


  





  



  



اإلنتظار املر  
  مزجاة إىل ويل اهللا األعظم احلجة بن احلسن

  )عجل اهللا تعاىل ظهوره الشريف ( 
ــاتِ  ــدن املكرم ــق مع ــفوةَ اخلل   ص

   ــابق ــاخلرياِتسـ ــسابقني بـ    الـ

   
  ــا ذروة ا ــرار ي ــام األح ــا إم    ي

ــاة   ِد     ــسراِة الكُف ــدةَ ال ــا جن    وي

   
ــن ــاة يف ض ــالذ العف ــا م ــحي   ِك امل

ــات      ــهوِف يف النائب ــوثَ املل   ل وغ

   
  قولُك الفصلُ حكمك العدلُ يـا مـن       

  لــك عــزم أمــضى مــن املرهفــات   

   
ــيةٌ ــك ذات قدسـ ــفاتلـ    وصـ

  قــد تعالــت علــى مجيــع الــصفات   

   
         فَـتلك جمـد أدىن الـذُّرى منـه أو  

  يف عالهــا علــى ذُرى الــنريات     

   
ــداها   ال تنـــال العقـــولُ أدىن مـ

ــوغُ األ    ــزات وبل ــن املعج ــصى م   ق

   
  ــز ــة ع ــن أروم ــدرت م ــد حت   ق

  ومـــن الطـــاهرين والطـــاهرات   

   
  ــار ــاب جن ــد وط ــا حمت ــد زك   ق

ــات    ــاً وهن ــرق مــن هن   وصــفا الع

   
  كـل مـا يف الوجــود مـا زال يتلــو   

ــات      ــضلك البين ــات ف ــض آي   بع

   
ــار  ــي نث ــرآن وه ــي الق ــي وح   ه

ــوراة      ــل والت ــاين اإلجني ــن مع   م
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   رمحــةٌ للربايــا ســيدي أنــت 

ــات       ــاء للكائن ــز البق ــت رم   أن

   
ــن    ــة أم ــؤمنني واح ــت للم   أن

  أنــت ســيف علــى رقــاب الطغــاة   

   
 ــور ــاالت ن ــة اجله ــت يف ظلم   أن

ــداة     ــل اهل ــدى لك ــار اهل ــل من   ب

   
ــاً ــت أغنيــت بــل وأحييــت دني   أن

  بالنـــدى واهلـــدى وباملكرمـــات   

   
  أنت قدسـت كـلَّ صـاحب قـدس        

  لربكـــاتوغمـــرت الوجـــود با   

   
ــت خطــوبــا ادهلم ــا بن ــت إم   أن

ــمات    ــان بالقاصـ ــا الزمـ   ورمانـ

   
ــاً  ــاث يف األرض بغي ــر ع   وإذا الكف

ــات    ــدس الظلم ــونَ حن ــى الك   وده

   
ــصادي ــاء لل ــة امل ــور ل ــة الن   دفق

  ربيـــع املـــىن وســـر احليـــاة   

   

* * * *  
  سيدي أنـت أنـت عـزي وذخـري        

ــكايت     ــبعض ش ــيدي ل ــتمع س   فاس

   
ــرة  ــى زه ــن تتالش ــر إن تك   العم

  مبـــرور الـــساعات واللحظـــات   

   
  فلماذا ـ يا حسرتا ـ نـصب عـيين    

ــايت     ــا أُمنيـ ــى يف إثرهـ   تتالشـ

   
 تــر ــيد تـ ــاذا أرى األناشـ    وملـ

ــاتِ      ــى النغم ــو عل ــاً يطف   د نياح

   
   وأرى اخلـــصب والربيـــع فـــآتي

ــواتِ       ــض م ــع حم ــألقى الربي   ه ف

   
ــري حــ  ــاج يف األزاه ــضىن م   ىتوال

ــرايت    ــباا زهـ   صـــوحت يف شـ

   
ــرت يف  ــاً زخ ــق طافح   وأرى اُألف

ــايت      ــه واح ــاف غَيث ــيض وكّ   ف

   
ــن   ــه ، ولك ــى إلي ــثُّ اخلط   فأح

ــوايت      ــا خط ــةُ الظَّم ــت كظَّ   أثقل

   
  مثّ إذ جئْتـــــه ومل أر شـــــيئاً

ــوات     ــسراب يف الفل ــع ال لَم ــري   غ
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  يتالشــى قلــيب ، وقــد بــح صــويت

ــا    ــوايت مث م ــى هلَ ــصدى عل   ت ال

   

* * * *  
ــيب   ــوم بقل ــِت اهلم ــيدي عاثَ   س

ــات     ــأعظم النكبـ ــتين بـ   ورمـ

   
ــبح   ــراق فأص ــا الف ــتين دهي    وده

  ت أســـري اهلمـــوم والكربـــات    

   
ــت ــيوفُه ، وأحاطـ ــزقَتين سـ   مـ

ــات      ــع اجله ــن مجي ــه م   يب أفاعي

   
وممــس ــه فَـ   عـــصفَت يب رياحـ

ـ             ـبا النمـن ص ما هـب سماتلَفْح  

   
ــهيين   ــه يل ــه التي مهــتين يف م   ورم

ــتايت      ــضلَ ش ــر فَ تــياعي أج   ض

   
ــي   ــات دمع ــد أقْت ــى بالوج   أتلَظّ

ــايت      ــض رف ــتاف بع ي أســأن   وك

   
  وعلى اجلمـِر رحـت أمـشي ولكـن        

  ذاك مجــر اآلهــات واحلــسرات     

   
ــواك   ى بــر ــات ح ــواىل االه   تت

  آه مـــاذا تفيــــدين آهــــايت    

   
ــرة  ــيبزف ــح قل ــي تلفَ   الوجــد وه

ــهرته ــا لظــى الزفــرات       ص  

   
  فاجلحيم الـيت ـا سـوف يجـزى        

ــاغ و كــل طــاغ وعــات      كــل ب

   
  ومضةٌ مـن هليـب وجـدي وشـوقي        

ــضات    ــدا فكيـــف بالومـ   أوقـ

   

* * * *  
  سرمِدياً ـ يا سيدي ـ صـار حـزين    

  غُصــصاً مــرةً غــدت لــذّايت      

   
ــةٌ ،   ــسميت لوع ــجو ب ــيين ش   حن

ــراتِ     ــلُ العبـ ــشيدي ثَواكـ   ونـ

   
ــكو   ــك أش ــربيت ل ــتايت أم غُ أش  

ــتايت    ــربيت وشـ ــت أدرى بغـ   أنـ

   
  ضــاق صــدري وعيــلَ صــربي وإين

ــات      ــويب املوبق ــن ذن ــائف م   خ

   



  دراسة يف عالمات الظهور.......................................................................... ٨

  
ــف   ــرِة عط ــى ِبنظْ ــو أين أحظ   فل

  منــك مل أخــش كــل مــا هــو آت   

   
ــي  ــداوي جراح ــن ي ــيس إالّك م   ل

   ــت يــي أع ــاِةفجراح ــع األس    مجي

   
ــد    ــه وتعاه ــيب حيات ــب لقل   ه

ــايت      ــرة يف حي ــل زه ــدى ك   بالن

   
  وازرع اُألفــق بــالورود يغــشي  

ــات      ــع اجله ــا مجي أطيا حــو   فَ

   
       ِهـددوامسح البؤس عـن عيـوين وه  

  بالـــسنا خـــاطري وبالبـــسمات   

   
ــتم   ــب فل ــان واحل ــيض احلن    وبف

ــر ذايت       ــيفعم الطّه ــايب ول   رع رح

   

* * * *  
  سيدي جئت أطلـب الرفْـد فـاعطف       

ــات      ــق ذي الثَّفن ــتجب يل حب   واس

   
  أمتـــىن رضـــاك فهـــو جنـــاة

  يل ، فـأنتم ـ واهللا ـ فُلْـك النجـاة        

   
ــاً    ــك يوم ــى بقرب ــراين أحظ   أت

ــراين أراك قبـــل وفـــايت        أتـ

   
ــتين أراك وأين  ــا ليـــ   آه يـــ

  منــك قــد نلــت أعظــم الربكــات   

   
  ــذاب ــزة وعـ ــات عزيـ   أمنيـ

  حبــذا لــو حتقّقــت أمنيــايت      

   



 

  :تقدمي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على حممد وآله الطيبني الطاهرينواحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 

   ..وبعد
وهي ظاهرة  . فإن هذا الكتاب قد جاء ليعاجل ظاهرة قد اعتربت سلبيةً إىل حد كبري            

  .تنسجم مع األهداف احلقيقيةة ال التعامل مع عالمات الظهور من زاوية معين
 بعالمات الظهـور    :فقد عاجل هذا الكتاب موضوع االخبارات الغيبية لألئمة         

 من احملتوم وما ليس     مث تقسيمها إىل ما هو    . واملوقف املتخذ ، والذي ينبغي أن يتخذ منها       
  .من احملتوم

  .افعه بصورة عامةوأهداف هذا التقسيم ودو
رمي إليه يف هذه الدراسة املوجزة إمنا هو جمرد إعطاء           فإن ما ن   :ومهما يكن من أمر     

 ولـيس هـو     الرأي بصراحة ومبوضوعية وتسجيل املوقف على أساس علمـي رصـني          
  .االستقصاء واالستعياب

  أن يوفقنا ملا حيب ويرضى وأن يلهمنا النية الصادقة وصواب القـول            :واهللا نسأل   
  .والعمل الصاحل إنه ويل قدير

  جعفر مرتضى العاملي   ق  ه١٤١١ارك سنة شهر رمضان املب ٢١



 



 

  الفصل األول

  نظرة يف شؤون اإلمامة واألمة



 



 

   :ركنان تقوم اإلمامة عليهما
أن اإلمامة أصل أصيل عند الشيعة اإلمامية ، فهي وفقـاً           : إن من املعلوم واملفهوم     

األهـداف اإلهليـة   ال ميكن حتقيق  ـ إمتداد للنبوة ـ لألدلة القاطعة ، والرباهني الساطعة  
  .جات القرب والرضا اإلهلي بدوابإسعاد البشر ، وإيصاهلم إىل كماهلم ، ونيلهم در

م واملـدبر   وهي كذلك ، منصب إهلي ، البد من الرجوع فيه إىل اهللا العامل احلكي             
  .الرحيم سبحانه وتعاىل

إلمام فهو وحده الذي يعني اإلمام ، ويدلّ عليه بواسطة النص ، حيث يكون هذا ا              
قد ترىب تربية إهلية خالصة يف مهبط الوحي ، ومعدن الرسالة مث بعد ذلك يف حجر اإلمامة                 
، حيث إن ذلك من شأنه أن مينحه الفرصة الكتساب علومه ومعارفه الشاملة من مقـام                

باألمر مـن   أو من وارث علمه ، واإلمام احلاضر والقائم         . النبوة ، ومصدر املعرفة األول    
  .صر وزمانبعده يف كل ع

   :ونستخلص من ذلك

   :أن اإلمامة تقوم على ركنني أساسني
  . النص القاطع لكل عذر :أحدمها
 من مقـام النبـوة مباشـرة ، أو          7 العلم اخلاص ، الذي يتلقاه اإلمام        :الثاين  

  لكات واخلصائص القيادية ، وكل مابالواسطة هذا باإلضافة إىل امل
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ن سالمة االجتاه ، مثل صـفة العـصمة ، والتـدبري ،     من شأنه أن حيفظ املسرية ، ويضم      
واحلنكة ، والشجاعة ، والكرم ، وغري ذلك مما يساعده على النهوض بأعباء املـسؤولية               

  .ى النحو األكمل واألفضل واألمثلعل

   :التأكيد على الركن األول
  قد اهتموا بالتأكيد على هذين الركنني الـذين أشـرنا          : أن األئمة    :ونالحظ هنا   

 قد استشهد حلديث الغدير بالصحابة والبدريني منهم خاصة يف          7حىت إن علياً    . إليهما
أكثر من مورد ، وأكثر من مناسبة ، يف رحبة الكوفة ، ويف صفني ويف اجلمل ، ويف يوم                   

  .6الشورى ، فشهد جم غفري منهم بسماعهم ذلك مباشرة منه 
 احلج ، وذكرهم بفـضائل    قد مجع الصحابة يف موسم     7كما أن اإلمام احلسني     

