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مقدمة

أحرر هناية هذه الصفحات عىل أعتاب النصف من شعبان
 1441هـ ،ذكرى ميالد خاتم األوصياء احلجة املنتظر املهدي بن
احلسن عجل اهلل فرجه الرشيف.

وقد تبادر إىل ذهني هذا احلوار املتخيل ،الذي أحببت إرشاككم
فيه ،وسيكون لسان حايل هو بعنوان :جواب ،بينام سؤال السائل
بعنوان سؤال:
سؤال :وأنت تريد طباعة هذا الكتاب ..هل جئت فيه بجديد؟
إن مل تأت بجديد فيه فام هي فائدة تكرار املعلومات القديمة؟

جواب :من يقول إنه ال بد أن يأيت الكاتب بجديد يف كل ما
يكتب؟ ولو التزم كل شخص هبذا هل يستطيع أحد أن جيرد قلمه
للكتابة؟ فإنه لكي يعرف أن ما يأيت به هو اجلديد ال بد أن يطالع كل
الكتب املكتوبة حول هذا املوضوع لكي جيتنب ما هو غري جديد.
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وهل هذا ممكن؟

عىل أنه قد يكون اجلديد الذي أتى به بعض األفكار،أو طريقة
صياغة أفكار قديمة يف عبارات وأسلوب مبتكر! أو ترتيبها بشكل
خاص أو االستدالل عليها بنحو جديد!
ثم إن هناك درجتني يف األفعال احلسنة؛ درجة :حق تقاته!
ودرجة :فاتقوا اهلل ما استطعتم ..فإذا مل يتمكن الشخص من
األوىل ،فليأت بالثانية.

بل نسأل :هل هذا خاص بالكتابة أو بكل وسائل التبليغ
والتوجيه؟ كاخلطابة ..فإذا كان عاما لكل الوسائل فمعنى ذلك أن
ال يتحدث متحدث يف أي موضوع إال ويكون قد علم بأن ما يأيت
به جديد متاما! ومعنى هذا أن يتوقف اخلطباء واملوجهون بنسبة ال
تقل عن  %90منهم ،ومن خطبهم! ومن املعلوم أن هذا من التوايل
الفاسدة حيث يؤدي إىل خلو الساحة االجتامعية متاما من التوجيه!
وإن كان خاصا بالكتابة ،فام هو وجه اخلصوصية؟

سؤال :لكن يتوقع منك ومن أمثالك يشء أكرب من هذا وأعظم!

جواب :لعل حسن ظن الناس جيعلهم يتوقعون ذلك! لكن
هذا هو املوجود ( هذا جناي وخياره فيه ) كام يف املثل! وال ُيكتب
يشء إال وكان يتوقع منه أفضل! ال سيام إذا كان حسن الظن به
كبريا! ولعل هذا هو الذي منع بعض الكتاب ،من الكتابة .فذهبوا
من هذه الدنيا؛ ال هم كتبوا بحسب ما يستطيعون! وال تيرس هلم

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

الكتابة بحسب ما يتوقع االخرون منهم! فأفلس املجتمع من
الفائدة املمكنة ،ومل حيصل عىل الفائدة املتوقعة ،وال الكاتب حصل
عىل ثواب (ما استطعتم) وال متكن من (حق تقاته)! فهل ُيراد أن
يصنع اجلميع كذلك؟

سؤال :لكن إنفاق هذه اجلهود ،وبتبعها رصف األموال يف مثل
هذا قد ال يكون يف حمله!

جواب :نعم .من كان يعتقد أهنا يف غري حملها فال ينبغي له أن
ينفق ساعة فيها ،وال يرصف رياال يف موضعها .وأما من كان يعتقد
بفائدهتا ونفعها فال بد أن يفعل ذلك! ال سيام وأن لكل كاتب (أو
خطيب) حميطه الذي يؤثر فيه ،وقد ال يؤثر فيه غريه! ألسباب
جغرافية أو بيانية يف طريقته أو حتى شخصية حيث يتأثر بعض
الناس بشخص أكثر مما يتأثرون بغريه ..وهذه الدائرة واملحيط من
التأثري تنتظر إنتاج الشخص من خطاب وكتاب وغري ذلك ،فينبغي
أن يتحمل مسؤوليته يف ذلك.
وبعد هذا احلوار املتخيل:

اعتقد أن من طرق الشيطان يف منع االنسان من العمل،
إذا فشل يف هنيه عن أصل العمل بشكل مبارش ،أنه يطلب منه
مواصفات استثنائية أو تعجيزية ال ألجل أن يأيت هبا العامل ،فال
هيم الشيطان ذلك ،وإنام لكي يعجزه عن االتيان هبا ..فإذا كان يريد
أن ينفق مقدار بسيطا من املال شكك الشيطان يف فائدته! واقرتح
عليه أن جيمعه عنده حتى يكون (شيئا كثريا)! فإذا أخره عن اخلري
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ففي التأخري آفات! ولكل حادث حديث! وإذا أراد أن يقوم أول
الليل مثال للعبادة! (أقنعه) الشيطان أن وقت العبادة األمثل هو قبل
الفجر ،وتركه لينام إىل أن تطلع الشمس!! وإذا أراد الكتابة وهذا
لعله خاص بالكتاب والعلامء ومن يشاهبهم( ،ألقى) الشيطان إليه
فكرة (إما أن تكتب شيئا يسوى أو ال تكتب شيئا!!) وهكذا جيعله
يلقي القلم من يده ،والنتيجة أنه ال يكتب شيئا!
لقد رأينا العلامء الذين خلفوا تراثا من الكتابة والعلم ،بدأوا
من أوائل حياهتم بام يتيرس هلم ،ولذلك اختلفت كتابتهم بني أول
كتبهم وآخرها ،ولوال أهنم بدأوا ملا انتهوا إىل كتاباهتم املعتربة،
ولذلك أنصح اخويت العلامء واخلطباء ومن يشاكلهم إىل املبادرة يف
أن خيلفوا بعدهم (ورقة علم) تكون نافعة هلم يف أخراهم ،ومفيدة
ملن يقرأها بعدهم.

وهذه الصفحات التي بني يديك أخي القارئ ـ أختي القارئة
هي من نامذج (فاتقوا اهلل ما استطعتم) ولعلها تأيت بجديد أو ال
تأيت ،لكني أرجو منها الثواب واألجر ،هي بمثابة وسيلة تقرب ملن
كتبت حول بعض شؤونه ،إمام زماننا وويل عرصنا االمام املهدي
عجل اهلل فرجه الرشيف ..أسأل اهلل أن جيعل فيها األجر ملن شارك
من اإلخوة واألخوات يف حتريرها ،ولوالدي وألهيل وملن يقرأها..
فوزي بن املرحوم حممد تقي آل سيف
 /11شعبان 1441 /
تاروت ـ القطيف

اإلمام المهدي في سطور تعريفية

اسمه:
اإلمام حممد بن احلسنE

كنيته:
أبو القاسم (وهي نفس كنية رسول اهلل) .ويف الذاكرة الشعبية
الشيعية (أبو صالح)

والده ونسبه:
اإلمام احلسن العسكري بن عيل اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل
السجاد بن احلسني الشهيد بن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب.B
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جده ألمه:
رسول اهلل Aحيث أنه من التاسع من ولد احلسني وأمه فاطمة
بنت النبي.

والدته:
السيدة نرجس من نسل شمعون ويص النبي موسى.E

تاريخ والدته:
 15شعبان سنة  255هـ

صفاته:
ورد يف الروايات صفات كثرية له:
يف مصادر مدرسة اخللفاء:

(املهدي مني أجىل اجلبهة أقنى األنف)(((( ،أنه فتى من

((( الفتن لنعيم بن حماد  522 /١عن أبي سعيد الخدري عن النبي ،Aوقد ورد في
وصف رسول الله Aأنه أجلى الجبين (واسع الجبين) سبل الهدى والرشاد في
سيرة خير العباد  ١٢/٢كما ورد أيضا في صفاته Aأنه أقنى األنف وأقنى العرنين /
التعريف بنبي الرحمة Aوسلم  ٢١/١وهو طوله و ِر َّقة أرنبته ،مع َحدَ ب في وسطه.

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

قريش آدم((( رضب من الرجال)( ،رجل أبيض اللون ،مرشب
باحلمرة((( ،مبدح البطن ،عريض الفخذين ،عظيم مشاش املنكبني،
بظهره شامتان شامة عىل لون جلده وشامة عىل شبه شامة النبي..
وأن اهلل قد أعطاه قوة أربعني رج ً
ال( )..إن املهدي يشبه رسول
اهلل يف ا َ
خللق وا ُ
خللق ...وأنه سيظهر شاب ًا دون األربعني)( .وجهه
كالقمر الدري ،اللون لون عريب ،واجلسم جسم ارسائييل)(((.
يف مصادر اإلمامية:

 (ذاك املرشب محرة ،الغائر العينني ،املرشف احلاجبني،العريض ما بني املنكبني ،برأسه حزاز ،وبوجهه أثر)(((( .إنه رجل

يف ال َّلحمِ َغير َغ ِل ٍ
((( آدم يعني أسمر ،وضرب من الرجال َخ ِف ُ
يظ وال َث ِق ٍ
يل ،وبِ َذلِ َك
ْ
ُْ
وص ُف ُك ُّل َخ ِف ِ
ب ِم َن الر ِ
يف ِ
الج ْسمِ َذ ِك ِّي ال َق ْل ِ
جال (تهذيب اآلثار مسند ابن عباس
ُي َ
ِّ
 )٣٦٤/١و قد يكون معادال لما يعبر عنه اليوم بالجسم الرياضي ومتوسط الجسم
فال هو الحم بدين وال هو هزيل ..وقد وصف نبي الله موسى( Eأنَّه َض ْر ٌب ِم َن
الر ِ
(الخ ِف ُ
وه َو َ
الم ْس َت ِد ّق .كما جاء في تاج العروس /3
جال)ُ .
يف ال َّل ْحمِ ) الممشو ُقه ُ
ِّ
.342

((( ليفرقوا بينه وبين األبيض الخالص تماما مثل اللبن ،وبذلك يفترض أنه يتساوى مع
ما ورد من أن (لونه عربي) أو أنه (آدم أي أسمر) ،إال أن يقال إن األدمة ال تجتمع مع
البياض.
((( الصواعق المحرقة  ٥٧٤/٢ناقال عن الطبراني واعتبره األلباني من الموضوعات في
كتابه سلسلة األحاديث الضعيفة .112 /01

((( عن اإلمام محمد بن علي الباقرE؛ كتاب الغيبة للنعماني .422 /
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أجىل اجلبني ،أقنى األنف ضخم البطن((( ،أزيل الفخذين((( ،أفلج
الثنايا ،بفخذه اليمنى شامة)(((.
 (أبيض اللون ،مرشب باحلمرة ،مبدح((( البطن عريضالفخذين ،عظيم مشاش املنكبني ،بظهره شامتان ،شامة عىل لون
(((
جلده وشامة عىل شبه شامة النبي.)A
(إن املهدي إذا خرج کان يف سن الشيوخ ومنظر الشبان ،قوي ًا يف
بدنه ،حتى لو مد يده إىل أعظم شجرة يف األرض لقلعها ،ولو صاح

((( هنا يختلف الوصف عما ورد في شأن رسول الله Aمن أنه )سواء البطن والصدر)
وسيتم التأكيد على هذه الصفة في نص آخر جاء فيه أنه (مبدح البطن).

((( أزيل الفخذين :المتباعد بينهما ..غريب الحديث البن قتيبة  ،٧١١/٢وقد يكون
هذا الوصف قريبا مما يالحظ في بدن الرياضيين من التباعد على أثر نمو عضالت
الفخذين ،وبذلك يتناسب مع ما ورد في نص آخر من أنه (عريض الفخذين) .وأبلج
(أفلج) الثنايا :أبلج يعني براق ،وأفلج يعني متفرق األسنان ،وقد ورد كال الوصفين
في شأن رسول اللهA
((( الغيبة  /للنعماني .122

((( كمال الدين  186/ 1إال أن المحشي قد كتب بانه واسع البطن وعريضه ،وهو ال
ينسجم مع ما ذكر في أحاديث أخر من أن صدره وبطنه سواء ،ولم أعثر على معنى
مناسب للكلمة هنا ،وهذا التعبير أيضا جاء في رواية نقلها الشيخ الصدوق في كمال
الدين  461 /1في صفة النبي صالح وغيبته ،وجاء أيضا في نفس الرواية أنه خميص
البطن!! وهما كما يظهر ال تنسجمان وبالرغم من محاولة المحشي على الكتاب رفع
التنافي بين العبارتين إال أن المحاولة لم تكن موفقة.

((( كمال الدين  ،186 /عن أمير المؤمنين.E
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بني اجلبال لتدكدكت صخورها((()..ويظهر يف صورة شاب موفق
ابن اثنني وثالثني سنة.

((( كمال الدين  583 /عن اإلمام علي الرضا.E
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إن األحاديث التي ُذكرت يف شأن اإلمام املهدي Pهي من
الكثرة ،بحيث تتجاوز التواتر بمختلف معانيه(((  -لفظ ًا يف بعضها،
ومعنى يف القسم األكرب منها  -وإمجا ً
ال من ناحية ثالثة.

وقد ذكر بعض الباحثني عدد ًا من الروايات ومل يستوعبها
كاملة ،وممن ذكر قس ًام منها :املرجع الديني الشيخ لطف اهلل الصايف
يف كتابه (منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش) .حيث ذكر فيه

((( صرح به العالمة الشوكاني  -في كتابه (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر
والدجال والمسيح) قال (يعني الشوكاني)« :واألحاديث الواردة في المهدي
التـي أمكن الوقوف عليها منها :خمسون حديث ًا فيها الصحيح والحسن والضعيف
المنجبر ،وهي متواترة بال شك وال شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها
على جميع االصطالحات المحررة في األصول ..وقد نقله عن كتاب الشوكاني غير
واحد من المؤلفين ،بل نُقل التواتر عن عدد من أعالم مدرسة الخلفاء ،كما في كتاب
المهدي المنتظر لعبد الله بن الصديق الحسني االدريسي».
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( )١٣٠٠حديث يف اإلمام احلجة Pمن مصادر مدرسة اخللفاء
ومصادر شيعة أهل البيت ،Bبينام ذكر العالمة املحقق نجم الدين
العسكري يف كتابه حول املهدي Pقرابة ( )٤٠٠حديث من كتاب
مدرسة اخللفاء.
إن هذا املجموع من األحاديث يبني أمور ًا مهمة يف قضية اإلمام
املهدي:P
 .١إن عقيدة املهدي ليست عقيدة مقترصة عىل الشيعة اإلمامية أو
عموم الشيعة؛ إنام هي عقيدة إسالمية يؤمن هبا كل املسلمني.

 .٢إن هذه الروايات بلغت من التواتر والكثرة جد ًا يستحيل معه
التواطؤ عىل الكذب ،فالروايات رواها اإلمامي والسني واملدين
واملكي والكويف والبغدادي واملعتزيل واألشعري((( وأهل
احلديث ...وغريهم من علامء القرن االول والثاين والقرون
املتأخرة.

 .3يضاف إىل ذلك تعدد مضامني األحاديث وتكثر معانيها ،فبعض
هذه الروايات تتحدث عن نسب اإلمام املهدي ،وبعضها اآلخر
تتحدث عن صفاته الشخصية ،وبعضها عن غيبته ،وبعضها عن
أيام ظهوره ،وبعضها عن خريطة أيام الفتح ،وبعضها عن أعدائه،
وبعضها عن أنصاره وأعوانه وصفاهتم وأعدادهم.
((( عد مؤلف كتاب المهدي المنتظر سابق الذكر ،ثالثين صحابيا ممن نقل عنه أحاديث
المهدي. .ص .21
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فهذا التنوع الكبري يعطي هلذه القضية تأكيد ًا تام ًا يف أهنا ليست
قضية عابرة أو جزئية.
ونحن ال نعرف قضية من قضايا اإلسالم ـ غري التوحيدـ تم
فيها هذا املقدار من األحاديث واالهتامم ،ومن تناوهلا بمختلف
أنحاء التناول.
ومما يزيد أمهيتها أن هذه األحاديث جاءت يف املصادر الرئيسية
واألساسية يف مدرسة اخللفاء :كمسند أمحد وسنن أيب داوود وابن
ماجه والرتمذي والنسائي والبيهقي والطرباين والدارقطني...
دون أحاديث املهدي(((.
وغريهم ممن ّ
ونود أن نشري إىل جوانب منها:

 .١ما جاء يف سنن أيب داوود((( وابن ماجة ((( ومستدرك احلاكم من
حديث عن أم املؤمنني سلمة  Oعن النبي( :Aاملهدي من
عرتيت من ولد فاطمة).

مضعفا لفكرة
((( الطريف أن عدم ذكر البخاري ومسلم ألحاديث المهدي بدل أن يكون ِّ
المهدي واالعتقاد به ،أصبح مما يعتذر به لهما من قبل علماء مدرسة الخلفاء ،وذلك
يدل على قوة الفكرة والتسليم بها ،فهم يعتذرون عن ذلك بأن البخاري ومسلما لم
يذكرا كل األحاديث الصحيحة ولم يستوعباها بالكامل!! هذا مع أن البخاري ذكر
حديث أم سلمة األتي في كتابه التاريخ الكبير.
((( .013/ 2

((( .8631/ 2
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وهذه اإلشارة مهمة لكي يقطع النبي Aالطريق عىل من ادعى
املهدوية من غري ولد فاطمة ،ويقطع أيض ًا ما ادعاه العباسيون
يف حديث وضعوه عن لسان النبي Aبأن املهدي من ولد عمه
العباس .ويف ضوئه حاول أبو جعفر املنصور الذي كان اسمه عبد
اهلل ،بتسمية ابنه حممد املهدي ،وينطبق عىل ما ورد يف الروايات غري
الصحيحة التي ذكرت بأن (املهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم
أيب) ليحدث تطابق مع ابن املنصور بكونه املهدي.
فاحلديث النبوي السابق يقطع هذا االدعاء ،الذي تطابق يف
لقبه؛ ولكن سريته -أي ابن املنصور -وبداياته اختلفت ،باإلضافة
إىل إثبات النص أنه ال يمكن أن يكون من املهديني الطاهرين.
 .٢عن اإلمام أمري املؤمنني Eعن النبي Aيف مسند أمحد بن
حنبل(((يف حديث( :املهدي منا أهل البيت يصلحه اهلل يف ليلة)
أي يدبر اهلل أمره ويرتبه يف ليلة.
 .٣حديث عن أيب سعيد اخلدري Nعن النبي( :Aاملهدي أجىل
اجلبهة أقنى األنف يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام
وجور ًا).

فهذا بعض مما جاء يف أحاديث مدرسة اخللفاء.

أما ما جاء يف مصادر أهل البيت من روايات فكثري جد ًا ،وقد
((( مسند أحمد .48 /1
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أورد الشيخ الصدوق Dيف كتابه كامل الدين ومتام النعمة ،أكثر
من  140حديث ًا عن النبي Aواملعصومني بعده ،تعرضت إلثبات
عقيدة املهدي كإمام هو الثاين عرش من أهل بيت النبي ،وتناولت
شيئ ًا من صفاته ،وقضايا غيبته ،ومواقف الناس منها وغري ذلك
من املواضيع املرتبطة به Eهذا بشكل مبارش وأما األحاديث التي
تعرضت له بشكل غري مبارش يف سائر األبواب من الكتاب فهي
أضعاف هذا العدد ،ونورد حديثا عن كل معصوم مما جاء يف ذلك
الكتاب:
يبق يوم من الدنيا إال ساعة لطول تلك
 .١روي عن النبي( :Aلو مل َ
الساعة حتى خيرج رجل من ذريتي اسمه اسمي ،وكنيته كنيتي
يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا)(((.

ويالحظ هنا يف احلديث أن األمر حتمي ال يقبل الرتديد
والتشكيك إىل حد أنه لو تم تصور هناية الدنيا ،ومل يبق منها غري
ساعة لكانت تلك الساعة بعد إطالتها هي جمال ظهوره ،ونرش
العدل عىل يده ،وأن هذا الرجل ليس أي رجل وإنام هو (من
ذريتي) وهذا مهم جد ًا فإن من املمكن أن يتسمى شخص باسم
رسول اهلل بل ويتكنى بكنيته لكن ال يستطيع كل شخص أن يكون
من ذرية رسول اهلل .فهذا احلديث بطبيعته ينفي كل أدعياء املهدوية
ممن مل يكونوا معروفني من ذرية النبي ،ولن تكون ذريته إال يف بني
فاطمة الزهراء.F
((( .513 /1
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 .٢يف حديث عن أمري املؤمنني(:Eلِ ْل َغ ِائ ِ
ب ِمنَّا َغ ْي َب ٌة َأ َمدُ َها َط ِو ٌيل،
ك ََأ ِّن بِ ِّ ِ
ون َج َو َل َن النّ َع ِم ِف َغ ْي َبتِ ِه َي ْط ُل ُب َ
يو ُل َ
ون ا َْل ْر َعى َف َل
الشي َعة َ ُ
يدُ و َن ُهَ ،أ َل َفم ْن َث َب َت ِمن ُْهم َع َل ِدينِ ِه َو َل َي ْق ُس َق ْل ُب ُه لِ ُط ِ
َِ
ول َأ َم ِد
ْ
َ
ْ
َغ ْي َبتِ ِه َف ُه َو َم ِعي ِف َد َر َجتِي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)(((.

فالحظ عبارة :جيولون جوالت النعم (األنعام) يف غيبته
يطلبون املرعى فال جيدونه...
فهي كناية عن حالة من البحث عن احلقيقة التي هي متالزمة
لإلنسان أن يتعرف عىل قيادته وأن يبحث عنه .وأن عالقة هؤالء
بقائدهم وحاجتهم إليه رضورية كرضورة الطعام للكائن احلي
واألنعام.
واملالحظ يف هذا احلديث أن فيه تأكيد ًا عىل أصل القضية
املهدوية وأصل وجوده وغيبته الطويلة وموقف املؤمنني.

وهذا ما يؤكد ما يذهب إليه اإلمامية من أن املهدي ولد البنه
احلسن العسكري ثم يغيب غيبة طويلة وال يصدق عىل من يولد
آخر الزمان ،كام يذهب إليه علامء مدرسة اخللفاء.
وال تصدق الغيبة إال عىل من وجد حارضا ثم غاب لسبب أو
آخر ،أما من مل يوجد أصال ثم يوجد فال يصح أن يقال أنه غاب،
فإن الغياب يف زمن إنام هو فرع احلضور يف زمن قبله.
((( .133 / 1
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والغيبة الطويلة التي ترتافق مع حرية قسم من الناس هذه ال
تنسجم مع النظرية التي يقدمها مدرسة أتباع اخللفاء عن أن اإلمام
املهدي يولد آخر الزمان من أهل البيت.
فهذا احلديث يتحدث عن غيبة أمدها طويل وعن حالة من
التساؤل والتفتيش عن القيادة الربانية .وعن حالة الشيعة حينذاك،
فقسم يقسو قلبه عىل أثر طول الغيبة وعىل أثر التشكيكات وعىل
أثر البعد عن قيادته فيتخىل عن هذه القيادة وقسم آخر يثبت قلبه
ويستمر عىل ذلك حتى يلقي ربه.
 .3لوح فاطمة الزهراء :عن أيب جعفر الباقر Eعن جابر بن عبد اهلل
األنصاري قال دخلت عىل فاطمة ،Fوبني يدهيا لوح فيه أسامء
األوصياء ،فعددت اثني عرش اسام آخرهم القائم ،ثالثة منهم
حممد وأربعة منهم عيل صلوات اهلل عليهم(((.ويف هذا احلديث
الذي يتميز بميزات منها أن عدد األوصياء معني بـ ( 12اسام)
وهو بذلك يكون بمثابة املفصل واملبني ملا أمجل يف حديث النبي:
األئمة من بعدي اثنا عرش ،وأهنم من قريش ..وأيضا يبني سبعة
من أسامئهم ،ويبني أيضا أن آخرهم القائم املهدي.وتضاف إليه
ميزة هي أن جابر بن عبد اهلل مقبول عند الفريقني بأعىل درجات
الوثاقة واملنزلة.

 .4يف حديث لإلمام احلسن خياطب أصحابه (أما علمتم أنه ما منا
((( كمال الدين .143 /1
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أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إال القائم الذي يصيل
روح اهلل عيسى بن مريم خلفه فإن اهلل Gخيفي والدته ويغيب
شخصه لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج ذلك التاسع من
ولد أخي احلسني ابن سيدة االماء يطيل اهلل عمره يف غيبته ثم
يظهره بقدرته يف صورة شاب دون أربعني سنة ((()..ويف هذا
احلديث جهات مهمة متعددة ،فهناك تعليل للغيبة وهو أن ال
يكون خاضعا حلاكم غري رشعي ،وهذه ميزة مل تتيرس ألي من
األئمة املعصومني من أجداده ،وأيضا فإنه عينه قبل والدته بأكثر
من مائتي سنة أنه التاسع من ولد أخيه احلسني ،فأصبحت الدائرة
أضيق إذ ال ينطبق هذا الوصف عىل ولد فاطمة من نسل احلسن
املجتبى ،فنحن نالحظ أن دائرة (من قريش) تضيقت إىل أهنم
(من ذرية النبي) و (ذرية النبي وهم أبناء فاطمة) تضيقت إىل
خصوص (أبناء احلسني) وحتى هؤالء أيضا ليسوا كلهم داخلني
وإنام هو خصوص (التاسع) من ولد احلسني وهو ال ينطبق إال
عىل حممد بن احلسن العسكري .Cوأيضا فإن ما كان جممال عند
بعضهم كام يف الصحيحني من القول أن النبي أمجل اإلشارة بقوله
(كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) فهنا تعني أنه
يصيل املسيح خلف القائم ،وأنه يغيب (بعدما كان حارضا) وأن
مشكلة العمر ليست عويصة بعدما كان اهلل سيطيل عمره يف غيبته
ثم يظهره بقدرته..
((( كمال الدين .443 /1
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 .5يف حديث عن اإلمام احلسني Eأنه قال( :يف التاسع من ولدي
وسنَّ ٌة من موسى بن عمران(((  ،Cوهو قائمنا
ُسنَّة من يوسف ُ
أهل البيت يصلح اهلل تبارك وتعاىل أمره يف ليلة واحدة).

والتأكيد يف هذا احلديث عن أن اإلمام وهو التاسع من ولده
ـ وقد سبق منا اإلشارة إىل جهة التأكيد عىل عنوان (التاسع)ـ فيه
ُس ّنتان من سنن األنبياء لبيان أنه ال ينفرد يف هذه اخلصائص وأنه
ال ينبغي استنكارها أو رفضها فإن هلا سابقيات يف حياة األنبياء،
وسواء فرست تلك السنن بخفاء املولد عن طاغية زماهنام أو بالغيبة
عن الناس (جغرافية ولو لفرتة كام يف النبي موسى) أو غيبة عنوانية
كام هو احلال يف النبي يوسف ،أو غري ذلك.
 .6إن ما يوضح جانبا من تلك السنن التي تشابه فيها املهدي املنتظر
مع األنبياء هو احلديث الذي ينقله سعيد بن جبري عن اإلمام زين
العابدين عيل بن احلسني يوضح تلك السنن فعنه صلوات اهلل
عليه« :يف القائم منا سنن من األنبياء :سنة من أبينا آدم وسنة من
نوح وسنة من ابراهيم وسنة من موسى وسنة من عيسى وسنة
من أيوب وسنة من حممد صلوات اهلل عليهم ،فأما من آدم ونوح
فطول العمر ،وأما من ابراهيم فخفاء الوالدة واعتزال الناس وأما
من موسى فاخلوف والغيبة وأما من عيسى فاختالف الناس فيه

((( في مجموع األخبار :في القائم سنن من آدم ومن نوح ومن إبراهيم ومن موسى ومن
عيسى ومن أيوب ومن محمد أي سبعة من األنبياء صلوات الله عليهم ،بل من أولياء
الله غير األنبياء كذي القرنين ،والخضر.
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فالفرج بعد البلوى وأما من حممد Aفاخلروج
وأما من أيوب
َ
بالسيف».

واحلديث واضح املعاين.

 .7وعن اإلمام أيب جعفر الباقر« :Eالقائم منا منصور بالرعب
مؤيد بالنرص تطوى له األرض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه
املرشق واملغرب ويظهر اهلل Gبه دينه عىل الدين كله ولو كره
املرشكون فال يبقى يف األرض خراب إال قد عمر وينزل روح اهلل
عيسى بن مريم Eفيصيل خلفه»(((.

وقد ّبي اإلمام أبو جعفر Eبعض صفاته ،فهو ِ
(م ّنا) وليس
من غريهم! وهو كجده رسول اهلل منصور بالرعب فال حيتاج كثريا
إىل القوة النارية املدمرة بعدما دمر الرعب إرادات أعدائه ومراكز
قرارهم النفيس..وهو مؤيد من ربه بالنرص فال معنى ألن يتساءل
أحد كيف ينترص عىل هذه األسلحة النووية والذرية! وتطوى له
األرض سواء كان ذلك بمعنى الرسعة يف احلركة واالنتقال أو هو
الطي احلقيقي! ما دام مؤيدا بسلطان اهلل تعاىل ،وتظهر له الكنوز
مهدي رهبا ،ويستفيد اإلمام من كل
كأهنا يف حالة تناغم مع إرادة
ّ
تلك القوى املادية والروحية وينتفع من التسخري االهلي يف أنه ال
يبقي يف األرض خرابا إال وقد عمره! وال خيتص هذا بعامل املسلمني
يف التصنيف الديني املعروف ،وإنام يبادر املسيح (ويف بقائه حجة
((( كمال الدين .953 /1
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عىل إمكان ووقوع بقاء االنسان آلالف السنني حيا) فينزل إىل
األرض ليشهد هذا النرص االهلي ويصيل خلف املهدي.

 .8وأما أحاديث اإلمام جعفر الصادق يف شؤون اإلمام املهدي ،فقد
أورد الشيخ الصدوق يف نفس الكتاب واألبواب ( )57حديثا،
نختار منها ما يتعلق بالغيبة العنوانية وتشبيه اإلمام الصادقE
اإلما َم املهدي بيوسف يف َغيبته مع أنه كان يتعامل مع الناس
ويعيش بينهم ،وهذا احلديث يرشح ما ورد يف سائر الروايات من
تعبري الغيبة وأن له غيبتني احدامها قصرية واالخرى طويلة ،وأنه
يغيب عن شيعته وعن الناس :فبعد أن أخرب اإلما ُم سدير ًا الصرييف
بأن يف القائم سنة من يوسف وهي الغيبة ،أقبل عليه يوضح له
ما هو املقصود من الغيبة ،قال«:إن إخوة يوسف كانوا اسباط ًا
أوالد أنبياء تاجروا يوسف وبايعوه وهم اخوته وهو أخوهم فلم
يعرفوه حتى قال هلم :أنا يوسف فام تنكر هذه األمة أنه يفعل اهلل
(((
عز وجل بحجته يف وقت من األوقات كام فعل بيوسف؟»

فاملالحظ أن اإلمام الصادق (املتوىف مسموما سنة 148هـ)
يتحدث يف هذا احلديث ،أي قبل قرن تقريب ًا من والدة احلجة؛ ومع
ذلك هييئ من ذلك الوقت ويعطي الثقافة الالزمة ملن سيكون يف
زمانه وبعد زمانه.
((( الكافي  733/1بسند صحيح :عن علي بن ابراهيم ،عن محمد بن الحسين ،عن ابن
أبي نجران ،عن فضالة بن ّأيوب ،عن سدير الصيرفي.
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واملعروف أن النبي يوسف غاب عن أهله وبقي حي ًا بالرغم
من املؤامرة عليه ،حيث أخفي يف البئر ليكون فيه موته ،ولكن اهلل
حفظه فيه ،فكذلك املهدي.
ويسأل اإلمام الصادق بأسلوبه االستنكاري :ملاذا تستنكر األمة
هذا الشبه بني ويص خاتم األنبياء وبني نبي اهلل يوسف؟ .فإن إخوة
يوسف مل يعرفوه بشخصيته ،حيث خفي عنهم رغم تعاملهم معه.
حيث يستدل اإلمام بذلك ويؤكد :ملاذا تنكر هذه األمة أن
يكون أيض ًا صاحب األمر مع الناس وجيلس معهم ويتاجر معهم
وحيرض معهم يف احلج واملواسم ،وربام يكون كتفه بكتفك ولكن ال
تعرفه أنه هو.
فاإلمام الصادق هو الذي بلور فكرة الغيبة العنوانية لإلمام
املهدي وأنه مل يكن اختفا ًء جغرافي ًا.
 .9وأما اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ،Eفقد أشار إىل ما
ستذهب إليه مدرسة اخللفاء وأتباعهم من أن املهدي وإن كان
عقيدة حقة إال أنه مل يولد وإنام يولد يف آخر الزمان ويف هذا إنكار
بطريق مبارش أو غري مبارش لكونه التاسع من ولد احلسني ،ولقد
أشار اإلمام الكاظم Eيف هذا احلديث إىل من سيتبنى هذا القول
اخلاطئ ،فعنه Eأنه قال :صاحب هذا األمر من يقول الناس :مل
يولد بعد!

 .10ويظهر من الرواية التي تنقل حادثة استامع اإلمام الرضا E
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لقصيدة دعبل (مدارس آيات) أن فكرة االعتقاد باملهدي وأنه من
آل حممد ،كانت منترشة وواسعة بني الناس ،وقد أمىض اإلمام
ما أنشأه دعبل يف قصيدته وأضاف إليها تفاصيل أخرى ..ففي
الرواية((( عن دعبل بن عيل اخلزاعي أنه قال :أنشدت موالي
الرضا عيل بن موسى  Cقصيديت التي أوهلا:

مــدارس آيــات خلت مــن تالوة

ومنــزل وحــي مقفــر العرصــات

فلام انتهيت إىل قويل:

خــروج إمــام ال محالــة خــارج

يقــوم علــى اســم اللــه والبــركات

يميــز فينــا كل حــق وباطــل

ويجــزي علــى النعمــاء والنقمــات

بكى الرضا Eبكاء شديدا ،ثم رفع رأسه إيل فقال يل :يا
خزاعي نطق روح القدس عىل لسانك هبذين البيتني ،فهل تدري
من هذا اإلمام ومتى يقوم؟
فقلت :ال يا موالي إال أين سمعت بخروج إمام منكم يطهر
األرض من الفساد ويمألها عدال كام ملئت جورا.
فقال :يا دعبل اإلمام بعدي حممد ابني ،وبعد حممد ابنه عيل،
((( كمال الدين .104

29

30

هكذا تحدث المعصومون عن اإلمام المهديP

وبعد عيل ابنه احلسن ،وبعد احلسن ابنه احلجة القائم املنتظر يف
غيبته ،املطاع يف ظهوره ،لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول
اهلل Gذلك اليوم حتى خيرج فيمأل األرض عدال كام ملئت جورا.
وأما (متى) فإخبار عن الوقت ،فقد حدثني أيب ،عن أبيه عن
آبائه  Bأن النبي Aقيل له :يا رسول اهلل متى خيرج القائم من
ذريتك؟ فقال :Eمثله مثل الساعة التي َ
«ل ُ َي ِّل َيها لِ َوقْتِ َها إِلَّ ُه َو
َثقُ َل ْت ِف الس ََّم َو ِ
ات َو ْ َ
ض َل ت َْأتِ ُ
ال ْر ِ
يك ْم إِلَّ َبغْ َت ًة (((».
 .11وعن اإلمام حممد بن عيل اجلواد Eكام نقل السيد عبد العظيم
احلسني :إن القائم منا هو املهدي الذي جيب أن ينتظر يف غيبته،
ويطاع يف ظهوره ،وهو الثالث من ولدي ،والذي بعث حممدا A
بالنبوة وخصنا باإلمامة إنه لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول
اهلل ذلك اليوم حتى خيرج فيه فيمأل األرض قسطا وعدال كام
ملئت جورا وظلام ،وإن اهلل تبارك وتعاىل ليصلح له أمره يف ليلة،
كام أصلح أمر كليمه موسى Eإذ ذهب ليقتبس ألهله نارا فرجع
الفرج.
وهو رسول نبي ،ثم قال :Eأفضل أعامل شيعتنا انتظار َ

ويف هذا احلديث تفصيل إضايف وهو أنه الثالث من ولد اإلمام
اجلواد ،Eوالتأكيد عىل أن اهلل يصلح أمر اإلمام ويرتب األمور
لنهضته وإصالحه ،ضمن منطق األمر االهلي فهو يصلح كل ذلك
يف ليلة! متاما مثلام جرى لنبي اهلل موسى ،إذ ذهب يقتبس نارا للتدفئة
فرجع بالنبوة والرسالة ..كام أنه يعني أهم مسؤوليات املؤمنني بأهل
((( األعراف .781 /
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الفرج ،وعدم اليأس ألجل سيطرة الظاملني
البيت ،وهو انتظار َ
واالنحراف.

