارف الوحيانيــة
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وتفســر القــرآن الكريــم ،شــأن العلــاء األبــرار ،وهــذا الــدور وإن كان ممــا اهتــم

ـى ذلــك ،لتكــون فاعليتــه منحــر ًة
بــه أئمتنــا ّ Kإل أنــه ال يقتــر دور اإلمــام عـ ٰ
بزمــن الظهــور وتتعطــل إمامتــه يف غيبتــه.
َّ َ ْ َ ُ ْ ٌ َ ُ ّ
ـل
بينــا نـ ٰ
ـرى القــرآن املجيــد يعـ ّـرف مقــام اإلمامــة بقولــه ﴿إِنمــا أنــت منـذِر ولِـ ِ
َ ْ
ـر اآليــة بــأن لــكل زمــان
قــو ٍم هــا ٍد﴾ (الرعــد )7 :وقــد وردت روايــات كثــرة تفـ ّ
ـى فاعليــة دور اإلمــام يف اهلدايــة
ـر عـ ٰ
إمامـ ًا هيدهيــم بأمــر رهبــم ،فالقــرآن الكريــم يـ ّ

لــكل قــوم ويف كل زمــان ،فلــو غــاب دوره يف اهلدايــة بغيابــه لــكان نقضــ ًا لآليــة
الكريمــة.

دور اإلمام  Qيف حفظ الدين وبقاء احلجج:

فمــن مجلــة التعاريــف الوحيانيــة ملقــام اإلمامــة أنــه احلافــظ حلجــج اهلل ،حيــث

ـى
عقــد املرحــوم الكلينــي بابـ ًا يف أصــول الــكايف سـ ّـاه (بــاب أن احلجــة ال تقــوم هلل عـ ٰ
خلقــه ّإل بإمــام)( )2وقــد أفصــح عنــه أمــر املؤمنــن  Qيف وصيتــه لكميــل بــن زيــاد:
ـى ال ختلــو األرض مــن قائــم هلل بحجــة إ ّمــا ظاهــر ًا مشــهور ًا أو خائف ـ ًا
«اللهــم بـ ٰ

مغمــور ًا لكيــا تبطــل حجــج اهلل وبيناتــه»(.)3

وهــذا يعطــي أن مــن أدوار اإلمــام  Qهــو حفــظ حجــج اهلل وبيناتــه ،وهــذا

عــى زمــن ظهــوره ،وعليــه تبطــل حجيــة مجيــع احلجــج
الــدور غــر مقتــر
ٰ

ـى
الوحيانيــة يف حالــة فقــد اإلمــام .وقــد ن ّبــه أمــر املؤمنــن  Qيف كالمــه هــذا عـ ٰ
أمــر بــات مرتكــز ًا عنــد مجيــع العقــاء وبمختلــف مســتوياهتم ،ويمكــن بيانــه بعــدة

لغــات ومجلــة مــن الرباهــن.

بطالن مجيع حجج اهلل دون رعاية اإلمام احلي:

امتداد آفاق الوحي وعدم استطاعة عقل البرش الستيعاب آفاقه الالمتناهية.
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القــرآن الكريــم خيربنــا بوجــود آفــاق عظيمــة ومهولــة للمعلومــات الغيبيــة

الوحيانيــة ،فإهنــا تغطــي مســاحات شاســعة مــن عــوامل الغيــب ،بــل ال نفــاد لكلــات

اهلل تعــا ٰىل ولــو ُمــدّ مجيــع أشــجار األرض بســبعة أبحــر مــن املــداد ،وأن منهــا علومـ ًا

عاليــة فــاق بتعلمهــا آدم مجيــع مالئكــة الرمحــن ،بــل صــار هبــا مســجود ًا هلــم ومطاع ًا،
واإلثبــات وملكــوت كل يشء وفيــه مفاتــح الغيــب ،وحكــم هبيمنــة القــرآن الكريــم

ـى مجيــع الكتــب والعلــوم وأنــه تبيــان لــكل يشء.
عـ ٰ

فصــار شــعار األنبيــاء ( :Kاهلل أكــر) يف حــن ينــادي البعــض بــأن العقــل أكــر

الشيخ حسن الكاشاني

وقــد أنبــأ بــأن كل يشء أحصــاه اهلل تعــا ٰىل يف الكتــاب وأنــه مشــتمل للــوح املحــو

ـى بالعقــل والتجربــة
أو التجربــة والطاقــة البرشيــة أكــر ،ومــن أجــل ذلــك ال يكتفـ ٰ

عــن الوحــي والنبــي وهــو برهــان احلاجــة إ ٰىل النبــي ،حيــث إن الطاقــة البرشيــة تعجز
عــن اإلحاطــة بعــوامل الغيــب والشــهادة ليعــرف خالقــه ومــا عنــده مــن املصالــح
واملفاســد وأنــه مــن أيــن ويف أيــن وإ ٰىل أيــن.

ـى للعقــل البــري أن يســتوعب كلــات اهلل تعــا ٰىل التــي وصفهــا اهلل تعــا ٰىل يف
أ ّنـ ٰ
َ
ً َ
َ ّ ََ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َْ
ُ ْ َ ْ َ
اكن ْالَ ْ
حـ ُ
كتابــه بقولــه﴿ :قــل لــو
ـر قبْــل أن تنف َد
ـات ر ِب ل ِفــد الحـ
ـر ِمــدادا ل ِك ِمـ ِ
َ َ ً
َ
ْ
ُ َّ ََ ْ
ـددا﴾ (الكهــف.)١٠٩ :
جئْنــا ب ِ ِمثل ِـهِ مـ
ك ِمــات ر ِب ولــو ِ
َْ
َ َ ْ َ َّ
ــام َو ْالَ ْ
ــر َي ُم ُّ
ــج َرة أَقْ ٌ
ِــن َش َ
ــدهُ م ْ
رض م ْ
ح ُ
ــو أن مــا ِف ال ِ
ِــن
وقــال ﴿ :ول
ٍ
َ َ ْ
ت َك ِمـ ُ
َب ْعـده ِ َســبْ َع ُة َأ ْبُ
ـات اهللِ إ َّن َ
ـز َحكِيـ ٌ
اهلل َعزيـ ٌ
ـم﴾ (لقــان.)٢٧ :
ـد
ـ
ف
ن
ـا
ـ
م
ـر
ـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وكانــت احلاجــة للنبــي والرســول ليتوســط لنــا يف تنزيــل ذلــك الغيــب لعــامل
عــى وجــود علــوم إهليــة ال يصــل إليهــا العقــل
الشــهادة ،فأســاس النبــوة قائــم
ٰ
ألي واحــد مــن النــاس ،فاحتجنــا
البــري ،وال
يتيــر االرتبــاط بعــامل الغيــب ّ
ّ
ـى تلــك العلــوم الغيبيــة فينزهلــا
للســفري والوســيط بــن اهلل تعــا ٰىل وبــن خلقــه ليتلقـ ٰ

لنــا ،وهــو ســيد الرســل  Nأنــزل إليــه القــرآن وهــو حييــط بجميــع هــذه العلــوم،
َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ
َ ْ ً ُّ
ـل
ـ
ل
ـا
ـ
يان
ِب
ت
ـاب
ـ
ِت
ك
الســيام بعــد الترصيــح بذلــك يف قولــه تعــا ٰىل ﴿ونزلــا عليــك ال
ِ
ِ
َ ْ
ش ٍء﴾ (النحــل.)٨٩ :
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ال حيفظ الوحي ّإل بالوحي:

هــل الوحــي املحمــدي لــه دوام وبقــاء وخلــود بعــد ســيد الرســل  Nأم يــزول

بفقــده وبــه تنتهــي صالحيتــه؟

الســنة
مــن املعلــوم أنــه ال يمكــن املصــر للثــاين ،وهــذا ال خــاف فيــه بــن ُ

ـى رضورة بقــاء واســتمرار هــذه العلــوم الغيبيــة التــي
والشــيعة ،فالــكل متفقــون عـ ٰ

نــزل هبــا رســول اهلل .N

إنام اخلالف يف من له شأن حفظ هذه العلوم واحلجج.

والســنة
ٰ
فــرى أبنــاء العامــة أن مــا بقــي مــن الوحــي املحمــدي هــو الكتــاب ُ

الصامتــان وإنــا حفظــا وبقيــا بفضــل الصحابــة والتابعــن ،ومــن هنــا يتحسســون

مــن التعــرض للصحابــة والتابعــن ،فالتعــرض هلــم يوجــب التزعــزع يف الديــن
والوحــي عندهــم ،ألهنــم حفظــة الوحــي والديــن حســب زعمهــم.

لكننــا نقــول :ال يكــون بقــاء الوحــي ّإل ببقــاء الكتــاب املبــن وروح القــدس

وحاملهــا وهــو اإلمــام  Qومــن هنــا صــارت اإلمامــة عندنــا أس اإلســام ،ألن

بــزوال اإلمــام يــزول الديــن.

ويمكن أن يربهن عليه بأمور:

 -1برهان األمن:

املســؤول عــن حفــظ األمــن البــد وأن يكــون عاملـ ًا بجميــع خفايــا وأرسار ذلــك

الــيء ،فــا يؤمتــن حلفــظ أمــن البلــد مــن ال يعــرف شــيئ ًا عنــه ،وال يؤمتــن حلفــظ
لــم بعلــم القــرآن والوحــي وكلــات اهلل تعــا ٰىل التــي ال
القــرآن والوحــي ّإل مــن ُي ّ

نفــاد هلــا.
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ـى مجيــع مــا يــراد حفظــه ،فقــد يكــون
فــا يؤمتــن حلفــظ الــيء ّإل مــن يطلــع عـ ٰ

شــخص حافظ ـ ًا ملؤسســة صغــرة أو مــرف متوســط لكنــه ال يؤمتــن عليــه حلفــظ

املســتوى ،فــإن األمــن علــم وخــرة
مؤسســة عســكرية أو مركــز اقتصــادي رفيــع
ٰ

واطــاع واســتطالع ،وليــس كل إنســان عــادل يمكنــه إجيــاد األمــن يف مســاحات

وســيعة.

والكــذب ،بــل البــد مــن اإلحاطــة العلميــة بالــذي يريــد حفظــه وأمانتــه ،فمــن ال

ـى خفايــا وبواطــن مؤسســة عســكرية وال يعــرف شــيئ ًا عــن علومهــا
يكــون مطلعـ ًا عـ ٰ
ـى القائــد اخلبري
ال يعتمــد عليــه يف حفــظ األمــن وســامة املعســكر ،وإنــا االعتــاد عـ ٰ
ـى علــوم األمــن والعســكر ،ومــن هنــا فالنبــي  Nال يكــون أمينـ ًا
امليــداين املطلــع عـ ٰ

الشيخ حسن الكاشاني

فــا يوصــف اإلنســان باألمانــة واحلفــظ والصــدق بمجــرد عــدم تعمــد اخليانــة

ـتوى تلــك اآلفــاق الوســيعة مــن
ـى الوحــي وال حافظـ ًا لــه إن كان علمــه دون مسـ ٰ
عـ ٰ

الوحــي اإلهلــي.

ومــن هنــا ال حيفــظ الوحــي ّإل بالوحــي ،ألن البــر يقــر علمــه عــن
َّ َ ْ ُ َ ْ
ــن ن َّز لَــا
وعــي الوحــي ،ومــن هنــا قــال تعــا ٰىل برصيــح الكلمــة ﴿ :إ ِنــا ن
ّ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ـون
اذلِكــر ِإَونــا ل لا ف ِظـ
ـى أن حفــظ
ـ
ع
ـع
ـ
قاط
ـان
ـ
بره
ـذا
ـ
وه
)٩
ـر:
ـ
(احلج
﴾
ٰ
الوحــي ليــس بوســع البــر.
عىل وحيه وعزائم أمره صفة اإلمام دون الصحابة والرواة والفقهاء:
أمني اهلل ٰ

إن اهلل تعــا ٰىل وعــد بحفــظ وبقــاء الوحــي ،وهنــا يطــرح الســؤال أنــه لــو كان

ـى كل تلــك اآلفــاق الوســيعة وال
احلافــظ للوحــي والقــرآن مــن ال يكــون مطلعـ ًا عـ ٰ

يكــون مؤيــد ًا بــروح القــدس -كــا كان النبــي  -Nفــا يمكــن أن يعتمــد عليــه يف
احلفــظ ولــن يكــون أمينـ ًا ،وذلــك ليــس لتعمــد اخليانــة فحســب ،بــل ألن اإلنســان ال

يكــون حافظـ ًا لــيء ال حييــط بــه علـ ًا ،والصحابــة والتابعــون وغريهــم مــن البــر
ـى مســتويات علــم
ـم بعضهــم إ ٰىل بعــض لــن يصــل علمهــم إ ٰىل أدنـ ٰ
ولــو أمجعــوا وضـ ّ

ـى الوحــي ،بــل ال يمكــن أن يكــون احلافــظ واألمــن
النبــي  ،Nفهــم ليســوا أمنــاء عـ ٰ
للوحــي ّإل مــن يــوازي علمــه علــم الرســول  Nويكــون وارث ـ ًا لــروح القــدس.

ومــن هنــا صــار الــويص  Qدون غــره باب ـ ًا ملدينــة علــم النبــي  Nحيــث قــال

ـي باهبــا»(.)4
رســول اهلل « :Nأنــا مدينــة العلــم وعـ ٌ
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ـى اإلنســان كونــه صادق ـ ًا وعــادالً ،مــا مل
فــا يكفــي لصــدق وصــف األمانــة عـ ٰ

يكــن عنــده علــم باألمــن بنســبة مــا ائتمــن عليــه.

واملســؤول عــن أمــن البلــد أو اجليــش أو املواقــع االلكرتونيــة كيــف يكــون أمينـ ًا

حينــا ال يعــرف شــيئ ًا عــن علــوم األمــن والعســكر وااللكرتونيــات؟

عــى
عــى وحيــه) أو (أمــن اهلل يف أرضــه)
وكيــف يصــدق وصــف (أمــن اهلل
ٰ
ٰ
عــى الوحــي والكتــاب املبــن؟
الصحابــة مــع عــدم اطالعهــم
ٰ
باب مدينة علم الرسول :N

زعــم بعــض أن كل مــن ســمع شــيئ ًا عــن رســول اهلل  Nفإنــه يكــون بابـ ًا إليــه يف

ذلــك املقــدار ،ومــن هنــا قــال :ال خصوصيــة يف أمــر املؤمنــن  Qليكــون هــو بــاب
مدينــة علــم النبــي  Nدون غــره.

وهــذا الوهــم ناشــئ عــن ظنــه أن بــاب الوصــول إ ٰىل النبــي  Nهــو جمــرد القنــاة

احلســية ،واحلــال أن أمــر املؤمنــن ُ Qخــص مــن بــن ســائر الصحابــة بتحملــه

ـى
للــروح القــديس النــازل للنبــي  ،Nوذلــك أن آفــاق الوحــي ليســت مقتــرة عـ ٰ
األلفــاظ التــي خرجــت مــن فــم رســول اهلل املقــدس  ،Nبــل الوحــي هــو الــروح

الــذي أوحــي إ ٰىل النبــي  Nيف قولــه تعــا ٰىل:
ً ْ َ
َ ْ
ُ َ َ
ََ
ُ
ْ َ َ
َ َْ َ ْ َْ َ
ْ
ْ
ُ
﴿وكذلِــك أوحينــا إِلــك روحــا ِمــن أم ِرنــا مــا كنــت تــدرِي مــا الكِتــاب وال
ْ
َّ َ َ
ُ
ـاء ِمـ ْ
ـن َج َعلْنــاهُ نُــورا ً َن ْهـدِي بـهِ َمـ ْ
كـ ْ
ـن نَشـ ُ
ـن عِبادِنــا ِإَونــك لَ ْهـدِي
اليمــان َول ِ
ِ
ِ
إ ٰىل ص ُ ْ َ
(الشورى.)٥٢ :
يم﴾
ِ ِ ٍ
ٰ
اط مستقِ ٍ

وهــذا الوحــي املحمــدي متتــد آفاقــه إ ٰىل الســاوات واألرضــن كــا هــو املنصــوص

يف عــدة مــن آيــات الذكــر احلكيــم ،وال يتيــر الوصــول إليــه ّإل عــر مــن يتحمــل

ذلــك العلــم بعــد رســول اهلل  .Nفــكل خــر أو حديــث أو تأويــل أو تفســر ينقــل
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عــن رســول اهلل  Nيكتســب حجيتــه مــن عــي بــن أيب طالــب  Qالــذي هــو املمثــل

الرســمي لعلــوم النبــي  Nواحلامــل لذلــك الــروح القــديس.

ـى مــا
فانحــر البــاب للوصــول إ ٰىل الغيــب يف شــخص واحــد ،وهــو الق ّيــم عـ ٰ

يتلقــى عــن
يتداولــه النــاس مــن أخبــار وآثــار رســول اهلل  .Nوال حجيــة يف مــن
ٰ

ـؤدى كشــفه لــرأي
وســمع منــه أو كشــف لــه الغيــب يف املنــام أو اليقظــة فخالــف مـ ٰ

النبــي  Nوفعلــه ،فلــو تــرك كالم النبــي  Nواتبــع مــا كشــف لــه ،فقــد أنكــر نبــوة

وادعــى لنفســه النبــوة .وذلــك لــو كان هنالــك طريــق لالرتبــاط بعــامل
النبــي N
ٰ

الشيخ حسن الكاشاني

ـى بجربئيــل
الغيــب دون إرشاف وهيمنــة الــويص ،نظــر مــا لــو فرضنــا أن أحــد ًا التقـ ٰ

ـى إ ٰىل النبــي ،فهــذا الفــرض بنفســه
الغيــب دون وســاطة النبــي  Nفــأي حاجــة تبقـ ٰ
مناقــض ألســاس النبــوة والرســالة.

عــى الكشــف والشــهود
املؤسســة
وهــذا ســدٌّ لبــاب مجيــع الفــرق املنحرفــة
َّ
ٰ

ـى أن إنــزال الغيــب للشــهادة
الغيبــي يف املنــام أو اليقظــة ،فــإن أســاس النبــوة قائــم عـ ٰ

تكهــن
ـى ،ومــن هنــا ورد أن مــن ّ
مــن صالحيــات صاحــب الــروح القــديس املصطفـ ٰ

أو تكهــن لــه فقــد بــرئ مــن ديــن حممــد .)5(N

ـى وحــي اهلل وال صادق ـ ًا ّإل بعــد رعايــة ممثــل الدولــة
لــن يكــون البــر أمين ـ ًا عـ ٰ

اإلهليــة وهــو اإلمــام ،ولــو كان احلافــظ للوحــي هــم الصحابــة لتنــزل الوحــي إ ٰىل
قــدر الطاقــة البرشيــة ،ولــكان متأثــر ًا بالبيئــة والــراب واجلغرافيــا والثقافــة البرشيــة
ـى يف نقــل ألفــاظ الوحــي
فيتضيــق لضيــق املســار واحلافــظ ،ولــن يكــون أمين ـ ًا حتـ ٰ

فض ـ ً
ـوه
ا عــن علومــه الالمتناهيــة ،فــإن مــن مل حيــط بعلــم يشء فإنــه يمكــن أن يمـ ّ
عليــه وقــد ختونــه ذاكرتــه فــا يعتمــد عليــه ،الســيام بعــد ســعيهم إ ٰىل منــع تدويــن
احلديــث ورواج ســوق الكذابــن وغــره مــن املؤثــرات التــي تســلب عــن الوحــي

صفــة احلجيــة الوحيانيــة.

الس ــنة ّإل بقــدر العقــل البرشي،
فف ــي حالــة عــدم اإلمــام املعصــوم ال يكون الكتــاب و ُ

وه ــو رج ــوع ع ــن احلاجــة للوح ــي الــذي يف ــوق عقــل الب ـر ،فبقــاء الوح ــي بالب ــر ال

يف ــرق ع ــن حالــة عــدم إرســال الرس ــول .وذلــك لإلشــكال يف املتلق ــي دون امللق ــي.
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والســنة أيضــ ًا نقــول :لــو فرضنــا أن اإلمــام الصــادق  Qاحلــي
ويف الكتــاب ُ

شــأنه شــأن ســائر النــاس والعلــاء الذيــن يســتفيدون علمهــم بــأدوات برشيــة مــن
ـى الــرواة بعــد اســتيضاح حاهلــم وغريهــا ،ومل يكــن هنــاك
االســتظهار واالعتــاد عـ ٰ

رقيــب وحيــاين حامــل لــروح القــدس يف حفــظ الوحــي ،لــكان مثــل مــا لــو أوحــي
إ ٰىل شــخص غــر واجــد لــروح القــدس ليتنــزل الوحــي إ ٰىل قــدر ســعة طاقتــه ويضيــق

بضيــق فهمــه ووعيــه.
ُ
ٌ
ُ ٌ
ََ
﴿وتعِ َي َهــا أذن َواع َِيــة﴾ (احلاقــة )١٢ :فليــس كل أذن تعــي الوحي،
قــال اهلل تعــا ٰىل
ـتوى الوحــي للــزم أن ال تكــون حجيــة
ولــو مل يكــن املتلقــي أو احلافــظ للوحــي بمسـ ٰ
الوحــي ّإل حجيــة برش ّيــة وال يمكــن االعتــاد عليــه لرفــع االختــاف فيــا ال ســبيل

للعقــل البــري إليــه ،أي فيــا كانــت احلاجــة فيــه إ ٰىل وجــود الرســول.

ـى بيــان املقامــات الغيبيــة ألئمــة الديــن يف األحاديــث
مــن هنــا جــاء اإلرصار عـ ٰ

عــى اجلهــة القدســية
عــى البحــث الكالمــي ومل نركــز ٰ
واألخبــار ،إذ لــو اقترصنــا ٰ
وروح القــدس يف اإلمــام فــإن ذلــك يــازم حمــو الديــن وبطالنــه ،إذ احلافــظ للوحــي

البــد وأن يكــون حام ـ ً
ا لــروح القــدس كحامــل الوحــي حرف ـ ًا بحــرف.
 -2برهان التأويل:

ـى التأويــل وهــو غــر التنزيــل والوحــي اإلهلــي
إن القــرآن الكريــم مشــتمل عـ ٰ

ـى
مشــتمل عليهــا مع ـ ًا ،والتأويــل ال نفــاد لــه والصحابــة والــرواة لــو كانــوا يف أعـ ٰ
والتقــوى إنــا حيفظــون التنزيــل ،فلــو مل يكــن إمــا ٌم
درجــات الصــدق والوثاقــة
ٰ
ٌ
حامــل لعلــم التأويــل لبطــل الوحــي وهــو بطــان للرســالة.
 -3برهان الصدق:
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الســفري املبعــوث للســفارة ال يعتمــد عليــه إن مل يكــن مســتواه العلمــي بقــدر

املســتوى،
مســتوى اجلهــة التــي يم ّثلهــا ،فلــو احتجنــا ملعلــم معهــد علمــي رفيــع
ٰ
ٰ
ـتوى علــم ذلــك املعهــد ومل يتتلمــذ لدهيــم ،بل
املهمــة لرجــل ليــس بمسـ ٰ
فأوكلنــا هــذه ّ

كان جمــرد ســامع لأللفــاظ وحافــظ هلــا ثــم نقلهــا لنــا ،فهــو ال يغنــي لســد احلاجــة،
بــل ال يعتمــد عليــه ،وال يكــون صادقـ ًا يف نقلــه عــن ذلــك املعهــد .بــل يكــون إســناد
وذلــك ألن الصــدق ليــس فقــط بصــدق اللهجــة ،بــل إن اخلربويــة هلــا دور كبــر

يف ذلــك ،فقــد يكــون إنســان صادقـ ًا يف أخبــاره عــن يشء بســيط لكنــه ليــس بصــادق
يف أنبائــه عــن معلومــة خطــرة ودقيقــة.

ـتوى
ـى حفظــة الوحــي  -صادقـ ًا إذا مل يكــن علمه بمسـ ٰ
فــا يكــون الــراوي  -بمعنـ ٰ
علــم مــن يــروي عنــه أو متامخـ ًا لــه ،فــإن الصــدق يكــون باألمانــة واحلفــظ ،وحفــظ
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نقوالتــه لذلــك املعهــد افــراء حياســب عليــه.

املعلومــة العلميــة الدقيقــة ليــس بوســع شــخص عــادي جاهــل ،بــل يمكــن القــول
ـى يف نقــل األلفــاظ لعــدم حفظــه هلــا بعــد االعــراف بقصــور
بأنــه ليــس صادقـ ًا حتـ ٰ

علمــه.

ـتوى يف العلم
ومــن هنــا إذا ذهــب شــخص عامــي وســمع مــن جامعــة رفيعــة املسـ ٰ

فرجــع ونســب إليهــا أقــواالً ســمعها منهــم فلــن ُيصــدَّ ق ،بــل ُيعــدّ مفرتي ـ ًا عليهــم

حتــى لــو كان ثقــةّ ،إل أنــه ال يعتمــد عليــه يف نقــل مــا ال خــرة لــه يف املعلومــة.
ٰ

فلــو كان بقــاء الوحــي والذكــر والقــرآن بحفــظ البــر هلــا لبطلــت حجيــة القــرآن
والوحــي وملــا صــح إســناد هــذه األلفــاظ إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل.

ـى الديــن كتفســر النبــوة
تعريــف اإلمــام بأنــه مثــل العلــاء األبــرار هــو قضــاء عـ ٰ

بذلــك ،فمث ـ ً
أســس معهــد ًا علمي ـ ًا ومركــز ًا للدراســات
ا لــو قيــل إن عامل ـ ًا كبــر ًا ّ
والنــاس حمتاجــون إليــه ،لكنــه مل خيلــف مــن يــرث علمــه بتاممــه وكاملــه ،فيكــون

موتــه موت ـ ًا للمعهــد العلمــي ،وذلــك أن العلــم يمــوت بمــوت حامليــه كــا قــال

أمــر املؤمنــن  Qيف هنــج البالغــة.

ـى الوحــي وال صادقــن
الصحابــة ليســوا بــذاك املسـ ٰ
ـتوى ،فهــم ليســوا أمنــاء عـ ٰ

عنــه ،وليــس ذلــك لتعمــد الكــذب فقــط ،بــل لعــدم اإلحاطــة العلميــة وأن مــا
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يعلمــون مــن الوحــي ال يشء بالنســبة إ ٰىل اآلفــاق العظيمــة مــن علــوم الوحــي وبيناته.
ـتوى الوحــي هــو اســتمرارية املداولــة
ـى قصــور علــم البــر عــن مسـ ٰ
والدليــل عـ ٰ

والبحــث والتنقيــب يف علــوم الوحــي املختلفــة كــا يف ســاير العلــوم ،فهنالــك

ـى وجــود مســاحات مــن املعلومــات القرآنيــة والوحيانيــة الزالــت
تســامل وارتــكاز عـ ٰ
مســتورة عــن البــر وهــم يف طورهــم الكتشــاف بعــض أرسارهــا يوم ـ ًا بعــد يــوم.

وهــذا إقــرار بعــدم إحاطــة علــوم مجيــع علــاء البــر بالوحــي وآفاقــه الوســيعة،
ـدى العلــاء مــن أوهلــم إ ٰىل آخرهــم وضــم بعضهــا إ ٰىل بعــض لــن
فلــو مجــع كل مــا لـ ٰ

يفــي بجميــع علــوم الوحــي ،بــل الزال الطريــق للكشــف وإزاحــة الســتار عــن تلــك
العلــوم بحالــه ،ومــن هنــا جتــد الفاعليــة واحليويــة والنشــاط يف العلــوم املختلفــة ســيام

جيرى الشــمس
علــوم الوحــي ،كــا ورد يف احلديــث وصــف القــرآن أنــه« :جيــري كــا
ٰ
والقمــر»( )6فــكل يــوم لــه إرشاقــة جديــدة وإطاللــة متميــزة.

ـى مداولــة العلــوم املختلفــة ومنــه تفســر القــرآن الكريــم يعنــي
فهــذا اإلرصار عـ ٰ

أنــه مــا زالــت توجــد حقائــق غــر مكتشــفة للبــر ،فالبرشيــة بأمجعهــم ليســوا
ـتوى حفــظ الوحــي لقصــور علمهــم عــن الوحــي ،فبعــد هــذا االعــراف هــل
بمسـ ٰ
يمكــن أن يكــون البــر بأمجعهــم هــم احلافظــون للوحــي؟

أو يقــال :إن الوحــي املحمــدي بقــي بفضــل العلــاء والــرواة والصحابــة والتابعني

فقط ؟

ـى ضفــاف بحــر عميــق مــن علــوم الوحــي العظيمــة ومل
أ ّنـ ٰ
ـى هلــم ذلــك وهــم عـ ٰ

يرتــووا مــن ينابيــع حكمــه ّإل النــزر اليســر ،فكيــف يكــون غــر املحيــط بــيء أمينـ ًا
عليــه وحافظـ ًا لــه؟

ـى أن صاحــب الوحــي شــخص آخــر وهــو احلافــظ لــه،
وهــذا كلــه برهــان عـ ٰ
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ومــن دون هــذا الشــخص ودون رعايتــه وهيمنتــه يكــون الديــن أمــر ًا برشيـ ًا عاديـ ًا ال
ـتوى الوحــي اإلهلــي.
بمسـ ٰ

غياب اإلمام  Qال يرض بفاعلية دوره يف حفظ احلجج والبينات:

فو ِجــد لتلــك
لــو كانــت هنالــك رشكــة صانعــة ألجهــزة بامركــة معروفــة ومميــزةُ ،

ّإل إذا كان حتــت رعايــة وإرشاف ممثــل تلــك الرشكــة ،ومــن دون ذلــك يعــد إســناد

انتاجــه إليهــا افــرا ًء وال تقبــل الرشكــة ببقــاء هــذا التزويــر.

وليــس حضــور وظهــور ممثــل الرشكــة أمــام أعــن العــال رشطــ ًا يف صحــة
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ـرع يف بلــد آخــر ،فــا يمكــن إســناد إنتــاج ذلــك الفــرع إ ٰىل تلــك الرشكــة
الرشكــة فـ ٌ

النســبة ،وإنــا إرشافــه وهيمنتــه ولــو كان غائبــ ًا عــن أعينهــم.

ومنــه نعــرف أن نســبة القــرآن الكريــم إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل ونســبة احلديــث إ ٰىل النبــي N

واإلمــام  Qمــع أن األيــدي العاملــة حلفظهــا هــم الــرواة والصحابــة مــن البــر ال

يمكــن ّإل إذا كان عملهــم حتــت إرشاف وتدبــر ممثــل الدولــة اإلهليــة ولــو كان غائبـ ًا.
اقتضا ًء ملهمة حفظ الرشيعة من قبله ݠ.

والوجــود الغيبــي للنبــي  Nواإلمــام بعــد وفاهتــا ال يفيــد يف حفــظ وبقــاء الذكــر

يف عــامل الشــهادة ،كــا أن الوجــود النــوري والغيبــي للنبــي  Nقبــل والدتــه ال يغنــي
عــن خلقــه الــرايب ووجــوده الدنيــوي.

كــا أنــه بعــد وجــوده الدنيــوي يف عــامل الشــهادة ال يــر غيابــه عــن أعــن الرعيــة

مــادام ال يغيــب عــن دوره يف الرعايــة وحفــظ الوحــي ،ولــو فرضنــا غيــاب دوره
ـى أيــة حجيــة لســائر احلجــج ،كــا لــو غــاب الراعــي
يوم ـ ًا عــن الســاحة فلــن تبقـ ٰ

لتلــك املؤسســة أو الرشكــة يومـ ًا مــا عــن تصديــه للرعايــة ،فمــن ذاك الوقــت تنقطــع
العالقــة بــن الفــرع واألصــل ويكــون إســناد إنتاجهــا لتلــك اجلهــة افــراء.

ومــن هنــا وردت األخبــار أن األرض لــو خلــت ســاعة بغــر حجــة لســاخت

بأهلهــا ،وذلــك ألن بقاءهــا ســاعة بغــر حجــة يكــون لغــو ًا.

رضورة مذهب اإلمامية أن منبع حجية احلجج هو اإلمام احلي:

ـى أن منبــع احلجيــة ليس هــو الــراث الصامت
قامــت رضورة مذهــب اإلماميــة عـ ٰ
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ـى
كتابـ ًا أو ُســنة ،بــل احلجــة هــو اإلمــام احلــي ،وبوجــوده تضفـ ٰ
ـى صفــة احلجيــة عـ ٰ
والســنة الصامتــن ،والبعــض حينــا غفــل عــن هــذه احلقيقــة زعــم
القــرآن الكريــم ُ
ـى جهــد البــر اســتقالالً حلفــظ وإبقــاء
أن الشــيعة تشــرك مــع ُ
الســنة يف االعتــاد عـ ٰ
الديــن أو لبنــاء الدولــة واحلكــم الســيايس بفــارق مائتــي ســنة ،مــع أن قــوام مذهــب

أهــل البيــت  Kليــس باســتمرار تواجــد املعصــوم أكثــر مــن مائتــي ســنة فــإن ذلــك
وإن كان ال ينكــر تأثــره يف تثبيــت وتبيــن الديــنّ ،إل أن قــوام املذهــب بوجــود اإلمام

احلــي وتفعيــل دوره الركنــي يف جمــال الترشيــع واحلجيــة أو جمــال احلكــم والسياســة،

فيكــون االســتناد إليــه أوالً وبالــذات ثــم بالــرواة أو العلــاء والفقهــاء.

إن جعــل اإلمجــاع يف مذهــب اإلماميــة حجــة يف عــرض حجيــة القــرآن الكريــم

والســنة أثــار اســتغراب البعــض وهــو يف غــر حملــه ،وذلــك أن اإلمجــاع قــد يكــون
ُ

والســنة وهــو اإلمجــاع اللطفــي بتقريــب :أن الغــرض
ـى الكتــاب ُ
حجــة مهيمنــة عـ ٰ

مــن بقــاء اخللــق ملــا كان هــو التكامــل بالعبــادة فالبــد مــن بقــاء احلجــج والبينــات

ف اإلمــام َو َمنَــع
ـر َ
والقــرآن ُ
والســنة ،ولــو حــدث فيــه حتريــف أو انحــراف كيلَ ،لتـ َّ
ـى وحــي اهلل تعــا ٰىل ،فبوجــود
مــن ذلــك ،ألنــه احلافــظ حلجــج اهلل تعــا ٰىل واألمــن عـ ٰ
اإلمــام حيصــل اطمئنــان ببقــاء احلجــج والبينــات .فــإن ثقتنــا بالقــرآن الصامــت
واإلمــام الصامــت وهــو الــراث الباقــي بجهــد العلــاء إنــا هــو لوجــود اإلمــام احلي

ـى حفظــه وإن كنــا ال نشــاهده ،كــا أن غياب
ـى الوحــي وعـ ٰ
ورعايتــه ،فهــو األمــن عـ ٰ

ممثــل الرشكــة أو اجلامعــة عــن أعــن األيــدي العاملــة ال يــر بإســناد احلجيــة إليــه
دون األيــدي العاملــة.

إن هــذه الــرورة راجعــة مــن أ ّنــه تعــا ٰىل ليــس بمنعــزل عــن ســلطانه ،ل ُينتــج
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البــر إنتاجـ ًا دون تقريــر وتأييــد حجــة اهلل تعــا ٰىل ثــم ال حيــرك ســاكن ًا ،فــإن اإلســناد
عــى
املســتوى دون األذن منــه افــراء وبقــاءه ســاكت ًا يــدل
إ ٰىل جهــة علميــة عاليــة
ٰ
ٰ
عجــزه وضعفــه ،واهلل تعــا ٰىل منــزه عــن ذلــك .مضاف ـ ًا إ ٰىل أنــه ينتفــي الغــرض مــن

اخللــق ،لعــدم بقــاء الوحــي فتنخســف ،كــا ورد يف األخبــار:
«لو خلت األرض بغري حجة طرفة عني لساخت بأهلها»(.)7

ـى وهــو املســار العــام للديــن ،دون التفاصيــل واجلزئيــات فــإن ذلــك
الســقف األدنـ ٰ

يكــون يف عــر الظهــور.

كيف يترصف اإلمام  Qوهو غائب؟

الشيخ حسن الكاشاني

نعــم رعايــة اإلمــام حلفــظ الديــن لــه مراتــب ،ففــي عــر الغيبــة إنــا حيفــظ

مــن الغفلــة أن نقــر دور اإلمــام يف التــرف العلنــي الظاهــر ،فــإن مركــز القدرة

ـى البرش.
أمــر خفــي عـ ٰ

إن خليفــة اهلل تعــا ٰىل يعلــم بمراكــز القــدرة وأنــه بتغيــر لبنــة واحــدة ســوف حيدث

تغيــر كبــر يف موازنــات القدرة.

واملثــال الواضــح لــذاك :اخلــر  ،Qحيــث منع الظــامل من أخذ ســفينة املســاكني،

وامللــك زعــم أنــه هــو الــذي اختــار أن ال يأخــذ الســفينة وال يــدري أنــه عجــز أمــام

قــدرة اخلــر  ،Qفالــذي يتحكــم هــو اخلــر  Qوليــس امللــك ،وكذلــك يف قتــل

الغــام الــذي حــال دون نمــو الطغــاة وحصــول البيئــة الفاســدة وعوضــه اهلل تعــا ٰىل
بجاريــة ُولِــد منهــا عــدد كبــر مــن األنبيــاء ،فضـ ّ
ـخ هــذا الكــم مــن األنبيــاء واحليلولة
دون ضـ ّ
ـخ هــذا الطاغــي أمــر ال يــأيت يف حســبان مــن يدّ عــي أن بيــده مركــز القــدرة.
واليتيــان مل يدريــا يوم ـ ًا أن اخلــر  Qهــو الــذي هداهــم لكنــز أبيهــم وزعمــوا أن

ذلــك بقــدرة نفســيهام ،بينــا مركــز التحكــم بيــد اخلــر .Q
املرتىض:
كالم السيد
ٰ

ـى أن حجيــة الــراث احلديثــي
ـى ادعـ ٰ
ـى إمجــاع الطائفــة واملذهــب عـ ٰ
الســيد املرتـ ٰ

الواصــل إلينــا إنــا هــو ألجــل وجــود اإلمــام احلــي احلافــظ ،فاحلجــة هــو اإلمــام
احلــي وبحجيتــه تتــم حجيــة األحاديــث.

155

دور اإلمــام الغائــب ¨ فــي بقــاء حجــج اهلل تعالى
وبيّناتــه وفــي هداية البشــر

قال:

ّ
(أن الفرقــة املح ّقــة القائلــة بوجــود إمــام حافــظ للرشيعــة هــي عارفــة بــا نقــل

ـي  ،...Nمــن أجــل كــون اإلمــام مــن ورائهــا).
مــن الرشيعــة عــن النبـ ّ
وقال أيض ًا:

( ...فقــد ب ّينــا ّ
أن احلافــظ ليــس خيلــو مــن أن يكــون األ ّمــة أو اإلمــام ،وأبطلنــا أن

تكــون األ ّمــة هــي احلافظــة فالبــدّ مــن ثبــوت احلفــظ لإلمــام ّ
وإل وجــب أن تكــون
الرشيعــة مهملــة).

ـى ال يعــول إ ٰىل النقــل املتواتــر لبقــاء وحيانيــة الديــن ّإل إذا
بــل عنــد الســيد املرتـ ٰ

كان حتــت رعايــة مبــارشة مــن اإلمــام ،قــال :G

ـى حــدّ مــا كانــت تصــل األخبــار يف
(فأ ّمــا إلزامــك جتويــز حفظهــا بالتواتــر عـ ٰ

حيــاة الرســول  Nإ ٰىل مــن غــاب عنــه فقــد رضينــا بذلــك ،وقنعنــا بــأن نوجــب يف
وصــول الرشيعــة إلينــا بعــد وفــاة الرســول  Nمــا نوجبــه يف وصولــه إ ٰىل مــن غــاب

عنــه حــال حياتــه ،ألنــا نعلــم ّأنــا كانــت تصــل إ ٰىل مــن بعــد عنــه  Nبنقــل وهــو Q

مــن ورائــه ،وقائــم بمراعاتــه ،وتــايف مــا ثلــم فيه مــن غلــط وزلــل ،وتــرك الواجب،
ـاىف
فيجــب أن يكــون مــن وراء مــا ينقــل إلينــا بعــد وفاتــه مــن رشيعتــه معصــوم يتـ ٰ
يف حياتــه ّ
وإل فقــد
مــا جيــري يف الرشيعــة مــن زلــل وتــرك الواجــب كــا كان ذلــك 
ـرى.
ـى األخـ ٰ
اختلــف احلــال ،وبطــل محلــك أحدمهــا عـ ٰ

حجــة هــو
ـي) فعجيــب ،وأي ّ
فأ ّمــا قولــك( :لزمهــم إثبــات ّ
حجــة وهــو  Qحـ ّ

أكــر مــن النبــي املعصــوم املؤ ّيــد باملالئكــة والوحــي N؟!.

حجــة أن ال نكتفــي
وكيــف تظــ ّن أنّــا إذا أوجبنــا أن يكــون وراء املتواتريــن ّ

بالنبــي  Nوهــو ســ ّيد احلجــج يف ذلــك).
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ثم قال:

ـى خــاف
(فأ ّمــا هــذه الطريقــة التــي حكيتهــا آنف ـ ًا فرتتيــب االســتدالل هبــا عـ ٰ

مــا رتبتــه وهــو أن يقــال :قــد علمنــا أن رشيعــة نب ّينــا  Nمؤبــدة غــر منســوخة،
ومســتمرة غــر منقطعــة ،فـ ّ
ـإن التع ّبــد الزم للمك ّلفــن إ ٰىل أوان قيــام الســاعة ،والبــدّ

ال يطــاق ،وليــس خيلــو أن يكــون احلافــظ معصوم ـ ًا أو غــر معصــوم ،فــإن مل يكــن

معصومـ ًا مل يؤمــن مــن تغيــره وتبديلــه ،ويف جــواز ذلــك عليــه -وهــو احلافــظ هلــا-
رجــوع إ ٰىل ّأنــا غــر حمفوظــة يف احلقيقــة ،أل ّنــه ال فــرق بــن أن حتفــظ بمــن جائــز

عليــه التغيــر والتبديــل والزلــل واخلطــأ وبــن أن ال حتفــظ مجلــة إذا كان مــا يــؤدي
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هلــا مــن حافــظّ ،
ألن تركهــا بغــر حافــظ إمهــال ألمرهــا ،وتكليــف ملــن تع ّبــد هبــا مــا

إليــه القــول بتجويــز تــرك حفظهــا يــؤدي إليــه حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم ،وإذا
ثبــت ّ
أن احلافــظ البــدّ أن يكــون معصومـ ًا اســتحال أن تكــون حمفوظــة باأل ّمــة وهــي

ـى آحادهــا ومجاعتهــا ،وإذا بطــل أن يكــون احلافــظ
غــر معصومــة ،واخلطــأ جائــز عـ ٰ
هــو األ ّمــة فالبــدّ مــن إمــام معصــوم حافــظ هلــا.

ـى خــاف مــا ظنّــه صاحــب الكتــاب ّ
ألن مــن أحســن الظـ ّن بأصحابنــا
وهــذا عـ ٰ

ال جيــوز أن يتوهــم عليهــم االســتدالل هبــذه الطريقــة مــع ترصحيهــم يف إثباهتــا بــا
عــى وجــوب اإلمامــة يف ّ
كل عــر وأوان،
يوجــب االختصــاص برشيعتنــا هــذه
ٰ
وقبــل ورود الــرع).

وكــرر  Gأن بقــاء القــرآن والديــن ليــس بالتواتــر وال نقــل الــرواة ّإل بعــد كــون

اإلمــام مــن ورائــه إ ٰىل أن قــال يف هنايــة املطــاف:

(فقــد ب ّينــا إ ّنــا قــد عرفنــا أكثــر الرشيعــة ببيــان مــن تقــدّ م مــن آبائــه  ،Kغــر أ ّنــه

ـى يف الرشيعــة مــن الوجــه الــذي تــردد يف كالمنــا مــرار ًا)(.)8
ال نقــي الغنـ ٰ
عىل األعامل وكونه الراعي والويل:
تعريف اإلمام  Qبصاحب مقام الشهادة ٰ

ـى أعــال العبــاد ،وهــذا
ومــن مجلــة تعاريــف مقــام اإلمامــة تعريفــه بمقــام شــهادته عـ ٰ

مــا دل عليــه القــرآن يف آيــات عديــدة والروايــات الكثــرة ،وهلــا مداليــل مهمــة يف معرفــة
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مقــام اإلمــام .فرغــم أن اهلل تعــا ٰىل هــو الشــهيد الرقيــب ّإل أنــه ال حيســم أمــر النــاس يــوم
القيامــة ّإل بعــد حضــور الشــهداء واإل ْدالء بشــهادهتم.

ـى وجــود فئــة خمتــارة ومصطفــاة ليســوا برتبــة املؤمنــن بــل هلــم مقــام
إهنــا تــدل عـ ٰ

ـى النــاس يف حــن الرســول  Nمــرف ومهيمــن عليهــم ،فهــم
اهليمنــة واإلرشاف عـ ٰ
ـى ثابتــة إ ٰىل يــوم
احللقــة املتوســطة بــن الرســول وبــن عمــوم النــاس ،وهــذه املرتبــة تبقـ ٰ

ـى يــوم القيامــة لــن يقفــوا يف املوقــف
القيامــة يف مقــام اإل ْدالء بالشــهادة واحلســاب ،فحتـ ٰ

ـم ٰى اهلل تعــا ٰىل
مــع ســاير النــاس بــل يف مقــام الشــهداء ،ولعظمــة دورهــم يــوم القيامــة سـ ّ
ذلــك اليــوم بيــوم يقــوم األشــهاد.

عىل األعامل:
عىل مقام الشهادة ٰ
فهرس اآليات الدالة ٰ
َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ٰ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُُ َ ُ ْ َ
 -1الرباءة ﴿ :١٠٥وق ِل اعملوا فسيى اهلل عملكم ورسول و
المؤم ُِنون﴾.
َ
ُّ ُ
َ
ً َ َْ ْ ْ ُْ
ََ َْ ََْ ُ
ـن أنف ِس ـ ِه ْم َو ِجئْنــا
ك أ َّم ـ ٍة ش ـ ِهيدا علي ِهــم ِمـ
 -2النحــل ﴿ :٨٩ويــوم نبعــث ِف ِ
َ َ
ً َ ٰ ُ
بِــك ش ـ ِهيدا
ع هــؤالءِ﴾.
أي إن مقام الشهداء متوسطة بني النبي  Nوبني عموم الناس.
ََ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً
ـة َو َســطا ً لِ َ ُكونُــوا ُشـ َ
ـه َ
داء َ َ ٰ
ع انلَّـ ِ
ـاس
﴿وكذلِــك جعلناكــم أمـ
 -3البقــرة :١٤٣
ً
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
ـم ش ـ ِهيدا﴾.
ويكــون الرســول عليكـ
فــإن يــوم القيامــة يــوم القســط والفصــل وال يمكــن أن تُقبــل شــهادة الفاســق أو غــر
اخلبــر والعــامل بتفاصيــل أعــال العبــاد ونواياهــم وســرهتم ،فهــل تظــن أن اهلل تعــا ٰىل
يفصــل يــوم القيامــة بشــهادة شــاهد قــد يصيــب وقــد خيطــئ؟ كال إنــه احلكــم العــادل،
وليــس هنالــك جمــال لألحــكام الظاهريــة كــا يف الدنيــا ،مــن هنــا جعــل الشــهداء أمــة
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ـى النــاس.
وســط ًا أي معصومــن عــن الزلــل واخلطــأ ليكونــوا شــهداء عـ ٰ
َ
ُ َ َْ ُ
ِــدوا ف اهللِ َح َّ
﴿وجاه ُ
باك ْ
 -4احلــج َ :٧٨
ــم َومــا َج َعــل
ــق ِجهــادِه ِ هــو اجت
ِ
َ ُ َ َ َّ ُ
َّ َ َ ُ
الم ْسـلِم َ
ّ
ني ِمـ ْ
يكـ ْ
َ َْ ُ ْ
اك ُم ُ
ْ َ َ
ـن
ـم إِبْراهِيــم هــو ســم
ِ
ـن ِمــن حــر ٍج مِلــة أب ِ
عليكــم ِف ادلِيـ ِ
َ ُ
َ ُ َ َّ ُ َ
ً َ َْ ُ ْ ََ ُ
كونُــوا ُشـ َ
ـه َ
داء َ َ ٰ
ع انلَّـ ِ
الر ُســول ش ـ ِهيدا عليكــم وت
قبْــل َو ِف هــذا ِلكــون
ـاس﴾.
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عىل ّ
أن الشهداء إنام هم ثلة خمتارة وجمتباة من ذرية إبراهيم .Q
فدل ٰ
ْ
َ
ً
ْ
َ
َ ََْ ُ
َْ
ــن عِنْ َ
ــم َو َم ْ
ك ْ
ــدهُ عِل ُ
 -5الرعــد ﴿ :٤٣قُــل ك ٰ
ــم
ــي وبين
ــى بِــاهللِ شــ ِهيدا بي ِ
ْ
ك
ال
ِتــاب﴾.
ِ
َّ
َ
َ َ ُ َ َ َّ َ ْ ُ
﴿و ِلَ ْعل َم ُ
 -6آل عمران َ :١٤٠
ك ْم ُش َه َ
داء﴾.
خذ مِن
اهلل الِين آمنوا ويت ِ
َ َّ
ــن َ 7ومــا أَ ْد َ
ِتــاب ْالَبْــرار لَــي ع ِّل ِّي َ
﴿ك إ َّن ك َ
راك مــا
 -7املطففــن :٢١-١٨
ِ
ِ
ِ ِ
ٌ َ ُْ ٌ َْ َ ُُ َُ
َ
ّ َ
عِل ُِّيــون  8كِتــاب مرقــوم  9يشــهده
المق َّر ُبــون﴾.
َُ ُْ ْ َ
ً َ َ ً
الميْ َم َنـةِ مــا أَ ْصحـ ُ
ـة  7فَأَ ْصحـ ُ
ـاب َ
ـاب
ـم أ ْزواجــا ثالثـ
 -8الواقعــة ﴿ :١١-7وكنتـ
َ
َ َّ ُ َ َّ ُ َ
الم ْشـ َ
الم ْشـ َ
ـئ َمةِ مــا أ ْصحـ ُ
الميْ َم َن ـةِ َ 8وأَ ْصحـ ُ
ـاب َ
ـاب َ
َ
الســابِقون
ـئ َمةِ  9والســابِقون
ُ
َ َُ
َ
 10أولئِــك
المق َّر ُبــون﴾.
َ َْ َ
َ
َ َ ٰ ُ
ْ
ْ
ـن ُ ّ ُ َّ
ْ
ـؤالءِ
يد َو ِجئنــا بِــك ع هـ
ك أمـ ٍة بِشـ ِه ٍ
 -9النســاء ﴿ :٤١فكيــف إِذا ِجئنــا ِمـ ِ
ً
َ
ش ِهيد ا ﴾.
ٌ ْ ُ َ ُ ًّ
َ َ َٰ ْ َ ْ
ُ
 -10األعراف ﴿ :٤٦و
راف رِجال َيع ِرفون ك بِسِيماه ْم﴾.
ع الع ِ
وهنالــك بــاب عقــده املرحــوم الكلينــي يف أصــول الــكايف أســاه (بــاب أن األئمــة
ـى خلقــه).
شــهداء اهلل عـ ٰ

عىل األعامل سواء يف غيبته أو حضوره:
اإلمام هو الشاهد ٰ

ـى األعــال ال خيتــص بزمــن الظهــور بــل هــو يقتــي دوام الرعايــة
ومقــام الشــهادة عـ ٰ

والعنايــة األبويــة مــن اإلمــام آلحــاد النــاس ســيام املؤمنــن ،وذلــك أن اهلل تعــا ٰىل ســتار
ـى تفاصيــل أعــال
وال يطلــع غــر الــويل املتصــدي للرعايــة الفعليــة والتدبــر الفعــي عـ ٰ

العبــاد.

عىل شهادته لألعامل:
دور اإلمام يف اهلداية اإليصالية متوقف ٰ

مــن فــوارق النبــوة عــن اإلمامــة أن األول للهدايــة اإلرائيــة والثــاين للهدايــة اإليصاليــة

ـى اهلدايــة ،بــل مرافقــة اإلنســان يف ســلوكه إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل لريفــع
وليــس املــراد منهــا اجلــر عـ ٰ
العوائــق ويعينــه مــن حيــث يشــعر أو ال يشــعر ليصــل إ ٰىل املقصــود .مث ً
ال اخلــر  Qحيث
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منــع مــن حــدوث الفقــر واملجاعــة ألربــاب الســفينة ومنــع مــن ترعــرع ذلــك الطاغــي

الــذي يســتضعف النــاس ،وأوصــل لليتيمــن كنــز أبيهــا وفيهــا احلكمــة ،فهــو قــد رافــق

الطوائــف الثــاث يف ســلوكهم فأوصلهــم للغايــة برفــع العوائــق عــن املســر والعــون
والتســهيل واملــدد وهــذه هــي مفاهيــم اهلدايــة اإليصاليــة.

وهــذا النمــط مــن اهلدايــة ال يتيــر ّإل إذا كان اإلمــام شــاهد ًا ألعــال األمــة ليهدهيــم

ـرى هــل يمكــن أن يكــون الغائــب عــن أحــوال الســالك موصـ ً
ا لــه إ ٰىل املقصــود؟
وليوصلهــم ،تـ ٰ
فمقام الشهادة مرتبطة باهلداية اإليصالية وهي من مقومات اإلمامة.
عىل األعامل ّإل ألجل كونه راعي ًا وولي ًا:
تعاىل اإلمام ٰ
ما أشهد اهلل ٰ

إن اهلل تعــا ٰىل ســتار العيــوب وال يفضــح عبــاده ،ويســر القبيــح ويظهــر اجلميــل،

عــى أعــال العبــاد؟
فكيــف يطلــع النبــي  Nواإلمــام ٰ Q

واجلــواب :أن ويل األمــر ومــن يتصــدّ ٰى للرتبيــة والرعايــة البــد وأن يكــون م ّطلع ـ ًا

ـول عليــهّ ،
ـى
ـى أعــال مــن ُيـ ّ ٰ
وإل كيــف يقــوم بالرعايــة والرتبيــة .فاطــاع الوالــد عـ ٰ
عـ ٰ
تفاصيــل أعــال ولــده الصغــر أو املراهــق مــن ملزومــات الرعايــة األبويــة والواليــة
الرتبويــة ،بــل لــو مل يطلــع عليــه يعــد ِ
مهم ـ ً
ا ويعاتــب عليــه .نعــم يقبــح اطــاع غــر
ُ
ـى مجيــع تفاصيــل األعــال ،ومــن هنــا يســر اهلل تعــا ٰىل أعــال عبــاده
الــويل واملــريب عـ ٰ
عــن مالئكتــه ،بــل جيــدد كل يــوم مالئكــة الرقيــب والعتيــد كيــا ينفضــح عبــده عنــد
املالئكــة ،لكــن الــويل البــد وأن يشــهد ألنــه املتصــدّ ي للرعايــة والرتبيــة .وإنــا أراد اهلل

ـى النفــوس ورعايتهــا نحــو
تعــا ٰىل خريهــم وصالحهــم فأرســل رســوله ملقــام الواليــة عـ ٰ
التكامــل فجعلــه شــاهد ًا عليهــم.

«إنا غري مهملني ملراعاتكم وال ناسني لذكركم»:
ورد يف توقيع اإلمام املهدي  Qللشيخ املفيد:
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«فإنــا نحيــط علــ ًا بأنبائكــم وال يعــزب عنــا يشء مــن أخباركــم و َم ْعر َفتِنــا ُّ
بالــذ ِّل
ف الصالــح عنــه ِ
ُــم إ ٰىل مــا َ
ُــم ُم ْ
شاســع ًا،
ُ
الســ َل ُ َّ ُ
ــذ َجن َ
كان َّ
َثــر منك ْ
ا َّلــذي أصا َبك ْ
َــح ك ٌ
املأخــو َذ وراء ُظه ِ ِ
علم َ
ون ُ
َبــذوا العهــدَ ُ
ــون.
َ َ ُ
ــم ال َي ُ
ورهــم كأنَّ ُ ْ

إ َّنــا غــر م ِ
ـن لِ ِذ ِ
ـأوا ُء
ـم ،وال ناسـ َ
هملـ َ
ـم ا َّلـ َ
ـم ،و َلــوال ذلــك َلنَـ َـز َل ب ُكـ ُ
كر ُكـ ْ
ـن ُملراعات ُكـ ْ
ُ ُ
ـم األعــدَ ا ُء»(.)9
واص َط َل َم ُكـ ُ
اصطلمه :استأصله.

ـى األعــال« :إنــا نحيــط علـ ًا بأنبائكــم وال
فأثبــت أوالً لنفســه ¨ مقــام الشــهادة عـ ٰ

ـى هــذا العلــم واالطــاع مقــام واليتــه
يغيــب عنــا شــيئ ًا مــن أخباركــم» ثــم ر ّتــب عـ ٰ
ورعايتــه «إ ّنــا غــر مهملــن ملراعاتكــم وال ناســن لذكركــم» ثــم أخــر عــن أنــه لــوال
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الألواء :الشدة وضيق املعيشة.

هــذه الرعايــة حلــدث مــا حــدث.
كالشمس إذا سرتها السحاب:

ـى يــد الســفري الثــاين حممــد بــن العثــان
يف توقيــع لصاحــب الزمــان ¨ خــرج عـ ٰ

العمــري:

«وأ َّمــا َو ْجــ ُه االنْتِ َفــاع ِب ِف َغ ْي َبتِــي َفكَاالنْتِ َفــاع بِ َّ
ــمس إِ َذا َغ َّي َبت َْهــا َعــن األ ْب َصــار
َ
الش ْ
ِ
أن الن ُُّجــو َم أ َم ٌ
َــا َّ
ابَ ،وإِ ّن أل َم ٌ
ــاءَ ،فأ ْغ ِل ُقــوا
ــان ْ
ــان ْ
ــح ُ
الس َ
َّ
ألهــل َّ
األرض ك َ
ألهــل ْ
الس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــروا الدُّ َعــا َء
الس َ
ــو َ
أ ْب َ
ــؤال َع َّ
اب ُّ
ُــم َوالَ َت َت َك َّل ُفــوا ع ْل َ
ُــم َوأكْث ُ
ــم َمــا َقــدْ كُفيت ْ
ــا الَ َي ْعنيك ْ
بِ َت ْع ِجيــل ا ْل َفـ َـرجَ ،فـ َّ
الســا ُم َع َل ْيـ َ
ـإن َذلِـ َ
ـى
ـك َيــا إِ ْسـ َ
ـح َاق ْبـ َن َي ْع ُقـ َ
ـمَ ،و َّ
ـك َف َر ُج ُكـ ْ
ـوب َو َعـ ٰ
ـدى»(.)10
َمــن ا َّت َبـ َ
ـع ْالُـ ٰ

وهــذا مــا تكــرر صــدوره عــن رســول اهلل  Nواألئمــة املعصومــن  Kلبيــان دور

اإلمــام املهــدي ¨ يف غيبتــه ،وهــو متثيــل وحيــاين فيــه مداليــل عظيمــة .فــإن اإلنســان

يف ســلوكه لطريــق معــن ال يكفــي أن تكــون عنــده اخلريطــة وال يكفــي كونــه عاملــ ًا
بالطريــق ،بــل حيتــاج إلرشاق نــور الشــمس يف كل آن وحلظــة ليتمكــن مــن الســر وفــق
املخطــط وال يشــتبه عليــه األمــر .فعــدم نــور الشــمس جيعــل اخلريطــة ال يســتفاد منها وال

حجيــة فيهــا ،ففاعليــة دورهــا تكــون بالشــمس وضيائهــا ،وال يشــرط ظهــور قرصهــا يف
ـى ولــو كان وراء الســحاب ّإل أن نورهــا الواصــل إلينــا هــو الــذي ُيف ّعــل
الســاء ،بــل حتـ ٰ
أدوار احلجــج ّ
وينشــط احليــاة.
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ّ
ـى بــه الرســول  Nإنــا يتمثــل يف إعطــاء اخلريطــة للســلوك نحــو الــراط
إن مــا أتـ ٰ

ـى هبــا مــن دون اهلدايــة اإليصالية
املســتقيم وهــذا هــو دور اهلدايــة اإلرائيــة ،لكنــه ال ُيكتفـ ٰ

التــي ترافــق اإلنســان يف كل خطــوة خطــوة وتنــر لــه الــدرب ليتمكــن مــن التطبيــق

والعمــل بالوحــي والدســتور اإلهلــي وليهتــدي إ ٰىل الــراط املســتقيم.

وهــذا الــدور إنــا يفعلــه اإلمــام الغائــب ،وغيبتــه ال تعطــل دوره يف حفــظ احلجــج

وإبقائهــا واهلدايــة اإليصاليــة والرقابــة .وال يمكــن االســتغناء عنــه بوجــود األئمــة

املاضــن  Kوال بوجــود ســيد الرســل  ،Nفــإن كل يــوم نحتــاج إلرشاقــة الشــمس،

ـتغنى عــن طلــوع الشــمس اليــوم بطلعتهــا يــوم أمــس؟
فهــل يــا تـ ٰ
ـرى يسـ ٰ
يستغنى اليوم عن اإلمام احلي بوجوده يف يوم أمس؟
وهل
ٰ

كال ،بــل كل يــوم وكل ســاعة نحتــاج إلرشاقــه وإطاللــه وهيمنتــه وقيادتــه ،وهــذا
َّ َ ْ َ ُ ْ ٌ َ ُ ّ
ِــل قَ ْ
ــو ٍم هــا ٍد﴾ (الرعــد )٧ :فلــم
هــو مـ ٰ
ـؤدى قولــه تعــا ٰىل﴿ :إِنمــا أنــت منــذِر ول ِ
ِ
ـم إليــه وجــود اهلــادي الربــاين لــكل
يكتــف بوجــود الرســول  Nيف اهلدايــةّ ،إل وضـ َّ

ـى أنــه بفقــد اهلــادي يبطــل ســبيل اهلدايــة
قــوم ويف كل زمــان .وتــدل اآليــة الكريمــة عـ ٰ

وتبطــل حجــج اهلل تعــا ٰىل وبيناتــه كــا رصح بذلــك أمــر املؤمنــن  Qيف وصيتــه لكميــل:
ِِ
ِ
ح َلــ ًة ...ك ََذلِ َ
ــك
ــو َأ َص ْب ُ
ــت َلــ ُه َ َ
اهنَــا َل ِع ْلــ ًا َ ّ
«إِ َّن َه ُ
ــار بِ َيــده إِ َ ٰل َصــدْ ِرهَ -ل ْ
جــ ًا َ
-و َأ َش َ

ــوت ا ْل ِع ْلــم بِم ِ ِ ِ ِ
ــى َل َ ْت ُلــو ْالَر ُض ِمــن َق ِائــ ٍم لِ بِحج ٍ
ــة ،إِ َّمــا
َي ُم ُ
ُ َ ْ
ُ َّ
ْ
ْ
ــوت َحامليــه ال َّل ُه َّ
ــم َب َ ٰ
ِ
ـهور ًاَ ،وإِ َّمــا َخ ِائف ـ ًا َم ْغ ُمــور ًا لِ َئـ َّ
ـم َذا َو َأ ْي ـ َن
ـا َت ْب ُطـ َـل ُح َجـ ُ
َظاهــر ًا َم ْشـ ُ
ـج اهللِ َو َب ِّينَا ُت ـ ُه َو َكـ ْ

ــون عَــدَ د ًاَ ،و ْالَ ْع َظ ُم َ
ــون ِعنْــدَ اهللِ َقــدْ ر ًاْ َ ،ي َف ُ
ــك َواهللِ ْالَ َق ُّل َ
ــك؟ ُأو َل ِئ َ
ُأو َل ِئ َ
ــم
ــظ اهللُ ِبِ ْ
ِ ِ
ِ
ــوب َأ ْشــب ِ
وهــا ِف ُق ُل ِ
اه ِه ْم»(.)11
َّــى ُيود ُع َ
ــمَ ،و َي ْز َر ُع َ
َ
ُح َج َجــ ُه َو َب ِّينَاتــهَ ،حت ٰ
وهــا ُن َظ َرا َء ُه ْ
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 .3هنج البالغة :حكمة .١٤٧

 .4التوحيد للشيخ الصدوق.٣٠٧ :

الشيخ حسن الكاشاني

ص345؛ التفتــازاين  -رشح املقاصــد:

 .5الوسائل :باب ،26ح.22215

 .6الغيبــة للنعــاين :ج ،١ص١١؛ تفســر
العيــايش :ج ،١ص.١٩٦
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 .9االحتجاج للطربيس :ج ،٢ص.٣٢٣

 .10كامل الدين ومتام النعمة :ج ،١ص.٤٨٥
 .11هنج البالغة :حكمة .١٤٧
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تعريف املهدوية للح�ضارات الأخرى
جمتبى السادة
بقلم:
ٰ

إننــا نعيــش فــرة أيــام حاســمة يف تاريــخ البرشيــة الفكــري ،بــا تنطــوي عليــه

ـرى مــن قبيــل رصاع احلضــارات أو حــوار
مــن حتــوالت ثقافيــة وخماضــات فكريــة كـ ٰ

احلضــارات أو تكامــل احلضــارات أو ....وانطالقـ ًا مــن القــرآن الكريــم الذي أســس
ْ َ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
ـن ذك ٍر
ـاس إِنــا خلق َناكم ِمـ
ملبــدأ (تعــارف احلضــارات) بقوله تعــا ٰىل﴿ :يــا أيها انلـ
َ
َُ َٰ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ َ َ َ ُ
َْ ُ
َّ َ ْ َ َ ُ
ـم عِنـ َ
اكـ ْ
كـ ْ
ـم
ـد اهللِ أتق
ارفــوا إِن أكرم
وأنــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائِــل لِ ع
إ َّن َ
ـم َخبـ ٌ
اهلل َعل ِيـ ٌ
ـر﴾ (احلجــرات ..)13 :فاألمــم والشــعوب واحلضــارات( )1مهــا
ِ
ِ
عــى مســاحات األرض ّإل أهنــا مطالبــة بالتعــارف ،وهــذا مــا
تنوعــت وتوزعــت
ٰ
ـتوى رفيــع ٍ
وراق مــن العالقــات ،وهــذا
يريــده ســبحانه وتعــا ٰىل لإلنســانية ،وهــو مسـ ٰ
يســتتبع معــه االنفتــاح والتواصــل واحلــوار ،والــذي مــن أبعــاده أن تتعــرف كل أ ّمــة
ـرى ،ومــن
ـى أفــكار وثقافــات وعقائــد األمــم واحلضــارات األخـ ٰ
وكل حضــارة عـ ٰ

هــذه األمــور املتفــق عليهــا واملشــركة فكــرة املخلــص املوعــود ،ممــا يتطلــب منــا
ـرى.
مهمــة ومســؤولية تعريــف وإيضــاح حقيقــة املهدويــة لألمــم والشــعوب األخـ ٰ
تعريف املهدوية لآلخر رضورة حضارية:

وعــى ضــوء فلســفة
منحــى عقــي
التطلــع إ ٰىل قــراءة العقيــدة املهدويــة مــن
ٰ
ٰ

التاريــخ ،يتطلــب منّــا أن ندرســها برؤيــة حضاريــة باعتبارهــا قيمــة إنســانية ُعليــا

ومســألة مصرييــة متعلقــة بمســتقبل البرشيــة.
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كثــرون بحثــوا القضيــة املهدويــة مــن ناحيــة النصــوص والروايــات ،وكثــرون

تعريف المهدوية للحضارات األخرى

دخلــوا يف مســائل كالميــة ومناظــرات هبــذا اخلصــوص ،غــر أن الدراســات الفكريــة

والتــي تبحــث هــذه املســألة برؤيــة حضاريــة قليلــة جــد ًا ،وال نبالــغ إن قلنــا :ابتعادنــا

عــن دراســة املهدويــة مــن منظــار حضــاري ،يوقعنــا يف نزاعــات كالميــة وطائفيــة هي
بعيــدة كل البعــد عــن مقاصــد الرشيعــة اإلســامية وأهــداف األطروحــة املهدويــة.

إذا تأملنــا يف مفهــوم( )2أو مصطلــح (تعريــف املهدويــة لآلخــر)( )3أو احلضــارات

املختلفــة ،يمكننــا أن نكتشــف قيمتــه الفكريــة والعمليــة وأمهيتــه احلضاريــة ،مــن

خــال اآليت:

 )1اخلــروج مــن اإلطــار الضيــق للقضيــة املهدويــة ،ونحــن الذيــن حرصناهــا

كأهنــا مســألة مذهبيــة خاصــة بأتبــاع أهــل البيــت  Kفقــط ،وإن توســعت فتحــر
كعقيــدة إســامية هتــم املســلمني وحدهــم ،وهــذه تــورث الســجال الطائفــي ..ممــا

حيتــاج أن ننظــر هلــا بمنظــار أوســع وننطلــق مــن أرضيــة أن املهدويــة لــكل البرشيــة.
 )2جتــاوز إشــكالية تأطريهــا يف اجلانــب العقــدي فقــط ،كأصــل مــن أصــول

عــى هــذا األســاس ..وهــذه
الديــن ومــن مبــدأ اإلمامــة ،ونقتــر بالنظــر هلــا
ٰ
اإلشــكالية تضيــق عمليــة الفهــم للمهدويــة وفهــم املبــادئ والقيــم املرتبطــة هبــا

ـى االســتفادة
كالعدالــة والعامليــة وتطــور العلــم و ،...ممــا جيعــل رؤيتنــا قــارصة عـ ٰ
فكريــ ًا وحضاريــ ًا وعلميــ ًا مــن خصائصهــا ومميزاهتــا العديــدة.

 )3فكــرة ومبــدأ املخلــص املوعــود موجودة عنــد كل األمــم والشــعوب واألديان،

ولكــن عندمــا ال يوجــد تعــارف بــن احلضــارات بخصــوص هــذه الفكــرة ،فــإن
ـدى اآلخــر ،ســيولد
هــذا االنقطــاع عــن تكويــن املعرفــة وســيادة اجلهــل باملهدويــة لـ ٰ
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ـرى
نوعـ ًا مــن ســوء الفهــم ،وخيلــق مشــكالت فكريــة وثقافيــة مــع احلضــارات األخـ ٰ
انطالقـ ًا مــن مبــدأ ومفهــوم رصاع احلضــارات.
األخــرى)
وال شــك يف أن مفهــوم أو مصطلــح (تعريــف املهدويــة للحضــارات
ٰ

ـى أرض الواقــع كمنظومــة معرفيــة متكاملــة ،ســيتيح لألمــم
عنــد بلورتــه وطرحــه عـ ٰ
ـى واقــع وحقيقــة املخلــص اإلســامي (األطروحــة
والشــعوب املختلفــة التعــرف عـ ٰ

بــرؤى
ملبــدأ وفكــرة املخلــص عنــد احلضــارات ،وســواء نظرنــا إ ٰىل أصــل الفكــرة
ٰ
دينيــة أو بنظــرة فلســفية ،فاملهــم أن نرســخ حقيقــة أن هنايــة العــامل تقــرن مــع نــر

التوحيــد وحتقيــق العدالــة وســعادة البرشيــة ،وهــذه هــي الرســالة التــي نــو ّد إيصاهلــا

مجتبى السادة

عىل القواســم املشــركة
املهدويــة اإلماميــة) بمنظــور شــامل ومتكامــل ومتــزن ،وبنــا ًء ٰ

لآلخــر عنــد احلديــث عــن املهدويــة.

مــن هنــا نأمــل أن يكــون هــذا البحــث دافع ـ ًا لدراســة املفاهيــم املهدويــة برؤيــة

ـى النظــرات الثقافيــة الضيقــة ،وتفتــح جمــال التفكــر يف
فكريــة حضاريــة تتعــا ٰىل عـ ٰ

الثقافــة املهدويــة بمنهــج معــريف حضــاري يتطابــق مــع أهــداف وغايــات اإلمامــة

اخلامتــة..

إذ ًا حاجتنــا إ ٰىل رؤيــة حضاريــة يف قراءتنــا للمهدويــة هــو للخــروج مــن َأ ْس
املــايض وضيقــه إ ٰىل أفــق املســتقبل ورحابتــه ،ومــا إيضــاح حقائــق املهدويــة لألمــم
واحلضــارات املختلفــة ّإل جانــب واحــد مــن هــذه الرؤيــة احلضاريــة ،وقبــل ذلــك

ـى قاعــدة القواســم املشــركة
نطمــح لبنــاء املنظومــة الفكريــة التعريفيــة للمهدويــة عـ ٰ

ملفهــوم (املخلــص) ،وبــا خيــدم اإلنســانية وحيقــق بعــض األهــداف املهدويــة.

وعلينــا أن نعلــم أيض ـ ًا أن اإليــان باإلمامــة اخلامتــة (املهدويــة) ومعرفــة مكانتهــا

وخصائصهــا الفريــدة ،يزيــد إحاطــة النــاس بحقيقتها ،فنقــل (منظومــة البنــاء املعريف

()4

لألطروحــة املهدويــة اإلماميــة) لآلخريــن وإيضاحهــا هلــم ،لــه أثــر عميــق وشــفاف

ـى ومقاصدهــا احلضاريــة ،إضافــة
ـدى الشــعوب األخـ ٰ
لـ ٰ
ـرى ،وال ســيام أهدافهــا العظمـ ٰ

لدورهــا الوثيــق يف النظــرة التفاؤليــة اإلجيابيــة للمســتقبل وهنايــة العــامل ،فض ـ ً
ا عــن
دورهــا النفــي اهلــام عنــد املســتضعفني واملحرومــن مــن هــذه الشــعوب.

جيــب اإلدراك بــأن املهدويــة متتلــك املقومــات الرضوريــة يف تقديــم ذاهتــا
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لآلخريــن بنجــاح ،فلــم يعــد ممكن ـ ًا لكثــر مــن املفكريــن الغربيــن تصــور خيــارات
تعريف المهدوية للحضارات األخرى

ـوى الصــورة (القريبــة واملشــاهبة) للحضــارة املهدويــة..
ـرى ملســتقبل البرشيــة سـ ٰ
أخـ ٰ
ـى أفــكار وثقافــة
وبســهولة يــدرك مــن لديــه احلــد األدنـ ٰ
ـى مــن االطــاع واملعرفــة عـ ٰ

ـتوى الــذي وصــل إليــه وضعهــم
الشــعوب الغربيــة وأطروحــات فالســفتهم ،واملسـ ٰ
النفــي ،ســبب شــغفهم التــام لفكــرة (املخلــص) ،فاحلــارض غالب ـ ًا مــا ينســاق وراء

رؤيــة املســتقبل.

ويف هــذا الســياق هنــاك حاجــة ملحــة وأمهيــة خاصــة لتعريــف اآلخريــن بمبــدأ

عــى
اإلمامــة اخلامتــة (املهدويــة) واملســتقبل املــرق لإلنســانية الــذي ســيتحقق
ٰ
يدهيــا ،فهــذا مــن أهــم األولويــات الفكريــة احلاليــة ،وأحــد جمــاالت الدراســات
ـى طاولــة البحــث والتــي هتتــم هبــا مراكــز
االســراتيجية واملســتقبلية املطروحــة عـ ٰ
البحــوث العامليــة ،فضــ ً
عــى أن كل الديانــات الســاوية والفلســفات البرشيــة
ا
ٰ

ـرت باملخلــص ،وهــذه الفكــرة أمــر مشــرك بــن األمــم واحلضــارات املختلفــة،
بـ ّ

وتعتــر رمــز ًا لنــر العــدل والســام.

تلمــس معــامل طريــق التعريــف الفكــري ،فعمليــة إحاطــة
يف هــذا البحــث نحــاول ّ

اآلخــر (غــر املســلم) بمفهــوم املهدويــة ليســت عمليــة عفويــة وعابــرة يمكــن أن

تتحقــق ببســاطة ومــن دون بصــرة وهدايــة ،فــا بــد أن نعــي بوضــوح مواقــع أقدامنا
ـى تفلــح
يف ســاحة بنــاء املنظومــة الفكريــة التعريفــة والعمــل امليــداين اإليضاحــي حتـ ٰ

ـى وجــه
جهودنــا وتتحقــق تطلعاتنــا ..وقبــل ذلــك ّ
حتمــل مســؤولية نــر العدالــة عـ ٰ
البســيطة كلهــا وهدايــة البرشيــة مجعــاء إ ٰىل الطريــق الســوي ،وأن تتحــول األهــداف
ـرى إ ٰىل حاجــة نفســية عميقــة وهــدف حضــاري واضــح عنــد املؤمنــن
املهدويــة الكـ ٰ
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ـى بثبــات يف طريــق عــارة األرض وبنــاء حضــارة آل حممد N
املنتظريــن ،فنحــث اخلطـ ٰ

املنشودة.

