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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلم���د هلل الذي أض���اء االرض بأنواره ورزق العباد من 
أفضال���ه ونّور أفهام الناس بأعالمه والصالة على س���يد 
املرسلني وخري البشر حممٍد املصطفى وعلى آله األطهار 
املنتجب���ني االخي���ار س���فن النج���اة والوس���يلة الس���تجابة 

الدعوات واملكّفر عن ذنبه من قّدم هلم الوالءات.

جند أن من أهم املس���ائل اليت تعرض على االنس���ان يف 
حياته الدنيوية هي مسألة التولي ألولياء اهلل والتربي من 
اعدائه، ومن أهم املس���ائل االيت تعرض على االنسان يف 
زمانه هذا واالزمان الس���ابقة هي قضية االنتظار ملنقذ أو 
خمّلص ميّن اهلل به على هذه البشرية لينقذها من ظلمات 
اجلهل والفس���وق ويأخذ بيدها اىل حيث االمن واالميان 
والعيش يف سعادة وسالم، هذا املنقذ واملخّلص تضافرت 
عليه االحاديث والروايات الكثرية  واملس���تفيضة يف أنه 
سيبعث يف آخر الزمان فيمأل اهلل به االرض قسطًا وعداًل 

بعد ما ملئت ظلمًا وجورًا.
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وحن���ن م���ن خالل ه���ذا البح���ث املتواضع نري���د إثبات 
أه���م االدوار ال���يت يق���وم به���ا ه���ذا املخّل���ص املنتَظر من 
خالل املنطوق القرآني واس���تقراء اآليات القرآنية بصورة 
علمي���ة بعيدة عن الغلو والتعصب وذلك من خالل س���ورة 

الكهف.

فسورة الكهف حتوي يف طياتها ثالث قصص قرآنية، 
ه���ي قصة أصحاب الكهف ثم قص���ة العبد الصاحل مع 
موسى  ثم قصة ذي القرنني، ذلك أن الغاية من كل 
قص���ة قرآني���ة وردت يف كتاب اهلل العزي���ز حتتوي على 

ثالثة مضامني: 

االول: هو وصف حلادثة س���ابقة يف األزمان البعيدة أي 
. قبل نزول القرآن على قلب اخلامت

الثان���ي: ه���و أن لكل قص���ة قرآنية ع���ربة وغاية تنزل 
م���ن اهلل عز وجل لإلش���ارة اىل مفهوم ما او درس معني، 
أو حادث���ة حدثت يف زمان رس���ول اهلل  وهي ما يعرف 

بسبب النزول.

الثال���ث: ه���و ما يكون له تطبيق يف املس���تقبل أي بعد 
زم���ن النزول، ألن القرآن خياط���ب العقول يف كل زمان 
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وم���كان وال يقتصر عل���ى زمن ومكان نزول���ه وبالتالي 
فإن هذه القصص القرآنية أيضًا هلا تعلق يف حياتنا اليوم 

وما جيري فيها من االحداث.

لذا س���نحاول إن ش���اء اهلل يف هذا البح���ث أن نثبت إن 
س���ورة الكهف من خالل القصص اليت وردت فيها إمنا 
 ، هي إش���ارة ودلي���ل وتنبيه اىل قضية اإلم���ام املهدي
مفصل���ًة أدواره اليت يقوم بها من���ذ أن ولد يف بيت اإلمام 
العسكري  ومسألة غيبته وظهور دولته العاملية على 
وجه االرض فيمأل االرض عداًل وقسطًا كما ملئت ظلمًا 

وجورًا.

كم���ا س���نحاول يف ه���ذا البح���ث ومن اهلل التس���ديد 
اس���تعراض حرك���ة االم���ام املهدي  من خالل س���ورة 

الكهف مع هذه االدوار الثالث:

1. غيبته  وقصة أصحاب الكهف.

2. عمله  اثناء الغيبة وقصة العبد الصاحل.

3. ظهوره  وقصة ذي القرنني.
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القصة االوىل

أصحاب الكهف

قب���ل الدخ���ول اىل أه���م أوج���ه التش���ابه ب���ني أصحاب 
الكه���ف واإلم���ام املهدي  ال بد من إلق���اء نظرة على 
أصح���اب الكهف وما هي قصتهم وما جرى معهم، لقد 
تواردت قصة أصحاب الكهف على ألس���نة الكثري من 
املفس���رين وذكروا الكث���ري من التفاصي���ل يف أحواهلم 
وعددهم وقصتهم مع امللك، واملهم لنا يف هذا البحث أن 
نوضحُه هو أن أصحاب الكهف كانوا عدة من الشباب 
�أو من الكهول� � حسب رأي بعض املفسرين �)1) إال أنهم 
كانوا ميلكون روح الفتية وقوة الش���باب يف الدفاع عن 
احلق واالستماتة من أجله، هذه اجملموعة املؤمنة اختذت 
ق���رارًا خطريًا وهو أن امللك الذي حيكمهم كان مدعيا 
للربوبية هو مدٍع كذاب ال ميت للربوبية واأللوهية بصلة، 
إذ أن من كانت صفاته صفات بشر ال ميكن أن يكون 
إهلًا، من هذه الفكرة اليت بدأت تكرب يف أنفسهم شيئًا 
فش���يئًا وصل���وا اىل قناعة أن العيش م���ع هذا الكافر ال 
ميكن أن يس���تمر فقرروا مفارقته رغم الصعوبات اليت 

)))  انظر تفسير العياشي ج3 وتفسير الميزان ج13
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سيواجهونها بل حتى وإن كان مصريهم املوت، وبالفعل 
ص���در القرار من ه���ؤالء الفتية بالرحي���ل ومفارقة اجواء 
الظ���الم والكفر وبدأت الرحلة حنو املعش���وق احلقيقي 
وال���رب الرحي���م الذي مل ي���رك طالبيه م���ن دون ان ميد 
هل���م أيادي���ه الرحيمة ويغرقهم يف حبر عش���قه ومعرفته، 
ابت���دأت الرحلة وغادروا اقوامه���م وعوائلهم وأحبتهم من 
إجل احلقيقة وحب اهلل الذي ال يوازيه أي حب أو عالقة 
عاطفية أخرى، مل يعرفوا أين يتوجهون فبدؤوا باالبتعاد 
عن املدينة اليت كانوا يسكنونها اىل جمهول مل يطلعوا 
علي���ه ومل يعرفوه، ويف أثن���اء رحلتهم حنو اجملهول القوا 
يف طريقه���م راعيا للغنم مصطحبًا مع���ه كلبه ويف أثناء 
تعارفه���م واس���تفهامه عن حاهلم دخ���ل اىل قلبه نور دعوة 
احل���ق فق���رر اللحاق به���م واالنضمام اىل اجلم���ع املؤمن 
وكان ه���ذا الق���رار ق���د صدر م���ن الكل���ب فلحق بهم 
أيضًا، وبهذا مت العدد الذي ش���اء اهلل أن يكونوا س���بعة 
وثامنه���م كلبهم،وه���ذه حقيقة مهم���ة اذ ان دعوة احلق 
شاملة لكل املخلوقني من االمراء والرعاة بل حتى كلب 

الراعي كان من الداخلني يف هذه الدعوة.

اس���تمروا يف مس���ريهم حت���ى أدركه���م التع���ب فوق���ع 
اختياره���م على أن يس���رحيوا يف كهف م���ن الكهوف 
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املوج���ودة هناك ك���ي يكونوا يف مأمن م���ن أعني امللك 
اجلب���ار ال���ذي س���يبعث خلفه���م ويلق���ي القب���ض عليهم 
خليانته���م له، فلم يكن هلم أي خيار إال اللجوء إىل هذا 
الكهف الذي سيوفر هلم احلماية واألمن من سطوة ذلك 
قِّ  َ ُن َنُقصُّ َعَليحَْك َنَبَأُهم ِباحلحْ امللك الظامل، قال تعاىل: حنحْ
َنا َعَلى ُقُلوِبِهمحْ  َناُهمحْ ُهًدى_َوَرَبطحْ ِإنَُّهمحْ ِفتحَْيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهمحْ َوِزدحْ
ُعَو ِمن  َرحِْض َلن نَّدحْ َواِت َواألحْ ���مَ ِإذحْ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السَّ
ُذوا ِمن  َ ُمَنا اختَّ ُدوِن���ِه ِإهَلًا َلَقدحْ ُقلحَْنا ِإًذا َش���َطًطا_َهُؤاَلء َقوحْ
ِن  َلُم ِمَّ ٍ َفَمنحْ َأظحْ اَل َيأحُْتوَن َعَليحِْهم ِبُس���لحَْطاٍن َبنيِّ ُدوِن���ِه آهِلًَة لَّوحْ
ُبُدوَن ِإالَّ  َتَزلحُْتُموُهمحْ َوَما َيعحْ ِ َكِذًب���ا_َوِإِذ اعحْ َرَى َعَلى اهللَّ افحْ
ِف َينُش���رحْ َلُك���محْ َربُُّكم مِّن رَّمحته  ُووا ِإىَل الحَْكهحْ َ َف���أحْ اهللَّ
َفًقا)1) من هنا بدأت مرحلة  رحْ ِرُكم مِّ نحْ َأمحْ وُيَهيِّئحْ َلُكم مِّ
اإلعجاز واخلروج عن املألوف فأنامهم اهلل نومة طويلة مل 
يشعروا بها حتى اس���تغرقت منهم ثالمثائة وتسع سنني، 
هذه الس���نوات الط���وال وه���م نائمون ال يعلم���ون بدوران 
الزمان عليهم وقد مشلهم اهلل املّنان برمحة خاصة حيث 
كان يقّلبهم ذات اليمني وذات الش���مال حتى ال تتفس���خ 
أعضاؤه���م لط���ول الرقود، وجع���ل الش���مس تنتقل على 
كهفهم من الشرق إىل الغرب  لتعطي هلم شيئًا من النور 

