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منذ أن ُخِلَق اإلنسان وله هدف.

ــن  ــه، ويف م ــول إلي ــة الوص ــًة يف كيفي ــاة متمثل ــدأ املعان ــدف تب ــة اهل ــد معرف بع

ــول. ــذا الوص ــٰى ه ــا ع ــذي يعينن ال

منهجان متغايران:

* منهــج إهلــي: رّصح باهلــدف بوضــوح، كــا يف قولــه تعــاىٰل: ﴿َومــا َخلَْقــُت 

ــاس  ــه إىٰل الن ــا ورّصح بإيصال ــات: 56(، ك ــُدوِن﴾ )الذاري  ِلَْعبُ
َّ

ـْـَس إِل ــنَّ َواإِلن اجِل

ــُروَن﴾ )القصــص: 51(. ــْم َيتََذكَّ ــْوَل لََعلَُّه ــُم الَق نــا لَُه
ْ
ل ــْد وَصَّ بقولــه تعــاىٰل: ﴿َولََق

، َقــاَل: ســألت أبــا عبــد اهلل ݠ  وقــد ورد يف احلديــث َعــْن َحَّــاٍد َعــْن َعْبــِد األَْعــَىٰ

َ لَُهــْم مــا َيتَُّقــوَن﴾  ٰ يُبـَـنِّ عــن َقْولـِـه: ﴿َومــا اكَن اهلُل ِلُِضــلَّ قَْومــاً َبْعــَد إِْذ َهداُهــْم َحــىَّ

َفُهــْم َما ُيْرِضيــه وَما ُيْســِخُطه«)1(. ]التوبــة: 115[، َقــاَل: »َحتَّــٰى ُيَعرِّ

ح أتباعــه بــن احلــن  * منهــج بــري، ال يملــك ذلــك الوضــوح حيــث يــرِّ

واآلخــر بضعــف أدواهتــم املعرفيــة عــن وضــع األجوبــة املناســبة لألســئلة الكــرٰى 

يف حيــاة البريــة.

1. الكايف: ج1، ص163، ح5.
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اإلهلــي، ولســبب أو آخــر تدّخــل فيــه البــري فلــم يبــَق منــه إاّل اســمه عنــد 

مجلــة مــن األديــان واملذاهــب فصــار اســمه إهليــًا وواقعــه بريــًا.

ــوُه﴾  ــا َعَقلُ ــِد م ــْن َبْع ــُه ِم فُونَ ــمَّ ُيَرِّ ــَمُعوَن َكالَم اهلِل ُث ــاىٰل: ﴿يَْس ــال تع ق

)البقــرة: 75(.

ــاحة  ــم يف املس ــر وتدخله ــاحات الب ــل مس ــبابه تداخ ــد أس ــذا كان أح وه

ــة. ــة التعبدي اإلهلي

* رضورة حتديد املساحات:

البــد أن نحــدد مســاحة البــر يف الديــن وأدوات حركــة اإلنســان يف املنظومــة 

الدينيــة وإاّل فســوف يتحــول الديــن مــن إهلــي إىٰل بــري، ونفقــد مــع هــذا التحــول 

إمكانيــة الوصــول إىٰل اهلــدف املنشــود.

نحــن يف هــذا املذهــب والديــن احلــق نــرٰى أن مــن حيــدد الديــن هــو اهلل تعــاىٰل، 

ـْـَك َومــا 
َ

وَْحيْنــا إِل
َ
ي أ ِ

َّ
ٰ بـِـِه نُوحــاً َوال يــِن مــا وَصَّ َع لَُكــْم ِمــَن ادلِّ قــال تعــاىٰل: ﴿َشَ

...﴾ )الشــورٰى: 13(، وليــس للبــر - بمعــزل  يْنــا بـِـِه إِبْراِهيــَم َوُمــوىٰس وَِعيــَىٰ وَصَّ

عــن اهلل - دور فيــه، قــال تعــاىٰل: ﴿َومــا آتاُكــُم الرَُّســوُل فَُخــُذوُه﴾ )احلــر: 7(.

ــي  ــن وه ــدة وقوان ــي العقي ــد وه ــن قواع ــب م ــة يرتك ــن كمنظوم * الدي

التكاليــف الرعيــة وقيــم وآداب وهــي األخــاق.

ويبتني عٰى أسس يف حتقيق هذه املنظومة، وهي الريعة اإلهلية.

ل اإليــان بالغيــب والطاعــة ووجــود الواســطة يف االتصــال مــن ركائــز  * يشــكِّ

ــية. ــة الدينية األساس املنظوم

ففــي الروايــات الريفــة وردت العديــد مــن النصــوص املتضمنــة لبيــان هــذا 

املعنــٰى، منهــا:
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ــًا  ــًا ُمَتَعالِي ــًا َصانِع ــا َخالِق ــا َأنَّ َلنَ ــا َأْثَبْتنَ ــا مَلَّ ــاَل: »إِنَّ ــه َق عــن أيب عبــد اهلل ݠ أن

ــْز َأْن ُيَشــاِهَده  ــًا َلْ َيُ ــًا ُمَتَعالِي ــُع َحِكي انِ ــَك الصَّ ــَق، وَكاَن َذلِ ــا َخَل ــِع َم ــْن مَجِي ــا وَع َعنَّ

ــوه، َثَبــَت َأنَّ َلــه ُســَفَراَء  ُهــْم وحُيَاجُّ وه وحُيَاجَّ ُهــْم وُيَبــاِشُ َخْلُقــه واَل ُيَاِمُســوه َفُيَباِشَ

ِهــْم وَمنَافِِعِهــْم وَمــا  وَنـُـْم َعــَىٰ َمَصاحِلِ وَن َعنْــه إىَِلٰ َخْلِقــه وِعَبــاِده وَيُدلُّ ُ يِف َخْلِقــه ُيَعــرِّ

ــِم يِف  ــِم الَعِلي ــِن احلَِكي ــُروَن والنَّاُهــوَن َع ــَت اآلِم ــْم، َفَثَب ــه َفنَاُؤُه ــْم ويِف َتْرِك ــه َبَقاُؤُه بِ

وَن َعنْــه َجــلَّ وَعــزَّ وُهــُم األَْنبَِيــاُء ݜ وَصْفَوُتــه ِمــْن َخْلِقــه، ُحَكــَاَء  ُ َخْلِقــه وامُلَعــرِّ

ــْم يِف  ــاَرَكتِِهْم هَلُ ــَىٰ ُمَش ــاِس َع ــاِرِكَن لِلنَّ ــْرَ ُمَش ــا َغ ــَن ِبَ ــِة، َمْبُعوثِ ــَن بِاحِلْكَم بِ ُمَؤدَّ

ِديــَن ِمــْن ِعنـْـِد احلَِكيــِم الَعِليــِم بِاحِلْكَمــِة،  ــْم ُمَؤيَّ ٍء ِمــْن َأْحَواهِلِ ِكيــِب يِف َشْ ْ اخلَْلــِق والرتَّ

ــِل  اَلِئ ــَن الدَّ ــاُء ِم ــُل واألَْنبَِي ُس ــه الرُّ ــْت بِ ــا َأَت ــاٍن ِمَّ ــٍر وَزَم ــَك يِف ُكلِّ َدْه ــَت َذلِ ــمَّ َثَب ُث

ــْدِق  ــَىٰ ِص ــُدلُّ َع ــٌم َي ــه ِعْل ــوُن َمَع ــٍة َيُك ــْن ُحجَّ ــَو َأْرُض اهلل ِم ُل ــَا َتْ ــِن لَِكْي اِه والَرَ

ــه«)1(. ــَواِز َعَداَلتِ ــه وَج َمَقاَلتِ

ــن  ــول وم ــو الرس ــب وه ــن بالغي ــيده أن نؤم ــن وجتس ــق الدي ــد لتحقي * الب

ــطة يف  ــق الواس ــًا، وأن نحق ــة قريب ــأيت يف الرواي ــا ي ــٰى م ــام ݠ ع ــن اإلم ــه م خيلف

ــة. ــزام باملنظوم ــة يف االلت ــول، والطاع الوص

ــن أيب  ــٰى ب ــة عــٰى املضامــن املتقدمــة مــا روي عــن حيي ــات الدال ومــن الرواي

القاســم، قــال: ســألت الصــادق جعفــر بــن حممــد ݟ عــن قــول اهلل : ﴿الــم 1 

يــَن يُْؤِمنُــوَن بِالَغيـْـِب﴾ ]البقرة:  ِ
َّ

ُمتَِّقــَن 2 ال
ْ
ذلـِـَك الِكتــاُب ل َريـْـَب ِفيِه ُهــدٰى لِل

ــاهد  ــب، وش ــة الغائ ــو احلج ــب فه ــي ݠ، والغي ــيعة ع ــون ش ــال: »املتق 1-3[ فق

َمــا الَغيـْـُب  نـْـِزَل َعلَيـْـِه آيـَـٌة ِمــْن َربِّــِه َفُقــْل إِنَّ
ُ
ذلــك قــول اهلل : ﴿َوَيُقولـُـوَن لـَـْول أ

هلِلِ فَاْنتَِظــُروا إِنِّ َمَعُكــْم ِمــَن الُمنْتَِظِريــَن﴾ ]يونــس: 20[ فأخــر  أن اآليــة هــي 

1. الكايف: ج1، ص168.
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نَــا اْبــَن َمْرَيــَم 
ْ
الغيــب، والغيــب هــو احلجــة، وتصديــق ذلــك قــول اهلل : ﴿وََجَعل

ــُه آيَــًة﴾ ]املؤمنــون: 50[ يعنــي حجــة«)1(. مَّ
ُ
َوأ

ــِة  ــَىٰ َخَْس ــَاُم َع ــَي اإِلْس ــاَل: »ُبنِ ــٍر ݠ َق ــْن َأيِب َجْعَف ــْن ُزَراَرَة، َع ــن َع - وع

ــنَاُمه  ــِر وَس ــِة... ِذْرَوُة األَْم ــْوِم والَواَلَي ــجِّ والصَّ َكاِة واحلَ ــزَّ ــَاِة وال ــَىٰ الصَّ ــَياَء: َع َأْش

  ــه، إِنَّ اهلل ــَد َمْعِرَفتِ ــاِم َبْع ــُة لإِِلَم ــِن الطَّاَع ْحَ ــا الرَّ ــَياِء وِرَض ــاُب األَْش ــه وَب وِمْفَتاُح

ــْم  ناَك َعلَيِْه
ْ
ــل رَْس

َ
ٰ فَمــا أ ــَولَّ ــْن تَ طــاَع اهلَل َوَم

َ
ــْد أ ــوَل َفَق ــِع الرَُّس ــْن يُِط ــوُل: ﴿َم َيُق

َق بَِجِميــِع  َحِفيظــاً﴾ ]النســاء: 80[، َأَمــا َلــْو َأنَّ َرُجــًا َقــاَم َلْيَلــه وَصــاَم َنـَـاَره وَتَصــدَّ

َمالـِـه وَحــجَّ مَجِيــَع َدْهــِره وَلْ َيْعــِرْف َواَلَيــَة َوِلِّ اهلل َفُيَوالَِيــه وَيُكوَن مَجِيــُع َأْعَالـِـه بَِداَلَلتِه 

إَِلْيــه، َمــا َكاَن َلــه َعــَىٰ اهلل َجــلَّ وَعــزَّ َحــقٌّ يِف َثَوابِــه واَل َكاَن ِمــْن َأْهــِل اإِليــَاِن«، ُثــمَّ 

ــه«)2(. ــَة بَِفْضــِل َرْحَتِ ــه اهلل اجلَنَّ ــْم ُيْدِخُل ــَك امُلْحِســُن ِمنُْه ــاَل: »ُأوَلِئ َق
ــة  ــي العاطف ــق وه ــب احل ــدًا يف املذه ــه متجس ــر نلحظ ــز آخ ــاك مرتك * هن
ــينية  ــعائر احلس ــًا والش ــعائر عموم ــة بالش ــة املتمثل ــذه املنظوم ــة هل ــي الطاق ــي تعط الت

ــًا. خصوص
ــس  ــر، وإاّل فنف ــاك شء منتَظ ــون هن ــد أن يك ــرك الب ــي تتح ــة لك * العاطف
ــود  ــوال وج ــن، فل ــن واملفجوع ــل املتعطش ــروي غلي ــي ال ت ــي ه ــا ه ــة ب العاطف
املهــدي ¨ املوعــود املنتظــر، الــذي يعطــي للعاطفــة رونــق التحقــق واألخــذ بحــق 
ــذا  ــي ه ــتمر وتعط ــرك وتس ــة أن تتح ــذه العاطف ــا كان هل ــتضعفن مل ــن واملس املظلوم

ــاد. ــع األبع ــٰى مجي ــر ع ــم الكب الزخ
فمــن يرغــب أن يصــر إهليــًا عليــه أن يؤمــن بالغيــب، ومنــه أن يؤمــن باملنتَظــر 

بــا حيويــه هــذا االعتقــاد مــن مضامــن فكريــة وأخاقيــة.

1. كال الدين: ص18.
2. الكايف: ج2، ص19، ح5.
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ــب  ــد الغي ــٰى ي ــة ع ــن املقنن ــن الدي ــه قوان ــظ يف كل خطوات ــه أن يلح وعلي
ــة ݜ. ــان األئم ــٰى لس ــة ع ــي ݕ واملبيَّن ــدر النب ــٰى ص ــة ع والنازل

وعــٰى كل فــرٍد منّــا يف ذات الوقــت أن هيتــم بأعــٰى درجــات االهتــام بالبعــد 
الروحــي والعاطفــي املتمثــل بالشــعائر الدينيــة عمومــًا واحلســينية خصوصــًا، ومــا 
يمثلــه هــذا البعــد مــن ربــط وجــداين وعاطفــي يف حيــاة املؤمنــن وجتســيد إيانــم 

باملنظومــة الدينيــة.
* فالشــخص اإلهلــي هــو امللتزم بقانــون الديــن، املؤمــن بالغيب، واملســتحرض 

للطاقــة العاطفيــة يف الديــن والتــي مــن أبرزهــا كرباء احلســن ݠ.
ــاة  ــأر ملأس ــذ الث ــدل وأخ ــق الع ــاء لتحقي ــاء الس ــر لقض ــو املنتظِ ــي، ه اإلهل

ــا: ــرة ݜ، ومنه ــرتة الطاه ــات الع ــا يف رواي ــاء ك كرب
ــول  ــب بذح ــن الطال ــة: »... أي ــروف بالندب ــاء املع ــن الدع ــع م أ - يف مقط
األنبيــاء وأبنــاء األنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم املقتــول بكربــاء، أيــن املنصــور عــٰى من 

ــرتٰى...«)1(. ــه واف ــدٰى علي اعت
ــذي  ــأل اهلل ال ــن ݠ: »... فأس ــام احلس ــارة اإلم ــن زي ــع م ب - ويف مقط
أكــرم مقامــك أن يكرمنــي بــك، ويرزقنــي طلــب ثــأرك مــع إمــام منصــور مــن آل 

ــد ݕ...«)2( حمم
ج - ويف مقطــع آخــر: »... وأن يرزقنــي طلــب ثأركــم مــع إمــام مهــدي ناطــق 

لكم...«)3(.
د - ويف مقطــع آخــر مــن زيــارة اإلمــام احلســن ݠ: »... وأن يوفقنــي 

ــد ...«)4(. ــن آل حمم ــادي م ــر اهل ــام املنتظ ــع اإلم ــم م ــب بثأرك للطل

1. املزار - الشيخ حممد بن املشهدي: ص579.
2. كامل الزيارات - الشيخ جعفر بن حممد بن قولويه: ص330-329.

3. نفس املصدر: ص330.
4. مستدرك الوسائل - الشيخ النوري: ج10، ص413.
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متهيد:

ــذب  ــد ج ــا تري ــة حين ــة منحرف ــة عقائديَّ ــكان أنَّ كلَّ حرك ــح بم ــن الواض م

ــون  ــم لتك ــز ومفاهي ــٰى ركائ ــد ع ــدَّ أْن تعتم ــها فاب ــج لنفس ــا والرتوي ــن إليه اآلخري

قــادرة عــٰى إيــاد نفــوذ وقاعــدة شــعبيَّة يف املجتمــع للوصــول إىٰل غاياهتــا وأهدافهــا 

ــة، وهــذه الركائــز قــد تكــون باطلــة أساســًا ولكنَّهــا ُزوقــت وُألبســت ثــوب  اخلاصَّ

َا ُتْشــبِه  ــْبَهُة ُشــْبَهًة ألَنَّ َيِت الشُّ ــَا ُســمِّ احلــقِّ واحلقيقــة، كــا قــال اإلمــام عــيٌّ ݠ: »َوإِنَّ

ــا َأْعــَداُء  ــا َأْولَِيــاُء اهلل َفِضَياُؤُهــْم فِيَهــا الَيِقــُن، َوَدلِيُلُهــْم َســْمُت اهلـُـَدٰى، َوَأمَّ ، َفَأمَّ احلَــقَّ

ــَاُل، َوَدلِيُلُهــُم الَعَمــٰى«)1(، وقــد تكــون الركائــز يف أساســها  اهلل َفُدَعاُؤُهــْم فِيَهــا الضَّ

ــة  ــا يف القضيَّ ــا ك ــا وتطبيقاهت ــا وصغرياهت ــوا يف مصاديقه ــم تاعب ــة لكنَّه صحيح

ِفــَق عليــه بــن املســلمن - إالَّ مــن شــذَّ ونــدر مَّــن ال  ــا مَّــا اتُّ ــة حيــث نجــد أنَّ املهدويَّ

ُيعَبــأ بــه - فكانــت االســتفادة منهــا مــن ِقَبــل احلــركات املنحرفــة يف حــدود املصاديــق 

فــة عوضــًا عــن األصالــة واحلقيقــة، ولتدعيــم أغراضهــم قامــوا  وإيــاد البدائــل املزيَّ

ــا  ــم - ك ــة طرحه ــم بصحَّ ــي إليه ــن ينتم ــاع م ــًة إلقن ــث حماول ــع أحادي ــا بوض إمَّ

1. نج الباغة )ص 81/ ح 38(.

السيِّد حمّمد القبانجي

أثر احلركات املنحرفة يف املوروث املهدوي
ة منوذجًا( )احلركة اإلمساعيليَّ



12

د  ــرَّ ــا ملج ــع هل ــات ال واق ــع وحكاي ــر وقائ ــل - أو ذك ــو جمم ــك بنح ق إىٰل ذل ــنتطرَّ س

تزويــر التاريــخ ليواكــب األغــراض التــي يريدونــا وَيْدعــون إليهــا مــرورًا بالتأويــل 

ــٰى تــدم مصاحلهــم. والتفســر اخلاطــئ لبعــض اآليــات والروايــات واألحــداث حتَّ

ة: احلركات املنحرفة ووضع األحاديث املهدويَّ

ــورة  ــاء ص ــودُّ إعط ــا ن ــدر م ــوان بق ــًا للعن ــتعراضًا تفصيلّي ــا اس ــس هدفن لي

ــة املنحرفــة - ويف ســبيل  ــح مــا أســلفناه مــن حماولــة احلــركات املهدويَّ ــة ُتوضِّ إمجاليَّ

تدعيــم مراداهتــا - َجْعــَل األحاديــث وخلــَط األوراق والتأويــل اخلاطــئ للروايــات 

ــا: ــاذج منه ــك ن ــة، وإلي الصحيح

1 - احلركة الكيسانيَّة)1(:

اج يف هــذه الروايــة: َعــْن َعْبِد  ل أجــد حديثــًا وضعــوه فيــه إالَّ قــول حيَّــان الــرَّ

ــا  ــُه: »َي ــِد َاهلل ݠ، َفَقــاَل َل اُج َعــَىٰ َأيِب َعْب َّ ــاُن َالــرَّ ــِن ُمْســَكاَن، َقــاَل: َدَخــَل َحيَّ َاهلل ْب

ــِد ْبــِن َعــِيٍّ احلَنَِفيَّــِة؟«، َقــاَل: َيُقوُلــوَن: ُهــَو َحــيٌّ  َحيَّــاُن، َمــا َيُقــوُل َأْصَحاُبــَك يِف حُمَمَّ

ــُه َكاَن فِيَمــْن َعــاَدُه يِف َمَرِضــِه، َوفِيَمــْن  َثنـِـي َأيِب َأنَّ ُيــْرَزُق، َفَقــاَل َأُبــو َعْبــِد َاهلل ݠ: »َحدَّ

َج نَِســاُؤُه، َوُقِســَم ِمَراُثــُه«، َقــاَل: َفَقــاَل َحيَّــاُن:  َأْغَمَضــُه، َوفِيَمــْن َأْدَخَلــُه ُحْفَرَتــُه، َوُزوِّ

ــَك  ــِة َمَثــُل ِعيَســٰى ْبــِن َمْرَيــَم، َفَقــاَل: »َوحْيَ ــِة يِف َهــِذِه األُمَّ ــِد ْبــِن احلَنَِفيَّ ــَا َمَثــُل حُمَمَّ إِنَّ

ــاُن ُشــبَِّه َعــَىٰ َأْعَداِئــِه؟«، َفَقــاَل: َبــَىٰ ُشــبَِّه َعــَىٰ َأْعَداِئــِه، َقــاَل: »َفَتْزُعــُم َأنَّ َأَبــا  َيــا َحيَّ

؟! اَل َوَلِكنَّــَك َتْصــِدُف َيــا َحيَّــاُن...«)2(. ــِد ْبــِن َعــِيٍّ َجْعَفــٍر َعــُدوُّ حُمَمَّ

ــه هــو املهــدي  ــة، وزعمــوا أنَّ ــة احلنفيَّ ــن أمــر املؤمنــن ݠ ابــن خول ــد ب 1. فرقــة قالــت بإمامــة أيب القاســم حمّم
. ــٰى ُيظِهــر احلــقَّ ــه حــيٌّ ل يمــت وال يمــوت حتَّ الــذي يمــأل األرض قســطاً وعــدالً كــا ُمِلَئــت ظلــاً وجــورًا، وأنَّ

2. اختيار معرفة الرجال )ج 2/ ص 603 و604/ ح 570(.
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ة)1(: 2 - الدولة األُمويَّ
ــة  ــدة املهدويَّ ــتغال العقي ــة اس ــة األُمويَّ ــة للدول ــة اإلعاميَّ ــت املنظوم حاول
املتســال عليهــا بــن املســلمن لصاحلهــا، ملــا يف ذلــك مــن الــدالالت الكثــرة كــا ال 
خيفــٰى عــٰى الفطــن، ومنهــا االقــرتان واإلحيــاء بــأنَّ مــن كانــت هكــذا صفتــه )يمــأل 
األرض عــدالً( فابــدَّ أْن تكــون عشــرته أو آبــاؤه هــم أهــل احلــقِّ واحلــقُّ معهــم، 
ــه يف  ــاب أو ابن ــن اخلطَّ ــر ب ــان عم ــن لس ــة ع ــث املفتعل ــض األحادي ــد بع ــذا نج ل
ــن الذيــن ينتســبون مــن ناحيــة  ٰى باخللفــاء أو امللــوك األُمويِّ صالــح بعــض مــا ُيســمَّ

ــاب، وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز. األُمِّ إىٰل عمــر بــن اخلطَّ
فعــن عبــد اهلل بــن دينــار، عــن عمــر، قــال: )يــا عجبــًا! يزعــم النــاس أنَّ الدنيا 
لــن تنقــي حتَّــٰى يــي رجــل مــن آل عمــر يعمــل بمثــل عمــل عمــر(، قــال: فكانــوا 
يرونــه بــال بــن عبــد اهلل بــن عمــر، قــال: وكان بوجهــه أثــر، قــال: فلــم يكــن هــو، 

ــه ابنــة عاصــم بــن عمــر بــن اخلطَّــاب)2(. وإذا هــو عمــر بــن عبــد العزيــز، وُأمُّ
ــي  ــن، ي ــه ش ــدي بوجه ــن ول ــل م ــون رج ــر: )يك ــن عم ــع، ع ــن ناف وع

ــز)3(. ــد العزي ــن عب ــر ب ــبنَّه إالَّ عم ــع: ال أحس ــال ناف ــدالً(، ق ــا ع فيمأله
ــرًا  ــر كث ــن عم ــمع اب ــت أس ــال: كن ــر، ق ــن عم ــن اب ــًا، ع ــع أيض ــن ناف وع
ــأل  ــة، يم ــه عام ــر يف وجه ــد عم ــن ول ــذي م ــذا ال ــن ه ــعري م ــت ش ــول: )لي يق

عــدالً()4(. األرض 

ــذوا مــن الشــام مقــّرًا  1. بنــو ُأميَّــة، هــم الفــرع الثــاين مــن قريــش، حكمــوا يف الدولــة اإلســاميَّة قرابــة قــرٍن، واتَّ
هلــم، ومــن دمشــق عاصمــة لدولتهــم، وكانــت فــرتة حكمهــم مــا بــن عــام )41هـــ/ 661 م( إىٰل )132هـــ/ 
ل ملوكهــم معاويــة بــن أيب ســفيان،  ســوا الحقــًا دولــة يف األندلــس عاصمتهــا قرطبــة. أوَّ ــم أسَّ 750 م(، كــا أنَّ

وآخرهــم مــروان احلــار.
ة )ج 6/ ص 492(. 2. دالئل النبوَّ

3. الفتن لنعيم بن حَّاد )67(.
4. طبقات ابن سعد )ج 5/ ص 331(.
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3 - الدولة العبَّاسيَّة)1(:
وهكــذا نجــد الدولــة العبَّاســيَّة - وعــٰى غــرار مــن ســبقها - حاولــت لَّ عنــق 
ــة  ــث املهدويَّ ــع األحادي ــال ووض ــك بافتع ــا، وذل ــة لصاحله ــة الثابت ــدة املهدويَّ العقي

ــة حركتهــم ومســرهتم. إلقنــاع النــاس بصحَّ
فعــن أحــد بــن راشــد اهلــال، عــن ســعيد بــن خثيــم، رفعــه إىٰل ُأمِّ الفضــل، 
ــَك  ــَي َل ــٍة، َفِه ــَن َوَماَئ ــٍس َوَثَاثِ ــنَُة َخْ ــْت َس ــاُس، إَِذا َكاَن ــا َعبَّ ــيِّ ݕ: »َي ــن النب ع

.)2(» ــِديُّ ــْم َامَلْه ــوُر، َوِمنُْه ــْم َامَلنُْص اُح، َوِمنُْه ــفَّ ــْم: َالسَّ ــِدَك، ِمنُْه َولُِوْل
ــي َأُبــو اخلَُلَفــاِء األَْرَبِعــَن، َأْجــَوُد ُقَرْيــٍش  وعــن ابــن عبَّــاس مرفوعــًا: »َهــَذا َعمِّ
، َيــا َعــّم، يِب َفَتــَح َاهللُ َهــَذا  اُح، َوَامَلنُْصــوُر، َوَامَلْهــِديُّ ــفَّ َكّفــًا َوَأْحَاَهــا، ِمــن ُوْلــِدِه: َالسَّ

تُِمــُه بَِرُجــٍل ِمــْن ِوْلــِدَك«)3(. األَْمــَر، َوخَيْ
ي«)4(. وأحاديث عن رسول اهلل ݕ: »َامَلْهِديُّ ِمْن ُوْلِد الَعبَّاِس َعمِّ

4 - احلركة احلسنيَّة)5(:
ال نريــد اخلــوض يف تفاصيــل ثــورات آل احلســن ݠ، فهــذه ُتبَحــث يف 
ــة لصالــح حركتهــم  ــا، ولكنَّهــم أيضــًا حاولــوا االســتفادة مــن العقيــدة املهدويَّ مظانِّ

1. الدولــة العبَّاســيَّة )132 - 656هـــ(، هــي إحــدٰى أشــهر الســاالت التــي حكمــت أغلــب املناطــق اإلســاميَّة 
ــة اإلســاميَّة عليهــا،  ألكثــر مــن خســة قــرون، وبــدأت هــذه الدولــة مــع زوال احلكــم األُمــوي إثــر ســخط األُمَّ
اح، وآخرهــم  ــاس الســفَّ ــو العبَّ ل خلفائهــم أب ــِيَ عليهــا. أوَّ ومــع هجــوم املغــول عــٰى األرايض اإلســاميَّة ُق

املســتعصم بــاهلل.
2. تاريخ بغداد )ج 1/ ص 84 و85(.

3. املوضوعات البن اجلوزي )ج 2/ ص 37(.
4. العلل املتناهية )ج 2/ ص 373/ ح 1431(.

5. حركــة قامــت بقيــادة حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن بــن احلســن بــن عــيِّ بــن أيب طالــب املشــهور بالنفــس الزكيَّة 
ضــدَّ احلكــم العبَّــايس حيــث أعلــن حمّمــد النفــس الزكيَّــة عــن دعوتــه يف مجــادٰى اآلخــرة، وســيطر عــٰى املدينــة، 
ــة بعــد قتــال عظيــم  ــايس جيشــًا كبــرًا إىٰل املدينــة وحارصهــا، وُقتِــَل حمّمــد النفــس الزكيَّ فأرســل املنصــور العبَّ

عنــد أحجــار الزيــت يــوم االثنــن ألربــع عــرة ليلــة خلــت مــن رمضــان ســنة )145هـــ(، وُدفـِـَن بالبقيــع.
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ــة ولــده  ــٰى كان عبــد اهلل بــن احلســن املثنَّــٰى يدعــو إىٰل مهدويَّ ضــدَّ بنــي العبَّــاس، حتَّ
حمّمــد منــذ الصغــر، وكان حيجبــه عــن الرؤيــة، ومــن الروايــات التــي نســتقرب جــّدًا 
أنَّ احلســنيِّن هلــم دخالــة يف وضعهــا هــي مــا روي عــن عاصــم بــن أيب النجــود، عــن 
ــُب  ــه قــال: »اَل َتْذَه ــيِّ ݕ أنَّ ــن مســعود، عــن النب ــد اهلل ب ــن حبيــش، عــن عب زرِّ ب
ــُئ اْســُمُه اْســِمي، َواْســُم َأبِيــِه  ــٰى َيْبَعــَث اهللُ َرُجــًا ِمــْن َأْهــِل َبْيتِــي، ُيَواطِ ْنَيــا َحتَّ الدُّ

ــُم َأيِب«)1(. اْس

ــاَعُة َحتَّــٰى َيْمِلــَك النَّــاَس َرُجــٌل ِمــْن َأْهــِل َبْيتـِـي، ُيَواطِــُئ  وقــال: »اَل َتُقــوُم السَّ

اْســُمُه اْســِمي، َواْســُم َأبِيــِه اْســُم َأيِب«)2(.

وقال »امَلْهِديُّ ُيَواطُِئ اْسُمُه اْسِمي، َواْسُم َأبِيِه اْسُم َأيِب«)3(.

وعــن أيب الطفيــل، قــال: قــال رســول اهلل ݕ: »امَلْهــِديُّ اْســُمُه اْســِمي، َواْســُم 

ــُم َأيِب«)4(. َأبِيِه اْس

ــًا رفعــوه إىٰل  ــة فوضعــوا حديث وكان حمّمــد بــن عبــد اهلل احلســني يف لســانه رتَّ

ــٌة()5(. ــه قــال: )إنَّ املهــديَّ اســمه حمّمــد بــن عبــد اهلل، يف لســانه رتَّ أيب هريــرة بأنَّ

ــم  ــًا لدع ــن حديث ــن أربع ــر م ــوا أكث ل ــوا وأوَّ ــة)6( وضع ــة الواقفيَّ 5 - احلرك

ــا: ــا، ومنه ــا كّله ــاب عنه ــة وأج ــويس يف الغيب ــيخ الط ــا الش ــا ذكره ــم ك معتقده

1. املصنَّف البن أيب شيبة )ج 8/ ص 678/ ح 193(.
2. تاريخ بغداد )ج 1/ ص 370(.

3. الفتن لنعيم بن حَّاد )ص 227(.

4. الفتن لنعيم بن حَّاد )ص 227(.
5. مقاتل الطالبيِّن )ص 164(.

ــه،  ــد قيام ه عن ــردُّ ــه ي ــه وإنَّ ــه اهلل إلي ــات ورفع ــت: م ــر ݠ وقال ــن جعف ــٰى ب ــام موس ــل اإلم ــرت قت ــة أنك 6. فرق
ــه اإلمــام القائــم، ول يأمتُّــوا بعــده  عــاء أنَّ وا هــؤالء مجيعــًا الواقفــة لوقوفهــم عــٰى موســٰى بــن جعفــر وادِّ فســمُّ

ــيعة )ص 81(. ــَرق الش ــع: فِ ــره. راج ــاوزوه إىٰل غ ــام، ول يتج بإم
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َعــِن الُفَضْيــِل ْبــِن َيَســاٍر، َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا َعْبــِد َاهلل ݠ َيُقــوُل: »اَل َينِْســُجنِي 

َوالَقاِئــَم َأٌب«)1(.

، َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا َجْعَفٍر ݠ َيُقــوُل: »إِنَّ َاهللَ اِْســَتنَْقَذ  َوَعــْن َأيِب َســِعيٍد َامَلَداِئنـِـيِّ

ــَة ِمــْن  اِئيــَل ِمــْن فِْرَعْوِنَــا بُِموَســٰى ْبــِن ِعْمــَراَن، َوإِنَّ َاهللَ ُمْســَتنِْقٌذ َهــِذِه األُمَّ َبنِــي إِْسَ

فِْرَعْوِنـَـا بَِســِميِِّه« )2(.

ــُت  ــٌل: ُجِعْل ــاَل َرُج ــاَل: َق ــٍر ݠ، َق ــْن َأيِب َجْعَف ــْرَواَن، َع ــِن َم ــِد ْب ــْن حُمَمَّ َوَع

: »َلــْو َلْ َيْبــَق ِمــَن  ـُـْم َيــْرُووَن َأنَّ َأِمــَر َامُلْؤِمنـِـَن ݠ َقــاَل بِالُكوَفــِة َعــَىٰ املِنـْـَرِ فـِـَداَك، إِنَّ

ــا ِقْســطًا  ــي َيْمأَلَُه ــَث َاهللُ َرُجــًا ِمنِّ ــٰى َيْبَع ــْوَم َحتَّ ــَك الَي َل َاهللُ َذلِ ــوَّ ــْوٌم َلَط ــا إاِلَّ َي ْنَي َالدُّ

َوَعــْدالً َكــَا ُمِلَئــْت ُظْلــًا َوَجــْورًا«، َفَقــاَل َأُبــو َجْعَفــٍر ݠ: »َنَعــْم«، َقــاَل: َفَأْنــَت ُهــَو؟ 

َفَقــاَل: »اَل، َذاَك َســِميُّ َفالِــِق الَبْحــِر«)3(.

ض إىٰل ردِّ هــذه األحاديــث املوضوعــة مــن ِقَبــل هــذه احلركات  وال نريــد التعــرُّ

ــع إىٰل  ــل فلرج ــن أراد التفصي ــرة، فم ــة املتوات ــا باألدلَّ ــت بطان ــد ثب ــة، فق املنحرف

ــا. مظانِّ

ــرتايف يف  ــلوبا االح ــاعيليَّة وُأس ــة اإلس ــول احلرك ــا ح ــلَّ اهتامن ز ج ــنُركِّ وس

ــا. ــة ب ــعبيَّة املؤمن ــدة الش ــيع القاع ــة وتوس ــاء املهدويَّ ع ادِّ

احلركة اإلسامعيليَّة، نبذة يف التأسيس والعمل امليداين:

ــٰى  ــاعيليَّة ع ــة اإلس ــا الفرق ــت ب ــي قام ــات الت ــوض يف التحريف ــل اخل قب

ــذه  ــاين ه ــٰى مب ــرة ع ــرة خمت ــاء نظ ــن إلق الً م ــدَّ أوَّ ــة الب ــدة املهدويَّ ــتوٰى العقي مس

ــول: ــا، فنق ــها وعقائده ــة وُأُسس احلرك

1. الغيبة للطويس )ص 43/ ح 25(.

2. الغيبة للطويس )ص 45/ ح 27(.

3. الغيبة للطويس )ص 46/ ح 30(.
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م الطائفة اإلساعيليَّة إىٰل قسمن: يمكن أْن ُنقسِّ

ل: املذهب اإلسامعييل: القسم األوَّ
وهــو عبــارة عــن إيــان طائفــة مــن النــاس بإمامــة إســاعيل بــن اإلمــام جعفــر 
ٰ ســنة )148هـــ( وهــو األقــرب للصــواب خافــًا ملــن قــال:  الصــادق ݠ - املتــوفَّ
إنَّ وفاتــه ســنة )133هـــ( دون إمامــة موســٰى الكاظــم ݠ - باعتبــاره إمامــًا ســابعًا 
ــم انقســموا  تنتهــي إليــه اإلمامــة بعــد أبيــه، وال يعنينــا كثــرًا دراســة هــذه اجلهــة وأنَّ
دة، فمنهــم مــن اعتقــد بغيبــة إســاعيل وعــدم موتــه وهــم القرامطة،  إىٰل أقســام متعــدِّ
وقالــوا: إنَّ مــا فعلــه وأظهــره أبــوه اإلمــام الصــادق ݠ مــن احلــزن واجلــزع عــٰى 
ــن  ــم م ــك، ومنه ــا إىٰل ذل ــوت وم ــة للطاغ ــة وتعمي ــاب التقيَّ ــن ب ــو م ــاعيل ه إس
اعتقــد بموتــه وانتقــال اإلمامــة إىٰل ولــده )حمّمــد( املتــوّفٰ ســنة )193هـــ( وانتقاهلــا 

إىٰل ولــد ولــده.
ــة  ــذه الطائف ــن يف ه ــرن( ل يك ــف ق ــا )نص ــت ربَّ ــي طال ــرتة الت ــذه الف ويف ه
ــَرق والطوائــف األُخــرٰى  تنظيــم خــاصٌّ وال حركــة منظَّمــة، بــل حاهلــا كســائر الِف

ــة. ــة واملوضوعيَّ ــا الذاتيَّ ــب قابليَّاهت ــًا بحس ــر تدريّي ــو وتنح تنم
ــل)1(  ولنــا إلثبــات هــذه الدعــوٰى أنَّ التاريــخ يشــهد عــٰى ذلــك ألنَّ ابــن املفضَّ
كتــب للمهــدي العبَّــايس)2( الــذي تســلَّم عــرش اخلافــة بعــد املنصــور كتابًا ذكــر فيه 
ــة، وفرقــة يقــال  ــٰى ذكــر فرقــة يقــال هلــا: الزراريَّ ــَرق صنفــًا صنفــًا حتَّ صنــوف الِف

ر الســاباطي. ــة نســبة لعــاَّ هلــا: العاريَّ

1. ل أجد ترمجته.
2. هــو أبــو عبــد اهلل حمّمــد بــن عبــد اهلل املنصــور بــن حمّمــد بــن عــيٍّ املهــدي بــاهلل، ثالــث خلفــاء الدولــة العبَّاســيَّة 
ــه هــي ُأمُّ موســٰى بنــت منصور  بالعــراق، ُولـِـَد بإيــذج مــن كــور األهــواز عــام )127هـــ(، وُتــويفِّ باســبذان، ُأمُّ
ة  ــة، ول اخلافــة بعــد أبيــه أيب جعفــر املنصــور عــام )158هـــ(، وُتــويفِّ عــام )169هـــ(، وكانــت مــدَّ احلمريَّ

خافتــه عــر ســنن وشــهرًا.
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ــوبة  ــة املنس ري ــر العاَّ ــٰى يذك ــيعة حتَّ ــة للش ــَرق املزعوم ــع الِف ــر مجي ــرتاه يذك أف

ــًا  ــًا مؤمن ــه فطحّي ــع إالَّ كون ــوم ذاك أيُّ تاب ــه ي ــن ل ــذي ل يك ــاباطي ال ر الس ــاَّ إىٰل ع

ــة  بإمامــة عبــد اهلل األفطــح وال يذكــر اإلســاعيليَّة؟ فلــو كان إلســاعيل دعــوة ّسيَّ

ــان مــن بلــد إىٰل بلــد حســب زعــم  ــام املنصــور ثــّم البنــه حمّمــد حيــث كانــا يتنقَّ أيَّ

اإلســاعيليَّة، لــكان مــن املحتَّــم جمــيء اســمه يف قائمــة أصحــاب األهــواء، كلُّ ذلــك 

يــدلُّ عــٰى أنَّ املذهــب واحلركــة قــد نشــأت بعــد ألٍْي مــن الدهــر)1(.

القسم الثاين:

ــاج  ــو اندم ــر ه ــت للنظ ــكل ملف ــة بش ــذه الفرق ــٰى ه ــرأ ع ــذي ط ــن ال ولك

ــة وتلبُّســهم بــذه العقيــدة، مَّــا  ــن وهــم مجاعــة اخلطَّابيَّ ودخــول مجاعــة مــن الباطنيِّ

أعطاهــا ُبعــدًا تأويلّيــًا غيبّيــًا باطنّيــًا بشــكٍل خــاصٍّ بحيــث ُجِعــَل أحــد أهــّم حماورهــا 

- كعقيــدة - هــو الُبعــد التأويــي يف مجيــع املعــارف اإلســاميَّة عــٰى مســتوٰى األُصــول 

ــة. ــٰى تفاصيــل األحــكام الرعيَّ أو الفــروع، بــل حتَّ

ــة األُوىٰل،  ــن املرحل ــًا ع ــف كّلّي ــة تتل ــة ثاني ــة بمرحل ــذه الفرق ــت ه ودخل

فصــار هلــا ُمنظِّــرون وُدعــاة كثــر، ونتيجــًة ذلــك أصبــح هلــم أتبــاع بــكلِّ بقــاع العــال 

ــا غــره أيضــًا، واســتفادت هــذه الفرقــة بشــكل ملفــت للنظــر مــن  اإلســامي وربَّ

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــك م ر ذل ــوُّ ــن تص ــة، ويمك ــي عريَّ ــدة االثن العقي

1 - اإليامن باإلمام املهدي ¨:

ــه  ــدت ب ــت واعتق ــذي آمن ــدي ال ــخص امله ــوا بش ــم آمن ــك أنَّ ــي ذل ال يعن

ــن  ــن احلس ــة ب ــام احلجَّ ــة اإلم ــد بمهدويَّ ــرة تعتق ــة، فاألخ ــا عريَّ ــة االثن الفرق

ــه ُولِــَد ســنة )255 أو 256هـــ(، وســُيظهره اهلل فيمألهــا قســطًا  العســكري ¨، وأنَّ

ف. 1. بحوث يف امللل والنحل )ج 8/ ص 85( بترُّ
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ٰى  ــة عبيــد اهلل املهــدي، والــذي ســمَّ ــا اإلســاعيليَّة فقــد اعتقــدوا بمهدويَّ وعــدالً، أمَّ

ــس  ــد أسَّ ــتورين، وق ــة املس ــد األئمَّ ــر بع ــام ظاه ل إم ــو أوَّ ــدًا()1(، وه ــه )حمّم نفس

ــرب. ــة باملغ ــة الفاطميَّ الدول

واملاَحــظ أنَّ الــذي أرســٰى لــه قواعــد احلكــم يف املغــرب هــو الداعيــة الكبــر 

ــد اهلل الشــيعي  ــو عب ــل الدعــاة للحركــة اإلســاعيليَّة - وهــو أب ــذي مــن أوائ - وال

ــد الطريــق إلمامــة عبيد  ــن أبــو عبــد اهلل واســتقرَّ أمــره مهَّ ــه: )لـــاَّ متكَّ حيــث ُينَقــل أنَّ

ــٰى  ــوا ع ــام، فَقِدم ــلمية يف أرض الش ــة إىٰل س ــن كتام ــال م ــث برج ــدي، فبع اهلل امله

عبيــد اهلل وأخــروه بــا فتــح اهلل عليــه، وكان قــد اشــتهر هنــاك أنَّ اخلليفــة املكتفــي 

ار، ومعهــا أهلهــا فأقاما  طلبــه، فخــرج مــن ســَلمية فــاّرًا ومعــه ابنــه أبــو القاســم نــزَّ

ين، ثــّم ســار إىٰل طرابلــس وقــد ســبَق خــره إىٰل )زيــادة اهلل( فســار إىٰل  بمــر مســتقرِّ

ــِدَم كتــاب )زيــادة اهلل( ابــن األغلــب إىٰل عامــل طرابلــس بأخــذ عبيــد  قســطيليَّة فَق

اهلل وقــد فاهتــم، فلــم ُيدركــوه، فرحــل إىٰل سجلاســة وأقــام بــا، فــواٰف عاملــه عــٰى 

ــّدًا مــن أْن قبــض  ــد اهلل فلــم يــد ُب ــادة اهلل، بالقبــض عــٰى عبي ــاب زي سجلاســة كت

عليــه وســجنه. فلــاَّ دخــل شــهر رمضــان ســار أبــو عبــد اهلل مــن رقــادة يف جيــوش 

عظيمــة يريــد سجلاســة، فحاربــه اليســع يومــًا كامــًا إىٰل الليــل ثــّم فــرَّ عاملهــا يف 

تــه، فدخــل أبــو عبــد اهلل مــن الغــد إىٰل البلــد وأخــرج عبيــد اهلل وابنــه ومشــٰى  خاصَّ

يف ركابــا بجميــع رؤســاء القبائــل، وهــو يقــول للنــاس: هــذا موالكــم، وهــو يبكــي 

ة الفــرح حتَّــٰى وصــل بــا إىٰل فســطاط وأقامــا فيهــا أربعــن يومــًا، ثــّم ســار  مــن شــدَّ

ــب املهــدي اإلمــام الســادس لإلســاعيليَّة، ُولـِـَد بســلمية التــي هــي بلــدة بالشــام مــن أعــال  1. هــو عبيــد اهلل امللقَّ
حــص عــام )259 أو 260هـــ(، وُدِعــَي لــه باخلافــة عــٰى منابــر رقــادة والقــروان يــوم اجلمعــة لتســع بقــن 
ــٰى البلــدة  ــاس، وبن ــي العبَّ ــة بن ــاد املغــرب عــن والي ــع اآلخــر ســنة )289هـــ(، فخرجــت ب مــن شــهر ربي

ــة(، وُتــويّف بــا عــام )322هـــ(. راجــع: بحــوث يف امللــل والنحــل )ج 8/ ص 107(. املعروفــة بـــ )املهديَّ
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ــم عــٰى وجــوه  ــة يف ربيــع اآلخــر ســنة ســبع وتســعن ونــزل برقــادة، وقسَّ إىٰل إفريقيَّ
ــة()1(. كتامــة أعــال إفريقيَّ

ومــات مهــدي اإلســاعيليَّة )حمّمــد / عبــد اهلل بــن احلســن( يف ليلــة الثاثــاء 
ل عــن ثــاث وســتِّن ســنة، وكانــت خافتــه )24 ســنة(. منتصــف شــهر ربيــع األوَّ

ه ¨ حيٌّ مسترت: 2 - اإليامن بالغيبة وأنَّ
ك واســتام الســلطة واحلكــم عدلوا عن  لـــاَّ أرادت احلركــة اإلســاعيليَّة التحــرُّ
ــة املســتورين  عقيــدة الغيبــة واإلمــام املســتور إىٰل اإلمــام الظاهــر، فبعــد مــوت األئمَّ
عندهــم - ومنهــم إســاعيل وابنــه حمّمــد وابنــه أحــد ثــّم احلســن بــن أحــد املتــويف 
ــاه  هــوا إىٰل القــول باإلمــام املهــدي الظاهــر، وهــو مــن ذكرن ســنة )289هـــ( - توجَّ
ــدي،  ــه بامله ــب نفس ــدًا ولقَّ ــه حمّم ٰى نفس ــمَّ ــد س ــن، )وق ــن احلس ــد اهلل ب ــابقًا عبي س
ــق  ــيلًة لتحقي ــا وس ــيُّ ݕ ليتَّخذه ــه النب ــر ب ــذي أخ ــدي ال ــاف امله ــص أوص فتقمَّ

ــه مفــرتض الطاعــة()2(. ــه، وأنَّ مآرب
ــتهاجر  ــك س ــه: إنَّ ــال ل ــه، وق ــة إلي ــده باإلمام ــده وعه ــاة وال ــد وف ــك بع وذل

ــدة... ــرة بعي ــدي هج بع
ــدلُّ  ــد اإلســاعيليَّة، والــذي ي ــة املســتورون عن ــد اهلل هــم األئمَّ ــل عبي ومــا قب
عليــه أنَّ القــايض النعــان)3( وصفهــم باالســتتار، وجعــل مبــدأ الظهــور قيــام عبيــد 

ــه يقــول: ــه يف ُأرجوزت اهلل اإلمــام املهــدي، وإليــك أبيات

1. بحوث يف امللل والنحل )ج 8/ ص 114(.

2. بحوث يف امللل والنحل )ج 8/ ص 116(.
3. هــو النعــان بــن حمّمــد بــن منصــور بــن أحــد بــن حيُّــون التميمــي، ويقــال لــه: القــايض النعــان، واشــتهر بــأيب 
ــاده وإْن  ــنة مي ــَرف س ــيَّة، ل ُيع ــة العبَّاس ــه الدول ــان فقي ــة النع ــا حنيف ــون أب ــه الفاطميُّ ــي ب ــي يضاه ــة ك حنيف
ــنة  ــر س ــن اهلل إىٰل م ــزِّ لدي ــع املع ــِدَم م ــرة، َق ــث للهج ــرن الثال ــر الق ــَد يف أواخ ــه ُولِ ــح أنَّ ــا ُيرجِّ ــاك م كان هن

)362هـــ(، وهــو كبــر قضاتــه، وُتــويفِّ بــا ســنة )363هـــ(.
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جعفــِر بعــد  املحنــة  ت  ِواشــتدَّ التســرُّ إىٰل  األمــر  فانــرف 
ولــدِه بعــض  أقــام  قــد  جلــدِهوكان  مــن  رأٰى  لـــاَّ  مقامــه 
ســِر يف  لــه  األمــر  ــدريفجعــل  ــذاك ي ــوا ب ــن قال ــم يك فل
أعدائــِه مــن  عليــه  أوليائــِهخلوفــه  خمــض  ثقــات  إلَّ 
أربعــْهوأهلــه الذيــن قــد كانــوا معــْه وقامــوا  باألمــر  فقــام 
لصلبــِه كلُّهــم  مــٰى  بــعـــده بحســبِهلـــاَّ  مستـتـريـــن 
الرعيــْه مجلــة  يف  دخلــوا  والـــرزيْهقــد  الـمـحـنـــة  ة  لشـــدَّ
ودعــوة يف النــاس كانــت جتــريوكلُّهـــم لـــه دعـــاء تـســـري

ة بعنوان الدعاة أو الداعي: 3 - فكرة النيابة اخلاصَّ

ــي  ــاعيليَّة يضاه ــة اإلس ــد الفرق ــًا عن ــًا عظي ــب( منصب ــي )النائ ــي الداع ُأعط

ــا يفوقــه بكثــر بحيــث إنَّ خمالفتــه  ، بــل ربَّ ــة بالنائــب اخلــاصِّ اعتقــاد االثنــي عريَّ

يــن، وخروجــًا عــن طاعــة  ومعارضتــه ُتَعــدُّ - بالنســبة لإلســاعيليَّة - مروقــًا عــن الدِّ

ــم جعلــوا العقيــدة بالداعــي مــن صلــب العقيــدة وحدودهــا)1(. اإلمــام نفســه، ألنَّ

فهــم مــن هــذه اجلهــة اعتمــدوا عــٰى الداعــي أكثــر بكثــر مــن اعتــاد االثنــي 

ــوص  ــة يف خص اب األربع ــوَّ ــٰى الن ــد ع ــرة تعتم ــإنَّ األخ ــب، ف ــٰى النائ ــة ع عريَّ

ــم  ــاعيليَّة فإنَّ ــًا لإلس ــة، خاف ــة اخلاصَّ ــؤونم احلياتيَّ ــس يف ش ــن ولي ي ــور الدِّ ُأم

اعتمــدوا عــٰى الدعــاة يف ُأمــور دنياهــم وُأخراهــم وُأمــور دينهــم ومعاشــهم، فــا 

ــم يف كلِّ شء. ــوز خمالفته جت

ــابت  ــي ش ــرٰى الت ــاط األُخ ــز والنق ــض الركائ ــد بع ــال توج ــة احل وبطبيع

ــوارق يف  ــض الف ــاك بع ــك هن ــة، وكذل ــي عريَّ ــع االثن ــا م ــاعيليَّة ب ــة اإلس احلرك

1. راجع بحوث يف امللل والنحل )ج 8/ ص 10(.
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ــن  ــر م ــم أكث ــث إنَّ ــاعيليَّة حي ــد اإلس ــاة عن ــا يف الدع ــرتكة، ك ــور املش ــس األُم نف

ــة. ــي عريَّ ــد االثن ــط عن ــة فق ــون أربع اب اخلاصُّ ــوَّ ــا الن ــر، بين ــة بكث أربع

وهناك غرها من أوجه االفرتاق والتاقي بن الطائفتن.

مضافــًا لــكلِّ هــذا فــإنَّ احلركــة اإلســاعيلية كان هلــا تنظيمهــا املركــزي اخلاصُّ 

واملنضبــط بشــكل دقيــق حيــث اعتمــدوا عــٰى أهــّم ثــاث ركائــز لتدعيــم حركتهــم، 

: هي و

ة والكتان الشديد. 1 - الّريَّ

2 - الفدائيُّون.

3 - فرقة االغتياالت.

س  هــة لــكلِّ شــخص يتوجَّ ويمكــن اعتبــار الثــاين والثالــث واحــدًا، وهــي موجَّ

منــه اإلســاعيليَّة خوفــًا عــٰى حركتهــم، ســواء عــٰى املســتوٰى الفكــري أم العســكري، 

فقامــوا باغتيــال العديــد مــن الشــخصيَّات واألُمــراء وأصحــاب الفكــر مــن الذيــن 

يعرتضــون طريــق حركتهــم.

ومــن الطريــف أنَّ الريــف الــريض أبــدٰى خشــيته منهــم، وقلــق مــن تنفيذهــم 

ــع مــع بعــض بنــي هاشــم  ــه حينــا أرصَّ أبــوه وأخــوه أْن يمــي وُيوقِّ االغتيــال بحقِّ

يف صحيفــة عــدم انتســاب اإلســاعيليَّة إىٰل رســول اهلل ݕ يف احلادثــة املعروفــة حينــا 

ام الفاطميِّــن يقــول فيهــا: كتــب الــريض أبياتــًا فيهــا متجيــد باحلُــكَّ

محــيمــا مقامــي عــٰى اهلــوان وعنــدي وأنــف  صــارم  مقــول 
الضيــم عــن  يب  حملــق  وحــيوإبــاء  طائــر  زاغ  كــا 
إْن املجــد  إىٰل  لــه  عــذر  املــريفأيُّ  غمــده  يف  غــام  ذلَّ 
األعــادي بــاد  يف  الضيــم  العلــويأمحــل  اخلليفــة  وبمــر 
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مــولي ومــوله  أيب  أبــوه  القــيَمــن  البعيــد  ضامنــي  إذا 
وعـلـــيلــفَّ عــريف بعرفــة ســيِّدا النــاس مـحـــّمد  جـمـيعـــًا 

ــر  ــٰى، فأنك ــه املرت ــه وأخي ــٰى أبي ــادر( ع ــايس )الق ــة العبَّ ــل اخلليف فأرس  

ــه، وال  ــاه بخطِّ ــه، وال رأين ــمعه من ــاَّ ل نس ــعر فم ــذا الش ــا ه ــد: أمَّ ــو أح ــب أب النقي

يبعــد أْن يكــون بعــُض أعدائــه َنحلــه إيــاه، وعــزاه إليــه.

ــن القدح يف أنســاب  فقــال القــادر: إْن كان كذلــك فلتكتــب اآلن حمــرضًا يتضمَّ

ــه فيــه، فكتــب حمــرضًا بذلــك، شــهد فيــه مجيــع مــن  والة مــر، ويكُتــب حمّمــد خطَّ

ــرض إىٰل  ــل املح ــٰى، وح ــه املرت ــد، وابن ــو أح ــب أب ــم: النقي ــس، منه ــرض املجل ح

ــه، وقــال:  ــه فيــه، حلــه أبــوه وأخــوه، فامتنــع مــن ســطر خطِّ الــريض ليكتــب خطَّ

ال أكتــب، وأخــاف دعــاة صاحــب مــر، وأنكــر الشــعر، وكتــب خطَّــه وأقســم فيــه 

ــه يف املحــرض،  ــه ال يعرفــه، فأجــره أبــوه عــٰى أْن يكتــب خطَّ ــه ليــس بشــعره، وأنَّ أنَّ

ــم معروفــون بذلــك)1(. ــن وغيلتهــم ل فإنَّ فلــم يفعــل، وقــال: أخــاف دعــاة املريِّ

وال أدري هــل أنَّ الريــف الــريض كان خائفــًا فعــًا مــن اغتيال اإلســاعيليِّن 

ــع عــٰى صحيفــة القــدح يف نســب الفاطميِّن. ــه قــال ذلــك حتَّــٰى ال ُيوقِّ لــه، أم أنَّ

وقفة مع التنظيم الدعوي اإلسامعييل:

ــة  ــر احلرك ــو ع ــاين وه ــا الث ــاعيليَّة يف عره ــة اإلس ــابقًا: إنَّ الفرق ــا س قلن

والتبشــر الدعــوي لعقائدهــا وســعيها الســتام احلكــم وتأســيس الدولــة، اعتمــدت 

كلُّ االعتــاد عــٰى الدعــاة، وكانــت تتارهــم مــن أذكــٰى النــاس وأمهرهــم وأبرعهــم 

يف كثــر مــن العلــوم واملعــارف، خصوصــًا إذا الحظنــا أنَّ احلركــة كانت جتابه بقســوة 

1. شح نج الباغة البن أيب احلديد )ج 1/ ص 37 و38(.
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متناهيــة مــن كثــر مــن األطــراف ســواء العبَّاســيِّن أم الســاجقة أو غرهــم، لــذا كان 

والبــدَّ مــن اعتــاد تنظيــم غايــة يف اخلطــورة والرعــة والفــداء، يقــول الســبحاين:

ــط  ــان التخطي ــزوم إتق ــوا بل ــف، وأحسُّ ــورة املوق ــٰى خط ــاة ع ــف الدع )وق

ــة  والتنظيــم، وبلغــوا فيــه الــذروة بحيــث لــو قورنــت مــع أحــدث التنظيــات احلزبيَّ

ٰ يف هــذا املضــار، وقــد ابتكروا أســاليب  ــة لفاقتهــا، وكانــت هلــم القــدح املعــىَّ العريَّ

ــة عــٰى ُأُســس مكينــة مســتوحاة مــن عقيدهتــا الصميمــة. مبنيَّ
ولقــد برعــوا براعــة ال ُتوَصــف يف تنظيــم أجهــزة الدعايــة - عــٰى قلَّة الوســائل 
يف ذلــك العــر -، واســتطاعوا أْن يرفــوا برعــة فائقــة عــٰى أقــايص بقــاع البلــدان 
ــوا  ــا نظَّم ــك ب ــة، وذل ــاد املتناهي ــم يف األبع ــار أتباعه ــمون أخب ــاميَّة، ويتنسَّ اإلس
ــرع يف  ــذي ب ــل - ال م الزاج ــاَّ ــد كان للح ــائل، وق ــن وس ــوا م ــاليب وأحدث ــن أس م
ــار واملراســات  ــال يف تنظيــم نقــل األخب اســتخدامه دعــاة اإلســاعيليَّة - أثــره الفعَّ

ــة()1(. ــة اهلامَّ الّريَّ

اللقاء باإلمام املهدي ¨ يف غيبته:
ــٰى  ــدي ¨ حتَّ ــام امله ــاء باإلم ــة اللق ــن قضيَّ ــث ع ــن احلدي ــا م ــدَّ لن كان الب
ــاعيليَّة  ــة اإلس ــه احلرك ــل علي ــت تعم ــذي كان ــي ال ــلوب العم ــا األُس ــح لن يتَّض
عــي  ــل الدعــاة أم مــن نفــس املدَّ ــص شــخصيَّة اإلمــام ¨، ســواء مــن ِقَب مــن تقمُّ

ــول: ــيأيت، فنق ــا س ــة ك للمهدوي
ــب  ــن صاح ــا ب ف م ــرُّ ــا وت ــاء م ــول لق ــدم حص ــزم بع ــا اجل ــس بإمكانن لي
الزمــان ¨ وبــن أحــد النــاس ملصلحــة يراهــا اإلمــام ¨ وحكمــة قــد تفــٰى علينا، 
ــة  ــر الغيب ــه يف ع ــاء ب ــة اللق ــٰى إمكانيَّ ــوص ع ــات والنص ــر الرواي ــك لتظاف وذل

ــرٰى. الصغ

1. بحوث يف امللل والنحال )ج 8/ ص 9 و10(.
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ــوع  ــٰى وق ــات ع ــص واحلكاي ــرت الَقص ــد توات ــرٰى فق ــة الك ــا يف الغيب أمَّ
ــن  ــر م ــل األكث ــر ب ــزم أنَّ الكث ــا نج ــا وإْن كنَّ ن ــه، وإنَّ ف بحرضت ــرُّ ــه والت ــاء ب اللق
ــه  ــا أنَّ ث، وإمَّ ــم مــن ِقَبــل املتحــدِّ ــا مــن نســج اخليــال والتوهُّ فــات هــي إمَّ هــذه الترُّ
، أو أنَّ َمــن  التقــٰى بأحــد األوليــاء واألبــدال فظــنَّ أنَّــه صاحــب العــر والزمــان̈ 
صــوا شــخصيَّة اإلمــام املهــدي ¨ وأراد  الــن الذيــن تقمَّ التقــٰى بــه هــو أحــد الدجَّ
ه إىٰل وحــل دجلــه ونفاقــه)1( كــا ســوف نســتعرضه  إهيــام أتباعــه أو َمــن يريــد جــرَّ
ــدة  ــد احلديــث عــن التحريــف اإلســاعيي للعقي مــن بعــض َقصــص اللقــاءات عن

ــة. املهدويَّ
ــار األعــام وأعيــان  ولكــن وكــا يقــال: إنَّ كثــرة الَقصــص وبعضهــا مــن ُكبَّ
ــذا  ــل، وه ــّل القلي ــا وإْن كان أق ــدق بعضه ــال بص ــم اإلمج ــد العل ــد تولَّ ــاس ق الن

ــن. ــر الغيبت ــا يف ع قه ــل وحتقُّ ــة، ب ــة الرؤي ــي يف إمكانيَّ يكف

رشوط اللقاء باإلمام املهدي ¨:
ــه  ــو أنَّ ــة، وه ــن األمّهيَّ ــكاٍن م ــر بم ــٰى أم ــا ع ــه هن ــن التنبي ــدَّ م ــن الب ولك
ــذه البســاطة  ــإنَّ األمــر ليــس ب ــاء، ف ف باللق ــة والتــرُّ ــلَّمنا بحصــول الرؤي ــو س ل

ــة، وقــد ذكــر الشــيخ الشــعراين أنَّ مجاعــة  ــنَّة بعــض أهــل الكشــف مــن الصوفيَّ عــاه مــن أهــل السُّ 1. وهــو مــا ادَّ
ــر: ج 2/ ص 562/  ــت واجلواه ــي. ]اليواقي ــن العراق ــيخ حس ــم كالش ٰى بعضه ــمَّ ــوه، وس ــل بايع رأوه، ب

ــث 65(. املبح
ــه قــال يف كتابه  ة أنَّ ٰ ســنة )1294هـــ(، وهــو مــن شــيوخ النقشــبنديَّ ونقــل الشــيخ ســليان القنــدوزي احلنفــي املتــوفَّ
ــا عنــده ســبعة  )األنــوار القدســيَّة(: )إنَّ بعــض مشــاخينا قــال: نحــن بايعنــا املهــدي ݠ بدمشــق الشــام، وكنَّ

ة: ج 3/ ص 346[. ــام(. ]ينابيــع املــودَّ أيَّ
ثــه ســنة )1273هـــ( أنَّ أبــاه الشــيخ إبراهيــم -  وروٰى الشــيخ ســليان أيضــًا أنَّ الشــيخ عبــد اللطيــف احللبــي حدَّ
ــة - قــال: )ســمعت بعــض مشــاخيي مــن مشــايخ مــر  وهــو مــن كبــار مشــايخ حلــب عــٰى الطريقــة القادريَّ

ة: ج 3/ ص 346[. يقــول: بايعنــا اإلمــام املهــدي ݠ(. ]ينابيــع املــودَّ
وهو كا ترٰى إذ ال خيلو هذا اللقاء من أحد االحتاالت الثاثة التي ذكرناها.
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ــن  ج، بــل هــو خاضــع لرطــن مهمَّ ــذَّ والســهولة كــا يظنُّــه البعــض أو يتخيَّلــه السُّ
ــا: ــيَّن، مه أساس

صها صاحب العر ¨. الً: أْن تكون هناك مصلحة ُيشخِّ أوَّ
ــة العــامِّ وحكمــة االســتتار،  ــة معارضــة لنظــام الغيب ــًا: أْن ال تكــون الرؤي ثاني
ــرض  ــن ف ــرض( م ــض الغ ــال: )نق ــا يق ــة، وك ــة الغيب ــًا حلكم ــك خاف وإالَّ كان ذل

ــتتاره. ــه واس غيبت
ــة  ــنَّة اإلهليَّ ولذلــك فــإنَّ أيَّ حكايــٍة تالــف أحــد هذيــن الرطــن وهــذه السُّ
مــن إخفــاء ولِّ األمــر ¨ البــدَّ أْن تضــع للمســاءلة، وُتطــَرح عــٰى ميــزان التحليــل 
العلمــي لبيــان أوجــه اخللــل فيهــا وعــدم إمكانيَّــة التصديــق بــا، أو عــٰى األقــّل عــدم 

األخــذ بــا أخــذ املســلَّات.

نامذج من شدة احلذر عند اللقاء به ¨:
ــض  ــذر يف بع ــي واحل ة التوقِّ ــدَّ ــٰى ش ــات ع ــض الرواي ــن بع ــة م ــك أمثل وإلي
اللقــاءات مــع صاحــب العــر والزمــان ¨ التــي ال تعــارض شطــي الغيبــة وُســنَّة 

ــاء: االختف
ٍد ݠ  َلــِب َبْعــَد ُمــِيِّ َأيِب حُمَمَّ ، َقــاَل: َخَرْجــُت يِف َالطَّ يِّ - َعــْن َأيِب َرَجــاٍء املـِـْرِ
ٍء، َفَلــاَّ َكاَن يِف َالثَّالَِثــِة ُكنـْـُت بِامَلِدينـَـِة يِف َطَلــِب َوَلــٍد أِليَِب  بَِســنََتْنِ َلْ َأِقــْف فِيِهــَا َعــَىٰ َشْ
ــٌر يِف  ــٰى ِعنْــَدُه، َوَأَنــا َقاِعــٌد ُمَفكِّ َيــاَء، َوَقــْد َســَأَلنِي َأُبــو َغانِــٍم َأْن َأَتَعشَّ ــٍد ݠ بُِرْ حُمَمَّ
ــُه  ــٌف َأْســَمُع َصْوَت ــإَِذا َهاتِ ــَاِث ِســنَِن، َف ــَد َث ــَر َبْع ٌء َلَظَه ــْو َكاَن َشْ ــوُل: َل ــِي َوَأُق َنْف
ــْم  : آَمنُْت ــْرَ ــِل ِم ــْل أِلَْه ــِه، ُق ــِد َربِّ ــَن َعْب ــْرَ ْب ــا َن ــوُل: َي ــَو َيُق ــْخَصُه َوُه َواَل َأَرٰى َش
ــَك  ــَم َأيِب، َوَذلِ ــِرُف اِْس ــْن َأْع : َوَلْ َأُك ــْرٌ ــاَل َن ــوُه؟ َق ــُث َرَأْيُتُم ــوِل َاهلل ݕ َحْي بَِرُس
ــِمْعُت  ــاَّ َس ــا، َفَل ــْأُت ِبَ ــاَت َأيِب، َفنََش ــْد َم ــِيُّ َوَق ــي َالنَّْوَف ــِن، َفَحَمَلنِ ــْدُت بِامَلَداِئ َأينِّ ُولِ

.)1( ــْرَ ــَق ِم ــٍم َوَأَخــْذُت َطِري ْف إىَِلٰ َأيِب َغانِ ــَرِ ــاِدرًا، َوَلْ َأْن ــْوَت ُقْمــُت ُمَب َالصَّ

ين )ص 491 و492/ باب 45/ ح 15(. 1. كال الدِّ
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ــنََة  ــُت َس ــاَل: َحَجْج ، َق ــِريِّ ــٍد خ ل[ اجلَْعَف ــَد ]حُمَمَّ ــِن َأْحَ ــَف ْب ــْن ُيوُس - َوَع

ــنََة َوَمــا َبْعَدَهــا إىَِلٰ َســنَِة تِْســٍع َوَثَاثِِاَئــٍة،  ــَة تِْلــَك َالسَّ ِســتٍّ َوَثَاثِِاَئــٍة، َوَجــاَوْرُت بَِمكَّ

ــي  ــْد َفاَتْتنِ ــِق، َوَق ــِض َالطَِّري ــا يِف َبْع ــا َأَن ــاِم، َفَبْينَ ــًا إىَِلٰ َالشَّ ف ــا ُمنَْرِ ــُت َعنَْه ــمَّ َخَرْج ُث

ــَاِة، َفَرَأْيــُت َأْرَبَعــَة َنَفــٍر يِف حَمِْمــٍل،  يَّــْأُت لِلصَّ َصــَاُة الَفْجــِر، َفنََزْلــُت ِمــَن َامَلْحِمــِل َوهَتَ

ــَك َوَخاَلْفــَت  ــْم، َفَقــاَل َأَحُدُهــْم: ِمــمَّ َتْعَجــُب؟ َتَرْكــَت َصَاَت َفَوَقْفــُت َأْعَجــَب ِمنُْه

ــَرٰى  ــبُّ َأْن َت ــاَل: حُتِ ــي؟ َفَق ــَك بَِمْذَهبِ ــا ِعْلُم ــي: َوَم ــِذي خُيَاطُِبنِ ــُت لِلَّ ــَك. َفُقْل َمْذَهَب

َصاِحــَب َزَمانِــَك؟ ُقْلــُت: َنَعــْم، َفَأْوَمــَأ إىَِلٰ َأَحــِد األَْرَبَعــِة، َفُقْلــُت َلــُه: إِنَّ َلــُه َداَلِئــَل 

ــَاِء،  ــَا َأَحــبُّ إَِلْيــَك، َأْن َتــَرٰى اجلََمــَل َوَمــا َعَلْيــِه َصاِعــدًا إىَِلٰ َالسَّ َوَعَاَمــاٍت، َفَقــاَل: َأيُّ

ُــَا َكاَن َفِهــَي َداَلَلــٌة، َفَرَأْيــُت اجلََمــَل  ــَاِء؟ َفُقْلــُت: َأهيُّ َأْو َتــَرٰى َامَلْحِمــَل َصاِعــدًا إىَِلٰ َالسَّ

ــُه  ــِه ُســْمَرٌة، َوَكاَن َلْوُن ــَأ إىَِلٰ َرُجــٍل بِ ُجــُل َأْوَم ــَاِء، َوَكاَن َالرَّ ــُع إىَِلٰ َالسَّ ــِه َيْرَتِف ــا َعَلْي َوَم

اَدٌة)1(. َهــَب، َبــْنَ َعْينَْيــِه َســجَّ َالذَّ

ُت  ــرَضْ ــاَل: َح ــاِس، َق ــِد الَعبَّ ــْن ُوْل ــِميِّ ِم ــِد َاهلل اهلَاِش ــِن َعْب ــَد ْب ــْن َأْحَ - َوَع

ــُه  ، َوُأْخِرَجــْت َجنَاَزُت َ ــُويفِّ ــْوَم ُت ــْن َرَأٰى َي ــُرَّ َم ــِن َعــِيٍّ ݠ بِ ــٍد احلََســِن ْب َداَر َأيِب حُمَمَّ

ــَاٌم  ــا ُغ ــٰى َخــَرَج إَِلْينَ ــُر، َحتَّ ــوٌد َننَْتظِ ــوَن َرُجــًا ُقُع ــَعٌة َوَثَاُث ــْت، َوَنْحــُن تِْس َوُوِضَع

ُعَشــاِريٌّ َحــاٍف َعَلْيــِه ِرَداٌء َقــْد َتَقنَّــَع بِــِه، َفَلــاَّ َأْن َخــَرَج ُقْمنَــا َهْيَبــًة َلــُه ِمــْن َغــْرِ َأْن 

ٰ َعَلْيــِه َوَمَشــٰى َفَدَخــَل َبْيتــًا َغــْرَ  ــوا َخْلَفــُه، َفَصــىَّ َم َوَقــاَم َالنَّــاُس َفاْصَطفُّ َنْعِرَفــُه، َفَتَقــدَّ

ــُه. ــِذي َخــَرَج ِمنْ َالَّ

يــَز ُيْعــَرُف  : َفَلِقيــُت بِامَلَراَغــِة َرُجــًا ِمــْن َأْهــِل َتْرِ َقــاَل َأُبــو َعْبــِد َاهلل اهلََمــَدايِنُّ

ٌء،  ــَرْم ِمنْــُه َشْ َثنـِـي بِِمْثــِل َحِديــِث اهلَاِشــِميِّ َلْ خُيْ ، َفَحدَّ يــِزيِّ ــٍد َالتَّْرِ بِإِْبَراِهيــَم ْبــِن حُمَمَّ

ــُه ُرِوَي  ؟ أِلَنَّ ــنِّ ، َفُقْلــُت: ُغــَاٌم ُعَشــاِريُّ الَقدِّ َأْو ُعَشــاِريُّ َالسِّ َقــاَل: َفَســالُت اهلََمــَدايِنَّ

1. الغيبة للشيخ الطويس )ص 257 و258/ ح 225(.
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ــٍد ݠ َســنََة  ، َوَكاَنــْت َغْيَبــُة َأيِب حُمَمَّ َأنَّ الــِواَلَدَة َكاَنــْت َســنََة ِســتٍّ َوَخِْســَن َوِماَئَتــْنِ

ِســتٍَّة َوِماَئَتــْنِ َبْعــَد الــِواَلَدِة بَِأْرَبــِع ِســنَِن، َفَقــاَل: اَل َأْدِري، َهَكــَذا َســِمْعُت، َفَقــاَل ِل 

.)1( َشــْيٌخ َمَعــُه َحَســُن الَفْهــِم ِمــْن َأْهــِل َبَلــِدِه َلــُه ِرَواَيــٌة َوِعْلــٌم: ُعَشــاِريُّ الَقــدِّ

ســنا  ولــو الحظنــا قصــة لقــاء عــيِّ بــن مهزيــار مــع اإلمــام املهــدي ¨ لتلمَّ

ة االســتتار واحلــذر يف طريقــة اللقــاء. بشــكل واضــح شــدَّ

التحريف املهدوي عند الطائفة اإلسامعيليَّة:

ة هو  عــي املهدويَّ كــا ذكرنــا يف بدايــة البحــث أنَّ الطابــع العــامَّ للحــركات التــي تدَّ

ــة، وهــذا  ــة جمعولــة مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا ومصداقيَّتهــا يف األُمَّ بــثُّ روايــات مهدويَّ

مــا دأبــت عليــه احلركــة اإلســاعيليَّة أيضــًا عــٰى غــرار أخواهتــا مــن احلــركات املنحرفــة.

ة: وسنستعرض شكلن من التحريف اإلساعيي يف حقِّ القضيَّة املهدويَّ

العقيــدة  مصلحــة  يف  يصــبُّ  ـا  ممَـّ وجعلهــا  النصــوص  وضــع  ل:  األوَّ الشــكل 

اإلســامعيليَّة:

ل: تفســر بعــض اآليــات القرآنيَّــة بــا خيــدم ويائــم معتقدهــم كــا يف  املثــال األوَّ

قولــه تعــاىٰل: ﴿َولََقــْد آتَيْنَــاَك َســبْعاً ِمــَن الَمثَــاِن َوالُقــْرآَن الَعِظيَم﴾ )احلجــر: 87(.

ــَرُه  ــْن َذَك ــِن، َعمَّ ْحَ ــِد َالرَّ ــِن َعْب ــَس ْب ــايش: َعــْن ُيوُن حيــث جــاء يف تفســر العيَّ

ــَن  ــبْعاً ِم ــاَك َس ــْد آتَيْنَ ــْوِل َاهللِ: ﴿َولََق ــْن َق ــِد َاهللِ ݠ َع ــا َعْب ــالُت َأَب ــاَل: َس ــُه، َق َرَفَع

ــِد،  ــُد الَوَل ــا َوَل ــُد َوَباطِنََه ــا احلَْم ــاَل: »إِنَّ َظاِهَرَه ــَم﴾، َق ــْرآَن الَعِظي ــاِن َوالُق الَمثَ

ــُم ݠ«)2(. ــا الَقاِئ ــابُِع ِمنَْه َوَالسَّ

1. الغيبة للشيخ الطويس )ص 258 و259/ ح 226(.
2. تفسر العيَّاش )ج 2/ ص 250/ ح 37(.
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ــْد  ــْوِل َاهللِ: ﴿َولََق ــٍر ݠ يِف َق ــْن َأيِب َجْعَف ــْرَوَة، َع ــِن ُع ــِم ْب ــِن الَقاِس وكذلــك َع
ــٍة، َوالَقاِئــم ݠ«)1(. آتَيْنَــاَك َســبْعاً ِمــَن الَمثَاِن َوالُقــْرآَن الَعِظيــَم﴾، َقاَل: »َســْبَعُة َأِئمَّ
ــاَك  والروايــة الثالثــة َعــْن َســَاَعَة، َقــاَل: َقــاَل َأُبــو احلََســِن ݠ: ﴿َولََقــْد آتَيْنَ
ــدًا ݕ،  ــاَء إاِلَّ حُمَمَّ ــِط األَْنبَِي ــاَل: »َلْ ُيْع ــَم﴾، َق ــْرآَن الَعِظي ــاِن َوالُق ــَن الَمثَ ــبْعاً ِم َس
ــٌد ݕ«)2(. ِذيــَن َيــُدوُر َعَلْيِهــْم الَفَلــُك، َوالُقــْرآُن الَعظِيــُم حُمَمَّ ــُة َالَّ ــْبَعُة األَِئمَّ َوُهــُم َالسَّ

ــت  ــو ثاب ــا ه ــره مل ــة ظاه ــك ملخالف ــر، وذل ــذا التفس ــا ه ــِض علاؤن ول يرت
ــح  ــو صحي ــلمن، وه ــاق املس ــًا باتِّف ــر إمام ــا ع ــم اثن ــة ݜ، وه ــدد األئمَّ ــن ع م
، َعــْن َعــِيِّ  ــَاِم ْبــِن َصالـِـٍح اهلـَـَرِويِّ الروايــات الكثــرة بــل املتواتــرة، فَعــْن َعْبــِد َالسَّ
ــٍد،  َضــا ݠ، َعــْن َأبِيــِه ُموَســٰى ْبــِن َجْعَفــٍر، َعــْن َأبِيــِه َجْعَفــِر ْبــِن حُمَمَّ ْبــِن ُموَســٰى َالرِّ
 ، ، َعــْن َأبِيــِه احلَُســْنِ ْبــِن َعــِيٍّ ، َعــْن َأبِيــِه َعــِيِّ ْبــِن احلَُســْنِ ــِد ْبــِن َعــِيٍّ َعــْن َأبِيــِه حُمَمَّ
ــا  ــُت: َي ــوُل َاهلل ݕ: »... َفُقْل ــاَل َرُس ــاَل: َق ــٍب ݠ، َق ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــِه َع ــْن َأبِي َع
ــوَن َعــَىٰ َســاِق  ــاَءَك َامَلْكُتوُب ( َأْوِصَي ــُد، )إِنَّ ــا حُمَمَّ ــْن َأْوِصَياِئــي؟ َفنُوِديــُت: َي ، َوَم َربِّ
ــَرَ  ــْي َع ــُت اِْثنَ ــْرِش، َفَرَأْي ــاِق الَع ــَدْي َريبِّ - إىَِلٰ َس ــْنَ َي ــا َب ــْرُت - َوَأَن ــْرِش، َفنََظ الَع
هُلـُـْم  ُنــورًا، يِف ُكلِّ ُنــوٍر َســْطٌر َأْخــرَضُ َمْكُتــوٌب َعَلْيــِه اِْســُم ُكلِّ َويِصٍّ ِمــْن َأْوِصَياِئــي، َأوَّ
ــي  ــُؤالَِء َأْوِصَياِئ ، َأَه ــا َربِّ ــُت: َي ــي، َفُقْل تِ ــِديُّ ُأمَّ ــْم َمْه ــٍب، َوآِخُرُه ــُن َأيِب َطالِ ــِيُّ ْب َع
ــُد، َهــُؤاَلِء َأْولَِياِئــي َوَأِحبَّاِئــي َوَأْصِفَياِئــي َوُحَجِجــي  ِمــْن َبْعــِدي؟ َفنُوِديــُت: َيــا حُمَمَّ

ــَدَك...«)3(. ــاُؤَك َوَخــْرُ َخْلِقــي َبْع ــاُؤَك َوُخَلَف ــْم َأْوِصَي ــي، َوُه تِ ــَىٰ َبِريَّ ــَدَك َع َبْع
وعــن جابــر بــن ســمرة، قــال: قــال رســول اهلل ݕ: »َيُكــوُن َبْعــِدي اْثنـَـا َعــَرَ 

ُهــْم ِمْن ُقَرْيــٍش«)4(. َخِليَفــًة ُكلُّ

1. تفسر العيَّاش )ج 2/ ص 250/ ح 39(.

2. تفسر العيَّاش )ج 2/ ص 251/ ح 41(.
ين )ص 254 - 256/ باب23/ ح 4(. 3. كال الدِّ

4. مسند أحد )ج 34/ ص 439 و440/ ح 20860(.
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ــات  ــذه الرواي ــون ه ــاره أْن تك ــي يف بح ــة املجل م ــتقرب العاَّ ــد اس ــذا فق ول

مــن وضــع الواقفــة، حيــث قــال: )وال يبعــد أْن تكــون تلــك األخبــار مــن روايــات 

ــة()1(. الواقفيَّ

ــتقرب  ــا نس ــات، لكنَّ ــذه الرواي ــة هل ــل الواقف ــتبعد جع ــا ال نس ــن وإْن كن ونح

ــٰى  ــدوا ع ــم اعتم ــك أنَّ ــاعيليَّة، وذل ــل اإلس ــن عم ــر م ــذا األم ــر أنَّ ه ــكل أك بش

ــل(: إنَّ  ــل والنح ــتاين يف )املل ــال الشهرس ــث ق ــبعيَّة، حي ــّموا بالس ــة وس ــبعة أئمَّ س

ــبعة  ــٰى س ــم ع ــدور أحكامه ــة ت ــوا: )إنَّ األئمَّ ــم قال ــبعيَّة ألنَّ ــميتهم بالس ــبب تس س

ــبعة()2(. ــب الس ــبع والكواك ــاوات الس ــبوع والس ــام األُس ــبعة كأيَّ س

ــاِن﴾، فهــم حاولــوا تأويــل كلِّ )ســبع( إىٰل  ــَن الَمثَ ــبْعاً ِم واآليــة تقــول: ﴿َس

ــم. معتقده

املثال الثاين: رايات املغرب:

اء أنَّ الكثــر مــن الروايــات التــي  يــرٰى املرحــوم الدكتــور الســيِّد عدنــان البــكَّ

ــة  ــة للدول ــة اإلعاميَّ ــع املاكن ــن وض ــي م ــر والشــام ه ــرب وم ــن املغ ث ع ــدَّ تتح

ــل الدعــاة اإلســاعيليِّن، فقــال: ــة اإلســاعيليَّة، بــل قبلهــا، وذلــك مــن ِقَب الفاطميَّ

)وتذكر روايات ُأخرٰى أبدال الشام، ونقباء مر، ونجباء العراق.

وتذكر بعضها الرايات السود التي تأيت من خراسان.

ــات  ــة وصف ــًا معيَّن ــر ُمُدن ــي تذك ــات الت ــذه الرواي ــن ه ــرًا م ــي أنَّ كث ورأي

عــٰى فيهــم حمّمــد بــن عبــد اهلل املنصور  لرايــات مــن وضــع أنصــار العبَّاســيِّن الذيــن ادَّ

ــة، ولعاقــة ذلــك بــأيب مســلم اخلراســاين ومــا اختــاروه من شــعار الســواد، أو  املهدويَّ

1. بحار األنوار: ج24، ص117
2. امللل والنحل )ج 1/ ص 192(.
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ــق بالروايــات التــي تذكــر املغــرب ومــر  مــن وضــع أنصــار الفاطميِّــن يف مــا يتعلَّ

ــلِّ  ــن وحم ــاء الفاطميِّ ل اخللف ــدي أوَّ ــد اهلل امله ــوة عب ــك بدع ــة ذل ــام، لعاق والش

ــه وملكــه()1(. دعوت

املثال الثالث: طلوع الشمس من مغرهبا:

جــاء يف العديــد مــن الروايــات أنَّ مــن عامــات الســاعة أنَّ الشــمس تطلــع 

مــن املغــرب، كــا يف تفســر العيَّــاش: عــن زرارة وحــران وحمّمــد بــن مســلم عــن أيب 

ِت َبْعــُض آيــاِت َربِّــَك ل َينَْفــُع َنْفســاً 
ْ
جعفــر وأيب عبــد اهلل ݟ يف قولــه: ﴿يـَـْوَم يـَـأ

ــِة،  ابَّ ــْمِس ِمــَن َامَلْغــِرِب، َوُخــُروُج َالدَّ إِيمانُهــا﴾ ]األنعــام: 158[، قــال: »ُطُلــوُع َالشَّ

ــاِل...«)2(. جَّ َوَالدَّ

ــِد ْبــِن ُقَتْيَبــَة، َعــِن  ويف الغيبــة للطــويس: َأْحَــُد ْبــُن إِْدِريــَس، َعــْن َعــِيِّ ْبــِن حُمَمَّ

ــاَل: ُقْلــُت  ، َق ــَاِلِّ ــَزَة َالثُّ ــوٍب، َعــْن َأيِب َحْ ــِن حَمُْب ــِن َشــاَذاَن، َعــِن احلََســِن ْب الَفْضــِل ْب

ــْفَيايِنِّ ِمــَن َامَلْحُتــوِم،  أِليَِب َعْبــِد َاهلل ݠ: إِنَّ َأَبــا َجْعَفــٍر ݠ َكاَن َيُقــوُل: »ُخــُروُج َالسُّ

ــَياُء َكاَن  ــوِم«، َوَأْش ــَن َامَلْحُت ــِرِب ِم ــَن َامَلْغ ــْمِس ِم ــوُع َالشَّ ــوِم، َوُطُل ــَن َامَلْحُت ــَداُء ِم َوَالنِّ

َيُقوهُلَــا ِمــَن َامَلْحُتــوِم.

َفَقــاَل َأُبــو َعْبــِد َاهلل ݠ: »َواِْختِــَاُف َبنـِـي ُفــَاٍن ِمــَن َامَلْحُتــوِم، َوَقْتــُل َالنَّْفــِس 

ِكيَّــِة ِمــَن َامَلْحُتــوِم، َوُخــُروُج الَقاِئــِم ِمــَن َامَلْحُتــوِم«)3(. َالزَّ

ــُت  ــاَل: ُقْل ــَزَة، َق ــْن َأيِب َحْ ــْن َرَواُه، َع ــاَذاَن، َعمَّ ــُن َش ويف اإلرشــاد: الَفْضــُل ْب

ـَداُء ِمــَن  ــْفَيايِنِّ ِمــَن َامَلْحُتــوِم؟ َقــاَل: »َنَعــْم، َوَالنِـّ أِليَِب َجْعَفــٍر ݠ: ُخــُروُج َالسُّ

1. اإلمام املهدي املنتَظر وأدعياء البابيَّة واملهدويَّة )ص 322(.
2. تفسر العيَّاش )ج 1/ ص 384 و385/ ح 128(.