التعريف املطلوب:

عــى[ :تقديــم معلومــات كافيــة وشــاملة عــن
ال نقصــد بالتعريــف أن يقتــر
ٰ

املهدويــة لألمــم والشــعوب املختلفــة ،والكشــف هلــم عــن حقيقتهــا وخصائصهــا

شــكيل وهــو مقبــول نوعـ ًا مــا ،أ ّمــا مــن حيــث املضمــون واألســاس فــإن التعريــف
ـى إدخــال مفهــوم املهدويــة (بــا حيتويــه مــن قيــم ومبــادئ
املطلــوب هــو[ :القــدرة عـ ٰ

مجتبى السادة

ـى يدهيــا] ..فإن هــذا تعريف
ومميزاهتــا ،وإيضــاح أهدافهــا والنتائــج التــي ســتتحقق عـ ٰ

ـدى الــرأي
ـرى ،وترســيخ الفكــرة لـ ٰ
إنســانية) إ ٰىل املنظومــة الفكريــة للحضــارات األخـ ٰ

العــام ،بحيــث يصبــح هــذا املفهــوم مــن األســس الثقافيــة الثابتــة والبدهيــة عندهــم].
فالتعريــف الــذي نطمــح إليــه ال يولــد بكتابــة مقالــة أو بحــث حــول املخلــص

أو املنقــذ املوعــود أو اإلمــام املهــدي  ،Qألن هــذا ال حيقــق الــرط األســاس مــن

التعريــف ،فقــد نكتــب مئــات املقــاالت حــول (املهدويــة) من وجهــة نظرنــا وندعمها

باألدلــة اإلســامية ،ونرتمجهــا بعــدة لغــات خمتلفــة وننرشها هنــا وهنــاك ،ويعترب ذلك
مهـ ًا بحــد ذاتــه ولكنــه غــر ِ
كاف وال حيقــق مــا هنــدف إليــه ،ألنــه يعكــس تفكرينــا
ومعتقدنــا الــذي ال يؤمــن بــه اآلخــرون ..فيجــب أن نتجــاوز احلــدود الســطحية

(للتعريــف) إ ٰىل مــا هــو أعمــق مــن ذلــك ،بحيــث يكــون للمهدويــة حضــور وفاعليــة

ـرؤى األساســية للحضــارة اإلنســانية ومســتقبلها.
اســتثنائية يف رســم الـ ٰ
اهلدف والرؤية من التعريف:

ـرى
ـى األبعــاد الفكريــة لالنتظــار ،ومعرفــة األهــداف الكـ ٰ
إن االنفتــاح الواعــي عـ ٰ

للمهدويــة ومتطلبــات املســرة التمهيديــة وأولويــات املرحلــة املعــارصة ،كل ذلــك
يدفعنــا المتــاك منهــج فكــري وعمــي يتناغــم مــع حتقيــق ممهــدات ورشائــط اليــوم

ـرى،
املوعــود ..ومــن هــذا املنهــج تنبعــث ركيــزة تعريــف املهدويــة للحضــارات األخـ ٰ
ـرؤى مــن وراء ذلــك:
ـى لنــا بوضــوح بعــض األهــداف والـ ٰ
فتتجـ ٰ

 )1إن اهلــدف األســايس للمهدويــة هــو نــر التوحيــد والعــدل يف كافــة العــامل،
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وكذلــك التغيــر الشــامل ألنظمة الظلــم واجلــور يف كل أقطــاب األرض املعمورة ،ويف

تعريف المهدوية للحضارات األخرى

ســياق حتقيــق هــذا اهلــدف الكبــر وجــب علينــا نقــل األطروحــة املهدويــة بحقيقتهــا
األخــرى ،وإيصــال رســالتها وأهدافهــا ،وتوضيــح رضورهتــا احلضاريــة
لألمــم
ٰ
ـى
ـى النــاس مجيعـ ًا ..لكــي يتسـنّى هلــذه الشــعوب العارفــة واملطلعــة عـ ٰ
وفوائدهــا عـ ٰ
حقيقــة املهدويــة أن تعيــش حالــة االنشــداد الفطــري للمخلــص املوعــود ،وأن تؤمــن
بــه حــن ظهــوره فتُؤ ِّيــده و ُتـ ِ
ـؤازره.
 )2إن إيــان الشــعوب املختلفــة باملهدويــة ومرشوعهــا العاملــي وأهدافهــا الربانيــة

مــن أبــرز مظاهــر التمهيــد للظهــور ،فبقــدر مــا ينتــر نطــاق معرفتــه ،وتتنــوع

أطيــاف املؤمنــن بــه ،وتتوســع قاعدتــه الشــعبية يف كل األمــم واحلضــارات ،ويــزداد
عــدد األتبــاع واملريديــن ،بقــدر مــا نكــون قطعنــا شــوط ًا عمليــ ًا للتوطيــد الفعــي
لليــوم املوعــود ،ونكســب رصيــد ًا مجاهرييــ ًا لإلمــام  Qحــن خروجــه.

َ )3شائـ ُ
ـط الظهــور ذات أبعــاد ومقدمــات اســراتيجية هامــة يتحتــم توفرهــا يف

بدايــة نشــوء حركــة (الفتــح املهــدوي العاملــي) ليكــون الظهــور ناجــز الوعــد ،ومــن
أبــرز هــذه الــروط ومقومــات النجــاح ،هــو يــأس شــعوب العــامل مــن األنظمــة
والقوانــن الوضعيــة التــي مل حتقــق طموحهــا وفشــل احللــول التــي طرحتهــا ..فعندما

عــى األطروحــة املهدويــة بأهدافهــا وأســاليبها ونتائجهــا،
تتعــرف هــذه الشــعوب ٰ

جيعــل أملهــم ينحــر يف هنضتــه وحضارتــه ،ممــا هييــئ أفضــل األرضيــات لتقبــل
اليــوم املوعــود وتعليامتــه.

 )4إن الرؤيــة الواضحــة لألهــداف املهدويــة والتغيــر اجلــذري والشــامل الــذي

ســيحققه اإلمــام  Qيف مســار تاريــخ البرشيــة ،يتطلــب بصــرة ثاقبــة ونظــرة مســتقبلية

ـى كافــة
لتطــور املجتمــع البــري ،وقبــل ذلــك هتيئــة الظــروف العامليــة املناســبة وعـ ٰ
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األصعــدة ومنهــا الناحيــة الفكريــة والثقافيــة لألمــم والشــعوب املختلفة لتقبــل هنضته،

ـى نجــاح حضــارة آل حممــد  Nوحتقيــق أهدافهــا املنشــودة.
ممــا يضمــن ويؤكــد عـ ٰ

 )5مــن مظاهــر االرتبــاط احلقيقــي باإلمــام املهــدي ¨ االقتــداء بــه واختــاذه

تــذى بــه ،فأهــداف اإلمــام  Qعظيمــة وغاياتــه كبــرة ،ممــا
أســوة ونموذجــ ًا ُي
ٰ
ـى العــامل أمجــع ،وإيصــال البرشيــة إ ٰىل ذروة تطورهــا
العــدل اإلهلــي وبســط هيمنتهــا عـ ٰ
وكامهلــا يتطلــب جهــود ًا ال حــدّ هلــا وبرؤيــة حضاريــة ..ومــن أبجديــات هــذه اجلهود
وأبســطها تعريــف شــعوب العــامل هبويــة املخلــص املوعــود وأطروحتــه وحقائــق عــن

مجتبى السادة

يســتوجب لبلــوغ هــذه األهــداف بــذل جهــود بحجمهــا ،وال شــك فــإن قيــام دولــة

هنضتــه ،وذلــك للمشــاركة والتمهيــد لتحقيــق أهدافــه .Q

 )6الواقــع العاملــي الراهــن ال خيلــو مــن وجــود حــركات تآمريــة خبيثــة ضــد

ـرى طابعـ ًا فكريـ ًا ،وتعمــل للقضــاء عليهــا
املهدويــة ،تتخــذ تــارة طابعـ ًا سياســي ًا وأخـ ٰ

يف وجــدان األمــة اإلســامية ،وحتــاول حتجيمهــا يف إطــار مذهبــي خــاص واعتبارهــا

مــن العقائــد اخلرافيــة ..ويقــف وراءهــا خمابرات دوليــة معاديــة لإلســام وللمخلص

املوعــود ،وتطمــح إ ٰىل تفريــغ املهدويــة مــن حمتواهــا احلقيقــي ،وتشــويه مكانتهــا عنــد
ـر محــاس الشــعوب واجلامهــر هلــا،
املؤمنــن هبــا ،فتتضــاءل حالــة االســتعداد و َي ْفـ ُ

وهكــذا متــوت فاعليــة ثقافتهــا وتُقتــل روحيتهــا اإلجيابيــة والتفاؤليــة يف املجتمعات..

ـى العكــس مــن ذلــك فــإن حتمــل مســؤوليتنا احلضاريــة ونــر احلقائــق األصيلــة
وعـ ٰ

ـى
عــن املهدويــة وتعريــف اآلخريــن هبــا وترويــج املنظومــة املعرفيــة بخصوصهــا عـ ٰ
األمــم واحلضــارات ،ســيصيب مــآرب األعــداء يف املقتــل ،فتتحصــن الشــعوب

ـدى الــرأي العــام العاملــي بعــدم االصطفــاف
ـى حقيقتهــا ،وتنشــأ ثقافــة لـ ٰ
املطلعــة عـ ٰ

مــع أعدائهــا ،وقــد يكونــون مــن أشــد املناهضــن ملؤامراهتــم اخلبيثــة.

لــو اســتطعنا أن نوصــل (حقيقــة املهدويــة األصليــة) إ ٰىل نخبــة الشــعوب ومثقفيهــا

برؤيــة تناســب عقليتهــم وبلغتهــم ليدرســوها ويتأملــوا فيهــا ،أل َّدينــا جانب ـ ًا وقســط ًا
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عــى عاتقنــا يف تعريــف األمــم والشــعوب بآخــر أنــوار آل
مــن املســؤولية امللقــاة
ٰ
تعريف المهدوية للحضارات األخرى

حممــد  Nوالــذي بــه تتحقــق ســعادة البرشيــة مجعــاء.
املرتكزات األساسية للتعريف باملهدوية:

تتأثــر األمــم والشــعوب ســلوكي ًا وذهنيــ ًا بفكــرة املخلــص وذلــك لعــدة مــن

ـى اختــاف درجــات
العوامــل ،ويكــون تأثريهــا الثقــايف والفكــري متفاوت ـ ًا بنــا ًء عـ ٰ

ومســتوى محاســهم النفــي الــذي تقــرره ظــروف
وعيهــم الدينــي والفلســفي،
ٰ
واقعهــم املعــاش ..ومــن هــذه العوامــل واملرتكــزات التــي يمكننــا اعتبارهــا قاعــدة
رئيســية لالنطــاق منهــا يف تعريــف املهدويــة للحضــارات املختلفــة اآليت:
أوالً :احلاجة الفطرية للمخ ِّلص:

منــذ فجــر التاريــخ وفكــرة املنقــذ واملخلــص املوعــود أصبحــت كحاجــة نفســية

ـذى الــراث
واجتامعيــة ،وتتناســب وتتطابــق مــع طبيعــة وفطــرة اإلنســان ،وقــد غـ ٰ
ونمهــا..
ـتى أنواعــه هــذه الفكــرة ّ
الدينــي بشـ ٰ

إن حتميــة ظهــور املخلــص يف الفكــر اإلنســاين عمومــ ًا جيســد حاجــة فطريــة،
واســترشى الفســاد ،ممــا
وتــزداد هــذه احلاجــة إحلاحــ ًا كلــا زاد الظلــم واجلــور
ٰ

يكشــف عــن وجــود أســس متينــة قويــة تســتند إليهــا ،وتعــر عــن تطلــع البرشيــة
املســتمر للكــال والفضيلــة.

وممــا ال شــك فيــه فــإن الفكــرة قــد رســخت يف العقــل البــري والنفس اإلنســانية

مــدى التاريــخ الطويــل ،ومــا الدعــوة إ ٰىل (املدينــة الفاضلــة) كــا عــر عنهــا
عــى
ٰ
ٰ
صــدى لإلحســاس الغريــزي املتأصــل هلــذه الفكــرة
الفالســفة قديــ ًا وحديثــ ًاّ ،إل
ٰ

يف عمــق النفــس البرشيــة ..فالبرشيــة اليــوم مهيــأة النتظــار املخلــص املوعــود مهــا
اختلفــت األســاء والعناويــن ،ولــذا فاإلهلــام واإلحســاس واحلاجــة إ ٰىل املخلــص
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(املهدويــة) أمــر مشــرك بــن البــر ،وال خيتــص بقــوم أو مجاعــة ،بــل يمكن مشــاهدة

صــور هــذه احلاجــة وانتظارهــا تتنــوع وختتلــف عنــد األمــم واحلضــارات ،وتتفــاوت
حســب الظــروف والواقــع النفــي.

ثاني ًا :مجيع الديانات الساموية َّ
بشت باملخ ِّلص:

بــدأت الفكــرة منــذ فجــر اإلنســان ،واســتمرت يف أفــق اإلنســانية يف كل مراحــل

بالعــدل ،وال شــك أن اإليــان بحتميــة ظهــور املخلــص مــن األمــور املتفــق عليهــا

عنــد مجيــع األديــان الســاوية واملذاهــب الوضعيــة ،وأن هــذه الفكــرة ماثلــة باطــراد
يف الــراث الدينــي اإلنســاين ،وهــي قاســم مشــرك بــن كل احلضــارات ،كــون

مجتبى السادة

التاريــخ ،فاملســألة مــن املواضيــع البــارزة يف املســرة البرشيــة واهتامماهتــا املتصلــة

فكــرة املنجــي حاجــة إنســانية فطريــة ..فجميــع األمــم والشــعوب تأمــل بمجــيء

يــوم تتخلــص فيــه اإلنســانية مــن الظلــم والفســاد واالســتبداد وحيــل فيهــا العــدل
واألمــن والســام.

عــى جمــيء
مــن هنــا نجــد أن الكتــب والــراث الدينــي الســاوي قــد أمجعــت ٰ

املخلــص ،وأن مجيــع األنبيــاء والرســل قــد أشــاروا إليــه وحلمــوا بيومــه املوعــود،

وهكــذا نجــد أن منقــذ العــامل ليــس ملــك ًا لطائفــة دينيــة معينــة ،وليــس ملــك ًا لشــعب
مــن الشــعوب أو أمــة مــن األمــم ،بــل هــو أمــل اإلنســانية ومنقــذ البرشيــة ،وأن
ـى فكــرة (املهــدي)
الــكل ينتظــره ويتــوق إ ٰىل عهــده امليمــون ..فقــد اتفــق اجلميــع عـ ٰ

واالنتظــار هلــذا املنقــذ ،واختلفــوا يف اســمه وهويتــه ،وهــذا االختــاف ال يــر يف

ـى املبــدأ واملنشــأ واملفهــوم ،وإن
أصــل الفكــرة املرتســخة األصيلــة ،فالــكل متفــق عـ ٰ
اختلفــوا يف صفتــه وشــخصيته والكيــان الــذي ينتمــي إليــه.
ثالث ًا :عاملية النهضة املهدوية:

ـى مجيــع
حضــارة آل حممــد  Nهــي دولــة عامليــة تبســط هيمنتهــا وســيطرهتا عـ ٰ

أخــرى يف أيــة بقعــة مــن بقــاع
أنحــاء العــامل بشــكل ال توجــد معهــا أيــة حكومــة
ٰ
األرض ،حيــث إن اإلمــام ¨ ســيغري مجيــع احلكومــات املوجــودة آنــذاك (مــع

تفــاوت القــدرات البرشيــة واالقتصاديــة بــن الــدول) ويدجمهــا حتــت لــواء حكومتــه

العادلــة ،فيشــكل الدولــة العامليــة الواحــدة ،التــي ســتجعل شــعوب العــامل ينظــرون
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ـى هــذه األرض ،وليــس أمم ـ ًا وشــعوب ًا
ـى أهنــم أرسة إنســانية واحــدة عـ ٰ
ألنفســهم عـ ٰ
تعريف المهدوية للحضارات األخرى

خمتلفــة.

عــى حتريــك
عــى االنتشــار إ ٰىل أصقــاع العــامل ،وقدرتــه ٰ Q
إن قــدرة املهدويــة ٰ

املشــاعر وتأجيــج اهلمــم واســتحضار والء الشــعوب يف مشــارق األرض ومغارهبــا
والتأليــف بــن قلوهبــم ،ال يمكــن فهمــه ّإل مــن خــال فهــم اخلصائــص املميــزة

لأليديولوجيــة الشــاخمة املنبثقــة منهــا ،فــإن قيــم ومبــادئ اإلســام (الديــن اخلاتــم)
تتوافــق مــع الفطــرة ومــع الصالح العــام واخلــاص ،وكذلــك فهــم الثقافة( )5اإلنســانية
الشــاملة التــي جت ّلــت يف األطروحــة املهدويــة ،والتــي ســتوفر جلميــع املنتســبني إليهــا

مــن كافــة األمــم والشــعوب واألديــان فرصــة املشــاركة يف بنــاء احلضــارة الفاضلــة
وترســيخها ..فعامليــة الدولــة املهدويــة تــرز لنــا القواســم املشــركة لــكل األديــان
واحلضــارات املختلفــة ،والتــي تؤمــن بفكــرة املخلــص املوعــود ،والــذي ســينرش

ويوحــد البرشيــة حتــت ظــل ســيادة واحــدة.
األخــوة بــن الشــعوب
ّ
رابع ًا :معامل الدولة املهدوية الفاضلة:

عــى خصائــص ومميــزات الدولــة
عندمــا تتعــرف الشــعوب واحلضــارات
ٰ

ـى يــد القائــد واملنقــذ
املهدويــة ،واألهــداف والنتائــج والواقــع الــذي ســيتحقق عـ ٰ

واملخلــص املوعــود ،حينهــا فــإن هــذه الشــعوب ســتكون يف قمــة اللهفــة والشــوق
واالنتظــار لذلــك العهــد امليمــون واحلضــارة املوعــودة ..فــأي إنســان عندمــا حييــط

علــ ًا بحقيقــة دولــة العــدل اإلهلــي ،وجيــد أن خصائصهــا تــدور حــول حموريــن

ـى العبوديــة
(التوحيــد  -العــدل) ،فمــن خــال املحــور األول (التوحيــد) :يظهــر معنـ ٰ
ـرى
التامــة واحلقيقــة خلالــق البرشيــة والكــون ،والتحــرر مــن مجيــع العبوديــات األخـ ٰ
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ـمى شــكل للحريــة ممــا يليــق
ـى اختــاف أشــكاهلا ،وهــذه أسـ ٰ
املاديــة واملعنويــة وعـ ٰ

باإلنســان..

ـى اإلنســان قيمتــه وكرامتــه بــا هــو
ومــن خــال املحــور الثــاين (العــدل) :يعطـ ٰ

إنســان ،فتقــوم الدولــة بسياســاهتا وقوانينهــا ومناهجهــا حلفــظ كرامــة اإلنســان
وهــو مقصــد عـ ٍ
ـال لدهيــا ،وال جمــال لــروز أي شــكل أو مظهــر للظلــم الفــردي أو
كالتطــور العلمــي وتكامــل الوعــي البــري ،والرفــاه االقتصــادي و ...والتــي هــي
آثــار ونتائــج جلهــود القيــادة العظيمــة املتمثلــة يف املنقــذ املوعــود.

وعندهــا ســتدرك األمــم والشــعوب أن واقــع البرشيــة احلــايل هــو أســوأ مــن

مجتبى السادة

ـرى ومعــامل حضــارة آل حممــد N
االجتامعــي ..وبعــد ذلــك تــرز اخلصائــص األخـ ٰ

عــى يــد املخلــص (املهــدي ¨)،
املســتقبل املــرق للبرشيــة ،والــذي ســيتحقق
ٰ

حينهــا ســتتقلص صعوبــة املهمــة وســتنفتح اآلفــاق الذهنيــة لألمــم والشــعوب

عــى
للتعــرف واإلحاطــة والبحــث عــن شــخصية قائــد تلــك احلضــارة ومنفذهــا ٰ
أرض الواقــع.
خامس ًا :مستقبل التاريخ البرشي:

قضيــة اإلمــام املهــدي املنتظــر ¨ ترتبــط بأكثــر األمــور إحلاح ـ ًا وحساســية يف

الفكــر البــري ،ترتبــط بمســتقبل اإلنســانية ومســرهتا نحــو التكامــل أو نحــو
ـى طريقــة تفكرينــا ونظرتنــا
ـى واقعنــا العمــي والنفــي وعـ ٰ
الســقوط ،ممــا ينعكــس عـ ٰ
إ ٰىل األمــور ..فمســألة النهايــة لتاريــخ البرشيــة هــي مــن أشــد األمــور إثــارة يف ســاحة

الفكــر العاملــي املعــارص ،حيــث تشــهد الظــروف العامليــة انتكاســة فظيعــة يف القيــم
اإلنســانية ،وتراجع ـ ًا شــديد ًا يف حقــوق وكرامــة اإلنســان ،وبــدون إيــان باملهدويــة

ـب
تبــدو كل مكتســبات البرشيــة يف تارخيهــا الطويــل مــن أجــل حيــاة أفضــل يف مهـ ّ
الريــح ،كــا يصبــح احلديــث عــن اســتئناف مســرة احلضــارة اإلســامية غــر ذي

ـدوى إطالق ـ ًا.
جـ ٰ

وبنظــرة كليــة عــن مكانــة املهدويــة عنــد اإلنســانية وأمهيتهــا االســراتيجية ،وفهـ ًا

للســنن اإلهليــة يف التاريــخ ،نجــد أن املســرة األساســية واخلــط العريــض يف حيــاة
ومســتقبل البرشيــة تتجــه نحــو (احلضــارة املهدويــة) ،فمنــذ البــدء واإلنســانية تتكامل
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ـى ذلــك التكامــل يف الرشائــع الســاوية
وتتقــدم نحــو األفضــل ،وأصــدق مثــال عـ ٰ
تعريف المهدوية للحضارات األخرى

والعلــوم اإلنســانية ،ولــذا فالبرشيــة تتحــرك بأمــل وبفطــرة ســليمة نحــو املســتقبل..

وهــذا مــا تؤكــده األطروحــة املهدويــة التــي تثبــت بــأن الفســاد والظلــم يشء مؤقت،
ـى يــد املنقــذ
وأن هنــاك حيــاة ســعيدة وعــر ًا متألقـ ًا ينتظــر البرشيــة يف املســتقبل عـ ٰ

اإلمــام املهــدي .Q

عــى أبعــاد اإلنســانية واحليــاة كلهــا ،ويف ثقافتهــا الفكريــة
املهدويــة منفتحــة
ٰ

عــى اآلخــر ،فحقيقــة املهدويــة ومضموهنــا وأهدافهــا
والروحيــة حت ّثنــا أن ننفتــح
ٰ

تأخذنــا لفهــم أســباب احلضــارة ،بيــد أن الــدارس للمرتكــزات األساســية للمهدويــة
وبحــث تعريفهــا لآلخــر -إضافــة للنقــاط ســالفة الذكــر -يلحــظ وجــود حركــة مــد
وجــذر بــن خاصتــن أو نســقني أساســيني:

يرتبــط األول باألصالــة :املهدويــة كعقيــدة هــي حقيقــة منبثقــة مــن الوحــي

اإلهلــي ،وتأصلــت يف الفكــر اإلســامي مــن ركنَــي اإلســام :الكتــاب والعــرة.
ويتعلــق اآلخــر بالنهــوض :حيــث إن الــراث املهــدوي خيتــزن إمكانــات النهوض

حتــى تصــل اإلنســانية إ ٰىل مرحلــة الكــال والنضــج
واإلبــداع يف حيــاة البرشيــة،
ٰ

والرشــد ،وتؤســس احلضــارة الفاضلــة.

عــى حيويــة وديناميكيــة
كل هــذه املرتكــزات واخلصائــص األساســية تــدل
ٰ

الثقافــة والفكــر املهــدوي ،حيــث يلتقــي الدافــع الدينــي مــع الــرورات اإلنســانية
واالجتامعيــة وحيصــل انســجام كبــر بينهــا ،ممــا يفتــح املجــال أمامهــا واســع ًا للقبــول
واالنتشــار عنــد جمتمعــات األمــم والشــعوب غــر املســلمة.
اآللية االسرتاتيجية للتعريف:

يف احلضــارات املختلفــة تتنــوع الفــوارق وختتلــف املشــكالت تبعــ ًا هلويــة
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وخصوصيــة كل أ ّمــة وجمتمــع ،ممــا ينتــج عــن ذلــك احتياجــات ومهــوم متغايــرة،

ـرؤى والقيــم اخلاصــة بــكل جمتمــع ..ولــذا فمســار
وال ســيام ا ُملثــل واألهــداف والـ ٰ

ـى هــذا األســاس حيتــاج
التعــارف الثقــايف والفكــري يتاميــز بــن أ ّمــة وأخـ ٰ
ـرى ،وعـ ٰ

(التعريــف باملهدويــة) قبــل كل يشء إ ٰىل دراســات مســتمرة يف شــأن اهلويــة التارخييــة
عنــد كل أ ّمــة وكيــان.

وعنــد فهــم اهلويــة واألبعــاد املتنوعــة اخلاصــة باملخلــص عنــد كل حضارة ،ســوف

تُتــاح إمكانيــة إيضــاح مهدويــة أهــل البيــت  Kباعتبارهــا إطــار ًا أصلي ـ ًا وبرناجم ـ ًا

مجتبى السادة

عــى اختــاف تشــخيص هويتــه
والفكريــة (للمخلــص عنــد األمــم) ،واالطــاع
ٰ

عمليـ ًا ومدعـ ًا بالــراث الدينــي لــكل األديــان الســاوية املختلفــة ..ممــا ُيتــم علينــا

ـى األســئلة التاليــة ،لنســلك ســبيل التعريــف بيــر وســهولة:
أن نوفــر اإلجابــة عـ ٰ

 -مــا هــي الرســالة املــراد توجيههــا ،وجيــب التأكيــد عليهــا دائ ـ ًا عنــد احلديــث

مــع اآلخــر عــن املهدويــة؟

لدى احلضارات املختلفة؟
 -ما هي الرؤية واهلدف من تعريف املهدوية ٰ

 -مــا هــو اخلطــاب الســليم واألنســب عنــد احلديــث عــن املهدويــة مــع شــعوب

ـرى؟
احلضــارات األخـ ٰ

ـى ردم اهلــوة بــن
 -مــا هــي القيــم املشــركة بخصــوص املهدويــة التــي تقــوم عـ ٰ

الثقافــات واحلضــارات املختلفــة؟

 -مــا هــو النمــوذج الــذي نحــن بصــدد طرحــه لتقريــب الصــورة عــن مهدويــة

أهــل البيــت K؟

بــكل تأكيــد إن قــراءة شــاملة لرتاثنــا املهــدوي ،ونظــرة فاحصــة وعميقــة لثقافتنــا

احلاليــة ،واســتقراء واقعنــا اإلســامي احلــايلُ ،تـ ّ
ـي لنــا غياب مالمــح أي اســراتيجية

ـى اآلن مــن رســم خارطــة
لتعريــف املهدويــة لآلخــر (غــر املســلم) ،ومل نتمكــن حتـ ٰ
طريــق التعريــف ..فمــن أيــن يمكننــا أن نــدرك مــا جيــب أن نتطــرق إليــه ،وأي جانب
فضــل أن نخــوض فيــه عنــد احلديــث عــن املهدويــة مــع اآلخــر؟..
ُي ّ

ونحــن مل نحــدد أو نوفــر بعــد طبيعــة اخلطــاب التعريفــي والرســالة املــراد إيصاهلــا
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لآلخــر ،ممــا ُيتــم علينــا أن نتجــاوز بنــاء املفهــوم وندخــل حيــز املشــاركة والتنفيــذ
تعريف المهدوية للحضارات األخرى

ـى أســس اســراتيجية واضحــة ومنهــج
والتــداول ،فنمــد جســور التعــارف بنــا ًء عـ ٰ

معــريف ســليم ،وحينهــا نتخلــص مــن الرواســب الفكريــة املرتاكمــة عــر التاريــخ،
ونســاير األولويــات الراهنــة وخصوصيــات املرحلــة املعــارصة ،ونواكــب متطلبــات

التعريــف.

البــد مــن إطــاق مــروع (تعريــف املهدويــة لآلخــر) ،وقبــل ذلــك دراســة

األخــرى بشــكل عــام ،والتأمــل يف
واســتيعاب فكــرة املخلــص عنــد احلضــارات
ٰ

الفكــرة مــن خــال وعــي املجتمــع اآلخــر هبــا (الــرأي العــام العاملــي) أو بــا لــه

عالقــة هبــا ،الســيام النظــرة الفلســفية إ ٰىل هنايــة العــامل ،فهــي النقطــة الرئيســية لتعريف
املهدويــة ومفتاحهــا ..كذلــك هنــاك عــدة خطــوات منهجيــة وعمليــة يف غايــة األمهية
ـى أرض الواقــع يف ســبيل التمهيــد للتعريــف لتســر
يســتلزم القيــام هبــا وتنفيذهــا عـ ٰ

األمــور بسالســة ويــر ،وهــي كاآليت:

عــى جمتمعــات األمــم والشــعوب
عــى اآلخــر :التعــرف عــن قــرب
التعــرف
ٰ
ٰ

املختلفــة كــا هــي يف الواقــع ،وذلــك مــن خــال مواكبــة تطورهــا العلمــي والفكــري

والثقــايف يف ســياق فكــرة (املخلــص) ،وعــر مــا تقدمــه النخــب مــن معــارف وأفــكار
فلســفية أو تارخييــة هبــذا اخلصــوص ،ومتابعــة آخــر املســتجدات التــي وصلــت إليهــا

الفكــرة يف منظومتهــم الفكريــة يف العــر احلــايل.

لغــة خطــاب مشــركة :إننــا بحاجــة إ ٰىل عمــل بحــوث ودراســات (حتقيقيــة)

ـدى احلضــارات املختلفــة ،وإدراك قاعدهتــم
معمقــة ،عــن فكــرة املنقــذ واملخ ِّلــص لـ ٰ
َّ
الفكريــة وحــدود املعرفــة (التارخييــة والدينيــة) لدهيــم ،مــا يمهــد الطريــق لننطلــق يف
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إجيــاد لغــة فكريــة مشــركة ،وذلــك بتأطــر العقيــدة املهدويــة األصليــة بلمســات مــن

ـدى
منظومتهــم الفكريــة ،والوصــول لصياغــة خطــاب تعريفــي مناســب ومقبــول لـ ٰ
اآلخــر.

ـى شــكل
رســالة واضحــة ت ّ
ُوجــه لآلخــر :صياغــة تعريــف ملضمــون (املهدويــة) عـ ٰ

ـى املبــادئ والقيــم املشــركة واملقبولــة
رســالة فكريــة ومعلومــات ثقافيــة حتتــوي عـ ٰ
ـدى الــرأي العــام لآلخــر ،وتكــون
ـدى اآلخــر ..رســالة نــود إيصاهلــا وتروجيهــا لـ ٰ
لـ ٰ
ـى الظلــم فقــط للرتويــج للمهدويــة،
ال يكفــي احلديــث عــن العدالــة والقضــاء عـ ٰ
ـدى يف جمتمــع أغلبــه
بــل يتحتــم علينــا جتديــد خطــاب وابتــكار رســالة يكــون هلــا صـ ٰ

مجتبى السادة

هلــا القابليــة والنجــاح للتوســع واالنتشــار والتغلغــل يف منظومتهــم الفكريــة ،حت ـ ًا

علــاين النزعــة.

طــرح املهدويــة بشــكل حضــاري يواكــب العــر :مــن خصوصيــات الفكــر

مســتوى وعــي األمــة يف جمــال الرؤيــة احلضاريــة
والثقافــة املهدويــة أن ترفــع
ٰ

وتعمــق أفقنــا لفهــم أفــكار وفلســفات احلضــارات املختلفــة بعيــد ًا عــن
والكونيــة،
ّ
التعصــب الدينــي واملذهبــي ..ممــا يوطــد لتأســيس أطروحــة جديــدة ذات طابــع
عــى قاعــدة
األخــرى
فكــري وثقــايف وبرؤيــة حضاريــة منفتحــة ،تُقــدم لألمــم
ٰ
ٰ

الرشاكــة احلضاريــة ،تعرفهــم بمــروع اإلمــام املهــدي  Qإلنقــاذ العــامل وقيــادة
عــى العــدل وحفــظ كرامــة
البرشيــة نحــو طــور مســتقبيل جديــد ،وحيــاة قائمــة
ٰ

اإلنســان ،وتوفــر الســعادة والرفــاه واحليــاة الكريمــة للجميــع.

طــرح نمــوذج تارخيــي (واقعــي) يقــرب الصــورةّ :
ـرى تريــد
إن الشــعوب األخـ ٰ

أن تســمع وتعــرف النمــوذج الــذي نحــن بصــدد طرحــه ،ومــا حيملــه مــن قواســم
مشــركة معهــم ..ويف تارخينــا اإلســامي أفضــل نمــوذج يمكــن طرحــه هــو اإلمــام

عــي بــن أيب طالــب  ،Qهــذا النمــوذج اإلنســاين يف األخــاق والزهــد والعــدل

واالســتقامة والشــجاعة ،هــذا العظيــم الــذي تد ّفقــت منــه احلكمــة والفلســفة

والعلــم ،وترجــم ذلــك عمليــ ًا يف أفعالــه وأقوالــه ،وقــدم لنــا وللتاريــخ البــري
أفضــل نمــوذج للحاكــم واملســؤول العــادل ..فعندمــا نقــرأ عهــده( )6إ ٰىل مالك األشــر

عــام 39هـــ (أي قبــل  1400ســنة) نجــد هــذه الوثيقــة معجــزة إنســانية ،فهــي جامعة
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مانعــة تطــرح منظومــة قيــم متكاملــة يف القانــون والسياســة وعلــم االجتــاع ،وهتــدف
تعريف المهدوية للحضارات األخرى

إ ٰىل تأســيس نظــام إداري وحقوقــي يف احلكــم يكــرس املبــادئ والقيــم اإلنســانية.

ـى مســار التاريــخ الطويــل ظ ّلــت املبــادرة
البــد أن نحمــل مشــعل املبــادرة ،فعـ ٰ

ـى اإلجابــة ،وهــو يبــادر
بيــد اآلخــر ،فهــو يســأل ونحــن نجيــب ،بــل نتنــاوب عـ ٰ
ويفعــل وتــأيت ردة الفعــل مــن طرفنــا ..ومــن هنــا فــإن أولويــات املرحلــة الراهنــة
ومتطلبــات مســرة التمهيــد حتتــم علينــا أن نبــادر وننطلــق يف إجيــاد أو ابتــكار منظومة

معرفيــة تربطنــا مــع اآلخــر (غــر املســلم) ،تؤطــر ملســاحة فكريــة جاذبــة تتــداول

فيهــا نخــب املجتمعــات املختلفــة األفــكار واملعــارف املهدويــة ،وتتوفــر عربهــا ســبل
احلــوار والتعــارف والتواصــل بخصــوص القواســم املشــركة املتعلقــة باملهدويــة أو
املخلــص املوعــود.

وليــس مــن شــك ،فــإن توفــر الــروط الالزمــة لتعريــف املهدويــة ،يوجــب

ـى أرض الواقــع ،وحينهــا
تنفيــذ منهــج التعريــف واآلليــات الرضوريــة وحتقيقهــا عـ ٰ
يمكننــا القــول إننــا وضعنــا األساســات األوليــة لعمليــة إيضــاح وتقديــم املهدويــة

للحضــارات املختلفــة ،وبدأنــا نفهــم املهدويــة برؤيــة حضاريــة بعيــد ًا عــن من ّغصــات

السياســية وصــدام احلضــارات والنزاعــات الدينيــة واملذهبيــة.
املهدوية هي خملص احلضارات:

البحــث والنقــاش عــن املخلــص يف احلضــارات املختلفــة يعــد مــن أعمــق

النقاشــات وأكثرهــا جديــة ومنهجيــة ،ألنــه يرتبــط بمســتقبل البرشيــة يف هــذا العــامل
والرؤيــة الكونيــة إ ٰىل الوجــود اإلنســاين ..وحيــث إن شــخصية هــذا املخلــص مل

تتبلــور لــه هويــة واضحــة عنــد أتبــاع األديــان الســابقة لإلســام واحلضــارات

180

املختلفــة ،ولتجريــد هــذه القضيــة مــن حســابات املصالــح املذهبيــة الضيقــة أو املنافــع

ـتوى التفكــر وتوســيع األفــق حــول هــذه
السياســية والدينيــة املحــدودة ،ولرفــع مسـ ٰ

القضيــة ،لــذا ينبغــي أن تشــمل البحــوث وتتعمــق الدراســات حــول املنظــورات
الدينيــة والفلســفية لفكــرة املخلــص عنــد مجيــع احلضــارات املختلفــة.

مــن خــال بحثنــا لفكــرة املخلــص املوعــود يف الفكــر الدينــي املقــارن( )7يتضــح

ـى نقــاط عديــدة منهــا:
ـى أصــل الفكــرة ومــن ثــم عـ ٰ
باالتفــاق عـ ٰ

ـى األرض ســوف
ـى أن القــوة التــي خلقــت احليــاة عـ ٰ
 )1اتفقــت كل األديــان عـ ٰ

مجتبى السادة

لنــا وجــود قواســم مشــركة كثــرة بــن كل األديــان واحلضــارات ،تتمثل يف األســاس

ـى وجــود عالمــات
تنهــي هــذه احليــاة يف يــوم مــن األيــام ،كــا أكــدت (األديــان) عـ ٰ
معينــة ســيكون ظهورهــا نذيــر ًا بنهايــة العــامل.

 )2يف احلقبــة األخــرة مــن املســرة التارخييــة البرشيــة ،ســوف يتغــر اخلــط

املوضوعــي ملســار التاريــخ ،فتتدخــل العنايــة اإلهليــة باختيــار (املنقــذ املنتظــر)

ليخلــص البرشيــة مــن الظلــم واجلــور وينــر العــدل والســام.

 )3طبيعــة (املخلــص املوعــود) إنســانية (مــن بنــي آدم) ،ولكنــه يتمتــع بصفــات

خارقــة ال يتمتــع هبــا غــره مــن البــر ،وتســتمد وجودهــا مــن قــوة غيبيــة فيــا وراء

الطبيعــة (شــخصية قدســية ترتبــط بالغيــب).

ليتســنى هلــا النجــاح ،يســتلزم أن تكــون
 )4إن حركــة التغيــر الشــامل العامليــة
ٰ

الظــروف البيئيــة (كافــة اجلوانــب) مالئمــة ،وتتوفــر عوامــل مناســبه للنهضــة ،وأن
الكــرى.
البرشيــة متقبلــة ومهيئــة لتحقيــق األهــداف
ٰ

 )5إن ظهــور (املنجــي املرتقــب) يســهم يف إحــداث حتــوالت تارخييــة يف املســرة

اإلنســانية ،وإحــداث تغــرات جذريــة يف هنايــة العــامل ،حيــث يتكامــل النــاس

ويصبــح واقــع احليــاة مزدهــر ًا.

مــن هنــا نؤكــد أن بدايــة مــروع التعريــف باملهدويــة يتــم عــن طريــق البحــث

ـى
عــن املشــركات العامــة لفكــرة املخلــص بــن احلضــارات ،وكذلــك االطــاع عـ ٰ
املبــادئ والقيــم املتعلقــة هبــا كالتوحيــد والعدالــة واحلريــة واملســاواة وتطــور العلــم
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وتكامــل الوعــي البــري والرفــاه االقتصــادي و ،...وليــس اهلــدف مــن وراء ذلــك
تعريف المهدوية للحضارات األخرى

هــو الوصــول إ ٰىل أحاديــة الرؤيــة أو نمــط تفكــر واحــد ،إنــا القصــد إظهــار اتفــاق

ـى أصــل الفكــرة (املخلــص املوعــود)،
البرشيــة كافــة وبــكل أطيافهــا وحضاراهتــا عـ ٰ

عــى املبــدأ جــاء الــراث الدينــي الســاوي وكتابــات
ولرتســيخ هــذا االتفــاق
ٰ
الفلســفات البرشيــة ببشــارات عديــدة وإشــارات رصحيــة بتأكيد احتــاد الفكــرة وتعزيز
املنحــى القيمــي هلــا كالعدالــة والتوحيــد ..وباعتبــار أن أصــل الفكــرة ومنشــأها
ٰ

الوحــي اإلهلــي ،وتتوافــق مــع الفطــرة اإلنســانية وحاجــات املجتمــع البــري ،فقــد

ـرى للشــعوب ،فجميــع البــر
شــكلت كمبــدأ صــورة حلــم اإلنســانية واألمنيــة الكـ ٰ
يأمــل بمجــيء قائــد -أتبــاع الديانــات الســاوية يعدونــه رباني ـ ًا -خيلــص البرشيــة

مــن الظلــم والفســاد وينــر العــدل والســام يف كافــة األرض املعمــورة.

ـى درجــة واحــدة يف
جيــب أن نعــرف بــأن اخللفيــات الدينيــة للشــعوب ليســت عـ ٰ

ـى وتــرة واحــدة أيضـ ًا يف نطــاق احلضــارة الواحــدة،
مجيــع احلضــارات ،وليســت عـ ٰ
فهنــاك شــعوب تعطــي أمهيــة ومكانــة للمبــادئ والتعاليــم الدينيــة ،وهنــاك أمــم ال

متثــل اخللفيــات الدينيــة أي مكانــة لدهيــا أو تشــغل حــدود ضيقــة ..ومــن هنــا نؤكــد
أن اهلويــة الدينيــة أو اخللفيــات العقديــة هــي أحــد املداخــل احليويــة يف ســبيل إحــراز

تقــدم فاعــل وحقيقــي يف مــروع التعريــف باملهدويــة وليــس املدخــل الوحيــد ،بــل
الكــرى والرؤيــة احلضاريــة للمســتقبل
أن القواســم املشــركة واهلمــوم اإلنســانية
ٰ

املــرق للبرشيــة هــي أكثــر املداخــل حيويــة وفاعليــة يف مــروع التعريــف.

بــكل تأكيــد هنــاك اختــاف أو تعــدد يف وجهــات نظــر األمــم والشــعوب وأتبــاع

ـى املبدأ
األديــان حــول تشــخيص هويــة (املخلــص) ،لكــن ثمــة اتفاقـ ًا بــن اجلميــع عـ ٰ
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وأصــل الفكــرة ..عمومـ ًا ينبغــي التمييــز بــن مــا يطرحــه الــراث والكتــب لألديــان
الســاوية وبــن مــا يطرحــه أتبــاع هــذه األديــان ومفرسوهــا ،فــإن اختــاف األتباع يف

ـى حتميــة ظهــوره ،ناشــئ مــن
تشــخيص هويــة املخلــص املوعــود رغــم اتفاقهــم عـ ٰ

تفســر النصــوص والبشــارات الســاوية وتأويلهــا اســتناد ًا إ ٰىل عوامــل خارجــة عنهــا
ينطلــق مــن النصــوص والبشــارات يف الــراث الدينــي الســاوي ،بــل ينطلــق مــن

انتخــاب شــخصية (مــن الكيــان الدينــي اخلــاص) وحماولــة تطبيــق النصــوص عليهــا،

كل ذلــك لرغبــة أو فــوز بافتخــار أن صاحــب هــذا الــدور التارخيــي املهــم شــخصية

مجتبى السادة

ـى أن حتديــد هويتــه ال
وليــس إ ٰىل ترصحيــات أو إشــارات يف النصــوص نفســها ،بمعنـ ٰ

تنتمــي لكياهنــم ،إضافــة للعوامــل السياســية أو التعصــب الدينــي.

يف الــراث الثقــايف لبعــض األديــان واملذاهــب املختلفــة ُذكــرت أســاء عديــدة

وخمتلفــة للمخلــص املوعــود ،كُل حســب رؤيتــه وتفســره هلــذه الشــخصية املهمــة

والتــي تنتظرهــا البرشيــة منــذ القــدم ..ومــن هنــا البــد مــن إدراك مــا يمكــن أن

يعــري هــذه القضيــة مــن ســهولة وهــي احلديــث عــن أصــل الفكــرة واملبــدأ ،ومــا
يعرتهيــا أيضــ ًا مــن صعوبــة وهــي احلديــث عــن التشــخيص واهلويــة ..فعندمــا

نمتلــك معرفــة واســعة عــن خملــص الطــرف اآلخــر ،ونســتوعب القواســم املشــركة

مــع اطروحتــه ،ونتبــع آليــات التعريــف الرضوريــة ،ســوف تســهل علينــا مهمــة
ـى وجــه
تقديــم املهدويــة للطــرف اآلخــر ،عندهــا بــكل تأكيــد ســيعرف اجلميــع عـ ٰ

الدقــة حقيقــة مهدويــة أهــل البيــت  ،Kباعتبارهــا متثــل منهج ـ ًا ذا رؤيــة حضاريــة
وبرناجمــ ًا عمليــ ًا يشــمل كل اإلنســانية ومدعــ ًا بالــراث لــكل األديــان الســاوية.
أطروحة املخ ِّلص عند املسلمني:

مــن خصائــص األطروحــة املهدويــة عنــد الشــيعة اإلماميــة جتســيد األُمنيــة

الكــرى للبرشيــة (فكــرة املخلــص) إ ٰىل حالــة واقعيــة موجــودة ،فبلــورت الفكــرة
ٰ

ـى صــور نضجهــا ،فبدلــت حالــة
بشــكلها النهائــي ،فوضحــت معاملهــا وبلغــت أرقـ ٰ
األمنيــة واألمــر النظــري إ ٰىل واقــع ملمــوس ،فشــخصت للعــامل أهنــا تنتظــر خملص ـ ًا
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حمــدَّ د ًا ،شــخص ًا يعيــش بــن النــاس ويشــعر بآالمهــم وأســقامهم ،ويتلمس مشــاكلهم

تعريف المهدوية للحضارات األخرى

وأتعاهبــم ،وهــو مــن نســل فاطمــة الزهــراء ݝ ،وأبــوه اإلمــام العســكري Q
(قــريش) ،و ُأ ُّمــه الســيدة نرجــس ݝ (روميــة) ،يقــول الســيد حممــد باقــر الصــدر:
ـول فكــرة املخلــص مــن غيــب إ ٰىل واقــع ،ومــن مســتقبل إ ٰىل حــارض،
(إن اإلســام حـ ّ
ومــن فكــرة ننتظــر والدهتــا ونبــوءة نتطلــع إ ٰىل مصداقهــا ،إ ٰىل واقــ ٍع قائــ ٍم ننتظــر
فاعليتــه وإنسـ ٍ
ـان معـ ٍ
ـن يعيــش بيننــا بلحمــه ودمــه ،نــراه ويرانــا ويعيــش مــع آمالنــا

وآالمنــا ويشــاركنا أحزاننــا وأفراحنــا ،ويرتقــب مــع اآلخريــن اللحظــة املوعــودة)(.)8
ّ
إن أطروحــة املخلــص أو املنقــذ عنــد املســلمني واملتجســدة يف اإلمــام املهــدي ¨

تعطــي مســرة الصــاح واإلصــاح يف البرشيــة عامــل اســتمرار بقــوة وفاعليــة أكثــر،
ـى منجــزات الرســاالت الســاوية والتــي هــي ثمــرة
ومــن جهــة أخـ ٰ
ـرى حتافــظ عـ ٰ

جهــود األنبيــاء  Kعــر التاريــخ البــري.

ينطلــق الشــيعة يف نظرهتــم إ ٰىل املهدويــة مــن معتقــد اإلمامــة ،فهــي اإلمامــة

الباقيــة والتــي تتفــرع مــن النبــوة ،واإلمــام املهــدي  Qهــو ذلــك اإلنســان
ـدى اســتعداد الناس
ـتوى العدالــة يف البرشيــة ومـ ٰ
احلــارض والناظــر والراصــد ملسـ ٰ

ـى
لتقبــل هنضتــه ،ممــا يؤكــد أن وجــود اإلمــام يف كل عــر وزمــان رضورة ال غنـ ٰ
عنهــا ،وذلــك لتحقيــق األهــداف اإلهليــة ،وضمــن دائــرة الســنن اجلاريــة
وبالطــرق الطبيعيــة ..ومــن هــذا املنطلــق ،فقــد ولــد اإلمــام األخــر عــام
 255هـــ (869م) والزال يعيــش يف دار الدنيــا ،وقــد اقتضــت احلكمــة اإلهليــة
أن يطــول عمــره الرشيــف ،وأن يغيــب عــن النــاس (غيبــة عنــوان)( )9يف هــذه
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احلقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ البرشيــة ،بانتظــار أن يــأذن اهلل لــه بالظهــور ،وتســنح

ـتوى العــامل بــأرسه.
ـى مسـ ٰ
لــه الفرصــة للقيــام باحلركــة اإلصالحيــة الشــاملة عـ ٰ

عوائق تعريف املهدوية للحضارات:

احلديــث عــن تعــارف احلضــارات وإيضــاح مفهــوم املهدويــة لألمــم

واضحــة للبنــاء ،ويف نفــس الوقــت جتــاوز املعوقــات والصعوبــات التــي

ـى
تقــف حجــر عثــرة أمــام جهــود التعريــف ،وهنــا البــد مــن إلقــاء الضــوء عـ ٰ
العقبــات الرئيســية لتجاوزهــا وتفكيكهــا مــن أجــل دعــم مفهــوم التعريــف

مجتبى السادة

والشــعوب املختلفــة ال يمكــن أن يتــم بــدون إرســاء أســس اســراتيجية

وتيســر مهمتــه ،بصفتــه خيــار ًا اســراتيجي ًا ومفهومـ ًا حضاريـ ًا ومنهجـ ًا يمكــن

مــن خاللــه مناقشــة كافــة اهلمــوم املشــركة والقضايــا املصرييــة ،ومنهــا املســائل
املتعلقــة بمســتقبل البرشيــة والرؤيــة احلضاريــة لفكــرة املخلــص ..ومــن هــذه

املعوقــات التــي حتــول دون تنفيــذ املهمــة اآليت:
 -1عدم إدراك أمهية مرشوع التعريف:

إن عــدم االهتــام بمفهــوم تعريــف املهدويــة للحضــارات املختلفــة يعــود

بشــكل أســاس إ ٰىل عــدم إدراك أمهيــة هــذا املــروع أو املصطلــح ،باإلضافــة
عــى بعــض املؤمنــن يف إدراك األبعــاد املختلفــة للثقافــة
إ ٰىل ال َّلبــس املســيطر
ٰ
املهدويــة ،وال يعــود ذلــك إ ٰىل عــدم وضــوح الرؤيــة أو ســعة األفــق فحســب،

بــل قــد يعكــس مــا نحمــل مــن قصــور جتــاه اإلمامــة اخلامتــة والتفاعــل مــع
اهلــم العلمــي الــذي هــو رشط أســاس
مهومهــا ،إضافــة إ ٰىل ذلــك فقــدان
ّ

ورضوري لتشــكيل رؤيــة اســراتيجية ملفهــوم التعريــف.

ال شــك يف أن الثقافــة املهدويــة قــد فقــدت الكثــر مــن منهجهــا الفكــري،

عنــد اقتصــار خماطبتهــا للمســلمني فقــط ،وعــدم إدراك أمهيــة خماطبــة اآلخــر أو
كل األمــم والشــعوب ،ولــذا نشــهد انحســار الرؤيــة احلضاريــة يف الكتابــات
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املهدويــة ،ممــا حــال دون توســيع آفاقنــا وتطــور أفكارنــا ومعارفنــا املهدويــة،

تعريف المهدوية للحضارات األخرى

وال يرجــع الســبب إ ٰىل فقــر العقيــدة املهدويــة ومبادئهــا ،إنــا الســبب يف عجزنــا

عــن حســن التعامــل مــع منظومــة القيــم واملعــارف املرتبطــة هبــا ،وعــدم
االســتفادة مــن رؤيتهــا احلضاريــة ذات العطــاء املتجــدد واملتقــدم واملجــرد عــن
حــدود الزمــان واملــكان ..فاالنحســار الــذي نعــاين منــه ناتــج عــن أزمــة فكــر
باألســاس ،ولــذا نشــهد يف الســياق التارخيــي للــراث واملعــارف املهدويــة ُبطئـ ًا

يف التطــور الفكــري ال يتناســب مــع متطلبــات مســرة التمهيــد ،وإال فــان أحــد
ملعنــى االنتظــار واالســتعداد لظهــوره هــو تعريــف العــامل
املصاديــق البــارزة
ٰ

بمنقــذه (إمــام الزمــان) وهتيئــة البيئــة املناســبة إلنجــاز مهمتــه اإلصالحيــة
ـرى.
الكـ ٰ

األخرى:
 -2عدم فهم احلضارات
ٰ

ـى جمتمعــات احلضــارات املختلفــة كــا هــي يف الواقــع،
إن عــدم التعــرف عـ ٰ

عــى تطوراهتــا العلميــة والفكريــة والثقافيــة والدينيــة
وعــدم االطــاع
ٰ
والسياســية والفلســفية احلديثــة ،وعــدم اإلحاطــة بنظرهتــا للمســتقبل ورؤيتهــا

لنهايــة التاريــخ وفكرهتــا للمخلــص املوعــود ،كل ذلــك خيلــق لنــا إشــكالية
عــدم الرؤيــة الصحيحــة والواعيــة هلــذه احلضــارات ..ومــن غــر جتــاوز هــذه
اإلشــكالية فســوف يتقلــص تشــكيل فضــاء فكــري خــاق يفــي إ ٰىل التواصــل

والتعــارف املتكافــئ حضاريـ ًا بيننــا وبــن النخــب الفكريــة لتلــك احلضــارات.
مــروع التعريــف ينبغــي أن يشــمل كل احلضــارات الفاعلــة واملتجــددة ،فــا
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ـى أنــه حــوار أو تعــارف بــن
يصــح أن ننظــر ملفهــوم أو مصطلــح التعريــف عـ ٰ

ـرى
اإلســام والغــرب فقــط ،ممــا جيعلنــا نفقــد التواصــل مــع احلضــارات األخـ ٰ

كالصينيــة أو اهلنديــة مثــاً ..لــذا ينقصنــا تكويــن املعرفــة باملناهــج واألبنيــة

الفكريــة وااليديولوجيــة والنظريــات الثقافيــة للحضــارات الغائبــة متام ـ ًا عــن
الكــرى
عــن بعــض احلضــارات احليويــة واملعــارصة ..وبنظــرة إ ٰىل األهــداف
ٰ

للمهدويــة ومرشوعهــا احلضــاري العاملــي ،نجــد أن أبســط مســؤوليتنا تعريفهــا

لــكل شــعوب العــامل ،ولألســف فإننا حاليـ ًا نعــاين غيــاب املختصــن والباحثني،

مجتبى السادة

مداركنــا ودراســاتنا وبحوثنــا ،وهــذا يعنــي أننــا ال نملــك معرفــة حقيقيــة

الذيــن يمكــن أن يقدمــوا لنــا معرفــة واســعة بتاريــخ تلــك احلضــارات الغائبــة

عنــا ،ويعــززوا هــذه الدرايــة بنظــرة شــاملة معــارصة عنهــا ،لنتجــاوز أزمــة
الثقــة وســوء الفهــم املتبــادل بــن الطرفــن.
 -3حماربة أعداء اإلسالم للمهدوية:

يف قبــال النزعــة املتأصلــة بالفطــرة واملؤيــدة ببشــارات األنبيــاء والرســل K

وإيــان البرشيــة بفكــرة املخلــص ،فــإن ثمــة موجــة تشــكيك وتشــويه وحماربــة

للقضيــة املهدويــة ،تقــف وراءهــا جهــات خبيثــة معاديــة لإلســام وللمؤمنــن،

ـى تقويــض أمــر
وتنتهــج ســبيل خلــق ظــروف وبيئــة تفــرز مناخ ـ ًا يســاعد عـ ٰ
املهدويــة ،وتكويــن حالــة مــن العــداء النفــي والفكــري لإلمــام ¨ يف أوســاط

املؤمنــن ودحــض الثقافــة املهدويــة ..ال حميــص مــن املواجهــة لكل ما يســتهدف

النيــل مــن العقيــدة املهدويــة والــذود عنهــا وكشــف خطــط األعــداء وخبثهــم.
ـى اســتدراجنا ملعــارك جانبيــة
ويف احلقيقــة جوهــر خطــة األعــداء قائــم عـ ٰ

عديــدة يفتعلوهنــا ،إلشــغالنا واســتفراغ طاقاتنــا الفكريــة والنفســية بعمليــات
الدفــاع عــن العقيــدة املهدويــة ،ورصفنــا عــن مهمتنــا الرئيســية (التمهيــد

لظهــوره) ..وهــذه ســاحة ال ينبغــي أن نســتدرج إليهــا أو نعطيهــم الفرصــة
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لتشــتيت عقولنــا ،فتســتمر الغفلــة وحتجــم املهمــة وتضيــع جهودنــا وأوقاتنــا يف
أخــرى ومــن مشــكلة إ ٰىل شــاكلة.
معايشــة األزمــات ،فمــن فتنــة إ ٰىل
ٰ

علينــا أن نتجــاوز املعــارك والفتــن الفكريــة املرتبطــة باملهدويــة والتــي يعمــل

عــى اســتدراجنا هلــا ،فنوضــح حقيقتهــا ونفــر لألمــة
اخلصــوم واملناوئــون
ٰ
دوافعهــا ،فيبطــل مفعوهلــا ومــن غــر أن ننغمــس فيهــا ،ونســتبدل الدفــاع

بمزيــد مــن التوضيــح والرتســيخ للمهدويــة ،والتنــاول اإلجيــايب لرؤاهــا،
ـى ثابتــة يف مهمتنــا األو ٰىل
وإدراك املســار االســراتيجي ألهدافنــا واملــي بخطـ ٰ
ِ
الرئيــس.
وهدفنــا
إن رصدنــا للمعوقــات الفكريــة والعقبــات العمليــة التــي تواجــه (مفهــوم

ـى حتويلهــا إ ٰىل إمكانــات قــد تســتثمر كآليــات
التعريــف) ووعينــا هبــا ،يســاعد عـ ٰ

إضافيــة متاحــة يف الســاحة الفكريــة يف ســبيل إنجــاح مــروع التعريــف.
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 .1تعــرف احلضــارة بأهنــا :نظــام اجتامعــي

ثقافتنــا.

الثقــايف ،فهــي تتكــون مــن أربعــة عنــارص .4 ،منظومــة البنــاء املعــريف هــي :حصيلــة املعرفة
املــواد االقتصاديــة والنظــم السياســية

اإلنســانية عــر مســرهتا التارخييــة ،وتقــوم

والفنــون ،املصــدر :موســوعة قصــة

والرتاكــم وفــق معايــر موضوعيــة،

والتقاليــد األخالقيــة ومتابعــة العلــوم
احلضــارة ،تأليــف :ول وايريــل ديورانــت،

ترمجــة :زكــي نجيــب حممــود ،املجلــد
األول ،ب – 1ص  ،3طبعــة 1988م..

يمكــن اإلشــارة إ ٰىل تعريــف دقيــق شــامل

ملعنــى احلضــارة( :أن احلضــارة تعنــي
ٰ
احلصيلــة الشــاملة للمدنيــة والثقافيــة فهــي

جممــوع احليــاة يف صورهــا وأنامطهــا املاديــة
واملعنويــة) ،املصــدر :توفيــق حممــد ســبع،

قيــم حضاريــة يف القــرآن الكريــم ،ج1
ص 31دار املنــار – القاهــرة.

عــى أســاس مــن التنظيــم والتصنيــف
ٰ
وتتكــون عنارصهــا مــن :معلومــات
وحقائــق ومفاهيــم وتعليــات ومبــادئ

وقيــم ونظريــات واجتاهــات ومهــارات..
املصــدر :بحــث للدكتــور حممــد اخلوالــدة،

بعنــوان (منظومــة البنــاء املعــريف وطرائــق

تدريســها) ،قــدم يف املؤمتــر العــريب الثالــث
حــول املدخــل املنظومــي يف التدريــس
والتعلــم  -جامعــة عــن شــمس  -القاهــرة
 -ابريــل 2003م.

 .5أظهــرت الدراســات االجتامعيــة احلديثــة أن

 .2طرحــت هــذا املفهــوم أو املصطلــح ألول

القيــم واملعتقــدات الدينيــة تشــكل العنــر

(صــدى املهــدي – عــدد ،)76
صحيفــة
ٰ

وكذلــك فــإن ارتقــاء املجتمعــات يرتبــط

مــرة يف عــام 1436هـــ 2015 /م ،يف
ـى اهتاممـ ًا وتقبـ ً
ا يف أوســاط املؤمنــن
ولقـ ٰ

وفضــاء احلــوزة العلميــة يف النجــف

األرشف.

 .3اآلخــر :ال يقصــد بــه الضديــة ،أنــا يــراد
منــه كيــان خمتلــف أو يشء ثــاين ..ويرتبــط

مجتبى السادة

عــى الزيــادة مــن إنتاجــه
يعــن اإلنســان
ٰ

هنــا بمفهــوم اهلويــة اجلمعيــة ،أي خــارج

األســايس يف البنــاء الثقــايف للمجتمــع..

بظهــور القيــادة امللهمــة التــي متتلــك رؤيــة
متميــزة ،تــؤدي إ ٰىل حتفيــز اهلمــم واألفعــال

وتوليــد زخــم نفــي وروحــي ،فتخــرج
املجتمــع مــن ركــوده ،وتدفعــه للمــي
يف عمليــة بنــاء نفســه وإظهــار قدراتــه
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تعريف المهدوية للحضارات األخرى

العلميــة.

الصــدر ،ص .10

احلكومــة ومراعــاة حقــوق الشــعب ..وقــد

اإلمــام املهــدي ¨ بشــخصه ،دون أن

كوهنــا مــن أوائــل الرســائل احلقوقيــة،

املهــدي املنتظــر.

 .6دســتور رائــع يف إدارة الدولــة وسياســة  .9غيبــة عنــوان :وهــي أن النــاس يــرون
اعتمــدت هــذه الرســالة يف األمــم املتحــدة
والتــي حتــدد احلقــوق والواجبــات بــن

احلكومــة والشــعب ،واعتــرت كأحــد

مصــادر الترشيــع للقانــون الــدويل،

وقــد دعــت األمــم املتحــدة الختــاذ أمــر
املؤمنــن عــي  Qمثــاالً للحاكــم الصالــح
 -املصــدر كتــاب :بحــوث معــارصة يف

الســاحة الدوليــة ،للشــيخ حممــد الســند،
ص .365-364

 .7دراســة فكــرة املخلــص بشــكل مقــارن بــن ثامين
ديانــات هــي :املرصيــة القديمــة واهلندوســية
والبوذيــة واجلينيــة والزرادشــتية واليهوديــة
واملســيحية واإلســامية – للتوســع يف هــذا

املجــال ارجــع إ ٰىل كتــاب (البحــث عــن منقــذ)

لـــ :فالــح مهــدي – بغــداد 1981م ..ودراســة
فكــرة املهــدي املنتظــر بــن أربعــة مذاهــب
إســامية هــي :اإلباضيــة واإلســاعيلية وأهــل

الســنة والشــيعة اإلمامــة ،ارجــع إ ٰىل كتــاب
ُ
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ـى الســادة –  2016م.
ٰ
(رؤى مهدويــة) لـــ :جمتبـ ٰ

 .8بحــث حــول املهــدي ،للســيد حممــد باقــر

يكونــوا عارفــن أو ملتفتــن إ ٰىل حقيقــة أنــه

املــــــصـــــادر
 )1املســألة احلضاريــة :كيــف نبتكــر مســتقبلنا

العــدد األول  -خريــف 2015م ،دراســة:

احلضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي،

األردكاين ،ودراســة (ملــاذا االســتغراب؟)

يف عــامل متغــر؟ -زكــي امليــاد -مركــز

حممــود حيــدر.

 )2معرفــة احلداثــة واالســتغراب ..حقائــق  )8بحــث حــول املهــدي ،الســيد حممــد باقــر
متضــادة -حســن كتشــويان نيــان -مركــز

احلضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي،
بــروت2016 ،م.

 )3جملــة املوعــود ،العــدد التاســع ،شــعبان
1435هـــ ،مؤسســة املســتقبل املــرق،
ايــران ،دراســة( :أنــاط الســلوك البــري

الصــدر ،دار التعــارف للمطبوعــات -

مجتبى السادة

بــروت2008 ،م.

(يف إمكانيــة معرفــة الغــرب) رضــا داوري

بــروت 1977 ،م.

رؤى مهدويــة ..شــذرات فكريــة يف القضيــة
ٰ )9
ـى الســادة ،اطيــاف للنــر
املهدويــة  -جمتبـ ٰ

والتوزيــع  -القطيــف2016 ،م.

واألخــاق املعــدة واملمهــدة للظهــور) د.

حممــد كــوراين.

 )4الــراث املهــدوي ..اســتقراء التطــور
الفكــري يف مســرة الــراث املهــدوي
ـى الســادة ،أطيــاف للنــر
الشــيعي -جمتبـ ٰ

والتوزيــع -القطيــف2018 ،م.

 )5البحــث عــن منقــذ ..دراســة مقارنــة بــن
ثــاين ديانــات  -فالــح مهــدي ،دار ابــن

رشــد ،بغــداد 1981م.

 )6نحــن والعــامل ..مــن أجــل جتديــد رؤيتنــا إ ٰىل
العــامل  -زكــي امليــاد ،مؤسســة االنتشــار
العــريب  -بــروت2013 ،م.

 )7جملــة االســتغراب  -املركــز اإلســامي
للدراســات االســراتيجية  -بــروت،
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حكم ت�سمية �إمام الع�صر ¨
األستاذ املساعد الشيخ الدكتور وفقان خضري حمسن الكعبي

جامعة الكوفة  -كلية الفقه
املقدمة:

مــن لــوازم الكتــان واإلخفــاء عــدم الترصيــح باالســم واهلويــة الشــخصية للفــرد

ـى متعــددة مثــل
ومــن ذلــك منــع الشــارع مــن الترصيــح باســم اإلمــام ،وكنّــاه بكنـ ٰ

املهــدي ابــن احلســن ¨ ومــا إليهــا.

ـى املنــع مــن الترصيــح باســمه املبــارك وهــو اســم
وقــد وردت روايــات د ّلــت عـ ٰ

جــدّ ه النبــي .N

بــل جــاء يف بعــض الروايــات( )1تعليــل يســتفاد منــه :حرمــة الترصيــح باســمه

يف زمــان الغيبــة ،قــال صاحــب كشــف الغمــة( :قــد جــاء يف األخبــار( )2أنــه ال حيـ ّـل
ـميه باســمه...إ ٰىل أن يز ّيــن اهلل األرض بظهــور دولتــه ،ومــال إليــه مجاعــة
ألحــد أن يسـ ّ

مــن األصحــاب)(.)3

ولقــد عــرض العلــاء هــذا املوضــوع وبينــوا أسســه ومــا قيــل فيــه وثمرتــه ولكــن

ـى يف االســم ،وأن
إخفــاء االســم موافــق لــذوق املؤمــن بالغيبــة املقتضيــة لإلخفــاء ح ّتـ ٰ

اهلل أراد حفظــه ّ
وإل فقــد وردت الروايــات يف حتديــد اســمه املبــارك.

بمقتــى األخبــار الكثــرة املعتــرة والقريبــة إ ٰىل التواتــر ّ
أن
خيفــى أنــه
(وال
ٰ
ٰ

حرمــة تســميته هبــذا االســم املبــارك يف املجالــس واملحافــل إ ٰىل ظهــوره موفــور
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()4
حتــى أن الشــيخ األقــدم أبــا حممــد احلســن بــن
الفقهــاء واملتكلمــن واملحدثــن
ٰ

ـرى -قــد ذكــر يف كتــاب (الفــرق
ـى النوبختــي -وهــو مــن علــاء الغيبــة الصغـ ٰ
موسـ ٰ

واملقــاالت)( )5الفرقــة الثانيــة عــرة الشــيعة بعــد وفــاة اإلمام احلســن العســكري Q

وقــال( :وهــم اإلماميــة) ثــم نقــل مذهبهــم وعقيدهتــم ،إ ٰىل أن يقــول( :وال جيــوز ذكــر

ـى يؤمــن بذلــك)(.)6
اســمه ،وال الســؤال عــن مكانــه حتـ ٰ

ويعلــم مــن هــذا الــكالم يف هــذا املقــام أن هــذا احلكــم مــن خصائــص مذهــب

اإلماميــة ومل ينقــل خــاف مــن أحدهــم فيــه إ ٰىل عــر اخلواجة نصــر الديــن الطويس
()7
حيــث إنــه كان قائـ ً
ـر وذلــك لضيــق وقتــه عــن مراجعــة
ا بجــوازه  ،وخالفــه ال يـ ّ

الكتــب النقليــة ،وهلــذا فهــو يقــول أحيانـ ًا بمذاهــب نــادرة بــل قــد تكــون منحــرة

ـنى وغــر ذلــك.
بــه مثــل إنــكار البــداء وتوقيفيــة األســاء احلسـ ٰ

ـى قــال
ومل ينقــل بعــده ألحــد خــاف ّإل صاحــب كشــف الغمــة عــي بــن عيسـ ٰ

يف هــذا الكتــاب:

(مــن العجــب أن الطــريس والشــيخ املفيــد ݔ قــاال إنــه ال جيــوز ذكــر اســمه،

وال كنيتــه ثــم يقولــون :اســمه اســم النبــي وكنيتــه كنيتــه  Lومهــا يظنــان أهنــا مل

يذكــرا اســمه وال كنيتــه وهــذا عجيــب)(.)8

وباجلملــة :فقــد بحثــت هــذه املســألة يف عــر البهائــي ،وقــد وقــع النــزاع فيهــا

حتــى ُأ ّلــف فيهــا رســائل خمتلفــة مثــل (رشعــة التســمية) للمحقــق
بــن العلــاء
ٰ
الدامــاد.

وقــال (املريلوحــي) يف (كفايــة املهتــدي)( :وقــد درس وتتلمــذ هــذا الضعيــف
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-املريلوحــي -عنــد الشــيخ هبــاء الديــن حممــد ،واألمــر حممــد باقــر الدامــاد (عليهــا

الرمحــة) ،وكانــت بينهــا مناظــرة ومباحثــة يف جــواز التســمية وحرمتهــا زمــان الغيبة).

وقــد اســتمرت هــذه املناظــرة بينهــا إ ٰىل مــدة ،وهلــذا أ ّلــف الســيد املشــار إليــه

ورســالة حتريــم التســمية للعــامل اجلليــل الشــيخ ســليامن املاحــوزي وكشــف

التعميــة للشــيخ احلــر العامــي.

والفلك املشحون لسامحة السيد باقر القزويني.

وادعى يف (رشعة التسمية) اإلمجاع.
ٰ

عــى مــا نقلــه تلميــذه الرشــيد الفاضــل قطــب الديــن
ونحــن نذكــر العبــارة
ٰ

االشــكوري يف (حمبــوب القلــوب) وســاحة الســيد باقــر يف الفلــك املشــحون.

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

الكتــاب املذكــور.

قــال قطــب الديــن :قــال الســيد الســند خاتــم احلكــاء واملجتهديــن (طــاب ثــراه)

يف كتابــه رشعــة التســمية يف زمــان الغيبــة( :إن رشعــة الديــن وســبيل املذهــب أنــه ال
حيــل ألحــد مــن النــاس يف زمننــا هــذا وأعنــي بــه زمــان الغيبــة إ ٰىل أن حيــن الفــرج
عــى خلقــه القائــم بأمــره والراصــد حلكمــه
ويــأذن اهلل ســبحانه لوليــه وحجتــه
ٰ

برسيــح الظهــور ورشوق املخــرج أن يســميه ويكنيــه (صلــوات اهلل عليــه) يف جممــع
جماهــر ًا اســمه الكريــم معلن ـ ًا بكنيتــه الكريمــة ،إنــا الرشيعــة املرشوعــة املتلقــاة عــن

ســاداتنا الشــارعني  Kيف ذكرنــا إيــاه مادامــت غيبتــه الكنايــة عــن ذاتــه املقــدس

بألقابــه القدســية كاخللــف الصالــح واإلمــام القائــم واملهــدي املنتظــر واحلجــة مــن
ـى ذلــك إطبــاق أصحابنــا الســالفني وأشــياخنا الســابقني
آل حممــد  Kوكنيتــه ،وعـ ٰ

الذيــن ســبقونا بضبــط مآثــر الــرع وحفــظ شــعائر الديــن (رضــوان اهلل تعــا ٰىل
عليهــم أمجعــن) والروايــات الناصــة متظافــرة بذلــك عــن أئمتنــا املعصومــن K

ـى
وليــس يســتنكره ّإل ضعفــاء التصـ ّ
ـور باألحــكام واألخبــار وضعفــاء االطــاع عـ ٰ
الدقائــق واألرسارّ ،
وإل القــارصون الذيــن درجتهــم يف الفقــه ومبلغهــم مــن العلــم

أن ال يكــون هلــم قســط مــن اخلــرة بخفيــات مراســم الرشيعــة ومعــامل الســنة وال
نصيــب مــن البصــرة يف حقائــق القــرآن احلكيــم وال حــظ مــن تعــرف األرسار اخلفيــة
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التــي اســتودعها أحاديــث مهابــط الوحــي ومعــادن احلكمــة ومواطــن النــور وحفظــة
حكم تسمية إمام العصر ¨

الديــن ومحلــة الــر وعيبــة علــم اهلل العزيــز).

ونســب الســيد نعمــة اهلل اجلزائــري يف رشح عيــون األخبــار القــول باحلرمــة إ ٰىل
أكثــر العلــاء( ،)9ومل ينســب القــول بجــوازه ّإل ألولئــك الثالثــة وبعــض معارصيــه.
وهنا عدّ ة مطالب:

عىل احلرمة
املطلب األول :الروايات الدالة ٰ

وأخــرى غريهــا
وهــي جمموعــة مــن الروايــات بطــرق منهــا صحيحــة معتــرة
ٰ

عــى النهــي عــن الترصيــح باســمه بــل
ومضامــن متعــددة مطلقــة ومقيــدة دالــة
ٰ

كنيتــه.

ونذكر هذه الروايات ضمن التايل:

يسمى باسمه
األول :ال
ٰ

روى اجلليــل الفضــل بــن شــاذان عــن جابــر األنصــاري :دخــل جنــدل بــن جنادة
ٰ

ـى رســول اهلل  ..Nوبعــد عــدّ ة أســئلة ،ســأله عــن أوصيائــه،
اليهــودي مــن خيــر عـ ٰ
فذكرهــم اس ـ ًا اس ـ ًا إ ٰىل أن وصــل إ ٰىل اإلمــام احلســن العســكري فقــال« :ثــم يغيــب

عــن النــاس إمامهــم» .قــال (جنــدل) :يــا رســول اهلل يغيــب احلســن منهــم (عنهــم)؟

قــال« :ال ،ولكــن ابنــه احلجــة ،يغيــب عنهــم غيبـ ًة طويلــة» .قــال :يــا رســول اهلل فــا
ـى يظهــره اهلل»(.)10
ـم ٰى حتـ ٰ
اســمه؟ قــال« :ال يسـ ّ

ـى احلرمــة قبــل والدتــه وهــو
وهــذا فعــل مضــارع مقــرن بــا الناهيــة الــدال عـ ٰ

اخبــار مــن ســيد الكائنــات باملصلحــة يف اإلخفــاء لــه.
الثاين :عدم حلية بيان اسمه

رواى الصــدوق وغــره بطــرق معتــرة عــن عبــد العظيــم احلســني أنــه قــد عــرض
ٰ
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ـى اإلمــام عــي النقــي [اهلــادي]  Qوعــدّ أئمتــه إمامـ ًا إمامـ ًا.
عقائــده ومعــامل دينــه عـ ٰ
فقــال « :Qومــن بعــدي احلســن ابنــي ،فكيــف للنــاس باخللــف مــن بعــده؟».

قال :فقلت :وكيف ذاك يا موالي؟.

قســط ًا وعــدالً كام ملئــت جــور ًا وظلـ ًا»(.)11

قرن املعصوم بني عدم التمكن من رؤية شخصه ومعرفة اسمه الرصيح.

ويف الروايــة وجــود أمريــن :عــدم التمكــن مــن رؤيــة شــخصه حقيقــة ،وال حيــل

التخاطــب باســمه الرصيــح ،والغايــة هــي وقــت ظهــوره وحكومتــه العادلــة.

عــى التقيــة واخلــوف عليــه يف خصــوص زمــن الغيبــة
وهــي تنــايف احلمــل
ٰ

الكــرى.
الصغــرى بــل تشــمل
ٰ
ٰ

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

ـى خيــرج فيمــأ األرض
قــال« :ألنــه ال يـ ٰ
ـرى شــخصه ،وال حيـ ّـل ذكــره باســمه ،حتـ ٰ

ـى
ولكــن احلــر العامــي أجــاب بعــدم التنــايف هلــا قائـاً( :هــذا ال ينــايف احلمــل عـ ٰ
التقيــة والتخصيــص بوقــت اخلــوف كــا يظــن ،ملــا تقــدم مــن الترصيــح بوجــوب
التقيــة إ ٰىل أن خيــرج صاحــب الزمــان  ،Qولكــن التقيــة يف هــذه املــدة ال تشــتمل مجيع

ـى مــا قلنــا ،ألن
األشــخاص واألماكــن ،ملــا مــر أيض ـ ًا ،فهــذا مــن مجلــة القرائــن عـ ٰ
هــذه املــدة هــي مــدة التقيــة).

