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ا:  

ـــىل أرشف  ـــالم ع ـــالة والس ـــاملني والص ـــد هللا رب الع احلم

، صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلماألنبيــاء واملرســلني أيب القاســم حممــد 

علـــيهم الســـالم، وعـــىل  وعـــىل أهـــل بيتـــه الطيبـــني الطـــاهرين

 .أصحاهبم الغّر امليامني املنتجبني

عقائــد الدينيــة واألحكــام معرفــة ال إىلفــإنَّ للوصــول .. وبعــد

ــ ــىل ـالش ــار ع ــة، س ــالك معروف ــة، ومس ــا ثابت ــة طرق رعية التكليفي

ــا العظــام ريض اهللا  ــا األعــالم وفقهاؤن ــَد ُطرقهــا علامؤن هنجهــا، وَعبَّ

منـذ  _بعـد أن ألقـى أصـوهلا أئمتنـا األطهـارعليهم السـالم  _عنهم 

ــذه،  ــا ه ــى أيامن ــربى وحت ــة الك ــوال إىل الغيب ــغرى وص ــة الص الغيب

الكشــف عــن حجيتهــا، وإثبــات دليليتهــا بالبحــث والتنقــيح ب

ــه، أو  ــف علي ــة التكلي ــف إىل منجزي ــل املكل ــام يوص ــدارس ب والت

معذريته أمـام املـوىل سـبحانه وتعـاىل، عـىل ضـوء احلكـم الشــرعي 

 .الظاهري القائم من هذه الطرق املألوفة واملعهودة
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ــق  ــولية طري ــا األص ــض كتبن ــرح يف بع ــب أْن ُيط ــن الغري وم

وذلـك بأخـذه  ،رعي الـواقعيـوصل إىل الكشـف عـن احلكـم الشـي

ــ ــاحب العص ــام ص ــن اإلم ــارشة ع ــه ـمب ــا ملقدم ــان أرواحن ر والزم

وذلــك بالتشـــرف بلقائــه مبــارشة، وتشخيصــه عينــًا،  ،الفــداء

 _ رعي واقعـا، لألوحـدي مـن علامئنـا األبـرارـوإبالغه احلكـم الشـ

احلكــم وينقلــه  ر الغيبــة الكـربى، فــريوي هــذاـيف عصــ _ كـام يقــال

ــاع  ــه باإلمج ــطلح علي ــا ُيص ــو م ــاع، وه ــدعوى اإلمج ــاس ب إىل الن

 .الترشيف

ــد  ــاء، مل نج ــع واالستقص ــر، والتتب ــل والنظ ــد التأم ــن بع ولك

رشعـا،  اأصال هلذه الدعوى أو حجـة هلـذا اإلمجـاع، وال طريقـا ثابتـ

بل عىل العكس ورد النهي عـن ذلـك، بـنص معتـرب رصيـح، وعليـه 

 .، بل أصبح من رضوراتهقام إمجاع املذهب

ــا املتواضــعة يف تســليط الضــوء عــىل  ــا كانــت حماولتن ومــن هن

أصل هذه الـدعوى، وحقيقـة مـا يسـمى باإلمجـاع التشــريف، وبيـان 

ــتقراء  ــن اس ــر ع ــض النظ ــع غ ــه، م ــىل حجيت ــوف ع ــه، والوق داللت

مصاديقه، إذ مل نر أمهيـة لـذلك بقـدر أمهيـة مناقشـة املوضـوع ذاتـه، 

ــول إىل حقيق ــن اوالوص ــدا ع ــه، بعي ــاز ت ــل ودون اإلجي ــل املم لتطوي

 .املخل

ثـم أن يف طــرح مثـل هــذه الـدعاوى وغريهــا يف بعـض كتبنــا، 
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ــ ــري املش ــوح غ ــن ذوي الطم ــبعض م ــل ال ــلني أو ـجتع روع، والفاش

املغرضني، وأبناء الـدنيا وطالهبـا، وباخلصـوص مـن لـه ِمسـحة مـن 

د يف ذلـك العلم، يسيل لعـاهبم إليهـا، وتتفـتح قـرحيتهم عليهـا، وجيـ

طريقــا ومرتكــزا الســتغالل مثــل هــذه الــدعاوى أســوء اســتغالل، 

يف إضــالل عــوام النــاس وخــداعهم، والســيام البســطاء مــنهم 

ــة  األغــرار والســذج ممــن تــنطيل علــيهم أدنــى شــبهة، بــدعوى رؤي

والتبليــغ والنيابــة  ريفـعجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــ املهــدي اإلمــام

الــدعوات الباطلـة واملزيفــة،  عنـه، أو مـا يــالزم ذلـك ونحوهــا مـن

والتــي متــس جــوهر قضــية اإلمــام املهــدي عجــل اهللا تعــاىل فرجــه 

ريف، وهــذا ممــا ابتلينــا بــه يف أيامنــا هــذه مــن كثــرة األدعيــاء ـالشــ

ـــم  ـــاطي معه ـــة، والتع ـــة الرادع ـــعف املناع ـــع َض ـــددهم، م وتع

ــرة ـبالتجاهــل والالمبــاالة، حتــى يســتفحل الــداء وينتشــ ر، مــع كث

ـــداء امل ـــدافع األع ـــود ال ـــة، ووج ـــراءات املتنوع ـــّني، واإلغ رتبص

ــريا  ــّلوا كث ــّلوا وأَض ــُتغلوا، َفَض ــذلك، فاس ـــي ل ــتعداد النفس واالس

 .من الناس، وال اقل من تشويش عقول اآلخرين

فعلينا قطع دابر هؤالء، وإمخـاد طمـوحهم غـري املشــروع، مـن 

هـا، الذين غرهتم الدنيا وزخارفها، باستغالل مثل هذه الدعاوى وغري

يف خداع الناس وتضليلهم بدعوى لقاء اإلمام املهـدي عليـه السـالم، 

رعية منـه مبـارشة، بإلبـاس مـا ـواخذ التعاليم الدينية واألوامـر الشـ
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ما لم ٍريف كأنه حقيقة فعًال، وما قيل يف عِ ـمجاع التشكاإل صورته حقيقية

ومن أي واقعًا، بل  كأنه علمٌ  ،كعلم األصول، ومل يقم الدليل عىل ثبوته

 .طريق ُبنيت عليه دعواهم

ــف  ــك إىلأض ــوج يف ن ، إذل ــق يالول ــذا الطري ــي ه ــبهةاللق  ش

، وجيعلـه يف مرمـى الناصعة املذهب احلق وأدلتهصورة عىل  والضبابية

، األبـرار، ويكون سببا للقذف والطعن بعلامئنـا واملشككني املتصيدين

نـارص  السـلفي كالشـيخ املوتورين عن بعض االدعياءذلك كام صدر 

 .)١(مجاع التشـريفيف معرض تعليقه عىل اإل القفاري
                                                             

نقـد . أصول مذهب الشيعة اإلماميـةاالثنى عشــرية(قال نارص القفاري يف كتابه ) ١(

وهكذا صار بإمكان كل شـيطان رجـيم مـن اإلنـس ):  ٣٤٢ص  ١ج . وعرض

ويدس يف دينهم ما يبعدهم عـن  واجلن أن حيتال عىل هؤالء، ويتظاهر بأنه املنتظر

احلق، ما داموا فتحـوا هـذا البـاب عـىل أنفسـهم، ويعتـربون ذلـك مـن السـنة، 

وبإمكان كل شيخ زنديق، متلفع بـرداء الدروشـة، ومتوشـح بالسـواد، متظـاهر 

أن يـزعم اللقـاء بـاملنتظر؛  -ومـا أكثـر هـؤالء عنـدهم  -بالعلم، مدٍع للسـيادة 

دينهم ما شاء له إحلاده، والسيام أن هؤالء يزعمـون  ليحظى بالتعظيم، وليغري من

أن هذا املنتظر يتصـور بصـور خمتلفـة، ويظهـر بأشـكال وأرديـة متنوعـة، فهـذه 

إمـا أن مـدعيها كـاذب، أراد السـمعة، أو : اللقاءات املزعومة ال ختلو من حالتني

ه قصد اإلضالل، أو أراد كال األمرين، أو أنه صـادق، والـذي مثـل الـدور أمامـ

 ).شيطان من الشياطني

ــة : أقــول   ــه عــن حــدود اللياق ــا، والــذي خــرج ب ــا إثبــات كالمــه هن ــام أردن إن

ـــاء  ـــوقة وأبن ـــة الَس ـــرد، إىل طريق ـــد وال ـــامء يف النق ـــة العل واألدب، وطريق

 ...للتنبيه واإلشارة.. العصبية اجلاهلية، الذين ال يستحقون الذكر
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ــن  ــون وم ــاىل أن يك ــأل اهللا تع ــث، وأس ــان البح ــذا ك ــل ه أج

إِنــه ســميع الــدعاء، واهللا مــن وراء  ،وجــوده خــريا مــن عدمــه

 .القصد

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 حممود املقدس الغريفي السيد

 هـ١٤٢٩حرم احلرام من امل ٢٨

  جف األرشفالن





 

 

 

  اع

  : اع

العـزم، ومنـه قـوهلم أمجـع فـالن  :اإلمجاع لغة يـراد بـه معنيـان

ر قولـه تعــاىل مــن ســورة ـوبــه فســ. عـىل هــذا األمــر أي عـزم عليــه

 . أي اعزموا أمركم )١(َفَأْمجُِعوا َأْمَرُكمْ  يونس

ــىل  ــلمون ع ــع املس ــال امج ــاق، فيق ــى االتف ــا بمعن ــأيت أيض وي

 .ي اجتمعت آراؤهم عليه واتفقتأ ،كذا

ــن : أمــا اصــطالحا فهــو اتفــاق خــاص، إي اتفــاق الفقهــاء م

ر مــن العصــور عــىل حكــم رشعــي أو أمــر مــن ـاملســلمني يف عصــ

األمور الدينيـة، وباخلصـوص فقهاؤنـا ريض اهللا عـنهم  مـن الشـيعة  

رية، حيــث يكــون يف اتفــاقهم شــأن معتــرب يف ـاإلماميــة االثنــي عشــ

 .لشـرعي، أو الدليل عليه عندنا يف اجلملةإثبات احلكم ا

عوث ا ر:  

ــ ــة والش ــاحة الديني ــاع الس ــألة اإلمج ــدرت مس ــد ـتص رعية بع
                                                             

 . ٧١أية / سورة يونس ) ١(
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ــول اهللا  ــاة رس ــلموف ــه وس ــه وآل ــىل اهللا علي ــذ  ص ــدما اُخت أي  _عن

ــاع ــ _ اإلمج ــات مش ــة يف إثب ــر، ـذريع ــة أيب بك ــة وخالف روعية إمام

يف الكتــاب املجيــد، أو  رعي هلــا مــن نــصـبعــد انتفــاء الغطــاء الشــ

صـىل ريفة، وبعـُد مـازال صـحابة رسـول اهللا ـإشارة مـن السـنة الشـ

يعيشـون الواقـع الـذهني للـنص السـاموي، أو  اهللا عليه وآلـه وسـلم

للســـنة النبويـــة، يف أي عمـــل يصـــدر عـــنهم،  يـالـــدليل احلســـ

صــىل وخاصــة يف أمــر مهــم جــدا وعظــيم وهــو خالفــة رســول اهللا 

 .ماهللا عليه وآله وسل

ــوازين،  ــالرغم مــن ذلــك، حــدث االنقــالب واختلفــت امل وب

بكـــر  وتربيـــرهم للنـــاس يف تصـــدي أيب وكـــان إعـــالم الســـلطة

أن أهــل احلــل  _ رعي لــهـمــع عــدم وجــود املــربر الشــ _للخالفــة 

ــر  ــذا األم ــدث ه ــك، أو ح ــىل ذل ــوا ع ــلمني اتفق ــن املس ــد م والعق

ة الرسـول باتفاق املسلمني مـن أهـل املدينـة، أو بإمجـاع كبـار صـحاب

ــه وســلم ــه وآل ، وإن هــذا اإلمجــاع واالتفــاق كــاف يف صــىل اهللا علي

ــة  _أي اخلالفــة  _روعيتها ـمشــ ــرات الواهي وغــري ذلــك مــن التربي

ــاري  ــيخ األنص ــال الش ــذا ق ــىل ه ــاع، وع ــدعوى اإلمج ــردودة ب امل

ــدس رسه ــة، : ق ــطلح العام ــاع يف مص ــه اإلمج ــل ل ــم األص ــذين ه ال

 .)١(..وهو األصل هلم
                                                             

 .١٨٤ص١الشيخ األنصاري ج  –فرائد األصول ) ١(
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ألصــوليون مــن العامــة مــن هــذا التوجيــه أمــرا ثــم اكتشــف ا

ال مـن األصـول،  _عنـدهم  _أنه بـام أن اإلمامـة مـن الفـروع : وهو

وقد ثبتت باتفـاق أهـل احلـل والعقـد مـنهم، وإن هـذا االتفـاق إنـام 

روعيته، ال مـن الكتـاب ـحدث يف مورد مل يكـن فيـه نـص عـىل مشـ

حلــل والعقــد أي اتفــاق أهــل ا(إذن يكــون اإلمجــاع  وال مــن الســنة،

حجـة يف الفـروع أيضـا فـيام إذا مل يكـن ...) أو اتفاق أهـل املدينـة أو

 .)١(عليه دليل من الكتاب أو السنة

ــة  ــىل حجي ــة ع ــد العام ــة عن ــول الفقهي ــاين األص ــرت مب فج

ــم ٍ ــىل حك ــاب اإلمجــاع ع ــول مــن الكت ــه، وال ق ــص في ــيام ال ن ــا ف م

اتفــاقهم،  العزيـز أو السـنة املطهــرة، باتفـاق مـا جــرت عـادهتم عـىل

ــ ــتهم الش ــن أدل ــيال م ــاع دل ــبح اإلمج ــم ـوأص ــات احلك رعية يف إثب

رعي بــام هــو إمجــاع واتفــاق عــىل قــول مــا، وان اهللا تعــاىل قــد ـالشــ

 .هداهم إليه

اآلمــدي  وحكــى: يقــول) أصــول الفقــه(خلضـــري يف فهــذا ا

وغــريه عــن بعــض األصــوليني، أنــه ال يشــرتط املســتند، بــل جيــوز 

 .  )٢(فقهم اهللا تعاىل الختيار الصوابصدوره عن توفيق بأن يو

ــى ال  ــي حت ــتند رشع ــىل مس ــاالعتامد ع ــرون ب ــده آخ ــام قي ك
                                                             

 . ٥٠١ص ١األنصاري ج  –املوسوعة الفقهية امليرسة (١) 

 . ٢٧٥اخلرضي ص -أصول الفقه ) (٢



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ١٤

ال ينعقــد اإلمجــاع إال : يكـون قــوال بغــري علــم، كــام قــال اخلضـــري

ــتند؛ ــن مس ــوال يف  ع ــه ق ــأ؛ لكون ــتند خط ــدون املس ــوى ب ألن الفت

 .)١(الدين بغري علم، واألمة معصومة عن اخلطأ

اإلمجـاع بـام هـو طريـق للكشـف عـن  وعىل هذا تكـون حجيـة

رعي، ال بــام هــو اتفــاق وإمجــاع، عــىل إن هــذا املســتند ـاحلكــم الشــ

بنـاء عـىل  وأثبته فقهاء العامـة إمـا بنـاًء عـىل دليـل قطعـي واضـح، أ

دليــل ظنــي غــري واضــح كالقيــاس وغــريه مــن األدلــة الظنيــة غــري 

مــا أن ثــم إن هــذا املســتند إ: ري يف أصــوله يقــولـاملعتــربة،  فاخلضــ

يكون دلـيال قطعيـا، وأغلـب مـا علمنـاه مـن املسـائل التـي مل يعلـم 

ــا أن  ــة، وإم ــا قطعي ــاع إليه ــتند اإلمج ــي اس ــا الت ــالف أدلته ــا خ فيه

 .)٢(يكون دليال ظنيا وهو خرب الواحد أو القياس

ري نقطــة افرتاقنــا يف ـويف الوجــه الثــاين مــن قــول اخلضــ

الظنــي املعتــرب  دعــواهم لعمــوم دليــل املســتند الــذي يضــم الــدليل

 .وغري املعترب كالقياس واملصالح املرسلة ونحو ذلك

  :ا واع

أما فقهاء اإلمامية فإهنم جعلوا اإلمجاع أيضا يف عداد األدلة عـىل 

رعي، ولكن ال عىل نحو احلقيقة، وأن حجيته حجـة ـثبوت احلكم الش
                                                             

 .٢٧٥اخلرضي ص -أصول الفقه ) (١

 .٢٧٥اخلرضي ص -أصول الفقه ) (٢



 ١٥  ....................................................................................  اإلمجاع

ملعصـوم عليـه ذاتية بام هو إمجاع، وإنام حجيته بام هو كاشف عن رأي ا

أي من حجيـة رأي  _السالم ورضاه، فتكون حجيته منتزعة من ذلك 

ال بام هو طريق للكشف، بل حلجية املنكشـف  _املعصوم عليه السالم 

واملستند املؤيد واملدعوم برضا املعصوم عليه السالم وقبوله، وان رأيـه 

عليه السالم من ضمن آراء املجمعـني، ويكـون عليـه السـالم داخـال 

ريفة وقـول ـعهم، وعليـه فاإلمجـاع يصـبح كاشـفا عـن السـنة الشـم

 .املعصوم عليه السالم ال غري

ــيل يف  ــق احل ــال املحق ــرب(ق ــو ): املعت ــدنا ه ــاع فعن ــا اإلمج وأم

حجة بانضامم املعصوم، فلو خـال املائـة مـن فقهائنـا عـن قولـه عليـه 

السالم ملا كـان حجـة، ولـو حصـل يف اثنـني لكـان قـوهلام حجـة، ال 

 .)١(تبار اتفاقهام بل باعتبار قوله عليه السالمباع

ـــرعية،  ــة الش ــد األدل ــاع أح ــدَّ  اإلمج ــاس ُع ــذا األس ــىل ه وع

ولكن مـن ناحيـة شـكلية واسـمية فقـط، جمـاراة للـنهج الـدرايس يف 

ــد  ــه عن ــول الفق ــة(أص ــاري يف )٢()العام ــيخنا األنص ــال ش ، أو كــام ق

الفـن مـن ألجل الـتحفظ  عـىل مـا جـرت سـرية أهـل : فرائده ذلك

إرجاع كـل دليـل إىل أحـد األدلـة املعروفـة بـني الفـريقني كالكتـاب 

 . )٣(والسنة واإلمجاع والعقل
                                                             

 . ٣١ص١املحقق احليل ج  –املعترب ) ١(

 .١٠٣ص٣الشيخ املظفر ج  –أصول الفقه ) ٢(

 .  ١٨٩-١٨٨ص١الشيخ األنصاري ج  -ول فرائد األص) (٣



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ١٦

  : اع

ل مما سبق أنَّ حجية اإلمجاع عندنا هي من جهة كشـفه عـن حتّص 

عليـه السـالم،  رأي املعصوم عليه السالم، وأهنا نابعة من حجية رأيـه

، وأنه يف كام تقدمت االشارة اليه إمجاع وليس حجيته حجية ذاتية بام هو

عرض األدلة الثالثة من الكتاب والسنة والعقل، وهذا ال خـالف فيـه 

 .كربويا

ــف  ــق الكش ــق إىل حتقي ــو الطري ــغرى وه ــالم يف الص ــام الك وإن

عـن رأي املعصــوم عليــه الســالم، وكيفيـة الوصــول إىل ذلــك، وقــد 

 التسـرتي قـدس ذكروا لذلك طرقـا أهناهـا املحقـق الشـيخ أسـد اهللا

ــالته يف  ــايقة(رسه يف رس ــعة واملض ــه  _ )١()املواس ــل عن ــا ُنق ــىل م  _ع

 .  )٢(إىل اثنتي عرشة طريقا

وعىل كل حال فإنَّ اإلمجاع إنام يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا 

عن قول املعصوم عليه السـالم مـن أي سـبب كـان وعـن أي طريـق 

يقة خمصوصة روري أْن نفرض حصوله من طرـحصل، فليس من الض

من هذه الطرق أو نحوها، بل املناط حصول القطع بقول املعصوم عليه 

                                                             

ـــومة) ١( ـــييق( املوس ـــعة والتض ـــق يف التوس ـــنهج التحقي ـــة ). م ـــر الذريع   -انظ

 . ١٨٤ص٢٣العالمة الطهراين ج 

كشـف القنـاع عـن (انظـر كتـاب . ١٠٧ص ٣الشـيخ املظفـر ج - أصول الفقـه) (٢

 .للمحقق التسرتي الكاظمي) وجوه حجية اإلمجاع



 ١٧  ....................................................................................  اإلمجاع

رأي املعصـوم عليـه السـالم ، وان رأي املجمعني كاشف عن )١(السالم

 . وقوله

ــني  ــة ب ــة واملتدارس ــرق املعروف ــم الط ــذكر أه ــا ن ــن هن ونح

الفقهــاء واألصــوليني وهــي طــرق ثــالث أو أربــع، وربــام تتــداخل 

ـــرق األ ـــض الط ـــرىبع ـــ خ ـــرقِض ـــذه الط ـــلك  ،من ه يف املس

 :اشفية، وهيوالك

أو :ا ط:  

ــه ــه في ــ: والوج ــامء عص ــع عل ــو اجتم ــه ل ــم ـان ــىل حك ــا ع ر م

ــم اهللا  ــا حلك ــم خمالف ــذا احلك ــان ه ــي، وك ــلرشع ــز وج ــا،  ع واقع

فيجب عىل اإلمام عليـه السـالم عقـال أن يظهـر اخلـالف فـيام بيـنهم 

ـــه ، وإال فيســـتوجب يف احلكـــم، ونقـــض اتفـــاقهم احلاصـــل علي

 .طلإمجاعهم عىل البا

ى عدالتــه ـواحلـال أن مــن لطـف اهللا تعــاىل عــىل عبـده بمقتضــ

، وعـدم إيقاعـه يف الضـاللة عـز وجـلإرشاده إىل كل ما يقـرب منـه 

عــز والغوايــة، ولــو بإمهــال هدايتــه وتوجيهــه، ومــن هنــا بعــث اهللا 

ــل ــل، وأ وج ــاس الرس ــة الن ــة هلداي ــَب األئم ــب، وَنصَّ ــزل الكت ن

ــوت ـــرعية، فيقتض ــام الش ــيمهم األحك ــهـعل ــوم علي ــىل املعص  ي ع

ــالف بيــنهم وأ ُف بــاحلق، وإال لــزم الســالم أْن يظهــر اخل ــرِّ ن ُيَع
                                                             

 . ١١٠ص٣خ املظفر ج الشي -أصول الفقه ) (١



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ١٨

ه إليـه ّجـبـأعىل هـدف وُ  _ وحاشـاه _إخالل املعصوم عليه السـالم 

رعية، بـل يلـزم سـقوط ـأجلـه وهـو تبليـغ األحكـام الشـمن وُنِصَب 

 .التكليف هبذا احلكم املجمع عليه

ر عـىل رأي مـا، يكشـف اتفـاقهم ـعليه فإذا أمجـع علـامء عصـو

 . موافقته هلم تبعا لقاعدة اللطفمع رأي املعصوم عليه السالم و

 وقد تبنى هذا الطريق الشيخ الطـويس قـدس رسه وأتباعـه مـن

ــن  ــا م ــدس رسمه ــامء ق ــف العل ــداماد ورشي ــق ال ــدمني، واملحق املتق

 . )١(املتأخرين

ــق  ــذا الطري ــىل ه ــكل ع ــد أش ــوع وق ــيس موض ــور ل ــدة أم بع

 .اإلمجاع اللطفيبياهنا هذا البحث، ويطلق عليه ب

م: سا ط:  

احلدس هو إخبار املخرب استنادا إىل رأيه ومعتقده واسـتنتاجه، ال 

وذلــك  ،بســامعه ومشــاهدته احلســية والوجدانيــة، كاســتنباط الفقيــه

 وعمـل عليهـا،باعتامده عىل أدلة رشعية وعقلية، َنَظـَر فيهـا وقّواهـا، 

ون عـن رعي وأخرب عنه، فإخباره هنـا يكــفاستخرج منها احلكم الش

 .حدس ونظر ال عن حس ووجدان

ــه ــاء يف : والوجــه في ــه مــن البعيــد القــول باتفــاق أراء الفقه أّن

ــه  مجيــع العصــور عــىل رأي واحــد، ويكــون إمــامهم ورئيســهم علي
                                                             

 . ٤١صنقور ص -املعجم األصويل ) (١



 ١٩  ....................................................................................  اإلمجاع

ــ ــة ب ني رأي الســالم خمالفــا هلــم، وهــذا يرتكــز عــىل املالزمــة العادي

 .أيرئيس القوم، وبني أتباعه بتبنيهم ذلك الر

وهــذا االتفــاق يســتند إىل احلَــدس بــرأي املعصــوم عليــه 

الســالم، وهــو العلــم احلاصــل مــن غــري طريــق احلــواس الظــاهرة، 

 .ن البحث والنظر يف أراء العلامءالناتج ع

ـــ ـــدون بالش ـــذين يتقي ـــامء ال ـــك أنَّ العل ـــر ذل رع وال ـوتقري

ملـة، إذا أمجعـوا عـىل أن احلكـم الكـذائي هـو حكـم خيالفونه قيـد أن

ــه  ــام علي ــاع إىل أن اإلم ــذا اإلمج ــن ه ــذهن م ــل ال ــاىل، ينتق اهللا تع

رع ـالســـالم موافـــق هلـــم، وإال ِملَ ينســـبوا هـــذا احلكـــم إىل الشـــ

ــ ــتاذهم إذا ـالش ــرأي أس ــدون ب ــذين يتقي ــذ ال ــام أن التالمي ريف، ك

بنـا مـن رأهيـم هـذا رأيناهم جمتمعني عىل رأي واحد، ينتقـل الـذهن 

ــرة اخــتالفهم يف )١(إىل أنــه هــو رأي أســتاذهم ؛ فــان اتفــاقهم مــع كث

أكثــر املســائل يعلــم منــه أّن االتفــاق كــان مســتندا إىل رأي إمــامهم، 

ــواء أو  ــا لأله ــهم، إتباع ــاء أنفس ــن تلق ــرأي م ــرتاع لل ــن اخ ال ع

 .)٢(استقالال بالفهم

مجاعــات وان هــذا الطريــق هــو املعــروف واملتبــع يف غالــب اإل

املدعاة عند علامئنا، وقـد جـرى أغلـب الفقهـاء املتـأخرين عـىل هـذا 
                                                             

 .١٥٨ص٤السيد احلاممي ج  -هداية العقول يف رشح كفاية األصول ) (١

 .١٠٨ص ٣الشيخ املظفر ج  –أصول الفقه ) (٢



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٢٠

ويطلــق عليــه اإلمجــاع احلــديس، ويلحــق بــه اإلمجــاع . املبنــى

 .املحصل

: ا ط:  

ــه ــه في ــم : والوج ــىل حك ــاء ع ــن الفقه ــة م ــاق جمموع أن اتف

رشعي ناتج وكاشف عـن وجـود دليـل معتـرب يف البـني، بحيـث لـو 

 .هذا الدليل لكان معتربا عندنا أيضاوصل إلينا 

ــاقش بعــض الفقهــاء  ــدس رسهون ــن ال  ق ــة، ولك هــذه الطريق

 .جمال إليراد ذلك هنا

را :ا ط:  

احلس هو العلم احلاصل من طريق احلواس الظـاهرة، ال بـإعامل 

النظر واالجتهاد، كإخبار شخص عن سقوط املطـر وقـد رأى نزولـه، 

 .إلمام عليه السالم مبارشةا من اوعن رواية قد سمعه

ــه ــه في ــوم عليــه : والوج ــرأي املعص ــم ب ــول العل ــو حص ه

 .عني وجدانا أو مشافهة يف اجلملةالسالم، يف ضمن رأي املجم

 :ذلك عىل وجوه ويتصور

ــي،  _ ١ ــم رشع ــني يف حك ــىل رأي مع ــاء ع ــاق الفقه ــو اتف ه

ــه الســالم يف ضــمنهم،  ــه ونعلــم دخــول اإلمــام علي ولكــن ال نعرف

 .  بشخصهبعينه وال

عــىل أن هــذا اإلمجــاع لــو حصــل لكــان حجــة؛ ألنــه يتضــمن 
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رأي املعصــوم عليــه الســالم، مــع إمكــان حتققــه يف زمــن احلضــور، 

 .ولكن الكالم يف إمكان حتققه يف زمن الغيبة؟

 . هذا اإلمجاع باإلمجاع الدخويلويطلق عىل

 وقد يقـال كيـف ُيـدعى هـذا اإلمجـاع، واحلـال أّنـه قـد يكـون

 ف له من بعض العلامء؟ هناك خمال

فأجيــب إن هــذا املخــالف ال يضـــر خالفــه باإلمجــاع، مــا دام 

أّنــه معــروف النســب ومشــخص انــه فــالن بــن فــالن، فنقطــع بأنــه 

عليـه  غـري اإلمـام عليـه السـالم حتـى خيـرم هـذا اإلمجـاع بخروجـه

ــالم  ــه الس ــام علي ــة أن رأي اإلم ــم، وبالنتيج ــه هل ــالم وخمالفت الس

 .املجمعني وهو املراد ضمن رأي  يف لمازا

وقد تبنـى هـذا اإلمجـاع السـيد املرتضــى قـدس رسه، قـال يف 

أنـه غـري ممتنـع أن يلتـبس يف ) الشـايف(قـد بينـا يف كتـاب ): الذريعة(

ــال  ــا، ف ــه أو لغريه ــا لغيبت ــان، إم ــام الزم ــول إم ــوال ق ــض األح بع

نعرف قولـه عـىل التعيـني، فنفـزع يف هـذا املوضـع إىل إمجـاع األمـة، 

ــا ال أو إمجــ ــه، وإن كن ــنعلم دخــول اإلمــام املعصــوم في ــا، ل اع علامئن

نعــرف شخصــه وعينــه، ففــي مثــل هــذا املوضــع نفتقــر إىل معرفــة 

اإلمجاع عىل القول، لـنعلم دخـول احلجـة فيـه، إذا كـان قـول اإلمـام 

هو احلجـة ملتبسـا أو مشـتبها، وهـذا جيـري جمـرى قـول املحصـلني 

حلجـة هـو إمجـاع املـؤمنني مـن إن اإلمجـاع الـذي هـو ا: من خمالفـينا
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ــب  ــزا وج ــن متمي ــا مل يك ــؤمنني مل ــول امل ــريهم؛ ألن ق ــة دون غ األم

 .)١(اعتبار إمجاع الكل ليدخل ذلك فيه

هو اتفاق جمموعـة مـن الفقهـاء عـىل رأي معـني يف حكـم  _ ٢

ــ ــي بمحض ــامعه ـرشع ــم وس ــه هل ــع رؤيت ــه الســالم، م ــام علي ر اإلم

ك، فهـذا يكشـف عـن حديثهم، فلـم يـردعهم، بـل أقـرهم عـىل ذلـ

رضاه عليه السالم بـام اتفقـوا عليـه وإقـراره هلـم، وان احلـق هـو مـا 

ــه  ــردعهم علي ــم ل ــأ يف رأهي ــىل خط ــانوا ع ــو ك ــه، وإال ل ــوا إلي ذهب

 .   ههم إىل احلكم الرشعي الصحيحالسالم عن ذلك، ونب

عــىل أن هــذا اإلمجــاع لــو حصــل لكــان حجــة؛ ألنــه يتضــمن 

ــ ــالم وإق ــه الس ــوم علي ــن رأي املعص ــه يف زم ــان حتقق ــع إمك راره، م

 يف إمكان حتققه يف زمن الغيبة؟  احلضور، ولكن الكالم

 .هذا اإلمجاع، باإلمجاع التقريريويطلق عىل  

ــ _ ٣ ــو أن يتش ــخاص ـوه ــة أش ــا، أو جمموع ــخص م رف ش

ــ ــاىل فرجــه الش ــام عجــل اهللا تع ــة اإلم ــن  ريفـبرؤي ــه يف زم وخدمت

ــالم  ــه الس ــه علي ــل عن ــربى، فينق ــة الك ــن الغيب ــا، ولك ــام رشعي حك

 _حيكيه بلفــظ  اإلمجـاع، ال بالتصــريح، لـبعض دواعـي اإلخفـاء  

ــيأيت ــام س ــرض  _ ك ــىل ف ــاع ع ــذا اإلمج ــكال يف حجيــة ه وال إش

 !. وحتققه؟ إثباتهجه ذلك، وكيفية ولكن الكالم يف و!! حصوله

                                                             

 .  ٦٢٤ص ٢السيد املرتىض ج - الذريعة إىل أصول الرشيعة (١)
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 . وهذا ما يطلق عليه باإلمجاع الترشيف

ــوع ب ــي موض ــري يبتن ــاع األخ ــذا اإلمج ــىل ه ــدور وع ــا، وي حثن

 ...حمور كالمنا

*   *   * 

 





 

 

 

ع اا  

ــدس رسه يف  ــق اخلراســاين ق ــال املحق ــة األصــول(ق ): كفاي

رفه برؤيتـه عليـه ـوربام يتفق لـبعض األوحـدي وجـه آخـر مـن تشـ

وأخــذه الفتــوى مـن جنابــه، وإنــام مل ينقـل عنــه، بــل حيكــي السـالم 

 . )١(اإلمجاع لبعض دواعي اإلخفاء

ــالغ غايــة الكــامل مــا عــدا واألوحــد ي هــو الرجــل الفــذ، الب

 . عىل ما ُفرس ،ألهلها العصمة الواجبة

 :الفقهاء مجلة من دواعي اإلخفاء وقد َعّد بعض

انـه قـد وردت عـن احلجـة أخبـار كثـرية آمـرة بتكـذيب : منها

مدعي الرؤيـة يف الغيبـة الكـربى، واملـراد مـن األمـر بالتكـذيب هـو 

رحيه ـرب مـدعي الرؤيـة، فيلـزم مـن تصـترتيب آثار الكـذب عـىل خـ

ــذي  ــاحلكم ال ــذ ب ــذيب، وعــدم األخ ــه للتك ــاة تعــريض نفس باملالق

 . نقله عنه عليه السالم، فينتفي الغرض الذي دعاه لنقل احلكم

رحيا يـدل عـىل ـإن نقلـه عـن اإلمـام عليـه السـالم تصـ: ومنها
                                                             

 .٢٨٩ – ٢٨٨اآلخوند اخلراساين ص  -كفاية األصول ) (١
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وهـو ال يريـد  رف بخدمتـه عليـه السـالم،ـانه مـن أهـل مقـام التشـ

 . يعرف عنه ذلكأن 

عجـل  _انـه لـو عـرف عنـه وشـاع انـه ممـن جيتمـع بـه : ومنها

الضطره النـاس الن يسـأل منـه عليـه السـالم يف غالـب  _اهللا فرجه 

أمــورهم، فتنقلــب الغيبــة الكــربى إىل مثــل الغيبــة الصــغرى، وقــد 

حكمت املصـلحة امللزمـة يف أن تكـون غيبتـه كـربى ال يعـرف فيهـا 

 .)١(به شخص معلوم يراه وجيتمع

 .)٢(التقية كام يف بعض األزمان: ومنها

ــة، أو : ومنهــا ــب الرئاس ــمعة، أو طل ــاء والس ــة الري ــا لتهم دفع

 .َجرُّ نفع شخيص ونحوها

ع اا :  

إن حقيقــة دعــوى اإلمجــاع عــىل حكــم رشعــي ُنقــل  ..أقــول

رف ـعنـد التشـ ريفـعجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـاملهدي عن اإلمام 

مـن الغيبـة الكـربى مبنيـة عـىل املسـاحمة، وانـه لـيس إمجاعـا بلقائه ز

حقيقــة بــل أجنبــي عنــه، إذ أن ادعــاءه بالنســبة إىل الســبب هــو مــن 
                                                             

ــول ) (١ ــة األص ــول يف رشح كفاي ــة الوص ــيخ  -بداي ــاهر آل الش ــد ط ــيخ حمم الش

 .٢٧٦رشح ص  - ٥رايض ج 

ــة ) (٢ ــى الدراي ــرتي ج  -منته ــر الشوش ــد جعف ــيد حمم   – ٣٥٣رشح ص  -٤الس

٣٥٤ . 
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قبيل الكناية، حيـث أن املـراد بـه حقيقـة هـو املكنـى عنـه أي اإلمـام 

ــه الســالم، ونقــل  ــه علي ــه توصــيل رأي ــه الســالم، والغــرض من علي

ــ ــم الش ــذه اـاحلك ــه هب ــأخوذ عن ــاع، رعي امل ــة اإلمج ــدعوى بحكاي ل

فيقـول هـذا احلكــم ممـا قــام عليـه اإلمجــاع، مريـدا بــه نفـس اإلمــام 

فإنـه عليـه السـالم واحـد كالكـل،  ،ريفـعجل اهللا تعاىل فرجـه الشـ

وذلـك . )١(وألجله خلق الـبعض والكـل، فـبهم فـتح اهللا وهبـم خيـتم

خوفــا مــن التصـــريح باملــدرك احلقيقــي للحكــم، خوفــا مــن اهتــام 

املـالزم لرؤيـة اإلمــام عليـه الســالم  _أي مـدعي اإلمجــاع  _مدعيـه 

ــ ــا ـوالتش ــا، ودفع ــروض رشع ــتامن املف ــه للك ــه، بمنافات رف بخدمت

ــب املنزلــة والرفعــة بصــورة أو  لالهتــام بالريــاء والســمعة، وطل

ــع  ــا للتوقي ــدا، تبع ــك تعب ــتوجب ذل ــث يس ــه حي ــرى، أو تكذيب أخ

ــه ــاىل فرج ــل اهللا تع ــام عج ــروي عــن اإلم ـــريف امل ـــريف،  الش الش

الذي خـرج عـىل يـد آخـر السـفراء األربعـة الشـيخ عـيل بـن حممـد 

 .                                      ريض اهللا عنه يف الغيبة الصغرى السمري

كـــامل (وقـــد رواه الشـــيخ الصـــدوق قـــدس رسه يف كتابـــه 

حـدثنا أبـو حممـد احلسـن بـن : ، قـال)٢(، وغـريه)الدين ومتام النعمـة
                                                             

 . ٢٤املشكيني ص -اصطالحات األصول ) (١

ـــة )٢( ـــويس ص - الغيب ـــيخ الط ـــاج٣٩٥الش ـــربيس ج  - ، االحتج ـــيخ الط الش

 . ٢٩٧ص٢
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كنـت بمدينـة السـالم يف السـنة التـي تـويف فيهـا : ب قـالأمحد املكتِّـ

ــ _قــدس اهللا روحــه  _الشــيخ عــيل بــن حممــد الســمري  رته ـفحض

 :قبل وفاته بأيام، فأخرج إىل الناس توقيعا نسخته

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، الســمري أعظــم اهللا أجــر إخوانــك فيــكيــا عــيل بــن حممــد 

أمـرك، وال تـوص إىل  فإنك ميـت مـا بينـك وبـني سـتة أيـام، فـامجع

أحـد، يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة، فــال 

ظهور إال بعـد إذن اهللا عـز وجـل، وذلـك بعـد طـول األمـد وقسـوة 

ــوب، وامــتالء  ــن يــدعي  األرضالقل ــيعتي م ــورا، وســيأيت ش ج

ــــياين  ـــروج السف ـــل خ املشـــاهدة، أال فمـــن ادعـــى املشـــاهدة قب

ـــرت، و ــاذب مف ــو ك ــيل والصــيحة، فه ــاهللا الع ــوة إال ب ــول وال ق ال ح

 . العظيم

ــال ــان : ق ــام ك ــده، فل ــن عن ــا م ــع وخرجن ــخنا هــذا التوقي فنس

مـن وصـيك : اليوم السادس عدنا إليه وهـو جيـود بنفسـه، فقيـل لـه

 .هللا أمر هو بالغه: بعدك؟ فقال من

 .  )١(مع منهومىض ريض اهللا عنه، فهذا آخر كالم ُس 

ريف، ـهــذا احلـديث الشــ الكـالم يف سـند ،ومـن نافلـة القــول

فانه وبالرغم من شـهرته بـني االصـحاب، فـإن الطائفـة جممعـة عـىل 
                                                             

 .٥١٦الشيخ الصدوق ص - كامل الدين ومتام النعمة) ١(
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ــاره  ــا عــن النظــر يف ســنده مــع اعتب العمــل بمضــمونه، وهــذا يغنين

 .وصحته

اعلـم أن هـذا : قـدس رسه قال السـيد حممـد تقـي األصـفهاين

ألنـه مـروي عـن موالنـا صـاحب  ؛حديث صحيح عـال اصـطالحا

 :وسط ثالثة أشخاصبت ريفـاىل فرجه الشالزمان عجل اهللا تع

 _الشيخ األجـل أبـو احلسـن عـيل بـن حممـد السـمري : األول

اللتـه واشـتهاره غنـي عـن وهـو جل _ السفري األخري لإلمـام املهـدي

 .البيان

ــاين ــن : والث ــني ب ــن احلس ــيل ب ــد بــن ع ــيخ الصــدوق، حمم الش

ــه  ــه القمــي، وهــو أيضــا الشــتهاره واشــتهار كتاب موســى بــن بابوي

 .إىل التوضيح اللة قدره ال حيتاجوج

أبو حممـد احلسـن بـن أمحـد املكتِّـب، وهـو كـام ذكـره : والثالث

ــة اهللا يف  ــوىل عناي ــي امل ــل األملع ــال(الفاض ــع الرج ــد ): جمم ــو حمم أب

ــب،  ــام املكتِّ ــن هش ــد ب ــن أمح ــراهيم ب ــن إب ــني ب ــن احلس ــن ب احلس

ويروي عنـه الصـدوق مكـررا مرتضـيا مرتمحـا، وهـذا مـن أمـارات 

ــالصــ ــة، كــام نّب ــور يف حة والوثاق ــه(ه عــىل ذلــك املــوىل املزب ، )جممع

ــب  ــا، واملكتِّ ــع ذكره ــا موض ــيس هن ــدة، ل ــواهد عدي ــه ش ــر ل وذك

 .علم الكتابةبكرس التاء املشددة من يُ 

قـد وقـع هنـا سـهوان يف كتـابني مـن : أمـر، فقـال عـىلثم نبـه 

 :كتب علامئنا رمحهم اهللا تعاىل، ينبغي التنبيه عليهام
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ــاب : األول ــة(يف كت ــد ) الغيب ــر حمم ــل أيب جعف ــيخ األج للش

يف النسـخة التـي عنـدي  _: بن احلسـن الطـويس ريض اهللا عنـه ففيـه

أخربنا مجاعـة عـن أيب جعفرحممـد بـن عـيل بـن احلسـني بـن  _ هكذا

ــب، قــال: بابويــه، قــال : حــدثني أبــو حممــد أمحــد بــن احلســن املكتِّ

كـامل (نـاه عـن مثـل مـا نقل.. كنت بمدينة السـالم، وسـاق احلـديث

 .البن بابويه ريض اهللا عنه) الدين

 وقد عرفـت أن الـذي روى عنـه ابـن بابويـه حسـن بـن أمحـد 

ــاب  _ ــام يف كت ــن ك ــن احلس ــد ب ــيس أمح ــة(ول ــاهر أن  _ )الغيب والظ

السـهو يف كتــاب الشــيخ الطـويس وقــع مــن النسـاخ، ويؤيــد وقــوع 

ــوري  ــني الن ــريزا حس ــاج م ــاخ أن احل ــض النس ــن بع ــه م ــهو في الس

ــهريض ــديث يف   اهللا عن ــذا احل ــل ه ــأوى(نق ــة امل ــن ) جن ــة(م ) غيب

 _ كــام يف كتــاب الصــدوق _الشــيخ عــن احلســن بــن أمحــد املكتِّــب 

 .واهللا تعاىل هو العامل

للعـــامل املحـــدث ) مســـتدرك الوســـائل(يف كتـــاب : والثــاين

املتتبــع احلــاج مــريزا حســني النــوري ريض اهللا عنــه فإنــه مــع ســعة 

اهتاممـــه يف استقصـــاء أســـامء مشـــايخ باعـــه، وكثـــرة اطالعـــه، و

ــل ــخص اجللي ــذا الش ــر ه ــن ذك ــل ع ــدوق، غف ــد  أيب _ الص حمم

ــب ــد املكتِّ ــن أمح ــن ب ــررا  _ احلس ــدوق مك ــه الص ــذي روى عن ال

مرتضيا مرتمحا، وأمثال هـذه األمـور ممـا يبعـث العـامل عـىل الفحـص 
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والتتبــع، ويوجــب لــه الظفــر بــام غفــل عنــه مــن قبلــه، فعلــيكم يــا 

 . ن اهللا ال خييب كل طالب مرتاد ، واالجتهاد، فإإخواين بالسعي

ومما يدل أيضا عـىل وقـوع السـهو واالشـتباه يف كتـاب الشـيخ 

وعـىل غفلـة صـاحب املسـتدرك عـن ذكـر  _ بعكس اسم الـراوي _

نقــل  ذلــك الشــيخ ريض اهللا عنــه، أن املــوىل عنايــة اهللا املــذكور

ــطور ــديث املس ــاب  احل ــن كت ــيعة(ع ــع الش ــاووس،) ربي ــن ط  الب

 .حاكيا عن احلسن بن أمحد املكتِّب

فتبني بحمد اهللا تعاىل وعونه، أن الراوي عن أيب احلسن السمري 

ريض اهللا عنه هو احلسن بن أمحد الذي روى عنه ابـن بابويـه ريض اهللا 

 . عنه

ــام  ــديث وصــدوره عــن اإلم ــدل عــىل صــحة هــذا احل ــا ي ومم

ـــاب  ـــاحب كت ـــه ص ـــربيس ريض اهللا عن ـــيخ الط ـــا، أن الش أيض

ــزم يف أول ) حتجــاجاال( ــر الســند، والت ــال، مــن دون ذك ــره مرس ذك

بأنــه ال يــذكر فيــه ســند األحاديــث التــي مل يــذكر : الكتــاب ورصح

أســـانيدها، إمـــا بســـبب موافقتهـــا لإلمجـــاع، أو اشـــتهارها بـــني 

 .وافقتها حلكم العقلاملخالف واملؤالف، أو م

فظهـر أن احلـديث املـذكور أيضـا كـان غنيـا عـن ذكـر السـند؛ 

 .أو الشتهاره، أو لكليهام مجيعا ا ملوافقة اإلمجاع،إم

نـا مـن زمـن الصـدوق وممـا يـدل أيضـا عـىل صـحته، أن علامء
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ــه ــه، ومل  ريض اهللا عن ــدوا علي ــه، واعتم ــتندوا إلي ــذا اس ــا ه إىل زمانن

يناقش ومل يتأمـل أحـد مـنهم يف اعتبـاره، كـام ال خيفـى عـىل مـن لـه 

 .أنس وتتبع يف كلامهتم ومصنفاهتم

من مجيـع مـا ذكرنـاه أن احلـديث املـذكور مـن الروايـات  فتبني

القطعية، التي ال ريـب فيهـا، وال شـبهة تعرتهيـا، وهـو ممـا قـال فيـه 

 .)١(فإن املجمع عليه ال ريب فيه: اإلمام عليه السالم

ثــم أن الوجــدان واحلــس، والواقــع العمــيل، والســرية اجلاريــة 

هـذا، كلهـا تنطـق  للشيعة اإلماميـة مـن الغيبـة الكـربى حتـى يومنـا

بصدق هذه الروايـة، وتشـهد عـىل صـحة صـدورها؛ ألنـه مـا ظهـر 

ـــاهدة  ـــه، وال املش ـــة عن ـــفارة أو النياب ـــة، وال الس ـــدعوا املهدوي م

والوقـــائع  ،اال كذبتـــه االيـــام والليـــايل ،والرؤيـــة املشِخصـــة لـــه

ــداث، ــدالئل، واألح ــرائن وال ــمع  والق ــا مل ُتس ــك م ــون ذل وال يك

ــر ــيحة وخي ــفياينالص ــةج الس ــذه الرواي ــة ه ــع قيم ــا يرف ــذا مم  ،، وه

 .عىل فرض التشكيك هبا ،العلمية واالعتبارية

ومن ذلك دعوى املـدعي ان هـذه الروايـة خـرب واحـد ال تفيـد 

 !! العلم؟

وغــري خــاف عــىل النبيــه أن  خــرب الواحــد املحفــوف بــالقرائن 

بـل وقـع عليـه  ،صـحابلم، وخربنا هذا  قد اشـتهر بـني األيفيد الع

                                                             

 .٣٣٥ – ٣٣٣ص  ٢ج  األصفهاين - انظر مكيال املكارم) ١(
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اه االصـحاب من الطائفة عـىل العمـل بمقتضـاه بعـد أن تلّقـ االمجاع

ــحة  ــدقه وص ــادة بص ــم ع ــب العل ــذا يوج ــا، وه ــالقبول والرض ب

أو املعـارض ملضـمونه مـن  ،صدوره، مـع عـدم وجـود الطـاعن فيـه

ــدّ  ــذين  ُيعَت ــأخرين، مــن ال ــن املت هبــم،  االصــحاب املتقــدمني وال م

ــريف، ــم املع ــي وثقله ــوزهنم العلم ــوا وب ــتحالة ت ــىل والس طئهم ع

 .القول الباطل وخفاء احلق بينهم

وممـــا يؤيـــد روايـــة الشـــيخ الســـمري يف التوقيـــع األخـــري 

ويعضــدها مــا روي بســند صــحيح أن اإلمــام عليــه الســالم يغيــب 

ــيهم  ــم، وأن عل ــي هب ــنهم، وال يلتق ــد م ــراه أح ــيعته وال ي ــن ش ع

حــني ظهــوره عليــه الســالم،  إىلالتمســك بــام يف أيــدهيم مــن العلــم 

ــا ــا م ــنعامين يف  منه ــراهيم ال ــن إب ــد ب ــيخ حمم ــل الش ــة اجللي رواه الثق

