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  :مقدمة املركز

احلمد هللا رب العـاملني ثـم الصـالة والسـالم عـىل خـري خلقـه وأفضـل 

  .برّيته حممد وآله الطيبني الطاهرين

  وبعد:

إن توسـع الثقافــة املهدويــة واخــتالف منابعهــا كــان باعثــًا عــىل القلــق 

من صفاء وصحة املعلومة املهدوية عنـد املتلقـي، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

رة بشـكل عشـوائي مل يـرَع فيهـا املـنهج ـاملعلومـة املهدويـة منتشـأخرى فـإن 

ــن  ــل م ــكل متسلس ــات بش ــب املعلوم ــرح وترتي ــاديمي يف الط ــي األك العلم

ــنهج  ــأليف م ــتامم بت ــن االه ــد م ــان الب ــذا فك ــة، ل ــة والعلمي ــة الزمني الناحي

ي يتـــدرج مـــع الطالـــب يف تلّقيـــه للمعلومـــة املهدويـــة مراعيـــًا ـتدريســـ

ــاً  ــات وتارك ــة األولوي ــبابية املعلوم ــبب ض ــنهج يس ــدان امل ــول، ألن فق  الفض

املهدوية، ومن ثم ضياع املسـرية العلميـة للقـارئ والـدارس، ومـن هنـا كـان 

البد من توفري املنهج املهـدوي واحلـرص الشـديد عـىل أن يكـون متنـاغًام مـع 

) حتــى خيلــق إنســانًا منتظــرًا املعطــى الرتاثــي (القــرآن الكــريم والعــرتة 

ــرية ــىل بص ــواة  ع ــدوي والن ــع امله ــاء املجتم ــامالً يف بن ــون ع ــره، ليك ــن أم م
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ـــواعني  ـــرين ال ـــن املنتظ ـــل م ـــكيل جي ـــاس لتش ـــدة األس األوىل والقاع

  ملسؤولياهتم الفردية واالجتامعية.

ــاض  ــيد ري ــة اهللا الس فكــان أن عــرض املركــز الفكــرة عــىل ســامحة آي

أمثـال هـذه رورة ـاحلكيم فوجد تقبالً بـل تفـاعالً وإدراكـًا مـن سـامحته بضـ

اخلطــوات املهمــة يف املســرية املهدويــة، بعــد أن حــاول الــبعض وعــىل مــدار 

  التاريخ تشويه صورهتا وسوء االستفادة منها.

  ويمتاز هذا املنهج بنقاط مهمة، منها:

  يمتاز بكونه أصيالً نابعًا من ثقافة األمة وأصالتها. أوالً:

علومـة ورصـانتها، يمتاز كـذلك مـن الناحيـة العلميـة بعمـق امل وثانياً:

ومن الناحية الفنية واألدبيـة بسـهولة تقديمـه مـن جهـة واسـتيعابه مـن جهـة 

  أخرى.

االقتصـار عـىل أهـم املسـائل يف العقيـدة املهدويـة تاركـًا بحوثـًا  وثالثاً:

  أخرى مهمة ملراحل دراسية متقدمة.

لذا فاملركز إذ يقـّدم هـذا املـنهج املهـدوي الـدرايس ألبنـاء األمـة آمـالً 

أن حيظــى بــاالهتامم الكــايف يف أروقــة احلــوزة واجلامعــات لتدريســه كمــنهج 

  رضوري يغطي حاجة معرفية ماسة يف املجتمع.

ــاء  ــن العط ــد م ــف بمزي ــامحة املؤل ــىل س ــّن ع ــاىل أن يم ــأله تع ونس

ويكحـل أعيننـا بـالنظر  ¨واخلدمة وأن جيعلنا وإيـاه مـن أنصـاره وأعوانـه 

  ب.إىل طلعته املباركة، إنه سميع جمي

  مدير املركز

  السيِّد حمّمد القبانچي
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  :املؤلفمقدمة 

ــالم عــىلٰ  ــني  احلمــد هللا رب العــاملني والصــالة والس ــه الطيب ــد وآل حمم

  .الطاهرين
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ــ ــوص الش ــواترت النص ــزم ـت ــة والت ــية املهدوي ــوص القض رعية بخص

ــلمون عامــة التــي   وخاصــة أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ،هبــا املس

ــة إّال   أن إفــرازات ُبعــدها الغيبــي وانعــدام يعتربوهنــا مــن ركــائزهم العقائدي

تفاصـيلها أوجبـت حـدوث بعـض اإلربـاك النصوص املعتربة يف الكثـري مـن 

وانعدام املنهجية العلميـة يف التثقيـف العـام هبـا فضـالً عـن اسـتغالل بعـض 

ــر مــآرهبم املشــبو ــا لتمري ــاء وضــعاف النفــوس هل هة ممــا املنحــرفني واألدعي

ــوض واإل ــن الغم ــوًا م ــب نح ــد أوج ــا، وق ــة جتاهه ــة العام ــام يف الذهني هب

اب علمــي منهجــي يتنــاول هــذا تــأليف كتــ عزمــت منــذ فــرتة طويلــة عــىلٰ 

ــف ج ــاس بمختل ــام واحلس ــوع اهل ــوم املوض ــة العل ــه طلب ــع ب ــه، ينتف وانب

أن تــراكم املشــاغل وتعقيــدات  واملبّلغــون واملهتمــون بــذلك، إّال  ســالميةاإل
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ــن  ــّد م ــزة ش ــرتة وجي ــل ف ــك، وقب ــق ذل ــت دون حتقي ــة حال الظــروف العام

ــانجي  ــد القب ــيد حمم ــة الس ــاب العالم ــي جن ــه اهللا(عزيمت ــاىلٰ وفق ــذي  ) تع ال

ــىلٰ  ــت ع ــف األرشف، فتوّكل ــة يف النج ــات املهدوي ــزًا للدراس ــدير مرك اهللا  ي

ــاىلٰ  ــىلٰ  تع ــك ع ــدًا يف ذل ــازه، معتم ــوص واحل إلنج ــربة، وال النص ــج املعت ج

ــا إّال  ــر غريه ــا أذك ــري م ــهاد يف غ ــد أو االستش ــّرد التأيي ــد  ملج ــرتبط بالبُع ي

وأن يتقبلـه بقبـول حسـن  تعـاىلٰ العقائدي، آمـالً أن يكـون خالصـًا لوجـه اهللا 

 عـة يـوم ال ينفـع مـال وال بنـون إّال ويعّم به النفع، وجيعلـه صـدقة جاريـة ناف

  اهللا بقلب سليم. ٰى من أت

  هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد

  هـ١٤٣٨ - رياض احلكيم

   



  

  

  مالحظة:

ــىلٰ  ــاب ع ــذا الكت ــتامد يف ه ــم االع ــ ت ــة لش ــوص اجلامع روط ـالنص

ــة ــا إّال  ،احلجي ــذكر غريه ــد  وال ي ــا ُبع ــيس هل ــي ل ــوارد الت ــد أو يف امل للتأيي

ــطلح الســائد يف  ،عقائــدي ــام تــم التقيّــد يف توصــيف الروايــات باملص ك

  :النحو التايل وعىلٰ  ،)الدراية والرجال(العصور املتأخرة يف علمي 

ماميـة سـندها مـن اإل: هـي التـي كـّل أفـراد )الرواية الصـحيحة( - ١

  وثاقتهم. املنصوص عىلٰ 

 : هــي التــي كــل أفــراد ســندها منصــوص عــىلٰ )الروايــة املوثقــة( - ٢

  وثاقتهم وفيهم َمن هو غري إمامي.

ــربة( - ٣ ــة املعت ــدون يف )الرواي ــندها معتم ــراد س ــل أف ــي ك ــي الت : ه

ــذكور ،النقــل ــب االعــتامد امل ــهم مــدحًا يوج ــدح بعض ــو مل ــق  ،ول ــد يطل وق

  .)١()الرواية احلسنة(ًا عليها أيض

مــا عــدا الروايــات املــذكورة فــوق قــد تكــون معتــربة لــدٰى كثــري  - ٤

ــوابط  ــا الض ــق عليه ــث ال تنطب ــن حي ــف، ولك ــدٰى املؤل ــامء أو ل ــن العل م

  السابقة فلم يتم وصفها بام سبق، بل يعّرب عنها (رواية فالن).

                                                             

 .٤٨: وأصول احلديث وأحكامه ؛١٦٨و١٦٠و١/١٤٥: مقباس اهلداية: انظر )١(
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  تاب متهيدًا وثالثة أبواب وخامتة:يتضمن هذا الك

   :التمهيد

  الّدين واإلسالم معنٰى  - بإجياز - يتناول

  ل:الباب األو

  املهدوية يف األديان الساموية

  الباب الثاين:

  الَغيبتان (الصغرٰى والكربٰى)

  الباب الثالث:

  االنحراف يف القضية املهدوية

  اخلامتة:

  اجلمهور والثقافة املهدوية

  

 األبواب واخلامتة عٰىل فصول وبحوث مناسبة هلا. همل هذتوتش
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  متهيد:

  يتضمن اإلشارة إٰىل أمرين:

  الدين وحقيقته. - ١

  الدين اإلسالمي مقوماته وتعاليمه. - ٢

  الدين وحقيقته: - ١

  ونتعرض هنا إٰىل املعنٰى اللغوي واملعنٰى االصالحي.

  أوالً: املعنٰى اللغوي:

ــع  ــه يرج ــد إلي ــل واح ــون أص ــاء والن ــدال والي ــارس: (ال ــن ف ــال اب ق

فروعه كلها، وهو جـنس مـن االنقيـاد والـذل، فالـّدين: الطاعـة، يقـال: دان 

دينــًا إذا انســحب وانقــاد وطــاع، وقــوٌم ديــن: أي مطيعــون لــه يــدين 

  .)١(منقادون)

ــزام يف  ــدة أو االلت ــٰى العقي ــدين، بمعن ــريف لل ــٰى الع ــع املعن ــه يرج وإلي

مثل قـول القائـل: أديـن بكـذا، أي التـزم بـه، باعتبـار أّن االلتـزام واالعتقـاد 

  بيشء يستلزم اخلضوع واالنقياد له.

                                                             

 .٣٥٣: معجم مقاييس اللغة )١(
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  ثانياً: املعنٰى االصطالحي:

ــات،  ــائع يف املجتمع ــام الش ــريف الع ــطلح الع ــا املص ــه هن ــراد من وامل

  وليس اصطالحًا خاصًا بعلم أو مجاعة خاصة.

وقد اختلفت التعـاريف املـذكورة للـدين تبعـًا لـرؤٰى أصـحاهبا، وقـد 

جاء يف تعريـف بعـض البـاحثني أن الـّدين (جمموعـة مـن األفكـار والعقائـد 

  .)١(ية من احلياة والكون)التي توضح حسب أفكار معتنقيها الغا

ــفي  ــل الفلس ــمل التحلي ــه يش ــق، ألن ــري دقي ــف غ ــذا التعري ــّن ه ولك

للكون من جانـب غـري املـؤمنني باألديـان، مـع أنـه ال يعتـرب دينـًا يف العـرف 

  العام، بل ينفي بعض الفالسفة رصاحًة اعرتافه وانتامءه ألي دين.

ــي عــىلٰ  ــة تبتن ــة كوني ــه: (رؤي ــه بأن ــام األرجــح تعريف ــّوة  ورب وجــود ق

مدِركــة وقــاهرة لعــاَمل التكــوين) مــع غــض النظــر عــن خصوصــية وطبيعــة 

  هذه القوة.

فإّن كل ديـن يبتنـي عـٰىل االعتقـاد بـذلك، بخـالف بعـض الفلسـفات 

  التي ال تؤمن بذلك فإهنا ال تعترب دينًا.

ــل  ــّرد، ب ــدي املج ــب العقائ ــٰىل اجلان ــان ع ـــر األدي ــادًة ال تقتص وع

  تتضمن ثالثة أمور:

  املعتقدات. - ١

  القيم األخالقية. - ٢

  الترشيعات. - ٣

                                                             

 املوسوعة احلرة ويكيبيديا. )١(



  ١٣  .............................................................................  الدرس األول

ــان  ــة يف األدي ــور الثالث ــذه األم ــن ه ــد م ــل واح ــاحة ك ــف مس وختتل

ــعًا يف  ــًا شاس ــان اختالف ــف األدي ــام ختتل ــن، ك ــل دي ــية ك ــب خصوص بحس

مضــامينها ومتبنّياهتــا، ويمكــن تصــنيفها إٰىل أصــناف شــتّٰى، إّال أن التصــنيف 

  األديان الساموية واألديان غري الساموية. الشائع هلا هو تقسيمها إىلٰ 

واملقصــود مــن األديــان الســاموية: هــي التــي مصــدرها اإللــه الواحــد 

 - وإن تغـــريت الحقـــًا أو ضـــاعت بعـــض تعاليمهـــا - اخلـــالق للكـــون

واملعــروف منهــا الــدين اليهــودي، والــدين املســيحي، والــدين اإلســالمي، 

ــويس ــدين املج ــبعض ال ــا ال ــق هب ــذلك )١(ويلح ــد ، وك ــابئي عن ــدين الص ال

  .)٢(آخرين

  اإلسالم: - ٢

قال ابـن فـارس: (اإلسـالم، هـو االنقيـاد، ألنـه يسـلم  املعنٰى اللغوي:

  .)٣(من اإلباء واالمتناع)

  هــو الــدين اإلهلــي الــذي جــاء بــه النبــي حممــد ويف االصــطالح:

  وهو آخر األديان الساموية.

  

                                                             

 .١/٥٢: الوثقٰى التنقيح يف رشح العروة : انظر )١(

 .١/٣٦١: منهاج الصاحلني للخوئي: انظر )٢(

 .٣٦٥: معجم مقاييس اللغة )٣(
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  وأركانه ثالثة:

ــد: - ١ ــامل  التوحي ــالق لع ــد اخل ــه الواح ــود اإلل ــاد بوج ــو االعتق وه

ــه ﴿ ــك ل ــد ال رشي ــه واح ــوين وأن ــومُ التك ي�
َ
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  ).٢آل عمران: /٢٥٥(البقرة: 

وأنـه  وهـو االعتقـاد بنبـوة النبـي حممـد بـن عبـد اهللا  النبوة: - ٢

  خاتم األنبياء واملرسلني.

ــاد: - ٣ ــو اال املع ــرٰى وه ــاة ُأخ ـــر يف حي ــق البش ــادة خل ــاد بإع عتق

  وحساهبم يوم القيامة، عٰىل مواقفهم وأعامهلم يف احلياة الدنيا.

تســـامل عليهـــا  - عقائديـــة وفقهيـــة - كـــام توجـــد رضورات دينيـــة

املســلمون اعــتامدًا عــٰىل أدلــة وبــراهني ثابتــة ال جمــال للتشــكيك فيهــا، ومــن 

ــذ ــمن ه ـــرورات (ا هض ــية الض ـــلقض ــاد ب ــي االعتق ــة) وه (ظهور املهدوي

  املهدي املنتظر) كام يتضح يف مباحث هذا الكتاب.
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ر عـٰىل ديـن معـني، بـل ـباملهدي واملصـلح املوعـود ال يقتصـاإليامن إن 

ــان األ ــن األدي ــدات العديــد م ــاليم ومعتق ــن ضــمن تع ــرب م خــرٰى، يعت

اليهوديــة  - تضــّمنته تعــاليم األديــان الســاموية الثالثــة ونتعــرض هنــا إٰىل مــا

هبـذا اخلصـوص مـن خـالل رصـد نصـوٍص حمـدّدة  - واملسيحية واإلسالمية



  ١٥  .............................................................................  الدرس األول

يف الكتــب املقدســة لــدٰى أتبــاع هــذه الــديانات ظــاهرة يف التبشــري باملهــدي 

ــور ــاء املعم ــة يف أنح ــق العدال ــود وتطبي ــلح املوع ــرض واملص ــوف نتع ة وس

  لذلك يف ضمن فصلني:
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  املهدوية عند اليهود: - ١

ــود،  ــدي املوع ــري بامله ــة التبش ــة هيودي ــوص ديني ــدة نص ــمنت ع تض

  منها:

ْي  - أ ــدَحجَّ ــن ي ــرب ع ــة ال ــت كلم ــديم: (كان ــد الق ــاء يف العه ــا ج م

ر ـالكـالم الـذي عاهـدتكم بـه عنـد خـروجكم مـن مصـالنبي قائالً: حسب 

ــي  ــال هكــذا رب اجلنــود: ه ــه ق وروحــي قــائم يف وســطكم: ال ختــافوا، ألن

ُمّرٌة بعـد قليـل فـُأزلزل السـاموات واألرض والبحـر واليابسـة، وُأزلـزل كـلَّ 

األُمم، ويأيت ُمشتهٰى كلِّ األُمـم، فـأمألُ هـذا البيـَت جمـدًا قـال ربُّ اجلنـود يل 

والـذهُب، يقـول ربُّ اجلنـود جمـُد هـذا البيـت األخـري يكـون أعظـم  الفضةُ 

من جمـد األول قـال ربُّ اجلنـود، ويف هـذا املكـان ُأعطـي السـالم يقـول ربُّ 

  .)١(اجلنود)

(وخيرج قضـيب مـن جـذع (يّسـٰى) وينبـت غصـن مـن أصـوله  - ب

ــّل عليــه روُح الــرّب روُح احلكمــة والفهــم، روُح املشــورة والقــّوة، ر وح وَحيِ

                                                             

ي، اإل )١(  .١٣٣٨: صحاح الثاينالكتاب املقدس: َحجَّ
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ي بحســب ـاملعرفــِة وخمافــِة الــرّب. ولّذُتــه تكــون يف خمافــة الــرّب فــال يقضــ

ي بالعـدل للمسـاكني ـنظر عينيـه وال حيكـم بحسـب سـمع أذنيـه، بـل يقضـ

رب األرض بقضـــيب فِمـــه ـي األرض ويضــــوحيكــم باإلنصـــاف لبائســـ

وُيميــت املنــافَق بنفخــِة شــفتيه، ويكــون الــربِّ منطقــَة متنيــه واألمانــُة منطقــَة 

  .)١(حقويه فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي...)

ـــ ــتهِج األرض،  - ج ــاموات ولتب ــرِح الس ــزامري داوود: (... لتف ويف م

ليجذل احلقـل وكـل مـا فيـه، لِتـرتّنْم حينئـٍذ كـل أشـجار  ليعّج البحر وملؤه،

أمام الرب، ألنـه جـاء، جـاء ليُـديَن األرض، ُيـديَن املسـكونة بالعـدل  الوعر

  والشعوب بأمانته.

الــــربُّ قــــد ملــــك، فلتبــــتهِج األرض، ولتفــــرِح اجلزائــــر 

  السحاب والضباب حوله، العدُل واحلقُّ قاعدة كرسيه). الكثريةُ 

وهذا الـنص األخـري وإن مل يتضـمن الوعـد بظهـور مصـلح حمـّدد مـن 

ر، إّال أنه يتضـمن سـيادة العـدل والفضـيلة والربكـة يف احليـاة، والـذي ـالبش

  ن ما يعتقده املسلمون أيضًا.هو من ضم

ينتظر اليهـود (مسـيّا) و(هـو إنسـان مثـايل مـن نسـل امللـك داوود  - د

ـــ (النبـــي داوود يف اإلســـالم) ر بنهايـــة التـــاريخ، وخيلـــص الشـــعب ـيبشِّ

اليهودي مـن ويالتـه، واألحـداث املتوقعـة عنـد وصـول (املاشـيح) حسـب 

  .)٢(اإلسالم واملسيحية)اإليامن اليهودي تشابه أحداَث يوم القيامة يف 
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  املهدوية عند املسيحيني: - ٢

ــٰى  ــور عيس ــار ظه ــيحيني انتظ ــدة املس ــت عقي ــن ثواب ــد  م ، وق

  أشارت إليها عّدة نصوص يف األناجيل، منها:

ـــدودة  - أ ـــاُطكم مش ـــتعداد، أوس ـــٰىل اس ـــوا ع ـــا: كون ـــل لوق إنجي

ــرس..  ــن الع ــيّدهم م ــوَع س ــرون رج ــاٍل ينتظ ــدة كرج ــابيُحكم موَق ومص

  .)١(فكونوا إذًا عٰىل استعداد، ألّن ابن اإلنسان جييء يف ساعٍة ال تنتظروهنا

إنجيل مرقس: فإذا قـال لكـم أحـد: (هـا هـو املسـيح هنـا أو هـا  - ب

هو هناك فال تصـّدقوه، فسـيظهر ُمَسـحاء دّجـالون وأنبيـاء كـّذابون يعَملـون 

كونـوا عـٰىل آياٍت ومعجـزاٍت، ولـو أمكـنهم لضـّللوا الـذين اختـارهم اهللا، ف

ــام، بعــد زمــن الضــيق ُتظلــم الشــمس وال ُيضــ يء ـحــذر... ويف تلــك األي

ــك  ــامء، ويف ذل ــن الســامء وتتزعــزع قــواُت الس ــر، وتتســاقط النجــوم م القم

نسان آتيـًا يف الّسـحاب بكـّل عـزة وجـالل، فُريسـل ابَن اإلاحلني يرٰى الناس 

ــه مــن أ ٰى األرض ـقصــمالئكتــه إٰىل جهــات الريــاح األربــع ليَجمعــوا خمتاري

  .)٢(إٰىل أقٰىص السامء)

إنجيــل يوحنــا: قلــت لكــم: أنـا ذاهــب وســأرجع إلــيكم، فــإن  - جــ

ــب إٰىل األ ــأين ذاه ــرحتم ب ــوين ف ــتم حتبّ ــن ب، ألّن األكن ــي... ل ــُم من ب أعظ

أخـاطبَكم بعـُد طـويالً، ألّن سـيّد هــذا العـامل سـيجيء، ال سـلطاَن لـه عــّيل. 
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قـويل: بعـد قليـل ال تروننـي، ثـم بعـد قليـل فقال هلم: (تتساءلون عن معنـٰى 

تروننـي احلــقَّ احلـقَّ أقــول لكـم: ســتبكون وتنـدبون، وأّمــا العـامل فســيفرح. 

ــي  ــون اآلن ولكن ــتم حتزن ــًا... أن ــري فرح ــزَنكم يص ــّن ح ــتحزنون، ولك س

  .)١(سأعود فأراكم، فتفرح قلوبكم فرحًا ال ينتزعه أحد منكم)

  اخلالصة:

ـــص (امل - ١ ـــار املخّل ـــديإن انتظ ـــرتكة ) ¨ ه ـــاليم املش ـــن التع م

ــض خصوصــياته  ــد هويتــه وبع ــوا يف حتدي ــاموية، وإن اختلف ــان الس لألدي

  وشامئله.

ريح ـتضـّمنت عـدة نصـوص يف العهـدين القـديم واجلديـد التصـ - ٢

  أو اإلشارة إٰىل ظهور املصلح وانتظار البرشية له.
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ـــلمون ـــامل املس ـــاً  - تس ـــدي  - عموم ـــروج امله ـــاد بخ ـــٰىل االعتق ع

ـــة  وانتظـــاره، وإن اختلفـــوا يف بعـــض اخلصوصـــيات والتفاصـــيل املرتبط

  بذلك، كام سيأيت.

وقبــل ذلــك نشــري إٰىل موقــف املســلمني مــن اإلمامــة واخلالفــة 

  .واختالفهم فيها

                                                             

 .٣٠٧و ١٦/٣٠٣: يوحنا: املصدر )١(
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  اختالف املسلمني يف اإلمامة:

ــديداً  ــًا ش ــوا اختالف ــد اختلف ــلمني ق ــف أن املس ــن املؤس ــاة  م ــذ وف من

، وقـد  بـل قبـل ذلـك يف تعيـني إمـامهم وخليفتـه مـن بعـده  نبيهم

بـذلك وحـّذرهم منـه مـرارًا كـان آخرهـا يف سـاعات وفاتـه   تنبّأ النبـي

ــول دون  ــة حت ــون وثيق ــًا يك ــم كتاب ــب هل ــه أراد أن يكت ــٰى إن ــرية، حت األخ

  اختالفهم وضالهلم.

ر ـِل: ملـا ُحضـفقد روٰى البخـاري بسـنده عـن عبـد اهللا بـن عبـاس قـا

قـــال  - ويف البيــت رجـــال فــيهم عمــر بـــن اخلطــاب - ملسو هيلع هللا ىلص رســول اهللا

فقـال عمـر: إّن النبــي . »َهلـّم اكتـْب لكــم كتابـًا ال تضـّلوا بعــده«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي

قد غلب عليـه الوجـع، وعنـدكم القـرآن، حسـبنا كتـاب اهللا، فـاختلف أهـل 

ـــت ـــة - البي ـــارضين يف الغرف ـــانوا ح ـــذين ك ـــا ال ـــه هن ـــود من  - واملقص

كتابــًا لــن تضــلوا  اختصــموا، مــنهم مــن يقــول: قّربــوا يكتــب لكــم النبــيف

بعده، ومنهم من يقـول مـا قـال عمـر. فلـام أكثـروا اللغـو واالخـتالف عنـد 

ــول اهللا ــال رس ــي ق ــوا«: ملسو هيلع هللا ىلص النب ــاس . »قوم ــن عب ــان اب ــد اهللا: فك ــال عبي ق

وبـني أن يكتـب هلــم  يقـول: إن الرزيـة كـلَّ الرزيــة مـا حـال بـني رســول اهللا

  .)١(الكتاب من اختالفِهم ولَغطِهمذلك 

  .)٢(ويف صحيح مسلم أهنم قالوا: (إن رسول اهللا هيجر)
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الــذي   ويمكــن أن نتعــرف عــٰىل مالمــح مضــمون وصــية النبــي

ــّمنتها  ــرائن تض ــواهد وق ــة ش ــالل مخس ــن خ ــة م ــه األم ــويص ب أراد أن ي

  الروايات املذكورة، وهي:

ــيأ األول: ــمون الوص ــم ملض ــارز وامله ــر الب ــة ن األث ــظ األم ــه حيف ة أن

، وهـو اآلفـة التـي واجهـت أممـًا  ويصوهنا من الضالل بعـد وفـاة النبـي

  خرٰى بعد رحيل أنبيائها عنها.أ

ن هـذا املضــمون قصـري وحمــّدد وواضـح، ولــيس هـو تعــاليم أ الثـاين:

ـلة، ألن ظــرف النبــي الصـحي احلــرج مل يكــن   أو توصـيات عامــة مفصَّ

الـذي تضـمنته كثـري مـن  -  يسمح بـذلك، كـام أن الكتـف الـذي طلبـه

ــلة، قــال ابــن  - مصــادر احلــديث ال تناســب كتابــة مضــامني وتعــاليم مفصَّ

منظور: (الَكتِـف والِكتْـف... عظـم عـريض خلـف املنكـب... ويف احلـديث 

ــوين بكتِــف ودواة « يــه لقّلــة كــانوا يكتبــون ف »كتــب لكــم كتابــًا...أائت

  .)١(القراطيس عندهم)

ليس مـن املعقـول أن يكـون مضـمون الوصـية حكـًام عامـًا أو  الثالث:

رف ال حيفــظ األمــة مــن ـمفهومــًا نظريــًا رصفــًا، ألن املفهــوم النظــري الصــ

ــاليم  ــاهيم والتع ــون املف ــه، ولك ــابقة من ــم الس ــظ األم ــام مل حيف ــالل، ك الض

ــد ُبيِّ  ــة واألحكــام ق ــت يف القــرآن النظري ــينَ ــريم ومــن النب ــه،   الك نفس

ــَومُ ولــذلك قــال تعــاٰىل: ﴿
ْ
ق
َ
ــِ� ِ�َ أ

�
ــِدي �ِل

ْ
ه
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َ
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ُ
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ْ
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َ
 هــذ

�
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ــاٰىل: ﴿٩  ) وقــال اهللا تع
ُ
ــه

ْ
ن
َ
ْم �

ُ
هــا�

َ
ــا ن وُه َوم

ُ
ــذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
ــول ُم ا�ر�ُس

ُ
ــا� ــا آت َوم

                                                             

 .١٢/٢٧: لسان العرب )١(
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تَُهوا
ْ
ا�

َ
وقـد أكـد القـرآن الكـريم نفسـه اكـتامل معـامل هـذا  ،)٧ر: ـ﴾ (احلشـف

ــاٰىل: ﴿ا ــه تع ــابقًا بقول ــه س ــه وأحكام ــدين وتعاليم ــْم ل
ُ
�

َ
ــُت ل

ْ
َمل

ْ
�

َ
ــْوَم أ َ ا�ْ

 ِ
ْ

ــُم اإل
ُ
�

َ
ــيُت ل ــِ� َورَِض َم

ْ
ْم نِع

ُ
ــيْ�

َ
ــُت َعل َمْم

ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
�

َ
ــن  ِدي

ً
ــا ــالَم ِدين ﴾ ْس

  ).٣(املائدة: 

ــع: ــية أ الراب ــمون الوص ــارضين ملض ــض احل ــن بع ــًا م ــاك توقع ن هن

كـان يـروم كتابـة   سـابقًا، وأنـه  باعتبار صدور ما يشبهه مـن النبـي

ــة  ــّول إٰىل وثيق ــوات األوان، ليتح ــل ف ــافهًة قب ــلمني مش ــام املس ــه أم ــا قال م

ــا ــا وإنكاره ــاف عليه ــا وااللتف ــعب جتاوزه ــة يص ــادروا مكتوب ــذلك ب ، ول

فلــو مل يكــن هلــا ســابقة ملــا عرفــوا طبيعتهــا ومــا كــان هلــم  بمعارضـتها، وإّال 

  موقف صارم يف معارضتها.

ن مضـــمون الوصـــية حّســـاس يمـــّس مصـــالح بعـــض أ اخلــامس:

  احلارضين بحيث أّدٰى تـوّقعهم لـه إٰىل الشـغب واملنـع مـن كتابـة النبـي

ــه ــية، واهتامــه ل ــق   للوص ــه وقطــع الطري ــلب رشعيت ــه (هيجــر)، لس بأن

  لكتابة الوصية املذكورة. أمام أية حماولة أخرٰى منه 

   



  

  

������������� �

  مضمون الوصية:

ــابقة  ــة الس ــن الرواي ــة م ــواهد املقتبس ــرائن والش ــك الق ــة تل بمالحظ

 ونحوها يتضح أن مضمون الوصـية هـو الـنص عـٰىل إمامـة أهـل البيـت

  من خالل الشواهد واملؤرشات التالية:  يتقدمهم اإلمام عيل

ـــض إن نفـــس االخـــتالف  - ١ واللغـــو والشـــجار احلـــاد بـــني بع

يف يـوم الغـدير عنـدما نـّص عـٰىل   احلارضين وغـريهم قـد توّقعـه النبـي

 ، حيــث طمأنتــه اآليـة الكريمــة آنــذاك ﴿ واليـة عــيل
ُ
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ْ
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ْ
ه

َ
 ،)٦٧﴾ (املائــدة: �

والفارق بـني الزمـانني أن الـوحي يـوم الغـدير قـد فاجـأهم وكـان بحضـور 

فلـم تسـنح الفرصـة والظـروف  ،ٰى مجوع غفرية من املسـلمني مـن أقطـار شـتّ 

ــ   املضــاد حــني وصــية النبــيوا للموقــف أملعارضــته بيــنام كــانوا قــد هتيّ

ــة  ــني كتاب ــه وب ــك بين ــال أولئ ــحابة، فح ــن الص ــدود م ــدد حم ــور ع بحض

  .وصيته

الـذي كـان يـوم الغـدير وتوقَُّعـه معارضـة   إن هاجس النبـي - ٢

القوم ملضمون الوصية هـو الـذي دعـاه إٰىل التأكيـد عـٰىل حتـرك جـيش أسـامة 
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نصـار، لتفـرغ املدينـة بن زيد مع َمن حتـت إمرتـه مـن شـيوخ املهـاجرين واأل

ّر بمصـاحلهم حتـٰى ـالتـي تضـ  ضـة لوصـيّتهاملنـورة مـن العنـارص املعارِ 

  .)١(»جّهزوا جيش أسامة لعن اهللا من ختّلف عنه«قال: 

ــة دون  ــة واحليلول ــاء يف املدين ــٰىل البق ــّمموا ع ــد ص ــم ق ــا رآه ــم ملّ ث

أن يـؤخر كتابـة وصـيته إٰىل السـاعات األخـرية مـن حياتـه   وصيته، آثـر

ض هلـا، إّال أهنـم بـادروه ليُحِرَجهم فيهـا، ويمـنَعهم مـن اختـاذ موقـف معـارِ 

بـاملنع والشــجار، وطعنـوا يف رشعيتــه ومرجعيتـه يف ذلــك املوقـف احلّســاس 

املانعـة مـن   ، وحرمـوا األّمـة مـن وصـيّته)٢(من خالل اهتامه بأنـه هيجـر

  .ضالهلا

ردود األفعــال احلــادة مــن هــذه الوصــية التــي   نظـرًا لتوقعــه - ٣

ــر ــارضين آث ــض احل ــالح بع ــطدم بمص ــورهم، ومل   تص ــا بحض أن يكتبه

يكتبها من قبل ذلـك جتنّبـًا للتشـكيك يف مصـداقيتها بادعـاء أهنـا قـد ُأمليـت 

  وأنه مل يكتبها بعلمه واختياره.  عليه بسبب مرضه

ــال الإّن ادِّ  - ٤ ــاء إمه ــيع ــدم   نب ــده وع ــن بع ــة م ــري األّم ملص

تصّديه لتعيني وصيّه وخليفته مـن بعـده ينـايف حرصـه الشـديد الـذي ُعـرف 

مــة ومصــلحتها، مــع أن مصــادر اجلمهــور تضــّمنت أن عنــه عــٰىل مصــري األ

مـة ، حرص عـٰىل تعيـني َمـن خيلفـه حفظـًا لوحـدة األ من جاء بعد النبي
                                                             

 .١/٢٠: الفصل يف امللل واألهواء والنحل )١(

ــاس قــال١١/٩٥ففــي صــحيحة مســلم ( )٢( ــال رســول اهللا: ) بســنده عــن ابــن عب ــوين «: ق ائت

إن : فقــالوا. »كتــْب لكــم كتابــًا لــن تضــلوا بعــده أبــداً أبــالكتف والــدواة أو اللــوح والــدواة 

 .هيجر رسول اهللا



  ٢٥  .............................................................................  الدرس الثالث

وصـيته ليزيـد بـذلك حيـث كتـب  ومصلحتها، بام يف ذلك معاوية الـذي بـّرر

إٰىل مــروان بــن احلكــم: (إين قــد كــِربَت ســنّي ودّق عظمــي وخشــيت 

ــتالف عــىلٰ  مــة بعــدي، وقــد رأيــت أن أختــّري هلــم َمــن يقــوم األ االخ

ــدي...) ــي ،)١(بع ــن النب ــرص م ــة أح ــل إّن معاوي ــٰىل األ  فه ــة أو أن ع م

ــة مــن أّن عــدم تعيــني اخللي  النبــي ّر ـفــة يضــغفــل عــام انتبــه لــه معاوي

  مة ووحدهتا؟!بمصلحة األ

  عــٰىل أن مــا يــأيت مــن ثبــوت تــواتر الروايــات عــن النبــي

وأوصــافه وشــؤونه ال ينســجم مــع فــرض  ¨ بخصــوص املهــدي املنتظــر

  إغفاله احلديث عن خصوصيات من يصلح خلالفته بعد رحيله.

ــي - ٥ ــده النب ــان ينش ــذي ك ــم ال ــر امله ــس األث ــرص   إن نف وحي

ــه ــو  - علي ــاللوه ــن الض ــني م ــه - التحص ــد رّتب ــك   ق ــٰىل التمس ع

ــرتة ــاب والع ــع  بالكت ــجم م ــواتر واملنس ــني املت ــديث الثقل ــالل ح ــن خ م

مضمون وهـدف الكتـاب الـذي كـان يزمـع كتابتـه، ففـي صـحيح الرتمـذي 

ــم ــن أرق ــد ب ــن زي ــنده ع ــول اهللا ،بس ــال رس ــا إن «: ملسو هيلع هللا ىلص ق ــيكم م ــارك ف إين ت

مـن اآلخـر: كتـاب اهللا حبـل متّسكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي، أحـدمها أعظـم 

ممـدود مــن السـامء إٰىل األرض، وعــرتيت أهـل بيتــي، ولـن يفرتقــا حتـٰى يــردا 

  .)٢(»احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهام عيلَّ 

                                                             

 .٤/٣٥١: الكامل يف التاريخ )١(

 .٥/٦٦٣: اجلامع الصحيح (البخاري) )٢(
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ــا ــد م ــواهد تؤك ــرائن والش ــذه الق ــابق  إن ه ــن تط ــابقًا م ــاه س ذكرن

ــمون  ــني، وأن مض ــديث الثقل ــمون ح ــع مض ــة م ــيّة املزمع ــمون الوص مض

  وأوهلــم اإلمــام عــيل  الــنص عـٰىل إمامــة أهــل البيـتالوصـية هــو 

ــه ــًة من ــا كتاب ــّن   وتوثيقه ــا، لك ــن جتاوزه ــًة ال يمك ــًة باقي ــون وثيق لتك

  املؤسف أّن ذلك مل يتحقق.

ــلمني املــذكور ــبب اخــتالف املس ــه بس ــم إّن ــيهم  - ث ــل نب ــب رحي عقي

مــن بعــده مــن مــآٍس وجمــازر  ومــا جــرٰى عــٰىل أهــل بيتــه -  املصــطفٰى 

ا مدرســتهم ورَ شـيعتهم وأْثــ  رعــٰى أئمـة أهــل البيــت ،وإعـراض عــنهم

  ، وممـا تتميـز بـه مدرسـة أهـل البيـت)١(بعلومهم وهـدهيم وتوجيهـاهتم

ــي ــة النب ــوري يف األ  تبعيّتهــا لرؤي ــة ودورهــا املح ــا لإلمام ــة باعتباره م

ــة لأل ــتقرار احلافظ ــاألمن واالس ــنعم ب ــا لت ــة هل ــراف واملوّجه ــن االنح ــة م م

والكـامل، وقـد تضـّمنت ِعـّدة نصـوص معتـربة بيـان أمهيـة اإلمامـة  والرقي

  :منها ،- ٰى بعبارات شتّ  - والوالية

صحيحة زرارة والفضيل بـن يسـار وبكـري بـن أعـَني وحممـد بـن  - ١

ــر ــن أيب جعف ــًا ع ــارود مجيع ــة وأيب اجل ــن معاوي ــد ب ــال:   مســلم وبري ق

ُ رسـوَله بواليــة عـيل وأنــزل عليـه ﴿ أمـر اهللا «
ُ
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�
ــدة: [﴾ َوا�  ]٥٥املائ

ــة  ــَرض والي ــاأوف ــدروا م ــم ي ــر فل ــي ويل األم ــداً  ،ه ــأمر اهللا حمم أن   ف

ر هلـم الصـالة والزكـاة والصـوم واحلـج، فلـام أتـاه ـر هلم الوالية كام فّس ـّيفس

                                                             

 يف بناء اجلامعة الصاحلة). انظر كتاب (دور أهل البيت  )١(
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وختــّوف أن يرتــّدوا عــن   ذلــك مــن اهللا ضــاق بــذلك صــدر رســول اهللا

ــه  ،ديــنهم وأن يكــّذبوه ــه  ، فــأوحٰى اهللا فضــاق صــدره وراجــع ربَّ إلي
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يـوم غـدير خـم،   فصدع بـأمر اهللا تعـاٰىل ذكـره فقـام بواليـة عـيل

  .»فنادٰى: الصالة جامعة، وأمر الناس أن يبّلغ الشاهد الغائب

ــو  :- غــري أيب اجلــارود - َذينــه: قــالوا مجيعــاً أُ قــال عمــر بــن  وقــال أب

ــر ــة األ«:  جعف ــد الفريض ــزل بع ــة تن ــت الفريض ــت وكان ــرٰى. وكان خ

ــأنزل اهللا  ــرائض ف ــر الف ــة آخ ْم ﴿ الوالي
ُ
�

َ
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يقــول «:  قــال أبــو جعفــر ،]»٥املائــدة: [﴾ َوأ

ـــم أُ : ال اهللا  ـــت لك ـــد أكمل ـــة، ولق ـــذه الفريض ـــد ه ـــيكم بع ـــزل عل ن

  .)١(»ضالفرائ

ــر - ٢ ــن أيب جعف ــال:   صــحيحة زرارة ع ــي اإل«ق ــٰىل بن ــالم ع س

، قـال زرارة: »مخسة أشياء، عـٰىل الصـالة والزكـاة واحلـج والصـوم والواليـة

الواليــة أفضـــل، ألهنـــا «فقلــت: وأّي يشء مـــن ذلــك أفضـــل؟ فقـــال: 

  .)٢(»مفتاحهّن، والوايل هو الدليل عليهّن...

مــة مكانــة الــدين املتميــزة يف نفــوس األوممــا يؤكــد أمهيــة اإلمامــة أن 

ــه،  ــه ورجاالت ــديرًا حلمَلت ــًا وتق ــية واحرتام ــه قدس ــفي علي ــإذا تض ــن ف مل يك

                                                             

 .١/٢٨٩: الكايف )١(

 .٢/١٨: الكايف )٢(
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تســتغله الســلطات  ،ح معاملـه ويوّجــه محَلتـههنـاك إمــام كفـوء رشعــي يوّضــ

وأصــحاب النفــوذ لتثبيــت ســلطاهنم وحتقيــق مصــاحلهم، وهــو مــا نالحظــه 

  وعٰىل مّر العصور.عٰىل نطاق واسع يف واقعنا املعارص، 

  :املهدوية وأمهيتها

ــل  ــة أه ــًا ويف مدرس ــالم عموم ــة يف اإلس ــة اإلمام ــوح أمهي ــد وض بع

، ¨ تتضـــح أمهيـــة االعتقـــاد باملهـــدي املنتظـــر ،خصوصـــاً  البيـــت 

ــة  ــة واخلاص ــة العام ــّمنت األدل ــذي تض ــا، وال ــارص لن ــام املع ــاره اإلم باعتب

سـيأيت التعـرض لبعضـها مـة، والتـي األ وجوده ورشعيته وكونه احلجـة عـىلٰ 

  ضمن البحوث اآلتية.

وينبغــي التعــرض هنــا إٰىل موقــف كــّل مــن مجهــور املســلمني وشــيعة 

  حدة يف ضمن بحثني: كال� عىلٰ   أهل البيت

������������������������������������ �

  ونتعرض هنا إٰىل ثالثة أمور:

  عمومًا. ¨ روي يف مصادرهم بشأن املهدي املنتظر األول: ما

  .¨ الثاين: املصادر التي تناولت موضوع املهدي املنتظر

  .¨ الثالث: املوقف من روايات املهدي املنتظر

  

*  *  *  



  ٢٩  .............................................................................  الدرس الثالث

ــ ــن أّم ــة م ــن جمموع ــرية ع ــات كث ــد وردت رواي ــر األول: فق ا األم

وظهــوره  ¨ الصــحابة يف مصــادر اجلمهــور تضــّمنت أخبــار املهــدي

امء واحـد وثالثـني صـحابيًا رَووا حتـٰى إن أحـد البـاحثني ذكـر أسـ ،نجازهإو

، عـثامن بـن عفـان، طلحـة  أحاديث املهدي، منهم: عـيل بـن أيب طالـب

احلسـني بـن عـيل، جـابر بـن عبـد اهللا  بن عبيد اهللا، عبـد الـرمحن بـن عـوف،

ــد  ــن عب ــاس ب ــيامن، العب ــن ال ــة ب ــدري، حذيف ــعيد اخل ــو س ــاري، أب األنص

ة بنـــت أيب بكـــر، املطلـــب، أبـــو هريـــرة، عبـــد اهللا بـــن مســـعود، عائشـــ

ــريهم ــدين، )١(وغ ــن ال ــني زي ــد أم ــيخ حمم ــنام ذكــر الش أن أخبــار  ݥ بي

كـام اسـتعرض  ،)٢(رويـت عـن مخسـني صـحابيًا ومئـات التـابعني ¨املهدي

عــدد مــن البــاحثني ثامنيــة وثالثــني شخصــًا مــن أئمــة الصــحاح واملســانيد 

نن خّرجوا أحاديث املهدي املنتظر   .)٣( ¨ والسُّ

                                                             

 .٦٧: انظر (كتاب املهدي) )١(

 .٧٥-٧٢: (مع الدكتور أمحد أمني) يف حديث املهدي واملهدوية انظر )٢(

ــدي) )٣( ــاب (امله ــر كت ــة اإل ؛٦٨ انظ ــة اجلامع ــاد يف جمل ــن العب ــد املحس ــالميةوعب ــدد: س : الع

٣/٧٠. 
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  ات املروية يف املصادر املذكورة:ويف ما ييل نامذج من هذه الرواي

) بســنده عــن أيب ســعيد اخلُــدري ٢١١مــا رواه عبــد الــرزاق (ت - ١

بــالُء يصــيب هــذه األمــة حتــٰى ال جيــد الرجــل  ملسو هيلع هللا ىلص قــال: (ذكــر رســول اهللا

ملجًأ يلجأ إليه من الظلم فيبعث اهللا رجـالً مـن عـرتيت مـن أهـل بيتـي فـيمأل 

يـرٰىض عنـه سـاكن السـامء وسـاكن  ،األرض به قسطًا كام ُملئت ظلـًام وَجـوراً 

ــيئًا إّال  ــا ش ــن قطره ــامء م ــَدُع الس ــدراراً األرض، ال ت ــبّته م ــَدُع  ، ص وال ت

ــن ما ــيئًا إّال األرض م ــا ش ــهئه ــواَت  ، أخرجت ــاُء األم ــٰى األحي ــٰى تتمن  ،حت

  .)١(يعيشون يف ذلك سبع سنني أو ثامن أو تسع سنني)

) بسـنده عـن حممـد بـن ٢٢٩ما رواه ُنَعيم بـن ّمحـاد املـروزي (ت - ٢

: ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (قــال رســول اهللا  احلنفيـة قــال: حــدثني عـيل بــن أيب طالــب

  .)٢(»واحدةاملهدي يصلحه اهللا تعاٰىل يف ليلة «

يقـول:   كام روٰى بسنده عـن ابـن زريـر الغـافقي أنـه سـمع عليـاً 

  .)٣(»ملسو هيلع هللا ىلص هو من عرتة النبي«

                                                             

 .١٥/١٩٨: املصنف )١(

 .٢٥٥: الفتن )٢(

 .٢٦٤: املصدر )٣(
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هــــ) بســـنده عـــن ٢٣٥ - هــــ١٥٩رواه ابـــن أيب شـــيبة ( مـــا - ٣

 يــوم لبعــث اهللا لــو مل يبــق مــن الــدهر إّال «، قــال: ݕ عــن النبــي عــيل

  .)١(»رجالً من أهل بيتي يملؤها عدالً كام ُملئت َجوراً 

) بســنده عــن أيب ســعيد ٢٤١مــا رواه أمحــد بــن حنبــل (ت  - ٤

ــَدري قــال: قــال رســول اهللا ال تقــوم الســاعة حتــٰى متتلــئ األرض «: ملسو هيلع هللا ىلص اخلُ

ثم خيـرج رجـل مـن عـرتيت أو ِمـن أهـل بيتـي يملؤهـا «قال:  ،»ظلًام وعدواناً 

  .)٢( »قسطًا وعدالً كام ُملئت ظلًام وعدواناً 

بسـنده عـن عـيل قـال: قـال رسـول هــ) ٢٧٥ما رواه ابن ماجـة ( - ٥

  .)٣(»املهدي منّا أهل البيت ُيصلحه اهللا يف ليلة«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ــة  - ٦ ــن ماج ــا رواه اب ــال: أم ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــنده ع ــًا بس يض

نحـن ولـد عبـد املطلـب سـادُة أهـل اجلنـة، «يقـول:  ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسـول اهللا

  .)٤(»أنا ومحزة وعيل وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي

م ســلمة: أهـــ) وغــريه بســنده عــن ٢٧٥مــا رواه أبــو داوود (ت  - ٧

ــول اهللا ــمعت رس ــت: س ــول:  ملسو هيلع هللا ىلص قال ــد «يق ــن ول ــرتيت م ــن ع ــدي م امله

  .)٥(»فاطمة

                                                             

 .٢/١٣٤: انظر أيضًا مسند البزار ؛١٥/١٩٨: يب شيبةأاملصنف البن  )١(

 .٣/٣٦: محدأمسند  )٢(

 .٤/٤٥٤: سنن ابن ماجة )٣(

 .١/٣٧: املعجم الصغري: أيضاً انظر  ؛٤٥٥املصدر:  )٤(

 .٣٥: خبار املنتظرأعقد الدرر يف  ؛٤/١٠٧: يب داوودأسنن  )٥(
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) بســنده عــن عبــد اهللا عــن ٢٩٧ - ٢٠٩مــا رواه الرتمــذي ( - ٨

قـال  »يـيل رجـل مـن أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي«قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

 يـوم لـو مل يبـق مـن الـدنيا إّال «ريـرة قـال: عاصم: وأنا أبو صالح. عـن أيب ه

  .)١(»لطّول اهللا ذلك اليوم حتٰى ييل...

ــرباين - ٩ ــا رواه الط ــغري - م ــن أيب  - يف الص ــول أع ــال رس ــوب ق ي

نبيّنــا خــري األنبيــاء، وهـو أبــوِك، وشــهيدنا خــري الشــهداء، «لِفاطمـة:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

هبـام يف اجلنـة حيـث وهو ابن عـّم أبيـِك محـزة، وِمنّـا َمـن لـه جناحـان يطـري 

يشاء، وهو عّم أبيِك جعفر، وِمنّا سـبطا هـذه األمـة احلسـن واحلسـني، ومهـا 

  .)٢(»ابناِك، وِمنّا املهدي

   

                                                             

 .٨٤ /١٥: ايضًا رشح السنة للبغوي، انظر ٥٠٥ /٤: اجلامع الصحيح للرتمذي )١(

 .١/٣٧: املعجم الصغري (للطرباين) )٢(
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هــ) بسـنده عـن عبـد اهللا ٤٠٥ما رواه احلـاكم النيسـابوري (ت - ١٠

رًا ُيعـرف ـفخـرج إلينـا مستبشـ ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (أتينـا رسـوَل اهللا  بن مسـعود

 أخربنــا بــه، حتــٰى مــّرت فتيــة فــام ســألناه عــن يشء إّال  ،رور يف وجهــهـالســ

ــن ــم م ــي هاش ــيهم بن ــت  ف ــزمهم واهنمل ــم الت ــام رآه ــني، فل ــن واحلس احلس

عيناه، فقلنـا: يـا رسـول اهللا مـا نـزال نـرٰى يف وجهـك شـيئًا نكرهـه، فقـال: 

اختار اهللا لنا اآلخـرة عـٰىل الـدنيا، وإنـه سـيلقٰى أهـل بيتـي مـن  إنا أهل بيت«

ريدًا يف الـبالد، حتـٰى ترتفـع رايـات سـود مـن املرشـق، ـبعدي تطريـدًا وتشـ

فيَســألون احلــقَّ فــال ُيعَطونــه، ثــم يســألونه فــال ُيعَطونــه، ثــم يســألونه فــال 

فليــأت رون، فمــن أدركـه مــنكم أو مـن أعقــابكم ـَُيعَطونـه، فيقــاتلون فيُنصـ

يــدفعوهنا إٰىل  ،إمــاَم أهــِل بيتــي ولــو حبــوًا عــٰىل الــثلج، فإهنــا رايــات هــدٰى 

رجــل مــن أهــل بيتــي يــواطئ اســُمه اســمي، واســُم أبيــه اســَم أيب، فيملــك 

  .)١(»األرض فيملؤها قسطًا وعدالً كام ُملئت َجورًا وظلامً 

ـــض النصـــ - ١١ ـــد تضـــّمنت بع ـــور اهلاشـــمي والتأيي وص أّن ظه

واسـط القـرن أهلي له وألصحابه وإقامة العـدل بـه ممّـا كـان معروفـًا منـذ اإل

مـام األول اهلجري، حتـٰى إّن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص طبّقـه عـٰىل اإل

، فقــد روٰى هشــام بســنده عــن الفــرزدق الشــاعر أنــه يف أثنــاء  احلســني
                                                             

 .١٦٠٣ -١٦٠٢: املستدرك عٰىل الصحيحني )١(
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ــة رأٰى احلســني ــق الكوف ــن   مســريه يف طري ــد اهللا ب وبعــد ذلــك رأٰى عب

رو بن العاص قال: (فسـألني، فأخربُتـه بلقـاء احلسـني بـن عـيل، فقـال يل: عم

ويلــك، فهـــّال اّتبعتَـــه، فـــواهللا لـــيمِلَكّن، وال جيـــوز الســـالح فيـــه وال يف 

أن احلــَق بــه، ووقــع يف قلبــي مقالتــه، ثــم  - واهللا–أصــحابه، قــال: فهممــت 

ان ذكــرُت األنبيــاء وقــتَْلهم فصــّدين ذلــك عــن اللحــاق بــه) وأضــاف: (وكــ

أهل ذلك الزمان يقولـون ذلـك األمـر، وينتظرونـه يف كـل يـوم وليلـة، قـال: 

وكــان عبــد اهللا بــن عمــرو يقــول: ال تبلــغ الشــجرة وال النخلــة وال الصــغري 

  .)١(حتٰى يظهر هذا األمر)

ــم  ــاب رغ ــن اخلط ــر ب ــن عم ــد اهللا ب ــن عب ــلح إلك ــور املص ــه بظه يامن

ــه ــدم انطباق ــه أدرك ع ــان إّال أن ــر الزم ــمي آخ ــام  اهلاش ــخص اإلم ــٰىل ش ع

ــني ــد احلس ــان، فق ــر الزم ــه يف آخ ــدم كون ــني:  ، لع ــن مع ــٰى ب ــال حيي ق

ثنا سليم بـن حيـان عـن سـعيد بـن مينـا قـال: سـمعُت دحدثنا أبو عبيدة ح(

ل حسٌني قـَدره، واهللاِ لـو أدركتُـه مـا تركتُـه خيـرج  عبد اهللا بن عمر يقول: عجَّ

رأيـت فـإذا ببنـي هاشـم ُخيـتم، أن يغلبني، ببني هاشم ُفـتِح هـذا األمـر، و إّال 

والروايـة تؤكـد إيـامن عبـد اهللا بـن  ،)٢(اهلاشمي قد ملك فقـد ذهـب الزمـان)

  عمر بظهور املهدي اهلاشمي يف آخر الزمان.

*  *  *  

                                                             

 .٢٩١-٤/٢٩٠: تاريخ الطربي )١(

 .٤/١٧٤: البداية والنهاية )٢(
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فهنـاك الكثـري مـن مصـادر اجلمهـور التـي تعرضـت  :ا األمر الثاينوأمّ 

  :أو أحواله، وهي صنفان ¨أو اختصت بأخبار املهدي املنتظر 

املصــــادر العامــــة التــــي تعّرضــــت للمهــــدي  الصـــنف األول:	

  :منها ،¨املنتظر

  هـ).٢١١املصنَّف: تأليف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (ت - أ

ــروزي  - ب ــاد امل ــن ّمح ــيم ب ــد اهللا ُنَع ــافظ أيب عب ــأليف احل ــتن: ت الف

  هـ).٢٢٩(ت

ــن  - ج ــد اهللا ب ــافظ عب ــأليف احل ــار: ت ــث واآلث ــنَّف يف األحادي املص

  هـ).٢٣٥حممد بن أيب شيبة الكويف (ت

ــل  - د ــن حنب ــد ب ــد اهللا أمح ــأليف أيب عب ــل: ت ــن حنب ــد ب ــند أمح مس

  هـ).٢٤١الشيباين (ت

سـنن ابـن ماجـة: تـأليف أيب عبـد اهللا حممـد بـن يزيـد القزوينـي  - هـ

  هـ).٢٧٥(ت

شـــعث ســـنن أيب داوود: تـــأليف أيب داوود ســـليامن بـــن األ - و

  هـ).٢٧٥السجستاين (ت

(سنن الرتِمـــذي): تـــأليف أيب امع الصـــحيح املعـــروف بــــاجلـــ - ز

  هـ).٢٧٩عيسٰى حممد بن عيسٰى الرتمذي السلمي (ت

ـــ - ح ـــبيل رشح السُّ ـــن عـــيل الربهبـــاري احلن ـــأليف احلســـن ب نة: ت

  هـ). ٣٢٩(ت
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  هـ).٣٥٤الصحيح: تأليف أمحد بن حبّان التميمي (ت - ط

مــد بــن عبــد املســتدرك عــٰىل الصــحيحني: تــأليف أيب عبــد اهللا حم - ي

  هـ).٤٠٥اهللا احلاكم النسيابوري (ت

ــب  ــاب (مناق ــدي) وكت ــار امله ــاب (أخب ــس كت ــذا نف ــون ه ــد يك وق

  املهدي) وكتاب (نعت املهدي) املنسوبة إليه أيضًا.