)))  سورة الكهف: اآليات 16-13.
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والدفء، يكفي للحفاظ على أجس���ادهم وتطهري اهلواء 
داخل ه���ذا الكهف، بل أن اهلل زاَد يف مس���ألة احلفاظ 
عليه���م حيث جعل الرعب واخلوف يصيب كل من اّطلع 
َس ِإَذا َطَلَعت تََّزاَوُر َعن  ���محْ عليهم، قال تعاىل: َوَتَرى الشَّ
���َماِل  ِرُضُهمحْ َذاَت الشِّ ِفِه���محْ َذاَت الحَْيِمنِي َوِإَذا َغَرَبت تَّقحْ َكهحْ
ُ َفُهَو  ِد اهللَّ ِ َم���ن َيهحْ نحُْه َذِل���َك ِمنحْ آَياِت اهللَّ ���َوٍة مِّ َوُه���محْ يِف َفجحْ
َس���ُبُهمحْ  ِشًدا_َوحَتحْ رحْ َد َلُه َوِليًّا مُّ ِللحْ َفَلن َتِ َت���ِدي َوَمن ُيضحْ املحُْهحْ
���َماِل  َأيحَْقاًظ���ا َوُهمحْ ُرُق���وٌد َوُنَقلُِّبُه���محْ َذاَت الحَْيِمنِي َوَذاَت الشِّ
َت َعَليحِْهمحْ َلَولَّيحَْت  َلعحْ َوَكلحُْبُهم َباِسٌط ِذَراَعيحِْه ِبالحَْوِصيِد َلِو اطَّ
ًبا)1)واس���تمرت هذه الغيبة  ِمنحُْه���محْ ِف���َراًرا َومَلُِلئحَْت ِمنحُْهمحْ ُرعحْ
ألصحاب الكهف ثالمثائة وتس���ع س���نني حتى جاء وعد 
اهلل بالظهور مرة أخ���رى والعودة إىل واقع احلياة وانتهاء 
مرحل���ة الرق���ود والغيبة عن الع���امل اخلارجي، آن األوان 
أن تظهر دعوة احلق للناس وإظهار أثر اإلميان والعبودية 
اخلالصة هلل جل وعال وإن اهلل ينجي عبده بشتى الطرق 
االعتيادي���ة واملعجزة اخلارقة للعادة، فبعد أن بان أمرهم 
وما جرى عليهم من النومة والرقدة الطويلة، تعّرف الناس 
على حاهلم وعرفوا من هم أصحاب الدعوة اإلهلية احلقة 
الذي���ن رفضوا الظلم واجلور ومل يصربوا على مش���اهدة 

)))  سورة الكهف: اآليتان 18-17.
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الكفر واملعصية كما عرفوا اسباب اهلجرة هلل وحده، 
فتيّقنوا أن اهلل ال يرك أهل دعوتِه واملؤمنني اخللَّص وأنه 
ميدهم بفيض رمحتِه الواس���عة وحيافظ عليهم من خطر 
امل���وت واإلبادة ليكون���وا آية للناس وش���اهدًا لألجيال، 
بع���د كل ذلك كان قرار املؤمنني م���ن أهل تلك املدينة 
أن يبنوا عليهم مس���جدًا بع���د أن أماتهم اهلل يف كهفهم 
وجعله���م علمًا دااًل على أصحاب الدعوة احلقة واالعتقاد 
الصحي���ح، اىل ح���ني ظهورهم مرة اخ���رى يف دولة احلق 

دولة االمام املهدي  كما تذكر الروايات.

كان ه���ذا بيان���ا خمتص���را لقصة أصح���اب الكهف 
الذين ذكرت يف الق���رآن الكريم قال تعاىل: َكَذِلَك 
���اَعَة اَل  ِ َحقٌّ َوَأنَّ السَّ َد اهللَّ َلُم���وا َأنَّ َوعحْ َن���ا َعَليحِْه���محْ ِلَيعحْ َثرحْ َأعحْ
َرُه���محْ َفَقاُلوا ابحُْنوا َعَليحِْهم  َريحْ���َب ِفيَه���ا ِإذحْ َيَتَناَزُعوَن َبيحَْنُهمحْ َأمحْ
ِرِهمحْ َلَنتَِّخَذنَّ  َلُم ِبِهمحْ َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأمحْ ُبنحَْياًنا رَّبُُّهمحْ َأعحْ

.(1(ِجًدا َعَليحِْهم مَّسحْ

فبعد هذا االستعراض السريع لقصة أصحاب الكهف 
  نأتي اآلن إىل أوجه الش���به ب���ني قضية اإلمام املهدي

وقصة أصحاب الكهف.

سورة الكهف: اآلية 21.   (((
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وجه الشبه األول:

إن أصح���اب الكهف كان���وا أصحاب قضية التوحيد 
َنا َعَلى ُقُلوِبِهمحْ ِإذحْ  احل���ق هلل عز وجل، قال تع���اىل: َوَرَبطحْ
ُعَو ِمن  َرحِْض َل���ن نَّدحْ ���َمَواِت َواألحْ َقاُم���وا َفَقاُل���وا َربَُّنا َربُّ السَّ
ُدوِن���ِه ِإهَلًا َلَقدحْ ُقلحَْنا ِإًذا َش���َطًطا)1)، كما إن من أهم ما 
ميي���ز ه���ؤالء اجلماعة أنهم فتي���ة كما يف قول���ه تعاىل: 
َناُهمحْ ُهًدى)2)، فالظاهر من  ِإنَُّهمحْ ِفتحَْيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهمحْ َوِزدحْ
هات���ني اآليتني أن هؤالء كانوا أصحاب موقف حق قوي 
دفعه���م للقيام ضد صوت الكفر واإلحلاد، وكان هذا 
املوق���ف نابع���ًا من اإلمي���ان باهلل وعدم املباالة بأي ش���يء 
س���واه، مصحوبا بالفتوة وهي داللة على القوة والنش���اط 
لتمكنه���م م���ن االس���تعداد للدف���اع عن احل���ق ورفضهم 
كل ص���ور الباطل، ومن خالل هذه الصفات والس���مات 
ألصحاب الكهف جند مدى التشابه واالنطباق مع اإلمام 
املهدي  وقضيتِه وأنه تسلم دور اإلمامة وهو يف مرحلة 
الصب���ا والفتوة وهو دور عظيم حموري للدين والش���ريعة 
الس���ماوية متحم���اًل أعباءها وثقلها حي���ث أمجعت أغلب 

سورة الكهف: اآلية 14.   (((

سورة الكهف: اآلية 13.   (((
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الرواي���ات عل���ى أن عمر اإلمام املهدي  كان مخس���ة 
أو س���تة أع���وام ح���ني تس���لم دور اإلمامة بعد استش���هاد 
أبيه اإلمام احلس���ن العس���كري ، وه���ذا يدلل داللة 
واضحة م���ن أن أصحاب الدعوة احلقة ال يش���رط فيهم 
العمر الكبري والس���ن الطاعنة بل رمبا تقوم هذه الدعوة 
عل���ى أي���دي فتي���ة آمنوا بربه���م أو على يد ص���ي مل َيبحْلغ 
احلل���م كالني عيس���ى  الذي ات���اه احلكم وهو يف 

املهد صبيا.