 .12وحني اشتدت ظروف املراقبة والتتبع من قبل العباسيني عىل
اإلمام عيل اهلادي Eوشيعته وبدأ البحث عن اإلمام املهدي،
باعتبار أن ميالده مل يبق له سوى واسطة واحدة وهو أبوه
فج ّن العباسيون يف البحث والتحري عن املولود
العسكريُ ،E
املنتظر ،وعادت األيام تذكر بسرية فرعون يف البحث عن نبي اهلل
موسى ،فكان األئمة بني حمذورين :لزوم اإلخبار عنه حتى يعرف
الناس حجة اهلل عليهم ،وحمذور التخوف من مراقبة العباسيني
وعثورهم عليه عند والدته ومعرفة مكانه ،للقضاء عليه ،فصدر
هلذا الغرض توجيه من األئمة بعدم ذكر اسمه ،والتعمية عليه،
واحلديث عنه بالكناية ،ويف هذا السياق يقول أبو هاشم داود
اجلعفري :سمعت أبا احلسن صاحب العسكر Eيقول :اخللف
من بعدي ابني احلسن فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟
فقلت :ومل جعلني اهلل فداك؟ فقال :ألنكم ال ترون شخصه وال
حيل لكم ذكره باسمه ،قلت :فكيف نذكره؟ قال :قولوا :احلجة
(((
من آل حممد.A
 .13واإلمام احلسن بن عيل العسكري والد احلجة املهدي  ،Cال
تعرف الشخص للناس،
يكتفي باحلديث عن صفاته وإن كانت ّ
وإنام يعرفه إياهم بوجوده احلقيقي بعدما ولد ،حتى يبطل إدعاء

((( كمال الدين .904
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من يزعم أنه يولد يف آخر الزمان ،فال أثر بعد عيان ،فعن أمحد
ابن إسحاق بن سعد األشعري قال :دخلت عىل أيب حممد احلسن
بن عيل  Cوأنا أريد أن أسأله عن اخللف [من] بعده ،فقال يل
مبتدئا :يا أمحد بن إسحاق إن اهلل تبارك وتعاىل مل ُي ِل األرض
ٍ
حجة هلل عىل
منذ خلق آدم Eوال خيليها إىل أن تقوم الساعة من
خلقه ،به يدفع البالء عن أهل األرض ،وبه ينزل الغيث ،وبه
خيرج بركات األرض.

قال :فقلت له :يا ابن رسول اهلل فمن اإلمام واخلليفة بعدك؟
فنهض Eمرسعا فدخل البيت ،ثم خرج وعىل عاتقه غالم كان
وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثالث سنني ،فقال :يا أمحد بن
إسحاق لوال كرامتك عىل اهلل Gوعىل حججه ما عرضت عليك
وكنيه ،الذي يمأل األرض قسطا
ابني هذا ،إنه سمي رسول اهللُّ A
وعدال كام ملئت جورا وظلام(((.

((( كمال الدين . 214

عن إمامة المهدي وحياته الشخصية

عن أم سلمة Oعن رسول اهلل  Aانه قال( :املهدي حق وهو
من ولد فاطمة بنت حممد).
يدفعنا إىل احلديث عن حياة اإلمام الشخصية ،حماولة معرفة
أكثر وآكد ،ذلك أن من األصول الثابتة عند املسلمني مجيعا لزوم
معرفة إمام زماهنم ،اعتامد ًا عىل ما ورد عن النبي من أن (من مات
ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).
وقد ذكرنا يف موضع آخر جهات يف أمهية معرفة إمام الزمان،
ونضيف هنا جهة اخرى وهي اننا معرش اإلمامية نعتقد ان االعامل
يتضاعف أجرها بحسب املعرفة ،فربام نقوم أنا وأنت بعملني
متساويني من حيث الظاهر إال ان أحدنا أكثر معرفة من اآلخر ،أو
اوضح بصرية ،فينال بنا ًء عىل ذلك أجر ًا ومثوبة أكثر ،وهذا أحد
ما مجع به العلامء بني الروايات التي ترتب آثار ًا عىل عمل ،وثوابا
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خمتلف املقدار فتارة تقول إن من عمله له ألف حسنة وأخرى
تقول ألفا حسنة ،فقالوا هذا يرتبط بأمور منها زيادة املعرفة يف
الثاين ونقصها يف األول .وهنا كذلك فاالعتقاد بإمامة اإلمام الزم
وواجب عىل املسلمني ،ولكن ثواب ذلك خيتلف بحسب اختالف
معرفتهم به.
وهذه الصفحات هتدف إىل زيادة معرفتنا بإمام زماننا.

 .1ما يرتبط بميالده الشريف:
جوهر اخلالف بني املدرستني يف عامل املسلمني :مدرسة أهل
البيت ،Bومدرسة اخللفاء ،يتلخص يف أنه هل هو مولود وبالتايل
موجود اآلن ،كام يذهب إليه أتباع أهل البيت؟ أو أنه سيولد ويأيت
يف آخر الزمان كام يذهب إليه سائر املسلمني من غري أتباع أهل
البيت؟
وأما باقي القضايا فيمكن القول بوجود تسامل عليها ،مثل أنه
من ذرية النبي ،Aمن ولد فاطمة ،وأنه يصلح اهلل به األرض..
ويقيم شيعة أهل البيت Bعدد ًا من عنارص اإلثبات يف ميالد
اإلمام Eمنها ما ييل:
األول:

يتحدثون عن إخبار والده عن مولده ،ويقولون إن إخبار والد
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ٌ
طريقة عقالئية بني الناس وإسالمية يف تثبيت
عن ميالد ولد له هي
بنوة شخص لشخص ،وأبوة الثاين له ..فإذا أراد إنسان أن يثبت
ميالد ابنه ونسبه منه يكفي أن خيرب عن ذلك ،ويشهد عليه ،ومع
إمكان ذلك وانتفاء املوانع يثبت مولده ونسبه.
ليست هذه الطريقة خاصة باملسلمني وإنام هي طريقة العقالء
يف كل مكان! والسيام يف تلك االزمنة املاضية التي مل تكن قائمة
عىل أساس التسجيل يف ادارات والتوقيع يف سجالت! بل بام هو
دون ذلك ،فإهنم كانوا يعرفون ان فالنا هو ابن والده إذا ولد يف من
منزله وأخرب عنه والده ولو بأن يقيم عقيقة عىل أساس انه ولد له
ولد ،فيتعامل الناس معه بعد ذلك عىل هذا األساس ،مامل يكن له
معارض هلذا اإلخبار.
وقد نقلت الروايات أن اإلمام احلسن العسكري Eأخرب مرار ًا
يف عملية مقصودة أكثر من أربعني شخص ًا يف حادثة ال سابقة يف
حياة األئمة املعصومني ،ووزع من اللحم يف عقيقته ما مل نشهده
يف ميالد أي واحد من األئمة Bقبله((( .حيث قيل إنه وزع عرشة
آالف رطل حلم ومثلها من اخلبز عىل الناس((( ،ويف بعض الروايات
((( نعم ذكر بالنسبة لإلمام موسى بن جعفر الكاظم أنه أولم على بعض ولده فأطعم أهل
المدينة ثالثة أيام الفالوذجات (لباب القمح بلعاب العسل) في الجفان في المساجد
واألزقة ..كما في الكافي .182/6

السيد
((( كمال الدين  954 /1عن أبي جعفر
ِّ
العمري (محمد بن عثمان) قالّ :
لما ولد ّ
محمد (والده الحسن العسكري)عليه السالم :ابعثوا إلى أبي
(المهدي) Eقال أبو ّ
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اهنا كانت  300عقيقة!
وكان من تصل إليه تلك العقائق يعلم أهنا بسبب والدة مولود
لإلمام العسكري ،فقد نقل عبد اهلل بن جعفر احلمريي عن حممد بن
ابراهيم الكويف؛ إن أبا حممد (احلسن العسكري) بعث إىل بعض من
سامه يل بشاة مذبوحة وقال :هذه من عقيقة ابني حممد(((.
الثاين:

من تلك العنارص يف إثبات ميالده الرشيف ذكر علامء األنساب
له .إذ أن علم األنساب يف تلك األزمنة يعادل مؤسسات األحوال
املدنية والشخصية يف هذه األزمنة ،فمثلام يوجد يف الدول املعارصة
إدارات ومؤسسات تعنى بتثبيت وتوثيق نسب العوائل وتصدر هلا
الوثائق بناء عىل ذلك ،فإن دور النسابني سابقا كان يستهدف هذا
الغرض ،فيسجلون يف كتبهم ان فالنا قد ولد له من الذكور كذا
ومن اإلناث كذا ،وما مل يعارضها شهادة أخرى أو معرفة نساب
آخر ،فإنه يثبت هبا نسبه لوالده.
النسابة منذ القديم وبعضهم هاشميون عىل انه ولد
لقد سجل ّ
لإلمام العسكري Eولد اسمه حممد ،وبعض النسابة من غري
شيعة أهل البيت يضيف هذه العبارة وهو (الذي تزعم الشيعة انه
عمرو (عثمان بن سعيد العمري) ،فبعث إليه فصار إليه فقال له :اشتر عشرة آالف
وفرقه.
رطل خبز ،وعشرة آالف رطل لحم ِّ

((( المصدر .064 /
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املهدي).وكذلك ذكر مؤرخون والدته هبذا العنوان.

(((

الثالث:

إهنم يعتمدون عىل قضية عقائدية وهي أنه لو مل يولد اإلمام
املهدي يلزم كذب عرشات األحاديث الصحيحة الواردة عن
رسول اهلل وعن األئمة املعصومني Bوكذب هذه األحاديث
مستحيل.
بيانه:

أن هناك ما يقارب  ٨٠حديث ًا عن رسول اهلل Aوأمري املؤمنني
وأبنائه املعصومني Bأن املهدي هو التاسع من ولد احلسني ،وهذا
العنوان «التاسع من ولد احلسني» ال يمكن ان ينطبق إال عىل ولد
لإلمام احلسن العسكري ألن الولد األول للحسني عيل السجاد،
والثاين حممد الباقر ،والثالث جعفر الصادق والرابع موسى
الكاظم ،واخلامس عيل الرضا والسادس حممد اجلواد والسابع عيل
اهلادي والثامن احلسن العسكري والتاسع املهدي.P
((( قال ابن األثير الجزري (ت  036 /هـ) في كتابه (الكامل في التاريخ) في حوادث
سنة ( 062هـ)« :وفيها توفي أبو محمد العلوي العسكري ،وهو أحد األئمة اإلثني
عشر على مذهب اإلمامية ،وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر» ومثله ابن
خلكان(ت  186هـ) حيث قال في كتابه وفيات األعيان« :أبو القاسم محمد بن
الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله ،ثاني عشر األئمة
اإلثني عشر على اعتقاد اإلمامية المعروف بالحجة».
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لو فرضنا انه مل يولد كام يقول بذلك أتباع مدرسة اخللفاء وقلنا
انه يأيت يف آخر الزمان ،فال يمكن أن يكون التاسع بل يمكن أن
املعرفة به أنه
يكون رقم ألف أو ألفني ..وقد ثبت يف الروايات ّ
التاسع من ولد احلسني.
كذلك يلزم من مقالتهم تلك أن يكون حديث الثقلني الثابت
عند املسلمني متخلفا عن معناه ،حيث أثبت أن هناك ثقلني مها
العرتة والكتاب وأهنام متالزمان يف الوجود ولن يفرتقا حتى يردا
احلوض عىل النبي ..وحني كانا ال يفرتقان يف الوجود فتصور وجود
الكتاب وعدم وجود أحد من العرتة وهو اإلمام يعني االفرتاق..
إذا اعتقدنا أن اإلمام غري مولود وبالتايل غري موجود فمعنى ذلك
أنه حصل االفرتاق بينهام ،وهذا يكذب حديث النبي أهنام لن يفرتقا
إىل يوم القيامة!
الرابع:

ما يذكره الشيخ الصدوق اعىل اهلل مقامه يف االستدالل:
وتوضيحه :إن لدينا من األحاديث فيام يرتبط بشؤون املهدي أنه
يولد وانه يغيب وانه تعرتي الناس يف وقته شبهات وان له غيبتني
وان بعض أقاربه يسعى ألخذ مكانه والسيطرة عىل مرياث أبيه..
الخ .هذه األحاديث موجودة قبل ميالد املهدي بنحو مائتي سنة
أو تزيد ،وقد دوهنا الرواة عن األئمة ،Bوال يمكن أن تكون نحو ًا
من التكهن ثم يكون الواقع عىل طبقها متاما ،فلم يبق إال أن تكون
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إخبارات صادقة عن املعصومني من جهة الوحي.

(((

 .2إمامة اإلمام المهدي
أثارت إمامة اإلمام املهدي إشكا ً
ال عىل الشيعة من قبل
خمالفيهم؛ حاصله :أنكم كيف تقبلون إمامة شخص توىل ذلك
املنصب وعمره ست سنوات؟ هذا وفيكم العلامء واملفكرون
والفالسفة..الخ.
وقد ذكر اإلمامية عدة أجوبة:
أو ًال :باجلواب التنظريي
((( قال في كمال الدين « 91 /1إنَّ
االئمة Bقد أخبروا بغيبته Eووصفوا كونها
ّ
الصحف ودون في الكتب المؤ ّلفة من قبل
لشيعتهم فيما نقل عنهم واستحفظ في
ّ
أنَّ تقع الغيبة بمائتي سنة أو ّ
االئمةّ Bإل وقد ذكر
أقل أو أكثر ،فليس أحد من أتباع ّ
ودونه في مصنفاته وهي الكتب التي تُعرف باألصول
ذلك في كثير من كتبه ورواياته ّ
السنين ،وقد
َّ
مدونة مستحفظة عند شيعة آل ّ
محمد Bمن قبل الغيبة بما ذكرنا من ّ
أخرجت ما حضرني من االخبار المسندة في الغيبة في هذا الكتاب في مواضعها ،فال
يخلو حال هؤالء االتباع المؤ ّلفين للكتب أن يكونوا علموا الغيب بما وقع االن من
ودونوه في مص ّنفاتهم من قبل كونها ،وهذا محال عند
الغيبة ،فأ ّلفوا ذلك في كتبهم ّ
أسسوا في كتبهم الكذب فاتّفق األمر لهم
أهل ال ّل ِّب وال ّتحصيل ،أو أن يكونوا (قد) ّ
كما ذكروا وتحقّق كما وضعوا من كذبهم على بعد ديارهم واختالف آرائهم وتباين
ٌ
محال كسبيل الوجه االول ،فلم يبق في ذلك ّإل أنهم
أقطارهم ومحالهم ،وهذا أيضا
للوصية Bعن رسول الله Aمن ذكر الغيبة وصفة
أئمتهم المستحفظين
حفظوا عن ّ
ّ
دونوه في كتبهم وألفوه في أصولهم،
كونها في مقام بعد مقام إلى آخر المقامات ما َّ
الحق وزهق الباطل .إنَّ الباطل كان زهوق ًا».
وبذلك وشبهه فلج
ُّ
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بام حدث يف أيام اإلمام حممد اجلواد  Eوذلك ألن قضية صغر
السن أثريت بداي ًة يف أيام اإلمام اجلواد ،حيث توىل اإلمامة وعمره
ما بني  ٨-٧سنوات! فقد تم التساؤل حتى يف داخل الشيعة أنه
كيف يمكن أن يكون إمام بمثل هذا السن؟
وقد تم معاجلة األمرين عىل مستويني نظري وعميل ،فمن جهة
قيل للسائلني واملشككني إن قضية اإلمامة شأهنا كشأن النبوة يف أن
التعيني هو من اهلل سبحانه ويف النبوة آتى اهلل عيسى وحييى الكتاب
صبيني(((.هذا وقد كانت نبوة عيسى مستأنفة وهي يف نظر الناس ال
ريب أهم من اإلمامة ،والتي هي امتداد لنبوة!
وكذلك من الناحية العملية ،فقد متت الربهنة أيام اإلمام
اجلواد ،Eأن اإلمام ال يراد منه الطول والعرض وإنام يراد منه
العلم واملعرفة ،والتفوق فيهام ،فلسنا يف حلبة مصارعة حتى يراد
جسم كبري وعضالت ،وإنام يراد يف هذا َ
(أئِ َّم ًة َ ْي ُد َ
ون بِ َأ ْم ِرنَا) وهذا
حاصل ،وهلم امليدان..وقد جربوا (امتحان) اإلمام اجلواد من قبل
(أكرب) علامئهم((( فإذا هبذا األكرب غارق يف شرب ماء ألقاه إليه اإلمام
من مسائله { َف َو َق َع ْ َ
ال ُّق َو َب َط َل َما َكانُوا َي ْع َم ُل َ
ون* َفغُ ِل ُبوا ُه َنالِ َك
اب بِقُ َّو ٍة َوآت َْي َنا ُه ا ْل ُح ْك َم َصبِ ًّيا} وفي آية 92
((( في سورة مريم آية َ { 21يا َي ْح َيى ُخ ِذ ا ْل ِك َت َ
ان ِفي ا ْل َم ْه ِد َصبِ ًّيا* َق َ
ار ْت إِ َل ْي ِه َقا ُلوا َك ْي َ
ف ن َُك ِّل ُم َم ْن َك َ
ال
و 03في شأن عيسى { َف َأ َش َ
اب َو َج َع َلنِي َنبِ ًّيا}.
إِنِّي َع ْبدُ ال َّل ِه آتَانِ َي ا ْل ِك َت َ
((( مناظرة القاضي يحيى بن أكثم مع اإلمام الجواد مشهورة ومعروفة.
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َوا ْن َق َلبوا َص ِ
ين}((( .هذا ومل يبعد العهد بني الزمانني إذ الفاصلة
اغ ِر َ
ُ
بني شهادة اإلمام اجلواد وإمامة املهدي ال تتجاوز  35سنة!
ومن أجل هذا ـ نعتقد ـ قال اإلمام عيل الرضا يف حق ابنه
اإلمام اجلواد(:ما ولد أعظم منه بركة عىل شيعتنا) ويف نص آخر
(أعظم بركة عىل اإلسالم) ذلك ان وجود اإلمام اجلواد وعلمه
وإمامته وكفاءته كل ذلك ّثبت إمامة ابنه اإلمام عيل اهلادي الذي
سيتوىل اإلمامة وعمره تسع سنوات إشكالية وسوف يثبت إمامة
املهدي  Pفيام بعد ..فهي إشكالية وقد رفعت عمليا ووجدانيا!
ثانيا :العمر التكويني واآلخر العقيل:

لإلنسان ُع ْمران؛ عمر تكويني وآخر عقيل .التكويني هو هذا
العمر الظاهري الذي يتأثر بالزمان ،فهو يف البداية طفل ذو مدارك
ومعارف حمدودة ،وبالتدريج يصبح شاب ًا فيكتسب معارف جديدة
وعلوما حادثة ،وبتبع نظره وتأمله يف ما حوله ينمو عقله ،حتى يبلغ
أشده كام يقول القرآن ببلوغ أربعني سنة .ثم يميل تدرجيي ًا باجتاه
االنحدار يف القوى العضلية والعقلية واالدراكية ،حتى يصل إىل
أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علم شيئا((( من الناحية االدراكية،
وحيتاج إىل من يتوىل له أبسط األمور من الناحية البدنية!
((( األعراف .911-811 /

((( لخصته اآلية المباركة  5من سورة الحج { ُث َّم ن ُْخ ِر ُج ُك ْم ِطف ًْل ُث َّم لِ َت ْب ُلغُ وا َأ ُش َّد ُك ْم
َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُي َت َوفَّى َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِ َلى َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي َل َي ْع َل َم ِم ْن َب ْع ِد ِع ْلمٍ َش ْي ًئا}.
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هذا العمر التكويني يمر به غالب البرش ،لكن هناك عمر ًا عقلي ًا
لإلنسان قد يرتبط بعمره التكويني ويمر بنفس املراحل السابقة
التي ذكرت ،وقد ال يرتبط ،اي من املمكن ان يكون عمر أحدهم
مخس سنوات ولكن عمره العقيل مخسون سنة وآخر قد يكون عمره
التكويني أربعني سنة ولكن عمره العقيل أربع سنوات.
ليس البرش مجيعا حمكومني دائ ًام بارتباط عمرهم العقيل مقيد
بعمرهم التكويني والشاهد عىل ذلك وجود النوابغ والنوادر من
البرش .فقد ذكروا أن أصغر نابغة يف العرص احلديث ويسمى (آدم
كريب) من بريطانيا كان قادر ًا وهو يف عمر سنتني عىل هتجئة أكثر
من مئة كلمة من أعقد الكلامت يف اللغة االنجليزية ،وهذا ال يمكن
تفسريه ضمن معادالت العمر التكويني ،فمن كان يف ذلك السن
بالكاد ينطق الكلامت األولية! يتابع هؤالء حالة ذلك النابغة ليقولوا
إنه ملا صار عمره ثالث سنوات بدأ يقرأ اللغة الفرنسية ويتكلم هبا
بطالقة وعندما بلغ ثالث سنوات ونصف أصبح يقرأ لشكسبري
ويأخذ عليه إشكاالت يف التعبري واإلنشاء!

كذلك فإن من كتبوا عن حياة موزارت املوسيقي املعروف
قالوا إنه كان عمره ثالث سنوات حينام بدأ يعزف أول مقطوعاته
املوسيقية ،وملا أكمل اربع سنوات كان والده يدور به يف أوربا وهو
يؤلف املقاطع املوسيقية ويعزفها!!

ويف بالد املسلمني ،وجدنا أشخاصا كثريين ،بعضهم كان حيفظ
القران الكريم كام ً
ال بالقراءات العرش ،وبعضهم كان يقرأها مع
ترمجتها باللغتني اإلنكليزية والفرنسية ،ومل يعرف عنه أنه درس أي ًا
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منهام!

إن هذه النامذج ما هي إال تقريب لتجيل اهلل يف قدرته ووضعه
شيئ ًا من عظمته يف بعض عباده ،ليتجاوز املألوف والطبيعي بني
الناس ،ويثبت هلم عيانا {لِ َت ْع َل ُموا َأنَّ اللَّ َ َع َل ُك ِّل َ ْ
ش ٍء َق ِد ٌير}(((.
وإذا كان هذا النبوغ حيصل لشخص عادي بل ملن سيسخره يف
املوسيقى ،فهل يمتنع ذلك عىل النبي و اإلمام اللذين أعدمها رهبام
هلداية البرش إىل منهاجه؟

هل سيقبل الناس بمعلم نابغة سابق لعمره بعرشات السنني
ولكنه صغري السن (ابن عرش سنوات) يف تدريسه يف اجلامعة أو
أهنم سريفضونه بدعوى أنه ليس كبري السن وال عظيم اجلسم؟
ننتهي مما سبق إىل نتيجة أن املدار يف االتباع والطاعة ليس السن
يف صغره أو كربه ،وإن كانت العادة أن يكون النبي أو اإلمام يف
سن متعارفة ،بل النبي يبعث عادة يف سن األربعني .لكن هذا ليس
قاعدة هنائية فقد رأينا يف حييى وعيسى خالف ذلك ،وبي ّنا أن العمر
التكويني ليس هو املقياس وإنام العمر العقيل.
وهناك سؤال ثالث يذكره بعض املخالفني وهو :أنه كيف جتتمع
اإلمامة عىل مسلككم أنتم الشيعة مع الغيبة؟

ذلك أن اإلمامة عند الشيعة من القضايا األساسية ،فاإلمام
عندهم هو ٍ
هاد وقائد ،وهو بعد النبي امتداد! فكيف ينسجم هذا مع
((( الطالق .21 /
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شخص غائب ال تتصلون به وال يتصل بكم ال ينفعكم وال يرضكم؟
فكيف جتمعون بني هذين األمرين؟ وبالنسبة للمهدي فهو غائب،
والغائب ال يترصف ،ال يفعل ،ال يامرس دور ًا احلال انكم تعتقدون
ان اإلمامة كالنبوة يف موقعها يف األصول ،وبعد النبوة فاإلمام له
الترصف واألخذ والرد ..فكيف جيتمع ذلك مع غيبته؟
واجلواب عىل ذلك بتوضيح أمور:
األمر األول :التفريق بني اإلمامة االهلية وبني الترصف
الظاهري؛ فهام شيئان ..وقد عرب عن هذه احلقيقة اخلواجة((( نصري
الدين الطويس((( ،حيث قال يف كتابه (جتريد االعتقاد)(((يف شأن
((( نصير الدين محمد بن محمد الطوسي (ت  276هـ) كان رأسا في العلوم العقلية،
عالمة باالرصاد والمجسطي والرياضيات فيلسوف ومتكلم ،وفلكي متمرس أنشأ
مرصدا كبيرا في مراغة ،وأنشأ مكتبة عظيمة حوت قرابة اربعمائة ألف مجلد جمعها
من مختلف مكتبات العالم االسالمي وبذلك صان التراث المسلم من االندثار،
له من الكتب الكثير ،من أشهرها :تجريد الكالم (االعتقاد) الذي شرحه علماء من
المدرستين! وعشرات الكتب في العلوم العقلية والرياضية.
((( تعرض الخواجة نصير الدين الطوسي إلى حملة تشويه كبيرة قادها الطائفيون ،زعموا
فيها أن النصير الطوسي قد اتفق مع المغول إلسقاط الخالفة العباسية ،وطبلوا وزمروا
في هذا ،ولكنهم لو تخلوا عن عصبية المؤرخين الشاميين ،لوصلوا إلى ما وصل إليه
الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي ـ من السعودية ـ في كتابه سقوط الدولة العباسية
والذي فند كل تلك االدعاءات وأثبت أن ال أساس تاريخي صحيح لها ،وإنما أملتها
العداوات المذهبية ..لمراجعة تفصيل دوره وحياته يمكن مراجعة كتابنا  :من أعالم
االمامية  /الفصل الخاص بحياته ودوره.

((( تجريد االعتقاد .122 / 1
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اإلمامة والترصف اخلارجي لإلمام ،قال «وجود اإلمام لطف
(((
وترصفه لطف اخر».
وبعبارة أخرص أن نصب اإلمام لطف إهلي وترصفه الظاهري
وقيادته لطف آخر قد جيتمعان وقد ينفصالن ،فاإلمام أمري
املؤمنني  Eكان إماما بعد رسول اهلل إىل أن استشهد مع أن ترصفه
الظاهري كان فرتة مخس سنوات من ما جمموعه ثالثون سنة تقريب ًا.
ومل يكن ذلك يرض إمامته يف يشء ،نعم كان حرمان الناس من
ترصفه يف الفرتة األوىل قبل خالفته الظاهرية حرمانا من لطف اهلل
أن يصل هلم ،ولكن املسؤول عن ذلك مل يكن اإلمام وإنام (الناس)
ولذلك قال اخلواجة يف تتمة كالمه (وعدمه ِم ّنا) أي عدم اللطف
((( قال العالمة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  ،363 /1شارحا
تلك الفقرة ،ومبينا جواب االعتراض وهو اعتراض على األئمة ،Eالذين
منعوا من التصرف بإبعادهم عن مراكز الحكم والقيادة« :قالوا اإلمام إنما يكون
لطف ًا إذا كان متصرف ًا باألمر والنهي وأنتم ال تقًولون بذلك فما تعتقدونه لطف ًا ال
تقولون بوجوبه وما تقولون بوجوبه ليس بلطف (والجواب) أن وجود اإلمام
نفسه لطف لوجوه :أحدها أنه يحفظ الشرائع و يحرسها عن الزيادة و النقصان.
وثانيها أن اعتقاد المكلفين لوجود اإلمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب
لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصالح وهذا معلوم بالضرورة .وثالثها أن تصرفه
ال شك أنه لطف وال يتم إال بوجوده فيكون وجوده نفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر.
والتحقيق أن نقول لطف اإلمامة يتم بأمور (منها) ما يجب على الله تعالى وهو خلق
اإلمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه وهذا قد فعله الله تعالى.
(ومنها) ما يجب على اإلمام وهو تحمله لإلمامة وقبوله لها وهذا قد فعله اإلمام
(ومنها) ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله
وهذا لم تفعله الرعية فكان منع اللطف الكامل منهم ال من الله تعالى وال من اإلمام».
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راجع يف سببه إلينا نحن الناس ال هلل وال لإلمام.
واألمر كذلك هو بالنسبة لإلمام املهدي Eفإن وجوده
وإمامته لطف إهلي ،وترصفه املبارش والظاهري لطف آخر ،وعدم
هذا الترصف هو بسبب الناس!
الثاين :من يقول إنه ال يترصف ،وإنه ال يفعل ،من يقول إنه ال تصل
خرياته وبركاته إىل من يتبعه ويشايعه؟ إن اإلمام ال يقدم لك تقريرا عام
يصنع يف كل يوم! لكنه حارض ناظر! ال سيام عىل الفكرة الصحيحة من
أن غيبته سالم اهلل عليه ليس غيبة شخص وإنام غيبة عنوان.
أي أنه موجود يشهد املوسم ،يعني احلج كام هو مفاد روايات،
فقد تكون يف احلج ويكون إىل جانبك يف الطواف ،كتفك بكتفه
ولكن ال تعرف أن هذ الذي يالمس كتفك كتفه هو حجة اهلل عىل
األرض! ويتابع أمور املؤمنني ويعمل يف تفريج كروهبم بمقدار ما
يوفقه اهلل ،وهذا ما يؤكده بعض ما روي عنه( Eأنا غري مهملني
ملراعاتكم ،وال ناسني لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو
اصطلمكم األعداء)((( ..كيف يتم ذلك؟ نحن ال نعلم! وهل
هذا هو اليشء الوحيد الذي ال نعلمه؟ بل ال ينبغي أن نعلمه ..ما
(وإن ألمان ألهل األرض كام أنَّ النجوم
ينبغي أن نعلمه عنهّ E
السامء) ووظيفة املؤمن بعد االيامن بذلك (فأغلقوا باب
أمان الهل ّ
السؤال ّ
عم ال يعنيكم ،وال تتك ّلفوا علم ما قد كفيتم ،وأكثروا
((( االحتجاج  .794 /1والألواء تعني الشدة وضيق المعيشة .واصطلم يعني استأصل.
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الدعاء بتعجيل الفرج ،فإنَّ ذلك فرجكم).
ُّ

(((

إننا نعتقد أنه لوال رعاية اهلل سبحانه ،هلؤالء املؤمنني بواسطة
وليه وإمامهم ،الصطلمتهم الباليا ،كيف ال وهم منذ مئات السنني
هدف هجامت أعدائهم عىل كافة املستويات!! ولكن اهلل سبحانه
وتعاىل يدفع عنهم .إن ما ثبت لسيد هذه األرسة وسيد اخلالئق
{و َما َك َ ِ
ِّب ْم َو َأن َْت ِفي ِه ْم}((( ليثبت لوارثه
حممد املصطفى َ
ان اللَّ ُ ل ُي َعذ َ ُ
وامتداده وسميه احلجة عىل اخللق حممد بن احلسن العسكري.P
إننا نرى النتائج واآلثار! ولكننا ال نرى املقدمات واألسباب،
ال نرى كيف تم دفع البالء! وال ينبغي أن نتكلف ذلك ،لكن يكفي
أن نرى أن غري هذه الطائفة مع أهنا مل تتعرض إىل عرش معشار
اهلجامت التي تعرض هلا شيعة أهل البيت ومع ذلك فقد ذهبت
تلك الفئات أدراج الرياح وأصبحت أثرا بعد عني ،بينام بقي شيعة
آل حممد يزدادون كام وكيفا وعطاء وبركة ،وال نفهم سببا واضحا
لذلك غري حياطة اهلل هلم عرب سيدهم وإمامهم احلجة املهدي.

كيف هي حياته الشخصية؟
هل عنده أوالد؟ هل عنده زوجة أو زوجات؟ أين وكيف
يعيش؟
((( كمال الدين .584 /
((( األنفال .33 /
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توجد ثالثة أقوال:
األول:

وهو املشهور عند أكثر علامء اإلمامية أنه مل يثبت وجود زوجة أو
أوالد لإلمام املهدي ،فمع أن الزواج مستحب وهو سنة رسول اهلل
أمر أهم فال يبقى ذلك االستحباب
إال أنه إذا عارض هذا
َّ
املستحب ٌ
بفعليته ،ويف مقامنا هنا فإن ما تقتضيه طبيعة حياة اإلمام Eمن
حياة رسية ،وتنقل فوري وعدم استقرار يف مكان ،تعارض الزواج
فال يعود الزواج مطلوب ًا .وليس هذا بدعا فقد كان يف حياة األنبياء
والرسل ،فهذا نبي اهلل حييى بن زكريا Eيصفه القرآن بأنه سيد
وحصور(((وكذلك كان املسيح عيسى بن مريم  ،Cفإنه مل يتزوج
إىل أن رفعه اهلل إليه .ولعل سبب ذلك راجع إىل نمط حياته وسياحته
يف األرض مبلغا عن اهلل تعاىل.
وإذا مل يكن له زوجة فمن الطبيعي أن ال يكون له أوالد وهذا
هو الرأي املشهور بني اإلمامية.
القول اآلخر:

متزوج بال ذرية :وهو ما ذهب إليه الشهيد السيد حممد صادق

((( آل عمران َ { 93 /ف َنا َد ْت ُه ا ْل َم َلئِ َك ُة َو ُه َو َقائِ ٌم ُي َص ِّلي ِفي ا ْل ِم ْح َر ِ
اب َأنَّ ال َّل َه ُي َبشِّ ُر َك
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ين} ،قال الراغب
الصالِ ِح َ
ورا َو َنبِ ًّيا م َن َّ
بِ َي ْح َيى ُم َصدِّ ًقا بِ َكل َمة م َن ال َّله َو َس ِّيدً ا َو َح ُص ً
في مفرداته (مادة حصر) :الحصور الذي ال يأتي النساء إما من العنة وإما من العفة
واالجتهاد في إزالة الشهوة والثاني أظهر في اآلية ألنه بذلك يستحق المحمدة.
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الصدر فإنه بعد أن أكد أن نظرية غيبة الشخص تعارض إمكان أن
يكون متزوجا «فبقاؤه طيلة غيبته أو يف األعم األغلب منها بدون
زواج ،رضوري حلفظه و سالمته إىل يوم ظهوره املوعود ،فيكون
ذلك متعينا عليه»((( لكن (غيبة الشخص) يف املهدي ليست تامة.
وأما بناء عىل النظرية الثانية (خفاء العنوان) ،فهو «وإن كان من
املتعذر عليه إجياد الزواج بصفته احلقيقية ،ملا قلناه من عدم وجود
املرأة اخلاصة املأمونة بالنحو املطلوب .ولكن زواجه بصفته فردا
عاديا يف املجتمع ،أو بشخصيته الثانية ،ممكن ومن أيرس األمور،
بحيث ال تطلع الزوجة عىل حقيقته طول عمرها ..(((»..وأكمل
الصدر فكرته السابقة قائال «وإذا أمكن زواجه ،أمكن القول
بتحققه ،وان اإلمام املهدي Eمتزوج يف غيبته الكربى بالفعل.
وذلك ألن فيه تطبيقا للسنة املؤكدة يف اإلسالم واألوامر الكثرية
بالزواج واحلث العظيم عليه والنهي عن تركه ،واملهدي أوىل
من يتبع السنة اإلسالمية .وبخاصة إذا قلنا بأن املعصوم ال يرتك
املستحب وال يفعل املكروه مهام أمكن ،والتزمنا بعصمة املهدي كام
هو الصحيح .فيتعني أن يكون متزوجا ،بعد أن توصلنا إىل إمكان
زواجه وعدم منافاته مع احتجابه».
وأما بالنسبة للذرية واألوالد ،فإنه يقدم «برهانا عىل انتفاء
الذرية أصال .وهو :إن وجود الذرية مالزم عادة النكشاف أمره
((( تاريخ الغيبة .26/ 2
((( نفس المصدر.
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و االطالع عىل حقيقته»((( .وينتهي إىل أن «املتحصل من القواعد
العامة ،هو أن املظنون أن يكون اإلمام املهدي Eمتزوجا بدون
ذرية .ال لنقص فيه بل وال يف زوجته ،بل إلشاءة ّ
الل تعاىل ذلك».
الثالث وقد ذهب إليه بعض العلامء وينتهي إىل أن لإلمام زوجة
وأوالد ًا واهنم يسكنون يف مكان قيص ،سموه اجلزيرة اخلرضاء
(وهي عدة مدن) وقد رد املرحوم السيد جعفر العاميل وغريه من
العلامء بدراسات حمققة فكرة اجلزيرة اخلرضاء من رأس ورأوا اهنا
ال تصح وبالتايل فال األصل صحيح وال البناء عليه.