ــة إىلٰ  - ك ــن ســبيل الرشــاد: تــأليف أيب بكــر أ االعتقــاد واهلداي محــد ب

  هـ).٤٥٨ - ٣٨٤احلسني بن عيل بن موسٰى البيهقي (

  هـ).٥٤٤شفا: تأليف القايض عياض (ال - ل

  هـ).٧٢٨محد بن تيمية (ت منهاج السنة النبوية: تأليف أ - م

كنز العامل يف سـنن األقـوال واألعـامل: تـأليف عـالء الـدين عـيل  - ن

  هـ).٩٧٥املتقي بن حسام الدين اهلندي (ت

  .)١(وغريهم كثري

   

                                                             

 .٧٣-٦٨: انظر كتاب (املهدي) )١(



  

  

������������� �

  :¨ املصادر املختصة باملهدي املنتظر الصنف الثاين:

ــة  - أ ــن أيب خيثم ــر ب ــأليف أيب بك ــدي: ت ــواردة يف امله ــث ال األحادي

  .)١(هـ)٢٧٩النسائي (ت

ــادي (ت - ب ــن املن ــر ب ــن جعف ــد ب ــزءًا يف ٣٣٦أمح ــع ج ـــ)، مج ه

  املهدي.

هــ) وهــو ٤٣٠صــفهاين (تتــأليف أيب نعـيم األربعـون حـديثًا: أ - ج

 أن رنا، إّال ـكتـاب خــاص باملهـدي وأخبــاره، وهــذا الكتـاب مفقــود يف عصــ

عيل بن عيسٰى األربيل قد مجـع هـذا الكتـاب املـذكور يف كتابـه (كشـف الغمـة 

يف معرفة األئمة) حيـث قـال: (ووقـع إيلَّ أربعـون حـديثًا مجعهـا احلـافظ أبـو 

أوردُهتـــا رسدًا كـــام ، ¨ يف أمـــر املهـــدّي  ݥهللا ُنعـــيم أمحـــد بـــن عبـــد ا

  .)٢(أوردها)

ــ - د ــوم يف الس ــاء املخت ــوب ـالوع ــدي: املنس ــار امله ــوم يف أخب ّر املكت

  هـ). ٦٣٨ - ٥٦٠ابن عريب (حميي الدين احلامتي املعروف ب إىلٰ 

                                                             

الـــواردة يف املهـــدي (األحاديـــث : هــــ) يف الـــروض اآلنــف٥٨١-٥٠٨قــال الســـهييل ( )١(

 كثرية، وقد مجعها أبو بكر بن أيب خيثمة فأكثر).

 .٤/١٧٩: كشف الغمة: انظر )٢(
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ـــ ــد  - ه ــد اهللا حمم ــأليف أيب عب ــان: ت ــاحب الزم ــار ص ــان يف أخب البي

ــاب خــاص بأخبــار املهــدي ٦٥٨(تالگنجــي الشــافعي  هـــ) وهــو كت

  وأحواله.

َرر يف أخبـار املنتظـر: تـأليف يوسـف بـن حييـٰى بـن عـيل  - و عقد الـدُّ

هــ) وهــو كتــاب خــاص ٦٥٨بـن عبــد العزيــز املقـديس الشــافعي (ت بعــد 

  بأخبار املهدي وأحواله.

ــأليف احلســن بــن حممــد القــريش املّطلبــي  - ز أخبــار املهــدي: ت

  .)١(هـ) ٧٧٢ (ت النابليس احلنبيل

هـــ) قــال يف كتابــه (الفــتن ٧٧٤عــامد الــدين بــن كثــري (ت - ح

  .)٢()وقد أفردُت يف ذكر املهدي جزءًا عٰىل حده(واملالحم): 

الُعرف الـوردي يف أخبـار املهـدي: تـأليف جـالل الـدين بـن أيب  - ط

  هـ) وهو كتاب خاص باملهدي وأحواله.٩١١بكر السيوطي (ت

يف عالمـات املهـدي املنتظـر: تـأليف ابـن حجـر ر ـالقول املختصـ - ي

  هـ).٩٧٤اهليتمي (ت

الربهــان يف عالمــات مهــدي آخــر الزمــان: تــأليف عــالء الــدين  - ك

هــ) وهـو خـاص ٩٧٥عيل بـن حسـام الـدين املعـروف بـاملتقي اهلنـدي (ت

  . ¨ باإلمام املهدي املنتظر

*  *  *  
                                                             

) رأيـت بخطـه كتابـًا مجعـه يف أخبـار املهـدي ٢/١٤٤(: قال ابـن حجـر يف (الـدرر الكامنـة) )١(

 الذي خيرج يف آخر الزمان تعب فيه.

 .٧٥: انظر كتاب (املهدي) )٢(
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روايـات املهـدي وهـو موقـف علـامء العامـة مـن  - ا األمر الثالـثوأمّ 

فقــد بنــٰى أو ّرصح الكثــري مــن شخصــيات وعلــامء اجلمهــور  :- ¨ املنتظــر

، ونــّص بعضــهم عــٰىل تواترهــا، نــذكر ¨ باعتبــار روايــات املهــدي املنتظــر

  منهم:

ــاص (ت - ٢و١ ــن عمــرو بــن الع ــد اهللا ٦٧أو٦٣عبــد اهللا ب ـــ) وعب ه

  هـ) كام تقّدم عنهام آنفًا.٧٣بن عمر (ت 

ــوري ( - ٣ ــفيان الث ـــ)١٦١تس ــو داوود  )١(ه ــه أب ــٰى عن ــث حك حي

قولــه: (وإن مــّر بــك املهــدي وأنــَت يف البيــت فــال ختــرج إليــه حتــٰى جيمــع 

  .)٢(الناس) ويفهم منه أن أمر املهدي كان شائعًا مسّلًام عندهم

ــا - ٤ ــذا  الرتمــذي حيــث عــرب عــن بعــض م رواه بشــأن املهــدي (ه

  .)٣(حديث حسن صحيح)

عــّرب عـن بعــض مـا رواه عــن ظهــور احلـاكم النيســابوري حيـث  - ٥

يعنــي أنــه صــحيح  )٤(ســناد، ومل خيرجــاه)هــذا حــديث صــحيح اإلاملهــدي (

  وفق ضوابط البخاري ومسلم وإن مل خيرجا احلديث يف كتابيهام.

هـــ) ذكــر ٥١٧احلســني بــن مســعود البغــوي الشــافعي (ت  - ٦

يف فصــل الروايــات الصــحاح ومخســة أحاديــث يف فصــل الروايــات  حــديثاً 

  .)٥(ساناحل

                                                             

 .٧٠: انظر كتاب (املهدي) )١(

 .٨١: املصدر )٢(

 .٤/٥٠٥: اجلامع الصحيح (الرتمذي) )٣(

 .١٦٠٣: املستدرك عٰىل الصحيحني )٤(

 انظر، مصابيح السنة. )٥(
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ــالكي (ت - ٧ ــي امل ــا٦٥٦القرطب ــض م ــحح بع ــث ص ـــ) حي رواه  ه

  .)١( ابن ماجة يف املهدي

ــافعي (ت  - ٨ ــي الش ــد اهللا الگنج ــو عب ــافظ أب ــال: ٦٥٨احل ـــ) ق ه

(تواترت األخبـار واستفاضـت بكثـرة رواهتـا عـن املصـطفٰى يف أمـر املهـدي 

بــن وأنـه يملـك سـبع ســنني ويمـأل األرض عـدالً، وأنـه خيــرج مـع عيسـٰى 

  .)٢(مريم...)

ــتّج ٧٢٨ - ٦٦١ابــن تيميــة ( - ٩ ــال: (إن األحاديــث التــي ُحي هـــ) ق

ــذي  ــو داوود والرتم ــث صــحيحة رواهــا أب ــدي أحادي هبــا عــٰىل خــروج امله

  .)٣(محد وغريهم من حديث ابن مسعود وغريه)أو

ــن حجــر العســقالين (ت - ١٠ ــار ٨٥٢اب ــواترت األخب ــال: (ت ـــ) ق ه

  .)٤(سينزل ويصيل خلفه)  عيسٰى  مة وأنبأن املهدي من هذه األُ 

ــدين الســيوطي (ت - ١١ ــالل ال ــال: (٩١١ج ــهور بــني إ) ق ن املش

بـد يف آخـر الزمـان مـن ممـّر األعصـار أنـه الالكافة مـن أهـل اإلسـالم عـٰىل 

ـد الـديَن،  وُيظهـر العـدَل، ويتبَعـه ظهور رجل من أهل البيـت [النبـوي] يؤيِّ

اإلسـالمية، ويسـمٰى بــ(املهدي)، ويكـون املسلمون، ويسـتويل عـٰىل املاملـك 

يف الصـحيح عـٰىل َأَثـِره، خروج الدجال وما بعـده مـن أرشاط السـاعة الثابتـة 

ينــزل مــن بعــده فيقتــل الــدجال، أو ينــزل معــه فيســاعده   وأن عيســٰى 

  ويأتّم باملهدي يف صالته. عٰىل قتله،
                                                             

 .٧-٤: كتاب التذكرة: انظر )١(

 .٥٠٩: خبار صاحب الزمانأالبيان يف  )٢(

 .٤/٢١١: منهاج السنة )٣(

 .٥/٣٦٢: فتح الباري )٤(
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ــول اهللا ــن رس ــث ع ــواترت األحادي ــد ت ــور وخــروج   وق بظه

ــدي  ــر(امله ــاطمي املنتظ ــافظ ...) ¨ الف ــن احل ــد ع ــري واح ــل غ ــد نق وق

ــه  الســخاوي أهنــا متــواترة، والســخاوي ذكــر ذلــك يف (فــتح املغيــث) ونقل

  عن أيب احلسني اآلبري (أيب احلسن اآلبري).

ــأليف أليب العــالء إدريــس بــن حممــد بــن إدريــس احلســني  ويف ت

ــا ــادت ق ــواترة، أو ك ــه مت ــذا، أن أحاديث ــدي ه ــي يف امله ــزم العراق ل: وج

  غري واحد من احلفاظ النقاد.باألول 

ويف (رشح الرســالة) للشــيخ جســوس مــا نصــه: ورد خــرب املهــدي يف 

  أحاديث ذكر السخاوي أهنا وصلت إٰىل حد التواتر.

ويف (رشح املواهــب) نقــالً عــن أيب احلســني اآلبــري (أيب احلســن 

مـن هـذه  اآلبري) يف (مناقـب الشـافعي) قـال: تـواترت األخبـار أن املهـدي

يصيل خلفـه، ذكـر ذلـك ردًا حلـديث ابـن ماجـة عـن أنـس األمة وأن عيسٰى 

  (وال مهدي إّال عيسٰى).

ويف (مغاين الوفـا بمعـاين االكتفـا): قـال الشـيخ أبـو احلسـني اآلبـري: 

بمجـيء  ملسو هيلع هللا ىلص قد تواترت األخبـار واستفاضـت بكثـرة رواهتـا عـن املصـطفٰى 

  املهدي، وأنه سيملك سبع سنني، وأنه يمأل األرض عدالً.

ــا  ــبيل) م ــفاريني احلن ــد الس ــن أمح ــد ب ــيخ حمم ــدة الش ويف (رشح عقي

نصـه: وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتــٰى بلغــت حــد التــواتر املعنــوي، 

وشــاع ذلــك بــني علــامء الســنة حتــٰى ُعــّد مــن معتقــداهتم. ثــم ذكــر بعــض 

  ه عن مجاعة من الصحابة.األحاديث الواردة في



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) ...........................................................  ٤٢

وقــال بعــدها: (وقــد روٰى عمــن ذكــر مــن الصــحابة وغــري مــن ذكــر 

منهم بروايات متعددة، وعن التـابعني مـن بعـدهم، ممـا يفيـد جمموعـة العلـم 

فاإليامن بخروج املهـدي واجـب، كـام هـو مقـرر عنـد أهـل العلـم، القطعي، 

  .)١(ومدون يف عقائد أهل السنة واجلامعة)

ــا - ١٢ ــقي (القرم ــامء ١٠١٩ - ٩٣٩ين الدمش ــق العل ــال: واتف ـــ) ق ه

عــٰىل أن املهــدي هــو القــائم املهــدي، وقــد تعاضــدت األخبــار عــٰىل ظهــوره 

  .)٢(وتضافرت الروايات عٰىل إرشاق نوره

 ملسو هيلع هللا ىلص هـــ) قــال: ورد أنــه ٩٧٤ - ٩٠٩ابــن حجــر اهليتمــي ( - ١٣

 وقـال، »من كّذب بالدجال فقد كفـر. ومـن كـّذب باملهـدي فقـد كفـر«قال: 

بـل قـال بعـض  :- ومـن ولـد فاطمـة  بعد أن رجح كونـه مـن ذريتـه -

وأضــاف: قــال  ،ملسو هيلع هللا ىلص قــد تــواتر عنــه ملسو هيلع هللا ىلص األئمــة احلفــاظ إن كونــه مــن ذريتــه

ــن  ــا ع ــرة روايته ــت بكث ــار واستفاض ــواترت األخب ــد ت ــة: ق ــض األئم بع

بمجيء املهدي وأنه مـن أهـل بيتـه وأنـه سـيملك سـبع سـنني،  ملسو هيلع هللا ىلص املصطفٰى 

ـــأل األرض  ـــه يم ـــالة وأن ـــه الص ـــٰى علي ـــرج مـــع عيس ـــه خي ـــدالً، وأن ع

  .)٣(والسالم...

                                                             

 .٣-٢: العرف الوردي يف أخبار املهدي: انظر )١(

 .١/٣٥٤: أخبار الدول وآثار األول يف التاريخ )٢(

 .٢٣-٢٢: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر )٣(



  ٤٣  ...........................................................................  الدرس السادس

ــة  - ١٤ ــدة ثابت ــدي عقي ــدة امله ــال: إن عقي ــاين ق ــارص األلب ــد ن حمم

.. وإّن إنكارهـا مـور الغيـب.أهبـا، ألهنـا مـن اإليـامن جيـب  ملسو هيلع هللا ىلص متواترة عنـه

  .)١(من جاهل أو مكابر ال يصدر إّال 

ــاز (ت - ١٥ ــن ب ــز ب ــد العزي ــي ١٤٢٠عب ـــ) مفت ــام ه ــعودية الع الس

ــه  ــار العلــامء قــال: إن أمــر املهــدي معلــوم، واألحاديــث ب ــة كب ورئــيس هيئ

مستفيضــة بــل متــواترة متعاضــدة فهــي بحــق تــدّل عــٰىل أن هــذا الشــخص 

ــق ــت وخروجــه ح ــأمره ثاب ــ)٢(املوعــود ب ــال أيضــًا: أّم ــدي ، وق ــار امله ا إنك

ــل، أل ــول باط ــو ق ــأخرين فه ــض املت ــك بع ــم ذل ــام زع ــة ك ــر بالكلي ن املنتظ

ــام  ــه يمــأل األرض عــدالً وقســطًا ك أحاديــث خروجــه يف آخــر الزمــان، وأن

  .)٣(ُملئت جورًا، قد تواترت تواترًا معنوياً 

ــن  ــتني شخصــًا م ــامء ســبعة وس ــاحثني أس ــض الب ــد اســتعرض بع وق

  .)٤(املتقدمني واملتأخرين منهم وقال: (وغريهم كثري)

   

                                                             

 .٤/٤٣: سلسلة األحاديث الصحيحة )١(

 .١٦٢-٣/١٦١العدد : سالميةجملة اجلامعة اإل )٢(

 هـ.١٤٠٠حمرم عام  /١٠٨: رقم: جملة عكاظ )٣(

 .٧٣-٧٠: انظر كتاب (املهدي) )٤(



  

  

������������� �

������������������������������������������ �

ــر  ــدي املنتظ ــاد بامله ــرب االعتق ــة  ¨يعت ــامل مدرس ــيات مع ــن أساس م

ومـن مكّمـالت عقيــدة شـيعتهم يف اإلمامـة، حتـٰى ُعــرف   أهـل البيـت

  ذلك واشتهر عنهم.

  أمرين: ونتعرض هنا إىلٰ 

  األدلة الواردة يف موضوع املهدي املنتظر. ول:األاألمر 

  املصادر التي تناولت املوضوع. األمر الثاين:

  فأهم ما يدل عٰىل العقيدة املهدوية عندهم أمران: :األولا األمر أمّ 

اتفــاقهم عـــٰىل حتقــق الَغيبــة الصـــغرٰى وارتبــاط النـــواب  أوهلــام:

  الحقًا. وهو ما سوف نتعرض له ¨ آنذاك باإلمام ݑاألربعة

ــانيهام: ــة عــٰىل ظهــور املهــدي املنتظــر ث ــواترة الدال ــات املت ، ¨ الرواي

  صنفني: وهي عىلٰ 

ـــنف األول: ـــض  الص ـــق بع ـــري أو تطبي ـــواردة يف تفس ـــات ال الرواي

  .¨ اآليات وارتباطها باملهدي املنتظر

ــاين: ــار  الصــنف الث ــات املجــّردة عــن التفســري املتضــمنة لإلخب الرواي

  وما يرتبط به.وشؤونه  ¨عن املهدي 



  ٤٥  .............................................................................  الدرس السابع

  فهي روايات كثرية، منها: األول:ا الصنف أمّ 

يقـول:   معتربة حممـد بـن مسـلم قـال: سـمعت أبـا عبـد اهللا - ١

، قلــت: ومــا هــي »للمــؤمنني إن قــّدام القــائم عالمــات تكــون مــن اهللا «

مْ وَ ﴿: ذلــك قــول اهللا «جعلنــي اهللا فــداك؟ قــال: 
ُ
�

�
ــَون

ُ
َبْل

َ
﴾ يعنــي �

ــٍص ﴿ ¨ القــائم املــؤمنني قبــل خــروج
ْ
ق
َ
ُــوِع َو� ـَـوِْف َوا�ْ

ْ
ـــْيٍء ِمــَن ا�

َ
�ِش

ــِس َوا�� 
ُ
ف
ْ
�
َ ْ
ــواِل َواأل

ْ
�

َ ْ
ــَن األ ــابِِر�نَ ِم ـــِر ا�ص�

�
ــراِت َو�َش ــرة: ﴾ َم ] ١٥٥[البق

يء مـن اخلـوف مـن ملـوك بنـي فـالن يف آخـر سـلطاهنم، ـقال: يبلـوهم بشـ

ــوالِ ﴿واجلــوع بغــالء أســعارهم، 
ْ
�

َ ْ
ــٍص ِمــَن األ

ْ
ق
َ
كســاد جتــارهتم ﴾ قــال: َو�

ــن  ــص م ــع (ونق ــوت ذري ــال: م ــس) ق ــن األنف ــص م ــل، (ونق ــة الفض وقل

ــرِ ﴿الثمرات) قال: قلة ريع مـا يـزرع 
�
ـابِِر�نَ  َو�َش ﴾ عنـد ذلـك بتعجيـل ا�ص�

  .»¨ خروج القائم

ــُم يـا حممـد، هـذا تأويلـه إن اهللا تعـاٰىل يقـول: ﴿«ثـم قـال يل: 
َ
ل
ْ
ع

َ
َومـا �

 اُهللا وَ 
�

 إِال
ُ
ه
َ
ِو�ل

ْ
أ
َ
مِ ت

ْ
ِعل

ْ
 ِ� ال

َ
ون

ُ
اِسخ   .)١(]»٧[آل عمران: ﴾ا�ر�

ما حكـاه الشـيخ حممـد صـادق اخلـاتون آبـادي عـن الفضـل بـن  - ٢

املفقـودون عـن ُفرشـهم «قـال:   شاذان بسـند صـحيح عـن أيب عبـد اهللا

ر رجـالً، ِعـّدُة أهـل بـدر، فيُصـبحون بمكـة، وهـو قـول ـثالثامئة وثالثة عش

ـوا ﴿ اهللا 
ُ
ون

ُ
�

َ
ـَن مــا ت

ْ
�
َ
ــُم اهللاُ أ

ُ
ِت بِ�

ْ
  يـَـأ

ً
يعـا ِ

َ
وهــم ] ١٤٨[البقــرة: ﴾ �

  .)٢(»¨ أصحاب القائم

                                                             

 .٦٥٠-٢/٦٤٩: كامل الدين )١(

 .٧/٢٨: عن كشف احلق) (نقالً  ¨مام املهدي معجم اإل )٢(
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ــر - ٣ ــا جعف ــألت أب ــال: س ــزة ق ــحيحة أيب مح ــديث  -  ص يف ح

ٰ ا قولـه ﴿وأّمـ«إٰىل أن قـال:  - يتضمن تفسري عدة آيـات رُِحـوا بِمـا  َحـ��
َ
إِذا ف

ْم �َ 
ُ
ناه

ْ
ــذ

َ
خ

َ
ــوا أ

ُ
وت

ُ
 أ

َ
ــون ــْم ُمبِْلُس

ُ
ــإِذا ه

َ
 ف

ً
ــة تَ

ْ
ــام: ﴾ غ ــام ] ٤٤[األنع ــي قي يعن

  .)١(»¨القائم

ــاقر - ٤ ــام الب ــن اإلم ــّذاء ع ــدة احلَ ــحيحة أيب عبي ــا:   ص ومنه

ــرفقـال هلـم: ﴿«
ْ
�ُش

ْ
ُهــُم ال

َ
ِخـرَ  ىٰ �

ْ
يــا َوِ� اآل

ْ
ن َيـاةِ ا��

ْ
] ٦٤[يــونس: ﴾ ةِ ِ� ا�

  .)٢(»واإلمام يبّرشهم بقيام القائم وبظهوره...

إذا قـام «:  أبـو عبـد اهللاصحيحة أبـان بـن تغِلـب قـال: قـال  - ٥

 عَرفـه صـالح هـو أم مل يقم بـني يديـه أحـد مـن خْلـق الـرمحن إّال  القائم

  .)٣(»للمتوّسمني وهي بسبيٍل مقيمآية طالح، ألّن فيه 

ـــاٰىل: ﴿ ـــه تع ـــق لقول ـــة تطبي ـــذه الرواي  ويف ه
َ

 آل
َ

ـــك ِ  ِ� ذ�
�
ـــاٍت إِن ي

ِمَ�  ُمتَوَس�
ْ
ِ�َسِ�يٍل ُمِقيمٍ  *�ِل

َ
ها ل

�
  ).٧٦ - ٧٥(احلجر: ﴾ َو�ِن

ــد اهللا - ٦ ــد أيب عب ــت عن ــال: كن ــنان ق ــن س ــد اهللا ب ــربة عب   معت

فسمعت رجـالً مـن مهـدان يقـول لـه: إّن هـؤالء العامـة يعريوننـا ويقولـون 

، اسـم صـاحب هـذا األمـرينـادي مـن السـامء بِ  لنا: إنكم تزعمون أن مناديـاً 

عـن أيب،  ه عنـي، وارووهوتـروال «فغضـب وجلـس، ثـم قـال:  وكان متكئـاً 

يقــول: واهللا إن   وال حــرج علــيكم يف ذلــك، أشــهُد أين قــد ســمعت أيب

                                                             

 .١٤٥: املصدر )١(

 .١/٤٢٩: الكايف )٢(

 .٢/٦٧١: كامل الدين )٣(



  ٤٧  .............................................................................  الدرس السابع

ــاب اهللا  ــك يف كت ــنيِّ  ذل ــول ،لب ــث يق ــَن ﴿ :حي ــيِْهْم ِم
َ
 َعل

ْ
ل � ــ�َ

ُ
 ن
ْ
ــأ

َ
ش

َ
� 

ْ
إِن

ــا خاِضـعِ 
َ
ُهْم �

ُ
نــا�

ْ
ع

َ
ــْت أ

�
ل

َ
ظ

َ
� 

ً
ـماِء آيَــة فــال يبقــٰى يف ] ٤[الشــعراء: ﴾ �َ ا�س�

ــذٍ  ــأحــد إّال  األرض يومئ ــؤمن أهــل األرض إذا  خضــع وذّل ــه، في ــه ل ت رقبت

ــب ــن أيب طال ــيل ب ــق يف ع ــامء: أال إن احل ــن الس ــوت م ــمعوا الص   س

  .)٢(وقريب منها غريها ،)١(»وشيعته...

   

                                                             

 .٢٦٧: الَغيبة للنعامين )١(

 .٤٢٧-٧/٤٢٠: ¨ املهدياإلمام معجم أحاديث : انظر )٢(
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ــ ــاين:وأّم ــنف الث ــري  - ا الص ــن تفس دة ع ــرَّ ــات املج ــل الرواي وتأوي

  فهي كثرية جدًا، ونقترص هنا عٰىل نامذج منها: -القرآن

: وإّنـا لنرجـو  صحيحة أيـوب بـن نـوح قـال: قلـت للرضـا - ١

إليـك مـن غـري سـيف، فقـد  أن تكون صاحَب هـذا األمـر وأن يـرّده اهللا 

مــا ِمنّــا أحــد اختلــف إليــه «بويــع لــك وُرضبــت الــدراهم باســمك، فقــال: 

وأشــارت إليـه األصـابع وُمحلـت إليـه األمــوال  الكتـب وُسـئل عـن املسـائل

خفـيَّ  هلـذا األمـر رجـالً   اغتيل أو مـات عـٰىل فراشـه حتـٰى يبعـث اهللا إّال 

  .)١(»غري خفّي يف نسبه ،املولد واملنشأ

ــا - ٢ ــت للرض ــال: قل ــلت ق ــن الّص ــان ب ــحيحة الرّي ــت  ص : أن

 أنـا صـاحب هـذا األمـر، ولكنـي لسـت بالـذي«صاحب هذا األمر؟ فقـال: 

أملؤها عدالً كام ملئت َجورًا، وكيف أكـون ذلـك عـٰىل مـا تـرٰى مـن ضـعف 

إنَّ القائم هـو الـذي إذا خـرج كـان يف سـّن الشـيوخ ومنظـر الشـبان، بدين، وّ 

قويًا يف بدنه حتـٰى لـو مـّد يـده إٰىل أعظـم شـجرة عـٰىل وجـه األرض لقلعهـا، 

ــٰى  ــه عصــا موس ــدكت صــخورها، يكــون مع ــال لتدك ــني اجلب ــو صــاح ب ول
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، ذاك الرابــع مــن ولــدي، يغيّبــه اهللا يف ِســرته مــا شــاء، خــاَتم ســليامن و

  .)١(»ثم ُيظهره فيمأل [به] األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلامً 

ــر - ٣ ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــري ق ــحيحة أيب بص ــول:   ص يف «يق

: ُســنّة مــن موســٰى  صــاحب هــذا األمــر أربــع ُســنن مــن أربعــة أنبيــاء

  .)٢(» وُسنّة من يوسف وُسنّة من حممد وُسنّة من عيسٰى 

بـو بصـري وحممـد بـن وأموثقة َسامعة بـن مهـران قـال: كنـت أنـا  - ٤

ــر ــوٰىل أيب جعف ــران م ــران:   عم ــن عم ــد ب ــال حمم ــة فق ــزل بمك يف من

، فقــال لـه أبــو »ر مهـدياً ـنحـن اثنــا عشـ«يقـول:   سـمعت أبـا عبــد اهللا

ــد اهللا ــن أيب عب ــك م ــمعَت ذل ــد س ــاهللا لق ــري: ت ــرة أو  بص ــف م ؟ فحل

ــن أيب  ــمعته م ــي س ــري: لكن ــو بص ــال أب ــه: فق ــك من ــمع ذل ــه س ــرتني أن م

  .)٣(جعفر

وعــٰىل هــذا يكــون نفــس الكــالم صــادرًا عــن اإلمــامني البــاقر 

  .والصادق 

يـأيت عـٰىل النـاس «:  صحيحة زرارة قـال: قـال أبـو عبـد اهللا - ٥ 

، فقلـت لـه: مـا يصـنع النـاس يف ذلـك الزمـان؟ »إمـامهم مزمان يغيب عـنه

  .)٤(»يتمسكون باألمر الذي هم عليه حتٰى يتبّني هلم«قال: 

                                                             

 .٣٧٦: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٣٢٦: املصدر )٢(

 .٣٣٥: املصدر )٣(
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عـن الصـادق جعفـر بـن حممـد عـن إبـراهيم صحيحة غياث بـن  - ٦

مـن أنكـر القـائَم مـن ولـدي «:  قال: قـال رسـول اهللا أبيه عن آبائه 

  .)١(»فقد أنكرين

ــت أليب  - ٧ ــال: قل ــّرام ق ــة ك ــد اهللاموثق ــٰىل  عب ــُت ع : إين جعل

صـم، وال تصــم يف الســفر وال «نفيسـ أن أصــوم حتـٰى يقــوم القـائم: فقــال: 

أمـر معـروف ومسـلَّم  ¨، وهي دالـة عـٰىل أن قيـام القـائم )٢(»يف العيدين...

  عٰىل ذلك.  آنذاك، وقد أقّره اإلمام

وســيأيت التعــرض لغريهــا مــن الروايــات املعتــربة يف ضــمن البحــوث 

  بحسب مناسبة مضموهنا. اآلتية

املصــادر الشــيعية التــي تناولــت موضــوع املهــدي  األمــر الثــاين:

  ، وهي عٰىل صنفني:¨املنتظر

ــنف األول: ــٰىل روايــات  الص ــتملة ع ــة العامــة املش املصــادر الروائي

  املهدي.

  .¨ املصادر املختصة بأخبار املهدي الصنف الثاين:

  الصنف األول فهي كثرية، منها: اأمّ 

ــاليل (ت - ١ ــيس اهل ــن ق ــليم ب ــاب س ــياع ٨٠كت ــح ض ـــ) واألرج ه

  النسخة األصلية منه، وأن النسخة املتداولة غري معتربة.

                                                             

 .٤٠٢: كامل الدين ومتام النعمة )١(
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ّراد ويف بعــض املصــادر ـاملشــيخة: احلســن بــن حمبــوب الســ - ٢

هـــ) والكتـاب مفقــود يف عصـورنا إّال أّن الشــيخ أبـا عــيل ٢٢٤(الـزراد) (ت

  .)١(الطربيس قد نقل عنه

ــي املحاســن:  - ٣ ــن حممــد بــن خالــد الربق تــأليف أيب جعفــر أمحــد ب

  هـ).٢٨٠أو  ٢٧٤(ت 

بصائر الدرجات: تـأليف أيب جعفـر حممـد بـن حسـن بـن فـروخ  - ٤

  هـ).٢٩٠الصفار (ت

تفســري العيــايش: تــأليف حممــد بــن مســعود عيــاش الســمرقندي  - ٥

 أن اجلــزء ين إّال أ(العيــايش) (يف القــرن الثالــث اهلجــري) وهــو كتــاب بجــز

 منه مفقود، والنسـخة املوجـودة للجـزء األول منـه قـد حـذفت أسـانيد الثاين

  رواياهتا.

القمــي (ت إبــراهيم تفســري القمــي: تــأليف أيب احلســن عــيل بــن  - ٦

ــودة،  ــاب مفق ــلية للكت ــخة األص ــن النس ــري) ولك ــع اهلج ــرن الراب يف الق

  واملوجودة منه غري معتربة.

ــايف: تــأليف أيب جعفــر بــن حممــد بــن يعقــوب - ٧ الكلينــي  الك

  هـ) وهو من الكتب احلديثية األساسية.٣٢٩(ت

ــد اهللا اإل - ٨ ــأليف أيب عب ــاد: ت ــٰىل العب ــج اهللا ع ــة حج ــاد يف معرف رش

حممــد بــن حممـــد بــن نعـــامن العســكري البغـــدادي، املعــروف باملفيـــد 

  هـ).٤١٣(ت
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ــة - ٩ ــة األئم ــة يف معرف ــف الغم ــن أيب  كش ــٰى ب ــن عيس ــيل ب : ع

  هـ).٧٩٢ الفتح األربيل (ت

  هـ).١١١١بحار األنوار: حممد باقر املجليس (ت  - ١٠

منتهــٰى اآلمــال يف تــواريخ النبــي واآلل: تــأليف الشــيخ عبــاس  - ١١

  هـ).١٣٥٩(ت القمي

ــ ــاين:وأّم ــنف الث ــدي  ا الص ــار امله ــة بأخب ــادر املختص ــي املص  ¨وه

  فهي كثرية أيضًا، منها:

ــابوري (ت  - ١ ــاذان النيس ــن ش ــل ب ــة: الفض ــو٢٦٠الَغيب ـــ) وه  ه

  نفس كتاب إثبات الرجعة.

بـراهيم بـن جعفـر الكاتـب املعـروف بـالنعامين الَغيبة: حممـد بـن إ - ٢

  هـ).٣٦٠(ت حوايل 

كامل الدين ومتـام النعمـة: حممـد بـن عـيل بـن احلسـن بـن بابويـه  - ٣

  هـ).٣٨١الصدوق (ت 

ـــان - ٤ ـــاحب الزم ـــر ص ـــول عم ـــحة ط ـــٰىل ص ـــان ع : ¨ الربه

  هـ). ٤٤٩الكراجكي (

  هـ).٤٦٠الشيخ حممد بن احلسن الطويس (ت  الَغيبة: - ٥

محــد بــن احلســن العطــار أأخبــار املهــدي (مفقــود): احلســن بــن  - ٦

ــه املســمٰى (األربعــون حــديثًا يف ٥٦٩(ت هـــ)، وقــد يكــون هــو نفــس كتاب

  ).¨ املهدي
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ــ - ٧ ــاين عش ــة يف اإلمــام الث ــائم احلجــةـالَغيب ــد : ¨ ر الق الســيد أس

  ).١٢٩٠ - ١٢٢٧اهللا املوسوي الشفتي (

ــوال  - ٨ ــب يف أح ــنجم الثاق ــام ال ــباإلم ــة الغائ ــيخ : ¨ احلج الش

  ت).١٣٢٠ - ١٢٥٤حسني الطربيس النوري (

ــبإ - ٩ ــة الغائ ــات احلج ــب يف إثب ــزام الناص ــيل اليــزدي : ¨ ل ع

  هـ).١٣٣٣احلائري (ت 

مـن املهـد اٰىل الظهـور: تـأليف السـيد حممـد  ¨املهـدي اإلمام  - ١٠

  ).١٤١٥كاظم القزويني(

ــوعة  - ١١ ــام موس ــدياإلم ــدر (: ¨ امله ــد الص ــيد حمم  ١٣٦٢الس

  هـ). ١٤١٨ -

ــر يف  - ١٢ ــاين عشــاإلمــام منتخــب األث ــف اهللا : ¨ رـالث الشــيخ لط

  الصايف.

ــدي - ١٣ ــام امله ــث اإلم ــوعي ألحادي ــم املوض الشــيخ : ¨ املعج

  عيل الكوراين.

ــــة ( - ١٤ ــــالم اهلداي ــــر اإلأع ــــدي املنتظ ــــام امله ــــاتم  ¨م خ

  . املجمع العاملي ألهل البيت): األوصياء

ر مؤسســة ـتــأليف ونشــ: ¨ املهــدياإلمــام معجــم أحاديــث  - ١٥

  املعارف اإلسالمية.
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  :اخلالصة

  .¨ سامل املسلمون عٰىل االعتقاد بخروج املهدي املنتظرتَ  - ١

بالنســبة جلمهـــور املســلمني تضـــمنت الكثــري مـــن روايـــاهتم  - ٢

حتــٰى إن الكثــري مــنهم اعتــرب الروايــات يف  ،¨ التعــرض للمهــدي املنتظــر

  ذلك متواترة.

تضمنت الكثـري مـن مصـادر اجلمهـور التعـرض ألخبـار املهـدي  - ٣

حتـٰى إن الكثـري مـنهم قـد أّلـف كتبـًا خاصـة يف ذلـك ممـا يـدل ، ¨املنتظر 

  عٰىل أمهية املوضوع لدهيم.

ــدي - ٤ ــام امله ــاد باإلم ــرب االعتق ــيات  ¨ يعت ــن أساس ــوره م وظه

  ومن مكمالت عقيدة شيعتهم يف اإلمامة.   مدرسة أهل البيتمعامل

  :أمران  أهم مثبتات عقيدة شيعة أهل البيت - ٥

اتفاقهم عٰىل حتقـق الَغيبـة الصـغرٰى التـي اسـتمرت حـوايل سـبعني  - أ

  ارتباطًا مبارشًا. ¨ باإلمام املهدي ݑعامًا وارتباط النواب األربعة 

ــواترة  - ب ــوص املت ــادرهمالنص ــة يف مص ــا  - املروي ــا م ــواء منه س

  .- تضمن تفسريًا أو تطبيقًا لآليات الكريمة أم غريها

 اإلمـامهناك الكثـري مـن املصـادر الشـيعية التـي تضـمنت أخبـار  - ٦

  ، بام فيها الكتب اخلاصة بذلك.¨ املهدي املنتظر
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*  *  *  

  :األسئلة

  املنتظر؟هي دالئل اهتامم املسلمني بقضية املهدي  ما - ١

 اذكر أسامء أربعـة مـن كتـب اجلمهـور تعرضـت للمهـدي املنتظـر - ٢

  عٰىل أن يكون اثنان منها خاصة باملهدي.

تعرضــت   اذكــر أســامء أربعــة مــن كتــب شــيعة أهــل البيــت - ٣

  للمهدي املنتظر عٰىل أن يكون اثنان منها خاصة باملهدي.

هــدي عــٰىل والدة امل  مــا مهــا دلــيال شــيعة أهــل البيــت - ٤

  إمجاالً؟ ¨املنتظر

   

تظرموقف املسلمني من قضية املهدي املن

تضمنت الكثري من 

 مصادرهم أخبار املهدي

كتب املنتظر بام فيها ال

املختصة بذلك

 وردت الكثري من الروايات

 املعتربة عندهم عن املهدي

حتى قال الكثري منهم 

بتواترها

ىل تساملوا عىل مّر العصور ع

ظرحتمية ظهور املهدي املنت
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ــات  ــن الرواي ــامذج م ــلمني ون ــف املس ــتعراض مواق ــد اس ــذا، وبع ه

ــي تعرضــت  ــادر احلديثيــة الت ــم املص ــادرهم املعتــربة وأه ــة يف مص املروي

  ، ينبغي البحث يف أمرين:ألخبار املهدي املنتظر

  يشرتك فيه املسلمون بشأن املهدي املنتظر. ما ول:األمر األ

  . خمتصات شيعة أهل البيت األمر الثاين:

  وذلك ما نتناوله يف املبحثني الثالث والرابع.
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بخصــوص املهــدي املنتظــر  - عمومــاً –يشــرتك فيــه املســلمون  ن مــاإ

  :أمهها سبعة ،عديدة مورأ

  البشارة وكونه حتميًا. - ١

  اسمه، وأنه (حممد). - ٢

ـــة النبـــي - ٣ ـــه هاشـــمي ومـــن ذري ـــة   أن ـــد فاطم ـــن ول وم

  .الزهراء

  معه. نزول نبّي اهللا عيسٰى  - ٤

  . أنه أحد األئمة االثني عرش - ٥

  أنه يف آخر الزمان. - ٦



  ٥٧  .............................................................................  الدرس التاسع

  العامل.إنجازه األسايس وهو إقامة العدل يف  - ٧

ــا إىلٰ  ــرض هن ــوف نتع ــمنت األ وس ــي تض ــات الت ــض الرواي ــور بع م

  مصادر متنوعة.املذكورة من 

  وكونه حتمياً: البشارة به - ١

ــك،  ــريقني يف ذل ــدٰى الف ــواردة ل ــوص ال ــض النص ــدمت بع ــد تق وق

وترصيح بعض علامء اجلمهـور بتـواتر النصـوص عليـه وأنـه مـن الثوابـت يف 

  .اإلسالم

  :(حممد)، وأنه ¨ اسمه - ٢

ــا ورد يف  ــد) مل ــو (حمم ــدي وه ــم امله ــد اس ــٰىل حتدي ــلمون ع اتفــق املس

ففـي موثقـة أيب اجلـارود   وأهـل بيتـه  النصوص الكثرية عـن النبـي

دخلــت عــٰىل عــن جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري قــال:   عــن أيب جعفــر

وبني يدهيا لـوح فيـه أسـامء األوصـياء مـن ولـدها فعـددت اثنـي  فاطمة

القــائم، ثالثـة مــنهم حممـد، وأربعـة مــنهم عـيل صــلوات اهللا ر آخـرهم ـعشـ

  .)١(عليهم أمجعني

ـــن  ـــن احلس ـــد ب ـــه حمم ـــه وأن ـــد هوّيت ـــٰىل حتدي ـــام ّدل ع ـــالً ع فض

يف  ¨ معـــه ݑ، وكـــذلك تواصـــل الســـفراء األربعـــة العســـكري

                                                             

 .١/٥١٣: كامل الدين ومتام النعمة )١(



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) ...........................................................  ٥٨

خــرٰى واضــحة عنــد شــيعة أهــل أر الَغيبــة الصــغرٰى، ودالئــل ـعصــ

  ، وسيأيت التعرض هلا.البيت

تضـــمنت عـــدة روايـــات للجمهـــور أن اســـمه نفـــس اســـم كـــام 

  وقد تقّدم بعضها. )١(النبي

وذلـك  )٢(»يـواطئ اسـمه اسـمي«ويف بعض روايـات اجلمهـور عبـارة 

  ال يوجب االختالف يف املحتوٰى واملقصود هنا.

  :ومن ولد فاطمة الزهراء   أنه هاشمي ومن ذرية النبي - ٣

ــح  ــام يتض ــرهم، ك ــامت أكث ــلمني وكل ــوص املس ــه نص ــا أكدت ــذا م وه

ــة  ــة فاطم ــه بذري ــه وعرتت ــار ذريت ــة انحص ــدم، وبمالحظ ــا تق ــة م بمراجع

، ولذلك قال ابـن حجـر اهليتمـي: قـال بعـض األئمـة احلفـاظ: الزهراء 

ــه ــن ذريت ــه م ــه ملسو هيلع هللا ىلص (إن كون ــواتر عن ــد ت ــن  )٣()ملسو هيلع هللا ىلص ق ــد م ــت العدي ــل نص ب

مثـل مـا رواه أبـو داوود  رواياهتم عٰىل كونـه مـن ذريـة فاطمـة الزهـراء 

ــن  ــنده ع ــول اهللا أبس ــمعت رس ــال: س ــلمة ق ــول:  ملسو هيلع هللا ىلصم س ــن «يق ــدي م امله

  .»عرتيت من ولد فاطمة

، وســيأيت التعــرض لــبعض روايــاهتم الدالــة )٤( ونحــوه مــا رواه غــريه 

  .من ذرية احلسن أو احلسني  ¨ عٰىل أن املهدي

                                                             

 .١/٨٤: ¨ املهدياإلمام  أحاديثمعجم : انظر )١(

 .٤/٥٠٥: اجلامع الصحيح للرتمذي: انظر )٢(

 .٢٢: القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر )٣(

 وما بعدها. ١/١٢٩: ¨ املهدياإلمام  أحاديثمعجم : انظر )٤(



  ٥٩  .............................................................................  الدرس التاسع

  معه:  نزول نبي اهللا عيسىٰ  - ٤

  تضــمنت الكثــري مــن نصــوص املســلمني نــزول نبــي اهللا عيســٰى 

  وإن اختلفت يف تفاصيل ذلك. ¨ مع املهدي املنتظر

بســنده عــن عبــد اهللا بــن عبــاس قــال: قــال  ݥ فقــد روٰى الصــدوق

 يــوم يبــق مــن الــدنيا إّال والــذي بعثنــي بــاحلق نبيــًا لــو مل «: رســول اهللا 

واحد لطّول اهللا ذلك اليـوم حتـٰى خيـرج فيـه ولـدي املهـدي، فينـزل روُح اهللا 

ــ ــه وتش ــيل خلف ــريم فيص ــُن م ــٰى ب ــلطانه ـعيس ــغ س ــوره ويبل رق األرض بن

  .)١(»املرشق واملغرب

وروٰى ابن أيب شيبة بسـنده عـن ابـن سـريين قـال: (املهـدي مـن هـذه 

ــناأل ــٰى ب ــؤم عيس ــذي ي ــو ال ــة، وه ــريم  م ــًا،  ،)٢()م ــدمت آنف ــد تق وق

  وسيأيت غريها.

ويناسبه ما رواه البخـاري ومسـلم بسـندهيام عـن أيب هريـرة قـال: قـال 

 )٣(»كيـف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم وإمـامكم مـنكم؟«: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

ــواترت  وحكــٰى الســيوطي عــن حممــد بــن احلســني الســحري قولــه: (قــد ت

ــن ــا ع ــرة رواهت ــت بكث ــار واستفاض ــطفٰى  األخب ــدي   املص بمجــيء امله
                                                             

 .١/٢٨٠: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٧/٥١٣: املصنف )٢(

 .١/١٣٥: صحيح مسلم ؛٣/١٢٧٢: اجلامع الصحيح )٣(
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وأنه من أهل بيتـه وأنـه سـيملك سـبع سـنني وأنـه يمـأل األرض عـدالً وأنـه 

  .)١( خلفه...)مة وعيسٰى يصّيل ... وأنه يؤم هذه األ خيرج مع عيسٰى 

الــذي اتفــق املســلمون عــٰىل نزولــه آخــر   فخروجــه مــع عيســٰى 

  يف آخر الزمان أيضًا، كام تقدم آنفًا. ¨ الزمان يكشف عن كونه

   

                                                             

 .١١٤: خبار املهديأالعرف الوردي يف  )١(
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  : أحد األئمة االثني عرش ¨أنه  - ٥

أن اإلســالمية تضــافرت النصــوص الــواردة يف املصــادر احلديثيــة 

مثــل مــا رواه البــزار ر، ـاخللفــاء أو القيّمــني عــٰىل األمــة اثنــا عشــأو األئمــة 

 »ر خليفـةـيكـون بعـدي اثنـا عشـ«قـال:   بسنده عـن عبـد اهللا أن النبـي

ــال:  ــل«أحســبه ق ــي إرسائي ــاء بن ــّدة نقب ــأيت ،)١(»ع ــه - وي التعــرض  - يف حمل

خرٰى عنـد اجلمهـور، حتـٰى قـال البغـوي: هـذا حـديث متفـق عـٰىل أملصادر 

أئمـتهم االثنـي احلـديث عـٰىل  . وقـد طبـق شـيعة أهـل البيـت )٢(صحته

، فـيام اختلـف غـريهم يف تطبيقـه النعـدام الضـابطة الواضـحة يف  رـعش

  ذلك.

بيــنهم أن املهــدي املنتظــر أحــد  - فــيام يبــدو - ومــع ذلــك فــاملعروف

ر الــذين ُذكــروا يف النصــوص الــواردة عــن ـاألئمــة أو اخللفــاء االثنــي عشــ

مـن حـديث  بعـد أن ذكـر مـا أورده أبـو داوود - ، قال السـيوطي النبي

فأشـار بـذلك إٰىل مـا قالـه العلـامء: (إن املهـدي أحـد االثنـي  :- رـاالثني عش

                                                             

 .٥/٣٢٠: مسند البزار )١(

 .١/١٨٦: يف رحاب العقيدة )٢(
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مــة عــٰىل كــلٍّ ر اجتمعــت األـنــه مل يقــع إٰىل اآلن وجــود اثنــي عشــإر، فـعشــ

  .)١(منهم)

  :يف آخر الزمان ¨أنه  - ٦

ــه  ــًا، وأّكدت ــة أو تلميح ــوص رصاح ــدة نص ــك ع ــمنت ذل ــد تض وق

ــريقني، ــن الف ــامء م ــارات العل ــ عب ــتأّم ــل البي ــات أه ــف   ا رواي وموق

  شيعتهم فواضحة.

ــ ــدي وأّم ــها أن امله ــمن بعض ــة، فقــد تض ــور فمختلف ــات اجلمه ا رواي

  مـة اإلسـالم، فقـد روي يف مصـادرهم عـن النبـيأُ يظهر يف وسط عمـر 

مـة أنـا يف أوهلـا، وعيسـٰى يف آخرهـا، واملهـدي مـن أُ كيـف هيلـك اهللا «قوله: 

  .)٢(»أهل بيتي يف وسطها

املقابــل تضــمنت بعــض مصــادر اجلمهــور العديــد مــن الروايــات ويف 

  التي يستفاد منها كون نزوله آخر الزمان، وهي عٰىل صنفني:

 -  مـع عيسـٰى  ¨دل عـٰىل اقـرتان حضـوره  مـا :األولالصـنف 	

وأن عيســٰى يصــيل خلفــه، وهــي عــّدة روايــات  - الــذي ينــزل آخــر الزمــان

  منها:

ينـزل عليـه عيسـٰى بـن مـريم، الـذي  ¨تضـّمن أن (املهـدي  ما - ١

  .)٣() ويصيل خلفه عيسٰى 
                                                             

 .١١٣: خبار املهديأالعرف الوردي يف  )١(

 ، عن ابن أيب شيبة وغريه.٢/٤١٥: ¨ املهدياإلمام  أحاديثمعجم : انظر )٢(

 ، عن عدة مصادر.٤٣٦: املصدر )٣(



  ٦٣  ............................................................................  الدرس العارش

ــد ــن حمم ــاد بســنده ع ــن ّمح ــذه  ،وروٰى ُنعــيم ب قــال: (املهــدي مــن ه

  .)١()مة، وهو الذي يؤّم عيسٰى بَن مريم األ

ــٰى أويف  - ٢ ــد نــزل عيس ــت املهــدي وق ــرٰى: (فيلتف ــأنام   خ ك

يقطر من شـعره املـاء، فيقـول املهـدي: تقـدم صـّل بالنـاس، فيقـول عيسـٰى: 

ــام  ــإذا قيمــت الصــالة لــك، فيصــيل عيســٰى خلــف رجــل مــن ولــدي، أإن ف

  .)٢(ُصلِّيت قام عيسٰى حتٰى جلس يف املقام فيبايُعه، فيمكث أربعني سنة)

ــيأيت ــام س ــادرهم ك ــن مص ــري م ــمون يف الكث ــذا املض ــد روي ه ، )٣(وق

هــــ) قـــال: (تـــواترت األخبـــار ٣٦٣بـــا احلســـن اآلبـــري (تأإن حتـــٰى 

] يف املهــدي وأنــه مــن أهــل ملسو هيلع هللا ىلص واستفاضــت [بكثــرة رواهتــا عــن املصــطفٰى 

وأنـه يملـك سـبع سـنني ويمـأل األرض عـدالً وأنـه سـيخرج  ملسو هيلع هللا ىلص بيت النبي

يصـيل  )مـة وعيسـٰى (صـٰىل اهللا عليـهمن عيسٰى بن مريم... وأنه يـؤم هـذه األ

حجـر العسـقالين: (تـواترت األخبـار بـأن املهـدي مـن  ، وقال ابـن)٤(خلفه)

  .)٥(سينزل ويصيل خلفه)  مة، وأن عيسٰى هذه األ

   

                                                             

 .٢٩٤: الفتن )١(

 ، عن بيان الشافعي وغريه.٢/٤٤٠: ¨ مام املهديانظر معجم أحاديث اإل )٢(

 .٤٤٢-٤٣٦و٢/٤٠٣: ¨ املهدياإلمام انظر معجم أحاديث  )٣(

 .٩٥: مناقب الشافعي )٤(

 .٥/٣٦٢: فتح الباري )٥(
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  ويؤكد ذلك مالحظة أمرين:

مــنهم،   تضــمن أّن إمــام املســلمني عنــد نــزول عيســٰى  مــا األول:

رواه البخـاري ومســلم وغريمهــا عـن أيب هريــرة قـال: قــال رســول  مثـل مــا

  .)١(»كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

مــة التــي هــي آخــر آخــر هــذه األُ   تضــمن أن عيســٰى  مــا الثــاين:

  :من ذلك - املقارن آلخر الزمان - مماألُ 

رواه احلاكم احلسـكاين بسـنده عـن عبـد الـرمحن بـن ُجبـري بـن  ما - ١

عـٰىل َمـن  ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ملـا اشـتّد جـزع أصـحاب رسـول اهللا ،نفري عن أبيه 

َليُـدِركنَّ الـدجال قومـًا مـثلكم أو خـريًا «: ملسو هيلع هللا ىلصُقتل يوم مؤتة قـال رسـول اهللا 

مــة أنـا أّوهلـا، وعيســٰى بـن مــريم أُ ولـن خيـزي اهللا  - ثـالث مــرات - مـنكم

  .)٢(قال: هذا حديث صحيح عٰىل رشط الشيخني ومل خيرجاه »آخرها

رواه الطربي يف تفسريه عن معاوية بن صالح: أن كعب األحبار  ما - ٢

رًا يدعو إليه وحده، ـليميت عيسٰى، إنام بعثه اهللا داعيًا ومبش كان هللا  قال: (ما

                                                             

ــحيح )١( ــامع الص ــحيح مســلم٤/٢٠٥: اجل ــر ١/١٣٦: ، ص ــاً أ، انظ ــم أحاديــث : يض معج

 .٤١٥-٢/٤١١: ¨ مام املهدياإل

 .٣/٤١: مستدرك احلاكم )٢(
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فأوحٰى اهللا إليه  إٰىل اهللا فلام رأٰى عيسٰى قّلة َمن اّتبعه وكثرة َمن كّذبه شكا ذلك 

 وَ ﴿
َ

يك
�
 ُمتََوف

�
 إِ�

َ
وليس َمن رفعتُه عندي ميّتًا، وإين ] ٥٥[آل عمران: ﴾ رافُِعك

رين سنة، ثم ـسأبعثك عٰىل األعور الدجال فتقتله، ثم تعيش بعد ذلك أربعاً وعش

حيث  ملسو هيلع هللا ىلص ميتك ميتة احلي. قال كعب األحبار: وذلك يصّدق حديث رسول اهللاأُ 

  .)١(»)مة أنا أّوهلا وعيسٰى يف آخرهاأُ كيف هتلك «قال: 

  .)٢(ورواه ُنعيم بن ّمحاد بلفظ آخر

يف آخـر  ¨ مـا قـد يـدل مبـارشة عـٰىل ظهـور املهـدي الصنف الثـاين:

  :الزمان، من هذه الروايات

رواه احلــاكم احلســكاين بســنده عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال:  مــا - ١

ــي اهللا:  ــال نب ــ«ق ــزل ب ــلطاهنم مل أين ــن س ــديد م ــالء ش ــان ب ــر الزم متي يف آخ

ــة، وحتــٰى يمــأل  ُيســمع بــالء أشــّد منــه، حتــٰى تضــيق عــنهم األرض الرحب

األرض جورًا وظلًام، ال جيـد املـؤمن ملجـأ يلتجـئ إليـه مـن الظلـم، فيبعـث 

ــًام  اهللا  ــطًا وعــدالً، كــام ملئــت ظل ــيمأل األرض قس ــن عــرتيت، ف رجــالً م

السـامء وسـاكن األرض، ال تـّدخر األرض مــن وجـورًا، يـرٰىض عنـه سـاكن 

 صــبّه اهللا علــيهم إّال   أخرجتــه، وال الســامء مــن َقطرهــا شــيئاً إّال  بــذرها شــيئاً 

بأهــل  مــدرارًا، يعــيش فيهــا ســبع ســنني أو ثــامن أو تســع، ممــا صــنع اهللا 

قــال احلــاكم: هــذا حــديث صــحيح اإلســناد، ومل  »األرض مــن خــريه

  .)٣(خيرجاه
                                                             

 ٣/٢٠٣: تفسري الطربي )١(

 .٤٢٧: الفتن: انظر )٢(

 .١٦٠٣: املستدرك عٰىل الصحيحني )٣(
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يـيل «قـال:   مذي بسـنده عـن عبـد اهللا عـن النبـيرواه الرت ما - ٢

، قـال عاصـم: وأنـا أبـو صـالح »رجل من أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي

 يــوم لّطــول اهللا ذلــك اليــوم لــو مل يبــق مــن الــدنيا إّال «عــن أيب هريــرة قــال: 

، وقـد ُيسـتظهر )١(، قـال أبـو عيسـٰى: هـذا حـديث حسـن صـحيح»حتٰى ييل

  منه كون ظهوره آخر الزمان.