3. الغيبة للطويس )435/ ح 425(.
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ْوَلــِة  ــاِس يِف َالدَّ ــا حَمُْتــوٌم، َواِْختِــَاُف َبنِــي الَعبَّ ــْمِس ِمــْن َمْغِرِبَ َامَلْحُتــوِم، َوُطُلــوُع َالشَّ

ــوٌم...«)1(. ــِة حَمُْت ِكيَّ ــِس َالزَّ ــُل َالنَّْف ــوٌم، َوَقْت حَمُْت

ــا( يف هــذه  ــن مغرب ــوع الشــمس م ــان )طل ــاالت لبي ة احت وُتطــَرح عــدَّ

الروايــات، هــي:

1 - املقصــود بــا عــٰى وجــه احلقيقــة، وهــي مــن عامــات الســاعة خصوصــًا، 

ــهر  ــا يف ش ــر وقته ــوف يف غ ــوف واخلس ــل الكس ــك مث ًا يف الفل ــرُّ ــاك تغ وأنَّ هن

ــان. رمض

ــُت َجالِســًا  ــاَل: ُكنْ ، َق ــِن اخلَِليــِل األَْزِديِّ ــْدِر ْب أ - وإليــه يشــر مــا روي َعــْن َب

ــُذ  ــا ُمنْ ــِم ݠ َلْ َتُكوَن ــاِم الَقاِئ ــَل ِقَي ــاِن َقْب ــاِن َتُكوَن ــاَل: »آَيَت ــٍر ݠ، َفَق ــَد َأيِب َجْعَف ِعنْ

ــْمُس يِف النِّْصــِف ِمــْن َشــْهِر َرَمَضــاَن، والَقَمــُر يِف  َهَبــَط آَدُم إىَِلٰ األَْرِض، َتنَْكِســُف الشَّ

ــْهِر َوالَقَمــُر  ــْمُس يِف آِخــِر الشَّ آِخــِره«، َفَقــاَل َرُجــٌل: َيــا ْبــَن َرُســوِل اهلل، َتنَْكِســُف الشَّ

ــا  ــاِن َلْ َتُكوَن ــُم َمــا َتُقــوُل، َوَلِكنَُّهــَا آَيَت ــو َجْعَفــٍر ݠ: »إيِنِّ َأْعَل ــاَل َأُب يِف النِّْصــِف؟ َفَق

ــَط آَدُم ݠ«)2(. ــُذ َهَب ُمنْ

ــو َبِصــٍر،  ــي تقــول: َرَوٰى َأُب ــة يف البحــار عــن اإلرشــاد الت ب - وكــذا الرواي

ــِة  ــاَر إىَِلٰ الُكوَف ــُم َس ــاَم الَقاِئ ــاَل: »إَِذا َق ــُه َق ــٍل َأنَّ ــٍث َطِوي ــٍر ݠ يِف َحِدي ــْن َأيِب َجْعَف َع

ٌف إاِلَّ َهَدَمَهــا َوَجَعَلَها  ــا َأْرَبَعــَة َمَســاِجَد، َوَلْ َيْبــَق َمْســِجٌد َعــَىٰ األَْرِض َلــُه ُشَ َفَهــَدَم ِبَ

ــَل  ــِق، َوَأْبَط ــِن َالطَِّري ــاِرٍج َع ــاٍح َخ ــَرَ ُكلَّ َجنَ ــَم، َوَك ــَق األَْعَظ ــَع َالطَِّري ــاَء، َوَوسَّ مَجَّ

ــا،  ــنًَّة إاِلَّ َأَقاَمَه ــا، َواَل ُس ــًة إاِلَّ َأَزاهَلَ ُك بِْدَع ــرْتُ ــاِت، َواَل َي ُرَق ــَب إىَِلٰ َالطُّ ــَف َوَامَلَياِزي الُكنُ

ــنَِن،  ــْبَع ِس ــَك َس ــَىٰ َذلِ ــُث َع ــِم، َفَيْمُك ْيَل ــاَل َالدَّ ــَن َوِجَب ــَطنْطِينِيََّة َوَالصِّ ــُح ُقْس َوَيْفَتتِ

ــاَل:  ــاُء«، َق ــا َيَش ــُل َاهللُ َم ــمَّ َيْفَع ــِذِه، ُث ــنِيُكْم َه ــْن ِس ــنَِن ِم ــْرُ ِس ــنٍَة َع ــَداُر ُكلِّ َس ِمْق

1. اإلرشاد )ج 2/ ص 371(.
2. الكايف )ج 8/ ص 212/ ح 258(.
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ــَك  ــاىَلٰ الَفَل ــُر َاهللُ َتَع ــاَل: »َيْأُم ــنُوَن؟ َق ــَف َتُطــوُل َالسِّ ــَداَك، َفَكْي ــُت فِ ــُه: ُجِعْل ــُت َل ُقْل

ُــْم  ــُه: إِنَّ ــنُوَن«، َقــاَل: ُقْلــُت َل ــاُم لَِذلِــَك َوَالسِّ ــِة احلََرَكــِة، َفَتُطــوُل األَيَّ ُبــوِث، َوِقلَّ بِاللُّ

ــِلُموَن  ــا َامُلْس ــِة، َفَأمَّ َناِدَق ــْوُل َالزَّ ــَك َق ــاَل: »َذلِ ــَد، َق َ َفَس ــرَّ ــَك إَِذا َتَغ ــوَن: إِنَّ الَفَل َيُقوُل

ــْمَس ِمــْن َقْبِلــِه  ــِه ݕ، َوَردَّ َالشَّ َفــَا َســبِيَل هَلُــْم إىَِلٰ َذلِــَك، َوَقــْد َشــقَّ َاهللُ الَقَمــَر لِنَبِيِّ

وَن«)1(. ــُه َكالــِف َســنٍَة ِمَّــا َتُعــدُّ ــِة، َوَأنَّ ــْوِم الِقَياَم ــوٍن، َوَأْخــَرَ بُِطــوِل َي ــِن ُن لُِيوَشــَع ْب
ــة  ــرَّ جه ــتغَرب أْن تتغ ــد وال املس ــن البعي ــس م ات فلي ــرِّ ــذه املتغ ــع كلِّ ه فم

ــدل الــرق. طلــوع الشــمس فتخــرج مــن الغــرب ب

2 - املقصــود بــا املجــاز، وهــي ظهــور صاحــب العــر والزمــان ¨ بعــد 

ــه  ــه، وإلي ــع من ــٰى ال مان ــذا املعن ــروب، وه ــة بالغ ــن الغيب ــرَّ ع ــه، فع ــتتاره وغيبت اس

ــا«)2(. ــُة ِمــْن َمْغِرِبَ ــْمُس َالطَّالَِع يشــر مــا روي عــن أمــر املؤمنــن ݠ: »َوُهــَو َالشَّ

ــة  ــاز يف كلم ــرب( واملج ــة )املغ ــن كلم ــي م ــٰى احلقيق ــو املعن ــود ه 3 - املقص

)الشــمس(، فهــي تعنــي اإلمــام املهــدي ¨ وخروجــه مــن املغــرب بنحــو احلقيقــة، 

ــم  ــكلِّ ماكنته ــاعيليَّة ب ــره اإلس ــاول ن ــه وح ــا إلي ــئ دع ــر اخلاط ــذا التفس وه

ــريب  ــرب الع ــم يف املغ نه ــد متكُّ ــك بع ــدان، وذل ــم يف البل ــار دعاهت ــة وانتش اإلعاميَّ

ــب بـــ )حمّمد  وتكويــن دولتهــم الفاطميَّــة مــن ِقَبــل )عبيــد اهلل بــن احلســن( حيــث ُلقِّ

ــدي(. امله
وقــد أشــار إىٰل ذلــك الســيِّد املرحــوم عدنــان البــكاء يف كتابــه )اإلمــام املهــدي 

ــة( حيــث قــال: املنتَظــر وأدعيــاء البابيَّــة واملهدويَّ
)ويف روايــة عــن حذيفــة أنَّ املقصــود بالشــمس التــي تــرج مــن مغربــا هــو 
اإلمــام نفســه ¨، وهــو جمــاز، وال مانــع منــه، إالَّ أنَّ بعــض الروايــات لراحتهــا 

مة املجلي )ج 52/ ص 339/ ح 84(، عن اإلرشاد للشيخ املفيد )ج 2/ ص 385(. 1. بحار األنوار للعاَّ
ين )ص 527 و528/ باب 47/ ح 1(. 2. كال الدِّ
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ــايف مــا ورد مــن مــكان ظهــور اإلمــام ¨ يف  ــه ين ــٰى احلقيقــي للشــمس، وألنَّ باملعن
ــة، وقــد أشــاع هــذا التفســر اإلســاعيليُّون لُيطبِّقــوه عــٰى املهــدي الفاطمــي الذي  مكَّ

ظهــر يف املغــرب()1(.
وال خيفــٰى أنَّ خــروج املهــدي مــن املغــرب خمالــف ملــا ثبــت بالتواتــر واتِّفــاق 

مــة. ــة املكرَّ املســلمن عــٰى أنَّ خروجــه مــن مكَّ
ونذكر روايتن فقط كشاهد عٰى ما قلناه وإالَّ فالروايات كثرة جّدًا:

ــِن  ــيِّ ْب ــْن َح ــنَاٍن، َع ــِن ِس ــِد ْب ــْن حُمَمَّ ، َع ــِيٍّ ــِن َع ــِد ْب ــْن حُمَمَّ ــُل، َع 1 - الَفْض
ــْوَم  ــِم َي ــٍر ݠ: »َكَأينِّ بِالَقاِئ ــو َجْعَف ــاَل َأُب ــاَل: َق ــاَر، َق ــِن َمْهِزَي ــِيِّ ْب ــْن َع ــْرَواَن، َع َم
ــاِدي:  ِئيــُل ݠ ُينَ ــِه َجْرَ ــْنَ َيَدْي ــاِم، َب ــِن َوَامَلَق ْك ــْنَ َالرُّ ــًا َب ــْبِت َقاِئ ــْوَم َالسَّ َعاُشــوَراَء َي

ــْورًا«)2(. ــًا َوَج ــْت ُظْل ــَا ُمِلَئ ــْدالً َك ــا َع ــَة هللِ، َفَيْمأَلَُه الَبْيَع
تـِـي  ــْفَيايِنِّ َالَّ ــوُد َخْيــَل َالسُّ اَيــاُت َالسُّ 2 - َعــْن َعــِيٍّ ]ݠ[، َقــاَل: »إَِذا َهَزَمــِت َالرَّ
ــَة َوَمَعــُه  ــُه، َفَيْخــُرُج ِمــْن َمكَّ ــاُس َامَلْهــِديَّ َفَيْطُلُبوَن ــٰى َالنَّ ــُن َصالِــٍح مَتَنَّ فِيَهــا ُشــَعْيُب ْب
َراَيــُة َرُســوِل َاهلل ]ݕ[، َفُيَصــيِّ َرْكَعَتــْنِ َبْعــَد َأْن َيْيــَأَس َالنَّــاُس ِمــْن ُخُروِجــِه ملَِــا َطاَل 
َــا َالنَّــاُس، َأَلــحَّ الَبــَاُء  َف، َفَقــاَل: َأهيُّ َعَلْيِهــْم ِمــَن الَبــَاِء، َفــإَِذا َفــَرَغ ِمــْن َصَاتـِـِه اِْنــَرَ

ــًة، ُقِهْرَنــا َوُبِغــَي َعَلْينـَـا«)3(. ــٍد ]ݕ[، َوبَِأْهــِل َبْيتـِـِه َخاصَّ ــِة حُمَمَّ بُِأمَّ

املثال الرابع:
ُيذكــر أنَّ أبــا عبــد اهلل الشــيعي، وكان مــن أكابــر الدعــاة للحركــة اإلســاعيليَّة 
ــاج مــن أهــل كتامــة  ــه ذهــب مــع حجَّ ــد املهــدي اإلســاعيي يف املغــرب، أنَّ وملحّم
ــوا بادهــم لقيهــم رجــال مــن الشــيعة  مــة )فلــاَّ قارب ــة املكرَّ واختلــط معهــم يف مكَّ
ــم،  ــه منه ــن ُيضيِّف ــوا فيم ــم، واقرتع ــه عنده ــوا يف نزول ــره، فرغب ــم بخ فأخروه

1. اإلمام املهدي املنتَظر وأدعياء البابيَّة واملهدويَّة )ص 286(.
2. الغيبة للطويس )ص 453/ ح 459.

3.الفتن لنعيم بن حَّاد )ص 213(.
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ل ســنة ثانــن  ــٰى وصلــوا إىٰل أرض كتامــة منتصــف شــهر ربيــع األوَّ ثــّم رحلــوا حتَّ
ومائتــن، فســأله قــوم منهــم أْن ينــزل عندهــم حتَّــٰى يقاتلــوا دونــه، فقــال هلــم: أيــن 
بــوا مــن ذلــك ول يكونــوا ذكــروه لــه، فقالــوا لــه: عنــد  يكــون فــجُّ األخيــار؟ فتعجَّ
بنــي ســليان، فقــال: إليــه نقصــد، ثــّم نــأيت كلَّ قــوم منكــم يف ديارهــم ونزورهــم يف 

بيوهتــم، فــأرىٰض بذلــك اجلميــع.
ــجُّ  ــذا ف ــال: ه ــار، فق ــجُّ األخي ــه ف ــان، وفي ــه: إنكج ــال ل ــل يق ــار إىٰل جب وس
ي إالَّ بكــم، ولقــد جــاء يف اآلثــار: أنَّ للمهــدي هجــرة تنبــو عــن  األخيــار، ومــا ُســمِّ
األوطــان، ينــره فيهــا األخيــار مــن أهــل ذلــك الزمــان، قــوم مشــتقٌّ اســمهم مــن 

ٰى فــجُّ األخيــار()1(. ــم كتامــة، وبخروجكــم مــن هــذا الفــجِّ ُيســمَّ الكتــان، فإنَّ

الشكل الثاين: تزوير وتقّمص الشخصية املهدوية:
ــة ل يكــن  الشــكل الثــاين لبيــان حتريــف الفرقــة اإلســاعيليَّة للعقيــدة املهدويَّ
ــا  ل، وإنَّ ــة كــا يف الشــكل األوَّ ــمَّ نرهــا يف األُمَّ بــزرع النصــوص وجعلهــا ومــن َث
رة وعرضهــا عــٰى النــاس واإلشــارة  ــة مــزوَّ كان التحريــف بتجســيد شــخصيَّة مهدويَّ
ــه هــو املهــدي، وذلــك مــن أجــل توســيع انتشــار حركتهــم  إىٰل هــذه الشــخصيَّة بأنَّ
ل،  ــن األوَّ ــرًا م ــر تأث ــكل أكث ــذا الش ــاع، وه ــن األتب ــن م ــدد مك ــر ع ــب أك وكس
ــه غائب مســترت،  وذلــك لوضــوح أنَّ املهــدي املجمــع عليــه بــن الطوائــف الشــيعيَّة أنَّ
ــة وإيانــًا أكثــر  وظهــوره لبعــض مــن األشــخاص أو ملجموعــة ُيعطــي شفيَّــة خاصَّ

. ملــن يؤمــن بــذه العقيــدة بشــكٍل عــامٍّ

رواية الشيخ الصدوق عن لقاء بعضهم مع اإلمام املهدي ¨:
وإليــك نموذجــًا نســتقرب أْن يكــون من صناعــة الدعــاة للحركة اإلســاعيليَّة، 

وهــي رواية الصــدوق والشــيخ الطــويس )أعــٰى اهلل مقاميها(:

1. بحوث يف امللل والنحل )ج 8/ ص 99 و100(.
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َثنَــا َأُبــو الَقاِســِم َجْعَفــُر  ، َقــاَل: َحدَّ ــُد ْبــُن ِزَيــاِد ْبــِن َجْعَفــٍر اهلََمــَدايِنُّ َثنَــا َأْحَ َحدَّ

ــَد  ــُن َأْحَ ــِيُّ ْب ــِن َع ــو احلََس ــي َأُب َثنِ ــاَل: َحدَّ ، َق ــِيُّ ــيُّ الُعَرْي قِّ ــِويُّ الرَّ ــَد الَعَل ــُن َأْحَ ْب

ــَد  ــَة ِعنْ ــُت بَِمكَّ ــاَل:  ُكنْ ، َق ــِديُّ ْي ــاِريُّ الزَّ ــٍم األَْنَص ــو ُنَعْي ــي َأُب َثنِ ــاَل: َحدَّ ، َق ــيُّ الَعِقيِق

ــِم  ــو اهلَْيَث ــيُّ َوَأُب ٌن الُكَلْينِ ــاَّ ــوِديُّ َوَع ــُم امَلْحُم ِة َوفِيِه َ ــرِّ ــَن امُلَق ــًة ِم ــَتَجاِر َومَجَاَع امُلْس

ــْن  ــًا، َوَلْ َيُك ــَن َرُج ــاَء َثَاثِ ــوا ُزَه ، َوَكاُن ــَدايِنُّ ــَوُل اهلَْم ــٍر األَْح ــو َجْعَف ــاِريُّ َوَأُب ينَ الدِّ

، َفَبْينَــا َنْحــُن َكَذلـِـَك  ــِد ْبــِن الَقاِســِم الَعَلــِويِّ الَعِقيِقــيِّ ِمنُْهــْم خُمِْلــٌص َعِلْمُتــُه َغــْرَ حُمَمَّ

ــَرِة، إِْذ  ــَن اهِلْج ــْنِ ِم ــِعَن َوِماَئَت ــَاٍث َوتِْس ــنََة َث ــِة َس ــْن ِذي احِلجَّ ــاِدِس ِم ــْوِم السَّ يِف الَي

ــاَّ  ــَاِن، َفَل ــِدِه َنْع ــَا[، َويِف َي ــِه إَِزاَراِن حُمْــِرٌم ]ِبِ ــَواِف َعَلْي ــَن الطَّ ــا َشــابٌّ ِم َخــَرَج َعَلْينَ

ــَد  ــمَّ َقَع ــِه، ُث َم َعَلْي ــلَّ ــاَم َوَس ــٌد إاِلَّ َق ــا َأَح ــَق ِمنَّ ــْم َيْب ــُه، َفَل ــًة َل ــًا َهْيَب ــا مَجِيع ــاُه ُقْمنَ َرَأْينَ

َوالَتَفــَت َيِمينــًا َوِشــَاالً، ُثــمَّ َقــاَل: »َأَتــْدُروَن َمــا َكاَن َأُبــو َعْبــِد اهللِ ݠ َيُقــوُل يِف ُدَعــاِء 

ــمَّ إيِنِّ َأْســَأُلَك بِاْســِمَك  ُه ــوُل: اللَّ ــاَل: »َكاَن َيُق ــوُل؟ َق ــا َكاَن َيُق ــا: َوَم ــاِح؟«، ُقْلنَ اإلحلَ

ــِه  ــِل، َوبِ ــقِّ َوالَباطِ ــْنَ احلَ ُق َب ــرِّ ــِه ُتَف ــوُم األَْرُض، َوبِ ــِه َتُق ــَاُء، َوبِ ــوُم السَّ ــِه َتُق ــِذي بِ الَّ

ــَة  َمــاِل، َوِزَن ــَت َعــَدَد الرِّ ــِه َأْحَصْي ــْنَ امُلْجَتِمــِع، َوبِ ُق َب ــِه ُتَفــرِّ ِق، َوبِ ــْنَ امُلَتَفــرِّ َمــُع َب جَتْ

ــِري  ــْن َأْم ــَل ِل ِم َع ــٍد، َوَأْن جَتْ ــٍد َوآِل حُمَمَّ ــَىٰ حُمَمَّ َ َع ــاِر، َأْن ُتَصــيِّ ــَل البَِح ــاِل، َوَكْي اجِلَب

َفَرجــًا َوخَمَْرجــًا«.

َف، َوُأْنِســينَا َأْن َنُقــوَل  ــا لِِقَياِمــِه ِحــَن اْنــَرَ ــَواَف، َفُقْمنَ ُثــمَّ َنَــَض َفَدَخــَل الطَّ

ــَواِف، َفُقْمنـَـا  َلــُه: َمــْن ُهــَو؟ َفَلــاَّ َكاَن ِمــَن الَغــِد يِف َذلـِـَك الَوْقــِت َخــَرَج َعَلْينـَـا ِمــَن الطَّ

ــطًا، ُثــمَّ َنَظــَر َيِمينــًا َوِشــَاالً، َقاَل:  ل بِاألَْمــِس، ُثــمَّ َجَلــَس يِف جَمِْلِســِه ُمَتَوسِّ َكِقَياِمنـَـا األَوَّ

»َأَتــْدُروَن َمــا َكاَن َأِمــُر امُلْؤِمنـِـَن ݠ َيُقــوُل َبْعــَد َصــَاِة الَفِريَضــِة؟«، ُقْلنَــا: َوَمــا َكاَن 

َعــَواُت[،  ُهــمَّ إَِلْيــَك ُرفَِعــِت األَْصــَواُت، و]ُدِعَيــِت الدَّ َيُقــوُل؟ َقــاَل: »َكاَن َيُقــوُل: اللَّ

ــا  ــَاِل، َي ــُم يِف األَْع ــَك التََّحاُك ــاُب، َوإَِلْي َق ــِت الرِّ ــَك َخَضَع ــوُه، َوَل ــِت الُوُج ــَك َعنَ َوَل

ــُف املِيعــاَد،  ِل ــا َمــنْ  ال خُيْ ــاِرُئ، َي ــا َب ــا َصــاِدُق َي ــْن َأْعَطــٰى، َي َخــْرَ َمْســُؤوٍل َوَخــْرَ َم
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ْســتَِجْب لَُكــْم﴾ 
َ
ــَل بِاإِلَجاَبــِة، َيــا َمــْن َقــاَل:  ﴿اْدُعــوِن أ َعــاِء َوَتَكفَّ َيــا َمــْن َأَمــَر بِالدُّ

ِجيــُب َدْعَوَة 
ُ
ــإِنِّ قَِريــٌب أ

لََك ِعبَــاِدي َعــيِّ فَ
َ
]غافــر: 60[، َيــا َمــْن َقــاَل: ﴿َوإَِذا َســأ

ُْؤِمنُــوا ِب لََعلَُّهــْم يَرُْشــُدوَن﴾ ]البقــرة: 186[، َيــا  يَْســتَِجيبُوا ِل َولْ
ْ
اِع إَِذا َدَعِن فَل ادلَّ

 َتْقنَُطــوا ِمــْن رَْحَــِة اهلِل إِنَّ 
َ

ْنُفِســِهْم ل
َ
ٰ أ

َ
فـُـوا َع ْسَ

َ
يــَن أ ِ

َّ
َمــْن َقــاَل: ﴿يـَـا ِعبَــاِدَي ال

يعــاً إِنَّــُه ُهــَو الَغُفــوُر الرَِّحيــُم﴾ ]الزمــر: 53[«. نـُـوَب َجِ اهلَل َيْغِفــُر الُّ

ــُر  ــا َكاَن َأِم ــْدُروَن َم ــاَل: »َأَت ــاِء، َفَق َع ــَذا الدُّ ــَد َه ــَاالً َبْع ــًا َوِش ــَر َيِمين ــمَّ َنَظ ُث

ــْكِر؟«، ُقْلنـَـا: َوَمــا َكاَن َيُقــوُل؟ َقــاَل: »َكاَن َيُقــوُل:  امُلْؤِمنـِـَن ݠ َيُقــوُل يِف َســْجَدِة الشُّ

ــَاَواِت  ــُن السَّ ــُه َخَزاِئ ــْن َل ــا َم ــَن إاِلَّ ُجــودًا َوَكَرمــًا، َي ــاُح امُلِلحِّ ــُدُه احلَ ــْن اَل َيِزي ــا َم َي

، إيِنِّ  ، اَل مَتْنَُعــَك إَِســاَءيِت ِمــْن إِْحَســانَِك إَِلَّ َواألَْرِض، َيــا َمــْن َلــُه َخَزاِئــُن َمــا َدقَّ َوَجــلَّ

ــاْه  ــوِد َوالَكــَرِم َوالَعْفــِو، َيــا َربَّ َأْســَأُلَك َأْن َتْفَعــَل يِب َمــا َأْنــَت َأْهُلــُه، َوَأْنــَت َأْهــُل اجلُ

ــَة  َيــا اهللُ اْفَعــْل يِب َمــا َأْنــَت َأْهُلــُه َفَأْنــَت َقــاِدٌر َعــَىٰ الُعُقوَبــِة َوَقــِد اْســَتْحَقْقُتَها، اَل ُحجَّ

ــي،  ــَو َعنِّ ــْي َتْعُف ــا َك ُف ِبَ ــرَتِ ــا، وَأْع َه ــويِب ُكلِّ ــَك بُِذُن ــوُء إَِلْي ــَدَك، َأُب ــْذَر ِل ِعنْ ِل َواَل ُع

ــا،  ــٍة َأْخَطْأهُتَ ــُكلِّ َخطِيَئ ــُه، َوبِ ــٍب َأْذَنْبُت ــُكلِّ َذْن ــَك بِ ــْؤُت إَِلْي ــي، ُب ــا ِمنِّ ــُم ِبَ ــَت َأْعَل َوَأْن

ــَت  ــَك َأْن ــُم، إِنَّ ــاَّ َتْعَل ــاَوْز َع ــْم َوجَتَ ــْر ِل َواْرَح ــا َربِّ اْغِف ــا، َي ــيَِّئٍة َعِمْلُتَه ــُكلِّ َس َوبِ

ــَرُم«. ــزُّ األَْك األََع

ــَواَف َفُقْمنـَـا لِِقَياِمــِه، َوَعــاَد ِمــْن َغــٍد يِف َذلـِـَك الَوْقــِت، َفُقْمنـَـا  َوَقــاَم َفَدَخــَل الطَّ

ــطًا َوَنَظــَر َيِمينــًا َوِشــَاالً، َفَقــاَل: »َكاَن  ، َفَجَلــَس ُمَتَوسِّ اِلْســتِْقَبالِِه َكِفْعِلنَــا فِيــَا َمــَىٰ

َعــِيُّ ْبــُن احلَُســْنِ َســيُِّد الَعابِِديــَن ݠ َيُقــوُل يِف ُســُجوِدِه يِف َهــَذا امَلْوِضــِع - َوَأَشــاَر 

بَِيــِدِه إىَِلٰ احِلْجــِر َنْحــَو املِيــَزاِب -: ُعَبْيــُدَك بِِفنَاِئــَك، ِمْســِكينَُك بَِبابـِـَك، َأْســَأُلَك َمــا اَل 

 ، ــِد ْبــِن الَقاِســِم الَعَلــِويِّ َيْقــِدُر َعَلْيــِه ِســَواَك«، ُثــمَّ َنَظــَر َيِمينــًا َوِشــَاالً، َوَنَظــَر إىَِلٰ حُمَمَّ

ــَواَف،  ــَد ْبــَن الَقاِســِم، َأْنــَت َعــَىٰ َخــْرٍ إِْن َشــاَء اهللُ«، َوَقــاَم َفَدَخــَل الطَّ َفَقــاَل: »َيــا حُمَمَّ
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َعــاِء، َو]ُأ[ْنِســينَا َأْن َنَتَذاَكــَر َأْمــَرُه  ــَم َمــا َذَكــَر ِمــَن الدُّ َفــَا َبِقــَي َأَحــٌد ِمنَّــا إاِلَّ َوَقــْد َتَعلَّ

ــاَل:  ــا: اَل، َق ــَذا؟ ُقْلنَ ــوَن َه ــْوِم، َأَتْعِرُف ــا َق : َي ــوِديُّ ــا امَلْحُم ــاَل َلنَ ــْوٍم، َفَق ــِر َي إاِلَّ يِف آِخ

ــُه َمَكــَث  ؟ َفَذَكــَر َأنَّ َمــاِن ݠ، َفُقْلنَــا: َوَكْيــَف َذاَك َيــا َأَبــا َعــِيٍّ َهــَذا َواهللِ َصاِحــُب الزَّ

ــا َيْومــًا  ــا َأَن ــاَل: َفَبْينَ ــِر َســْبَع ِســنَِن، َق ــُه َصاِحــَب األَْم ــُه  َوَيْســَأُلُه َأْن ُيِرَي َيْدُعــو َربَّ

ــُه، َفَســألُتُه ِمَّــْن ُهــَو،  ــِه، َفَدَعــا بُِدَعــاٍء َوَعْيُت ُجــِل بَِعْينِ ــَذا الرَّ ــإَِذا ِبَ ــَة، َف يِف َعِشــيَِّة َعَرَف

ــا َأْو َمَوالِيَهــا؟ َفَقــاَل: »ِمــْن  ــاِس ِمــْن َعَرِبَ ــاِس«، َفُقْلــُت: ِمــْن َأيِّ النَّ َفَقــاَل: »ِمــَن النَّ

ــْن  ــُت: َوَم ــا َوَأْشــَمِخَها«، َفُقْل فَِه ــْن َأْشَ ــاَل: »ِم ــا؟ َفَق ــْن َأيِّ َعَرِبَ ــُت: ِم ــا«، َفُقْل َعَرِبَ

ُهــْم؟ َفَقــاَل: »َبنـُـو َهاِشــٍم«، َفُقْلــُت: ِمــْن َأيِّ َبنـِـي َهاِشــٍم؟ َفَقــاَل: »ِمــْن َأْعَاَهــا ِذْرَوًة 

ــاَم،  َع ــَم الطَّ ــاَم، َوَأْطَع ــَق اهلَ ــْن َفَل ــاَل: »ِمَّ ــْم؟ َفَق ــْن ُه ــُت: َوِمَّ ــًة«، َفُقْل ــنَاَها ِرْفَع َوَأْس

ــمَّ  ــِة، ُث ــَىٰ الَعَلِويَّ ــُه َع ، َفَأْحَبْبُت ــِويٌّ ــُه َعَل ــُت: إِنَّ ــاٌم«، َفُقْل ــاُس نَِي ــِل َوالنَّ ْي ٰ بِاللَّ ــىَّ َوَص

ــالُت  ــَاِء َأْم يِف األَْرِض، َفَس ــَىٰ يِف السَّ ــَف َم ــْم َأْدِر َكْي ، َفَل ــَديَّ ــْنِ َي ــْن َب ــُه ِم اْفَتَقْدُت

ــا ُكلَّ  ــجُّ َمَعنَ ــْم حَيُ ــوا: َنَع ؟ َفَقاُل ــِويَّ ــَذا الَعَل ــوَن َه ــُه: َأَتْعِرُف ــوا َحْوَل ــَن َكاُن ِذي ــْوَم الَّ الَق

ــُت إىَِلٰ  ْف ــمَّ اْنَرَ ، ُث ــْيٍ ــَر َم ــِه َأَث ــا َأَرٰى بِ ــْبَحاَن اهللِ َواهللِ َم ــُت: ُس ــيًا، َفُقْل ــنٍَة َماِش َس

امُلْزَدلَِفــِة َكِئيبــًا َحِزينــًا َعــَىٰ فَِراِقــِه، َوبِــتُّ يِف َلْيَلتِــي تِْلــَك، َفــإَِذا َأَنــا بَِرُســوِل اهللِ ݕ، 

ــِذي َرَأْيَتــُه  ــُد، َرَأْيــَت َطِلَبَتــَك؟ َفُقْلــُت: َوَمــْن َذاَك َيــا َســيِِّدي؟ َفَقــاَل: الَّ َفَقــاَل: َيــا حُمَمَّ

ــاُه َعــَىٰ َأالَّ َيُكــوَن  ــُه َعاَتْبنَ يِف َعِشــيَّتَِك َفُهــَو َصاِحــُب َزَمانُِكــْم. َفَلــاَّ َســِمْعنَا َذلِــَك ِمنْ

ــا. َثنَ ــُه َكاَن َناِســيًا َأْمــَرُه إىَِلٰ َوْقــِت َمــا َحدَّ ــا َذلِــَك، َفَذَكــَر َأنَّ َأْعَلَمنَ

ــني ݤ  ــحاق األسوش ــن إس ــن ب ــن احلس ر ب ــاَّ ــث ع ــذا احلدي ــا ب ثن وحدَّ

ــرض،  ــن اخل ــد ب ــاس أح ــو العبَّ ــي أب ثن ــال: حدَّ ــة، ق ــن أرض فرغان ــك م ــل بوت بجب

ثنــي ُســَليم، عــن  ثنــي أبــو احلســن حمّمــد بــن عبــد اهلل اإلســكايف، قــال: حدَّ قــال: حدَّ

ة فيهــم  ــة أنــا ومجاعــة مــن املقــرِّ أيب نعيــم األنصــاري، قــال: كنــت باملســتجار بمكَّ

ــه ســواء. ــث مثل ــر احلدي ــي، وذك ن الكلين ــاَّ ــودي وع املحم
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ثنا  ثنــا أبــو بكــر حمّمــد بــن حمّمــد بــن عيِّ بــن حمّمــد بــن حاتــم، قــال: حدَّ وحدَّ

ــي  ثن ــال: حدَّ ــدادي، ق ــاين البغ ــر القصب ــن جعف ــد ب ــن حمّم ــد اهلل ب ــن عبي ــو احلس أب

ثنــا أبــو جعفــر  أبــو حمّمــد عــيُّ بــن حمّمــد بــن أحــد بــن احلســن املاذرائــي، قــال: حدَّ

ــة، قــال: كنــت جالســًا باملســتجار ومجاعــة مــن  حمّمــد بــن عــيٍّ املنقــذي احلســني بمكَّ

ن  ة وفيهــم املحمــودي، وأبــو اهليثــم الدينــاري، وأبــو جعفــر األحــول، وعــاَّ املقــرِّ

الكلينــي، واحلســن بــن وجنــاء، وكانــوا زهــاء ثاثــن رجــًا، وذكــر احلديــث مثلــه 

ســواء)1(.

وقريب منها جّدًا رواها الشيخ الطويس يف كتابه )الغيبة()2(.

واحلادثــة ُرويــت بأربعــة ُطــُرق خمتلفــة مَّــا يبعــث عــٰى االطمئنــان بوقوعهــا، 

ــة أســانيدها املختلفــة. بغــضِّ النظــر عــن صحَّ

نظرة حتليليَّة علميَّة يف الرواية:

ــاه  ــا قلن ــٰى م ات ع ــؤشِّ ــن امل ــر م ــا الكث ــد فيه ــة ي ــذه الرواي ــل يف ه املتأمِّ

ســابقًا مــن اســتغال قضيَّــة غيبــة اإلمــام املهــدي ¨ مــن ِقَبــل الطائفــة اإلســاعيليَّة 

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــك م ــا، وذل ــج هل ــم والرتوي ــاع حلركته ــب األتب لكس

ة  ــة وملــدَّ ــة العلنيَّ 1 - أنَّ هــذا الظهــور واالســتعراض املرحــي وبــذه الكيفيَّ

ــة يف  ــاس املختلف ــن الن ــرة م ــة كب ــت وملجموع ــس التوقي ــة يف نف ــام متوالي ــة أيَّ ثاث

ــوص  ــض نص ــه بع ــدلُّ علي ــا ت ــيعة ك ــر الش ــن غ ــم م ــن أكثره ــب إْن ل يك املذاه

الروايــة مضافــًا إىٰل أنَّ مجيــع الطائفــن يف البيــت احلــرام وغرهــم كانــوا يشــاهدون 

هــذا األمــر وهــذا اللقــاء.

ين )ص 470 - 473/ باب 43/ ح 24(. 1. كال الدِّ

2. الغيبة للشيخ الطويس )ص 259 - 263/ ح 22(.
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أقــول: إنَّ كلَّ ذلــك خمالــف متامــًا مــع أســباب الغيبــة وعللهــا، ومتعــارض مــع 
املنهجيَّــة املتَّبعــة حلركــة اإلمــام اخلفيَّــة كــا ذكرنــا بعــض الروايــات فيــا ســبق.

فاإلمــام وأتباعــه يعيشــون هــذه األجــواء املكثَّفــة مــن التقيَّــة، وكــا نقل الشــيخ 
الطــويس يف غيبتــه: )... ألنَّ األمــر كان حــاّدًا جــّدًا يف زمــن املعتضــد، والســيف يقطــر 

ــال()1(. ــا يق دمًا ك
ــر  ــور غ ــذا الظه ــة يف ه ــي الغاي ــا ه ــل م ــاط؟ ب ــن االحتي ــذر؟ وأي ــن احل فأي
ــن كان يف  ــد ولك ــع أو يزي ــذا اجلم ــل ه ــور يف مث ــام ¨ ظه ــم كان لإلم ر؟ نع ــرَّ امل
ــام  ــه اإلم ــان أبي ــٰى جث ــاة ع ــن الص ــك ح ــدة، وذل ة واح ــرَّ ــه ومل ــر علي ــرف ُأج ظ
ــِن  ــِن ْب ــُن بِاحلََس اِر إَِذا َنْح ــدَّ ــا يِف َال َن ــاَّ رِصْ : )...َفَل العســكري ݠ كــا يذكــر النــصُّ
َ َعــَىٰ  ــُن َعــِيٍّ لُِيَصــيِّ ــُر ْب َم َجْعَف ــدَّ ــًا، َفَتَق ن ــِه( َعــَىٰ َنْعِشــِه ُمَكفَّ ــَواُت َاهلل َعَلْي َعــِيٍّ )َصَل
َأِخيــِه، َفَلــاَّ َهــمَّ بِالتَّْكبِــِر َخــَرَج َصبِــيٌّ بَِوْجِهــِه ُســْمَرٌة بَِشــْعِرِه َقَطــٌط بَِأْســنَانِِه َتْفِليــٌج 
ــَاِة َعــَىٰ َأيِب«،  ، َفَأَنــا َأَحــقُّ بِالصَّ ــْر َيــا َعــمِّ َفَجَبــَذ بِــِرَداِء َجْعَفــِر ْبــِن َعــِيٍّ َوَقــاَل: »َتَأخَّ
ــَن إىَِلٰ  ــِه، َوُدفِ ٰ َعَلْي ــيُّ َوَصــىَّ بِ َم َالصَّ ــدَّ ، َفَتَق ــرَّ ــُه َواِْصَف ــدَّ َوْجُه ــِد اِْرَب ــٌر َوَق ــَر َجْعَف َفَتَأخَّ

ــِه ݟ...()2(. ــْرِ َأبِي ــِب َق َجانِ
ــه برعــة أيضــًا  ــئ واختفائ ــم ســبب ظهــوره ¨ املفاج ــا يمكــن أْن نتفهَّ فهن
ــع  ــًا إىٰل دف ــي أمــره إالَّ املعصــوم، مضاف ــار أنَّ املعصــوم ال ي بعــد أداء الصــاة، باعتب

ٰ هــو عــٰى جثــان أخيــه. ــه جعفــر إذا صــىَّ شــبهة إمامــة عمِّ
ــة  ــع احلمل ــق م ــو متناس ــخ )292هـــ( وه ــة بتاري ــذه الواقع ــدوث ه 2 - ح

ــابقًا. ــرَّ س ــا م ــرٰى ك ــة الصغ ــر الغيب ــاعيليَّة يف ع ــة اإلس ــة للحرك التبليغيَّ
ــيعيَّة  ــة ش ــر طائف ــث إنَّ أك ــداث حي ــذه األح ــل ه ــب ملث ــوُّ املناس ــو اجل وه
ــر،  ــاين ع ــام الث ــة اإلم ــوا بغيب ــة وآمن ــن الغيب ــوا إىٰل زم ــة وصل ــا عريَّ ــم االثن وه

1. الغيبة للشيخ الطويس )ص 296/ ح 249(.
ين )ص 475 و476/ باب 43/ ح 25(. 2. كال الدِّ
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ــذه  ــال ه ــن خ ــة م ــذه الطائف ــن ه ــاع م ــض األتب ــتقطاب بع ــكان اس ــكان باإلم ف
ــة والغيبــة، وهــذا مــا نجــده يف أمثال )احلســن  األُطروحــات املغلفــة واملبهمــة باملهدويَّ
ل إىٰل اإلســاعيليَّة، وال نعلــم إْن كان  بــن الصبــاح(، حيــث كان اثنــي عرّيــًا ثــّم حتــوَّ

ه اجلــاه واملــال واملنصــب. عــٰى قناعــة بذلــك أم غــرَّ

ــُن الَفْضــِل  وهكــذا مــا يذكــره الكلينــي يف )الــكايف الريــف( َعــِن احلََســُن ْب

ــي  ــُت بَِخطِّ ــمَّ َكَتْب ــه، ُث ــَوَرَد َجَواُب ــًا َف ــه ِكَتاب ــَب َأيِب بَِخطِّ ــاَل: َكَت ، َق ــَايِنُّ ــٍد الَي ــِن َزْي ْب

ــه،  ــِرْد َجَواُب ــْم َي ــا َفَل ــاِء َأْصَحابِنَ ــْن ُفَقَه ــٌل ِم ــِه َرُج ــَب بَِخطِّ ــمَّ َكَت ــه، ُث ــَوَرَد َجَواُب َف

ــًا)1(. َل َقْرَمطِّي ــوَّ ــَل حَتَ ُج ــُة َأنَّ الرَّ ــِت الِعلَّ ــا َفَكاَن َفنََظْرَن

ــل، فيــا تــرٰى ملــاذا خيرج  3 - أنَّ هــذا االســتعراض بــذه الكيفيَّــة حيتــاج إىٰل تأمُّ

ــا  ــل ي ــرام، فه ــوب اإلح ــو يف ث ــة وه ــام متوالي ــة أيَّ ة ثاث ــدَّ ــابُّ ومل ــذا الش ــم ه إليه

ــام وهــذا مســتحيل عــادًة، أم كان  ة ثاثــة أيَّ ــع ملــدَّ ــه ل ينتــِه مــن عمــرة التمتُّ تــرٰى أنَّ

ة واحــدة يف الشــهر)2(؟  م عنــد الطائفــة الشــيعيَّة إالَّ مــرَّ يعتمــر عمــرة مفــردة وهــو حمرَّ

ــام، بــل تنتهــي يف ســاعات يف يــوم واحــد. وهــذه أيضــًا ال حتتــاج إىٰل فــرتة ثاثــة أيَّ

ــصُّ  ــا تن ــام ك ــة أيَّ ة ثاث ــدَّ ــاء ومل ــذا اللق ــابُّ يف ه ــذا الش ــره ه ــا ذك 4 - أنَّ م

ــة  ــل ال يســتدعي خــرق نظــام الغيب ــدًا عــٰى الشــيعة، ب ــة، ل يكــن شــيئًا جدي الرواي

وتعريــض نفســه - لــو كان هــو اإلمــام ¨ - خلطــر انكشــاف أمــره، حيــث نجــد أنَّ 

ــة ݜ، وبعــض مــا ذكــره ليــس جديــدًا، بــل  مــا ذكــره ال يعــدو كونــه دعــاًء لألئمَّ

هــو دعــاء مأثــور عــن اإلمــام الصــادق ݠ منتــر بــن الشــيعة، والــراوي لــه هــو 

ٰى بدعــاء )اإلحلــاح(. حمّمــد بــن مســلم، وهــو مــا ُيســمَّ

1. الكايف )ج 1/ ص 520/ باب مولد الصاحب ݠ/ ح 13(.
2. إالَّ إذا كان ينوب عن غره.
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ــة الرجــل الشــابِّ فقــط وليــس  5 - أنَّ الــراوي هلــذه احلادثــة يشــر إىٰل مهدويَّ

ــن  ــن احلس ــة ب ــام احلجَّ ــد اإلم ــه ال يقص ــًا أنَّ ــي انطباع ــا ُيعط ــذا مَّ ــبه، وه إىٰل نس

ــن  ــر ع ــضِّ النظ ــل بغ ــة للرج ــة مهدويَّ ــاء صف ــاول إعط ــا حي ــكري ¨، وإنَّ العس

ــاعيليَّة. ــة اإلس ــاب احلرك ــده أصح ــا يري ــو م ــذا ه ــبه، وه نس

ــة  ــاع جمموع ــرض اجت ــام حي ــة أيَّ ة ثاث ــدَّ ــل ومل ــًا أنَّ الرج ــظ أيض ــن املاَح 6 - م

ــة ݜ بعــد اإلمــام الصــادق ݠ،  ــاج، ول يذكــر هلــم مــا ُأثـِـَر عــن األئمَّ كبــرة مــن احلجَّ

ــه ال يؤمــن بإمامــة الكاظــم ݠ ومــن بعــده ݜ، وهــذا هــو مــا  ل انطباعــًا أنَّ مَّــا ُيشــكِّ

تؤمــن بــه الفرقــة اإلســاعيليَّة.

ــة  ــه قرين ــن - في ت ــة مرَّ ــاالً - يف كلِّ جلس ــًا وش ــه يمين ــرة التفات ــلَّ كث 7 - ولع

ــايس، إذ كان الدعــاة ماَحقــن  ــس الرجــل مــن عيــون النظــام العبَّ وإشــارة إىٰل توجُّ

ــذاك. ــام آن ــل أزالم النظ ــن ِقَب م

وهنــاك نــاذج ُأخــرٰى مــن اللقــاءات التــي نســتقرب افتعاهلــا مــن ِقَبــل احلركــة 

الً،  ــل أوَّ ــن التطوي ــذرًا م ــا ح ــط لبعضه ــر فق ــا نش ــَرت يف مصادرن ــاعيليَّة ُذِك اإلس

وألنَّ الفكــرة يتــمُّ إيصاهلــا ولــو بتســليط الضــوء عــٰى مفــردة واحــدة فقــط وهــو مــا 

قمنــا بــه.

الرواية الثانية:

لقاء أيب سورة الزيدي مع رسول اخللف ¨)1(.

الرواية الثالثة:

عن عيِّ بن إبراهيم الفدكي، عن األودعي )األزدي()2(.

1. الغيبة للطويس )ص 302/ ح 255(.

2. الغيبة للطويس )ص 254/ ح 223(.
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اخلالصة:

ــت  ــة حاول ــة املنحرف ــركات املهدويَّ ــن احل ــا م ــاعيليَّة كغره ــة اإلس أنَّ احلرك

ــة لصالــح مــا تؤمــن بــه، فعملــت  ــُرق االســتفادة مــن العقيــدة املهدويَّ وبشــتَّٰى الطُّ

فــة يف  ــد معتقدهــم، كــا صنعــت ســيناريوهات مزيَّ عــٰى وضــع األحاديــث التــي ُتؤيِّ

ــن واألتبــاع، وقــد أخذهــا األعــام  ــة للمحبِّ اللقــاء باملهــدي لتكــون أقــوٰى جاذبيَّ

ات  ــدات واملــؤشِّ وســطروها يف ُكُتبهــم، وال أســتبعد أْن يكــون ذلــك مــن بــاب املؤيِّ

ــة مثــل  ــم ݢ آمنــوا فعــًا بصحَّ ــة أصــل العقيــدة وليــس مــن بــاب أنَّ عــٰى صحَّ

هــذه اللقــاءات.

واحلمد هلل ربِّ العاملن
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متهيد:

معنٰى الدين لغة:

الدين لغًة: الطاعة، يقال دان له يدين دينًا)1(.

وأيضــًا وردت هــذه املــادة )الــدال واليــاء والنــون( بمعنــٰى - املجــازاة، كــا يف 

قوهلــم: كــا تديــن تــدان، معناهــا كــا جتــازي جتــازٰى، أي جتــازٰى بعملــك وبحســب 

مــا عملــت)2(.

ويف القــرآن الكريــم ورد يــوم الديــن بمعنــٰى يــوم اجلــزاء، وكذلــك ورد الديــن 

يــَن  ِ
َّ

يــَن ِعنـْـَد اهلِل اإلِْســالُم َوَمــا اْختَلـَـَف ال بمعنــٰى اإلســام، قــال تعــاىٰل: ﴿إِنَّ ادلِّ

ــُم َبْغيــاً بَيْنَُهــْم َوَمــْن يَْكُفــْر بِآيــاِت 
ْ
 ِمــْن َبْعــِد مــا جاَءُهــُم الِعل

َّ
وتـُـوا الِكتــاَب إِل

ُ
أ

يــُع احِلســاِب﴾ )آل عمــران: 19(. ــإِنَّ اهلَل َسِ
اهلِل فَ

وإن اســتعال لفظــة )الديــن( لغــة يناظــر وبقــدر كبــر املعنــٰى الدينــي يف أصوله 

وَْحيْنــا 
َ
ي أ ِ

َّ
ٰ بـِـِه نُوحــاً َوال يــِن مــا وَصَّ َع لَُكــْم ِمــَن ادلِّ املشــرتكة، قــال تعــاىٰل: ﴿َشَ

1. معجم مقايس اللغة - ابن فارس: مادة دين، ج2، ص319.
2. لسان العرب - ابن منظور: مادين دين، ج13، ص169، ط، قم، إيران.

مرتٰى عيل احليل

قراءة يف واقع األديان السماوية
عند ظهور اإلمام املهدي ¨

التعاطي واآلليات
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ــوا  قُ يــَن َول َتتََفرَّ ِقيُمــوا ادلِّ
َ
ْن أ

َ
ــِه إِبْراِهيــَم َوُمــوىٰس وَِعيــَىٰ أ ــا بِ يْن ــَك َومــا وَصَّ ْ إِلَ

ــِه َمــْن يَشــاُء َوَيْهــِدي  ْ ــِي إِلَ ــِه اهلُل َيْتَ ْ ِكــَن مــا تَْدُعوُهــْم إِلَ ٰ الُمْشِ
َ

ِفيــِه َكــُرَ َع

ْــِه َمْن يُنِيــُب﴾ )الشــورٰى: 13(. إِلَ

ــان  ــوع األدي ــن جمم ــتظهر م ــن املس ــة الدي ــي للفظ ــول الدين ــدار واملدل فاملق

الســاوية واحــد يف أصولــه املشــرتكة لإلنســان جعــًا واعتقــادًا وهدايــة، مــن اإليــان 

ــاد. ــه واملع ــه وكتب ــب وأنبيائ ــه والغي ــده وطاعت ــاىٰل وتوحي ــاهلل تع ب

مفهوم الدين اصطالحًا:

ال يمكــن حــر مفهــوم الديــن بتعريــف واحــد جامــع مانــع، وذلــك لتعــدد 

دالالتــه اللفظيــة بعــدد اجلهــات التــي اســتهدفها يف خمتلــف مفاصــل حيــاة اإلنســان 

ــق  ــال احل ــه إع ــرز مع ــا حي ــة، ب ــة والقيمي ــل األخاقي ــوقه إىٰل الفضائ ــع وس واملجتم

والنظــام الصالــح والعــادل، مــن خال االهتــداء بــدي األنبيــاء والرســل واألوصياء 

واألئمــة املعصومــن ݜ واملصلحــن واالقتــداء بــم.

ومــا يذكــر تعريفــًا لــه يف االصطــاح إنــا هو مــن بــاب املثــال وبيــان املصداق، 

وإاّل فالديــن مفهــوم كي قيمــي، لــه حيثيــات متعــددة وخمتلفة، وأغــراض مجة.

ــره  ــرازي يف تفس ــكارم الش ــارص م ــيخ ن ــٰى الش ــذا املعن ــار إىٰل ه ــد أش وق

األمثــل، حيــث قــال: )والديــن يف االصطــاح: جمموعــة العقائــد والقواعــد واآلداب 

التــي يســتطيع اإلنســان بــا بلــوغ الســعادة يف الدنيــا، وأن خيطــو يف املســر الصحيــح، 

ــة()1(. ــة واجلاعي ــة واألخــاق الفردي مــن حيــث الرتبي

وكذلــك ذكــر الســيد الطباطبائــي يف تفســره امليــزان مــا يمكــن أن يعــرف بــه 

الديــن )وهــو أنــه نحــو ســلوك يف احليــاة الدنيــا، يتضمــن صــاح الدنيــا، بــا يوافــق 

1. األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل - الشيخ نارص مكارم الشرازي: ج2، ص429.
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الكــال األخــروي، واحليــاة الدائمــة احلقيقيــة عنــد اهلل ســبحانه، فابــد يف الريعــة 

مــن قوانــن تتعــرض حلــال املعــاش عــٰى قــدر االحتيــاج()1(.

وإن الديــن يف ماهيتــه االعتباريــة القيميــة يتوافــر عــٰى مقومــات ذاتيــة وغائيــة، 

مــن حيــث اجلعــل والتقنــن والدعــوة والتطبيــق واالتبــاع واالسرتشــاد واالهتــداء 

ومــا شــابه.

ومــن أهــم مقوماتــه البنيويــة أن جاعلــه وواضعــه اهلل ســبحانه وتعــاىٰل، وهــذا 

مــا أكــده القــرآن الكريــم مــرارًا وتكــرارًا يف ســوره الريفــة، وذلــك بإضافــة نســبة 

رت البحــث. الديــن إىٰل اهلل تعــاىٰل كــا يف اآليــات التــي تصــدَّ

وقــد أقــر بذلــك علــاء االعتقــاد والريعــة، حيــث ذكــر العامــة حممــد تقــي 

اآلمــي: )إن الديــن وضــع إهلــي يتنــاول الفــروع واألصــول، وجامعــه هــو مــا جــاء 

بــه النبــي ݕ()2(.

ــي  ــال الوح ــن خ ــاس م ــزل للن ــا تن ــن إن ــم للدي ــي القّي ــل اإلهل ــذا اجلع وه

ــُل رَبِّ  ي َْنِ ــُه لَ ــه، ﴿َوإِنَّ ــن من ــه والتيق ــوق ب ــزز الوث ــا يع ــو م ــوم، وه ــن املعص األم

ــَن 194  ــَن الُمنِْذِري ــَك ِلَُكــوَن ِم ِب
ْ
ــُن 193 َعٰ قَل ِم

َ
وُح األ ــرُّ ــِه ال ــَزَل بِ ــَن 192 نَ العالَِم

ــٍن﴾ )الشــعراء: 195-192(. ــَرِبٍّ ُمِب بِِلســاٍن َع

وقــد جعــل اهلل ســبحانه للديــن أيضــًا كتابــًا حيفظــه اعتقــادًا وشعــة ومنهاجــًا 

وهدايــة عــٰى أيــدي األنبيــاء واألئمــة املعصومــن ݜ للنــاس كافــة مــا بقيــت احليــاة 

ْمِرنــا مــا ُكنَْت تـَـْدِري َمــا الِكتــاُب َوَل 
َ
وبقــي التكليــف، قــال تعــاىٰل: ﴿ُروحــاً ِمــْن أ

َْهــِدي  نــاُه نـُـوراً َنْهــِدي بـِـِه َمــْن نَشــاُء ِمــْن ِعباِدنــا َوإِنَّــَك لَ
ْ
اإِليمــاُن َولِكــْن َجَعل

1. امليــزان يف تفســر القــرآن - الســيد حممــد حســن الطباطبائــي: ج2، ص130، منشــورات مجاعــة املدرســن يف 
احلــوزة العلميــة يف قــم املقدســة.

2. مصباح اهلدٰى يف شح العروة الوثقٰى - الشيخ حممد تقي اآلمي: ج1، ص390، ط، 1377هـ ق.
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ٰ اهلِل  ل إِلَ
َ
رِض أ

َ
ــماواِت َوما ِف األ ُ ما ِف السَّ

َ
ي ل ِ

َّ
إِٰل ِصاٍط ُمْســتَِقيٍم 52 ِصاِط اهلِل ال

قــاً ِلا  ـْـَك الِكتــاَب بِاحلـَـقِّ ُمَصدِّ
َ

ــا إِل
ْ

نَْزل
َ
ُمــوُر﴾ )الشــورٰى: 52-53(، ﴿َوأ

ُ
تَِصــُر األ

نـْـَزَل اهلُل َول تَتَِّبــْع 
َ
َبــْنَ يََديـْـِه ِمــَن الِكتــاِب َوُمَهيِْمنــاً َعلَيـْـِه فَاْحُكــْم بَيْنَُهــْم بِمــا أ

نــا ِمنُْكــْم ِشَْعــًة َوِمنْهاجــاً َولـَـْو شــاَء 
ْ
ــا جــاَءَك ِمــَن احلـَـقِّ ِلــُلٍّ َجَعل ْهواَءُهــْم َعمَّ

َ
أ

 ٰ ــًة واِحــَدًة َولِكــْن ِلَبْلَُوُكــْم ِف مــا آتاُكــْم فَاْســتَِبُقوا اخلـَـْراِت إِلَ مَّ
ُ
ََعلَُكــْم أ

َ
اهلُل جل

ْتَِلُفوَن﴾ )املائــدة: 48(.
َ

يعــاً َفيُنَبِّئُُكــْم بِمــا ُكنْتُــْم ِفيــِه ت اهلِل َمرِْجُعُكــْم َجِ

إن معرفــة ماهيــة الديــن احلــق واملســتقيم تتطلــب مــن اإلنســان املؤمــن معرفــة 

إمــام زمانــه - ويف وقتنــا هــو اإلمــام املهــدي̈  - واإليــان بــه والتصديــق لــه، وهلذا 

ــه ال يؤخــذ الديــن مــن أي أحــد كان، كيــف مــا يشــاء، ودون ضوابــط ومعايــر  فإن

ــف  ــكام والتكالي ــوالً، واألح ــد أص ــليم للعقائ ــح والس ــي الصحي ــه التلق ــن ل تؤّم

ــة  ــة اإلهلي ــًا للحج ــًا، إمتام ــوب منهاج ــل للمطل ــح املوص ــق الصال ــًا، والطري فروع

ــات املعتــرة،  ــٰى القويــم أشــارت وأرشــدت الرواي ــرًا، وإىٰل هــذا املعن ــزًا وتعذي تنجي

ــه  ــادق ݠ، يف قول ــر الص ــام جعف ــد اهلل، اإلم ــن أيب عب ــيابة ع ــن س ــاء ب ــن الع ع

قْــَوُم﴾ ]اإلساء: 9[، قــال: »هيــدي إىٰل 
َ
تعــاىٰل: ﴿إِنَّ هــَذا الُقــْرآَن َيْهــِدي لِلَّــِي ِهَ أ

ــام«)1(. اإلم

ويف روايــة أخــرٰى طويلــة نذكــر بعضــًا منهــا حمــل الشــاهد والغــرض، )عــن 

ــه يذكــر  ــة ل ــد اهلل جعفــر بــن حممــد ݟ، يف خطب ــن غالــب، عــن أيب عب إســحاق ب

فيهــا حــال األئمــة ݜ، وصفاهتــم، فقــال: إن اهلل تعــاىٰل أوضــح بأئمــة اهلــدٰى مــن 

أهــل بيــت نبيــه ݕ، عــن دينــه، وأبلــج بــم عــن ســبيل منهاجــه، وفتــح هلــم عــن 

ــع علمــه، فمــن عــرف مــن ُأمــة حممــد ݕ، واجــب حــق إمامــه وجــد  باطــن ينابي

1. الكايف - الكليني: ج1، ص216، ط3، طهران.
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ــًا  ــام عل ــب اإلم ــاىٰل نص ــامه، إن اهلل تع ــاوة إس ــل ط ــم فض ــه، وعل ــاوة إيان ح

ــن  ــاه م ــار، وغش ــاج الوق ــه اهلل ت ــه، ألبس ــل طاعت ــٰى أه ــة ع ــه حج ــه، وجعل خللق

نــور اجلبــار، يمــد بســبب إىٰل الســاء، ال ينقطــع عنــه مــواده، وال ينــال مــا عنــد اهلل 

ــرد  ــا ي ــال ب ــو ع ــه، فه ــاد إاّل بمعرفت ــال للعب ــل اهلل األع ــبابه، وال يقب ــة أس إاّل بجه

عليــه مــن مشــكات الدجــٰى، ومعميــات الســنن، ومشــتبهات الفتــن، فلــم يــزل 

ــد احلســن ݠ، مــن عقــب كل إمــام، فيصطفيهــم  اهلل خيتارهــم خللقــة مــن ول

ــا مــٰى منهــم  ــرىٰض بــم خللقــه ويرتضيهــم لنفســه، كل كذلــك ويتبيهــم، وي

إمــام نصــب  خللقــه إمامــًا علــًا بينــًا، وهاديــًا منــرًا، وإمامــًا قيــًا، وحجــة عاملــًا، 

أئمــة مــن اهلل هيــدون باحلــق وبــه يعدلــون، حجــج اهلل ودعاتــه ورعاتــه عــٰى خلقــه 

ــاد، وتســتهل بنورهــم البــاد، وينمــو بركتهــم التــاد()1(. يديــن بدهيــم العب

ــان  ــع األدي ــد مجي ــًا عن ــًا وغرض ــه، جع ــد يف ماهيت ــوم واح ــن مفه فالدي

ــاء، واختلفــت شائعهــم لــكل ُأمــة يف وقتهــا، ولــه مــا  الســاوية، وإن تعــدد األنبي

ــان. ــوم، ويف كل زم ــكل ق ــوم ل ــام معص ــي أو ويص أو إم ــن نب ــه، م ــرف ب يع

ويقع البحث يف حماور ثاثة:

ــا  ــزل يف طياهت ــة، تت ــة إهلي ــدي ¨ حرك ــام امله ــة اإلم ــور األول: حرك املح

ــدالالت. ــة وال ــواهد الروائي ــة - الش ــة إىٰل النهاي ــن البداي ــاء ݜ م ــة األنبي حرك

ويشتمل هذا املحور عٰى مطلبن:

ــدة  ــتوٰى العقي ــٰى مس ــاء ݜ ع ــث األنبي ــدي ¨ وري ــام امله ــب األول: اإلم املطل

ــم: ــة القي ــع ومنظوم والترشي

ــام  ــتحقه اإلم ــه واس ــذ أولويت ــا أخ ــق إن ــدي املطل ــٰى العقائ ــذا املعن إن ه

1. الغيبة - النعاين: ص232، الطبعة األوىٰل - 1422 ه . ق، قم.

لي
حل

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



50

ــودة،  ــة املوع ــة اإلهلي ــن ݜ والبقي ــة املعصوم ــم األئم ــه خات ــدي ¨ بوصف امله

واحلجــة البالغــة املدخــرة للنــاس كافــة، بمختلــف أديانــم وألســنتهم وألوانــم مــن 

ــان  ــراث األدي ــة وت ــك حكم ــه يمل ــاالت، وألن ــوات والرس ــة النب ــم مرحل ــد خت بع

الســاوية املتعاقبــة، وبحكــم النــزوع الدينــي والفطــري والفكــري العــام عنــد مجيــع 

أهــل األديــان الســاوية، وحتــٰى األرضيــة إىٰل نظريــة املنقــذ أو املخلــص أو املصلــح 

أو اليــوم املوعــود، ومــا شــابه، رغــم االشــتباه عندهــم يف املصــداق احلــق املجعــول 

إهليــًا، والــذي عندنــا هــو عقيــدة ظهــور اإلمــام املهــدي ¨ يف آخــر الزمــان، وحــن 

ــه بذلــك. ــأذن اهلل تعــاىٰل ل ي

والروايــات املأثــورة يف هــذا اجلانــب العقــدي )وريــث األنبيــاء( ذكــرت هــذا 

املضمــون القيــم، ومصداقــه احلــق - اإلمــام املهــدي املوعــود -، ترســيخًا للحقيقــة 

ــة،  ــاوية كاف ــان الس ــن األدي ــون م ــا املؤمن ــي ينتظره ــة، والت ــة والعام ــة املطلق الديني

ــب  ــم يف الكت ــور عنده ــداق مذك ــن مص ــه م ــون ب ــا يؤمن ــا يف م ــترفون حتققه ويس

الســاوية، فعــن إبراهيــم بــن عبــد احلميــد، عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال: »إن القائــم إذا 

خــرج دخــل املســجد احلــرام، فيســتقبل الكعبــة، ويعــل ظهــره إىٰل املقــام، ثــم يصــي 

ركعتــن، ثــم يقــوم فيقــول: يــا أهيــا النــاس، أنــا أوىٰل النــاس بــآدم، يــا أهيــا النــاس أنــا 

أوىٰل النــاس بإبراهيــم، يــا أهيــا النــاس أنــا أوىٰل النــاس بإســاعيل، يــا أهيــا النــاس أنــا 

ــٰى يقــع  ــه إىٰل الســاء، فيدعــو ويتــرضع حت أوىٰل النــاس بمحمــد ݕ، ثــم يرفــع يدي

ــوَء  يــُب الُمْضَطــرَّ إِذا َدعُه َوَيْكِشــُف السُّ ــْن ُيِ مَّ
َ
عــٰى وجهــه، وهــو قولــه : ﴿أ

ــُروَن﴾ ]النمــل: 62[«)1(. إٌِل َمــَع اهلِل قَِليــاًل مــا تََذكَّ
َ
رِض أ

َ
َوَيَْعلُُكــْم ُخلَفــاَء األ

ــة،  ــٍذ بمك ــم يومئ ــال: »والقائ ــه ق ــر ݠ أن ــد الباق ــام حمم ــن اإلم ــد ورد ع وق

1. بحار األنوار - املجلي: ج51، ص59، ط2، بروت، 1403هـ.
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ــا  ــاس، إن ــا الن ــا أهي ــادي: ي ــه، فين ــتجرًا ب ــرام، مس ــت احل ــره إىٰل البي ــند ظه ــد أس ق

نســتنر اهلل، فمــن أجابنــا مــن النــاس، فإنــا أهــل بيــت نبيكــم حممــد ݕ، ونحــن 

أوىٰل النــاس بــاهلل وبمحمــد ݕ، فمــن حاجنــي يف آدم، فأنــا أوىٰل النــاس بــآدم، ومــن 

ــا أوىٰل  ــم، فأن ــي يف إبراهي ــن حاجن ــوح، وم ــاس بن ــا أوىٰل الن ــوح، فأن ــي يف ن حاجن

النــاس بإبراهيــم، ومــن حاجنــي يف حممــد ݕ فأنــا أوىٰل النــاس بمحمــد ݕ، ومــن 

ــه:  ــم كتاب ــول يف حمك ــس اهلل يق ــن، ألي ــاس بالنبي ــا أوىٰل الن ــن، فأن ــي يف النبي حاجن

ــًة  يَّ ــَن 33 ُذرِّ ٰ العالَِم
َ

ــراَن َع ــَم َوآَل ِعْم ــاً َوآَل إِبْراِهي ــٰى آَدَم َونُوح ﴿إِنَّ اهلَل اْصَط

ــْن َبْعــٍض َواهلُل َســِميٌع َعِليــٌم﴾ ]آل عمــران: 33-34[، فأنــا بقيــة مــن  َبْعُضهــا ِم

ــٰى اهلل  ــد ص ــن حمم ــوة م ــم، وصف ــن إبراهي ــٰى م ــوح، ومصطف ــن ن ــرة م آدم، وذخ

ــن«)1(. ــم أمجع عليه

ــًا  ــًا وواقع ــزل فع ــدي ¨ خيت ــام امله ــدان أن اإلم ــان تؤك ــان الروايت فهات

ــاء  ــة األنبي ــوم وراث ــع ملفه ــي الواس ــي والتارخي ــٰى الدين ــك املعن ــًا ذل ــورًا وقيام وظه

كافــة، والــذي يســتبطن يف ماهيتــه مجيــع املكونــات العقديــة اجلامعــة احلقــة 

والتريعيــة والقيميــة هلــذا الديــن جعــًا وأصــوالً وتطبيقــًا، بعدمــا واجــه منعطفات 

مجــة خــال تارخيــه الطويــل زمنيــًا، وأنــه اإلمــام املعصــوم واملنصــوب إهليــًا، األجدر 

ــة االختــاف والتدافــع، وحفــظ الكتــب الســاوية  واألقــدر عــٰى التصحيــح وإزال

واألصــول وتطبيــق الفــروع، وإصــاح اإلنســان وهدايتــه وتقويــم نظــام االجتــاع 

ــة. ــاين عام اإلنس

ــه: »إذا  ــه إن ــٰى املوعــود أشــار اإلمــام حممــد الباقــر ݠ يف قول وإىٰل هــذا املعن

قــام قائــم أهــل البيــت قســم بالســوية، وعــدل يف الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع 

1. الغيبة - النعاين: ص290، الطبعة: األوىٰل - 1422 ه . ق - قم املقدسة.
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اهلل، ومــن عصــاه فقــد عــٰى اهلل، وإنــا ســمي املهــدي مهديــًا، ألنــه هيــدي إىٰل أمــر 

ــن  ــم ب ــة، وحيك ــار بأنطاكي ــن غ ــب اهلل  م ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت ــي، ويس خف

أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل اإلنجيــل باإلنجيــل، وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، 

وبــن أهــل القــرآن بالقــرآن، وجتمــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن األرض وظهرهــا، 

فيقــول للنــاس: تعالــوا إىٰل مــا قطعتــم فيــه األرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء احلــرام، 

وركبتــم فيــه مــا حــرم اهلل ، فيعطــي شــيئًا ل يعطــه أحــد كان قبلــه، ويمــأل األرض 

عــدالً وقســطًا ونــورًا، كــا ملئــت ظلــًا وجــورًا وشًا«)1(.
ومــن املعلــوم أن مجيــع األديــان الســاوية تتوافــر عــٰى أصــول دينيــة وعقائيــة 
ــل  ــوة، كأص ــغ والدع ــدي والتبلي ــي العقائ ــل اإلهل ــر يف اجلع ــن أول األم ــدة م واح
توحيــد اهلل ســبحانه وتنزيــه مــن الــرك والوثنيــة، وأصــل عدلــه ، وأصــل بعثــة 
األنبيــاء والرســل وجعــل األوصيــاء واألئمــة هلــم، وأصــل املعــاد والــدار اآلخــرة، 
ــد  ــي عن ــتجابة والتلق ــن االس ــدًا م ــتحقق مزي ــة س ــرتكات العقائدي ــذه املش ــكل ه ف
ــان الســاوية، ملــا فيــه خرهــم وصاحهــم وحتقيــق  املؤمنــن عامــة مــن مجيــع األدي

ــم. أغراضه

ــام،  ــن اإلس ــو الدي ــام، وه ــوان ع ــرتكة عن ــة املش ــول الديني ــذه األص ــع ه ويم

 ، والــذي ســيظهره اهلل تعــاىٰل عــٰى الديــن كلــه يف آخــر الزمــان عــٰى يــد اإلمام املهــدي̈ 

بــا يكفــل بســط العــدل واحلــق ودفــع الظلــم والباطــل يف األرض قاطبــة بــن النــاس 

ــة  ــامل حلقيق ــل وش ــي كام ــاب إهل ــن كت ــدي ¨ م ــام امله ــه اإلم ــا حيمل ــن، ومل أمجع

ــيجمع  ــذي س ــم، وال ــرآن الكري ــو الق ــاوية، وه ــع الس ــة والرائ ــول الديني األص

شــتات اإلنســان واألديــان حتــت غايــة واحــدة إصاحــًا وتكامــًا، وقــد بــن الســيد 

الطباطبائــي هــذا املعنــٰى الســامي واملنشــود، حيــث ذكــر مــا نصــه: )القــرآن الكريــم 

1. الغيبة - النعاين: ص243، الطبعة األوىٰل - 1422 ه . ق - قم املقدسة.
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حيتــوي عــٰى الغايــة األســمٰى التــي هتــدف إليهــا اإلنســانية، ويبينهــا بأتــم الوجــوه، 

ألن الوصــول إىٰل الغايــة األســمٰى ال يمكــن إاّل بالنظــرات الواقعيــة للكــون والعمــل 

باألصــول األخاقيــة والقوانــن العمليــة، وهــذا مــا يتــوىٰل شحــه القــرآن بصــورة 

نـْـِزَل ِمــْن َبْعــِد ُمــوىٰس 
ُ
كاملــة حيــث يقــول: ﴿قالـُـوا يــا قَْوَمنــا إِنَّــا َســِمْعنا ِكتابــاً أ

ٰ احلـَـقِّ َوإِٰل َطِريــٍق ُمْســتَِقيٍم﴾ )األحقــاف: 30(،  قــاً ِلــا َبــْنَ يََديـْـِه َيْهــِدي إِلَ ُمَصدِّ

ــاَب  ــَك الِكت ْ ــا إِلَ
ْ

نَْزل
َ
ــوراة واإلنجيــل: ﴿َوأ ويقــول يف موضــع آخــر بعــد ذكــر الت

ــْم  ــْم بَيْنَُه ــِه فَاْحُك ــاً َعلَيْ ــاِب َوُمَهيِْمن ــَن الِكت ــِه ِم ــْنَ يََديْ ــا َب ــاً ِل ق ــقِّ ُمَصدِّ بِاحلَ

ــاء  ــع األنبي ــة شائ ــٰى حقيق ــتاله ع ــًا الش ــدة: 48(، وبيان ــَزَل اهلُل﴾ )املائ نْ
َ
ــا أ بِم

ــَك َومــا  ْ ــا إِلَ وَْحيْن
َ
ي أ ِ

َّ
ــِه نُوحــاً َوال ٰ بِ ــِن مــا وَصَّ ي ــَن ادلِّ َع لَُكــْم ِم يقــول: ﴿َشَ

ــُرَ  ــِه َك ــوا ِفي قُ ــَن َول َتتََفرَّ ي ــوا ادلِّ ِقيُم
َ
ْن أ

َ
ــَىٰ أ ــوىٰس وَِعي ــَم َوُم ــِه إِبْراِهي ــا بِ يْن وَصَّ

ــِه َمــْن  ْ ــِه َمــْن يَشــاُء َوَيْهــِدي إِلَ ْ ــِي إِلَ ــِه اهلُل َيْتَ ْ ِكــَن مــا تَْدُعوُهــْم إِلَ ٰ الُمْشِ
َ

َع

ــا َعلَيـْـَك 
ْ

ل يُنِيــُب﴾ )الشــورٰى: 13(، ويف احتوائــه عــٰى ســائر األشــياء يقــول: ﴿َونَزَّ

ــِلِمَن﴾ )النحــل: 89(،  ُمْس
ْ
ـُـْشٰى لِل ــًة َوب ــدٰى َورَْحَ ٍء َوُه ــُلِّ َشْ ــاً ِل ــاَب تِبْيان الِكت

وخمتــر مــا يف اآليــات الســابقة: إن القــرآن حيتــوي عــٰى احلقائــق املبينــة يف الكتــب 

الســاوية وزيــادة، وفيــه كل مــا حيتــاج إليــه البــر يف ســره التكامــي نحــو الســعادة 

مــن أســس العقائــد واألصــول العمليــة()1(.

ــًا  ــدي ¨ وريث ــام امله ــر اإلم ــاذا اخت ــه مل ــو أن ــا، ه ــرد هن ــذي ي ــؤال ال والس

ــم؟ ــم وأوقاهت ــاوية وُأمه ــم الس ــاف شائعه ــٰى اخت ــاء ݜ ع لألنبي

واجلــواب: يكمــن يف فعليــة حتقــق أهلية اإلمــام املهــدي ¨ لتحمل رســاالت 

األنبيــاء عــر التاريــخ، يف كونــه قريبــًا مــن مصــادر اإلســام األوىٰل نســبًا ومنهاجــًا، 

1. القرآن يف اإلسام - السيد حممد حسن الطباطبائي: ص21، تعريب السيد أحد احلسيني.
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فبذلــك خيتــزل جوهــر ديــن األنبيــاء، وللســيد الشــهيد حممــد باقــر الصــدر )طــاب 
ثــراه( جــواب قيــم عــٰى مثــل هــذا الســؤال، فقــال مــا نصــه: )ثــم إن عمليــة التغيــر 
ــام،  ــالة اإلس ــي رس ــة، ه ــالة معين ــاس رس ــٰى أس ــوم ع ــر تق ــد املنتظ ــرة للقائ املدخ
ومــن الطبيعــي أن تتطلــب العمليــة يف هــذه احلالــة قائــدًا قريبــًا مــن مصــادر اإلســام 
األوىٰل، قــد بنيــت شــخصيته بنــاء كامــًا، بصــورة مســتقلة ومنفصلــة عــن مؤثــرات 
احلضــارة، التــي يقــدر لليــوم املوعــود أن حياربــا، وخافــا لذلــك، الشــخص الــذي 
يولــد وينشــأ يف كنــف هــذه احلضــارة وتتفتــح أفــكاره ومشــاعره يف إطارهــا، فإنــه ال 
ــة  ــة تغيري ــاد حل ــا، وإن ق ــارة ومرتكزاهت ــك احلض ــب تل ــن رواس ــًا م ــص غالب يتخل
ضدهــا، فلكــي يضمــن عــدم تأثــر القائــد املدخــر باحلضــارة التــي أعــد الســتبداهلا، 
البــد أن تكــون شــخصيته قــد بنيــت بنــاء كامــًا يف مرحلــة حضاريــة ســابقة، هــي 
ــة التــي  ــة احلضاري ــدأ إىٰل احلال ــة املب أقــرب مــا تكــون يف الــروح العامــة، ومــن ناحي

يتجــه اليــوم املوعــود إىٰل حتقيقهــا بقيادتــه()1(.

ــبة إىٰل  ــاء بالنس ــة األنبي ــوم وراث ــدق مفه ــه ص ــق ب ــا يتحق ــٰى م ــن أج وإن م

ــا  ــن مواضعه ــة م ــاوية الصحيح ــم الس ــتخراج كتبه ــو اس ــدي ¨ ه ــام امله اإلم

املدخــرة فيهــا يف وقــت ظهــوره، فعــن أيب جعفــر اإلمــام الباقــر ݠ، قــال: »أول مــا 

يبــدأ القائــم ݠ بأنطاكيــة، فيســتخرج منهــا التــوراة مــن غــار، فيــه عــٰى موســٰى 

وخاتــم ســليان«)2(، ويف املأثــور الروائــي مــن غــر طرقنــا، ورد )ويســتخرج التــوراة 

واإلنجيــل مــن أرض يقــال هلــا أنطاكيــة - أخرجــه اإلمــام أبــو عبــد اهلل نعيــم بــن حاد 

ــن مــن وجــوه()3(. ــاب الفت يف كت

ــاين  ــع الث ــة - ربي ــة األوىٰل املحقق ــدر: ص89، الطبع ــر الص ــد باق ــهيد حمم ــيد الش ــدي - الس ــول امله ــوار ح 1. ح
1417 هــ .

2. بحار األنوار - املجلي: ج52، ص390، ط2، بروت، 1403 هـ.
3. عقد الدرر يف أخبار املنتظر - يوسف بن حييٰى املقديس: ص40، الطبعة األوىٰل - 1399 ه .
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والغــرض الواضــح مــن إخــراج الكتــب الســاوية الصحيحــة هــو القضــاء 

عــٰى التحريــف الكبــر الــذي تعرضــت لــه هــذه الكتــب، ومــا فيهــا مــن العقائــد 

بعــد التنزيــل، وعــر التاريــخ الطويــل، كــا أشــار القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىٰل: 

ــة  ــاء: 46(، وإلقام ــِه﴾ )النس ــْن َمواِضِع ــَم َع ــوَن الَكِ فُ ــاُدوا ُيَرِّ ــَن ه ي ِ
َّ

ــَن ال ﴿ِم

ــة  ــة الصحيح ــخ األصلي ــار النس ــاوية، بإظه ــان الس ــذه األدي ــل ه ــٰى أه ــة ع احلج

ــل  ــل ألج ــب، ب ــذه الكت ــن ه ــح م ــان الصحي ــٰى بي ــر ع ــر األم ــزول. وال يقت الن

احلكــم بينهــم بــا فيهــا، كــا هــو مــورد بعــض الروايــات التــي مــر ذكرهــا »وحيكــم 

ــور  ــل الزب ــن أه ــل، وب ــل باإلنجي ــل اإلنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ب

بالزبــور«، وهــذا ال يكــون مدعــاة ألهــل الكتــب الســاوية يف البقــاء عــٰى أديانــم، 

بــل ســيعرض عليهــم اإلســام احلــق، وحياججهــم وهيدهيــم إليــه، كــا هــو املأثــور 

مــن طــرق العامــة، )قــال ابــن شــوذب: إنــا ســمي املهــدي ألنــه هيــدي إىٰل جبــل 

مــن جبــال الشــام، يســتخرج منــه أســفار التــوراة حيــاج بــا اليهــود، فيســلم عــٰى 

ــه مجاعــة مــن اليهــود()1(. يدي

ــب  ــذه الكت ــدي ¨ يف ه ــام امله ــف لإلم ــر الري ــود الذك ــك لوج وكذل

الســاوية، كــا روٰى ذلــك نعيــم بــن حــاد املــروزي يف كتابــه الفتــن )حدثنــا ضمــرة 

ــد  ــول: إين أج ــًا يق ــمعت كعب ــاد س ــن أيب زي ــال ع ــن أيب املنه ــوذب ع ــن ش ــن اب ع

ــب()2(. ــم وال عي ــه ظل ــا يف عمل ــاء، م ــفار األنبي ــًا يف أس ــدي مكتوب امله

وأيضــًا إن مــن مجلــة مــا يعــزز حقيقــة متثــل مفهــوم ومصــداق وراثــة األنبياء 

باإلمــام املهــدي ¨ يف جانــب التريــع والعبــادة، هــو تكريــم النبــي عيســٰى ݠ 

ــام  ــد اهلل اإلم ــن أيب عب ــروي ع ــاء، ف ــن الس ــه م ــد نزول ــه، بع ــاة خلف ــه بالص ل

1. عقد الدرر يف أخبار املنتظر - يوسف بن حييٰى املقديس: ص41، الطبعة األوىٰل - 1399 ه .
2. الفتن - نعيم بن حاد املروزي: ص221، طبعة دار الفكر - 1414هـ.
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الصــادق ݠ عــن النبــي ݕ، أنــه قــال: »ومنكــم القائــم يصــي عيســٰى بــن مريــم 

خلفــه إذا أهبطــه اهلل إىٰل األرض مــن ذريــة عــي وفاطمــة مــن ولــد احلســن ݠ«)1(، 

وهــذا املعنــٰى التعظيمــي قــد ورد أيضــًا يف كتــب العامــة يف بــاب نــزول عيســٰى بــن 

مريــم وصاتــه خلــف املهــدي، )فإنــه، أي - عيســٰى بــن مريــم - ينــزل عنــد صــاة 

الصبــح عــٰى املنــارة البيضــاء شقــي دمشــق، فيجــد اإلمــام املهــدي يريــد الصــاة، 

ــه  ــم ب ــه، فأعظ ــي خلف ــٰى ݠ، ويص ــه عيس ــدم فيقدم ــر ليتق ــه، فيتأخ ــن ب فيحس

فضــًا وشفــًا هلــذه األُمــة()2(.

وأّمــا الوراثــة يف جانــب تطبيــق منظومــة القيــم اإلهليــة العادلــة واهلادفــة لبنــاء 

اإلنســان واســتقامته وتقويــم املجتمــع وإصاحــه، والتــي اعرتاهــا النكــوص البري 

والرتاجــع واالســتغال والظلــم والفســاد وخمالفــة الــرع واألخــاق عــٰى مــر حركة 

األنبيــاء والتاريــخ، فســيعمل اإلمــام املهــدي ¨ بوصفــه الوريــث العــادل الصالــح 

عــٰى تقويمهــا، وإشــاعة العــدل فيهــا منهجــًا وســلوكًا بــن النــاس كافــة، وهــذا املعنٰى 

القيــم يف شــأن اإلمــام املهــدي ¨ ورد عــن اإلمــام حممــد الباقــر ݠ أنــه قــال: »... 

ــزكاة  ــاب ال ــيء أصح ــزكاة، وي ــًا إىٰل ال ــرٰى حمتاج ــٰى ال ت ــاس، حت ــن الن ــوي ب ويس

بزكاهتــم إىٰل املحاويــج مــن شــيعته، فــا يقبلونــا، فيرونــا، ويــدورون يف دورهــم، 

ــع  ــال: »ويتم ــم« - إىٰل أن ق ــا يف درامهك ــة لن ــون: ال حاج ــم، فيقول ــون إليه فيخرج

إليــه أمــوال أهــل الدنيــا كلهــا مــن بطــن األرض وظهرهــا، فيقــال للنــاس: تعالــوا إىٰل 

مــا قطعتــم فيــه األرحــام، وســفكتم فيــه الــدم احلــرام، وركبتــم فيــه املحــارم، فيعطــي 

عطــاء ل يعطــه أحــد قبلــه«)3(.

1. الكايف - الكليني: ج8، ص50 - الطبعة الثانية - طهران.
2. فيض القدير شح اجلامع الصغر من أحاديث البشر النذير - املناوي: ج6، ص23، طبعة بروت - 1415هـ.

3. بحار األنوار - املجلي: ج52، ص391، ط3 - بروت - 1403 هـ.
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ويف هــذه الروايــة تســتظهر عــدة معــاين فاضلــة وواعــدة ينشــدها مجيــع أهــل 

ــتوٰى  ــٰى مس ــة ع ــة العادل ــم اإلهلي ــيد القي ــل وجتس ــادة متثي ــا إع ــن أمهه ــان، وم األدي

التريــع والتطبيــق كــا هــو مطلــوب واقعــًا، خصوصــًا يف مــا يتعلــق بالبعــد املــال 

واالقتصــادي واملعــاش للنــاس عامــة، وإعــادة توزيــع الثــروات بعــدل وإنصــاف، 

تأمينــًا لاســتقرار الفــردي والنوعــي يف نظــام االجتــاع العــام والتعايــش والتعاطــي 

بــن النــاس.

املطلــب الثــاين: إعــادة تشــكيل منظومــة الديــن اإلهلــي احلــق وإزالــة االختــالف بــن 

األديان:

ــاف يف  ــاج واالخت ــراف واالعوج ــر االنح ــب يف أن ظواه ــك وال ري ال ش

ــة  ــة وواقعي ــة تارخيي ــل حقيق ــاوية متث ــان الس ــل األدي ــد أه ــلوك عن ــي والس التعاط

مشــهودة يف خمتلــف احلقــب التــي مــرت بــا، مــا حتتــاج إىٰل معاجلــات جذرية شــاملة 

ــج. ــاق واملنه ــروع واألخ ــول والف ــات األص ــددة، يف منظوم ــتويات متع ــٰى مس ع

ــر  ــدل، ويظه ــق والع ــه باحل ــم دولت ــدي ¨ ويقي ــام امله ــر اإلم ــا يظه وعندم

الديــن اإلســام عــٰى الديــن كلــه، يتصــدٰى إلعــادة الديــن اإلهلــي إىٰل نصابــه األول، 

بعدمــا حــل بــه مــن التحريــف والبــدع واالســتغال والزيــغ والباطــل واملخالفــات، 

وقــد بينــت الروايــات املعتــرة هــذا احلــراك الدينــي اإلصاحــي العــام املنشــود يف 

ــَن إِْن  ي ِ
َّ

ــه : ﴿ال ــر ݠ يف قول ــام الباق ــر اإلم ــن أيب جعف ــة، فع ــه القرآني تطبيقات

َمــُروا بِالَمْعــُروِف َوَنَهــْوا َعــِن 
َ
اكَة َوأ ــالَة َوآتـَـُوا الــزَّ قاُمــوا الصَّ

َ
رِض أ

َ
نَّاُهــْم ِف األ َمكَّ

ُمــوِر﴾ )احلــج: 41(، قــال: »هــذه ]اآلية[ آلل حممــد، املهدي 
ُ
الُمنَْكــِر َوهلِلِ عقِبَــُة األ

  وأصحابــه، يملكهــم اهلل مشــارق األرض ومغاربــا، ويظهــر الديــن، ويميــت اهلل
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بــه وبأصحابــه البــدع والباطــل، كــا أمــات الســفهة احلــق، حتــٰى ال يــرٰى أثــر مــن 

الظلــم«)1(.

وهــذه العمليــة إنــا ســتكون بإخضــاع املســارات واملواقــف إىٰل اهلــدٰى والعــدل 

ــق  ــه وف ــه ونظام ــط دولت ــن بس ــدي ¨ م ــام امله ــن اإلم ــٰى يتمك ــتقامة، حت واالس

ــٰى أشــار أمــر  ــي األكــرم حممــد ݕ، وإىٰل هــذا املعن ــاب اهلل ســبحانه وســنن النب كت

املؤمنــن عــي ݠ يف إحــدٰى خطبــه، فقــال مــا نصــه: »يعطــف اهلــوٰى عــٰى اهلــدٰى، 

إذا عطفــوا اهلــدٰى عــٰى اهلــوٰى، ويعطــف الــرأي عــٰى القــرآن إذا عطفــوا القــرآن عــٰى 

الــرأي«)2(.

ــق إىٰل  ــن احل ــادة الدي ــة إع ــدي ¨ يف عملي ــام امله ــراك اإلم ــف ح ــن يق ول

نصابــه عــٰى مســتوٰى النظريــة واملفاهيــم والــرؤٰى، بــل ســيطال املســتوٰى العمــي يف 

تطبيقاتــه غــر املوافقــة لعقائــد الديــن فعــًا، بإزالــة معــال الكفــر والــرك واإلحلــاد 

ــرة  ــن س ــئل ع ــا س ــادق ݠ حين ــر الص ــام جعف ــن اإلم ــال، فع ــل والض واجله

اإلمــام املهــدي ¨ قــال: »يصنــع كــا صنــع رســول اهلل ݕ، هيــدم مــا كان قبلــه 

ــدًا«)3(. ــة، ويســتأنف اإلســام جدي كــا هــدم رســول اهلل ݕ أمــر اجلاهلي

ــه  ــا، أن ــع منه ــر ݠ، ويف مقط ــد الباق ــام حمم ــن اإلم ــورة ع ــة املأث ويف الرواي

قــال: »فــإذا اجتمــع لــه العقــد، وهــو عــرة آالف رجل، خــرج فــا يبقــٰى يف األرض 

معبــود دون اهلل ، مــن صنــم ووثــن وغــره، إاّل ووقعــت فيــه نــار فاحــرتق، وذلــك 

بعــد غيبــة طويلــة، ليعلــم اهلل مــن يطيعــه بالغيــب ويؤمــن بــه«)4(.

ــامية -  ــات اإلس ــم الدراس ــق قس ــراين: ج3، ص893، حتقي ــم البح ــيد هاش ــرآن - الس ــر الق ــان يف تفس 1. الره
ــم املقدســة. ــة - ق ــة البعث مؤسس

2. نج الباغة - حتقيق الدكتور صبحي الصالح: ص196، الطبعة األوىٰل - بروت 1387 هـ.
3. الغيبة - النعاين: ص236، الطبعة: األوىٰل - 1422 ه ، قم املقدسة.

4. الوايف - الفيض الكاشاين: ج2، ص465، منشورات مكتبة اإلمام أمر املؤمنن عي ݠ، العامة - أصفهان.
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عــن أيب عبــد اهلل، اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: »إذا قــام القائــم ݠ دعا 

النــاس إىٰل اإلســام جديــدًا، وهداهــم إىٰل أمــر، قــد دثــر، فضــل عنــه اجلمهــور، وإنا 

ســمي القائــم مهديــًا، ألنــه هيــدي إىٰل أمــر قــد ضلــوا عنــه، وســمي بالقائــم لقيامــه 

.)1 باحلق«)

ــه  ــيقوم ب ــا س ــود أن م ــور واملنش ــي املأث ــي والتصحيح ــور اإلصاح ويف املنظ

اإلمــام املهــدي ¨ مــن عمليــة تغيريــة كــرٰى وشــاملة إلعــادة الديــن اإلهلــي احلــق 

ــف  ــات التكالي ــن ومنظوم ــول الدي ــتوٰى أص ــٰى مس ــتقيمة األوىٰل ع ــه املس إىٰل صورت

ــًا  ــة نظام ــة والعادل ــة الصاحل ــات العملي ــوق، والتطبيق ــج واحلق ــاق واملنه واألخ

وإدارة وتوزيعــًا وإصاحــًا وقضــاء وحكــًا، سيســهم هــذا كلــه يف إنجــاح مروعــه 

الربــاين املنتظــر، ويزيــد مــن ارتفــاع مســتوٰى تقّبــل أهــل األديــان الســاوية األخــرٰى 

ــد  ــة، عــن أيب عب ــه، ولإلســام، ويزيــل االختــاف عندهــم، )روٰى عــي بــن عقب ل

اهلل، اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »إذا قــام القائــم ݠ، حكــم بالعــدل، وارتفع 

ــه الســبل، وأخرجــت األرض بركاهتــا، ورد كل حــق إىٰل  يف أيامــه اجلــور، وأمنــت ب

أهلــه، ول يبــق أهــل ديــن حتــٰى يظهــروا اإلســام ويعرتفــوا باإليــان، أمــا ســمعت 

رِض 
َ
ــماواِت َواأل ْســلََم َمــْن ِف السَّ

َ
ُ أ

َ
َفَغــْرَ ِديــِن اهلِل َيبُْغــوَن َول

َ
اهلل تعــاىٰل يقــول: ﴿أ

ـْـِه يُرَْجُعــوَن﴾ ]آل عمــران: 83[، وحكــم بــن الناس بحكــم داود 
َ

 َوَكْرهــاً َوإِل
ً
َطــوْع

وحكــم حممــد ݟ«)2(.

ــب،  ــذا اجلان ــرة يف ه ــورة واملتكاث ــات املأث ــض الرواي ــع بع ــن تتب ــر م ويظه

جانــب إعــادة الديــن اإلهلــي احلــق إىٰل نصابــه األول، أن التصحيــح والتقويــم 

ــآزر مــع اإلمــام  ــي عيســٰى ݠ وتعاضــده بنحــو مت ــة ومشــاركة النب ســيكون بمعي

1. اإلرشاد - املفيد: ج2، ص383، الطبعة الثانية - 1414هـ - بروت.