دخلـت أنـا وأيب : بسنده عـن عبـد اهللا بـن سـنان، قـال) الغيبة(كتابه 

كيـف أنـتم إذا رصتـم يف حـال : عىل أيب عبد اهللا عليـه السـالم فقـال

ال تــرون فيهــا إمــام هــدى، وال علــام يــرى؟ فــال ينجــو مــن تلــك 

 .قاحلرية إال من دعا بدعاء الغري

 ء، فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ؟ هذا واهللا البال: فقال أيب

إذا كــان ذلــك ومل تدركــه فتمســكوا بــام يف : قــال عليــه الســالم

 .)١(أيديكم حتى يصح لكم األمر
                                                             

 .١٦٢-١٦١النعامين ص - الغيبة) (١
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وروى الصــدوق ريض اهللا عنــه  بســنده عــن احلــارث بــن 

لنـاس هـل يكـون ا: سـألت أبـا عبـد اهللا عليـه السـالم: املغرية، قـال

 . يعرفون اإلمام؟يف حال ال 

 .قد كان يقال ذلك: فقال

 .فكيف يصنعون؟ : قلت

 .)١(يتعلقون باألمر األول، حتى يستبني هلم األخر: قال

وروى رضــوان اهللا تعــاىل عليــه بســنده عــن أبــان بــن تغلــب، 

ــه الســالم: قــال ــد اهللا علي ــو عب ــاس زمــان : قــال يل أب ــأيت عــىل الن ي

 ... هم فيه سبطة يأرز العلم فيهايصيب

 وما السبطة؟: قلت: قال

 .الفـرتة والغيبة إلمامكم: قال

 فكيف نصنع فيام بني ذلك؟ : قلت: قال

ــال ــم : فق ــع اهللا لك ــى يطل ــه حت ــتم علي ــا أن ــىل م ــوا ع كون

 . )٢(نجمكم

ودعوى أننـا ال بـد أن نلتـزم بتكـذيب دعـاوى الرؤيـة تعبـدا، 

ــا ال  ــمري، مم ــيخ الس ــري للش ــع األخ ــوارد يف التوقي ــر ال ــة لألم طاع

: كاد يصح، فانه خـالف ظـاهر احلـديث بـل رصحيـه، حيـث يقـولي
                                                             

 .٣٥١ – ٣٥٠الشيخ الصدوق  ص  -كامل الدين ومتام النعمة ) (١

 .٣٤٩الشيخ الصدوق ص  -كامل الدين ومتام النعمة ) (٢
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الـدال عـىل عـدم مطابقـة قولـه للواقـع، ومل يقـل  ،فهو كـذاب مفـرت

ــذبوه ــل فك ــن قبي ــون م ــر، ليك ــاع  األم ــام ليط ــن اإلم ــادر م الص

 .)١(تعبدا؟

عـدم مطابقـة ( :قولـهداللـة ومفهـوم  مـا هـيوعجبـا، : أقول

ــع ــه للواق ــديقه و)قول ــدم تص ــدم ؟ اال ع ــهاالع ــىل قول ــتامد ع ، ع

عليــه  اإلمــامكــام شخصــه  )كــذاب ومفــرت(؛ ألنــه املخــالف للواقــع

 .السالم، والكذاب واملفرتي فاسق ال يصدق

يا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن جاَءُكْم فاِسٌق  مفهوم قوله تعاىل وبداللة

 ،)٢(وا َعىل ما َفَعْلُتْم نـاِدِمنيَ بِنََبإٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجهاَلٍة َفُتْصبُِح 

 .فتأمل

ــل و ــب ــذه ت إن كان ــدعه ــة  وىاال ــنناجت ــأ ع ــتباه و خط اش

؛ الن أيضـا يدفعـه) كـذاب ومفـرت(، فان مفهـوم قـول اإلمـام ووهم

 .واهللا العامل .الصادق ال يدعي الرؤية

ــه ،اذاً  ــك كل ــوع ذل ــن جمم ــ ،فم ــان يف اعتب ــة ف ــذه الرواي ار ه

تـــني، فـــااللتزام هبـــا واالعتقـــاد ســـاس مريف اـوالتوقيـــع الشـــ

 ...بمضموهنا متسك بالعروة الوثقى، وسلوك الطريق األمني

*   *   * 
                                                             

 .٣٧٢السيد حممد الصدر ص -ة الصغرىالغيب) (١

 .٦آية / سورة احلجرات) (٢
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مل يدعـه  _ ريفـأي اإلمجاع التش _عىل أن هذا النحو من اإلمجاع 

أحد من العلامء، وإنام حدسه الـبعض حيـنام مل جيـدوا لـبعض دعـاوى 

حدسهم يف توجيه هذا وبنوا عىل إعامل نظرهم و. )١(اإلمجاع ما يعضدها

اإلمجاع املُدعى، ال عن طريق العلم واحلس بوقوعه فعال، وإنـام عكـاز 

 .ه يف حال ضعف الدليل أو انتفائهيتكئون علي

عىل أنه البد من إعامل النظر والتفحص يف أصل الدعوى، إذ ربام 

ينسب هذا اإلمجاع إىل إحدى الطرق التي يستكشف منها اإلمجاع املارة 

و تفريعاهتا، أو قد تكون منتزعة منها بوجه ما، أو ربـام رجـوع الذكر، أ

مبناه يف احلكم إىل قاعدة يعتقد مدعي اإلمجاع عىل تساملها عند الفقهاء، 

فتكون دعواه لإلمجاع مبنية عـىل تلـك القاعـدة مـع االعتقـاد بتسـامل 

 . الفقهاء عليها، وغري ذلك، فتأمل

 فـرض ثبوهتـا وحجيتهـاعـىل  _إال انه إنام تثمر هـذه الـدعوى 

حيث ينفرد هذا األوحـدي بـدعوى اإلمجـاع، وأمـا إذا سـبقه مـن  _

لإلمجـاع، فإنـه مـن املحتمـل أن يكـون دعـواه  دعٍ غري أهـل رتبتـه ُمـ

لإلمجــاع لقاعــدة اللطــف، أو العــادة، أو االتفــاق احلــديس، وال 

رف وأخفـاه ـيدل دعـواه  لإلمجـاع غـري املتفـرد بـه عـىل أنـه قـد تشـ

 . )٢(عي اإلخفاء التي مرت اإلشارة إليهالبعض دوا
                                                             

 .  ٣٥صنقور ص -املعجم األصويل ) (١

ــول ) (٢ ــة األص ــول يف رشح كفاي ــة الوص ــيخ رايض ج  -بداي ــاهر آل الش ــد ط حمم

 .٢٩٨  – ٢٩٧رشح ص  -٥
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ـــي  ـــدعوى املنه ـــذه ال ـــول، وه ـــذا الق ـــوجيههم إىل ه ويف ت

االعتامد عليهـا يف املـذهب اإلمـامي، فقهـًا وعقيـدة، نصـًا وإمجاعـا، 

حمــل إشــكال وريبــة، وان كنــا ال نمنــع مــن رؤيــة اإلمــام عجــل اهللا 

 .  طلقام ويتهِ ، مع عدم حتديد هُ يف اجلملة ريفـتعاىل فرجه الش

ــك  ــدة التمس ــذلك، إال ش ــربرا ل ــا م ــديت وجه وال أرى يف عقي

ــا  ــن يف علامئن ــن الظ ــراربحس ــذلك)١(األب ــال ل ــانوا أه ريض  ، وان ك

اهللا عنهم، إال انـه لـيس كـل مـا يقـال عـنهم وفـيهم جيـب التصـديق 

ــم  ــلامت، واين ال أرى أهن ــو املس ــىل نح ــذه ع ــه، وأخ ــا  _ب أي علامءن

الـدعوى يف حقهـم، ويف مقـام توجيـه يوافقـون عـىل هـذه  _ األبرار

رف بلقــاء اإلمــام عجــل اهللا تعــاىل ـدعـواهم لإلمجــاع إىل مقــام التشــ

ريف، أو ينســبون ذلــك ألنفســهم عــىل نحــو القطــع أو ـفرجــه الشــ

 .اجلزم
                                                             

ــيخنا املرتضـــى ) (١ ــروى عــن ش ــا ي ــف م ــن طرائ ــض أســاتذيت م ــل ّيل بع نق

ه يف إحـدى زياراتـه إىل اإلمـام احلسـني عليـه السـالم األنصاري قـدس رسه انـ

تـأخر يف الوصـول إىل مدينــة النجـف األرشف لـيال حيــث تغلـق أبـواب ســور 

ـــيخ  ـــات الش ـــر، فب ـــا إىل الفج ـــرج منه ـــد أو خي ـــدخلها اح ـــف وال ي النج

األنصـــاري ومـــن معـــه ليلتـــه خـــارج الســـور إىل الفجـــر حيـــث فتحـــت  

يف أذن احــد أصــحابه وقــال  األبــواب، فهمــس الشــيخ األنصــاري قــدس رسه

ــّر عــىل أبــواب ســور : لــه بعــد مــويت ســيقول النــاس إن الشــيخ األنصــاري َم

ــت  ــد فتح ــاألبواب ق ــدخل، وإذا ب ــأراد أن ي ــة ف ــت مغلق ــيال، وكان ــف ل النج

 .وهذا األمر ليس بالغريب... وحدها



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٣٨

أن أكثرهـا والرؤيـة ومن املعلوم ملن اسـتعرض أخبـار املشـاهدة

عـوى عـن د ربال ُخيـ ، ولكـن صـاحب احلادثـةيتضمن نقال للحادث

املهـدي عليـه  اإلمـامالوضوح، وأنـه قـد شـاهد راحة وـبالص الرؤية

يسـتنتج مـن ذلـك أن يكـون  السالم، اال أن السامع والناقل للحادثـة

صــاحب القصــة قــد التقــى باإلمــام املهــدي عجــل اهللا تعــاىل فرجــه 

ي فـرتة زمنيـة ـ، أو بعد مض، ولو بعد تعدد النقل والوسائطريفـالش

 .؟..!وربام قد يصدر من صاحب احلادثة ذلك ،طويلة عىل احلكاية

وعىل فرض إمكان  الرؤيـة زمـن الغيبـة الكـربى لـبعض محلـة 

، تبعــا للــنص ىل ذلــكاألرسار يف اجلملــة، فــال ينبغــي أن ُيَصــَدق عــ

 _ بـل عـىل املـدعي عـدم ذكـر ذلـك، لِعّلـة مـا، كذبه، وإن مل نُ الوارد

وكــام  الهتــام؛عــىل أي نحــو مــن الداللــة، احــرتازا عــن ا _ إن ثبــت

 .الصادق ال يدعي الرؤية: قيل

*   *   * 

ر ّيل من اجلهد، مل اعثر عـىل ـهذا وبعد تتبعي واستقصائي بام تيس

َمْن ُتنسب إليه هذه الدعوى، وهي دعوى اإلمجاع التشــريف، املالزمـة 

لرؤية اإلمام املهدي عليه السالم، أو قل اشتهار النسبة هلم، إال لعلمني 

األبرار أو ثالثة، وهم السيد مهـدي بحـر العلـوم، واملـوىل من علامئنا 

امحد املقدس األردبييل قدس رسمها، عىل أهنام مل يدعيا لقاءمها باإلمـام 

عليه السالم جزما، ومل ينقل عنهام ناقل بطريق معترب ادعـاءهم ذلـك، 
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بل جرى نقل الكالم من بعض التابعني والعـوام، ممـن ال ُيعتمـد عـىل 

الـذين  _وإْن اتصـفوا بـاإليامن  _نقلهـم، واحتيـاطهم  قوهلم، ودقـة

يصورون األمور ويضخموهنا أكثر من حجمهـا الطبيعـي، ويعطوهنـا 

صــبغة القداســة، لبســاطتهم وســذاجتهم، وقلــة احتيــاطهم، وشــدة 

متسكهم واعتقادهم فيهم، وحسن ظنهم هبم إىل درجة قد يوصـلوهنم 

وليس هذا  _هكذا دعاوى  إىل العصمة الواجبة ألهلها، وقد تنتهي إىل

عىل أن مكانتهام الرفيعـة ومنـزلتهام العظيمـة،  _بغريب عن أيامنا هذه 

وإجاللنا هلام، وتبجيلنا ملقامهام الرفيع، بـاٍق كام يف نفوس علامء الشيعة 

كـام هـو نظرنـا إىل مجيـع  _وعامتهم، ال يرقى إليه الشك والشبهة أبدا 

نحـاول الوقـوف عـىل حقــيقة هــذه  وإنـام  _علامئنا األبرار األخيار 

الدعوى وحجيتها،وعىل فرض ثبوت النقل عن هذين العلمني قـدس 

فالظن كل الظن إن مل نطمئن بذلك إهنام  _عىل سبيل املثال  _اهللا رسمها 

مل جيزما بذلك عىل نحو القطع واليقني، وإنام لقرائن ودالئل، ربام أفيـد 

املهـدي عجـل اهللا تعـاىل فرجـه  اعتبارها إن الـذي َرَأيـاُه هـو اإلمـام

 .الشـريف دون معرفته مبارشة، فضال عن دعوى اإلمجاع

قدس رسه رصحيًا يف بعض  وإن ادعى الرؤية السيد ابن طاووس

 .؟!عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف كتبه، ونقل بعض األعامل عنه

*   *   * 





 

 

 

ا ا رؤي  

ا ن وا  

عجــل  ؤل عــن امكــان رؤيــة اإلمــام املهــديالتســا وهنــا يــأيت

ريف يف الغيبـة الكـربى واللقـاء بـه والتحـدث ـاهللا تعاىل فرجـه الشـ

 .معه مبارشة مع تعيني شخصيته وحتديد هويته؟

نـام هـو غيـاب ُهويـة ال غيـاب اإن غيبة اإلمـام املهـدي : أقول

 .شخصية

 اإلمامن أي شخص يراه يكون غافال باملرة عن كونه هو ا بمعنى

وانام يرى فيه شخصا عاديا كسائر الناس ال يلفت  ،املهدي عليه السالم

يكتسـب  ،آخـركون حياته كحياة أي شخص وت.. النظر عىل االطالق

غريهـا، ويبقـى  أوالزراعة  أوعيشه من بعض االعامل احلرة كالتجارة 

عدة مدن، حتـى يـأذن اهللا تعـاىل لـه  أوعىل حاله هذه يف مدينة واحدة 

 إىلمن الغيبـة الصـغرى  _ جهل االجيال بالكليةب القطع عم.. بالفرج

املهدي  اإلمامبسحنة  _ الغيبة الكربى سوى بعض اخلواص والسفراء

 .)١(عليه السالم وشكله، بحيث لو واجهوه ملا عرفوه البته
                                                             

 .٢٧السيد حممد الصدر ص –انظر الغيبة الكربى ) (١



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٤٢

يعـيش بيننـا ويف عاملنـا، خيالطنـا  ربـام ن اإلمام عليـه السـالمفإ

 ،ونتعامـل معـه نحـن نـراه ونكلمـهو ،، ويرانـا ويعرفنـاعامل معناويت

 .وال نشخص ُهويته عىل حقيقته، ولكننا ال نعرفه

ــ  ــى إن ف ــلة حت ــة وحاص ــار جاري ــذا املنظ ــة هب ــلالرؤي ن إ قي

ــتعــاىل عجــل اهللا  املهــدي اإلمــام ــاس ـفرجــه الش ريف اذا ظهــر للن

ــد  ــربع ــي األم ــيحة _ االهل ــفياين الص ــروج الس ــاهدونهوي _ وخ  ش

 مــنهمفــان مجلــة  ،وشخصــيته احلقيقيــة عيانــا عــىل هويتــه الواقعيــة

ــد التقيــت ــول ق ــه يق ــه، ، وب ــافرت مع ــاحبته وس ــه، وإين ص إين رأيت

ــه ــدثت الي ــته وحت ــنهم  ،وإين جالس ــك، ولك ــو ذل ــهال ونح  ،يعرفون

 .شخصون هويته احلقيقيةوال يُ 

ــذ ــ اوه ــل رأيال ــه، ب ــىل نفي ــل ع ــن  ال دلي ــة م ــه مجل تدعم

ــا ــات، منه ــي يف : الرواي ــا رواه الكلين ــا(م ــن ) يفالك ــني ب ــن احلس ع

حممد، عـن جعفـر بـن حممـد، عـن القاسـم بـن إسـامعيل األنبـاري، 

عن حييى بـن املثنـى، عـن عبـد اهللا بـن بكـري، عـن عبيـد بـن زرارة، 

ــال ــالم، ق ــه الس ــد اهللا علي ــن أيب عب ــهد يف : ع ــان، يش ــائم غيبت للق

بمعنـى يعـرف النـاس . )١(إحدامها املواسـم، يـرى النـاس وال يرونـه

 .وال يعرفونه

ــذا  ــاحب ه ــن عــثامن العمــري، أن ص ــد ب ــا روي عــن حمم وم

                                                             

 .٣٣٩ص  ١الشيخ الكليني ج  -الكايف ) (١



 ٤٣  .......................................................  رؤية اإلمام املهدي بني اإلمكان واملنع

ر املوســم كــل سـنة، يــرى النــاس ويعــرفهم، ويرونــه ـاألمـر لَيحُضــ

 .وغري ذلك. )١(وال يعرفونه

فهـذا ممـا  ،ويتـه وتشخيصـهاأما رؤيته واللقاء بـه مـع حتديـد هُ 

ال يســتطيع أن يدعيــه أحــد عــىل نحــو اجلــزم واليقــني، ويقطــع أنــه 

ريف وُيثبتــه، أو ُيقســم ـل اهللا تعــاىل فرجــه الشــاإلمــام عجــب التقــى

رؤيتــه  إىلعــىل ذلــك، عــىل الــرغم مــن كثــرة الــدعاوى التــي تشــري 

، _ربــام هــو  _أو الرتديــد  ،املبنيــة عــىل االحــتامل ،واللقــاء بــه

، فــإن كــل دعــوى عليــه الســالم املهــديبأنــه اإلمــام  ،واالســتنتاج

ــى تــدخل يف خ ــة العلــم البــد أن تســتكمل رشوطهــا وأدلتهــا حت ان

ـــة  ـــرد االحـــتامل والشـــك جيعلهـــا يف خان والتصـــديق، واال فمج

 .اإلمكان

ــدعاوى وا ــذه ال ــار ه ــيخ وإن انك ــة الش ــوم رواي ــا بعم بطاهل

ــمري  ــيأيت(الس ــن وس ــن  م ــاهدة، أال فم ــدعي املش ــن ي ــيعتي م ش

ــاذب  ــو ك ــيحة، فه ـــياين والص ــروج السف ــل خ ــاهدة قب ــى املش ادع

ـــ ـــاهللا الع ـــوة إال ب ـــول وال ق ــــرت، وال ح ـــيممف ـــ )يل العظ ي والت

وال  ،مـع عـدم معـرفتهم بـه هُ خصصت بام روي من رؤيـة النـاس لـ

 .تشخيص هويته

ــة(قــال الســيد بحــر العلــوم قــدس رسه يف  ــد الرجالي ): الفوائ
                                                             

 . ٣٠٧ص  ٢الشيخ الصدوق ج  –من ال حيرضه الفقيه  (١)



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٤٤

ــاهد إ ــة أن يش ــاهدة املنفي ــامن املش ــه  اإلم ــة علي ــه احلج ــم أن ويعل

وقـد السالم حال مشاهدته لـه، ومل يعلـم مـن املبّلـغ ادعـاؤه لـذلك، 

ظـــاهر  وإن اقتضـــاه _ ع أيضـــا امتناعـــه يف شـــأن اخلـــواصيمنـــ

 .)١(بشهادة االعتبار، وداللة بعض اآلثار _ النصوص

ــول ــة: أق ــرض دالل ــىل ف ــض ع ــار بع ــذه اآلث ــول  ،ه ــىل الق ع

ــا،  ــرض ثبوهت ــىل ف ــية، وع ــة أو التشخيص ــة احلقيقي ــا بالرؤي  الفإنن

 نرتـب عليهـا أثـرا عامـا، وال تكليفـا لعمـوم النـاس، وإال يمكن أن

ـــريف ــه الش ــاىل فرج ــل اهللا تع ــام عج ــان لإلم ــيام  ك ــل تنظ أن يعم

ــص أصــحابه وشــيعته، خصوصــا مــن علامئنــا  ،رسيــا مــن خل

ــؤمتنني،  ــوثقني امل ــيعته امل ــن ش ــني م ــىل املخلص ــدهلم ع ــالم، وي اإلع

ــافقني  ــداء واملن ــة األع ــنهم غائل ــدفع ع ــددهم، وي ــدهم ويس ويؤي

شـيعته  والنواصب، وألصـبح ذلـك مألوفـا بيننـا، خصوصـا ونحـن

شخصــون ومواليــه ال يُ  هالســيام وأن أعــداء وأنصــاره ومواليــه،

ولكــن هيهــات أنــه عجــل اهللا تعــاىل  صــورته وال يعرفــون ســحنته،

ــ ــه الش ــل  ريفـفرج ــأمورا بمث ــه اآلن، وال م ــن تكليف ــذا م ــيس ه ل

اإلعـالن الرسـمي اإلهلـي  مـا مل يبـدأذلك يف عصـر الغيبة الكـربى، 

 .سفياينبالظهور، بعد الصيحة وخروج ال

ثنـاء الغيبــة أ هــذه األمـور قـد جـرت مـن اجتـد بعضـ ولكنـك

                                                             

 . ٣٢١-٣١٨ص   ٣السيد بحر العلوم  ج   -الفوائد الرجالية ) (١
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ـــريف ــه الش ــاىل فرج ــل اهللا تع ــيعته عج ــه ش ــن تنبي ــغرى، م  الص

ونوابــه وحتــذيرهم، وحتصــينهم مــن غائلــة احلــاكم الظــامل ومكــره، 

 .)١(وكشف بعض املفسدين وغري ذلك

ــ ــف أو ف ــدعو إىل التوق ــا ي ــذا م ــالإن ه ــوى  ابط ــن دع ــل م ك
                                                             

ــايف ) (١ ــاب الك ــر كت ــي ج -انظ ــيخ الكلين ــني ٥٢٥ص -١الش ــن احلس ،  روى ع

الظــاهر انــه  - كــان رجــل مــن نــدماء روز حســني: بــن احلســن العلــوي قــال

ــكر ــوايل بالعس ــه - ال ــال ل ــه فق ــالء : وآخرمع ــه وك ــوال ول ــي األم ــو ذا جيب ه

ــى ــواحي وأهن ــوكالء يف الن ــع ال ــموا مجي ــليامن  وس ــن س ــد اهللا ب ــك إىل عبي ذل

ــلطان ــال الس ــيهم فق ــالقبض عل ــوزير ب ــم ال ــوزير، فه ــن: ال ــوا أي ــذا  اطلب ه

ــد ا ــال عبي ــيظ، فق ــر غل ــذا أم ــإن ه ــل ف ــليامنالرج ــن س ــىل : هللا ب ــبض ع نق

ــالالــوكالء ــلطان ، فق ــاألموال،  ال: الس ــون ب ــا ال يعرف ــم قوم ــن دســوا هل ولك

أي توقيــع مــن الناحيــة  - فخــرج: عليــه، قــال فمــن قــبض مــنهم شــيئا قــبض

ــة ــيئا وأن  - املقدس ــد ش ــن أح ــذوا م ــوكالء أن ال يأخ ــع ال ــدم إىل مجي ــأن يتق ب

د رجـل ال يعرفـه من ذلك ويتجـاهلوا األمـر، فانـدس ملحمـد بـن أمحـ يمتنعوا

ــا : د أن أوصــله؟ فقــال لــه حممــدمــال أريــي معــ: وخــال بــه فقــال غلطــت أن

ــه ــزل يتلطف ــم ي ــيئا، فل ــذا ش ــن ه ــرف م ــوا  الأع ــه، وبث ــل علي ــد يتجاه وحمم

 .اجلواسيس وامتنع الوكالء كلهم ملا كان تقدم إليهم

عـن  - أي مـن الناحيـة املقدسـة -خـرج هنـي : وروى عن عيل بـن حممـد قـال  

وزير الباقطـائي فقـال بعـد أشـهر دعـا الـ زيارة مقابر قريش واحلـري، فلـام كـان

وقــل  -بــرس بلــدة بــني الكوفــة واحللــة  - الــق بنــي الفــرات والربســيني: لــه

مقـابر قـريش فقـد أمـر اخلليفـة أن يتفقـد كـل مـن زار فيقـبض  ال يزوروا: هلم

 .وغري ذلك]. عليه[
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مـا مـن اإلمـام عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشــريف،  تبليـغ أمـر دعيي

ــيمٍ  ــداد تنظ ــام بإع ــا،  أو القي ــةم ــ أو مجاع ــز مبادئه ــة  اترتك ــىل رؤي ع

ــــريف ـــه الش ـــاىل فرج ـــل اهللا تع ـــام عج ـــر  ،اإلم ـــى األوام وتتلق

كـدعوى البابيـة مـا شـابه ذلـك يف الغيبـة الكـربى  والتعاليم منه، أو

 .والبهائية ونحومها مما نسمع ونرى

قــل هــذا اإلشــكال املــريزا حســني النــوري يف خامتــة ن نــهثــم ا

ــ( ــيعةمس ــائل الش ــه)تدرك وس ــواب عن ــال، واجل ــم ق ــن : ، ث ونح

ــه يف  ــد علي ــام ال مزي ــربى ب ــة الك ــة يف الغيب ــواز الرؤي ــحنا ج أوض

ــالتنا  ــأوى(رس ــة امل ــاب )١()جن ــب(، ويف كت ــنجم الثاق ــا )٢()ال ، وذكرن

ــرائن ــواهد وق ــه ش ــة !ل ــا ريب ــى معه ــن !ال تبق ــا ع ــيد ، ونقلن الس

ــ ـــاملرتض ــاووس التص ــن ط ــة، واب ــيخ الطائف ــذلك، ـى، وش ريح ب

ــل  ــًا مــن التأوي ــة رضوب ــذيب مــدعي الرؤي ــا ورد مــن تك ــا مل وذكرن

 .)٣(تستظهر من كلامهتم، فالحظ هذا

ــذكورين: أقــول ــابني امل ــا عــىل الكت ــا يف ،مــع حتفظن ــل توقفن  ب

ممــن حتفــظ عــىل كتــب املــريزا النــوري وقبــول كثــري ممــا ورد فــيهام، 

هــذا حـال كتــب : فقـال، آيـة اهللا الســيد اخلمينـي قــدس رسه ضـا،أي

                                                             

 ).جنة املأوى فيمن فاز بلقاء احلجة ومعجزاته يف الغيبة الكربى(عنوانه الكامل ) (١

 ).يف أحوال اإلمام احلّجة الغائب النجم الثاقب(نه الكامل عنوا) (٢

 . ٢٣٠-٢٢٩ص ٣املريزا النوري ج  - خامتة  مستدرك الوسائل) (٣
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ــحونة  ــه املش ــائر كتب ــن س ــأل ع ــتدرك، وال تس ــا كاملس ــه غالب روايت

بالقصص واحلكايات الغريبة التـي غالبهـا بـاهلزل أشـبه منـه باجلـد، 

وهـــو رمحـــه اهللا شـــخص صـــالح متتبـــع، إال أن اشـــتياقه جلمـــع 

ــ ــا ال يقبله ــب وم ــب والعجائ ــعاف والغرائ ــليم الض ــل الس ا العق

والـــرأي املســـتقيم، أكثـــر مـــن الكـــالم النـــافع، والعجـــب مـــن 

كيــف ذهلــوا وغفلــوا حتــى وقــع مــا ! معارصيــه مــن أهــل اليقظــة

 .)١(!؟األرضوقع مما بكت عليه الساموات، وكادت تتدكدك 

ــم  ــاك فرقــث ــة ابــني  اإن هن إلمــام عجــل اهللا تعــاىل فرجــه رؤي

ـــريف ــه الش ـــرف بخدمت ــا، والتش ــد عموم ــع ع ــد هُ م ــهم حتدي ، ويت

مـر مـا عنـه عليـه السـالم مبـارشة، وبني دعـوى الرؤيـة والتبليـغ أل

، نـرفض الثانيـة البتـه، ولـو تنزلنـا وقلنـا نـا بـاألوىلأقرر وإنْ  ولكننا

ــل ــري، فتأم ــاحبها ال غ ــىل ص ــة ع ــي حج ــا، فه ــرض ثبوهت ــىل ف . ع

 ...وسيأيت ما يوضح أكثر

عــاىل فرجــه عجــل اهللا ت املهــدي ثبــات وجــود اإلمــامثــم أنَّ إل

ال ، هـــ٢٥٥وأنــه مــا زال حيــا يــرزق منــذ أن ولــد ســنة  ،ريفـالشـ

ــاج هلــذه  ــي نقلــت و الشــواهد والقــرائنحيت ــة، الت الــدعاوى املهلهل

وقــد اســتغلتها بعــض  !ومبالغــة، والتــي ُتســتغل ،وســذاجة ،بطيبــة

ــة ــوس املريض ــة ؟!النف ــا الباطل ــل دعواه ــا يف جتمي ــتندت اليه ، واس

                                                             

 .٢٤٥ص ١السيد اخلميني ج - أنوار اهلداية يف التعليق عىل الكفاية) (١
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 ابيــة والبهائيــة وغريمهــا مــن دجــايلالبوالضــالة، إلثبــات صــدقها ك

 .العرص

ــ ــي أن يف ُس ــديت ويقين ــالم نّ ويف عقي ــيهم الس ــت عل ــل البي ة أه

بالتبع، مـن األدلـة الثابتـة والرباهـني  األصحاب لهُ ما أصَّ وسريهتم، و

 كثـريريف الـالقوية عىل اثبـات وجـوده عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـ

هذه الفرتة الطويلة  ،ان حياتهمكوإ ،، واحلجة عىل اثبات والدتهالطيِّب

 ؛عقلية ونقلية، فال حاجة لنا بمثل هذه الدعاوى املهلهلةبأدلة ساطعة، 

كام  _ عليه السالم اإلمام املهديوجود يامننا بتقوية إ أولرتسيخ عقيدتنا 

 ._ قد يقال

املهـدي  اإلمـامخبـار الدالـة عـىل مشـاهدة ودعوى أن مجلة األ

مـع متحيصـها، نـرى أن كـل روايـة  ،ربىيف غيبتـه الكـ ،عليه السالم

ــن  ــل م ــم احلاص ــة، اال أن العل ــة للمناقش ــون قابل ــد تك ــا ق بمفرده

حـد التـواتر، فيكـون  إىلاملجموع غـري قابـل للمناقشـة، فانـه يصـل 

كـام أو  .)١(نافيا للكذب واخلطـأ والـوهم، ولـو يف بعضـها عـىل االقـل

 ،القطعــي الوجــدان أن تعــارض قــدرأهنــا ال ت: املــريزا النــوري قــال

 .)٢()الذي حيصل من جمموع هذه القصص واحلكايات

قول ال يرفع عن كون املجموع ؛ الن هذا النفعي ال ذلكإن  :أقول
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 .٤٠٤ص ٢املريزا النوري ج - النجم الثاقب) (٢
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شتباهات، إن احسنا الظن الأو ا ،ستنتاجاتالحتمالت واامل عىل ،مبنياً 

م يف نقله واةالر من مل يكن اشتباهإن  ،دعيها وسالمة نيتهم وذهنيتهممُ بِ 

، أو برزخ بـني واملنام الرؤيامنشأها  يكون التي ،الدعاوىهذه ألغلب 

حقيقيـة؛ وذلـك  عىل أهنـا قضـية واقعيـة وتروى نقلفت املنام واليقظة،

، بريالفـاظ والتعـ، وتغـري األاألوللتعدد وسائط النقـل عـن الـراوي 

لــيس  األمــربيــنهم، وهــذا  واملعــاين واالســلوب، وصــورة العــرض

 .بمستغرب

ـــل اال ـــاذا دخ ـــه، ف ـــتنتاجوعلي ـــتامل واالس ـــتباه  ،ح واالش

ــوع  ــا، والرج ــك هب ــن التمس ــا أوىل م ــك، فطرحه ــك يف ذل  إىلوالش

عـن الشـيخ السـمري قـدس رسه  ،ريحـعموم الـنص الثابـت والصـ

أال فمــن ادعــى املشــاهدة قبــل خــروج السفـــياين والصــيحة، فهــو (

 ).كاذب مفـرت، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

ــض األ ــول بع ــا ق ــالموأم ــة، وأن إِ : ع ــري الرؤي ــاهدة غ ن املش

الرؤية تفيد العمـوم، سـواء عـرف أنـه اإلمـام املهـدي عليـه السـالم 

حني الرؤيـة، أو عرفـه بعـد غيابـه عنـه ورحيلـه، مـن خـالل بعـض 

ــل أن  ــا وحيتم ــتنتج منه ــة، فيس ــاء والواقع ــة باللق ــرائن املحيط الق

حتـدث مـرة والرؤيـة قـد . الذي رآه هو اإلمام املهـدي عليـه السـالم

 فهـذا املعنـى مـن الرؤيـة ال مـانع منـه، واحدة للشخص وال تتكـرر،

 .لكثري من الناس، عىل اختالف طبقاهتم وقد حدثت
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 _ التي ورد اللفظ هبـا يف التوقيـع األخـري _أما دعوى املشاهدة 

فهي تدل عىل احلضور واالستمرار برؤية اإلمام املهدي عليـه السـالم 

تـه، والتـي يسـتلزم منهـا دعـوى النيابـة ويَّ واللقاء به، مع تشخيص هُ 

والسفارة اخلاصة، وهذا األمر ممنوع بتاتا، وهو املشار اليـه يف التوقيـع 

 .األخري، قبل الصيحة وخروج السفياين

ــمِّ الً يف هــذا القــول تــأمُ  إنَّ : أقــول ــُة، بالضَّ ؤَي إْدراُك : ، فــإن الرُّ

ــ ــة الش ــوغ غاي ــى بل ــي، بمعن ـــاملَْرئ ــو ع ــاه، وه ــواعيء وأقص  ىل أن

 :النَّْفس البرشية ُقَوى بَحَسِب 

ل ــة، هــي التــي بــالَعْنيِ  النََّظــُر : األوَّ ــِري ومــا احلاسَّ جمْراهــا،  َجيْ

ُونَّ نحــو قولــه تعــاىل  ــا ُثــمَّ *  اْجلَِحــيمَ  َلــَرتَ ُوهنَّ ، )١(اْلَيِقــنيِ  َعــْنيَ  َلَرتَ

ــِذينَ  َتــَرى اْلِقياَمــةِ  وَيــْومَ وقولــه تعــاىل   وِمــن.)٢(اهللا َعــَىل  َكــَذُبوا الَّ

ـه ،)٣(َعَمَلُكـماهللاُ  َفَسـَريى اْعَمُلـوا وُقـلِ  تعـاىل قْوُله األخريِ  ا فإنَّ  ممـَّ

ْؤَيـة جمَْرى ُأْجِري ـِة، الرُّ ـةَ  فـإنَّ  باحلاسَّ  تعـاىل،اهللا  عـىل تصـحُّ  ال احلاسَّ

ـــَك  وعـــىل ـــاىل ذل ـــه تع ـــراُكم َقْول ـــه َي ـــن هووَقبيُل ـــُث  ِم  ال حي

 . )٤(َتروَهنم

                                                             

 .٧-٦آية /سورة التكاثر )١(

 .٦٠آية / سورة الزمر )٢(

 .١٠٥آية /سورة التوبة )٣(

 .٢٧آية/سورة األعراف)٤(
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ـــاين ُمنَْطلـــٌق،  زْيـــداً  َأنَّ  َأَرى: َنْحـــو والتََّخّيـــل بـــالَوْهمِ : والثَّ

ِذينَ  َيَتَوىفَّ  إِذْ  َترى وَلوْ ونحو قوله تعاىل   .)١(َكَفُروا الَّ

ـــث ـــالّتَفّكر: والثَّال ـــاىل ب ـــه تع ـــو قول ـــا َأرى إِينِّ  نح  ال م

 .)٢(َتَرْونَ 

 كـذَب  مـا تعاىل قْوُله ذلك وعىل بالَعْقل، َأي بالَقْلِب، :والَّرابع

 .)٥()٤(ُأْخرى نزلة رآهُ  ولَقدْ  قْوُله تعاىل ذلَك  وعىل ،)٣(َرَأى ما الُفؤادُ 

ولكن املـراد يف املقـام مـن معنـى الرؤيـة لإلمـام املهـدي عليـه 

 بعينــي رأيــت ، أي بــالعني،ريةـهــي الرؤيــة باحلاســة البصــ ،الســالم

راك وإد. )٦(ر عليــهـالبصــ يقـع حيــث: أي العـني، رأي ورأيتــه رؤيـة،

ــه  ــدي علي ــام امله ــو اإلم ــه ه ــف أمام ــذي يق ــل ال ــة أن الرج ومعرف

السالم، وهذا هو أيضـا مـن معـاين املشـاهدة واحلضـور كـام سـيأيت، 

ــام ــر وإن ــه  ذك ــني بقول ــت(الع ــي رأي ــة ألن ؛)بعين ــد الرؤي ــون ق  تك

 ).العلم( بمعنى
                                                             

 .٥٠آية /سورة األنفال )١(

 .٤٨آية /سورة األنفال )٢(

 .١١آية / سورة النجم  )٣(

 .١٣آية /سورة النجم  )٤(

ــاج) ٥( ــر ت ــدي -العــروس  انظ ــردات ألفــاظ ٤٣٥ – ٤٣٤ص  ١٩ج  الَزبي ، مف

 .٣٧٤الراغب االصبهاين ص –القرآن 

 .٣٠٧ص  - ٨ج  -الفراهيدي  اخلليل -العني  كتاب) ٦(
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ــه، وإ ــل عن ــاب الرج ــال ذه ــا يف ح ــيادرأم ــاده  ك الرائ واعتق

ــذي رآ ــاء أن ال ــد اللق ــو اإلبع ــض ه ه ــالل بع ــن خ ــدي، م ــام امله م

رية ـالقرائن املُحيطـة للواقعـة، فإنـه ال يـدخل يف بـاب الرؤيـة البصـ

خـرى ة األ، وانـام يـدخل يف واحـد مـن االمـور الثالثـاملبارشة اآلنية

ــة  ــى الرؤي ــاً ملعن ــذكورة آنِف ــن امل ــدرة م ــبية مق ــا نس ــي نتائجه ، والت

ــا  ــر، وأهن ــخص آلخ ــطربة،ش ــنو مض ــتقرة يف ال ــري مس ــل غ فس، ب

ــامن ــوى واإلي ــل التق ــا عام ــتحكم فيه ــورع، و وي ــريةوال ــدعي  س م

ــة و ــلوكالرؤي ــيلس ــيه العم ــتواه العلم ــدود مس ــن ح ــال ع ، ، فض

ــه  ــوقابليت ــ ةالذهني ــةة، ووالعقلي ــة  كيفي ــرائن املحيط ــع الق ــه م تعامل

 . وقراءته هلا لدعوى الرؤية واملشاهدة

األخــرية، خارجــة ختصصــا عــن  ةعــىل أن هــذه االمــور الثالثــ

حمور كالمنـا؛ الن كالمنـا مبنـي عـىل أسـاس دعـوى الرؤيـة لإلمـام 

ــة ــة املشخص ــارصة املُدرك ــالعني الب ــالم ب ــه الس ــدي علي ــه امله ، ال ل

 .غري

اما املشاهدة وان كانت بمستوى داللة الرؤيـة، وأهنـا تـؤدي اىل 

يمكـن  نهُ فإنفس الغرض املراد، وهي رؤية االمام املهدي وتشخيصه، 

اللة مـن الرؤيـة، حيـث أن املشـاهدة تفيـد القطـع القول اهنا أقوى د

وية اإلمام مع احلضور، بناء عىل القول بعدم وجود االلفـاظ بمعرفة هُ 

 .  املرتادفة يف اللغة العربية
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 رؤية، له املدرك هو يءـللش املُشاهد أن :قال ابو هالل العسكري

 .)١(أشهر الرؤية يف وهو وسمعا، رؤية بعضهم وقال

ــع : ألصــبهاينوقــال الراغــب ا الشــهود والشــهادة احلضــور م

ــ ــا بالبص ــاهدة، إم ــريةـاملش ــور . .ر أو بالبص ــهود باحلض ــن الش لك

ــاهدة أوىل ــع املش ــهادة م ــرد أوىل، والش ــرية . )٢(املج ــالم يف البص والك

 .فيه تأمل

ــدي ــال الَزبي ــَهادةُ : وق ــَربٌ  الشَّ ــاطٌع، َخ ــذا ق ــان( يف ك َس  ،)اللِّ

ــاس(و ــد). األَس ــُهدَ  وق ــُل  َش ــىل الرج ــذا، ع ــم ك ــُر  كَعِل ــَهداً  وَك  مَش

 مجـع شـاِهٌد، فهـو ره،ـَحَضـ أي ُشـُهوداً  كَسـِمَعه وَشـِهَده... وَشهادةً 

 .)٣(كَشِهده عاَينَهُ : ُمَشاهدةً  وشاَهَدهُ  .ُحُضورٌ  َأي ُشهوٌد،

ــة ــاهدة، والرؤي ــك، أن املش ــن ذل ــل م ـــرية فتحص ــع  البص م

ــان اىل ــالم، يؤدي ــه الس ــدي علي ــام امله ــة اإلم ــس  إدراك ومعرف نف

ــرض ــة الغ ــع والنتيج ــه، م ــاء ب ــه واللق ــوى رؤيت ــات دع ــو اثب ، وه

ويتــه يف زمــن الغيبــة الكــربى، املنفيــة بــالتوقيع األخــري تشــخيص هُ 

عنهـا باملشـاهدة، ، واملعـرب للشيخ السـمري رضـوان اهللا تعـاىل عليـه

رية ـمعنـى الرؤيـة البصـ أيضـا التي تفيد الرؤيـة القطعيـة، كـام تفيـد
                                                             

 .٤٩٦ص  -العسكري  هالل أيب -اللغوية  الفروق) ١(

 .٤٦٥الراغب االصبهاين ص –مفردات ألفاظ القرآن ) ٢(

 .٤٧ -٤٥ص  ٥ج  -الَزبيدي  -العروس  تاج) ٣(
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أو كانـت  الم، سـواء أكانـت الرؤيـة مـرة واحـدةالثابتة له عليـه السـ

 .متعددة

وأمــا دعــوى أن املشــاهدة لإلمــام املهــدي عليــه الســالم تفيــد 

ــة  النيابــة والســفارة فــال مالزمــة بيــنهام، فكــام جتــري دعــاوى النياب

ومعناهــا  والتبليــغ عــن اإلمــام املهــدي عــىل مــدعي الرؤيــة بلفظهــا

عي املشـاهدة بلفظهـا، ، كـذا جتـري عـىل مـداخلاص بالعني البـارصة

 .بناء عىل هذا الفرض

ــديا ــام امله ــدتنا باإلم ــنا،  ن عقي ــة يف نفوس ــالم قوي ــه الس علي

الشـك والريـب، منـذ أن عرفنـا  اليهـيتطـرق إ ال راسخة يف عقولنـا،

أنه احلق؛ ألن وجـوده قـائم عـىل الـدليل والربهـان واحلجـة، ونحـن 

م وتربيتـه، وهـو أبناء مدرسة أمري املـؤمنني اإلمـام عـيل عليـه السـال

لـو : ، وقـال عليـه السـالم)ذ رأيتـهوما شـككت يف احلـق ُمـ: القائل

 ).كشف يل الغطاء ما ازددت يقينا

ريف ظـاهر يف ـفإن غيـاب اإلمـام عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـ

ــوح يف  ــىل الوض ــائم ع ــوهبم، ق ــوف يف قل ــؤمنني، مكش ــول امل عق

ــ ــة، وصــدق اإلحســاس يف العقــل، وســالمة الفطــرة، وص فاء الرؤي

ــوٍف  ــة خ ــيهم حال ــد ف ــه ُيول ــيس غياب ــوضٍ  الوجــدان، ول أو  أو غم

للمســـتقبل، بـــل يشـــعرهم بـــاألمن والســـالم، والســـكينة  إهبـــامٍ 

ــان  ــا االنس ــل فيه ــعيدة يتكام ــاة س ــاء حي ــل لبن ــان، والعم واالطمئن
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كتـاب اهللا عـز وجـل  :إن ديمومـة احليـاة جاريـة بـالثقلنيويرتقي، و

الطـاهرة، التـي يمثلهـا  العـرتةِ ، واألرض إىلحبل ممـدود مـن السـامء 

ن لـن يفرتقـا حتـى يـردا عـىل رسـول اهللا املنتظر، اللَذي املهدي اإلمام

ــوضصــىل اهللا  ــلم احل ــه وس ــه وآل ــاحبني ،علي ــني متص كــام  ،متالزم

 .)١(قال عليه الصالة والسالم

عجـل اهللا تعـاىل فرجـه  املهـديومن لطيف مـا قيـل يف اإلمـام 

عقل ونناشده عن هذا املهـدي املؤمـل ال إىلنحن متى نعود : ريفـالش

عجـل اهللا تعـاىل فرجـه نجـده يقــول الفصـل، وهيـدي ملـا هـو احلــق 

إن احلجـة املنتظـر عجـل اهللا تعـاىل فرجـه هـو يف : والصواب، فيقول

وجوده حقيقة جوهرية قائمة يف هذا العامل بأمر رهبا، كام تقوم املالئكـة 

ا مدار حيوي ينتفـع بـه يف نظامها ورس وجودها، وال مانع أن يكون هل

الوجود، فاستلزم ذلك إضامرها، وال يمنع العقل بقاء تلك احلقيقة عىل 

ها بعد أن استلزم تكوينهـا املقـدر اءصالحية كاملة يف عامل الدنيا وإخف

عىل هذا الوجود، أما احلياة اخلارجية فال تثبـت إال باملشـاهدة والسـري 

ع عىل عهدة هذه األفراد مـا االختياري؛ لتحقق النفع املشرتك الذي يق
                                                             

إين  :ة إىل احلديث املتـواتر عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه قـالإشار (١)

: تارك فيكم مـا إن متسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي، أحـدمها أعظـم مـن اآلخـر

ــدود ــل مم ــاب اهللا، حب ــن  كت ــي، ول ــل بيت ــرتيت أه ــامء إىل األرض، وع ــن الس م

ــوض، ــيل احل ــردا ع ــى ي ــا حت ــف يفرتق ــانظروا كي ــيهام ؟ ف ــوين ف ــر! ختلف  انظ

 .وغريه ٦٦٣ص ٥جلامع الصحيح للرتمذي ج ا
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 ،وخمفـي عـن االبصـار ،يف اخلـارج اوجـودفإن دامت هلا احلياة، وإال 

ال يمكن للعقل أن يطبقه عىل فائدة توجب ذلـك،  ،وحمجوز غري خمتار

 .)١(حقيقة ذات وجود حيوي يف نطاق القدرة: فليس إال أن نقول

 باإلمـام االنتفـاع هذا املعنى تشري بعض الروايات يف كيفيـة إىلو

: ريف يف حال غيبته عن الناس، منهاـعجل اهللا تعاىل فرجه الش ملهديا

بسنده عن سليامن بن مهران األعمش عـن  الشافعي احلمويني ما رواه

أيب عبد اهللا الصادق جعفر بن حمّمد عن أبيه حمّمد بن عيل عن أبيه عـيل 

عـىل  نحن أئمة املسـلمني وحجـج اهللا: بن احلسني عليهم السالم، قال

العاملني وسادة املؤمنني، وقادة الغّر املحجلني وموايل املـؤمنني، ونحـن 

، كام إن النجوم أمان ألهل السامء، ونحن الـذين بنـا األرضأمان أهل 

أن  األرضإالّ بإذنه، وبنا يمسك  األرضيمسك اهللا السامء أن تقع عىل 

، األرضر الرمحـة، وخيـرج بركـات ـمتيد بأهلها وبنا ينزل الغيث وينش

 . منّا لساخت بأهلها األرضولو ال ما يف 

ــال ــم ق ــل : ث ــة هللا  األرضومل خت ــن حج ــق اهللا آدم م ــذ خل من

ــا، ظــاهر مشــهور أو غائــب مســتور، وال ختلــو إىل أن تقــوم  فيه

 .الساعة من حجة هللا فيها، ولو ال ذلك مل يعبد اهللا

فقلــت للصــادق عليــه الّســالم فكيــف ينتفــع : فقــال ســليامن

 جة الغائب املستور؟ الناس باحل

                                                             

 .٦١الشيخ نارص احلامدي ص - حقائق التكوين (١)
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 .)١(كام ينتفعون بالشمس إذا سرتها سحاب: قال
                                                             

 -٩٢ص ٥٢، و باختصـار ورد  يف بحـاراألنوار ج ٤٦ص  ١فرائد السـمطني ج  (١)

ي ثامنية أمور يف وجه تشبيه اإلمـام احلجـة املنتظـر ـ، وقد ذكر العّالمة املجلس٩٣

 :نوردها هنا لعموم الفائدة السحاب، عليه السالم بالشمس التي جيّللها

إن نور الوجود والعلم واهلداية ، يصل إىل اخللق بتوسطه عليـه الّسـالم إذ  :األول  

ثبت باألخبار املستفيضة، إهنم العلل الغائبة إلجياد اخللق، فلوالهم مل يصـل نـور 

 الوجود إىل غريهم، وبربكتهم واالستشفاع هبم، والتوسـل إلـيهم يظهـر العلـوم

واملعارف عىل اخللق ويكشف الباليا عـنهم، فلـوالهم السـتحق اخللـق بقبـائح 

ْم َوَأنـَت فِـيِهمْ اهللاُ َوَما َكاَن  كام قال تعاىل .أعامهلم أنواع العذاب َهبُ ولقـد  لُِيَعـذِّ

جربنا مرارًا ال نحصيها أن عند انغالق األمـور واعضـال املسـائل، والبعـد عـن 

أبواب الفيض، ملا استشفعنا هبم وتوسـلنا بـأنوارهم، جناب احلق تعاىل، وانسداد 

فبقدر ما حيصل االرتباط املعنـوي هبـم يف ذلـك الوقـت تنكشـف تلـك األمـور 

الصعبة وهذا معاين ملن أكحل اهللا عني قلبه بنور االيـامن، وقـد مضــى توضـيح 

 ).اإلمامة(ذلك يف كتاب 

ــاين   ــاع ا :الث ــحاب مــع انتف ــة بالس ــمس املحجوب ــام إن الش ــرون يف ك ــا ينتظ ــاس هب لن