  .)١(أبيه ، وحبديث الغدير ، وبأفاعيل معاوية 
 ، :تتبع كتب احلديث واألثر ، والتاريخ والسري يوضح هذا اإلصـرار منـهم           

  . يف هذا اال:لكثرة ما روي عنهم 

   :التأكيد على الركن الثاين
ن نكتفي بذكر   سبة للعلم اخلاص فإن تأكيدام عليه تفوق حد احلصر ، وحن          نأما بال 

  :ورة جلية وواضحة ، وهي التالية مناذج ثالثة ظهر فيها هذا األمر بص

   : وإخباراته الغيبية7علي : النموذج األول 
  وقد بلغت االخبارات عما سيحدث ، الصادرة من قبل أمري املؤمنني

__________________  
 دالئل الصدق ، وكتابنا احلياة السياسية      و ٢١٣ و   ١٥٩ ص   ١كتاب الغدير ج    :  راجع على سبيل املثال      )١(

  . فما بعدها٩٠ ص 7لإلمام احلسن 
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والعيـاذ   ـ حسداً ، أو حقداً ، أو جهالً أو سياسة يتهمونه          ـ  حداً جعل البعض   7
 وما ذلك إال من أجل أن يفِهم الناس أنـه يأخـذ             )١(بالكذب ، وحديث اخلرافة      ـ باهللا

وذلـك ألن اهللا    . صه مبا مل خيص أحداً سـواه       الذي اخت  9علمه من الرسول األكرم     
 من  )٢( ) ِإالَّ مِن ارتضٰى ِمن رسولٍ     * عاِلم الْغيِب فَال يظِْهر علَٰى غَيِبِه أَحدا       (سبحانه هو   

  .ذا احلظ العظيم والشرف الباذخيرتضيه من أفراد األمة ، ومن غري األئمة يفوز 

   : يف العراق7علي 
 أنه مل يكن أهل العراق يعرفـون        : الذي البد من اإلملاح إليه ولو بإجياز هو          واألمر
 حق معرفته ، وال كانوا قد تربوا على جه ، وال اطلعوا على أطروحته               7أمري املؤمنني   

  .7، وإمنا عرفوا اإلسالم من قبل آخرين ، ممن هم يف اخلط األخر املناوئ له 
    ا كانت ظاهرية وقشرية ، وإمنا تعمقت وتأصلت وحىت معرفتهم هذه لإلسالم ، فإ

  : ، حىت ليقول خماطباً هلم 7بفضل جهوده هو 
  .)٣(» وركزت فيكم راية اإلميان ، وعرفتكم حدود احلالل واحلرام « 

 ، فقد كان من الطبيعي أن يشدد عليه الصالة والسالم كثرياً على أمر              وألجل ذلك 
 قد اختصه بعلوم مل تكن لدى أحد من النـاس           9 النص ، ويركّز على أن النيب األكرم      

  . وهي علوم اإلمامة7غريه 
   يهتم بإظهار علومه7ولكن امللفت للنظر هو أننا جنده 

__________________  
  . واخلوارج7 ذكرنا نبذة عن هذا األمر يف كتاب علي )١(
  . من سورة اجلن٢٧ و ٢٦ اآليتني )٢(
ما قاله أبو أيوب األنصاري ألهل العـراق يف         : وراجع  . ١٥٣ ص   ١ج   ج البالغة ، بشرح حممد عبده        )٣(

  .١٥٣ / ١٥٢ ص ١اإلمامة والسياسة ج : كتاب 
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ـ بصورة أكرب ، وأشد إبان       عما سيحدث يف املستقبل    ـ اخلاصة بصورة إخبارات غيبية   
 ، أمـا يف     » واخلـوارج    7 علي   «: حروبه مع اخلوارج ، حسبما أحملنا إليه يف كتابنا          

  .مامه بذلك أقل كما يظهر للمتتبعريب اجلمل وصفني ، فقد كان اهتح

   :التفسري املعقول
 مـع اخلـوارج     7أن حروبه   : ولعل التفسري املعقول واملقبول هلذه الظاهرة هو        

أنه قد كانـت    : كانت هي األصعب ، واألقسى ، واألشد مرارة ، ولكن ال من حيث              
 إم من هذه الناحية ليس كما يشاع عنهم ، بـل    إذ!! لدى اخلوارج قدرات قتالية فائقة      

إن أمرهم كان أهون من غريهم فقد قتل منهم يف معركة واحدة من معارك النـهروان ،                 
ومل ينج منهم عشرة ، ومل يقتل من أصحاب أمـري            ـ على ما قيل   ـ أربعة آالف رجل  

 وألسـباب   7 بسبب اخلطة القتالية الناجحة اليت رمسها علـي          )١( عشرة   7املؤمنني  
  .)٢(أخرى ال جمال لبحثها اآلن 

   :ولكن السر يف صعوبة ومرارة هذه احلرب يعود إىل األمور التالية
إن اخلوارج كانوا يف ظاهر األمر من القراء املسلمني ، الـذين يتظـاهرون               ـ ١

  .، وقد عرف ذلك عنهم وشاعبالتقوى ، والصالح ، والنسك 
م املسلمني مل يكن باألمر املستساغ وال املقبول        فقتل هؤالء بأيدي إخوا   .. .إذن  

  .مور ، وال اطلعوا على خلفياالدى عامة الناس ، الذين مل يعرفوا بواطن األ
__________________  

  . واخلوارج7كتاب علي :  راجع )١(
  .رج واخلوا7كتاب علي :  راجع )٢(
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جليش الذي حـارب    جزءاً من هذا ا    ـ من جهة ثانية   ـ إن اخلوارج كانوا   ـ ٢
رفقاء السالح واجلهاد هلـذا      ـ إذن ـ  أعداءه يف اجلمل وصفني فكانوا     7إىل جانبه   

، اجليش الذي حياربونه اليوم ، ويقتلهم ، ويقتلونه ، وكانت هلم به عالقـات شخـصية                 
  .وروابط ، وذكريات ، حلوة ومرة

املتناحرتني ،  لقد كانت هناك وشائج قرىب ونسب ، تربط بني هاتني الفئتني             ـ ٣
  .بائهم ، وإخوام ، وأبناء عمهمحيث إن القوم كانوا أبناء القوم ، وآ

ومن الطبيعي أن تترك احلرب فيما بني هؤالء آثاراً سـلبية بليغـة علـى البنيـة                 
  .ة يف داخل جسم األمةاالجتماعية ، وعلى العالقات العشائرية والقبلي

لصدمات الروحية ، والعقد النفسية الـيت     هذا باإلضافة إىل الصعوبات العاطفية ، وا      
وال نـدري حقيقـة   . عن قتل وقتال املرء ألخيه ، وصديقه ، وابن عمه   ـ عادة ـ تنشأ

وكذا غريه ،   . املشاعر اليت كانت تنتاب عدي بن حامت حينما دفن ولده بعد انتهاء املعركة            
  .)١( 7حينما دفن رجال من الناس قتالهم بإذنه 

ليت رفعها اخلوارج كانت خداعة وبراقـة إىل حـد كـبري ،           إن الشعارات ا   ـ ٤
وكانت تستهوي أولئك الذين ينساقون وراء مشاعرهم ، وعواطفهم ، دومنـا تأمـل أو               

. تعقل ، أو متحيص حلقيقة ما جيري وما حيدث ، ودومنا دراسة واعية لدوافعه وخلفياتـه               
  .واهلدى من الضاللحلق من الباطل ومل تكن لديهم معرفة كافية ختوهلم متييز ا

  7وهذا الواقع الذي كان يعاين منه جمتمع أمري املؤمنني 
__________________  

 وتـذكرة اخلـواص ص      ٣٤٨ ص   ٣ والكامل يف التاريخ ج      ٦٦ ص   ٤تاريخ األمم وامللوك ج     :  راجع   )١(
  .١٨١ ص ٢  قسم٢ املبتدأ واخلرب ج  والعرب وديوان١٠٥
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اعة وسيلة فعالة يف ختفيف هيمنة العقل والتقليل من زنته          جيعل من الشعارات الرباقة واخلد    
ورجاحته وجعل األهواء ، واملشاعر هي الطاغية واملسيطرة ، وهذا هـو الـسبب يف أن                

  .فأطاعوه حىت عبدوه ـ أي عقوهلم ـ فرعون قد استخف قومه
وهو السبب يف أن يتمكن الشيطان من أن يزين القبيح لإلنسان ويظهره بـصورة              

سن من  ولو كان مثة أثارة من علم لعرف الصحيح من الزائف واحل          . ، حىت يقع فيه   أحسن  
  .القبيح ، واحلق من الباطل

 يتعامـل معـه ،      7إننا إذا درسنا واقع اتمع الذي كان أمري املـؤمنني            ـ ٥
والسيما بعد حريب اجلمل وصفني ، فلسوف خنرج بنتيجة مثرية ، وقد يرى البعض أـا                

  .رة مفرطة يف التشاؤمستند إىل نظت
أم كـانوا   : فأما بالنسبة لفريق اخلوارج ، فإن أمرهم واضح ، إذ يعلم كل أحد              

  . ، أخفاء اهلام ، سفهاء األحالمأعراباً جفاةً
وحىت بعد مرور قرنني من الزمن وفشوا العلم بني الناس ، وظهور الفرق والنحل ،               

العقل ، وكذلك بعد ترمجة الكتب اليونانية ،        حىت حنلة االعتزال املفرطة يف االعتماد على        
نعـم ،    ـ وبعد أن صار كل فريق حياول تقدمي آرائه ، بقوالب علمية ، وبصيغ حضارية             

 حىت بعد هذا وذاك وذلك ، فإن حالة اخلوارج الثقافية قد بقيت يف منتهى السوء ، حـىت                 
 :لقد قال فيهم بشر بن املعتمر 

  ما كان مـن أسـالفهم أبـو احلـسن         

ــسنن     ــل ال ــاس وال أه ــن عب   وال اب

   
ــب   ــدجى مناج ــصابيح ال ــر م   غ

  أولئـــك األعـــالم ال األعـــارب   

   
  كمثــل حرقــوص ، ومــن حرقــوص

  فقعــة قــاع حوهلــا قــصيص      

   
  لــيس مــن احلنظــل يــشتار العــسل

ــورل     ــصطاد ال ــور ي ــن البح   وال م
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  هيهــات مــا ســافلة كعاليــة   

)١(ما معـدن احلكمـة أهـل الباديـة             
  

   
، فإن  ) عليه الصالة والسالم    ( ا بالنسبة ملن عدا اخلوارج من أصحابه وأعوانه         وأم

حريب اجلمل وصفني ، واالغتياالت اليت قام ا أعداؤه ، قد أفقدته الكثري مـن خلّـص                 
: وقد قال األشتر هلؤالء الناس بعد انتهاء حرب صفني          . أصحابه ، ومل يبق معه إال القليل      

  .)٢( »أراذلكم  قتل أماثلكم ، وبقي «
  .)٣( يتلهف على أصحابه املخلصني ، الذين فقدهم 7وقد كان أمري املؤمنني 

ليت فيكم  «  : 7 حني تكلّموا حول مدى طاعة األشتر ألوامره         7وقد قال   
  .)٤( »مثله إثنان ، وليت فيكم مثله واحد 

لـون  ذهب واهللا أولوا النهى ، والفضل والتقى ، الذين كانوا يقو          «  : 7ويقول  
فيصدقون ، ويدعون فيجيبون ، ويلقون عدوهم فيصربون وبقيت يل حثالة قوم ال يتعظـون   
مبوعظة وال يفكرون يف عاقبة لقد مهمت أن أشخص عنكم فال أطلب نصركم ما اختلـف                

  .)٥( »اجلديدان 
__________________  

والورل . ت يف أصلها الكمأة   شجرة تنب : والقصيص  . الرخ من الكمأة  : والفقعة  . ٤٥٥ ص   ٦احليوان ج    )١(
إنه العظيم من الوزغ ، وسام أبرص ، طويل الذنب : وقال القزويين . دابة على خلقة الضب إال أنه أعظم منه     : 