وجه الشبه الثاني:

إن أصح���اب الكه���ف كان���وا ه���م الوحي���دون ب���ني 
جمتمعه���م من حيملون يف عقوهل���م وقلوبهم حقيقة الدين 
وروح التوحيد هلل تعاىل واإلخالص له بكل ما أوتوا من 
قوة وعلى العكس م���ن هذه العصبة فقد كان اجملتمع 
احمليط به���م مليئا بالكفر والض���الل واالبتعاد عن روح 
اإلميان والتوحيد هلل بدًء من ملكهم �دقيانوس� وانتهاًء 
إىل آخر فرد منهم، لذلك كانوا يعيش���ون مرحلة الغربة 
بني أفراد جمتمعهم والوحش���ة من الناس ألن املؤمن باهلل 
ال جيد األن���س والراحة إال من كان من صنفه وعقيدتِه 

املوافقة له.
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روي عن أمري املؤمنني  قوله: �ال تستوحش���نّ طريق 
احلق لقلة سالكيه� فنجد أن أصحاب الكهف كانوا 
عل���ى هذه احلال فمع أنه���م كانوا من أصحاب املقامات 
الرفيعة يف الدولة أو أنهم كانوا وزراء للملك على بعض 
الروايات ويتمتعون بالنفوذ السياسي إال أن هذه املغريات 
واملصاحل الدنيوية مل تكن هلم بدياًل عن سعادة اإلميان 
والراحة النفس���ية يف التصدي���ق بربوبية اخلالق احلقيقي 
هل���ذا الك���ون وهذا الوج���ود، فاخت���اروا الكهف الذي 
خيل���و م���ن كل مل���ذات الدني���ا وزينتها ويفتقد ألبس���ط 
س���بل الراحة، لكنهم اختاروه النهم استوحشوا من تلك 
الدنيا وأهلها املليئة بالكفر والفسوق والعصيان، وهذا 
ع���ني ما جندُه يف اجلو الذي كان يعيش���ه اإلمام املهدي 
 فنج���د أن البالط العباس���ي كان يعيش يف حالة من 
االنغم���اس يف ملذات الدنيا وزينته���ا والعيش يف جوٍّ خاٍل 
من روح اإلميان والتقوى، وبالرغم من أن امللك العباس���ي 
مل يك���ن يعلن الكف���ر صراحة بل أن ظاهرُه اإلس���الم 
والتوحي���د واإلمي���ان برس���الة اخلامت حمم���د  إال أنها 
كانت جمرد قشور ظاهرية خالية من احملتوى واملعنى، 
بل كانت هذه املفاهيم تعد أداة للحفاظ على س���لطانهم 
وبس���ط نفوذهم على الناس وس���المل يتسلقونها للصعود 
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إىل دكة احلكم والرياس���ة، فحقيقة العباس���يني ومن 
س���بقوهم من أمويني وخوارج هي حقيقة س���وداء مظلمة 
مليئ���ة بالكفر والفس���وق والعصي���ان املبطن، وظاهرها 
اإلس���الم والصالح، واألحداث املذكورة يف تلك احلقب 
كث���رية دال���ة على ما قلن���اه بل يكفيها أنه���ا قتلت خرية 
األوصي���اء واهلادي���ن ابتداًء م���ن أبي األئمة عل���ي بن أبي 
طال���ب  وص���واًل إىل قتل اإلمام احلادي عش���ر اإلمام 
احلس���ن العس���كري ، أما بالنس���بة للمجتمع الذي 
كان يعاص���ر األئمة  ومنهم اإلم���ام املهدي  فقد 
كان له أقسام عدة، فمنهم من هو موافق لسياسة الدولة 
العباسية ومنغمس يف ملذاتِه وشهواته ومنهم من هو غري 
راٍض ولكن���ُه خياف من س���طوة احل���كام وآخر من هو 
مس���تضعف فقري ال حيلة له، ومع وجود اجلهل والتخلف 
بعقيدة اإلمامة احلقة والدين اإلس���المي احلنيف ومنهم 
-وه���م قليلون جدًا- من يعتقد الوالء احلقيقي ألئمة أهل 
البيت والرسالة احملمدية والتوحيد اخلالص هلل سبحانه 
واخلالي من الش���رك والنف���اق، فبالتالي جن���د أن األمر 
حينم���ا وص���ل لإلمام الثان���ي عش���ر كان اجملتمع الذي 
يعاص���ره تطغ���ى عليه صفة االبتعاد ع���ن اهلل واالجنراف 
حنو زخارف الدنيا وملذاتها، فمن هنا جند هذا التشابه 
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الواض���ح بني اجلو الذي كان يعيش���ه أصحاب الكهف 
واجلو واجملتمع الذي كان يعاصره اإلمام املهدي املنتظر 

.

وجه الشبه الثالث:

أن أه���م ما نالحظ���ه يف قصة أصح���اب الكهف أنهم 
كان���وا عصبة قليلة أم���ام الكثرة الغالب���ة، مل يتجاوز 
عددهم الس���بعة انفار مع ان املقابل هلم من اهل الش���رك 
والضالل مدينة كاملة وعلى رأسهم ملكها �دقيانوس� 
فنج���د من املالحظ يف تأريخ االمم الس���ابقة ان اصحاب 
الدعوة احلقة والعقيدة الصحيحة والفطرة السليمة أنهم 
قل���ة قليلة تابه كث���رة جمتمعة على الكفر والش���رك 
والظالل، ومنهم أصحاب الكهف ولذلك جند ان الباري 
عز وجل أشار اىل هذه احلقيقة يف قرآنه الكريم حيث 
ِن اهلّلِ َواهلّلُ  ن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبتحْ ِفَئًة َكِثرَيًة ِبِإذحْ قال َكم مِّ
اِبِريَن)1) وذلك أن مس���ألة احلق واالنضمام اىل  َم���َع الصَّ
جانب���ه حتتاج دائمًا أو يف األعم األغلب اىل التضحية من 
أج���ل قضيته وهذِه التضحي���ة قد تكون باملال أو االوالد 

)))  .سورة البقرة / آية 249.
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وق���د يص���ل االم���ر اىل التضحي���ة بال���روح والنفس ألجل 
إحق���اق احل���ق ورف���ع رايته ونص���رة أصحاب���ه، فنجد أن 
اكثر الناس على مّر العصور ليس لديهم هذا االستعداد 
وه���ذه القوة الناضجة من أج���ل احلق ونصرته فريكنون 
اىل الدنيا وزبرجها وملذاتها تاركني وراء ظهورهم احلق 
بعدم االنضمام اىل ركبه او االنظواء حتت رايته، وهذه 
  املشكلة هي نفسها كانت مستمرة اىل زمن األئمة
وزمن اإلمام املهدي  فكان عصره وظروفه مش���ابهة 
اىل ح���د كبري للظروف واالجواء اليت عاش���ها أصحاب 
الكه���ف، ف���دور احلاكم العباس���ي آن���ذاك �املعتمد� 
يف اجل���ور والظل���م هو نفس���ه الذي خاض���ه امللك اجلبار 
�دقيانوس�، وحالة قلة األتباع وناصري احلق هي نفسها 
اليت عانى منها اإلمام املهدي ، فكانت هذه العوامل 
  هي ما شكلت وجه الشبه الثالث بني اإلمام املهدي

وأصحاب الكهف رضوان اهلل عليهم.

مثرة أوجه التشابه: 

بعد أن اس���تعرضنا ه���ذه االوجه الث���الث � وقد تكون 
اكث���ر � ولك���ن أهمها هي ما ذكرن���اه، نصل اىل هذه 
الثم���رة وه���ي أن اصح���اب الكه���ف ملا ظه���ر هلم احلق 
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ودع���وة التوحي���د اخلالصة لعب���ادة اهلل مل ميكن هلم أن 
ميارس���وا هذه العب���ادة وهذه العقيدة بس���الم فلجأوا اىل 
الكه���ف وغاب���وا عن أه���ل املدينة، لذا نس���تطيع القول 
أن اصح���اب الكهف كان���وا يف غيبة كربى عن أهلهم 
وأصحابهم وأهل مدينتهم، وهذا أهم اس���تنتاج نس���تنجه 
من س���ورة الكهف من خالل ه���ذه القصة العظيمة وهو 
أن اهلل ميد أصحاب احلق وناصريه ورافعي راية التوحيد 
اخلالص بكل اش���كال املد االهلي والفيض الرمحين، 
وتع���د من أهم انواع الرمحات وااللطاف النازلة على هذه 
العصبة هي أن جيعل هلم احلماية واالمن وذلك إن الباري 
ع���ز وجل ش���اءت أرادته وحكمته إن احل���ق ال بد له من 
ناصر ومجاع���ة يتمثل بها أو عصبة تتحمل أعباء الدعوة 
الي���ه، فإذا هدد هذه اجلماعة خطر االقصاء والقتل ومل 
يك���ن غريهم يف تلك املرحلة أو احلقبة من الزمان، فإن 
اهلل يت���وىل محايته���م وصيانتهم م���ن كل خطر يهددهم 
س���واء كان هذا بواس���طة الطرق االعتيادي���ة أو الطرق 
االعجازي���ة، وهذا ه���و ما جرى عل���ى اصحاب الكهف 
رض���وان اهلل عليه���م، فبس���بب محلهم عقي���دة التوحيد 
ب���اهلل وطلب احل���ق والدفاع ع���ن وحدانيت���ه ووجوده عز 
وجل واجههم خط���ر القتل واإلبادة فجاءت االرادة االهلية 
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بأّن���ه البد هلذه اجلماعة أن حتف���ظ وتصان من أي خطر 
ق���د يهدده���ا فاقتضت احلكمة الربانية ب���أن ُيغّيبون يف 
كهفهم من حيث ال يشعر بهم أحد وال يصل خربهم اىل 
أي شخص ماداموا هم خمتفني يف كهفهم احلاجب هلم 
عن أعني الناس وهذا هو عينه ما اقتضته احلكمة االهلية 
مرة ثانية ولكن على قدر أكرب يف قضية اإلمام املهدي 
 وقيادته وإمامته فمن خالل أوجه الشبه الثالث جند 
أن اإلمام امله���دي كان ميثل الدعوة اىل التوحيد واحلق 
واالميان بالرس���الة احملمدي���ة النازلة من اهلل وكان هذا 
اإلمام العظيم فتيًا يف قوة دعوته، هذا اواًل، وثانياًَ كان 
ه���و اإلمام الوحيد الباق���ي من إئمة أهل البيت  وآخر 
احلج���ج على وجه االرض وقد صدر بي���ان هذه احلقيقة 
عل���ى لس���ان أهل البي���ت  أن االرض ال ختلو من حجة 
ولو خلت لساخت بأهلها، عن حممد بن حييى عن حممد 
بن أمحد عن حممد بن احلسن عن ابي سعيدالعصفوري 
ع���ن عمر بن ثابت عن ابي اجلارود عن ابي جعفر الباقر 
 قال: �قال رسول اهلل : إني واثين عشر من ولدي 
وان���ت يا علي زر االرض � يعين أوتادها وجباهلا � بنا أوتد 
اهلل االرض أن تس���يخ بأهلها، فإذا ذهب االثنا عشر من 
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ولدي س���اخت االرض بأهلها ومل ينظ���روا)1)، وثالثًا إن 
اإلم���ام امله���دي  كان ميثل حمور الرس���الة احملمدية 
والوتد الش���امخ حلقيقة التوحيد إال انه كان ميثل القلة 
القليل���ة ف���إن كان أصح���اب الكه���ف قد بل���غ عددهم 
س���بعة أنفار مقاب���ل مدينة كاملة ف���كان اإلمام املهدي 
وح���ده مقابل أم���م بأمجعها وقد اجتمع���ت على الضالل 
واالحنراف والتزييف س���واء كانوا من املسلمني أو باقي 
االدي���ان، لذلك جند أن مش���يئة الباري ع���ز وجل جاءت 
مق���ررة ألن تك���ون واحدة م���ن أنواع احلف���اظ على هذه 
النفس املقدس���ة من األخطار والتعذي���ب والقتل، هي ان 
ُيغّيب صاحب هذا األمر غيبة حتفظ له اس���تمرار حياته 
بصورة س���رية من حيث ال يش���عر به احد ويكون له دور 
خاص يف هذه االمة البعيدة عن احلق واملتناسية ادوارها 
يف ه���ذا العامل وعل���ة اجيادها يف النظ���ام االهلي، وهذا 
س���يأتي بيانه يف القصة الثانية من س���ورة الكهف وهي 