كــل آن انكشــاف الســحاب عنهــا وظهورهــا، ليكــون انتفــاعهم هبــا أكثــر، فكــذلك 

ــوره يف  ــه وظه ــيعته خروج ــن ش ــون م ــر املخلص ــالم، ينتظ ــه الّس ــه علي ــام غيبت يف أي

 .كل وقت وزمان، وال ييأسون منه

إن منكـر وجـوده مـع وفـور ظهـور آثـاره كمنكـر وجـود الشـمس إذا  :الثالث  

 .حاب عن األبصارغّيبها الس

إن الشمس قد تكون غيبتها يف السحاب أصلح للعباد مـن ظهورهـا هلـم  :الرابع  

بغري حجاب فكذلك غيبته عليه الّسالم أصلح هلم يف تلـك األزمـان فلـذا غـاب 

                  .عنهم
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ـــد  وروى القنـــدوزي احلنفـــي بســـنده عـــن جـــابر بـــن يزي

قـال يل : سـمعت جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري يقـول: اجلعفي، قال
                                                                                                                                               

   أن النـاظر إىل الشــمس ال يمكنـه النظــر إليهـا بــارزة عـن الســحاب،  :اخلـامس

إليهـا لضـعف البـارصة عـن اإلحاطـة هبـا فكـذلك شـمس وربام عمي بـالنظر 

ذاتــه املقدســة ربــام يكــون ظهــوره أّرض لبصــائرهم ويكــون ســببًا لعامهــم عــن 

احلــق وحتتمــل بصــائرهم االيــامن بــه يف غيبتــه كــام ينظــر االنســان إىل الشــمس 

 .من حتت السحاب وال يتضـرر بذلك

حـد دون واحـد إن الشـمس قـد ختـرج مـن السـحاب وينظـر اليـه وا :السادس  

ــق دون  ــبعض اخلل ــه ل ــام غيبت ــالم يف أي ــه الّس ــر علي ــن أن يظه ــذلك يمك فك

 .؟!بعض 

إهنــم علــيهم الســالم كالشــمس يف عمــوم النفــع وإنــام ال ينتفــع هبــم  :الســابع  

َوَمــن َكــاَن ِيف َهــِذِه  :ر بــه يف االخبــار قولــه تعــاىلـمــن كــان أعمــى كــام فّســ

 .َوَأَضلُّ َسبِيال َأْعَمى َفُهَو ِيف اآلِخَرِة َأْعَمى

ــامن   ــن  :الث ــا م ــا فيه ــدر م ــوت بق ــدخل البي ــعاعها ت ــام أن ش ــمس ك إن الش

الروازن والشبابيك، وبقـدر مـا يرتفـع عنهـا مـن املوانـع فكـذلك اخللـق، انـام 

ينتفعون بأنوار هـدايتهم بقـدر مـا يرفعـون املوانـع عـن حواّسـهم ومشـاعرهم 

والعالئــق اجلســامنية  التــي هــي روازن قلــوهبم مــن الشــهوات النفســانية

وبقدر مـا يـدفعون عـن قلـوهبم مـن الغـوايش الكثيفـة اهليوالنيـة إىل أن ينتهـي 

األمر إىل حيث يكـون بمنزلـة مـن هـو حتـت السـامء حيـيط بـه شـعاع الشـمس 

 .من مجيع جوانبه بغري حجاب

فقد فتحـت لـك مـن هـذه اجلنـة الروحانيـة ثامنيـة أبـواب ولقـد فـتح اهللا عـيلَّ   

ــا بفضــله ثامن ــا، عســى اهللا أن يفــتح علين ــارة عــن ذكره ــيق العب ــة أخــرى تض ي

 .وعليك يف معرفتهم ألف باب يفتح من كل باب ألف باب
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وأئمـة  يـا جـابر إن أوصـيائي: رسول اهللا صّىل اهللا عليـه وآلـه وسـّلم

احلسـن ثـم احلسـني ثـم عـيل بـن املسلمني من بعدي أوهلـم عـيل ثـم 

احلسني ثم حمّمد بـن عـيل املعـروف بالبـاقر سـتدركه يـا جـابر، فـإذا 

لقيته فاقرأه مني السالم، ثم جعفـر بـن حمّمـد ثـم موسـى بـن جعفـر 

ثم عيل بن موسى ثـم حمّمـد بـن عـيل ثـم عـيل بـن حمّمـد ثـم احلسـن 

، بن عيل ثم القائم اسمه اسمي وكنيتـه كنيتـي، ابـن احلسـن بـن عـيل

ــىل يديــه مشــارق  ــارك وتعــاىل ع ــذي يفــتح اهللا تب  األرضذاك ال

ومغارهبا، ذاك الذي يغيـب عـن أوليائـه غيبـة، ال يثبـت عـىل القـول 

ــا  ــت ي ــابر، فقل ــال ج ــامن، ق ــه لإلي ــتحن اهللا قلب ــن ام ــه إالّ م بإمامت

 .فهل للناس االنتفاع به يف غيبته؟: رسول اهللا

ــال ــ: فق ــم يستض ــالنبوة إهن ــي ب ــذي بعثن ــور أي وال يؤون بن

ــحاب،  ــرتها س ــمس وإن س ــاس بالش ــاع الن ــه كانتف ــه يف غيبت واليت

 .)١(هذا من مكنون ّرس اهللا وخمزون علم اهللا، فاكتمه عن أهله

قـدس رسه عـىل  الثـاين الشـهيد الصـدر نا االسـتاذسـيدوعلق 

 ._ ويــةأي اهلُ  _ ايــة عــن خفــاء العنــوانفالســحاب كن: ذلــك فقــال

ــاوالشــمس كنايــة عــن ا ــا  ..فع املنــتج يف املجتمــعلتــأثري الن عــىل أنن

ــنة، أو  ــة حس ــنة اجتامعي ــام، أو س ــريي ع ــل خ ــل عم ــل يف ك نحتم

ــل أن  ــور، نحتم ــن االم ــك م ــو ذل ــدة، أو نح ــالمية جدي ــرة اس فك

                                                             

 .٣٩٩ص  ٣القندوزي احلنفي  ج - ينابيع املوّدة(١)
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املهـدي عليـه  اإلمـاميكون وراءها إصـبع خملـص متحـرك مـن قبـل 

 يف صــدر أو عمــل أحــد األوىلالســالم، وأنــه هــو الــذي زرع بذرتــه 

 بـإذنجلامعـات، بحيـث انتجـت اكلهـا يف كـل حـني االشخاص أو ا

غاية الفـرق أن تلـك االعـامل كانـت منـه ومـن آبائـه بالصـفة .. رهبا

ــذه الفــرتة ــا عملــه خــالل ه ــة هلــم، أم ــربى _ احلقيقي ــة الك  _ الغيب

بعــد  ..فلــيس هبــذه الصــفة، وانــام بصــفته فــردا اعتياديــا يف املجتمــع

ذه مـع الم تنفيـوضوح أن العمـل الـذي يمكـن للمهـدي عليـه السـ

ــه ــه وعنوان ــاس بحقيقت ــل الن ــه أي يف _ جه ــا  _ غيبت ــري مم ــل بكث أق

ــتطيع الق ــرهيس ــالن أم ــوره وإع ــال ظه ــه ح ــام ب ــد بأي  _ ي تحدي

 .._ ويتههُ 

ــل  ــاماذن فعم ــ اإلم ــد أن يقتص ــالم ال ب ــه الس ــدي علي ر ـامله

ــؤدي  ــي ال ت ــدود الت ــىل احل ــك  إىلع ــدقق يف ذل ــره، في ــاف ام انكش

 االملعـي وحيسـب لكـل عمـل حسـابه، وأي وخيطط له، وهـو اخلبـري

عمل علم أن التـدخل فيـه يوجـب االنكشـاف انسـحب عنـه، مهـام 

ترتبــت عليــه مــن نتــائج؛ الن حفــاظ رسه وذخــره لليــوم املوعــود، 

اهم مـن مجيـع مـا يرتكـه مـن اعـامل، ولكـن هـذا ال ينـايف تـأثريه يف 

ذلــك ة يف املجتمــع؛ وصــائر ســالمية اخلــرية التــي نراهــاألعــامل اإلا

ــآلة  ــغرها وض ــال ص ــها ح ــؤثر يف تأسيس ــو امل ــون ه ــان أن يك إلمك

املخلصــني الــذين يأخــذون هبــا ويــذكرون  إىلشــأهنا، وقــد أودعهــا 
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ــوا أو يلتفــت  ــدون أن يلتفت ــل وال  إىلأوارهــا، ب ــه، بقلي حقيقــة عمل

 .)١(كثري

ويمكــن القـول أن رؤيتــه عليــه السـالم يف عــامل الثبــوت  ،هـذا

وحتققهـا يف عـامل االثبـات  الرؤيـة اليـهاثبـات دعـوى  ممكنة، ولكـن

 . فافهم ،يف عداد املستحيل

*   *   * 

                                                             

 .بترصف ٤١ - ٣٩ السيد حممد الصدر ص - الغيبة الكربى انظر) (١



 

 

 

ع اا   

إن مـن لـه اعتبـار جعـل احلجيـة لألدلـة الظنيـة التـي تكشــف 

رعي هــو الشــارع املقــدس ال غــري، باعتبــار حــق ـعــن احلكــم الشــ

عــىل عبــاده، وهــذا مــن مــدركات العقــل العمــيل،  عــز وجــلاملــوىل 

ــلح و ــالء ال يص ــر العق ــاره بنظ ــرى اعتب ــل ج ــل دلي ــان ك ــه ف علي

 . ما مل يكن ممضـى من الشارع املقدس ،للدليلية

طريقــا ومــن هنــا فكــل دليــل مل جيعــل الشــارع املقــدس 

ــاءه،  ــرر امض ــه، ومل يق ــححلجيت ــال يص ــى ف ــه، وال يرق ــل ب  إىل العم

بمعنـى أنـه ترتيب اآلثـار عـىل مـؤداه أو متعلقـه، ومقام االحتجاج، 

فـال أمـام املـوىل عـز وجـل،  غري منجز عـىل املكلـف، وال ُمعـِذر لـه

ال يـرى اعتبـاره  حيـث، بـه عـىل الشـارع املقـدساالحتجاج  يمكن

 .وأنه مل جيعل له احلجية أو االعتباروال أهليته وصالحه، 

ــدها  ــي اعتم ـــرعية الت ــة الش ــرق واألدل ــان الط ــذا، ف ــىل ه وع

تدل علامؤنـا األعـالم الشارع وأمضـاها معروفـة ومألوفـة، وقـد اسـ

 وناقشــوها بــام ال بحــوثهم،وإمضــاء الشــارع هلــا، يف  عــىل حجيتهــا،
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العمـل هبــا مــن زمــن الغيبــة مزيـد عليــه، وجــرت عليهــا ســريهتم و

يف طريــق  ،يومنــا هــذا إىلالكــربى، والصــغرى، وحتــى الغيبــة 

 .الكشف عن احلكم الرشعي

جيتـه حأمضـاه الشـارع املقـدس وأقـر  إال اننا مل نعـرف طريقـا

 رعي وأخـذه مبـارشة مـن اإلمـامـه، بالكشف عن احلكـم الشـودليل

 الزمان عليه السالم يف أيـام غيبتـه الكـربى،ر وـالعصصاحب  املهدي

 .عليه السالم مبارشة بالتشـرف بلقائه

يف نفــي ورد ريح املعتــرب ـالــنص الصــ فــإنبــل عــىل العكــس، 

ــاهدة لاألمــرهــذا  ــة واملش ــدعي الرؤي ــْن ي ــل َم ــام ، وتكــذيب ك إلم

ــربى  ــة الك ــن الغيب ــالم يف زم ــه الس ــىل _علي ــت ع ــوه  وان محل وج

ــالم علي ــأيت الك ــددة ي ــرى متع ــاأخ ــار  _ ه ــل أخب ــن نق ــال ع فض

ــرَّ عليــك  ــه الســالم، وتبليغهــا إىل النــاس، كــام َم ــه علي وأحكــام عن

ــه الشـــريف ــل اهللا تعــاىل فرج ــه عج ــع األخــري ل إىل  ذكــره يف التوقي

 .الشيخ السمري ريض اهللا عنه

ــذا ــن  ه ــرب م ــل اعت ــاقهم، ب ــة واتف ــامء اإلمامي ــاع عل ــع إمج م

رضوريــات املــذهب، وأهــم مرتكزاتــه ومبانيــه، قــائم عــىل انقطــاع 

السفارة والنيابـة اخلاصـة عـن اإلمـام املهـدي عليـه السـالم، ونفـي 

ــه عليــه الســالم، وإن قلنــا هبــا يف اجلملــة،  مــع الرؤيــة واملشــاهدة ل

عـن ) الكـايف(ا روي يف تبعـا ملـ عدم تشـخيص اإلمـام عليـه السـالم
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احلسني بن حممد، عـن جعفـر بـن حممـد، عـن القاسـم بـن إسـامعيل 

األنباري، عن حييى بن املثنى، عن عبـد اهللا بـن بكـري، عـن عبيـد بـن 

للقـائم غيبتـان، يشــهد : زرارة، عـن أيب عبـد اهللا عليـه السـالم، قـال

ــه ــاس وال يرون ــرى الن ــم، ي ــدامها املواس ــرف . )١(يف إح ــى يع بمعن

 .اس وال يعرفونهالن

 األمـروما روي عن حممد بن عثامن العمـري، أن صـاحب هـذا 

. )٢(ر املوسم كل سنة، يرى الناس ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونهـلَيحُض 

 .وغري ذلك

ــه  ولكــن مــدعي هــذا اإلمجــاع الزم دعــواه انــه تشـــرف بلقائ

ــريم، و ــه الك ــه بشخص ــالم، ويعرف ــه الس ــهعلي ــبعض  أن ــربه ب أخ

خالفــا ملــا ورد يف وائل والســنن ونحــو ذلــك، األحكــام واملســ

، النصــّني الســابقني، بانــه عليــه الســالم يعــرف النــاس وال يعرفونــه

 .وغريمها

ــه  ــام علي ــن اإلم ــار ع ــل االخب ــوازم نق ــن ل ــى أنَّ م وال خيف

السـالم يف غيبتــه الكــربى، وتبليغهــا إىل النــاس بأّيــة صــورة كانــت، 

ــة ــورة رصحي ــن بص ــان ال ،وإْن مل تك ــن أرك ــي م ــة، ه ــة اخلاص نياب

ــذا ــوض األمروه ــا مرف ــفياين _ قطع ــروج الس ــيحة وخ ــل الص  _ قب
                                                             

 .٣٣٩ص  ١الشيخ الكليني ج  -الكايف ) (١

 .٣٠٧ص  ٢الشيخ الصدوق ج  - حيرضه الفقيه من ال (٢)
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ــا ، ووإمجاعــا ورضورة كــام مــرَّ عليــك نصــا الســرية القطعيــة لعلامئن

عـن رفـض الشـارع عـن إمضـاء  كفايـة للكشـفهـذا يف ، واألعالم

ــمى  ــا يس ــا م ــل، ومنه ــذا القبي ــن ه ــوى م ــة أي دع ــة ودليلي حجي

لقـاء باإلمـام املهـدي عليـه السـالم باإلمجاع التشــريف النـاتج عـن ال

 . كم الرشعي عنه بعنوان اإلمجاعونقل احل

نـا األعـالم ت حجيـة هـذا اإلمجـاع مجلـة مـن علامئوهلذا مل ُيثبـ

يف كتابــه  اليــزديالفــريوز آبــادي : ممــن تطــرق نظــرهم اليــه، مــنهم

ـــة األصـــول( ـــة األصـــول يف رشح كفاي ـــه : قـــال) عناي أي (وقول

فــق لــبعض األوحــدي وجــه آخــر مــن وربــام يت) صــاحب الكفايــة

ــالم ــه الس ــه علي ـــرفه برؤيت ــخ...تش ــائل(، )ال ــق الوس ــال يف أوث ) ق

 لــدى التعليــق عــىل قــول) كشــف القنــاع(عنــد نقــل الشــيخ عبــارة 

 عرشـ ، هـو الوجـه الثـاين)مـا هـذا لفظـه(الشيخ عىل الوجه األخـري 

ن يـرى الفقيـه اإلمـام عليـه السـالم يف أ: الذي ذكره يف رسالته وهـو

مثال زماننا، ويأخـذ منـه الفتـوى، لكنـه يريـد أن جيمـع بـني إظهـار أ

إن ) وفيــه. (ر فيــدعي اإلمجــاع يف املســألة انتهــىـاحلــق وكــتامن الســ

الفقيه بعد تسليم جواز رؤيتـه اإلمـام عليـه السـالم يف أمثـال زماننـا 

مــن الغيبــة الكــربى، وانــه جيــوز لــه أن يكــذب هبــذا الــداعي الغــري 

ــ ــه إفشــاء الســاملعلــوم مســوغيته ل ر، وإظهــار أخــذ ـه، كــام ال يمكن

الفتوى من اإلمـام عليـه السـالم لـبعض دواعـي اإلخفـاء، فكـذلك 
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ال يمكنه دعـوى اإلمجـاع يف املسـألة، فإنـه ال يـدعي اإلمجـاع للعـوام 

من الناس كـي يمكـن االلتبـاس علـيهم بـذلك، بـل يدعيـه للعلـامء 

ــيس في ــة ل هــا إمجــاع وال األعــالم، وهــم يعلمــون أن املســألة خالفي

إطباق، إذ املفروض أهنـا ليسـت إمجاعيـة، وإنـام ادعـي اإلمجـاع فيهـا 

 .)١(مجعا بني إظهار احلق وكتامن الرس، وهذا واضح

وسـيلة الوصـول إىل حقــائق (ومـا ذكـره األصـفهاين يف كتـاب 

وأما كون املبنى العلم بدخول اإلمام عليه السالم : حيث قال) األصول

و العلم برأيه ، لالطالع بـام يالزمـه عـادة مـن بشخصه يف املجمعني، أ

فتاوى اجلامعة، فقليل يف اإلمجاعات املتداولة يف ألسنة األصـحاب كـام 

ال خيفى، بل ال يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السالم عىل نحو اإلمجال 

يف اجلامعــة يف زمــان الغيبــة، وإن احتمــل تشـــرف بعــض األوحــدي 

يكاد جيدي نقل اإلمجاع إال من باب نقـل فال . بخدمته ومعرفته أحيانا

السبب، باملقدار الذي أحرز من لفظ اإلمجاع، بام اكتنف به من حال أو 

 .)٢(مقال، ويعامل معه معاملة املحصل

ي أن ادعــاء اإلمجــاع ال يعــول عليــه مــع عــدم معرفــة ســببه أ 

وحدوده، وبام اكتنفه من األحوال أو األقوال، وعليـه ال يمكـن البنـاء 
                                                             

 .١٦٠–١٥٩ص ٣الفريوز آبادي ج  - عناية األصول يف رشح كفاية األصول )(١

ـــول) (٢ ـــائق األص ـــول إىل حق ـــيلة الوص ـــفهاين  - وس ـــث األص ـــر لبح  -تقري

 .٤٩٥ - ٤٩٤ السبزواري ص
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واإلخبار عنـه  ،ريفـدعوى رؤية اإلمام عجل اهللا تعاىل فرجه الش عىل

ص املعتـرب حيث يعارضه الن املالزم للرؤية، بدعوى اإلمجاع، ،مبارشة

 .يف تكذيب مدعي الرؤية

ــة(وقــال الســيد حممــد جعفــر الشوشــرتي يف  ): منتهــى الدراي

ــا  ــه وأرواحن ــلوات اهللا علي ــه ص ــابر بخدمت ــض األك ـــرف بع وتش

ــ ــداه وان ك ــدي يف ف ــتامل ال جي ــذا االح ــرد ه ــن جم ــتمال، لك ان حم

 .)١(حجيته، لعدم كشفه عن مناط احلجية وهو رأيه عليه السالم

ن يراد مـن اإلمجـاع إ: فقال) عوائد األيام(أما املحقق النراقي يف 

حصول العلم بقول اإلمام الغائب بعينه لبعض محلة أرساره بنقل أحد 

اليقني، أو بتوقيعه ومكاتبته كذلك، سفرائه وخدمته رسا عىل وجه يفيد 

أو بسامعه منه مشافهة عىل وجه ال ينايف امتناع الرؤية يف زمان الغيبة فال 

ريح واإلعالن بنسبة القول إليـه، ولـيس يف سـاير األدلـة ـيسعه التص

املوجودة العلمية ما ينص بإثبات ذلك، وال يف غريها أيضا من األدلـة 

 .)٢(...كام ذكرما يقتضيه، فإذا كان احلال 

ــي يف ــيد روح اهللا اخلمين ــال الس ــة( وق ــوار اهلداي ــن  ): ..أن وم

ــام ــخص اإلم ــول ش ــل ق ــرف أن نق ــك يع ــه  ،ذل ــه علي ــامع من بالس

ـــالم ـــربى ،الس ـــة الك ـــان الغيب ـــدخول يف  _ يف زم ـــو ال ـــا بنح إم

                                                             

 .٣٧٤ - ٣٧٣رشح ص  -٤الشوشرتي ج  -منتهى الدراية ) (١

 .٧٠٠املحقق النراقي ص  - عوائد األيام )(٢
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ــا  ،املجمعــني ــه، أو معه ــة شخص ــع عــدم معرف ــه، وال  _م ــأ ب ال يعب

ــه ــىل حجيت ــل ع ــت .دلي ــئت قل ــ: وان ش ــذب ال اح ــد الك تامل تعم

التـي هـي مـن  _ُيدفع بأدلة حجية اخلرب، كـام أن أصـالة عـدم اخلطـأ 

ــة  ــول العقالئي ــة،  _األص ــري العادّي ــة الغ ــور الغريب ــري يف األم ال جت

رف بحضـوره ال يمكـن إثبـات دعـواه بمجـرد ـفمن ادعـى أنـه تشـ

أدلــة حجيــة خــرب الواحــد، إال أن تكــون يف البــني شــواهد ودالئــل 

 .)١(_بتكذيب مدعي املالقاة  األمروهلذا ورد  _ُأخرى 

قــد جيرنــا إىل الــدخول يف  ثــم أن القــول هبــذا اإلمجــاع املــدعى

ــاَهنُْم َأْرَبابــًا ِمــْن ُدوِن مصــداق قولــه تعــاىل  ــاَرُهْم َوُرْهَب ــُذوا َأْحَب َ اختَّ

عليــه الســالم كــام روي يف  عــىل مــا فســـرها اإلمــام الصــادق )٢(اهللا

بــن إســامعيل، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن عــن حممــد ) الكــايف(

محاد بـن عيسـى، عـن ربعـي ابـن عبـد اهللا، عـن أيب بصـري، عـن أيب 

ــل  ــز وج ــول اهللا ع ــالم، يف ق ــه الس ــد اهللا علي ــاَرُهْم عب ــُذوا َأْحَب َ اختَّ

ــْن ُدوِن  ــًا ِم ــاَهنُْم َأْرَباب ــال اهللاَوُرْهَب ــم وال : فق ــاموا هل ــا ص واهللا م

ــم ح ــوا هل ــن أحل ــم، ولك ــلوا هل ــاص ــالال  ،رام ــيهم ح ــوا عل وحرم

 .)٣(فاتبعوهم
                                                             

 .٢٥٦ص -١السيد اخلميني ج - أنوار اهلداية يف التعليق عىل الكفاية) (١

 .٣١أية / سورة التوبة ) (٢

 .٥٣ص  ١الشيخ الكليني ج  -الكايف (٣) 
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وفيه أيضـا عـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد بـن حممـد بـن 

خالد، عن أبيه، عـن عبـد اهللا بـن حييـى، عـن عبـد اهللا بـن مسـكان، 

عـن قـول اهللا  سـألت أبـا عبـد اهللا عليـه السـالم: عن أيب بصـري قـال

ـُذوا َأْحَبـاَرُهْم َوُرْهَبـاَهنُْم َأرْ عز وجـل  َ : فقـال اهللاَبابـًا ِمـْن ُدوِن اختَّ

ــادة  ــوهم إىل عب ــو دع ــهم، ول ــادة أنفس ــوهم إىل عب ــا دع ــا واهللا م أم

أنفســهم ملــا أجــابوهم، ولكــن أحلــوا هلــم حرامــا وحرمــوا علــيهم 

 .)١(حالال، فعبدوهم من حيث ال يشعرون

أي بــال دليــل ثابــت وال حجــة قائمــة، بــاعتامدهم عــىل طــرق 

لشـــرعي، وتبليغــه للنــاس عــىل غــري معتــربة للوصــول إىل احلكــم ا

ونَ  اهللاَأِذَن َلُكْم َأْم َعَىل  آهللاُقْل انه احلكم الواقعي   .)٢(َتْفَرتُ

*   *   * 

                                                             

 .٣٩٨ص  ٢ج  الشيخ الكليني -الكايف ) (١

 .٥٩أية / سورة يونس ) (٢



 

 

 

 ا يا  

 ىا ا  

ــم نتســاءل هــل اإلمــام ا  عجــل اهللا تعــاىل فرجــه ملهــديث

ــ ــ ريفـالش ــام الش ــة واألحك ــد الديني ــث العقائ ــأمور بب  إىلرعية ـم

وقعـوا فيـه مـن اخـتالف الناس يف زمـن الغيبـة الكـربى، وبيـان مـا 

 ؟فيها، أم ال

ــم  ــث أهن ــد أَ وحي ــالم ق ــيهم الس ــعل ــوا لّص ــول وبين وا االص

اذا ضــاع يشء منهــا أو ُفقــد فهــو بســبب امهالنــا الفــروع للنــاس، فــ

وتقصرينا يف حفظهـا ال بتقصـري مـنهم يف التبليـغ والبيـان لألحكـام 

 ينية؟ رعية والعقائد الدـالش

قـدس رسه  هذا سؤال يطـرح نفسـه بقـوة، قـال الشـيخ املظفـر

مـع مـا فيـه  _إن اختفاء اإلمـام واحتجـاب نفعـه ): أصول الفقه(يف 

هـو نفسـه قـد يـدعو  _ رـمن تفويت ألعظم املصـالح النوعيـة للبشـ

ــالف  ــم خم ــىل حك ــامء ع ــاع العل ــد إمج ــم اهللا عن ــاب حك إىل احتج

ر واحـد، وال يلـزم ـن أهـل عصـللواقع، السـيام إذا كـان اإلمجـاع مـ
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حكــام، مــن ذلــك إخــالل اإلمــام بالواجــب عليــه، وهــو تبليــغ األ

 .ألن االحتجاب ليس من سببه

بـد لإلمـام مـن  وعىل هذا فمن أيـن حيصـل لنـا القطـع بأنـه ال

 خمالف للواقع؟  ما إظهار احلق حال غيبته، عند حصول إمجاع

ــول ــك، فيق ــىل ذل ــد ع ــكك أن يزي ــاذا ال تق: وللمش ـــي مل تض

ــالف،  ــورة اخل ــى يف ص ــق حت ــام احل ــر اإلم ــدة أن يظه ــذه القاع ه

ــاس يف  ــر الن ــا أكث ــع فيه ــد يق ــة ق ــائل اخلالفي ــض املس ــيام أن بع الس

 .خمالفة الواقع؟

بــل لــو أحصــينا املســائل اخلالفيــة يف الفقــه التــي هــي األكثــر 

ــون يف  ــة واقع ــاس ال حمال ــن الن ــريا م ــدنا أن كث ــائله، لوج ــن مس م

ــ ــع، فل ــة الواق ــام؛خمالف ــغ األحك ــا تبلي ــام هن ــىل اإلم ــب ع  امذا ال جي

نجـاة املـؤمنني مـن الوقـوع  تكـون يقل اخلالف أو ينعـدم، وبـهحتى 

ــتلزام  ــال الس ــى جم ــتامل ال يبق ــاء االح ــع، وإذا ج ــة الواق يف خمالف

 . )١(اإلمجاع القطع بقول املعصوم من جهة  قاعدة اللطف

ــه لــيس مــن تكليــف اإلمــام ــه الســالم تب فإن ــغ املهــدي علي لي

ــر  ــيام وأن أم ــربى، الس ــة الك ـــر الغيب ــاس يف عص ــام إىل الن األحك

غيابه واحتجابه عـن النـاس مل يكـن بإرادتـه وال باختيـاره، بـل بـأمر 

ــزل  مــن ــل، ومن ــث الرس ــاىل، وباع ــبحانه وتع ــام س ـــرع األحك مش

                                                             

 .١٢١-١٢٠ص ٣الشيخ املظفر  ج -أصول الفقه ) (١
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 _ ريفـالتشـ أي مـدعي اإلمجـاع _الكتب السـاموية، حتـى يقـال انـه 

، والنهــي التعبــدي عــن إذاعــة مثــل بإظهــار احلــق األمــرجيمــع بــني 

ــك؛ ــِأل  ذل ــذا نقض ــامء  اً ن يف ه ــىل احلك ــوز ع ــذا ال جي ــرض، وه للغ

والعقالء، فضال عـن وجـود كثـري مـن األحكـام اخلالفيـة االبتالئيـة 

املتناقضــة بــني أراء الفقهــاء مــن زمــن الغيبــة الكــربى وحتــى يومنــا 

ــه ــحها من ــام يوض ــا حك ــر هل ــذا، ومل ن ــه  ه ــاىل فرج ــل اهللا تع عج

 .ريف، أو تبليغا يرفع اخلالف عنها مع تطاول األزمانـلشا

ــب يف  ــروالغري ، مــع دقــة علامئنــا األعــالم، ومســلك األم

فقهائنــا العظــام، يف التثبــت بأخــذ الروايــة، وشــدة حتــرزهم يف 

العمــل عليهــا، واحتيــاطهم يف االســتدالل هبــا، مــا مل يقطعــوا بــتامم 

ــ ــند، كي ــة الس ــا جه ــدة، وأمهه ــات ع ــن جه ــة م ــامح احلجي ف يتس

ريف، ونقــل حكــم ـالــبعض يف قبــول القــول بــدعوى اإلمجــاع التشــ

وغـريه مـن دعـاوى ! رشعي عـن طريقـه، مـع عـدم ثبـوت حجيتـه

ــام ــة لإلم ــارشة املُشِخص ــة املب ــدي الرؤي ــع أن  امله ــالم م ــه الس علي

جماهيــل، واعــتامد أغلــب هــذه  طــرق نقلهــا مرســلة، وبعضــها عــن

ــطاء،  ــابعيني البس ــل الت ــىل نق ــدعاوى ع ــال ــذج، وان والع وام الس

 !!. كانوا مؤمنني

 اإلمــامن هــذه الوقــائع والــدعاوى لرؤيــة دعــوى أوأمــا 

 ، أو تـورث العلـمتـواتراحلجة عليه السـالم مـع كثرهتـا ربـام تفيـد ال
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ــان بصــحتها ــة و، واالطمئن ــدة حتيطهــا، وشــواهد حمفوف لقــرائن مفي

ــندها، والتأ ــر يف س ــذا إىل النظ ــد ه ــة بع ــال حاج ــا، ف ــل تالزمه م

 اهلا؟  برج

ــدفعُ ف ــي ــت والص ــنص الثاب ــوم ال ــا، وعم ــّر آنف ــا م ريح ـها م

ـــل الصـــيحة وخـــروج  ـــة واملشـــاهدة قب بتكـــذيب مـــدعي الرؤي

 .السفياين

ــا  ــامح هب ــاس وتس ــا الن ــارف عليه ــورا تع ــاك أم ــىل أن هن ع

فلـم جتعـل مـن وجودهـا  املؤمنون، بمرأى ومنظـر الفقهـاء والعلـامء

ــا عــىل قبوهلــا وحجيتهــا، ــواترا أو اطمئنان ــور  ت ككراهــة تســنيم القب

ــثال،  ــإنم ــ ف ــيئاه ــع ش ــن الواق ــري م ــامح ال يغ ــم ذا التس ، واحلك

ــاق ٍ ــام ب ــة لإلم ــاوى الرؤي ــو يف دع ــام ه ــال ك ــة، واحل ــىل الكراه ع

ــدي ــ امله ــه الش ــاىل فرج ــل اهللا تع ــا ـعج ــن هن ــت م ريف وان نقل

ــ ــا الش ــن واقعه ــري م ــه ال يغ ــاك اال ان ــيل ـوهن ــي والعم رعي والعلم

 .يناألمروشتان ما بني بالرفض وعدم القبول، 

 هنــع مــن قيامــعليـه الســالم ال مت املهــدي اإلمــامبــة عـىل أن غي

ــه اإل ــلحة بواجب ــي يف مص ــادي واالجتامع ــالمي والقي ــالم س اإلس

اقتضـت املصـلحة تنفيـذه  ، يف أي قسـمكأي فرد آخـر مـن املسـلمني

ـــر  ـــن الكف ـــة م ـــخص أو مجاع ـــة ش ـــالماإل إىلكهداي ـــن  أو،س م

جعـــل  أو ،االعتـــدال إىلمـــن الظلـــم  أو ،الـــوعي إىلاالنحـــراف 
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ــأثريه  ــن ت ــع م ــىل املجتم ــائم ع ــم الق ــد الظل ــع ض ــالم  يفاملوان اإلس

، )١(غــري ذلــك إىل،وضــد قواعــده الشــعبية خاصــة ،واملســلمني عامــة

 .ولكن بحدود معينة

*   *   * 

                                                             

 .٣٩-٣٨السيد حممد الصدر ص  –انظر الغيبة الكربى ) (١



 

 

 

ع اا   

    ا؟

عـىل  _وى لو تنزلنا وتساءلنا أنـه يف حـال لـو ثبتـت هكـذا دعـ

ومل تصــل هــذه الــدعوى إىل إحــدى طــرق  _فــرض ثبــوت الرؤيــة 

ــأ،   ــتباه واخلط ــدم االش ــالة  ع ــا، وبأص ــة أو فروعه ــاع املعروف اإلمج

ــار مــدعي  ــتامد قاعــدة عــىل إخب ــيس أصــل  أو اع فهــل يمكــن تأس

الرؤية، بنقله حكـام رشعيـا أو أمـرًا عقائـديا مـن هـذا الطريـق، وإن 

 .؟راراألبكان املدعي من العلامء 

ــة اإلمجــاع التشـــريف، : أقــول ــه قــد ثبــت عــدم حجي حيــث أن

إن هـذه الـدعوى ُتـرد هـذا الطريـق، فـ األخذ عـن وعدم الدليل عىل

عـىل فـرض القـول بثبـوت  _عىل صاحبها ومـدعيها، ال تكـذيبًا لـه 

رعي حجــة ـوإنــام يكــون الزمهــا، أي إثبــات احلكــم الشــ _الرؤيــة 

ال سـبيل إلثبـات ذلـك عـىل  ألنـه عىل مدعيه فقط، ال ُحجـة علينـا؛

ــن  ــه، وال ُيمك ــة ل ــوت احلُجي ــدم ثب ــه وع ــدليل علي ــد ال ــريه؛ لفق غ

رعية عمومـا، كـأن يصـبح تكليفـا لعامـة النـاس، ـترتيب اآلثار الشـ
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ــربى ــة الك ــان الغيب ــق يف زم ــف اخلل ــارت  _ حيــث أن تكلي ــام اش ك

ــة ــرية القطعي ــاع والس ــات واالمج ــوص والرواي ــوا  _ النص أن يلتزم

ليــه، ومــا عهــدوه مــن األصــول والفــروع املتعــارف عــىل مــا هــم ع

عليهــا مــن ســرية علامئهــم وفقهــائهم، وأن ال يصــدقوا مــن يــدعي 

غــري ذلــك، مــن الطــرق املوصــلة لألحكــام بــدليل خــارج عــىل مــا 

عهدوه، ومـا عملـوا  بـه؛ الن املسـتفاد مـن مجلـة األدلـة والروايـات 

م بالسـري عـىل املعتـربة، أن األئمـة علـيهم السـالم مل يرشـدوا شـيعته

ــه واملعهــود خــالف ، واجلــاري بــني الطريــق واملــنهج املتعــارف علي

نــا وفقهائنــا منــذ بدايــة الغيبــة الكــربى يف الوصــول إىل احلكــم علامئِ 

رعي، مــن خـــالل األدلــة الواضـــحة، واألصــول الثابتـــة، ـالشــ

واملناهج املعروفـة واجلاريـة بـني أيـدينا، بعيـدًا عـن الُطـرق الغيبيـة، 

ــة ــني  أو الغريب ــادة ب ــا ع ــول هب ــة، وال املعم ــري املألوف ــاذة، أو غ والش

ــا  ــات دليليته ــة إلثب ــل وعناي ــد تأم ــاج إىل مزي ــي حتت ــاء، والت الفقه

 . تامدها، إن ثبت هلا وجه من ذلكوحجيتها، الع

وقد أشـارت مجلـة مـن الروايـات لـذلك، منهـا مـا رواه الثقـة 

كتابــه  اجلليــل الشــيخ حممــد بــن إبــراهيم الــنعامين بســند صــحيح يف

حــدثنا عبــد اهللا بــن : حــدثنا حممــد بــن مهــام، قــال: ، قــال)الغيبــة(

جعفر احلمريي، عن حممـد بـن عيسـى، واحلسـن بـن ظريـف مجيعـا، 

دخلـت أنـا وأيب : عن محاد بن عيسى، عـن عبـد اهللا بـن سـنان، قـال
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كيـف أنـتم إذا رصتـم يف حـال : عىل أيب عبد اهللا عليـه السـالم فقـال

، وال علــام يــرى؟ فــال ينجــو مــن تلــك ال تــرون فيهــا إمــام هــدى

 .ة إال من دعا بدعاء الغريقْريَ احلَ 

ــال أيب ــبال: فق ــذا واهللا ال ــداك ه ــت ف ــنع جعل ــف نص ء، فكي

 حينئذ؟ 

إذا كــان ذلــك ومل تدركــه فتمســكوا بــام يف : قــال عليــه الســالم

 .)١(األمرأيديكم حتى يصح لكم 

أي متســـكوا بالكتـــب واالصـــول واالخبـــار الثابتـــة عـــنهم 

 .لكم برؤية امامكم األمرهم السالم حتى يصح علي

قـــدس رسه يف  وقـــد أفـــاد الســـيد حممـــد تقـــي األصـــفهاين

ريف، ـتأمـل يف هـذا احلـديث الشـ: تعليقته عىل هذا احلـديث بقولـه

ويف أخبــار الصــادق عليــه الســالم بغيبــة اإلمــام، وانقطــاع السفـــري 

تمسـك بـام يف بينه وبـني األنـام يف الغيبـة الكـربى، وأمـر املـؤمنني بال

ريف، ـأيــدهيم إىل حــني ظهــور اإلمــام عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــ

هــو مــا أمــروا بــه مــن األصــول، والفــروع، : واملــراد بــام يف أيــدهيم

والســـنن، ومتابعـــة العلـــامء العـــاملني، وحفظـــة أخبـــار األئمـــة 

 . )٢(الطاهرين، سالم اهللا عليهم أمجعني

                                                             

 .١٦٢-١٦١النعامين ص - الغيبة) (١

 .٣٣٨ص٢السيد حممد تقي األصفهاين  ج - مكيال املكارم) (٢



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٧٨

ــنع ــيخ ال ــا الش ــى أيض ــذا املعن ــار إىل ه ــد أش ــاب وق امين يف كت

ــة( ــربى )الغيب ــة الك ــن الغيب ــو السفـــري يف زم أي  _، إىل أن العلــم ه

ــدينا  ــني أي ــذي ب ــة، ال ــة املألوف ــا املعروف ــن طرقن ــل م ــم املحص العل

ــام  ــروع واألحك ــول والف ــن األص ــربة، م ــا املعت ــود يف كتبن واملوج

ويف حـديث عبـد اهللا بـن : ي اهللا عنـهـفقـال رضـ _ والسنن وغريهـا

إذا رصتـم يف حـال ال تـرون فيهـا إمـام هـدى وال  كيف أنـتم: سنان

ــر  ــدث مــن أم ــام ح ــرى، وشــهادة ب ــا ج ــة عــىل م ــرى، دالل ــام ي عل

السـفراء الـذين كـانوا بـني اإلمـام عليـه السـالم وبـني الشـيعة، مــن 

ــام يف  ــني اإلم ـــري ب ــامهم؛ ألن السف ــاع نظ ــاهنم، وانقط ــاع أعي ارتف

ة عـىل اخللـق، حال الغيبة وبـني شـيعته هـو العلـم، فلـام متـت املحنـ

ــق ــاحب احل ــر ص ــى يظه ــرى حت ــالم، وال ت ــت األع ــه  ارتفع علي

 .)١(...السالم

ــ ــدوق رض ــن ـوروى الص ــد ب ــن حمم ــنده، ع ــه  بس ي اهللا عن

حـدثني موسـى بـن : حدثني جربائيـل بـن أمحـد، قـال: مسعود، قال

حـدثني حممـد بـن عيسـى، عـن : جعفـر بـن وهـب البغـدادي، قـال

د، عـن أبـان، عـن احلـارث احلسني بن سعيد، عـن القاسـم بـن حممـ

ــه الســالم: بــن املغــرية، قــال ــا عبــد اهللا علي ــون : ســألت أب ــل يك ه

 .لناس يف حال ال يعرفون اإلمام؟ا
                                                             

 .٨٣النعامين ص -الغيبة )  (١



 ٧٩  ................................................... هل اإلمجاع التّرشيف يؤسس حكًام جديدًا؟

 .قد كان يقال ذلك: فقال

 .فكيف يصنعون؟: قلت

 .)١(األول، حتى يستبني هلم األخر األمريتعلقون ب: قال

ــي األمــر األو ــار الت ــار واآلث ول هــو العلــم واالصــول واالخب

 اإلمـامتركها لنـا ائمـة أهـل البيـت علـيهم السـالم يف حـال مل يكـن 

 . بينهم حارضا، واال فالرجوع له مبارشة

ــال ــيد األ ق ــدس رسهالس ــفهاين ق ــترت يف  إن: ص ــمري املس الض

حتــى يتبــني هلــم، راجــع إىل اإلمــام، يعنــي أن : قولــه عليــه الســالم

، وال تكليــف اخللــق يف زمــان الغيبــة أن يكونــوا عــىل مــا هــم عليــه

ــه، حتــى يظهــر  يصــدقوا مــن يــدعي النيابــة اخلاصــة، والوكالــة عن

ــابق  ــديث الس ــه يف احل ــراد بقول ــم أن امل ــذا يعل ــن ه ــامهم، وم  _إم

حتـى يصـح لكـم األمـر، هـو أمـر ظهـور اإلمـام، : _ رواية النعامين

ــة  ــاس أن ال يتبعــوا مــن يــدعي اإلمامــة أو النياب فالواجــب عــىل الن

الثانيــة، إىل زمــان يصــح ويتبــني أمــر  اخلاصــة عنــه يف زمــان الغيبــة

ــه علــيهم الســالم،  ظهــوره، بالــدالئل والعالمــات املرويــة عــن آبائ

وباآلثـار واملعجـزات املشـهودة منــه، مثـل مـا كــان يظهـر مـن آبائــه 

ــغ . )٢(الكــرام ــاء تبلي ــة ادع ــة اخلاص ــوازم دعــوى النياب ــن ل ــي م والت
                                                             

 .٣٥١ – ٣٥٠الشيخ الصدوق  ص  -كامل الدين ومتام النعمة ) (١

 .٣٣٩ص ٢مد تقي األصفهاين ج السيد حم  -مكيال املكارم )  (٢



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٨٠

ــام  ــن اإلم ــاس م ــة إىل الن ــألة عقائدي ــي أو مس ــم رشع ــدياملحك  ه

يف الغيبـة الكـربى بـأي نحـو كـان  ريفـعجل اهللا تعـاىل فرجـه الشـ

 .ريفـحتى عن طريق اإلمجاع التش

ــن  ــيل ب ــن ع ــر ب ــدثنا جعف ــه، ح ــاىل علي ــوان اهللا تع ــال رض وق

: احلسن بن عيل بـن عبـد اهللا بـن املغـرية الكـويف ريض اهللا عنـه، قـال

حدثني جـدي احلسـن بـن عـيل، عـن العبـاس بـن عـامر القصـباين، 

قـال يل أبـو : عمر بـن أبـان الكلبـي، عـن أبـان بـن تغلـب، قـال عن

هم فيـه سـبطة يـأيت عـىل النـاس زمـان يصـيب: عبد اهللا عليـه السـالم

 ... العلم فيها )١(يأرز

 وما السبطة؟: قلت: قال

 .الفـرتة والغيبة إلمامكم: قال

 ؟فكيف نصنع فيام بني ذلك: قلت :قال

ــال ــى يط: فق ــه حت ــتم علي ــا أن ــىل م ــوا ع ــم كون ــع اهللا لك ل

 .)٢(نجمكم

ــول  ــك باألص ــن التمس ــه م ــتم علي ــا ان ــىل م ــوا ع ــى كون بمعن

ظهــر اهللا عــز وجــل امــامكم واالخبــار والعلــم عــن ائمــتكم حتــى يُ 

 .من نوره وتستنريوا
                                                             

 .يأزر أي ينقبض) (١

 .٣٤٩الشيخ الصدوق ص  -كامل الدين ومتام النعمة ) (٢



 ٨١  ................................................... هل اإلمجاع التّرشيف يؤسس حكًام جديدًا؟

 .هذا ما يفهم من هذه الروايات الرشيفة

ــــر  ـــا يف عص ـــا قطع ـــي عنه ـــة املنه ـــوى الرؤي ـــىل أن دع ع

مـــن اإلمـــام عجـــل اهللا الغيبـــة الكـــربى، هـــي املســـاوقة ألمـــر 

ــــريف ـــه الش ـــاىل فرج ـــألة  تع ـــي، أو مس ـــم رشع ـــغ حك بتبلي

عقائديــة إىل النــاس، وهــذا مــن لــوازم النيابــة اخلاصــة كــام ال 

خيفــــى، وان مل يــــدعيها رصاحــــة صــــاحب دعــــوى الرؤيــــة، 

ـــاع  ـــوى اإلمج ـــت أنَّ دع ـــام عرف ـــاع، وك ـــا باإلمج ـــي عنه واملكن

 .هذه دعوى غري حقيقية

ــم عــىل فــرض أنَّ مــدعي  ــي ث ــذا األمــر وه ــد ه ــاع قص اإلمج

 . النيابة اخلاصة فامذا  يرتتب عليه؟

ـــه ـــفهاين أن ـــيد األص ـــاب الس ـــن : أج ـــد م ـــى أح ـــو ادع ل

 املهــديأهــل مــذهبنا لنفســه، أو لغــريه، النيابــة اخلاصــة عــن 

ـــريف ــه الش ــاىل فرج ــل اهللا تع ــإن  عج ــة، ف ــه الثاني ــان غيبت يف زم

ـــرب ـــة الك ـــة يف الغيب ـــة اخلاص ـــاع النياب ـــأن انقط ـــم ب ـــن عل ى م

ـــة  ـــة اخلاص ـــى النياب ـــك ادع ـــع ذل ـــذهب، وم ـــات امل رضوري

حكـــم بكفـــره، وارتـــداده؛ الســـتلزامه تكـــذيب الشـــارع يف 

وكـــذا . بعـــض أحكامـــه، وهـــو كفـــر بغـــري خـــالف، وإشـــكال

ـــع  ـــار، وم ـــاع واألخب ـــاص، كاإلمج ـــدليل خ ـــذلك ب ـــم ب إن عل

ة، كونـــه عاملـــا بـــه ادعـــى النيابـــة اخلاصـــة يف هـــذه الغيبـــ

 . صىل اهللا عليه وآله وسلم النبيالستلزامه أيضا تكذيب 



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٨٢

ــع  ــذهب، ومل يقط ــات امل ــن رضوري ــه م ــم بكون ــا إذا مل يعل وأم

به بسائر األدلة، وحصلت لـه شـبهة، فـأنكر انقطـاع النيابـة اخلاصـة 

ــاللته  ــب يف ض ــال ري ــريه، ف ــه، أو لغ ــا لنفس ــة وادعاه ــك الغيب يف تل

وغوايتـه، كســائر أهـل الضــالل، لكـن يف ثبــوت ارتـداده وخروجــه 

ــت مــن األدلــة بم ــكال، إذ مل يثب ــن اإلســالم إش ــك ع ــض ذل ح

رعية كون إنكار الضــروري عنـد أهـل اإلسـالم سـببا مسـتقال ـالش

للكفــر واالرتــداد، فضــال عــن إنكــار رضوري املــذهب، بــل إنكــار 

ــ ــي ـالض ــديق النب ــتلزم عــدم تص ــر، إن اس ــببا للكف ــون س روري يك

بإســالم صــىل اهللا عليــه وآلــه يف بعــض مــا جــاء بــه، ولــذلك حيكــم 

أهــل الســنة مــع إنكــارهم مــا هــو رضوري عنــدنا، مــن كــون أمــري 

 . خليفة سيد املرسلني بال فصل املؤمنني عليه السالم

وقد ذهـب إىل هـذا التفصـيل الفقيـه الكبـري واملحقـق اجلليـل، 

، عــىل مــا حكــي عنــه وتبعــه مجــع مــن )١(موالنــا املقــدس األردبــييل
                                                             

رفه باإلمام عليه السالم عىل مـا رواه ـومما يروى عن املوىل املقدس األردبييل وتش) (١

مـا أخـربين : قـال)  ١٧٩ –١٧٤ص  ٥٢ج بحـار األنـوار(ي يف ـالعالمة املجلس

كنـت يف بعـض الليـايل يف صـحن : م، قـاليد الفاضـل أمـري عـالَّ مجاعة عن الس

رفها السالم وقد ذهب كثري من الليل، فبينـا أنـا ـالروضة املقدسة بالغري عىل مش

أجول فيها، إذ رأيت شخصا مقبال نحو الروضة املقدسة فأقبلت إليه فلـام قربـت 

د األردبييل قـدس اهللا منه عرفت أنه أستاذنا الفاضل العامل التقي الذكي موالنا أمح

                  .روحه



 ٨٣  ................................................... هل اإلمجاع التّرشيف يؤسس حكًام جديدًا؟