2. اإلرشاد - املفيد: ج2، ص384، الطبعة الثانية - 1414هـ - بروت.
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املهــدي ¨، فــروٰى احلســن بــن مســعود يف شح الســنة، بإســناده عــن النبــي ݕ 

أنــه قــال: »والــذي نفــي بيــده ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم حكــًا عــدالً، 

ــه  ــٰى ال يقبل ــال، حت ــض امل ــة، فيفي ــع اجلزي ــر، ويض ــل اخلنزي ــب، ويقت ــر الصلي يك

أحــد«، ثــم قــال: قولــه »يكــر الصليــب« يريــد إبطــال النرانيــة، واحلكــم بــرع 

ــٰى قتــل اخلنزيــر حتريــم اقتنائــه وأكلــه وإباحــة قتلــه، وفيــه بيــان أن  اإلســام، ومعن

أعيانــا نجســة، ألن عيســٰى إنــا يقتلهــا عــٰى حكــم شع اإلســام، والــيء الطاهــر 

ــل  ــن أه ــا م ــه يضعه ــاه أن ــة« معن ــع اجلزي ــه »ويض ــه، وقول ــاح إتاف ــه ال يب ــع ب املنتف

ــام()1(. ــٰى اإلس ــم ع ــاب وحيمله الكت

ــٰى ݠ يف  ــي عيس ــي دور النب ــي حتك ــة الت ــذه الرواي ــا يف ه ــح هن ــن الواض وم

إطــار التصحيــح الدينــي املتــآزر، أن اإلصــاح ســيبدأ بالعقيــدة النرانيــة وإعادهتــا 

لنصابــا املســتقيم، وذلــك بإلغــاء ورفــض عقيــدة القتــل والصليــب املزعــوم، والتــي 

هــي شــبهة موهومــة وقعــت يف وقــت رفعــه إىٰل الســاء، وأرصوا عليهــا، وقــد نفاهــا 

نَــا الَمِســيَح 
ْ
القــرآن الكريــم نصــًا يف آياتــه الريفــة يف قولــه تعــاىٰل: ﴿َوقَْولِِهــْم إِنَّــا َقتَل

ــْم َوإِنَّ  ــبَِّه لَُه ــوُه َولِكــْن ُش ــوُه َومــا َصلَبُ ــوَل اهلِل َومــا َقتَلُ ــَم رَُس ــَن َمْرَي ِعيــَىٰ اْب

ــنِّ َومــا   اتِّبــاَع الظَّ
َّ

ــٍم إِل
ْ
يــَن اْختَلَُفــوا ِفيــِه لـَـِي َشــكٍّ ِمنـْـُه مــا لَُهــْم بـِـِه ِمــْن ِعل ِ

َّ
ال

ــِل  ْه
َ
ــْن أ ــاً 158 َوإِْن ِم ــزاً َحِكيم ــِه َواكَن اهلُل َعِزي ْ ــُه اهلُل إِلَ ــْل َرَفَع ــاً 157 بَ ــوُه يَِقين َقتَلُ

ــِهيداً﴾  ــْم َش ــوُن َعلَيِْه ــِة يَُك ــْوَم الِقياَم ــِه َوَي ــَل َمْوتِ ــِه َقبْ  بِ
ــَنَّ ُْؤِم  لَ

َّ
ــاِب إِل الِكت

ــاء: 159-157(. )النس

ــر  ــم اخلنزي ــيحرم أكل حل ــع، وس ــب التري ــاح جان ــيطال اإلص ــك س وكذل

ــِر  ي ْــَم اخِلْنِ َم َوحلَ ــَة َوادلَّ َم َعلَيُْكــُم الَميْتَ عندهــم، كــا يف قولــه تعــاىٰل: ﴿إِنَّمــا َحــرَّ

1. بحار األنوار - املجلي: ج52، ص383، ط3، بروت - 1403 هـ.
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 بِــِه ِلَغــْرِ اهلِل َفَمــِن اْضُطــرَّ َغــْرَ بــاٍغ َول عٍد فَــال إِْثــَم َعلَيْــِه إِنَّ اهلَل 
ِهــلَّ

ُ
َومــا أ

َغُفــوٌر رَِحيــٌم﴾ )البقــرة: 173(.
ــاح  ــة اإلص ــن عملي ــم م ــة وموقفه ــة اليهودي ــاع الديان ــبة إىٰل أتب ــا بالنس وأّم
ــع  ــم م ــددة يف تعاطيه ــاف متع ــٰى أصن ــم ع ــورة تذكره ــات املأث ــي، فالرواي الدين

ــاملة: ــة والش ــدي ¨ العام ــام امله ــة اإلم حرك
ــم  ــر هل ــا يظه ــه ¨ عندم ــٰى يدي ــامه ع ــن إس ــف يعل ــف األول: صن الصن
نســخة التــوراة األصليــة، وحياججهــم بــا ويغلبهــم معرفيــًا بإقامــة احلجــة عليهــم، 
ومــر آنفــًا ذكــر روايــة بــذا الصــدد، وكذلــك يظهــر هلــم تراثهــم الدينــي، والــذي 
يعتقــدون بــه يقينــًا، ويف املأثــور الروائــي مــن طــرق العامــة )عــن ســليان بن عيســٰى 
قــال قــد بلغنــي أنــه عــٰى يــدي املهــدي يظهــر تابــوت الســكينة مــن بحــرة الطريــة، 
حتــٰى حيمــل فيوضــع بــن يديــه ببيــت املقــدس، فــإذا نظــرت إليــه اليهــود أســلمت 

إال قليــا منهــم...()1(.
الصنــف الثــاين: صنــف يؤمــن بالســيد املســيح عيســٰى ݠ بعــد نزولــه مــن 
ــة  ــات القرآني ــض اآلي ــر بع ــن تفس ــر م ــا يظه ــه، ك ــل موت ــاء إىٰل األرض، وقب الس

ــث. ــا البح ــنذكرها يف ثناي ــي س ــورة، والت ــات املأث ــة والرواي الريف
الصنــف الثالــث: صنــف يدخــل اإلمــام املهــدي ¨ يف قتــال معهــم، فعــن 
رســول اهلل ݕ، قــال: »ال تقــوم الســاعة حتــٰى تقاتلــوا اليهــود حتــٰى يقــول احلجــر 

وراءه اليهــودي يــا مســلم هــذا هيــودي ورائــي فاقتلــه«)2(.
ــة  ــد حرك ــه ض ــة، وينارصون ــه الضال ــال وحركت ــون الدج ــن يتبع ــك م وكذل
ــهر،  ــي الش ــور الروائ ــب املأث ــودي بحس ــل هي ــال رج ــدي ¨، والدج ــام امله اإلم

1. الفتن - نعيم بن حاد املروزي: ص220، ط، دار الفكر - 1414هـ.
2. صحيح البخاري: ج3، ص232، ط، دار الفكر - 1401هـ.

لي
حل

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



62

ــم  ــاس وحرفه ــال الن ــهم يف إض ــاالً، يس ــًا ض ــارًا ديني ــة أو تي ــون حرك ــد يك وق
وغوايتهــم، فعــن أيب جعفــر اإلمــام الباقــر ݠ قــال: »يــا خيثمــة ســيأيت عــٰى النــاس 
ــٰى  ــال، وحت ــروج الدج ــون خ ــٰى يك ــد، حت ــو والتوحي ــا ه ــون اهلل م ــان، ال يعرف زم
ينــزل عيســٰى بــن مريــم ݠ، مــن الســاء، ويقتــل اهلل الدجــال عــٰى يديــه...«)1(، أي 
ــي ]ݕ[  ــة أن النب ــن جاري ــي عيســٰى ݠ: )عــن جممــع ب ــد النب ــه عــٰى ي يكــون قتل

ــاب اللــد()2(. قــال: الدجــال يقتلــه عيســٰى بــن مريــم عــٰى ب
ويف املحصلــة العقائديــة والعمليــة مــن جممــل حــراك اإلصــاح الدينــي عــٰى 
ــاىٰل  ــن اهلل تع ــد أن دي ــه، يتأك ــٰى ݠ مع ــي عيس ــآزر النب ــدي ¨ وت ــام امله ــد اإلم ي
ــه يف األرض  ــن كل ــن احلــق الغالــب والظاهــر عــٰى الدي اإلســام ســيكون هــو الدي
بأصولــه وفروعــه املســتقيمة ومنظومــات أخاقــه وحقوقــه ومناهجــه، وعــن )تفســر 
ــر  ــام جعف ــد اهلل، اإلم ــا عب ــمعت أب ــال: س ــٰى ق ــن موس ــة ب ــن رفاع ــاش: ع العي
ْــِه   َوَكْرهــاً َوإِلَ

ً
رِض َطــوْع

َ
ــماواِت َواأل ْســلََم َمــْن ِف السَّ

َ
ُ أ

َ
الصــادق ݠ يقــول: ﴿َول

يُرَْجُعــوَن﴾ ]آل عمــران: 84[، قــال: »إذا قــام القائــم ال يبقــٰى أرض إاّل نــودي فيهــا 
ــول اهلل«)3(. ــدًا رس ــه إاّل اهلل وأن حمم ــهادة أن ال إل ش

بحيــث تصــر امللــل كلهــا ملــة واحــدة، وهــي ملــة اإلســام احلنفيــة، وهــذا 

ــاىٰل: ﴿َوإِْن  ــه تع ــم يف قول ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــد أش ــود ق ــدي املوع ــٰى العقائ املعن

ــْم  ــوُن َعلَيِْه ــِة يَُك ــْوَم الِقياَم ــِه َوَي ــَل َمْوتِ ــِه َقبْ  بِ
ــَنَّ ُْؤِم  لَ

َّ
ــاِب إِل ــِل الِكت ْه

َ
ــْن أ ِم

َشــِهيداً﴾ )النســاء: 159(، وبينــه الشــيخ الطــريس بقولــه: )أي: ليــس يبقــٰى أحد من 

أهــل الكتــاب، مــن اليهــود والنصــارٰى، إاّل ويؤمنــن باملســيح، قبــل مــوت املســيح، 

1. بحار األنوار - املجلي: ج14، ص349، ط3- بروت - 1403هـ.
ــة  ــوراين: ج1، ص544، ط1، 1411هـــ - مؤسس ــي الك ــيخ ع ــدي ¨ - الش ــام امله ــث اإلم ــم أحادي 2. معج

ــامية. ــارف اإلس املع
3. بحار األنوار - املجلي: ج52، ص340، ط3، بروت، 1403هـ.
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ــل الدجــال،  ــه اهلل إىٰل األرض، وقــت خــروج املهــدي، يف آخــر الزمــان، لقت إذا أنزل
فتصــر امللــل كلهــا ملــة واحــدة، وهــي ملــة اإلســام احلنيفيــة، ديــن إبراهيــم، عــن 
ــم  ــن ال ينفعه ــك ح ــد، وذل ــن زي ــادة، واب ــن، وقت ــك، واحلس ــاس، وأيب مال ــن عب اب
اإليــان، واختــاره الطــري قــال: واآليــة خاصــة ملــن يكــون منهــم يف ذلــك الزمــان()1(.
عــٰى أنــه ال خيفــٰى أن مفــاد بعــض الروايــات عــٰى حكمــه ¨ ألهــل التــوراة 
بتوراهتــم وأهــل اإلنجيــل بإنجيلهــم دالــة عــٰى جــواز تعــدد األديــان يف زمانــه ¨ 

وإن كان يف دائــرة ضيقــة مــن حكمــه ¨ هــو أوائــل ظهــوره.

ــن معــن - احلــراك التغيــري  ــاين: أحــداث الظهــور ليســت خاصــة بدي املحــور الث
ــه: العــام وجمريات

ويشتمل هذا املحور عٰى عدة مطالب:

املطلب األول: شواهد عٰى عمومية وعاملية أحداث الظهور:
مــن املعلــوم - وبحســب املنظــور الروائــي املشــهور واملوثــوق - أن أحــداث 
ــره، أو  ــكان دون غ ــر، أو بم ــن دون آخ ــص بدي ــف ال تت ــدوي الري ــور امله الظه
ــاع  ــاح األوض ــتهدف إص ــاملة، تس ــة وش ــداث عام ــي أح ــرٰى، فه ــة دون أخ بأم

ــة. ــة والدنيوي ــاة الديني ــل احلي ــتٰى مفاص ــة، يف ش ــة يف األرض قاطب ــة كاف البري
ــال  ــدر ع ــٰى ق ــون ع ــا تك ــر يف وقته ــة للنظ ــارزة وامللفت ــداث الب ــذه األح وه
وكبــر مــن األمهيــة، بحيــث تســتدعي انتبــاه النــاس عامــة إليهــا، وحتديــد املواقــف 
ــود  ــدي املوع ــي العقائ ــخ الدين ــة بالتاري ــا عاق ــة وأن هل ــا، خاص ــارات منه واخلي
واملنتظــر عنــد مجيــع أهــل األديــان الســاوية، ودورهــا يف صناعــة املســتقبل البــري 

ــم. القوي

ــي، ط1،  ــة األعلم ــورات مؤسس ــريس: ج3، ص236، منش ــيخ الط ــرآن - الش ــر الق ــان يف تفس ــع البي 1. جمم
1415هـ.
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ومــن أبــرز هــذه األحــداث العامليــة نــزول النبــي عيســٰى بــن مريــم ݠ مــن 

ــة  ــاء اخلاص ــد عل ــهور عن ــه ومش ــع علي ــر جمم ــو أم ــذي ه ــاء إىٰل األرض، وال الس

ــر  ــدي ¨ يف آخ ــام امله ــور اإلم ــع ظه ــن م ــه يتزام ــام، وإن نزول ــة يف اإلس والعام

الزمــان، بحســب املأثــور الروائــي، قــال القنــدوزي: وصــح مرفوعــًا: »ينــزل عيســٰى 

بــن مريــم، فيقــول أمرهــم املهــدي: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: ال، إنَّــا بعضكــم أئمــة 

ــة«)1(. عــٰى بعــض، تكرمــة مــن اهلل هلــذه األُمَّ

وقــد ذكــر الشــيخ الطــريس النــوري هــذا األمــر االعتقــادي املشــهور، 

وقــال: )املشــهور بــن علــاء اخلاصــة والعامــة بقــاؤه - أي النبــي عيســٰى ݠ-، يف 

ــوت إىٰل  ــت وال يم ــاء، ول يم ــًا إىٰل الس ــع حي ــد رف ــاة األرض، وق ــا بحي ــاء حي الس

آخــر الزمــان، فينــزل ويصــي خلــف املهــدي )صلــوات اهلل عليــه(، ويكــون وزيــره، 

ــرة()2(. ــك كث ــار يف ذل واألخب

إن املســتظهر مــن جممــل الروايــات املعتــرة يف شــأن نــزول النبــي عيســٰى ݠ، 

- بــل وحتــٰى مــن دالالت وتفســر بعــض اآليــات القرآنيــة اخلاصــة بذلــك - هــو أن 

للنبــي عيســٰى ݠ أدوارًا حمفوظــة ومدخــرة ليــوم الظهــور الريــف، ومــن أجاهــا:

أوالً: دور الوزيــر واملســاعد يف التصديــق بدعــوة اإلمــام املهــدي ¨ والتــآزر 

ــة  ــر إلمام ــم والتقدي ــاوية، والتكري ــان الس ــاح األدي ــة إص ــه يف عملي ــق مع الوثي

وشــخص اإلمــام املهــدي بالصــاة خلفــه، وتقديمــه عــٰى نفســه، كنبــي معصــوم مــن 

ــاء أول العــزم. أنبي

روٰى الســيد ابــن طــاووس يف كتابــه )املاحــم والفتــن( عــن شيــح بــن عبيــد 

1. ينابيع املودة لذوي القربٰى للقندوزي: ج3، ص343.
ــوري: ج2، ص350 -  ــريس الن ــن الط ــيخ حس ــب ¨ - الش ــة الغائ ــام احلج ــوال اإلم ــب يف أح ــم الثاق 2. النج

ــة. ــاث العقائدي ــز األبح ــداد مرك إع
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ــٰى  ــاء ع ــرة البيض ــد القنط ــم عن ــن مري ــٰى ب ــيح، عيس ــط املس ــال: هيب ــب، ق ــن كع ع

بــاب دمشــق الرقــي إىٰل طــرف الشــجر، حتملــه غامــة، واضــع يديــه عــٰى منكــب 

ــر  ــه يقط ــب رأس ــرٰى، إذا أك ــد باألخ ــا مرت ــزر بإحدامه ــان مؤت ــه ريطت ــن، علي ملك

منــه كاجلــان، فيأتيــه اليهــود فيقولــون: نحــن أصحابــك، فيقــول: كذبتــم، ثــم يأتيــه 

النصــارٰى فيقولــون: نحــن أصحابــك، فيقــول: كذبتــم، بــل أصحــايب: املهاجــرون 

بقيــة أصحــاب امللحمــة، فيــأيت جممــع املســلمن حيــث هــم، فيجــد خليفتهــم يصــي 

ــل  ــا، فيقــول: ب ــا مســيح اهلل صــلِّ بن ــراه، فيقــول: ي بــم، فيتأخــر للمســيح حــن ي

أنــت فصــلِّ بأصحابــك، فقــد ريض اهلل عنــك، فإنــا بعثــت وزيــرًا، ول أبعــث أمــرًا، 

ــال  ــم - وق ــم فيه ــن مري ــدة واب ــرة واح ــن م ــن ركعت ــة املهاجري ــم خليف ــي ب فيص

يف حديــث آخــر بإســناده عــن حذيفــة بــن اليــان عــن النبــي ݕ: فيهبــط عيســٰى، 

ــم  ــول اهلل ]ݕ[، ث ــث رس ــق حدي ــه لتصدي ــون بنزول ــاس، ويفرح ــه الن ــب ب فرح

ــا، فيقــول: انطلقــوا  ــه النــاس: صــلِّ بن يقــول للمــؤذن: أقــم الصــاة، ثــم يقــول ل

إىٰل إمامكــم فليصــلِّ بكــم، فإنــه نعــم اإلمــام، فيصــي بــم إمامهــم، فيصــي معهــم 

عيســٰى()1(.

وإن صــاة النبــي عيســٰى ݠ خلــف اإلمــام املهــدي ¨ أمــر متواتــر روائيــًا، 

ح بــذا األمــر عــٰى نحــو التواتــر واالســتفاضة ابــن حجــر اهليتمــي املكــي،  وقــد رصَّ

حيــث قــال: )قــال أبــو احلســن اآلبــري قــد تواتــرت األخبــار واســتفاضت بكثــرة 

ــه،  ــل بيت ــن أه ــه م ــدي ¨ - وأن ــروج امله ــه - خ ــٰى بخروج ــن املصطف ــا ع رواهت

وأنــه يمــأل األرض عــدالً، وأنــه خيــرج مــع عيســٰى عــٰى نبينــا وعليــه أفضــل الصــاة 

والســام، فيســاعده عــٰى قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطن، وأنــه يــؤم هــذه 

1. التريف باملنن يف التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص174-175، ط1، أصفهان، 1416هـ.
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األُمــة، ويصــّي عيســٰى خلفــه - ومــا ذكــره مــن أن املهــدي يصــي بعيســٰى هــو الــذي 

دلــت عليــه األحاديــث، كــا علمــت()1(.

ــه أيضــًا الشــيخ القنــدوزي احلنفــي، وقــال: )وقــد تواتــرت  وكذلــك رصح ب

األخبــار عــن النبــي ݕ بخــروج املهــدي، وأنــه مــن أهــل بيتــه، وأنــه يمــأل األرض 

عــدالً، وأنــه يســاعد عيســٰى ݠ، عــٰى قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطن، 

وأنــه يــؤم هــذه األُمــة ويصــي عيســٰى خلفــه()2(.

ثانيًا: دور احلكم املقسط:

فــإن النبــي عيســٰى ݠ سيســاهم يف رفــع االختــاف وإزالــة االنحــراف عنــد 

أهــل األديــان وامللــل، وخصوصــًا أهــل اإلنجيــل، وإعــادة ترتيــب الوضــع التريعــي 

ــال:  ــول اهلل ݕ ق ــروي أن رس ــة، ف ــور العام ــك يف مأث ــا ورد ذل ــم، ك ــاش هل واملع

)والــذي نفــي بيــده ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم )صــٰى اهلل عليــه وســلم( 

ــة، ويفيــض املــال  حكــًا مقســطًا، فيكــر الصليــب، ويقتــل اخلنزيــر، ويضــع اجلزي

حتــٰى ال يقبلــه أحــد()3(.

ثالثًا: دور اآلية اإلهلية:

فكونــه آيــة تدفــع النــاس كافــة يف وقتهــا إىٰل اإليــان بــه والتصديــق لــه، وملــن 

يتابعــه ويدعــو إليــه، ويصــي خلفــه، أي اإلمــام املهــدي ¨، وهــذا هــو مــا حــّدث 

بــه اإلمــام حممــد الباقــر ݠ، وقــال: »إن عيســٰى ينــزل قبــل يــوم القيامــة إىٰل الدنيــا، 

ــي: ص167، ط2،  ــي املك ــر اهليتم ــن حج ــد ب ــة - أح ــدع والزندق ــل الب ــٰى أه ــرد ع ــة يف ال ــق املحرق 1. الصواع
1385هـــ، مكتبــة القاهــرة.

2. ينابيع املودة لذوي القربٰى - القندوزي احلنفي: ج3، ص345، ط1، دار األسوة للطباعة والنر.
3. املحٰى - ابن حزم األندلي: ج7، 391، طبعة دار الفكر.
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فــا يبقــٰى أهــل ملــة، هيــودي، وال غــره، إاّل آمــن بــه قبــل موتــه، ويصــي خلــف 

ــًا  ــام دين ــق باإلس ــاد احل ــيخ االعتق ــزز دوره ݠ يف ترس ــا يع ــذا م ــدي«)1(، وه امله

وحاكــًا ونظامــًا.

رابعــًا: إن تــآزر النبــي عيســٰى ݠ مــع اإلمــام املهــدي ¨ يف وقــت الظهــور 

ــادات  ــن القي ــي ب ــي اإلهل ــل الدين ــاع والتواص ــكال االجت ــن أش ــكل م ــو ش ه

املعصومــة عنــد أهــل األديــان الســاوية كافــة، حتــت جامــع االشــرتاك يف األصــول 

العقائديــة األوىٰل واملســتقيمة، كعقيــدة التوحيــد والنبــوة والعــدل واإلمامــة واملعــاد، 

وتعزيــز أبعــاد التصحيــح الدينــي عمليــًا، والتقــارب الثقــايف والتعــارف االجتاعــي، 

والقبــول العقائــدي والتريعــي، والتعــاون يف نــرة حمــاور وقــوٰى اإليــان والعــدل 

ــا  ــة ب ــات اإلهلي ــاع الديان ــال وأتب ــن أجي ــل ب ــاح، والتواص ــر واإلص ــق واخل واحل

ــم  ــم ببعضه ــم وعاقاهت ــال تكاليفه ــهم وامتث ــة تعايش ــم يف طريق ــم وينفعه يمعه

بعضــًا.

ــل  ــدي ¨ وأه ــام امله ــام اإلم ــة بمق ــاوية كاف ــان الس ــل األدي ــف أه وتعري

البيــت املعصومــن ݜ، وأنــم أفضــل مــن مجيــع األنــام ومتقدمــون عــٰى غرهــم.

ــح  ــو الفت ــل أب ــم اجللي ــه املتكل ــيخ الفقي ــه الش ــار إلي ــم أش ــٰى القي ــذا املعن وه

الكراجكــي، املتــوٰف يف ســنة )449هـــ. ق( يف كتابــه )التفضيــل(، حيــث قــال: )ومــا 

نقلتــه الشــيعة وبعــض حمدثــي العامــة أن املهــدي )صــٰى اهلل عليــه(، إذا ظهــر أنــزل 

اهلل تعــاىٰل املســيح ݠ فإنــا يتمعــان، فــإذا حــرضت صــاة الفــرض، قــال املهــدي 

ــل  ــم أه ــيح: أنت ــول املس ــة، فيق ــدم لإلمام ــد تق ــا روح اهلل، يري ــدم ي ــيح: تق للمس

بيــت ال يتقدمكــم أحــد، فيتقــدم املهــدي ݠ، ثــم يصــي املســيح خلفــه )صــٰى اهلل 

1. بحار األنوار - املجلي: ج9، ص195، ط2، 1403 هـ، بروت.
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عليهــا(، وهــذه شــاهدة مــن املســيح ݠ بــأن أهــل البيــت ݜ أفضــل مــن مجيــع 

ــام()1(. األن

املطلب الثاين: موقف أهل األديان الساموية يف معارك الظهور:
مــرَّ يف بعــض املطالــب املتقدمــة أن موقــف أهــل األديــان الســاوية مــن حركــة 
ــدة،  ــاف ع ــٰى أصن ــون ع ــامل، يك ــي الش ــه اإلصاح ــدي ¨ ومروع ــام امله اإلم
فمنهــم مــن يعلــن إســامه ويؤمــن بــه كأتبــاع الســيد املســيح عيســٰى ݠ وبعــض 
اليهــود، ومنهــم مــن يقــف ضــده، كــا يف موقــف بعــض آخــر مــن اليهــود، والذيــن 

يقاتلونــه يف معركــة حتريــر القــدس، كــا ســيأيت بيــان ذلــك.
ــدان  ــة البل ــق جغرافي ــور وف ــارك الظه ــوزع مع ــي تت ــور الروائ ــب املأث وبحس
ــذاك، وهــذه املعــارك تكــون بعــد مــدة مــن اســتقرار اإلمــام  ــم والشــعوب آن واألُم
ــض  ــك انضــواء بع ــه، وكذل ــه وحراك ــم قيام ــت دعائ ــراق، وتثبي ــدي ¨ يف الع امله
ــر  ــا تش ــه، ك ــت حكم ــا حت ــران وغره ــن وإي ــاز واليم ــامية كاحلج ــدان اإلس البل

ــا، كاآليت: ــارك منه ــض املع ــر بع ــك)2(، ونذك ــات إىٰل ذل الرواي

ــن  ــة م ــذه املعرك ــطنطينية)4( - وه ــروم)3( والقس ــاد ال ــح ب ــة فت أوالً: معرك

1. التفضيل - أبو الفتح الكراجكي: ص24، طبعة مؤسسة أهل البيت ݜ، 1403هـ، طهران.
2. ينظر عر الظهور - الشيخ عي الكوراين: ص13، ط11 منقحة ومزيدة.

3. املقصــود بالــروم يف األحاديــث الــواردة عــن آخــر الزمــان وظهــور املهــدي ¨: الشــعوب األوربيــة وامتدادهــم 
ــر  ــر ع ــة، ينظ ــم التارخيي ــة أمراطوريته ــروم، وورث ــاء ال ــم أبن ــؤالء ه ــكا، فه ــرة يف أمري ــرون األخ يف الق

ــدة. ــة ومزي ــي: ص31، ط11، منقح ــوراين العام ــي الك ــيخ ع ــور - الش الظه
ــن  ــر دي ــن أظه ــو أول م ــك، وه ــطنطن املل ــو قس ــئها، وه ــبت إىٰل منش ــا نس ــطنطينية ألن ــميت القس ــا س 4. إن

النرانيــة.
وهــي تقــع عــٰى خليــج يصــب يف البحــر الرومــي، وهــي متصلــة ببــاد روميــة واألندلــس - أمــا روميــة فهــي أم باد 
الــروم. ينظــر كتــاب عقــد الــدرر يف أخبــار املنتظــر - يوســف بــن حييــٰى املقــديس الشــافعي مــن علــاء القــرن 

الســابع اهلجــري: ص173، ط1، 1399هـــ، القاهرة.
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املعــارك املشــهورة، وقــد ذكرهــا ورواهــا املقــديس الشــافعي يف كتابــه عقــد الــدرر 

يف أخبــار املنتظــر يف بــاب فتوحــات اإلمــام املهــدي ¨ عــن أمــر املؤمنــن عــي بــن 

أيب طالــب ݠ يف قصــة املهــدي وفتوحاتــه ورجوعــه إىٰل دمشــق، قــال: »ثــم يأمــر 

ــرج  ــكا، وت ــاحل ع ــفينة يف س ــة س ــئ أربعائ ــب، فينش ــاء مراك ــدي ݠ بإنش امله

الــروم يف مائــة صليــب، حتــت كل صليــب عــرة آالف، فيقيمــون عــٰى طرســوس 

ويفتحونــا بأســنة الرمــاح، ويوافيهــم املهــدي ݠ، فيقتــل مــن الــروم حتــٰى يتغــر 

ــون  ــروم، فيلحق ــن يف ال ــزم َم ــف، وينه ــاه باجلي ــن حافت ــدم، وتنت ــرات بال ــاء الف م

ــة. بأنطاكي

ــروم  ــك ال ــث مل ــورا، فيبع ــذو كفرط ــاس ح ــة العب ــٰى قب ــدي ع ــزل امله وين

يطلــب اهلدنــة مــن املهــدي، ويطلــب املهــدي منــه اجلزيــة، فيجيبــه إىٰل ذلــك، غــر 

ــرج. ــر إاّل خ ــروم أس ــد ال ــٰى يف بل ــد، وال يبق ــروم أح ــد ال ــن بل ــرج م ــه ال خي أن

ويقيــم املهــدي بأنطاكيــة ســنته تلــك، ثــم يســر بعــد ذلــك ومــن تبعــه مــن 

ــه إاّل  ــه: ال إل ــوا علي ــروم، إاّل قال ــد ال ــن بل ــن م ــٰى حص ــرون ع ــلمن، ال يم املس

اهلل، فتتســاقط حيطانــه، وتقتــل مقاتلتــه، حتــٰى ينــزل عــٰى القســطنطينية، فيكــرون 

ــرات...«)1(. ــا تكب عليه

ــيحية،  ــو املس ــروم ه ــاد ال ــن ب ــٰى أن دي ــة ع ــص رصاح ــة تن ــذه الرواي إن ه

ــا  ــة إن ــذه املعرك ــر أن ه ــات يظه ــدة رواي ــة ع ــب، وبماحظ ــم الصلي ــل حله بدلي

ــلمن  ــد املس ــروم ض ــاد ال ــل ب ــن قب ــداءات م ــات واالعت ــبب اهلج ــدث بس حت

ــدي ¨. ــام امله ــور اإلم ــد ظه ــم عن ودولته

ــاء القــرن الســابع اهلجــري:  ــٰى املقــديس الشــافعي مــن عل ــن حيي ــار املنتظــر - يوســف ب ــدرر يف أخب 1. عقــد ال
ص190، ط1، 1399هـــ- القاهــرة.
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وتكــون بعدهــا هدنــة بــن اإلمــام املهــدي ¨ وملــك الــروم، يتــم فيهــا دفــع 

ــن  ــل ع ــكل كام ــطنطينية بش ــح القس ــتكال فت ــة اس ــب عملي ــام، وترتي ــة لإلم اجلزي

طريــق الصلــح والدعــوة للتســليم وقبــول احلــق املتمثــل بالديــن اإلهلــي اإلســامي.

ففــي الروايــة عــن اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ أنــه قــال: »ويبعــث جنــدا إىٰل 

القســطنطينية، فــإذا بلغــوا اخلليــج كتبــوا عــٰى أقدامهــم شــيئًا ومشــوا عــٰى املــاء، فــإذا 

ــه يمشــون عــٰى املــاء،  نظــر إليهــم الــروم يمشــون عــٰى املــاء قالــوا: هــؤالء أصحاب

ــون  ــا، فيحكم ــة، فيدخلون ــواب املدين ــم أب ــون هل ــك يفتح ــد ذل ــو؟! فعن ــف ه فكي

فيهــا مــا يريــدون«)1(.

ومعنٰى ذلك أن أهل القسطنطينية يسلمونا لإلمام املهدي ¨ دون قتال.

ثانيــًا: معركــة فتــح القــدس الريــف، والتــي مــن خاهلــا يتــم حتريــر 

ــد اإلمــام  ــة القــدس الريــف مــن ســيطرة الغــزاة والغاصبــن اليهــود، عــٰى ي مدين

ــح،  ــوش الفت ــٰى جي ــاش ع ــه املب ــة وإشاف ــه الريف ــاركته بنفس ــدي ¨، وبمش امله

ــة،  ــة مفصل ــة طويل ــي ݠ يف رواي ــن ع ــر املؤمن ــن أم ــي ع ــور الروائ ــب املأث بحس

نذكــر منهــا حمــل الشــاهد، حيــث قــال: »ثــم يتوجــه املهــدي مــن مدينــة القاطــع إىٰل 

القــدس الريــف، بألــف مركــب، فينزلــون شــام فلســطن بــن عــكا وصــور وغــزة 

وعســقان، فيخرجــون مــا معهــم مــن األمــوال، وينــزل املهــدي بالقــدس الريــف، 

ويقيــم بــا إىٰل أن خيــرج الدجــال، وينــزل عيســٰى بــن مريــم ݠ، فيقتــل الدجــال«)2(.

وهلــذه املعركــة احلاســمة آثــار كبــرة بالنســبة إىٰل أهــل األديــان الســاوية 

وغرهــم آنــذاك، بحيــث تضعهــم أمــام خيــار الطاعــة والتســليم لإلمــام املهــدي ¨ 

1. الغيبة - النعاين: ص334، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار اهلدٰى - إيران - قم املقدسة.
ــابع  ــرن الس ــاء الق ــن عل ــافعي: ص201، م ــديس الش ــٰى املق ــن حيي ــف ب ــر - يوس ــار املنتظ ــدرر يف أخب ــد ال 2. عق

اهلجــري - ط1، 1399هـــ - القاهــرة.
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طوعــًا، وتســليم القــدس الريــف إليــه، ففــي الروايــة عــن اإلمــام عــي ݠ: »ويســر 

املهــدي حتــٰى ينــزل بيــت املقــدس، وتنقــل إليــه اخلزائــن، وتدخــل العــرب والعجــم 

ــال«)1(. ــه مــن غــر قت ــروم وغرهــم يف طاعت وأهــل احلــرب وال

وأّمــا بالنســبة إىٰل اليهــود وموقفهــم يف هــذه املعركــة هــو اهلزيمــة النكــراء، 

ــام  ــد اإلم ــٰى ي ــري ع ــيايس والفك ــكري والس ــي والعس ــم الدين ــاء دوره وانته

املهــدي ¨ وجيوشــه، وإخراجهــم مــن فلســطن وبــاد العــرب، كــا يف الروايــة 

املأثــورة عــن عبايــة األســدي، قــال: ســمعت أمــر املؤمنــن ݠ وهــو متكــئ، وأنا 

قائــم عليــه: »ألبنــنَّ بمــر منــرًا، وألنقضــن دمشــق حجــرًا حجــرًا، وألخرجــن 

ــذه«،  ــاي ه ــرب بعص ــوقن الع ــرب وألس ــور الع ــن كل ك ــارٰى م ــود والنص اليه

قــال: قلــت لــه: يــا أمــر املؤمنــن كأنــك تــر أنــك حتيــٰى بعــد مــا متــوت؟ فقــال: 

»هيهــات يــا عبايــة ذهبــت يف غــر مذهــب يفعلــه رجــل منــي«)2(،)3(.

وكذلــك ورد يف بعــض الروايــات املأثــورة أن بعضــًا مــن اليهــود مــن 

ينــارصون الدجــال ضــد اإلمــام املهــدي ¨ ســتكون نايتهــم وهزيمتهــم عــٰى يــد 

ــال ذاب  ــه الدج ــإذا نظــر إلي ــن ماجــة يف ســننه: )ف ــي عيســٰى ݠ، كــا روٰى اب النب

كــا يــذوب امللــح يف املــاء، وينطلــق هاربــًا، ويقــول عيســٰى ݠ: إن ل فيــك رضبــة 

لــن تســبقني بــا، فيدركــه عنــد بــاب اللــد الرقــي فيقتلــه، فيهــزم اهلل اليهــود()4(.

1. كنز العال - املتقي اهلندي: ج14، ص589.
2. املقصــود اإلمــام املهــدي ¨ بقرينــة )منــي( وحتميــة الوعــد اإلهلــي بالقضــاء عــٰى اليهــود وهزيمتهــم، كــا ورد 

ذلــك يف القــرآن الكريــم وروايــات املعصومــن ݜ.
3. بحار األنوار - املجلي: ج53، ص60، ط3- بروت - 1403هـ.

ــ (، ج2، ص1361- طبعــة  4. ســنن احلافــظ أبــٰى عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة )207 - 275 ه
دار الفكــر.
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املطلب الثالث: رجعة أهل الكهف ودورهم مع اإلمام املهدي ¨:

ــًا  ــة عقائدي ــة الراشــدة والفاعل إن قصــة أهــل الكهــف مــن القصــص التارخيي

ــا  ــم، إذ إن ــرآن الكري ــة يف الق ــف مفصل ــورة الكه ــي وردت يف س ــلوكيًا، والت وس

حكــت دور فتيــة آمنــوا بربــم وزادهــم هــدٰى، وحــدث مــا حــدث معهــم، مــا هــو 

ــم. ــي احلكي ــاز اإلهل ــب اإلعج ــه جان ــروف، وفي مع

ــد  ــان عن ــر الزم ــف يف آخ ــل الكه ــة أه ــة رجع ــٰى حقيق ــات ع ــص الرواي وتن

خــروج اإلمــام املهــدي ¨، وتعلــل رجعتهــم بأنــم ســيكونون لــه أعوانــًا وأنصــارًا 

وحكامــًا، ومتابعــن للســيد املســيح عيســٰى بــن مريــم ݠ عنــد نزولــه أيضــًا.

فقــد ورد يف الروايــة عــن أيب عبــد اهلل اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »خيرج 

مــع القائــم ݠ مــن ظهــر الكوفــة ســبع وعــرون رجــًا، خســة عــر مــن قــوم 

موســٰى ݠ، الذيــن كانــوا هيــدون باحلــق وبــه يعدلــون، وســبعة مــن أهــل الكهــف، 

ــة األنصــاري، واملقــداد، ومالــك األشــرت،  ــو دجان ويوشــع بــن نــون، وســلان، وأب

فيكونــون بــن يديــه أنصــارًا وحكامــًا«)1(.

وهــذه الروايــة رصحيــة يف بيــان دور أهــل الكهــف بعــد رجعتهــم عنــد خــروج 

اإلمــام املهــدي ¨ يف نرتــه، ويف إدارة األقاليــم والبلــدان التــي تفتح بمشــاركتهم.

ــه  ــات: أن ــاء يف رواي ــودة: )وج ــع امل ــي يف ينابي ــدوزي احلنف ــًا القن ــر أيض وذك

عنــد ظهــوره ينــادي فــوق رأســه ملــك: هــذا املهــدي خليفــة اهلل فاتبعــوه، فيذعــن 

ــاىٰل  ــا، وأن اهلل تع ــا وغرب ــك األرض شقه ــه يمل ــه، وأن ــون حب ــاس، ويرب ــه الن ل

ــه...()2(. ــن أعوان ــف م ــل الكه ــة، وأن أه ــن املائك ــة آالف م ــده بثاث يم

1. اإلرشاد - املفيد: ج2، ص386، ط2، 1414هـ - حتقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث - دار املفيد.
2. ينابيع املودة لذوي القربٰى - القندوزي احلنفي: ج3، ص344، ط1، دار األسوة للطباعة والنر.

ات
آللي

 وا
طي

عا
الت

 - 
¨

ي 
هد

م امل
إلما

ور ا
ظه

د 
عن

ية 
ماو

لس
ن ا

يا
ألد

ع ا
واق

يف 
ءة 

قرا



73

ومــن املأثــور أن دور أهــل الكهــف ال يقتــر يف الرجعــة عــٰى نــرة وإعانــة 

ــي  ــع النب ــم دور م ــيكون هل ــل س ــه، ب ــن يدي ــدان ب ــدي ¨ وإدارة البل ــام امله اإلم

عيســٰى ݠ بمتابعتــه واملــي خلفــه، أو مــا يمكــن التعبــر عنــه بااللتــزام بمنهجــه 

ــام  ــارصة اإلم ــارٰى ومن ــن النص ــي لدي ــاح الدين ــة اإلص ــلوكًا يف عملي ــادًا وس اعتق

املهــدي̈  يف إقامــة دولتــه احلقــة العادلــة، ونــر األمن والســام يف ربــوع األرض، 

كــا تصــور هــذا املعنــٰى بعــض الروايــات، روٰى عمــر بــن إبراهيــم األوس يف كتابــه 

ــح  ــار الصب ــد انفج ــم ݠ، عن ــن مري ــٰى ب ــزل عيس ــال: »ين ــول اهلل ݕ، ق ــن رس ع

مــا بــن مهروديــن، ومهــا ثوبــان أصفــران مــن الزعفــران، أبيــض اجلســم، أصهــب 

الــرأس، أفــرق الشــعر، كأن رأســه يقطــر دهنــًا، بيــده حربــة، يكــر الصليــب ويقتل 

ــف،  ــل الكه ــه أه ــي خلف ــم، ويم ــوال القائ ــض أم ــال ويقب ــك الدج ــر وهيل اخلنزي

وهــو الوزيــر األيمــن للقائــم، وحاجبــه ونائبــه، ويبســط يف املغــرب واملــرق األمــن 

مــن كرامــة احلجــة بــن احلســن ݠ«)1(.

ــوذج  ــه - نم ــة يف دولت ــات الديني ــدوي والتطبيق ــم امله ــات احلك ــث: آلي ــور الثال املح

ــان الســاموية - الشــمول واملكتســبات: ــي مــع األدي مــن التعامــل الدين

ويشتمل هذا املحور عٰى مطلبن:

املطلــب األول: شــمولية األحــكام اإلســالمية لألديــان األخــرٰى - ونمــوذج احلكــم 

بحكــم داود ݠ:

تــدل الروايــات املعتــرة عــٰى أن اإلمــام املهــدي ¨ إذا ظهــر، وأقــام دولتــه 

ــًا إىٰل أقطــار العــال لنــر العــدل  ــه قضــاة وحكام ــة احلقــة، يبعــث مــن رجال العادل

1. غاية املرام - السيد هاشم البحراين: ج7، ص93، حتقيق العامة السيد عي عاشور.
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ــه  ــادق ݠ أن ــر الص ــام جعف ــن اإلم ــا، فع ــة فيه ــام األصيل ــكام اإلس ــا، وأح بينه
قــال: »إذا قــام القائــم بعــث يف أقاليــم األرض يف كل إقليــم رجــًا يقــول: عهــدك يف 
كفــك، فــإذا ورد عليــك أمــر ال تفهمــه، وال تعــرف القضــاء فيــه، فانظــر إىٰل كفــك، 

واعمــل بــا فيهــا«)1(.
ــال  ــؤالء الرج ــنَّ أن ه ــك« تب ــدك يف كف ــارة »وعه ــارة إىٰل أن عب ــدر اإلش وجت
ــكام  ــه أح ــدون في ــوب وم ــتور مكت ــم دس ــيكون بيده ــاء، وس ــاء وفقه ــكام عل احل
ــان  ــل األدي ــع أه ــامل جلمي ــح والش ــٍذ، والصال ــب يؤمئ ــم والغال ــي القي ــن اإلهل الدي

ــه. ــه وقبول ــاد ب ــن االعتق ــًا ع ــًا، فض ــاء وعم ــًا وقض ــاوية تريع الس
وإن مــن أولويــات اإلمــام املهــدي ¨ وهــؤالء احلــكام هــو احلكــم بالعــدل 
ــاح  ــعوب، وإص ــم والش ــن األُم ــام ب ــش الع ــبل التعاي ــن س ــم، وتأم ــع الظل ودف
ــان  ــل األدي ــع أه ــد مجي ــة عن ــة والعقائدي ــة والقانوني ــة واملالي ــاع االقتصادي األوض
ــز بينهــم، تطبيقــًا وســلوكًا، مــا تكــون  الســاوية، وتعميــم أحــكام اإلســام العزي
مدعــاة العتنــاق اإلســام دينــًا واإليــان بــه اعتقــادا عنــد اجلميــع، كــا ذكــرت ذلــك 
بعــض الروايــات املأثــورة، روٰى عــي بــن عقبــة، عــن أبيــه قــال: )إذا قــام القائــم ݠ، 
ــه الســبل، وأخرجــت األرض  حكــم بالعــدل، وارتفــع يف أيامــه اجلــور، وأمنــت ب
ــام  ــروا اإلس ــٰى يظه ــن حت ــل دي ــق أه ــه، ول يب ــق إىٰل أهل ــا، ورد كل ح بركاهت
ــماواِت  ْســلََم َمــْن ِف السَّ

َ
ُ أ

َ
ويعرتفــوا باإليــان، أمــا ســمعت اهلل تعــاىٰل يقــول: ﴿َول

ــِه يُرَْجُعــوَن﴾ ]آل عمــران: 83[، وحكــم بــن النــاس  ْ  َوَكْرهــاً َوإِلَ
ً
رِض َطــوْع

َ
َواأل

بحكــم داود وحكــم حممــد ݟ، فحينئــٍذ تظهــر األرض كنوزهــا، وتبــدي بركاهتــا، 
فــا يــد الرجــل منكــم يومئــذ موضعــا لصدقتــه، وال لــره، لشــمول الغنــٰى مجيــع 

ــن()2(. املؤمن

1. الغيبة - النعاين: ص334، ط1، 1422هـ - منشورات أنوار اهلدٰى - إيران - قم املقدسة.
2. اإلرشاد - املفيد: ج2، ص385، ط2، 1414هـ - حتقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث - دار املفيد.
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ــدل  ــة الع ــم األرض وإقام ــن أقالي ــامي احلــق ب ــن اإلهلــي اإلس ــان الدي وببي

ــة  ــم العقائدي ــد كلمته ــل، وتتوح ــان واملل ــل األدي ــن أه ــاف ب ــع االخت ــا، يرتف فيه

يف أصــول الديــن املســتقيم اجلامــع لألديــان الســاوية توحيــدًا هلل تعــاىٰل وإيانــًا بــه، 

وطاعــة لــه وتســليًا.

ــع أهــل  ــم للديــن اإلهلــي اإلســامي جلمي ــايف ذلــك الشــمول والتعمي وال ين

األديــان الســاوية، كونــم أتبــاع كتــب إهليــة منزلــة مــن الســاء عــٰى أيــدي أنبيائهــم 

الســابقن، وأنــا ستســتخرج عــٰى يــد اإلمــام املهــدي ¨ عنــد ظهــوره، وســيحكم 

ــمي  ــا س ــر ݠ: »فإن ــد الباق ــام حمم ــن اإلم ــة ع ــا رود يف الرواي ــا، ك ــم فيه بينه

ــوراة، وســائر كتــب اهلل مــن غــار  ــه هيــدي ألمــر خفــي، يســتخرج الت املهــدي، ألن

ــل،  ــل باإلنجي ــل اإلنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ــم ب ــة، فيحك بأنطاكي

ــان...«)1(. ــان بالفرق ــن أهــل الفرق ــور، وب ــور بالزب ــن أهــل الزب وب

ــاة،  ــاة املدع ــذه املناف ــن ه ــراه( ع ــاب ث ــي )ط ــة املجل ــاب العام ــد أج وق

ــم  ــه يقي ــٰى أن ــول ع ــذاك - حمم ــم آن ــم بكتبه ــم بينه ــذا - أي احلك ــه: )ألن ه بقول

ــم  ــدو األمــر قبــل أن يعلــو أمــره، ويت احلجــة عليهــم بكتبهــم، أو يفعــل ذلــك يف ب

ــه()2(. حجت
ــرض  ــن ع ــع م ــايف وال يمن ــًا ال ين ــة أيض ــاوية منزل ــب س ــل كت ــم أه وكون
ــكرية  ــة العس ــه، بالغلب ــم علي ــم أو حله ــق عليه ــام احل ــدي ¨ اإلس ــام امله اإلم
والرهانيــة والعلميــة واملعرفيــة وحتــٰى اإلعجازيــة، وهــو معنــٰى اإلظهــار املوعــود 
للديــن يف آخــر الزمــان، حتــًا مقضيــًا يف آيــات القــرآن الكريــم، كــا يف قولــه تعــاىٰل: 
يــِن ُكِّــِه َولـَـْو َكــِرَه  ٰ ادلِّ

َ
ُ بِالُهــدٰى وَِديــِن احلـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه َع

َ
رَْســَل رَُســول

َ
ي أ ِ

َّ
﴿ُهــَو ال

1. بحار األنوار - املجلي: ج51، ص29، ط3- بروت - 1403هـ.
2. املصدر السابق.
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ُ بِالُهــدٰى وَِديــِن 
َ

رَْســَل رَُســول
َ
ي أ ِ

َّ
ُكــوَن﴾ )التوبــة: 33 - الصــف: 9(، ﴿ُهــَو ال الُمْشِ

يــِن ُكِّــِه َوَكــٰى بِــاهلِل َشــِهيداً﴾ )الفتــح: 28(. ٰ ادلِّ
َ

احلـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه َع

ــة  ــم يف ناي ــارٰى وغره ــود والنص ــن اليه ــاوية م ــان الس ــل األدي ــف أه فموق

ــه يف  ــدي ¨ ل ــام امله ــار اإلم ــد إظه ــادًا بع ــام اعتق ــول اإلس ــدد بقب ــاف يتح املط

 ٰ
َ

أقاليــم األرض قاطبــة، كــا ورد ذلــك يف التفســر املأثــور لقولــه تعــاىٰل: ﴿ِلُْظِهــَرُه َع

يــِن ُكِّــِه﴾ عــن ابــن عبــاس، الــذي قــال: أكثــر مــا قلــت يف التفســر مأخــوذ عــن  ادلِّ

أمــر املؤمنــن ݠ، قــال: »ال يكــون ذلــك حتــٰى ال يبقــٰى هيــودي وال نــراين، وال 

ــٰى تأمــن الشــاة والذئــب، والبقــرة  ــة إاّل صــار إىٰل احلــق، اإلســام، حت صاحــب مل

واألســد، واإلنســان واحليــة، حتــٰى ال تقــرض الفــأرة جرابــًا، وحتــٰى توضــع اجلزيــة، 

يــِن ُكِّــِه َولـَـْو  ٰ ادلِّ
َ

ويكــر الصليــب ويقتــل اخلنزيــر، وهــو قولــه تعــاىٰل: ﴿ِلُْظِهــَرُه َع

ُكــوَن﴾، وذلــك يكــون عنــد قيــام القائــم ݠ«)1(. َكــِرَه الُمْشِ

ــاس  ــن الن ــيحكم ب ــدي ¨ س ــام امله ــورة إىٰل أن اإلم ــات املأث ــر الرواي وتش

مــن مجيــع أهــل األديــان الســاوية كافــة باألحــكام الواقعيــة املوافقــة جلعــل اهلل تعــاىٰل 

وتريعــه، والتــي يلهمهــا إيــاه ســبحانه، وحيكــم بعلمــه اللــدين، فــا حيتــاج إىٰل بينــة 

ــد اهلل -  ــو عب ــال ل أب ــال: ق ــب، ق ــن تغل ــان ب ــن أب ــر ع ــذا األم ــاء، وورد ه يف القض

اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ: »دمــان يف اإلســام حــال مــن اهلل ال يقــي فيهــا أحــد 

حتــٰى يبعــث اهلل قائمنــا أهــل البيــت، فــإذا بعــث اهلل  قائمنــا أهــل البيــت حكــم 

فيهــا بحكــم اهلل ال يريــد عليهــا بينــة الــزاين املحصــن يرمجــه ومانــع الــزكاة يــرضب 

عنقــه«)2(.

1. مكيــال املــكارم يف فوائــد الدعــاء للقائــم - احلــاج مــرزا حممــد تقــي املوســوي األصفهــاين: ص72، منشــورات 
ــ . مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت - الطبعــة األوىٰل - 1421 ه

2. الكايف - الكليني: ج3، ص503، الناش - دار الكتب اإلسامية.

ات
آللي

 وا
طي

عا
الت

 - 
¨

ي 
هد

م امل
إلما

ور ا
ظه

د 
عن

ية 
ماو

لس
ن ا

يا
ألد

ع ا
واق

يف 
ءة 

قرا



77

ــاء  ــن األولي ــداء م ــز األع ــاس، ويمي ــن الن ــن بواط ــف ¨ ع ــك يكش وكذل

بالتوســم، أي بالفراســة واملعرفــة البالغــة والبصــرة، وهــو بذلــك يشــابه النبــي داود ݠ 

ــة  ــك يف الرواي ــا ورد ذل ــه، ك ــا يعلم ــه في ــم بعلم ــة، فيحك ــة إىٰل بين ــدم احلاج يف ع

عــن أيب عبــد اهلل، اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: »إذا قــام قائــم آل حممــد )عليــه 

ــه اهلل  ــة، يلهم ــاج إىٰل بيِّن ــم داود، ال حيت ــاس بحك ــن الن ــم ب ــام( حك ــم الس وعليه

ــدوه  ــن ع ــه م ــرف ولي ــتبطنوه، ويع ــا اس ــوم ب ــر كل ق ــه، وخي ــم بعلم ــاىٰل فيحك تع

ــم«)1(. بالتوس

ويف روايــة أخــرٰى عــن اإلمــام حممــد الباقــر ݠ أنــه قــال: »يــا أبــا عبيــدة، إذا 

قــام قائــم آل حممــد ݕ، حكــم بحكــم داود وســليان ال يســأل بينــة«)2(.

ويف روايــة ثالثــة أشــمل وأعــم يف تصويــر حكــم اإلمــام املهــدي̈  ومصادره 

املعرفيــة والغيبيــة، عــن عــار الســاباطي قــال: قلــت أليب عبــد اهلل - اإلمــام جعفــر 

ــة يوشــع  ــة ذي القرنــن وكمنزل ــال: »كمنزل ــة األئمــة؟ ق الصــادق - ݠ، مــا منزل

وكمنزلــة آصــف صاحــب ســليان«، قــال: فبــا حتكمــون؟ قــال: »بحكــم اهلل وحكم 

آل داود وحكــم حممــد ݕ، ويتلقانــا بــه روح القــدس«)3(.

ــن  ــمول الدي ــم وش ــأن تعمي ــورة يف ش ــات املأث ــل الرواي ــن جمم ــر م ويظه

ــن  ــره م ــدي ¨ لغ ــام امله ــور اإلم ــت ظه ــذاك يف وق ــب آن ــق الغال ــامي احل اإلس

أهــل األديــان الســاوية، أن هــذا األمــر ســيخضع لعوامــل عــدة، ومراحــل خمتلفــة 

بحســب طبيعــة عمليــة فتــح البلــدان، وتنامــي وعــي األُمــم والشــعوب مــن أهــل 

ــة  ــة والفكري ــب الوضعي ــًا كاملذاه ــذ دين ــن ل يتخ ــم م ــاوية، وغره ــان الس األدي

1. اإلرشاد - املفيد: ج2، ص386، ط2، 1414هـ، حتقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث - دار املفيد.
2. الكايف - الكليني: ج1، ص397، الطبعة الثالثة - طهران.
3. الكايف - الكليني: ج1، ص398، الطبعة الثالثة - طهران.
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ــم  ــن ظل ــه م ــرض ل ــا تتع ــبب م ــذاك، بس ــن آن ــا الراه ــا لواقعه ــدة، ورفضه امللح

ــب  ــك إىٰل طل ــا ذل ــا يدفعه ــيايس، م ــٰى س ــادي، وحت ــدي واقتص ــتضعاف عقائ واس

التغيــر العــادل واخلــاص مــا هــي فيــه، أو أنــا ستنشــد مــا يوافــق فطرهتــا الســليمة 

ــه  ــد بحجج ــي املؤي ــي اإلهل ــاح الدين ــة اإلص ــل عملي ــتقيمة يف تقب ــا املس وعقوهل

الغيبيــة الغالبــة، كــا ســيحصل مــع نــزول الســيد املســيح عيســٰى بــن مريــم، والــذي 

هــو حجــة إهليــة دينيــة موعــودة ومنتظــرة عنــد أتباعــه واملؤمنــن بــه يف وقــت الظهــور 

ــوراة(  ــتخراج )الت ــود يف اس ــع اليه ــًا م ــيحصل أيض ــا س ــف، أو ك ــدوي الري امله

ــم، كــا ســيأيت  ــي القدي ــا تراثهــم الدين كتابــم الســاوي بنســخته الصحيحــة، وبقاي

ــور. ــذا املح ــن ه ــاين م ــب الث ــك يف املطل ــر ذل ذك

وأيضــًا مــن العوامــل البــارزة التــي ستســاعد اإلمــام املهــدي ¨ يف تعميمــه 

ــل  ــاوية واملل ــان الس ــرة األدي ــمل دائ ــعة، تش ــات واس ــام يف نطاق ــره لإلس ون

ــي  ــل الغيب ــو العام ــك، ه ــر ذل ــًا، وغ ــًا ووضعي ــًا وفكري ــرٰى ديني ــب األخ واملذاه

ــات  ــض اآلي ــاوية وبع ــة الس ــدوث الصيح ــن ح ــور، م ــت الظه ــب لوق املصاح

الكونيــة، مــا تبعــث عــٰى التأمــل الراشــد عقــًا ودينــًا عنــد أهــل األديــان الســاوية 

ــًا. ــادًا وإيان ــام اعتق ــول اإلس ــليم وقب ــق والتس ــم إىٰل التصدي ــرٰى، فتدفعه األخ

ــدي  ــٰى ي ــي ع ــدل اإلهل ــات الع ــر يف تطبيق ــي الكب ــاح العم ــن النج ــًا ع فض

ت  ــرَّ ــا م ــم، ك ــاوية يف أقاليمه ــان الس ــل األدي ــموله أله ــدي ¨ وش ــام امله اإلم

ــي  ــع دين ــدل جام ــح أن الع ــن الواض ــات، وم ــض الرواي ــك يف بع ــارة إىٰل ذل اإلش

ــة  ــه الديني ــه إىٰل قبــول حيثيات ــد اجلميــع، ويســتقطب املؤمنــن ب وعقــاين منشــود عن

واإلصاحيــة بــا يســهم يف تقريــر حقانيــة اإلســام يف الفطــرة والعقــول والقلــوب 

والنفــوس والســلوك، وتقبلــه وفــق تلــك املناطــات اإلنســانية والعقانيــة الواحــدة.
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املطلــب الثــاين: اســتخراج التــوراة واإلنجيــل وتــراث األنبيــاء وبقاياهــم - األهــداف 
واملكتسبات:

إن اســتخراج الكتــب الســاوية األصليــة والصحيحــة بنســخها الدينيــة 
ــرتاث  ــة، وال ــن خمصوص ــة يف أماك ــف، واملحفوظ ــن التحري ــليمة م ــة الس والتارخيي
الدينــي اإلهلــي القديــم عــٰى يــد اإلمــام املهــدي ¨ عنــد خروجــه، يدخــل ضمــن 
التطبيقــات العمليــة لعنــوان وارث األنبيــاء، الــذي يتجــٰى بشــخصه املعصــوم حرًا 

ــذاك. آن
ــي ســيقوم بــا ¨ يف نطــاق التعاطــي مــع أهــل  وهــو مــن أول األعــال الت
ــاح  ــة اإلص ــول عملي ــم إىٰل قب ــارٰى، ودعوهت ــود والنص ــن اليه ــاوية م ــان الس األدي
الدينــي العــام والتصحيــح الفعــي ملــا وقــع مــن انحرافــات وخمالفــات ومنعطفــات 

ــلوك. ــع والس ــاع والتري ــاد واالتب يف االعتق
ــا  ــب م ــم الثاق ــه النج ــوري يف كتاب ــريس الن ــيخ الط ــدث الش ــر املح ــد ذك وق
ــة،  ــار يف أنطاكي ــة يف غ ــاوية األصلي ــب الس ــار أن الكت ــدة أخب ــاء يف ع ــه: )وج نص

ــاك. ــن هن ــا م ــوف خيرجه ــدي -، س ــام امله ــه ݠ - أي اإلم وأن
ومــروي يف غيبــة الفضــل بــن شــاذان عــن اإلمــام الباقــر ݠ، أنــه قــال: »أول 
ــا  ــه عص ــار، في ــن غ ــوراة م ــا الت ــتخرج منه ــة)1(، فيس ــم ݠ بأنطاكي ــدأ القائ ــا يب م

1. أنطاكيــة )باليونانيــة Αντιόχεια، بالريانيــة: ܐܢܛܝܘܟܝــܐ، بالرتكيــة Antakya( مدينــة تارخييــة تقــع عــٰى 
الضفــة اليــرٰى لنهــر العــايص عــٰى بعــد 30 كــم مــن شــاطئ البحــر املتوســط يف لــواء اإلســكندرون الواقــع 

حتــت الســيادة الرتكيــة.
تعتــر مدينــة أنطاكيــة إحــدٰى أهــم املــدن يف تاريــخ ســورية، حيــث إنــا كانــت عاصمــة ســورية قبــل الفتــح   
ــة  ــة، دعيــت مدين ــٰى اآلن عاصمــة للكنائــس املســيحية الرقي اإلســامي يف القــرن الســابع، ومــا زالــت حت
ــه املدينــة يف ظهــور كل مــن اهللنســتية  ــة بلقــب )مهــد املســيحية( نتيجــة للــدور املحــوري الــذي لعبت أنطاكي

ــا. ــرة ويكيبيدي ــوعة احل ــر املوس ــرة، انظ ــيحية املبك ــة واملس اليهودي
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موســٰى، وخاتــم ســليان«)1(.

ول يقتــر عمــل اإلمــام املهــدي ¨ عــٰى أمــر اســتخراج الكتــب الســاوية 

ألهلهــا وحســب، بــل وســيحكم بينهــم فيهــا يف أول األمــر، كســبيل قطعــي لكســب 

ــاوية  ــم الس ــه كتبه ــت علي ــه ونص ــارت إلي ــا أش ــة، وم ــه احلق ــم بدعوت تصديقه

بخصــوص البشــارة بظهــور اإلمــام املهــدي ¨ وملحاججتهــم بــا يف إثبــات مدعــاه، 

وإلقامــة احلجــة الغالبــة عليهــم بــا يؤمنــون بــه أنفســهم، إىٰل أن يتــم أمــره، ويدعوهم 

إىٰل قبــول االعتقــاد باإلســام دينــًا إهليــًا حقــًا وجامعــًا للنــاس أمجعــن.

ــدي  ــمي امله ــا س ــال: »... وإن ــه ق ــر ݠ أن ــد الباق ــام حمم ــن اإلم ــروي ع ف

مهديــًا، ألنــه هيــدي إىٰل أمــر خفــي، ويســتخرج التــوراة وســائر كتــب اهلل  مــن غــار 

بأنطاكيــة، وحيكــم بــن أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل اإلنجيــل باإلنجيــل، وبــن 

أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل القــرآن بالقــرآن...«)2(.

واســتخراج مجيــع الكتــب الســاوية مــن أماكنهــا املخصوصــة يدخــل أيضــًا يف 

نطــاق اســتكال دور اإلمــام املهــدي ¨ يف هدايــة أهــل األديــان الســاوية إىٰل الديــن 

اإلســامي احلــق يف آخــر الزمــان، وإخراجهــم مــن الظلــات إىٰل النــور، ومــن الزيــغ 

إىٰل االســتقامة، وتوحيدهــم حتــت اجلامــع العــام لألصــول العقائديــة املســتقيمة األوىٰل 

ــا  ــف فيه ــي ال تتل ــاد، والت ــاء واملع ــان باألنبي ــدل واإلي ــي والع ــد اإلهل ــن التوحي م

ــٰى  ــة ع ــة حمسوس ــات قطعي ــواهد وبين ــا ش ــن صرورهت ــا ع ــاوية، فض ــب الس الكت

حجيــة حــراك اإلمــام املهــدي ¨ يف دعوتــه وتعاطيــه مــع أهــل األديــان الســاوية 

أنفســهم وكتبهــم الدينيــة.

ــوري: ص260، ج1،  ــريس الن ــن الط ــيخ حس ــب ¨ - الش ــة الغائ ــام احلج ــوال اإلم ــب يف أح ــم الثاق 1. النج
ــة. ــاث العقائدي ــز األبح ــداد مرك إع

2. الغيبة - النعاين: ص243، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار اهلدٰى - إيران - قم املقدسة.
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ــد  ــف عن ــاوية ال يق ــان الس ــل األدي ــع أه ــدي ¨ م ــام امله ــي اإلم وإن تعاط

حــد إخــراج كتبهــم املنزلــة مــن الســاء مــن مواضعهــا املوجــودة فيهــا، بــل ســيخرج 

ــٰى ݠ  ــي موس ــا النب ــب، كعص ــر الكت ــن غ ــم، م ــض أنبيائه ــراث بع ــًا ت ــم أيض هل

وتابــوت آدم، كــا ورد ذلــك يف الروايــة عــن عبــد اهلل بــن ســنان، قــال: ســمعت أبــا 

عبــد اهلل اإلمــام جعفــر الصــادق ݠ يقــول: »عصــا موســٰى قضيــب آس مــن غــرس 

اجلنــة، أتــاه بــا جرائيــل ݠ ملــا توجــه تلقــاء مديــن، وهــي وتابــوت آدم يف بحــرة 

طريــة، ولــن يبليــا، ولــن يتغــرا حتــٰى خيرجهــا القائــم ݠ إذا قــام«)1(.

ــراج  ــة أن إخ ــرق العام ــن ط ــورة م ــات املأث ــض الرواي ــن بع ــًا م ــر أيض ويظه

اإلمــام املهــدي ¨ لتابــوت الســكينة وللكتــب الســاوية مــن مواضعهــا املحفوظــة 

ــا  ــم، ك ــة عليه ــة دامغ ــم، وحج ــة هل ــا آي ــدان، باعتباره ــح البل ــهم يف فت ــا، يس فيه

ــه  ــي فق ــروم يعط ــال ال ــث بقت ــدي يبع ــال: )امله ــب، ق ــن كع ــورة ع ــة املأث يف الرواي

عــرة، يســتخرج تابــوت الســكينة)2( مــن غــار بأنطاكيــة، فيــه التــوراة التــي أنــزل 

1. الغيبة - النعاين: ص243، ط1 - 1422هـ - منشورات أنوار اهلدٰى - إيران - قم املقدسة.
ِتيَُكــُم 

ْ
ْن يَأ

َ
ِكــِه أ

ْ
2. تابــوت الســكينة: ورد ذكــره يف القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىٰل: ﴿َوقــاَل لَُهــْم نَِبيُُّهــْم إِنَّ آيـَـَة ُمل

ــُة إِنَّ ِف  ــُه الَمالئَِك ِْملُ
َ

ــوىٰس َوآُل هــاُروَن ت ــَرَك آُل ُم ــا تَ ــٌة ِممَّ ــْن َربُِّكــْم َوَبِقيَّ ــِكينٌَة ِم ــِه َس ــوُت ِفي الَّابُ
ــْم ُمْؤِمِنــَن﴾ )البقــرة: 248(. يَــًة لَُكــْم إِْن ُكنْتُ

َ
ذلـِـَك ل

تابــوت الســكينة صنــدوق فيــه مواريــث األنبيــاء ݜ، كان آيــة لبنــي إسائيــل عــٰى إمامــة مــن يكــون عنــده،   
ــلمه  ــم س ــوت ݠ، ث ــام طال ــه أم ــٰى وضعت ــل حت ــي إسائي ــوع بن ــن مج ــه ب ــة حتمل ــه املائك ــاءت ب ــد ج وق
ــا  ــل عندم ــو إسائي ــده بن ــم فق ــا، ث ــن برخي ــف ب ــه آص ــليان إىٰل وصي ــليان، وس ــوت إىٰل داود، وداود لس طال

ــره. ــوا غ ــليان، وبايع ــوا ويص س ترك
واعتقادنــا أن تابــوت الســكينة ومجيــع مواريــث األنبيــاء وصلــت إىٰل النبــي ݕ ثــم إىٰل أوصيائــه ݜ، فهــي   
عنــد اإلمــام املهــدي ¨. انظــر املعجــم املوضوعــي ألحاديــث اإلمــام املهــدي ¨ - الشــيخ عــي الكــوراين 

العامــي: ص647، ط1، 1426هـــ.
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اهلل تعــاىٰل عــٰى موســٰى ݠ، واإلنجيــل الــذي أنزلــه اهلل  عــٰى عيســٰى ݠ، حيكــم 

ــل بإنجيلهــم()1(. ــوراة بتوراهتــم، وبــن أهــل اإلنجي بــن أهــل الت
وكذلــك سيســهم إخــراج الكتــب الســاوية ألهلهــا، وخصوصــًا مــن اليهود يف 
تقبــل أكثرهــم لإلســام دينــًا واعتناقهــم لــه، كــا يف روايــة نعيــم بســنده عــن ســليان 
بــن عيســٰى، قــال: )قــد بلغنــي أنــه عــٰى يــدي املهــدي يظهــر تابــوت الســكينة، مــن 
بحــرة الطريــة، حتــٰى حيمــل، فيوضــع بــن يديــه ببيــت املقــدس، فــإذا نظــرت إليــه 

اليهــود أســلمت إاّل قليــًا منهــم()2(.
وورد هــذا املعنــٰى أيضــًا يف روايــة أخــرٰى لــه: عــن كعــب، قــال: إنــا ســمي 
املهــدي، ألنــه هيــدي إىٰل أســفار مــن أســفار التــوراة، يســتخرجها مــن جبــال الشــام، 
يدعــو إليهــا اليهــود، فيســلم عــٰى تلــك الكتــب مجاعــة كثــرة، ثــم ذكــر نحــوًا مــن 

ثاثــن ألفــًا()3(.
ومــن املعلــوم أن الديــن اإلســامي اخلاتــم هــو الديــن اإلهلــي الــذي ســتكون 
لــه الغلبــة عــٰى بقيــة األديــان يف آخــر الزمــان، وكــا وعــد القــرآن الكريــم بذلــك، 
ــي  ــة املوعــودة، والت ــرة عــٰى هــذه احلقيقــة الديني ــرة واملعت ــات الكث ونصــت الرواي
ســتتحقق وتكتمــل عــٰى يــدي اإلمــام املهــدي ¨، وإن إلخراجــه الكتــب الســاوية 
دورًا يف تنجيــز ذلــك واقعــًا وتطبيقــًا، باعتبارهــا شــواهد ودالئــل إهليــة تعــزز خامتيــة 
ــان الســاوية  ــه باهلــدٰى واالســتقامة واملنهــاج الصالــح ألهــل األدي اإلســام وأهليت

كافــة، مــا يدفعهــم للدخــول يف اإلســام.
ــاىٰل:  ــه تع ــر قول ــودة ورد يف تفس ــتقبلية املوع ــة املس ــذه احلقيق ــأن ه ويف ش
ــْو  َ ــِه َول ــِن ُكِّ ي ٰ ادلِّ

َ
ــَرُه َع ــقِّ ِلُْظِه ــِن احلَ ــدٰى وَِدي ُ بِالُه

َ
ــول ــَل رَُس رَْس

َ
ي أ ِ

َّ
ــَو ال ﴿ُه

1. الفتن - نعيم بن حاد املروزي: ص220، طبعة دار الفكر - 1414هـ.

2. الفتن - نعيم بن حاد املروزي: ص223، طبعة دار الفكر - 1414هـ.
3. التريف باملنن يف التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص 146، ط1- أصفهان - 1416هـ.
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ُكــوَن﴾ )التوبــة: 33( ﴿ِلُْظِهــَرُه﴾ أي ليظهــر الديــن ديــن اإلســام عٰى  َكــِرَه الُمْشِ
ــل يف  ــد إاّل دخ ــٰى أح ــدي، ال يبق ــروج امله ــد خ ــدي: ذاك عن ــال الس ــن، ق كل دي

ــة)1(. ــام أو أدٰى اجلزي اإلس
ــراث  ــا ت ــاوية وبقاي ــب الس ــراج الكت ــبات إخ ــداف ومكتس ــم أه ــن أه م

ــا: ــن ب ــان واملؤمن ــل األدي ــاء أله األنبي
ــة  ــاوية كاف ــان الس ــل األدي ــن أه ــي ب ــي والغيب ــد الروح ــيخ الُبع 1 - ترس
ــة  ــكل عملي ــا تش ــدي ¨، م ــام امله ــا اإلم ــاىٰل، وخمرجه ــبحانه وتع ــا اهلل س ومنزهل
تآزريــة متبادلــة وفاعلــة وراشــدة يف تقبــل اإلصــاح العقائــدي والتصحيــح 
ــاس أمجعــن،  ــًا للن ــًا إهلي التريعــي، وإقامــة العــدل العمــي، وإظهــار اإلســام دين
كــا يف نــزول ونــرة النبــي عيســٰى ݠ وتعاضــده مــع اإلمــام املهــدي ¨ يف هــذا 

ــاق. النط
2 - يمثــل اســتخراج الكتــب الســاوية ألهلهــا عنــد خــروج اإلمــام املهــدي̈  
وعــٰى يديــه وثيقــة تارخييــة حســية مشــهودة ومقبولــة ومثبتــة للحــق واهلــدٰى ومصداقــه 
وأوصافــه نصــًا، وهــو اإلمــام املهــدي ¨ ال غــر، والــذي أوكل إليــه القيــام والظهــور 

بالعــدل يف األرض قاطبــة.
3 - يســهم اســتخراج الكتــب الســاوية يف حــد ذاهتــا يف تكثــر عــدد املســلمن 
واملؤمنــن مــن نفــس أتبــاع األديــان كاليهــود والنصــارٰى وغرهــم، كــا ورد ذلــك 
ــًا مقدســة عندهــم، وقــد أخرجــت  ــات آنفــة الذكــر، بوصفهــا كتب يف بعــض الرواي
بنســخها الصحيحــة والســليمة مــن التحريــف، مــا ترفــع االختــاف بينهــم، 
وجتعلهــم ينضــون حتــت مظلــة الكتــب األُم األصليــة حكــًا وقضــاء وحجــة ودليــًا.

1. اجلامــع ألحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي( - أبوعبــد اهلل حممــد بــن أحــد األنصــاري القرطبــي: ج8، ص122، 
دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت - 1405هـ.
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ــن  ــًا م ــر نوع ــا يعت ــن ب ــا املؤمن ــاوية ألهله ــب الس ــتخراج الكت 4 - إن اس
البشــارة، أو مــا يمكــن تســميته نصــًا مــن الســابق املعصــوم عــٰى الاحــق، يف مراحــل 
بعثــة األنبيــاء واألوصيــاء عــر التاريــخ الطويــل، لتعزيــز حقانيــة وصدقيــة الاحــق 
ــة  ــودة ومعروف ــة معه ــدة العقائدي ــذه القاع ــه، وه ــابق مثل ــل الس ــن قب ــوم م املعص
ــد  ــم، وق ــن بعده ــن م ــة املعصوم ــم واألئم ــل وأوصيائه ــاء والرس ــراك األنبي يف ح
حكاهــا القــرآن الكريــم تعزيــزًا هلــا وتعويــًا عليهــا، وهــي مــا ســتحصل مــع اإلمــام 
املهــدي ¨ يف تقديــم النبــي عيســٰى ݠ لــه يف إمامــة الصــاة ومؤازرتــه ونرتــه 
ــَىٰ  ــاَل ِعي ــه، قــال تعــاىٰل: ﴿َوإِْذ ق ــاط ب ــق التكليــف اإلهلــي املن ومســاعدته يف حتقي
قــاً ِلــا َبــْنَ يـَـَديَّ ِمــَن  ُْكــْم ُمَصدِّ

َ
اْبــُن َمْرَيــَم يــا بـَـِي إِْساِئيــَل إِنِّ رَُســوُل اهلِل إِل

ــا جاَءُهــْم بِابَليِّنــاِت  ــُد فَلَمَّ ْحَ
َ
ِت ِمــْن َبْعــِدي اْســُمُه أ

ْ
اً بِرَُســوٍل يَــأ ــْوراِة َوُمبَــشِّ الَّ

ــَو  ــِذَب َوُه ٰ اهلِل الَك
َ

ــَرٰى َع ــِن اْف ــُم ِممَّ ْظلَ
َ
ــْن أ ــٌن 6 َوَم ــْحٌر ُمِب ــذا ِس ــوا ه ُ قال

الِِمــَن 7 يُِريــُدوَن ِلُْطِفــؤُوا نـُـوَر اهلِل  ٰ اإلْســالِم َواهلُل ل َيْهــِدي الَقــْوَم الظَّ يـُـْدىٰع إِلَ
ــُروَن﴾ )الصــف: 8-6(. فْواِهِهــْم َواهلُل ُمِتــمُّ نُــورِهِ َولـَـْو َكــِرَه الاكفِ

َ
بِأ

5 - تكميل الُبعد املعريف ملجموع الكتب الساوية بن أهلها كافة.
6 - املحافظــة عــٰى األصــول الدينيــة األوىٰل املســتقيمة، واجلامعــة ألهــل 
ــد  ــار التوحي ــاج، إلظه ــداع أو اعوج ــف أو ابت ــة، دون حتري ــاوية كاف ــان الس األدي
ــه املنزلــة واملوثوقــة نســخًا  ــه، كــا هــو موجــود يف كتب اإلهلــي اخلالــص واالعتقــاد ب

ــًا. وتدوين

خالصة البحث:
ــًا وفكريــًا وســلوكيًا  إن الديــن يف مفهومــه العــام يمثــل لإلنســان ســبيًا فطري
رضوريــًا يف حاجتــه إليــه، يعلــه منقــادًا ومطيعــًا ملــا يؤمــن بــه مــن اعتقــادات عــدة 

وخمتلفــة.
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ــد  ــر عن ــن أول األم ــا م ــدة يف جعله ــة واح ــول إهلي ــادات أص ــذه االعتق وهل
ــدل  ــوات والع ــان بالنب ــاىٰل واإلي ــد اهلل تع ــاوية، كتوحي ــان الس ــل األدي ــع أه مجي
واملعــاد وغــر ذلــك، وإن الضامــن املوثــوق بــه لتبليغهــا للنــاس وصحتهــا وحفظهــا 
هــو املعصــوم، مــن نبــي أو إمــام منصــوب ومنصــوص عليــه، وقــد تعرضــت هــذه 
االعتقــادات عــر التاريــخ الطويــل يف أصوهلــا إىٰل حتريــف وخمالفــات ملــا هــي عليــه 

ــة. ــأرب باطل ــرأي واالســتغال والتوظيــف مل ــاع اهلــوٰى وال واقعــًا، بفعــل إتب
ــام  ــد اإلم ــٰى ي ــودة ع ــح املوع ــاح والتصحي ــة اإلص ــتأيت عملي ــذا س وهل
ــي  ــآزر النب ــة، وبت ــم الديني ــم وبقاياه ــاء وعلومه ــه وارث األنبي ــدي ¨ بوصف امله
ــتقيم  ــا املس ــاوية إىٰل نصاب ــان الس ــع األدي ــه، لرتج ــد نزول ــه بع ــٰى ݠ مع عيس
ووضعهــا الســليم، وذلــك مــن خــال القضــاء عــٰى مظاهــر االنحــراف العقائــدي 
ــل  ــب وقت ــر الصلي ــن ك ــارٰى م ــع النص ــذا م ــيحدث ه ــا س ــلوكًا، ك ــًا وس تطبيق
اخلنزيــر، وفتــح أقاليــم األرض واحلكــم فيهــا بالعــدل والتســوية واحلــق، وكذلــك 
باســتخراج الكتــب الســاوية ألتباعهــا، إلقامــة احلجــة عليهــم، ولتعريفهــم بالديــن 
اإلهلــي احلــق القويــم، ورفــع االختــاف بينهــم، مــا يســهم ذلــك يف إســام الكثــر 

ــة امللــل. منهــم، هيــودًا أو نصــارٰى، أو مــن بقي
ــذاك ســتكون  ــة نــر اإلســام الديــن اإلهلــي الغالــب والظاهــر آن وإن عملي
ــاد يف  ــم والفس ــٰى الظل ــاء ع ــدل والقض ــة دول الع ــد إقام ــة، بع ــل تراتبي ــق مراح وف
األرض قاطبــة، وشــمول هــذا العــدل ألهــل األديــان الســاوية كافــة، مــا يدعوهــم 
لإليــان باإلســام دينــًا ومنهاجــًا، وعنــده ســتتحقق األغــراض املطلوبة واملكتســبات 

املنشــودة.
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املقدمة:

ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل بيت ــٰى حمم ــٰى اهلل ع ــن وص ــد هلل رب العامل احلم

ــة. ــة املبارك ــد الدول ــر ¨ قائ ــدي املنتظ ــام امله ــا اإلم ــام زمانن ــّيا إم س

ــل  ــع وال يق ــرد واملجتم ــاة الف ــًا يف حي ــادي دورًا مه ــل االقتص ــب العام يلع

أمهيــة عــن العامــل الســيايس، وأحــد أســباب ســعادة اإلنســان أن يتــم تأمــن غذائــه 

ومســكنه وملبســه وعملــه بشــكل ال يصاحبــه القلــق مــن العــوز والفقــر واحلاجــة.

ــا النصــوص  ــا الســاء بتحققــه يف املســتقبل الزاهــر وتبرن وهــذا األمــر تعدن

ــام  ــة اإلم ــت راي ــة حت ــة كريم ــة كامل ــه يف دول ــن وج ــٰى أحس ــه ع ــة بإمتام الوحياني

ــوم ¨. املعص

وهــذا البحــث حماولــة لرســم صــورة مــن صــور االقتصــاد املســتقبي للدولــة 

ــه يف مجيــع  املباركــة مــن خــال حتليــل النصــوص الريفــة حيــث يبلــغ االزدهــار أوجَّ

بقــاع العــال.

ــزات  ــه مي ــد ل ــة التوحي ــادي يف دول ــار االقتص ــو واالزده ــور والنم إّن التط

ــة كان األول يف  ــث أربع ــا يف مباح ــا واخترناه ــوف عليه ــا الوق ــص حاولن وخصائ

الشيخ عيل الفياض

االزدهار االقتصادي يف الدولة املباركة
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ــث  ــا املبح ــك، وأّم ــل ذل ــتطيع فع ــام ¨ يس ــف أن اإلم ــر وكي ــٰى الفق ــاء ع القض

ــا  الثــاين فــكان عرضــًا جممــًا لظاهــرة العمــران احلضــاري يف دولتــه الريفــة، وأّم

املبحــث الثالــث فتعرضنــا فيــه إىٰل وجــود الــركات اإلهليــة يف دولــة التوحيــد، وكان 

ــروات. ــادل للث ــع الع ــع يف التوزي ــث الراب املبح
وأنينــا البحــث بخامتــة حتتــوي عــٰى نتائجــه، ومــن اهلل نســتمد العــون 
والتوفيــق ونســأل اهلل أن يتقبــل هــذا القليــل ويّعجــل يف فــرج املــوىٰل )روحــي فــداه(.

متهيد:
تتنــوع البحــوث يف جمــال العقيــدة املهدويــة لتشــمل مجيــع مــا يرتبــط بشــؤون 
ــا  ــوض فيه ــي اخل ــي ينبغ ــاالت الت ــم املج ــن أه ــك أن م ــع، وال ش ــرد واملجتم الف
ــة  ــادي والنظري ــب االقتص ــتوٰى املذه ــٰى مس ــادي ع ــال االقتص ــث يف املج ــو البح ه
االقتصاديــة بشــقيها اجلزئــي والــكي والسياســات املســتخدمة يف اإلدارة والنفقــات.

ــات  ــٰى معاجل ــتمل ع ــن أن يش ــة يمك ــدة املهدوي ــث يف العقي ــٰى أن البح ع
ــث  ــون البح ــن أن يك ــًا يمك ــرٰى وأيض ــة الك ــن الغيب ــة يف زم ــاكل االقتصادي للمش

ــادي. ــب االقتص ــة يف اجلان ــة املهدوي ــص احلكوم ــزات وخصائ ــن مي ع
ــام  ــة اإلم ــاد يف دول ــص االقتص ــزات وخصائ ــٰى مي ــا ع ــث هن ــر البح ونق
املهــدي ¨ وكيــف يقــوم القائــد بتطبيــق السياســات االقتصاديــة الناجحــة يف إدارة 

املجتمــع بإهلــام وتســديد مــن الســاء.

السياسات االقتصادية:
ــة  ــات االقتصادي ــة السياس ــور ودراس ــة للظه ــوص االقتصادي ــل النص إن حتلي
ــة ليــس فقــط عــٰى  ــدة املهدوي ــام ¨ ُيعــد حمــورًا أساســيًا للعقي ــي ينفذهــا اإلم الت

ــق أيضــًا. ــل عــٰى مســتوٰى التطبي مســتوٰى التنظــر ب
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ونــرٰى أن إبــراز القــوة االقتصاديــة والنمــو واالزدهــار والتطــور االقتصــادي 

ــاخ  ــن من ــه م ــا نعيش ــارض وم ــا احل ــًا يف وقتن ــة، خصوص ــألة مهم ــه ¨ مس يف دولت

التدهــور االقتصــادي واألزمــات املاليــة اخلانقــة وفشــل النظريــات االقتصاديــة مــن 

شــيوعية ورأســالية وغرهــا، وتأثــر البعــض بــا تطرحــه وســائل اإلعــام ووســائل 

التواصــل االجتاعــي إىٰل درجــة أصبــح الشــاب املســلم يأخــذ ثقافتــه وأفــكاره مــا 

تطرحــه هــذه الوســائل وال يميــز الغــث مــن الســمن.

ــل  ــي عم ــد الت ــارة التوحي ــام وإىٰل حض ــادئ اإلس ــلم إىٰل مب ــوع املس إن رج

عــٰى ترســيخها األئمــة املعصومــون ݜ هــو احلــل األمثــل لنجــاح الفــرد واملجتمع 

يف دار الدنيــا ويف اآلخــرة.

خصائص االزدهار االقتصادي يف الدولة املهدوية:

ــص  ــه خصائ ــة ل ــة املهدوي ــد يف الدول ــادي اجلدي ــام االقتص ــك أن النظ ال ش

وميــزات تنتــج مــن التطبيقــات التــي ســوف يقــوم بــا القائــد املعصــوم عــٰى مجيــع 

ـَـقِّ ِلُْظِهَرُه 
ْ
ُهــدٰى وَِديــِن احل

ْ
ُ بِال

َ
رَْســَل رَُســول

َ
ي أ ِ

َّ
بقــاع األرض، قــال تعــاىٰل: ﴿ُهــَو ال

ُمْشـــِرُكوَن﴾ )التوبــة: 33 - الصــف: 9(.
ْ
يــِن ُكِّــِه َولـَـْو َكــِرَه ال ٰ ادلِّ

َ
َع

ــة  ــاد الدول ــة يف إدارة اقتص ــة معصومي ــارب تارخيي ــاث جت ــود ث ــم وج رغ

متمثلــة بحكومــة املدينــة املنــورة للرســول ݕ وحكومــة الكوفــة ألمــر املؤمنن ݠ 

ــة  ــن ݠ، إاّل أن اإلدارة االقتصادي ــام احلس ــة اإلم ــن حكوم ــرة م ــرتة قص ــًا ف وأيض

والسياســية لإلمــام املهــدي ¨ ستشــمل مجيــع أنحــاء األرض حتــٰى تصــل حكومتــه 

وعدلــه إىٰل آخــر قريــة مــن قــرٰى العــال املرتاميــة األطــراف.

إن مكافحــة اإلمــام املهــدي ¨ لظاهــرة الفقــر املســترية يف املجتمــع تكــون 

ــتخدمها  ــي يس ــات الت ــة اآللي ــة إىٰل بقي ــادي إضاف ــه االقتص ــات برناجم ــن أولوي ضم
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ــة  ــن أربع ــك ضم ــث ذل ــوف نبح ــًا، وس ــة اقتصادي ــة الدول ــام ¨ يف تنمي اإلم

ــي: ــث، ه مباح

املبحث األول: القضاء عٰى الفقر.

املبحث الثاين: العمران.

املبحث الثالث: الركات اإلهلية.

املبحث الرابع: التوزيع العادل للثروة.

ــور  ــون املح ــدات ويك ــض التمهي ــع بع ــة األوىٰل م ــكام يف النقط ــط ال ولنبس

ــر؟ ــكلة الفق ــة مش ــن معاجل ــام ¨ م ــن اإلم ــف يتمكَّ ــو: كي ه

املبحث األول: القضاء عٰى الفقر:

تعــد مشــكلة الفقــر مــن املشــاكل البــارزة يف حيــاة البريــة منــذ الِقــَدم، وهــي 

ــداه  ــه ي ــا قدمت ــه مل ــان وجنايت ــة اإلنس ــن صنيع ــي م ــاوية، فه ــة ال س ــرة أرضي ظاه

وقــد نزلــت التريعــات اإلهليــة ملعاجلــة هــذه املشــكلة بإنــزال أحــكام وقوانــن إذا 

مــا طبقــت فــإن املشــكلة ســتزول بشــكل كي، لــذا يف عــر ظهــور الدولــة املباركــة 

ــه مــن  ــزول الفقــر وكل مــا يتعلــق ب ــق اإلســام بحذافــره ســوف ي وبســبب تطبي

مصائــب.

تعريف الفقر:

ــه،  ــاف يف تعريف ــع االخت ــرة وق ــم الكث ــن املفاهي ــره م ــر كغ ــوم الفق مفه

ــوي  ــاه اللغ ــٰى معن ــرة ع ــو عاب ــرة ول ــي نظ ــد أن نلق ــه الب ــول يف تعريف ــل الدخ وقب

ــتقاقه. ــل اش وأص
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املعنٰى اللغوي:
بحسب اللغة فإن الفقر هو احلاجة، فالفقر عند العرب هو املحتاج)1(.

الفقر يف إطالقات الفقهاء:
ــث  ــا: بح ــدة، منه ــوارد عدي ــٰى يف م ــر والغن ــوع الفق ــاء موض ــاول الفقه تن
الــزكاة وزكاة الفطــرة واخلمــس وغرهــا. وتعريفهــم خيتلــف شــيئًا مــا عــن التعريف 
اللغــوي حيــث إنــم حــددوا فــرتة زمنيــة للحاجــة، وهــي أن تكــون ســنة واحــدة، 
فالفقــر هــو الــذي ال يملــك مقــدار مــا ينفــق عــٰى نفســه وعــٰى عيالــه ملــدة ســنة 
ــل أو  ــك بالفع ــده ذل ــواء كان عن ــنة س ــوت س ــده ق ــذي عن ــو ال ــي ه ــة، والغن كامل

عنــده عمــل مســتمر يســتطيع مــن خالــه أن يكتســب املــال بشــكل مســتمر.
ــاب يف  ــن األصح ــر م ــا يظه ــًا إىٰل م ــر ݞ: )... مضاف ــب اجلواه ــال صاح ق
تعريــف الفقــر والغنــٰى بملــك مــا يمــول بــه نفســه وعيالــه ســنة وعدمــه()2(، وقــال 
ــه مــن ال يملــك  الشــيخ األنصــاري ݞ: )... إنــم رصحــوا يف تعريــف الفقــر بأن

مؤنــة الســنة لــه ولعيالــه...()3(.

الفقر يف العلم احلديث:
طبقــًا لعلــم االقتصــاد احلديــث فــإن الفقــر هــو )عــدم القــدرة عــٰى حتقيــق 
احلــد األدنــٰى مــن مســتوٰى املعيشــة...()4(. ويعــرف الفقــر يف علــم االجتــاع بأنــه 
ــة  ــة واملتصل ــة واملعنوي ــات الصحي ــي باالحتياج ــض ال يف ــي منخف ــتوٰى معي )مس

ــراد...()5(. ــن األف ــة م ــرد أو جمموع ــذايت لف ــرتام ال باالح

1. جممع البحرين: 441/3؛ تاج العروس: 354/7.
2. جواهر الكام: 311/15.