ذكـره السـيوطي مـن تـواتر األخبـار عنـدهم عـٰىل  وقد تقـّدم آنفـًا مـا

  نه املشهور بني املسلمني.أيف آخر الزمان و ¨ظهور املهدي 

وقال عبد العزيـز بـن بـاز مفتـي السـعودية العـام ورئـيس هيئـة كبـار 

نكـار املهــدي بالكليــة كـام زعــم ذلــك بعـض املتــأخرين فهــو إا العلـامء: (أّمــ

ــل، ألن أح ــول باط ــأل األرض ق ــه يم ــان، وأن ــر الزم ــه يف آخ ــث خروج ادي

  .)٢(عدالً وقسطًا كام ُملئت جورًا، قد تواترت تواترًا معنويًا)

  :¨ إنجازه - ٧

واملهم يف ذلك إقامـة احلـق والعـدل يف ربـوع املعمـورة، قـال األلبـاين: 

ر املسلمني برجـل مـن أهـل بيتـه، ووصـفه بصـفات أمههـا ـّبش ملسو هيلع هللا ىلص (إن النبي

ــه  ــم أن ــباإلحيك ــالم وينش ــام)ـس ــني األن ــدل ب ــمنته )٣(ر الع ــا تض ــو م ، وه

ــأيت  ــها، وي ــدم بعض ــي تق ــلمني الت ــامء املس ــارات عل ــرية وعب النصــوص الكث

  غريها.

                                                             

 .٤/٥٠٥: سنن الرتمذي )١(

 هـ.١٤٠٠حمرم عام  /١٠٨: رقم: جملة عكاظ )٢(

 .٤/٤٢: سلسلة األحاديث الصحيحة )٣(
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  :¨ خيتص به الشيعة بشأن املهدي املنتظر املبحث الرابع: ما

ــت ــل البي ــيعة أه ــات ش ــها  -  إن خمتص ــوافقهم يف بعض ــد ي وق

عديــدة، أمههـا مخسـة أمــور،  - غـريهم مـن دون أن يكــون مشـهورًا عنـدهم

  وهي:

  . احلسنياإلمام نه من ذرية إ - ١

  .خصية وأنه حممد بن احلسن العسكريحتديد هويته الش - ٢

  .¨ والدته - ٣

  .¨ استمرار حياته - ٤

  .¨ َغيبته - ٥

  ور:مونتعرض هنا إٰىل ما يدّل عٰىل كل واحٍد من هذه األ

  : مام احلسنيمن ذرية اإل ¨نه إ - ١

وقــد تضــمنت ذلــك النصــوص الكثــرية الــواردة مــن طــرقهم، وهــي 

  أصناف منها:

  مــا تضــمن ذلــك رصاحــًة، مثــل صــحيحة ســلامن الفــاريس - أ

ذا احلسـني بـن عـيل عـٰىل فخـذه، وهـو يقبّـل فـإ  قال: دخلت عٰىل النبـي

أنـت سـيّد وابـن سـيد، أنـت إمـام بـن إمـام [أخـو «عينينه ويلثم فاه ويقول: 
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إمــام] أبــو أئمــة، أنــت حجــة اهللا وأبــو حجــج تســعة مــن صــلبك تاســعهم 

  .)١(»قائمهم

ويف معتربة غياث بن إبراهيم عـن الصـادق جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه 

قـال:  حممد بن عيل عن أبيه عيل بـن احلسـني عـن أبيـه احلسـني بـن عـيل 

عـن معنـٰى قـول رسـول  )صـلوات اهللا وسـالمه عليـه((سئل أمـري املـؤمنني 

، َمـن العـرتة؟ فقـال: »إين خملف فـيكم الثقلـني كتـاب اهللا وعـرتيت«:  اهللا

واحلسن واحلسني واألئمـة التسـعة مـن ولـد احلسـني، تاسـعهم مهـدّهيم أنا «

ــول  ــٰىل رس ــردوا ع ــٰى ي ــارقهم حت ــاب اهللا وال يف ــارقون كت ــائمهم، ال يف وق

  .)٢(»حوضه اهللا

مثــل مـا تضـمن نسـبته إٰىل أئمـة آخــرين مـن ذريـة احلسـني  - ب

صــحيحة عبــد الســالم بــن صــالح اهلــروي قــال: ســمعت دعبــل بــن عــيل 

قصـيديت التـي  اخلزاعي يقول: أنشدُت مـوالي الرضـا عـيل بـن موسـٰى 

  أوهلا:

  ومنــزُل وحــٍي مقفــُر العَرصــات    مدارُس آياٍت خلـت مـن تـالوةٍ 

  فلام انتهيت إٰىل قويل:

ــاٍم ال حمالــَة خــارٌج  ــروج إم ــم اهللا     خ ــٰىل اس ــوم ع ــاتيق   والربك

ــنقامت    يميّــز فينــا كــلَّ حــقٍّ وباطــل ــنعامء وال ــٰىل ال ــزي ع   وجي

                                                             

 .١/٢٦٢: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٢٤١-٢/٢٤٠: كامل الدين ومتام النعمة )٢(
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ــا ــٰى الرض ــال يل:   بك ــه إّيل، فق ــع رأس ــم رف ــديدًا ث ــاًء ش ــا «بك ي

خزاعي نطق روح القدس عٰىل لسانك هبـذين البيتـني، فهـل تـدري َمـن هـذا 

 أين سـمعت بخـروج إمـام فقلـت: ال يـا مـوالي، إّال  »اإلمام، ومتـٰى يقـوم؟

نكم يطّهر األرض من الفسـاد ويملؤهـا عـدالً (كـام ُملئـت جـورًا)، فقـال: م

يا دعبل، اإلمام بعدي حممـد ابنـي، وبعـد حممـد ابنـه عـيل، وبعـد عـيل ابنـه «

ــاع يف  ــه، املُط ــر يف َغيبت ــائم املنتظ ــة الق ــه احلّج ــن ابن ــد احلس ــن، وبع احلس

ذلــك اليــوم حتــٰى  يــوٌم واحــٌد لطــّول اهللا ظهــوره، لــو مل يبــَق مــن الــدنيا إّال 

ــ ــورًا، وأّم ــام ُملئــت ج ــيمأل األرض عــدالً ك ــن خيــرج، ف ــاٌر ع ــٰى؟ فإخب ا مت

قيـل لـه: يـا   أّن النبـي الوقت، فقد حّدثني أيب عن أبيـه، عـن آبائـه 

ــُل الســاعة ﴿ رســول اهللا متــٰى خيــرج القــائم مــن ذريتــك؟ ال فقــال: َمثَُلــه َمثَ
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  .)١(»﴾َ�غ

ونظريهــا صـــحيحة الريـــان بـــن الصــلت املتقدمـــة، عـــن اإلمـــام 

  .»ذاك الرابع من ولدي« :- ¨ عن اإلمام املهدي - وفيها الرضا

ــ ــون وأّم ــرهم بك ــنهم أو أكث ــري م ــزم الكث ــم يلت ــلمني فل ــاقي املس ا ب

ــدي  ــام  ¨امله ــد اإلم ــن ول ــنيم ــهم  احلس ــن بعض ــدو م ــد يب ــم ق ، نع

 التزامهم بـذلك ممـن أقـّر بـوالدة حممـد بـن اإلمـام احلسـن العسـكري 

ــود ــدي املوع ــو امله ــربه ه ــيأيت - ¨ واعت ــام س ــهور  - ك ــالف املش ــه خ لكن

  بينهم، فلذلك مل نعتربه من املشرتكات.

                                                             

 .٣٧٣-٢/٣٧٢: كامل الدين ومتام النعمة )١(
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  :ا رواياهتم فهي خمتلفة، وأمهها صنفانوأمّ 

  . من ذرية احلسني ¨تضمن أنه  ما ول:الصنف األ

  . من ذرية احلسن ¨ما تضمن أنه  الصنف الثاين:

  فمن الصنف األول:

فــذّكَرنا  ملسو هيلع هللا ىلص قــال: خطبنــا رســول اهللا  مــا رووه عــن حذيفــة - ١

 يـوٌم واحـٌد لـو مل يبـَق مـن الـدنيا إّال «بـام هـو كـائن ثـم قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

، »ولـدي اسـمه اسـميلطّول اهللا ذلك اليوم حتـٰى يبعـث اهللا فيـه رجـالً مـن 

هـو «فقـال يـا رسـول اهللا، مـن أّي ولـدك؟ قـال:   فقام سلامن الفـاريس

  .» من وَلدي هذا، ورضب بيده عٰىل احلسني

قـــال املقـــديس الشـــافعي: أخرجـــه احلـــافظ أبـــو ُنعـــيم يف (صـــفة 

  .)٢(. وأخرجه أيضًا حمب الدين الطربي الشافعي)١(املهدي)

يوسـف بـن خليـل الدمشـقي بسـنده رواه احلافظ أبو احلجـاج  ما - ٢

(إن رسـول اهللا مـرض مرضـًا نقـه منهـا، فـدخلت  عن أيب سعيد اخلُـدري...

، فلـام رأت ملسو هيلع هللا ىلص تعـوده وأنـا جـالس عـن يمـني رسـول اهللا عليه فاطمـة 

مــن الضــعف خنقتهــا العــربة حتــٰى بــدت دموعهــا عــٰىل  ملسو هيلع هللا ىلص مــا برســول اهللا

؟... إّنــا أهــل بيــت فاطمــة : مــا ُيبكيــِك يــاملسو هيلع هللا ىلص خــدها، فقــال هلــا رســول اهللا

ــن أُ  ــد م ــدركها أح ــني وال ي ــن األول ــد م ــا أح ــال مل ُيعَطه ــّت خص ــا س عطين

                                                             

 .٤٦: عقد الدرر يف أخبار املنتظر )١(

 .١٦٢: ذخائر العقبٰى يف مناقب ذوي القربٰى : انظر )٢(
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اآلخرين غرينـا أهـل البيـت: نبيُّنـا خـري األنبيـاء وهـو أبـوك، ووصـيُّنا خـري 

األوصياء وهو َبعلك، وشـهيدنا خـري الشـهداء وهـو محـزة عـّم أبيـك، ومنّـا 

الـذي يصـيل عيسـٰى خلفـه،  مـةمة ومها ابناك، ومنّـا مهـدي األسبطا هذه األ

قلـت:  »مـةفقـال: ِمـن هـذا مهـديَّ األ  ثم رضب عـٰىل منكـب احلسـني

  .)١(هكذا أخرجه الدارقطني صاحب اجلرح والتعديل

ــن  ــاس ب ــن أوالد العب فقــال األلــويس: (واختلــف يف نســبه، فقيــل: م

.)٢(نه من أوالد احلسني)عبد املطلب وقيل: من أوالد احلسن، واألصح أ

                                                             

 .٤٦: خبار املنتظرأعقد الدرر يف  )١(

 .٧٧: غاية املواعظ )٢(



  

  

����������������� �

  ومن الصنف الثاين:

ونظر إٰىل  -  ما رواه أبو داوود وغريه عن أيب إسحاق قال: قال عيل

وسيخرج من  - ملسو هيلع هللا ىلص كام سامه رسول اهللا - ان ابني هذا سيد« فقال: - ابنه احلسن

اخلَلق يمأل األرض صلبه رجل يسمٰى باسم نبيّكم، ويشبهه يف اخلُُلق وال يشبهه يف 

خرٰى أونحوها روايات . ¨ يف إشارة واضحة للمهدي املنتظر ،)١(»عدالً 

  عندهم.

  :) حتديد هويته الشخصية (حممد بن احلسن العسكري - ٢

ــه   يــرٰى شــيعة أهــل البيــت ــددة وأن ــة املهــدي املنتظــر حم أن هوي

ــن العســكري  ــن احلس ــد ب ــلمني حمم ــض املس ــه بع ــوافقهم علي ــد ي ، وق

 أن إّال  - كــام ســيأيت - أقــروا بوالدتــه ووصــفوه بأنــه املهــدي املنتظــر الــذين

ــاء  ــية واالكتف ــدي الشخص ــة امله ــد هوي ــدم حتدي ــور ع ــني اجلمه ــروف ب املع

  بذكر أوصافه.

إٰىل عــدة أدلــة وشــواهد عــٰىل ذلــك،   ويســتند شــيعة أهــل البيــت

  أّمهها اثنان:

                                                             

 .٤٥: عقد الدرر يف أخبار املنتظر )١(
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 يــد هويتــه ونســـبهالنصــوص الكثــرية التــي تضــمنت حتد ول:األ

  املذكور، (منها):

مـام مـن اإل ...«صحيحة عبـد السـالم اهلـروي املتقدمـة، وفيهـا:  - ١

بعدي حممد ابني، وبعد ابنه عـيل، وبعـد عـيل ابنـه احلسـن وبعـد احلسـن ابنـه 

  .»احلجة القائم املنتظر يف َغيبته...

:  صـحيحة الريـان بـن الصــلت املتقدمـة قـال: قلـت للرضــا - ٢

أنـا صـاحب هـذا األمـر، ولكنـي لسـت «أنت صـاحب هـذا األمـر؟ فقـال: 

بالذي أملؤها عدالً كام ملئت جـورًا، وكيـف أكـون ذلـك عـٰىل مـا تـرٰى مـن 

ضعف بـدين، وإن القـائم هـو الـذي إذا خـرج كـان يف سـّن الشـيوخ ومنظـر 

الشبان، قويًا يف بدنه حتـٰى لـو مـّد يـده إٰىل أعظـم شـجرة عـٰىل وجـه األرض 

ــال لتدكــدكت صــخورها، يكــون معــه عصــا لقل عهــا، ولــو صــاح بــني اجلب

، ذاك الرابـع مـن ولـدي، يغيبـه اهللا يف سـرته مـا موسٰى وخـاتم سـليامن 

ــورًا  ــت ج ــام ملئ ــدالً ك ــطًا وع ــه] األرض قس ــيمأل [ب ــره ف ــم يظه ــاء، ث ش

  .)١(»وظلامً 

:  صــحيحة أيب هاشــم اجلعفــري قــال: قلــت أليب حممــد - ٣

، قلـت: »َسـل«جاللتك متنعنـي مـن مسـألتك، فتـأذن يل أن أسـألك؟ فقـال: 

  سيدي هل لك ولد؟ يا

، فقلت: فإن حـَدَث بـك حـَدٌث فـأين أسـأل عنـه؟ قـال: »نعم« :فقال

  .)٢(»باملدينة«
                                                             

 .٣٧٦: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .١/٣٢٨: الكايف )٢(



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) ...........................................................  ٧٤

ــة إٰىل َغيبتــه والظــروف غــري الطبيعيــة التــي حتــيط  وتشــري هــذه الرواي

نـّورة مـع أنـه كـان بعمـر مخـس بحيـث إنـه ُيطلـب يف املدينـة امل ¨ باملهدي

عنـد وفاتـه يف مدينـة   سنوات إٰىل جنـب أبيـه اإلمـام احلسـن العسـكري

ــات  ــات رواي ــذه الرواي ــري ه ــراق، ونظ ــامراء يف الع ــأيت أس ــرية ي ــرٰى كث خ

  التعرض لبعضها.

معتربة أيب هاشـم داوود بـن القاسـم اجلعفـري قـال: سـمعت أبـا  - ٤

مــن بعــدي ابنــي احلســن،  اخلََلــف«يقــول:   احلســن صــاحب العســكر

ــف؟ ــد اخلََل ــن بع ــاخلََلف م ــم ب ــف لك ــداك؟  »فكي ــي اهللا ف ــت: وملَ جعلن فقل

ــال ــمه« :فق ــره باس ــم ذك ــّل لك ــه، وال حي ــرون شخص ــم ال ت ــت: »ألنك ، قل

  .)١(»قولوا: احلجة من آل حممد«فكيف نذكره؟ قال: 

وحتديـد هوّيتـه يف  ¨ ولعّل من أهـم أسـباب النهـي عـن ذكـر اسـمه

يب اإلمـام العسـكري مـن   املأل العام املحافظة عـٰىل مصـري العائلـة ومقـرَّ

مالحقة السلطة وبطشها، كـام ُتشـري إٰىل ذلـك بعـض الروايـات، ومنهـا مـا يف 

صحيحة عبد اهللا بن جعفر احلمريي عـن الثقـة أمحـد بـن إسـحاق األشـعري 

.. .قـال: ݥ ثامن السـمريالقمي يف حـواره مـع السـفري الثـاين حممـد بـن عـ

م علــيكم أن تســألوا عــن ذلــك، وال أقــول هــذا  قلــت: فاالســم. قــال: (حمــرَّ

  .¨حّرم، ولكن عنه أُ حلِّل وال أُ من عندي، وليس يل أن 

ـــا حممـــد  يعنـــي احلســـن  - ¨فـــإّن األمـــَر عنـــد الســـلطان أن أب

ــكري ــ - العس ــن ال ـمض ــَذه م ــه وأخ ــم مرياث ــدًا، وُقّس ــف ول ٰى ومل ُخيّل
                                                             

 .٣٨١: املصدر )١(
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ر أن ـ، وصــَرب عـٰىل ذلـك، وهــو ذا عياُلـه جيولـون ولــيس أحـد جيســحـّق لـه

ف علـيهم أو ُينـيَلهم شـيئاً  وإذا وقـع  - أي يقـّدم هلـم شـيئًا مـن املـال - يتعرَّ

  .)١(االسم وقع الطلب، فاتقوا اهللا وأمِسكوا عن ذلك...)

  شبهة (اسم أبيه اسم أيب) واجلواب عنها:

بـأن اسـم   عـن النبـي ا مـا تضـّمنته بعـض روايـات اجلمهـوروأمّ 

  أبيه اسم أيب.

ُزر  نفقد قيل إّن أصـله مـا رواه أبـو داوود عـن زائـدة عـن عصـام عـ

 يـوٌم واحـٌد أنـه قـال: (لـو مل يبـَق مـن الـدنيا إّال   عن عبد اهللا عن النبـي

 - مــن أهــل بيتــي - لطــّول اهللا ذلــك اليــوم حتــٰى يبعــث اهللا رجــالً منــي أو

يمـأل األرض قسـطًا وعـدالً كـام  ،اسـم أيبيواطئ اسـمه اسـمي واسـم أبيـه 
                                                             

 .٣٦١-٣٦٠: والَغيبة (للطويس) ؛١/٣٣٠: انظر الكايف )١(

هـذا، وقـد ِعشـنا مـا يشــبه هـذه الظـروف يف عهـد طاغيـة العــراق، حيـث تـم إعـدام بعــض 

للعـراق، كـام  ݥ بكيفيـة مغـادرة الشـهيد السـيد حممـد بـاقر احلكـيمأقاربنا ملجـّرد سـامعهم 

ــن  ــار الس ــوت كب ــة حــارصت بي ــم -إن أجهــزة النظــام القمعي ــالق رساحه ــدة  - بعــد إط مل

أربــع ســنوات متواصــلة حيــث كانــت عنــارصهم تــالزم بيــوهتم صــباحًا ومســاًء طيلــة كــل 

ة حجــزت غرفــة يف بيــت هــذه الفــرتة ملنــع التواصــل معهــم، بــل إن عنــارص األجهــزة األمنيــ

ــيم ــا احلك ــد رض ــيد حمم ــهيد الس ــيم ݥ الش ــن احلك ــيد حمس ــة الس ــع الطائف ــل مرج  ݥ نج

 وسكنوها خالل هذه الفرتة الطويلة إمعانًا يف احلصار والرصد وإيذاء العائلة.

وإنـام ذكـرت ذلــك لـئّال يسـتغرب القــارئ مـن الروايــات املحـذرة مـن حتديــد اسـم وهويــة 

وم الشــيعة آنــذاك حــذرًا مــن ســطوة الســلطة وبطشــها بعائلتــه بــني عمــ ¨اإلمــام املهــدي 

 واملقّربني منه.
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والــذي ال ينســجم مــع كــون املهــدي ابــن احلســن  )١(ملئــت ظلــًام وجــورًا)

  .العسكري 

باإلضـافة إٰىل اإلشـكال لـدينا فيـه، لعـدم وروده مـن  - واجلواب عنـه

  :أمران - ُطرق معتربة عندنا

ــان يزيــد يف  األول: ــه بأنــه ك ــوا في ــدة) وقــد طعن ــنده (زائ أن يف س

  .)٢(األحاديث

ــادة  الثــاين: ــن ُزر مــن دون زي ــس احلــديث روي بعــدة طــرق ع أن نف

(واسم أبيه اسـم أيب...) فقـد ذكـر احلـافظ الكنجـي الشـافعي أن األحاديـث 

مـن مجلـة (واسـم أبيـه اسـم أيب) ثـم  ةمجيعهـا خاليـ  الواردة عـن النبـي

مـا نّصـه: قلـت:  - بعـد احلـديث - ث املـروي عـن زائـدة وقـال:ذكر احلدي

وقـد ذكـر الرتمــذي احلـديث، ومل يـذكر قولــه (واسـم أبيـه اســم أيب...) ويف 

قـط.. معظم روايات احلُّفاظ والثِّقـات مـن نَقلـة األخبـار: (اسـمه اسـمي) ف

 - مـع ضـبطه وإتقانـه - مـام أمحـد بـن حنبـلوالقول الفصل يف ذلك: أن اإل

ديث يف مســنده يف عــّدة مواضــع: (اســمه اســمي) ثــم ذكــر أســامء روٰى احلــ

ــل  ــال: ك ــددة وق ــرق متع ــديث بط ــن روٰى احل ــية مم ــني شخص ــد وثالث واح

عـن زائـدة  كـان مـن عبيـد اهللا بـن موسـٰى   مـاهؤالء رووا (اسمه اسمي) إّال 

(واسـم أبيـه اسـم أيب) وال يرتـاب اللبيـب أن هـذه : نه قـال فيـهعن عصام فإ

                                                             

 .١٠٧-١٠٦: انظر سنن أيب داوود )١(

 .٤٨٣: البيان يف أخبار صاحب الزمان: انظر )٢(
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ــادة ال  ــٰىل خالفهــاالزي ــتامع هــؤالء األئمــة ع ــا مــع اج ــار هب ــاك )١(اعتب ، وهن

  خرٰى يف ذلك توكل إٰىل حمّلها.أمناقشات 

ولعــّل ملســعٰى اخلليفــة العبــايس عبــد اهللا أيب جعفــر املنصــور املحمــوم 

 - ولـذلك لقبّـه بــ(املهدي) - حياء بأن ولده حممدًا هـو املهـدي املنتظـريف اإل

ر الروايـات املتضـّمنة هلـا، وذلـك ممـا يزيـد ـنشـدورًا يف وضع هذه الزيـادة و

  هذه الرواية شّكًا وشبهة.

ــدنا ــربة عن ــرية املعت ــات الكث ــل فالرواي ــٰىل ك ــها - وع ــدم بعض  - املتق

كافيـة يف عـدم   مـن ذريـة االمـام احلسـني ¨الدالة عـٰىل كـون املهـدي 

  اعتبار هذه الرواية وأمثاهلا.

  :ݑ الثاين: وجود النواب األربعة

هود هلـم بالوثاقـة والعدالـة االسـتدالل: أن النـواب األربعـة مشـوجه 

ــن اإل ــكري م ــادي والعس ــامني اهل ــم  م ــارصين هل ــحاب املع أو األص

والعلامء الالحقـني، وهـم يـّدعون النيابـة واالرتبـاط املبـارش باملهـدي حممـد 

ــن العســكري بــن اإل ــذلك،  مــام احلس ــذه شــهادات مــنهم ب فتكــون ه

ــات هو ــة يف إثب ــي كافي ــهوه ــات  ¨ يت ــدة رواي ــافة إٰىل ع ــه، باإلض ووالدت

  منها: ،تضّمنت رؤيتهم له

ــن  - ١ ــال: قلــت ملحمــد ب ــن جعفــر احلمــريي ق صــحيحة عبــد اهللا ب

: إين أسألك سـؤال إبـراهيم رّبـه جـل جاللـه حـني قـال  عثامن العمري
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 .٤٨٦-٤٨٥: البيان يف أخبار صاحب الزمان ؛٢٣: ٰىل الظهورإمام املهدي من املهد : اإلانظر )١(
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َ
فـأْخِربين عـن صـاحب هـذا األمـر هـل رأيتـه؟ قـال: ] ٢٦٠[البقرة: ﴾ ق

  .)١()- وأشار بيده إٰىل عنقه - (نعم، وله رَقبة مثل ذي

وكأنه يريد من ذلك أنه مثـل سـائر النـاس، لـه جسـم مـادي وأعضـاء 

  جسدية وأنه رآه َعيانًا كام يرٰى غريه من الناس.

ــربة - ٢ ــن  معت ــد اهللا ب ــدثني عب ــال: ح ــل ق ــٰى املتوك ــن موس ــد ب حمم

ــثامن العمــري ــن ع ــد ب ــن حمم ــريي ع ــت   جعفــر احلم ــه: أرأي ــت ل فقل

صاحب هذا األمر؟ فقال: (نعم، وآخـر عهـدي بـه عنـد البيـت احلـرام وهـو 

  ».اللهم أنجز يل ما وعدتني«يقول: 

  .)٢(ونحومها غريمها

                                                             

 .٢/٣٣٥: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 بعدها. وما ٤٤٠املصدر : انظر )٢(



  

  

����������������� �

  :¨ والدته - ٣

ــت ــل البي ــيعة أه ــدٰى ش ــلّمة ل ــة املس ــد الثابت ــن العقائ والدة   م

ملـا هــو  خالفـاً  - ووافقهـم عليـه بعـض علـامء اجلمهـور ¨ اإلمـام املهـدي

ــتقبالً  ــه مس ــن والدت ــنهم م ــروف بي ــات  - املع ــض الرواي ــمنت بع ــد تض وق

ــن  ــواردة ع ــتال ــل البي ــة أه ــ  أئم ــور ـالتص ــر اجلمه ــف أكث ريح بموق

وإنكارهم لوالدته، ففـي معتـربة العبـاس بـن عـامر القصـباين قـال: سـمعت 

صـاحب هـذا األمـر مـن يقـول «يقـول:  أبا احلسن موسـٰى بـن جعفـر 

  .)١(»الناس: مل يولد بعد

 أهنــا تضــمنت أن املعــروف بــني إّال  ¨ فالروايــة وإن أكــدت والدتــه

  إنكار والدته.  أهل البيتغري شيعة 

  ونبحث هنا أمرين:

مــام مــن أقــر مــن بــاقي املســلمني بــوالدة حممــد بــن اإل ول:األمــر األ

  .احلسن العسكري 

  .¨ األدلة والشواهد عٰىل والدته األمر الثاين:

                                                             

 .٢/٣٦٠: كامل الدين )١(
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خصوصـًا  - فقـد ّرصح العديـد مـن علـامء اجلمهـور :ا األمـر األولمّ أ

ــويف ــاه الص ــحاب االجت ــكري  - أص ــن العس ــن احلس ــد ب ــوالدة حمم  ،ب

  نذكر منهم: 

ـــن األزرق (ت - ١ ـــيل ب ـــن ع ـــف ب ـــن يوس ـــد  ٥٧٢أمحـــد ب أو بع

ــكري٥٥٧ ــن العس ــن احلس ــد ب ــة حمم ــال يف ترمج ـــ) ق ــة  ه : (إن احلج

ول سـنة ثـامن ومخسـني ومـائتني، وقيـل: يف املذكور ولد تاسع شـهر ربيـع األ

  .)١(ثامن شعبان سنة ستة ومخسني وهو األصح)

  هـ). ٥٦٧ - ٤٩٢عبد اهللا بن أمحد بن اخلشاب البغدادي ( - ٢

ــ ٦٠٦(ت  - حممــد بــن عمــر - الــرازي - ٣ ا احلســن هـــ) قــال: (أّم

ــ ــان، أّم ــان وبنت ــه ابن ــان فأحــدمها: صــاحب بــن العســكري اإلمــام فل ا االبن

ــاة )ريفـعجــل اهللا تعــاٰىل فرجــه الشــ(الزمــان  ، والثــاين موســٰى درج يف حي

ــ ــه، وأّم ــاأبي ــا، وا البنت ــاة أبيه ــت يف حي ــة درج ــت أُ ن فاطم ــٰى درج م موس

  .)٢(أيضًا)

                                                             

 ).٥٦٢رقم ( ٤/٣١تاريخ ميافارقني، حكاه ابن خلكان يف وفيات األعيان  )١(

ثــريت شــكوك يف نســبة الكتــاب أ، وقــد ٩٢: نســاب الطالبيــةالشــجرة املباركــة يف األ )٢(

ــث يف  ــد الثال ــلطان أمح ــامع الس ــة ج ــخة مكتب ــاء يف نس ــن ج ــذكور، لك ــرازي امل ــذكور لل امل

ــرقم  ــت ال ــطنبول حت ــرازي  )٢٦٧٧(اس ــر ال ــخة الفخ ــن نس ــت ع ــة نقل ــخة ثمين ــي نس وه

 ويف آخرهــا مــا )هـــ ٨٢٥(نفســه، والناســخ هــو وحيــد بــن شــمس الــدين وتــاريخ النســخ 

ــه ــخة : نص ــذه النس ــت ه ــخة كتب ــذه النس ــنف ه ــرازي مص ــام ال ــححها اإلم ــخة ص ــن نس م

(هـذا الكتـاب املسـمٰى بالشـجرة املباركـة قرأتـه عـٰىل : وكتب عٰىل ظهرها بخطه هـذه العبـارة

السيد األجـل العـامل املحـرتم شـمس الـدين جمـد اإلسـالم رشف العـرتة عـيل بـن رشف شـاه 

   لــه  ه مــن لفظــي، وأجــزت ابــن أيب املعــايل أدام اهللا جمــده وســمع هــو هــذا الكتــاب بتاممــ
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ــ - ٤ ــرم حمم ــن أيب الك ــيل ب ــؤرخ ع ــروف امل ــريم املع ــد الك ــن عب د ب

ـــ(ابن األ ــريب ــنة ٦٣٠(ت  )ث ــداث س ــال يف أح ــث ق ـــ) حي ــ ٢٦٠(ه : ـ)ه

(وفيها تويف احلسـن بـن عـيل بـن حممـد بـن عـيل بـن موسـٰى بـن جعفـر بـن 

، وهـو والـد حممـد  ن أيب طالـبحممد بـن عـيل بـن احلسـني بـن عـيل بـ

ــه املنتظــر بســ ــه قــد يفهــم مــن عبارتــه إ، ف)١(رداب ســامرا)ـالــذي يعتقدون ن

  .إقراره بوالدة حممد بن احلسن العسكري 

ــافعي (ت  - ٥ ــه الش ــن طلح ــد ب ــدين حمم ــامل ال ــال: ٦٥٢ك ـــ) ق ه

ــ ــاين عش ــاب الث ــيل ـ(الب ــن ع ــالص ب ــن اخل ــن احلس ــد ب ر يف أيب القاســم حمم

حممــد القــانع بــن عــيل الرضــا بــن موســٰى الكــاظم بــن جعفــر املتوكــل بــن 

الصادق بن حممد الباقر بن عـيل زيـن العابـدين بـن احلسـني الزكـي بـن عـيل 

ــ ــالح ـاملرتض ــف الص ــة اخلل ــدي احلج ــب، امله ــن أيب طال ــؤمنني ب ــري امل ٰى أم

  .)٢(املنتظر عليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته)

ــوزي (ت - ٦ ــن اجل ــبط ب ــال يف ٦٥٤س ـــ) ق ــام  ه ــر أوالد اإلم ذك

فصـل يف ذكـر احلجـة املهـدي: هـو حممـد بـن احلسـن بـن (:  العسكري

                                                             

ــ ــي بالش ــه عن ــي ـروايت ــالغ يف نف ــه أن يب ــت علي ــنعة ورشط ــل الص ــد أه ــربة عن رائط املعت

ــاء اخلــريات واالحــرتاز عــن الســيئات. وهــذا خــط حممــد  املتهمــني. واهللا تعــاٰىل يوفقــه القتن

بن عمر بـن حسـني الـرازي مصـنف هـذا الكتـاب خـتم اهللا لـه بـاخلري. أثبتـه يف غـرة شـعبان 

واحلمــد هللا رب العـاملني والصــالة عـٰىل خــري خلقـه حممــد وآلـه أمجعــني، وكتبــه  )٥٩٧(نة سـ

 ). ٨٢٥(الفقري وحيد شمس الدين سنة 

 .٢٥٠-٦/٢٤٦: الكامل يف التاريخ )١(

 .٨٨: مطالب السؤول )٢(
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عيل بن حممد بن عـيل بـن موسـٰى الرضـا بـن جعفـر بـن حممـد بـن عـيل بـن 

وكنيتـه أبـو عبـد اهللا وأبـو القاسـم، وهـو   يب طالـبأاحلسني بن عيل بن 

  .)١(اخللف احلجة صاحب الزمان وهو آخر األئمة)

ــن  - ٧ ــر ب ــافعية عم ــيخ الش ــيل ش ــد املوص ــد الواح ــن عب ــد ب حمم

ــال٦٥٧(ت ـــ) ق ــكري - ه ــن العس ــام احلس أوالده ( :-  يف أوالد اإلم

ــد ــوٰى حمم ــف س ــا، ومل خيّل ــة، وانقرض ــٰى وفاطم ــم: موس ــة، وه   ثالث

ر، وهـو اخللـف الصـالح األمـني املكـني مـن ـمـام الثـاين عشـوقال: وهو اإل

املــؤمنني وبقيــة الطــاهرين، وأضــاف: سـاللة األنبيــاء وحجــة األوليــاء إمـام 

أنشــدين ســيدي وشــيخي العــامل العامــل بمدينــة الســالم يف ذي القعــدة مــن 

  :سنة ست وأربعني وستامئة

ـــم عـــيل    بأربعـــة أســـامء كـــلٌّ حممـــد ـــامء كّله   وأربعـــة أس

  )٢(وموســٰى أِجــرين إين هلــم ويل    وباحلسنني السـيدين وجعفـر

(احلجــة املنتظــر أبــو القاســم حممــد ) قــال: ٦٨١ابــن خّلكــان (ت - ٨

بن احلسن العسـكري بـن عـيل اهلـادي بـن حممـد اجلـواد املـذكور قبلـه ثـاين 

ر عـٰىل اعتقـاد اإلماميـة، املعـروف باحلجـة، وهـو ـثنـي عشـر األئمـة االـعش

ــائم املهــدي...، ــر والق ــه املنتظ ــيعة أن ــزعم الش ــذي ت ــوم  ال ــه ي ــت والدت كان

وقـد  - ني ومـائتني، وملـا تـويف أبـوهاجلمعة منتصف شعبان سنة مخس ومخسـ

  .)٣(كان عمره مخس وستني) - سبق ذكره

                                                             

 .٤٥٢: تذكرة اخلواص )١(

 .١٦٠-١٥٩: النعيم املقيم لعرتة النبأ العظيم )٢(

 .٤/٣١: وفيات األعيان )٣(
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بضــع  - ٦٩٣مجــال الــدين بــن يوســف الزرنــدي احلنفــي ( - ٩

(وكــان  :-  مـام احلســن العســكريعــن اإل - ومخسـني وســبعامئه) قــال

له من الولد ستة: ثالثـة ذكـور وثـالث إنـاث، أحـدهم اإلمـام القـائم حممـد 

  .)١(...) ومن كالمه بن احلسن املهدي 

هـــ) حيــث ذكــر يف ٨٩٨ - ٨١٧عبــد الــرمحن جــامي احلنفــي ( - ١٠

: (كـان عمـره عنـد وفـاة أبيـه ترمجة اإلمام حممد بن احلسـن العسـكري 

مخس سنني، وجلس عٰىل مسند اإلمامـة، ومثَُلـه مثـل حييـٰى بـن زكريـا حيـث 

ــن  ــٰى ب ــَل عيس ــة، ومث ــة احلكمــة والكرام ــث أعطــاه اهللا يف الطفول ــريم حي م

أعطاه النبـوة يف صـغر سـنه، كـذلك املهـدي جعلـه اهللا إمامـًا يف صـغر سـنه، 

  .)٢(وما ظهر له من خوارق العادات كثري ال يسعه هذا املخترص)

ــون (ت  - ١١ ــن طول ــد ب ــدين حمم ــمس ال ــاين ٩٣٥ش ــال: (ث ـــ) ق ه

ــر ـعشــ ــه املنتظ ــزعم الشــيعة أن ــذي ت ــن احلســن، وهــو ال ــد ب ــه حمم رِهم ابن

يـوم اجلمعـة منتصـف شـعبان سـنة  والقائم واملهدي... كانـت والدتـه 

كـان عمـره مخـس  ݡبـوه املتقـدم ذكـره أمخس ومخسني ومائتني، وملا تويف 

عـٰىل ترتيـب  ݢسنني... وقد رتبت تـراجم هـؤالء األئمـة االثنـي عشــر 

  .. وقد نظمتهم عٰىل ذلك فقلت: النظم املتقدم.

                                                             

 .٨١: معارج الوصول إٰىل معرفة فضل آل الرسول والبتول )١(

 شواهد النبوة.: انظر )٢(
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  رـري البشــخــمــن آل بيــت املصــطفٰى     عليــَك باألئمــة االثنــي عشـــرْ 

ـــنيُ  ـــٌن ُحَس ـــراٍب َحَس ـــو ت ـــْنيُ     أب ـــدين َش ـــِن العاب   وُبغـــُض زي

ــٍم درٰى  ــْم عل ــاقر ك ــد الب   والصادُق ادُع جعفـرًا بـني الـورٰى     حمم

  وقــــْدُرُه عــــيللّقبــــه بالرضــــا     موســٰى هـــو الكـــاظم وابنُـــه 

  عــــــيل التقــــــي ُدّره منثُــــــورُ     حممـــد التقـــي قلبـــه معمـــور

ـــر   )١(حممــد املهــدي ســوف يظهــر    والعســـكريُّ احلســـُن املطهَّ

  ).٩٧٣عبد الوهاب الشعراين الشافعي (ت - ١٢

  هـ)٩٧٤ - ٩٠٩أمحد بن حجر اهليتمي املكي ( - ١٣

غــري ولــده : ومل خيّلــف  قــال يف ترمجــة اإلمــام احلســن العســكري

أيب القاسم حممد احلجـة، وعمـره عنـد وفـاة أبيـه مخـس سـنني، آتـاه اهللا فيهـا 

احلكمة، ويسمٰى القائم املنتظر، قيـل: ألنـه ُسـرت باملدينـة وغـاب فلـم ُيعـرف 

  .)٢(أين ذهب

   

                                                             

 .١١٨-١١٧: ئمة االثنا عرشاأل )١(

 .١٢٤: الصواعق املحرقة )٢(
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وهـو األدلـة والشـواهد عـٰىل والدتـه فهـي عديـدة  الثـاين:ا األمـر وأمّ 

  منها:

ـــن  األول: ـــن احلس ـــد ب ـــه حمم ـــه وأن ـــد هويت ـــٰىل حتدي ـــا دّل ع م

وقد تقـدم التعـرض هلـا، وذلـك يـدل عـٰىل والدتـه بالفعـل،  العسكري

ــكري ــن العس ــن احلس ــون هــو اب ــن أن يك ــو واضــح، إذ ال يمك ــام ه   ك

  عد.هـ) وهو مل يولد ب ٢٦٠( الذي تويف عام

مــا دل عــٰىل أن األرض ال ختلــو مــن حجــة، وأن مــن مــات ومل  الثــاين:

  يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

ــتالف  ــٰىل اخ ــلمني ع ــادر املس ــّمنتها مص ــرية تض ــات كث ــي رواي وه

  مذاهبهم، سيأيت التعرض لبعضها.

ــن  ــد م ــه الّب ــدل عــٰىل اتصــال اإلمامــة وعــدم انقطاعهــا، وأن وهــي ت

، وحيـث إنـه ال  وفـاة اإلمـام احلسـن العسـكريوجود إمـام حـّي منـذ 

بحيـث تسـتمر اإلمامـة واحلجـة  - يوجد َمن ُحيتَمـل أن يكـون إمامـًا آنـذاك

ــه إٰىل عصــ ــد بــن احلســن العســكري  - رنا احلــارضـب ، غــري ولــده حمم

ــد أن يكــون هــو اإلمــام وقــد كــان مولــودًا قبــل وفــاة أبيــه، خصوصــًا  فالّب

بمالحظـــة مــــا دّل أن اإلمامــــة ال جتتمـــع يف أخــــوين غــــري احلســــن 
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وأخ   مــام عــيل اهلــاديالتــي تنفــي إمامــة جعفــر بــن اإل واحلســني

ــكري  ــن العس ــام احلس ــة األ - اإلم ــن األدل ــالً ع ــة فض ــرٰى املعروف خ

  .- مامتهالنافية إل

  بغي التعرض هنا إٰىل أمرين:وين

  .نامذج من روايات اتصال اإلمامة األول:

ــاين: ــتامع اإل الث ــدم اج ــات ع ــن رواي ــامذج م ــري ن ــوين غ ــة يف أخ مام

  .احلسن واحلسني 

الروايات الدالـة عـٰىل اتصـال اإلمامـة وأن َمـن مـات ومل يعـرف  أوالً:

إمام زمانه مات ميتة جاهليـة، وهـي كثـرية ورواهـا املسـلمون عـٰىل اخـتالف 

  مذاهبهم، وتضمنتها مصادرهم املعتربة، نذكر منها:

  :لدٰى اجلمهور - أ

ــال رســول اهللا ــال: ق ــة ق ــنده عــن معاوي ــن « :ملسو هيلع هللا ىلص روٰى الطــرباين بس م

ــري  ــات بغ ــةم ــة جاهلي ــات ميت ــام م ــذلك  ،)١(»إم ــل يف أوك ــن حنب ــد ب مح

  ، وغريهم.)٤(، وابن حجر اهليثمي)٣(، وابن حبان يف صحيحه)٢(مسنده

                                                             

 .٣٣٥: وقريب منه يف ٣٨٨ /١٩: املعجم الكبري )١(

 .٤/٩٦: محدأمسند  )٢(

 .٧/٤٩: صحيح بن حبان )٣(

 .٥/٢٢٤: معجم الزوائد )٤(



  ٨٧  ......................................................................  الدرس اخلامس عرش

ومن الواضح أنه ال يمكـن أن يـراد منـه كـل مـن سـيطر عـٰىل السـلطة 

روعة، فــإن اجلهــل ـبــالقوة أو باخلــداع أو نحومهــا مــن األســاليب غــري املشــ

 عتـه ال يوجبـان كـون ميتـة املسـلم ميتـة جاهليـةبمثل هذا احلـاكم وعـدم طا

  .- وقد تم التعرض لذلك مفصالً يف مباحث اإلمامة -

  :لدٰى شيعة أهل البيت  - ب

قـال   صحيحة احلـارث بـن املغـرية قـال: قلـت أليب عبـد اهللا - ١

ــة جاهليــة«:  رســول اهللا ؟ قــال: »مــن مــات ال يعــرف إمامــه مــات ميت

جاهليـة «، قلت: جاهليـة جهـالء، أو جاهليـة ال يعـرف إمامـه؟ قـال: »نعم«

  .)١(»كفر ونفاق وضالل

عــن قــول   صــحيحة عبــد األعــٰىل قــال: ســألت أبــا عبــد اهللا - ٢

ــول اهللا ــال:   العامــة: إن رس ــة «ق ــام مــات ميت ــه إم ــيس ل ــات ول ــن م م

  خرٰى مشاهبة.أ، ونحوها روايات )٢(»احلق واهللا...«، فقال: »جاهلية

ــا - ٣ ــمعت الرض ــال: س ــٰى ق ــن حيي ــفوان ب ــحيحة ص ــال:   ص ق

  .)٣(»إن األرض ال ختلو من أن يكون فيها إمام منّا«

                                                             

 .١/٣٠٨: صول الكايفأ )١(

 .١/٣١٠: صول الكايفأ )٢(

 .١/٢٢٩: كامل الدين ومتام النعمة )٣(
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 ن اهللا أجـــّل إ«قـــال:   معتـــربة أيب بصـــري عـــن أيب عبـــد اهللا - ٤

  .)١(»وأعظم من أن يرتك األرض بغري إمام عادل

ال تبقـٰى «:  صـحيحة ابـن أيب يعفـور قـال: قـال أبـو عبـد اهللا - ٥

  ، ونحوها غريها.)٢(»مةاألرض يومًا واحدًا بغري إماٍم منّا تفزع إليه األ

ــاً  ــن  :ثاني ــري احلس ــوين غ ــة يف أخ ــتامع اإلمام ــدم اج ــٰىل ع ــا دل ع م

 ، وهـو ينفـي إمامـة جعفـر أخ اإلمـام احلسـن العسـكريواحلسني 

  :منها ،وهي جمموعة روايات ويؤكد إمامة اإلمام حممد بن احلسن 

ــحيحة  - ١ ــد اهللاص ــن أيب عب ــة ع ــوير أيب فاخت ــن ث ــني ب   احلس

أبــدًا، إهنــا  ال تكــون اإلمامــة يف أخــوين بعــد احلســن واحلســني «قــال: 

رحـاِم كـام قـال اهللا جـّل جاللـه ﴿ جرت من عيل بن احلسـني 
َ ْ
ـوا األ

ُ
و�

ُ
َوأ

ْو�ٰ 
َ
ــُهْم أ

ُ
ض

ْ
ــاِب اهللاِ  َ�ع ٍض ِ� ِكت

ْ
ــبَع ــال: ﴾ بِ ــزاب: /٧٥[األنف وال ] ٦األح

  .)٣(» يف األعقاب وأعقاب األعقاببعد عيل بن احلسني إّال تكون 

موثقــة هشـــام بــن ســـامل قــال: قلـــت للصــادق جعفـــر بـــن  - ٢

 »احلسـن أفضـل مـن احلسـني«: احلسن أفضـل أم احلسـني؟ فقـال: حممد

[قـال] قلــت: فكيـف صــارت اإلمامــة مـن بعــد احلسـني يف َعقبــه دون ولــد 

حـب أن جيعـل سـنّة موسـٰى وهـارون إن اهللا تبـارك وتعـاٰىل أ«احلسن؟ فقال: 

: أال تـرٰى أهنـام كانـا رشيكـني يف النبـوة كـام جارية يف احلسـن واحلسـني 
                                                             

 .٦ح :باب أن األرض ال ختلو من حجة ١/١٧٨: الكايف )١(

 .٢/١٣٠: كامل الدين ومتام النعمة )٢(

 .٢/٤١٤: كامل الدين ومتام النعمة )٣(
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جعـل النبـوة يف ولـد  كان احلسن واحلسـني رشيكـني يف اإلمامـة، وأن اهللا 

ـــن  ـــل م ـــٰى أفض ـــان موس ـــٰى وإن ك ـــد موس ـــا يف ول ـــارون ومل جيعله ه

 أن ال إّال «، قلـت: فهــل يكـون إمامـان يف وقــت واحـد؟ قــال: »هـارون

ا لصـاحبه، فأّمـ يكون أحدمها صـامتًا مأمومـًا لصـاحبه واآلخـر ناطقـًا إمامـاً 

قلـت: فهـل تكـون اإلمامـة ، »أن يكونا إمـامني نـاطقني يف وقـت واحـد فـال

ال، إنـام هـي جاريـة يف عقـب «قـال:  ؟يف أخوين بعد احلسـن واحلسـني 

ـــني ـــ  احلس ـــال اهللا ك ـــهِ ﴿ ام ق  ِ� َعِقِب
ً
ـــة  باِ�يَ

ً
ـــة َِم

َ
ـــا � ه

َ
 ﴾وََجَعل

ــوم ] ٢٨[الزخــرف:  ــاب وأعقــاب األعقــاب إٰىل ي ــة يف األعق ــم هــي جاري ث

  .)١(»القيامة

ــد اهللا - ٣ ــا عب ــمعت أب ــال: س ــوب ق ــن يعق ــونس ب ــحيحة ي   ص

  .)٢(»أبٰى اهللا أن جيعل اإلمامة ألخوين بعد احلسن واحلسني «يقول: 

ــد اهللاروايــة  - ٤ ــن عيســٰى عــن أيب عب ــال:   محــاد ب ال جتتمــع «ق

اإلمامة يف أخـوين بعـد احلسـن واحلسـني، إنـام جتـري يف األعقـاب وأعقـاب 

  ونحوها غريها. )٣(»األعقاب

                                                             

 .٤١٧-٢/٤١٦: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٢٢٥: الَغيبة )٢(

 .٤١٦: املصدر )٣(
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  :منها ،¨ الثالث: روايات متفرقة تدل عٰىل والدته

صحيحة العباس بـن عـامر القصـباين املتقدمـة قـال: سـمعت أبـا  - ١

ــن جعفــر  ــن موســٰى ب ــول:  احلس ــول «يق ــن يق ــذا األمــر م صــاحب ه

  .)١(»الناس: مل يولد بعد

ـــت أليب  - ٢ ـــال: قل ـــة ق ـــري املتقدم ـــم اجلعف ـــحيحة أيب هاش ص

ــد ــال: حمم ــالك؟ فق ــأذن يل أن أس ــألتك، فت ــن مس ــي م ــك متنعن : جاللت

ن حـدث إ، فقلـت: فـ»نعـم«سيدي، هـل لـك ولـد؟ فقـال:  قلت: يا، »سل«

ويف هـذه الروايـة إشـارة إٰىل  ،)٢(»باملدينـة«بك حدث فأين أسـأل عنـه؟ قـال: 

 - كــام تقــدم - ¨ الَغيبــة والظــروف االســتثنائية املحيطــة باإلمــام املهــدي

ــره وإّال  ــل عم ــخص يف مث ــب ش ــف ُيطل ــس  ¨ فكي ــاوز مخ ــذي ال يتج ال

سنوات آنذاك يف املدينـة املنـورة بـدالً مـن سـامراء التـي سـكنها وتـويف فيهـا 

  . أبوه اإلمام احلسن العسكري

صــحيحة أيب هاشــم اجلعفــري قــال: كنــت حمبوســًا مــع أيب  - ٣

يــا أبــا هاشــم: إن هــذا «يف حــبس املهتــدي بــن الواثــق فقــال يل:  حممــد

                                                             

 .٢/٣٦٠: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .١/٢٦٤: الكايف )٢(



  ٩١  ......................................................................  الدرس السادس عرش

ــاهللا  ــث ب ــاغي أراد أن يعب ــه الط ــره وجعل ــرت اهللا عم ــد ب ــة، وق ــذه الليل يف ه

  .»للقائم من بعد، ومل يكن يل ولد، وسُأرَزق ولداً 

تـراك عـٰىل املهتـدي فقتلــوه، قـال أبـو هاشـم: فلـام أصــبحنا شـغب األ

  .)١(وويل املعتمد مكانه، وسّلمنا اهللا تعاىلٰ 

وفيها أنه سأل أبا  - املتقدمة - صحيحة عبد اهللا بن جعفر احلمريي - ٤

... فقلت: أنت رأيت اخلَلف من بعد أيب ݥ عمرو عثامن بن سعيد العمري

  .)٢(..).- وأومأ بيده - ؟ فقال: (أي واهللا، ورقبتُه مثل ذاحممد

صــحيحة عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي قــال: ســألت حممــد بــن  - ٥

فقلـت لـه: أرايـت صـاحب هـذا األمـر؟ فقـال: (نعـم،   عثامن العمري

ــ ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه ــا وآخ ــز يل م ــم أنج ــول: الله ــو يق ــرام وه ت اهللا احل

  ، ونحوها غريها.)٣(وعدتني)

  :¨ استمرار حياته - ٤

 ¨ مـام املهـديعـٰىل اسـتمرار حيـاة اإل  اتفق شيعة أهـل البيـت

  ييل: وأنه مل يمت بعد والدته، ويدل عٰىل ذلك ما

ــات ومل  - ١ ــن م ــة، وأن م ــن ُحج ــو م ــٰىل أن األرض ال َختل ــا دل ع م

وقــد تقـدمت بعـض الروايــات يف  - زمانـه مــات ميتـة جاهليـة يعـرف إمـام

  فإنه يدل بوضوح عٰىل استمرار حياته. - ذلك آنفاً 

                                                             

 .٢٠٥: الَغيبة )١(

 .١/٢٦٦: الكايف )٢(

 .٢/٤٤٠: كامل الدين ومتام النعمة )٣(
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ــه  - ممّــا تقــّدم ومــا يــأيت مــن النصــوص - مــا دل عــٰىل َغيبتــه - ٢ فإن

حياتـه غائبـًا ال وفاتـه، خصوصـًا أنـه ال شـّك يف حياتـه يف  ظاهر يف استمرار

لنـواب األربعـة املـرتبطني بـه ارتباطـًا مبـارشًا، فرتة الَغيبة الصغرٰى ووجـود ا

ال عــن  ¨ قــد أخــرب عــن َغيبتــه ݥالســمري حممــد بــن عــيل وأن آخــرهم 

وَغيبتـه حتـٰى  ¨ املهـدياإلمـام وفاتـه، بـل هـي دالـة عـٰىل اسـتمرار حيـاة 

  يأذن اهللا يف ظهوره.

، ¨ ما دل عٰىل طـول عمـره وعـٰىل اسـتمرار حياتـه ونفـي وفاتـه - ٣

ــد تســامل  ــه   شــيعة أهــل البيــتوق ــل، ووّج ــد جي عــٰىل ذلــك جــيالً بع

بوجـوه عديـدة رّدًا عـٰىل إشـكال خمـالفيهم، وقـد  ¨ علامؤهـم طـول عمـره

  دّلت عٰىل ذلك عّدة روايات، منها:

ــر - أ ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــري ق ــحيحة أيب بص ــول:   ص يف «يق

: ُســنّة مــن موســٰى، صــاحب هــذا األمــر أربــع ســنن مــن أربعــة أنبيــاء 

ــ وُســنّة مــن يوســف، وُســنّة مــن حممــد ،ة مــن عيســٰى وُســنّ  ا مــن ، فأّم

ا مـن عيسـٰى فيقـال: ا مـن يوسـف فـاحلبس، وأّمـموسٰى فخائف يرتقب، وأمّ 

ــ ــت، وأّم ــات ومل يم ــه م ــدإن ــن حمم ــيف  ا م ــن )١(»فالّس ــود م . واملقص

ــٰىل  ــوة ع ــيس القس ــدين، ول ــدين واملعان ــة للمعت ــّوة الرادع ــو الق ــيف ه الس

وروايــات   املسـاملني، كـام تشـهد بـه سـرية النبـي املصـطفٰى غـريهم مـن 

أن يف القـائم «: ، ويؤكد ذلـك مـا روي عـن اإلمـام حممـد البـاقر أخرٰى 

                                                             

 .٣٢٧-١/٣٢٦: كامل الدين ومتام النعمة )١(



  ٩٣  ......................................................................  الدرس السادس عرش

وبعــد أن ذكــر وجــوه الشــبه  -مــن آل حممــد شــبهًا مــن مخســة مــن الُرســل 

وأّما شـبهه مـن جـّده املصـطفى فخروجـه بالسـيف  -بأربعة من األنبياء قال 

  .» وأعداء رسوله اجلبّارين والطواغيت...وقتله أعداء اهللا

معتربة أيب اجلارود زياد بـن املنـذر عـن أيب جعفـر حممـد بـن عـيل  - ب

يـا أبـا اجلـارود، إذا دارت الفلـك وقـال النــاس: «قـال: قـال يل:  البـاقر 

ــٰى يكــون ذلــك  مــات القــائم أو هلــك، بــأّي واٍد ســلك، وقــال الطالــب: أّن

ذا سـمعتم بـه فـأتوه ولـو حبـوًا عـٰىل ُبليت عظامه فعند ذلك فارجوه، فـإ وقد

  ّهنا ظاهرة يف نفي موته.إ. ف)١(»الثلج

ــروي  - ج ــالح اهل ــن ص ــالم ب ــد الس ــحيحة عب ــص ــع ة، املتقدم فراج

  ).٧٢(صفحة 

ــن  - د ــدين عــيل ب ــري قــال: ســمعت ســيّد العاب روايــة ســعيد بــن جب

ــني  ــول:  احلس ــن «يق ــنّة م ــائم ُس ــريف الق ــول العم ــو ط ــوح، وه  ،)٢(»ن

  ونحوها غريها.