 .)١(الفقهاء
                                                                                                                                               

   ــ ــت نفس ــد ـفأخفي ــه عن ــانفتح ل ــا، ف ــان مغلق ــاب، وك ــى الب ــى أت ــه، حت ي عن

وصوله إليـه، ودخـل الروضـة، فسـمعته ُيكلـم كأنـه ينـاجي أحـدا ثـم خـرج، 

وأغلــق البــاب فمشــيت خلفــه حتــى خــرج مــن الغــري وتوجــه نحــو مســجد 

ــة ــل. الكوف ــى دخ ــث ال يــراين حت ــه بحي ــت خلف ــجد وصــار إىل  فكن املس

ــث  ــده، ومك ــه عن ــلوات اهللا علي ــؤمنني ص ــري امل ــهد أم ــذي استش ــراب ال املح

 .طويال ثم رجع وخرج من املسجد وأقبل نحو الغري

فكنت خلفه حتى قرب من احلنانة فأخذين سعال مل أقدر عـىل دفعـه، فالتفـت إيل   

كنـت : لـتما تصنع هاهنـا ؟ ق: نعم، قال: م؟ قلتأنت مري عالَّ : فعرفني، وقال

معك حيث دخلت الروضة املقدسة إىل اآلن واقسم عليك بحـق صـاحب القـرب 

أخربك عـىل : فقال. أن ختربين بام جرى عليك يف تلك الليلة، من البداية إىل النهاية

أفكـر يف بعـض  كنـت: أن ال خترب به أحدا ما دمت حيا فلام توثق ذلك منـي قـال

ن آيت أمري املؤمنني عليه السالم وأسـأله املسائل، وقد أغلقت عيل، فوقع يف قلبي أ

عن ذلك، فلام وصلت إىل الباب فتح يل بغري مفتاح كام رأيـت فـدخلت الروضـة 

أن : وابتهلت إىل اهللا تعاىل يف أن جييبني موالي عن ذلك، فسمعت صوتا من القرب

فإنـه إمـام زمانـك فأتيـت عنـد  ائت مسجد الكوفة وسل عن القائم عليه السالم

 . ، وسألته عنها وأجبت وها أنا أرجع إىل بيتياملحراب

تأمـل جيـدا يف وقـت اخلـروج لـيال حيـث تغلـق أسـوار مدينـة النجـف : أقول  

األرشف، ومل يشاهده احد وهو العلم الذي ُترصد حركاته وسـكناته، وسـريه يف 

تلك الرباري أثناء ساعات الليل املظلم وحيدا، يف القرن العارش اهلجري، حيـث 

رة، وعـىل فـرض ـالطرق ومل ُتسكن إال متـأخرا، ووحـوش الفـالة منتشـمل تعبد 

 .؟...!و ..و ..انطواء األرض له؟ فكيف بمن وراءه، و

 .٣٤٤  – ٣٤٣ص ٢السيد حممد تقي األصفهاين ج  -مكيال املكارم ) (١



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  ...............  ٨٤

 أخـــربين :الطـــويس قـــال فـــريب جعأل) الغيبـــة(ويف كتـــاب 

 عـيل أيب احلسـن عـن الـنعامن، بـن حممـد بـن حممد اهللا عبد أبو الشيخ

 بــن حممــد بــن جعفــر القاســم أبــا ســمعت: قــال املهلبــي بــالل بــن

 :قولويه يقول

 ملحــدا نعرفــه فكنــا _اهللا  حاطــه ال _ الكاتــب دلــف أبــو أمــا

 عرفنـاه ومـا مفوضـا، صـار ثـم وسلسـل، ثـم جـن الغلـو، أظهر ثم

ــ إذا طقــ ــهد يف رـحض ــتخف إال مش ــه، اس ــه وال  ب ــيعة عرفت  إال الش

 وقـد بـه، ويـنمس إليـه يـومي وممـن منـه تتـربأ واجلامعـة يسرية، مدة

 فـأنكر ادعـاه، مـا هـذا لـه ادعـى ملـا البغدادي بكر أيب إىل وجهنا كنا

 ،إليـه مـال بغـداد دخـل فلـام منـه، ذلـك فقبلنـا عليـه، وحلف ذلك

ــدل ــن وع ــة ع ــه، وأوىص ،الطائف ــن إلي ــك مل ــه ش ــىل أن ــه، ع  مذهب

ــاه ــا و فلعن ــه برئن ــدنا الن ؛من ــل أن عن ــى ك ــن ادع ــر م ــد األم  بع

وبـــاهللا  مضـــل، ضـــال مـــنمس كـــافر فهـــو اهللا رمحـــه الســـمري

 .)١(التوفيق

*   *   * 

                                                             

 .٤١٢الشيخ الطويس ص –الغيبة ) (١



 

 

 

ا أ ط وا   

 ىا ا   

انسـداد  بعد _ ر الغيبة الكربىـأن الواجب عىل املكلفني يف عص

باب الوكالة عن اإلمام عليه السالم والنيابة اخلاصة، بل واسقاط كـل 

هو التمسك بام ثبـت عـنهم علـيهم  _ دعوى باملشاهدة واإلخبار عنه

تأصـيلهم  بعـد السالم من االصـول والفـروع، األخبـار والروايـات،

رعية، وبيان الفروع وداللتها، وتبليغ األحكـام ـلألصول الدينية والش

عجل اهللا تعاىل  ملهديا اإلمامااللتزام بام روي عن ثم يح السنن، وتوض

وآبائه عليهم السـالم يف الرجـوع فـيام نصـطلح عليـه  فرجه الشـريف

األخيـار، والتمسـك  األبـرار نـاعلامئاليوم بالنيابة العامة للفقهاء، من 

هبم، كام ثبت ذلك نصا، وإمجاعا، الذين قد جعلهم اإلمام عليه السالم 

فأما من كان من : عليه السالم به من بعده عىل وجه العموم، إذ  قالنوا

الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه خمالفا عىل هواه، مطيعا ألمر مواله، 

 . )١(فللعوام أن يقلدوه
                                                             

 .٩٥ص١٨احلر العاميل ج  -وسائل الشيعة ) (١
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ــاب  ــة(وورد يف كت ــام النعم ــدين ومت ــامل ال ــن ) ك ــد ب ــن حمم ع

حممد بن عصام، عن حممـد بـن يعقـوب، عـن إسـحاق بـن يعقـوب، 

سألت حممد بن عـثامن العمـري أن يوصـل يل كتابـا قـد سـألت : الق

فيه عن مسائل أشكلت عـيل، فـورد التوقيـع بخـط موالنـا صـاحب 

، ...أمــا مــا ســألت عنــه أرشــدك اهللا وثبتــك: الزمــان عليــه الســالم

ـــال ـــا إىل رواة : إىل أن ق ـــارجعوا فيه ـــة ف ـــوادث الواقع ـــا احل وأم

 .](١)عليهم خ ل[هللا حديثنا، فإهنم حجتي عليكم، وأنا حجة ا

فضــال عــن الســـرية القطعيــة املتصـــلة للعلــامء العـــاملني، 

ـــة  ـــث األئم ـــدين، ورواة أحادي ـــاة ال ـــدين، مح ـــاء الراش والفقه

فيجـب  _ مـن زمـن الغيبـة الكـربى وحتـى يومنـا هـذا _الطاهرين 

عىل املؤمنني كافـة الرجـوع إلـيهم والتمسـك بـام يصـدر عـنهم فـيام 

عليــه الســالم  املهــديم، فـاهنم حجــة حيتـاجون إليــه مــن أمــر ديــنه

 .عىل شيعته ومواليه

ريض اهللا  عــىل فــرض حصــول اخلطــأ، فهــو مغفــور عــنهمثــم 

ن عليــه، الســيام إذا جــرى بحســب املــوازين عــنهم  وهــم مــأجورو

ـــوفرة، ـالشـــ ـــوص الظـــاهرة واملت ـــة والنص ـــودة، لألدل رعية املعه

ــ ــرامل ــك بط ــا، والتمس ــد هب ــذهاأمورين بالتعب ــال ،ق أخ ــام وعم ، عل

وأمرنـا  ريفـوالتي فارقنا عليهـا اإلمـام عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـ

                                                             

 .٤٨٥ - ٤٨٣الشيخ الصدوق ص  -ين ومتام النعمة كامل الد) ١( 



 ٨٧  ......................................  كربىطريق أخذ األحكام والعقائد للمكلف يف الغيبة ال

ــدين  ــىل ال ــأمونني ع ــاء امل ــامء والفقه ــة العل ــا، ومتابع ــك هب بالتمس

والــدنيا تبعــا للنصــوص الســابقة، مــع اســتفراغ الوســع يف حتصــيل 

 . الظن واالحتاملاحلكم الشـرعي، ال بام يفيد 

ــا ــذا دع ــن هك ــة م ــذه الوقف ــف ه ــا نق ــىل أنن ــوء ع وى، ال لس

جـاوز عـىل مقـامهم العـايل، ولكـن مـن تَّ ال، أو األبـرارالظن بعلامئنـا 

ــت ــل البي ــذهب أه ــورة م ــىل ص ــاظ ع ــاب احلف ــالم  ب ــيهم الس عل

ــواب  ــحة، وأب ــه واض ــدليل ألحكام ــرق ال ــون ط ــعة، وان تك ناص

ــاالحتامل  ــول ب ــع الق ــة، ودف ــة مألوف ــة والعقائدي ــادره الفقهي مص

  يغنـي مـن احلـق شـيئا، قـال تعـاىلوالظن غري املعتـرب، الن الظـن ال

 َّالظَّـنَّ ال ُيْغنِـي ِمـَن  َوَما ُهلْم بِـِه ِمـْن ِعْلـٍم إِْن َيتَّبُِعـوَن إِالَّ الظَّـنَّ َوإِن

 .وال أظن أهنم خيالفونني الرأي )١(قِّ َشْيئاً اْحل 

فضال عـن احلـذر مـن هكـذا دعـاوى، التـي جتـر إىل تشـويش 

ــ ــوام، الس ــد الع ــدة عن ــن الفكــر والعقي ــبعض م ــل ال ــن قب تغالهلا م

ســطاء ذوي العقــول املريضــة والنفــوس الضــعيفة يف الــدخول إىل الب

هم إىل ما ال حيمد عقباهيهم، والسذج من الناس والتأثري ف  .َوَجرِّ

روع، ـفعلينــا قطــع دابــر هــؤالء، وإمخــاد طمــوحهم غــري املشــ

ــدنيا  ــرهتم ال ــذين غ ــم، مــن ال ــن العل ــحة م ــه ِمس ــن ل ــا مم خصوص

ــا،  ــا يف خــداع وزخارفه ــذه الــدعاوى وغريه ــتغالل مثــل ه باس

                                                             

 .  ٢٨أية / سورة النجم) (١
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الناس وتضليلهم بـدعوى لقـاء اإلمـام املهـدي عليـه السـالم واخـذ 

ــ ــر الش ــة واألوام ــاليم الديني ــا ـالتع ــاس م ــارشة، بإلب ــه مب رعية من

ريف كأنـه حقيقـة فعـًال، ومـا قيـل يف ـمجـاع التشـكاإل صورته حقيقية

تــه، كأنــه علــم ومل يقــم الــدليل عــىل ثبو علــم مــا كعلــم األصــول،

 .واقعًا، وال حول وال قوة اال باهللا العيل العظيم

*   *   * 



 

 

 

ا ا  رأي ا  

ء ا فيا  ىا ا   

قـــدس رسه يف  آيـــة اهللا الســـيد مهـــدي بحـــر العلـــوم ذكـــر

ــة( التواقيــع املنســوبة إىل اإلمــام صــاحب العصـــر ) فوائــده الرجالي

ــل ــ عج  ريف، واملوجهــة إىل الشــيخ املفيــدـاهللا تعــاىل فرجــه الش

الـــوارد يـــوم اخلمـــيس الثالـــث  )التوقيـــع( ومنهـــا، قـــدس رسه

ـــ ــــوالعش ـــي عش ـــنة اثنت ـــة س ـــن ذي احلج ـــة، ـرين م رة وأربعامئ

 :إىل ملهم احلق ودليله ،يف سبيله من عبد اهللا املرابط: وصورته

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــا النــارص  ــك أهي ــالم علي ــداعي إليــه بكلمــة س ــق، ال للح

الصدق، فانا نحمد إليـك اهللا الـذي ال إلـه إال هـو، إهلنـا وإلـه آبائنـا 

األولني، ونسـأله الصـالة عـىل سـيدنا وموالنـا حممـد خـاتم النبيـني 

 :وعىل أهل بيته الطاهرين، وبعد

فقــد كنــا نظرنــا مناجاتــك عصــمك اهللا بالســبب الــذي وهبــه 

د أعدائـه، وشـفعنا فيـك مـن لك من أوليائـه، وحرسـك بـه مـن كيـ
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مــن  _آنفـا  _مسـتقر لنـا ناضـب يف شـمراخ مـن هبـامء، رصنـا إليـه 

عمــى ليــل أجلأنــا إليــه الســباريت مــن اإليــامن، ويوشــك أن يكــون 

هبوطنا منه إىل صحصح مـن غـري بعـد مـن الـدهر، وال تطـاول مـن 

الزمان، ويأتيك نبأ منا بـام تتجـدد لنـا مـن حـال، فتعـرف بـذلك مـا 

ــن ــده م ــه،  تعم ــذلك برمحت ــك ل ــاألعامل، واهللا موفق ــا ب ــة إلين الزلف

أن تقابــل لــذلك ففيــه  _حرســك اهللا بعينــه التــي ال تنــام  _فلــتكن 

ــتهج  ــني، يب ــرتهاب املبطل ــاطال ألس ــت ب ــوم، حرث ــوس ق ــل نف تبس

ــن  ــا م ــة حركتن ــون، وآي ــذلك املجرم ــزن ل ــون، وحي ــدمارها املؤمن ل

ــاف ــاحلرم املعظــم، مــن رجــس من ــة ب ــة، حادث ق مســتحل هــذه اللوث

للــدم املحــرم، يعمــد بكيــده أهــل اإليــامن، وال يبلــغ بــذلك غرضــه 

من الظلـم هلـم والعـدوان، ألننـا مـن وراء حفظهـم بالـدعاء، الـذي 

ال حيجــب عـــن ملـــك األرض والســامء، فلتطمـــئن بـــذلك مـــن 

ــوب،  ــم اخلط ــتهم هب ــة وإن راع ــوا بالكفاي ــوب، وليثق ــا القل أوليائن

كــون محيــدة هلــم، مــا اجتنبــوا والعاقبــة بجميــل صــنع اهللا ســبحانه ت

املنهـي عنـه مـن الـذنوب، ونحــن نعهـد إليـك، أهيـا الـويل املجاهــد 

ره، الـذي أيـد بـه السـلف مـن أوليائنـا ـفينا الظـاملني أيـدك اهللا بنصـ

الصـاحلني، انـه مــن اتقـى ربــه مـن إخوانـك يف الــدين، واخـرج مــا 

ــ ــا للظلم ــة وحمنتن ــا املطل ــن فتنتن ــا، م ــان آمن ــتحقه ك ــه إىل مس ة علي

املضــلة، ومــن بخــل مــنهم بــام أعــان اهللا مــن نعمتــه عــىل مــن أمــر 
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بصلته، فإنـه يكـون خـارسا بـذلك ألواله وأخـراه، ولـو أن أشـياعنا 

عـىل اجـتامع مـن القلـوب يف الوفـاء بالعهـد  _ وفقهم اهللا لطاعتـه _

ــعادة  ــا، ولتعجلــت هلــم الس ــيمن بلقائن ــأخر عــنهم ال ــا ت ــيهم، مل عل

وصـدقها مـنهم بنـا، فـام حيبسـنا عـنهم  بمشاهدتنا، عىل حق املعرفـة

إال مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه وال نــؤثره مــنهم، واهللا املســتعان وهــو 

بشــري النــذير حممــد حســبنا ونعــم الوكيــل، وصــالته عــىل ســيدنا ال

 .وآله الطاهرين

 )التوقيـع(ثم علـق السـيد بحـر العلـوم قـدس رسه عـىل هـذا 

 :فقال

الغيبـة الكـربى، مـع وقد يشكل أمـر هـذا التوقيـع بوقوعـه يف 

 . ة الصغرىبلغ، ودعواه املشاهدة املنافية بعد الغيبجهالة املُ 

ــرائن،  ـــى الق ــم بمقتض ــول العل ــاحتامل حص ــه ب ــن دفع ويمك

ــذي ال  ــب، ال ــن الغي ــار ع ــم واإلخب ــىل املالح ــع ع ــتامل التوقي واش

يطلــع عليــه إال اهللا وأوليــاؤه بإظهــاره هلــم، وأن املشــاهدة املنفيــة أن 

م، ويعلم أنـه احلجـة عليـه السـالم حـال مشـاهدته لـه، يشاهد اإلما

 .بلغ ادعاؤه لذلكعلم من املُ ومل يُ 

وإن  _ يف شـأن اخلـواص )أي الرؤيـة( وقد يمنع أيضا امتناعها 

 . )١(بشهادة االعتبار، وداللة بعض اآلثار _ اقتضاه ظاهر النصوص
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ــول ــع، : أق ــر والواق ــس األم ــكل يف نف ــد استش ــرى فق ــام ت وك

ــا ــى املش ــنص ونف ــدا ب ـــية تعب ــربى، املنف ــة الك ــن الغيب هدة يف زم

خصـص نفـي املشـاهدة إن وطريـق معتـرب، و ،وحجـة ثابتـة ،رصيح

بــن احلســن علــيهام الســالم  املهــديأن يشــاهد اإلمــام ويعلــم أنــه بــ

حـال مشـاهدته لـه، ولكنـه اسـتدرك بـاحتامل أنـه اإلمـام عجــل اهللا 

ة، ال عـىل ريف مـن خـالل بعـض القـرائن املحيطــتعاىل فرجـه الشـ

 .نحو اجلزم واليقني

إنـــه قـــدس رسه دفعهـــا بـــاالحتامل ال غـــري، وكــام تـــرى، ف

ــوة  ــاج إىل ق ــه حيت ــو بنفس ــل ه ـــيء، ب ــس لش ــتامل ال يؤس واالح

تدعمُه، حتى يمكـن االعـتامد عليـه ويـركن إليـه، واثبـات مدلولـه، 

ليصــبح بمســتوى يؤهلــه لالســتناد عليــه كــدليل، ويكــون يف مقــام 

ر األمــور، ال ـمكــن نفـي االحـتامل ودفعــه بأيسـاالحتجـاج بـه، إذ ي

اقل من عدم ثبوت لوازمـه، مـن إثبـات احلكـم الشــرعي مـن هـذا 

 .إذا دخل االحتامل بطل االستدالل الطريق، واملعروف انه

الـدعوى للرؤيـة فقـط، التـي ال  ادعـاءوأما تقييده عـىل جمـرد  

رون نحن مـأموفـعـىل فـرض ثبوهتـا،  ،تقدم أو تأخر شيئًا لآلخـرين

 .، تبعا للنص الواردبتكذيبها تعبدا

ــذلك، و ــرَّ ب ــدس رسه أق ــه ق ــل أن ــاد ب ــاهر أف ـــى ظ أن مقتض

النصوص الـواردة امتنـاع الرؤيـة، ولكـن شـهادة االعتبـار، وداللـة 
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، وال خيفـى أن االعتبـار أمـر نسـبي كـام عـرب بعض اآلثار، تفيد ذلك

وتأملنـا  ،اوسـمعناه قرأناهـاال يمكن البناء عليـه، وأمـا اآلثـار فقـد 

ــيه ــد امف ــة، ال تفي ــص مهلهل ــات وقص ــا رواي ــب أهن ــاألعم األغل ، ف

 . العلم وال التصديق

 _ويف مسألة اإلمجاع، قـال )فوائد االصول(ولكنه قدس رسه يف 

وربـام حيصـل لـبعض حفظـة : _ بعد اشرتاط دخول كل من ال نعرفه

نـه، عـىل العلم بقول اإلمام عليه السالم بعي األبراراألرسار من العلامء 

ريح بنسـبة ـوجه ال ينايف امتناع الرؤية يف مدة الغيبة، فال يسـعه التصـ

القول إليه عليه السالم فيربزه يف صورة اإلمجاع، مجعا بني األمر بإظهار 

 .)١(احلق، والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق

ــالم : أقــول ــه الس ــه علي ــول بإمكــان رؤيت يف وعــىل فــرض الق

يف دائــرة االحــتامل كــام يســتفاد ذلــك  كالمــهولكــن يبقــى ، اجلملــة

الـذي ال  ،التـي تفيـد التقليـل) ربـام( من ابتداء قولـه قـدس رسه بــ

، وسـيأيت يف ا قـد ُيفهـم أيضـا مـن سـياق كالمـه، وموثوق بحصوله

ــة  ــاهدة يف الغيب ــوى املش ــدس رسه دع ــه ق ــث، رفض ــتقبل البح مس

 . الكربى عندما سأله سائل عن إمكان ذلك

هـل يمكـن تأسـيس أصـل، أو اعـتامد قاعـدة، كالمنا انـه بناء و
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 .٧٠٠النراقي ص  -
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دعـوى اإلمجـاع،  عـىل صـورة عىل إخبار مـدعي الرؤيـة، وان كانـت

ــه عجــل اهللا تعــاىل ســواء  بنقلــه حكــام رشعيــا، أو أمــرًا عقائــديا عن

 .؟األبراركان املدعي من العلامء ريف، وان ـفرجه الش

ــإن  ــت ف ــا مل يثب ــق، مم ــه والطري ــذا الوج ــن ه ــق م ــات احل إثب

 .مل يقم دليل عليه، ونحن أبناؤهرشعا، و

إثباته مـن هـذا الطريـق فيـه مصـادرة عـىل املطلـوب؛ ألننـا  بل

ـــربى،  ـــة الك ـــدعوى يف الغيب ـــرد هـــذه ال يف الواقـــع مـــأمورون ب

 توقيــع الســمري األخــري _ وتكــذيب مــدعيها تبعــا للــنص الســابق

بإثبـات حكـم رشعـي أو أمـر عقائـدي  _، فكيف نعمـل بالزمهـا _

فضــال عــن شـبهة الــدور، اللهــم إال مــن بــاب  _عـن هــذا الطريــق 

 .للطف لو متت، فتأمل لقاعدة  ااملالزمة عقال

وهذا ما يستفاد من ظاهر كالم السيد بحر العلوم قـدس رسه يف 

ما مل  _ رعية واملسائل العقائديةـالش األحكامأن النهي الوارد عن اذاعة 

 هنـي تعبــدي بــالنص _ معتـرب ومــألوفواضــح، تؤخـذ مــن طريـق 

، وإال لـدب اهلـرج ريح املعترب، ونحـن مـأمورون بالتمسـك بـهـالص

واملرج بني صفوف الناس، وتصدى هلذا طالب الرئاسة وأبناء الـدنيا، 

مـن أسـهل األمـور، ويف ايســر الـدعاوى،  األحكاموأصبح تشـريع 

 .عليه السالم والتبليغ عنه املهدي اإلمامبحجة رؤية 

*   *   * 



 

 

 

   اظا   ا

ع اا   

نا األعـالم ممـن كتـب وحقـق يف اخرتنا هنا انموذجا ألحد ُعلامئِ 

ريف، واخرتناه ـحقيقة اإلمجاع التش إىلعموم اإلمجاع وأقسامه، وتطرق 

كشاهد عىل ما قيل يف هذا اإلمجاع، وحقيقة ما ُنظر اليـه، فـإن املحقـق 

رسه  قـد ذكـر مجيـع اقسـام قـدس  الشيخ أسد اهللا التسرتي الكاظمي

 :)١(، ثم قال)كشف القناع عن وجوه حجية اإلمجاع(اإلمجاع يف كتابه 
                                                             

 - ٢٣٢قق الكاظمي التسـرتي ص املح -كشف القناع عن وجوه حجية  اإلمجاع ) (١

بحـار ( ، املطبـوع ضـمن كتـاب)جنـة املـأوى(املريزا النـوري يف  وأورده. ٢٣٣

مـع اخـتالف يسـري يف بعـض  )  ٣٢٢ - ٥٣/٣٢١ي ـالعالمة املجلسـ -األنوار

) قوسـني( رناه بـنيـ، وحصـ)كشـف القنـاع(األلفاظ، وأوردناه تبعا ملـا ورد يف 

بام هذا نص كـالم املحقـق الكـاظمي وصـورته لإلشارة والداللة والتوضيح، ور

ولكن ورد يف حمل آخر مل نصل إليه، وانه مل ينقله باملعنى، بداللة اختالف الرتقـيم 

وهدفنا هو ) ثالثها: الثاين عشـر، وقال النوري: قال التسرتي(بينهام أول النصيني 

ريزا النـوري املعنى والقصد وال هيمنا يف اي حمل وجد، وقد تبنى هـذه املقالـة املـ

قدس رسه بـاخلط الغـامق للتمييـز عـن  وقد سطرنا  كالم املحقق التسرتي .كليا

 .تعليقتنا
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من وجوه اإلمجاع وهو ملحق هبا صورة، أن حيصل : رـالثاين عش

العلـم بقـول اإلمـام الغائـب  عليهم السـالم لبعض محلة أرسار األئمة

، أو بتوقيعه بعينه، بنقل أحد سفرائه وخدمته، رسا عىل وجه يفيد اليقني

ومكاتبته كذلك، أو بسامعه منه مشافهة، عىل وجه ال ينايف امتناع الرؤية 

ريح بـام اطلـع عليـه، واإلعـالن بنسـبة ـيف زمن الغيبة، فال يسعه التص

القول إليه، وال جيد يف سائر األدلة املوجودة العلمية مـا يـنهض إثبـات 

 ...ذلك، بناء عىل إمكان فقدها

، دس رسه  بانـه صـورة امجـاعد اعـرتف قـكـام تـرى فقـ: أقول

 .وليس امجاعا حقيقيا

ــم  ــة ارسار اال ث ــض محل ــواه أن بع ــةدع ــم  _ ئم ــاهر أهن والظ

ــا علامؤ ــرارن ــه الســالم املهــدي اإلمــاميعلــم بقــول  _ األب عــىل  علي

فهـذا أول الكـالم، وأنـّى لنـا إثبـات ذلـك، بتوقيـع !! وجه اليقـني؟

ر العلـوم قـدس رسه قــد السـيد بحــهـذا ف ،أو نحـو ذلــك أو مكاتبـة

شـيخنا املفيـد رضـوان اهللا تعـاىل عليـه،  إىلتردد يف الرسالة املوجهـة 

املهـدي عليـه السـالم، أو بسـامعه منـه مشـافهة  اإلمـام إىلواملنسوبة 

 .هذا مدار بحثنا الذي هوبرؤيته، 

ــا  ــم أنن ــريث ت كث ــرَّ ــاز َجلَ ــذا العك ــىل ه ــدنا ع ــو اعتم ــن  ال م

ــام ــ األحك ـــوالتش ــاء ع ــا، ريعات بن ــا وحجته ــد دليله ــان فق ىل إمك

 . أن عدم الدليل دليل عىل العدم وال خيفى. وقس عىل ذلك



 ٩٧  .........................................  مراجعة مع كالم املحّقق الكاظمي يف اإلمجاع التّرشيف

، بنـاء عـىل االكتفـاء غريها أيضا مـن األدلـة مـا يقتضـيه وال يف

 ...هبا، واالستغناء هبا عام عداها

أي االكتفــاء باألدلـة املعهــودة واملعروفـة واملألوفــة مــن : أقـول

ا عـن غريهـا، ممـا مل يثبـت دليليتهـا طريقة أصـحابنا، واالسـتغناء هبـ

ــا، ــة طريقه ــن  وحجي ــةم ــا، األدل ــاس ونحوه ــانية والقي  االستحس

 .الترشيف ومنها هذا اإلمجاع

وإال مل جيد من عداه إعالمه بـام بـدا لـه، مـع عـدم إجيابـه العلـم 

 ...له

ــا تصــ: أقــول ى ريح واضــح بعــدم إجيــاب هــذه الــدعوـعجب

 ؟ فكيف يؤخذ هبا كدليل؟!!للعلم

وجــد غــريه ممــا ذكــر مل حيــتج إليــه، إال مــن بــاب التأييــد  ولــو

والتقوية، فإذا كـان احلـال كـام ذكـر، وكـان غـري مـأمور بإخفـاء مـا 

 ...وقف عليه، وكتامنه عن سائر الناس عىل اإلطالق

ــأوى(ويف  _(  ــة امل ــام  _ )جن ــاظمي يف أقس ــق الك ــال املحق ق

حــاوى اإلمجــاع، الــذي اســتخرجه مــن مطــاوي كلــامت العلــامء، وف

ــا ــروف، وثالثه ــطلح املع ــاع املص ــري اإلمج ــاراهتم، غ ــل : عب أن حيص

ألحــد مــن ســفراء اإلمــام الغائــب عجــل اهللا فرجــه، وصــىل عليــه، 

ــة، أو  ــع أو مكاتب ــه رسا، أو بتوقي ــه ل ــل مثل ــا بنق ــه إم ــم بقول العل

ــن  ــة يف زم ــاع الرؤي ــايف امتن ــه ال ين ــىل وج ــفاها، ع ــه ش ــامع من بالس
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ة أرسارهـــم، وال يمكـــنهم الغيبـــة، وحيصـــل ذلـــك لـــبعض محلـــ

ريح بـام اطلـع عليـه، واإلعـالن بنسـبة القـول إليـه، واالتكـال ـالتص

الشـــرعية لفقــدها،  األدلــةيف إبــراز املــدعى عــىل غــري اإلمجــاع، مــن 

 ....)وحينئذ فيجوز له إذا مل يكن مأمورا باإلخفاء

ــول ــل : أق ــام عج ــن اإلم ــغ ع ــة والتبلي ــاع النياب إن الزم انقط

ــ ــاىل فرج ــن اهللا تع ــرب، م ــدليل املعت ــت بال ـــريف، الثاب ــةه الش  األدل

ـــرحي ــوص الص ــة، والنص ــة، والظاهري ــذهبة الثابت ــاع امل ــائم  إمج ق

ــك ــل  ،عــىل ذل ــه، هوب ــن رضورات ــاءإم ــه خف ــىل  _ األمــر يف نفس ع

وغــري هــذا حيتــاج إثباتــه إىل دليــل،   _ فــرض ثبــوت هــذه الــدعوى

، وذلـك وحجة ظاهرة معتـربة، وقـد نفاهـا املحقـق التسـرتي بنفسـه

املوجـودة العلميـة مـا يـنهض إثبـات  األدلـةوال جيد يف سـائر : بقوله

، وعنــد التعــارض عــىل فرضــه، يقــدم الظــن املعتــرب عــىل ...)ذلــك

ــل، أو  ــكوك، أو املحتم ــىل املش ــه ع ــت حجيت ــو ثاب ــا ه ــريه، وم غ

 .عدوم حجيته، فضال عن شبهة الدورامل

 ... أو مأمورا بإظهاره بحيث ال ينكشف حقيقة احلال

 ....)أو كان مأمورا باإلظهار(

ا، وهــو هبــ التــي ُأمرنــاالظاهريــة  األدلــةوهــذا خــالف : أقــول

تبليــغ يشء عنــه عجــل دعــوى و تكــذيب ادعــاء الرؤيــة واملشــاهدة،

ريف، التـي هـي مـن لـوازم النيابـة اخلاصـة كـام ـاهللا تعاىل فرجه الش
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كـام انـه  ال خيفى، ويف هذا نقـض للغـرض، وال جيـوز عـىل العقـالء،

فضـال عـن ذلـك التوقـف يف القـول أن مـن  .مصادرة عىل املطلـوب

زمـن  والعقائـد األحكـاماملهـدي عليـه السـالم تبليـغ  اإلمامتكليف 

 .، فراجعالغيبة الكربى كام مرَّ 

 ...مقام االحتجاج بصورة اإلمجاع فيربزه لغريه يف

 ....)ال عىل وجه اإلفشاء(

دعوى، بــدل أي يريــد إبــراز وإعــالن ذلــك األمــر والــ: أقــول

وقــال ّيل  رأيــت اإلمــام عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشـــريف: أن يقــول

ريح، يـربزه بصـورة اإلمجـاع، وال خيفـى وجـه ـكذا، بـالنص والتصـ

، وهــي دعــوى اإلمجــاع، كــام الــدور فيــه، واملصــادرة عــىل املطلــوب

 . َمرَّ 

ــر  ــال، ملــا ورد مــن األم ــياع ومجعــا بــني االمتث ــا مــن الض خوف

لنهـي عـن يده بحسـب اإلمكـان، ومـا ورد مـن ابإظهـار احلـق وتشـي

 ...إذاعة مثله لغري أهله

، يف مقـــام االحتجـــاج، بصـــورة اإلمجـــاعأن يـــربزه لغـــريه (

ومجعــا بــني امتثــال األمــر بإظهــار احلــق بقــدر  ،خوفــا مــن الضــياع

ــاء  ــن أبن ــه م ــري أهل ــه لغ ــة مثل ــن إذاع ــي ع ــال النه ــان، وامتث اإلمك

 ....)الزمان

ات ذلـك مـن دعـوى املـدعي لإلمجـاع، ملـا لنا إثبـ وَأنىَّ : أقول
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ــوب، و ــادرة عــىل املطل ــنص فيهــا مــن املص ــه ال ــف، مــع خمالفت اخلل

 . ريح وإمجاع املذهب ورضوراتهالصـ

رعي النــاتج عـن دعــوى ـأي احلكــم الشـ _ثـم َمـْن يأخــذ بـه 

إال أهلــه، وهــم الشــيعة اإلماميــة ممــن  _اإلمجـاع عــىل فــرض ثبوتــه 

وغيبتــه، فإذاعتــه لغــري َمــْن يعتقــد بــه اعتقــد باإلمــام عليــه الســالم 

ــ ــىل النص ــران ع ــام الق ــراءة أحك ــو، كق ــه ـلغ ــودي، ولعل راين واليه

يــدفع بــذلك غائلــة د األمــر وعــدم إشــاعته مطلقــا، حتــى يــأراد تقي

 .املخالف، فتأمل

والســيام إذا أدى إظهــاره عـــىل وجهــه إىل تكذيبــه، وعـــدم 

مور بـه، عمومـا االعتامد عىل نقلـه، فيفـوت الغـرض مـن إبـرازه املـأ

 ...أو خصوصا

بـرازه وإظهـاره للنـاس، أمـا ال أفهـم وجـه األمـر مـن إ: أقول

ي للشــيعة اإلماميــة فهـذا أول الكــالم، وأمــا عمومــا أي أخصوصـا 

عموم املسـلمني فـال وجـه لـه وال طريـق، إذ اغلـبهم غـري معتقـدين 

فضــال  ريفـبــه يف حــال كونــه حــارضا عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــ

 .ئباعن كونه غا

وضــع  األئمــة علــيهم الســالم مــثالً بيقــال، كــان األوىل  قــدو

ــب ــ ٍ كت ــوم الش ــة للعل ــد الكلي ــوي القواع ـــحت ــن رعية، والثاب ت م

ــ ــنة الش ــث والس ـــاألحادي ــى ُر ـريفة، ونش ــحاهبم، حت ــني أص ها ب
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 _كــان األوىل بــه  ريفـعجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــ املهــدياإلمــام 

وم آبائــه وأجــداده، أن جيمــع الثابــت مــن علــ _ عــىل هــذا الفــرض

ويضــعه يف كتـــاب معــني يف الغيبـــة الصــغرى، ويســـلمه ألحـــد 

ــ ــفراءه لينش ــا ـس ــيهم، ورفع ــهيال عل ــيعته املخلصــني، تس ــني ش ره ب

 !! .مل نر ذلك، ولكننامن تطاول األزمانللحرج 

صــول وثبتـوا القواعــد وذلـك ألهنـم علــيهم السـالم القـوا األُ 

املتعـارف بـني أيـدينا اليـوم، العامة بني أصحاهبم، بام هـو املتـداول و

ــحابنا ــور يف كتــب أص ــيهم ريض اهللا عــنهم واملزب ــا يكفــيهم ويغن ، م

وإعـــدادهم للظـــروف العصـــيبة،  يف اجلملـــة عـــن الســـؤال،

ــذه  ــن ه ــري م ــياع الكث ــة، وإن ض ــاع والغيب ــذا االنقط ــتعدادا هل واس

ــة  ــم مجل ــي تض ــحاب، والت ــب األص ــف كت ــة وتل ــول الروائي االص

املكلـف هـو  ارعية التـي حيتـاج اليهــالشـ كـاماألحالعقائد الدينية و

رها ـبتفريطنـــا يف حفظهـــا ونشـــنحـــن؛ وذلـــك  مســـؤوليتنامـــن 

ــا ــا هل ــدينا، أو بإمهالن ــني اي ــن ب ــاعت م ــيبة فض ــروف العص ، أو للظ

ــم ــيام علامئه ــيعة، الس ــوم الش ــىل عم ت ع ــرَّ ــي م ــد الت ــت بي ، فوقع

الظــاملني وأعــواهنم فعبثــوا هبــا، وهــذا لــيس مــن مســؤولية االئمــة 

ــوا  ــد أن بلَّغ ــياع، بع ــن الض ــا م ــا ورعايته ــالم يف حفظه ــيهم الس عل

ــام ــيح  إىل األحك ــا وتوض ــان موارده ــيهم يف بي ــا عل ــاس وأدوا م الن

 .فروعها واصوهلا
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أما أن يكـون تكليفـا مـأمورا بـه لزيـد أو عمـرو فهـو يف غايـة 

رائط العلـم ـ؟ وال داع إلطالة الكالم فيه، والفقيه اجلامع لش..!!البعد

املعـارصة واملسـتحدثة وغـري  األحكـامنباط أهـل السـتخراج واالست

ذلك، بالطرق الثابتة املتعارفة بيننا ال بغري ذلك وإال فلرياجـع فقاهتـه 

 .  ؟!وصدق اجتهاده

ــب  ــث يوج ــك بحي ــع ذل ــاق م ــوع اتف ــن وق ــذ م ــد حينئ فالب

ي ـصحة ما خيتـاره مـن الكـالم لـرتويج الكـالم أو التعبـري بـام يقتضـ

ــود م ــاس املقص ــم التب ــول العل ــب أن حص ــام، وال ري ــىل اإلفه ــه ع ن

لبعض اخلواص بقـول اإلمـام عليـه السـالم عـىل نحـو مـا ذكـر أمـر 

 ...يمكن يف نفسه ولوقوعه شواهد من األخبار واآلثار

 هـذا أول الكـالم، وعـىل فـرض وقوعـه ال يقـني بـذلك: أقول

ــىل  ــع ع ــاموال قط ــن اإلم ــادرة ع ــا ص ــدي أهن ــاىل  امله ــل اهللا تع عج

ـــتامل  ريف،فرجـــه الشــــ ـــذه  _وجمـــرد االح ـــات ه كـــام يف مروي

 .يسقط االعتبار _ القصص

 ...وجيوز له التوسل يف إظهاره بام قلنا

 .ي بدعوى اإلمجاعأ: أقول

ــر  ــه األم ــع من ــا، وال يمن ــرته مطلق ــأمورا بس ــن م ــث مل يك حي

بسرته عـن األعـداء، أو عمـن ال حيمـل ذلـك كـام ال خيفـى، فيكـون 

 ... نةحجة عىل نفسه لكونه من الّس 
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وال ريــب يف كونــه حجــة، أمــا لنفســه فلعلمــه بقــول اإلمــام (

 ....)عليه السالم

وال أعلــم وجــه عــدم ريــب املحقــق الكــاظمي قــدس : أقــول

ــة ــنّة الثابت ــن الُس ُه م ــدَّ ــه، وَع ــة علي ــالق احلجي ــن إط ــل ! رسه م ه

ــام ــن اإلم ــيا م ــه شخص ــل حجيت ــه دلي ــف ل ــاىل  انكش ــل اهللا تع عج

 .كالمفرجه الشـريف؟ فهذا أول ال

وذلــك بأخــذ احلكــم يف زمــن  _دليــل احلجيــة  لهُ َصــأم وَ 

 مبـارشة ريفـعجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـ الغيبة الكربى مـن اإلمـام

ولكـن ال وجـه إلخفـاء هـذا الـدليل عنـا، !  بدليل ثابـت معتـرب؟ _

 . إلينا؟ ويأيت ما يؤيد هذا منه مل يصلإنه وترك بيانه، ف

دعـوى املـدعي للرؤيـة عـىل كـون مبنـى ولو تنزلنا، فالبد أن ي

يكـون حتـى نحـو القطـع واليقـني، ال االحـتامل والظـن واألحـالم، 

قول اإلمـام عليـه السـالم حجـة عليـه فعـال؛ لعلمـه قطعـا بـاحلكم 

 ._عىل فرض ذلك  _الواقعي من اإلمام عليه السالم مبارشة 

ولكن قـول صـاحب هـذه الـدعوى ال يكـون حجـة علينـا، إذ 

ــرب ي ــل معت ــد دلي ــل ال يوج ــى، ب ــام رأى وأدع ــذ ب ــىل األخ ــاعد ع س

الــدليل املعتــرب خيــالف ذلــك، ويكــون هــذا األمــر تكليــف املــدعي 

ــا وال  ــه بحســب دعــواه، ولــيس تكليفن وقطعــه، فيكــون حجــة علي

ــا  ــديقه، تبع ــدم تص ــه وع ــأمورون بتكذيب ــا م ــل إنن ــا، ب ــة علين حج

 . نه عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيفللنص السابق ع
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لسـيد بحـر العلـوم الكبـري قـدس رسه يف ويؤيده ما يروى عن ا

عليـه السـالم يف الغيبـة  املهـدي جوابه ملا سأله سائل عن رؤية اإلمام

عـن املـوىل : للمـريزا النـوري) جنة املأوى(الكربى كام روي يف كتاب 

كنت حـارضا يف حمفـل إفادتـه، فسـأله : السلاميس رمحه اهللا تعاىل، قال

 الغيبة الكربى، وكان بيده اآللة رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء يف

رب الدخان املسمى عنـد العجـم بغليـان، فسـكت عـن ـاملعروفة لش

جوابه وطأطأ رأسه، وخاطب نفسه بكالم خفي أسمعه، فقال ما معناه 

ما أقول يف جوابه؟ وقد ضـمني صـلوات اهللا : _ والكالم للسلاميس _

الرؤيـة، يف أيـام ، وورد أيضا يف اخلرب تكذيب مدعي )١(عليه إىل صدره

 . الغيبة، فكرر هذا الكالم

: _ الكــالم للسـيد بحــر العلــوم _ثـم قــال يف جـواب الســائل 

ــة  ــى رؤي ــن ادع ــذيب م ــمة تك ــل العص ــار أه ــد ورد يف أخب ــه ق إن

 .عجل اهللا تعاىل فرجه املهدي

ـــر ــلاميس _ واقتص ــالم للس ــه _ والك ــه عن ــري  يف جواب ــن غ م

 .)٢(إشارة إىل ما أشار إليه
                                                             

ــر العلــوم قــدس رسه يف ) (١ ــيد بح ــد الرجاليــة(قــال الس ــره) الفوائ ــرَّ ذك ــد م : وق

وإن املشـاهدة املنفيــة أن يشـاهد اإلمــام ويعلـم أنــه احلجـة عليــه السـالم حــال 

 ...مشاهدته له

ـــوار أنظـــر بحـــا) (٢ ، واملطبـــوع يف  ٢٣٦ص  ٥٣العالمـــة املجلســــي ج  -ر األن

 .   للمريزا النوري) جنة املأوى(ضمنه كتاب 
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 ذا هـو املـأمول يف جوابـه رشعـا وعقـال وقـد عمـلفتأمل، وه

رعي الظـــاهري؛ لتورعـــه واحتياطـــه ـقـــدس رسه بتكليفـــه الشـــ

وتقــواه، مؤيــدا هــذا بــام أثبتــه يف كتبــه يف نفــي الرؤيــة املبــارشة كــام 

 .كالسلاميس سبق، وغري هذا القول ُيرد عىل ناقله وراويه

ــن  ــه م ــر لكون ــا ذك ــو م ــىل نح ــرازه ع ــد إب ــريه بع ــىل غ وع

 ... اعاإلمج

وأمـا لغــريه، فلكشـفه عــن قـول اإلمــام عليـه الســالم أيضــا، (

غاية ما هناك أنـه يستكشـف قـول اإلمـام عليـه السـالم بطريـق غـري 

 ....)ثابت

ــول ــا، : أق ــري أيض ــىل الغ ــة ع ــاع حج ــذا اإلمج ــون ه أي ويك

ويلزم األخذ بـاحلكم الشــرعي املـالزم لـدعوى اإلمجـاع، عـىل غـري 

 .مدعي اإلمجاع

عــىل أن املحقــق الكــاظمي وصــفه أول كالمــه انــه  مــع التنبيــه

أو ! صــورة إمجــاع، وهنــا َعــدَّ حجيتــه عــىل الغــري ألنــه مــن اإلمجــاع

 . لكشفه عن قول اإلمام عليه السالم

قدس رسه قـد اعـرتف بعـدم حجيتـه، وأن طريقـه غـري  ولكنه

ثابت من كـل الوجـوه، فـال يفيـد اعتبـاره يشء، ولـيس هنـاك دليـل 

يكــون ُحجــة َعــَيلَّ التزاُمهــا واآلخــرين، بــل يــنهض بحجيتــه حتــى 

 .نحن مأمورون بتكذيب ذلك تعبدا، بنص رصيح معترب
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ــأهيام  ــذ ب ـــرع أن يأخ ــورع واملتش ــه املت ــىل الفقي ــروض ع واملف

ــىل  ــل ع ــه، ويعم ــك ب ــرب، فيتمس ــه معت ــة، ودليل ــه ثابت ــون حجت تك

 . طبقه، وينأى بنفسه عن اآلخر

 ....)وال ضـري فيه(

ــول ــ: أق ــن كت ــذا م ــأوى( ابوه ــة امل ــب،، )جن ــة العج  يف غاي

أليس هذا تعبدًا بطريق ظنـي، وان طريقـه غـري ثابـت كـام قـرره قبـل 

ريع وَتَقــول عــىل ـقليــل، فهــذا حتكــم وقــول بــال دليــل، أم انــه تشــ

ــه  ــل حلبيب ــوىل اجللي ــاب امل ــل يف خط ــانظر وتأم ــيم؟ ف ــوىل العظ امل

َل وَ ، يف الكتـاب العزيـز صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم األمني َلـْو َتَقـوَّ

ــِل  ــَض اْألََقاِوي ــا َبْع ــاْلَيِمِني * َعَلْينَ ــُه بِ ــْذَنا ِمنْ ــُه * َألََخ ــا ِمنْ ــمَّ َلَقَطْعنَ ُث

، فضـال عـن خمالفتـه )١(َفَام ِمنُْكْم ِمـْن َأَحـٍد َعنْـُه َحـاِجِزينَ * اْلَوتِني 

 .لنص ثابت، ودليل معترب

 .)...ىل ما أنيط  به حجية اإلمجاعبعد حصول الوصول إ(

وال أساس ملا أنيط بـه الن دعـوى اإلمجـاع غـري حقيقيـة : أقول

وصورية كام أثبتها، وإهنا كنايـة عـن إخبـار اإلمـام عليـه السـالم لـه 

رعي الواقعي يف عصـر الغيبة الكربى، وتوريـة ـشخصيا، باحلكم الش

، بـل و يف )٢(ريح باملدرك احلقيقي للحكمـي عن التصـأريد منها التفص

 . دليل اإلمجاع تأمل معمو نفس حجية
                                                             

 . ٤٧ - ٤٤أية / سورة احلاقة ) (١

 .٣٥ صنقور ص - املعجم األصويل) (٢
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المنــا يف الــالزم وهـذا ال يغــري مــن املوقـف يشء؛ الن أصــل ك

 .ال يف امللزوم 

 .... )وإمكانه ولصحة هذا الوجه(

 .ول الكالم، ومصادرة عىل املطلوبهذا هو أ: أقول

ــارات واآلداب ( ــن الزي ــري م ــا كث ــه منه ــدل علي ـــد  ت شـواه

 ....)واألعامل املعروفة

و األصـل يف كثـري مـن الزيـارات واآلداب وربام يكـون هـذا هـ

 ...واألعامل املعروفة

ـــا وان كـــان يف احلكـــم الشــــرعي التكليفـــي : أقـــول كالمن

ــتحبات  ــن املس ــري م ــا يف كث ــه، أم ــول إلي ــق الوص ــدي، وطري التعب

فـال بـأس بالتـأيس هبـا، والعمـل بـام  ،والزيارات وغريها من السـنن

ــارع  ــبتها إىل الش ــن نس ــتحفظ م ــع ال ــا م ــك ورد فيه ــدس، وذل املق

ــرًا  ــا، أو أم ــا ظاهري ــام رشعي ــالف حك ــا مل خت ــا، م ــامح يف أدلته للتس

عقائديا ُمسّلًام بـه، أو ارتكـازا عقليـا، أو سـرية ثابتـة، مـع االحتيـاط 

 والتحــرز مــن نســبتها إىل اإلمــام عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشـــريف

مــام عليــه جزمــا وقطعــا، ال أقــل مــن القــول أنــه ممــا ينســب إىل اإل

 . م، واهللا العاملالسال

ــن  ــاهرا م ــا ظ ــتند هل ــة، وال مس ــني اإلمامي ــداولت ب ــي ت الت

ــواقفني ــدمائهم ال ــب ق ــن كت ــارهم، وال م ــة  أخب ــار األئم ــىل آث ع
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ها أخبـار مطلقـة، أو وجـوه وأرسارهم، وال أمـارة تشـهد بـأن منشـأ