3. كتاب الطهارة: 504/2.
4. اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل: 15.
5. اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل: 15.
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أسباب الفقر:

مــن املهــم جــدًا يف دراســة أي ظاهــرة الوقــوف عــٰى العوامــل املســببة هلــا إذ 

ــاج. ــة والع ــرتاتيجيات للوقاي ــع اس ــباب يف وض ــة األس ــع دراس تنف

مــن اجلديــر اإلشــارة إىٰل أن األســباب للفقــر متعــددة جــدًا وال يمكــن حرها 

بســبب أو ســببن، ويمكــن أن تكــون هنــاك سلســلة طوليــة مــن األســباب أي وجــود 

ــود  ــول بوج ــن الق ــذا يمك ــطة، وهك ــباب متوس ــد وأس ــبب بعي ــب وس ــبب قري س

أســباب وعلــل وعوامــل متعــددة ويمكــن تقســيم األســباب إىٰل ثاثــة أقســام:

أوالً: أسباب مرتبطة بسلوك الفرد:

ــي  ــا ه ــل عنه ــا ُيتغاف ــًا م ــي غالب ــر والت ــببة للفق ــة املس ــل املهم ــن العوام م

الذنــوب التــي يرتكبهــا اإلنســان جتــاه خالقــه، فيكــون أحــد أرضارهــا الفقــر املــادي 

ــرع يف  ــا ت ــر، فبعضه ــبيب الفق ــًا يف تس ــدة وضعف ــوب ش ــف الذن ــوي وتتل واملعن

تســبيبه، ويف الدعــاء: »واغفــر ل الذنــوب التــي تغــر النعــم«)1(، وأيضــًا يف الدعــاء: 

»واغفــر ل الذنــوب التــي حتبــس غيــث الســاء«)2(، وورد أيضــًا: »واغفــر ل الذنــوب 

ــي حتبــس القســم«)3(. الت

ــاش عــٰى افتقــار اإلنســان،  ــاذج مــن الذنــوب وتأثرهــا املب ولنأخــذ بذكــر ن

ــا البحــث. ــا اســتقصاء ذلــك لطــال بن ولــو أردن

1. املقنعة: 321.
2. مصباح املتهجد: 146.

ــار  ــم إظه ــع القس ــي تدف ــوب الت ــن ݠ: »... والذن ــن العابدي ــام زي ــن اإلم ــد: 145، وورد ع ــاح املتهج 3. مصب
االفتقــار والنــوم عــن صــاة العتمــة وصــاة الغــداة واســتحقار النعــم وشــكوٰى املعبــود والزنــا...« ]راجــع 

ــوايف 1668/9[. ال
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أ - قطيعة الرحم:

ــم  ــة الرح ــي قطيع ــر ه ــببًا للفق ــون س ــي تك ــرة الت ــوب الكب ــن الذن م

ــة  ــم والرعاي ــق ب ــم والرف ــف عليه ــن والتعط ــان إىٰل األقرب ــرك اإلحس ــي )ت وه

ألحواهلــم()1(.

تشــددت الريعــة اإلســامية يف منــع وحتريــم قطيعــة الرحــم بحيــث صدرت 

اللعنــة يف حــق القاطــع يف القــرآن الكريــم كــا ورد يف الروايــة عــن اإلمــام عــي بــن 

احلســن ݟ: »... وإيــاك ومصاحبــة القاطــع لرحــه فــإين وجدتــه ملعونــًا يف كتــاب 

ــُدوا  ْن ُتْفِس
َ
ــْم أ ْتُ

َّ
ــيْتُْم إِْن تََول ــْل َعَس ــال اهلل : ﴿َفَه ــع، ق ــاث مواض اهلل  يف ث

ْعــٰى 
َ
ــْم َوأ ُه َصمَّ

َ
ــُم اهلُل فَأ يــَن لََعنَُه ِ

َّ
ــَك ال وئلِ

ُ
رْحاَمُكــْم 22 أ

َ
ــوا أ ُع رِض َوُتَقطِّ

َ ْ
ِف األ

يــَن َينُْقُضــوَن َعْهــَد اهلِل ِمــْن َبْعــِد  ِ
َّ

بْصارَُهــْم﴾ ]حممــد ݕ: 22-23[ وقــال: ﴿ال
َ
أ

وئلِــَك ُهــُم 
ُ
رِض أ

َ ْ
ْن يُوَصــَل َوُيْفِســُدوَن ِف األ

َ
َمــَر اهلُل بِــِه أ

َ
ِميثاقِــِه َوَيْقَطُعــوَن مــا أ

وَن﴾ ]البقــرة: 27[«)2(. اِسُ
ْ
اخل

وقــال اإلمــام الصــادق ݠ: »اتقــوا احلالقــة فإنــا متيــت الرجــال«، قلــت: 

ومــا احلالقــة؟ قــال: »قطيعــة الرحــم«)3(.

وعــن أمــر املؤمنــن ݠ: »إذا قطعــوا األرحــام جعلــت األمــوال يف أيــدي 

ــذا  ــب ه ــن عواق ــذرة م ــرة املح ــوص الكث ــن النص ــك م ــر ذل األشار«)4(، إىٰل غ

ــم. ــب العظي الذن

1. شح أصول الكايف: 414/9.
2. بحار األنوار: 208/71.

3. شح أصول الكايف: 414/9.

4. شح أصول الكايف: 417/9.
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ب - الزنا:
الزنــا مــن اجلرائــم االجتاعيــة الكبــرة والتــي شــدد اإلســام عــٰى حتريمــه ملــا 
فيــه مــن أرضار جســيمة ماديــة ومعنويــة عــٰى حيــاة الفــرد واملجتمــع، وهنــا نذكــر ما 
يتعلــق بموضــوع البحــث وهــو كونــه ســببًا مهــًا مــن أســباب الفقــر وقلــة الــرزق، 

ورد النــص عــن اإلمــام الصــادق ݠ: »الذنــوب التــي حتبــس الــرزق الزنــا«)1(.
ــون  ــا يك ــث إن الزن ــا حي ــن الزن ــاش م ــر مب ــكل غ ــر بش ــد الفق ــد يتول وق
ســببًا يف كثــرة وقــوع الــزالزل، واألخــر هــو ســبب واضــح للفقــر، يقــول اإلمــام 
الصــادق ݠ: »إذا فشــا أربعــة ظهــرت أربعــة: إذا فشــا الزنــا ظهــرت الزلزلــة، وإذا 
فشــا اجلــور يف احلكــم احتبــس املطــر، وإذا خفــرت الذمــة أديــل ألهــل الــرك مــن 

أهــل اإليــان، وإذا منعــوا الــزكاة ظهــرت احلاجــة«)2(.
وعن الرسول ݕ: »... وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة...«)3(.

وأيضــًا عنــه ݕ: »... يــا عــي يف الزنــا ســت خصــال: ثــاث منهــا يف الدنيــا 
ــاء ويقطــع  ــا فيذهــب بالبهــاء ويعجــل الفن ــي يف الدني ــا الت وثــاث يف اآلخــرة: فأّم
الــرزق، وأّمــا يف اآلخــرة: فســوء احلســاب وســخط الرحــن واخللــود يف النــار...«)4(.

وأيضــًا عنــه ݕ: »الزنــا يــورث الفقــر ويــدع الديــار باقــع«)5(، وباقــع مجــع 
لكلمــة بلقــع، وبلقعــة وهــي األرض القفــر ال شء بــا، واملعنــٰى أنــه يفتقــر ويذهــب 

مــا يف بيتــه مــن الــرزق)6(.

1. الكايف: 448/2.
2. الــوايف: 1040/5، وقــال صاحــب كتــاب الــوايف بعــد نقلــه للحديــث: )بيــان: خفــر الذمــة نقضهــا واألدلــة 

ألهــل الــرك مــن أهــل اإليــان نــرة أهــل الــرك وجعــل الدولــة هلــم عــٰى أهــل اإليــان(.
3. جممع الزوائد: 196/5.

4. الوايف: 178/26.
5. وسائل الشيعة: 310/20.

6. الوايف: 213/15.
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ج - منع الزكاة:

ــن  ــك م ــن أن ذل ــًا ع ــة فض ــة وخيم ــب وضعي ــار وعواق ــزكاة آث ــع ال ملن

ــض  ــراد بع ــي بإي ــر، ونكتف ــو الفق ــار ه ــذه اآلث ــن ه ــن ضم ــرة وم ــوب الكب الذن

النصــوص الريفــة يف هــذا املجــال، عــن أيب عبــد اهلل ݠ: »مــا ضــاع مــال يف بــر 

ــزكاة...«)1(. ــع ال ــر إاّل بتضيي وال بح

وعن الرسول ݕ: »إذا منعت الزكاة منعت األرض بركاهتا«)2(.

فهــذه بعــض األخبــار الرحيــة يف أن مــآل مانــع الــزكاة إىٰل الفقــر وتأثــر منــع 

ــذا ورد النــص أن اإلمــام املهــدي ¨  ــزكاة ســلبًا عــٰى املجتمــع أمــر واضــح، ل ال

يقتــل مانــع الــزكاة يف دولتــه، عــن أيب عبــد اهلل ݠ: »دمــان يف اإلســام حــال مــن 

  ــإذا بعــث اهلل ــا أهــل البيــت، ف ــٰى يبعــث اهلل قائمن اهلل ال يقــي فيهــا أحــد حت

قائمنــا أهــل البيــت حكــم فيهــا بحكــم اهلل ال يريــد عليهــا بينــة: الــزاين املحصــن 

يرمجــه ومانــع الــزكاة يــرضب عنقــه«)3(.

د - منع اخلمس:

اخلمــس مــن أهــم الفرائــض اإلهليــة التــي فرضهــا اهلل تعــاىٰل عــٰى األغنيــاء، 

وهــي حــق مــن حقــوق أهــل البيــت ݜ والفقــراء مــن بنــي هاشــم، وقــد وردت 

نصــوص عديــدة يف وجوبــه)4(.

1. الكايف: 505/3.

2. الكايف: 505/3.

3. الكايف: 503/3.
4. أشــار صاحــب كتــاب احلدائــق الناظــرة إىٰل اخلــاف الفقهــي يف مســألة حكــم اخلمــس يف زمــن غيبــة اإلمــام 

القائــم ¨ وأوصــل األقــوال إىٰل أربــع عــر قــوالً. ]راجــع احلدائــق الناظــرة: ج12، ص444-437[
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ال شــك أن مانــع اخلمــس يعاقــب بعقوبــات دنيويــة وأخرويــة، ومنهــا الفقــر، 

وتشــر النصــوص الريفــة إىٰل ذلــك، فعــن اإلمــام الرضــا ݠ: »إن إخراجــه مفتــاح 

رزقكــم«)1(، عــٰى أن نصــوص الــزكاة يمكــن أن يســتفاد منهــا ذلــك إذا قلنــا إن الزكاة 

بمعناهــا العــام شــاملة للخمــس.

هـ - الربا:

ــة  ــات الربوي ــي املعام ــا ه ــة يف زمانن ــة املتداول ــات املحرم ــن املعام ــن ب م

حيــث نجــد التعامــل بالربــا عــٰى نطــاق واســع يف املجتمــع فضــًا عــن أن املعامــات 

ــا. الرئيســية يف البنــوك قائمــة عــٰى الرب

ويقســم الفقهــاء الربــا إىٰل قســمن، فقــد يكــون الربــا يف البيــع وقــد يكــون يف 

القــرض، أّمــا يف البيــع بــأن يبيــع شــخص آلخــر مــادة مــن املكيــل أو املــوزون بزيــادة 

كأن يبيــع كيلــوًا مــن احلنطــة بكيلــو ونصــف مــن حنطــة ثانيــة. وأّمــا يف القــرض بــأن 

يقــرض شــخص شــخصًا آخــر مــاالً ويشــرتط عليــه الزيــادة عنــد إرجاعــه.

َحــلَّ 
َ
وقــد حرمــت الريعــة اإلســامية الربــا أشــد حتريــم قــال اهلل تعــاىٰل: ﴿َوأ

با﴾ )البقــرة: 275(.  َم الرِّ َيْــَع وََحــرَّ
ْ

اهلُل ابل

ــذات  ــا ب ــة كله ــبعن زني ــن س ــد م ــا أش ــم رب ــد اهلل ݠ: »دره ــن أيب عب وع

ــرم«)2(. حم

ويدل عٰى أن الربا سبب من أسباب الفقر عدة نصوص.

فعــن زرارة عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال: قلــت لــه: إين ســمعت اهلل يقــول: 

َدقــاِت﴾ ]البقــرة: 276[ وقــد أرٰى مــن يــأكل  ــْرِب الصَّ بــا َوُي ﴿َيْمَحــُق اهلُل الرِّ

1. الوايف: 334/10 - 335.
2. وسائل الشيعة: 13/18.
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الربــا يربــو مالــه، فقــال: »أي حمــق أحمــق مــن ربــا يمحــق الديــن وإن تــاب منــه 

ذهــب مالــه وافتقــر«)1(، ونفهــم مــن النــص أن مــن يــأكل الربــا ســوف يذهــب 

مالــه ويصبــح فقــرًا حتــٰى لــو صــدرت منــه التوبــة.

ــم  ــة حتري ــن عل ــد اهلل ݠ ع ــا عب ــأل أب ــه س ــم أن ــن احلك ــام ب ــن هش وع

ــاس التجــارات ومــا حيتاجــون  ــا حــاالً لــرتك الن ــو كان الرب ــه ل ــا، فقــال: »إن الرب

إليــه...«)2(.

أسباب أخرٰى:

ذكــرت النصــوص أســبابًا أخــرٰى كثــرة تــورث الفقــر مثــل اعتيــاد الكــذب 

وكثــرة االســتاع إىٰل الغنــاء وقطيعــة الرحــم وغرهــا.

وأّما القسم الثاين من أسباب الفقر فهو:

ثانيًا: أسباب مرتبطة بسلوك املجتمع:

إن الســلوك اجلاعــي ملجتمــع مــا قــد يكــون ســببًا يف توليــد حــوادث كونيــة، 

ــاء واألرض،  ــن الس ــركات م ــوض ال ــج في ــون النتائ ــًا تك ــلوكًا صاحل ــإذا كان س ف

ــال اهلل  ــر، ق ــر والبح ــاد يف ال ــور الفس ــة ظه ــون النتيج ــًا تك ــلوكًا طاحل وإذا كان س

ــْم  ــاِس ِلُِذيَقُه ــِدي الَّ يْ
َ
ــبَْت أ ــا َكَس ــِر بِم َْح ــَرِّ َوابلْ

ْ
ــاُد ِف ال َفس

ْ
ــَر ال ــاىٰل: ﴿َظَه تع

ــوا لََعلَُّهــْم يَرِْجُعــوَن﴾ )الــروم: 41(. ي َعِملُ ِ
َّ

َبْعــَض ال

ــن  ــا وب ــال: أن بينه ــكام األع ــن أح ــزان: )وم ــر املي ــب تفس ــول صاح يق

ــة ارتباطــًا، ونعنــي باألعــال احلســنات والســيئات... واآليــات  احلــوادث اخلارجي

1. وسائل الشيعة: 119/18.

2. وسائل الشيعة: 119/18.
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ــرًا()1(. ــا شًا أو خ ــًا م ــوادث ارتباط ــال واحل ــن األع ــرة يف أن ب ظاه
ــزالزل  ــر فال ــاس بالفق ــة الن ــو إصاب ــة ه ــج املهم ــذه النتائ ــن ه ــدة م وواح
والفيضانــات وحبــس األمطــار وقلــة امليــاه واحلــروب وغرهــا هــي أســباب مهمــة 

ــع. ــات املجتم ــن انحراف ــببة ع ــر ومس للفق

ثالثًا: أسباب مرتبطة بسياسة الدولة:
ال شــك أن طبيعــة النظــام الســيايس واالقتصــادي للدولــة قــد يكــون ســببًا مهًا 
مــن أســباب الفقــر، فتعيــن السياســات االقتصاديــة مــن جهــة وتطبيقهــا مــن جهــة 

أخــرٰى هــو عامــل مهــم يف حتديــد مصــر املجتمــع.
فمثــًا يف النظــام االقتصــادي الرأســال الــذي يكــون أساســه إطــاق حريــات 
ــة  ــروة تتكــدس يف طبقــة معين ــاج نجــد أن الث التملــك بشــكل واســع لوســائل اإلنت
ــة أفــراد املجتمــع تعــاين مــن العــوز  وهــم أصحــاب األمــوال والثــروات تاركــة بقي
واحلاجــة والفاقــة ول يســتطع النظــام الرأســال بــا ُأويت مــن إمكانــات وسياســات من 
ــا  ــة وآخره ــة متتالي ــات االقتصادي ــد أن األزم ــل نج ــر، ب ــكلة الفق ــٰى مش ــاء ع القض
األزمــة العامليــة التــي حدثــت ســنة )2008م( بســبب املعامــات الربوية لــدٰى البنوك 

وبقيــت آثــار هــذه األزمــة إىٰل اآلن.
وال شــك أن مجيــع األزمــات واملشــاكل االقتصاديــة ومــن أمههــا مشــكلة الفقر ســوف 

تــزول بــركات ظهــور اإلمــام املهــدي̈  وتطبيقــه للسياســات االقتصاديــة الناجحة.

كيف يستطيع اإلمام املهدي ¨ القضاء عٰى الفقر؟
ــترية  ــدة واملس ــرة املعق ــذه الظاه ــٰى ه ــاء ع ــدي ¨ بالقض ــام امله ــوم اإلم يق
يف مجيــع بقــاع العــال بعــد أن عجــزت حكومــات الــدول عــن حلهــا ضمــن 

االســرتاتيجيات التاليــة:

1. تفسر امليزان: 180/2 - 181.
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أوالً: تطبيق األحكام اإلسامية.

ثانيًا: تي البر عن الذنوب بمساعدة اإلمام ¨.

ثالثًا: رزقان يف الشهر وعطاءان يف السنة.

رابعًا: حتريم ربح املؤمن عٰى املؤمن.

خامسًا: استيفاء األموال وإرجاع كل حق إىٰل أهله.

سادسًا: يقي ديون الناس.

سابعًا: استعال ذخائر األغنياء.

ــدة  ــواردة يف العقي ــوص ال ــن النص ــتنباطها م ــم اس ــرتاتيجيات ت ــذه االس ه

املهدويــة حيــث قمنــا بقراءهتــا مــن منظــور اقتصــادي وإداري وهــي متثل السياســات 

االقتصاديــة التــي يقــوم اإلمــام املهــدي ¨ بتطبيقهــا.

أوالً: تطبيق األحكام اإلسالمية:

ــن  تطبيــق حكــم الســاء هــو أمــل األنبيــاء والصاحلــن، وقــد متكَّ

الرســول ݕ مــن تطبيــق األحــكام الريفــة يف املدينــة املنــورة فــرتة حكومتــه، 

ــن ݠ. ــام احلس ــن ݠ، واإلم ــر املؤمن ــذا أم وك

نــه اهلل تعــاىٰل  مــن النعــم التــي حيظــٰى بــا اإلنســان يف دولــة القائــم ¨ أن مكَّ

مــن إيصــال مجيــع األحــكام الرعيــة إىٰل النــاس واإلشاف عــٰى تطبيقهــا يف املجتمع، 

ــل  ــع دول ب ــمل مجي ــي سيش ــم اإلهل ــق للحك ــة أن التطبي ــوص الريف ــا النص وترن

ــه إاّل اهلل حممــد  ــداء ال إل ــم فيهــا ن ــٰى بقعــة مــن األرض إاّل يت ــرٰى العــال، فــا تبق ق

ــِن  ــدٰى وَِدي ُه
ْ
ُ بِال

َ
ــول ــَل رَُس رَْس

َ
ي أ ِ

َّ
ــَو ال ــاىٰل: ﴿ُه ــال تع ــي ول اهلل، ق ــول اهلل، ع رس

ُمْشـــِرُكوَن﴾ )التوبة: 33 - الصــف: 9( .
ْ
يــِن ُكِّــِه َولـَـْو َكــِرَه ال ٰ ادلِّ

َ
ـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه َع

ْ
احل
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ــودي فيهــا شــهادة أن ال  ــٰى أرض إاّل ن وعــن اإلمــام الباقــر ݠ: »... وال تبق

ْســلََم َمــْن 
َ
ُ أ

َ
إلــه إاّل اهلل وحــده ال شيــك لــه وأن حممــدًا رســول اهلل وهــو قولــه: ﴿َول

ــِه يُرَْجُعــوَن﴾ ]آل عمــران: 83[...«)1(. ْ  َوَكْرهــاً َوإِلَ
ً
رِض َطــوْع

َ ْ
ــماواِت َواأل ِف السَّ

ــوال  ــق باألم ــي تتعل ــة الت ــكام املالي ــق األح ــي تطبي ــات ه ــة التطبيق ــن مجل وم

وأمههــا أداء الــزكاة واخلمــس اللذيــن يشــكان مــوردًا ماليــًا هائــًا للدولــة، والبــد 

لإلمــام ¨ مــن تطبيــق وتنفيــذ ذلــك بشــدة حتــٰى تســتقيم العدالــة يف املــال، حتــٰى 

ــزكاة، يقــول اإلمــام الصــادق ݠ: »دمــان يف اإلســام  ــع ال ــل مان ــه ¨ يقت ورد أن

ــا الــزاين املحصــن يرمجــه  ــٰى يقــوم قائمن حــال ال يقــي فيهــا أحــد بحكــم اهلل حت

ومانــع الــزكاة يــرضب عنقــه«)2(، كل ذلــك يف ســبيل القضــاء عــٰى الفقــر - التــي هــي 

مشــكلة مصطنعــة - وكــذا حتقيــق الرخــاء املــال حيــث يــد اإلنســان األثــر الواضــح 

للنعمــة اإلهليــة بســبب بــركات وجــود اإلمــام ¨.
إن تطبيــق اإلمــام ¨ لألحــكام اإلســامية بــا فيهــا األحــكام املتعلقــة 
باألمــوال هلــي كفيلــة بتحقيــق االزدهــار والنمــو يف اقتصــاد الدولــة املباركــة.

ثانيًا: ختيل البرش عن الذنوب بمساعدة اإلمام ¨:

يشــر النــص الــوارد عــن اإلمــام الباقــر ݠ وحيــث يقــول: »إذا قــام قائمنــا 

وضــع اهلل يــده عــٰى رؤوس العبــاد فجمــع بــا عقوهلــم وكملــت بــه أحامهــم«)3(، 

ــاىٰل  ــارك وتع ــة اهلل تب ــبب هداي ــر بس ــد الب ــل عن ــذي حيص ــي ال ــل العق إىٰل التكام

بتوســط اإلمــام ¨ وال شــك أن هــذا التكامــل العقــي يدعــو اإلنســان إىٰل اإلقــاع 

عــن الذنــوب واملعــايص التــي هــي ســبب كل بــاء ونقمــة وفقــر.

1. معجم أحاديث اإلمام املهدي ¨: 29/5.

2. معجم أحاديث اإلمام املهدي ¨: 69/4.
3. الكايف: 25/1.
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عــٰى أن كل ذنــب يذنبــه اإلنســان ُينِقــص منــه مقــدارًا مــن العقــل، كــا ورد 
ــًا فارقــه عقــل ال يرجــع إليــه  النــص يف ذلــك عــن الرســول ݕ: »مــن قــارف ذنب
ــام ¨  ــره اإلم ــذي ي ــر ال ــوب األم ــببه الذن ــتمر س ــص مس ــاك نق ــدًا«)1(، فهن أب
للمؤمنــن عنــد ظهــوره، وقــد أشنــا ســابقًا إىٰل أن الذنــوب ســبب مهــم من أســباب 

فقــر اإلنســان األمــر الــذي ل تتنبــه لــه احلضــارة املاديــة الغارقــة يف الشــهوات.
ــة ¨  ــدس للحج ــود املق ــركات الوج ــوب ب ــن الذن ــان ع ــع اإلنس ــإذا أقل ف
فــإن هــذه املشــكلة ســتزول حتــًا ويكــون يف زمــن ظهــوره تطبيــق واضــح لقولــه 
ــماِء  َقــْوا لََفتَْحنــا َعلَيِْهــْم بـَـَراكٍت ِمــَن السَّ ُقــرٰى آَمنـُـوا َواتَّ

ْ
ْهــَل ال

َ
نَّ أ

َ
تعــاىٰل: ﴿َولـَـْو أ

ــراف: 96(. رِض﴾ )األع
َ ْ
َواأل

ثالثًا: رزقان يف الشهر وعطاءان يف السنة:
مــن الرامــج الناجحــة التــي ســوف يســتخدمها اإلمــام املهــدي ¨ لعــاج 
ظاهــرة احلاجــة والفاقــة والفقــر هــو أن يقــوم ¨ بتأمــن احتيــاج النــاس، فيقــوم 
بإعطــاء النــاس مــا يســد مجيــع احتياجاهتــم كل خســة عــر يومــًا، يعنــي مرتــن يف 
الشــهر كــا ويؤمــن احتيــاج النــاس مــن األمــوال بإعطائهــم عطــاًء كل ســتة أشــهر، 

يعنــي مرتــن يف الســنة.
ــاس  ــي الن ــر ݠ: »... ويعط ــام الباق ــن اإلم ــف ع ــص الري ــذا ورد الن هك
عطايــا مرتــن يف الســنة ويرزقهــم يف الشــهر رزقــن«)2(، األمــر الــذي يوفــر ســيولة 
ــويق  ــة التس ــون عملي ــش وتك ــوف ينتع ــاد س ــإن االقتص ــذا ف ــوق، ل ــة يف الس نقدي
يســرة وســهلة ويزيــد يف معــدل دخــل الفــرد، وبالتأكيــد فــإن هــذا العطــاء يكفــي 

ــاس املختلفــة. يف ســد حاجــات الن

1. ميزان احلكمة: 987/2.
2. بحار األنوار: 390/52.
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ويبــدو أن هــذا العطــاء مــن اإلمــام ¨ هــو هبــة منــه للنــاس وليــس يف مقابــل 

عمــل يقومــون بــه، فــا ينبغــي أن نفهــم أن هــذا مــن الدخــل الشــهري كــا أن النــص 

ــدان  ــرة يف مي ــال احل ــام باألع ــاس كالقي ــرٰى للن ــة أخ ــوارد مالي ــود م ــي وج ال ينف

ــه  ــمية يف دولت ــة الرس ــال احلكومي ــم أو األع ــة والتعلي ــارة والصناع ــة والتج الزراع

املباركــة أو مصــادر أخــرٰى للــرزق كاحليــازة وغرهــا، وإنــا يتعــرض النــص إىٰل مــا 

يتفضــل بــه اإلمــام ¨ مــن إعطائــه النــاس األمــوال واألرزاق.

ويف وســع هــذا النــص إعطــاء فهــم لرنامــج اقتصــادي للحكومــات يف زمــن 

ــوم  ــأن تق ــذا ب ــام ¨، ه ــل اإلم ــن فع ــتمد م ــن أن تس ــث يمك ــرٰى حي ــة الك الغيب

ــهر. ــن يف الش ــا مرت ــة ملواطنيه ــص غذائي ــاء حص بإعط

وأيضــًا إعطــاء منــح وهبــات جمانيــة - وليســت قروضــًا - كل ســتة أشــهر فإنا 

كفيلــة بتحقيــق التــوازن الغذائــي واملــال يف املجتمــع وســد احتياجاهتــم املتعــددة مــن 

ــه ¨ يعطــي ذلــك للفقــراء  خــال هــذا الرنامــج ويظهــر مــن النــص الريــف أن

ــه ¨ يأخــذ مــن  واألغنيــاء عــٰى حــد ســواء، كــا ويظهــر مــن نصــوص أخــرٰى أن

ــة،  ــاد الدول ــة اقتص ــر وتنمي ــتخدمها يف تطوي ــا ليس ــي كنزوه ــوز الت ــاء الكن األغني

وســنذكر ذلــك النــص يف بحــث )اســتعال ذخائــر األغنيــاء(.

رابعًا: منع ربح املؤمن عٰى املؤمن:
ــو  ــام ¨ ه ــا اإلم ــوم ب ــي يق ــة الت ــات املالي ــة والسياس ــكام املهم ــن األح م
إصــداره احلكــم بتحريــم البيــع عــٰى املؤمــن بربــح ففــي زمنــه ¨ يقــوم املؤمــن ببيــع 
الســلع عــٰى مؤمــن آخــر بنفــس قيمــة الســلعة وبــدون ربــح، وهــذا بــدوره سيســاهم 
يف ســد حاجــات النــاس وســلعهم بســهولة، ألن أغلــب املشــاكل االقتصاديــة ناجتــة 
ــاج  مــن التضخــم وارتفــاع األســعار بحيــث إن الفقــر ال يتمكــن مــن شاء مــا حيت
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ــاف  ــن إجح ــم م ــعار، فك ــاع األس ــبب ارتف ــره بس ــد فق ــي لس ــكل طبيع ــه بش إلي
وإجحــاف يف أســواقنا احلاليــة ناجتــة مــن طمــع وظلــم الباعــة، وال يــكاد القانــون 

ــًا هلــذه املشــكلة يف املجتمــع. الوضعــي يضــع حــًا مناســبًا أو جذري
ن  ــوِّ ــوف يك ــادي س ــج االقتص ــذا الرنام ــه هل ــال تطبيق ــن خ ــام ¨ م اإلم

ــر. ــة الفق ــة ومكافح ــًا يف معاجل ــًا مه عام
ولننقــل هنــا النــص الريــف الــذي حتــدث عــن ذلــك وهــو مــا رواه الشــيخ 
الطــويس بســند عــن عــي بــن ســال عــن أبيــه قــال: ســألت أبــا عبــد اهلل ݠ عــن 
اخلــر الــذي روي أن مــن كان بالرهــن أوثــق منــه بأخيــه املؤمــن، فأنــا منــه بــريء، 
فقــال: »ذاك إذا ظهــر احلــق وقــام قائمنــا أهــل البيــت ݜ«، قلــت: فاخلــر الــذي 
روي أن ربــح املؤمــن عــٰى املؤمــن ربــا مــا هــو؟ فقــال: »ذاك إذا ظهــر احلــق وقــام 
قائمنــا أهــل البيــت ݜ، فأّمــا اليــوم فــا بــأس أن يبيــع مــن األخ املؤمــن ويربــح 

عليــه«)1(.

خامسًا: استيفاء األموال وإرجاع كل حق إىٰل أهله:
مــن املهــات التــي يقــوم بــا اإلمــام̈  هــو إرجــاع احلقــوق إىٰل كل ذي حــق 
- ســيا إذا كانــت حقوقــًا ماليــة - ضمــن برناجمــه الواســع يف تطبيــق عــدل الســاء 
مطبقــًا ســرة أمــر املؤمنــن ݠ يف حكمــه عنــد اســتام زمام أمــور املســلمن حيث 
يقــول: »... واهلل لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه اإلمــاء لرددتــه... فإن 

يف العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فاجلــور عليــه أضيــق«)2(.

ــاس  ــوال الن ــب أم ــات وغص ــايص يف الرق ــان الع ــرف اإلنس ــا ي فمه

ومتــرده يف عــدم أداء الــزكاة واخلمــس، وغــر ذلــك مــن احلقــوق، كل ذلــك ســوف 

1. هتذيب األحكام: 178/7.
2. نج الباغة: ج1، ص46.
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ــة: »إذا  ــة الريف ــاء يف الرواي ــتحقيه ج ــه ومس ــه إىٰل أهل ــام ¨ بإرجاع ــوم اإلم يق

قــام القائــم حكــم بالعــدل وارتفــع يف أيامــه اجلــور وأمنــت بــه الســبل وأخرجــت 

ــه«)1(. ــق إىٰل أهل ــا ورّد كل ح األرض بركاهت

ــٰى  ــاء ع ــًا يف القض ــببًا مه ــون س ــد يك ــاس ق ــوق الن ــوال وحق ــاع أم إن إرج

الفقــر، حيــث حيــدث إشــباعًا يف حاجــات اإلنســان فيــزداد عــٰى أثــر ذلــك دخــل 

ــة. ــة املبارك ــاد الدول ــو اقتص ــع وينم ــرد واملجتم الف

ــذ  ــاع وأخ ــوم بإرج ــام ¨ يق ــن أن اإلم ــدث ع ــة تتح ــوص شيف ــة نص وثم

األرايض مــن النــاس ألنــه هــو صاحبهــا، إاّل مــا كان يف أيــدي شــيعته فــا يأخذهــا 

ــا بنقــل النــص عــن أيب  ــا يأخــذ منهــم مقــدارًا مــن املــال، ونكتفــي هن منهــم، وإن

رَْض هلِلِ يُوِرثُهــا َمــْن يَشــاُء 
َ
جعفــر ݠ قــال: »وجدنــا يف كتــاب عــي ݠ ﴿إِنَّ األ

ُمتَِّقــَن﴾ ]األعــراف: 128[ أنــا وأهــل بيتــي الذيــن أورثنــا 
ْ
عاقِبَــُة لِل

ْ
ِمــْن ِعبــاِدهِ َوال

اهلل األرض، ونحــن املتقــون، واألرض كلهــا لنــا، فمــن أحيــا أرضــًا مــن املســلمن 

ــٰى  ــا حت ــا أكل منه ــه م ــي ول ــل بيت ــن أه ــام م ــن اإلم ــا م ــؤدِّ خراجه ــا ولي فليعمره

ــا  ــا ك ــم منه ــا وخيرجه ــا ويمنعه ــيف فيحوهي ــي بالس ــل بيت ــن أه ــم م ــر القائ يظه

حواهــا رســول اهلل ݕ ومنعهــا، إاّل مــا كان يف أيــدي شــيعتنا فإنــه يقاطعهــم عــٰى مــا 

ــم«)2(. ــرتك األرض يف أيدهي ــم وي يف أيدهي

سادسًا: يقيض ديون الناس:

مــن السياســات االقتصاديــة العامــة التــي يقــوم اإلمــام ¨ بتطبيقهــا هــو أن 

يقــوم بقضــاء الديــون عــن املديونــن وأدائهــا إىٰل مســتحقيها، ورد يف النــص الريف 

1. اإلرشاد: 382/2.
2. الكايف: 407/1.
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عــن أمــر املؤمنــن ݠ: »... فــا يــرتك عبــدًا مســلًا إاّل اشــرتاه وأعتقــه وال غارمــًا 

إاّل قــٰى دينــه«)1(.

تعــد مســألة الديــون مــن أهــم املشــاكل االقتصاديــة واالجتاعيــة يف حياتنــا 

ــارصة  ــدول املع ــم ال ــا وأن معظ ــن ك ــن الدي ــو م ــن خيل ــكاد مؤم ــا ي ــة، ف اليومي

هــي مديونــة للــدول الكــرٰى عــن طريــق مــا يســمٰى بصنــدوق النقــد الــدول، فهــو 

يعطــي قروضــًا ولكــن بفوائــد ربويــة، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرٰى تقــوم 

ــي تطلــب القــروض. ــة سياســية أو غرهــا عــٰى اجلهــة الت بإمــاء شوط معين

وعــٰى أي حــال تشــكل مســألة الديــن عامــًا مهــًا مــن عوامــل انيــار الــدول 

اقتصاديــًا كــا وتشــكل حتديــًا كبــرًا عــٰى مســتوٰى الفــرد أيضــًا يف جمالــه االجتاعــي 

والنفــي وهــو ســبب مهــم مــن أســباب اهلــم والقلــق.

سابعًا: استعامل ذخائر األغنياء:

ــوازن  ــاع الت ــوم بإرج ــه يق ــام ¨ فإن ــا لإلم ــرج بركاهت ــم أن األرض ت رغ

يــَن  ِ
َّ

املــال يف املجتمــع بأخــذ الكنــوز التــي يكنزهــا األغنيــاء، قــال اهلل تعــاىٰل: ﴿َوال

ِلٍم﴾ 
َ
ـــْرُهْم بَِعــذاٍب أ ــَة َول ُينِْفُقونَهــا ِف َســِبيِل اهلِل فَبَشِّ ِفضَّ

ْ
َهــَب َوال وَن الَّ يَْكــِنُ

ــْم﴾  ــاِء ِمنُْك ْغِني
َ ْ
ــْنَ األ ــًة َب ــوَن ُدولَ ْ ل يَُك

َ
ــاىٰل: ﴿ك ــال تع ــة: 34(، وق )التوب

.)7 )احلر: 

ــة  ــه املبارك ــة نضت ــون يف بداي ــك يك ــة أن ذل ــة الريف ــن الرواي ــر م ويظه

ــد  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــر، ق ــن كث ــاذ ب ــن مع ــة، فع ــتقرار الدول ــد اس ــس بع ولي

ــام  ــإذا ق اهلل ݠ يقــول: »موســع عــٰى شــيعتنا أن ينفقــوا مــا أيدهيــم باملعــروف ف

قائمنــا حــرم عــٰى كل ذي كنــز كنــزه، حتــٰى يأتيــه بــه فيســتعن بــه عــٰى عــدوه وهــو 

1. تفسر العياش: 64/1.
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ــِبيِل اهلِل  ــا ِف َس ــَة َول ُينِْفُقونَه ِفضَّ
ْ
ــَب َوال َه وَن الَّ ــِنُ ــَن يَْك ي ِ

َّ
قــول اهلل : ﴿َوال

ِلــٍم﴾ ]التوبــة: 34[«)1(.
َ
ـــْرُهْم بَِعــذاٍب أ فَبَشِّ

ــبب  ــي بس ــوف تتف ــها س ــوال وحبس ــز األم ــرة كن ــم أن ظاه ــا نفه ــن هن وم

ــدي ¨. ــام امله ــل اإلم ــن قب ــام م ــكام اإلس ــادل ألح ــذ الع التنفي

وبــذا ننهــي الــكام عــن اخلصيصــة األوىٰل مــن خصائــص االزدهــار 

االقتصــادي يف الدولــة املهدويــة والتــي كانــت حــول كيفيــة القضــاء عــٰى الفقــر ونبدأ 

ــه ¨. ــران يف زمن ــي العم ــة وه ــة الثاني ــن اخلصيص ــث ع احلدي

املبحث الثاين: العمران:

يعــد االهتــام بعمــران البــاد مــن أبــرز الظواهــر يف اقتصــاد الدولــة املهدويــة 

فيقــوم اإلمــام ¨ بنهضــة عمرانيــة واســعة وشــاملة جلميــع بقــاع األرض.

ونقتر هنا عٰى ذكر بعض جوانب هذه النهضة املباركة.

1 - تطوير شبكة الطرق واملواصالت:

ورد يف النــص عــن اإلمــام الباقــر ݠ: »إذا قــام القائــم ݠ ســار إىٰل الكوفــة 

فهــدم بــا أربعــة مســاجد فلــم يبــق مســجد عــٰى وجــه األرض لــه ُشف إاّل هدمهــا 

وجعلهــا مجــاء ووســع الطريــق األعظــم وكــر كل جنــاح خــارج يف الطريــق وأبطــل 

الكنــف واملآزيــب إىٰل الطرقــات...«)2(.

ــة يف  ــية واملعروف ــرق الرئيس ــن الط ــم م ــق األعظ ــص أن الطري ــن الن ــم م ونفه

ذلــك الزمــان.

1. الكايف: 61/4.
2. اإلرشاد: 385/2.
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ــح  ــق فيصب ــذا الطري ــع ه ــام ¨ يوس ــات أن اإلم ــدٰى الرواي ــص إح وتن

عرضــه ســتن ذراعــًا، وهــي أمــارة عــٰى الســعة الكبــرة خصوصــًا مــع ماحظــة 

حكــم الطــرق يف ذلــك الزمــان، فعــن أيب جعفــر ݠ: »... ويوســع الطريــق 

ــًا...«)1(. ــتن ذراع ــر س ــم فيص األعظ

2 - كرس األجنحة اخلارجة يف الطريق:
ــة مــن اجلــدران  ــة األبني ــه اإلمــام ¨ وهــو إزال ــاك عمــل آخــر يأمــر ب وهن

ــارة. ــبب أذٰى لل ــق وتس ــاء الطري ــق فض ــي تضي ــي ه ــق والت ــن الطري ــة م اخلارج
ــة  ــش براح ــاس العي ــد للن ــانية ويري ــام اإلنس ــو إم ــم ¨ ه ــام القائ إن اإلم
ــة هــذه األجنحــة)2( للحفــاظ عــٰى  ــة وســعادة وســامة، فيعمــد عــٰى إزال وطمأنين
ــن  ــم م ــكان، فك ــوت والس ــامة البي ــٰى س ــظ ع ــي حياف ــًا لك ــارة، وأيض ــامة امل س
ــوت بســبب  ــة االصطــدام بالبي ــات الســر نتيج ــا يكــون ســببها مركب حــوادث رب

ــة. ــذه األجنح ه
ــوٰى الفقهــاء بجــواز إخــراج األجنحــة فهــذا ال يتعــارض مــع اخلــر  ــا فت أّم
املتقــدم ألن الفقهــاء قيَّــدوا ذلــك بعــدم الــرضر، ويف زمــان اإلمــام ¨ نحتمــل أن 
تكــون هــذه األجنحــة مــرضة بالطريــق، هــذا فضــًا عــن أن اإلمــام ¨ لــه الواليــة 

املطلقــة عــٰى النــاس يف دولتــه الواســعة املباركــة.
ــن  ــة م ــر مجاع ــدم: )وذك ــر املتق ــٰى اخل ــًا ع ــائل تعليق ــب الوس ــول صاح يق
علائنــا منهــم العامــة والشــهيد الثــاين أنــه ال بــأس بإخــراج الرواشــن)3( واألجنحة 

1. الغيبة للشيخ الطويس: 475.
2. اجلناح: ما يبنٰى فوق الطريق من شفات يستفاد منها كبيوت سكنٰى. ]تطيط املدن يف اإلسام: 123[.

3. الرواشــن: مجــع روشــن وهــي أن تــرج أخشــابًا إىٰل الــدرب ويبنــٰى عليهــا ويعــل عليهــا قوائــم مــن أســفل. 
]جممــع البحريــن: 255/6[.
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ــع  ــه يف مجي ــاس علي ــاق الن ــق التف ــرض بالطري ــت ال ت ــذة إذا كان ــرق الناف إىٰل الط

األعصــار واألمصــار مــن غــر نكــر وســقيفة بنــي ســاعدة وبنــي النجــار أشــهر مــن 

ــة يف زمــن النبــي ݕ()1(. ــا باملدين الشــمس يف رابعــة النهــار وقــد كانت

3 - إبطال الكنف واملآزيب:

يف الرواية السابقة أن اإلمام ¨ يبطل الكنف واملآزيب إىٰل الطرقات.

ــوا  ــا أشع ــمون م ــوا يس ــراق كان ــل الع ــو أن أه ــف وه ــع كني ــف: مج والكن

ــًا)2(. ــم كنيف ــال دوره أع

أّمــا املآزيــب: فهــي جمــاري امليــاه مــن الســطح، فهــذه مــن األمــور التــي قــد 

تســبب أذٰى للنــاس فضــًا عــن أنــا قــد تكــون ظاهــرة غــر حضاريــة ال تنســجم 

مــع الطــراز املعــاري لعاصمــة الدولــة العامليــة.

واإلمــام ¨ ســوف يزيــل هــذه الكنــف واملآزيــب ســواء كان ذلــك يف الطريق 

األعظــم أم غــره مــن الطــرق التــي حيتاجهــا الناس.

4 - تعمر مجيع اخلراب الذي يكون عٰى األرض:

ــي  ــن ع ــد ب ــر حمم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــي، ق ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــن حمم ع

الباقــر ݠ: »القائــم منــا منصــور بالرعــب... ويظهــر اهلل  دينــه عــٰى الديــن كلــه 

ــر...«)3(. ــد ُعّم ــراب إاّل ق ــٰى يف األرض خ ــا يبق ــون، ف ــره املرك ــو ك ول

وهــذا املقطــع مــن الروايــة »فــا يبقــٰى يف األرض خــراب إاّل قــد ُعّمــر« يــدل 

عــٰى أن آخــر الزمــان وقبــل ظهــور اإلمــام ¨.

1. وسائل الشيعة: 436/25.
2. هامش األنوار البهية: 383.

3. كال الدين ومتام النعمة: 331.
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ففــي النصــوص الريفــة أن ثلــث العــال يمــوت باملــوت األحــر وثلثــًا آخــر 
يمــوت بســبب املــوت األبيــض وهــو الطاعــون.

ــّدام  ــول: »ق ــد اهلل ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليان ب ــن س فع
القائــم موتتــان: مــوت أحــر ومــوت أبيــض، حتــٰى يذهــب مــن كل ســبعة خســة، 

ــون«)1(. ــض الطاع ــوت األبي ــيف، وامل ــر الس ــوت األح امل
وعــن حممــد بــن مســلم وأيب بصــر قــاال: ســمعنا أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول: »ال 
يكــون هــذا األمــر حتــٰى يذهــب ثلثــا النــاس«، فقلنــا: إذا ذهــب ثلثــا النــاس فمــن 

يبقــٰى؟ فقــال: »أمــا ترضــون أن تكونــوا يف الثلــث الباقــي«؟)2(.
ــٰى  ــدي حت ــرج امله ــن ݠ: »ال خي ــر املؤمن ــن أم ــند ع ــاد بس ــن ح ــن اب وع

ــث«)3(. ــٰى ثل ــث ويبق ــوت ثل ــث ويم ــل ثل يقت
إذا عرفنــا حجــم اخلــراب الــذي حيصــل يف األرض يتبــن لنــا أمهيــة ورضورة 
اإلعــار الــذي يقــوم بــه اإلمــام̈  وال يقتــر ذلــك عــٰى منطقــة جغرافيــة حمــددة، 
بــل هــو إعــار واســع يشــمل مجيــع مناطــق الدولــة العامليــة وهــو معنــٰى قــول اإلمام 
الباقــر ݠ: »فــا يبقــٰى يف األرض خــراب إاّل قــد ُعّمــر« وجــاء حــرف التحقيــق 
هنــا )قــد( لغــرض التأكيــد عــٰى ذلــك فضــًا عــن أســلوب احلــر الــذي جــاءت 

بــه العبــارة الريفــة.
ونحــن قــد أمرنــا يف زمــن الغيبــة بالدعــاء لإلمــام املهــدي̈  يف توفيقه وتســديده 
لعمــران البــاد حيــث جــاء يف دعــاء العهــد املــروي عــن اإلمــام الصــادق ݠ: »واعمــر 

ــه بــادك«)4(. اللهم ب

1. كال الدين ومتام النعمة: 655.
2. الغيبة للشيخ الطويس: 339.

3. معجم أحاديث اإلمام املهدي ¨: 21/3.
4. املزار ابن املشهدي: 665.
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وهــذه الفقــرة مــن الدعــاء تقــّوي العاقــة النفســية بــن الداعــي وبــن اإلمــام̈  

حيــث يستشــعر املؤمــن باملشــاركة يف التمهيــد هلــذا العمــران العظيــم، ولــو كان ذلــك 

ــة األســباب  ــق الطلــب مــن اهلل تعــاىٰل بتهيئ ــد مــن خــال الدعــاء وعــن طري التمهي

للظهــور الريــف ملوالنــا احلجــة ¨ لكــي يقــوم بتعمــر األرض.

ــذي  ــأن األرض ال ــل لش ــم وتبجي ــه تعظي ــاىٰل في ــاد إىٰل اهلل تع ــبة الب ــل نس ولع

ــا. ــا وتعمره ــا ¨ بأحيائه ــوم إمامن يق

املبحث الثالث: إخراج الربكات اإلهلية:

ــيعطيها  ــة س ــم الرباني ــة والنع ــركات اإلهلي ــة أن ال ــوص الريف ورد يف النص

ــا إىٰل هــذه النصــوص  ــم ¨ وإذا نظرن ــة اإلمــام القائ اهلل تعــاىٰل لإلنســان بركــة دول

ناحــظ أن هنــاك بــركات متعــددة يتــم إخراجهــا إىٰل النــاس منهــا األمطــار والنبــات 

ــا. ــة وغره ــروة احليواني ــار الث ــادن وازده ــوز واملع والكن

1 - األمطار:

إن وجــود شــحة يف األمطــار وقلــة امليــاه وجفــاف األنــار ال ينــايف مــا ورد يف 

مجلــة مــن عامــات الظهــور ووجــود فيضــان يف نــر الفــرات حتــٰى أن مياهــه تدخــل 

يف طــرق الكوفــة، فعــن أيب عبــد اهلل ݠ: »ســنة الفتــح ينبثــق الفــرات حتــٰى يدخــل 

يف أزقــة الكوفــة«)1(، إذ إن هــذا الفيضــان هــو حــدث وعامــة خاصــة غــر مســتمرة 

بخــاف اجلفــاف ونقــص املــوارد املائيــة فإنــا حالــة عامــة قبــل الظهــور الريــف.

أّمــا قبــل الظهــور بســنة فتحــدث زيــادة غــر طبيعيــة يف املــوارد املائيــة بســبب 

ــة  ــة ســنة الظهــور بأنــا ســنة غيداق ــرة املباركــة حيــث تصــف الرواي األمطــار الغزي

1. معجم أحاديث اإلمام املهدي ¨: 487/3.
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ــوره ¨  ــات ظه ــن عام ــة م ــك عام ــار ذل ــن اعتب ــار، ويمك ــرة األمط ــرًا لكث نظ

فعــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال: »إن قــدام القائــم لســنة غيداقــة يفســد التمــر يف النخــل 

فــا تشــكوا يف ذلــك«)1(.

ــًا  ــي أيض ــرة وه ــن مط ــًا وعري ــاك أربع ــوص أن هن ــض النص ــف بع وتص

مــن عامــات الظهــور، فعــن ســعيد بــن جبــر، قــال: »إن الســنة التــي يقــوم فيهــا 

ــا«)2(. ــا وبركاهت ــرٰى آثاره ــرة ت ــن مط ــًا وعري ــر األرض أربع ــدي ݠ متط امله

وتــزداد األمطــار يف دولــة القائــم ¨ وتزدهــر الزراعــة ويعــم الرخــاء ويزول 

الفقــر كــا تشــر نصــوص كثــرة إىٰل ذلــك، منهــا عــن النبــي ݕ: »... يمــأل األرض 

قســطًا وعــدالً وتنبــت األرض نباهتــا ومتطــر الســاء مطرهــا وتنعــم ُأمتــي يف واليتــه 

نعمــة ل ينعمــوا مثلهــا«)3(.

وأيضــًا عنــه ݕ قــال: »يــرىٰض عنــه ســاكن الســاء وســاكن األرض وال تــدع 

ــٰى  ــٰى تتمن ــه حت ــا إاّل أخرجت ــن نباهت ــه وال األرض م ــيئًا إاّل صبت ــا ش ــاء قطره الس

األحيــاء األمــوات«)4(.

ويف رواية: »... تعطي األرض زكاهتا والساء بركتها«)5(.

ــا  ــت األرض زهرهت ــي أخرج ــدي يف أمت ــر امله ــي ݕ: »إذا ظه ــن النب وع

ــا«)6(. ــاء مطره ــرت الس وأمط

1. الغيبة للشيخ الطويس: 449.
2. اإلرشاد: 373/2.

3. التريف باملنن يف التعريف بالفتن )املاحم والفتن(: 324.

4. التريف باملنن يف التعريف بالفتن )املاحم والفتن(: 146.
5. الفتن: 221.

6. شح إحقاق احلق: 677/19.
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2 - النبات:

ــا  ــن اعتباره ــة ويمك ــوارد االقتصادي ــن امل ــًا م ــوردًا هام ــة م ــكل الزراع تش

ــدول. ــاد ال ــًا القتص ــودًا فقري عم

والزراعــة يف دولــة القائــم̈  تكــون مزدهــرة بســبب نشــاط النــاس يف العمــل 

والســبب األهــم هــو التدخــل اإلهلــي وبــركات وجــود اإلمــام ¨ فينبــت النبــات 

ــرات  ــض الفق ــابقة بع ــوص الس ــدم يف النص ــد تق ــة، وق ــل الزراعي ــو املحاصي وتنم

الدالــة عــٰى ذلــك ونذكرهــا هنــا اختصــارًا:

إاّل  نباهتــا شــيئًا  مــن  »... وال األرض  نباهتــا...«)1(،  وتنبــت األرض   ...«

األرض  أخرجــت   ...« زكاهتــا...«)3(،  األرض  تعطــي   ...« أخرجتــه...«)2(، 

نباهتــا...«)5(. األرض  وتــرج   ...« زهرهتــا...«)4(، 

3 - الكنوز:

الكنــوز هــي املــوارد الثمينــة املوجــودة يف باطــن األرض مــن ذهــب ومعــادن 

ــوز تشــكل  ــم ¨، وهــذه الكن وغرهــا وســوف خيرجهــا اهلل تعــاىٰل إىٰل اإلمــام القائ

ــا  ــي هن ــة، ونكتف ــة املبارك ــادي يف الدول ــار االقتص ــل االزده ــن عوام ــًا م ــًا مه عام

ــوص. ــض النص ــارة إىٰل بع باإلش

عــن أيب عبــد اهلل ݠ: »إن قائمنــا إذا قــام أشقــت األرض بنــور ربا واســتغنٰى 

العبــاد عــن ضــوء الشــمس، وذهبــت الظلمــة، ويعمــر الرجــل يف ملكــه حتــٰى يولــد 

1. التريف باملنن يف التعريف بالفتن )املاحم والفتن(: 323.

2. التريف باملنن يف التعريف بالفتن )املاحم والفتن(: 146.
3. الفتن: 221.

4. شح إحقاق احلق: 677/19.
5. التريف باملنن يف التعريف بالفتن )املاحم والفتن(: 275.

كة
بار

 امل
لة

دو
يف ال

ي 
اد

ص
قت

اال
ار 

ده
الز

ا



113

ــٰى تراهــا النــاس  لــه ألــف ذكــر ال تولــد فيهــم أنثــٰى، وتظهــر األرض كنوزهــا حت

عــٰى وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بالــه ويأخــذ مــن زكاتــه ال يوجــد 

أحــد يقبــل منــه ذلــك، اســتغنٰى النــاس بــا رزقهــم اهلل مــن فضلــه«)1(.

ــور  ــا منص ــم من ــول: »القائ ــر ݟ يق ــي الباق ــن ع ــد ب ــر حمم ــن أيب جعف وع

ــوز...«)2(. ــه الكن ــر ل ــه األرض وتظه ــوٰى ل ــر تط ــد بالن ــب مؤي بالرع

وعــن اإلمــام موســٰى بــن جعفــر ݟ: »... يســهل اهلل لــه كل عســر ويذلــل 

لــه كل صعــب ويظهــر لــه كنــوز األرض...«)3(.

املبحث الرابع: التوزيع العادل للثروة:

مبــدأ العدالــة مــن املبــادئ املهمــة التــي يــرع اإلمــام̈  بتطبيقهــا يف طريقــه 

حلــل مشــكلة الفقــر واحلرمــان، ويقــول اإلمــام الكاظــم ݠ: »... لــو عــدل النــاس 

الستغنوا...«)4(.

ويقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن ݠ: »بالعــدل تتضاعــف الــركات«)5(، وعــن 

اإلمــام الصــادق ݠ: »... مــا أوســع العــدل« ثــم قــال: »يســتغنون إذا عــدل فيهــم 

وتنــزل الســاء رزقهــا وتــرج األرض بركتهــا بــإذن اهلل«)6(.

مــن الرامــج العمليــة املهمــة التــي يقــوم بــا اإلمــام ¨ بتنفيذهــا لغــرض 

حتقيــق العدالــة االقتصاديــة هــو قيامــه بتقســيم األمــوال والثــروات بالتســاوي بــن 

1. بحار األنوار: 327/52.
2. كال الدين ومتام النعمة: 331.
3. كال الدين ومتام النعمة: 369.

4. الكايف: 542/1.
5. مستدرك الوسائل: 320/11.

6. روضة املتقن يف شح من ال حيرضه الفقيه: 154/3.
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ــاس وليــس بالتفــاوت، ألن التفــاوت قــد خيلــق البغضــاء والشــحناء بــن أفــراد  الن

املجتمــع.

ورد يف الروايــة عــن اإلمــام الباقــر ݠ: »... إذا قــام قائــم أهــل البيــت قســم 

بالســوية، وعــدل يف الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع اهلل...«)1(.

ــن  ــاف م ــٰى اخت ــي ع ــث يف أمت ــدي يبع ــم بامله ــول ݕ: »أبرك ــن الرس وع

النــاس وزلــزال يمــأل األرض قســطًا وعــدالً كــا ملئــت جــورًا وظلــًا، يــرىٰض عنــه 

ســاكن الســاء وســاكن األرض، يقســم املــال صحاحــًا«، فقــال رجــل: مــا صحاحــًا؟ 

قــال: »بالســيوية بــن النــاس...«)2(.

سؤال وجواب:

ــأكل  ــًا وي ــًا غليظ ــس لباس ــدي ¨ يلب ــام امله ــف أن اإلم ــص الري ورد يف الن

الطعــام اجلشــب)3(، فعــن اإلمــام الصــادق ݠ: »... فــواهلل مــا لباســه إاّل الغليــظ، 

ــب...«)4(. ــه إاّل اجلش ــا طعام وم

السؤال:

ــأكل مــع أن  ــون مــن الزهــد يف امللبــس وامل ــارس اإلمــام ¨ هــذا الل ــاذا ي مل

ــوز األرض  ــده كن ــش وعن ــة عي ــرف ونعوم ــة وت ــن رفاهي ــه م ــة ل ــور متاح كل األم

ــاء؟ ــركات الس وب

اجلواب:

ألن مقام اإلمامة يقتي ذلك وهو املعهود من آبائه ݜ.

1. الغيبة للشيخ النعاين: 243.
2. بحار األنوار: 92/51.

3. اجلشب بمعنٰى الغليظ اخلشن.
4. الغيبة للشيخ النعاين: 239.
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نتائج البحث:

حيتــل البحــث يف اجلانــب االقتصــادي - لغــرض رســم معــال الدولــة املهدوية 

- مســاحة واســعة ومهمــة، ومــا ينتهــي إىٰل نتائــج مــن تطويــر ونمــو اقتصــاد الفــرد 

واملجتمــع وبمكــن اخلــروج بالنتائــج التاليــة:

ــادي  ــف االقتص ــر والتخل ــة للفق ــباب املهم ــٰى األس ــوف ع ــم الوق 1 - ت

ــر. ــكلة الفق ــبة ملش ــات املناس ــول واملعاجل ــاء احلل وإعط

2 - إبــراز االســرتاتيجيات التــي يقــوم بــا اإلمــام املهــدي ¨ للقضــاء عــٰى 

الفقــر، وبالتــال تطويــر اقتصــاد الدولــة وازدهارهــا.

ــا  ــال ب ــق الع ــع مناط ــمل مجي ــادي يش ــار االقتص ــور واالزده 3 - إن التط

اســتثناء حتــٰى القــرٰى الصغــرة، وهــذا أمــر قــد ال يعهــد حدوثــه يف أي زمــن مــن 

ــرٰى. ــة الك ــان الغيب أزم

ــاك  ــة املباركــة، فهن ــة العاملي ــه يف الدول ــغ االزدهــار االقتصــادي أوّج 4 - يبل

ســعة ونوعيــة يف النمــو والتطــور االقتصــادي ال يــكاد العقــل املعــارص حييــط بــه.
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مقدمة:

ُتعــّد القضيــة املهدويــة مــن أهم قضايــا الفكــر اإلســامي؛ الرتباطهــا باإلمامة، 

ولكونــا قضيــة جدليــة كثــرت األقــوال فيهــا، وتعــددت اآلراء بــن إفــراٍط وتفريــٍط، 

فقــد أفــرط بعضهــم يف سد املغيبــات التــي دلــت عليهــا الروايــات مــن دون إخضــاع 

تلــك الروايــات ملنهــج النقــد العلمــي، وفــرط آخــرون عندمــا رفضــوا مجيــع القضايــا 

ــج  ــع املنه ــذا وذاك يق ــن ه ــي، وب ــج احل ــا للمنه ــٰى إخضاعه ــة وأرّصوا ع الغيبي

املعتــدل يف قــراءة القضيــة املهدويــة.

ــة،  ــة اخلارق ــا اإلعجازي ــة: القضاي ــة املهدوي ــة بالقضي ــائل املرتبط ــن املس وم

ــده. ــارك أم بع ــور املب ــل الظه ــت قب ــواء كان س

وجــاء هــذا البحــث املوســوم )أحــداث عــر الظهــور بــن اإلعجــاز والتطــور 

العلمــي( ليميــز مــا هــو معجــٌز ومــا هــو غــر معجــٍز، وفــق شوط وقوانــن املعجزة.

وُعنْــون البحــث بأحــداث الظهــور ول ُيَعنْــون بعامــات الظهــور؛ ألّن 

ــر  ــابقة لع ــات س ــا أن العام ــا، ك ــات وغره ــمل العام ــم، تش ــداث أع األح

ــده. ــور وبع ــل الظه ــداث قب ــاول األح ــث تن ــا البح ــور بين الظه

م. د ساجد صباح ميس العسكري

أحداث عصر الظهور
بني اإلعجاز والتطور العلمي
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واقتضت طبيعة البحث أن يقسم عٰى مبحثن:

ــرق  ــا والف ــزة وشائطه ــوم املعج ــان مفه ــص ببي ــي اخت ــري تأصي األول: نظ

ــوارق. ــن اخل ــا م ــن غره ــا وب بينه

ــور  ــل الظه ــة قب ــاذج املهم ــض الن ــر بع ــٰى ذك ــر ع ــي اقت ــاين: تطبيق والث

ــي. ــث العلم ــج البح ــق منه ــام وف ــب املق ــا يناس ــارًا ب ــده، اختص وبع

ــإن  ــة، ف ــورة املطلوب ــث بالص ــون البح ــدًا ليك ــث جه ــذل الباح ــد ب ــذا وق ه

كان كذلــك فلّلــه احلمــد أوالً وأخــرًا، وإن ل يكــن فألتمســكم العــذر فالنقــص مــن 

ــن. ــات املمك س

املبحث األول: دراسة نظرية يف مفهوم املعجزة:

املطلب األول: مفهوم املعجزة ورشائطها:

أوالً: املعجزة يف اللغة:

املعجزة: اجلذر اللغوي، والذي له يف اللغة معنيان مها:

ــزت  ــان إذا عج ــزين ف ــز: أعج ــن: )عج ــاء يف الع ــد ج ــف: فق 1 - الضع

ــٌز  ــو عاج ــزًا فه ــُز َعْج ــَز َيْعِج ــزم. وَعَج ــض احل ــُز نقي ــه. والعج ــه وإدراك ــن طلب ع

ــٌف()1(. ضعي

ــَو  ــزًا، َفُه ــُز َعْج ِء َيْعِج ْ ــيَّ ــِن ال ــَز َع ــة: )َعِج ــس اللغ ــم مقايي ــاء يف معج وج

ــُف  ــُه َيْضُع ــَذا؛ أِلَنَّ ــْن َه ــْزِم َفِم ــُض احْلَ ــَز َنِقي ــْم إِنَّ اْلَعْج ــٌف. َوَقْوهُلُ ــٌز، َأْي َضِعي َعاِج

ــُز()2(. ــُع َعَجاِئ ــْيَخُة، َواجْلَْم ــْرَأُة الشَّ ــوُز: امَل ــاِب: اْلَعُج ــَن اْلَب ــُه... َوِم َرْأُي

1. معجم العن، الفراهيدي: 215/1.
2. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 232/4.
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ُــْم  ــٰى إِنَّ ِء، َواجْلَْمــُع َأْعَجــاٌز، َحتَّ ْ ــُر الــيَّ 2- مؤخــر الــيء: )َفاْلَعُجــُز: ُمَؤخَّ

ــًا  ــْزُت فان ــب: )وَأْعَج ــال الراغ ــوِر()1(، وق ــاُز اأْلُُم ــِر، َوَأْعَج ــُز اأْلَْم ــوَن: َعُج َيُقوُل

ــزًا()2(. ــه َعاِج ــُه: جعلت ــُه وَعاَجْزُت ْزُت وَعجَّ

أّمــا اإلعجــاز فمشــتق مــن الفعــل الرباعــي )أعجــز( وتعنــي الفوت والســبق، 

يقــال: أعجــزه األمــر أي فاتــه، ويقــال: أعجــز الرجــل خصمه: أي ســبقه وغلبــه)3(.

ثانيًا: املعجزة يف االستعامل القرآين:

ــتقاته  ــوي ومش ــذر اللغ ــم باجل ــرآن الكري ــزة يف الق ــارة إىٰل املعج ــاءت اإلش ج

كثــرًا نحــو:

ْصحــاُب 
َ
وئلِــَك أ

ُ
يــَن َســَعْوا ِف آياتِنــا ُمعاِجِزيــَن أ ِ

َّ
قولــه تعــاىٰل: ﴿َوال

َِحيــِم﴾ )احلــج: 51(.
ْ
اجل

ْنتُــْم 
َ
ـَـقٌّ َومــا أ

َ
 إِنَّــُه حل

َحــقٌّ ُهــَو قُــْل إِي َوَربِّ
َ
وقولــه تعــاىٰل: ﴿َويَْســتَنِْبئُونََك أ

ــَن﴾ ) يونس: 53(. بُِمْعِجِزي

وجاءت اإلشارة إليها بألفاظ أخرٰى منها:

يْمانِِهــْم لـَـِنْ جاَءْتُهــْم آيـَـٌة 
َ
قَْســُموا بِــاهلِل َجْهــَد أ

َ
1 - اآليــة: قــال تعــاىٰل: ﴿َوأ

ــاَءْت ل  ــا إِذا ج نَّه
َ
ــِعُرُكْم أ ــا يُْش ــَد اهلِل َوم ــاُت ِعنْ ي

ْ
ــا ال َم ــْل إِنَّ ــا قُ ــُنَّ بِه ُْؤِم لَ

يُْؤِمنُــوَن﴾ )األنعــام: 109(.

خاُهــْم صاحِلــاً 
َ
2 - البينــة: قــال تعــاىٰل عــٰى لســان موســٰى ݠ: ﴿َوإِٰل َثُمــوَد أ

ــْن  ــٌة ِم ــْم بَيِّنَ ــْد جاَءتُْك ــْرُُه قَ ــْن إٍِل َغ ــْم ِم ــا لَُك ــُدوا اهلَل م ــْوِم اْعبُ ــا قَ ــاَل ي ق

1. املصدر نفسه: 4/ 233.
2. املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين: 547. 

3. ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 371/5.
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ــوها بُِســوٍء  رِْض اهلِل َول َتَمسُّ
َ
ُكْل ِف أ

ْ
َربُِّكــْم هــِذهِ ناقَــُة اهلِل لَُكــْم آيـَـًة فََذُروهــا تـَـأ

ِلــٌم﴾ )األعــراف: 73(.
َ
ُخَذُكــْم َعــذاٌب أ

ْ
َفيَأ

ثالثًا: املعجزة يف االصطالح:

فهــا اخلواجــة نصــر الديــن الطــويس  فــت املعجــزة بتعريفــات متعــددة، فعرَّ ُعرِّ

ــرق  ــع خ ــاد م ــو معت ــا ه ــي م ــاد أو نف ــس بمعت ــا لي ــوت م ــا: )ثب )ت672هـــ( بأن

العــادة ومطابقــة الدعــوة()1(.

وعرفهــا الســيوطي )ت911هـــ( بقولــه: )أمــر خــارق للعــادة مقــرون 

بالتحــدي، مصــون عــن املعارضــة()2(.

وعرفهــا الزرقــاين )ت 1367هـــ( بأنــا: )أمٌر يعجــز البر متفرقــن وجمتمعن 

عــن اإلتيــان بمثلــه أو هــي أمــر خــارق للعــادة خارج عــن حــدود األســباب املعروفة 

عــي النبــوة عنــد دعــواه إّياها شــاهدًا عــٰى صدقــه()3(. خيلقــه اهلل تعــاىٰل عــٰى يــد مدَّ
ــه:  ــا بقول ــدم فعرفه ــا تق ــر م ــود أكث ــي بقي ــة الباغ ــف العام ــاء تعري وج
ــادة  ــًا للع ــة، خارق ــة اهلل اخلاص ــوة بعناي ــي النب ع ــه مدَّ ــأيت ب ــذي ي ــو ال ــزة ه )املعج
ــك  ــون بذل ــم، ليك ــم والتعل ــن العل ــة وقوان ــدرة البري ــدود الق ــن ح ــًا ع وخارج

ــه()4(. ــوة ودعوت ــواه النب ــه يف دع ــي وحجيت ــدق النب ــٰى ص ــًا ع دلي
فذكــر العامــة الباغــي يف تعريفــه أن املعجــزة خاصــة باألنبيــاء ݜ، 
وذكــر أيضــًا الُبعــد الوظيفــي للمعجــزة بقولــه: )ليكــون بذلــك دليــًا عــٰى صــدق 

ــي...(. النب

1. كشف املراد يف شح جتريد االعتقاد، العامة احلي: 255.
2. االتقان يف علوم القرآن: 3/4.

3. مناهل العرفان، الزرقاين: 73/1.
4. آالء الرحن، الباغي:23/1.
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ومــا ذكــره مــن قيــد بقولــه: )خارقــًا للعــادة(، يقصــد بــه أن املعجــزة خــرق 

لقوانــن الطبيعــة، وفــوق قــدرة اإلنســان وال يقصــد بالعــادة املصطلــح األشــعري 

ــادة أن  ــت الع ــا اقتض ــول، وإن ــة واملعل ــن العل ــًا ب ــازم ذاتي ــي أن ال ت ــذي يق ال

يكــون هنــاك تــازم، فمثــًا التــازم بــن النــار واحلــرارة ومســألة األكل والشــبع ال 

تــازم ذاتيــًا بينهــا عــٰى حــد قوهلــم، وإنــا كل ذلــك حصــل بســبب اقتضــاء العــادة 

عــٰى ذلــك، وهــذا مــا أكــده أبــو حامــد الغــزال بقولــه: )االقــرتان بــن مــا يعتقــد يف 

العــادة ســببًا ومــا يعتقــد مســببًا ليــس رضوريــًا عندنــا()1(، وإنــا ترتســخ تلــك العادة 

يف األذهــان بســبب )اســتمرار العــادة بــا مــرة بعــد أخــرٰى يرســخ يف أذهاننــا جريانا 

عــٰى وفــق العــادة ترســيخًا ال تنفــك عنــه()2(.

ــدال  ــادة ال ــارق للع ــر اخل ــا: )األم ــزة بأن ــي املعج ــيد الطباطبائ ــّرف الس وع

عــٰى تــرف مــا وراء الطبيعــة يف عــال الطبيعــة ونشــأة املــادة ال بمعنــٰى األمــر املبطِــل 

لــرضورة العقــل()3(.

ويف هــذا التعريــف ُيشــر الســيد الطباطبائــي إىٰل البعــد الفلســفي للمعجــزة، 

كونــا تقــع حتــت نظــام العليــة، ول يــر إىٰل ارتبــاط املعجــزة باألنبيــاء أو بغرهــم، 

ــن  ــم تك ــز، فل ــو معج ــة فه ــن الطبيع ــن قوان ــٰى م ــون أع ــأنه أن يك ــن ش ــا م ــل م ب

املعجــزات العلــة الوحيــدة إليــاد الــيء، وإنــا العلــة التــي حدثــت بســببها املعجزة 

غــر متعارفــة عنــد النــاس )فإبــراء األكمــه واألبــرص مثــًا حيصــل حســب العلــة 

ــون  ــع أن يك ــك ال يمن ــوص إاّل أن ذل ــدواء املخص ــاول ال ــال تن ــن خ ــة م املتعارف

لإلبــراء علــة أخــرٰى ل يشــاهدها النــاس مــن قبــل ول يّطلــع عليهــا العلــم الطبيعــي 

1. هتافت التهافت، ابن رشد: 777
2. هتافت الفاسفة، الغزال: 105.

3. تفسر امليزان: 73/1.
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املتعــارف عندهــم، فاملعجــزة ليســت صــدور املعلــول بــا علــة، بــل هــي صــدوره 

مــن علــة غــر معروفــة للنــاس ول تتداوهلــا العلــوم الطبيعيــة املتعارفــة()1(.

ــق بعــض  ــون الطبيعــي عــن حتقي وبذلــك تكشــف املعجــزة عــن عجــز القان

ــر الكــون. ــل مدب ــي ال يمكــن أن حتــدث إاّل مــن قب األمــور الت

ــب  ــن املناص ــب م ــي ملنص ــأيت املدع ــا: )أن ي ــي ݞ بأن ــيد اخلوئ ــا الس وعرفه

اإلهليــة بــا خيــرق نواميــس الطبيعــة ويعجــز عنــه غــره شــاهدًا عــٰى صــدق دعــواه()2(.
فقــد ذكــر يف التعريــف شوط املعجــزة وبعدهــا الوظيفــي ووّســع مــن دائــرة 
املعجــزة لتشــمل اإلمــام املعصــوم ݠ كــون اإلمامــة منصبــًا إهليــًا، وهــذا التعريــف 

هــو الراجــح عنــد الباحــث كونــه جامعــًا مانعــًا.
وبــذا يكــون تعريــف الســيد اخلوئــي ݞ أتــم وأشــمل، ولكــن قــد ســجل 
بعضهــم ماحظــة عــٰى تعريــف الســيد اخلوئــي ݞ وهــو أنــه ليــس بالــرضورة أن 
يكــون املعجــز أمــرًا خارقــًا لنواميــس الطبيعــة، إذ يــرٰى الشــيخ ضيــاء الديــن زيــن 
ــن  ــن ضم ــة ولك ــن الطبيع ــس وقوان ــن نوامي ــون ضم ــد يك ــز ق ــن أن املعج الدي

ــٰى)3(. ــا األع ــتوٰى حتققه ــم ومس ــا األت شطه

املطلب الثاين: رشوط املعجزة:

ــة  ــات املتقدم ــوع التعريف ــن جمم ــرًة، وم ــًا كث ــزة شوط ــاء للمعج ــر العل ذك

ــي: ــزة ه ــم شوط املعج ــن أه ــن أن م ــزة يتب للمعج

1 - أن تقــرتن املعجــزة مــع الدعــوٰى، فلــو تقدمــت أو تأخــرت عــن دعــواه 

ملــا عــّدت معجــزة، وكــذا إذا حصلــت مــن دون دعــوٰى، فمثــًا رد الشــمس لإلمــام 

1. اإلعجاز بن النظرية والتطبيق، كال احليدري: 20.
2. البيان، أبو القاسم اخلوئي: 33.

3. ينظر مبادئ عامة يف التدبر القرآين، ضياء الدين زين الدين: 2 / 35
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ــّد  ــا ال تع ــا، إاّل أن ــان بمثله ــن اإلتي ــر ع ــز الب ــة يعج ــت خارق ــي ݠ وإن كان ع

ــن  ــة ع ــرج الكرام ــك ت ــك، وبذل ــام ݠ ذل ــوٰى اإلم ــا بدع ــدم اقرتان ــزة لع معج

دائــرة اإلعجــاز.

ــا -  وطَِه ــْن ُشُ ــي: )ِم ــال القرطب ــا، ق ــان بمثله ــن اإلتي ــر ع ــز الغ 2 - عج

ــول  ــب حص ــَا وج ــْبَحاَنُه. َوإِنَّ ــا إاِلَّ اهللُ ُس ــِدُر َعَلْيَه ــا اَل َيْق ــوَن ِمَّ ــزة - َأْن َتُك املعج

ــيُء الرســل وادعــٰى  ــِه جَمِ ــاٍن َيِصــحُّ فِي ــٰى آٍت يِف َزَم ــه َأَت هــذا الــرط للمعجــزة ألن

ــِذي  ــَذا الَّ ــْن َه ــَد َلْ َيُك ــوَم َوَيْقُع ــُكَن َوَيُق َك َوَيْس ــه أن َيَتَحــرَّ الرســالة وجعــل معجزت

ــُب َأْن  ــَا َيِ ــِه، َوإِنَّ ــَىٰ ِمْثِل ــِق َع ــْدَرِة اخْلَْل ــِه لُِق ــَىٰ ِصْدِق ــُه، َواَل َدااّل َع ــاُه ُمْعِجــَزًة َل َع ادَّ

َتُكــوَن امُلْعِجــَزاُت َكَفْلــِق اْلَبْحــِر، َواْنِشــَقاِق اْلَقَمــِر، َوَمــا َشــاَكَلَها ِمَّــا اَل َيْقــِدُر َعَلْيَهــا 

.)1() ــَرُ اْلَب

ــن  ــا م ــاز ألن ــرة اإلعج ــن دائ ــي ع ــوغ العلم ــحر والنب ــرج الس ــك خي وبذل

ــم. ــم والتعل ــة للعل ــا قابل ــه، كون ــٰى بمثل ــن أن يؤت ــي يمك ــور الت األم

عــي للمنصــب اإلهلــي، فــإذا  3 - أن تكــون املعجــزة شــاهدًا عــٰى صــدق املدَّ

عــي أنــه إلــه، أو بحكــم النقــل  عــي املدَّ امتنــع صــدق دعــواه بحكــم العقــل كأن يدَّ

عــي شــخص النبــوة بعــد النبــي حممــد ݕ فــإن ذلــك  الثابــت عــن املعصــوم كأن يدَّ

ال يكــون شــاهدًا عــٰى صــدق الدعــوٰى وال يســمٰى مــا يــأيت بــه معجــزة)2(.

واملنصــب اإلهلــي أعــم مــن النبــوة، فتشــمل اإلمامــة أيضــًا، ومــن الشــواهد 

عــٰى ذلــك تكليــم احلجــر لإلمــام الســجاد ݠ عندمــا أراد إثبــات إمامتــه، عندمــا 

كانــت النــاس تشــكك بإمامتــه وتقــول بإمامــة حممــد بــن احلنفيــة)3(.

1. تفسر القرطبي: 70/1.
2. ينظر البيان، أبو القاسم اخلوئي: 35.

3. ينظر: مستدرك سفينة البحار، الشاهرودي: 173/9. 
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عــي النبــوة، قــال القرطبــي يف بيانــه لــروط  4 - أن تكــون مطابقــة لدعــوٰى مدَّ

َســاَلِة: آَيــُة  ِعــي لِلرِّ ــُه َلــْو َقــاَل امُلدَّ ِط أِلَنَّ ْ اُط َهــَذا الــرَّ ــَا َوَجــَب اْشــرِتَ املعجــزة: )َوإِنَّ

ــَأْن  ــُة بِ ابَّ ــُدُه َأِو الدَّ ــْت َي ــُة َفنََطَق ابَّ ــِذِه الدَّ ــِدي َأْو َه ــَق َي ــي َأْن َتنْطِ تِ ــُل ُحجَّ يِت َوَدلِي ــوَّ ُنُب

ــِذي خلقــه اهلل تعــاىٰل دال عــٰى  ــَكَاَم الَّ ــَذا اْل ــإِنَّ َه ــيٌّ َف ــَو َنبِ ــَس ُه ــَذَب َوَلْي ــْت: َك َقاَل

ــِق َدْعــَواُه. ــْع َعــَىٰ وْف ــُه اهللُ َلْ َيَق ــا َفَعَل َســاَلِة، أِلَنَّ َم ِعــي لِلرِّ كــذب امُلدَّ

ــَر َماُؤَهــا  ــٍر لَِيْكُث ــَل يِف بِْئ ــُه اهللُ َتَف اَب َلَعنَ ــْرَوٰى َأنَّ ُمَســْيلَمَة اْلَكــذَّ ــا ُي َوَكَذلِــَك َم

َفَغــاَرِت اْلبِْئــُر َوَذَهــَب َمــا َكاَن فِيَهــا ِمــَن امَلــاِء، َفــَا َفَعــَل اهللُ ُســْبَحاَنُه ِمــْن َهــَذا، َكاَن 

ــا َأَراَدُه  ــَىٰ ِخــَاِف َم ــْت َع ــا َوَقَع َ ــِه، أِلَنَّ ــَىٰ َيَدْي ــَرْت َع ــْن َظَه ــِة ملَِ َب ــاِت امُلَكذِّ ــَن اآْلَي ِم

اُب()1(. ــذَّ ــُئ اْلَك امُلَتنَبِّ

ــا  ــر حدوثه ــهور يف ع ــو مش ــا ه ــع م ــبة م ــزة متناس ــون املعج 5 - أن تك

وهــذا مــا عــّر عنــه الســيد اخلوئــي بقولــه: )خــر املعجــزات مــا شــابه أرقــٰى فنــون 

العــر()2(، فمثــًا ملــا كان الرائــج يف زمــن موســٰى ݠ هــو الســحر جــاء بــا يفــوق 

الســحر، وملــا كان الرائــج يف زمــن عيســٰى ݠ هــو الطــب جــاء بــا يفــوق الطــب، 

ــا يفــوق باغــة الشــعر، فقــد  وملــا كان الرائــج يف زمــن النبــي ݕ الباغــة جــاء ب

روي عــن اإلمــام الرضــا ݠ أنــه قــال: »إن اهلل مّلــا بعــث موســٰى ݠ كان الغالــب 

عــٰى أهــل عــره الســحر، فآتاهــم مــن عنــد اهلل بــا ل يكــن يف وســعهم مثلــه، ومــا 

أبطــل بــه ســحرهم، وأثبــت بــه احلجــة عليهــم، وأن اهلل بعــث عيســٰى ݠ يف وقــت 

قــد ظهــرت فيــه الزمانــات واحتــاج النــاس إىٰل الطــب، فآتاهــم مــن عنــد اهلل بــا ل 

يكــن عندهــم مثلــه، وبــا أحيــٰى هلــم املوتــٰى، وأبــرأ األكمــه واألبــرص بــإذن اهلل، 

ــٰى  ــب ع ــت كان الغال ــدًا ݕ يف وق ــث حمم ــم، وأن اهلل بع ــة عليه ــه احلج ــت ب وأثب

1. تفسر القرطبي: 71/1.
2. البيان، ابو القاسم اخلوئي: 32.
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أهــل عــره اخلطــب والــكام - وأظنــه قــال: الشــعر - فآتاهــم مــن عنــد اهلل مــن 
مواعظــه وحكمــه مــا أبطــل بــه قوهلــم، وأثبــت بــه احلجــة عليهــم«)1(.

ــاء هلــم  ولعــل هــذا الــرط كــال وليــس شطــًا أساســيًا، فكثــر مــن األنبي
معجــزات متعــددة، ولعــل هــذا األمــر يكــون يف املعجــزات الكــرٰى كــا يف األمثلــة 

املتقدمــة.

املطلب الثالث: الفرق بن املعجزة واخلوارق األخرٰى:

أوالً: الفرق بن املعجزة والكرامة:
ُعرفــت الكرامــة بأنــا: )أمــٌر خــارٌق للعــادة يظهــره اهلل تعــاىٰل عــٰى يــد عبــد 
مــن عبــاده الصاحلــن حيــًا أو ميتــًا إكرامــًا لــه، فيدفــع بــه عنــه رضًا أو حيقــق لــه نفعــًا 

أو ينــر بــه حقــًا()2(.
ــاده()3(،  ــه مــن يشــاء مــن عب رفــت أيضــًا: )فعــٌل هلل ســبحانه يكــرم اهلل ب وعُّ
ــٰى  ــزل ع ــذي كان ين ــام ال ــم، الطع ــرآن الكري ــرت يف الق ــي ُذك ــات الت ــن الكرام وم
ــا  ــَد ِعنَْده ــراَب وََج ِمْح

ْ
ــا ال ــا َزَكِريَّ ــَل َعلَيْه ــا َدَخ ــاىٰل: ﴿ُكَّم ــال تع ــم ݝ، ق مري

ــِد اهلِل إِنَّ اهلَل يَــْرُزُق َمــْن  ــْت ُهــَو ِمــْن ِعنْ ٰ لـَـِك هــذا قالَ نَّ
َ
ِرْزقــاً قــاَل يــا َمْرَيــُم أ

ــْرِ ِحســاٍب﴾ )آل عمــران: 37(. يَشــاُء بَِغ
ومن الكرامات ما حصل ألصحاب الكهف وغرها)4(.

وبــذا يتبــن أن الكرامــة تشــرتك مــع املعجــزة يف كونــا مــن اخلــوارق 

ــن،  ــدي الصاحل ــٰى أي ــان ع ــا جتري ــذا يف كون ــر، وك ــا الب ــن إيتائه ــز ع ــي يعج الت

1. الكايف، الكليني: 25/1.
2. فتاوٰى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، أحد بن عبد الرزاق الدويش: 388/1. 

3. اعجاز القرآن، فضل عباس:22.
4. ينظر املصدر نفسه.
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ولكــن تفــرتق الكرامــة عــن املعجــزة بأمــٍر مهــٍم ُيعــد أحــد شوط املعجــزة وهــو: 

عــدم اقرتانــا بدعــوٰى منصــب إهلــي عــٰى خــاف املعجــزة التــي تقــرتن مــع هــذه 

ــوٰى. الدع

ثانيًا: الفرق بن املعجزة والسحر:

ــره  ــك فهــو يف أكث ــس كذل ــه لي ــن اخلــوارق ولكن ــحر م ــاس أن الس ــل للن خُيي

ــة  ــة قابل ــن علمي ــع لقوان ــو خاض ــم، فه ــن أن ُيتعل ــا يمك ــو م ــر، وه ــداع للب خ

للتعلــم فقــد ُعــّرف الســحر بأنــه: )أمــٌر غريــب يشــبه اخلــارق وليــس بــه، إذ يــري 

ــه بالتقــرب إىٰل الشــيطان واعتقــادًا كاستحســان مــا  ــه التعلــم ويســتعان يف حتصيل في

ــاه()1(. ــه إي ــه وحمبت ــرب إلي ــب التق يوج

وتفرتق املعجزة عن السحر بعدة أمور، أمهها)2(:

ــري  ــحر أن ي ــن للس ــادق ويمك ــد الص ــٰى ي ــري إاّل ع ــزة ال جت 1 - إن املعج

ــادع. ــكاذب واملخ ــد ال ــٰى ي ع

ــًا  ــون طريق ــأنا أن تك ــن ش ــة م ــوٰى إهلي ــات دع ــا إثب ــزة وظيفته 2 - إن املعج

ــاس. ــًا مــا يكــون لــإلرضار بالن ــاس، بخــاف الســحر الــذي غالب ــة الن هلداي

ــن أن  ــحر يمك ــا الس ــا، بين ــأيت بمثله ــد أن ي ــتطيع أح ــزة ال يس 3 - إن املعج

ُيتحــدٰى، ألنــه قابــل للعلــم والتعلــم، قــال الزرقــاين: )املعجــزة نفحــة مــن نفحــات 

احلــق تــرج عــن أفــق األســباب املعتــادة والوســائل املشــاهدة والغايــات املألوفــة.

أّمــا الســحر ومــا أشــبهه فإنــا فنــون خبيثــة ذات قواعــد وأوضــاع يعرفهــا كل 

مــن ألّ بــا ويصــل إىٰل وســائلها وغاياهتــا كل مــن عاجلهــا مــن بابــا. وهلــذا كان أول 

1. روح املعاين، اآللويس: 345/2
2. ينظر: اعجاز القرآن الكريم، فضل عباس: 23.
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مــن آمــن بموســٰى هــم الســحرة أنفســهم ألنــم أعلــم بــذا الفــرق الواضــح والبــون 

الشاســع()1(.

ثالثًا: الفرق بن املعجزة والنبوغ العلمي:

ــه  ــوارق، ولكن ــن اخل ــان م ــض األحي ــبق العلمــي وإن كان يف بع ــوغ والس النب

ــي يعجــز  ــم فليــس هــو كاملعجــزة والكرامــة الت ــم والتعل ــرة العل ال خيــرج عــن دائ

البــر عــن اإلتيــان بمثلهــا، كل مــا يف األمــر أن املبتكــر ســبق غــره للوصــول إىٰل مــا 

وصــل إليــه.

وهــذا مــا أشــار إليــه الســيد حممــد باقــر احلكيــم ݥ بقولــه: )إن ســبق النوابــغ 

ــا أن شــخصًا مــن  مــن العلــاء يف احلقــول العلميــة، ال يعتــر معجــزة، فــإذا افرتضن

العلــاء اليــوم ســبق أنــداده، ونجــح يف اكتشــاف الــورم الرطــاين مثــًا واملــادة التــي 

تقــي عليــه، فهــو يســتطيع بحكــم اكتشــافه أن يــرأ مريضــًا مــن الرطــان، بينــا 

يعجــز عــن ذلــك مجيــع العلــاء اآلخريــن، ولكــن عملــه هــذا ليــس معجــزة ألنــه 

إنــا يتحــدٰى جهــل العلــاء اآلخريــن بالــر والعلــة والــدواء()2(.

املبحث الثاين: أحداث عرص الظهور بن اإلعجاز الغيبي والتطور العلمي:

املطلب األول: ركائز تأسيسية:

ــره  ــن غ ــز ع ــو معج ــا ه ــز م ــور، ومتيي ــداث الظه ــر أح ــوض يف ذك ــل اخل قب

البــد مــن التأســيس ملطالــب نظريــة يرتكــز عليهــا املبحــث التــال، ومــن أهــم تلــك 

املطالــب هــي:

1. مناهل العرفان، الزرقاين: 77/1.
2. علوم القرآن حممد باقر احلكيم: 129-128.
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أوالً: فلسفة ذكر عالمات الظهور:

ــوم  ــتعداد للي ــؤ واالس ــا: التهي ــدف، منه ــن ه ــر م ــور أكث ــات الظه إن لعام

ــدي ¨  ــام امله ــة اإلم ــات حقيق ــو إثب ــات ه ــداف العام ــم أه ــن أه ــود، وم املوع

وصــدق دعــواه، فبعــض العامــات فيهــا ُبعــٌد إعجــازٌي، يعرفهــا أصحــاب 

االختصــاص فيذعنــون هلــا، ويرجــع غــر العــال باملعجــزة للعــال بــا فتكــون حجــة 

ــزات)1(. ــأن املعج ــو ش ــا ه ــع، ك ــٰى اجلمي ع

ــة  ــة معرف ــن كيفي ــادق ݠ ع ــام الص ــأل اإلم ــا س ــل عندم ــن املفض ورد ع

ــًا  ــٰى خوف ــٰى بك ــان حت ــر الزم ــداث آخ ــام أح ــه اإلم ــر ل ــد أن ذك ــام ¨ بع اإلم

ــذه  ــن ه ــن م ــا أب ــام ݠ: »واهلل ألمرن ــه اإلم ــال ل ــق، فق ــة احل ــدم معرف ــن ع م

الشــمس«)2(.

ــا هــو أن عامــات الظهــور ليســت  ــذي يــب أن يســجل هن األمــر املهــم ال

ــدة. ــة واح بمرتب

ثانيًا: التفريق بن العالمات والرشائط:

ذكــرت كتــب األحاديــث كثــرًا مــن العامــات، والتــي ُقّســمت إىٰل عامــات 

حتميــة وغــر حتميــة، وقســمت بتقســيم آخــر إىٰل عامات تســبق الظهــور وعامات 

مــا بعــد الظهــور، وُقســمت بتقســيم ثالــث إىٰل ظواهــر ســاوية وظواهــر اجتاعيــة.

ــة،  ــس الزكي ــل النف ــاين، قت ــفياين، الي ــة، الس ــة: الصيح ــات احلتمي فالعام

واخلســف بالبيــداء)3(، والعامــات غــر احلتميــة غرهــا مــن العامــات األخــرٰى.

1. ينظر: العقيد املهدوية اشكاليات ومعاجلات، أحد األشكوري: 167-166.
2. كال الدين ومتام النعمة، الصدوق: 347.

3. ينظر: كال الدين، الصدوق: 650.
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ــن  ــخ، وم ــفياين... إل ــة، الس ــور: الصيح ــبق الظه ــي تس ــات الت ــن العام وم
ــي تكــون مــا بعــد الظهــور: النــر بالرعــب وغــره. العامــات الت

والكســوف،  اخلــوف  طبيعيــة:  ظواهــر  ُتعــد  التــي  العامــات  ومــن 
ــال،  ــة: الدج ــر اجتاعي ــد ظواه ــي ُتع ــات الت ــن العام ــخ، وم ــة... إل والصيح

إلــخ. ومأجــوج...  يأجــوج 
وقــد أكــد العلــاء عــٰى رضورة مراعــاة شائــط الظهــور واالهتــام بــا ألن 
العامــات ال يتوقــف عليهــا ظهــور اإلمــام املهــدي ¨ وإنــا يتوقــف عــٰى الرائط 

فاملــروط عــدم عنــد عــدم شطــه.