  .يف احلركة، سريع السري ، خف
  .٢١٩ ص ٢ وشرح النهج للمعتزيل ج ١٦٤ واملعيار واملوازنة ص ٤٩١ صفني للمنقري ص )٢(
 ٤٥١ / ٤٥٠ ص   ٢ بشرح عبدة ، ونقله عن مصادر ج البالغة ج           ١٣١ / ١٣٠ ص   ٢ ج البالغة ج     )٣(

  .١٠٢ ص ٤الفتوح البن أعثم ج : ع وراج. عن الزخمشري يف ربيع األبرار ، باب التفاضل والتفاوت
  .١٨٤ / ١٨٣ املعيار واملوازنة ص )٤(
  .٦٧ / ٦٦ ص ٤ الفتوح البن أعثم ج )٥(
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انه حتريك الساحة بنفس الفاعلية وبنفس       مل يعد بإمك   7 أنه   :وكل ذلك يوضح    
احلماس ، إذ إن مراكز الثقل قد تالشت ، والكوادر الفاعلة اليت كان هلا تأثري كـبري يف                  

 بعـد   7توجيه الفكر ، وبلورة الرؤية السياسية لدى اجلماهري قد فقدت ، فليس لعلي              
  ... ، وال اليوم ، ال عمار ، وال أبو اهليثم بن التيهان ، وال األشتر ، وال

أما من تبقى معه من املخلصني ، فقد كان عليهم أن ميسكوا باملفاصل احلـساسة               
للدولة اليت تتناوشها ذؤبان معاوية ، ويعبث فيها األخطبوط األموي ، وغريه من فلـول               

  .اداًاحلاقدين فساداً وإفس

  :التوضيح والربط 
 منها اتمـع فـإن مـن        على ضوء ما تقدم وبعد أن عرفنا احلالة اليت كان يعاين          

الطبيعي أن يمن حالة من التردد والشك والريب على مواقف الناس ، وعلى مواجهتهم              
لظاهرة اخلوارج ، وشعارام ، فكان البد من اللجوء إىل أسلوب الـصدمة ، إلحـداث        

ط امة فيما يـرتب   اليقظة الضمريية والوجدانية لدى عامة الناس ، اعتماداً على املنطلقات الع          
  .باإلميان بالغيب

وقد ظهرت هذه الصدمة واهلزة الضمريية عل شكل إخبارات غيبية ، يشاهد الناس             
من أجل إعطاء الشحنة احملركة ، وتسجيل املوقف احلاسـم ،           . حتقق مضموا بأم أعينهم   

لكي ميكن بعد ذلك مالحقة ومتابعة العلم التربوي ، والتثقيف والتوعية ، ليكون ذلـك               
  ...، ووجدان اإلنسان بصورة كافية ء القناعات ، وجتذيرها يف عقل وفكر ضمانة لبقا

ومتثل هذه اهلزة أو فقل الصدمة الضمريية األسلوب األمثل إلظهار علم اإلمامـة ،              
  . ومل يشاركه فيه أحد9 من مهبط الوحي ، ومعدن الرسالة حممد 7الذي استقاه 
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 ه بصورة قاطعة ، حىت ال يبقى عذر       مث يأيت دور التركيز على عنصر النص ، وتأكيد        
  .ملعتذر ، وال حيلة ملتطلب حيلة

 علم اإلمامة ، والنص على اإلمـام ، هـو   :ويكون تعاضد هذين العنصرين ، ومها       
  .7الطريقة املثلى لنقل عنصر املبادأة واملبادرة إىل يد اإلمام 

 املـضروب    أن هذه الصدمة من شأا أن تفتح كوة يف اجلدار          :يتضح  .. .وهكذا  
حول عقل وفكر جمتمع يعاين من حالة مزرية من اجلهل بالدين وأحكامـه ، وباإلمامـة                
واإلمام ، وقد زين جدار اجلهل هذا بأصباغ براقة من الشعارات اخلادعة ، اليت تتلبس له                

ويف اجلاه  . باسم اإلسالم ، وجيد فيها وسيلة تساعده على حتقيق مآربه يف الغنائم واألموال            
من دون أن يكون لإلسالم وتعاليمه تأثري يـذكر         . يمنة على اآلخرين ، وغري ذلك     ، واهل 

  ...على مواقفه وممارساته العملية 
 لقد كانت هذه اهلزة الوجدانية ضرورية ألناس يتعاملون ـ يف األكثـر ـ    ..نعم 

 كخليفة له يف أعناقهم بيعة ، يلـزمهم  9مع إمامهم املنصوص عليه من قبل رسول اهللا       
  .نصيبه من قبل اهللا على يد رسولهلوفاء ا ، ال من منطلق االعتقاد بإمامته ، وتا

ه ، ومل يكونوا وقد عرفوا الشيء الكثري عن هذا اإلمام اخلليفة ، وال عـن سـوابق            
  .وأثره يف اإلسالم ويف الدين

 أن ينتظر إىل أن تؤدي وسائل اإلقناع دورها يف بـث روح             7ومل يكن بوسعه    
عميقه ، وال إىل أن تؤدي التربوية اليت حتتاج إىل كثري من الوقت واجلهد مثارهـا            اإلميان وت 

  . جمال التزكية والتهذيب للنفوسيف
 مع اخلوارج على درجة كبرية من احلساسية ،         7 إنه إذا كان حربه      :واخلالصة  

  ه من سلبيات خطرية يفملا كان ميكن أن يؤدي إلي
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يرتبط بروحيات الناس ، ومشاعرهم وقناعام ، وعالقام        البنية الداخلية للمجتمع ، فيما      
االجتماعية ، وجممل أوضاعهم ، فإن التركيز على عنصر الغيب ، وإظهار علم اإلمامـة               
يصبح ضرورة ملحة ، من أجل تاليف كثري من تلك السلبيات ، باإلضافة إىل ما سـوف                 

مع اإلسـالمي يف األدوار     دة للمجت يتركه هذا األمر من آثار إجيابية يف جمال الفكر والعقي         
  .الالحقة

   : واجلفر واجلامعة7اإلمام الرضا : النموذج الثاين 
لقد طال بنا احلديث حول النموذج األول إىل احلد الذي رمبا جيعل القـارئ جيـد     
بعض الصعوبة يف الربط بني حلقات املوضوع ، والتنسيق بني فقراته ، وألجل ذلك فقـد                

  :لثاين والثالث ، ونكتفي بالقول كالم حول النموذج ارأينا أن خنتصر ال
 على قبول واليـة األمـر       7 أن املأمون قد أجرب اإلمام الرضا        :إن من الواضح    

 جوانب وحيثيات هذا    7احلياة السياسية لإلمام الرضا     : وقد أوضحنا يف كتابنا     . بعده
  . هذا األمر اخلطرييف إقدامه علىاملوضوع ، وذكرنا أيضاً نبذة عن دوافع املأمون 

 لتضييع الفرصة علـى املـأمون ،        7وقد بينا أيضاً بعض ما يرتبط خبطة اإلمام         
 عن عدم متامية هذا األمر ، ونلفت النظر إىل خصوص ما كتبه             7ومنها إخباراته الغيبية    

واجلامعة واجلفر يدالن على ضد     « :  على الوثيقة الرمسية لوالية العهد والسيما قوله         7
  .)١( »ذلك 

__________________  
 ونور  ١٢٧ ص   ٣ وكشف الغمة ج     ٣٦٥ ص   ٤ واملناقب البن شهر آشوب ج       ١٥٣ ص   ٤٩ البحار ج    )١(

 ومعـادن   ٢٤٥ و الفصول املهمة البن الصباغ املـالكي ص          ١٨٩ ص   ٢ ومآثر األنافة ج     ١٥٧األبصار ص   
  .٥٨٥ ص ٥  واالس السنية ج١٠٦ ص ١ ومسند اإلمام الرضا ج ١٨٩ ص ٢احلكمة ج 
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 يف قوله هذا إىل أحد الركنني الذين تقوم عليهما اإلمامـة ، أال              7حيث أشار   
 ، وقد   9 عن رسول اهللا     : عن آبائه الطاهرين     7وهو العلم اخلاص الذي تلقاه      

  .حىت اخلليفة املأمونأسند ذلك إىل اجلفر واجلامعة الذين ال ميلكهما أحد سواه 

   :مات الظهوراملهدية وعال: النموذج الثالث 
لقد روى املسلمون على اختالف طوائفهم أحاديث كثرية جداً عـن رسـول اهللا              

 تبلغ املئات ورمبا األلوف حول املهدي من أهل البيت عجـل اهللا تعـاىل فرجـه ،     9
  .مات ظهوره ، وما جيري يف أيامهوأحواله ، وعال

ثري جداً من   كثري والك  الشيء ال  :وقد روي عن األئمة األطهار من أهل البيت         
  .ذلك أيضاً

 أنه قد ادعى الكثريون املهدية ألنفـسهم يف حيـاة الـصحابة             :ويكفي أن نذكر    
النـاس يف أصـل     والتابعني ، مث من بعدهم ، ومل ينكر عليهم أحد ، وال ناقشهم أي من                

  .االعتقاد باملهدية
وإمنا انصب النقاش حول تطبيق هذا اللقب على هذا الـشخص أو ذاك ، بـل إن              
بعض من ادعى هذا األمر قد بايعته األمة مبختلف فئاا يف معظم األقطار واألمصار ، ومل                

  .)١( وشيعته 7ميتنع عن بيعته سوى اإلمام الصادق 
   االعتماد على العقل وقياس أحكامبل إن املعتزلة الذين أفرطوا يف

__________________  
 ودراسات وحبوث يف التاريخ واإلسالم ج       ٨٣ و   ٨٢ ص   ٧ضا  احلياة السياسية لإلمام الر   :  راجع كتابنا    )١(
  .٥٦ / ٤٧ ص ١
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الشريعة وتعاليمها عليه ، مل يصدر منهم آية بادرة يف نطاق االعتراض أو التشكيك يف هذا               
أن هذا االعتقاد إمنا يعين إدانـة هلـم ،      : كما أن احلكام الذين يرون      . األمر اخلطري واهلام  

ع ليست هلم ، مل يستطيعوا أن يثريوا أية شبهة حول هذا األمـر ،           واعتبارهم غاصبني ملواق  
فاضطروا إىل التسليم به ، والتعامل معه على أنه أمر قطعي وثابت ، كما كـان احلـال                  

  .املهديبالنسبة للمنصور الذي حاول االلتفاف على املوضوع بتسمية ولده ب
  .)١(لكنه مل يفلح كما هو معروف ومشهور 

   :ستقبلية يف دائرتنياالخبارات امل
 ، وعـن األئمـة      9ومن املفيد اإلملاح هنا إىل أنّ ما ورد عن الرسول األكرم            

 ، من اخبارات عن أحداث مستقبلية ، وظواهر اجتماعية ، قد عِرفَـت              :الطاهرين  
  :يا ، ميكن أن جيعل ضمن دائرتني أخبار املالحم ، أو أخبار املنايا والبال: باسم 

 ينقل لنا   9 وما سبيله النقل عن مصدر الغيب فالنيب         :رة التوقيف   دائ: إحدامها  
 عن  9 ينقلون لنا عن آبائهم عن النيب        :، واألئمة   ) تعاىل  ( عن جربائيل ، عن اهللا      

  ).تعاىل ( جربائيل عن اهللا 
وقد يعرض البداء لبعض املفردات من هذه االخبارات ، كما سـيأيت تفـصيله يف               

  ).تعاىل ( هللا ل التايل أن شاء االفص
  ة الدقيقة بالظروف واألحوال ، مث وما سبيله املعرف:دائرة اخلربة : الثانية 

__________________  
 واإلسالم   ودراسات وحبوث يف التاريخ    ٨٣ و   ٨٢ ص   7احلياة السياسية لإلمام الرضا     :  راجع كتابنا    )١(

  .٥٦ / ٤٧ ص ١ج 
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  .ة إىل التوقيفن أن يكون مثة حاجمن دو. باآلثار والنتائج
 هو األعـرف واألدرى حبقيقـة الظـروف         7 أو اإلمام    9فإذا كان النيب    

واألحوال اليت متر ا األمة ، وقد عرف الناس ، بظروفهم وحاالم ، ووقف على حقيقة                
خصائصهم ومستويام ، وطريقة تفكريهم ، ونوع طموحام ، وطبيعة حتركام ، فإنه             