. قصة العبد الصاحل مع الني موسى

إذن ما وصلنا اليه يف هذه الثمرة االوىل من هذا البحث 
ه���و ان امر الغيبة ليس أمرًا جديدًا قد طرح ألول مرة يف 

))) . الكافي ج 1/ ص 534.
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قضي���ة اإلمام املهدي  كما يدعيه بعض املعاندين بل 
ان الغيبة قضية قد حدثت سابقا، ويكفينا هذا الدليل 
على مس���ألة الغيبة من القرآن، لذلك فإن أول دور اش���ار 
اليه القرآن حلركة اإلمام املهدي  هو دور الغيبة من 

خالل قصة أصحاب الكهف.
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القصة الثانية

رحلة النيب موسى  مع العبد الصاحل

قب���ل الول���وج يف مباحث القص���ة الثاني���ة وعالقتها مع 
قضية اإلمام املهدي  ال بد لنا من اس���تعراض س���ريع 
للقص���ة أو احلادث���ة اليت وقعت مع الني موس���ى  مع 

.  العبد الصاحل وهو اخلضر

بعد أن صدر األمر االهلي اىل موسى بالذهاب والبحث 
عن شخص لقبه العبد الصاحل لينهل من علمه الذي آتاه 
اهلل من لدنه وأن يكون مبثابة التلميذ مع أس���تاذه بدأت 
الرحل���ة، رحلة موس���ى  مع فت���اه أو وصيه على أغلب 
الروايات وهو يوش���ع بن نون واس���تمر بهم املسري يف هذه 
الرحل���ة وأثناء إحدى االس���راحات طلب موس���ى  من 
فت���اه أن يأتي���ه بالغداء بع���د ما لقيا من التعب واملش���قة، 
فقال له يوش���ع: إننا اثناء اس���راحتنا السابقة حدث امر 
غريب، وهو أن الس���مكة اليت كنا حنملها كمتاع لنا 
نأكله وأثناء جلوس���نا على الصخ���رة رأيت امرًا عجبًا،  
فقد عادت احلياة للسمكة وأخذت تتقلب حتى سقطت 
يف امل���اء وأخذت طريقها يف البحر س���ربًا، ففهم موس���ى 
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إن هذه هي اإلش���ارة او الداللة على لقائِه بالعبد الصاحل 
يف ذل���ك املكان فرجعا اىل نفس املكان الذي س���قطت 
فيه السمكة فوجدا شخصا جالسا هناك فعرفه موسى 
 فس���لم عليه فرد عليه الس���الم، فقال له موسى: إني 
أري���د أن أصطحب���ك وتعلمين من علم���ك الذي آتاك اهلل 
إياه من لدنه وس���وف لن اعصي لك أمرا، فقال له العبد 
الص���احل: إن علمي خ���اص وهو غري معل���وم عندك وغري 
واضح، فكيف تستطيع أن تصرب على شيء أنت جاهل 
به وال تعلمه، فرد موسى  بأنين سأصرب إن شاء اهلل، 

فوافق العبد الصاحل �اخلضر� مبصاحبتِه.

احلادثة االوىل

بعد أن بدأت الرحلة ركب اخلضر وموسى  سفينة 
كان���ت مس���تعدة لالنطالق ف���إذا باخلض���ر يقوم خبرق 
الس���فينة وجعلها معيبة وأخذت بالغرق فاندهش ني اهلل 
 ، من هذا الفعل الغريب واملستهجن لديه  موسى
فابت���دأ موس���ى  بأول اع���راض على العب���د الصاحل 
فقال له: كيف خترق س���فينة كانت ُملكاًَ ملس���اكني 
ومل تك���ن ل���ك وأوش���كت أن تغرقهم وه���م ال ذنب هلم 
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ومل يفعلوا ش���يئًا، نظر اخلضر  اىل موسى مذكرًا 
إياه لكلمته الس���ابقة قبل بدء رحلتهم َأمَلحْ َأُقلحْ ِإنََّك َلن 
ًا)1) فتذكر موسى  الوعد الذي  ���َتِطيَع َمِعَي َصربحْ َتسحْ
اخت���ذه على نفس���ه مع اخلضر بعدم االع���راض فقال له 
معت���ذرًا: أني نس���يت هذا العه���د الذي عاهدت���ك إياه ملا 
رأيت���ه من أمر منكر فدفعتين مس���ألة االم���ر باملعروف 
والنه���ي عن املنكر ع���ن العهد الذي عاهدت���ك إياه فال 

تشدد املعاتبة لي، وانطلقا إلكمال رحلتهما معًا.

احلادثة الثانية

وصل العبد الصاحل �اخلضر� مع رفيقه وتلميذه الني 
موسى بن عمران  اىل أحد املدن فوجدا جمموعة من 
الصبية يلعبون وبينهم غالم معهم فإذا باخلضر يأتي اىل 
هذا الغالم ويقتله من دون سبب ظاهر، هذه املرة كانت 
ردة فعل موسى  أشد من سابقتها حيث وردت يف بعض 
الروايات أن موسى  أخذ بتالبيب العبد الصاحل وهو 
يف ثورة من الغضب خماطبًا إياه كيف تقتل نفس���ًا بريئة 

))) . سورة الكهف / آية 72. 
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ومل يرتك���ب هذا الغالم اي ذنب او يقتل نفس���ًا.. أتقتله 
م���ن دون س���بب أو ذنب؟! وم���رة ثانية يأتي ال���رد القاطع 
ًا)1) هنا  ِطيَع َمِعي َصربحْ ���تَ للنزاع َأمَلحْ َأُقل لََّك ِإنََّك َلن َتسحْ
وق���ف ني اهلل موس���ى متأم���اًل ومتذك���رًا الوعد الذي 
قطع���ه للعبد الصاحل وق���د خالفه مرة ثاني���ة، هذه املرة 
مل يعت���ذر موس���ى من العبد الص���احل ولكنه قطع عهدًا 
ثاني���ًا على نفس���ه للعبد الصاحل وهو أن���ين إذا اعرضت 
عليك مرة ثانية فسيقع الفراق وتنتهي الرحلة بيين وبينك 
َت  َدَها َفاَل ُتَصاِحبحْيِن َقدحْ َبَلغحْ ٍء َبعحْ [َقاَل ِإن َس���َألحُْتَك َعن َشيحْ

ًرا])2) فواف���ق العبد الصاحل على هذا العهد  ِم���ن لَُّدنِّي ُعذحْ
الثاني واستمرت رحلتهما معًا.