   

                                                             

 .٣٢٦: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٣٢٢: املصدر )٢(
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  :¨ َغيبته - ٥

يغيـب عـن  ¨ عـٰىل أن املهـدي املنتظـر  اتفق شـيعة أهـل البيـت

َغيبتـه عــدة  األنظـار قبـل ظهــوره مهـام طالـت فــرتة َغيبتـه، وقـد دلــت عـىلٰ 

  أمور:

 النصــوص الــواردة يف فــرتة الَغيبــة الصــغرٰى الدالــة عــىلٰ  األول:

عـن عمــوم النـاس واقتصــار االرتبـاط بـه عــٰىل سـفرائه اخلاصــني  ¨َغيبتـه

  :املعروفني، وهي عّدة نصوص، منها

ــثامن  - ١ ــن ع ــد ب ــن حمم ــريي ع ــر احلم ــن جعف ــد اهللا ب ــربة عب معت

ر ـإن صــاحب هــذا األمــر ليحضــواهللا (قــال: ســمعته يقــول:  العمــري

  .)١()املوسم كّل سنة فريٰى الناس ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه

معتربة عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي الثانيـة قـال: سـمعت حممـد  - ٢

يقــول: (رأيتــه صــلوات اهللا عليــه متعّلقــًا بأســتار الكعبــة يف  بــن عــثامن 

  .)٢(املستجار، وهو يقول: اللهم انتقم يل من أعدائي)

                                                             

 .٢/٤٤٠: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٤٤٠: املصدر )٢(



  ٩٥  ........................................................................  الدرس السابع عرش

: خــرٰى قــال: قلــت ملحمــد بــن عــثامن العمــري معتربتــه األ - ٣

ِ حــني قــال لــه: ﴿ إين أســالك ســؤال إبــراهيم ربــه 
ْ
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 قـال: (نعـم، ولـه رقبـة مثـل ذيفأخربين عن صاحب هذا األمر هـل رأيتـه؟ 

  .)١()- وأشار بيده إٰىل عنقه -

  :منهاالكثرية الواردة بخصوص َغيبته،  النصوص الثاين:

يــأيت عــٰىل النــاس «:  صـحيحة زرارة قــال: قــال أبــو عبــد اهللا - ١

فقلـت لـه: مـا يصـنع النـاس يف ذلـك الزمـان؟ : »زمان يغيب عـنهم إمـامهم

  .)٢(»عليه حتٰى يتبني هلم يتمسكون باألمر الذي هم«قال: 

صحيحة عبد السـالم بـن صـالح اهلـروي املتقدمـة قـال: سـمعت  - ٢

 دعبل بن عيل اخلزاعي يقـول: أنشـدت مـوالي عـيل بـن موسـٰى الرضـا

بعـدي حممـد ابنـي، وبعـد حممـد ابنــه اإلمـام دعبـل،  يـا«قصـيديت... فقـال: 

م املنتظــر يف عــيل، وبعــد عــيل ابنــه احلســن، وبعــد احلســن ابنــه احلجــة القــائ

 يـوم واحـد لطـّول اهللا إّال َغيبته، املطاع يف ظهـوره، لـو مل يبـق مـن الـدنيا 

  .)٣(»األرض عدالً كام ملئت جوراً  خيرج فيمأل ذلك اليوم حتٰى 

معتربة صفوان بـن مهـران اجلـّامل قـال: قـال الصـادق جعفـر بـن  - ٣

أمــا واهللا ليغيــبّن عـنكم مهــدّيكم حتــٰى يقـول اجلاهــل مــنكم: «:  حممـد
                                                             

 .٤٣٥: املصدر )١(

 .٤٤٠: املصدر )٢(

 .٢/٢٧٢: كامل الدين ومتام النعمة )٣(



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) ...........................................................  ٩٦

ــدالً  ــا ع ــب فيلمؤه ــهاب الثاق ــل كالش ــم ُيقب ــة، ث ــد حاج ــا هللا يف آل حمم م

  .)١(»وقسطًا كام ُملئت جورًا وظلامً 

صــحيحة أيب هاشــم داوود بــن القاســم اجلعفــري قــال: ســمعت  - ٤

سـن، اخللـف مـن بعـدي ابنـي احل«يقـول:   أبا احلسن صاحب العسـكر

ــف؟ ــد اخلَل ــن بع ــاخللف م ــم ب ــف لك ــداك؟  »فكي ــي اهللا ف ــت: وِملَ جعلن فقل

ــال:  ــمه«فق ــره باس ــم ذك ــل لك ــه، وال حي ــرون شخص ــم ال ت ــت: »ألنك ، قل

  .)٢(»قولوا: احلجة من آل حممد«فكيف نذكره؟ قال: 

ــد اهللا - ٥ ــا عب ــمعت أب ــال: س ــلم ق ــن مس ــد ب ــحيحة حمم   ص

ــول:  ــال «يق ــة ف ــاحبكم َغيب ــن ص ــم ع ــاإن بلغك ــيخ  )٣(»تنكروه وروٰى الش

  .)٤(الطويس مثله عن أيب بصري

  ونظريها روايات كثرية أخرٰى.

ــدوق ــال الص ــة ݥ ق ــفوا  : (إن األئم ــه ووص ــربوا بَغيبت ــد أخ ق

ن يف الكتــب  كوهنـا لشــيعتهم يف مــا ُنقــل عــنهم واســتُحفظ يف الصــحف وُدوِّ

املؤلفة من قبل أن تقـع الَغيبـة بمـأيت سـنة أو أقـل أو أكثـر، ولـيس أحـد مـن 

وقـد ذكـر ذلـك يف كثـري مـن كتبـه ورواياتـه ودّونـه يف  إّال  أتباع األئمـة 

ــرف  ــي ُتع ــب الت ــي الكت ــنفاته، وه ــد مص ــتحَفظة عن ــة مس ن ــول املدوَّ باألص

                                                             

 .٣٢١: املصدر )١(

 .٣٨١: كامل الدين ومتام النعمة )٢(

 .١/٣٤٠: الكايف )٣(

 .٥/٥١: ثبات اهلداةإ )٤(



  ٩٧  ........................................................................  الدرس السابع عرش

شــيعة آل حممــد مــن قبــل الَغيبــة بــام ذكرنــاه مــن الســنني... فــال خيلــو حــال 

ــام وقــع اآلن مــن  ــد علمــوا ب ــوا ق ــاع املــؤلفني للكتــب أن يكون هــؤالء األتب

الَغيبة، فـأّلفوا ذلـك يف كتـبهم ودّونـوه يف مصـنَّفاهتم مـن َقبـِل كوِهنـا، وهـذا 

ــل اللــب والت ــد أه ــبهم حمــال عن ــوا [قــد] أّسســوا يف كت حصــيل، أو أن يكون

ـق كـام وضـعوا مـن كـذهبم عـٰىل  الكذب فاتفق األمـر هلـم كـام ذكـروا، وحتقَّ

ُبعد ديارهم واختالف آرائهـم وتبـاين أقطـارهم وحمـاّهلم، وهـذا أيضـًا حمـال 

ــبيل  ــك إّال كس ــق يف ذل ــم يب ــه األول، فل ــتهم  الوج ــن أئم ــوا ع ــم حفظ أهن

مـن ذكـر الَغيبـة وصـفة كوهنـا يف   سـول اهللاملستحَفظني للوصـية عـن ر

مقـام بعـد مقـام إٰىل آخـر املقامـات مـا دّونـوه يف كتـبهم وأّلفـوه يف أصـوهلم، 

  .)١(وبذلك فلج احلق وزهق الباطل)

: (فقـد كانـت األخبـار عّمـن تقـّدم ݥ ونظري ذلك قاله الشـيخ املفيـد

ــد ــر  مــن أئمــة آل حمم ــّد للقــائم املنتظ ــه الب ــارصة بأن ــني:  متن مــن َغيبت

ــن األ ــول م ــدامها أط ــذإح ــار ب ــرٰى... واألخب ــنَّفات خ ــودة يف مص لك موج

، وظهـر حقهـا عنـد مامية قبـل مولـد أيب حممـد وأبيـه وجـّده الشيعة اإل

هتـا بالَغيبـة وبـان صـدق روا ݑسـميناهم  ني الوكالء والسـفراء الـذيـمض

ه اإلماميـة ذهبـت إليـ الطُّوٰىل، وكان ذلك من اآليـات البـاهرات يف صـحة مـا

  .)٢(ودانت به يف معناه...)

                                                             

 كامل الدين ومتام النعمة (يراجع املقدمة). )١(

 .٣٦٢: عدة رسائل للشيخ املفيد، الفصل اخلامس من الفصول العرشة يف الَغيبة )٢(
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وقال أبو عيل الطـربيس: (ومـن مجلـة ثقـات املحـّدثني واملصـنِّفني مـن 

الشيعة احلسن بن حمبـوب الـزراد، وقـد صـنّف كتـاب (املشـيخة) الـذي هـو 

وأمثالـه قبـل  - هــ]١٧٥أشـهر مـن كتـاب املُـزين [ت - من أصـول الشـيعة

فـذكر فيـه بعـض مـا أوردنـاه مـن أخبـار زمان الَغيبة بـأكثر مـن مائـة سـنة، 

الَغيبة، ومن مجلة ما رواه عـن إبـراهيم املخـاريف عـن أيب بصـري عـن أيب عبـد 

ــان «يقــول:   اهللا قــال: قلــت لــه: كــان أبــو جعفــر لقــائم آل حممــد َغيبت

  .)١(»خرٰى قصرية...واحدة طويلة واأل

حكاه الطـربيس هنـا عـن كتـاب املشـيخة، يؤكـد تسـامل الشـيعة يف  وما

ــابقني  ــة الس ــور األئم ــر عص ــدي املنتظ ــة امله ــٰىل َغيب ــار ¨ ع ، وانتش

أخبارها والتأليف عنها بينهم.

                                                             

 .١٤٨-٥/١٤٧: واثبات اهلداة ؛٢/٢٥٩: عالم الورٰى إ )١(
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  لث: شواهد ومؤيدات حصول الَغيبة:الثا

ــدات  ــواهد أو مؤي ــدة ش ــاك ع ــري إىلٰ أهن ــة نش ــدوث الَغيب ــرٰى حل  خ

  أمهها:

ووفرهتــا  ¨ رغــم كثــرة الروايــات الــواردة عــن املهــدي املنتظــر - ١

 أّنـا مل نعثـر عـٰىل روايـة معتـربة تتضـمن أن املختلفـة إّال اإلسالمية يف املصادر 

ــه  ــات  ¨والدت ــتملت الرواي ــل اش ــّدد، ب ــاريخ حم ــان أو يف ت ــر الزم يف آخ

  (الظهور) ونحوها. (اخلروج) املذكورة عٰىل ألفاظ (القيام)

ـــر إ - ٢ ـــدي املنتظ ـــة امله ـــرة َغيب ـــيعة  ¨ن فك ـــتحدثها الش مل يس

ماميــة، بــل كانــت معروفــة منــذ القــرن األول اهلجــري، فاّدعاهــا بعــض اإل

ــة (ت  ــن احلنفي ــد ب ــانية ملحم ــث  ٨٧أو  ٨١الكيس ــك) حي ــري ذل ــل: غ وقي

ّي بجبال رضـوٰى أسـٌد عـن يمينـه ونمـٌر عـن يزعمون أن حممد بن احلنفية ح

شامله حيفظانه، يأتيه رزقـه غـدوة وعشـية إٰىل وقـت خروجـه، ومـن القـائلني 

  هبذا القول (كثّري) الشاعر، ويف ذلك يقول:

ـــريش ـــن ق ـــة م ــــواء    أال إّن األئم ــــة س ــــّق أربع   والة احل

ــم ــه ه ــة مــن بني   األَســـباط لـــيس هبـــم خفـــاء    عــيل والثالث
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  وســـــبٌط َغيّبتـــــه كـــــربالء    إيـــامٍن وبـــرّ  فســـبٌط، ســـبطُ 

ــود اخليــل َيْقــدمها اللــواء    وسبط ال يذوق املـوت حتـٰى    يق

ــان ــيهم زم ــرٰى ف ــب ال ُي   )١(برضــوٰى عنــده عســل ومــاء    تغيّ

ــم ادَّ  ــادقث ــام الص ــن اإلم ــامعيل ب ــامعيلية إلس ــا اإلس ــام  عاه ، ك

ــاظمادَّ  ــام الك ــة لإلم ــا الواقف ــب،   عاه ــي غائ ــه ح ــوا أن ــث زعم حي

  وكذلك غري هؤالء.

ــدي  ــة امله ــت جتــري حماججــات بــني هــؤالء املعتقــدين بَغيب وقــد كان

وشـيعتهم، واملالحـظ   املنتظر الذي كـانوا يزعمونـه وأئمـة أهـل البيـت

   أن األئمــةأنــه بــالرغم مــن غرابــة دعــوٰى الَغيبــة يف الذهنيــة العامــة إّال 

ــيهم ــا عل ــنّعون هب ــوا يش ــحاهبم مل يكون ــا  - وأص ــومنا علين ــنّع خص ــام يش ك

ــل كــانوا يقتصــ - بســببها ــدي ـب ــق شــخص امله ــتهم يف تطبي رون عــٰىل ختطئ

  املنتظـر عــٰىل مــن يزعمونــه، ممــا يشــهد بعــدم رفــض أئمــة أهــل البيــت

ــتهم ألُ  ــان مناقش ــر، وإّال لك ــدي املنتظ ــة امله ــرة َغيب ــنيع لفك ــك والتش ولئ

  ا أيرس من ختطئتهم يف التطبيق.عليهم هب

ــ - ٣ ــا عش ــة اثن ــٰىل أن األئم ــة ع ــات الدال ــات ـالرواي ــي رواي ر، وه

وإّال لكـان  - كثرية ظـاهرة يف تسلسـلهم وعـدم وجـود فاصـل زمنـي بيـنهم

  :منهاوقد تضمنتها مصادر الفريقني،  - املناسب التنبيه عٰىل ذلك
                                                             

 .٧/٢٨: بحوث يف امللل والنحل )١(
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إن «يقــول:  ملسو هيلع هللا ىلص روايــة جــابر بــن ســمرة قــال: ســمعت رســول اهللا - أ

، ثـم قـال كلمـة مل أفهمهـا، »ر خليفـةـال يـزال عزيـزًا إٰىل اثنـي عشـاإلسالم 

  .)١(»كلهم من قريش«؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  فقلت أليب: ما

 روق: قـال: كنـا جلوسـاً ـمحد بن حنبل بسـنده عـن مسـأرواه  ما - ب

نـا القـرآن، فقـال لـه الرجـل: يـا أبـا عبـد ئُ عند عبد اهللا بن مسـعود وهـو ُيقر

كـم متلـك هـذه األمـة مـن خليفـة؟ فقـال  ملسو هيلع هللا ىلصالرمحن هل سـألتم رسـول اهللا 

عبد اهللا بن مسـعود: مـا سـألني عنهـا أحـد منـذ قـدمت العـراق قبلـك، ثـم 

ــا عشــ«فقــال:  ملسو هيلع هللا ىلص قــال: نعــم، ولقــد ســألنا رســول ــاء بنــي ـاثن ر كعــّدة نقب

  ونحوها غريها. ،)٢(»إرسائيل

الروايـات الدالـة عــٰىل أن َمـن مـات ومل يعــرف إمـام زمانـه مــات  - ٤

  دّل عٰىل أن األرض ال ختلو من حجة. ميتة جاهلية، ونحوها ما

ــها،  ــتعراض بعض ــدم اس ــد تق ــاوق ــدي فإهن ــاة امله ــٰىل حي ــدّل ع  ¨ ت

  وَغيبته وأن عدم رؤية الناس له ال يعني عدم وجوده.

   

                                                             

ـــن اجلعـــد ؛١٥٠: يـمســـند الطيالســـ: انظـــر )١( ـــاريخ البخـــاريو ؛٢/٨١٣: ومســـند اب : ت

١/٤٤٦. 

 .١/٣٩٨: محدأمسند  )٢(



  

  

����������������� �

  اإلشكاليات األساسية املطروحة عٰىل العقيدة املهدوية: الفصل الثاين

ــيط  ــد حت ــة ق ــة العام ــات يف الذهني ــكاليات أو إهبام ــّدة إش ــاك ع هن

ــا  ــٰىل أهن ــة ع ــور املختلف ــالل العص ــت خ ــد طرح ــة، وق ــدة املهدوي بالعقي

  باملهدي املنتظر.إشكاالت عٰىل االعتقاد 

وسـوف نســتعرض أهــّم هــذه اإلشـكاالت والتســاؤالت عــٰىل بعــض 

ولـو مـن خـالل اإلشـارة ملـا  - يرتبط بالعقيـدة املهدويـة، واإلجابـة عنهـا ما

  وهي: - تقّدم

  .¨ اإلماماألول: إثبات والدة 

  .¨ الثاين: طول عمره

  .¨ الثالث: َغيبته

  الَغيبة.يف فرتة  ¨الرابع: دوره وفائدة وجوده 

ــوره  ــدم ظه ــه ع ــامس: توجي ــدام  ¨اخل ــم وانع ــار الظل ــع انتش م

  ة وحاجة املجتمعات البرشية إليه.العدال

  .¨ السادس: مهمته وإنجازه



  ١٠٣ ......................................................................الدرس التاسع عرش

  :- ¨ وهو إثبات والدته - ا األمر األولأمّ 

  ، وال موجب لإلعادة.)١(فقد تقدم االستدالل عليه مفّصالً 

ــن  ــن احلس ــد ب ــوالدة اإلمــام حمم ــزام ب ــكل عــٰىل االلت ــد يستش ــم ق نع

ر فرقـة أو ـثـالث عشـ وإمامته بـأن الشـيعة قـد انقسـموا إىلٰ  العسكري 

ــاة اإلمــام احلســن العســكري ــك   نحــو ذلــك بعــد وف ممــا يوجــب الش

  ملا حدث هذا االختالف. الرتياب يف والدته وإمامته، وإّال وا

  :واجلواب عن ذلك

احلســن اإلمــام بعــد وفــاة  ر عــٰىل فــرتة مــاـأن اخلــالف مل يقتصــ :أوالً 

ــكري ــدث يف األُ  العس ــل ح ــت األُ ، ب ــث خالف ــابقة، حي ــم الس ــمم         م

ــاً  – ــل - عموم ــاء والرس ــادة  األنبي ــل عب ــة مث ــد واهي ــكوا بعقائ ، ومتّس

  األصنام.

رغـــم اخلطـــوات   وكـــذلك عقيـــب رحيـــل النبـــي املصـــطفٰى 

ــان إمامــة اإلمــام عــيل  واملواقــف التــي اختــذها النبــي وضــامن   لبي

أن ذلـك مل حيـدث، بـل صـّعد املخـالفون مـن مـوقفهم  مـة إليـه إّال رجوع األُ 

ــه ــه  من ــالوا عن ــٰى ق ــر)  حت ــه (هيج ــًا )٢(إن ــالف أيض ــدث اخل ، وح

 رنا أيضـًا حيـث نجـدـأيضـًا، وهـو جـاٍر يف عصـ  ئمـةبالنسبة لبعض األ

كثريًا مـن األشـخاص يبثـون عقائـد فاسـدة بـل واضـحة الفسـاد تبلـغ حـّد 

  اخلرافة بسبب اجلهل خصوصًا املفرط منه أو املصالح الشخصية.

                                                             

 .٨٣: انظر صفحة )١(

 .١١/٩٥: صحيح مسلم: انظر )٢(
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ــاً  ــوا أن أ :وثاني ــد مــن قــدماء األصــحاب وغــريهم قــد ّرصح ن العدي

ــت ــل البي ــيعة أه ــور ش ــن   مجه ــن احلس ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــوا بإمام آمن

ــكري ــاع  العس ــرق، وأن اتب ــاقي الف ــددها - ب ــم تع ــة  - رغ ــانوا قل ك

ــتّ  ــل ش ــاءات لعوام ــك االدع ــأثروا بتل ــد ت ــة، وق ــال  - ٰى قليل ــع املج ال يس

  :ومن الذين ّرصحوا بذلك - استعراضها

  .)١(هـ) ٣١١ - ٢٣٧أبو سهل إسامعيل بن عيل النوبختي ( - ١

خّلـف مجاعـة مـن ثقاتـه ممـن يـروي عنـه   حيث قال: (إن احلسن

احلالل واحلرام ويؤدي كتـب شـيعته وأمـواهلم وخيرجـون اجلوابـات وكـانوا 

ٰى أمجعــوا ـبموضــع مــن الســرت والعدالــة بتعديلــه إيــاهم يف حياتــه فلــام مضــ

  .)٢(مجيعًا عٰىل أنه قد خلَّف ولدًا هو اإلمام، وأمروا الناس...)

  ).٣٢٤شاعرة (ت ن األشعري زعيم األأبو احلس - ٢

ــاالت اإل ــه (مق ــال يف كتاب ــث ق ــالميني)حي ــن  - س ــٰى م ــذي انته ال

... مجهـور الشـيعة يزعمـون أن النبـي نـّص عـٰىل ( :-) هــ ٢٩٧(تأليفه عـام 

إٰىل أن قـال  - واسـتخلفه بعـده بعينـه واسـمه  إمامة عـيل بـن أيب طالـب

أن احلسـن بـن عـيل نـّص عـٰىل إمامـة  -  بشأن اإلمام احلسن العسـكري

                                                             

اد ووجــوههم) (كــان شــيخ املتكّلمــني مــن أصــحابنا ببغــد: عنــه ݥ قــال الشــيخ الطــويس )١(

ــرتة الغَ  ــاش يف ف ــع ــاليب ــوح ق ــن ن ــن اب ــد روي ع ــغرٰى، وق ــن : ة الص ــًة م ــمعت مجاع وس

  كيـف صـار هـذا األمـر : يـذكرون أن أبـا سـهل النـوبختي ُسـئل فقيـل لـهر ـأصحابنا يف مصـ

ــفارة - ــن - أي الس ــني ب ــم احلس ــيخ أيب القاس ــالر إٰىل الش ــك؟ فق ــا : وح دون ــم وم ــم أعل ه

 اختاروه.

 يب سهل (التنبيه يف اإلمامة).أنقًال عن كتاب  ،٩٣كامل الدين  )٢(
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ابنه حممد بن احلسـن بـن عـيل، وهـو الغائـب املنتظـر عنـدهم الـذي يـّدعون 

  .)١(أنه يظهر فيمأل األرض عدالً بعد أن ُملئت ظلًام وجورًا)

هــ) قـال: (وكـّل مـن سـأَلنا مـن  ٣٨٩(ت  ݥالشيخ الصـدوق  - ٣

مل خيـل مـن أن يكـون قـائالً بإمامـة األئمـة األحـد  ¨ املخالفني عـن القـائم

مـامتهم لزمـه إن كـان قـائالً بإمـامتهم، فـإأو غـري قائـل ب عرش من آبائـه 

عليـه باسـمه  ر، لنصـوص آبائـه األئمـة ـالثـاين عشـاإلمام مامة إالقول ب

مامتـه أنـه القـائم الـذي يظهـر بعـد َغيبـة إونسبه، وإمجاع شيعتهم عٰىل القول ب

  .)٢(مأل األرض قسطًا وعدالً كام ُملئت جورًا وظلًام)طويلة في

ــاهري (ت  - ٤ ــزم الظ ــن ح ــة ٥٤٨اب ــت القطعي ــال: (وقال ـــ) ق  )٣(ه

ــن اإل ــون م ــنهم املتكلم ــيعة وم ــور الش ــم مجه ــم، وه ــة كله ــة الرافض مامي

والنظارون والعدد العظيم بأن حممد بـن احلسـن بـن عـيل بـن حممـد بـن عـيل 

احلسـني بـن عـيل بـن أيب طالـب حـي مل بن موسـٰى بـن جعفـر بـن عـيل بـن 

وال يموت حتـٰى خيـرج فـيمأل األرض عـدالً كـام ملئـت جـورًا، وهـو  ،يمت

  ذكره غري هؤالء. . ونحو ذلك ما)٤(عندهم املهدي املنتظر)

مـن أعـالم القـرن  - ريح احلسـن بـن موسـٰى النـوبختيـا عدم تصوأمّ 

مامتــه وَغيبتــه إلني بيف كتابــه (فِــَرق الشــيعة) بكــون القــائ - الثالــث اهلجــري
                                                             

 .٤٠٨: شبهات وردود )١(

 .٤٥: كامل الدين )٢(

(وإنــام ســّموا القطعيــة، ألهنــم قطعــوا عــٰىل مــوت موســٰى بــن : قــال أبــو احلســن األشــعري )٣(

 جعفر بن حممد بن عيل، وهم مجهور الشيعة).

 .٤/١٣٨: الفصل يف امللل واألهوال والنِحل )٤(
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ر عـن الِفـَرق ـقـدمناه، ألن كالمـه خمتصـ هم مجهور الشيعة فهـو ال ينـايف مـا

فلم يتقيّد بذكر نسبة كـّل فرقـة وعـددها، حتـٰى بالنسـبة للِفـَرق التـي سـبقت 

عٰىل أنـه قـد يبـدو مـن نقـل الشـيخ املفيـد   وفاة اإلمام احلسن العسكري

ــ ــت عن ــي كان ــخة الت ــوبختي أن النس ــن الن ــد ع ــوبختي ق ــاب الن ــن كت ده م

ــ ــمنت التص ــن ـتض ــام احلس ــاة اإلم ــب وف ــيعة عقي ــور الش ــاد مجه ريح باعتق

، ¨ بوالدة وإمامة ولـده حممـد بـن احلسـن املهـدي املنتظـر  العسكري

): (وملـا تـويف أبـو حممـد احلسـن بـن عـيل ٤١٣حيث قال الشـيخ املفيـد (ت 

احلسـن بـن موسـٰى عٰىل مـا حكـاه أبـو حممـد  - افرتق أصحابه  بن حممد

مامـة القـائم املنتظـر إرة فرقـة، فقـال اجلمهـور مـنهم بـبأربع عش - النوبختي

، عليـه، وقـالوا: هـو سـمّي رسـول اهللاوأثبتوا والدته وصـححوا الـنص 

  .)١(ومهدّي األنام)

 ريح أيب سـهل إسـامعيل بـن عـيل النـوبختيـومما يؤكد مـا ذكرنـاه تصـ

املتقـدم بـأن ثقـات اإلمـام احلسـن  - الـذي هـو خـال احلسـن بـن موسـٰى  -

(أمجعوا مجيعـًا عـٰىل أنـه قـد خّلـف ولـدًا هـو اإلمـام وأمـروا   العسكري

  الناس...).

ــان  ــها ك ــة أن انقراض ــرق رشاذم قليل ــاقي الف ــون ب ــب ك ــا يناس ومم

رسيعـًا، كــام يبـدو عنــد مالحظـة عبــارات أيب احلسـن األشــعري وأيب ســهل 

                                                             

 .٤٠٤: شبهات وردود )١(
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ــة، و ــاب أو النــوبختي والشــيخ الصــدوق املتقدم لــذلك مل يظهــر هلــم أي كت

  أثر.

) بــذلك حيــث قــال: (ولــيس هـــ٤١٣وقــد ّرصح الشــيخ املفيــد (ت 

و سـنة من هـؤالء الفـرق التـي ذكرناهـا فرقـة موجـودة يف زماننـا هـذه، وهـ

ــة إّال  ــا عشــ ثــالث وســبعني وثالثامئ ــة االثن ــن ـاالمامي ــة بإمامــة اب رية القائل

القاطعـة عـٰىل حياتـه وبقائـه إٰىل وقـت   احلسن املسمٰى باسـم رسـول اهللا

وهـم أكثـر فـرق الشـيعة  - حسبام رشحناه فـيام تقـدم عـنهم - قيامه بالسيف

ــحاب  ــة وأص ــاد متفقه ــاحلون وُعبّ ــار وص ــون وُنّظ ــامء ومتكّلم ــددًا، وعل ع

ماميــة ورؤسـاء مجــاعتهم واملعتمــد دبــاء وشــعراء، وهـم وجــه اإلأُ حـديث و

ــواهم منق ــن س ــة، وم ــيهم يف الديان ــة عل ــن مجل ــد م ــم أح ــون، وال يعل رض

األربع عرشة فرقة التي قـدمنا ذكرهـا ظـاهرًا بمقالـة، وال موجـودًا عـٰىل هـذا 

الوصف مـن ديانتـه، وإنـام احلاصـل مـنهم حكايـة عّمـن سـلف، وأراجيـف 

  .)١(بوجود قوٍم منهم ال تثبت)

   

                                                             

 .٤٠٥ -٤٠٤: شبهات وردود: انظر )١(
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  :¨ ا األمران الثاين والثالث وهو طوُل عمره وَغيبتُهوأمّ 

ــن اإل ــواب ع ــح اجل ــد اتض ــوص فق ــالل النص ــن خ ــيهام م ــكال ف ش

ـــه ـــه وَغيبت ـــٰىل والدت ـــة ع ـــة،  ¨ واألدل ـــن حج ـــو م وأن األرض ال ختل

ــة  ــة مماثل ــاالت َغيبي ــول ح ــدون بحص ــًا يعتق ــلمني مجيع ــًا أن املس خصوص

ــه ــرًا من ــول عم ــخاص أط ــ ¨ ألش ــٰى واِخلض ــي اهللا عيس ــل نب ، ر ـمث

ــٰىل  ــت ع ــي نّص ــا الت ــة وغريه ــات املتقدم ــة الرواي ــك بمالحظ ــد ذل ويتأك

  . خصوصًا عيسٰى  ¨ ظهورمها مع املهدي

  :وفائدة وجوده يف فرتة الَغيبة ¨ ا األمر الرابع وهو دورهوأمّ 

  فيمكن أن يتلخص يف جمالني:

ــام: ــة  أوهل ــاء املهدوي ــام أدعي ــق أم ــع الطري ــادي وقط ــراغ القي ــأل الف م

ــر،  ــدي املنتظ ــية امله ــع قض ــه م ــور وتفاعل ــدة اجلمه ــتغلون عقي ــذين يس ال

ــيعي اإلدِّ اولــذلك نجــد أن  مــامي االثنــي عــاء املهدويــة يف الوســط الش

ــ ــه ـعش ــية ووالدت ــه الشخص ــاد هبويت ــدمًا، ألن االعتق ــون منع ــاد يك ري يك

ء األدعيـاء، فـاكتفٰى الـدجالون بادعـاء االرتبـاط بـه قَطع الطريق أمـام هـؤال
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، وذلـك أخـّف وطـأة مـن ادعـاء املهدويـة نفسـها، ¨ أو االنتساب لإلمـام

  كام حدث مع باقي املسلمني يف مناطق وعصور خمتلفة.

ــ ــة لألُ  انيهام:ث ــري املحسوس ــة غ ــالرعاي ــد الض ــو عن ــة ول ــام ـم رورة، ك

عايـة واضـحة املعـامل، ولعّلـه تضمنته بعـض الروايـات، وإن مل تكـن هـذه الر

ــ ــوده يف عص ــن وج ــدة م ــمنة أن الفائ ــوص املتض ــن النص ــود م ــو املقص ر ـه

  الَغيبة كالفائدة من الشمس حني يظللها السحاب.

كــام يف معتــربة حممــد بــن يعقــوب الكلينــي عــن إســحاق بــن يعقــوب 

لت أن يوصـل يل كتابـًا قـد سـأ  قال: سـألت حممـد بـن عـثامن العمـري

[ت يف] التوقيـع بخـط موالنـا صـاحب أشـكلت عـّيل فـوردفيه عـن مسـائل 

ا وجــه االنتفـاع يب يف َغيبتــي فكاالنتفـاع بالشــمس إذا وأّمـ... «: ¨ الزمـان

  .)١(»َغيبتها عن األبصار السحاب...

  .)٢(ونحوها غريها

ــني األُ  ¨ بــل إن حضــوره ــه ب ــأ ل ــة مــن دون أن تتهي مــة لفــرتة طويل

صــالح الشــامل يســبب لــه الكاملــة يف اإلظــروف قيامــه وحتّملــه ملســؤوليته 

  احلرج من جهتني:

ــه األوٰىل: ــة علي إلعــالن والئــه ودعمــه  ¨ ضــغط الســلطات املتعاقب

ــب ــه ودوره املرتق ــه ومقام ــب مكانت ــو ال يناس ــا، وه ــارت ¨ هل ــد أش ، وق

                                                             

 .٤٨٥: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٢٥٣و٢٠٧: املصدر: انظر )٢(
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  منهـا: صـحيحة هشـام بـن سـامل عـن أيب عبـد اهللا ،لذلك عّدة روايـات

  .)١(»وليس ألحد يف عنقه عقد وال عهد وال بيعة ¨ يقوم القائم«قال: 

ــة: ــة  الثاني ــة عقائدي ــق أزم ــنهم خيل ــوده بي ــري، ألن وج ــغط اجلامه ض

مـة للظلـم واجتامعية كربٰى ويضيف له حمنـة مضـاعفة، ألنـه مـع مواجهـة األُ 

نـه إواملحن الكثـرية عـٰىل مـّر العصـور إذا مل يسـتجب السـتغاثات اجلامهـري ف

ــة ــل معاكس ــق رّدة فع ــ خيل ــانبهم، ف ــن ج ــة م ــطهدة ال إقوي ــري املض ّن اجلامه

تتحمــل صــمت إمــامهم عــٰىل معانــاهتم اعــتامدًا عــٰىل مصــالح ال يــدركوهنا. 

ــةواملصــادر  ــي التارخيي ــة مــن أصــحاب النب ــف انفعالي يف   حافلــة بمواق

ملجــّرد عــدم   صــلح احلديبيــة وغــريه، وكــذلك أصــحاب األئمــة

أصــحاب اإلمــام  ، وقــد كــان بعــضإدراكهــم حلكمــة مــواقفهم 

مور أبـل جتـاوز عليـه آخـرون بـ ،)٢(خياطبونه: (يا مذّل املـؤمنني) احلسن

ــيعة ــ)٣(فض ــظ يف عص ــام نالح ــب ـ، ك ــن جان ــة م ــال االنفعالي رنا ردود األفع

كثري من الناس جتاه مراجـع الـدين والقـادة يف ظـروف املحنـة أحيانـًا بسـبب 

أن التوقـع اجلامهـريي عدم تفـاعلهم مـع املواقـف االنفعاليـة للجمهـور، مـع 

ــام ــن اإلم ــوّقعهم م ــن ت ــري م ــل بكث ــع أق ــامء واملراج ــن العل ــه،  ¨ م نفس

ــد ســنينًا طويلــة وهــو معــارص ملَحــن وحتــديات  ¨ خصوصــًا أن عمــره ممتّ

  كثرية.
                                                             

 .٣٠٢: الَغيبة للطويس )١(

 .١٨٥: مامة والسياسةاإل: انظر )٢(

 .٢/١١: اإلرشاد: انظر )٣(
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 ويشري إٰىل ما ذكرناه عيل بن يقطـني يف حـواره املـروي مـع أبيـه يقطـني

ل يقطــني البنــه حيــث قــا - كــان مــن أعــوان العباســيني وشــيعتهم الــذي -

 - يعنـي التنبـؤ بحكـم بنـي العبـاس - فكـان بالنا قيـل لنـا: ما عيل بن يقطني

ــم ــل لك ــدي  - وقي ــور امله ــؤ بظه ــي التنب ــن أهــل  ¨يعن ــو م ــذي ه ال

فقال لـه عـيل: (إن الـذي قيـل لكـم ولنـا مـن خمـرج  ؟فلم يكن - البيت

قيـل لكـم، عطيتم حمَضـه، فكـان كـام أُ ر وقتـه فــغري أّن أْمَركم حضـ )١(واحد

ل لنـا، إن هـذا األمـر ال يكـون ر فُعّللنـا باألمـاين، فلـو قيــوإّن أْمَرنا مل حيضـ

إٰىل مـائتي سـنة وثالثامئــة سـنة لقســت القلـوب، ولرجعــت عامـة النــاس  إّال 

ــامن عــن  ــي  - اإلســالمإٰىل اإلي ــالم يعن ــل اإلس العــام عــٰىل غــري مــذهب أه

ــالوا: -  البيــت ــن ق ــه  ولك ــا أقرب ــه وم ــا أرسع ــاس م ــوب الن ــًا لقل تألف

  .)٢(وتقريبًا للفرج)

   
                                                             

أيضـًا، مثـل مـا   باعتبار أن التنبؤ بحكـم بنـي العبـاس كـان قـد صـدر مـن أهـل البيـت )١(

األمـالك نـه كـان يصـف عـيل بـن عبـد اهللا بـن العبـاس بأنـه أبـو أ  ورد عن اإلمـام عـيل

أنــه قــد أخــرب بحكــم بنــي العبــاس،   هتــذيب التهــذيب) وعــن اإلمــام الصــادق: (انظـر

يف   فقــد روٰى أبــو الفــرج األصــفهاين أن بعــض بنــي هاشــم ذهبــوا إٰىل اإلمــام الصــادق

ميـة، وقـد رأينـا أن أقـد علمـت مـا صـنع بنـا بنـو : مية فقال له عبد اهللا بـن احلسـنأعهد بني 

ــٰى  ــايع هلــذا الفت ــده حممــد -نب ــال - يقصــد ول ــ«: فق ــأِت بعــد...إال تفعلــوا، ف       »ن األمــر مل ي

ورضب يــده عــٰىل ظهــر أيب  »خوتــه وأبنــاؤهم دونكــمإولكــن هــذا و«... -  وأضــاف -

ــاس  ــفاح -العب ــي الس ــر  - يعن ــو جعف ــمد وأب ــد الص ــه عب ــه وحلق ــض واتبع ــم هن ــي  -ث يعن

. »نعـم، واهللا أقولـه وأعلمـه«: ذلـك؟ قـاليـا أبـا عبـد اهللا، أتقـول : فقـاال - املنصور العبايس

 ).١٧٢: (انظر مقاتل الطالبني

 .٣٠٦: الَغيبة للنعامين )٢(
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خلامس: عدم ظهوره األمر ا يه  عدام الظلم انتشـــار مع توج لة وان عدا  وحاجة ال

  إليه البرشية املجتمعات

اخلـامس أيضـًا وهـو وقد اتضح مـن خـالل مـا ذكرنـاه حكمـة األمـر 

ــواب  ــيح اجل ــات، وتوض ــني املجتمع ــم ب ــار الظل ــم انتش ــوره رغ ــأخر ظه ت

  يتضح من خالل ما ييل:

ــرف  - ١ ــوفر ظ ــث مل يت ــه حي ــدة يف اإلإن ــال فائ ــامل ف ــالح الش ص

ظهوره وقيامه املبكـر قبـل ذلـك، لعـدم حتقـق اهلـدف مـن ذلـك، وهـو قيـام 

  صالح الشامل.وحتقق اإل ¨احلجة

ــث  - ٢ ــه حي ــإن مهمت ــوين البش ــامل التك ــتثنائية يف ع ــت اس ري ـكان

فمـن الطبيعـي أن تكـون ظروفهـا ومسـتلزماهتا غـري عاديـة وال مألوفـة، كــام 

، ر ـخرٰى مماثلـة هبـا مثـل نـزول نبـي اهللا عيسـٰى واخلضـأارتبطت نامذج 

شـكال عليـه بعـد داللـة هـو غـري عـادي ال يمكـن اإل وكام ال يمكن التنبؤ بام

  ذلك. األدلة املعتربة عىلٰ 

شـــكال املزعـــوم يـــرد عـــٰىل َمـــن ال يلتـــزم إن نفـــس هـــذا اإل - ٣

أيضًا، حيث يقال هلـم: إن املهـدي الـذي تعتقـدون والدتـه آخـر  ¨بوالدته

الزمــان وأنــه يقــوم لــيمأل األرض عــدالً وقســطًا ملــاذا تــأخر تقــدير والدتــه 
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رية إليــه بســبب انتشــار ـهــذه الفــرتة الطويلــة مــع احتيــاج املجتمعــات البشــ

  ظلم وانعدام العدالة يف املجتمعات؟!ال

  مهّمته وإنجازه وأّما األمر السادس:

ــذي  ــرز ال ــاز األب ــاس واإلنج ــة األس ــدو أن املهم ــذي يب ــو أن ال فه

   ريةـهـو إقامـة احلجـة عـٰىل البشــ ¨ يتحقـق بظهـور اإلمـام املهـدي املنتظــر

صــالح التــام الــذي دعــا إليــه حيــث يتحقــق بــه اإل - عــٰىل مــّر عصــورها -

ــاء  ــة واألولي ــاء واألئم ــه األنبي ــن قبل ــٰىل ¨ م ــق ع ــذي مل يتحق ، وال

صـالح ويشـهد بـذلك ز عنـه غـريهم مـن دعـاة العدالـة واإلأيدهيم، كام عج

  :ثالثة أمور

النصوص التي ّرصحـت بـذلك، مثـل: موثقـة هشـام بـن سـامل  األول:

صـنف  األمـر حتـٰى ال يبقـٰى يكـون هـذا  مـا«أنـه قـال:   عن أيب عبد اهللا

ا لـو ُوّلينـا وقد ُوّلـوا عـٰىل النـاس، حتـٰى ال يقـول القائـل: (إّنـ من الناس إّال 

  ونحوها غريها. ،)١(»لعدْلنا) ثم يقوم القائم باحلق والعدل

مـا تضـّمنته الكثـري مـن النصـوص أن ظهـوره سـوف يكـون يف  الثاين:

يالً، بـل تلـوح إرهاصـات وآخر الزمان، وأن احليـاة الـدنيا ال تـدوم بعـده طـ

ــاة األ ــدأ ببعــث األمــوات وحســاهبم يــوم القيامــة. وقــد احلي خــرٰى التــي تب

  تقدم بعضها.

                                                             

 .٢٨٢: الَغيبة للنعامين )١(
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الدعم الَغيبي الواسـع الـذي حيـيط بـه بـام مل يسـبق تـوفره ملـن  الثالث:

قبله من األنبيـاء واألئمـة واملصـلحني، ممـا يكشـف عـن متيّـز املهمـة املوكلـة 

  إليه وإنجازه الذي مل ُينجزه أحد غريه.

            ولـــذلك تضـــّمنت العديـــد مـــن النصـــوص بشـــارة األنبيـــاء

  .¨ وبإنجازاتهبه  -  خاصة النبي املصطفٰى  -

  اخلالصة:

ــبعة،  - ١ ــر س ــدي املنتظ ــوص امله ــالمية بخص ــرتكات اإلس ــم املش أه

  وهي:

  وكونه حتميًا. ¨البشارة به  - أ 

  (حممد). ¨اسمه  - ب 

ــه  - ج  ــي ¨أن ــة النب ــن ذري ــمي م ــة   هاش ــد فاطم ــن ول وم

  .الزهراء 

  .¨ معه نزول نبّي اهللا عيسٰى  - د

الـذين تضـمنهم  ر ـثنـي عشـاالنـه أحـد األئمـة واخللفـاء إ - هـ

  احلديث النبوي املشهور.

  يف آخر الزمان (لدٰى أكثر املسلمني). ¨ن ظهوره إ - و

  تطبيق العدالة يف األرض. ¨إنجازه  - ز

بخصـــوص املهـــدي   خمتصـــات شـــيعة أهـــل البيـــت - ٢

  أمهها: ،مخسة ¨املنتظر
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ــه إ - أ ــني ¨ن ــام احلس ــة اإلم ــن ذري ــك  م ــٰىل ذل ــم ع ، ووافقه

  علامء اجلمهور وبعض رواهتم. بعض

ــــن احلســــن  - ب ــــه حممــــد ب ــــه الشخصــــية وأن حتديــــد هويت

  ، وقد يبدو من بعض علامء اجلمهور موافقتهم يف ذلك.العسكري

  الفعلية، ووافقهم فيه بعض علامء اجلمهور. ¨والدته  - جـ

  .¨ استمرار حياته - د

  .¨ َغيبته - هـ

مــع   يســٰى اختلفــت روايــات اجلمهــور بخصــوص نــزول ع - ٣

، وبعضــها ¨ ، فبعضــها تضــّمن اقرتانــه بخــروج املهــدي¨ املهــدي

ــٰى  ــزول عيس ــأخر ن ــّمن ت ــن  تض ــد م ــٰى العدي ــنام ادع ــه بي ــن خروج ع

  .¨ مع املهدي علامئهم تواتر الروايات بنزول عيسٰى 

ـــدي  - ٤ ـــاب امله ـــوص انتس ـــور بخص ـــات اجلمه ـــت رواي اختلف

  . للحسن أو احلسني

وكونـه ابـن اإلمـام احلسـن  ¨يثبـت هويتـه الشخصـية  أهم مـا - ٥

  أمران: العسكري 

  الروايات الكثرية الدالة رصاحًة عٰىل ذلك. - أ

ويعرفــون  ¨النــواب األربعــة الــذين كــانوا يرتبطــون بــه  - ب

  هويته.

أقّر الكثـري مـن علـامء اجلمهـور بـوالدة اإلمـام حممـد بـن احلسـن  - ٦

  بعضهم.، تقدم استعراض أسامء العسكري 
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  ، أمران:بالفعل ¨يدل عٰىل والدته  أهم ما - ٧

ــا - أ ــن  م ــن احلس ــد ب ــه حمم ــية وأن ــه الشخص ــد هويت ــٰىل حتدي دّل ع

  .العسكري 

ــا - ب ــات ومل  م ــن م ــة وأن م ــن حج ــو م ــٰىل أن األرض ال ختل دّل ع

  يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

  َغيبته ثالثة أمور: أهم ما يشهد عىلٰ  - ٨

  الروايات الكثرية الدالة عٰىل ذلك. - أ

ـــة  - ب ـــب األئم ـــن جان ـــة م ـــرة الَغيب ـــس فك ـــض نف ـــدم رف ع

  .السابقني

رغـــم  - ¨ عـــدم تضـــمن الروايـــات الـــواردة يف املهـــدي - جــــ

  لوالدته آخر الزمان. -كثرهتا

ـــن اإل - ٩ ـــب م ـــمنت جوان ـــابقة تض ـــوث الس ـــٰىل البح ـــة ع جاب

  وهي: ،عقيدة املهدويةساسية الستة عٰىل الهبامات األشكاالت واإلاإل

  .¨ ثبات والدتهإ - أ

  .¨ طول عمره - ب

  .¨ جـ) َغيبته

  يف عرص الَغيبة. ¨دوره وفائدة وجوده  - د

  رغم احلاجة إليه. ¨تأخر ظهوره  - هـ

  .¨ مهمته وإنجازه - و
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  :األسئلة

ــة ١س ــر ثالث ــا بخصــوص أ: اذك ــلمون فيه ــا املس ــرتك هب ــور يش م

  املهدي املنتظر.

مـن بـني  خيـتص هبـا شـيعة أهـل البيـت أمـور : اذكر ثالثـة ٢س

  غلب املسلمني بخصوص املهدي املنتظر.أ

 ¨ : ما مهـا الـدليالن الـداالن عـٰىل حتديـد هويـة اإلمـام املنتظـر٣س

  الشخصية؟

ــوالدة ٤س ــروا ب ــذين أق ــامء اجلمهــور ال ــامء أربعــة مــن عل : اذكــر أس

  .¨ اإلمام املهدي املنتظر

  .¨ عٰىل استمرار حياة املهدي املنتظر : اذكر شاهدين٥س

شــكاليات األساســية الســائدة عــٰىل العقيــدة : اذكــر ثالثــة مــن اإل٦س

  املهدوية واجلواب عنها.
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ــت ــيعة أهــل البي ــد ش ــر  يعتق ــام املهــدي املنتظ ــة اإلم  ¨ أن َغيب

  :مّرت بمرحلتني

عـام   التـي ابتـدأت بوفـاة أبيـه احلسـن العسـكري املرحلة األوٰىل:

 حممــدبــن وفــاة آخــر الســفراء األربعــة عــيل  ) وامتــدت إىلٰ هـــ٢٦٠(

هــ) فتكـون قرابـة سـبعني عامـًا، ٣٢٩) أو عـام (هــ٣٢٨عام ( ݥالسمري

  عن املأل العام وتسمٰى (الَغيبة الصغرٰى). - وهو إمام - غاب خالهلا 

ــة: ــة الثاني ــغرٰى إٰىل اآلن،  املرحل ــة الص ــاء الَغيب ــن انته ــدأت م ــي ابت الت

  .¨ وهي مستمرة حلني ظهوره

  الَغيبتني يف فصلني:أو وينبغي البحث عن معامل املرحلتني 

  :فصل األول: الَغيبة الصغرىٰ ال

الــذين ســنتعرض جلانــب  ݑوأهــم معاملهــا وجــود النــواب األربعــة 

  من هويتهم ومواقفهم وشؤوهنم.
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  :ݑ املبحث األول: النواب األربعة

ــارشًة  ¨وهــم الــوكالء اخلاصــون الــذين كــانوا يتواصــلون معــه  مب

  ويسّمون (السفراء) أيضًا.

ــعيد األ ــن س ــثامن ب ــرو ع ــو عم ــريول: أب ــري ݥ الُعَم ومل  )١(أو الَعْم

  يذكر تأريخ والدته وال تأريخ وفاته.

املعــروف بــاخلّالين،  ݥ الثــاين: حممــد بــن عــثامن بــن ســعيد العمــري

  هـ).٣٠٥(ت 

ــن روح  ــني ب ــم احلس ــو القاس ــث: أب ــوبختي  ݥالثال ــر الن ــن أيب بك ب

  هـ).٣٢٦(ت 

ــيَمري الّســَمري ، وقيــل: ݥ الرابــع: أبــو احلســن عــيل بــن حممــد السَّ

يُمري (ت    هـ).٣٢٨هـ أو ٣٢٩وقيل: الصَّ

  وكلهم عاشوا يف بغداد، ودفنوا فيها.

  :ݥ النائب األول: عثامن بن سعيد العمري

مـــامني اهلـــادي مـــن الـــوكالء املعتمـــدين لـــدٰى اإل ݥ كـــان

ــكري ــه  والعس ــد وثاقت ــي تؤك ــات الت ــن الرواي ــد م ــد وردت العدي وق

  واألصحاب، منها: لدٰى اإلمامني 

رواية أو معتربة أمحد بـن إسـحاق بـن سـعد القمـي قـال: دخلـت  - ١

ــد  ــن حمم ــيل ب ــن ع ــٰىل أيب احلس ــه(ع ــلوات اهللا علي ــام،  )ص ــن األي ــوم م يف ي

                                                             

 .٢١٤: الَغيبة: انظر )١(
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ــا ــت: ي ــك إذا  فقل ــول إلي ــأ يل الوص ــهد، وال يتهي ــب وأش ــا أغي ــيدي: أن س

ــال يل  ــل؟ فق ــن نمتث ــَر م ــل؟ وأم ــن نقب ــوَل َم ــت: فق ــل وق ــهدت يف ك ش

ــي هــ«: )صــلوات اهللا عليــه( ذا أبــو عمــرو الثقــة األمــني، مــا قالــه لكــم فعنّ

وصـلت   ٰى أبـو احلسـنـ، فلـام مضـ»يقوله، وما أّداه إليكم فعنـي يؤديـه

ذات يــوم، فقلــت لــه  -  صــاحب العســكر - إٰىل أيب حممــد ابنــه احلســن

هـذا أبـو عمـرو الثقـة األمـني ثقـة املـايض وثقتـي «مثل قويل ألبيه، فقـال يل: 

ــامت،  ــاة وامل ــا أّدٰى يف احلي ــه، وم ــي يقول ــم فعن ــه لك ــام قال ــي إف ــيكم فعنّ ل

  .)١(»يؤديه

قــال أبــو حممــد هــارون: قــال أبــو عــيل قــال أبــو العبــاس احلمــريي: 

، )٢((فكنــا كثــريًا ّمــا نتــذاكر هــذا القــول ونتواصــف جاللــة حمــّل أيب عمــرو)

  .)٣(وهؤالء األربعة كلهم ثقات

ــت - ٢ ــال: اجتمع ــريي ق ــر احلم ــن جعف ــد اهللا ب ــحيحة عب ــا  ص أن

ــي  ــن ســعد األشــعري القم ــن إســحاق ب ــد ب ــد أمح ــو عمــرو عن والشــيخ أب

فغمزين أمحد بن إسحاق أن أسـأله عـن اخللـف، فقلـت لـه: يـا أبـا عمـرو إّين 

أريــد أن أســألك ومــا أنــا بشــاّك يف مــا أريــد أن أســألك عنــه فــإن اعتقــادي 

ــة ــن حج ــو م ــي أن األرض ال ختل ــأربعني إّال  - ودين ــة ب ــل القيام ــان قب  إذا ك

 ذا كان ذلك ُرفعـت احلجـة وغلـق بـاب التوبـة فلـم يكـن ينفـع نفسـاً إف وماً ي

                                                             

 .٣٤٥-٣٤٤ /٥١: نواربحار األ )١(

 املصدر السابق. )٢(

 .٦٤٩و ٤٨٥و ٣٢٨و٢٢: املفيد من معجم رجال احلديث: انظر )٣(
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ولئـك أرشار َمـن قبـل أو كسـبت يف إيامهنـا خـريًا، فأإيامهنا مل تكن آمنـت مـن 

ولكــن أحببــت أن أزداد  - ، وهــم الــذين تقــوم علــيهم القيامــةخلــق اهللا 

ل: أَو مل سـأل ربــه أن يريـه كيـف حييـي املـوتٰى، فقــا ن إبـراهيم إفـ يقينـاً 

ــ�ٰ تــؤمن؟ قــال: ﴿  بَ
َ

ــِ� وَ  قــال
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ، وقــد ]٢٦٠[البقــرة:  ﴾لِ�ــْن ِ�َْطَم

قـال: سـألته فقلـت  عـيل، عـن أيب احلسـن  أخربين أمحد بن إسـحاق أبـو

العمـري ثقتـي «له: من أعامل؟ وعّمـن آخـذ؟ وقـول مـن أقبـل؟ فقـال لـه: 

نـه إفاسـمع لـه وأطـع ف ،ي يؤدي، وما قال لـك فعنـي يقـولٰى إليك فعنّ فام أدّ 

ــن عــيل قــال: وأخــربين أبــو. »الثقــة املــأمون ــد احلســن ب ــا حمم ــه ســأل أب  أن

ي يـا إليـك فعنّـالعمـري وابنـه ثقتـان فـام أدَّ «عن مثل ذلك فقال له:  عيل

هنام الثقتــان إي يقــوالن، فاســمع هلــام وأطعهــام فــيــان ومــا قــاال لــك فعنّــيؤدّ 

قـال: فخـر أبـو عمـرو سـاجدًا  ،ك، فهذا قول إمامني قـد مضـيا فيـ»املأمونان

؟ وبكـٰى ثـم قـال: سـل. فقلـت لــه: أنـت رأيـت اخللـف مـن أيب حممــد

  .)١(فقال: (أي واهللا ورقبته مثل ذا) وأومأ بيديه

ــريي يف  - ٣ ــر احلم ــن جعف ــد اهللا ب ــن عب ــدوق ع ــيخ الص ــٰى الش حك

خــرٰى أنــه قــال: وخــرج التوقيــع إٰىل الشــيخ أيب جعفــر حممــد بــن روايتــه األ

إنــا هللا وإنــا «يف فصــل مــن الكتــاب:  ݡعــثامن العمــري يف التعزيــة ألبيــه 

إليــه راجعــون تســليًام ألمــره ورضــاًء بقضــائه، عــاش أبــوك ســعيدًا ومــات 

                                                             

 .٢٦٦-٢٦٥ /١: الكايف )١(
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، فلـم يـزل جمتهـدًا يف أمـرهم محيدًا فرمحـه اهللا وأحلقـه بأوليائـه ومواليـه 

  .»ليهم، نّرض اهللا وجهه وأقاله عثرتهإو  يف ما يقّربه إٰىل اهللا ساعياً 

ــر:  ــل آخ ــزاء، «ويف فص ــك الع ــن ل ــواب، وأحس ــك الث ــزل اهللا ل وأج

ّره اهللا يف منقلبــه، وكــان ـُرزئــت وُرزئنــا، وأوحشــك فراقــه، وأوحشــنا، فســ

مـن كــامل سـعادته أن رزقــه اهللا ولـدًا مثلــك خيلفـه مــن بعـده ويقــوم مقامــه 

بأمره ويرتحم عليـه. وأقـول: احلمـد هللا، فـإّن األنفـس طيبـة بمكانـك، ومـا 

ــك وكــان  جعلــه اهللا  ــواك وعضــدك، ووفق ــدك أعانــك اهللا وق ــك وعن في

  .)١(»لك وليًا وحافظًا وراعيًا وكافيًا ومعيناً 

   

                                                             

 .٢/٥١٠: كامل الدين ومتام النعمة )١(
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  :ݥ النائب الثاين: حممد بن عثامن بن سعيد

وردت يف حقــه عــدة روايــات تتضــمن توثيقــه ومدحــه واعــتامد 

  ، منها:األصحاب عليه

ــة - ١ ــريي املتقدم ــر احلم ــن جعف ــد اهللا ب ــحيحة عب ــا أن  )١(ص وفيه

العمـري وابنـه ثقتـان «قـال عنـه وعـن أبيـه:   اإلمام احلسن العسـكري

ــام  ــمع هل ــي يقــوالن فاس ــك فعنّ ــان، ومــا قــاال ل ــي يؤدّي ــك فعنّ ــا إلي فــام أّدي

  .)٢(»هنام الثقتان املأمونانإوأطِعهام، ف

لـه  ¨ املهـدياإلمـام صحيحته الثانيـة املتقدمـة املتضـمنة تعزيـة  - ٢

وكـان مـن كـامل سـعادته أن رزقـه «، وفيهـا: ݥ بن سـعيد بوفاة والده عثامن

  .)٣(»ولدًا مثلك خيلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويرتّحم عليه اهللا 

م كلثـوم أقال أبو العباس: (وأخـربين هبـة اهللا بـن حممـد بـن بنـت  - ٣

عـن شـيوخه قـالوا: مل تـزل الشـيعة مقيمـة عـٰىل   بنت أيب جعفر العمرّي 

إٰىل أن مـات أبـو عمـرو عـثامن  ݔعدالة عثامن بن سعيد وحممـد بـن عـثامن 
                                                             

 .١٢٩: راجع الصفحة )١(

 .١٢٩: راجع الصفحة )٢(

 .١٢٩: راجع الصفحة )٣(
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، وغّسـله ابنـه أبـو جعفـر حممـد بـن عـثامن، وتـوٰىل القيـام بـه، ݥبن سعيد 

وجعل األمر كّلـه لـه مـن الـنص عليـه باألمانـة والعدالـة، واألمـر بـالرجوع 

ــاة احلســن وبعــد موتــه يف حيــاة أبيــه عــثامن بــن ســعيد، ال   إليــه يف حي

ــده إٰىل  ــٰىل ي ــرج ع ــات خت ــه، والتوقيع ــاب بأمانت ــه، وال ُيرت ــف يف عدالت ُخيتل

ــه  ــاة أبي ــرج يف حي ــت خت ــذي كان ــاخلط ال ــه ب ــول حيات ــامت ط الشــيعة يف امله

  عثامن، ال يعرف الشيعة يف هذا األمر غريه، وال يرجع إٰىل أحد سواه.