رسم آثارها ، ونتائجها حبسب ما هلا من تدرج طبيعـي ، وفـق              سوف يكون مبقدروه    
 ويدركها أكثر من أي إنسان آخر ، ويكون إخبـاره           7املعايري الواقعية ، اليت يعرفها      

7                 إخبار الطبيب اخلبري مبا ستكون عليه حالة رجٍل قد جلس يف حـر بذلك على حد 
  .سمكشوف الرأس ، تصهره أشعة الشماهلاجرة ثالث ساعات 

 فإذا أخرب بصورة قاطعة باحلاالت والعوارض اليت ستنتاب هذا الشخص ، فسوف           
  .يتحقق ما خيرب به جزماً وحتماً

 الذي كان من أعرف النـاس بزمانـه         7ولتكون إخبارات اإلمام أمري املؤمنني      
من هذا القبيل ، فقـد       ـ لتكن ـ وأهله عما ستكون عليه احلال لو حكم األمة بنو أمية         

  : 7قال 
وأمي اهللا ، لتجدنّ بين أمية لكم أرباب سوء بعدي ، كالناب الضروس ، تعذم               .. « 

ال يزالون بكم حىت ال يتركوا مـنكم  . بفيها ، وختبط بيدها ، وتزبن برجلها ، ومتنع ردها       
وال يزال بالؤهم ، حىت ال يكون انتصار أحدكم منـهم           . إال نافعاً هلم ، أو غري ضائر م       

 العبد من ربه ، والصاحب من مستصحبه ، ترد فتنتهم شوهاء خمشية ، وِقطَعاً       إال كانتصار 
  .)١(» ليس فيها منار هدى وال علم يرى . جاهلية

__________________  
  . فما بعدها١٠ ص ١ت ج  والغارا٥٥٨ ص ٨ والبحار ط قدمي ج ١٨٤ و ١٨٣ ص ١ ج البالغة ج )١(
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   :وقال ملا رفع أهل الشام املصاحف
 أيها الناس ، إين أحق من أجاب إىل كتاب اهللا ، ولكن معاوية ، وابن أيب معيط                  «

، وابن أيب سرح ، وابن مسلمة ، ليسوا بأصحاب دين وال قرآن ، إين أعرف م منكم ،                   
  .)١( ». . اخل ..صحبتهم صغاراً ورجاالً ، فكانوا شر صغاٍر وشر رجاٍل 

 فلرياجع ج البالغة ، فقد جاء فيه من          الكثرية جداً  7إىل غري ذلك من كلماته      
 عن طبيعة هؤالء الناس الذين عاش معهم ،         7مما خيرب فيه    . ذلك الشيء الكثري والشايف   

وعرف أحواهلم وطموحام ، ومفاهيمهم ، وطريقتهم يف التفكري ، ونظرم لألمـور ،              
  ..ئم واجلرائم م عن ارتكاب العظاوعرف أم ال ميلكون من املبادئ والقيم ما يردعه

   :اإلخبارات صادقة رغم املوانع
ولكن ذلك ال مينع من أن حتدث بعض التحوالت والوقائع اليت متنع هؤالء النـاس               
من حتقيق مآرم ، وحتد من قدرم على إجراء سياستهم ، فيـتغري سـري األحـداث ،                  

 7اهنة اليت أخـرب     وتعطف اجتاهها ، رغماً وقهراً وجرباً ، من دون أن تتغري احلقيقة الر            
فأمثال هذه العـوارض واملوانـع       ـ بل هي تبقى كامنة بانتظار الفرصة الساحنة      . .عنها  

ليست من قبيل البداء ، ألن املقصود هو اإلخبار عن طبيعة هؤالء الناس ، وهذه الطبيعة مل           
تتغري ، بل حدث مانع من تأثريها على صعيد الواقع فليست هي من قبيل ما لو حـدث                  

  قائمة ، ويدفع بالناس إىل مواجهةال أو جفاف وقحط ، مثالً يزعزع احلالة الزلز
__________________  

 ،  ٤٨٩ وصـفني للمنقـري ص       ٢١٦ ص   ٢ ، شرح ج البالغة للمعتزيل ج        ٥٣٢ ص   ٣٢ البحار ج    )١(
 ٢ت ج   ا والثق ٣٣٢ ص   ١ ، وراجع نظائر ذلك يف شرح ج البالغة للمعتزيل ج            ١٣ ص   ٢وينابيع املودة ج    

  .٥٤٦ ص ٣٢ والبحار ج ٣٥١ص 
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أزمات عاطفية ، أو إنسانية ، أو اقتصادية ، وحىت إجتماعية وسياسية تترك آثارها علـى                
جممل حياة الناس ، وعلى واقعهم يف ااالت املختلفة ، وحيدث من ثَم خلل يف حـاالت                 

لتوجهات ، واملواقف   التوازن القائمة وحتدث تغيريات رئيسية يف كثري من الطموحات ، وا          
  .عيدين اخلاص والعام على حد سواء، واخلطط على الص

 أن حدوث هذه املفاجآت ال يقلّل من قيمة تلك اإلخبـارات ،             :فاتضح مما تقدم    
، اليت جاءت نتيجة طبيعية لعملية رصٍد دقيقة وعميقة لكل الواقع الذي يعيـشه النـاس                

  ..ويتعاملون معه ويتحركون فيه 
   من أخذها بعني االعتبار يف كل ختطيط مستقبلي هادف إىل إحـداث            حيث البد

  .واخليرة على صعيد األمة بأسرهاتغيري جذري لصاحل االجتاهات السليمة 
 إنّ تلك املفاجآت اليت أحملنا إليها ، تؤكد قيمـة           :بل ليس من قبيل اازفة القول       

 تعاجل بعض اآلثار السلبية الـيت       تلك االخبارات املستقبلية وتعززها إذا كان من شأا أن        
تتمثل يف حدوث ارتكاز عفوي نشأ عن حمض العادة واأللفة باحملكومية واخلضوع للتيـار           

وتكون نتجيـة   . العام ، من دون أن ميلك هذا االرتكاز املربرات الكافية له يف منت الواقع             
. لك معه أي خيار   ذلك هي أن يسري اإلنسان يف صراط االستسالم إىل تيار يشعر أنه ال مي             

س به إال شـعور     وليس ما حي  . يف حني أنه ميلك كل اخليارات يف صنعه ويف حتويل اجتاهه          
  .كاذب ، وحمض سراب

وعلى هذا فإن تلك املفاجآت تأيت لتؤكد لإلنسان أن كل شيء قابل للتغيري ، وأن               
ل زائف  أنه إمنا كان أسري خيا     ـ من مث  ـ عليه أن ال يستسلم وال يستكني ، وليكتشف       

وأوهام بالية وأنه ميلك من القدرات واخليارات ما جيعله قادراً على التأثري يف كل ما حييط                
  .جيه األمور أىن شاء وحيثما يريدبه ، وعلى تو
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   :اإلمام ، وإدارة شؤون األمة
  . اإلمامة واإلمام من زاوية أخرى إذا نظرنا إىل أمر:وبعد ما تقدم نقول 

تعليم وتربية األمة ، وله وحـده حـق   : ن من مهمات اإلمام  أ:فإننا جند من جهة   
واإلمام هو ذلك اإلنسان احلاضر ،      . احلاكمية عليها وإدارة شؤوا ، واهليمنة على مسريا       

والناظر ، والراصد حلركة اإلسالم يف الناس ، والشاهد على الناس يف مدى اسـتجابتهم               
  . ، للحق وللدين ، واملثل العلياوفائهملإلسالم ، وتفاعلهم معه ، ووفائهم أو عدم 

               ـدوكلّ ذلك يؤكّد على أنّ وجود اإلمام يف كلّ عصر وزمان يصبح ضرورة الب
منها ، وال غىن عنها ، لتحقيق األهداف اإلهلية ، حبصول اإلنسان على السعادة ، ووصوله             

  .القرب والرضى منه سبحانه وتعاىلإىل درجات 
ألئمة حني ميارسون دورهم ، ويقومـون بأعبـاء اإلمامـة            فإنّ ا  :ومن جهة ثانية    

ومهماا ، فإنما يفعلون ذلك يف دائرة السنن اإلهلية اجلارية ، وبـالطّرق الطبيعيـة ، ومل                 
. يكونوا ليفرضوا سلطتهم ، وهيمنتهم ، وحاكميتهم على الناس بأسلوب إعجازي قاهر           

اإلهلية املتوخاة يف نطاق مسرية اإلنـسان       ألن هذا من شأنه أن يضيع الكثري من األهداف          
ما يعترض طريقـه مـن أشـواك    حنو الكمال بصورة طوعية ، واختيارية ، متجاوزاً كلّ    

  .وعوائق
 احملن والرزايا ، واهلمـوم ،       :وإذا كان كذلك فإن من الطبيعي أن تعرض هلم          

تاعـب ، مث أن     والباليا ، وأن تعترضهم املشكالت واملصائب ، وتعتورهم النوائـب وامل          
يواجهوا ذلك مبا توفّر لديهم من وسائل ميكن أن تساعدهم على جتاوز احملنـة ، وتـذليل     

  .ك ، وقد حتجب الظروف ذلك النجاحالصعاب ، فينجحون يف ذل
   ، وحاكميتهم: فإن جمرد وجود األئمة :ومن جهة ثالثة 
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ساسية مـع حاكميـة     املنصوصة ، وطبيعة دعوم ورسالتهم كل ذلك يتناقض بصورة أ         
 فقد كـان مـن املـألوف        ...الطّواغيت واجلبابرة ، وأصحاب األهواء واملطامع ، ولذا         

والطبيعي أن جند هؤالء القادة والطغاة واملنحرفني يبغون لألئمـة واألنبيـاء الغوائـل ،               
  .، بشىت الوسائل وخمتلف األساليبوحياولون إطفاء نور اهللا 

ما كان احلال بالنسبة ألمري املؤمنني علي ، وولده         ولقد قتلوا بعضهم بالسيف ، ك     
 وغريه من األنبياء    ، ومن قبلهما حيىي بن ذكريا ،      ) صلوات اهللا وسالمه عليهما     ( احلسني  

  .، وأوصيائهم
 وغريه  7وقتلوا فريقاً آخر بالسم ، كما كان احلال بالنسبة لإلمام احلسن اتىب             

حىت إذا عجزوا عن ذلك جلأوا إىل       ).  عليهم أمجعني    صلوات اهللا ( من األئمة املعصومني ،     
تهم وحمبـيهم ،  زجهم بالسجون ، وإحلاق أنواع األذى م والتضييق عليهم وعلى شـيع        

  .بكلّ قسوة وجفاء

  ! ؟ملاذا إثنا عشر إماماً فقط
وعرفنـا  . وإذ عرفنا ضرورة اإلمامة ، وضرورة وجود اإلمام يف كلّ عصر وزمان           

هلية يف طبيعة عمل اإلمام يف األمة ، فإننا نذكّر هنا بالشيء الذي تـدخلت               أيضاً السنة اإل  
فيه اإلرادة اإلهلية واقتضته املشيئة الربانية وهو أن ال يزيد عدد األئمة األطهار على االثـين           

  . ينقص عن عدد نقباء بين إسرائيلعشر إماماً ، وال
ت إمام أو قتل ، خلَفَه إمام آخـر ،          ومل تترك هذه القضية للزمن ، حبيث كلّما ما        

ألن تركها إىل الزمن لسوف يزيد األمر تعقيداً ، وجيعل األطروحة اإلهليـة اإلسـالمية يف       
معرض اخلطر األكيد ، وذلك حينما يكون ذلك سبباً يف بلبلة أذهان الناس ، وحتيـرهم ،                 

الم باطيل باسم الدين واإلس   ويف ضياعهم ومتزقهم ، مث يف ظهور الكثري من اجلهاالت واأل          
  ..، وعلى حساب الصواب واحلق 
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وحيث تصبح الفرصة يف متناول أيدي أصحاب األطماع ، وطـالب اللبانـات ،             
الدعاء اإلمامة ، وتضليل الناس ، والتالعب بالدين وأحكامه ، وظهور البدع ، وضـياع               

  .ول إليه أمراً مستحيالً أو يكاداحلق ، حىت ليصري الوص
 أنه إذا شعر احلكّام أنه ليس مثة ما جيربهم على اتخاذ جانب املرونـة   : ننـسى    وال