()12

ـرى
ـى التخصيــص بعــدم الشــمول لزمــن الغيبــة الكـ ٰ
ومــا الدليــل والقرينــة عـ ٰ
وهــي تنطبــق عليهــا حكــم التقيــة .والروايــة التــي هــي فيهــا أداة الغايــة والنهايــة

حتــى ظهــور دولتــه.
عــى حرمــة التســمية
(حتــى) .وهــي مــن الطائفــة الدالــة
ٰ
ٰ
ٰ
الثالث :حرمة الترصيح باسمه

عــى اإلمــام
روي عــن إبراهيــم بــن فــارس النيســابوري عندمــا دخــل
ٰ

رأى احلجــة  Qجالس ـ ًا إ ٰىل جنبــه وأخــره بــا يف ضمــره ،فســأل
العســكري ٰ Q

عنــه  ،Qفقــال « :Qهــو ابنــي وخليفتــي مــن بعــدي ...إ ٰىل أن يقــول :هــو
ســمي رســول اهلل  Nوكن ّيــه ،وال حيـ ّـل ألحــد أن يســميه باســمه أو يكنيــه بكنيتــه
إ ٰىل أن ُي ِ
ظهــر اهلل دولتــه وســلطنته»(.)13
وهو ظاهر يف عدم حلية التسمية باالسم الرصيح.
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الرابع :النهي عن التسمية
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اخلــر الصحيــح واملشــهور الــذي رواه الكلينــي( ،)14والصــدوق( )15والطــريس

()16

عــن اإلمــام حممــد التقــي [اجلــواد]  Qيف خــر طويــل مــا حاصلــه« :أنــه كان أمــر
املؤمنــن  Qيوم ـ ًا يف املســجد احلــرام إذ أقبــل رجــل حســن اهليئــة واللبــاس فس ـ ّلم،

وســأل عــدة أســئلة فأحالــه  Qإ ٰىل اإلمــام احلســن  Qفأجابــه  ،Qفقــال الرجــل:

أشــهد أن ال إلــه ّإل اهلل ومل أزل أشــهد هبــا ،وأشــهد أن حممــد ًا رســول اهلل ومل أزل

ـى واحــد
ـى خالفتــه ووصايتــه  Qوكذلــك شــهد عـ ٰ
أشــهد بذلــك ...ثــم شــهد عـ ٰ
ـي
ـى رجــل مــن ولــد احلســن بــن عـ ّ
واحــد مــن أوصيائــه  Qإ ٰىل أن قــال :وأشــهد عـ ٰ
ـى يظهــر أمــره فيملؤهــا عــدالً كــا ملئــت جــور ًا ،أنــه القائــم
ـى حتـ ٰ
ـم ٰى وال يكنّـ ٰ
ال يسـ ّ
ـي ،والســام عليــك يــا أمــر املؤمنــن ورمحــة اهلل وبركاتــه ،ثــم
بأمــر احلســن بــن عـ ّ

ـى .فقــال أمــر املؤمنــن  :Qيــا أبــا حممــد اتبعــه فانظــر أيــن يقصــد..
قــام ومـ ٰ

قــال :فــا كان ّإل أن وضــع رجلــه خــارج املســجد فــا دريــت أيــن أخذ مــن أرض

اهلل  ...فقــال :هــو اخلــر.)17(»...
ويف هذا اخلرب الرشيف عدة فوائد:

 -1إن عــدم ذكــر اســمه الرشيــف كان مــن صفاتــه املعروفــة املتداولــة يف عــر

األنبيــاء واألوصيــاء املاضــن .وهــو يعنــي خصوصيــة لــه ومــن ميزاتــه املعروفــة لــه

قبــل والدتــه وبعــد والدتــه ويف غيبتــه مالزمــة لــه.

 -2إنــه كان مــن مجلــة التكاليــف وعقائــد أهــل احلــق يف مجيــع العصــور .مــن

األحــكام العقديــة املتعلقــة باإلمامــة ومــن يؤمــن هبــا مــن املوالــن لــه.

ـرى أو
 -3إنــه حكــم ثابــت إ ٰىل عــر الظهــور وليــس خمتصـ ًا بزمــان الغيبــة الصغـ ٰ

ـى بعــد الظهــور وأن حــددت بعــض األخبــار إ ٰىل أن يظهــر
أوقــات التقيــة ،يعنــي حتـ ٰ
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العــدل ودولتــه وهــو أمــر غالبــي لثبــوت احلكــم بعــد الظهــور ،وهــو مــا يطابــق
األحاديــث الســابقة واآلتيــة.

وقــال املجلــي بعــد أن ذكــر عــدّ ة أخبــار قائلــة بــدوام احلرمــة إ ٰىل عــر الظهــور:

تعويـ ً
ـى بعــض العلــل املســتنبطة واالســتبعادات الومهيــة)(.)18
ا عـ ٰ

رابعهــا :مــن يســميه جاحــد منكــر إلمامتــه ،املــروي عــن الكلينــي والصــدوق

بســند صحيــح( )19عــن اإلمــام الصــادق  Qأنــه قــال« :صاحــب هــذا األمــر رجــل
ـميه باســمه ّإل كافــر»(.)20
ال يسـ ّ

ولكن ألفاظ الرواية عند الصدوق ختتلف عن الكليني وهي غري متحدة.

روى الصــدوق عــن أيب عبــد اهلل  Qقــال :صاحــب هــذا األمــر رجــل ال يســميه
ٰ
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ـرى
ـص ذلــك بزمــان الغيبــة الصغـ ٰ
(هــذه التحديــدات مرصحــة يف نفــي قــول َمـ ْن خـ ّ

باســمه ّإل رجــل كافــر(.)21

لفــظ الرجــل كــرر مــع االســتثناء وال يوجــد يف نســخة الكلينــي وإن كان وصــف

عــى الرجــل واملــرأة وال خصوصيــة لعنــوان الرجــل يف بيــان اســم
الكفــر يطلــق
ٰ

اإلمــام .والســند خمتلــف بــن الروايتــن معــا وهــو معتــر.
قال الفاضل صالح املازندراين يف رشح هذا اخلرب:

( ...املــراد بالكافــر هــا هنــا تــارك األوامــر وفاعــل النواهــي دون منكــر الــرب

واملــرك بــه ،وفيــه مبالغــة يف حتريــم الترصيــح باســمه ،ولعلــه خمتــص بزمــان التقيــة

بدليــل مــا ذكرنــاه يف مواضــع متفرقــة ،وداللــة بعــض األخبــار عليــه ظاهــرة؛
ويؤيــده عــدم بقــاء التحريــم فيــه يف مجيــع األوقــات واألزمــان ،فــإذا تطــرق إليــه

ـى مــا ذكرنــاه فــا يكــون دلي ـ ً
ـى شــمول التحريــم
ا عـ ٰ
التخصيــص جــاز محلــه عـ ٰ

لزمــان الغيبــة.)22()...

وجهــات الضعــف يف هــذا الــكالم غــر خفيــة للناظــر ،خصوصــ ًا أن ثبــوت

اجلــواز يف أيــام الظهــور خمصــص لعمومــات أدلــة التحريــم ،مــع أن يف مجيعهــا قــد
ـى خيــرج مجيع ـ ًا.
ُأخــذ ذلــك الزمــان فيهــا غايــة للتحريــم فلــم يدخــل أحيان ـ ًا حتـ ٰ
ّ
ـى فــرض
وإن القائلــن باحلرمــة قبــل الظهــور مل ُيرجــوا أي زمــان (منهــا) .وعـ ٰ
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التســليم بخــروج زمــان ،فــا يكــون ســبب ًا جلــواز التــرف يف العمــوم.
حكم تسمية إمام العصر ¨

ـى التقيــة ليــس لــه وجــه ،بــل يف عــدّ ة مــا حيتمــل أهنــا
وإن َحــل الكثــر منهــا عـ ٰ

شــبه وســنذكرها فيــا بعــد.

()23

ـى حرمــة التســمية باســمه الرشيــف مطلقـ ًا مــن دون تقيــة
وهــذه الروايــة تــدل عـ ٰ

مــن ناحيــة الزمــان واملــكان ومل تفصــل وجتعــل مــن يســميه أمــام النــاس جاحــد ًا

للحــق.

اخلامس :عدم الرؤية له وال بيان اسمه

احلديــث املــروي عــن الكلينــي والصــدوق والطــويس وغريهــا عــن اإلمــام

ـي النقــي  Qقــال أليب هاشــم داود بــن القاســم اجلعفــري« :اخللــف مــن بعــدي
عـ ّ
احلســن ،فكيــف لكــم باخللــف مــن بعــد اخللــف؟» فقلــت :مل جعلنــي اهلل فــداك؟

قــال« :إنّكــم ال تــرون شــخصه وال ّ
حيــل لكــم ذكــره باســمه»(.)24
فقه الرواية من جهتني:

األوىل :البحث السندي
اجلهة
ٰ

ونــص الســند يف روايــة الكلينــي عــي بــن حممــد ،عمــن ذكــره ،عــن حممــد

بــن أمحــد العلــوي ،عــن داود بــن القاســم اجلعفــري قــال :ســمعت أبــا احلســن
العســكري  Qيقــول :اخللــف مــن بعــدي (إبنــي) احلســن ،فكيــف لكــم باخللــف
مــن بعــد اخللــف؟ فقلــت :ومل جعلنــي اهلل فــداك؟ قــال :إنكــم ال تــرون شــخصه
وال حيــل لكــم ذكــره باســمه ،فقلــت :فكيــف نذكــره؟ فقــال :قولــوا :احلجــة مــن آل

ـى آبائــه الطاهريــن املعصومــن] )25(.فالســند
حممــد صلــوات اهلل عليــه وســامه [وعـ ٰ

مرســل يف الوســط بعنــوان (عمــن ذكــره) وعــر عنــه جمهــول.

()26
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روى الصــدوق (حدثنــا)
والس ــند عنــد الصــدوق معتــر وال يوجــد في ــه إرســالٰ :

أيب ݤ قــال :حدثنــا ســعد بــن عبــد اهلل ،عــن حممــد بــن أمحــد العلــوي ،عــن أيب

[وعــى آبائــه الطاهريــن
هاشــم اجلعفــري)(( )27واملتــن ال خيتلــف ّإل بلفظــن (أيب)
ٰ
ـوى التواتــر لروايــات منهــا املعتــر وغريهــا أو شــهرة الروايــة
نعــم إن متــت دعـ ٰ

والعمــل هبــا مــن قبــل املشــهور فيكــون جابــر ًا عنــد بعــض أو تذكــر مؤيــد ًا للروايات
املعتــرة.

اجلهة الثانية :الداللة

إن الكلينــي نقلهــا مرتــن بســند واحــد فهــي مــن املكــررات عنــده( .)29وهــي تــدل

ـى اإلشــارة إ ٰىل إمامــة احلســن العســكري وولــده احلجــة  Lوهــي بينــت أمريــن
عـ ٰ
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املعصومــن] )28(.وه ــي معتــرة الس ــند.

عــدم ذكــر اســمه وإثبــات لقــب احلجــة لــه.

قــال املازنــدراين( :قولــه« :فكيــف لكــم باخللــف مــن بعــد اخللــف» املــراد باخللف

األول احلجــة وباخللــف الثــاين احلســن العســكري  Lوكيــف لإلنــكار أي ال يكــون
ّ

لكــم العلــم باخللــف بعــد اخللــف بشــخصه أو بمكانــه أو ال جيــوز لكــم التســمية

باســمه.

قولــه« :ال تــرون شــخصه» لعـ ّـل املــراد نفــي الرؤيــة عــن مجاعــة أو ك ّلــا أرادوا أو

يف زمــان الغيبــة أو كنايــة عــن غيبتــه ّ
وإل فقــد رآه مجاعــة كــا ســيجيء ،واهلل أعلــم.

قولــه« :وال حيــل لكــم ذكــره باســمه» ّ
ـى أنــه ال جيــوز تســميته باســمه مطلقـ ًا
دل عـ ٰ

ـرى أو بمحــل اخلــوف والتقيــة كــا يشــعر بــه بعض
وال يبعــد ختصيصــه بالغيبــة الصغـ ٰ

الروايــات اآلتيــة وربــا يشــعر بــه لفــظ «لكــم» ويؤيــده وقــوع الترصيــح باســمه يف

بعــض األدعيــة املأثــورة ،واالحتيــاط أمــر آخــر)(.)30

الصغــرى فقــط وهــو رأي بعــض العلــاء( )31أو اخلــوف
عــى الغيبــة
فحملهــا
ٰ
ٰ

وســيأيت بيانــه مفصــ ًا  -واالحتيــاط بعــدم بيــان اســمه حيتــاج إ ٰىل وجــه.
يسمى باسمه
السادس :ال
ٰ

احلديــث املــروي عــن الكلينــي بســنده عــن عــدّ ٍة مــن أصحابنــا ،عــن جعفــر
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فضــال ،عــن الريــان بــن الصلــت قــال :ســمعت أبــا
حممــد ،عــن ابــن ّ
بــن ّ
حكم تسمية إمام العصر ¨

ـرى جســمه ،وال
احلســن الرضــا  Qيقــول- :وســئل عــن القائــم -فقــال« :ال يـ ٰ

يســم ٰى باســمه»(.)32
ّ

وســند روايــة الصــدوق( ،حدثنــا) أيب وحممــد بــن احلســن ݡ قــاال حدثنــا ســعد

بــن عبــد اهلل ،عــن جعفــر بــن حممــد بــن مالــك ،عــن عــي بــن احلســن بــن فضــال،

عــن الريــان بــن الصلــت.)33(..

عــى الغيبــة وحتققهــا وليــس معنــاه ال يــراه أحــدٌ بــل
الســند معتــر والداللــة ٰ

ـى عــن الترصيــح باســمه ولع ّلــه يف
طــول غيبتــه .وقــال املازنــدراين( :هنــي يف املعنـ ٰ

بعــض األزمنــة ألجــل اخلــوف)(.)34

ـى احلرمــة وهــو الظاهــر مــن صيغــة النهــي (ال الناهيــة والفعــل
النهــي حيمــل عـ ٰ

ـى اخلــوف غــر مذكــور يف الروايــة.
املضــارع) ومحلــه عـ ٰ
السابع :عدم احللية

احلديــث املــروي عــن الصــدوق بســنده عــن اإلمــام الصــادق  :Qأنــه قــال

لصفــوان بــن مهــران[ :املهــدي مــن ولــدي] اخلامــس مــن ولــد الســابع ،يغيــب
عنكــم شــخصه وال ّ
حيــل لكــم تســميته(.)35

روى الصــدوق ،حدثنــا احلســن بــن أمحــد بــن إدريــس ݤ قــال :حدثنــا أيب ،عــن
ٰ

أيــوب بــن نــوح ،عــن حممــد بــن ســنان ،عــن صفــوان [بــن مهــران] ،عــن الصــادق
جعفــر بــن حممــد  Lأنــه قــال :مــن أقـ َّـر بجميــع األئمــة ،وجحــد املهــدي كان كمــن

أقـ َّـر بجميــع األنبيــاء وجحــد حممــد ًا  Nنبوتــه ،فقيــل لــه ،يــا بــن رســول اهلل فمــن
املهــدي مــن ولــدك؟ قــال :اخلامــس مــن ولــد الســابع ،يغيــب عنكــم شــخصه وال

حيــل لكــم تســميته(.)36
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يف ســند الروايــة حممــد بــن ســنان وهــو ضعيــف الروايــة ال يعمــل بروايتــه عنــد
بعـ ٍ
ـض.

وســند الروايــة خيتلــف عــن اآلتيــة واأللفــاظ املختلفــة بينهــا (عنكــم) ويف

(مثلــه)( )37فاالختــاف وارد بــن الروايتــن معــ ًا.

ومثــل هــذا االشــتباه وقــع فيــه احلــر العامــي (مثلــه)( )38ولكنهــم بينــوا االختالف

يف الســند دون املتــن.

روى الصــدوق ،حدثنــا عــي بــن أمحــد الدقــاق ݤ قــال :حدثنــا حممــد بــن أيب
ٰ

عبــد اهلل الكــويف ،عــن ســهل بــن زيــاد اآلدمــي ،عــن احلســن بــن حمبــوب ،عــن عبــد

العزيــز العبــدي ،عــن عبــد اهلل بــن أيب يعفــور قــال :قــال أبــو عبــد اهلل الصــادق :Q

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

األخــرى (عنهــم) (وال حيــل هلــم) (لكــم) فــا يتــم مــا عــر املجلــي بقولــه
ٰ

مــن أقــر باألئمــة مــن آبائــي وولــدي وجحــد املهــدي مــن ولــدي كان كمــن أقــر

بجميــع األنبيــاء وجحــد حممــد ًا  Nنبوتــه .فقلــت :يــا ســيدي ومــن املهــدي مــن
ولــدك؟ قــال :اخلامــس مــن ولــد الســابع يغيــب عنكــم شــخصه ،وال حيــل لكــم

تســميته(.)39

ـى بــن جعفــر  .)40(Qويف
واخلامــس كنايــة عــن اإلمــام املهــدي والســابع موسـ ٰ

الســند ســهل بــن زيــاد وهــو ضعيــف عنــد البعــض ولعلــاء الرجــال كالم فيــه
مفصــل.

ومــا روي أيضـ ًا هنــاك عــن اإلمــام الكاظــم  Qأنــه قــال عنــد ذكــر القائــم :Q

ـى يظهــره اهلل  فيمــأ
ـى النــاس والدتــه وال حيـ ّـل هلــم تســميته حتـ ٰ
«الــذي ختفـ ٰ
ـى عـ ٰ
[بــه] األرض قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا وظل ـ ًا»(.)41
تفصيل الرواية وسندها:

روى الصــدوق ،حدثنــا أمحــد بــن زيــاد بــن جعفــر اهلمــداين ݤ قــال :حدثنــا
ٰ

عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم ،عــن أبيــه عــن أيب أمحــد حممــد بــن زيــاد األزدي قــال:
ََ ْ َ َ َ َْ ُ
ك ْ
ــم
موســى بــن جعفــر  Lعــن قــول اهلل ﴿ :وأســبغ علي
ســألت ســيدي
ٰ
ً
ـه ظاهـ َ ً
ـرة َوباط َِنــة﴾ (لقــان )20 :فقــال « :Qالنعمــة الظاهــرة اإلمــام الظاهــر
ن َِع َمـ ُ ِ
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يغيــب عــن أبصــار النــاس شــخصه ،وال يغيــب عــن قلــوب املؤمنــن ذكــره ،وهــو

الثــاين عــر منــا ،يســهل اهلل لــه كل عســر ،ويذلــل لــه كل صعــب ،ويظهــر لــه كنــوز
()42
ـى يــده كل
األرض ،ويقــرب لــه كل بعيــد ،ويبــر بــه كل جبــار عنيــد وهيلــك عـ ٰ

ـى النــاس والدتــه وال حيــل
شــيطان مريــد ،ذلــك ابــن ســيدة اإلمــاء الــذي ختفـ ٰ
ـى عـ ٰ
ـى يظهــره اهلل  فيمــأ األرض قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت جــور ًا
هلــم تســميته حتـ ٰ
وظل ـ ًا»(.)43

ونقــل مالحظــة يف هامــش املخطوطــة حيمــل النهــي عــن ذكــر اســمه يف زمــن

ـى اإلمــام دون
الغيبــة الصغـ ٰ
ـرى وعــر الدولــة العباســية التــي تشــتد التقيــة فيهــا عـ ٰ
ـرى.
الغيبــة الكـ ٰ

وهــذا أحــد األقــوال يف تأويــل الروايــات بــأن احلرمــة خمتصــة بعــر الغيبــة

ـرى فقــال يف هامــش بعــض النســخ املخطوطــة هكــذا( :الــذي ادعــاه املصنــف
الصغـ ٰ

فيــا تقــدم مــن النهــي عــن ذكــر اســمه  Qيقويــه ويؤيــده هــذا احلديــث وال
النهــى عــن ذكــر
فالروايــات التــي ذكرهــا يف هــذه األبــواب عــن األئمــة  Kيف
ٰ

عــى قبــل الغيبــة يف زمــان العباســية دون
اســمه  Qيمكــن أن حيمــل
ٰ
النهــى فيهــا ٰ

عرصنــا هــذا ألن التقيــة كانــت يف ذلــك الزمــان أشــد مــن هــذا العــر .وإنــا قلنــا

ـى قبــل غيبتــه  )Qألن النهــي ال خيلــو مــن وجهــن إ ّمــا
(يمكــن أن حيمــل النهــي عـ ٰ

ـى اإلمــام وهــو مفقــود يف هــذا العــر إذ ال يقــدر أحــد أن يظفــر بــه ،وإ ّمــا
خوفـ ًا عـ ٰ
عــى القائــل الذاكــر باســمه وهــذا أيضــ ًا منتــف إذ ال يتصــور الــرر مــن
خوفــ ًا
ٰ

ـى صوتــه
خمالفــي هــذا وال التعــرض بــه ألنــه لــو كان أحــد ينــادي يف األســواق بأعـ ٰ
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ـى
يــا حممــد بــن احلســن ال يـ ٰ
ـرى أحــد مــن املخالفــن أنــه ســمع اســمه ويعرفــه حتـ ٰ
ـؤذى قائلــه وإذا كان كذلــك فلــم ال جيــوز للمؤمنــن أن يســموه ويتربكــوا ويترشفــوا
يـ ٰ

ـى ذلــك واهلل أعلــم).
الروايــة تأبـ ٰ

()44

واخلــوف باقــي يف كل زمــان ومــكان وعــر ،بــل يمكــن القــول بــأن اخلــوف

ـرى أشــد لقــوة االســتخبارات الدوليــة عليــه وحماربــة الكفــر
يف عــر الغيبــة الكـ ٰ

لــه .ولــذا قــال املجلــي( :هــذه التحديــدات مرصحــة يف نفــي قــول مــن خــص
ـرى تعوي ـ ً
ـى بعــض العلــل املســتنبطة واالســتبعادات
ذلــك بزمــان الغيبــة الصغـ ٰ
ا عـ ٰ

الومهيــة)(.)45

وهــذه الطائفــة مــن الروايــات هنــت عــن ذكــر اســمه وتركــه إ ٰىل أن يمــأ األرض
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ـرى فقــد كان الــرر متصــور ًا ،لكــن هــذه
بذكــر اســمه ¨ .وأ ّمــا قبــل غيبتــه الكـ ٰ

ـرى.
ـرى والكـ ٰ
عــدالً بعــد ظهــور دولتــه املباركــة وال ختتــص بزمــن الغيبــة الصغـ ٰ
الثامن :حرمة التسمية

ـى
مــا روي عــن اإلمــام اجلــواد  Qأنــه قــال[« :القائــم منّــا] هــو الــذي ختفـ ٰ
ـى عـ ٰ
النــاس والدتــه ويغيــب عنهــم شــخصه ،وحيــرم عليهــم تســميته وهــو ســمي رســول
اهلل  Nوكن ّيــه»(.)46

ونص الرواية سند ًا ومتن ًا كام يف املصدر األويل هلا:

روى الصــدوق حدثنــا حممــد بــن أمحــد الشــيباين( )47ݤ قــال :حدثنــا حممــد
ٰ

بــن أيب عبــد اهلل الكــويف ،عــن ســهل بــن زيــاد اآلدمــي ،عــن عبــد العظيــم بــن

موســى  :Kإين ألرجــو أن
عبــد اهلل احلســني قــال :قلــت ملحمــد بــن عــي بــن
ٰ

تكــون القائــم مــن أهــل بيــت حممــد الــذي يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت
جــور ًا وظلــ ًا ،فقــال  :Qيــا أبــا القاســم :مــا منّــا ّإل وهــو قائــم بأمــر اهلل ،
وهــاد إ ٰىل ديــن اهلل ،ولكــن القائــم الــذي يطهــر اهلل  بــه األرض مــن أهــل الكفــر
ـى النــاس (عــن النــاس)
واجلحــود ،ويمألهــا عــدالً وقســط ًا هــو الــذي ختفـ ٰ
ـى عـ ٰ

والدتــه ،ويغيــب عنهــم شــخصه وحيــرم (وحتــرم) عليهــم تســميته ،وهــو ســمي

رســول اهلل  Nوكنيــه وهــو الــذي تطــوي لــه األرض ،ويــذل لــه كل صعــب [و]
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جيتمــع إليــه مــن أصحابــه عــدة أهــل بــدر :ثــاث مائــة وثالثــة عــر رجـاً ،مــن
َ ُ ُ َ ْ
َ
ً
ُ ُ ُ َ
َ
ْ
ت بِكــم اهلل جِيعــا
أقــايص األرض ،وذلــك قــول اهلل ﴿ :أينمــا تكونــوا يــأ ِ
َّ َ َ ٰ ُ ّ
ش ٍء قَدِيـ ٌ
ك َ ْ
ـر﴾ (البقــرة )148 :فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــدة مــن
إِن اهلل ع ِ
أهــل اإلخــاص أظهــر اهلل أمــره فــإذا كمــل لــه العقــد وهــو عــرة آالف رجــل
يــرىض اهلل  .قــال عبــد
حتــى
خــرج بــإذن اهلل  ،فــا يــزال يقتــل أعــداء اهلل
ٰ
ٰ

العظيــم :فقلــت لــه :يــا ســيدي وكيــف يعلــم أن اهلل  قــد ريض؟ قــال :يلقــي يف

قلبــه الرمحــة.)48(...

السند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف ال يعمل بروايته ونقله عند املشهور.

ورصحــت هــذه الروايــة باحلرمــة وهــي املنــع عــن الترصيــح باســمه واحلرمــة

التكليفيــة العقائديــة املتعلقــة باإلمــام املهــدي ¨ .وتعتــر هــي أوضــح الروايــات

داللــة مــن النهــي يف غريهــا ّإل أن ضعــف ســندها يمنــع مــن االعتــاد عليهــا.

روى
ـرى وبعــض ألفــاظ املتــن ختتلــف يف الروايــةٰ ،
والســند خمتلــف يف روايــة أخـ ٰ
القمــي ،أخربنــا أبــو عبــد اهلل اخلزاعــي ،قــال أخربنــا (حدثنــا) حممــد بــن أيب عبــد

اهلل الكــويف ،عــن ســهل بــن زيــاد اآلدمــي ،عــن عبــد العظيــم بــن عبــد اهلل احلســني
ـى :إين ألرجــوك (ألرجــو) أن
(احلســيني) ،قــال :قلــت ملحمــد بــن عــي بــن موسـ ٰ

تكــون القائــم مــن أهــل بيــت حممــد الــذي يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت
جــور ًا وظل ـ ًا ...واحلديــث بتاممــه(.)49
التاسع :ملعون من سامه

روى الصــدوق حدثنــا املظفــر بــن جعفــر بــن
احلديــث املــروي هنــاك أيضــ ًاٰ ،

املظفــر العلــوي ݤ قــال :حدثنــي جعفــر بــن حممــد بــن مســعود وحيــدر بــن حممــد

بــن الســمرقندي قــاال :حدثنــا أبــو النــر حممــد بــن مســعود قــال :حدثنــا آدم بــن
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حممــد البلخــي قــال :حدثنــا عــي بــن احلســن الدقــاق ،وإبراهيــم بــن حممــد قــاال:

ســمعنا عــي بــن عاصــم الكــويف يقــول :خــرج يف توقيعــات صاحــب الزمــان :Q
«ملعــون ملعــون َم ـ ْن سـ ّـاين يف حمفــل مــن النــاس» .
()50

ـى مــن ســاه يف
شــبه اجلملــة مــن اجلــار واملجــرور تفيــد تقيــد احلكــم باللعــن عـ ٰ

ـى إنــا هــو مــن جهــة التقيــة عنهــم)(.)51
النهـ ٰ

والقرينــة الثانيــة (مــن النــاس) واملــراد منهــم اجلمهــور ومــن ال يعتقــد بإمامتــه

ـى التقيــة والتــي ســيأيت مناقشــتها.
مــن املجتمــع ويســتفاد أن التوقيــع حيمــل عـ ٰ

ـى مــا
وهــذا احلمــل عمــل بــه احلــر العامــي( :أقــول :فيــه ويف أمثالــه داللــة عـ ٰ

قلنــا يف العنــوان الختصاصــه باملحفــل وهــو مظنــه التقيــة واملفســدة ،وبالنــاس كثــر ًا
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عــى
حمفــل أو جممــع مــن النــاس( ،والتقييــد بقولــه «يف حمفــل مــن النــاس» دليــل ٰ
ـى املفهــوم يف هــذه املقامــات وأن
ـى داللــة القيــد عـ ٰ
جــوازه يف غــر حمافلهــم بنــاء عـ ٰ

ـى العامــة فهــو قرينــة أيض ـ ًا)(.)52
مــا يطلــق هــذا اللفــظ عـ ٰ

وورد ســؤال واســتفتاء ملكتــب الســيد اخلوئــي ݞ بعــدم شــمول هــذه الروايــات

ـرى.
ـرى وهــي خمتصــة بزمــن الغيبــة الصغـ ٰ
لزمــن الغيبــة الكـ ٰ

(هــل جتــوز رشعـ ًا تســمية اإلمــام احلجــة ¨ باســمه الرشيــف اخلــاص يف حمفــل

ـرى؟.
مــن النــاس ،أم أن الروايــات املانعــة مــن ذلــك تعــم زمــان الغيبــة الكـ ٰ
اخلوئي :ال تعم تلك زماننا هذا)(.)53

ولكــن األرجــح القــول باحلرمــة مطلقــ ًا وال ختــص بزمــان للحكــم بإطــاق

ـى حتريــم تســميته  Qباســمه
الروايــات وبــه قــال بعــض الباحثــن( :وممــن نــص عـ ٰ

الصــدوق  ،)Qوهــو ظاهــر ثقــة اإلســام يف الــكايف( .)54وهــو رصيــح كالم

الــورى بأعــام
املفيــد( ،)55وأيب عــي الطــريس يف كتــاب أعــام
اهلــدى(.)56
ٰ
ٰ
عىل من سامه
العارش :لعنة اهلل ٰ

()57

روى الصــدوق قــال :حدثنــا حممــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاين ݤ،
ٰ

قــال :ســمعت أبــا عــي حممــد بــن مهــام يقــول :ســمعت حممــد بــن عثــان العمــري

(قــدس اهلل روحــه)؛ قــال :خــرج توقيــع بخــط اعرفــهَ « :م ـ ْن سـ ّـاين يف جممــع مــن
النــاس باســمي فعليــه لعنــة اهلل» فقــال أبــو عــي حممــد بــن مهــام :وكتبــت أســأله
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متــى يكــون فخــرج إ ّيل :كــذب الوقاتــون( .)58واالختــاف يف ألفــاظ
عــن الفــرج
ٰ
حكم تسمية إمام العصر ¨

الروايــة (أعرفــه)( )59ويف الصــدر األصــي (نعرفــه)(.)60

البحــث يف هــذه الروايــة عــن مــا ســبق يف الروايــة قبلهــا ولكــن املضمــون هــو

بــن املوضــوع وهــو عــدم تســمية اإلمــام يف جممــع مــن النــاس ورتــب احلكــم وهــو
اســتحقاق اللعــن وال يســتحق اللعــن ّإل مــن ارتكــب حمرم ـ ًا رشع ـ ًا.

أفتــى النــادر مــن فقهائنــا اســتناد ًا إ ٰىل هــذه
قــال يف املعجــم املوضوعــي :وقــد
ٰ

ـى يف عرصنــا ،لكــن مجهــور
الروايــة وأمثاهلــا بحرمــة تســمية املهــدي ¨ باســمه حتـ ٰ

فقهائنــا أفتــوا بجــواز تســميته ألن النهــي عــن تســميته كان يف عصــور معينــة قبــل

ـرى عندمــا كان أعــداؤه يطلبونــه طلبـ ًا حثيثـ ًا
والدتــه أو بعدهــا بقليــل يف غيبتــه الصغـ ٰ

ـى حبســوا كل مــن كان يظــن أو حيتمــل أنــه هــو ،وكل مــن
قبــل والدتــه وبعدهــا ،حتـ ٰ
يظــن أهنــا أمــه!)(.)61

قــال يف مكيــال املــكارم( :ويؤيــد مــا ذكرنــا أيضــ ًا مــا ســمعته يف كالم الســيد

عــى حرمــة الترصيــح باســمه
املحقــق الدامــاد ݤ مــن إطبــاق العلــاء الســابقني ٰ
املبــارك يف جممــع مــن النــاس .ويؤيــده أيضـ ًا االعتبــار العقــي والعــريف ألن يف التعبــر

عــن شــخص جليــل بألقابــه يف املجامــع واملحافــل وتــرك الترصيــح باســمه نوعــ ًا
عــى أحــد مــن العــوام ،فضــ ً
ا عــن اخلــواص
خيفــى
مــن التعظيــم واالحــرام ال
ٰ
ٰ
واألعــام.

ويؤيــده أيضـ ًا مــا عرفــت يف حديــث اللــوح ،أن أبــا جعفــر  Qطلــب مــن جابــر

أن يلقــاه يف اخللــوة فــكان ذكــر اســمه منهــا يف غــر جممــع مــن النــاس(.)62
احلادي عرش :النهي عن تناقل احلديث باسمه

روى الصــدوق( ،حدثنــا) أيب ،وحممــد بــن احلســن ݡ قــاال :حدثنــا ســعد بــن
ٰ
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ـى بــن عبيــد ،عــن إســاعيل بــن أبــان ،عــن عمــرو بــن
عبــد اهلل عــن حممــد بــن عيسـ ٰ

شــمر ،عــن جابــر بــن يزيــد اجلعفــي قــال :ســمعت أبــا جعفــر  Qيقــول :ســأل

مــا اســمه؟ قــال :أ ّمــا اســمه فــا ،أن حبيبــي وخليــي عهــد إ ّيل أن ال أحــدّ ث باســمه

ـى يبعثــه اهلل  ،وهــو ممّــا اســتودع اهلل  رســوله يف علمــه(.)63
حتـ ٰ

فاألخبــار عــن االســم الرصيــح وديعــة اهلل واألنبيــاء واإلمــام عيل  Qمل خيــر عنه.

قــال الكــوراين( :فهــم بعــض العلــاء مــن أمثــال هــذه الروايــة حرمــة تســمية

املهــدي  Qباســمه ،وإن كان األغلــب يقولــون بجــوازه ،واملفهــوم مــن روايــات
ـى اســمه  Qواألمــر بعــدم ذكــره أن ظــروف غيبتــه األو ٰىل وظهــوره تكــون
التكتــم عـ ٰ

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

عمــر أمــر املؤمنــن  Qعــن املهــدي؛ فقــال :يــا بــن أيب طالــب أخــرين عــن املهــدي

ـى أهنــم يعتقلــون كل
شــديدة يبحــث فيهــا أعــداؤه عنــه ويطلبونــه طلب ـ ًا حثيث ـ ًا حتـ ٰ

مــن كان يظــن أو حيتمــل أنــه هــو .وبذلــك يمكــن تفســر الروايــات املتفاوتــة التــي
ـى
وردت يف اســمه وأنــه عبــد اهلل أو أمحــد أو حممــد وكــذا يف اســم أبيــه (عليــه وعـ ٰ
()64
آبائــه الســام) ،وإن كان األمــر عندنــا ثابت ـ ًا ال خــاف فيــه).
الثاين عرش :النهي عن الترصيح باسمه

نقــل حســن بــن ســليامن احلــي يف كتــاب (املختــر) عــن الســيد حســن بــن كبــش

روى يف كتابــه بإســناده عــن اإلمــام الصــادق  Qأنــه أومــأ إ ٰىل ابنــه موسـ ٰـى Q
أنــه ٰ
وقــال« :واخلامــس مــن ولــده يغيــب شــخصه وال حيــل ذكــره باســمه»( .)65وهــي

تؤيــد القــول بحرمــة التســمية.
أخرى
املطلب الثاين :أدلة
ٰ

عى.
وهذه األخبار الكثرية املتقدمة وافية يف إثبات املدّ ٰ

ومع ذلك فإهنا مؤيدة بعدّ ة أشياء:

أئمتنــا واحــد ًا واحــد ًا ّإل
أ -إنــه يف أخبــار املعــراج قــد ذكــر اهلل تعــا ٰىل لنب ّيــه أســاء ّ

املهــدي  Qفإنــه ذكــره بلقبــه.

ب -إن يف األخبــار النبويــة التــي ذكــر فيهــا رســول اهلل  Nأســاء أوصيائــه التــي
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نقلــت يف املصــادر ،فإنــه ذكرهــم بأســائهم ّإل هــو ¨ فقــد ذكــره باللقــب أو قــال

حكم تسمية إمام العصر ¨

(اســمه اســمي) ،مــع أن اإلمامــن الباقــر وحممد التقــي  Lكان اســمهام اســمه أيض ًا.
ج -كثــرة ألقابــه الشــائعة واملتعارفــة ¨ قبــل والدتــه ،والتــي كانــت شــائعة بعــد

ـى أنــه قــد بــر يف مجيــع األمــم الســالفة بظهــوره ¨ كــا يف خطبــة يــوم
والدتــه .حتـ ٰ
ـى مهــدي
الغديــر ،وعنــد اجلميــع باللقــب املعــروف ،ويف زيارتــه ¨« :الســام عـ ٰ
األمــم»(.)66

املطلب الثالث :اآلراء يف معاجلة أخبار املنع
عىل التقية:
احلمل ٰ

عىل التقية ال جيوز لعدّ ة وجوه:
ومحل هذه األخبار ٰ

األول :إنــه نقــل مجــع حمدثــي اخلاصــة والعامــة هــذه الفقــرة عــن رســول اهلل N

أنــه قــال« :اســمه اســمي» كــا سيشــار إ ٰىل أســانيده ومصــادره ،فالــكل إذن يعرفــون
ـى مــن يــراد إخفــاؤه؟
اســمه ¨ ،فعـ ٰ

ـى أتباعــه ومــن
وجوابــه :واســمه اســم النبــي نــوع خفــاء فيــه متحقــق ولــو عـ ٰ

يؤمــن بــه.

الثــاين :إنــه ذكــر يف مجلــة مــن هــذه األخبــار وغريهــا النهــي عــن ذكــر االســم مــع

ـى ذلــك أن الــراوي والســامع قــد
أهنــا رصحــت أن اســمه اســم رســول اهلل  ،Nومعنـ ٰ
َع ِلــا باســمه األصــي ،فــإذا كان ذلــك تقيــة فقــد َع ِلــا ،وإن كانــت عــن الغــر فعليهــا
ـى لــه،
أن ال يذكــراه يف مــكان آخــر ،إذن فاحلــذر مــن ذكــره يف ذلــك املجلــس ال معنـ ٰ

ـى عــدم ذكــره يف جملــس آخــر ومل ينبهــوا.
بــل كان مــن الــازم تنبيههــا عـ ٰ

وجوابــه :ليــس املــراد املنــع مــن ذكــر اســمه يف مــكان أو زمــان معــن بــل يف كل

حــن مــن زمــان األنبيــاء وإ ٰىل ظهــور دولتــه وبعــد الظهــور أيض ـ ًا.

الثالــث :أن عــدم ذكــر اخلــر اســمه  Qيف املحــر الرشيــف ألمــر املؤمنــن Q
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أثبــت أن عــدم ذكــر اســمه مــن أجــزاء الشــهادة وصفاتــه  ،Qوكذلــك عــدم ذكــر

عىل التقية يف سياقها اخلاص فيها.
ومعناه بعض الروايات ٰ
تأبى احلمل ٰ

الرابــع :أنــه إذا كان جمــرد ذكــر االســم هــو منشــأ اخلــوف والفســاد بمالحظــة

ـى يــده Q
أن اجلباريــن متصــدون الســتئصاله وقتلــه عندمــا يصلــون إليــه ألنــه عـ ٰ
زوال ملكهــم وانقطــاع دولــة الظاملــن ،فيكــون مــن األفضــل أن ال يذكــر بــأي اســم

ولقــب معــروف بــه ،وخصوصـ ًا لقــب املهــدي ،فــإن يف كل تلــك الوعــود واملواعيــد
ـى أن (ابــن اخلطــاب)
النبويــة قــد ذكــره  Qهبــذا اللقــب ،وعــرف بــه بعــد ذلــك حتـ ٰ

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

ـى التقيــة.
رســول اهلل  Nاســمه جلنــدل اليهــودي اخليــري فــا يمكــن محلهــا عـ ٰ

ســأل أمــر املؤمنــن  Qعــن املهــدي ،وعبــد امللــك ســأل الزهــري ،واملنصــور ســأل

(ســيف) كــا يــأيت.

فليــس هنــاك طريــق يف بيــان اختصاصــه هبــذا االســم ّإل أن يكــون مــن األرسار

املكنونــة ،واخلصائــص اإلهليــة ،مثــل كــون (أمــر املؤمنــن) مــن خصائص جــده .Q
وقــد احتمــل بعــض :أن ســبب احلرمــة هــو أن العــوام إذا ســمعوا باســمه  Qقــد

يصدقــون بمعتقــد أهــل الكتــاب القائــل بــأن نبــي آخــر الزمــان ســيظهر الحقـ ًا.

ـى اجلــواز فهــي عــدة أخبــار ضعيفــة بحســب الســند،
وأ ّمــا تلــك التــي تــدل عـ ٰ

مثــل اخلــر املتقــدم يف (لقــب الســيد) أن جاريــة اخليــزراين قالــت :إن الســيدة نرجــس
ـى قربهــا لــوح مكتــوب عليــه هــذا
ماتــت يف حيــاة اإلمــام احلســن العســكري وعـ ٰ

قــر أم (م ح م د).

عــى ضعــف هــذا اخلــر وجهالــة الــراوي وعــدم معلوميــة الكتابــة
وعــاوة
ٰ

ـى جــواز النطــق ،فهــو معــارض لعــدة أخبــار أن الســيدة نرجــس خاتــون
وداللتهــا عـ ٰ

عــى قيــد احليــاة بعــد وفاتــه  Qوحيتمــل أن أم حممــد هــي كنيــة الســيدة
كانــت
ٰ
ـى.
ـى املدّ عـ ٰ
نرجــس خاتــون فــا يكــون يف هــذا اخلــر داللــة عـ ٰ

ويف نفــس خــر اجلاريــة هــذا أنــه كان اســم أ ّمــه ( Qصقيــل) واملــروي يف (كــال
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الديــن) للصــدوق أن صقيــل كانــت حــارضة وقــت وفــاة اإلمــام العســكري .)67(Q
حكم تسمية إمام العصر ¨

ومثــل خــر (اللــوح) وإن كان بغايــة االعتبــار ولكــن يف متنــه اختالفـ ًا كثــر ًا ،ويف

أحاديــث كثــرة ذكــر باللقــب والكنيــة ،وإذا أراد أحــد أن يراجــع املجلــد التاســع مــن

البحــار فســوف يثبــت أكثرهــا.

وهنــاك طريــق رواه الصــدوق وقــد ُذكــر فيــه االســم ،ولكنــه بعــد أن ذكــر اخلــر

ـب إليــه مــا روي
قــال( :جــاء هــذا احلديــث هكــذا بتســمية القائــم  ،Qوالــذي أذهـ ُ
يف النهــي مــن تســميته)(.)68

ـى النهــي عــن التســمية رصحيـ ًا غــر مــا ذكرنــاه ســابق ًا
ومــن الروايــات الدالــة عـ ٰ

مــن أجــل اخلــوف مــن الظاملــن والتقيــة يف إخفــاء الشــخصية لــه.

مــا رواه النعــاين ،أخربنــا عبــد الواحــد بــن عبــد اهلل بــن يونــس ،قــال :حدثنــا

حممــد بــن جعفــر القــريش ،قــال :حدثنــي حممــد بــن احلســن بــن أيب اخلطــاب ،عــن
ـى اخلثعمــي ،قــال :حدثنــي الرضيــس ،عــن
حممــد بــن ســنان ،عــن حممــد بــن حييـ ٰ

ـى حممــد بــن
ـى عــي بــن احلســن  Qدخلــت عـ ٰ
أيب اخلالــد الكابــي ،قــال :ملــا مـ ٰ
عــي الباقــر  ،Qفقلتــه :جعلــت فــداك ،قــد عرفــت انقطاعــي إ ٰىل أبيــك وأنــي
بــه ووحشــتي مــن النــاس .قــال« :صدقــت -يــا أبــا خالــد -فرتيــد مــاذا؟» قلــت:
جعلــت فــداك ،لقــد وصــف يل أبــوك صاحــب هــذا األمــر بصفــة لــو رأيتــه يف بعــض
الطــرق ألخــذت بيــده.

ـى أعرفه باســمه.
قــال« :فرتيــد مــاذا ،يــا أبا خالــد؟» قلــت :أريــد أن تســميه يل حتـ ٰ

فقــال« :ســألتني واهلل -يــا أبــا خالــد -عــن ســؤال جمهــد ،ولقــد ســألتني عــن أمــر مــا

كنــت حمدثـ ًا بــه أحــد ًا ،ولــو كنــت حمدثـ ًا بــه أحــد ًا حلدثتــك ،ولقــد ســألتني عــن أمــر

ـى أن يقطعــوه بضعة بضعــة»(.)69
لــو أن بنــي فاطمــة عرفــوه حرصــوا عـ ٰ
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ـى قصــد بعضهــم
ـى أن قولــه «لــو أن بنــي فاطمــة »...تــدل عـ ٰ
والداللــة :بنــاء عـ ٰ

اإلرضار بــه فض ـ ً
ـى يكــون مكتوم ـ ًا
ا عــن غريهــم فلذلــك مل يســمه  Qباســمه حتـ ٰ

فــا يعــرف وال تصــل أيــدي املخالفــن إليــه خوفـ ًا مــن اإلرضار بــه .
()70

يف الرواية إشارة إ ٰىل وجود مجاعة من بني هاشم ال يرغبون بدولة اإلمام :Q

دولــة القائــم  Qبــل أكثرهــم يبغضــون شــخصه فضـ ً
ـى
ا عــن دولتــه وســلطانه حتـ ٰ
أن يف بنــي فاطمــة ݝ مجاعــة لــو عرفــوه باســمه لقتلــوه)(.)71
وورد النهــي بأســلوب االســتفهام االســتنكاري (إيــاك أن تبحــث عــن هــذا) وهــو

االسم.

روى الصــدوق حدثنــا أيب ،وحممــد بــن احلســن ݡ قــاال :حدثنــا عبــد اهلل بــن
ٰ

جعفــر احلمــري قــال :كنــت مــع أمحــد بــن إســحاق عنــد العمــري ݤ فقلــت
ـم تُ ْؤ ِمـ ْ
للعمــري :إين أســألك عــن مســألة كــا قــال اهلل  يف قصــة إبراهيــم﴿ :أَ َولَـ ْ
ـن
ْ َ ْ َ َّ َ ْ
َ
ـال بَ
ـى َ
ٰ
ـي﴾ (البقــرة :)260 :هــل رأيــت صاحبــي؟ فقال يل:
ـ
ل
ق
ـن
ـ
ئ
م
ط
ل
ـن
ـ
ك
ل
و
ـ
قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
نعــم ولــه عنــق مثــل ذي وأومــأ بيديــه مجيعـ ًا إ ٰىل عنقــه ،قــال :قلــت :فاالســم؟ قــال:
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ـى أنــه  Qعلــم مــن عنــد اهلل تعــا ٰىل أن النــاس ال ينتظــرون
(هــذا اخلــر يــدل عـ ٰ

إيــاك أن تبحــث عــن هــذا فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل قــد انقطــع(.)72

بينــت بعــض الروايــات العلــة مــن احلكــم باحلرمــة وهــي مهمــة اإلخفــاء وعــدم

ـى االســم كــا هــو بــن األئمــة.
الداللــة عـ ٰ

روى الكلينــي ،عــن أيب عبــد اهلل الصاحلــي قــال :ســألني أصحابنــا بعــد مــي أيب
ٰ

ـى االســم
حممــد  Qأن أســأل عــن االســم واملــكان ،فخــرج اجلــواب :إن دللتهــم عـ ٰ
أذاعــوه ،وإن عرفتهــم (عرفــوا) املــكان د ّلــوا عليــه»(.)73

وختتلــف بعــض األلفــاظ يف نقــل نســخة بحــار األنــوار (وأشــار) (وأومــأ) (فقــال

يل) (قــال) .ومثــل هــذا االختــاف وارد يف الروايــات بــن املصــادر(.)74

عىل
والســند خمتلــف مــع داللــة الروايــات فيــه .ومحــل احلــر العامــي هــذه الروايــة ٰ
ـى اختصــاص النهــي باخلــوف
اخلــوف عليــه وترتــب املفســدة فقــال( :هــذا دال عـ ٰ

وترتــب املفســدة)( ،)75ولكــن هــذا اخلــوف مســتمر ودائــم باقــي معــه يف كل زمــان
ومــكان إ ٰىل يــوم ظهــوره.
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حييــى مجيعــ ًا ،عــن عبــد
وروى الكلينــي ،عــن حممــد بــن عبــد اهلل وحممــد بــن
ٰ
ٰ

اهلل بــن جعفــر احلمــري قــال :اجتمعــت أنــا والشــيخ أبــو عمــرو  Gعنــد أمحــد
حكم تسمية إمام العصر ¨

بــن إســحاق فغمــزين أمحــد بــن إســحاق أن أســأله عــن اخللــف فقلــت لــه :يــا أبــا

عمــرو إين أريــد أن أســألك عــن يشء ومــا أنــا بشــاك فيــا أريــد أن أســألك عنــه،
فــإن اعتقــادي ودينــي أن األرض ال ختلــو مــن حجــة ّإل إذا كان قبــل يــوم القيامــة

بأربعــن يومـ ًا ،فــإذا كان ذلــك رفعــت احلجــة (وقعــت احلجــة) وأغلــق بــاب التوبــة
فلــم يــك ينفــع نفس ـ ًا إيامهنــا مل تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت يف إيامهنــا خــر ًا،

فأولئــك أرشار مــن خلــق اهلل  وهــم الذيــن تقــوم عليهــم القيامــة ولكنــي أحببــت
ـى ،قــال :أو
أن أزداد يقينـ ًا وإن إبراهيــم  Qســأل ربــه  أن يريــه كيــف حييــي املوتـ ٰ

ـى ولكــن ليطمئــن قلبــي ،وقــد أخــرين أبــو عــي أمحــد بــن إســحاق،
مل تؤمــن قــال :بـ ٰ

عــن أيب احلســن  Qقــال :ســألته وقلــت :مــن أعامــل أو عمــن آخــذ ،وقــول مــن
أدى إليــك عنــي فعنــي يــؤدي ومــا قــال لــك
أقبــل؟ فقــال لــه :العمــري ثقتــي فــا ٰ

عنــي فعنــي يقــول ،فاســمع لــه وأطــع ،فإنــه الثقــة املأمــون ،وأخــرين أبــو عــي أنــه

ســأل أبــا حممــد  Qعــن مثــل ذلــك ،فقــال لــه :العمــري وابنــه ثقتــان ،فــا أديــا
إليــك عنــي فعنــي يؤديــان ومــا قــاال لــك فعنــي يقــوالن ،فاســمع هلــا وأطعمهــا

فإهنــا الثقتــان املأمونــان ،فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك .قــال :فخــر أبــو عمــرو
ـى ثــم قــال :ســل حاجتــك فقلــت لــه :أنــت رأيــت اخللــف مــن بعــد
ســاجد ًا وبكـ ٰ
أيب حممــد Q؟ فقــال :إي واهلل ورقبتــه مثــل ذا -وأومــأ بيــده -فقلــت لــه :فبقيــت
واحــدة فقــال يل :هــات ،قلــت :فاالســم؟ قــال :حمــرم عليكــم أن تســألوا عــن ذلــك،

وال أقــول هــذا مــن عنــدي ،فليــس يل أن أحلــل وال أحــرم ،ولكــن عنــه  ،Qفــإن
ـى ومل خيلــف ولــدا وقســم مرياثــه وأخــذه
األمــر عنــد الســلطان ،أن أبــا حممــد مـ ٰ

214

مــن ال حــق لــه فيــه وهــو ذا ،عيالــه جيولــون ليــس أحــد جيــر أن يتعــرف إليهــم
أو ينيلهــم شــيئ ًا ،وإذا وقــع االســم وقــع الطلــب ،فاتقــوا اهلل وأمســكوا عــن ذلــك.

ســأل عــن أمحــد بــن إســحاق عــن مثــل هــذا فأجــاب بمثــل هــذا(.)76

والداللــة :فهــي مبينــة حلكمــة املنــع وهــو اخلــوف واحلــذر مــن األعــداء يف كل

ـرى ،قــال احلــر العامــي( :هــذا أوضــح داللــة
زمــان وعــر ولــو كان يف الغيبــة الكـ ٰ

يف أن وجــه النهــي التقيــة واخلــوف)(.)77

ـى شــخصه
فــإن وقــع االســم طلبــه الظاملــون ،فــورد النهــي مــن أجــل احلفــاظ عـ ٰ

ـى مــن يعلمــه(.)78
املبــارك ألجــل أن ال يطلــع عليــه مــن ال يعلمــه وحــرم عـ ٰ
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قــال الكلينــي  :Gوحدثنــي شــيخ مــن أصحابنــا -ذهــب عنــي اســمه -أن أبــا عمــرو

ويمكن بيان بعض النتائج املتعلقة بالبحث يف هذه الروايات:

إن صــدور هــذه الروايــات لبيــان احلكــم بحرمــة التســمية لــه باســمه الرصيــح

واملعــروف مــن النبــي  Nبــل وبعــض األنبيــاء الســابقني كإبراهيــم  Qواألئمــة

ـرى ومــن بعدهم
األطهــار  ،Kثــم تأكيــد النــواب األربعــة اخلاصــن يف الغيبــة الصغـ ٰ
نقلــت كتــب العلــاء يعطــي للمتأمــل شــهرة احلكــم بينهــم واســتفاضته ومعرفتــه.
عىل ما تقدم.
نعم ورد رأي آخر هو التأويل واحلمل له ٰ
املطلب الرابع :األقوال يف احلكم

األقوال يف احلكم متعددة ويمكن أن تتبع مضمون الروايات:

الصغــرى
أ -حرمــة التســمية باالســم الرصيــح لــه مطلقــ ًا يف عــر الغيبــة
ٰ

والكــرى وعــر الظهــور.
ٰ

ـرى لوجــود اإلمــام واخلــوف عليــه مــن
ب -احلرمــة خمتصــة بعــر الغيبــة الصغـ ٰ

ســاطني اجلــور.

ج -احلرمــة دائــرة مــع وجــود اخلــوف والتقيــة عليــه فــإذا انتفــت هــذه األســباب

فيجــوز الترصيــح باســمه.

د -حلية الترصيح باسمه واستدلوا بطائفة من الروايات(.)79
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ونبني بعض ًا منها استشهاد ًا هبا وتربك ًا وبيان كيفية عالجها وردها تأويلها:

موســى بــن املتــوكل ،عــن عبــد اهلل بــن
روى الصــدوق وعــن حممــد بــن
ٰ
ٰ

جعفــر احلمــري عــن حممــد بــن إبراهيــم الكــويف أن أبــا حممــد احلســن بــن عــي
العســكري  Lبعــث إ ٰىل بعــض مــن ســاه شــاة مذبوحــة وقــال :هــذه مــن عقيقــة
ابنــي حممــد(.)80

وهنــا ترصيــح مــن أبيــه باســمه رصحيـ ًا ،وهــو مــن أجــل إثبــات اإلمامة والــوالدة

ورعايــة املصلحــة اخلاصــة به.

وعنــه ،عــن احلمــري ،عــن حممــد بــن أمحــد العلــوي ،عــن أيب غانــم اخلــادم

ـى أصحابــه يــوم الثالــث
قــال :ولــد أليب حممــد  Qمولــود فســاه حممــد ًا ،وعرضــه عـ ٰ
وقــال :هــذا صاحبكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم وهــو القائــم ،وعــن حممــد بــن

حممــد بــن عصــام ،عــن حممــد بــن يعقــوب الكلينــي ،عــن عــان الــرازي عــن بعــض
أصحابنــا أنــه ملــا محلــت جاريــة أيب حممــد  Qقــال :ســتحملني ولــدا واســمه حممــد
وهــو القائــم مــن بعــدي(.)81

ـى جــواز التســمية يف اجلملــة مــن أجــل
وهــي رصحيــة باســمه وهــذه شــاهد عـ ٰ

التعــن واألخبــار بالــوالدة ورعايــة األهــم واملصلحــة فيهــا.

وعــن حممــد بــن إبراهيــم الطالقــاين ،عــن احلســن بــن إســاعيل القطــان عــن عبــد

اهلل بــن حممــد ،عــن حممــد بــن عبــد الرمحــن ،عــن حممــد بــن ســعيد عــن العبــاس بــن
ـى ،عــن أيب نــرة أيب جعفــر  ،Qعــن جابــر بــن
أيب عمــرو عــن صدقــة بــن أيب موسـ ٰ

عبــد اهلل عــن فاطمــة ݝ أنــه وجــد معهــا صحيفــة مــن درة فيهــا أســاء األئمــة مــن
عــى خلقــه
ولدهــا فقرأهــا إ ٰىل أن قــال :أبــو القاســم حممــد بــن احلســن حجــة اهلل ٰ
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ـى ،عــن حممــد بــن أيب عبــد اهلل الكــويف عــن
ٰ
وروى عــن عــي بــن أمحــد بــن موسـ ٰ

حممــد ابــن إســاعيل الربمكــي ،عــن إســاعيل بــن مالــك ،عــن حممــد بــن ســنان،

ـى فأمحــد ،وأ ّمــا الــذي
ـى واســم يعلــن ،فأ ّمــا الــذي خيفـ ٰ
قــال :لــه اســان :اســم خيفـ ٰ
يعلــن فمحمــد احلديــث(.)83

عىل من أنكر والدته.
وهو حجة ٰ

روى وبأســانيده الكثــرة عــن احلســن بــن حمبــوب ،عــن أيب اجلــارود ،عــن أيب
ٰ

ـى فاطمــة ݝ وبــن يدهيــا لــوح فيــه أســاء
جعفــر  ،Qعــن جابــر قــال :دخلــت عـ ٰ

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

ـى
عــن أيب اجلــارود ،عــن أيب جعفــر ،عــن آبائــه  Kقــال :قــال أمــر املؤمنــن  Qعـ ٰ
املنــر :خيــرج رجــل مــن ولــدي يف آخــر الزمــان وذكــر صفــة القائــم وأحوالــه إ ٰىل أن

األوصيــاء مــن ولدهــا فعــددت اثنــي عــر آخرهــم القائــم ثالثــة منهــم حممــد،

وأربعــة منهــم عــي .ورواه يف الفقيه بإســناده عن احلســن بــن حمبــوب .ورواه الكليني،

حييــى ،عــن حممــد بــن احلســن ،عــن احلســن بــن حمبــوب مثلــه.
عــن حممــد بــن
ٰ
عىل األمة من كتاب النبي .N
وهذا اللوح حيدد أسامء األئمة ٰ K

روى عــن عــي بــن احلســن بــن شــاذويه وأمحــد بــن هــارون الفامــي مجيع ـ ًا عــن
ٰ

حممــد بــن عبــد اهلل بــن جعفــر احلمــري عــن أبيــه ،عــن جعفــر بــن حممــد بــن مالــك،

عــن درســت ،عــن عبــد اهلل بــن القاســم ،عــن عبــد اهلل بــن جبلــة ،عــن أيب الســفاتج،

رأى قــدام فاطمــة ݝ
عــن جابــر ،عــن أيب جعفــر  ،Qعــن جابــر بــن عبــد اهلل أنــه ٰ

ـى األبصــار ،فيــه اثنــي عــر اسـ ًا ،قــال :فقلــت :أســاء من
لوحـ ًا يــكاد ضــوؤه يغشـ ٰ
هــؤالء؟ قالــت :أســاء األوصيــاء أوهلــم ابــن عمــي وأحــد عرش مــن ولــدي ،آخرهم

القائــم ،قــال جابــر :فرأيــت فيــه حممــد ًا حممــد ًا حممــد ًا يف ثالثــة مواضــع ،وعليـ ًا عليـ ًا
عليـ ًا عليـ ًا يف أربعــة مواضــع .ورواه يف (عيــون األخبــار) أيضـ ًا.

روى الصــدوق ،عــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد الدقــاق ،عــن حممــد بــن أيب عبــد
ٰ

ـى بــن عمــران ،عــن عمــه احلســن بــن زيــد ،عــن املفضــل بــن عمــر
اهلل ،عــن موسـ ٰ

ـى الصــادق  Qفقلــت :لــو عهــدت إلينــا يف اخللــف مــن بعــدك،
قــال :دخلــت عـ ٰ
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ـى .الفضــل بــن احلســن الطــريس يف (إعــام
بــن عــي بــن حممــد بــن عــي بــن موسـ ٰ
ـورى) عــن املفضــل بــن عمــر مثلــه.
الـ ٰ

 -وبإســناده عــن ابــن بابويــه ،عــن حممــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاين ،عن

ـرى ،عــن أبيــه ،عــن أيب حممــد
ـى حممــد بــن مهــام ،عــن حممــد بــن عثــان العمـ ٰ
أيب عـ ٰ
روى عــن آبائــه  Kأن األرض ال ختلــو مــن
احلســن بــن عــي  Qيف اخلــر الــذي ٰ

ـى خلقــه ،وأن مــن مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة،
حجــة اهلل عـ ٰ
فقــال :إن هــذا حــق كــا أن النهــار حــق ،فقيــل :يــا بــن رســول اهلل فمــن احلجــة
واإلمــام بعــدك؟ فقــال :ابنــي حممــد ،هــو اإلمــام واحلجــة بعــدي ،فمــن مــات ومل
ـى يف (كشــف الغمــة) نق ـ ً
ا عــن
يعرفــه مــات ميتــة جاهليــة .ورواه عــي بــن عيسـ ٰ

ـورى(.)84
الطــريس يف إعــام الـ ٰ

فالروايــات املجــوزة بذكــر اســمه إنــا مــن أجــل املصلحــة باإلخبــار بوالدتــه

املباركــة.

فالراجح حرمة تسمية اإلمام املهدي ¨ باسمه املبارك.
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الطلــب).

 .2كشف الغمة.520/2 :

 .3رشح أصول الكايف.222/6 :
 .4النجم الثاقب.218 :
 .5فرق الشيعة.15 :

 .6فرق الشيعة.110 :

 .7رشح التجريد.346 :

 .18بحار األنوار.32 / 51 :
 .19مرآة العقول.18/4 :

 .20الــكايف 392/ 333 / 1 :ح 4بــاب  135يف النهــي

عــن االســم؛ كــال الديــن ومتــام النعمــة607 :
ّ
(إل رجــل كافــر)؛ بحــار األنــوار33/51 :؛

وســائل الشــيعة.486/11 :

 .21كــال الديــن ومتــام النعمــة607 :؛ مكيــال املــكارم:

 .8كشف الغمة.520-519 / 2 :

.102

 .10نقلنــا النــص مــن كتــاب (كشــف احلــق) عــن غيبــة

.16/4

 .9رشح عيون األخبار.78 :

الفضــل بــن شــاذان.118-117 :

 .22رشح أصــول الــكايف226 / 6 :؛ مــرآة العقــول:
 .23النجم الثاقب.224/1 :

 .11كــال الديــن (الصــدوق)363/ 379 / 2 :

 .24الــكايف 332 / 1 :ح1؛ 328ح13؛ كــال الديــن:

إلــزام الناصــب201/1 :؛ النجــم الثاقــب:

 ،5الغيبــة  -النعــاين300 :؛ بحــار األنــوار:

(النــاس)؛ التوحيــد64 :؛ غيبــة النعــاين165 :؛
225/1؛ وغــره؛ بحــار األنــوار32/ 51 :؛

وســائل الشــيعة.488/11 :

 .12وسائل الشيعة.488/11 :

 ،608ح 5؛ علــل الرشائــع ،245 :ج  ،1ح
31/51؛ وســائل الشــيعة487 /11 :؛ / 16
 ،239ح 21458؛ حليــة األبــرار ،130 / 5 :ح
 ،13وإثبــات اهلــداة ،392 / 3 :ح  11و ،440ح

 .13كشــف احلــق ،45-44 :عــن الغيبــة للفضــل بــن

 ،6والــوايف ،403 / 2 :ح 903؛ إرشــاد املفيــد:

 .14أصول الكايف.333 / 1 :

الــورى،136 / 2 :
 ،170 / 2س 10؛ إعــام
ٰ

شــاذان.

 .15كــال الديــن ومتــام النعمــة313 :؛ عيــون أخبــار
الرضــا .65 / 1 :Q

 .16االحتجــاج395 / 1 :؛ غيبــة النعــاين66 :؛ دالئــل
االمامــة  -الطــري176 :؛ مناقــب آل أيب طالــب:

245/1؛ مدينــة املعاجــز344/3 :؛ بحــار

األنــوار38/58/36:؛النجــمالثاقــب.224/1:

 .17الغيبــة (للطــويس)98 :؛ علــل الرشائــع96 :؛

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

 .1أصــول الــكايف( 345/2 :إذا وقــع االســم وقــع

وســائل الشــيعة486 /11 :؛ .238/16

 ،338س  1و ،349س 20؛ الــراط املســتقيم:
س  ،7بتفــاوت؛ مدينــة املعاجــز ،509 / 7 :ح

2504؛ غيبــة الطــويس ،121 :س 22؛ مســتدرك

الوســائل ،281 / 12 :ح 14097؛ روضــة
الواعظــن ،287 :س 16؛ كــال الديــن وإمتــام
النعمــة ،381 :ح  ،5و ،648ح 4؛ بحــار األنــوار:
 ،240 / 50ح 5؛ وإثبــات اهلــداة 393 / 3 :ح
15؛ وأعيــان الشــيعة ،57 / 2 :س 5؛ املســتجاد
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الكــرى:
مــن اإلرشــاد ،259 :س 14؛ اهلدايــة
ٰ

87؛ كفايــة األثــر284 :؛ تقريــب املعــارف:
426؛ كشــف الغمــة231/3 :؛ إلــزام الناصــب:
223/1؛ جامــع أحاديــث الشــيعة14 :؛ منتخــب
األثــر226 :؛ موســوعة االمــام اهلــادي158 :؛

موســوعة اإلمــام احلســن العســكري 298 :Q؛
معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي.509/5 :

 .25أصــول الــكايف391/333/1 :ح1بــاب  135يف
النهــي عــن االســم؛ إلــزام الناصــب.273/1 :

 .26مرآة العقول.16/4 :

 .27كامل الدين ومتام النعمة.607 :
 .28كامل الدين ومتام النعمة.607 :

 .29أصول الكايف 386/1 :باب  132ح.13
 .30رشح أصول الكايف.225/6 :

الكربى.345/3 :
 .31موسوعة الغيبة
ٰ

 .32أصــول الــكايف391/333/1 :ح3بــاب  135يف
النهــي عــن االســم؛ إلــزام الناصــب273/1 :؛
بحــار األنــوار.33/51 :

 .33كــال الديــن ومتــام النعمة607 :؛ وســائل الشــيعة:
.486/11

 .34رشح أصول الكايف.225/6 :

 .35كــال الديــن333 / 2 :؛ 411 / 2؛ بحــار األنــوار:
 ،32 / 51ح .4

 .36كــال الديــن388 :بــاب  42يف مــن أنكــر القائــم
Q؛ 411 / 2؛ بحــار األنــوار ،32 / 51 :ح .4
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 .37بحار األنوار.32 / 51 :

 .38وسائل الشيعة241/16 :؛ .488/11

 .39كــال الديــن ومتــام النعمــة 328 :بــاب  32ح12؛

بحــار األنــوار.32/51 :

 .40رشح أصول الكايف.250/6 :

 .41كــال الديــن ومتــام النعمــة368 / 2 :
و354/369؛ وســائل الشــيعة.488 /11 :

وىف بعــض النســخ «يتــر»
 .42أبــاره اهلل :أهلكــهٰ .
وىف بعــض
والتــر :الكــر واإلهــاك كالتتبــر ٰ

«يفنــى بــه».
النســخ
ٰ

 .43كــال الديــن ومتــام النعمــة353 :؛ بحــار األنــوار:
ـى).
( 32/51خيفـ ٰ

 .44كــال الديــن ومتــام النعمــة 369 :هامــش  2الطبعــة
ا ملحققة .

 .45بحار األنوار.32/51 :

 .46كــال الديــن (الصــدوق)378 / 2 :؛ كفايــة األثــر:
278؛ وســائل الشــيعة.489 /11 :

 .47يف بعــض النســخ «حممــد بــن أمحــد الســناين»
وكالمهــا واحــد ظاهــرا ،وهكــذا نــص عليــه
املجلــي يف بحــار األنــوار.33/51 :

 .48كــال الديــن ومتــام النعمــة378/361 :؛ بحــار
(خيفــى).
األنــوار33/51 :
ٰ

 .49كفايــة األثــر281 :؛ كــال الديــن  361 / 2ويف
ـزى
آخــره :فــإذا دخــل املدينــة أخــرج الــات والعـ ٰ
الــورى :ص435؛
فأحرقهــا ،وكذلــك يف أعــام
ٰ
االحتجــاج249/2 :؛ بحــار األنــوار283 /52 :؛

مســتدرك الوســائل283 /12 :؛ خامتــة املســتدرك:

240/5؛ جامــع أحاديــث الشــيعة562/14 :؛

منتخــب األنــوار 176 :ف - 11كــا يف كــال
الديــن ،عــن ابــن بابويــه ،وفيــه « ..ولكــن القائــم

(منــا)»؛ حليــة األبــرار 598 / 2 :ب - 28كــا يف

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 536ح - 81كــا يف كــال الديــن ،بتفــاوت يســر،

عــن ابــن بابويــه؛ نــور الثقلــن 138 / 1 :حــ
 - 423عــن كــال الديــن بتفــاوت يســر؛ معجــم
أحاديــث اإلمــام املهــدي .40/5 :Q

 .62مكيال املكارم.18/2 :

 .63كــال الديــن ومتــام النعمــة607 :؛  648 / 2ح

 3عــن أبيــه؛ وعنــه يف بحــار األنــوار33 / 51 :
ح 13؛ وعــن غيبــة الطــويس281 :؛ واإلرشــاد:

 .50كــال الديــن (الصــدوق) ،450/ 482 / 2 :ح

الــورى465 :؛ وكشــف الغمــة:
410؛ وإعــام
ٰ

33/51؛ الــوايف409/2 :؛ مكيــال املــكارم/2 :

والتبــرة118 :؛ إثبــات اهلــداة443/ 6 :؛

1؛ إلــزام الناصــب273 /1 :؛ بحــار األنــوار:

 464 / 2س8؛ الــوايف403/2 :؛ اإلمامــة

102؛ وســائل الشــيعة.489 /11 :

روضــة الواعظــن266 / 2 :؛ األنــوار النعامنيــة2 :

 .51القواعد الفقهية.499/1 :

 .52وسائل الشيعة242/16 :؛ .489/11

 .53رصاط النجاة467/1 :؛ منية السائل.222 :
 .54الكايف.391/1 :
 .55إرشاد .339 :2

الورى.393 :
 .56إعالم
ٰ

 .57النجم الثاقب.228/1 :

 .58كــال الديــن ومتــام النعمــة451 :؛  438 / 2ح 3
ـورى451 :؛ وعنــه يف بحــار
عــن أبيــه؛ أعــام الـ ٰ
األنــوار 33 / 51 :ح 10؛ 143/53؛ التمحيــص:

17؛ وســائل الشــيعة242/16 :؛ .489/11؛

نــور الرباهــن220/1 :؛ جامــع أحاديــث الشــيعة:

.561/14

54 /؛ إحيــاء األحيــاء341 / 4 :؛ مســند اإلمــام
عــي 341/8 :Q؛ عقيــدة املســلمني يف املهــدي:
.21

 .64معجم أحاديث اإلمام املهدي .46/3 :Q
 .65بحار األنوار.26 :

 .66املزار للشهيد األول :ص.208

 .67كامل الدين ومتام النعمة.345 :
 .68كامل الدين ومتام النعمة.345 :

 .69الغيبــة  -النعــاين300 :؛ بحــار األنــوار31/51 :
ح1؛ غيبــة الطــويس ،333 :ح  .278إثبــات
اهلــداة ،509 / 3 :ح  .328معجــم أحاديــث

اإلمــام املهــدي  ،229 / 3 :Qح .752

 .59بحــار األنــوار451 /51 :؛ كشــف الغمــة يف

 .70القواعــد الفقهيــة نــارص مــكارم الشــرازي:

 .60كــال الديــن ومتــام النعمــة451 :؛ معــادن

 .71غيبة الطويس.333 :

معرفــة األئمــة.339/3 :

.4 9 4 /1

احلكمــة - 309 / 2 :أولــه ،عــن كــال الديــن؛

 .72كــال الديــن ومتــام النعمــة416 :؛ 442؛ بحــار

 .61املعجــم املوضوعــي ألحاديــث اإلمــام

الــورى 396 :بــاب 1؛ إلــزام الناصــب.317/1 :
ٰ

معجــم أحاديــث املهــدي .291/4 :Q

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

كــال الديــن ،عــن ابــن بابويــه؛ مدينــة املعاجــز:

املهــدي .890 :Q

األنــوار33/51 :؛ غيبــة الطــويس146 :؛ وأعــام
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 .73أصول الكايف333/1 :؛ الوايف.403/2 :

 .74اإلرشــاد - 350 :كــا يف روايــة الــكايف الثانيــة

 .78القواعــد الفقهيــة  -نــارص مــكارم الشــرازي:

روايــة الــكايف األو ٰىل ،عــن حممــد بــن يعقــوب؛

 .79القواعــد الفقهيــة  -نــارص مــكارم الشــرازي:

بســنده إليــه؛ غيبــة الطــويس :ص  - 146كــا يف
ويف - 218 :كــا يف روايــة الــكايف األو ٰىل ،بســنده

الــورى 396 :ب 1ف - 3كــا يف
إليــه؛ إعــام
ٰ
روايــة الــكايف األو ٰىل بتفــاوت يســر ،عــن حممــد

ـى ذلــك»؛ حليــة
بــن يعقــوب ،وفيــه « ..وصــر عـ ٰ
األبــرار 549 / 2 :ب - 13كــا يف روايــة الــكايف

الثانيــة ،عــن حممــد بــن يعقــوب؛ ويف :ص 581
ب - 20كــا يف روايــة كــال الديــن األو ٰىل ،عــن
ابــن بابويــه .ويف :ص  687ب - 52كــا يف روايــة

الــكايف األو ٰىل ،عــن حممــد بــن يعقــوب؛ تبــرة

الــويل 764 :ح - 8كــا يف روايــة كــال الديــن
األو ٰىل ،عــن ابــن بابويــه.

وفيهــا :كــا يف روايــة الــكايف الثانيــة ،عــن حممــد بــن
يعقــوب .ويف :ص  765ح - 11كــا يف روايــة
الــكايف األو ٰىل عــن حممــد بــن يعقــوب؛ بحــار

األنــوار 33 / 51 :ب 3ح - 7عــن روايــة كــال
الديــن الثانيــة؛ ويف 26 / 52 :ب 18ح - 20عــن

روايــة كــال الديــن األو ٰىل.

ويف :ص  60ب 18ح - 45عــن روايــة اإلرشــاد؛
منتخــب األثــر 360 :ف 4ب 1ح - 5عــن روايــة

كــال الديــن األو ٰىل ،وأشــار إ ٰىل روايتــه الثانيــة؛

معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي 286/4 :Q؛
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 .77وسائل الشيعة.487/11 :

املعجــم املوضوعــي لإلمــام املهــدي .818 :Q

 .75وسائل الشيعة.487/11 :

 .76أصول الكايف330/1 :؛ وسائل الشيعة.487 /11 :

.513 /1
.514 /1

 .80وسائل الشيعة.492/11 :
 .81وسائل الشيعة.492/11 :
 .82وسائل الشيعة.492/11 :
 .83وسائل الشيعة.492/11 :
الورى.234 :
 .84أعالم
ٰ

املــــــــصـــــادر
االحتجــاج :أيب منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب طالــب
الطــريس (ت548:هـــ)( .مشــهد املقدســة /
 1403هـــ).

381هـــ) (املطبعــة احليدريــة  -النجــف).

حليــة األبــرار الســيد هاشــم البحــراين (ت1107 :هـــ)
حتقيــق :الشــيخ غــام رضــا موالنــا الربوجــردي

إحيــاء علــوم الديــن ،أبــو حامــد حممــد بــن حممــد

(الطبعــة :األو ٰىل1411 :هـــ  /مؤسســة املعــارف

اإلرشــاد ،حممــد بــن حممــد بــن نعــان املفيــد (ت413 :

جامــع أحاديــث الشــيعة يف أحــكام الرشعيــة ،حســن

الغــزايل (ت505:هـــ) (بــروت  -لبنــان).

هـ)( ،مكتبــة بصــريت  -قــم).

إلــزام النواصــب ،مفلــح بــن احلســن الصيمــري
البحــراين (ابــن صــاح البحــراين) (ت :ق )9

حتقيــق :الشــيخ عبــد الرضــا النجفــي (الطبعــة:
األو ٰىل1420 :هـــ).

إلــزام الناصــب يف إثبــات احلجــة الغائــب الشــيخ عــي
اليــزدي احلائــري(ب د)

أعــام الديــن ،للحســن بــن أيب احلســن الديلمــي

(القــرن الثامــن)( ،مؤسســة آل البيــت K
إلحيــاء الــراث  /قــم1408 ،هـــ).

أعيــان الشــيعة :الســيد حمســن األمــن احلســيني العامــي
(ت1371:هـــ) (مطابــع اإلتقــان  /بريوت).

بحــار األنــوار اجلامــع لــدرر األخبــار األئمــة األطهــار

K

 ،حممــد تقــي املجلــي (ت1111 :هـــ)

(املكتبــة اإلســامية  -طهران1395/هـــ).

تفســر نــور الثقلــن ،عبــد عــي بــن مجعــة احلويــزي
(حيــا قبــل  1091هــ) (املطبعــة العلميــة ،قــم،
 1383هـــ).