تنبيه مهم:
ينبغي أن نشري إىل مسألة مهمة وهي أنه حتى لو بنينا عىل وجود
زوجة وأوالد لإلمام ،وهو ما ال يراه مشهور العلامء عند اإلمامية ،مع
ذلك فإنه ال ينفع بعض مدعي املهدوية أو االتصال باملهدي باعتبار
أنه من أوالده أو غري ذلك .فإن بعض أولئك (وسيأيت احلديث عن
احلركات املهدوية الكاذبة) جلذب الناس واستقطاهبم ربام ادعوا أهنم
من أوالد اإلمام املهدي أو ما شابه ذلك ..وهذه الفكرة ال تنفعهم،
فحتى لو ثبت أن له أوالد ًا ،فإن هذا ال يثبت أن فالن ًا املدعي هو من
أوالده إذ عىل كل من يدعي أمر ًا أن يقيم بينة عليه ..إن هذا مثل أن
يثبت أن يف البنك أمواال ،فيدعي شخص أهنا له!
((( المصدر .36/ 2
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(عن أم سلمة عن رسول اهلل Aأنه قال املهدي من عرتيت من
ولد فاطمة)(((.

ٌ
الزمة لإلنسان التابع واملأموم..
الريب أن معرفة القائد واإلمام
فإن معرفته الشخصية تعينه عىل أن يعرف صفته وهل هو إمام
هدى وقائد حق أو إمام ضاللة؟ وهو أحرى بأن يلتزم بأوامره وأن
يزيد يف انتامئه إليه وهلذا السبب وجدنا بعض االدعية املستحبة((( يف
زمان الغيبة يسأل العبد فيها ربه أن يعرفه بإمامه ،فإنه لو مل يعرفه
((( تقدم في الصفحات السابقة ذكر مصادر الحديث.

((( كما ورد بأسانيد معتبرة بالدعاء المعروف (اللهم عرفني نفسك ،فإنك إن لم تعرفني
نفسك لم أعرف نبيك ،اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف
حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني) .كمال
الدين .243 /1
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لضل عن دينه.
وسنعرض يف هذه الصفحات ولو باختصار إىل يشء مما يرتبط
بتعريف اإلمام املهدي Pيف اسمه وكناه وألقابه:
االسم :ما يعرف به الشخص أو اليشء ويستدل به عليه ،وهو
تعينه.
العالمة التي ّ

والتسمية لألفراد واألشياء من األمور الرضورية يف احلياة
االجتامعية ،فتصور لو مل يكن ألفراد املجتمع املعارص أسامء ،كيف
يمكن اإلخبار عنهم واحلديث حوهلم؟ وهكذا احلال يف املعامالت
االقتصادية لو مل يكن أسامء لألشخاص فكيف يمكن تعريف
شخص عىل أنه باع وآخر عىل أنه اشرتى!

الريب أنه سيكون األمر صعب ًا يف احلياة االجتامعية والسياسية،
بل وحتى الثقافية فكيف يمكن التعرف عىل أحداث التاريخ لوال
أسامء أصحاب األحداث؟ نعم ربام يستفاد يف هذه األزمنة من
الصورة للتعريف ،إال أهنا لو كانت نافعة فهي يف بعض األزمنة
واألمكنة واألحوال ،بخالف االسم الذي ينفع يف كلها أو جلها.

الشخص غري االسم
وأما الكنية فهي كام قيل :ما جيعل َع َل ًم عىل َّ
واللقب مما بدأ بأب أو ابن أو أخ أو أخت أو ُأم أو بنت مث ً
ال (أبو عبد
اهلل) وابن رسول اهلل ،وبنت فالن أو ُأم فالن ،وتستعمل مع االسم
ً
جمر ًدا
واللقب أو بدوهنام؛
تفخيم لشأن َصاحبها أن يذكر ُ
اسم ُه َّ
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وتكون ألرشاف الناس ،وقد نقل عن (جار اهلل الزخمرشي)((( قوله
أنه ال يوجد عند غري العرب كنى! وهذا النفي إنام يصح يف اجلملة
فمثال يف البالد الغربية ال يوجد كنية مثل :ابو جون أو أم جاكلني..
لكن النفي املطلق يبدو أنه حمل تأمل ،فإن يف اللغة الفارسية تراكيب
تفيد نفس معنى الكنية يف اللغة العربية مثل (زاده بمعنى ابن ،وبور
أيضا بنفس املعنى) فيقال مثال حممد زاده يعني ابن حممد ،وشاه بور
بمعنى ابن امللك ،وهكذا احلال يف اللغة الرتكية حيث يوجد لدهيم
(أوغلو) بمعن ابن فيقال داود أوغلو يعني ابن داود ،وهكذا..
واألمر حيتاج إىل تتبع واستقراء أكثر.
وأما اللقب :فهو ما يسمى به اإلنسان بعد اسمه األول للمدح
أو الذم فيقال فالن العامل أو الطبيب وهذه األلقاب فيها إشعار
باملدح ،وقد يلقب بألقاب غري حسنة كفالن االعرج وهو منهي
{و َل َت َنا َب ُزوا بِ ْ َ
ال ْل َق ِ
اب}.
عنه َ

وكأحكام رشعية يستحب اختيار االسم املناسب واحلسن
للمولود كام يستحب تكنيته بكنية جيدة وهكذا احلال لو أريد
مناداة أحد بلقبه فإنه ينادى باللقب الذي حيبه ويكون حسنا.
ولو سلك املؤمنون هذا السلوك فيام بينهم وعلموا أوالدهم عليه

((( محمود بن عمر الزمخشري ،جار الله ت  835هـ من أئمة العلم بالدين والتفسير
واللغة واآلداب ..أشهر كتبه (الكشاف  -ط) في تفسير القرآن ،و(أساس البالغة
 ط) وغيرها من الكتب وكان معتزلي المذهب ،مجاهرا ،شديد االنكار علىالمتصوفة ،أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف ./عن األعالم للزركلي.
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لزالت مظاهر سيئة من قبيل التنابز باأللقاب ،وجعل اسامء وكنى
غري حسنة عليهم.
ونجد هذا يف سرية املعصومني مع أبنائهم فقد كنى رسول
اهلل  Aسبطه احلسني وهو صغري ،كام ورد يف الروايات .أنه كان
خياطبه أحيانا بأيب عبد اهلل .واإلمام عيل الرضا كان ُياطب ابنه
حممدا اجلواد Cبأيب جعفر مع أنه كان يف ذلك الوقت دون سبع
سنوات.
ومن اآلداب االسالمية أن ال خياطب احلارض باسمه املجرد
وإنام بكنيته أو لقبه .فتقول له مثال يا أبا عيل افعل كذا ..أو يا أهيا
املؤمن! أو أهيا الطبيب.
ويف ما يرتبط باإلمام املهدي ،Pفقد ورد عن النبي (اسمه
اسمي) ويف بعضها (وكنيته كنيتي) والنبي وإن كان له اسامء متعددة
إال أن اسمه العلم الواضح هو (حممد) .Aوهو نفس اسم اإلمام
املهدي.

بحث حول ذكر اإلمام المهدي باسمه الصريح:
 .1يستفاد من عدد غري قليل من الروايات أن ذكر اإلمام املهدي
باسمه الرصيح (حممد) أو (حممد بن احلسن) كانت ممنوعة وغري
جائزة عىل األقل لفرتة من الزمان.ومل يقترص األمر عىل الروايات
بل كان هذه احلكم هو الرأي السائد يف تاريخ الفقه الشيعي منذ
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زمان الغيبة الصغرى إىل أيام اخلواجة نصري الدين الطويسD
(ت  ٦٧٢هـ) ويف زمانه ألف اخلواجة الطويس رسالة((( درس
فيها الروايات تلك وعاجلها وانتهى إىل ّ
أن هذا التحريم واملنع
زماين حمدود .وهو (ظرف االستتار) يف زمان الغيبة
ظرف
كان له
ٌ
ٌ
الصغرى ،وبدايات الغيبة الكربى حيث كان هناك
ٌ
ختوف هتديدٌ
عىل اثر طلب السلطات الظاملة اإلمام املهدي Pوتتبع أثره
وخربه ،فكان من الطبيعي ان يصدر توجيه بمنع التعامل مع
اسمه الرسمي والواضح .فكان هذا املنع أشبه باألحكام الوالئية
التي كان يصدرها رسول اهلل Aيف زمانه لقضية حمددة.

وبيان ذلك :أن العلامء يتحدثون عن أن الروايات واألحكام
هي عىل أقسام؛ فمنها ما يكون داخال حتت عنوان (حالل حممد
حالل أبدا إىل يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إىل يوم القيامة ال يكون
غريه وال جييء غريه)((( وهناك من األحكام والروايات ما جاء
لينظم قضية ذات زمان ومكان وأشخاص حمددين مثل ما صنع
النبي بالنسبة إىل حتريم ا ُ
حل ُمر (مجع محار) األهلية ،فإن من املعروف
عند املسلمني أن النبي هنى عن أكل هذه احلمر يف خيرب ،بل وأكفأ
بعض القدور التي كانوا يريدون أن يطبخوا فيها تلك احلمر.
وبينام التزم فقهاء مدرسة اخللفاء بحرمة أكل حلم احلامر األهيل
((( تعريب منتهى اآلمال 707 / 2

((( صحيحة زرارة المروية في الكافي .85 / 1
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إىل يومنا هذا((( فإن فقهاء اإلمامية مل يلتزموا باحلرمة ،وإنام قالوا
بجواز ذلك مع كراهة ،والسبب هو ما جاء عن أئمة أهل البيت
من أن ذلك املنع إنام كان حكام والئيا لظرف خاص وهو أن (احلمر
األهلية يف خيرب كانت محولة الناس)((( لالنتقال وحلمل الغنائم.
فمنع النبي من ذبحها.
اخلواجة نصري الدين الطويس Dاستفاد من هذه الفكرة يف
التقسيم والتمييز بني أوامر ونواهي املعصومني ،وقال إن منع
التسمية باسم اإلمام املهدي هو من هذا القبيل وأنه كان مربوطا
بزمان معني ،وقد انقىض ذلك الزمان ،ولذلك فالرأي السائد بني
اإلمامية اآلن هو جواز التسمية ب االسم الرصيح واالشارة
الكاملة لإلمام.E
األمر اآلخر يف موضوع اسم اإلمام املهدي ،هو أنّه قد ورد يف
بعض مصادر مدرسة اخللفاء أنّ اسم املهدي هو (حممد بن عبد
اهلل) أو أنّ النبي Aقال (اسمه اسمي واسم ابيه اسم ايب) ويتمسك
بعض املخالفني لإلمامية بتلك الروايات ليقولوا أن (مهدي
((( قال ابن قدامة المقدسي في المغني « 56 /11أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر
األهلية ،قال أحمد خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها ،قال
ابن عبد البر ال خالف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها.»..
((( سأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر Eعن أكل لحوم الحمر األهلية ،فقال :نهى
رسول الله Aعنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ألنها
كانت حمولة الناس ،وإنما الحرام ما حرم الله Gفي القرآن .الكافي .642 /6
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الشيعة) خيتلف عن (مهدي السنة) فهذا الثاين اسم ابيه عبد اهلل،
واألول اسم ابيه احلسن!
اجلواب عن ذلك :اننا نعتقد أن الروايات التي ورد فيها (واسم
ابيه اسم ايب) هي نتاج الفرتة العباسية وبالتحديد زمان املنصور
العبايس ،ففيه كان الرصاع بني العباسيني والعلويني وبالذات
احفاد اإلمام احلسن املجتبى يف ذروته ،وكان بني أحفاد احلسن بن
عيل شخصية بارزة ومهمة لقب (بالنفس الزكية) واسمه حممد بن
عبد اهلل بن احلسن ،وقد شاع بني قسم من هؤالء أنّ هذا هو الذي
حتدث عنه النبي Aألن النبي يعترب أن املهدي من نسل فاطمة وهذا
من نسل فاطمة ألنه من أبناء احلسن ويقول أسمه أسمي وأسمه
مطابق له واسم أبيه عبد اهلل وكذلك اسم والد النبي إذ ًا هذا ينطبق
عليه عالمات املهدي ،فكان من الطبيعي أن يقوم املؤيدون((( لبني
احلسن بنرش هذه الفكرة الستقطاب االتباع.
وال ريب أن هذا كان سالحا مؤثرا يف التحشيد وتعبئة األنصار
لبني احلسن وللنفس الزكية حتديدا.
يف مقابل ذلك جاء العباسيون وارادوا أن يستخدموا نفس
السالح ،وكان للمنصور العبايس واسمه عبد اهلل وكنيته أبو
جعفر ،ولد اسامه حممدا ،ولقبه باملهدي ،فصار هذا حممد بن عبد
((( قد يكون ذلك بسبب الجهل المركب ،وقد يكون مع العلم عند بعضهم بعدم صحة
ذلك.
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اهلل املهدي ،أيضا ينطبق عليه (اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب)!
وحاولوا أن ينرشوا بني اتباعهم وأنصارهم أن هذا هو الذي جاء
ذكره يف الروايات ،مناكفة منهم ألعدائهم بني احلسن!
وكأنه اجتمع يف هذه الفرتة العباسية الطرفان املتعاديان عىل نرش
فكرة (اسم ابيه اسم أيب) وكل منهم يستفيد منها بحسب تفسريه هلا،
مع أهنا كام يعتقد الباحثون ليست موجودة يف أصول هذه األحاديث،
وأن جمموع الروايات يف املهدي يمتنع أن ينطبق عىل أي منهام.
فاملهدي العبايس ليس من ولد فاطمة ،وليس من (عرتيت)
وليس (من ولد احلسني) وليس (التاسع).
وكذلك النفس الزكية فهو وإن كان من ولد فاطمة ،ومن (عرتيت)
و(من ولد احلسنني) إال أنه ليس (التاسع من ولد احلسني) ،ومع
انتهائه إىل القتل والشهادة فقد دل ذلك عىل كونه ليس املهدي املنتظر.
وأما ما يرتبط بكنى اإلمام :Eفله Eكنية نصت عليها
الروايات وهي أنه (أبو القاسم) وهي كنية رسول اهلل ،Aحيث
ورد عنه أنه قال (اسمه اسمي وكنيته كنيتي) ،ويف حديث عن
اإلمام العسكري ( Eاإلمام من بعدي سمي رسول اهلل وكنيه)(((،
ومن كناه أيضا أنه (ابن احلسن).
وعندما يقال أنه (أبو القاسم) ال يعني بالرضورة أن لديه ولدا
((( بحار األنوار؛ العالمة المجلسي .33/ 15
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هو األكرب هبذا االسم ،فقد ذكرنا آنفا بأن الكنية مستحبة حتى
للولد الصغري غري املتزوج ،واستحباهبا ال يرتبط بوجود ولد بالفعل
لالنسان.
ومن كناه الشائعة واملنترشة بني الناس ،ولكن ال يوجد يف تراث
املعصومني ما يؤكد هذه الكنية (ابو صالح) ،فهذه الكنية وال سيام
يف الثقافة الشعبية الفارسية منترشة جدا فيتوسل به وينادى هبذه
الكنية كثريا .ونقل أيضا أهنا منترشة بني أهل البوادي واألرياف من
شيعة أهل البيت ،ومل يعرف هلا مصدر!
نعم قد نقل املحدث النوري الطربيس Dيف كتابه (النجم
الثاقب) رواية قد يستفاد منها أن هذه كنية لالمام ،فقال إذا كنت
يف الصحراء وأضعت الطريق فالتفت إىل يمينك وقل يا صالح أو
يا أبا صالح! وقد نوقش فيها من جهة سندها ،وأهنا ليست معتربة،
ومن جهة داللتها ومعناها حيث ال يوجد ٌ
دليل عىل أنّ (صالح) أو
(أبا صالح) يقصد به اإلمام املهدي Pالسيام كانت يف زمان اإلمام
الصادق Eفالهي من الناحية السندية معتربة والهي من الناحية
الداللية واضحة .نعم لو تم التوجه لإلمام قلبيا ومتت مناداته هبذه
الكنية فال مشكلة يف ذلك ،فإن الكنى و االسامء إنام هي طرق
الستحضار املعنى فإن كان املعنى حارضا يف الذهن ..فال حمذور يف
ذلك ..نعم هي عىل ما سبق مل يثبت ورودها عن املعصوم.
وأما ألقاب اإلمام :Eفقد ذكر بعض الباحثني أهنا تزيد عن
( )١٨٠لقبا ،وهي تشري إىل جهات كامله وصفاته.
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وقد ال يكون هذا غريبا فإن ألقاب الشخص تشري إىل جهاته،
وبمقدار تعدد هذه اجلهات تتكثر األلقاب ،فإن العلامء مثال عندما
يذكرون أسامء اهلل سبحانه ،ال يستطيعون إحصاءها ،فهل هي ألف أو
مليون أو أكثر؟ هي ال عد هلا وال حرص ..إن ما يوجد يف دعاء واحد هو
دعاء اجلوشن الكبري(((يصل إىل ألف اسم وصفة ،مع أنه ال يستقيص
كل االسامء والصفات واأللقاب ،وال يستطيع أحد أن يستقصيها،
كيف وهي جهات كامل اهلل Gوجالله ،وهي غري حمصورة؟
لذلك فإن وجود  180لقبا لإلمام املهدي Pليس شيئا
مستغربا وال عجيبا ،ومن تلكم األلقاب ،وأكثرها معرفة:

المهدي:
وهذا اللقب وارد يف أحاديث رسول اهلل ،بل عن اهلل سبحانه.
ولعل قائال يقول :إن لقب اهلادي أقوى وأهم من املهدي ،إذ يف
ذلك اللفظ هو فاعل اهلداية ،بينام هنا من تقع عليه اهلداية ،ويف
املعنى الظاهري فإن اهلادي أقوى من املهدي!
واجلواب :أنه تم تفسري املهدي يف روايات اإلمام الصادق إىل
أنه (قد ُهدي إىل أمر خفي عىل اخلالئق) وال ريب أن هذا األمر ال
بد أن يكون يف غاية األمهية وإال فإن ما خفي عىل اخلالئق أشياء
كثرية!ويف بعض الروايات األخر أنه (هدي إىل كتب األولني من
((( مفاتيح الجنان؛ الشيخ عباس القمي.
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صحف ابراهيم وانجيل عيسى وتوراة موسى) يف صورها األصلية
كام نزلت عىل املرسلني أنفسهم .وهذا املعنى يتوافق مع املعنى
السابق حيث أن هذه الكتب يف صورهتا التي نزلت عىل الرسل مما
خفي عىل اخلالئق.

القائم:
وهو لقب مروي عن املعصومني Bأيضا ،وهو إما ألنه يقوم
باحلق ،كام ورد يف بعض الروايات ،أو ألنه يقوم بعد ما مات
ذكره(((.
و(بعدما مات ذكره) حالة نراها اليوم ،فأنت ترى العامل
اإلسالمي اآلن ال يعيش هاجس اإلمام املهدي ومعرفته وال ينتظره،
ولو استثنيت قسام من شيعة أهل البيت املتعلقني به  Eوالذين
يتحرقون لظهوره ويعيشون انتظاره ،لكانت الصورة سوداء متاما!
وإذا كان هذا حال العامل االسالمي فام ظنك ببقية العامل؟.إن
ذكر خامد ،فهو (يقوم) بعد
ذكر اإلمام ليس حي ًا يف عامل اليوم وإنام ٌ
((( كمال الدين 873/ 1؛ في الرواية عن اإلمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد C
قال..«:إنَّ من بعد الحسن ابنه القائم بالحقِّ المنتظر .فقلت له :يا ابن رسول الله لم
سمي القائم؟ قال :ألنّه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته .فقلت
ّ
له :ولم سمي المنتظر؟ قال؟ ألنَّ له غيبة يكثر أيام ها ويطول أمدها فينتظر خروجه
المخلصون وينكره المرتابون ويستهزيء بذكره الجاحدون ،ويكذب فيها الوقّاتون،
ويهلك فيها المستعجلون ،وينجو فيها المس ّلمون».
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ما (يموت ذكره).
هل جيب القيام عند ذكر القائم؟
توجد ممارسة يف الوسط الشيعي وهي أهنم عندما يذكر لقب
(القائم) مقرتنا باسم املهدي يقفون عىل أقدامهم((( ..وال ريب يف
عدم وجوبه من الناحية الفقهية ،وإن كان حسنا باعتباره أنه يعرب
عن االحرتام واعالن الوالء والطاعة إىل حد الوقوف لذكر اسمه
الرشيف أو لقبه.
هل له أثرعن املعصومني؟
نقل عن سبط املحدث اجلزائري املتوىف بعد سنة ( ١١٢٠هـ)،
يف كتاب ألفه عن وفاة اإلمام عيل بن موسى الرضا Eفقال فيه أنه:
«ملا قرأ دعبل اخلزاعي قصيدته عىل اإلمام الرضا ووصل إىل قوله:
خــروج إمــام ال محالــة خـــارج
يقـــوم على اسم الله والبركات»

فقام اإلمام Eووضع يده عىل رأسه((( ،فكان هذه احلادثة
صارت منشأ للقول باستحباب هذه املامرسة.
((( وفي خصوص بعض المجالس الحسينية إذا أراد الخطيب أن يقف الناس ويتقدموا
إلى داخل المجلس يقرأ بيت السيد حيدر الحلي :لقد وضعت أوزارها حرب هاشم
وقالت قيام القائم الطهر موعدي.

((( ذكره العالمة األميني في الغدير  163/ 1ناقال عن مشكاة األنوار ومؤجج األحزان
للشيخ محمد بن عبد الجبار البحراني.والشيخ عبد الرضا بن محمد األوالي البحراني
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بالطبع فإن هذا الكتاب والكاتب حيث أنه من املتأخرين جدا
إذ ال يفصلنا عنه سوى ثالثة قرون ،فال يكون خربه معتربا ال سيام
أنه مل يرد يف مصدر آخر .وإن كانت هذه املامرسة بعنوان أهنا من
مصاديق احرتام املعصوم وتوقريه فتدخل ضمن العمومات التي
حتث عىل توقريه وتعظيمه .لكنه غري واجب.

الحجة(((:
وهو من أشهر ألقابه ،Eومناسبته واضحة كمعناه ،فإن
املعصومني Bمجيعا هم حجج اهلل عىل خلقه .حيتج اهلل هبم عىل
العباد.

صاحب الزمان:
وقد خاطبه والده اإلمام احلسن العسكري هبذا وهو يودعه يف
آخر أيام حياته كام نقله الشيخ الطويس يف كتابه الغيبة« :ابرش يا بني
فأنت صاحب الزمان ،وأنت املهدي ،وأنت حجة اهلل عىل أرضه،
وأنت ولدي ووصيي وأنا ولدتك وأنت حممد بن احلسن بن عيل
بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن
((( الحجة :كما في مفردات الراغب االصفهاني «الداللة المبينة للمحجة أي المقصد
المستقيم» ،وفي العقائد ما يحتج به الله على العباد ،فاألنبياء وبعثتهم حجة لله على
الخلق ( َف ِل ّل ِه ا ْل ُح َّج ُة ا ْل َبالِغَ ُة) ،واإلمام المفروض من قبل الله على الناس أيضا حجة
له عليهم.
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عيل بن أيب طالب.»B

(((

صاحب الغيبة:
فإنه قد ورد هذا اللقب يف أكثر من رواية عن اإلمام الرضا E
أنه «الطريد الرشيد املوتور بأبيه وجده صاحب الغيبة»((( «ومثلها
حني قال :فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا ..قيل له:
فمن القائم منكم أهل البيت قال :الرابع من ولدي ابن سيدة االماء
يطهر اهلل به األرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم وهو الذي
(((
يشك الناس يف والدته وهو صاحب الغيبة قبل خروجه».

بقية الله:
أيضا هو من ألقابه ،كام ورد يف الرواية عن اإلمام حممد بن عيل
الباقر:E
«وأول ما ينطق به هذه اآلية { َب ِق َّي ُت اللَّ ِ َخ ْ ٌي َل ُك ْم إِنْ
َّ
(((
ِِ
وحجته
ثم يقول :أنا بقية اهلل يف أرضه وخليفته
ّ
ُك ْن ُت ْم ُم ْؤمننيَ } ّ
عليكم فال يسلم عليه مسلم ّإل قال :السالم عليك يا بقية اهلل يف
أرضه.(((»..
((( الغيبة .372/ 1

((( الوافي .083/ 2

((( جامع أحاديث الشيعة .605 / 41

((( هود .68 /

((( كمال الدين .133 /1

الغيبة الصغرى للمهدي والسفراء األربعة

تتحدث عن غيبتي اإلمام املهديP
روايات((( منها:
ٌ

« .1للقائم غيبتان :إحدامها قصرية ،واألخرى طويلة.

 .2لصاحب هذا االمر غيبتان :إحدامها يرجع منها إىل أهله واألخرى
يقال :هلك ،يف أي واد سلك»
((( منها ما نقله ثقة االسالم الكليني في الكافي  043 /1بسند معتبر عن اسحاق بن
عمار :للقائم غيبتان إحداهما قصيرة واألخرى طويلة؛ الغيبة األولى ال يعلم بمكانه
فيها إال خاصة شيعته واألخرى ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة مواليه.وفي أخرى في
الكافي  ٩٣٣ /١أيضا عن أبي عبد الله الصادق Eقال :للقائم غيبتان ،يشهد في
إحداهما المواسم ،يرى الناس وال يرونه.
وفي ثالثة  043 /1عن مفضل بن عمر قال :سمعت أبا عبد الله Eيقول:
لصاحب هذا االمر غيبتان :إحداهما يرجع منها إلى أهله واألخرى يقال :هلك ،في
أي واد سلك ،قلت :كيف نصنع إذا كان كذلك؟ قال :إذا ادعاها مدع فاسألوه عن
أشياء يجيب فيها مثله.
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تتناول هذه الصفحات فرتة الغيبة الصغرى ،وتعريف ًا خمترص ًا
عن السفراء األربعة لإلمام املهدي ،Pخالل تلك الفرتة.
وألن احلديث هو يف الدائرة اإلمامية الشيعية ،لذلك لن نحتاج
إىل االستدالل عىل والدة اإلمام احلجة وكوهنا يف زمان أبيه احلسن
بن عيل العسكري ،Eوال االستدالل عىل وجوده وبقائه حي ًا،
لفرض أن ذلك من املسلامت عند اإلمامية ،وأهنا أهنيت من الناحية
االستداللية و ُبرهن عليها يف مواضعها من علم الكالم ،وسرية
(((
اإلمام.E
((( ولم تكن هذه العقيدة وال االستدالل عليها وليدة هذه األيام بل قد ذكرها العلماء
في مصنفاتهم ،وخصوها بمؤلفات مع بدء الغيبة الكبرى ،فقد خصص الشيخ
الكليني المتوفى سنة  923هـ والذي عاصر الغيبة الكبرى فصلين في الكافي
خاصين بأحاديث الغيبة وما يرتبط بها أورد فيه  13حديثا ،وقد أوردنا آنفا بعضا
منها .وعندما يأتي الدور إلى تلميذه محمد بن ابراهيم النعماني يكتب كتابا خاصا
مفصال في الغيبة من ما يقارب  005رواية توزعت على  62فصال .وبعده جاء الشيخ
الصدوق( Dت  183هـ) ليكتب كمال الدين وتمام النعمة حيث بحث فيه عن
«شخصية اإلمام الغائب Eووجوده وغيبته وما يؤول إليه أمره ،كل ذلك باألخبار
التي وردت عن المعصومين ،» Bوتصدى بعد ذلك الشيخ المفيد محمد بن النعمان
(ت  314هـ) فكتب ( )4رسائل في الغيبة ،وأعقبه تلميذه الشريف المرتضى علي
بن الحسين الموسوي (ت  634هـ) فكتب (المقنع في الغيبة) وتاله شيخ الطائفة
محمد بن الحسن الطوسى (ت  064هـ) ليكتب كتابه المعروف :الغيبة ..وهكذا.
ومن أجمل الكتب التي صدرت مؤخرا في شؤون غيبة اإلمام المهديE؛ موسوعة
اإلمام المهدي للمرحوم الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر (ت  9991م)
في أربعة أجزاء :تاريخ الغيبة الصغرى ،تاريخ الغيبة الكبرى ،تاريخ ما بعد الظهور،
اليوم الموعود.
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وإنام سيتم تناول هاتني القضيتني (الغَ يبة الصغرى وسفراء
اإلمام .)Pونذكر هنا النقاط التالية:
أوال:

يعتقد اإلمامية أن اإلمام الثاين عرش(((من أئمة أهل البيت
حممد بن احلسن العسكري غاب عن األنظار ،يف يوم  8ربيع األول
سنة 260هـ وهو نفس اليوم الذي تويف فيه أبوه احلسن بن عيل
العسكري((( ،Eونفس اليوم الذي تصدى فيه بشكل واضح
ورسمي وكيل أبيه ووكيله عثامن بن سعيد العمري للسفارة بينه
وبني أتباعه ،والنيابة اخلاصة عنه .واستمرت هذه الغيبة إىل منتصف
((( يعتقد اإلمامية أن ما ورد عن النبي Aمشهور ًا ،من أن« :االئمة اثنا عشر من قريش»
ال تنطبق بنحو صحيح إال على األئمة اإلثني عشر (علي بن أبي طالب وولده وهم:
الحسن والحسين بن علي سبطا النبي ،وعلي بن الحسين السجاد ،ومحمد بن علي
الباقر ،وجعفر بن محمد الصادق ،وموسى بن جعفر الكاظم ،وعلي بن موسى الرضا،
ومحمد بن علي الجواد ،وعلي بن محمد الهادي ،والحسن بن علي العسكري ،و
اإلمام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي.)B..
((( اإلمام الحسن بن علي العسكري ولد في ربيع اآلخر سنة  232هـ .تولى اإلمامة بعد
شهادة والده اإلمام علي الهادي Eفي سنة  542هـ .شهد عصره ألوانا من الكبت
السياسي والفكري مارسها الحكام العباسيون ضده وضد أتباعه من شيعة أهل البيت،
كان لإلمام العسكري دور متميز في حركة األمة يتمثل في إعداده األمة لمرحلة الغيبة،
وهو في ذلك كان عليه أن يمارس دور ًا ذا زاويتين حادتين :التمويه على الجهاز
الحاكم وإخفاء والدة اإلمام المهدي ،Pوكانت المهمة عسيرة إذ جندت السلطة
كل أعوانها لمراقبة ورصد ذلك اإلمام المنتظر للقضاء عليه .ومن جهة أخرى كان
ال بد من التصريح بوالدته ،بل إظهاره للمقربين من أتباع اإلمام ووكالئه .وبعد أن
سجن عدة مرات استشهد سنة 062هـ ،مسموما وعمره  82سنة .ودفن في سامراء.
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شهر شعبان سنة  329هـ وهي أقل من سبعني سنة بأشهر هذه هي
فرتة الغيبة الصغرى.
وعندما نقول غيبة اإلمام ،فليس املقصود من ذلك هو االختفاء
البدين ،بأن ينزل كام زعموا يف رسداب وخيتفي فيه! أو يكون يف
بستان وال خيرج منه((( ،بل الذي يستفاد من الروايات أنه غيبة
عنوان ،حتى مع حضور الشخص ،بمعنى أن الشخص قد يكون
بني الناس يرونه ويراهم ويعارشهم ويعاملونه ،ولكنهم غري
مستحرضين لشخصيته وغري عارفني بحقيقته ،وهذا ليس خاص ًا
باإلمام املهدي ،Pبل حصل لغريه من األنبياء(((واألوصياء
واألولياء.
فإن النبي ابراهيم Eعاش يف بيت عمه صانع األصنام ،ومع
رؤية جنود نمرود إياه ذاهب ًا وجائي ًا إال أهنم مل يكونوا يعلمون أنه
بطل التوحيد الذي سيحطم أصنامهم! نعم كانت الفرتة األوىل من
محل أمه به ورضاعه وصباه فرتة غيبة جغرافية وبدنية فكان مغيب ًا
(((
عن أنظار أهل السلطة .
((( وأبعد من ذلك ما زعمه بعضهم تارة من أنه في جزيرة بعيدة تسمى الجزيرة الخضراء،
وأخرى بأنه في مثلث برمودا!! وال دليل على ذلك كله.
((( عرض لبعضها الشيخ محمد بن علي بن بابويه (الصدوق) في كتابه كمال الدين
وتمام النعمة ج 551 /1؛ فقد ذكر تحت عنوان خاتمة األبحاث :باب ًا في غيبة ادريس
النبي ،وآخر في غيبة النبي صالح ،وثالث في غيبة النبي ابراهيم وخامس عقده لغيبة
نبي الله يوسف ،ثم غيبة موسى النبي ثم غيبة األوصياء من بعده.

((( المنتظم في تاريخ األمم والملوك  952 /1ابن الجوزي :فلما أراد ال َّله تعالى إظهار
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وأوضح من حال النبي إبراهيم ،حال نبي اهلل موسى ،فإنه
تربى يف قرص فرعون زمانه يغاديه ويراوحه يف كل يوم ،وال ريب
أنه لو كان يعرف شخصيته وما تنطوي عليه نفسه ومستقبل أيامه
لكان قد قتله حلينه! فمع كون النبي مع عدوه يف مكان واحد ،يراه
وحيادثه إال أن عنوانه كان غائب ًا عن فرعون.
إىل أن رصح برسالته ،وطلب منه أن يرسل معه بني ارسائيل
وأن ال يضطهدهم! هنا استجمع فرعون كل تارخيه مع موسى،
وقال مستغرباَ { :ق َ
يدا َو َلبِ ْث َت ِفي َنا ِم ْن ُع ُم ِر َك
ال َأ َ ْل ن َُر ِّب َك ِفي َنا َولِ ً
(((
ِسنِنيَ }.
وإن الغيبة العنوانية يف قصة نبي اهلل يوسف قد حتققت حتى
بالنسبة إلخوانه الذين ظلوا يرتددون عليه ،ويتعاملون معه
ويقابلونه ،وهم يظنون أنفسهم أمام (عزيز مرص ورئيس وزرائها)
بينام هم يف الواقع يتعاملون مع أخيهم وابن أبيهم وهو الذي رموه
يف بئر ليموت! إىل أن أذن اهلل له بأن يكشف عن شخصيته احلقيقية
إبراهيم قال المنجمون لنمرود :إنّا نجد في علمنا أن غالما يولد في قريتك هذه يقال
له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا ،فلما
دخلت السنة المذكورة بعث نمرود إلى كل امرأة حاملة بقريته فحبسها عنده ولم
يعلم بحمل أم إبراهيم ،فجعل ال يولد غالم في ذلك الشهر إال ذبحه .فلما وجدت
أم إبراهيم ّ
الطلق خرجت ليال إلى مغارة ثم ولدت إبراهيم فيها وأصلحت من شأنه
سدت عليه المغارة ثم رجعت إلى بيتها وكانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل،
ثم ّ
فتجده يمص إبهامه قد جعل ال َّله رزقه في ذلك.