 ، وأنهم ميتلكون القوة الكافية للقضاء على مصدر اخلطر عليهم ، واستئـصاله              )١(واحلذر  
ولـسوف   ـ حسبما أحملنا إليه   ـ بصورة ائية وقاطعة ، فإنهم سوف يبادرون إىل ذلك        

لع كل املنجزات اليت هي حـصيلة جهـد وجهـاد األنبيـاء             تعصف رياح حقدهم لتقت   
جذورها حىت وكأن شيئاً مل يكن      واألوصياء ، وكل الناس الذين أخلصوا هللا سبحانه من          

..  
وألجل هذا وذاك ، ووفقاً ملقتضيات احلاجة ، وانسجاماً مـع الـضرورات الـيت          

 حدد النص الوارد عـن      يفرضها هذا الواقع وغري ذلك من حيثيات تربوية وغريها ، فقد          
السنة اإلهلية عمـا هـو      وخرجت  .  عدد األئمة من بعده وبين أمساءهم      9النيب األكرم   

  .املألوف
فاقتضت احلكمة أن يطول عمر اإلمام الثاين عشر بانتظار أن تسنح الفرصة للقيـام       

  .املة ، وعلى مستوى العامل بأسرهباحلركة اإلصالحية الش
 ، وذلك النص الصريح فإنّ الساحة اإلسالمية مل تسلم مـن     وحىت مع هذا التحديد   

 ،  7ادعاءات كاذبة ملقام اإلمامة ، فقد ادعي هذا املقام لزيد بن علي بـن احلـسني                 
« ، وادعاه أيضاً جعفر املوسـوم        7وحملمد بن احلنفية ، وإلمساعيل بن اإلمام الصادق         

  ..، باإلضافة إىل آخرين » كذّاب بال
  .حبيث خيشى منه على املسار العام مل يكن من اخلطورة ولكن ذلك

__________________  
 كما كان احلال يف صدر اإلسالم ، حينما كانوا حيكمون الناس باسم اإلسالم ، وبعنوان اخلالفة لرسول                   )١(

  .6اهللا 
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وهو أمر قابل للتحمل يف مقابل املفاسد األكرب واألخطر ، اليت سوف تنشأ عـن               
 مستمراً عرب املقاطع التارخيية املختلفة ، مـن دون حتديـده بعـدٍد معـين ،                 ترك األمر 

  .وبأشخاص بأعيام وأمسائهم
 أنّ احلصر باثين عشر إماماً كان ضرورياً من خالل تطابقه           :وباستطاعتنا أن ندرك    

 مع احلاجة اليت كانت قائمة على صعيد الواقع ، فإننا إذا درسنا بعمق طبيعة الفترة الـيت                
:  ، فإننا سوف ندرك      9عاشها األئمة يف القرون الثالثة اليت تلت وفاة الرسول األكرم           

أن األمة قد استطاعت يف هذه الفترة أن تستوعب عملياً مجيع مناحي التشريع ، وخمتلـف     
مراميه وأهدافه على مستوى االجتاه العام ، وأن تعيش التجربة يف شىت ااالت ، وخمتلف               

ث مرورها باألدوار املختلفة ، وتشعب مناحي احلياة اليت تعيشها ، مث تشبثها             األبعاد ، حي  
بأسباب املدنية ، واحلضارة ، واتصاهلا بغريها من األمم املختلفة ومنوهـا وتكاملـها يف                
ااالت الفكرية ، والسياسية واالقتصادية والتربوية واالجتماعية وغريها ـ إن ذلك كلّه  

 مساعداً إىل درجة كبرية على فهم أعمق لإلسالم وملفاهيمـه الـسياسية ،              ، كان عامالً  
  .التربوية والتشريعية ، وغريهاو

   :املهدية يف موقعها الطليعي والطبيعي
 وبعد وصول األمة إىل درجة النضج ، وبلوغها مرحلة سن :ومبالحظة مجيع ما تقدم    
ة تربية شرحية من أبنائها ، تكفي يف حتقق         ولو بواسط . .و  .. الرشد ، فكرياً واجتماعياً و      

لشرحية ، واملـراودة    إمكانية معرفة الناس للحق ، واحلقيقة ، وعن طريق التفاعل مع هذه ا            
  .الفكرية هلا

وكذلك بعد أن يستشعر الطغيان اخلطر الذي يتهدده من ِقبل ذلك الذي يعرف أنه              
   واختاذه موقعاًيبة هذا اإلمام ،سيمأل األرض قسطاً وعدالً ، فإن غ
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آخر ميكنه فيه مواصلة االتصال باألمة ، والتعامل معها ، ولو من خالل سفرائه ووكالئـه   
تـصبح   ـ إن هذه الغيبة   ـ اخلاصني والعامني ، وغري ذلك من وسائل تقع حتت اختياره         

 ال  هي األمر الواقع الذي البد من قبوله ، والتعامل معه بطريقة ليس فقط جتعل هذه الغيبة               
بقوة تؤثر سلباً على مسرية الصالح واإلصالح ، وإمنا تكون عامالً الستمرار هذه املسرية              

  .أشد ، وفاعلية وحيوية أكثر
ولوال هذه الغيبة فإن فرص العمل ، واحلفاظ على املنجزات اليت هي مثـرة جهـاد            

 الصفر  وجهود األنبياء واملخلصني عرب التاريخ البشري ، لسوف تتقلص وتصل إىل درجة           
مـن حيـث أن     . ، ليس فقط من حيث وضع العراقيل والعوائق يف وجه العمل والعاملني           

احلكام واملستبدين سيواجهوم بكل الوسائل املتاحة هلم لتدمري كل شيء وحماولة القضاء            
ابض ،  على األطروحة بأسرها من خالل القضاء على حمورها ومصدرها األول ، وقلبها الن            

  .م والرمزاملتجسد يف اإلما

   :عالمات الظهور يف خدمة اهلدف
 فإن مما يساعد على حفظ اهلدف الكبري ، وحتقيق النتائج املتوخاة ولـه              ..وأخرياً  

دوره يف احلفاظ على الروح واحليوية الفاعلة واملؤثرة ، هو إبالغ الناس بعالمات الظهور ،          
 العـاملني ، وتمـىن      حيث البد أن ترهق املشكالت واملتاعب واملصاعب روح كثري من         
 وتذبل شـيئاً فـشيئاً      باإلحباط عزائمهم وباخلور ِهممهم ، وتصاب باألذى مشاعرهم ،        

  .زهرة أملهم
فرؤية بعض تلك العالمات يتحقق على صفحة الواقع ستشحذ العزائم ، وتستنهض            

 منوهـا ،    اهلمم ، وتثري املشاعر ، وتكون مبثابة ماء احلياة ، الذي يعيد لتلك الزهرة الذابلة              
  .ها ، ورونقها ، ويزيد يف جتهاويسبغ عليها رواء

ودراسة حياة األمة اإلسالمية عرب عـصورها     .. وهذا ما حصل بالفعل عرب التاريخ       
  ..املختلفة خري شاهد على ما نقول 



 

  الفصل الثاين

  عالئم الظهور يف تقييم عام



 



 

   :الظاهرة املألوفة
 أن جند كثريين من الناس حني يواجهـون         : لنا   إن من األمور اليت أصبحت مألوفة     

ـ  جندهم ـ األزمات ، وجيدون أنفسهم وجهاً لوجه مع األحداث الكبرية ، واخلطرية            ـ
 وبعالئـم الظهـور ،      )عجل اهللا فرجه     ( زايداً بقضية اإلمام املهدي   يظهرون اهتماماً مت  

ث يف   على ما سيحد   ويبحثون عن املزيد مما مينحهم بصيص أمل ، ويلقي هلم بعض الضوء           
  .املستقبل القريب أو البعيد

 فإننا جند عدداً من الكتاب واملؤلفني حياولون االستجابة هلـذه الرغبـة             ..ومن هنا   
الظاهرة ، ويبذلون جهوداً كبرية لترسيم مستقبل األحداث وفق ما يتيسر هلم فهمه مـن               

غائماً ، اختلط غثهـا     تلك النصوص اليت جاء أكثرها غامضاً و      . النصوص احلاضرة لديهم  
             فيه أو ن منه ،   قِّبسمينها ، وصحيحها بسقيمها ، وتعرض كثري منها للتحريف ، وِزيد ص

  .. اختلقته يد األطماع واألهواء هذا عدا عن الكثري مما
  ).تعاىل ( ذه البحث إن شاء اهللا وستأيت اإلشارة إىل بعض منه يف ثنايا ه

   :االحنراف اخلطري
نعترب جلوء الناس إىل الدين وإىل النصوص الدينية ، وشعورهم بأنه هو           وإننا وإن كنا    

الذي ميلك اإلجابات الصحيحة على كثري من تساؤالم ، ولديه احللول اجلذريـة ملـا               
إال أن تعاملهم يف خصوص االخبـارات الغيبيـة ،          . يعانون منه ، من مشكالت ، وباليا      

  عجل( خص مع قضية اإلمام املهدي وباأل
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، قد جاء لينذر باحنراف خطري يف اال العقائدي ، فضالً عن اال العلمي ،               ) هللا فرجه   ا
وذلك حينما اقتصر على زاوية واحدة منه ، وهي تلك اليت تشغل بال الناس ، وتـستأثر                 

 وما رافق ذلـك مـن       7باهتمامات الكثرة الكاثرة منهم ، أال وهي عالمات ظهوره          
أو يف طول الزمان املمتد من عصرهم صلوات        .  يف آخر الزمان   إخبارات غيبية مبا سيحدث   

  .. تعاىل فرجه اهللا وسالمه عليهم إىل حني ظهور اإلمام احلجة عجل اهللا
وقد استبطن ذلك إمهال سائر مفردات وجماالت التعامل مع هذه القـضية حـىت              

ه يف خـاطر ،     أصبحت يف عامل النسيان ، ال تكاد ختطر ألحد منهم على بال ، وال متّر ل               
رغم أا هي األهم واألكثر مساساً حبيام وبوجودهم ، وعلى رأسها التعامل معه كقائد              

  ..لسلوك ، واملوقف ، وموجه هلا للمسرية ، ومهيمن على ا
 مل يعد اإلمام املهدي بالنسبة إىل الكثريين منا هو ذلك اإلمـام احلاضـر      . .وهكذا

د  ويعمل ويضحي ، ويدعونا إىل العمـل واجلهـا         والناظر ، الذي يعيش من أجل قضية ،       
  .والتضحية من أجلها ويف سبيلها

كما أننا مل نعد حنمل همومه كما حيمل هو همومنا ، وال نشعر معه كما يشعر هو          
معنا ، وال نرقب حركتنا معه كما يرقب هو حركتنا ، وال نتوقع منه ، وال نريد أن يتوقع                   

ية الكربى اليت يعيشها ، وجياهد ويعاين يف سبيلها ويف قضيتنا           منا أي عمل إجيايب جتاه القض     
قضية اإلسالم واإلنسان ، وهي القضية األكثر أمهية وحساسية بالنسبة لنا ، ألـا متـس                

  .نا ومستقبلنا ومصرينا يف الصميموجود
) عجل اهللا فرجـه     ( وطبيعي أن يترك هذا التعامل منا مع موضوع اإلمام املهدي           

لبية ، واخلطرية على جممل احلياة اليت نعيشها ألنه ميثل انفصاالً حقيقياً عن القيادة              آثاره الس 
  نه يضع املزيد من، وعن القائد من جهة ، وأل
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  .ت واملصاعب يف طريق القائد نفسهالعقبا
 باإلضافة إىل أنه يسلب منه عنصر املبادأة واملبادرة يف معاجلة األحـداث ،              ...هذا  

  .ات ، من جهة أخرىومواجهة التحدي

   :االحنراف يتضاعف
وحىت فيما خيتص بذلك اجلانب اخلاص ويرتبط بتلك الزاوية احملدودة اليت آثرناهـا             
على كل ما هو سواها وهي االخبارات املستقبلية وعالمات الظهور فإن تعاملنا معها قد               

لم اخلاضـع   جاء بصورة خاطئة بدرجة كبرية ، وذلك حينما جند أنفسنا يف موقع املستس            
األمر الذي مـن    . ألمور يراها حتمية وال مناص منها ، فهي القضاء املربم ، والقدر الالزم            

شأنه أن يرسخ فينا الشعور باإلحباط واالزام ، والعجز ، ما دمنا جند أنفسنا يف مواجهة                
  .ال منلك دفعه ، وال التأثري فيهأمر خارج عن اختيارنا ، 

يبعث فينا الشعور بالرضى ، وبرباءة الذمة حيث مل نعد           فإن ذلك    :ومن جهة ثانية    
نتحمل أية مسؤولية ، وال يطلب منا ، أو فقل ليس من الصحيح أن يطلب منا تـسجيل                  

  .األحداث ، واملستجدات مهما كانتأي موقف جتاه 
فال مكان بعد هذا للشعور بالذنب ، وال بالتقصري ، إذا تركنـا الفـساد               .. وإذن  

بل يكون التصدي لذلك حىت يف أدىن درجاته ، وأسلم          .  يسود ويهيمن  يستشري والظلم 
عواقبه هو الذنب وهو اجلرمية حيث إنه ميثل اعتراضاً على إرادة اهللا سبحانه ، وهو من مث                 

  .ت بال مربر ظاهر ، وال سبب وجيهإلقاء للنفس يف التهلكة ، أو إهدار للطاقا
من الفهم وتعميمه حرصاً منـا علـى   وقد نشعر أن من مسؤولياتنا بث هذا النوع  

  !!.الً بالتكليف الشرعي املوهوم مصلحة املسلمني ، وعم
  وايات لنستخلص منها بعض ماوال جند حرجاً بعد هذا يف أن نتتبع الر
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يفيد يف معرفة بعض ما سيحدث عن قريب ، ونوزع االخبارات الغيبية والتنبـؤات هنـا                
أثر بشيء من عجبهم أو إعجام      اً من فضوهلم ، وتست    وهناك ونبثها بني الناس ، لتثري بعض      

..  