ـي بــن احلســن بــن
التوحيــد ،أبــو جعفــر حممــد بــن عـ ّ
بابويــه القمــي الصــدوق( ،ت 381 :هـ)( ،مكتبــة
الصــدوق  -طهــران 1398 ،ه ـ)

اإلســامية  -قــم  -إيــران)

الطباطبائــي الربوجــردي (ت1383:هـــ) (طبــع

حجــر  -طهــران 1380/هـــ).

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

القرآن الكريم

ثــواب األعــال وعقــاب األعــال ،الصــدوق (ت:

روضــة الواعظــن ،الفتــال النيســابوري (ت508 :هـــ)
حتقيــق :حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان
(منشــورات الرشيــف الــريض  -قــم).

رشح أصــول الــكايف ،حممــد املازنــدراين (ت1081:هـــ)
(ط 2000 / 1421 :1م :دار إحيــاء الــراث
العــريب  -بــروت).

رشح جتريــد االعتقــاد العالمــة احلــي (بــروت -
لبنــان).

رصاط النجــاة (تعليــق املــرزا التربيــزي) الســيد اخلوئــي
(ت1413 :هـــ) (الطبعــة :األو ٰىل1416 :هـــ:

ســلامن الفــاريس).

فرق الشيعة النوبختي (بريوت  -لبنان).

القواعــد الفقهيــة الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي
(الطبعــة :الثالثــة1411 :هـــ  -مدرســة اإلمــام
أمــر املؤمنــن .)...Q

ـى بــن
عقــد الــدرر يف أخبــار املنتظــر ،يوســف بــن حييـ ٰ
عــي بــن عبــد العزيــز املقــديس الشــافعي الســلمي،
مــن علــاء القــرن الســابع( ،انتشــارات مســجد
مجكــران 1416 ،ه ـ ،قــم إيــران).

223

املــــــــصـــــادر
حكم تسمية إمام العصر ¨

علــل الرشائــع ،الصــدوق (ت 381 :هــ) (مكتبــة
الــداوري  -منشــورات املكتبــة احليدريــة /

1385هـــ).

عيــون أخبــار الرضــا Q

 ،الصــدوق (ت  381هــ)

تصحيــح الســيد حممــد احلســيني الالجــوردي

(نــر رضــا  -مشــهدي).

غــرر احلكــم ودرر الكلــم :عبــد الواحــد اآلمــدي( ،ق
5هـــ)( ،جامعــة طهــران ،ط1360 ،3هـ).

الغيبــة ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس (ت:
 460هــ)( ،مؤسســة معــارف اإلســامي  -قــم،
 1411هــ).

الغيبــة ،حممــد بــن إبراهيــم النعــاين (مكتبــة الصــدوق -
طهــران  1397 /هـ).

الــكايف  -األصــول  -الفــروع  -الروضــة ،حممــد بــن
يعقــوب الكلينــي (ت329 :هـــ) (مكتبــة الصدوق

 -طهران1381/هـــ)( ،دار التعــارف  -بــروت).

كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة K
األربــي (ط - 1مــر).

ـى
 :عــي بــن عيسـ ٰ

كشــف احلــق وهنــج الصــدق العالمــة احلــي (املطبعــة
احليدريــة  -النجــف).

كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الصــدوق (ت381 :هـــ)
(املطبعــة احليدريــة  -النجــف).

ـي بــن حممــد اخلــزاز القمــي( ،بيــدار -
كفايــة األثــر ،عـ ّ
قــم 1401 ،ه ـ).

مدينــة املعاجــز الســيد هاشــم البحــراين (ت1107 :هـــ
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حتقيــق :الشــيخ عــزة اهلل املوالئــي اهلمــداين

(الطبعــة :األو ٰىل1413 :هـــ :مؤسســة املعــارف
اإلســامية  -قــم  -إيــران).

مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول K

العالمــة

املجلــي (ت1111 :هـــ) (الطبعــة :الثانيــة:

1399هـــ :دار الكتــب اإلســامية  -قــم).

مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل ،وخامتــة
املســتدرك ،حســن النــوري (ت1320:هـــ)

(مؤسســة النــر اإلســامي 1414/هـــ).

معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي Q

عــي الكــوراين

العامــي (الطبعــة :األو ٰىل1411 :هـــ :مؤسســة
املعــارف اإلســامية  -قــم مؤسســة املعــارف
اإلســامية).

املعجــم املوضوعــي ألحاديــث اإلمــام املهــدي ¨
الشــيخ عــي الكــوراين العامــي (الطبعــة :األو ٰىل:

 1426هـــ  2006 -م).

مكيــال املــكارم مــرزا حممــد تقــي األصفهــاين (ت:
1348هـــ) حتقيــق :الســيد عــي عاشــور (الطبعــة:

األو ٰىل1421 :هـــ :مؤسســة األعلمــي  -بــروت).

مناقــب آل أيب طالــب ،حممــد بــن عــي بــن شهرآشــوب

(ت 588 :هــ)( ،انتشــارات عالمــة ،قــم1378 ،
هـ).

منتخــب األثــر ،للشــيخ لطــف اهلل الصــايف الگلپايــگاين،
(مكتبــة الصــدر  -طهــران).

منتخــب األنــوار املضيئــة الســيد هبــاء الديــن النجفــي

(ت803 :هـــ) (الطبعــة :األو ٰىل1378 - 1420/
ش :اعتــاد  -قــم).

مــن ال حيــره الفقيــه ،عــي بــن بابويــه القمــي
(ت381:هـــ)

النجف1385/هـــ

(املطبعــة
-

احليدريــة

1966م).

-

املــــــــصـــــادر
قــم).

موســوعة اإلمــام احلســن العســكري Q
املدرســن  -قــم).

(جلنــة مجاعــة

النجــم الثاقــب مــرزا حســن النــوري الطــريس (ت:
1320هـــ) (الطبعــة :األو ٰىل1415 :هـــ :مهر  -قم
املقدســة).

الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

موســوعة اإلمــام اهلــادي Q

(النــر االســامي -

الــوايف :حمســن الفيــض الكاشــاين (ت1091:هـــ) (طبع
حجــر  -إيــران).

وســائل الشــيعة إ ٰىل حتصيــل مســائل الرشيعــة ،حممــد بــن
احلســن احلــر العامــي (ت1104 :هـــ) (بــروت -
دار إحيــاء الــراث العــريب ،ط1391/4هـ).
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دور املر�أة يف القيام املهدوي
الشيخ حممد رضا الساعدي

توطئة:

ـى مــر العصــور جيــد الكثــر مــن املواقــف والتحــركات
إن املتتبــع حليــاة املــرأة عـ ٰ

واألدوار التــي مارســتها النســاء والتــي هــي مدعــاة لإلجــال والتقديــر واالفتخــار،

ـى ممارســة أدوار مهمــة
وهــذا ينبــع مــن حجــم وجــود نســاء خملصــات قــادرات عـ ٰ
مــن جهــة ،وحجــم وجــود دور كبــر يمكــن أن متارســه النســاء وتبــدع بــه وختــرج
ـرى.
فيــه منتــرة ونــارصة للحــق وأهلــه مــن جهــة ُأخـ ٰ
واملســتقرئ حليــاة األنبيــاء واألئمــة  Kجيــد دور ًا واضحــ ًا وبكافــة األصعــدة

مارســته النســاء يف مــؤازرة تلــك احلــركات واإلصالحــات ،ف ُكـ َّن خري عــون يف حركة

اإلصــاح واإلرشــاد اإلهلــي ،وهــذا واضــح ملــن تتبــع تلــك األدوار واملامرســات.

عــى بعــض
والبحــث يف تلــك األدوار حيتــاج لوقفــات طويلــة ،ولكننــا نقــف
ٰ

النــاذج كمقدمــة للبحــث كان للمــرأة فيــه الــدور املهــم يف الدعــوة اإلهليــة.
مقدمة البحث:

قــاد املصلحــون حركــة اإلصــاح وكانــت جمموعــة مــن النســاء مــؤازرات لتلــك

احلركــة بكافــة إرهاصاهتــا وخماضاهتــا.

ــن بالصــر والعزيمــة واإلخــاص
فــرز بذلــك جمموعــة مــن النســاء حت َّل ْ َ
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واســتطعن أن يقدمــن نموذجــ ًا يقتــدي بــه الرجــال فضــ ً
ا عــن النســاء.
دور المرأة في القيام المهدوي

والقــرآن الكريــم واألحاديــث والتاريــخ ذكــرت لنــا نــاذج إيامنيــة كان هلــا أدوار

جهاديــة يف الصــر وحتــدي التيــارات الظاملــة والوقــوف بوجههــا نــر ًا للحــق وأهله،
وهنــا نذكــر بعــض الشــواهد:

موسى (رضوان اهلل عليها):
النموذج األول :السيدة أم
ٰ

ـى (رضــوان اهلل عليهــا) وصربهــا يف حتمــل البطــش الفرعوين
دور الســيدة أم موسـ ٰ

ـى اهلل وإيامهنــا بحفــظ الســاء ملولودهــا املدَّ خــر املنقــذ وحتملهــا حلاميــة
وتوكلهــا عـ ٰ

املولــود والتشــدد بإخفائــه ثــم إلقــاؤه يف البحــر -بالرغــم مــن عاطفــة األمومــة-
ََ
َ
َ
ْ
ْ
وإيامهنــا ببشــارة إرجاعــه هلــا ،والقــرآن حيكــي بعــض مضامــن القصــة﴿ :وأوحينــا
َ
َ ُّ ُ َ َ ْ َ
َ َ ْ
ْ
ـت َعلَيْـهِ فَألْ ِقيـهِ ف ْالَـ ِّ
ـم َو َل َتَــاف َو َل َتْـ َ
إ ِ ٰل أ ِم مـ ٰ
ـز ِن
ـ
ِف
خ
ا
ذ
إ
ـ
ف
ه
ـ
ي
ع
ض
ر
ِ
ِ
ـوس أن أ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َ
ََ ْ َ َ ُ َ ُ ُّ ُ َ ٰ َ
ً ْ
َّ
الم ْر َس ـل َ
ـن ُ
ـك َو َجاعِلُــوهُ ِمـ َ
ِني ...وأصبــح فــؤاد أ ِم مـ
ـوس فــارِاغ إِن
إِنــا َرادوهُ إِلْـ ِ
َ َ َ َْ َ
َ َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َٰ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ
ـن ...ف َرددنــاهُ إ ِ ٰل
المؤ ِمنِـ
كدت لُبْـدِي ب ِـهِ لــول أن ربطنــا ع قلبِهــا لِ كــون ِمــن
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ
َ ٌّ َ َ
ُ ّ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ
َ
كــن أكثهــم ل
أ ِم ـهِ ك تقــر عينهــا ول تــزن ولِ علــم أن وعــد اهلل حــق ول ِ
َْ َ
َيعل ُمون﴾ (القصــص.)13-7 :
ََ
ُ
﴿وأ ْو َحيْنــا إ ِ ٰىل أ ِ ّم ُمـ ٰ
ـوىس﴾ :بإســناده عــن حممــد
ويف تفســر القمــي قولــه تعــا ٰىل:
بــن مســلم عــن أيب جعفــر  Qقــال« :إنــه ّملــا محلــت بــه أ ّمــه مل يظهــر محلهــا ّإل
عنــد وضعهــا لــه وكان فرعــون قــد وكل بنســاء بنــي إرسائيــل نســاء مــن القبــط

حيفظنهــن وذلــك أنــه كان ّملــا بلغــه عــن بنــي إرسائيــل أهنــم يقولــون :إنــه يولــد
ـى
فينــا رجــل يقــال لــه :موسـ ٰ
ـى بــن عمــران يكــون هــاك فرعــون وأصحابــه عـ ٰ
حتــى ال يكــون مــا
يــده فقــال فرعــون عنــد ذلــك :ألقتلــن ذكــور أوالدهــم
ٰ
يريــدون وفــرق بــن الرجــال والنســاء وحبــس الرجــال يف املحابــس .فلــا وضعــت
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ـى نظــرت إليــه وحزنــت عليــه واغتمــت وبكــت وقالــت :يذبــح
ـى بموسـ ٰ
أم موسـ ٰ
ـى :مــا لــك قــد
الســاعة فعطــف اهلل  قلــب املوكلــة هبــا عليــه فقالــت ألم موسـ ٰ

وألقتــه يف النيــل.)1(»...

النموذج الثاين :دور السيدة آسية ݝ:

الشيخ محمد رضا الساعدي

ـى ال
اصفــر لونــك؟ فقالــت أخــاف أن يذبــح ولــدي فقالــت :ال ختــايف وكان موسـ ٰ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ً
ـة ِمـ ّ
ـي﴾ [طــه]39 :
يــراه أحــد ّإل أحبــه وهــو قــول اهلل﴿ :وألقيــت عليــك مبـ
ِ
ـى التابــوت ،ونوديــت ضعيــه
ـى أم موسـ ٰ
فأحبتــه القبطيــة املوكلــة هبــا وأنــزل اهلل عـ ٰ
َ َ
َ ْ َ َّ َ ُّ ُ َْ
ـك
ـاف وال تــز ِن إِنــا رادوه إِلـ ِ
يف التابــوت فألقيــه يف اليــم وهــو البحــر ﴿وال تـ ِ
الم ْر َس ـل َ
ـن ُ
وجاعِلُــوهُ ِمـ َ
ِني﴾ [القصــص »]7 :فوضعتــه يف التابــوت وأطبقتــه عليــه

أذى فرعــون وكانــت
ـى ٰ
دور الســيدة آســية بنــت مزاحــم ݝ التــي صــرت عـ ٰ

مصــدر إشــعاع لإليــان يف بيــت الــرك والتكــر لتطفــئ جــروت وتغطــرس ذلــك
الطاغيــة املدّ عــي للربوبيــة ،فكانــت مثــ ً
ا ســامي ًا لــكل مــن يقــول كلمــة احلــق
ويتحــدّ ٰى هبــا الســلطان اجلائــر خصوصـ ًا بعــد كــون الســلطان ول َّيهــا اخلــاص وهــو

يف ذات الوقــت يدّ عــي الربوبيــة واأللوهيــة ،فاســتحقت أن يــرب هبــا القــرآن
َ َ َ َ ُ َ ً
الكريــم مث ـ ً
اهلل َمثــا
ا للمجتمــع اإليــاين برجالــه ونســائه ،قــال تعــا ٰىل﴿ :وضب
َ
ْ َ َّ َ َّ
َ
ْ َ َ َْ ً
ْ
ـرأ َ
آم ُنــوا ْ
ـت َر ّب اب ْ
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ل
ـن
ـ
ن
و
ة
ـ
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ِ َّ
َ َّ
َ
ْ ْ َ ْ َ َ َ َ
ـي ِمــن القــوم الظال ِ ِمــن﴾ (التحريــم.)11 :
ـ
ن
ِمــن ف ِرعــون وعمل ِـهِ و ِ ِ
فصربها كان من جهتني:

عــى تــرك الرفــاه والنعــم املاديــة واجلــاه
عــى مــا حتــب :وهــو الصــر
الصــر
ٰ
ٰ

العريــض الدنيــوي داخــل البيــت الفرعــوين وكوهنــا ســيدة مــر األو ٰىل.

ـى العــذاب والقتــل الــذي تعرضــت لــه
ـى مــا تكــره :وهــو الصــر عـ ٰ
الصــر عـ ٰ

ـى جــذوع
مــن قبــل اجلــروت الفرعــوين الــذي عذهبــا أشــد التعذيــب وربطهــا عـ ٰ
النخــل(.)2

ـذ فِر َعــو ُن امر َأ َتـه ِ
ـن ا ْبـ ِ
َوروي َعـ ِ
ـن َع َّبـ ٍ
ـاس َقـ َ
ـن َلـ ُه إِ ْسـ َ
ـا ُم َها
ـن َت َبـ َّ َ
آسـ َي َة ِحـ َ
ـال َأ َخـ َ ْ ْ ْ َ ُ
َت إِ َليـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـه بِإِ ْص َب ِع َهــا َفدَ َعــا
ـى ُ
ـو ُي َع ِّذ ُ َبــا َف َشـك ْ ْ
وهـ َ
وسـ ٰ
ُي َع ِّذ ُ َبــا لتَدْ ُخـ َـل ِف دينــه َف َمـ َّـر ِ َبــا ُم َ
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ـذ ِ ِ
ـف َعن َْهــا َف َلــم َ ِ
ـذ ِ
ـت ِمـ ْن َعـ َ
تــدْ لِ ْل َعـ َ
ـو َن
ـى َأ ْن ُ َ
ي َّفـ َ
اب َأ َلـ ًا وإِ َّنَــا َما َتـ ْ
اب ف ْر َعـ ْ
وسـ ٰ
اهلل ُم َ
ْ
َ َّْ
ْ َ َ َْ ً
﴿ر ّ ْ
اب َ
َف َقا َلـ ْ ِ
ـذ ِ
ـي ِف ا ْل َعـ َ
ـن ِل عِنــدك بيتــا ِف الن ـةِ﴾ [التحريــم]11 :
ِ
ـت وهـ َ
ب ابـ ِ
ـت ِف ْ ِ ِ
ـت َفــر َأ ِ
ِ
ِ ِ
ـي َلَــا ِمـ ْن ُد ٍّر
ت ا ْل َب ْيـ َ
النَّــة ُبنـ َ
َ
ـى اهلل إِ َل ْي َهــا َأن ْار َفعــي َر ْأ َســك َف َر َف َعـ ْ َ
و َأ ْو َحـ ٰ
ـتَ .ف َقـ َ ِ
النَـ ِ
ـو ُن ا ْن ُظـ ُـروا إِ َ ٰل ِْ
ـان [إ ٰىل جنوهنــا (ن.خ)] ا َّلتِــي ِ َبــا ت َْض َحـ ُ
ـك
َف َض ِح َكـ ْ
ـال ف ْر َعـ ْ
ابِ .
ِ
ـم ِ ِ
ـذ ِ
ـت ُت َعـ َّ
ـي ِف ا ْل َعـ َ
ـذ ُب بِ َّ
ْص ُفــوا َعن َْهــا َأ َظ َّلت َْهــا
وقيـ َـل إِ َّنَــا كَا َنـ ْ
الشـ ْ
وهـ َ
س وإ َذا ان َ َ
النَّـ ِ
ِ
ـة(.)3
وج َع َلـ ْ
ا َمل َلئ َكـ ُة َ
ـت َتـ َـر ٰى َب ْيت ََهــا ِف ْ َ
وحتى
لــذا كانــت مثــاالً شــاخم ًا للصــر واســتحقت أن تقــرن بســيدات النســاء بــل
ٰ
بســادات الرجال(.)4
النموذج الثالث :العذراء مريم ݝ:

ـى التهــم التــي متــس
دور الســيدة العــذراء مريــم بنــت عمــران ݝ وصربهــا عـ ٰ

األذى مــن قومهــا ومؤازرهتــا
ـتى صــور
ٰ
ـى شـ ٰ
رشفهــا وخدرهــا وكرامتهــا وصربهــا عـ ٰ

ـى ألجــل الرســالة ،وهــذا الــدور والصــر
حلركــة مولودهــا املســيح  Qوحتمــل األسـ ٰ

جعــل القــرآن ينظــر إليهــا بعــن التبجيــل ويصفهــا بــأروع الصفــات وجيعلهــا ســيدة
نســاء زماهنــا ويف مصــاف النســاء الكامــات.

وإليك بعض اآليات فيها:
َ
َّ
ْ َ َ ْ َْ َ َ َََ ْ
َ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ
خ َنــا فِيــهِ مِـ ْ
ـن ُروح َِنــا
ـي أحصنــت فرجهــا فنف
﴿ومريــم ابنــت عِمــران الـ ِ
َ
كل َِمــات َر ّب َهــا َو ُك ُتبــهِ َو َكنَ ْ
َ َ َّ َ ْ
ِــن الْ َقانِت َ
ــت م َ
ــن﴾ (التحريــم.)12 :
ِ
ِ
وصدقــت ب ِ
ِ ِ
ْ َ َ
ْ َ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ
ـر َو ْ
اص َط َفــاكِ َ َ ٰ
ع ن َِســاءِ
ـت الملئِكــة يــا مريـ
ـم إِن اهلل اص َطفــاكِ َو َط َّهـ َكِ
﴿إِذ قالـ ِ
الْ َعالَم َ
ني﴾ (آل عمران.)42 :
ِ
عىل عظيم شأهنا باإلضافة للروايات.
وغريها من اآليات الدالة ٰ

النامذج اإلسالمية:
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أوالً :السيدة خدجية ݝ:

الســيدة خدجيــة بنــت خويلــد ݝ التــي كانــت الســيدة املرموقــة يف املجتمــع

املكــي وصاحبــة الثــراء واجلــاه والتجــارة والــرأي تزوجهــا رســول اهلل  Nفكانــت
نعــم الزوجــة ݝ واملـ ِ
ـؤازرة لــه يف الدعــوة إ ٰىل اهلل  ،أعلمهــا رســول اهلل  Nبالدعــوة
ـى امتــداد عــر
لنرصتــه مــن مــال وجــاه والقــت مــن صنــوف العــذاب
ٰ
واألذى عـ ٰ
الشــعب ِ
ســنوات مــن حياهتــا املقدســة ودخلــت معــه ِ
(شــعب أيب طالــب) وحتملــت
معانــاة احلصــار الــذي دام ثــاث ســنوات فكانــت مــن أعظــم النســاء األربعــة

«فاطمــة وخدجيــة وآســية ومريــم (عليهــن الســام)» وكان رســول اهلل  Nيمدحهــا

الشيخ محمد رضا الساعدي

اإلســامية فــا كان منهــا ّإل أن آزرتــه وآمنــت بــه وصدّ قتــه وبذلــت كل مــا لدهيــا

دائ ـ ًا ويبــن فضلهــا وعظــم شــأهنا ففــي حــوار مــع أحــد زوجاتــه حــول الســيدة
خدجيــة ݝ رد عليهــا قائــاً« :مــا أبدلنــي اهلل خــر ًا منهــا كانــت ُأم العيــال وربــة

ـت
البيــت آمنــت يب حــن كذبنــي النــاس وواســتني بامهلــا حــن حرمنــي النــاس ورزقـ ُ

ـت مــن غريهــا»(.)5
وحرمـ ُ
منهــا الولــد ُ
ثاني ًا :السيدة الزهراء ݝ:

فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العاملــن مــن األولــن واآلخريــن أ ُم أبيهــا فقــال :N

«فاطمــة بضعــة منــي يؤذيني مــا يؤذهيــا»(.)6

وســئل مــرة :يــا رســول اهلل أي أهلــك أحــب إليــك؟ قــال « :Nفاطمــة بنــت
ُ

حممــد»(.)7

وبــن عظمتهــا «لــوالك مــا خلقــت األفــاك
ومدحهــا احلديــث القــديس
ّ

ولــوال عــي ملــا خلقتــك ولــوال فاطمــة ملــا خلقتكــا»( )8وذكرهــا اإلمــام احلســن

عــى خلقــه وجدتنــا فاطمــة حجــة اهلل
العســكري  Qوقــال «نحــن حجــج اهلل
ٰ

علينــا»(.)9

ـى الكــوين وأم الرســالة واإلمامــة ،فكانــت نعــم
فالزهــراء ݝ هــي قطــب الرحـ ٰ

ـى سـ ّـاها أم أبيهــا ألهنــا طاملــا كانــت امللجــأ الروحــي
املــؤازرة للنبــي األعظــم  Nح ّتـ ٰ

والعاطفــي لــه وخاضــت معــه إرهاصــات الرســالة وتفاصيلهــا.
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ِ
ـم املنــارصة ألمــر املؤمنــن  Qعندمــا انحرفــت األمــة عــن مســارها
وكانــت ن ْعـ َ
ا للزعامــة واخلالفــة فوقفــت منـ ِ
الصحيــح وانقــادت إ ٰىل مــن ليــس أهـ ً
ـاصة للحــق
وخطبــت هبــم مذ ِّكــرة ومنــذرة وهاديــة ومطالبــة بحقهــا وحقــه(.)10
ثالث ًا :السيدة زينب ݝ:

ـى جــاء دور الســيدة زينــب بنــت أمهــا وجدهتــا (عليهــن الســام) يف الصــر
ح ّتـ ٰ

وحتمــل أعبــاء
ـى هنجهــا يف مــؤازرة املصلحــن ُّ
واملــؤازرة للحــق والديــن .فســارت عـ ٰ

تلــك املهمــة التــي عجــز عــن محلهــا أكثــر أهــل األرض.

فامرســت دور ًا مهمــة يف ثــورة اإلمــام احلســن  Qاإلصالحيــة بــل أصبحــت

الشــخصية الثانيــة يف حجــم إنجــاح واســتمرار الثــورة بعــد شــخصية قائــد الثــورة
األول اإلمــام احلســن  ،Qوكانــت القائــدة ملــا بعــد الثــورة وس ـ َّطرت مواقف ـ ًا قـ َّـل

نظريهــا يف التاريــخ البــري عندمــا فضحــت الســلطة اجلائــرة بخطبــة غــراء :فقــال
ِ
ـم و َأ ْكـ َ
ـت:
ـمَ .قا َلـ ْ
ـذ َب ُأ ْحدُ و َث َت ُكـ ْ
ـم و َق َت َل ُكـ ْ
ال ْمــدُ اهلل ا َّلــذي َف َض َح ُكـ ْ
هلــا ابــن مرجانــهَ ْ :
«المــدُ هللِ ا َّلـ ِ
ـد  Nو َطهر َنــا َت ْط ِهــر ًا إِ َّنــا ي ْفت َِضــح ا ْل َف ِ
ـذي َأكْرمنَــا بِمحمـ ٍ
ـق و َيك ِْذ ُب
اسـ ُ
ُ
َ َ
َّ َ
َْ ْ
َ َ ُ َ َّ
ـل بيتِـ ِ
ِ
ا ْل َف ِ
ـو َغ ْ ُي َنــا» َف َقـ َ
ـت
ـال َك ْيـ َ
ـتَ « :مــا َر َأ ْيـ ُ
ـك؟ َقا َلـ ْ
اجـ ُـر ُ
ـع اهلل بِ َأ ْهـ ِ َ ْ
ـف َر َأ ْيــت ُصنْـ َ
وهـ َ
ا هـ ِ
ِ ِ
ِ
وسـ َي ْج َم ُع اهلل َب ْين ََك
إِ َّل َجِيـ ً َ ُ
ـؤ َلء َقـ ْ
ـو ٌم كُتـ َ
ـم َ
ـر ُزوا إِ َ ٰل َم َضاجع ِهـ ْ
ـم ا ْل َق ْتـ ُـل َفـ َ َ
ـب َع َل ْي ِهـ ُ
ـم َفا ْن ُظـ ْـر َلِـ ِ
ـاج ُ
ـك ُأ ُّمـ َ
ـج َه َب َل ْتـ َ
ـك َيــا ْب ـ َن َم ْر َجا َنــة.)11(»...
ـن ا ْل َف ْلـ ُ
وت َ
ـم َفت َُحـ ُّ
َاصـ ُ
و َب ْين َُهـ ْ
عــى مــرإهنــا أهلمــت النســاء العزيمــة والصمــود وهونــت عليهــن اخلطــب
ٰ

التاريــخ -ألهنــا املــرأة األكثــر تضحيــة يف يــوم عاشــوراء ألهنا فقــدت األخــوة واألبناء
وأبنــاء األخــوة وبالرغــم مــن ذلــك كانــت تكــرر مقالــة اإلمــام احلســن « :Qهــون

مــا نــزل يب أنــه بعــن اهلل »...وقالــت عندمــا رأت احلســن  Qرصيعـ ًا« :اللهــم تقبــل
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منــا هــذا القربــان.)12(»...

باإلضافة إ ٰىل نساء أخريات ذكرن وكان هلن أدوار عظيمة.

عرض البحث:

وهنا يأيت تساؤل ،هل للنساء دور يف احلركة املهدوية؟

أمهيــة ودور واضــح كأن تكــون مــن مجلــة األصحــاب الـــ( )313أو غريهــم؟
وهنا نعرض جوابان:

اجلواب األول:

جواب عام (بحسب القواعد العامة):

الشيخ محمد رضا الساعدي

وهــل هنــاك نســاء مــن مجلــة األعــداد اخلاصــة باإلمــام املهــدي ¨ فتكــون هلــا

ال شــك بوجــود دور للمــرأة يف حيــاة اإلمــام املهــدي ¨ وحركتــه أســوة

حتــى لــو مل تــرد فيــه
باحلــركات اإلصالحيــة التــي ذكرناهــا ،وهــذا األمــر ثابــت
ٰ
روايــات خاصــة ،نعــم الروايــات اخلاصــة تضفــي متيــز ًا ودور ًا أكــر.
ويقرب الدور بوجوه:

األول :اإلصالح الشمويل حيتاج لكل فئات املجتمع:

َّ
إن حركــة اإلمــام املهــدي ¨ حركــة إصالحيــة عامــة وهكــذا حركــة البــد أن

يشــارك هبــا كل فئــات املجتمــع كل بحســب موقعــه وصفتــه وجنســه لكــي تأخــذ
عــى كل املســتويات ،وحيــث َّ
إن بعــض املســتويات تدخــل املــرأة
الثــورة أبعادهــا
ٰ

ـتوى الرتبــوي واإلعــدادي واالجتامعــي لذلــك كان دورها
فيهــا بشــكل مبــارش كاملسـ ٰ
رضوريـ ًا وواضحـ ًا يف تلــك الثــورة وذلــك التغيــر الشــامل الــذي يعــز بــه األوليــاء

ويــذل بــه األعــداء وينــر بــه العــدل يف الطــول والعــرض.
إن مشاركة املرأة من السنن التارخيية:
الثاينَّ :

يقــول علــاء االجتــاع :إن التاريــخ ال يمــي صدفــة بــل يمــي طبــق ســنن تتكرر

مــن جيــل آلخــر ومــن هــذه الســنن وجــود نســوي فاعــل يف حيــاة املصلحني.

َّ
إن اإلمــام املهــدي ¨ وحركتــه ليســت مغايــرة تغايــر ًا تامــ ًا حلــركات األنبيــاء

واألوصيــاء مــن حيــث املضامــن العامــة واملــوارد البرشيــة الداعيــة هلل ،وكــا بينــا يف
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املقدمــة َّ
أن األنبيــاء واألوليــاء كثــر منهــم كانــت إ ٰىل جانــب حركاهتــم توجــد نســاء
مصلحــات ومـ ِ
يقم ـ َن بــأدوار مهمــة يف الدعــوة اإلهليــة.
ـؤازرات ْ
َّ
وكأن هــذا ُســنة تارخييــة ماضيــة يف األولــن واآلخريــن مــن وجــود عنــر نســوي

خملــص ألجــل إمتــام الدعوة.

الثالث :إطالقات أدلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تقتيض مشاركتها:

َّ
إن إطالقــات وعمومــات أدلــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــرة واضحــة

يف َّ
أن الرجــل واملــرأة (املؤمــن واملؤمنــة) يكمــل بعضهــم بعضـ ًا يف عمليــة اإلصــاح

واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر كــا نطقــت اآليــات الكريمــة ،منهــا قولــه
َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ َ
َُْ ُ َ
ــاء َب ْ
ون ب َ
ــم أ ْو ِلَ ُ
الم ْع ُ
وف
ــر
م
أ
ي
ــض
ع
تعــا ٰىل﴿ :والمؤمِنــون والمؤمِنــات بعضه
ــر ِ
ٍ
ِ
َ َ ُ َُ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ
َََْ ْ َ َ
يعــون اهلل ورســول
ـر ويقِيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكة وي ِط
ـن المنكـ ِ
ُوينهــون عـ ِ
َ
ـر َ ُ
ـك َسـ َ ْ
ـز َحكِيـ ٌ
ح ُه ُم اهلل إ َّن اهلل َعزيـ ٌ
ـم﴾ (التوبــة.)71 :
أولئِـ
ِ
ِ
فهــذه الفريضــة اإلصالحيــة ال تتــم بكليتهــا َّإل بمشــاركة الطرفــن كل بحســبه
ومــن موقعــه وإمكانيــات ومناطــق نفــوذه.
الرابع :قاعدة االشرتاك:

مــن مجلــة القواعــد الفقه ّيــة املشــهورة بــن الفقهــاء قاعــدة االشــراك ،والتــي

مفادهــا يف أحــد معانيهــا( :اشــراك املك ّلفــن يف األحــكام الرشعيــة رجــاالً ونســا ًء
إ ٰىل قيــام يــوم القيامــة ،ســواء كانــت أحكامـ ًا إلزاميــة ،كالوجــوب واحلرمــة ،أو غــر
إلزاميــة ،كاالســتحباب والكراهــةّ ،إل يف املــوارد التــي ثبــت خصوصيــة للرجــل أو

املــرأة فيهــا؛ فتكــون خارجــة عــن القاعــدة ختصيص ـ ًا)(.)13

وبــا َّ
أن القيــام املهــدوي قيــام عــام وشــامل وتكليــف إهلــي كبــر يتوجــه إ ٰىل مجيــع
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املكلفــن رجــاالً ونســاء ،فيقتــي مشــاركة اجلميــع بــه ذكــور ًا وإناث ـ ًا طبق ـ ًا لقاعــدة

ـى كال اجلنســن.
االشــراك القاضيــة بمامرســة الــدور اإلصالحــي عـ ٰ

فيتحصل:

عــى كل املســتويات
تشــارك جــزء املجتمــع الثــاين يف احلركــة املباركــة لإلمــام ٰ Q
وباألخــص األدوار التــي تناســبها.

اجلواب الثاين :جواب خاص (بحسب األدلة اخلاصة)

بعــد ثبــوت أصــل الــدور الــذي متارســه املــرأة يف زمــن الظهــور ،فنبحــث اآلن

عــى
عــن وجــود دور خــاص هلــا مــن خــال مــا ورد مــن روايــات عديــدة دالــة ٰ
احلضــور النســوي اخلــاص يف احلركــة املهدويــة.

الشيخ محمد رضا الساعدي

َّ
وأنــا
إن أصــل وجــود دور للمــرأة يف عــر الظهــور أمــر واضــح وال غبــار عليــه َّ

األوىل:
الرواية
ٰ

مــا ورد يف تفســر العيــايش...« :وجيــيء ،واهلل ثالثامئــة وبضعــة عــر رجــ ً
ا

عــى غــر ميعــاد قزعــ ٌا كقــزع اخلريــف
فيهــم مخســون امــرأة جيتمعــون بمكــة
ٰ
َ ُ ُ َ ْ
َ
يتبــع بعضهــم بعض ـ ًا وهــي اآليــة التــي قــال اهلل تعــاىل ﴿أ ْيـ َ
ت
ـن مــا تكونــوا يــأ ِ
ٰ
َ ٰ ُّ
ً َّ
َ
ُ
كـ ُ
ش ٍء قَدِيـ ٌ
ك َ ْ
ـم اهلل جِيعــا إِن اهلل
ـر﴾ [البقــرة ]148 :فيقــول رجــل مــن آل
بِ
ع ِ
حممــد  Nوهــي القريــة الظاملــة أهلهــا ثــم خيــرج مــن مكــة هــو ومــن معــه الثالثامئــة
()14

وبضعــة عــر يبايعونــه بــن الركــن واملقــام.)15(»...
تقريب الداللة:

فـ َّ
ـإن الروايــة رصحيــة بأصــل وجــود ( )50امــرأة مــن مجلــة القــادة األساســيني

املبايعــن لإلمــام املهــدي ¨ والذيــن هلــم دور فاعــل يف حكــم األرض يف زمــن
ســنبي مــن صفاهتــم وأدوارهــم.
اإلمــام  Qكــا
ِّ

وهــل هــذه الـــ( )50امــرأة مــن مجلــة الـــ( )313أو ّ
أن اخلمســن غــر الـــ(،)313

غايــة األمــر يكــون خروجهــن مزامن ـ ًا هلــم؟
قبل بيان احلال نقول:

َّ
إن الروايــة تعطــي ميــزة كبــرة هلذه النســوة ســواء ثبــت َّأنم مــن ضمن الـــ()313
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أو مل يثبــت ،ممــا يقلــل أمهيــة البحــث يف دخوهلــم أو غريهــن مــن هــذا العــددْ ،
وإن كان
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دخوهلــن فيــه تعطــي متيــز ًا أكــر ملــا يتصــف بــه هــذا العــدد مــن خــواص كــا ييل:
وقفة مع صفات الـ(:)313

الروايــات الــواردة عــن آل البيــت  Kأعطــت متيــز ًا واضح ـ ًا ألصحــاب اإلمــام

املهــدي ¨ عمومــ ًا ولعــدد معــن خصوصــ ًا ،وهــذه الروايــات حــددت دوائــر

عديــدة ألصحابــه ختتلــف ســعة وضيقــ ًا كدائــرة الـــ( 10آالف) ،الـــ( 12ألفــ ًا)
أو غريهــا ،ومــن أهــم الدوائــر املميــزة دائــرة الـــ( )313التــي متثــل نخبــة أنصــاره

وقيــادات حركتــه ،ومــن املعلــوم أ َّنــه ك َّلــا قـ َّـل العــدد كانــت الصفــات فيهــم أميــز

وأعظــم واإلخــاص والقــوة أكــر وأشــد ،فالــيء ك َّلــا كثــرت قيــوده قـ َّـل وجــوده.

وإليك مجلة من الروايات املبينة لبعض صفاهتم:
ــد اهلل َ « :Qأمــا َلــو كَم َل ِ
 .1روى النعــاين يف غيبتــه :قــال َأبــو َعب ِ
ــت ا ْل ِعــدَّ ُة
ْ
ُ
ٰ
ْ ُ
َ
ِ ٍ
َان ا َّلـ ِ
ـذي ت ُِريــدُ َ
ـر ك َ
ون َو َل ِك ـ ْن ِشــي َع ُتنَا َم ـ ْن َل َي ْعــدُ و
ا َمل ْو ُصو َف ـ ُة َث َل َثم َئــة َوبِ ْض َع ـ َة َعـ َ َ
ِ
ِ
()17
()16
ــم بِنَــا
ــحن ُ
ــم َع ُه َو َل َش ْ
َص ْوتُــ ُه َس ْ
َاؤ ُه َبدَ نَــ ُه َو َل َي ْمــدَ ُح بِنَــا ُم ْعلنــ ًا َو َل ُيَاص ُ
ِ
َقالِيــ ًا( )18و َل ُيالِــس َلنَــا َع ِائبــ ًا و َل ُي ِ
ِ
ــد ُ
ــب َلنَــا ُم ْب ِغضــ ًا َو َل
ث َلنَــا َثالبــ ًا(َ )19و َل ُي ُّ
َ َ ُ
َ ْ
الشــيع ِة ا ُمل ْخت َِل َفـ ِ
ِ ِ
ـة ا َّل ِذيـ َن َي ُقو ُلـ َ
ـم
ـت َف َك ْيـ َ
ـض َلنَــا ُ ِم ّبـ ًا» َف ُق ْلـ ُ
ُي ْب ِغـ ُ
ـع ِ َبــذه ِّ َ
ـف َأ ْصنَـ ُ
ـون إِ َّنُـ ْ
ِ
ون؟ َف َقـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َيت ََش ـ َّي ُع َ
ـم
ـم الت َّْمحيـ ُ
ـال« :ف ِيهـ ُ
ـم ال َّت ْبديـ ُـل َيـ ْـأ ِت َع َل ْي ِهـ ْ
ـص َوف ِيهـ ُ
ـم الت َّْم ِييـ ُـز َوف ِيهـ ُ
ِسـن َ ِ
اختِـ َ
ـم َو ْ
ـم( )20إِ َّنـ َـا ِشــي َع ُتنَا َمـ ْن َل َيِـ ُّـر َه ِريـ َـر
ـا ٌ
ـم َو َسـ ْي ٌ
ف َي ْق ُت ُل ُهـ ْ
ُون ُت ْفن ِيهـ ْ
ف ُي َبدِّ ُد ُهـ ْ
اب و َل يسـ َـأ ُل النَّــاس بِ َك ِّفـ ِ
ا ْل َك ْلـ ِ
ـت
ـات ُجوعـ ًا» ُق ْلـ ُ
ـه َوإِ ْن َمـ َ
ـع َط َمـ َ
ـب َو َل َي ْط َمـ ُ
َ
ـع ا ْل ُغـ َـر ِ َ َ ْ
اكَ :ف َأي ـن َأ ْط ُلــب هـ ِ
ـذ ِه الص َفـ ِ
ـن ِبـ ِ
ِ
ج ِع ْلـ ُ ِ
ـة؟ َف َقـ َ
ـم ِف
ُ َ ُ
ِّ
ـت فــدَ َ ْ َ
ُ
ـال« :ا ْط ُل ْب ُهـ ْ
ـؤ َلء ا َمل ْو ُصوفـ َ َ
َأ ْطــر ِ
ـض َعي ُشـ (ِ )21
ـم ا َّل ِذي ـ َن إِ ْن َشـ ِ
اف ْالَ ْر ِ
ـك ْ
ض ُأو َل ِئـ َ
ـهدُ وا َل
الَ ِفيـ ُ
ْ ُ
َ
ـه ُم ا ُملنْتَق َل ـ ُة َد ُار ُهـ ْ
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ُي ْع َر ُفــوا َوإِ ْن َغا ُبــوا َل ْ ُي ْف َت َقــدُ وا َوإِ ْن َم ِر ُضــوا َل ْ ُي َعــا ُدوا َوإِ ْن َخ َط ُبــوا َل ْ ُي َز َّو ُجــوا َوإِ ْن َما ُتــوا
َل ي ْشــهدُ وا ُأو َل ِئـ َ ِ
ِ
الــم يتَواســو َن و ِف ُقب ِ ِ
ـم َي َتـ َـز َاو ُر َ
ون َو َل َ ْ
ـف
تت َِلـ ُ
ـك ا َّلذي ـ َن ِف َأ ْم َو ْ َ َ َ ْ َ ُ
ُْ َ
ورهـ ْ
ـم ا ْل ُب ْلــدَ ُ
ـم َوإِ ِن ْ
ان»(.)22
اخ َت َل َفـ ْ
َأ ْه َو ُاؤ ُهـ ْ
ـت ِبِـ ُ

ْ

تبــن الصفــات اخلاصــة هلــذه الثلــة املتميــزة مــن أصحــاب
وهــذه الروايــة ِّ

اإلمــام ¨ الذيــن هلــم دور أســايس يف حيــاة الظهــور وإرهاصاتــه ودولتــه ،وهــي

ولــو قيــل بعموميــة الروايــة لــكل شــيعة أمــر املومنــن  Qفــإن ذلــك ال يــر

ـى هــؤالء الثالثامئــة وبضعــة عــر.
النطبــاق هــذه الصفــات عـ ٰ
«يت َِمــع إِ َليـ ِ
ـه ِمـ ْن َأ ْص َحابِ ِه
ـى األئمــة اإلثنــي عــرْ ُ ْ َ :
 .2كفايــة األثــر يف النــص عـ ٰ
ِ ٍ
ا ِم ـن َأ َقـ ِ
ٍ
ـاص ْالَ ْر ِ
َعــدَ ُد َأ ْهـ ِ
ض َو َذلِـ َ
ـو ُل
ـك َقـ ْ
ـر َر ُج ـ ً ْ
ـل َبــدْ ر َث َل ُثم َئــة َو َث َل َث ْـ َة َعـ َ َ
َ
َ ٰ ُّ
ً َّ
َ
ُ
َ ُ
كونُــوا يَ
﴿أ ْيـ َ
كـ ُ
ش ٍء قَدِيـ ٌ
ك َ ْ
ع
اهلل
ن
إ
ـا
ـ
ِيع
ج
اهلل
ـم
ب
ت
ـأ
ـ
ت
ـا
ـ
م
ـن
ـر﴾
اهلل 
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت َلـه هـ ِ
ـل ْ ِ
ـا ِ
ـذ ِه ا ْل ِعــدَّ ُة ِمـ ْن َأ ْهـ ِ
ال ْخـ َ
ص َأ ْظ َهـ َـر َأ ْمـ َـر ُه
اجت ََم َعـ ْ ُ َ
[البقــرةَ ]148 :فــإِ َذا ْ
[آل ِ
ِ
ف] َر ُج ٍ
ــر ُة ألــف َ
َفــإِ َذا ُأك ِْم َ
ــر َج بِــإِ ْذ ِن اهلل َف َ
ــا
ــل َخ َ
ــل َلــ ُه ا ْل َع ْقــدُ َوه َ
ــي َع َ َ
ـال»(.)23
َيـ َـز ُال َي ْق ُتـ ُـل َأ ْعــدَ ا َء اهلل َح َّتـ ٰ
ـار َك َو َت َعـ َ ٰ
ض اهلل َت َبـ َ
ـى َيـ ْـر َ ٰ
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ذكــرت الـــ( )313بــا وصفهــم بالرجــال والنســاء ،وإطالقهــا شــامل للطرفــن،

وهــذه الروايــة جتعــل عدَّ هتــم عــدَّ ة أهــل بــدر الـــ( )313وهــم مــن مقتضيــات

ورشوط الظهــور املقــدس فــإذا اكتملــوا كان بعدهــم الدائــرة الثانيــة مــن أنصــار

اإلمــام ¨ وهــم الـــ( )10000شــخص ،والظاهــر َّأنــم مــن رشوط القيــام.
ـاص ا ْلبِـ َ ِ
«يمــع اهلل َ ل ـه ِم ـن َأ َقـ ِ
ـى َعــدَ ِد
ُ ْ
 .3كــال الديــن ومتــام النعمــةُ َ ْ َ :
ـاد َعـ َ ٰ
ا مع ـه ص ِحي َف ـ ٌة َمْتُوم ـ ٌة فِيهــا َعــدَ د َأصحابِـ ِ
ِ ٍ
ٍ
َأ ْهـ ِ
ـه
ُ ْ َ
َ
ـر َر ُج ـ ً َ َ ُ َ
َ
ـل َبــدْ ر َث َل َثم َئــة َو َث َل َث ـ َة َعـ َ َ
ِِ
ِ
ـاب ْم َو ُب ْلدَ ِ ِ
بِ َأ ْسـ َـا ِئ ِه ْم َو َأن َْسـ ِ ِ
ون ُ ِمــدُّ َ
ـم(َ )24كـ َّـر ُار َ
ون
ـم َو ُكن ُ
ـم َو َصنَائع ِهـ ْ
انـ ْ
َاهـ ْ
ـم َوك ََلم ِهـ ْ
ِف َطا َعتِــه»(.)25
وأنــم معــدودون
وهــذه الروايــة تركــز صفــات ُأ
ٰ
خــرى هلــؤالء املقدســن َّ

ومعروفــون وتعطيهــم متيــز ًا خاص ـ ًا مــن خــال الصفــات التــي يتمتعــون هبــا مــن

أهنــم كــرارون وجمــدون يف طاعــة اهلل تعــا ٰىل وطاعــة أويل األمــر.

 .4تفســر العيــايش «...ثــم يرجــع إ ٰىل الكوفــة فيبعــث الثالثامئــة والبضعــة عــر

رج ـ ً
ـى صدورهــم ،فــا يتعايــون
ا إ ٰىل اآلفــاق كلهــا ،فيمســح بــن أكتافهــم وعـ ٰ

()26
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ـى أرض َّإل نــودي فيهــا شــهادة أن ال إلــه ّإل اهلل وحــده ال رشيــك
يف فضــاء وال تبقـ ٰ

دور المرأة في القيام المهدوي

لــه َّ
وأن حممــد ًا رســول اهلل»(.)27

وهــذه الروايــة تبـ ّـن َّ
أن هــؤالء األفــذاذ هــم القــادة األساســيون للعــامل واملبعوثــون

إ ٰىل األقطــار للحكــم والعــدل بــن النــاس والدعــوة إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل.

 .5تفســر العيــايش أيض ـ ًا :قــال أبــو جعفــر « :Qلــكأين أنظــر إليهــم مصعديــن

مــن نجــف الكوفــة ثالثامئــة وبضعــة عــر رجـاً ،كأن قلوهبــم زبــر احلديــد ،جربئيل

عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره يســر الرعــب أمامــه شــهر ًا وخلفــه شــهر ًا ،أمــدّ ه
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ـى إذا صعــد النجــف ،قــال ألصحابــه:
ـو ِم َ
اهلل بِ َخ ْم َســة آالف م ـ َن ا َملالئ َكــة ُم َسـ ِّ
ني حتـ ٰ
تع َّبــدوا ليلتكــم هــذه فيبيتــون بــن راكــع وســاجد يترضعــون إ ٰىل اهلل»(.)28

 .6تفســر العيــايش أيضـ ًا :قــال أبــو جعفــر « :Qهــو واهلل املضطــر يف كتــاب اهلل،
َ َّ ْ ُ
ْ ُ
ُ ُ ْ
َ
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
كـ ْ
ض َطـ َّ
ـم
ـر إِذا داعهُ َو َيكشِ ــف الســوء ويجعل
ييــب الم
وهــو قــول اهلل ﴿أمــن ِ
َْ
ْ
ُخلَ َ
ِ
ض
ر
ال
فــاء
عــى امليــزاب يف صــورة طائــر أبيــض
وجربئيــل
]62
[النمــل:
﴾
ٰ
فيكــون أول خلــق اهلل يبايعــه جربئيــل ،ويبايعــه الثالثامئــة والبضعــة العــر رج ـاً»،

قــال :قــال أبــو جعفــر « :Qفمــن ابتــي يف املســر وافــاه يف تلــك الســاعة ،ومــن مل

يبتــل باملســر فقــد عــن فراشــه» ،ثــم قــال« :هــو واهلل قــول عــي بــن أيب طالــب :Q
َ
َ ْ َ ُ
َ ُ ُ
َْ ْ
ْ
َ
ات أيــن مــا تكونــوا
املفقــودون عــن فرشــهم ،وهــو قــول اهلل﴿ :فاســتبِقوا الــر ِ
َ ْ
ً
َ
ُ
ُ
ت بِكــم اهلل جِيعــا﴾ [البقــرة ]148 :أصحــاب القائــم الثالثامئــة وبضعــة عــر
يــأ ِ
َ
َ َ ْ َّ
ـن أخ ْرنــا
رج ـاً» ،قــال« :هــم واهلل األمــة املعــدودة التــي قــال اهلل يف كتابــه﴿ :ولئِـ
َ ُْ ُ ْ
َ ٰ ُ َّ َ ْ ُ َ
ـم ال َعــذاب إِىل أمـ ٍة معـ
عنهـ
ـدود ٍة﴾ [هــود ]8 :قــال :جيمعــون يف ســاعة واحــدة قزع ًا
كقــزع اخلريــف»(.)29
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ٍ ِ
ِ
ِ
 .7اإلختصــاص« :إِ َذا ك َ ِ
ــر ِ
ــا ِء َأ ُّ َيــا
الس َ
وج ا ْل َقائــ ِم ُينَــادي ُمنَــاد مــ َن َّ
َان عنْــدَ ُخ ُ
ِ
ٍ
ِ
ال َّب ِ
ال ُقــوا بِ َمكَّــ َة
َّــاس ُقط َ
الن ُ
اريــ َن َو ُو ِّ َل ْالَ ْم َ
ــر ُأ َّمــة ُم َ َّمــد َف ْ َ
ُــم ُمــدَّ ُة ْ َ
ــع َعنْك ْ
ــر َخ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ـان بِال َّل ْيـ ِ
ـب ا ْل ِعـ َـر ِاق ُر ْه َبـ ٌ
ـر َو ْالَ ْبــدَ ُال ِمـ َن َّ
ـل
الشــا ِم َو َع َصائـ ُ
َف َي ْخـ ُـر ُج الن َُّج َبــا ُء مـ ْن مـ ْ َ

ال ِد ِ
ــوث بِالن ََّه ِ
الرك ِ
ُل ُي ٌ
ْــن َوا َمل َقــام»(.)30
يــد ُف َي َب ِاي ُعونَــ ُه َب ْ َ
ــر ْ َ
ــم ُز َب ُ
وب ْ
ــار ك ََأ َّن ُق ُل َ ُ
ــن ُّ

لإلمــام ¨ بــن الركــن واملقــام -كــا ذكــرت الروايــة األو ٰىلَّ -
وأن عنارصهــم
عــى املســميات
األساســية مــن دول ثالثــة مــر وســوريا والعــراق بــا انطبــاق
ٰ
املوجــودة اليــوم كتيــارات أو أحــزاب َّ
ألن هــؤالء الـــ( )313هــم أشــخاص ال

جهــات وال أحــزاب ،كــا ال انحصــار هلــؤالء الـــ( )313بالــدول الثالثــة لوجــود
ـى َّ
أن هنــاك مــن دول ُأ َخــر غايــة األمــر أن هــذه البلــدان حاويــة
روايــات تــدل عـ ٰ
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وهــذه الروايــة وإن مل تذكــر الـــ(َّ )313إل َّأنــا حتمــل عليهــم بقرينــة مبايعتهــم

ألكثــر هــؤالء.

َان ِمـن َأصحـ ِ ِ
ِ
 .8تفســر القمــي :عــن ِه َشــا ِم ْبـ ِ
ـي ،Q
ـن َعـ َّـا ٍر َعـ ْن َأبِيــه َوك َ ْ ْ َ
ـاب َعـ ٍّ
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ٰ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُ
ِ
ِ ِ
ـدود ٍة لَقول َّن
ـال ﴿ولئِــن أخرنا عنهــم العذاب إِىل أمـ ٍة معـ
ـي ِ Qف َق ْولــه َت َعـ َ ٰ
َعـ ْن َعـ ٍّ
مــا َيْب ُس ُ
«الُمــ ُة ا َملعــدُ ود ُة َأصحــاب ا ْل َق ِائــ ِم ال َّث َل ُث ِمئ ٍ
ــه﴾ [هــودَ ]8 :ق َ
َــة
َ ْ َ ُ
ْ
ِ
ــال َّ ْ :Q
ـر»(.)31
َوا ْلبِ ْض َع ـ َة َعـ َ
ـر ا ْلب ِ
الـ ِ
اقـ ِ
ـر َ Qقـ َ
ـاب
ـالَ « :أ ْص َحـ ُ
ـارود َعـ ْن َأ ِب َج ْع َفـ ٍ َ
 .9الغيبــة للنعــاينَ :عـ ْن َأ ِب ْ َ ُ
ِ ٍ
ِ
ـح ِ
ـر َر ُجـ ً
اب َنَــار ًا
السـ َ
ـم ُ ْ
ي َمـ ُـل ِف َّ
ـا َأ ْو َل ُد ا ْل َع َجـ ِم َب ْع ُض ُهـ ْ
ا ْل َقائـ ِم َث َل ُثم َئــة َو َث َل َثـ َة َعـ َ َ
ف بِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ـه َفيوافِيـ ِ
ـه وبع ُضهــم ن َِائــم َعـ َ ِ ِ ِ
ِ
ـه ِف
ـى ف َراشـ ُ َ
اســمه َو ْ
ُي ْعـ َـر ُ ْ
اس ـ ِم َأبِيــه َون ََســبِه َوح ْل َيتـ َ َ ْ ُ ْ
ٌ
ٰ
ـر ِميعـ ٍ
()32
ـاد»(.)33
ـى َغـ ْ ِ َ
َم َّكـ َة َعـ َ ٰ
ـى غــر العــريب فيكــون مــن
خــال تتبعــي ملفــردة العجــم وجــدت أهنــا تطلــق عـ ٰ

مجلــة الـــ( )313مــن غــر العــرب ،ولكــن قــد تطلــق العجمــة ويــراد هبــا العــريب غري

الفصيــح وقــد تطلــق ثالثــة ويــراد هبــا الشــدة والقــوة(.)34
عرض االحتاملني:

االحتامل األول :إن اخلمسني امرأة خارجه عن الـ(.)313

االحتامل الثاين :إن اخلمسني امرأة داخله يف الـ(.)313

الصحيــح هــو االحتــال الثــاين وهــو كــون اخلمســن مــن مجلــة الـــ( )313لعــدة
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ـى ترجيــح هــذا االحتــال:
أمــور تشــكل قرينــة جمتمعــة عـ ٰ
دور المرأة في القيام المهدوي

األوىل :تعبــر الروايــة -فيهــم« -وجيــيء ،واهلل ثالثامئــة وبضعــة عــر
القرينــة
ٰ

رجــ ٌ
ا فيهــم مخســون امــرأة.»...

والتعبــر «فيهــم» ظاهــر يف كــون الـــ( )50مــن ضمــن الـــ( )313وال نخــرج عــن

هــذا الظهــور ّإل بقرينــة صارفــة وال قرينــة يف املقــام.

القرينــة الثانيــة :أن هــذا هــو الفهــم الســائد للروايــة وعليــه أجيــال العلــاء ،وكأنــه

ـى الذيــن هــم أقــرب لفهــم النــص.
واضــح ومرتكــز عنــد األعــام القدامـ ٰ

ـى النســاء ولــو جمــاز ًا أو كنايــة،
القرينــة الثالثــة :إمــكان إطــاق كلمــة رجــال عـ ٰ

ـى بــل بــا يشــمل اجلنســن.
وذلــك تعبــر ًا عــن القــوة والتحمــل ال يف مقابــل األنثـ ٰ
وهذا ظاهر بعض اللغويني:

ففــي تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس( :ويف ا ُمل ْح َك ـ ِم :وقــد يكـ ُ
الرجـ ُـل
ـون ُ
ِص َف ـ ًة ي ْعنِــي بــه الشــدَّ َة وال َكـ َـا َل)(.)35
ـوى
ويف التحقيــق يف كلــات القــرآن الكريــم (ورجــل رجــا مــن بــاب تعــب :قـ ٰ

ـى املــي)(.)36
ـى املــي والرجلــة اســم منــه ،وهــو ذو رجلــة :أي ذو قـ ّ
ـوة عـ ٰ
عـ ٰ

ـايس ،فإ ّنــه مــن يســتبدّ برأيــه ويقوم
ـى الذكــر مــن األنـ ّ
ثــم قــال( :يطلــق الرجــل عـ ٰ

ـى
بقدمــه ويســتند إ ٰىل رجلــه ويمــي لتأمــن معاشــه ومعــاش عائلتــه وهــو قـ ّ
ـوي عـ ٰ
العمــل واحلركــة والســر).
ثــم قــال( :وهبــذا يظهــر ّ
أن اســتعامل كلمــة الرجــل أو الرجــال يف القــرآن الكريــم:
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إنّــا هــو يف مــوارد يالحــظ فيهــا خصوص ّيــات املــا ّدة مــن االســتقرار واالســتبداد
ٌ
َ َ َّ ُ َ
ـال ِمــنَ
ـى نفســه ،ولــو ا ّدعــاء أو تقديــر ًا أو تلقين ـ ًا﴿ ...وأنــه اكن رِجـ
واالســتناد عـ ٰ
ْ
ْ ْ
َُ ُ َ
ِــن ال ّ
ون برجــال م َ
ّ
عــى ّ
ــن
ــوذ
ع
ي
ــس
الن
أن
الكريمــة
اآليــة
تــدل
]6
[اجلــن:
﴾
ِ
ٍ
ِ
ِِ
ٰ
ِ ِ
ـى مــن كان مــن اإلنــس أو اجل ـ ّن ،فيســتفاد ّ
أن الرجول ّيــة
مفهــوم الرجــل يصــدق عـ ٰ
توجــد يف اجل ـ ّن أيض ـ ًا).

أقول :يظهر من كلامت اللغويني:

بــا شــك ألن هلــم منزلــة كبــرة ودور ًا عظيـ ًا يف احلركــة املهدويــة فالبــد أن يتمتعــوا

بقــوة عاليــة ورباطــة جــأش ورجولــة ســواء أكانــوا ذكــور ًا أم إناث ـ ًا وســواء كانــوا
إنس ـ ًا أم جن ـ ًا.

ما يشهد للقول األول:

الشيخ محمد رضا الساعدي

ـى القــوة والبــأس والقــدرة وهــذا موجــود يف الـــ()313
إن كلمــة رجــل تطلــق عـ ٰ

وقد يشهد للقول األول بخروج الـ( )50امرأة من الـ( )313بقرائن:

األوىل:
القرينة
ٰ

رصحــت كثــر ًا بـ َّ
َّ
ـأن الـــ( )313مــن الرجــال دون ذكــر النســاء وهذا
إن الروايــات َّ

يبعــد كــون النســاء منهــمَّ ،
وإل ملــا ذكــرت كلمــة رجــل.
دفعها:

َّ
إن روايــة «واهلل ثالثامئــة وبضعــة عــر رج ـ ً
ـى
ا فيهــم مخســون امــرأة» قرينــة عـ ٰ

دخــول اخلمســن فيهــم فهــي مبينــة لتفاصيــل الـــ( )313مــن حيــث جنســهم ،وكون

باقــي الروايــات مل تذكــر ال يعنــي إلغــاء هــذا التفصيــل ،وأ َّمــا كلمــة (رجــل) الــواردة
ـى التغليــب.
يف الروايــات فنحملهــا عـ ٰ

ويؤيــد ذلــك ورود أكثــر اخلطابــات الرشعيــة بصيــغ الرجــال دون النســاء وهــي

ـى االشــراك بينهــا وليســت خاصــة بالرجــال َّإل مــا خــرج بدليــل ،فــا
حممولــة عـ ٰ

نحــن فيــه مــن هــذا القبيــل أيض ـ ًا.
الرواية الثانية:

مــا روي يف إثبــات اهلــداة بالنصــوص واملعجــزات؛ وبإســناده عــن املفضــل

عــن أيب عبــد اهلل  Qقــال« :يكــن مــع القائــم ¨ ثــاث عــرة امــرأة» ،قلــت:

241

املــرىض كــا كان مــع
عــى
اجلرحــى ويقمــن
ومــا يصنــع هبــن؟ قــال« :يداويــن
ٰ
ٰ
ٰ
دور المرأة في القيام المهدوي

رســول اهلل ( »Nاحلديــث) وفيــه ذكــر أســائهن(.)38( ،)37

فهــذه الروايــة تعطــي متيــز ًا خاصـ ًا لطبقــة مــن النســاء متــارس األعــال اللوجســتية

عــى
واإلعداديــة كاألعــال الطبيــة كــا م َّثلــت الروايــة ،وال يمكــن محــل الروايــة
ٰ
ـى التمثيــل فحســب وهــو َّ
أن أحــد وظائــف املــرأة
احلــر يف املقــام وإ َّنــا نحملهــا عـ ٰ

يف زمــن الظهــور هــو كوهنــا كادر ًا طبي ـ ًا وعالجي ـ ًا.

ـرى كــا د َّلــت الروايــات الكثــرة بـ َّ
ـأن هلــا
وال يعنــي إلغــاء دورهــا يف جمــاالت ُأخـ ٰ

دور ًا قياديـ ًا ورياديـ ًا كــا د َّلــت روايــات الـــ( )313وكذلــك غريهــا مــن الروايــات،

ـى عظيــم دورهــا كــا مــر
باإلضافــة إ ٰىل القواعــد العامــة واألدلــة العامــة الدالــة عـ ٰ

بيانــه يف اجلــواب العــام يف صــدر البحــث.
الرواية الثالثة:

ــل ْب ِ
مــا روي يف دالئــل اإلمامــة( )39بإســناد َع ِ
ــن ا ُمل َف َّض ِ
ــر -وهــي نفــس
ــن ُع َم َ
ـمع ُت َأبــا َعبـ ِ
ِ
()40
ـد اهلل َ Qي ُقـ ُ
الروايــة الســابقة ولكــن بتفصيــلَ -قـ َ
ـولُ « :ي َكـ ُّـر
ـالَ :سـ ْ َ ْ
ـع ِبِـ َّن؟ َقـ َ
ـا َ
ـع ا ْل َق ِائـ ِم ¨ َثـ َ
ـالُ « :يدَ ِاويـ َن
ـر َة ا ْمـ َـر َأةً»(ُ ،)41ق ْلـ ُ
ـتَ :و َمــا َي ْصنَـ ُ
َمـ َ
ث َعـ ْ َ
ـع رسـ ِ
ضَ ،كـ َـا ك َ
ـم ِه َّن ِل.
ـول اهلل ُ ،»Nق ْلـ ُ
ال ْر َحـ ٰ
َْ
ـتَ :ف َسـ ِّ
َان َمـ َ َ ُ
ـى ا َملـ ْـر َ ٰ
ـىَ ،و َي ُق ْم ـ َن َعـ َ ٰ
ِ
ِ
()44
()43
ٍ ()42
َف َق َ
ــم َّي ُة ُأ ُّم
ْــوا ُء بِن ُ
ــال« :ا ْلقن َ
ْــت ُر َشــ ْيد َ ،و ُأ ُّم َأ ْي َمــ َن َ ،و َح َبا َبــ ُة ا ْل َوالبِ َّيــ ُة َ ،و ُس َ
ِ ٍ
ــع ٍ
ح ِســي ُة( ،)47و ُأم س ِ
ــن َي ِ ٍ
ــا ِر ْب ِ
يد ْ
الَن َِف َّيــ ُة(،)48
ــاس(َ ،)45و ُز َب ْيــدَ ُة(َ ،)46و ُأ ُّم َخالــد ْالَ ْ َ َّ
َع َّ
َ ُّ َ

(ِ )49
ِ ٍ
ال َهنِ َّي ـ ُة»(.)50
َو ُص َبا َن ـ ُة ا َملاش ـ َط ُةَ ،و ُأ ُّم َخالــد ْ ُ

وهــذه الروايــة تبــن جمموعــة مــن أســاء النســاء اللــوايت هلــن دور خــاص يف
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حركــة الظهــور ،ولعلهــن غــر اخلمســن املذكــورات يف روايــات الـــ(.)313

النتيجة:

واألوصيــاء  Kومــن حيــث إرشاك املــرأة يف حركاهتــم اإلصالحيــة والتغيرييــة

باعتبارهــا متثــل اجلــزء اآلخــر مــن املجتمــع فالتحــرك يف كل املجــاالت املشــركة
البــد مــن إرشاكهــا مــع الرجــل فــإن فريضــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر

هلــا صــور عديــدة منهــا األمــر باملعــروف الســيايس والنهــي عــن املنكــر الســيايس

الشيخ محمد رضا الساعدي

يتبــن أن احلركــة املهدويــة كباقــي احلــركات التــي قــام هبــا األنبيــاء
ممــا تقــدم ّ

واألمــر باملعــروف الثقــايف والنهــي عــن املنكــر الثقــايف وهكــذا باقــي املجــاالت

الرتبويــة واإلعالميــة وغريهــا.

ـى
بــل هنــاك حجــم تأثــر متلكــه املــرأة قــد ال يملكــه الرجــال وهــو تأثريهــا عـ ٰ

املجتمــع النســوي خاصــة إذ أهنــا أعــرف بمتطلباهتــا النفســية والبدنيــة .وكذلــك

عــى الرجــل ألهنــا األم والزوجــة والبنــت واألخــت فلهــا دور يف رفــع
تأثريهــا
ٰ

ـى اجلهــاد ونــرة اإلمــام ¨ وعــدم االنحــراف عــن مســرته
معنوياتــه وحتفيــزه عـ ٰ
والتضحيــة مــن أجلــه.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
دور المرأة في القيام المهدوي

 .1تفسري القمي :ج ،2ص.135

ألنــه أول الشــتاء والســحاب يكــون فيــه متفرقــ ًا

 .2جامع البيان يف تفسري القرآن :ج ،28ص.110

غــر مرتاكــم وال مطبــق ثــم جيتمــع بعضــه إ ٰىل

 .3النــور املبــن يف قصــص األنبيــاء واملرســلني
(للجزائــري):

ص.261

روى بإســناده َع ـ ْن َجابِـ ِ
ـر
 .4اخلصــال :ج 174 ،1فقــد ٰ
ــن َعب ِ
ــال َر ُس ُ
ــال َق َ
ــد اهلل َق َ
ــول اهلل N
ْب ِ ْ

َ « :ث َل َثــ ٌة

َــن مؤْ ِمــ ُن ِ
ــروا بِا ْل َو ْح ِ
آل يــس
ــي َط ْر َفــ َة ع ْ ٍ ُ
َل ْ َي ْك ُف ُ
ِ
َــي ْبــ ُن َأ ِب َطالِ ٍ
ــبQ
وع ُّ

ِ
ِ
َــو َن».
ــر َأ ُةف ْرع ْ
وآســ َي ُةا ْم َ

عــى هامــش نــور
 .5إســعاف الراغبــن :ص،96
ٰ
األبصــار.

 .6مســند أمحــد :ج ،4ص5؛ وخصائــص النســائي:
ص .25

 .15ج1؛ ص.65
 .16الشــحناء :احلقــد .أي ال يــر شــحناؤه غــره وال
يتجــاوز نفســه.
 .17يف بعض النسخ «عالي ًا» يعني ظاهر ًا.
 .18أي مبغض ـ ًا والقــاء :البغــض .ويف بعــض النســخ
«ال خياصــم بنــا والي ـ ًا».
 .19الثالــب فاعــل مــن الثلــب ،وثلبــه ثلبـ ًا أي عابــه أو
اغتابــه أو سـ َّبه ،أي ال يتحــدث مــع الســاب لنــا.

 .20يف بعض النسخ «يبيدهم» أي هيلكهم.

العقبى للطربي :ص.36
 .7ذخائر
ٰ

 .8مستدرك سفينة البحار :ج ،3ص.169

 .21أي كانــوا ســهل املؤونــة ،مــن اخلفــض أي الدعــة
والســكون.

 .9األرسار الفاطمية للشيخ حممد فاضل املسعودي.

 .22الغيبة للنعامين :ص.203

 .10االحتجاج :ج ،1ص.96

ـى األئمــة اإلثنــي عــر:
 .23كفايــة األثــر يف النـ ّ
ـص عـ ٰ

 .11مثري األحزان :ص.90

 .12حيــاة اإلمــام احلســن Q

ص.281

للشــيخ باقــر القــريش:

ج ،2ص.301
 .13أنظــر :القواعــد الفقهيــة للســيد البجنــوردي :ج،٢
ص.٥٣
 .14قــال اجلــزري يف النهايــة :ومنــه حديــث عــي
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بعــض بعــد ذلــك.

«جيتمعــون إليــه كــا جيتمــع قــزع اخلريــف» أي
قطــع الســحاب املتفرقــة وإنــا خــص اخلريــف

 .24يف بعض النسخ «وحالهم وكناهم».
 .25كامل الدين ومتام النعمة :ج ،1ص.268
 .26تعاياه األمر :أعجزه.
 .27تفسري الع ّيايش :ج ،2ص.60
 .28تفسري الع ّيايش :ج ،2ص.59
 .29تفسري الع ّيايش :ج ،2ص.59
 .30اإلختصاص :ص.208

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
«فــرى يف مكّــة» ويف بعضهــا
 .32يف بعــض النســخ
ٰ

والدة فاطمــة ݝ ،وهــ ّن :آســية بنــت مزاحــم،

 .33الغيبة للنعامين :ص.315

موســى بــن عمــران ،ولعلهــ ّن مل
عمــران أخــت
ٰ

عــى غــر ميعــاد».
«فيوافونــه بمكّــة
ٰ

 .34املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر للرافعــي:
ج ،2ص 395؛ وجممــع البحريــن :ج ،6ص.111
 .35ج ،14ص.263

وســارة ،ومريــم بنــت عمــران ،وكلثــوم بنــت
يذكــرن ملعروف ّيتهــن) -ولكنــه بعيــد عــن ظاهــر
الروايــة فاألرجــح مــا احتملنــاه.

 .42القنــواء بنــت رشــيد هــو اســم المرأتــن ،األو ٰىل:

 .36ج ،4ص .68

بنــت رشــيد اهلجــري ،والثانيــة :بنــت رشــيد

 .37دالئل اإلمامة 484 :ح.84 /480

الزيــات وهــي زوجــة الــراوي املعــروف داوود

 .38الشــيخ احلــر العامــي يف إثبــات اهلــداة بالنصــوص

الرقــي ،واألو ٰىل أشــهر ولعلهــا هــي املقصــودة.

 .39ص.484

اســمها( :بركــة) ،وكانــت قــد تزوجــت مــن

 .40يف«ط» :يكــن .هــذه الروايــة تتــم يف املقــام بنــاء

عيــد بــن زيــد بــن احلــارث ،فولــدت لــه أيمــن،

ـى ورود كلمــة (يكــن) بــدل (يكــر) وأ ّمــا بنــا ًء
عـ ٰ

واستشــهد يــوم خيــر فتزوجهــا زيــد بــن حارثــة

واملعجــزات :ج ،5ص.203

عــى األخــرة فــا تنفــع يف املقــام وإنــا تكــون
ٰ
ـى األخــص ،نعــم لــو
ـى الرجعــة باملعنـ ٰ
داللتهــا عـ ٰ
ـى مطلــق الرجــوع
قلنــا إن الكــر يف الروايــة بمعنـ ٰ

بعــد الغيبــة فتنفــع يف املقــام.

 .41املعــدود يف احلديــث تســع نســاء ولعــل الباقيــات

(األربعــة) مل يذكرهــن اإلمــام Q

الشيخ محمد رضا الساعدي

 .31تفسري القمي :ج ،1ص.323

األخريــات ه ـ ّن اللــوايت بعثهــن اهلل خلدجيــة عنــد

ألهنــن

متأخــرات عــن عــره فعــدم ذكرهــن لكــي
عــى دخوهلــن يف
تتنافــس النســاء بعــد زمانــه
ٰ
هــذا العــدد ،وقــال بعــض (-واملعــدودات يف

هــذه الروايــة تســع نســاء ،فالظاهــر ّ
أن األربــع

 .43أ ّم أيمــن ݣ مــوالة النبــي N

وحاضنتــه،

فولــدت لــه ُأســامة بــن زيــد .وفضائلهــا ݣ
كثــرة .قــال الشــيخ املحقــق النــوري يف خامتــة
املســتدرك :ج ،7ص(175مــن أهــل اجلنّــة،

ومــن شــهود فــدك ،ومــن رشبــت مــن دلــو ُا ْد ِ َل

إليهــا مــن الســاء بــن مكــة واملدينــة ،وهلــا بعــد
خــرى .ويف علــل الرشائــع :ج،1
ذلــك فضائــل ُأ
ٰ

ص 187عــن أيب عبــد اهلل Q

ِ
َ « :قـ َ
ـي
ـال َف َلـ َّـا نُعـ َ

ِ
َــت
ــها َأ ْر َســ َل ْت إِ َ ٰل ُأ ِّم َأ ْي َمــ َن َوكَان ْ
إِ َ ٰل َفاط َمــ َة َن ْف ُس َ

ِ
َأو َثـ َ ِ ِ ِ
ـت َلَــا َيــا ُأ َّم
ـها َف َقا َلـ ْ
ـق ن َســائ َها عنْدَ َهــا َو ِف َن ْفسـ َ
ْ
َأيم ـن إِ َّن َن ْفـ ِ
ـت إِ َ َّل َفا ْد ِعــي ِل ع َِل ّي ـ ًا َفدَ َع ْت ـ ُه
ـي ن ُِع َيـ ْ
َْ َ
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ـم ُأ ِريــدُ
َلَــا َف َلـ َّـا َد َخـ َـل َع َل ْي َهــا َقا َلـ ْ
ـت َلـ ُه َيــا ْبـ َن ا ْل َعـ ِّ

َأ ْن ُأ ِ
َــي َف َق َ
وص َي َ
ــال َلَــا
ــك بِ َأ ْشــ َيا َء َف ْ
اح َف ْظ َهــا ع َ َّ

ُق ِ
ــول.»...