ــاء  ــا، واالعتن ــائها، وترتيبه ــتهم إىل إنش ــي دع ــي الت ــنة، ه مستحس

 ... و الظاهر يف مجلة منهابجمعها، وتدوينها كام ه

ــن ( ــاهرا م ــا ظ ــتند هل ــة وال مس ــني اإلمامي ــداولت ب ــي ت الت

مـة علـيهم أخبارهم وال من ُكُتـِب قـدمائهم الـواقفني عـىل آثـار األئ

مـارة تشـهد بـأن منشـأها أخبـار مطلقـة، أو السالم وأرسارهم، وال ا

وجوه اعتباريـة مستحسـنة، هـي التـي دعـتهم إىل إنشـائها وترتيبهـا، 

العتناء جلمعهـا وتـدوينها كـام هـو الظـاهر يف مجلـة منهـا، نعـم ال وا

 ....)يف ورود األخبار يف بعضها _ أي ال نامنع _ نضائق

ـــول ـــتحبات: أق ـــامل واملس ـــض األع ـــات بع ـــن  أي يف إثب م

ــة ــارات واآلداب العام ــق رؤي الزي ــه بطري ــاىل فرج ــل اهللا تع ــه عج ت

 ! ؟ريفـالش

ــ ــاظمي أن ال مس ــق الك ــُر املحق ــي َيق ــن الت ــاهر م ــا ظ تند هل

ــار  ــىل آث ــواقفني ع ــحاب ال ــدماء االص ــب ق ــن كت ــار، وال م االخب

االئمـة االطهـار، بــل وال أمـارة تشــهد بـأن منشــأها أخبـار مطلقــة، 

ــدوينها،  ــا، وت ــائها، وترتيبه ــتهم إىل إنش ــنة، دع ــوه مستحس أو وج

 !!.فهذا منه يف غاية العجب.. واالعتناء بجمعها

بن طاووس طـاب ثرامهـا، عـن فتكون كام روى والد العالمة وا

السيد الكبري العابد ريض الدين حممد بن حممد اآلوي احلسيني، املجاور 
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باملشهد املقدس الغروي قدس اهللا روحه، عن صاحب الزمان صلوات 

اهللا عليه يف طريق االستخارة بالسبحة وغريه أيضا عـىل مـا يظهـر مـن 

راء املعروفـة ـة اخلضوكام هو مروي عنه يف قصة اجلزير، )١(كالم الشهيد

                                                             

ــالم) ١( ــه الس ــة علي ــاء احلج ــاز بلق ــن ف ــر م ــأوى يف ذك ــة امل ــني  - جن ــريزا حس امل

ــاب ــمن كت ــوع يف ض ــوري، املطب ــوار ( الن ــار األن ــة -بح ـــي،  العالم املجلس

ـــون  ـــة والثالث ـــة السادس ـــيل ) ٢٧٣ - ٢٧١ص ٥٣ج -احلكاي ـــة احل العالم

ــالح(رمحــه اهللا يف  ــاج الص ــن : قــال) منه ــه ع ــتخارة رويت ــر مــن االس ــوع آخ ن

والدي الفقيه سـديد الـدين يوسـف بـن عـيل بـن املطهـر رمحـه اهللا عـن السـيد 

ــاح ــو ريض الــدين حممــد اآلوي احلســيني عــن ص ب األمــر عليــه الســالم وه

ر مـرات وأقلـه ثـالث مـرات، واألدون منـه مـرة، ـأن يقرأ فاحتـة الكتـاب عشـ

اللهـم : عشـر مـرات ثـم يقـرأ هـذا الـدعاء ثـالث مـرات) إنا أنزلناه ( ثم يقرأ 

ــك يف  ــي ب ــن ظن ــريك حلس ــور وأستش ــب األم ــك بعواق ــتخريك لعلم إين أس

ين قــد نيطـت بالربكــة أعجــازه املـأمول واملحــذور، اللهـم إن كــان األمــر الفـال

ــه  ــرد شموس ــه، وحفــت بالكرامــة أيامــه ولياليــه، فخــر يل فيــه خــرية ت وبوادي

اللهـم إمـا أمـر فـأئتمر وإمـا هنـي فـأنتهي اللهـم . ذلوال، تقعـض أيامـه رسورا

ثــم يقــبض عــىل قطعــة مــن الســبحة، . إين أســتخريك برمحتــك خــرية يف عافيــة

لقطعــة زوجــا فهــو افعــل وإن ويضــمر حاجتــه، وخيــرج إن كــان عــدد تلــك ا

 .كان فردا ال تفعل، أو بالعكس

نيطــت تعلقــت، ونــاط الشــئ تعلــق، وهــذا منــوط : قــال الكفعمــي رمحــه اهللا  

بك أي متعلـق، واألنـواط املعـاليق، ونـيط فـالن بكـذا أي تعلـق قـال الشـاعر 

 ):حسان بن ثابت(

 كام نيط خلف الراكب القدح الفرد   وأنت زنيم نيط يف آل هاشم
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   ــه ــه أول ــره، وبوادي ــئ آخ ــاز الش ــه . وأعج ــدأه ، ومهل ــر ومبت ــتح األم ومفت

ــوافعه وتواليــه  ــائر وش ــه نظ ــه وبوادي ــوارده وبدائه ــه وم ــه، وأوائل وعنفوان

ــه  ــائر، وقول ــازه نظ ــه وأعج ــائره وعواقب ــه ومص ــادره ورواجع ــه ومص وأعقاب

ـــموس ـــل ش ـــعوبته ورج ـــه أي ص ـــق، وال تقـــل: شموس ـــعب اخلل : أي ص

ــع ظهــره، والــذلول ضــد الصــعوبة، شــموص  بالصــاد، وأشــمس الفــرس من

وتقعــض أي تــرد وتعطــف، وقعضــت العــود عطفتــه وتقعــص بالصــاد 

تصـحيف والعـني مفتوحـة ألنـه إذا كانـت عـني الفعـل أو المـه أحـد حـروف 

 .احللق كان األغلب فتحها يف املضارع

ــال يف    ــار(ق ــه م): البح ــة، ولعل ــاد املهمل ــخ بالص ــن النس ــري م ــة يف ويف كث بالغ

ــيم ــابه رسور عظ ــال ملــن أص ــرب والعجــم، يق ــذا شــائع يف الع : الســـرور وه

ــري  ــه االنقضــاء أي تنقضـــي بالســـرور، والتعب مــات رسورا أو يكــون املــراد ب

ــىل  ــا فع ــوت رسيع ــص امل ــان القع ــاء، ف ــة االنقض ـــرور رسيع ــام الس ــه ألن أي ب

فع والنصـب بـالر) أيامـه(هذا يمكـن أن يقـرأ عـىل بنـاء املعلـوم واملجهـول، و

 .معا

ومنهـا االسـتخارة بالعـدد ومل ): ٢٦٩ص ٤الذكرى ج (قال الشهيد رمحه اهللا يف   

يكن هذه مشهورة يف العصور املاضية، قبل زمان السيد الكبري العابد ريض الـدين 

حممـد اآلوي احلسـيني املجــاور باملشـهد املقـدس الغــروي ريض اهللا عنـه، وقــد 

دة من مشاخينا، عن الشيخ الكبري الفاضل مجال رويناها عنه ومجيع مروياته عن ع

وتقـدم عنـه  الدين ابن املطهر عن السيد الريض، عن صاحب األمر عليه السـالم

وروي أيضـا عـن ) ٢٥١ ص ٨٨ بحـار األنـوار ج(ويف . رمحه اهللا حكاية أخرى

الشيخ يوسف بن احلسني أنه وجد بخط الشهيد السعيد حممد بن مكي قـدس اهللا 

      :ر مرات ثم تدعو هبذا الدعاءـقرأ إنا أنزلناه عشت: روحه قال
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 .)١()البحار(املذكورة يف 

ــول ــرب : أق ــة أق ــي قص ــع،  إىلوه ــن الواق ــال م ــي  اخلي حتك

ــام  ــى أن لإلم ــولني، ادع ــخاص املجه ــبعض االش ــة ل ــاهد حّي مش

ـــدي  ـــامله ـــه الش ـــاىل فرج ـــل اهللا تع الدا واحفـــادا أوريف ـعج

 يتناسـلون ويعيشــون يف جزيـرة واقعــة يف البحـر االبــيض تعـرف بـــ

ــرة( ــ اجلزي ــا يف )راءـاخلض ــني أهله ــل ب ــا والتعام ــاة فيه ، وأن احلي

 .صورة املدينة الفاضلة إىلصورة أقرب 
                                                                                                                                               

  ) اللهم إين أستخريك لعلمك بعاقبة األمور، وأستشريك حلسن ظني بك يف املأمول

واملحذور، اللهم إن كان األمر الذي عزمت عليهام قد نيطـت الربكـة بأعجـازه و 

وعـيل وفاطمـة واحلسـن بواديه، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فأسألك بمحمد 

واحلسني وعيل وحممد وجعفر وموسى وعيل وحممد وعيل واحلسن واحلجة القائم 

عليهم السالم أن تصيل عىل حممد وعليهم أمجعني، وأن ختري يل خرية ترد شموسـه 

ذلوال وتقيض أيامه رسورا، اللهم إن كان أمرا فاجعله يف قبضة الفـرد، وإن كـان 

وقـال . ج، ثم تقبض عىل السبحة وتعمل عىل ما خيـرجهنيا فاجعله يف قبضة الزو

ووجدت بخط الشيخ اجلليل حممد بن عيل اجلبـاعي جـد شـيخنا البهـائي : أيضا

قدس اهللا روحهام أنه نقل من خط السعيد الشهيد حممد بن مكي نـور اهللا رضحيـه 

يـا أسـمع (طريق االستخارة الصالة عىل حممد وآله سبع مـرات ، وبعـده : هكذا

عني ويا أبصـر الناظرين، ويـا أرسع احلاسـبني، ويـا أرحـم الـرامحني، ويـا السام

 .ثم الزوج والفرد) أحكم احلاكمني صل عىل حممد وآل حممد

ــوار ج ) ١( ــار األن ــر بح ــنا ٢٢٢ - ٢١٣ ص ٥٣انظ ــرب اعرض ــول اخل ــرا لط ، ونظ

 .     عن إدراجه، فان شئت االطالع عليه راجع املصدر
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وهــذه اجلزيــرة حتــى يومنــا هــذا مل ُيعــرف موقعهــا جغرافيــا، 

ــطح  ــىل س ــا ع ــدد خارطته ــا، األرضأو حت ــد فلكي ــىل ، أو ُترص ع

ــة، واملســح العــام خلارطــة كوكــب  مــن رغمالــ ــافات احلديث االكتش

 ...االقامر االصطناعية ونحو ذلكبواسطة  األرض

وال نـص  ،ال َيعُضـده نقـل صـحيحو ال واقـع لـه،حديث  هوف

 .رصيح

هذا وان من مجلـة مـا أفـاده آيـة اهللا البحاثـة الشـيخ آغـا بـزرك 

ـــاب  ـــراين يف كت ـــة(الطه ـــة ) الذريع ـــىل قص ـــا ع ـــرة (تعليق اجلزي

وقــد حكــى خصوصــيات تلــك اجلزيــرة : مــا جــاء فيــه) راءـاخلضــ

رآهـا بعينـه وهـو الرجـل اجلليـل الـذي مل يعلـم اسـمه  من ادعى أنه

 ...ومل يعرف شخصه قبل جملس نقله

وباجلملة مل تصل هذه احلكاية إلينا اال بالوجادة، ومل نعـرف مـن 

أحوال احلاكي هلا اال أنه كـان رجـال حمرتمـا يف ذلـك املجلـس، وقـد 

هـا ، واشـتمل متن!!اشتمل سندها عىل عدة تواريخ تناقض ما يف متنها

، وما هـذا شـأنه ال يمكـن أن يكـون !!عىل أمور عجيبة قابلة لإلنكار

بيان لزوم االعتامد عليهـا أو  داعي العلامء من ادراجه يف كتبهم املعتمدة

احلكم بصحتها مثال، أو جعل االعتقاد بصدقها واجبا، حاشاهم عـن 

ذلك، بل انام غرضهم من نقل هذه احلكايات جمـرد االسـتئناس بـذكر 

ب وذكر دياره، واالستامع آلثاره مع ما فيها من رفع االستبعاد عن احلبي
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ــره  ــيش وأف ــن ع ــا يف أحس ــنعام فيه ــه مت ــدنيا، وبقائ ــه يف دار ال حيات

 .)١(!!...حال

 .عليهم السالم، وغريمها وتفسري األئمة

ــ ــاووس يف الس ــن ط ــالم اب ــه الس ــه علي ــمعُه من ــام س رداب ـوك

ري ـلـوي احلسـيني املصـ، وكام علمـه حممـد بـن عـيل الع)٢(الشـريف

 .والنائم اليقظانيف حائر احلسني، وهو بني 

 ريفـمل َيعلــم انــه اإلمــام عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــ: أقــول

رؤيـا صـادقة مـع صـفاء الـنفس، ونقـاء الـروح، هـي يقينا، بل ربـام 

 . وخلوصه هللا تعاىل وقتئذ، فتأمل
                                                             

 .١٠٦ص٥جالطهراين  –الذريعة ) ١(

ــأوى) ٢( ــة امل ــوار  - جن ــار األن ــمن بح ــوع يف ض ــوري، املطب ــريزا الن ــة  -امل العالم

 .٣٠٢ص  ٥٣ي جـاملجلس

ــاب    ــت يف ملحقــات كت ــدين(احلكايــة اخلامســة واخلمســون رأي ــيس العاب ، )أن

ي يف ـوهــو كتــاب كبــري يف األدعيــة واألوراد ينقــل عنــه العالمــة املجلســ

الصـحيفة (واآلمـريزا عبـد اهللا تلميـذه يف  )البحـار(ر مـن ـاملجلد التاسـع عشـ

ــة ــه) الثالث ــا لفظ ــحرا يف : م ــمع س ــه س ــه اهللا أن ــاووس رمح ــن ط ــن اب ــل ع نق

ــ ــالمـالس ــه الس ــر علي ــاحب األم ــن ص ــول رداب ع ــه يق ــيعتنا : أن ــم إن ش الله

خلقت من شـعاع أنوارنـا وبقيـة طينتنـا، وقـد فعلـوا ذنوبـا كثـرية اتكـاال عـىل 

م بينـك وبيـنهم فاصـفح عـنهم فقـد رضـينا، حبنا وواليتنا، فـان كانـت ذنـوهب

ومـا كـان منهــا فـيام بيـنهم فأصــلح بيـنهم وقـاص هبــا عـن مخسـنا، وأدخلهــم 

 .اجلنة، وزحزحهم عن النار، وال جتمع بينهم وبني أعدائنا يف سخطك
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ل وقــد أتــاه اإلمــام مكــررا وعلمــه، إىل أن تعلمــه يف مخــس ليــا

ــدعاء  املعــروف  وحفظــه، ــم دعــا بــه واســتجيب دعــاؤه، وهــو ال ث

ـــع ، )١(بـــالعلوي املصــــري وكغـــري ذلـــك ممـــا يقـــف عليـــه املتتب
                                                             

ــأوى) ١( ــة امل ــوار  - جن ــار األن ــمن بح ــوع يف ض ــوري ، املطب ــريزا الن ــة  -امل العالم

 .     ٢٣٠ - ٢٢٧ص  ٥٣ي جـاملجلس

وجـدت يف ): مهج الدعوات(السيد اجلليل عيل بن طاووس يف : احلكاية السابعة  

جملد عتيق ذكر كاتبه أن اسمه احلسني بن عيل بن هند، وأنه كتـب يف شـوال سـنة 

دعاء علمه : ري بام هذا لفظ إسنادهـست وتسعني وثالث مائة دعاء العلوي املص

ن شـيعته وأهلـه يف املنـام وكـان مظلومـا سيدنا املؤمل صلوات اهللا عليه رجال م

حدثني أبو عيل أمحد بن حممد بن احلسـني، وإسـحاق . ففرج اهللا عنه، وقتل عدوه

حدثني حممد بن عيل العلـوي : ي بحران، قالـبن جعفر بن حممد العلوي العريض

دمهني أمـر عظـيم، وهـم شـديد، مـن قبـل : ر قالـاحلسيني، وكان يسكن بمص

ي وكـان سـعى يب إىل أمحــد بـن طولــون، ـعـىل نفســ ر، فخشــيتهـصـاحب مصـ

رت مـن احلجـاز إىل العـراق، فقصـدت مشـهد ـر حاجا فصــفخرجت من مص

احلسني بن عيل عليهام السالم عائذا به، والئذا بقربه، ومستجريا بـه، : موالنا وأيب

رع لـييل ـر يوما أدعو وأتضــمن سطوة من كنت أخافه، فأقمت باحلائر مخسة عش

اءى يل قــيم الزمــان عليــه الســالم وويل الــرمحن، وأنــا بــني النــائم وهنــاري فــرت

يقول لك احلسني بن عيل عليهام السالم يا بني خفـت فالنـا؟ : واليقظان، فقال يل

نعم أراد هالكي، فلجأت إىل سيدي عليه السالم أشكو إليه عظيم ما أراد : فقلت

بائك باألدعيـة التـي هال دعوت اهللا ربك عز وجل ورب آ: فقال عليه السالم. يب

دعا هبا من سلف من األنبياء عليهم السالم فقد كانوا يف شدة فكشـف اهللا عـنهم 

 ؟وماذا أدعوه: ذلك، قلت
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   إذا كـان ليلـة اجلمعـة، فاغتسـل وصـل صـالة الليـل فـإذا : فقال عليـه السـالم

ــارك عــىل ركبتــك،  ســجدت ســجدة الشــكر، دعــوت هبــذا الــدعاء، وأنــت ب

ورأيتــه يف مثــل ذلــك الوقــت، يــأتيني وأنــا بــني النــائم : ذكر يل دعــاء، قــالفــ

وكــان يــأتيني مخــس ليـال متواليــات يكــرر عــيل هــذا القــول : واليقظـان، قــال

فاغتسـلت وغـريت ثيـايب، . والدعاء حتى حفظتـه وانقطـع جميئـه ليلـة اجلمعـة

ــىل  وتطيبــت وصــليت صــالة الليــل، وســجدت ســجدة الشــكر، وجثــوت ع

: دعـوت اهللا جـل وتعـاىل هبـذا الـدعاء فأتـاين ليلـة السـبت، فقـال يلركبتـي، و

عـدوك عنـد فراغـك مـن الـدعاء عنـد مـن  وقتـل! قد أجيبت دعوتك يا حممـد

فلـام أصـبحت ودعـت سـيدي، وخرجـت متوجهـا إىل مصــر، . وشى بـه إليـه

ر ـر، رأيـت رجـال مـن جـرياين بمصــفلام بلغـت األردن وأنـا متوجـه إىل مصـ

ــا فحــ ــه وكــان مؤمن دثني أن خصــمي قــبض عليــه أمحــد بــن طولــون، فــأمر ب

وذلــك يف ليلــة اجلمعــة، فــأمر بــه فطــرح يف : فأصــبح مــذبوحا مــن قفــاه، قــال

النيــل، وكــان فــيام أخــربين مجاعــة مــن أهلينــا وإخواننــا الشــيعة أن ذلــك كــان 

 .فيام بلغهم عند فراغي من الدعاء كام أخربين موالي صلوات اهللا عليه

أخربين أبـو عبـد : ري قالـا آخر عن أيب احلسن عيل بن محاد البصثم ذكر له طريق  

ري ـحدثني حممد بن عيل العلوي احلسيني املص: اهللا احلسني بن حممد العلوي قال

أصابني غم شديد، ودمهني أمر عظيم، من قبل رجل مـن أهـل بلـدي مـن : قال

يت وآبائي فقصدت مشهد سادا .ي منها خملصاـملوكه، فخشيته خشية مل أرج لنفس

صلوات اهللا عليهم باحلائر الئذا هبم عائذا بقربهم، ومستجريا من عظـيم سـطوة 

رع ليال وهنارا فـرتاءى ـر يوما أدعو وأتضـمن كنت أخافه، وأقمت هبا مخسة عش

يل قائم الزمان وويل الرمحن، عليه وعىل آبائه أفضل التحية والسـالم، فأتـاين بـني 

نعم، أرادين بكيت وكيـت، : بني خفت فالنا؟ فقلت يا: النائم واليقظان، فقال يل

       .فالتجأت إىل سادايت عليهم السالم أشكو إليهم ليخلصوين منه
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 ...وحيتمل
                                                                                                                                               

   هــال دعــوت اهللا ربــك ورب آبائــك باألدعيــة التــي دعــا هبــا أجــدادي : فقــال

ــل  ــدة فكشــف اهللا عــز وج ــيهم، حيــث كــانوا يف الش ــاء صــلوات اهللا عل األنبي

: ذا دعـوه بـه ألدعـوه؟ قـال عليـه وعـىل آبائـه السـالموبـام: عنهم ذلك؟ قلـت

إذا كان ليلة اجلمعة، قـم واغتسـل، وصـل صـلواتك فـإذا فرغـت مـن سـجدة 

ــتهال ــدعاء مب ــىل ركبتيــك، وادع هبــذا ال ــارك ع ــت ب ــل وأن ــال. الشــكر، فق : ق

وكــان يــأتيني مخــس ليــال متواليــات، يكــرر عــيل القــول وهــذا الــدعاء حتــى 

ــه يف  ــع جميئ ــه، وانقط ــايب حفظت ــريت ثي ــلت وغ ــت واغتس ــة، فقم ــة اجلمع ليل

وتطيبـت وصــليت مـا وجــب عــيل مـن صــالة الليــل، وجثـوت عــىل ركبتــي، 

فدعوت اهللا عز وجـل هبـذا الـدعاء فأتـاين عليـه السـالم ليلـة السـبت، كهيئتـه 

ــأتيني فيهــا، فقــال يل ــا حممــد: التــي ي وقتــل عــدوك، ! قــد أجيبــت دعوتــك ي

 .الدعاءوأهلكه اهللا عز وجل عند فراغك من 

ــال   ــيهم : ق ــلوات اهللا عل ــادايت ص ــري وداع س ــم غ ــن يل ه ــبحت مل يك ــام أص فل

والرحلة نحو املنزل الـذي هربـت منـه، فلـام بلغـت بعـض الطريـق إذا رسـول 

أوالدي وكتبهم بـأن الرجـل الـذي هربـت منـه، مجـع قومـا واختـذ هلـم دعـوة، 

ح النــاس فــأكلوا ورشبــوا وتفــرق القــوم، ونــام هــو وغلامنــه يف املكــان فأصــب

ومل يسمع له حـس، فكشـف عنـه الغطـاء فـإذا بـه مـذبوحا مـن قفـاه، ودمـاؤه 

تســيل، وذلــك يف ليلــة اجلمعــة، وال يــدرون مــن فعــل بــه ذلــك؟ ويــأمرونني 

فلـام وافيـت إىل املنـزل، وسـألت عنـه ويف أي وقـت كـان . باملبادرة نحو املنـزل

 .قتله، فإذا هو عند فراغي من الدعاء

ــا نقلــه حــذرا مــن ثــم ســاق رمحــه اهللا    الــدعاء بتاممــه وهــو طويــل ولــذا تركن

ــة  ــذه احلكاي ــار، وه ــة االنتش ــه يف غاي ــع كون ــاب، م ــع الكت ــن وض ــروج ع اخل

 ).البحار(موجودة يف باب املعاجز من 
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 ....)ولعل(

مطلقـا  التـي تفيـد التوقـع _وتفسـريه بـاالحتامل ولعـل : أقول

إال يف  وختــتص بـاملمكن الــذي ال وثـوق بحصــوله.. مـن غــري جـزم

عـىل نحـو ) لعـل واالحـتامل( ا قـوهلم دائـام بــوهذ  _ كالم اهللا تعاىل

ــل واالحــتامل، ال عــىل نحــو اجلــزم واليقــني،  ــكيك والتقلي التش

 .فكيف نثبت به حكام رشعيا، وطريقه غري ُمعبد

ــة  ــوال املجهول ــري مــن األق ــا يف كث ــل أيض ــو األص ــون ه أن يك

ــه الســالم القائــل، فيكــون املطلــع عــىل قــول اإلمــام ملــا وجــده  علي

عليـه اإلماميـة أو معظمهـم، ومل يـتمكن مـن إظهـاره عــىل خمالفـا ملـا 

وجهه، وخشــي أن يضـيع احلـق، ويـذهب عـن أهلـه، جعلـه قـوال 

ريح بدليلـه، ـمن أقواهلم، وربام اعتمد عليـه وأفتـى بـه مـن غـري تصـ

 ... الظاهرية بإثباته األدلةلعدم قيام 

ــة ( ــوال املجهول ــن األق ــري م ــا يف كث ــل أيض ــو األص ــذا ه ه

ــه الســالم ملــا وجــده القائــل، فيكــو ن املطلــع عــىل قــول اإلمــام علي

خمالفـا ملـا عليـه اإلماميـة أو معظمهـم، ومل يـتمكن مـن إظهـاره عــىل 

ي أن يضــيع احلــق ويــذهب عــن أهلــه، جعلــه قــوال ـوجهــه، وخشــ

ـــريح  ــري تص ــن غ ــه، م ــى ب ــه وأفت ــد علي ــام اعتم ــواهلم، ورب ــن أق م

 ....)الظاهرة بإثباته األدلةقيام بدليله، لعدم 

إن املـوىل عـز وجـل الـذي أمـر اإلمـام عجـل اهللا تعـاىل : ولأق
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ــ ــه الش ــه، أوىل  ريفـفرج ــيعته وموالي ــن ش ــة ع ــاء والغيب باالختب

ــاس  ــني الن ــوىض ب ــار الف ــق وانتش ــياع احل ــن ض ــية م ــىل  _باخلش ع

لعـدم إيصـال أوامـره ونواهيـه هلـم بحكـم عدلـه ولطفـه  _ الفرض

ــول اهللا ــالتبع رس ــم، وب ــ معه ــه وس ــه وآل ــىل اهللا علي ــة  لمص واألئم

ــي العصـــر والزمــان ــه  األطهــار، الســيام راع ــل اهللا تعــاىل فرج عج

ـــ ـــول  ريفـالش ـــوا األص ـــد أن بين ـــالم بع ـــيهم الس ـــنهم عل ولك

ــة  ــد ومجل ــاموالقواع ــذه  األحك ــحاهبم إىل ه ــوا أص ــنن، وجه والس

وكيفيـة التعامـل معهـا، وحـددوا سـري طـريقهم  األحكـاماألصول و

 ... األخيار األبرارإىل االلتزام بفقهاء األمة 

ثم كيـف لنـا الوثـوق هبـذه األقـوال والركـون إليهـا، ودخـول 

كــام  _ االحــتامل املبطــل لالســتدالل عــىل هــذه األقــوال املجهولــة،

ــول ــا،  _ يق ــتدالل هب ــة لالس ــى حجي ــل تبق ــه، فه ــب في ــا ال ري مم

والعمل عـىل طبقهـا، ُتعـادل احلجيـة الظاهريـة للروايـات واألخبـار 

ــرب ــالطرق املعت ــواردة، ب ــةة وال ــه  األدل ــوم علي ــن املعص ــة ع الثابت

الســالم، واجلــاري العمــل عليهــا مــن غيبتــه عليــه الســالم، وحتــى 

ــا األعــالم وفقهائنــا الكــرام ريض اهللا عــنهم،  يومنــا هــذا بــني علامئن

سنة وسرية قطعية ثابتـة، وهـو مـا ورثنـاه منـه قبـل غيبتـه عجـل اهللا 

 . وأرشدنا إليه تعاىل فرجه الرشيف

ان ذلك كام مّر، ولعل هذا الوجه فيام تقدم يف الوجه بناء عىل إمك
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الثاين، عن بعض املشايخ من االعتبـار لتلـك األقـوال، وامليـل إليهـا، 

وتقويتها بحسب اإلمكان، الحتامل كوهنـا أقـوال اإلمـام ألقاهـا بـني 

كرنا، إذ العلامء، لئال جيمعوا عىل اخلطأ، فيكون طريق إلقاءها وهو ما ذ

 ...ظاهراال يتصور غريه 

ولعله الوجه أيضا فـيام عـن بعـض املشـايخ مـن اعتبـار تلـك (

األقوال أو تقويتهـا بحسـب اإلمكـان، نظـرا إىل احـتامل كوهنـا قـول 

اإلمام عليـه السـالم ألقاهـا بـني العلـامء، كـيال ُجيِمعـوا عـىل اخلطـأ، 

 .)١()وال طريق إللقائها حينئذ إال بالوجه املذكور
                                                             

للمـريزا  )جنـة املـأوى(من كتاب  إىل هنا انتهى كالم املحقق الكاظمي قدس رسه )(١

أن امجـع مقالتـه هنـا كاملـة متصـلة ، وأحـب )قوسـني( النوري، املشار إليه بـني

قال املحقق الكاظمي يف أقسام اإلمجاع الذي اسـتخرجه مـن : ليتضح املراد جيدا

مطاوي كلامت العلامء، وفحـاوى عبـاراهتم، غـري اإلمجـاع املصـطلح املعـروف، 

أن حيصل ألحد من سفراء اإلمام الغائب عجل اهللا فرجه، وصىل عليـه، : وثالثها

بنقل مثله له رسا، أو بتوقيع أو مكاتبة، أو بالسامع منه شفاها، عىل العلم بقوله إما 

وجه ال ينايف امتناع الرؤية يف زمن الغيبة، وحيصل ذلك لـبعض محلـة أرسارهـم، 

ريح بام اطلع عليه، واإلعالن بنسبة القـول إليـه، واالتكـال يف ـوال يمكنهم التص

وحينئذ فيجوز لـه إذا . ية لفقدهاإبراز املدعى عىل غري اإلمجاع، من األدلة الشـرع

أن يـربزه ء أو كان مأمورا باإلظهار ال عـىل وجـه اإلفشـا مل يكن مأمورا باإلخفاء

لغريه يف مقام االحتجاج، بصورة اإلمجاع، خوفا من الضـياع ومجعـا بـني امتثـال 

األمر بإظهار احلق بقدر اإلمكان، وامتثال النهي عن إذاعـة مثلـه لغـري أهلـه مـن 

            .وال ريب يف كونه حجة لزمانأبناء ا
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رة اعــتامده وبنــاءه عــىل االحــتامل وقــويل إشــارة إىل كثــ: أقــول

 !!!.فقط، بـرمز؟؟؟

ــل  ــي مث ــق رشع ــة طري ــرف بحجي ــمع ومل نع ــن مل نس ــم نح ث

، ولكـن أسـأل هـل صـاحب قـدس رسهولو احتامال كـام يقـول  ،هذا

 األحكــاممــأمور يف إبــالغ  ريفـاألمــر عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــ
                                                                                                                                               

   وأمـا لغـريه، فلكشـفه عـن قـول  أما لنفسه فلعلمه بقـول اإلمـام عليـه السـالم

اإلمـام عليـه السـالم أيضـا، غايـة مـا هنـاك أنـه يستكشـف قـول اإلمـام عليــه 

ــت ــري ثاب ــق غ ــالم بطري ــه الس ـــري في ــه وال ض ــذا الوج ــحة ه ــه  ولص وإمكان

ــدل عليــه شـواهـــد ــري  ت ــا كث ــةمنه ــامل املعروف ــارات واآلداب واألع ــن الزي  م

ــن  ــارهم وال م ــن أخب ــاهرا م ــا ظ ــتند هل ــة وال مس ــني اإلمامي ــداولت ب ــي ت الت

ــم، وال  ــالم وأرساره ــيهم الس ــة عل ــار األئم ــىل آث ــواقفني ع ــدمائهم ال ــِب ق ُكُت

امـارة تشــهد بــأن منشــأها أخبــار مطلقـة، أو وجــوه اعتباريــة مستحســنة، هــي 

ــائها و ــتهم إىل إنش ــي دع ــو الت ــام ه ــدوينها ك ــا وت ــاء جلمعه ــا، واالعتن ترتيبه

هـذا  ولعـل الظاهر يف مجلـة منهـا، نعـم ال نضـائق يف ورود األخبـار يف بعضـها

هو األصـل أيضـا يف كثـري مـن األقـوال املجهولـة القائـل، فيكـون املطلـع عـىل 

قول اإلمام عليـه السـالم ملـا وجـده خمالفـا ملـا عليـه اإلماميـة أو معظمهـم، ومل 

ــ ــتمكن م ــي ــه، وخش ــىل وجه ــاره ع ــن ـن إظه ــذهب ع ــق وي ــيع احل ي أن يض

ــري  ــن غ ــه، م ــى ب ــه وأفت ــد علي ــام اعتم ــواهلم، ورب ــن أق ــوال م ــه ق ــه، جعل أهل

ولعلـه الوجـه أيضـا فــيام  تصــريح بدليلـه، لعـدم قيـام األدلـة الظـاهرة بإثباتـه

عــن بعــض املشــايخ مــن اعتبــار تلــك األقــوال أو تقويتهــا بحســب اإلمكــان، 

كوهنــا قــول اإلمــام عليــه الســالم ألقاهــا بــني العلــامء، كــيال  نظــرا إىل احــتامل

 .ُجيِمعوا عىل اخلطأ، وال طريق إللقائها حينئذ إال بالوجه املذكور
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ظهـوره الواقعية يف عصــر الغيبـة الكـربى، أم أن خطابـه يبـدأ عنـد 

ــل ــفياين؟ فتأم ــروج الس ــيحة وخ ــد الص ــالم بع ــه الس ــي علي ، العلن

 .وراجع

ل وقــد مــّر الكــالم يف ذلــك  هنالــك وال خيفــى أن العلــم بقــو

تفــق ألوحــدي مــن النــاس نــادرا  ااإلمــام عــىل الوجــه املــذكور وإن 

 ... تضت ذلك كعموم البلوى باحلكمملصلحة خاصة اق

ية اخلالفيـة العامـة رعـهنـاك الكثـري مـن األحكـام الشـ: أقول

ــاربة فيهــا بــني فقهــاء الشــيعة  البلــوى، والتــي مازالــت اآلراء متض

اإلمامية من زمـن الغيبـة الصـغرى وحتـى يومنـا هـذا، ومل ينكشـف 

اخلـالف بيــنهم، ومل يتضــح الــدليل الـواقعي لــذلك مــن إي طريــق، 

ــبعض  ــة، ف ــن الغيب ــة زم ــالة اجلمع ــوب ص ــثال يف وج ــاخلالف م ك

خــرون حرموهــا، ومجلــة مــنهم أوجبوهــا الفقهــاء أوجبهــا، وآ

بالوجوب التخيـريي مـع صـالة الظهـر، وغـري ذلـك مـن األحكـام 

نـا قهائِ ى، التـي مـازال نظـر فُ الرشعية اخلالفيـة التـي تعـم هبـا البلـو

 ابيانـ َر يدور يف فلكها نفيـا وإثباتـا، كـل حسـب دليلـه ومبنـاه، ومل َنـ

ــاف ــ اوانكش ــه الش ــاىل فرج ــل اهللا تع ــام عج ــن اإلم ــه  فريـم يف وج

 . ، وهكذا مجلة من املسائل اخلالفيةذلك

 ...أو اشتداد حاجة ذلك الواحد إليه

ــول ــاس : أق ــوم الن ــد ال يشــمل عم ــاص بالواح ذلــك أمــر خ
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ــيعة  ــوائج الش ــد ح ــا أش ــه، وم ــواه وحاجت ــو ودع ــني، فه واملكلف

 !.واملوالني يف عصور القهر واالستبداد والظلم

الثالـث، فـال ريـب يف  أو غري ذلـك، كـام أرشنـا إليـه يف الوجـه

أنــه ال يمكــن جعلــه مبنــى اإلمجــاع املعــروف الــذي هــو مــن عمــد 

ع يف كثـــري مـــن املســـائل ، ونفعـــه يعـــم اجلميـــالشــــرعية األدلـــة

 ...الدينية

ــول ــوم : أق ــة عم ــىل حجي ــاء ع ــني الفقه ــزاع ب ــل ن ــذا حم وه

 .عليه السالم فيه اإلمجاع، ما مل حيرز دخول املعصوم

ــا ي  ــال م ــن  إدخ ــل ال يمك ــل ب ــاع املحص ــه يف اإلمج ــى علي بتن

أصال، كام تقـدم يف أوائـل الرسـالة، وإنـام ينـدرج يف املنقـول بالنسـبة 

إىل اجلاهــل باحلــال، ويكــون حجــة ظنيــة معتــربة عــىل بعــض 

ــاد ــيل واهللا اهل ــىل التفص ــه ع ــأيت بيان ــام ي ــوه، ك إىل ســواء  يالوج

 .)١(السبيل
                                                             

-٢٣٠أسد اهللا التسـرتي الكـاظمي ص - كشف القناع عن وجوه حجية اإلمجاع) ١(

ين الثـا :قـال، وأحب أن امجع مقالته هنا كاملة متصلة ليتضح املـراد جيـدا. ٢٣١

من وجوه اإلمجاع وهو ملحق هبا صـورة، أن حيصـل لـبعض محلـة أرسار : رـعش

العلـم بقـول اإلمـام الغائـب بعينـه، بنقـل أحـد سـفرائه  علـيهم السـالم األئمة

وخدمته، رسا عىل وجه يفيد اليقني، أو بتوقيعه ومكاتبته كذلك، أو بسـامعه منـه 

لغيبة، فال يسـعه التصــريح بـام مشافهة، عىل وجه ال ينايف امتناع الرؤية يف زمن ا

   املوجودة العلمية األدلة سائر يف جيد وال إليه، القول بنسبة واإلعالن عليه، اطلع
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    ما ينهض إثبات ذلك، بناء عىل إمكان فقدها، وال يف غريها أيضا مـن األدلـة مـا

ن عـداه يقتضيه، بناء عىل االكتفاء هبا، واالستغناء هبا عـام عـداها، وإال مل جيـد مـ

إعالمه بام بدا له، مع عدم إجيابه العلم له، ولو وجد غريه مما ذكر مل حيتج إليـه، إال 

من باب التأييد والتقوية، فإذا كان احلال كام ذكر، وكـان غـري مـأمور بإخفـاء مـا 

وقف عليه، وكتامنه عن سائر الناس عىل اإلطالق أو مـأمورا بإظهـاره بحيـث ال 

زه لغريه يف مقام االحتجاج بصورة اإلمجاع، خوفا مـن ينكشف حقيقة احلال، فيرب

الضياع ومجعا بني االمتثال، ملـا ورد مـن األمـر بإظهـار احلـق وتشـييده بحسـب 

اإلمكان، وما ورد من النهي عن إذاعة مثله لغري أهلـه، والسـيام إذا أدى إظهـاره 

زه املأمور عىل وجهه إىل تكذيبه، وعدم االعتامد عىل نقله، فيفوت الغرض من إبرا

به، عموما أو خصوصا، فالبد حينئذ من وقوع اتفاق مـع ذلـك بحيـث يوجـب 

ي التباس املقصـود ـصحة ما خيتاره من الكالم لرتويج الكالم أو التعبري بام يقتض

منه عىل اإلفهام، وال ريب أن حصول العلم لبعض اخلواص بقـول اإلمـام عليـه 

ولوقوعه شواهد من األخبار واآلثار، السالم عىل نحو ما ذكر أمر يمكن يف نفسه 

وجيوز له التوسل يف إظهاره بام قلنا، حيث مل يكن مأمورا بسرته مطلقا، وال يمنـع 

منه األمر بسرته عن األعداء، أو عمن ال حيمل ذلك كام ال خيفـى، فيكـون حجـة 

عىل نفسه لكونه من الّسنة، وعىل غريه بعد إبرازه عـىل نحـو مـا ذكـر لكونـه مـن 

اع، وربام يكون هذا هو األصل يف كثـري مـن الزيـارات واآلداب واألعـامل اإلمج

املعروفة التي تداولت بني اإلمامية، وال مستند هلا ظاهرا مـن أخبـارهم، وال مـن 

كتب قدمائهم الواقفني عىل آثار األئمة وأرسارهم، وال إمارة تشهد بأن منشـاءها 

إىل إنشـائها، وترتيبهـا،  أخبار مطلقـة، أو وجـوه مستحسـنة، هـي التـي دعـتهم

كام هو الظاهر يف مجلة منها فتكون كـام روى والـد . واالعتناء بجمعها، وتدوينها

   بن حممد الدين ريض العابد الكبري السيد عن ثرامها، طاب طاووس وابن العالمة
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    املقدس الغـروي قـدس اهللا روحـه، عـن  باملشهد املجاور احلسيني، حممد اآلوي 

صلوات اهللا عليه يف طريق االستخارة بالسبحة وغريه أيضـا عـىل  انالزم صاحب

راء املعروفة ـما يظهر من كالم الشهيد، وكام هو مروي عنه يف قصة اجلزيرة اخلض

وكـام سـمعُه منـه  .عليهم السالم، وغريمهـا وتفسري األئمة) البحار(املذكورة يف 

لمـه حممـد بـن عـيل رداب الشــريف، وكـام عـعليه السالم ابن طاووس يف الس

ري يف حائر احلسني، وهو بني اليقظـان والنـائم وقـد أتـاه ـالعلوي احلسيني املص

اإلمام مكررا وعلمه، إىل أن تعلمه يف مخس ليال وحفظه، ثم دعـا بـه واسـتجيب 

 وكغري ذلك مما يقف عليه املتتبـع دعاؤه، وهو الدعاء املعروف بالعلوي املصـري

يضا يف كثري من األقوال املجهولـة القائـل، فيكـون أن يكون هو األصل أ وحيتمل

ملا وجده خمالفا ملا عليه اإلمامية أو معظمهـم،  عليه السالم املطلع عىل قول اإلمام

ومل يتمكن من إظهاره عىل وجهه، وخشـي أن يضيع احلق، ويـذهب عـن أهلـه، 

له، لعـدم ريح بدليـجعله قوال من أقواهلم، وربام اعتمد عليه وأفتى به من غري تص

قيام األدلة الظاهرية بإثباته، بناء عىل إمكان ذلك كام مّر، ولعـل هـذا الوجـه فـيام 

تقدم يف الوجه الثاين، عن بعض املشايخ من االعتبار لتلك األقوال، وامليل إليهـا، 

وتقويتها بحسب اإلمكان، الحتامل كوهنا أقوال اإلمام ألقاها بـني العلـامء، لـئال 

فيكون طريق إلقاءها وهو ما ذكرنا، إذ ال يتصور غريه ظـاهرا  جيمعوا عىل اخلطأ،

وقد مّر الكالم يف ذلـك  هنالـك وال خيفـى أن العلـم بقـول اإلمـام عـىل الوجـه 

تفق ألوحدي من الناس نادرا  ملصلحة خاصة اقتضت ذلك كعموم ااملذكور وإن 

أرشنـا إليـه  البلوى باحلكم، أو اشتداد حاجة ذلك الواحد إليه، أو غري ذلك، كـام

يف الوجه الثالث، فال ريب يف أنه ال يمكن جعله مبنى اإلمجاع املعروف الذي هـو 

من عمد األدلة الشـرعية، ونفعه يعم اجلميع يف كثري من املسـائل الدينيـة، بـل ال 

إدخال ما يبتنى عليه يف اإلمجاع املحصل أصال، كام تقدم يف أوائل الرسالة،  يمكن

قول بالنسبة إىل اجلاهل باحلال، ويكون حجة ظنية معتـربة عـىل وإنام يندرج يف املن

 .بعض الوجوه، كام يأيت بيانه عىل التفصيل واهللا اهلادي إىل سواء السبيل



 ١٢٥ .......................................  مراجعة مع كالم املحّقق الكاظمي يف اإلمجاع التّرشيف

ــه ي اإلمجــاع املنقــول، ويبنــي اجلاهــل باحلــال عــأ: أقــول ىل أن

منقــول، وهنــا تســكب العــربات عــىل حجيــة هــذا اإلمجــاع وثبوتــه، 

ريف فَمـرَّ الكـالم يف رده وال ـوأما مع علمـه باحلـال، وأنـه إمجـاع تشـ

 . ُنعيد

ــاظمي يف مَ  ــق الك ــالم للمحق ــومــن ك ــدة  ضِ رِ ْع ــىل قاع رده ع

وان اإلمـام الـذي هـو قـوام األرضـيني : اللطف ما ينفـع املقـام قـال

ـــعادات، وال والســـموات، ومظهـــ ـــات واخلـــريات والس ر اإلفاض

يقوم مقامه غريه أبـدا، ال جيـب عليـه أن َيظهـر مـع اخلـوف والتقيـة، 

ــبحانه، ومل يعصــمه  ــه اهللا س ــة، إذا مل ُيمكن ــه يف التهلك ويلقــي يف نفس

منهــا، لبيــان حكــم مــن األحكــام األصــلية، أو فــرع مــن فروعهــا، 

ــ ــم  هب ــن العل ــز ع ــد العج ــامهام، عن ــا مق ــوم غريمه ــل يق ام، والعم

بمقتضــامها، والســيام إذا كانــا بحيــث ال يتفــق احلاجــة إلــيهام أصــال 

ــًا  ــًا جامع ــب كتاب ــه أن يكت ــب علي ــه ال جي ــدًا، وأن ــادرًا ج ــق ن أو تتف

جلميع األحكام، خاليـًا مـن شـوائب اإلمجـال واإلهبـام، ويلقيـه بـني 

ــان  ــوا إىل زم ــوا، وال خيتلف ــلوا، وال يزل ــيال يض ــرام، ك ــه الك أوليائ

عليــه الســالم بــني األنــام، ولــذلك مل يصــنعه هــو يف غيبتــه  ظهــوره

ــه  الصــغرى حــال وجــود ســفرائه، وال بعــدها مــع عــدم خــوف من

عـىل نفســه، أو عــىل  شــيعته، وفقــد مـا يغنــي عنــه قطعــًا، ومل يفعلــه 

أيضًا سائر األئمة، وال النبي قبله، مـع عظـم احلاجـة إليـه بـال ريبـة، 
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مـنهم  وقـع مـن غـري تقصـري، يف  وال يلزم أيضا أنـه كلـام رأى أحـداً 

خطــأ أو شــبهة، يف مســألة معضــلة أن َيظهــر بنفســه، ويبينهــا لــه، أو 

يرســل إليــه، أو إىل مجاعــة غــريه، يقــوم بإخبــارهم احلُجــة أو واحــد 

ــرى  ــى ي ــه، حت أخــر، كــذلك مــن يقــوم يف ذلــك مقامــه وحيــل حمل

 رسـله دائـام تــرتى، لـيال و هنــارا، رشقـا وغربـا، يمينــا ويسـارا، بــال

فــرتة ومهلــة، ولــذلك أنقطــع أمــر الســفراء، ووقعــت الغيبــة 

الكربى، ومل ُيوجد ممـا ذكـر أثـر أصـًال، يف هـذه املـدة املتطاولـة، مـع 

ــوى  ــه  بل ــم  ب ــيام تع ــيام ف ــلة، والس ــة متواص ــه متوالي ــون دواعي ك

الشــيعة، وكثــر االخــتالف فيــه بــني علامئهــم يف األعصــار الطويلــة، 

الغيبـة، ومل حيـتّج إليـه قبلـه، كمسـألة  وما جتدد احلاجة إليـه يف زمـان

سهم اإلمام من اخلمـس أو مجيعـه بعـد غيبتـه، مـع أهنـا راجعـة إليـه 

وهي مسألة واحدة معطلـة، ومل يظهـر بيـان ثابـت منـه عليـه السـالم 

هلـــا أصـــال فغريهـــا بـــذلك أوىل، ومـــا وجـــد يف قصـــة اجلزيـــرة 

ــ ــنهض ـاخلض ــه ي ــىل وج ــت ع ــم يثب ــا، فل ــن حكمه ــة م راء املعروف

ي مـا يزيـد عـىل أربعامئـة سـنة ـحلجية، مع أهنا إنام اتفقت بعد مضـبا

من الغيبة، ومل يصدر فيهـا بيـان املسـألة مـن اإلمـام بقصـد اإلرشـاد 

واهلدايــة، لعامــة الشــيعة عــىل الوجــه املطلــوب منــه، ويقــرب منهــا 

ــة،  ــتيالء األئم ــدم اس ــال ع ــة، أو ح ــة يف الغيب ــالة اجلمع ــألة ص مس

 .ة أيضاً وهي مذكورة يف تلك القص
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ــن  ــريهم م ــن غ ــال ع ــواص، فض ــان اخل ــل أن حرم واحلاص

فوائد إرشاد اإلمام وتعليمه، ملـا خفـي عـنهم  أمـر معلـوم ال يعرتيـه 

ــا املقــدس األردبــييل، الــذي مل يســمح الــدهر يف  ريبــة، وهــذا موالن

ي ـالورع والتقـوى والزهـد والفضـل بمثلـه، وقـال العالمـة املجلسـ

أســـمع بمثلـــه يف املتقـــدمني  إين مل): البحـــار(طـــاب ثـــراه يف 

ــتهر عنــه  ــد اش ــني، وق ــال علي ــه يف أع ــع اهللا مقام ــأخرين رف واملت

عليـه السـالم، وسـؤاله عـن بعـض املطالـب،  حديث رؤيتـه للقـائم

ــه  ــرة احتياط ــن كث ــه م ــائل، إال أن ــر املس ــده يف أكث ــك ال جت ــع ذل وم

واستشــكاله فيهــا بمنزلــة العــامي اجلاهــل، وعــىل هــذا جــرى  كثــري 

ــور ــن املت ــريهمم ــال غ ــف ح ــل، فكي ــ... عني األفاض ــا ـوأقص ى م

ــور  ــال ظه ــان ح ــامء وإن ك ــو أن العل ــام ه ــال يف املق ــن أن يق يمك

اإلمـام واسـتيالئه، ال جيـوز هلـم يف غـري القطعيـات التـي علـم فيهـا 

احلكــم الــواقعي، أن يعملــوا بــام هــو اآلن يف أيــدهيم، ويتمســكوا يف 

 أهنـم يف حـال عـدم استنباط األحكـام بـام هـو املتعـارف لـدهيم، إال

ـــر  ــل عص ــنهم يف ك ــودون م ــد املوج ــه، إذا اجته ــتيالئه أو غيبت اس

 األدلـةبحسب مـا يمكـن يف أزمـاهنم، واسـتفرغوا وسـعهم يف تتبـع 

صـحًا يف إمعـان الواصلة إليهم، عـىل اخـتالف أحـواهلم، ومل يـألوا  نُ 

هم إىل حكــم أمــرالنظــر بحســب مقــدورهم واســتعدادهم، وانتهــى 

ــامهم، و ــن أحك ــا م ــد أّدوا م ــزاحم، فق ــال م ــه ب ــم علي ــتقر رأهي اس
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لام يف علـــيهم، ولـــيس علـــيهم أن يبتغـــوا نفقـــًا يف األرض، أو ُســـ