   :األئمة واقفون على سلبيات األمر
أن هذا النوع من    : كانوا يدركون   ) صلوات اهللا عليهم    (  أن أئمتنا    :ويف اعتقادنا   

األخبار اليت تصدر عنهم ، وإن كانت له إجيابياته الكربى إال أن له أيضاً سلبيات من نوع                 
  .واحلد من تأثرياا قدر االمكانمن التصدي هلا ومعاجلتها ، آخر ، البد 

وذلك ألن هذا املوضوع جذاب ، يستهوي أصحاب األهـواء والطموحـات ،             
خصوصاً أصحاب الدعوات الباطلة والزائفة منهم ، ممن يريدون تكريس دعـوام تلـك       

. تـستأثر باهتمامـام   باألساليب امللتوية وباالدعاءات املثرية لفضول الناس العاديني ، و        
شريطة أن ال جيرؤ أحد على تكذيبها بصورة صرحية وال حىت التشكيك فيهـا ، وذلـك                 

فإن أصحاب الطموحـات  . بسبب ما تثريه فيهم من شعور مبهم باخلوف والوجل جتاهها   
والدعوات الباطلة يدركون جيداً أن اإلنسان العادي ال ميلك إال االستـسالم للغيـب ،               

  ..تحرز منه ومن أخطاره احملتملة ام اهول ، وحماولة الواالزام أم
وهذا بالذات هو ما يضعف مقاومة الناس العاديني أمام تلك الدعوات مهما كانت             

. غائمه ، وغري واضحة املعامل ، أو غري منسجمة مع أحكام العقل ، ومقتضيات الفطـرة               
اهيتـها احلقيقيـة ، ويف      كما أن ذلك من شأنه أن يبعدهم ويصرفهم عن الـتفكري يف م            

  ..صالحها وفسادها 
 فإنه يصبح من الطبيعي أن يكثر االخـتالق والوضـع يف جمـال              ..وبعد ما تقدم    

   عالمات آخر الزمان ، اليت يرصداالخبارات الغيبية املستقبلية ، ويف
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  .الناس فيها مستقبلهم ومصريهم
ة منها يف املوقـع  ستفادولسوف تصاغ بقوالب خادعة ومطاطة وغامضة ليمكن اال     

  .املناسب

  ! : ؟ما هو احلل
وكل ما تقدم حيتم ويلزم بوضع حلّ هلذا املشكل ، تتالىف معه تلك السلبيات مـع                

 دورها الذي   :احلرص على أن تؤدي تلك االخبارات الغيبية الصادرة عن املعصومني           
  ..كانت من أجله 

قة وقد جاء منسجماً     إىل وضع حل يضمن ذلك بصورة تامة ودقي        :وقد بادروا 
  .:متاماً مع اهلدف الذي ترمي إليه االخبارات الصادرة عنهم

وقبل التعرض هلذا احلل نشري إىل حقيقة هامة ، إذا أدركناها فإنه يسهل علينا معرفة               
  ).وات اهللا وسالمه عليهم أمجعني صل( صوابية ذلك احلل الذي قدموه 

   :الفرق بني ما وقع وبني ما سيقع
ما كانوا باخبـارام  ) عليهم الصالة والسالم  ( أن املعصومني   : قيقة هي   وهذه احل 

أو ليكون ذلك عـذراً أو      . تلك يريدون ربط الناس مبا سيقع ، من أجل أن يستغرقوا فيه           
  .لى هامش الساحة يف موقع املتفرجمربراً للوقوف ع

ـ       إن مل يصبح عبئاً يثقل كاهل العمل املخلص وا         املني جلاد ، ويثقـل خطـب الع
  .كذلك

 عدا عما ميارسه الكثريون ممن لديهم هذا الفهم من دور سليب يف جمال              ..هذا كله   
وقد يتعدى ذلـك إىل إجيـاد االنقـسامات         . التثبيط ، وإجياد حالة من الفشل واإلحباط      

   تستهلك الطاقات ، وتستنفد اهلممواالختالفات اليت
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 ،  جيه الضربات الساحقة ، واملاحقـة     أقدر على تو   ـ من مث  ـ والعزائم ، ليصبح العدو   
  .لكل جهد خملص ، أساسي وبناء

أي أـم   .  ما كانوا يريدون ربط الناس مبا سيقع ، وإمنا مبـا وقـع             : إم   ..نعم  
يريدون للناس أن يستفيدوا مما وقع ومضى لينعش م األمل ، ويشحذ اهلمـم والعـزائم                

ون إىل احلـق ، واالرتبـاط العـاطفي         ليمنحهم اليقني ، ويهب هلم حالة السكون والرك       
والشعوري بقائد املسرية ورائدها ، بعد االنتهاء من مرحلة االرتكاز العقائدي املستند إىل             
القناعات الناشئة عن وسائل اإلثبات لألصول واملنطلقات األولية يف مسائل اإلمامة علـى             

 لإلمامـة    املثل احلي  صعيد مفاهيمها األساسية من جهة ، وعلى صعيد التجسيد احلي يف          
  .احلاضرة ، من جهة أخرى

وال شك يف أن وجود هذا االرتباط العاطفي والـشعوري ، وذلـك الـسكون               
والركون يصبح ضرورة ملحة ، حينما يبدو أن الناس قد بدأوا يتعاملون مع قضية اإلمـام              

 القليـل ،  املهدي كمرتكز عقائدي ، ال ميلك من الروافد الشعورية والعاطفية إال القليـل  
  .يف موقع احلركة ، وتسجيل املوقفالذي ال أثر له 

فاملطلوب إذن ، هو أن يسهم ما وقع يف بعث األمل ورفع درجـة اإلحـساس ،                 
والشعور واالرتباط بالقائد وبالقيادة إىل مستوى أعلى وأكثر حيوية وفاعلية فيه الكثري من             

سلم املزيد من الـشعور باملـسؤولية ،        ويعمق يف اإلنسان امل   . اجلدية ، واملزيد من العطاء    
واإلحساس بالرقابة ، ليعيش يف رحاب اإلمامة بكل ما فيها من معان ، وكل ما متثله من                 

 مجيع مفـردات حياتـه الـيت        عطاء ، يف جمال احلركة والعمل والسلوك واملوقف ، ويف         
  .يعيشها
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   :احلل األفضل

   :وبعد هذا التوضيح الذي ذكرناه نقول
حلل يتلخص يف إعطاء ضابطة عامة لألحاديث اليت تتحدث عن املستقبل ،            أن هذا ا  

، تشري إىل أا مجيعاً حىت ما صح        ) عجل اهللا فرجه    ( وعن عالمات الظهور لإلمام احلجة      
سنده منها إمنا تتحدث عن أمور ليست بأمجعها حتمية الوقوع ، فمن اجلائز أن ال يقـع                 

  .ن لنا حتديده بالدقةلبعض ال ميكبعض منها ، ولكن هذا ا
 ، إمنا يتحدث وخيرب عن حتقق       9 أو النيب    7 أن اإلمام    :والسبب يف ذلك هو     

حبيث لو سارت   . املقتضي لوجود ظاهرة ، أو حدث ما وفق ما هو خمزون يف علم الغيب             
  . على طبيعتها لتحقق ذلك املقتضياألحداث

 توجد أم ال ؟ كما       مل خيرب عن شرائط تأثري تلك املقتضيات هل سوف         7ولكنه  
  .رض للمقتضي ، ومتنعه من التأثريأنه مل خيرب عن املوانع اليت قد تع

 ، فإن ذلك يكشف عن حتقق شرائطه ،       7 فإذا حتقق شيء مما أخرب عنه        ..وإذن  
وفقد موانعه ، ومتامية عناصر علته ، وإذا مل يتحقق ، فإن ذلك يكشف عن عروض مانع                 

  .تضي، أو فقد شرط تأثري ذلك املق
 إذن إمنا خيرب عن أمور قد ختتلف يف املآل والنتيجة ، ولكنها متحـدة ،                7فهو  

  .نسق واحد من حيث حتقق مقتضيااوذات طبيعة واحدة ، ويف 
وهذا بالذات هو ما تعنيه الروايات اليت نصت على حتمية بعض عالمات الظهور ،              

ذكَر يف الروايات مما عدا ذلك قدوأوضحت أن سائر ما ي  
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ه ، أو لوجود املـانع مـن        ال يقع بعض منه إما الحتمال أن ال يوجد شرط تأثري مقتضي           
  .التأثري

 أن يصبح ضعيف السند ، وصحيحه من تلك الروايات مبرتلٍة واحدة            :وذلك يعين   
، من حيث عدم إمكانية التنبوء حبتمية حصوله يف املستقبل ، فإن كل ما أخربت عنه تلك                 

وإن كـان احتمـال احلـصول يف        . ض أن ال يتحقق وال يكون     الروايات يصبح يف معر   
  .ايات الصحيحة أقوى منه يف غريهاالرو

فال جمال بعد لرسم خريطة لألحداث املستقبلية ، وال يـصح صـرف اجلهـد يف                
التعرف على ما سيحدث ، وحماوالت من هذا القبيل لن يكون هلا األثـر املطلـوب يف                 

ام أنه مل يعد مثة جمال لالستفادة من األخبار صـحيحها           ترغيب الناس ، أو ترهيبهم ، ما د       
فيأيت حينئذ دور املقارنة بني ما هو مذكور يف الروايـة ،   . وسقيمها إال بعد وقوع احلدث    
  .ان به ، أو عدمه على هذا األساسوبني ما وقع فعالً ويكون اإلمي

   :العالمات اليت هي من احملتوم
نت العالمات  يما يلي طائفة من الروايات اليت بي      وألجل تتميم البحث ، فإننا نذكر ف      

  .اليت هي من احملتوم
أن من بني هذه الروايات ما    ـ كتب الرجال  ـ  إذا راجع  :وسوف يالحظ القارئ    

  . وجود ما يقتضي التشكيك يف متنههو معترب من حيث السند ، مع عدم

   :)١(وقد جاء ما اخترناه على قسمني 
__________________  

اعتمادنا يف العالمات املذكورة على مصادر حمدودة ومل حناول االستقصاء هلا يف سائر املصادر مع أا من                  )١(
  .ة مبكانالكثري
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   :أحدمها
  .حمتوم ، مع ذكره لبعض اخلصوصياتحمتوم وغري : قد قسم العالمات إىل قسمني 

   :الثاين
  :ن الصفحات التالية  كما سيظهر ماكتفى بتعداد العالمات اليت هي من احملتوم

   :الطائفة األوىل من الروايات: ألف 
  .وذكر بعض اخلصوصيات هلماونذكر من القسم الذي فَصلَ بني احملتوم وغريه 