 .44وهــي مــن املعمــرات وقــد عــارصت ســبعة مــن

أئمــة آل البيــت K

َّإنــا ممدوحــة ،وهــي صاحبــة احلصــاة التــي طبــع

فيهــا أمــر املؤمنــن Q
املؤمنــن  ،Qوعاشــت إ ٰىل زمــن الرضــا .)Q
 ،وكانــت أدركــت أمــر

هــم (أمــر املؤمنني واحلســن

 .45وهــي الصحابيــة املعروفــة التــي قتلــت صــر ًا

واحلســن وعــي بــن احلســن وحممــد الباقــر

هــي وزوجهــا مــن قبــل مرشكــي قريــش أبــان

وجعفــر الصــادق وموسـ ٰـى الكاظــم K

) ففــي

رجــال الكــي :صُ ،114م َمــدُ بــن مســع ٍ
ود،
َّ ْ ُ َ ْ ُ

ِ
ــر ْبــ ُن َأ ْحَــدَ َ ،ق َ
َق َ
ــال َحدَّ َثنِــي
ــال َحدَّ َثنــي َج ْع َف ُ

ـن بـ ِ ِ
ِ
ـن َف َّضـ ٍ
ـي ْبـ ِ
ـيَ ،عـ ِ
ـالَ ،عـ ْن
ال َسـ ِ ْ
ـن ْ َ
ا ْل َع ْم َركـ ُّ
ـن َعـ ِّ
ـن مصعـ ٍ ِ
ٍ
َث ْع َل َبـ َة ْبـ ِ
َل
ـن َم ْي ُمــونَ ،عـ ْن َعنْ َب َسـ َة ْبـ ِ ُ ْ َ
ـب َوع ِّ
بـ ِ ِ
ان ْبـ ِ
ـن ِمي َثـ ٍمَ ،قـ َ
ـر ِةَ ،عـ ْن ِع ْمـ َـر َ
ـت
ـال َد َخ ْلـ ُ
ْ
ـن ا ُملغـ َ
ـى امــر َأ ٍة ِم ـن بنِــي َأسـ ٍ
ِ
ـد
ْ َ
َ
َأ َنــا َو َع َبا َي ـ ُة ْالَ َســد ُّي َعـ َ ٰ ْ َ
ُي َقـ ُ
ـال َلَــا َح َبا َبـ ُة ا ْل َوالِبِ َّيـ ُةَ ،ف َقـ َ
ـال َلَــا َع َبا َيـ ُة تَدْ ِريـ َن
الشــاب ا َّلـ ِ
ـتَ :لَ ،قـ َ
َم ـ ْن َهـ َ
ـال:
ـذي َم ِعــي؟ َقا َلـ ْ
ـذا َّ ُّ
مــه ابــن َأ ِخ َ ِ
ــت :إِي َواهلل إِي َواهلل،
ــمَ .قا َل ْ
َ ْ ْ ُ
يــك مي َث ٌ
يــث س ِ
ــتَ :أ َل ُأحدِّ ُثكُــم بِح ِد ٍ
ــم ْع ُت ُه ِمــ ْن
ــم َقا َل ْ
ْ َ
َ
َ
ُث َّ
ــن ب ِ ِ
َأ ِب َعب ِ
ــد اهلل ْ
ــى،
َــي
الُ َس ْ ِ ْ
ْ
؟ ُق ْلنَــاَ :ب َ ٰ
ــن ع ٍّ
ِ
ِ
َي ُق ُ
ــول:
َــي
َقا َل ْ
ال َس ْ َ
ــتَ :ســم ْع ُت ْ ُ
ــن ْبــ َن ع ٍّ
«نَحــن و ِشــيع ُتنَا ع َ ِ
ــر ِة ا َّلتِــي َب َع َ
ــث اهلل
َ
ْ ُ َ
َــى ا ْلف ْط َ
ٰ
ــائر الن ِ ِ
ِ
ــرا ٌء»،
َع َل ْي َهــا ُم ََّمــد ًا
َّــاس من َْهــا بِ َ
َو َس ُ
ـت َقــدْ َأدر َكـ ْ ِ
َوع َ
ـت
َاشـ ْ
َوكَا َنـ ْ
ـر ا ُملؤْ ِمنِــنَ
َْ
ـت َأمـ َ
ِ
إِ َ ٰل زَ َم ِ
ــم.
الر َضــا
َــى َمــا َب َلغَنــيَ .واهلل َأ ْع َل ُ
ــن ِّ
ع َٰ

Q

N

Q
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والكــي:
(قــال ابــن داود حكايــة عــن الشــيخ
ّ

Q

Q

وقــال يف شــعب املقــال يف درجــات الرجــال :ص:254

إرهاصــات الدعــوة اإلســامية.
 .46يف «ع ،م» :زبرية.
يف ســفينة البحــار :ج ،3ص :438أقــول :يف (تنقيــح
املقــال) زبيــدة بنــت جعفــر بــن أيب جعفــر املنصــور
زوجــة هــارون الرشــيد أ ّم حممــد األمــن ،قــال

الصــدوق G

يف املجالــس ّأنــا كانــت مــن الشــيعة

فلـ ّـا عرفهــا ّأنــا منهــم حلــف بطالقهــا .وقــال ابن
خلــكان :هلــا معــروف كثــر وفعــل خــر ،وقصتهــا

حجهــا ومــا اعتمرتــه يف طريقهــا مشــهورة فــا
يف ّ
حاجــة إ ٰىل رشحهــا.

قــال الشــيخ أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي يف كتــاب
(األلقــاب)ّ :إنــا ســقت أهــل مكــة املــاء بعــد أن

وأنــا أســالت املــاء
كانــت الراويــة عندهــم بدينــار ّ

ّ
بحــط اجلبــال ونحــت الصخــور
عــرة أميــال
ـى غلغلتــه مــن احلـ ّـل إ ٰىل احلــرم وعملــت عقبــة
حتـ ٰ

البســتان فقــال هلــا وكيلهــا :يلزمــك نفقــة كثــرة،
فقالــت :إعملهــا ولــو كانــت رضبــة فــأس بدينــار،
وأ ّنــه كان هلــا مائــة جاريــة حيفظــن القــرآن ولـ ّ
ـكل

واحــدة ورد عــر القــرآن وكان يســمع يف قرصهــا
العزيــز ول ّقبهــا جدّ هــا أبــو جعفــر املنصــور زبيــدة

لبضاضتهــا ونضارهتــا.
أقــول :وقــد وجــدت هلــا روايــة يف املحاســن (للربقــي)

ــن ب ِ ِ
َــي ْب ِ
ج ،1صَ :70عنْــ ُه ع ِ
ــن
ال َس ِ ْ
َــن ْ َ
ــن ع ِّ
يــل عَــن َأ ِب َعب ِ
َي ْقطِ ٍ
ــن عَــ ْن زُ َب ْيــدَ َة عَــ ْن َجِ ٍ
ــد
ْ
ْ

النبيــذ لقراقــر يف بطنهــا وقالــت :قــد ق ّلدتــك
دينــي ،فلــم يــأذن هلــا .قــال بعــض األعــام معلقـ ًا
ـوة
ـى هــذه الروايــة (ويظهــر مــن هــذه الروايــة قـ ّ
عـ ٰ
إيامهنــا وكامهلــا).

الشيخ محمد رضا الساعدي

ـدوي النحــل مــن قــراءة القــرآن ّ
وأن اســمها أمــة
كـ ّ

الصــادق  ،Qســألت الصــادق Q

عــن رشب

ال َر َم ْ ِ
اهلل َق َ
ــن َب َع َثــ ُه اهلل ِف
ــالَ « :مــ ْن َم َ
ــات َب ْ َ
ــن ْ َ
ِ
ِ
ِِ
الر ْح ِ
َــن ْبــ َن
ْالمنــنَ َي ْ
ــو َم ا ْلق َيا َمــة َأ َمــا إِ َّن َع ْبــدَ َّ
ِ
ْ
الَ َّج ِ
ــم».
ــاج َو َأ َبــا ُع َب ْيــدَ َة من ُْه ْ

 .47أم خالــد األمحســية :مل أجــد هلــا ترمجــة يف الكتــب
التــي تتبعتهــا ولكــن يوجــد ترمجــة ألم ســعيد
األمحســية عدّ هــا ّ
الشــيخ يف رجالــه مــن أصحــاب

ّالصــادق Q

وظاهــر عــدّ ه إ ّياهــا مــن غــر غمــز

ٰىف مذهبهــا كوهنــا إمام ّيــة ويمكــن اســتفادة حســنها
بــل وثاقتهــا مــن ابــن أيب عمــر عنهــا يف كامــل
وروى عنهــا أيضـ ًا يونــس بــن يعقــوب
الزيــارات،
ٰ

ـى وأمحــد بــن
وأبــو داود املســرق وحســن األمحسـ ٰ

رزق الغمشــاين عنهــا أيض ـ ًا عــن ّالصــادق Q

.

 .48أم ســعيد احلنفيــة :مل أجــد هلــا ترمجــة حســب
تتبعــي.
 .49يف «ع» :صيانة .مل أجد هلا ترمجة حسب تتبعي.
 .50أم خالــد اجلهنيــة :مل أجــد هلــا ترمجــة .ولعلهــا
أم خالــد العبديــة ،التــي هلــا روايــة عــن اإلمــام
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املقدمة:

ـعى البرشيــة تدرجييـ ًا ومــن
العوملــة ظاهــرة ال تُنكــر يف العــر الراهــن ،حيــث تسـ ٰ

خــال التطــور البــري يف جمــاالت التقنيــات احلديثــة ،التكنولوجيــا ،املواصــات،

ـى حتقيقهــا .وال شــك
املعلومــات ،وعــامل االرتباطــات للوصــول إليهــا والعمــل عـ ٰ
وعــى الرغــم مــن كل التقــدم العلمــي واحلضــاري
أن اإلنســان يف هــذا العــر
ٰ

والتكنولوجــي يمــوج يف بحــر مــن الظلــات والفتــن ،فمنــذ ْ
أن بــدأت اخلليقــة
وحصلــت أول جريمــة يف تاريــخ البــر حينــا قتــل قابيــل هابيــل ،غاصــت البرشيــة

منــذ ذلــك الوقــت يف بحــر مــن الدمــاء ،فــا زالــت شــعوب األرض تتصــارع فيــا
ـوى األنانيــة وحــب الســلطة واملــال ،فنــي اخللق
بينهــا ألتفــه األســباب ،ال لــيء سـ ٰ
خالقهــم أو تناســوه ،وغفلــوا عــن ســبب الوجــود وغايتــه ،قــال تعــاىلَ :
﴿ومــا
ٰ
َ َْ ُ ْ
ـن َو ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ
الـ َّ
ون﴾ (الذاريــات ،)56 :وتعامــت أبصارهــم
خلقــت
النــس إِل ِلَعبــد ِ
ِ
ِ
ـم الفســاد والظلــم وشــاع اجلــور والعــدوان ،وال يــزال
عــن احلــق ونرصتــه ،فعـ ّ

الكــرى بــكل جبــار عنيــد ،وكل أمــة ظاملــة كــي تكــون
اهلل  يبطــش بطشــته
ٰ

عــرة ملــن يعتــر ودلي ـ ً
ا ملــن يســتبرص.

عــى أهــل األرض أمــة بعــد أمــة ،مب ّلغــن ومنذريــن
تــرى
وال زالــت رســله
ٰ
ٰ
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وهاديــن لطريــق الرشــاد والســداد ،حيــث الســعادة األبديــة برضــا الــرب وراحــة

ـم أمــر اإلنســان يف دنيــاه وســعادته
النفــس وطمأنينــة القلــب ،برشائــع إهليــة فيهــا َن ْظـ ُ

ـى إذا ُح ّرفتــا و ُغ ّيتا،
يف آخرتــه ،فكانــت اليهوديــة والنرصانيــة بتوراهتــا وإنجيلهــا ،حتـ ٰ
ختــم اهلل باإلســام وجعلــه كامـ ً
ا متكامـاً ،فيــه كل مــا حيتاجــه اإلنســان إلصــاح

أمــر دنيــاه مــن قوانــن وترشيعــات ،فلــم تــرك تلــك الرشائــع اإلهليــة ناحيــة مــن
وفصلــت فيهــا القــول.
نواحــي احليــاة ّإل وب ّينــت فيهــا احلكــم ّ

ـى ّإل إطاعــة هــواه فنبــذ فريــق منهــم كتــاب اهلل وراء ظهورهــم
لكــن اإلنســان يأبـ ٰ

وعــادوا إ ٰىل غ ِّيهــم وبــدؤوا يكيــدون لبعضهــم البعــض ،وبــرز شــياطني القــوم

ين ّظــرون ويقنّنــون ألنظمــة وضعيــة يريــدون مــن خالهلــا حتقيــق مصاحلهــم وغاياهتــم

ـى عقــول اجلهــال ممــن ال
الشــخصية ورغباهتــم النفســية ،مــن خــال الضحــك عـ ٰ
ديــن هلــم ،إنــا مهــج رعــاع يلهثــون وراء كل ناعــق.
مفهوم العوملة:

لفظــة العوملــة هــي ترمجــة للمصطلــح اإلنجليــزي ( )Globalizationوبعضهــم

يرتمجهــا بالكونيــة ،وبعضهــم يرتمجــه بالكوكبــة ،وبعضهــم بالشــوملةّ ،إل إنــه يف

اآلونــة األخــرة اشــتهر بــن الباحثــن مصطلــح العوملــة وأصبــح أكثــر الرتمجــات

شــيوع ًا بــن أهــل السياســة واالقتصــاد واإلعــام.

ـى اللغــوي يعنــي :تعميــم الــيء وإكســابه الصبغــة العامليــة
وحتليــل الكلمــة باملعنـ ٰ

وتوســيع دائرتــه ليشــمل العــامل كلــه.

فأ ّمــا العوملــة مصــدر ًا فقــد جــاءت توليــد ًا مــن كلمــة عــامل ونفــرض هلــا فع ـ ً
ا

ـومل ُيعــومل عوملــة بطريقــة التوليــد القيــايس ...وأ ّمــا صيغــة الفعللــة التــي تــأيت
هــوَ :عـ ْ
منهــا العوملــة فإنــا تســتعمل للتعبــر عــن مفهــوم اإلحــداث واإلضافــة ،وهــي مماثلــة
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يف هــذه الوظيفــة لصيغــة التفعيــل(.)1

ـى إنــك ال جتــد تعريفـ ًا جامعـ ًا
ـى العوملــة حتـ ٰ
وكثــرت األقــوال حــول تعريــف معنـ ٰ

مانعــ ًا حيــوي مجيــع التعريفــات ،وذلــك لغمــوض مفهــوم العوملــة ،والختالفــات
وجهــة الباحثــن ،فتجــد لالقتصاديــن تعريف ـ ًا ،وللسياســيني تعريف ـ ًا ،ولالجتامعيــن
وهيمنــة أمريكيــة ،وثــورة تكنولوجيــة واجتامعيــة.
اختالف التصورات حول مفهوم العوملة:

ـى أهنــا
هنــاك نظريــات وآراء عديــدة حــول العوملــة ،فهنــاك مــن يـ ٰ
ـرى العوملــة عـ ٰ

ويــرى آخــرون عكــس ذلــك ،بأهنــا
ظاهــرة مرحليــة وعابــرة يف تاريــخ البرشيــة،
ٰ

الدكتور عاطي عبيات

تعريفـ ًا وهكــذا ،ويمكــن تقســيم هــذه التعريفــات إ ٰىل ثالثــة أنــواع :ظاهــرة اقتصادية،

يــرى أن العوملــة هــي
ــور وانتشــار للظاهــرة الرأســالية الغربيــة ،ومنهــم مــن
ٰ
َت َب ْل ٌ

حتــول ســيايس يف السياســة العامليــةّ ،
وإن فهــم هــذا حيتــاج إ ٰىل فكــر جديــد( )2ويمكــن

صياغــة العوملــة يف نظريتــن( :النظريــة اإلجيابيــة ا ُمل ْثب َتــة  -النظريــة الســلبية املنفيــة).
العوملــة ومــن خــال التطــور يف املجــاالت املعلوماتيــة والتقنيــة ،بمثابــة جــر يتــم

ـى حــاالت احلرمــان يف
عــره توحيــد العــامل ك ّلــه ،إلهنــاء املعانــاة البرشيــة والقضــاء عـ ٰ
كافــة األصعــدة واملجــاالت العلميــة ،االقتصاديــة ،السياســية االجتامعيــة ،الثقافيــة،
أو ختفيــف تلــك املعانــاة والصدمــة وســيادة األســاليب املرضيــة الدينيــة ،األخالقيــة،

ـى األقــل اإلنســانية يف العــامل ،وإجيــاد وتأســيس الوحــدة املنتقــاة اإلجيابيــة املثبتــة
أو عـ ٰ
ـى العوملــة هــو تصيــر الشــعوب واألمــم العامليــة
واملتكاملــة بــن البرشيــة ،ألن معنـ ٰ

مبــدء ًا وســلوك ًا واحــد ًا ،ويف قامــة واحــدة ،وموقــع واحــد ملواجهــة كافــة التحديــات

املخلــة بالتكامــل البــري.

العوملــة الفعليــة متتلــك بعــض اخلصائــص املثبتــة واإلجيابيــة والفوائــد ،وهدفهــا

األســايس يف الواقــع توحيــد العــامل ال غــر ،ودجمــه يف األســواق العامليــة املشــركة
بقيــادة عــامل الرأســالية املتمثلــة بأمريــكا ،تلــك األســواق التــي تتمثــل هبــا كل

ـم االقتصــاد والسياســة والثقافــة أخــر ًا ،بلغــة
أســاليب احليــاة االجتامعيــة؛ التــي تعـ ّ
الســر وراء املنافــع واملصالــح الشــخصية االســتكبارية ،وســلطة احلضــارة الغربيــة
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عــى الــدول
وســيطرهتا مــن دون قيــد أو رشط ،واســتيالء الــدول الغنيــة بكثافــة
ٰ
الفقــرة ،ممــا دعــا بعــض املفكريــن الغربيــن إ ٰىل االعتقــاد بخطــورة العوملــة وأهنــا

ـى
هتديــد بالفعــل والقــوة ،بســبب الغطرســة األمريكيــة وحالــة الطغيــان والتكــر عـ ٰ
العــامل.
نشأة العوملة:

يذهــب بعــض الباحثــن إ ٰىل أن العوملــة ليســت وليــدة اليــوم ،بــل هــي عمليــة

تارخييــة قديمــة مــرت عــر الزمــن بمراحــل ترجــع إ ٰىل بدايــة القــرن اخلامــس عــر
إ ٰىل زمــن النهضــة األوروبيــة احلديثــة حيــث نشــأت املجتمعــات القوميــة ..فبــدأت

العوملــة ببــزوغ ظاهــرة الدولــة القوميــة عندمــا حلــت الدولــة حمــل اإلقطاعيــة ،ممــا

زاد يف توســيع نطــاق الســوق ليشــمل األمــة بأرسهــا بعــد أن كان حمــدود ًا بحــدود
املقاطعــة.

وذهــب بعــض الباحثــن إ ٰىل أن نشــأة العوملــة كانــت يف النصــف الثــاين مــن القــرن

التاســع عــر ،والنصــف األول مــن القــرن العرشيــنّ ،إل أهنــا يف الســنوات األخــرة

شــهدت تناميـ ًا رسيعـ ًا .يقــول إســاعيل صــري( :نشــأت ظاهــرة الكوكبــة (العوملــة)
وتنامــت يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن ،وهــي حاليـ ًا يف أوج احلركــة ،فــا

ـرى ،أو انتــزاع
يــكاد يمـ ّـر يــوم واحــد دون أن نســمع أو نقــرأ عــن اندمــاج رشكات كـ ٰ
ٍ
ـى رشكــة ثانيــة)(.)3
رشكــة الســيطر َة عـ ٰ
إن الدعــوة إ ٰىل إقامــة حكومــة عامليــة ،ونظــام مــايل عاملــي موحــد والتخلــص
مــن الســيادة القوميــة ،بــدأت يف اخلطــاب الســيايس الغــريب منــذ فــرة طويلــة ،فهــذا
هتلــر يقــول يف خطابــه أمــام الرايــخ الثالــث( :ســوف تســتخدم االشــراكية الدوليــة
ثورهتــا إلقامــة نظــام عاملــي جديــد) ويف كتابــات الطبقــة املســتنرية عــام ( :1780مــن
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الــروري ْ
أن نقيــم إمرباطوريــة عامليــة حتكــم العــامل كلــه).

وجــاء يف إعــان حقــوق اإلنســان الثــاين عــام ( :1973إننا نأســف بشــدة لتقســيم

ـى أســس قوميــة .لقــد وصلنــا إ ٰىل نقطــة حتــول يف التاريــخ البرشي
اجلنــس البــري عـ ٰ

حيــث يكــون أحســن اختيــار هــو جتــاوز حــدود السياســة القوميــة ،والتحــرك نحــو

القوميــة).

وقــال بنيامــن كريــم أحــد قــادة حركــة العــر اجلديــد عــام ( :1982مــا هــي

اخلطــة؟ إهنــا تشــمل إحــال حكومــة عامليــة جديــدة ،وديانــة جديــدة).

وكانــت رئيســة الــوزراء الربيطانيــة الســابقة مارجريــت تاتــر قــد اقرتحــت فكرة
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تتخطــى احلــدود
عــى أســاس إقامــة حكومــة فيدراليــة
بنــاء نظــام عاملــي مبنــي
ٰ
ٰ

العوملــة ،يرافقهــا يف ذلــك الرئيــس األمريكــي الســابق روالنــد ريغــن .ووجهــة نظــر

تاتــر االقتصاديــة -والتــي ُعرفــت بالتاترشيــة -انبثقــت مــن االســتحواذ اليهــودي
عــى املــال والعتــاد ...حيــث إن فكرهتــا االقتصاديــة والتــي صاغهــا اليهــودي
ٰ
ـى والفقــر أفقــر.
جوزيــف هتــدف إ ٰىل جعــل الغنــي أغنـ ٰ

ويذكــر (بــات روبرتســون)( )4أن النظــام العاملــي اجلديــد نظــام ماســوين عاملــي،

وجهــي الــدوالر مطبــوع عالمــة الواليــات املتحــدة،
ـى َ
ويعلــل مــا يقــول( :بــأن عـ ٰ
وهــي عبــارة عــن النــر األمريكــي ممســك ًا بغصــن الزيتــون رمــز الســام بأحــد

خمالبــه ،ويف املخلــب اآلخــر يوجــد ( )13ســهم رمــز احلــرب.

ـى الوجــه اآلخــر هــرم غــر كامــل ،فوقــه عــن هلــا بريــق املجــد ،وحتــت اهلــرم
وعـ ٰ

كلــات التينيــة ( )Novus Order Seclorumوهــي شــطرة مــن شــعر فرجيــل
الشــاعر الرومــاين القديــم معناهــا نظــام جديــد لــكل العصــور).

صمــم عالمــة الواليــات املتحــدة هــذه هــو تشــارلز طومســون ،وهــو
إن الــذي ّ

عضــو يف النظــام املاســوين ،وكان يعمــل ســكرتري ًا للكونجــرس .وهــذا اهلــرم
ـى خــاص بالنســبة للامســونيني ،وهــو اليــوم العالمــة املميــزة ألتبــاع
الناقــص لــه معنـ ٰ

حركــة العــر اجلديــد .وبعــد حتليــل ليــس بطويــل يصــل املؤلــف إ ٰىل وجــود عالقــة
واضحــة تربــط بــن النظــام املاســوين والنظــام العاملــي اجلديــد.
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ٌ
بحــث عــن منظمــة (بلدربــرج) والتــي أسســها
وقــد جــاء يف جملــة املجتمــع

ـعى إ ٰىل حتقيــق الوحــدة
رجــل األعــال الســويدي (جوزيــف ريتنجــر) -والــذي سـ ٰ

األوروبيــة ،وتكويــن املجتمــع األطلــي -وهــي منظمــة رسيــة ختتــار أعضاءهــا

بدقــة متناهيــة مــن رجــال السياســة واملــال ،وتعقــد اجتامعاهتــا يف داخــل ســتار
حديــدي مــن الرسيــة ،ويف حراســة املخابــرات املركزيــة األمريكيــة وبعــض الــدول

األوروبيــة ،وال تســمح ألي عضــو بالبــوح بكلمــة واحــدة عــن مناقشــاهتا ،وال حيــق

لألعضــاء االعــراض أو تقديــم أي اقــراح حــول مواضيــع اجللســات ،ويمــول هــذه
املنظمــة مؤسســة روكفلــور اليهوديــة وبنــك املليارديــر اليهــودي روتشــيلد ،ومعظــم

الشــخصيات يف هــذه املنظمــة هــم مــن املاســونيني الكبــار ،وكثــر مــن رؤســاء
الواليــات املتحــدة نجحــوا يف االنتخابــات بعــد عضويتهــم يف هــذه املنظمــة مثــل:

رجيــان ،وكارتــر ،وبــوش ،وكلينتــون ،وبعــد اشــراك تاتــر يف املنظمــة بســنتني
أصبحــت رئيســة وزراء إنجلــرا ،وكذلــك بيلــر أصبــح رئيس ـ ًا للــوزراء بعــد مــي

ـى العــامل وإدارتــه
أربــع ســنوات مــن اشــراكه يف املنظمــة ،وهــي تسـ ٰ
ـعى للســيطرة عـ ٰ

ـى كثــر مــن احلكومــات(.)5
ـى التجــارة الدوليــة وعـ ٰ
وفــق رؤيتهــا ،فقرارهتــا تؤثــر عـ ٰ
وتكونــت بــا أحدثــه العلــم مــن تطــور يف
فالعوملــة نشــأت مــع العــر احلديــث
ّ

جمــال االتصــاالت وخصوص ـ ًا بعــد بــروز اإلنرتنــت والــذي أتــاح جمــاالً واســع ًا يف
التبــادل املعــريف واملــايل ،وارتبــاط نشــأة الدولــة القوميــة بالعوملــة يف العــر احلــارض

فيــه ُب ْعــدٌ عــن مفهــوم العوملــة والــذي يدعــو أساسـ ًا إ ٰىل هنايــة ســيادة الدولــة والقضاء

ـى احلــدود اجلغرافيــة ،وتعميــم مفهــوم النظــام الرأســايل واعتــاد الديموقراطيــة
عـ ٰ
كنظــام ســيايس عــام للــدول.
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ـى بلــورة مفهــوم العوملــة وتكوينــه
ولكــن هنــاك أحــداث ظهــرت ســاعدت عـ ٰ

هبــذه الصيغــة العامليــة ،فاهنيــار ســور برلــن ،وســقوط االشــراكية كقــوة سياســية

وتفــرد القطــب األوحــد بالســيطرة والتقــدم التكنولوجــي وزيــادة
وإيديولوجيــة
ّ
اإلنتــاج ليشــمل األســواق العامليــة ،أدت إ ٰىل تكويــن هــذا املفهــوم.

إن التقابــل بــن العامليــة والعوملــة وإجيــاد الفــرق بينهــا فيــه نــوع مــن الصعوبــة،

خصوصـ ًا أن كلمــة العوملــة مأخــوذة أصـ ً
ا مــن العــامل ،وهلــذا نجــد بعــض املفكريــن
ـى واحــد ًا وليــس بينهــا فــرق .ولكــن
يذهبــون إ ٰىل أن العوملــة والعامليــة تعنــي معنـ ٰ
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الفرق بني العوملة والعاملية:

ـى ،فــإن بينهــا مقابلــة كاملقابلــة بــن
احلقيقــة أن هذيــن املصطلحــن خيتلفــان يف املعنـ ٰ

الــر واخلــر.

عــى العــامل ،واحتــكاك بالثقافــات العامليــة مــع االحتفــاظ
العامليــة :انفتــاح
ٰ

بخصوصيــة األمــة وفكرهــا وثقافتهــا وقيمهــا ومبادئهــا  -بــا ينســجم مــع قيــم
اإلســام  .-فالعامليــة إثــراء للفكــر وتبــادل للمعرفــة مــع االعــراف املتبــادل باآلخــر
دون فقــدان اهلويــة الذاتيــة .وخاصيــة العامليــة هــي مــن خصائــص الدين اإلســامي،

فهــو ديــن خياطــب مجيــع البــر ،ديــن عاملــي يصلــح يف كل زمــان ومــكان ،فهــو ال
يعــرف اإلقليميــة أو القوميــة أو اجلنــس ،جــاء جلميــع الفئــات والطبقــات ،فــا حتــده
احلــدود.

وهلــذا جتــد اخلطــاب القــرآين موجهـ ًا للنــاس مجيعـ ًا وليــس لفئــة خاصــة ،فكــم آيــة
َ ُّ َ َّ ُ َّ
يف القــرآن تقــول ﴿يــا َأ ُّي َهــا انلَّـ ُ
ـاس إِنــا
ـاس﴾ فمــن ذلــك قولــه تعــا ٰىل﴿ :يــا أيهــا انلـ
َ ُّ َ َّ ُ ّ
َ َْ ُ ْ ْ َ َ َُْ
ٰ
ـر وأنــى﴾ (احلجــرات )13 :وقولــه تعــا ٰىل﴿ :يــا أيها انلــاس إ ِ ِن
خلقناكــم ِمــن ذكـ ٍ
َ
ُ
ً
ُّ َ َّ ُ َّ ُ
َْ ُ ْ َ
ـاس اتقوا
ـم جِيعــا﴾ (األعــراف )158 :وقولــه تعــا ٰىل﴿ :يــا أيها انلـ
َر ُســول اهللِ إِلكـ
َ َّ ُ ُ َّ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
حـ َ
ـد ٍة﴾ (النســاء )1 :إ ٰىل غــر ذلــك مــن اآليات
ـس وا ِ
ربكــم الِي خلقكــم ِمــن نفـ ٍ

التــي ورد فيهــا لفــظ النــاس وقــد جتــاوزت املائتــي آيــة؛ بــل إن األنبيــاء الســابقني K

تنســب أقوامهــم إليهــم (قــوم نــوح)( ،قــوم صالــح) وهكــذاّ ،إل النبــي حممــد ًا  Nفإنه
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ـى عامليــة رســالته  Nفهــو
مل يــرد اخلطــاب القــرآين بنســبة قومــه إليــه  Nوهــذا يــدل عـ ٰ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً
ـة ل ِلْ َعالَم َ
ني﴾ (األنبيــاء.)107 :
عاملــي بطبعــه﴿ ،ومــا أرســلناك إِل رحـ
ِ
ومــن أســباب خت ّلفنــا عــن الركــب احلضــاري هــو إقصــاء اإلســام عــن عامليتــه،
ـى قداســته وطهوريتــه،
وعــدم ّ
زجــه يف كثــر مــن حقــول احليــاة بزعــم املحافظــة عـ ٰ
وهــذا نــوع مــن الصــدّ واهلجــران للديــن ،وعــدم فهــم لطبيعــة هــذا الديــن والــذي

مــن طبيعتــه وكينونتــه التفاعــل مــع قضايــا النــاس واالندمــاج معهــم يف مجيــع شــؤون
احليــاة ،وإجيــاد احللــول لــكل قضاياهــم ،وهــذا مــن كــال هــذا الديــن وإعجــازه.

فهــو ديــن تفاعــي حضــاري منــذ نشــأته .فمنــذ فجــر الرســالة النبويــة نــزل قولــه
ََْ َْ
ُ
َُ ْ ْ َْ ََ ْ َ َْ َ
ـر ُ
ـت الـ ُّ
وم ِ 2ف أد ٰ
ن ال ِ
ـيغل ُِبون
رض وهــم ِمــن بعـ ِد غلب ِ ِهم سـ
تعــا ٰىل﴿ :الــم  1غل َِبـ ِ
ْ
ضــعِ ِس ـن َ
ني﴾ (الــروم( )4-1 :فيذكــر اخلطــاب القــرآين الكريــم املتغــرات
ِ
ِ 3ف ب ِ
العامليــة ،إلدراك أبعــاد التوازنــات بــن القوتــن العظيمتــن يف ذلــك الزمــان ،وذلــك
أن املســلم حيمــل رســالة عامليــة ،ومــن حيمــل رســالة عامليــة عليــه أن يــدرك الوقائــع
ـرى املؤثــرة يف هــذه
ـوى الكـ ٰ
واألوضــاع العامليــة كلهــا وخاصــة طبيعــة وعالقــات القـ ٰ

األوضــاع)(.)6

ّأمــا العوملــة :فهــي انســاخ عــن قيــم ومبــادئ وتقاليــد وعــادات األمــة وإلغــاء

شــخصيتها وكياهنــا وذوباهنــا يف اآلخــر .فالعوملــة تنفــذ مــن خــال رغبــات األفــراد
ـى اخلصوصيــات تدرجييـ ًا مــن غــر رصاع إيديولوجــي.
واجلامعــات بحيــث تقــي عـ ٰ
ـى تكريــس إيديولوجيــا الفرديــة املستســلمة) وهــو اعتقــاد املــرء يف أن
فهــي (تقــوم عـ ٰ
حقيقــة وجــوده حمصــورة يف فرديتــه ،وأن كل مــا عــداه أجنبــي عنــه ال يعنيــه ،فتقــوم

ـى اإلطــار (العوملــي) هــو وحــده املوجــود.
بإلغــاء كل مــا هــو مجاعــي ،ليبقـ ٰ
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عــى
فهــي تقــوم بتكريــس النزعــة األنانيــة وطمــس الــروح اجلامعيــة ،وتعمــل ٰ
تكريــس احليــاد وهــو التحلــل مــن كل التــزام أو ارتبــاط بأيــة قضيــة ،وهــي هبــذا

تقــوم بوهــم غيــاب الــراع احلضــاري أي التطبيــع واالستســام لعمليــة االســتتباع
احلضــاري .وبالتــايل حيــدث فقــدان الشــعور باالنتــاء لوطــن أو أمــة أو دولــة ،ممــا

وطــن ،إنــه عــامل املؤسســات والشــبكات العامليــة.

العوملــة ليســت مفهومــ ًا جمــرد ًا؛ بــل هــي حتــول كيل إ ٰىل سياســات وإجــراءات

عمليــة ملموســة يف كل املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واإلعــام؛ بــل وأخطــر
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ـوى ،فالعوملــة عــامل بــدون دولــة ،بــدون أمــة ،بــدون
يفقــد اهلويــة الثقافيــة مــن كل حمتـ ٰ

مــن ذلــك كلــه هــو أن العوملــة أضحــت عمليــة تطــرح -يف جوهرهــا -هيــك ً
ال
ـى فرضــه وتثبيتــه ،وقــر خمتلــف
للقيــم تتفاعــل كثــر مــن االجتاهــات واألوضــاع عـ ٰ

عــى تبنّــي تلــك القيــم وهيكلهــا ونظرهتــا لإلنســان والكــون
شــعوب املعمــورة
ٰ
واحليــاة(.)7

آثار وعوامل حتقق العوملة الغربية:

نظريــة سياســة القــدرة (هلانــس موكنتــا) ،نظريــة تنــازع احلضــارات (هلانتينكتون)،

سياســة احلــرب الصليبيــة للمحافظــن األمريــكان اجلــدد ،سياســة االحتــال،
االنحيــاز ،املنهــج واألســلوب العســكري يف احلــرب ضــد اإلرهــاب ،التهديــد

والتخويــف واإلرعــاب املتمثــل باألســلوب العســكري واألمنــي ،إســقاط األنظمــة
وجتزئــة الــدول والبلــدان أو احتالهلــا ،وذلــك العتــاد العوملــة الغربيــة يف سياســتها

عــى
عــى القطــب الواحــد ،الرأســالية؛ إعــال بعــض مراتــب القــدرة والتســلط
ٰ
ٰ
بعــض شــعوب العــامل ،غلبــة مصالــح رجــال اجليــش ونفــوذه يف دولــة مــن الــدول،
اســتخدام أســاليب وأدوات جديــدة للتحميــق الثقــايف والعلمي ،التطميــع االقتصادي
والتكنولوجــي ...وغريهــا ،كل تلــك األمــور كانــت مدعــاة لبعــض املفكريــن

الغربيــن أمثــال( :بواليــن)( ،اســكات كــري)( ،هوتــن)( ،فــركال) ...وغريهــم بــأن
ـروا عــن العوملــة بتعابــر ،كالعوملــة الغربيــة ،األمريكيــة ،واإلمربياليــة أحيان ـ ًا يف
يعـ ّ

ـى قطــب واحــد واملدينــة الفاضلــة(.)8
قالــب نظــام جديــد يقــوم عـ ٰ
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إن العوملــة الغربيــة هــي نظريــة وأطروحــة مفروضــة وبنــاء هنــديس اجتامعــي

ـعى مــن خــال
متعــدد األنظمــة يفــرض فيهــا ســيطرة اإليدلوجيــة الغربيــة ،وهــي تسـ ٰ

ـى األســس الليرباليــة والرأســالية اجلديــدة إ ٰىل فــرض األســاليب والثقافــة
اعتامدهــا عـ ٰ
ـى الشــعوب واألمــم العامليــة ونــر ثقافــة الــرف وأصالــة
األمريكيــة والغربيــة عـ ٰ

الثــروة.

ـرف
إن أتبــاع هــذا الســلوك يــرون :أن العوملــة إراديــة واختياريــة وهــي حتــت تـ ّ

مجاعــة معينــة ،وزعــم هــؤالء بــأن هــذه اإلدارة يف الوقــت احلــارض إنــا هــي اختيــار

ـرف العــامل الرأســايل.
وتـ ّ

ويمكــن القــول مــن خــال هــذه النظــرة :بــأن العوملــة هــي مرحلــة جديــدة مــن

اإلمربياليــة ،وقــد ظهــرت بداياهتــا موحــدة ،واصطنعــت هلــا أخــر ًا وجه ـ ًا عاملي ـ ًا.
ـرى (شــون هيــي) وهــو مــن خمالفــي العوملــة ،بأهنــا مــروع مفــروض ،ويعتقــد
ويـ ٰ

بــأن العوملــة يمكــن القــول هبــا يف بعــض املجــاالت وأن الثــروة يف القــرن األخــر مل
تصــل إ ٰىل مرحلــة العوملــة فحســب ،بــل أصبحــت يف اختيــار مجاعــة معينــة وحمــدودة
وأن التكنولوجيــا والتطــور ْ
وإن وصــل إ ٰىل مرحلــة أقــدر ممــا كان عليــه ،لكنهــا مل

وحتــى التوســعة والتطــور االقتصــادي الــذي هــو
تصــل إ ٰىل مرحلــة العوملــة ،بــل
ٰ

أســاس األرجحيــة التارخييــة للرأســالية هــو أيض ـ ًا مل يصــل إ ٰىل مرحلــة العوملــة(.)9
العاملية الدين ّية:

نقصــد بكلمــة العامليــة يف هــذا العنــوان هنــا جمـ ّـرد صــرورة الــيء عامليـ ًا دون أ ّيــة

مضاعفــات أو مالبســات أو اختزانــات مفهوميــة إضافيــة كالتــي تقدّ مــت ،وبالتأكيــد
فـ ّ
ـتوى الديانــات كافــة تقريب ـ ًا تســتبطن هــذا
ـى مسـ ٰ
ـإن املنظومــة املعرفيــة الدينيــة عـ ٰ
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رصحــت نصوصهــا بالبعــد العاملــي
التصــور العاملــي الســيام الديانــة اإلســامية َ التــي ّ
َّ
ْ
َ
َ َْ ً
﴿ومــا أ ْر َســلْ َ
ـة ل ِلعالمـ َ
فيهــا ،فقــد جــاء يف القــرآن الكريــم َ
ـن﴾ (األنبيــاء:
ناك إِل رحـ
ِ
ْ ُ َ َّ ْ
ــر ل ِلْعالَم َ
ــن﴾ (ص﴿ ،)87 :إ َّن أَ َّو َل َبيْ
ٌ
ــت
ِك
 ،)107وجــاء أيضــ ًا ﴿إِن هــو إِل ذ
ِ
ٍ
ِ

كذلــك فكــرة املهدويــة تؤكّــد هــذه املقولــة ،وتدعــم التصــور القــايض بعامليــة

الديــن ،وهــو مــا يدفــع البعــض إ ٰىل القــول ّ
بــأن العوملــة -إذا مــا تعدّ ينــا صيغتهــا
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َ َّ
َ َّ َ
ـدى ل ِلْعالَمـ َ
ضـ َ
ـن﴾ (آل عمــرانَ ،)96 :
ـة ُمبـ َ
ـاراك ً َو ُهـ ٰ
ـع ل َِّلنـ ِ
﴿ومــا
ـاس لــذِي بِبكـ
ُو ِ
ِ
ـن أَ ْ
ـر ل ِلْعالَمـ َ
ت َ ْسـ َ
ـئلُ ُه ْم َعلَيْـهِ ِمـ ْ
ـن﴾ (يوســف﴿ ،)104 :تَبـ َ
جــر إ ْن ُهـ َ
ـو إ ِ َّل ذ ِْكـ ٌ
ـار َك
ِ
ٍ ِ
َ ُ َ
َّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ٰ َ
ـون ل ِلْعالَمـ َ
ـن نَذِيــرا ً﴾ (الفرقــانَ ،)1 :
الِي نــزل الفرقــان
﴿ومــا
ع عبْ ـ ِده ِ ِلكـ
ِ
ً
َ ْ َ ْ َ َّ َ َّ ً
ً ََ
َ
َّ
أرســلناك إِل كفــة ل ِلنـ ِ
ـاس بشِ ــرا ونذِيــرا﴾ (ســبأ.)28 :

ـروع اســتهدفته
اللغويــة -ال متثــل موضوعـ ًا جديــد ًا يف احليــاة البرشيــة وإنــا هــي مـ
ٌ
ـوى الســابقة والغابــرة ،والفروقــات
الكثــر مــن األمــم واحلضــارات واألديــان والقـ ٰ

التــي تبــدو إ ّنــا هــي يف ميــزات الواقــع املعــارص ،ومــن هنــا تكــون العوملــة خيــار ًا

إســامي ًا يف جوهرهــا(.)10

غــر أن النقطــة املركزيــة يف املقارنــة بــن العوملــة الغربيــة والعامليــة الدينيــة تكمــن

ـى القبليــة التــي انطلقــت منهــا هاتــان الظاهرتــان ،فبحســب العــرض املتقــدم
يف البنـ ٰ

لظاهــرة العوملــة الغربيــة يالحــظ أن املنطلقــات التــي يــراد عوملتهــا وكذلــك الدوافــع
حتــرك هــذا املــروع ختتلــف يف جذرهــا عــن العامليــة الدينيــة يف اجلانبــن
التــي ّ

التصــور الغــريب يعنــي أن
املذكوريــن ،ألن اجلمــع بــن العوملــة وهنايــة التاريــخ يف
ّ
املــراد تعميــم الليرباليــة باملفهــوم احلديــث هلــا ،وهــذا يعنــي نوعــ ًا مــن اســتبطان

املفاهيــم احلداثيــة يف داخــل املــروع ،وهــي مفاهيــم -بغــض النظــر عــن اآلراء فيهــا

ـى الفرديــة والنفعيــة واملاديــة وغريهــا
بــن احلداثيــن ومــا بعــد احلداثيــن -تقــوم عـ ٰ
مــن املفاهيــم التــي تســتوعب الثقافــة الغربيــة واألمريكيــة باخلصــوص.

إذن مــا يــراد عوملتــه يف املــروع احلــارض هــو هــذه املنظومــة املعرفيــة واحلياتيــة،
ٍ
ٍ
املحــرك لظاهــرة العوملــة هــو
أخــرى فــإن العنــر
جهــة
جهــة ،ومــن
هــذا مــن
ٰ
ّ
العنــر االقتصــادي ،وأ ّمــا اجلوانــب السياســية والثقافيــة واحلضاريــة واللغويــة
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ـور تتبــع املركــز الــذي يصــدر عنــه املــروع ،وتقــف
واالجتامعيــة و ...فإنــا هــي أمـ ٌ
متأخ ٍ
ٍ
درجــة ّ
ــرة عنــه.
يف
إذا أخذنــا هذيــن األمريــن بعــن االعتبــار يمكننــا أن نقــرأ املوائــز بــن العوملــة

الغربيــة والعامليــة الدينيــة ســيام اإلســامية ،يف املــروع الــذي يــراد تعميمــه مــن

خــال العوملــة ،فــإن العوملــة الغربيــة تريــد يف وقتهــا الراهــن تعميــم الليرباليــة
احلديثــة ،والليرباليــة تعنــي قبــل كل يشء أو ختتــزن إلغــاء الطابــع املعنــوي للحيــاة

وإعــادة رســمها وفــق أســس مصلحيــة نفعيــة فرديــة تفــرض اإلنســان حمــور احليــاة
دون أن يكــون جــزء ًا مــن ٍّ
الكمــي
كل أكــر ،وهــذه الليرباليــة ال حتمــل سـ ٰ
ـوى العقــل ّ

ألمــور ذاك العقــل الــذي صبــغ الفكــر الغــريب عموم ـ ًا يف الفــرة األخــرة ،والــيء

ـوة بــن النــاس أمجعــن ،ال
الطبيعــي الــذي يتو ّقــع أن ينجــم عــن ذلــك هــو ازديــاد اهلـ ّ
فقــط بــن احلضــارات أو بــن الطبقــات.

والســبب يف ذلــك يكمــن يف طبيعــة التصادمــات املصلحيــة بــن البــر ،وهــي

تصادمــات ْ
وإن أمكــن احلــدّ منهــا مــن خــال بعــض النظــم الغربيــة يف جمــال

أن يمنعهــا أو ْ
أن العقــل الغــريب مل يســتطع ْ
السياســة واالجتــاع ّإل ّ
أن حيــدّ منها يف جمال
ـرى ،بــل إن األمــر الــذي يمكــن
العالقــات التــي تربطــه باألمــم واحلضــارات األخـ ٰ

الرتكيــز عليــه هنــا ينبــع مــن الفكــرة التــي أثارهــا غــارودي يف (حــوار احلضــارات)

()11

ـى أكثــر مــن صعيــد إنــا جــاءا عقب
مــن أن النمــو الغــريب املذهــل واملوفقيــة الغربيــة عـ ٰ

ممارســة إلغــاء وقمــع وإذابــة وإفنــاء وقهــر لألديــان واحلضــارات واألمــم والــدول
األخــرى ممــا تشــهد بــه سلســلة األحــداث التارخييــة حليــاة االســتعامر يف القرنــن
ٰ

التاســع عــر والعرشيــن ومــا يــزال ،وهــذا يعنــي أن احلــد الــذي حيصــل يف الغــرب
مــن التداعيــات الســلبية لنزعــات الرباغامتيــة والفرديــة وغريهــا إنــا كان بفضــل
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ـى الصعيــد اخلارجــي ،وهــو أمـ ٌـر لــه مداليلــه؛ فالرفاهيــة
ممارســة تداعيــات أبشــع عـ ٰ
االقتصاديــة واحلــدّ مــن حــاالت التخلــف العلمــي واالجتامعــي يف الغــرب إ ّنــا جــاء

األخــرى الســيام القــارة
يف كثــر مــن األحيــان عــن طريــق ســلب ثــروات األمــم
ٰ
عــى أن احلضــارة الغربيــة تقــع حتــت مثــار
األفريقيــة ،وهــذا مــن شــأنه أن يد ّلــل ٰ

واإلنســان أن ينهــض بإصــاح جمتمعاتــه لــوال املامرســات التــي جتــاوز هبــا نظرياتــه
ـرى؟!
ـرى والشــعوب األخـ ٰ
نفســها يف العالقــات مــع الــدول األخـ ٰ

ّ
إن مــا تقــدم يرشــدنا إ ٰىل أن املنظومــة احلياتيــة التــي حتملهــا العوملــة إ ٰىل أقطــار العامل
ِ
سنــا وتداعياهتــا الطبيعيــة أن تو ّلــد مزيــد ًا مــن االنقســام البــري
مــن شــأهنا إذا مــا ْ
والفــوارق احلــا ّدة التــي مــن شــأهنا أن تصنــع توتّــر ًا ال اســتقرار ًا ْ
وأن تو ّلــد عنفــ ًا

الدكتور عاطي عبيات

الســؤال القائــل :هــل أن الغــرب كان بإمكانــه طبق ـ ًا لنظرياتــه عــن احليــاة والكــون

وتأزم ـ ًا أينــا ح ّلــت.

ِ
ّ
ـر مــا هــي ّإل تعبــر
إن اآلثــار املذهلــة واملخيفــة للعوملــة ممــا أرشنــا إليــه أو مل ُنـ ْ

وتملهــا العوملــة معهــا وتريــد مــن خالهلــا
ـى القبليــة التــي محلتهــا َ ْ
منطقــي عــن البنـ ٰ

إصــاح العــامل ،فــإذا مــا أريــد للعوملــة أن ُتــدرس يف إطــار العــامل الــذي ينتفــع هبــا

مهيــة ،وإذا أريــد هلا أن
أي عــامل األثريــاء وأمثاهلــم -فــإن هلــا آثــار ًا إجيابيــة يف غايــة األ ٍّ
ـرى لربــا أمكنهــا أن
ـى حســاب جمتمعــات أخـ ٰ
تكــون يف نطــاق جمتمعــات حمــدودة عـ ٰ
حتـ ّـل الكثــر مــن املشــاكل التــي يعيشــها إنســان تلــك املجتمعــات ،والتجربــة الغربيــة
ـى مــا نقــول.
خــال القرنــن املاضيــن شــاهد عـ ٰ

ّإل أن املفارقــة اهلا ّمــة هنــا تكمــن يف الشــمولية التــي تريــد العوملــة أن متارســها أو

تعــر عنهــا ،فقــد اعتــادت التجربــة الغربيــة أن يكــون هلــا ضحايــا قبــال كل إنجــاز
أو تقــدم علمــي أو حيــايت أو حضــاري تنجــزه ،فمــن يمكنــه أن يكــون اليــوم ضحيــة

للعوملــة؟ وكيــف يمكــن أن تنســجم العوملــة مــع نفســها إذا آمنــت بمنطــق الضحيــة
لــكل تقــدّ ٍم مــا دامــت قــد أدخلــت يف حســاباهتا ّ
كل البــر؟

النقطــة األساســية فيــا نريــد اإلشــارة إليــه هنــا هــي :أن العقــل الغــريب الــذي

ـى
حتملــه العوملــة هــو نفــس العقــل الغــريب الــذي محلتــه احلمــات االســتعامرية عـ ٰ
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العــامل الثالــث ســابق ًا -وهــو مــا يصحــح التســمية التــي ذكرهــا بعــض الباحثــن مــن

عولمة الغرب وعالمية الدولة المهدوية

أن العوملــة هــي (مــا بعــد االســتعامر) باعتبــار أن مــا بعــد يف مثــل هــذه التعابــر ال

تعنــي القطيعــة مــع (مــا قبــل) كــا نقــول (مــا بعــد احلداثــة) أو (مــا بعــد الكانتيــن)
دون التخــي عــن احلداثــة أو عــن فلســفة كانــت )12(-وقــراءة هــذا العقــل تؤكّــد
ارتــكازه أو احتياجــه ملنطــق الضحيــة؛ ألن املفاهيــم الليرباليــة واحلداثيــة التــي ينطلــق

منهــا إنّــا تتطلــب وتســتدعي مثــل ذلــك ،فعندمــا أكــون حمــور العــامل يف املذهــب
اإلنســاين ،وعندمــا تكــون ُأبال ّيتــي كامن ـ ًة يف ذايت ويف عــدم ُأباليتــي بغــري ،وعندمــا

تكــون اآلفــاق التــي أمحلهــا ال عــامل فيهــا للمعنويــات األخالقيــة والروحيــة ...فمــن
ٍ
ـرى يف بقــاء األصلــح (الذي يســاوق
الطبيعــي حينئــذ أن أخــرج بداروينيــة اجتامعيــة تـ ٰ
ـوى.
ـوى) صالح ـ ًا للبرشيــة مــا دمــت أنــا هــو ذاك األقـ ٰ
يف املفهــوم الغــريب األقـ ٰ
ـرى البعــض أن العوملــة تطــرح الديمقراطيــة وحقوق اإلنســان
ـى ســبيل املثال يـ ٰ
فعـ ٰ

ـعى لنرشهــا عاملي ـ ًا مــن تدويــل ســلطاهتا ونــر قيمهــا اخلاصــة،
كأهــداف نبيلــة تسـ ٰ

يضحــون بالديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان عندمــا
ولكننــا نجــد أن أباطــرة العوملــة
ّ
يتعــارض ذلــك مــع مصاحلهــم ،حيــث نالحــظ كيــف د ّقــت العوملــة أســفني االهنيــار

عــى هــذه البــاد،
يف دول رشق آســيا عندمــا أرادت أن تفــرض ســيطرهتا املطلقــة
ٰ
فهــذه الــدول التــي يعتربهــا الغــرب مثــاالً لنجــاح انتقــال العوملــة إ ٰىل املجتمعــات غري

الغربيــة ظ ّلــت حكوماهتــا تســ ّلطية أو شــبه تســ ّلطية رغــم انصباغهــا بديمقراطيــة
مزيفــة.

ـى
فقــد أثبــت الواقــع أن اإلفــراط الليــرايل الــذي الزم العوملــة يمثــل تعدّ ي ـ ًا عـ ٰ
الديمقراطيــة نفســها لصالــح عاملقــة املــال ،خاصــة حقــوق العــال وأحواهلــم

املتدهــورة(.)13
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أ ّمــا يف العامليــة الدينيــة فــإن األمــر خمتلــف؛ إذ تنطلــق املنظومــة احلياتيــة التــي

يطرحهــا الديــن مــن قاعــدة إ ّمــا إنــكار الــذات كــا تفعلــه الديانــة املســيحية أو مــن

نــو ٍع مــن املوازنــة بينهــا وبــن اآلخــر كــا هــو احلــال يف اإلســام ،وتنطلــق مــن
افــراض هــذا العــامل هــو هنايــة كل يشء لتصبــح نتائجــه حاســمة وهنائيــة ،إ ٰىل اعتبــاره

ليقوى
دنيــوي يف ســبيل األفــق األخــروي اآلخــر ،ممــا يعنــي فتح املجــال أمــام اآلخــر
ٰ
ـوة والقيمــة كــا
بــدل اعتبــار قوتــه إفنــا ًء يل ،أو لتنطلــق مــن اعتبــار األمل مصــدر القـ ّ
يف ســانتاغراها غانــدي بــدل افرتاضــه رمــز ًا للفشــل والنهايــة وتعبــر ًا عــن اللغويــة
والعبــث.
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ممّــر ًا لــكل يشء بــري وبالتــايل ليتشــكل مــن ذلــك جمــال واســع ملنــح اآلخــر مــا هــو

وليــس الديــن -باملعنــى الواســع لــه -بحاجـ ٍ
ـة إ ٰىل مــن يثبــت لــه هــذه امليــزات،
ٰ

فالشــعوب والقبائــل التــي مل متــر بمرحلــة الرأســالية ومل تعــرف النظــام الغــريب حتكــي
ـرى تعميمهــا لربــا غــرت الكثــر مــن
بوضــوح عــن جتــارب يف غايــة األمه ّيــة لــو جـ ٰ
ـرى وأريــاف أفريقيــا والعــامل اإلســامي وســفوح مهااليــا اهلند
أوضــاع اإلنســانية ،فقـ ٰ

كلهــا تعابــر واضحــة عــن رســوخ روح التعــاون بــدل التصــارع املــادي ،وروح
التضحيــة والتقديــم لآلخــر بــدل روح االحتــكار واالبتــزاز املــادي واالقتصــادي،
وهــذا الواقــع يمثــل شــهاد ًة حاكيـ ًة وكافيـ ًة دون احلاجــة إ ٰىل الرجــوع إ ٰىل آمــال العقــل

عىل أي
الدينــي ،يف النهايــة الشــديدة الروعــة التــي يصوغهــا للتاريخ البــري ،والتــي ٰ

ـور الدينــي لشــبكات العالقــات التــي
تقديــر حتكــي عــن األفــق الــذي حيملــه التصـ ّ

أعاقــت تشــكيل الكثــر منهــا األنـ ُ
ـاط احلياتيــة التــي فرضتهــا طبيعــة النظــم الغربيــة.
ٍ
ٍ
ّ
عــى األقــل-
كاملــة أو شــبه كاملــة
بصــورةإن الديــن كجوهــر ال خيتــزن
ٰ
األحــداث املؤملــة التــي جتــري املعانــاة منهــا بســبب العوملــة يف وضعهــا الراهــن،
ـورات التــي حيملهــا الديــن عــن املفهــوم االقتصــادي واملــايل -بقطــع النظــر
فالتصـ ّ
رات يفــرض بحســب بنيتهــا النظريــة أن خت ّفــف
ـو ٌ
عــن فــرص التطبيــق -هــي تصـ ّ

مــن االنقســام الطبقــي البــري ومــن ارتفــاع معــدّ الت الفقــر و....
َْ َ ُ َ ُ َ ً
ـة َبـ ْ َ
ّ
ـن
إن القيــم الدينيــة املاليــة ال تســمح بتمركــز رأس املــال ﴿ك ال يكــون دولـ
َْْ ِ ْ ُ
ك ْ
الغن ِياء مِن
ــم﴾ (احلرش.)7 :
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َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ
ََ ّ ُْ
ـة َوال ُينْفِ ُقونَهــا ف َ
ـره ْم
شــ
ب
ـ
س
ـزون اذلهــب والفِضـ
يل اهللِ فب ِ
﴿والِيــن يكـ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
تــر
بــل
للفقــر،
اخللقــي
التجاهــل
تقبــل
وال
.)34
(التوبــة:
﴾
ــم
ل
ب ِ َع
ِ
ــذاب أ ٍ
ٍ
ّ
ـتوى العبــادي الشــخيص (الصــوم واحلــج
ـى املسـ ٰ
ويف خمتلــف املجــاالت وح ّتـ ٰـى عـ ٰ

ـوة االجتامعيــة واملعنويــة بــن الفقــر والغنــي ،وهــو أمـ ٌـر
ـى تضييــق اهلـ ّ
نموذجـ ًا) -عـ ٰ
يعــدّ مــن أهــم أساس ـ ّيات الديــن بحســب دراســة نصوصــه وتارخيــه ،هــذا فض ـ ً
ا
عــن ّ
أن البنيــة املفاهيميــة للرضائــب يف اإلســام مثـ ً
ا يعــد الفقــر واملســكني ركنــن
ـى الطريقــة
مــن أركاهنــا ،فاملســلم عندمــا يــارس دفــع الرضيبــة فإنــه ال يامرســها عـ ٰ
ٍ
حــي يف نفســه عــن عمليــات إغاثــة الفقــراء واملســاكني ال
كتعبــر
الغربيــة وإنّــا
ٍّ
ـة اقتصاديـ ٍ
ـة ميكانيكيـ ٍ
جمــرد عمليـ ٍ
ـة اســتدعتها طبيعــة الظــروف واألوضــاع ،أو خمافــة
ّ
ّ
اخلســارة الفادحــة يف هنايــة املطــاف مــن خــال التو ّتــر الــذي يــؤ ّدي إليــه تدهــور

الكمــي غالبـ ًا ،وهــذه العنــارص
أحــوال الفقــراء واملســاكني يف طبيعــة العقــل الغــريب ّ
النفســية والســلوكية وبالتــايل املظاهــر االجتامعيــة واالقتصاديــة ال تســمح يف حــدود

نمــط تركيبتهــا بســيطرة مفاهيــم ومقــوالت تفتخــر بــرأس املــال وتســحق حقــوق
الطبقــة الفقــرة أو العاملــة يف ّ
لــذة اإلقصــاء لآلخــر الضعيــف عــن نعمــة العمــل

الداعــم ألبســط أشــكال احليــاة.

إن الرفــض العاملــي لظاهــرة الديــن املــوايل للــال والســلطة ســوا ٌء يف التجربــة

ٌ
مرتكــز يف أعــاق
واضــح
دليــل
الكنســية أو يف جتربــة و ّعــاظ الســاطني املســلمني
ٌ
ٌ

ـى ّ
أن الديــن نصــر البائــس ال الغنــي ،مــن دون ممارســته نوع ـ ًا
التصـ ّ
ـور البــري عـ ٰ
ـى شــكل
مــن احتقــار الغنـ ٰ
ـى والرفاهيــة ســيام الديــن اإلســامي ،وهــذا شــاهدٌ عـ ٰ

العالقــة التــي حيملهــا الديــن فيــا يتع ّلــق بموضــوع املــال.
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األمــر اآلخــر الــذي يمكــن أن جتــري مالحظتــه يف املنظومــة الدينيــة هــو عنــارص

التاميــز االجتامعــي يف التصــور الدينــي ،فــإذا كانــت الليرباليــة بأشــكاهلا القديمــة

ألنــا تصنّفهــم تلقائيـ ًا كأرقــا ٍم
واحلديثــة ال تتم ّكــن مــن االســتغناء عــن عاملقــة املــال ّ
ٍ
ـوى كامئـ ٍ
ـي
متقدّ مــة يف املجتمــع ،فــإن الديــن بإعطائــه القيمــة للعلــم والتقـ ٰ
ـز تفضيـ ٍّ
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حتولــه إ ٰىل عنــر متايــز ذي اعتبـ ٍ
ـار اجتامعـ ٍ
ـي تفضيـ ٍ
ـي
يف املجتمــع يقــي املــال عــن ّ
َ
ّإل مــن حيــث التوظيــف التقوائــي لــه ْ
رش ًا مطلق ـ ًا ﴿يــا أ ُّي َهــا
وإن مل يكــن يـ ٰ
ـرى فيــه ّ
ُ
ْ
َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ
ُ ْ ُ ُ ً ََ َ َ َُ
َّ
ـن َذكــر َوأنْـ ٰ
عارفــوا إِن
انلــاس إِنــا خلقناكــم ِمـ
ـى َو َج َعلناكــم شــعوبا وقبائِــل لِ
ٍ
َْ ُ
َ ََْ ُ
ـم عِنْـ َ
ـم إ َّن َ
قاكـ ْ
كـ ْ
ـم َخبـ ٌ
اهلل َعل ِيـ ٌ
ت
أ
هلل
ا
ـد
أكرم
ـر﴾ (احلجــرات.)13 :
ِ
ِ
ِ
ـاس مغايـ ٍ
ـى أسـ ٍ
ـر للفــرز الغــريب؛ فليــس العـ َ
ـال فقــر ًا
وهــذا يعنــي فــرز املجتمــع عـ ٰ
وغنيـ ًا أو غنيـ ًا فقــط حينــا يتجاهــل الفقــر كليـ ًا بــل هــو عـ ِ
ـال وجاهــل وتقــي وغــر
تقــي ...وهــذا التقســيم اجلديــد يق ّلــص مــن دخالــة رجــال املــال -مــن حيــث هــم
رجــال مــال -يف اختــاذ القــرار ويضــع ملواقفهــم ونفوذهــم حــدود ًا تقتضيهــا األبعــاد

العلميــة واإليامنيــة ،وهــي أبعــا ٌد مــن شــأهنا أن متنــع رأس املــال وأصحابــه مــن تدمــر
ـاب وفـ ٍ
الديمقراطيــة وممارســة إرهـ ٍ
ـرض وقمـ ٍع مــن نــو ٍع آخــر.
العوملــة ذات املضمــون الغــريب ومــا جتــره عــى الشــعوب األخــرى مــن ويـ ٍ
ـات
ٰ
ّ
ٰ
تنشــأ إشــكالياهتا مــن هــذه اخللفيــة التــي انطلقــت منهــا ،وهــي خلفي ـ ٌة يعارضهــا

الديــن معارضـ ًة شــديدةً ،وبالتــايل فالعامليــة الدينيــة يمكنهــا إذا ما أحســنت اســتخدام
مفاهيمهــا أن تتجــاوز هــذه املخاطــر نحــو صيغــة شـ ٍ
ـمول أكثــر ســل ًام وأقـ ّـل رضر ًا،
وهــو مــا ترشــد لــه النصــوص اإلســامية املتعلقــة بمســألة املهدويــة والتــي تكشــف

بشـ ٍ
ـور الدينــي لنهايــة التاريــخ اإلنســاين مــن هــذه الزاويــة.
ـكل أو بآخــر عــن التصـ ّ
فمــن مجلــة هــذه النصــوص التــي حتكــي عــن تنع ـ ٍم مشـ ٍ
ـرك بــن أبنــاء اإلنســان
ّ
يقســم املــال صحاحـ ًا» ،فقــال لــه رجـ ٌـل مــا صحاحـ ًا؟ قــال:
مــا جــاء يف الروايــة «ّ ...
«بالســوية بــن النــاس»(.)14
ٍ
قســم بالســوية وعــدل يف
روايــة
ويف
ٰ
أخــرى «إذا قــام قائــم أهــل البيــت ّ
الرعيــة»( ،)15ويف روايـ ٍ
ـة ثالثــة «جيمــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن األرض وظهرهــا
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فيقــول للنــاس :تعالــوا إ ٰىل مــا قطعتــم بــه األرحــام وســفكتم فيــه الدمــاء احلــرام
وركبتــم فيــه مــا حـ ّـرم اهلل فيعطــي شــيئ ًا مل يعطــه أحــدٌ كان قبلــه»( ،)16ويف خـ ٍ
ـر رابـ ٍع

« ...يطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه باملــه ويأخــذ مــن زكاتــه ال يوجــد أحــدٌ يقبــل
صحــت
ـوص ّ
ـتغنى النــاس بــا رزقهــم اهلل مــن فضلــه»( ،)17وهــي نصـ ٌ
منــه ذلــك ،اسـ ٰ
ـور
أو مل تصــح ُقبلــت أو مل تُقبــل -وهــو مــا ال يعنينــا فع ـاً -حتكــي عــن هــذا التصـ ّ

النافــذ يف العقــل الدينــي(.)18

ّ
إن املســار امليــداين للعوملــة والدافــع العمــي هلــا إنــا هــو البعــد املــايل غالبــ ًا ال

ـح لنــا عــدم اعتبارهــا مرشوع ـ ًا حضاري ـ ًا أو ثقافي ـ ًا أو أخالقي ـ ًا
غــر ،ومــن هنــا يصـ ّ
أو معنويـ ًا أو علميـ ًا ...إهنــا بالدرجــة األو ٰىل مــروع مــايل اقتصــادي ُيسـ ّ
ـخر جوانــب
األخــرى بالعــرض وبالتبــع لنفســه دون أن يكــون لقيــم الفكــر واحلضــارة
احليــاة
ٰ

مهيــة ّإل مــن حيــث توظيفهــا يف الســياق اإلنتاجــي العــام،
والثقافــة واإليــان أي أ ّ
ـات معينـ ٍ
فتســويق العوملــة لثقافـ ٍ
ـة ليــس بالــرورة قناعـ ًة بنموذجيــة هــذه الثقافــات،

ٍ
ٍ
شــكل مــن األشــكال نظــر ًا
عــى الصعيــد العاملــي بــأي
كنمــوذج
وإنــا إبرازهــا
ٰ

لكوهنــا أكثــر تناســب ًا مــع املصالــح العا ّمــة لــرؤوس األمــوال .واملفارقــة اجلوهريــة

التــي حتصــل هنــا هــي يف تراجــع ســلطة الفكــر واملعرفــة والثقافــة والقيمــة واألخالق
لصالــح ســلطة املــال ،فاملث ّقفــون والعلــاء يوضعــون حينئـ ٍ
ـذ يف الدرجــة الثانيــة مــن
ـى األســاس نفســه ســوف
سـ ّلم صانعــي القــرار وح ّتـ ٰ
ـى رجــال السياســة ،بــل إهنــم عـ ٰ

يتحولــون تدرجييـ ًا إ ٰىل جمـ ّـرد موظفــن خلدمــة هــذا النــوع مــن الســلطة كــا هــو احلــال
ّ
يف وعــاظ الســاطني يف القــرون الغابــرة.

بقوهتــا االقتصاديــة طبقــات خاصــة مــن املثقفــن
وينجــم عــن صنــع العوملــة ّ
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والعلــاء ممــن يؤمنــون هبــا ويؤ ّمنــون هلــا تغطيـ ًة علميـ ًة وثقافيـ ًة دائمـ ًة لينفذوهــا إ ٰىل
أعــاق املجتمعــات ،وهــذا مــا حصــل وحيصــل فعـ ً
ا ســوا ٌء قصــد املث ّقفــون ذلــك أم
مل يقصــدوا.

عــى الصعيــد الدينــي فالقضيــة خمتلفــة فعندمــا يريــد الديــن تعميــم ذاتــه
أ ّمــا
ٰ

األول ال يتم ّثــل يف ســلطة املــال والربــح وإنــا يف املعرفــة والقيمــة مهــا
فــإن هدفــه ّ

عــى املــال والربــح ،وهــذا
وهــذا معنــاه نــوع مــن حاكميــة القيمــة والفكــرة
ٰ

االنقــاب يف الســلطة أو هــذا التــداول لــه مداليلــه العديــدة وآثــاره أيضــ ًا.
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ـى أبعــد
كان موقفنــا مــن هــذه املعرفــة أو مــن تلــك القيمــة ،أ ّمــا املــال فيمكــن -عـ ٰ
تقديـ ٍ
ـر -أن يشـكّل وســيل ًة هلــذا اهلــدف ال هدفـ ًا بنفســه (املؤ ّلفــة قلوهبــم نموذجـ ًا).

ّ
إن هــذا االنقــاب جيعــل الفكــر والثقافــة واملعرفــة والقيمــة يف الواجهــة بحســب

س ـ ّلم األولويــات ،كــا يرفــع مــن شــأن التضحيــة والتفــاين واألخــاق وأهــل هــذه
ـى رؤوس األمــوال الرتاجــع
اخلصــال يف الوســط االجتامعــي ،ويف املقابــل يفــرض عـ ٰ

خطــو ًة إ ٰىل الــوراء يف موضــوع الصنــع الفاعــل للقــرار دون أن يعنــي ذلــك ســلب
املشــاركة ّ
ألن هنــاك فرق ـ ًا بــن املشــاركة والتح ّكــم.
ٍ
أخرى:
وبعبارة
ٰ
ّ
إن الرشحيــة التــي تقــود حركــة التغيــر واإلصــاح يف املجتمــع الدينــي (ومنــه

العاملــي) إ ّنــا هــم العلــاء واملتدينــون؛ أي ّإنــم الذيــن يقــودون املســرة ويو ّظفــون
رؤوس أمواهلــم أو أمــوال اآلخريــن يف خدمــة مرشوعهــم الــذي هــو بحســب طبيعــة

شــخصيتهم مــروع علمــي قيمــي.

أ ّمــا العوملــة املعــارصة فــإن السياســة نفســها تصبــح دميــ ًة فيهــا بيــد أصحــاب

األمــوال.

إن هــذه النقطــة بالــذات تقودنــا إ ٰىل القــول بــأن جوهــر الديــن ّملــا كان عبــارة

عــن االعتقــاد القلبــي والفعــل الباطنــي مل يكــن ليتمكّــن هــذا الديــن مــن النفــوذ
إىل الســيطرة واحلكــم ّإل عــن طريــق الرضــا القلبــي العــام ﴿ال إ ْكــراهَ ف ّ
ـ
ِي
ادل
ـن﴾
ِ
ِ
ٰ
ِ
أن الفعــل الدينــي واإليــاين هــو دائــ ًا ٌ
(البقــرة ،)256 :وهــذا يعنــي ّ
إرادي
فعــل
ٌّ

ـع مــن الــذات اإلنســانية يف قناعاهتــا وميوهلــا الفكريــة والقلبيــة ،ومــن هنــا فــإذا
نابـ ٌ
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الحظنــا هــذا العنــر فإنّنــا لــن نســتطيع اجلــزم باملشــاهبة بــن العوملــة وبــن عامل ّيــة
الديــن؛ ألن العوملــة الغربيــة متتــدّ إ ٰىل العــامل كلــه عــن طريــق االقتصــاد وســلطة املــال،

وهــذا الطريــق ال يرتبــط بالفعــل القلبــي والعقــدي للبــر ،أي إهنــم يســتقبلونه دون
ـى يف العــامل املتعومل حســب
أن يامرســوه ســيام الفقــراء الذيــن يشـكّلون الغالبيــة العظمـ ٰ

الفــرض.

أ ّمــا يف الديــن فالقضيــة خمتلفــة؛ فــإن عامل ّيتــه ال تتــم مــن دون إدخــال دور الفعــل
إرادة ورغبـ ٍ
ٍ
ـةّ ،
وإل فــإن مــا ســيحصل ليــس ّإل ســيطرة قــوة ال
البــري العــام عــن

ديــن مــن دون أن نــارس نوع ـ ًا مــن الفصــل غــر املستســاغ بــن هذيــن األمريــن،
ـأن يكــون الديــن عامل ّيـ ًا هــو -كــا احلــب -أن يعتنقــه النــاس ويؤمنــوا بــه ّ
فـ ْ
وإل فــإذا

ـوة الســاح أو املــال مثـ ً
ا فهــذا ال يعنــي أنــه قــد أصبــح عامليـ ًا
ـى العــامل بقـ ّ
ســيطر عـ ٰ
ٍ
باملفهــوم القــرآين والفلســفي للكلمــة بــل جمــرد قـ ٍ
ـى العــامل ،وهنــاك
ّ
ّ
ـوة مســيطرة عـ ٰ
فـ ٌ
ـع بــن األمريــن.
ـرق شاسـ ٌ
إذن إدخــال خصوصيــة الفعــل القلبــي يف الديــن حييــل املســألة إ ٰىل واقــ ٍع إرادي
ال خارجــي ،وبالتــايل يمنــع مــن أي صيغــة شـ ٍ
ـمول دون هــذا الفعــل اإلرادي الــذي
ـر بالتــايل عــن قناعــات األمــم والشــعوب وأفــراد النــاس.
يعـ ّ

واألمــر الظريــف يف هــذا املجــال هــو النصــوص الدينيــة التــي حتكــي عــن العالقة
ٍ
بــن املخ ّلــص والنــاس؛ فهــذه النصــوص تشــر بوضـ ٍ
وإرادة مجع ّي ٍة
ـوح إ ٰىل إمجــا ٍع عــا ٍّم
ـى حــدّ تعبــر البعــض (تتميــز احلكومــة املهدويــة بانبثاقهــا
ـى هــذا املخ ّلــص ،وعـ ٰ
عـ ٰ
ـح التعبــر عــن قائدهــا بأنــه حمبــوب القلــوب) ،ومــن مجلــة
عــن إمجــا ٍع عــا ٍم ويصـ ّ

ـى هيــودي وال نــراين
هــذه النصــوص مــا جــاء يف كتــاب منتخــب األثــر «فــا يبقـ ٰ
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عــى
وال أحــدٌ ممّــن يعبــد غــر اهلل إالّ آمــن بــه وصدّ قــه« ،)19(»...ويقبــل النــاس
ٰ
()20
ـرىض بخالفتــه أهــل
العبــادات والــرع والديانــة والصــاة يف اجلامعــات»  ...« ،يـ ٰ
الســاوات وأهــل األرض. »...
()21

واملشــكلة املؤســفة التــي حصلــت وحتصــل بفعــل تأثــر املــد الغــريب هــي يف

ـى أســس يمكــن
إعــادة رســم شــبكة العالقــات االجتامعيــة يف املجتمــع اإلســامي عـ ٰ

وقــد كانــت عمليــة إفــراغ املضمــون املعنــوي والعاطفــي لــأداء والنشــاط والفعاليــة

االجتامعيــة واإلســامية لصالــح بريوقراطيــات حاســمة(.)22

الدكتور عاطي عبيات

القــول بــأن النصــوص الدينيــة ال توافــق عليهــا ،وقــد نفــذت هــذه املنظومــة اجلديــدة
ٍ
ٍ
دينــي،
إطــار
حمتــوى غــريب ذي
فحولــت الواقــع إ ٰىل
ٰ
إ ٰىل عمــق الكيــان اإلســامي ّ

العاملية املهدوية ومشخصاهتا:

إن اإلســام ديــن عاملــي يتضمــن شــعارات وأطروحــات عامليــة ،فمــن حــن

ـعى إ ٰىل إجيــاد احليــاة الطيبــة يف كافــة أنحــاء العــامل وإ ٰىل ســائر أبنــاء
ظهــوره كان يسـ ٰ

البــر.

عــى املعتقــدات اإلســامية والشــيعية فــإن العوملــة اإلســامية واحليــاة
وبنــا ًء
ٰ

وىف عــر حكومــة اإلمــام املهــدي ¨ ســتكون حقائــق
الطيبــة يف آخــر الزمــان ٰ
واقعيــة وثابتــة ،فتلــك العوملــة ال يمكــن قياســها بــأي فكــرة أو نظريــة أو عــرض

عاملــي فعــي ،ال مــن الناحيــة النظريــة وال مــن الناحيــة العلميــة ،وال مــن حيــث
الشــمولية والعموميــة أو املقاييــس املوجــودة ،وإن معرفــة مقدماهتــا ال تتــم ّإل مــن

خــال األحاديــث واألخبــار اإلســامية ،وألجــل ذلــك ،فــإن األصــل هنــا :بيــان
بعــض خصائــص الدولــة املباركــة لإلمــام املهــدي ¨ وحكومتــه العامليــة املفعمــة

باحليــاة الطيبــة ،وليــس ذكرهــا مــن بــاب احلــر ،بــل هــو مــن بــاب اإلحصــاء
واإلشــارة.

خصائص العاملية املهدوية:

 -1احلاكمية املطلقة لإلسالم وإزالة الرشك واخلرافات البرشية:

عــى النظريــة الليرباليــة
إن االعتقــاد يف نظريــة العوملــة الغربيــة -التــي تســتند
ٰ

الديمقراطيــة -بالنســبية األخالقيــة واملعنويــة وإعــال أصــل التســاهل والتســامح
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عــى أســاس العلامنيــة؛ ال يعطــي أي دور للديــن واملذهــب يف
موضــع احلكومــة
ٰ
بمعنــى التدخــل يف
احليــاة البرشيــة ،ويف نظــر أولئــك :الدفــاع عــن املذهــب ،هــو
ٰ
ـاىف مــع مــا
احلريــات الفرديــة وخــدش حريــة العقائــد وإظهــار األفــكار ،وهــذا يتنـ ٰ

أعلنــت عنــه الليرباليــة الديمقراطيــة يف مقدمــة براجمهــا للبرشيــة حــول العلامنيــة أو
العرفيــة وعبــادة الدنيــا ،وأصالــة األمــور الدنيويــة.