ظهــرت عــٰىل  ¨اإلمــام كثــرية ومعجــزات  وقــد نقلــت عنــه دالئــل

مور أخربهم هبـا زادهتـم يف هـذا األمـر بصـرية، وهـي مشـهورة عنـد أيده، و

ن يف ذلــك كفايــة إالشــيعة، وقــد قــّدمنا طرفــًا منهــا، فــال نطــّول بإعادهتــا، فــ

  .)١(للمنصف إن شاء اهللا تعاٰىل)

نـت م كلثـوم بأر هبـة اهللا بـن بنـت ـقال ابن نوح: أخربين أبـو نصـ - ٤

أيب جعفر العمـري قـال: (كـان أليب جعفـر حممـد بـن عـثامن العمـري كتـب 

ـــن ـــد احلس ـــن أيب حمم ـــمعها م ـــا س ـــه مم ـــنَّفة يف الفق ـــن  مص ، وم

، ومن أبيه عثامن بن سـعيد، عـن أيب حممـد وعـن أبيـه عـيل بـن ¨الصاحب

فيهــا كتــب ترمجتهــا (كتــب األرشبــة) ذكــرت الكبــرية أم كلثــوم  حممــد 

ــر  ــت أيب جعف ــد  ݣبن ــن روح عن ــني ب ــم احلس ــلت إٰىل أيب القاس ــا وص أهن

ر: وأظنهـا قالـت: وصـلت بعـد ـالوصية إليه، وكانت يف يـده. قـال أبـو نصـ

  .)٢(ذلك إٰىل أيب احلسن السمري ريض اهللا عنه وأرضاه)

                                                             

 .٣٦٣: للطويسالَغيبة  )١(

 .٣٦٣: الَغيبة )٢(
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 ݞقال حممـد بـن عـيل األسـود القمـي: (إن أبـا جعفـر العمـري  - ٥

حفر لنفسه قـربًا وسـّواه بالسـاج، فسـألته عـن ذلـك فقـال: للنـاس أسـباب، 

ــك  ــد ذل ــامت بع ــري. ف ــع أم ــرُت أن أمج ــد ُأِم ــال: ق ــك فق ــن ذل ــألته ع وس

  .)١(بشهرين. ريض اهللا عنه وأرضاه)

ــ - ٦ ــو نص ــال أب ــزراري ـق ــب ال ــط أيب غال ــدت بخ ــة اهللا: (وج ر هب

مـات يف آخـر  ݥالعمـري رمحه اهللا وغفر له: أّن أبا جعفـر حممـد بـن عـثامن 

  مجادٰى األوٰىل سنة مخس وثالثامئة.

ــ ــو نص ــر أب ــر ـوذك ــا جعف ــد أن أب ــن أمح ــد ب ــن] حمم ــة اهللا [ب ر هب

مات يف سنة أربـع وثالثامئـة، وأّنـه كـان يتـوٰىل هـذا األمـر نحـوًا  ݥالعمري

ــات  ــرج إلــيهم التوقيع ــه أمــواهلم وخي ــاس إلي ــنة، وحيمــل الن مــن مخســني س

إلـيهم بـاملهّامت يف أمـر الـدين   يف حيـاة احلسـن باخلّط الذي كان خيـرج

ــه  ــة. ريض اهللا عن ــة العجيب ــائل باألجوب ــن املس ــألونه م ــيام يس ــدنيا، وف وال

  .)٢(وأرضاه)

   

                                                             

 .٣٦٦-٣٥٦: املصدر )١(

 .٣٦٦: املصدر: انظر )٢(
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  :ݥ النائب الثالث: احلسني بن روح النوبختي

وهــو مــن أجــالء األصــحاب، وقــد وردت العديــد مــن الروايــات يف 

  :مدحه واعتامد األصحاب عليه، منها

رت أبـا جعفـر ـا حضـرواية جعفـر بـن أمحـد بـن متيـل قـال: (ملّـ - ١

ــري  ــثامن العم ــن ع ــد ب ــأله  حمم ــه أس ــد رأس ــًا عن ــت جالس ــاة كن الوف

ثه وأبـو القاسـم بـن روح عنـد رجليـه فالتفـت إيلَّ أُ و مـرُت أن أُ قـال:  ثـم حدِّ

ــن روحأ ــني ب ــم احلس ــه  ،ويص إٰىل أيب القاس ــد رأس ــن عن ــُت م ــال: فقم ق

  وأخذُت بيد أيب القاسم وأجلستُه يف مكاين وحتّولُت إٰىل عند رجليه.

ــه  ــن بابوي قــال ابــن نــوح: وحــدثني أبــو عبــد اهللا احلســني بــن عــيل ب

ــي ــ - القم ــا البص ــدم علين ــبعنيـق ــامن وس ــنة ث ــع األول س ــهر ربي  رة يف ش

الصـــفار واحلســـني بـــن أمحـــد بـــن قـــال: ســـمعت علوّيـــة  - وثالثامئـــة

ــس ــام حضــ ݡإدري ــرا أهن ــديث وذك ــذا احل ــذكران ه ــك ـي ــداد يف ذل را بغ

  .)١(الوقت وشاهدا ذلك)

: أخـربين احلسـني بـن إبـراهيم عـن ابـن ݥ قال الشـيخ الطـويس - ٢

ر هبة اهللا بـن حممـد قـال: حـدثني خـايل أبـو إبـراهيم جعفـر ـنوح عن أيب نص
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بـن أمحـد النـوبختي قـال: (قـال يل أيب أمحــد بـن إبـراهيم وعمـي أبـو جعفــر 

أن أبـا جعفـر  - يعنـي بنـي نوبخـت - عبد اهللا بن إبراهيم ومجاعة مـن أهلنـا

مـنهم أبــو  - العمـري ملـا اشـتدت حالتـه اجتمـع مجاعــة مـن وجـوه الشـيعة

وأبـو  عيل بن مهام وأبـو عبـد اهللا بـن حممـد الكاتـب وأبـو عبـد اهللا الباقطـاين

سهل إسامعيل بـن عـيل النـوبختي وأبـو عبـد اهللا بـن الوجنـاء وغـريهم مـن 

فقــالوا لــه: إن حــدث   فــدخلوا عــٰىل أيب جعفــر - الوجــوه (و) األكــابر

أمر فمن يكون مكانك؟ فقـال هلـم: هـذا أبـو القاسـم احلسـني بـن روح ابـن 

 ¨ أيب بحر النـوبختي القـائم مقـامي والسـفري بيـنكم وبـني صـاحب األمـر

مــوركم وعّولــوا عليــه يف أوالوكيــل [لــه] والثقــة األمــني، فــارجعوا إليــه يف 

  .)١(ِمرت، وقد َبلَّغت)أُ مهامكم فبذلك 

 قــال الصــدوق: حــّدثنا أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل األســود  - ٣

قال: (كنت أمحل األمـوال التـي حتصـل يف بـاب الوقـف إٰىل أيب جعفـر حممـد 

ــري  ــثامن العم ــن ع ــي،  ب ــها منّ ــت فيقبض ــه فحمل ــن إلي ــيئًا م ــًا ش يوم

األموال يف آخـر أيامـه قبـل موتـه بسـنتني أو ثـالث سـنني، فـأمرين بتسـليمه 

طالبـه بــالقبوض فشــكٰى ذلــك إٰىل أيب أُ وكنــت   إٰىل أيب القاسـم الروحــي

ــالقبوض وقــال: (كــل مــا وصــل إٰىل أيب أُ فــأمرين أن ال  جعفــر  ــه ب طالب

طالبــه أُ ) فكنــُت أمحــل بعــد ذلــك األمــوال إليــه وال القاســم فقــد وصــل إيلّ 

  .)٢(بالقبوض)
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 .٣٧٠: الَغيبة: وانظر ؛٥٠٢-٢/٥٠١: كامل الدين ومتام النعمة )٢(
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والروايـة تشـري إٰىل الظــروف الصـعبة آنـذاك خاصــة تلـك التـي حتــيط 

  املعروف عنه رعايته البالغة ملقتٰىض التقية. ݥ باحلسني بن روح

روٰى جعفر بن حممـد املـدائني قـال: (كـان مـن رسـمي إذا محلـُت  - ٤

أن  ݞاملـال الــذي يف يــدي إٰىل الشــيخ أيب جعفـر حممــد بــن عــثامن العمــري 

مل يكن أحد يسـتقبله بمثلـه: هـذا املـال ومبلغـه كـذا وكـذا لإلمـام  أقول له ما

راجعـه فـأقول لـه: تقـول يل: إنـه لإلمـام فيقـول: نعـم أفيقول: نعـم، دعـه. ف

  فيقبضه.. ¨ لإلمام

ومعـي أربعامئــة دينـار، فقلــت لــه  ݞرت إليــه آخـر عهــدي بــه ـفصـ

ــت:  ــن روح. فتوقفــت فقل عــٰىل رســمي. فقــال يل: امــض هبــا إٰىل احلســني ب

تقبضها أنت منـي عـٰىل الرسـم. فـرّد عـّيل كـاملنكر لقـويل وقـال: قـم، عافـاك 

  اهللا فادفعها إٰىل احلسني بن روح.

ًا خرجــت وركبــت داّبتــي، فلــام بلغــُت فلــام رأيــت (يف) وجهــه غضــب

اخلـادم فقـال: مـن  بعض الطريق رجعت كالشـاك فـدققت البـاب فخـرج إيلَّ 

هذا؟ فقلت: أنا فـالن، فاسـتأذن يل، فراجعنـي وهـو منكـر لقـويل ورجـوعي 

نــه البــد مــن لقائــه. فــدخل فعّرفــه خــرب إفقلــت لــه: ادُخــْل فاســتأذْن يل، ف

فخـرج وجلـس عـٰىل رسيـر ورجـاله  رجوعي وكان قد دخـل إٰىل دار النسـاء

ــا  ــال يل: م ــه، فق ــن رجلي ــف حســنهام وحس ــيهام نعــالن] يص يف األرض [وف

ر عـٰىل ـالذي جرأك عـٰىل الرجـوع وِملَ مل متتثـل مـا قلتـه لـك؟ فقلـت: مل أجسـ

فقــد أقمــُت  - عافــاك اهللا - قــم :- وهــو ُمغَضــب - رســمتَه يل. فقــال يل مــا
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بـأمر اإلمـام؟  بته منصـبي فقلـت:أبا القاسم احلسـني بـن روح مقـامي ونصـ

  كام أقول لك، فلم يكن عندي غري املبادرة. - عافاك اهللا - قم فقال:

ــ ــاـفص ــه م ــيقة، فعّرفت ــو يف دار ض ــن روح وه ــم ب  رت إٰىل أيب القاس

زلـت أمحـل إليـه  . ودفعـت إليـه الـدنانري، ومـاّر به وشكر اهللا ـجرٰى، فس

  .)١(ما حيصل يف يدي بعد ذلك (من الدنانري))

   

                                                             

 .٣٦٨-٣٦٧: للطويسالَغيبة  )١(



  

  

��������������������� �

قال الشيخ الطـويس: (وأخربنـا مجاعـة عـن أيب حممـد هـارون بـن  - ٥

وأرضـاه، أن أبـا جعفـر  موسٰى قال: أخـربين أبـو عـيل حممـد بـن مهـام 

ــري  ــثامن العم ــن ع ــد ب ــيعة  ݞحمم ــوه الش ــا وج ــه وكنّ ــل موت ــا قب َمجعن

وشيوخها، فقـال لنـا: إن حـدث عـيل حـدث املـوت، فـاألمر إٰىل أيب القاسـم 

ــد  ــوبختي، فق ــن روح الن ــني ب ــدي، أُ احلس ــعي بع ــه يف موض ــرُت أن أجعل م

  .)١(موركم عليه)أفارجعوا إليه وعّولوا يف 

 قــال الصــدوق: حــدثنا أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل األســود  - ٦

(والــد الشــيخ  قـال: (ســألني عــيل بــن احلســني بــن موســٰى بــن بابويــه 

ــدوق  ــري ݥالص ــن عــثامن العم ــد ب ــوت حمّم ــد م ــا  ،) بع أن أســأل أب

أن  أن يــدعو اهللا  ¨ القاسـم الروحـي أن يسـأل موالنـا صـاحب الزمـان

يرزقه ولدًا ذكرًا، قـال: فسـألته. فـأهنٰى ذلـك، ثـم أخـربين بعـد ذلـك بثالثـة 

أّيام أّنه قد دعا لعّيل بن احلسني، وأّنـه سـيولد لـه ولـد مبـارك ينفعـه [اهللا] بـه 

  وبعده أوالده.

ــود  ــن األس ــّيل ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــال أب ــر ق ــألته يف أم : وس

كـرًا، فلـم جيبنـي إليـه وقـال: لـيس ي أن يدعو اهللا يل أن يرزقنـي ولـدًا ذـنفس

                                                             

 .٣٧١: الغيبة للطويس )١(
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حمّمــد بــن عــّيل (وهــو  إٰىل هــذا ســبيل. قــال: فولــد لعــّيل بــن احلســني 

  وبعده أوالد، ومل يلد يل يشء. الشيخ الصدوق)

ــاب  ــذا الكت ــنف ه ــال مص ــيل  ،ق ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــان أب ك

إذا رآين اختلـف إٰىل جملـس شـيخنا حممــد  - كثـريًا ّمـا يقــول يل  األسـود

(لـيس بعجـٍب  :- وأرغـب يف كتـب العلـم وحفظـه  أمحد بن الوليدبن 

  .)١())¨ أن تكون لك هذه الرغبة يف العلم، وأنَت ُولِدَت بدعاء اإلمام

قـال النجـايش: (عـيل بــن احلسـني بـن موســٰى بـن بابويـه القمــي  - ٧

ــ ــني يف عص ــيخ القمي ــن، ش ــو احلس ــتهم، ـأب ــيههم، وثق ــدمهم، وفق ره، ومتق

ــن روح  ــني ب ــم احلس ــع مــع أيب القاس ــراق واجتم ــدم الع ــأله  ݥكــان ق وس

مسائل ثم كاتبه بعد ذلك عـٰىل يـد عـيل بـن جعفـر األسـود يسـأله أن يوصـل 

قـد َدعْونـا اهللاَ «ويسـأله فيهـا الولـد فكتـب إليـه:  ¨ له رقعـة إٰىل الصـاحب

 َ ، فولـد لـه أبـو جعفـر وأبـو عبـد »ينلك بذلك، وسُرتزق ولدين ذكرين خـريِّ

اهللا من أم ولد، وكـان أبـو عبـد اهللا احلسـني بـن عبـد اهللا يقـول: سـمعت أبـا 

ــر ــدوق - جعف ــيخ الص ــي الش ــاحب  - يعن ــدعوة ص ــدت ب ــا ول ــول: (أن يق

  .)٣(، )٢(األمر) ويفتخر بذلك)
                                                             

 .٥٠٣-٢/٥٠٢: كامل الدين ومتام النعمة: انظر )١(

 .٢٦١: رجال النجايش: انظر )٢(

كرامـة مشـهورة بعـد أكثـر مـن ثامنيـة قـرون ونصـف مـن  ݥ وقد ظهرت للشيخ الصـدوق )٣(

وفاته حيث تصدع البنـاء القـائم عـٰىل قـربه فُوجـد جثامنـه سـاملًا وعـٰىل أظفـاره أثـر اخلضـاب 

ــال  ــده، ق ــاء مرق ــد بن ــه وجتدي ــر بتكفين ــاري وأم ــاه القاج ــيل ش ــتح ع ــلطان ف ــاء الس فج

        كيهــا ر تلــك الواقعــة، وكــان حيـ(وإين القيــت بعــض مــن حضــ: ݥاخلونســاري 
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ن عــيل بــن إويف روايــة ابــن نــوح عــن جمموعــة مــن مشــايخ (قــم): (

بابويـه كانـت حتتـه بنـت عمـه حممـد بـن موسـٰى بـن احلسني بن موسـٰى بـن 

  بابويه فلم ُيرزق منها ولدًا).

أن يســـأل  فكتـــب إٰىل الشـــيخ أيب القاســـم احلســـني بـــن روح 

  أن يدعو اهللا أن يرزقه أوالدًا فقهاء فجاء اجلواب: )١(احلرضة

ــا « ــرزق منه ــة وُت ــة ديلميّ ــتملك جاري ــذه، وس ــن ه ــرزق م ــك ال ُت إن

: )حفظـه اهللا(وقـال يل أبـو عبـد اهللا بـن سـورة القمـي قـال:  »ولدين فقيهني

ــد ــة أوالد: حمم ــه ثالث ــن بابوي ــن ب ــدوق - وأليب احلس ــيخ الص ــو الش  - وه

واحلسني فقيهان مـاهران يف احلفـظ وحيفظـان مـا ال حيفـظ غريمهـا مـن أهـل 

(قم)، وهلام أخ اسـمه احلسـن، وهـو األوسـط مشـتغل بالعبـادة والزهـد وال 

  ه له.خيتلط بالناس وال فق

قــال ابــن ســورة: (كلــام روٰى أبــو جعفــر وأبــو عبــد اهللا ابنــا عــيل بــن 

ــيئاً  ــني ش ــأن  احلس ــذا الش ــام: ه ــون هل ــام، ويقول ــن حفظه ــاس م ــب الن يتعج

ــام ــدعوة اإلم ــام ب ــية لك ــل  ¨ خصوص ــتفيض يف أه ــر مس ــذا أم ــام، وه لك

  .)٢((قم))

                                                             

 ــر ــدين) (انظ ــدنيا وال ــاء ال ــاظم رؤس ــن أع ــدمني م ــاتيدنا األق ــاظم أس ــات : أع روض

بـراهيم إ). وقـد ذكـر املامقـاين تلـك الواقعـة عـن العـدل الثقـة األمـني السـيد ٥٣٣: اجلنات

 ).٣/١٥٥: تنقيح املقال: (انظر ݥ اللواساين الطهراين

ــدي )١( ــام امله ــارة لإلم ــه ¨ إش ــيعة عن ــّرب الش ــث يع ــ ¨ حي ــرتة (باحلض ــك الف رة) ـيف تل

 و(الناحية).

 .٣٠٩-٣٠٨: الَغيبة للطويس )٢(
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ــدوق - ٨ ــال الص ــوحݥ ق ــن ن ــال اب ــن )١(: (ق ــًة م ــمعت مجاع : وس

يذكرون أن أبا سـهل النـوبختي سـئل فقيـل لـه: كيـف صـار أصحابنا بمرص 

  هذا األمر إٰىل الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح دونك؟

ــوم  ــٰى اخلص ــل ألق ــا رج ــن أن ــاروه، ولك ــا اخت ــم وم ــم أعل ــال: ه فق

نــاظرهم، ولــو عِلمــُت بمكانــه كــام علــم أبــو القاســم وضــغطتني احلجــة أُ و

ــه ــه،لعــّيل ] ¨ [عــٰىل مكان ــت أدّل عــٰىل مكان ــت   كن ــو القاســم فلــو كان وأب

ض باملقاريض ما كشف الذيَل عنه...)   .)٢(احلجة حتت ذيله وُقرِّ

  :ݥ النائب الرابع: عيل بن حممد الّسُمري

ة روايــات يف وهــو مــن الشخصــيات البــارزة آنــذاك، وقــد وردت عــدّ 

  :حقه ويف فضله، منها

ــيخ أبــو  - ١ ــفواين قــال: (أوٰىص الش ــد الص ــد بــن أمح ــة حمم رواي

فقـام بـام كـان إٰىل   إٰىل أيب احلسـن عـيل بـن حممـد السـمري القاسم

ــ ــام حض ــم، فل ـــأيب القاس ــاة حض ــن ـرته الوف ــألته ع ــده وس ــيعة عن رت الش

ل بعَده ومن يقوم مقامه، فلم ُيظهـر شـيئًا مـن ذلـك، وذكـر أنـه مل يـؤَمر  املوكَّ

  .)٣(بأن يويص إٰىل أحٍد بعده يف هذا الشأن)

                                                             

) ٨٦: رجــال النجــايش: (انظــر ݥوهــو مــن الشخصــيات املوثقــة، حيــث وثقــه النجــايش  )١(

 ).٤١٧: رجال الشيخ الطويس: (انظر ݥوالشيخ الطويس 

 .٣٩١: للطويسالَغيبة  )٢(

 .٣٩٤: للطويسلَغيبة ا )٣(
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فلــام مــات عــثامن بــن ســعيد أوٰىص إٰىل  (... :روايــة عتّــاب وفيهــا - ٢

وأوٰىص أبــو جعفــر إٰىل أيب القاســم احلســني  ݥأيب جعفــر حممــد بــن عــثامن 

ـــن روح  ـــد  ب ـــن حمم ـــيل ب ـــن ع ـــم إٰىل أيب احلس ـــو القاس وأوٰىص أب

رت الســُمري الوفــاة، ســئل أن يــويص فقــال: هللا ـفلــام حضــ ،الســُمري

  أمر هو بالغه.

  .)١()فالَغيبة التامة هي التي وقعت بعد ميض السمري 

رُت بغـداَد عنــد ـروايـة أمحـد بـن إبــراهيم بـن خملَّـد قــال: (حضـ - ٣

ابتــداًء  ݞفقــال الشــيخ أبــو احلســن عــيل بــن حممــد الســُمري  ݑاملشــايخ 

  بن احلسني بن بابويه القمي. منه: رحم اهللا عيل

ــ ــب املشــايخ ت ــويف يف  ريخ ذلــك اليــوم، فــورداقــال: فكت ــه ت اخلــرب أن

بعـد ذلـك يف النصـف مـن  ٰى أبـو احلسـن السـُمري ـذلك اليوم، ومضـ

  .)٢(شعبان سنة تسع وعرشين وثالثامئة)

: حــدثنا أبــو حممــد احلســن بــن أمحــد املكتَّــب ݥ قــال الصــدوق - ٤

قال: كنُت بمدينة السالم [بغـداد] يف السـنة التـي تـوٰىف فيهـا الشـيخ عـيل بـن 

رته قبــل وفاتــه بأيــام فــأخرج إٰىل النــاس توقيعــًا ـفحضــ ݞحممــد الســمري 

  نسخته:

                                                             

 .٣٩٤-٣٩٣: املصدر )١(

 .٢/٥٠٣: كامل الدين ومتام النعمة ؛٣٩٤: املصدر )٢(
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ـُمريَّ َأْعَظـَم « ـٍد السَّ ِحيِم، َيـا َعـِيلَّ ْبـَن ُحمَمَّ ْمحِن الـرَّ بِْسِم اهللاِ الـرَّ

ـاٍم َفـَأْمجِْع  اهللاُ َأْجَر إِْخَوانَِك فِيَك، َفإِنََّك َميِّـٌت َمـا َبْينَـَك َوَبـْنيَ ِسـتَِّة َأيَّ

ِص إَِىلٰ َأَحـٍد َيُقـوَم َمَقاَمـَك َبْعـَد َوَفاتِـَك، َفَقـْد َوَقَعـِت َأْمَرَك َوَال ُتـو

ــُة  ــُة الثَّانَِي ــَال ُظُهــوَر إِالَّ َبْعــَد إِْذن اهللاِ (التامــة) اْلَغْيَب ــَد  َف َوَذلِــَك َبْع

ــَيْأِيت  ــْورًا، َوَس ــتَِالِء األَْرِض َج ــوِب َواْم ــَوِة اْلُقُل ــِد َوَقْس ــوِل األََم ُط

َعـٰى املَُشـاَهَدَة َقْبـَل ُخـُروِج  ِعي املَُشـاَهَدَة َأَال َفَمـن ادَّ ِشيَعتِي َمـْن َيـدَّ

، َوَال َحــْوَل َوَال  ــْيَحِة َفُهــَو َكــاِذٌب ُمْفــَرتٍ ــْفَياِينِّ َوالصَّ َة إِالَّ بِــاهللاِ السُّ  ُقــوَّ

  .»اْلَعِيلِّ اْلَعظِيمِ 

ــْوُم  ــاَن اْليَ ــامَّ َك ــِدِه، َفَل ــْن ِعنْ ــا ِم ــَع َوَخَرْجنَ ــَذا التَّْوِقي ــْخنَا َه ــاَل: َفنََس َق

اِدُس ُعـْدَنا إَِليْـِه َوُهـَو َجيُـوُد بِنَْفِسـِه َفِقيـَل َلـُه: َمـْن َوِصـيَُّك ِمـْن َبْعـِدَك؟  السَّ

  .)١(، َفَهَذا آِخُر َكالَم ُسِمَع ِمنْهُ  ىـَض مَ ُهَو َبالُِغُه وَ   أْمرٌ َفَقاَل: هللاِ

   

                                                             

 .٢/٥١٦: كامل الدين ومتام النعمة: انظر )١(
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  :ݑ وكالء ومعتمدون يف طول السفراء

يف كان هناك العديـد مـن الـوكالء املعتمـدين يف فـرتة الَغيبـة الصـغرٰى 

: (وقـد كـان ݥ طول اعـتامد السـفراء ال يف َعْرضـهم، قـال الشـيخ الطـويس

يف زمان السـفراء املحمـودين أقـوام ثقـات تـرد علـيهم التوقيعـات مـن ِقبَـل 

  من هؤالء: )١(املنصوبني للسفارة من األصل)

  .ݥأبو احلسني حممد بن جعفر األسدي  - ١

  وقد وردت عدة روايات يف مدحه منها:

صـحيحة حممـد بــن أمحـد بـن حييــٰى عـن صـالح بــن أيب صـالح قــال: 

ــبَْض يشء، فامتنعــت مــن  ــائتني ق ــنة تســعني وم ــاس يف س ــض الن ســألني بع

بــالري حممــد بــن جعفــر «ذلــك وكتبــت أســتطلع الــرأي: فأتــاين اجلــواب: 

  .)٢(»العرّيب فليدفع إليه، فإنه من ثقاتنا

مـد اهلمـداين أمحد بـن إسـحاق األشـعري وإبـراهيم بـن حم - ٤و٣و٢

. وقـد وردت روايـة يف ݥ وأمحد بن محزة بـن اليسـع، قالـه الشـيخ الطـويس

مدحهم، ففـي صـحيحة أمحـد بـن حممـد بـن عيسـٰى عـن أيب حممـد الـرازي 

                                                             

 .٤١٥: للطويسالَغيبة  )١(

 .٥١/٣٦٢: للمجليسبحار األنوار  )٢(



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ١٣٨

قال: (أمحد بن إسـحاق األشـعري وإبـراهيم بـن حممـد اهلمـداين، وأمحـد بـن 

 .)١(محزة اليسع ثقات)

  :ݑ املبحث الثاين: دور السفراء وانجازاهتم

ــل  ــة ألج ــة مؤقت ــة انتقالي ــل مرحل ــغرٰى متث ــة الص ــت الَغيب ــث كان حي

التمهيد ملرحلة الَغيبـة الكـربٰى، فمـن الطبيعـي أن تكـون هلـا معـامل وظـروف 

ــجمة  ــفراء منس ــؤّهالت وأدوار الس ــون م ــا، وأن تك ــة هب ــياهتا اخلاص ومقتض

مــع اهلــدف املــذكور، ورغــم قلــة الروايــات الواصــلة لنــا عــن تلــك الفــرتة 

أن نســجل النقــاط التاليــة عــن معــامل تلــك املرحلــة وأدوار الســفراء يمكــن 

  فيها:

ــة اإل - ١ ــت َغيب ــث كان ــامحي ــارش  ¨ م ــاط املب ــن االرتب ــًا ع انقطاع

باملجتمع فكان البد أن يكـون للسـفراء مكانـة خاصـة لـدٰى املـؤمنني ومـورد 

ــ ــتقرارهم النفس ــظ اس ــتامدهم، حلف ــتهم واع ــوخ ـثق ــم (أوالً)، إي ورس يامهن

ــًا)وقطــع  ــاء والــدجالني (ثاني ولــذلك كانــت مــن أبــرز معــامل  ،دابــر األدعي

السفراء وخصائصـهم ثقـة املجتمـع الشـيعي هبـم وتقـواهم، خاصـة السـفري 

ـنـه كـان موثقـًا توثيقـًا خاصـًا وول الذي بدأت به تلك املرحلـة، فإاأل دًا مؤكَّ

ــكري  ــادي والعس ــامني اهل ــل اإلم ــن ِقبَ ــض م ــك بع ــمنت ذل ــام تض ، ك

ـــات  ـــه الرواي ـــة يف حق ـــن املتقدم ـــام احلس ـــق اإلم ـــذلك توثي ، وك

كـام تقـدمت  - النائـب الثـاين - له ولولـده حممـد بـن عـثامن العسكري

                                                             

 .٤١٧: املصدر )١(
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بعض الروايات الدالة عٰىل إرجـاع السـفري الثـاين حممـد بـن عـثامن النـاس إٰىل 

  السفري الثالث احلسني بن روح يف حياته، لتأكيد توثيقه واعتامده.

ــدر ـاملتقدمــة تقتضــإن نفــس النقطــة  - ٢ ي أن يكــون الســفري عــٰىل ق

كبري مـن احلكمـة واالتـزان يف مواقفـه وسـلوكه بحيـث حيـافظ عـٰىل سـكينة 

  املجتمع الشيعي واستقراره بعيدًا عن املواقف االنفعالية.

ــن روح ــني ب ــن احلس ــفدي ع ــال الص ــٰى  ق ــيته حت ــرت غاش : (كث

لـوزارة واألعيــان، كانـت األمـراء يركبــون إليـه والــوزراء واملعزولـون عــن ا

وتواصف الناس عقله، ومل يزل أبـو القاسـم عـٰىل مثـل هـذا احلـال حتـٰى ويل 

مـور وُخطـوب يطـول رشحهـا، أُ حامد بن العبـاس الـوزارة فجـرٰى لـه معـه 

هــ)،  ٣١٢طِلـق مـن السـجن سـنة (أُ وقبض عليـه وُسـجن مخسـة أعـوام، و

ــل ســنَة ( ــايس)٣١٣وقي ــة العب ــدر (اخلليف ــع املقت ــا ُخِل ــام  هـــ) مل ــد إٰىل أُ فل عي

خطيئتـه جـرٰى علينـا ممـا جـرٰى، وبقيـت باخلالفة شاوروه فيه، قال: دعـوه، ف

  .)١(حرمته عٰىل ما كانت عليه)

: (وكــان أبــو القاســم (احلســني بــن ݥ وقــال الشــيخ الطــويس

ــة)، ݥروح ــتعمل التقي ــق، ويس ــالف واملواف ــد املخ ــاس عن ــل الن ــن أعق ) م

  منها:واستشهد عٰىل ذلك ببعض الروايات 

رواية أيب عبد اهللا بـن غالـب قـال: (مـا رأيـت مـن هـو أعقـل مـن  - أ

ــار  ــن يس ــًا يف دار اب ــه يوم ــن روح، ولعهــدي ب ــم حســني ب الشــيخ أيب القاس

                                                             

 .١٢/٢٢٦: الوايف بالوفيات )١(
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واملقتــدر عظــيم، وكانــت العامــة  )١((بشــار) وكــان لــه حمــّل عنــد الســيد(ة)

  .)٢(أيضًا تعّظمه، وكان أبو القاسم حيرض تقية وخوفًا...)

  ر هبــة اهللا: وحــّدثني أبــو أمحــد درانويــه األبــرصـو نصــقــال أبــ - ب

ــراطيس - ــت داره يف درب الق ــذي كان ــا  - ال ــت أن ــال يل: (إين كن ــال: ق ق

ــني بــن روح  ــويت نــدخل إٰىل أيب القاســم احلس قــال:  - نعاملــه وإخ

رة، تسـعة نلعنـه وواحـد يشـكك، فنخـرج ـونحـن مـثالً عشـ - وكانوا باعـة

تسـعة نتقـرب إٰىل اهللا بمحبتـه وواحـد واقـف، من عنده بعـد مـا دخلنـا إليـه 

مل نــروه، فنكتبــه عنــه  روينــاه ومــا ألنــه كــان جيارينــا يف فضــل الصــحابة مــا

  .)٣()حلُسنه 

ويكشف لنـا هـذا الـنص مـدٰى قسـاوة الظـروف واملعانـاة التـي كـان 

  يمّر هبا السفراء والشيعة آنذاك.

ة ذكرنـــاه مـــن رضورة اتصـــاف الســـفري باحلكمـــ وممـــا يؤكـــد مـــا

ــه  ــوبختي يف تقييم ــهل الن ــن أيب س ــّدم ع ــا تق ــية م ــوة الشخص ــالبة وق والص

ــو  ــه ل ــالبته أن ــن روح وص ــني ب ــام أُ للحس ــان اإلم ــوم وك ــام اخلص ــرج أم ح

  حتت ثوبه ملا رفع ثوبه وما كشف أمره هلم. ¨ املهدي

ــام - ٣ ــع اإلم ــيعي بتواقي ــع الش ــد املجتم ــة  ¨ رف ــٰىل ثالث ــي ع وه

  أصناف:
                                                             

 النفوذ يف البالط العبايس آنذاك.م املتوكل صاحبة أُ : قيل هي )١(

 .٣٨٤: للطويسالَغيبة  )٢(

 .٣٨٦: املصدر )٣(
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مثـل تعيـني  ¨ ما تضـمن توجيـه الشـيعة ابتـداًء منـه الصنف األول:

  السفري أو كشف حال املنحرفني والدجالني.

املختلفـة،  ¨ مـا تضـمن اإلجابـة عـٰىل أسـئلة شـيعته الصنف الثـاين:

ــرتبط بحــّل  رعية أم مــاـيتضــمن األحكــام والتعــاليم الشــ ســواء منهــا مــا ي

  مشاكلهم وتوجيههم ونصحهم.

  وص بعض األدعية واملستحبات.ما تضمن نص الصنف الثالث:

ــ ــنف األول:أّم ــمنت  ا الص ــا تض ــامذج منه ــابقا إٰىل ن ــنا س ــد تعرض فق

  تعيني بعض السفراء وَمن خيلفه.

بلعـن حممـد بـن عـيل  ¨ ومن ذلك التوقيـع الـذي ظهـر مـن اإلمـام

، وســوف نتعــرض لــذلك إن شــاء )الشلمغاينـ(بــن أيب العزاقــر املعــروف بــ

  اهللا تعاٰىل.
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وهــو مــا تضــمن اإلجابــة عــٰىل أســئلتهم وحــل  ا الصــنف الثــاين:وأّمــ

ــادر  ــت املص ــد تعرض ــة فق ــاهتم اليومي ــا يف حي ــي يواجهوهن ــاكلهم الت مش

  للعديد من تلك التواقيع، منها: الروائية

قال: حـّدثنا حممـد بـن أمحـد الشـيباين وعـيل  ݥ ما ذكره الصدوق - أ

بن حممد الدقاق واحلسني بن إبراهيم بـن أمحـد بـن هشـام املـؤدِّب وعـيل بـن 

ــوّراق  ــد اهللا ال ــدثن ݢعب ــالوا: ح ــر ق ــن جعف ــد ب ــن حمم ــني ب ــو احلس ا أب

قــال: كــان يف مــا ورد عــّيل مــن الشــيخ أيب جعفــر حممــد بــن   ســدياأل

  :ب الزمانيف جواب مسائيل إٰىل صاح ݞعثامن 

ا ما سألت عنـه مـن أمـر الوقـف عـٰىل ناحيتنـا ومـا ُجيعـل لنـا ثـم (وأمّ 

وكـّل مـا ُسـلِّم  حيتاج إليه صـاحبه، فكـّل مـا مل ُيسـَلم فصـاحبه فيـه باخليـار،

ليـه صـاحبه أو مل حيـتج، افتقـر إليـه أو اسـتغنٰى إاحتـاج فال خيـار لصـاحبه، 

  عنه...

راج ـوالنــار والصــورة والســا مــا ســألت عنـه مــن أمــر املصـيل وأّمـ -

نـه جـائز إّن النـاس اختلفـوا يف ذلـك ِقبََلـك، فإبني يديه هل جتـوز صـالته فـ

راُج ـملن مل يكن مـن أوالد َعبـدة األصـنام أو عبـدة النـريان، والصـورُة والسـ

  بني يديه، وال جيوز ذلك ملن كان من أوالد َعبدة األصنام والنريان).
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ــ ــمن حك ــواب يتض ــذا اجل ــظ أن ه ــّلط (يالح ــًا، ويس ــًا ثانوي ًام فقهي

ــوص  ــمنه النص ــذي تتض ــم ال ــة احلك ــه يف فهــم طبيع ــٰىل دور الفقي الضــوء ع

رعية ورضورة التمييـز بـني احلكـم األويل واحلكـم الثـانوي الـذي يتغـري ـالش

ــدم  ــع، وأن ع ــاملكّلف واملجتم ــيط ب ــي حت ــروف الت ــوعه والظ ــّري موض بتغ

  احلكم املذكور).وضوح ذلك آنذاك أوجب االختالف بني الشيعة يف 

ا مـا سـألت عنـه مـن أمـر الرجـل الـذي جيعـل لناحيتنـا صـنيعة (وأمّ 

ويسّلمها من قيّم يقـوم هبـا ويعمرهـا ويـؤدي ِمـن دخِلهـا خراَجهـا ومؤنتَهـا 

ن ذلـك جـائز ملـن جعلـه صـاحب إوجيعُل ما يبقـٰى مـن الـدخل لناحيتنـا، فـ

  الضيعة قيًِّام عليها، إنام ال جيوز ذلك لغريه.

ما سألت عنه من أمـر الـثامر مـن أموالنـا يمـّر بـه املـار فيتنـاول  اوأمّ  -

  .)١(نه حيّل َله أكله وحيرم عليه محله)إمنه ويأكله هل جيوز ذلك له؟ ف

(هذا اجلواب يشري إٰىل مـا يسـميه الفقهـاء (حـق املـاّرة) وقـد تعّرضـوا 

  .حلكمه مفصالً يف املصادر الفقهية)

ــا - ب ــات  م ــات إجاب ــم)روي يف توقيع ــايل (ق ــئلة أه ــة،  أس املعروف

  :منها

  عن املرأة يموت زوجها هل جيوز أن خترج يف جنازته أم ال؟ -

  .»خترج يف جنازته«التوقيع: 

  وهل جيوز هلا وهي يف عّدهتا أن تزور قرب زوجها أم ال؟ -

  .»تزور قرب زوجها، وال تبيت عن بيتها...«التوقيع: 

                                                             

 .٥٢١-٥٢٠: كامل الدين ومتام النعمة )١(
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ـــٰى يكـــون؟ فقـــد  - ـــه وعـــن وداع شـــهر رمضـــان مت اختلـــف في

(أصحابنا) فبعضهم يقـول: يقـرأ يف آخـر ليلـٍة منـه، وبعضـهم يقـول: هـو يف 

  آخر يوٍم منه إذا رأٰى هالل شوال.

ــع:  ــر «التوقي ــوداع يقــع يف آخ ــه. وال ــان يف ليالي ــل يف شــهر رمض العم

  .)١(»ن خاف أن ينقص جعله يف ليلتنيإليلة منه، ف

  كتاب آخر وفيه: - ج

ــأكلون  ــوس ي ــة جم ــدنا حاك ــة، وعن ــن اجلناب ــلون م ــة وال يغتس امليت

  وينسجون لنا ثيابًا، فهل جتوز الصالة فيها [من] قبل أن ُتغَسل؟

  .»ال بأس بالصالة فيها..«اجلواب: 

ــده وال  - ــا يف ي ــتحال� مل ــون مس ــف يك ــالء الوق ــن وك ــل م ــن رج وع

بـام نزلـت يف قريـة وهـو فيهـا، أو أدخـل منزلـه وقـد رمن أخـِذ مالـه،  )٢(َيرع

ن مل آكـل مـن طعامـه عـاداين عليـه، وقـال: إليـه، فـإر طعامه فيـدعوين ـحض

فــالن ال يســتحّل أن يأكــل مــن طعامنــا، فهــل جيــوز يل أن آكــل مــن طعامــه 

وأتصدق بصدقة؟ وكـم مقـدار الصـدقة؟ وإن أهـدٰى هـذا الوكيـل هديـة إٰىل 

ُر فيـدعوين أن أنـال منهـا، وأنـا أعلـم أن الوكيـل ال َيـرع ـرجل آخر، فأحَضـ

  ) فيه يشء إن أنا نلت منها؟أخذ ما يف يده، فهل (عيلَّ  عن

                                                             

 .٣٧٨-٣٧٧: للطويسالَغيبة  )١(

 .١٥/٢٧٢: لسان العرب: ورَع، َيِرع من التورع، انظر )٢(
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ده فكـل إن كـان هلـذا الرجـل مـال أو معـاش غـري مـا يف يـ«اجلواب: 

  .)١(»فال طعاَمه واقبل بِّره، وإّال 

هذا، وقـد تكـون صـياغة بعـض التواقيـع املرويـة مـن جانـب السـفري 

بب ورود نفســه، إذا كــان متيقنــا مــن جــواب الســؤال الــوارد إليــه، ولــو بســ

عنـه آنـذاك، كـام هـو احلـال يف جلـان اإلفتـاء  ¨ نظريه سابقًا وجواب اإلمام

ر إرجــاع االســتفتاء ـرنا حيــث يقتصـــيف مكاتــب املراجــع الــدينيني يف عصــ

للمرجع نفسـه عـٰىل صـورة عـدم معـرفتهم بـاجلواب، لكـن هـذا خيـتص بـام 

  أو منسوبًا إليه شخصيًا. ¨ إذا مل يكن التوقيع بخط اإلمام

   

                                                             

 .٣٨٣-٣٨١: للطويسالَغيبة  )١(
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وهـو مـا تضـمن األدعيـة وبعـض املسـتحبات  ا الصـنف الثالـث:وأمّ 

واآلداب العامــة ونحوهــا وذلــك مــن خــالل تواقيــع نقلتهــا املصــادر 

املختلفــة، وقــد ُحفظــت العديــد مــن األدعيــة التــي تضــمنتها تواقيــع 

  منها: ،¨اإلمام

ــان  - أ ــهر رمض ــايل ش ــرأ يف لي ــذي ُيق ــروف ال ــاح املع ــاء االفتت دع

، وال يبعـد أنـه قـد أخـذه مـن )١(ݥ امناملروي عن السفري الثاين حممد بن عـث

  نفسه. ¨اإلمام

ما تضـمنه التوقيـع الـذي رواه الشـيخ الصـدوق بسـنده عـن أيب  - ب

أمـاله عليـه وأمـره أن يـدعو بـه،  ݞعيل بن مهام، وذكر أن الشـيخ العمـري 

  . ¨ وهو الدعاء يف َغيبة القائم

نبيّــك، اللهــم عّرفنــي نفســك، فإنــك إن مل تعرفنــي نفســك مل أعــرف «

ــم ع ــالله ــي نبيَّ ــك إن مل تعرفن ــك فإن ــي نبي ــم رفن ــك، الله ــرف حجت ك مل أع

عّرفنــي حجتــك فإنــك إن مل تعّرفنــي حجتــك ضــللت عــن دينــي، اللهــم ال 

  .)٢(»ُمتِتْني ميتًة جاهلية، وال ُتزغ قلبي بعد إذ هديتني...

                                                             

 .٣٢٢: إقبال األعامل: انظر )١(

 .٣٦٩: مصباح املجتهد ؛٥١٢: كامل الدين ومتام النعمة: انظر )٢(
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هلـي بحـق مـن ناجـاك وبحـق مـن دعـاك يف إ«الدعاء املعـروف:  - ج

فضـل عـٰىل فقـراء املـؤمنني واملؤمنـات بالغنـاء والثـروة، وعـٰىل الرب والبحر، ت

ــؤمنني  ــٰىل أحيــاء امل ــؤمنني واملؤمنــات بالشــفاء والصــحة، وع ــرٰىض امل م

ــاملغفرة  ــات ب ــؤمنني واملؤمن ــوات امل ــٰىل أم ــرم وع ــاللطف والك ــات ب واملؤمن

والرمحــة وعــٰىل غربــاء املــؤمنني واملؤمنــات بــالرّد إٰىل أوطــاهنم ســاملني 

  .)١(»بمحمد وآله أمجعني غانمني،

  :املبحث الثالث: مدعو الّسفارة زورًا وكذباً 

ــام ــن اإلم ــفارة ع ــة  ¨ إن الس ــاوين الّديني ــاقي العن ــأن ب ــأهنا ش ش

املقّدسة واملحرتمـة التـي اّدعاهـا الـبعض كـذبًا وزورًا عـٰىل مـّر التـاريخ منـذ 

رسيعـًا رنا احلـارض، وسـوف نمـّر مـرورًا ـوإٰىل عصـ ¨ أوائل َغيبـة اإلمـام

  منهم: ،عٰىل العديد من هؤالء األدعياء والدجالني

  ):الرشيعيـ(أبو حممد املعروف ب - أ

ــان  ــال: (ك ــام ق ــن مه ــد ب ــن حمم ــنده ع ــويس بس ــيخ الط روٰى الش

الرشيعي يكنٰى بأيب حممد، قـال هـارون: وأظـن اسـمه كـان (احلسـن) وكـان 

 ،مـن أصـحاب أيب احلســن عـيل بــن حممـد، ثــم احلسـن بــن عـيل بعــده 

وهو أّول من اّدعٰى مقامـًا مل جيعلـه اهللا فيـه، ومل يكـن أهـالً لـه، وكـذب عـٰىل 

لـيهم مـا ال يليـق هبـم ومـا هـم منـه بـراء، إ، ونسـب اهللا وعٰىل حججـه 

                                                             

 .٢٩٥: مهج الدعوات )١(
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بلعنـه والـرباءة منـه.  ¨ منـه، وخـرج توقيـع اإلمـام ْت أَ الشيعة وتـربَّ  هُ تْ نَ فلعَ 

  .)١(حلاد)قال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر واإل

  :حممد بن نصري النمريي - ب

ر هبـة اهللا بـن حممـد قـال: كـان حممـد ـقال ابن نوح: (أخربنـا أبـو نصـ

فلـام تـويف  بن نصري النمـريي مـن أصـحاب أيب حممـد احلسـن بـن عـيل 

ــاِم  ــاحُب إم ــه ص ــثامن أن ــن ع ــد ب ــر حمم ــام أيب جعف ــٰى مق ــد ادع ــو حمم أب

حلـاد مـن اإل ام ظهـر منـهوادعٰى (له) البابية، وفضـحه اهللا تعـاٰىل بـ ¨الزمان

واجلهل، ولعِن أيب جعفر حممـد بـن عـثامن لـه، وتّربيـه منـه، واحتجابـه عنـه. 

  .)٢(وادعٰى ذلك األمر بعد الرشيعي)

ويبدو أنه قد متادٰى يف َدجلـه، ففـي صـحيحة سـعد بـن عبـد اهللا قـال: 

ــن  ــّيل ب ــّي وأن ع ــول نب ــه رس ــّدعي أن ــريي ي ــري النم ــن نص ــد ب ــان حمم (ك

  أرســله، وكــان يقــول بالتناســخ ويغلــو يف أيب احلســن حممــد

  .)٣(ويقول فيه بالّربوبية، ويقول باإلباحة للمحارم و...)

رنا حيـث بـدأ ـوقد عايشـنا أكثـر مـن واحـد ممّـن يشـبه ذلـك يف عصـ

ــخافات  ــه إٰىل س ــه وَدجل ــادٰى يف أباطيل ــم مت ــدودة ث ــة حم ــاءات منحرف بادع

  مقرفة.

                                                             

 .٣٩٧: للطويسالَغيبة  )١(

 .٣٩٨: املصدر )٢(

 .١/٤١٩: للطويسالغيبة  )٣(
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  :أمحد بن هالل الكرخي - ج

ــه  ݥد ظهــر التوقيــع عــٰىل يــد أيب القاســم احلســني بــن روح وقــ بلعن

  .)١(نعِ والرباءة منه يف مجلة َمن لُ 

  :أبو طاهر حممد بن عيل بن بالل - د

ــويس ــيخ الط ــر الش ــد ذك ــل ݥ وق ــه الوكي ــاءه أن ــّربأت  ،ادع ــٰى ت حت

ــاحب الزمــان ــن ص ــرج فيــه م ــوه، وخ ــه ولعن ــة من ــا هــو  ¨ اجلامع م

  .)٢(معروف

  :منصور احلالجاحلسني بن  - هـ

بسـنده عـن هبـة اهللا بـن حممـد الكاتـب  ݥ وقد ذكر الشـيخ الطـويس

وأنـه حـاول إغـواء إسـامعيل بـن  ¨أنه ادعٰى الوكالة عن صـاحب الزمـان 

وحكيـت عنـه ادعــاءات  )٣(فلــم يفلـح، وانفضـح أمــره  عـيل النـوبختي

  غريبة.

ــادر الت ــض املص ــت بع ــد تعرض ــريته اوق ــن س ــب م ــة إٰىل جوان رخيي

  .)٤(وادعاءاته

                                                             

 .٣٩٩: للطويسالَغيبة  )١(

 .٤٠٠: املصدر )٢(

 .٤٠١: املصدر )٣(

ـــر )٤( ـــانووفيـــات األ ؛٤/٨٢٠: البدايـــة والنهايـــة: انظ : وتـــاريخ بغـــداد ؛٢/١٤٠: عي

٨/١١٢. 
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ـــروف  - و ـــر املع ـــن أيب العزاق ـــيل ب ـــن ع ـــد ب ـــر حمم ـــو جعف أب

  ):الشلمغاينـ(ب

وكانت له وجاهة يف بدايـة أمـره، حتـٰى إنـه أّلـف كتابـًا يف الفقـه سـامه 

(كتــاب التكليــف) اشــتهر بــني الشــيعة آنــذاك، ويــرٰى بعــض املحققــني أنــه 

  .)١(نفس الكتاب الذي يعرف اليوم بـ(فقه الرضا)

أو  ¨ املهــدياإلمــام حــرف بعــد ذلــك وادعــٰى النيابــة عــن لكنــه ان

، ثـم متـادٰى يف االنحـراف والتخلـيط حتـٰى خـرج ݥ عن احلسـني بـن روح

التوقيع بلعنه والربائـة منـه، واشـتهرت أباطيلـه يف املجتمـع حتـٰى ُرفـع أمـره 

  .)٢(للرايض العبايس فقتله

  :أبو بكر البغدادي - ز

، ݥالرابـع عـيل بـن حممـد السـُمري عٰى السفارة بعـد السـفريحيث ادَّ 

ــويس ــيخ الط ــال الش ــوه، ق ــه ولعن ــربؤوا من ــيعة وت ــه الش ــأعرض عن : ݥ ف

رة، فبقـي يف خدمتـه مـّدة طويلـة ومجـع ـ(وُحكي أنه توّكـل لليزيـدي بالبصـ

م أُ ماالً عظـيًام، فُسـعي بـه إٰىل اليزيـدي، فقـبَض عليـه وصـادره ورضبـه عـٰىل 

  .)٣(أبو بكر رضيرًا) رأسه حتٰى نزل املاء يف عينيه، فامت

   

                                                             

 .٢/٨٢: صول علم الرجالأ: انظر )١(

 .٤٠٦-٤٠٣: انظر الَغيبة )٢(

 .٤١٤: الَغيبة )٣(
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ــرفني ــّل املنح ــظ أن ج ــور - ويالح ــل العص ــرافهم  - يف ك ــدأ انح يب

ــه، وقــد يصــل إٰىل ادعــاءات واهيــة واضــحة  حمــدودًا ثــم يتطــور ليــتامَدْوا في

جتــاوزهم عــٰىل املعــايري والقــيم األخالقيــة، ألن منشــأ الــبطالن، فضــالً عــن 

  انحرافهم أحد أمرين أو كالمها:

ــؤدي إٰىل  األول: ــذي ي ــهم وال ــرط بأنفس ــرور املف ــب والغ ــة الُعج حال

خصال أخالقيـة مذمومـة مثـل حسـد اآلخـرين واالسـتخفاف هبـم والتنّكـر 

  ملقامهم العلمي، وتنامي حالة احلقد يف نفوسهم جتاه غريهم.

ــي ــرة  وه ــا الفط ــي تأباه ــة الت ــال املذموم ــات واخلص ــن اآلف ــا م كّله

رعية التحـذير ـالسليمة، وقـد تضـّمنت الكثـري مـن النصـوص الشـاإلنسانية 

منها ومن عواقبها وآثارها، ففـي صـحيحة معاويـة بـن وهـب قـال: قـال أبـو 

  .)١(»آفُة الّديِن احلَسُد والُعجُب والفخر«:  عبد اهللا

ــاين: ــال  الث ــاه وامل ــام واجل ــذات واملق ــّب ال ــوٰى وح ــرار وراء اهل االنج

بحيـث يتحـّول إٰىل اهلـدف مـن العلـم أو اجلهـد الـذي يبذلونـه  ،وغري ذلـك

رعية وخدمـة ـوالشـاإلنسـانية بـدالً مـن اإلخـالص هللا تعـاٰىل وأداء الوظيفـة 

ــّرب عنــه يف بعــض الروايــات (بحــّب  الصــالح العــام واملجتمــع، وهــو مــا ُع

                                                             

 .٢/٣٠٧: الكايف )١(
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رعية منــه مــن آثارهــا، ففــي موثقــة ـالــذي حــّذرت النصــوص الشــ الــدنيا)

  .)١(»رأس كّل خطيئٍة حبُّ الدنيا«قال:   هشام عن أيب عبد اهللا

ــات والشــواهد  ــةوقــد أشــارت بعــض اآليــات والرواي إٰىل أن  التارخيي

مثل هـؤالء قـد يبـدؤون بارتكـاب ذنـوب عاديـة، ثـم يـؤدي التَسـامح فيهـا 

ــة  ــات عقائدي ــدرجيياً إٰىل انحراف ــاقم ت ــاٰىل: ﴿ ،تتف ــال اهللا تع  ق
َ
ــة  �قِبَ

َ
ــم� �ن

ُ
�

ــوا ا ا�س�
ُ
ــاؤ س

َ
ــَن أ ي ِ

�
ــاِت اهللاِ  ىٰ ا� بُوا بِآي

�
ــذ

َ
 ك

ْ
ن

َ
 أ

َ
ن

ُ
ِزؤ

ْ
ــتَه ــا �َْس ــوا بِه

ُ
﴾  َو�ن

  ويف روايـة َسـامعة بـن مهـران قـال: سـألت أبـا عبـد اهللا ،)١٠(الروم: 

ــول اهللا  ــن ق رِجُ ﴿ ع
ْ
ــتَد ْس

َ
 ال َس�

ُ
ــث ــْن َحيْ  ُهْم ِم

َ
ــون ُم

َ
ل
ْ
ع

َ
ــراف: � ﴾ (األع

لـه النعمـة معـه  ددهـو العبـُد ُيـذنب الـذنَب، فتجـ«) قال: ٤٤القلم: /١٨٢

  .)٢(»تلهيه تلك النعمة عن االستغفار من ذلك الذنب

ــٰى أوغلــوا يف  ومــن هــؤالء املنحــرفني الــذين متــاَدوا تــدرجييًا حت

ر، سـواًء يف عصـور األئمـة ـاالنحراف العديـد مـن األشـخاص يف كـل عصـ

ــغرٰى أم يف عصـــأم يف عصــ الســابقني  ــة الص ــربٰى، ـر الَغيب ــة الك ر الَغيب

  منهم:

ــاقر - أ ــان يكــذب عــٰىل اإلمــام الب ــذي ك ــن ســعيد ال  ، املغــرية ب

ــد اهللا ــو عب ــال أب ــال: ق ــري ق ــن كث ــرمحن ب ــد ال ــة عب ــي رواي ــًا   فف يوم

ــحابه:  ــري«ألص ــعيد.. إن املغ ــن س ــرية ب ــن اهللا املغ ــٰىل أيبلع ــذب ع   ة ك

مــا هلــم؟ أذاقهــم اهللا حــّر  ،، وإن قومــًا كــذبوا عــيلَّ اإليــامنفســلبه اهللا 

  .)٣(»احلديد...