   :الرويات التالية
أمحد بن حممد بن سعيد ، عن حممد بن سامل بن عبد الرمحن األزدي ، عـن                  ـ ١

وسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار        عثمان بن سعيد الطويل ، عن أمحد بن سليم ، عن م           
إن من األمور أموراً موقوفة ، وأموراً حمتومة ، وأن السفياين           « :  قال   7، عن أيب جعفر     

  .)١( »من احملتوم الذي البد منه 
أمحد بن حممد بن سعيد ، عن القاسم بن احلسن بن حازم من كتابـه عـن                  ـ ٢

 أعني د اهللا بن جبلة ، عن عيسى بنعيسى بن هشام ، عن حممد بن بشر األحول ، عن عب         
  :، عن معلى بن خنيس ، قال 

من األمر حمتوم ، ومنه ما ليس حمتوم ومن احملتـوم        :  يقول   7 مسعت أبا عبد اهللا   « 
  .)٢( »يف رجب خروج السفياين 

__________________  
  .٢٨٢ وراجع ص ٣٠١يبة للنعماين ص  الغ)١(
  .٣٠٠ الغيبة للنعماين ص )٢(
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د بن حممد بن سعيد ، عن علي بن احلسن ، عن حممد بن خالد األصم ،                 أمح ـ ٣
عن عبد اهللا بن بكري ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن محران بن أعني ، عـن أيب                      

 )١( ) ثُم قَضٰى أَجالً وأَجلٌ مسمى ِعنـده       ( «:  يف قوله تعاىل     7جعفر حممد بن علي     
  :فقال 

  . أجل حمتوم ، وأجل موقوف:أجالن إما « 
  ما احملتوم ؟: فقال له محران 

  .الذي هللا فيه مشيئة: قال 
  .ن يكون أجل السفياين من املوقوفإين ألرجو أ: قال محران 

  .)٢( »ال واهللا ، إنه ملن احملتوم : فقال أبو جعفر 
 اخلالنجي ، عـن داود بـن        حممد بن مهام ، عن حممد بن أمحد بن عبد اهللا           ـ ٤

  :قاسم ال
 ، فجرى ذكر السفياين ، وما جاء يف         7 أيب جعفر حممد بن علي الرضا        كنا عند « 

  .هل يبدو هللا يف احملتوم ؟: عفر الرواية من أن أمره من احملتوم ، فقلت أليب ج
  .نعم: قال 

  .فنخاف أن يبدو هللا يف القائم : قلنا له
  .)٣( »إن القائم من امليعاد ، واهللا ال خيلف امليعاد : قال 

__________________  
  . من سورة األنعام٢ اآلية )١(
  .٣٠١ الغيبة للنعماين ص )٢(
  .٢٥١ / ٢٥٠ ص ٥٢ والبحار ج ٣٠٣ الغيبة للنعماين ص )٣(
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  :والبداء يف احملتوم : السي 
البداء يف خصوصياته ،    :  يحتمل أن يكون املراد بالبداء يف احملتوم          :;قال السي   

  .)١(جوده ، كخروج السفياين قبل ذهاب بين العباس وحنو ذلك ال يف أصل و
على جوابه هذا ، فإن سياق الرواية الـيت          ) ;( ولكننا ال نوافق العالمة السي      

تتحدث عن حتمية نفس احلدث ، وعروض البداء فيه نفسه ، يأىب عن صرف البـداء إىل                 
عن إجابـة أخـرى      البحث   فالبد من .. .وال أقل من أنه خالف الظاهر       . اخلصوصيات

  .تكون أوضح ، وأمت

   :وحنن جنمل رأينا يف هذه الرواية فيما يلي

   !! :البداء يف احملتوم: رأينا 
عالمة السي اإلجابة عليه إن أساس اإلشكال الذي أثار تعجب السائل ، وحاول ال     

  :هو 
عـدول عنـه ،   أن البداء يف احملتوم ينايف حتميته ، ألن معىن البداء يف شيء هـو ال             

  .وكذلك العكسغري حتمي ،  ـ بواسطة البداء ـ فحتمي الوجود يصبح
  . وغريه ، فال معىن هلذا التقسيمفال يبقى مثة فرق بني احملتوم.. .وعلى هذا 

   :ولعل اجلواب األمت واألوىف هو
   :أن هناك أمور ثالثة ميكن استفادا من الروايات

   :األول
  يكون عن حتقّق املقتضيات لألحداث ما قدمناه ، من أن اإلخبار

__________________  
  .٢٥١ ص ٥٢البحار ج ) ١(



  دراسة يف عالمات الظهور........................................................................ ٤٦

د هـذه ، فيوجـد      فقد تتحقق تلك ، وتفق    . والوقائع من دون تعرض لشرائطها وموانعها     
  .احلدث وقد ال فال

  .م ونعززه هنا باملثال التقرييبوقد قدمنا احلديث عن هذا القس

   :فنقول
 فهو نظري بيت بِني على ساحل البحر ، وكان البناء من القوة             أما بالنسبة للمانع ،   
  .ةحبيث يستطيع البقاء مئة سن

ولكن إذا ضربته مياه البحر ، أو تعرض لعاصفة عاتية ، أو لزلزال ، فلسوف ينتهي                
عمره يف أقل من نصف هذه املدة فيصح اإلخبار عن املدة األوىل من دون تعرض لـذلك                 

  .أو الذي يعرض لهانع املعارض ، امل
وكذلك احلال لو كان لإلنسان حقل زرعه قمحاً ، وقد استحصد ، فإنه يصح له               

أن طفالً سيلقي فيـه     : إن لدي مقدار ألف كيلو من القمح ، ولكنه ال يدري            : أن يقول   
  .ق ، أو سوف يأيت سيل فيقضي عليهعود ثقاب فيحر

ست يف املوقع ويف املكـان      وأما بالنسبة إىل الشرط ، فهو نظري شجرة خضراء غر         
املناسب ، ولكن شرطَ منوها وحياا هو إيصال املاء إليها ، فإذا مل يتحقق هذا الـشرط ،    

فيخرب عن حياة الشجرة ، وعن عمرها ، من دون األخـذ بنظـر              . امتنعت عليها احلياة  
  .ار عدم حتقق ذلك الشرط كما قلنااالعتب

 ،  9 السنة ، على لسان الرسول األكرم        ومن األمثلة اليت وردت يف القرآن ويف      
  : نذكر :واألئمة األطهار 

أن بعض الروايات قد صرحت بأن الرجل ليصل رمحه ، وقد بقي من عمره               ـ ١
ثالث سنني ، فيصيرها اهللا عز وجل ثالثني سنة ، ويقطعها وقد بقي من عمره ثالثني سنة                 

  ُهللا ما يشاُءيمحو ا (: مث تال . ، فيصيرها اهللا ثالث سنني
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  .)١( ) ويثِْبت وِعنده أُم الِْكتاِب
ما روي من أن إذاعة الناس ، وعدم كتمام قد أوجب تأخر ظهور ذلـك                ـ ٢

  .)٢(الرجل الذي سوف ميأل األرض قسطاً وعدالً ، إىل وقت آخر 
( لقد استشهدت بعض الروايات على حصول البداء يف وقت ظهور القـائم              ـ ٣

بأن موسى قد واعد قومه ثالثني يوماً ، وكان يف علم اهللا عـز وجـل                ) جل اهللا فرجه    ع
  .مرور الثّالثني ، وعبدوا العجلَزيادة عشرة أيام ، مل خيرب موسى قومه ا فكفروا بعد 

وكان يف  « واستشهدت على ذلك أيضاً بأن يونس قد أوعد قومه بالعذاب ،             ـ ٤
  .)٣( » من أمر اهللا ما قد علمت علم اهللا أن يعفو عنهم ، وكان

 مـا لـيس   «   وأخـرى ب » املوقوف «  وقد عربت الروايات عن هذا القسم تارة ب   
  .. كما سبق  »مبحتوم

   :الثاين
ما يكون اإلخبار فيه عن حتقق العلة التامة ، جبميع أجزائها وشـرائطها ، وفقـد                

يره سـوى تـدخل      ، ال يغ   أمراً حتمياً  ـ احلدث ـ املوانع ، حبيث يصبح وجود املعلول     
  .اإلرادة اإلهلية
   اهللا سبحانه ، وحاكميته املطلقة ألن متامية العلة ، ال يلغي قدرة..وذلك 

__________________  
  .ذلك كثرية فراجع الكتاب املذكور والروايات الدالة على ٨٠ ص ٤ ميزان احلكمة ج )١(
 والكايف ج   ٢٩٣ و   ٢٩٢ و   ٢٨٨غيبة للنعماين ص     وال ٢٦٥ و   ٢٦٣الغيبة للشيخ الطوسي ص     :  راجع   )٢(
  .٧٨ وعن الكايف وإلزام الناصب ص  عنهما٢٨٥و ٢٨٣ وبشارة اإلسالم ص ٣٠٠ ص ١
 عنه  ٢٨٤ و   ٢٨٦ وبشارة اإلسالم ص     ٢٩٤ و   ٢٩٢الغيبة للنعماين ص    :  راجع يف هذا ويف الذي سبقه        )٣(

  .٣٠١ ص ١ الكايف وراجع الكايف ج وعن
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ل ، حينما ال يصطدم ذلك التدخل بأي مانع آخر سوى ذلك ، فهو ال               وال حقه يف التدخ   
لك من صفاته الربوبيـة جـل       ينايف عدله سبحانه ، وال حكمته ، وال رمحته ، وال غري ذ            

  ...وعال 
 أنه قد جرت عادته تعاىل ، فيما نشاهده ونعيشه على عدم التدخل             :وال ينايف هذا    

ى تسيري أمور الكون واحلياة ِوفْق طريقـة معينـة ،           للحيلولة بني العلل ومعلوماا ، وعل     
  .تاموقانون عام ، ونظام 

واحـدة ،    أن يسري توالد الناس ، واملوت ، واحلياة ، على وترية             :فمثالً قد اعتدنا    
  .ويتم باألسباب املعروفة

كما أن ثبات األرض واجلبال ، ومتاسكها ، وثقلها ، واستقرارها هو السنة الـيت               
  .وعرفناها يف مجيع مقاطع حياتنا ألفناها

بل هـي    ـ ولكن مشيئة اهللا سبحانه ، قد تلغي ذلك كما يف قضية والدة عيسى            
وبذلك تكون نفس مـشيئته ،       ـ هذه احلالة عند انتهاء أمد الدنيا      ـ سوف تلغي حتماً  

 وليس فقد الشرط ، وال وجود املوانع سبباً يف وقف التوالد ، ويف صريورة اجلبال كالعهن               
مث . كما أا لسوف متّر مر السحاب ، ولسوف ميوت الناس بـنفخ الـصور          .  املنفوش )١(

  .فخة أخرى ، فإذا هم قيام ينظرونتكون ن
  . أي خلل أو نقص يف العلة التامةنعم ، إن ذلك كله سيكون ، من دون أن حيدث

  » البـداء  «     وعبر عن تدخل املشيئة اإلهلية فيه ب       » احملتوم   «    وقد مسي هذا القسم ب    
  .كما تقدم يف الرواية

__________________  
  .هو الصوف: ن  العه)١(
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  :لثالثة املتقدمة ذا حيث قالت وقد صرحت الرواية ا
  ما احملتوم ؟: فقال له محران « 

  . »الذي هللا فيه املشيئة: قال 
لقـسم  أما الرواية الرابعة اليت هي موضع البحث فقد أشارت إىل هذا القسم وإىل ا             

  .ةالثالث اآليت بيانه وهي تفسر املراد من الرواية الثالث
 ما يكون اإلخبار فيه عن أمور حتمية الوقوع ، وال يتدخل اهللا سـبحانه               :الثالث  

  .ن ذلك يتناىف مع صفاته الربوبيةللتغيري فيها ، مع قدرته على ذلك ، إذ إ
  :ن يستحيل صدورها منه لظلم ، ولك اهللا قادر على فعل القبيح ، وعلى ا:فمثالً 

حانه ، ومع كونـه   ، ألن ذلك يتناىف مع عدل اهللا سب)١( ) وال يظِْلم ربك أَحدا  (
  .ال يفعل القبيح