أ ّمــا يف احلكومــة املهدويــة العامليــة ،فاإلســام فيهــا هــو الديــن املطلــق ،وهنــاك

ـى منهــا.
روايــات كثــرة تشــر إ ٰىل هــذا املعنـ ٰ

موســى قــال:
روى حممــد بــن مســعود يف تفســر العيــايش عــن رفاعــة بــن
ٰ
ٰ
َ
َ َْ
َ
َ
ـن ف َّ
َ ُ ْ َ َ ْ
ـم َ
السـ َ
ات واألر ِض
او ِ
ســمعت أبــا عبــد اهلل الصــادق  Qيقــول﴿ :ول أســلم مـ ِ
َ ًْ ََ ًْ
ـى أرض ّإل نــودي فيهــا بشــهادة
ـ
يبق
ال
¨
ـم
ـ
القائ
ـام
ـ
ق
«إذا
ـال:
ـ
ق
ـا﴾
ـ
ه
طــوع وكر
ٰ
ال إلــه ّإل اهلل ّ
وأن حممــد ًا رســول اهلل» وقــال الصــادق  Qبعــد بيانــه املفصــل حــول
ـى
عــر الظهــور لإلمــام املهــدي ¨« :إذا قــام القائــم ¨ مل يبــق أهــل ديــن حتـ ٰ
يظهــروا اإلســام ويعرتفــوا باإليــان»(.)23

وقــال اإلمــام الصــادق « :Qســئل أيب -اإلمــام الباقــر -Qعــن قولــه اهلل﴿ :
َ َ َّ ً َ
َ ُ
ُ ْ
ُ ُ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ
الم َّتقـ َ
اعلَ ُمــوا أَ َّن َ
اهلل َمـ َ
ـن﴾
ـن كفــة كمــا يقات ِلونكــم كفــة و
شكِـ
ـع ُ ِ
وقات ِلــوا الم ِ
َ ُ ُ ْ َ َّ ٰ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ
ِيــن ُكُّ ُ
ــون ّ
ادل ُ
ــه ِلِ﴾
[التوبــة﴿ ،]36 :وقات ِلوهــم حــى ال تكــون ف ِتنــة ويك
ـرى مــن
[األنفــال ]39 :فقــال :مل جيــئ تأويــل هــذه اآليــة ولــو قــام قائمنــا بعــد ،سـ ٰ

يدركــه ،مــا يكــون مــن تأويــل هــذه اآليــة ،ويبلغــن ديــن حممــد  Nمــا بلــغ الليــل
ـى وجــه األرض كــا قــال اهلل»(.)24
حتـ ٰ
ـى ال يكــون رشك عـ ٰ
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ـى
ـى يف األرض خــراب ّإل قــد ِّ
وعــن اإلمــام الباقــر « :Qوال يبقـ ٰ
عمــر ،وال يبقـ ٰ
يف األرض معبــود مــن دون اهلل تعــا ٰىل مــن صنــم ووثــن وغــره ّإل وقعــت فيــه نــار

فاحــرق»(.)25

عــى أســئلة املفضــل وتطبيقــه
وأجــاب اإلمــام الصــادق  Qيف موضــع آخــر
ٰ

ـى عــر احلكومــة املهدويــة العامليــة فقــال« :فــواهلل
(اآليــة  33مــن ســورة التوبــة) عـ ٰ

 -2العدالة والقسط:
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يــا مفضــل ،لريفــع عــن امللــل واألديــان االختــاف ،ويكــون الديــن كلــه واحــد ًا،
ـد اهللِ ْال ْسـ ُ
ـن عِنْـ َ
كــا قــال جــل ذكــره ﴿إ َّن ّ
ادلِيـ َ
ـام﴾ [آل عمــران ]19 :وقــال اهلل
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ـر ال ْســا ِم د ً
ـن ُيق َبــل مِنْـ ُ
ِينــا فلـ ْ
ـن يَبْ َتــغِ َغـ ْ َ
﴿و َمـ ْ
تعــاىلَ :
ـرة ِ ِمـ َ
ـه َو ُهـ َ
خـ َ
ـن
ـو ِف ال ِ
ٰ
ِ
َْ
اسيـ َ
ـن﴾ [آل عمــران.)26(»]85 :
ال ِِ
اجلميــع يعــرف بــأن أهــم ميــزة يف احلكومــة املهدويــة العامليــة هــي العدالــة ،وأن

هنــاك أخبــار ًا وأحاديــث كثــرة مرويــة حــول عــر الظهــور وحاجتــه اهلامــة إ ٰىل
هــذه امليــزة والــرورة واهلويــة املفقــودة التــي تبحــث عنهــا البرشيــة ،ومــن بــن
ـول اهلل تلــك
تلــك األخبــار ،قــول رســول اهلل « :Nلــو مل يبــق مــن الدنيــا ّإل ليلــة لطـ ّ
ـى يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي ،يملؤهــا قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت ظلـ ًا
الليلــة حتـ ٰ

وجــور ًا»(.)27

إن احلكومــة املهدويــة العامليــة ســتنرش العدالــة يف كافــة أرجــاء العــامل مــن دون

متييــز بــن أفــراد البرشيــة ، ،كــا قــال اإلمــام احلســن « :Qإذا قــام قائــم العدل وســع

عدلــه الــر والفاجــر»(.)28

فالعدالة ستشمل كافة املجاالت الفردية واالجتامعية البرشية.

 -3استقرار األمن:

إن مشــاهدة األحاديــث الــواردة يف خصــوص احلكومــة املهدويــة العامليــة يظهــر

منهــا حالــة القلــق وعــدم االســتقرار يف املرافــق العامــة للحيــاة البرشيــة قبــل الظهور،

وســيتم بعدهــا إقامــة األمــن واالســتقرار يف كافــة أرجــاء العــامل ،وقــد وصــف اإلمــام

عــي  Qيف كالم لــه هــذه الظاهــرة باســتقرار األمــن ،وزيــادة الربكــة يف عــر ظهــور
اإلمــام املهــدي  Qفقــال« :لــو قــد قــام قائمنــا ألنزلــت الســاء قطرهــا ،وألخرجــت
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األرض نباهتــا ،وذهبــت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد ،واصطلحــت الســباع والبهائم،

ـى رأســها زينتهــا،
ـى متشـ ٰ
ح ّتـ ٰ
ـى النبــات ،وعـ ٰ
ـى املــرأة إ ٰىل الشــام ال تضــع قدميهــا ّإل عـ ٰ

ال هييجهــا ســبع وال ختــاف»(.)29

 -4رفع الفقر واحلرمان والتحسن االقتصادي الدائم:

ال يوجــد يف النهضــة املهدويــة العامليــة :النزعــات واخلالفــات ،وال األزمــات

االقتصاديــة ،وال التمييــز العنــري بــن أفــراد البــر بســبب مــا أحدثتــه العوملــة

الغربيــة مــن حــاالت الفقــر واحلرمــان ،وال ترتفــع األزمــات فحســب ،بــل إن
ـى يف األرض فقــر
البرشيــة ســتصل إ ٰىل حالــة النضــوج واالســتغناء الكامــل ،فــا يبقـ ٰ

عــى هــذا االدعــاء..
حيتــاج إ ٰىل إعانــة أو صدقــة؛ وهنــاك شــواهد ونــاذج عديــدة ٰ

ومنهــا قــول اإلمــام الصــادق « :Qإن قائمنــا إذا قــام أرشقــت األرض بنــور رهبــا
ـتغنى النــاس عــن ضــوء الشــمس وذهبــت الظلمــة ،ويعمــر الرجــل يف ملكــه
واسـ ٰ

ـى ،وت ِ
ـى يراهــا
ـى يولــد لــه ألــف ذكــر ال يولــد فيهــم ُأنثـ ٰ
ُظهـ ُـر األرض كنوزهــا حتـ ٰ
حتـ ٰ

ـى وجههــا ،ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه باملــه ويأخــذ منــه زكاتــه
النــاس عـ ٰ

ـتغنى النــاس بــا رزقهــم اهلل مــن فضلــه»(.)30
فــا جيــد أحــد ًا يقبــل منــه ذلــك ،اسـ ٰ

ورشح اإلمــام الصــادق  Qأيض ـ ًا حالــة االســتغناء العامــة قائ ـاً« :وحكــم بــن
ٍ
فحينئــذ تظهــر األرض كنوزهــا ،وتبــدي
النــاس بحكــم داود وحكــم حممــد ،N

ٍ
ـى
بركاهتــا ،فــا جيــد الرجــل منكــم يومئــذ موضعـ ًا لصدقتــه ،وال لــره ،لشــمول الغنـ ٰ
مجيــع املؤمنــن»(.)31

إن هنــاك أخبــار ًا وروايــات نبويــة كثــرة تبــن فيهــا حــاالت التطــور واالزدهــار

االقتصــادي واإلنســاين الدائــم يف النهضــة املهدويــة العامليــة ،فقــال رســول اهلل :N
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«يكــون يف أمتــي املهــدي ،...يرســل الســاء عليهــم مــدرار ًا ،وال تدّ خــر األرض شــيئ ًا
مــن نباهتــا»(.)32

 -5رقي وتكامل العلوم والفنون:

إن العــامل اليــوم يتحــرك نحــو العوملــة ،ومــع وجــود التطــور واالزدهــار يف كافــة

املعانــاة والقلــق الــذي تعــاين منــه البرشيــة ،أو إيصاهلــا إ ٰىل األمــن واالســتقرار
واملســاواة والعدالــة؛ وهنــاك الكثــر مــن األمــور الغامضــة واإلهبامــات التــي عجزت

العوملــة عــن إجيــاد احللــول املناســبة هلــا مــن خــال مســرة التطــور واالخرتاعــات

الدكتور عاطي عبيات

املجــاالت والشــؤون العلميــة والتكنولوجيــةّ ،إل أهنــا مل تقــدر أن ترفــع حــاالت

البرشيــة.

ومل تســتطع العوملــة الغربيــة تقديــم يــد العــون واملســاعدة لرفــع تلــك املعانــاة

أوجهــا يف
بســبب العجــز وعــدم القــدرة ،هــذا يف الوقــت الــذي تصــل البرشيــة ّ
احلكومــة العامليــة املهدويــة وحتقيقهــا إنجــازات علميــة وتقنيــة تفــوق التصــورات،

وقــد أشــار اإلمــام الصــادق  Qيف بالغــة كالمــه إ ٰىل جوانــب عديــدة مــن ذلــك

التطــور والرقــي يف املجــال العلمــي والتكنولوجــي فقــال « :Qالعلــم ســبعة
ـى اليــوم غــر احلرفــن ،فــإذا قــام قائمنــا
وعــرون حرف ـ ًا فلــم يعــرف النــاس حتـ ٰ
حتــى
أخــرج اخلمســة والعرشيــن حرفــ ًا فيبثهــا يف النــاس ،وضــم إليهــا احلرفــن،
ٰ
يبثهــا ســبعة وعرشيــن حرفــ ًا»(.)33
ـدى التكامــل والنضــوج
وتشــر الروايــات التــي ختــر عــن عــر الظهــور إ ٰىل مـ ٰ

ووصوهلــا إ ٰىل أكمــل مراحلهــا .قــال اإلمــام الباقــر « :Qإذا قــام قائمنــا وضــع يــده

ـى رؤوس العبــاد فجمــع هبــا عقوهلــم ،وكملــت هبــا أحالمهــم»(.)34
عـ ٰ

ويف ظــل احلكومــة املهدويــة العلميــة تتوســع العلــوم ،واألفهــام واملعــارف وتنــر

ـى
يف البيــوت وتكثــر الــدروس واألبحــاث العلميــة رجــاالً ونســا ًء وتنتــر يف أقـ ٰ
حتــى أن املــرأة
نقــاط العــامل .قــال االمــام الباقــر « :Qتؤتــون احلكمــة يف زمانــه
ٰ

لتقــي يف بيتهــا بكتــاب اهلل وســنة رســوله»(.)35

وتشــر هــذه الروايــات إ ٰىل هــذا الواقــع مضافــ ًا إ ٰىل الوضــع الراقــي والعــايل
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ـتوى العلــم والفهــم البــري يف عــر الظهــور وهــو :أن الشــعوب فــر َة حكومته
ملسـ ٰ

ـى ثقافــات وآداب دينيــة ،وتع ّلمــت أحــكام الرشيعــة واســتمرت
كانــت قــد تر ّبــت عـ ٰ
ـى بلــغ األمــر إ ٰىل أن املــرأة وهــي
ـى اعتــاد تلــك الثقافــات والوعــي حتـ ٰ
يف هنجهــا عـ ٰ

يف بيتهــا حتكــم بكتــاب اهلل وســنة نبيــه العادلــة.

 -6اعتامد االستدالل وكسب الرضا والقبول إلقناع الرأي العاملي:

إن العامليــة املهدويــة متتلــك أيضـ ًا قابليــة اعتــاد االســتدالل والرباهــن العقليــة ،وقــد

بــن اإلمــام احلســن  Qذلــك يف حديثــه عــن مالمــح الظهــور لإلمــام املهــدي ¨
ـى يبعــث اهلل رجـ ً
ا يف آخــر الزمــان ،وكلــب مــن الدهــر ،وجهــل
فقــال« :فكذلــك حتـ ٰ

ـى أهــل
مــن النــاس يؤيــده اهلل بمالئكتــه ،ويعصــم أنصــاره ،وينــره بآياتــه ،ويظهــره عـ ٰ
ـى يدينــوا طوعـ ًا وكرهـ ًا ،يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً ونــور ًا وبرهانـ ًا ،يدين
األرض حتـ ٰ

ـى كافــر ّإل آمــن بــه ،وال صالــح ّإل صلــح ،ويصطلــح
لــه عــرض البــاد وطوهلــا ،ال يبقـ ٰ
يف ملكــه الســباع؛ وختــرج األرض نبتهــا.)36(»...

عــى أن بعــض اجلهــال مــن النــاس والضا ّلــن منهــم
وتــرح هــذه الروايــة
ٰ

لع ّلهــم خيضعــون ابتــداء إ ٰىل احلكومــة املهدويــة كرهـ ًا ولكنهــم ســيخضعون لــه رغبــة
وطوعــ ًا أخــر ًا بعــد مشــاهدهتم عدلــه ونورانيتــه وبراهينــه الواضحــة والشــفافة،

ـى الرشعيــة الكاملــة،
ولــذا فــإن نظــام احلكومــة املهدويــة العامليــة هــو نظــام قائــم عـ ٰ
ـى احتوائــه حــاالت اإلقنــاع والقبــول واألحقيــة والقوانــن ،تلــك الرشعيــة التي
بمعنـ ٰ
ال تشــبه رشعيــة األنظمــة السياســية القائمــة املســاة (باألنمــوذج الغــريب) املعــارص
ـى تضليــل الــرأي العــام العاملــي ،وذلــك مــن خــال أســاليبه يف املراقبــة
املبنــي عـ ٰ
وتزويــر اآلراء العامــة ،ونفــوذ اإلعــام والتبليــغ الواســع ،لكــن الرشعيــة املهدويــة
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ـى حالــة اإلقنــاع حتصي ـ ً
ا للرضــا القلبــي للشــعوب يف كافــة أنحــاء العــامل،
تقــوم عـ ٰ

بــل كافــة الوجــودات العامليــة.

 -7احلوار مع كافة األديان:

يظهــر مــن األخبــار والروايــات التــي تتحــدث عــن العامليــة املهدويــة بــأن اإلمــام

إ ٰىل اإلســام واعتناقــه واتبــاع تعاليمــه املنجيــة.

ـى رفــض دينهــم واعتنــاق الديــن اإلســامي قطع ـ ًا،
وال يعنــي هــذا إجبارهــم عـ ٰ

بــل إن حمــور عمــل اإلمــام املهــدي ¨ -وكــا يظهــر مــن اســمه -يــدور حــول
هدايــة املجتمعــات البرشيــة ،ومــن البدهيــي أيضـ ًا أن أصــل وأســاس اهلدايــة ينبغــي

الدكتور عاطي عبيات

املهــدي ¨ يدعــو كافــة املوحديــن وغــر املوحديــن وأتبــاع ســائر األديــان واملذاهب

عــى حــاالت اإلقنــاع والقبــول التــام ،وقــد أشــارت بعــض الروايــات
بنــى
أن ُي ٰ
ٰ
إ ٰىل هــذا األمــر وهــو :أن اإلمــام املهــدي ¨ يقــوم بمهمــة الكشــف عــن الكتــب

ـيحتج بالنســخ األصليــة ويســتدل
املحرفــة كالتــوراة واإلنجيــل والزبــور وغريهــا وسـ ّ

ـى أساســها ليهدهيــم إ ٰىل ديــن اإلســام لقبــول احلكومــة
هبــا وحياورهــم وحيكــم عـ ٰ
املهدويــة العامليــة ،وقــد أشــار اإلمــام الباقــر  Qإ ٰىل هــذا بقولــه« :واهلل لــكأين أنظــر

إليــه وقــد أســند ظهــره إ ٰىل احلجــر ،ثــم ينشــد اهلل حقــه ثــم يقــول :يــا أهيــا النــاس
حياجنــي يف آدم فأنــا
حياجنــي يف اهلل فأنــا أو ٰىل النــاس بــاهلل ،يــا أهيــا النــاس مــن ّ
مــن ّ
حياجنــي يف نــوح فأنــا أو ٰىل النــاس بنــوح ،يــا
أو ٰىل النــاس بــآدم ،يــا أهيــا النــاس مــن ّ

حياجنــي يف إبراهيــم فأنــا أو ٰىل النــاس بإبراهيــم ،يــا أهيــا النــاس مــن
أهيــا النــاس مــن ّ
ـى
ـى ،يــا أهيــا النــاس مــن ّ
ّ
حياجنــي يف عيسـ ٰ
ـى فأنــا أو ٰىل النــاس بموسـ ٰ
حياجنــي يف موسـ ٰ
حياجنــي يف حممــد  Nفأنــا أو ٰىل النــاس
ـى ،يــا أهيــا النــاس مــن ّ
فأنــا أو ٰىل النــاس بعيسـ ٰ

حياجنــي يف كتــاب اهلل فأنــا أو ٰىل النــاس بكتــاب اهلل .ثــم
بمحمــد ،يــا أهيــا النــاس مــن ّ
ينتهــي إ ٰىل املقــام فيصــي عنــده ركعتــن ثــم ينشــد اهلل حقــه»(.)37

ـدى ¨
ويشــر اإلمــام الباقــر  Qيف بيــان آخــر إ ٰىل كيفيــة احتجــاج اإلمــام املهـ ٰ

ِ
ـم
ـى خصومــه وســائر األديــان واملذاهــب األخـ ٰ
ـرى فقــال« :إِ َذا َقــا َم َقائـ ُ
واســتدالله عـ ٰ
ِ
ـو ِية و َعــدَ َل يف ِ ِ
السـ ِ
َأ ْهـ ِ
ـاع اهللَ ،و َم ـ ْن
الرعيــةَ ،ف َم ـ ْن َأ َطا َع ـ ُه َف َقــدْ َأ َطـ َ
ـم بِ َّ
ـل ا ْل َبيــت َق َّسـ َ
َّ
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َعصــاه َف َقــدْ َعــى اهللَ ،وإِ َّنــا ســمى ا َملهـ ِ
ـدي ِلَ َّنـه هيــدَ ي إِ َل َأمـ ٍ ِ
ويسـت ْ
َخ ِر ُج
َ ُ ِّ ٰ ْ
َ ُ
ـر َخفــيْ ،
ٰ ْ
ُ ْ
َ ٰ
التَّــورا َة وس ِ
ُــب اهللِ ِ مــ ْن َغ ٍ
ــائ َر كت ِ
ــن َأ ْه ِ
َّــو َر ِاة
كــم َب َ
ــل الت ْ
ــار بِ َأ ْن َطاكيــ َة ،و ْ
حي ُ
َ
َْ
ـل ا ْل ُقــر ِ
الن ِ
الن ِ
ـور ،و َبـ ِ
الز ُبـ ِ
الز ُبـ ِ
ـل بِ ْ ِ
ـل ْ ِ
ْجيـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ْجيـ ِ
ـو َر ِاة و َأ ْهـ ِ
آن
ـل ،و َبـ َ
ـور بِ َّ
ـل َّ
بِال َّتـ ْ
ْ
بِا ْل ُقــر ِ
آن»(.)38
ْ

 -8حفظ وارتقاء الكرامة اإلنسانية ورعاية حقوق البرش:

ـص الكرامــة اإلنســانية وحقــوق البــر الصديقــة
إن حمــور العامليــة املهدويــة ال ختـ ّ

صــور اإلمــام أمــر املؤمنــن Q
وقمتهــا وقــد
ّ
فحســب بــل وصوهلــا إ ٰىل ّ
أوجهــا ّ

احــرام الكرامــة البرشيــة يف عــر الظهــور ،فقــال« :ثــم ُيقبــل إ ٰىل الكوفــة فيكــون

ـى َد ْينَــه وال
منزلــه هبــا ،فــا يــرك عبــد ًا مســل ًام ّإل اشــراه وأعتقــه وال غارمـ ًا ّإل قـ ٰ
َّ ٌ
َ ٌ
مظلمــة ألحــد مــن النــاس ّإل ر ّدهــا وال ُيقتــل عبــدٌ ّإل أ ّد ٰى ثمنــه ﴿فدِيَــة ُم َســل َمة
ٰ َْ
ّ
ٌ
ـى عنــه َد ْينَــه وأحلــق عيالــه يف العطاء
إِىل أهل ِـهِ﴾ [النســاء ]92 :وال ُيقتــل قتيــل إل قـ ٰ
ـى يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً ،كــا ملئــت ظل ـ ًا وجــور ًا وعدوان ـ ًا»(.)39
حتـ ٰ
إن احــرام وإجــال الكرامــة اإلنســانية ورعايــة حقــوق البــر ال تنتهــي بعــر

اإلمــام املهــدي ¨ وحــده ،بــل يتــم مــن خــال بيعــة أتباعــه عهــد ًا منهــم لرعايــة

واحــرام احلقــوق العامــة؛ وقــد وصــف اإلمــام عــي  Qيف كالم طويــل لــه كيفيــة
ـى َأن
بيعــة الـــ( )313مــن أصحــاب املهــدي ¨ وأتباعــه فقــال « :Qيبايعــون عـ ٰ

ال يرسقــوا وال يزنــوا وال يس ـ ّبوا مســل ًام وال يقتلــوا حمرم ـ ًا وال هيتكــوا حري ـ ًا حمرم ـ ًا

فضــة وال
وال هيجمــوا منــزالً ،وال يرضبــوا أحــد ًا ّإل باحلــق ،وال يكنــزوا ذهب ـ ًا وال ّ
بــر ًا وال شــعري ًا ،وال يأكلــوا مــال اليتيــم ،وال يشــهدوا بــا ال يعلمــون وال خيربــوا
ّ
مســجد ًا ،وال يرشبــوا مســكر ًا ،وال يلبســوا اخلـ ّـز وال احلريــر ،وال يتمنطقــوا ّ
بالذهــب،
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وال يقطعــوا طريق ـ ًا ،وال خييفــوا ســبيالً ،وال يفســقوا بغــا ٍم وال حيبســوا طعام ـ ًا مــن
ُبـ ِّـر ،وال شـ ٍ
ـى الطيــب ،ويكرهـ َ
َ
ـعري ،ويرضـ َ
ـون النّجاســة،
ـون بالقليــل ،ويشـ
ـتمون عـ ٰ
ويأمــرون باملعــروف ،وينهـ َ
ويتوســدون
ـون عــن املنكــر ويلبســون اخلشـ َن مــن الثياب
َ

إن العامليــة املهدويــة يف عــن صالبتهــا وقوهتــا ،لكنهــا متتلــك حــاالت املرونــة

والعطــف واحلنــان والنقــاء والصفــاء واملــودة وإجــال وتكريــم البرشيــة ،تلــك

الدكتور عاطي عبيات

ـق جهــاده ،ويشــرط عــى نفسـ ِ
ـراب عــى اخلـ ِ
ـه هلــم :أن
الـ ّ
ـدود ،وجياهــدون يف اهلل حـ ّ
ٰ
ٰ
ـون ،ويركــب كــا يركبــون ،ويكـ َ
ـس كــا يلبسـ َ
يمــي حيــث يمشـ َ
ـون ِمــن
ـون ،ويلبـ َ
حيــث يريــدون ويــرىض بالقليــل ،ويمــأ األرض بعـ ِ
ـون اهللِ عــدالً كــا ملئــت جــور ًا
ٰ
ـق عبادتِــه»(.)40
يع ُبــد اهلل حـ ّ

ترعــى احلقــوق الفرديــة واجلامعيــة ،فــا توقــظ نائــ ًا بــا دليــل،
احلكومــة التــي
ٰ
وتدافــع عــن حقوقــه ،وتعيــد حــاالت االســتقرار واألمــن واهلــدوء إ ٰىل وجــدان

واملــأوى هلــا يف حــاالت اخلــوف واملعانــاة وغريهــا.
البرشيــة وتصبــح املــاذ
ٰ
 -9إزالة التمييز العنرصي والتعصب والطائفية:

ال مــكان للتمييــز العنــري والطائفيــة والتعصــب يف العامليــة املهدويــة ،ألهنــا

ـوى والكفــاءات إلصــاح األمــور املاديــة واملعنويــة البرشيــة،
ـى مــاك التقـ ٰ
تقــوم عـ ٰ
ـوى والكفــاءة والقابلية
ـى مــاك التقـ ٰ
ـى ذلــك هــو :اختيار الـــ( )313عـ ٰ
والشــاهد عـ ٰ
اخلاصــة
ـى الطائفيــة أو القوميــة
ّ
وأن النهضــة املهدويــة العامليــة ال تعتمــد يف أدائهــا عـ ٰ
ـى املــاكات اإلهليــة والقرآنيــة،
بــل تعتمــد يف أدائهــا وســرها واختيــار قادهتــا عـ ٰ
وإن هــذا األمــر وبقيــة خصائصهــا التــي تتوفــر يف احلكومــة املهدويــة هــي حمــل

لرضــا كافــة األطيــاف والفئــات البرشيــة يف العــامل واألنظمــة السياســية املتنوعــة

وإن البرشيــة ستشــهد بعــد تطبيــق العدالــة يف ربــوع العــامل رفــع الفــوارق الطائفيــة
جــراء السياســات
والعنرصيــة وحــاالت احلرمــان واملعانــاة التــي ظهــرت مــن ّ
التوســعية العدوانيــة مــن
االســتكبارية وازديــاد العنــف واالعتــداءات والــروح
ّ

ـى شــعوب ودول العــامل املســتقلة.
قبــل الــدول القويــة االســتكبارية عـ ٰ

إن اختيــار الكفــاءات والقــدرات يف العامليــة املهدويــة الغــرض منهــا اســتيفاء
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يعــم الضعيــف والقــوي،
كافــة حقــوق أبنــاء املجتمعــات البرشيــة يف العــامل ممــا
ّ
ويعــر عنــه يف االصطــاح املعــارص :عــدم مواجهــة العــامل التوســعة الالموزونــة

بــل حالــة حتــدّ ي التوســعة املوزونــة(.)41
 -10احلكومة شبه الفيدرالية:

يظهــر مــن األخبــار والروايــات أن احلكومــة العامليــة املهدويــة ســتكون شــمولية

ـى كافــة
ـى العــامل ويســيطر اإلســام والقوانــن اإلســامية عـ ٰ
وســتفرض ســيطرهتا عـ ٰ
ـيبقى هلــا قالــب نظــام عــام
املجــاالت العامليــة ،ولكــن ســائر الشــعوب واألمــم سـ ٰ
يشــبه الفيدراليــة ،فهــي مــن خــال تبعيتهــا للحكومــة املركزيــة العامليــة فإهنــا متتلــك
أيض ـ ًا احلريــات حيــث تتبــع فيهــا العــادات والطبائــع والثقافــات الوطنيــة التــي ال

تتعــارض مــع اإلســام ،ويلحــظ اإلمــام املهــدي ¨ تلــك احلقــوق ورضورة
احرتامهــا ،ونشــر هنــا إ ٰىل بعــض األخبــار التــي تتحــدث عــن هــذه الظاهــرة ..قــال

اإلمــام الباقــر « :Qإذا قــام قائمنــا ،اضمحلــت القطائــع ،فــا قطائــع»( )42وقــد أ ّكــد
ِ
ِ
ـث يف َأقاليـ ِم األَ ِ
ـم َب َعـ َ
رض يف
ـى بقولــه« :اذا قــا َم القائـ ُ
اإلمــام الصــادق  Qهــذا املعنـ ٰ
َفه ُم ـ ُه َوال تَعـ ِ
ا ي ُقـ ُ
ـك َفــإِذا َو َر َد َع َليـ َ
ـول َعهــدَ َك يف َك ِّفـ َ
ك ُّل إِقلي ـ ٍم َر ُج ـ ً
ف
ـر ُ
ـك مــا ال ت َ
ال َقضــاء فيـ ِ
ـهَ ،فان ُظــر إِ ٰىل َك ِّفـ َ
اعمــل بِــا فيهــا»(.)43
ـك َو َ
َ
 -11إحياء التعاليم والقيم اإلسالمية والبناء اإلسالمي اجلديد:

ـدى الركائــز يف العامليــة املهدويــة هــي رعايــة اقتضــاءات الزمــان واملــكان
إن إحـ ٰ

ـى أســاس التحــوالت اجلديــدة لإلجابــة
يف كل عــر واعتــاد املســرة واحلركــة عـ ٰ
عــن األطروحــات العرصيــة .لقــد ُذ ِكــر ســابق ًا أن اإلســام ومــن خــال اعتــاده
ـى ماهيتــه واحلــاالت الراقيــة كاالجتهــاد ،كان قــد جعــل فيــه حــاالت االنعطــاف
عـ ٰ
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واملرونــة التــي ُت َعــدّ اجلــزء الــذي ال ينفصل عنــه أبــد ًا ،فكذلك نظــام العامليــة املهدوية؛

فإنــه يمتلــك كل تلــك اخلصائــص ،ومل يغفــل عنهــا ،بــل يتســلح هبــا أمــام التحديــات

التــي ســتواجه العــامل يف عــر الظهــور وذلــك مــن خــال إحيــاء التعاليــم والقيــم
اإلســامية والبنــاء اإلســامي اجلديــد .قــال اإلمــام الصــادق « :Qإذا قــام القائــم
ـى اجلاهليــة ،فاملهــدي ¨ أيضـ ًا ســيقيض
يعنــي أن اإلمــام املهــدي ¨ يقــي عـ ٰ

ـى مــا كان قبلــه مــن أمــور وجيــدد اإلســام(.)45
عـ ٰ

 -12التحوالت الرسيعة يف املحاور اإلعالمية واالرتباطية:
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جــاء بأمــر جديــد»(.)44

ســتحصل حتــوالت هامــة وأساســية لوســائل اإلعــام وعــامل التقنيــات

أخــرى مســتقاة مــن
واالرتباطــات يف ظــل الدولــة املهدويــة العامليــة .وبعبــارة
ٰ
األخبــار والروايــات :إنــه يتبــادر إ ٰىل الذهــن مبــارشة بحــث االســتفادة مــن الوســائل

اإلعالميــة كاإلنرتنــت والتلفزيــون ،وارتبــاط النــاس مــع بعضهــم البعــض عــر تلك
الوســائل ،ويظهــر مــن تلــك الروايــات أهنــا حتكــي عــن التطــور الرسيــع والوســيع

يف هــذا املجــاالت ،ويمكــن تشــبيه هــذه الفــرة مــن حيــث وصــف وســائل اإلعــام
ـوى بكثــر مــن فــرة
والتقنيــات احلديثــة وعــامل االرتباطــات بالفــرة التــي هــي أقـ ٰ

الكــرى ...ونشــر إ ٰىل بعــض الروايــات:
ظهــور وســائل اإلعــام
ٰ

ـرى أخــاه
قــال اإلمــام الصــادق « :Qإن املؤمــن يف زمــان القائــم وهــو باملــرق لـ ٰ

ـرى أخــاه الــذي يف املــرق»(.)46
الــذي يف املغــرب ،وكــذا الــذي يف املغــرب يـ ٰ

عــى التأمــل« :إن قائمنــا إذا قــام مــدّ اهلل
وقــال  Qيف موضــع آخــر يبعــث
ٰ

ـى ال يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد ،يك ّلمهــم
شــيعتنا يف أســاعهم وأبصارهــم حتـ ٰ
فيســمعون وينظــرون إليــه وهــو يف مكانــه»(.)47

إن فهــم الروايــة األو ٰىل ليــس معقــد ًا أو صعبـ ًا وذلــك من خــال وجــود التطورات

يف عرصنــا احلــارض والتقنيــات احلديثــة كالتلفزيــون واإلنرتنــت ولكــن الروايــة الثانية

تقــول :إن التطــور يف عــر الظهــور ومــن خــال توســيع االرتباطــات ال ينحــر يف
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التكنولوجيــا ووســائل االرتبــاط فحســب ،بــل إن املؤمنــن أنفســهم ومــن خــال

الوعــي الفكــري والنضــوج وحــاالت التكامــل البــري يمتلكــون درجــة عاليــة مــن
الكــاالت واإلهلامــات التــي منحهــا اهلل تعــا ٰىل هلــم فتكــون ألبصارهــم وألســاعهم

القــدرة الثاقبــة يف الســمع والبــر التــي هــي أبعــد مــن التصــور ،وأن هــذه القــدرة

اخلارقــة يمكنهــم االســتعانة هبــا يف كل املجــاالت.
نتيجة البحث:

إن العوملــة الغربيــة حتتــوي يف مضموهنــا ســواء يف اجلانــب النظــري أو العلمــي

ـوى الســيادة والســيطرة واالســتثامر واإلمربياليــة،
حــاالت التسـ ّلط واالســتكبار ودعـ ٰ

وإن هــذه العوملــة ومــن خــال املاهيــة العنفوانيــة واالســتكبارية واالنحصاريــة،
باجلانــب املــادي والتصنّــع غــر الشــمويل العاملــي إنــا هتــدف يف ذلــك كله إ ٰىل ســيطرة

العوملــة ودجمهــا يف األســواق العامليــة املشــركة ومتييــع الشــعوب واألمــم يف ثقافتهــا
الغربيــة ،ثــم توحيدهــا بقيــادة عــامل الربجوازيــة واالســتثامرية وحكومــة أمريــكا.

تلــك األســواق التــي تــدور حــول حمــاور األربــاح واملنافــع املاديــة فــإن لغــة احلياة

االجتامعيــة كاالقتصــاد والسياســة والثقافــة هــي لغــة املنافــع اخلاصــة واالســتكبار
ـى البلــدان الضعيفة
والســيطرة التامــة للحضــارة الغربيــة واســتيالء البلــدان القويــة عـ ٰ
ـرى.
والثقافــات األخـ ٰ

لكــن الدولــة املهدويــة اإلســامية بزعامــة آخــر معصــوم ¨ إهلــي يمكنهــا

تكميــل خامتيــة الديــن والرســالة الشــمولية العامليــة ،وجعــل الشــعوب العامليــة
جســد ًا واحــد ًا ،مــن خــال اتّبــاع التعاليــم الســامية اإلســامية.
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 .1شــاهني ،عبــد الصبــور ،العوملــة جريمــة تذويــب
 .2مــرداين كيــوي ،إســاعيل ،عوملــة النظريــات
والتوجيهــات ،املعلومــات السياســية واالقتصادية،
ص .32

 .3العوملــة واالقتصــاد والتنميــة العربيــة ،جملــة فكــر
ونقــد ،العــدد .7

 .4املصدر نفسه.

عــى
 .5عبــد الكريــم ،عمــرو ،العوملــة عــامل ثالــث
ٰ
أبــواب قــرن جديــد ،املنــار اجلديــد ،العــدد .3
 .6األنصــاري ،حممــد جابــر ،رؤيــة قرآنيــة للمتغــرات
الدوليــة ،ص.57

عــى
 ..7عبــد الكريــم ،عمــرو ،العوملــة عــامل ثالــث
ٰ
أبــواب قــرن جديــد ،املنــار اجلديــد ،العــدد .3
 .8مــرداين كيــوي ،إســاعيل ،عوملــة النظريــات
والتوجيهــات ،املعلومــات السياســية ،االقتصاديــة،
ص .32

 .9غريــب آبــادي ،كاظــم ،العوملــة والتحــول يف املفاهيم
السياســية اخلارجيــة ،املعلومــات السياســية
واالقتصاديــة ،الرقــم  ،193ص.24 – 23

– .40

 .14بحار األنوار :ج ،51ص.83
 .15كفاية األثر :ص.165

 .16بحار األنوار :ج ،52ص.392
 .17بحار األنوار :ج ،52ص.337

 .18املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج ،51ص
.92

 .19الصــايف الكلبيــكاين ،الشــيخ لطــف اهلل ،منتخــب
األثــر ،ص .436

 .20عقد الدرر :ص.195

 .21كشف الغمة لألربيل :ج ،3ص.282

 .22اجلنحــاين ،احلبيــب ،ظاهــرة العوملــة الواقــع
واآلفــاق ،جملــة عــامل الفكــر ،العــدد.2 :

 .23املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج،13
ص .227

 .24الكايف للكليني :ج ،8ص.201

 .25الكوراين ،عرص الظهور ،ص.357

 .26املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج،2
ص.205 – 204

حممــد حســن ،جملــة املنهــاج ،العــدد ،8
 .10األمــنّ ،

 .27املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج،51

 .11غــارودي ،روجيــه ،حــوار احلضــارات ،تعريــب

 .28املصدر نفسه.

ص .254

العــوا ،ص.274
الدكتــور عــادل
ّ

 .12اجلابــري ،حممــد عابــد ،قضايــا يف الفكــر املعــارص،
ص .137

 .13عثــان ،عبــد اهلل وآدم ،عبــد الــرؤوف ،العوملــة
دراســة حتليليــة ،نق ـ ً
ا عــن دولــة املهــدي وبدائــل
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األصالــة ،املعرفــة ،العــدد .48

ـى معــاش ،جملــة النبــأ ،العــدد 39
العوملــة ،مرتـ ٰ

ص .84

 .29املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج،10
ص .104

 .30املصدر نفسه ،ص.363

 .31املصدر نفسه ،ص.225 – 224
 .32املصدر نفسه ،ج ،51ص.78
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 .33املصدر نفسه ،ج ،52ص.336

 .34ســعادت بــرور ،عــي ،الظهــور اجلديــد ،ج،3
ص .495

 .35املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج،52
ص .352

 .36رشيعــت خراســاين ،حممــود ،احلكومــة العامليــة
لإلمــام املهــدي ¨ مــن منظــار القــرآن والعــرة،
ص.279 – 278

 .37املصدر نفسه ،ص.229 – 228
 .38املصدر نفسه ،ص.244 – 243
 .39املصدر نفسه.

 .40رحيميــان ،حممــد حســن ،اشــعاعات النــور مــن
الغديــر إ ٰىل الظهــور ،ص.184 – 183

املهــدى املوعــود ،ج،2
 .41املجلــي ،حممــد باقــر،
ٰ
ص.242 – 240

 .42ســعادت بــرور ،عــي ،الظهــور اجلديــد ،ج،3
ص .533

 .43املصدر نفسه ،ص.303

املهــدى املوعــود ،ج،2
 .44املجلــي ،حممــد باقــر،
ٰ
ص .244

 .45املصدر نفسه ،ص.246

 .46املصدر نفسه ،ج ،2ص.220
 .47املصدر نفسه.

282

املـــــصـــــادر
القرآن الكريم

1997م ،وحمارضتــه يف مدينــة النبطيــة حــول
جتديــد الفكــر اإلســامي ،راجــع :جريدة الســفري،

بتاريــخ 2001/1/30م.

 .2األنصــاري ،حممــد جابــر ،رؤيــة قرآنيــة للمتغــرات
الدوليــة ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،

بــروت1997 ،م.

 .3اجلابــري ،حممــد عابــد ،قضايــا يف الفكــر املعــارص،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت،
الطبعــة األو ٰىل1997 ،م.

.annabaa.org

 .11العوملــة واالقتصــاد والتنميــة العربيــة ،جملــة فكــر
ونقــد ،العــدد .7

 .12غــارودي ،روجيــه ،حــوار احلضــارات ،تعريــب
ـوا ،عويــدات للنــر والطباعة،
الدكتــور عــادل العـ ّ

بــروت ،الطبعــة الرابعــة1999 ،م.

 .13غريــب آبــادي ،كاظــم ،العوملــة والتحــول يف
املفاهيــم السياســية اخلارجيــة ،املعلومــات

السياســية واالقتصاديــة ،شــهر مهــر وآبــان،

الرقــم،193

1382ش.

 .4اجلنحــاين ،احلبيــب ،ظاهــرة العوملــة الواقــع واآلفاق،

 .14الكــوراين ،عــي ،عــر الظهــور ،منظمــة التبليغات

 .5رحيميــان ،حممــد حســن ،اشــعاعات النــور

 .15املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج ،13دار

جملــة عامل الفكــر ،العــدد ،2 :لعــام 1999م.

مــن الغديــر إ ٰىل الظهــور ،دار الثقلــن ،قــم،
1 3 7 9ش .

اإلســامية ،قم.1369 ،

نــر مســجد مجكــران1328 ،ش ق ،ص.227

املهــدى املوعــود ،دار
 .16املجلــي ،حممــد باقــر،
ٰ

 .6ســعادت بــرور ،عــي ،الظهــور اجلديــد ،دار إحيــاء

الكتــب اإلســامية ،قــم ،بــا تاريــخ.

 .7شــاهني ،عبــد الصبــور ،العوملــة جريمــة تذويــب

إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة

 .8رشيعــت خراســاين ،حممــود ،احلكومــة العامليــة

 .18مــرداين كيــوي ،إســاعيل ،عوملــة النظريــات

الكتــاب ،طهــران.1380 ،

األصالــة ،املعرفــة ،العــدد .48

لإلمــام املهــدي ¨ مــن منظــار القــرآن والعــرة،
املؤسســة الثقافيــة ألنصــار.

عــى
 .9عبــد الكريــم ،عمــرو ،العوملــة عــامل ثالــث
ٰ
أبــواب قــرن جديــد ،املنــار اجلديــد ،العــدد .3
 .10العوملــة دراســة حتليليــة ،عبــد اهلل عثــان وعبــد
الــرؤوف آدم ،نقــ ً
ا عــن دولــة املهــدي وبدائــل

مرتــى معــاش ،جملــة النبــأ ،العــدد
العوملــة،
ٰ

الدكتور عاطي عبيات

حممــد حســن ،جملــة املنهــاج ،العــدد ،8
 .1األمــنّ ،

1420 ،40-39هـــ ،عــن موقــع االنرتنــت

 .17املجلــي ،حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،دار
املصححــة 1983 ،م.
ّ

والتوجيهــات ،املعلومــات السياســية واالقتصادية،
مــرداد وشــهريور1380 ،ش.

 .19منتخــب األثــر ،الشــيخ لطــف اهلل الصــايف
الكلبايــكاين ،الطبعــة األو ٰىل ،قــم ،إيــران،
1419هـــ.
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منهج ال�شيخ ال�صدوق يف كتاب
كمال الدين ومتام النعمة
پرويز آزادي

()1

ترمجة :السيد جالل املوسوي
ـى أحــد ،مــا للشــيخ الصــدوق مــن مقــام رفيــع يف املصــادر الروائية
ليــس خافيـ ًا عـ ٰ

عنــد الشــيعة ،فالروايــات التــي مجعهــا الشــيخ الصــدوق  Gمــن بــن األصول وســائر
مــر القــرون املتامديــة يف عــداد املصــادر
عــى ِّ
الكتــب عــن طريــق مشــاخيه ،كانــت ٰ
األصليــة التــي يعتمــد عليهــا الشــيعة اإلماميــة ،ويف املواضيــع املختلفــة.

ـرى وحلــد يومنــا
ولقــد كان موضــوع غيبــة اإلمــام  ،Qومنــذ زمــان الغيبــة الصغـ ٰ

احلساســة ،التــي دار حوهلــا اجلــدل والنقــاش بــن اإلماميــة
هــذا ،أحــد املواضيــع ّ
مــر الســنني ،وأثــرت حولــه الشــبهات واإلثــارات
وســائر الفــرق
ٰ
عــى ِّ
األخــرى ٰ

الكالميــة احلــا ّدة.

والشــيخ الصــدوق  ،Gوانطالقــ ًا مــن أمهيــة هــذا املوضــوع يف عــره ونظــر ًا

للمشــكالت الناشــئة مــن إثــارة تلــك الشــبهات بــن اإلماميــة ،قــام بتأليــف كتــاب
مســتقل يف معاجلــة هــذا املوضــوع مــن ِّ
كل جوانبــه.

ويف هــذا املقــال ،ســنحاول بدايــة دراســة خصوصيــات عــر الشــيخ

ثــم نذكــر
الصــدوق  Gوشــخصيته ومقامــه بــن العلــاء واملصــادر اإلماميــةَّ ،

ّ
ومشــخصاته الكليــة.
الدواعــي التــي دفعتــه إ ٰىل كتابــة هــذا الكتــاب

ثــم نتنــاول بعــد ذلــك قضيــة (االهتــام بالكتابــة حــول الغيبــة) مــن قبــل علــاء
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الشــيعة اإلماميــة ،وأمهيــة هــذا الكتــاب يف هــذه القضيــة ،ثــم نســتعرض النســخ
املوجــودة مــن هــذا الكتــاب ،وميــزان اعتبارهــا.

كــا ســنبحث يف األســلوب واملنهــج الــذي اتّبعــه الشــيخ الصــدوق  Gيف هــذا

الكتــاب ،واملصــادر التــي اعتمدهــا ،وميــزان اإلرجاعــات التــي وردت يف كتــب
اإلماميــة إ ٰىل هــذا الكتــاب.

ومــن خــال نظــرة علــاء اإلماميــة إ ٰىل ميــزان اعتبــار هــذا الكتــاب عندهــم

وكونــه معيــار ًا وأصــ ً
مــدى أمهيــة كتــاب (كــال الديــن
ا لتأليفاهتــم ،يظهــر لنــا
ٰ

وإمتــام النعمــة) وموقعــه احلقيقــي يف الــراث الشــيعي.
ديباجة البحث:

ـى األخبــار وتبلــور اإلخباريــة.
يعتــر القــرن الرابــع مــن اهلجــرة ،قــرن اإلقبــال عـ ٰ

عــى الروايــات
ففــي هــذا الــدور ظهــرت عنــد علــاء الديــن نزعــة العكــوف
ٰ
عــى فكــر القــرن الرابــع.
واألخبــارّ ،
حتولــت بمــرور الزمــن إ ٰىل مســلك غالــب ٰ

الكــرى،
إن هــذا القــرن ،هــو ّأول دور مــن أدوار غيبــة اإلمــام املهــدي Q
ٰ

ـم
أئمــة الشــيعة اإلماميــة .ومــن الطبيعــي أن هتتـ ّ
باعتبــاره اإلمــام الثــاين عــر مــن َّ
األئمــة األطهــار َّ ،K
ألن إمامهــم الثــاين عــر غائــب،
الشــيعة بجمــع أحاديــث َّ

ٌ
بديــل عنــه .ولــذا ،فليــس عجيبــ ًا أن تظهــر تلــك النزعــة واإلقبــال
وليــس هنــاك
عــى الروايــات يف هــذا الــدور.
ٰ

ـى أبــواب املحدِّ ثــن ملعرفــة األحــكام الفقهيــة،
ففــي هــذا الــدور هتافــت النــاس عـ ٰ

ممــا أســهم يف ســطوع نجــوم يف ســاء الفكــر الشــيعي ،مــن املحدّ ثــن الكبــار كالكليني
وابــن بابويــه ،وغريمهــا مــن الوجــوه الالمعة.

ومــن مجلــة خصائــص هــذا الــدور ،اســتجامع الروايــات التــي كانــت مهملــة
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ومرتوكــة ،وص ّبهــا يف قالــب كتــب فقهيــة أضحــت مرجعيــات روائيــة وأخباريــة.
أهــم املراكــز
وصــارت مدينــة بغــداد يف العــراق ومدينــة (ري) يف إيــران مــن
ّ

للمعتزلــة حضــور ف ّعــال يف بغــداد(.)2

ويف الوقــت نفســه ،نشــأت مراكــز علميــة متعــدّ دة يف قــم ،خراســان ،نيشــابور،

أصفهــان ،ومهــدان ،كحــوزات لطلــب العلــم ،فــكان علــاء الديــن حيظــون باحــرام

ـوي يف القلــوب.
كبــر مــن قبــل عا ّمــة النــاس ،فــكان هلــم موقــع حمــرم قـ ّ
ـرى مــن العــامل اإلســامي ،مــا عــدا
كــا كان للشــيعة حضــور ف ّعــال يف مناطــق ُأخـ ٰ
إيــران التــي كانــت يف وقتهــا مهــد ًا للتشــيع ،فكانــت الظــروف مناســبة ومالئمــة

لتســهيل أســفار الشــيخ الصــدوق  Gإ ٰىل البــاد اإلســامية ،واالســتفادة مــن حمــر

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

العلميــة الشــيعية .فهاتــان املدينتــان كانتــا حتــت ســلطة حكومــة (آل بويــه) ،وإن كان

األســاتذة ،واملحدِّ ثــن ،ونقــل األحاديــث ونرشهــا يف تلــك البلــدان ،يف الوقــت ذاتــه،

هــذا ّأوالً.

وثاني ـ ًا كانــت تلــك الظــروف املســاعدة ،قــد مكّنــت الشــيخ الصــدوق  Gمــن

االلتقــاء بمخالفــي املذهــب ،ومناظرهتــم ،ونــر كتبــه ومقاالتــه يف الدفــاع عــن
التشــيع ور ّد عقائــد املخالفــن الباطلــة(.)3

وقبــل بيــان األوضــاع التارخييــة يف ذلــك الــدور ،وبيان ع ّلــة رضورة ضبــط وحفظ

ـى شــخصية
اآلثــار والــراث يف هــذا املجــال ،البــدَّ بدايــة مــن التعـ ّـرف باختصــار عـ ٰ

الشــيخ ابــن بابويــه .G

 -1شخصية ابن بابويه:

ـى بأيب
ـى بــن بابويــه (ت381هـــ) ،املكنّـ ٰ
هــو حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن موسـ ٰ

جعفــر واملعروف بـ(ابــن بابويــه) و(الصدوق).

قــال النجــايش ( :Gأبــو جعفــر نزيــل الــري شــيخنا وفقيهنــا ووجــه الطائفــة

بخراســان وكان ورد بغــداد ســنة مخــس ومخســن وثالثامئــة وســمع منــه شــيوخ
الطائفــة وهــو حــدث الســن)(.)4
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وقــال العالمــة احلــي ( :Gكان جليـ ً
ا حافظـ ًا األحاديــث بصــر ًا بالرجــال ناقــد ًا

لألخبــار مل يــر يف القميــن مثلــه يف حفظــه وكثــرة علمــه).

وقــد أســهب املرتمجــون وأربــاب الفهــارس وأهــل اإلجــازات يف مدحــه والثنــاء

ـى مؤ ّلفاتــه القيمــة ،كالشــيخ الطــويس يف (الرجــال والفهرســت)ّ ،
العلمــة
عليــه وعـ ٰ

ّ
احلــي يف (اخلالصــة) ،احلســن بــن داود يف (الرجــال) ،ابــن إدريــس يف (الرسائــر)،
الشــيخ حســن والــد الشــيخ البهائــي يف (الدرايــة) ،الســيد شــفيع اجلابلقــي يف

(الروضــة البهيــة) ،فخــر املح ّققــن يف إجازتــه للشــيخ شــمس الديــن حممــد بــن

الصــدوق ،املح ّقــق الكركــي يف إجازتــه ،الشــهيد الثــاين يف إجازتــه للحســن بــن
عبــد الصمــد احلارثــي ،املــو ٰىل حســن عــي بــن املــو ٰىل عبــد اهلل الشوشــري يف إجازتــه
للشــيخ حممــد تقــي املجلــي ،املــو ٰىل أيب القاســم اجلرفادقــاين يف إجازتــه للمــو ٰىل مهــر

ـى (منهــج املقــال) ،املجلــي نقـ ً
ا
عــي اجلرفادقــاين ،الوحيــد البهبهــاين يف تعليقتــه عـ ٰ

عــن ابــن طــاووس ،الشــيخ البهائــي يف (خامتــة الوجيــزة) ،املجلــي يف (الوجيــزة)
ـى املقــال) ،املــو ٰىل عــي كنــي يف
و(بحــار األنــوار) ،الشــيخ أيب عــي احلائــري يف (منتهـ ٰ

ـى التفــريش يف (نقــد الرجــال) ،املــرزا أيب القاســم
(توضيــح املقــال) ،الســيد مصطفـ ٰ
النراقــي يف (شــعب املقــال) ،الشــيخ أســد اهلل الشوشــري يف (املقابــس) ،اخلوانســاري

ُّ
فــكل هــؤالء
يف (الروضــات) ،والســيد حممــد مهــدي بحــر العلــوم يف (الفوائــد).

ـى صدقــه ،حفظــه ،صفاتــه
األعــام قــد ع ّظمــوا الشــيخ الصــدوق وأج ّلــوه وأثنــوا عـ ٰ

وســائر َم َلكاتــه(.)5

ومــا لقــب (الصــدوق) ّإل أبلــغ كلمــة يمكــن أن تقــال يف أمانــة هــذا ال َع َلــم اجلليل

ـى الشــيخ بــن بابويــه هــو ّ
العلمــة ابــن
يف الروايــةّ .
وأول مــن أطلــق هــذا اللقــب عـ ٰ
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إدريــس ،ولكــن هــذا اللقــب مل يشــتهر بــه الصــدوق بعــد ابــن إدريــس ّإل يف زمــان

األول .وبعــض علــاء الرجــال ّ
املتأخريــن يعتــرون مراســيل الصــدوق
الشــهيد ّ

حتمــل
وهــو
ٌ
دقيــق جــدّ ًا يف ضبــط األســناد ،واالصطالحــات املرتبطــة بنحــو ّ

احلديــث ،وهــو واضــح يف آثــاره.

هــذا َّ
وإن أغلــب اآلثــار الروائيــة البــن بابويــه ،هــي مزيــج مــن أحاديــث الشــيعة

الســنّة .فابــن بابويــه ،باعتبــاره حمدِّ ثــ ًا ،مل يقــم
مــع خمتــارات مــن أحاديــث أهــل ُ
فقــط بنقــل املــراث العظيــم إ ٰىل األجيــال الالحقــة ،وتفـ َّـرد بنقــل قس ـ ٍم كبــر مــن
األحاديــث املوجــودة يف الكتــب الروائيــة الشــيعية بعــد القــرن اخلامــس ،مثــل كتــب

اخلــزاز ،املفيــد ،الطــويس ،ابــن رســتم الطــري وآخريــن ،وإ ّنــا كان لــه دور بــارز
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بحكــم املســانيد .وابــن بابويــه  Gيعتــر بنفســه مــن أربــاب اجلــرح والتعديــل.

يف نقــل آثــار املاضــن بنحــو جعــل املحــدث النــوري  Gيعتــره أحــد االثنــي عــر
شــخص ًا الذيــن تنتهــي اإلجــازات إليهــم.

هــذا َّ
وإن الشــيخ الصــدوق ال يعتــر ناق ـ ً
ا يف علــم احلديــث وحســب ،بــل هــو

رصح بذلــك الشــيخ الطــويس  ،Gحيــث اعتــره مــن ن ّقــاد األحاديــث
ناقــدٌ كــا ّ
عــى أحــوال الرجــال.
وامل ّطلعــن ٰ

وكتابه (معاين األخبار) ٌ
تبحره يف فقه احلديث وغريبه(.)6
دليل
عىل ّ
ٌ
قاطع ٰ

مل يــدرك الشــيخ الصــدوق أبــاه ّإل يف الســنوات العــر األخــرة مــن عمــر أبيــه،

وهــو يف كتبــه يعتــره أحــد مشــاخيه.

ـى يديــه
حــر الشــيخ الصــدوق ،بعــد وفــاة والــده ،عنــد ابــن الوليــد ،وتتلمــذ عـ ٰ

خلمــس عــرة ســنة ،وكان مــن كبــار رجــال الشــيعة ،وقــد اشــتهر بأ ّنــه ن ّقاد ماهــر(.)7
القمــي يف أمــور علــم
لقــد كان الشــيخ الصــدوق  ،Gمق ّلــد ًا ألســتاذه ابــن الوليــد ّ

ـى مــا أراد أن ينقــد أحــد الرجــال ،كان يذكــر نظــر أســتاذه ابــن الوليــد
الرجــال ومتـ ٰ

يف ذلك(.)8

ـى الرغــم مــن َّ
أن الشــيخ الصــدوق كان يك ـ ُّن احرتام ـ ًا وافــر ًا وجتلي ـ ً
ا كبــر ًا
وعـ ٰ
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ألبيــه وشــيخهّ ،إل أ ّنــه كان يف بعــض املــوارد يقــدِّ م ويرجــح آراء أســتاذه ابــن الوليــد
ـى آراء أبيــه ،ولكــن البــدّ مــن االنتبــاه إ ٰىل هــذه النكتــة ،وهــي َّ
أن الشــيخ
ّ
القمــي عـ ٰ

القمــي بعــد
الصــدوق  ،Gقــد عــدل عمليــ ًا عــن بعــض آراء أســتاذه ابــن الوليــد ّ

وخاصــة يف فــرة رئاســته للحــوزة العلميــة الشــيعية(.)9
وفاتــه
ّ

وينبغــي اعتبــار (ابــن بابويــه) ،مــن الناحيــة الفكريــة ،مــن مدرســة قــم اإلخباريــة

املتقدّ مــة ،وإ ّنــه آخــر من ّظــري هــذه املدرســة ،فـ َّ
ـم
ـإن آثــاره ومصنّفاتــه تعــدُّ مــن أهـ ّ
مصــادر تــراث اإلخباريــن.
واإلطــار العــام هلــذه املدرســة ،والــذي يمكــن مشــاهدته يف تأليفــات ابــن بابويــه،

هــو االعتــاد الـ ّ
ـى األخبــار واألحاديــث يف تعريــف املفاهيــم وإثبــات القضايــا
ـكل عـ ٰ
الكالميــة .ويف احلقيقــةَّ ،
ـرى ملتــون األحاديــث
إن كالم ابــن بابويــه هــو صياغــة أخـ ٰ
وتــدون
والروايــات التــي يمكــن بتــرف بســيط فيهــا أن تصــاغ صياغــة كالميــة
ّ

َّ
فــإن الــكالم األخبــاري البــن بابويــه يف الكليــات
تدويــن الكتــب واملقــاالت،

ينســجم مــع كالم ســائر املــدارس اإلماميــة(.)10
 -2دواعي تأليف الكتاب:

ـعى ابــن بابويــه يف جمــال تبيــن العقيــدة املهدويــة -وضمــن تأليفــه لعــدّ ة
لقــد سـ ٰ

ـم آثــاره
مهمــة،
ّ
وخاصــة كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) ،الــذي يعتــر أهـ ّ
آثــار ّ
ـى إيــرادات وشــبهات املعتزلــة والزيديــة وســائر املخالفني،
املهدويــة -أن َيـ ُـر َّد فيهــا عـ ٰ

وكان ســعيه بالغ ـ ًا يف نقــض آراء القائلــن بالفــرة (انقطــاع سلســلة اإلمامــة) ورفــع

شــك املتحرييــن(.)11

لقــد أشــار ابــن بابويــه يف ســائر آثــاره ومؤ ّلفاتــه إ ٰىل هــذا الكتــاب -كــال الديــن
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ومتــام النعمــة -وإ ٰىل دواعــي تأليفــه.

ـرح بأ ّنــه كتــب كتابـ ًا
ـى ذلــك ،مــا قالــه يف كتابــه (اخلصــال) حيــث يـ ّ
وكمثــال عـ ٰ

يف إثبــات الغيبــة وإزالــة احلــرة عــن النــاس  ،أو مــا قالــه يف كتابــه (مــن ال حيــره
()12

الغيبــة يف كتابــه (كــال الديــن ومتــام النعمــة) ،إلثبــات الغيبــة وكشــف احلــرة ،وإ َّنــه
ال يعيــد نقــل ذلــك يف هــذا الكتــاب أل ّنــه كتــاب كتبــه يف الفقــه(.)13

مضافـ ًا إ ٰىل هــذه اإلشــارات فـ َّ
ـإن الشــيخ الصــدوق  Gقــد ذكــر مفصـ ً
ا يف مقدّ مــة

كتابــه (كــال الديــن ومتــام النعمــة) غايتــه مــن تأليــف هــذا الكتــاب ،وأشــار إ ٰىل
ثالثــة أســباب دعتــه إ ٰىل ذلــك بااللتفــات إليهــا يمكــن القــول بـ َّ
ـأن وجــود احلــرة
بــن الشــيعة ،والشــبهات التــي كان املخالفــون يطرحوهنــا ،هــي الع ّلــة األساســية
ـى تأليفــه .وكــا
لتأليــف هــذا الكتــاب ،وبالرؤيــا التــي رآهــا عقــد عزمــه اجلــاد عـ ٰ
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الفقيــه) حيــث أشــار بأ ّنــه مجــع األخبــار واألحاديــث املســندة الــواردة يف موضــوع

هــو واضــح يف مقدّ مــة كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) فـ َّ
ـإن ابــن بابويــه قــد كتب

هــذا الكتــاب بعــد إمتــام أســفاره ورجوعــه إ ٰىل نيشــابور فــرع يف كتابتــه ،ويبــدو إ َّنــه

ـى أقـ ّـل التقاديــر -يف هــذه املدينــة بالــذات(.)14
قــد كتــب بعضــه -عـ ٰ
 -3خصائص الكتاب:

ُذكــرت عــدَّ ة أســاء هلــذا الكتــاب يف املصــادر التارخييــة ،مــن قبيــل( :إكــال الديــن

وإمتــام النعمــة)( ،)15و(إمتام النعمــة يف الغيبــة)( ،)16و (إكــال الدين)(.)17

ْ
﴿الَ ْ
َّ
ــو َم
فــإن اســم الكتــاب مقتبــس مــن اآليــة الرشيفــة:
أي حــال،
وعــى ّ
ٰ
َ
َ ْ ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ـم َ
ـت عليْكـ ْ
دينكـ ْ
ـم وأت َم ْمـ ُ
َّ
وألن كــال
ـم ن ِع َمــي﴾ (املائــدة،)3 :
ـت لكـ ْ
أك َملـ ُ 

الديــن هــو يف واليــة وإمامــة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب َّ ،Q
وإن كــال

حممــد  ،Nأي
اإلمامــة قــد حت ّقــق يف وجــود الــويص الثــاين عــر
للنبــي األكــرم ّ
ّ
اإلمــام املهــدي .Q
عىل هذا الكتاب.
لذلك ُأطلق اسم (كامل الدين ومتام النعمة) ٰ

وإن بعــض املحدِّ ثــن قــد ذكــروا َّ
هــذا َّ
أن االســم هــو( :إكــال الديــن وإمتــام

ـم يظهــر االرتبــاط التــام بــن الكتــاب وبــن اآليــة الرشيفــة بشــكل
النعمــة) ،ومــن ثـ َّ
واضــح ،ولكــن ،وحيــث َّ
إن الشــيخ الصــدوق  Gمل يكــن بصــدد إكــال الديــن وإمتام
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النعمــة ،وإ ّنــا كان قاصــد ًا اإلخبــار عــن كــال الديــن ومتــام النعمــة ،وكذلك اســتناد ًا
إ ٰىل النســخ اخلطيــة ومــا جــاء يف ِّ
كل طبعــات هــذا الكتــاب مــن تســميته بســم (كــال
الديــن ومتــام النعمــة) ،فـ َّ
ـرى(.)18
ـى األســاء األخـ ٰ
ـإن هــذا االســم هــو ّ
املرجــح عـ ٰ

وكتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) ،واســتناد ًا إ ٰىل النســخ اخلطيــة املوجــودة

ـم هــذا الكتــاب
ـى جزئــن ،ولــه مقدِّ مــة نوعـ ًا مــا و( )58بابـ ًا .ويضـ ّ
منــه ،مكتــوب عـ ٰ
( )621روايــة ،والروايــات مرويــة عــن طريــق (ٍ )88
ـروي عــن
راو ،ولكــن أكثرهــا مـ ّ
طريــق (ٍ )12
راو ،وهــم:

 .1أبو العباس حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين.
 .2أمحد بن حسن القطان.

 .3أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين.
حييى العطار.
 .4أمحد بن حممد بن ٰ
 .5حسني بن أمحد بن إدريس.

 .6عبد الواحد حممد بن عبدوس العطار النيسابوري.
 .7عيل بن أمحد بن حممد بن عمران دقاق.
 .8عيل بن بابويه.

 .9حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد.
 .10حممد بن عيل ماجيلويه.

موسى بن املتوكل.
 .11حممد بن
ٰ

 .12مظفر بن جعفر بن مظفر العلوي العمري السمرقندي.
 .13ستّة وسبعون ٍ
راو ُاخر.

ٍ
وهــؤالء األشــخاص ،هــم مــن يــروي عــن ّ
واحــد منهــم أكثــر مــن ()10
كل
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روايــات ،وهــو مــا جمموعــه ( )445روايــة ،أي مــا يقــارب ( )%73مــن كل روايــات

كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة).

الروايــات ،فـ َّ
ـإن ( )%55مــن الروايــات املذكــورة يف الكتــاب قــد نقلــت عــن طريــق

القمــي ،املظفــر العلــوي
هــؤالء اخلمســة ،وهــم :عــي بــن بابويــه ،حممــد بــن الوليــد ّ

العمــري الســمرقندي ،حممــد بــن املتــوكل وأبــو العبــاس بــن إســحاق الطالقــاين.
 -4ميزان اعتبار روايات الكتاب:

وهنــا البــدَّ مــن معرفــة مقــام هــؤالء الــرواة اخلمســة ،الذيــن اختصــوا بنقــل أكثــر

ـدى اعتباريــة روايــات كتــاب
روايــات الكتــاب ،بــن علــاء اإلماميــة ،ليتّضــح لنــا مـ ٰ

(كــال الديــن ومتــام النعمــة).

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

األهــم جــدّ ًا يف
ومخســة رواة مــن بــن هــؤالء االثنــي عــر ،كان هلــم الــدور
ّ

 :1-4عيل بن بابويه

القمي):
قال النجايش  Gيف شأن (عيل بن احلسني بن
موسى بن بابويه ّ
ٰ

(أبــو احلســن شــيخ القميــن يف عــره ومتقدمهــم وفقيههــم وثقتهــم .كان قــدم

العــراق واجتمــع مــع أيب القاســم احلســن بــن روح  Gوســأله مســائل ثــم كاتبــه

ـى يــد عــي بــن جعفــر بــن األســود يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إ ٰىل
بعــد ذلــك عـ ٰ
الصاحــب  Qويســأله فيهــا الولــد .فكتــب إليــه« :قــد دعونــا اهلل لــك بذلــك
وســرزق ولديــن ذكريــن خرييــن» .فولــد لــه أبــو جعفــر وأبــو عبــد اهلل مــن أم

ولــد .وكان أبــو عبــد اهلل احلســن بــن عبيــد اهلل يقــول :ســمعت أبــا جعفــر يقــول:

أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب األمــر  Qويفتخــر بذلــك .لــه تأليفــات عديــدة)(.)19
القمي
 :2-4حممد بن الوليد ّ

حممــد بــن احلســن بــن أمحــد بــن الوليــد ،شــيخ القميــن ،فقيههــم املعتمــد ،وقيــل

إ ّنــه كان ســاكن ًا يف قــم ،وأصلــه منهــا ،م ّطلــع بأحــوال الرجــال يعتمــد عليــه اآلخرون

يف هــذا املجــال(.)20

واألول مــن هذيــن العلمــن أبــو الشــيخ الصــدوق  Gوالثــاين منهــا ُأســتاذه،
ّ

ومهــا أكثــر مــن نقــل عنهــا الشــيخ الصــدوق ،بــل يمكــن القــول َّ
بــأن عمــدة
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روايــات الكتــاب هــي الروايــات التــي نقلهــا الصــدوق عنهــا ،فاهليــكل األســايس

للكتــاب متشــكل مــن روايتهــا ،إذ َّ
أن ( )237روايــة مــن جممــوع ( )621روايــة ،قــد
نقلهــا الصــدوق عــن هذيــن العلمــن ،وهــي تشــكل ( )%38مــن جممــوع األحاديــث
املذكــورة يف الكتــاب.

 :3-4املظفر العمري السمرقندي

العلــوي العمــري مــن مشــايخ الصــدوق H

ـى العيــايش.
حممــد بــن موسـ ٰ

ـرض عليــه ،يقــع :يف طريقــه إ ٰىل
 ،تـ ّ ٰ

وذكره يف العيون :مع توصيفه بالسمرقندي اجلزء  ،1الباب .4

ويف كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) ،يذكــره الشــيخ الصــدوق بلقــب

(العلــوي) ،القمــري والســمرقندي ،وهــذا مــا نالحظــه يف الروايــات التــي ينقلهــا
عنــه.

 :4-4حممد بن املتوكل

ـى بــن املتــوكل ،يــروي عــن عبــد
قــال عنــه الشــيخ الطــويس  :Gحممــد بــن موسـ ٰ

وروى عنــه الشــيخ الصــدوق ومل يــر إ ٰىل توثيقــه(.)21
اهلل بــن جعفــر احلمــري،
ٰ

ولكــن ،ورد يف كتــاب رجــال ابــن داوود بأنّــه ثقــة( ،)22ويف كتــاب خالصــة

ّ
تكــرر هــذا التوثيــق(.)23
للحــي،
الرجــال
ّ
 :5-4أبو العباس بن اسحاق الطالقاين

هــو أبــو العبــاس حممــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاين ،مــن مشــايخ

الصــدوق ،وقــد نقــل عنــه الصــدوق كثــر ًا يف كتبــه ،وكنّــاه يف كثــر مــن املــوارد بـ(أيب
الع ّبــاس) ،كــا وصفــه بوصــف (املــؤدب) .وقــد اســتنتج الســيد اخلوئــي ،مــن كثــرة

294

الروايــات املنقولــة عنــه يف كتــاب كــال الديــن ،بأ َّنــه شــيعي ،ولكــن ال يوجــد مــا

ـى توثيقــه ،و َن ْقــل الصــدوق عنــه ال يـ َّ
يـ ُّ
ـى وثاقتــه.
ـدل عـ ٰ
ـدل عـ ٰ

ومــن خــال هــذا التحقيــق يف مقــام هــؤالء الــرواة اخلمســة ،يمكــن القــول بـ َّ
ـأن

عــن أشــخاص معتمديــن عنــد الشــيخ الصــدوق  ،Gوإن كان االطمئنــان القطعــي ال
حيصــل ّإل بدراســة ســند ِّ
ـى حــدة.
كل روايــة عـ ٰ
 :5الكتابة يف الغيبة عند الشيعة:

ذكرنــا ســابق ًا َّ
بــأن القرنــن الثالــث والرابــع للهجــرة ،كانــا مــن القــرون التــي

شــهدت طعونـ ًا كثــرة ُو ّجهــت للشــيعة مــن قبــل خصومهــم وخمالفيهــم ،ممــا اضطـ َّـر
ـى تلــك الطعــون والشــبهات
علــاء الشــيعة لالنــراء للدفــاع عــن املذهــب والــر ِّد عـ ٰ
املثــارة ضدّ هــم.

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

وأنــا منقولــة
أكثــر روايــات (كــال الديــن ومتــام النعمــة) ،يمكــن االعتــاد عليهــاّ ،

ويف هــذا اخلضــم ،كانــت اإلجابــات عــن الشــبهات املثــارة حــول اإلمــام

الغائــب  ،Qوقضيــة الغيبــة وحيثياهتــا ومــا يرتبــط هبــا ،مــن مجلــة املواضيــع
عــى كتــب متعــدّ دة يف هــذا
األصيلــة يف تلــك الربهــة ،ولــذا ،يمكننــا العثــور
ٰ

املضــار.

املهمــة يف هــذا املجــال ،كتــب ثالثــة كانــت متميــزة
ومــن مجلــة الكتــب ّ

بخصوصياهتــا ،وهــي :كتــاب (الغيبــة) للنعــاين ( Gت342هـــ) ،كتــاب (كــال
الديــن ومتــام النعمــة) للشــيخ الصــدوق ( Gت381هـــ) ،وكتــاب (الغيبــة) للشــيخ

الطــويس ( Gت460هـــ) .وبمالحظــة مواضيــع وأبــواب هــذه الكتــب الثالثــة
ومقارنتهــا بعضهــا مــع البعــض تتّضــح لنــا صــورة الشــبهات واملوضوعــات املثــارة

يف ّ
كل دور مــن هــذه األدوار ،فهــذا األمــر مشــهود يف هــذه الكتــب بشــكل واضــح.
ســجلها النعــاين يف كتابــهَّ ،
أن هــذا
يبــدو لنــا ،واســتناد ًا إ ٰىل املواضيــع التــي
ّ

الكتــاب قــد صنّــف يف فــرة كان أكثــر النــاس فيهــا يعتقــدون باإلمــام صاحــب

األمــر  ،Qولكنّهــم كانــوا بحاجــة إ ٰىل معلومــات أكثــر يف هــذا املجــال ،كزمــان
الظهــور وكوظائفهــم يف زمــن الغيبــة جتــاه اإلمــام  ،Qولــذا فـ َّ
ـإن النعــاين  Gقــد

ســدَّ هــذا النقــص بكتابتــه هلــذا الكتــاب.
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والكتــاب ،كــا هــو واضــح ،كتــاب روائــي ومل يضــف النعــاين شــيئ ًا مــن عنــده،

فــكان الكتــاب بســبك كتــب األخباريــن يف زمــن النعــاين.

وبعــد مــدَّ ة مــن الزمــن ،ازداد عــدد املنكريــن إلمــام العــر  ،Qمــن أتبــاع الفرق

املختلفــة ،وظهــرت احلاجــة إ ٰىل إثبــات قضيــة اإلمــام عــن طريــق املباحــث الكالميــة
والروائيــة الــواردة بطــرق الشــيعة والعا ّمــةُ ،فأ ّلفــت الكتــب يف هــذا املجــال .ولــذا

فـ َّ
حجــة
ـإن ابــن بابويــه القمــي ،كتــب كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) ،ليكــون ّ

ـى الشــيعة املرت ّدديــن يف خصــوص قضيــة اإلمــام  ،Qوكــذا للمنكريــن مــن العا ّمة.
عـ ٰ
ـى نقــل الروايــات كأصــل يف تأليفــه ،ثــم
الصــدوق يف هــذا الكتــاب قــد اعتمــد عـ ٰ

هــو يســتفيد مــن بعــض املباحــث الكالميــة أيضـ ًا للتأييــد.

ويف زمــان الشــيخ الطــويس ،حيــث شــاع طــرح البحــوث الكالميــة ،نجــد َّ
أن

الشــيخ الطــويس قــد كتــب كتابــه بســبك املباحــث الكالميــة كأصــل يف الكتابــة ،ثــم
اســتفاد مــن الروايــات أيض ـ ًا ،ولكنــه مل يــرا ِع يف بعــض املــوارد ،القواعــد املتبعــة يف

إثبــات الروايــات ،فذكرهــا بــدون أســانيدها.

واملواضيــع املطروحــة للبحــث يف الكتــب الثالثــة متتــاز بقيمتهــا العاليــة يف علــم

الــكالم واحلديــث ،ولكــن ،ولألســف فـ َّ
ـإن هــذه الكتــب تفتقــد االنســجام والنظــم،
واألفضــل إعــادة حتقيقهــا وتنقيحهــا مــن جديــد لتســهل االســتفادة منهــا .فالعثــور

ـب ويتط ّلــب وقتـ ًا ،وأغلــب الفهــارس
ـى موضــو ٍع مــا يف هــذه الكتــب الثالثــة صعـ ٌ
عـ ٰ

التــي كتبــت هلــذه الكتــب هــي فهــارس ناقصــة وغــر كافيــة.
 -6أمهية كتاب كامل الدين:

املصححــة مــن كتــاب
يذهــب املرحــوم الغفــاري يف املقدمــة التــي كتبهــا لنســخته
ّ

(كــال الديــن ومتــام النعمــة) إ ٰىل َّ
أن هــذا الكتــاب فريــدٌ يف موضوعــه وال نظــر لــه.
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ومل يــأت حلــد اآلن أحــدٌ بمثلــه يف موضــوع (الغيبــة).

فابــن بابويــه  ،Gقــد بحــث بحثــ ًا حتليليــ ًا يف شــخصية إمــام العــر

شــبهات املنكريــن واملخالفــن بنحــو ال يقبــل النقــاش (.)24

ومــن مجلــة وجــوه أمهيــة هــذا الكتــابَ ،ن ْق ُلــه للتوقيعــات الصــادرة عــن

إمــام العــر  .)25(Qفهــذه التوقيعــات وردت يف مواضيــع خمتلفــة كالنهــي عــن

تســميته  ،Qتفســر بعــض آيــات القــرآن الكريــم ،تكذيــب الو ّقاتــن ،منكــري
إمــام العــر  ،Qاجلــرح والتعديــل لبعــض األصحــاب ،اخلُ ْمــس ،ع ّلــة الغيبــة،
اجلــواب عــن بعــض األمــور وأســئلة الشــيعة ،الدعــاء للشــيعة و ...إلــخ.

ـرى لكتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) تكمــن يف َن ْقلــه ألخبــار
واألمهيــة األخـ ٰ

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

والزمــان  Qويف موضــوع الغيبــة واملســائل املتعلقــة هبــا ،وأجــاب عــن

املعمريــن ،وهــو مــا قـ َّـل أن نجــده يف الكتــب الروائيــة .وأغلبهــا قصــص لطيفــة عــن
ّ
عمــروا أعــار ًا طويلــة ،ذكــرت يف الكتــاب لتأييــد طــول عمــر
األشــخاص الذيــن ّ

صاحــب الزمــان  ،Qوهــي تشــكل مســاحة غــر قليلــة مــن الكتــاب (حــوايل %15

مــن الكتــاب).