                                                             

 .٢/٢٣٨: الكايف )١(

 .٢/٤٥٢: الكايف )٢(

 .٢/٤٩١: اختيار معرفة الرجال )٣(



  ١٥٣ ................................................................  الدرس التاسع والعرشون

ــدي  - د –ب  ــروان القن ــن م ــاد ب ــائي وزي ــزة البط ــن أيب مح ــيل ب ع

وعـثامن بــن عيســٰى الـروايس الــذين كــانوا مـن رؤوس الواقفــة عــٰىل اإلمــام 

ــاظم ــدي  الك ــراف العقائ ــوال إٰىل االنح ــع يف األم ــّرهم الطم ــث ج حي

ـــام الكـــاظم ـــالوقف عـــٰىل اإلم ـــام   والقـــول ب ـــار إمامـــة اإلم وإنك

قـال الشـيخ الطـويس: (فـروٰى الثقـات أن أول مـن أظهـر هـذا  ،الرضا

االعتقاد عـيل بـن أيب محـزة البطـائي وزيـاد بـن مـروان القنـدي وعـثامن بـن 

ــد ــوا يف ال ــروايس طمع ــٰى ال ــًا عيس ــتاملوا قوم ــا واس ــالوا إٰىل حطامه نيا، وم

فبذلوا هلم شيئًا مما اختانوه مـن األمـوال نحـو محـزة بـن بزيـع وابـن املكـاري 

  وهؤالء كلهم صاروا من (الفرقة الواقفة). ،)١(وكّرام اخلثعمي وأمثاهلم)

ـــ ــن  - ه ــة ع ــة اخلاص ــٰى النياب ــذي ادع ــريي ال ــري النم ــن نص ــد ب حمم

فقـد  - كـام تقـّدم - بعـد النائـب األول عـثامن بـن سـعيد ¨ اإلمام املهـدي

ر هبـة اهللا بـن حممـد قـال: (كـان حممـد ـذكر ابن نوح (قـال: أخربنـا أبـو نصـ

، فلـام تـويف  عـيل بن نصري النمريي مـن أصـحاب أيب حممـد احلسـن بـن

أبو حممد ادعـٰى مقـام أيب جعفـر حممـد بـن عـثامن أنـه صـاحب إمـام الزمـان 

ــٰى (لــه) البا حلــاد بيــة، وفضــحه اهللا تعــاٰىل بــام ظهــر منــه مــن اإلوادع

قالـه عنـه سـعد بـن عبـد اهللا (كـان يقـول  واجلهل...) ووصل به احلال إٰىل ما

ويقـــول فيـــه بالربوبيـــة، ويقـــول   بالتناســـخ، ويغلـــو يف أيب احلســـن

  .)٢(للمحارم...) باإلباحة

                                                             

 .٦٣/٦٤: الَغيبة للطويس )١(

 .٣٩٨: للطويسالَغيبة  )٢(
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  وغريهم كثري عٰىل مّر العصور.

بأنحـاء  - أشـخاص يف االنحـراف رنا متـادي عـّدةـوقد رأينـا يف عصـ

ــة ــرور والعُ  - خمتلف ــبب الغ ــري بس ــد أو غ ــوٰى أو احلس ــع واهل ــب أو الطم ج

  ذلك. أعاذنا اهللا تعاٰىل مجيعًا من رشور أنفسنا ومن كل سوء.

  اخلالصة:

ــة عُ  - ١ ــن الَغيب ــان م ــاك مرحلت ــغرٰى هن ــة الص ــت األوٰىل بالَغيب رف

  والثانية بالَغيبة الكربٰى.

ــة ا - ٢ ــام الَغيب ــني باإلم ــفراء اخلاص ــود الس ــرتة وج ــي ف ــغرٰى ه لص

 بعــد الســفري الرابــع، حيــث ال ، والَغيبــة الكــربٰى هــي فــرتة مــا¨ املهــدي

  .¨ يكون فيها سفري خاص لإلمام املهدي

 متتــد الَغيبــة الصــغرٰى مــن وفــاة اإلمــام احلســن العســكري  - ٣

عــام  ݥهـــ) إٰىل وفــاة الســفري الرابــع عــيل بــن حممــد الســمري ٢٦٠عــام (

  ) وهي حوايل سبعني عام.٣٢٩أو  ٣٢٨(

  السفراء أربعة وهم: - ٤

  .ݥ أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري - أ

املعـروف بـاخلالين (ت  ݥحممد بـن عـثامن بـن سـعيد العمـري  - ب

  هـ).٣٠٥

ــوبختي  - ج ــر الن ــن أيب بك ــن روح ب ــني ب ــم احلس ــو القاس (ت  ݥأب

  هـ).٣٢٦
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  هـ).٣٢٩أو  ٣٢٨(ت  ݥأبو احلسن عيل بن حممد السمري  - د

  عاشوا ودفنوا يف بغداد. ݑالسفراء األربعة  - ٥

ــة، ويف  - ٦ ــاك وكــالء معتمــدون مرتبطــون بالســفراء األربع كــان هن

  طوهلم.

ظهــر العديــد مــن أدعيــاء الســفارة والــدجالني، ذكــرت املصــادر  - ٧

  منهم: التارخيية،

  أبو حممد الرشيعي. - أ

  حممد بن نصري النمريي. - ب

  أمحد بن هالل الكرخي. - ج

  أبو طاهر حممد بن عيل بن بالل. - د

  احلسني بن منصور احلالج. - هـ

  .)الشلمغاينـ(حممد بن عيل بن أيب العزاقر املعروف ب - و

التوقيعات التي كانـت تصـدر عـرب السـفراء عـٰىل أصـناف، أمههـا  - ٨

  ثالثة:

توجيهــات للشــيعة مثــل تعيــني ســفري  تضــمن الصــنف األول: مــا - أ

  ومعاجلة فتنة وغري ذلك.

تضـمن اإلجابـة عـٰىل أسـئلة الشـيعة املتنوعـة  الصنف الثـاين: مـا - ب

  وحّل مشاكلهم.

الصــنف الثالــث: مــا تضــّمن بعــض املســتحبات كاألدعيــة  - ج

  ونحوها.
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ــد  - ٩ ــن حمم ــيل ب ــع ع ــفري الراب ــاة الس ــن وف ــد م ــربٰى متت ــة الك الَغيب

ــن  ــمري م ــور اإلمــام ٣٢٩أو  ٣٢٨(الس ــاٰىل بظه ــأذن اهللا تع ـــ) إٰىل أن ي ه

  .¨ املهدي املنتظر

  أهم مؤهالت السفري (السفراء األربعة). - ١٠

  أن يكون عٰىل درجة عالية من االعتامد والوثاقة. - أ

  أن يكون متزنًا وحكيًام. - ب

  أن يكون صلبًا وصبورًا. - ج

  أن يكون عاملًا. - د

  

  :األسئلة

  هي فرتة الَغيبة الصغرٰى؟ : ما١س

  : متٰى بدأت الَغيبة الكربٰى؟٢س

  : اذكر أسامء النواب األربعة؟٣س

  : اذكر ثالثة من أدعياء السفارة؟٤س

وقيعــات الصـــادرة عــن اإلمـــام هـــي أهــم أصـــناف الت : مــا٥س

  يف عرص الَغيبة الصغرٰى؟ ¨املهدي

ر الَغيبــة ـيف عصــ ݑهــي أهــم مــؤهالت الســفراء األربعــة  : مــا٦س

  الصغرٰى؟
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  :الفصل الثاين: الَغيبة الكربىٰ 

  :املبحث األول: معاملها وظروفها وفتنها والواجب فيها

ــربٰى  - ١ ــة الك ــرتة الَغيب ــامل ف ــرز مع ــدت - أب ــام امت ــدم  - مه ــو ع ه

مـة، لـذلك اتفـق واألُ  ¨ رابـط بـني اإلمـام املهـديوجود سفري خـاص أو 

عــٰىل تكــذيب كــّل مــن يــدعي الســفارة أو أي عالقــة  شــيعة آل البيــت 

مهــام  - ومل يــّدِع أي عــامل مــن علــامء الشــيعة ،¨ خاصــة بينــه وبــني اإلمــام

ــه وبــني اإلمــام - عــال شــأنه ــاط بين ــٰى يف أحلــك الظــروف  ¨ أّي ارتب حت

ــت  ــي حّل ــائب الت ــتن واملص ــوالف ــيعية يف عص ــات الش ــة ـباملجتمع ر الَغيب

  الكربٰى، ورفضوا كّل من تسّول له نفسه مثل هذه االدعاءات.

إن ظـــروف الَغيبـــة الكـــربٰى ختتلـــف بـــاختالف العصـــور  - ٢

  واملجتمعات، وليس هناك ظرف واحد سائد فيها.

يف الَغيبـة الكــربٰى مــن الناحيــة   إن مرجعيـة شــيعة آل البيــت - ٣

ــة ــ ،النظري ــدر التش ــة ـومص ــل الَغيب ــرجعيتهم قب ــس م ــي نف ــدهم ه ريع عن

ــ ــز والسُّ ــاب العزي ــا الكت ــربٰى، وأمهه ــدة الك ــات املعتم ــالل الرواي ــن خ نة م

  . واألئمة  املحفوظة عن النبي
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ــ ــة العلميــة اإلثباتيــة حيــث ال يوجــد ســفري أو رابــط وأّم ا مــن الناحي

ــدون يف معرفــة تعــال ¨ خــاص معــنيَّ مــن جانــب اإلمــام ــنهم فيعتم يم دي

احلنيف عـٰىل املعـايري املعتمـدة التـي تـربئ ذمـتهم أمـام اهللا تعـاٰىل، اإلسالمي 

ــة عــٰىل صــنفني أساســيني خــرٰى أعــدا صــنوف  - وذلــك أن التعــاليم الديني

  :- ثانوية

  الصنف األول: التعاليم العقائدية.

  الصنف الثاين: األحكام الفقهية.

فيهـا عـٰىل احلجـة التـي تقـوم  ا التعاليم العقائدية فكل إنسـان يعتمـدأمّ 

  .- كام تم توضيحه يف البحوث العقائدية - عنده وفق مستواه العلمي

ــ ــوأّم ــا ال تتيس ــة فمعرفته ــام الفقهي ــص يف ـا األحك ــن دون ختّص ر م

علم الفقه وسائر العلوم التـي يتوقـف عليهـا اسـتنباط هـذه األحكـام، وكلـام 

األحكـام الفقهيـة أكثـر تعقيـدًا امتدت الفرتة الزمنيـة كانـت عمليـة اسـتنباط 

ــيعة  ــذلك كانــت أمــام ش ــة مضــنية ومتخصصــة، فل وتتطلــب جهــودًا علمي

  ثالثة خيارات:  أهل البيت

هـو التخصـص يف هـذه العلـوم، والـذي يصـطلح عليـه  اخليار األول:

  (االجتهاد يف الفقه).

ــه  االحتيــاط، بــأن يفعــل اإلنســان كــل مــا اخليــار الثــاين: حيتمــل كون

حيتمـل كونـه حمّرمـًا، وإن مل تقـم حجـة رشعيـة عـٰىل  يتجنّب كل مـاواجبًا، و

  وجوب األول وحرمة الثاين.
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ــث: ــار الثال ــتنباط احلكــم  اخلي لني الس ــؤهَّ ــني امل ــوع للمختص الرج

ــوارد  ــائر م ــال يف س ــو احل ــام ه ــدون) ك ــاء) و(املجته ــم (الفقه ــي، وه الفقه

  خرٰى.الرجوع للمختصني واألكفاء يف العلوم األ

،  ر اخليــارين األولـني لعمـوم شـيعة آل البيــتـدم تيّسـونظـرًا لعـ

ــ ــتلزم أهليَّ ــار األول يس ــه ألّن اخلي ــي، وتفّرغ ــص العلم ــخص للتخص ة الش

ــ ــة، وال يتيس ــنوات طويل ــذلك لس ــإدارة ـل ــغلني ب ــاس املنش ــوم الن ران لعم

ــوائلهم،  ــم ولع ــاة هل ــتلزمات احلي ــوفري مس ــة لت ــم اخلاص ــؤوهنم وأعامهل ش

خـرٰى التـي حيتاجهـا املجتمـع، ص يف العلـوم األولتلبيـة مسـتلزمات التخصـ

فليس من املنطق واحلكمـة أن يـرتك النـاس أعامهلـم ويتفّرغـوا سـنني طويلـة 

ــو  ــام ه ــي، ك ــاد الفقه ــا االجته ــف عليه ــي يتوق ــوم الت ــص يف العل للتخص

  واضح.

ــ ــوأّم ــاق يتعس ــار ش ــو خي ــاين: فه ــار الث ــاس ـّا اخلي ــر الن ــٰىل أكث ر ع

  ي العام.ويوجب إرباك الوضع االجتامع

ر والعقالئــي الــذي ـّفكــان اخليــار الثالــث هــو اخليــار العلمــي وامليســ

وارد رية عـٰىل مـّر العصـور، واملطبَّـق يف كـل مــدأبت عليـه املجتمعـات البشـ

ــة األ ــات العلمي ــتص، االختصاص ــب املخ ــع الطبي ــاملريض يراج ــرٰى، ف خ

ــب  ــانون لكس ــتص بالق ــامي أو املخ ــع املح ــانوين يراج ــق الق ــاحب احل وص

رعية يراجــع الفقيــه املخــتص بعلــم الفقــه ـحقـه، فكــذلك يف املجــاالت الشــ

ــ ــم الش ــتنباط احلك ــٰىل اس ــادر ع ـــالق ــادر الش ــن املص ــربة، ـرعي م رعية املعت

  ليكون معذورًا رشعًا، جتنبًا إلمهال التكاليف الرشعية والتخبّط فيها.
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ويطلـق عـٰىل الفقيــه واملجتهـد املـذكور مصــطلح (املرِجـع) كـام يطلــق 

ـد أو عىلٰ   نفـس عمليـة الرجـوع إٰىل املرجـع عنـوان (التقليـد) باعتبـار أن املقلِّ

غري املختص يتبـع املقلَّـد وهـو املرجـع املخـتص يف آرائـه الفقهيـة، كـام يتبـع 

املــريض الطبيــب املخــتص يف رأيــه يف تشــخيص وعــالج املــرض أو باعتبــار 

 أمـام اهللا تعـاٰىل أن املقلِّد حيّمـل املرجـع املسـؤولية، واملرجـع يكـون مسـؤوالً 

بالنسبة ألعامل َمن يرجع إليـه يف الفتـوٰى، قـال السـيد حممـد سـعيد احلكـيم: 

(املســتفاد مــن بعــض كلــامت اللغــويني وبعــض اســتعامالت أهــل اللغــة: أن 

يء يف ُعنــق الغــري، ومــن تقليــد الســيف...) ـالتقليــد عبــارة عــن جعــل الشــ

ــّديقة  ــول الص ــغرية وق ــا الص ــرم «: يف خطبته ــدهتم ال ج ــد قّل واهللا لق

يء، ـطلــق يف العــرف عــٰىل متابعــة الغــري وجماراتــه يف الشــأُ وقــد  »رَبقتَهــا...

ــل املتبــوع مســؤولية عملــه، فكأنــه جعلــه يف  ولعلــه بلحــاظ أن التــابع قــد َمحّ

  .)١(عنقه وألزمه به

ــّل  ــٰىل ك ــًا ع ــًا تعيينيّ ــيس واجب ــد ل ــاه أن التقلي ــا ذكرن ــح مم ــد اتض وق

ــي  ــار رشع ــو خي ــل ه ــخص، ب ــدم ش ــاس وع ــوم الن ــٰىل عم ــف ع للتخفي

  .)٢(إحراجهم باالجتهاد يف الفقه أو االحتياط يف األحكام الفقهية
                                                             

 .٢٢-٢١: مصباح املنهاج (االجتهاد والتقليد) )١(

لة لـبعض اجلهلـة واملنحـرفني ضـد  ومن خالل ما )٢( ذكرناه يتضـح اجلـواب عـن احلملـة املضـلِّ

ــة والفقهــاء بادعــاء عــدم مشــ روعية التقليــد، وذلــك أنــه إذا مل يكــن التقليــد ـاحلــوزة العلمي

لفقــه أو االحتيــاط، وكالمهــا غــري يرتتــب عليــه احلــرج بلــزوم االجتهــاد يف ا ،جمزئــًا للمســلم

ــات  ــع املجتمع ــاك وض ــب إرب ــيل ويوج ــالميةعم ــحناه -، اإلس ــام أوض ــّددت  - ك ــام تع وكّل

 اخليارات لإلنسان كان ذلك أخّف عليه.
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ــدها ال ــاء أو تؤك ــة الفقه ــٰىل مرجعي ــدّل ع ــوص وت ــن النص ــد م عدي

  الرشعية، منها:
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ــْم ل ــة: ِه ﴾ (التوب

 ،)١(ّن التفقــه عبــارة عــن تعّلــم األحكــام واســتنباطها مــن أدلتهــا)إ) (فــ١٢٢

ــ ــإف ــاص يف عص ــة العلــامء ذوي االختص ــني بمثاب ه ــؤالء املتفقِّ ــم ـّن ه رنا، نع

رًا ومل يكـن ـّكان التفقه بالنسـبة إٰىل املنظـورين آنـذاك يف اآليـة الكريمـة متيسـ

متوقفًا عٰىل بـذل جهـود مضـنية، كـام هـو احلـال يف العصـور املتـأخرة بسـبب 

  البعد عن عرص النص، وتعّقد احلياة.

ــري - ٢ ــوص الكث ــاع النص ــه واالنتف ــم وتعّلم ــل العل ــواردة يف فض ة ال

به، والرجوع للعلـامء واألخـذ مـنهم والتحـذير مـن االفتـاء مـن غـري علـم، 

ّن تعّلـم العلــم واالنتفـاع بــه، والرجـوع للعــامل ال يـراد هبــا خصـوص مــا إفـ

هــو املعــروف عنــد العــرف مــن أخــذ  أوجــب القطــع، بــل اإلشــارة إٰىل مــا

لــه، فالنصــوص املــذكورة بمجموعهــا ظــاهرة الفتــوٰى مــن العــامل وقبــول قو

                                                             

 مصباح املنهاج (االجتهاد والتقليد). )١(
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ــ ــاًء ملقتض ــك إمض ــواز ذل ــن ج ــة ع ــّر ـيف املفروغي ــٰىل م ــؤمنني ع ــرية امل ٰى س

  :، (التي تسمٰى سرية املترشعة) ومن هذه النصوص)١(العصور

إن الــذي «قــال:   صــحيحة حممــد بــن مســلم عــن أيب جعفــر - أ

الفضـل عليـه، فتعّلمـوا ُيعّلم العلـَم مـنكم لـه أجـر مثـل أجـر املـتعلِّم، ولـه 

، ومـن )٢(»العلـَم ِمـن َمحلـة العلـم وعّلمـوه إخـوانكم كـام عّلمكمـوه العلـامء

  الواضح أن كثريًا من التعّلم ألجل العمل.

ــر - ب ــو جعف ــال أب ــال: ق ــدة ق ــحيحة أيب عبي ــٰى «:  ص ــن أفت م

الناَس بغري علم وال هـدٰى مـن اهللا لعنتـه مالئكـة الرمحـة ومالئكـة العـذاب، 

  .)٣(»وزر َمن عمل بفتياهوحلقه 

  ونحوها غريها.

روعية أصـل االفتـاء ورجـوع النـاس للمفتـني ـّن ظاهرها إقـرار مشـإف

لني للفتوٰى، ألن الرواية قـد اقتصـ رت عـٰىل التحـذير مـن الفتـوٰى مـن ـاملؤهَّ

لني لإل فتـاء، ومل حتـّذر دون علم وال حجة، وهي التـي تصـدر مـن غـري املـؤهَّ

لني، وال من رجوع الناس إليهم.من صدور الفتوٰى من    املؤهَّ

ــثامن  - ج ــن ع ــد ب ــألُت حمم ــال: س ــوب ق ــن يعق ــحاق ب ــة إس رواي

، فـورد العمري أن يوصل يل كتابًا قـد سـألُت فيـه عـن مسـائل أشـكلْت عـيلَّ 

ا مـا سـألَت عنـه أرشـدك اهللا أّمـ«: ¨ التوقيع بخط موالنا صـاحب الزمـان

                                                             

 .١٣: املصدر: انظر )١(

 .١/٣٥: الكايف )٢(

 .٢٧/٢٠: وسائل الشيعة )٣(
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ــك ــال - وثبَّت ــ :- إٰىل أن ق ــوادث وأّم ــا إٰىل رواة ا احل ــارجعوا فيه ــة ف الواقع

  .)١(»حديثنا فإّهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا

ــا - د ــربيس م ــديث - رواه الط ــادق - يف ح ــام الص ــن اإلم :  ع

ا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائنًا لنفســه حافظــًا لدينــه خمالفــًا عــٰىل هــواه فأّمــ«

  .)٢(»مطيعًا ألمر مواله فللعوام أن يقّلدوه

الفتـوٰى التـي هــي حجـة هـي الفتـوٰى التـي يســتنبطها واملقصـود مـن 

رعي ـريع، ال خصــوص مــا يتضــّمنه الــنص الشـــالفقيــه مــن مصــادر التشــ

حرفيًا، كام تدل عليـه بعـض النصـوص مثـل صـحيحة عبـد األعـٰىل مـوٰىل آل 

: عثـرت فـانقطع ظفـري، فجعلـُت عـٰىل  سام قـال: قلـت أليب عبـد اهللا

ُيعـرف هـذا وأشـباهه مـن «ء؟ قـال: إصبعي َمـرارة، فكيـف أصـنع بالوضـو

ـ، قال اهللا تعاٰىل: ﴿كتاب اهللا 
َ
 َعل

َ
يـِن ِمـْن َحـَرٍج َومـا َجَعـل ْم ِ� ا��

ُ
﴾ يْ�

روعية االجتهـاد، ـفـإّن الروايـة تـدل عـٰىل مشـ ،)٣(»امسح عليـه]، ٧٨[احلج: 

واالجتهاد مـن الفقيـه إذا كـان حّجـة يف عمـل نفِسـه يكـون حجـة عـٰىل مـن 

ــه  ــع إلي ــيرج ــأله، بمقتض ـــويس ــٰىل مش ــة ع ــة الدال ــة املتقدم روعية ـٰى األدل

  رجوع الناس للفقيه اجلامع للرشوط.

   

                                                             

 .١٤٠: املصدر )١(

 .١٣١: املصدر )٢(

 .١/٤٦٤: وسائل الشيعة )٣(
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ّهنــا إالنصــوص املتضــمنة للرجــوع يف النزاعــات إٰىل العلــامء ف - ٣

ــاواهم، ألن  ــاة وفت ــؤالء القض ــة آراء ه ــّمن حّجي ــٰىل تتض ــد ع ــايض يعتم الق

، مـن هـارعية وحيكـم عـٰىل طبقـآرائه العلمية يف حتديد احلقـوق ومثبتاهتـا الشـ

  هذه النصوص:

ــربة - أ ــد  )١(معت ــا عب ــألت أب ــال: س ــة ق ــن حنظل ــر ب ــة عم أو مقبول

ــرياث...  اهللا ــن أو م ــة يف َدي ــنهام منازع ــحابنا بي ــن أص ــني م ــن رجل ع

ممّـن قـد روٰى حـديثنا، ونَظـر ينظران َمن كـان مـنكم «فكيف يصنعان؟ قال: 

ــه إيف حاللنــا وحرامنــا، وعــَرف أحكامنــا فلريَضــوا بــه حكــًام فــ ّين قــد جعلتُ

ّنام اسـتُِخفَّ بحكـم اهللا إحكـم بحكمنـا فلـم ُيقبـل منـه، فـفإذا عليكم حاكًام، 

  .)٢(»وَعلينا رّد، والرادُّ علينا الرادُّ عٰىل اهللا...

 ،إٰىل أصــحابنا  بــد اهللاروايــة أيب خدجيــة قــال: بعثنــي أبــو ع - ب

يف يشء مـن  )٣(إّيـاكم إذا وقعـت بيـنكم خصـومة أو تـدارٰى «فقال: قل هلـم: 

والعطــاء أن َحتــاَكموا إٰىل أحــٍد مــن هــؤالء الفســاق، اجعلــوا بيــنكم  األخــذ
                                                             

 الرتديد املذكور لوحظ فيه اختالف نظر الفقهاء يف هذه الرواية. )١(

 .١٣٧ -٢٧/١٣٦: وسائل الشيعة )٢(

ــارس )٣( ــن ف ــال اب ــومة، ق ــدافع يف اخلص ــتالف والت ــٰى االخ ــاً : بمعن ــه : دارأُت فالن إذا دافعت

 .٣٣٥: (معجم مقاييس اللغة)
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ين قـد جعلتـه علـيكم قاضـيًا، وإّيـاكم إرجالً قـد عـرف حاللنـا وحرامنـا، فـ

  .)١(»اجلائر أن خياصم بعُضكم بعضًا إٰىل السلطان

ــاع األئمــة - ٤ ــي تضــّمنت إرج ــدة الت ــبعض   النصــوص العدي ل

ــ ــة، ف ــدان خمتلف ــدهم يف بل ــدين عن ــحاهبم املعتَم ــحاب إأص ــؤالء األص ّن ه

ــن  ــتنبطوهنا م ــيلها ويس ــام وتفاص ــض األحك ــة بع ــدون يف معرف ــانوا جيته ك

ــة فتــوٰى املجتهــدينـالنصــوص الشــ     رعية املختلفــة، ممــا يكشــف عــن حجي

بــل يف بعــض هــذه النصــوص حــّث  - الضــوابط املــذكورة يف الفقــهوفــق  -

ــة ــ  األئم ــام الش ــتنباط األحك ــحاهبم يف اس ــادرها ـألص ــن مص رعية م

  املعتربة واالفتاء هبا عند احلاجة. من هذه النصوص:

قــال:  - روايــة الفضــل بــن شــاذان عــن عبــد العزيــز بــن املهتــدي - أ

قـال: سـألت  - وخاّصـتَه  وكان خَري قّمـي رأيتُـه، وكـان وكيـَل الرضـا

فقلــت: إين ال ألقــاك يف كــّل وقــت، فعّمــن آخــذ معــامل دينــي؟   الرضــا

  .)٢(»خذ عن [ِمن] يونس بن عبد الرمحن«فقال: 

ــد اهللا - ب ــت أليب عب ــال: قل ــويف ق ــعيب العقرق ــحيحة ش :  ص

  عليـك باألسـدي«يء، فَمـن نسـأل؟ قـال: ـرّبام احتجنـا أن نسـأل عـن الشـ

  .)٣(»- يعني أبا بصري -

                                                             

 .٢٧/١٣٩: وسائل الشيعة )١(

 .١٤٨: وسائل الشيعة: انظر )٢(

 .١٤٢: املصدر )٣(



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ١٦٦

ــا - ج ــت للرض ــال: قل ــداين ق ــيّب اهلم ــن املس ــيل ب ــة ع :  رواي

شقتي بعيدة، ولسـُت أصـُل إليـك يف كـل وقـت، فمّمـن آخـذ معـامل دينـي؟ 

، قـال عـيل بـن »القمـي املـأمون عـىل الـدين والـدنيا من زكريا بـن آدم«قال: 

فســألته عــّام احتجــت املســيب: فلــّام انصـــرفت قــدمنا عــىل زكريــا بــن آدم، 

  .)١(إليه

  ونحوها غريها.

هلــؤالء األصــحاب باعتبــارهم   ومـن الواضــح أن إرجــاع األئمــة

مـن دون أن يعنـي ذلـك عصـمتهم مـن اخلطـأ   علامء معتمـدين عنـدهم

ــتالف االجتهــاد بــني بعــض كبــار  يف فهــم احلكــم، ولــذلك ُعــرف اخ

  . )٢(أحيانًا كام تضمنته عّدة نصوص  أصحاب األئمة

  :رشوط مرجع التقليد

ــا ــّدة رشوط ذكره ــد ع ــع التقلي ــرتط يف مرج ــادر  يش ــاء يف املص الفقه

  رشطني: شارة إىلٰ أن ما هيمنا هنا اإل الفقهية إّال 

  األول: االجتهاد:

ريع ـرعي مـن مصـادر التشــوهو: (القدرة عـٰىل اسـتنباط احلكـم الشـ

ــن  ــاٍل م ــتوٰى ع ــٰىل مس ــخص ع ــون الش ــك أن يك ــتلزم ذل ــدة) ويس املعتم

                                                             

 .٢٧/١٤٦: وسائل الشيعة )١(

 .٤/١٨٨: واالستبصار ؛١٤٨-١٠٦: ٢٧: وسائل الشيعة: انظر )٢(
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خـرٰى التـي يتوقـف عليهـا اسـتنباط فقـه والعلـوم األالتخصص العلمي يف ال

رعي، كــام نالحظــه يف علــامء الشــيعة عــٰىل مــّر العصــور حيــث ـاحلكــم الشــ

رفون ســنوات طــواالً مــن أعامرهــم يف دراســة وتــدريس العلــوم ـيصــ

  .)املختلفة والتعمق فيها إٰىل أن تتوفر فيهم ملكة االستنباط

ــي  ــزه العلم ــه لالســتنباط ومتيّ ــد وتأّهل ــاد املجته ــذي يعــرف اجته وال

هــم العلــامء وأهــل اخلــربة يف احلــوزة العلميــة دون غــريهم ممــن ال يملكــون 

ن الـذي يميـز الطبيـب أاخلربة يف تشخيص املجتهـد يف الفقـه مـن غـريه، كـام 

املختص يف جمالـه مـثالً هـم األطبـاء دون غـريهم، وكـذلك حـال غـريه مـن 

  خرٰى.تصني يف املجاالت املعرفية األاملخ

هذا، وقد ذكـر الفقهـاء أن مـن رشوط مرجـع التقليـد أن يكـون أعلـم 

ــه  ــال ختصص ــزين يف جم ــن املتميّ ــون م ــدين أو أن يك ــن املجته ــريه م ــن غ م

  .- عٰىل تفصيل مذكور يف املصادر الفقهية - الفقهي
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  الثاين: العدالة:

كـام ذكـره السـيد  )١(وهي: (ملكـة إتيـان الواجبـات وتـرك املحّرمـات)

ريعة املقدســة، وعــدم االنحــراف ـأو (االســتقامة يف جــادة الشــ ،ݥ احلكــيم

حـرام مـن عنها يمينًا وشامالً بـأن ال يرتكـب معصـية بـرتك واجـب أو فعـل 

  .ݥ كام ذكره السيد اخلوئي )٢(دون عذر رشعي)

وذهــب بعــض الفقهــاء إٰىل أن العدالــة املعتــربة يف مرجــع التقليــد هــي 

ــال  ــربة يف إمــام اجلامعــة والشــاهد، ق ــة املعت ــة العادي ــًة مــن العدال أعــٰىل مرتب

ــربة يف ـيف اســتعراض الشــ - املرجــع الســيد حممــد ســعيد احلكــيم روط املعت

لعدالة بمرتبة عالية، بـأن يكـون عـٰىل مرتبـة التقـوٰى متنعـه عـادًة (ا :- املرجع

رعي ومــن الوقــوع يف املعصــية وإن كانــت ـمــن خمالفــة التكليــف الشــ

 - ولـو نـادراً  - صغرية، بحيـث لـو غلبتـه نـوازع الـنفس ودواعـي الشـيطان

  .)٣(فوقع يف املعصية ألرسع للتوبة وأناب هللا تعاٰىل)

هـو ضـامن أن فتـوٰى املرجـع ومواقفـه تنبـع  رطـثّم: إن فائدة هذا الشـ

  من قناعته واجتهاده بعيدًا عن مصالح أو هوٰى ونحو ذلك.
                                                             

 .١/٤٦: انظر مستمسك العروة الوثقٰى  )١(

 .١/٩: منهاج الصاحلني (السيد اخلوئي) )٢(

 .١/١٣: منهاج الصاحلني (السيد حممد سعيد احلكيم) )٣(
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ــت ــيعة آل البي ــم لش ــور األعظ ــد اجلمه ــاج تقيّ ــان نت ــد ك يف   وق

اختيــارهم ملراجــع التقليــد واســتقامة املراجــع خــالل القــرون الطويلــة منــذ 

ــدي ــام امله ــربٰى لإلم ــة الك ــ ¨ الَغيب ــرية ـوإٰىل عص ــظ مس ــارض حف رنا احل

مــن االنحــراف والتخــبط والتبعيــة للســلطات القائمــة،  - عمومــاً –التشــيع 

: (وَحـّق هلـذه الطائفـة )حفظـه اهللا(قال املرجـع السـيد حممـد سـعيد احلكـيم 

أن ترفـــع رأســـها فخـــرًا واعتـــزازًا بمحافظتهـــا عـــٰىل أحكـــام اهللا تعـــاٰىل، 

ــ ــابع التش ــن من ــذها م ــا بأخ ــليـواهتاممه ــك ريع األص ــمودها يف ذل ة، وص

متحديـة أعاصــري الــزمن، وظلــامت الفــتن، عــٰىل طــول املــدة وشــدة املحنــة) 

كــل ذلــك بفضــل علامئهــا املخلصــني الــذين ال تأخــذهم يف اهللا لومــة الئــم، 

ــنهم إّال وأتبــاعهم املــ ممــن هــو أهــل لألمانــة يف  ؤمنني الــذين ال يأخــذون دي

   باألمانة والورع...دينه وورعه وقدسيته، رافضني غريهم ممن ال يتحىلٰ 

ــت  ــل البي ــن أه ــدٰى م ــة اهل ــاليم أئم ــك تع ــنهم يف ذل ــام أعي  وأم

ــ ــد وُس ــياملطابقــة حلكــم العقــل الســليم، وللكتــاب املجي فقــد  ، نة النب

ــنهم  ــ ورد ع ــك الش ـــيف ذل ــديث الش ــري، ويف احل ــن ـيء الكث ريف ع

ا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائنًا لنفســه، حافظــًا فأّمــ«:  اإلمــام الصــادق

وذلـك ال » لدينه، خمالفًا عٰىل هـواه، مطيعـًا ألمـر مـواله، فللعـوام أن يقلـدوه

  .)١(بعَض فقهاء الشيعة ال مجيَعهم... يكون إّال 

ــؤمنني ســددهم اهللا تعــاىلٰ  ــٰىل امل أن  - العلــامء مــنهم واألتبــاع - فع

يعرفوا ِعظَم املسـؤولية امللقـاة عـٰىل عـواتقهم، وثقـَل األمانـة التـي ّمحلهـا اهللا 

                                                             

 .٢٧/١٣١: وسائل الشيعة )١(
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ــة  ــة احلقيق ــو معرف ــاِمل ه ــري للع ــّم األول واألخ ــيكن اهل ــاهم، ول ــاٰىل إي تع

وبيانــه  ،رعي مــن منابعـه األصـليةـواحلفـاظ عليهـا والوصــول للحكـم الشـ

ــ ــة الش ــار، وال ـأداء للوظيف ــاع واألنص ــرة األتب ــتامم بكث ــن دون اه رعية، م

ــة  ــدنيا الزائل ــات ال ــن مغري ــك م ــري ذل ــور، وال بغ ــّب الظه ــة وح بالبهرج

ــا ﴿ :عــي الشــيطان املهلكــة وأمــام عينيــه قولــه تعــاىلٰ ودوا يْن
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رعية بأخـذها ـَتبِعـة األحكـام الشـ كام ليكن هـّم األتبـاع اخلـروج عـن

ــة  ــوٰى والنزاه ــورع والتق ــل ال ــن أه ــاملني م ــامء الع ــن العل ــالص وم اإلخ

  واالستقامة.

ــارٰى  ــاس حي ــف الن ــد يق ــة - وق  - ملالبســات خاصــة وظــروف طارئ

ــدعاوٰى  ــرة ال ــام كث ــات إّال  أم ــدد االجتاه ــّر  وتع ــي أن جي ــك ال ينبغ أن ذل

ــري يف أداء ا ــة والتقص ــريط يف الوظيف ــور للتف ــت األم ــام التبس ــب، إذ مه لواج

 وشـبّهت الفـتن فـإن اهللا جّلـت آالؤه ال يضــيع حجتـه وال خيفـي معـامل دينــه

ــه إن شــاء اهللا - ــد يف  - بفضــله ورمحت ــن حــاول البحــث عنهــا وجه عــٰىل م
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 .١٠-١/٨: منهاج الصاحلني (السيد حممد سعيد احلكيم) )١(



  ١٧١ .................................................................  الدرس الثالث والثالثون

  :¨ انتظار املهدي

تضـــمنت العديـــد مـــن الروايـــات التأكيـــد عـــٰىل انتظـــار املهـــدي 

ــر ــه ¨املنتظ ــرين ل ــل املنتظ ــّدين، - ¨، وفض ــن ال ــه م ــها أن ويف  ويف بعض

  من هذه الروايات: - من عرف اإلمام كان له أجر َمن نرصهخرٰى أّن أ

بــن رســول  : يــا موثقــة أيب اجلــارود قــال: قلــت أليب جعفــر - ١

ــال:  ــاكم؟ ق ــوااليت إي ــيكم وم ــاعي إل ــم وانقط ــوديت لك ــرف م ــل تع اهللا، ه

ين مكفـوف إين أسـألك مسـألة جتيبنـي فيهـا، فـإ، قال: فقلـت: فـ»نعم«فقال: 

ــ ـــالبص ــل املش ــال:  ي، والـر قلي ــني ق ــل ح ــارتكم ك ــتطيع زي ــات «أس ه

بـه أنـت وأهـل بيتـك  ، قلـت: أخـربين بـدينك الـذي ُتـدين اهللا »حاجتك

رَت اخلُطبـة فقـد أعظمـَت املسـألة، ـإن كنـت أقصـ«بـه، قـال:  ِألُديَن اهللاَ 

لـه إشـهادة أْن ال  ،بـه واهللا ألُعطينّك دينـي وديـن آبـائي الـذي ُنـدين اهللا 

قـــرار بـــام جـــاء مـــن عنـــد اهللا، واإل  حممـــدًا رســـول اهللا  اهللا، وأنَّ إّال 

والوالية لواليتنـا، والـرباءَة مـن عـدّونا، والتسـليم ألمرنـا، وانتظـار قائمنـا، 

  وغريها. )٢(. وقريب منها رواية إسامعيل اجلعفي)١(»واالجتهاد والورع

ــال:  - ٢ ــون ق ــن ميم ــة ب ــة ثعلب ــك [ف«موثق ــرف إمام ــك] إذا إاع ن

عرفته مل يّرضك تقدم هذا األمـر أو تـأخر، ومـن عـرف إمامـه ثـم مـات قبـل 

                                                             

 .٢٢-٢/٢١: الكايف )١(

 .١٣ح /٢: املصدر: انظر )٢(
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كـان لـه مـن األجـر كمـن كـان مـع  ¨ أن يرٰى هذا األمر، ثم خـرج القـائم

  .)١(»القائم يف فسطاطه

 إّال  - رح فيهــا باســم القائــلـأي مل يصــ - ورغــم أن الروايــة مضــمرة

ألن مضــموهنا ال يناســب صــدورها   أن مــن الواضــح انتســاهبا لإلمــام

، وقريب منهـا روايـة عبـد اهللا بـن عجـالن عـن أيب عبـد  من غري اإلمام

 ¨ َمــن َعــَرف هــذا األمــر ثــم مــات قبــل أن يقــوم القــائم«قــال:   اهللا

  .)٢(»كان له مثل أجر َمن ُقتِل معه

   

                                                             

 .٤٥٩: الَغيبة للطويس )١(

 .٤٦٠: الَغيبة للطويس )٢(
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يقـول:   موثقة الفـيض بـن خمتـار قـال: سـمعت أبـا عبـد اهللا - ٣

، »من مات منكم وهو منتظـر هلـذا األمـر كمـن هـو مـع القـائم يف فسـطاطه«

ال واهللا «ثـم قـال:  »بـل كمـن قـارع معـه بسـيفه ال«ثم مكث هنيئة ثـم قـال: 

  .)١(» استُشِهد مع رسول اهللا كمن إّال 

ــة بــن وهــب قــال: كنــت جالســًا عنــد جعفــر بــن  - ٤ معتــربة معاوي

إذ جاء شيخ قـد انحنـٰى مـن الكـرب، فقـال: السـالم عليـك ورمحـة  حممد

 وعليـك السـالم ورمحـة اهللا وبركاتـه يـا«اهللا وبركاته. فقال لـه أبـو عبـد اهللا: 

:  فقـال لـه أبـو عبـد اهللا ، فـدنا منـه فقبّـل يـده وبكـٰى.»منـي شيخ، ادنُ 

قـال لـه: يـا بـن رسـول اهللا، أنـا مقـيٌم عـٰىل رجـاٍء  »وما ُيبكيـك يـا شـيخ؟«

منكم منذ نحو من مائـة سـنة أقـول: هـذه السـنة وهـذا الشـهر وهـذا اليـوم، 

  ..وال أراه فيكم، فتلومني أن أبكي!

يـا شـيخ إن ُأّخـرْت منيّتـك «ثـّم قـال:   قـال: فبكـٰى أبـو عبـد اهللا

ــَت  ــول اهللاكن ــل رس ــع ثق ــة م ــوم القيام ــَت ي ــْت كن ــا، وإن ُعّجل . » معن

فقال الشيخ: ما أبايل ما فاتني بعد هـذا يـا بـن رسـول اهللا. فقـال لـه أبـو عبـد 

ــول اهللا«اهللا:  ــيخ: إن رس ــا ش ــال: إّين   ي ــا إن ق ــني م ــيكم الثقل ــارك ف  ت

                                                             

 .١٥٠: املحاسن )١(
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جتـيء وأنـت  ،متسكتم هبام لـن تضـلوا: كتـاب اهللا املُنـَزل وعـرتيت أهـل بيتـي

قـال: ال. . »شـيخ، مـا أحسـبُك مـن أهـل الكوفـة يا«، قال: »معنا يوم القيامة

أيـن أنـت مـن «قـال:  ،- جعلـت فـداك - قال: من سـوادها »من أين؟«قال: 

كيـف إتيانـك «، قـال: إين لقريـب منـه. قـال: »؟ي املظلـوم احلسـنيقـرب جـدّ 

ب اهللا تعـاٰىل بـه، ومـا شـيخ ذاك دم يطلـ يـا«كثر. قـال: أُ قال: إين آلتيه و »له؟

ــل صــيب ولــد فاطمــة وال ُيصــابون بمثــل احلســنيأ يف   ، ولقــد ُقتِ

سبعة عرش من أهـل بيتـه نَصـحوا هللا وصـربوا يف جنـب اهللا فجـزاهم أحسـن 

ــول اهللا ــل رس ــة أقب ــوم القيام ــان ي ــه إذا ك ــابرين، إن ــزاء الص ــه   ج ومع

متــي فــيَم أُ رب ســل  ويــده عــٰىل رأســه يقطــر دمــًا فيقــول: يــا  احلســني

  .)٢(خرٰى أومثلها يف حمل الشاهد روايات  ،)١(»قتلوا ولدي!

   

                                                             

 .١٦١: أمايل الطويس )١(

 .١/٣٣٣: والكايف ؛٦٤٦-٢/٦٤٥: وكامل الدين ؛٢٦٠: ثرانظر كفاية األ )٢(
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  :املبحث الثاين: عالمات الظهور

من الطبيعـي أن يكـون حلـدث مهـم بـل يف غايـة األمهيـة وهـو ظهـور 

ــه،  ¨ اإلمــام املهــدي املنتظــر إرهاصــات وعالمــات واضــحة الداللــة علي

جتنبـًا للشــبهة والتبـاس احلــق عـٰىل النــاس، وقـد تضــمنت الروايـات الكثــري 

 أن أســناد أكثرهــا غــري معتــربة، وســوف مــن العالمــات املفرتضــة، إّال 

مــا دل عليــه دليــل معتــرب، وبعــض مــا مل يــدل  –نتعــرض إٰىل كــال الصــنفني 

  .- عليه دليل معترب

  األول:ا الصنف أمّ 

  فهي أربع عالمات:

  : الصيحة يف السامء:العالمة األوىلٰ 

  وقد ذكرت الروايات هلا مضمونني:

 أن هنــاك صــيحتني: تتضــمن أوالمهــا: أن احلــق مــع عــيل األول:

  وشيعته، والثانية: أن احلق مع خمالفيه.

  يف الصيحة. ¨ الترصيح باسم املهدي والثاين:
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ــ ــروف أّم ــو مع ــمون األول فه ــات ا املض ــد العالم ــو أح ــذي ه وال

رف عنـاوين (النـداء) و(الصـوت) و(الصـيحة) الـواردة ـالثابتة، وإليـه ينصـ

  ضّمنته كثري من الروايات، منها:يف بعض الروايات، وقد ت

ــد اهللا - أ  ــا عب ــال: ســمعت أب ــني ق ــن أع ــول:   موثقــة زرارة ب يق

ــاٍد: أ« ــادي من ــري، وين ــو األم ــًا ه ــامء: أن فالن ــن الس ــاٍد م ــادي من ــًا ين ّن عليّ

إّن «قلــت: فمــن يقاتـل املهــدي بعــد هــذا؟ فقــال: . »وشـيعته هــم الفــائزون

 »- ميـةألرجـل مـن بنـي  - الشيطان ينادي: إن فالنـًا وشـيعته هـم الفـائزون

ــال:  ــاذب؟ ق ــن الك ــادق م ــرف الص ــن يع ــت: فم ــانوا «قل ــذين ك ــه ال يعرف

ــم  ــون أهن ــون ويعلم ــل أن يك ــون) قب ــه يك ــون: (إن ــديثنا، ويقول ــروون ح ي

  .)١(»حّقون الصادقونامل

ــد اهللا - ب ــد أيب عب ــت عن ــال: كن ــنان ق ــن س ــد اهللا ب ــة عب   موثق

فسمعت رجـالً مـن مهـدان يقـول لـه: إن هـؤالء العامـة يعّريونـا، ويقولـون 

مـن السـامء باسـم صـاحب هـذا األمـر! ينـادي لنا: إنكم تزعمون أن مناديـًا 

وارووه عــن أيب، ال تـروه عنّـي، «وكـان متكئـًا، فغضـب وجلـس. ثـم قـال: 

يقــول: واهللا إن   وال حــرج علــيكم يف ذلــك، أشــهد أين قــد ســمعت أيب

ــاب اهللا  ــك يف كت ــول: ﴿ ذل ــث يق ــّني حي ــَن لب ــيِْهْم ِم
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فـال يبقـٰى يف ]، ٤[الشـعراء: ﴾ ْت أ

ــٍذ أحــد إّال  ــت رقبتــه هلــا، فيــؤمن أهــل األرض إذا   خضــعاألرض يومئ وذّل

ــب ــن أيب طال ــيل ب ــّق يف ع ــامء: أال إّن احل ــن الس ــوت م ــمعوا الص   س

                                                             

 .٢٧٣-٢٧٢: الَغيبة للنعامين )١(



  ١٧٧ ................................................................  الدرس اخلامس والثالثون

فيثبــت اهللا «قــال:  »ذا كــان مــن الغــد صــعد إبلــيس...إفــ«قــال: . »وشــيعته

الذين آمنوا بـالقول الثابـت عـٰىل احلـق، وهـو النـداء األول، ويرتـاب يومئـٍذ 

  .)١(»عداوتنا... - واهللا–الذين يف قلوهبم مرض 

ونظريهــا روايــة عبــد الصــمد بــن بشــري عــن أيب عبــد اهللا جعفــر بــن 

  .)٢(، وقد سأله عامرة اهلمداينحممد 

خـرٰى والتـي يبـدو منهـا أهنـا أوقد تضّمنت هـذا املضـمون روايـات  

ــذ عصــ ــة ومشــهورة من ــية معروف ــة   ر اإلمــام الصــادقـقض ففــي موثق

: إن اجلريــري أخــا إســحاق  هشــام بــن ســامل قــال: قلــت أليب عبــد اهللا

  يقول لنا: إنكم تقولون: (نداءان) فأهيام الصادق من الكاذب؟

وأنـت  - قولـوا لـه: إن الـذي أخربنـا بـذلك«: فقال أبو عبـد اهللا 

  .)٤(ونحوها غريها ،)٣(»هو الصادق - ُتنكر أّن هذا يكون

أن ُنعـيم   الروايـة املـذكورة عـن اإلمـام البـاقروقد بلغ من شـهرة 

عــن جــابر اجلعفــي  - الثقـة عنــدهم - بـن محــاد روٰى عــن ســعيد أيب عــثامن

نـادي منـاٍد مـن السـامء: أال إن احلـق يف آل حممـد، وينـادي ي«قـال:  عنه

ــن األرض ــاٍد م ــٰى  :من ــق يف آل عيس ــال - أال إن احل ــاس - أو ق ــا  - العب أن

. »الصــوت األســفل مــن الشــيطان، ليلــبَِس عــٰىل النــاسوإنــام  - أشــك فيــه

  .)٥(شك أبو عبد اهللا ُنعيم
                                                             

 .٢٦٨: الَغيبة للنعامين )١(

 .٢٦٩: املصدر: انظر )٢(

 .٢٧٣: للنعامينالَغيبة  )٣(

 .٢٧٥و ٢٧٣: انظر املصدر )٤(

 .٢٦٤: (نعيم بن محاد)لـالفتن  )٥(
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  هذا كّله بالنسبة للمضمون األول للصيحة يف السامء.

ريح باســـم اإلمــــام ـوهـــو التصــــ - ا املضـــمون الثــــاين:وأّمـــ

إضــافًة  - منهــا ،فقــد تضــّمنته عــّدة روايــات - يف الســامء ¨ املهــدي

  :- لبعض ما تقّدم آنفاً 

ينــادي منــاٍد مــن الســامء باســم «صــحيحة حممــد بــن مســلم قــال:  - أ

قــام، وال  راقــد إّال  رق إٰىل املغــرب، فــال يبقــٰى ـالقــائم، فيســمع مــا بــني املشــ

ــد إّال  ــد، وال قاع ــائم إّال قع ــو  ق ــوت، وه ــك الص ــن ذل ــه م ــٰىل رجلي ــام ع ق

  .)١(»صوت جربئيل الروح األمني

ــا  - ب ــمعت أب ــال: س ــنان ق ــن س ــد اهللا ب ــحيحة عب ــد اهللاص   عب

يشمل الناس مـوت وقتـل حتـٰى يلجـأ النـاس عنـد ذلـك إٰىل احلـرم، «يقول: 

ــاحبكم  ــال؟ ص ــل والقت ــيَم القت ــال: ف ــدة القت ــن ش ــادق م ــاٍد ص ــادي من فين

  .)٢(»فالن

أنــه قــال:   روايــة عبيــد اهللا بــن زرارة عــن أيب عبــد اهللا - ج

ــد« ــه: ق ــال ل ــام، فيق ــف املق ــو خل ــؤتٰى، وه ــائم في ــم الق ــادٰى باس ــودي  ين ن

  .»باسمك، فام تنتظر؟ ثم يؤَخذ بيده فيُباَيع

ــا نســمع أن القــائم ــايع  ¨ قــال: قــال يل زرارة: (احلمــد هللا، قــد كنّ ُيب

ــم  ــا أنــه اســتكراه ال إث مســتكَرهًا، فلــم نكــن نعلــم وجــه اســتكراهه. فعلمن

  .)٣(فيه)

                                                             

 .٢٧٤: الَغيبة للنعامين )١(

 .٢٧٥: املصدر )٢(

 .٢٧٢ -٢٧١: املصدر )٣(



  ١٧٩ ................................................................  الدرس اخلامس والثالثون

ــاٍد باســم «قــال:   صــحيحة زرارة عــن أيب عبــد اهللا - د ينــادي من

عــام، يســمع كــّل قــوم «قلــت: خــاص أو عــام؟ قــال: . »¨ القــائم

ال «، وقـد نـودي باسـمه؟! قـال: ¨ قلـت: فمـن خيـالف القـائم. »بلساهنم

  .)١(»يَدُعهم إبليس حتٰى ينادي [يف آخر الليل] ويشكك الناس

اجلمهــور تتضــمن ذلــك وقــد رويــت عــّدة روايــات يف مصــادر  - هــ

  أيضًا، منها:

ــيم بــن ّمحــاد  مــا  بســنده عــن أرطــاة: قــال: (إذا كــان النــاس رواه ُنَع

ــادٍ  ــادٰى من ــات ن ــٰى وعرف ــل - بمن ــارَب القبائ ــد أن حت ــريكم  - بع (أال إن أم

(أال إنـه قـد  فالن) ويتبعه صـوت: (أال إنـه قـد كـذب) ويتبعـه صـوت آخـر

  . ونحوها غريها.)٢(صدق...)

  .١٨٨، راجع صفحة رة وعبد اهللا بن سنان املتقدمتانو(منها) موثقتا زرا

  

   

                                                             

 .٦٥١-٢/٦٥٠: كامل الدين )١(

 .٢٦٧: (نعيم بن محاد)لـالفتن  )٢(



  

  

���������������������� �

  :العالمة الثانية: خروج السفياين

  :وقد تضمنته عدة روايات، منها 

ــد اهللا - أ ــت أليب عب ــال: قل ــثاميل ق ــزة ال ــربة أيب مح ــا  معت : إن أب

نعـم، «جعفر كان يقول: إن خـروج السـفياين مـن األمـر املحتـوم. قـال [يل]: 

واخــتالف ولــد العبــاس مــن املحتــوم، وقتــل الــنفس الزكيــة مــن املحتــوم. 

، فقلـت لـه: كيـف يكـون [ذلـك] النـداء؟ قـال: »وخروج القائم من املحتوم

عته) ثـم ينـادي ينادي مناٍد يف السـامء أول النهـار (أال إن احلـق يف عـيل وشـي«

بليس لعنـه اهللا يف آخـر النهـار: (أال إن احلـق يف السـفياين وشـيعته) فريتـاب إ

  .)١(»عند ذلك املبطلون

إنـك «:  صحيحة عمـر بـن يزيـد قـال: قـال يل أبـو عبـد اهللا - ب

. )٢(»لــو رأيــت الســفياين لرأيــت أخبــث النــاس، أشــقر أمحــر أزرق...

  ونحوها غريها.

                                                             

 .٥٩٢-٢/٥٩١: كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٥٢/٢٤٩: بحار األنوار للمجليس )٢(



  ١٨١ ...............................................................  الدرس السادس والثالثون

ــد أيب جعفــرمعتــربة عبــد امللــك  - ج   بــن أعــني قــال: كنــت عن

ــائم ــر الق ــرٰى ذك ــون  ¨ فج ــاجالً وال يك ــون ع ــو أن يك ــه: أرج ــت ل فقل

  .)١(»ال واهللا، إنه ملن املحتوم الذي البّد منه«سفياين. فقال: 

ــد اهللا - د ــن أيب عب ــيس ع ــن خن ــٰىل ب ــة املع ــال:   رواي ــر «ق إن أم

  .)٢(»السفياين من املحتوم وخروجه يف رجب

يقـول:   عمـر بـن حنظلـة قـال: سـمعت أبـا عبـد اهللا رواية - هـ

قبل قيام القـائم مخـس عالمـات حمتومـات: الـيامين، والسـفياين، والصـيحة، «

  .)٣(»وقتل النفس الزكية، واخلسف بالبيداء

ــا جعفــر - و ــال: ســمعت أب ــن مســلم ق ــد ب يقــول:   موثقــة حمم

ــه بــالورع « ــتم علي واالجتهــاد يف طاعــة اهللا، اتقــوا اهللا واســتعينوا عــٰىل مــا أن

ين لـو قـد صـار يف حـّد إف ن أشّد ما يكون أحدكم اغتباطًا بام هو فيـه مـن الـدِّ

اآلخرة، وانقطعت الدنيا عنه فإذا صـار يف ذلـك احلـّد عـرف أنـه قـد اسـتقبل 

ن ممـن كـان خيـاف، وأيقـن ِمـرٰى باجلنـة، وأَ ـالنعيم والكرامـة مـن اهللا والبشـ

وأنـه هالـك،  ،وأن مـن خـالف دينـه عـٰىل باطـل أن الذي كان عليه هو احلق،

روا بالــذي تريدونــه، ألســتم َتــرون أعــداءكم ُيقتَلــون يف ـروا ثــم أبشـــفأبشــ

ــتم يف بيــوتكم  معــايص اهللا، ويقتــل بعضــهم بعضــًا عــٰىل الــدنيا دونكــم، وأن

آمنون يف عزلة عـنهم، وكفـٰى بالسـفياين نقمـًة لكـم مـن عـدّوكم، وهـو مـن 

                                                             

 .٣١٢: للنعامينالَغيبة  )١(

 .٥٩٢: املصدر )٢(

 .٢/٦٥٠: كامل الدين )٣(
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الفاسـق لـو قـد خـرج ملكثـتم شـهرًا أو شـهرين بعـد  العالمات لكم، مـع أنّ 

خروجه مل يكن عليكم بـأس حتـٰى يقتـل خلقـًا كثـريًا دونكـم... وإّنـام فتنتـه 

. يعنـي أن الفتنـة تكـون )١(»محل امـرأة: تسـعة أشـهر وال جيوزهـا إن شـاء اهللا

  بمقدار محل املرأة جلنينها عادًة، وهو تسعة أشهر.