ثالثًا: املهدوية بن اجلمود واحلداثة:
إن املهدوية تعاين من وجود:

ــد  ــال عن ــو احل ــا ه ــل ك ــال للعق ــة دون إع ــوص الروائي ــٰى النص ــود ع اجلم
بعــض، وبــن رفــض مجيــع الروايــات التــي تشــر للغيبيــات كــا هــو عنــد بعــٍض 
آخــر، فبعضهــم ينغمــس يف املغيبــات اعتــادًا عــٰى ظاهــر النصــوص الدينيــة لدرجــة 
ــرون  ــم ُيف ــة، فه ــون للخراف ــا تك ــرب م ــورٍة أق ــة بص ــة املهدوي ــر القضي تصوي
ــا مــال  ــات العلــم والعقــل القطعــي، بين ــا خيالــف معطي األحــداث والعامــات ب
ــداث  ــر كل األح ــب، وتفس ــن الغي ــة م ــة املهدوي ــد القضي ــة إىٰل جتري ــاة احلداث دع
والعامــات عــٰى أســاس احلــس والعقــل، مــن دون مراعــاة لظواهــر النصــوص.
ــض  ــا يرف ــة، ف ــة املهدوي ــه القضي ــذي علي ــو ال ــطي وه ــط الوس ــا اخل وأّم
الروايــات لتضمنهــا أمــورًا ميتافيزيقيــة وال يرفــض حتكيــم العقــل والعلــم يف 
الكشــف عــن أطروحــات حمتملــة تنســجم مــع ظاهــر النصــوص الدينيــة، فيجــب 
ــب ال  ــض الغي ــدم رف ــا أن ع ــب ك ــض للغي ــن دون رف ــة م ــة املهدوي ــة القضي عقلن

ــل)1(. ــاء دور العق ــي إلغ يعن

1. ينظر: العقيدة املهدوية إشكاليات ومعاجلات: 151-149.
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رابعًا: عالمات الظهور بن اإلعجاز والرمزية:
ــر  ــٰى الظاه ــا ع ــل بعضه ــن ح ــدة، يمك ــات عدي ــات عام ــرت الرواي ذك
كخــروج الســفياين واليــاين واحلســني، وحتمــل بعضهــا عــٰى الرمزيــة كــا جــاء يف 
الروايــات عــن يأجــوج ومأجــوج، والتخاطــب بــن أصحــاب اإلمــام املهــدي ¨ 

ــرب. ــر يف الغ ــرق واآلخ ــم يف ال وأحده
ــن  ــٰى م ــن يبق ــة، ولك ــٰى الرمزي ــل ع ــا حيم ــات وإن كان بعضه ــذه العام ه
الــرضوري أن نشــر إىٰل أن احلمــل عــٰى الرمزيــة يبقــٰى أطروحــة حمتملــة تعــوض عن 

ــي ݕ()1(. ــوب للنب ــث املنس ــل احلدي ــن أص ــازل ع التن
ــر مــن تفســر،  ــة، يمكــن أن تفــر بأكث ــة أطروحــة ظني ــٰى هــذه الرمزي وتبق
وحتتمــل أكثــر مــن مصــداق، ولعلنــا ل نصــل ملعناهــا احلقيقــي، وبمــرور الزمــن قــد 
ينكشــف معنــٰى يتناســب مــع ظاهــر الروايــات، فربــا كانــت روايــة حُتســب معجــزة 
ــا،  ــال عليه ــور املتس ــن األم ــح م ــت تصب ــرور الوق ــع م ــا م ــن، إاّل أن ــت مع يف وق
كــا هــو احلــال يف مســألة التخاطــب بــن أصحــاب اإلمــام املهــدي ¨ حتــٰى لــو 
كان أحدمهــا يف املــرق واآلخــر يف املغــرب، فقــد يفــر هــذا التخاطــب بأنــه مــن 

خــال وســائل االتصــال احلديثــة.

املطلب الثاين: نامذج من أحداث ما قبل الظهور:
ورد يف بعــض الروايــات ذكــر األحــداث التــي تســبق عــر الظهــور والتــي 
ــم  ــا العل ــة أثبته ــر طبيعي ــا ظواه ــٌز، وبعضه ــا معج ــوارق، فبعضه ــن اخل ــّد م ُتع
ــزة  ــّد معج ــا ُتع ــًا ورب ــة علمي ــر معروف ــابق غ ــت س ــت يف وق ــي كان ــث والت احلدي
لعــدم إمكانيــة البــر مــن اإلتيــان بمثلهــا ومــن تلــك اخلــوارق والتــي هــي نفســها 

ــي: ــة ه ــوم القيام ــات ي ــن عام ــا م ــور وبعضه ــات الظه عام

1. خطوات عٰى طريق اإلمام املهدي، عاد اهلال: 68.
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أوالً: اخلسوف والكسوف يف غر وقتهام: 

ورد يف بعــض الروايــات أن مــن العامــات التــي حتــدث قبــل الظهــور هــي 

كســوف الشــمس يف وســط شــهر رمضــان واخلســوف يف آخــره، فقــد روٰى الكلينــي 

ــرݠ  ــد أيب جعف ــًا عن ــت جالس ــال: )كن ــل األزدي ق ــن اخللي ــدر ب ــن ب ــنده ع بس

ــط آدم إىٰل األرض:  ــذ هب ــا من ــم ¨ ل تكون ــام القائ ــل قي ــان قب ــان تكون ــال: آيت فق

تنكســف الشــمس يف النصــف مــن شــهر رمضــان والقمــر يف آخــره فقــال، رجــل: يــا 

ابــن رســول اهلل تنكســف الشــمس يف آخــر الشــهر والقمــر يف النصــف؟! فقــال أبــو 

ــذ هبــط آدم ݠ()1(  ــا من ــان ل تكون جعفــر ݠ: إين أعلــم مــا تقــول ولكنهــا آيت
واخلســوف والكســوف حالــة كونيــة طبيعيــة، فاخلســوف حيصــل إذا توســطت 
األرض بــن الشــمس والقمــر، وحيــدث الكســوف إذا توســط القمــر بــن الشــمس 
ــاء الفلــك أن حــدوث الكســوف واخلســوف يف  واألرض ومــا حتصــل يف علــم فيزي
شــهر واحــد ال إشــكال فيــه إال أن اإلشــكالية يف حدوثهــا يف غــر أوانــا، فطبيعــة 
األمــر تقتــي أن حيدث اخلســوف يف وســط الشــهر ال يف نايتــه وأن حيدث الكســوف 

يف أولــه أو يف آخــره ال يف وســط الشــهر)2(.

أّمــا مــا ذكرتــه الروايــة فهــو العكــس متامــًا، وهــذا األمــر ال حيصــل إاّل بتدخل 

ــي إعجازي. غيب

ــة،  ــة العقلي ــن الناحي ــًا م ــو كان مكن ــٰى ل ــر حت ــذا األم ــح أن ه ــن الواض وم

ــه قانــون  ــر أن ــه فــوق قوانــن البــر، أو عــٰى أقــل تقدي ــادرة وأن ــة ن ــه ُيعــد حال فإن

ــا  ــذا م ــة، وه ــذه العام ــاز هل ــة اإلعج ــت صف ــا يثب ــد، م ــر بع ــه الب ــل إلي ل يتوص

ــابقًا. ــدث س ــة ل حت ــا آي ــا عّدهت ــة عندم ــات رصاح ــه الرواي ــارت إلي أش

1. الكايف، الكليني: 212/8.
2. ينظر: فيزياء الفضاء، فياض النجم، حيد جمول النعيمي: 113. 
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ــًا  ــازًا غيبي ــّد إعج ــور ُيع ــات الظه ــر يف رواي ــذي ُذك ــوف ال ــوف والكس فاخلس

ــة. ــة العقلي ــًا مــن الناحي مكن

ثانيًا: الصيحة والنداء والفزعة: 

ــاء،  ــة يف الس ــدوث صيح ــٰى ح ــص ع ــي تن ــات الت ــن الرواي ــد م وردت العدي

حتــٰى ُعــّدت تلــك العامــة مــن العامــات احلتميــة، فقــد روي عــن اإلمــام الباقر ݠ 

أنــه قــال: )... وإن مــن عامــات خروجــه: خــروج الســفياين مــن الشــام، وخــروج 

اليــاين )مــن اليمــن( وصحيــة مــن الســاء يف شــهر رمضــان، ومنــاد ينــادي من الســاء 

باســمه واســم أبيــه()1(.

وروي الصــدوق بســنده عــن عمــر بــن حنظلــة قــال: ســمعت أبا عبــد اهلل ݠ 

يقــول: )قبــل قيــام القائــم خــس عامــات حمتومــات اليــاين، والســفياين، والصيحــة، 

وقتــل النفس الزكيــة، واخلســف()2(.

ومــا رواه الســفر الرابــع عــن اإلمــام املهــدي ¨ أنــه قــال )... أال فمــن ادعٰى 

املشــاهدة( قبــل خــروج الســفياين والصيحــة فهــو كــذاب مفــرت، وال حــول وال قــوة 

إال بــاهلل العــي العظيــم()3(.

كــا أن بعــض الروايــات ل تقتــر عــٰى ذكــر الصيحة فقــط بل ذكــرت وصفها، 

فقــد روٰى الشــيخ الطــويس بســنده عــن عبــد اهلل بــن ســنان، عــن أيب عبــد اهلل ݠ أنــه 

قــال: )النــداء مــن املحتــوم، والســفياين مــن املحتــوم، واليــاين مــن املحتــوم، وقتــل 

النفــس الزكيــة مــن املحتــوم، وكــف يطلــع مــن الســاء مــن املحتــوم، قــال: وفزعــة 

1. كال الدين ومتام النعمة، الصدوق: 328.
2. املصدر نفسه: 650.

3. الغيبة، الطويس: 395.
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يف شــهر رمضــان توقــظ النائــم، وتفــزع اليقظــان، وتــرج الفتــاة مــن خدرهــا()1(.

ــم  ــوت عظي ــو ص ــة ه ــٰى الصيح ــر إىٰل أن معن ــات ُيش ــذه الرواي ــر ه وظاه

وليــس كبقيــة األصــوات، وقرنــا بنــداء جرائيــل، وقالــوا إن الصيحــة هــي نــداء 

جرائيــل فقــد روٰى الشــيخ الطــويس بســنده عــن حممــد بــن مســلم )ينــادي منــاد من 

الســاء باســم القائــم ¨، فيســمع مــا بــن املــرق إىٰل املغــرب، فــا يبقــٰى راقــد إال 

قــام، وال قائــم إال قعــد، وال قاعــد إال قــام عــٰى رجليــه مــن ذلــك الصــوت، وهــو 

صــوت جرئيــل الــروح األمــن()2(.

ــي:  ــاظ وه ــة ألف ــرت ثاث ــا ذك ــة أن ــات املتقدم ــن الرواي ــظ م ــا ياح وم

الصيحــة والنــداء والفزعــة، ومجيــع تلــك األلفــاظ ُتشــر إىٰل معنــٰى مشــرتك وحادثــة 

ــة،  ــداء مفصل ــات الن ــة، ورواي ــة جممل ــة والفزع ــات الصيح ــدة، إال أن رواي واح

فتكــون روايــات النــداء أوضــح تلــك األخبــار فيمكــن أن تكــون مفــرة إلمجــال 

ــل الواضحــة  ــات الصيحــة والفزعــة، وال شــك أن هــذا الصــوت مــن الدالئ رواي

عــٰى قــرب ظهــور اإلمــام املهــدي ¨، األمــر الــذي يدفــع إىٰل اســتعداد املؤمنــن 

ــه. لنرت

ثالثًا: ظهور الدجال:

ورد يف العديــد مــن الروايــات العاميــة ذكــر الدجــال ووصفــه، حتــٰى ُعــّدت 

تلــك األحاديــث مــن األحاديــث املتواتــرة عــٰى رأي بعــض علائهــم)3(، فقــد أخرج 

1. الغيبة، النعاين: 262.
2. الغيبة، الطويس:454.

3. كتــب القــايض حممــد بــن عــي الشــوكاين )ت1250هـــ( كتابــًا بعنــوان )التوضيــح يف تواتــر مــا جــاء يف املهــدي 
املنتظــر والدجــال واملســيح( نقــًا عــن: عامــات الظهــور جدليــة رصاع أم حتديــات مســتقبل، حممــد عــي 

احللــو: 39-38. 
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مســلم يف صحيحــه بســنده عــن حذيفــة قــال: قــال رســول اهلل ݕ )ألنــا اعلــم بــا 

مــع الدجــال منــه معــه نــران يريــان أحدمهــا رأٰى العــن مــاء ابيــض واآلخــر رأٰى 

العــن نــار تأجــج فإمــا أدركــن أحــد فليــأت النهــر الــذي يــراه نــارا وليغمــض ثــم 

ــا  ــن عليه ــوح الع ــال مس ــارد وان الدج ــاء ب ــه م ــه فإن ــرب من ــه في ــئ رأس ليطأط

ظفــرة غليظــة مكتــوب بــن عينيــه كافــر يقــرؤه كل مؤمــن كاتــب وغــر كاتــب()1(.

ــا فــإن ذكــره يــكاد يكــون معدومــًا ســوٰى بعــض الروايــات  ــا مــن طرفن وأّم

ــف  ــي ݠ يف وص ــام ع ــن اإلم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــه الش ــا أخرج ــا م ومنه

ــرف  ــة تع ــن قري ــان، م ــا أصفه ــال هل ــدة يق ــن بل ــرج م ــال )... خي ــه ق ــال أن الدج

باليهوديــة، عينــه اليمنــٰى مســوحة، والعــن األخــرٰى يف جبهتــه تــيء كأنــا كوكــب 

ــه مكتــوب كافــر، يقــرؤه كل  الصبــح، فيهــا علقــة كأنــا مزوجــة بالــدم، بــن عيني

كاتــب وأمــي، خيــوض البحــار وتســر معــه الشــمس، بــن يديــه جبــل مــن دخــان، 

وخلفــه جبــل أبيــض يــري النــاس أنــه طعــام، خيــرج حــن خيــرج يف قحــط شــديد 

حتتــه حــار أقمــر، خطــوة حــاره ميــل، تطــوي لــه األرض منهــا منهــًا، ال يمــر بــاء 

إال غــار إىٰل يــوم القيامــة، ينــادي بأعــٰى صوتــه يســمع مــا بــن اخلافقــن مــن اجلــن 

ــا الــذي خلــق فســوٰى وقــدر فهــدٰى،  واإلنــس والشــياطن يقــول: إل أوليائــي )أن

ــا ربكــم األعــٰى...(()2(. أن

ــه  ــرت أوصاف ــي ذك ــات الت ــق الرواي ــٰى وف ــال ع ــود بالدج ــر املقص ويف تفس

ــان مهــا: ــاك رأي هن

1 - إن الدجــال هــو شــخص اســمه صائــد أو صــاف ابــن صّيــاد وأشــارت 

ــور  ــٰى ظه ــًا حت ــٰى حي ــول ݕ ويبق ــن الرس ــد يف زم ــه ول ــار إىٰل أن ــض األخب بع

1. صحيح مسلم: 195/8.
2. كال الدين: 527.
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املهــدي ¨ وأنــه هيــودي الديانــة، يدعــي الربوبيــة وحيــدث بعــض اخلــوارق عــن 

طريــق الســحر، وأنــه يأمــر الســاء أن متطــر فتمطــر، وأنــه ســُيقتل عــٰى يــد عيســٰى 

بــن مريــم وقــد ذكــرت لــه أوصــاف وخــوارق كثــرة)1(.

ــاه يف مقــام البحــث العلمــي وذكــر  ــا نقلن وهــذا القــول مــن الغرائــب إاّل أنن

األقــوال املختلفــة فقــط.

2 - إن الدجــال هــو رمــز للحضــارة الغربيــة املاديــة املعاديــة اإلســام، ومــا 

ذكــر مــن أوصــاف تتمثــل بأســاليب الغــزو الثقــايف الفكــري)2(.

وال يمكــن حــل مــا ذكــر مــن اخلــوارق التــي يقــوم بــا عــٰى أنــا معجــزة أو 

كرامــة، ألن اهلل ســبحانه ال يرهيــا إال عــٰى يــد خاصــة أوليائــه ويمكــن حــل كثــر 

ــًا  ــة أو إيكاهلــا للعلــم احلديــث إليــاد تفســر هلــا، فمث مــن اخلــوارق عــٰى الرمزي

ــور  ــق التط ــر وف ــذا األم ــر، وه ــر فتمط ــاء أن متط ــر الس ــوارق أن يأم ــك اخل ــن تل م

ــة مــن  ــاك جتــارب إلحــداث أمطــار صناعي ــدول هن العلمــي مكــن ففــي بعــض ال

ــة)3(. خــال تقنيــات معين

ــم  ــت العل ــن اآلن أثب ــًا ولك ــرًا خارق ــابق أم ــن س ــد يف زم ــن أن ُتع ــم يمك نع

احلديــث إمكانيــة ذلــك بــل إن بعــض القــوٰى العامليــة هلــا إمكانيــة التحكــم يف املنــاخ 

وتوجيهــه بــا تريــد بحســب التقاريــر اإلخباريــة)4(.

1. ينظر: مسند أحد:3/ 367، وينظر: سنن ابن ماجة:1360/2. 
2. تاريخ ما بعد الظهور: 141.

3. االستمطار الصناعي.. آفاق وحتديات، مقال للدكتور وحيد حممد مفضل عٰى الرابط:
http//:www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology

4. ينظر شهادة أحد علاء الفيزياء األمريكان عٰى الرابط:
http//:eslamelbahrawy.blogspot.com 
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املطلب الثالث: نامذج من أحداث عرص الظهور: 

ــن  ــة م ــه جمموع ــدي ¨ وألصحاب ــام امله ــات أن لإلم ــض الرواي ورد يف بع

ــا: ــوارق ومنه ــن اخل ــد م ــي ُتع ــات الت ــزات والكرام املعج

أوالً: أصحاب اإلمام املهدي ¨ وإمكانية رؤية بعضهم وهم يف بلدان خمتلفة:

ورد يف بعــض الروايــات أن أصحــاب اإلمــام املهــدي̈  يرٰى بعضهــم بعضًا 

وكل يف بلــده، ويــرون اإلمــام ¨ ويســمعونه وهــو يف مكانــه، ففــي الروايــة عــن 

الصــادق ݠ أنــه قــال: »إن قائمنــا إذا قــام مــّد اهلل لشــيعتنا يف أســاعهم وأبصارهم، 

حتــٰى ال يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد يكلمهــم فيســمعون وينظــرون إليــه، وهو 

مكانه«)1(. يف 

ويف روايــة أخــرٰى عنــه ݠ أنــه قــال: »وأن املؤمــن يف زمانــه باملــرق يــرٰى 

أخــاه الــذي يف املغــرب، وكــذا الــذي يف املغــرب يــرٰى أخــاه الــذي يف املــرق«)2(.

ــور  ــل التط ــر يف ظ ــٰى الظاه ــا ع ــدًا حله ــهل ج ــن الس ــات م ــذه الرواي وه

ــرة: أن  ــم الباه ــازات العل ــًا اآلن وبإنج ــس صعب ــارض )فلي ــا احل ــي يف عرن التقن

يتكلــم قائــد فيســمعه أفــراد رعيتــه يف كل أنحــاء العــال، كــا أنــه أصبــح مــن املعتــاد 

أن يســمع أهــل املــرق صــوت أهــل املغــرب، وبالعكــس ولعــل هنــاك اخرتاعــات 

ــون  ــخ ولتك ــتقبل التاري ــان يف مس ــل اإلنس ــا عق ــيتفتق عنه ــرٰى س ــافات أخ واكتش

ــًا ودعــًا حلكومــة اإلمــام الواحــدة القائــدة جلميــع العــال()3(. عون

1. بحار األنوار، املجلي:336/52.
2. مستدرك بحار األنوار، الشاهرودي: 188/3. 

3. اإلمام املهدي ¨ أمل الشعوب، حسن الصفار: 82-81.
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ــابق  ــت س ــت يف وق ــم كان ــة، نع ــاٌز وال رمزي ــات إعج ــذه الرواي ــس يف ه فلي

ــي. ــر طبيع ــوم فاألم ــا الي ــازًا، أم ــة إعج ــال احلديث ــات االتص ــور تقني ــل ظه قب

ثانيًا: أصحاب اإلمام املهدي ¨ يمشون عٰى املاء:

روٰى النعــاين يف الغيبــة بســنده عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: )إذا قــام القائــم 

ــإذا ورد  ــك ف ــدك يف كف ــول: عه ــا يق ــم رج ــم األرض يف كل إقلي ــث يف أقالي بع

عليــك أمــر ال تفهمــه وال تعــرف القضــاء فيــه فانظــر إىٰل كفــك واعمــل بــا فيهــا، 

ــم  ــٰى أقدامه ــوا ع ــج كتب ــوا اخللي ــإذا بلغ ــطنطينية، ف ــدا إىٰل القس ــث جن ــال: ويبع ق

شــيئا ومشــوا عــٰى املــاء، فــإذا نظــر إليهــم الــروم يمشــون عــٰى املــاء قالــوا: هــؤالء 

ــواب  ــم أب ــون هل ــك يفتح ــد ذل ــو؟! فعن ــف ه ــاء، فكي ــٰى امل ــون ع ــه يمش أصحاب

ــدون()1(. ــا يري ــا م ــون فيه ــا فيحكم ــة، فيدخلون املدين

ــا دول  ــراد منه ــل امل ــابقًا، ولع ــروم س ــة ال ــطنطينية عاصم ــود بالقس واملقص

ــام.  ــكل ع ــا بش أورب

ــفن، ألن  ــطة الس ــيكون بواس ــه س ــاء أن ــٰى امل ــرهم ع ــر س ــن تفس وال يمك

ــاب  ــة ألصح ــاره لكرام ــة اش ــن يف الرواي ــذاك، ولك ــتعملة آن ــت مس ــفن كان الس

اإلمــام املهــدي ¨ وإال فلــاذا ســيحصل االســتغراب عنــد األوربيــن مــن مــي 

أصحــاب اإلمــام ¨ عــٰى املــاء، ويكــون هــذا الفعــل ســببًا يف إيانــم وإتباعهــم 

ــد أن  ــا ب ــة، ف ــة هائل ــات علمي ــون تقني ــون يمتلك ــادام األوربي ــام ¨؟! وم لإلم

ــن العلــم  ــدل عــٰى أن مــا حصــل ليــس خاضعــًا لقوان اســتغرابم واندهاشــهم ي

ــة  ــه كرام ــازي كون ــر إعج ــا أم ــو إم ــه، فه ــوا ل ــا توصل ــٰى مّ ــون أع ــو قان ــل ه ب

1. الغيبة، النعاين: 334.
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ألصحــاب املهــدي ¨ لغــرض هدايــة األوربيــن، أو أنــا تدخــل يف إطــار التطــور 

ــا هــو علــم خــاص بأصحــاب  ــه العــال بعــد ورب ــي الــذي ل يصل العلمــي والتقن

ــوارق  ــن اخل ــاء م ــٰى امل ــي ع ــون امل ــن يك ــٰى كا التصوري ــدي ¨ فع ــام امله اإلم

ــوا بمثلهــا. ــر مــن أن يأت ــة يف وقتهــا عــٰى أقــل تقدي التــي تعجــز البري

ثالثًا: أن أصحاب املهدي ¨ ينتقلون عن طريق السحاب:

روٰى الصــدوق بســنده عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: )لقــد نزلــت هــذه اآليــة 

ِت بُِكــُم 
ْ
ْيــَن مــا تَُكونـُـوا يـَـأ

َ
يف املفتقديــن مــن أصحــاب القائــم ݠ قولــه : ﴿أ

يعــاً﴾ )البقــرة: 148( إنــم ليفتقــدون عــن فرشــهم ليــا فيصبحــون بمكــة،  اهلُل َجِ

وبعضهــم يســر يف الســحاب يعــرف باســمه واســم أبيــه وحليتــه ونســبه()1(.

وقــد ُذكــرت هــذه الروايــة، وغرهــا مــن الروايــات يف تفســر سعــة اجتــاع 

أصحــاب اإلمــام املهــدي ¨ يف مكــة، وقــد فــرت بنحويــن)2(: 

األول: أن هــذا األمــر إعجــازي فهــو مــن قبيــل طــي األرض، ففــي الروايــة 

عــن الباقــر ݠ أنــه قــال: )لــكأين بــه يف يــوم الســبت العــاش مــن املحــرم قائــا بــن 

الركــن واملقــام. جرئيــل ݠ عــٰى يمينــه ينــادي البيعــة هلل فيصــر إليــه شــيعته مــن 

ــه األرض عــدالً كــا  ــٰى يبايعــوه فيمــأل اهلل ب ــًا حت أطــراف األرض، تطــوٰى هلــم طي

ملئــت جــورًا وظلــًا()3(.

1. كال الدين، الصدوق: 672.
2. تاريخ ما بعد الظهور: 271-270.
3. الوايف، الفيض الكاشاين: 467/2.
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ــق  ــن طري ــون ع ــة يك ــذه الرع ــم ب ــة أن اجتاعه ــن الرواي ــم م ويفه

إعجــازي بحــت.

الثــاين: أن يكــون اجتاعهــم بصــورة طبيعيــة وليــس فيــه أي إعجــاز، فهــم 

يتمعــون يف مكــة بعــد الصيحــة واخلســوف والكســوف ويكــون اجتاعهــم 

للحــج، وهــذا وإن كان أمــرًا مكنــًا إاّل أن الــذي يبــدو مــن الروايــة إضفــاء صفحــة 

ــه. ــاز علي اإلعج
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مقدمة:

1 - تعــد القضيــة املهدويــة مــن القضايــا اإلســامية الثريــة املنابــع واملصــادر 

ــُع  ــا مجي ــائلها ونصوصه ــرت مس ــي ذك ــا الت ــم القضاي ــن أه ــي م ــوص، وه والنص

املذاهــب اإلســامية بــل وغــر اإلســامية، بــل وحتــٰى غــر الدينيــة الســاوية، وهــي 

ــغفه  ــدُّ ش ــا يس ــا م ــد فيه ــث، إذ ي ــام الباح ــي أم ــث العلم ــاب البح ــح ب ــك تفت بذل

ــي. العلم

نعــم هــي - أي النصــوص - ل تشــبع مجيــع املســائل املتعلقــة بالبيــان التفصيي، 

لكنهــا عــٰى كل حــال كثــرة ومتنوعة.

إن كثــرة النصــوص املهدويــة يف الوقــت الــذي توفــر مــادة البحــث العلمــي، 

ــرتاث الواصــل  ــوع آخــر عــٰى البحــث، مــن جهــة أن ال ــدًا مــن ن هــي تضفــي تعقي

إلينــا - مــا يتعلــق بــا، حالــه حــال عمــوم الــرتاث اإلســامي - ل يــأت عــن طريــق 

أهــل البيــت ݜ فقــط، فالكثــر - إن ل يكــن أغلــب - مــا ورد فيهــا يف كتــب العامــة 

مبتــٰى بضعــف الســند، كونــه ل يــرو عــن املعصــوم، بــل هنــاك الكثــر مــن النصــوص 

الضعيفــة حّتــٰى عــٰى مبــاين القــوم، وبعضهــا موضــوع مكذوب عــٰى رســول اهلل ݕ.

الشيخ حسني عبد الرضا األسدي

دابة األرض
قراءة يف احلقيقة والصفات
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وهذا يقتي جهدًا استثنائيًا من الباحث لفرز النصوص ومعاجلتها.
إاّل أنــه رغــم ذلــك نجــد أن هنــاك مســائل مهدويــة عديــدة اتَّفقــت النصــوص 
عــٰى كلياهتــا، وإن اختلفــت يف بعــض تفصياهتــا، ومــن تلــك املســائل هــي مســألة 
)دابــة األرض( التــي تــرج يف آخــر الزمــان، وهــي الدابــة التــي حتــدث عنهــا القــرآن 
رِض 

َ ْ
ــًة ِمــَن األ ْخرَْجنــا لَُهــْم َدابَّ

َ
َقــْوُل َعلَيِْهــْم أ

ْ
الكريــم بقولــه تعــاىٰل: ﴿َوإِذا َوَقــَع ال

نَّ الَّــاَس اكنـُـوا بِآياتِنــا ل يُوقِنُــوَن﴾ )النمــل: 82(.
َ
تَُكلُِّمُهــْم أ

ــو  ــه فه ــة في ــة ال مري ــذه الداب ــروج ه ــرٰى)1(: وخ ــاعة الك ــال يف أشاط الس ق
ــْم  ــْوُل َعلَيِْه َق

ْ
ــَع ال ــول اهلل : ﴿َوإِذا َوَق ــاب فق ــا الكت ــنة، أّم ــاب والس ــت بالكت ثاب

ــوَن﴾  ــا ل يُوقِنُ ــوا بِآياتِن ــاَس اكنُ نَّ الَّ
َ
ــْم أ رِض تَُكلُِّمُه

َ ْ
ــًة ِمــَن األ ــْم َدابَّ ْخرَْجنــا لَُه

َ
أ

.)82 )النمل: 
أّمــا األحاديــث فهــي كثــرة ســبق منهــا... حديــث حذيفــة بــن أســيد الغفــاري 
ــوا:  ــرون«؟ قال ــا تذاك ــال: »م ــر، فق ــن نتذاك ــا ونح ــي ]ݕ[ علين ــع النب ــال: اطل ق
نذكــر الســاعة، قــال: »إنــا لــن تقــوم حتــٰى تــرون قبلهــا عــر آيــات«، وذكــر منهــن 

الدابــة.

ــة  ويف املســند مــن حديــث أيب أمامــة يرفعــه إىٰل النبــي ݕ قــال: »تــرج الداب

فتســم النــاس عــٰى خراطيمهــم)2( ثــم يعّمــرون فيكــم حّتــٰى يشــرتي الرجــل البعــر 

فيقــول: مــن اشــرتيته؟ فيقــول: اشــرتيته مــن أحــد املخطمــن«)3(.

ــة للنــر والتوزيــع - الطبعــة  ــز الفاضــل - دار طيب 1. أشاط الســاعة الكــرٰى ص127 - د. فهــد بــن عبــد العزي
1425هـ/2004م. األوىٰل 

2. اخلرطوم: مقدم األنف والفم؛ انظر: لسان العرب: ج2، ص1203.
3. مســند اإلمــام أحــد 286/5؛ والتاريــخ الكبــر للبخــاري: 172/6؛ ومســند اجلعــِد، لعــي بــن اجلعــد اجلوهــري 
1045/2، 1046؛ وذكــر أخبــار أصبهــان أليب نعيــم األصبهــاين 124/2؛ قــال اهليثمــي: رواه أحــد، ورجالــه 
رجــال الصحيــح غــر عمــر بــن عبــد الرحــن بــن عطيــة وهــو ثقــة؛ جممــع الزوائــد 6/8؛ وصححــه األلبــاين 

يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة 576/1.
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ــٰى  ــي ع ــل النق ــي دّل الدلي ــها، والت ــّد نفس ــة يف ح ــد املمكن ــن العقائ 2 - م

ــي  ــة، والت ــدة الرجع ــي عقي ــتقبل، ه ــا يف املس ــٰى وقوعه ــٰى، وع ــا م ــا في وقوعه

ــذه  ــاة يف ه ــم إىٰل احلي ــٰى لرجعه ــض املوت ــي بع ــاىٰل حيي ــار: أن اهلل تع ــي باختص تعن

ــرة  ــون م ــم، يموت ــررة هل ــرتة املق ــتوفوا الف ــد أن يس ــم بع ــر، ث ــدف وآلخ ــا، هل الدني

ــرٰى. أخ

هــذه العقيــدة ليســت مســتحيلة عــٰى قــدرة اهلل تعــاىٰل، وال دليــل يــدل عــٰى 

امتناعهــا، بــل الدليــل عــٰى إمكانــا بــل ووقوعهــا، وقــد ُبحثــت بالتفصيــل يف علــم 

الــكام، ونأخذهــا هنــا كأصــل موضوعــي.

ــت ݜ  ــل البي ــوص أه ــن نص ــتفاد م ــح املس ــٰى الصحي ــة األرض - ع وداب

وبقيــة األدلــة التــي ســنذكرها يف حملهــا إن شــاء اهلل تعــاىٰل - هــو أمــر املؤمنــن ݠ، 

وهــذا يعنــي أنــه ݠ ســيكون مــن الراجعــن يف آخــر الزمــان، وال مانــع عقليــًا وال 

نقليــًا مــن هــذا املعنــٰى.

ــه  ــلوب ال يعرف ــه، أو بأس ــة ب ــة خاص ــزل بلغ ــم ل ين ــرآن الكري 3 - إن الق

العــرب، وإنــا هــو كتاب نــزل باللغــة العربيــة، واســتعمل نفــس األســاليب العربية، 

ولــذا جتــد فيــه املجــاز، والكنايــة، والتريــح واإلضــار، واعتمــد القرائــن املتصلــة 

واملنفصلــة يف بيــان مطالبــه، وغرهــا مــن أســاليب اللغــة العربيــة.

وهــذا يعنــي: أن فهمــه يقتي الرجــوع إىٰل اللغــة العربيــة وأســاليبها ومعامجها 

لفهــم ظواهــره، بــل ومراداتــه اجلديــة يف بعــض األحيان.

4 - إن اللغــة العربيــة لغــة متحركــة، بمعنــٰى أن لفظــًا مــا قــد يكون مســتعمًا 

ــاه املدلــول لــه، أو  ــاه بمــرور الزمــن، بــأن يضيــق معن يف معنــٰى، ولكنــه يتغــر معن

يتســع، أو حتــٰى قــد ُيســتعمل يف غــر مــا ُوضــع لــه.
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ــٰى  ــم املعن ــة يف فه ــة العربي ــن اللغ ــع إىٰل قوان ــا نرج ــا وإن كن ــي أنن ــذا يعن وه

املــراد مــن لفــظ مــا، ولكــن علينــا أن ننتبــه إىٰل حقيقــة، وهــي: أن اللفــظ قــد يكــون 

لــه معنــٰى لغــوي معــن نجــده يف القواميــس اللغويــة، ولكــن وبعــد مــرور فــرتة مــن 

الزمــن، يكتســب ذلــك اللفــظ معنــٰى جديــدًا مضافــًا إىٰل معنــاه اللغــوي، أو ربــا ال 

يمــّت إىٰل املعنــٰى اللغــوي بصلــة، ومــن أمثلــة ذلــك لفــظ )العصابــة(، فــأي واحــد منا 

اليــوم إذا ســمع لفــظ )عصابــة(، فإنــه يتبــادر إىٰل ذهنــه معنــٰى ســلبي متامــًا حيكــي عــن 

جمموعــة مــن قّطــاع الطــرق أو املجرمــن، ولكــن لــو رجعنــا إىٰل القواميــس اللغويــة 

لوجدنــا أن معناهــا هــو فقــط: )اجلاعــة مــن النــاس واخليــل والطــر()1( )والُعْصبــُة 

والِعصابــُة: مجاعــُة مــا بــن الَعــَرة إىِٰل األَربعــن()2(.

ــا  ــٰى كل م ــة ع ــع للدالل ــه وض ــث إن ــوان( حي ــظ )احلي ــًا لف ــك أيض ــن ذل وم

ــار  ــث ص ــح بحي ــاف واض ــاه زح ــل يف معن ــوم حص ــن الي ــٰى األرض، ولك ــدّب ع ي

ُيســتعمل يف غــر اإلنســان، أي أنــه حصــل تضييــق يف مفهومــه بإخــراج اإلنســان منه.

وهــذا يعنــي: أنــه إذا ورد لفــظ مــا يف نــص شعــي، فابــد أن نرجــع إىٰل زمــن 

ــذاك،  ــظ آن ــه اللف ــتعمل في ــذي كان ُيس ــٰى ال ــو املعن ــا ه ــرف م ــص لنع ــدور الن ص

ــس  ــو نف ــون ه ــد يك ــذي ق ــن، وال ــك الزم ــود يف ذل ــٰى املقص ــظ باملعن ــّر اللف ونف

ــا. ــا أوضحن ــره ك ــون غ ــد يك ــا، وق ــتعمل يف زمنن ــٰى املس املعن

ــا أّن  ــظ فيه ــرة، واملاح ــة كث ــر الداب ــت لذك ــي تعرض ــوص الت 5 - إن النص

كــًا معتــدًا بــه ورد يف روايــات العامــة، وهــي ضعيفــة الســند، ولكننــا ســنتعرض هلــا 

ألجــل:

1. صحاح اجلوهري مادة )عصب(.
2. لسان العرب مادة )عصب(
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1 - أنا عٰى كل حال متثل تراثًا روائيًا ال مانع من االطاع عليه.

2 - أنا تنفع يف حماججة الطرف اآلخر بطريقة اإللزام.

3 - أن بعضها حيتوي عٰى تفاصيل ل ترد يف رواياتنا اخلاصة.

4 - أنا تتفق مع رواياتنا اخلاصة يف ذكر أصل مسألة الدابة.

بنــاًء عــٰى كل مــا تقــدم، فــإن البحــث عــن )دابــة األرض( التــي ذكرهتــا اآليــة 

الكريمــة، يقتــي أوالً البحــث يف النصــوص الــواردة فيهــا، ثــم العمــل عــٰى فهــم 

املقصــود منهــا وبيــان ماهيتهــا بالرجــوع إىٰل النصــوص املفــرة، وتقويتــه مــن خال 

تأييــد معاجــم اللغــة العربيــة يف مدلــول لفــظ )الدابــة(.

فهنا نقاط عديدة:

النقطة األوىٰل: أن الدابة من عالمات الساعة:

نصــوص عديــدة تــرح بــأن هنــاك عامــات تســبق القيامــة، وإن اختلفــت 

ــات(،  ــا )العام ــات(، وبعضه ــوان )اآلي ــا عن ــت عليه ــا أطلق ــا، بعضه يف عدده

وبعضهــا )األشاط(، وكثــر مــن تلــك النصــوص تؤكــد عــٰى أن واحــدًة منهــا هــي 

ــة األرض، مــن قبيــل: داب

َل  ْن ُيَنِّ
َ
مرســلة أيب اجلــارود عــن أيب جعفــر ݠ يف قولــه: ﴿إِنَّ اهلَل قــاِدٌر َعٰ أ

ــة يف األرض،  ــا داب ــات، منه ــان آي ــر الزم ــريكم يف آخ ــام: 37(: »وس ــًة﴾ )األنع آيَ

والدجــال، ونــزول عيســٰى بــن مريــم ݠ وطلــوع الشــمس مــن مغربــا...«)1(.

ــَرْوَن  ــٰى َت ــاَعَة َحتَّ ــَرْوَن َالسَّ ُكــْم اَل َت ــه قــال: »إِنَّ وروي عــن رســول اهلل ݕ أنَّ

ــَة األَْرِض، َوَثَاَثــَة  ــاَل، َوَدابَّ جَّ ــا، َوَالدَّ ــْمِس ِمــْن َمْغِرِبَ َقْبَلَهــا َعــْرَ آَيــاٍت: ُطُلــوَع َالشَّ

ِق، َوَخْســٌف بِامَلْغــِرِب، َوَخْســٌف بَِجِزيــَرِة  ُخُســوٍف يِف األَْرِض: َخْســٌف بِامَلــْرِ

1. تفسر القمي ج1 ص198.
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الَعــَرِب، َوُخــُروُج ِعيَســٰى ْبــِن َمْرَيــَم ݠ، َوُخــُروُج َيْأُجــوَج َوَمْأُجــوَج، َوَتُكــوُن يِف 

ــُرُج ِمــَن الَيَمــِن ِمــْن َقْعــِر األَْرِض اَل َتــَدُع َخْلَفَهــا َأَحــدًا، َتُســوُق  َمــاِن َنــاٌر َتْ آِخــِر َالزَّ

.)1(» ــَا َقاُمــوا َقاَمــْت هَلُــْم َتُســوُقُهْم إىَِلٰ َامَلْحــَرِ ، ُكلَّ ــاَس إىَِلٰ َامَلْحــَرِ َالنَّ

ــاء  ــقطت أثن ــات، ولعــل العــاشة س ــع آي ــر تس ــص ذك ــذا الن ــظ أن ه املاح

ــخ. ــل أو النس النق

ــمٰى أشاط  ــات تس ــا مقدم ــإن هل ــاة األوىٰل ف ــاء احلي ــا انته ــي: أّم ــال البيهق ق

الســاعة وهــي أعامهــا منهــا خــروج الدجــال ونــزول عيســٰى بــن مريــم ݠ وقتلــه 

ــا  ــة األرض ومنه ــروج داب ــا خ ــوج ومنه ــوج ومأج ــروج يأج ــا خ ــال ومنه الدج

ــات العظــام)2(. ــوع الشــمس مــن مغربــا فهــذه هــي اآلي طل

وقــال ابــن أيب احلديــد يف معــرض حديثــه عــن ظهــور اإلمــام املهــدي ¨: 

ــة األرض...()3(. ــر داب ــاعة، وتظه ــدو أشاط الس )... وتب

واحلاصــل: أن كــون )خــروج دابــة األرض( مــن عامــات الســاعة أمــٌر متفق 

عليــه بــن اخلاصــة والعامة.

النقطة الثانية: موضع خروج الدابة:

ل أجــد يف رواياتنــا اخلاصــة اهتامــًا كبــرًا بتحديــد مــكان خــروج الدابــة، 

ــل  ــٰى أص ــز ع ــم الرتكي ــو مه ــا ه ــدر م ــًا بق ــرًا مه ــس أم ــه لي ــل أن ــه ألج ولعل

خــروج الدابــة وبيــان ماهيتهــا، بمعنــٰى أن رواياتنــا ركــزت عــٰى إثبــات ماهيــة 

الدابــة أكثــر مــن التفاصيــل األخــرٰى، إذ هــي حســب نصوصنــا - كــا ســيأيت - 

1. اخلصال )ص 449/ ح52(.
2. شعب اإليان ألحد بن احلسن البيهقي: ج1، ص307.

3. شح نج الباغة البن أيب احلديد: ج7، ص59.
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أمــر املؤمنــن ݠ، ســواء أكان خروجــه مــن مكــة أم موضــع دفنــه يف النجــف 

ــر. ــكان آخ األشف أم أي م

إن قلت:

ــة  ــل املتعلق ــان أدق التفاصي ــو بي ــة ه ــات املهدوي ــام للرواي ــع الع إن الطاب

ــام  ــات اإلم ــل صف ــرت أدق تفاصي ــي ذك ــات الت ــذه الرواي ــة، فه ــة املهدوي بالقضي

املهــدي ¨ اخلُُلقيــة واخلَْلقيــة، وتفاصيــل ثــواب املنتظريــن واالنتظــار، ومــا يتعلــق 

ــا؟ ــلوب هن ــف األس ــاذا اختل ــور، فل ــات الظه بعام

قلت:

أوالً: ال نســلم أن الطابــع العــام للروايــات املهدويــة هــو ذلــك، بــل املســألة 

تتلــف مــن مــورد آلخــر، فهنــاك مــن الشــخصيات املهمــة يف القضيــة املهدويــة ل 

يــرد يف حقهــا الكثــر مــن التفاصيــل، كاليــاين، وشــعيب بــن صالــح، واخلراســاين.

ثانيــًا: أشنــا إىٰل أن األمــر املهــم يف الدابــة ليــس هــو مــكان خروجهــا، بقــدر 

ــة،  ــا اخلاص ــه نصوصن ــزت علي ــا رك ــو م ــذا ه ــا، وه ــان ماهيته ــم بي ــو مه ــا ه م

ــرب  ــا أق ــل - وبعضه ــر التفاصي ــرًا بذك ــت كث ــة اهتم ــوص العامي ــد النص ــا جت فبين

ــان ماهيتهــا،  ــا اخلاصــة اهتمــت ببي ــة -، جتــد نصوصن ــه إىٰل الرواي إىٰل األســاطر من

وبينــا جتــد الروايــات العاميــة تركــز عــٰى أن الدابــة جمــرد حيــوان غــر عاقــل، إاّل أنــه 

تصــدر منــه أفعــال العقــاء - وهــذا مــا كان أحــد مــؤشات بــل أدلــة بطــان هــذا 

ــان  ــن ݠ، اإلنس ــر املؤمن ــو أم ــة ه ــٰى أن الداب ــز ع ــا ترك ــد نصوصن ــول -، جت الق

الكامــل املعصــوم، وفــرق بــن األمريــن كــا هــو واضــح.
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ــه  ــة، وأن ــة األرض رضوري ــة بداب ــل املتعلق ــّلمنا أن التفاصي ــو س ــًا: ول وثالث

البــد مــن ذكــر تفاصيلهــا، فيمكــن القــول: لعــل النصــوص اخلاصــة ذكــرت تلــك 

ــب،  ــراق الكت ــة، وإح ــر، كالتقي ــبب وآلخ ــا لس ــل إلين ــا ل تص ــل، ولكنه التفاصي

ــا. ــا يف حمله ــي ذكروه ــباب الت ــن األس ــابه م ــا ش ــا، وم وضياعه

ــا ال  ــز عــٰى مــكان خروجهــا، فإن ــا الرتكي ــا إذا عدمن رابعــًا: ورغــم هــذا، فإنن

نعــدم بعــض النصــوص اخلاصــة التــي ذكــرت ذلــك ولــو مــن دون تأكــد أو تركيــز 

ــه  ــن ݠ أن ــر املؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــا رواه الش ــل م ــن قبي ــديد، م ش

قــال: »خــروج دابــة )مــن( األرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليان بــن داود، 

ــٰى ݜ...«)1(. ــٰى موس وع

وروايــة عــي بــن مهزيــار األهــوازي: »... تــرج دابــة األرض مــن بــن الصفــا 

واملــروة، ومعــه عصــا موســٰى وخاتــم ســليان، يســوق النــاس إىٰل املحــر«)2(.

ــٰى  ــوص ع ــن النص ــد م ــت العدي ــد اتفق ــة، فق ــات العام ــا رواي ــذا، وأّم ه

ــة. ــة املكرم ــن مك ــا م خروجه

مــن قبيــل مــا رواه ابــن أيب شــيبة بســنده عــن ســاك عــن إبراهيــم قــال: »دابــة 

األرض تــرج مــن مكــة«)3(.

ولكنها اختلفت يف حتديد املكان بالضبط:

1 - بعضهــا حــددت مــكان خروجهــا مــن جبــل الصفــا: فقــد روٰى ابــن أيب 

شــيبة بســنده عــن عطيــة عــن ابن عمــرو: »تــرج الدابــة مــن صــدع يف الصفــا...«)4(.

1. كال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. الغيبة للطويس: ص255، ح228.

3. املصنف - ابن أيب شيبة الكويف: ج8، ص152/671.

4. املصنف - ابن أيب شيبة الكويف: ج8، ص179/619.
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والصفا هو اجلبل املعروف يف مكة، والصدع: الشّق يف شء صلب)1(.

ــس  ــر إبلي ــا خ ــن مغرب ــمس م ــت الش ــال: »إذا طلع ــه ق ــي ݕ أن ــن النب وع

ــه،  ــه زبانيت ــع إلي ــال فتجتم ــئت، ق ــن ش ــجد مل ــرين أن أس ــي، م ــادي: إهل ــاجدًا ين س

فيقولــون: يــا ســيدهم، مــا هــذا التــرضع؟ فيقــول: أنــا ســألت ريب  أن ينظــرين إىٰل 

يــوم الوقــت املعلــوم، وهــذا الوقــت املعلــوم، ثــم تــرج دابــة األرض مــن صــدع يف 

الصفــا أول خطــوة تضعهــا يف أنطاكيــة فتــأيت إبليــس فتلطمــه«)2(.

وهــذه الروايــة غــر معقولــة ومربطــة املعنــٰى، فكيــف يكــون خــروج الدابــة 

مــن جبــل الصفــا يف مكــة املكرمــة، وتكــون أول خطــوة هلــا يف أنطاكيــة، وهــي حاليــًا 

مدينــة تركيــة؟!

وســرتٰى كثــرًا مــن روايــات العامــة يف هــذا الشــأن فيهــا مــن الغرابــة مــا هــو 

أكثــر مــن هــذا.

ويف روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ݠ يف ذكــر 

الدابــة قــال: أال وينــر الصفــا، وُتــِرُج منــه الدابــُة أوَل رأِســها، ذات وبــر وريــش، 

فيهــا مــن كل األلــوان، معهــا عصــا موســٰى ݠ، وخاتــم ســليان ݠ، تســم املؤمــن 

مؤمنــًا، وتســم الكافــر كافــرًا، تنكــت وجــه املؤمــن بالعصــا فترتكــه أبيــض، وتنكــت 

ــة، إاّل  ــوق وال بري ــد يف س ــٰى أح ــا يبق ــود، ف ــه أس ــم، فترتك ــر باخلات ــه الكاف وج

وســمت وجهــه)3(.

1. القاموس املحيط: ج3، ص49.
2. سبل اهلدٰى والرشاد: ج10، ص193.

3. عقد الدرر للمقديس: ص317.
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ــة  ــٰى أن الداب ــدت ع ــذي أك ــت ال ــة)1( يف الوق ــة العامي ــذه الرواي ــظ أن ه الح
ــة ذات  ــون الداب ــف تك ــادة، فكي ــاف متض ــا بأوص ــي تصفه ــل، ه ــر عاق ــوان غ حي
ــن ذوات  ــف ع ــي تتل ــور، وه ــن الطي ــش م ــوم أن ذوات الري ــر، ومعل ــعر ووب ش
الوبــر مــن الــدواب، ثــم كيــف تصــدر منهــا أفعــال ال تصــدر إاّل مــن العقــاء، بــل 
ــل مــن البــر؟! إذ إنــا تــرح بــأن الدابــة تعــرف املؤمــن مــن  مــن األوليــاء والُكمَّ
ــظ  ــاىٰل، فاحف ــن اهلل تع ــرون بع ــن ينظ ــاء الذي ــاح إاّل لألولي ــا ال ُيت ــذا م ــر، وه الكاف

ــة. ــة الداب ــد ماهي ــينفعنا يف حتدي ــه س ــه، ألن ــل عن ــٰى، وال تغف ــذا املعن ه
ومثل هذا التعليق يرد عٰى أكثر الروايات العامية الواردة يف شأن الدابة.

ــجد  ــن املس ــب م ــاد القري ــل أجي ــعب يف جب ــن ش ــرج م ــا ت ــا أن 2 - وبعضه
ــال:  ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــد روٰى امل ــرام، فق احل

ــاد...)2(. ــعب باألجي ــن ش ــة م ــرج الداب ت
ــرو،  ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــاد: فع ــل حي ــن جب ــرج م ــا ت ــصٍّ أن ــم، ورد يف ن نع

ــٰى...)3(. ــاس بمن ــق والن ــام التري ــاد أي ــل حي ــن جب ــة م ــرج الداب ــال: ت ق
ــاد(  ــم )حي ــا باس ــة أو غره ــًا يف مك ــد جب ــخ، إذ ل نج ــأ يف النس ــو خط وه

ــاد(. ــظ )جي ــح لف ــون الصحي ــد يك ــاد(، وق ــو )أجي ــود ه ــدو أن املقص ويب
فهــذه النصــوص اتَّفقــت عــٰى خروجهــا مــن مكــة املكرمــة، وربــا االختــاف 

املذكــور مغتفــر لقــرب األماكــن املذكــورة بعضهــا مــن البعــض اآلخــر.
ــارة إىٰل  ــاجد، يف إش ــم املس ــن أعظ ــرج م ــا ت ــرت بأن ــة ع ــاك رواي 3 - وهن
املســجد احلــرام، وهــي ال تتلــف مــع الســابقات كــا هــو واضــح يف أن الدابــة تــرج 

مــن مكــة املكرمــة.

1. الروايــة وإن رواهــا املقــديس عــن أمــر املؤمنــن ݠ، إاّل أنــا أوالً ضعيفــة باإلرســال، وثانيــًا ل تــرد يف كتبنــا، بــل 
رواهتــا مــن العامــة، لــذا عرنــا عنهــا بالعامية.

2. الفتن للمروزي: ص402.
3. املصنف - ابن أيب شيبة الكويف: ج8، ص178/619.
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ــال:  ــه - ق ــيد - أراه رفع ــن أس ــة ب ــن حذيف ــنده ع ــراين بس ــة الط ــي رواي فف

تــرج الدابــة مــن أعظــم املســاجد حرمــة، فبينــا هــم قعــود إذ رنــت األرض، فبينــا 

هــم كذلــك إذ تصدعــت)1(.

ــد  ــد روٰى أح ــة، فق ــرب مك ــة ق ــن بادي ــرج م ــا ت ــة بأن ــرت رواي 4 - ع

بســنده عبــد اهلل بــن بريــدة عــن أبيــه قــال: ذهــب يب رســول اهلل ]ݕ[ إىٰل موضــع 

ــًا مــن مكــة فــإذا أرض يابســة حوهلــا رمــل، فقــال رســول اهلل ]ݕ[  ــة قريب بالبادي

تــرج الدابــة مــن هــذا املوضــع فــإذا فــرت يف شــر)2(.

ختريج االختالف يف حتديد مكان الدابة:

رأينــا أن النصــوص خمتلفــة يف حتديــد مــكان خــروج الدابــة بالضبــط، وهــذا 

االختــاف حُيتمــل فيــه أمــران:

ــة تــرج عــدة خرجــات بالرجعــة، أي  األمــر األول: أن حُيمــل عــٰى أن الداب

إنــا ترجــع أكثــر مــن مــرة، ويف كل مــرة تــرج يف مــكان خيتلــف عــن الســابق، وهو 

مــا ربــا ُيســتفاد مــن أمريــن:

األول: مــا رواه ابــن أيب شــيبة الكــويف يف مصنفــه بســنده عــن حذيفــة، قــال: 

ــرج  ــم ت ــال، ث ــا رج ــرضب فيه ــٰى ي ــة حت ــوم القيام ــل ي ــن قب ــة مرت ــرج الداب ت

الثالثــة عنــد أعظــم مســاجدكم، فتــأيت القــوم وهــم جمتمعــون عنــد رجــل فتقــول: 

مــا يمعكــم عنــد عــدو اهلل، فيبتــدرون فتســم الكافــر حتــٰى أن الرجلــن ليتبايعــان، 

فيقــول هــذا: خــذ يــا مؤمــن، ويقــول هــذا: خــذ يــا كافــر)3(.

1. املعجم األوسط للطراين: ج2، ص176.
2. مسند أحد: ج5، ص357.

3. املصنف البن أيب شيبة الكويف: ج8، ص618، رقم 177.
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ــاًء عــٰى الصحيــح مــن كــون الدابــة هــو أمــر املؤمنــن ݠ، فُيســتفاد  الثــاين: بن
هــذا الوجــه مــن احلمــل مــن النصــوص اخلاصــة التــي دلــت عــٰى أن أمــر املؤمنــن ݠ 
ــال: »... وإيِنِّ  ــه ق ــن ݠ أن ــر املؤمن ــن أم ــا روي ع ــل م ــن قبي ــرات، م ــدة م ــع ع يرج
ــُم  ــي ُتَكلِّ تِ ــُة الَّ ابَّ َوِل وإيِنِّ َلَصاِحــُب الَعَصــا واملِيَســِم والدَّ ــِة الــدُّ اِت وَدْوَل َلَصاِحــُب الَكــرَّ

ــاَس...«)1(. النَّ
األمــر الثــاين: أن حُيمــل عــٰى أن املــراد مــن خــروج الدابــة يف عــدة أماكــن هــو 
تواجدهــا فيهــا، بــأن يكــون هلــا تواجــد رســمي مثــًا يف مــكان مــا، ثــم تتواجــد يف 
مــكان آخــر وتصــدر منهــا أفعــال معينــة تتلــف أو ُتشــابه أفعاهلــا يف املــكان الســابق، 
وهكــذا، وهــو مــا ربــا ُيســتفاد مــن روايــة الســيوطي قــال: أخــرج ابــن مردويــه عــن 
ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل ]ݕ[: تــرج دابــة األرض وهلــا ثــاث خرجــات 
ــة والثانيــة يف أعظــم املســاجد وأشفهــا وأكرمهــا  فــأول خرجــة منهــا بــأرض البادي
وهلــا عنــق مــرف يراهــا مــن باملــرق كــا يراهــا مــن باملغــرب وهلــا وجــه كوجــه 
إنســان ومنقــار كمنقــار الطــر ذات ويــر وزغــب معهــا عصــا موســٰى وخاتــم ســليان 
بــن داود تنــادٰى بأعــٰى صوهتــا أن النــاس كانــوا بآياتنــا ال يوقنــون، ثــم بكــٰى رســول 
اهلل ]ݕ[ قيــل: يــا رســول اهلل ومــا بعــد؟ قــال: هنــات وهنــات ثــم خصــب وريــف 

حتــٰى الســاعة)2(.
واملاحــظ أن هــذا النــص ل يذكــر اخلرجــة الثالثــة، اللهــم إاّل أن يكــون لفــظ 
)هنــات وهنــات ثــم خصــب وريــف حتــٰى الســاعة( إشــارة هلــا، وليــس هــذا باألمــر 

املهــم يف املقــام.
ويف هــذا املعنــٰى أيضــًا روٰى املــروزي بســنده عــن أيب سحيــة قــال: قال رســول 
ــن  ــٰى اليم ــة يف أق ــرج خرج ــر ت ــن الده ــات م ــاث خرج ــة ث اهلل ]ݕ[: »للداب

َة ُهْم َأْرَكاُن األَْرِض، ح3. 1. الكايف للكليني: ج1، ص198، َباُب َأنَّ األَِئمَّ
2. الدر املنثور يف التفسر باملأثور جلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
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ــة يعنــي مكــة ثــم متكــث  ــة فــا يدخــل ذكرهــا القري فيفشــو ذكرهــا يف أهــل البادي
زمانــًا طويــًا بعــد ذلــك ثــم تــرج خرجــة أخــرٰى قريبــًا مــن مكــة فيفشــو ذكرهــا 
ــاجد  ــم املس ــوم يف أعظ ــاس ذات ي ــا الن ــم بين ــًا ث ــًا طوي ــث زمان ــم متك ــة ث بالبادي
عنــد اهلل تعــاىٰل حرمــة وخرهــا وأكرمهــا عــٰى اهلل مســجدًا مســجد احلــرام ل يرعهــم 
ــو مــا بــن الركــن األســود إىٰل بــاب بنــي خمــزوم عــن يمــن  ــة املســجد يرب إاّل ناحي
ــة مــن املســلمن  ــًا وتثبــت هلــا عصاب ــاس هلــا تبثيث اخلــارج إىٰل املســجد فأرفــض الن
وعرفــوا أنــم لــن يعجــزوا اهلل خرجــت عليهــم تنفــض عــن رأســها الــرتاب فبــدت 
بــم فجلــت وجوههــم حتــٰى تركتهــا كأنــا الكواكــب الدريــة ثــم ولــت يف األرض 
ــاة  ــا بالص ــوذ منه ــل ليتع ــٰى أن الرج ــارب حت ــا ه ــب وال يعجزه ــا طال ال يدركه
فتأتيــه مــن خلفــه فتقــول أي فــان اآلن تصــي فيقبــل عليــه بوجهــه فتســمه يف وجهه 
ــم تذهــب فيتجــاور النــاس يف ديارهــم ويصطحبــون يف أســفارهم ويشــرتكون يف  ث
األمــوال ويعــرف الكافــر مــن املؤمــن حتــٰى أن الكافــر ليقــول للمؤمــن يــا مؤمــن 

اقــي حقــي ويقــول املؤمــن للكافــر يــا كافــر اقــي حقــي«)1(.

النقطة الثالثة: وقت خروج الدابة:

ذكرت النصوص العامية وقتن خلروجها:

الوقت األول: أهنا خترج ضحٰى:

فقــد روٰى أحــد بــن حنبــل يف مســنده بســنده عــن رســول اهلل ݕ يقــول: »إنَّ 

تهــا  ــة ضحــٰى، فأيَّ ل اآليــات خروجــًا طلــوع الشــمس مــن مغربــا وخــروج الدابَّ أوَّ

مــا كانــت قبــل صاحبتهــا فاألُخــرٰى عــٰى إثرهــا«)2(.

1. الفتن لنعيم بن حاد املروزي: ص401.
2. مسند أحد )ج 2/ ص201(.
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ل اآليــات خروجــًا طلــوع  وروٰى مســلم يف صحيحــه عــن النبــيِّ ݕ: »إنَّ أوَّ

ــة عــٰى النــاس ضحــٰى، وأهّيــا مــا كانــت قبــل  الشــمس مــن مغربــا وخــروج الدابَّ

ــًا«)1(. صاحبتهــا فاألُخــرٰى عــٰى إثرهــا قريب

إشارة: هل ترج الدابة قبل أو بعد طلوع الشمس من مغربا؟

أشــار النصــان املتقدمــان إىٰل إمــكان أن تــرج قبــل أو بعــد طلــوع الشــمس مــن 

تهــا مــا كانــت قبــل صاحبتهــا فاألُخــرٰى عــٰى إثرها(. مغربــا، إذ عــرا: )فأيَّ

ولكــن هنــاك نــص للمــروزي يبــدو منــه أن خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس، 

ــِة بعــَد طلــوِع الّشــمِس...«)2(،  ــّي ݕ قــال: »خــروُج الّداّب إذ روٰى بســنِده عــِن النّب

ولعــل روايــة نعيــم ذكــرت أحــد الفرديــن املمكنــن، أو الفــرد الــذي ســيتحقق فعــًا 

بعلــم اهلل تعــاىٰل.

ــا رواه الشــيخ  ويمكــن تأكيــد خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربــا ب

ــن( األرض  ــة )م ــروج داب ــال: »خ ــه ق ــن ݠ أن ــر املؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس الص

  مــن عنــد الصفــا... ثــم ترفــع الدابــة رأســها فراهــا مــن بــن اخلافقــن بــإذن اهلل

وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربــا، فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبــة تقبــل 

ْو َكَســبَْت 
َ
وال عمــل يرفــع ﴿ل َينَْفــُع َنْفســاً إِيمانُهــا لـَـْم تَُكــْن آَمنَــْت ِمــْن َقبـْـُل أ

ِف إِيمانِهــا َخــْراً﴾ ]األنعــام: 158[...«)3(.

الوقت الثاين: أهنا خترج ليلة )مُجع( مزدلفة:

ــن  ــن اب ــنده ع ــروزي بس ــد روٰى امل ــة، فق ــن ذي احلج ــاش م ــة الع ــي ليل يعن

1. صحيح مسلم )ج 8/ ص202(.
2. الفتُن لنعيٍم بِن حاد: ص402.

3. كال الدين للشيخ الصدوق ص527 ب47 ح1.
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عمــر، قــال: تــرج الدابــة ليلــة مجــع يســرون إىٰل مجــع فتخــرج الدابــة وعنقهــا ذكــر 

ــه)1(. ــه فــا تــدع منافقــًا إاّل خطمت مــن طول
ويف لفــظ الطــري بســنده عــن ابــن عمــر: يبيــت النــاس يســرون إىٰل مجــع، 
وتبيــت دابــة األرض تســايرهم، فيصبحــون وقــد خطمتهــم مــن رأســها وذنبهــا، فــا 

مــن مؤمــن إاّل مســحته، وال مــن كافــر وال منافــق إاّل تبطــه)2(.

النقطة الرابعة: صفات الدابة:
تبــن - وســيتبن - أن نصوصنــا الروائيــة ركــزت كثــرًا عــٰى ماهيــة الدابــة، 

وعــٰى مــا تفعلــه بعــد خروجهــا، ول تعــدم شــيئًا ولــو إمجاليــًا عــن صفاهتــا.
أّمــا روايــات العامــة، فقــد رصحــت بالكثــر مــن صفاهتــا، وهــي عــٰى نحــو 

اإلمجــال:

الصفة األوىٰل: أهنا دابة عمالقة:
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــا رواه امل ــٰى م ــحاب ع ــس الس ــها يم فرأس
ــس  ــها يم ــاد رأس ــعب باألجي ــن ش ــة م ــرج الداب ــال: ت ــاص، ق ــن الع ــرو ب عم
ــي،  ــو يص ــل وه ــأيت الرج ــٰى ت ــن األرض حت ــا م ــت رجاه ــا خرج ــحاب وم الس

ــه)3(. ــاء فتخطم ــوذا وري ــذا إاّل تع ــا ه ــك م ــن حاجت ــاة م ــا الص ــول م فتق
ــة عــٰى مــا رووه عــن النبــي ݕ: »... تــرج  وأول خطــوة تضعهــا يف أنطاكي
ــس  ــأيت إبلي ــة فت ــا يف أنطاكي ــوة تضعه ــا أول خط ــدع يف الصف ــن ص ــة األرض م داب

ــه«)4(. فتلطم

1. الفتن لنعيم املروزي: ص404.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ملحمد بن جرير الطري: ج20، ص19، رقم 20621.

3. الفتن للمروزي: ص402.
4. سبل اهلدٰى والرشاد: ج10، ص193.
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وأن عنقهــا طويــل جــدًا، ففــي روايــة الســيوطي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال 
رســول اهلل ]ݕ[: »تــرج دابــة األرض... وهلــا عنــق مــرف يراهــا مــن باملــرق كا 

يراهــا مــن باملغــرب...«)1(.

الصفة الثانية: أهنا ملمعة:
ــة مــن الصفــا أول مــا  ــة حذيفــة عــن النبــي ݕ: ... وتــرج الداب ففــي رواي

ــة...)2(. ــها ملمع ــدو رأس يب
قال احلريب يف غريب احلديث: وامللمع: التي أشق رضعها للحلب)3(.

وقــال اجلوهــري: وامللمــع مــن اخليــل: الــذي يكــون يف جســده بقــع تالــف 
ســائر لونــه)4(.

ــٰى األول أو  ــل املعن ــة، ه ــة ملمع ــون الداب ــن ك ــدون م ــاذا يقص وال أدري م
ــاين؟ الث

وعــٰى كل حــال، فمثــل هــذه الصفــات هــي صفــات للــدواب احليوانيــة، وهــو 
مــا ال يتناســب مــع مــا يصــدر مــن الدابــة مــن أفعــال ال تصــدر إاّل مــن األوليــاء، كــا 

تقدمــت اإلشــارة إليــه وســيأيت احلديــث عنه.

الصفة الثالثة: أهنا ذات ريش ووبر:
وهــذا مــن غرائــب مــا وصفــوا بــه الدابــة، ففــي روايــة حذيفــة املتقدمــة عــن 
النبــي ݕ: »... وتــرج الدابــة مــن الصفــا أول مــا يبــدو رأســها ملمعــة ذات وبــر 

ــش...«)5(. وري

1. الدر املنثور يف التفسر باملأثور جلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ملحمد بن جرير الطراين: ج20، ص19، ح20623.

3. غريب احلديث للحريب: ج1، ص102.
4. الصحاح للجوهري: ج3، ص1281.

5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ملحمد بن جرير الطراين: ج20، ص19، ح20623.
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الصفة الرابعة: أهنا رسيعة جدًا بحيث ال يفوهتا مطلوب هلا:

ففــي روايــة حذيفــة عــن النبــي ݕ: »... وتــرج الدابــة مــن الصفــا 

ــا  ــن يفوهت ــب، ول ــا طال ــش، ل يدركه ــر وري ــة ذات وب ــها ملمع ــدو رأس ــا يب أول م

هــارب...«)1(.

ويف بعــض النصــوص مــا ربــا ُيشــر إىٰل العلــة وراء هــذه الصفــة، وأنــا ذات 

ســلطان مــن اهلل تعــاىٰل، فقــد روٰى املتقــي اهلنــدي عــن النبــي ݕ: »... كذلــك أمتــي 

عنــد خــروج الدابــة ال يفــر منهــا أحــد إاّل مثلــت بــن عينيــه، وهلــا ســلطان مــن ربنــا 

.)2 ( عظيم«

الصفة اخلامسة: أن هلا وجهًا كوجه اإلنسان، ومنقارًا كمنقار الطر:

فقــد روٰى الســيوطي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل ]ݕ[: »تــرج 

دابــة األرض... وهلــا وجــه كوجــه إنســان ومنقــار كمنقــار الطــر...«)3(.

الصفة السادسة: فيها من كل األلوان:

ففــي روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ݠ يف ذكــر 

الدابــة قــال: »أال وينــر الصفــا، وُتــِرُج منــه الدابــُة أوَل رأِســها، ذات وبــر وريــش، 

فيهــا مــن كل األلــوان...«)4(.

ــث  ــي، بحي ــٰى احلقيق ــو املعن ــوان(، أه ــن )كل األل ــود م ــا املقص ــدري م وال ن

ــا  ــية ك ــوان الرئيس ــي األل ــًا )وه ــر لون ــي ع ــن اثن ــر م ــة بأكث ــة ملون ــون الداب تك

1. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ملحمد بن جرير الطراين: ج20، ص19، ح20623.
2. كنز العال للمتقي اهلندي: ج14، ص343، رقم 38881.

3. الدر املنثور يف التفسر باملأثور جلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
4. عقد الدرر للمقديس: ص317.
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يقولــون يف هــذا الفــن(، وربــا كانــت األلــوان مــع تدرجاهتــا تزيــد عــٰى العــرات 

ــذاك! ــة آن ــات، ولعمــري كيــف ســيكون شــكل الداب ــل املئ ب

أو أن املقصــود الكنايــة عــن مجــال الدابــة، أو عــن أمــر آخــر، ل ُيبــن يف النص، 

وال أســتطيع تبــّن حقيقته!

ويبــدو أن الروايــات العاميــة كانــت يف صــدد رســم دابــة فيهــا مــن كل حيــوان 

صفــة، ليتوهــم القــارئ للنصــوص حيوانــًا خرافيــًا أغــرب مــن )العنقــاء( وأضخــم 

مــن )الديناصــور( وأسع مــن )الفهــد( و...

انظــر إىٰل مــا ذكــره الســمرقندي يف تفســره قــال: وروٰى ابــن جريــج عــن أيب 

الزبــر، قــال: رأســها رأس ثــور وعيناهــا عينــا خنزيــر وأذناهــا أذنــا فيــل وقرناهــا 

قرنــا أيــل وعنقهــا عنــق نعامــة وصدرهــا صــدر أســد ولونــا لــون نمــر وخارصهتــا 

خــارصة هــرة وذنبهــا ذنــب كبــش وقوائمهــا قوائــم بعــر بــن كل مفصلــن منهــا 

اثنــي عــر ذراعــًا بــذراع آدم ݠ...)1(.

ولربــا ســيجيبك مــن تســأله عــن ذلــك بــأن الدابــة مــن عجائــب خلــق اهلل 

تعــاىٰل، واهلل تعــاىٰل ال ُيســأل عــا يفعــل!

وعتبنــا عــٰى العقــول التــي تقبلــت مثــل هــذه الروايــات، كيــف غفلــت عــن 

ــب  ــن خاط ــو دي ــل، ه ــان والتأم ــوح والبي ــن الوض ــو دي ــامي ه ــن اإلس أن الدي

العقــول وجعلهــا حمــور التكليــف، أفهــل يتقبــل العقــل مثــل هــذه الصفــات حليــوان 

ضبــايب غريــب ل نســمع بــه حتــٰى يف أســاطر القصاصــن؟!

ولذلــك فــّر بعضهــم مــن تلــك النصــوص املضحكــة للثــكٰى بقولــه: )ول يــرد 

يف الســنة النبويــة الصحيحــة مــا حيــدد أوصــاف هــذه الدابــة، وال مــكان خروجهــا 

1. تفسر السمرقندي أليب الليث السمرقندي: ج2، ص593.
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وال كيفيــة خروجهــا)1( ولذلــك نــكل علــم وصــف هــذه الدابــة وكيفياهتــا إىٰل عــال 

ــا)2(،  ــف منه ــا وتوي ــم هل ــادة تفخي ــا زي ــل يف إبامه ــاىٰل، ولع ــبحانه وتع ــر س ال

ووردت بعــض األقــوال يف صفــة وخمــرج الدابــة قــال عنهــا ابــن كثــر: فهــذه أقــوال 

متعارضــة، فــاهلل أعلــم)3(()4(.

ــوف  ــر مأل ــكل غ ــٰى ش ــة ع ــروج الداب ــوم فخ ــك: )وبالعم ــد ذل ــال بع وق

للنــاس وخماطبتهــا إياهــم ووســمها ألهــل اإليــان وألهــل الكفــر، كل ذلــك خــرج 

ــوله ]ݕ[  ــا اهلل  ورس ــات اهلل حذرن ــن آي ــة م ــو آي ــادات)5(، وه ــاري الع ــن جم ع

إياهــا، وأمرنــا باملبــادرة باألعــال قبــل خروجهــا، فعــن أيب هريــرة عــن النبــي ]ݕ[ 

ــوع  ــة األرض، وطل ــان، وداب ــال، والدخ ــتًا: الدج ــال س ــادروا باألع ــال: ... ب ق

ــم. )7(()8(. ــة أحدك ــة)6(، وخويص ــر العام ــا، وأم ــن مغرب ــمس م الش

النقطة اخلامسة: ما يكون مع الدابة:

اتَّفقــت الروايــات العاميــة واخلاصــة عــٰى أن الدابــة تــرج ومعهــا موروثــان 

مــن مواريــث األنبيــاء، ومهــا: عصــا موســٰى، وخاتــم ســليان.

1. انظر حماسن التأويل 86/8؛ وصحيح أشاط الساعة: 303.
2. انظر فتح البيان يف مقاصد القرآن 71/10.

3. البداية والنهاية 19/ 251.
4. أشاط الساعة الكرٰى ص127 - 128 - د. فهد بن عبد العزيز الفاضل.

5. انظر البداية والنهاية 19/ 254.
6. أمر العامة: يعني قيام الساعة؛ انظر: شح صحيح مسلم للنووي 87/18.

7. خويصة أحدكم: أي موته؛ انظر شح صحيح مسلم للنووي 87/18.
8. صحيــح مســلم كتــاب الفتــن وأشاط الســاعة، بــاب يف بقية مــن أحاديــث الدجــال: 2267/4؛ أشاط الســاعة 

الكــرٰى ص129 - د. فهــد بــن عبــد العزيــز الفاضــل.
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فمــن اخلاصــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر املؤمنــن ݠ أنــه 

قــال: »خــروج دابــة )مــن( األرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليان بــن داود، 

وعــٰى موســٰى ݜ...«)1(.

ــن  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــن أم ــدرر ع ــد ال ــا رواه يف عق ــة م ــات العام ــن رواي وم

ــُة أوَل  ــه الداب ــِرُج من ــا، وُت ــر الصف ــال: »أال وين ــة ق ــر الداب ــب ݠ يف ذك أيب طال

رأِســها، ذات وبــر وريــش، فيهــا مــن كل األلــوان، معهــا عصــا موســٰى ݠ، وخاتــم 

ــليان ݠ...«)2(. س

أّمــا عصــا موســٰى ݠ: فهــي - كــا يف روايــة أيب عبــد اهلل ݠ - »َقِضيــُب آٍس 

ــَه تِْلَقــاَء َمْدَيَن، َوِهــَي َوَتاُبــوُت آَدَم  ِئيــُل ݠ َلـــاَّ َتَوجَّ ــا َجْرَ ِمــْن َغــْرِس اجلَنَّــِة، َأَتــاُه ِبَ

ــَة، ولــن يبليــا، ولــن يتغــرا حتــٰى خيرجهــا القائــم ݠ إذا قــام«)3(. يَّ ِة َطَرِ يِف ُبَحــْرَ

ــٰى  ــال كان ع ــي ݠ ق ــن ع ــد ب ــام حمم ــن اإلم ــرٰى ع ــة ُأخ ــاء يف رواي وج

موســٰى آلدم فصــارت إىٰل شــعيب ثــم صــارت إىٰل موســٰى بــن عمــران وأنــا لعندنــا 

ــا  ــجرها وأن ــن ش ــت م ــن انتزع ــا ح ــرضاء كهيئته ــي خ ــًا وه ــا آنف ــدي ب وأن عه

ــا  ــا وأن ــع ب ــٰى يصن ــا كان موس ــع ك ــا ليصن ــدت لقائمن ــتنطقت أع ــق إذا اس لتنط

ــف)4(. ــرتوع وتلق ل

ويف نقــل اإلمامــة والتبــرة: .... وإنــا تصنــع مــا تؤمــر، وإنــا حيــث ألقيــت 

تلقــف مــا يأفكــون بلســانا...)5(.

1. كال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. عقد الدرر للمقديس: ص317.

3. الغيبة للنعاين )ص 243/ باب 13/ ح27(.
ــات  ــن آي ــة م ــد األئمَّ ــا عن ــاب م ــكايف )ج 1/ ص231/ ب ــار: ص204 ب4 ح36؛ ال ــات للصف ــر الدرج 4. بصائ

ــاء ݜ/ ح1(. األنبي
5. اإلمامة والتبرة البن بابويه القمي: ص116، ب31، ح108.
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ــليان  ــه س ــَك ب ــذي َمَل ــم ال ــو اخلات ــليان ݠ، فه ــم س ــن خات ــا ع وأّم
النبــيُّ ݠ مشــارق األرض ومغاربــا، وروي أنَّ نقشــه )أنــا اهلل ال إلــه إالَّ أنــا، 

ــول()1(. ــدي ورس ــد عب حمّم
ــام  ــات أنَّ اإلم ــاء يف الرواي ــد ج ــاء ݜ، وق ــث األنبي ــن مواري ــو م وه
املهــدي ¨ عندمــا خيــرج، ســيكون عنــده خاتــم ســليان ݠ، ففــي روايــة عــن 
الريــان بــن الصلــت عــن اإلمــام الرضــا ݠأنــه قــال: ... وإن القائــم... يكــون 

ــليان ݟ...«)2(. ــم س ــٰى، وخات ــا موس ــه عص مع
ــام  ــوران لإلم ــم - مذخ ــذا اخلات ــا - وك ــأن العص ــول ب ــوص تق ــذه النص ه
ــم  ــا وخات ــا العص ــرج ومعه ــة ت ــون الداب ــع ك ــذا م ــارض ه ــدي ¨، وال يتع امله
ســليان، إذ ربــا ُيعطيهــا اإلمــام املهــدي̈  ألمــر املؤمنــن ݠ قبــل خروجــه علنــًا 
للنــاس، فيخــرج والعصــا واخلاتــم معــه، ســواء كان إعطــاؤه العصــا بطريــق غيبــي 

أو مــادي.
ــم  ــم يف وس ــتعمل اخلات ــة ستس ــا إىٰل أن الداب ــض نصوصن ــارت بع ــد أش وق
املؤمــن والكافــر، ففــي روايــة الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر املؤمنــن ݠ أنــه 
قــال: »خــروج دابــة )مــن( األرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليان بــن داود، 
وعــٰى موســٰى ݜ، يضــع اخلاتــم عــٰى وجــه كل مؤمــن فينطبــع فيــه: هــذا مؤمــن 

حقــًا، ويضعــه عــٰى وجــه كل كافــر فينكتــب هــذا كافــر حقــًا...«)3(.

إشارة:
ــم،  ــوة واحلك ــز إىٰل الق ــة األرض يرم ــدٰى داب ــن ل ــن املوروث ــود هذي إنَّ وج
فــإن عصــا موســٰى كانــت رمــز قوتــه وانتصــاره عــٰى الســحرة، وبــا شــق البحــر، 

1. مسند الشاميِّن )ج 1/ ص405/ ح703(.
2. كال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق: ص376، ب35، ح7.

3. كال الدين للشيخ الصدوق ص527 ب47 ح1.
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وفّجــر مــن الصخــور عيونــًا، وحكــم ســليان ݠ األرض بخامتــه، وهــذا املعنــٰى 
هــو مــا أشــار لــه الشــرازي يف تفســره بقولــه: وهــذا التعبــر الــوارد يف الروايــات 
اإلســامية بــأن معــه عصــا موســٰى ݠ التــي هــي رمــز القــوة واالنتصــار، وخاتــم 
ــة األرض إنســان  ــة عــٰى أن داب ــة، قرين ــذي يرمــز للحكومــة اإلهلي ســليان ݠ ال

نشــط فعــال فــوق العــادة...)1(!

النقطة السادسة: أفعال الدابة:

ذكرت النصوص عدة أفعال تقوم با الدابة، وهي:

الفعل األول: )تكلمهم(:

نصــت القــرآن الكريــم عــٰى أن دابــة األرض تكلــم النــاس، قــال تعــاىٰل: 

نَّ 
َ
ــْم أ رِض تَُكلُِّمُه

َ ْ
ــَن األ ــًة ِم ــْم َدابَّ ــا لَُه ْخرَْجن

َ
ــْم أ ــْوُل َعلَيِْه َق

ْ
ــَع ال ﴿َوإِذا َوَق

ــوَن﴾ )النمــل: 82(. ــاَس اكنُــوا بِآياتِنــا ل يُوقِنُ الَّ

ويف معنٰى )تكلمهم( تفسران:

التفسر األول: أهنا ُتَكّلمهم:

ــه ظاهــر  ــة تــرج حتاجــج النــاس، وعلي مــن الــكام، أي املحاججــة، فالداب

ــف. ــراءة يف املصح الق

وقــد روي عــن أيب بصــر عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال: »انتهــٰى رســول اهلل ݕ 

إىٰل أمــر املؤمنــن ݠ وهــو نائــم يف املســجد قــد مجــع رمــًا ووضــع رأســه عليــه، 

كــه رســول اهلل ݕ برجلــه، ثــم قــال: يــا دابــة اهلل فقــال رجــل مــن أصحابــه يــا  فحرَّ

رســول اهلل أيســمٰى بعضنــا بعضــًا بــذا االســم، فقــال: ال واهلل مــا هــو إاّل لــه خاصــة 

1. األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل للشيخ نارص مكارم الشرازي: ج12، ص140.
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ْخرَْجنــا لَُهْم 
َ
َقــْوُل َعلَيِْهــْم أ

ْ
وهــو الدابــة التــي ذكــر اهلل تعــاىٰل يف كتابــه: ﴿َوإِذا َوَقــَع ال

نَّ الَّــاَس اكنـُـوا بِآياتِنــا ل يُوقِنُــوَن﴾ ثــم قــال رســول 
َ
رِض تَُكلُِّمُهــْم أ

َ ْ
َدابَّــًة ِمــَن األ

اهلل ݕ: يــا عــي إذا كان آخــر الزمــان أخرجــك اهلل يف أحســن صــورة ومعــك ميســم 
تســم بــه أعدائــك، فقــال الرجــل أليب عبــد اهلل ݠ: إن العامــة يقولــون: هــذه اآليــة 
إنــا َتْكِلُمهــم، فقــال أبــو عبــد اهلل ݠ: كلمهــم اهلل يف نــار جهنــم إنــا هــو ُتَكلُِّمهــم 

مــن الــكام«)1(.
ــن  ــكام، ال م ــن ال ــم( م ــر )ُتَكلُِّمه ــام ݠ يف ــة يف أن اإلم ــة رصحي فالرواي

ــرح. ــو اجل ــم وه الَكْل

التفسر الثاين: أهنا َتْكلُِمهم أي جترحهم:
ــٰى  ــم بمعن ــن الكل ــف م ــم بالتخفي ــرئ تكلمه ــاين: وق ــض الكاش ــال الفي ق

ــرح)2(. اجل
ــن  ــم املؤم ــة تس ــٰى أن الداب ــت ع ــي نصَّ ــوص الت ــه النص ــر إلي ــا تش ورب
والكافــر، فإنــا بذلــك جترحهــم، إذ إن الوســم هــو الكــي الــذي يــرتك عامــة عــٰى 

ــه. ــر وجترح ــم الكاف ــة تْكل ــإن الداب ــه، ف ــيأيت -، ومع ــا س ــه - ك الوج
ــاس،  ــج الن ــي حتاج ــن، فه ــل كا األمري ــة تعم ــأن الداب ــع: ب ــن اجلم ويمك

ــق. ــر واملناف ــم الكاف وتْكل

الفعل الثاين: قتل إبليس:
جــاء ذلــك فيــا رواه نعيــٌم بــُن ّحــاد بســنِده عــِن النبــي ݕ قــاَل: »خــروُج 
الّداّبــِة بعــَد طلــوِع الّشــمِس، فــإذا خرَجت قتَلــت الّداّبــُة إبليَس وهــَو ســاجٌد...«)3(.

1. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص43.
2. التفسر الصايف للفيض الكاشاين: ج4، ص74.

3. الفتُن لنعيٍم بِن حاد: ص402.
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ْطــُم: الــرضب  روايــات عاميــة أخــرٰى عــرت بــأن الدابــة تلطــم إبليــس، )واللَّ

عــٰى الوجــه بباطــن الراحــة()1(، مــن قبيــل مــا رووه عــن النبــي ݕ أنــه قــال: »إذا 

طلعــت الشــمس مــن مغربــا... ثــم تــرج دابــة األرض مــن صــدع يف الصفــا أول 

خطــوة تضعهــا يف أنطاكيــة فتــأيت إبليــس فتلطمــه«)2(.

إشارة: من الذي يقتل إبليس؟

ــيطان  ــه الش ــل ل ــذي ُأجِّ ــوم ال ــت املعل ــٰى أن الوق ــوص ع ــض النص ــت بع دلَّ

ــوص يف  ــددت النص ــد تع ــه، وق ــون قبل ــوم يك ــو ي ــا ه ــة، وإن ــوم القيام ــو ي ــس ه لي

ــه: ــل في ــيطان وُيقت ــة الش ــه مهل ــي في ــذي تنته ــوم ال ــك الي ــان ذل بي

النص األول: أن الذي يقتله هو اإلمام املهدي ¨ عند قيامه:

ــاَل  ــوَن 36 ق ــْوِم ُيبَْعثُ ــْرِن إِٰل يَ نِْظ
َ
ــاَل رَبِّ فَأ ــاىٰل: ﴿ق ــه تع ــر قول ورد يف تفس

ــن  ــر: 36 - 38(، ع ــوِم﴾ )احلج َمْعلُ
ْ
ــِت ال َوقْ

ْ
ــْوِم ال ــَن 37 إِٰل يَ ُمنَْظِري

ْ
ــَن ال ــَك ِم إِنَّ

فَ

ــه اهلل  ــإذا بعث ــم، ف ــام القائ ــوم قي ــوم ي ــال: »الوقــت املعل ــه ق ــام الصــادق ݠ أنَّ اإلم

كان يف مســجد الكوفــة وجــاء إبليــس حتَّــٰى يثــو عــٰى ركبتيــه، فيقــول: يــا ويــاه من 

ــوم منتهــٰى  ــوم الوقــت املعل ــك ي ــه، فذل ــه فيــرضب عنق ــذ بناصيت ــوم، فيأخ ــذا الي ه

ــه«)3(. أجل

ــه  ــا وهــب، أحتســب أنَّ ــه مــا عــن اإلمــام الصــادق ݠ أيضــًا: »ي وقريــب من

يــوم يبعــث اهلل فيــه النــاس؟ إنَّ اهلل أنظــره إىٰل يــوم يبعــث فيــه قائمنــا، فــإذا بعــث اهلل 

ــٰى يثــو بــن يديــه عــٰى ركبتيــه فيقــول: يــا  قائمنــا كان يف مســجد وجــاء إبليــس حتَّ

1. لسان العرب البن منظور: ج12، ص543.
2. سبل اهلدٰى والرشاد: ج10، ص193.

3. بحار األنوار 52: 376 و377/ ح178.
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ويلــه مــن هــذا اليــوم، فيأخــذ بناصيتــه فيــرضب عنقــه، فذلــك اليــوم هــو الوقــت 

ــوم«)1(. املعل

النص الثاين: أنَّ الذي يقتله هو الرسول األكرم ݕ يف الرجعة:

ــه  ــرب فيتبع ــن ݠ، فيه ــر املؤمن ــع أم ــه م ــدور ل ــة ت ــد معرك ــك بع وذل

ــال:  ــي، ق ــر واخلثعم ــن عم ــم ب ــد الكري ــن عب ــد روي ع ــه، فق ــّي ݕ فيقتل النب

ــوَن﴾  ــْوِم ُيبَْعثُ ــْرِن إِٰل يَ نِْظ
َ
ــا عبــد اهلل ݠ يقــول: »إن إبليــس قــال: ﴿أ ســمعت أب

َمْعلـُـوِم﴾ 
ْ
َوقـْـِت ال

ْ
ُمنَْظِريــَن 37 إِٰل يـَـْوِم ال

ْ
فأبــٰى اهلل ذلــك عليــه، فقــال: ﴿إِنَّــَك ِمــَن ال

فــإذا كان يــوم الوقــت املعلــوم ظهــر إبليــس لعنــه اهلل يف مجيــع أشــياعه منــذ خلــق اهلل 

ة يكرهــا أمــر املؤمنــن ݠ«، فقلــت:  آدم إىٰل يــوم الوقــت املعلــوم وهــي آخــر كــرَّ

وإنــا لكــرات؟ قــال: »نعــم إنــا لكــّرات وكــّرات، مــا مــن إمــام يف قــرن إاّل ويكــر 

ــت  ــوم الوق ــإذا كان ي ــر، ف ــن الكاف ــل اهلل املؤم ــٰى يدي ــره حت ــر يف ده ــر والفاج ال

ــون  ــه ويك ــس يف أصحاب ــاء إبلي ــه وج ــن ݠ يف أصحاب ــر املؤمن ــرَّ أم ــوم ك املعل

ــم،  ــن كوفتك ــب م ــا، قري ــا: الروح ــال هل ــرات، يق ــن أرايض الف ــم يف أرض م ميقاهت

فيقتتلــون قتــاالً ل يقتتــل مثلــه منــذ خلــق اهلل  العاملــن، فــكأين أنظــر إىٰل أصحــاب 

عــي أمــر املؤمنــن قــد رجعــوا إىٰل خلفهــم القهقــري مائــة قــدم، وكأين أنظــر إليهــم 

وقــد وقعــت بعــض أرجلهــم يف الفــرات، فعنــد ذلــك هيبــط اجلبــار  يف ظلــل مــن 

ــإذا نظــر  ــور، ف ــة مــن ن ــده حرب الغــام واملائكــة، وقــٰى األمــر رســول اهلل ݕ بي

إليــه إبليــس رجــع القهقــري ناكصــًا عــٰى عقبيــه، فيقولــون لــه أصحابــه أيــن تريــد 

ــرون، إين أخــاف اهلل رب العاملــن، فيلحقــه  وقــد ظفــرت، فيقــول: إين أرٰى مــا ال ت

النبــي ݕ فيطعنــه طعنــة بــن كتفيــه، فيكــون هاكــه وهــاك مجيــع أشــياعه، فعنــد 

1. تفسر العّياش 2: 242/ ح14.
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ذلــك يعبــد اهلل  وال يــرك بــه شــيئًا، ويملــك أمــر املؤمنــن ݠ أربعــًا وأربعــن 

ألــف ســنة حتــٰى يلــد الرجــل مــن شــيعة عــي ݠ ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــرًا يف 

كل ســنة ذكــرًا، وعنــد ذلــك تظهــر اجلنتــان املدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة ومــا 

حولــه بــا شــاء اهلل«)1(.