((( الشعراء .81
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وخيرج من العنوان البديل إىل الشخصية األصيلة ،حينها سألوه:
{أإِن ََّك َ َ
َ
وس ُف َو َٰه َذا َأ ِخي َق ْد َم َّن َّ ُ
وس ُف}؟ { َق َ
الل
ل َ
ال َأنَا ُي ُ
نت ُي ُ
(((
ب َفإِنَّ َّ َ
يع َأ ْج َر ْ ُال ْح ِسنِنيَ }.
الل َل ُي ِض ُ
َع َل ْي َنا إِن َُّه َمن َي َّت ِق َو َي ْص ِ ْ
وقد ُع َّد من سنن األنبياء التي حتققت يف املهديُ :سنة الغَ يبة.

بل قد وجدنا نحو ًا من أنحاء الغيبة االختيارية ،واالنقطاع عن
الناس ،وجدناها يف حياة األئمة املتأخرين (والد املهدي :اإلمام
احلسن العسكري وجده اإلمام عيل اهلادي) وقد يكون ذلك بغرض
تعويد أصحاهبم عىل العمل ضمن إطار البصائر العامة ولو لفرتة
مؤقتة وعدم االعتامد عىل الرجوع إىل اإلمام احلارض بشكل مستمر!
ثانيا:

إنه يذكر يف مربرات تلك الغيبة تارخيي ًا ،وصول العنف العبايس
املعادي ألهل البيت عليهم والسالم إىل أقىص درجاته ،والتخوف
عىل حياة اإلمام املهدي من االستئصال ،واالهناء من قبل أعدائه
احلاكمني.
ولعل املقياس الذي ال ختطئه العني الناظرة ،هو أعامر األئمة
السابقني لإلمام Eوسبب شهادهتم ،فلو قارنّا بني اإلمام
احلسني  Eأو ابنه السجاد ،بل حتى مثل اإلمام الصادق .E
وجدنا أعامرهم مع أهنم قتلوا يف ظروف خمتلفة من قبل حاكميهم
((( يوسف .09
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ترتاوح ما بني الثامنة واخلمسني والثانية والستني ،وأما عندما
نأيت إىل الطرف األخري من قائمة املعصومني ،Bسوف نجد
أن اإلمام حممدا اجلواد اغتيل بالسم وهو ابن  26سنة!! واإلمام
احلسن العسكري عمره  28سنة!! وهذا يشري إىل مستوى مرتفع
من العنف السلطوي ،بحيث أنه ال يتحمل شخصية مساملة ،مل
يعرف عنها معارضة سياسية ظاهرة فضال عن العسكرية كاألئمة
ِ
يكتف أولئك احلاكمون باملراقبة ،وال بالعزل
املذكورين!! فلم
االجتامعي ،بل وال بالسجن بالنسبة لبعض األئمة وإنام وصلوا إىل
إهناء حياة األئمة بقتلهم بالسم.
ولذا يعتقد أنه لو سار اإلمام املهدي سرية آبائه من الظهور
والتصدي العلني لألمور لكان ينتهي أمره كام انتهت إليه أمورهم!
من هنا كانت الغيبة وعدم الظهور أمر ًا رضوري ًا والزم ًا.
ثالث ًا:

إن الغيبة العنوانية التي حتدثنا عنها ،مل تكن تساوي انعدام
الدور!! فقد مكث اإلمام املهدي Pما يقارب سبعني سنة يف
الغيبة الصغرى ،وكان فيها يامرس مهام اإلمامة وإن كان من وراء
حجاب وبغري ظهور مبارش.
وقضية االدارة غري املبارشة بل املحتجبة ،أصبحت اليوم
مفهومة أكثر من أي وقت مىض ،فإن الرشكات العمالقة ،ودوائر
املخابرات العظمى ،واحلركات السياسية والعسكرية يف العامل،
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تدار بواسطة رؤساء غري ظاهرين ،وحترك من خالل إدارات غائبة
عن الظهور املبارش نعم هي حتتاج إىل بيئة اجتامعية متقدمة ال تربط
قبول الشخص وقوة إدارته بكثرة ظهوره العلني! ويف احلالة التي
نحن فيها تم تعويد املجتمع الشيعي منذ أيام اإلمام عيل اهلادي عىل
ُغيب ،ومارس األئمة B
قيادة قد ختتفي لبعض الوقت وتغيب أو ت َّ
يف ذلك الوقت عرب وكالئهم ما سيحصل مستقبال أثناء الغيبة
الصغرى بل الكربى لإلمام املهدي.
ومل يتغري عىل شيعة أهل البيت يشء حتى اخلط الذي كان يكتب
به األجوبة يف زمان اإلمام العسكري كان خيط به أيضا أجوبة الناس
يف زمان اإلمام احلجة املهدي حتى ال يبقى أي نوع من أنواع الشك
والرتديد.
رابع ًا:

كان اإلمام املهدي Pيف فرتة الغيبة الصغرى حريص ًا عىل
إزالة كل منفذ من منافذ الشك والرتديد يف أمره ،فقد كان خيرج
عىل بعض أصحابه يف أزمنة ومواضع خيتارها ،ويظهر هلم شخصيته
وربام أخربهم بسبب زيارته هلم ،أو استقباله إياهم ،فقد أخرج
(((
حممد اجلوهري يف حديث
احلر العاميل بإسناده عن عيسى بن ّ
ّ
واعتل ع ّلة فاشتهى السمك والتمر ،وبلغه أن
أنه خرج إىل احلج
صاحب الزمان Pظهر بصاريا ،فصار إليها فلام ّ
صل العشاء قال
((( إثبات الهداة .923 /5
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له خادم :ادخل فدخل القرص فإذا مائدة فأجلسه عليها ،و قال له:
حار
موالك يأمرك أن تأكل ما اشتهيت يف علتك ،فنظر فإذا سمك ٌ
ومتر ولبن ،قال :فقلت يف نفيس :عليل وسمك ومتر ولبن؟
يفور ٌ

فصاح يب يا عيسى أ ّ
تشك يف أمرنا أو أنت أعلم بام ينفعك وما
يتبي موضعها
يرضك؟ فأكلت من اجلميع وكلام رفعت يدي مل ّ
فيه ،ووجدت أطيب ما ذقته يف الدنيا فأكلت كثريا حتى استحييت
فصاح يب ال تستح يا عيسى فإنه من طعام اجلنة ،فأكلت فقلت:
حسبي! فصاح يب أقبل إ ّيل ،فقلت يف نفيس :مل أغسل يدي؟ فصاح
يب :وهل ملا أكلت َغ ْمر؟ فشممت يدي فإذا هي أعطر من املسك
والكافور ،فدنوت منه فبدا يل نور غشى برصي.

ورهبت حتى ظننت أن عقيل قد اختلط ،فقال يل :ياعيسى! ما
كان لك أن تراين لو ال ّ
املكذبون القائلون أين هو؟ ومتى كان؟ وأين
وأي
وبأي يشء نبأكم؟ ّ
ولد؟ ومن رآه؟ وما الذي خرج إليكم منه؟ ّ
معجز أتاكم؟ أما ّ
وقدموا
والل لقد دفعوا أمري املؤمنني مع ما رووه ّ
يصدقوهم،
عليه ،وكادوه وقتلوه ،وكذلك فعلوا بآبائي Bومل
ّ
اجلن إىل ما تبني.
ونسبوهم إىل السحرة والكهنة وخدمة ّ

وإياك أن خترب
فخب أولياءنا ما رأيتّ ،
إىل أن قال :يا عيسى ّ
عدونا فتسلبه فقلت :يا موالي ادع يل بالثبات ،فقال يل :ولو مل
ّ
يثبتك ّ
الل ما رأيتني ،فامض بحاجتك راشد ًا ،فخرجت وأنا أكثر
ّ
ّ
محد ًا لل وشكر ًا.

73

74

ةعبرألا ءارفسلاو يدهملل ىرغصلا ةبيغلا

وكان هكذا يف أيام غيبته الصغرى واألوىل ،ومثل ذلك كثري يف
الغيبة الثانية والكربى.
وال ينحرص اإلمام يف أفراد معينني ،بل يكون يف حياة املؤمنني،
ناظر ًا ومراقب ًا ومتحرك ًا ،كام رواه الشيخ الصدوق Dيف كامل
الدين بسند معترب عن حممد بن عثامن العمري ،النائب الثاين لإلمام
املهدي ،Eأنه قال( :واهلل إن صاحب هذا األمر حيرض املوسم كل
سنة فريى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه).
األمر الثاين :ترافق زمان الغيبة الصغرى مع تكامل تنظيم
الرتاث احلديثي املرتبط بالترشيع والعقائد يف مدرسة أهل البيت،
وذلك بصدور كتاب الكايف((( لثقة االسالم الكليني (ت  329هـ).
وبإطاللة رسيعة ولبيان أمهية هذا األمر نشري إىل أن مما امتازت
به مدرسة أهل البيت أهنم مل يتوقفوا عن تدوين احلديث وكتابته
((( الكافي :لثقة االسالم محمد بن يعقوب؛ من أهم الكتب التي يعتمد عليها فقهاء
اإلمامية ومتكلموهم في االستدالل ،جمع فيه حوالي  61ألف حديث (يختلف
الرقم ببعض االعتبارات التي أشرنا إليها في فصل عن الشيخ الكليني من كتابنا :من
أعالم اإلمامية )وهو بهذا العدد يكون حوالي أربعة أضعاف صحيح البخاري ومن
حيث التقسيم العام فهو ينقسم إلى األصول؛ وفيه مباحث العلم والجهل ،ثم بحوث
التوحيد وصفات الله وكيفية معرفته ،ثم مباحث الحجة وفيها أحاديث عن مقامات
الحجج االلهية وصفاتهم وعلمهم ثم النصوص على األئمة االثني عشر وأبواب
تواريخهم ..ومن أقسامه :الفروع يشتمل على األحاديث الواردة في أبواب الفقه
من عبادات ومعامالت؛ وثالث األقسام :الروضة وتشتمل على الخطب والوصايا
والمواعظ األخالقية الهادفة إلى تزكية النفس.
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منذ أيام النبي حممد ،Aواستمر ذلك يف زمان املعصومني،B
وعىل خالف مدرسة اخللفاء التي نقل علامؤها أحاديث تشري إىل
التوقف عن كتابة احلديث النبوي واالقتصار عىل القرآن ،وأصبح
هذا قرار ًا رسمي ًا سلطاني ًا ال ُيعىص إىل زمان اخلليفة األموي عمر
بن عبد العزيز أي بعد قريب قرن من هجرة النبي صىل اهلل عليه
وآله ،كان هناك توجيه من النبي وأهل البيت بعده إىل كتابة احلديث
واالحتفاظ بالروايات ألهنم سيحتاجوهنا فيام بعد.
عىل أثر هذا فقد اجتمع آالف األحاديث عند أصحاب األئمة،
وتالمذهتم ،بعضها عرف باسم األصول األربعامئة ،وقد سدت
هذه األحاديث فراغا كبري يف ميدان النصوص التي يعتمد عليها
الفقهاء يف االستنباط واالستدالل.

إال أهنا كانت متوزعة ومتفرقة من الناحية اجلغرافية بحسب
سكن أصحاهبا ومعيشتهم ،ومتفرقة أيضا بحسب عناوينها حيث
أن اهتاممات كل راو ومصنف ال تتفق بالرضورة مع كل اهتاممات
غريه من الرواة(((،فكان مجع هذه الروايات من مصادرها ،وتنظيمها
يف األبواب األساسية (أصول العقائد ،الفروع الفقهية ،األخالق
واملواعظ) عمال يف غاية األمهية.
ال نقول إن ذلك تم برتتيب اإلمام Eحتام وإنام نتحدث عن
الرتافق الزمني وحصول هذا العمل يف زمان غيبته الصغرى سالم

((( يشهد لذلك أننا وجدنا بعض الرواة لديهم أشبه ما يكون بتخصص في أسئلة الحج
ورواياته ،ولدى آخرين بحسب االبتالء اسئلة كثيرة في المعامالت ،وهكذا!
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اهلل عليه.
األمر الثالث :أنه تم إرساء نظام السفارة اخلاصة خالل الغيبة
الصغرى ،وهو تطور عن نظام الوكالة الذي كان سائدا يف أزمنة
املعصومني السابقني عىل اإلمام الثاين عرش ،ولنظام الوكالة عن
اإلمام احلارض خصائص(((.ونظام السفارة هذا (النيابة اخلاصة)
هو مقدمة لنظام النيابة العامة الذي سوف يصبح فيام بعد من أهم
مقومات الكيان الشيعي وسيتنظم فيام يعرف باملرجعية الدينية
(باملعنى اخلاص عند اإلمامية).
ومن الفروق بني النيابة اخلاصة يف زمان الغيبة الصغرى
واألخرى العامة يف الغيبة الكربى ،أن نواب اإلمام يف الصغرى
معينون منه باالسم ،ولذا ال جيوز ألحد منافستهم أو مزامحتهم أو
التصدي للمهام العامة للشيعة دون إجازهتم ويف َع ْرضهم ،مهام
(((
كانت مرتبته العلمية أو االجتامعية عالية.
وهذا بخالف النيابة العامة يف زمان الغيبة الكربى فإن من
((( لالطالع على هذا النظام وخصائصه ووكالء األئمة يراجع كتابنا :نظام االدارة الدينية
عند الشيعة اإلمامية

ولما حضرت العمري
((( تصرف الحسن بن متيل عندما تم ترشيح الحسين بن روح ّ
ويحدثه ،وأبو القاسم
الوفاة كان جعفر بن أحمد بن م ّتيل القمي جالس ًا عند رأسه يسأله
ّ
بن روح عند رجليه ،وكأنّ جعفر بن م ّتيل لم يكن قد ّ
اطلع على وصية أبي جعفر إلى
أبي القاسم ،فالتفت أبو جعفر إليه وقال لهُ :أمرت أن ُأوصي إلى أبي القاسم الحسين
بن روح .قال جعفر بن م ّتيل :فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته
في مكاني وتحولت إلى عند رجليه.راجع كمال الدين305 /1
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توفرت فيه العناوين العامة التي عينتها الروايات ،فهو أحد من يتم
الرجوع إليهم حيث ال تعيني باالسم وإنام التعيني بالصفة والعنوان
مثل (رواة حديثنا)( ،الفقهاء) ،بصفات (صائنا لنفسه ،حافظا لدينه
خمالفا هلواه)

النواب الخاصون:
عني اإلمام احلجة Eأربعة من النواب والسفراء اخلاصني
له طول فرتة الغيبة الصغرى (أقل من سبعني عاما) وكانوا هبذا
الرتتيب:
الع ْمري (ت حوايل  265هـ)
 .1عثامن بن سعيد َ

ّ
بالسمن والزيات وكيال
وكان عثامن هذا الذي يلقب أحيانا
لعدة أئمة ،فهو وكيل لإلمام عيل اهلادي ثم البنه احلسن العسكري
وأخريا ملدة مخس سنوات تقريبا لإلمام احلجة ،Bوجاء توثيقه
ومعه ابنه السفري الثاين يف رواياهتم.B
أمحد بن إسحاق ،عن أيب احلسن يعني عن اإلمام اهلادي E
وعمن آخذ وقول من أقبل؟
قال :سألته ،وقلت :من أعامل؟ ّ
فقال«:العمري ثقتي ،فام أ ّدى إليك ع ّني فع ّني يؤ ّدي ،وما قال لك
ع ّني فع ّني يقول ،فاسمع له وأطع ،فإنه الثقة املأمون» ،وعن أمحد
حممد Eيعني اإلمام العسكريE
بن إسحاق أيضا ،أنّه سأل أبا ّ
عن مثل ذلك؟ فقال« :العمري وابنه ثقتان ،فام أ ّديا إليك فع ّني
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يؤ ّديان وما قاال لك فع ّني يقوالن ،فاسمع هلام وأطعهام ،فإهنام
الثقتان املأمونان».
الع ْمري
 .2حممد بن عثامن بن سعيد َ

عمرو (ت  304هـ) وهو السفري الثاين ويعترب
ويكنى بأيب ْ
األبلغ تأثري ًا يف إدارة شؤون شيعة أهل البيت فرتة الغيبة الصغرى
ألن مدة سفارته ونيابته عن اإلمام احلجة استمرت قرابة أربعني
سنة (من بعد وفاة والده حوايل سنة  265هـ إىل وفاته  304هـ)،
وكان من أيام والده يف رحاب العمل مع األئمة وحمل ثقتهم،
ولذلك فقد ورد الثناء عليه وتزكيته منذ أيام أبيه يف زمان اإلمام
احلسن العسكري ،Eكام يظهر يف الرواية السابقة التي يروهيا أمحد
بن اسحاق.
وإهنا لنعمة عظيمة أن تكون أرسة حاملة لرشف النيابة اخلاصة
عن اإلمام بل عن آبائه يف اثنني من رجاهلا ،ويف أعظم وأكرب فرتاهتا
(حوايل  45سنة فرتة الغيبة الصغرى) ويضاف إليها ما قبلها يف أيام
اإلمامني اهلادي والعسكري.
وتوسع هذا السفري املكرم يف عمله التبليغي واالرشادي وإدارة
شؤون الشيعة إىل حد أنه كان له يف بغداد وحدها عرشة وكالء .كان
منهم من أصبح فيام بعد نائبا خاصا لإلمام املهدي وهو احلسني بن
روح ،وكان فيهم من هو عىل ذلك املستوى من حيث احتوائه عىل
صفات الوكيل والسفري بدرجة دون ابن روح ،وكان وأمثاله عىل
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درجة عالية من التحرز لإليامن ،والزهد يف الدنيا.

(((

 .3احلسني بن روح النوبختي (ت  326هـ)

السفري الثاين مرار ًا ويف
أخرب عن نيابته عن اإلمام احلجة،E
ُ
مناسبات خمتلفة فمنها :ما أخرب عنه أبو عبد اهلل جعفر بن حممد
املدائني وكان يأيت باألموال إىل السفري الثاين فأمره بأن يعطيها
للحسني بن روح ،فتو ّقف يف ذلك إىل أن رجع إىل الشيخ أيب جعفر
الذي قال له وهو مغضبُ :ق ْم عافاك اهلل فقد أقمت أبا القاسم
فقلت :بأمر اإلمام فقال:
ونصب ُته منصبي،
ُ
حسني بن روح مقامي َّ
ُق ْم عافاك اهلل كام أقول لك ،فلم يكن عندي غري املبادرة.

ومنها ما كان وهو يف آخر ساعات حياته ،فإنه قد دعا وكالءه
يف بغداد ،وكبار شخصيات الشيعة ،وبينام هم قد أحدقوا بفراشه،
سأله جعفر بن أمحد بن متيل ،وكان الكثري من الوكالء يتوقع أن

((( الطوسي؛ محمد بن الحسن شيخ الطائفة؛ كتاب الغيبة  :963قال (ابو القاسم جعفر
بن محمد بن قولويه القمي) :وقال مشايخنا :كنا ال نشك أنه إن كانت كائنة من أمر
أبي جعفر (محمد بن عثمان) ال يقوم مقامه إال جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه لما
رأينا من الخصوصية (به) وكثرة كينونته في منزله ،حتى بلغ أنه كان في آخر عمره ال
يأكل طعاما إال ما أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه بسبب وقع له ،وكان
طعامه الذي يأكله في منزل جعفر وأبيه .وكان أصحابنا ال يشكون إن كانت حادثة لم
تكن الوصية إال إليه من الخصوصية (به) فلما كان عند ذلك وقع االختيار على أبي
القاسم (الحسين بن روح) سلموا ولم ينكروا ،وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع أبي
جعفر رضي الله عنه ،ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم رضي
الله عنه وبين يديه كتصرفه بين يدي أبي جعفر العمري إلى أن مات رضي الله عنه.
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يكون جعفر هذا هو السفري الثالث :إذا حدث بك أمر اهلل فلمن
األمر بعدك؟ قال هلم :هذا أبو القاسم احلسني بن روح بن أيب بحر
النوبختي القائم مقامي والسفري بينكم وبني صاحب األمرE
وعولوا عليه يف
والوكيل له والثقة األمني ،فارجعوا إليه يف أموركم ِّ
مهمَّ تكم فبذلك ُأ ِمرت وقد ب َّلغت.
ويظهر من جممل ما ذكر عنه أنه كان يف غاية احلكمة يف ادارة
الرصاع مع احلاكمني العباسيني بل مع أصحاب اخلط املخالف
ألهل البيت والذين كانوا يف ذلك الوقت عىل درجة غري عادية من
التطرف ،فكان ال بد من استعامل التقية بأفضل صورها وهو ما
اتقنه احلسني بن روح.
فمع أنه كان سفري اإلمام Eوعربه تأيت الرسائل لإلمام ويتلقى
أجوبتها ألصحاهبا ،فإنه كان معظ ًام عند علامء السلطة الرسميني ،وكان
يدخل عليه عرشة؛ تسعة منهم يعادونه وواحد مشكك ،فيسمعون
كالمه وخيرجون تسعة منهم يؤيدونه وواحد منهم مشكك!
يضاف إىل ذلك قوة ارادته يف التكتم عىل معلوماته عىل اإلمام
احلجة ومكانه ،مع أنه يلتقيه ويعرف مكانه ..وهذا ما أشار إليه أبو
سهل النوبختي وهو عامل متقدم يف الشيعة ،ومعارص للحسني ،يف
جواب من سأله عن رس انتخاب اإلمام للحسني دون أيب سهل..
فقال أبو سهل النوبختي حني سئل :كيف صار هذا االمر إىل الشيخ
أيب القاسم احلسني بن روح دونك؟ فقال :هم أعلم وما اختاروه،
ولكن أنا رجل ألقى اخلصوم وأناظرهم ،ولو علمت بمكانه كام
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علم أبو القاسم وضغطتني احلجة ّ
لعل كنت ُأد ُّل عىل مكانه ،وأبو
القاسم فلو كانت احلجة حتت ذيله وقرض باملقاريض ما كشف
(((
الذيل عنه.
استمرت مدة سفارته من ( 326-304هـ) ويقال إنه ختللها
فرتة تم فيها احتجازه لنحو ثالث سنوات.
 .4عيل بن حممد السمري (ت  329هـ)

وكانت مدة سفارته قصرية ( 3سنوات) وهي أشبه بمرحلة
انتقالية إىل الغيبة الكربى ،لذلك مل حيصل فيها يشء استثنائي
خصوص ًا وأن اخلالفة كانت يف سامراء ،وهو كان يف بغداد إنام
هو متهيد للغيبة الكربى حيث سيتعامل الناس مع العلامء الفقهاء
واملجتهدين ،وبعد ثالث سنوات جاءه اخلرب قبل وفاته بستة أيام
ِ
الر ِ
الرحيم ،يا ع َّ
يل بن
محن َّ
بواسطة توقيع من اإلمام«:Eبِ ْسمِ اهلل َّ
ٍ
أعظم ا ُ
أجر إخوانِ َك َ
مي ٌت ما َ
بينك
ري
الس َّم ّ
َ
ّ
حممد ِّ
فيك ،فإن َّك ِّ
هلل َ
ِ
توص إىل ٍ
ِ
أمر َك وال
يقوم مقا َم َك بعدَ
أحد ُ
وبنيَ س ّتة أيام ،فامجع َ
َ
ُ
عزالغيبة ال ّثانية ،فال
وقعت
فقد
وفاتكْ ،
ظهور ّإل بعد إذن اهلل َّ
ْ
َ
َّ
وجل -وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب ،وامتالء األرض
جور ًا ،وسيأيت شيعتِي َم ْن َي َّدعي املشاهدةَ ،أال َف َمن َّادعى املشاهدة
اب مف ٍ
رت ،وال َ
فه َو َّ
قو َة
السفيا ِّ
كذ ٌ
والصيحةُ ،
ين ّ
حول وال َّ
قبل خروج ّ
ّإل باهللِ الع ِّ
يل العظيمِ ».
((( الغيبة ؛ للشيخ الطوسي 193 /1
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ليكون املقال ذا ثمرة ،فال بد أن يتم حتديد الفئة املستهدفة به
والتي يوجه إليها ،فإن من غري الطبيعي مثال أن يوجه هذا احلديث
لغري املسلم الذي ال يعتقد بنبوة رسول اهلل فضال عن إمامة األئمة،
حتى يبحث معه يف دور اإلمام األخري ،وهكذا ليس من الطبيعي أن
يتم توجيه هذا احلديث لغري املنتمي إىل مذهب أهل البيت ،حيث
أنه ال يعتقد بوجود وحياة اإلمام املهدي ،حتى يبحث معه عن
دوره يف هذه احلياة!!
إنام نحن نتحدث مع اإلمامي االثني عرشي الذي يعتقد بإمامة
اإلمام املهدي ،Pوسائر شؤونه ،وأنه مولود منذ سنة  250هـ،
وأنه حي لكنه غائب بصفته عن مبارشة الناس .واملفروض أنه متت
إقامة األدلة عىل تلك االعتقادات.
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مصطلحات:
سوف يتكرر مصطلح (غيبة اإلمام املهدي) يف هذا املقال ،ولذا
حيسن توضيحه>
(غيبة اإلمام املهدي) املقصود هبا هنا :ليس غيبة جغرافية أو
بدنية ،بمعنى أنه ال يستطيع أحد رؤيته الختفائه مثال ،أو لكون
بدنه بنحو خاص ،وإنام املقصود هو غيبته العنوانية ،واختفاؤه
بصفته ،فقد يكون انسان حارضا يف جمتمع من الناس ولكنهم ال
يعرفون صفته ودوره ومستواه ،وهذا يشبه ما ورد من أن اهلل أخفى
ثالثة يف ثالث ..:وأخفى وليه بني عباده ..فال يكاد أحد يعرف هذا
الشخص بكونه من أولياء اهلل وإن كان يتعايش معهم .وما ورد
من أنه Eيشهد املوسم (احلج) فرياهم وال يرونه (((ويعرفهم وال
يعرفونه .وورد التمثيل بقصة نبي اهلل يوسف ،حيث كان يعرف
الناس وال يعرفونه ،بل مل يكن يعرفه حتى إخوته مع أهنم يتعاملون
معه مبارشة بعدما صار عزيز مرص.
والغيبة الكربى :هي فرتة االختفاء (بالنحو السابق) التي تبدأ
من سنة ( 329هـ) واملستمرة إىل أيام نا هذه.
والدور :ما يعم الفعل االختياري لإلمام ،والنتيجة املرتتبة عىل
وجوده ،وإن مل تكن باختياره وإنام بالفعل الغيبي.
(((

الكافي .723/1
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مقدمات:
 .1يظهر أن هذا السؤال ،قد أثري يف مرحلة مبكرة جدا ،تصل إىل
قرابة قرنني من الزمان قبل والدة اإلمام ،فإن هناك رواية عن
النبي املصطفى يف صورة سؤال عن الفائدة املرتتبة عىل وجود
اإلمام مع غيبته ،وأنه كيف يتم االنتفاع به.

ومع التأمل يف الرواية ،وظالهلا ،يمكن أن نستفيد فكرة وهي
أن احلديث عن اإلمام ،وعن تفاصيل قضيته كان موجودا لدى
املسلمني أو بعضهم ،ال يف أصل إمامته أو إمكان الغيبة ،وإنام يف
تفاصيل ذلك .ويف هذه الرواية وغريها وهو كثري قد تعرض له
العلامء الذين كتبوا يف بحث الغيبة ..رد عىل بعض من قال من
املتأخرين من أن العقيدة املهدوية هي رد فعل عىل الظروف الصعبة
التي عاشها الشيعة يف أزمنتهم املختلفة فكانوا حيتاجون إىل (أمل)
خيرجهم من تلك الظروف ولو مل يكن حقيقيا ،فكانت فكرة املهدي
وشخصيته.
إنه مع التوجه إىل أن الروايات يف املهدي قد صدرت يف عرص
النبي ،Aوأمري املؤمنني واحلسنني ،Bال يكون هناك من معنى
للحديث عن أهنا رد فعل حدث يف أزمنة متأخرة! أو أن الشيعة عىل
أثر األوضاع السياسية الضاغطة (ابتكروا) فكرة املهدي ووالدته
وغيبته!
 .2ما سيأيت من احلديث سيفرتض أنه يناقش القضايا من داخل
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املنظومة العقدية للشيعة اإلمامية ،وبنفس األدلة التي تساق فيها،
وبالتايل فسيستفيد من الكليات التي متت مناقشتها واالستدالل
عليها يف علم الكالم عندهم ،كام سيستفيد من األدلة النقلية
ضمن املنهج املعمول به عندهم ..ولذا قد ال يكون مفيدا ملن ال
يعتقد هبذه املنظومة أو ال يصحح هذا املنهج االستداليل.

وبعد هذه املقدمات نقول ،إنه قد وردت روايات ،يتم السؤال
فيها عن وجه االنتفاع باإلمام املهدي يف غيبته ،والسؤال بحد ذاته
يقتيض أن تكون أصل قضية اإلمام املهدي ثم غيبته ،ومعنى ذلك
وحيا ،ولكنه غائب ..ال أنه سيولد يف آخر الزمان كام
كونه مولودا ًّ
تذهب إليه مدرسة اخللفاء ..يقتيض التسليم هبذه األمور واملفروغية
من متاميتها.
فقد سئل النبي Aعن كيفية االنتفاع باإلمام املهدي Eيف
غيبته ،فقال> :إي والذي بعثني بالنبوة إهنم يستضيئون بنوره
وينتفعون بواليته يف غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جت ّللها
السحاب<(((.
((( حدثنا غير واحد من أصحابنا قالوا :حدثنا محمد بن همام ،عن جعفر بن محمد بن
مالك الفرازي قال :حدثني الحسن بن محمد بن سماعة ،عن أحمد بن الحارث قال:
حدثني المفضل بن عمر ،عن يونس بن ظبيان ،عن جابر بن يزيد الجعفي قال :سمعت
ين
جابر بن عبد الله األنصاري يقول :لما أنزل الله Gعلى نبيه محمدَ { Aيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َ ِ
َ ِ
ول َو ُأولِي ْ َ
الر ُس َ
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم} قلت( :يا رسول الله عرفنا الله
آ َم ُنوا أط ُيعوا ال َّل َه َوأط ُيعوا َّ
ورسوله ،فمن أولو االمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال :Eهم خلفائي يا
جابر ،وأئمة المسلمين (من) بعدي أولهم علي بن أبي طالب ،ثم الحسن والحسين،

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

وعن الصادق Eيف حديث ..ومل ختل األرض منذ خلق اهلل
آدم من حجة اهلل فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ،وال ختلو إىل
أن تقوم الساعة من حجة اهلل فيها ،ولوال ذلك مل يعبد اهلل .قال:
سليامن ،فقلت للصادق :Eفكيف ينتفع الناس باحلجة الغائب
املستور؟ قال :كام ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب(((.
وروي أنه خرج من الناحية املقدسة إىل إسحاق بن يعقوب عىل
يد حممد بن عثامن( :وأما وجه االنتفاع يب يف غيبتي ،فكاالنتفاع
بالشمس إذا غيبها عن األبصار السحاب وإين ألمان ألهل األرض
(((
كام أن النجوم أمان ألهل السامء).

ويلحظ يف التوقيع األخري ،أن هناك هني ًا عن تكلف معرفة
األسباب الكامنة وراء الغيبة ،وأهنا ملاذا؟ وربام يكون ذلك عائد ًا
إىل عدم الفائدة يف التفتيش عن تلك األسباب ،ألنه ال يرتبط
أمر االعتقاد بالقادة االهليني ،بمعرفة تفاصيل أدوارهم الظاهرة
ثم علي بن الحسين ،ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر ،وستدركه يا
جابر ،فإذا لقيته فأقرئه مني السالم ،ثم الصادق جعفر بن محمد ،ثم موسى بن جعفر،
ثم علي بن موسى ،ثم محمد بن علي ،ثم علي بن محمد ،ثم الحسن بن علي ،ثم
سميي وكنيي حجة الله في أرضه ،وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي ،ذاك الذي
يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق األرض ومغاربها ،ذاك الذي يغيب عن شيعته
وأوليائه غيبة ال يثبت فيها على القول بإمامته إال من امتحن الله قلبه )..إلى أن سأله
عن فائدته مع غيبته فأجابه بما ذكر في المتن ..كمال الدين .352 / 1

((( إكمال الدين .702 / 1

((( إكمال الدين  ،584 / 2اإلحتجاج .482 / 2
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أو اخلفية ،فهل يلزم أن نعرف ماذا به اخلرض مثال وهو حي ،عىل
املعروف عند املسلمني ،حتى نعتقد به؟ ولوال أن القرآن نقل عنه
بعض القصص مع موسى ،ملا كان لنا طريق لنعرف ماذا يقوم به؟
وهذه القصص بالنسبة لنا تعترب من األمور املاضية ..وأما سائر
أموره احلارضة والفعلية ،فال نعلم عنها شيئا...
فهذه الروايات الثالث يلحظ فيها توجه واحد وهو تشبيه فائدة
اإلمام املهدي ،مع كونه غائبا ،بفائدة الشمس إذا جللها ّ
وغطاها

السحاب ..وكأن هذه الروايات تريد أن تقول:

إنه ال ربط بني الغيبة وعدم الدور :فمن املمكن أن يكون شخص
ظاهر املثال أمام الناس ومع ذلك ،غائب الشخصية والعنوان وهو
يامرس دوره بكفاءة تامة ،وقد رضب لنا القرآن الكريم مثا ً
ال بالنبي
يوسف بن يعقوب :Eفإنه كان يدير بلد ًا بحجم مرص ،ويدبر
اقتصاد ًا بسعة اقتصادها ،وكان الرجل الثاين بعد ملكها ،ولكنه مل
يكن معروف ًا ال للملك وال حتى إلخوته الذين جاؤوا ( َفدَ َخ ُلوا
َع َل ْي ِه َف َع َر َف ُه ْم َو ُه ْم َل ُه ُم ْن ِك ُر َ
ون)! هذا يف القديم.

وأما يف العامل املعارص فقد اتضحت لكل متأمل ،فكرة أن
الغيبة (ال سيام العنوانية) ال متنع قيام الشخص بأدواره املختلفة،
فإن فكرة احلكومة اخلفية يف العامل اآلن أوضح من املايض،
(املخابرات،املنظامت العاملية،الدولة العميقة ) ،بل إن الرشكات
الكربى تدار من وراء أزرار الكمبيوتر عىل يد أناس ال يعرفهم
أغلب العاملني يف نفس هذه الرشكات فضال عن غريهم!
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واملثال الذي ورد يف الروايات الثالث ،وهي صادرة يف عصور
خمتلفة متتد إىل حوايل قرنني ونصف من الزمان ،هو التمثيل بالشمس
إذا غيبها السحاب.