السامء فيـأتوا بأيـة، فـإذا علمـوا مـا أتـاهم، وعملـوا بـه، وتصـاحلوا 

عىل حكم، فال حمالـة يكـون ذلـك هـو احلـق املطلـوب مـنهم، ومـن 

كــم الــواقعي أتبــاعهم واقعــا، ســواء كــان يف نفــس األمــر، وهــو احل

ــاطال ال جيــوز  ــو كــان ب األويل، أو الثــانوي املســمى بالظــاهري، إذ ل

علـيهم السـالم العمـل بـه، ومـا قـرروا  إتباعه أصًال، ملا سوغ األئمـة

ــني  ــتالف ب ــوا االخ ــا أوقع ــه، وم ــة إلي ــا مؤدي ــام طرق ــة األحك ملعرف

أصــحاهبم، ولوجــب عــىل اهللا تعــاىل نصــب دليــل عــىل احلــق 

يمكـنهم الوصـول إليـه، ومتييـزه مـن غـريه،  املطلوب منهم، بحيـث

فإذا توقف عىل ظهـور اإلمـام، أو إرسـاله مـن يوثـق بقولـه، وجـب 

عىل اهللا متكينهم مـن ذلـك، ووجـب عـىل اإلمـام القيـام بحسـب مـا 

أمكن يف حقه، وإال لـزم تكلـيفهم بـام ال طريـق هلـم إىل معرفتـه، مـع 

ــنهم ــري م ــدم تقص ــباب ا... ع ــوط باألس ــف من ــإن التكلي ــاهرة ف لظ

ــبيل  ــىل س ــه ع ــم اهللا وقدرت ــت يف عل ــام ثب ــري، ال ب ــال نك ــة ب املحقق

 .)١(الفرض والتقدير، وعىل هذا مبنى أصل الثواب والعقاب

: ومن كلـامت للسـيد عـيل بـن طـاووس تناسـب املقـام، قولـه

مع أنه عليه السـالم حـارض مـع اهللا جـل جاللـه عـىل اليقـني، وإنـام 

رة املتابعـة لـه، ولـرب ـحضـ غاب مـن مل يلقـه عـنهم، لغيبـتهم عـن
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 . )١(العاملني

عـز ويف عقيـديت مـن كانـت هـذه صـلته بـرب العـاملني : أقول

ــو وجــل ــه الســالم، فه ــة اهللا علي ، ومــن كــان هــذا شــأنه عنــد حج

ــيعها، وإن  ــدعوى ويش ــذه ال ــل ه ــه مث ــدعي لنفس ــن أن ي ــمى م أس

، ويضــع نفســه موضــع مــع غيــاب اهلويــة يف اجلملــةجاريــة كانــت 

والشــبهة، فضــال عــن خمالفــة  ظــاهر كــالم اإلمــام  التهمــة والقيــل

ــه  عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشـــريف يف التوقيــع األخــري الصــادر من

ــه،  عليــه الســالم، إىل السفـــري الرابــع الشــيخ الســمري ريض اهللا عن

 . وقد َمّر ذكره، وإمجاع املذهب، وخمالفة رضورة من رضوراته

 ).الصادق ال يدعي الرؤية(وبكلمة خمترصة 

*   *   * 

                                                             

ــوار )(١ ــار األن ــ - بح ــة املجلس ــة ٣٠٤ص ٥٣ي جـالعالم ــف املحج ــن  -، كش اب

 .، ويف نص الكتاب الثاين التباس٥٣س صطاوو



 

 

 

  ا اي إدى امب 

وا ا   

مــن لطيــف مــا يــذكر مــا طرحــه األســتاذ عبــد الغنــي املــّالح 

وهـو حيـاول يف هـذا ) املتنبـي يسـرتد أبـاه(املَوِصّيل يف كتابه املوسـوم 

ابـا الطيـب املتنبـي رمحـه الكتاب أن يقرر أن الشـاعر الكـويف الكبـري 

ــو  ــن اإلااهللا ه ــيهام ب ــكري عل ــن العس ــن احلس ــد ب ــدي حمم ــام امله م

ــول ــام يق ــك ك ــدة يف ذل ــة رائ ــالم، يف نظري ــذه : الس ــدي يف ه ورائ

املحاولة علـم الـنفس ومشـتقاته التـي حتـتم عـىل الباحـث ان يسـال 

ــاذا؟ ــام مل ــا )١()دائ ــذا، مم ــه ه ــتنتج رأي ــه واس ــتخلص نظريت ــد اس ، وق

الُعــَريِّض يف طرحـه األسـتاذ حممـود حممـد شـاكر واألسـتاذ ابـراهيم 

اذ مهـا أول مـن كشــفا  _ وكـام قــال _بحثـني مسـتقلني لكــل مـنهام، 

 .)٢()النقاب عن نسب املتنبي ورّداه إىل أصله العلوي

وال خيفى أن االعـتامد عـىل علـم الـنفس وحتليالتـه مـن خـالل 
                                                             

 .٢٣املالح ص –املتنبي يسرتد أباه ) (١

 .١٦٣املالح ص –املتنبي يسرتد أباه ) (٢
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ــاطع  ــض املق ــل يف بع ــعرية والتأم ــات الش ــن األبي ــة م ــر يف مجل النظ

م معرفـة القـرائن املحيطـة باملناسـبة، املُجتزأة مـن قصـائده، مـع عـد

ــاعر  ــا الش ــان عليه ــي ك ــال الت ــه، واحل ــت في ــذي قيل ــرف ال والظ

ــم  ــك، ث ــو ذل ــيدة ونح ــه القص ــت في ــذي القي ــع ال ــي، واملجتم املتنب

ت أكثـر مـن طاقتهـا، وأخـذت ناء عىل بعض املرويـات التـي ُمحِلـالب

ــذه  ــول ه ــن قب ــف ع ــا أن نتوق ــدير بن ــا، جل ــاء ظرفه ــن وع ــرب م أك

ــة ــار يف  النظري ــان ال غب ــة، وإن ك ــة التارخيي ــن الناحي ــتها م ودراس

سقوطها من الناحيـة العقائديـة واملذهبيـة للشـيعة اإلماميـة، ولـيس 

 .هذا جمال إِثبات ذلك

ثم أننا ال نلـوم الكاتـب املـالح يف رأيـه؛ ألنـه عـامي املـذهب، 

ــخص  ــدي كش ــام امله ــر إىل اإلم ــدي، وينظ ــام امله ــد باإلم ال يعتق

أنــه إمــام معصــوم، مكلــف إِهلّيــًا، ومســدد ســامويا، عــادي، ال عــىل 

وانه يعيش ظرفه اخلاص، وجيـري عليـه مـا جـرى عـىل األولـني مـن 

السنن اإلهلية كاخلضــر واليـاس وعيسـى علـيهم السـالم، وهـم مـا 

زالوا أحيـاء، بـل أسـّن مـن اإلمـام املهـدي وأطـول عمـرا، فـرفض 

ــرت ــذه الف ــلجيًا هل ــالم فس ــه الس ــام علي ــر اإلم ــول عم ــة ط ة الزمني

، ونكس ميزانـه مـن إحـدى اجلهتـني، وقـرر أخـريا إِعـالن !الطويلة

 .وفاة اإلمام املهدي يف  أواخر الغيبة الصغرى

ــام  ــاب اإلم ــرتة غي ــد ف ــه حتدي ــث وج ــن الباح ــرف م ومل نع
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ــة كــربى بالنســبة إىل الباحــث  ــاك غيب املهــدي بالصــغرى، وهــل هن

ن وفـاة اإلمـام مقابل الصغرى، متى تبـدأ؟ وملـن تبـدأ؟ بعـد أن اعلـ

وإن كـــان يستشـــف مـــن كالمـــه أهنـــا اخـــرتاع  ...املهـــدي

 .؟؟...!!سيايس

ثم أنه نظـر إىل اإلمـام املهـدي كأنـه يعـيش يف ظـروف طبيعيـة  

ــ ــع َوَيَتس ــزوج ويتمت ــتثنائية، يت ــري اس ــم .. رى وـغ وأن أصــحاهبم هل

ــنهم  ــوه ع ــا، فمنع ــة وأهله ــه املزعوم ــىل زوجت ــه وع ــة علي الوالي

ــة وأ ــددوا الزوج ــالكتامن وإالوه ــا ب ــالمة ..هله ــىل س ــًا ع ، حفاظ

ــذهبي،  ــار ســيايس م ــد تي ــه قائ اإلمــام مــن أن ُيكشــف أمــره، لكون

هدفه إزالة خلفاء بنـي العبـاس ووالهتـم مـن احلكـم فقـط، بعـد أن 

ـــورهم  ـــن ج ـــذ األرض م ـــادا، وأراد أن ينق ـــاثوا يف األرض فس ع

 !!.وظلمهم، ويمألها ِقسطا وعدال

حيـا يـرزق، فـربام تكسـب نظريتـه  وليته أبقـى اإلمـام املهـدي

ــا  ــة م ــارش، نتيج ــرفض املب ــارئ، ال ال ــد الق ــل عن ــن التأم ــيئا م ش

اســتنتجه الباحــث مــن أن ســلوكيات الشــاعر املتنبــي وســريته، مــن 

ــبب  ــيهم؛ بس ــايل عل ــاخر والتع ــاس، والتف ــن الن ــع ع ــؤ والرتف التنب

انتامءه العلـوي، وباخلصـوص إلصـاقه بنسـب اإلمـام املهـدي حممـد 

ــ ــن احلس ــكريب ــال ! ن العس ــض خي ــو حم ــك ه ــل ذل ــان أص وإن ك

 .ووحيه الباحث



 ١٣٣ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

وحيث أن أبـا الطيـب املتنبـي قـد طلـب الواليـة واحلكـم مـن 

ره، فــيمكن اســتنتاج القــول أنــه كــان يريــد أن ـبعــض ُحكــام عصــ

 ._ املفرتض عىل زعم الباحث _يمهد لدولة أبيه 

وعىل هـذا تكـون احلبكـة أقـوى، واخليـال فيهـا أوسـع، وقـد  

ــ ــل أن يتأم ــا، قب ــوا م ــدها نح ــف عن ــامي، ويق ــا الشــيعي اإلم ل فيه

 ...؟ كأوهام الرساب!يطردها من ذهنه

اين طرحـت فرضـية عـن نسـب : وعزاؤنا قول الباحـث نفسـه

، ومـن املعلـوم الثابـت أن  كثـريا مـن )١()جمرد نظرية فرضـية.. املتنبي

ــى يف  ــا، وتبق ــول عليه ــع، وال يع ــا يف الواق ــاس هل ــات ال اس النظري

 .التندر والتفكه بذكرها يف املجالس والنوادي إطار

ــدي أوالد  ــام امله ــل لإلم ــواقعي ه ــاؤل ال ــأيت اآلن التس ــم ي ث

وذرية، وهل تزوج اإلمـام عليـه السـالم مـن النسـاء وأعقـب مـنهن 

فعال؟؟ سؤال يطـرح نفسـه بقـوة هنـا، واإلجابـة عنـه حتتـاج نحـوا 

 .من التأمل والرتوي يف الكالم

ــرتبط  ــي ت ــواحي الت ــط بكــل اجلوانــب والن ــا مل نح وحيــث انن

باإلمـــام احلجـــة عليـــه الســـالم، ومل نقـــف عـــىل مجيـــع احلقـــائق 

ــالثبوت أو  ــي تتصــل باإلمــام، فــال يمكــن احلكــم ب واملالزمــات الت

 .النفي يف ذلك ابتداء

                                                             

 .٧املالح ص –املتنبي يسرتد أباه ) (١



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٣٤

ـــة  ـــايت واالجتامعي ـــدي احلي ـــام امله ـــع اإلم ـــث أن وض وحي

ــيس ك ــه ل ــرج، وحال ــق وح ــتثنائي، دقي ــان اس ــع اإلنس ــال وض ح

العـــادي الـــذي يتمتـــع بكافـــة االمتيـــازات احلياتيـــة واألحـــوال 

ــالمة ــة وس ــة بحري ــىل اهللا . االجتامعي ــول اهللا ص ــده رس ــى إن ج حت

ريد، املوتــور، حيــث ـعليــه والــه وســلم قــد وصــفه بالطريــد، الشــ

 _الطيبـة  النوبيـة، اإلمـاء، خـرية ابـن بـأيب :وآلـه عليـه اهللا صىل قال

 ريدـالشــ الطريــد ولـده مــن يكـون.. _ مـد اجلــواديقصـد اإلمــام حم

 أو هلــك، أو مــات، :فيقــال الغيبــة، صــاحب وجــده، بأبيــه املوتــور

 .)١(؟!سلك واد أي

ـــاش يف  ـــا) مقتضـــب األثـــر(وروى ابـــن العي ـــه أن علي  علي

 وإذا اهللا، رسـول ابـن يـا مرحبـا :قـال احلسـن أقبـل كـان إذا السالم

 فقيـل .اإلمـاء خـري ابـن أبـا يـا وأمـي أنـت بـأيب: قال احلسني، أقبل

 هــذا وتقــول للحســن، هــذا تقــول بالــك مــا املــؤمنني أمــري يــا :لــه

ــنْ  للحســني؟ ــن وَم ــاء؟ خــرية اب ــد ذلــك :فقــال اإلم ــد الفقي  الطري

بـن احلسن بن عيل بـن حممـد بـن عـيل بـن موسـى  بن حممد :ريدـالش

 ووضـع هـذا،جعفر بن حممـد بـن عـيل بـن احلسـني علـيهم السـالم 

 .)٢(السالم عليه احلسني رأس عىل يده
                                                             

 .٢٧٦ص ٢الشيخ املفيد  ج –اإلرشاد)(١

 .٣١ابن عياش اجلوهري ص –مقتضب األثر ) (٢



 ١٣٥ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

ــذه ــال ه ــدي ح ــام امله ــه اإلم ــه علي ــن كون ــالم ِم ــدًا  الس طري

 .األرض ال يستقر بمكان يف سائراً  رشيدًا موتورًا،

ــن  ــا م ــذ جانب ــد أن يأخ ــن البعي ــُه م ــذه أنَّ ــال ه ــح واحل فيتض

ــيس ُارسة و ــى تأس ــاياه العظم ــربى وقض ــه الك ــال أوالد ااهتاممات نس

ــاص ــرف اخل ــذا الظ ــك يف ه ــو ذل ــته  ونح ــي اقتض ــتثنائي الت واالس

ــل  ــب وتنق ــال ترق ــزل يف ح ــه مل ي ــة، وان ــيئة اإلهلي ــال املش ال يف ح

 .استقرار وأمان

ري بـل ـعىل أنه يمكن القـول بـان لـه احلـق يف التمتـع أو التسـ

الزواج، مـع عـدم حتديـد ُهويتـه، وبصـفته فـردا عاديـا يف املجتمـع، 

صـطفى صـىل بمقتضـى حاجته الفسـلجية، أو تطبيقـا لسـنة جـده امل

اهللا عليه وآلـه وسـلم املؤكـدة واحلاثـة عـىل النكـاح، وقـد روي عنـه 

 سـنتي عـن رغـب فمـن سـنتي، النكـاح(: صىل اهللا عليه وآله وسـلم

 .)١()مني فليس

إال أن اإلرادة الربانيـــة قـــد حتصـــنه مـــن اإلنســـال، أو ربـــام 

يعقب أوالدا عند امرأة ما، حتـى إذا مـا بلـغ مـن الـزمن حـدا غـاب 

و اختفى، أو يُفقـد خـربه بـام يشـتبه علـيهم احلـال، وحتـى ال عنهم أ

ــرض، أو  ــىل الف ــه األوالد ع ــه، وال يعرف ــام زوجت ــره أم ــف أم ينكش

قبل أن تثار الشكوك حولـه ويبـدأ التسـاؤل، بـأن والـدهم ال يشـيخ 

                                                             

 .٢٢٠ص ١٠٠ج  العالمة املجليس –بحار األنوار )(١



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٣٦

وال هيــرم ونحــو ذلــك، فيختفــي عــنهم وينســى خــربه عنــدهم، أو 

ــو ذ ــا، ونح ــوهتم مجيع ــذه األرسة بم ــي ه ــباب تنته ــن األس ــك م ل

ــخاص  ــبعض األش ــع ل ــل يف املجتم ــن أن حتص ــي يمك ــة الت الطبيعي

ــنني ــا ِس ــرض م ــة، لغ ــاهتم احلقيقي ــوا ُهوي ــد أخف ــن ق ــاديني مم  الع

 ...، ثم مل يعرفوها إال بعد حنيعديدة

وعىل فـرض وجـود الذريـة، فـاهنم جيهلـون نسـبهم احلقيقـي، 

احلجــة إىل اإلمــام  _ عــىل الفــرض _واثبــات نســب هــؤالء األوالد 

، كـام )١(عليه السالم، وإقامـة الـدليل عـىل ذلـك، دونـه خـرط القتـاد

 .يقال يف املثل

ــاين قــدس رسه إذن : قــال ســيدنا األســتاذ الشــهيد الصــدر الث

ــالم  ــه الس ــة للمهــدي علي ــود الذري ــدم وج ــزام بع ــن االلت ــد م فالب

بالنحو املنايف لغيبته، أمـا بانعـدام الذريـة عـىل اإلطـالق، أو بوجـود 

من الذرية التي جتهل حـال نسـبها عـىل اإلطـالق، كـام جيهلـه  القليل

ــبه يف  ــات نس ــن إثب ــنهم، ولك ــا م ــادف بعض ــا نص ــرون، ولعلن اآلخ

 .)٢(عداد املستحيل

وأّنى هلم اثبات ذلـك، وال دليـل قـائم يـدل عليـه، وال شـاهد 
                                                             

دونـه (خرطـه باليـد لـذلك، و رـيتيسـ ال اإلبـر مثـل شـوك لـه شـجر القتاد هو) (١

ر منــه خــرط ـالشــاق العســري الــذي ايســ لألمــر ربـمثــل يضــ) خــرط القتــاد

 .القتاد

 .٤٩السيد حممد الصدر ص -الغيبة الكربى) (٢



 ١٣٧ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

ى هــذه الــدعوى النســبية اليــه، دليــل عــىل ـيعضــده، بــل أن مقتضــ

ــه  ــام علي ــارشوا اإلم ــم ع ــه أهن ــوا هويت ــوه وعرف  _الســالم وشخص

ــزول ــرض الن ــىل ف ــم أو آبــاؤهم ع ــذه الــدعوى نحــن _ ه ، وه

مــأمورون بتكــذيبها ونفيهــا تبعــا للــنص الــوارد عــن الشــيخ 

أال فمــن ادعــى املشــاهدة قبــل خــروج الســفياين ( خــريالســمري األ

ــيل  ــاهللا الع ــوة إال ب ــول وال ق ــرت، وال ح ــاذب مف ــو ك ــيحة فه والص

 ). العظيم

ــإن ــه، ف ــام  وعلي ــلتها إىل اإلم ــي ص ــب تنته ــوى نس ــل دع ك

املهـدي فهــي دعـوى باطلــة وزائفـة، حتتــاج إىل اقامـة الــدليل املتــني 

 .واحلجة الدامغة عىل ذلك، ودونه خرط القتاد

ـــاالعتامد عـــىل التـــأويالت اخلرقـــاء،  أمـــا إثبـــات ذلـــك، ب

واالســـتنتاجات اجلوفـــاء، التـــي تضـــحك منهـــا الـــثكىل يف ذروة 

التــي ال تــروي وال ! د عــىل األحــالم واملنامــاتمصــاهبا، أو بــاالعتام

تشــبع، ملــن كــان لــه عقــل ســليم، فــإن مثــل هــذه اخليــوط الواهيــة 

واحلكايــات الباليــة، نجــدها كثــريا مــا تــدور عــىل ألســن العجــائز، 

 .ويف جمالس البطالني

*   *   * 

ـــا، ـــب شـــخص م ـــة نس ـــيات معرف ـــن أساس ـــذا، وإن م  ه

ــاب، ــوت األنس ــد ثب ــوابط حتدي ــرق ال وض ــا، وط ــول إىل إثباهت وص



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٣٨

ــة الشـــرعية، ــن األدل ــة م ــاء ريض اهللا  مجل ــد عليهــا الفقه وقــد اعتم

 .يف إثبات األنساب عنهم، كام اعتمدها النسابون،

ـــة  ـــوعات اخلارجي ـــائر املوض ـــخص كس ـــب أي ش إذ إِن نس

يثبت عند الشـك فيـه بعـدة طـرق، عـىل الفقيـه أو النسـابة االعـتامد 

ضـــمن املـــوازين  عليهـــا يف إثبـــات نســـب ذلـــك الشـــخص، يف

ـــن  ـــاء والنســـابني، يف الكشـــف ع ـــد الفقه ـــا عن املصـــطلح عليه

ـــمن  ـــك يف ض ـــم، وذل ـــلة بعمله ـــة املتص ـــوعات اخلارجي املوض

رع اإلسـالمي احلنيـف، القـائم اساسـه عـىل الكتـاب ـمقررات الشـ

ــا  ــالم، وم ــه الس ــوم علي ــرة للمعص ــنة املطه ــه الس ــا بينت ــز، وم العزي

 .همعمل به الفقهاء األبرار ريض اهللا عن

ــب  ــوت النس ــة ثب ــح أن آلي ــاء، اتض ــع واالستقص ــد التتب وبع

عند الفقهاء والنسـابني، تعتمـد عـىل أحـد األمـور أو الطـرق السـبع 

 :ال غري )١(التالية

  :ا اام :ا اول

وهــو إذا علــم احلــاكم الشـــرعي، أو النســابة املوثــوق اخلبــري، 

ــالن،  ــن ف ــالن ب ــب إىل ف ــالين ينتس ــخص الف ــرية أن الش أو إىل العش

الفالنية، َفَيثبت نسـبُه عنـدمها، مـا مل تكـن هنـاك هتمـة يف البـني؛ ألن 

 .  حجية العلم ذاتية ال ُحيتاج يف ثبوهتا إىل توسط دليل رشعي
                                                             

 .١٠٥انظر كتاب وقفة مع النسب والنسابني للمؤلف ص ) (١



 ١٣٩ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

عــىل مــرِّ الســنني وتطــاول القــرون، مــع غايــة  هــذا ومل نســمع

ــابني  ــالم أو النس ــامء األع ــن العل ــدا م ــث، أن أح ــاء والبح االستقص

ــن  الثِقــات ــد ب ــدي حمم ــام امله ــى أن اإلم ــا، ادع ــؤرخني عموم أو امل

احلسـن العسـكري علـيهام السـالم لـه ذريـة وأوالد، ومل يـذكر ذلــك 

 .كُل من كتب عن سريته ومسريته باخلصوص

ــبة  ــذه النس ــري إىل ه ــوى تش ــل دع ــالن ك ــىل بط ــدل ع ــذا ي وه

 . سواء من قريب أو من بعيد

ــذ ــرة اخلضـــراء امل ــا روي يف قصــة اجلزي ــار (كورة يف أمــا م بح

 .)١()األنوار

ــول ــي : أق ــع، حتك ــن الواق ــال م ــرب إىل اخلي ــة أق ــي قص وه

ــام  ــى أن  لإلم ــولني، أدع ــخاص املجه ــبعض األش ــة ل ــاهدة حي مش

ــــريف أوالدا واحفـــادا  ـــه الش ـــاىل فرج ـــل اهللا تع ـــدي عج امله

 يتناسـلون ويعيشــون يف جزيـرة واقعــة يف البحــر األبـيض تعــرف بـــ

ـــراء( ــرة اخلض ــا يف ، وأن احل)اجلزي ــني أهله ــل ب ــا والتعام ــاة فيه ي

 .صورة أقرب إىل صورة املدينة الفاضلة

وهــذه اجلزيــرة حتــى يومنــا هــذا مل ُيعــرف موقعهــا جغرافيــا، 
                                                             

، ونظـــرا ٢٢٢-٢١٣ص ٥٣ي ج ـالعالمـــة املجلســـ -األنـــوارانظـــر بحـــار ) ١(

ــع  ــه فراج ــالع علي ــئت االط ــان ش ــه، ف ــن إدراج ــنا ع ــرب اعرض ــول اخل لط

 .     املصدر



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٤٠

ــرغم  ــا، ب ــد فلكي ــطح األرض، أو ُترص ــىل س ــا ع ــدد خارطته أو حت

االكتشــافات احلديثـــة، واملســـح العـــام خلارطـــة كوكـــب األرض 

 ... كبواسطة األقامر االصطناعية ونحو ذل

وال َيعُضـده نقـل صـحيح، وال نـص  فهو حديث ال واقـع لـه،

 . رصيح

هذا وان من مجلـة مـا أفـاده آيـة اهللا البحاثـة الشـيخ آغـا بـزرك 

مـا ) راءـاجلزيـرة اخلضـ(تعليقا عىل قصة ) الذريعة(الطهراين يف كتاب 

وقد حكى خصوصيات تلك اجلزيرة من ادعى أنه رآها بعينه، : جاء فيه

ومل يعـرف شخصـه قبـل ! جلليل، الذي مل يعلـم اسـمه؟وهو الرجل ا

 !...جملس نقله؟

وباجلملـــة مل تصـــل هـــذه احلكايـــة إلينـــا إال بالوجـــادة، ومل 

نعـرف مـن أحـوال احلـاكي هلـا،إال أنـه كـان رجـال حمرتمـا يف ذلــك 

ــا يف  ــاقض م ــواريخ تن ــدة ت ــىل ع ــندها ع ــتمل س ــد اش ــس، وق املجل

بلـة لإلنكـار، ومـا هـذا متنها، واشـتمل متنهـا عـىل أمـور عجيبـة قا

ــبهم  ــه يف كت ــن ادراج ــامء م ــي العل ــون داع ــن أن يك ــأنه ال يمك ش

املعتمــدة، بيــان لــزوم االعــتامد عليهــا أو احلكــم بصــحتها مــثال، أو 

ــام  ــل ان ــك، ب ــن ذل ــاهم ع ــا، حاش ــدقها واجب ــاد بص ــل االعتق جع

غرضهم مـن نقـل هـذه احلكايـات جمـرد االسـتئناس بـذكر احلبيـب 

ع آلثاره مـع مـا فيهـا مـن رفـع االسـتبعاد عـن وذكر دياره، واالستام
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ــره  ــيش وأف ــن ع ــا يف أحس ــنعام فيه ــه مت ــدنيا، وبقائ ــه يف دار ال حيات

 .)١(!!...حال

ما اش: اا:  

وهو كناية عن الـزواج الصـحيح، فمـن ولـد مـن هـذا الـزواج 

مع إمكانه، بأن حتقـق الـدخول بالزوجـة، ومضـت سـتة أشـهر عـىل 

ــ ــوطء، وان ال يتج ــال ــهر ـاوز أقص ــعة أش ــي تس ــل، وه ى مــدة احلم

رة أشــهر وقــد يؤيــده الوجــدان، فيثبــت ـعــىل املشــهور، وقيــل عشــ

 .نسبه تبعًا لذلك

فلو وطئ املـرأة فجـورا واطـئ، فـال يلحـق الولـد بالفـاجر أو 

الــزاين، إن أمكــن إحلاقــه بــالزوج، وال يعارضــه؛ ألن الــزاين ال ولــد 

: عليـه وآلـه وسـلم قولـه له، ملا اسـتفاض عـن رسـول اهللا صـىل اهللا

 . )٢(الولد للفراش وللعاهر احلجر

ــر بفتحتــني الزنــا، أي للــزاين اخليبــة واحلرمــان، وان  والعه

فأمـا ثبـوت : كان الولد شبيهًا به إلطـالق الـنص، وقـال ابـن القـيم

 . )٣(النسب بالفراش فأمجعت عليه األمة
                                                             

 .١٠٦ص -٥الطهراين ج –الذريعة ) ١(

، صــحيح ٣ح/٥٥احلــر العــاميل كتــاب النكــاح بــاب  -وســائل الشــيعة ) ١(

 .٥ ص ٣البخاري ج

 . ٤١٠ص ٥ابن القيم  ج -زاد املعاد ) ٢(



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٤٢

ــبهة ــئ ش ــا واط ــو وطئه ــا ل ــن )١(أم ــده م ــن تول ــث يمك ، بحي

الــواطئ شــبهة، ُأقــرع بيــنهام، ويلحــق املولــود بنســب مــن الــزوج و

ــه القرعــة؛ ألن َوطــ ــى،  ىءوقعــت علي الشــبهة فــراش أيضــا، ال زن

بل لو أمكـن إحلاقـه بـواطئ الشـبهة دون الـزوج حلـق بـه، مـن غـري 

 .قرعة، وبالعكس عىل املشهور

ــر ال يف  ــث، مل نعث ــاء والبح ــة االستقص ــع غاي ــا م ــه فإنن وعلي

ــ ــديث والعقائ ــب احل ــا، كت ــاريخ والنســب عموم ــب الت د، وال يف كت

ــالم  ــه الس ــدي علي ــام امله ــرية اإلم ــب يف س ــن كت ــوص م أو خص

ــدي عليــه  ــام امله ــد أو أشــار إىل أن اإلم ــى أح ــريته، أن ادع ومس

السالم قد تزوج بـامرأة مـا، سـواء أكانـت املـرأة معلومـة النسـب أم 

ــى ُحيتمــل ــ! جمهولــة، حت ــة وأوالدا، ب ــه ذري ل أن يقــال يف حقــه أن ل

 . حتى يف الغيبة الصغرى فضال عن الغيبة الكربى

 :اللعان

وال ينتفي َمْن ِولِـَد عـىل الفـراش إال باللعـان وهـو ُلغـة الطـرُد 

ريعة املقدســة املباهلــة بــني الــزوجني عــىل وجــٍه ـواإلبعــاد، ويف الشــ
                                                             

ــبهة )١( ــىُء الش ــم  :وط ــو ال يعل ــه، وه ــة علي ــرأة حمرم ــل الم ــة الرج ــي مواقع وه

ــه  ذلــك، ســواء كــان ذلــك بســبب فســاد عقــد النكــاح أو باعتقــاد أهنــا زوجت

رعية، ثـم تبـني بعـد حـني االشـتباه وقـد محلـت ـوغري ذلك مـن األعـذار الشـ

املرتتبـة عـىل رعية ـاملرأة منه، فيلحق الولـد بالرجـل ويأخـذ كافـة احلقـوق الشـ

 .ذلك من النسب والنفقة واإلرث وغريها
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ــا أو ن ــذف بالزن ــد الق ــع ح ــه دف ــب علي ــوص يرتت ــد، خمص ــي الول ف

ــْم َوالَّـ واألصـل فيـه قولـه تعـاىل ِذيَن َيْرُمـوَن َأْزَواَجُهـْم َوَملْ َيُكـْن َهلُ

ــُع َشــَهاَداٍت  ـِـَن بــاهللا ُشــَهَداُء إِالَّ َأْنُفُســُهْم َفَشــَهاَدُة َأَحــِدِهْم َأْرَب ــُه ملَ إِنَّ

ــاِدقِنيَ  اِمَســُة َأنَّ َلْعنَــَت *  الصَّ *  َعَلْيــِه إِْن َكــاَن ِمــَن اْلَكــاِذبِنيَ اهللا َواْخلَ

ـُه ملَِـَن اْلَكـاِذبِنيَ  َوَيْدَرُأ َعنَْها  اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبـَع َشـَهاَداٍت بِـاهللاَِّ إِنَّ

ـــاِدقِنيَ *  اِمَســـَة َأنَّ َغَضـــَب اهللاَِّ َعَلْيَهـــا إِْن َكـــاَن ِمـــَن الصَّ ، )١(َواْخلَ

وغايته رفـع احلـد عـن الـزوج القـاذف زوجتـه بالزنـا، أو نفـِى َمـْن 

ئمــة املــدخول هبــا، إذا مل يقــر بــه ولِــد عــىل فراشــه مــن الزوجــة الدا

ــ ــة أو التص ــابقًا بالكناي ــع  ـس ــًال، م ــد أم منفص ــان الول ــًال ك ريح، مح

ــه ظــاهرًا  ــهر  _إمكــان حلوقــه ب ــا، والوضــع لســتة أش بالــدخول هب

ى مـدة احلمـل عـىل ـفصاعدًا من حني الـوطء، وان ال يتجـاوز أقصـ

 .وإال انتفى الولد من غري لعان _ الوجه املقرر

ــ  ــا جي ــل هن ــن ب ــه م ــد علي ــام الول ــت أحك ــو ترتب ــي ل ب النف

املـرياث، والنكـاح، والنظـر إىل املحـارم، وغـري ذلـك ممـا ال يرتضــيه 

الشارع املقدس، فيام إذا سـكت عـن ذلـك، مـع علمـه بعـدم تكّونـه 

مــن نطفتــه، مــن جهــة اخــتالل رشوط اإلحلــاق بــه، كــام لــو ولدتــه 

ولكـن  ي أقـل مـدة احلمـل مـن حـني التـزويج،ـعىل فراشه بعد مض

ــ ــد مــن أقص ــا أزي ــه هل ــان لوطئ ــه ـك ــق ب ــو الح ــل، فه ى مــدة احلم
                                                             

 .٩ – ٦أية / سورة النور) ١(
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ظاهرًا، لكوهنا فراشـًا بحيـث يمكـن إحلاقـه بـه، وهـو يعلـم انتفـاءه 

 .وغري ذلك )١()مسالك اإلفهام(عنه، كام َمَثَل الشهيد الثاين يف 

فيجب عليـه حينئـذ نفيـه باللعـان، فينتفـي الولـد عـن الرجـل 

لــزم ذلـك كونــه ابـن زنــا، وتكـون املــرأة رشعـًا وال يتوارثـان، وال ي

أمـه رشعــًا فيلحــق هبــا، وإال حيـرم عليــه إنكــاره؛ ألن الولــد الحــق 

به رشعـًا بـالفراش، وقـد روي عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 

ـام رجـل جحـد ولـده وهـو ينظـر إليـه احتجـب اهللا تعـاىل : وسلم أيُّ

 .)٢(مةمنه، وفضحه عىل رؤوس األّولني واآلخرين يوم القيا

ا ة :اا:  

وهي الشـهرة املتامخـة للعلـم يف بلـده، ويف حميطــه الـذي ولـد 

فيه الشخص وأبـوه وأجـداده، ال املحـيط والبلــد الـذي طـرأ عليـه 

عــن إخبــاره، فلــو ســألتهم عنــه  حــديثًا، ومنشــأ معــرفتهم بــه نــاتج

لكـن أخربنـا هو يدعي ذلـك، ال نعــرف أصـله السـابق، و: يقولون

 .ك، سمعنا ذلك منهبذل

ــوهلم ــن ق ــف ع ـــذا خيتل ــن آل : وه ــه م ــدنا ان ــروف يف بل املع

ــي  فــالن، أو انــه حســني، أو حســيني، أو مــن بنــي أســد، أو مــن بن

ربيعة، أو إن أيب وجـدي أخربونـا بــأن هـؤالء سـادة معروفـون، أو 
                                                             

 .١٨٨ص ١٠زين الدين بن عيل العاميل  ج  -مسالك اإلفهام) ١(
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ــداول يف  ــاع واملت ــد، أو املش ــن ج ـــًا ع ــدينا أب ــهور ل ــروف واملش املع

ة حسـينيون، أو أهنـم سـادة وأرشاف بلـدنا، أو بلدنا أن هـؤالء سـاد

أهنم مـثال مـن عشـائر السـواعد، كــل ذلـك مـع إفـادة االطمئنـان، 

 .يثبت نسب هذا الشخـص

والشهرة حجـة رشعيـة وعقالئيـة عـىل ثبـوت النسـب باعتبـار 

أن االشتهار بالنسب لفالن مع عـدم وجـود معـارض لـه، يثبـت لـه 

ــار عــن أمــر آخــ ر، وهــو ثبــوت النســب النســب؛ الن الشــهرة إخب

للولد وانه فالن بن فالن، وكـام يقـال يف املـوت، قـد يثبـت بالشـهرة 

واالستفاضـــة لتعـــذر مشـــاهدة امليـــت جلميـــع الشـــهود يف اكثـــر 

 .األحيان

ــه  ــذر علم ــيام يتع ــان ف ــرب واالطمئن ــد الظــن املعت والشــهرة تفي

 .بدوهنا غالبا

 وامجــع أهــل العلــم عــىل): املُغنــي(وقــد رصح ابــن قدامــة يف 

يف النســـب  _ أي بالشـــهرة واالستفاضـــة _صـــحة الشـــهادة هبـــا 

أمـا النســب فـال اعلـم أحـدا مـن أهــل : والـوالدة، قـال ابـن املنـذر

 . )١(العلم منع ذلك

وُتعــد الشــهرة يف يومنــا هــذا مــن أهــم الطــرق التــي البــد أن 

 .يعول عليها احلاكم الرشعي، أو النسابة يف ثبوت النسب

                                                             

 .     ٢٣ص١٢ابن قدامة  ج -املغني  )١(
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عى االنتساب إىل عشـرية أخـرى غـري وعىل هذا، فان كل من اد 

عشريته، أو قوم ال صلة له هبـم سـابقا، ومنهـا دعـوى االنتسـاب إىل 

بخالف ما اشتهر به وعرف من االنتساب !! اإلمام املهدي عليه السالم

إىل قومه وعشريته، يف وسط حميطه االجتامعي الذي ينتمـي اليـه، فـان 

ه هو األصل، فريد عىل التوقف يف إثبات دعوى هذا النسب وعدم قبول

عليـه، إال أن  صاحبه، وال يمكن ترتيـب أي أثـر رشعـي أو اجتامعـي

تكون هناك أدلة واضحة ال غبار عليها، وحجـج ثابتـة غـري مهلهلـة، 

 . تؤيد هذه الدعوى

اا ا :ا ا:  

ـــ ـــة الش ـــوم البين ـــو أن تق ــــص ـوه ـــب شخ ـــىل نس رعية ع

عـىل فراشـه، أو يعـرف بـني القـوم  وصحته، وانه ابن فـالن، أو ولـد

 .انه من أوالده، أو انه من العشرية الفالنية أوغريها

ــرين،  ـــن، ُح ــلمني، عــادلني، بالغي وهــي شــهادة رُجلــني، ُمس

ُيطمــأنُّ بعقلهــام، غــري ســاذجني، ُتعــرف عدالتهمـــا إمــا باالختبــار، 

 .أو بالتزكية، فحينئذ يمكن العمل علـى قوهلام مع االطمئنـان

ــد و ــالم يف فق ــه الس ــيل علي ــؤمنني ع ــري امل ــام أم ــن اإلم رد ع

ــاىل ــه تع ــري قول ــَهَداءِ  تفس ــَن الشُّ ــْوَن ِم ــْن َتْرَض َّ ــال )١(ِمم ــن : ق مم

ترضون دينه وأمانتـه، وصـالحه وعفتـه، وتيقظـه فـيام يشـهد بـه، أو 
                                                             

 .٢٨٢أية / سورة البقرة ) ١(
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حتصيله ومتييـزه، فـام كـل صـالح مميـزًا وال حمصـًال، وال كـل حمصـل 

 .)١(مميز صالح

رعية تبنـى عـىل الشـهادة احلسـية، مـع معرفـة ـالشـ وهذه البينة

الشهود وتعيينهم، ولكن كيـف لنـا إجيـاد هكـذا بينـة إلثبـات نسـب 

 !!.يتصل باإلمام املهدي عليه السالم؟

رعية عىل الشهادة احلدسـية، أو تبنـى عـىل ـال أن ُتبنى البينة الش

لـه  إخبار شخص آخر، أو عىل األحالم واملنامات، فإن كل ذلك ال أثر

رعية، حتى لـو جتـاوز عـددها مئـة ـيف إثبات نسب ما من الناحية الش

 .، وُتعد هذه الشهادات من مجلة اخلياالت واألوهام!شاهد

ـــرأتني، وال  ـــل وام ـــهادة رج ـــب بش ـــت النس ـــذا، وال يثب ه

 . بشهادة رجل ويمينه، وال بشهادة أربِع نساء

ــة ــة، والشــافعية، واحلنابل ــه كــل مــن املالكي ، )٢(وقــد ذهــب إلي

 .وال يثبت بشهادة فاسقني، وان كانا وارثني، عىل املشهور

ا ا :ء ا ا :  

واثبت النسابون إن مما يثبت نسب شخص مـا، إمضـاء وتوثيـق 

نسبه بخط أحد علامء األنسـاب، املوثـوق بـأقواهلم، املحققـة الدقيقـة 

                                                             

 .    ٢٣ح/٤٢حلر العاميل  كتاب الشهادات باب ا - وسائل الشيعة) ١(

 ٩ابـــن حـــزم ج  -،  املحـــىل ٣٣٤ص ٢الشـــريازي ج  -انظـــر املهـــذب ) ٢(

 .٤٥٩ص



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٤٨

لورعـة الصـادقة، واملضبوطـة، املشهورين بأفعاهلم املحمودة التقيـة، ا

 .مـع التحقق من نِسبة َخطه إليه، ومعرفته بتحققهِ 

فحينئـــذ إذا ثبــت بخــط ذلــك النسابـــة املوثــوق يشء، ُعمــل 

عليـه، أما بنـاًء عـىل حجيـة قـول أهـل اخلـربة، أو أن سـرية العقـالء 

جارية عىل األخذ بقول الثقـة، وان كـان منفـردًا أو ميتـًا، مـا مل َيـردع 

 يف مـوارد خاصـة أمـر بالتعـدد واحليـاة كالشـهادة عنها الشـارع، إال

 . عىل الزنا والقتل وغريمها

ــات  ــًا يف إثب ــري رصحي ــب اخلب ــذا الناس ــول ه ــون ق ــىل أن يك ع

ــه،  ــه ودرايت ــاده وخربت ــع إىل اجته ــا راج ــه، وهوام ــب أو نفي النس

فهـذا القـول هـو املعتمـد يف صـحة . هـذا نسـب فـالن: كقوله مـثال

وعهدتــه، واملســؤول واملطالــب عــىل  هــذا النســب، ويكــون يف ذمتــه

 .إقامة الدليل املعترب عليه، يف مصنفاته ومشجراته

أمـىل عـّيل هـذا النسـب : أو راجع إىل نقله النسـب كـام إذا قـال 

ــه،  ــُه عن ــيل َوَدَفَع ــىل املُْم ــب ع ــذا النس ــات ه ــال إثب ــد أح ــالن، فق ف

ــحته  ــد ص ــا مل يؤي ــة، م ــة الناقل ــأمور، واآلل ــب امل ــبح كالكات وأص

ــب وعدمــه يف ذمــة املُمــيل ويدعمــ ه، فتكــون صــحة هــذا النس

 . وعهدته، ال يف ذمة النسابة

قــال فــالن، فالعهــدة عــىل القائــل، ال : وكــذا لــو قــال النســابة

 .عىل ناقل القول
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ومما ال خيفـى فـإن كتـب النسـب التارخييـة املوثوقـة واألصـول 

النســـبية املعتمـــدة وغريهـــا، العامـــة منهـــا واخلاصـــة، بقســـميها 

ــد إىل أن ـط واملشــجرات، مل تشــاملبســو ــن قريــب وال مــن بعي ر ال م

بــامرأة مــا،  اإلمــام املهــدي حممــد بــن احلســن العســكري قــد تــزوج

ســواء اكانــت معروفــة النســب أم غــري معروفــة، فضــال عــن نســبة 

 .األوالد والذرية اليه

ــن  ــدي م ــام امله ــوا والدة اإلم ــد أثبت ــم ق ــن أهن ــرغم م ــىل ال ع

دوا تـأريخ والدتـه، وخصـوا ذريـة اإلمام احلسـن العسـكري، وحـد

ــب  ــوا يف كت ــط، ووقف ــد فق ــده حمم ــكري بول ــن العس ــام احلس اإلم

املبســوط واملشــجرات عــىل اإلمــام املهــدي عجــل اهللا تعــاىل فرجــه 

 .الشـريف ومل يذيلوا عمود نسبه باألوالد وال بالذرية

ــاء  ــدي أبن ــام امله ــت أن لإلم ــا أن نثب ــن لن ــن أي ــه، فم وعلي

ــروف ــة مع ــادا وذري ــاج إىل وأحف ــا حيت ــخص م ــك لش ــاء ذل ني، وادع

 .دليل معترب وشهادة موثوق هبا، ومها مفقودان

فان دعـوى املـدعي لـذلك مـردودة عليـه، َوَمـْن يـرتض هـذه 

 .الدعوى أو يقرها، فلُينظر يف عقله وتأرخيه

وعليه فتسقط كل دعـوى نسـب تصـل إىل اإلمـام املهـدي إمـا 

، فـإن هـذا مـن الـوهم !بطريق مبارش أو باالتصـال بسلسـلة نسـبية؟

 .الذهني



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٥٠

مــن (أمــا مــا ذكــره الشــيخ حســني حممــد الرفــاعي املصـــري 

املشـجر (يف ذيلـه عـىل كتـاب ) ر اهلجـريـرجال القـرن الرابـع عشـ

بحــر األنســاب ( املعــروف بـــ) الكشــاف ألُصــول الســادة األرشاف

للنسـابة السـيد حممـد بـن امحـد بـن عميـد الـدين احلسـيني ) املحيط

مـن سالسـل النسـب ) م القـرن العـارش اهلجـريمن أعـال(النجفي 

ــ ــبعض املص ــأخرة ل ــيد عــيل ـاملت ــاهبم إىل الس ريني، حيــث يرفــع أنس

ــكري  ــن العس ــام احلس ــن اإلم ــدي اب ــد امله ــام  حمم ــن اإلم ــي اب التق

ــاء يف ص ــام ج ــالم، ك ــيهام الس ــد  ٦ عل ــيد حمم ــب الس ــجرة نس مش

ــكندرية، وص ــل باإلس ــا البص ــار مين ــن جت ــطفى م  ١٦ _ ١٥ مص

 ســيد هاشــم اسـامعيل العســكري يف مديريــة البحــرية، وصنسـب ال

يف نســب حضـــرة  ١٧ الســيد حممــد ابــن الســيد يوســف، وص ١٦

ــب  ــد نقي ــيظ حمم ــد احلف ــل عب ــتاذ اجللي ــيلة األس ــاحب الفض ص

ــة اســوان، وص نســب اســامعيل افنــدي حســن  ٢١ األرشاف بمدين

، إنــام هــو خطــأ )١(اهــايل دراو مركــز ومديريــة اســوان، وغريهــا مــن

، واشتباه قطعا، وخلـط يف األسـامء، ممـا يسـقطها عـن درجـة فاحش

 .االعتبار،عىل فرض الثبوت

ـــل  ـــذه السالس ـــر أن ه ـــق يظه ــــى التحقي ـــإن مقتض وإال ف

                                                             

الشــيخ حســني حممــد  –انظــر تــذييل كتــاب بحــر االنســاب املحــيط للنجفــي ) ١(

 .هـ١٣٥٦الرفاعي املرصي، طبعة دار الكتب املرصية يف القاهرة 



 ١٥١ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

ابـن اإلمـام عـيل اهلـادي ) التـواب( النسبية حقها أن ترفـع إىل جعفـر

عليــه الســالم، فــإن لــه ولــدا ســميَّ حســنًا، وهــو مــن املعقبــني كــام 

عـىل اخلـالف فيـه  _ وغـريه )١()مجهـرة األنسـاب( ذكره ابـن حـزم يف

وأعقب احلسـن حممـدًا، ثـم حممـد أعقـب عليـًا، فاشـتبه  _ ويف عقبه

حال األسامء، وسـقط بعضـها، فألصـق السـيد عـيل األخـري مبـارشة 

ــابه  ــكري، لتش ــن العس ــام احلس ــن اإلم ــدي اب ــد امله ــام حمم إىل اإلم

 .بالصواب، وهذا هو األشبه ..وجرى هذا االشتباه األسامء،

وقــد حقــق ذلــك الســيد حممــد مرتضـــى الَزبيــدي، صــاحب 

، )٢(هــ وغـريه١٢٠٥يف اللغـة، واملتـوىف سـنة ) تـاج العـروس( كتاب

بحــر (يف املشــجر الــذي عملــه، واملكتــوب بخــط يــده، عــىل كتــاب 

ــيط ــاب املح ــي األنس ــيد )٣()للنجف ــب الس ــىل نس ــتمل ع ــذي يش ، ال

                                                             

 .٦٢-٦١ن حزم صاب –مجهرة أنساب العرب ) ١(

ــاب ) ٢( ــر كت ــار(انظ ــحاح األخب ــاعي ت ) ص ــي الرف ــر ٨٨٥للمخزوم ـــ يف ذك ه

فرفـع نسـب السـيد البـدوي اىل السـيد عـيل بـن حممـد ) التواب(أعقاب جعفر 

ــذا ذكــر الســيد ــد بــن أيب احلســن جعفرالزكــي، وك ــالم القــادري  عب الس

لنسـب السـني ل الـدر(يف خمطوطتـه  )رجـال القـرن الثـاين عشــر( احلسني مـن

ــيخ مــؤمن )اخلطــط(، واملقريــزي يف )احلســيني واحلســيني ــة الش ، والعالم

ــن ــبلنجي م ـــر( الش ــث عش ــرن الثال ــامء الق ــه) عل ــاريف ( يف كتاب ــور األبص ن

 .وغريهم) مناقب آل بيت النبي املختار

ـــيط) ٣( ـــاب بحـــر االنســـاب املح ـــة دار  ٢٦٤ص - للنجفـــي -انظـــر كت ، طبع