  :ينالعالمة الثالثة: خروج اليام

وهو من اليَمن، كام تـدل عليـه نسـبته إليهـا، نظـري اخلراسـاين نسـبًة إٰىل 

كــان املناســب التنبيــه  و أنــه لــيس مــن البيـت العلــوي، وإّال خراسـان، ويبــد

عٰىل ذلك ونسـبته إلـيهم، كـام نسـب السـفياين إٰىل أيب سـفيان مـع أنـه ينتمـي 

  منها: ،أيضًا إٰىل أحد البلدان. وقد تضّمنت خروج اليامين عدة روايات

  رواية عمر بن حنظلة املتقدمة آنفًا. - أ

 ر عـن أيب احلسـن الرضـاـرواية أمحد بـن حممـد بـن أيب نصـ - ب

ــال ــه ق ــن «: أن ــعيب ب ــرواين وش ــيامين وامل ــفياين وال ــر الس ــذا األم ــل ه قب

  .)٢(»صالح...

، وفيهــا: روايــة أيب بصــري عــن أيب جعفــر حممــد بــن عــيل  - جـــ

خروج السفياين والـيامين واخلراسـاين يف سـنة واحـدة يف شـهر واحـد يف ... «

يــوم واحــد... ولــيس يف الرايــات رايــة أهــدٰى مــن رايــة الــيامين، هــي رايــة 

  .)٣(»هدٰى، ألنه يدعو إٰىل صاحبكم...

                                                             

 .٣١١: الَغيبة للنعامين )١(

 .٢٦٢: للنعامينالَغيبة  )٢(

 .٢٤٦: املصدر )٣(



  ١٨٣ ...............................................................  الدرس السادس والثالثون

ـــ ــد اهللا - ه ــن أيب عب ــد األزدي ع ــن حمم ــر ب ــة بك ــال:   رواي ق

ــهر « ــدة يف ش ــنة واح ــيامين يف س ــفياين وال ــاين والس ــة: اخلراس ــروج الثالث خ

واحـد يف يــوم واحـد، ولــيس فيهـا رايــة بأهـدٰى مــن رايـة الــيامين هيــدي إٰىل 

  .)١(»احلق

ــال: - د ــلم ق ــن مس ــد ب ــة حمم ــ« رواي ــفياين مص ــل الس ــرج قب ري ـخي

  . ونحوها غريها.)٢(ويامين)

ــق  ــوابط التوثي ــق ض ــام وف ــري ت ــات غ ــذه الرواي ــند ه ــم أن س ورغ

ــان أو الظــن القــوي  إّال  الســندي، أن كثــرة هــذه الروايــات توجــب االطمئن

  بصدور مضموهنا، ولذلك اعتربها البعض من العالمات احلتمية.

  :الزكية)العالمة الرابعة: قتل (النفس 

ر عــٰىل ذكــر ذلــك ـوقــد تضــّمنت ذلــك عــدة روايــات بعضــها اقتصــ

ــة) ــنفس الزكي ــيات (ال ــض خصوص ــّمن بع ــها تض ــالً، وبعض ــرف  جمم أو ظ

  مقتله، منها:

:  معتــربة أيب محــزة الــثاميل املتقدمــة: قــال: قلــت أليب عبــد اهللا - أ

]: إن أبا جعفر كان يقـول: إن خـروج السـفياين مـن األمـر املحتـوم؟ قـال [يل

ــن « ــة م ــنفس الزكي ــل ال ــوم، وقت ــن املحت ــاس م ــد العب ــتالف ول ــم، واخ نع

  .)٣(»املحتوم...
                                                             

 .٢٧١: للنعامينيبة الغَ  )١(

 .٥٢/٢١٠: للمجليسبحار األنوار  )٢(

 .٢/٥١٩: كامل الدين ومتام النعمة )٣(
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ــه األ - ب ــد اهللاروايت ــت أليب عب ــال: قل ــر  خــرٰى ق ــا جعف : إن أب

ــد  ــو عب ــال أب ــوم و... فق ــن األمــر املحت كــان يقــول: إن خــروج الســفياين م

ــن «: اهللا ــة م ــنفس الزكي ــل ال ــوم، وقت ــن املحت ــالن م ــي ف ــتالف بن واخ

  .)١(»املحتوم...

مخـس قبـل «قـال:   رواية عمر بـن حنظلـة عـن أيب عبـد اهللا - جـ

ــداء،  ــف بالبي ــفياين، واخلس ــيحة، والس ــات: الص ــن العالم ــائم م ــام الق قي

  .)٢(»وخروج اليامين، وقتل النفس الزكية

ــال:  - د ــتامر ق ــثم ال ــن مي ــالح ب ــن ص ــّداد ع ــعيب احل ــحيحة ش ص

لقـائم وبـني قتـل الـنفس قيـام ا لـيس بـني«يقـول:   سمعت أبا عبـد اهللا

  .)٣(»مخس عرشة ليلة الزكية إّال 

ـــ ــادق - ه ــد اهللا الص ــن أيب عب ــان ع ــون الب ــة ميم ــال:  رواي ق

الـيامين والسـفياين واملنـادي ينـادي مـن السـامء، : ¨ مخس قبل قيام القـائم«

  .)٤(»وخسف البيداء، وقتل النفس الزكية

ومل حتدد الروايات املعتـربة هويـة الـنفس الزكيـة وال مكـان قتلـه، نعـم 

  ذلك، منها: خرٰى أتضّمنت روايات 

  ما تضمن أنه يقتل يف مكة بني الركن واملقام. - أ

  ما تضمن أنه يقتل يف املدينة. - ب
                                                             

 .٤٣٥: الَغيبة للطويس )١(

 .٤٣٧-٤٣٦: املصدر )٢(

 .٤٤٥: املصدر )٣(

 .٢/٦٤٩: كامل الدين )٤(



  ١٨٥ ...............................................................  الدرس السادس والثالثون

: (قـد ݥ ما تضمن أنه يقتـل بظهـر الكوفـة. قـال الشـيخ املفيـد - جـ

وحــوادث  ¨ عالمــات لزمــان قيــام القــائم املهــديجـاءت األخبــار بــذكر 

ــات ودالالت ــه، وآي ــام قيام ــون أم ــل  ،تك ــفياين، وقت ــروج الس ــا: خ فمنه

احلسني... وقتل نفس زكيـة بظهـر الكوفـة يف سـبعني مـن الصـاحلني، وذبـح 

فـاعترب الـنفس الزكيـة مقتـوالً بظهـر  ،)١(رجل هاشـمي بـني الـركن واملقـام)

  للهاشمي املذبوح بني الركن واملقام.نه مغاير للحسني وأالكوفة، و

ولكن كـّالً مـن هـذه الروايـات التفصـيلية ال يمكـن االعـتامد عليهـا، 

ــور  ــٰىل ظه ــة ع ــمة يف الدالل ــحة وحاس ــت واض ــة ليس ــذه العالم ــًا ه وأيض

، إلمكــان تعــدد ذوي النفــوس الزكيــة املقتــولني خــالل ¨ مــام املهــدياإل

  فرتة الَغيبة الكربٰى الطويلة.

ّن العالمـات األربـع املتقدمـة متثـل الصـنف األول إحـال فـوعٰىل كـّل 

  من عالمات الظهور.

  

   

                                                             

 .٢/٣٦٨: رشاداإل )١(



  

  

���������������������� �

  :- مل يدل عليه دليل معترب وهو ما - ا الصنف الثاينوأمّ 

  :ييل أمهها ما فموارده عديدة تضّمنته روايات كثرية،

  : خروج الشمس من املغرب:العالمة األوىلٰ 

  روايات من اخلاصة والعامة، منها:وقد تضمنت ذلك عدة 

ــد اهللا - أ ــت أليب عب ــال: قل ــثاميل ق ــزة ال ــة أيب مح ــا  رواي : إن أب

ــر ــن   جعف ــداء م ــوم، والن ــن املحت ــفياين م ــروج الس ــول: خ ــان يق ك

:  املحتــوم، وطلــوع الشــمس مــن املغــرب حمتــوم... فقــال أبــو عبــد اهللا

ــوم « ــن املحت ــة م ــنفس الزكي ــل ال ــوم وقت ــن املحت ــالن م ــي ف ــتالف بن واخ

  .)١(»وخروج القائم من املحتوم...

قـال: قـال رسـول   رواية عامر بن وائلـة عـن أمـري املـؤمنني - ب

ر قبـل السـاعة البـّد منهـا: السـفياين، والـدجال، والـدخان، ـعش«:  اهللا

ـــزول  ـــا، ون ـــن مغرهب ـــمس م ـــوع الش ـــروج القـــائم، وطل ـــة، وخ والداب

رق، وخسـف بجزيـرة العـرب، ونـار ختـرج مـن ـوخسف باملشـ عيسٰى 

  .)٢(»قعر عدن تسوق الناس إٰىل املحرش
                                                             

 .٤٣٥: للطويسالَغيبة  )١(

 .٤٣٦: للطويسالَغيبة  )٢(



  ١٨٧ .................................................................  الدرس السابع والثالثون

ــا - ج ــول اهللا م ــن رس ــنده ع ــاري بس ــال:   رواه البخ ــوم  ال«ق تق

ذا طلعـت ورآهـا النـاس آمنـوا إالساعة حتٰى تطلـع الشـمس مـن مغرهبـا، فـ

  .)١(»- ثم قرأ اآلية - أمجعون وذلك حني ال ينفع نفسًا إيامهنا

ــلم  - د ــة مس ــن «ويف رواي ــمس م ــوع الش ــًا طل ــات خروج أول اآلي

  .)٢(»مغرهبا

ــ ــات وإن مل يص ــذه الرواي ــن ـوه ــمس م ــوع الش ــون طل ــا بك رح فيه

أن الكثـــري مـــن األعـــالم  إّال  ¨ عالمـــات ظهـــور اإلمـــاممغرهبـــا مـــن 

ــار  ــد جــاءت األخب ــد: (لق والبــاحثني فهمــوا منهــا ذلــك، قــال الشــيخ املفي

وحـوادث تكـون أمـام قيامـه،  ¨ بذكر عالمات لزمان قيـام القـائم املهـدي

 وآيــات ودالالت، فمنهــا: خــروج الســفياين، وقتــل احلســني،... وطلوعهــا

  .)٣(ب...)من املغر - يعني الشمس -

  :العالمة الثانية: خروج اخلراساين

  منها: ،وقد تضّمنته عّدة روايات

  رواية بكر بن حممد األزدي املتقدمة. - ١

ــال:   روايــة جــابر عــن أيب جعفــر - ٢ ــات الســود «ق تنــزل الراي

ــا ــن خراس ــرج م ــي خت ــة،  نالت ــإذا إٰىل الكوف ــث إليــه ف ــدي بع ــر امله ظه

  .)٤(»بالبيعة

                                                             

 .٤٣٦٠ح: سورة األنعام: كتاب تفسري القرآن: صحيح البخاري )١(

 .٥٢٣٨ح: كتاب الفتن وأرشاط الساعة: صحيح مسلم )٢(

 .٢/٣٦٨: اإلرشاد: انظر )٣(

 .٤٥٢: للطويسالَغيبة  )٤(
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ــيل  - ٣ ــن ع ــد ب ــر حمم ــن أيب جعف ــدجاجي ع ــة داوود ال  رواي

 ﴿عـن قولـه تعـاٰىل   ئل أمـري املـؤمننيُس «قال: 
َ ْ
 األ

َ
ف

َ
تَل

ْ
ـاخ

َ
ـزاُب ِمـْن ف

ْ
ح

ــِنِهمْ 
ْ
ا الفــرج مــن ثــالث، وفقــال: انتظــر]،  ٣٧مــريم: /٦٥[الزخــرف:  ﴾بَ�

  فقيل: يا أمري املؤمنني، وما هّن؟

السـود مــن خراســان، والرايــات  فقـال: اخــتالف أهـل الشــام بيـنهم،

  .)١(»والفزعة يف شهر رمضان...

ثـم  - يف حـديث - ّيب عـن أيب جعفـر حممـد بـن عـيل أُ رواية  - ٤

خـروج السـفياين والـيامين واخلراسـاين يف سـنة واحـدة، يف شـهر «:  قال

واحد، يف يوم واحد، نظـام كنظـام اِخلـَرز يتبـع بعضـه بعضـًا، فيكـون البـأس 

اهم، ولـيس يف الرايـات رايـة أهـدٰى مـن رايـة ومن كـل وجـه، ويـل ملـن نـا

  .)٢(»اليامين، هي راية هدٰى، ألنه يدعو إٰىل صاحبكم...

ــيل  - ٥ ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــال أب ــال: ق ــي ق ــابر اجلعف ــة ج رواي

ــاقر ــائم - الب ــور الق ــات ظه ــن عالم ــديث ع ــم « :- ¨ يف ح ــنام ه فبي

ــًا  ــازل طي ــان وتطــوي املن ــل خراس ــات مــن ِقبَ ــذلك إذ أقبلــت راي ــًا، ك حثيث

  .)٣(»ومعهم نفر من أصحاب القائم...

ــات  ــاك عالم ــات، أوهن ــض الرواي ــمنها بع ــدة تض ــري مؤّك ــرٰى غ خ

  مراجعتها. ئيمكن للقار

                                                             

 .٢٦٠: الَغيبة للنعامين )١(

 .٢٦٤: املصدر: انظر )٢(

 .٢٨٩: املصدر: انظر )٣(



  ١٨٩ .................................................................  الدرس السابع والثالثون

  اخلالصة:

  عالمات الظهور املروية عٰىل صنفني:

  الصنف األول: ما دل عليه دليل معترب.

  الصنف الثاين: ما مل يدل عليه دليل معترب.

  ل معترب أربع عالمات:األول: ما دل عليه دلي

  الصيحة يف السامء. - ١

  خروج السفياين. - ٢

  خروج اليامين. - ٣

  قتل النفس الزكية. - ٤

  :الثاين: ما مل يدل عليه دليل معترب

  :عالمات كثرية، منها

  خروج الشمس من املغرب. - ١

  خروج اخلراساين. - ٢
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املهدويــة كســائر املفــاهيم العقائديــة الصــحيحة التــي حــدثت العقيـدة 

لدٰى البعض فيهـا االنحرافـات والبـدع، بسـبب عوامـل متنوعـة يف مقـدمتها 

األهداف املشـبوهة واملصـالح الضـيقة لـدٰى بعـض ضـعاف النفـوس هبـدف 

  استغالل السذج والبسطاء.
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وإللقــاء الضــوء عــٰىل االنحــراف يف العقيــدة املهدويــة بمختلــف 

  وهي: مور،أعاده وعوامله يتم البحث يف ثالثة أب

  عيت هلم املهدوية.أقسام االنحراف، وأصناف املنحرفني، ومن ادُّ 

  :أوالً: أقسام االنحراف

يتنــوع االنحــراف احلاصــل يف العقيــدة املهدويــة بــني ثالثــة ادعــاءات 

  أساسية باطلة:

  :األول: إنكار املهدوية

ــات الــواردة يف القضــية املهدويــة وإذعــان  رغــم وجــود مئــات الرواي

ــ ــر إّال ج ــدي املنتظ ــلمني بامله ــل  ّل املس ــاهلوا ك ــخاص جت ــض األش أن بع

النصـوص املــذكورة وأنكــروا فكــرة املهـدي املنتظــر مــن أساســها، مــن دون 

يصـلح ملعاجلـة هـذا الكـم اهلائـل مـن  يصلح حجـًة هلـم أو مـا أن يذكروا ما

والكثـري منهـا هلـا أسـانيد النصوص املرويـة يف املصـادر املعتـربة للمسـلمني، 

 - ســالممعتــربة، فضــالً عــن تســامل املســلمني عليهــا منــذ الصــدر األول لإل

ــده  - تقــدم كــام ولــذلك مل يســتحق هــذا اإلنكــار غــري العلمــي التوقــف عن

  واملناقشة فيه مادام ال يستند ِحلُجة وخيالف احلجج املعتربة.



  ١٩١ .................................................................  الدرس السابع والثالثون

  :عاء املهدويةدِّ االثاين: 

الكثــري مــن األشــخاص قــد اّدعــوا املهدويــة أو حيــث تقــّدم أن هنــاك 

ونظــرًا  - رنا احلـارضـسـالم وإٰىل عصـمنـذ الصـدر األول لإل - عيـت هلـمادُّ 

ــخيص هويــة اإلمــام املهــدي  ــٰىل تش لداللــة األدلــة املعتــربة املتقدمــة ع

ـــر ـــت¨املنتظ ـــل البي ـــة أه ـــن   ، يف مدرس ـــن احلس ـــد ب ـــه حمم وأن

ــكري ــاءات العس ــذه االدع ــد هل ــم تع ــذكر ، فل ــر ي ــة وال أث ــة قيم الواهي

  لدٰى أتباع هذه املدرسة.

ــذاهب  ــاقي امل ــم ب ــالمية نع ــدي اإلس ــة امله ــا هوي ــّدد فيه ــي مل تتح الت

خـرٰى مشـكلة هـذه االدعـاءات وتـأّثر بعـض أاملنتظر يواجهـون بـني فـرتة و

  البسطاء هبا.

  :¨ عاء االرتباط باملهدي املنتظرالثالث: ادِّ 

ــاوين  - ر الَغيبــة الصــغرٰى ـصــوقــد تكــّرر هــذا االدعــاء منــذ ع وبعن

ــة ــاء خمتلف ــ - وأنح ــأجج ـإٰىل عص ــحاهبا ت ــتغل أص ــث يس ــارض، حي رنا احل

ــعاف  ــن ض ــرين م ــامع آخ ــاس وأط ــض الن ــذاجة بع ــة وس ــة الديني العاطف

ر هــذه األباطيــل املرفوضــة يف ثقافــة ومتبنّيــات ـالنفــوس أو املشــبوهني لنشــ

بـذلك مـن خـالل  يـرتبط . وسـيتم التعـرض إٰىل مـا مدرسة أهل البيـت

  البحث اآليت حول أصناف املنحرفني وسامهتم.
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  :ثانياً: أصناف املنحرفني وسامهتم

ــة ــدة املهدوي ــرفني يف العقي ــظ أن املنح ــًا أم  - يالح ــانوا أتباع ــواء ك س

  يف ثالثة أصناف: - تقريباً  - ينحرصون - متبوعني

  :ول: السّذجالصنف األ

ــت ــل البي ــة أه ــة يف مدرس ــدة املهدوي ــي العقي ــث تبتن ــٰىل   حي ع

حتديد شخصية املهـدي املنتظـر ونسـبه، وهـو أمـر مـادي وخـارجي حمـّدد ال 

 عـٰىل عـدد حمـدود ّال تبـاس، فلـذلك ال يلتـبس األمـر فيـه إيقبل اخلطـأ واالل

السّذج والبلهاء الذين قـد يتومهـون أحيانـًا تطبيـق املهـدي عـٰىل غـري جدًا من 

شخصه احلقيقـي، نعـم هنـاك حالتـان مـن االنحـراف قـد حتـدثان بـني فـرتة 

  ٰى:خرأو

  :األوٰىل: االنبهار بشخصيات بارزة

حيث يتوهم بعـض البسـطاء والسـّذج انطبـاق عنـوان املهـدي علـيهم 

  من دون أن يدعي هؤالء ذلك.



  ١٩٣ .................................................................  الدرس الثامن والثالثون

حلـاالت نـادرة ورسعـان مـا تنكشـف احلقـائق ألصـحاهبا، لكن هذه ا

ــة هلــم، ــت املهدوي ــن اّدعي ــًا ممّ ــدون جتاوب ــدما ال جي ــة عن ــرفض  خاص ــل ال ب

  واإلنكار الواضح منهم.

ر االدعـاء عـٰىل النيابـة اخلاصـة أو نحوهـا مـن أنحـاء ـالثانية: إذا اقتص

  االرتباط، بسبب بعض االلتباسات واألوهام التي تعرتي أصحاهبا.

ــّدع ــادرة يف امل ــذه أيضــًا ن ــؤثرة، إّال وه ــال وال م إذا  ني وليســت ذات ب

  كان املدعي نفسه خمادعًا ودجاالً فقد جيد أتباعًا كثريين، كام سيأيت.

حيــث ال تكــون اهلويــة   نعــم يف غــري مدرســة أهــل البيــت

ــات  ــبعض التباس ــدٰى ال ــل ل ــد حتص ــّددة ق ــر حم ــدي املنتظ ــية للمه الشخص

ــهم امل ــّدعون ألنفس ــة في ــات العام ــض العالم ــوفر بع ــٰىل ت ــتامدًا ع ــة اع هدوي

  املذكورة للمهدي يف مصادرهم املعتمدة.

  :الصنف الثاين: الدجالون

وهــؤالء هــم أكثــر أدعيــاء املهدويــة خــالل العصــور املتفاوتــة، حيــث 

ــازات  ــة كاحلصــول عــٰىل امتي ــري نزهي ــدوافع غ ــة ل ــّدعون ألنفســهم املهدوي ي

اعي التســلط عــٰىل اآلخــرين أو نحــو ذلــك، ماديــة أو مكانــة اجتامعيــة أو بــد

كـام تضـمنته  - مما يفرزه حـّب الـدنيا املفـرط، والـذي هـو رأس كـل خطيئـة

  .- بعض النصوص التي تقدم بعضها

  ويتميز املؤثرون يف املجتمع من هؤالء عادًة بثالث خصال، وهي:



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ١٩٤

الـذي جيعلهـم جييـدون توظيـف إمكانـاهتم  -ولـو نسـبياً - الذكاء - ١

  هم الشخصية خلداع املجتمع والتدليس عليهم.أو مواهب

املوهبة، مثـل قـوة الشخصـية أو قـوة التـأثري يف املجتمـع أو البيـان  - ٢

ــعوذة  ــل الســحر والش ــة مث ــوم الغريب ــذلك العل الســاحر واملــؤثر، ويلحــق ب

مكانيــات بطريقــة بشــعة لتضــليل حومهــا، فيســتغلون هــذه املواهــب واإلون

  بعض البسطاء والسّذج.

الشخصــية القلقــة وغــري املتزنــة التــي تــؤدي إٰىل االنحــراف  - ٣

ــٰىل  ــلوكي أو ع ــذَ األالس ــزان الل ــتقامة واالت ــدام االس ــل انع ــبان يْ ق ن يناس

اإليامن احلقيقي والعدالة املطلوبـة يف كـّل مـن يتبـوأ مقامـًا دينيـًا أو علميـًا أو 

ــوس والطــامعني أو  ــظ عنــد بعــض ضــعاف النف ــًا رفيعــًا، كــام يالح اجتامعي

لذين هم ضحايا الغرور واإلعجـاب الفـادح بـالنفس، والكثـري مـن هـؤالء ا

يتنّكــرون لنســبهم احلقيقــي، ويــّدعون انتســاهبم للبيــت العلــوي زورًا، 

  السّذج بانطباق روايات املهدي عليهم. إلهيام

  :الصنف الثالث: املدسوسون (املشبوهون)

ــدي ــاط بامله ــدعي االرتب ــة أو م ــدعي املهدوي ــن م ــة م ــم فئ  ،¨ وه

ــت ــل البي ــيعة أه ــداء ش ــلمني وأع ــوم املس ــك أن خص ــوا  وذل  - أدرك

ــأخرة ــوا مــن  - خاصــة يف العصــور املت ــاة املســلمني فجعل ــّدين يف حي َدور ال

مجلــة سياســاهتم التالعــب بتعــاليم الــدين وتوجيــه املجتمعــات بــام ينســجم 

ــل  ــيعة أه ــة ش ــلمني وخاص ــامن املس ــرًا إلي ــوذهم، ونظ ــاحلهم ونف ــع مص م
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ــت ــر  البي ــدي املنتظ ــية امله ــود  بقض ــهم، ولوج ــتحكامها يف نفوس واس

عمومـًا بتفاصـيل اإلسـالمي جوانب من الغمـوض واإلهبـام لـدٰى املجتمـع 

ــة ــية االعتقادي ــذه القض ــيات ه ــن  ،وخصوص ــوا م ــي أن جيعل ــن الطبيع فم

ضــمن سياســاهتم اســتغالهلا مــن خــالل توظيــف بعــض ضــعاف النفــوس 

ــة أو االرت ــاء املهدوي ــوجيههم بادع ــدي وت ــارش بامله ــاط املب ــق  ¨ب لتمزي

خـرٰى بواسـطة أمة واملجتمع مـن ناحيـة، والتـأثري فـيهام مـن ناحيـة شمل األ

مــة مســتغلني هــؤالء الــدجالني الــذين بــاعوا ديــنهم وضــامئرهم ألعــداء األ

 االرتباط الروحـي والعقائـدي للمسـلمني عمومـًا ولشـيعة أهـل البيـت

  .¨ باملهدي املنتظر

إضـــافة للخصـــال  - جالني وحـــركتهموأهــم ســـامت هـــؤالء الــد

  ثالثة أمور: - الثالث املتقدمة يف الصنف الثاين
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ولــو يف بعــض مراحــل  - الغمــوض الــذي حيــيط بشخوصــهم األول:

  املشبوهة واملثرية.وعالقاهتم وحركتهم  - حياهتم

ـــف  الثـــاين: انســـجام حـــركتهم ومـــواقفهم وتعـــاليمهم مـــع مواق

ــ ــك نش ــؤرشات ذل ــن م ــع، وم ــة واملجتم ــوم األم ــالح خص ــة ـومص ر ثقاف

الكراهيــة والعــدوان والعنــف داخــل الوســط الشــيعي، وقــد رأينــا يف 

رنا بعض هـذه اجلامعـات التـي تـريب أتباعهـا عـٰىل احلقـد األعمـٰى جتـاه ـعص

حلـوزات العلميـة، والــدعوة إٰىل عمليـات القتـل واإلبـادة اجلامعيــة العلـامء وا

  هلم إلرباك الوضع األمني ومتزيق املجتمع الشيعي.

ـــث: ـــي اإل الثال ـــأثري االجتامع ـــة وأدوات الت ـــة اهلائل ـــات املادي مكان

ــذي  ــاع واملحــيط ال املتنّوعــة التــي ال تنســجم مــع إمكانــات املجتمــع واألتب

  حييط هبم.

ــ ــوي ع ــؤرش ق ــذا م ــارجي وه ــم اخل ــبوهة ودعمه ــاهتم املش ٰىل ارتباط

  املريب.

  صنفني: وهم عىلٰ ، من ادعيت هلم املهدوية ثالثاً:
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ــنف األول: ــل  الص ــة، ب ــاؤهم املهدوي ــت ادع ــّدعوا أو مل يثب ــن مل ي َم

  فيهم من نفٰى رصاحًة ادعاء املهدوية.

  من ادعوا املهدوية بالفعل. الصنف الثاين:

ــاء امله ــت ادع ــه مل يثب ــث إن ــن ادُّ وحي ــض َم ــن بع ــة ِم ــم دوي ــت هل عي

بمـن  - عيـت هلـم املهدويـة عمومـاً املهدوية، ارتأينـا اسـتعراض أهـم مـن ادُّ 

  وهم: ،من دون التفريق بني الصنفني - فيهم َمن نفاها رصاحة

ــن اإل - ١ ــد ب ــبحمم ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــ  م ــروف ب ابن ـ(املع

ــة ــل ٨١(ت  )احلنفي ـــ وقي ــه  ٨٧ه ــانية ل ــض الكيس ــٰى بع ــث ادع ـــ) حي ه

(كثـّري) املهدوية، وبعـد وفاتـه اّدعـوا َغيبتـه يف شـعب (رضـوٰى) حتـٰى قـال 

ــريي ــيد احلم ــبت للس ــاعر ونس ــاره - الش ــل استبص ــة  - قب ــات املتقدم األبي

  مة املعروفة:املتقدِّ 

ـــريش ـــن ق ـــة م   والة األمــــر أربعــــة ســــواء    أال إن األئم

ـــ ـــيل والثالث ـــهع ـــن بني   هـــم أســـباطنا واألوصـــياء    ة م

ـــرٍّ  ـــامٍن وبِ ـــبُط إي ـــبٌط س ـــد حوتـــه كـــربالء    فس   وســـبٌط ق

ــه اللــواء    وسبٌط ال يذوق املـوت حتـٰى  ــيش يقدم ــود اجل   يق

ــال ُيــرٰى  - َيغيــب   )١(برضــوٰى عنــده عســل ومــاء  عنّــا  - ف

                                                             

 .١/٣٢: كامل الدين )١(
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  هـ) ١٢٢ - هـ٦٦(  زيد بن عيل بن احلسني الشهيد - ٢

عـن بعـض أتباعـه ادعـاء أنـه املهـدي املنتظـر، حتـٰى قـال حيث حكي 

ضـًا هبـم يف ضـمن  - مـويشـاعر الـبالط األ - حكيم بن عياش الكلبـي معرِّ

  :أبيات له

    صــلبنا لكـــم زيـــدًا عــٰىل جـــذع نخلـــة

ــلب   ــٰىل اجلــذع ُيص ــر مهــدّيًا ع   )١(ومل ن

موي قـد صـلبه عـٰىل جـذع نخلـة أربـع سـنوات، باعتبار أن احلاكم األ

  وبعدها تم إحراق جسده وذّره يف الفضاء.

ــة  ــحابه الزيّدي ــني أص ــروف ب ــك، وال هــو مع ــّدع ذل ــدًا مل ي ــن زي ولك

املنتسبني إليه، وقـد يكـون ذلـك جـزءًا مـن محـالت التسـقيط والتشـويه مـن 

إعالم السلطة وأتباعهـا ضـد زيـد الشـهيد وأتباعـه أو أن عـددًا حمـدودًا مـن 

  آنذاك.أتباعه قد توّمهوا مهدويته 

حممــد بــن عبــد اهللا بــن احلســن (املعــروف بــذي الــنفس الزكيــة)  - ٣

ــه ١٤٥(ت ــه قــد ادعيــت ل ــة أن هـــ) وقــد تضــمنت بعــض املصــادر التارخيي

ــمونه  ــه يس ــل بيت ــان أه ــه (ك ــرج األصــبهاين أن ــو الف ــد روٰى أب ــة، فق املهدوي

وقـد اعتـذر عبـد اهللا بـن  )٢(املهدي، ويقّدرون أنه الذي جـاءت فيـه الروايـة)

                                                             

 صابة البن حجر، برتمجة حكيم بن عياش عن فوائد الكوكب.اإل )١(

 .٢٠٧: مقاتل الطالبني )٢(
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مسّور بن خمرمة عـن اّتباعـه لـه بقولـه: (مـا خرجـت معـه وأنـا أشـك يف أنـه 

  .)١(املهدي، ملا روي لنا يف أمره)

ـــ - ٤ ـــايس ب ـــدي العب ـــد امله ـــدوانيقي حمم ـــور ال ـــد اهللا املنص ن عب

  هـ)١٦٩(ت

ــًا لإل ــعيًا حثيث ــعٰى س ــايس س ــور العب ــده املنص ــد روي أن وال ــاء وق حي

نتظـر، وقـد سـّخر أشخاصـًا يضـعون للعامة بأن ولـده حممـدًا هـو املهـدي امل

الـذي كـان املنصـور يشـكر لـه  - يـاسإاألحاديث يف ذلك مـنهم مطيـع بـن 

  .)٢( - قيامه يف اخلطباء، ووضعه احلديث البنه يف أنه املهدي

  :هـ)١٥٨(ت  إسامعيل بن اإلمام جعفر الصادق - ٥

ــض اإل ــدو أن بع ــة، ويب ــه املهدوي ــوا ل ــد ادع ــل ق ــامعيليني األوائ س

 أن مجاعـة إّال   ر أبيـه اإلمـام جعفـر الصـادقـم من موتـه يف عصـفبالرغ

ــأمر  ــوم ب ــك األرض ويق ــٰى يمل ــوت حت ــامعيل (ال يم ــوا أن إس ــنهم زعم م

  .)٣(الناس وأنه هو القائم)

   

                                                             

 .٥/٤٣١: والطبقات الكربٰى  ؛٢٥٤: املصدر )١(

 عن األغاين. نقالً  ٧٥: كتاب مهديان دروغني: انظر )٢(

 .٦٧: فرق الشيعة )٣(
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  :هـ)١٨٣ - هـ١٢٨( اإلمام موسٰى بن جعفر الكاظم  - ٦

ــت،  ــي مل يم ــه ح ــر، وأن ــدي املنتظ ــه امله ــة أن ــٰى الواقفي ــث ادع حي

ي يف ـواســتمّرت هــذه الفرقــة لفــرتة ثــم انقرضــت، قــال أبــو عمــرو الكشــ

ترمجة حممـد بـن البشـري: (... ولـه أصـحاب قـالوا بـأن موسـٰى بـن جعفـر مل 

ــترت، ــاب واس ــه غ ــبس وأن ــت ومل ُحي ــدي...) يم ــائم امله ــو الق وروٰى  )١(وه

بسـنده عــن احلســن (احلسـني) بــن قيامــا الصــرييف قـال: ســألت أبــا احلســن 

ٰى كــام ـمضــ«، فقلــت: ُجعلــت فــداك، ومــا فعــل أبــوك؟ قــال:  الرضــا

قلت: فكيف أصـنع بحـديث حـدثني بـه زرعـة بـن حممـد ، »مٰىض آباؤه 

إن ابنـي هـذا (: قـال  احلرضمي عن سـامعة بـن مهـران: أن أبـا عبـد اهللا

، ويغيـب كـام غـاب  فيه شبه من مخسـة أنبيـاء ُحيسـد كـام ُحِسـد يوسـف

خـر، قـال: كـذب زرعـة، لـيس هكـذا حـديث سـامعة، أُ ، وذكر ثالثة )يونس

، »فيـه شـبه مـن مخسـة أنبيـاء ¨ صاحب هذا األمـر يعنـي القـائم«إنام قال: 

ترمجتهـا أّهنـام كانـا ، علـًام أن زرعـة وابـن قيامـا قـد ورد يف )٢(ومل يقل: (ابني)

ـــاظم ـــام الك ـــٰىل اإلم ـــة ع ـــن الواقف ـــا ب  م ـــام إومل يؤمن ـــة اإلم مام

  .)٣(الرضا
                                                             

 .٢/٧٧٥: اختيار معرفة الرجال )١(

 .٧٧٤: اختيار معرفة الرجال: انظر )٢(

 .٨/٢٧٢و ٧/٦٩: معجم رجال احلديث: انظر )٣(
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هــــ) مؤســـس  ٣٢٢ - ٢٦٠عبيـــد اهللا بـــن احلســـني املهـــدي ( - ٧

ــاء يف وصــية أبيــه  ــة، حيــث ج ــة الفاطمي ــت  )بيــباحلحممــد (الدول ــه: (أن ل

ــأيت  ــتم باحلجــة وي ـــ(أن املهــدي خي ــه بعضــهم ب ــد اعــرتض علي املهــدي) وق

باآليات البـاهرة.. إن كنـَت املهـديَّ فـأظهر لنـا آيـة، فقـد شـككنا فيـك) ممّـا 

ــاءه  ــف آب ــد وص ــدي) وق ــه امله ــه (فقتل ــة ب ــدٰى العام ــكيكًا ل ــب تش أوج

فصـلِّ عـٰىل  باملهديني يف الصلوات التي عّممهـا عـٰىل أتباعـه يف عهـده (اللهـم

عبدك وخليفتك القائم بـأمر عبـادك يف بـالدك أيب حممـد اإلمـام املهـدي بـاهللا 

أمــري املــؤمنني، كــام صــّليت عــٰىل آبائــه خلفائــك الراشــدين املهــديني الــذين 

  .)١(كانوا يقضون باحلق وبه يعدلون)

ــد اهللا - ٨ ــن عب ــد ب ـــ( حمم ــهور ب ــال، املش ــن بامص ــد ب ــن وجلي ابن ب

هـــ) مؤســس دولــة (املوحــدين) يف ٥٢٤ - ٤٧٤أو٤٧١املهــدي ( )تــومرت

ــرب،  ــعرية يف املغ ــار األش ــيًا يف انتش ــامالً أساس ــه ع ــت مؤلفات ــرب كان املغ

، ادعـٰى ابـن تـومرت أنـه ...ومزج بني أفكار ابـن حـزم الظـاهري يف دعوتـه

 هو املهدي املنتظر، وقد ورد عـن ابـن تـومرت يف كتابـه (أعـز مـا يطلـب) مـا

  ييل:

 بوجـوب اعتقـاد اإلمامـة يف كـل احلـق يف الـدنيا إّال (... ال يصح قيـام 

 معصــومًا، مــام إّال زمــان مــن األزمــان إٰىل أن تقــوم الســاعة... وال يكــون اإل

ليهـــدم الباطـــل، ألن الباطـــل ال هيـــدم الباطـــل... وأن اإليـــامن باملهـــدي 

ليـه مـن احلـق، إواجب، وأن من شـك فيـه كـافر، وأنـه معصـوم يف مـا دعـا 

                                                             

 . نقًال عن كتاب (افتتاح الدعوة).٢٣٩: كتاب مهديان دروغني: انظر )١(
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ال يضـاّد وال يــداَفع وال ُيعاَنــد وال ُخيـاَلف وال ينــاَزع، وأنــه وأنـه ال يكــابَر و

ــه  ــة، وأن ــابرة والدجاجل ــع اجلب ــه يقط ــه، وأن ــه، صــادق يف أقوال ــرد يف زمان ف

يفـتح الـدنيا رشقهـا وغرهبـا، وأنـه يملؤهـا بالعـدل كـام ملئـت بــاجلور، وأن 

احلسـني  مـازيغي إٰىل نَسـبوغـّري نسـبه األ أمره قائم إٰىل أن تقـوم السـاعة...)

ــيل  ــن ع ــد ب ــي حمم ــد النب ــن ، )١( حفي ــائله: (م ــض رس وورد يف بع

حممد بن عبـد اهللا العـريب القـريش اهلاشـمي احلسـيني الفـاطمي املحمـدي إٰىل 

  .)٢(الفئة الباغية والرشذمة الطاغية)

 هـــ١٢٣٥( )البابـ(عـيل بـن حممــد رضـا الشـريازي املعــروف بـ - ٩

  :هـ)١٢٦٦ -

ثـم زعـم  ¨ أنـه بـاب اإلمـام املهـدي املنتظـرحيث ادعٰى يف البدايـة 

أنـه هــو املهــدي وأضــاف يف األذان عبـارة: (أشــهد أن عــيل حممــدًا بقيــة اهللا) 

ويف بعــض املصــادر: (عــيل حممــد نائــب اهللا) وأنــه قــد متــادٰى يف أباطيلــه إٰىل 

  .)٣(تيان بدين جديدادعاء النبوة واإل

  (البهائية) املعروفة.وقد تفّرعت عٰىل دعوته من بعد موته فرقة 

  :م)١٨٨٥ - ١٨٤٣حممد أمحد املهدي السوداين ( - ١٠

ــ ــي املص ــم الرتك ــد احلك ــة ض ــورة املهدي ــاد الث ــودان... ـق ري يف الس

ــول املهــدي يف خطابــه إٰىل حممــد الطيّــب البصــري بتــاريخ نــوفمرب  ٤( يق

                                                             

 ويكيبيديا املوسوعة احلّرة. )١(

 أخبار املهدي.: . نقًال عن كتاب٢٤٧: مهديان دروغنيكتاب : انظر )٢(

 .٣٠٤-٣٠١: مهديان دروغني: انظر )٣(
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: (ال خيفٰى عزيز علمكم أن األمر الـذي نحـن فيـه البـّد مـن دخـول )١٨٨٠

، وذلـك ممـا ورد يف حقـائق اإليـامن مـن هـو خـاٍل مـن املـؤمنني فيـه إّال مجيع 

غيبية وأوامر إهلية وأوامر نبويـة أوجبـت لنـا مهـامت رصنـا مشـغولني هبـا... 

هليـة إلاثم تـواترت األنـوار والبشـائر واألرسار واألوامـر النبويـة واهلواتـف 

  .)١(بإشارات وبشارات عظيمة)

حممـد بـن عـيل السـنويس مؤسـس حممد املهـدي السـنويس بـن  - ١١

رسة املالكــة الســابقة يف ليبيــا، تــوٰىل احلكــم يف ليبيــا لسنوســية، واألالطريقــة ا

ــه ( ـــ١٩٠٢ - ١٨٤٤بعــد وفــاة أبي ــٰى عــرف ب حممد (م) ادعــٰى املهدويــة حت

  .)٢()املهدي

  :هـ)١٤٠٠حممد عبد اهللا القحطاين (ت - ١٢

ــي ال ــرم املك ــل احل ــر، واحت ــدي املنتظ ــه امله ــٰى أن ــادع ــع ـش ريف م

جمموعــة مــن املســلمني أبــرزهم صــهره جهــيامن العتيبــي، وبعــد اشــتباكات 

رات مـن ـعنيفة مع القـوات األمنيـة والعسـكرية السـعودية قتـل هـو والعشـ

مجاعته باإلضـافة إٰىل جمموعـة مـن احلجـاج واملعتمـرين والزائـرين، وكـذلك 

 ر يومـاً ـرجل أمـن سـعودي، وقـد اسـتمرت املواجهـات مخسـة عشـ )٢٧٠(

ــرباء  ــلوا خ ــذين أرس ــيني ال ــعودية بالفرنس ــلطات الس ــتعانت الس ــٰى اس حت

ــاقي املســّلحني مــنهم  عســكريني للســيطرة عــٰىل احلــرم، وبعــدها استســلم ب

  جيهان العتيبي فتم إعدامه مع ستني آخرين من اجلامعة املذكورة.

                                                             

 نقًال عن منشورات املهدية.: املصدر )١(

 املوسوعة احلرة. )٢(
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       وكــان حممــد بــن عبــد اهللا القحطــاين مــن طلبــة عبــد العزيــز بــن بــاز

ومـن اجلامعـة السـلفية املحتِسـبة، واسـتند هـو وجهـيامن  - عوديةمفتي الس -

العتيبــي يف دعــوٰى املهدويــة إٰىل األحــالم، حيــث كانــا يــدعيان إثبــات ذلــك 

بــاألحالم! علــًام أن جهــيامن العتيبــي كــان عضــوًا يف احلــرس الــوطني 

 أنـه حـاول انتسـابه إٰىل اإلمـام السعودي قبل ذلك، ورغـم كونـه قحطانيـًا إّال 

  ورد عــن النبــي باعتبــار مــا )١(، ليصــّحح ادعــاء مهدويتــه ســناحل

  .أن املهدي املنتظر من بني هاشم ومن ذرية فاطمة الزهراء 

  :م)٢٠٠٧ - م١٩٦٩ضياء الگرعاوي ( - ١٢

ــن  ــمي وم ــري هاش ــه غ ــم كون ــر، ورغ ــدي املنتظ ــه امله ــٰى أن أرسة ادع

،  أنـه ادعـٰى ادعـاًء غريبـًا، وأنـه ابـن عـيل بـن أيب طالـب الگرعاوي إّال 

ــم  ــام ث ــة ع ــف وثالثامئ ــن أل ــر م ــالل أكث ــامء خ ــت يف الس ــه كان وأن نطفت

  مه!أاستقرت يف رحم 

ومجـع حولـه جمــاميع مـن البسـطاء والســذج واشـرتٰى أرايض شاســعة 

) قـــرب مدينـــة النجـــف األرشف مســـتغالً اإلربـــاك ةيف منطقـــة (الزرگـــ

لتجهيـل الــديني والثقـايف الــذي مارسـه نظــام الطاغيـة صــدام االجتامعـي وا

ــت ــل البي ــيعة أه ــة ش ــراقيني خاص ــق الع ــه  بح ــرتة حكم ــالل ف ، خ

احلالكـة، وكـذلك الفـراغ األمنـي عقيــب سـقوط النظـام، وخّطـط القتحــام 

واحتالهلــا وقتــل  )هـــ١٤٢٧(مدينــة النجــف األرشف يــوم عاشــوراء عــام 

ــ ــع ال ــوزة العلممراج ــاتذة احل ــة، إّال دين وأس ــبقته  ي ــة س ــزة األمني أن األجه

                                                             

 ويكيبيديا املوسوعة احلّرة.: انظر )١(
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) ودارت اشــتباكات عنيفــة بــني الطــرفني، الزرگــةباقتحــام مقــّره يف منطقــة (

قتل خالهلا (ضـياء الگرعـاوي) مـع عـدد كبـري مـن أتباعـه، واعتقـل املئـات 

  .)١(منهم

  اخلالصة:

  :أهم أنحاء االنحراف يف العقيدة املهدوية ثالثة - أ

  إنكار املهدوية. - ١

  ادعاء املهدوية. - ٢

  .¨ ادعاء االرتباط باملهدي - ٣

  :أهم أصناف املنحرفني ثالثة - ب

  الصنف األول: السّذج.

  املؤثرون منهم عادة بثالثة أمور:الصنف الثاين: الدجالون ويتميز 

  املوهبة. - ١

  الذكاء. - ٢

                                                             

 دنيا الوطن نقًال عن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية.: انظر )١(

األجهــزة األمنيــة عــٰىل فيــديو لضــياء الگرعــاوي، وهــو يصــفق ويــرقص إٰىل هــذا، وعثــرت 

رته بعـض ـجانب نسـاء خليعـات يف اهلنـد، وقـد رأيـت شخصـيًا املقطـع املـذكور الـذي نشـ

عالم، ممـا يؤكـد دجلـه الفاضـح، كـام ذكـر النـاطق باسـم وزارة الداخليـة العراقيـة وسائل اإل

العربيــة  فر وتـردده عــٰىل بعـض دول اجلــوارأنـه لــوحظ يف جـواز ســفره كثـرة تأشــريات الســ

ــة لإل ــن الداعم ــًال ع ــة، فض ــيامت اإلرهابي ــبعض التنظ ــه ب ــذلك عالقت ــراق وك ــاب يف الع ره

ــه اإل ــد ارتباط ــا يؤك ــه، مم ــت بحوزت ــي كان ــذخرية الت ــلحة وال ــن األس ــة م ــات اهلائل مكان

 بجهات سياسية إقليمية هبدف إرباك الوضع األمني يف العراق.
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  ي أو السلوكي.ـالشخصية القلقة التي تؤدي إٰىل االنحراف النفس - ٣

  .الثالث: املدسوسونالصنف 

  :أهم سامهتم ست

  السامت الثالث املتقدمة آنفًا يف الصنف الثاين. - ٣و٢و١

  الغموض الذي حييط بشخوصهم أو أنشطتهم. - ٤

  انسجام مواقفهم مع مصالح األعداء. - ٥

  مكانات املادية اهلائلة.اإل - ٦

ادعيت املهدويـة للكثـري مـن األشـخاص، ومـنهم َمـن مل يـّدعها  - جـ

  لنفسه أصالً.

  األسئلة:

  : ما هي أهم أنحاء االنحراف يف العقيدة املهدوية؟١س

  : ما هي أهم أصناف املنحرفني بخصوص العقيدة املهدوية؟٢س

  : بامذا يتميز الدجالون بخصوص القضية املهدوية؟٣س

ــدة ٤س ــن العقي ــة ع ــون األُم ــذين حيرف ــون ال ــز املدسوس ــامذا يتمي : ب

  املهدوية الصحيحة؟
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االنحراف يف العقيدة املهدوية

:أهم أصناف املنحرفني ثالثة

السّذج ن الدجالون ويتميزو

ة املؤثرون فيهم عاد

:بثالثة أمور

ة الشخصية القلق

املؤدية لإلنحراف

الذكاء

املوهبة

املدسوسون 

ويتميزون عادة 

:بستة أمور

ة الشخصية القلق

املؤدية لإلنحراف

الذكاء

املوهبة

اإلمكانات املادية اهلائلة

انسجام مواقفهم 

مع مصالح األعداء

هم الغموض املحيط بشخوص

أو مواقفهم

:أهم أنحاء االنحراف الثالثة

ادعاء االرتباط باملهدي

ادعاء املهدوية

إنكار املهدوية
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ــل  ــذا الفص ــاول يف ه ــليمة لتثقيــف األُ  - باختصــار–نتن ــس الس س

ــارات التــي  ــبهات واإلث ــأثر بالش ــًا للت ــة، جتنب ــدة املهدوي ــور بالعقي اجلمه

  املنحرفون.يستغّلها 

  :متهيد

  ثالثة أمور: - عادة–أهم ما يرّكز األديان يف نفوس أتباعها 

  األول: احلجة والربهان.

  الثاين: العاطفة.

  بالغيب.اإليامن الثالث: 

ــ ــّدين أّم ا الربهــان فيفــرتض أن يكــون األســاس الــذي يســتند إليــه ال

باعتبــاره املثبِــت لكونــه حّقــًا مطابقــًا للواقــع، وبــذلك ختتلــف األديــان قــوًة 

وضــعفًا، فالــدين الــذي يمتلــك الربهــان واحلجــة القويــة يرتكــز يف نفــوس 

أتباعه ويصـمد أمـام الضـغوط والتحـديات املختلفـة، بعكـس الـّدين الـذي 

حلجــة القويــة واملعتــربة، فيضــطر رجالــه وأتباعــه إٰىل اعــتامد أســاليب يفتقـد ا

  خرٰى حلفظ إيامن أتباعه ومتسكهم به.أ
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ــ ــل حركــة املجتمــع باجتــاه املبــادئ والتعــاليم وأّم ا العاطفــة فهــي تفّع

التــي يــؤمن هبــا ومتنحهــا احليويــة والنشــاط، بعكــس املبــادئ املجــّردة عــن 

ــاطفي  ــد الع ــا البع ــا تفقــد بريقه ــع، إّال فإهن ــامي العاطفــة  يف املجتم أن تن

ــة  ــيم الديني ــاليم والق ــم التع ــٰىل فه ــلبية ع ــرازات س ــه إف ــا ل ــة فيه واملبالغ

  وتطبيقاهتا ويفسح املجال للمنحرفني حلرف املجتمع وتوجيهه.

ــد اإلنســان ـبالغيــب فهــو العنصــاإليــامن ا وأّمــ ر الــذي يســاهم يف تعبّ

ــا ــوعه للمب ــا، وخض ــؤمن هب ــي ي ــاليم الت ــذي  إّال دئ والتع ــوض ال أن الغم

ــة ــاألمور الغيبي ــيط ب ــع - حي ــة للمجتم ــري مألوف ــا غ ــح  - باعتباره ــد يفس ق

بعـاد املجتمـع عـن القـيم املجال الدعاءات واهيـة للمنحـرفني والـدجالني إل

هبـام والغمـوض الـذي حيـيط بتلـك والتعاليم الدينيـة األصـيلة مسـتغلني اإل

  الغيبية.األمور 

ان يبتنـي عـٰىل االعتقـاد بعـامل الغيـب كسـائر األديـاإلسـالمي والدين 

ــب يف  ــامن بالغي ــات اإلي ــرز تطبيق ــن أب ــاالت، وم ــض املج ــالم يف بع اإلس

ــذي   موضــوع (املهــدي املنتظــر) خاصــة وفــق مــذهب أهــل البيــت ال

  وَغيبته. ¨ يتبنٰى االعتقاد بوالدة اإلمام املهدي

ولـوحظ أن هـذا املوضـوع قـد اكتنفـه بعـض الغمـوض وااللتباســات 

ـــات يف  ـــاط وانحراف ـــض األوس ـــرات يف بع ـــة أّدت إٰىل ثغ ـــة العام الذهني

عقائدية يف أوساط اجتامعيـة متعـّددة ويف فـرتات زمنيـة متفاوتـة، ومـا زالـت 

خــرٰى، بيــنام نجــد عــدم حــدوث هــذه االخرتاقــات يف أتتحقــق بــني فــرتة و

ــادةً  ــة ع ــوزة العلمي ــاط احل ــة  إّال  - أوس ــرتات زمني ــيّق ويف ف ــاق ض يف نط
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ــّرت ــة م ــا حرج ــوزات وجمتمعاهت ــض احل ــا بع ــأ  - هب ــف أن منش ــا يكش ممّ

الثغــرات واالخرتاقــات عمومــًا هــو طبيعــة التثقيــف اجلامهــريي هبــذا 

  املوضوع، وما ختّلله من خلل أو إرباك أّدٰى إٰىل ذلك.

ــرات  ــك الثغ ــية لتل ــل األساس ــد العوام ــة لرص ــتدعي وقف ــذا يس وه

ــية املهدو ــور بالقض ــف اجلمه ــحيح تثقي ــاك، لتص ــب واإلرب ــو يتطل ــة، وه ي

لقاء الضوء عـٰىل اخلصـائص والظـروف املحيطـة بالقضـية املهدويـة، ألجـل إ

ــ ــك يقتض ــا وذل ــليم معه ــي الس ــوعي والعلم ــل املوض ــث يف ـالتعام ي البح

  :ومها ،مرينأ

  أهم خصائص وانعكاسات القضية املهدوية. - ١

  سس السليمة للثقافة املهدوية.األ - ٢

  املهدوية: خصائص وانعكاسات القضيةأهم  - ١

يمكــن تلخــيص أهــم خصــائص وانعكاســات القضــية املهدويــة 

  مور:أبخمسة 

  األول: البُعد الَغيبي البارز:

  حيـث كـان مــن معـامل العقيـدة املهدويــة يف مدرسـة أهـل البيــت

الطويلـة والتـي هـي غـري مألوفـة يف الذهنيـة العامـة،  ¨ املهدياإلمام َغيبة 

وتكـون منشــأ لإلثـارات والتســاؤالت، فمـن الطبيعـي أن حيــيط هبـا اإلهبــام 

ــ ــٰى واخلض ــي اهللا عيس ــية نب ــل قض ــا مث ــال يف مماثالهت ــو احل ــام ه ، ر ـك
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وكذلك كل ما هـو غـري مـألوف لإلنسـان املتـأثر عـادًة بـاملؤثرات والظـواهر 

ركون ـاملاديـة يف احليــاة الــدنيا، ولــذلك نجــد أن مـن أهــم مــا اســتنكره املشــ

ــاء  ــاالت األنبي ــرون لرس ــام  واملنك ــوت، ك ــد امل ــاة بع ــاد واحلي ــو املع ه

ــرية  ــات كث ــه يف آي ــده علي ــريم وتأكي ــرآن الك ــتعراض الق ــن اس ــظ م يالح
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ــة َحِكــيمٌ  ــراهيم اخلليــل٢٦٠﴾ (البقــرة: آي أن يــرٰى   ) حيــث رغــب إب

  كيفية إعادة اخللق بالرغم من إيامنه النظري به.