 .1لوال الحجة لساخت األرض:
يستفاد من كثري من الروايات أن هناك ارتباطا بني وجود احلجج
اإلهليني وبني ثبات األرض واستقامتها ،وعدم اهنيارها .ولقد
صارت هذه الفكرة من املسلامت عند اإلمامية حتى أهنا يستدل هبا
وال يستدل عليها ،واعتمدوا يف ذلك عىل الروايات الكثرية الواردة
عن املعصومني ،فمن ذلك.
هل معناها الفساد الترشيعي ألهل األرض أو التكويني هلا؟
وقد اختلف العلامء يف النظرة إىل مفاد هذه األحاديث فهل
املقصود منها ،الفساد الترشيعي ،واختالل القانون والنظام ،وبعد
الناس عن رشيعة اهللG؟ أو أن املقصود منها هو الفساد التكويني
بمعنى أن الكون يف وجوده وبقائه مرتبط بوجود احلجة االهلي
(وهو يف هذا الزمان صاحب العرص اإلمام الثاين عرش حممد بن
احلسن)؟ ،بمعنى أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل ارتباطا بني بقاء
األرض وبني وجود النبي او اإلمام.
ّ
فمم يشري إىل املعنى األول وهو الفساد الترشيعي بعدم وجود
احلجة.
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ما رواه يف الكايف بسند معترب(((عن أيب عبد اهلل Eقال :سمعته
يقول :إن األرض ال ختلو إال وفيها إمام ،كيام إن زاد املؤمنون شيئا
ردهم وإن نقصوا شيئا أمته هلم.
وهو واضح يف أن املقصود من وجود اإلمام ،Eهو أن يرد
اإلمام املؤمنني عن الزيادة يف الدين وأن يتمه هلم إن نقصوا منه!
ومنه أيضا ما رواه يف نفس الباب بسند معترب(((عن أحدمها C
قال :إن اهلل مل يدع األرض بغري عامل ،ولوال ذلك مل يعرف احلق من
الباطل.
ومنه احلديث العارش يف الباب بسند فيه حممد بن الفضيل((( قلت
أليب عبد اهلل :Eأتبقى األرض بغري إمام؟ قال :لو بقيت األرض
بغري إمام لساخت .وقد تبنى املوىل املازندراين شارح الكايف أن
معنى ساخت :أي لغاصت يف املاء وغابت ،ولعله كناية عن هالك
البرش وفنائهم ،غري أن املحيش (املريزا أبو احلسن الشعراين) قال:
أنكر السيد املرتىض Nيف الشايف أن يكون مذهب اإلمامية زوال
األرض وهالكها تكوينا أما قوهلم «لوال احلجة لساخت األرض»
((( علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محمد بن أبي عمير ،عن منصور بن يونس ،وسعدان
بن مسلم ،عن إسحاق بن عمار.
((( علي بن إبراهيم ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن ابن مسكان ،عن أبي بصير،
عن أحدهما.B

((( بن كثير األزدي ،فيه كالم ،فقد ضعفه الشيخ وذكر في المعجم ،أنه من رجال كامل
الزيارات.
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فإن ثبت صدوره من اإلمام املعصوم كان املراد الفتنة والضالل
وهالك الناس بزوال األمن والسعادة ألن عدم وجود اإلمام العادل
املترصف إما أن يكون بعدم وجود أمري مطلقا وفساده ظاهر ،وإما
(((
بوجود جائر أو جاهل وهو مثله.
والقول الثاين :أن املقصود هو الفساد التكويني ،فمثلام الزالزل
مثال تنتهي إىل اعدام اجزاء من األرض ،أو الرباكني والسيول ،فإن
عدم وجود احلجة االهلي أيضا ينتهي إىل هذه النتيجة.
فمام يدل عليه ما رواه الكليني بسند((( فيه حممد بن الفضيل وقد
تقدم ذكره عن أيب احلسن الرضا Eقال :قلت له :أتبقى األرض
بغري إمام؟ قال :ال ،قلت :فإنا نروي عن أيب عبد اهلل Eأهنا ال تبقى
بغري إمام إال أن يسخط اهلل تعاىل عىل أهل األرض أو عىل العباد
فقال :ال ،ال تبقى إذ ًا لساخت.
وقد نفى اإلمام الرضا Eيف هذه الرواية ،املعنى الذي كان
تبادر إىل ذهن السائل ،من أنه يمكن أن تبقى األرض ولكن يكون
أهلها مسخوطا عليهم من قبل اهلل تعاىل ،وهو املعنى األول الذي
ذكرناه (الفساد الترشيعي ،والضياع من جهة اهلداية واألحكام)
وأوضح أهنا ال تبقى أصال!
ومما تشري إليه الرواية الثانية عرش من الباب نفسه بسند ليس
((( شرح أصول الكافي .621 /5

((( علي بن إبراهيم ،عن محمد بن عيسى ،عن محمد بن الفضيل.
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تاما (((عن أيب جعفر Eقال :لو أن اإلمام رفع من األرض ساعة
ملاجت بأهلها كام يموج البحر بأهله.
وقد علق عليه املوىل املازندراين بقوله( :ملاجت بأهلها كام يموج
البحر بأهله) ماج البحر يموج موجا اضطربت أمواجه وكذلك
الناس يموجون .شبه اضطراب األرض وأهلها بموج البحر وأهله
لاليضاح وكنى به عن زواهلا وزوال أهلها ألن االضطراب املذكور
يستلزمها والباء يف املوضعني للتعدية أو بمعنى مع.
وقال يف موضع آخر(((يف خصوص اإلمام املهدي :Pهو حي
موجود قامت الساموات بوجوده ولوال وجوده لساخت األرض
بأهلها طرفة عني.
عب عن هذه الفكرة املرحوم الشيخ املنتظري:
ومن املعارصين ّ
ان اهلدف من تعيني اإلمام ال ينحرص يف إدارة األمور السياسية
يف املجتمع واحلفظ الظاهري للدين وتبيني احكام الرشيعة فقط،
بل هو مضافا إىل ذلك واسطة الفيض واللطف اإلهلي وهو العلة
الغائية العظمى يف نظام التكوين ،وقد ورد يف األخبار انه لو انعدم
اإلمام لساخت األرض بأهلها ،وقد أشار التوقيع املتقدم إىل ذلك
ٌ
ألمان ألهل األرض» ،وقال الطويس« :Kوجوده
بقوله« :واين
لطف» أي أنّ نفس وجوده لطف إهلي عىل العباد .هذا مضافا إىل أنه
((( علي عن محمد بن عيسى ،عن أبي عبد الله المؤمن ،عن أبي هراسة.
((( شرح الكافي .203 /1
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وفق ًا للوقائع الكثرية واملنقولة يف الكتب املعتربة فان اإلمام احلجة
قد أتى وظهر متنكر ًا وأعان أصحابه وأنصاره يف ساعات العرسة
(((
والضنك.
كام أشار إليه املرحوم السيد جعفر مرتىض العاميل بقوله :وقد
أمر
اتضح أيضا أن وجود اإلمام املعصوم يف كل عرص وزمان ٌ
ورضوري حتى ولو كان غائب ًا ومستور ًا ،ألن هذا اإلمام
حتمي
ٌ
ٌ
حيفظ ويرعى كثري ًا من املواقع واملواضع يف هذا الكون املسخر
لإلنسان ،والتي لوال حفظه ورعايته Eهلا وقعت الكارثة ،كام
أنه لواله لساخت األرض بأهلها ،كام ورد يف الروايات املعتربة.
وبذلك نعرف الرس يف أن الروايات قد ذكرت( :أنه لو بقيت
األرض بغري إمام) ،أو (لو أن اإلمام رفع من األرض ولو ساعة
لساخت بأهلها) .وأصبح واضح ًا معنى الرواية التي تقول( :وأما
وجه انتفاع الناس يب يف غيبتي فكالشمس إذا ج ّللها عن األنظار
السحاب)(((.
ويمكن ألصحاب هذا االجتاه أن يقولوا رد ًا عىل استغراب
واستنكار االرتباط بني وجود النبي أو اإلمام وبني ثبات األرض:
بأن عدم معرفتنا بكيفية ذلك ال يعني عدم وجوده ،فنحن ال نعرف
كيف هي أدوار املالئكة يف هذا الكون ..وكيف تترصف يف الطبيعة،
مع أن القرآن أثبت ذلك والروايات ،وعليه رأي املسلمني وأهنم قد

((( كتاب من المبدأ إلى المعاد .071 /
((( خلفيات مأساة الزهراء .512/1
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كلفوا بأدوار خمتلفة ومتعددة فيه ..وتفرس اآليات الواردة يف سورة
ال َقس َم ِ
ت َأ ْم ًرا}.
الذاريات هبذاَ { :ف ْ ُ ِّ

ال سيام وأن هناك أسباب ًا يف الكون ال نعلم حقيقتها كاجلاذبية،
صي هبا كل يشء
وخاصية االلتصاق يف األشياء ،وحقيقة املاء التي ُي ّ
حيا (وال توجد يف غريه من السوائل بالرغم من سيولتها) بحيث
ًّ
لو أن شيئ ًا منها اهندم الهندم الكون ،ومثل الروح التي ال نعلم ما
هي ،ولو خرجت من البدن انتهت احلياة ،وال نعرف ًّأيا منها ،وال
نعرف كيفية هذا االرتباط وإنام نعرف آثارها .فكذلك ال نعرف
كيفية ارتباط النبي واإلمام بالكون.
كالشمس إذا جللها السحاب:

يالحظ أن الروايات التي تم السؤال فيها عن فائدة ومنفعة
اإلمام املهدي حال غيبته ،قد شبهت بتشبيه واحد وهو أن فائدته
ّ
وغطاها .ويمكن أن يكون
فائدة الشمس وإن جتللها السحاب
هناك عدة أوجه هلذا التشبيه ،منها:
 .1الشمس مركز املنظومة الشمسية ..وفيام يرتبط بدوران الكواكب
حوهلا ،وارتباطها بالشمس فإن وجود السحاب قد يمنع شيئا من
الضوء عن بعض أجزاء األرض إال أنه ال يؤثر قطع ًا عىل عالقة
الكواكب بالشمس ،ومركزية الشمس بالنسبة هلا ..وكذلك تكون
غيبة اإلمام .Eفهي وإن أ ّثرت عىل ما فيه حاجة الناس لالتصال
املبارش كقضايا األحكام وشبهها ،إال أهنا ال تؤثر عىل بقية أدواره،
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وال سيام وجوده املبارك يف كونه واسطة الفيض االهلي ،وثبات
األرض التكويني ،بالنحو الذي يذهب إليه الرأي الثاين.

 .2بل حتى بحسب االرتباط باألرض فإن هناك آثار ًا كثرية لرشوق
الشمس عىل األرض وأهلها ،منها ما يتأثر بتغطية السحاب
للشمس ،كاإلضاءة واالستنارة ،ومنها ما ال يتأثر.

 .2قيام الحجة لله على الخلق:
قضت سنة اهلل يف خلقه أن يبعث هلم احلجج ،هلدايتهم لسبيل
احلياة الكريمة ،والفوز بالنعيم يف اآلخرة ،ولتكون احلجة البالغة
{ر ُس ًل ُّم َب ِّ ِ
ين
ش َ
هلل عز وجل عىل اخللق ،لو ختلفوا عن طاعته ُّ
َوم ِ
اس َع َل َّ ِ
ان َّ ُ
ون لِل َّن ِ
الر ُس ِل َو َك َ
ين لِ َئ َّل َي ُك َ
الل َع ِز ًيزا
نذ ِر َ
ُ
الل ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
(((
(((
ِ
َحك ًيم} ،وقد عربت الروايات عن ذلك بنصوص كثرية  ،كام
أقام علامء الكالم أدلتهم العقلية عىل ذلك.
ويف دعاء الندبة يردد املؤمنون (وال يقول أحد لوال أرسلت
(((
إلينا رسو ً
ال منذر ًا ،فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى.)...
((( النساء .561

((( منها ما في الكافي :ما عن أبي جعفر Eقال :قال :والله ما ترك الله أرضا منذ قبض
آدم Eإال وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجته على عباده ،وال تبقى األرض بغير
إمام حجة لله على عباده ..وأنه لو لم يبق في االرض إال رجالن لكان أحدهما الحجة
 ..وقد تقدم بعضها في عنوان  :لوال الحجة لساخت األرض؛ الفساد التشريعي.

((( ابن المشهدي :المزار 575
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فإذا كان األمر كذلك فام هي ميزة سائر األزمنة عىل زماننا حتى
يكون هلم حجج إهليون وال يكون لنا ذلك؟
نعم ورد يف الروايات أن الرضورة تقتيض أن يكون حجة
موجودا ،إما ظاهر مشهور أو غائب مستور(((.
كذلك فإن من مسلامت املسلمني أن (من مات ومل يعرف إمام
أي إما ٍم وإنام إمام الزمان..
زمانه مات ميتة جاهلية ،)..وليس هو َّ
فهل يتم ختصيص األكثر بحيث يمر علينا مخسة أضعاف الفرتة
ٍ
معروف للناس؟ وكذلك فإنه يلزم أن
االسالمية من غري إما ٍم
الروايات التي تشري إىل أن الثقلني لن يفرتقا ،وإىل أنه يف كل َخ َل ٍ
ف
ٌ
عدول من أهل البيت  ،ومثل ما ورد من أن النجوم ٌ
أمان ألهل

السامء وأهل بيتي أمان ألهل االرض ..هل هذا كله خمتص بام قبل
زمن  250هـ؟
بل حتى سؤال الغيبة الوارد يف الروايات ،من قبل الرواة
هو معتمد عىل هذه األرضية :فعن سليامن األعمش عن اإلمام
الصادق :Eمل ُ
ختل األرض منذ خلق اهلل آدم من حجة هلل فيها،
ظاهر مشهور أو غائب مستور وال ختلو إىل أن تقوم الساعة من
حجة هلل فيها ،ولوال ذلك مل يعبد اهلل ،قال سليامن :فقلت للصادق:
فكيف ينتفع الناس باحلجة الغائب املستور؟ قال :Eكام ينتفعون
((( في كالم امير المؤمنين Eقال( :اللهم بلى ال تخلو األرض من قائم لله بحجة إما
ظاهر ًا مشهور ًا أو خائف ًا مغمور ًا لئال تبطل حجج الله وبيناته) ،والمالحظ أنه جعل
خلو األرض من الحجة (حتى المغمور) سبب ًا لبطالن وضياع أحكام الله وبيناته.
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بالشمس إذا سرتها السحاب

.3عرض االعمال على اإلمام:
يى اللَّ ُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َو ْ ُال ْؤ ِم ُن َ
ون
ورد يف تفسري آيةَ :ف َس َ َ
ون إِ َل َعالِ ِ ا ْلغَ ْي ِ
َو َس ُت َُّد َ
الش َها َد ِة ..من طريق اإلمامية ما قاله
ب َو َّ
الشيخ الطربيس يف جممع البيان :وقيل :أراد بالرؤية ها هنا العلم
عداه إىل مفعول واحد أي يعلم اهلل تعاىل
الذي هو املعرفة ولذلك ّ
ذلك فيجازيكم عليه ويراه رسوله أي يعلمه فيشهد لكم بذلك عند
اهلل تعاىل ويراه املؤمنون قيل أراد باملؤمنني الشهداء .وقيل :أراد هبم
املالئكة الذين هم احلفظة الذين يكتبون َ
األعامل وروى أصحابنا
أن أعامل األمة تعرض عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف كل اثنني
ومخيس فيعرفها وكذلك تعرض عىل أئمة اهلدى Bفيعرفوهنا وهم
{و ْ ُال ْؤ ِم ُن َ
ون }.
املعنيون بقولـه َ

ويف البحث الروائي نقل السيد الطباطبائي يف امليزان عن بصائر
الدرجات بإسناده عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر Eقال:
سألت عن األعامل هل تعرض عىل رسول اهلل Aوسلم؟ قال :ما
يى اللَّ ُ َع َم َل ُك ْم
فيه شك .قال :أرأيت قول اهلل { َو ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َس َ َ
َو َر ُسو ُل ُه َو ْ ُال ْؤ ِم ُن َ
ون } فقال :هلل شهداء يف خلقه.

أقول :ويف معناه روايات متظافرة متكاثرة مروية يف جوامع
الشيعة عن أئمة أهل البيت ،Bويف أكثرها :أن ْ ُ
{ال ْؤ ِم ُن َ
ون} يف
قدمناه من التفسري ظاهر.
اآلية هم األئمة ،وانطباقها عىل ما ّ
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وضمن هذا اإلطار فإن اإلمامية يعتقدون أن أعامهلم تعرض
عىل إمام زماهنم ،وهو احلجة املهدي Pيف هذا العرص.
وقد يؤيده ما ورد يف تفاسري أهل السنة يف رشح هذه اآلية:
قال جماهد :هذا وعيد ،يعني من اهلل تعاىل للمخالفني أوامره
بأن أعامهلم ستعرض عليه تبارك وتعاىل ،وعىل الرسول ،وعىل
املؤمنني .وهذا كائن ال حمالة يوم القيامة ،كام قالَ { :ي ْو َمئِ ٍذ
ون َل َ ْت َفى ِم ُ
ت ُْع َر ُض َ
نك ْم َخ ِاف َي ٌة}(((،وقال تعاىلَ { :ي ْو َم ت ُْب َل
ٰ
(((
الص ُدو ِر}(((وقد يظهر ذلك
السَّ َ ائِ ُر}،
َ
وقال{و ُح ِّص َل َما ِف ُّ
للناس يف الدنيا ،كام قال اإلمام أمحد :حدثنا حسن بن موسى،
حدثنا ابن هليعة ،حدثنا دراج ،عن أيب اهليثم ،عن أيب سعيد ،عن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :لو أن أحدكم يعمل يف
صخرة صامء ليس هلا باب وال كوة ،ألخرج اهلل عمله للناس كائن ًا
ما كان».
وقد ورد :أن أعامل األحياء تعرض عىل األموات من األقرباء
والعشائر يف الربزخ ،كام قال أبو داود الطياليس :حدثنا الصلت بن
دينار ،عن احلسن ،عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم« :إن أعاملكم تعرض عىل أقربائكم وعشائركم يف
((( الحاقة.81 :
((( الطارق.9 :

((( العاديات.01 :
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قبورهم ،فإن كان خريا استبرشوا به ،وإن كان غري ذلك قالوا:
«اللهم ،أهلمهم أن يعملوا بطاعتك».
وقال اإلمام أمحد :أخربنا عبد الرزاق ،عن سفيان ،عمن سمع
أنسا يقول :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :إن أعاملكم تعرض
عىل أقاربكم وعشائركم من األموات ،فإن كان خري ًا استبرشوا به،
(((
وإن كان غري ذلك قالوا :اللهم ،ال متتهم حتى هتدهيم كام هديتنا.
وجه التأييد :أنه إذا كان اهلل سبحانه ُيطلع عامة املؤمنني وهم يف
أثر
قبورهم عىل أعامل أقارهبم األحياء يف الدنيا ،مع أنه ال يرتتب ٌ
واضح عىل هذا العرض ،فإن عرضها عىل النبي Aوهو يف قربه
ٌ
وهو األوىل بالناس من أنفسهم أوىل من عرضها عىل األقارب،
وعرضها عىل اإلمام احلي احلارض ،وهو إمام العرص كذلك.
أقول :فمن العجيب أهنم يقبلون بأن أعامل الناس تعرض عىل
أقارهبم وهم أموات يف الربزخ ،بينام يستنكرون أن تعرض عىل إمام
العباد وهو حي يرزق!!
وقد عقد الشيخ الكليني يف الكايف باب ًا بعنوان :عرض األعامل
عىل النبي واالئمة وأورد فيه عدد ًا من الروايات يف هذا املجال:
منها :بسند معترب عن سامعة ،عن أيب عبد اهلل Eقال :سمعته
يقول :مالكم تسوؤن رسول اهللA؟! فقال رجل :كيف نسوؤه؟
فقال :أما تعلمون أن أعاملكم تعرض عليه ،فإذا رأى فيها معصية

((( تفسير ابن كثير .104 /2
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وسوه.
ساءه ذلك ،فال تسوؤا رسول اهلل ُ ُّ

(((

ومنها صحيحة يعقوب (((قال :سألت أبا عبد اهلل Eعن قول
يى اللَّ ُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َو ْ ُال ْؤ ِم ُن َ
ون}
اهللَ :G
{و ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َس َ َ
قال :هم األئمة.

ومنها ما عن عبد اهلل بن أبان الزيات وكان مكين ًا عند الرضا E
لست أفعل؟
قال :قلت للرضا :Eادع اهلل يل وألهل بيتي فقالَ :أو ُ
واهلل إن أعاملكم لتعرض عيل يف كل يوم وليلة ،قال :فاستعظمت
يى اللَّ ُ
ذلك ،فقال يل :أما تقرأ كتاب اهللَ :G
{و ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َس َ َ
َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َو ْ ُال ْؤ ِم ُن َ
ون}؟ قال :هو واهلل عيل بن أيب طالب.E

وال شك أن األثر الرتبوي هلذه الفكرة كبري ،فإنه بمقدار ما
حيب الناس أن يكون والؤهم للنبي واإلمام عظي ًام ،فإذا ربط هذا
ِ
ناظر ألعامل هؤالء الناس فإن إمكانية
بان النبي مراق ٌب ،واإلمام ٌ
التزامهم الديني واالخالقي تكون أكثر.

وقد ورد يف روايات أن أعامل الناس تعرض عىل اإلمام ليلة
ٌ
ارتباط بكون أحد أعامل ليلة القدر
القدر ،وربام يكون هلذا اجلانب
التوسل باملعصومني األربعة عرش إىل اهلل لقبول األعامل.

((( علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عثمان بن عيسى.

((( عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد ،عن الحسين بن سعيد ،عن النضر بن سويد،
عن يحيى الحلبي ،عن عبد الحميد الطائي ،عن يعقوب بن شعيب.
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 .4الشهادة على الخلق ،والنظر إلى أوضاع األمة:
من الواضح أن للحجج االهلية مقام الشهادة عىل الناس ،فإهنم
القدر املتيقن من { ِّل َت ُكونُوا ُش َهدَ ا َء َع َل ال َّن ِ
اس} ،وهلم مقام التوجيه
واالرشاد إىل احلق ،وقد سبق احلديث أن الغياب العنواين ال يمنع
من القيام هبذه األدوار وغريها ،نعم لو كان غياب ًا جغرافي ًا وبدني ًا،
وغيبة كاملة عن املجتمع والناس ،فإنه يؤثر.
وما دمنا قد ّبينا أن الغيبة لإلمام هي من النوع األول وكام قال
السفري الثاين لإلمام (واهلل إن صاحب هذا األمر حيرض املوسم كل
سنة فريى الناس فيعرفهم ،ويرونه وال يعرفونه) ،بل ورد من طرق
كثرية ال يتسع إحصاؤها ذلك:
فمن ذلك ما رواه أبو نعيم األنصاري الزيدي أنه يف عام 293هـ
وبعد طوافه حول الكعبة املرشفة جلس يف حلقة من املؤمنني عن
يمني الكعبة ،فبينام هم جلوس إذ خرج عليه اإلمام  Eوعليه
إزاران حمرم هبام ويف يده نعالن ،فلام رأوه قاموا مجيع ًا هيبة له فسلم
عليهم وجلس متوسط ًا بينهم ،ثم التفت يمين ًا وشام ً
ال ثم قال:E
(أتدرون ما كان أبو عبد اهلل Eيقول يف دعاء اإلحلاح؟ كان يقول:
اللهم إين أسألك باسمك الذي تقوم به السامء وبه تقوم األرض..
(((
إىل آخر ما ذكره.
((( كمال الدين وتمام النعمة .074
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وقد ورد يف اخلرب عن عبيد بن زرارة عن أيب عبد اهلل Eأنه قال:
(((
ليفقد الناس إمامهم ،يشهد املوسم فرياهم وال يرونه.
واشتهر يف مؤلفات اإلمامية ،التوقيع الصادر من اإلمام
املهدي  Pللشيخ املفيد حممد بن النعامن (((وفيه عبارات تشري
إىل رعاية اإلمام لشيعته يف زمان غيبته ،كام نقله املحدث النوري
الطربيس ،يف خامتة املستدرك بطريقه :قال :ورد من الناحية املقدسة
يف أيام بقيت من صفر سنة عرش وأربعامئة كتاب إىل الشيخ املفيد
طاب ثراه ،وذكر موصله أنه حتمله من ناحية متصلة باحلجاز .وهذه
صورته ،نسخة ما ينوب مناب العنوان :للشيخ السديد واملوىل
الرشيد الشيخ املفيد أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن أدام اهلل
إعزازه من مستودع العهد املأخوذ عىل العباد .نسخة ما يف الكتاب:
بسم اهلل الرمحن الرحيم .أما بعد ،سالم عليك أهيا الويل املخلص يف
((( الكافي .833/1

((( ترجمه الزركلي في األعالم  12 /7فقال :الشيخ المفيد (٣١٤ - ٦٣٣ه= ٧٤٩
  ٢٢٠١م) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السالم العكبري ،يرفع نسبه إلىقحطان ،أبو عبد الله ،المفيد ،ويعرف بابن المعلم :محقق إمامي ،انتهت إليه رئاسة
الشيعة في وقته ،كثير التصانيف في األصول والكالم والفقه .ولد في عكبرا (على
عشرة فراسخ من بغداد) ونشأ وتوفي ببغداد .له نحو مئتي مصنف ،منها (االعالم
فيما اتفقت اإلمامية عليه من االحكام  -ط) و (االرشاد  -ط) في تاريخ النبي  -صلى
الله عليه وسلم  -والزهراء واألئمة ،الرسالة المقنعة  -ط) فقه ،و(أحكام النساء
 خ) و(أوائل المقاالت في المذاهب والمختارات  -ط) و(األمالي  -ط) مرتبعلى المجالس ،و(نقض فضيلة المعتزلة) و(إيمان أبي طالب  -ط) رسالة ،و(أصول
الفقه) و(الكالم في وجوه إعجاز القرآن) و(تاريخ الشريعة) و(االفصاح).
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الدين ،املخصوص فينا باليقني ،فإنا نحمد إليك اهلل الذي ال إله إال
هو ،ونسأله الصالة عىل سيدنا وموالنا ونبينا حممد وآله الطاهرين،
ولنعلمك  -أدام اهلل توفيقك لنرصة احلق ،وأجزل مثوبثك عىل
نطقك عنا بالصدق  -أنه قد أذن لنا يف ترشيفك بالكتابة ،وتكليفك
ما تؤديه عنا إىل موالينا قبلك  -أعزهم اهلل تعاىل بطاعته ،وكفاهم
املهم برعايته هلم وحراسته ،فقف أيدك اهلل بعونه عىل أعدائه املارقني
من دينه  -عىل ما نذكره ،واعمل يف تأديته إىل من تسكن إليه بام
نرسمه إن شاء اهلل ،نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن
الظاملني ،حسب الذي أرانا اهلل من الصالح لنا ولشيعتنا املؤمنني
يف ذلك ،ما دامت دولة الدنيا للفاسقني ،فإنا نحيط علام بأنبائكم،
وال يعزب عنا يشء من أخباركم ،ومعرفتنا باألذى الذي أصابكم،
كثري منكم إىل ما كان السلف الصالح عنه شاسع ًا ،ونبذوا
منذ جنح ٌ
العهد املأخوذ منهم كأهنم ال يعلمون .وإنا غري مهملني ملراعاتكم،
وال ناسني لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم البالء واصطلمكم
األعداء ...(((،إىل آخر ما ورد يف ذلك التوقيع.
هل يتدخل اإلمام احلجة يف املسائل الشخصية؟
طرحت يف الفرتة األخرية كلامت من البعض ،تأخذ منحى
التشكيك يف أن يكون اإلمام Pيتدخل يف حاالت االضطرار
الفردي ،كشفاء بعض األمراض املستعصية أو إرشاد بعض الغرباء
((( خاتمة المستدرك .522 /3

103

104

ربكلا ةبيغلا يف يدهملا مامإلا رود

والتائهني ،وما شابه ذلك ..بالقول بأن نسبة هذا الدور لالمام يعني
أن اإلمام مؤسسة خريية (!!).

واحلق أن يقال :أننا بعدما سلمنا بأن له إرشاف ًا ،وشهود ًا،
وتدخ ً
ال يف األرض وأنه ليس حمجوب ًا عن التأثري ،إال أننا ال نعلم
عن طريقة تدخل اإلمام يف القضايا العامة ،ألنه ال سبيل إىل
االطالع عىل ذلك ،ومن يدعي ذلك عليه إثباته ،فهل نعلم كيف
دفع الرض والبالء عن شيعته يف املكان الفالين؟ ال سبيل إىل ذلك.

ما حيصل هو أنه يف القضايا الشخصية ،يتم مساعدة بعض
الناس ،وإنقاذهم ،وإخراجهم من هذا االضطرار الذي وقعوا فيه،
وهم يقومون فيام بعد باإلخبار عن قصصهم وقضاياهم ،وربام
يكون اإلمام بنفسه هو املبارش هلذا العمل ،أو أحد املوكلني من
جهته ..ومع كون الناقلني ثقات يف نقلهم ،يكون حكم ما يذكرونه
من قصص حكم باقي القضايا التي تثبت بنقل الثقة هلا ،بل أمرها
أسهل بكثري مما يقبل فيه إخبار الثقات كاألحكام الرشعية.
لذلك نحن نعتقد أنه ال داعي للتندر هبذا املوضوع ،والتعامل
معه عىل أساس أنه نكتة أو طرفة! وكذا ال معنى لتوهني األمر
أيض ًا ،وتقليل قيمته ،فإن إنقاذ مؤمن (فرد) مثال من مرض عضال،
أو إعادته إىل دياره ،أو ختليصه من سجن طاغية ،أو طرد حيوان
مفرتس ليس أمر ًا قليل القيمة!! ومل يقل أحد أن هذا هو الدور
الوحيد لإلمام وإنام ما لنا طريق ملعرفته من ِقبل صاحب القضية
هي هذه املسائل الشخصية ،أما املسائل العامة كدفع احلروب أو
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إنقاذ املجتمعات ،أو نرص املذهب احلق يف هذا املكان أو ذاك ..فال
سبيل إىل معرفته!
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الفرج((( إحدامها :عن النبي
هناك روايتان حول انتظار َ
الفرج»(((واألخرى عن امري
املصطفى« :Aخري أعامل أمتي انتظار َ
الفرج»(((.
املؤمنني«:Eأفضل األعامل انتظار َ
الفرج) هو خري األعامل،
وهنا يأيت السؤال بعدما كان (انتظار َ
وأفضل األعامل ..أي فرج هذا وأي انتظار؟

الفرج تار ًة ينظر إليه باعتبار انه اسم جنس
الفرج» َ
«انتظار َ
وأخرى ينظر إليه بأنه اسم معهود لفرج معني.
فقد يقال إنه ملا كان الكالم صادر ًا عن النبي وأمري املؤمنني C

فرج الله الغم يعني كشفه وأزاله.
((( ّ
((( كمال الدين .176 /1

((( المصدر وكذلك عن اإلمام الصادق Eفي البحار .802 /57
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ومها متقدمان جد ًا عن قضية االنتظار للفرج اخلاص املرتبط باإلمام
املهدي ،فمن ذلك يظهر أن فيه عمومية ،يعني ان أفضل األعامل ان
يكون اإلنسان منتظر ًا لفرج اهلل يف كل يشء ،فإذا كان الشخص
ينظر إىل وضع سيايس متأزم ،وخيشى أن تتأزم األمور بنحو أسوأ،
وتضيق األرض بام رحبت ..يقال له :انتظر فرج اهلل! وال تيأس من
َروح اهلل! وال تقنط! وكذا عىل املستوى الشخيص لو كنت يف وضع
مايل شديد واملستقبل أمامك جمهول فال تستلم لعوامل السلب وإنام
الفرج من اهلل تعاىل! تفاءل بأن يأتيك العون والنرص! أحسن
انتظر َ
الظن باهلل سبحانه! ويف أمور صحتك كذلك ..وسائر األمور.
الفرج من اهلل والتيسري يف األمور
أفضل األعامل هو انتظار َ
املختلفة.
هذا كله عىل املستوى الشخيص والفردي.
الفرج عىل
إال أن التأويل األعظم لذلك هو عندما يكون َ
مستوى البرشية ،عىل أثر قدوم قائم آل حممد Pفإذا كان اإلنسان
يف حوائجه الشخصية ،صحته وجتارته وتعليمه وأوالده وأرسته
الفرج فهو يف أمر يرتبط بمستقبل
مأمور ًا بأن ينتظر اخلري ويرتقب َ
البرشية كلها ،حتررها من سيطرة طواغيت املال والقوة والسياسة،
وسيادة عدل اهلل يف أرضه ،وتكامل االنسان يف طريق انسانيته،
ورفع الظلم عن املستضعفني واملضطهدين الذين أكلت أغالل
السجون حلوم أبداهنم النحيلة!
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الفرج احلقيقي يف كامله وشموله ،الذي يفرتض أن
هذا هو َ
الكائنات ستحتفي به بد ًء من األرض التي بعدما أرشقت بظهوره
بنور رهبا ،أخرجت له أثقاهلا وبركاهتا.
ماذا يعني االنتظار؟ وما هي مسؤوليات ِ
املنتظر؟

حيث أن صاحب تفسري األمثل قد تعرض هلذا املفهوم بنحو
مفصل ومرشق فسننقل نص عبارته إكامال لفائدة القارئ ،فقد قال
حتت عنوان مفهوم ا ِ
إلنتظار!
«ا ِ
إلنتظار :يطلق عاد ًة عىل من يكون يف حالة غري مرحية وهو
يسعى ِ
إلجياد وضع أحسن.

فمثال املريض ينتظر الشفاء من سقمه ،أو األب ينتظر عودة
ولده من السفر ،فهام أي املريض واألب مشفقان ،هذا من مرضه
وذاك من غياب ولده ،فينتظران احلال األحسن ويسعيان من أجل
ذلك بام يف وسعهام.
وكذلك مثال حال ال ّتاجر الذي يعاين األزمة السوقية وينتظر
النشاط ا ِ
إلقتصادي .فهاتان احلالتان أي :االحساس باألزمة،
والسعي ن َْح َو األحسن مها من ا ِ
إلنتظار.
ُ

فبنا ًء عىل ذلك ،فإنّ مسألة إنتظار حكومة احلق والعدل ،أي
حكومة (املهدي )Eوظهور املصلح العاملي ،مركبة يف الواقع من
عنرصين :عنرص نفي ،وعنرص إِثبات ،فعنرص النفي هو ا ِ
إلحساس
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بغرابة الوضع الذي يعانيه ِ
املنتظر ،وعنرص ا ِ
إلثبات هو طلب احلال
األحسن!

ال يف روح ا ِ
وإِذا ُق ّدر هلذين العنرصين أن حي ّ
إلنسان فإِ ّنام يكونان
مدعاة لنوعني من األعامل وهذان النوعان مها:
 .1ترك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب الظلم والفساد ،بل
عليه أن يقاومها ،هذا من جهة.
 .2وبناء الشخصية والتحرك الذايت وهتيئة ِ
اإلستعدادات اجلسمية
والروحية واملادية واملعنوية لظهور تلك احلكومة العاملية
ِ
اإلنسانية ،من جهة ُأخرى.

ولو أمع ّنا النظر لوجدنا أنّ هذين النوعني من األعامل مها سبب
يف اليقظة والوعي والبناء الذايت.

إللتفات إِىل مفهوم ا ِ
ومع ا ِ
إلنتظار األصيل ،ندرك بصورة جيدة
معنى الروايات الواردة يف ثواب ِ
املنتظرين وعاقبة أمرهم ،وعندها
ّ
ِ
بأنم بمنزلة من كان مع
الروايات املنتظرين ّ
بحق ّ
نعرف لِ َ ّ
سمت ّ
القائم حتت فسطاطه «عجل اهلل فرجه» أو ّأنم حتت لوائه ،أو ّأنم
كمن يقاتل يف سبيل اهلل بني يديه كاملستشهد بني يديه ،أو كاملتشحط
بدمه! ...الخ...
تُرى أليست هذه التعابري تشري إِىل املراحل املختلفة ودرجات
اجلهاد يف سبيل احلق والعدل ،التي تتناسب ومقدار ا ِ
إلستعداد
ودرجة انتظار الناس؟
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كام أنّ ميزان التضحية ومعيارها ليس يف درجة واحدة ،إِذا
أردنا أن ن ِزن تضحية املجاهدين ،يف سبيل اهلل ودرجاهتم وآثار
(((
تضحياهتم ،فكذلك ا ِ
إلنتظار»..