 .هـ١٣٥٦الكتب املصـرية يف القاهرة 



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٥٢

ــ ــوقي املع ــراهيم الدس ــيد اب ــدوي والس ــد الب ــاهبام امح روفني بانتس

اشتباها إىل اإلمام حممـد املهـدي ابـن اإلمـام احلسـن العسـكري ابـن 

اإلمام عيل اهلـادي علـيهم السـالم، وقـد أثبـت الَزبيـدي نسـبتهام يف 

ابــن اإلمــام اهلــادي عــن ) التــواب( هــذا املشــجر إىل الســيد جعفــر

ابــن اإلمــام ) التــواب(طريــق ولــده ادريــس بــن احلســن بــن جعفــر 

ــاد ــيل اهل ــن ع ــد ب ــق حمم ــن طري ــوقي، وع ــراهيم الدس ــيد إب ي للس

ابـن اإلمـام عــيل اهلـادي للسـيد أمحــد  )التــواب( احلسـن بـن جعفـر

ــن  ــن ب ــن احلس ــد ب ــني االســمني حمم ــبه ب ــرى الش ــام ت ــدوي، وك الب

وبـني اسـم اإلمـام املهـدي حممـد بـن احلسـن .. جعفر بن عيل اهلادي

 .، فمن هنا وقع اخللط واالشتباه..بن عيل اهلادي

 أن جلعفر ولدا ثالثا اسـمه عـيل، وابـن أخيـه حممـد لـه ولـد كام

ــا،  ــا أيض ــط مــن هن ــربام تكــرر االشــتباه واخلل اســمه عــيل ايضــا، ف

حيث ورد يف املشجرات املغلوطـة نسـب يتصـل بالسـيد عـيل التقـي 

..  بـن حممـد املهـدي بـن احلسـن العسـكري بـن اإلمـام عـيل اهلــادي

 ن احلسـن  بـن جعفـرالسـيد عـيل التقـي بـن حممـد بـ والصواب هو

 ... بن اإلمام عيل اهلادي) التواب(

ثم أن هـذه السالسـل النسـبية قـد ظهـرت متـأخرة، ومل يوثـق 

رجـــال هـــذه السلســـلة النســـبية يف أصـــول النســـابني املتقـــدمني 

ــبهم وال  يف مصــادرهم، ال  واملعتمــد عليهــا، ومل يشــريوا اليهــا يف كت
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ــاع  ــن امج ــرغم م ــىل ال ــد، ع ــن بعي ــب وال م ــن قري ــب م ــل النس اه

ام والتاريخ عىل عـدم وجـود عقـب لإلمـام حممـد املهـدي ابـن اإلمـ

 .احلسن العسكري عليهام السالم

ــاقها  ــبية والص ــل نس ــذا سالس ــرتاع هك ــئنا اخ ــو ش ــذا ول ه

ــادي فضــال عــىل  ــىل اإلنســان الع ــام أيســـرها ع بــبعض األعــالم، ف

املتمــرس اخلبــري، وعليــه فــان هــذه السالســل النســبية املرفوعــة إىل 

مام حممـد املهـدي ابـن اإلمـام احلسـن العسـكري علـيهام السـالم اإل

ــادر  ــاس يف املص ــل أو أس ــا أص ــيس هل ــار، ول ــن االعتب ــاقطة ع س

واألصول النسبية عنـد املتقـدمني، عـىل مـدار القـرون املاضـية، قبـل 

أن يــدرجها الشــيخ حســني الرفــاعي املصـــري يف ذيلــه عــىل كتــاب 

 ).فاملشجر الكشاف ألُصول السادة األرشا(

وكذا يـأيت هـذا الكـالم، عـىل مـا ذكـره السـيد أمحـد اهلاشـمي 

يف بعـــض ) جـــواهر البالغـــة، وجـــواهر األدب( صـــاحب كتـــايب

مصنفاته املطبوع قديام، من رفـع نسـبه إىل اإلمـام حممـد املهـدي ابـن 

 .اإلمام احلسن العسكري عليهام السالم، وغريه

ــعودي امل ــق الس ــًا املحق ــاب أيض ــذا الب ــاد يف ه ــد أف ــارص وق ع

ــاب ــق كت ــني، حمق ــي احلس ــس الكتب ـــريف أن ــب ( الش ــة الطال حتف

ــب ــد اهللا وأيب طال ــب إىل عب ــن ينتس ــة م ــيني ) بمعرف ــابة احلس للنس

اختفــى اإلمــام املهــدي يف ســن مبكــر، واألمــر : الســمرقندي، فقــال
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مسّلم بني السنة والشـيعة عـىل اختفائـه وعـدم ظهـوره، وقـد اثبتـت 

ــدي د ــة أن امله ــب التارخيي ــا الكت ــغري لن ــو ص ـــرداب وه ــل الس خ

ــب، ــه عق ــن ل ــم يك ــن، فل ــاب  الس ــب األنس ــه كت ــا اثبتت ــذا م وه

املتقدمــة، بانــه لــيس لــه عقــب باإلمجــاع، وبــذلك مل يعــرف مكانــه 

 .وال ذراريه

ــة  وقــد انتســب اليــه مجــع يف مصـــر، ولقــد تعجبــت مــن نقاب

ـــت يف  ـــف اثبت ـــة كي ــــر العربي ـــة مص ـــادة األرشاف بجمهوري الس

اإلمــام املهــدي، واعــتامدهم  ء املنتهيــة إىلمشــجراهتم نســب الشـــرفا

ــدين  ــد ال ــن عمي ــاب الب ــر األنس ــاب بح ــل كت ــىل ذي ــك ع يف ذل

النجفــي، يف مــا كتبــه الســيد الشـــريف حســني بــن حممــد الرفــاعي 

معلقا، وقد حاول اثبات ذلـك يف ذيـل الكتـاب املـذكور، ملـا وجـده 

ــبة إىل ــرية املنتس ــن األرس الكب ــ م ــن اإلم ــدي ب ــد امله ــام حمم ام اإلم

ــم ان  ــه، رغ ــدر متقــدم لروايت ـــر إىل مص ــكري، ومل يش احلســن العس

ــن  ــدي ب ــام امله ــب لإلم ــود عق ــر بوج ــاب ال يق ــر األنس ــاب بح كت

 .اإلمام احلسن العسكري

ولعلــه اشــتبه نســبهم عــىل نقابــة : فـاين أقــول متــوكال عــىل اهللا

ــن  ــم م ــاملتوقع اهن ــة، ف ـــر العربي ــة مص ــادة األرشاف بجمهوري الس

د بـن اإلمــام عـيل اهلـادي، الـذي تـويف يف حيــاة اعقـاب السـيد حممـ

والده، ودفـن قريبـا مـن سـامراء، واين اذكـر نـص مـا ذكـره النسـابة 
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ــه  ــدين يف كتاب ــيني امل ــدقم احلس ــن ش ــامن ب ـــريف ض حتفــة (الش

ــار ــال ٤٥٦ ص) األزه ــوط، ق ــيل : املخط ــن ع ــو احلس ــام أب فاإلم

ســن اإلمــام ابـو حممـد احل: اهلـادي عليـه السـالم اعقــب ثالثـة بنـني

ــر، ــّرين جعف ــو ك ــد، واب ــيل حمم ــو ع ــكري، واب ــات  العس ــم امه امه

 .وعقبهم ثالثة اقطاب أوالد،

عقـب ايب عـيل حممـد، فـأبو عـيل حممـد اعقـب : القطـب األول

عليا، ثم عليا اعقـب حممـد ثـم حممـدا اعقـب احلسـني، ثـم احلسـني 

اعقب حممدا ثم حممـدا اعقـب عليـا ثـم عليـا اعقـب شـمس الـدين 

ثـم ذكـر ترمجـة شـمس ) مـري السـلطان البخـاري( حممد الشـهري بــ

 .الدين حممد هذا

ــام  ــن اإلم ــي اب ــر الزك ــاب جعف ــرض ألعق ــك تع ــد ذل وبع

اهلــادي، ومل يتعــرض ألعقــاب احلســن العســكري، حيــث لــيس لــه 

 .عقب إال ولده املهدي عليه السالم حسب

وهــذا ضــامن بــن شــدقم هــو نســابة شــهري يعــد مــن اربــاب 

القـرن احلـادي عشــر اهلجـري ويعـد  علوم النسب ومـن اعالمـه يف

 .متأخرا، فهو مل يثبت يف كتبه عقبا لإلمام املهدي

ـــادة  ـــة الس ـــذكورين بنقاب ــــرفاء امل ـــؤالء الش ـــجرة ه وش

ــد،  ــن حمم ــيل ب ــي إىل ع ــة تنته ـــر العربي ــة مص األرشاف بجمهوري

وحيتمل بـان الصـحيح ان العقـب يكـون مـن السـيد عـيل بـن حممـد 
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ــكري، وال ــادي العس ــيل اهل ــن ع ــيادهتم، ب ــتهم وس ــي رشاف ــه تنته ي

وعــيل بــن حممــد هــو الــذي تنتهــي اليــه مشــجراهتم، فزيــد اشــتباها 

 .عىل ذلك، هذا احتامل أول

كذلك حيتمـل ان يكونـوا مـن أوالد جعفـر الزكـي بـن اإلمـام 

عــيل اهلــادي، وجلعفــر هــذا ولــد اســمه عــيل، ولــه عقــب منــه، وال 

ده انتشـــروا يبعــد ان يكــون مــن أبنــاء جعفــر الزكــي، حيــث ان أوال

ــارض مصـــر وغــري ذلــك ولعلــه األصــح . يف العــامل، وبــاألخص ب

ــب  ــار عق ــابني انتش ــن النس ــة م ــد مجاع ــت عن ــث مل يثب ــدي، حي عن

 .السيد حممد املذكور آنفا

امـا ان ينتهـوا : وعىل كـل حـال فهـؤالء الشــرفاء املوجـودون

إىل السيد حممد، أو السـيد جعفـر الزكـي، واننـي  هنـا احقـق واثبـت 

ــياد ــون س ــم معروف ــالق، فه ــىل األط ــا ع ــتهم، وال انفيه هتم ورشاف

منــذ زمــن طويــل، وهبــذا التحقيــق ُنزيــل بعــض االشــتباهات، ومــا 

ــت الرســول صــلوات اهللا  ــك إال خدمــة آلل بي ــرض مــن ذل الغ

ــي  ــام ختف ــم ب ــت، واهللا اعل ــد وفق ــال اهللا اين ق ــه، اس ــالمه علي وس

 . )١(الصدور
                                                             

ــب) ١( ــد اهللا وايب طال ــب اىل عب ــن ينتس ــة م ــب بمعرف ــة الطال ــاب حتف ــر كت  - انظ

ــي  ــس الكتب ــق ان ــدين، حتقي ــمرقندي امل ــيني الس ــد احلس ــيد حمم ــابة الس النس

 .٥٦-٥٥احلسني ص
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  :اار :ا ادس

ـــّر  ــو أن َيق ـــة  وه ـــدة الرشعي ــإن القاع ـــن، ف ــرار (أب باب إق

، ولـيس لــه إنكـاره بعــد أن أقـر بــه، )١()العقـالء عــىل أنفسـهم جــائز

ــب  ــام الناس ـــرعي، أو أم ــاكم الش ــام احل ـــراره أم ــان إق ــواء ك س

املوثـــوق املـــأمون، َفُيثِّبـــت النســـب بعلمـــه، أو أمـــام شـــاهدين، 

ـــالغني، ُحـــرين، ُيطمـــأن بعقلهـــام، غـــري  مسلميــــن، عـــادلني، ب

ــع ال يف املنــام  ــرار يف الواق ــون الشــهادة واإلق ـــن، وأن تك ساذجي

 .واألحالم

ــان بصــحة صــدورها،  ــات ذلــك يف وصــية مــع االطمئن أو إثب

ــرين،  ــالغني، ُح ــادلني، ب ــلمني، ع ــاهدين، مس ـــا ش ــهاد عليه واإلش

 .ُيطمأن بعقلهمـا، غري ساذجني

 :مع االعتبار بأمور ثالثة، وهي

البنــوة ممكنــة بــاحلس، فــال يكـــون يف أن تكــون : األمـــر األول

ســن ال يتصــور حلوقـه بــه، كـأن يكــون الولـد أكــرب منــه، أو مثلــه 

ِسـنًا، أو كــان املــدعي أكــرب منــه، ولكـن بقــدر ال يتولـــد ملثلــه، فــال 

 .يؤخذ بإقراره

أن ال يكــون الولـــد مشــهور النســب إىل عشــرية : األمــر الثــاين

 .ة بادعائه مؤخراما؛ ألن بالشهرة يثبت النسب، فال عبـر

                                                             

 . ٢ح/٥احلر العاميل  كتاب اإلقرار باب  - وسائل الشيعة) ١(
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أن ال ينازعــه فيــه منــازع، فـــال يثبــت ألهيــام  :واألمــر الثالــث

 .القرعة إال بالبينة الشـرعية، أو

 :التصديق واالعرتاف

وهو تصـديق مـن اسـتلحقه شـخص : األمر الرابعواختلفوا يف 

بنسبه إذا كان بالغًا عاقًال، فلو َكَذَب هذه الـدعوة، قيـل مل يثبـت عـىل 

ه إقرار يف حق الغري، فيتوقف عىل تصديقه، أو إقامة البينة، املشهور؛ ألن

فه، فتسقط الدعوى، وان نكل املستلحق حلف املُدعي، وثبت  وإال حلَّ

النسب، ولكن يثبت النسب لو استلحق صغريًا، وان أنكره لو بلغ عىل 

 . املشهور

ــان ال  ــوهم، وان ك ــه أخ ــخص أن ــوة بش ــرتاف األخ ــذا اع وك

ب، ولكــن إقــرارهم حجــة علــيهم، ال عــىل يثبــت اإلخــوة يف النســ

ألنــه  _ أي األب _غـريهم، عـىل أن يكـون امللحـق بـه النسـب ميتـا 

يف حــال حياتــه هــو صــاحب اإلقــرار والقــرار، وان ال يكــون األب 

 .قد نفاه باللعان يف حياته

وكذا اعرتاف قبيلة مشهورة بصحة نسبهـا، ومن ُعـدوهلم، فــي 

هـم، فيكـون اعرتافهم ُحجة بإحلاقه دخـول شخـص ما، أو َبطن انه من

إليهم؛ ألن اعـرتافهم ممــا يوجـب الـنقص والضــررعليهم، فـيام إذا 

 .خالف الواقع

ومــن وجــه آخــر ممــا حيتمــل فيــه وقــوع الضـــرر أنــه لــو كــان 
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هناك وقـف علـيهم، أو وصـية فـيهم، الشـرتكوا معهـم فـيهام، تبعـًا 

 .إلقـرارهم

خـالل تتبـع كتـب الروايـة ومن األمور القطعيـة الثابتـة، ومـن 

واحلديث، والتأريخ والنسب، أنه مل يرد إقرار من اإلمام املهـدي عليـه 

السالم بإثبات أبوته ألحد من الناس، وال بثبوت وصية منـه، وال مـن 

 .غريه، يف ذلك

*   *   * 

أمــا دعــوى أن هنــاك بعــض األخبــار عــن آبائــه املعصــومني، 

ــواردة  ــة ال ــارات واألدعي ــض الزي ــالمويف بع ــيهم الس ــنهم عل  _ ع

ــورود ــة ال ــرض متامي ــىل ف ــاء  _ ع ــدي أبن ــام امله ــري إىل أن لإلم تش

ــاب ــويس يف كت ــيخ الط ــا رواه الش ــا م ــة، منه ــة( وذري ــن ) الَغيب ع

ــا عبــد اهللا يقــول: املفضــل بــن عمــر قــال إن لصــاحب : ســمعت أب

هذا األمر غيبتني أحـدمها تطـول حتـى يقـول بعضـهم مـات ويقـول 

هم ذهـب، حتـى ال يبقـى عـىل أمـره مـن بعضهم قتل، ويقـول بعضـ

وال  )١(مـن ولـده أصحابه إال نفـر يسـري ال يطلـع عـىل موضـعه أحـد

 .)٢(غريه إال املوىل الذي ييل أمره

                                                             

ــنعامين ص) ١( ــيخ ال ــة للش ــاب الغيب ــه ١٧٦يف كت ــ :ورد في ــعه ال يطل ــىل موض ع ع

 .أحدًا من وّيل وال غريه، إال املوىل الذي ييل أمره

 .  ١٦٢-١٦١الشيخ الطويس ص -الغيبة) ٢(



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٦٠

ــارة ) مصــباح املتهجــد(ونقــل الشــيخ الطــويس يف  وغــريه، زي

لإلمام املهدي عليه السـالم ورد فيهـا هـذا الـدعاء بعـد صـالة تلـك 

فسـه وذريتـه، وشـيعته ورعيتـه، وخاصـته اللهـم أعطـه يف ن :الزيارة

وعامتــه، وعــدوه ومجيــع أهــل الــدنيا، مــا تقــر بــه عينــه، وتســـر بــه 

 .)١(نفسه

 الرضـا عـن املـروي السـالم عليـه لإلمـام املهـدي ويف الدعاء 

 وأمتـه وذريتـه، وولـده وأهلـه، نفسـه يف أعطـه اللهـم :السـالم عليه

 ملـك لـه وجتمـع نفسـه، بـه رـوتسـ عينـه، بـه تقـر مـا رعيته، ومجيع

 .وغريها .)٢(اململكات

ــد،  ــع واح ــن منب ــون م ــومني ينهل ــة املعص ــث أن األئم وحي

وهــدفهم مشــرتك، وإن تعــددت األدوار، وقــول أحــدهم هــو قــول 

اجلميــع، فــيمكن االدعــاء أن هــذه األقــوال هــي اقــرار مــن اإلمــام 

 .املهدي عليه السالم، بأن له ذرية وأبناء يف اجلملة؟

 هــذه العمومــات، وإن كــان أغلبهــا غــري ان مــا ورد يف: أقــول

 ظاهر يف املدعى، بـأن لـه ذريـة وأوالد يف زمـن الغيبـة الكـربى، فـإن
                                                             

ـــن املشـــهدي  –،  املـــزار ٤٠٨الشـــيخ الطـــويس ص –مصـــباح املتهجـــد  )١( اب

 .٦٦٩ص

ـــد  )٢( ـــباح املتهج ـــويس ص –مص ـــيخ الط ـــبوع ٤١٠الش ـــال األس ـــن  –، مج اب

 . ٣٠٩طاووس ص



 ١٦١ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

ــه  ذلــك غــري ممتنــع يف اجلملــة، ولكــن مــع عــدم حتديــد ُهويتــه علي

ــك  ــع، وذل ــا يف املجتم ــردا عادي ــفته ف ــزوج بص ــربام يت ــالم، ف الس

صـىل بمقتضـى حاجته الفسـلجية، أو تطبيقـا لسـنة جـده املصـطفى 

اهللا عليه وآلـه وسـلم املؤكـدة واحلاثـة عـىل النكـاح، وقـد روي عنـه 

 سـنتي عـن رغـب فمـن سـنتي، النكـاح(: صىل اهللا عليه وآله وسـلم

 . ، كام سبق القول، فراجع)١()فليس مني

كام وجيوز أن يكـون ذلـك بعـد ظهـوره املرتقـب عليـه السـالم 

املــانع مــن  وانتهــاء الغيبــة الكــربى وقيــام دولتــه العظمــى، فريتفــع

ظهــوره ومعرفــة ُهويتــه، فتكــون لــه الذريــة واألوالد املشــار الــيهم 

يف هذه املرويات، وهـذا هـو القـدر املتـيقن املطـابق إلمجـاع املـذهب 

ــــحيحة  ــــربة، الص ــــات املعت ــــد بالرواي ــــه، واملعتض ورضورات

رحية، فضـال عــن مراعاتـه للحكمــة مـن غيبــة اإلمـام عجــل ـوالصـ

 .اهللا تعاىل فرجه الرشيف

عىل فـرض وجـود الذريـة، فـاهنم جيهلـون نسـبهم احلقيقـي، و

إىل اإلمــام املهــدي  _ عــىل الفــرض _واثبــات نســب هــؤالء األوالد 

عليـه الســالم، وإقامــة الــدليل عــىل ذلــك، دونــه خــرط القتــاد، كــام 

 .يقال

ــاين قــدس رسه إذن : قــال ســيدنا األســتاذ الشــهيد الصــدر الث

                                                             

 .٢٢٠ص ١٠٠ج  العالمة املجليس  – بحار األنوار)(١



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٦٢

ــة ل ــود الذري ــدم وج ــزام بع ــن االلت ــد م ــالم فالب ــه الس لمهــدي علي

مـا بانعـدام الذريـة عـىل االطـالق، أو بوجـود إلغيبته، بالنحو املنايف 

القليل من الذرية التي جتهل حـال نسـبها عـىل االطـالق، كـام جيهلـه 

ــبه يف  ــات نس ــن إثب ــنهم، ولك ــا م ــادف بعض ــا نص ــرون، ولعلن اآلخ

 .)١( عداد املستحيل

ــاق ــي س ــر، فه ــذا األم ــىل ه ــى ع ــوى ُتبن ــل دع ــه فك طة، وعلي

 .وظاهر زيفها وبطالهنا

ا ا :ا:  

ــر  ــو ادعــى شخصــان أو أكث ويثبــت النســب يف القرعــة فــيام ل

بنـوة شــخص، وال قرينــة، أو َأمــارة، أو بينــة لــدعوى كــل مــنهام، أو 

مــع تســاوي البينتــني وتعارضــهام، فيقــرع بيــنهام، فمــن خرجــت لــه 

ع املقــدس، قطعــا القرعــة ينســب إليــه الولــد، تبعــًا ملــا قــرره الشــار

 .للنزاع، وحفاظا عىل النسب من الضياع

فقد ورد يف صـحيحة أيب بصـري، عـن أيب جعفـر عليـه السـالم  

 عليـًا عليـه السـالم بعث رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم: قال

حــدثني بأعجــب مــا ورد عليــك، : إىل الــيمن، فقــال لــه حــني قــدم

لم أتـاين قـوم قـد تبـايعوا يا رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـ: قال

جاريـة، فوطؤهــا مجيعــًا يف طهــر واحـد، فولــدت غالمــًا، واحتجــوا 
                                                             

 .٤٩السيد حممد الصدر ص -الغيبة الكربى) (١



 ١٦٣ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

فيه، كلهـم يدعيـه، فأسـهمت بيـنهم وجعلتـه للـذي خـرج سـهمه، 

ــلم ــه وس ــه وآل ــىل اهللا علي ــي ص ــال النب ــيبهم، فق ــه : وضــمنته نص ان

لــيس مــن قــوم تنــازعوا، ثــم فوضــوا أمــرهم إىل اهللا عــز وجــل إال 

 . )١(خرج سهم املحق

عــن زيــد بــن ) ســننه(وقريــب منــه مــا رواه أبــو داود يف 

ــم ــره _ ...أرق ــاء يف آخ ــه  _ وج ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــحك رس فض

 . )٢(وآله وسلم حتى بدت أرضاسه أو نواجذه

ال يضــحك : ي معلقــا عــىل احلــديثـقــال ابــن حــزم األندلســ

ــرى، أو  ــا ي ــه وســلم دون أن ينكــر م ــه وآل رســول اهللا صــىل اهللا علي

ــمع  ــه يس ــو علي ــه، وه ــون رسورا ب ــة، إال أن يك ــوز البت ــا ال جي م

ــ ــالم ال يس ــالة والس ــاطال ـالص ــمع ب ــوز أن يس ــاحلق، وال جي ر إال ب

فيقره، وهذا خـرب مسـتقيم السـند، َنقلُتـُه كلهـم ثِقـات، واحلجـة بـه 

 .)٣(قائمة، وال يصح خالفه البتة

وفيــه إثبــات القرعــة ): معاملــه(وقــال أبــو ســليامن اخلَّطــايب يف 

 . )٤( أمر الولد، وإحقاق القارعيف

                                                             

 .                            ٥ح/١٣احلر العاميل كتاب القضاء باب  – وسائل الشيعة) ١(

 .         ٥٠٦ص١السجستاين  ج  – سنن أيب داود )٢(

 .١٥٠ص  ١٠ابن حزم  ج    – املحىل) ٣(

 .١٧٧ص ٣طايب  ج اخل - معامل السنن) ٤(



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٦٤

وقــد اختلــف يف اعتبارهــا اجلمهــور، فأثبتهــا املــالكي يف أوالد 

اإلماء، ونص عليها الشافعي يف فقهه القديم، وأثبتها بعـض الشـافعية 

 .)١(عند تعارض البينتني، وامحد بن حنبل يف روايته وغريهم

، رعي ظــاهراً ـهـذه مجلـة األمــور التـي يثبـت هبــا النسـب الشـ

ــة  ــا، وترتيــب كاف ــذ هبــا، والعمــل عــىل ظاهره وال مــانع مــن األخ

 .رعية عليهاـاآلثار الش

ا وا:  

ــت  ــا تثب ــي هب ــبعة الت ــور الس ــر األم ــن ذك ــا م ــد أن انتهين بع

رعية للفقــه اإلســالمي، وعليهــا ـاألنســاب، يف ِضــمن املــوازين الشــ

ــور الســبعة  ــذه األم ــا عــدا ه ــان م ــار، ف ــب اآلث ــون يمكــن ترتي تك

أجنبية عن ذلك، وليسـت بحجـة رشعيـة، كإحلـاق شـخص بنسـب 

ــات  ــتنادًا إىل عالم ــه، اس ــه عن ــوه، أو نفي ــه أب ــىل ان ــر ع ــخص آخ ش

ــني، أو  ــاهبهام يف العيني ــع، كتش ــة وتتب ــرة فراس ــة، بنظ ــة خاص ظاهري

ي وغريهــا مــن األمــور واآلثــار الظاهريــة ـوطريقــة املشــ القــدمني،

ـــ ــا تعــرف ب ــي م ــة، وه ــة( الظني ـــ)القياف ــاحبها ب ــائف( ، وص ؛ )الق

رعية املعتـربة، يف اإلحلـاق والنفـي، ـألهنا عـىل خـالف املـوازين الشـ
                                                             

ــي) ١( ــر املغن ــة ج  – انظ ــن قدام ــاف ،٣٤٤ص٦اب ــرداوي ص  – اإلنص ، ٤٨٥امل

ــــذب ــــريازي ج – امله ــــربى٤٤٥ص ١الش ــــنن الك ــــي ج  – ، الس البيهق

 .٢٦٧ص١٠



 ١٦٥ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

إذ ال يوجد دليـل معتـرب عـىل حجيتهـا، حتـى يثبـت إحلـاق  النسـب 

ــاء ــني الفقه ــهور ب ــان املش ــي، ف ــاها أو النف ــنهم بمقتض  ريض اهللا ع

حرمــة تصــديق القــائف والرجــوع إليــه، واملنــع مــن ترتيــب اآلثــار 

 .  طبقها، واجلزم بمقتضاها يف ثبوت النسب خصوصا عىل

وقــد اختلــف فقهــاء اجلمهــور فيهــا، وإىل هــذا القــول ذهــب 

ــات النســب، إذ  ــة يف إثب ــم بالقياف ــح احلك ــه ال يص ــة، يف ان احلنفي

ــالوا ــني : ق ــع ب ــد يق ــبه، وق ــرد الش ــىل جم ــل ع ــا تعوي ــل هب إِن العم

 . )١(األجانب وينتفي بني األقارب

ــ ــت النس ــني اثب ــن يف ح ــل م ــزاع ك ــتباه والن ــد االش ــا عن ب هب

 .)٢(الشافعية، واحلنابلة

وأمـا املالكيــة ففـي خصــوص أوالد اإلمــاء عـىل املشــهور مــن 

 . )٣(مذهبهم، وقيل أيضا يف أوالد احلرائر

ــا حكــم األحــالم واملنامــات فهــو كالقيافــة ال يمكــن  وأم

إذ ال يوجـد دليـل معتـرب عـىل حجيتهـا، حتـى  ترتيب أي أثر عليهـا،

 .بت إحلاق  النسب بمقتضاها أو النفييث

                                                             

ــوط )١( ــر املبس ـــي ج – انظ ــة٧٠ص ١٧الرسخس ــرق احلكمي ــيم  - ، الط ــن الق اب

 . ٣١٥ص

ــاج) ٢( ــي املحت ــر مغن ـــربيني ج  – انظ ــ، ال ٤٨٩ص٤الش ــري ـش ــد  -رح الكب عب

 .٤٠٤-٤٠٣ص٦الرمحن بن قدامة  ج

 .٩١ص٢ابن فرحون ج  -تبرصة احلكام ) ٣(
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أما ما يتشبث بـه الـبعض إلثبـات نسـبه بـاألحالم واملنامـات، 

ها عـىل البينـة قياسـو ،وجعل مـدعي الرؤيـة واحللـم بمثابـة الشـاهد

إلثبـات دعـوة مـا، والتـدليل عـىل صـدقها،  رعية مـع تعـددها،ـالش

ــام كا ــواه مه ــات دع ــق يف إثب ــذا الطري ــىل ه ــتامد ع ــان يف االع ــت ف ن

ــالال خمــال بــاملوازين الشــ رعية، وصــاحب الــدعوى رجــل ـإخ

 .واهم، بل هو يف ُحكم من َهيذي وهو نائم

ــر إن  ــب األث ــهادة وترتي ــات الش ــحا يف اثب ــا واض ــك فرق هنال

عليها، بني األمور احلسية التـي ُيقبـل هبـا قـول الشـاهد، املبنيـة عـىل 

العلـــم واملشـــاهدة الواقعيـــة، التـــي أقـــر الشـــارع املقـــدس 

ــع حج ــا، م ــىل نتائجه ــار ع ــب اآلث ـــى ترتي ــحتها، وأمض يتهاوص

 .ثبوت وثاقة مدعيها

وبــني األحــالم والــرؤى، التــي هــي ُامــور غــري حســية، فقــد 

 تكــون أوهامــا أو أضــغاث احــالم، وال دليــل لــدينا عــىل حجيتهــا،

ــ ــة الش ــام البين ــا مق ــال، ـأو قيامه ــال وال عق ــددت، ال نق رعية اذا تع

عليهـا مـن اآلثـار بـالرجوع إىل هـذه فال  يمكن تصـديق مـا يرتتـب 

ــب، أو  ــوت نس ــي، أو ثب ــم رشع ــات حك ــالم يف اثب ــرؤى واألح ال

ــك ــو ذل ــة ونح ــوى عقائدي ــديق دع ــة ... تص ــد الديني ــإن العقائ ف

ــل  ــاألحالم، ب ــرر ب ــن أن تق ــمى م ــلُّ وأس ـــرعية َأَج ــام الش واألحك

روى حتى املوضوعات اخلارجيـة كإثبـات نسـب شـخص مـا، فقـد 



 ١٦٧ ......................................  احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي بني

 :قـال السـالم عليـه عبـداهللا أيب عـن أذينـة، ابـن الكليني بسنده عـن

ــال ــا: ق ــروي م ــذه ت ــبة؟ ه ــت الناص ــت: فقل ــداك جعل ــاذا؟ يف ف  م

 إن :يقولـون إهنـم: فقلـت وسـجودهم، وركـوعهم أذاهنـم يف :فقال

 وجــل عــز اهللا ديــن فــإن كــذبوا :فقــال النــوم، يف رآه كعــب بــن أيب

 .)١(النوم يف ُيرى أن من أعز

امــات مــا يكـون فيــه الصــادق، النــاتج ثـم ان يف األحــالم واملن

من تعلق الروح بالعامل العلـوي، مـع صـفائها ونقائهـا، فتأخـذ شـيئا 

 .من غيب ذلك العامل، فتكون الرؤيا صادقة

ومنهــا مــا يكــون فيــه الكــاذب، التــي يكــون مصــدرها 

 عـن بصـري، أيب الشيطان وأعوانـه، فقـد روى الصـدوق بسـنده عـن

 شــيطانا إلبلــيس إن :يقــول معتهســ: قــال الســالم، عليــه جعفــر أيب

 يــأيت ليلــة، كـل يف واملغــرب رقـاملشـ بــني مـا يمــأل هـزع، لــه يقـال

 .)٢(املنام يف الناس

وقد قرر الفقهاء واتفقوا عىل أن اغلب األحالم واملنامـات التـي 

متر عىل الناس هي أحالم ومنامات كاذبة، حتى ال يعتمد عليها الناس 

واألوصـياء، ذوي النفـوس الصـافية  ويصدقوها، حاشا رؤيا األنبيـاء

قال أبو عبد اهللا الصـادق عليـه النقية دوما، فإن ُرؤاُهم تكون صادقة، 

                                                             

 .٤٨٢ص٣الشيخ  الكليني ج  –الكايف ) ١(

 .٢١٠الشيخ الصدوق ص –األمايل) ٢(
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 فمزج فيها األمر دبر كيف األحالم يف مفضل يا فكر :السالم للمفضل

 أنبيـاء، كلهم الناس لكان تصدق كلها كانت لو فإهنا بكاذهبا، صادقها

 له، معنى ال تفضال كان بل نفعة،م فيها يكن مل تكذب، كلها كانت ولو

 أو هلـا، هيتـدى مصـلحة يف النـاس هبا فينتفع أحيانا، تصدق فصارت

 .)١(االعتامد كل عليها يعتمد لئال كثريا وتكذب منها، يتحذر رةـمض

فيتحصل من ذلك علم امجايل بوجـود األحـالم الكاذبـة، وأهنـا 

دقة، مـع الغالبة عادة، فكيف يمكن أن يقطع الرجـل بـأن رؤيـاه صـا

ــل  ــتامل يبط ــود االح ــع وج ــك، وم ــك يف ذل ــتامل والش ــرق االح تط

االستدالل هبا، وإن الشك يف حجية هذه األحالم واملنامـات مسـاوق 

 .لعدم احلجية، فتسقط عن االعتبار

وعليــه فــان كــل مــا يقــال مــن ثبــوت عقيــدة دينيــة أو حكــم 

رشعـــي أو اثبـــات نســـب لشـــخص مـــا عـــن طريـــق األحـــالم 

اطــل ال يعــول عليــه، وكــل مثبــت هلــذه الــدعاوى واملنامــات، هــو ب

ــأل اهللا  ــه، نس ــامن ل ــر ال اي ــل الفك ــو عاط ــات، فه ــاألحالم واملنام ب

 .تعاىل العافية يف الدين والدنيا بمنه وكرمه

*   *   * 

                                                             

 .٤٤-٤٣املفضل بن عمر اجلعفي ص –التوحيد ) ١(



 

 

 

  اا ا ِ ا افرأي 

  ي  اؤ  ا

 امحة السـيد أبـو القاسـمأستاذ الفقهـاء سـ إىل يف استفتاء موجه

، )مـن ادعـى الرؤيـة فكـذبوه(اخلوئي قدس رسه، عن تفسري حديث 

وهل خيتلف تفسريه بالنسبة للغيبة الصـغرى والغيبـة الكـربى، وهـل 

 عجل اهللا فرجه؟  املهديصحيح أنه ينسب لإلمام 

 : فأجاب قدس رسه 

مـن يـدعي النيابـة عنـه عليـه السـالم نيابـة  إىلالتكذيب راجع 

مــن يــدعي الرؤيــة  إىليف الغيبــة الكــربى، وال يكــون راجعــا  خاصــة

 . )١(بدون دعوى يشء، واهللا العامل

ــه  ــن قول ــم م ــوى يشء(ونفه ــدون دع ــمل ) ب ــة تش ــا مطلق أهن

 .حتى دعوى اإلمجاع الترشيف

بـن  وكذا أجاب سامحة آيـة اهللا العظمـى الشـهيد السـيد حممـد

 :الصدر قدس رسه عىل نفس السؤال فقال حممد صادق
                                                             

 .٤٤٩ص ٢املريزا جواد التربيزي ج  -رصاط النجاة ) (١
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مـن يـدعي النيابـة عنـه عليـه  إىلالتكـذيب راجـع : اىلبسمه تع

امـر عنـه والسالم نيابة خاصـة يف الغيبـة الكـربى، أو ينقـل بعـض األ

مـن يـدعي الرؤيـة بـدون دعـوى  إىلعليه السالم، وال يكـون راجعـا 

 .)١(يشء

ــيل  ــيد ع ــىل الس ــديني األع ــع ال ــامحة املرج ــتفتاءات س ويف اس

ــه ــتاين دام ظل ــيني السيس ــاء  ،احلس ــؤال، ج ــس الس ــىل نف ــواب ع ج

 :فيه

 إىلوردت هذه اجلملـة يف آخـر توقيـع للحجـة سـالم اهللا عليـه 

 :آخر نائب له عيل بن حممد السمري وقيل يف توجيهها وجوها

أنــه ال يــراه أحــد بعــد ذلــك مــع معرفــة شخصــه وإنــام : منهــا

 . يعرفه بعد غيابه

 . أنه ال يراه أحد عىل وجه النيابة: ومنها

 .نه ال يراه أحد بصورة مستمرةأ: ومنها

ــا ــه ال : ومنه ــواص، إال أن ــض اخل ــراه بع ــن أن ي ــه وإن أمك أن

 .)٢(ينبغي أن ُيصدق، وال ينبغي له أن َيذكر

دام ظلـــه اســـتفتاء يف ســـياق هـــذا  ســـامحته إىلوقــد وجـــه 

 :جاء فيه) مجع من املؤمنني(املضمون من 
                                                             

 .٤٣١مسألة  ٥٥ص ١السيد حممد الصدر ج -وردودمسائل ) (١

 .٣٩٢ص -السيد السيستاين ، مكتب قم  -جمموعة استفتاءات ) (٢



 ١٧١ .......................  رأي املراجع العظام يف النجف األرشف يف توجيه الرؤية لإلمام املهدي

لسـيد عـيل ا مكتب سامحة املرجع الديني األعىل آية اهللا العظمى

الســالم علــيكم ورمحــة اهللا  )دام ظلــه الــوارف(احلســيني السيســتاين 

 :وبركاته

ــذين يشــيعون إن  ــة األخــرية بعــض املعممــني ال ظهــر يف اآلون

ــل  ــن قب ــل م ــدينتهم مرس ــيوخ م ــد ش ــاماح ــل اهللا  اإلم ــة عج احلج

ويشـيعون أن هـذا اإلمـام ثبـت عنـدهم عـن  تعاىل فرجـه الشــريف

ــ ــادقة، حي ــا الص ــق الرؤي ــامث إن طري ــذلك اإلم ــربهم ب وان ، خي

الشــيخ الــذي يــدعي ذلــك خيــربهم بــأمور غيبــة وقــد حتققــت كــام 

اخرب، وان كثـريًا مـن النـاس اخـذوا يصـدقون هـذا األمـر أو دخـل 

يف نفوسـهم شــيئًا منهــا عــىل اقــل تقــدير، راجــني مــن ســامحتكم أن 

 . ترشدونا وفقكم اهللا

ــدينتهم إىل ــار م ــن إط ــون ع ــذوا خيرج ــم اخ ــًام أهن ــدن عل  امل

األخــرى يبثــون هــذا األمــر عــن طريــق لقــائهم بالنــاس مــن جهــة 

وعــن طريــق مناشــري فيهــا توقيــع بعــض الشــيوخ توثــق أصــحاب 

 .  الرؤيا من جهة أخرى

مجع من املؤمنني                                                                          

 بسمه تعاىل

ــ ــاه م ـــرعي جت ــف الش ـــر إن املوق ــام العص ــاء بإم ــزعم اللق ن ي

ــة  ــن الغيب ــا يف زم ــق الرؤي ــن طري ــارشة أو ع ــداء مب ــه الف ــا ل أرواحن
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الكربى يتمثل يف عدم تصـديقه فـيام يدعيـه وعـدم األخـذ بـام ينسـبه 

إليه عليه السالم من أوامر أو غريهـا، بـل واإلنكـار عليـه فـيام حيكيـه 

هنـا كـبعض عنه صلوات اهللا وسالمه عليـه مـن األمـور املعلـوم بطال

ما ذكـر أعـاله، ونحـن هنيـب بإخواننـا املـؤمنني وفقهـم اهللا ملراضـيه 

رها ـأن ينســـاقوا وراء مثـــل هـــذه الـــدعاوى وال يســـامهوا يف نشـــ

ــن  ــالتحرز ع ــحهم ب ــاء وننص ــن األنح ــو م ــأي نح ــا ب ــرتويج هل وال

ـــرع إىل اهللا  ــبيل، ونتض ــذا الس ــوا ه ــا مل يرتك ــاعهم م ــحاهبا وأتب أص

ــل يف ــاىل أن يعج ــارك وتع ــه  تب ـــر علي ــاحب العص ــا ص ــرج إمامن ف

 .  السالم وجيعلنا من أنصاره وأعوانه

 هـ١٤٢٤رمضان  ١٢

 ختم  مكتب

 سامحة السيد السيستاين

 يف النجف األرشف

ـــه يفو ـــتفتاء موج ـــة اهللا  إىل اس ـــديني آي ـــع ال ـــامحة املرج س

دام ظلـه يف معنـى حـديث  العظمى الشـيخ حممـد إسـحاق الفيـاض

 :فأجاب دام ظله، )من ادعى الرؤية فكذبوه(

 .  )١(الظاهر أن معنى احلديث هو تكذيب مطلق من ادعى الرؤية

*   *   * 

                                                             

 .   استفتاء موثق موجه إىل سامحته دام ظله) ١(



 ١٧٣ .......................  رأي املراجع العظام يف النجف األرشف يف توجيه الرؤية لإلمام املهدي

ــية يف اإلمــام املهــدي ــام مركــز الدراســات التخصص ــه  وق علي

ــرتك  ــتفتاء مش ــه اس ــف األرشف بتوجي ــالم يف النج ــع  إىلالس املراج

العظــام يف النجــف األرشف، يتضــمن هــذا املعنــى يف اجلملــة، جــاء 

 :فيه

 :عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم 

 ظهـرت يف اآلونــة األخـرية ادعــاءات السـفارة لإلمــام املهــدي

عليه السالم، بل يـدعي الـبعض انـه اإلمـام املنتظـر، يف حـني مل يلـق 

هؤالء ردعا قويا، وبيانـا واضـحا، مـن مصـادر الفتيـا والعلـم، وقـد 

 استغل هؤالء انعدام املعـايري الصـحيحة لـدى عامـة النـاس، نتيجـة

ــاملني، والفقــر، وانفــالت  اجلهــل، والتجهيــل املتعمــد مــن قبــل الظ

ــا، ويف  ــلمني عموم ــة املس ــه ام ــت ب ــذي ابتلي ــي، ال ــع األمن الوض

 .العراق باخلصوص

وقــد بــان بطــالن وفضــيحة مــن ادعــى ذلــك، يف زمــن الغيبــة 

ــمري ــن حممــد الس ــيل ب ــن ع ــع أيب احلس ــفري الراب ــربى بعــد الس  الك

 . يتبني للناس زيفهرضوان اهللا عليه، وبقي بعض مل

وقد اهنالـت عـىل مركزنـا األسـئلة حـول هـذا املوضـوع، وملـا 

كانــت املرجعيــة الدينيــة هــي احلصــن احلصــني للمــذهب وألبنائــه، 

ــه  ــب أن نتوج ــن الواج ــان م ــذا ك ــوم  إىلل ــني عم ــامحتكم ممثل س

علــيهم الســالم، آملــني  الشــعب املــؤمن، املــوايل ألهــل بيــت النبــوة
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ي يف ردع هــذه الــدعاوى، وبيــان املعــايري مــن ســامحتكم بيــان الــرأ

ــة  ــؤمن كيفي ــني للم ــى يتب ــدعيات، حت ــذه امل ــا ه ــح فيه ــي يص الت

 .من يصدق؟ ومتى يكذب؟ هذه الدعاوىالتمييز؟ و

ــامأدام اهللا ظل ــىل رؤوس األن ــوارف ع ــم ال ــن  ك ــا م وال حرمن

 .فيوضاتكم املباركة

 التخصصية الدراسات مركز

 عليه السالم يف اإلمام املهدي

 جف األرشفالن

ــىل آيــة اهللا العظمــى  ــع الــديني األع ــامحة املرج ــاب س فأج

 :دام ظله السيد عيل احلسيني السيستاين

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال أمـري املـؤمنني عليـه السـالم يف كـالم لـه لكميـل بـن زيـاد 

عــامل ربــاين، ومــتعلم عــىل ســبيل : النــاس ثالثــة: (رضـوان اهللا عليــه

كــل نــاعق، يميلــون مــع كــل ريــح، مل  نجــاة، ومهــج  رعــاع  أتبــاع

 ).ركن وثيق إىل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا

عجـل اهللا (إن أهم الواجبات عىل املؤمنني يف عصـر غيبة اإلمـام 

هو أن يتعاملوا بتثبت وحذر شديد فيام يتعلق به عليه ) ريفـفرجه الش

السالم وبظهوره وسبل االرتباط به، فـان ذلـك مـن أصـعب مـواطن 

 .ر الغيبةـاالبتالء ومواضع الفتن يف طول عص



 ١٧٥ .......................  رأي املراجع العظام يف النجف األرشف يف توجيه الرؤية لإلمام املهدي

فكــم مــن صــاحب هــوى مبتــدع تلــبس بلبــاس أهــل العلــم 

ــوس  ــة نف ــتغال طيب ــالم، مس ــه الس ــه علي ــه إلي ــب نفس ــدين ونس وال

الناس وحسن ظنهم بأهل العلـم وشـدة تعلقهـم بأهـل بيـت اهلـدى 

ــرهم، ــارهم ألم ــالم وانتظ ــيهم الس ــن  عل ــا م ــذلك فريق ــتامل ب فاس

بعــض الغايــات الباطلــة، ثــم انكشــف زيــف  إىله النــاس وصــلة بــ

دعواه وقـد هلـك واهلـك الكثـريين، وكـم مـن إنسـان اسرتسـل يف 

االعــتامد عــىل مثــل هــذه الــدعاوى الباطلــة والرايــات الضــالة، بــال 

تثبــت وحــذر، فظــن نفســه مــن املتعلمــني عــىل ســبيل نجــاة ولكنــه 

وخـرج  كان يف واقعه مـن اهلمـج الرعـاع، قـد تعثـر بعـد االسـتقامة

ختـذ إليـه عليـه السـالم طريقـا موهومـا، اعن احلق بعد اهلداية، حتـى 

ــن األدعيــاء، فانــدرج يف  بــل اســتدرج لإليــامن بإمامــة غــريه  م

ومل يعـــرف إمامـــه مـــات ميتـــة  مـــن مـــات(ريف ـاحلـــديث الشـــ

 .)جاهلية

وقــد اتفــق مــن هــذه احلركــات منــذ الغيبــة الصــغرى إىل هــذا 

ــه ربــام كــ ان يف زمــان واحــد عــدد مــن العصـــر يشء كثــري حتــى ان

أدعياء اإلمامة والسفارة، بحيـث لـو وقـف النـاظر عـىل ذلـك لكـان 

ــىل اهللا  ــواء ع ــل األه ــرأة أه ــن ج ــب م ـــر، ولتعج ــربة وتبص ــه ع في

سبحانه وعـىل أوليائـه علـيهم السـالم بالـدعاوي الكاذبـة وصـلة إىل 

يشء من حطام هـذه الـدنيا، وأسـتغرب رسعـة تصـديق النـاس هلـم 
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رائهــم مــع مــا أمــروا بــه مــن الوقــوف عنــد الشــبهات واالنســياق و

والتجنــب عــن االسرتســال يف أمــور الــدين فــان رسعــة االسرتســال 

 .عثرة ال تقال

أال وإن اإلمــام عليــه الســالم حــني يظهــر يكــون ظهــوره 

ــة الظــاهرة،  ــة الواضــحة واألدل ــة البالغــة واملحج ــا باحلج مقرون

خيفـى عـىل مــؤمن ره حتــى ال ـحمفوفـا بعنايتـه ســبحانه، مؤيـدا بنصـ

حجته وال يضل طالـب للحـق عـن سـبيله، فمـن اسـتعجل يف ذلـك 

 .فال يضّلن إال نفسه، فان اهللا سبحانه ال يعجل بعجلة عباده

كام إن املرجع يف أمور الـدين يف زمـان غيبتـه عليـه السـالم هـم 

العلامء املتقون ممـن اختـرب أمـرهم يف العلـم والعمـل، وعلـم بعـدهم 

كــام جــرت عليــه هــذه الطائفــة منــذ عصـــر مــن اهلــوى والضــالل 

 .الغيبة الصغرى إىل عرصنا هذا

ـــالم  ـــه الس ـــام علي ـــة اإلم ـــبيل إىل طاع ـــك يف أن الس وال ش

والقـرب منــه ونيــل رضــاه هـو االلتــزام بأحكــام الشـــريعة املقدســة 

ــرية  ــق الس ــري وف ــل واجل ــن الرذائ ــاد ع ــائل واالبتع والــتحيل بالفض

املـذهب وسـائر أهـل البصـرية املعهودة مـن علـامء الـدين وأسـاطني 

التــي ال يزالــون يســريون عليهــا منــذ زمــن األئمــة علــيهم الســالم، 

ــبهة  ــاض يف الش ــدعا فقــد خ ــاذا وســبيال مبت ــلك طريقــا ش فمــن س

 .وسقط يف الفتنة وضل عن القصد
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وليعلم أن الروايـات الـواردة يف تفاصـيل عالئـم الظهـور هـي 