ــاىٰل:  ــارَك وتع ــوِل اهللِ تب ــِد اهللِ ݠ يف ق ــن أيب عب ــنِده َع ــيُّ بس وروٰى الُقّم

َوقـْـِت 
ْ
ُمنَْظِريــَن 37 إِٰل يـَـْوِم ال

ْ
إِنَّــَك ِمــَن ال

نِْظــْرِن إِٰل يـَـْوِم ُيبَْعثُــوَن﴾ قــاَل: ﴿فَ
َ
﴿فَأ

َمْعلـُـوِم﴾ قــاَل: »يــوُم الوقــِت املعلــوِم يــوَم يذبُحــه رســوُل اهللِ ݕ عــٰى الّصخــرِة 
ْ
ال

ــدس«)2(. ــِت املق ــي يف بي الت

النص الثالث: أن الذي يقتله هو أمر املؤمنن ݠ يف الرجعة:

روٰى نعيــٌم بــُن ّحــاد بســنِده عــِن النّبــّي ݕ قــاَل: »خــروُج الّداّبــِة بعــَد طلوِع 

ــوَن يف  ــُع املؤمن ــاجٌد ويتمّت ــَو س ــَس وه ــُة إبلي ــت الّداّب ــت قتَل ــإذا خرَج ــمِس، ف الّش

األرِض بعــَد ذلــَك أربعــَن ســنًة ال يتمنّــوَن شــيئًا إاّل ُأعطــوُه ووجــدوُه، فــا جــوَر 

ــًا  ــوَن طوع ــًا واملؤمن ــًا وكره ــَن طوع ــربِّ العامل ــياُء ل ــلَم األش ــد أس ــَم، وق وال ُظل

ــًة وال طــرًا،  ــٰى أنَّ الّســبَع ال يــؤذي داّب والُكّفــاُر كرهــًا والّســبُع والّطــُر كرهــًا، حّت

ــمَّ  ــِة األرِض ث ــمَّ أربعــَن ســنًة بعــَد خــروِج داّب ــٰى يت ــُد املؤمــُن فــا يمــوُت حّت ويل

يعــوُد فيهــم املــوُت فيمكثــوَن بذلــَك مــا شــاَء اهلل...«)3(.

ويمكــن أن ُيمــع هــذا االختــاف بــن الروايــات بأنــه حممــول عــٰى رجعــة 

إبليــس وقتلــه يف كل رجعــة.

1. خمتر بصائر الدرجات: ص26 و27.
2. تفسُر الُقّمي: 2 - 245.

3. الفتُن لنعيٍم بِن حاد: ص402.
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ويمكــن اجلمــع بــأن القتــل يقــع مــرة واحــدة، إاّل أنــه ُينســب مــرة للرســول 

األكــرم ݕ وأخــرٰى ألمــر املؤمنــن ݠ وثالثــة لإلمــام املهــدي ¨، ولــو بمعنــٰى 

ــذ. أن األول آمــر، والثــاين ناقــل لألمــر، والثالــث هــو املنفِّ

الفعل الثالث: أهنا تسم املؤمن والكافر:

وهــذا مــا تــردد يف النصــوص العاميــة واخلاصــة، فمــن اخلاصــة ما رواه الشــيخ 

الصــدوق بســنده عــن أمــر املؤمنــن ݠ أنــه قــال: »خــروج دابــة )مــن( األرض من 

ــم  ــع اخلات ــٰى ݜ، يض ــٰى موس ــن داود، وع ــليان ب ــم س ــا خات ــا، معه ــد الصف عن

عــٰى وجــه كل مؤمــن فينطبــع فيــه: هــذا مؤمــن حقــًا، ويضعــه عــٰى وجــه كل كافــر 

فينكتــب هــذا كافــر حقــًا...«)1(.

ومــن العامــة روٰى الطــراين بســنده عــن ربعــي بــن حــراش، قــال: ســمعت 

حذيفــة بــن اليــان يقــول: كان رســول اهلل ݕ يقــول: وذكــر الدابــة... تســم النــاس 

ــا املؤمــن فتــرتك وجهــه كأنــه كوكــب دري، وتكتــب بــن عينيــه  مؤمــن وكافــر، أّم

مؤمــن، وأّمــا الكافــر فتنكــت بــن عينيــه نكتــة ســوداء: كافــر«)2(.

ويف روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ݠ يف ذكــر 

الدابــة قــال:... معهــا عصــا موســٰى ݠ، وخاتــم ســليان ݠ، تســم املؤمــن مؤمنًا، 

وتســم الكافــر كافــرًا، تنكــت وجــه املؤمــن بالعصــا فترتكــه أبيــض، وتنكــت وجــه 

ــمت  ــة، إاّل وس ــوق وال بري ــد يف س ــٰى أح ــا يبق ــود، ف ــه أس ــم، فترتك ــر باخلات الكاف

وجهــه«)3(.

1. كال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ملحمد بن جرير الطراين: ج20، ص19، ح20623.

3. عقد الدرر للمقديس: ص317.

دي
ألس

ضا ا
الر

د 
عب

ني 
حس

خ 
شي

ال



168

ــَل  ــُم إِب ــه كان َيِس ــث: َأن ــوٌم... ويف احلدي ــع ُوس ــّي، واجلم ــُر الَك ــُم: َأث والَوْس
ــم عليهــا بالكــّي... الَوْســُم َأثــُر كّيــٍة، تقــول َمْوســوٌم َأي قــد ُوِســم  الصدقــِة َأي ُيعلِّ

بِِســمٍة ُيعــرُف بــا)1(.
ــه  ــٰى أن ــدل ع ــن لت ــه املؤم ــٰى وج ــة ع ــع عام ــا تض ــة أن ــال الداب ــن أفع فم
ــا  ــال - ك ــذه األفع ــر، وه ــه كاف ــٰى أن ــدل ع ــر لت ــه الكاف ــٰى وج ــة ع ــن، وعام مؤم
ــن  ــدر م ــل وال تص ــل، ب ــر عاق ــوان غ ــن حي ــدر م ــرة - ال تص ــن م ــر م ــا أكث أشن
ــرٰى  ــاء اهلل تعــاىٰل، ي ــا تصــدر مــن إنســان كامــل، وول مــن أولي إنســان عــادي، وإن

ــر. ــن الكاف ــن م ــرف املؤم ــا( ليع ــل وع ــوره )ج بن
ــياء  ــن س ــال م ــرس واالنتق ــم التف ــم، )والتوس ــه بالتوس ــر عن ــا ُيع ــو م وه
األشــياء عــٰى حقيقــة حاهلــا()2(، األمــر الــذي دلــت النصــوص عــٰى أنــه مــن صفــات 
ِــَك  أهــل البيــت ݜ، وقــد ورد عــن أمــر املؤمنــن ݠ يف قولــه تعــاىٰل: ﴿إِنَّ ِف ذل
ــْن  ــُة ِم ــَم َواألَِئمَّ ــوُل اهللِ امُلَتَوسِّ ــَكاَن َرُس ــر: 75(: »َف ــِمَن﴾ )احلج ُمتَوَسِّ

ْ
ــاٍت لِل ي

َ
ل

ــُموَن إىَِلٰ َيــْوِم الِقَياَمــِة، ﴿َوإِنَّهــا لَِبَســِبيٍل ُمِقيــٍم﴾ ]احلجــر: 76[، َفَذلَِك  تـِـي امُلَتَوسِّ يَّ ُذرِّ
.)3(» ــيِّ ــَد النَّبِ ــَويِصُّ َبْع ــَو ال ــُم ُه ــبِيُل امُلِقي السَّ

نصــوص أخــرٰى عــرت عــن هــذا املعنــٰى يف خصــوص الكافريــن واملنافقــن 
باخلطــم، أي إنــا تطــم املرائــن واملنافقــن.

ــال:  ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــة امل ــي رواي فف
تــرج الدابــة مــن شــعب باألجيــاد رأســها يمــس الســحاب ومــا خرجــت رجاهــا 
مــن األرض حتــٰى تــأيت الرجــل وهــو يصــي، فتقــول مــا الصــاة مــن حاجتــك مــا 

ــاء فتخطمــه)4(. هــذا إاّل تعــوذا وري

1. لسان العرب البن منظور: ج12، ص635 و 636.
2. تفسر امليزان للسيد الطباطبائي: ج12، ص185.

3. مناقب آل أيب طالب )ج 3/ ص404(.
4. الفتن للمروزي: ص402.
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وروٰى بســنده عــن ابــن عمــر قــال تــرج الدابــة ليلــة مجــع يســرون إىٰل مجــع 

فتخــرج الدابــة وعنقهــا ذكــر مــن طولــه فــا تــدع منافقــًا إاّل خطمتــه)1(.

ــا مــن  ــه خّط ــر: أي تســمه بــا، مــن خطمــت البعــر إذا كويت ــن األث ــال اب ق

ــام)2(. ــمة اخلط ــك الس ــمٰى تل ــه، وتس ــد خدي ــف إىٰل أح األن

ــُر يف َأنفــه ِســَمة ُيعــرف بــا، ونحــو ذلــك  وقــال ابــن منظــور: ومعنــاه َأنــا ُتؤثِّ

قيــل يف قولــه: َسنَِســُمه عــٰى اخلُْرطــوِم)3(.

الفعل الرابع: أهنا العذاب األدنٰى عٰى الكفار:

ْدٰن ُدوَن 
َ ْ
ــذاِب األ َع

ْ
ــَن ال ــْم ِم ُِذيَقنَُّه ــاىٰل: ﴿َولَ ــه تع ــر قول ــد روي يف تفس فق

ام، عــن أيب عبــد اهلل ݠ، قــال:  ﴾ )الســجدة: 21( عــن زيــد الشــحَّ ــَرِ
ْ
ك

َ ْ
َعــذاِب األ

ْ
ال

ــُة األَْرِض«)4(. ــٰى َدابَّ ــذاِب األَْدن »الَع

ــار،  ــم كف ــٰى أن ــم ع ــار بوجوهه ــم الكف ــًا بوس ــٰى مرتبط ــون املعن ــا يك ورب

ــن  ــٰى م ــك أدن ــا ش ــه ب ــٰى ألن ــذاب أدن ــو ع ــا، وه ــم يف الدني ــًا عليه ــون عذاب فيك

ــاهلل(. ــاذ ب ــم )والعي ــار جهن ــذاب ن ع

الفعل اخلامس: أهنا تسوق الناس إىٰل املحرش:

ففــي روايــة عــي بــن مهزيــار األهــوازي: »... تــرج دابــة األرض مــن بــن 

الصفــا واملــروة، ومعــه عصــا موســٰى وخاتم ســليان، يســوق النــاس إىٰل املحــر«)5(.

1. الفتن لنعيم املروزي: ص404.
2. النهاية يف غريب احلديث واألثر ملجد الدين ابن األثر: ج2، ص50.

3. لسان العرب البن منظور: ج12، ص188.
4. خمتر بصائر الدرجات: ص210.
5. الغيبة للطويس: ص255، ح228.
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ــن  ــه م ــث إن ــة األرض حي ــروج داب ــك أن خ ــن ذل ــود م ــون املقص ــا يك ورب

عامــات الســاعة - كــا تقــدم يف النقطــة األوىٰل -، فيكــون خروجهــا داالً عــٰى قــرب 

ــام القيامــة، فــكأن خروجهــا يســوق النــاس إىٰل املحــر،  ــة قي ــام القيامــة، ال فعلي قي

ــوم،  ــه الق ــر إِلي ــذي حي ــع ال ــَرُ : املجم ــع، وامَلْح ــو اجلم ــر وه ــن احل ــر م واملح

ــن  ــة م ــون الداب ــه، فتك ــوه1، ومع ــَكر َأو نح ــد َأو ُمَعْس ــروا إىِٰل بل ــك إِذا ح وكذل

ــة. ــرب القيام ــٰى ق ــة ع ــات الدال العام

النقطة السابعة: ما يرتتب عٰى خروج الدابة:

األمر األول: أن خروج الدابة ُيفرق بن احلق والباطل:

ــث  ــوم الثال ــن ݠ: »... والي ــر املؤمن ــوبة ألم ــزون املنس ــة املخ ــي خطب فف

ــة األرض...«)2(. ــروج داب ــل بخ ــق والباط ــن احل ــرق ب يف

األمر الثاين: متتع املؤمنن بعد خروجها:

ذكــرت بعــض النصــوص العاميــة عــٰى أن الدابــة بعــد أن تقتــل إبليــس، فــإن 

ــِن  ــنِده ع ــاد بس ــُن ّح ــٌم ب ــا رواه نعي ــك في ــاء ذل ــنة، ج ــن س ــون أربع ــاس يتمتع الن

النبــي ݕ قــاَل: »خــروُج الّداّبــِة بعــَد طلــوِع الّشــمِس، فــإذا خرَجــت قتَلــت الّداّبــُة 

إبليــَس وهــَو ســاجٌد ويتمّتــُع املؤمنــوَن يف األرِض بعــَد ذلــَك أربعــَن ســنًة ال يتمنـّـوَن 

شــيئًا إاّل ُأعطــوُه ووجــدوُه، فــا جــوَر وال ُظلــَم، وقــد أســلَم األشــياُء لــربِّ العاملــَن 

ــٰى  ــًا، حّت ــُر كره ــبُع والّط ــًا والّس ــاُر كره ــًا والُكّف ــوَن طوع ــًا واملؤمن ــًا وكره طوع

ــَن  ــمَّ أربع ــٰى يت ــوُت حّت ــا يم ــُن ف ــُد املؤم ــرًا، ويل ــًة وال ط ــؤذي داّب ــبَع ال ي أنَّ الّس

1. لسان العرب البن منظور ج4 ص190.
2. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص210.
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ــِة األرِض ثــمَّ يعــوُد فيهــم املــوُت فيمكثــوَن بذلــَك مــا شــاَء  ســنًة بعــَد خــروِج داّب

اهلل...«)1(.

وال مانــع مــن قبــول هــذا املعنــٰى يف حــد نفســه، وإن كان الثابــت يف رواياتنــا 

أنــه حيصــل إبــان قيــام الدولــة املهدويــة عــٰى يــدي اإلمــام املهــدي ¨.

األمر الثالث: غلق باب التوبة:

هذا ما جاء يف بعض الروايات اخلاصة والعامية.

فمــن اخلاصــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر املؤمنــن ݠ أنــه 

ــها  ــة رأس ــع الداب ــم ترف ــا... ث ــد الصف ــن عن ــن( األرض م ــة )م ــروج داب ــال: »خ ق

فراهــا مــن بــن اخلافقــن بــإذن اهلل  وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربــا، 

فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبــة تقبــل وال عمــل يرفــع ﴿ل َينَْفــُع َنْفســاً إِيمانُهــا 

ْو َكَســبَْت ِف إِيمانِهــا َخــْراً﴾ ]األنعــام: 158[...«)2(.
َ
لـَـْم تَُكــْن آَمنَْت ِمــْن َقبـْـُل أ

ومــن العامــة روٰى مســلم بســنده عــن أيب هريــرة، قال: قــال رســول اهلل ]ݕ[: 

ثــاث إذا خرجــن ال ينفــع نفســًا إيانــا ل تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت يف إيانــا 

خــرًا طلوع الشــمس مــن مغربــا والدجــال ودابــة األرض)3(.

ويمكــن القــول: إن غلــق بــاب التوبــة ال يمكــن قبولــه عــٰى إطاقــه، خصوصــًا 

مــع أدلــة فتــح بــاب التوبــة املطلقــة، والشــاملة حتــٰى لزمــن ظهــور اإلمــام املهــدي ¨ 

وخــروج الدابــة، ويمكــن حلــه عــٰى أن املقصــود عــدم قبــول التوبــة ألنــا تقــع بعــد 

رؤيــة اآليــات، أي إن قبــول التوبــة مــروط بعــدم نــزول العــذاب اإلهلــي، أّمــا إذا 

1. الفتُن لنعيٍم بِن حاد: ص402.
2. كال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.

3. صحيح مسلم: ج1، ص95 و96.
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ــي  ــوه الت ــن الوج ــا م ــون، وغره ــع فرع ــل م ــا حص ــل، ك ــا تقب ــذاب ف ــزل الع ن

يمكــن أن حُيمــل عليهــا عــدم قبــول التوبــة.

النقطة الثامنة: ماهية الدابة:

ــا  ــة هل ــا داب ــم إىٰل أن ــب بعضه ــد ذه ــة، فق ــذه الداب ــة ه ــف يف ماهي اخُتل

ــة. ــة املتقدم ــوص العامي ــن النص ــدو م ــا يب ــاس، ك ــم الن ــة تكّل ــا اخلاص مواصفاهت

قال املباركفوري يف )حتفة األحوذي( ما نّصه:

ــْم  ــْوُل َعلَيِْه َق
ْ
ــَع ال ــاىٰل: ﴿َوإِذا َوَق ــه تع ــورة يف قول ــي املذك ــة( وه ))والدابَّ

ون:  رِض تَُكلُِّمُهــْم...﴾ ]النمــل: 82[ اآلية، قــال املفرِّ
َ ْ
ْخرَْجنــا لَُهــْم َدابًَّة ِمــَن األ

َ
أ

ــاص:  ــن الع ــرو ب ــن عم ــن اب ــا، وع ــدع يف الصف ــن ص ــرج م ــة ت ــة عظيم ــي دابَّ ه

ــزري يف  ــال اجل ــووي. وق ــه الن ــال، قال ــث الدّج ــورة يف حدي ــة املذك ــا اجلساس أنَّ

ــر، وقيــل: هــي  ــم ووب ــة األرض قيــل: طوهلــا ســّتون ذراعــًا ذات قوائ ــة: دابَّ النهاي

ة مــن احليوانــات ينصــدع جبــل الصفــا فتخــرج منــه ليلــة  خمتلفــة اخللقــة تشــبه عــدَّ

مُجَــع والنــاس ســائرون إىٰل منــٰى، وقيــل: مــن أرض الطائــف، ومعهــا عصــا موســٰى 

ــن  ــرضب املؤم ــارب، ت ــا ه ــب وال يعجزه ــا طال ــليان ݟ، ال ُيدركه ــم س وخات

ــم وتكتــب يف وجهــه:  ــر باخلات ــع الكاف بالعصــا، وتكتــب يف وجهــه: مؤمــن، وتطب

ــر()1(. كاف

ــة األرض  ــروا لداب ــد ذك ــن ق ــم أن املفري ــال: )اعل ــك فق ــٰى ذل ــق ع ــم عّل ث

ــاب أو  ــدل عــٰى ثبوهتــا، فــكل مــا ثبــت بالكت ــا ي ــرة مــن غــر ذكــر م ــًا كث أوصاف

ــه()2(. ــاد علي ــا اعت ــا ال، ف ــد وم ــو املعتم ــة فه ــنة الصحيح الس

1. حتفة األحوذي للمباركفوري: ج6، ص344.

2. حتفة األحوذي للمباركفوري: ج6، ص344.
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وقــال يف أشاط الســاعة الكــرٰى: أّمــا مــا ورد مــن األقــوال عــن ماهيــة هــذه 

ــة هــي اجلساســة، روي هــذا القــول عــن ابــن  ــة فمنهــم مــن قــال: هــذه الداب الداب

عمــرو، وجــزم بــه البيضــاوي وغــره)1(.

ــة  ــر الكعب ــذي كان يف بئ ــان ال ــي الثعب ــة ه ــذه الداب ــال: إن ه ــن ق ــم م ومنه

فاختطفتــه العقــاب حــن أرادت قريــش بنــاء البيــت احلــرام، روي هــذا القــول عــن 

ــاس)2(. ــن عب اب

ومنهــم: مــن أبعــد وزعــم أن الدابــة كنايــة عــن األشار الذيــن هــم يف اجلهــل 

بمنزلــة الــدواب)3(.

ومنهــم: مــن افــرتٰى وزعــم أن هــذه الدابــة هــي أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب 

ــب ]ݠ[)4(. طال

ومنهم: من قال غر ذلك)5(.

أقول:

ــرتاء!  ــه اف ــن ݠ بأن ــر املؤمن ــي أم ــة ه ــون الداب ــن ك ــّر ع ــاذا ع ال أدري مل

ــوص  ــه نص ــا ذكرت ــم أن م ــرأي، ورغ ــذا ال ــٰى ه ــة ع ــن أدل ــمعه م ــا ستس ــم م رغ

ــل! ــه العق ــكاد يصدق ــة ال ي العام

 ، ــة هــو إنســان معــنَّ وعــٰى كلِّ حــاٍل، فنحــن نجــزم بــأنَّ املقصــود مــن الدابَّ

وذلــك بماحظــة التــال:

1. انظر اإلشاعة ألشاط الساعة: 358.
2. انظر لوامع األنوار البهية 149/2.

3. انظر مفردات ألفاظ القرآن 306؛ وحماسن التأويل 87/13.
4. انظر جممع البيان 251/5؛ واملروي عن أمر املؤمنن عي بن أيب طالب ݠ يف التفسر 663/2 - 670.

5. انظر اجلامع ألحكام القرآن 236/13؛ وإحتاف اجلاعة 305/2 - 331.
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ــا ُتكلِّــم النــاس، والــكام ال  ــة األرض بأنَّ الً: إنَّ القــرآن الكريــم وصــف دابَّ أوَّ

يصــدر إالَّ مــن اآلدميــن، وليــس مــن صفــات الــدواب احليوانيــة.

فهــذه قرينــة لفظيــة حتــدد معنــٰى الدابــة وتضّيقــه، بمعنــٰى أن الدابــة وإن كانــت 

مشــرتكة بــن اإلنســان واحليــوان، كــون معناهــا هــو مــا يــدّب عــٰى األرض، إاّل أن 

لفظــة ﴿تَُكلُِّمُهــْم﴾ قرينــة لفظيــة عــٰى أن املقصــود مــن الدابــة هــي حصــة خاصــة، 

وهــي الدابــة التــي تكلــم النــاس، والــكام ال يكــون إاّل مــن اآلدميــن.

ــي  ــة الت ــات، كالنمل ــض احليوان ــم بع ــر تكل ــم ذك ــرآن الكري ــال: إن الق ال ُيق

حتــدث مــع النبــي ســليان )عليــه الســام(، والواقــع أيضــًا يشــهد بتحــدث بعــض 

ــاوات. ــض الببغ ــات، كبع احليوان

ــع  ــة عــام يفهمــه مجي ــم الداب ــإن تكل ــاس مــع الفــارق، ف ــذا قي ــه ُيقــال: ه ألن

ــليان  ــي س ــع النب ــل م ــا حص ــه ك ــخص بعين ــة، ال لش ــر اآلي ــو ظاه ــا ه ــاس ك الن

ــم،  ــد التعلي ــون بع ــا يك ــاوات إن ــض الببغ ــل بع ــث مث ــام(، وحدي ــه الس )علي

ولكلــات معــدودة، وال تتحــدث حديثــًا عامــًا ويف مقــام املحاججــة كــا هــو احلــال 

يف دابــة األرض.

ــاس، أي إنَّ مــن مهامهــا هــي  ــة هــي حماججــة الن ــذه الدابَّ ــة ه ــًا: إنَّ مهمَّ ثاني

ــة  ــأنَّ هــذه الدابَّ ــع أنفســنا ب ــول وال املعقــول أن ُنقنِ ــة، فمــن غــر املقب مهمــة حواري

ــم. ــة عليه ــاء احلجَّ ــاول إلق ــن وحي ــة املنحرف ــّدٰى ملحاجج ــوان يتص حي

ْخرَْجنــا لَُهــْم 
َ
َقــْوُل َعلَيِْهــْم أ

ْ
الحــظ أن اآليــة التــي ذكــرت الدابــة ﴿َوإِذا َوَقــَع ال

ــوَن﴾ )النمــل: 82(  ــا ل يُوقِنُ ــوا بِآياتِن ــاَس اكنُ نَّ الَّ
َ
ــْم أ رِض تَُكلُِّمُه

َ ْ
ــَن األ ــًة ِم َدابَّ

تــرح بــأن الدابــة تــرج لتكلــم النــاس، عندمــا يبتعــدون عــن احلــق، هــي تــرج 

عندمــا يكــون النــاس غــر مؤمنــن بآيــات اهلل تعــاىٰل، مــا يعنــي أنــا تــرج إلثبــات 
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مــا نفــاه أو شــّكك فيــه النــاس، ومثــل هــذه املهمــة ال تكــون حليــوان ال يعقــل، بــل 

ليــس مــن املناســب إيــكال مثــل هــذه املهمــة الكــرٰى حليــوان خميــف ال عقــل لــه!

ــة حلهــا لعصــا  ــة شــأنًا إنســانيًا وهلــا مقامــًا رفيعــًا بقرين ــًا: أنَّ هلــذه الدابَّ ثالث

ــذه  ــل ه ــب ملث ــاء، وال يتناس ــث األنبي ــن مواري ــي م ــليان وه ــم س ــٰى وخات موس

ــة. ــة حيواني ــدٰى دابَّ ــون ل ــث أن تك املواري

رابعــًا: تقــدم أن للدابــة القــدرة عــٰى متييــز املؤمــن عــن الكافــر واملنافــق، وأنــا 

تســم املؤمــن فتجعــل وجهــه كالكوكــب الــدري، وتســم الكافــر واملنافــق بعامــة 

ــز للبواطــن  ــل هــذا التميي ــه، ومث ــه كل مــن نظــر إلي ــزه عــن غــره وبحيــث يرف متي

ال يليــق بحيــوان، بــل وال بإنســان عــادي، وإنــا هــو - كــا تقدمــت اإلشــارة إليــه 

ــوره،  ــرون بن ــن ينظ ــن الذي ــاىٰل الكامل ــد اهلل تع ــن عبي ــد م ــع عب ــتقيم إاّل م - ال يس

ويعلمــون البواطــن بإذنــه، فكيــف ُيمكــن أن نتعقــل أن مثــل هــذه املهمــة تقــوم بــا 

دابــة حيوانيــة ال تعقــل!

بــل ال يمكــن أن نتصــور أن اهلل تعــاىٰل يــوكل مثــل هــذه املهمــة لدابــة حيوانيــة، 

فإنــه فضــًا عــن كونــه ال معنــٰى لــه مــع وجــود األوليــاء.

إذن فــا منــاص مــن القــول بــأن الدابــة هــي إنســان خيــرج ملحاججــة النــاس 

وإلقــاء احلجــة عليهــم، وقــد ذكــرت رواياتنــا عــٰى أن هــذا اإلنســان الــذي ســيقوم 

بــذه املهمــة هــو اإلمــام عــّي بــن أيب طالــب ݠ.

ــي  ــدة الت ــوص العدي ــة النص ــال متابع ــن خ ــًا م ــك روائي ــات ذل ــن إثب وُيمك

ــد  ــا تول ــي بمجموعه ــن ݠ، وه ــر املؤمن ــو أم ــة ه ــٰى أن الداب ــت ع وردت ونص

ــا  ــل وم ــان - ب ــورث االطمئن ــتفاضة - ت ــرًا أو اس ــد توات ــة - إن ل تول ــة قطعي حج

ــي: ــات ه ــا، والرواي ــان - بصحته ــوق االطمئن ف
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الرواية األوىٰل:

عــن اإلمــام جعفــر بــن حمّمــد الصــادق ݠ أن رجــًا قــال لعــار بــن يــاس: 

ــّار:  ــال ع ــككتني. ق ــي وش ــدت قلب ــاب اهلل ݠ أفس ــة يف كت ــان، آي ــا اليقظ ــا أب »ي

ــًة  ــْم َدابَّ ــا لَُه ْخرَْجن
َ
ــْم أ ــْوُل َعلَيِْه َق

ْ
ــَع ال ــه : ﴿َوإِذا َوَق ــال قول ــي؟ ق ــة ه ــة آي وأي

رِض تَُكلُِّمُهــْم...﴾ فــأي دابــة هــذه؟ قــال عــّار: واهلل مــا أجلــس وال آكل 
َ ْ
ِمــَن األ

ــو  ــن ݠ وه ــر املؤمن ــل إىٰل أم ــع الرج ــّار م ــاء ع ــا، فج ــٰى أريكه وال أشب حّت

يــأكل متــرًا وزبــدًا فقــال: يــا أبــا اليقظــان اجلــس فجلــس عــّار وجعــل يــأكل معــه، 

ــان  ــا اليقظ ــا أب ــبحان اهلل ي ــل: س ــال الرج ــّار ق ــام ع ــا ق ــه فل ــل من ــب الرج فتعج

حلفــت أن ال تــأكل وال تــرب وال جتلــس حّتــٰى ترينيهــا. قــال عــّار: قــد أريتكهــا 

إن كنــت تعقــل«)1(.

الرواية الثانية:

مــا تقــدم مــن روايــة أيب بصــر عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال: »انتهــٰى رســول 

اهلل ݕ إىٰل أمــر املؤمنــن ݠ وهــو نائــم يف املســجد قــد مجــع رمــًا ووضع رأســه 

ــن  ــل م ــال رج ــة اهلل، فق ــا داب ــال: ي ــم ق ــه ث ــول اهلل ݕ برجل ــه رس ــه، فحرك علي

أصحابــه: يــا رســول اهلل أيســمٰى بعضنــا بعضــًا بــذا االســم؟ فقــال: ال واهلل مــا 

َقــْوُل 
ْ
هــو إاّل لــه خاصــة، وهــو الدابــة التــي ذكــر اهلل تعــاىٰل يف كتابــه: ﴿َوإِذا َوَقــَع ال

ــاَس اكنُــوا بِآياتِنــا ل  نَّ الَّ
َ
رِض تَُكلُِّمُهــْم أ

َ ْ
ــًة ِمــَن األ ــْم َدابَّ ْخرَْجنــا لَُه

َ
ــْم أ َعلَيِْه

ــل: 82[ ...«)2(. يُوقِنُوَن﴾ ]النم

1. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص43.

2. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص43.
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الرواية الثالثة:
ــِة  اِت وَدْوَل ــرَّ ــُب الَك ــال: »... وإيِنِّ َلَصاِح ــه ق ــن ݠ أن ــر املؤمن ــة أم يف رواي

ــاَس...«)1(. ــُم النَّ ــي ُتَكلِّ تِ ــُة الَّ ابَّ ــِم والدَّ ــا واملِيَس ــُب الَعَص َوِل وإيِنِّ َلَصاِح ــدُّ ال

الرواية الرابعة:
عــن األصبــغ بــن نباتــة، قــال: قــال ل معاويــة: يــا معــر الشــيعة تزعمــون 
ــل إىٰل رأس  ــه، فأرس ــود تقول ــول؟! اليه ــن نق ــت: نح ــة األرض؟ فقل ــًا داب أن علي
ــا  ــال: م ــم، فق ــال: نع ــم؟ فق ــة األرض عندك ــدون داب ــك جت ــال: وحي ــوت، فق اجلال
ــال:  ــا، ق ــمه إلي ــم اس ــال: نع ــمه؟ ق ــا اس ــدري م ــال: أت ــل، فق ــال: رج ــي؟ فق ه

ــًا)2(. ــن علي ــا م ــرب إلي ــا أق ــغ، م ــا أصب ــك ي ــال: وحي ــت إلَّ فق فالتف

الرواية اخلامسة:
ــال: دخلــت عــٰى أمــر املؤمنــن ݠ وهــو  ــة أيضــًا ق ــن نبات ــغ ب عــن األصب
ــَع  ــال اهلل  ﴿َوإِذا َوَق ــن ݠ ق ــر املؤمن ــا أم ــت: ي ــًا فقل ــًا وزيت ــزًا وخ ــأكل خب ي
رِض تَُكلُِّمُهــْم﴾ ]النمــل: 82[ فــا هذه 

َ ْ
ْخرَْجنــا لَُهــْم َدابَّــًة ِمــَن األ

َ
َقــْوُل َعلَيِْهــْم أ

ْ
ال

الدابــة؟ قــال: »هــي دابــة تــأكل خبــزًا وخــًا وزيتــًا«)3(.

الرواية السادسة: 
ــارز  ــا ب ــراف وأن ــٰى األع ــؤذن ع ــا امل ــال: »وأن ــه ق ــن ݠ أن ــر املؤمن ــن أم ع
ــب  ــان وصاح ــازن اجلن ــا خ ــار وأن ــيم الن ــا قس ــة األرض وأن ــا داب ــمس وأن الش

ــن«)4(. ــوب املتق ــن ويعس ــر املؤمن ــا أم ــراف وأن األع

َة ُهْم َأْرَكاُن األَْرِض، ح3. 1. الكايف للكليني: ج1، ص198، َباُب َأنَّ األَِئمَّ
2. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص208.
3. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص208.

4. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص34.
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الرواية السابعة:

عــن أيب عبــد اهلل اجلــدل قــال دخلــت عــٰى عــي ݠ يومــًا فقــال: »أنــا دابــة 

األرض«.

ويف نقــل آخــر عنــه أنــه قــال: دخلــت عٰى عــي بــن أيب طالــب ݠ فقــال: »أال 

أحدثــك ثاثــًا قبــل أن يدخــل عــي وعليــك داخــل، أنــا عبــد اهلل، أنــا دابــة األرض 

صدقهــا وعدهلــا وأخــو نبيهــا، أنــا عبــد اهلل...«)1(.

الرواية الثامنة:

عــن أيب بصــر قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ أي شء يقــول النــاس يف هــذه اآليــة 

ــال:  ــْم﴾ فق رِض تَُكلُِّمُه
َ ْ
ــَن األ ــًة ِم ــْم َدابَّ ــا لَُه ْخرَْجن

َ
ــْم أ ــْوُل َعلَيِْه َق

ْ
ــَع ال ﴿َوإِذا َوَق

»هــو أمــر املؤمنــن ݠ«)2(.

الرواية التاسعة:

احلســن بــن بشــار، قــال ســألت أبــا احلســن الرضــا ݠ عــن الدابــة، قــال: 

ــة«)3(. ــه( الداب »أمــر املؤمنــن )صلــوات اهلل علي

الرواية العارشة:

ــا ذر يقــول  ــال: ســمعت أب ــن حــزة الرواســبي، ق ــر عــن مالــك ب عــن جاب

ــة األرض...)4(. ــي ݠ داب ع

1. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص206 و 207.
2. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص209.
3. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص209.
4. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص209.
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الرواية احلادية عرشة:

ــه: حدثنــي، قــال:  عــن صالــح بــن ميثــم عــن أيب جعفــر ݠ قــال: قلــت ل

ــال:  ــي، ق ــا صب ــك أيب وأن ــت: هل ــك«؟ قل ــن أبي ــث م ــمعت احلدي ــد س ــس ق »ألي

قلــت: فأقــول: فــإن أصبــت، قلــت: نعــم، وإن أخطــأت رددتنــي عــن اخلطــأ، قــال: 

ــة األرض، قــال: فســكت، قــال:  ــًا ݠ داب هــذا أهــون، قلــت: فــإين أزعــم أن علي

ــرأ ﴿إِنَّ  ــا وق ــع إلين ــًا ݠ راج ــتقول إن علي ــر ݠ: »وأراك واهلل س ــو جعف ــال أب فق

ــال: قلــت:  ــاٍد﴾ ]القصــص: 85[«، ق َك إِٰل َمع
َــرادُّ ــْرآَن ل ُق

ْ
ــَك ال ــَرَض َعلَيْ ي فَ ِ

َّ
ال

ــر ݠ:  ــو جعف ــال أب ــيتها، فق ــا فنس ــألك عنه ــد أن أس ــا أري ــا في ــد جعلته واهلل لق

ــاِس بَِشــراً  ــًة لِلنَّ  اَكفَّ
َّ

ناَك إِل
ْ
رَْســل

َ
»أفــا أخــرك بــا هــو أعظــم مــن هــذا؟ ﴿َومــا أ

ــه إاّل اهلل وأن  ــودي فيهــا بشــهادة أن ال إل ــراً﴾ ]ســبأ: 28[ ال تبقــٰى أرض إاّل ن َونَِذي

ــاق األرض«)1(. ــده إىٰل آف ــار بي ــول اهلل ݕ وأش ــدًا رس حمم

الرواية الثانية عرشة:

يف حديــث املعــراج روي عــن عبــد اهلل بــن ســنان، قــال: قــال أبو عبــد اهلل ݠ: 

»قــال رســول اهلل ݕ: لقــد أسٰى يب ريب  فأوحــٰى إلَّ مــن وراء حجــاب مــا أوحٰى 

وكلمنــي بــا كلــم بــه وكان مــا كلمنــي بــه أن قــال: يــا حممــد إين أنــا اهلل ال إلــه إاّل 

أنــا عــال الغيــب والشــهادة الرحــن الرحيــم... يــا حممــد، عــيٌّ أول مــا آخــذ بميثاقــه 

مــن األئمــة يــا حممــد، عــيٌّ آخــر مــن أقبــض روحــه مــن األئمــة وهــو الدابــة التــي 

تكلمهم...«)2(.

1. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص209و 210.
2. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص36.
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الرواية الثالثة عرشة:

َقــْوُل 
ْ
عــن أيب الطفيــل أنــه قــال: يــا أمــر املؤمنــن قــول اهلل : ﴿َوإِذا َوَقــَع ال

ــا ل  ــوا بِآياتِن ــاَس اكنُ نَّ الَّ
َ
ــْم أ رِض تَُكلُِّمُه

َ ْ
ــَن األ ــًة ِم ــْم َدابَّ ــا لَُه ْخرَْجن

َ
ــْم أ َعلَيِْه

يُوقِنُــوَن﴾ ]النمــل: 82[، مــا الدابــة؟ قــال: »يــا أبــا الطفيــل الــه عــن هــذا«، فقلــت: 

يــا أمــر املؤمنــن أخــرين بــه جعلــت فــداك، قــال: »هــي دابــة تــأكل الطعــام ومتــي 

ــا أمــر املؤمنــن مــن هــو؟ قــال: »هــو زرُّ  يف األســواق وتنكــح النســاء«، فقلــت: ي

ــال:  ــو؟ ق ــن ه ــن م ــر املؤمن ــا أم ــت: ي ــه«، قل ــكن األرض ب ــذي تس األرض)1( ال

»صّديــق هــذه األُمــة وفاروقهــا وربيهــا وذو قرينهــا«، قلــت: يــا أمــر املؤمنــن مــن 

هــو؟ قــال: »الــذي قــال اهلل تعــاىٰل: ﴿َوَيتْلُــوُه شــاِهٌد ِمنْــُه﴾ ]هــود: 17[ والــذي 

ــْدِق﴾ والــذي  ي جــاَء بِالصِّ ِ
َّ

ِكتــاِب﴾ ]الرعــد: 43[، ﴿َوال
ْ
ــُم ال

ْ
﴿ِعنـْـَدُه ِعل

َق بـِـِه﴾ ]الزمــر: 33[ أنــا، والنــاس كلهــم كافــرون غــري وغــره«، قلــت: يا  ﴿َصــدَّ

ه ل، قــال: »قــد ســميته لــك يــا أبــا الطفيــل...«)2(. أمــر املؤمنــن فســمِّ

الرواية الرابعة عرشة:

عــن عبايــة قــال: أتــٰى رجــل أمــر املؤمنــن ݠ فقــال: حدثنــي عــن الدابــة، 

قــال: »ومــا تريــد منهــا«؟ قــال: أحببــت أن أعلــم علمهــا، قــال: »هــي دابــة مؤمنــة 

تقــرأ القــرآن، وتؤمــن بالرحــن، وتــأكل الطعــام، ومتــي يف األســواق«.

ويف نــص آخــر أنــه قــال يف آخــره: مــن هــو يــا أمــر املؤمنــن؟ قــال: »هــو عي 

ــك«)3(. ثكلتك أم

1. يف األصــل املطبــوع : رب األرض، وهــو تصحيــف ظاهــر، واملــراد بالــزر مــا بــه قــوام الــيء يقــال : هــو زر 
ــوار ج53 ص 69[. ــن، أي قوامــه . ]هامــش بحــار األن الدي

2. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص40 و 41.
3. بحار األنوار: ج53، ص111.
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الرواية اخلامسة عرشة:

ــاِر، اَل  ــِة والنَّ ــْنَ اجلَنَّ ــيُم اهللَّ َب ــا َقِس ــَن ݠ: »َأَن ــُر امُلْؤِمنِ ــاَل َأِم ــه َق روي أن

، وَأَنــا اإِلَمــاُم ملَِــْن َبْعِدي  َيْدُخُلَهــا َداِخــٌل إاِلَّ َعــَىٰ َحــدِّ َقْســِمي، وَأَنــا الَفــاُروُق األَْكــَرُ

ــاه َلَعــَىٰ َســبِيٍل  ــُد ݕ، وإيِنِّ وإِيَّ ُمنِــي َأَحــٌد إاِلَّ َأْحَ ــْن َكاَن َقْبــِي، اَل َيَتَقدَّ وامُلــَؤدِّي َعمَّ

ــا  ــا والَبَاَي ــَم امَلنَاَي : ِعْل ــتَّ ــُت السِّ ــْد ُأْعطِي ــِمه، وَلَق ــوُّ بِاْس ــَو امَلْدُع ــه ُه ــٍد، إاِلَّ َأنَّ َواِح

َوِل وإيِنِّ َلَصاِحــُب  ــِة الــدُّ اِت وَدْوَل ــا وَفْصــَل اخِلَطــاِب وإيِنِّ َلَصاِحــُب الَكــرَّ والَوَصاَي

ــاَس«)1(. ــُم النَّ ــي ُتَكلِّ تِ ــُة الَّ ابَّ الَعَصــا واملِيَســِم والدَّ

فــكل هــذه النصــوص - وربــا هنــاك غرهــا - تــدل عــٰى أن الدابــة بــر، بــل 

هــو أمــر املؤمنــن ݠ.

الرواية السادسة عرشة:

روٰى الذهبــي عــن جابــر اجلعفــي أنــه كان يقــول: دابــة األرض عــّي بــن أيب 

ــب ݠ)2(. طال

إن قلت:

كيــف ُيعقــل أن تكــون الدابــة هــو أمــر املؤمنــن ݠ، واحلــال أنــه قــد مــات 

ســنة )40( للهجــرة؟

قلت:

ــا يف  ــل ووقوعه ــة، ب ــكان الرجع ــوت إم ــد ثب ــة، بع ــهل املؤون ــؤال س ــه س إن

ــتقبل. ــا يف املس ــٰى وقوعه ــة ع ــة الدال ــل واألدل ــابقة، ب ــم الس األُم

َة ُهْم َأْرَكاُن األَْرِض، ح3. 1. الكايف للكليني: ج1، ص198، َباُب َأنَّ األَِئمَّ
2. ميزان االعتدال للذهبي 1: 384.
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أو قــل: إن الروايــات دلــت عــٰى أنــه ݠ يرجــع يف آخــر الزمــان، وهــو دابــة 

األرض.

والنصوص الدالة عٰى رجعته ݠ - غر نصوص الدابة - عديدة، منها:

النص األول:

ــا عبــد اهلل ݠ عــن  عــن ســعيد بــن عــار، عــن أيب مــروان، قــال: ســألت أب

َك إِٰل َمعــاٍد﴾ ]القصص: 85[، 
ُقــْرآَن لـَـرادُّ

ْ
ي فَــَرَض َعلَيـْـَك ال ِ

َّ
قــول اهلل : ﴿إِنَّ ال

ــول اهلل ݕ  ــع رس ــٰى يتم ــب حت ــا وال تذه ــي الدني ــال ل: »ال واهلل ال تق ــال: فق ق

ــاب  ــي عــر ألــف ب ــه اثن ــة مســجدًا، ل ــان بالثوي ــان ويبني ــة فيلتقي وعــي ݠ بالثوي

يعنــي موضعــًا بالكوفــة«)1(.

النص الثاين:

ــُة 6  اِجَف ــُف الرَّ ــْوَم تَرُْج ــد اهلل ݠ: ﴿يَ ــو عب ــال أب ــال: ق ــد، ق ــن خال ــليان ب ــن س ع

ــي ݠ،  ــن ع ــن ب ــة احلس ــال: »الراجف ــات: 7-8[ ق ــُة﴾ ]النازع اِدفَ ــا الرَّ تَتْبَُعَه

والرادفــة عــي بــن أيب طالــب ݠ وأول مــن ينفــض عــن رأســه الــرتاب احلســن بــن 

يــَن آَمنُوا  ِ
َّ

َنـْـُرُ رُُســلَنا َوال
َ

عــي ݠ يف خســة وســبعن ألفــًا، وهو قولــه : ﴿إِنَّــا ل

الِِمــَن َمْعِذَرُتُهــْم َولَُهــُم  ْشــهاُد 51 يـَـْوَم ل َينَْفــُع الظَّ
َ ْ
نْيــا َوَيــْوَم َيُقــوُم األ َيــاِة ادلُّ

ْ
ِف احل

ــر: 52-51[«)2(. اِر﴾ ]غاف ــوُء ادلَّ ــْم ُس ــُة َولَُه اللَّْعنَ

النص الثالث:

ــاِر، اَل  ــِة والنَّ ــْنَ اجلَنَّ ــيُم اهلل َب ــا َقِس ــَن ݠ: »َأَن ــُر امُلْؤِمنِ ــاَل َأِم ــه َق روي أن

1. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص210.

2. خمتر بصائر الدرجات للحي: ص211.
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ــْن  ــاُم ملَِ ــا اإِلَم ، وَأَن ــَرُ ــاُروُق األَْك ــا الَف ــِمي، وَأَن ــدِّ َقْس ــَىٰ َح ــٌل إاِلَّ َع ــا َداِخ َيْدُخُلَه
ــاه َلَعــَىٰ  ــُد ݕ، وإيِنِّ وإِيَّ ُمنِــي َأَحــٌد إاِلَّ َأْحَ ــْن َكاَن َقْبــِي، اَل َيَتَقدَّ َبْعــِدي وامُلــَؤدِّي َعمَّ
ــتَّ ِعْلــَم امَلنَاَيــا والَبَاَيا  ــه ُهــَو امَلْدُعــوُّ بِاْســِمه وَلَقــْد ُأْعطِيــُت السِّ َســبِيٍل َواِحــٍد، إاِلَّ َأنَّ
َوِل، وإيِنِّ َلَصاِحــُب  اِت وَدْوَلــِة الــدُّ والَوَصاَيــا وَفْصــَل اخِلَطــاِب، وإيِنِّ َلَصاِحــُب الَكــرَّ

ــاَس«)1(. ــُم النَّ ــي ُتَكلِّ تِ ــُة الَّ ابَّ ــِم والدَّ الَعَصــا واملِيَس

النص الرابع:
عــن بكــر بــن أعــن، قــال: قــال ل: مــن ال أشــك فيــه يعنــي أبــا جعفــر ݠ 

أن رســول اهلل ݕ وعليــًا ݠ ســرجعان)2(.

النص اخلامس:
عــن فيــض بــن أيب شــيبة، قــال ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول: وتــٰى هــذه 
ــَن﴾ ]آل عمــران: 81[ قــال: »ليؤمنــن برســول  َخــَذ اهلُل ِميثــاَق الَِّبيِّ

َ
اآليــة ﴿َوإِْذ أ

ــدن آدم ݠ  ــن ل ــم واهلل م ــال: »نع ــن ݠ«، ق ــر املؤمن ــًا أم ــرن علي اهلل ݕ ولين
فهلــم جــرا، فلــم يبعــث اهلل نبيــًا وال رســوالً إاّل رد مجيعهــم إىٰل الدنيــا حتــٰى يقاتلــوا 

بــن يــدي عــي بــن أيب طالــب أمــر املؤمنــن ݠ«)3(.

النص السادس:
أبــو حــزة الثــال عــن أيب جعفــر ݠ قــال: قــال ل: »يــا أبــا حــزة ال ترفعــوا 
ــٰى بعــي ݠ أن  ــًا دون مــا وضعــه اهلل كف ــا رفعــه اهلل وال تضعــوا علي ــًا فــوق م علي

يقاتــل أهــل الكــرة ويــزوج أهــل اجلنــة«)4(.

َة ُهْم َأْرَكاُن األَْرِض، ح3. 1. الكايف للكليني: ج1، ص198، َباُب َأنَّ األَِئمَّ
2. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 24.

3. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 24 و 25.
4. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 25.
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النص السابع:

عــن جابــر عــن أيب جعفــر ݠ، قــال: قــال احلســن بــن عــي ݟ ألصحابــه 

قبــل أن يقتــل: إن رســول اهلل ݕ قــال ل: يــا بنــي إنــك ستســاق إىٰل العــراق وهــي 

ــورا،  ــٰى عم ــي أرض تدع ــن وه ــاء النبي ــون وأوصي ــا النبي ــٰى فيه ــد التق أرض ق

ــس  ــدون أل م ــك ال ي ــن أصحاب ــك م ــة مع ــهد مجاع ــا يستش ــهد ب ــك تستش وأن

نــا يــا نــاُر ُكــوِن بـَـرْداً وََســالماً َعٰ إِبْراِهيــَم﴾ ]األنبيــاء: 69[ 
ْ
احلديــد، وتــٰى: ﴿قُل

يكــون احلــرب بــردًا وســامًا عليــك وعليهــم، فأبــروا، فــواهلل لئــن قتلونــا فإنــا 

ــه  نــرد عــٰى نبينــا ݕ ثــم أمكــث مــا شــاء اهلل فأكــون أول مــن تنشــق األرض عن

فأخــرج خرجــة يوافــق ذلــك خرجــة أمــر املؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة 

ــول ݕ...«)1(. رس

النص الثامن:

عــن عبــد الكريــم بــن عمــر واخلثعمي، قــال ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقول: 

»... رســول اهلل ݕ بيــده حربــة مــن نــور، فــإذا نظــر إليــه إبليــس رجــع القهقــري 

ــد وقــد ظفــرت؟ فيقــول: إين  ــن تري ــه: أي ــه أصحاب ــون ل ــه فيقول ناكصــًا عــٰى عقبي

أرٰى مــا ال تــرون، إين أخــاف اهلل رب العاملــن، فيلحقــه النبــي ݕ فيطعنــه طعنــة بن 

كتفيــه فيكــون هاكــه وهــاك مجيــع أشــياعه، فعنــد ذلــك يعبــد اهلل  وال يــرك به 

شــيئًا ويملــك أمــر املؤمنــن ݠ أربعــًا وأربعــن ألــف ســنة حتــٰى يلــد الرجــل مــن 

شــيعة عــي ݠ ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــرًا يف كل ســنة ذكــرًا، وعنــد ذلــك تظهــر 

اجلنتــان املدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة ومــا حولــه بــا شــاء اهلل«)2(.

1. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 37.
2. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 26 و 27.

ت
فا

ص
وال

ة 
يق

حلق
يف ا

ءة 
قرا

 -
ض 

ألر
ة ا

داب



185

النص التاسع:

ــا  ــه: »ي ــال ل ــه ݠ ق ــادق ݠ أن ــام الص ــع اإلم ــل م ــئلة املفض ــة أس يف رواي

ــق  ــول اهلل ݕ والصدي ــد رس ــر حمم ــيد األك ــرضن الس ــردن وليح ــل، واهلل ل مفض

ــض  ــن حم ــة ݜ وكل م ــن واألئم ــن واحلس ــة واحلس ــن وفاطم ــر املؤمن ــر أم األك

ــًا...«)1(. ــر حمض ــض الكف ــًا أو حم ــان حمض اإلي

هــذا فضــًا عــن النصــوص التــي دلــت عــٰى رجعــة كل مــن حمــض اإليــان، 

فإنــا وبــا شــك تشــمل أمــر املؤمنــن ݠ، وذلــك مــن قبيــل مــا روي عــن ابــن 

ــٍة  مَّ
ُ
ـْـُشُ ِمــْن ُكِّ أ

َ
أيب عمــر عــن املفضــل عــن أيب عبــد اهلل ݠ يف قولــه: ﴿َوَيــْوَم ن

فَوْجــاً﴾ ]النمــل: 83[ قــال: »ليــس أحــد مــن املؤمنــن قتــل إاّل ويرجع حتــٰى يموت 

وال يرجــع إاّل مــن حمــض اإليــان حمضــًا وحمــض الكفــر حمضــًا«)2(.

واحلاصل:

إن رجعــة أمــر املؤمنــن ݠ وكونــه هــو دابــة األرض التــي ذكرهــا القــرآن 

الكريــم، هــو مــا ال ُينكــره العقــل، وال مانــع نقليــًا منــه، بــل األدلــة الروائيــة الكثــرة 

- والتــي تصــل إىٰل حــد التواتــر أو االســتفاضة - تــدل عليــه أيضــًا.

النقطة التاسعة: هل خترج الدابة قبل ظهور اإلمام املهدي ¨ أو بعده؟

ــة تــرج بعــد أن يظهــر اإلمــام املهــدي ¨، ونذكــر  يمكــن القــول: إن الداب

لذلــك بيانــن:

1. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 188.
2. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 43.
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البيان األول:

إن املســتفاد مــن النصــوص هــو أنَّ أول مــن يرجــع هــو اإلمــام احلســن ݠ، 

وهــذا يــازم خــروج الدابــة بعــد اإلمــام املهــدي ¨، وبيانــه مــن خــال املقدمتــن 

التاليتــن:

املقدمة األوىٰل:

إن أول مــن يرجــع هــو اإلمــام احلســن ݠ، دلَّــت عــٰى ذلــك بعــض 

ل مــن تنشــقُّ األرض  النصــوص، مــن قبيــل مــا روي عــن اإلمــام الصــادق ݠ: »أوَّ

ــيٍّ ݟ«)1(. ــن ع ــن ب ــا احلس ــع إىٰل الدني ــه ويرج عن

ل مــن يكــرُّ يف الرجعــة احلســن بــن عــيٍّ ݟ، ويمكــث يف  وعنــه ݠ: »إنَّ أوَّ

األرض أربعــن ســنة حتَّــٰى يســقط حاجبــاه عــٰى عينيــه«)2(.

املقدمة الثانية:

، بــل ربــا يمكن  إن اإلمــام احلســن ݠ يرجــع بعــد ظهــور اإلمــام املهــدي̈ 

، وهــو مــا ُيســتفاد مــا روي مــن أنــه ݠ هــو  القــول بأنــه يرجــع يف أواخــر حياتــه̈ 

، فقــد روي َعــْن َعْبــِد اهلل ْبــِن الَقاِســِم  الــذي يتــوىٰل تغســيل ودفــن اإلمــام املهــدي̈ 

ِكتاِب 
ْ
: ﴿َوقََضيْنــا إِٰل بـَـِي إِْساِئيــَل ِف ال الَبَطــِل َعــْن َأيِب َعْبــِد اهلل ݠ يِف َقْولـِـه َتَعــاىَلٰ

ــٍب ݠ  ــِن َأيِب َطالِ ــِيِّ ْب ــُل َع ــاَل: »َقْت ﴾ )اإلساء: 4( َق ــْنِ َت رِض َمرَّ
َ ْ
ــُدنَّ ِف األ ُْفِس لَ

ــإِذا جاَء 
ا َكِبــراً﴾ َقــاَل: َقْتــُل احلَُســْنِ ݠ: ﴿فَ َْعلـُـنَّ ُعلـُـوًّ وَطْعــُن احلََســِن ݠ ﴿َولَ

وِل 
ُ
ــا أ

َ
ولُهمــا﴾ َفــإَِذا َجــاَء َنــْرُ َدِم احلَُســْنِ ݠ ﴿َبَعثْنــا َعلَيُْكــْم ِعبــاداً ل

ُ
وَْعــُد أ

1. خمتر بصائر الدرجات للحسن بن سليان احلّي: 24.

2. خمتر بصائر الدرجات للحسن بن سليان احلّي: 18.
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يــاِر﴾ َقــْوٌم َيْبَعُثُهــُم اهلل َقْبــَل ُخــُروِج الَقاِئــِم ݠ  ٍس َشــِديٍد فَجاُســوا ِخــالَل ادلِّ
ْ
ــأ بَ

ــٍد إاِلَّ َقَتُلــوه، ﴿َواكَن وَْعداً َمْفُعــوًل﴾ ُخــُروُج الَقاِئِم ݠ:  َفــَا َيَدُعــوَن َوْتــرًا آِلِل حُمَمَّ

َة َعلَيِْهــْم﴾ ُخــُروُج احلَُســْنِ ݠ يِف َســْبِعَن ِمــْن َأْصَحابـِـه  َكــرَّ
ْ
﴿ُثــمَّ رََدْدنــا لَُكــُم ال

ــاِس َأنَّ َهــَذا احلَُســْنَ  وَن إىَِلٰ النَّ ــَؤدُّ ــاِن امُل ــُب لِــُكلِّ َبْيَضــٍة َوْجَه ــُض امُلَذهَّ ــُم الَبْي َعَلْيِه

ــُة  ــاٍل واَل َشــْيَطاٍن واحلُجَّ ــه َلْيــَس بَِدجَّ ــوَن فِيــه وَأنَّ ــٰى اَل َيُشــكَّ امُلْؤِمنُ َقــْد َخــَرَج؛ َحتَّ

ــه احلَُســْنُ ݠ،  ِت امَلْعِرَفــُة يِف ُقُلــوِب امُلْؤِمنـِـَن َأنَّ الَقاِئــُم َبــْنَ َأْظُهِرِهــْم، َفــإَِذا اْســَتَقرَّ

ــه  ــُده يِف ُحْفَرتِ ــه وَيْلَح نُِّط ــه وحُيَ نُ ــُله وُيَكفِّ ــِذي ُيَغسِّ ــوُن الَّ ــْوُت َفَيُك ــَة امَل ــاَء احلُجَّ َج

.)1(» احلَُســْنَ ْبــَن َعــِيٍّ ݟ، واَل َيــِي الــَويِصَّ إاِلَّ الــَويِصُّ

ــة  ــن الرجع ــئل ع ــه ُس ــد اهلل ݠ أن ــن أيب عب ــا روي ع ــًا م ــه أيض ــر إلي ويش

ــن ݠ  ــال: »احلس ــرج؟ ق ــن خي ــن أول م ــه: م ــل ل ــم«، فقي ــال: »نع ــي؟ ق ــق ه أح

خيــرج عــٰى أثــر القائــم ݠ«، قلــت: ومعــه النــاس كلهــم؟ قــال ݠ: »ال، بــل كــا 

فْواجــاً﴾ ]النبــأ: 18[ قــوم 
َ
تـُـوَن أ

ْ
ــوِر َفتَأ ذكــر اهلل تعــاىٰل يف كتابــه ﴿يـَـْوَم ُينَْفــُخ ِف الصُّ

بعــد قــوم«)2(.

ــه  ــن ݠ يف أصحاب ــل احلس ــد اهلل ݠ: »ويقب ــن أيب عب ــث ع ــص ثال ويف ن

ــران ݠ،  ــن عم ــٰى ب ــع موس ــوا م ــا بعث ــًا ك ــبعون نبي ــه س ــه، ومع ــوا مع ــن ُقتل الذي

فيدفــع إليــه القائــم ݠ اخلاتــم، فيكــون احلســن ݠ هــو الــذي يــي غســله وكفنــه 

ــه«)3(. ــه يف حفرت ــواري ب ــه وي وحنوط

1. الكايف للكليني: ج8، ص206 و 207، ح250.
2. خمتر بصائر الدرجات للحسن بن سليان احلي: ص48.

3. خمتر بصائر الدرجات للحسن بن سليان احلي: ص48و 49.
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ينتج:

إن دابــة األرض )أو قــل: أمــر املؤمنــن ݠ( خيــرج بعــد ظهــور اإلمــام 

املهــدي ¨، إذ إن أول الراجعــن وهــو اإلمــام احلســن ݠ خيــرج بعــد 

ــده. ــون بع ــة ݜ خيرج ــن األئم ــره م ــاه أن غ ــوره ¨، فمعن ظه

البيان الثاين:

إنَّ بعــض النصــوص دلَّــت عــٰى أن خــروج الدابــة يكــون بعــد طلــوع الشــمس 

ــه مــن خــال  مــن مغربــا، وهــذا يــازم خروجهــا بعــد اإلمــام املهــدي ¨، وبيان

املقدمتــن التاليتــن:

املقدمة األوىٰل:

إن دابة األرض ترج بعد طلوع الشمس من مغربا.

دّل عــٰى ذلــك نصــوص، مــن قبيــل مــا رواه املــروزي بســنِده عــِن النّبــّي ݕ 

قــاَل: »خــروُج الّداّبــِة بعــَد طلــوِع الّشــمِس...«)1(.

وتقــدم أنــه يمكــن تأكيــد خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربــا بــا رواه 

ــن(  ــة )م ــروج داب ــال: »خ ــه ق ــن ݠ أن ــر املؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص الش

األرض مــن عنــد الصفــا... ثــم ترفــع الدابــة رأســها فراهــا مــن بــن اخلافقــن بــإذن 

اهلل  وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربــا، فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبة 

ْو 
َ
ــُل أ ــْت ِمــْن َقبْ ـَـْم تَُكــْن آَمنَ ــُع َنْفســاً إِيمانُهــا ل تقبــل وال عمــل يرفــع و﴿ل َينَْف

َكَســبَْت ِف إِيمانِهــا َخــْراً﴾ ]األنعــام: 158[...«)2(.

1. الفتُن لنعيٍم بِن حاد: ص402.
2. كال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
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املقدمة الثانية:
ــام  ــروج اإلم ــو خ ــا( ه ــن مغرب ــمس م ــوع الش ــاين )طل ــد مع إن أح
ــن  ــة ع ــرب كناي ــه ¨، واملغ ــة عن ــمس كناي ــه)1(، فالش ــن غيبت ــدي ¨ م امله
ــدي ¨. ــام امله ــروج اإلم ــرٰى وخ ــة الك ــاء الغيب ــٰى: انته ــون املعن ــة، فيك الغيب
ومــن الروايــات التــي يمكــن أن يســتفاد منهــا ذلــك مــا روي عــن النــزال بــن 
ســرة، عــن أمــر املؤمنــن ݠ يف حديــث يذكــر فيــه أمــر الدجــال ويقــول يف آخــره:
»ال تســألوين عــا يكــون بعــد هــذا فإنــه عهــد إلَّ حبيبــي ݕ أن ال أخــر بــه 
غــر عــرتيت«، قــال النــزال بــن ســرة: فقلــت لصعصعــة بــن صوحــان: مــا عنــٰى أمر 

املؤمنــن بــذا القــول؟
فقــال صعصعــة: يــا بــن ســرة، إن الــذي يصــي عيســٰى بــن مريــم خلفــه هــو 
الثــاين عــر مــن العــرتة، التاســع مــن ولــد احلســن بــن عــي ݟ وهــو الشــمس 
ــزان  ــع املي ــر األرض ويض ــام، فيطه ــن واملق ــد الرك ــر عن ــا، يظه ــن مغرب ــة م الطالع

بالقســط فــا يظلــم أحــد أحــدًا...«)2(.

ينتج:
إن الدابة ترج بعد خروج اإلمام املهدي ¨.

إن قلت: هل معنٰى ذلك أن الدابة ترج بعد وفاة اإلمام املهدي ¨؟
قلت: ظاهر ما تقدم من البيان األول هو ذلك.

ــدالً مــن أن تــرق مــن املــرق، هــي  ــة، فالشــمس ب ــة حقيقي 1. ويمكــن أن يكــون املقصــود منهــا عامــة كوني
تــرق مــن املغــرب، فتكــون عامــة كونيــة واضحــة للعيــان، ولكنهــا ليســت مــن عامــات الظهــور، إنــا 
ــاب  ــال: فقــد جــاء يف كت ــات، ومنهــا الت ــه بعــض الرواي هــي مــن عامــات الســاعة، وهــذا مــا رصحــت ب
الغيبــة للشــيخ الطــويس: ص436 عــن أمــر املؤمنــن ݠ قــال: »قــال رســول اهلل ݕ: عــر قبــل الســاعة 
ــا،  ــن مغرب ــمس م ــوع الش ــم، وطل ــروج القائ ــة وخ ــان، والداب ــال، والدخ ــفياين، والدج ــا: الس ــد منه الب

ــٰى ݠ...«. ــزول عيس ون
2. كال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق: ص77 – 78، ب47، ح1.
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فــإن قلــت: فــاذا تفعــل بالروايــات التــي دلــت عــٰى معــارصة اإلمــام املهــدي ¨ 
لإلمــام عــي ݠ؟

قلــت: هــذا حُيمــل عــٰى تعــدد رجعــات األئمــة ݜ، ففــي واحــدة أو أكثــر من 
الرجعــات ُيمكــن أن يتعــارص األئمــة ݜ كلهــم يف زمــن واحــد، وإليــه ُيعــزٰى مــا 
روي عــن جابــر عــن أيب جعفــر ݠ، قــال: قــال احلســن بــن عــي ݟ ألصحابــه 
قبــل أن يقتــل: »... فأكــون أول مــن تنشــق األرض عنــه فأخــرج خرجــة يوافــق ذلــك 

خرجــه أمــر املؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة رســول ݕ...«)1(.
ــات  ــن عام ــو م ــة ه ــروج الداب ــٰى أن خ ــدل ع ــة ت ــد رواي ــن توج ــذا، ولك ه
ظهــور اإلمــام املهــدي ¨، وهــي روايــة عبــاد بــن حممــد املداينــي أنــه قــال لإلمــام 
الصــادق ݠ ضمــن حديــث: متــٰى يكــون خروجــه جعلنــي اهلل فــداك؟ قــال: »إذا 
شــاء مــن لــه اخللــق واألمــر«، قلــت: فلــه عامــة قبــل ذلــك؟ قــال: »نعــم، عامــات 
شــتٰى«، قلــت: مثــل مــاذا؟ قــال: »خــروج دابــة مــن املــرق، ورايــة مــن املغــرب، 
وفتنــة تظــل أهــل الــزورا، وخــروج رجــل مــن ولــد عمــي زيــد باليمــن، وانتهــاب 

ســتارة البيــت، ويفعــل اهلل مــا يشــاء«)2(.
ولــو صحــت هــذه الروايــة، فهــي ال تــدل عــٰى أكثــر مــن كــون خــروج الدابــة 
عامــة عــٰى خــروج اإلمــام املهــدي ¨، وال تــدل عــٰى قبليــة خروجهــا، بمعنــٰى أن 
العامــة يمكــن أن تســبق خــروج اإلمــام املهــدي ¨، كــا يف بنــاء جــر يف بغــداد 
ــو  ــه، ول ــد خروج ــون بع ــوره ¨، أي تك ــارصة لظه ــون مع ــن أن تك ــًا، ويمك مث
اخلــروج اجلزئــي أو غــر الرســمي أو غــر العلنــي، كــا يف اخلســف يف البيــداء، فإنــه 
يكــون بعــد أن يعلــم جيــش الســفياين بتواجــد اإلمــام املهــدي ¨ يف مكــة، فيتبعــه، 

فُيخســف بــه يف البيــداء.

1. خمتر بصائر الدرجات للحي ص 37.
2. بحار األنوار: ج83، ص62.
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فلتكن الدابة من القبيل الثاين.

ــام  ــاة اإلم ــل وف ــرج قب ــة ت ــٰى أن الداب ــدل ع ــا ت ــذا أن ــي ه ــل يعن ــن ه ولك

ــدي ¨؟ امله

ربا يكون كذلك.

ــارت  ــا أش ــات - ك ــدة خرج ــة ع ــون للداب ــن أن يك ــال، فيمك ــٰى كل ح وع

لذلــك بعــض النصــوص املتقدمــة -، وبعضهــا يكــون معــارصًا لإلمــام املهــدي ¨، 

وبعضهــا بعــد وفاتــه، فــإن الرجعــة لــو صحــت مــرة لصحــت أكثــر مــن مــرة، وال 

ــا  ــٰى ك ــذا املعن ــر إىٰل ه ــوص تش ــاك نص ــل هن ــك، ب ــن ذل ــًا م ــًا وال نقلي ــع عقلي مان

تقــدم.

فتحصل من كل ما سبق:

أوالً: أن خــروج الدابــة يف آخــر الزمــان أمــر متفــق عليــه بــن الفــرق 

اإلســامية، واخلــاف هــو يف حتديــد ماهيتهــا وبعــض صفاهتــا.

ــل  ــا العق ــكاد يصدقه ــة، وال ي ــف الداب ــة يف توصي ــوص العام ــًا: أن نص ثاني

ــات  ــن أن رواي ــات، يف ح ــا إىٰل الرواي ــرب منه ــف أق ــاطر واألراجي ــي باألس وه

اخلاصــة يف هــذا املجــال واضحــة ال لبــس فيهــا، وهــي تــدل عــٰى أن الدابــة ول مــن 

ــاىٰل. ــاء اهلل تع أولي

ــاء اهلل  ــن أولي ــة ول م ــٰى أن الداب ــدل ع ــة ت ــة والنقلي ــة العقلي ــًا: أن األدل ثالث

ــت األدلــة عــٰى أن هــذا  تعــاىٰل، ولــه القــدرة عــٰى متييــز املؤمــن مــن غــره، وقــد دلَّ

ــن ݠ. ــر املؤمن ــو أم ــول ه ال

رابعــًا: أن لــه ݠ عــدة رجعــات، بعضهــا يكــون مزامنــًا لإلمــام املهــدي ¨ 

ولإلمــام احلســن ݠ.
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متهيد:
يبــدأ البحــث يف القضايــا املختلــف عليهــا بتصويــر أصــل القضيــة ومفرداهتــا 
ــش  ــم تناق ــي، ث ــزاع اللفظ ــات الن ــر إىٰل منخفض ــق األم ــا ينزل ــًا، لئ ــرًا دقيق تصوي
القضيــة إثباتــًا أو نفيــًا باألدلــة تــارة، وبنقــض أدلــة الطــرف اآلخــر تــارة أخــرٰى، أو 
حلهــا، وبذلــك ُيثــرٰى البحــث وتكــون لــه ســعة مــن الــكام، ألجــل الوصــول إىٰل 

ــة. النتيجــة املطلوب

أّمــا القضايــا البدهييــة واملتفــق عليهــا، فــا يــد الباحــث تلــك الســعة، بــل ال 
معنــٰى لبحثهــا، ملــكان وضوحهــا، وعــدم اخلــاف فيهــا غالبــًا، إاّل أنــه يبقــٰى جمــال 
ــاج يف  ــا، حتت ــول عنه ــب مغف ــن جوان ــة م ــر القضي ــو تصوي ــا، وه ــث فيه ــر للبح آخ
إظهارهــا، والتنبيــه عليهــا، ليتجــٰى مــا خيفــٰى منهــا عــٰى األذهــان، إىٰل حتليــل ملقوالهتــا 
ــذه  ــال ه ــث يف أمث ــًا للبح ــع أيض ــال واس ــذا جم ــاك، وه ــا وهن ــن هن ــها م وتلمس

ــا. القضاي

إن مــن هــذه القضايــا رضورة احلاكــم، وأن له الترف بــا يتعــدٰى إىٰل الترف 
ــلمن يف  ــن املس ــه ب ــق علي ــذا متف ــا، وه ــوال وغره ــن األم ــًا ع ــوس، فض يف النف

خصــوص النبــي حممــد ݕ، بــل هــو مــا تقتضيــه احليــاة عمومــًا.

الشيخ محيد الكايب

ضرورة احلكومة املهدوية

بني نظرية الَعقد االجتماعي وارتكازية العصمة
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ــت  ــك، إذ ذهب ــلمون يف ذل ــف املس ــد اختل ــده، فق ــن بع ــام م ــا يف اإلم وأّم

الشــيعة اإلماميــة )أعــٰى اهلل شــأنم( إىٰل عصمــة اإلمــام بعــد النبــي ݕ، وأن لــه مــا 

للنبــي ݕ يف التــرف، للحديــث املشــهور املعــروف املتواتــر عــن النبــي ݕ قولــه 

ــْن  ــْم ِم ــْن َولِيُُّكــْم وَأْوىَلٰ بُِك ــاُس َم ــا النَّ َ ــا َأهيُّ ، آخــذًا بيــد عــي ݠ: »َي يف غديــر ُخــمٍّ

ُهــمَّ َواِل  َأْنُفِســُكْم«؟ َفَقاُلــوا: اهلل وَرُســوُله، َفَقــاَل: »َمــْن ُكنـْـُت َمــْواَله َفَعــِيٌّ َمــْواَله، اللَّ

ــاَداه«)1(، وغرهــا مــن النصــوص الرحيــة. ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااله وَع َم

وهــذا التــرف عــٰى ســعته حمــدود بحــدود الريعــة ومصلحــة املــوىّلٰ عليهم، 

بــل إن هــذه احلــدود مأخــوذة يف معنــٰى الواليــة وحقيقتهــا، وإاّل النخرمــت واليتــه 

مــن رأس، ول يســتحق إطــاق اســم الــوال عليــه، ومــن هنــا ال واليــَة لــألب عــٰى 

ولــده فيــا لــو تــرف فيــا هــو مفســدة فيــه أو يف أموالــه.

وذهبــت ســائر املذاهــب اإلســامية إىٰل عــدم العصمــة يف اخلليفــة بعــد النبــي ݕ، 

وبالتــال عــدم وجــوب طاعتــه بــذه الســعة التــي يتمتــع بــا النبــي ݕ، وإن رصحــوا 

بوجــوب طاعــة احلاكــم وإن كان فاســقًا)2(، فقــد أنكــروا العصمــة يف احلاكــم، 

ــا التــي هلــا الصــدارة يف اخلــاف بــن الشــيعة  ــة مــن القضاي وأضحــت هــذه القضي

ــامية. ــرق اإلس ــي الف ــة، وباق اإلمامي

ــا بعــض علــاء العامــة - كالفخــر الــرازي وغــره - يقولــون  ــا ملــا رأين إاّل أنن

بالعصمــة وإن أخفــق الــرازي يف مصداقهــا بــل الذيــن كتبــوا عــن عــي ݠ، ل يــدوا 

عليــه أدنــٰى مغمــٍز يغمزونــه فيــه مــع كثــرة أعدائــه، بــل حتــٰى أعدائــه يشــهدون لــه 

1. الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص295، ح3.
2. هذا أيضًا يعني أنم يرون اإلطاق يف ترف احلاكم.
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بالواليــة والفضــل وأنــه مــع احلــق واحلــق معــه)1(، وهــذا كاشــف عــن عصمتــه وإن 
ل يرحــوا بــا.

ــر  ــي( ينظِّ ــد االجتاع ــه )العق ــو( يف نظريت ــاك روس ــان ج ــة إىٰل أن )ج إضاف
للطاعــة املطلقــة للحاكــم بالعقــد بــن الرعيــة وبينــه - كــا ســيأيت -، فجــال يف ذهنــي 
ــه يقــرتب مــن القــول بالعصمــة يف احلاكــم يف  ــان مرامــه أن ــه وبي ــد تصفــح كتاب عن

ــه وإن ل يلتفــت إىٰل ذلــك. ــه بالطاعــة املطلقــة ل قول

ــا  ــن م ــات، وب ــزات واالعرتاف ــك املرتك ــن تل ــط ب ــت الرب ــا حاول ــن هن م
يعتقــده اإلماميــة يف احلاكــم بعــد رســول اهلل ݕ، وهــو الطاعــة املطلقــة عنــد )جــان 
ــا لــه ذلــك: أن احلاكــم يــب  جــاك روســو( املازمــة للعصمــة أو قــل لــو صححن
ٰ عليهــم إىٰل مبتغاهــم املنشــود، والســعادة  طاعتــه مطلقــًا لعصمتــه، لكــي يصــل املــوىلَّ
املطلقــة واللــذة اخلالصــة يف عــال الدنيــا، هــذا مــن جهــة، وأن العصمــة التــي اعــرتف 
ــل  ــا يف أه ــن كون ــه م ــب إلي ــا ذه ــم، ال م ــخص احلاك ــي يف ش ــا ه ــرازي إن ــا ال ب
احلــل والعقــد، مــن جهــة أخــرٰى، ونحــن يكفينــا هــذان املنطلقــان - أعنــي العصمــة 

والطاعــة املطلقــة - يف تصويــر االرتــكاز عندمهــا وعنــد مــن يقبــل مقولتيهــا.

ــع  ــة للمجتم ــة الرضوري ــور البدهيي ــن األم ــة م ــة واحلكوم ــة الوالي إن قضي
البــري)2(، ألن النزعــات البريــة والرغبــات الشــخصية، وحــب اإلنســان لنفســه 

1. روٰى اخلطيــب البغــدادي يف تارخيــه ج41، ص223 عــن النبــي ݕ: »عــي مــع احلــق واحلــق مــع عــي، ولــن 
ــة: ج1، ص109:  ــن قتيب ــة الب ــة والسياس ــذا يف اإلمام ــة« وك ــوم القيام ــوض ي ــيَّ احل ــردا ع ــٰى ي ــا حت يفرتق
أن عمــرو بــن العــاص ســئل عــن خــر الواليــة فقــال: إنــه حــق، وقــال للســائل: أزيــدك: ليــس أحــد مــن 
صحابــة النبــي ]ݕ[ لــه مناقــب مثــل مناقــب عــي. وفيــه: أن ســعد بــن أيب وقــاص قــال: إن عليــًا شــاركنا 
يف حماســننا ول نشــاركه يف حماســنه، وكان أحقنــا كلنــا باخلافــة. ]بــج الصباغــة يف شح نــج الباغــة، العامــة 

الشــيخ حممــد تقــي التســرتي: مــج4، ص64[.
2. عــن أمــر املؤمنــن ݠ قــال: »وإنــه ال بــد للنــاس مــن أمــر بــر أو فاجــر يعمــل يف إمرتــه املؤمــن، ويســتمتع فيها 

الكافــر، ويبلــغ اهلل فيهــا األجل«. ]نــج الباغــة: ج1، ص19[
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ــم  ــًا، بحك ــر غالب ــٰى اآلخ ــم ع ــدي أحده ــا أن يعت ــا ويرافقه ــه، يازمه ومصاحل
ــة والقــوة،  التزاحــات احلاصلــة يف عــال املــادة، إضافــة إىٰل حتّكــم األهــواء والعصبي
فُيضطهــد املســتضعف، وَيســتبد القــوي، وتنعــدم املســاواة، وتــرز الطبقيــة، لعــدم 
ــة،  ــة واحلكوم ــرضورة اإلمام ــل ب ــم العق ــا حيك ــن هن ــا، وم ــرا وتطبيق ــرادع تنظ ال

ــن. ــدل واألم ــط الع ــري، وبس ــوع الب ــام والن ــظ النظ ــل حف ألج

ــل  ــو أم ــا ه ــه، وك ــارايب ملدينت ــه، والف ــون جلمهوريت ــر أفاط ــا نظَّ ــن هن وم
الرســاالت الســاوية وهدفهــا، وغايــة املنّظريــن للحكومــات مــن الفاســفة 
ــع  ــام بوض ــال النظ ــن اخت ــد م ــل احل ــو(، ألج ــز( و)روس ــال )هوب ــن أمث واملفكري

ــاب. ــة واالنتخ ــاع بالبيع ــم مط ــر حلاك ــوق، والتنظ ــن للحق ــتور ضام دس

ــم  ــرآن الكري ــو الق ــتورها، وه ــة دس ــٰى البري ــر ع ــامي وّف ــر اإلس إن الفك
والســنة املتمثلــة بالنبــي ݕ وأهــل بيتــه الطاهريــن املعصومــن ݜ، وَبــنَّ القــرآن 
الكريــم وصاحــب الرســالة النبــي األعظــم ݕ احلاكــَم املطلــق مــن بعــده، بالنــص 
ــون اإلســام،  ــق قان ــام بمهمــة تطبي ــن أيب طالــب ݠ للقي ــح، وهــو عــي ب الري
ــَل  ْو قُِت

َ
ــإِْن مــاَت أ

فَ
َ
ــة انحرفــت عــن مســارها، وانقلبــت عــٰى األعقــاب ﴿أ إاّل أن األُم

ــران: 144(. ــْم﴾ )آل عم ْعقابُِك
َ
ــْم َعٰ أ اْنَقلَبْتُ

ــي ݕ،  ــد النب ــم بع ــة احلاك ــلمن يف ماهي ــط املس ــراف أدٰى إىٰل تب ــذا االنح وه
وهــذا التخبــط أصبــح اآلن مــن املدونــات املســطورة فقــط، ألن احلكومــات 
أضحــت بعــد االنحــراف إىٰل يومنــا هــذا ال صلــة هلــا بالتنظــر الــذي يذكرونــه لترير 
احلكومــات التــي جــاءت بعــد النبــي ݕ، بــل ابتعــدت عــن كل القــراءات املنّظــرة 
للحاكــم واحلكــم بــن املســلمن، فصــار احلكــم بعــد االنحــراف ملــكًا عضوضــًا)1(، 

1. كــا يف حديــث الســفينة الــذي أخرجــه أصحــاب الســنن وصححــه ابــن حبــان )اخلافــة بعــدي ثاثــون ســنة 
ثــم تكــون ملــكًا( ]صحيــح ابــن حبــان: ج15، ص392[.
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أخــرت بــه الريعــة، وصــار الدســتور بيــد احلاكــم يتقاطــع يف كثــر مــن فقراتــه مــع 
القــرآن والســنة، إن ل يكــن معاديــًا هلــا.

اشــتدت األزمــة لســوء التنظــر والتنظيــم، وأصبحــت األُمــة بــن مســتضعف 
ال حيلــة لــه، ومســتبد متســلط، مــع إقرارهــم بــأن وجــود املعصــوم بعــد النبــي ݕ 
ــد  ــص أيب حمم ــن ن ــر م ــا يظه ــه، ورب ــوب طاعت ــال بوج ــن الض ــة م ــظ األُم حيف
ــوم، وإن ل  ــًا ݠ معص ــٰى أن علي ــة ع ــاب الكفاي ــاىٰل يف كت ــه اهلل تع ــه رح ــن متوي ب
يكــن واجــب العصمــة)1(، إاّل أنــه ل يشــرتط العصمــة يف اإلمامــة، حيــث قــال: )وال 
العصمــة شط يف اإلمامــة، لكــن أدلــة النصــوص قــد دلــت عــٰى عصمتــه، والقطــع 
عــٰى باطنــه ومغيبــه، وأن ذلــك أمــر اختــص هــو بــه دون غــره مــن الصحابــة...()2(، 

إاّل أنــه يكفينــا أنــه أقــّر بداللــة النصــوص عــٰى عصمــة أمــر املؤمنــن ݠ.

ــه،  ــل يطبق ــتور ماث ــادل ودس ــام ع ــم نظ ــك احلاك ــق ذل ــد أن يراف ــه الب ــم إن ث
ــة،  ــٰى الرعي ــن ع ــق القوان ــن تطبي ــه م ــدرة متّكن ــوة وق ــاج إىٰل ق ــدوره حيت ــذا ب وه
بالبيعــة، أو بالعقــد االجتاعــي كــا ُيســّميه )روســو(، إلعطــاء اإلطــاق للحاكــم يف 

ــة. ــن البري ــدل ب ــك يوجــب الع ــه أن ذل ــًا من ــه، ظن ترف

ــة  ــا ارتكازي ــس منه ــاه، نتلمَّ ــا ذكرن ــّن م ــور ُتب ــدة أم ــر ع ــن ذك ــد م والب
العصمــة، ووجــوب طاعــة احلاكــم طاعــة مطلقــة يف وجــدان بعــض العلاء املســلمن 
واملفكريــن مــن غرهــم ومنهــم )جــان جــاك روســو( ومــن قبلــه )هوبــز(، ليلتقــي 
ــام،  ــة يف اإلم ــوب العصم ــة يف وج ــيعة اإلمامي ــده الش ــا يعتق ــع م ــكاز م ــذا االرت ه
وأنــه احلاكــم املطلــق والبديــة وجــوده بــن البريــة، لتطبيــق املــروع اإلهلــي عــٰى 

البســيطة وإن غــاب عــن األنظــار، وهــو اإلمــام احلّجــة املهــدي ¨.

1. شح نج الباغة: ج6، ص376.
2. شح نج الباغة: ج6، ص377-376.
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مركز اخلطأ بن النظرية والتطبيق:

تقسم العلوم إىٰل علوم إنسانية وعلوم طبيعية:
ال تعنينــا هنــا العلــوم الطبيعيــة، وأمــا العلــوم اإلنســانية، فإنــا معنّيــة بوصف 
الواقــع، ألجــل تنظيمــه بنظــام معــن، للوصــول إىٰل نتائــج معينــه، ومــن ذلــك نظــام 
ــٰى  ــاظ ع ــم، للحف ــة للحك ــة ناجع ــع نظري ــة وض ــت البري ــذي حاول ــة ال احلكوم
العدالــة الفرديــة واملجتمعيــة وحفــظ احلقــوق واحلريــات وغــر ذلــك، وللتخلــص 
مــن الســلبيات املرافقــة للمجتمــع، بســبب التزاحــات التــي حتصــل بــن البريــة 
ــب  ــذا يوج ــه، وه ــه، ومصاحل ــان لنفس ــب كل إنس ــع، وح ــان بالطب ــة اإلنس ملدني
ــن  ــث م ــعي احلثي ــد الس ــذا نج ــوق، ل ــٰى احلق ــدي ع ــاف والتع ــاح واالخت التش
ــات  ــع نظري ــا أو وض ــة بتعديله ــات املطروح ــر يف النظري ــن النظ ــراء واملقنن اخل
جديــدة خاليــة مــا جتــده مــن خلــل يف ســابقتها، أي يف نفــس النظريــة ال يف تطبيقهــا.

إن مــا حصــل وحيصــل مــن الفشــل يف احلكومــات - ومنهــا اإلســامية - عٰى 
مــر التاريــخ، ليــس هــو مــن اخلطــأ يف التطبيق فقــط، وإنــا للخلــل يف نفــس النظرية، 
ويف كثــر مــن احلكومــات اإلســامية نجــد أنــم ل يأخــذوا بنظــام اإلســام األصيل 
ــا ُبعــد، وأتــوا بنظــام حتــت  املتمثــل بالقــرآن وُســنة املعصــوم ݠ، بــل أبعــدوه أيَّ
غطــاء اإلســام بتغيــرات تتقاطــع مــع الفكــر اإلســامي األصيــل، فلــم يدونــوا 
حديــث رســول اهلل ݕ املفــرِّ للقــرآن الكريــم، بــل منعــوا تدوينــه بحجــج واهيــة 
منــذ صــدر اإلســام، فــرزت نظريــة االجتهــاد مقابــل النــص، بــل اســتحدثوا نصًا 
موازيــًا للنــص األصيــل، مــن ليســوا أهــًا حلفــظ أحاديــث رســول اهلل ݕ، وركنوا 
إليــه جاعلينــه هــو األصــل مســتمدين منــه، فصــارت نظريتهــم النــص مقابــل النص 
يف كثــر مــن املــوارد، والــرأي مقابــل النــص، واالستحســان والقيــاس، فضــًا عــن 

االجتهــاد مقابــل النــص.
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ــورٰى،  ــوا الش ــم، فأحدث ــة األُم يف احلاك ــة للنظري ــة موازي ــت نظري ــد تكون وق
ــرًا،  ــم وإن كان جائ ــة احلاك ــوب إطاع ــد، ووج ــل والعق ــل احل ــة، وأه ــاع األُم وإمج
وأنــه ال ينعــزل بالفســق أو باخلــروج عــن طاعــة اهلل)1(، وإن ظلــم وغصــب األمــوال 
ــات  ــاول النفــوس املحرمــة)2( و...، إىٰل غــر ذلــك مــن النظري ورضب األبشــار وتن
املحايــدة للفكــر املحمــدي األصيــل املتمثــل باملعصــوم ݠ، فأنتــج ذلــك كــا قــال 

ــازاين: التفت

)إن اختــاف الصحابــة فيــا بينهــم أمــر معلــوم، وقتــل بعضهــم بعضــًا مســألة 
تعــج بــا صفحــات التاريــخ، وانحــراف الكثــر منهــم عــن احلــق تثبتــه كتــب الســر 

واألخبار()3(.

عندئــٍذ يكــون الفشــل واخلطــأ يف احلكومــات اإلســامية مرجعــه إىٰل النظريــة، 
ــوا إىٰل  ــل رجع ــوا أم ال، ب ــن كان ــام، متعمدي ــن اإلس ــم ع ــا بفهمه ــي أخذوه الت
ــول اهلل ݕ:  ــال رس ــال: »ق ــب ݠ ق ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــا روي ع ــة، ك اجلاهلي
مــن مــات وليــس لــه إمــام)4( مــن ولــدي مــات ميتــة جاهليــة. ويؤخــذ بــا عمــل يف 
اجلاهليــة واإلســام«)5(، ونــزوا نــزو القــردة عــٰى منــر رســول اهلل ݕ)6(، ال اخلطــأ 

يف التطبيــق فحســب، وإنــا أخــذوا مــا حيلــو هلــم ولغايــة يرونــا.

1. شح املقاصد النسفية: 185.
2. التمهيد للقايض الباقاين: ص181.

3. شح املقاصد: ج5، ص302.
4. املقصود هو االمام املعصوم املفرتض الطاعة.

5. عيون أخبار الرضا ݠ: ج2، ص58، ب31،  ح214.
ــر عــن ســهل بــن ســعد ݤ قــال: رأٰى رســول اهلل ]ݕ[  ــور: )أخــرج ابــن جري ــدر املنث 6. قــال الســيوطي يف ال
ــٰى مــات...(. ]الــدر  ــزو القــردة، فســاءه ذلــك، فــا اســتجمع ضاحــكًا حت بنــي فــان ينــزون عــٰى منــره ن

ــيوطي: ج4، ص191[. ــور - الس املنث
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مــن هنــا نعــرف أن النبــي ݕ قــد تكفــل هــذه املهمــة بأمــر الســاء، وال دور 
للبريــة يف اختيــار دســتورها وإمامهــا، ملعرفــة الســاء بمصالــح البريــة ومفاســدها.

وجوب العصمة يف احلاكم:
إن رضورة وجــود احلاكــم عــٰى البريــة أمــر يقبلــه العقــل والعقــاء بوضــوح، 
ــد وجــود ُأمــة بــدون  ــا اســتقام النظــام العــام، ويشــهد لذلــك الواقــع عن ولــواله مل
ــال  ــوة اخت ــد فج ــده لس ــي لوح ــم ال يكف ــود احلاك ــنَّ وج ــتور، ولك ــم أو دس حاك
النظــام مــا ل يكــن معصومــًا، وإاّل لرجــع االختــال يف النظــام بســبب عــدم العصمــة 
ــة رضورة  ــت العصم ــا كان ــن هن ــات، م ــواء والرغب ــاع األه ب ــأ واتِّ ــة للخط املقتضي
للحاكــم، وهــي توجــب الطاعــة املطلقــة لــه، الطمئنــان االتبــاع بــه لعلمهــم 
بعصمتــه، فالعصمــة مازمــة لوجــوب الطاعــة املطلقــة للمعصــوم، حلقانيتهــا يف كل 

أمــر ونــي ومطابقتهــا للواقــع، وضــان تلــك املطابقــة.

ــرات  ــن التنظ ــض م ــا يف بع ــة نجده ــة املطلق ــوب الطاع ــة ووج ــذه العصم ه
ــر  ــر( يف تفس ــة يف )أول األم ــدأ العصم ــرازي بمب ــر ال ــرتف الفخ ــد اع ــم، فق للحاك
ْمــِر ِمنُْكــْم﴾ )النســاء: 59(، 

َ
وِل األ

ُ
ِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأ

َ
ِطيُعــوا اهلَل َوأ

َ
قولــه تعــاىٰل: ﴿أ

كــا اعــرتف ابــن متويــه يف عصمــة أمــر املؤمنــن ݠ، ولكنــه خيتلــف عــن الــرازي 
يف تشــخيص املصــداق.