الفرج ،وجه ًا
أقول :هلذا ال غرابة أن ّ
عد املعصومون ،Bانتظار َ
الفرج وجانب ًا منه ،فإن حممد بن الفضيل سأل اإلمام عيل
من وجوه َ
الفرج ،فقال :أليس
بن موسى الرضا  Eفقال :سألته عن يشء من َ
الفرج؟ إن اهلل Gيقولَ { :فا ْن َت ِظ ُروا إِنِّ َم َع ُك ْم ِم َن
الفرج من َ
انتظار َ
ين}(((.بل هو يف حديث اإلمام زين العابدين( Eمن أعظم
ْ ُال ْن َت ِظ ِر َ
(((
الفرج).
َ
إن االنتظار اخلاص املرتبط باإلمام احلجة ،هو رجاء أمل وهو
يف نفس الوقت اعرتاض عىل الواقع القائم ،كام أنه إحساس برقابة
اإلمام عىل املكلف ِ
املنتظر.
وهو بالتايل حيمل املؤمن عدد ًا من املسؤوليات نشري إليها
باختصار:

األولى :هي مسؤولية المعرفة
معرفة اإلمام جزء من العقائد الدينية األساسية ذلك أن من
((( األمثل في تفسير الكتاب المنزل؛ ناصر مكارم الشيرازي.42 /6 :
((( بحار األنوار؛ المجلسي محمد باقر.821 /25:
((( كمال الدين .843/ 1
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اإلشكاليات الكبرية يف عامل املسلمني اليوم هي :كيف يتعاملون
مع احلديث املعروف بني فرق املسلمني مجيع ًا عن رسول اهلل A
القائل(:من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميت ًة جاهلية)(((أو من
مات ليس يف عنقه بيعة إلمام مات ميت ًة جاهلي ًة؟
وبالطبع ال يمكن تطبيق هذا احلديث وأمثاله بنحو صحيح
اال عىل طبق فهم املدرسة اإلمامية فإهنم يعرفون إمام ًا من اهللG
منصوص ًا عليه وفيه مقاييس اإلمامة بصيغتها الكربى فهم يبايعونه
ويدينون بالوالء له.
نعم تبقى إشكالية حياته وطول بقائه هلذه املدة الطويلة،
واملفروض أن العلامء قد قدموا الرباهني عليها يف علم الكالم!
أما غري اإلمامية واحلديث بل األحاديث ثابتة عندهم فامذا
يصنعون؟! وليس املقصود أن يكون يف عنق املسلم بيعة إلما ٍم ما
ٍ
وقائد من أي صفة ،فهذا حتصيل للحاصل ،إذ ما من شخص ال
يكون رئيس ًا متبوع ًا إال كان مرؤوس ًا تابع ًا ،وإنام املقصود أن يكون
إمام عن اهلل Gهيدي إليه ،ويؤمر الشخص باتباعه وطاعته طاعة
ٌ
َ َ ِ
َ ِ
ول ْ َ
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم}.
تامة .بمقتىض {أط ُيعوا اللَّ َوأط ُيعوا َّ
و(إمام احلق) ،فهل اإلمام احلق هو السلطان السيايس؟ أو العامل
((( الكافي  773 / 1عن اإلمام الصادق Eنسبه لرسول الله ،Aوفي مصادر مدرسة
الخلفاء ،جاءت الروايات بنفس المعنى ولكن بصياغة مختلفة مثل (من مات وليس
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) كما في صحيح مسلم  22 /6وفي المعجم األوسط
(من مات وليس عليه إمام.)..
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الديني؟ وأهيام هو صاحب البيعة ،ويف حاالت االضطراب والنزاع
بني احلكام والوالة ما ذا يصنعون؟ يبقون عىل والء احلاكم املخلوع
او يبايعون اخلالع؟!
إن معرفة اإلمام والقائد هلي رضورة دينية قبل أن تكون حاجة
دنيوية! وربام هلذا السبب فإن زرارة عندما حدثه اإلمام جعفر
ادع
الصادق Eعن زمان الغيبة ،أخربه بامذا ينبغي فعله وقالُ :
هبذا الدعاء (اللهم عرفني نفسك فإنك إن مل تعرفني نفسك مل
اعرف نبيك ،اللهم عرفني نبيك فإنك إن مل تعرفني نبيك مل اعرف
حجتك ،اللهم عرفني حجتك فإنك إن مل تعرفني حجتك ضللت
عن ديني)(((ويالحظ دقة التسلسل واالرتباط الوثيق بني معرفة اهلل
والنبي و اإلمام.
وإذا كانت املشكلة عند غري اإلمامية يف التشخيص األسايس
والعنوان الرئيس ،فإهنا أيضا موجودة بدرجة من الدرجات يف
تشخيص الصادق من الكاذب ،وقد ذكرنا شيئا من ذلك عند
احلديث عن الدعوات املهدوية الكاذبة ،وكيفية اكتشاف َ
الك َذبة
فيها .فإن املسار األصيل لدى اإلمامية واضح وهو أن اإلمام حممد
بن احلسن املهدي هو صاحب الزمان وهو املهدي التاسع من ولد
فاطمة املولود يف زمان أبيه العسكري والباقي عىل قيد احلياة بقدرة
ربه .إال أن املشكلة عندما يأيت قطاع الطرق فينسبون أنفسهم إليه
((( ) ذكره الشيخ الصدوق في كمال الدين  243 /1في مواضع متعددة وبأسانيد كذلك.

113

114

مسؤوليتنا في زمان صاحب الزمانP

(باب املهدي ،وابن املهدي ،ووكيله ،وأحيانا حتى يزعمون؛ نفس
املهدي!!) فهنا قد يشتبه األمر عىل بعض الناس .وحيتاجون إىل أن
يدعوا رهبم (اللهم عرفني حجتك).

الثانية :مسؤولية االرتباط وتوثيق العالقة
مع اإلمام المهدي.P
ذلك أن إحدى املعضالت يف حياة الناس ان تتعامل مع إمام غري
حارض أمامك .وهي املعضلة األساسية يف تعامل البرش مع الغيب،
ذلك أن اإلنسان يميل عاد ًة إىل املجسد واحلارض أمامه يتفاعل معه
بحواسه ،وهذا ما يذكره علامء االجتامع عند جواهبم عىل سؤال:
مع وجود فطرة يف البرش هتدهيم لوجود إله للكون إال أهنم مع ذلك
يذهبون ليصنعوا أصنام ًا وأوثان ًا فيظلوا هلا عاكفني! مع أهنم هم
الذين صنعوها! أجابوا عن ذلك بأن تعامل اإلنسان مع اليشء
املجسد واخلارجي أسهل وأرسع من تعامله مع املجردات والغيب.
ومثل ذلك تعامل اإلنسان مع اإلمام احلارض والقائد املوجود
معه وأمام عينه ،أسهل وأيرس من تعامله مع إمام غائب ..وهذا ال
ريب أحد امتحانات اإلنسان املؤمن ..ولكي جيتازها بسالمة البد
أن يضاعف ارتباطه بإمامه وعالقته بقائده حتى يتغلب عنارص
الغياب املؤثرة سلبيا.
هذا مع تذكرينا الدائم والذي تم رشحه يف موضوع آخر بمعنى
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الغيبة لإلمام املهدي.
ربام من أجل ذلك فقد وضعت جمموعة من الربامج يمكن أن
تعوض هذا البعد (املادي) بتقوية العالقة النفسية واالرتباط القلبي
والعاطفي من أدعية وزيارات ،منها عىل سبيل املثال (دعاء الندبة)
الذي يستحب ان يقرأ يف أيام اجلمع وايام األعياد.
وربام يتساءل انه هل هلذا الدعاء سند معترب((( ام ال؟!
يرى بعض الباحثني أن هناك عدة طرق يمكن من خالهلا تقوية
مثل هذا الدعاء:
الطريق األول:

انه قد اعتمد عليه يف االستدالل الكالمي والفقهي بعض أعيان
الطائفة ،واالستدالل بنص يف العقائد والفقه عىل أصل عقدي
أو حكم رشعي يقتيض أن يكون ثابت ًا يف نظر املستدل ،حيث أن
املطلوب يف الفقه والعقائد من القيود واالشرتاطات يف الدليل أكثر
مما هو مطلوب يف األدعية واملواعظ وقد أرشنا إىل ذلك يف رشح
دعاء الندبة.
الطريق الثاين:

أنه قد رواه أو بعض فقراته من ُيعد من املتشددين يف أمر السند
((( تم الحديث بشكل مفصل عن دعاء الندبة؛ سنده ومقاصده ومضامين كلماته بعنوان:
تأمالت في (دعاء الندبة) لمؤلف هذا الكتاب .وهنا إشارات سريعة ومختصرة له.
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وهو السيد عيل بن طاووس ،(((Dفإنه يعترب أول من خالف طريقة
القدماء يف تصحيح األحاديث وهنج منهج ًا جديد ًا تبلور فيام بعد
بشكل أكرب لدى تلميذه العالمة احليل واعترب أن ما يكون سنده إىل
املعصوم مشتمال عىل را ٍو ضعيف أو جمهول ،فإنه يصنف باعتباره
خرب ًا ضعيف ًا ال يمكن االعتامد عليه.
وما دام الذي نقله يف كتابه لديه هذا املنهج فال بد أن يكون قد
الحظ سند الدعاء ولو مل يره صاحلا ملا نقله يف كتابه ،ال سيام وهو
املؤسس هلذا املنهج الذي سمي برتبيع األحاديث..
الطريق الثالث:

أن بعض أعيان الطائفة قد رصح بأن له سند ًا معترب ًا ،ومن
أولئك العالمة املجليس وهو اخلبري بأحاديث املعصومني .B
«و َأ َّما ُد َع ُاء ال ُّن ْد َب ِة ْ ُالشْ َت ِم ُل َع َل ا ْل َع َقائِ ِد
فقال يف كتابه زاد املعادَ :
الق َِّة َو ال َّت َأس ِ
َْ
ب َع ِن ْ ِ
ف َع َل َغ ْي َبتِ ِهَ Pف َم ْر ِو ٌّي بِ َس َن ٍد ُم ْع َت َ ٍ
ال َما ِم َج ْع َف ٍر
ُّ
ِ
ِ
ال ْعي ِ
اد ْ َ
َ
َّ ِ ِ
ال ْر َب َع ِة َأ ْي
الس َل ُم إِ ْذ إِنَّ ق َرا َءت َُه َم ْس ُنون ٌَة ِف ْ َ
الصادق َع َل ْيه َّ
((( رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني (ت 466
هـ) أستاذ العالمة الحلي ووالده ،وصاحب نقابة الطالبيين في عهده ،عرف بالقداسة
والكرامات حتى نقل أنه ما اتفقت كلمة األصحاب على اختالف مشاربهم وطريقتهم
على صدور الكرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه غيره .بل قال المحدث
النوري صاحب المستدرك كما نقله عنه تلميذه القمي ويظهر من مواضع من كتبه
اإلمام الحجةEكان مفتوحا ..له عدد من
خصوصا كشف المحجة أن باب لقائه
َ
الكتب المتداولة والمطبوعة.
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ال ْض َحى َويو َم ِع ِ
يد ا ْل ِف ْط ِر َويو َم ِع ِ
المع ِة َويو َم ِع ِ
يد ْ َ
يد ا ْلغَ ِدي ِر،
َْ
َْ
َي ْو َم ْ ُ ُ َ َ ْ
ال ْم ُد َرب ا ْل َع َالِنيَ َو َص َّل َّ ُ
ال ْم ُد ِ َّلِ ا َّل ِذي َل إِ َل َه إِ َّل ُه َو َو َل ُه ْ َ
َو ُه َوَ ْ :
الل
ٍ ِ ِِ
وس َّل َم ت َْس ِلي ًام ال َّل ُه َّم َل َك ْ َ
ال ْم ُد َع َل َما َج َرى بِ ِه
َع َل ُم ََّمد َنبِ ِّيه َوآله َ
(((
َق َضاؤُ َك ِف َأ ْولِ َيائِ َك»...
الطريق الرابع:

بناء الدعاء ككل يف معانيه وألفاظه يشري إىل أنه صادر من تلك
املشكاة املعصومية ،ومضامينه موجودة يف روايات أخر ،فهو يبدأ
يف تاريخ األنبياء ورسالتهم ،وأهم صفاهتم وأدوارهم ،ثم ينتهي
باألمر إىل نبينا املصطفى حممد صلوات اهلل عليه وسالمه .ويبني
رشائف أعامله.
وبعده يذكر احلدث الذي حصل بعد وفاة رسول اهلل  Aمن
انقالب احلزب القريش عىل والية أمري املؤمنني مع ما كان عليه
اإلمام من الشأن العظيم واملنزلة الرفيعة التي بينتها األحاديث
النبوية املعتربة ..وبعد أن يبني الدعاء أن هذا االنقالب كان فاحتة
وسبي من ُسبي
املظامل وبوابة األحزان عىل آل حممد (فقُ تل من ُقتل ُ
ُ
وأقيص من أقيص) ..أخريا وبعد أن يتفجع ويتوجع من صعوبة
الوصول لإلمام املهدي ،Pيوقد شعلة األمل وال يستسلم
لظلامت اليأس فيتمثل الداعي مواقف الظهور املهدوي واالنتصار
الرسايل«:أترانا نحف بك وأنت تؤم املأل وقد ملئت األرض عد ً
ال
((( زاد المعاد  303/1األعلمي بيروت .3241
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وأذقت اعدائك عذاب ًا وهوانا.»...
وال ينحرص األمر هبذا الدعاء بل إن األدعية والزيارات التي
تتكفل بتقوية العالقة باإلمام Eكثرية ،فمنها ما عرف بدعاء
العهد والذي يستحب أن يدعو به املؤمن كل يوم بعد صالة الفجر
وال خيفي ما للتوقيت من مداليل ،هذا فضال عن تعابري الدعاء
ومضامينه ملن أراد أن يتدبرها( .اللهم إين أجدد له يف صبيحة يومي
هذا وما عشت من أيام ي عهدا وعقدا وبيعة له يف عنقي ال أحول
عنها وال أزول عنها أبدا)(((.وأضاف العالمة املجليس قائال :قد
ِ
ال َما ِم َّ ِ ِ
ب َع ِن ْ ِ
روي بِ َس َن ٍد ُم ْع َت َ ٍ
الس َل ُم َأن َُّه َم ْن َق َر َأ َه َذا
الصادق َع َل ْيه َّ
ون ِم ْن َأن َْصا ِر ْ ُ
ا ْل َع ْهدَ َأ ْر َب ِعنيَ َص َباح ًا َفإِن َُّه َي ُك ُ
ال َّج ِة.

المسؤولية الثالثة :السعي لتحقيق المجتمع الذي اراده
صاحب العصر والزمانP
الفرج ال يعني التوقف السلبي عن ممارسة مسؤوليات
إن انتظار َ
الفرج .إن من
االصالح ،وإنام هو هتيئة األمور لقدوم صاحب َ
ينتظر ضيف ًا ال يصح له أن يقف عىل قارعة الطريق واضعا يده عىل
خده ،وإنام هييأ املنزل لقدومه ويرتب أمور الضيافة حتى إذا جاء
يكون كل يشء جاهزا ،وأما لو ترك ذلك واكتفى بالنظر إىل هناية
الشارع لريى ضيفه فقط ،فهو يكون حمط املالمة والعتاب ،وينسب
((( زاد المعاد  203/ 1وأيضا وصفه العالمة المجلسي بأنه بسند معتبر.
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إىل التقصري يف شأن ضيفه.

ّ
والفلح الذي ينتظر نزول املطر بعد شهرين مثال ،ال يصح منه
أن يالحظ ترصم الليايل واأليام بعنوان أنه ِ
منتظر للمطر وإنام جيب
أن هييأ أرضه وحيرثها وينظم سواقيها ،ثم يبذر البذور املناسبة حتى
َ
{اه َت َّز ْت َو َر َب ْت َو َأن َْب َت ْت ِم ْن ُك ِّل
إذا جاء املطر
املنتظر عىل أرضه ْ
(((
زَ ْوجٍ َبِيجٍ }.

إن ِ
املنتظر احلقيقي هو من يعمل لتهيئة األرض لإلمام احلجة،
َ
املنتظر العظيم والقادم الكبري .املؤمن
ويعد العدة الستقبال هذا
(ص ًّفا َك َأنَّ ُ ْم ُب ْن َي ٌ
ان
يسعى يف بناء جمتمع نعت اهلل أهله يف كتابه فقالَ :
وص) عىل طاعة اهلل وطاعة نبيه وأهل بيته ..ينبغي أن يسأل
َم ْر ُص ٌ
االنسان نفسه هل ساهم يف رص الصفوف املختلفة أو أنه زاد يف
شقوقها شق ًا جديد ًا ،وأضاف إىل صدوعها صدع ًا حديث ًا؟
هل يسعى إلقالة املؤمنني عثراهتم؟ أو أنه يعمق احلفر التي
وقعوا فيها .وهل يسرت العائبة ويغطي املثلبة لو سمعها عن مؤمن؟
أو أنه يسارع إىل إشاعة الفاحشة عنه ،ونرش البغضاء حوله؟
إن بعض التعبريات الواردة يف مالحم ما بعد الظهور حتتاج
إىل إعادة رشح وتفهيم ،وال ينبغي أن ينظر إليها دائام بعيون غيبية
واعجازية ما دام يمكن محلها عىل املعادالت الطبيعية والعادية
العرفية ،مثال ما ورد من أنه (إذا قام قائمنا وضع يده عىل رؤوس

((( الحج .5 /
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العباد فجمع هبا عقوهلم وكملت هبا أحالمهم) ،فقد ال يكون األمر
ضمن االطار الغيبي البحت ،وإنام ربام يكون نتيجة الربامج التي
تبث من قبل اإلمام Eوتوجيهه فيتحول الناس بفضل هذه الربامج
إىل أشخاص عىل مستوى متقدم من الكامل العلمي واملعرفة.
ويف هذا ال شك حتريض عىل التحرك باجتاه حتصيل العلم ورفع
القدرات العقلية وأن اإلمام Eيريد حتقيق هذا اهلدف.

ما ال ينبغي اإلنشغال به أو تصديقه:
كام أن هناك مسؤوليات ال بد من العمل عليها كام تقدم ،فإن
يف مقابلها أمورا تعترب مشغلة للناس مع أنه ال ينبغي االنشغال هبا،
ورصف الوقت واجلهد فيها:
التفتيش عن رؤية اإلمام أو أوامره؟

إننا نالحظ أن الكثري يفتشون عن إمكانية رؤيتهم لإلمام
املهدي  ،Eوالبعض حيصل هلم تصور أهنم قد رأوا اإلمام مرة أو
مرات.

وال نريد أن نكذب دعوى فالن أو فالنة رؤي َة اإلمام ،Eفقد
يمن اهلل عىل بعضهم و ُيرزق (رؤية الطلعة الرشيدة والغرة احلميدة)
ولكن من الواضح أن هذا أمر غري متاح لكافة الناس! لكن املتاح
لكل الناس إن مل يكن األوىل واألكثر أمهية هو معرفة رؤيته وفكرته
حول االصالح االجتامعي وااللتزام الديني بأوامره وهي نفسها

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

رشيعة أجداده الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني.
إذا كانت رؤية (شكل اإلمام) وااللتقاء املبارش به غري متيرس
لكل الناس ،فإن تطبيق إرادات اإلمام وأوامره ممكنة ومتيرسة
لكل الناس لو أرادوا .قد تواجه بالتكذيب أو بالتشكيك عندما
تتحدث عن رؤية اإلمام ،لكن ال أحد سيخالفك لو طبقت ما كان
يؤكد عليه اإلمام احلجة وآباؤه من صالة اجلامعة مثال! حتقيقك هلا
والتزامك هبا ال ريب أنه يتوافق مع إرادة اإلمام احلجة ويفرح قلبه،
ويرسه ذلك.
روايات املالحم؟

نعتقد أيضا أن اإلنشغال الزائد عن احلد يف تطبيق احلوادث
الواقعة عىل خريطة الروايات املوجودة يف تراثنا الديني ليس مما
ينبغي ..هذا إذا سلمت تلك الروايات من حيث األسانيد ووصلت
إلينا بطريق صحيح وهو أمر يصعب التوثق منه!
لقد رأينا من الناحية العملية أن بعض العلامء تدفعهم احلمية
الدينية والثقة التامة بأن ما جيري من األحداث هو مقدمات
متسلسلة لظهور احلق ،وفرج اإلمام ،Eإال أن هذا قد يكون له
آثار غري مستحسنة ..قد نشري هلا يف موضع آخر .ذلك أن ما هو
موجود يف الروايات ليس دقيق ًا غاية الدقة ،وإنام فيه جمال أن ينطبق
عىل حوادث متعددة مع اختالف تارخيها وشخصياهتا ،فبعض تلك
األحداث قد تنطبق عىل اخلالفة العباسية يف دورها الثاين أو األخري.
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ويمكن أيضا أن تنطبق عىل أحداث حتصل يف زماننا الفعيل! كام أهنا
يمكن أن تنطبق عىل أحداث ستقع يف املستقبل!
ومن األمور ما ال ينبغي تصديقه؟

مثل أن اإلمام احلجة إذا خرج فإنه يشهر السيف وال يغمده،
يقتل ،يسفك الدماء حتى تسيل إىل الركب بل يبقر بطون احلبإىل..
ويستشهدون حتى عىل ذلك ببعض الروايات الواردة.
ويقول العلامء إنه باملراجعة إىل أسانيد تلك الروايات نجدها
غري معتربة ،إذ تنتهي غالب ًا إىل شخصني ،كالمها مردود الرواية،
حممد بن عيل الكويف ،وعيل بن أيب محزة البطائني.
وحتى لو كان لبعضها أسانيد تامة فإنه ال يمكن قبول متوهنا إذا
انتهت إىل أن اإلمام ال سمح اهلل يقوم بتلك األعامل املنافية للعدل
واالنصاف ،بينام غاية جميئه هو نفي الظلم وحتكيم العدل!
اهلل!

ال سيام وأن بعضها ينص عىل أنه يسري بالذبح ال بسرية رسول

ويف املقابل توجد روايات صحيحة(((تامة سند ًا ومقبولة متنا
تشري إىل أن سريته هي سرية رسول اهلل وجده أمري املؤمنني ،C
((( سنتعرض بشكل تفصيلي في موضع آخر لما جاء في الروايات من القول بأنه يسير
بسيرة جده وتلك التي تقول بأنه ال يسير فيهم بسيرة النبي ،والثالثة التي تشير إلى أنه
يسير بسيرة داود في القضاء ،وغيرها.
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وإن كان يشهر السيف فهو عىل املعاندين واملواجهني حلركته
االصالحية.
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{ ُق ْل آللَّ ُ َأ ِذ َن َل ُك ْم َأ ْم َع َل اللَّ ِ َت ْف َت َ
ُون}

(((

روي عن املفضل بن عمر انه قال (سمعت أبا عبد اهللE
يقول :إن لصاحب هذا األمر غيبتني :يرجع يف أحدمها إىل أهله،
واألخرى يقال :هلك يف أي واد سلك ،قلت :كيف نصنع إذا كان
ذلك؟ قال :إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب
(((
فيها مثله).
تتناول هذه الصفحات ،املالمح املشرتكة يف الدعوات املهدوية
الكاذبة وكيف يتعرف املؤمن عىل زيفها ،ونقدم لذلك بمقدمتني
مهمتني:
((( يونس.95 /

((( غيبة النعماني .751/ 1

126

ةبذاكلا ةيودهملا تاوعدلا

األوىل:

أن قضية اإلعتقاد باإلمام املهدي Pبصفاته (أنه من أهل بيت
رسول اهلل Aوأنه املذخر للبرشية ليمأل أرضها قسط ًا وعد ً
ال) هو
حمل اتفاق بني املسلمني ُج ِّلهم لو مل يكن كلهم.

نعم يوجد اختالف يف بعض التفاصيل بني املدرستني الرئيسيتني
لدى املسلمني؛ مدرسة أهل البيت اإلمامية ومدرسة اخللفاء يتمثل
حي موجود ويدخل بقاؤه
ذلك االختالف يف أنه هل ُولد وهو ٌ
ضمن اإلرادة اإلهلية كام يذهب إليه اإلمامية؟ أو أنه مل يولد بعد
وإنام يدبر اهلل أمره إذا شاء ويولد يف آخر الزمان ،فهو ليس موجود ًا
اآلن .وأما أصل االعتقاد به باملقدار املتقدم فال خالف فيه(((.
الثانية:

أنه وجد الكثري من الدعوات الكاذبة املنتحلة لفكرة املهدوية يف
العامل اإلسالمي وهذه ابتدأت منذ عصور اإلسالم األوىل أي من
القرن الثاين اهلجري واستمرت هذه االدعاءات إىل األزمنة املتأخرة
واملعارصة ،هذا من الناحية التارخيية .وكذلك من الناحية اجلغرافية
فقد تعددت أماكن هذه الدعوات يف أماكن كثرية ،ومتددت ما بني
حجاز اجلزيرة العربية وحتى بالد املغرب العريب مرورا بالعراق
((( لهذا عندما اصدر أحد القضاة في دولة قطر كتابا بعنوان :ال مهدي ينتظر بعد الرسول
خير البشر ،فقد انبعث علماء كثيرون من المؤسسة الدينية في المملكة العربية
السعودية وفي مصر وغيرها لإلنكار عليه.

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

ومرص وبالد الشام والسودان وأفريقيا اجلنوبية.
وربام يتصور البعض أن هذه الدعوات هي من األدلة عىل
عدم واقعية االعتقاد باملهدي(((ونقول إن األمر بالعكس متاما ،فام
من فكرة من األفكار العظيمة والعقائد العالية إال وادعاها بعض
َ
الك َذبة ،حتى االعتقاد باهلل اخلالق فلقد ادعى نمرود وفرعون
ذلك(((،وادعى النبو َة مدعون كاذبون ،فهل تربر تلك االدعاءات
الكاذبة تكذيب االعتقاد باهلل أو باالنبياء واملرسلني؟ بل إننا نجد
أن هذه االدعاءات الكاذبة هي دليل عىل صدق أصل الدعوى وأن
هؤالء يستغلون ما هو مرتكز من العقائد السلمية يف عقول الناس
وقلوهبم ،ويقدمون مصاديق مزيفة عنها.
إن ذلك ليدل عىل أن االعتقاد بأمر املهدي هو اعتقاد راسخ
وجازم ،وعام لدى املسلمني يف خمتلف أدوار تارخيهم ،وما ذاك إال
بسبب ما أخذوه عن أئمتهم يف الدين ،وعلامئهم يف العقيدة جيال
بعد جيل!
نعم قد يأيت بعض الكاذبني وأصحاب املصالح الشخصية
فيستغلون هذا االعتقاد الراسخ ويقدمون أنفسهم كممثلني هلذه
العقيدة!

((( انطلق البعض في تكذيب هذه العقيدة من النماذج المدعية والكاذبة!
يت) وقال الثانيَ ( :أنَا َر ُّب ُكم ْ َ
((( قال األولَ :
ال ْع َلى).
(أنَا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
ُ
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الدعوات المهدوية تاريخيا:
يصعب عىل الباحث أن يقوم بإحصاء مجيع االدعاءات الكاذبة
يف القضية املهدوية ،لكثرهتا وألن بعضها يكون يف حدود ضيقة وال
يلقى قبوال كثريا فيموت االدعاء يف منطقته اجلغرافية فال يمكن
رصد حركة أصحاهبا ،باالضافة إىل عدم األمهية يف ذلك فإن
املشرتكات بني هذه الدعوات الكاذبة كثرية ،مما يقلل احلاجة إىل
استعراض (كل) هذه االدعاءات.
ولذلك سوف نقترص عىل ذكر بعضها ،وما الذي ينبغي عىل
املؤمنني عمله عند حصوهلا.
 .1ربام يكون من أقدم اإلدعاءات يف املوضوع املهدوي ما كان يف
زمن اإلمام الصادق .Eوالطريف فيه أن الطرفني املتواجهني
واملتعاديني قد نُسبا إىل املهدي املنتظر ،فمن جهة ادعي ملحمد
بن عبد اهلل بن احلسن املثنى بن اإلمام احلسن السبط أنه املهدي،
واستفيد يف ذلك مما جاء من األحاديث من أنه من ولد فاطمة
ومن نسل النبي ،وهو ينطبق عىل حممد باعتبار أن جده احلسن
املجتبى ،كام أن اسمه حممد ،واسم أبيه عبد اهلل (وهو موجود
يف النسخة األخرى غري اإلمامية حيث أنه ال يوجد يف روايات
اإلمامية أن اسم أبيه كاسم أيب ،بخالف روايات مدرسة اخللفاء،
وضمن هذا اجلو قام احلسنيون ،وبالذات والد حممد وهو عبد
اهلل بالدعوة إليه ،لكي ينهض بالثورة ضد العباسيني الذين
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(رسقوا)جهود العلويني وتضحياهتم ضد بني أمية بد ًءا من ثورة
احلسني  ،Eواستفادوا من الشعار الذي كان يستقطب الناس
وهو الدعوة إىل (الرضا من آل حممد) .وسعى والد حممد إىل عقد
مؤمتر قبيل سقوط الدولة األموية ،لتتم مبايعة حممد ابنه إماما
وواليا ،لكن العباسيني استطاعوا أن خيتطفوا احلركة وأن يغريوا
مسارها لتصبح عباسية ،وعىل هذا األساس فقد جاء أبو العباس
السفاح خليفة ،ثم أبو جعفر املنصور!

كان من نقاط قوة حممد بن عبد اهلل املعروف بالنفس الزكية،
هو أنه قريش وأنه من نسل النبي وقد هنض يأمر باملعروف ،وينكر
املنكر وهذه صفات املهدي ،لكن صفة أنه التاسع من ولد احلسني
ال تنطبق عليه فال هو من ولد احلسني وال هو تاسع! وهذا هو الذي
دعا اإلمام جعفر الصادق إىل أن خيرب املجتمعني من بني هاشم
(بفرعيهم العبايس والعلوي) إىل أن حممدا النفس الزكية إن كان
غرضه التحرك ملقاومة املنكر فال بأس به ،لكنه إذا كان يتحرك عىل
أساس أنه هو املهدي الذي يظهره اهلل عىل أعدائه فهذا ال يصح.
وكانت النتيجة أن ثار حممد النفس الزكية وقد واجهه املنصور
العبايس يف واقعة معروفة قرب مدينة رسول اهلل ،Aانتهت بمقتل
النفس الزكية وعدد غري قليل من أتباعه.
 .2العجيب أن أبا جعفر املنصور (عبد اهلل بن ُممد بن َعيل بن عبد
اهلل بن العباس) هو نفسه حاول أن يتقمص ابنه شخصية املهدي،
فسمى ابنه األكرب (حممدً ا) ولقبه بـ (املهدي) واملنصور نفسه اسمه
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عبد اهلل ،فصار هبذا يمتلك االسم  :حممد بن عبد اهلل ..وطبقا ملا
هو موجود يف أحاديث مدرسة اخللفاء فإن املهدي (اسمه اسم
رسول اهلل واسم أبيه اسم أب رسول اهلل) فيكون حممد بن عبد
اهلل ،وأعطاه لقب (املهدي) وهو من قريش!! وكان ذلك التزوير
حماولة إلهيام الناس بأن هذا هو املهدي املوعود املنتظر.

وبالفعل جاء بعد أبيه املنصور وحكم مدة عرش سنوات ،كان
فيها املثال األكرب لطغيان القوة والرشه إىل الدماء!
 .3وكانت هناك حماولة فاشلة يف إطار بعض وكالء اإلمام موسى
بن جعفر الكاظم ،Eانتهت هبم إىل تأسيس مذهب جديد هو
الواقفية ،فإن هؤالء ملا طمعوا يف ما حتت أيدهيم من األموال التي
اجتمعت لدهيم أيام كان اإلمام مسجونا فيها ،واستشهد اإلمام
الكاظم يف ما بعد زعموا أنه مل يمت وأنه القائم املوعود ،وإنام
غاب عن الناس ،وبالتايل فال خيلفه أحد ،ومن َث َّم (وقفوا) عليه
ومل يسلموا باإلمامة البنه عيل بن موسى الرضا.E

إال أن هذه الدعوى ماتت يف مهدها ،حيث أن كبار وكالء
اإلمام الكاظم فضحوا رؤساءها وبينوا أن مقاصدهم كانت
دنيوية بحتة ،وأن ما قالوه ليس سوى متويه عىل عامة الناس ،وكان
تصدي اإلمام عيل الرضا Eهلم ،واضطالعه بشؤون اإلمامة هو
الرصاصة األخرية التي أهنت وجودهم يف الوسط الشيعي ..هذا يف
املرشق االسالمي .ويف القرنني األول والثاين.
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 .4وأما يف املغرب االسالمي ،فيذكر املؤرخون أن حممد بن عبد اهلل
بن تومرت (ت حوايل  524هـ) وقد برز يف بداية أمره عىل أساس
األمر باملعروف والنهي عن املنكر (العميل) ويبدو إذا صحت
نسبة األفكار إىل كتابه ،وصحت نسبة الكتاب إليه أنه مجع عددا
من األفكار وبالذات يف قضايا العقائد من مناهج خمتلفة ،ففيام
كان معروفا عنه النزعة األشعرية ،وخمالفة احتكار املذهب املالكي
للتدين يف بالد املغرب ،مع ذلك فإنه نسب إىل املنهج املعتزيل فيام
يرتبط بصفات اهلل ،Gوكذلك نسب إليه أفكار هي أقرب إىل
املذهب اإلمامي االثني عرشي ،فينقل عنه هذه الفقرات التي قيل
إهنا يف كتابه (أعز ما يطلب) ما ييل:

«ال يصح قيام احلق يف الدنيا إال بوجوب اعتقاد اإلمامة يف
كل زمان من األزمان إىل أن تقوم الساعة ...وال يكون اإلمام إال
معصوم ًا ليهدم الباطل ألن الباطل ال هيدم الباطل ...وأن اإليامن
باملهدي واجب ،وأن من شك فيه كافر ،وإنه معصوم فيام دعا إليه
من احلق ،وإنه ال يكابر وال يضاد وال يدافع وال يعاند وال خيالف
وال ينازع ،وأنه فرد يف زمانه ،صادق يف قوله ،وإنه يقطع اجلبابرة
والدجاجلة ،وإنه يفتح الدنيا رشقها وغرهبا ،وإنه يمألها بالعدل
كام ملئت باجلور ،وإن أمره قائم إىل أن تقوم الساعة»(((.
فمن الواضح أن وجوب اعتقاد اإلمامة يف كل زمان ،يساوي
((( السامرائي؛ د عبد الحميد :دولة الموحدين  / 281دار الكتب العلمية.
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أن األرض ال ختلو من حجة كام عليه اإلمامية ،وكذلك االعتقاد
بأن اإلمام ال بد أن يكون معصوم ًا ليهدم الباطل فإن الباطل ال هيدم
مثله! وهكذا القول بلزوم اإليامن باملهدي ،وعصمته ،وظهوره
وانتصاره.
وقد كتب دارسو حياته أنه «بدأ يدعو إىل املهدي ويشوق الناس
إليه فلام أدرك أصحابه فضيلة املهدي ادعى ذلك لنفسه وقال( :أنا
املهدي املعصوم ،أنا أحسن الناس معرفة باهلل ورسوله) ،وغري نسبه
األمازيغي إىل نسب احلسني بن عيل حفيد النبي حممد ،وبالتايل فإنه
يلزم االقتداء به يف مجيع أفعاله وقبول أحكامه الدينية والدنيوية،
وتفويض األمر إليه يف كل يشء».
وقد استطاع من خالل حتشيده التباعه أن يؤسس له دولة بعدما
هزم املرابطني ،واستمرت حوايل  148سنة.
هذه احدى احلركات التي ادعى أصحاهبا املهدوية ،وابن
تومرت ولو كان قد توجه إىل بعض االفكار الصحيحة يف مسائل
اإلمامة والعصمة مما أرشنا إليه آنفا ،إال أن دعواه املهدوية وما قيل
من العصمة هو ادعاء باطل وال صحة له ،فإن األئمة (من قريش)،
(من ولد احلسني) واملهدي منهم هو التاسع من ولد احلسني.E
لكن اتباع الناس له ومسايرهتم إياه ،ونرصهم حركته تشري إىل
أن عقيدة املهدي وانتظار الناس له مركوز يف وجدان املسلمني ،يف
غرب العامل االسالمي مثلام هو يف رشقه.
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 .5وأما السودان فقد شهدت ظهور حممد املهدي بن عبد اهلل السوداين
(ت  ،)1302وقد كان معروفا بالتصوف ومتأثرا إىل حد كبري
برجال التصوف والعرفان ،كام ينقل عنه بقاؤه يف اخلالوي
الصوفية .وكان يتحسس من املنكرات واملخالفات للدين ،كام
قالوا إىل أن التقى بشخص سيكون فيام بعد خليفته واسمه عبد
اهلل التعاييش ،الذي قال له بأنه رأى يف املنام أن النبي  Aيشري إىل
حممد هذا بأنه املهدي (مالحظة :أن االعتامد عىل الرؤى واألحالم
عنرص مشرتك بني الدعوات املهدوية) وأنه هو الذي ستصلح به
األرض! وقد صدق حممد بن عبد اهلل (املهدي) هذا ما قيل فيه،
وبدأ يترصف عىل هذا األساس ،وألن االنسان إذا فكر يف أمر
من األمور واهتم به ،يكون حارض ًا يف وعيه والوعيه ،فكثرت
أحالمه أيضا هبذا.