 احلادثة الثالثة 
بعد أن اختذ موس���ى الكليم  عه���دًا جديدًا للعبد 
الصاحل اس���تأنفا رحلتهما ووصال اىل قرية يف طريقهما 
وبعد ما لقيا من تعب ومش���قة، طلبا من أهل هذه القرية 
قلي���اًل م���ن الطعام وامل���اء ولك���ن جوبها برف���ض وخبل 

))) . سورة الكهف / آية 75. 
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ش���ديدين وأبوا أن يضّيفوهما، بعد ذلك وجدا يف القرية 
جدارا آيال للس���قوط، فشّمر العبد الصاحل عن ساعديه 
وبنى هذا اجلدار وأقامه، فأصبح اجلدار قويا ال ميكن 
  أن يس���قط فأثار هذا الفعل تس���اؤال يف نفس موسى
ح���ول س���بب قيام اخلض���ر ببناء هذا اجل���دار جمانًا ومل 
يتخ���ذ أجرًا على عمله هذا بالرغم من أن أهل القرية مل 
يطعموهم���ا أو يضيفوهما، فبادره بالس���ؤال: لو اختذت 

أجرًا من أصحاب هذه القرية لقاء بنائك هذا اجلدار؟ 

هن���ا التف���ت العبد الص���احل �اخلضر�  اىل موس���ى 
 قائ���اًل له م���ن دون نقاش أو تأخري َه���َذا ِفَراُق َبيحْيِن 
َوَبيحِْن���َك)1) إنه االعراض الثالث ملوس���ى  على أفعال 
اخلضر،  ولوجود امليثاق والعهد بينه وبني العبد الصاحل 

فقد وقع الفراق بني هذين الشخصني وانتهت الرحلة.

ولكن حتى ال يبقى يف نفس موس���ى ش���يء أو تس���اؤل 
بدأ العبد الصاحل ببيان االسرار اليت على إثرها تصرف 

. تلك التصرفات واليت أثارت حفيظة موسى الني

))) . سورة الكهف / آية 78.  
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تأويل األحداث الثالثة

إن من صفات االستاذ أو املعلم اخلبري أن ال يرك تلميذه 
يف حرية أو ش���بهة من دون أن يبني له أي س���بب لفعل ما 
أو ي���ؤول له االح���داث، وهذا ما فعل���ه العبد الصاحل مع 
الني موس���ى ، فابت���دأه باحلادث���ة االوىل وهي خرق 
السفينة موضحًا له احلقيقة اليت كانت غائبة عنه وهي 
أن هناك ملك جبار يف البحر يس���طو ويأخذ كل سفينة 
يشاهدها يف البحر، وألن هذه السفينة هي جملموعة من 
املس���اكني، أراد العب���د الصاحل أن يعيبه���ا فخرقها ما 
سيؤدي اىل عدم طمع ذلك امللك اجلبار بسفينتهم املعيبة 
وس���يركهم بأمان، إذن كان خرق السفينة ملصلحتهم 

ال ملضّرتهم. 

أم���ا مس���ألة قتل الغالم فأن مس���تقبله س���يكون مليئا 
بالكفر واالحلاد وكان أبواه من املؤمنني ولّلطف اإلهلي 
املوج���ود والنازل على عب���اده واخلوف على هذين االبوين 
املؤمنني من أن هذا الولد الكافر س���ريهقهما بكفره، 
أراد اهلل أن يب���دل هذي���ن املؤمنني بذري���ة صاحلة مؤمنة 
تكون س���ببًا يف سعادتهما وراحتهما يف الدنيا واآلخرة، 
فقتل���ه اآلن وإب���دال أبوي���ه بذرية صاحل���ة مؤمنة خري من 



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

27

بقائه عندما يكرب ويصبح شابًا فتيًا.

أم���ا قضية اجل���دار فإنه كان حتته كن���زًا قد ادخره 
أح���د املؤمنني ولكن وافاه األجل تاركًا غالمني يتيمني 
صغريين، فإذا وقع اجلدار ظهر الكنز واس���تحوذ عليه 
أهل القرية املعروفني بالبخ���ل واجلفاء وبالتالي لن يصل 
الكنز اىل هذين الغالمني، فبناء اجلدار مل يكن ألجل 
أه���ل القرية وإمنا ألجل هذين الغالمني اوالد ذلك الرجل 
الص���احل ليبقى الكنز مدخرًا هلما حتى يبلغا أش���دهما 
ويكونا قادرين على اس���تخراج الكنز واحلفاظ عليه، 
ثم أخرب اخلضر النيَّ موس���ى  بأن هذه االفعال اليت 
ق���ام بها مل تكن ع���ن ارادته وفعله امنا ه���ي بإرادة اهلل 
ومش���يئتِه أَمَرُه بها، وأنه مل يكن إال وسيلة لتنفيذ إرادة 
الباري لعلمه بعاقبة األمور ولقضاء حوائج املؤمنني َوَما 
.(1(ًا َليحِْه َصربحْ ِطع عَّ ِري َذِلَك َتأحِْويُل َما مَلحْ َتسحْ َفَعلحُْتُه َعنحْ َأمحْ

اىل هن���ا مت���ت قصة العب���د الصاحل مع موس���ى  يف 
هذه العجالة، وس���نتناول نقاط الشبه بني العبد الصاحل 

. اخلضر� واإلمام املهدي�

)))  .سورة الكهف / آية  82
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وجه الشبه االول

إن أكثر املؤمنني هلم حاجات ومسائل تتعلق مبصريهم 
القريب أو البعيد وبعضها يتعلق باالخطار اليت قد حتّدق 
  بهم واليت ال يش���عرون بها، لذلك كان دور اخلضر
متمثال بإنقاذ أهل السفينة املساكني و جناة االبوين من 
خطر ولدهما الكافر واحلفاظ على الكنز من الضياع 
والسرقة من قبل أهل املدينة وصيانته حلني بلوغ الصبيني، 
وعلي���ه فإن اكثر املؤمنني � إذا مل يكن كلهم � هم من 
أصح���اب هذه احلاج���ات وحتيطهم األخط���ار املختلفة، 
ف���كان دور اخلض���ر  ه���و تنفي���ذ اإلرادة اإلهلي���ة يف 
احلف���اظ عل���ى الكيان املؤم���ن من الش���رور واألخطار، 
وهنا جند ان دور اإلمام املهدي  هو مشابه لدور العبد 
الصاحل مشابهة بالغة من خالل القيام بهذا الدور االهلي 
وهو احلفاظ على املؤمنني والكيان املس���لم وصيانتِه من 
االخطار املتوجهة اليه س���واء كانت يف املستقبل القريب 
أو البعيد بطريقة ال يش���عر بها هؤالء املؤمنني كما انهم 
ال يش���عرون بأي خطر قادم لعدم علمه���م بالغيب، وهذا 
م���ا نفهمه من حديث رس���ول اهلل  جلابر بن عبد اهلل 
االنصاري عندما سأل الني  هل ينتفع الشيعة بالقائم 
 يف غيبت���ه؟ فقال : �إي وال���ذي بعثين بالنبوة إنهم 
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لينتفعوا بِه، ويستضيؤون بنور واليته يف غيبته كانتفاع 
الناس بالشمس وإن جلّلها السحاب�)1).

وجه الشبه الثاني

إن اخلض���ر  كان يق���وم بهذا الدور وهو ليس بنّي 
وإمن���ا عربت عنه اآلية بعبد من عباد اهلل ومع ذلك كان 
ل���ه دور إهلي يقوم بتأديت���ه بأمر من اهلل عز وجل وميتلك 
علم���ًا لُدنّيًا من اهلل مع أنه كان هناك نّي يف زمنه وهو 
أح���د أولي الع���زم وصاحب مّيزة ال���كالم مع اهلل، قال 
ِليم���ًا)2)، كما يتضح  تع���اىل َوَكلَّ���َم اهلّلُ ُموَس���ى َتكحْ
ان أح���د انبياء اهلل كان تابعا يف مرحلة ما اىل ش���خص 
ليس بنّي، وهذا الش���به واضح يف شخص اإلمام املهدي 
أرواحنا ملقدمه الفداء فمع أنه ليس نبيًا وال رسواًل إال أنه 
ميتلك علم���ًا إهليًا لدنّيًا ما يعطيه الدور املهم يف احلياة 
الدني���ا ب���ل وإن عن���د ظه���وره ويف دولته املرتقب���ة �الدولة 
العاملي���ة� س���يكون الني عيس���ى  أح���د أتباعه ومن 
الذين يصّلون خلفه يف بيت املقدس كما ورد يف احلديث 
الش���ريف �عن أمحد بن ادري���س عن أمحد بن حممد بن 

))) . بحار االنوار/   

)))  سورة النساء / آية 164. 
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عيس���ى عن احلس���ني ين س���عيد االموي عن احلسني بن 
علوان عن ابي هارون العبدي عن ابي س���عيد اخلدري يف 
 : لفاطمة  حدي���ث ل���ه طويل قال: قال رس���ول اهلل
�يا بنية إنا أعطينا أهل البيت سبعًا مل يعطها أحد قبلنا: 
نبي���ًا خري االنبياء وهو أبوك، ووصينا خري االوصياء وهو 
بعلك، وشهيدنا خري الشهداء وهو عم ابيك محزة، ومّنا 
َم���ن له جناحان خضيب���ان يطري بهما يف اجلن���ة وهو ابن 
عمك جعفر، ومنا س���بطا هذه االمة وهما ابناك احلسن 
واحلسني، ومنا واهلل الذي ال إله إال هو مهدّي هذِه األمة 
الذي يصلي خلفه عيس���ى بن مريم، ثم ضرب بيده على 

منكب احلسني  فقال: من هذا ثالثًا�)1) 

وجه الشبه الثالث

إن احلوائ���ج اليت قضاها العبد الصاحل واألخطار اليت 
دفعه���ا عن أولئ���ك األفراد كانت تمعه���م صفة واحدة 
وهي اإلميان وحس���ن الس���لوك، ومل يكن هناك ش���يئًا 
آخرًا ميتازون به عن باقي الناس مع العلم إن هناك أناسًا 
كانوا ايضًا حمتاج���ني اىل تلك الرمحة االهلية اخلاصة 

)))  بحار االنوار / ج51 ص76، كشف الغمة / ج2 ص 482. 