قال الفخر الرازي يف تفسر هذه اآلية الكريمة:

ــل عــٰى ذلــك أن اهلل تعــاىٰل  ــة حجــة، والدلي ــا عــٰى أن إمجــاع األُم ــدل عندن )ي
أمــر بطاعــة أول األمــر عــٰى ســبيل اجلــزم يف هــذه اآليــة ومــن أمــر اهلل بطاعتــه عــٰى 
ســبيل اجلــزم والقطــع البــد وأن يكــون معصومــًا عــن اخلطــأ، إذ لــو ل يكــن معصومــًا 
ــون  ــه، فيك ــر اهلل بمتابعت ــد أم ــون ق ــأ يك ــٰى اخلط ــه ع ــر إقدام ــأ كان بتقدي ــن اخلط ع
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ذلــك أمــرًا بفعــل ذلــك اخلطــأ، واخلطــأ لكونــه خطــأ منهــي عنــه، فهــذا يفــي إىٰل 
ــت  ــال، فثب ــه حم ــد، وأن ــار الواح ــد باالعتب ــل الواح ــي يف الفع ــر والنه ــاع األم اجت
أن اهلل تعــاىٰل أمــر بطاعــة أول األمــر عــٰى ســبيل اجلــزم، وثبــت أن كل مــن أمــر اهلل 
بطاعتــه عــٰى ســبيل اجلــزم وجــب أن يكــون معصومــًا عــن اخلطــأ، فثبــت قطعــًا أن 
ــك  ــول: ذل ــم نق ــًا، ث ــون معصوم ــد وأن يك ــة الب ــذه اآلي ــور يف ه ــر املذك أول األم
املعصــوم إّمــا جممــوع األُمــة أو بعــض األُمــة، ال جائــز أن يكــون بعــض األُمــة؛ ألنــا 
بينــا أن اهلل تعــاىٰل أوجــب طاعــة أول األمــر يف هــذه اآليــة قطعــًا، وإيــاب طاعتهــم 
قطعــًا مــروط بكوننــا عارفــن بــم قادرين عــٰى الوصــول إليهــم واالســتفادة منهم، 
ونحــن نعلــم بالــرضورة أنــا يف زماننــا هــذا عاجــزون عــن معرفــة اإلمــام املعصــوم، 
عاجــزون عــن الوصــول إليهــم، عاجــزون عــن اســتفادة الديــن والعلــم منهــم، وإذا 
كان األمــر كذلــك علمنــا أن املعصــوم الــذي أمــر اهلل املؤمنــن بطاعتــه ليــس بعضــًا 
ــون  ــب أن يك ــذا وج ــل ه ــا بط ــم. ومل ــن طوائفه ــة م ــة، وال طائف ــاض األُم ــن أبع م
ْمــِر﴾ أهــل احلــل والعقــد مــن 

َ
وِل األ

ُ
ذلــك املعصــوم الــذي هــو املــراد بقولــه: ﴿َوأ

األُمــة، وذلــك يوجــب القطــع بــأن إمجــاع األُمــة حجــة()1(.

ــد  ــد، بع ــل والعق ــل احل ــم أه ــر ه ــه أن أول األم ــرازي يف زعم ــم ال ــد توه ق
زعمــه عــدم إمــكان أن يكــون جممــوع األُمــة والًة لألمــر، وعــدم كونــه بعــض األُمة، 

ــة، فكيــف نعرفهــم؟ وغفــل عــن أن أهــل احلــل والعقــد بعــض األُم

وكيف نصل إليهم؟
ــاين، أو  ــب الف ــد املذه ــد عن ــل والعق ــل احل ــل أه ــه، وه ــرَّ من ــا ف ــع ب فوق

ــث...؟ ــر أو الثال ــب اآلخ املذه
وهل الشيعة من مجلة أهل احلل والعقد أم ال؟

1. تفسر الرازي: ج10، ص144.
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ــن  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــكار أن أم ــرازي إن ــن لل ــه ال يمك ــر أن ــم يف األم وامله

ــاىٰل  ــة اهلل تع ــد طاع ــٰى ح ــم ع ــب طاعته ــن ي ــر الذي ــن أول األم ــب ݠ م أيب طال

ورســوله ݕ بعــد كونــه حســب نظــره قــد تســنَّم زمــام خافــة املســلمن، إضافــة إىٰل 

ِطيُعــوا الرَُّســوَل 
َ
ِطيُعــوا اهلَل َوأ

َ
يــَن آَمنُــوا أ ِ

َّ
ــَها ال ُـّ ي

َ
أن العطــف يف اآليــة الكريمــة ﴿يــا أ

ــم،  ــراب واحلك ــرتاك يف األع ــي االش ــاء: 59( يقت ــْم﴾ )النس ــِر ِمنُْك ْم
َ
وِل األ

ُ
َوأ

واحلكــم هــو أن الطاعــة لرســول اهلل واجبــٌة مطلقــًا بــا يعــم التــرف يف األنفــس، 

ْنُفِســِهْم...﴾ )األحــزاب: 6(، 
َ
ْوٰل بِالُمْؤِمِنــَن ِمْن أ

َ
لريــح القــرآن الكريــم ﴿الَّــِيُّ أ

ــم  ــد، ألن ــل والعق ــل احل ــة أو أه ــاع األُم ــن إمج ــذا م ــن ه ــر، وأي ــك أول األم فكذل

ليــس هلــم طاعــة مطلقــة عــٰى املــوىّلٰ عليهــم وال تــرف يف شــؤونم.

مل يتفقوا عٰى قول:

ثــم إن أهــل الســنة أنفســهم اختلفــوا يف اإلمامــة عــٰى أقــوال ذكرهــا اجلوينــي 

يف كتابــه غيــاث األُمــم يف التيــاث الظلــم، حيــث قــال: )قــد كثــر يف أبــواب اإلمامــة 

اخلبــط والتخليــط واإلفــراط والتفريــط ول خيــل فريــق إاّل مــن شــاء اهلل عــن الــرف 

واالعتســاف ول يســلم طائفــة إاّل األقلــون عــن جمانبــة اإلنصــاف...()1(.

وقــال: )قــد ذهبــت طوائــف مــن أهــل الســنة إىٰل أنــه ال يصلــح لعقــد اإلمامــة 

إاّل املجتهــد املســتجمع لرائــط الفتــوٰى، وذهــب القــايض الباقــاين يف ُعصــب مــن 

املحققــن إىٰل أن ال نشــرتط بلــوغ العاقــد مبلــغ املجتهديــن، بــل يكفــي أن يكــون ذا 

عقــل، وكيــس، وفضــل، وهتــد إىٰل عظائــم األمــور...()2(، ثــم اعــرتف بقولــه: )مــا 

1. غياث سلطان األُمم يف التياث الظلم - إمام احلرمن أيب املعال اجلويني: ص46.
2. نفس املصدر: ص49.
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ــا  ــن هن ــاع...()1(، وم ــة باإلمج ــد اإلمام ــًا يف عق ــس شط ــاع لي ــه أن اإلمج ــع ب نقط

نعــرف أنــه ال إمجــاع هنــا لكــي حيفــظ األُمــة مــن الضــال الــذي يزعمــه الــرازي.

ــم  ــد العل ــل رســول اهلل ݕ، بع ــد رحي ــم مــن هــم أهــل احلــل والعقــد بع ث
ــًا. ــد قطع ــل والعق ــل احل ــن أه ــو م ــة وه ــن البيع ــي ݠ ع بتخلــف ع

ــه،  ــول إلي ــول اهلل ݕ والوص ــل رس ــد رحي ــوم بع ــة املعص ــن معرف أال يمك
ــط  ــول خ ــٰى ط ــن، وع ــدة مواط ــة يف ع ــددة املتنوع ــارات املتع ــر إىٰل اإلخب بالنظ
ــا  ــق حيث ــه احل ــدور مع ــه ي ــوح عصمت ــن ݠ، ووض ــر املؤمن ــل أم ــالة، بفض الرس

دار؟!

ــًا  ــر( وجوه ــروا يف )أول األم ــرون ذك ــل: املف ــإن قي ــرازي: )ف ــال ال ــم ق ث
أخــرٰى ســوٰى مــا ذكرتــم: أحدهــا: أن املــراد مــن أول األمــر اخللفــاء الراشــدون، 
ــد  ــة يف عب ــر: نزلــت هــذه اآلي ــن جب ــال ســعيد ب ــا، ق ــراد أمــراء الراي ــاين: امل والث
اهلل بــن حذافــة الســهمي إذ بعثــه النبــي ]ݕ[ أمــرًا عــٰى سيــة. وعــن ابــن عبــاس 
أنــا نزلــت يف خالــد بــن الوليــد بعثــه النبــي ]ݕ[ أمــرًا عــٰى سيــة وفيهــا عــار 
بــن يــاس، فجــرٰى بينهــا اختــاف يف شء، فنزلــت هــذه اآليــة وأمــر بطاعــة أول 
األمــر. وثالثهــا: املــراد العلــاء الذيــن يفتــون يف األحــكام الرعيــة ويعلمــون الناس 
دينهــم، وهــذا روايــة الثعلبــي عــن ابــن عبــاس وقــول احلســن وجماهــد والضحــاك. 
ورابعهــا: نقــل عــن الروافــض أن املــراد بــه األئمــة املعصومــون، وملــا كانــت أقــوال 
األُمــة يف تفســر هــذه اآليــة حمصــورة يف هــذه الوجــوه، وكان القــول الــذي نرمتــوه 
ــة باطــًا()2(، فإنــه نقــض عــٰى نفســه بنفســه،  خارجــًا عنهــا كان ذلــك بإمجــاع األُم

وأجــاب بجــواب ال ينفعــه يف شء وال حمــل لذكــره هنــا.

1. نفس املصدر: ص52.
2. تفسر الرازي: ج10، ص144.
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وقــد ذكــر الشــيخ املفيــد يف الفصــول املختــارة)1( عــن الفضــل بــن شــاذان مــا 
يناســب الــرد عــٰى الــرازي:

ــن  ــٌي ݠ م ــن ع ــا...؟ أل يك ــراء الراي ــن أم ــب م ــن أيب طال ــي ب ــس ع )ألي
ــروف  ــر باملع ــاس باألم ــٰى الن ــوام ع ــن الق ــد كان م ــٌي ݠ ق ــس ع ــاء؟... ألي العل
ــة  ــاق األُم ــة باتف ــًا باآلي ــن ݠ معني ــر املؤمن ــار أم ــر؟... فص ــن املنك ــي ع والنه
ــا،  ــق عليه ــه ݠ واملواف ــا يف إمامت ــف لن ــرار املخال ــك بإق ــا ذل ــا، وتيقن وإمجاعه
فوجــب أن يكــون إمامــًا بــذه اآليــة لوجــود االتفــاق عــٰى أنــه معنــي بــا()2( عــٰى 

ــه. ــرازي ومنطق ــة ال طريق

نظرية العقد االجتامعي:
ــاك  ــان ج ــي )ج ــوف الفرن ــا الفيلس ــتهر ب ــة اش ــي نظري ــد االجتاع العق
روســو( )1712-1778م(، وقــد ســبقه إليهــا كل مــن الفيلســوف الريطــاين )جــون 

ــز( )1588-1679م(. ــاس هوب ــوك( و )توم ل

ــتهارها  ــباب اش ــم أس ــن أه ــو( وكان م ــا )روس ــرف ب ــة وع ــتهرت النظري اش
ــية واتاذهــا منهجــًا يف عملهــا. ــورة الفرنس ــام الث هــو قي

أسس نظرية العقد االجتامعي عند )جان جاك روسو()3(:
يــرٰى )جــان جــاك روســو( أن النــاس كلهــم يولــدون أحــرارًا، فليــس 
ــس  ــعبًا، ولي ــردًا أم ش ــواء أكان ف ــر س ــان آخ ــٰى إنس ــي ع ــلطان طبيع ــان س ألي إنس
ــعوب،  ــراد أم بالش ــق باألف ــواء أتعل ــوده، س ــّوغ وج ــي يس ــه شع ــرتقاق وج لاس

1. الفصول املختارة: ص118.
2. بج الصباغة يف شح نج الباغة - الشيخ حممد تقي التسرتي: مج4، ص65.

ــة  ــاب إىٰل الطليع ــن كت ــة م ــص النظري ــرت. وملخ ــادل زعي ــة ع ــو، ترمج ــاك روس ــان ج ــي - ج ــد االجتاع 3. العق
ــرف. ــا، بت ــا بعده ــن: ص97 وم ــن الدي ــن زي ــد أم ــيخ حمم ــة، الش املؤمن
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ــاب  ــة يف رق ــه الطاع ــرض ل ــي وال أديب يف ــق طبيع ــوٰى( ح ــوي )أو األق ــس للق ولي
ــن  ــون ب ــي يك ــلطان شع ــكل س ــة ول ــح للدول ــاس الصحي ــن، وأن األس اآلخري

ــم. ــا بينه ــع يف م ــذي يق ــاري ال ــد االختي ــو العه ــا ه ــاس إن الن

ــٰى  ــاعده ع ــدودة تس ــوٰى حم ــان بق ــة زودت اإلنس ــك: أن الطبيع ــح ذل وتوضي
احلفــاظ عــٰى نفســه بــن املوجــودات والبقــاء بينهــا، وهــذه القــوٰى ال يتعداهــا وال 
ــن  ــاة م ــاين يف احلي ــا يع ــر مل ــدار، وبالنظ ــة بمق ــه الطبيع ــل وهبت ــا، ب ــتطيع زيادهت يس
عوائــق كثــرة وصعوبــة التأقلــم معهــا برصيــده مــن القــوٰى املحــدودة التــي منحتهــا 

لــه الطبيعــة فإنــه مهــدد باالنقــراض مــع اشــتداد هــذه العوائــق.

ــي  ــة الت ــوٰى اخلاص ــٰى الق ــب ع ــادة تتغل ــودة ع ــة املوج ــوٰى العام ــإن الق ف
يمتلكهــا اإلنســان حــال كونــه منفــردًا منعــزالً، وعليــه فــإن اإلنســان بلحــاظ نفســه 

ــاك. ــر إىٰل اهل ــاؤه ويس ــب بق ــرد يصع ــرد ف أي كل ف

ــل  ــن أج ــات م ــذه املعوق ــل ه ــة يف ظ ــاء واملقاوم ــًا للبق ــة ح ــرح النظري وتط
ــل. ــيلة التكت ــو وس ــا وه ــب عليه ــاء والتغل البق

وكيفيــة ذلــك مــن خــال اجتــاع األفــراد وتشــكيل قــوة كبــرة، فبــدل الفــرد 
الــذي يتحــرك منعــزالً عــن اآلخريــن بعــد حتديــد هدفــه والــذي يمتلــك قابليــات 
حمــدودة ال يمكــن جتاوزهــا أو زيادهتــا، والضعيفــة بلحــاظ املعوقــات العامــة، والتــي 
يتعــذر بقــاؤه معهــا، هنــا يف هــذه النظريــة يتــم تشــكيل قــوة كبــرة موحــدة تتحــرك 
ــتطيع  ــل يس ــذا التكت ــوة أو ه ــذه الق ــد وه ــرك واح ــد وبمح ــدف واح ــاه وه باجت

الوقــوف والتغلــب عــٰى املعوقــات بــل عــٰى كل مقاومــة.

والســبيل إىٰل ذلــك هــو العقــد االجتاعــي، فبــه حيفــظ اإلنســان نفســه ومالــه 
وحقوقــه، وبنفــس الوقــت حيفــظ حريتــه.
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أّمــا بخصــوص شوط العقــد االجتاعــي فيذكــر هــذا الفيلســوف شطــًا مهــًا 

ــل  ــذا التكت ــرتكن يف ه ــن املش ــرد م ــع كل ف ــو: أن يبي ــروط وه ــه كل ال ــع إلي ترج

نفســه ومجيــع حقوقــه بيعــًا شــامًا إىٰل إدارة هــذا التجمــع، وبــذا الــرط يتســاوٰى 

ــع، ألن  ــة للجمي ــود باملصلح ــم ويع ــًا عليه ــرط ثقي ــذا ال ــون ه ــا يك ــع، ف اجلمي

كل واحــد منهــم هيــُب نفَســه للجميــع، وليــس ألحــد منهــم، فــكل واحــد يشــرتك 

بــذا احلــق، فــا تنــازل عنــه، يظفــر بــه مــن اجلميــع وبزيــادة قــوة حيفــظ بــا نفســه 

ــه. ومتعلقات

نقطة االشرتاك االرتكازية:

نحــن نركــز عــٰى شء واحــد مــن كل مــا ســبق مــن القــراءات املنّظــرة ملاهيــة 

ــة  ــامية والديني ــات اإلس ــع النظري ــن مجي ــرتكة ب ــة مش ــو نقط ــذي ه ــم، ال احلاك

واملدنيــة، هــي التــرف املطلــق للحاكــم وفــق التعاقــد املــرم بــن احلاكــم والرعيــة.

مــن  اإلســامي  للحاكــم  املطلقــة  والصاحيــات  املطلــق  التــرف  إن 

ــد املســلمن  ــه بالنســبة إىٰل الرســول األعظــم ݕ، عن ــات اإلســام وبداهات رضوري

ــزاب: 6(  ــِهْم﴾ )األح ْنُفِس
َ
ــْن أ ــَن ِم ْوٰل بِالُمْؤِمِن

َ
ــِيُّ أ ــاىٰل: ﴿الَّ ــه تع ــة، لقول قاطب

وعنــد الشــيعة اإلماميــة ومــن رضورياهتــم لعــي بــن أيب طالــب ݠ وعنــد بعــض 

ــه مطلقــًا، وإن أخطــأ الــرازي يف  علــاء العامــة كــا تقــدم ألن املعصــوم يــب طاعت

ــداق. ــخيص املص تش

ــاره  ــٰى النتظ ــة، وال معن ــص للبري ــر املخل ــاوية تنتظ ــان الس ــع األدي وإن مجي

ــه اإلهلــي املســتبطن للعصمــة ووجــوب  ــًا، لعلمهــم بمنصب ــار بأمــره مطلق إاّل االئت

الطاعــة لــه.
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وكذلــك احلــال يف نظريــة العقــد االجتاعــي التــي ذهبــت إىٰل وجــوب الطاعــة 
ــًا  ــكازًا رضورة إطــاق احلاكــم قــوة وتطبيق ــة واحلاكــم، لتلمســه ارت املطلقــة للدول
وإن كان بالتعاقــد االجتاعــي، مــا يعنــي أنــه يرَغــب بوجــود حاكــم أو ســلطة يــب 
التســليم إليهــا، متثــل القــوة العامــة التــي حتفــظ القــوٰى اخلاصــة، وبدونــا ال يمكــن 
بســط العدالــة واألمــن واملســاواة بــن البريــة، بــل تتعــرض األُمــة للهــاك بــدون 

ذلــك العقــد.

النظرية املختارة يف اإلمامة:
ــامي،  ــر اإلس ــدي ¨ يف الفك ــام امله ــة اإلم ــرضورة قضي ــول ب ــن الق يمك
ومعنــٰى ذلــك أن كل املســلمن يعتقــدون بــرضورة االحتيــاج إىٰل اإلمــام املهــدي ¨ 
ــة  ــط العدال ــيطة، وبس ــٰى كل البس ــه ع ــن اهلل  وتطبيق ــٰى دي ــاظ ع ــل احلف ــن أج م
االجتاعيــة بــن النــاس، وهــذا مــا ذهــب إليــه الفيلســوف )روســو( يف نظريتــه مــع 
فــارق هــو: عــدم املعرفــة بديــن اإلســام ونظامــه الســاوي وحكومتــه العادلــة عــٰى 
مجيــع ســكان األرض بــا حــدود حتــده، وال ديــن يميــزه يف إنســانيته وحقوقــه، كــا 
ــا أخ لــك يف الديــن أو نظــر لــك  قــال أمــر املؤمنــن ݠ يف تصنيــف النــاس: »إّم
يف اخللــق«)1(، ورغــم عــدم إيانــه بمقــوالت اإلســام، إاّل أنــه ذهــب إىٰل احلاجــة إىٰل 
الدولــة وأن عــٰى املواطــن أن يبيــع نفســه إليهــا مطلقــًا، ألجــل حتقيــق العدالــة، ويرٰى 
أن مــن دون ذلــك ال يمكــن إنــاء األزمــات والنزاعــات املوجــودة، ولكنــه مــع ذلك 
ــدول  ــن ال ــًا ع ــة، فض ــعوب الضعيف ــد الش ــت ُتبي ــا برح ــي م ــه الت ــعفه نظريت ل تس
ــن  ــا ل يك ــة م ــر كافي ــه غ ــة ل ــة املطلق ــم والطاع ــة للحاك ــرٰى، ألن رصف البيع الك

احلاكــم معصومــًا.

1. نج الباغة - حتقيق صالح: خطبة 53، ص427.
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واخلالصــة: إن الــذي حيقــق العدالــة التامــة يتمتــع بقــوة غــر حمــدودة، متصلــة 

ــَن  ْوٰل بِالُمْؤِمِن
َ
ــِيُّ أ ــع الفــرد نفســه إليهــا ﴿الَّ بالســبب الرئيــي للوجــود، وأن يبي

ْنُفِســِهْم﴾ )األحــزاب: 6( والبيعــة لــه، والــذي البــد مــن وجــوده يف األرض 
َ
ــْن أ ِم

ــه هــو اإلمــام املنصــوص  ــو مــن حجــة«)1(، ويمكــن الرجــوع إلي »إن األرض ال تل

عليــه، فبيعــة املجتمــع لــه ألجــل متكينــه مــن فــرض ســيطرته باختيارهــم ال باإلجبار.

قــال الســيد كاظــم احلائــري: )إن املعصــوم ݠ عــٰى رغــم أن لــه واليــة األمــر 

واحلكومــة بتريــع مــن قبــل اهلل تعــاىٰل ل يكــن مــن املقــرر إهليــًا أن يرضخهــم ملــا لــه 

ــكام  ــٰى األح ــة ع ــر األُم ــه ال جت ــا أن ــازي، ك ــراه اإلعج ــة باإلك ــق احلكوم ــن ح م

ــزاء، ألن  ــواب واجل ــل الث ــازي وإاّل لبط ــر اإلعج ــوم باجل ــاة والص ــرٰى كالص األخ

ين عــن غــر اختيــار، بــل كان مــن املقــرر أن يصــل املعصــوم  النــاس يصبحــون مســرَّ

ــق  ــلطة بالطري ــول إىٰل الس ــح الوص ــن الواض ــة، وم ــرق االعتيادي ــلطة بالط إىٰل الس

االعتيــادي وبغــر اإلعجــاز ينحــر يف وجــود نارصيــن لــه مــن البــر، فــكان أخــذ 

البيعــة منهــم ألجــل التأكــد مــن وجــود ثلــة كافيــة مــن األُمــة تعهــدوا بنــر املعصوم 

والعمــل معــه يف جهــاده وســائر أمــوره احلكوميــة ولوالهــم لعجــز املعصــوم حســب 

القــوة البريــة ومــن دون اإلعجــاز عــن حتقيــق الســلطة واحلكومــة خارجــًا()2(.

إن الديــن اإلســامي ل هيمل قضيــة احلكومــة واإلمامة، لرضورهتــا وخطورهتا، 

وقــد ذكــرت الريعــة أرش اخلــدش، فــا يعقــل تركهــا ملثــل هــذه القضيــة املصريــة، 

التــي بــات »مــن مــات ول يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، فعّرفــت باإلمــام 

بشــكل واضــح، وبمواطــن متعــددة، إاّل أن األُمــة هــي التــي ضيَّعــت هــذا املنصــب 

1. الكايف للكليني: ج1، ص179، باب أن االرض ال تلو من حجة.
2 . رسالة الثقلن العدد 12، مغزٰى البيعة مع املعصومن.
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ــس  ــة اخلمي ــه، ورزي ــل يف حيات ــول اهلل ݕ، ب ــل رس ــد رحي ــق بع ــه احل ــن صاحب ع

شــاهد حــيٌّ يف مســطورات الكتــب عــٰى ذلــك)1(، ذلــك املنصــب الــذي كان أمــل 

النبــي ݕ، وبغيــة األنبيــاء ݜ، حلفــظ األُمــة مــن الضــال والســر نحــو العدالــة 

ــة املــروع احلكومــي اإلهلــي بتقاعســها، وخذالنــا وعــدم  ــة، فأفشــلت األُم اإلهلي

ــع  ــي، ومنب ــم والقــرآن الناطــق، ولســان الصــدق الع ــب قمــة العل وقوفهــا إىٰل جان

فــن القــدرة واإلدارة السياســية والقضــاء العــدل)2(، فســاء طالعهــا وتفتتــت آراؤهــا 

وبــان فشــلها وذهــب رحيهــا.

إن هــذه النظريــة اإلهليــة للحكومــة تظهــر آخــر الزمــان، وهــي ليســت 

ــاالت، وال  ــا الرس ت ب ــرَّ ــة ب ــة ديني ــي أطروح ــا ه ــط، وإن ــيعية فق ــة ش أطروح

ــته  ــدالً، تلمس ــطًا وع ــأل األرض قس ــا يم ــن األرض، وإن ــة م ــة معيَّن ــص ببقع تت

ــداق  ــر إىٰل املص ــم وإن ل تنظ ــة للحاك ــة املطلق ــول بالطاع ــة بالق ــات الوضعي النظري

ــه. ــا ب ــدم إيان ــي لع احلقيق

جتسد اإلمامة يف املهدوية:

ــق  ــا املتف ــن القضاي ــامي م ــر اإلس ــدي ¨ يف الفك ــام امله ــة اإلم ــد قضي ُتع

ــس يف  ــلمن لي ــن املس ــع ب ــذي وق ــاف ال ــومة، واخل ــاره حمس ــة انتظ ــا، وقضي عليه

أصــل القضيــة، وإنــا يف تفاصيلهــا، وبعــض خصوصياهتــا، وهــذا خــاف طبيعــي، 

نشــأ أيضــًا مــن ســوء الســلطة وانحرافهــا، ومتتــد جــذوره إىٰل اخلــاف العقائــدي يف 

أصــل اإلمامــة، لكــن هــذا اخلــاف ال خُيــِرج القضيــة عــن كونــا رضورة نجدهــا يف 

1. صحيح البخاري:ج4، ص29.
2. )أقضاكم عي( جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عي: ج1، ص76.
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أقــوال علــاء املســلمن، فقــد قــال ابــن حجــر: )قــال بعــض األئمــة: قــد تواتــرت 

ــن  ــه م ــدي، وأن ــيء امله ــٰى ]ݕ[ بمج ــن املصطف ــرة ع ــتفاضت بكث ــار واس األخب

أهــل بيتــه وأنــه ســيملك ســبع ســنن، وأنــه يمــأل األرض عــدالً، وأنــه خيــرج مــع 

ــه الصــاة والســام...()1(. عيســٰى علي

ويف كتــاب القــول املختــر قــال ابــن حجــر: )الــذي يتعــن اعتقــاده مــا دلــت 

عليــه األحاديــث الصحيحــة مــن وجــود املهــدي املنتظــر ]¨[ الــذي خيــرج الدجال 

وعيســٰى يف زمانــه، ويصــي عيســٰى خلفــه(، فاإليــان بــرضورة اإلمــام املهــدي ¨ 

مــن عقائــد املســلمن التــي ال يــوز التشــكيك فيها.

الغيبة ال تنايف اإلمامة:

ــي  ــم الفع ــو احلاك ــه ه ــًا إاّل أن ــام ¨ وإن كان غائب ــم أن اإلم ــا نعل ــن هن وم

ــي. ــرف احلقيق واملت

ــت الروايــات  إنَّ الغيبــة ال تــازم عــدم التــّرف يف األمــر مطلقــًا، بــل قــد دلَّ

ــا وجــه االنتفــاع يب يف غيبتــي فكاالنتفاع بالشــمس  عــٰى وجــه االنتفــاع يف غيبتــه: »أمَّ

إذا غيَّبتهــا عــن األبصــار الســحاب«)2(.

وروٰى عــان قــال: حدثنــي ظريــف أبــو نــر اخلــادم قــال: دخلــت عليــه - 

يعنــي صاحــب الزمــان ¨ - فقــال ل: »عــيَّ بالصنــدل األحــر«، فقــال: فأتيتــه بــه، 

فقــال ݠ: »أتعرفنــي«؟ قلــت: نعــم، قــال: »مــن أنــا«؟ فقلــت: أنــت ســيدي وابــن 

1. القول املختر يف عامات املهدي املنتظر - ابن حجر اهليتمي: ص23.
2. الغيبة للشيخ الطويس: ص315.
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ســيدي، فقــال: »ليــس عــن هــذا ســألتك«، قــال ظريــف: فقلــت جعلنــي اهلل فــداك 

فــرِّ ل، فقــال: »أنــا خاتــم األوصيــاء، ويب يدفــع اهلل البــاء عــن أهــي وشــيعتي«)1(.

ــك  ــوال ذل ــم، ول ــن لذكرك ــم، وال ناس ــن ملراعاتك ــر مهمل ــا غ ــه: »إّن وقول

ــداء«)2(. ــم األع ــألواء واصطلمك ــم ال ــزل بك لن

وعــن جابــر بــن يزيــد اجلعفــي، قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري 

ِطيُعــوا اهلَل 
َ
ــوا أ يــَن آَمنُ ِ

َّ
ــَها ال ُـّ ي

َ
يقــول: ملــا أنــزل اهلل  عــٰى نبيــه حممــد ݕ ﴿يــا أ

ْمــِر ِمنُْكــْم﴾ ]النســاء: 59[، قلــت: يا رســول اهلل عرفنا 
َ
وِل األ

ُ
ِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأ

َ
َوأ

ــال ݕ:  ــك؟ فق ــم بطاعت ــرن اهلل طاعته ــن ق ــر الذي ــوا األم ــن أول ــوله، فم اهلل ورس

»هــم خلفائــي يــا جابــر، وأئمــة املســلمن )مــن( بعــدي، أوهلــم عــي بــن أيب طالــب، 

ثــم احلســن واحلســن، ثــم عــي بــن احلســن، ثــم حممد بــن عــي املعــروف يف التــوراة 

بالباقــر وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فأقرئــه منــي الســام، ثــم الصــادق جعفــر 

بــن حممــد، ثــم موســٰى بــن جعفــر، ثــم عــي بــن موســٰى، ثــم حممــد بــن عــي ثــم عي 

بــن حممــد، ثــم احلســن بــن عــي، ثــم ســميي وكنيــي حجــة اهلل يف أرضــه وبقيتــه يف 

عبــاده ابــن احلســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح اهلل )تعــاىٰل ذكــره( عــٰى يديــه مشــارق 

األرض ومغاربــا، ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة ال يثبــت فيهــا عــٰى 

القــول بإمامتــه إاّل مــن امتحــن اهلل قلبــه لإليــان«، قــال جابــر: فقلــت لــه: يــا رســول 

اهلل فهــل يقــع لشــيعته االنتفــاع بــه يف غيبتــه؟ فقــال ݕ: »إي والــذي بعثنــي بالنبــوة 

إنــم يســتضيئون بنــوره، وينتفعــون بواليتــه يف غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن 

1. الغيبة للشيخ الطويس: ص270.
2. االحتجاج - أحد بن أيب طالب: ص495.

بي
ال

ك
د ال

محي
خ 

شي
ال



212

جتللهــا ســحاب، يــا جابــر هــذا مــن مكنــون س اهلل وخمــزون علمــه، فاكتمــه إاّل عــن 

أهلــه...«)1(، فإنــا س مــن أسار اهلل  وإن ل نعــرف احلكمــة منهــا كــا يف احلديث.

حتمية احلكومة املهدوية:

ــت  ــة حقق ــد حكوم ــا، ل نج ــًا وحكوماهت ــة عموم ــخ البري ــرة إىٰل تاري بنظ

ــا  ــا: إّم ــب منه ــة، والغال ــدود ضيق ــل وبح ــض املراح ــا، إاّل بع ــة مبتغاه للبري

حكومــات قاهــرة لرعاياهــا ظاملــة ملــن تســودها، وإّمــا متســلطة عليهــا بذرائــع دينيــة 

اســتغفلت بــا الرعيــة، وإمــا حكومــات مدنيــة مســتحدثة بقوانــن وضعيــة شــعارها 

ــات،  ــد املعارض ــا نج ــم، فإن ــك هل ــق ذل ــا ل حتق ــا، ولكنه ــة لرعيته ــط العدال بس

والثــورات بــن فينــة وأخــرٰى، وحتــٰى لــو ادَّعــت تلــك احلكومــات احلريــة 

ــبة  ــة بالنس ــك احلكوم ــاب تل ــك يف حس ــد ذل ــا ل نج ــعوبا، فإن ــة لش والديمقراطي

لغــر شــعبها، فنجــد كثــرة احلــروب، واحتــال دولــة لدولــة أخــرٰى، بحكــم القــوة 

واهليمنــة التــي متتلكهــا الدولــة املحتلــة، وبتملُّكهــا األســلحة الفتاكــة، وقــد تتــذرع 

ــة،  ــن يف املنطق ــتتباب األم ــة، واس ــتعار، واحلاي ــة، كاالس ــع براق ــال بذرائ لاحت

ــات ال  ــذه النزاع ــر أن ه ــر والناظ ــي للمفك ــا يعن ــعارات، م ــن ش ــك م ــر ذل وغ

ــة. ــاح البري ــة لص ــر جمدي ــن غ ــذه القوان ــي، وه تنته

البــري  والفكــر  الدســاتر  تطــور  يف  متفائــًا  البعــض  يرجــو  وقــد 

ــا  ــن، ف ــرور الزم ــة بم ــع البري ــاح جلمي ــة اإلص ــل حال ــات، وحتص واملجتمع

ــم  ــد أن ل نعل ــور بع ــذه األم ــل ه ــأس يف مث ــل للي ــات، وال حم ــروب وال نزاع ح

املســتقبل، ول تنتــه الدنيــا بعــد.

1. كال الدين للشيخ الصدوق: ج1، ص253.
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ــأن  ــوم ݠ ب ــار املعص ــك إلخب ــه، وذل ــس يف حمل ــاؤل لي ــك التف ــن ذل ولك
ــاًء ُيصيــب هــذه  ــًا وجــورًا، فقــد ذكــر رســول اهلل ݕ ب ــا ســوف متتلــئ ظل الدني
األُمــة، حتــٰى ال يــد الرجــل ملجــًأ يلجــُأ إليــه مــن الظلــم، فيبعــث اهلل رجــًا مــن 
عــرتيت مــن أهــل بيتــي فيمــأل بــه األرض قســطًا كــا ملئــت ظلــًا وجــورًا، يــرىٰض 
ــه  ــيئًا إاّل صبَّت ــا ش ــن قطره ــاء م ــدع الس ــاكن األرض، ال ت ــاء وس ــاكن الس ــه س عن
ــاء  ــٰى األحي ــٰى تتمن ــه، حت ــيئًا إاّل أخرجت ــا ش ــن مائه ــدع األرض م ــدرارًا، وال ت م
األمــوات. يعيــش يف ذلــك ســبع ســنن أو ثــان أو تســع ســنن)1(، واألحاديــث بــذا 

ــهورة. ــتفيضة مش ــرة مس ــون كث املضم

خامتة: مالمٌح من حكومة اإلمام املعصوم ݠ:

ل نجــد يف تاريــخ اإلســام حكومــة للمعصــوم ݠ إاّل يف فــرتة قليلــة جــدًا، 

متثلــت يف حكومــة رســول اهلل ݕ وأمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ݠ، ولكنهــا 

ــروب  ــرة أدَّت إىٰل ح ــت بمعارضــات مبّك ــر املؤمنــن ݠ - ابتلي - أي حكومــة أم

ــن مــن  داخليــة بــن املســلمن - اجلمــل وصفــن والنهــروان -، ورغــم ذلــك نتمكَّ

خــال مــا ُنقــل مــن أحــداث حكومــة رســول اهلل ݕ وحكومــة أمــر املؤمنــن ݠ، 

ــن أن نقــرأ التجربة اإلســامية يف احلكومة ونســترف  ووصايــاه وعهــوده ݠ، نتمكَّ

ث عــن مامــح حكومــة اإلمــام  مــن خــال ذلــك، ومــا موجــود مــن روايــات تتحــدَّ

املهــدي ¨، ومــن ذلــك مــا جــاء يف صفــة الــوالة مــن ِقَبــل املعصــوم ݠ، وأنــم 

البــد أن يكونــوا يف أعــٰى درجــة مــن التقــوٰى، فــإن أمــر املؤمنــن عــي ݠ وصــف 

لــه إىٰل مــا هــو أدنــٰى من شســع النعــل، وأن  الــوال اخلائــن لألمانــة بأبشــع صــورة، فنزَّ

أمثالــه ال يصلــح للجهــاد وال لتنفيــذ األوامــر وال ينبغــي إعــاء قــدره بــن النــاس 

1. املصنف - عبد الرزاق الصنعاين: ج11، ص372.
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بــاع اهلــوٰى بعــدم  وال يصلــح شيــكًا، إن صــحَّ مــا بلغــه عنــه مــن خــر اخليانــة باتِّ

املســاواة بــن رعيتــه بتقديمــه عشــرته عــٰى غرهــا، بعــد أن اســتدعاه للتثبــت مــن 

أمــره، ففــي كتــاب لــه ݠ إىٰل املنــذر بــن اجلــارود العبــدي، وقــد كان اســتعمله عــٰى 

بعــض النواحــي، فخــان األمانــة يف بعــض مــا واله مــن أعالــه:

ــه،  ــع هدي ــك تتب ــت أن ــك، وظنن ين من ــرَّ ــك غ ــاح أبي ــإن ص ــد، ف ــا بع »أّم

وتســلك ســبيله، فــإذا أنــت فيــا رقــٰى إلَّ عنــك ال تــدع هلــواك انقيــادًا، وال تبقــي 

آلخرتــك عتــادًا، تعمــر دنيــاك بخــراب آخرتــك، وتصــل عشــرتك بقطيعــة دينــك، 

ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك حقــًا جلمــل أهلــك وشســع نعلــك خــر منــك، ومــن 

كان بصفتــك فليــس بأهــل أن يســد بــه ثغــر، أو ينفــذ بــه أمــر، أو يعــٰى لــه قــدر، أو 

يــرك يف أمانــة، أو يؤمــن عــٰى جبايــة، فأقبــل إلَّ حــن يصــل إليــك كتــايب هــذا إن 

ــاء اهلل«)1(. ش

ونجــد أمــر املؤمنــن ݠ يرّغــب احلاكــم عــن مأدبــة أهــل البــرة، الذيــن 

يدعــون األغنيــاء لوالئمهــم ويفــون الفقــراء، ويعاتبــه عــٰى فعــل ذلــك، ول يتوقــع 

مــن عاملــه تلبيــَة أمثــال هــذه الدعــوة، ملــا فيــه مــن الشــائبة عــٰى حكومــة اإلمام ݠ 

بــأن عاملــه ُيدعــٰى إىٰل أمثــال هــذه املأدبــة والطعــام املســتطاب بــن األغنيــاء، فينظــر 

الفقــر املتحــّر إىٰل ذلــك نظــرَة اشــمئزاٍز قــد تــري إىٰل احلاكــم األصــل، ومــن هنــا 

ردعــه اإلمــام عــي ݠ عــن مثلهــا بــأروع عتــاب، ألنــه فيــه تعظيــم لشــانه بقولــه: 

»مــا ظننــُت أنــك جتيــب إىٰل طعــام قــوم...«، ثــم بــنَّ لــه صفاتــه ݠ مــن اإلعراض 

عــن الدنيــا وملذاهتــا، واألخــذ منهــا قــدر احلاجــة، وقــد جتســدت تلــك الصفــات يف 

1. نج الباغة: ج71، ص132.
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شــخصه ݠ، ليكــون قــدوة للمقتديــن بــه ݠ ففــي كتــاب لــه ݠ إىٰل عثــان بــن 

حنيــف األنصــاري - كان عاملــه عــٰى البــرة وقــد بلغــه أنــه دعــي إىٰل وليمــة قــوم 

مــن أهلهــا فمــٰى إليهــا - قولــه:

ــرة  ــل الب ــة أه ــن فتي ــًا م ــي أن رج ــد بلغن ــف، فق ــن حني ــا ب ــد، ي ــا بع »أّم

دعــاك إىٰل مأدبــة فأسعــت إليهــا، تســتطاب لــك األلــوان، وتنقــل إليــك اجلفــان، 

ومــا ظننــت أنــك جتيــب إىٰل طعــام قــوم عائلهــم جمفــو، وغنيهــم مدعــو، فانظــر إىٰل 

مــا تقضمــه مــن هــذا املقضــم، فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب 

وجهــه فنــل منــه.

ــه، أال وأن  ــور علم ــتيء بن ــه، ويس ــدٰى ب ــًا يقت ــوم إمام ــكل مأم أال وإن ل
إمامكــم قــد اكتفــٰى مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، أال وإنكــم ال تقدرون 
عــٰى ذلــك، ولكــن أعينــوين بــورع واجتهــاد، وعفــة وســداد، فــواهلل مــا كنــزت مــن 
دنياكــم تــرًا، وال ادَّخــرت مــن غنائمهــا وفــرًا، وال أعــددت لبــال ثــويب طمــرًا، وال 
حــزت مــن أرضهــا شــرًا، وال أخــذت منــه إاّل كقــوت أتــان دبــرة، وهلــي يف عينــي 

أوهــٰى مــن عفصــة مقــرة«)1(.

وأنــه ال يصلــح للحكومــة البخيــل ملــا فيــه مــن النهمــة)2(، واجلاهــل واجلــايف 
واحلائــف واملرتــي واملعطــل للســنة، كــا يف قولــه ݠ:

»وقــد علمتــم أنــه ال ينبغــي أن يكــون الــوال عــٰى الفــروج والدمــاء واملغانــم 
واألحــكام وإمامــة املســلمن البخيــل فتكــون يف أمواهلــم نمتــه، وال اجلاهــل 

1. نج الباغة: اخلطبة 45.
ــد: ج8،  ــن أيب احلدي ــة الب ــج الباغ ــا يف شح ن ــام(، ك ــهوة يف الطع ــراط الش ــر، أو إف ــديدة باألم ــة الش 2. )اهلم

ص266.
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فيضلهــم بجهلــه، وال اجلــايف فيقطعهــم بجفائــه، وال احلائــف للــدول فيتخــذ قومــًا 
دون قــوم، وال املرتــي يف احلكــم فيذهــب باحلقــوق ويقــف بــا دون املقاطــع، وال 

ــة«)1(. ــك األُم ــنة فيهل ــل للس املعط

ــوق بــن الرعيــة إاّل مــا  وتتجــٰى يف احلكومــة اإلســامية التســوية يف احلق

ــة واللطــف، وأن هــذه األوصــاف شــعار للحكومــة  ــل بالرحــة واملحب خــرج بالدلي

ــره. ــلم وغ ــن املس ــرق ب ــن دون ف ــامية، م اإلس

ــْم،  ــَة هَلُ ــِة، وامَلَحبَّ ِعيَّ ــَة لِلرَّ ْحَ ــَك الرَّ ــِعْر َقْلَب ــن ݠ: »وَأْش ــر املؤمن ــال أم ق

ــا  ـُـْم ِصنَْفــاِن: إِمَّ واللُّْطــَف ِبـِـْم، وال َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا، َتْغَتنـِـُم َأْكَلُهــْم؛ َفإِنَّ

ــِق«)2(. ــَك يِف اخلَْل ــٌر َل ــا َنظِ ــِن، وإِمَّ ي ــَك يِف الدِّ َأٌخ َل

ويف حكومــة اإلمــام املهــدي ¨ نجــد مــن املامــح البــارزة القســمة بالســوية، 

والعــدل يف الرعيــة، ألنــه حيكــم بــن كل أهــل مّلــة بريعتهــم)3(، فيحكــم بــن أهــل 

التــوراة بكتابــم، وبــن أهــل اإلنجيــل باإلنجيــل، وهكــذا ألهــل الزبــور، وحيكــم 

بــن املســلمن بالقــرآن، وهــذا التعــدد يف احلكــم كاشــف عــن عامليــة حكومــة اإلمــام 

ــٰى  ــل ع ــل رج ــال: دخ ــر، ق ــن جاب ــد روي ع ــورة، فق ــاء املعم ــدي ¨ يف أرج امله

ــي هــذه اخلمســائة درهــم  ــاك اهلل، اقبــض من ــه: عاف أيب جعفــر الباقــر ݠ، فقــال ل

فإنــا زكاة مــال، فقــال لــه أبــو جعفــر ݠ: »خذهــا أنــت فضعهــا يف جرانــك مــن 

أهــل اإلســام واملســاكن مــن إخوانــك املســلمن«، ثــم قــال: »إذا قــام قائــم أهــل 

1. نج الباغة: 134، كتاب 131.
2. نج الباغة: اخلطبة 53. 

ــٰى  ــم ع ــد اطاعه ــام بع ــل اإلس ــر أه ــن غ ــاس م ــارك، ألن الن ــوره املب ــل ظه ــض مراح ــذا يف بع 3. وإن كان ه
ــار. ــت األخب ــا نصَّ ــان ك ــة األدي ــٰى بقي ــر ع ــه يظه ــًا وب ــيتخذونه دين ــل س ــام األصي اإلس
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البيــت قســم بالســوية، وعــدل يف الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع اهلل ومــن عصــاه 

فقــد عــٰى اهلل، وإنــا ســمي املهــدي مهديــًا ألنــه هيــدي إىٰل أمــر خفــي، ويســتخرج 

التــوراة وســائر كتــب اهلل  مــن غــار بأنطاكيــة، وحيكــم بــن أهل التــوراة بالتــوراة، 

ــور، وبــن أهــل القــرآن  ــور بالزب ــل، وبــن أهــل الزب ــل باإلنجي وبــن أهــل اإلنجي

ــا مــن بطــن األرض وظهرهــا، فيقــول للنــاس:  ــه أمــوال الدني بالقــرآن، وجتمــع إلي

تعالــوا إىٰل مــا قطعتــم فيــه األرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء احلــرام، وركبتــم فيــه مــا 

حــرم اهلل ، فيعطــي شــيئًا ل يعطــه أحــد كان قبلــه، ويمــأل األرض عــدالً وقســطًا 

ونــورًا كــا ملئــت ظلــًا وجــورًا وشًا«)1(.

1. الغيبة للشيخ النعاين: ج1، ص241.
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ــائل  ــر املس ــن أكث ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاين ع ــام الث ــة اإلم غيب
العقائديــة التــي تناوهلــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح، وأجابــوا عــن األســئلة 

ــة ¨. ــام احلج ــوالً إىٰل اإلم ــرم ݕ وص ــي األك ــن النب ــن زم ــا م ــارة حوهل املث
ــع  ــام ¨ ودف ــة اإلم ــان غيب ــة يف بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا االهت ــًا هل وتبع

ــا. ــارة حوهل ــكاالت املث ــبهات واإلش الش
ــُب  ــائُل والكت ــة - الرس ــف والكتاب ــة التصني ــات عملي ــذ بداي ــْت - من ف وُألِّ

ــا. حوهل
ومــا ُألِّــف يف رد الشــبهات عــن الغيبــة كتــب الفقيــه واألصــول أيب جعفــر عبد 
الرحــن بــن قبــة الــرازي ݥ)1(، إذ إن لــه العديــد مــن املصنفــات يف هــذا الصــدد إاّل 

أنــه ل يصــل إلينــا شء مســتقل منهــا.
ويف هــذه احللقــات حاولنــا قــدر اإلمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم 
مــع شء مــن البيــان والتوضيــح، ونســلط الضــوء عــٰى توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ 

عــن بعــض الشــبهات املثــارة حــول الغيبــة.

ــة يف  ــة الثاني ــت احللق ــدد )12( وتقدم ــود الع ــة املوع ــرت يف جمل ــي ن ــة األوىٰل الت ــه يف احللق ــت ترمجت 1. تقدم
ــدد )14(. الع

الشيخ محيد عبد اجلليل الوائيل

توضيح اإلجابات

رسالة يف توضيح إجابات ابن ِقَبة ݥ يف نقض كتاب اإلشهاد 

ألبي زيد العلوي - احللقة الثالثة
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املتن:

قال الشيخ الصدوق ݞ)1(:
وقــال أبــو جعفــر حممــد بــن عبــد الرحــن بــن قبــة الــرازي يف نقــض كتــاب 
ــا  ــرة ذكره ــياء كث ــد أش ــاب بع ــب الكت ــال صاح ــوي)2(، ق ــد العل ــهاد أليب زي اإلش
ــول  ــة بق ــد فاطم ــن ول ــة م ــة)4(: احلج ــة)3( واملؤمت ــت الزيدي ــا: وقال ــة فيه ال منازع
الرســول املجمــع عليــه يف حجــة الــوداع، ويــوم خــرج إىٰل الصــاة يف مرضــه الــذي 
تــويف فيــه: »أهيــا النــاس قــد خلفــت فيكــم كتــاب اهلل وعــرتيت، أال إنــا لــن يفرتقــا 

ــردا عــيَّ احلــوض، أال وإنكــم لــن تضلــوا مــا استمســكتم بــا«)5(. ــٰى ي حت
ــه، ثــم  ــه قــوالً ال خمالفــة في ــاب هــذا اخلــر وقــال في ــم أكــد صاحــب الكت ث
قــال بعــد ذلــك: إن املؤمتــة)6( خالفــت اإلمجــاع وادَّعــت اإلمامــة يف بطــن مــن العــرتة 

1. كال الدين ومتام النعمة الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق عي أكر الغفاري: ص124.
2. يف س السلســلة العلويــة، أليب نــر البخــاري: ص75، )أبــو زيــد( عيســٰى بــن حممــد بــن أحــد بــن عيســٰى بــن 
حييــٰى بــن احلســن بــن زيــد، عــال كبــر مــن علــاء الزيديــة فقيــه متكلــم تــويف بالــري ســنة ســت وعريــن 

وثاثائــة ال عقــب لــه.
مجع الكتاب الباحث اليمني: السيد مجال الشامي.  

املصادر: معلومات من الباحث اليمني السيد مجال الشامي، وعن موقع كاتبان اإليراين:  
http//:ansari.kateban.com/print1737/

3. الزيديــة مذهــب يتبنــٰى القــول بإمامــة زيــد بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ݜ ووجــوب 
ــة مــع القــول بتفضيــل اإلمــام  اخلــروج عــٰى الظلمــة، واســتحقاق اإلمامــة بالفضــل والطلــب ال بالوراث

ــه باإلمامــة وقرهــا مــن بعــده يف البطنــن احلســن واحلســن ݜ.... عــي ݠ وأولويت
بحوث يف امللل والنحل - الشيخ السبحاين: ج7، ص457.  

4. يف اهلامش من النسخة املعتمدة: يعنٰى اإلمامية - االثني عرية -.
ــة عــن كتــاب األشــهاد، منهــا:  ــة مــع مــا رواه الشــيخ ابــن قب 5. ورد هــذا اخلــر يف عــدة مصــادر بألفــاظ متقارب

ــي: ج2، ص415. ــيخ الكلين ــكايف - الش ال
6. أي اإلمامية عٰى ما تقدم.
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ول توجبهــا لســائر العــرتة)1(، ثــم لرجــل مــن ذلــك البطــن يف كل عــر.
ــة  ــول اإلمامي ــا يق ــٰى م ــي ݕ ع ــول النب ــة: إن يف ق ــاهلل الثق ــول)2( - وب فأق
داللــة واضحــة وذلــك أن النبــي ݕ قــال: »إين تــارك فيكــم مــا إن متســكتم بــه لــن 
ــن  ــس م ــده لي ــن بع ــة م ــٰى أن احلج ــي« دلَّ ع ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهلل وع ــوا، كت تضل
ــه  ــه، ثــم قــرن قول ــه أهــل بيت العجــم وال مــن ســائر قبائــل العــرب، بــل مــن عرتت
بــا دل )بــه( عــٰى مــراده فقــال: »أال وإنــا)3( لــن يفرتقــا حتــٰى يــردا عــيَّ احلــوض«، 
فُأعلمنــا أن احلجــة مــن عرتتــه ال تفــارق الكتــاب، وإّنــا متــٰى متســكنا بمــن ال يفــارق 
الكتــاب لــن نضــل، ومــن ال يفــارق الكتــاب مــن فــرض عــٰى األمــة أن يتمســكوا 
بــه، ويــب يف العقــول أن يكــون عاملــًا بالكتــاب مأمونــًا عليــه، يعلــم ناســخه مــن 
منســوخه، وخاصــه مــن عامــه، وحتمــه مــن ندبــه، وحمكمــه مــن متشــابه ليضــع كل 
شء مــن ذلــك موضعــه الــذي وضعــه اهلل ، ال يقــدم مؤخــرًا، وال يؤخــر مقدمــًا.
ــذ  ــه واألخ ــك ب ــن التمس ــه ليمك ــن كل ــم الدي ــًا لعل ــون جامع ــب أن يك وي
ــه إن  ــه مــن تأويــل الكتــاب والســنة، وألن ــة وتنازعت ــه األُم ــا اختلفــت في ــه في بقول
بقــي منــه شء ال يعلمــه ل يمكــن التمســك بــه، ثــم متــٰى كان بــذا املحــل أيضــًا ل 
يكــن مأمونــًا عــٰى الكتــاب، ول يؤمــن أن يغلــط فيضــع الناســخ منــه مكان املنســوخ، 
واملحكــم مــكان املتشــابه، والنــدب مــكان احلتــم، إىٰل غــر ذلــك مــا يكثــر تعــداده، 
وإذا كان )هــذا( هكــذا صــار احلجــة واملحجــوج ســواء، وإذا فســد هــذا القــول صــح 
ــن  ــم الدي ــًا لعل ــون إاّل جامع ــرتة ال يك ــن الع ــة م ــن أن احلج ــة م ــت اإلمامي ــا قال م

1. ومعنــاه أن لفــظ العــرتة شــامل وتصيصــه ببطــن مــن البطــون وبفــرد مــن هــذا البطــن يف كل جيــل وطبقــة ال 
دليــل عليــه.

2. أي الشيخ ابن قبة ݥ.
3. الصحيــح: )أال وأنــا(، بقرينــة وروده بلفــظ )أنــا لــن يفرتقــا( يف عــدة مصــادر، منهــا: الــكايف: ج2، ص415؛ 

ــار: ص184. ــة: ص50؛ معاين األخب الغيب
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معصومــًا مؤمتنــًا عــٰى الكتــاب، فــإن وجــدت الزيديــة يف أئمتهــا َمــن هــذه صفتــه، 
فنحــن أول مــن ينقــاد لــه، وإن تكــن األخــرٰى فاحلــق أوىٰل مــا اتبــع)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

لزوم كون احلجة من العرتة الطاهرة:

ُيَثنِّــي الشــيخ ابــن قبــة ݥ عــٰى مــا نقلــه صاحــب نقــض اإلشــهاد مــن كــون 

ــه  ــرتق عن ــم، وال يف ــرآن الكري ــن الق ــه قري ــرتة وأن ــن الع ــو م ــام ه ــة واإلم احلج

ــن  ــدأ م ــاف يب ــن اخل ــوض، ولك ــان ورود احل ــد إىٰل زم ــو الواح ــم تل ــد منه الواح

ــراد العــرتة؟ ــرد مــن أف ــكل ف املخصــص لعمــوم العــرتة وأنــا شــاملة ل

فلــو وجــد يف زمــان معــن ألــف شــخص أو مائــة ألــف شــخص مــن العــرتة 

فكلهــم حجــة حســب قــول صاحــب نقــض اإلشــهاد!

ألن التخصيص بالبعض حسب دعواه ال دليل عليه.

الدليل عٰى ختصيص بعض العرتة دون بعضها:

الشــيخ ݥ يــرد دعــوٰى صاحــب كتــاب اإلشــهاد ويقــول لــه: إن املخصــص 

ــا وال  ــه ال يفارقه ــم وأن ــرآن الكري ــرتة بالق ــرن الع ــة ق ــس عملي ــو نف ــود، وه موج

ــة  ــر كناي ــذا التعب ــة، وه ــوم القيام ــوض يف ي ــٰى احل ــورود ع ــت ال ــٰى وق ــه حت تفارق

ــم واســتحالة االنفــكاك. عــن االقــرتان الدائ

ومــع كــون القــرآن فيــه ناســخ ومنســوخ وخــاص وعــام وحمكــم ومتشــابه، 

ــًا عليــه  فابــد مــن وجــود شــخص عــال بــكل هــذا وال يشــتبه فيــه ويكــون مأمون

وإاّل ال معنــٰى لقرنــه بالقــرآن وهــو جاهــل بــه.

1. هكذا يف املصدر والصحيح )أْن ُيتَّبع(.
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حتدي الزيدية بعدم القدرة عٰى تشخيص اإلمام من العرتة حسب منهجهم:

يقــول الشــيخ ݥ: إذا ُوجــد عنــد الزيديــة شــخص مثــل هــذا فليدلونــا عليه، 

ــن نتبعه. ونح

ــذا  ــات، فه ــذه الصف ــه ه ــرتط في ــخص دون أن يش ــود ش ــل بوج ــا إذا قي أّم

ــرآن  ــران للق ــم أق ــم بأمجعه ــا: إن ــو قلن ــرآن، ول ــًا للق ــمٰى قرين ــخص ال يس الش

الكريــم بمعنــٰى أن كل فــرد فــرد منهــم هــو قريــن، ولكــن نحــن ال نشــك بوجــود 

تفــاوت بــن أفــراد العــرتة فكيــف يصــح مــع هــذا التفــاوت أن نســاوي بــن احلجــة 

ــة؟! والاحج

رد دعوٰى أن انتخاب الناس هو الذي يعن شخص اإلمام من العرتة:

ــه  ــاس ل ــاب الن ــن بانتخ ــه ولك ــرتة ال بعين ــن الع ــد م ــه واح ــوا: إن وإن قال

ــن. يتع

قلنــا: هــذا ال يفــرق بــه وال يتميــز عــا تدعيــه العامــة، والزيديــة قــد اتفقــوا 

معنــا عــٰى رضورة شــخص مــن العــرتة ال مــن غرهــا.

املخصص اللّبي عند اإلمامية:

ــا  ــذا م ــا، وه ــل منه ــوص األفض ــرتة وخص ــن الع ــه م ــوٰى كون ــق س ــم يب فل

ــة. ــن اإلمامي ــه نح ــول ب نق

وبكلمــة واحــدة: إن قــرن شــخص مــن العــرتة بالقــرآن الكريــم يعنــي وجــود 

ــرآن  ــا يف الق ــة ب ــة اإلحاط ــخص أهلي ــذا الش ــان، هل ــوم يف كل زم ــخٍص معص ش

ــخص  ــن ش ــه يف تعي عي ــذي ندَّ ــح ال ــي الواض ــص اللّب ــو املخص ــذا ه ــم، ه الكري

اإلمــام مــن العــرتة.
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املتن:
ــد فاطمــة ݟ  ــا ل نقــل: إن احلجــة مــن ول ــة)1(: إن وقــال شــيخ مــن اإلمامي
ــل  ــط، ب ــر فق ــذا اخل ــك ب ــّج لذل ــط، ول نحت ــد وشائ ــاه بتقيي ــًا وقلن ــوالً مطلق ق
ــه  ــا النبــي ݕ قــد خــّص مــن عرتت ــا وجدن ــه وبغــره، فــأول ذلــك أّن ــا ب احتججن
أهــل بيتــه أمــر املؤمنــن واحلســن واحلســن ݜ بــا خــّص بــه ودّل عــٰى جالــة 
خطرهــم وعظــم شــأنم وعلــو حاهلــم عنــد اهلل  بــا فعلــه بــم يف املوطــن بعــد 
املوطــن واملوقــف بعــد املوقــف، مــا شــهرته تغنــي عــن ذكــره بيننــا وبــن الزيديــة، 
ــا  ــاىٰل: ﴿إِنَّم ــه تع ــأنم بقول ــو ش ــن عل ــاه م ــا وصفن ــٰى م ــاىٰل ع ــارك وتع ودل اهلل تب
َرُكْم َتْطِهــراً﴾ ]األحزاب:  َيـْـِت َوُيَطهِّ

ْ
ْهــَل ابل

َ
يُِريــُد اهلُل ِلُْذِهــَب َعنُْكــُم الرِّْجــَس أ

33[، وبســورة هــل أتــٰى ومــا يشــاكل ذلــك، فلــا قــّدم ]ݕ[ هــذه األمــور وقــّرر 
ــن ]ݕ[  ــة ول يك ــة والرفع ــم يف املنزل ــن يتقدمه ــه م ــس يف عرتت ــه لي ــه أن ــد أمت عن
ــم ݜ  ــا أن ــن، علمن ــٰى الدي ــدم إاّل ع ــول ويق ــن ي ــاة وال م ــب إىٰل املحاب ــن ينس م
نالــوا ذلــك منــه اســتحقاقًا بــا خصهــم بــه، فلــا قــال بعــد ذلــك كلــه: »قــد خّلفــت 
فيكــم كتــاب اهلل وعــرتيت« علمنــا أنــه عنــٰى هــؤالء دون غرهــم ألنــه لــو كان هنــاك 
مــن عرتتــه مــن لــه هــذه املنزلــة خلصــه ]ݕ[ ونبَّــه عــٰى مكانــه، ودلَّ عــٰى موضعــه 
ــاة، وهــذا واضــح،  لئــا يكــون فعلــه بأمــر املؤمنــن واحلســن واحلســن ݜ حماب
واحلمــد هلل، ثــم دلنــا عــٰى أن اإلمــام بعــد أمــر املؤمنــن احلســن باســتخاف أمــر 

املؤمنــن ݠ إيــاه وإتبــاع أخيــه لــه طوعــًا.

توضيح ما قاله ݥ:

حديث الثقلن كاشف عن خصائص اإلمام:
ثــم ليعلــم أن موطــن االســتدالل عــٰى حقانيــة مــا نعتقــده يف اإلمامــة ليــس 

1. ال نعلم من هو هذا الشيخ اإلمامي الذي استشهد بكامه الشيخ ابن قبة ݥ.
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ــل هــو مــا جــاء كاشــفًا عــن تلــك اخلصائــص  هــو خصــوص حديــث الثقلــن، ب
والصفــات التــي حتــدث عنهــا النبــي ݕ يف مواطــن عديــدة وبــنَّ فيها من ســيخلفه، 
فلــا ذكــر حديــث الثقلــن جــاء احلديث بعــد ذكــر تلــك اخلصائــص كاشــفًا ومفرًا 
ــا  ــا بعــد أمــر املؤمنــن ݠ فدّلن ملعنــٰى كلمــة الثقلــن وفيمــن هــي مقصــودة، وأّم
عــٰى انطبــاق حديــث الثقلــن عــٰى اإلمــام احلســن ݠ أنــه بنفســه ݠ كان مــوردًا 
لعــدة أحاديــث مــن رســول اهلل ݕ ُتفّضلــه وتنصــص عليــه، وملــا تصــدٰى واســتلم 
ــد  ــان بع ــذا اإلذع ــكان ه ــن ݠ، ف ــه احلس ــن بإمامت ــه ݜ أذع ــد أبي ــة بع اإلمام
ذلــك البيــان كاشــفًا عــن حقانيــة مــا نقولــه يف تفســر العــرتة، وإاّل كان التنصيــص 
ــا  ــا حاش ــاة هل ــا حماب ــن ݠ دون غرمه ــن ݠ واحلس ــر املؤمن ــوص أم ــٰى خص ع
رســول اهلل ݕ وحاشــامها ݜ عــن ذلــك، هــذا مــا يتلخــص مــن كام اإلماميــة 

الــذي نقلــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ.

املتن:
وأّمــا قولــه: إن املؤمتــة خالفــت اإلمجــاع وادَّعــت اإلمامــة يف بطــن مــن العرتة، 
ــم إاّل أن  ــه، الله ــا ال نعرف ــاه فإن ــذي خالفن ــابق ال ــاع الس ــذا اإلمج ــا ه ــه: م ــال ل فيق
ــة للزيديــة خروجــًا مــن اإلمجــاع، فــإن كنــت إىٰل هــذا تومــي  جتعــل خمالفــة اإلمامي
عــي عليــك  ــه وتدَّ ــل مــا نســبتها إلي ــة أن تنســبك إىٰل مث فليــس يتعــذر عــٰى اإلمامي
عيتــه عليهــا، وبعــد فأنــت تقــول: إن اإلمامــة ال جتــوز  مــن اإلمجــاع مثــل الــذي ادَّ
إاّل لولــد احلســن واحلســن ݟ، فبــنِّ لنــا ِلَ خصصــت ولدمهــا دون ســائر العــرتة 
لنبــنِّ لــك بأحســن مــن حجتــك مــا قلنــاه، وســيأيت الرهــان يف موضعــه إن شــاء 

اهلل.
ــرتة  ــزة للع ــة جائ ــة: اإلمام ــت الزيدي ــاب: وقال ــب الكت ــال صاح ــم ق ث
وفيهــم لداللــة رســول اهلل ݕ عليهــم عاّمــا ل خيصــص بــا بعضــًا دون بعــض، 
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ــمَّ  ــن ُث ــاب الي ــا الكت ــم أورثن ــم: ﴿ث ــم بإمجاعه ــم دون غره ــول اهلل  هل ولق
ــة. ــا﴾ ]فاطــر: 32[ - اآلي ــْن ِعباِدن ــا ِم ــَن اْصَطَفيْن ي ِ

َّ
ــاَب ال ِكت

ْ
ــا ال ْوَرْثنَ

َ
أ

ــٰى، ألن  ــا حك ــاب في ــب الكت ــط صاح ــد غل ــق -: ق ــاهلل التوفي ــول - وب فأق
الزيديــة إنــا جتيــز اإلمامــة لولــد احلســن واحلســن ݟ خاصــة، والعــرتة يف اللغــة 
العــم وبنــو العــم، األقــرب فاألقــرب، ومــا عــرف أهــل اللغــة قــط وال حكــٰى عنهــم 
أحــد أنــم قالــوا: العــرتة ال تكــون إاّل ولــد االبنــة مــن ابــن العــم، هــذا شء متنّْتــه 
عائــه بــا بيــان وال برهــان، ألن الــذي  الزيديــة وخدعــت بــه أنفســها وتفــردت بادِّ
تّدعيــه ليــس يف العقــل وال يف الكتــاب وال يف اخلــر وال يف شء مــن اللغــات، وهــذه 
اللغــة وهــؤالء أهلهــا، فاســألوهم يبــّن لكــم أن العــرتة يف اللغــة األقــرب فاألقــرب 

مــن العــم وبنــي العــم.
ــان  ــون)1( لف ــة ال تك ــت أن اإلمام ــَم زعم ــاب: فِل ــب الكت ــال صاح ــإن ق ف

ــدك؟ ــرتة عن ــن الع ــم م ــده، وه وول
باعــًا ملــا فعلــه ݕ بــؤالء  قلنــا لــه: نحــن ل نقــل هــذا قياســًا، وإنــا قلنــاه اتِّ
الثاثــة)2( دون غرهــم مــن العــرتة ولــو فعــل)3( بفــان مــا فعلــه بــم ل يكــن عندنــا 

إاّل الســمع والطاعــة.

توضيح ما قاله ݥ:

رد دعوٰى خمالفة اإلمامية لإلمجاع، بل ال إمجاع عٰى دعوٰى الزيدية:
عي صاحب كتاب اإلشهاد أن اإلمامية خالفت اإلمجاع. يدَّ

والشيخ ابن قبة ݥ يقول له: عن أي إمجاع تتحدث؟

1. يف بعض النسخ: ال جتوز.
2. أي اإلمام عي واحلسن واحلسن ݜ.

3. أي لو فعل رسول اهلل ݕ بالعباس مثًا ما فعله بعي ݠ وولده فليس لنا إاّل الطاعة.
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إذ ال يوجــد عندنــا إمجــاع يف كــون العــرتة يف مجيــع الذريــة مــن بنــي هاشــم، 
نعــم إذا كان صاحــب اإلشــهاد يقصــد باإلمجــاع إمجــاع الزيديــة، فبهــا، ولكــن هــذه 
ــي  ع ــا أن تدَّ ــة يمكنه ــهاد ألن اإلمامي ــب اإلش ــا صاح ــك ي ــردودة علي ــة م املخالف

خمالفــة الزيديــة لإلمجــاع أيضــًا.

فقدان الزيدي املخصص وختبطه يف بيان مذهبه:
ــرتة  ــص الع ــن تصي ــة م ــٰى اإلمامي ــه ع ــوا ب ــا نقض ــة م ــٰى الزيدي ــرد ع ــل ي ب
بواحــد منهــا يف كل زمــان عــٰى الرتتيــب املعــروف عندهــم مــن اإلمــام عــي ݠ إىٰل 
احلجــة بــن احلســن ݜ، فالزيديــة أيضــًا تــص مــن العــرتة احلســن واحلســن ݜ 
دون غرمهــا منهــا، فــا هــو الدليــل عــٰى هــذا التخصيــص، فــإن جــاء بدليــل عــٰى 
ــا  ــذا م ــه، وه ــًا علي ــة وبرهان ــه حج ــن من ــا أحس ــل لن ــا، ب ــو لن ــص فه ــذا التخصي ه

ســيأيت الحقــًا.

استدالل الزيدي بالتخصيص بال خمصص:
ثــم قــال صاحــب اإلشــهاد: إن اإلمامــة تصــح وجتــوز يف مجيــع العرتة ألن رســول 
اهلل ݕ دل عــٰى ذلــك يف حديــث الثقلــن املتقــدم ول خيصصــه ببعضهــم فالتعميــم فيهــم 
ِكتــاَب 

ْ
ْوَرْثنـَـا ال

َ
ثابــت، بــل دلــت اآليــات القرآنيــة عليــه مــن قبيــل قولــه تعــاىٰل: ﴿ُثــمَّ أ

يــَن اْصَطَفيْنــا ِمــْن ِعباِدنــا فَِمنُْهــْم ظالـِـٌم ِلَْفِســِه َوِمنُْهــْم ُمْقتَِصــٌد َوِمنُْهــْم ســابٌِق  ِ
َّ

ال
َكِبُر﴾ ]فاطــر: 32[.

ْ
َفْضــُل ال

ْ
ـَـْراِت بـِـإِْذِن اهلِل ذلـِـَك ُهــَو ال

ْ
بِاخل

فهذه اآلية تدل عٰى جواز اإلمامة يف مجيع العرتة با تصيص ببعضهم.

اللغــة واســتعامل العــرف فضــاًل عــن العقــل، بــل القــرآن والســنة كلهــا تفنــد دعــوٰى 
الزيدية:

ــرتة يف  ــة أن الع ــوٰى الزيدي ــإن دع ــًا، ف ــة جزم ــوٰى باطل ــذه الدع ــن ه ولك
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خصــوص احلســن واحلســن ݜ ومهــا أبنــاء البنــت مــن ابــن العــم، هــذا االدعــاء 
ال قرينــة عليــه واللغــة تــدل عــٰى أن العــرتة هــي األقــرب فاألقــرب، وكذلــك هــو 
ــد  ــص بع ــذا التخصي ــة يف ه ــه الزيدي ــاءت ب ــا ج ــات، ف ــم والرواي ــرآن الكري يف الق
ــه ال مــن لغــة وال مــن قــرآن وســنة  ــل علي ادِّعائهــا الشــمول لعمــوم العــرتة ال دلي

بــل وال مــن عقــل.

رد دعوٰى أن اإلمامية ال دليل عندهم عٰى التنصيص:
ــرتة  ــرون الع ــًا حت ــة أيض ــا اإلمامي ــم أهي ــهاد: ولكنك ــب اإلش ــال صاح إن ق
بعــد أمــر املؤمنــن ݠ يف احلســن واحلســن ݟ والبقيــة يف أوالد احلســن واحــدًا 
ــموهلا  ــرتة وش ــة الع ــاق لفظ ــوم وإط ــايف عم ــًا ين ــذا أيض ــد ݜ، وه ــد واح بع

ــع. للجمي
قلنــا: إن مــا قمنــا بــه مــن تصيــص للعــرتة جــاء بــه الدليــل الــذي دل عــٰى 
ــا،  ــا نصصن ــا مل ــوال وجوده ــص، ول ــٰى التنصي ــات ع ــت الرواي ــص، إذ دل التنصي
وليــس تنصيصنــا بالقيــاس، ولــو نــص الرســول ݕ عــٰى غــر هــؤالء مــن العــرتة 

ــه. ــا بتنصيص ألخذن

القاعدة يف أمور الدين هي السمع والطاعة:
إننــا - نحــن اإلماميــة - يف أمــور الديــن نقتــدي بفعــل الرســول ݕ وُنَحّكــم 
ــذي  ــو ݕ ال ــة، فه ــمع والطاع ــول إاّل الس ــا يق ــا في ــا علين ــه ݕ وم ــرته وفعل س

ــًا ول يعــل لغرهــم مــن العــرتة ذلــك. جعــل لعــي ݠ وأوالده نصيب

املتن:
ــَن  ي ِ

َّ
ــاَب ال ِكت

ْ
ــا ال ْوَرْثنَ

َ
ــمَّ أ ــال: ﴿ُث ــاىٰل ق ــارك وتع ــه: إن اهلل تب ــا قول وأّم

ــة. ــر: 32[ - اآلي ــا﴾ ]فاط ــْن ِعباِدن ــا ِم اْصَطَفيْن
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فيقــال لــه: قــد خالفــك خصومــك مــن املعتزلــة وغرهــم يف تأويــل هــذه اآلية 
وخالفتــك اإلماميــة وأنــت تعلــم َمــْن الســابق باخلــرات عنــد اإلماميــة، وأقــل مــا 
كان يــب عليــك - وقــد ألفــت كتابــك هــذا لتبــن احلــق وتدعــو إليــه - أن تؤيــد 
الدعــوٰى بحجــة، فــإن ل تكــن فإقنــاع، فــإن ل يكــن فــرتك االحتجــاج بــا ل يمكنــك 
ــا  ــه ب عــاء تأويل ــإن تــاوة القــرآن وادِّ ــه حجــة لــك دون خصومــك، ف أن تبــن أن
عــٰى خصومنــا وخصومــك أن قــول  برهــان أمــر ال يعجــز عنــه أحــد، وقــد ادَّ
ــاِس﴾ ]آل عمــران: 110[ - اآليــة، هــم  ْخرَِجــْت لِلنَّ

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
ــْم َخــْرَ أ اهلل : ﴿ُكنْتُ

مجيــع علــاء األمــة، وأن ســبيل علــاء العــرتة وســبيل علــاء املرجئــة ســبيل واحــد، 
ــل؟  ــا فص ــك وبينه ــل بين ــرتة، فه ــم الع ــت بعل ــة ال تثب ــم واحلج ــاع ال يت وأن اإلمج
وهــل تقنــع منهــا بــا ادَّعــت أو تســأهلا الرهــان؟ فــإن قــال: بــل أســأهلا الرهــان، 
قيــل لــه: فهــات برهانــك أوالً عــٰى أن املعنــٰى بــذه اآليــة التــي تلوهتــا هــم العــرتة، 
وأن العــرتة هــم الذريــة وأن الذريــة هــم ولــد احلســن واحلســن ݟ دون غرهــم 

مــن ولــد جعفــر وغــره مــن أمهاهتــم فاطميــات.

توضيح ما قاله ݥ:

ال دليل لدٰى الزيدي وال كالمه بمقنع:
ــع  ــاب عــٰى الشــمول جلمي ــة الكت ــة وراث ــدي يف االســتدالل بآي إن قــول الزي
ــًا،  ــة أيض ــة واإلمامي ــه املعتزل ــه في ــد خالف ــاق، فق ــل وف ــع حم ــرتة ل يق ــراد الع أف
ــرات  ــابق باخل ــددت الس ــة ح ــإن اإلمامي ــرٰى ف ــة أخ ــر يف أدل ــص ظاه فالتخصي
ــال  ــول االحت ــدي لدخ ــتدالل الزي ــم اس ــا يت ــة ݜ، ف ــه باألئم ــه وفرت وأّولْت

ــل. ــٰى األق ــه ع ــف ل املخال
وأنــت أهيــا الزيــدي رغــم أنــك ألفــت هــذا الكتــاب زاعــًا أنــك تدعــو بــه 
للحــق، كان عليــك أن تــأيت بالدليــل واحلجــة، وإذا ل تكــن لديــك احلجــة والدليــل 
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ــة  ــك األدل ــن لدي ــا إذا ل تك ــًا، أّم ــك مقنع ــن كام ــل ليك ــٰى األق ــواك فع ــٰى دع ع
ــن ال  ــة، فم ــرة واملحاج ــرتك املناظ ــك أن ت ــكان األوىٰل ب ــاع، ف ــٰى اإلقن ــدرة ع وال الق
عــاء امتــاك  يملــك الرهــان وال القــدرة عــٰى اإلقنــاع عليــه أن ال يناظــر، ألن جمــرد ادِّ
عــاء  الدليــل، وأن لديــك القــدرة عــٰى تأويــل القــرآن الكريــم، جمــرد هــذا القــول وادِّ

هــذه الدعــوٰى ال يعجــز عنهــا أحــد، وإن كان مبطــًا.

متسك الزيدي بالعام مع وجود املخصص:

ــه  ــر قول ــلمن يف تفس ــرق املس ــض ف ــوٰى بع ــبه دع ــواك تش ــم أن دع ــم اعل ث

ــِن  ــْوَن َع ــُروِف َوَتنَْه َمْع
ْ
ــُروَن بِال ُم

ْ
ــاِس تَأ ــْت لِلنَّ ْخرَِج

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
ــْرَ أ ــْم َخ ــاىٰل: ﴿ُكنْتُ تع

ُمْؤِمنُوَن 
ْ
ِكتاِب لـَـاكَن َخــْراً لَُهــْم ِمنُْهــُم ال

ْ
ْهــُل ال

َ
ُمنَْكــِر َوتُْؤِمنُــوَن بـِـاهلِل َولـَـْو آَمــَن أ

ْ
ال

ــة. ــران: 110[ اآلي ــُقوَن﴾ ]آل عم فاِس
ْ
ــُم ال َثُُه

ْ
ك

َ
َوأ

ــن  ــرة أم م ــرتة الطاه ــن الع ــواء م ــة - س ــاء األُم ــع عل ــوا أن مجي ع ــث ادَّ حي

ــراف -  ــان واالنح ــاد والبط ــة الفس ــي واضح ــي ه ــة والت ــرٰى كاملرجئ ــرق األخ الف

ــواء! ــد س ــٰى ح ع

فهل يصح قبول قوهلم؟

الزيدية واملرجئة من واد واحد:

وهنــا نقــول لــك: مــا الفــرق بينــك وبــن هــؤالء، فهــؤالء متســكوا بالعــام مــع 

وجــود املخصــص، وأنــت كذلــك.

فهل بمجرد أن تدعي املرجئة ذلك تقبل قوهلا؟

أم أنك سوف تسأل عن الدليل عٰى هذا التأويل؟

فــإذا قلــت: ســوف أســأل عــن الدليــل عــٰى دعواهــم، فنحــن كذلــك نقــول 

لــك: هــات الدليــل عــٰى دعــواك.
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املتن:
ــد دون  ــة لواح ــاب اإلمام ــٰى إي ــم ع ــا دليلك ــة: م ــال للمؤمت ــال: ويق ــم ق ث
اجلميــع وحظرهــا عــٰى اجلميــع، فــإن اعتلــوا بالوراثــة والوصيــة، قيــل هلــم: هــذه 
عــي اإلمامــة لولــد احلســن ثــم يف بطــن مــن ولــد احلســن بــن احلســن  املغريــة)1( تدَّ
يف كل عــر وزمــان بالوراثــة والوصيــة مــن أبيــه وخالفوكــم بعــد فيــا تدعــون كــا 

خالفتــم غركــم فيــا يدعــي.
ــد أن  ــون إاّل لواح ــة ال تك ــٰى أن اإلمام ــل ع ــة -: الدلي ــاهلل الثق ــول - وب فأق
ــون  ــا أن يك ــن: إّم ــٰى وجه ــون ع ــل يك ــل، واألفض ــون إاّل األفض ــام ال يك اإلم
أفضــل مــن اجلميــع أو أفضــل مــن كل واحــد مــن اجلميــع، فكيــف كانــت القصــة 
فليــس يكــون األفضــل إاّل واحــدًا ألنــه مــن املحــال أن يكــون أفضــل مــن مجيــع 
ــه، فلــا ل يــز  ــة أو مــن كل واحــد مــن األمــة ويف األمــة مــن هــو أفضــل من األُم
ــل  ــون إاّل األفض ــام ال يك ــه أن اإلم ــة بصحت ــرتف الزيدي ــل تع ــح بدلي ــذا وص ه
ــة  ــن املغري ــا وب ــا بينن صــح أنــا ال تكــون إاّل لواحــد يف كل عــر، والفصــل في
ســهل واضــح قريــب واملنــة هلل، وهــو أن النبــي ݕ دل عــٰى احلســن واحلســن ݟ 
داللــة بيِّنــة، وبــان بــا مــن ســائر العــرتة بــا خصهــا بــه مــا ذكرنــاه ووصفنــاه، فلا 
مــٰى احلســن كان احلســن أحــق وأوىٰل بداللــة احلســن لداللــة الرســول ݕ عليــه 
واختصاصــه إيــاه وإشــارته إليــه، فلــو كان احلســن أوىٰص باإلمامــة إىٰل ابنــه لــكان 
خمالفــًا للرســول ݕ وحاشــا لــه مــن ذلــك، وبعــد فلســنا نشــك وال نرتــاب يف أن 
احلســن ݠ أفضــل مــن احلســن بــن احلســن بــن عــي واألفضــل هــو اإلمــام عــٰى 
احلقيقــة عندنــا وعنــد الزيديــة، فقــد تبــنَّ لنــا بــا وصفنــا كــذب املغريــة وانتقــض 

ــر  ــة إىٰل أيب جعف ــة األئم ــول بإمام ــعيد. كان يق ــن س ــرة ب ــاب املغ ــم أصح ــة وه ــرق املنحرف ــن الف 1. م
الباقــر ݜ )57-114هـــ( فلــا تــويف أبــو جعفــر حممــد بــن عــي، دعــا املغــرة إىٰل إمامــة حممــد بــن 
عبــد اهلل بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب وأظهــر مــا أظهــر فــرأت منــه أصحــاب 

أيب عبــد اهلل جعفــر بــن حممــد ݜ.
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األصــل الــذي بنــوا عليــه مقالتهــم، ونحــن ل نخــص عــي بــن احلســن بــن عــي ݜ 
بــا خصصنــاه بــه حمابــاة، وال قلدنــا يف ذلــك أحــدًا، ولكــن األخبــار قرعــت ســمعنا 

فيــه بــا ل تقــرع يف احلســن بــن احلســن.

ــه، وعــن  ــه مــا نقــل مــن علــم احلــال واحلــرام عن ــه أعلــم من ــا عــٰى أن ن ودلَّ

اخللــف مــن بعــده، وعــن أيب عبــد اهلل ݠ، ول نســمع للحســن بــن احلســن بــيء 

يمكننــا أن نقابــل بينــه وبــن مــن ســمعناه مــن علــم عــي بــن احلســن ݟ، والعــال 

بالديــن أحــق باإلمامــة مــن ال علــم لــه، فــإن كنتــم يــا معــر الزيديــة عرفتم للحســن 

ــروا يف  ــك فتفك ــه ذل ــوا ل ــروه وإن ل تعرف ــرام فأظه ــال واحل ــًا باحل ــن عل ــن احلس ب

ْن ُيْهــدٰى 
َ
 أ

َّ
ي إِل ــْن ل يَِهــدِّ مَّ

َ
ْن يُتَّبَــَع أ

َ
َحــقُّ أ

َ
ـَـقِّ أ

ْ
ٰ احل َفَمــْن َيْهــِدي إِلَ

َ
قــول اهلل : ﴿أ

ــن  ــن احلس ــن ب ــع احلس ــنا ندف ــس: 35[، فلس ــوَن﴾ ]يون ُْكُم
َ

ــَف ت ــْم َكيْ ــا لَُك فَم

ــم  ــا إاّل بالعل ــم أمره ــة ال يت ــة، واإلمام ــارة وزكاة وعدال ــدم وطه ــل وتق ــن فض ع

ــذا  ــا ه ــا إىٰل يومن ــا رأين ــه، وم ــل كتاب ــن وبتأوي ــكام رب العامل ــة بأح ــن واملعرف بالدي

وال ســمعنا بأحــد، قالــت الزيديــة بإمامتــه إاّل وهــو يقــول يف التأويــل - أعنــي تأويــل 

القــرآن - عــٰى االســتخراج ويف األحــكام عــٰى االجتهــاد والقيــاس، وليــس يمكــن 

ــًا لــو كان القــرآن إنــا أنــزل  معرفــة تأويــل القــرآن باالســتنباط، ألن ذلــك كان مكن

ــا القــرآن قــد نــزل  بلغــة واحــدة وكان علــاء أهــل تلــك اللغــة يعرفــون املــراد، فأّم

بلغــات كثــرة، وفيــه أشــياء ال يعــرف املــراد منهــا إاّل بتوقيــف مثــل الصــاة والــزكاة 

واحلــج ومــا يف هــذا البــاب منــه، وفيــه أشــياء ال يعــرف املــراد منهــا إاّل بتوقيــف مــا 

نعلــم وتعلمــون أن املــراد منــه إنــا عــرف بالتوقيــف دون غــره، فليــس يــوز حلــه 

عــٰى اللغــة ألنــك حتتــاج أوالً أن تعلــم أن الــكام الــذي تريــد أن تتأولــه ليــس فيــه 

توقيــف أصــًا، ال يف مجلــه وال يف تفصيلــه.
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توضيح ما قاله ݥ:

ام اإلمامية بمشاهبة املغرية: اهتِّ

ــل  ــٰى جع ــة ع ــل اإلمامي ــه: إن كان دلي ــهاد أن ــاب اإلش ــب كت ــي صاح ع يدَّ

اإلمامــة يف ولــد احلســن ݠ واحــدًا بعــد واحــد هــو الوراثــة والوصيــة، فهــذا غــر 

خمتــص بــم، فــإن فرقــة املغــرة بــن ســعيد املنحرفــة قــد ادَّعــت الوراثــة والوصيــة يف 

ولــد احلســن بــن احلســن يف كل عــر، وهــذه دعــوٰى تشــبه دعواكــم وتالفهــا مــن 

جهــة أنــم يطبقونــا عــٰى ولــد احلســن ݠ ال ولــد احلســن ݠ.

اإلمامة يف واحد وهو األفضل:

ــون إاّل  ــة ال تك ــأن اإلمام ــكون ب ــا متمس ــة ݞ: بأنن ــن قب ــيخ اب ــاب الش فأج

لواحــد يف كل زمــان، وال يكــون هــذا الواحــد إاّل األفضــل مــن اجلميــع، ومــن كل 

فــرد، وهــذا الــذي نقــول بــه - مــن كــون اإلمامــة ألفضــل اجلميــع - يقتــي عــدم 

تعــدد اإلمــام والبــد مــن كونــه واحــدًا يف كل زمــان ألن أفضــل اجلميــع ال يكــون إاّل 

شــخصًا واحــدًا.

ــق  ــذا متف ــان، وه ــه يف كل زم ــي وحدت ــع يقت ــل اجلمي ــه أفض ــرار بأن فاإلق

ــة. ــع الزيدي ــه م علي

الفارق بيننا وبن املغرية:

ــة، فهــو واضــح وســهل، مــن جهــة االتفــاق  ــا وبــن املغري ــا الفــارق بينن أّم

ــا مــٰى احلســن ݠ، كان  ــة النبــي ݕ عــٰى احلســن واحلســن ݜ، فل عــٰى دالل

احلســن ݠ أحــق باإلمامــة مــن بعــده، إذ لــو أوىٰص اإلمــام احلســن ݠ باإلمامــة 

إىٰل ولــده لــكان خمالفــًا لرســول اهلل ݕ، وحاشــاه عــن ذلــك.
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وبعــد احلســن ݠ ال نشــك أن احلســن ݠ أفضــل مــن احلســن بــن احلســن، 
واألفضــل هــو اإلمــام، وهــذا متفــق عليــه بيننــا وبــن الزيديــة، وبــذا يتبــنَّ كــذب 

دعــوٰى املغريــة.

إمامة اإلمام زين العابدين ݠ وولده ݜ ليست بالتقليد:
ونحــن ل نخــص اإلمــام عــي بــن احلســن ݜ بــا خصصنــاه حمابــاة، ول نقلــد 
ــن  ــن ب ــٰى احلس ــا ع ــه، ول تدلن ــا علي ــي دلتن ــي الت ــار ه ــا األخب ــدًا، وإن ــك أح يف ذل

احلســن.
وأيضــًا دلنــا عــٰى أنــه أفضــل أهــل زمانــه علُمــه باحلــال واحلــرام، وأنــه أعلــم 

أهــل زمانــه بــه.
وهكذا األمر يف ولده الباقر ݠ وحفيده الصادق ݠ.

حتدي الشيخ ابن قبة ݥ للزيدية يف إثبات اإلمامة للحسن املثنٰى:
ول نســمع مثــل ذلــك يف احلســن بــن احلســن، والعــال بالديــن أحــق باإلمامة يف 
الديــن مــن غــر العــال بــه، فــإذا كانــت الزيديــة تعــرف أن للحســن بــن احلســن علــًا 
يمتــاز بــه فليظهــروه لنــا، وإن ل تعرفــوا لــه شــيئًا مــن ذلــك فتذكــروا قــول اهلل تعــاىٰل: 
ْن ُيْهــدٰى فَمــا لَُكــْم 

َ
 أ

َّ
ي إِل ــْن ل يَِهــدِّ مَّ

َ
ْن يُتَّبَــَع أ

َ
َحــقُّ أ

َ
ـَـقِّ أ

ْ
ٰ احل َفَمــْن َيْهــِدي إِلَ

َ
﴿أ

ُْكُمــوَن﴾ )يونس: 35(.
َ

َكيـْـَف ت
ــه ل يتثبــت  ــه، ولكن فلــو كان للحســن بــن احلســن تقــّدٌم فنحــن ال ندفعــه عن

ــه مــن الفضــل مــن شء. ــا أن ل عندن
ــل  ــم والفض ــل العل ــن أه ــون م ــأن يك ــد إاّل ب ــة ألح ــول باإلمام ــن ال نق ونح
ــل  ــت بالتأوي ــم ليس ــرآن الكري ــه بالق ــم، ومعرفت ــرآن الكري ــن والق ــة بالدي واملعرف
والــرأي؛ ألن القــرآن الكريــم حالــه حــال الصــاة والــزكاة واحلــج، قضيــة توقيفيــة، 

ــام ݠ. ــا إاّل اإلم ــه وال يعرفه ــرة ال يعرف ــاٍن كث ــات ومع ــات وهلج ــزل بلغ ــو ن فه

ات
جاب

اإل
ح 

ضي
تو

ثة
ثال

ة ال
لق

حل
- ا

ي 
لو

لع
د ا

زي
ي 

ألب
اد 

شه
اإل

ب 
كتا

ض 
نق

يف 
ݥ 

َبة 
ن ِق

ت اب
ابا

ج
ح إ

ضي
تو

يف 
لة 

سا
ر



235

املتن:
فــإن قــال منهــم قائــل: ل ينكــر أن يكــون مــا كان ســبيله أن يعــرف بالتوقيــف 
ــاء  ل إىٰل العل ــد وكَّ ــتخرج، فق ــبيله أن يس ــا كان س ــوله ݕ، وم ــف اهلل رس ــد وق فق
ــن  ــون م ــا تدع ــك ع ــتغنينا بذل ــض، فاس ــٰى بع ــًا ع ــرآن دلي ــض الق ــل بع وجع

ــف. ــف واملوق التوقي

قيــل لــه: ال يــوز أن يكــون ذلــك عــٰى مــا وصفتــم ألنــا نجــد لآليــة الواحدة 

تأويلــن متضاديــن كل واحــد منهــا يــوز يف اللغــة وحيســن أن يتعبــد اهلل بــه، وليــس 

يــوز أن يكــون للمتكلــم احلكيــم كام حيتمــل مراديــن متضادين.