كان مما قوى دعوة (املهدي السوداين) من جهة أنه كان يأخذ
نفسه بالزهد ،وااللتزام املشدد بأحكام الدين من جهة ،وينسب
يف ذات الوقت إىل اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب من جهة
أخرى ..وهبذا املعنى فقد كان يقنع الناس من خالل سلوكه
الشخيص ،ومن جهة اخرى بانطباق بعض أوصاف املهدي مثل أنه
من ذرية النبي ومن أبناء فاطمة (ما دام من أحفاد احلسن بن عيل)،
وقد ادعى رصاحة أنه املهدي ،وأنه جيتمع مع احلرضة النبوية ،وما
شابه ذلك ،وينقل بعض الكتاب ذلك عن وثائق ورسائل تلك
الدعوة ،فقد جاء فيها« :واعلمني النبي بأين املهدي املنتظر وخلفني
باجللوس عىل كرسيه مرار ًا بحرضة اخللفاء واألقطاب واخلرض
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ومجع من األولياء امليتني وبعض من الفقراء الذين ال يعبأ هبم،
وقلدين سيفه وأيدين باملالئكة العرشة الكرام وان يصحبني عزرائيل
دائام ،ففي ساحة احلرب أمام جييش ويف غريه يكون ورائيا ،وأن
يصحبني اخلرض دائ ًام ويكون أمامنا سيد الوجود وخلفاؤه األربعة
واألقطاب األربعة وستني ألف ويل من األموات»(((وقد واجه
عسكري ًا اجليش املرصي الرتكي الذي كان مسيطرا عىل السودان
حينها ،ثم اصطدم مع اجليش الربيطاين ،وبعد حوايل  15سنة من
اعالنه حركته ومهدويته تويف واستخلف عىل احلركة تلك ،عبد اهلل
التعاييش الذي كان قد أخربه بأنه رأى النبي يشري إليه بأنه املهدي!
 .6ويف احلجاز مع بداية القرن اخلامس عرش اهلجري ،شهد العامل
حدث ًا متميز ًا ارتبط بدعوى املهدوية ،حيث قام حوايل 200
شخص كام قيل من اجلامعة السلفية املحتسبة ،بقيادة جهيامن
العتيبي بالدخول إىل احلرم املكي ،وأعلنوا سيطرهتم عليه بقوة
السالح الذي أدخلوه يف توابيت جنائز بزعم أنه يراد الصالة
عليها ،وقيل إن جهيامن ًا قدم زوج أخته حممد بن عبد اهلل القحطاين
باعتبار أنه املهدي الذي حتدثت عنه الروايات ،وأن الكثري قد رأوا
رؤى وأحالم ًا تفيد هذا املعنى وأن أرشاط الساعة قد حرضت
واملنكر فشا ،وبعد مواجهات مع احلكومة السعودية ،تم القضاء

((( في مقال ينقل كاتبه عن منشورات المهدية ،تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم ،دار
الجيل بيروت .791
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ً
أول عىل القحطاين مما كان له أكرب األثر كام يقول حمللون(((عىل
تضعضع مجاعته ،إذ املفروض أن املهدي يبقى عىل قيد احلياة
ويتحقق االنتصار وهو موجود ليقيم العدل.
 .7وأما يف العراق ..فقد رصح أحد العلامء الباحثني يف املوضوع
املهدوي ،بأنه الحظ أن انبثاق سبع حركات مهدوية كاذبة خالل
عرشين سنة!! وهذا يعني أنه بمعدل حركة كاذبة يف كل ثالث
سنوات!

لعل أخطرها ما سمي حينها بـ (جند السامء) التي حاولت
يف سنة  2007م أن هتاجم مدينة النجف عسكريا يف ظل تلك
الفوىض الضاربة يف العراق ،وأن حتتل حرم اإلمام عيل Eوتقيض
عىل املرجعية الدينية! باعتبار أن املرجعية كام يزعمون ضد اإلمام
املهدي! لكن انكشاف أمرهم يف وقت مبكر ومباغتة القوى
فوت عليهم الفرصة ،وأهنى
األمنية ملزرعة جعلوها معسكر ًا هلمّ ،
أحدوثتهم!
 .8وتالهم ما هو قائم ومستمر حتى اآلن من ادعاء أحد األشخاص
أنه ابن املهدي تارة أو أنه من مجلة املهديني اإلثني عرش بعد
اإلمام حممد بن احلسن العسكري!! أو أنه اليامين الذي هو ممهد

((( نشر موقع هيئة اإلذاعة البريطانية  cbbعلى االنترنت تحقيقا يتضمن مقابالت مع
بعض من بقي على قيد الحياة منهم او من المقربين منهم.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40574360
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للمهدي ،وترى هلم يف كل يوم حديثا خاصا يسوقونه بحسب
حاجة املستمع! ومرة أخرى يعود السالح املشرتك والدائم بني
هذه احلركات الكاذبة ،وهو األحالم والرؤى لتكون هي الدليل
الوحيد عىل ما يعتقدونه ويأمرون الناس بتصديقه عنهم

وربام يساعد عىل انبعاث هذه احلركات وإيامن البعض هبا ُ
حالة
االحباط التي يعيشها قسم من املسلمني ،ممن ال يفتح برصه إال
ويرى املآيس والدماء يف بالد املسلمني ،والتخلف والظلم الواقع
عليهم ،ومل يبق إال أن تنزف شاشات التلفزيون الدم العبيط حتى
تعرب بصدق عام حيدث يف الساحة االسالمية.
هنا ومع اشتداد األحوال يتطلع البعض إىل بارقة فرج ،وكوة
أمل لتغيري هذا الواقع الذي ال لدين االنسان هو حسن وال لدنياه..
فإذا ما سمع عن شخص رفع راية ،ووعده باخلالص سارع إليه،
وكالغريق املتمسك بكل قش واملعتمد عىل أي لوح! ويف نفس
الوقت فإن أدعياء هذه احلركات إما جلهل بعضهم وإحسان الظن
بأنفسهم ،أو خلبث البعض اآلخر ومعرفتهم بكذهبم يستغلون ذلك
االحباط ،وجاهزية هؤالء الناس املحبطني لعمل أي يشء يغري من
وضع األمة دين ًا ودني ًا ،فيمتلكون األتباع ويستقطبون األنصار،
ويكون كل واحد من هؤالء داعيا لغريه إىل هذه احلركة!
إن هؤالء يستهدفون يف الغالب ضعفاء املعرفة ،وقلييل العلم،
وحياولون قطع الناس عن مرجعياهتم الدينية ،وعن مفكرهيم الذي
أنفقوا أعامرهم يف نرش العلم .لتجد أن نقطة االشرتاك بني هذه

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

احلركات غالبا هي إجياد قطيعة بني الناس وبني املراجع الدينية
إىل احلد الذي يروجون فيه أن أعدى أعداء املهدي هم املراجع
واحلوزات العلمية!! هذا مع أن شغل هؤالء العلامء الشاغل هو
حتقيق املطالب واملواضيع املرتبطة بثقافة االنتظار وأحوال اإلمام
املهديE؟
نعم ربام يكون بعض أدعياء املهدوية خمدوعني يف أنفسهم،
بأن أحسنوا الظن بصفاهتم ،ورأوا أن ما يقومون به مثال هو
حماربة للرش والفساد ،وهذا من عمل اإلمام املهدي ،فإذا ُضم
لذلك انطباق بعض العناوين عليهم كأن ينسبوا بصدق أو غريه
إىل الذرية النبوية! أو إىل قريش وأيضا يقنعهم البعض برؤياهم يف
عامل األحالم واملنام بأنه متت االشارة إىل هذا الشخص بأنه املهدي!
وأمثال ذلك ،فيصدقوا (املقلب) يف أنفسهم!
كيف نكتشف زيف هذه احلركات؟
هناك مقاييس من املمكن أن تكشف لنا زيف هذه احلركة أو
تلك نشري إىل قسم منها:
األول :موقف قادة هذه احلركات وأتباعها هؤالء جتاه العلم:

حني نتحدث يف الدائرة الشيعية نالحظ أن هناك تراث ًا علمي ًا
ضخ ًام أنتجته عقول علامئنا األبرار ودونته أقالمهم ،خالل أكثر من
ألف سنة من الزمان لو أردنا حساب املدة من زمن الشيخ املفيد D
(ت  413هـ) وإىل أيامنا املعارصة ،واملالحظ هلذا التاريخ جيد
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جهودا عظيمة قد بذلت حتى أنضجت ،أساليب متطورة ودقيقة
يف الفقه اإلستداليل واملقارن ،ويف تفسري القرآن بطرقه املختلفة ،
ويف علم أصول الفقه وقواعده ،ويف علم الرجال ،فضال عن علوم
احلديث املختلفة ،واالحاطة بالروايات الواردة عن النبي وآله
املعصومني.
فإذا جاء شخص هييمن عىل العلم املوجود ويفوق ما هو قائم،
فهذا أول عالمات سالمة املسرية ..وذلك ألننا نعتقد أن اإلمام
املهدي يأيت ليكمل ويتمم ما نقص من العلم ،ويزيد عليه زيادة
(((
عظيمة.
لقد رأينا أن من عالمات الفضيحة عند بعض أدعياء املهدوية
هو أهنم ال يتقنون من العلم الديني شيئا ّ ً
مهم ،وهلذا فإهنم أول ما
يأتون حياولون إقناع الناس أن هذه العلوم علوم ضاللة ،فعلم
أصول الفقه عندهم جهل ،وعلم الرجال باطل ،واالستدالل
غري صحيح ،وما ذاك إال ألنّ من السهل كشف (أميتهم) يف هذه
العلوم.
((( بحار األنوار  633/25عن الخرائج والجرائح؛ مفاد روايات أن العلم في زمان
المهدي يكون أكبر بكثير مما هو عليه اآلن ،فعن اإلمام أبي عبدال ّله الصادق(عليه
السالم) قال( :العلم سبعة وعشرون حرف ًا ،فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم
يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين ،فاذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرف ًا
فبثها في الناس وضم اليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرف ًا) .وفي بعضها
اآلخر :عن أبي جعفر الباقر :إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به
عقولهم وأكمل به أخالقهم.
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بل كام ذكرنا مفاد حديث املعصومني أن العلم حتى الطبيعي
منه يكون يف زمان اإلمام وعىل يده غاية يف التطور ويتضاعف
أضعافا مضاعفة ،بحيث يكون ما قطعته البرشية من مسرية العلم
بالقياس إىل ما سيكون عليه العلم يف عهده أشبه بربكة سباحة قياسا
إىل البحر املحيط.
الثاين :االعتامد عىل األحالم واالستخارات:

وقد الحظنا عند استعراض بعض االدعاءات الكاذبة كيف أن
رجاهلا كانوا يعتمدون اعتامد ًا كبري ًا عىل املنام والرؤى واألحالم..
وهذه كام عليه الرأي الصحيح عند املسلمني ال تصلح لتكون ً
دليل
رشعي ًا عىل مستحب من املستحبات(((،ويف مسألة األذان وترشيعه
مع أنه مستحب من املستحبات ،ينفي اإلمام الصادق Eالرواية
التي تنقلها مصادر مدرسة اخللفاء من أن صورة األذان قد رشعت
عرب رؤيا رآها أحد أصحاب النبي ،فيقول بشكل جازم «كذبوا» ثم
يقرر قاعدة عامة أن الدين ال يمكن أن تكون ترشيعاته من خالل
عز وجل أعز من أن يرى يف
املنام واألحالم ويقول «فإنّ دين اهلل ّ
(((
النوم».
مستحب ال يتم ترشيعه من خالل املنام ،أ َفهل ترى
أمر
ٌ
فإذا كان ٌ
أن قضية عقدية يف الدرجة العليا من االمهية ،وتشابه يف ذلك ثبوت

((( بالطبع ال بد من استثناء رؤى األنبياء والمرسلين ،كنبي الله ابراهيم ،ويوسف.

((( الكافي .284/ 3
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نبوة شخص عن اهلل ،تثبت برؤيا منامية؟
وضمن نفس املسار يف إبعاد احلالة العلمية والتعقلية ،فإن
هؤالء ال يكتفون هبذا املقدار من تغييب املقاييس الصحيحة يف
معرفة األفكار والدعوات ،وإنام يضيفون إىل ذلك ممارسة أخرى
وهي االعتامد عىل االستخارات الختاذ قرار بتصحيح طريقة
أصحاب هذه الدعوات واالنضامم إليهم!! متجاهلني مع سبق
االرصار أنه لو فتح هذا الباب عىل مستوى العقائد لكان األمر
مشكال غاية االشكال ،فلو جاء مسيحي يف بالد املسلمني وطلب
منهم أن يستخريوا عىل أن ينضموا إىل املسيحية ويرتكوا االسالم،
إذا وافقت اخلرية االجياب! ويرتكوا ذلك لو جاءت بالسلب! هل
سيكون هذا صحيحا؟
فإنه لو استخار من هؤالء الناس  100شخص ،وجاءت
اخلرية موافقة بـ  ،30فهو رابح عىل كل حال .وما نحن فيه هو
من هذا القبيل ،فإن بعض هذه احلركات تطلب من الشخص أن
يفكر يف األمر فإذا رأى أحدا يف املنام (يلبس عاممة خرضاء وهو
من أبناء األربعني وعليه هالة نور )..خيربه عن املهدي ،فهذا عالمة
صحة دعواهم ،وهم هنا يرسمون له مسار ًا يف الالوعي ولوحة
يصمموهنا وخيزنوهنا لكي تنساب هبدوء عندما خيلد إىل النوم حيث
انشغل فكره هبا ..فيأيت يف اليوم الثاين مصدق ًا ملا قالوه!

وإذا مل َير شيئ ًا أو رأى شيئ ًا خمالف ًا لذلك ،فإهنم يطلبون منه
االستخارة عىل االنضامم إليهم ،وبالفعل يستخري ،وهم يف الربح
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ولن خيرسوا شيئا فإن احتامل أن تأيت االستخارة باإلجياب مساو
الحتامل السلب ،فإن جاء األول ربحوا عنرص ًا جديد ًا وإن كان
الثاين فلم خيرسوا شيئا!
لقد ذكرنا يف موضع آخر أن الثابت من االستخارة؛ هو ما يرتبط
باألفعال املباحة التي ال يقرتن هبا حكم الزامي (وجوبا أو حتريام)
بل حتى االستحبايب يف بعض وجوهه ،فال جيوز أن يستخري االنسان
عىل أن يصيل أو أن يؤمن باهلل أو أن يفعل حرام ًا ،أو أن يتبع شخصا
عىل أنه املهدي أو ينتمي إىل فرقة معينة! أو أن يرتك االسالم! وإنام
حيكم عقله وضمن املقاييس الرشعية فإن كان االنتامء إليه عىل وفق
هدى الدين والعقائد فهو واجب وإال فحرام!
الثالث :موقفها جتاه املرجعية الدينية:

يعتقد اإلمامية أن املرجعية الدينية هي احلافظ حلدود املجتمع
املؤمن واملراجع هم املرابطون عىل ثغور املذهب والصائنون
لعقائده وفقهه ،وهي أعظم نقاط قوة هذا املذهب والطائفة،
وسيكونون أول النارصين لإلمام املهدي عند ظهوره ،كام سيكون
متوجا ألعامهلم حتى تصل إىل كامهلا ،فإذا جاءت فئة تزعم املهدوية
وتعادي املرجعية الدينية الشيعية فال ريب أهنا مشبوهة! إذ هي
تسري عىل خالف القاعدة املذكورة آنفا.
ومن اللطيف أن كل هذه احلركات املدعية للمهدوية كذب ًا يف
املجتمع الشيعي قد بنت كياهنا وأسست أساسها ،ونظمت ثقافتها
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عىل أساس املعاداة للمرجعية الدينية املخلصة ،وعملت عىل فصل
الناس عنها! بل وصلت يف بعض نسخها املتطرفة كـ (جند السامء)
كام سموا أنفسهم إىل التخطيط لقتل مراجع الدين ً
أول!! ثم التثنية
بمدريس العلم والفقه يف احلوزة العلمية يف النجف ثاني ًا!
ً
اإلمام
متسائل :ماذا ينفع
ولعلك تالحظ عزيزي القارئ
َ
املهديُ P
قتل أعالم الدين الذين انحنت ظهورهم ونحلت
قواهم وأنفقوا أعامرهم يف تنقيح روايات أجداده وهداية الناس إىل
معامل دينهم؟
الرابع :سلوه عن العظائم التي ال جييب فيها إال مثله

نظر ًا ألن هذا املوقع املهم عىل املستوى الديني والدنيوي هو
مطمع للكثري فلذلك تعددت االدعاءات الكاذبة فيه ،وألنه ال بد
من بينة وبرهان ،ومن البينة ما اشار إليه اإلمام جعفر الصادق E
عندما سئل :إذا كان ذلك وادعى مد ٍع فامذا نصنع؟ قال :سلوه عن
العظائم التي ال جييب فيها إال مثله!
والعظائم هذه من املمكن أن تفرس بنحوين :املسائل العلمية
املعضلة التي ال تأيت من أبواب العلم العادي املكتسب ،فإن ما
يأيت من خالل العلم العادي املكتسب يمكن ألي شخص بمزيد
من التحصيل والتعلم احلصول عليه! فالسؤال يف املسائل الفقهية
العادية يمكن االجابة عليه من خالل التعلم ،وهكذا يف مسائل
الطب وغري ذلك .غري أن هناك مسائل تشري بوضوح إىل ارتباط من
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{و ُأن َِّب ُئ ُك ْم
ُيسأل فيجيب باهلل تعاىل من قبيل ما قال عيسى بن مريم َ
ون َو َما ت ََّد ِخ ُر َ
بِ َم ت َْأ ُك ُل َ
ون ِف ُب ُيوتِ ُك ْم إِنَّ ِف َذلِ َك َل َي ًة َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم
(((
ُم ْؤ ِمنِنيَ }.

غري املتصل باهلل
والثاين :يف املسائل العملية التي ال يستطيعها ُ
تعاىل وإال املؤيد بقوته ،مثل أن يقال هلم وهذا باب حتد مفتوح هلذه
احلركات ،نريد منك يا من تدعي أنك املهدي أو أنك بابه أن تصنع
لنا شيئ ًا يف مكان ما ..هذه أحوال املسلمني أمامك يف كل مكان،
انتخب لنا مكانا منها وقل إنني سأصنع التغيري الكذائي فيه ،وهؤالء
أتباع أهل البيت ومعاناهتم يف أماكن متعددة من الدنيا ،أخربنا عن
ٍ
ٍ
فساد ستقلعه منهم! أنت املدعي أنك
عدل ستنرشه فيهم! وعن
املهدي وهو سيمأل األرض عدال ..ال نريد منك أن متأل األرض
كلها! نريدك أن تنرش عدال يف بلد واحد فقط وباختيارك! وبالطبع
لن يفعل هؤالء املدعون شيئا ولو بقوا مئات السنني ألهنم كذبة وال
يتصلون بخالقهم ،وحاهلم كحال أي واحد من الناس ال حول هلم
وال قوة ،بل حاهلم أسوأ فإن هذا االنسان املؤمن العادي ال يدعي
شيئا أكرب من شخصيته وال من طاقته وقوته بينام هؤالء املدعون
يزعمون أشياء أكرب!
بعض هؤالء الكذبة منذ عرشين سنة وهم يزعمون مهدويتهم
أو كوهنم أبواب ًا لإلمام وال يقدمون برهان ًا واحد ًا وال بينة عىل ذلك.
((( آل عمران .94 /
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لقد أحسن أبو سهل النوبختي وكان شخصية مهمة ومتكلام
بارعا عند الشيعة كام نقل عنه الشيخ الطويس عندما سخر باحلالج
عند ادعائه الوكالة لصاحب الزمان ،وهو بذلك يقدم ملن بعده
برناجما يف االحتجاج واكتشاف الكاذب:
«ملا أراد اهلل تعاىل أن يكشف أمر احلالج ويظهر فضيحته
وخيزيه ،وقع له أن أبا سهل إسامعيل بن عيل النوبختي Nممن جتوز
عليه خمرقته وتتم عليه حيلته ،فوجه إليه يستدعيه وظن أن أبا سهل
كغريه من الضعفاء يف هذا االمر بفرط جهله ،وقدر أن يستجره إليه
فيتمخرق (به) ويتسوف بانقياده عىل غريه ،فيستتب له ما قصد إليه
من احليلة والبهرجة عىل الضعفة ،لقدر أيب سهل يف أنفس الناس
وحمله من العلم واألدب أيضا عندهم ،ويقول له يف مراسلته إياه:
إين وكيل صاحب الزمان- Eوهبذا أوال كان يستجر اجلهال ثم
يعلو منه إىل غريه -وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من
النرصة لك لتقوي نفسك ،وال ترتاب هبذا االمر.

فأرسل إليه أبو سهل ريض اهلل عنه يقول له :إين أسألك أمر ًا
يسري ًا خيف مثله عليك يف جنب ما ظهر عىل يديك (!) من الدالئل
والرباهني ،وهو أين رجل أحب اجلواري وأصبو إليهن(!!) ،ويل
منهن عدة أحتظاهن والشيب يبعدين عنهن [ويبغضني إليهن]
وأحتاج أن أخضبه يف كل مجعة ،وأحتمل منه مشقة شديدة ألسرت
عنهن ذلك ،وإال انكشف أمري عندهن ،فصار القرب بعد ًا
والوصال هجر ًا ،وأريد أن تغنيني عن اخلضاب وتكفيني مؤنته،
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وجتعل حليتي سوداء ،فإين طوع يديك ،وصائر إليك ،وقائل
بقولك ،وداع إىل مذهبك ،مع ما يل يف ذلك من البصرية ولك من
املعونة.
فلام سمع ذلك احلالج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ
يف مراسلته وجهل يف اخلروج إليه بمذهبه ،وأمسك عنه ومل يرد
ً
رسول ،وصريه أبو سهل ريض اهلل عنه
إليه جواب ًا ،ومل يرسل إليه
أحدوثة وضحكة ويطنز به عند كل أحد ،وشهر أمره عند الصغري
(((
والكبري ،وكان هذا الفعل سببا لكشف أمره وتنفري اجلامعة عنه».

((( الغيبة  -الشيخ الطوسي  -ج  - ١الصفحة .٣٢٤
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مسائل مهمة في القضية المهدوية

تتميز قضية اإلمام املهدي Pبأهنا ذات أمهية قصوى بالنسبة
لإلنسان املسلم ،جلهات:
األوىل:

أهنا قضية عقدية ،ويتعامل الناس مع القضايا العقدية بأمهية
فائقة نظر ًا ألن عقيدة اإلنسان حتدد مصريه يف احلياة ويف العامل
اآلخر .ومما يقرب أمهية القضايا العقدية يف احلياة الدنيوية أنك
ترى احلوار بني األديان يتناول عادة القضايا العقائدية دون القضايا
الفقهية او التارخيية فنادر ًا حيدث أن يبحث املسلمون مع املسيحيني
يف حرمة حلم اخلنزير او يف حرمة رشب اخلمر ولكن يتم النقاش
يف قضايا عقائدية مثل إبطال التثليث يف العقيدة املسيحية ،بل حتى
يف داخل االطار الديني الواحد حتظى القضايا العقائدية باالهتامم
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األكرب ،فرتى النقاش مثال بني املسلمني يف مسائل العقيدة مثل
قضايا اإلمامة واخلالفة أكثر مما يناقشون مسائل الفقه كالقرص
والتامم والوقت يف الصالة.
الثانية:

أهنا ليست قضية اسالمية فقط بل هي قضية كونية تتجاوز
حدود الدين اإلسالمي وأتباعه ،من السنة والشيعة فاليهود
واملسيحيون(((يعتقدون باملهدي ضمن فكرة املنقذ املخلص ،بل
يتحدث العارفون بالثقافة الزرادشتية عن وجود نصوص يف كتاهبم
تشري إىل مصلح يأيت يف آخر الزمان ،وهكذا احلال بالنسبة إىل
البوذيني فيام نقل عنهم.

((( العجيب ان بعض الكتاب رأى في هذه الميزة االستثنائية التي تدل على أن هذه
العقيدة هي من نقاط االشتراك بين الديانات التوحيدية بل غيرها وأنها قضية ينتهي
إليها العقل السليم .رأى أن هذا يعني أن الشيعة االثني عشرية قد (استوردوا )هذه
العقيدة من ديانات أخر !!غافال أو متغافال عن أن األحاديث في قضية المهدي أكثر
من أن تُرد ،وما فعله بعضهم كابن خلدون من رد أحاديث المهدي بضعفها فقد رد
عليه صغرويا بأن قسما منها صحيح ،وأن قوله ذلك ناشئ من عدم تخصصه ،على
أن األخبار بلغت درجة التواتر ولو االجمالي أو المعنوي ومعه ال معنى للبحث في
أسانيد كل خبر بمفرده .وقد كفى المؤونة الشيخ أحمد شاكر في تخريجه ألحاديث
المسند وتعليقه عليه حيث قالّ :أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم واقتحم
مقدمته للمهدي
قحم ًا لم يكن من رجاله ..وانّه تهافت في الفصل الذي عقده في ّ
مقدم
تهافت ًا عجيب ًا وغلط أغالط ًا واضحة...وانّه لم يحسن قول
المحدثين الجرح ّ
ّ
على التعديل ولو ّ
اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئ ًا مما قال.
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الثالثة:

اهنا تستتبع عم ً
ال يف احلياة ومنهج ًا .وليس كل القضايا العقائدية
من هذا النوع ،فلو فرضنا مث ً
ال قضية جتسم أعامل اإلنسان التي قام
هبا يف الدنيا يوم القيامة وهل تتجسم او ال تتجسم؟ أو أن جزاءها
هو احلارض؟ فهي وإن كانت مسألة حمل اختالف بني العلامء ،ناشئ
اضا َو َل َي ْظ ِل ُم َر ُّب َك
{و َو َج ُدوا َما َع ِم ُلوا َح ِ ً
من أن قوله تعاىل َ
َأ َح ًدا}(((هل املقصود من (ما عملوا) هو نفس األعامل أي تأيت
متجسده باألبعاد الثالثية كام يقولون؟ أو أن املقصود هو جزاؤها
وثواهبا أو عقاهبا؟
وسواء كان هذا الرأي أو ذاك فإنه ال يغري مسار اإلنسان يف
احلياة بشكل واضح ..لكن قضية اإلمام املهدي ختتلف! فمن ال
يعتقد اساس ًا ان هناك إمام ًا وهادي ًا وخليفة لرسول اهلل Aخيتلف
يف مساره عمن يعتقد باملهدي وأن اهلل سينرصه ويظهره.
بل إن الذي يعتقد أن املهدي مل يولد وإنام يولد يف آخر الزمان
كام هو عليه غالب مدرسة اخللفاء خيتلف عمن يقول بوالدته وغيبته
وأنه عني نوابا عامني يف غيبته الكربى بمواصفات معينة وأن عىل
الناس ان يتبعوهم وأنه ملزم بتقليد أحدهم ..وهذا بال شك خيتلف
يف مساره عن ذاك.
فقضية املهدي واالعتقاد به من العقائد التي تستتبع عمال
((( الكهف .94 /
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وحتدد مسارا هلذا ال يستطيع شخص أن يقول هذه قضية عفى عليها
الزمان! وال داعي إىل إعادهتا والبحث عنها من جديد؟ كال ،هي
سؤال حارض ألن من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

االعتقاد بالمهدي وأفكار خاطئة:
وكام أن االعتقاد باملهدي وشؤونه قضية هامة ،فإن من املهم
تطهري هذا االعتقاد عن الشوائب واملامرسات التي ال تتناسب معها
ومع االيامن هبا.
فمن األفكار اخلاطئة:

إختاذ االعتقاد باملهدي بدي ً
ال عن العمل والتحرك لإلصالح.
وهذه الفكرة اخلاطئة عىل درجات؛ فإن قسام من الناس يعتقدون
ان األمور ما دامت ال تصلح إال يف زمان اإلمام احلجة فال حاجة
ألن يتحرك بأي نحو يف اإلصالح ألن األمور ال تصلح إال عىل يد
اإلمام! بل إن بعضهم (يتقدمون) خطوة إىل األمام قائلني بأنه وفاقا
ملا ورد من روايات فإن كل راية قبل زمان املهدي هي راية ضالل..
فإن كل عمل اصالحي ،أو حركة باجتاه بناء املجتمع املسلم ،فإن
ذلك مشمول بتلك الروايات ،وقد صنفتها الروايات بأهنا راية
ضالل! هبذه الرواية وهي تقول أهنا راية ضالل..
إن هذه الفكرة اخلاطئة تستتبع ممارسة خاطئة وحتول االنتظار
إىل أمر سلبي غري فاعل ،يف نرش اخلري وإقامة العدل وحل مشاكل
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املؤمنني؛ وتصور ماذا ستكون احلالة لو أن كل أتباع اإلمام املهدي
واملؤمنني هبم عطلوا طاقاهتم عن القيام بام هو يف صالح املجتمع!
وال ريب أن كل راية تنصب يف مقابل راية اإلمام املهدي
وبموازاهتا فإهنا تعترب راية ضالل { َف َم َذا َب ْعدَ ْ َ
القِّ إِلَّ
الض َ
َّل ُل}(((،وأما إذا مل تكن ضمن هذا االطار ،ومل تكن صناعة
منهج يف مقابل منهج اإلمام ،بل هي امتداد حلركته واستظالل
بتوجيهاته وتوصيات آبائه ،فام الذي جيعلها راية ضالل؟ إذا كان
من يقوم هبذه النشاطات واالعامل هم ممن يؤمنون باإلمام املهدي،
ويعتقدون بظهوره ،ويتبعون العلامء الذين عينهم بالتعيني العام،
وأمر بالرجوع إليهم فليسوا مشمولني لتلك الروايات وال يدخلون
فيها.
االغراق يف عالمات الظهور

ومن االفكار التي قد تستتبع ممارسة خاطئة :اإلغراق يف
احلديث عن عالمات ظهور((( اإلمام احلجة ..Pوال ريب أن
((( يونس .23 /

((( عالمات الظهور هي :عبارة عن إشارات تحدثت عنها روايات المعصومين  ،Bوقد
قسمتها إلى ما هو حتمي وما هو غير حتمي ،ومن ذلك ما نقله الشيخ الصدوق في
كمال الدين  876 /مما روي عن اإلمام الصادق: Eقبل قيام القائم خمس عالمات
محتومات اليماني ،والسفياني ،والصيحة ،وقتل النفس الزكية ،والخسف بالبيداء..
وقد تكون هذه الرواية أحسن ما في الباب متنا ،ولكن في سندها عمر بن حنظلة وفيه
نقاش وكالم بين األعالم بين من يقبل روايته وبين من ال يرى له توثيقا.
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هناك عالمات ،وارهاصات تشري إىل زمان ظهور اإلمامE
وخروجه ،واالعتقاد هبا يشكل جز ًء من ثقافة االنتظار واالعتقاد
باملهدي ،لكننا نالحظ أن هناك مبالغة واغراقا من بعض فئات
املؤمنني يف هذا األمر ورصده وتوقعه.
ومنذ أربعة عقود من الزمان تقريبا يوجد الكثري من الكتب
واملقاالت والكلامت واملحارضات ،كلها تدور ضمن هذا الفلك،
والغريب أن هذا حيصل يف الطائفتني املسلمتني .ففي أفق مدرسة
اخللفاء يكثر احلديث عن عالمات وأرشاط الساعة الكربى ومنها
ظهور املهدي ،وقيام الدجال واخلسف ،وعند الشيعة كتبت كتب
متخصصة يف هذا وبعضهم حدد وقت اخلروج ولو بشكل تقريبي
فال يكاد حدث حيصل إال ووجد له من روايات املالحم ما يناسبها،
فإذا ظهرت داعش فهناك ما يناسبها ،وتستدعى روايات السفياين
وتطبق عىل زعامء داعش ..وإذا حصل ما سمي بالربيع العريب فقد
(خلعت العرب أزمتها)! وإذا تويف أحد الزعامء فـ (من يضمن يل
موت فالن أضمن له القائم).
ضمن هذه املوجه صدرت كتب مثل (اجلزيرة اخلرضاء)( ،بيان
األئمة) ويف هذا الثاين اعترب مؤلفه أن من عالمات الظهور أن آخر
مرجع يف النجف هو السيد اخلوئي وبعد ال يكون جمتهد مقلد
غريه!! ومن الواضح أن األحداث احلاصلة بعد وفاة املرحوم السيد
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اخلوئي قد كذبت هذا اخلرب! وكم يف الكتاب من أمثال ذلك!