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

31

النازل���ة عل���ى عباده عن طريق العب���د الصاحل ولكن مل 
يش���ملهم ذل���ك، فمث���اًل إن ذلك امللك ال���ذي كان يأخذ 
كل س���فينة غصبًا كان هناك ايضًا َمن تؤخذ س���فنهم 
ولك���ن مع ذلك مل يق���م العبد الصاحل بإنقاذ س���فنهم، 
وه���ذا ما جنده ايضًا يف مس���رية اإلم���ام املهدي  أثناء 
غيبته فهو وإن كان قاضيًا حلاجات الناس ودفع الشرور 
عنه���م إال إنه خمتص فقط بالذين هم مؤمنني ومنتِظرين 
لظه���وره، أما املعاند والغاف���ل والناصي فال حّظ له من 
هذه الرمحة ألنها رمحة خاصة نازلة على بعض عباد اهلل 

كما أسلفنا يف الكالم املتقدم.

مثرة أوجه الشبه

إن هناك عبادًا هلل هلم أدوار مهمة يف تسيري حياة املؤمنني 
ومحايته���م ودف���ع الش���رور عنهم يف كّل زم���ان ومكان 
حيث يكون دورهم س���ريًا، أما بالنس���بة لشخوصهم أو 
عناوينهم فهي خمفية عن األنظار وجمهولني بني الناس، 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال يشرط بهم أن يكونوا 
أنبي���اء أو رس���اًل، بل ه���م عباد صاحلون م���نَّ اهلل عليهم 
بعلم لدنّي إهلي قد ال حيتمله نّي أو رسول كما جرى يف 
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قصة موسى ، فال ُيستغرب إذا كان اعتقادنا باإلمام 
املهدي  من أنه موجود بني ظهرانينا وله دور يف غيبته 
وهو إن الناس تنتفع به كما ينتفع من الشمس إذا غّيبها 
السحاب فهو ليس باالمر الغريب وليس عقيدتنا باملهدي 
 ه���ي عقيدة جديدة أو مبتدعة كما يصرح بها بعض 
من يريد أن يشكك يف أحقية أهل البيت  باعتبارهم 
االمتداد الطبيعي للرس���الة احملمدية أو يضّعف االعتقاد 
بعقيدة اإلمام املهدي املنتظر  فهو ليس بني او رسول 
وإمن���ا عبد من عباد اهلل الصاحلني وإمام معصوم له دور 
يف غيبت���ه، وهو نفس دور العبد الصاحل اخلضر  مع 
الفارق بني األدوار اليت ميارسها إمام معصوم وحجة اهلل 
يف خلقه والواس���طة ب���ني االرض والس���ماء، وختامًا فإن 
اكرب شاهد وتأييد لقضية االمام املهدي املنتظر الغائب 

 والعقيدة به هو هذِه القصة من سورة الكهف.
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القصة الثالثة

قصة ذي القرنني يف سورة الكهف

بع���د أن انته���ت قصة العب���د الصاحل مع الني موس���ى 
 انتق���ل املنط���وق القرآن���ي اىل قصة ثالث���ة وهي قصة 
ذي القرن���ني نلخصها مبا يل���ي: إن ذا القرنني قد مّن اهلل 
تع���اىل عليه بإيتائِه الق���وة والتمكني له وأعطاه من كل 
ش���يء س���ببا، فكانت له ه���ذه القوة ال���يت مّكنته من 
بسط نفوذه على مشرق األرض ومغربها، فكانت بداية 
نهوضه باألمر منطلقًا حنو املغرب أي مغرب الش���مس ثم 
املش���رق ثم اىل قوم يأجوج ومأج���وج ومن جياورهم حتى 

صارت االرض تدين بدين التوحيد هلل تعاىل.

الرحلة االوىل

بعد أن وصل ذو القرنني اىل منطقة املغرب وهي مغرب 
الش���مس وجد هن���اك مجاعة يدينون بدي���ن يكفر باهلل 
م���ع مجاعة كان���ت تدين بدين اهلل وتوح���ده، فواجه ذو 
القرن���ني بذلك جمتمعا خليطا م���ن الكافرين واملؤمنني 



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

34

جمتمع���ني مب���كان واح���د فج���اءه االمر االهل���ي أن ياذا 
القرن���ني أن���ت خمرّي ب���ني أن تعذب ه���ؤالء أو تتخذ فيهم 
حسنًا من العفو واملساحمة، فكان قرار ذي القرنني أنه 
س���وف يبلغ أهل هذه القرية بدي���ن اهلل والتوحيد له ونبذ 
االصنام وترك الشرك باهلل كما تروي التفاسري يف أنهم 
كانوا يعبدون الش���مس، فمن كفر بهذه الدعوة وأصّر 
على ش���ركه وكفره فمصريه العذاب، وَمن آمن وعمل 

صاحلًا فسوف جيازى باإلحسان والعمل اليسري.

الرحلة الثانية

بعد ذلك انطلق اىل مش���رق الش���مس فوجد مجاعة من 
الناس ال ساتر هلم من الشمس وهنا قد اختلف املفسرون 
يف معن���ى ه���ذه اآلية، فقس���م يقول أنهم كان���وا عراة ال 
مالبس تس���رهم من أشعة الش���مس والقسم الثاني يقول 
بأنهم مل يكونوا يعرفوا بعد بناء البيوت وكانوا ينامون 
على االرض من دون سقف أو حائط يسرهم من الشمس 
وحرارته���ا، ه���ذا ما بّين���ه القرآن الكري���م يف رحلة ذي 
القرن���ني اىل ه���ؤالء القوم يف مش���رق االرض ومل تفّصل 
اكثر فيما جرى بينهم وس���كتت عنه اآليات الش���ريفة 
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ولك���ن م���ن الواض���ح أنهم ق���وم مل تصل هل���م احلضارة 
االنسانية.

 

الرحلة الثالثة 

وص���ل ذو القرن���ني اىل قري���ة أخ���رى وه���ي واقع���ة بني 
الش���رق والغرب ووجد يف ه���ذا املكان قومًا ال يكادون 
يفقه���ون ق���واًل، والظاهر من الرواي���ات أنهم مل يكونوا 
يعرف���ون الكالم أو إن كالمه���م مل يكن مفهومًا لدى 
ذي القرن���ني، وكان ه���ؤالء ق���وم مس���تضعفون من قبل 
ق���وم آخرين اىل جوارهم، يفس���دون يف االرض وخيربون 
احلرث والنسل ومل يكن هلم قوة على صدهم، فطالبوا 
ذا القرنني بعد ما رأوا من قوته ونفوذه وس���طوته جبيشه 
وعّدته بإنقاذهم سائلني إياه أن خيّلصهم من هؤالء الزمر 
اخلبيثة املسماة ب���يأجوج ومأجوج� على أن يعطوه خراجًا 
أو جائزة أو ضريبة سنوية له، فأجابهم أنين لست حباجة 
ألموالك���م ف���إن الذي اعطانيه اهلل خ���ري من خراجكم 
وأموالك���م، ف���إن كنتم تري���دون اخلالص م���ن هؤالء 
الق���وم املفس���دين فأعينوني جبلب احلدي���د، فجمعوا له 
احلديد فجعله بني جبلني كالس���د وأش���عل حتته النار، 
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فبع���د أن انصه���ر احلديد طلب منه���م أن يأتوه بالنحاس 
امل���ذاب فأخذه وبدء بتقطري النحاس املذاب على احلديد 
املنصه���ر فأصبح س���دًا منيعًا هلؤالء القوم املفس���دين يف 

االرض. 

اىل هن���ا انتهت الرح���الت الثالث ل���ذي القرنني وتنّقله 
بني املش���رق واملغرب، أوجزناه���ا طلبًا لالختصار، إذ أن 
ما يهمنا يف هذا املبحث هو إيراد أوجه الشبه بني اإلمام 

املهدي  وذي القرنني.