فــإن قــال: مــا ينكــر أن يكــون يف القــرآن داللــة عــٰى أحــد املراديــن وأن يكون 

العلــاء بالقــرآن متــٰى تدبــروه علمــوا املــراد بعينــه دون غره.

ــه:  ــرك ب ــر نخ ــه ألم ــذي وصفت ــذا ال ــا ه ــك: أنكرن ــرتض بذل ــال للمع فيق

ليــس تلــو تلــك الداللــة التــي يف القــرآن عــٰى أحــد املراديــن مــن أن تكــون حمتملــة 

ــول يف  ــا كالق ــول فيه ــل فالق ــة للتأوي ــت حمتمل ــإن كان ــة، ف ــر حمتمل ــل أو غ للتأوي

ــراد  ــٰى امل ــص ع ــف ون ــي إذًا توقي ــل، فه ــل التأوي ــت ال حتتم ــة، وإن كان ــذه اآلي ه

بعينــه ويــب أن ال يشــكل عــٰى أحــد علــم اللغــة معرفــة املــراد، وهــذا مــا ال تنكــره 

ــرآن ل  ــا آي الق ــا إذا تدبرن ــن، ولكن ــز حس ــم جائ ــل احلكي ــن فع ــو م ــول، وه العق

نجــد هكــذا ووجدنــا االختــاف يف تأويلهــا قائــًا بــن أهــل العلــم بالديــن واللغــة، 

ــن  ــق م ــكان فري ــل ل ــل التأوي ــرًا ال حيتم ــات تفس ــر آي ــات تف ــاك آي ــو كان هن ول

املختلفــن يف تأويلــه مــن العلــاء باللغــة معانديــن، وألمكــن كشــف أمرهــم بأهــون 

ــا، ألن  ــان أهله ــن لس ــة وم ــن اللغ ــًا م ــة خارج ــأول اآلي ــن ت ــكان م ــعي، ول الس

الــكام إذا ل حيتمــل التأويــل فحملتــه عــٰى مــا ال حيتملــه خرجــت عــن اللغــة التــي 
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وقــع اخلطــاب بــا، فدلونــا يــا معــر الزيديــة عــٰى آيــة واحــدة اختلــف أهــل العلــم 

يف تأويلهــا يف القــرآن مــا يــدل نصــًا وتوقيفــًا عــٰى تأويلهــا، وهــذا أمــر متعــذر ويف 

تعــذره دليــل عــٰى أنــه البــد للقــرآن مــن مرتجــم يعلــم مــراد اهلل تعــاىٰل فيخــر بــه، 

وهــذا عنــدي واضــح.

توضيح ما قاله ݥ:

بيان مذهب الزيدية يف التأويل:
فــإن اعــرتض معــرتض عــٰى اجلــواب الســابق مــن توقيفيــة تشــخيص معرفــة 
القــرآن باإلمــام ݠ وأن تعــن املــراد ليــس بالتأويــل وليــس بيــد النــاس، وقــال: ِلَ ال 
نفّصــل يف القــرآن الكريــم بــأن نقــول: إن بعــض القــرآن الكريــم توقيفــي وحيتــاج إىٰل 
اإلمــام ملعرفتــه، وبعضــه اآلخــر يمكــن اســتخراجه مــن قبــل العلــاء، وهــذا البعــض 
ــرآن  ــض الق ــه، فبع ــم نفس ــرآن الكري ــه بالق ــتدل علي ــاء يس ــتخرجه العل ــذي يس ال
ــم يف  ــن دعواك ــتغني ع ــوف نس ــل س ــذا التفصي ــا ه ــإذا قبلن ــر، ف ــه اآلخ ــر بعض يف

توقيفيــة القــرآن وحاجتــه إىٰل اإلمــام ݠ.

رد دعوٰى الزيدية يف التأويل وإثبات التوقف:
واجلــواب عــن هــذا االعــرتاض بــأن نقــول: إن هــذه الدعــوٰى خــاف احلكمة، 
فــإن احلكيــم ال يصــدر منــه كام حيتمــل مراديــن يضــاد أحدمهــا اآلخــر، وإذا تنازلنــا 
عــن التوقيفيــة ســنقع يف هــذا املحــذور ألنــه مــا ندركــه بالوجــدان أن لآليــة الواحــدة 
هــذا التعــدد يف املعــاين واملــرادات، فتحتــاج معرفــة الصحيــح منهــا إىٰل اإلمــام ݠ، 

وهــذه احلاجــة تــأيت بعــد اإلذعــان بالتوقيفيــة.
ــن  ــد املرادي ــٰى أح ــة ع ــرآن دالل ــس الق ــول: إن يف نف ــَم ال نق ــل: لِـ ــإن قي ف
املتضاديــن، ومعرفــة هــذا املعنــٰى الصحيــح موقــوف عــٰى التدبــر يف القــرآن، فمتــٰى 
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ــودع يف  ــراد م ــٰى امل ــراد، فاملعن ــٰى امل ــتخرجوا املعن ــه اس ــروا في ــاء وتدب ــل العل تأم
ــاج  ــر مــن قبــل العلــاء، وبذلــك ال نحت القــرآن، واســتخراجه موقــوف عــٰى التدب

ــا. ــم ب ــي قلت ــة الت إىٰل التوقيفي
ــرآن  ــة الق ــن توقيفي ــاه م عين ــاه وادَّ ــا قلن ــات م ــن الواضح ــال: إن م ــه يق فإن
الكريــم ومــن حاجــة القــول بالتوقيفيــة إىٰل مرتجــم وإمــام للقــرآن الكريــم، ووجــه 

هــذا الوضــوح:

وضوح حاجة القرآن إىٰل مرتجم:
ــا  ــم، وأن ــم دعواك ــة تدع ــا بآي ــوا لن ــأن تأت ــة: ب ــا الزيدي ــم أهي ــن نطالبك نح
تفــر آيــة أخــرٰى وأن فيهــا املعنــٰى الصحيــح مــن املعنيــن املتضاديــن، ألنكــم إذا 

ــألكم: ــوف نس ــي، فس ــذه ه ــم ه ــة وقلت ــم بآي جئت
ــد  ــار أح ــٰى اختي ــة ع ــار قرين ــذي ص ــة وال ــن اآلي ــر م ــٰى الظاه ــل املعن ه
املعنيــن املتضاديــن، هــل هــذا املعنــٰى نــص يف املــراد وغــر قابــل للتأويــل أم حيتمــل 

ــل؟ التأوي
فإن قلتم: حيتمل التأويل كا هو واقع احلال.

ــوع إىٰل  ــة والرج ــن رضورة التوقيفي ــول م ــا نق ــر إىٰل م ــع األم ــا: رج قلن
اإلمــام ݠ يف معرفــة املعنــٰى التوقيفــي.

وإن قلتم: هو نص يف املعنٰى وال يقبل التأويل.
قلنا: هذا أيضًا إقرار منكم بالتوقيفية التي فررتم منها.

عــٰى أنــه إذا تدبرنــا يف آيــات القــرآن الكريــم ال نجــد آيــة واحــدة ال حتتمــل 
معنــٰى آخــر.

ولــو كان األمــر كــا تزعمــون وأن يف اآليــات مــا يفــر بعضــه بعضــًا بنحــو 
ــًا  ــًا وواضح ــذا معروف ــود، وكان ه ــٰى املقص ــره باملعن ــد تفس ــل بع ــل التأوي ال حيتم
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بــن العلــاء، ألصبــح كل مــن خيالــف هــذا التأويــل مــن املعانديــن، مــع أن العلــاء 
ل يصفــوه بذلــك!

ــاء وبأبســط وأهــون  ــدون عن وألمكــن كشــف هــؤالء املعانديــن بســهولة وب
التفــات!

ولكنه ليس بموجود، فرجع األمر إىٰل لزوم القول بالتوقيفية.

املتن:

ــن  ــر ب ــة جلعف ــي اإلمام ــة)1( تدع ــذه اخلطابي ــاب: وه ــب الكت ــال صاح ــم ق ث

حممــد مــن أبيــه ݟ بالوراثــة والوصيــة، ويقفــون عــٰى رجعتــه، وخيالفــون كل مــن 

قــال باإلمامــة ويزعمــون أنكــم وافقتموهــم يف إمامــة جعفــر ݠ وخالفوكــم فيمــن 

ســواه.

ــة  ــق وال خمالف ــة مواف ــة بموافق ــح اإلمام ــس تص ــة -: لي ــاهلل الثق ــول - وب فأق

ــط  ــاب غل ــب الكت ــب أن صاح ــه وأحس ــق وبراهين ــة احل ــح بأدل ــا تص ــف وإن خمال

ــو واإلمامــة)2( نســبة. ــن الغل ــة قــوم غــاة، وليــس ب واخلطابي

فإن قال: فإين أردت الفرقة التي وقفت عليه)3(.

ــل  ــة: نعلــم أن اإلمــام بعــد جعفــر موســٰى بمث ــه: فيقــال لتلــك الفرق ــل ل قي

مــا علمتــم أنتــم بــه أن اإلمــام بعــد حممــد بــن عــي جعفــر، ونعلــم أن جعفــرًا مــات 

1. فرقــة منقرضــة مــن الفــرق املغاليــة واملنحرفــة، وقــد ظهــرت هــذه الفرقــة يف الكوفــة زمــن اإلمام الصــادق ݠ، 
وقــد تأسســت هــذه الفرقــة عــٰى يــد حممــد بــن مقــاص املكنــٰى بــأيب اخلّطــاب، الــذي كان مــن أصحــاب 
اإلمــام الصــادق ݠ، وهــم الذيــن قالــوا إن اهلل  حــّل يف أئمــة أهــل البيــت ݜ، حّتــٰى بلــغ بــم األمــر 
أن عبــدوا اإلمــام الصــادق ݠ ولبــوا لــه عنــد مشــاهدته، مـّـا دفــع اإلمــام الصــادق ݠ إىٰل إعــان الــراءة 

منهــم وقــد َلَعنَهــم يف الــّر والَعَلــْن.
2. يف بعض النسخ: واإلمامية.

3. أي: عٰى اإلمام جعفر بن حممد ݠ.

ات
جاب

اإل
ح 

ضي
تو

ثة
ثال

ة ال
لق

حل
- ا

ي 
لو

لع
د ا

زي
ي 

ألب
اد 

شه
اإل

ب 
كتا

ض 
نق

يف 
ݥ 

َبة 
ن ِق

ت اب
ابا

ج
ح إ

ضي
تو

يف 
لة 

سا
ر



239

كــا نعلــم أن أبــاه مــات والفصــل بيننــا وبينكــم هــو الفصــل بينكــم وبــن الســبائية 

والواقفــة عــٰى أمــر املؤمنــن )صلــوات اهلل عليــه(، فقولــوا كيــف شــئتم.

ــار  ــن اخت ــن م ــك وب ــل بين ــا الفص ــت ف ــاب: وأن ــب الكت ــال لصاح ويق

ــم،  ــل منه ــم والفض ــل العل ــي أله ــل، أعن ــر وعقي ــاس وجعف ــد العب ــة لول اإلمام

ــع  ــم مجي ــول ݕ ع ــال: إن الرس ــول، وق ــرتة الرس ــن ع ــم م ــة يف أن ــج باللغ واحت

العــرتة ول خيــص إاّل ثاثــة)1( هــم أمــر املؤمنــن واحلســن واحلســن )صلــوات اهلل 

ــا. ــّنْ لن ــاه وب ْفن ــم( عرِّ عليه

توضيح ما قاله ݥ:

ــذه  ــة ه ــزم حقاني ــوٰى ال يل ــض الدع ــة يف بع ــالل لإلمامي ــرق الض ــض ف ــة بع موافق

ــة: ــالن اإلمامي ــرق وال بط الف

ــض  ــح ألن بع ــيعة ال تص ــوٰى الش ــهاد أن دع ــاب اإلش ــب كت ــي صاح ع يدَّ

فـِـَرق الشــيعة قــد وافقــت الدعــوٰى ويف كونــا بالوراثــة والوصيــة مــع ذلــك خالفــوا 

الشــيعة اإلماميــة يف التطبيــق، وهــذا يكشــف يف نظــره عــن بطــان املذهــب الــذي 

ــة. ــه اإلمامي اعتمــد علي

اإلمامة ال تبطل بقول املخالف وال تتوقف عٰى املوافق:

: أن اإلمامــة ال تتوقــف عــٰى  الشــيخ ابــن قبــة ݥ يــرد هــذه الدعــوٰى ويبــنِّ

قــول املوافــق وال تبطــل بقــول املخالــف، اإلمامــة تثبــت باألدلــة احلقــة والراهــن 

ــاب  ــب كت ــل صاح ــن قب ــة م ــة باخلطابي ــبيه اإلمامي ــا، وتش ــا عليه ــتدل ب ــي يس الت

1. يف النســخة املعتمــدة )كــذا. وٰف هامــش بعــض النســخ: الظاهــر )ول خيــص بالثاثــة(. أقــول: ويمكــن أن يكــون 
)إاّل( يف قولــه: )إاّل ثاثــة( زائــدًا مــن ســهو النســاخ(.
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ــروف  ــو مع ــا ه ــة ك ــَرق املغالي ــن الِف ــة م ــح، إذ إن اخلطابي ــط واض ــهاد غل اإلش

ــة هلــا أصوهلــا ورجاهلــا وأئمتهــا ݜ وكتبهــا ومؤلفاهتــا  ــة فرق وواضــح، واإلمامي

ــب  ــه صاح ــع في ــي أن يق ــط ال ينبغ ــة غل ــرق املغالي ــا بالف ــك، ومقارنته ــر ذل وغ

ــهاد. ــاب اإلش كت

تفسر املقارنة بنحو آخر:
فــإن قــال صاحــب اإلشــهاد: إن املقصــود مــن املقارنــة هــي املقارنــة بالفرقــة 
التــي وقفــت ال التــي غالــت، أي املقصــود بالتشــبيه هــو أن هنــاك مــن قــال بكــون 
اإلمامــة بالوراثــة والوصيــة ولكنهــا ل تتفــق مــع اإلماميــة يف التطبيــق فوقفــت عــٰى 

اإلمــام الصــادق ݠ ول جتعــل اإلمامــة يف ولــده موســٰى ݠ.

رد املقارنة بام ال خملص للزيدية منه:
فإنــه يقــال لــه: إن فرقــة الواقفــة تعلــم بــأن اإلمامــة بعــد الصــادق ݠ هــي 
لولــده موســٰى الكاظــم ݠ، هــي تعلــم ذلــك بنفــس مســتوٰى العلــم الــذي تعلــم 
ــر  ــام جعف ــي لإلم ــر ݠ ه ــي الباق ــن ع ــد ب ــام حمم ــد اإلم ــة بع ــت أن اإلمام ــه أن ب
ــا  ــات، ك ــد م ــادق ݠ ق ــام الص ــًا أن اإلم ــم أيض ــادق ݠ، وتعل ــد الص ــن حمم ب
نعلــم وتعلــم أن أبــاه ݠ قــد مــات، وكل مــا تقولونــه للتفريــق بــن فرقتكــم وفرقــة 
ــه  ــم بموت ــم قلت ــه، وأنت ــاة أمــر املؤمنــن ݠ وعــدم موت ــي قالــت بحي الســبئية الت
وإساء اإلمامــة يف ولديــه ݜ مــن بعــده ويف عــي بــن احلســن ݠ بعدمهــا، كلــا 
ــا  ــنقول ب ــئتم وس ــف ش ــوا كي ــة، فقول ــرد اخلطابي ــه ل ــبائية نقول ــرد الس ــه ل تقولون

قلتــم.
وأيضــًا بنفــس الطريقــة التــي تفّصلــون بــا وتفّرقــون عــٰى أساســها بينكــم 
وبــن أهــل الفضــل والعلــم مــن بنــي العبــاس، نحــن نســألكم وجوابنــا بــا جتيبــون 

بــه بنــي العبــاس، فنحــن ســنجيبكم بــه، وبــا تفرقــون نحــن ســنفرق بــه.
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ــه يصــح منهــم  ــه مــن دليــل يميزكــم عــن بنــي العبــاس مــع أن ومــا تقدمون
االســتدالل عــٰى أن اإلمامــة فيهــم بنفــس اســتداللكم مــن كونــم مــن العــرتة، ول 

خيصــص إاّل الثاثــة، هــو دليلنــا.

املتن:
عــي إمامــة عبــد اهلل بــن جعفر  ثــم قــال صاحــب الكتــاب: وهــذه الشــمطية تدَّ
عــي إمامــة إســاعيل  بــن حممــد مــن أبيــه)1( بالوراثــة والوصيــة، وهــذه الفطحيــة تدَّ
بــن جعفــر)2( عــن أبيــه بالوراثــة والوصيــة، وقبــل ذلــك )إن (ـــا قالــوا بإمامــة عبــد 
اهلل بــن جعفــر ويســمون اليــوم إســاعيلية ألنــه ل يبــق للقائلــن بإمامــة عبــد اهلل بــن 
جعفــر خلــف وال بقيــة، وفرقــة مــن الفطحيــة يقــال هلــم: القرامطــة)3( قالــوا بإمامــة 

حممــد بــن إســاعيل بــن جعفــر بالوراثــة والوصيــة.

1. يف النســخة املعتمــدة )كــذا. ويف فــرق الشــيعة للنوبختــي )الســمطية هــم الذيــن جعلــوا اإلمامــة يف حممــد بــن 
ــن أيب  ــٰى اب ــه حيي ــده مــن بعــده وهــذه الفرقــة تســمٰى )الســمطية( نســبة إىٰل رئيــس هلــم يقــال ل جعفــر وول
الســميط انتهــٰى. ويف املحكــي عــن املقريــزي حييــٰى بــن شــميط األحــي ويذكــر أنــه كان قائــدًا مــن قــواد 

خمتــار بــن أيب عبيــدة الثقفــي( والظاهــر التعــدد لتقــدم املختــار عــن حممــد بتســعن ســنة.
2. يف النســخة املعتمــدة )كــذا. وٰف كتــاب النوبختــي الفطحيــة فرقــة يقولــون بإمامــة عبــد اهلل بــن جعفــر وســموا 
بذلــك ألن عبــد اهلل كان أفطــح الــرأس، وقــال بعضهــم: كان أفطــح الرجلــن، وقــال بعــض الــرواة: نســبوا 

إىٰل رئيــس هلــم مــن أهــل الكوفــة يقــال لــه: عبــد اهلل بــن فطيــح(.
3. يف النســخة املعتمــدة )هــم فرقــة مــن املباركيــة وإنــا ســموا بــذا برئيــس هلــم مــن أهــل الســواد مــن األنبــاط 
ــد  ــون بع ــوا: ال يك ــم فقال ــم خالفوه ــة ث ــة املباركي ــٰى مقال ــل ع ــوا يف األص ــه( كان ــب )قرمطوي كان يلق
حممــد ݕ إاّل ســبعة أئمــة عــي بــن أيب طالــب إىٰل جعفــر بــن حممــد ثــم حممــد بــن إســاعيل وهــو اإلمــام 
القائــم املهــدي وهــو رســول. وزعمــوا أن النبــي انقطعــت عنــه الرســالة يف حياتــه يف اليــوم الــذي أمــر فيــه 
بنصــب عــي بــن أيب طالــب ݠ للنــاس يف غديــر خــم، فصــارت الرســالة يف ذلــك اليــوم يف عــي بــن أيب 
ــوا يف ذلــك بقــول رســول اهلل ݕ: »مــن كنــت مــواله فهــذا عــٰى مــواله« وأن هــذا القــول  طالــب، واعتل
منــه خــروج مــن الرســالة والنبــوة والتســليم منــه يف ذلــك لعــي ݠ بأمــر اهلل  وأن النبــي ݕ بعــد ذلــك 
كان مأمومــًا لعــي حمجوجــًا بــه. )قــال النوبختــي(: ويف تلبيــس إبليــس البــن اجلــوزي حتقيــق لســبب تســمية 

القرامطــة بــذا االســم(.
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ــب  ــٰى وترتق ــة ملوس ــي اإلمام ع ــر تدَّ ــن جعف ــٰى ب ــٰى موس ــة ع ــذه الواقف وه
ــه. لرجعت

ــة  ــا الفطحي ــب: أّم ــح قري ــهل واض ــؤالء س ــن ه ــا وب ــرق بينن ــول: الف وأق

ــد اهلل ݠ،  ــل أيب عب ــات قب ــاعيل م ــٰى ألن إس ــن أن تف ــح م ــا أوض ــة عليه فاحلج

ــة امليــت، ولكــن القــوم  ــا يكــون احلــي خليف ــة احلــي، وإن وامليــت ال يكــون خليف

ــا. ــا يف باب ــة وم ــن احلج ــوا ع ــاء وأعرض ــد الرؤس ــٰى تقلي ــوا ع عمل

وهذا أمر ال حيتاج فيه عٰى إكثار ألنه ظاهر الفساد، بّن االنتقاد.

ــال  ــت أع ــا أبطل ــًا، ألن ــًا حرف ــام حرف ــت اإلس ــد نقض ــة فق ــا القرامط وأّم

الريعــة وجــاءت بــكل سوفســطائية، وإن اإلمــام إنــا حيتــاج إليــه للديــن وإقامــة 

ــه  ــد أو وصي ــن حمم ــر ب ــي أن جعف ع ــة تدَّ ــاءت القرامط ــإذا ج ــة، ف ــم الريع حك

ــع  ــه طبائ ــة واخلــروج عــا علي اســتخلف رجــًا دعــا إىٰل نقــض اإلســام والريع

األُمــة ل نحتــج يف معرفــة كذبــم إىٰل أكثــر مــن دعواهــم املتناقــض الفاســد الركيــك.

وأّمــا الفصــل بيننــا وبــن ســائر الفــرق فهــو أن لنــا نقلــه أخبــار وحلــة آثــار 

ــن حممــد ݟ مــن علــم احلــال  ــرة، ونقلــوا عــن جعفــر ب قــد طبقــوا البلــدان كث

واحلــرام مــا يعلــم بالعــادة اجلاريــة والتجربــة الصحيحــة أن ذلــك كلــه ال يــوز أن 

ــد اهلل ݠ  ــا عب ــدًا، وحكــوا مــع نقــل ذلــك عــن أســافهم أن أب ــًا مول يكــون كذب

أوىٰص باإلمامــة إىٰل موســٰى ݠ، ثــم نقــل إلينــا مــن فضــل موســٰى ݠ وعلمــه مــا 

هــو معــروف عنــد نقلــه األخبــار، ول نســمع هلــؤالء بأكثــر مــن الدعــوٰى، وليــس 

ســبيل التواتــر وأهلــه ســبيل الشــذوذ وأهلــه، فتأملــوا األخبــار الصادقــة تعرفــوا بــا 

فصــل مــا بــن موســٰى ݠ وحممــد وعبــد اهلل بنــي جعفــر، وتعالــوا نمتحــن هــذا 

األمــر بخمــس مســائل مــن احلــال واحلــرام مــا قــد أجــاب فيــه موســٰى ݠ فــإن 

وجدنــا هلذيــن فيــه جوابــًا عنــد أحــد مــن القائلــن بإمامتهــا فالقــول كــا يقولــون، 
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وقــد روت اإلماميــة أن عبــد اهلل بــن جعفــر ســئل كــم يف مائتــي درهــم؟ قــال: خســة 

دراهــم، قيــل لــه: وكــم يف مائــة درهــم؟ فقــال: درمهــان ونصــف)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

رد فرق الواقفة وغرها:
ــي  ــة الت ــة والقرامط ــمطية والفطحي ــة الش ــه يف فرق ــكام بعين ــو ال ــك ه وكذل
وقفــت ول جتــِر اإلمامــة يف ولــد اإلمــام الســابق، مــع إنــا تقــول بالوراثــة والوصيــة.

ــوت  ــح مل ــر أوض ــة فاألم ــدم، ويف الفطحي ــا تق ــن م ــح بع ــواب واض فاجل
ــي  ــا احل ــي إن ــة احل ــون خليف ــت ال يك ــادق ݠ، واملي ــه الص ــاة أبي ــاعيل يف حي إس
خليفــة امليــت، ولكــن القــوم لعنادهــم ومتابعتهــم العميــاء لرؤســائهم وإعراضهــم 
عــن احلجــة قالــوا بذلــك، وأمــر هــؤالء ظاهــر وواضــح الفســاد فــا حيتــاج إىٰل أكثــر 

مــا قلنــاه.
ــا  ــٰى أن ــا ع ــا وفعاهل ــت ترفاهت ــد دلَّ م فق ــدَّ ــا تق ــًا مل ــة فمضاف ــا القرامط وأّم

ــا! ــارن ب ــا ونق ــا علين ــهد ب ــف يستش ــًا، فكي ــًا حرف ــام حرف ــت اإلس نقض
ــام  ــة أن ويص اإلم ــي القرامط ع ــا تدَّ ــن، وعندم ــظ الدي ــة حلف ــل اإلمام فأص
الصــادق ݠ بحســب نظرهــم هــو مــن نقــض الديــن حرفــًا حرفــًا، فــا قامــوا بــه 

ــض. ــم املتناق ــاد معتقده ــم، وفس ــذب دعواه ــٰى ك ــل ع ــو دلي ه
وأّمــا الفــارق بيننــا وبــن بقيــة الفــرق فهــو: أن لنــا - نحــن الشــيعة اإلماميــة - 
رواة حديــث ونقلــة أخبــار قــد ســاروا يف مجيــع أصقــاع األرض ونقلــوا عــن األئمة ݜ 
أحاديثهــم مــن احلــال واحلــرام، وهــؤالء عــٰى كثرهتــم واختــاف بلدانــم تقتــي 
ــوا بإمامــة  ــد قال العــادة اســتبعاد اجتاعهــم عــٰى الكــذب، وهــم يف ذات الوقــت ق

1. يف هامــش النســخة املعتمــدة: يعنــي ل يعلــم عبــد اهلل أن نصــاب الدرهــم يف الــزكاة مائتــان، وال زكاة فيــا دون 
ذلــك فأجــاب يف املســألة بالقيــاس وأخطــأ.

لي
وائ

ل ال
جللي

د ا
عب

د 
محي

خ 
شي

ال



244

اإلمــام موســٰى بــن جعفــر الكاظــم بعــد أبيــه ݟ، وأنــه ݠ أوىٰص باإلمامــة إليــه، 
ثــم نقلــوا لنــا مــن فضائــل اإلمــام موســٰى الكاظــم ݠ وعلمــه مــا هــو معــروف 

مشــهور، هــذه هــي دعواهــم التــي تواتــرت عنهــم.
فا يقاس ما عندنا من تواتر با عند غرنا من شذوذ.

عــي لــه اإلمامــة  فراجعــوا األخبــار وتأملــوا فيهــا جتــدوا الفــرق بــن مــن ندَّ
عــٰى لــه اإلمامــة مــن هــذه الفــرق. وبــن مــن ُتدَّ

ــال  ــن احل ــة م ــائل خس ــه بمس ــوا إلي ــا ذهب ــر م ــن ونخت ــوا نمتح ــل تعال ب
ــذه  ــد ه ــد عن ــإن وج ــر ݠ، ف ــن جعف ــٰى ب ــام موس ــا اإلم ــاب ب ــا أج ــرام م واحل

ــون. ــا يقول ــح م ــه يص ــة، فإن ــَرق أجوب الِف
وقــد روت اإلماميــة أن عبــد اهلل بــن جعفــر ســئل عــن الــزكاة يف مائتــي درهم، 

فقــال: خســة دراهــم، فقيــل له وكــم يف مائــة درهــم؟ فقــال: درمهــان ونصف!
ــزكاة يف الدراهــم هــو )200( درهــم  مــع أن مــن الواضحــات أن نصــاب ال

ومــا كان قبلهــا ليــس فيــه شء)1(.

املتن:
ــد  ــن ق ــا م ــٰى أن ههن ع ــه فادَّ ــام وأهل ــٰى اإلس ــرتض ع ــًا اع ــو أن معرتض ول
عــارض القــرآن)2( وســألنا أن نفصــل بــن تلــك املعارضــة والقــرآن، لقلنــا لــه: أّمــا 

ــٰى نفصــل بينهــا وبــن القــرآن. القــرآن فظاهــر، فأظهــر تلــك املعارضــة حت
ــد أهــل  ــة حمفوظــة عن ــا فهــي مروي ــا أخبارن وهكــذا نقــول هلــذه الفــرق، أّم
عونــا حتــٰى نفصــل  األمصــار مــن علــاء اإلماميــة فأظهــروا تلــك األخبــار التــي تدَّ
ــم  ــد ث ــه أح ــامع وال عرف ــمعه س ــرًا ل يس ــوا خ ــا أن تدع ــا، فأّم ــن أخبارن ــا وب بينه
ــه أحــد،  تســألونا الفصــل بــن )هــذا( اخلــر، فهــذا مــا ال يعجــز عــن دعــوٰى مثل

1. ول يذكر ݥ املسائل اخلمسة سوٰى مسألة الزكاة املتقدمة.
2. يف هامش النسخة املعتمدة: يعني ادَّعٰى أنه جاء رجل وأتٰى بمثل هذا القرآن.
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ولــو أبطــل مثــل هــذه الدعــوٰى أخبــار أهــل احلــق مــن اإلماميــة ألبطــل مثــل هــذه 
الدعــوٰى مــن الرامهــة)1( أخبــار املســلمن، وهــذا واضــح وهلل املنــة.

وقــد ادَّعــت الثنويــة)2( أن مــاين)3( أقــام املعجــزات وأن هلــم خــرًا يــدل عــٰى 
صدقهــم، فقــال هلــم املوحــدون: هــذه دعــوٰى ال يعجــز عنهــا أحــد فأظهــروا اخلــر 
لندلكــم عــٰى أنــه ال يقطــع عــذرًا وال يوجــب حجــة، وهــذا شــبيه بجوابنــا لصاحــب 

الكتــاب.
ــي ݕ  ــة)4( أن النب ــة واألباضي ــت البكري ــد ادَّع ــاب: ق ــب الكت ــال لصاح ويق
ــد اهلل ݠ  ــا عب ــن أن أب ــا نح ــا أنكرن ــك ك ــت ذل ــرت أن ــر وأنك ــٰى أيب بك ــص ع ن
ــة  ــن البكري ــك وب ــل بين ــٰى الفص ــا ع ن ــك ودلِّ ــا حجت ــنِّ لن ــن)5(، فب أوىٰص إىٰل هذي

ــميت. ــن س ــن م ــا وب ــل بينن ــٰى الفص ــه ع ــك بمثل ــة، لندل واألباضي
ــد كان  ــن حمم ــر ب ــي أن جعف ع ــل تدَّ ــت رج ــاب: أن ــب الكت ــال لصاح ويق
ع اإلمامــة مــن اجلهــة التــي تذكرهــا اإلماميــة وقــد  عــٰى مذهــب الزيديــة وأنــه ل يــدَّ

1. اســم لديانــة منتــرة يف اهلنــد وهــذا االســم عندهــم ُيطلــق عــٰى أفــراد الطبقــة العليــا، وهــي طبقــة الكهنــوت 
ــاء،  ــات أربعــة: الَرامِهــة، والنَُّب ــم إىٰل طبق ــع اهِلنْــِدَيُ ينقس ــن، عنــد اهلنــدوس. فامُلْجتم أو رجــال الدي
ــرٰى.  ــة ُأْخ ــا طاِئَف ــط بَِدِمه َتِل ــأن َتْ ــَمح ب ــها ال ُيْس ــٰى َنْفس ــة ع ــة ُمْغَلق ــن. وكلُّ طاِئَف ــن، واحِلْرفي والُرُجواِزيَّ
ــعهم  ــتهم، ويف وس ــرق َمِعَيش ــكهم وُط ــم منَاِس ــن، وهل ي ــال الدِّ ــم ِرج ــف، وه ــذه الَطواِئ ــٰى ه ــة َأْرق والَرامِهَ
ــون الصلــواِت واألَناشــيَد  ســة( وَتْطبِيقهــا، وهــم الذيــن يتولَّ َوْحدهــم َتْفســر )الفيــدا( )Veda: الُكُتــب امُلقدَّ

ــة. س ــار امُلقدَّ وإذكاَء النّ
عي تعدد اآلهلة، وسيأيت ترمجتها با يناسب. 2. فرقة تدَّ

ــد ظهــر يِف زمــن  ــاع مــاين َوقــد َكاَن رجــًا نقاشــًا َخِفيــف اْلَي ــة َأتَب ــة األوىٰل: املانوي ــة َأربــع فــرق: اْلفْرَق 3. والثنوي
ــا قديــم، َفقبــل  ة، َوَقــاَل: إِن لْلَعــال أصلــن نــورًا وظلمــة َوِكَامُهَ َســاُبور بــن أزدشــر بــن بابــك َواّدعــٰى النُُّبــوَّ
ــل  ــه َوقت ــًا وعلق ــده تبن ــا بجل ــلخه وحش ــاين وس ــذ م ــَرام َأخ ــك إىٰل ْب ــة امْلل ــت نوَب ــاَّ اْنَتَه ــه: َفَل ــاُبور َقْول َس
َأْصَحابــه إاِلَّ مــن هــرب والتحــق بالصــن ودعــوا إىٰل ديــن مــاين َفقبــل أهــل الصــن ِمنُْهــم َوأهــل الصــن إىٰل 

ــا َهــَذا عــٰى ديــن مــاين. َزَماننَ
4. يف هامش النسخة املعتمدة: األباضية: فرقة من اخلوارج أصحاب عبد اهلل بن أباض التميمي.

5. حممد وعبد اهلل.
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عيــه  عــٰى القائلــون بإمامــة حممــد بــن إســاعيل بــن جعفــر بــن حممــد خــاف مــا تدَّ ادَّ
أنــت وأصحابــك، ويذكــرون أن أســافهم رووا ذلــك عنــه، فعرفنــا الفصــل بينكــم 

وبينهــم لنأتيــك بأحســن منــه، وأنصــف مــن نفســك فإنــه أوىٰل بــك.
ــر  ــن جعف ــد اهلل ب ــر وعب ــن جعف ــد ب ــاب حمم ــو أن أصح ــر: وه ــرق آخ وف
معرتفــون بــأن احلســن نــص عــٰى عــي وأن عليــًا نــص عــٰى حممــد، وأن حممــدًا نــص 
عــٰى جعفــر، ودليلنــا أن جعفــرًا نــص عــٰى موســٰى ݜ هــو بعينــه دون غــره دليــل 
هــؤالء عــٰى أن احلســن نــص عــٰى عــي، وبعــد فــإن اإلمــام إذا كان ظاهــرًا واختلــف 
ــة  ــار وحل ــا رواة األخب ــن، ووجدن ــه بالدي ــن معرفت ــه وتب ــر علم ــيعته ظه ــه)1( ش إلي
اآلثــار قــد نقلــوا عــن موســٰى مــن علــم احلــال واحلــرام مــا هــو مــدون مشــهور، 
وظهــر مــن فضلــه يف نفســه مــا هــو بــّن عنــد اخلاصــة والعامــة وهــذه هــي أمــارات 
اإلمامــة، فلــا وجدناهــا ملوســٰى دون غــره علمنــا أنــه اإلمــام بعــد أبيــه دون أخيــه.
ــص  ــرًا وال ن ــب ذك ــات ول يعق ــر م ــن جعف ــد اهلل ب ــو أن عب ــر: وه ويشء آخ
عــٰى أحــد فرجــع القائلــون بإمامتــه عنهــا إىٰل القــول بإمامــة موســٰى ݠ والفصــل 
بعــد ذلــك بــن أخبارنــا وأخبارهــم هــو أن األخبــار ال توجــب العلــم حتــٰى يكــون 
ــؤالء  ــاح)2( ه ــنا نش ــروا، ولس ــذر إذا أخ ــون الع ــوم يقطع ــطته ق ــه وواس يف طرق
ــار ورواة  ــة األخب ــن حل ــا م ــا يف دهرن ــٰى أن يوجدون ــر ع ــل نقت ــافهم، ب يف أس
اآلثــار مــن يذهــب مذهبهــم عــددًا يتواتــر بــم اخلــر كــا نوجدهــم نحــن ذلــك، 
فــإن قــدروا عــٰى هــذا فليظهــروه، وإن عجــزوا فقــد وضــح الفــرق بيننــا وبينهــم يف 
الطــرف الــذي يلينــا ويليهــم)3( ومــا بعــد ذلــك موهــوب هلــم وهــذا واضــح واحلمــد 

هلل.

1. يف هامش النسخة املعتمدة: يعنٰى باالختاف اإلياب والذهاب.
2. يف هامش النسخة املعتمدة: أي ال نتنازع.

3. يف هامش النسخة املعتمدة: يف بعض النسخ بيننا وبينهم.
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وأّمــا الواقفــة عــٰى موســٰى ݠ فســبيلهم ســبيل الواقفة عــٰى أيب عبــد اهلل ݠ، 
ونحــن فلــم نشــاهد مــوت أحــد مــن الســلف وإنــا صــح موهتــم عندنــا باخلــر، فإن 
ــه وبــن مــن وقــف عــٰى ســائرهم  وقــف واقــف عــٰى بعضهــم ســألناه الفصــل بين

وهــذا مــا ال حيلــة هلــم فيــه.

ثــم قــال صاحــب الكتــاب: ومنهــم فرقــة قطعــت عــٰى موســٰى وائتمــوا بعــده 

ــتحقها  ــه اس ــوا أن ــٰى ݠ وزعم ــد موس ــائر ول ــٰى ݟ دون س ــن موس ــي ب ــه ع بابن

ــوا  ــي ݟ فادع ــن ع ــن ب ــوا إىٰل احلس ــٰى انته ــده حت ــم يف ول ــة، ث ــة والوصي بالوراث

لــه ولــدًا وســموه اخللــف الصالــح فــات قبــل أبيــه)1(، ثــم إنــم رجعــوا إىٰل أخيــه 

احلســن وبطــل يف حممــد مــا كانــوا تومهــوا - وقالــوا: بــدا هلل مــن حممــد إىٰل احلســن 

ــاة  ــاعيل يف حي ــات إس ــد م ــٰى وق ــر إىٰل موس ــن جعف ــاعيل ب ــن إس ــه م ــدا ل ــا ب ك

جعفــر إىٰل أن مــات احلســن بــن عــي يف ســنة ثــاث وســتن ومائتــن فرجــع بعــض 

أصحابــه إىٰل إمامــة جعفــر بــن عــي، كــا رجــع أصحــاب حممــد بــن عــي بعــد وفــاة 

ــه  ــن عــي اســتحق اإلمامــة مــن أبي حممــد إىٰل احلســن، وزعــم بعضهــم أن جعفــر ب

عــي بــن حممــد بالوراثــة والوصيــة دون أخيــه احلســن، ثــم نقلوهــا يف ولــد جعفــر 

ــم  ــر بعضه ــة ويكف ــٰى اإلمام ــاحون ع ــرق يتش ــذه الف ــة، وكل ه ــة والوصي بالوراث

عــي كل  ــرأ بعضهــم مــن إمامــة بعــض، وتدَّ بعضــًا، ويكــذب بعضهــم بعضــًا، وي

فرقــة اإلمامــة لصاحبهــا بالوراثــة والوصيــة وأشــياء مــن علــوم الغيــب، اخلرافــات 

ــة  ــر الوراث ــن غ ــف الباق ــي وتال ع ــا تدَّ ــة في ــكل فرق ــل ل ــا وال دلي ــن منه أحس

والوصيــة، دليلهــم شــهادهتم ألنفســهم دون غرهــم قــوالً بــا حقيقــة ودعــوٰى بــا 

عــي كل طائفــة غــر الوراثــة والوصيــة، وجــب  دليــل، فــإن كان ههنــا دليــل فيــا يدَّ

ــة  ــم فرق ــذا )ومنه ــح هك ــف الصال ــموه اخلل ــه: وس ــد قول ــخ بع ــض النس ــدة: يف بع ــخة املعتم ــش النس 1. يف هام
ــه احلســن( إلــخ. ــم إنــم رجعــوا إىٰل أخي ــه ث ــل أبي ــن عــي فــات قب قالــت بإمامــة حممــد ب

لي
وائ

ل ال
جللي

د ا
عب

د 
محي

خ 
شي

ال



248

إقامتــه وإن ل يكــن غــر الدعــوٰى لإلمامــة بالوراثــة والوصيــة، فقــد بطلــت اإلمامــة 

ــة دون  ــوٰى طائف ــول دع ــبيل إىٰل قب ــة، وال س ــة والوصي ــا بالوراث عيه ــن يدَّ ــرة م لكث

ــًا  ــم بعض ــذاب بعضه ــم يف إك ــيا وه ــدة، وال س ــوٰى واح ــت الدع ــرٰى إن كان األخ

ــة منهــم منفــردون. ــا يّدعــٰى كل فرق جمتمعــون، وفي

توضيح ما قاله ݥ:

النقض بدعوٰى معارضة القرآن وإبطاهلا:
ــل  ــود دلي ــام بوج ــل اإلس ــر أه ــن غ ٍع م ــدَّ ــٰى م ــو اّدع ــا ل ــر م ــذا نظ وه
يعــارض القــرآن وينفيــه ويبطــل مــا جــاء فيــه، فإننــا نقــول هلــذا املعــرتض: القــرآن 
عــي معارضتــه  موجــود بــن أيدينــا، وحقائقــه ظاهــرة للعيــان، فأيــن هــذا الــذي تدَّ

ــه. للقــرآن، أظهــره، وبــن وجــه معارضت

روايات اإلمامية دالة عٰى الوراثة والوصية:
ــذه  ــن ه ــة م ــيعة اإلمامي ــراه الش ــا ي ــة م ــوٰى معارض ــر يف دع ــك األم فكذل
ــن يف  ــرة للع ــارزة ظاه ــة ب ــة اإلمامي ــار حقاني ــإن أخب ــة، ف ــة الضال ــَرق املنحرف الِف
ــن ݠ  ــام احلس ــاب اإلم ــة ويف أعق ــة والوصي ــا بالوراث ــة وأن ــم يف اإلمام نظريته
ِع غــر ذلــك فليــأت بروايــات تــدل عــٰى دعــواه كــا  واحــدًا بعــد واحــد، فمــن يــدَّ

ــك. ــة بذل ــاءت اإلمامي ج
وبخاف ذلك فدعواكم غر مسموعة وال مستدل عليها بالروايات.

روايات اإلمامية ال تبطل إذ ببطالهنا بطالن اإلسالم:
ولــو تطــرق اإلبطــال إىٰل روايــات اإلماميــة فيــا يعتقــدون وهــي بــذه الكثــرة 
ــل  ــن قب ــن م ــان للدي ــرق البط ــار، لتط ــار واألمص ــف األقط ــار يف خمتل واالنتش
الرامهــة، ولقــال هــؤالء: إننــا نبطــل اإلســام بمثــل مــا أبطلتــم بــه أخبــار اإلماميــة.
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كل فرقة ضالل البد هلا من دعوة:
عــي دعــوٰى وإاّل فــا  وال خيفــٰى أن كل فرقــة مــن فــرق الضــال البــد أن تدَّ

توجــد فرقــة ال دعــوٰى هلــا!
فقــد ادَّعــت الثنويــة أن مــاين أقــام املعجــزات، فأجابــم املوحــدون بــأن هــذه 
دعــوٰى ال يعجــز عنهــا أحــد، دلونــا عــٰى خــره ودليلــه لنــرٰى أنــه يقطــع احلجــة أو 

ال؟
وهكذا الكام مع هذه الفرق.

دعوٰى البكرية وإلزام الزيدي هبا:
وكذلــك يقــال لصاحــب كتــاب اإلشــهاد: إن البكريــة واألباضيــة قــد ادَّعــت 
أن النبــي ݕ قــد نــص عــٰى أيب بكــر وأنــت قــد أنكــرت ذلــك، كــا ننكــر نحــن أن 
أبــا عبــد اهلل ݠ قــد أوىٰص إىٰل إســاعيل وعبــد اهلل، فــا تقولــه يف رفضــك للبكريــة 

نحــن نقولــه يف رفضنــا هلذيــن.
ــه  ــا تقول ــٰى م ــة ع ِع اإلمام ــدَّ ــادق ݠ ل ي ــام الص ــي أن اإلم ع ــك تدَّ وكذل
اإلماميــة، وأن الــذي ادَّعاهــا لــه هــم أصحــاب حممــد بــن إســاعيل، فهــل مــن فــرق 

بــن الدعويــن تبيِّنــه لنــا؟
وهــل هنــاك مــا يميــز دعواكــم عــن دعواهــم، لنأتيــك بأحســن منــه يف متييــز 

دعوانــا مــن دعواهــم.

دليلنا دليل من وقف قبل أن يقف:
ــٰى  ــص ع ــون بالن ــة يعرتف ــاعيلية والفطحي ــو أن اإلس ــر وه ــرق آخ ــاك ف وهن
ــد ݜ،  ــن حمم ــر ب ــام جعف ــص إىٰل اإلم ــذا بالن ــن ݠ، وهك ــر املؤمن ــة أم إمام
ــٰى  ــتدل ع ــة ݜ نس ــؤالء األئم ــة ه ــٰى إمام ــه ع ــتدلوا ب ــذي اس ــل ال ــس الدلي فبنف

ــم ݠ. ــام الكاظ ــة اإلم إمام
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عي وبطالهنا يف غرهم: ظهور دالالت اإلمامة عٰى من ندَّ

عــٰى أنــه قــد ظهــرت عليــه أمــارات اإلمامــة، ِمــن تــردد الشــيعة عليــه وظهــور 

علمــه ووضــوح معرفتــه بالديــن، وقــد نقــل عنــه أهــل اآلثــار واألخبــار ذلــك، وكان 

معروفــًا عنــد اخلــاص والعــام، فنحــن قــد وجدنــا أمــارات اإلمامــة فيــه دون غــره 

مــن أوالد اإلمــام الصــادق ݠ.

ــب  ــادق ݠ ول يعق ــام الص ــاة اإلم ــات يف حي ــد اهلل م ــر: أن عب وشء آخ

ذكــرًا وال نــص عــٰى أحــد، وقــد رجــع القائلــون بإمامتــه إىٰل القــول بإمامــة اإلمــام 

ــم ݠ. الكاظ

عــٰى أن أخبــار هــؤالء ال توجــب العلــم وال تقطــع العــذر كــا هــي أخبارنــا، 

ــا  ــا مــع هــؤالء يف مــا فعلــه أســافهم وملــاذا وقفــوا، وإنــا كامن ونحــن ال نــزاع لن

مــع هــؤالء األتبــاع يف أن يعطونــا الدليــل مــن اآلثــار واألخبــار مــن الذيــن يعتقــدون 

بمعتقدهــم، كــا نقــوم بــه نحــن مــن االســتدالل باآلثــار واألخبــار عــٰى مــا نعتقــده، 

فــإذا عجــزوا عــن ذلــك فهــذا معنــاه أنــم عــٰى باطــل.

وأّمــا الواقفــة عــٰى اإلمــام موســٰى بــن جعفــر ݜ فحاهلــم حــال الواقفــة عــٰى 

ــم  ــح موهت ــا ص ــلف وإن ــن الس ــد م ــوت أح ــاهد م ــن ل نش ــد اهلل ݠ، ونح أيب عب

عندنــا باخلــر، فــإن وقــف واقــف منهــم وقــال بعــدم مــوت اإلمــام ݠ، نســأل هنــا 

أن يبــن لنــا الفــرق بينــه وبــن مــن ســبقه، وأن يأتــوا بالفــرق، فهــذا مــا ال ســبيل هلــم 

إليــه ومــا ال يقــدرون عليــه، فبــان بطــان دعواهــم.

ــتمرت  ــة اس ــَرق فرق ــن الِف ــًا م ــهاد: وأيض ــاب اإلش ــب كت ــال صاح ــم ق ث

باالعتقــاد باألئمــة ݜ واحــدًا بعــد واحــد إىٰل إمامــة اإلمــام احلســن العســكري ݠ 

ــح ݠ. ــف الصال ــه اخلل ــدًا وأن ــه ول ــأن ل ــوا ب وقال
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وفرقــة أخــرٰى قالــوا بإمامــة حممــد بــن اإلمــام اهلــادي ݠ ولكنهــم 
رجعــوا عــن القــول بإمامتــه بعــد موتــه ورجعــوا إىٰل القــول بإمامــة اإلمــام احلســن 
العســكري ݠ، وقــال هــؤالء: بــدا هلل تعــاىٰل يف حممــد كــا بــدا لــه يف إســاعيل، إىٰل 
أن مــات اإلمــام احلســن ݠ ســنة )263هـــ()1(، فرجــع بعــض أصحابــه إىٰل القــول 
بإمامــة جعفــر بــن اإلمــام اهلــادي ݠ، وهــؤالء زعمــوا أن اإلمامــة يف جعفــر هــي 
مــن اإلمــام اهلــادي ݠ وليــس مــن اإلمــام العســكري ݠ، ثــم هــؤالء نقلوهــا يف 
ولــد جعفــر بالوراثــة والوصيــة، وكل هــذه الِفــَرق يتشــاحون ويتنازعــون يف اإلمامــة 
إىٰل احلــد الــذي يكفــر بعضهــم بعضــًا ويكــذب بعضهــم عــٰى بعــض ويــرأ بعضهــم 
ــة،  ــة والوصي ــا بالوراث ــة يف صاحبه ــم اإلمام ــة منه ــي كل فرق ع ــض، وتدَّ ــن بع م
وأشــياء مــن علــوم الغيــب، ولكــن اخلرافــات أحســن مــن هــذا الــذي يدعونــه، وال 
يملــك هــؤالء دليــًا عــٰى دعواهــم ســوٰى الوراثــة والوصيــة وشــهادهتم ألنفســهم 
ــز بعضهــم  ــل يمي ــد هــؤالء دلي ــإن كان عن ــق، ف بأنــم عــٰى حــق دون حــق أو حتقي
ــة فليقدمــوه، وإاّل فــإن ل يكــن بيدهــم غــر هــذا، فدعواهــم  ــة والوصي غــر الوراث
ــبيل  ــة، إذ ال س ــوٰى اإلمام ــل دع ــم تبط ــم بأمجعه ــان دعاواه ــًا لبط ــة، وتبع باطل
ــًا،  ــم بعض ــذب بعضه ــم يك ــدة وه ــوٰى واح ــة، فالدع ــة دون طائف ــق طائف لتصدي

ــون أنفســهم بأنفســهم. فنكذبــم مجيعــًا، ألنــم بمجموعهــم يكذب

املتن:
ــن  ــرة م ــل لكث ــة تبط ــت اإلمام ــو كان ــواب -: ل ــق للص ــول - واهلل املوف فأق
عيهــا لــكان ســبيل النبــوة ســبيلها، ألّنــا نعلــم أن خلقــًا قــد ادَّعاهــا، وقــد حكــٰى  يدَّ
صاحــب الكتــاب عــن اإلماميــة حكايــات مضطربــة، وأوهــم أن تلــك مقالــة الــكل 

وأنــه ليــس فيهــم إاّل مــن يقــول بالبــداء.

1. املشهور أن سنة وفاته كانت )260هـ(.
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ومن قال: إن اهلل يبدو له من إحداث رأي وعلم مستفاد فهو كافر باهلل.
وما كان غر هذا فهو قول املغرية، ومن ينَْحُل لألئمة علم الغيب.

فهذا كفر باهلل، وخروج عن اإلسام عندنا.
وأقــل مــا كان يــب عليــه أن يذكــر مقالــة أهــل احلــق، وأن ال يقتــر عــٰى أن 

القــوم اختلفــوا حتــٰى يــدل عــٰى أن القــول باإلمامــة فاســد.
وبعــد فــإن اإلمــام عندنــا ُيعــَرف مــن وجــوه ســنذكرها ثــم نعتــر مــا يقــول 
هــؤالء، فــإن ل نجــد بيننــا وبينهــم فصــًا حكمنــا بفســاد املذهــب، ثــم عدنــا نســأل 
ــه: )إن  ــا قول ــل: أّم ــن األقاوي ــن ب ــق م ــو احل ــول ه ــن أن أي ق ــاب ع ــب الكت صاح
منهــم فرقــة قطعــت عــٰى موســٰى وائتمــوا بعــده بابنــه عــي بــن موســٰى(، فهــو قــول 
رجــل ال يعــرف أخبــار اإلماميــة)1( ألن كل اإلماميــة - إاّل شذمــة وقفــت وشــذوذ 
قالــوا بإمامــة إســاعيل وعبــد اهلل بــن جعفــر - قالــوا بإمامــة عــي بــن موســٰى ورووا 
فيــه مــا هــو مــدون يف الكتــب، ومــا يذكــر مــن حلــة األخبــار ونقلــة اآلثــار خســة 
مالــوا إىٰل هــذه املذاهــب يف أول حــدوث احلــادث، وإنــا كثــر مــن كثــر منهــم بعــد، 
فكيــف استحســن صاحــب الكتــاب أن يقــول: ومنهــم فرقــة قطعــت عــٰى موســٰى؟

وأعجب من هذا قوله: حتٰى انتهوا إىٰل احلسن فادعوا له ابنًا.
ــه حممــدًا إاّل طائفــة  ــاة عــي بــن حممــد وســموا لإلمامــة ابن ــوا يف حي وقــد كان
ــة  ــٰى خصم ــنع ع ــل أن يش ــن بالعاق ــس حيس ــم، ولي ــن حات ــارس ب ــاب ف ــن أصح م

ــه. ــل ل ــذي ال أص ــل ال بالباط
والــذي يــدل عــٰى فســاد قــول القائلــن بإمامــة حممــد هــو بعينــه مــا وصفنــاه 
يف بــاب إســاعيل بــن جعفــر ألن القصــة واحــدة وكل واحــد منهــا مــات قبــل أبيــه، 
ومــن املحــال أن يســتخلف احلــيُّ امليــَت ويــويص إليــه باإلمامــة، وهــذا أبــن فســادًا 

مــن أن حيتــاج يف كــره إىٰل كثــرة القــول.

1. يف هامش النسخة املعتمدة: يف بعض النسخ )أخبار الناس(.
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والفصــل بيننــا وبــن القائلــن بإمامــة جعفــر أن حكايــة القائلــن بإمامتــه عنــه 
اختلفــت وتضــادت ألن منهــم ومنــا مــن حكــٰى عنــه أنــه قــال: )إين إمــام بعــد أخــي 
حممــد(، ومنهــم مــن حكــٰى عنــه أنــه قــال: )إين إمــام بعــد أخــي احلســن(، ومنهــم 

مــن قــال: إنــه قــال: )إين إمــام بعــد أيب عــي بــن حممــد(.
ــن  ــن ب ــا يف أيب احلس ــًا، وخرن ــا بعض ــّذب بعضه ــرٰى يك ــا ت ــار ك ــذه أخب وه
، ثــم ظهــر لنــا مــن جعفــر مــا دلنــا  عــي خــر متواتــر ال يتناقــض وهــذا فصــل بــنِّ
عــٰى أنــه جاهــل، بأحــكام اهلل  وهــو أنــه جــاء يطالــب أم أيب حممــد باملــراث ويف 
حكــم آبائــه )أن األخ ال يــرث مــع األُم(، فــإذا كان جعفــر ال حيســن هــذا املقــدار مــن 

الفقــه حتــٰى تبــن فيــه نقصــه وجهلــه، كيــف يكــون إمامــًا؟
وإنــا تعبََّدنــا اهلل بالظاهــر مــن هــذه األمــور ولــو شــئنا أن نقــول لقلنــا، وفيــا 

ذكرنــاه كفايــة وداللــة عــٰى أن جعفــرًا ليــس بإمــام.
ــدًا(، فالقــوم ل يدعــوا ذلــك إاّل بعــد  ــه: )إنــم ادعــوا للحســن ول ــا قول وأّم
أن نقــل إليهــم أســافهم حالــه وغيبتــه وصــورة أمــره واختــاف النــاس فيــه عنــد 

ــر. ــا فلينظ ــر فيه ــاء أن ينظ ــن ش ــم فم ــذه كتبه ــدث، وه ــا حي ــدوث م ح
وأّمــا قولــه: )إن كل هــذه الفــرق يتشــاّحون)1( ويكّفــر بعضهــم بعضــًا(، فقــد 
صــدق يف حكايتــه وحــال املســلمن يف تكفــر بعضهــم بعضــًا هــذه احلــال، فليقــل 
ــه يف  ــن بمثل ــه فتطع ــق ب ــة تتعل ــإن الرامه ــاء، ف ــف ش ــن كي ــب، وليطع ــف أح كي
اإلســام مــن ســأل خصمــه عــن مســألة يريــد بــا نقــض مذهبــه إذا ردت عليــه كان 
فيهــا مــن نقــض مذهبــه مثــل الــذي قــدر أن يلزمــه خصمــه، فإنــا هــو رجــل يســأل 
نفســه وينقــض قولــه، وهــذه قصــة صاحــب الكتــاب، والنبــوة أصــل واإلمامــة فــرع 
فــإذا أقــرَّ صاحــب الكتــاب باألصــل ل حيســن بــه أن يطعــن يف الفــرع بــا رجــع عــٰى 

األصــل واهلل املســتعان.

1. أي يتنازعون.
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توضيح ما قاله ݥ:

عيها لبطلت النبوة: لو بطلت اإلمامة بكثرة مدَّ
دعــوٰى صاحــب كتــاب اإلشــهاد باطلــة: إذ لــو كانــت اإلمامــة تبطــل بكثــرة 

عيهــا للــزم إبطــال النبــوة أيضــًا لكثــرة مــن ادَّعاهــا. مــن يدَّ
ثــم إن مــا قالــه هــذا الرجــل عــن اإلماميــة كام مضطــرب موهــوم فهــو يريــد 
بإكثــار احلديــث عــن الِفــَرق املنقرضــة أن يوحــي أن املذاهــب كلهــا عــٰى حــٍد ســواء 
ــة  ــة والوصي ــا بالوراث ــة وأن ــة يف اإلمام ــول اإلمامي ــإن ق ــال ف ــة، وبالت ــا باطل وأن

باطــل.

ــل  ــة دلي ــة اإلمامي ــان مقال ــة دون بي ــَرق املنقرض ــاالت الِف ــٰى مق ــدي ع ــار الزي اقتص
ــه: ضعف

ثــم قــال: إن الشــيعة تقــول بالبــداء وبعلــم األئمــة للغيــب، وأن الــذي يقــول 
بــه كافــر وخــارج عــن اإلســام.

ــر  ــٰى ذك ــر ع ــة ول يقت ــة احلق ــة اإلمامي ــر مقال ــًا لذك ــًا حق ــو كان منصف ول
مقــاالت الِفــَرق املنقرضــة والباطلــة، ليســتدل باالختــاف عــٰى بطانــا مجيعهــا بــا 

ــة. ــة احلق ــا عري ــة االثن ــا اإلمامي فيه
واإلمام ݠ يعرف عندنا من وجوه سيأيت ذكرها.

ولــو ســلمنا جــدالً أنــه ال طريــق عندنــا لتعيــن اإلمــام ݠ، فابــد أن نســأله 
ــز هلــذه الفرقــة احلقــة  ــَرق املختلفــة ومــا هــو املمي عــن قــول احلــق بــن أقــوال الِف

ومــا هــو دليلهــا؟
عــاء، فرجــع األمــر كــا  فرجــع األمــر برمتــه إىٰل إثبــات احلــق بالدليــل ال باالدِّ

. ل نقو
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الِفَرق التي ذكرها ليست بذات عدد ومنقرضة يف قبال مجهور اإلمامية:
ومــن الغريــب قــول صاحــب كتــاب اإلشــهاد: إن فرقــة الشــيعة التــي قطعــت 
ــن  ــا ݠ م ــام الرض ــة اإلم ــوا بإمام ــم قال ــر ݠ أن ــن جعف ــٰى ب ــام موس ــٰى اإلم ع
بعــده، وكأنــه يوحــي أن الكثــر مــن اإلمامــة مــا قالــوا بإمامــة اإلمــام الكاظــم ݠ 
ومــن بعــده بولــده الرضــا ݠ، وهــذه مقالــة باطلــة وتصــدر مــن رجــل ال يعــرف 
بأخبــار وأحــوال اإلماميــة، فــإن مــن وقــف هــو الشــاذ النــادر وأن مبــدأ الوقــف هــم 

خســة أشــخاص وتبعهــم بعــد ذلــك شذمــة قليلــة.

بطالن إمامة حممد بن اإلمام اهلادي ݠ:
ــهاد أن  ــاب اإلش ــب كت ــي صاح ع ــدم أن يدَّ ــا تق ــب م ــرب واألعج واألغ
اإلماميــة قالــوا بإمامــة حممــد بــن اإلمــام اهلــادي ݠ املعــروف بســبع الدجيــل ݥ 
عــوا أن اإلمامــة للحســن بــن عــي ݠ أي لإلمــام  وبعــض آخــر منهــم زعمــوا وادَّ

ــة ¨. ــو احلج ــه وه ــد من ــوا بالول ــم قال ــكري ݠ ث العس
وهــذا كام رجــل يريــد أن يشــنع عــٰى خصمــه ويتكلــم بالباطــل، فــإن مجهور 
الشــيعة هــم هــؤالء، واملخالــف هــم أنفــار قليلــة منقرضــة، فعليــه قبــل أن يتكلــم أن 

يرجــع إىٰل أخبــار الشــيعة ويعــرف احلــق.
ــه مــا تقــدم يف  وفســاد قــول مــن قــال بإمامــة حممــد ســبع الدجيــل هــو بعين
ــد  ــدًا كل واح ــاعيل وحمم ــإن إس ــاعيلية، ف ــة كاإلس ــة املنقرض ــَرق الضال ــاد الِف فس

ــه ݜ. ــل مــوت أبي منهــا مــات قب
ــن  ــوال م ــاد أق ــو تض ــر، فه ــة جعف ــال بإمام ــن ق ــول م ــان ق ــل بط ــا دلي وأّم
ــكري ݠ،  ــن العس ــه احلس ــد أخي ــام بع ــه إم ــال: إن ــن ق ــم م ــه، فمنه ــال بإمامت ق
ومنهــم مــن قــال: إنــه إمــام بعــد أخيــه حممــدًا ݥ، ومنهــم مــن قــال: إنــه إمــام بعــد 

ــًا. ــا بعض ــذب بعضه ــاءات يك ع ــذه االدِّ ــه ݠ، وه أبي
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ــض  ــر ال يتناق ــر متوات ــو خ ــن ݠ فه ــد احلس ــة أيب حمم ــا يف إمام ــا قولن وأّم

ــه. ــح إمامت فتص

ثــم إن ترفــات جعفــر الظاهــرة دلــت عــٰى جهلــه باألحــكام الرعيــة وأنــه 

ال يعــرف شــيئًا منهــا، فقــد جــاء إىٰل ُأم اإلمــام العســكري ݠ يطلــب منهــا املــراث، 

مــع أنــه مــن الواضــح يف فقــه اإلماميــة أن األخ ال يــرث مــع األُم، فــإذا كان ال حيســن 

مــن األحــكام هــذا احلكــم الواضــح فكيــف يكــون إمامــًا؟

وهنــاك الكثــر مــن األشــياء التــي تنقــض مقالتــه ودعــوٰى إمامتــه ويف مــا ذكــر 

. ية كفا

ــن ݠ  ــت أن للحس ــة ادَّع ــهاد: إن اإلمامي ــاب اإلش ــب كت ــول صاح ــا ق وأّم

ــدًا! ول

ــافهم  ــم أس ــل إليه ــد أن نق ــك إاّل بع ــوا ذل ع ــوم ل يدَّ ــه: إن الق ــول ل ــا نق فإنن

ــد أوان  ــه عن ــٰى اختــاف النــاس في ــوا حت ــه وبيَّن ــه وغيبت ــة عــٰى حال ــات الدال الرواي

إمامتــه، وكتبهــم بــن ظهرانيكــم فلينظــر فيهــا املجــادل واملخالــف ليتبــن لــه احلــال.

أحوال الِفَرق واملسلمن:

وأّمــا قــول صاحــب اإلشــهاد عــن فِــَرق الشــيعة بأنــم يتخاصمــون ويكــّذب 

بعضهــم بعضــًا، فقــد صــدق يف حكايتــه، وحــال املســلمن يف تكفــر بعضهــم بعضــًا 

هــذا احلــال فليقــل مــا حيــب بعــد وضــوح األمــر، فــإن الرامهــة تطعــن عٰى املســلمن 

ــه يف  ــا يقول ــه ب ــض نفس ــن ينق ــال م ــذه ح ــيعة، وه ــٰى الش ــو ع ــن ه ــا يطع ــل م بمث

خصمــه!
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األصل يف اإلمامة:
وعــٰى صاحــب هــذا الكتاب أن يقــر باألصــل وأن اإلمامــة بالوراثــة والوصية، 
وليــس لــه بعــد اإلقــرار أن يطعــن يف الفــرع، وهــو قــد أقــر باألصــل حســب الفرض 

ألنــه يــرٰى إمامــة أمــر املؤمنــن واحلســن واحلســن ݜ بــذا األصل.

املتن:
عــٰى لــه بــا دليــل  ثــم قــال: ولــو جــازت اإلمامــة بالوراثــة والوصيــة ملــن يدَّ
متَّفــق عليــه لكانــت املغريــة أحــق بــا إلمجــاع الــكل معهــا عــٰى إمامــة احلســن بــن 
عــي الــذي هــو أصلهــا املســتحق لإلمامــة مــن أبيــه بالوراثــة والوصيــة وامتناعهــا 

بعــد إمجــاع الــكل معهــا عــٰى إمامــة احلســن مــن إجازهتــا لغــره.
هــذا مــع اختــاف املؤمتــة يف دينهــم، منهــم مــن يقــول باجلســم، ومنهــم مــن 
ــت  ــدل ويثب ــول بالع ــن يق ــم م ــد ومنه ــرد التوحي ــن جت ــم م ــخ، ومنه ــول بالتناس يق
ــة،  الوعيــد، ومنهــم مــن يقــول بالقــدر ويبطــل الوعيــد، ومنهــم مــن يقــول بالرؤي
ــر  ــاب برحهــا، يكف ــداء، وأشــياء يطــول الكت ومنهــم مــن ينفيهــا مــع القــول بالب
بــا بعضهــم بعضــًا ويتــرأ بعضهــم مــن ديــن بعــض ولــكل فرقــة مــن هــذه الِفــَرق 
بزعمهــا رجــال ثقــات عنــد أنفســهم، أّدوا إليهــم عــن أئمتهــم مــا هــم متمســكون 

بــه.
ثــم قــال صاحــب الكتــاب: وإذا جــاز كــذا جــاز كــذا، شء ال يــوز عندنــا ول 
نــأت بأكثــر مــن احلكايــة، فــا معنــٰى لتطويــل الكتــاب بذكــر مــا ليــس فيــه حجــة 

وال فائــدة.
فأقــول - وبــاهلل الثقــة -: لــو كان احلــق ال يثبــت إاّل بدليــل متَّفــق عليــه مــا 
صــح حــق أبــدًا، ولــكان أول مذهــب يبطــل مذهــب الزيديــة ألن دليلهــا ليــس 
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بمتفــق عليــه، وأّمــا مــا حــكاه عــن املغريــة فهــو شء أخذتــه عــن اليهــود ألنــا 
ــوة  ــا يف نب ــم إيان ــٰى ݠ وخمالفته ــوة موس ــٰى نب ــم ع ــا وإياه ــدًا بإمجاعن ــج أب حتت

حممــد ݕ.

ــا  ــروي م ــا ت ــة من ــه كل فرق ــب وبأن ــاف يف املذاه ــا باالخت ــره إيان ــا تعي وأّم

ــه دون  ــه - بعين ــن ب ــا تطع ــة ألن ــن الرامه ــوذ م ــو مأخ ــا، فه ــن إمامه ــه ع ــن ب تدي

غــره - عــٰى اإلســام ولــوال اإلشــفاق مــن أن يتعلــق بعــض هــؤالء املجــان)1( بــا 

أحكيــه عنهــم لقلــت كــا يقولــون.

واإلمامــة - أســعدكم اهلل - إنــا تصــح عندنــا بالنــص وظهــور الفضــل والعلم 

بالديــن مــع اإلعــراض عــن القيــاس واالجتهــاد يف الفرائــض الســمعية ويف فروعها، 

ومــن هــذا الوجــه عرفنــا إمامــة اإلمــام، وســنقول يف اختــاف الشــيعة قــوالً مقنعــًا.

ــن  ــدًا م ــون مول ــن أن يك ــم م ــُل اختافه ــم ل خي ــاب: ث ــب الكت ــال صاح ق

أنفســهم أو مــن عنــد الناقلــن إليهــم أو مــن عنــد أئمتهــم، فــإن كان اختافهــم مــن 

ــة  قبــل أئمتهــم فاإلمــام مــن مجــع الكلمــة، ال مــن كان ســببًا لاختــاف بــن األُم

ــن  ــا الفــرق ب ــه، وم ــة بينهــم وبين ــه، ومــن ال تقي ــاؤه دون أعدائ الســيا وهــم أولي

املؤمتــة واألُمــة إذ كانــوا)2( مــع أئمتهــم وحجــج اهلل عليهــم يف أكثــر مــا عابــوا عــٰى 

األُمــة التــي ال إمــام هلــا مــن املخالفــة يف الديــن وإكفــار بعضهــم بعضــًا، وإن يكــن 

اختافهــم مــن قبــل الناقلــن إليهــم دينهــم فــا يؤمنهــم مــن أن يكــون هــذا ســبيلهم 

ــدوم  ــة مع ــه اإلمام ــٰى ل ــيا إذا كان املدع ــة، الس ــن اإلمام ــه م ــوا إلي ــا ألق ــم في معه

عــون إلمامهــم مــن علــم  العــن غــر مرئــي الشــخص، وهــو حجــة عليهــم فيــا يدَّ

1. يف هامــش النســخة املعتمــدة: جمــن الــيء غلــظ وصلــب. مــزح وقــل حيــاء، كأنــه صلــب وجهــه فهــو مــا جــن 
واجلمــع جمــان، ويف بعــض النســخ )الفجــار( وٰف بعضهــا )املخالفــن(. واإلشــفاق: اخلوف.

2. يف هامش النسخة املعتمدة: يف بعض النسخ )بن املؤمتة واألئمة إذا كانوا(.

ات
جاب

اإل
ح 

ضي
تو

ثة
ثال

ة ال
لق

حل
- ا

ي 
لو

لع
د ا

زي
ي 

ألب
اد 

شه
اإل

ب 
كتا

ض 
نق

يف 
ݥ 

َبة 
ن ِق

ت اب
ابا

ج
ح إ

ضي
تو

يف 
لة 

سا
ر



259

الغيــب إذا كان خرتــه والرتامجــة بينــه وبــن شــيعته كــذا بــن، يكذبــون عليــه، وال 

ــا  ــها دون أئمته ــل أنفس ــا مــن قب ــة يف دينه ــن اختــاف املؤمت ــم، وإن يك ــه ب ــم ل عل

ــوا بأنفســهم مســتغنن وهــو بــن أظهرهــم وال  فــا حاجــة املؤمتــة إىٰل األئمــة إذ كان

ينهاهــم وهــو الرتمجــان هلــم مــن اهلل واحلجــة عليهــم؟ هــذا أيضــًا مــن أدل الدليــل 

عــٰى مــن علــم الغيــب لــه، ألنــه لــو كان موجــودًا ل يســعه تــرك  عــٰى عدمــه ومــا يدَّ

ــا  ــن َوم ــاب إل لب ــك الكت ــا علي ــا أنزل ــال اهلل : ﴿وم ــا ق ــيعته ك ــان لش البي

ي اْختَلَُفــوا ِفيــِه﴾ ]النحــل: 64[ اآليــة.  ِ
َّ

َ لَُهــُم ال  ِلُبـَـنِّ
َّ
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فكــا بــنَّ الرســول ݕ ألُمتــه وجــب عــٰى اإلمــام مثلــه لشــيعته.

فأقــول - وبــاهلل الثقــة -: إن اختــاف اإلماميــة إنــا هــو مــن قبــل كذابــن)1( 

دلَّســوا أنفســهم فيهــم يف الوقــت بعــد الوقــت، والزمــان بعــد الزمــان، حتــٰى عظــم 

البــاء، وكان أســافهم قومــًا يرجعــون إىٰل ورع واجتهــاد وســامة ناحيــة، ول يكونوا 

ــه  ــنوا ب ــرًا أحس ــروي خ ــتورًا ي ــًا مس ــوا إذا رأوا رج ــز)2( فكان ــر ومتي ــاب نظ أصح

الظــن وقبلــوه، فلــا كثــر هــذا وظهــر شــكوا إىٰل أئمتهــم فأمرهــم األئمــة ݜ بــأن 

يأخــذوا بــا يمــع عليــه)3( فلــم يفعلــوا وجــروا عــٰى عادهتــم، فكانــت اخليانــة مــن 

1. ليــس االختــاف يف األخبــار مــن الكذابــن فقــط وإنــا هــو مــن عــدة وجــوه باإلضافــة إىٰل مــا ذكــره الشــيخ ابــن 
قبــة ݥ فــإن االختــاف حاصــل مــن التقيــة كــا هــو ظاهــر، وحاصــل أيضــًا مــن نفــس األئمــة ݜ وقــد 
رويــت يف ذلــك روايــات عديــدة نكتفــي بواحــدة منهــا وتفصيــل الــكام موكــول إىٰل حملــه، فقــد روٰى الشــيخ 
ــد اهلل ݠ  ــز عــن أيب عب ــن بشــر وحري ــع: ج2، ص85، بســنده عــن حممــد ب ــل الرائ الصــدوق ݞ يف عل

قــال: )قلــت لــه: إنــه ليــس شء أشــد عــيَّ مــن اختــاف أصحابنــا، قــال: »ذلــك مــن قبــي«(.
ــز بــل هــم الطابــع العــام مــن الــرواة كــزرارة  2. ليــس األمــر كذلــك وإنــا فيهــم مــن هــم أصحــاب نظــر ومتيي

ــد الرحــن وغرهــم. وحممــد بــن مســلم ويونــس بــن عب
3. القواعــد التــي وضعهــا األئمــة ݜ لشــيعتهم كثــرة، منهــا: اإلرجــاع إىٰل القــرآن الكريــم، والســنة القطعيــة، 
ــْت يف بــاب التعــارض مفصــًا مــن  وخمالفــة العامــة، والتمييــز بالصفــة للــراوي، وغرهــا الكثــر وقــد ُبِحَث

علــم أصــول الفقــه.
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ــل أئمتهــم، واإلمــام أيضــًا ل يقــف عــٰى كل هــذه التخاليــط)2(  قبلهــم)1( ال مــن قب

التــي رويــت ألنــه ال يعلــم الغيــب)3(، وإنــا هــو عبــد صالــح يعلــم الكتاب والســنة، 

ويعلــم مــن أخبــار شــيعته مــا ُينهــٰى إليــه.

وأّمــا قولــه: فــا يؤمنهــم أن يكــون هــذا ســبيلهم فيــا ألقــوا إليهــم مــن أمــر 

ــر ال  ــر، والتوات ــم بالتوات ــل إليه ــة تنق ــك أن اإلمام ــن ذل ــل ب ــإن الفص ــة، ف اإلمام

ينكشــف عــن كــذب وهــذه األخبــار فــكل واحــد منهــا إنــا خــر واحــد ال يوجــب 

خــره العلــم وخــر الواحــد قــد يصــدق ويكــذب وليــس هــذا ســبيل التواتــر، هــذا 

جوابنــا وكل مــا أتــٰى بــه ســوٰى هــذا فهــو ســاقط.

ــي  ــام الت ــن األقس ــوا م ــل تل ــة ه ــاف األُم ــن اخت ــا ع ــه: أخرن ــال ل ــم يق ث

ــمتها؟ قس

فــإذا قــال: ال، قيــل لــه: أفليــس الرســول إنــا ُبعــث جلمــع الكلمــة؟ فابــد 
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مــن نعــم، فيقــال لــه: أوليــس قــد قــال اهلل : ﴿َومــا أ

ي اْختَلَُفــوا ِفيــِه﴾ )النحــل: 64(؟ ِ
َّ

َ لَُهــُم ال ِلُبـَـنِّ

فابد من نعم، فيقال له: فهل بّن؟

1. مــن قبــل بعضهــم ال مــن قبلهــم بأمجعهــم، فــإن فيهــم مــن كان يســأل وبإحلــاح ويتشــدد يف متييــز األحاديــث، 
كيونــس بــن عبــد الرحــن وغــره.

ــد أخــروا  ــح يف أن الشــيعة ق 2. قصــده أن اإلمــام ݠ ل يقــف عــٰى كل خــر خــر، وإاّل فكامــه الســابق رصي
ــار. ــاف يف األخب ــود االخت ــم بوج أئمته

3. يف هامــش النســخة املعتمــدة: أي ال يعلمــه بذاتــه ومــن عنــد نفســه، بــل يعلــم الغيــب مــن جانــب اهلل تعــاىٰل متٰى 
أراد إذا أراد اهلل أن يعلمــه. ونقــول هنــا: إن مســألة علــم اإلمــام ݠ بالغيــب يف عقيدتنــا مــا ال خــاف فيهــا، 
نعــم هــو تعليــم مــن اهلل تعــاىٰل، وقــد دلــت عليــه روايــات عديــدة رويــت يف عــدة أبــواب ويف أهــم مصــادر 
ــا يقصــد منــه ال يعلمــه مــن عنــد  احلديــث كالــكايف وغــره، فقولــه: ال يعلــم الغيــب وأنــه عبــد صالــح إّم
نفســه، وإّمــا أنــه يف مقــام املحاججــة يريــد أن يتكلــم مــع اخلصــم بلغتــه وبــا يفهمــه مــن صفــات اإلمــام، 

وإن كان األول أقــرب.
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فابد من نعم، فيقال له: فا سبب االختاف؟ عّرفناه وأقنع منا بمثله.
وأّمــا قولــه: فــا حاجــة املؤمتــة إىٰل األئمــة إذ كانــوا بأنفســهم مســتغنن وهــو 
بــن أظهرهــم ال ينهاهــم - إىٰل آخــر الفصــل فيقــال لــه: أوىٰل األشــياء بأهــل الديــن 
ــا بأنفســنا مســتغنن حتــٰى يقرعنــا بــه  اإلنصــاف، أي قــول قلنــاه، وأومأنــا بــه إىٰل أّن
صاحــب الكتــاب وحيتــج علينــا أو أي حجــة توجهــت لــه علينــا توجــب مــا أوجبه؟ 

ومــن ل يبــال بــأي شء قاَبــَل خصومــه كثــرت مســائله وجواباتــه.
وأّمــا قولــه: وهــذا مــن أدل دليــل عــٰى عدمــه ألنــه لــو كان موجــودًا ل يســعه 
َ لَُهــُم   ِلُبـَـنِّ

َّ
ِكتــاَب إِل

ْ
ــا َعلَيـْـَك ال

ْ
نَْزل

َ
تــرك البيــان لشــيعته كــا قــال اهلل : ﴿َومــا أ

ي اْختَلَُفــوا ِفيــِه﴾ ]النحــل: 64[ فيقــال لصاحــب الكتــاب: أخرنــا عــن العــرتة  ِ
َّ

ال
اهلاديــة يســعهم أن ال يبينــوا لأُلمــة احلــق كلــه؟

فــإن قــال: نعــم، حــجَّ نفســه وعــاد كامــه وبــاالً عليــه ألن األُمــة قــد اختلفت 
وتباينــت وكّفــر بعضهــا بعضــًا، فــإن قــال: ال، قيــل: هــذا مــن أدل دليــل عــٰى عــدم 
عيــه الزيديــة ألن العــرتة لــو كانــوا كــا تصــف الزيديــة لبينــوا  العــرتة وفســاد مــا تدَّ
ــَك  ــا َعلَيْ

ْ
نَْزل

َ
ــا أ ــال اهلل : ﴿َوم ــاك، كــا ق ــكوت واإلمس ــة ول يســعهم الس لأُلم

عــٰى أن العــرتة  ي اْختَلَُفــوا ِفيــِه﴾ ]النحــل: 64[ فــإن ادَّ ِ
َّ

َ لَُهــُم ال  ِلُبـَـنِّ
َّ

ِكتــاَب إِل
ْ
ال

ــذا  ــه: ه ــل ل ــوٰى، قي ــت إىٰل اهل ــل ومال ــة ل تقب ــر أن األُم ــة غ ــق لأُلم ــوا احل ــد بين ق
بعينــه قــول اإلماميــة يف اإلمــام وشــيعته. ونســأل اهلل التوفيــق.

توضيح ما قاله ݥ:

إبطال أحقية املغرية باإلمامة، ومشاهبة طريقتهم لليهود:
ثــم قــال صاحــب اإلشــهاد: عــٰى أنــه لــو جــوزت اإلماميــة القــول باإلمامــة 
ــق  ــة أح ــت املغري ــام لكان ــٰى اإلم ــدل ع ــل ي ــة دون دلي ــة والوصي ــرد الوراث بمج
باإلمامــة مــن غرهــا، إلمجــاع الــكل معهــا عــٰى إمامــة اإلمــام احلســن ݠ الــذي 
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هــو أصلهــا املســتحق هلــا مــن أبيــه أمــر املؤمنــن ݠ بالوراثــة والوصيــة، وامتنــاع 

املغــرة لوحدهــا عــن إعطــاء اإلمامــة لغــره فهــي مــن هــذه اجلهــة أقــرب، أفهــل 

ــة؟ ــت إىٰل املغري ــة وإن انته ــة والوصي ــزم بالوراث ُيلَت

ثــم أردف صاحــب كتــاب اإلشــهاد قائــًا: مــع وجود الكثــر مــن االختافات 

يف عقائــد اإلماميــة عــٰى مــا ذكــره يف املتــن فــا نكرر.

والشــيخ ابــن قبــة ݥ يقــول لــه: لــو كانــت احلقيقــة تصــاب بــذه الطريقــة 

لكانــت اليهــود أحــق مــن اإلســام ألننــا ُنجمــع مجيعــًا عــٰى نبــوة موســٰى ݠ وهــم 

ــا يف نبــوة النبــي ݕ. خيالفونن

ليس الدليل عٰى اإلمامة االتفاق، وإاّل لبطل مذهب الزيدية:

ولــو كان الدليــل املطلــوب يف الدعــاوٰى مروطــًا باتفــاق اجلميــع لــكان أول 

مذهــب يبطــل هــو مذهــب الزيديــة إذ إن دليلهــا ليــس بمتفــق عليــه.

ــدًا، إذ ال  ــق أب ــت ح ــا ثب ــه مل ــق علي ــل متف ــت إاّل بدلي ــق ال يثب ــو كان احل ول

ــر. ــل كل الب ــن قب ــل م ــٰى دلي ــاق ع اتف

وأّمــا مــا يقولــه عنــا مــن االختــاف، فــرّده مــا تقدم مــن أنــه استنســاخ لكام 

الرامهــة ومأخــوذ منهــم فإنــم يطعنــون بعينــه عــٰى اإلســام، فهــل تــراه عاجــزًا إىٰل 

هــذا احلــد مــن إثبــات حقانيــة مــا يقــول بــه حتــٰى يســتعن بمذهــب الرامهــة؟

وسنرّد ما يقوله يف االختاف رّدًا مقنعًا فانتظر.

وتقــدم منــا أننــا نقــول يف اإلمامــة بالوراثــة والنــص وظهــور العلــم والفضــل 

عيهــا، عــٰى مــا تقــدم شحــه. يف الديــن مــن يدَّ
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التقسيم الثالثي لالختالف عٰى لسان الزيدي:
ــذا  ــم: إن ه ــيعة بينه ــاف الش ــن اخت ــهاد ع ــاب اإلش ــب كت ــال صاح ــم ق ث
ــار أو مــن  ــة األخب ــا هــو منهــم أو مــن نقل ــو: إّم ــه ال خيل ــذي هــم في االختــاف ال

ــم. أئمته
ــن ال  ــلمن الذي ــٰى املس ــوا ع ــد عاب ــيعة ق ــإن الش ــم: ف ــن أئمته ــإن كان م ف
ــد  ــم ق ــع أئمته ــم م ــا باهل ــاف، ف ــينتهي إىٰل االخت ــم س ــام إن أمره ــون باإلم يقول
ــة يف الديــن بينهــم  ــه ال تقي ــة، مــع أن وقعــوا يف أشــد مــن االختــاف الــذي يف األُم

ــم. ــن أئمته وب
ــؤالء  ــإذا كان ه ــار ف ــن لألخب ــرواة والناقل ــل ال ــن قب ــاف م وإن كان االخت
ــن  ــا يمك ــاف، ف ــوع االخت ــببًا يف وق ــوا س ــوا وكان ــد كذب ــة وق ــوا بثق ــة ليس النقل
ــرواة  ــة وال ــة، فالنقل ــدة اإلمام ــم لعقي ــا نقله ــوالت ومنه ــة النق ــم يف بقي ــوق ب الوث
الذيــن كانــوا ســببًا يف االختــاف هــم بأنفســهم مــن نقلــوا أمــر اإلمامــة، خصوصــًا 
ــًا، فــا يؤَمــن أن يكــون نقلــة  عــٰى لــه اإلمامــة ال يــرٰى بالعــن وغائب إذا كان مــن ُتدَّ

ــوده. ــار يف وج ــوا األخب ــره ووضع ــوا يف أم ــد كذب ــار ق األخب
وإن كان االختــاف مــن قبــل نفــس الشــيعة فــا تبقــٰى بعــد ذلــك مــن حاجــة 
لألئمــة، فمــع كــون األئمــة بــن ظهرانيهــم ل يمنعــوا مــن وقــوع االختــاف احلاصل 

بســبب الشــيعة فــا بالــك وإمامهــم غائــب عنهم؟
فلــو كان إمامهــم موجــودًا مــع مــا ُيّدعــٰى لــه مــن علــم الغيــب لبــّن لشــيعته 

واملؤمتـّـن بــه وجــه احلــق وَمنَــع وقــوع االختــاف فيهــم.

التقسيم ليس ثالثيًا بل رباعي، واإلشكال منتٍف من األساس:

فأجابــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ: ليســت الشــقوق يف اختاف أمــر اإلماميــة ثاثة، 

بــل هــي أربعــة، ورفــع اإلشــكال بااللتفــات إىٰل الشــق الرابــع، وهــو أن اختــاف 
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أمــر اإلماميــة مــن قبــل كّذابــن دّســوا أنفســهم يف اإلماميــة ونســبوا أنفســهم إليهــم، 

وهــؤالء كانــوا مــع اإلماميــة يف كل وقــت وقــت، ويف كل زمــان زمــان.

وأســاف اإلماميــة ورجاالهتــم مــن أهــل الــورع والتقــوٰى، ول يكــن لبعضهم 

ــاب إذا  ــاف واألصح ــؤالء األس ــكان ه ــن، ف ــؤالء املدلس ــز ه ــٰى متيي ــدرة ع الق

شــاهدوا رجــًا مســتورًا يــروي خــرًا أحســنوا الظــن بــه وقبلــوه منــه، فلــا كثــر هذا 

األمــر وظهــر، بيَّنــوه ألئمتهــم، فأمرهــم األئمــة ݜ باألخــذ بعــدة ضوابــط منهــا: 

األخــذ بــا هــو املجمــع عليــه، إاّل أن بعضهــم مــع األســف ل يلتــزم بذلــك وجــرٰى 

عــٰى عادتــه يف التســاهل، فــكان األمــر يف وقــوع االختــاف بســبب هــذا التســاهل 

وعــدم ســاع كام األئمــة ݜ.
ــام الــرواة بــأن االختــاف مــن قبلهم  وأّمــا قولــه: إنــه ال أمــان للشــيعة مــع اهتِّ

يف األخــذ بروايــات اإلمام.
ــع  ــرة ال يق ــات متوات ــة رواي ــة يف اإلمام ــات اإلمامي ــإن رواي ــردود، ف ــو م فه
ــع  ــيعة فم ــن رواة الش ــل م ــاف حاص ــلمنا أن االخت ــو س ــٰى ل ــذب، فحت ــا الك فيه
ــيعة يف  ــات رواة الش ــة ألن رواي ــيعة يف اإلمام ــات الش ــض رواي ــزم رف ــك ال يل ذل

ــذب. ــر ال ك ــع التوات ــرة وم ــة متوات اإلمام
ــه كيــف تفــر أهيــا الزيــدي: االختــاف احلاصــل مــع وجــود  عــٰى أن
ــن  ــه ع ــب ب ــا جتي ــزل، ف ــا أن ــاب وم ــه للكت ــد بيان ــة وبع ــي ݕ يف األُم النب
االختــاف احلاصــل مــع وجــود النبــي ݕ نقنــع بــه كجــواب عــن اإلشــكال 

ــا. ــوقه علين ــذي تس ال
ــب  ــذا جمان ــول: ه ــاف فنق ــوع اخل ــع وق ــة ݜ م ــة لألئم ــه احلاج ــا نفي أّم
لإلنصــاف، فمتــٰى قلنــا ذلــك لكــي يســتدل بــه علينــا، وشــخص مثــل هــذا يتقــول 

ــه وعثراتــه. بــكل مــا حيلــو لــه ســتكثر زالت
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رد دعوٰى أن عدم تصدي اإلمام املهدي ¨ دالٌّ عٰى عدم وجوده:
وأّمــا مــا نقــض بــه عــٰى وجــود اإلمــام املهــدي ¨ مــن كــون عــدم تصديــه 
ــوا  ــة ݜ أن ال يبين ــع األئم ــل يس ــألك: ه ــن نس ــوده، فنح ــدم وج ــٰى ع ــًا ع دلي

ــق؟ ــة كل احل ــاس واألُم للن
ــت  ــد اختلف ــة ق ــه، فاألُم ــه بنفس ــة نفس ــقط حج ــد أس ــم، فق ــال: نع ــإن ق ف

ــق. ــة ݜ كل احل ــن األئم ــك ل يب ــع ذل ــًا وم ــا بعض ــرت بعضه وكّف
وإن قــال: ال، فيكــون هــذا دليــًا عــٰى بطــان مذهــب الزيديــة، إذ أيــن هــذا 
ــا يف  ــرتك معه ــن نش ــا والذي ــن أئمته ــة م ــه الزيدي عي ــذي تدَّ ــق ال ــكل احل ــان ل البي

ــن ݜ؟ ــن واحلس ــن واحلس ــر املؤمن ــم كأم بعضه
ــل  ــت ول تقب ــد خالف ــة ق ــق إاّل أن األُم ــوا كل احل ــة بيَّن ــال: إن األئم ــإن ق ف

ــوٰى. ــت إىٰل اهل ومال
ــت  ــد أن كن ــا بع ــت إىٰل قولن ــة فرجع ــول اإلمامي ــو ق ــه ه ــذا بعين ــه: ه ــل ل قي

ــا. ــض علين تنق
تأيت التتمة يف احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىٰل.
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متهيدنا - كيف نكون إهلين؟
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