(((

هنا ال بد أن نشري إىل أنه ال يوجد دليل عىل أن تطبيق هذا العامل،
احلديث الفالين عىل احلدث الفالين الذي نشاهده هو صحيح ،فام
دامت األحاديث خالية من التواريخ الدقيقة ،واألسامء املفصلة
فباإلمكان أن يأيت شخص قبل مخسامئة سنة ويفرس تلك األحاديث
بمقتىض األحداث التي جرت يف زمانه! ال سيام وأن بعضها يشري
إىل دولة بني العباس مثال! وباإلمكان أن يأيت شخص بعده بألف
سنة ويفرس تلك األحاديث ويطبقها عىل األحداث املعارصة له!
ما الذي جيعل تفسريي أنا أوىل من تفسريه أو تفسريه أوىل من
تفسريي؟
ثم أن من مشاكل هذه التفاسري إهنا ستنتهي إىل نحو من األنحاء
لتوقيت خروج اإلمام والذي هو يف دائرة املنع والنهي .ومن الثابت
عند الشيعة أن التوقيت((( التحقيقي ،بل حتى التقريبي هو منهي
عنه وغري مرغوب فيه.
((( للتفصيل يمكن مراجعة الكتاب الناقد للكتاب المذكور الذي ألفه المرحوم السيد
جعفر مرتضى العاملي بعنوان( بيان األئمة وخطبة البيان في الميزان) .وقد نقل القول
المذكور عنه في ص .43

((( في الكافي  863 /1روايات متعددة ،منها حينما سأل الفضيل بن يسار اإلمام أبا
جعفر الباقر: Eلهذا االمر وقت؟ فقال :كذب الوقاتون ،كذب الوقاتون ،كذب
الوقاتون! .وعندما سأل مهزم كذلك اإلمام أبا عبد الله الصادق: Eجعلت فداك
أخبرني عن هذا االمر الذي ننتظر ،متى هو؟ فقال :يا مهزم كذب الوقاتون وهلك
المستعجلون ونجا المس ّلمون.
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بل إن من األخطار لتطبيق األحداث عىل عالمات الظهور،
التخوف ان يرسي التشكيك إىل أصل القضية املهدوية عند ختلف
تلك العالمات او تفسريها ،فإذا قيل ان العامل الفالين لن يموت
حتى يسلم الراية إىل املهدي ،أو أن فالنا من لدى القائلني من
أخبار هبذا النحو! ربام يرسي االعتقاد عند بعض األتباع والشباب
بخطأ هذه الكلامت إىل ختطئة أصل القضية املهدوية ،وأنه ربام تكون
قضايا الغيبة والعصمة والظهور ..كلها من هذا القبيل .وال ريب
أن يف ذلك خطورة كبرية عىل عقيدة الناس!
ومن أخطار تلك التفسريات التخوف من فسح املجال ألهل
الشهوات واألهواء واملتسلقني حتى يستفيدوا من هذه الفرصة.
فإن من مصلحة أهل األهواء وأصحاب الدعوات الكاذبة انشغال
الناس هبذه العالمات وتفسريها عىل أننا يف زماهنا فيقوم هؤالء
بادعاء أهنم من شخصيات ذلك الزمان ،فهذا يدعي أنه اليامين،
وذاك يرص عىل أنه احلسني وهكذا! ويف ظل وجود االحباط
وتراكم املشاكل قد يصدق هبؤالء جماميع من الناس كام نجد يف
عرصنا احلارض يف بعض املجتمعات الشيعية.
أحد املحققني يف شؤون الدعوات املهدوية الكاذبة يقول :إنه
خالل عرشين سنة برز يف العراق تسع حركات كاذبة ،يعني ذلك
بمعدل كل سنتني تربز حركة كاذبة ،برجاهلا وأفكارها وتستقطب
قسام من الناس!
ألجل ذلك نقول إننا ال نرى مصلحة يف االغراق يف هذا
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املوضوع ،ونلتزم بام ورد عنهم( :يا فضيل اعرف إمامك ،فإنك إذا
عرفت إمامك مل يرضك ،تقدم هذا االمر أو تأخر ،ومن عرف إمامه
ثم مات قبل ان يقوم صاحب هذا االمر ،كان بمنزلة من كان قاعدا
يف عسكره ،ال بل بمنزلة من قعد حتت لوائه)(((و(ومن مات وهو
عارف إلمامه مل يرضه ،تقدم هذا االمر أو تأخر ومن مات و هو
عارف المامه ،كان كمن هو مع القائم يف فسطاطه) كام يف رواية
عن اإلمام أيب جعفر الباقر.E
وقد تعرضنا يف موضع آخر لبعض احلركات الكاذبة من أدعياء
املهدوية وبي ّنا طريق النجاة منها فلرياجع.

((( الكافي  173/ 1عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق ،Eوكذلك الرواية التالية عن
أبيه الباقر.E
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حممد بن حييى ّ
حدثنا سعد
العطار Hقالّ :
ّ
حدثنا أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن عثامن بن عيسى
بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
يب ،عن خالد بن نجيح ،عن زرارة بن أعني قال :سمعت أبا
الكال ِّ
عبد اهلل  Eيقول :إنَّ للقائم غيبة قبل أن يقوم ،قلت له :ومل؟ قال:
ثم قال :يا زرارة وهو املنتظر ،وهو ا ّلذي
خياف وأومأ بيده إىل بطنهّ .
يشك ال ّناس يف والدته ،منهم من يقول :هو محل ،ومنهم من يقول:
هو غائب ،ومنهم من يقول :ما ولد ،ومنهم من يقول :ولد قبل
وفاة أبيه بسنتني .غري أنَّ اهلل تبارك وتعاىل حيب أن يمتحن الشيعة
فعند ذلك يرتاب املبطلون.
الزمان
قال زرارة :فقلت :جعلت فداك فإنْ أدركت ذلك َّ
الزمان فأدم هذا
فأي يشء أعمل قال :يا زرارة إن أدركت ذلك َّ
َّ
عرفني نفسك ،فانّك إن مل تعرفني نفسك مل أعرف
ُّ
الدعاء«:ال ّل ّ
هم ّ
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تعرفني رسولك مل أعرف
عرفني رسولك فانّك إن مل ِّ
نبيك ،ال ّل ّ
ّ
هم ّ
حجتك ضللت
حجتك فانّك إن مل تعرفني ّ
هم عرفني ّ
ّ
حجتك ،ال ّل ّ
(((
عن ديني ».
وهلذا الدعاء أمهية كبرية ،جلهة التأكيد عليه فهو مروي بأسانيد
متعددة ،وكام أن اإلمام الصادق Eقد علم زرارة ماذا يصنع لو
أدرك زمان الغيبة فإن العمري سفري اإلمام احلجة الثاين قد علمه
بعض أصحابه من شيعة اإلمام.E
ومنها ما يرتبط بمضمونه حيث الرتكيز فيه عىل املعرفة العقدية
باهلل Gوبالنبي و اإلمام ،وهي متقدمة بمراتب عىل سائر املعارف..
فلو فرضنا أن معرفة اللغة والتفسري مهمة ألنه يتوقف عليها معرفة
مرادات اآليات القرآنية الكريمة إال أهنا من حيث رتبتها وأمهيتها
ال ترقى معرفة اإلمام أو معرفة النبي فض ً
ال عن معرفة اهلل Gألن
هذه مرتبتها مرتبة األصول .وخريطة الطريق ،البوصلة وهذه
مرتبتها مرتبة الفروع وتفاصيل املعرفة.
ولو فرضنا أن شخصا مل يعرف اهلل أو عرفه بشكل ناقص فإنه
ال ينفعه كثري ًا ان يتعلم مسألة رشعية ،وهكذا لو تعلم تفسري القرآن
((( ذكره الشيخ الصدوق في كمال الدين  243 /1في مواضع متعددة وبأسانيد كذلك،
ويلحظ فيه أن أصل الحديث عن اإلمام الصادق وأنه يتحدث مع أصحابه عن غيبة
اإلمام المهدي ،ويعين الوظيفة لمن يدرك ذلك الوقت ماذا يصنع! كما نقله في موضع
آخر  215 / 1راويا هذا القسم من دعاء طويل عن السفير الثاني لإلمام الحجة محمد
بن عثمان العمري.
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أو جتويده ولكنه مل يتعرف عىل النبي األكرم Aفلن يكون ذلك
نافع ًا له أو شافع ًا له ،وكذا احلال يف عقيدتنا اإلمامية معرفة اإلمام
املعصومE
ضمن هذا اإلطار وجدنا أحاديث النبي Aعن قضايا معرفة
اإلمامة بلغت عدد ًا كبري ًا جد ًا عند اإلمامية وبلغت حد ًا معقو ً
ال
يشكل دلي ً
ال علمي ًا عند غري اإلمامية ملن تدبر وتأمل .
وقضية اإلمام املهدي  Pهي واحدة من هذه القضايا فإن
أصل القضية املهدوية هو وجود خملص إهلي يأيت يف الزمن األخري
لكي يغري وضع العامل ويقيم العدل ويرفع الظلم ويطهر األرض
هذا األمر تتفق عليه الديانات الساموية وإن اختلفت آراؤهم حول
املخلصني فيها.
يف احلالة اإلسالمية  :هذا املخلص اإلهلي اسمه املهدي وأنه من
ذرية النبي حممد Aوهذا من األمور املتفق عليها بني املسلمني إال
من شذ منهم وال يعبأ به خلرقه لإلمجاع بل ملخالفته رصيح الروايات
الكثرية أحدهم كتب كتاب قبل مدة من الزمان بعد النبي خري البرش
ال مهدي ينتظر فاستقبل باإلستهجان من املدرسة السلفية التي
ينتمي إليها هذا املؤلف بحسب الفرض قبل سائر املسلمني ،ملاذا؟
ألن الروايات التي تتحدث أن القضية املهدوية ،قضية إسالمية
صححها كبار أئمتهم
وأن الروايات املوجودة فيها صحيحة،
ّ
السابقني والالحقني ،فإذا جاء من يقول :ال مهدي ينتظر يكون
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خرقا لإلمجاع ودفعا لألحاديث الكثرية وال ُ
يعبأ به .نعم هناك
خالف بني فريق من اتباع مدرسة اخلالفة وبني اإلمامية يف أن
اإلمام املهدي املوعود الذي هو من ذرية النبي والذي هييء األرض
ويبسط فيها العدل ويدفع عنها الظلم والفساد ولد يف الزمن السابق
أو يولد قبل ظهوره بمدة كافية ؟
حمل اخلالف هنا ..ويظهر أن أول من شكك يف والدة اإلمام
املهدي Pكان حممد بن عيل بن حزم الظاهري((( املتوىف سنة ٤٥٦
هـ بعد قريب من مئتني سنة ،قرنني من الزمان من الوالدة الفعلية
لإلمام حسب رأي الشيعة ،وطول هذه املدة مل يوجد من يشكك يف
هذا األمر بل كان املؤلفون قبل ابن حزم يتعاملون عىل ان القضية
ثابتة وألف كثري منهم يف ميالده كتب ًا مثل :مطالب السؤول ملحمد
بن طلحة الشافعي ،والبيان للكنجي الشافعي ،والفصول املهمة البن
الصباغ املالكي ..وغريهم يف مراحلهم الزمنية املختلفة رصحوا فيها
ان احلسن بن عيل العسكري Eولد له ولد يقال له حممد ويلقب
باملهدي وهو الذي وردت فيه الروايات عن رسول اهلل.A
جاء ابن حزم الظاهري الذي يلقب احيان ًا باليزيدي أو

((( ابن حزم؛ علي بن أحمد بن حزم الظاهري ،أبو محمد :ولد بقرطبة االندلس ت 654
هـ .كان حافظا لألحاديث يستنبط االحكام منها ومن الكتاب والسنة واجه كثيرا من
العلماء والفقهاء ،حيث أجمعوا على تضليله فأقصته الملوك وطاردته ،فرحل إلى
بادية ليلة (من بالد األندلس) فتوفي فيها .وكان يقال :لسان ابن حزم وسيف الحجاج
شقيقان .أشهر مصنفاته «الفصل في الملل واألهواء والنحل ،والمحلى وغيرها».

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

األموي((( نظر ًا ألن جده األعىل من موايل يزيد بن ايب سفيان
أخ معاوية بن أيب سفيان وكان واليا عىل الشام من قبل اخلليفة
الثاين ،أسس مذهبا سمي باسم الظاهرية ذكر يف كتابه (الفصل يف
امللل واألهواء والنحل) بأن اإلمامية تذهب إىل ان حممد املهدي
بن احلسن العسكري الذي مل يولد قط ،يقولون انه ولد للحسن
العسكري وهو املهدي عندهم.
بالطبع فإن إنكار وجود املهدي ووالدته خيلص هؤالء من
متواليات مشكلة عقدية ،فال بد أن يؤمنوا به لو أقروا بوجوده! إذ أن
الروايات بشأنه أوضح من الشمس وأبني من األمس! فربام رأى بعض
هؤالء أن السبيل األفضل للخروج من هذا املأزق هو إنكار وجوده،
بمعنى أنه وإن كان عقيدة ثابتة إال أنه ليس موجودا وال مولودا!
العقيدة املهدوية هل هي نتاج احلرمان السيايس؟

هذا وقد زاد أحد الدعاة من مدرسة اخللفاء يف طنبور اإلنكار
نغمة وقال يف إحدى اجلرائد املحلية؛ بأن الذي دفع الشيعة إىل
اإليامن باملهدي عامالن:
األول:

أن الشيعة كانوا يعيشون احلرمان السيايس يف أغلب فرتاهتم،
((( فكان جده َي ِزيدُ مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب األموي َ
أخِ معاوية بن أبي سفيانكما عن الذهبي في سير أعالم النبالء .373 /31
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وأئمتهم ُعزلوا عن إدارة احلياة فأ ّثر هذا األمر فيهم نفسي ًا وجعلهم
يتطلعون إىل خملص ومنقذ يغري هذه األوضاع فكانت فكرة املهدي
أحسن طريق هلم .وهي هبذا أشبه بردة فعل عىل احلالة السياسية
املتأزمة ،والعزلة االجتامعية ،فهم هبذا يوجدون عزاء ألنفسهم بأن
املستقبل معهم وأهنم سينترصون.
والثاين:

قال إن قسام من الناس يرغبون بالتغيري الكيل الفوري و لذا ال
يعملون عىل السنن الطبيعية العادية ،بل يريدون ان يأيت أحدهم
ويضغط زر ًا هكذا وينقلب الوضع متام ًا إىل الصالح والعدل،
فرغبة هؤالء يف التغيري الفوري جعلتهم يؤمنون بفكرة املهدي.
وأما اجلواب:

عن القسم األول من كالمه فهو :إذا كان نشوء العقائد هو نتيجة
حلاالت نفسية عند البرش فهذا الكالم ننقله إىل موضوع اإليامن باهلل،
وآنئذ سيتم االتفاق مع املاديني واملاركسيني ..فإن هؤالء
يقولون :إن إيامن البرش باهلل قائم عىل خيال ،حيث وجدوا يف
الطبيعة قوى ضخمة وعاتية ،من زالزل ،وبراكني ،وعواصف
وغريها ،ومل يعرفوا تفسريها العلمي ،فنشأ لدهيم خوف داخيل
دفعهم إىل االعتقاد بوجود قوة خارقة غري مرئية سموها اهلل وإال
فال وجود له!! إنام خلقته كام زعم املاديون حاجة الناس لالحتامء
هبذه املظاهر الطبيعية اخلارقة التي ال يتمكنون من مواجهتها وال
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يعرفون تفسريها العلمي!.
هلذا الداعية نقول :اذا كنت تعتقد ان املاديني خاطئون وأن
اإليامن باهلل حاجة فطرية موجودة يف داخل أعامق اإلنسان ال
يستطيع التنكر هلا وقامت عليها األدلة والرباهني ..فمثل ما يقال
هناك يقال هنا.
نعم يمكن للحاجة النفسية أن ختلق فكرة او عقيدة لشخص أو
شخصني ،أما ان تتحول إىل مسار لدى كل املؤمنني باهلل ..يف أهنم
خافوا من قضايا الطبيعة فخلقوا هلم إهل ًا!! وعقيدة بعبادته ..هذا
يشء غري معقول!
وهكذا احلال بالنسبة لقضية اإلمام املهدي ،فإن شيعة أهل
البيت يف أدوار التاريخ املختلفة وفيهم العباقرة ،والعلامء ،فيهم
الفقهاء ،واملحققون املدققون ،بل إن أعظم فالسفة اإلسالم هم
من شيعة أهل البيتَ Bأهؤالء كلهم حدث لدهيم إحباط سيايس
وخلقوا هلم قضية املهدي؟.
مل يقف أحد من هؤالء العلامء والفقهاء والفالسفة ليتساءل ،او
ليفكر يف األمر ويرى أن القضية هي عبارة عن انفعال نفيس سلبي
باألوضاع السيئة فخلقوا هلم هذه العقيدة!! مل يلتفت أي من هؤالء
العباقرة واملدققني إىل ما التفت إليه هذا الداعية ؟
ثم لنفرتض جدال أن هذا الكالم صحيح يف أزمنة احلرمان
السيايس ،واالحباط!! ماذا عن أزمنة السيطرة واحلكم؟
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يف هذا العرص بل يف عصور سبقت كان لدهيم احلكم وصاروا
رؤساء دول! ومع ذلك بقوا متمسكني بقضية اإلمام املهدي؟ بل
ربام زاد حضور القضية املهدوية يف تلك الفرتات مثل فرتة حكم
الدولة الصفوية !
لقد حكم شيعة أهل البيت مناطق كبرية أو صغرية من العامل
االسالمي يف فرتات تارخيية متعددة وامتد بعضها قرونا ،فلو
راجعت تاريخ االسالم((( ،لوجدت فيه الدولة البوهيية ودولة
األدارسة واحلمدانيني والفاطميني وغريها إىل زمان الدولة
الصفوية ..فلامذا مل يتخل هؤالء عن االعتقاد باإلمام املهدي إذا
كان ذلك االعتقاد ناجتا عن االحباط السيايس؟
وأما القسم الثاين من كالمه :أن الشيعة يرغبون يف التغيري الكيل
الفوري وال يتبعون السنن الطبيعية ،يريدون بضغطة زر ويتغري
العامل ...هذا فيه جمافاة للواقع ،وغري صحيح.
بل إن الذين يتحدثون عن النهضة املهدوية يتحدثون عن عمل
جاد ،عن حركة طويلة تعتمد عىل ان اخلري ال ينترش إال من حيث
انترش الرش ومتأل قسط ًا كام ملئت جور ًا ،و(كام) فيها إشارة إىل
الطريقة كام جاء يف أحد تفاسريها.
((( حتى ليعد القرن الرابع إلى الخامس هو قرن الدول الشيعية في العالم االسالمي،
وللتفصيل يمكن مراجعة كتاب (دول الشيعة في التاريخ) للمرحوم العالمة الشيخ
محمد جواد مغنية.
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ما هي الطريقة التي ملئت هبا األرض ظل ًام وجور ًا؟ بوجود
طواغيت السياسة واملال واألفكار الفاسدة ،واالعالم املضلل ،فإذا
وجد يف مقابل ذلك إعالم نظيف وواع ،وصار املال يف خدمة اخلري
واألهداف العالية دون الشهوات والعبث ،وصار املتقدمون يف
املجتمع أهل التقوى واملعرفة والصاحلني دون أهل الفساد والقوة
العاتية ،عندئذ سيتم امتالء األرض ً
عدل وإنصاف ًا ،وسيعم اخلري.
إن من يراجع الكتب املؤلفة(((يف يوم الظهور ويقرأ الروايات
الواردة يف خريطة احلركة املهدوية ال يرى أثرا ملا ذكره ذلك الداعية
من التغيري اللحظي والفوري الذي حيصل بعد ظهور اإلمام
املهدي ،بل يرى استعدادات ،وحروبا عسكرية ومقاومة رشسة
خلطوط الضالل واستخدام ملعطيات العلم والتقنية حيث يتطور
العلم يف زمانه تطورا كبريا ،ويكون ما لدى املهدي من العلم
عرشات أضعاف ما هو متاح للناس ،ومل يقل أحد بأن القضية تغيري
فوري بضغطة زر.
إذن ..هذا الكالم بأن إيامن الشيعة بالعقيدة املهدوية ناشئ من
احلرمان السيايس أو عىل أثر رغبة يف التغيري الفوري ال يعتمد عىل
قاعدة علمية.
فوق هذا نسأله :ما هو منهجك يف معاجلة قضية اإلمام املهدي؟
((( للتفصيل يمكن مراجعة كتاب( ما بعد الظهور) للمرحوم الشهيد السيد محمد محمد
صادق الصدر.
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نحن نعلم أن هذا الداعية ينتمي إىل املدرسة السلفية اخلربية ..وهنا
نسأله :إذا كان مسلكك خربي ًا؟ فامذا تصنع هبذه األخبار املتضافرة
الكثرية عن النبي Aيف أصل القضية ولزوم االعتقاد هبا؟ يبقى أمر
االعتقاد بوالدته ووجوده ،وهذه قد أقام الشيعة عليها أدلتهم(((،
ولك أن تقبلها أو تردها! أما اإلحالة إىل مثل الشعور باإلحباط
السيايس من األوضاع القائمة أو ما شابه لتفسري اعتقاد الشيعة
باإلمام املهدي ،فهذا ليس سلي ًام!
املهدوية بني التواتر وحساب االحتامالت:

نأيت هنا إىل طريقة أخرى اشار إليها((( الشيخ حممد باقر
االيرواين حفظه اهلل وهو من أعيان تالمذة الشهيد السيد حممد باقر
الصدر ..وهي طريقة حساب االحتامل.
فإن للشهيد الصدر نظرية تسمى حساب االحتامل وجتميع
((( ذكرناها في موضوع آخر ،وملخص بعضها :أنه بعدما تحدد من خالل مجموع
األحاديث الواردة أن المهدي (من قريش) وأنه (من بني هاشم) و(من ولد الحسين)
وأنه (التاسع منهم) فال بد أن ينتج هذا أنه قد ولد فعال وإال فال يمكن أن يكون التاسع
بعد وجوده بآالف السنين! ومنها أن مقتضى التقارن بين الكتاب والعترة وأنهما ال
يفترقان حتى يردا الحوض؛ هو أن يكون إمام معصوم من العترة موجودا في كل زمان،
فلو خلي زماننا منه الفترقا ،فيتعين أن يكون موجودا وحيا ..هذا فضال عن شهادات
النسابة وأهل المعرفة بها والمؤرخين ممن حكموا بوالدته ألبيه العسكري ..وغيرها
من األدلة التي أقيمت.

((( في رسالة بعنوان :اإلمام المهدي بين التواتر وحساب االحتمال نشرها مركز
األبحاث العقائدية.
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القرائن ،حتدث عنها يف كتابه األسس املنطقية لالستقراء ونقلها
لالستفادة منها إىل أكثر من جمال .فمن ذلك ما صنعه تلميذه
االيراواين حيث نقل النظرية إىل بحث قضية األمام املهدي P
واستفاد منها يف االستدالل .ونشري إليه بشكل خمترص ،فهو يقول
الثبات القضايا التارخيية يمكن أن نسلك طريقني :التواتر وحساب
االحتامل.
يف التواتر؛ عىل فرض وجود أخبار متواترة يف قضية من القضايا،
ال يصح أن يتم املناقشة يف سند األخبار ونقدها باعتبار أن يف هذا
ً
جمهول أو يف ذاك ضعيفا ،ألن املناقشة تلك إنام تصح فيام إذا
اخلرب
مل يكن هناك تواتر ،وال علم بالتايل فنحن نريد أن نتعبد باخلرب وإن
مل يكن حيصل لنا علم ،فهنا حمل النقاش يف أخبار اآلحاد وشبهها.
وأما مع فرض التواتر فقد حصل العلم ،وحينها ال معنى
للبحث السندي يف كل خرب! ومع النظر إىل كثرة ما جاء من أخبار
املهدي من طرق السنة والشيعة ال حميص من االقرار بالتواتر.
وحتى لو اختلفت خصوصيات تلك األخبار وتفاصيلها فإهنا يف
القدر املشرتك بينها تكون يقينية.
والطريق اآلخر هو حساب االحتامل ،وهو يصنع لنا يقينا
تصاعدي ًا بمقدار ما ترتاجع احتامالت اخلالف مثال :ان فالن ًا لو
كان مريض ًا فأتى شخص وأخرب عن شفائه فهذا يصنع لنا عل ًام مثال
بمقدار  ٪٣٠ويبقى مقدار  ٪٧٠يف دائرة الشك واالحتامل املخالف،
فإذا علمنا أنه ترك أخذ الدواء فهذا يرفع من احتامل الشفاء بنسبة
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 %70ويبقى مثال  %30فإذا رأينا مجاعة يدخلون بيته لتهنئته بالشفاء
فهذا يرفع النسبة إىل  %90وينخفض االحتامل املخالف إىل %10
فإذا رأيناه قد ذهب إىل العمل يف اليوم الثاين فإن النسبة املوافقة
ترتفع واملخالفة تنخفض إىل أن حيصل اليقني عندنا بشفائه..
ويف قضية اإلمام املهدي كبحث تارخيي نرى األمر هكذا،
فنالحظ أن لدينا روايات عن النبي حممد ،Aتتحدث عن اإلمام
املهدي وانه من ولد احلسني ومن قريش ،يمكن تشكك يف رواية
أحدهم ويف وضوح أخرى ،لكن يف اجلملة تصنع لدينا احتامل
 ٪٣٠ثم نأيت ونرى ان هناك مثال  ٢٠٠حديث عن سائر األئمة B
خمتلفة التعبريات ،وتتحدث عن تفاصيل متعددة مثل أنه من ولد
احلسني ،وأن له غيبتني ،وأن الناس سيكونون عىل طوائف يف
هذه الغيبة ،وأن الدعاء بكذا مستحب يف زمان غيبته ،وأن فيه من
سنن األنبياء كذا وكذا ،ثم نأيت إىل كتب التاريخ ونرى فيها مث ً
ال
أن احلكام العباسيني كانوا يرتقبون اإلمام املهدي ،ولذلك عينوا
مراقبني ،فتشوا بيت اإلمام العسكري ،هذه تضيف لنا احتامالت
جديدة يف اليقني وتقلل نسبة الشك ،ثم نذهب ونرى يف حياة اإلمام
العسكري أنه Eأطعم الطعام وأراه إىل  ٤٠شخص ًا من اصحابه
اخللص ..ثم يف حياة املهدي نفسه أنه كتب مكاتيب وتواقيع وعني
سفراء جاءت أجوبته منسجمة مع ما عهد يف خط اإلمامة فبهذه
القرائن السابقة يتشكل لدينا يقني تام بأن اإلمام املهدي Pقد ولد
بالفعل.
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هذا ملن ال ينتهج منهج األخبار واالعتامد عليها.
يبقى ما قاله يف موضوع االنتظار :من أن الشيعة ألهنم ينتظرون
مهدي آخر الزمان عطلوا اجلهاد واحلدود وصلوات اجلمعة وال
يفعلون شيئا سوى االنتظار.
وجوابنا :هو بسؤال فكل منا ينتظر طلوع الشمس غد ًا ولكن
هل يبقى هذه الليلة يف الظالم أو يرتب أوضاعه وأموره؟

ال ريب أنه ييضء بيته لكي يعيش هذه الليلة يف الضياء وينجز
مهامه وال يقبل منه أن يقول ألن الشمس غدا سوف ترشق ،فأنا
أبيت يف الظالم اآلن وال أفعل شيئا ..شيعة أهل البيت هكذا،
ينتظرون ولكن يف نفس الوقت يامرسون حياهتم الطبيعية ،يقيمون
أعامهلم بالوجه الذي يستطيعونه ويترصفون عىل هذا األساس.
صالة اجلمعة ليست معطلة عندهم ،وإنام أمر إقامتها مرتبط
برأي فقهي ،نظرا ألن فقهاء اإلمامية مل يغلقوا باب االجتهاد ،وما
اليوم قد ال يكون بالرضورة واجب ًا يوم ٍ
غد مع اختالف
هو
واجب َ
ٌ
الظروف ،بل مع اختالف استدالل الفقيه ،ليس عند اإلمامية
قوالب اسمنتية يف األحكام الفقهية ،وإنام تتغري بحسب ما سبق.
ويف وقت من األوقات كان الرأي الشائع عند فقهائهم أن
اجلمعة مشرتطة بحضور اإلمام املعصوم ،وبعضهم يرى رشط
بسط اليد وإمكان تنفيذ األوامر وحيث أنه ال ظهور له وال بسط
لليد فلم تكن واجبة ،بينام كان يف فرتات أخر بخالف ذلك.
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ويف هذا الزمان ما يقطع حجة املتحجج .فالرأي الشائع اآلن
يف هذا الزمان عند اإلمامية هو أن صالة اجلمعة واجبة ختيريا بينها
وبني الظهر ،واجلمعة أفضل برشط ان تتوفر رشائطها ومل يلتزم
الفقهاء املعارصون برشط حضور املعصوم ،بل وال حتى رشط
بسط اليد فها هي صلوات اجلمعة تقام يف أغلب إن مل يكن كل
املناطق الشيعية..
ومنها ما ذكره من أن الشيعة عطلوا اجلهاد بسبب فكرة
االنتظار!!
وهنا نستذكر املثل (رمتني بدائها وانسلت)(((فنسأل هذا
القائل :من الذي قام باجلهاد السليم يف األمة يف هذا الزمان؟ ومن
بيض وجوه املجاهدين يف مواجهة العدو االرسائييل غري أولئك
الذين هيجمون عىل العدو وهم يرصخون يا مهدي! من الذي فعل
ذلك غري شيعة أهل البيت؟
وأما مسألة احلدود :فهي كذلك ختضع لرأي فقهي ،يقول
إن احلد الرشعي جيب ان ينفذه حاكم رشعي وفقيه مبسوط اليد،
ويف األماكن التي ُبسطت فيها يد فقهاء أهل البيت نفذوا األحكام
الرشعية بمقدار استطاعتهم حسب ما تقتضيه األدلة ومل يتوقف
يشء من االئتامر بالواجبات واالنتهاء عن املحرمات ،وال تم
((( يضرب لمن ُي َع ِّير صاحبه ٍ
بعيب هو فيه .كما عن مجمع األمثال ألبي الفضل الميداني
.862 /1
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التوقف عن احلركة االجتامعية ،او السياسية والفكرية
هم يعتقدون بام نقل عن النبي(:Aأفضل األعامل انتظار
الفرج) االنسان الرايض بالوضع الفاسد القائم ،ال ينتظر شيئا ألنه
َ
ٍ
راض ،أما املنسجم مع هذا الفساد احلاصل والطغيان املوجود فهو
ال ينتظر شيئ ًا.
الذي ينتظر فهو الذي يعرتض ويرفض الواقع املوجود ،هو
الذي يقول باإلمكان أفضل مما كان ،ويمكن للبرش أن ينتقلوا إىل
مرحلة أفضل وعىل الناس أن يعملوا له وان يكون لدهيم أمل..
ليس الشيعة هم الذين يعيشون االحباط بل بالعكس هم من
يقاومون اإلحباط وهم من يشعلون شمعة األمل ..ويرون أنه مهام
اشتدت األمور سوء ًا واملشاكل زادت عنفا ولو مل يبق من الدنيا إال
يوم لطول اهلل ذلك اليوم حتى خيرج املهدي من آل حممد!
هنا مصنع األمل ،وهنا مصنع العمل ،وهنا مصنع الرفض
لألفكار الفاسدة ،وهنا عدم القبول بام يكرسه الظاملون الفاسدون
والقوى الكربى ،ال نقبل هبذا ..بل نحن ننتظر وضعا أفضل من
ذلك حيققه مهدي آخر الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه وجعلنا اللهم
من انصاره وأعوانه.

نحن ننتظره ،ونحسب األيام ،ليس انتظار ًا سلبي ًا وانام نامرس
أعاملنا ،وهنيء هلذا الظهور ،نتحرك طبق إرادته ورضاه ،نعتقد أنه
ناظر لنا شاهدٌ علينا ،مراقب لنا ،عنده حضور يف هذه املجتمعات..
ٌ
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هذا املعنى جيعل االنسان يتحرك باجتاه الفضيلة والتقوى وإشاعة
العدل واإلنصاف ..ننتظر ذلك اليوم الذي يقول عنه اإلمام
الباقر ( :Eكأين به وقف بني الركن واملقام ينادي أهيا الناس أال
أن جدي احلسني قتل مظلوم ًا ،أال ان جدي احلسني قد سحقوه
(((
عدوانا).

((( إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ٣٤٢ / ٢

المصادر

املصادر بعد القرآن الكريم

1.األلباني  :محمد ناصر الدين؛ سلسلة األحاديث الضعيفة
والموضوعة دار المعارف ،الرياض السعودية

 2.األصفهانى الراغب :الحسين بن محمد؛ المفردات في غريب
القرآن دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق

 3.االيرواني :محمد باقر؛ اإلمام المهدي بين التواتر وحساب
االحتمال.مركز األبحاث العقائدية قم.
4.بابويه :محمد بن علي بن الحسين بن :كمال الدين وتمام
النعمة :مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين في
قم ايران.
5.البروجردي :حسين الطباطبائي؛ جامع أحاديث الشيعة في
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أحكام الشريعة مطبعة مهر  -قم 1415هـ.

6.الجزرى :على بن محمد الشيبانى (ابن األثير)؛ الكامل في
التاريخ؛ دار صادر .بيروت.

7.الجوزي :أبو الفرج بن؛ المنتظم في تاريخ األمم والملوك ،دار
الكتب العلمية.

8.حنبل مسند اإلمام أحمد بن .دار صادر بيروت.

9.الدينوري :عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ غريب الحديث؛ مطبعة
العاني .بغداد.

الرزاق الحسيني ،تاج
محمد بن
الزبيدي:
محمد بن عبد ّ
 َّ 10.
ّ
ّ
العروس ،دار الهداية.

 11.الزركلي :خير الدين؛ األعالم :دار العلم للماليين  -بيروت
 -لبنان.

  12.السامرائي :د عبد الحميد؛ دولة الموحدين؛ دار الكتب
العلمية بيروت.

  13.الشيرازي :ناصر مكارم؛ األمثل في تفسير الكتاب المنزل.
مدرسه اإلمام علي بن ابي طالب.قم.
 14.الصالحي الشامي :محمد بن يوسف؛ سبل الهدى والرشاد
في سيرة خير العباد دار الكتب العلمية بيروت.
 15.الصدر :محمد محمد صادق؛ تاريخ ما بعد الظهور .دار

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

التعارف بيروت.

 16.الطبرسي :أحمد بن علي بن أبي طالب؛ اإلحتجاج :دار
النعمان للطباعة والنشر النجف األشرف العراق.

 17.الطبرسي :أحمد بن علي بن أبي طالب؛االحتجاج ،مطابع
النعمان.النجف االشرف.

  18.الطبري :محمد بن جرير؛ تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن
رسول الله من األخبار مطبعة المدني  -القاهرة.

 19.الطوسي :محمد بن الحسن؛ الغيبة .مؤسسة المعارف
االسالمية ،قم المقدسة1411 .هـ.

  20.الطوسي :نصير الدين محمد بن محمد؛ تجريد االعتقاد
مكتب االعالم االسالمي ،طهران.
  21.العاملي :جعفر مرتضى؛ خلفيات مأساة الزهراء.دار السيرة
بيروت.

 22.العاملى :محمد بن الحسن الحر؛ إثبات الهداة.مؤسسة
األعلمي بيروت1422هـ.

 23.فوزي :محمد؛ نظام االدارة الدينية عند الشيعة اإلمامية؛ دار
البيان العربي .بيروت.

 24.قدامة :عبد الله بن أحمد بن؛ المغني .دار الكتاب العربي
للنشر والتوزيع بيروت.
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 25.الكاشانى :محمد محسن الفيض؛ الوافي .كتابخانه امام أمير
المؤمنين على Eاصفهان  1406هـ.

 26.كثير ابن :اسماعيل؛ تفسير القرآن العظيم :دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان.

 27.الكليني :محمد بن يعقوب؛ الكافي :دار الكتب االسالمية
طهران ايران.

 28.المازندراني :محمد صالح؛ شرح أصول الكافي دار احياء
التراث العربي بيروت لبنان.

 29.المجلسي :المولى محمد باقر؛ زاد المعاد .منشورات
األعلمي.بيروت 1423هـ.

 30.المروزي أبو عبد الله نعيم بن حماد؛ كتاب الفتن .دار الفكر
للطباعة والنشر والتويع بيروت.
 31.المشهدي محمد ابن :المزار مركز النشر االسالمي قم.

 32.المنتظري :حسين علي؛ من المبدأ إلى المعاد في حوار
طالبين :انتشارات دار الفكر قم ايران.

 33.النعماني :محمد بن ابراهيم؛ كتاب الغيبة؛ نشر أنوار الهدى
قم ايران 1422هـ.

 34.النوري الطبرسي :حسين؛ خاتمة المستدرك :مؤسسة آل
البيت Bإلحياء التراث  -قم  -ايران.

اإلمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

  35.الهيتمي:أحمد بن محمد بن علي بن حجر؛ الصواعق
المحرقة؛ مؤسسة الرسالة  -لبنان.
 36.هيئة اإلذاعة البريطانية  bbcعلى االنترنت ..مقابالت مع
بعض من بقي على قيد الحياة منهم او من المقربين منهم.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40574360
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ودعاء
شكر

أتقدم بخالص الشكر لألخوات الفاضالت ؛ فاطمة
اخلويلدي ،وخدجية العيد ،وأم هادي بدر ،وفاطمة  ..عىل
جهودهن الطيبة يف كتابة هذه املحارضات وتفريغها من
التسجيل الصويت ،وأشكر األخ الفاضل عيسى الربيح
كذلك جلهده الطيب يف الكتابة وأسأل اهلل سبحانه هلن وله
خري الدنيا واآلخرة .
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