وجه الشبه االول

إن ذا القرن���ني كان ميث���ل االرادة االهلي���ة يف االرض 
فعن���د وصول���ه اىل أصح���اب املغرب جع���ل اهلل له اخلرية 
يف أن يع���ّذب أو يعف���و، وقد صدر م���ن هذا القائد ما هو 
مطابق للتشريع اإلهلي من أن املصّر على كفره سُيعّذب 
وينتق���ل اىل ع���ذاب اهلل األك���رب ومن يدخ���ل يف اإلميان 
باهلل والعمل الصاحل فس���يكون م���ن املكرمني، وهذا 
الدور الذي مارس���ه ذو القرنني هو نفسه الذي سيمارسه 
اإلمام املهدي  عند ظهور دولته الش���ريفة ونش���ر راية 
التوحي���د والعدل االهلي بني الناس، فبعد أن يبنّي للناس 
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م���ا هو االميان احلق وحدوده وما ه���و الكفر وحدوده، 
س���ينظر مبن يؤمن ب���ه وبدعوت���ه للحق س���بحانه وتعاىل 
وتوحيده فس���يكون من املكرمني عند اإلمام ، أما 
من يصّر على الكفر واإلحلاد واملعاندة فال طريق له إال 
الع���ذاب والقتل ف���ريّد اىل عامل الغيب والش���هادة فيعذبه 

اهلل العذاب األكرب.

وجه الشبه الثاني

إن ذا القرنني مؤيد من اهلل تعاىل وقد أعطاه التمكني 
يف االرض أي إن القوة والسطوة اليت كان ميتلكها ذو 
القرن���ني هي من اهلل تع���اىل ومل حيصل عليها عن طريق 
االم���ور االعتيادية والطبيعي���ة، فإننا جند من الصعب بل 
من املس���تحيل للش���خص العادي والذي يسري وفق األمور 
االعتيادي���ة أن يتمك���ن م���ن بس���ط س���يطرته على كل 
الع���امل وميل���ك م���ا بني املش���رق واملغ���رب وتأري���خ االمم 
والش���عوب يشهد بهذه احلقيقة، نعم من كان مؤيدًا من 
اهلل ول���ه ميزة أو هبة التمكني يف االرض يس���تطيع فعل 
ه���ذِه االمور وأن ينش���ر جناحيه على مجي���ع بقاع العامل 
وه���ذا االمر هو عينه الذي س���يكون م���ع اإلمام املهدي 
، وإذا ما عرفنا ان رس���ول اهلل  كان موعودًا من 
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اهلل تعاىل بأن هذا الدين سوف يظهر وينتشر على مجيع 
االدي���ان ويكون هو الغالب عل���ى وجه االرض من خالل 
قِّ  َ َُدى َوِديِن احلحْ َس���َل َرُس���وَلُه ِباهلحْ قوله تعاىل ُهَو الَِّذي َأرحْ
���ِرُكوَن)1) فهنا  يِن ُكلِِّه َوَلوحْ َكِرَه املحُْشحْ ِه���َرُه َعَلى الدِّ ِلُيظحْ
يأتي السؤال إن رسول اهلل  مات ومل يظهر على الدين 
كله ومل يكن مجيع الناس داخلني يف االسالم بل على 
العك���س إن الدين االس���المي كان الدين األقل ش���هرة 
عل���ى وج���ه االرض، واليوم آخذ باالضمح���الل والتغييب 
عن الناس بس���بب تش���ويهه وحماربته من قبل اعداء اهلل 
فلم يبق منه إال القشور، وعليه فإن هذه اآلية تعّد بشارة 
لرس���ول اهلل  بأن دينه س���وف يظهر على الدين كله 
وُتنش���ر راية احلمد يف آفاق الدنيا بأمجعها على يد آخر 
اوالده املعصوم���ني  وه���و احلج���ة املنتظ���ر  الذي 
س���يمأل االرض قس���طًا وعداًل بعد ما ملئ���ت ظلمًا وجورًا 
حبس���ب الرواي���ات املعتربة، وهذا هو وجه الش���به الثاني 
وه���و ان التمكني من اهلل لذي القرنني س���يليه متكني 
آخ���ر ولكن هذه املرة خل���امت احلجج االطهار احلجة بن 

. احلسن

))) . سورة التوبة / آية 33. 
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وجه الشبه الثالث

إن دعوة ذي القرنني كانت دعوة عاملية تشمل كل بقاع 
االرض من املشرق اىل املغرب واليت أساسها التوحيد هلل 
تعاىل ونش���ر العدل االهلي بني الناس، وتدل عليه اآليات 
ال���يت أوردناها يف بداي���ة قصة ذي القرنني م���ن االنتقال 
للمغرب ومن ثم للمش���رق وبعدها مابني املش���رق واملغرب 
وه���ذا ي���دل دالل���ة واضحة م���ن أن ذا القرنني قد بس���ط 
س���طوته ونف���وذه على العامل كله يف ذل���ك الوقت، فإذا 
كانت دعوت���ه أو نهوضه باالمر يه���دف اىل قيام الدولة 
العاملي���ة الكامل���ة والش���املة لكل بق���اع االرض، جند 
ايضًا هذا الش���به موجود يف أحاديث أهل البيت  من 
أن املهدي  سيظهر وميأل االرض قسطًا وعداًل، فهي 
ايضًا دعوة لنش���ر راي���ة التوحيد االهل���ي وحتقيق العدالة 
  الرباني���ة يف االرض، وبالتالي فدع���وة اإلمام املهدي
متشابهة متام التشابه لدعوة ذي القرنني من حيث عاملية 
الدع���وة ومشوليته���ا مع اختالف املق���ام والرتبة بني خامت 

احلجج وبني ذي القرنني.
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مثرة أوجه الشبه

إذا تبينت هذه الوجوه من الش���به بني دعوة ذي القرنني 
ودع���وة اإلم���ام امله���دي ، نق���ول ان اي���راد قص���ة ذي 
القرن���ني يف س���ورة الكهف تع���د نافية ل���كل َمن يقول 
أن���ه ال ميكن أن تقام حكومة إهلية ش���املة لكل بقاع 
املعم���ورة يف هذا الزمان، بل عل���ى العكس فهي مؤِيدة 
ملس���ألة إن اهلل تع���اىل إذا اراد ان جيع���ل يف ه���ذ االرض 
حكومة إهلية فهو القادر على كل ش���يء وال يعزب عنه 
أي شيء، وبالتالي فإنه عز وجل يؤيد ذلك القائد العاملي 
ومي���ده بالقوة والتمك���ني يف االرض كما حصل مع ذي 
القرنني، فهو ايضًا قادر على ان جيعل يف الزمان القادم 
حكومة يتمثل بها اإلمام املهدي  قائدًا وإمامًا وحجة 
عل���ى الن���اس رافعًا راي���ة اهلل اكرب عل���ى كل من طغى 
وت���رب، فهو حامل الس���يف والق���رآن والقوة والش���ريعة 
ول���ه كامل االختي���ار يف م���ن يريد أن يع���ذب أو يكرم 
ويك���ون األس���اس يف العذاب واإلكرام هو االس���تجابة 
ب���ني واملنتقلني  لدع���وة التوحيد فم���ن كفر فهو من املعذَّ
اىل الع���ذاب االك���رب، ومن آمن وعمل صاحل���ًا فهو من 
املنّعم���ني واملكرمني يف الدني���ا واالخرة، فعقيدة الدولة 
االهلي���ة أو حكومة العدل االهلي ليس���ت عقيدة لتخدير 
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املستضعفني وتهدئة أعصاب املؤمنني كما يصفها بعض 
من س���لب اهلل من قلب���ه روح االمي���ان، أو عقيدة يكون 
اهلدف م���ن ورائها مجع االموال لإلمام الغائب والضحك 
عل���ى الذقون كما يصفها م���ن نصب العداء ألهل البيت 
وحمبيهم، بل هي عقيدة أّس���س وبّش���ر هلا ني االس���الم 
واخلامت حممد  ومن بعده أئمة اهلدى، وهذه البشارة 
  م���ن ان االرض س���تمأل ظلمًا وجورًا ث���م يظهر القائم
فيملؤها قسطًا وعداًل وذلك لكثرة االحاديث اليت وردت 
يف هذه املس���ألة، ون���رى ان القرآن ين���ادي بهذا االعتقاد 
ويشري اىل احلكومة االهلية، ثم أننا جند من خالل رحلة 
ذي القرن���ني يف االتاهات الثالث املغرب واملش���رق وما 
بينهم���ا جند أن���ه قد مّر على ثالثة أقوام كما أس���لفنا، 
املشركني باهلل، وقوم عراة أو من السكن هلم، وقسم 
ثالث مستضعفني من قبل قوم �يأجوج مأجوج� فإنا جند 
من خالل اس���تقراء اآليات القرآنية ومقارنتها مع أحداث 
خ���روج امله���دي  وبن���اء الدول���ة  االهلية فأنه س���يواجه 
طوائف ثالث، االوىل هي طائفة مشركة باهلل عز وجل 
  أو مش���ككة به فه���ؤالء هم من س���يدعوهم اإلمام
اىل التوحي���د باهلل واالميان به والعم���ل الصاحل من أجل 
إعمار االرض وبناء التكامل االنساني املتجه حنو خالقه 
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وبارئ���ِه، فمن أصّر على كفره وإش���راكه فال عالج له 
اال السيف والعذاب الدنيوي واالخروي وأما من استجاب 
وآمن وعمل صاحلًا فس���وف يلق���ى االكرام واالعزاز يف 
الدني���ا واالخرة وما عند اهلل اكثر وابقى، وأما الطائفة 
الثانية اليت سيمر بها اإلمام املهدي روحي ملقدمه الفداء 
فه���ي طائفة اجلهل املطبق البعيد كل البعد عن االميان 
واحلضارة االميانية فهم كأولئك العراة الذين مّر بهم ذو 
القرنني ال لباس يسرهم وال سقف يأويهم فهم يشبهونهم 
م���ن حيث أنه ال لب���اس هلم كما ع���ربت اآلية الكرمية 
َءاِتُكمحْ  َيا َبيِن آَدَم َقدحْ َأنَزلحَْنا َعَليحُْكمحْ ِلَباًس���ا ُيَواِري َس���وحْ
ٌ َذِلَك ِمنحْ آَياِت اهلّلِ َلَعلَُّهمحْ  َوَى َذِل���َك َخريحْ َوِريًش���ا َوِلَباُس التَّقحْ
���ُروَن)1) فم���ن ال دين له ال تقوى له وَمن ال تقوى له  َيذَّكَّ
ال لباس له، وهؤالء أيضًا من سيدعوهم ويعلمهم احلجة 
املنتظ���ر  يف أمور دينهم وتقواهم، أما الطائفة الثالثة 
فه���م اجلماع���ة املس���تضعفة الذين س���ينقذهم اإلمام من 
االخطار واإلفس���اد احمليط بهم واملهدد حلياتهم وذريتهم 
وماميلك���ون م���ن االموال واحل���رث وهؤالء م���ن أفضل 
الطوائف الثالث ألنه���م املؤمنني املنتظرين خلروج املنقذ 
هل���م وس���يخاطبهم �أي اإلمام امله���دي � بأن يعينوه يف 