وخاصــة
واجلــواب عــن الشــبهات املختلفــة حــول إمــام العــر والزمــان ،Q
ّ

الشــبهات املرتبطــة بإمامتــه أو بطــول عمــره الرشيــف ،وبالصبغــة الروائيــة ،هــو مــن
ـرى كــا َّ
ـى بعــض املعلومــات
وجــوه أمهيــة هــذا الكتــاب األخـ ٰ
أن اشــتامل الكتــاب عـ ٰ

اخلفيــة حــول العالقــات املوجــودة بــن الشــيعة يف عــر الغيبــة ،قــد زاد يف أمهيــة

هــذا الكتــاب(.)26

عــى هــذه األمــور مــن أبيــه الــذي
والشــيخ الصــدوق ،ومــن أجــل ا ّطالعــه
ٰ

اخلاصــن كمحمــد بــن عثــان العمــري واحلســن بــن روح
ربطتــه عالقــات بالســفراء
ّ
ـمري (رمحهــم اهلل) ،اســتطاع أن يــدرج بعــض تلــك
السـ ُ
النوبختــي وعــي بــن حممــد َ

املعلومــات يف كتابــه(.)27

 -7تأريخ النسخة اخلطية للكتاب:

تعــود أقــدم نســخة مــن كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) إ ٰىل القــرن التاســع
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اهلجــري .وهــذه النســخة موجــودة يف مركــز إحيــاء املــراث اإلســامي يف مدينــة

قــم املقدّ ســة ،برقــم ( ،)2936وهــي مكتوبــة يف اخلامــس مــن شــهر رمضــان ســنة

ـرى مكتوبــة يف عــر الدولــة الصفويــة ،وبعــد كتابــة
(891هـــ) ،وكل النســخ األخـ ٰ
النســخة املذكــورة(.)28

وجــاء يف فهرســت النســخة اخلطيــة ،ا ُملعــدَّ ة مــن قبــل مكتبــة املرحــوم الكلبايكاين:

كتــاب كــال الديــن ومتــام النعمــة -إكــال الديــن -للشــيخ الصــدوق ،املتــويف ســنة

(381هـــ) ،والورقــة األخــرة مــن الكتاب ســاقطة(.)29

وجــاء يف موضــع آخــر مــن نفــس هــذه املجموعــة َّ
أن نســختني خطيتــن قد نســختا

عــن تلــك النســخة ،ولكــن مل يذكــر يف تلــك املجموعــة توضيح أكثر بشــأن ذلــك(.)30
هــذا َّ
ـرى عــن هــذا الكتــاب ،كتبــت بجوهر
وإن هنــاك نســخة قيمــة
مصححــة أخـ ٰ
َّ

األول مــن هــذه
أمحــر ،وعليهــا الكثــر مــن احلــوايش الرجاليــة .وتأريــخ اجلــزء ّ
النســخة هــو ليلــة اخلميــس الثــاين عــر مــن شــهر رمضــان املبــارك ســنة (1079هـ)
واجلــزء الثــاين متــت كتابتــه يــوم األحــد التاســع مــن شــهر رجــب ســنة (1081هـــ).

وكاتــب هاتــن النســختني هــو أبــو طالــب حممــد بــن هاشــم بــن عبــد اهلل احلســيني
الف ّتــال(.)32(،)31

ـرى هلــذا الكتــاب ،مل يذكــر تاريــخ نســخها ،وهــي
وهنــاك نســخة قديمــة قيمــة ُأخـ ٰ

موجــودة يف خمــزن مكتبــة الشــيخ عبــد الرحيــم الر ّبــاين الشــرازي.

ـرى)( ،)33ويف مدخــل ابــن بابويــه (الشــيخ
ويف (دائــرة املعــارف اإلســامية الكـ ٰ

الصــدوق) والتــي كتبهــا (آلفريــد آل فيــزه)( ،)34ويف ذكــر آثــار الشــيخ الصــدوق،
صححــه (مولــر
جــاء اســم هــذا الكتــاب بعنــوان (إكــال الديــن) ،والــذي ّ

هايدلــرك)(.)36(،)35
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والبــد يف معرفــة تأريــخ النســخ اخلطيــة هلــذا الكتــاب ،أن نلفــت النظــر َّ
بــأن

هنــاك كتاب ـ ًا آخــر البــن بابويــه بعنــوان (الغيبــة) ،والــذي يطلــق عليــه غالب ـ ًا اســم

(كــال الديــن)(.)37

ومــع َّ
إن أكثــر كتــب الشــيخ الصــدوق  ،Gكتــب روائيــة ،وليــس فيهــا مطالــب

مــن نفــس الصــدوق  ،Gولكنّــه يف مقدّ مــة (كــال الديــن) ،والتــي تشـكّل مــا يقــارب

اكتفــى بنقــل ( )36روايــة مســندة ،وروايــة واحــدة
( )%12مــن حجــم الكتــاب،
ٰ
مرســلة عــن (ٍ )12
راو ،وأ ّمــا باقــي املقدّ مــة فهــي مطالــب كالميــة ،إ ّمــا أن تكــون

اخلاصــة ،وإ ّمــا إ ّنــه أخذهــا مــن كتــب متك ّلمــي الشــيعة ،وهــو مــا ســيأيت
مــن أفــكاره
ّ
ذكــره يف (مصــادر كتــاب كــال الديــن).

ففــي بعــض املواضــع ،يقــول يف نقلــه للروايــة( :حدّ ثنــا فـ ٌ
ـان ،)...ويف رشوعــه

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

 -8منهج الشيخ الصدوق :G

بذكــر ســند الروايــة التاليــة يقــول( :قــال ،)...ثــم يــأيت ببقيــة الســند .وأحيانـ ًا ينقــل

عــدَّ ة روايــات هبــذا املنــوال(.)38

وأكثر روايات الكتاب جاءت بصورة (حدَّ ثنا) ،وبعضها بصورة (أخربنا).

ـص منهــج الشــيخ الصــدوق يف كتابــه ،هــو إ ّنــه يطــرح
ـرى فيــا خيـ ّ
والنقطــة األخـ ٰ

ـى
رأيــه يف بعــض األحيــان باجلــرح والتعديــل لبعــض رجــال رواياتــه ،وكمثــال عـ ٰ
ذلــك ،يف نقــده للروايــة التــي ال تنســجم مــع اعتقــادات اإلماميــة ،يقــوم بجــرح أحــد

رواهتــا وهــو (أمحــد بــن هــال) .ويقــول فيــه إ ّنــه كان جمــروح عنــد مشــاخينا(.)39

أو كــا يقــول يف مــورد آخــر :وهــذه الروايــة صحيحــة عنــدي لروايتهــا عــن

طريــق فــان(.)41(،)40

وينقــل ابــن بابويــه عــن أمحــد بــن احلســن الق ّطــان حكايــات عديــدة عــن

املعمريــن ،قــد تشــكل ( )%10مــن حجــم الكتــاب ،ثــم يقــول الشــيخ ابــن بابويــه
ّ

َّ
املعمريــن ال توجــب االعتقــاد
يف ختــام نقلــه هلــذه احلكايــات،
بــأن حكايــات ّ
بالغيبــة بعــد ثبــوت أمــر الغيبــة بالروايــات واألحاديــث الصحيحــة الــواردة عــن

أرى َّ
بــأن الغيبــة قــد
حممــد N
واألئمــة األطهــار  .Kولكنّنــي ٰ
َّ
النبــي األكــرم ّ
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اتّفــق وقوعهــا لكثــر مــن األنبيــاء  Kأو امللــوك الصاحلــن أيض ـ ًا ،ومــع ذلــك مل
نجــد أحــد ًا مــن املخالفــن قــد شــكك يف ذلــك أو أنكــره ،واحلــال َّ
إن روايــات
واألئمــة األطهــار  Kيف أمــر
كثــرة وصحيحــة وردت عــن النبــي األكــرم N
َّ

املعمريــن
الغيبــة ،فلــم يعتربهــا املخالفــون ،ولــذا فإنّنــا نقلنــا هنــا بعــض أخبــار ّ
ومثــل هــذه الروايــات لرتغيــب أهــل الوفــاق واخلــاف بمطالعــة هــذا الكتــاب،

وليقــرؤوا ســائر الروايــات(.)42

 -9مصادر ابن بابويه يف (كامل الدين):

ـم املصــادر التــي اعتمدهــا ابــن بابويــه يف املباحــث الكالميــة يف كتــاب
أحــد أهـ ّ

(كــال الديــن) -والتــي جــاء أكثرهــا يف مقدمــة الكتــاب -كان قــد أخذهــا مــن كتــب
(ابــن ق ّبــة الــرازي)(.)43

ـى شــخصية (ابــن قبــة) ،قــال النجــايش ( :Gأبــو جعفــر حممــد
وللتعــرف أكثــر عـ ٰ

بــن عبــد الرمحــن بــن ق ّبــة الــرازي عظيم القــدر ،حســن العقيــدة قــوي يف الــكالم كان

قديـ ًا مــن املعتزلــة وتبــر وانتقــل ،لــه كتــب يف الــكالم وقــد ســمع احلديــث وأخــذ

عنــه ابــن ب ّطــه.)...

ومــن خــال املناظــرات واملجــادالت التــي كان خيوضهــا ابــن ق ّبــة الــرازي مــع

كبــار متكلمــي عــره ،يتّضــح لنــا بأ َّنــه كان متميــز ًا وبارعـ ًا يف علــم الــكالم يف زمانه.
ـم مبحــث يتناولــه متك ّلمــو اإلماميــة ،هــو مبحــث الــر ّد
ويف عــر (ابــن قبــة) كان أهـ ّ

ـرى يثريوهنــا ضــد نظريــة
ـى الشــبهات التــي كان متكلمــو الفــرق اإلســامية األخـ ٰ
عـ ٰ
اإلماميــة عنــد الشــيعة االثنــي عرشيــة.

هــذا َّ
وإن قس ـ ًا مــن كتابــات (ابــن قبــة) التــي ُذكــرت يف كتــاب (كــال الديــن
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ومتــام النعمــة) البــن بابويــه ،تكشــف عــن مناظراتــه مــع اثنــن مــن املتكلمــن
وهــم (أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن ّ
بشــار)( )44و(أبــو زيــد العلــوي)( )45اللــذان

عــر .Q

ـى مذهــب اإلماميــة واالنتصــار
فلقــد كتــب (أبــو زيــد العلــوي) كتابـ ًا يف الــر ِّد عـ ٰ

ملذهبــه ،باســم (اإلشــهاد) ،فــر َّد ابــن ُق ّبــة عليــه برســالة اســمها (نقــض كتــاب

اإلشــهاد) ،والتــي ينقــل عنهــا ابــن بابويــه يف كتابــه (كــال الديــن).

فابــن ُقبــة يف هــذه الرســالة ينقــل إشــكاالت أيب زيــد العلــوي واحــد ًا واحــد ًا

ويــر ُّد عليــه وينقضــه(.)46

عــى
القمــي يف كتابــه (كــال الديــن ومتــام النعمــة)
ولقــد اعتمــد ابــن بابويــه ّ
ٰ
مصــادر متعــدّ دة غــر كتــب ابــن قبــة وهــي:

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

ِ
ـى اعتقــادات اإلماميــة يف خصــوص مســألة غيبــة اإلمــام الثــاين
كانــا ُي ْشــكالن عـ ٰ

( -سرية ابن إسحاق برواية يونس)(.)47

 -املبتــدأ واملبعــث واملغــازي والوفــاة والســقيفة والــر ّدة( )48تأليــف أبــان بــن عثامن

األمحر البجيل(ت170هـ).

( -التنبيــه يف اإلمامــة)( )49تأليــف أيب ســهل إســاعيل بــن عــي بــن إســحاق

النوبختــي (ت311هـــ).

 (كتــاب ســليم بــن قيــس اهلــايل)( )50وهــو أحــد املتــون اخلالــدة يف أدبيــاتالشــيعة ضــد أهــل الســنّة ،والباقيــة منــذ أواخــر العهــد األُمــوي.
(املعمــرون والوصايــا)( ،)51تأليــف (أبــو حاتــم السجســتاين) (ت250هـــ)،
ّ

الســنّة.
وهــو مــن املتــون احلديثــة ألهــل ُ

املحمديــة واجلعفريــة)( ،)52تأليــف ســعد بــن عبــد
ـى
ّ
( -كتــاب الضيــاء يف الــر ِّد عـ ٰ

ـم شــيوخ احلديــث يف قــم يف عــر
اهلل األشــعري (ت 299أو301هـــ) ،وهــو مــن أهـ ّ
الصغــرى ،ويبــدو َّ
أن هــذا الكتــاب كان موجــود ًا بــن األيــدي إ ٰىل القــرن
الغيبــة
ٰ

الســادس.

 -كــا نقــل ابــن بابويــه بعــض األقــوال مــن آثــار حممــد بــن بحــر الرهني الشــيباين
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وهــو مــن علــاء اإلماميــة يف عــر الغيبــة ،وال نــدري بالضبــط مــن أي كتــاب مــن
كتبــه ينقــل الشــيخ الصــدوق(.)53

( -األمثال) أليب عبيدة القاس ــم بن سالم اهلروي(.)54

َّ
بــأن مــا يقــارب ( )%15مــن
واســتناد ًا إ ٰىل املصــادر املذكــورة ،يمكــن القــول

حج ــم كتــاب (كــال الدي ــن ومتــام النعم ــة) مس ــتفاد م ــن املصــادر والكت ــب ،وأ ّم ــا
باقــي مــا يف الكتــاب فهــو مــا أخــذ الشــيخ الصــدوق مشــافهة مــن مشــاخيه.

والبــدَّ أيض ـ ًا م ــن بي ــان هــذه النقطــة ،وه ــي َّ
أن الروايــات الت ــي أوردهــا الش ــيخ

املعم ري ــن قــد اســت َّل ها م ــن املصــادر
الصــدوق يف املواضــع الكالمي ــة وذك ــر أخب ــار ّ

ـرى فإ َّنــه قــد أخذهــا مشــافهة
املكتوبــة ،وأ ّم ــا مــا بق ــي م ــن روايــات املواضي ــع األخ ـ ٰ

مــن مشــاخيه.

ترمجة الكتاب:

لقــد تُرج ــم هــذا الكتــاب -كــال الدي ــن ومتــام النعم ــة -عــدَّة م ـ ّـرات إ ٰىل اللغــة

وأهــم تلــك الرتمجــات وأوثقهــا هــي مصححــة عــي أكــر الغفــاري،
الفارســية،
ّ
حممــد باقــر الكمــره اي ،ترمجــة الســيد عــي بــن حممــد بــن أســد اهلل اإلمامــي
احلس ــيني األصفهــاين -املعــارص لصاح ــب الريــاض -وترمجــة منصــور هبل ــوان والت ــي

صح حهــا املرحــوم عــي أكــر الغفــاري(.)55
اعتمــدت
عــى النســخة التــي ّ
ٰ
 -10اعتب ــار الكتاب عند علامء اإلمامية:

مــر
لقــد كان كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) للشــيخ الصــدوق،
وعــى ِّ
ٰ
الق ــرون الالحقــة حلياتــه ،واحــد ًا م ــن املصــادر األساس ــية لروايــات الغيب ــة واجل ــواب

ور ّد الش ــبهات املطروحــة حوهلــا ،فلقــد نقلــت الكتــب الكثــرة ع ــن ه ــذا الكتــاب
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األحاديــث والروايــات ،وسنشــر إ ٰىل بعضهــا هنــا .وينبغــي التنويــه ّأوالً
َّ
بــأن

املحققــن ويف تصحيحهــم لكثــر مــن الكتــب الفقهيــة ،احلديثيــة ،التارخييــة،

الكتــب قــد اســتفادت وأخــذت مــن كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) وإن مل

ـدى اعتب ــاره
ـدى أمهي ــة هــذا الكتــاب ومـ ٰ
يشــروا إ ٰىل ذلــك ،وه ــو يكشــف ع ــن مـ ٰ

عنــد علــاء اإلماميــة.

ويف هــذا القســم ،سنشــر فقــط إ ٰىل الكتــب التــي اعــرف مؤ ّل فوهــا رصاحــة

باعتامدهــم وأخذهــم مــن كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) ،وهــي:

ـدى (الطــريس1417 ،ه ـــ ،ج ،1ص538-59؛ ج،2
ـورى بأعــام اهلـ ٰ
 .1إعــام ال ـ ٰ

ص.)226-198

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

الرجالي ــة ،األصولي ــة ،التفس ـرية و ...قــد وصل ــوا إ ٰىل هــذه النتيج ــة ،وه ــي َّ
أن هــذه

 .2بحــار األنوار (املجليس1403 ،هـ ،ج ،58ص176؛ ج ،83ص.)202

القم ــي1407 ،ه ـــ ،ج ،1ص 65و 225و370
 .3تفس ــر كنــز الدقائــق (املشــهدي ّ

و 379و 458و 596و 614و623؛ ج ،2ص 27و 28و 40و 64و 78و 91و 104و187
و 240و 245و 484و 492و 499و 515و 550و 674و 677و 685و.)697
 .4تفس ــر نور الثقلني (احلويزي1412 ،ق ،ج ،1ص 24وما بعدها.)...

 .5هتذيــب املقــال يف تنقي ــح كتــاب الرجــال (األبطح ــي1412 ،ه ـــ ،ج ،1ص266

و 268و 277و 356و366؛ ج ،4ص 380و 432و 437و 438و 439و 440و441
و445؛ ج ،5ص 201و 209و.)416

 .6جامع املدارك (اخلوانس ــاري1355 ،ش ،ج ،3ص99؛ ج ،4ص 20و.)577
(احلر العاميل ،بدون تأريخ ،ص.)249
 .7اجلواهر الس ــنبة ّ

 .8احلدائــق النــارضة (البحــراين ،بــدون تأريــخ ،ج ،13ص 431و486؛ ج،22

ص.)144

 .9س ــعد السعود (ابن طاووس1369 ،هـ  ،ص.)56()234-233

 .10ســاء املقال يف علم الرجال (الكلبايس 1419 ،هـ  ،ج ،1ص352و.)355
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 .11رشح أصــول الــكايف املازنــدراين( ،املازنــدراين ،بــدون تأريــخ ،ج ،2ص 240ومــا

بعدها.)...

 .12الطهارة (األنصاري1415 ،هـ-ألف ،ج ،2ص 352و.)533

 .13عــدّة األصول (الطويس ،بدون تأريخ ،ج ،2ص.)295

 .14عوائــد األيام (الن راقي 1408 ،هـ  ،ص.)242

 .15الع ــوامل (البح راين 1407 ،هـ  ،ص 77-76و 148و.)248

 .16الغدير (األميني1397 ،م ،ج ،2ص).245

(القم ي1417 ،ق ،ج ،2ص).421
 .17غنائم األيام يف مس ــائل احلالل واحل رام
ّ

 .18قصص األنبياء (ال راوندي1418 ،ق ،ص).281

 .19القضاء والشهادات (األنصاري1415 ،هـ-ب ،ص)70

 .20جممــع البحرين (الطرحيي1408 ،ق ،ج ،1ص403؛ ج ،4ص).351
 .21مدينة املعاجز (البح راين1415 ،ق ،ص).376

 .22مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل (النــوري الطــريس1408 ،ق ،ج،2

ص 355ومــا بعدهــا)...

 .23مســتدرك ســفينة البحــار (نــازي الشــاهرودي1417 ،ق ،ج ،6ص290؛

ج ،7ص490؛ ج ،8ص300-177؛ ج ،9ص).204-68

 .24معجــم رجــال احلديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة (اخلوئــي ،1410 ،ج،1

ص 280ومــا بعدهــا)...

 .25امليــزان يف تفســر القــرآن (الطباطبائــي1417 ،ق ،ج ،1ص 144ومــا

بعدهــا)...

304

(احلــر العامــي1414 ،ق ،ج ،6ص383-337؛ ج،19
 .26وســائل الشــيعة
ّ

ص334؛ ج ،20ص).21

باســتفادهتم مــن كتــاب الشــيخ الصــدوقَّ ،
فــإن بعــض تلــك الكتــب قــد أخــذ
بع ــض الروايــات م ــن كتــاب الصــدوق ،وبعضهــا اآلخ ــر أخــذ أكث ــر رواياتــه ون ّظ ــم
ملبنــى كتــاب الصــدوق.
حمتــوى كتابــه طبقــ ًا
ٰ
ٰ

ويمكننا اإلشــارة إ ٰىل بعض تلك الكتب وهي:

تفس ــر نور الثقلني ،للعرويس احلويزي .G

مستدرك الوســائل ومستنبط املسائل ،للمحدث النوري .G

معجــم رجــال احلديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة ،للســيد أبــو القاســم

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

ومــن جممــوع الكتــب اآلنفــة الذكــر ،والتــي أشــار فيهــا مؤلفوهــا رصاحــة

اخلوئــي .G

تفس ــر امليزانّ ،
للعلمة الطباطبائي .G

احلر العاميل .G
كتاب وســائل الشيعة احلديثي ،للشيخ ّ

ـدى أمهي ــة كتــاب
وم ــن خــال معرفتنــا بمؤ ّلف ــي هــذه الكتــب ،ي تّضــح جلي ـ ًا مـ ٰ

(كــال الدي ــن ومتــام النعم ــة) يف نظ ــر علــاء الش ــيعة االثن ــي عرشيــة ،ووثوقه ــم بــه
واعتامده ــم علي ــه.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .1طالــب دراســات عليــا يف جامعــة طهــران ،قســم
علــوم القــرآن واحلديــث.

 .2رمحتي ،1382 ،ص.219

 .3معارف  ،1385ص.375-374
 .4النجايش1407 ،ق ،ص.389

 .5الگرجي  ،1379ص.135-134
 .6الباكتجي  ،1376ج.3

 .7املعارف  ،1385ص.371
 .8الباكتجي  ،1376ج.3

وقعــت يف فــرة حرجــة جــدّ ًا بســبب الظــروف

اخلاصــة ،وكانــت بصــورة الوكالــة.
السياســية
ّ

 .27اجل ّباري  ،1384ص.238-236
 .28رمحتي  ،1383ص.60

 .29األستاذي 1402ق ،ج ،2ص.153
 .30األستاذي  ،1402ج ،2ص.292

 .31يف دراســتنا لكتــاب (كــال الديــن ومتــام

 .9املعارف  ،1385ص ،371الباقري  ،1381ص.84

املصححــة مــن
عــى النســخة
النعمــة) اعتمدنــا
ّ
ٰ

 .11الباكتجي  ،1376ج.3

مؤسســة النــر اإلســامية يف ســنة (1405هـــ)،

 .10الباكتجي  ،1376ج.3

 .12ابن بابويه1405 ،ق-ألف ،ص187و.480
 .13ابن بابويه1404 ،ق ،ج ،4ص.180
 .14ابن بابويه  -1405ألف ص.4

 .15آغــا بــزرگ الطهــراين ،1403 ،ج ،3ص283؛
احلــر العامــي ،1404 ،ج ،2ص.284
ّ

 .16املجليس1403 ،ق ،ج ،1ص.6
.Fyzee727p73،1986 .17

 .18ابن بابويه ،1380 ،ج ،1ص.10-9
 .19النجايش ،ص.262-261
 .20الطويس ص.442

 .21الطويس  ،1381ص.438
ّ .22
احلل  ،1383ص.338

 .23العال ّمة ّ
احلل1411 ،ق ،ص.150
 .24ابن بابويه  1405ق-ب ،ص.19
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االرتباطــات بــن الشــيعة واإلمــام Q

قــد

 .25ابن بابويه 1405ق-ت ،ص.523-482

َّ .26
ًّ
مهــا مــن جهــة إنَّــه هــذه
إن هــذا األمــر يعتــر

قبــل املرحــوم الغفــاري ،واملنشــورة مــن قبــل
واإلرجاعــات التــي ذكرناهــا لصفحــات الكتــاب
عــى هــذا االعتــاد.
مبتنيــة
ٰ

 .32ابن بابويه 1405ق-ب ،ص.21-20
.Encyclopeida of islam .33
.A.A.AFyzee .34

.E.Moller Heidelberg .35
703.p.727 .36و.1986fyzee
 .37الباكتجي  ،1376ج.3

 .38ابن بابويه  ،1380ج ،2ص.264-263
 .39ابن بابويه 1904م ،ص.76

 .40أيب عبــد اهلل حممــد بــن احلســن بــن إســحاق بــن
احلســن.

 .41ابن بابويه 1904م ،ص.543

 .42ابن بابويه 1405ق-ألف ،ص.628-577

 .43ويمكننا هبذا الصدد اإلشارة إ ٰىل الكتب أدناه:

( -املســألة املفــردة يف اإلمامــة) ،وهــي نفــس الرســالة

التــي كتبهــا (ابــن ُق َّبــة) ألحــد شــيعة عــره يف

عــى بعــض إيــرادات املعتزلــة ضــد الشــيعة.
الــر ِّد ٰ

 (نقــض كتــاب اإلشــهاد) ،وهــذا الكتــاب منقــول يفكتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) يف الصفحــات
 124و ،157باســتثناء اخلطبــة والديباجــة.

 (النَقــش) لعــي أيب احلســن بــن أمحــد بــن بشــار،وهــو رســالة يف نقــد ا ّدعــاء أبــو احلســن ودفاعــه

ّ
الكــذاب وا ّدعائــه لإلمامــة .وهــذا
عــن جعفــر
الكتــاب منقــول أيضــ ًا يف كتــاب (كــال الديــن

ومتــام النعمــة) يف الصفحــات  51و 60باســتثناء
اخلطبــة واملقدّ مــة.

ـى كتاب
( -املسـتَث َبت يف اإلمامــة) ،وهــو جــواب ورد عـ ٰ

 .52يف الصفحات.44-40 :

 .53يف الصفحــات،445 ،390-386 ،281-276 :
 452و.492-481

 .54اســتفاد مــن هــذا الكتــاب يف الصفحــات 274
و( 279رمحتــي  ،1383ص.)61-60

 .55آقا بزرك الطهراين  ،1403ج ،4ص.80

 .56والبــدَّ مــن التنويــه إ ٰىل َّ
أن ابــن طــاووس ينقــل
روايــة يف الصفحــة ( )233عــن ُأســتاذه أســعد بــن

عبــد القاهــر األصفهــاين ،مشــافه ًة ،واحلــال إ َّنــه يف
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

الصفحــة الالحقــة نقــل تلــك الروايــة مبــارشة مــن

هــذا الكتــاب (كلــرك 1413ق ،ص.)337

(املسرتشــد يف اإلمامــة) ،تأليــف أبــو القاســم

عــى كتــاب (اإلنصــاف
البلخــي ،الــذي هــو ر ُّد
ٰ
يف اإلمامــة) البــن ق ّبــة ،وينبغــي التنويــه إ ٰىل َّ
أن

ابــن بابويــه ،وبســبب حضــور تالمــذة البلخــي
الــري ،مل يــر إ ٰىل اســم البلخــي كثــر ًا
يف مدينــة
ّ

(رمحتــي  ،1383ص.)60-59
 .44املنسوب إىل ٍ
فرقة باسم (اجلعفرية اخل َّلص).
ٰ
زيدي املذهب.
 .45متك ّل ٌم
ُّ
 .46السابق  ،1378ج.4

 .47يف الصفحات 231 ،230 ،205 ،203 :و.423

 .48يف الصفحــات229 ،227 ،219 ،189 ،179 :
و.233

 .49يف الصفحات 93 :و.124-118

 .50يف الصفحــات-306 ،301-294 ،124-119 :
 311و.442-441

 .51يف الصفحات.575-555 :
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املـــــصـــــادر
 -1القرآن املجيد.

 -2آقــا بــزرگ الطهــراين(1403ق) ،الذريعــة

حتقيــق عــي أكــر الغفــاري ،قــم :جامعــة
مــدريس احلــوزة العلميــة يف قــم.

إ ٰىل تصانيــف الشــيعة ،بــروت :دار  -9نفــس املؤلــف1904( ،م) ،عيــون أخبــار

األضــواء ،الطبعــة الثالثــة.

 -3األبطحــي ،ســيد حممــد عــي
املوحــد(1412ق) ،هتذيــب املقــال يف

الرضــا  ،Qحتقيــق حســن األعلمــي،
بــروت :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات،

الطبعــة الثانيــة.

موســى بــن
تنقيــح كتــاب الرجــال ،قــم :ابــن املؤلــف -10 ،ابــن طــاووس ،عــي بــن
ٰ
الطبعــة األو ٰىل.

جعفــر بــن حممــد1369( ،ق) ،ســعد

 -4ابــن بابويــه ،حممــد بــن عــي بــن احلســن

الســعود ،النجــف :املطبعــة احليدريــة.

النعمــة ،ترمجــة منصــور هبلــوان ،قــم:

النســخ اخلطيــة ،قــم :مكتبــة الســيد

القمــي (1380ق) ،كــال الديــن ومتــام  -11األســتادي ،رضــا1402( ،ق) ،فهــرس
ّ

ســازمان طباعــة ونــر دار احلديــث،
الطبعــة األو ٰىل.

 -5نفــس املؤلــف1386( ،ق) ،علــل الرشائع،
نجــف ،املطبعة احليدريــة ،الطبعــة األو ٰىل.

الگلپايــگاين ،الطبعــة الثانيــة.

 -12األمينــي ،عبــد احلســن1397( ،ق)،
الغديــر ،بــروت :دار الكتــب العــريب،

الطبعــة الرابعــة.

ـى1415( ،هـ-ألف)،
 -6نفــس املؤ ّلــف1404( ،ق) ،فقيــه مــن ال  -13األنصــاري ،مرتـ ٰ
حيــر الفقيــه ،حتقيــق عــي أكــر الغفــاري،

الطهــارة (النســخة اخلطيــة) ،حتقيــق جلنــة

قــم ،الطبعــة الثالثــة.

انتشــارات باقــري ،الطبعــة الثانيــة.

قــم :جامعــة مــدريس احلــوزة العلميــة يف

حتقيــق تــراث الشــيخ األعظــم ،قــم:

 -7نفــس املؤلــف1405( ،هـ-ألــف) ،كــال  -14نفــس املؤلــف1415( ،هـــ-ب) ،القضاء
الديــن ومتــام النعمــة ،تصحيــح عــي أكــر

والشــهادات (النســخة اخلطيــة) ،حتقيــق

العلميــة يف قــم ،الطبعــة األو ٰىل.

انتشــارات باقــري ،الطبعــة األو ٰىل.

الغفــاري ،قــم :جامعــة مــدريس احلــوزة
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جلنــة حتقيــق تــراث الشــيخ األعظــم ،قــم:

 -8نفــس املؤلــف1405( ،هـــ-ب) ،اخلصال -15 ،باقــري ،البيدهنــدي1381( ،ش)،

كتابشــنايس ترمجــة آثــار الشــيخ الصــدوق،

قــم :علــوم احلديــث ،الرقــم .25

إ ٰىل القــرن اخلامــس اهلجــري) ،قــم:
انتشــارات الزائــر ،الطبعــة األو ٰىل.

احلــر العامــي ،حممــد بــن احلســن،
 -16البحــراين ،ســيد هاشــم1415( ،ق)-22 ،
ّ
مدينــة املعاجــز ،حتقيــق جلنــة حتقيــق

(1404ق) ،أمــل اآلمــل ،حتقيــق ســيد

مؤسســة املعــارف اإلســامية ،الطبعــة

اإلســامي.

برئاســة عبــد اهلل الطهــراين امليانجــي ،قــم:
األو ٰىل .

 -17البحــراين ،عبــد اهلل1407( ،ق)،
عــوامل العلــوم ،حتقيــق مدرســة اإلمــام

املهــدي ،Qقــم :انتشــارات األمــر.

أمحــد احلســيني ،قــم :دار الكتــب

 -23نفــس املؤلــف1414( ،ق) ،وســائل

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

املـــــصـــــادر

الشــيعة إ ٰىل حتصيــل مســائل الرشيعــة ،قــم:

مؤسســة آل البيــت  Kإلحيــاء الــراث،
الطبعــة الثانيــة.

 -18البحــراين ،يوســف ،احلدائــق النــارضة -24 ،نفــس املؤلــف ،اجلواهــر الســنية يف
حتقيــق حممــد تقــي اإليــرواين ،قــم :جامعــة
مــدريس احلــوزة العلميــة يف قــم.

 -19الربقــي ،أمحــد بــن حممــد بــن خالــد،

األحاديــثالقدســية،قــم:مكتبــةاملفيــد.

 -25احلــي ،ابــن داود1383( ،ق) ،رجــال ابن
داود ،طهــران :انتشــارات كليــة طهران.

(1383ق) ،رجــال الربقــي ،طهــران -26 :احلويــزي ،عبــد عــي بــن مجعــة العــروس،
انتشــارات كليــة طهــران.

 -20پاكتچــي ،أمحــد1376( ،ش)( ،ابــن
بابويــه) ،دائــرة املعــارف اإلســامية

(1412ق) ،تفســر نــور الثقلــن ،حتقيــق
ســيد هاشــم الرســويل املحــايت ،قــم:

مؤسســة إســاعيليان ،الطبعــة الثانيــة.

الكبــرة ،بــإرشاف موســوي البجنــوردي -27 ،اخلوانســاري ،أمحــد1355( ،ش) ،جامــع

طهــران :مؤسســة دائــرة املعــارف
اإلســامية الكبــرة.

املــدارك يف رشح املختــر النافــع ،طهران:

انتشــارات الصدوق.

 -21اجلبــاري ،حممــد رضــا1384( ،ش) -28 ،اخلوئــي ،أبــو القاســم1410( ،ق)،
مكتــب قــم احلديثــي( ،معرفــة وحتليــل
مكتــب قــم احلديثــي مــن ابتــداء اهلجــرة

معجــم رجــال احلديــث ،قــم :مركــز نــر

آثــار الشــيعة.
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 -29الراونــدي ،قطــب الديــن1418( ،ق)،
قصــص األنبيــاء ،حتقيــق مــرزا غــام

احلســن1381( ،ش) ،الرجــال ،النجــف:
انتشــارات احليدريــة.

رضــا عرفانيــان ،قــم :مؤسســة اهلــادي -36 .نفــس املؤلــف ،الفهرســت ،النجــف:

 -30رمحتــي ،حممــد كاظــم1382( ،ش)،

املكتبــة املرتضويــة.

نــكات يف أمهيــة آثــار الشــيخ الصــدوق -37 ،نفــس املؤلــف ،عــدّ ة األصــول ،حتقيــق
فصلنامــه علــوم احلديــث ،طهــران :كليــة

علــوم احلديــث ،الســنة الثامنــة ،الرقــم

.3 0

 -31نفــس املؤلــف ،)1383( ،نــكات يف
خصــوص كتــاب كــال الديــن ومتــام

النعمــة ،كتــاب مــاه ديــن ،طهــران:

حممــد مهــدي نجــف ،مؤسســة آل
البيــت  ،Kالطبعــة األو ٰىل.

 -38العالمــة احلـ ّ
ـي ،حســن بــن يوســف بــن
عــي بــن املطهــر1411( ،ق) ،الرجــال
للعالمــة احلــي ،النجــف األرشف :دار
الذخائــر.

انتشــاراتديــنودانــش،رقــم -39 .84-83الغضائــري ،أمحــد بــن احلســن،

 -32الطباطبائــي ،حممــد حســن1417( ،ق)،
امليــزان يف تفســر القــرآن ،قــم :مؤسســة

النــر اإلســامي.

(1364ق) ،الرجــال ،قــم :مؤسســة
إ ســا عيليا ن .

 -40القمــي ،مــرزا أبــو القاســم1417( ،ق)،

 -33الطــريس ،فضــل بــن احلســن،

غنائــم األيــام يف مســائل احلــال واحلــرام،

الــورى ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت K
ٰ

خراســان ،املحقــق عبــاس تربيزيــان،

الــورى بأعــام
(1417ق) ،إعــام
ٰ

إلحيــاء الــراث ،قــم.

حتقيــق مكتــب اإلعــام اإلســامي فــرع
مشــهد :مكتــب اإلعــام اإلســامي.

اهلــدى1419( ،ق)،
 -34الطرحيــي ،الشــيخ فخــر الديــن -41 ،الكلبــايس ،أبــو
ٰ
(1408ق) ،جممــع البحريــن ،حتقيــق ســيد

ســاء املقــال يف علــم الرجــال ،حتقيــق ســيد

اإلســامية.

ويل العــر للدراســات اإلســامية.

أمحــد احلســيني ،مكتــب النــر الثقافيــة
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حممــد احلســيني القزوينــي ،قــم :مؤسســة

 -35الطــويس ،أبــو جعفــر حممــد بــن  -42گلــرگ ،اتــان1413( ،ق) ،مكتبــة ابــن

طــاووس وأحوالــه وآثــاره ،ترمجــة الســيد

اإلســامي.

العظمــىاملرعــيالنجفــي.
مكتبــةآيــةاهلل
ٰ

احلديــث العمومــي ،طهــران :انتشــارات

عــي قرائــي ورســول جعفريــان ،قــم -49 :املعــارف ،جميــد1385( ،ش) ،تاريــخ
 -43الكــي ،حممــد بــن عمــر1348( ،ق)،

كويــر.

رجــال الكــي ،مشــهد :انتشــارات كليــة  -50النجــايش ،أمحــد بــن عــي1407( ،ق)،
مشــهد.

 -44گذشــته ،نــارص1378( ،ش) ،ابــن قبــة،

رجــال النجــايش ،قــم :انتشــارات جامعــة
املدرســن.

دائــرة املعــارف اإلســامية الكبــرة ،حتــت  -51النراقــي ،أمحــد1408( ،ق) ،عوائــد

إرشاف املوســوي البجنــوردي ،طهــران:

األيــام ،قــم :انتشــارات الغديــر.

الكبــرة.

مســتدرك ســفينة البحــار ،حتقيــق الشــيخ

برويز آزادي  -ترجمة :السيد جالل الموسوي

املـــــصـــــادر

مؤسســة دائــرة املعــارف اإلســامية  -52نــازي الشــاهرودي ،عــي1419( ،ق)،
 -45الگرجــي ،أبــو القاســم1379( ،ش)،
تاريــخ الفقــه والفقهــاء ،طهــران:
انتشــارات ســمت.

 -46املازنــدراين ،مــويل صالــح ،رشح أصــول
الــكايف ،تعليــق مــرزا أبــو احلســن

الشــعراين ،طهــران :املكتبــة اإلســامية.

 -47املجلــي ،حممــد باقــر1403( ،ق،

حســن بــن عــي النــازي ،قــم :مؤسســة

النــر اإلســامي.

 -53النــوري الطــريس ،مــرزا حســن،
(1408ق) ،مســتدرك الوســائل ومســتنبط

املســائل ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت K

إلحيــاء الــراث ،قــم.

1983م) ،بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر

األئمــة األطهــار  ،Kبــروت:
أخبــار
َّ

مؤسســة الوفــاء.

 -48املشــهدي القمــي ،مــرزا حممــد،
(1385ش) ،تفســر كنــز الدقائــق ،حتقيــق
جمتبــى العراقــي ،قــم :مؤسســة النــر
ٰ
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�أثر غيبة الإمام املهدي ¨ الكربى
يف تكامل املجتمع امل�سلم
أ .عالء إبراهيم رزوقي
املبحث األول :الغاية اإلهلية من خلق البرشية

خلــق اهلل تبــارك وتعــا ٰىل اخللــق متفضـاً ،ومل خيلقهــم عبثـ ًا ومل يرتكهــم مهـاً .بــل

ـرى ووصوهلــم إ ٰىل
ـى مصاحلهــم الكـ ٰ
خلقهــم وهــو غنــي عنهــم ،ألجــل حصوهلــم عـ ٰ
ْ
َ
﴿و َمــا َخل ْقـ ُ
ـت الـ َّ
كامهلــم املنشــود ،املتمثــل بإخــاص العبــادة هلل تعــاىل .قــال َ :
ـن
ِ
ٰ
ـس إ َّل ِلَ ْع ُبـ ُ
َو ْالنْـ َ
ون﴾ (الذاريات.)56 :
ـد
ِ
ِ
ِ
إن اآليــة واضحــة يف أن الغايــة األساســية والغــرض األصــي مــن إجيــاد البرشيــة
هــي العبــادة والوصــول إ ٰىل الكــال وهــو اهلــدف الوحيــد املنحــر الــذي ال يشء

وراءه مــن خلقــة البرشيــة ،املعــر عنهــم باإلنــس .وهــذا اهلــدف ملحــوظ وخمطــط
ـى -بطبيعــة احلــال -مواكب ـ ًا هلــا مــا دامــت
بشــكل خــاص منــذ بــدء اخلليقــة ،ويبقـ ٰ

البرشيــة يف الوجــود ،ومــن هنــا نجــد أن اهلل تعــا ٰىل مل خيلــق البرشيــة ألجــل مصلحتــه،
فإنــه غنــي عــن العاملــن ،وإنــا خلقهــم ألجــل مصلحتهــم وأي مصلحــة يريدهــا اهلل

لعبــاده غــر كامهلــم ورشــدهم وصالحهــم الناتــج عــن عبادهتــم املخلصــة والتوجــه
إليــه باخلــرات نحــوه .

أننــا نجــد بالوجــدان القطعــي أن هــذا الغــرض اإلهلــي املهــم الــذي نطقــت

ـى اإلطــاق منــذ
بــه اآليــة باملعنـ ٰ
ـى الــذي فهمنــاه ،مل حيــدث يف تاريــخ البرشيــة عـ ٰ
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وجودهــا إ ٰىل العــر احلــارض وذلــك ألن تســليم اإلنســان وإيامنــه بالغــرض اإلهلــي

أثر غيبة اإلمام المهدي ¨ الكبرى في
تكامل المجتمع المسلم

يتأتــى ّإل بعــدة مقدمــات هــي:
ال
ٰ

األوىل :إدراك العقــل ألمهيــة طاعــة اهلل تعــا ٰىل واخلضــوع لــه واالنصيــاع إ ٰىل أوامــره
ٰ

ونواهيــه ،باعتبــاره مســتحق ًا للعبــادة مــع غــض النظــر عــن أي اعتبــار آخــر.

الثانيــة :العامــل األخــروي املتمثــل بالطمــع بالثــواب الــذي رصــده اهلل تعــا ٰىل
للمطيعــن ،واخلــوف مــن العقــاب الــذي توعــد بــه العاصــن واملذنبــن.
الثالثــة :الشــعور بأمهيــة طاعــة اهلل تعــا ٰىل ،باعتبارهــا الضــان احلقيقــي للعــدل

عــى املســتويني الفــردي واالجتامعــي ،أو بتعبــر آخــر :تربيــة اإلخــاص
املطلــقٰ ،

الــذايت لطاعــة اهلل تعــا ٰىل باعتبــار املعرفــة الواضحــة بضامهنــا للعــدل املطلــق.
دور األنبياء  Kيف حتقيق الغرض اإلهلي:

إن البرشيــة يف مبــدأ أمرهــا ال تعــرف مــا هــو العــدل الكامــل ،وال هــي خملصــة لــه

أو مســتعدة للتضحيــة يف ســبيل تطبيقــه لــو عرفتــه.

فــكان البــد هلــا -كجــزء مــن التخطيــط -أن متــر برتبيــة طويلــة األمــد فــكان أن

تكفــل األنبيــاء  Kهــذه املهمــة ،وهــي تربيــة البرشيــة لتكــون صاحلــة لفهــم العــدل
الكامــل .فــكان كل نبــي يشــارك مشــاركة جزئيــة قليلــة أو كثــرة يف ذلــك ،ســواء

علــم النــاس ،بذلــك يف عــره أو جهلــوه .ألن املهــم هــو تربيتهــم الفكريــة ،وليــس
املهــم الفاهتــم بوضــوح إ ٰىل هــذا التخطيــط.

وهــذه الرتبيــة قــد انتهــت بجعــل البرشيــة قابلــة لفهــم دولــة العــدل اإلهلــي

الكاملــة ،فأرســل اهلل تعــا ٰىل إليهــا دولــة العــدل اإلهلــي متمثلــة باإلســام .ومل تســتطع
البرشيــة إ ٰىل حــد اآلن أن توفــر الــرط الثــاين وهــو اســتعدادها للتضحيــة يف ســبيل

ـى ذلــك.
ـى أي حــال يف طريــق الرتبيــة عـ ٰ
تطبيــق العــدل ،وهــي عـ ٰ
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دور الرسول األكرم ݕ وأهل بيته  Kيف التخطيط اإلهلي:

شــارك األنبيــاء الســابقون  Kيف التبشــر بدولــة العــدل اإلهلــي ،واســتمر عليــه

نبــي اإلســام ݕ وخلفــاؤه املعصومــون .K

فــكان أن اضطلــع النبــي ݕ ومــن بعــده مــن املعصومــن  Kبتهيئــة الذهنيــة

ـى ثالثــة حمــاور وهــي:
العامــة لألجيــال ،عــن ذلــك بالرتكيــز عـ ٰ
الــذي يأخــذ فيــه العــدل الكامــل طريقــه إ ٰىل التطبيــق.

ـى أن القائــد الرائــد إلنجــاز ذلــك الغــرض الكبــر ،هــو اإلمــام
الثــاين :التأكيــد عـ ٰ

املهــدي  Qكــا ورد يف النصــوص املتواتــرة عــن النبــي ݕ واألئمــة  Kوهــي أخبار

أ .عالء إبراهيم رزوقي

األول :اإلخبــار بوجــود الغــرض اإلهلــي الكبــر ،والتبشــر بتحقــق اليــوم املوعــود

مرويــة ومعــرف بتواترهــا مــن قبــل الفريقــن.

الثالــث :اإلخبــار بــا ســيقع يف هــذا العــامل مــن ظلــم وفســاد ،كــا وردت بذلــك

مجلــة مــن األخبــار.

دور األئمة  Kيف التمهيد لدولة املهدي :Q

عندمــا نتأمــل يف حيــاة األئمــة  Kومواقفهــم نعــرف أن لــكل منهم موقفـ ًا ينصب

ـوى التــي مــن أجلهــا بعــث الرســل  Kورشع الديــن ،فنشــاهد أن
يف الغايــة القصـ ٰ
أدوار أئمتنــا  Kخمتلفــة فــكل كان هييــئ األرضيــة مــن جانــب خــاص وهــذا ال يعني

أن الزمــان والوضــع مل يكــن هلــا أي دور يف تلــك املواقــف بــل كان للظــروف دور
ولكنــه هامــي ال يغــر يف االســراتيجية بــل لــه تأثــر يف اخلطــة والتكتيــك.

فمثـ ً
ا اإلمــام احلســن  Qكان بصــدد إجيــاد روحيــة أخــذ الثــأر الــذي هــو شــعار

املهــدي ¨ وهــو جانــب روحــي لــه دور رئيــي يف قيــام املهــدي ¨ حيــث أن

شــعاره هــو يــا لثــارات احلســن وخروجــه يــوم عاشــوراء وعــدوه الســفياين الــذي
هــو امتــداد يزيــد بــن معاويــة.

كــا أن اإلمــام الرضــا  Qهبجرتــه التارخييــة متكــن مــن إجيــاد املدرســة اخلراســانية

التــي هلــا األثــر الكبــر يف تعزيــز جيــش اإلمــام املهــدي  ،Qفغريــب خراســان Q

هبجرتــه املؤملــة وحتملــه الصعوبــات والضغــوط الروحيــة واجلســمية كان بصــدد خلق
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أرضيــة عمليــة لتلــك الدولــة املباركــة التــي يتحــدث عنهــا وهــو يف نيســابور كــا يف
أثر غيبة اإلمام المهدي ¨ الكبرى في
تكامل المجتمع المسلم

احلديــث عــن اهلــروي قــال :ســمعت دعبــل ابــن عــي اخلزاعــي يقــول :أنشــدت

ـى الرضــا  Qقصيــديت التــي أوهلــا:
مــوالي عــي بــن موسـ ٰ
مــدارس آيــات خلــت مــن تــاوة

فلام انتهيت إ ٰىل قويل:

خــروج إمــام ال حمالــة خــارج

يميــز فينــا كل حــق وباطــل

ومنــزل وحــي مقفــر العرصــات

عــى اســم اهلل والــركات
يقــوم ٰ

عــى النعــاء والنقــات
وجيــزي ٰ

ـى الرضــا  Qبــكا ًء شــديد ًا ،ثــم رفــع رأســه إ َّيل فقــال يل« :يــا خزاعــي نطــق روح
بكـ ٰ
ـى يقــوم»؟
ـى لســانك هبذيــن البيتــن ،فهــل تـ ٰ
ـدرى مــن هــذا اإلمــام ومتـ ٰ
القــدس عـ ٰ
فقلــت ال يــا مــوالي ّإل ّأن ســمعت بخــروج إمــام منكــم يطهــر األرض مــن الفســاد

ويمألهــا عــدالً ،فقــال« :يــا دعبــل ،اإلمــام بعــدي حممــد ابنــي ،وبعــد حممــد ابنــه

عــي ،وبعــد عــي ابنــه احلســن ،وبعــد احلســن ابنــه احلجــة القائــم املنتظــر يف غيبتــه،
لطــول اهلل ذلــك اليــوم
املطــاع يف ظهــوره ،ولــو مل يبــق مــن الدنيــا ّإل يــوم واحــد
َّ

ـى خيــرج فيمألهــا عــدالً كــا ملئــت جــور ًا»(.)1
حتـ ٰ

ـوى
ـب يف الغايــة القصـ ٰ
وهكــذا بالنســبة إ ٰىل ســائر األئمــة  ،Kكل لــه موقــف ينصـ ُّ
التــي مــن أجلهــا بعــث الرســل ورشع الديــن وذلــك ال يتحقــق ّإل بظهــور اإلمــام

الثــاين عــر املهــدي املنتظــر ¨.

املهدي  Qهييئ ذهنية األمة لليوم املوعود:

لقــد كان لإلمــام املهــدي  Qنفســه دور يف هتيئــة الذهنيــة العامــة لألمــة لليــوم

املوعــود ،تلــك التهيئــة التــي توفــر لــه رشوطــه األساســية .وذلــك باختــاذه خطــوات
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ثــاث:

عــى وجــوده بتكــرار املقابــات مــع عــدد مــن
األوىل :إقامــة احلجــة
اخلطــوة
ٰ
ٰ

النــاس كبــر نســبي ًا وبذلــك يؤســس للمســلمني أســاس الصمــود ضــد واجهــة

كــرى للشــك يف وجــوده.
ٰ
وظهــوره (.)2

عــى إزالــة الظلــم والطغيــان ،وحســب مــا تقتضيــه
اخلطــوة الثالثــة :العمــل
ٰ

عــى مــر التاريــخ.
احلاجــة مــن وجــوده
ٰ

فاإلمــام املهــدي  Qيف كل هــذه اخلطــوات ،يســر يف خــط التخطيــط اإلهلــي

أ .عالء إبراهيم رزوقي

اخلطــوة الثانيــة :إعطــاء الفكــرة التامــة لدولــة العــدل اإلهلــي مــن غيبتــه

عــى ذلــك األنبيــاء واألئمــة .K
العــام لليــوم املوعــود ،كــا ســار
ٰ
التمحيص الضخم:

ـى إخالصــه وإيامنــه ،إ ٰىل قــوة اإلرادة
إن اإلنســان املســلم حمتــاج يف اســتمراره عـ ٰ

املســتوى املطلــوب .وكان األشــخاص
أعــى مــن
وشــعور باملســؤولية اإلســامية،
ٰ
ٰ
املمثلــون هلــذا اإلخــاص ،قــد نجحــوا يف عمليــة التمحيــص واالختبــار اإلهليــة،

هبــذا املقــدار.

ّإل أن هــذا املقــدار غــر ٍ
كاف يف إجيــاد اإلخــاص الــذي يتطلبــه القيــام بمســؤولية

اليــوم املوعــود ،فــكان البــد أن متــر األمــة بتمحيــص ضخــم وعمليــة غربلــة حقيقيــة،

ـى حقيقتــه ،فيفشــل يف هــذا التمحيــص كل شــخص قابــل
حتـ ٰ
ـى ينكشــف كل فــرد عـ ٰ

لالنحــراف ،ألجــل أي نقــص يف إيامنــه أو عقيدتــه أو إخالصــه.

املبحث الثاين :اإلعداد الروحي الستقبال دولة االمام املهدي Q

ـى
إن للرتبيــة الروحيــة عالقــة صميمــة وارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بـ(اســتقامة املســرة) عـ ٰ
خــط اإلســام فكري ـ ًا وعملي ـ ًا ألهنــا جتعــل املؤمــن يف عالقــة حمكمــة مــع اهلل يعبــده
وال يعبــد ســواه ،ويرجــوه وال يرجــو غــره ،وخيافــه وال خيــاف غــره ويعمــل لــه ال

لغــره ،يتأثــر بوحيــه ،ورســالته ،ويقطــع صلــة (التأثــر) بالنــاس ،ويقيــم معهــم بــدل
ذلــك صلــة (التأثــر) والتوجيــه ..ألن االنفصــال عــن النــاس وحضارهتــم ..وعــن
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أهــواء النفــس وشــهواهتا ال يتــم ّإل مــن خــال عمــل تربــوي جــاد يبنــي اإلنســان فيه
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نفســه مــع اهلل تعــا ٰىل ويقطعهــا بــه عــا ســواه ..وبكلمــة يقطــع قلبــه وشــعوره وكيانــه

عــن كل يشء عــدا اهلل تعــا ٰىل ومــا أمــر اهلل تعــا ٰىل بــه (أن يوصــل) هبــذا وحــده يمكــن

ـى خــط اإلســام ويكــون مســتعد ًا الســتقبال
أن تســتقيم مســرة املؤمــن وتثبــت عـ ٰ
دولــة اإلمــام املهــدي  Qويكــون عضــو ًا فعــاالً فيهــا.

تكمن أمهية الرتبية الروحية يف عرص الغيبة يف عدة أمور هي:

ـى الديــن والثبــات عليــه والدفــاع عنــه يف األيــام
 -1األثــر الكبــر يف احلفــاظ عـ ٰ

الصعبــة ،وامتصــاص املحــن واآلالم التــي يمــر هبــا اإلنســان املســلم يف زمــن الغيبــة.
 -2الوعــي اإليــاين بدولــة العــدل اإلهلــي وتعنــي -هنــا -املــدركات الذهنيــة

التــي تتمتــع باالســتحضار املســتمر ،واملعايشــة الدائمــة لذكــر اإلمــام ¨ مــن قبــل
ـرى ســلوكياته.
اإلنســان املؤمــن وإحساســه بوجــوده معــه ويـ ٰ

 -3الوجــدان اإلســامي ويشــمل العواطــف كحــب اإلمــام  ،Qواخلــوف عليــه،

والرجــاء مــن اهلل تعــا ٰىل بتعجيــل ظهــوره ،والغضــب لــه.

 -4تقويــة اإلرادة ،واإلخــاص ،أو الدافــع الدينــي يف شــخصية اإلنســان املســلم،

الــذي ينظــم حركــة هــذه الشــخصية وترصفاهتــا ،ويعتــر اجلهــاز احلاكــم فيهــا يف

زمــن الغيبــة.

 -5توحيــد املنطلــق النفــي للمؤمنــن يف العمــل (الدافــع واهلــدف) يف حــب

عــى
عــى املصلحــة الدينيــة وإعالئهــا وتفضيلهــا
الرســالة وتطبيقهــا ،واحلــرص
ٰ
ٰ
الرغبــات الشــخصية واألهــداف الذاتيــة التــي ختتلــف عــادة مــن شــخص إ ٰىل آخــر
ـى املصلحــة العامــة
نتيجــة (اختــاف اآلراء ،واملصالــح الشــخصية التــي تغلــب عـ ٰ
عنــد بعــض النــاس ،واختــاف املذاقــات واملشــاعر ...إلــخ).
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األهداف الرتبوية لغيبة اإلمام املهدي :Q

إن قضيــة اإلمــام املهــدي  Qكقضيــة اإلمــام احلســن  Qهلــا أبعــاد كثــرة يف

بنــاء املجتمــع املســلم عقائديـ ًا وتربويـ ًا وأخالقيـ ًا وثقافيـ ًا ومعنويـ ًا .واحلديــث فيهــا
ـرى
واســع ،حيــث إهنــا مت ّثــل تفســر ًا للتاريــخ يتطابــق مــع النظريــة القرآنيــة التــي تـ ٰ

إن قضيــة اإلمــام املهــدي  Qمــن وجهــة نظــر أتبــاع أهــل البيــت  Kوشــيعتهم

عــى
مت ّثــل جتســيد ًا ح ّيــ ًا للدولــة العادلــة وتكامــل املجتمــع املســلم فيهــا ،ليــس
ٰ
ـتوى احلــارض املعــاش الــذي
ـى مسـ ٰ
مسـ ٰ
ـتوى املســتقبل غــر املنظــور فحســب ،بــل عـ ٰ

أ .عالء إبراهيم رزوقي

وراثــة األرض للصاحلــن مــن عبــاد اهلل.
ْ
ُ
ّ ْ َ
ْ َْ
َََ ْ ََْ
ُّ
َ
عبادي
األرض يَ ِرثهــا
ـر أن
قــال تعــا ٰىل﴿ :ولقــد كتبنــا ِف الزبــورِ ِمــن بعـ ِد اذلكـ ِ
ّ
الص ِ ُ
الون﴾ (األنبياء.)105 :

جيســد هــذا املســتقبل مــن خــال وجــوده الرشيــف وحياتــه الفعليــة.
ّ

ويعطــي هــذا االعتقــاد وضوحــ ًا يف الرؤيــة للتاريــخ اإلنســاين ،وفهــ ًا للســنن

اإلهليــة يف التاريــخ التــي حتــدّ ث عنهــا القــرآن الكريــم.

والــذي يعنينــا هنــا هــو اإلشــارة إ ٰىل بعــض األهــداف الرتبويــة لغيبــة

اإلمــام  Qوالتــي تســاهم يف تكامــل املجتمــع املســلم بالقــدر الــذي يســاهم

يف فهــم منهــج األئمــة  Kيف بنــاء هــذا املجتمــع مــن خــال قضيــة اإلمــام
املهــدي  Qونشــر بصــورة إمجاليــة إ ٰىل أهــم هــذه األهــداف وهــي:
أوالً :الوضوح يف التكليف:

الوضــوح يف اإلحســاس بالواجــب اإلهلــي والتكليــف الرشعــي عنــد القيــام

بمختلــف النشــاطات اإلســامية والدينيــة ،حيــث يشــعر اإلنســان املؤمــن بوجــود

باإلمــام املهــدي  Qمعــه ،وأنــه يــؤ ّدي أعاملــه وخدماتــه ويــارس جهــاده وتضحياتــه

حتــت رايتــه الرشيفــة ورعايتــه اخلاصــة.

للتحــرك والعمــل ،يشــبه الزخــم
ويعطــي هــذا الشــعور زمخــ ًا معنويــ ًا كبــر ًا
ّ

املعنــوي الــذي كان حيصــل عليــه أولئــك املجاهــدون الذيــن كانــوا يقاتلــون حتــت
رايــة األنبيــاء واملرســلني  ،Kإذ ك ّلــا ازداد الشــعور بالقــرب مــن الرعايــة اإلهليــة،
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ـك ّ
كان شــعور اإلنســان بتحقيــق النــر وأداء الواجــب أكــر ،وال شـ ّ
أن اإلحســاس

أثر غيبة اإلمام المهدي ¨ الكبرى في
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برعايــة اإلمــام املعصــوم  Qواالنتســاب إليــه يف احلركــة والنشــاط ،جيعــل اإلنســان
يشــعر بالقــرب مــن اهلل تعــا ٰىل ورعايتــه وامتثــال أوامــره شــعور ًا أفضــل.
ثاني ًا :امتحان األمة:

إحــدى األهــداف الرتبويــة لغيبــة اإلمــام املهــدي  Qهــي امتحــان النــاس
إن
ٰ

عــى واقعهــم فتنكشــف الفئــة التــي اســتبطنت الســوء وعــدم اإليــان،
ليظهــروا
ٰ
وتبــدو الفئــة التــي متكــن اإليــان مــن أعــاق قلوهبــا بانتظارهــا للفــرج وصربهــا يف

الشــدائد واعتقادهــا بالغيــب.

ـى بــن جعفــر « :Qإذا فقــد اخلامــس مــن ولــد الســابع مــن
يقــول اإلمــام موسـ ٰ

األئمــة فــاهلل يف أديانكــم ال يزيلنكــم عنهــا أحــد ،يــا بنــي أنــه البــد لصاحــب هــذا
ـى يرجــع عــن هــذا األمــر مــن كان يقــول بــه إنــا هــي حمنــة مــن
األمــر مــن غيبــة حتـ ٰ

اهلل امتحــن اهلل هبــا خلقــه»(.)3

ثالث ًا :االحتفاظ بالقيم الربانية:

ومــن األهــداف الرتبويــة للغيبــة االحتفــاظ باملبــادئ والقيــم واملثــل الربانيــة يف

املســرة ،والســعي الدائــم إ ٰىل حتقيــق الكــال يف املجتمــع املســلم بعيــد ًا عن مفاهيــم الربح
واخلســارة الدنيويــة والكســب املــا ّدي ،أو الوصــول إ ٰىل القــدرة والتســلط واهليمنــة.
رابع ًا :اختاذ اإلمام  Qقدوة:

الشــعور بوجــود اإلمــام املهــدي  Qوهــو يم ّثــل القــدوة الرائعــة العظيمــة يف الصرب

ـى املحــن التــي مر هبــا خــال عمــره الطويل يعيــش اإلنســان املؤمــن اآلالم
والثبــات عـ ٰ

واملحــن ويتعـ ّـرض هلــا يف حياتــه ،ويتحســس هبــا ويتفاعــل معهــا بطبيعــة احلــال تأســي ًا

بإمامــه  ،Qفهــو صابــر ممتحــن يف ذات اهلل مــن أجــل األهــداف العظيمــة ،وينتظــر
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الفرصــة للقيــام بــدوره العظيــمّ .
وكل ذلــك يعطــي زمخـ ًا عظيـ ًا وروحـ ًا معنويــة عاليــة

ملســرة التكامــل يف املجتمــع املســلم.

خامس ًا :املسامهة يف العدل:

اعتقــاد اإلنســان املؤمــن بــأن اإلمــام املهــدي ¨ معــه ويشــاهده بذلــك ســتكون

التــي حيققهــا اإلمــام املهــدي ¨.

مســتوى عاليــ ًا مــن الــروح
وبطبيعــة احلــال فــإن هــذا اإليــان يمنــح اإلنســان
ٰ

املعنويــة يف التعامــل مــع نشــاطاته وأعاملــه وتضحياتــه ،حيــث يصبــح اهلــدف كبــر ًا

وعظيـ ًا يغ ّطــي ّ
كل النشــاطات واألعــال واجلهــود والتضحيــات مهــا كانــت كبــرة

أ .عالء إبراهيم رزوقي

كل أعاملــه ونشــاطاته هــي مســامهة للتمهيــد لقيــام حكومــة العــدل اإلهلــي املطلــق،

وصعبــة ،أو صغــرة وحمــدودة.
سادس ًا :األمل الكبري:

ال شـ ّ
ـك أن روح األمــل هــي مــن أعظــم املعنويــات التــي متــدّ اإلنســان بالقــدرة

عــى االســتمرار يف احلركــة والثبــات والصــر والتضحيــة .فاجلنــدي الــذي يشــعر
ٰ
بــأن مســرته ســوف يكملهــا جنــود آخــرون حيققــون النــر والفتــح مــن بعــده،
ـى اســتعداد للتضحيــة والفــداء أكثــر بكثــر مــن ذلــك اجلنــدي الذي يشــعر
يكــون عـ ٰ

أنــه عندمــا يســقط تتوقــف املســرة وتكــون املعركــة خــارسة.

أخــرى يمكــن أن
وكذلــك اجلنــدي الــذي خيــوض املعركــة ويشــعر أن معــارك
ٰ

خيوضهــا بنفســه لتحقيــق النــر ،ال يتوقــف عندمــا خيــر املعركــة األو ٰىل ،بــل يســتمر

يف احلركــة .وهــذا ال يتوفــر إالّ يف أولئــك الذيــن يؤمنــون بفكــرة اإلمــام املهــدي Q
ـى الوصــول إ ٰىل هنايتهــا وهــذا مــا
ـتمر يف قيادهتــا حتـ ٰ
الــذي يقــود املعركــة ،وســوف يسـ ّ

ـى داعــش يف العــراق .وهــذا ممــا جيعــل األمــل
جعــل االنتصــار ملموسـ ًا يف احلــرب عـ ٰ
ح ّيـ ًا ومتو ّقــد ًا يدفــع اإلنســان إ ٰىل احلركــة والنشــاط يف ّ
كل الظــروف.
سابع ًا :االنتقام للمظلومني:

ـى الســليم هلــا والــذي يعنــي الثــأر للقيــم واملبــادئ
وفكــرة االنتقــام والثــأر -باملعنـ ٰ

واحلــق والعــدل -هــي فكــرة صحيحــة وإســامية حتــدّ ث عنهــا القــرآن الكريــم يف
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ُ ْ َُ ْ
ُ ُ
اهلل بأي ْ
خزهِـ ْ
ـم ُ
وهــم ُي َع ّذبْ ُهـ ُ
ـم
ي
و
ـم
ـ
ِيك
د
أكثــر مــن موضــع مثــل قولــه تعــا ٰىل﴿ :قات ِل
ِ
ََْ ُ ْ ُ ْ َ َْ ْ َْ
ـوم ُمؤمِنـ َ
ـدور قَـ ْ
ـف ُصـ َ
ـن﴾ (التوبــة.)14 :
وينصكــم علي ِهـ
ـم َويشـ ِ
كــا حتدّ ثــت النصــوص عــن ذلــك عندمــا وصفــت اإلمــام احلســن  Qبأنــه

«ثــار اهلل»( ،)4وأن اإلمــام املهــدي يثــأر للحســن  ،Qويكــون أحــد شــعاراته هــو
«يــا لثــارات احلســن»( ،)5وكذلــك مــا ورد يف زيارتــه الرشيفــة مــن قولــه« :واقــرن
ثأرنــا بثــأره»(.)6

وهــذا اإلحســاس والشــعور يم ّثــل قــوة معنويــة كبــرة يف داخــل اإلنســان ألن اهلل

تعــا ٰىل أودع يف اإلنســان هــذا اللــون مــن اإلحســاس ،ولذلــك ينــزع إليــه اإلنســان
بشــكل طبيعــي يف حياتــه ويم ّثــل أحــد الدوافــع ملســرته وحركتــه التكامليــة.

اهتــم اإلســام بتوجيــه هــذا الدافــع واإلحســاس ،لكــي ال ينحــرف
وقــد
ّ

فيتحــول إ ٰىل جمـ ّـرد تعبــر عــن الغريــزة دون أن يصــب يف مســرة الكــال ،فوضــع الثأر
واالنتقــام والتش ـ ّفي يف طريــق القيــم واملبــادئ -ال ملجـ ّـرد التعبــر عــن اإلحســاس

النفــي والنزعــة الشــهوية -شــأنه يف ذلــك شــأن بقيــة األحاســيس والغرائــز التــي
اهتــم هبــا اإلســام عام ـ ً
ا حمــرك ًا باجتــاه الكــال.

ومــن الواضــح أن مســألة الثأر واالنتقــام يف قضية اإلمــام املهدي  Qليســت انتقام ًا

وثــأر ًا لشــخوصهم بــا هــم بــل ملــا يعتقــدون ،فهــي انتقــام وثــأر مــن الواقــع الفاســد

الــذي كان يعيشــه اإلنســان ،وذلــك بتغيــره وحتويلــه إ ٰىل واقــع العــدل واحلــق واخلري.
ثامن ًا :انتظار ال َفرج

عىل حيثيات فنقول:
وهذا اهلدف هو األهم وتركناه آخر األهداف ألنه حيتوي ٰ

ّ
الصغــرى
لعــل لقض ّيــة اإلمــام املهــدي ¨ وخصوص ّيــة االنتظــار يف الغيبــة
ٰ

322

ـرى األثــر الكبــر يف اجلانــب الرتبــوي واألخالقــي للمجتمــع .وهــذا األثــر
والكـ ٰ

ألنــا ال تؤمــن
ممــا ال نشــاهده وال نعرفــه يف بق ّيــة املذاهــب والفــرق اإلســام ّية ،ال ّ
بفكــرة اإلمــام املهــدي  Qبــل ّ
ألن االعتقــاد بوجــوده وحياتــه ¨ عنــد اتبــاع أهــل

ـرى.
ـدى الفــرق األخـ ٰ
ـتوى وهــذا الشــكل ليــس موجــود ًا لـ ٰ
البيــت  Kهبــذا املسـ ٰ

ـى َّ
أن انتظــار ال َفـ َـرج هــو أفضــل
وقــد وردت مئــات مــن األحاديــث التــي تؤ ِّكــد عـ ٰ

الدولــة املباركــة ال ِّتــي تتصــف بجميــع مواصفــات جنَّــة آدم  ،Qتلــك الدولــة التــي

ســوف يعيــش فيهــا اإلنســان يف جــوار ر ِّبــه وحتــت ظــل بارئــه ويف ســاحتها تتحقــق
َ َ َ
رمحــة الــرب التــي أشــار إليهــا ســبحانه يف قولــه﴿ :إ َّل َمـ ْ
ـن َرحِـ َ
ـم َر ُّبــك َو ِلل ِــك
ِ
ّ
َخلَ َق ُهـ ْ
ـم﴾ (هــود )119 :فهــي إذ ًا الغايــة العمل َّيــة ألصــل اخللــق كــا مـ َّـر وبدوهنــا ال

أ .عالء إبراهيم رزوقي

العبــادة .وذلــك َّ
ـى مســتواه وأرفــع درجاتــه هــو ذكــر تلــك
ألن ذكــر اهلل تعــا ٰىل يف أعـ ٰ

يتصــف اخللــق باحلكمــة والتكامــل أص ـاً.

ومــن هنــا صــار مــن الــازم أن نتحــدَّ ث عــن هــذه العبــادة أعنــي االنتظــار

بتفصيــل أكــر وذلــك ألمه َّيتهــا مــن بــن ســائر العبــادات وســوف نب ِّينهــا ضمــن

عناويــن خمتلفــة فنقــول:

أمه َّية انتظار الفرج يف تكامل املسلم:

عندمــا نبحــث يف األحاديــث املختلفــة الصــادرة عــن املعصومــن  Kنســتنتج َّ
أن

األعــال ك َّلهــا مــع مــا فيهــا مــن األمه َّيــة واالعتبــار فهــي يف قبــال االنتظــار قليلــة
ـتوى حيــث َّ
إن االنتظــار هــو( :أفضــل األعــال)( ،)7بــل مجيــع األعــال العباديــة
املسـ ٰ

ـى االنتظــار حيــث إ َّنــه
مــع مــا هلــا مــن القدسـ َّية والروحان َّيــة فهــي ليســت راجحــة عـ ٰ

(أفضــل عبــادة األ َّمــة) (.)8

واجلديــر بالذكــر َّ
أهــم
أن هــذه العبــادة أعنــي االنتظــار قــد دخلــت يف ســاحة
ّ
العبــادات وهــو اجلهــاد يف ســبيل اهلل وصــار (أفضــل جهــاد األمــة) كــا ورد يف
حديــث الرســول ݕ حيــث قــال« :أفضــل جهــاد أمتــي انتظــار الفــرج»(.)9

ـتوى رفيــع مــن الروحان َّيــة حيــث صــار
ـرى فلالنتظــار أيضـ ًا مسـ ٰ
ومــن زاويــة أخـ ٰ

ـب األعــال إ ٰىل اهلل) قــال أمــر املؤمنــن) « :Qانتظــروا الفــرج وال تيأســوا مــن
(أحـ َ
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ـتوى الشــهيد يف ســبيل اهلل «واملنتظــر ألمرنــا كاملتشــحط
ـى وصــل املنتظــر إ ٰىل مسـ ٰ
ح َّتـ ٰ

بدمــه يف ســبيل اهلل»(.)11

عــى َّ
أن (انتظــار الفــرج مــن الفــرج) بــل (انتظــار
بــل هنــاك أحاديــث تؤكِّــد
ٰ

الفــرج مــن أعظــم الفــرج)( .)12فعــن حممــد بــن الفضيــل عــن الرضــا  Qقــال ســألته

عــن يشء مــن الفــرج فقــال« :أليــس انتظــار الفــرج مــن الفــرج إن اهلل  يقــول:
َ َْ ُ ّ َ َ ُ
ك ْ
ِــن ُ
المنْ َت ِظر َ
ــم م َ
يــن﴾»(.)13
﴿فانت ِظــروا إ ِ ِن مع
ِ
ـى مــن االنتظــار أعنــي انتظــار الفــرج قــد اكتســب قســط ًا مــن القدســية
وهــذا املعنـ ٰ
واالعتبــار بحيــث صــار مــن عالئــم اإلخــاص احلقيقــي والتش ـ ُّيع الصــادق ومــن

مميــزات الدعــاة إ ٰىل ديــن اهلل تعــا ٰىل رس ًا وجهــر ًا وقــد ورد يف احلديــث «أولئــك
املخلصــون حقــ ًا وشــيعتنا صدقــ ًا والدعــاة إ ٰىل ديــن اهلل رس ًا وجهــر ًا.)14(»..
تعاىل:
الرجاء باهلل ٰ

إن مــن أهــم نتائــج انتظــار الفــرج تنمي ـ َة روحيـ ِ
َّ
ـة الرجــاء بــاهلل تعــا ٰىل يف اإلنســان

املؤمــن حيــث ُيشــاهد أما َمــه جمــاالً وســيع ًا مــن الفضــل والكــرم واخلــر اإلهلــي

الــذي ســوف تظهــر مصداق َّيتُهــا يف تلــك الدولــة العظيمــة املباركــة وهــي دولــة
اإلمــام املهــدي ¨ ،ومــن الطبيعــي ملــن يمتلــك هــذه الرؤيــة أن حيتقــر العــامل الــذي

يعيشــه بــا فيــه مــن ا ُملغريــات اخلالّبــة الدنيويــة والتســويالت الشــيطانية ،وهــذا األمر

(أعنــي حتقــر املظاهــر الدنيو َّيــة) هــو َّأول خطــوة خيطوهــا الســالك إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل.

جذورهــا فتزيــل
ُعمــق
َ
هــذه الروحيــة إن تركَّــزت يف اإلنســان املؤمــن ســوف ت ِّ
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وثامرهــا اجلن َّيــة يف الســاء
مجيـ َ
ـر فرو َعهــا الط ِّيبــة َ
ـع األشــواك واملوانــع الصــا َّدة ،لتنـ َ
ِ
كل حـ ٍ
ـى ُأك َلهــا َّ
ربــا .فكيــف ال يكــون االنتظــار أفضـ َـل األعــال
ـن بــإذن ِّ
ـى تؤتـ ٰ
ح َّتـ ٰ

ـى الضــوء عليها.
ـى مجيــع األعــال و ُيلقـ ٰ
بــل أفضــل العبــادات؟! وهــو الــذي ُي ِّيــم عـ ٰ

أفضل اجلهاد:

مــا هــو األمــر املتوقــع مــن املجاهــد يف ســبيل اهلل تعــا ٰىل حــن اجلهــاد؟ ومــا قيمــة

ـب يف ســبيل اهلل تعــا ٰىل؟
املجاهــد لــوال الن ّيـ ُة الصادقــة التــي تنصـ ُّ

أ .عالء إبراهيم رزوقي

مســتوى منــه متو ِّفــر يف املنتظــر احلقيقــي الــذي
أعــى
هــذا األمــر بنفســه بــل
ٰ
ٰ
ـاح ومسـ ٍ
ـى يف ِّ
كل صبـ ٍ
ـاء أن يعيــش يف ظـ ِّـل ذلــك املعشــوق  Qولســان حالــه:
يتمنَّـ ٰ
«فأخرجنــي مــن قــري مؤتــزر ًا كفنــي شــاهر ًا ســيفي جمــرد ًا قنــايت ملبيــ ًا دعــو َة
ِ
احلــارض والبــادي.)15(»..
الداعــي يف
ـتوى االنتظــار إ ٰىل هــذه الدرجــة:
واحلديــث التــايل قــد بـ َّـن الــر الــذي رفــع مسـ ٰ

ـى بــن احلســن  Qقــال« :متتــد
فعــن أيب محــزة الثــايل عــن أيب خالــد الكابــي عــن عـ ٰ

الغيبــة بــويل اهلل الثــاين عــر مــن أوصيــاء رســول اهلل ݕ واألئمــة بعــده يــا أبــا خالــد
َّ
إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــون بإمامتــه املنتظــرون لظهــوره أفضــل أهــل كل زمــان

ألن اهلل تعــا ٰىل ذكــره أعطاهــم مــن العقــول واألفهــام واملعرفــة مــا صــارت بــه الغيبــة
عندهــم بمنزلــه املشــاهدة وجعلهــم يف ذلــك الزمــان بمنزلــه املجاهديــن بــن يــدي

رســول اهلل ݕ بالســيف أولئــك املخلصــون حقـ ًا وشــيعتنا صدقـ ًا والدعــاة إ ٰىل ديــن
اهلل رس ًا وجهــر ًا»(.)16

فاالنتظار إذن له نتيجتان مها:

األوىل :أنَّه بالفعل ُي ِّقق (كشف الكربة) بنحو جممل.
ٰ

ٌ
احلكــم
عامــل جــذري أســايس للفــرج بظهــوره  Qحيــث يســود
الثانيــة :أنَّــه
ُ
األرض ك ّلهــا.
اإلهلــي
َ
ِ
ُ
وو ُ
وزان النيــة التــي هــي خــر مــن العمــل حيــث جــاء عــن
زان االنتظــار

الصــادق « :Qنيــة املؤمــن خــر مــن عملــه» ( ،)17ألن هــذه النيــة مــن ناحيــة

أخــرى تــازم العمــل بــل
مســتوى اإلنســان ومــن ناحيــة
هــي التِّــي ترفــع
ٰ
ٰ
َ
َ
َ
ُ ْ ُ ٌّ َ ْ َ ُ َ ٰ َ
َ َ َ ُّ ُ
ــو أ ْه َ
ــم ب َم ْ
ك ْ
ــم أ ْعلَ ُ
ــن ُه َ
ــد ٰ
ى
ع شــاكِ تِهِ فر ب
توجــده ﴿قــل ك يعمــل
ِ
ً
َســبِيل ﴾ (اإلرساء.)84 :
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وليعلــم َّ
أن تعجيــل الفــرج يتناســب مــع االنتظــار شــدَّ ًة وضعفــ ًا .ومــن هــذا
ْ
َ َّ َ ُ َ َّ ُ ُ
َ ُْ ُ
املنطلــق نشــاهد أن اآليــة الكريمــة تــرح بقوهلــا﴿ :وزل ِزلــوا حـ ٰ
ـى يقــول الرســول
َ
َ َ َّ َ
ْ
ـن آ ََم ُنــوا َم َعـ ُ
ٌ
َو َّالِيـ َ
َ
ـى نَـ ْ ُ
ـه َمـ َ ٰ
ـر اهللِ أل إِن نــر اهللِ ق ِريــب﴾ (البقــرة.)214 :
فقــرب نــر اهلل تعــاىل متناســب مــع طلــب النــر َ
ـى نَـ ْ ُ
﴿مـ َ ٰ
ـر اهللِ﴾ وهــذا
ٌ
ُ
ٰ
َ َّ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ
الر ُســل
الطلــب األكيــد ال حيصــل إالّ بعــد اليــأس قــال تعــا ٰىل﴿ :حــى إِذا اســتيئس
ـم قَـ ْ
ـنا َ
ـر ُّد بَأ ْ ُسـ َ
اء ُهـ ْ
َو َظ ُّنــوا َأ َّن ُهـ ْ
ـي َمـ ْ
ـد ُكذِبُــوا َج َ
ـن ن َ َشـ ُ
ـم نَ ْ ُ
ـاء َو َل يُـ َ
صنَــا َف ُنـ ِّ َ
ـن
ـ
ع
ِ
الم ْ
جرم َ
الْ َق ْ
ــو ِم ُ
ِــن﴾ (يوســف.)110 :
ِ
االنتظار وجانباه اإلجيايب والسلبي:
َّ
ـى حالتــن كامنتــن يف روح املنتظــر ،فمــع التأ َّمــل يف
إن كلمــة االنتظــار تــدُّ ل عـ ٰ

هــذه الكلمــة نشــاهد َّأنــا ُّ
مهــم يف
عــى جانبــن أساســيني لــكل منهــا دور
تــدل
ّ
ٰ

ـى الكلمــة وهــذان اجلانبــان مهــا:
معنـ ٰ

 -1اجلانــب املطلــوب واملحبــوب للمنتظِــر واملتو َّقــع الوصــول إليــه وهــو اخلــر

عــى األرض ك ِّلــه فلــو مل يتوقــع حــدوث حالــة جديــدة
والربكــة ومتكــن الديــن
ٰ
معنــى لــه.
وإجيابيــة يف املســتقبل فــا مصداقيــة لالنتظــار وال
ٰ

 -2اجلانــب غــر املطلــوب وغــر املحبــوب الــذي يتم َّثــل يف احلالــة الفعليــة التــي

يعيــش فيهــا املنتظــر تلــك احلالــة ا ُملؤذيــة التــي يأمــل املنتظــر أن يتخ َّلــص منهــا ،فلــو

ـى لالنتظــار إذن وال مــرر لــه.
كان الوضــع الفعــي هــو الوضــع املطلــوب فــا معنـ ٰ
وبعبارة أوضح :هناك تناسب عكيس بني أمرين مها:
َ
املعاشة.
 -1اليأس من احلالة الفعل َّية

 -2الرغبة يف احلالة املستقبل َّية املتوقعة.