  :مهورالثاين: ارتباطها بمصالح وآمال اجل

إن القضــية املهدويــة ليســت قضــية اعتقاديــة جمــّردة، بــل تــرتبط 

ــوح اجلامهــري وآماهلــا بكشــف كرباهتــا ومعاناهتــا، فمــن  ــالح وطم بمص

ــة  ــة وعاطفي ــدوافع انفعالي ــاط ب ــاهريي حم ــد مج ــا ُبع ــون هل ــي أن يك الطبيع

ــتم  ــة ي ــدفاعات ومواقــف غــري عقالني مــؤثرة، ممّــا يــوّفر أرضــية خصــبة الن

جانــب الــدجالني واملنحــرفني مــن أدعيــاء املهدويــة أو  اســتغالهلا مــن
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ــر ــام املهــدي املنتظ ــاط باإلم ــة مؤاتيــة  ¨ االرتب ــذين يعتربوهنــا فرص ال

الســتغالل االنــدفاع اجلامهــريي حتقيقــًا ألطامعهــم وأهــدافهم اخلبيثــة وبــث 

أبــاطيلهم الواهيــة، ويتأكــد تــأثري هــذا العامــل بمالحظــة الظــروف الصــعبة 

بــادة اجلامعيــة التــي واجههــا شــيعة ة وعمليــات القتــل واإلواملعانــاة الشــديد

زالـوا يواجهوهنـا والتـي حتّفـز فـيهم  عـٰىل مـّر العصـور ومـا أهل البيت 

البحث عـن املخّلـص واألمـل الـذي ينشـدونه يف أعامقهـم، وهنـا قـد يبـادر 

بعضــهم بتصــديق مــن ضـــعاف النفــوس والــدجالني للمهدويـــة أو أي 

  من دون تروٍّ وال بصرية. ¨ ارتباط باإلمام املهدي

  :الثالث: تشعب القضية املهدوية

حيث كانـت للقضـية املهدويـة تفاصـيل غـري واضـحة لـدٰى اجلمهـور 

ا بسـبب بعـض الروايـات غـري املعتـربة أو أو هلم فيها توقعات غري واقعيـة إّمـ

ــرية،  ــي وبص ــن دون وع ــور م ــا اجلمه ــائعة يتلقفه ــيالت ش ــوالت أو حتل مق

اسـتغالهلا مـن جانـب املنحـرفني والـدجالني للتمويـه  فمن الطبيعـي أن يـتم

  مة.األ عىلٰ 

  :الرابع: عدم ثبوت جّل الروايات املتضمنة للتفاصيل

ــاة  ــيل حي ــمن تفاص ــي تتض ــات الت ــّل الرواي ــظ أن ج ــام املالح اإلم

ــدي ــوره  ¨ امله ــات ظه ــاره وإرهاص ــه وأنص ــة وحركت ــه اخلاص وظروف

ــداث الســابقة واملقار ــوره واألح ــد ظه ــن وســريته بع ــا م ــذلك ونحوه ــة ل ن
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ــة،  ــندًا أو دالل ــة س ــري ثابت ــم غ ــار املالح ــإذا أأخب ــّوق ف ــذلك تش ــيف ل ض

ن كـل ذلـك إي فيـه، فــاجلمهور ملعرفة هذه التفاصيل وتـأثري البُعـد القصصـ

يساهم يف تسـويق أباطيـل اجلهلـة واملنحـرفني الـذين يطبقوهنـا عـٰىل أنفسـهم 

  وتضليلهم واستغالهلم.خرٰى، خلداع اجلمهور أليها أباطيل إأو يضيفون 

  اخلامس: املغريات الذاتية للطامعني:

ــي  ــات الت ــوس، واملغري ــعاف النف ــامعني وض ــة للط ــات الذاتي املغري

ــداء األ ــب أع ــن جان ــنهم م ــني م ــدم للمدسوس ــالهلا تق ــبيل إض ــة يف س م

والســـيطرة عليهـــا أو تـــدمريها، خصوصـــًا أن بعـــض هـــؤالء يســـتغلون 

اإلرباك األمني فيسـتخدم العنـف والقتـل يف مواجهـة مـن يتصـّدٰى لكشـف 

ــني  ــض املبّلغ ــية بع ــذر وخش ــب ح ــا يوج ــه، ممّ ــة وأباطيل ــه الواهي ادعاءات

الــدينيني وغــريهم مــن املخلصــني مــن التصــدي لــه، لعــدم وجــود جهــات 

  الظروف املناسبة لتأمني محايتهم.عنٰى أو هتتم بحاميتهم أو عدم توفر تُ 
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  سس الصحيحة للثقافة املهدوية:األ - ٢

ــة  ــية املهدوي ــرازات القض ــائص وإف ــن خص ــدم م ــا تق ــة م بمالحظ

  تشذيب التثقيف بالقضية املهدوية بمالحظة التوصيات التالية:يفرتض 

طـــرح العقيـــدة املهدويـــة بكـــل أبعادهـــا بطريقـــة منهجيـــة  وٰىل:األ

وبوضــوح تــام، وإزالــة اإلهبــام يف جوانــب هــذه القضــية مــن خــالل حشــد 

الشواهد واألدلـة املتعـّددة الرافعـة للغمـوض والشـبهة، طبعـًا وفـق املعـايري 

ة املعتمدة، ومنهـا التـذكري بحـاالت َغيبيـة مماثلـة ثابتـة لـدٰى العلمية والرشعي

ــٰى  ــي اهللا عيس ــور نب ــة وظه ــل َغيب ــلمني مث ــ املس ــر رـواِخلض ج و، وخ

  أصحاب الكهف.

جتنّــب اإلفــراط يف إذكــاء العواطــف واآلمــال لــدٰى اجلمهــور  الثانيــة:

ــد البســطاء صــواهبم برتّقــب غــري واقعــي للظهــور املرتقــب أو أي  التــي ُتفِق

ــام ــاط باإلم ــاءات  ¨ ارتب ــديق ادع ــدفاع بتص ــٰىل االن ــك ع ــزهم ذل فيحف

  الدّجالني واملنحرفني املنسجمة مع الرتقب املذكور.

ــة: ــ الثالث ــف الع ــد يف التثقي ــد التأكي ــٰىل البع ــة ع ــية املهدوي ام بالقض

العقائديـة التـي  حـدٰى املرتكـزات االيامنيـةإالرشعي العقائدي هلـا باعتبارهـا 

دّلـت عليهـا األدلـة املعتـربة بعيــدًا عـن املصـالح الشخصـية لألشـخاص ممــا 



  ٢١٥ .................................................................  الدرس الثاين واألربعون

رعية يف كّل مـا يـرتبط هبـا، وعـدم الرتكيـز عـٰىل مـا ـيعني اعتامد الضوابط الش

مـن الفـرج ورفـع الـبالء وتطبيـق العدالـة وحتقيـق  ¨ يرتتب عـٰىل ظهـوره

آمال اجلامهري فيها، طبعـًا مـن دون اإلمهـال املطلـق لـذلك، بـل جعلـه ثانويـًا 

  ، وليس األساس يف االعتقاد هبا.¨ ومن ثامر ظهوره

التأكيــد عــٰىل اهلــدف األســمٰى مــن انتظــار الفــرج والظهــور،  الرابعــة:

عـٰىل حتقيـق الظهـور، بـل يكـون بـاإليامن ر ـوهو أداء الوظيفة الذي ال يقتصـ

الراسخ واالسـتقامة يف السـلوك والصـرب والثبـات أمـام التحـديات واملحـن، 

ّن ذلـك هـو الـذي ينبغـي أن إوجتنب الوقوع يف مهّب الفـتن واالنحـراف، فـ

يكون عليه املؤمن املنتظِر للظهـور والَفـرج، كـام تضـّمنته عـّدة نصـوص عـن 

  ، منها:أئمة أهل البيت 

ــد اهللا - ١ ــو عب ــال أب ــال: ق ــحيحة زرارة ق ــك «:  ص ــرف إمام اع

  .)١(»نك إذا عرفتَه مل يّرضك تقّدم هذا األمر أو تأخرإف

ــاقر - ٢ ــن اإلمــام الب ــن   احلــديث ع ــو بصــري ع ــدما ســأله أب عن

ــاٰىل ﴿ ــول اهللا تع  ق
ً
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ْ
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ت

ْ
ــؤ ــْن يُ ــرة: ﴾ َوَم (البق

  عنٰى بذلك؟ما ) ٢٦٩

ــال ــام«:  فق ــة اإلم ــات   معرف ــن م ــائر... فم ــاب الكب واجتن

وهو عارف باإلمامة مل يّرضه تقّدم هـذا األمـر أو تـأخر، فكـان كمـن هـو مـع 

                                                             

 .١/٣٧١: الكايف )١(
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القائم يف فسطاطه، قـال: ثـم مكـث هنيئـة ثـم قـال: ال، بـل كمـن هـو قاتـل 

  .)١(» كمن استُشِهد مع رسول اهللا - واهللا - معه، ثم قال: ال، بل

  .)٢(موثقة ثعلبة بن ميمون املتقدمة - ٣

  .)٣(معتربة معاوية بن وهب املتقدمة - ٤

ــيل  - ٥ ــن ع ــد ب ــر حمم ــن أيب جعف ــطي ع ــد الواس ــد احلمي ــة عب رواي

قــال: قلــت لــه: أصــلحك اهللا، لقــد تركنــا أســواقنا انتظــارًا هلــذا  البــاقر

أن  يا عبـد احلميـد، أَتـرٰى َمـن حـبس نفَسـه عـٰىل اهللا «:  األمر، فقال

ــدًا  ال جيعــل اهللا لــه خمرجــًا؟ بــٰىل واهللا، لــيجعَلنَّ اهللا لــه خمرجــًا، رحــم اهللا عب

قـال: قلـت: فـإن مـّت قبـل . »حبس نفسه علينا، رحـم اهللا عبـدًا أحيـا أمرنـا

ــال:  ــائم؟ ق ــد «أن أدرك الق ــائم آل حمم ــُت ق ــو أدرك ــنكم: (أن ل ــل م القائ

  .)٤(»هيد معهنرصُته) كان كاملقارع بني يديه بسيفه، ال بل كالش

ــد اهللا - ٦ ــت أليب عب ــال: قل ــاباطي ق ــامر الس ــة ع ــادة  رواي : العب

مع اإلمـام مـنكم املسـترت يف دولـة الباطـل أفضـل أم العبـادة يف ظهـور احلـق 

  ودولته مع اإلمام الظاهر منكم؟

ــال:  ــدقة«فق ــامر، الص ــا ع ــ - واهللا - ي ــل] ـيف الس ــة الباط ر [يف دول

ّر مــع إمــامكم ـوكــذلك عبــادتكم يف الســأفضــل مــن الصــدقة يف العالنيــة، 

                                                             

 .٤٥٩: عالم الدينأ )١(

 .١٩٤: راجع صفحة )٢(

 .١٨٥: راجع صفحة )٣(

 .٢/٥٨٤: كامل الدين ومتام النعمة )٤(
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ــل  ــة الباط ــدّوكم يف دول ــن ع ــوفكم م ــل، خل ــل أفض ــة الباط ــترت يف دول املس

ــة ــة  ،وحــال اهلدن ــد اهللا يف ظهــور احلــق مــع اإلمــام الظــاهر يف دول ــن يعب مم

احلق، وليس العبادة مع اخلـوف يف دولـة الباطـل مثـل العبـادة مـع األمـن يف 

ــة احلــق... ــال: فقلــت: جعلــت »دول ــٰى إذاً  ق ــام نتمن ــداك ف ــن  ف أن نكــون م

أصحاب القـائم يف ظهـور احلـق، ونحـن اليـوم يف إمامتـك وطاعتـك أفضـل 

سـبحان اهللا أمـا حتبـون أن «فقـال:  ؟أعامالً مـن أعـامل أصـحاب دولـة احلـق

احلق والعـدل يف الـبالد، وحيسـَن حـال عاّمـة العبـاد وجيمـع اهللا  ُيظِهر اهللا 

ــوب خمت ــني قل ــَف ب ــة ويؤل ــالكلم ــة، وال ُيعص ــاَم ـلف ــه، ويق ٰى اهللا يف أرض

ــٰى ال يســتخفي  ــه فيُظِهــروه حت ــردَّ اهللا احلــق إٰىل أهل ــه، وي ــدود اهللا يف خلق ح

 ٰى خــرأ. ونحوهــا روايــات )١(»يء مــن احلــق خمافــة أحــٍد مــن اخللــق...ـبشــ

  مشاهبة.

ــة: ــىلٰ  اخلامس ــور ع ــف اجلمه ــب تثقي ــم  جتنُّ ــار املالح ــامني أخب مض

  :والتفاصيل غري الثابتة رشعًا، وذلك

رعية ـملا فيه مـن حتّمـل طائلـة املسـؤولية وخمالفـة الضـوابط الشـ :أّوالً 

ــىلٰ  ــز ع ــرتض أن ترتك ــي ُيف ــدة والت ــاء العقي ــدة يف بن ــة  املعتَم ــراهني وأدل ب

  .معتربة

ملــا يرتتــب عليــه مــن تــوفري أرضــية خصــبة للخصــوم  :وثانيــاً 

ســس العقائديــة الثابتــة مســتغّلني انتشــار الثقافــة املــذكورة كني يف األُ واملشــكِّ 

                                                             

 .٥٨٦-٢/٥٨٥: كامل الدين ومتام النعمة )١(
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غـري الثابتـة بأدلـة معتـربة،  - مـن التفاصـيل والتطبيقـات - واملسلَّامت العامة

ــدلل ــًا ل ــًا عام ــب إرباك ــا يوج ــة، مم ــدة املهدوي ــل العقي ــكيك يف أص  ٰى تش

ا مــن اجلمهــور، الــذي يفقــد ثقتــه آنــذاك بالقضــية املهدويــة نفســها وغريهــ

صــول العقائديــة الثابتــة، فضــالً عــن أّن بعــض مضــامني هــذه الروايــات األ

ــاء  ــمة لألدعي ــادة دس ــون م ــد تك ــة ق ــري الثابت ــهورات غ ــربة واملش ــري املعت غ

  اجلمهور. والدجالني فيستغّلوهنا لتمرير ادعاءاهتم وأباطيلهم عىلٰ 

نعم ال مـانع مـن طـرح بحـوث ودراسـات علميـة ختصصـيّة يف دائـرة 

أن ال  العلميــة حــول بعــض املضــامني التفصــيلية املفرتضــة، عــىلٰ  األوســاط

ــية  ــل القناعــات الشخص ــتم إقحــام ذلــك يف ضــمن التثقيــف العــام وحتوي ي

مسّلامت عامة، ملا يف ذلـك مـن السـلبيات املشـار إليهـا آنفـًا، وقـد  للبعض إىلٰ 

 ٰى خـررفـة أو نافـذة، كـام حـدث يف قضـايا أيتم اسـتغالهلا مـن أطـراف منح

التـي هـي مسـألة ثانويـة ختصصـيّة أثـار طرحهـا  )خلـق القـرآن(مثل مسألة 

املــأل العـام إرباكــًا وأحــدث فجـوة كبــرية يف املجتمـع اإلســالمي لفــرتة  عـىلٰ 

طويلـة حينهـا، وقــد اسـتغّلتها الســلطات املتعاقبـة ملصــاحلها وتثبيـت دعــائم 

  حكمها.

ــد عــىلٰ  السادســة: ــة العلــامء املعــروفني بــالعلم والتقــو التأكي  ٰى مرجعي

 يف حتديد معـامل القضـية املهدويـة باعتبـارهم يمثلـون اخلـط الشـيعي العـام يف

ــن احلصــني لألُ ـعصــ ــة، واحلص ــراف والضــياعر الَغيب ــن االنح ــة م ــام  - م ك

 -واألئمـة  رعية الكثـرية الـواردة عـن النبـيـأكدته النصـوص الشـ
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ــرية ــل والس ــع العق ــجمة م ــىلٰ  املنس ــة ع ــة اجلاري ــذوي  العقالئي ــوع ل الرج

  .- كام تقدم مفّصالً  - االختصاص

مـة مـن االنحـراف صـاروا ونظرًا لـدور هـؤالء العلـامء يف حتصـني األ

أول األهــداف التـــي يســتهدفها الطغـــاة بــالقمع واإلبـــادة، والـــدجالون 

ومـنهم أدعيــاء املهدويــة  - املنحرفـون بالتشــويه والتسـقيط، فكــل الــدجالني

يســـتهدفون العلـــامء املـــذكورين  - ابيـــة والنيابـــة اخلاصـــة ونحـــوهموالب

هلـم بـث أبـاطيلهم والسـيطرة  ٰى وحياولون سـلب ثقـة اجلمهـور هبـم، ليتسـن

  املجتمعات بعد سلب مرجعيتهم املعتمدة. عىلٰ 

ــع اإلثــارات واالستفســارات  الســابعة: التعامــل بســعة الصــدر م

سـاع تأثريهــا يف اسـتفحاهلا واتِّ  معاجلـة الشــبهات قبـل املثـارة، بـل السـبق إىلٰ 

 ،ســس رشعيــة وموضــوعيةأُ  األوســاط االجتامعيــة، وأن تــتم معاجلتهــا عــىلٰ 

  قبل استفحاهلا يف املجتمع، وذلك من خالل اخلطوات التالية:

  التثقيف السليم بالنحو املتقدم آنفًا. - أ

مـــّر العصـــور وبيـــان  عـــاءات الباطلـــة عـــىلٰ اســـتعراض االدِّ  - ب

  سلبياهتا وحتذير املجتمع من الوقوع يف ورطة ضحاياها.

ــارات واالدِّ  - ج ــط اإلث ــور رب ــبقها يف العص ــام س ــة ب ــاءات احلديث ع

الــذين  - الســابقة، دفعــًا لتــوهم كوهنــا مــن مبتكــرات األدعيــاء املعــارصين
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مـن مـة مـن أن يكونـوا ولتحـذير األُ  - عـاء ذلـكاجلمهـور بادِّ  يمّوهون عـىلٰ 

  ضحاياها كام حدث لغريهم يف عصور سابقة.

ــة  - د ــبوهة بمالحظ ــة واملش ــاء املزّيف ــع األدعي ــة ودواف ــف هوي كش

ـــم  ـــن طمعه ـــفة ع ـــوعية الكاش ـــواهد املوض ـــات والش ـــأرخيهم واملعطي ت

  وانحرافهم وأحيانًا ارتباطاهتم ومواقفهم املشبوهة.
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  :اخلالصة: اجلمهور والثقافة املهدوية

  املحيطة بالقضية املهدوية أربعة:أهم اخلصائص والظروف  - أ

  عد الغيبي البارز فيها.البُ  - ١

  ارتباطها بمصالح وآمال اجلامهري. - ٢

  تشعب القضية املهدوية. - ٣

  عدم اعتبار أكثر الروايات املتضمنة للتفاصيل. - ٤

  :سس الصحيحة للتثقيف العام بالقضية املهدوية ثامنيةاألُ  - ب

  رح القضية املهدوية بكل أبعادها بوضوح وأدلة مقنعة للجمهور.ط - ١

  التعامل بسعة صدر مع الشبهات بعيدًا عن االنفعال والتشنج. - ٢

  جتنب اإلفراط يف إذكاء العواطف واآلمال بآثار ظهور املهدي. - ٣

رعي للقضـية املهدويـة وعـدم ـالبعـد العقائـدي الشـ التأكيد عـىلٰ  - ٣

  يرتتب عليه من رخاء. الظهور وما الرتكيز عىلٰ 

ــىلٰ  - ٤ ــد ع ــدف األ التأكي ــماهل ــو أداء  ٰى س ــرج، وه ــار الَف ــن انتظ م

  الوظيفة يف عرص الظهور دون املصالح الشخصية.

ــىلٰ  - ٥ ــور ع ــف اجلمه ــب تثقي ــري  جتن ــات غ ــم والغيبي ــار املالح أخب

  الثابتة بطرق معتربة.

  مة يف عرص الَغيبة.لألُ مرجعية العلامء املعتمدين  التأكيد عىلٰ  - ٦ 

  الشبهات املثارة. الردود املناسبة عىلٰ  - ٧
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ةخصائص وظروف القضية املهدوي

 عدم اعتبار حّل 

الروايات 

املتضمنة 

للتفاصيل

 تنوع اإلغراءات

للمنحرفني

م يف التشعب واإلهبا

هابعض تفاصيل

الح ارتباطها بمص

وآمال اجلمهور
ي البعد الغيب

البارز

قيف األسس السليمة للتث

اجلامهريي بالقضية 

املهدوية

املنهجية

هةسعة الصدر واملبادرة بردِّ الشب

فجتنّب اإلفراط يف إذكاء املواق

هدويةالتأكيد عىل البعد الرشعي والعقيدي للقضية امل

تربةعدم التثقيف عىل مضامني النصوص غري املع

الرشعية التأكيد عىل مرجعية العلامء اجلامعني للضوابط

فرجالرتكيز عىل اهلدف األسمى من انتظار ال

الردود العلمية املناسبة للشبهات



  ٢٢٣ .................................................................  الدرس الثاين واألربعون

   

عالمات الظهور

:غري حتمية، منها

طلوع الشمس من 

املغرب

خروج اخلراساين

حتمية

ءالصيحة يف السام

خروج السفياين

خروج اليامين

قتل النفس الزكية
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خصوصــًا شــبابنا  - أن هيــدينا مجيعــاً  أســأل اهللا تعــاىلٰ  :ويف اخلتــام

ويرزقنـا  ،رصاطـه املسـتقيم وأن يعصـمنا مـن الزلـل واالنحـراف - األعزاء

  واحلمد هللا رب العاملني. ،إنه سميع جميب ،خري الدنيا واآلخرة

الثقافــة املهدويــة/دروس (وقــد ابتــدأت بكتابــة هــذا الكتــاب  ،هــذا 

ــة ــاء  )منهجي ــوم األربع ــعبان /٢٧(يف ي ـــ١٤٣٨ش ــن  )ه ــاء م ــم االنته وت

  .)هـ١٤٣٨ذي القعدة /١٤( اإلثننييف يوم  نسخته األوىلٰ 

 عـــام األوىلٰ  ٰى واخـــر مجـــادأضـــفت إليـــه إضـــافات مهمـــة أثـــم 

آمـالً أن يكـون  )هــ١٤٣٩ شـوال ٢٤(ومتـت مراجعتـه يف ليلـة ) هـ١٤٣٩(

ــات  ــة واجلامع ــوزات العلمي ــة احل ــة طلب ــات خاص ــؤمنني واملؤمن ــًا للم نافع

ــة ــية املهدوي ــني بالقض ــّل املهتم ــاىلٰ  ،وك ــاري تع ــًا الب ــوٍل  داعي ــه بقب أن يتقبّل

 يل ﴿وأن جيعلــه ذخــرًا  ،حســن
َ
ــون
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  واحلمد هللا رب العاملني

  رياض احلكيم
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  القرآن الكريم. - ١

ــة اال - ٢ ــاألئم ــا عش ــون ـثن ــن طول ــد ب ــدين حمم ــمس ال ر/تأليف ش

  صالح الدين املنجد منشورات الريض/ قم. هـ) حتقيق ٩٥٣(ت 

إثبــات اهلــداة بالنصــوص واملعجزات/تــأليف حممــد بــن احلســن  - ٣

 األوىلٰ احلــر العــاميل مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات/ بريوت/الطبعــة 

  .)م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥(

محـد بـن يوسـف أأخبار الـدول وآثـار األول يف التـأريخ/ تـأليف  - ٤

ـــقي القرمـــاين ( ـــد الدمش ـــن أمح ــــ ١٠١٩ - ٩٣٩ب ـــارش عـــامل  )ه الن

  الكتب/بريوت.

ــان اإل - ٥ ــن بلب ــدين ب ــان/عالء ال ــن حب ــحيح اب ــب ص ــان برتتي حس

  دار الكتب العلمية/بريوت. هـ)٧٣٩الفاريس(ت

ــت  - ٦ ــة آل البي ــة الرجــال/أبو جعفــر الطويس/مؤسس ــار معرف اختي

  .هـ١٤٠٤حياء الرتاث/مطبعة بعثت/قم إل

ــىلٰ  - ٧ ــج اهللا ع ــة حج ــاد يف معرف ــد  اإلرش ــد حمم ــيخ املفي العباد/الش

ــدادي ( ــَربي البغ ــنعامن الُعك ــن ال ــد ب ــن حمم ـــ ٤١٣ - ٣٣٦ب ــة ه ) مطبع

  .)هـ١٤١٣( األوىلٰ مهر/قم الطبعة 
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ســـن االستبصـــار فـــيام اختلـــف مـــن األخبار/حممـــد بـــن احل - ٨

  هـ. ١٣٩٠سالمية/طهران هـ) دار الكتب اإل٤٦٠الطويس (ت

ــراإل - ٨ ــحابة/ابن حج ــز الص ــابة يف متيي ــقالين ( ص ـــ٧٧٣العس  - ه

  .)هـ ٨٥٢

ــديث وأ - ٩ ــول احل ــة أص ــر السبحاين/مؤسس ــيخ جعف حكامه/الش

  .هـ١٤٢٠ الطبعة اخلامسة/ قم/اإلسالمي النرش 

ــــلم أ - ١٠ ــــيخ مس ــــث الش ــــال/تقرير بح ــــم الرج ــــول عل ص

ــــة  ــــني للطباع ــــة املحب ــــيل املعّلم/مؤسس ــــد ع ــــداوري/تأليف حمم ال

  م.٢٠٠٥ - ١٤٢٦ والنرش/قم/الطبعة األوىلٰ 

ــور - ١١ ــالم ال ــد ٰى إع ــأعالم اهل ــن /ٰى ب ــن احلس ــل ب ــيل الفض أبو ع

ــت ــة آل البي ــري) مؤسس ــادس اهلج ــرن الس ــربيس (الق ــة / الط مطبع

   .هـ١٤١٧ وىلٰ ستارة/قم الطبعة األ

ــيل بــن موســ - ١٢ بــن طــاووس (ت  ٰى إقبــال األعامل/الســيد ع

  .)هـ٦٦٤

ــد إىلٰ  - ١٣  ــن امله ــدي م ــام امله ــد  اإلم ــيد حمم ــأليف الس الظهور/ت

م الطبعـــة ٢٠٠٥ - هــــ١٤٢٦بـــريوت  ٰى ـكـــاظم القزوينـــي/دار املرتضـــ

  .وىلٰ األ

ــدينوري اإل - ١٤  ــة ال ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــة/عبد اهللا ب ــة والسياس مام

ــــ ٢٧٦ - ٢١٣( ـــــ)/انتشارات الش ــــة ـه ــــري/قم أريف الريض/مطبع م

  .هـ١٤١٤ وىلٰ الطبعة األ
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ـــ - ١٥ ـــد ب ـــر حمم ـــو جعف ـــويس أمـــايل الطويس/أب ـــن الط ن احلس

  .هـ١٤١٤ هـ) دار الثقافة/قم/الطبعة األوىلٰ ٤٦٠(ت

بحـــــوث يف امللـــــل والنحل/تـــــأليف الشـــــيخ جعفـــــر  - ١٦ 

الصــادق/املطبعة اعــتامد/قم الطبعــة اإلمــام الســبحاين/النارش مؤسســة 

  .هـ١٤٢٣الثانية 

ســـــامعيل بـــــن عمــــر بـــــن كثـــــري البدايــــة والنهاية/إ - ١٧

 وىلٰ ر/الطبعة األـالعــريب/دار النيل/مصــالنارش دار الفكــر /)هـــ٧٧٤(ت

  م.١٩٣٣ - هـ١٣٥١

ــأليف احلــافظ الكنجــي  - ١٨ البيــان يف أخبــار صــاحب الزمان/ت

ــت/طهران ــل البي ــراث أه ــاء ت ــة  - الشــافعي/دار إحي ــة فارايب/الطبع مطبع

  .هـ١٤٠٤الثالثة 

الثـــاين عرش/الشـــيخ عبـــاس القمي/ترمجـــة اإلمـــام تـــاريخ  - ١٩

ــم امل ــيد هاش ــق الس ــية يف وحتقي ــات التخصص ــز الدراس ــام يالين/مرك اإلم

ـــدي ـــواد األ / امله ـــةدار ج ـــة األ  ئم ــــ١٤٢٧ وىلٰ بريوت/الطبع  - ه

  م.٢٠٠٦

ــداد/ - ٢٠ ــاريخ بغ ــب أت ــت اخلطي ــن ثاب ــيل ب ــن ع ــد ب ــر أمح بو بك

ـــدادي (ت ـــة األوىلٰ ٤٦٣البغ ـــة/بريوت الطبع ـــب العلمي ــــ)/دار الكت  ه

  .هـ١٤١٧

إبـــراهيم اجلعفـــي البخـــاري التـــاريخ الكبري/إســـامعيل بـــن  - ٢١

  هـ) دار الكتب العلمية/بريوت.٢٥٦(ت
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ــيل بــن  - ٢٢ تــاريخ ميّافارقني/تــأليف أمحــد بــن يوســف بــن ع

  .)هـ ٥٧٧بعد  - ٥١٠(األزرق 

) دار ٦٥٤ت(تـــــذكرة اخلواص/ســـــبط ابـــــن اجلـــــوزي  - ٢٣

  العلوم/بريوت.

  هـ).٣١٠ - ٢٢٤تفسري الطربي/حممد بن جرير الطربي ( - ٢٤

ــروة الوثق - ٢٥ ــيح يف رشح الع ــ/ٰى التنق ــروي الش ــيل الغ ــريزا ع يخ م

ـــــيد أيب ال١٤١٩ - ١٣٤٩( ـــــوث الس ـــــرات بح ــــــ) تقري ـــــائم ه ق

  يران.إ - مام اخلوئي/قماخلوئي/مؤسسة إحياء آثار اإل

ـــاين  - ٢٦ ـــد اهللا املامق ـــيخ عب ـــم الرجال/الش ـــال يف عل ـــيح املق تنق

  هـ)/ مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث/قم.٣٥١(ت

ــ - ٢٧ ــحيح اجل ــذي(امع الص ــنن الرتم ــ/)س ــن  ٰى أبو عيس ــد ب حمم

ــ ــورة ( ٰى عيس ــن س ــريب/بريوت  ٢٩٧ - ٢٠٩ب ــرتاث الع ــاء ال ـــ) دار إحي ه

  .)م١٩٩٥ - هـ١٤١٥(

ـــاري ( - ٢٨ ـــن إســـامعيل البخ ـــحيح/حممد ب  - ١٩٤اجلـــامع الص

  هـ) دار إحياء الرتاث العريب/بريوت.٢٥٦

محــد بــن عــيل املعــروف لكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنة/أالــدرر ا - ٢٩

هـــ)/جملس دائـرة املعــارف العثامنية/حيــدر ٨٥٢بـابن حجــر العسـقالين(ت

  م.١٩٧٢ - هـ١٣٩٢اهلند/الطبعة الثانية  - بادآ
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ــت - ٣٠ ــل البي ــد   دور أه ــيد حمم ــة الصاحلة/الس ــاء اجلامع يف بن

ــة  ــف األرشف/الطبع ــهيد احلكيم/النج ــراث الش ــة ت ــاقر احلكيم/مؤسس ب

  م.٢٠٠٧اخلامسة 

ــ - ٣١ ــائر العقب ــب ذوي القرب ٰى ذخ ــربي /ٰى يف مناق ــدين الط ــب ال حم

ـــافعي (ت  وىلٰ الطبعـــة األ ،دار الكتـــب العلميـــة/بريوت )هــــ٦٩٤الش

  م.٢٠٠٦

 ٤٦٠ - هـــ٣٨٥( رجــال الطويس/حممــد بــن احلســن الطــويس - ٣٢

  .هـ١٤٢٨الطبعة الرابعة  - سالمي/قمهـ) مؤسسة النرش اإل

محـد بـن العبـاس النجـايش أمحد بـن عـيل بـن أرجال النجايش/ - ٣٣

  قم./اإلسالمي ) مؤسسة النرش ٤٥٠ - ٣٧٢(

ــاقر  - ٣٤ ــادات/حممد ب ــامء والس ــوال العل ــات يف أح ــات اجلن روض

  هـ).١٣١٣اخلونساري (ت

سلســـــلة األحاديـــــث الصـــــحيحة ويشء مـــــن فقههـــــا  - ٣٥

  هـ.١٤١٥وفوائدها/حممد نارص األلباين/مكتبة املعارف/الرياض 

عبــد اهللا حممــد بــن يزيــد القزوينــي ســنن ابــن ماجــة/أبو  - ٣٦

ـــة األوىلٰ ٢٧٥(ت ـــة/بريوت الطبع ـــب العلمي ــــ) دار الكت ــــ١٤١٩ ه  - ه

  م.١٩٩٨

ــن األأيب داوود/أســنن  - ٣٧ ــو داوود ســليامن ب شــعث السجســتاين ب

  حياء الرتاث العريب/بريوت.إهـ) /دار ٢٧٥(ت
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ـــت  - ٣٨ ـــة رشيع ـــامي البدري/مطبع ـــيد س ـــبهات وردود/الس ش

  .)ملطبعة رشيعت وىلٰ الرابعة للكتاب واألالطبعة (هـ ١٤٤٢

الشـجرة املباركـة يف األنسـاب الطالبيـة حممـد بـن عمـر الـرازي  - ٣٩

  .هـ١٤١٩مطبعة حافظ/قم/الطبعة الثانية  )هـ٦٠٦(ت 

  شواهد النبوة/تأليف عبد الرمحن اجلامي. - ٤٠

ــريي النيســابوري  - ٤١ ــن احلجــاج القش ــلم ب ــحيح مسلم/مس ص

  دار إحياء الرتاث العريب/بريوت. )هـ٢٦١(ت

ــواعق املحرقة/أمحــد بــن حجــر اهليثمــي ( - ٤٢  ٩٧٤ - ٨٩٩الص

  مكتبة القاهرة/مرص. )هـ

ــرب - ٤٣ ــات الك ــة  /ٰى الطبق ــب العلمي ــعد/ دار الكت ــن س ــد ب حمم

  .١٩٩٠ بريوت

  عدة رسائل/تأليف الشيخ املفيد. - ٤٤

يب أالعـرف الــوردي يف أخبــار املهــدي/تأليف عبــد الــرمحن بــن  - ٤٥

ــدي  ــدكتور مه ــق ال ــامر أبكــر الســيوطي حتقي ــارش: هســتي ش ــرب نجاد/الن ك

  .هـ١٤٢٩ وىلٰ طهران/الطبعة األ

ــبس الواعظ/تــأليف  - ٤٦ ــتعظ وق ــواعظ ومصــباح امل ــة امل يب أغاي

  .هـ١٣٠١الربكات نعامن أفندي اآللويس/املطبعة املريية/بوالق مرص 

ــن احلســن الطــويسأالَغيبــة/تأليف  - ٤٧  ٣٨٥(ت يب جعفــر حممــد ب

  .هـ١٤١١ وىلٰ قم/الطبعة األاإلسالمية مؤسسة املعارف  )هـ ٤٦٠ -
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يب عبــد اهللا حممــد بـــن إبــراهيم بــن جعفـــر أالَغيبــة/تأليف  - ٤٨

 وىلٰ هـــ) مطبعــة النهضــة/قم الطبعــة األ٣٦٠الكاتــب (الــنعامين) (ت حــدود

  .هـ١٤٢٦

  هـ). ٨٥٢ - ٧٧٣الباري/ابن حجر العسقالين (فتح  - ٤٩

 )هـــ٢٢٩الفتن/تــأليف ُنعــيم بــن محــاد اخلزاعــي املــروزي (ت - ٥٠

  م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ دار الكتب العلمية/بريوت الطبعة األوىلٰ 

 / النـــوبختي ٰى بو حممـــد حســـن بـــن موســـأفـــرق الشـــيعة/ - ٥١

  م.١٩٣٦ النجف

عـالم القـرن أمـن (النـوبختي  ٰى فرق الشيعة/احلسـن بـن موسـ - ٥٢

ــري ــث اهلج ــة  )الثال ــات والبحوث/كربالء/الطبع ــربالء للدراس ــز ك مرك

  م.٢٠١٧ - هـ١٤٣٩: وىلٰ األ

الفصـــل يف امللـــل واألهـــواء والنحل/أمحـــد بـــن حـــزم  - ٥٣

  م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ :الظاهري/دار املعرفة/بريوت/الطبعة الثانية

ــائ - ٥٤ ــعيد الطباطب ــد س ــيد حمم ــدة/تأليف الس ــاب العقي ي يف رح

 - هــــ١٤٢٥مطبعـــة فاضـــل الطبعـــة اخلامســـة:  - احلكـــيم/دار اهلـــالل

  م.٢٠٠٥

ـــ - ٥٥ ـــول املختص ـــأليف ايب ـالق ـــدي املنتظر/ت ـــات امله ر يف عالم

  محد بن حجر املكي اهليثمي/مكتبة القرآن/القاهرة.أالعباس 

ــرازي أالكايف/تــأليف  - ٥٦ ــد بــن يعقــوب الكلينــي ال يب جعفــر حمم

  .هـ١٣٨٨طهران اإلسالمية املطبعة ية اإلسالماملكتبة  )هـ ٣٢٩(ت
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يب احلســن عــيل بــن أيب الكــرم أالكامــل يف التأريخ/تــأليف  - ٥٧

حممــد بــن حممــد عبــد الكــريم الشــيباين املعــروف بــابن األثــري اجلــزري (ت 

ــــة بريوت/الطبعــــة الرابعــــة ٦٣٠ ــــب العلمي  - م٢٠٠٣هـــــ) دار الكت

  .هـ١٤٢٤

مجعيــات الكتــاب احتاد /)العهــد اجلديــد(الكتــاب املقــدس  - ٥٨

  .١٩٩٢املقدس/بريوت الطبعة الرابعة 

رق ـالكتــــاب املقدس/مجعيــــة الكتــــاب املقــــدس يف الشــــ - ٥٩

  .١٩٧٧ /ٰى األدن

ــة األ - ٦٠ ــة يف معرف ــف الغم ــكش ــن عيس ــة/عيل ب ــيل (ت  ٰى ئم األرب

مطبعــة دار التعــارف/بريوت   هـــ)/املجمع العــاملي ألهــل البيــت٦٩٢

  م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣

ر/أبو القاســم ـاألئمــة االثنــي عشــ األثــر يف الــنص عــىلٰ كفايــة  - ٦١

  القرن الرابع) انتشارات بيدار/قم.( عيل بن حممد بن عيل اخلزاز القمي

ــن  - ٦٢ ــيل ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــة/أبو جعف ــام النعم ــدين ومت ــامل ال ك

ــه  ــن بابوي ــة النشــ٣٨١(ت )الصــدوق(احلســني ب ــالمير ـهـــ) مؤسس  اإلس

  .هـ ١٤١٦قم الطبعة الثالثة /

ــور ( - ٦٣ ــن منظ ــأليف اب ــان العرب/ت ـــ ٦٣٠لس ـــ٧١١-ه دار  )ه

  إحياء الرتاث العريب بريوت/الطبعة الثالثة.

املدينـــة املنـــورة، جمموعـــة مـــن /اإلســـالمية جملـــة اجلامعـــة  - ٦٤

  الباحثني.
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  جملة عكاظ (السعودية). - ٦٥

ــر  - ٦٦ ــن أيب بك ــيل ب ــدين ع ــد/نور ال ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ جمم

  ) دار الكتاب العريب /بريوت.هـ٨٠٧اهليثمي (ت

محــد بــن حممــد بــن خالــد الربقــي أاملحاســن/أبو جعفــر  - ٦٧

  قم./ ةاإلسالميدار الكتب  هـ)٢٧٤(ت

ــىلٰ  - ٦٨ ــتدرك ع ــابوري  املس ــاكم النيس ــد اهللا احل ــحيحني/أبو عب الص

ــة األوىلٰ ٤٠٥(ت  ــريب/بريوت الطبع ــرتاث الع ــاء ال ـــ) دار إحي ـــ١٤٢٢ ه  ه

  م.٢٠٠٢ -

الســيد حمســن احلكيم/مؤسســة /ٰى العــروة الوثقمستمســك  - ٦٩

  هـ.١٤١١اسامعيليان /قم/ الطبعة اخلامسة/

مســـند ابـــن اجلعـــد/عيل بـــن اجلعـــد اجلـــوهري البغـــدادي  - ٧٠

  .هـ١٤٠٥ هـ) مكتبة الفالح/الكويت الطبعة األوىلٰ ٢٣٠(ت

ــزار  - ٧١ ــار املعــروف بمســند البزار(مســند الب ــد أ/)البحــر الزخ مح

مكتبــة العلــوم واحلكــم املدينــة  )هـــ٢٩٢البــزار (تبــن عمــرو بــن اخلــالق 

  .هـ١٤١٤ وىلٰ املنورة/الطبعة األ

مســند الطياليس/ســليامن بــن داوود بــن اجلــارود الفــاريس  - ٧٢

  هـ) دار املعرفة/بريوت.٢٠٤(ت

مصـــباح املتهجد/الشـــيخ حممـــد بـــن احلســـن الطـــويس (ت  - ٧٣

٤٦٠.(  
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ــاج  - ٧٤ ــباح املنه ــد(مص ــاد والتقلي ــعيد  )االجته ــد س ــيد حمم الس

  م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥ وىلٰ احلكيم/مؤسسة املنار/الطبعة األ

بــن ّمهــام بــن نــافع الصــنعاين  املصــنّف/أبو بكــر عبــد الــرزاق - ٧٥

  هـ).٢١١(ت

ــن  - ٧٦ ــد اب ــن حمم ــنَّف/عبد اهللا ب ــيبة (تأاملص ـــ٢٣٥يب ش دار  )ه

  .هـ١٤٠٨ وىلٰ عامل الكتب/الرياض الطبعة األ

 - ٥٨٢د بـــن طلحـــة الشـــافعي (ســـؤول/حممالمطالـــب  - ٧٧

  طهران. )هـ٦٥٢

ـــــول إىلٰ  - ٧٨  ـــــة فضـــــل آل الرســـــول  معـــــارج الوص معرف

ـــة  ـــاء الثقاف ـــدي/جممع إحي ـــف الزرن ـــن يوس ـــدين ب ـــال ال والبتول/مج

  .هـ١٤٢٥ وىلٰ الطبعة األ/اإلسالمية

ر مؤسســـة ـمعجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي/تأليف ونشــ - ٧٩ 

ــارف  ــالميةاملع ــجد  - اإلس ــة األمس ــرتت قم/الطبع ــة ع  وىلٰ مجكران/مطبع

  .هـ١٤٢٨

ـــن  - ٨٠ ـــوب الطـــرباين أاملعجـــم الصغري/ســـليامن ب ـــن اي محـــد ب

  هـ) دار الكتب العلمية بريوت.٣٦٠(ت

ــيخ عــيل  - ٨١ ــام املهدي/الش ــم املوضــوعي ألحاديــث اإلم املعج

  .)هـ١٤٢٦( وىلٰ الكوراين/الطبعة األ

ــم  - ٨٢ ــو القاس ــيد أب ــال احلديث/الس ــم رج ــة معج اخلوئي/الطبع

  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٣اخلامسة/
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ـــاييس اللغة/ - ٨٣ ـــم مق ـــا أمعج ـــن زكري ـــارس ب ـــن ف ـــد ب مح

  م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ هـ) دار إحياء الرتاث العريب/بريوت٣٩٥(ت

مــني يف حــديث املهــدي واملهدويــة/تأليف أمــع الــدكتور أمحــد  - ٨٤

  مني زين الدين/مؤسسة النعامن/بريوت.أحممد 

ــم - ٨٤ ــن معج ــد م ــارش  املفي ــد اجلواهري/الن ــال احلديث/حمم رج

  .هـ ١٤١٧ الطبعة األوىلٰ  - مكتبة املحاليت/ املطبعة العلمية/ قم

ــرج األ - ٨٥ ــالبني/أبو الف ــل الط ــبهاين (مقات ـــ)/٣٥٦ – ٢٨٤ص  ه

  محد صفر/دار املعرفة/بريوت.أتصحيح 

  .)هـ٣٢٤سالميني/أبو احلسن األشعري (ت مقاالت اإل - ٨٦

يف علــم الدراية/الشــيخ عبــد اهللا املامقـــاين مقبــاس اهلدايــة  - ٨٧

ــ ١٣٥١ - ١٩٢٠( ـــ) نش ــت إلـه ــة آل البي ــة ر مؤسس ــاء الرتاث/مطبع حي

  .هـ١٤١١ قم الطبعة األوىلٰ  - مهر

بــو احلســن اآلبــري أمناقــب الشــافعي/حممد بــن احلســني  - ٨٨

  هـ.١٤٣٠ وىلٰ هـ)/الدار األثرية/الطبعة األ٣٦٣(

إبـــراهيم أبـــو ســـليم/دار  منشـــورات املهديـــة/حتقيق حممـــد - ٨٩

  م.١٩٧٩ اجليل بريوت

محــد بـن عبـد احللــيم بـن تيميـة احلــراين منهـاج السـنة النبوية/أ - ٩٠

  دار الكتب العلمية/بريوت. )هـ٧٢٨(ت

منهـــاج الصاحلني/الســـيد أبــــو القاســـم اخلوئي/مطبعــــة  - ٩١

  هـ /نرش مدينة العلم.١٤١٠مهر/قم/ الطبعة الثامنة والعرشون /

الصاحلني/الســـيد حممـــد ســـعيد احلكيم/مطبعـــة منهـــاج  - ٩٢

  م النارش دار اهلالل. ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ستارة/الطبعة الثامنة/
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ــ - ٩٣ ــة للنش ــدار العاملي ــامعيل املقوم/ال ــد إس ــد أمح ر ـاملهدي/حمم

ـــة عشــــاالسكندرية/مصـــ / والتوزيـــع  - هــــ١٤٢٩ رةـر/الطبعة احلادي

  م.٢٠٠٨

ـــــــارا - ٩٤ ـــــــول جعفريان/انتش ـــــــديان دروغني/رس ت مه

  ش.١٣٩٤علم/الطبعة الثانية 

ــد  - ٩٥ ــن غب ــد ب ــن حمم ــر ب ــأ العظيم/عم ــرتة النب ــيم لع ــيم املق النع

ــيل (ت  ــد املوص ـــ٦٥٧الواح ــة األ )ه ــة األعلمي/بريوت/الطبع  وىلٰ مؤسس

  م.٢٠٠٣

مــني باالدســتيان وحممــد مهــدي نگــني آفرينش/تــأليف حممــد أ - ٩٦

 رت مهـــديـبنيــاد فرهنگـــي حضــ - حــائري پــور ومهـــدي يوســفيان

  هـ ش.٧٤/١٣٩٥ موعود/الطبعة

ــاء الــرتاث  - ٩٧ الــوايف بالوفيات/صــالح الــدين الصــفدي/دار إحي

  م.٢٠٠٥ العريب/بريوت

وســـائل الشـــيعة/حممد بـــن احلســـن احلـــر العـــاميل (ت  - ٩٨

ـــ١١٠٤ ــ )ه ــق ونش ــة مهر/حتقي ــتـمطبع ــة آل البي ــاء   ر مؤسس إلحي

  .هـ١٤١٤الرتاث/قم الطبعة الثانية 

منشـورات حممــد  )هـــ٦٨١األعيـان/ ابــن خّلكـان (توفيـات  - ٩٩

  بريوت. - هـ ١٤١٩ وىلٰ عيل بيضون/ الطبعة األ

  املوسوعة احلرة. - ويكيبيديا - ١٠٠

بـــــراهيم البلخـــــي إينـــــابيع املوّدة/ســـــليامن بـــــن  - ١٠١

  بريوت لبنان./٢٠٠٩القندوزي/مؤسسة األعلمي/الطبعة الثانية 
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  ٣ ..............................................................  مقدمة املركز:

  ٥ ............................................................. مقدمة املؤلف:

  ٧ ...................................................................  مالحظة:

  ٩ .................................................  التعريف بالكتاب وحمتوياته

  ١١  ............................................................  الدرس األول

  ١١  ....................................................................  :متهيد

  ١١  ......................................................الدين وحقيقته: - ١

  ١١  .....................................................  أوالً: املعنٰى اللغوي:

  ١٢  ................................................  ثانيًا: املعنٰى االصطالحي:

  ١٣  ............................................................  اإلسالم: - ٢

  ١٤  ............................................................  التوحيد: - ١

  ١٤  ...............................................................  النبوة: - ٢

  ١٤  ............................................................... املعاد: - ٣

  ١٤  ..................................  الباب األول: املهدوية يف األديان الساموية



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ٢٣٨

  ١٦  .............................................................  الدرس الثاين

  ١٦  ............................  الفصل األول: املهدوية عند اليهود واملسيحيني

  ١٦  .................................................  املهدوية عند اليهود: - ١

  ١٨  ..............................................  املهدوية عند املسيحيني: - ٢

  ١٩  ................................................................  اخلالصة:

  ١٩  ........................................  الفصل الثاين: املهدوية يف اإلسالم

  ٢٠  .............................................  اختالف املسلمني يف اإلمامة:

  ٢٣  ...........................................................  الدرس الثالث

  ٢٣  .........................................................مضمون الوصية:

  ٢٨  ........................................................  املهدوية وأمهيتها:

  ٢٨  .............................  األول: املهدوية لدى مجهور املسلمنياملبحث 

  ٣٠  ............................................................  الدرس الرابع

  ٣٣  ..........................................................  الدرس اخلامس

  ٣٧  .........................................................  الدرس السادس

  ٤٤  ...........................................................  الدرس السابع

  ٤٤  ........................   املبحث الثاين: املهدوية لدى شيعة أهل البيت

  ٤٨  ............................................................  الدرس الثامن

  ٥٤  ................................................................  اخلالصة:

  ٥٦  ...........................................................  الدرس التاسع

  ٥٦  ...............  املبحث الثالث: ما يشرتك فيه املسلمون بشأن املهدي املنتظر



  ٢٣٩ ...............................................................................  الفهرست

  ٥٧  .........................................  :حتمياً  وكونه ¨البشارة به  - ١

  ٥٧  .............................................  ):حممد( وأنه ،¨اسمه  - ٢

  ٥٨  ......  :ومن ولد فاطمة الزهراء   أنه هاشمي ومن ذرية النبي - ٣

  ٥٩  .......................................  معه:  نزول نبي اهللا عيسٰى  - ٤

  ٦١  ...........................................................  الدرس العارش

  ٦١  ................................  : عرش االثني األئمة أحد ¨أنه  - ٥

  ٦٢  ...............................................  :الزمان آخر يف ¨أنه  - ٦

  ٦٤  ......................................................الدرس احلادي عرش

  ٦٦  .........................................................  :¨إنجازه  - ٧

  ٦٧  .......................................................  الدرس الثاين عرش

  ٦٧  ...................  املبحث الرابع: ما خيتص به الشيعة بشأن املهدي املنتظر:

  ٦٧  ................................  : احلسني اإلمام ذرية من ¨إنه  - ١

  ٧٢  ......................................................  الدرس الثالث عرش

  ٧٢  ...........  ):حتديد هويته الشخصية (حممد بن احلسن العسكري  - ٢

  ٧٩  .......................................................  الدرس الرابع عرش

  ٧٩  .........................................................  :¨والدته  - ٣

  ٨٥  .....................................................  الدرس اخلامس عرش

  ٩٠  .................................................... الدرس السادس عرش

  ٩٠  .......................  ، منها:¨ روايات متفرقة تدل عٰىل والدتهالثالث: 

  ٩١  .................................................  :¨استمرار حياته  - ٤



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ٢٤٠

  ٩٤  ......................................................  الدرس السابع عرش

  ٩٤  ...........................................................  :¨َغيبته  - ٥

  ٩٩  ......................................................  الدرس الثامن عرش

  ٩٩  .................................  الثالث: شواهد ومؤيدات حصول الَغيبة:

  ١٠٢  .....................................................  الدرس التاسع عرش

  ١٠٢  ......  الثاين: اإلشكاليات األساسية املطروحة عٰىل العقيدة املهدويةالفصل 

  ١٠٣  .............................  :- ¨ وهو إثبات والدته - أّما األمر األول

  ١٠٨  ........................................................  الدرس العرشون

  ١٠٨  .................  :¨وأّما األمران الثاين والثالث وهو طوُل عمره وَغيبتُه 

  ١٠٨  ............  وفائدة وجوده يف فرتة الَغيبة: ¨ وأّما األمر الرابع وهو دوره

  ١١٢  ...............................................  الدرس احلادي والعرشون

  ١١٢  .......................توجيه عدم ظهوره مع انتشار الظلم األمر اخلامس:

  ١١٣  .....................................  مهّمته وإنجازه وأّما األمر السادس:

  ١١٤  ...............................................................  اخلالصة:

  ١١٩  .................................................  الدرس الثاين والعرشون

  ١١٩  ..............  الثاين: مرحلتا الَغيبة (الَغيبة الصغرى والَغيبة الكربى)الباب 

  ١١٩  ..........................................  الفصل األول: الَغيبة الصغرٰى:

  ١٢٠  .....................................  :ݑاملبحث األول: النواب األربعة 

  ١٢٠  ..............................  :ݥالنائب األول: عثامن بن سعيد العمري 

  ١٢٤  ............................................... الدرس الثالث والعرشون



  ٢٤١ ...............................................................................  الفهرست

  ١٢٤  ..............................  :ݥالنائب الثاين: حممد بن عثامن بن سعيد 

  ١٢٧  ................................................  الدرس الرابع والعرشون

  ١٢٧  ...........................  :ݥالنائب الثالث: احلسني بن روح النوبختي 

  ١٣١  ..............................................  الدرس اخلامس والعرشون

  ١٣٤  ................................  :ݥالنائب الرابع: عيل بن حممد الّسُمري 

  ١٣٧  .............................................  الدرس السادس والعرشون

  ١٣٧  .................................  :ݑوكالء ومعتمدون يف طول السفراء 

  ١٣٨  .............................  :ݑاملبحث الثاين: دور السفراء وانجازاهتم 

  ١٤٢  ...............................................  الدرس السابع والعرشون

  ١٤٦  ................................................  الدرس الثامن والعرشون

  ١٤٧  ..............................  املبحث الثالث: مدعو الّسفارة زورًا وكذباً:

  ١٥١  ...............................................  الدرس التاسع والعرشون

  ١٥٤  ...............................................................  اخلالصة:

  ١٥٧  .........................................................  الدرس الثالثون

  ١٥٧  ............................................  الثاين: الَغيبة الكربٰى:الفصل 

  ١٥٧  ...................  املبحث األول: معاملها وظروفها وفتنها والواجب فيها:

  ١٦١  ...............................................  الدرس احلادي والثالثون

  ١٦٤  .................................................  الدرس الثاين والثالثون

  ١٦٦  ...................................................  رشوط مرجع التقليد:

  ١٦٦  ........................................................األول: االجتهاد:



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ٢٤٢

  ١٦٨  ................................................  الثالث والثالثونالدرس 

  ١٦٨  ..........................................................  الثاين: العدالة:

  ١٧١  ......................................................  :¨انتظار املهدي 

  ١٧٣  .................................................  الدرس الرابع والثالثون

  ١٧٥  ...............................................  الدرس اخلامس والثالثون

  ١٧٥  .........................................  املبحث الثاين: عالمات الظهور:

  ١٧٥  ......................................................  أّما الصنف األول:

  ١٧٥  .......................................  األوٰىل: الصيحة يف السامء:العالمة 

  ١٨٠  ..............................................  الدرس السادس والثالثون

  ١٨٠  ......................................... العالمة الثانية: خروج السفياين:

  ١٨٢  ............................................العالمة الثالثة: خروج اليامين:

  ١٨٣  .................................... العالمة الرابعة: قتل (النفس الزكية):

  ١٨٦  ................................................  الدرس السابع والثالثون

  ١٨٦  ...................  :- وهو ما مل يدل عليه دليل معترب - وأّما الصنف الثاين

  ١٨٦  ..............................  العالمة األوٰىل: خروج الشمس من املغرب:

  ١٨٧  ........................................  العالمة الثانية: خروج اخلراساين:

  ١٨٩  ...............................................................  اخلالصة:

  ١٨٩  ..............................  االنحراف يف العقيدة املهدويةالباب الثالث: 

  ١٩٠  ..................................................أوالً: أقسام االنحراف:

  ١٩٠  ...................................................األول: إنكار املهدوية:



  ٢٤٣ ...............................................................................  الفهرست

  ١٩١  ...................................................  الثاين: ادِّعاء املهدوية:

  ١٩١  ..............................:¨الثالث: ادِّعاء االرتباط باملهدي املنتظر 

  ١٩٢  ................................................  الدرس الثامن والثالثون

  ١٩٢  ........................................ ثانيًا: أصناف املنحرفني وسامهتم:

  ١٩٢  .................................................  الصنف األول: السّذج:

  ١٩٣  ............................................... الصنف الثاين: الدجالون:

  ١٩٤  ..............................  الصنف الثالث: املدسوسون (املشبوهون):

  ١٩٦  ................................................  الدرس التاسع والثالثون

  ٢٠٠  ........................................................  الدرس األربعون

  ٢٠٥  ...............................................................  اخلالصة:

  ٢٠٨  ...............................................  واألربعونالدرس احلادي 

  ٢٠٨  ........................................  اخلامتة: اجلمهور والثقافة املهدوية

  ٢٠٨  ...................................................................  متهيد:

  ٢١٠  ........................  أهم خصائص وانعكاسات القضية املهدوية: - ١

  ٢١٠  .............................................. األول: البُعد الَغيبي البارز:

  ٢١١  ................................  الثاين: ارتباطها بمصالح وآمال اجلمهور:

  ٢١٢  .........................................  الثالث: تشعب القضية املهدوية:

  ٢١٢  ....................  الرابع: عدم ثبوت جّل الروايات املتضمنة للتفاصيل:

  ٢١٣  .....................................  اخلامس: املغريات الذاتية للطامعني:

  ٢١٤  .................................................الدرس الثاين واألربعون



 الثقافة املهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ٢٤٤

  ٢١٤  .................................  األسس الصحيحة للثقافة املهدوية: - ٢

  ٢٢١  ....................................  اخلالصة: اجلمهور والثقافة املهدوية:

  ٢٢٥  ..........................................................  مصادر الكتاب

  ٢٣٧  ...............................................................  الفهرست

  