))) . سورة االعراف / آية  26. 
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نصرت���ه كما طل���ب ذو القرنني من أولئك املس���تضعفني 
م���ن قبل أقوام �يأجوج مأج���وج� أن يعينوه، فكما ان ذا 
القرن���ني كان خمّلصا ألناٍس اس���تنصروه ضد من عاثوا 
يف االرض فس���ادا، فاملهدي  ه���و املخلص ملن ينتظره 
ويطلب نصره، فيبين دولة احلق اليت ستقوم على أساس 

متني وقوي تستطيع به أن تواجه العامل كله.
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خامتة املطاف

بعد هذا االستعراض لسورة الكهف وما جاء فيها من 
قصص ث���الث وهي قصة أصحاب الكهف وقصة العبد 
الصاحل مع ني اهلل موسى وقصة ذي القرنني ومن خالل 
هذا االس���تعراض القرآني هلا جند أن هناك إشارة خفّية 
اىل دور اإلم���ام امله���دي  يف حياته الطويلة واملنقس���مة 

باحلقيقة اىل ثالثة أدوار:

ال���دور االول: ه���و دور الغيب���ة وه���و م���ا جس���دته قصة 
أصحاب الكهف وغيبتهم .

الدور الثاني: هو دور اإلمام أثناء غيبته وما ميارسه من 
أعم���ال يف زم���ن الغيبة من دون أن تعرف���ه الناس وهو ما 

جسدته قصة العبد الصاحل. 

ال���دور الثالث: هو دور الظهور وحماربة الباطل ونش���ر 
ل���واء التوحيد ب���ني املش���رق واملغرب وعل���ى وجه االرض 
مجيعًا ونصرة املس���تضعفني وبناء اجملتمع االمياني وهو 

ما جسدته قصة ذي القرنني.

فبالتال���ي جن���د ان س���ورة الكه���ف وكأنه���ا تعرب عن 
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التمهي���د والتوطئ���ة ألدوار اإلم���ام امله���دي  وحركته 
وزرع ب���ذور االنتظار يف نفوس املؤمن���ني والرد على كل 
من مل يؤمن أو كان إميانه ضعيفًا بعقيدة اإلمام املهدي 
 وفلس���فة االنتظار والغيبة والدول���ة االهلية االميانية، 
كل ه���ذه املفاهي���م اك���دت عليها س���ورة الكهف من 

خالل قصصها الثالث، هذا من جهة.

وم���ن جه���ة أخرى فأنن���ا نالحظ أم���رًا غريب���ًا يف هذه 
القصص وهو أن االش���خاص الذين وردت شخوصهم يف 
احداث قصصهم هلم ارتباط غريب بقضية اإلمام املهدي 
 فنج���د أن أصح���اب الكه���ف هم من ضم���ن الذين 
سريجعون حس���ب عقيدة الرجعة وحيييهم اهلل ويكونوا 
م���ن ضمن قادة اإلمام املهدي  أو من رؤوس اجليش، 
وردت هذه الرواية واليت نصها �عن الصادق  : خيرج 
القائم من ظهر الكعبة مع سبعة وعشرين رجاًل، مخسة 
عشر من قوم موسى  الذين كانوا يهدون باحلق وبه 
يعدلون، وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسلمان 
وأبو دجانه االنصاري واملقداد ومالك االش���ر فيكونون 

بني يديه أنصارًا أو حكامًا�)1).

))) . روضة الواعظين / ص 266. 
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فنالحظ ه���ذا االرتباط الواضح بني أصحاب الكهف 
وقضي���ة اإلمام املهدي  بل انه���م أحد احلكام الذين 
سيوليهم اإلمام  يف دولته الشريفة مهمة القيادة حسب 

الرواية اآلنفة الذكر.

أما العبد الصاحل اخلضر  فارتباطه بقضية اإلمام 
امله���دي ه���و ارتباط وثيق كم���ا هو ظاهر ل���كل متتبع 
لروايات الظهور وخروج اإلمام املهدي  من انه سيكون 
  اح���د ناصريه ووزارئه املقربني، فع���ن اإلمام الرضا
قال: �إن اخلضر ش���رب من ماء احلياة فهو حي ال ميوت 
حت���ى ينفخ يف الصور وإنه ليأتينا فيس���لم علينا فنس���مع 
صوت���ه وال نرى ش���خصه وإنه ليحض���ر حيث ذكر فمن 
ذكره منكم فيسلم عليه وإنه ليحضر املواسم فيقضي 
مجيع املناسك ويقف يف عرفة فيؤمن على دعاء املؤمنني 
وسيؤنس اهلل به وحشة قائمنا  ويصل به وحدته�)1)، 
فهذه الرواية وغريها من الروايات هي أكرب شاهد على 
مسألة ارتباط اخلضر  مع اإلمام املهدي  وأما ذو 
القرنني ف���إن ارتباطه باإلمام املهدي  ارتباطًا منهجيًا 
ولي���س ش���خصيًا كم���ا يف أصحاب الكه���ف واخلضر 

))) . بحار االنوار / ج52/ ص152. 
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إذ أن املنه���ج ال���ذي س���لكه ذو القرنني هو نفس���ه الذي 
سيس���لكه اإلمام املهدي املنتظر  إال أنه اوسع مشواًل 
وأدق معن���ى فنجد من خالل الروايات الواردة يف حق ذي 
القرن���ني ه���ذا املفهوم �س���ئل أمري املؤمن���ني  عن ذي 
القرنني أنبيًا كان أم ملكًا؟ فقال: ال نبيًا وال ملكًا بل 
عب���د أحب اهلل فأحبه، ونص���ح هلل فنصح له، فبعثه إىل 
قومه فضربوه على قرنه االمين فغاب عنهم ما ش���اء اهلل 
أن يغيب ثم بعثه الثانية فضربوه على قرنه االيس���ر فغاب 
ما شاء اهلل أن يغيب، ثم بعثه اهلل الثالثة فمّكن اهلل له 

يف االرض وفيكم مثله�)1).

م���ن خ���الل هذه الرواية جن���د أن ذا القرنني مل يش���ابه 
اإلم���ام امله���دي  يف منهجه فحس���ب وإمنا يف مس���ألة 
دعوت���ه اىل احلق والتوحيد ايضًا، حيث انه غاب غيبتان 
ث���م أظه���ره اهلل الثالثة ومكن له يف االرض حتى ملك ما 
بني املش���رق واملغرب، وهذا من غريب االثر يف مدى دقة 
التش���ابه بين���ه وبني اإلم���ام املهدي  يف أن���ه له غيبتان 
أيضًا ثم يظهر يف الثالثة فيماًل االرض قسطًا وعداًل بعد 

ما ملئت جورًا وظلمًا.

))) . بحار االنوار / ج12. 
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ويف خامت���ة املط���اف نس���تطيع ان نقول بعد م���ا قدمناه 
يف هذه الوريقات القليلة أن س���ورة الكهف وماجاء فيها 
م���ن القصص الث���الث هي آية وإش���ارة وتنبيه لكل قلب 
س���ليم لقضية عاملية مهمة أال وه���ي قضية اإلمام الغائب 
احلاضر وما تنطوي عليه من االش���ارة اىل أدواره الثالثة: 
الغيب���ة وعمله يف الغيبة ودولة الظهور، فس���ورة الكهف 

حقًا هي آية للمهدي وإشارة اليه وداللة عليه.

نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من املنتِظرين له واملدركني 
لدولته الش���ريفة إنه مسيع الدعاء وصلى اهلل على حممد 

وآل�������������ه الطيبني الطاهرين.
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