الم البـد يف البنـاء كغريها مـن الروايـات الـواردة عـنهم علـيهم السـ

عليها مـن الرجـوع إىل أهـل اخلـربة واالختصـاص ألجـل متحيصـها 

وفــرز غثهــا مــن  ســمينها وحمكمهــا مــن متشــاهبها، والرتجــيح بــني 

متعارضـــاهتا وال يصـــح البنـــاء يف حتديـــد مضـــامينها وتشـــخيص 

مواردها عىل أساس احلدس والتظنـي فـان الظـن ال يغنـي مـن احلـق 

 :هذه الروايات فئتان شيئا، وقد أخطأ يف أمر

  _عىل حسن نية  _فئة رشعوا يف تطبيقها واستعجلوا يف األخذ هبا 

من غري مراعاة للمنهج الذي جتب رعايتـه يف مثلهـا، فعثـروا يف ذلـك 

ومهدوا السبيل من حيث ال يريدون ألصحاب األغراض الباطلة، وان 

ثر من مـرة الناظر املطلع عىل ما وقع من ذلك جيد أن بعضها قد طبق أك

يف أزمنة خمتلفة، وقد ظهر اخلطأ منه كل مرة ثـم يعـاد إىل تطبيقهـا مـن 

 .جديد

ــدهم أن  ــام أراد اح ــه كل ــواء، فان ــل األه ــن أه ــرى م ــة أخ وفئ

يستحدث هـوى ويرفـع رايـة ضـالل ليجتـذب فريقـا مـن البسـطاء 

ــعافها،  ــات وض ــذه الرواي ــاهبات ه ــن متش ــة م ــار مجل ــذج اخت والس

ــىل ن ــا ع ــاين وتكلــف يف تطبيقه ــاس باألم ــي الن ــه، ليمن ــه وحركت فس

ــبهة،  ــبهم الش ــع يف قل ــة فيوق ــدعاوى الباطل ــررهم بال ــة، ويغ الباطل

فاحــذروا الشــبهة واشــتامهلا (وقــد قــال أمــري املــؤمنني عليــه الســالم 



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٧٨

عىل لبسـتها، فـان الفتنـة طاملـا أغـدقت جالبيبهـا وأعشـت األبصـار 

ــا ــالم )ظلمته ــه الس ــال علي ــب(، وق ــت ش ــتن إذا أقبل هت وإذا إن الف

 ).أدبرت نبهت، ينكرن مقبالت ويعرفن مدبرات

نسأل اهللا تعاىل أن يقي مجيع املؤمنني رش الفتن املظلمـة واألهـواء 

السالم، وقد ورد يف  الباطلة ويفقهم حلسن االنتظار لظهور اإلمام عليه

من مات منتظرا ألمرنا كان كمن كـان مـع قائمنـا (ريف ـاحلديث الش

 .                                                م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال). عليه السالم

 هـ١٤٢٨صفر اخلري   ١٢

 ختم مكتب

 سامحة السيد السيستاين

 النجف األرشف

 أجوبة املسائل الرشعية

*   *   * 

آيـة اهللا العظمـى السـيد حممـد  وأجاب سـامحة املرجـع الـديني

 :ه، فقالدام ظل سعيد الطباطبائي احلكيم

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

كل دعوى ال تستند إىل دليـل فـال تقبـل مـن مـدعيها حتـى لـو 

كان االدعاء أمرا ال أمهيـة لـه فكيـف بمثـل هـذه الـدعاوى اخلطـرية 

 .التي تكون سببا للضالل والفرقة



 ١٧٩ .......................  رأي املراجع العظام يف النجف األرشف يف توجيه الرؤية لإلمام املهدي

 :ولتوضيح الصورة نذكر األمور التالية

واخــذ  إن مــدعي رؤيــة اإلمــام احلجــة عجــل اهللا فرجــه: األول

املعلومــات عنــه إليصــاهلا إىل النــاس جمــرتئ عــىل اهللا وعــىل رســوله 

يف توقيعـــه الـــذي رواه  وأوليائـــه، وراٌد ملـــا أعلنـــه عليـــه الســـالم

ــه  ــا كتب ــو م ــه وه ــوا  ل ــه وأذعن ــدوا علي ــبهم واعتم ــحابنا يف كت أص

اإلمــام املنتظــر إىل النائــب الرابــع عــيل بــن حممــد الســمري ريض اهللا 

 الــرمحن الــرحيم يــا عــيل بــن حممــد الســمري بســم اهللا: (عنــه وهــو

أعظم اهللا اجر إخوانك فيك فانـك ميـت مـا بينـك وبـني سـتة أيـام، 

فـامجع أمـرك وال تـوص إىل احـد فيقــوم مقامـك بعـد وفاتـك، فقــد 

وقعت الغيبة التامـة فـال ظهـور إال بعـد إذن اهللا تعـاىل ذكـره، وذلـك 

وســيأيت  جــورا األرضبعــد طــول األمــد وقســوة القلــوب وامــتالء 

شـيعتي مــن يـدعي املشــاهدة أال فمـن ادعــى املشـاهدة قبــل خــروج 

ــاهللا  ــاذب مفــرت وال حــول وال قــوة إال ب الســفياين والصــيحة فهــو ك

 ).العيل العظيم

وان من شواهد صـدق هـذا التوقيـع مـا حـدث مـن ادعـاءات 

ــة و ــذ الغيب ــة من ــارات  إىلكاذب ــن اخب ــك م ــث أن ذل ــذا حي ــا ه يومن

يـام، وبعـد كـل هـذا فكـل مـدع للسـفارة أو الغيب التي صدقتها األ

 .الوصاية كذاب ومفرت عىل اهللا وأوليائه

إن دعـوى اإلمامـة ال تقـل أمهيـة وخطـورة عـىل الـدين : الثاين
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ــوع  ــرين اخلض ــىل اآلخ ــرض ع ــا تف ــث أهن ــوة حي ــوى النب ــن دع م

ــل  ــاطع ال يقب ــان س ــادقة إال بربه ــون ص ــن أن تك ــة وال يمك والطاع

لـك عـن بينـة وحييـى مـن حـي عـن ليهلـك مـن هالشك واإلنكار 

 وقد أذعـن أوليـاء آل حممـد وشـيعتهم لالئمـة علـيهم السـالم بينة

ــربام  ــة ول ــة اإلهلي ــزة والكرام ــي أو املعج ــنص القطع ــىل ال ــتامدا ع اع

ــام  ــق اإلم ــك يف ح ــل ذل ــد أن حيص ــرية والب ــان كث ــا يف أحي اجتمع

املنتظـــر عجـــل اهللا فرجـــه عنـــد ظهـــوره حيـــث ســـيقرتن ذلـــك 

ــ ــات قطعي ــل بمعلوم ــل التأوي ــة ال تقب ــات جلي ــاجز وكرام ة ومع

واإلنكار، فعىل كل من تطـرق سـمعه مثـل هـذه االدعـاءات الغيبيـة 

احلذر والتثبت وعدم التسـامح والتسـاهل فـان ذلـك جيـر إىل الوبـال 

 .وعظيم النكال

ونصــيحتنا للبــاحثني يف عالئــم الظهــور االبتعــاد عــن الظنــون 

 خلــق جــو نفســـي واالحــتامالت والتخــرص فــان ذلــك يــؤدي إىل

ــن  ــزءا م ــؤالء ج ــل ه ــربام يتحم ــة، ول ــاءات الكاذب ــرواج االدع ل

 .املسؤولية من حيث ال يعلمون 

ــ ــن نص ــني م ــىل يق ــوا ع ــة أن يكون ــؤمنني كاف ــىل امل ر اهللا ـوع

صـىل  سبحانه وتعاىل وتأييـده هلـذه الثلـة املؤمنـة مـن أتبـاع آل حممـد

ئرين عــىل اهللا عليــه وآلــه وســلم مــا دامــوا متمســكني بــنهجهم وســا

هــدهيم يف االعــتامد عــىل مــن اجتمعــت فيــه رشوط التقليــد املعروفــة 



 ١٨١ .......................  رأي املراجع العظام يف النجف األرشف يف توجيه الرؤية لإلمام املهدي

جـيال بعـد جيـل، وان  وخاصة الذي بناه أهل البيـت علـيهم السـالم

ن ريف املـروي عــمن أوضـح صـوره وأجـىل مظـاهره التوقيـع الشـ

ــر ــام املنتظ ــا إىل رواة : (اإلم ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــا احل وأم

 ).يكم وأنا حجة اهللاحديثنا فإهنم حجتي عل

 .ومن اهللا التوفيق وعليه نتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 ختم مكتب

 سامحة السيد احلكيم دام ظله

 النجف األرشف

*   *   * 

الشــيخ  آيــة اهللا العظمــى كــام وأجــاب ســامحة املرجــع الــديني

 :دام ظله، فقال حممد إسحاق الفياض

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــؤ ــىل امل ــة ال خيفــى ع ــفارة والنياب ــاىل أن الس ــدهم اهللا تع منني أي

اخلاصة عن اإلمام احلجة عليـه السـالم قـد انقطعـت بمـوت السـفري 

ــة  ــدأت الغيب ــه وب ــوان اهللا علي ــد الســمري رض ــيل بــن حمم ــع ع الراب

ــرت  ــو مف ــا فه ــة فيه ــة اخلاص ــفارة والنياب ــى الس ــن ادع ــربى، فم الك

يب مـن كذاب وعـىل النـاس أن يكـذبوه، وكـذا ينبغـي علـيهم تكـذ

ــان  ــة، ف ــنفس الزكي ــاحب ال ــاين أو ص ــيامين أو اخلراس ــه ال ــدعي ان ي

 .تلك الشخصيات املباركة ال تظهر إال بعد الصيحة
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ومنـه يظهـر بطــالن دعـوى اإلمامـة وانــه اإلمـام عليـه الســالم 

ـــيحة  ـــد الص ـــر إال بع ـــالم ال يظه ـــه الس ـــام علي رضورة أن اإلم

ــداء وخــروج الــيامين والســفياين وا خلراســاين وقتــل واخلســف يف البي

 .النفس الزكية بني الركن واملقام

ــد  ــذ العقائ ــاىل بأخ ــم اهللا تع ــؤمنني وفقه ــح امل ــدورنا ننص وب

ــه،  ــالل اهللا وحرام ــىل ح ــاء ع ــام األمن ــع العظ ــحيحة مــن املراج الص

ــا  ــاء هب ــة، فــان عــدم االعتن ــدعاوى الباطل ــاء بتلــك ال وعــدم االعتن

ــ ــاىل، وفقك ــاء اهللا تع ــها إن ش ــبب إلجهاض ــا س ــة وإمهاهل م اهللا خلدم

 .الدين ونفع املؤمنني

 هـ١٤٢٨صفر   ٢

 ختم مكتب

 سامحة الشيخ الفياض دام ظله

 النجف األرشف

*   *   * 

الشـيخ بشـري  آيـة اهللا العظمـى وأجاب سـامحة املرجـع الـديني

 :دام ظله، فقال النجفي

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

قدمـه جيب أن نعلـم إن احلجـة املنتظـر عليـه السـالم أرواحنـا مل

خصوصا الرابع أيب احلسـن عـيل بـن  _الفداء، قد بّني عىل لسان نوابه 



 ١٨٣ .......................  رأي املراجع العظام يف النجف األرشف يف توجيه الرؤية لإلمام املهدي

ــمري ــد الس ــياته  _ حمم ــاهرين خصوص ــة الط ــه األئم ــذلك آبائ وك

ومشخصاته، وكذلك حددت عىل ألسنتهم اآليات والعالئـم احلتميـة 

التي يعقبها ظهوره وخروجه من حجاب الغيبة، ومل يتحقق يشء منهـا 

السفارة اخلاصة واملبارشة بينه عليه السالم وبني  إىل اآلن، وقد انقطعت

الشيعة، بموت السفري الرابع، فكل من يدعي السفارة فهو كذاب مفرت 

وكل من يدعي انه اإلمام املنتظر واخلارج قبـل  عىل لسانه عليه السالم،

حتقق العالئم وال يمتلك مشخصاته ودالئله فهو يف حكم املرتـد، ألنـه 

املؤمنني االنتباه فال تفرتسـهم الـذئاب وتستضـلهم  يبتدع الدين، فعىل

الشياطني، فاعلموا انه من وراء هؤالء الضـالني املضـلني طغـاة العـامل 

 .يمدوهنم يف طغياهنم يعمهون

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  اللهم إنـا نشـكو إليـك فقـد نبينـا

وغيبة إمامنـا وكثـرة عـدونا وقلـة عـددنا وشـدة الفـتن بنـا وتظـاهر 

علينا، اللهـم فصـل عـىل حممـد وآلـه وأعنـا عـىل ذلـك بفـتح  الزمان

تعجله وبضــرِّ تكشـفه ونصــر تعـزه وسـلطان حـق تظهـره ورمحـة 

 .منك جتللناها وعافية منك تلبسناها برمحتك يا ارحم الرامحني

 ختم وتوقيع

 سامحة  الشيخ  النجفي دام ظله

*   *   * 
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ــإ ــوال ف ــة األق ــرى يف مجل ــام ت ــل باوك ـــى العم ــة ن مقتض ألدل

عـىل طبقهـا، والتـي بالعمـل مـا نحـن مـأمورون الظاهرية املعتربة، و

ــا وعلامؤ ــا فقهاؤن ــار عليه ــس ــن عص ــنهم م ــا ريض اهللا ع ــة ـن ر الغيب

وحتى يومنا هـذا، بعـدم تصـديق َمـْن يـدعي املشـاهدة تبعـا للـنص 

 .عليه السالم ريح، فضال عن إبالغ حكم رشعي عنهـالص

عـىل فـرض ثبـوت  _ملقـام رف هبـذا اـي ملـن تشــكام ال يقتضـ

أن يــذكر ذلــك ألحــد مــا، بــأي وجــه كــان، دفعــا للتهمــة  _ذلــك 

ــول  ــالف ألص ــل وخم ــا، ب ــت رشع ــري ثاب ــق غ ــاعتامده طري ــه، ب عن

ــا  ــى يومن ــا حت ــا وفقهاؤن ــه علامؤن ــه، ومــا ســار علي املــذهب وأركان

 .، وهذا ما حاولنا إثباته وبيانههذا

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

   **   * 



 

 

 

ا   

ــان  ــاول بي ــذي نح ــث، ال ــذا البح ــن ه ــّر م ــا َم ــة م إن خالص

ــن  ــه، يمك ــه وحجيت ـــريف وداللت ــاع التش ــة اإلمج ــيح حقيق وتوض

 :القول

إن  _أن هنالــك دعــاوى لقــاءات، ولكــن هــذه اللقــاءات 

إنام هـي حجـة عـىل أصـحاهبا؛ ألن يف زمـن الغيبـة الكـربى  _ ثبتت

ليــه مل يعــني ســفريا خاصــا، فــال يســعنا نعلــم أن اإلمــام ســالم اهللا ع

أنـا سـفري اإلمـام، أنـا رأيـت : أن نصدق كـل شـخص جاءنـا وقـال

 .        نرتب األثر عىل دعواه اإلمام، قال يل اإلمام، وأن

نعم يف الوقـت نفسـه ال يسـعنا أن نكذبـه عـىل دعـواه، خاصـة 

ــليم  ــة، س ــاهر العدال ــامن، ظ ــاهر اإلي ــا ظ ــا مؤمن ــان شخص إذا ك

ــرة و ــذه الفط ــق ه ــا لعم ــاذج، عارف ــري س ــور، غ ــز لألم ــل، ممي العق

الدعوى وآثارها، غـري مـدفوع مـن جهـة مـا، وباخلصـوص إذا كـان 

، فإننـا ال نواجهـه بالكـذب أول األمـر، بـل !معدودا يف مجلة العلـامء

علينــا ُنصــحه وتوجيهــه بإبقــاء هــذا األمــر يف نفســه وعــدم إذاعتــه 



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٨٦

سـات وقـرائن رؤيتـه ربـام دفعا الهتامـه وتكذيبـه، وتنبيهـه عـىل مالب

ــتفطن ــه ال ... ي ــابقا، ولكــن يف الوقــت نفس ــا مــّر س ــري ذلــك مم وغ

نرتب أي أثر رشعـي عـىل دعـواه يف رؤيتـه لإلمـام سـالم اهللا عليـه، 

 . ألخذ بام أخرب عنه عليه السالموا

وكثـريا مـا تقــوم قـرائن عـىل كــذب بعـض املـدعني للرؤيــة أو 

الصــغرى، وقــد فضــحهم  الســفارة، ومــا أكثــرهم، ســواء يف الغيبــة

ــول  ــأل، أو يف ط ــام امل ــفراءه أم ــالم وس ــه الس ــام علي ــفهم اإلم وكش

ــدايات  ــن ب ــة م ــى املهدوي ــام أن هنالــك مــن ادع ــربى، ك ــة الك الغيب

ظهـوره عليـه السـالم،  إىلحكم بنـي العبـاس، وحتـى يومنـا هـذا و

روا بذلك أئمتنـا علـيهم السـالم، نحـن ال نـتكلم عـن مثـل ـوقد بش

الــذين قــد يــدعون الرؤيــة أو الســفارة كــذبا أو هــؤالء األشــخاص 

زورا، هـذا عـامل آخــر مكشـوف ملــن لديـه أدنـى مســحة مـن العقــل 

والفطنة، بل كالمنـا فـيام نسـب مـن الـدعاوى إىل مجلـة مـن علامئنـا 

وفقهائنــا، وكالمنــا عــن أصــل هــذا املبــدأ مــن حيــث إمكــان رؤيــة 

يــاب هويــة، اإلمـام عليــه الســالم باعتبــار أن غيابــه عليــه الســالم غ

ــو حيضــ ــية، فه ــاب شخص ــًا، ال غي ــروف عين ــري مع ــه غ ر ـأي ان

ــهد  ــاس، ويش ــع الن ــتلط م ــواطن، وخي ــن امل ــري م ــه يف كث بشخص

ــه،  ــة أي وال يعرفون ــام يف الرواي ــه ك ــاس وال يرون ــرى الن ــم، ي املوس

فشخصـه صــلوات اهللا عليـه يمكــن أن يفــوز بلقائـه األوحــدي مــن 



 ١٨٧ ..........................................................................  خالصة البحث

لعصـمة الواجبـة، ولكـن الناس الـذي يكـون يف غايـة الكـامل عـدا ا

 .حدي من الناس؟ ذاك علمه عند ريبمن هو ذلك األو

وعــىل فــرض وجــود األوحــدي، فــال أظــن انــه يــدعي ذلــك 

 .فسه موضع التهمة والقيل والرياءألنه اسمى من أن يضع ن

أما ما ورد يف بعض النصوص مـن أنـه قـال عليـه السـالم مـن 

ــذبوه ــربى فك ــة الك ــن الغيب ــة يف زم ــى الرؤي ــن ف. ادع ــود م املقص

الرؤية يف هذا املقـام كـام اسـتفاد منـه املحققـون باعتبـار اجلمـع بـني 

قضية أن اإلمام سـالم اهللا عليـه غيبتـه غيبـة هويـة كـام قلنـا ال غيبـة 

ــع  ــاس، ولكــي نجم ــي مــع الن ــة يمكــن أن يلتق شخصــية، فبالنتيج

روا الرؤيـة ـبني هـذا املعنـى وبـني مـن ادعـى الرؤيـة فكـذبوه، ففسـ

 : ىل احد هذه التفاسرياملشاهدة عو

ـــة : األول ـــن الرؤي ـــود م ـــفارة أأن املقص ـــع الس ـــون م ن تك

والنيابة، يعني مـن ادعـى أنـه رأى اإلمـام عليـه السـالم وأنـه وكّلـه 

ــربى  ــة الك ــن الغيب ــا يف زم ــروض أنن ــدقوه؛ ألن املف ــال تص ــه ف عن

وقطعا ال توجد نيابة شخصية خاصـة عـن اإلمـام عليـه السـالم كـام 

ــابقا، أي ــا س ــ ذكرن ــه الش ــاىل فرج ــل اهللا تع ــام عج مل  ريفـأن اإلم

يســتنب شخصــا بعينــه ولــن يســتنيب قبــل خــروج الســفياين 

ــاء  ــة للفقه ــة العام ــالم إىل النياب ــه الس ــا علي ــام دع ــيحة، وإن والص

وأمـا احلـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إىل (: العدول كـام يف التوقيـع
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املقصــود  فهنــا) رواة حــديثنا فــإهنم حجتــي علــيكم وأنــا حجــة اهللا

ــل الرؤيــة ا ــة العاديــة، ب ــت الرؤي ــة ليس ــة بــدعوى بالرؤي ملقرون

 .السفارة والنيابة

ريف إخبــار عــن اإلمــام عليــه الســالم ـودعــوى اإلمجــاع التشــ

وازم النيابــة ى هــذا اإلخبــار انــه مــن لـــحلكــم رشعــي مــا، ومقتضــ

 .    اخلاصة، فتأمل

يـراد أن املقصـود بالرؤيـة مـن الـنص هـي الرؤيـة التـي : الثاين

منها ترتيب آثار معينـة عـىل قـول الرائـي وأخبـاره؛ ألن هـذا أمـر يف 

غايــة اإلشــكال، وهــو أن يــأيت إنســان فيقــول رأيــت اإلمــام ســالم 

ــنع كــذا، أفعــل كــذا، ال تفعــل  ــال ّيل اص ــال ّيل كــذا، ق ــه وق اهللا علي

كذا، فإذا فتحنـا هـذا البـاب أمـام هكـذا دعـاوى، علينـا أن نصـدق 

ومـا ينقلـه بالنتيجـة عـن اإلمـام عليـه السـالم  كل من يدعي الرؤية،

غـري ذلـك،  إىلما شـاء مـن األخبـار واألحكـام والعقائـد والسـنن و

فإن ذلك سوف يولـد إرباكـا كبـريا يف األحكـام والعقائـد ومفـاهيم 

 . ة اإلسالمية بني أفراد املجتمعالرشيع

ــة لإلمــام ســالم اهللا  ــة لــيس جمــرد الرؤي ــا بالرؤي فاملقصــود هن

فــى، وإنــام املقصــود منهــا الرؤيــة املصــحوبة إمــا بــدعوى عليــه وك

النيابة والسـفارة، أو املقصـود منهـا ترتيـب األثـر عـىل كـالم مـدعي 

 .الرؤية
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وال خيفـى أنــه يف زمـن الغيبــة الكــربى مـن رأى اإلمــام ســالم 

عليـه السـالم،  اهللا عليه وأيقـن يف مـا بينـه وبـني اهللا أنـه رأى اإلمـام

ترتيــب اآلثــار، أمــا ســائر النــاس فــال  فرؤيتـه حجــة عليــه وكــذلك

ــه ــه الســالم يف قول ــيهم، فلعــل اإلمــام علي : يكــون ذلــك حجــة عل

ــه  ــه علي ــن رؤيت ــث يمك ــال، حي ــه رآين فع ــد بأن ــذبوه، ال يقص فك

ال ترتبـوا األثـر : السالم يف اجلملة كام قلنا سـابقا، ولكـن لعلـه يريـد

ل يل قـا: عىل دعواه، ألنه قـد جيـئ ويـدعي أحكامـا رشعيـة، ويقـول

يء الفـالين حـرام، أو أن املسـألة ـاإلمام عليه السـالم أن حكـم الشـ

ــة  الفالنيــة يف املكــان الفــالين غــري صــحيحة؛ ألن مــن يــدعي الرؤي

عادة تكـون لـه مالزمـات لـدعواه، ولـوازم مـن نقـل أخبـار ونقـل 

، فكــذبوه: وقــائع ونقــل أحكــام وغــري ذلــك، فقولــه عليــه الســالم

 .مهأي ال ترتبوا األثر عىل كال

 . ما يالزم دعوى اإلمجاع الترشيفوهذا 

أن مــن يــدعي الرؤيــة : ويمكــن أن يقــال أيضــا: الثالــث

رأيتـه هـو : يقتضـي أنه متيقن برؤية اإلمـام سـالم اهللا عليـه، فيقـول

أي اإلمام عليه السالم بعينـه، وهـذا بحسـب الظـاهر مـن كثـري مـن 

ــام ع ــرى اإلم ــن ي ــي مل ــخيص يقين ــه تش ــواردة أن ــات ال ــه الرواي لي

ــادة ال  ــي ع ــخيص اليقين ــربى، والتش ــة الك ــن الغيب ــالم يف زم الس

حيصــل، حتــى أن العلــامء الــذين ُنقلــت عــنهم قضــايا عديــدة 



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٩٠

وقصص كثـرية عـىل أهنـم التقـوا باإلمـام سـالم اهللا عليـه، مل يـدعوا 

الرؤية بعنـوان القطـع واليقـني، َفَينقـل قضـية مـا، يظهـر مـن بعـض 

ــ ــذي رآه ه ــية أن ال ــذه القض ــرائن ه ــه، ق ــالم اهللا علي ــام س و اإلم

وبعضــها تــروى عــن طريــق املنــام، أو بــرزخ بــني النــوم واليقـــظة، 

أما أن جيزم بـذلك، أو أن ُيقسـم عليـه، فـال أظـن ذلـك بـل مطمـئن 

بــه، ولــيس هــذا مألوفــا مــن طريقــة علامئنــا األبــرار يف نقــل ذلــك، 

وإال فكل إنسـان اعـرف بتكليفـه، وحجتـه مـردودة عـىل صـاحبها، 

 .)١(لعاملواهللا ا

ريف ال دليـل عـىل حجيتـه، وال قرينـة تـدل عـىل ـفاإلمجاع التش

ــالف  ــه خم ــه؛ ألن ــىل طبق ــه، أو العمــل ع ــدس ل ــارع املق ــاء الش إمض

ــرية  ـــروراته، وللس ــل لض ــذهب، ب ــاع امل ـــريح، وإلمج ــنص الص لل

القطعية املتصلة لعلامئنـا املتقـدمني مـن الغيبـة الصـغرى ومـا بعـدها 

ة بـام جـرى عنـد املتـأخرين مـن هكـذا وهي عمدة السـرية، وال عـرب

 . وى، والبد من ردها عىل أصحاهبادعا

ــرح هــذا اإلمجــاع واإلعــراض عنــه،  ــه البــد مــن ط وعلي

ــدعى  ــاع امل ــذا اإلمج ــان ه ــد ب ــا، والتأكي ــا ومناهجن ــه يف كتبن وإمهال

ــتند  ــواه مل تس ــذهب، وان دع ــول امل ــد وأص ــالف لقواع ــن  إىلخم رك
                                                             

ــة) (١ ــدوات العقائدي ــلة الن ــة، سلس ــفراء األربع ــغرى والس ــة الص ــر الغيب  - انظ

 .بترصف ،٣٩الشيخ املالكي ج
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ــدعوى ــاحب ال ــىل ص ــردود ع ــو م ــق، وه ــل وثي ــن أج ــك م ، وذل

تقويم طالبنا يف السـري عـىل املـنهج العلمـي الصـحيح، املرتكـز عـىل 

ــ ــدليل الش ــا ـال ــع وحفاظ ــينا للمجتم ــة، وحتص ــة الثابت رعي واحلج

عــىل توازنــه، يف التمســك بعقائــده وأحكامــه املــأخوذة مــن الطــرق 

ـــم  ـــتنباط احلك ـــة يف اس ـــة واملعروف ـــربة واملألوف ــــرعية املعت الش

ــة ــن األدل ـــرعي م ــارع  الش ــن الش ــا م ــاة حجيته ــة، واملمض القطعي

ــدنيا ــاء ال ــر أبن ــع داب ــدس، وقط ــة  ،املق ــة والوجاه ــالب الرئاس وط

كحجــة  ،وحــب الظهــور، ممــن يتخــذ مثــل هــذه الــدعاوى وغريهــا

 ...يف تضليل الناس وِخداعهم ،وذريعة لبناء دعواه

 .واهللا وّيل التوفيق، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

*   *   * 





 

 

 

ادر واا  

 .كالم رب العاملني عز وجل: ن الكريمآالقر _ ١

ـــاج _ ٢ ـــاقر : االحتج ـــد ب ـــق حمم ـــربيس، تعلي ـــيخ الط الش

ــع  ـــ١٣٨٦اخلرســان، طب ــة ١٩٦٦/ه ــنعامن للطباع م، النــارش دار ال

 .النجف األرشاف، والنشـر

 لتحقيق) ع(البيت  آل مؤسسة حتقيق املفيد، الشيخ: اإلرشاد _ ٣

 رـوالنش للطباعة املفيد دار م،١٩٩٣/هـ١٤١٤، الثانية الطبعة الرتاث،

 .لبنان، بريوت، والتوزيع

ــول _ ٤ ــطالحات األص ــة : اص ــكيني، الطبع ــيل املش ــيخ ع الش

 .قم، هـ، مطبعة اهلادي، النارش دفرت نشـر اهلادي١٤١٣ ،اخلامسة

ر ـالشيخ حممد رضا املظفر، نشـر مؤسسة النش: أصول الفقه _ ٥

 .لتابعة جلامعة املدرسني بقماإلسالمي ا

 ،الشــيخ حممــد اخلضـــري، الطبعــة الثالثــة: أصــول الفقــه _ ٦

، م، املكتبـة التجاريـة الكـربى، مطبعـة االسـتقامة١٩٣٨/ هـ١٣٥٨

 .مرص

ــة _ ٧ ــيعة اإلمامي ــذهب الش ــول م ــ أص ــي عش ــد ـاالثن رية، نق



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٩٤

/ هـ١٤١٥ ،الطبعة الثانية، نارص بن عبد اهللا بن عيل القفاري: وعرض

 ).رسالة دكتوراة من جامعة اإلمام حممد بن سعود(، م١٩٩٤

سـعيد اخلـوري : أقرب املوارد يف ُفصح العربيـة والشـوارد _ ٨

 .م١٨٩٤ رتوين اللبناين، طبع يف عامـالش

 اإلسالمية الدراسات قسم حتقيق الصدوق، الشيخ: األمايل _ ٩

 .هـ١٤١٧، الطبعة األوىل قم،

 حتقيـق املرداوي،: اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف _ ١٠

 رـونشـ طباعة م،١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ ،الثانية الطبعة الفقي، حامد حممد

 .بريوت، العريب الرتاث إحياء دار

ــة _ ١١ الســيد روح اهللا  :أنــوار اهلدايــة يف التعليــق عــىل الكفاي

قـم، ، اخلميني اخلميني، حتقيق ونشـر مؤسسة تنظيم ونشـر آثار اإلمام

 .هـ، مطبعة مؤسسة العروج١٤١٥شعبان ، الطبعة الثانية

العالمـة املجلســي، حتقيـق حممـد البـاقر : بحار األنـوار _ ١٢

هـ، النارش مؤسسة الوفـاء ١٤٠٣ ،البهبودي، الطبعة الثانية املصححة

 .لبنان ،بريوت، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب

عميـد الـدين النجفـي، طبعـة دار : بحر االنساب املحيط _ ١٣

 .هـ١٣٥٦ ،املصـرية يف القاهرةالكتب 

الشيخ حممد طاهر : بداية الوصول يف رشح كفاية األصول _ ١٤

آل الشيخ رايض، ارشف عـىل طبعـه وتصـحيحه حممـد عبـد احلكـيم 
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هـ، املطبعة ستارة، النارش أرسة آل الشيخ ١٤٢٥ ،البكاء، الطبعة األوىل

 .رايض

، طبعة األوىلال، السيد حممد الصدر: تاريخ الغيبة الصغرى _ ١٥

 .بريوت، هـ، مؤسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش١٤٢٧

، الطبعـة األوىل، السيد حممد الصدر: تاريخ الغيبة الكربى _ ١٦

 .بريوت، هـ، مؤسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش١٤٢٧

 ابـن: األحكام ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصـرة _ ١٧

 .بريوت العلمية، الكتب دار فرحون،

، حتفة الطالب بمعرفة من ينتسب إىل عبـد اهللا وايب طالـب _ ١٨

النسابة السيد حممد بن احلسني بن عبد اهللا احلسيني السمرقندي املدين، 

/ هــ١٤١٨، حتقيق الشـريف انـس الكتبـي احلسـني، الطبعـة األوىل

ــع١٩٩٨ ـــر والتوزي ــى للنش ــارش دار املجتب ــورة، م، الن ــة املن  ،املدين

 .السعودية

الشيخ حسني : تذييل كتاب بحر االنساب املحيط للنجفي _ ١٩

 ،رية يف القــاهرةـحممــد الرفــاعي املصـــري، طبعــة دار الكتــب املصــ

 .هـ١٣٥٦

املظفـر،  كـاظم املفضل بن عمر اجلعفي، تعليـق: التوحيد _ ٢٠

، بـريوت ،الوفـاء مؤسسـة م، النـارش١٩٨٤/ ١٤٠٤، الثانيـة الطبعة

 .لبنان
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 قيـومي جـواد حتقيق السيد ابن طاووس،: عمجال األسبو _ ٢١

 النـارش شـامل، أخـرت ش، مطبعـة١٣٧١، األوىل األصفهاين، الطبعـة

 .قم املطهرة، اآلفاق مؤسسة

العلـامء،  مـن جلنة ، حتقيقابن حزم: مجهرة أنساب العرب _ ٢٢

، العلميـة الكتب دار م، طباعة ونرش١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، األوىل الطبعة

 .بريوت

الشيخ نارص احلامدي، حتقيق فـالح عبـد : تكوينحقائق ال _ ٢٣

 .قم، املطبعة وفا، الطبعة األوىل، نشـر أنوار اهلدى، الرزاق العبيدي

املـريزا النـوري، حتقيـق ونشــر : خامتة مستدرك الوسائل _ ٢٤

حمـرم  ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، الطبعـة األوىل

 .قم، هـ، املطبعة ستارة١٤١٦احلرام 

السيد املرتضــى، تصـحيح : ريعةـالذريعة إىل أصول الش _ ٢٥

، ش، املطبعة دانشـكاه١٣٤٦وتقديم وتعليق أبو القاسم َكرجي، طبع 

 .طهران

الشيخ أغا بـزرك الطهـراين، : الذريعة إىل تصانيف الشيعة _ ٢٦

 .لبنان ،بريوت، النارش دار األضواء الطبعة الثانية،

حممد بن مكي العـاميل : م الشـريعةذكرى الشيعة يف إحكا _ ٢٧

الشهيد األول، حتقيق ونشـر مؤسسة آل البيت عليهم السـالم إلحيـاء 

 .قم، هـ، مطبعة ستارة١٤١٦ ،الرتاث اإلسالمي، الطبعة األوىل



 ١٩٧ .........................................................................  املصادر واملراجع

 حتقيـق اجلوزيـة، القيم ابن: العباد خري هدي يف املعاد زاد _ ٢٨

 ،عشــر لرابعـةا الطبعـة، األرنـاؤوط القـادر عبد، األرناؤوط شعيب

ـــ١٤٠٧ ــةم، ١٩٨٦/ ه ــالة مؤسس ــت، ،الرس ــة الكوي ــار مكتب  املن

 .بريوت، اإلسالمية

ابن األشعث السجسـتاين، حتقيـق وتعليـق : سنن أيب داود _ ٢٩

م، النـارش دار ١٩٩٠/ هــ١٤١٠ ،سعيد حممد اللحام، الطبعـة األوىل

 .الفكر للطباعة والنرش والتوزيع

 .الفكر دار النارش البيهقي، دامح بكر أيب: الكربى السنن _ ٣٠

 طبعة قدامة، بن الرمحن عبد: املقنع متن عىل الكبري الرشح _ ٣١

، والتوزيــع رـللنشــ العـريب الكتــاب دار النـارش باألوفســت، جديـدة

 .بريوت

 دار النـارش م،١٩٨١/ هــ١٤٠١طبع  البخاري، صحيح _ ٣٢

 دار طبعـة عـن باألوفسـت طبعـة والتوزيـع، والنرشـ للطباعـة الفكر

 .بإستانبول العامرة الطباعة

 ،املــريزا جــواد التربيــزي، الطبعــة األوىل: رصاط النجــاة _ ٣٣

 .هـ، مطبعة سلامن الفاريس، النارش دفرت نشـر برَكزيده١٤١٦

 اجلوزيـة، القـيم ابن: الرشعية السياسة يف احلكمية الطرق _ ٣٤

 .القاهرة: املدين دار النارش غازي، مجيل حممد .د حتقيق

السـيد مرتضــى : عناية األصول يف رشح كفاية األصـول _ ٣٥



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ١٩٨

هــ، ١٣٨٦ _١٣٨٥ ،احلسيني اليزدي الفريوز آبادي، الطبعة السابعة

 .قم، النارش منشورات الفريوز آبادي

هــ، ١٤١٧ ،املحقق النراقي، الطبعـة األوىل: عوائد األيام _ ٣٦

ملكتـب  ر التـابعمطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، النارش مركز النشــ

 .اإلعالم اإلسالمي

الشيخ حممد بـن إبـراهيم الـنعامين، حتقيـق فـارس : الغيبة _ ٣٧

 .هـ، مطبعة مهر، النارش أنوار اهلدى١٤٢٢ ،احلسون، الطبعة األوىل

الشيخ الطويس، حتقيـق الشـيخ عبـد اهللا الطهـراين : الغيبة _ ٣٨

نشـر  هـ، مطبعة هبمن،١٤١١ ،والشيخ عيل امحد ناصح، الطبعة األوىل

 .قم، مؤسسة املعارف اإلسالمية

الشيخ املالكي، سلسلة : الغيبة الصغرى والسفراء األربعة _ ٣٩

هــ، النـارش مركـز ١٤٢٠ ،، الطبعـة األوىل٣٩ الندوات العقائديـة ج

 مكتبـة أهـل البيـت يس دي قرص( ،قم املشـرفة ،األبحاث العقائدية

 ).عليهم السالم

ى األنصـاري، إعـداد جلنـة ـالشيخ مرتض: فرائد األصول _ ٤٠

هــ، النـارش جممـع ١٤١٩ ،حتقيق تراث الشيخ األعظم، الطبعة األوىل

 .قم، الفكر اإلسالمي، مطبعة باقري

السيد مهدي بحر العلوم، حتقيق وتعليق : الفوائد الرجالية _ ٤١

 ،حممــد صــادق بحــر العلــوم وحســني بحــر العلــوم، الطبعــة األوىل

 .طهران، مكتبة الصادقش، مطبعة آفتاب، النارش ١٣٦٣
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الشــيخ الكلينــي، تصــحيح وتعليــق عــيل اكــرب : الكــايف _ ٤٢

ش، مطبعـة حيـدري، النـارش دار ١٣٦٣ ،الغفاري، الطبعة اخلامسـة

 .طهران، الكتاب اإلسالمي

أسد اهللا التسـرتي : كشف القناع عن وجوه حجية اإلمجاع _ ٤٣

 .الكاظمي، طبعة حجرية

السـيد ابـن طـاووس، طبـع  :كشف املحجة لثمرة املهجة _ ٤٤

 .النجف األرشف ،م، النارش املطبعة احليدرية١٩٥٠/ هـ١٣٧٠

ــول _ ٤٥ ــة األص ـــر  :كفاي ــق ونش ــاين، حتقي ــد اخلراس اآلخون

 ،مؤسســة آل البيــت علــيهم الســالم إلحيــاء الــرتاث، الطبعــة األوىل

 .ر، قمهـ، مطبعة مه١٤٠٩

 الشـيخ الصـدوق، تصـحيح: كامل الـدين ومتـام النعمـة _ ٤٦

هـ، النارش مؤسسة النشـر ١٤٠٥وتعليق عيل اكرب الغفاري، طبع حمرم 

 .قم، اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

 بكـري الشـيخ وتفسـري ضـبط اهلندي، املتقي: العامل كنز _ ٤٧

/ هــ١٤٠٩طبـع   السـقا، صـفوة الشـيخ وفهرسـة تصـحيح حياين،

 .بريوت، الرسالة مؤسسة النارش م،١٩٨٩

/ هــ١٤٠٦طبـع  الرسخســي، الـدين شـمس: املبسوط _ ٤٨

 .بريوت، والتوزيع والنشـر للطباعة املعرفة دار النارش م،١٩٨٦

عبـد الغنـي : )دراسة يف نسـب املتنبـي(املتنبي يسرتد أباه  _ ٤٩



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ٢٠٠

 ،رـاملؤسسة العربية للدراسات والنشـ، م١٩٨٠،الطبعة الثانية، املالح

 .بريوت

، حتقيـق السـيد امحـد فخر الدين الطرحيي: جممع البحرين _ ٥٠

، احلسيني االشكوري، الطبعة األوىل، منشـورات دار الثقافـة العربيـة

 .النجف األرشف، مطبعة اآلداب يف النجف األرشف

 قرص( ،مكتب قم، السيد السيستاين: جمموعة استفتاءات _ ٥١

 ).مكتبة أهل البيت عليهم السالم يس دي

حة ومقابلة عـىل ي، طبعة مصحـابن حزم األندلس: املحىل _ ٥٢

ونسخ معتمدة كام قوبلت عـىل النسـخة التـي حققهـا عدة خمطوطات 

 .األستاذ الشيخ أمحد حممد شاكر، النارش دار الفكر

 جـواد حتقيـق حممـد بـن جعفـر املشـهدي،: املزار الكبـري _ ٥٣

 املطبعة هـ،١٤١٩ املبارك مضان، راألوىل االصفهاين، الطبعة القيومي

 .ايران، قم، القيوم ي، نرشاإلسالم رـالنش مؤسسة

 الديــن زيـن: اإلسـالم رشائـع تنقيح إىل اإلفهام مسالك _ ٥٤

 مؤسسة رـونش حتقيق هـ،١٤١٧الطبعةاألوىل  ،)الثاين الشهيد(العاميل 

 .قـم، اإلسالمية املعـارف

طبعة ، السيد حممد بن حممد صادق الصدر: مسائل وردود _ ٥٥

 .النجف األرشف

، األوىل الطبعــةالشــيخ الطــويس، : مصــباح املتهجــد _ ٥٦

 .لبنان، بريوت ،الشيعة فقه مؤسسة م، النارش١٩٩١/ هـ١٤١١
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أيب سـليامن اخلطـايب البسـتي، حتقيـق عبـد : معامل السـنن _ ٥٧

 ،هـ، دار الكتب العلمية١٤١٥ السالم عبد الشايف حممد، الطبعة األوىل

 .بريوت

مـن األفاضـل  املحقق احليل، حتقيق وتصحيح عدة: املعترب _ ٥٨

ش، مطبعة مدرسة اإلمام ١٣٦٤بإرشاف نارص مكارم شريازي، طبع 

، أمري املؤمنني عليه السالم، النارش مؤسسة سيد الشهداء عليه السـالم

 .قم

، الشيخ حممد صنقور عيل، الطبعة األوىل: املعجم األصويل _ ٥٩

 .هـ، مطبعة عرتت١٤٢١

دة باألوفسـت، عبد اهللا بـن قدامـه، طباعـة جديـ: املغني _ ٦٠

 .النارش دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، بريوت

حممد بن أمحد  :مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج _ ٦١

، م، النارش دار إحياء الرتاث العريب١٩٥٨/ هـ١٣٧٧الشـربيني، طبع 

الطبع والنشـر رشكـة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى ملتزم  ،لبنان، بريوت

 .وأوالده بمرص البايب احللبي

الراغب االصبهاين، حتقيق صفوان : مفردات ألفاظ القران _ ٦٢

، هــ، طباعـة ونشــر دار القلـم١٤١٦عدنان داوودي، الطبعة األوىل 

 .بريوت، دمشق ودار الشامية

أمحد بن عبيـد اهللا بـن عيـاش اجلـوهري، : مقتضب األثر _ ٦٣

 .قم، الطباطبائي مكتبة النارش العلمية، املطبعة



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ٢٠٢

الســيد حممــد تقــي األصــفهاين، حتقيــق : مكيــال املكــارم _ ٦٤

ــة األوىل ــور، الطبع ــيل عاش ــيد ع ــة ١٤٢١ ،الس ــارش مؤسس ـــ، الن ه

 .بريوت، العاملي للمطبوعات

الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليـق : من ال حيضـره الفقيه _ ٦٥

عيل اكرب الغفاري، الطبعة الثانية، النـارش مؤسسـة النشــر اإلسـالمي 

 .قم، امعة املدرسنيالتابعة جل

د جعفـر الشوشـرتي، الطبعـة السيد حممـ: منتهى الدراية _ ٦٦

هـــ، مطبعــة غــدير، النــارش مؤسســة دار الكتــاب ١٤١٥السادســة، 

 .للطباعة والنرش) اجلزائري(

 الشـريازي، إسـحاق أيب: الشـافعي اإلمام فقه يف املهذب _ ٦٧

 .الفكر دار م،١٩٩٩ ،األوىل الطبعة

الشيخ حممد عـيل األنصـاري، : فقهية امليسـرةاملوسوعة ال _ ٦٨

 .نشـر جممع الفكر اإلسالمي، مطبعة باقري ،هـ١٤١٥ ،الطبعة األوىل

 وحتقيـق وترمجـة قـديم، تاملـريزا النـوري: النجم الثاقـب _ ٦٩

 أنوار هـ، النارش١٤١٥ ،األوىل املوسوي، الطبعة ياسني السيد وتعليق

 .املقدسة قم، مهر اهلدى، املطبعة

السـيد حممـد عـيل : هداية العقول يف رشح كفاية األصول _ ٧٠

/ هــ١٣٩٦ ،احلاممي، منشورات مكتبة السيد احلاممي، الطبعـة األوىل

 .م، مطبعة اآلداب يف النجف األرشف١٩٧٦
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احلر العـاميل، حتقيـق وتصـحيح وتـذييل : وسائل الشيعة _ ٧١

إحيـاء  هــ، دار١٤٠٣ ،الشيخ عبد الرحيم الربـاين، الطبعـة اخلامسـة

 .بريوت، الرتاث العريب

تقريـرات بحـث : وسيلة الوصـول إىل حقـائق األصـول _ ٧٢

السيد أبو احلسن األصفهاين بقلـم املـريزا حسـن السـبزواري، حتقيـق 

وطبع ونشـر مؤسسة النشـر اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسـني بقـم، 

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة األوىل

ــابني _ ٧٣ ــب والنس ــع النس ــة م ــي: وقف ــدس الس ــود املق د حمم

 ،رـدار الرافـدين للطباعـة والنشـ ،هــ١٤٣١، الطبعة الثالثة ،الغريفي

 .بريوت

 سيد القندوزي احلنفي، حتقيق: القربى لذوي املودة ينابيع _ ٧٤

أسـوه،  هــ، املطبعـة١٤١٦، األوىل احلسيني، الطبعة أرشف مجال عيل

 .قم املطهرة ،والنرش للطباعة األسوة دار النارش

*   *   * 
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 ٨٥  ...................  للمكلف يف الغيبة الكربى طريق أخذ األحكام والعقائد

ــري ــوم الكب ــر العل ــيد بح ــ رأي الس ــة ـبالتش ــدي يف الغيب ــام امله ــاء اإلم رف بلق

 ٨٩  ...................................................................  الكربى

 ٩٥  ......................  يف اإلمجاع الترشيف مراجعة مع كالم املحقق الكاظمي

 ١٣٠....................بني احلقيقة والوهم دعوى االنتساب إىل اإلمام املهدي
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 ١٦٢..................................................  القرعة: الطريق السابع

 ١٦٤.....................................................  القيـافــة واألحالم
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 صدر لسامحة السيد حممود املقدس الغريفي دام توفيقه

 

 .)رمضان يف هنار شهر حكم الدخان( والصيام التدخني_  ١

 .يف املنظور الفقهي والعقائدي) ع(الشعر وأهل البيت _  ٢

 .الذبح خارج منى بني الواقع احلايل والدليل الفقهي_  ٣

 .)صنعة وحتقيق( )ع(ن اإلمام احلسن بن عيل ديوا_  ٤

 .)صنعة وحتقيق( )ع(ديوان اإلمام احلسني بن عيل _  ٥

 )ع( مــام زيــن العابــدين عــيل بــن احلســنيديــوان اإل_  ٦

 .)صنعة وحتقيق(

 .)آداب ليلة الزفاف(ليلة الزفاف يف اإلسالم اعامهلا وآداهبا _  ٧

 .مع النسب والنسابني) وقفة(_  ٨

 .مصطلحات النسابني معجم_  ٩

ــة _  ١٠ ــة الغريفي ــة مــن الروض ــن (الشــجرة املقدس بحــث ع

 .)تأريخ االرسة الغريفية وتراجم رجاهلا

ـــي _  ١١ ـــدس الغريف ـــد املق ـــيد امح ـــعيد الس ـــهيد الس الش

 .املعروف باحلمزة الرشقي



 )حّجيته. حقيقته. داللته( بلقاء اإلمام املهدي  اإلمجاع التّرشيف  .............  ٢٠٨

ــة _  ١٢ ــادة الغريفي ــب الس ــة يف نس ــدرة النقي ــوزة يف (ال ارج

 .)نسبه الرشيف

 .)دراسة وحتقيق( ادعية الرس_  ١٣

 .قراءات يف وصية الزهراء عليها السالم_  ١٤

ــــري عــــىل األقــــدام _  ١٥   كــــربالء احلُســــني إىلالسَّ

 .)آدابه. روعيتهـمش. أهدافه(

ــت _  ١٦ ــم مل يم ــاة قل ــني (حي ــيد حس ــهري الس ــؤرخ الش امل

حياتــه ( املعــروف بالســيد حســون الرباقــي) االبرقــي النجفــي

 .)وآثاره

ــة _  ١٧ ــبيل اهلداي ــةس ــم الدراي ــة(و يف عل ــد الرجالي  )الفوائ

 .)تقديم وحتقيق(للموىل عيل اخللييل 

ــة يف _  ١٨ ــالة البهي ــة الرس ــع الرعي ــاكم م ــرية احل ــالة (س رس

ــالم اإل ــه الس ــادق علي ــام الص ــواز إىلم ــق ) وايل األه ــديم وحتقي تق

 .ورشح

 .لقامن احلكيم سريته ومواعظه_  ١٩

 .قديم وحتقيقت .القول الواجب يف ايامن ايب طالب_  ٢٠

 .مناسك العمرة املفردة_  ٢١

ــامري _  ٢٢ ــا الع ــد رض ــيخ حمم ــة الش ــّني العّالم ــتاذ اجليل أس

 .احلويزي



 ٢٠٩ ...........................................................................  صدر للمؤّلف

دراسة  .حتفة االخوان يف حكم رشب الدخان للشهرستاين_  ٢٣

 .وحتقيق

 .الطلقاء يف اإلسالم حقيقتهم وأحكامهم_  ٢٤

ــي _ ٢٥ ــديث النب ــوه (: )ص( ح ــي فاعرض ــاءكم عن ــا ج م

 .قراءة يف سنده وداللته...) اهللا عىل كتاب

 .)املنرب احلسيني انموذجا(فقه اإلعالم  _ ٢٦

ـــة اإل_  ٢٧ ـــدس ســـامحة حج ـــهيد املق ـــالم ذكـــرى الش س

 .يد كامل الدين املقدس الغريفيواملسلمني الس

 .وفاء ورثاء ،سرية وجهاد :األولاجلزء 

 .آثاره املطبوعة: اجلزء الثاين

ــه ملهــديا اإلمــام بلقــاء ريفـالتشــ اإلمجــاع_  ٢٨ ــالم  علي الس

 .بني يديك )ُحجيتهُ . َحقيقتهُ . َداللتهُ (

*   *   * 