  . كل ما يتناىف مع حكمته ورمحتهوكذا احلال بالنسبة إىل
وخلف الوعد أيضاً من هذا القبيل ، فيستحيل منه تعاىل ، وقد صـرحت الروايـة       

، واهللا سبحانه   من هذا القبيل ، أي من امليعاد        ) عجل اهللا فرجه    ( ن قيام القائم    السابقة بأ 
  .ال خيلف امليعاد

   :ومما تقدم نعرف
  . الظهور إمنا هو من القسم األول ـ أن البداء يف عالمات١
  .توم ، إمنا هو من القسم الثاين ـ أن البداء يف العالمات اليت هي من احمل٢

__________________  
  . من سورة الكهف٤٩ اآلية )١(



  دراسة يف عالمات الظهور........................................................................ ٥٠

  .فهو من القسم الثالث) هللا فرجه عجل ا( وأما البداء يف قيام القائم 

   :الطائفة الثانية من الروايات: ب 
  :ية بعض العالمات ، نذكر ما يلي من الروايات اليت اكتفت باإلشارة إىل حتم

ي ، عن أمحد بن     ـ حممد بن موسى بن املتوكل ، عن عبد اهللا بن جعفر احلمري             ١
قلت أليب عبد   « : حممد بن عيسى ، عن احلسن بن حمبوب ، عن أيب محزة الثمايل ، قال                

  : كان يقول 7إن أبا جعفر  : 7اهللا 
  روج السفياين من األمر احملتوم ؟ إن خ«

نعم ، واختالف ولد العباس من احملتوم ، وقتل النفس الزكية مـن احملتـوم ،                : قال  
  .)١(  ».. احملتوم اخل وخروج القائم من

عن حممد بن احلسن بن الوليد ، عن احلسني بن احلسن بن أبان ، عن احلسني              ـ ٢
بن سعيد ، عن صفوان بن حيىي ، عن عيسى بن أعني ، عن املعلِّى بن خنيس ، عـن أيب                     

  : قال 7عبد اهللا 
  ]. من احملتوم ، وخروجه يف رجب إن أمر السفياين[ 

  .)٢(آخر فراجع  سندوذكره النعماين ب
 ، عن احلسني بن احلسن بـن        2عن حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد          ـ ٣

  عن حممد بن أيب عمري ، عن عمر بنأبان عن احلسني بن سعيد ، 
__________________  

  ـ ص ٥٢ والبحـار ـ ج   ٢٨٢ والغيبة للشيخ الطوسـي ـ ص   ٦٥٢ ـ ص  ٢ إكمال الدين ـ ج  )١(
  .٤٥٧ـ ص  وراجع منتخب األثر ٢٠٦

 ومنتخب األثر ٣٠٠عماين ص  والغيبة للن٢٠٤ ص ٥٢ والبحار ج   ٦٥٠ و   ٦٥٢ ص   ٢ إكمال الدين ج     )٢(
  .٤٥٧ص 



 ٥١ ..........................................................عالئم الظهور يف تقييم عام   : الفصل الثاين 

  : يقول 7مسعت أبا عبد اهللا : حنظلة قال 
اليماين ، السفياين ، والصيحة ، وقتـل        : قبل قيام القائم مخس عالمات حمتومات       « 

  .)١( »النفس الزكية ، واخلسف بالبيداء 
أمحد بن إدريس ، عن علي بن حممد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن                  ـ ٤

   :7قلت أليب عبد اهللا « : احلسن بن حمبوب ، عن أيب محزة الثمايل ، قال 
خروج السفياين من احملتوم ، والنداء من احملتوم ، وطلوع          :  جعفر كان يقول      إن أبا  «

 : 7فقال أبـو عبـد اهللا   .  يقوهلا من احملتومالشمس من املغرب من احملتوم ، وأشياء كان 
من احملتوم ، وقتل النفس الزكية      ) بين العباس يف الدولة     : يف اإلرشاد    ( واختالف بين فالن  

  .)٢( ».. احملتوم اخل من احملتوم ، وخروج القائم من 
عن ابن فضال ، عن محاد بن احلسني بن املختار ، عن أيب نصر ، عن عـامر    ـ ٥
   :9قال رسول اهللا :  قال 7ة ، عن أمري املؤمنني بن واثل

السفياين ، والدجال ، والدخان ، والدابة ، وخروج         :  عشر قبل الساعة البد منها       «
القائم ، وطلوع الشمس من مغرا ، ونزول عيسى ، وخسف باملشرق ، وخسف جبزيـرة                

  .)٣( »العرب ، ونار خترج من مقر عدن تسوق الناس إىل احملشر 
__________________  

  . عنه١٨١ وإلزام الناصب ص ٢٠٤ ص ٥٢ والبحار ج ٦٥٠ ص ٢ إكمال الدين ج )١(
« : وعبارته هكذا .  عن اإلرشاد١٨٤إلزام الناصب ـ ص  :  وراجع ٢٦٦ الغيبة للشيخ الطوسي ـ ص  )٢(

  . »..  يف الدولة من احملتوم اخلواختالف بين العباس
  .٢٠٩ ص ٥٢ والبحار ج ٢٦٧لطوسي ص  الغيبة للشيخ ا)٣(



  دراسة يف عالمات الظهور........................................................................ ٥٢

عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أيب عمري ، عن عمر بن أذينة ، عن حممد بن                   ـ ٦
  : يقول 7مسعت أبا عبد اهللا : مسلم ، قال 

أستغفر اهللا : محل امرأة ، مث قال .  بعد ظهوره على الكور اخلمس    إن السفياين ميلك   «
  .)١( »منه حملتوم الذي البد ، محل مجل وهو األمر احملتوم ، وهو من األمر ا

جعلت فداك ،  : 7قلت أليب احلسن : ابن عيسى ، عن ابن أسباط ، قال          ـ ٧
 العمي ، عن علي بن احلسني قال إن ثعلبة ابن ميمونة حدثين عن علي بن املغرية ، عن زيد          

:  
  . قائمنا ملوافاة الناس سنةيقوم «

 حتم من اهللا ، وأمر السفياين حتم من اهللا إن أمر القائم! يقوم القائم بال سفياين : قال 
  .)٢( »بسفياين ، وال يكون قائم إال 

حممد بن مهام ، عن جعفر بن حممد بن مالك الفزاري ، عن احلسن بن علي                 ـ ٨
رافقت أبا احلسن موسى بن جعفر      : بن يسار ، عن اخلليل بن راشد ، عن البطائين ، قال             

  :اً ل يل يوم من مكة إىل املدينة فقا7
 ،   أن أهل السماوات واألرض خرجوا على بين العباس لسقيت األرض دماءهم            لو «

  .حىت خيرج السفياين
  .يا سيدي ، أمره من احملتوم: له قلت 
  .)٣( ».. احملتوم اخل من : قال 

__________________  
  .٢١٥ ص ٥٢ والبحار ج ٢٧٣لطوسي ص  الغيبة للشيخ ا)١(
  .رب اإلسناد عن ق١٨٢ ص ٥٢بحار ج  ال)٢(
  .١٨٠ وإلزام الناصب ص ٣٠١ماين ص  الغيبة للنع)٣(



 ٥٣ ..........................................................عالئم الظهور يف تقييم عام   : الفصل الثاين 

ني خروج  ولكن هذا احلديث حمل نظر وتأمل ، فإن ملك بين العباس مل يدم إىل ح              
  .السفياين ، كما هو ظاهر

  .مان ، مث يزيلها السفياين آنئٍذإال أن يقال إم ستعود دولتهم يف آخر الز
لي بن احلسن ، عن العباس بن عامر ، عن عبد           أمحد بن حممد بن سعيد عن ع       ـ ٩

كنت عند أيب جعفر    : اهللا بن بكري ، عن زرارة بن أعني ، عن عبد امللك بن أعني ، قال                 
  : ، فجرى ذكر القائم ، فقلت له 7

  . يكون عاجالً ، وال يكون سفياين أرجو أن«
  .)١( »البد منه ال واهللا ، إنه من احملتوم ، الذي : فقال 
لي بن أمحد البندنيجي ، عن عبد اهللا بن موسى العلوي ، عن يعقوب بن               ع ـ ١٠

  : ، أنه قال 7يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن عبد اهللا بن سنان ، عن أيب عبد اهللا 
 احملتوم والسفياين من احملتوم ، واليماين من احملتوم ، وقتل النفس الزكيـة     النداء من  «

  . من احملتوم من السماءمن احملتوم ، وكف يطلع
وفزعة يف شهر رمضان ، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وخترج الفتـاة مـن               : قال  

  .)٢( »خدرها 
  :وقد ذكرت بعض الروايات  ـ ١١

 من صوتني قبل خروج القائم ، صوت من السماء وهو صوت جربائيـل               أنه البد  «
  باسم صاحب هذا األمر ، وصوت آخر من األرض ، وهو صوت إبليس

__________________  
  .٢٥٢ الغيبة للنعماين ص )١(
  .٤٥٥ ومنتخب األثر ص ٢٦٤ الغيبة للنعماين ص )٢(



  دراسة يف عالمات الظهور........................................................................ ٥٤

  .)١( ».. اخل اللعني 
أمحد بن حممد بن سعيد بن علي بن احلسني ، عن يعقوب بن يزيد ، عـن                  ـ ١٢

  : ، أنه قال 7زياد القندي ، عن غري واحٍد من أصحابه عن أيب عبد اهللا 
  !. السفياين من احملتوم :  قلنا له«

نعم ، وقتل النفس الزكية من احملتوم ، والقائم من احملتوم ، وخسف البيـداء               : فقال  
  . وكف تطلع من السماء من احملتوممن احملتوم ،

  .وأي شيء يكون النداء: فقلنا له 
  .)٢( »واسم أبيه مناٍد ينادي باسم القائم : فقال 
ناده عن هارون بن مسلم ، عن أيب خالـد          أمحد بن حممد بن سعيد ، بإس       ـ ١٣

  : أنه قال 7القماط ، عن محران بن أعني ، عن أيب عبد اهللا 
 الذي البد أن يكون قبل قيام القائم ، خروج السفياين ، وخسف البيداء          من احملتوم  «

  .)٣( »السماء ، وقتل النفس الزكية ، واملنادي من 
 مالك ، عن عباد بن يعقوب ، عن         حممد بن مهام ، عن جعفر بن حممد بن         ـ ١٤

  : ، أنه قال 7عن أيب عبد اهللا ) الصفار صح ( خالد الصائغ 
  .)٤( » السفياين البد منه ، وال خيرج إال يف رجب «

   بن حممد ، عن ابن فضال ، عن أيبحممد بن حيىي ، عن أمحد ـ ١٥
__________________  

  .٢٠٣ الغيبة للنعماين ص )١(
  . عن الكايف٤٥٨ ومنتخب األثر ص ٣٠٥ص  ٥٢ البحار ج )٢(
  .٤٥٧ ومنتخب األثر ص ٤٥٥الورى ص  وأعالم ٣٥٨ اإلرشاد للمفيد ص )٣(
  .٢٠٣ الغيبة للنعماين ص )٤(



 ٥٥ ..........................................................عالئم الظهور يف تقييم عام   : الفصل الثاين 

  : يقول 7مسعت أبا عبد اهللا : مجيلة ، عن حممد بن علي احلليب قال 
  .توم العباس من احملتوم ، وخروج القائم من احمل اختالف بين«

  .كيف النداءو: قلت 
  .)١( ».. اخل ينادي مناٍد من السماء أول النهار : قال 
قلت أليب جعفر   : الفضل بن شاذان عمن رواه عن أيب محزة الثمايل ، قال             ـ ١٦

7:   
  . من احملتوم خروج السفياين«

نعم والنداء من احملتوم ، وطلوع الشمس من مغرا من احملتوم ، واختالف بين              : قال  
  .الدولة من احملتوم ، وقتل النفس الزكية حمتومالعباس يف 

  . حمتوم9وخروج القائم من آل حممد 
  .)٢( ».. اخل قلت وكيف يكون النداء 

__________________  
  . عن الكايف٤٥٨ ومنتخب األثر ص ٣٠٥ ص ٥٢ البحار ج )١(
  .٤٥٧ ومنتخب األثر ص ٤٥٥ وأعالم الورى ص ٣٥٨ اإلرشاد للمفيد ص )٢(
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