هــذا مــا يســتفاد مــن نفــس الكلمــة مــن دون النظــر إ ٰىل أي ٍ
أمــر آخــر خــارج
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الكلمــة وتشــهد هلــذه احلقيقــة اآليــة الكريمــة التِّــي وردت يف هــذا املجــال حيــث
َّ ْ ُ
ـر إ َذا َد َعهُ
ُ ُ ْ َ َّ
َّ
ـى والســياق
ييــب المضطـ ِ
ـى ذلــك قــال تعــا ٰىل﴿ :أمــن ِ
املعنـ ٰ
الــدال عـ ٰ

ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ ُ
َ ً َ َ َ َّ ُ َ
َ
َ
ٌ
َو َيكشِ ــف الســوء ويجعلكــم خلفــاء الر ِض أءِل مــع اهللِ قل ِيــا مــا تذكرون﴾

ليســت بيــد ا ُملض َطــر.

 -2وهنــاك تو ُّقــع ورجــاء ورغبــة كامنــة يف نفــس املضطــر وهــي أن تكــون اخلالفة

ـى مجيــع األرض لــه وملــن يقتــدي بــه وخيطــو خطاه.
العا َّمــة عـ ٰ

وأ ّمــا احلديــث عــن شــخص َّية املضطــر وأ َّنــه مــن هــو؟ فهــو خــارج عــن بحثنــا

أ .عالء إبراهيم رزوقي

(النمــل )62 :اآليــة الكريمــة تشــر إ ٰىل اجلانبــن املتواجديــن يف نفــس املضطــر ومهــا:
 -1ســو ٌء غــر مكشــوف وهــو يتم َّثــل يف ٍ
أمــر واحــد وهــو َّ
أن خالفــة األرض

ههنــا.

فــا يمكــن للمؤمــن ممارس ـ ُة عمليـ ِ
ـة االنتظــار إالّ بعــد عرفــان أمريــن متالزمــن

مهــا:

األول :وهو األصل واألهم ويتم َّثل يف معرفة تلك اخلالفة اإلهلية وهذا هو ِّ
التول.

ـع ومــازم لألصــل وهــو معرفــة الســوء الــذي يتم َّثــل يف الواقــع
الثــاين :وهــو تابـ ٌ

ري منــه.
ـم التـ ِّ
الفعــي ومــن ثـ َّ

وكال األمرين يفتقران إ ٰىل الوعي والتد ُّبر والد َّقة فنقول:

إنَّــه مــن األفضــل أن نبــدأ باألمــر الثــاين أعنــي معرفــة الســوء ورفضــه حتــت

األول حتــت عنــوان االنتظــار
ثــم نتحــدَّ ث عــن األمــر َّ
عنــوان االنتظــار والرفــض َّ
والرجــاء.

االنتظار والرفض:

ـدى انحــراف الواقــع
إ َّنــه مــن الــروري ملــن يعيــش حالــة االنتظــار أن يعــرف مـ ٰ

ـتوى مــن التن ُّفــر والرفــض
الفعــي عــن احلقيقــة والصــواب وينبغــي أن يصــل إ ٰىل مسـ ٰ
ـس بأ َّنــه بالفعــل ســجني يف هــذه الدنيــا ومق ّيــدٌ بأنــواع القيــود
هلــذا الواقــع بحيــث حيـ ّ

ال ِّتــي ال مفـ َّ
ـك منهــا وال مفـ ّـر إالّ بظهــور املنجــي احلقيقــي وهــو احلجــة بــن احلســن

املهــدي ¨ وينبغــي لــه أن يشــعر بـ َّ
ـأن املشــكلة ال ِّتــي يعيشــها ليســت هــي ُمشــكل ًة
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جذورهــا يف مجيــع األرجــاء ونــرت ســمو َمها يف
رســخت
ومعضلــ ٌة
َ
عظمــى قــد َّ
ٰ
ـرى بشــاعة الظلــم وانتشــار اجلــور وضياع
كافــة األنحــاء ،فعندمــا نالحــظ املجتمــع نـ ٰ
احلقــوق واحلريــات واختــاط احلــق بالباطــل.

وللخــاص مــن هــذه املعضلــة ينبغــي لنــا أن نعــرف أنــه ال حميــص وال منــاص ّإل

بظهــوره  Qومبارشتــه للحــل بأســلوب ملكــويت إهلــي.

وعلينــا أن نــدرك هــذه احلقيقــة بجميــع وجودنــا ،وبأرواحنــا ودمائنــا وأجســادنا

وجوارحنــا ،بحيــث ال متــر علينــا ســاعة بــل حلظــة واحــدة ّإل ونشــعر بفقــدان

النــور وهيمنــة الظــام ،وهــذه احلالــة ال حتصــل ّإل باملعرفــة ،أعنــي معرفــة اهلل

عــى بصــرة مــن أمرنــا
تعــا ٰىل ومعرفتهــم  Kودولتهــم املباركــة فالبــد أن نكــون ٰ
ـى ال يمكنــه أن يــدرك النــور مهــا ُ ِ
شح لــه ،وهــذه املعرفــة تالزمهــا
حيــث إن األعمـ ٰ
ـتوى عداوهتــم للحــق
ـرى وهــي معرفــة أســاليب األعــداء الشــيطان َّية ومسـ ٰ
معرفــة أخـ ٰ
وانحرافهــم عــن الواقــع وبعدهــم عــن اهلل تعــا ٰىل.

ـم َّ
إن هــذه احلالــة النفســية للمؤمــن -أعنــي الرفــض -ســوف تكــون هلــا آثــار
ثـ َّ

إجياب َّيــة يف أخالقــه وأعاملــه وتكاملــه جتعلــه يشــتاق إ ٰىل مــا ســيح َّقق من النــر ومتكني
ـب إ ٰىل قـ ٍ
ـم إرادة
احلــق وهكــذا ســوف يــزداد االشــتياق إ ٰىل أن ينقلـ َ
ـرار حاسـ ٍم ومــن ثـ َّ
ـى ترانــا» ومثــل هــذا
جدِّ يــة وطلــب مؤ َّكــد وحينئــذ ســوف يــراه املهــدي « :Qمتـ ٰ

نفســه إالّ ويعيــش دولتــه العظيمــة
اإلنســان ســوف يتفاجــأ برؤيتــه  Qفــا
ٰ
يــرى َ
وظ َّلــه امللكــويت املبــارك« :ونــراك وقــد نــرت رايــة احلــق»(.)18
الرفض االجتامعية:
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َّ
إن مــن النتائــج اخلبيثــة واآلثــار السـ ِّيئة التــي نشــأت جـ ّـراء عــزل الديــن عــن املجتمــع
ـرون متواليـ ٍ
وفصلــة عــن احلكم خــال قـ ٍ
ـة ،هــو حتريــف املفاهيــم الدينية وتفســرها تفســر ًا
ُ

َّ
يمــت إ ٰىل املجتمــع بصلــة.
وكأن الديــن ال
مؤ َّطــر ًا بإطــار الفــرد ال يتخطــاه قيــد أنملــة
ُّ

ترسبــت بشــدّ ة يف تقييــم املفاهيــم األخالقيــة الــواردة يف القــرآن
وهــذه اآلفــة قــد َّ

ـرت مجيعهــا أو أكثرهــا تفســر ًا فرديـ ًا وكأهنــا
الكريــم واألحاديــث الرشيفــة ،فقــد ُفـ َّ
وإنــزال الكتــب هــو إيصــال األفــراد فحســب إ ٰىل الكــال املطلــوب.

ومــن املؤســف َّ
أن هــذا النــوع مــن التفســر مــع غايــة بعــده عــن روح اإلســام

ـى عنــد علــاء اإلســام ،وقــد تركــزت هــذه
صــار كالبدهيــي عنــد أكثــر املســلمني حتـ ٰ
األفــكار يف املجتمــع -مــن خــال هــؤالء اجلهلــة -تركيــز ًا شــديد ًا بحيــث أصبــح

أ .عالء إبراهيم رزوقي

ال عالقــة هلــا باملجتمــع وال مســاس هلــا باأل َّمــة وكأن الغايــة مــن بعــث الرســل

ُّ
كل مــن خيالفهــا مــن مجلــة الشــا ِّذين عــن الديــن ويف زمــرة املنحرفــن عــن الــراط

املســتقيم! وبالنتيجــة مــن املطروديــن واخلارجــن عــن ربقــة اإلســام واملســلمني!
هــذا والقــرآن برصيــح العبــارة يبــن الــر يف بعث الرســل بقولــه﴿ :لَ َقـ ْ
ـد أَ ْر َســلْناَ
ِّ
ّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
ْ
ََ ْ َّ
ــط
ُر ُســلنا بِالَيِن ِ
ــات وأنزلــا معهــم الكِتــاب وال ِمــزان ِلقــوم انلــاس بِالقِس ِ
َ
الد َ
ِيــد فِيــهِ بَــأ ْ ٌس َشــد ٌ
اهلل َم ْ
ــم ُ
ــرهُ
ِيد َو َم َناف ُ
ــاس َو ِلَ ْعلَ َ
ــن َينْ ُ ُ
َوأن ْ َز ْلَــا ْ َ
ِــع ل َِّلن ِ
َو ُر ُســلَ ُه بالْ َغيْــب إ َّن َ
اهلل قَــو ٌّي َعزيـ ٌ
ـز﴾ (احلديــد .)25 :ومــن الواضــح َّ
أن للحديــد
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الــذي هــو كنايــة عــن القــدرة دور ًا مه ـ ًا وأساســي ًا يف بنــاء املجتمــع فهــو الســاعد
اآلخــر الــذي يضمــن تنفيـ َ
ـذ قوانــن الديــن بعــد اإليــان بــاهلل تعــا ٰىل.

ومل يكتــف القــرآن بذلــك بــل حـ َّـر َض كافــة املؤمنــن للقيــام بالقســط فقــال﴿ :يَــا
َ ْ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ـط شــهداء ِلِ﴾ (النســاء.)135 :
أيهــا الِيــن آ َمنــوا كونــوا قوا ِمــن بِالقِسـ ِ
ـى ضــوء هــذا ينبغــي أن ال ننظــر إ ٰىل املفاهيــم اإلســامية مــن منظــار فــردي
وعـ ٰ

فحســب ،بــل البــد أن يكــون املنظــار االجتامعــي هــو احلاكــم وهــو املخيــم عليهــا.
فالتقــوى ليســت مفهومــ ًا أخالقيــ ًا فرديــ ًا فحســب بــل هــي مفهــوم اجتامعــي
ٰ

ـوى بمفهومهــا
ـم وهــي التقـ ٰ
ـوى يف اإلنســان كفــرد وهنــاك تقـ ٰ
أيضـ ًا فهنــاك تقـ ٰ
ـوى أهـ ّ

االجتامعــي الــذي يرجــع إ ٰىل األمــة املؤمنــة ولـ ٍ
ـكل منهــا أثــره اخلــاص بــه ولــكل

جــزاؤه املرتتــب عليــه وثوابــه املنســجم معــه.
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وغريهــا مــن القيــم اإلنســانية اإلســامية.

ّــى يف املفاهيــم املضــادة والقيــم املنحرفــة الشــاذة كالبخــل
ونفــس الــكالم يتأت ٰ

والريــاء والنفــاق واخليانــة والــره واجلبــن وغريهــا.

نعــم هنــاك بعــض املفاهيــم (وهــي قليلــة) يتغلــب عليهــا اجلانــب الفــردي كــا أن

هنــاك مفاهيــم يتغلــب عليهــا اجلانــب االجتامعــي ،ولكــن هــذا ال يعنــي أن نتمســك

خاصــة فرد َّيــة.
هبــا كمفاهيــم ّ

واملتأمــل يف القــرآن الكريــم واألحاديــث الرشيفة ســوف يذعــن بام قلنــاه .وال بأس

بذكــر مثــال واحــد فنقــول :قولــه تعــا ٰىل يف ســورة الشــعراء يف ثــان آيــات عــن لســان
َ ََ
َ َّ ُ
ُ
ون﴾ (الشــعراء .)110-108 :وكذلك يف سوريت الزخرف
األنبياء ﴿فاتقوا اهلل وأطِيع ِ

(اآليــة  )63وآل عمــران (اآليــة  ،)50هــو خطــاب للمجتمــع الــذي كانــوا يعيشــونه،

خاص ًة.
ذلــك املجتمــع املبتعــد عن واقــع الدين .وليــس اخلطــاب
متوجهـ ًا إ ٰىل األفــراد َّ
ِّ
ومــن هــذا املنطلــق نقــول لــو أن القيــم األخالقيــة أو املفاهيــم االعتقادية رســخت

يف عــدد مــن األفــراد حــق الرســوخ ولكــن مل تتجســد تلــك املفاهيــم يف األمــة
اإلســامية كأمــة فهــل جيــدي ذلــك نفعـ ًا لألمــة؟ وهــل يرتفــع الــرر عــن األمــة؟
مــن الواضــح أن ذلــك ال جيلــب منفعــة لأل َّمــة كــا أنــه ســوف ال يدفــع رش ًا عنهــا

بــل املصيبــة ســوف تشــمل األفــراد أيضـ ًا مهــا كانــوا يتح َّلــون بالصــاح واخلــر قال
ََ َ َْ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ُّ
تعــاىل﴿ :فَلَ َّمــا ن َ ُســوا َمــا ُذ ّكِـ ُ
ـن الســوءِ وأخذنــا
ـ
ع
ن
ـو
ـ
ه
ن
ي
ـن
ـ
ِي
ال
ـا
ـ
ن
ي
ن
أ
ه
ـ
ب
وا
ـر
ِ
ِ
ٰ
ِ
َ
َ َ
ْ ُ َ
َ ُ
ـذ َ
ـن َظل ُ
َّالِيـ َ
ـ
ع
ب
ـوا
ـ
م
ـس ب ِ َمــا كنــوا َيف ُســقون﴾ (األعــراف ،)165 :وقــال
اب بئِيـ ٍ
ِ
ٍ
َ
َّ
َ
َ
َ
ً
ً
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ـم خاصــة َواعل ُمــوا أن َ
ـن ظل ُمــوا مِنكـ ْ
تعــاىلَ :
﴿و َّات ُقــوا ف ِتنــة ل ت ِصيــن الِيـ َ
اهلل
ٰ
ُ ْ َ
َ
اب﴾ (األنفــال.)25 :
ش ـدِيد ال ِعق ِ

330

ـرى قــد اســترتت عــن
ولــو دققنــا النظــر وتعمقنــا يف األمــر لوصلنــا إ ٰىل حقيقــة أخـ ٰ

الكثــر وهــي :أنــه مــن الصعــب أن نحكــم بصــاح فــرد وهــو يعيــش يف أمــة فاســدة

ـى أ َّمتــه أو مل
نفســه إ ٰىل مسـ ٰ
ذلــك الفــرد الــذي مل يوصــل َ
ـتوى القيــادة واإلرشاف عـ ٰ
هيجرهــم هجــر ًا مجيـ ً
ا كــي يســلم مــن آفاهتــم!

ـو َن َعــن ُّ
أن الذيــن نجــوا هــم الذيــن َ
﴿ينْ َهـ ْ
ففــي اآليــة األو ٰىل نالحــظ َّ
الســوءِ﴾
َ
ِ
الفســاق ســواء ا ُمل ْظ ِهــر فســقه أو الســاكت عــن
وأ ّمــا الذيــن ظلمــوا الذيــن هــم ّ
اجلريمــة َّ
فــإن اهلل تعــا ٰىل قــد أهلكهــم.

أن غــر الظاملــن أيضــ ًا قــد شــملتهم الفتنــة حيــث َّ
واآليــة الثانيــة نشــاهد َّ
إن

أ .عالء إبراهيم رزوقي

وربام نستلهم هذا األمر من اآليتني السابقتني:

ظلــم يف القامــوس اإلهلــي أيضــ ًا.
استســامهم للظلــم هــو
ٌ
صفات املنتظِر:

ـى ضــوء مــا ســبق ينبغــي أن نعــرف بــأن صفــات املنتظــر ليســت هــي صفــات
عـ ٰ

فرد َّيــة فحســب ،بــل ينبغــي أن ينطلــق الفــرد منهــا يف بــادئ األمــر لتســتوعب كا َّفــة

تعــم فائدهتــا وتتكامــل،
حتــى
زوايــا املجتمــع الــذي يعيشــه وتتفاعــل بــه األ َّمــة
َّ
ٰ
فاالنتظــار ومــا يرتتــب عليــه مــن الصــر واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر

والرفــض للواقــع الفاســد البــد أن تتجســد يف املجتمــع وال تنحــر يف الفــرد ومــع

ـر إن شــاء اهلل تعــا ٰىل.
ُّ
جتســدها يف املجتمــع ســوف يقــرب الفــرج وينكشــف الـ ّ

وألجــل أن يتَّســم الرافــض للمجتمــع الفاســد بوســا ٍم إهلــي ينبغــي لــه أن يــارس

األمــور التاليــة:

األول :البناء الفردي:

التقــوى الــذي هــو خــر
وهــو الســعي للتقــرب إ ٰىل اهلل تعــا ٰىل بالتلبــس بلبــاس
ٰ

لبـ ٍ
ـتوى رفضــه هــذا مــن الســلب املطلــق الـ ِّ
ـذي هــو (ال) إ ٰىل
ـى يرتفــع مسـ ٰ
ـاس ح َّتـ ٰ
ٍ
ٍ
معنــى
رفضــه رفضــ ًا مقدَّ ســ ًا لــه
يتضمــن إجيابــ ًا.
ســلب
وعندئــذ ســوف يكــون ُ
ٰ
َّ
كل ٍ
ومفهــوم رســايل عميــق فليســت ُّ
الء هــي بالفعــل ال ًء ،بــل هــذا النمــط مــن الــاء
ـح القيــاس بينهــا.
أفضــل مــن ماليــن نعــم إن صـ َّ
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فهــذا الرفــض ليــس مــن الســكوت املذمــوم الــذي هــو حالــ ٌة ســلبي ٌة جوفــا ُء
تُعرقــل اإلنســان واملجتمــع .ك ّ
ال بــل هــو حالـ ُة رصاخٍ ليــس مثلهــا رصاخـ ًا (ويكفيك
ـي  Qطــوال مخــس وعرشيــن ســنة) وهــذه احلالــة هــي احلالــة
نموذجـ ًا ســكوت عـ ٍّ
األعــى وجتعلــه
التكامليــة التِّــي تبنــي اإلنســان املســلم وترفــع مــن مســتواه إ ٰىل
ٰ

ُنمــي املجتمــع وترفــع
يتكامــل شــيئ ًا فشــيئ ًا مــن دون الوقــوف عنــد حــدٍّ  ..وكذلــك ت ِّ

مســتواه وجتعلــه يعيــش عيشــة عزيــزة ال يتــرب إليهــا ٌّ
ذل وهــوان وال تعرتهيــا آف ـ ٌة

وخــذالن.
إذن ِل ال تكون هذه احلالة أفضل العبادة؟ ِ
ول َ ال يكون أفضل اجلهاد؟
َ
ِّ
مستوى املتشحط بدمه يف سبيل اهلل؟
املتحل به إ ٰىل
ومل ال يصل هذا اإلنسان
ٰ
أخرى وهي:
الثاين :تعزيز الرفض بخصال أخالقية
ٰ

 -1الصرب:

ألنــا يف الواقــع الضــان لتلــك احلالــة،
وهــذه الصفــة هــي أهــم تلــك الصفــات َّ

ـرى بــل الصــر احلقيقــي الــذي
والصــر هاهنــا خيتلــف عــن الصــر يف املواطــن األخـ ٰ

ـى مجيــع
هــو كاألم لســائر املصاديــق هــو هــذا النــوع مــن الصــر حيــث اشــتامله عـ ٰ

أنــواع الصــر التــي نطقــت هبــا ألحاديــث الرشيفــة وهــي ثالثــة كــا يف احلديــث
الــذي نقلــه املحــدِّ ث الكلينــي ݞ بإســناده عــن اإلمــام عــي  Qقــال« :قــال

ر
عــى الطاعــة ،وصــ ٌ
ر عنــد املصيبــة ،وصــ ٌ
رســول اهلل ݕ :الصــر ثالثــة :صــ ٌ
ر ٰ
عــن املعصيــة .)19(»...وقــد ذكــر رســول اهلل ݕ درجـ ٍ
ـات أخرويــة لـ ٍّ
ـكل مــن تلــك
األصنــاف الثالثــة .ولكــ َّن الصــر املــازم لالنتظــار قــد اســتوعب هــذه املراحــل

الثالثــة وذلــك أل َّنــه:
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ابتــى هبــا املؤمــن املنتظــر وهــي مصيبــة فقــدان قائــده
هنــاك أعظــم مصيبــة
ٰ

احلجــة بــن احلســن املهــدي ¨ ،فهــو يعيــش حالــة
الروحــي وإمامــه الثــاين عــر َّ
العظمــى بطبيعتهــا تتط َّلــب الصــر.
اليتــم وهــذه املعضلــة
ٰ

ري مــن كل مــا هــو يزاحــم هــذه الروح َّيــة (أعنــي
وهنــاك طاعــة تتجســد يف التـ ّ
روح َّيــة االنتظــار) ،وهنــاك معـ ٍ
ـاص حميطــة هبــذا اإلنســان املؤمــن إحاطة كاملــة ،تلك

مســتوى وســيع بحيــث ال يلتفــت اإلنســان يمينــ ًا أو يســار ًا إالّ وهــي بــارزة
عــى
ٰ
ٰ
أما َمــه خصوص ـ ًا يف عرصنــا احلــايل.
فاملنتظِــر للدولــة املباركــة ســوف يعيــش َّ
كل تلــك املغريــات طــوال حياته فيشــاهد
أخــرى مضــا َّدة لــه
بــأ ّم عينيــه أنَّــه يســر إ ٰىل جهــة والعــامل بأمجعــه يســر إ ٰىل جهــة
ٰ

أ .عالء إبراهيم رزوقي

األمــور التــي تقصــم الظهــر مــن ا ُملغريــات املا ِّديــة والتســويالت الشــيطانية املنتــرة

ـرى يشــاهد َّ
أن جنــود الشــيطان وأهــل الدنيــا يم ِّثلــون الســواد
متامـ ًا ومــن ناحيــة أخـ ٰ
األعظــم فهــم املــأ الذيــن يملــؤون أعـ ُـن النــاس فهــو إذن الشــاذ بينهــم.
فمــن الواضــح َّ
أن هــذا األمــر ســوف جيعــل املؤمــن املنتظِــر الصابــر يعيــش حالــة

ـرى وهــي حالــة( :الغربــة) وال َّ
تتلخــص هــذه الغربــة يف الغربــة االجتامعية
صعبــة أخـ ٰ
بــل هنــاك غربــة أصعــب مــن ذلــك أال وهــي الغربــة الفكريــة واأليديولوجيــة التــي

تؤكــد عليهــا األحاديــث الرشيفــة وجتعلهــا مــن صفــات وعالئــم املنتظــر احلقيقــي
كاحلديــث الــذي ورد عــن اإلمــام الرضــا  Qعــن رســول اهلل ݕ قــال« :بــدأ

ـى للغربــاء» ،قيــل يــا رســول اهلل ثــم يكــون
اإلســام غريب ـ ًا وســيعود غريب ـ ًا فطوبـ ٰ
مــاذا؟ قــال« :ثــم يرجــع احلــق إ ٰىل أهلــه»(.)20
 -2التصابر:

يستمر يف صربه وال هيون؟
فامذا يفعل هذا الصابر كي
َّ

ـى وهي التصابر كــي خيلق الصرب
البــدّ وأن ينتقــل مــن مرحلة الصــر إ ٰىل مرحلة أرقـ ٰ

ـى حتقق
ـتمر يف مســرته ويصمــد يف مواقفــه حتـ ٰ
ـى ينســجموا معــه فيسـ َّ
يف اآلخريــن ح َّتـ ٰ

تلــك الدولــة العامل َّيــة املباركــة ،وســورة العــر هــي ال ِّتــي ترســم الطريــق للمؤمنــن
﴿والْ َعـ ْ
ـن الر ِحيـ ِم َ
ـر﴾ (العــر )1 :أي قسـ ًا
الر ْ َ
حـ ِ َّ
املنتظريــن قــال تعــا ٰىل :بِ ْسـ ِم اهللِ َّ
ِ

احلجــة ¨.
بالعــر ور َّبــا يكــون املقصــود مــن العــر يف هــذه الســورة هــو عــر َّ
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﴿إ َّن ْالنســان لَــي ُخـ ْ
ـر﴾ (العــر )2 :هــذا اإلنســان الــذي قــد ُحكــم عليــه
ِ
ِ
ٍ

أثر غيبة اإلمام المهدي ¨ الكبرى في
تكامل المجتمع المسلم

باخلــران املطلــق هــو اإلنســان الــذي يعيــش خــارج العــر أي يعيــش حالــة الغيبة.
ِيــن آ ََم ُنــوا َو َعملُــوا َّ
واإلنســان املذكــور هنــا يشــمل مجيعهــم ﴿إ َّل َّال َ
الص ِ َ
ــات
ال ِ
ِ
ِ
الصـ ْ
ـوا ب َّ
الـ ّ
ـق َوتَ َو َ
َََ َ ْ
اصـ ْ
ـوا ب ْ َ
ـر﴾ (العــر.)3 :
وتواصـ ِ
ِ
ِ
ِ
واالســتثناء بطبيعتــه يـ ُّ
ـى النُــدورة والغربــة ،فالنــادر مــن النــاس والقليــل
ـدل عـ ٰ
منهــم يتَّســمون هبــذه الســات األربعــة املتواليــة والتِّــي ترجــع باألخــر إ ٰىل صفــة

ـى ضــوء مــا قدمنــا.
فــاردة وهــي (انتظــار الفــرج) عـ ٰ

واجلديــر بالذكــر َّ
أن التــوايص باحلــق والتــوايص بالصــر هــي حالــة ثابتــة للمؤمــن

مــادام هــو مؤمنـ ًا.

متى هذا التوايص؟
فمن
ٰ
األحرى أن ُيسأل إ ٰىل ٰ

ويف آخر املطاف هل ملجتمع أن يعيش الراحة والطمأنينة واهلدوء؟ وإن كان اجلواب

سلبي ًا فأين حكمة اهلل تعا ٰىل البالغة وأين لطفه الشامل وأين كرمه اجلميل؟

أقــول :البــد مــن وصــول اإلنســان املؤمــن املتَّســم بتلــك الصفــات إ ٰىل مرحلــة

ـى مــا
هنائيــة وهــي مرحلــة الكــال ،وهــي مرحلــة العيــش يف العــر ال خارجــه عـ ٰ
تـ ُّ
ـدل عليــه الســورة املباركــة.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
 .1الصــدوق ،أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن
صححــه :حســن األعلمــي (ط ،1مؤسســة

األعلمــي ،لبنــان ،بــروت1404 ،هــ-

1984م) ج ،2ص.396

ـى بــن أيب الفتــح،
 .2األربــي ،أيب احلســن عــي بــن عيسـ ٰ
كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة (دار األضــواء،
بــروت  -لبنــان ،د.ت) ج ،3ص.338

 .3الكلينــي ،أيب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن
إســحاق ،األصــول مــن الــكايف( ،ط ،3دار الكتــب

ـى ،قــم1429 ،هـــ) ص.115
(ط ،3ذوي القربـ ٰ

 .12الطــريس ،أيب منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب
طالــب ،االحتجــاج( ،منشــورات دار النعــان،
العــراق ،النجــف األرشف 1386 ،هــ 1966-م)
ج ،2ص.49

 .13املجليس ،املصدر السابق :ج ،52ص.128
 .14الطربيس ،املصدر السابق ،ج ،2ص.49

 .15الطــريس ،حســن النــوري ،مســتدرك الوســائل

االســامية ،طهــران 1388 ،هـــ) ج ،1ص.336

ومســتنبط املســائل( ،ط ،2مؤسســة آل البيــت K

التحقيــق :الشــيخ جــواد القيومــي (ط ،1قــم،

ص.262

 .4بــن قولويــه ،جعفــر بــن حممــد ،كامــل الزيــارات،
مؤسســة نــر الفقاهــة1417 ،هـــ) ص.328

 .5الطويس ،األمايل ،ص.192

إلحيــاء الــراث ،لبنــان 1409 ،ه ـ1988-م) ج،5

ابــى الفضــل بــن احلســن ،اعــام
 .16الطــريس،
ٰ
ـدى( ،ط ،3منشــورات املطبعــة
ـورى بأعــام اهلـ ٰ
الـ ٰ

موســى بــن
رىض الديــن عــي بــن
 .6بــن طــاووس،
ٰ
ٰ

احليدريــة ،النجــف األرشف1970 ،م) ج،2

يف الســنة ،حتقيــق :جــواد القيومــي األصفهــاين

 .17احلـ ّـر العامــي ،حممــد بــن احلســن ،هدايــة األمــة إ ٰىل

جعفــر ،اإلقبــال باألعــال احلســنة فيــا يعمــل مــرة

(الطبعــة األو ٰىل  )1616ص.330

 .7املجليس ،بحار األنوار :ج  ،75ص  208ح .77

 .8املجلــي ،املصــدر الســابق ،ج  ،52ص  122روايــة

 3بــاب  22وج  52ص  125روايــة  11بــاب .22

 .9املجلــي ،املصــدر الســابق ،ج  ،77ص  143روايــة
 1بــاب .7

 .10الواســطي ،عــي بــن حممــد الليثــي ،عيــون احلكــم
واملواعــظ ،التحقيــق :حســن احلســني البريجنــدي

(ط ،1دار احلديــث ،قــم )1376 ،ص.92

 .11احلــراين ،أبــو حممــد احلســن بــن عــي بــن احلســن

أ .عالء إبراهيم رزوقي

بــن بابويــه القمــي ،عيــون أخبــار الرضــا،

بــن شــعبة ،حتــف العقــول عــن آل الرســول K

،

ص .196

أحــكام األئمــة ( ،Kط ،1حتقيــق ونــر :قســم
احلديــث يف جممــع البحــوث اإلســامية ،إيــران،

مشــهد 1414 ،هــ .ق) ج ،1ص.39

 .18بــن طــاووس ،إلقبــال باألعــال احلســنة فيــا
يعمــل مــرة يف الســنة ،ص.511

 .19الكليني ،األصول من الكايف ،ج ،2ص.91
 .20الصدوق ،عيون أخبار الرضا  ،Qص.217
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إن عظــم منزلــة اإلمامــة جعلهــا نقطــة افــراق داخــل اجلســد اإلســامي ،فمــن مل تدركه
لفتــة الرمحــة مــن ر ِّبــه أبعــده حســده أو قعــد بــه جهلــه أو أرسه هــواه.
فبعــض حظــه الرفــض ،وآخــر
وكانــت حيثيــات اإلمامــة مثــار ًا للبحــث والتدقيــق،
ٌ
كفلــه التصديــق.
ـى
ولطاملــا كان مــن ســمة الفكــر واملعتقــد اجلــذب والدفــع ،وبمــرور الليــايل واأليــام جتـ ّ ٰ
يف اإلمامــة ذلــك يف األنــام.
فكــم مــن ناصــب أدار التوفيــق د ّفــة مركبــه لبحــر الــوالء ،وكــم مــن مــوال عصــف بــه
كيــد الشــيطان يف مســتنقع العــداء .واإليــان منــه ثابــت ومنــه مســتودع .ومــن عثــر فيــه
ـى مرتــع ال يضمــن دوام املهجــع ،فغربــال االبتــاء مــا فتــئ يعمــل ووابــل االمتحــان مــا
عـ ٰ
ٍ
ـرى بــا ًء ونقم ـ ًة .شـ ُ
ـأن هــذه
ـى يف
أرض حيــا ًة ورمح ـ ًة ،وينــزل يف أخـ ٰ
انفــك هيطــل .يتجـ ّ ٰ
احليــاة ال يتبــدل وقانـ ٌ
ـون هلــا ال يتعطــل .والنــار حتــرق اخلشــب وتُن ّقــي الذهــب.
ومــن مل ُيســلم عنانــه للشــيطان يف أصــل اإلســام ك ََم ـ َن لــه اللعــن يف معرفــة اإلمــام.
وقبــول القضايــا يف تناســب عكــي مــع مقــدار غرابتهــا .ومــن أغــرب القضايــا أن يعيــش
ـى مــر العصــور وتــوايل
إنســان لقــرون متامديــة ،وأغــرب مــن ذلــك أن ال يعرفــه أحــد عـ ٰ
الدهــور ،ومــن هنــا ُخصــت مســألة اإلمــام الثــاين عــر  Qبالكثــر مــن االهتــام ،وصــار
ـى وفاتــه،
احلديــث فيهــا مــورد ًا للنقــض واإلبــرام .فأنكــر قــو ٌم والدتــه وبنـ ٰ
ـى آخــرون عـ ٰ
وأعلمنــا آبــاؤه الكــرام  Kأنــه ســيقال فيــه «هلــك يف أي ٍ
واد ســلك».
ـى بعــض املبــاين – يف والدتــه  .Qونظــر ًا
وقــد ش ـكّك البعــض يف تواتــر األخبــار – عـ ٰ
ألمهيــة املســألة وحموريتهــا يف معتقدنــا رأيــت أن أتعــرض إ ٰىل األدلــة التــي يمكــن أن تكــون
ـى ذلــك مطابقة ،وإ ّنــا طفت
ـى مــا يــدل عـ ٰ
ـى والدتــه ،ومل أقتــر يف االســتعراض عـ ٰ
دالــة عـ ٰ
ـدل عليــه التزامـ ًا .ومل ُأ ْرخِ العنــان لقلــم البحــث الســتيعاب ّ
يف طوائــف األخبــار التــي تـ ّ
كل
تعرضــت لطوائــف وانتقيــت بعضـ ًا
مــا يمكــن أن ينفــع يف ذلــك مــن آحــاد األخبــار ،بــل ّ
مــن ٍ
كل منهــا ،مــع إشــارة إ ٰىل وجــه الداللــة .ولــو مل يكــن يف هــذه الطوائــف ّإل خصــوص
ـى الكفايــة.
مــا ســقته مــن الروايــات لــكان فيهــا مــا يزيــد عـ ٰ

Proving the Birth of Imam Al-Mahdi
(P.B.U.H)
Sheikh Kadim Al-Qara Guli
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The greatness of the notion of Imamate resulted in diverse understandings in Islamic theology. The one who is
away from the mercy of God, envy would blind him from understanding this notion. It has been a point of research and
study among people, leading to various conclusions throughout history. History witnessed many cases in which people
have turned from being bitter enemies to Ahlulbait into close
companions and supporters. On the other hand, many companions of Ahlulbait, at the end of their life, lost their ways and
denied the divine position of Imamate. The only unchangeable
fact in this life is change itself, because nothing and nobody is
immune to change.
The interesting fact is that once Man has safeguarded
his belief in Islam, Satan moves on further to trap him in accepting the notion of Imamate. Therefore, the existence of
Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) has been a case of heated debate
throughout centuries: some believe in his birth and life, while
others deny completely his existence.
Because of the critical position Mahdism occupies in
Islam, I sought to investigate and display the most important
evidences that prove the birth of the Imam. I have depended
on narrations from different Islamic schools in this regard.

امل�سار اال�سرتاتيجي لل�شيعة
يف الغيبة الكربى
السيد حممود املقدس الغريفي
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يف هــذا املقــال نتنــاول خطــة عمــل اســراتيجية وهــي يف احلقيقــة خطــة وضعهــا
ـى مســتويات ثالثــة:
اإلمــام املهــدي ¨ لشــيعته يف عــر الغيبــة الكـ ٰ
ـرى وهــي عـ ٰ
املستوى األول:
ٰ
ـوى للســفارة عنه
ـتوى االتصــال باإلمــام املهــدي ¨ مــن خــال نفــي أي دعـ ٰ
مسـ ٰ
ـوى للقــاء بــه وتبليــغ يشء عنــه ممــن يدّ عــي
وتكذيبهــا فإنــه ¨ قطــع دابــر أي دعـ ٰ
ـذب فيهــا ّ
ذلــك ،فأســس ¨ قاعــدة ثابتــة ُقبيــل وفــاة الســفري األخــر بأيــام كـ َّ
كل
ـرى ،حيــث قــال« :وســيأيت مــن شــيعتي
ـى مشــاهدته يف غيبتــه الكـ ٰ
دعـ ٰ
ـوى تبتنــي عـ ٰ
عــى املشــاهدة قبــل خــروج الســفياين والصيحــة
مــن يدّ عــي املشــاهدة أال فمــن ا ّد ٰ
فهــو كـ ّ
ـذاب مفــر».
املستوى الثاين:
ٰ
مــن خــال اللجــوء إ ٰىل العلــاء األعــام واملراجــع العظــام والتمســك هبــم
فإنــه ¨ مــن خــال علمــه بحــدوث منطقــة فــراغ يف قيــادة األمــة عنــد غيبتــه
نــص بقولــه ¨:
أســس إ ٰىل مبــدأ الرجــوع واللجــوء إ ٰىل علــاء الطائفــة حيــث ّ
«وأ ّمــا احلــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إ ٰىل رواة حديثنــا فإهنــم حجتــي عليكــم
ـى الرجــوع إليهــم.
وأنــا حجــة اهلل» عـ ٰ
املستوى الثالث:
ٰ
وذلــك مــن خــال معرفــة اإلمــام ¨ واإليــان بخروجــه وانتظــاره ،ويف
ـتوى أرشــد ¨ إ ٰىل مجلــة مــن الثوابــت واألصــول التــي أسســها األئمــة
هــذا املسـ ٰ
الســابقون  Kكــرورة وجــود اإلمــام ومعرفتــه واإليــان بــه يف غيبتــه وانتظــاره من
خــال مجلــة مــن األحاديــث الرشيفــة التــي أودعناهــا هــذا البحــث.

Strategic Progress of the Shias During
the Major Occultation
Sayed Mahmood Al-Muqadas Al-Guraifi
This paper encounters the strategic method of progress, proposed
by Imam Al-Mahdi for his Shias during the time of Major Occultation.
This threefold method is as the following:
First, contacting the Imam himself, while defying any other false
claim of ambassadorship on behalf of the Imam. His proposal did not
leave any chance for others to claim falsely his ambassadorship. Days
prior to the death of the last ambassador, he falsified any meeting claim
with him. He stated: “Some of my Shias will claim that they have met
me [as ambassadors]. Anyone who claims my meeting before the rise of
Al-Sufiani and the Cry, he is indeed a liar”.
Second, Imam Al-Mahdi insisted on his Shias to follow their
scholars and Religious Authorities. Because the Imam foresaw that
there will be theological vacuum after his Major Occultation, he founded the principle of resorting to the scholars, as he mentioned: “In novel
unknown incidents, go back to the narrators of our Hadiths, because
they are my proof upon you, and I am God’s proof upon them”.
The third part of the strategy proposed by the Imam is ‘awaiting’
his Debut. He displayed a number of principles, founded by the previous Imams, as the necessity of the existence of the Imam, knowing him,
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and believing in him during the time of Occultation. These have been
presented in this study in detail.

ُ
تاريخ املرجع َّية ونيابتها عن الإمام ¨
يف زمن الغيبة

الشيخ جاسم الوائيل
عــى خاتــم األنبيــاء واملرســلني أيب
احلمــد هلل ّ
رب العاملــن ،والصــاة والســام ٰ
ـى أعدائهــم أمجعــن
ـى آلــه الطيبــن الطاهريــن ،واللعــن الدائــم عـ ٰ
القاســم حممــد وعـ ٰ
إ ٰىل أبــد اآلبديــن.
ِ
َّ
ـى هــذه الطائفــة احل ّقــة -ال ســيام مــع غيبــة و ِّيل األمــر ¨-
إن مــن ن َعــم اهلل تعــا ٰىل عـ ٰ
أن جعــل هلــا م ِ
وئ ـ ً
ا تــؤول إليــه ،ومعت ََص ـ ًا تعتصــم بــه وتعتمــد عليــه ،وهــم الفقهــاء
َ
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واملترشفــون بمقــام النيابــة العا ّمــة عنــه ¨.
ـوى،
اجلامعــون لرشائــط الفتـ ٰ
ِّ
إن َّ
وحيــث ّ
كل ذي نعمــة حمســود ،فلــم ختـ ُـل هــذه الطائفــة مــن حاســد وحقــود
ـق أولئــك
ال يفتـ ُـأ يرميهــا بــن احلــن واآلخــر عــن قــوس مغالطاتــه وافرتاءاتــه يف حـ ّ
ٍ
وإشــكاالت لــو
عــاف عــوا ِّم الشــيعة يف ِشاك أوهــا ٍم
الفقهــاء العظــام ،ليوقــع ِض
َ
تأ َّملهــا ُّ
كل عاقــل منصــف لوجدهــا كنســج العناكــب ،ال تصمــد أمــام دليــل أو
َ
ْ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ
َّ
﴿ِإَون أ ْو َهـ َ
ـوت﴾ (العنكبــوت ،)41 :ولــو ا ّطلــع
برهــان،
ـوت ليــت العنكبـ ِ
ـن الُ ُيـ ِ
عــى أصالــة فكــرة املرجعيــة ِ
عــى
الضــارب يف عمــق التاريــخ ووقــف
وقدمهــا َّ
ّ
ٰ
ٰ
ٍ
ـى غمـ ٍ
ـوض وتــر ُّدد فيــا يرمــي إليــه املش ـكِّكون
ماه َّيتهــا وحقيقتهــا مل يبــق لديــه أدنـ ٰ
ـى عــوا ِّم
وال َّطاعنــون مــن أهــداف ،وهــي أهــداف يف منتهـ ٰ
ـى اخلبــث واخلطــورة عـ ٰ
النــاس عقيــد ًة وفكــر ًا ومنهجــ ًا وســلوك ًا.
عــى هاتــن اجلنبتــن يف حلقتــن
ويف هــذه الوريقــات نحــاول تســليط الضــوء
ٰ
وخامتــة:
األوىل :يف تاريخ املرجع ّية وقدمها.
ٰ
الثانية :حقيقة املرجع ّية ونيابة الفقيه عن املعصوم .Q
اخلامتة :يف ّ
أن مرجع ّية الفقيه أمر غني عن الدليل النقيل.

The History of Religious Authority and
its Representation of Imam Al-Mahdi in
the Time of Occultation
Sheikh Jasim Al-Wa’ely
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Praise to Allah, the Lord of the Worlds, and Allah’s blessing and
peace be upon the last of the prophets, Muhammad, and his honorable progeny, and the everlasting curse be upon their enemy.
One of the gifts of God bestowed upon this nation, especially during the Occultation of Imam Al-Mahdi, is that He has designated a shelter to resort to, who are the Fuqaha, or religious jurists.
They are the general representatives of Imam Al-Mahdi.
Out of envy, the concept of representation of Imam Al-Mahdi through Fuqaha has been critiqued and brought out into questioning. Unfortunately, many of the simple and naïve Shias have
been trapped in such subjective unrealistic questioning. Provided
that they are examined carefully, one will find out that such an
empty debate is loose as a spider’s web, as God has described it in
Quran “And indeed, the weakest of homes is the home of spider”
(29: 41). The stability and the historical roots of this concept reveal
its truth and functionality. In fact, the ideological goals of such
questioning are merely to push people astray from the right path of
salvation.
This study is threefold: first, it makes a perusal of the history
of Religious Authority, second, the reality and truth of Religious
Authority and its right to represent Imam Al-Mahdi, and finally it
presents a relevant conclusion that the concept of Religious Authority is proved rationally, without even the need to go through
theological narrations.

املقد�س
املقد�س ومت ّثل ّ
جدلية ّ
متثالت ظاهرة املهدوية يف خميال �شعوب
املغرب الإ�سالمي �أمنوذج ًا
د .السيد خالد سيساوي اجلزائري

إن هيكليــة البحــوث التــي تتنــاول القضايــا اجلدليــة خصوصــ ًا املتعلقــة

باملقــدّ س الدينــي أو اإلنســاين؛ تقتــي منهجيــة معرفيــة خاصــة تتأرجــح

بــن العقالنيــة يف طــرح إشــكاالت البحــث مــرور ًا باملحايــدة االســتقرائية يف
رصــد الوقائــع والشــواهد ،وصــوالً إ ٰىل النقــد البنــاء ملعطيــات تلــك الشــواهد

التارخييــة.

عــى مســألة
إننــا نتطلــع مــن خــال هــذه الدراســة التــي تســ ّلط الضــوء ٰ

عــى مــا توفــره املصــادر
ارتبطــت بالذاكــرة اجلامعيــة للمغاربــة ،واعتــاد ًا
ٰ

التارخييــة واألنثروبولوجيــا إ ٰىل مالمســة ظاهــرة املهدويــة وأبعادهــا السوســيو-

ثقافيــة يف خميــال بــاد املغــرب اإلســامي.

عــى موروثهــم املخيــايل املتع ّلــق بعقيــدة
حيــث إن املغاربــة قــد اتــكأوا
ٰ

(املهدويــة) يف خوضهــم لتجربــة اســتنزال املقــدّ س (املهدويــة) إ ٰىل دائــرة الواقــع

الســيايس واالجتامعــي والدينــي عــر متثــات خمتلفــة ســاقت لنــا الدراســات
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عــى أهنــا مت ّثــات تســتقي رصيدهــا املخيــايل مــن اخلرافــات
األنثروبولوجيــا ٰ
واألســاطري!

The Sacred and the Representation of the
Sacred: Mahdism in the Minds of the Islamic Western World
Sayed Khaled Sisawi Al-Jaza’eri, Ph. D.

Those studies that encounter argumentative religiously and
humanistically sacred topics demand a specific type of research
methodology, ranging from objective investigation of the problems of the study, to inductive readings of historical evidences, to
constructive analysis of those evidences.
This study seeks to investigate a critical topic that has been
dominating the minds of the masses of the Islamic Westerners, depending on anthropological and historical sources that encounter
Mahdism and its socio-cultural dimensions in the minds and imagination of the masses.
The Islamic Westerners depended greatly on their imagination inheritance, concerning Mahdism, in applying this concept on
their political, social, and religious lives. This paper deals with the
problem that some anthropological studies claim that this concept
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has been taken from different myths and superstitions.

دور الإمام الغائب ¨ يف بقاء حجج اهلل
تعاىل وب ّيناته ويف هداية الب�شر
الشيخ حسن الكاشاين

إن هنــا رضورة لتعريــف املقــام الوحيــاين لإلمــام  Qلفهــم دوره يف الغيبــة،

ويبقــى فاعــ ً
حتــى يف غيبتــه
ا
فاإلمامــة ملــك إهلــي ال يــزول بإدبــار النــاس
ٰ
ٰ

عــى التصــدي العلنــي ،كــا وال يقتــر
عنهــم ،فــا يقتــر دور اإلمــام Q
ٰ
ـى بيــان األحــكام الرشعيــة والقرآنيــة بــل لــه دور يف حفــظ حجــج اهلل
دور ،عـ ٰ

تعــا ٰىل فــإن وجــود اإلمــام  Qهــو لالرتبــاط بذلــك العــامل الــذي ال يتيــر لنــا
ـى وحيــه فهــو اخلبــر
ـى أنــه أمــن اهلل تعــا ٰىل عـ ٰ
االرتبــاط بــه – الغيــب – بمقتـ ٰ
بالوحــي العــامل بدقائقــه.

بمقتــى أنــه املــؤول للكتــاب واحلافــظ للســنة فالبــد أن حيمــل
وكذلــك
ٰ

اإلمــام ذلــك ،كــا وأن برهــان الصــدق يف الوســاطة عــن اخلالــق يقتضيــه أيضـ ًا

ألن اإلمــام الــذي ينقــل عــن اهلل تعــا ٰىل وال نعــرف عــن ذلــك العــامل شــيئ ًا البــد
أن يكــون قــد ختــرج مــن تلــك املدرســة – مدرســة الوحــي – لكــي يصــح نقلــه

ـى الوحــي :وهــذا ال يفــرق فيــه –
عنهــا – إذ كيــف يكــون غــر املحيــط أمينـ ًا عـ ٰ
أي حفــظ الوحــي واألمانــة عليــه – أن يكــون حــارض ًا أم غائبـ ًا .ومقــام الشــهادة
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ـى
ـى األعــال الــذي ال خيتــص بحضــوره بــل وإن غــاب دال عـ ٰ
مــن اإلمــام  Qعـ ٰ
دوره يف حفــظ احلجــج اإلهليــة.

The Role of Imam Al-Mahdi in Maintaining the Proofs of God and the Path to
Salvation
Sheikh Hasan Al-Kashani

The divine role of Imamate must be clarified: it will not go
invalid because of the denial of people. It would remain functional
even if the Imam was not present among them. The Imam doesn’t
necessarily do his functions publically, and is not limited to clarifying the instructions of Islam. He also maintains the Proofs of
God. He is the only link with that world which is beyond our reach
and perception. He is the gaurdian of God’s revelations and their
explainer.
The Imam is also the protecter of the religion and the most
truthful individual, because he is the only carrier of the divine message. He occupies that function whether he was present among us,
or living in Occultation. He is also the witness of the deeds of this
nation, regardless of his condition, because he is the upholder of
divine proofs.
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تعريف املهدوية للح�ضارات الأخرى
جمتبى السادة
بقلم:
ٰ

األخــرى هــو عمــل يتمحــور حــول أكــر
تقديــم املهدويــة للحضــارات
ٰ

قضيــة مصرييــة ختــص العــامل.

فنحــن بحاجــة إ ٰىل مــروع يتمركــز حــول األطروحــة احلضاريــة املهدويــة،

ونقــل مبادئهــا وقيمهــا لآلخريــن ،وقبــل ذلــك نحــن بحاجــة إ ٰىل:

تأســيس بنــاءات فكريــة لتكويــن منهجيــة فكريــة وعلميــة ،تتمثــل يف بلــورة

مفهــوم املهدويــة بمكوناهتــا اجلوهريــة بصــورة تناســب عقليــة اآلخــر (غــر
املســلم).

األخرى وفهمها فكري ًا:
دراسة احلضارات
ٰ

لتشــكيل فضــاء فكــري خــاّق يفــي إ ٰىل تواصــل حضــاري (حــوار

احلضــارات) ينطلــق فكريــ ًا مــن القواســم املشــركة ،هيــدف إ ٰىل تعريــف
األخــرى (غــر اإلســامية) باملهدويــة األصيلــة.
احلضــارات
ٰ
األخرى.
لدى املجتمعات
ٰ
باستخدام الطرق والوسائل الرائجة ٰ

وبــكل يقــن هــذا التقــدم والتجديــد املنشــود يف ســياق الفكــر والثقافــة

املهدويــة لــن يتحقــق لوحــده أو بقــدرة قــادر ،بــل البــد مــن إرادة مجاعيــة
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فاعلــة لتحقيقــه ،تســتنهض األمــة لألخــذ بأســباب النجــاح والوعــي باملصالــح
واملقاصــد العليــا للمهدويــة.

Introducing Mahdism to Other Cultures
Mujtaba Al-Sadah

Introducing Mahdism to the world is one of the most
significant issues today. We are in need of a global project that introduces this belief and its principles to others.
However, prior to that, we are in need of, first, founding
the methodological and scientific basis for this global project in a way that adapts to the understanding and culture
of the other (non-Muslim). Second, we also have to carry
out a deep study of others’ cultures, according to which,
we formulate a communication method that is based on
mutual understandings, introducing Mahdism to other non
Islamic cultures. We can employ the means that are available and perceivable by those cultures.
Surely, this intellectual rise of Mahdism cannot take
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place by itself, but through the efforts of all of its believers.

حكم ت�سمية �إمام الع�صر ¨
الشيخ الدكتور وفقان خضري حمسن الكعبي

يــدور حمــور البحــث حــول موضــوع مهــم متعلــق بحرمــة الترصيــح باســم

اإلمــام املهــدي ¨ يف زمــن الغيبــة.

ـى احلرمــة الترصيح
وانتظــم البحــث يف عــرض طائفــة مــن الروايــات دالــة عـ ٰ

باســمه خوفـ ًا عليــه لزمــان غيبته.

ـرى حلكمــة
وعــرف بــن العلــاء كــون احلرمــة خمتصــة بزمــان الغيبــة الصغـ ٰ

اخلفــاء ،ولكــن يظهــر مــن بعــض الروايــات أن حرمــة الترصيــح باســمه اخلاص

تســتمر ليــوم ظهــوره.

ثــم عــرض البحــث تفصيــاً ،االحتــاالت العلميــة لتوجيــه التعــارض

ـى التقيــة
ـى احلرمــة واملرصحــة باســمه مــن احلمــل عـ ٰ
بــن الروايــات الدالــة عـ ٰ
وغريهــا .وتبــن األقــوال التــي ذكــرت يف املصــادر وأدلتهــا مــن الروايــات

وتقييمهــا واختيــار حرمــة الترصيــح باســمه.

ويف ثنايا البحث تفاصيل لداللة الروايات وبيان مضموهنا ومصادرها.
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The Jurisprudential Legitimacy of
Naming Imam Al-Mahdi (P.B.U.H)
Wafqan Khdaier Al-Kabi, Ph. D.

This research investigates the jurisprudential legitimacy
of naming Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) during the time of
Occultation.
There is a group of narrations that announces the prohibition of naming Imam Al-Mahdi out of fear of harming him during his Occultation. It is acknowledged among
scholars that the prohibition was limited to the time of Minor Occultation, but it seems that there are other narrations
that claim this prohibition continues to the time of his Debut.
This research seeks to study the essence of those narrations and the reason behind that prohibition which is upheld to the day of Debut. Throughout the research, I present more details about those narrations and their sources.
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دور املر�أة يف القيام املهدوي
الشيخ حممد رضا الساعدي
ـى مــر العصــور جيــد الكثــر مــن املواقــف والتحــركات
إن املتتبــع حليــاة املــرأة عـ ٰ

واألدوار التــي مارســتها النســاء والتــي هــي مدعــاة لإلجــال والتقديــر واالفتخــار،

ـى ممارســة أدوار مهمــة
وهــذا ينبــع مــن حجــم وجــود نســاء خملصــات قــادرات عـ ٰ
مــن جهــة ،وحجــم وجــود دور كبــر يمكــن أن متارســه النســاء وتبــدع بــه وختــرج
ـرى.
فيــه منتــرة ونــارصة للحــق وأهلــه مــن جهــة ُأخـ ٰ
واملســتقرئ حليــاة األنبيــاء واألئمــة  Kجيــد دور ًا واضحــ ًا وبكافــة األصعــدة

مارســته النســاء يف مــؤازرة تلــك احلــركات واإلصالحــات ،فكـ َّن خري عــون يف حركة
اإلصــاح واإلرشــاد اإلهلــي ،وهــذا واضــح ملــن تتبــع تلــك األدوار واملامرســات.

ومــن هــذه احلــركات التــي ســيكون للمــرأة دور فيهــا ،احلركــة املهدويــة املباركــة

ـى كافــة الصعــد واملســتويات.
باعتبارهــا حركــة إصــاح وتغيــر عـ ٰ

وقــد أشــارت الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت  Kإ ٰىل ذلــك وبينــت الــدور

الريــادي الــذي متارســه املــرأة يف دولــة اإلمــام احلجــة  ،Qباإلضافــة إ ٰىل داللــة األدلة
ـى هــذا الــدور.
العامــة عـ ٰ

كــا تــم ذكــر جمموعــة مــن النســاء الــايت وردت أســائهن يف الروايــات ومــا

يامرســنه مــن دور يف عــر الظهــور.

بــن فيهــا أمهيــة دور املــرأة ،ومقدمــة ذكــر
فالبحــث عــرض ذلــك يف توطئــة َّ

فيهــا نــاذج مــن أدوار املــرأة ،ثــم عــرض البحــث والــذي ذكــر فيــه األدلــة الدالــة

ـى أمهيــة ذلــك الــدور مــن خــال األدلــة العامــة واألدلــة اخلاصــة التــي بينــت
عـ ٰ
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أن هنــاك ( )50امــرأة مــن ضمــن ( )313الذيــن هــم القــادة األساســيون يف دولــة
اإلمــام املهــدي  ،Qوختــم بنــاذج ذكرهتــا الروايــات مــع ترمجــة خمتــرة لتلــك
النســاء.

The Role of Women in the Rise of Imam
Al-Mahdi

Sheikh Muhammad-Rida Al-Saedi
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Women had impressive roles in the formulation of
history. This, on the one hand, reveals the potential power
a woman possesses, and on the other, the unlimited chances she may get to express her power in supporting justice.
In the history of Ahlulbait and the preceding prophets, women occupied significant positions in supporting
their reformations. One of these movements shall be the
rise of Imam Al-Mahdi. There are plenty of narrations that
confirm the important role of women in the reformative
movement of Imam Al-Mahdi. Those narrations, moreover, mention the names of those women and their role in
the expected utopia.
Thus, this research displays the importance of the
role of women and a perusal of the status of women and
their number, which is 50 out of 313, the leaders of the
movement of the Imam. This research finally concludes
its investigation with the mentioning of the biography of
some of those women.

عوملة الغرب وعاملية الدولة املهدوية
الدكتور عاطي عبيات

ّ
إن العوملــة مــن املفاهيــم احلديثــة التــي أخــذت باالنتشــار بــن األوســاط الثقافيــة يف
ـى املجتمــع اإلســامي خطــاب
الفــرة األخــرة ،فمنــذ فــرة غــر قصــرة بــدأ يتدفــق عـ ٰ
متنــوع املســتويات عــن العوملــة تســيطر عليــه عبــارات وأوصــاف ومصطلحــات متباينــة
مثــل :ثــورة املعلوماتيــة الكونيــة ،ثــورة االتصــاالت واملواصــات الفائقــة الرسعــة ،العــامل
قريــة صغــرة ،الــركات املتعــددة اجلنســيات والعابــرة للقــارات ،اقتصــاد الســوق احلــرة،
وأمثــال ذلــك ،وقــد تــم التنظــر هلــا يف أدبيــات الثقافــة املعــارصة بأســلوب ال خيلــو مــن
الشــعور باالنبهــار.
أن هــذا املفهــوم ْ
ّإل ّ
وإن كان يشــر إ ٰىل عنــر مــن عنــارص احلداثــة ،لكنّــه يف الوقــت
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عــى التعامــل
عــر عــن حاجــات مكنونــة يف أعــاق الفطــرة اإلنســانية الباعثــة
نفســه ُي ِّ
ٰ
الســلمي بــن أبنــاء البــر ،كــا ّ
أن هــذا الشــعور املــودع يف فطــرة اإلنســان يعتــر مــورد ًا
الهتــام الوحــي اإلهلــي ،الــذي أخــذ حيـ ّ
بالتوجــه نحــو عامليــة
ـث أصحــاب هــذه الفطــرة
ّ
املفهــوم ،والشــعور املشــرك بــن مجيــع بنــي البــر.
واملجتمــع املتقــدم هــو مــع العوملــة التــي يمكــن أن تكــون آلي ـ ًة للتواصــل احلضــاري،
ويــرى ّ
ويتعاطــى مــع العوملــة بــكل
أن حــل مشــاكل العــامل يكمــن يف عامليــة اإلســام،
ٰ
ٰ
إجيابياهتــا الواقعيــة ،ويعتقــد ّ
ـرى
أن ذلــك يكمــن يف تعميــم الفكــر اإلســامي األصيــل ،ويـ ٰ
ّ
أن أبــرز مصاديــق ذلــك يتمثــل يف قيــام الدولــة املهدويــة العامليــة ،التــي ســتتمكن مــن بنــاء
ـم فيهــا األمــن والســام ،وتقــي
ـى أســس تنعــم فيهــا البرشيــة ،ويعـ ّ
املجتمــع الصالــح عـ ٰ
ـى كل مــا يعصــف بالعــامل مــن ظلــم واســتبداد.
عـ ٰ
إن الدولــة اإلســامية العامليــة املهدويــة ســوف تظهــر بعــد ْ
أن ييــأس النــاس مــن إجيــاد
احللــول ملشــاكلهم املتوارثــة والتــي صنعوهــا بأيدهيــم مــن خــال االبتعــاد عــن الترشيــع
اإلهلــي ونبذهــم ديــن اهلل وراء ظهورهــم ،عنــد ذلــك فقــط ســوف تتوحــد الشــعوب
ـى هــذا الكوكــب املحطــم ،بقيــادة اإلمــام املهــدي
وتنهــض األمــة اإلنســانية لبنــاء جمدهــا عـ ٰ
املنتظــر ¨.
ويف هــذا املقــال ســنتطرق إ ٰىل مفهــوم العوملــة وأســباهبا كــا نتطــرق إ ٰىل عامليــة الدولــة
ـى حيــاة الشــعوب يف أرجــاء املعمــورة.
املهدويــة وآثارهــا اإلجيابيــة عـ ٰ

The Globalization of the West and the
Universality of the Government of Imam
Al-Mahdi
Ati Abiat, Ph. D.
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Globalization is a relatively recent phenomenon that is overwhelming the academic halls and their discussions. Not so far, the
effect of this concept has been occupying the Islamic world and its
cultural circles, with its relative concepts, as the cosmic information revolution, the revolution of super fast communicative links,
the world as a small village, multi national global companies, duty
free economy, and alike, they all have been discussed with an attitude of admiration.
Though this is a modern concept, it reveals Man’s need to
communicate with each other peacefully. This humanistic feature
is highlighted and promoted by God.
A progressive community is always supportive of a global
society, which represents the best means of universal communication. That community also believes in the necessity of globalizing
the true Islam. The best manifestation of this true global Islam is
the Utopia of Imam Al-Mahdi that realizes the ultimate aspirations
of humanity and ends all injustice and oppression.
The rise of this utopia shall take place only after all humanity realizes that there is no other earthly solution to their problems,
then to get united under the peaceful banner of Imam Al-Mahdi.
In this research, I will explain the meaning of globalization
and its founding. Then I will move on to encounter the universality
of the government of Imam Al-Mahdi and its positive effect on the
world.

منهج ال�شيخ ال�صدوق يف كتاب كمال الدين ومتام النعمة
پرويز آزادي

ترمجة :السيد جالل املوسوي
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لقــد اشــتهر ابــن بابويــه بالصــدوق بــن علــاء الديــن ،وهــو عندهــم مــن وجــوه الطائفــة،
األئمــة األطهــار ّ Kأوالً ،وثانيــ ًا
وهــذه الشــهرة إنّــا هــي لوثاقتــه واعتبــاره يف نقــل روايــات َّ
ملؤ ّلفاتــه القيمــة يف الدفــاع عــن املذهــب والتشــيع ور ِّد وإبطــال عقائــد املخالفــن.
القمــي ،بصفتــه حمدثـ ًا شــيعي ًا ،مرياثـ ًا عظيـ ًا لألجيــال الالحقــة ،أحدهــا
لقــد تــرك ابــن بابويــه ّ
كتــاب (كــال الديــن ومتــام النعمــة) يف تبيــن املهدويــة مــن وجهــة نظــر الشــيعة اإلماميــة ونقــض
آراء القائلــن بالفــرة (انفصــال سلســلة اإلمامــة) ورفــع شــك املتحرييــن يف مســألة غيبــة حــرة ويل
العــر والزمــان .Q
َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
كــمْ
ــم دين
ــت لك 
َ هــذا وإن اســم الكتــاب مقتبــس مــن اآليــة الرشيفــة﴿ :الــو م أكمل 
َْ ْ ُ َ َْ ُ
كـ ْ
ـم ن ِْع َمــي﴾ (املائــدةَّ ،)3 :
ألن كــال الديــن يف الواليــة واإلمامــة ،والتــي حت ّققــت
وأتممــت علي
يف وجــود الــويص الثــاين عــر لرســول اهلل األكــرم حممــد  ،Nأي اإلمــام املهــدي ¨.
وبتت ّبعنــا لروايــات هــذا الكتــاب ،يظهــر َّ
أن أكثــر الروايــات الــواردة فيــه مرويــة عــن طريــق
مخســة رواة مــن جممــوع (ٍ )88
راو ،حيــث نُقــل عــن هــؤالء مــا يقــارب ( )%55مــن جممــوع
روايــات الكتــاب ،وهــؤالء الــرواة هــم:
القمــي  -3 .Gاملظفــر العلــوي العمــري
 -1عــي بــن بابويــه  -2 .Gحممــد بــن الوليــد ّ
الســمرقندي  -4 .Gحممــد بــن املتــوكل  -5 .Gأبــو العبــاس بــن إســحاق الطالقــاين .G
لقــد وردت عــدَّ ة طعــون مــن قبــل الفــرق املختلفــة املخالفــة للشــيعة يف القرنــن الثالــث
والرابــع اهلجــري ،حــول اإلمــام الغائــب ¨ ونحــو غيبتــه ،ولــذا فـ َّ
ـإن علــاء اإلماميــة اضطـ ّـروا
إ ٰىل الدفــاع عــن املذهــب فأجابــوا عــن تلــك الشــبهات.
مههــا كتــاب (الغيبــة) للشــيخ النعــاين  ،Gكتــاب (كــال
ويف هــذا املجــالُ ،صنِّفــت عــدَّ ة كتــب أ ّ
الديــن ومتــام النعمــة) للشــيخ الصــدوق وكتــاب (الغيبــة) للشــيخ الطــويس  .Gوعنــد مقارنتنــا
بــن موضوعــات هــذه الكتــب الثالثــة ،اســتنتجنا بـ َّ
ـأن كتــاب الشــيخ الصــدوق  Gيمتــاز بميــزات
املعمريــن ،التطـ ّـرق للمباحــث
ّ
خاصــة منهــا :توقيعــات إمــام العــر والزمــان ¨ ،نقــل أخبــار ّ
الكالميــة ،ممارســة اجلــرح والتعديــل لبعــض الــرواة واالســتفادة مــن عــدّ ة مصــادر شــيعية.
لقــد بقــي هــذا الكتــاب ولقــرون متامديــة كمصــدر أســايس وأصــي لروايــات الغيبــة واإلجابــة
عــن الشــبهات املطروحــة ،وإن الكثــر مــن املؤلفــن اســتفادوا منــه يف نقــل الروايــات واحلديــث.
ـايس ملحتوياهتــا ،يـ ُّ
َّ
ـدل
ـى هــذا الكتــاب كمصــدر أسـ ّ
إن تنــوع وكثــرة الكتــب التــي اعتمــدت عـ ٰ
ـى اعتبــار هــذا الكتــاب عنــد علــاء اإلماميــة البارزيــن ،وتوثيقهــم واطمئناهنــم بــه.
بوضــوح عـ ٰ
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Ibn Babewah was known as Al-Sadooq (the most truthful), considered
among the best Shia scholars. He was nicknamed as such, first, for his truthfulness in
narrating the Hadiths of Ahlulbait (P.B.U.H), and second, for his massive and valuable writings that nullified the ideologies of the opposing schools.
As a Shia theologian, Ibn Babewah Al-Qomi (Al-Sadooq) has left behind
him a rich heritage for the coming generations, chief among which is Kamal Al-Deen
Wa Tamam Al-Nima, explaining Mahdism from a twelver point of view, defying the
theory of interval (the halt in the chain of Imamate).
Moreover, the name of the book is borrowed from the Quranic verse: “Today, I have perfected your religion for you, and completed My favor upon you” (3:5)
because the perfection of the religion, according to the verse, lies in Imamte, realized
in the existence of the twelfth Imam, Imam Al-Mahdi (P.B.U.H).
After a perusal of this book, I have found out that most of the narrated Hadiths are narrated by five out of eighty eight individuals. In other words, more than
half of the Hadiths of this book are narrated by the following five men:
Ali bin Babewah (May God have mercy on him)
Muhammad bin Al-Waleed Al-Qomi (May God have mercy on him)
Al-Mudafar Al-Alawi Al-Omari Al-Samarqandi (May God have mercy on him)
Muahmmad bin Al-Mutawakil (May God have mercy on him)
Abul Abas Ibn Ishaq Al-Taleqani (May God have mercy on him)
In both the third and fourth centuries (A. H.) many questions and skeptical viewpoints have been cast at Mahdism, leading to an intellectual rise among Shia scholars
to defy those skeptical attitudes. There is a group of books starring in this field, chief
among which are Al-Gaiba by Al-Nomani, Kamal Al-Deen Wa Tamam Al-Nima by
Sheikh Al-Sadooq, and Al-Gaiba by Sheikh Al-Toosi. In fact, the book of Sheikh
Al-Sadooq is distinguished because of some intellectual features, including the
signed letters of Imam Al-Mahdi, an investigation of those who lived for a long time,
theological discussions, studying the trustworthiness of some narrators and sources.
This book, for centuries, remained the primary source of Mahdism Hadiths
and answering the questions of the opposing ideologies. Mahdism researchers’ need
for this book reveals the importance and superiority of this source.

�أثر غيبة الإمام املهدي ¨ الكربى
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ـر أبــد ًا ّإل عــن طريــق تطبيــق الديــن وهو الدســتور
إن تكامــل أي جمتمــع إنســاين ال يتيـ َّ
ـى منهــج التكامــل املــادي واملعنوي
الــذي أنزلــه خالــق اإلنســان بصيغــة رســالة مشــتملة عـ ٰ
لإلنســان .مــن هــذا املنطلــق ليــس ألحــد أن يقــود املجتمــع نحــو الكــال ّإل مــن ادخــره اهلل
ـى أســاس اإلســام وهــو الوعــد اإلهلــي الــذي
تعــا ٰىل لعمليــة التغيــر الشــامل القائــم عـ ٰ
عــى أن التغيــر اإلســامي الواقــع باختيــار اإلنســان واقــع ال حمالــة يف مســتقبل
ينــص
ٰ
التاريــخ.
َََ ْ َ
ْ َ ْ ّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
﴿ولقد كتبنا ِف الزبورِ مِن بع ِد اذلِك ِر أن الرض ي ِرثها عِبادِي الص ِ
الون﴾.
وكل مــن الوعديــن جيــب معايشــتهام ،واالحســاس هبــا مــن اجــل املزيــد مــن الدفــع،
واألمــل ،ومزيــد مــن االنفتــاح ،والتفاعــل مــع احليــاة اإلســامية ،والعمــل يف ســبيل اهلل
تعــا ٰىل.
لقــد ادخــر اهلل ســبحانه لذلــك اليــوم املوعــود اإلمــام املهــدي الثــاين عــر مــن أهــل
ـى اإلمــام حي ـ ًا مدخــر ًا يعيــش بيننــا ،ويتعــرف
البيــت  Kوكان مــن فضلــه تعــا ٰىل أن أبقـ ٰ
عــى أخبارنــا ،ويســتطلع جتاربنــا ،فشــلنا ،ونجاحنــا ،ونحــن نخــوض ونواجــه عمليــة
ٰ
التمحيــص واالختبــار ،مــن أجــل أن يســتمر الشــعور بوجــود القــدوة يف وعــي النــاس.
ومــن أجــل أن يستشــعر اإلنســان املســلم هيمنــة االمــام ¨ ،وقيادتــه ليــزداد دفعــ ًا،
وحرصــ ًا وإقدامــ ًا ،وشــعور ًا باالتــزان والســكينة ،فانتظــار اإلمــام ¨ لــه قيمــة عمليــة
ـرى ،أو يف كوهنــا تأكيــد ًا لتعامــل اإلنســان املســلم مــع
كبــرة ،ســواء يف كوهنــا قــوة دفــع كـ ٰ
الغيــب واإليــان بــه.
إن انتظــار اإلمــام املهــدي ¨ يعنــي أن ارتبــاط النــاس بعــامل الغيــب مل ينقطــع وإن مــن
يعتقــدون بذلــك جيــب أن يتذكــروا اإلمــام ¨ دائـ ًا وينتظــروا ظهــور ذلــك املصلــح الغيبي
يتخــى املســلمون والشــيعة
العظيــم وطبيعــي أن انتظــار اإلمــام املهــدي ¨ ال يعنــي أن
ٰ
عــن مســؤولياهتم وال يقومــوا بــأي خطــوة يف ســبيل حتقيــق األهــداف اإلســامية ويكتفــوا
ـى العكــس مــن ذلــك متامـ ًا كــا رصح بــه العلــاء الكبــار
بمجــرد انتظــاره ¨ بــل األمــر عـ ٰ
وباحثــوا الشــيعة منــذ مئــات الســنني بــأن املســلمني والشــيعة جيــب عليهــم  -مهــا كانــت
عــى نــر املعــارف اإلســامية وإقــرار األحــكام الرشعيــة وأن
الظــروف  -أن يعملــوا
ٰ
يصمــدوا يف وجــه الظلــم والذنــب واالنحــراف ويعارضــوه بــا يمكنهــم.

The Occultation of Imam Al-Mahdi and the
Process of Perfection of the Islamic Society
Ala Ibrahim Razooqi
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Man can never attain perfection unless he applies the religious
instructions designated by the Creator of Man. Those comprehensive
instructions aim at the material and spiritual perfection of Man. Accordingly, no one is qualified to fill the role of guidance to perfection unless
he is designation by God Himself to reform the society depending on Islam. Indeed, God has promised his creation a point in History, in which
the ultimate prosperity will take place: “And We have already written
in the Book of Psalms after previous mention, that the earth shall be
inherited by My righteous servants” (21:105). One has to depend on
this divine promise to maintain his hope, optimism, more activity in the
Islamic nation, and work in the path of God.
As a matter of fact, God has preserved Imam Al-Mahdi, the
twelfth Imam of Ahlulbait, for that promised day. God has bestowed
upon him a long life to make him live among us, know about us, and
get acquainted with our experiences, failure, and success. He coexists
our trials and misfortunes, while he keeps inspiring us with hope and
strength. Waiting for the Debut of Imam Al-Mahdi is of high value,
which is considered an unending source of hope and faith in divinity.
Waiting for the Debut of Imam Al-Mahdi denotes a highly significant state of faith, that people still maintain their belief in divinity.
As for those who keep waiting for Imam Al-Mahdi should let his name
inhabit their minds and hearts and anticipate his Debut at any moment.
However, waiting for the Imam doesn’t mean to abandon our humanistic and religious responsibilities: the Shias have to pave the way for his
arrival by spreading Islamic teaching in the world, and to resist oppression, as our scholars have insisted for centuries.
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